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10.  สถานท่ีจัดการเรียนการสอน  
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 
 

11. สถานการณภายนอกหรือการพัฒนาท่ีจําเปนตองนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร  
 

11.1 สถานการณหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ  
    แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560-2564) ไดกลาวถึงการเปลี่ยนแปลง 

ทางเทคโนโลยีอยางกาวกระโดด  ความกาวหนาอยางรวดเร็วของเทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีชีวภาพ 
เทคโนโลยีวัสดุ และนาโนเทคโนโลยี ท่ีสรางความเปลี่ยนแปลงท้ังดานเศรษฐกิจและสังคม ท้ังในดานโอกาสและ
ภัยคุกคาม จึงจําเปนตองเตรียมพรอมกําลังคนใหทันตอการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีดังกลาวในอนาคต รวม
ไปถึงการกาวเขาสูสังคมแหงการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21  โดยจะตองมีการบริหารจัดการองคความรูอยางเปน
ระบบ  มีการพัฒนาหรือสรางองคความรู รวมไปถึงสรางและพัฒนากําลังคนท่ีเปนเลิศโดยเฉพาะอยางยิ่งในการ
สรางสรรคนวัตกรรมและองคความรู  สงเสริมใหเกิดการเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิต  จัดการองคความรู   
ท้ังภูมิปญญาทองถ่ินและองคความรูสมัยใหม ต้ังแตระดับชุมชนถึงระดับประเทศใหสามารถนําไปใชในการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคม เพ่ือใหทันตอการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วท้ังทางดานสังคม การเมือง วัฒนธรรม 
เศรษฐกิจตลอดจนระบบการศึกษา  ซ่ึงบทบาทหนาท่ีของครูนั้นตองเปนผูติดตามความเคลื่อนไหว  การพัฒนาเศรษฐกิจ ไป
พัฒนาการเรียนการสอน   การบริหารจัดการองคความรูอยางเปนระบบ  รวมถึงการประยุกตวิชาการและวิชาชีพครูควบคูกับ
เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเหมาะสมท่ีจะผสมผสานกับจุดแข็งในสังคมไทย  เพ่ือใหทันตอเหตุการณและการพัฒนา
อยางกาวกระโดดของระบบการจัดการเรียนรู ใหสอดคลองกับความกาวหนาในศตวรรษท่ี 21 โดยหลักสูตร
ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี  ไดตระหนักถึงคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงคและมาตรฐานการเรียนรู ในอัน
ท่ีจะผลิตครูวิชาเอกเคมี วิชาโทวิทยาศาสตรท่ัวไป  ท่ีสามารถบูรณาการ     องคความรูสูการสรางนวัตกรรม
อยางมีสมรรถนะและมีศักยภาพใหแกสังคมไทยตอไป 

 

11.2 สถานการณหรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
ปจจุบันประชาคมอาเซียนมีจุดมุงหมายในการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน สงเสริมการใช

ทรัพยากรธรรมชาติอยางยั่งยืน และเสริมสรางอัตลักษณทางวัฒนธรรมของอาเซียน โดยมีแผนปฏิบัติการ
ประชาสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนซ่ึงครอบคลุมความรวมมือในหลายสาขา  เชน ความรวมมือดานการขจัด
ความยากจน  การปราบปรามยาเสพติด  การพัฒนาชนบท สิ่งแวดลอมการศึกษา วัฒนธรรม  สาธารณสุข 
และเยาวชน เปนตน  เปนกลไกสําคัญเพ่ือการบรรลุจุดมุงหมายของประชาคมนี้ และรองรับการเปนประชาคม
ซ่ึงเนนใน 4 ดาน ไดแก  (1) การสรางประชาคมแหงสังคมท่ีเอ้ืออาทร  (2) แกไขผลกระทบตอสังคมอันเนื่อง 
มาจากการรวมตัวทางเศรษฐกิจ  (3) สงเสริมความยั่งยืนของสิ่งแวดลอมและการจัดการดูแลสิ่งแวดลอมอยาง
ถูกตอง และ  (4) สงเสริมความเขาใจระหวางประชาชนในระดับรากหญา การเรียนรูประวัติศาสตรและ
วัฒนธรรม รวมท้ังการรับรูขาวสารซ่ึงเปนรากฐานท่ีจะนําไปสูการเปนประชาคมอาเซียน  เม่ือเปนเชนนี้บุคคลผูมี
หนาท่ีเก่ียวของกับการจัดการศึกษาจะตองมีความรูความสามารถในการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 
สงเสริมการใชทรัพยากรธรรมชาติอยางยั่งยืน  และเสริมสรางอัตลักษณทางวัฒนธรรมของท่ีดีงามของไทย 

 

11.3  สถานการณดานมาตรฐานวิชาชีพ 
ปจจุบันนโยบายของรัฐบาล เนนการปฏิรูปครู ยกฐานะใหเปนวิชาชีพชั้นสูงอยางแทจริง โดยปฏิรูป

ระบบการผลิตครูใหมีคุณภาพทัดเทียมกับนานาชาติ สรางแรงจูงใจใหคนเรียนดี และมีคุณธรรมเขาสูวิชาชีพครู 
ปรับปรุงระบบเงินเดือนและคาตอบแทนครู พัฒนาระบบความกาวหนา ของครูโดยใชการประเมินเชิงประจักษ   
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ท่ีอิงขีดความสามารถและวัดสัมฤทธิผลของการจัดการศึกษาเปนหลัก จัดระบบการศึกษาและฝกอบรมเพ่ือพัฒนา
คุณภาพครูอยางตอเนื่อง โดยเฉพาะอยางยิ่งการพัฒนาครูในดานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนโดยเนน
ผูเรียนเปนสําคัญ พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาในดานหลักสูตรและการเรียนการสอน        
ใหกาวหนาและกาวไกล  เพ่ือนําประเทศไทยไปสูการเปนประชาคมอาเซียนอยางสมบูรณ  โดยสรางความพรอม
และความเขมแข็งทางดานการศึกษา เศรษฐกิจสังคม ตลอดจนวัฒนธรรม วิทยาศาสตร และภาษาเปนตน 

  

12. ผลกระทบจาก ขอ 11 ตอการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวของกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย 
 

12.1 การพัฒนาหลักสูตร 
 ผลกระทบจากสถานการณภายนอก การพัฒนาหลักสูตรจะมุงเนนผลิตครูในมิติใหมท่ีเนนผลลัพธ

การเรียนรูใหเปนบัณฑิตครูท่ีมีคุณภาพ ใหมีศักด์ิศรีความเปนครูตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพครูซ่ึงเปนวิชาชีพ
ชั้นสูงท่ีมีความสามารถในการจัดการเรียนรูและพัฒนาผูเรียนใหเปนคนดี คนเกง ใฝรู เปนครูดี ครูเกง มีความรู 
และใฝรู มีทักษะ ความเชี่ยวชาญและประสบการณวิชาชีพ มีเจตคติท่ีดีตอวิชาชีพ มีคุณธรรมและเปนผูมี
จริยธรรมประพฤติปฏิบัติตามจรรยาบรรณแหงวิชาชีพ สามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีประสิทธิภาพ มี
คุณภาพตรงตามมาตรฐานวิชาชีพ และสมรรถนะทางการศึกษาท่ีเหมาะสมกับการเปนวิชาชีพชั้นสูง มีความ
รอบรูและรูเทาทันการเปลี่ยนแปลง สามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองไดอยางยั่งยืน สามารถสรางความเชื่อม่ัน
ศรัทธาในคุณภาพของการประกอบวิชาชีพ  ดังนั้นหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตจึงมีหนาท่ีเตรียมความพรอมใหกับ
สถานศึกษา เพ่ือใหมีครูท่ีมีศักยภาพท่ีจะพัฒนาเด็กและเยาวชนใหมีคุณลักษณะอันพึงประสงคดังกลาวและ
เพ่ือใหสนองตอบตอการแกไขปญหาการขาดแคลนครู โดยเนนการพัฒนาบัณฑิตใหมีศักยภาพในการจัดการ
เรียนการสอนตั้งแตข้ันพ้ืนฐาน มีความสามารถในการใชภาษาเพ่ือการสื่อสาร ท้ังทางดานสังคม ธุรกิจและ
ศิลปวัฒนธรรม อนาคต  ซ่ึงการพัฒนาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี วิชาเอกเคมี วิชาโท
วิทยาศาสตรท่ัวไป  จะสงผลในการผลิตกําลังคนท่ีเปนนักการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเคมี ท่ีมีความสามารถ
ในการจัดการเรียนรูวิทยาศาสตรและดานเคมี ในสถานศึกษาของท้ังภาครัฐและเอกชน มีจิตวิทยาศาสตร มี
ทักษะชีวิตท่ีดี มีคุณภาพและมาตรฐานท่ีเหมาะสมกับการเปนวิชาชีพชั้นสูง โดยเนนการผลิตครูวิทยาศาสตร
ดานเคมีท่ีมีคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติใหสอดคลองตามมาตรฐานวิชาชีพ 
ของคุรุสภา  รวมไปถึงการปรับและเตรียมพรอมในการจัดการเรียนการสอนใหสอดคลองกับการเรียนรู        
ในศตวรรษท่ี 21 

 

 12.2 ความเกี่ยวของกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย  
   เพ่ือสนับสนุนใหมหาวิทยาลัยราชภัฏ เปนสถาบันอุดมศึกษาชั้นนําและพัฒนาทองถ่ิน สถานการณ 
ภายนอกหรือการพัฒนาท่ีจําเปนตองนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตรจึงสอดคลองกับพันธกิจของ
มหาวิทยาลัยและภาระหนาท่ีของมหาวิทยาลัย ดังนี้ 

    12.2.1  แสวงหาความจริงเพ่ือมุงสูความเปนเลิศทางวิชาการ บนพ้ืนฐานของภูมิปญญาทองถ่ิน ภูมิ
ปญญาไทย และภูมิปญญาสากล 

    12.2.2 ผลิตบัณฑิตท่ีมีความรูคูคุณธรรม สํานึกในความเปนไทย มีความรักและผูกพันตอทองถ่ิน 
อีกท้ังสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต ในชุมชนเพ่ือชวยใหคนในทองถ่ินรูเทาทันการเปลี่ยนแปลง  การผลิตบัณฑิต
ดังกลาวจะตองใหมีจํานวนและคุณภาพสอดคลองกับแผนการผลิตบัณฑิตของประเทศ 

    12.2.3 เสริมสรางความรูความเขาใจในคุณคา ความสํานึก และความภูมิใจ ในวัฒนธรรมของ
ทองถ่ินและของชาติ 
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    12.2.4 เสริมสรางความเขมแข็งของวิชาชีพครู ผลิตและพัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษา 
ใหมีคุณภาพและมาตรฐานท่ีเหมาะสมกับการเปนวิชาชีพชั้นสูง 

 
13. ความสัมพันธกับหลักสูตรอ่ืนท่ีเปดสอนในคณะ/สาขาวิชาอ่ืนของมหาวิทยาลัย  
 

13.1 กลุมวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ท่ีเปดสอนโดยคณะ/สาขาวิชา/หลักสูตรอ่ืน 
 หลักสูตรนี้มีรายวิชาท่ีเปดสอนโดยคณะ/สาขาวิชา/หลักสูตรอ่ืน เพ่ือใหนักศึกษาในหลักสูตร 

ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี เรียนจํานวน 76 รายวิชา  โดยแบงเปน 3 หมวดหลัก ไดแก  
 

 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป เปนไปตามท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณีกําหนด 
 หมวดวิชาเฉพาะดาน ดําเนินการจัดการเรียนการสอน ดังนี ้

 วิชาชีพครู ดําเนินการสอนโดยอาจารยผูสอนคณะครุศาสตร 
 วิชาเอก รายวิชาเคมี ดําเนินการสอนโดยอาจารยผูสอนวิชาเอกเคมี ยกเวนรายวิชาท่ีข้ึนตน

ดวยรหัสดังตอไปนี ้
รหัส 10x  สอนโดยคณาจารยคณะครุศาสตร 
รหัส 401  สอนโดยคณาจารยสาขาวิชาฟสิกส 
รหัส 403 สอนโดยคณาจารยสาขาวิชาชีววิทยา 
รหัส 412  สอนโดยคณาจารยสาขาวิชาฟสิกสและวิทยาศาสตรท่ัวไป 
รหัส 409  สอนโดยคณาจารยสาขาวิชาคณิตศาสตร 

 วิชาโท รายวิชาวิทยาศาสตรท่ัวไป ดําเนินการสอนโดยอาจารยผูสอนวิชาเอกวิทยาศาสตร
ท่ัวไป ฟสิกส และชีววิทยา ไดแกรายวิชาท่ีข้ึนตนดวยรหัสดังตอไปนี้ 

รหัส 412  สอนโดยคณาจารยสาขาวิชาชีววิทยา ฟสิกสและวิทยาศาสตรท่ัวไป 
 หมวดวิชาเลือกเสรี เปนไปตามท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณีกําหนด 
 

13.2 กลุมวิชา/รายวิชาในหลักสูตรท่ีเปดสอนใหสาขาวิชา/หลักสูตรอ่ืนมาเรียน  
รายวิชาท่ีเปดสอนแกนักศึกษาหลักสูตรอ่ืน ๆ ในมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี มีดังนี้ 
 

รหัสวิชา รายวิชา หลักสูตรท่ีเรียน 

4021091 เคมีพ้ืนฐานสําหรับการสอนชีววิทยา ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา  
4021901 เคมีพ้ืนฐานสําหรับการสอนฟสิกส ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟสิกส 
4021092 เคมีสําหรับครู 1 ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร 
4021093 เคมีสําหรับครู 2 ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร 
 

13.3 การบริหารจัดการ  
13.3.1 แตงต้ังผูประสานงานรายวิชาทุกวิชาเพ่ือทําหนาท่ีประสานงานกับสาขา/คณะ อาจารย

ผูสอนและนักศึกษาในการพิจารณาขอกําหนดรายวิชาการจัดการเรียนการสอนและ การประเมินผลการ
ดําเนินการ 

13.3.2 มีคณะกรรมการประจําหลักสูตร ทําหนาท่ีกํากับดูแล โดยประสานงานกับสํานักสงเสริม
วิชาการและงานทะเบียนเพ่ือประสานการจัดตารางสอน ตารางสอบ ปฏิทินวิชาการ และควบคุมการ
ดําเนินการเก่ียวกับกระบวนการจัดการเรียนการสอนเพ่ือใหเปนไปตามขอกําหนดรายวิชา 
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หมวดที ่2 ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 

1. ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงคของหลักสูตร 
 

1.1 ปรัชญา 
ครวูิทยาศาสตรเคมีเปนผูสามารถบูรณาการความรูไปสูการจัดการศึกษาและพัฒนาผูเรียนใหมีความรูคู

คุณธรรมและจริยธรรม เพ่ือพัฒนาทองถ่ินและนําความรูสูสากล 
 

1.2  ความสําคัญ   
 ครวูิทยาศาสตรเคมีเปนวิชาชีพท่ีมีความสําคัญตอประเทศชาติ ดังนั้นการผลิตครู อาจารยและบุคลากร

ทางการศึกษาทางเคมี ควรไดรับการพัฒนาตามมาตรฐานวิชาชีพดวยหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาเคมี 
วิชาเอกเคมี วิชาโทวิทยาศาสตร ท่ีมีมาตรฐานเปนท่ียอมรับเพ่ือใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 
และมีสมรรถนะเปนไปตามแผนการศึกษาชาติฉบับปจจุบัน 

 

1.3  วัตถุประสงค  
   หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (4 ป) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 วิชาเอกเคมี วิชาโท 

วิทยาศาสตรท่ัวไป  มีวัตถุประสงคเพ่ือใหผูเขารับการศึกษามีคุณลักษณะ ดังนี้ 
1.3.1 มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพครู มีความรักและศรัทธาในวิชาชีพ มีความ

รับผิดชอบตอวิทยาศาสตร เทคโนโลยี เศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดลอม 
1.3.2 มีความอดทน  ใจกวาง  มีจิตวิทยาศาสตร  เชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู  ท้ังดานเคมีและ

วทิยาศาสตร ตลอดจนการปฏิบัติงานรวมกับนักเรียนและผูรวมงานอ่ืนในสังคมอยางมีความสุข 
1.3.3 มีความรู ความสามารถ ประยุกตความเขาใจทฤษฎีดานวิทยาศาสตรและเคมีอยางมีบูรณาการ

และระเบียบวิธีทางเคมีเพ่ือสรางความรูใหมในการพัฒนาการจัดการศึกษาดานวิทยาศาสตร เคมีไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 

1.3.4 มีความคิดริเริ่มสรางสรรคในการใชความรูทางเคมี  แกไขปญหาทางวิทยาศาสตรตลอดจน
ปญหาอ่ืน มีความสามารถในการขจัดความขัดแยง  มีภาวะผูนํา แสวงหาทางเลือกใหมท่ีเหมาะสมและปฏิบัติได 

1.3.5 มีความสามารถในการแสวงหาและเสนอแนวทางในการแกปญหาทางวิชาการ วิชาชีพและสังคม
อยางสมเหตุสมผลโดยการบูรณาการทางเคมีแบบสหวิทยาการและพหุวิทยาการเพ่ือสรางสรรคพัฒนาทองถ่ิน
อยางยั่งยืน 
    1.3.6 มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีดานวิทยาศาสตรในการแสวงหา
และสรางองคความรูตลอดจนการติดตามพัฒนาการของศาสตรท้ังหลายเพ่ือพัฒนาสมรรถนะตนเองและวิชาชีพ 
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2. แผนพัฒนาปรับปรุง  
 

แผนการพัฒนา/เปล่ียนแปลง กลยุทธ หลักฐาน/ตัวบงช้ี 

1. แผนปรับปรุงหลกัสตูร 
ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
เคมี ใหมีมาตรฐานไมต่ํากวา 
ท่ี สกอ.และคุรุสภา กําหนด 

 

1. พัฒนาหลักสูตรโดยมีพ้ืนฐาน
จากแผนพัฒนาการศึกษา
แหงชาติและมาตรฐานวิชาชีพ
และจรรยาบรรณของวิชาชพี
ของบุคลากรทางการศึกษา  

2. ติดตามประเมินหลักสูตรอยาง
สมํ่าเสมอ 

1. เอกสารปรับปรุงหลักสูตร 
2. รายงานผลการประเมิน

หลักสูตร 
 

2. แผนปรับปรุงหลกัสตูร 
ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
เคมี ใหสอดคลองกับความ
เปลี่ยนแปลงทางสังคม 
เศรษฐกิจ การเมืองและ
ความกาวหนาทางวิชาการ 

 
 
 

1. ติดตามความเปลี่ยนแปลงใน
สังคม และวิชาการอยาง
สมํ่าเสมอ 

 

1. รายงานความพึงพอใจของ  
ผูใชบัณฑิต 

2. แผนปรับปรุงหลกัสตูรท่ี
สอดคลองกับความเปลี่ยน   
แปลงทาง สังคมเศรษฐกิจ
การเมืองและความกาวหนา
ทางวิชาการซ่ึงประกอบดวย
ผูทรงคุณวุฒิท้ังภายในและ
ภายนอก 

3. แผนพัฒนาบุคลากรดานการ
เรียนการสอน และ บริการ
วิชาการใหมีความรู สมรรถนะ
และเจตคติท่ีทันสมัย และ
เหมาะสมตามมาตรฐานและ
จรรยาบรรณของวิชาชีพ 

 

1. สนับสนุนบุคลากรดานการ
เรียนการสอนใหทํางานบริการ
แกองคกรภายนอก 

2. พัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู
ของบุคลากรดานการเรียนการ
สอนใหมีนวัตกรรมการจัดการ
เรียนรูท่ีมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

1. ปริมาณงานบริการ วิชาการ
ตอบุคลากรดานการเรียนการ
สอนในหลักสูตร 

2. ความพึงพอใจของผูเรียนตอ
ประสิทธิภาพการจัดการ
เรียนรู 
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หมวดที ่3 ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสรางของหลักสูตร 
 
1.  ระบบการจัดการศึกษา 
 

1.1 ระบบ  

     ระบบทวิภาค โดย 1 ปการศึกษาแบงออกเปน 2 ภาคการศึกษาปกติ  1 ภาคการศึกษาปกติมีระยะ 
เวลาการศึกษาไมนอยกวา 15 สัปดาห  

 
1.2  การจัดการศึกษาภาคฤดูรอน  

      ไมมี 
 

1.3  การเทียบเคียงหนวยกิตในระบบทวิภาค  
  ไมมี 
 

2.  การดําเนินการหลักสูตร 
 

2.1  วัน-เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน  
     ภาคการศึกษาท่ี 1 เดือนมิถุนายน – เดือนตุลาคม 
 ภาคการศึกษาท่ี 2 เดือนพฤศจิกายน – เดือนกุมภาพันธ 
 

    หมายเหตุ : วัน-เวลาในการดําเนินการเรียนการสอนอาจปรับเปลี่ยนไดตามกําหนดของมหาวิทยาลัย 
 

2.2 คุณสมบัติของผูเขาศึกษา  
  เปนผูสําเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา  มีคานิยม เจตคติท่ีดี และคุณลักษณะท่ี

เหมาะสมกับวิชาชีพครู  สอบผานการสอบวัดคุณลักษะความเปนครู  ผานเกณฑของสํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา และเปนไปตามขอบังคับการคัดเลือกซ่ึงสถาบันอุดมศึกษาเปนผูกําหนด 

 

2.3 ปญหาของนักศึกษาแรกเขา  
2.3.1  การปรับตัวในการเรียนระบบอุดมศึกษา ซ่ึงเปนระบบเนนการเรียนรูและควบคุมตนเอง 
2.3.2  นักศึกษาแรกเขามีพ้ืนฐานความรูในระดับท่ีแตกตางกัน อาจเกิดการไดเปรียบเสียเปรียบทางการ

ศึกษา 
 

2.4 กลยุทธในการดําเนินการเพ่ือแกไขปญหา / ขอจํากัดของนักศึกษาในขอ 2.3  
2.4.1 จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหมท้ังในระดับมหาวิทยาลัย คณะ และสาขาวิชา จัดประชุมผูปกครอง 

จัดระบบการปรึกษา แนะแนว โดยมีอาจารยท่ีปรึกษาและฝายกิจการนักศึกษาดูแลประสานงานกับคณาจารย
ผูสอน และผูปกครองในกรณีท่ีมีปญหา 

2.4.2 จัดใหมีการสอบวัดระดับความสามารถพ้ืนฐานตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด  สําหรับนักศึกษา 
แรกเขาทุกคน  กรณีท่ีนกัศึกษาสอบวัดระดับไดคะแนนไมเปนไปตามท่ีกําหนด  นักศึกษาตองเรียนปรับพ้ืนฐาน 
   2.4.3  จัดใหมีอาจารยท่ีปรึกษา ทําหนาท่ีดูแล ใหคําปรึกษาและขอแนะนําตาง ๆ ท้ังดานวิชาการและ
ดานอ่ืนๆ 
 
 



มคอ.2 มรรพ. 

                             หลักสูตรครุศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาเคมี (4 ป) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562              หนา 9 

 

 2.5 แผนการรับนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาในระยะ 5 ป 
จํานวนนักศึกษา จํานวนนักศึกษาแตละปการศึกษา 

2562 2563 2564 2565 2566 
ชั้นปท่ี 1 30 30 30 30 30 
ชั้นปท่ี 2 - 30 30 30 30 
ชั้นปท่ี 3 - - 30 30 30 
ชั้นปท่ี 4 - - - 30 30 

รวม 30 60 90 120 120 
คาดวาจะสําเร็จการศึกษา - - - 30 30 
  
2.6 งบประมาณตามแผน 
   2.6.1 งบประมาณรายรับ (หนวย : บาท) 

หมวดเงิน 
ปงบประมาณ 

2562 2563 2564 2565 2566 
1. คาลงทะเบียน 360,000 720,000 1,080,000 1,440,000 1,440,000 
2. เงินอุดหนุนจากรัฐบาล     
   2.1 งบบุคลากร 2,000,000 2,200,000 2,400,000 2,600,000 2,600,000 
   2.2 งบดําเนินการ 24,000 48,000 72,000 96,000 96,000 
   2.3 งบลงทุน        
       1) อาคาร ท่ีดิน สิ่งกอสราง 0 0 0 0 0 
       2) คาครุภัณฑ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 

รวมรายรับ 2,484,000 3,068,000 3,652,000 4,236,000 4,236,000 
 

2.6.2 งบประมาณรายจาย (หนวย : บาท) 

หมวดเงิน 
ปงบประมาณ 

2562 2563 2564 2565 2566 

1. งบบุคลากร 2,000,000 2,200,000 2,400,000 2,600,000 2,800,000 

2. งบดําเนินการ       

   2.1 คาตอบแทน 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 

   2.2 คาใชสอย 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 

   2.3 คาวัสด ุ 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 

   2.4 คาสาธารณูปโภค 0 0 0 0 0 

3. งบลงทุน       

   3.1 คาท่ีดินสิ่งกอสราง 0 0 0 0 0 

   3.2 คาครุภัณฑ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 

4. เงินอุดหนุน       

   4.1 การทําวิจัย 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 

   4.2 การบริการวิชาการ 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 

รวมรายจาย 2,610,000 2,810,000 3,010,000 3,210,000 3,410,000 

คาใชจายของบัณฑิตตอคนตอป (สูงสุด) 24,000  บาท/คน/ป 
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          3.1.3 รายวิชาในหมวดตาง ๆ   
         1) หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  จํานวนไมนอยกวา    30 หนวยกิต 

 

 

  2) หมวดวิชาเฉพาะดาน จํานวนไมนอยกวา 
 

111 

 

หนวยกิต 

  2.1) กลุมวิชาชีพครู    40 หนวยกิต 

  2.1.1) วิชาชีพครู    28 หนวยกิต 

รหัส ช่ือวิชา น(ท-ป-ศ) 
1004491 คุรุนิพนธ 1(0-2-1) 
1011101 คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และจิตวิญญาณความเปนครู 3(2-2-5) 
1012202 การบริหารการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา 3(2-2-5) 
1021201 การพัฒนาหลักสูตร 3(2-2-5) 
1021304 ภาษาเพ่ือการสื่อสาร 3(2-2-5) 
1022301 วิทยาการจัดการเรียนรู  3(2-2-5) 
1032201 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสื่อสารการศึกษาและ    

การเรียนรู 
3(2-2-5) 

1042101 การวัดและประเมินผลการเรียนรู 3(2-2-5) 
1043101 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู 3(2-2-5) 
1051201 จิตวิทยาสําหรับครู 3(2-2-5) 

 รวมหนวยกิต 28 

              

 

 

 

 

รหัส ช่ือวิชา น(ท-ป-ศ) 
0001104 ทักษะการพูดและการฟงภาษาอังกฤษ 3(2-2-5) 
0001105 การใชภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร  3(2-2-5) 
0001106 ภาษาอังกฤษเพ่ือวิชาชีพ   3(2-2-5) 
0001203 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 3(2-2-5) 
0002105 สุนทรียะ  3(2-2-5) 
0002324 ศาสตรพระราชาเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน 3(2-2-5) 
0002325 พลเมืองท่ีเขมแข็ง 3(2-2-5) 
0003109 การสรางเสริมและดูแลสุขภาวะ 3(2-2-5) 
0003208 การคิดเชิงเหตุผล 3(2-2-5) 
0003311 ทักษะในศตวรรษท่ี 21 เพ่ือชีวิตและอาชีพ 3(2-2-5) 

 รวมหนวยกิต 30 
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          2.1.2) วิชาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา   

                              บังคับเรียน จากรายวิชาตอไปนี้                                 12  หนวยกิต 
 

รหัส ช่ือวิชา น(ชม.) 
1001801 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1     2(90) 
1002801 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2     2(90) 
1003801 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 3     2(90) 
1004801 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 4    6(290) 

 รวมหนวยกิต 12 

 

 

         2.2) กลุมวิชาเอกเคมี บังคับเรียนไมนอยกวา          41 หนวยกิต 

               2.2.1) วิชาเอกเคมี   41 หนวยกิต 

             เรียนจากรายวิชาตอไปนี้              
รหัส ช่ือวิชา น (ท-ป-ศ) 

4011900 ฟสิกสพ้ืนฐานสําหรับการสอนเคมี 3 (2-2-5) 
4021094 หลักเคมี 3 (2-2-5) 
4021891 ความปลอดภัยทางเคมี 2 (1-2-3) 
4021892 การประยุกตใชคอมพิวเตอรในทางเคมี 2 (1-2-3) 
4021991 การสรางสื่อและนวัตกรรมทางเคมี 2 (1-2-3) 
4022291 เคมีอนินทรีย 3 (2-2-5) 
4022391 เคมีอินทรีย 3 (2-2-5) 
4022491 เคมีเชิงฟสิกส 3 (2-2-5) 
4022591 ชีวเคมี 3 (2-2-5) 
4022691 เคมีวิเคราะห 3 (2-2-5) 
4023991 การจัดกิจกรรมเคมีบูรณาการ 3 (2-2-5) 
4023992 ภาษาอังกฤษสําหรับการสอนเคมี 3 (2-2-5) 
4023993 ระเบียบวิธีวิจัยทางเคมี 3 (2-2-5) 
4023995 โครงการวิจัยทางเคมี 2 (0-4-2) 
4031804 ชีววิทยาพ้ืนฐานสําหรับการสอนเคมี 3 (2-2-5) 

 รวมหนวยกิต 41 

 
 

         2.3) กลุมวิชาโทวิทยาศาสตรท่ัวไป 30 หนวยกิต 

               2.3.1) วิชาโทวิทยาศาสตรท่ัวไป บังคับเรียนไมนอยกวา 30 หนวยกิต 

       เรียนจากรายวิชาตอไปนี ้ 
รหัส ช่ือวิชา น (ท-ป-ศ) 

4122952 ดาราศาสตรและอวกาศ 3(2-2-5) 
4122961 วิทยาศาสตรโลกท้ังระบบ 3(2-2-5) 



มคอ.2 มรรพ. 

                             หลักสูตรครุศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาเคมี (4 ป) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562              หนา 13 

 

รหัส ช่ือวิชา น (ท-ป-ศ) 
4123930 การจัดการเรียนรูวิทยาศาสตรระดับประถมศึกษา 3(2-2-5) 
4123931 การจัดการเรียนรูวิทยาศาสตรระดับมัธยมศึกษา 3(2-2-5) 
4123932 การจัดการหองปฏิบัติการวิทยาศาสตรสากล 3(2-2-5) 
4123982 สะเต็มศึกษา 3(2-2-5) 
4123970 ไฟฟาและพลังงาน  3(2-2-5) 
4123984 สัมมนาวิทยาศาสตรและการสอนวิทยาศาสตร 3(2-2-5) 
4123983 การวิจัยเพ่ือพัฒนากระบวนการเรียนรูวิทยาศาสตร 3(2-2-5) 
4091902 คณิตศาสตรสําหรับการสอนวิทยาศาสตร 3(2-2-5) 

 รวมหนวยกิต 30 

  

3) หมวดวิชาเลือกเสรี จํานวนไมนอยกวา         6  หนวยกิต 

ใหเลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  โดยไมซํ้ากับรายวิชา  
ท่ีเคยเรียนมาแลวและตองไมเปนรายวิชาท่ีกําหนดใหเรียนโดยไมนับหนวยกิตรวม  ในเกณฑการสําเร็จหลักสูตรของ  
สาขาวิชานี้   
 

  หมายเหตุ  ความหมายของรหัสวิชาเคมี 

  เลขรหัสวิชาเปนชุดตัวเลข 7 หลัก ประกอบดวยตัวเลข 7 ตัวเรียงเปนลําดับ แตละลําดับมีความหมาย ดังนี้ 
 

ชุดตัวเลข 7 หลัก และความหมายหลักท่ี 1 ถึง 7  

1 2 3 4 5 6 7 

หมวดวิชาเคมี 402 ชั้นปท่ี 
 1   
 2   
 3   

 หรือ 4 

กลุมสาขา
ของรายวิชา
เคมี 

วิชาเคมีใน 
หลักสูตร 
ครุศาสตร
กําหนดเปน
เลข 9 

ลําดับท่ีวิชา 
ตั้งแต 1 ถึง     
9 ในกลุม
สาขา 

หมวดวิชาเฉพาะ กลุมวิชาเคมี  ตัวเลขลําดับท่ี 5 ตั้งแตเลข 0 ถึง เลข 9 แทนกลุมสาขาของรายวิชา
เคมี ดังนี้  402-x09x 0 เคมีศึกษา 

 402-x19x 1 เคมีท่ัวไป 

 402-x29x 2 เคมีอนินทรีย 
 402-x39x 3 เคมีอินทรีย  

 402-x49x 4 เคมีเชิงฟสิกส   

 402-x59x 5 ชีวเคมี 

 402-x69x 6 เคมีวิเคราะห 
 402-x79x 7 เคมีประยุกต  

       402-x89x 8 เคมีสหวิทยาการ   
       402-x99x 9 โครงการวิจัย สัมมนา บูรณาการ 
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 3.1.4 การจัดแผนการศึกษา 
 

ช้ันปท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 1 

หมวดวิชา รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต 

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 0001104 ทักษะการพูดและการฟงภาษาอังกฤษ 3 

0001203 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 3 

หมวดวิชาเฉพาะดาน 

(วิชาชีพครู) 
1011101 คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และจิต

วิญญาณความเปนครู 
3 

1021304 ภาษาเพ่ือการสื่อสาร 3  

หมวดวิชาเฉพาะดาน 

(วิชาเอก) 
4021094 หลักเคมี 3 

4031804 ชีววิทยาพ้ืนฐานสําหรับการสอนเคมี 3 

หมวดวิชาเฉพาะดาน 

(วิชาโท) 
4091902 คณิตศาสตรสําหรับการสอนวิทยาศาสตร 3 

รวมหนวยกิต 21 

 

 

 

ช้ันปท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 

หมวดวิชา รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต 

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 0002325 พลเมืองท่ีเขมแข็ง 3 

หมวดวิชาเฉพาะดาน 

(วิชาชีพครู) 
1001801 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1    2 

1021201 การพัฒนาหลักสูตร 3 

1051201 จิตวิทยาสําหรับครู 3 

หมวดวิชาเฉพาะดาน 

(วิชาเอก) 
4011900 ฟสิกสพ้ืนฐานสําหรับการสอนเคมี 3  

4021891 ความปลอดภัยทางเคมี 2  

4021892 การประยุกตใชคอมพิวเตอรในทางเคมี 2  

4021991 การสรางสื่อและนวัตกรรมทางเคมี 2  

รวมหนวยกิต 20 
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ช้ันปท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 1 

หมวดวิชา รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต 

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 0001105 การใชภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 3 

0003208 การคิดเชิงเหตุผล 3 

หมวดวิชาเฉพาะดาน 

(วิชาชีพคร)ู 
1022301 วิทยาการจัดการเรียนรู  3 

1042101 การวัดและประเมินผลการเรียนรู 3 

หมวดวิชาเฉพาะดาน 

(วิชาเอก) 
4022291 เคมีอนินทรีย 3  

4022391 เคมีอินทรีย 3  

4022691 เคมีวิเคราะห 3  

รวมหนวยกิต 21 

 

 

 

ช้ันปท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 2 

หมวดวิชา รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต 

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 0003311 ทักษะในศตวรรษท่ี 21 เพ่ือชีวิตและอาชีพ 3 

หมวดวิชาเฉพาะดาน 

(วิชาชีพครู) 
1002801 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2    2 

1012202 การบริหารการศึกษาและการประกัน
คุณภาพการศึกษา 

3 

1032201 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการ
สื่อสาร การศึกษา และการเรียนรู 

3 

หมวดวิชาเฉพาะดาน 

(วิชาเอก) 
4022491 เคมีเชิงฟสิกส 3  

4022591 ชีวเคมี 3  

หมวดวิชาเฉพาะดาน 

(วิชาโท) 
4123982 สะเต็มศึกษา 3  

รวมหนวยกิต 20 
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ช้ันปท่ี 3 ภาคการศึกษาท่ี 1 

หมวดวิชา รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต 

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 0001106 ภาษาอังกฤษเพ่ือวิชาชีพ 3 

0003109 กาสรางเสริมและดูแลสุขภาวะ  3 

หมวดวิชาเฉพาะดาน 

(วิชาชีพคร)ู 
1043101 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู 3 

หมวดวิชาเฉพาะดาน 

(วิชาเอก) 
4023991 การจัดกิจกรรมเคมีบูรณาการ 3  

4023992 ภาษาอังกฤษสําหรับการสอนเคมี 3  

4023993 ระเบียบวิธีวิจัยทางเคมี 3  

หมวดวิชาเฉพาะดาน 

(วิชาโท) 
4123930 การจัดการเรียนรูวิทยาศาสตรประถมศึกษา 3 

รวมหนวยกิต 21 

 

 

 

ช้ันปท่ี 3 ภาคการศึกษาท่ี 2 

หมวดวิชา รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต 

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 0002105 สุนทรียะ 3 

0002324 ศาสตรพระราชาเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน 3 

หมวดวิชาเฉพาะดาน 

(วิชาชีพคร)ู 
1003801 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 3    2 

หมวดวิชาเฉพาะดาน 

(วิชาเอก) 
4023995 โครงการวิจัยทางเคมี 2 

หมวดวิชาเฉพาะดาน 

(วิชาโท) 
4122952 ดาราศาสตรและอวกาศ 3 

4123931 การจัดการเรียนรูวิทยาศาสตรมัธยมศึกษา 3 

4123932 การจัดการหองปฏิบัติการวิทยาศาสตร
สากล 

3 

4123984 สัมมนาวิทยาศาสตรและการสอน
วิทยาศาสตร 

3 

รวมหนวยกิต 22 
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ช้ันปท่ี 4 ภาคการศึกษาท่ี 1 

หมวดวิชา รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต 

หมวดวิชาเฉพาะดาน 1004801 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 4    6 

(วิชาชีพคร)ู    

รวมหนวยกิต 6 

 

 

 

ช้ันปท่ี 4 ภาคการศึกษาท่ี 2 

หมวดวิชา รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต 

หมวดวิชาเฉพาะดาน 

(วิชาชีพคร)ู 
1004491 คุรุนิพนธ 1 

หมวดวิชาเฉพาะดาน 

(วิชาโท) 
4123983 การวิจัยเพ่ือพัฒนากระบวนการเรียนรู

วิทยาศาสตร 
3 

หมวดวิชาเฉพาะดาน 

(วิชาโท) 
4122961 วิทยาศาสตรโลกท้ังระบบ 3 

หมวดวิชาเฉพาะดาน 

(วิชาโท) 
4123970 ไฟฟาและพลังงาน 3 

หมวดวิชาเลือกเสรี XXXX เลือกเสรี 3 

XXXX เลือกเสรี 3 

รวมหนวยกิต 16 
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ชื่อ-สกุล คุณวุฒิ สถาบันที่สําเร็จการศึกษา/ปที่จบ 
ตําแหนง
วิชาการ 

ภาระการสอน ชั่วโมง/สัปดาห 
2562 2563 2564 2565 

6. ดร.หฤทัย      
    อนุสสรราชกิจ 

ค.ด.(หลักสูตรและการสอน) 
ค.ม.(การศึกษาปฐมวัย) 
ค.บ.(การศึกษาปฐมวยั) 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2549 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2539 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2535 

อาจารย 30 30 30 30 

7. ดร.ธนิก 
    คุณเมธีกุล 

ค.ด.(การบริหารการศึกษา) 
วท.ม.(การวางแผน
ส่ิงแวดลอมเพื่อพัฒนาชุมชน
และชนบท) 
บธ.บ.(การตลาด) 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2552 
มหาวิทยาลัยมหิดล, 2549 
 
 
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ, 2533 

อาจารย 30 30 30 30 

8. ดร.เจนจบ 
   สุขแสงประเสริฐ 

ปร.ด.(เทคโนโลยีการศึกษา)  
กศ.ม.(เทคโนโลยีทางการ
ศึกษา) 
ค.บ.(เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมการศึกษา) 

มหาวิทยาลัยบูรพา,  2556 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2541 
 
วิทยาลัยครูจันทรเกษม, 2532 

อาจารย 30 30 30 30 

9. ดร.ธีรังกูร 
    วรบํารุงกุล 
 

ปร.ด. (พัฒนศึกษา) 
กศ.ม.(มัธยมศึกษา- 
การสอนภาษาอังกฤษ) 
ศษ.บ.(เทคโนโลยีและส่ือสาร
การศึกษา) 
ศศ.บ.(วัดและประเมินผล
ทางการศึกษา) 
ศศ.บ.(การศึกษานอกระบบ) 
ศศ.บ.(การแนะแนว) 
ศน.บ.(ภาษาอังกฤษ)  

มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2556 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2548 
 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2552 
 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2553 
 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2555 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2557 
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2545 

อาจารย 30 30 30 30 

10. ดร.ภูวดล  
     บวับางพลู 

กศ.ด.(เทคโนโลยีการศึกษา) 
คอ.ม.(คอมพิวเตอรและ 
 
เทคโนโลยีสารสนเทศ),  
วท.บ.(วิทยาการอมพิวเตอร) 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2554 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา
ธนบุรี, 2544 
สถาบันราชภฏัสวนสุนันทา, 2541 

อาจารย 30 30 30 30 

11. ดร.ชวนพบ  
     เอี่ยวสานุรักษ 

ปร.ด. (นวัตกรรมการเรียนรู
และเทคโนโลยี)  
กศ.ม.(เทคโนโลยีการศึกษา) 
กศ.บ.(เทคโนโลยีการศึกษา) 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา
ธนบุรี, 2558 
มหาวิทยาลัยบูรพา, 2549 
มหาวิทยาลัยบูรพา, 2544 

อาจารย 30 30 30 30 

12. ดร.เยาวเรศ 
     ใจเย็น 

ปร.ด.(วิทยาศาสตรศึกษา) 
ป.บัณฑิต(การสอน
วิทยาศาสตร) 
วท.บ.(เคมี) 

มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร, 2550 
มหาวิทยาลัยมหิดล, 2545 
 
มหาวิทยาลัยมหิดล, 2544 

อาจารย 30 30 30 30 

13. ดร.พัชรินทร 
     รุจิรานกุูล 

ปร.ด. (การศึกษาและ 
การพัฒนาสังคม) 
 ค.ม. (พัฒนศึกษา)  
 ศศ.บ. เกียรตินิยม (ศาสนา
และปรัชญา)  

มหาวิทยาลัยบูรพา, 2560 
 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย,  2551 
มหาวิทยาลัยบูรพา, 2547 
 

อาจารย 30 30 30 30 

14. ดร.มนตรี 
     วิชยัวงษ 

ปร.ด. (การบริหารารศึกษา) 
ศน.ม. (พุทธศาสนาและ
ปรัชญา) 
ศน.บ. (พุทธศาสตร) 
 

มหาวิทยาลัยเวสเทิรน, 2559 
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 
2551 
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 
2547 
 
 

อาจารย 30 30 30 30 
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ชื่อ-สกุล คุณวุฒิ สถาบันที่สําเร็จการศึกษา/ปที่จบ 
ตําแหนง
วิชาการ 

ภาระการสอน ชั่วโมง/สัปดาห 
2562 2563 2564 2565 

15. นางสาวเกศิณี 
     ศิริสุนทรไพบูลย 

ค.ม. )การศึกษาปฐมวัย(  
ศศ.บ.(การส่ือสารมวลชน) 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2552 
มหาวิทยาลัยเชยีงใหม,  2539 

อาจารย 30 30 30 30 

16. นางสาวนภัส 
     ศรีเจริญประมง 

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

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2554 
มหาวิทยาลัยบูรพา, 2552 

อาจารย 30 30 30 30 

17. นายธีรพงษ 
     จันเปรียง 

ศศ.ม.(การจัดการเรียนรู) 
ศศ.บ.(บรรณารักษศาสตร
และสารนิเทศศาสตร) 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2555 
สถาบันราชภฏับุรีรัมย, 2542 

อาจารย 30 30 30 30 

18. นางสาวณัฐฐินุช       
     จยุคําวงศ 

กศ.บ.(หลักสูตรและการสอน) 
บธ.บ.(การจัดการ) 

มหาวิทยาลัยบูรพา, 2555 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2551 

อาจารย 30 30 30 30 

19. นางสาวอัฐฉญา       
     แพทยศาสตร 

วท.ม.(จิตวิทยาการให
คําปรึกษา) 
กศ.บ.(การวัดและประเมินผล
ทางการศึกษา) 

มหาวิทยาลัยบูรพา, 2552 
 
มหาวิทยาลัยทกัษิณ, 2548 

อาจารย 30 30 30 30 

20. นางสาวนิศากร         
     หวลจิตร 

ศษ.ม.(จิตวิทยาการศึกษาและ
การแนะแนว) 
ศศ.บ.(ปรัชญาและศาสนา) 

มหาวิทยาลัยเชยีงใหม, 2553 
 
มหาวิทยาลัยเชยีงใหม, 2547 

อาจารย 30 30 30 30 

21. นางสาววรันธร        
     อรรคปทุม 

ศษ.ม.(จิตวิทยาการศึกษา
และการใหคําปรึกษา) 
ศศ.บ.(การจัดการ 
การพัฒนาสังคม) 

มหาวิทยาลัยขอนแกน, 2555 
 
มหาวิทยาลัยขอนแกน, 2552 

อาจารย 30 30 30 30 

22. นางสาวสุนิตยตา  
     เย็นทัว่ 

ศษ.ม. (เทคโนโลยีการศึกษา) 
ศษ.บ. (เทคโนโลยีและ
ส่ือสารการศึกษา) 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2548 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี, 
2545 

อาจารย 30 30 30 30 

23. นางสาวจุลลดา        
     จุลเสวก 

ค .ม. (โสตทัศนศึกษา) 
กศ.บ.(เทคโนโลยีการศึกษา) 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2549 
มหาวิทยาลัยบูรพา, 2546 

อาจารย 30 30 30 30 

24. นางสาวธิดารัตน    
     พานพวง 

กศ.ม. (การศึกษาพิเศษ) 
ค.บ. (จิตวิทยาและ 
การแนะแนว) 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2554 
มหาวิทยาลัยราชภฏัเพชรบุรี, 2549 

อาจารย 30 30 30 30 

25. นางสาวจีรนันท   
     พูลสวัสด์ิ 

กศ.ม. (การศึกษาพิเศษ) 
ค.บ. (จิตวิทยาและ 
การแนะแนว) 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2554 
มหาวิทยาลัยราชภฏัเพชรบุรี, 2549 

อาจารย 30 30 30 30 

26. นางสาวธันวดี  
     ดอนวิเศษ 

ศศ.ม.(พัฒนาสังคม) 
ป.บัณฑิต (บัณฑิต
อาสาสมัคร) 
ค.บ. (การศึกษาปฐมวัย) 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร, 2552 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร,  2545  
 
สถาบันราชภฏับุรีรัมย, 2544 

อาจารย 30 30 30 30 

27. นางสาวณิชาภา       
     เจริญรูป 

ศศ.ม. (สังคมศาสตร 
เพื่อการพัฒนา) 
ป.บัณฑิต (วิชาชีพครู) 
บธ.บ. (การตลาด) 

มหาวิทยาลัยราชภฏัรําไพพรรณี, 2552 
 
มหาวิทยาลัยราชภฏัรําไพพรรณี, 2554 
มหาวิทยาลัยราชภฏัรําไพพรรณี, 2548 

อาจารย 30 30 30 30 

28. นายศิริศักด์ิ  
     ทิพยทวีชาญ 

ศศ.ม. (ภูมิศาสตร
อุตสาหกรรม) 
อษ.บ.(ภูมิศาสตร) 

มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2551 
 
มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2547 

อาจารย 30 30 30 30 

29. นางสาวสริตา    
     ปจจุสานนท 

ศศ.ม. (ภาษาไทย) 
ศศ.บ. (ภาษาไทย) (เกียรติ
นิยมอันดับ 1) 

มหาวิทยาลัยบูรพา, 2558 
มหาวิทยาลัยบูรพา, 2552 

อาจารย 30 30 30 30 

30. นางสาวกรฎา    
     สุขุม 

ศศ.ม. (ภาษาไทย) 
ศศ.บ. (ภาษาไทย) (เกียรติ
นิยมอันดับ 2)  

มหาวิทยาลัยบูรพา, 2559 
มหาวิทยาลัยบูรพา, 2549 

อาจารย 30 30 30 30 
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ชื่อ-สกุล คุณวุฒิ สถาบันที่สําเร็จการศึกษา/ปที่จบ 
ตําแหนง
วิชาการ 

ภาระการสอน ชั่วโมง/สัปดาห 
2562 2563 2564 2565 

31. นางวิไลวรรณ  
      เขตมรคา 

MA.(Applied Linguistics) 
ศศ.ม.(ภาษาและการส่ือสาร) 
ค.บ.(ประถมศึกษา)  
(เกียรตินิยมอันดับ 2)  

Edith Cowan University,  2547 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร, 2546 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2534 

อาจารย 30 30 30 30 

32. นายอติราช  
      เกิดทอง 

กศ.ม.(การวิจยัและสถิติ
ทางการศึกษา) 
ค.บ.(คณิตศาสตร) 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2552 
 
สถาบันราชภฏัสวนสุนันทา, 2547 

อาจารย 30 30 30 30 

33. นายเจนวิทย    
     วารีบอ 

กศ.ม . (วิจยัและประเมินผล
การศึกษา)  
วท.บ. (ฟสิกส)  

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม,  2556 
 
มหาวิทยาลัยขอนแกน, 2553 

อาจารย 30 30 30 30 

34. นายชาญชลักษณ     
     เยีย่มมิตร 

กศ.ม.(พลศึกษา) 
วท.บ.(วิทยาศาสตรการกีฬา) 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2557 
มหาวิทยาลัยราชภฏักาญจนบุรี, 2548 

อาจารย 30 30 30 30 

35. นายวยัวุฒิ 
     บุญลอย 

กศ.ด.(การบริหารและการ
จัดการการศึกษา) 
ร.ม.(การเมืองการปกครอง) 
น.บ.(นิติศาสตร) 
ศศ.บ.(รัฐศาสตร) 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2560 
 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร,  2551 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร,  2547 
มหาวิทยาลัยรามคําแหง,  2536 

อาจารย 30 30 30 30 

 
3.2.3 เกณฑคุณสมบัติคณาจารยและบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน  

 

      คุณวุฒิของคณาจารย คุณวุฒิของอาจารยผูสอน อาจารยประจําหลักสูตร อาจารยผูรับผิดชอบ
หลักสูตร และอาจารยพิเศษใหเปนไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรีท่ีมีผลใชบังคับในปจจุบัน  นอกจากนี้อาจารยผูสอนรายวิชาชีพครูยังจะตองมีคุณสมบัติเพ่ิมเติม
ดังตอไปนี้  

1) ไดรับปริญญาหรือประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการศึกษาอยางนอยระดับใดระดับหนึ่ง คือ 
ปริญญาตรี ประกาศนียบัตรบัณฑิต ปริญญาโท และดับปริญญาเอก หรือตองผานการอบรมสาระเนื้อหาสําคัญ  
ศาสตรวิชาชีพครูตามท่ีกําหนดไมนอยกวา 60 ชั่วโมง และ 

2) มีประสบการณการสอนระดับอุดมศึกษาไมนอยกวา 1 ป และกรณีท่ีผูสอนมีประสบการณ
นอยกวา 1 ป ใหมีชั่วโมงสอนไมเกินรอยละ 50 ของรายวิชาโดยมีการสอนรวมกับผูสอนท่ีมีประสบการณ   การ
สอนตั้งแต 3 ปข้ึนไป และ 

3) ผูสอนท่ีรับผิดชอบรายวิชาจะตองมีผลงานทางวิชาการท่ีเก่ียวของกับรายวิชาท่ีสอนหรือ
เก่ียวของสัมพันธท่ีมีการเผยแพรลักษณะใดลักษณะหนึ่ง  เชน เอกสารประกอบการสอน ตํารา หนังสือ 
งานวิจัย อยางนอย 1 ชิ้นงาน กรณีบทความอยางนอย 3 บทความ ภายใน 5 ปยอนหลัง และ 

4) มีประสบการณการสอนในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานและ/หรืออาชีวศึกษาอยางนอย 1 ป 
กรณีท่ียังไมมีประสบการณการสอนในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานและ/หรืออาชีวศึกษาจะตองมีประสบการณ 
การสอนอยางนอย 1 ปในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานและ/หรืออาชีวศึกษาภายใน 3 ปการศึกษา ท้ังนี้ใหนับ
รวมการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในระหวางการศึกษาดวย 

  หมายเหตุ กรณีผูสอนวิชาชีพครูท่ีปฏิบัติการสอนมากอน มคอ. 1 นี้ใชบังคับ ใหยกเวนเกณฑ
คุณสมบัติผูสอนวิชาชีพครูขอ 2 – 4 
      บุคลากรสนับสนุน สถาบันควรมีบุคลากรสนับสนุนท่ีมีคุณวุฒิและมีความรูความสามารถ ทักษะ
ดานตาง ๆ ท่ีเหมาะสมกับความจําเปนและความตองการของการจัดการเรียนการสอนอยางเพียงพอ 
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4. องคประกอบเกี่ยวกับประสบการณภาคสนาม (สหกิจศึกษาหรือการฝกประสบการณวิชาชีพ)  
 

        การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาของคณะครุศาสตรมีการฝกปฏิบัติการวิชาชีพ ประกอบดวย การ
สังเกตการบริหารในสถานศึกษา และการทดลองสอนในชั้นเรียน และมีการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาตาม 
สาขาวิชาเฉพาะ ประกอบดวย การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาโดยอิสระ ควบคูกับการนิเทศ การบูรณาการ
ความรูในการจัดทําแผนการเรียนรู การจัดกระบวนการเรียนรู โดยใช  สื่อนวัตกรรม เทคนิค และยุทธวิธีการ
เรียนรูในวิชาเฉพาะหรือวิชาเอกไดอยางเหมาะสมกับผูเรียน   การวัดและประเมินผลการเรียนรู เพ่ือพัฒนาการ
จัดการเรียนรูและผูเรียน การจัดทําบันทึกและรายงานผลการจัดการเรียนรู การจัดกิจกรรมทางวิชาการ การ
วิจัยในชั้นเรียนเพ่ือพัฒนาผูเรียน   การปฏิบัติงานครูนอกเหนือจากการสอน การสัมมนาทางการศึกษา 

 
4.1 มาตรฐานผลการเรียนรูของประสบการณภาคสนาม  
 

งานและลักษณะการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา คณะครุศาสตรกําหนดโดยเนนงาน ท่ีนักศึกษาครู
ตองปฏิบัติจริง และเสริมสรางสมรรถภาพของนักศึกษาท่ีพึงประสงคเพ่ือใหนักศึกษาพรอมท่ีจะเปนผูเริ่มตน
วิชาชีพครูท่ีดี คือ 

 

4.1.1  มีสมรรถภาพทางดานความรู  ไดแก ความรูท้ังในเนื้อหาท่ีใชสอนตามหลักสูตรและความรูใน
ศาสตรสาขาตางๆ ท่ีเก่ียวของ  

 

4.1.2  มีสมรรถภาพทางดานเทคนิควิธีการจัดการเรียนรู   
 1) มีความรูความเขาใจเก่ียวกับแนวคิด หลักการ และทฤษฎีท่ีเก่ียวของกับการจัดการเรียนการ

สอน การวัดประเมินผล การจัดการชั้นเรียน การบันทึกและรายงานผลการจัดการเรียนการสอน และการวิจัย
ในชั้นเรียน 

 2) สามารถวางแผน ออกแบบ ปฏิบัติการสอน จัดการชั้นเรียน วัดและประเมินผล 

การเรียนรู บันทึกและรายงานผลการจัดการเรียนการสอน และทําวิจัยในชั้นเรียน เพ่ือพัฒนาศักยภาพของ
ผูเรียนไดอยางเหมาะสมตามความแตกตางระหวางบุคคล 

 3) สามารถสรางสรรคสภาพแวดลอมทางกายภาพ และบรรยากาศการเรียนรูท่ีอบอุน  ม่ันคง 
ปลอดภัย 

            4) ตระหนักถึงคุณคาของการนําแนวคิด หลักการ และทฤษฎีท่ีเก่ียวของกับการสอน การวัด
และการประเมินผล  การจัดการชั้นเรียน การบันทึกและรายงานผลการจัดการเรียนการสอนและการวิจัยใน
ชั้นเรียนมาใชในการพัฒนาศักยภาพของผูเรียนไดอยางเหมาะสมตามความแตกตางระหวางบุคคลมีสมรรถภาพ
ดานคุณลักษณะ ไดแก ความสามารถในการพัฒนางานใหต้ังม่ันอยูในคุณธรรม และมีจิตสํานึกในการพัฒนา
สังคม 

4.2 ชวงเวลา  
1. ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1    ปการศึกษาท่ี  1  
2. ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2    ปการศึกษาท่ี  2  
3. ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 3    ปการศึกษาท่ี  3  
4. ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 4 ภาคการศึกษาท่ี  1     ปการศึกษาท่ี  4 
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4.3 การจัดเวลาและตารางสอน  
ปการศึกษาท่ี ฝกประสบการณวิชาชีพ จํานวนช่ัวโมงและตารางสอน 

1 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 2 หนวยกิต  90 ชั่วโมง 
(8 ชั่วโมงตอสัปดาห หรือสัปดาหละ 1 วัน) 

2 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 2หนวยกิต  90 ชั่วโมง 
(8 ชั่วโมงตอสัปดาห หรือสัปดาหละ 1 วัน) 

3 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 3 2 หนวยกิต  90 ชั่วโมง 
(8 ชั่วโมงตอสัปดาห หรือสัปดาหละ 1 วัน) 

4 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 4 6 หนวยกิต  290 ชั่วโมง 
(8 ชั่วโมงตอสัปดาห หรือสัปดาหละ 1 วัน) 

 

5. กิจกรรมเสริมความเปนครู (Teacher Enhancing Activities) 
    กิจกรรมเสริมความเปนครูในแตละป ปการศึกษาละไมนอยกวา 2 กิจกรรม ดังนี ้
   1) กิจกรรมบังคับ ไดแก 
     (1)  กิจกรรมจิตอาสาและ/หรือจิตสาธารณะ/การบําเพ็ญประโยชน ใหจัดเปนประจําทุกปการศึกษา 
   (2)  กิจกรรมเสริมสรางความเปนพลเมืองท่ีเขมแข็ง ใหจัดในปการศึกษาใดก็ได ดังตอไปนี้ 

ก. กิจกรรมสงเสริมความรักชาติ ศาสน กษัตริย และความเปนไทย 
ข. กิจกรรมตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและ/หรือศาสตรพระราชา 
ค. กิจกรรมการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ศีลธรรม และปลูกฝงความซ่ีอสัตยสุจริตและการ

ตอตานการทุจริตคอรัปชั่น 
ง. กิจกรรมลูกเสือ/ เนตรนารี/ ยุวกาชาด 
จ. กิจกรรมสรางเสริมสุขภาวะ ปองกันโรค และการมีเพศสัมพันธและตั้งครรภโดยไมมีความพรอม 
ฉ. กิจกรรมสงเสริมวิถีชีวิตประชาธิปไตย รวมถึงการเลือกตั้ง และกิจกรรมสภานักเรียน  
ช. กิจกรรมการพัฒนาทักษะวิชาชีพครูดานศิลปะ ดนตรี นาฏศิลปและกีฬา 

  2) กิจกรรมเลือก สถานศึกษาสามารถจัดกิจกรรมเพ่ิมเติมใหผูเรียน ดังตอไปนี้ 
       (1)  กิจกรรมการพัฒนาตนสูความเปนครู 
   (2)  กิจกรรมการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี  
   (3)  กิจกรรมการบริการและรวมมือกับชุมชน 
   (4)  กิจกรรมการเขารวมการเสวนา สัมมนา อบรม ประชุมปฏิบัติการทางวิชาการ 
   (5)  กิจกรรมการปลูกฝงวินัยและความซ่ือสัตยทางวิชาการ 
   (6)  กิจกรรมอ่ืนตามบริบทของสถาบันการศึกษา 
 
6. ขอกําหนดเกี่ยวกับการทําโครงงานหรืองานวิจัย   
 

 6.1 คําอธิบายโดยยอ  
         กําหนดใหทํางานวิจัยในชั้นเรียนอยางสั้นมีองคประกอบการวิจัยครบถวน หรือโครงงาน  การผลิตสื่อ
นวัตกรรมการเรียนการสอน  ซ่ึงหัวขอของงานวิจัยจะตองเก่ียวกับภาระงานท่ีรับผิดชอบในขณะปฏิบัติงาน
ภาคสนาม เปนงานท่ีมุงแกปญหาและพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนของสถานศึกษา  หรือชุมชนท่ีเปน
รูปธรรม และมีรายงานท่ีตองนําสงตามรูปแบบและระยะเวลาท่ีหลักสูตรกําหนด 
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6.2 มาตรฐานผลการเรียนรู  
1. มีศักยภาพทางดานการวิจัยทางการศึกษา สามารถศึกษาตอและทําวิจัยในระดับการศึกษาท่ีสูงข้ึนได 

  2. มีทักษะการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา สาขาวิชาเฉพาะ (ประสบการณวิชาชีพครูและปฏิบัติการ 
วิชาชีพครู)  
          3. มีทักษะและมีสมรรถนะในดานการทําวจิัยในโรงเรียนเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน และพัฒนาผูเรียน 
 

6.3 ชวงเวลา  
ภาคการศึกษาท่ี 2 ปการศึกษาท่ี 3 และภาคการศึกษาท่ี 2 ปการศึกษาท่ี 4 
 

6.4 จํานวนหนวยกิต 
4 หนวยกิต 
 

6.5 การเตรียมการ  
              การเรียนวิชาระเบียบวิธีการวิจัย  ซ่ึงมีการจัดทําโครงการวิจัยเบื้องตนเปนรายกลุมในชั้นปท่ี 3 ภาค
การศึกษาท่ี 1 กอนการทําการวิจัยเปนรายบุคคลในชั้นปท่ี 3  มีการปฐมนิเทศนักศึกษาในเรื่องการทําวิจัยชั้นเรียน มี
การกําหนดชั่วโมงการใหคําปรึกษา จัดทําบันทึกการใหคําปรึกษาใหขอมูลขาวสารเก่ียวกับโครงงานทางเว็บไซต และ
ปรับปรุงใหทันสมัยเสมอ อีกท้ังมีตัวอยางโครงงานวิจัยใหศึกษา 
 

      6.6 กระบวนการประเมินผล  
           ประเมินผลจากความกาวหนาในการทําโครงงาน หรือวิจัย ท่ีบันทึกในสมุดใหคําปรึกษาโดยอาจารยท่ี
ปรึกษา โดยประเมินผลจากรายงานความกาวหนาท่ีไดกําหนดรูปแบบการนําเสนอตามระยะเวลาท่ีกําหนดมี
การนําเสนอผลงานเม่ือจบกระบวนการวิจัย ตอคณะกรรมการสอบซ่ึงมีจํานวนไมต่ํากวา  3 คน 
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หมวดที ่4 ผลการเรียนรู กลยุทธการสอนและการประเมินผล 
 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษาของหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธหรือกิจกรรมของนักศึกษา 
1. มีความรับผิดชอบ - สงงานท่ีไดรับมอบหมายตรงตอเวลาและสงเสริมความรับผิดชอบตอ

ตนเองและสังคม 

2. มีคุณภาพ คุณธรรมและ
จริยธรรม 

- สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม มนุษยสัมพันธและการวางตัวในสังคม
ใหเหมาะสมในกิจกรรมการเรียนการสอน 

3. มีการศึกษาคนควาและ
เรียนรูดวยตนเอง 

- มอบหมายงานใหนักศึกษาไดสืบคน รวบรวมขอมูล และสรุปผล
การศึกษาเพ่ือนําเสนอในชั้นเรียนหรือเปนรูปเลมรายงานสงผูสอน 

4. มีความสามารถและฉลาด
ในการจัดการ 

- มอบหมายงานใหนักศึกษาคิดวางแผน ลงมือปฏิบัติ สรุปผลการ
ดําเนินงานและแกไขปรับปรุง 

 
2. การพัฒนาผลการเรียนรูในแตละดานของหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
 

 2.1 ดานคุณธรรมจริยธรรม 
 

   2.1.1 ผลการเรียนรูดานคุณธรรมจริยธรรม 
1) แสดงความซ่ือสัตยสุจริตอยางสมํ่าเสมอ 
2) มีวินัย ตรงตอเวลา และปฏิบัติตามระเบียบขององคกร 
3) มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบตอตนเอง สังคม และสิ่งแวดลอม 
4) รับฟงความคิดเห็นและเคารพสิทธิของผูอ่ืน เคารพในสิทธิมนุษยชน 
 

  2.1.2 กลยุทธการสอนท่ีใชพัฒนาการเรียนรูดานคุณธรรมจริยธรรม 
1) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีสอดแทรกกิจกรรมท่ีเก่ียวของกับความซ่ือสัตยสุจริต 
2) ใหความสําคัญของการมีวินัย การตรงตอเวลา การสงงานตามกําหนดและความซ่ือสัตยใน

การทํากิจกรรมหรืองานท่ีมอบหมาย 
3) สงเสริมใหผูเรียนจัดกิจกรรมหรือเขารวมกิจกรรมท้ังในและนอกหองเรียน 
4) เนนเรื่องการแตงกายและการปฏิบัติตนใหเหมาะสม ถูกตองตามระเบียบขอบังคับของ

มหาวิทยาลัย 
 

  2.1.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานคุณธรรมจริยธรรม 
1) สังเกตพฤติกรรมการแตงกายของนักศึกษาการปฏิบัติตน 
2) ใหคะแนนการเขาชั้นเรียน การสงงานตรงเวลา และการปฏิบัติตนตามระเบียบขอบังคับของ

มหาวิทยาลัย 
3) ประเมินจากผลงาน ผลการปฏิบัติกิจกรรมโดยพิจารณาเฉพาะดานท่ีแสดงออกถึงคุณธรรม

จริยธรรม 
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 2.2 ดานความรู 
 

  2.2.1 ผลการเรียนรูดานความรู 
   1) มีความรูความเขาใจในแนวคิด  หลักการ  ทฤษฎ ี และกระบวนการตาง ๆ ตามสาระวิชา 
   2) สามารถวิเคราะหและจําแนกขอเท็จจริงตามแนวคิด  หลักการ  และทฤษฎีของสาระวิชา 
   3) สามารถเรียนรูเก่ียวกับแนวคิด  หลักการ  ทฤษฎีและกระบวนการตาง ๆ 
   4) สามารถแสวงหาความรูจากแหลงตาง ๆ ไดดวยตัวเอง 
 

  2.2.2 กลยุทธการสอนท่ีใชพัฒนาการเรียนรูดานความรู 
 1) จัดกิจกรรมการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญโดยบูรณาการศาสตรสาขาอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ 

อยางเหมาะสม  
    2) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนหลากหลายรูปแบบ โดยเนนท้ังทฤษฎีและปฏิบัติเพ่ือใหผูเรียน 
เกิดองคความรูและทักษะตางๆ  
   3) มอบหมายงานกลุมใหสืบคนขอมูลเก่ียวกับกรณีศึกษาและนําเสนอในชั้นเรียน 
 

  2.2.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานความรู 
 1) ประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  โดยเนนประเมินตามสภาพจริงและใชวิธีการประเมินท่ี 

หลากหลาย  เชน  การทดสอบโดยใชแบบทดสอบ  การประเมินผลจากการนําเสนองาน  รายงานหรือโครงงาน 
   2) สังเกตพฤติกรรมการทํางานและการปฏิบัติตน 
 

 2.3 ดานทักษะทางปญญา 
 

  2.3.1 ผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา 
   1) สามารถใชความรู ความเขาใจในแนวคิด หลักการ ทฤษฎี  และกระบวนการตางๆ ในการ  
แกไขปญหาและการดําเนินชีวิตประจําวัน 
   2) สามารถวิเคราะหสถานการณตาง ๆ โดยใชแนวคิด หลักการ ทฤษฎ ีและกระบวนการตาง ๆ  
ตามสาระวิชา 
   3) สามารถสังเคราะหสิ่งท่ีดีมีประโยชนนํามาใชเพ่ือการพัฒนาตนเองและสังคม 
 

  2.3.2 กลยุทธการสอนท่ีใชพัฒนาการเรียนรูดานทักษะทางปญญา 
1) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเนนการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห สังเคราะห  ตัดสินใจ 

คิดอยางมีวิจารณญาณ 
 2) มอบหมายงานใหผูเรียนศึกษาคนควาจากแหลงเรียนรูตางๆ 
 3) ฝกใหวิเคราะหสถานการณปจจุบันเชื่อมโยงกับทฤษฎีและเนื้อหาในบทเรียน 
 

  2.3.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา 
 1) ประเมินตามสภาพจริงจากการปฏิบัติงาน  
 2) สังเกตการนําเสนองาน หรือผลงาน 
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 2.4  ดานความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 
 

  2.4.1 ผลการเรียนรูดานความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 
   1) สามารถปรับตัว ทํางานรวมกับผูอ่ืนท้ังในฐานะผูนําและผูตามได 

 2) มีมนุษยสัมพันธท่ีดีกับผูรวมงานในองคกรและบุคคลท่ัวไป 
 3) มีความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม 
4) มีความสามารถในการวางแผนในการเรียนรูและพัฒนาตนเอง 
 

   2.4.2  กลยุทธการสอนท่ีใชพัฒนาการเรียนรูดานความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
 1) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเนนกระบวนการกลุม การทํางานแบบรวมมือ หรือ  

Brainstorming  
 2) สงเสริมการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นโดยจัดอภิปรายหรือเสวนางานท่ีมอบหมาย 

ใหศึกษาคนควา 
 

   2.4.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 
 1) สังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุม 
 2) ประเมินผลจากผลงาน การนําเสนองาน การอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
 

 2.5 ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

   2.5.1 ผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
     1) สามารถรวบรวมและวิเคราะหขอมูล โดยใชความรูทางคณิตศาสตร 

 2) สามารถสื่อสารทางการพูด  การเขียน  การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 3) สามารถใชภาษาตางประเทศในการสื่อสารได 
 4) สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบคนและติดตอสื่อสารได 
 

  2.5.2  กลยุทธการสอนท่ีใชพัฒนาการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร และการ  
       ใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 1) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีใหผูเรียนไดวิเคราะหสถานการณสําคัญในชีวิตประจําวันท่ี 
เก่ียวของกับการเรียนการสอน  

 2) มอบหมายงานใหผูเรียนนําเสนอผลงาน อภิปราย และเรียบเรียงเปนรูปเลม 
รายงานโดยใชหลักการเขียนทางวิชาการเพ่ือใหผู อ่ืนเขาใจ เนนการศึกษาขอมูลจากแหลงการเรียนรู ท่ี
หลากหลายและมีการอางอิงแหลงท่ีมาของขอมูลใหชัดเจน 
 

   2.5.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสารและการใช 
     เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 1) สังเกตการนําเสนอผลงาน การสื่อสาร การแสดงความคิดเห็น  
 2) ประเมินจากผลงาน รูปเลมรายงาน 

   3) ประเมินผลการสอบทักษะดานการสื่อสาร 
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3. แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา หมวดวิชา 
    ศึกษาท่ัวไป 
  แสดงใหเห็นถึงมาตรฐานการเรียนรูในแตละรายวิชาในหลักสูตรวามีสวนในการเสริมสรางกระบวนการ
เรียนรูและสอดคลองตอมาตรฐานผลการเรียนรูดานใดบาง โดยแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผล
การเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชาในรูปของตารางตอไปนี ้
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แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบตอผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชากลุมวิชาพ้ืนฐานท่ัวไป (Curriculum Mapping) 

 ความรับผิดชอบหลัก    ความรับผิดชอบรอง 
 

รายวิชา 
หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 

คุณธรรม จริยธรรม ความรู ทักษะทางปญญา 
ทักษะความสัมพันธ

ระหวางบุคคลและความ
รับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห 
การสื่อสารและ

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

0001104  ทักษะการพูดและการฟงภาษาอังกฤษ                    

0001105  การใชภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร                    

0001106  ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ                      

0001203  ภาษาไทยเพื่อการสือ่สาร                    

0002105  สุนทรียะ                    

0002324  ศาสตรพระราชาเพือ่การพฒันาทองถ่ิน                    

0002325  พลเมืองที่เข็มแข็ง                     

0003109  การสรางเสริมและดแูลสุขภาวะ                    

0003208  การคิดเชิงเหตุผล                    

0003311  ทักษะในศตวรรษที่ 21 เพื่อชีวิตและ 
              อาชีพ 
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ความสามารถโดยรวมของนักศึกษา 
ชั้นปท่ี 1 

ความสามารถโดยรวมของนักศึกษา 
ชั้นปท่ี 2 

ความสามารถโดยรวมของนักศึกษา 
ชั้นปท่ี 3 

ความสามารถโดยรวมของนักศึกษา 
ชั้นปท่ี 4 

นักศึกษาครูมีความรู มีความเขาใจ บทบาทหนาท่ี
ของความเปนพลเมืองตามหลักประชาธิปไตย อันมี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข มีจิตอาสา จิต
สาธารณะ และเกิดทักษะในการใชภาษาเพ่ือการ
สื่อสาร 

ผูชวยสอนท่ีพัฒนาตนเองใหมีความรอบรู เทาทันตอ
การเปลี่ยนแปลง มีสุขภาวะท่ีดีท้ังกายและใจ สู
บทบาทของครูมืออาชีพ 

ผูสอนรวมท่ีเปนผูนําในการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร ตามศาสตรพระราชา และนํานโยบาย
สูการพัฒนาผูเรียน ทองถ่ิน และชุมชน 
 

มีทักษะการฟง พูด อาน เขียนภาษาอังกฤษ
เทียบเทาเกณฑกระทรวงศึกษาธิการกําหนด 
หมายเหตุ ปรับตามเกณฑกระทรวงศึกษาธิการ 

สมรรถนะ 
หลัก 

สมรรถนะ 
รอง 

สมรรถนะ
ยอย 

สมรรถนะ
หลัก 

สมรรถนะ 
รอง 

สมรรถนะ
ยอย 

สมรรถนะ
หลัก 

สมรรถนะ 
รอง 

สมรรถนะ
ยอย 

สมรรถนะ
หลัก 

สมรรถนะ 
รอง 

สมรรถนะ
ยอย 

สมรรถนะหลัก
ท่ี 1 
ทักษะการฟง 

สมรรถนะรองท่ี 
1.1  
overall listening 
comprehension  

สมรรถนะ
ยอย ท่ี 1.1.1 
สามารถเขาใจ
สิ่งท่ีผูพูด 
พูดเพ่ือตอบ 
สนองความ 
ตองการทันที 
ในกรณีท่ีผู
พูดพูดอยาง
ชา ๆ  และ
ชัดเจน 

สมรรถนะหลัก
ท่ี 1 
ทักษะการฟง 

 

สมรรถนะรองท่ี 
1.1  
overall  listening 
comprehen- 
sion  

 

สมรรถนะยอยท่ี 
1.1.2 สามารถ
เขาใจ 
ประเด็นหลกั 
คําพูดหรือ
ถอยคําท่ี 
เปนมาตรฐาน 
เก่ียวกับ
เรื่องราวใน 
ชีวิตประจํา 
วันท่ีคุนเคย 
อาจจะขอฟง 
ซ้ําเพ่ือความ 
 ชัดเจน 

สมรรถนะหลัก
ท่ี 1 
ทักษะการฟง 

 

สมรรถนะรอง 
ท่ี 1.1 overall 
listening 
comprehen- 
sion  

 

สมรรถนะ
ยอยท่ี 1.1.3 
สามารถเขาใจ
ขอมูลในชีวิต
ประจํา วัน 
การศึกษา บท
สนทนา ราย 
การโทรทัศน 
แยกประเด็น
การอภิปราย
ท่ีคุนเคยและ
ชัดเจน  
 

สมรรถนะ
ยอยท่ี 1.1.4 
สามารถเขาใจ
คําบรรยาย
หรือพูดคุยใน
สาขาวิชาของ

สมรรถนะหลัก
ท่ี 1 
ทักษะการฟง 

 

สมรรถนะรอง
ท่ี 1.1 overall 
listening 
comprehen-
sion  

 

สมรรถนะ
ยอยท่ี 1.1.5 
สามารถเขาใจ
ประเด็น
สําคัญจาก
การพูด ท่ี
ซับซอนใน
หัวขอท่ีเปน
รูปธรรมและ
นามธรรม  ซึ่ง
ใชภาษา
มาตรฐาน    
ในระดับ
ความเร็วปกติ 
 

 

ตารางความสัมพันธระหวางความสามารถโดยรวม สมรรถนะหลักและรายวิชาของแตละช้ันป กลุมวิชาศึกษาท่ัวไป  
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ความสามารถโดยรวมของนักศึกษา 
ชั้นปท่ี 1 

ความสามารถโดยรวมของนักศึกษา 
ชั้นปท่ี 2 

ความสามารถโดยรวมของนักศึกษา 
ชั้นปท่ี 3 

ความสามารถโดยรวมของนักศึกษา 
ชั้นปท่ี 4 

นักศึกษาครูมีความรู มีความเขาใจ บทบาทหนาท่ี
ของความเปนพลเมืองตามหลักประชาธิปไตย อันมี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข มีจิตอาสา จิต
สาธารณะ และเกิดทักษะในการใชภาษาเพ่ือการ
สื่อสาร 

ผูชวยสอนท่ีพัฒนาตนเองใหมีความรอบรู เทาทันตอ
การเปลี่ยนแปลง มีสุขภาวะท่ีดีท้ังกายและใจ สู
บทบาทของครูมืออาชีพ 

ผูสอนรวมท่ีเปนผูนําในการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร ตามศาสตรพระราชา และนํานโยบาย
สูการพัฒนาผูเรียน ทองถ่ิน และชุมชน 
 

มีทักษะการฟง พูด อาน เขียนภาษาอังกฤษ
เทียบเทาเกณฑกระทรวงศึกษาธิการกําหนด 
หมายเหตุ ปรับตามเกณฑกระทรวงศึกษาธิการ 

สมรรถนะ 
หลัก 

สมรรถนะ 
รอง 

สมรรถนะ
ยอย 

สมรรถนะ
หลัก 

สมรรถนะ 
รอง 

สมรรถนะ
ยอย 

สมรรถนะ
หลัก 

สมรรถนะ 
รอง 

สมรรถนะ
ยอย 

สมรรถนะ
หลัก 

สมรรถนะ 
รอง 

สมรรถนะ
ยอย 

ตัวเองขอมูล
ในประกาศ
และขอความ
ท่ีเปนขอ 
เท็จจริง  ท่ี
นทึก ไวเมื่อผู
พูดพูดดวย
ภาษา   ท่ี
มาตรฐานและ
ชัดเจน 
 

สมรรถนะยอย
ท่ี 1.1.5 และ
เขาใจหลกัการ
ทางทัศนธาตุ 
 

สมรรถนะยอยท่ี 
1.1.6. 
สรางสรรคผล  
งานโดยใชหลัก 
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ความสามารถโดยรวมของนักศึกษา 
ชั้นปท่ี 1 

ความสามารถโดยรวมของนักศึกษา 
ชั้นปท่ี 2 

ความสามารถโดยรวมของนักศึกษา 
ชั้นปท่ี 3 

ความสามารถโดยรวมของนักศึกษา 
ชั้นปท่ี 4 

นักศึกษาครูมีความรู มีความเขาใจ บทบาทหนาท่ี
ของความเปนพลเมืองตามหลักประชาธิปไตย อันมี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข มีจิตอาสา จิต
สาธารณะ และเกิดทักษะในการใชภาษาเพ่ือการ
สื่อสาร 

ผูชวยสอนท่ีพัฒนาตนเองใหมีความรอบรู เทาทันตอ
การเปลี่ยนแปลง มีสุขภาวะท่ีดีท้ังกายและใจ สู
บทบาทของครูมืออาชีพ 

ผูสอนรวมท่ีเปนผูนําในการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร ตามศาสตรพระราชา และนํานโยบาย
สูการพัฒนาผูเรียน ทองถ่ิน และชุมชน 
 

มีทักษะการฟง พูด อาน เขียนภาษาอังกฤษ
เทียบเทาเกณฑกระทรวงศึกษาธิการกําหนด 
หมายเหตุ ปรับตามเกณฑกระทรวงศึกษาธิการ 

สมรรถนะ 
หลัก 

สมรรถนะ 
รอง 

สมรรถนะ
ยอย 

สมรรถนะ
หลัก 

สมรรถนะ 
รอง 

สมรรถนะ
ยอย 

สมรรถนะ
หลัก 

สมรรถนะ 
รอง 

สมรรถนะ
ยอย 

สมรรถนะ
หลัก 

สมรรถนะ 
รอง 

สมรรถนะ
ยอย 

การทางทัศนธาตุ 
สมรรถนะยอย
ท่ี 1.1.7 
สามารถสราง 
สรรค  ผลงาน
โดยใชหลักการ
จัดงคประกอบ
ศิลป 

สมรรถนะหลัก
ท่ี 2  
ทักษะการพูด 
 

สมรรถนะรอง 
ท่ึ 2.1  
Spoken 
Interaction 
 
 
 
 
 
 
 
 

สมรรถนะ
ยอยท่ี 2.1.1 
สามารถ
สนทนากับ 
เพ่ือน ถาม-
ตอบคําถาม
งาย ๆ  เก่ียว 
กับหัวขอท่ี
คุนเคย  
 
สมรรถนะยอย
ท่ี 2.1.2 

สมรรถนะหลัก
ท่ี 2 ทักษะการ
พูด 
 

สมรรถนะรองท่ึ 
2.1 Spoken 
Interaction 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สมรรถนะยอยท่ี 
2.1.3 สามารถเริ่ม
สนทนาดําเนิน 
การสนทนาและ  
จบการสนทนา 
งาย ๆ  ในหัว 
ขอท่ีคุนเคย 
หรือสนใจ 
 
สมรรถนะรอง
ท่ี 2.1.4 
สามารถ

สมรรถนะหลัก
ท่ี 2 ทักษะการ
พูด 
 

สมรรถนะ
รองท่ึ 2.1 
Spoken 
Interaction 
 
 
 
 
 
 
 
 

สมรรถนะ
ยอยท่ี 2.1.5 
สนทนาหัวขอ
ท่ีคุนเคยหรือ
ท่ีสนใจ และ
อภิปราย
แสดงความ
คิดเห็น
ตอบสนอง 
ตอขอ 
เสนอแนะ 
ความคิดเห็น 

สมรรถนะหลัก
ท่ี 2 ทักษะการ
พูด 
 

สมรรถนะ
รองท่ึ 2.1 
Spoken 
Interaction 
 
 
 
 
 
 
 
 

สมรรถนะ
ยอยท่ี 2.1.8 
สามารถมี
ปฏิสัมพันธ
กับเจาของ
ภาษาอยาง
ราบรื่นและ
เปนธรรมชาติ
และมีสวน
รวมอยางมาก
ในการ
อภิปรายใน
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สมรรถนะ
หลัก 

สมรรถนะ 
รอง 

สมรรถนะ
ยอย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สมรรถนะรอง 
ท่ึ 2.2  
Spoken 
Production 

สามารถถามและ
ตอบคําถาม 
งาย ๆ  เก่ียว  
กับเหตุการณ 
ในอดีต  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สมรรถนะยอย 
ท่ี 2.2.1  
สามารถบรรยาย
ถึงสถานท่ีท่ี
ชอบ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สมรรถนะรองท่ึ 
2.2  
Spoken 
Production 
 

แสดงออก 
และโตตอบตอ
ความรูสึก 
และทัศนคติ 
เชน ความ
ประหลาดใจ 
ความสุข ความ
เศรา 
ความสนใจ 
และไมสนใจ 
 
 
 
 
 
สมรรถนะยอย
ท่ี 2.2.4 
สามารถ
บรรยาย 
เรื่องท่ีคุนเคย
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Production 
 

ทัศนคติ และ
ความรูสึก 
 

สมรรถนะ
ยอยท่ี 2.1.6 
ใหคําแนะนํา 
และใหเหตุผล
สนับสนุน 
 

สมรรถนะรอง
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ทุกขจาก
ปญหาท่ีเกิด
จากรานคา
หรอืโรงแรม 
 
สมรรถนะยอย 
ท่ี 2.2.6 
บรรยาย
เหตุการณท่ี
เกิดข้ึนโดย

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สมรรถนะรอง 
ท่ึ 2.2  
Spoken 
Production 
 

บริบทท่ี
คุนเคย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สมรรถนะยอย
ท่ี 2.2.11 
สามารถใช
ภาษาอังกฤษ
ไดอยาง
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รอง 

สมรรถนะ
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สมรรถนะยอย 
ท่ี 2.2.2  
บอกสิ่งท่ีทํา 
เปนประจํา ท่ี
บาน ท่ีทํา 
งานและใน
เวลาวาง 
 
สมรรถนะรอง
ท่ี 2.2.3 
บรรยาย
แผนการ 
การจัดการ 
และทางเลือก
กิจกรรม 
เหตุการณ 
หรือ
ประสบการณ 
ของตนเองใน
อดีต ประสบ 

 
 

ตามความสนใจ
อยาง
หลากหลาย 
 
สมรรถนะยอย 
ท่ี 2.2.5  
สามารถเลา
รายละเอียด 
เก่ียวกับ
ประสบการณ 
ความรูสึกของ
ตนเอง 
 

 

บังเอิญหรือ
อุบัติเหตุ ได
อยางชัดเจน
ตรงประเด็น 
 

สมรรถนะยอย 
ท่ี 2.2.7 แสดง
ความ รูสึก
เก่ียวกับ
ประสบการณ
ของตนเองและ
อธิบาย
ความรูสึกได 
 

สมรรถนะรอง
ท่ี 2.2.8 
โตแยงอยางมี
เหตุผล 
 
สมรรถนะรอง
ท่ี 2.2.9 

 คลองแคลว
และมี
ประสิทธิภาพ
ในการสนทนา
ตอเน่ืองใน
หัวขอท่ี
หลากหลาย 
โดยยกตัวอยาง
ประกอบ แสดง
ความคิดเห็น
ตาง สัมพันธ
กันอยาง
ชัดเจน 
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สมรรถนะ
ยอย 

สมรรถนะ
หลัก 

สมรรถนะ 
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สมรรถนะ
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สมรรถนะ
หลัก 

สมรรถนะ 
รอง 

สมรรถนะ
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การณในการ
เรียน 

นําเสนอผล 
งานและตอบ
คําถามได 
 

สมรรถนะรอง
ท่ี 2.2.10  
สรุปขอมูล
เรื่องใกลตัว
และนําเสนอ
ตอคนอ่ืนได 

สมรรถนะหลัก
ท่ี 3  
ทักษะการอาน 
 

สมรรถนะรองท่ี 
3.1 
 overall reading 
comprehension 

สมรรถนะยอย 
ท่ี 3.1.1 
สามารถเขาใจ 
บทอานท่ีสั้น ๆ  
งาย ๆ  เปนเรื่อง
ใกลตัวใชภาษา
ท่ีพบ บอย ๆ  
ในชีวิตประจํา 
วัน 

สมรรถนะหลัก
ท่ี 3  
ทักษะการอาน 
 

สมรรถนะรองท่ี 
3.1  
overall reading 
comprehension 

 

สมรรถนะยอยท่ี 
3.1.2  
สามารถเขาใจ
ประเด็นหลกั
ขอเท็จจริงตาง ๆ
ในเรื่องความ
สนใจ 
สวนตัว หรือ
ความสนใจใน
วิชาชีพได 

สมรรถนะหลัก
ท่ี 3  
ทักษะการอาน 
 
 
 

สมรรถนะรอง
ท่ี 3.1  
overall 
reading 
comprehen-
sion 
 
 
 
 

สมรรถนะยอย 
ท่ี 3.1.2 
สามารถเขาใจ
ประเด็นหลัก
ในบทอานท่ี
สนใจ วิชาชีพ
คําแนะนําท่ี
ชัดเจนจาก
ฉลากหรือ
คูมือ สรุป

สมรรถนะหลัก
ท่ี 3  
ทักษะการอาน 
 
 

สมรรถนะรอง
ท่ี 3.1  
overall 
reading 
comprehen-
sion 
 
 

สมรรถนะยอย
ท่ี 3.1.6 
สามารถอาน
แบบพ่ึงพา
ตนเองไดอยาง
มาก เลือกใช
พจนานุกรม
และแหลง
อางอิงอ่ืน ๆ  
เมื่อจําเปน 
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จะพูดเก่ียว 
กับเรื่อง
เหลาน้ีได 
ในภายหลัง 

 
 
 

ประเด็นขอ
โตแยง 
 
สมรรถนะยอย 
ท่ี 3.1.4  
สามารถอาน
เร็วๆ  แลว ระบุ 
ขอมูลจากสื่อ
ชนิดตาง ๆ  
 
สมรรถนะ
ยอยท่ี 3.1.5 
สามารถอาน
เรื่องราว  
นวนิยาย 
งาย ๆ  ท่ีมี
โครงสรางท่ี
ชัดเจน เขาใจ
ประเด็นสําคัญ 
ในจดหมาย
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สมรรถนะ
หลัก 

สมรรถนะ 
รอง 

สมรรถนะ
ยอย 

ทางการสั้น ๆ  ท่ี
เขียนไวโดยใช
พจนานุกรมได
บาง 

สมรรถนะหลัก
ท่ี 4 
ทักษะการ
เขียน 
 

สมรรถนะรอง 
ท่ี 4.1 
 Written 
Interaction 
 
 
 
 
 
 
 
สมรรถนะรอง 
ท่ี 4.2 
 Written  
Production 
 

สมรรถนะยอย
ท่ี 4.1.2   
เขียนบรรยาย
ประสบการณ 
ความใฝฝน 
ความรูสึก ทาง 
จดหมาย
รูปแบบ
มาตรฐาน และ
จดหมาย
อิเล็กทรอนิกส 
 
สมรรถนะยอย
ท่ี 4.2.1  
สามารถเขียน
เก่ียวกับชีวิต 

สมรรถนะหลัก
ท่ี 4 
ทักษะการเขียน 
 

สมรรถนะรองท่ี 
4.1 
 Written 
Interaction 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สมรรถนะยอย 
ท่ี 4.2.1  
สามารถเขียน
ขอความสั้น ๆ  
เขาใจงาย ใน

สมรรถนะหลัก
ท่ี 4 
ทักษะการเขียน 
 

สมรรถนะรอง
ท่ี 4.1  
Written 
Interaction 
 
 
 
 
 
 
 
สมรรถนะรอง 
ท่ี 4.2  
Written  
Production 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สมรรถนะยอย
ท่ี 4.2.2  
สามารถเขียน
และรายงาน
เก่ียวกับ

สมรรถนะหลัก
ท่ี 4 
ทักษะการเขียน 
 

สมรรถนะรอง
ท่ี 4.1  
Written 
Interaction 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สมรรถนะยอย
ท่ี 4.2.3 
สามารถเขียน
งานขนาดยาว
เก่ียวกับ
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ความสามารถโดยรวมของนักศึกษา 
ชั้นปท่ี 1 

ความสามารถโดยรวมของนักศึกษา 
ชั้นปท่ี 2 

ความสามารถโดยรวมของนักศึกษา 
ชั้นปท่ี 3 

ความสามารถโดยรวมของนักศึกษา 
ชั้นปท่ี 4 

นักศึกษาครูมีความรู มีความเขาใจ บทบาทหนาท่ี
ของความเปนพลเมืองตามหลักประชาธิปไตย อันมี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข มีจิตอาสา จิต
สาธารณะ และเกิดทักษะในการใชภาษาเพ่ือการ
สื่อสาร 

ผูชวยสอนท่ีพัฒนาตนเองใหมีความรอบรู เทาทันตอ
การเปลี่ยนแปลง มีสุขภาวะท่ีดีท้ังกายและใจ สู
บทบาทของครูมืออาชีพ 

ผูสอนรวมท่ีเปนผูนําในการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร ตามศาสตรพระราชา และนํานโยบาย
สูการพัฒนาผูเรียน ทองถ่ิน และชุมชน 
 

มีทักษะการฟง พูด อาน เขียนภาษาอังกฤษ
เทียบเทาเกณฑกระทรวงศึกษาธิการกําหนด 
หมายเหตุ ปรับตามเกณฑกระทรวงศึกษาธิการ 

สมรรถนะ 
หลัก 

สมรรถนะ 
รอง 

สมรรถนะ
ยอย 

สมรรถนะ
หลัก 

สมรรถนะ 
รอง 

สมรรถนะ
ยอย 

สมรรถนะ
หลัก 

สมรรถนะ 
รอง 

สมรรถนะ
ยอย 

สมรรถนะ
หลัก 

สมรรถนะ 
รอง 

สมรรถนะ
ยอย 

ประจําวัน
ของตนเอง 

หัวขอท่ีคุนเคย 
เชน 
ประสบการณ 
หรือหตุการณ 
การเดินทาง 
และการ
บรรยาย
ความรูสึก 
 

หัวขอท่ี
คุนเคย ใหนา
ติดตาม มีการ
เปรียบเทียบ 
แสดงความ
คิดเห็นท่ี
แตกตางกัน 
 
สมรรถนะยอย
ท่ี 4.2.4 
 เขียนบรรยาย
ประสบการณ 
ความใฝฝน 
ความรูสึก  
ทางจดหมาย
รูปแบบ
มาตรฐาน และ
จดหมาย
อิเล็กทรอ 
นิกส 

ประเด็นท่ี
กําลังไดรับ
ความสนใจ 
แมวาอาจ
บรรยายแนวท่ี
ซับซอนใน
รูปแบบท่ีงาย
เกินกวาท่ีเปน
จริงและ
สามารถแกไข
ขอผิดพลาด
ของตนเองใน
ระหวางเขียน
งานดังกลาวได 
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ความสามารถโดยรวมของนักศึกษา 
ชั้นปท่ี 1 

ความสามารถโดยรวมของนักศึกษา 
ชั้นปท่ี 2 

ความสามารถโดยรวมของนักศึกษา 
ชั้นปท่ี 3 

ความสามารถโดยรวมของนักศึกษา 
ชั้นปท่ี 4 

นักศึกษาครูมีความรู มีความเขาใจ บทบาทหนาท่ี
ของความเปนพลเมืองตามหลักประชาธิปไตย อันมี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข มีจิตอาสา จิต
สาธารณะ และเกิดทักษะในการใชภาษาเพ่ือการ
สื่อสาร 

ผูชวยสอนท่ีพัฒนาตนเองใหมีความรอบรู เทาทันตอ
การเปลี่ยนแปลง มีสุขภาวะท่ีดีท้ังกายและใจ สู
บทบาทของครูมืออาชีพ 

ผูสอนรวมท่ีเปนผูนําในการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร ตามศาสตรพระราชา และนํานโยบาย
สูการพัฒนาผูเรียน ทองถ่ิน และชุมชน 
 

มีทักษะการฟง พูด อาน เขียนภาษาอังกฤษ
เทียบเทาเกณฑกระทรวงศึกษาธิการกําหนด 
หมายเหตุ ปรับตามเกณฑกระทรวงศึกษาธิการ 

สมรรถนะ 
หลัก 

สมรรถนะ 
รอง 

สมรรถนะ
ยอย 

สมรรถนะ
หลัก 

สมรรถนะ 
รอง 

สมรรถนะ
ยอย 

สมรรถนะ
หลัก 

สมรรถนะ 
รอง 

สมรรถนะ
ยอย 

สมรรถนะ
หลัก 

สมรรถนะ 
รอง 

สมรรถนะ
ยอย 

สมรรถนะหลัก
ท่ี 5  
เคารพศักดิ์ศรี
ความเปน
มนุษย 

 

สมรรถนะรอง
ท่ี 5.1    
รูและเขาใจ
เก่ียวกับ
ศักดิ์ศรีความ
เปนมนุษย 
ยอมรับความ
แตกตาง โดย
ไมรังเกียจ กีด
กัน เลือก
ปฏิบัติในเรื่อง 
เพศ   ความคิด 
เห็น ศาสนา
และวัฒนธรรม 
ชาติกําเนิด 
รางกาย 
สถานภาพ       
ทางเศรษฐกิจ
และสังคม 
และความ 

สมรรถนะยอย
ท่ี 5.1.1  
รูและเขาใจ
เก่ียวกับศักดิ์ศรี
ความเปนมนุษย
ยอมรับความ
แตกตางของ
บุคคล 
 
 
สมรรถนะยอย
ท่ี5.1.2  
รูและเขาใจ
เก่ียว กับ 
ความเสมอ
ภาค 
และความเทา
เทียม 
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ความสามารถโดยรวมของนักศึกษา 
ชั้นปท่ี 1 

ความสามารถโดยรวมของนักศึกษา 
ชั้นปท่ี 2 

ความสามารถโดยรวมของนักศึกษา 
ชั้นปท่ี 3 

ความสามารถโดยรวมของนักศึกษา 
ชั้นปท่ี 4 

นักศึกษาครูมีความรู มีความเขาใจ บทบาทหนาท่ี
ของความเปนพลเมืองตามหลักประชาธิปไตย อันมี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข มีจิตอาสา จิต
สาธารณะ และเกิดทักษะในการใชภาษาเพ่ือการ
สื่อสาร 

ผูชวยสอนท่ีพัฒนาตนเองใหมีความรอบรู เทาทันตอ
การเปลี่ยนแปลง มีสุขภาวะท่ีดีท้ังกายและใจ สู
บทบาทของครูมืออาชีพ 

ผูสอนรวมท่ีเปนผูนําในการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร ตามศาสตรพระราชา และนํานโยบาย
สูการพัฒนาผูเรียน ทองถ่ิน และชุมชน 
 

มีทักษะการฟง พูด อาน เขียนภาษาอังกฤษ
เทียบเทาเกณฑกระทรวงศึกษาธิการกําหนด 
หมายเหตุ ปรับตามเกณฑกระทรวงศึกษาธิการ 

สมรรถนะ 
หลัก 

สมรรถนะ 
รอง 

สมรรถนะ
ยอย 

สมรรถนะ
หลัก 

สมรรถนะ 
รอง 

สมรรถนะ
ยอย 

สมรรถนะ
หลัก 

สมรรถนะ 
รอง 

สมรรถนะ
ยอย 

สมรรถนะ
หลัก 

สมรรถนะ 
รอง 

สมรรถนะ
ยอย 

เสมอภาค 
สมรรถนะหลัก
ท่ี 6  
เคารพสิทธิ 
เสรีภาพ และ
การอยูรวมกัน
ในสังคมไทย
และประชาคม
โลกอยางสันติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สมรรถนะรอง 
ท่ี 6.1  
รูและเขาใจใน
สิทธิ และ
เสรีภาพของ
ตนเอง และ
ผูอ่ืน สิทธิ
ชุมชน และการ
อยูรวมกันใน
สังคมไทยและ
ประชาคมโลก
อยางสันติ 
 
 
 
 
 

สมรรถนะยอย
ท่ี 6.1.1 
รูและเขาใจใน
สิทธิ ดานการ
รูสิทธิ การใช
สิทธิ การ
รักษาสิทธิ 
ของตนเอง 
ผูอ่ืน ชุมชน 
และการอยู
รวมกันใน
สังคมอยาง
สันติ 
 
สมรรถนะยอย
ท่ี 6.1.2  
รูและเขาใจใน
เสรีภาพของ
ตนเองในการ
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ความสามารถโดยรวมของนักศึกษา 
ชั้นปท่ี 1 

ความสามารถโดยรวมของนักศึกษา 
ชั้นปท่ี 2 

ความสามารถโดยรวมของนักศึกษา 
ชั้นปท่ี 3 

ความสามารถโดยรวมของนักศึกษา 
ชั้นปท่ี 4 

นักศึกษาครูมีความรู มีความเขาใจ บทบาทหนาท่ี
ของความเปนพลเมืองตามหลักประชาธิปไตย อันมี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข มีจิตอาสา จิต
สาธารณะ และเกิดทักษะในการใชภาษาเพ่ือการ
สื่อสาร 

ผูชวยสอนท่ีพัฒนาตนเองใหมีความรอบรู เทาทันตอ
การเปลี่ยนแปลง มีสุขภาวะท่ีดีท้ังกายและใจ สู
บทบาทของครูมืออาชีพ 

ผูสอนรวมท่ีเปนผูนําในการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร ตามศาสตรพระราชา และนํานโยบาย
สูการพัฒนาผูเรียน ทองถ่ิน และชุมชน 
 

มีทักษะการฟง พูด อาน เขียนภาษาอังกฤษ
เทียบเทาเกณฑกระทรวงศึกษาธิการกําหนด 
หมายเหตุ ปรับตามเกณฑกระทรวงศึกษาธิการ 

สมรรถนะ 
หลัก 

สมรรถนะ 
รอง 

สมรรถนะ
ยอย 

สมรรถนะ
หลัก 

สมรรถนะ 
รอง 

สมรรถนะ
ยอย 

สมรรถนะ
หลัก 

สมรรถนะ 
รอง 

สมรรถนะ
ยอย 

สมรรถนะ
หลัก 

สมรรถนะ 
รอง 

สมรรถนะ
ยอย 

 
 
 
 
 

แสดงออกท่ี
ไมขัดตอ
ระเบียบ 
กฎหมาย และ
เปนการ
ละเมิดสทิธิ
ของผูอ่ืน 

สมรรถนะหลัก
ท่ี 7  
เคารพกฎ  
กติกาของสังคม
และกฎหมาย 
 

สมรรถนะรอง 
ท่ี 7.1 
 รูและเขาใจ
เก่ียวกับ กฎ 
กติกาของสังคม 
ขอบัญญัติ 
และกฎหมาย 
 
สมรรถนะรอง  
ท่ี 7.2  
ปฏิบัติตามกฎ 
กติกาของสังคม 
และขอบัญญัติ 
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ความสามารถโดยรวมของนักศึกษา 
ชั้นปท่ี 1 

ความสามารถโดยรวมของนักศึกษา 
ชั้นปท่ี 2 

ความสามารถโดยรวมของนักศึกษา 
ชั้นปท่ี 3 

ความสามารถโดยรวมของนักศึกษา 
ชั้นปท่ี 4 

นักศึกษาครูมีความรู มีความเขาใจ บทบาทหนาท่ี
ของความเปนพลเมืองตามหลักประชาธิปไตย อันมี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข มีจิตอาสา จิต
สาธารณะ และเกิดทักษะในการใชภาษาเพ่ือการ
สื่อสาร 

ผูชวยสอนท่ีพัฒนาตนเองใหมีความรอบรู เทาทันตอ
การเปลี่ยนแปลง มีสุขภาวะท่ีดีท้ังกายและใจ สู
บทบาทของครูมืออาชีพ 

ผูสอนรวมท่ีเปนผูนําในการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร ตามศาสตรพระราชา และนํานโยบาย
สูการพัฒนาผูเรียน ทองถ่ิน และชุมชน 
 

มีทักษะการฟง พูด อาน เขียนภาษาอังกฤษ
เทียบเทาเกณฑกระทรวงศึกษาธิการกําหนด 
หมายเหตุ ปรับตามเกณฑกระทรวงศึกษาธิการ 

สมรรถนะ 
หลัก 

สมรรถนะ 
รอง 

สมรรถนะ
ยอย 

สมรรถนะ
หลัก 

สมรรถนะ 
รอง 

สมรรถนะ
ยอย 

สมรรถนะ
หลัก 

สมรรถนะ 
รอง 

สมรรถนะ
ยอย 

สมรรถนะ
หลัก 

สมรรถนะ 
รอง 

สมรรถนะ
ยอย 

ชุมชนและสังคม
ของตนเอง 
 
สมรรถนะรอง 
ท่ี 7.3  
ปฏิบัติตาม
กฎหมาย 
 

สมรรถนะหลัก 
ท่ี 9 
มีจิตอาสา 
และจติ
สาธารณะ 
 

สมรรถนะรอง
ท่ี 9.1    
รูและเขาใจ
เก่ียวกับการมี
จิตอาสา และ
จิตสาธารณะ 
 
 
 
 
 
 

สมรรถนะยอย
ท่ี 9.1.1  
รูและเขาใจ
เก่ียวกับจิต
อาสา 
 
สมรรถนะยอย  
ท่ี 9.1.2 
 รูและเขาใจ
เก่ียวกับจิต
สาธารณะ 
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ความสามารถโดยรวมของนักศึกษา 
ชั้นปท่ี 1 

ความสามารถโดยรวมของนักศึกษา 
ชั้นปท่ี 2 

ความสามารถโดยรวมของนักศึกษา 
ชั้นปท่ี 3 

ความสามารถโดยรวมของนักศึกษา 
ชั้นปท่ี 4 

นักศึกษาครูมีความรู มีความเขาใจ บทบาทหนาท่ี
ของความเปนพลเมืองตามหลักประชาธิปไตย อันมี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข มีจิตอาสา จิต
สาธารณะ และเกิดทักษะในการใชภาษาเพ่ือการ
สื่อสาร 

ผูชวยสอนท่ีพัฒนาตนเองใหมีความรอบรู เทาทันตอ
การเปลี่ยนแปลง มีสุขภาวะท่ีดีท้ังกายและใจ สู
บทบาทของครูมืออาชีพ 

ผูสอนรวมท่ีเปนผูนําในการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร ตามศาสตรพระราชา และนํานโยบาย
สูการพัฒนาผูเรียน ทองถ่ิน และชุมชน 
 

มีทักษะการฟง พูด อาน เขียนภาษาอังกฤษ
เทียบเทาเกณฑกระทรวงศึกษาธิการกําหนด 
หมายเหตุ ปรับตามเกณฑกระทรวงศึกษาธิการ 

สมรรถนะ 
หลัก 

สมรรถนะ 
รอง 

สมรรถนะ
ยอย 

สมรรถนะ
หลัก 

สมรรถนะ 
รอง 

สมรรถนะ
ยอย 

สมรรถนะ
หลัก 

สมรรถนะ 
รอง 

สมรรถนะ
ยอย 

สมรรถนะ
หลัก 

สมรรถนะ 
รอง 

สมรรถนะ
ยอย 

สมรรถนะรอง 
ท่ี 9.2 
 Written  
Production 
 
สมรรถนะรอง
ท่ี 9.2  
ปฏิบัติตนท่ี
แสดงออกถึง
การมีจิตอาสา 
โดยการ
ชวยเหลือผูอ่ืน
โดยไมหวัง
ผลตอบแทน 
 
สมรรถนะรอง
ท่ี 9.3     
มีความ สามารถ
ท่ีจะปฏิบัติตน
เพ่ือแสดงออก

 
 
 

สมรรถนะรอง 
ท่ี 9.2 
 Written  
Production 
 



มคอ.2  มรรพ.   

หลักสตูรครุศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาเคมี (4 ป) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562                 หนา  44 
 

ความสามารถโดยรวมของนักศึกษา 
ชั้นปท่ี 1 

ความสามารถโดยรวมของนักศึกษา 
ชั้นปท่ี 2 

ความสามารถโดยรวมของนักศึกษา 
ชั้นปท่ี 3 

ความสามารถโดยรวมของนักศึกษา 
ชั้นปท่ี 4 

นักศึกษาครูมีความรู มีความเขาใจ บทบาทหนาท่ี
ของความเปนพลเมืองตามหลักประชาธิปไตย อันมี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข มีจิตอาสา จิต
สาธารณะ และเกิดทักษะในการใชภาษาเพ่ือการ
สื่อสาร 

ผูชวยสอนท่ีพัฒนาตนเองใหมีความรอบรู เทาทันตอ
การเปลี่ยนแปลง มีสุขภาวะท่ีดีท้ังกายและใจ สู
บทบาทของครูมืออาชีพ 

ผูสอนรวมท่ีเปนผูนําในการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร ตามศาสตรพระราชา และนํานโยบาย
สูการพัฒนาผูเรียน ทองถ่ิน และชุมชน 
 

มีทักษะการฟง พูด อาน เขียนภาษาอังกฤษ
เทียบเทาเกณฑกระทรวงศึกษาธิการกําหนด 
หมายเหตุ ปรับตามเกณฑกระทรวงศึกษาธิการ 

สมรรถนะ 
หลัก 

สมรรถนะ 
รอง 

สมรรถนะ
ยอย 

สมรรถนะ
หลัก 

สมรรถนะ 
รอง 

สมรรถนะ
ยอย 

สมรรถนะ
หลัก 

สมรรถนะ 
รอง 

สมรรถนะ
ยอย 

สมรรถนะ
หลัก 

สมรรถนะ 
รอง 

สมรรถนะ
ยอย 

ถึงการมีจิต
สาธารณะ 

   สมรรถนะหลัก
ท่ี 10 
มีความรู และ
ความเขาใจ
การสรางเสริม
และดูแลสุข
ภาวะ 

สมรรถนะรอง 
ท่ี 10.1  
 มีความสามารถ 
ในการอภปิราย
และสรุปความรู 
ความเขาใจเก่ียว 
กับสุขภาวะไดแก  
ทางรางกาย จิตใจ  
ปญญา และสังคม 
รวมท้ัง 4 กลยุทธ 
ในการจัดการ 
ไดแก การสราง
เสริมสุขภาวะ การ
ปองกันโรคและ
ภัยสุขภาพ  การ
ดูแลรักษา และ
การฟนฟูสุขภาวะ 
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ความสามารถโดยรวมของนักศึกษา 
ชั้นปท่ี 1 

ความสามารถโดยรวมของนักศึกษา 
ชั้นปท่ี 2 

ความสามารถโดยรวมของนักศึกษา 
ชั้นปท่ี 3 

ความสามารถโดยรวมของนักศึกษา 
ชั้นปท่ี 4 

นักศึกษาครูมีความรู มีความเขาใจ บทบาทหนาท่ี
ของความเปนพลเมืองตามหลักประชาธิปไตย อันมี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข มีจิตอาสา จิต
สาธารณะ และเกิดทักษะในการใชภาษาเพ่ือการ
สื่อสาร 

ผูชวยสอนท่ีพัฒนาตนเองใหมีความรอบรู เทาทันตอ
การเปลี่ยนแปลง มีสุขภาวะท่ีดีท้ังกายและใจ สู
บทบาทของครูมืออาชีพ 

ผูสอนรวมท่ีเปนผูนําในการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร ตามศาสตรพระราชา และนํานโยบาย
สูการพัฒนาผูเรียน ทองถ่ิน และชุมชน 
 

มีทักษะการฟง พูด อาน เขียนภาษาอังกฤษ
เทียบเทาเกณฑกระทรวงศึกษาธิการกําหนด 
หมายเหตุ ปรับตามเกณฑกระทรวงศึกษาธิการ 

สมรรถนะ 
หลัก 

สมรรถนะ 
รอง 

สมรรถนะ
ยอย 

สมรรถนะ
หลัก 

สมรรถนะ 
รอง 

สมรรถนะ
ยอย 

สมรรถนะ
หลัก 

สมรรถนะ 
รอง 

สมรรถนะ
ยอย 

สมรรถนะ
หลัก 

สมรรถนะ 
รอง 

สมรรถนะ
ยอย 

   สมรรถนะหลัก 
ท่ี 11  
มีความ 
สามารถในการ
ออก แบบและ
จัดกิจกรรม
การสรางเสริม
และดูแลสุข
ภาวะในการ
จัดการเรียนรู 
 

สมรรถนะรอง 
ท่ี 11.1     
มีความ สามารถใน
การออกแบบและ
จัดกิจกรรม ดาน
สุขภาวะ 4 มิติ ใน
สถานศึกษาและ
ชุมชน 

       

   สมรรถนะหลัก
ท่ี 12  
มีความพรอม
ในการสราง
เสริมและดูแล
สุขภาวะ ใน
ดานท่ีสําคัญ 
 
 

สมรรถนะรอง 
ท่ี 12.1  
มีความพรอมใน
การปองกันและ
เขาถึงบริการ
เก่ียวกับโรคและ
ภัยสุขภาพท่ี
สําคัญของเด็ก
และเยาวชน 
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ความสามารถโดยรวมของนักศึกษา 
ชั้นปท่ี 1 

ความสามารถโดยรวมของนักศึกษา 
ชั้นปท่ี 2 

ความสามารถโดยรวมของนักศึกษา 
ชั้นปท่ี 3 

ความสามารถโดยรวมของนักศึกษา 
ชั้นปท่ี 4 

นักศึกษาครูมีความรู มีความเขาใจ บทบาทหนาท่ี
ของความเปนพลเมืองตามหลักประชาธิปไตย อันมี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข มีจิตอาสา จิต
สาธารณะ และเกิดทักษะในการใชภาษาเพ่ือการ
สื่อสาร 

ผูชวยสอนท่ีพัฒนาตนเองใหมีความรอบรู เทาทันตอ
การเปลี่ยนแปลง มีสุขภาวะท่ีดีท้ังกายและใจ สู
บทบาทของครูมืออาชีพ 

ผูสอนรวมท่ีเปนผูนําในการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร ตามศาสตรพระราชา และนํานโยบาย
สูการพัฒนาผูเรียน ทองถ่ิน และชุมชน 
 

มีทักษะการฟง พูด อาน เขียนภาษาอังกฤษ
เทียบเทาเกณฑกระทรวงศึกษาธิการกําหนด 
หมายเหตุ ปรับตามเกณฑกระทรวงศึกษาธิการ 

สมรรถนะ 
หลัก 

สมรรถนะ 
รอง 

สมรรถนะ
ยอย 

สมรรถนะ
หลัก 

สมรรถนะ 
รอง 

สมรรถนะ
ยอย 

สมรรถนะ
หลัก 

สมรรถนะ 
รอง 

สมรรถนะ
ยอย 

สมรรถนะ
หลัก 

สมรรถนะ 
รอง 

สมรรถนะ
ยอย 

โดยเฉพาะอยางยิ่ง 
การทองไมพรอม 
ยาเสพติด 
โรคติดตอทาง
เพศสัมพันธ และ
เอดส สภาวะอวน 
และสุขภาพจิต 
 

   สมรรถนะหลัก
ท่ี 13    
มีความรู และ
ความเขาใจใน
ความ 
สําคัญของ
กีฬาและ
นันทนาการ 

สมรรถนะรอง 
ท่ี 13.1 
อภิปราย/
อธิบายและสรุป
ความรู ความ
เขาใจเก่ียวกับ
ความสําคัญของ
กีฬาและ 
นันทนาการ 
 
 
 

สมรรถนะยอย 
ท่ี 13.1.1 
อภิปราย/ 
อธิบายและสรุป 
ความรู ความ
เขาใจเก่ียวกับ
ความสําคัญ 
ทฤษฏีกระบวน 
การประเภท 
 กีฬาและ  
นันทนาการ 
สมรรถนะยอยท่ี 
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ความสามารถโดยรวมของนักศึกษา 
ชั้นปท่ี 1 

ความสามารถโดยรวมของนักศึกษา 
ชั้นปท่ี 2 

ความสามารถโดยรวมของนักศึกษา 
ชั้นปท่ี 3 

ความสามารถโดยรวมของนักศึกษา 
ชั้นปท่ี 4 

นักศึกษาครูมีความรู มีความเขาใจ บทบาทหนาท่ี
ของความเปนพลเมืองตามหลักประชาธิปไตย อันมี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข มีจิตอาสา จิต
สาธารณะ และเกิดทักษะในการใชภาษาเพ่ือการ
สื่อสาร 

ผูชวยสอนท่ีพัฒนาตนเองใหมีความรอบรู เทาทันตอ
การเปลี่ยนแปลง มีสุขภาวะท่ีดีท้ังกายและใจ สู
บทบาทของครูมืออาชีพ 

ผูสอนรวมท่ีเปนผูนําในการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร ตามศาสตรพระราชา และนํานโยบาย
สูการพัฒนาผูเรียน ทองถ่ิน และชุมชน 
 

มีทักษะการฟง พูด อาน เขียนภาษาอังกฤษ
เทียบเทาเกณฑกระทรวงศึกษาธิการกําหนด 
หมายเหตุ ปรับตามเกณฑกระทรวงศึกษาธิการ 

สมรรถนะ 
หลัก 

สมรรถนะ 
รอง 

สมรรถนะ
ยอย 

สมรรถนะ
หลัก 

สมรรถนะ 
รอง 

สมรรถนะ
ยอย 

สมรรถนะ
หลัก 

สมรรถนะ 
รอง 

สมรรถนะ
ยอย 

สมรรถนะ
หลัก 

สมรรถนะ 
รอง 

สมรรถนะ
ยอย 

 
 
 
 
 
 

13.1.2 อภิปราย/
อธิบายและสรุป 
ความหมาย 
พรอมยกตัวอยาง 
”การมีนํ้าใจเปน
นักกีฬา” (รูแพ 
รูชนะ  รูอภัย) 

   สมรรถนะหลัก
ท่ี 14  
มีความสามารถ
ในการออกแบบ
และจัดกิจ 
กรรมกีฬาและ
นันทนาการใน
การจัดการ
เรียนรู 
 

สมรรถนะรอง 
ท่ี 14.1 
 มีความ 
สามารถในการ
ออกแบบและจัด
กิจกรรมกีฬา
และ นทนาการ
ในสถานศึกษา 
และชุมชน  
สมรรถนะรอง 
ท่ี 14.2   
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ความสามารถโดยรวมของนักศึกษา 
ชั้นปท่ี 1 

ความสามารถโดยรวมของนักศึกษา 
ชั้นปท่ี 2 

ความสามารถโดยรวมของนักศึกษา 
ชั้นปท่ี 3 

ความสามารถโดยรวมของนักศึกษา 
ชั้นปท่ี 4 

นักศึกษาครูมีความรู มีความเขาใจ บทบาทหนาท่ี
ของความเปนพลเมืองตามหลักประชาธิปไตย อันมี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข มีจิตอาสา จิต
สาธารณะ และเกิดทักษะในการใชภาษาเพ่ือการ
สื่อสาร 

ผูชวยสอนท่ีพัฒนาตนเองใหมีความรอบรู เทาทันตอ
การเปลี่ยนแปลง มีสุขภาวะท่ีดีท้ังกายและใจ สู
บทบาทของครูมืออาชีพ 

ผูสอนรวมท่ีเปนผูนําในการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร ตามศาสตรพระราชา และนํานโยบาย
สูการพัฒนาผูเรียน ทองถ่ิน และชุมชน 
 

มีทักษะการฟง พูด อาน เขียนภาษาอังกฤษ
เทียบเทาเกณฑกระทรวงศึกษาธิการกําหนด 
หมายเหตุ ปรับตามเกณฑกระทรวงศึกษาธิการ 

สมรรถนะ 
หลัก 

สมรรถนะ 
รอง 

สมรรถนะ
ยอย 

สมรรถนะ
หลัก 

สมรรถนะ 
รอง 

สมรรถนะ
ยอย 

สมรรถนะ
หลัก 

สมรรถนะ 
รอง 

สมรรถนะ
ยอย 

สมรรถนะ
หลัก 

สมรรถนะ 
รอง 

สมรรถนะ
ยอย 

มีความ สามารถ
ในการปรับใช ”
การมีนํ้าใจเปน
นักกีฬา” (รูแพ 
รูชนะ   รูอภัย) 
ในชีวิตประจําวัน 
 

   สมรรถนะหลัก
ท่ี 15 
อธิบายแนวคิด
ของทักษะใน
ศตวรรษท่ี 21 
และแนวคิดของ
ทักษะ 5Cs ได 
 
 

สมรรถนะรอง 
ท่ี 15.1  
ศึกษาแนวคิด ของ
ทักษะในศตวรรษ
ท่ี 21 
  
 
 
 
 
 
 
 

สมรรถนะยอย 
ท่ี 15.1.1 บอก
แนวคิด ของ
ทักษะใน
ศตวรรษท่ี 21 
ได 
 
สมรรถนะยอย 
ท่ี 15.1. 2 
ยกตัวอยาง
การนําทักษะ
ในศตวรรษท่ี 
21 ไปใชใน
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ความสามารถโดยรวมของนักศึกษา 
ชั้นปท่ี 1 

ความสามารถโดยรวมของนักศึกษา 
ชั้นปท่ี 2 

ความสามารถโดยรวมของนักศึกษา 
ชั้นปท่ี 3 

ความสามารถโดยรวมของนักศึกษา 
ชั้นปท่ี 4 

นักศึกษาครูมีความรู มีความเขาใจ บทบาทหนาท่ี
ของความเปนพลเมืองตามหลักประชาธิปไตย อันมี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข มีจิตอาสา จิต
สาธารณะ และเกิดทักษะในการใชภาษาเพ่ือการ
สื่อสาร 

ผูชวยสอนท่ีพัฒนาตนเองใหมีความรอบรู เทาทันตอ
การเปลี่ยนแปลง มีสุขภาวะท่ีดีท้ังกายและใจ สู
บทบาทของครูมืออาชีพ 

ผูสอนรวมท่ีเปนผูนําในการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร ตามศาสตรพระราชา และนํานโยบาย
สูการพัฒนาผูเรียน ทองถ่ิน และชุมชน 
 

มีทักษะการฟง พูด อาน เขียนภาษาอังกฤษ
เทียบเทาเกณฑกระทรวงศึกษาธิการกําหนด 
หมายเหตุ ปรับตามเกณฑกระทรวงศึกษาธิการ 

สมรรถนะ 
หลัก 

สมรรถนะ 
รอง 

สมรรถนะ
ยอย 

สมรรถนะ
หลัก 

สมรรถนะ 
รอง 

สมรรถนะ
ยอย 

สมรรถนะ
หลัก 

สมรรถนะ 
รอง 

สมรรถนะ
ยอย 

สมรรถนะ
หลัก 

สมรรถนะ 
รอง 

สมรรถนะ
ยอย 

 
 
 
สมรรถนะรอง 
ท่ี 15.2  
ศึกษาแนวคิดของ
ทักษะ 5Cs 
ประจําวันได 

ชีวิตประจําวัน 
ได 
 
สมรรถนะยอย 
ท่ี 15.2.1 
 บอกแนวคิด ของ
แนวคิดของ
ทักษะ 5Csได 
 
สมรรถนะยอย 
ท่ี 15.2.2 
ยกตัวอยางการ
นําทักษะ 5Cs ไป
ใชในชีวิต 
 

    สมรรถนะรอง 
ท่ี 16.1  
เรียนรู และพัฒนา
ทักษะท่ีสําคัญ
ตามแนวคิดทฤษฎี

สมรรถนะยอย 
ท่ี 16.1.1  
บูรณาการ 
การนําแนวคิด
จากทฤษฎีทักษะ 
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ความสามารถโดยรวมของนักศึกษา 
ชั้นปท่ี 1 

ความสามารถโดยรวมของนักศึกษา 
ชั้นปท่ี 2 

ความสามารถโดยรวมของนักศึกษา 
ชั้นปท่ี 3 

ความสามารถโดยรวมของนักศึกษา 
ชั้นปท่ี 4 

นักศึกษาครูมีความรู มีความเขาใจ บทบาทหนาท่ี
ของความเปนพลเมืองตามหลักประชาธิปไตย อันมี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข มีจิตอาสา จิต
สาธารณะ และเกิดทักษะในการใชภาษาเพ่ือการ
สื่อสาร 

ผูชวยสอนท่ีพัฒนาตนเองใหมีความรอบรู เทาทันตอ
การเปลี่ยนแปลง มีสุขภาวะท่ีดีท้ังกายและใจ สู
บทบาทของครูมืออาชีพ 

ผูสอนรวมท่ีเปนผูนําในการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร ตามศาสตรพระราชา และนํานโยบาย
สูการพัฒนาผูเรียน ทองถ่ิน และชุมชน 
 

มีทักษะการฟง พูด อาน เขียนภาษาอังกฤษ
เทียบเทาเกณฑกระทรวงศึกษาธิการกําหนด 
หมายเหตุ ปรับตามเกณฑกระทรวงศึกษาธิการ 

สมรรถนะ 
หลัก 

สมรรถนะ 
รอง 

สมรรถนะ
ยอย 

สมรรถนะ
หลัก 

สมรรถนะ 
รอง 

สมรรถนะ
ยอย 

สมรรถนะ
หลัก 

สมรรถนะ 
รอง 

สมรรถนะ
ยอย 

สมรรถนะ
หลัก 

สมรรถนะ 
รอง 

สมรรถนะ
ยอย 

ทักษะในศตวรรษ
ท่ี 21 และทักษะ 
5Cs 

ในศตวรรษท่ี21 
และทักษะ 5Cs 
มาพัฒนา
ประยุกตใชกับ
ตนเองเพ่ือการ
ดําเนินชีวิต และ
การทํางานอยาง
มีคุณภาพ 
 

     สมรรถนะหลัก
ท่ี 17  
มีทักษะในการ
จัดกิจกรรม
นันทนาการ 
 

สมรรถนะรอง 
ท่ี 17.1         
มีทักษะในการ
ขับรองเพลง 
 
สมรรถนะ
รองท่ี 17.2  
มีทักษะใน
การเลน
เครื่องดนตรี
ท่ีใชในการ
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ความสามารถโดยรวมของนักศึกษา 
ชั้นปท่ี 1 

ความสามารถโดยรวมของนักศึกษา 
ชั้นปท่ี 2 

ความสามารถโดยรวมของนักศึกษา 
ชั้นปท่ี 3 

ความสามารถโดยรวมของนักศึกษา 
ชั้นปท่ี 4 

นักศึกษาครูมีความรู มีความเขาใจ บทบาทหนาท่ี
ของความเปนพลเมืองตามหลักประชาธิปไตย อันมี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข มีจิตอาสา จิต
สาธารณะ และเกิดทักษะในการใชภาษาเพ่ือการ
สื่อสาร 

ผูชวยสอนท่ีพัฒนาตนเองใหมีความรอบรู เทาทันตอ
การเปลี่ยนแปลง มีสุขภาวะท่ีดีท้ังกายและใจ สู
บทบาทของครูมืออาชีพ 

ผูสอนรวมท่ีเปนผูนําในการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร ตามศาสตรพระราชา และนํานโยบาย
สูการพัฒนาผูเรียน ทองถ่ิน และชุมชน 
 

มีทักษะการฟง พูด อาน เขียนภาษาอังกฤษ
เทียบเทาเกณฑกระทรวงศึกษาธิการกําหนด 
หมายเหตุ ปรับตามเกณฑกระทรวงศึกษาธิการ 

สมรรถนะ 
หลัก 

สมรรถนะ 
รอง 

สมรรถนะ
ยอย 

สมรรถนะ
หลัก 

สมรรถนะ 
รอง 

สมรรถนะ
ยอย 

สมรรถนะ
หลัก 

สมรรถนะ 
รอง 

สมรรถนะ
ยอย 

สมรรถนะ
หลัก 

สมรรถนะ 
รอง 

สมรรถนะ
ยอย 

จัดกิจกรรม
นันทนาการ 
 
สมรรถนะรอง 
ท่ี 17.3  
รูและเขาใจใน
การจัด
กิจกรรม
นันทนาการ 
 

      สมรรถนะหลัก
ท่ี 18     
มีทักษะในการ
แสดงนาฏศิลป 

สมรรถนะรอง
ท่ี 18.1  
รูและเขาใจใน
ทารําวงใน
เพลงมาตรฐาน 
 
สมรรถนะรอง 
ท่ี 18.2         
มีทักษะในการ
ปฏิบัติเพลงรํา
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ความสามารถโดยรวมของนักศึกษา 
ชั้นปท่ี 1 

ความสามารถโดยรวมของนักศึกษา 
ชั้นปท่ี 2 

ความสามารถโดยรวมของนักศึกษา 
ชั้นปท่ี 3 

ความสามารถโดยรวมของนักศึกษา 
ชั้นปท่ี 4 

นักศึกษาครูมีความรู มีความเขาใจ บทบาทหนาท่ี
ของความเปนพลเมืองตามหลักประชาธิปไตย อันมี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข มีจิตอาสา จิต
สาธารณะ และเกิดทักษะในการใชภาษาเพ่ือการ
สื่อสาร 

ผูชวยสอนท่ีพัฒนาตนเองใหมีความรอบรู เทาทันตอ
การเปลี่ยนแปลง มีสุขภาวะท่ีดีท้ังกายและใจ สู
บทบาทของครูมืออาชีพ 

ผูสอนรวมท่ีเปนผูนําในการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร ตามศาสตรพระราชา และนํานโยบาย
สูการพัฒนาผูเรียน ทองถ่ิน และชุมชน 
 

มีทักษะการฟง พูด อาน เขียนภาษาอังกฤษ
เทียบเทาเกณฑกระทรวงศึกษาธิการกําหนด 
หมายเหตุ ปรับตามเกณฑกระทรวงศึกษาธิการ 

สมรรถนะ 
หลัก 

สมรรถนะ 
รอง 

สมรรถนะ
ยอย 

สมรรถนะ
หลัก 

สมรรถนะ 
รอง 

สมรรถนะ
ยอย 

สมรรถนะ
หลัก 

สมรรถนะ 
รอง 

สมรรถนะ
ยอย 

สมรรถนะ
หลัก 

สมรรถนะ 
รอง 

สมรรถนะ
ยอย 

วงมาตรฐาน 
 
สมรรถนะรอง 
ท่ี 18.3 
 รูและเขาใจใน
การจัดการ
แสดง 
 
สมรรถนะรอง 
ท่ี 18.4         
มีทักษะในการ
จัดการแสดง 
 

      สมรรถนะหลัก
ท่ี 19       
มีทักษะการใช
ประยุกตใช
ศิลปะสงเสริม
พัฒนาและการ
เรียนรูของ

สมรรถนะรอง 
ท่ี 19.1  
รูและเขาใจใน
หลักทาง
สุนทรียศาสตร
ในงาน
ทัศนศิลป 
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ความสามารถโดยรวมของนักศึกษา 
ชั้นปท่ี 1 

ความสามารถโดยรวมของนักศึกษา 
ชั้นปท่ี 2 

ความสามารถโดยรวมของนักศึกษา 
ชั้นปท่ี 3 

ความสามารถโดยรวมของนักศึกษา 
ชั้นปท่ี 4 

นักศึกษาครูมีความรู มีความเขาใจ บทบาทหนาท่ี
ของความเปนพลเมืองตามหลักประชาธิปไตย อันมี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข มีจิตอาสา จิต
สาธารณะ และเกิดทักษะในการใชภาษาเพ่ือการ
สื่อสาร 

ผูชวยสอนท่ีพัฒนาตนเองใหมีความรอบรู เทาทันตอ
การเปลี่ยนแปลง มีสุขภาวะท่ีดีท้ังกายและใจ สู
บทบาทของครูมืออาชีพ 

ผูสอนรวมท่ีเปนผูนําในการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร ตามศาสตรพระราชา และนํานโยบาย
สูการพัฒนาผูเรียน ทองถ่ิน และชุมชน 
 

มีทักษะการฟง พูด อาน เขียนภาษาอังกฤษ
เทียบเทาเกณฑกระทรวงศึกษาธิการกําหนด 
หมายเหตุ ปรับตามเกณฑกระทรวงศึกษาธิการ 

สมรรถนะ 
หลัก 

สมรรถนะ 
รอง 

สมรรถนะ
ยอย 

สมรรถนะ
หลัก 

สมรรถนะ 
รอง 

สมรรถนะ
ยอย 

สมรรถนะ
หลัก 

สมรรถนะ 
รอง 

สมรรถนะ
ยอย 

สมรรถนะ
หลัก 

สมรรถนะ 
รอง 

สมรรถนะ
ยอย 

ผูเรียน 
 

 
สมรรถนะรอง
ท่ี 19.2 
สามารถ
สรางสรรค
ผลงานโดยใช
หลักการทาง
ทัศนธาตุ 
 
สมรรถนะรอง
ท่ี 19.3 
สามารถ
สรางสรรค
ผลงานโดยใช
หลักการจัด
องคประกอบ
ศิลป 

 

 
สมรรถนะยอย
ท่ี 19.2.1      
รูและเขาใจ
หลักการทาง
ทัศนธาตุ 
 
สมรรถนะยอย
ท่ี 19.2.2
สรางสรรค
ผลงานโดยใช
หลักการทาง
ทัศนธาตุ 
 
สมรรถนะยอย
ท่ี 19.3.1  
รูและเขาใจ
หลักการจัด
องคประกอบ
ศิลป 

 
สมรรถนะรอง 
ท่ี 9.2  
Written  
Production 
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ความสามารถโดยรวมของนักศึกษา 
ชั้นปท่ี 1 

ความสามารถโดยรวมของนักศึกษา 
ชั้นปท่ี 2 

ความสามารถโดยรวมของนักศึกษา 
ชั้นปท่ี 3 

ความสามารถโดยรวมของนักศึกษา 
ชั้นปท่ี 4 

นักศึกษาครูมีความรู มีความเขาใจ บทบาทหนาท่ี
ของความเปนพลเมืองตามหลักประชาธิปไตย อันมี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข มีจิตอาสา จิต
สาธารณะ และเกิดทักษะในการใชภาษาเพ่ือการ
สื่อสาร 

ผูชวยสอนท่ีพัฒนาตนเองใหมีความรอบรู เทาทันตอ
การเปลี่ยนแปลง มีสุขภาวะท่ีดีท้ังกายและใจ สู
บทบาทของครูมืออาชีพ 

ผูสอนรวมท่ีเปนผูนําในการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร ตามศาสตรพระราชา และนํานโยบาย
สูการพัฒนาผูเรียน ทองถ่ิน และชุมชน 
 

มีทักษะการฟง พูด อาน เขียนภาษาอังกฤษ
เทียบเทาเกณฑกระทรวงศึกษาธิการกําหนด 
หมายเหตุ ปรับตามเกณฑกระทรวงศึกษาธิการ 

สมรรถนะ 
หลัก 

สมรรถนะ 
รอง 

สมรรถนะ
ยอย 

สมรรถนะ
หลัก 

สมรรถนะ 
รอง 

สมรรถนะ
ยอย 

สมรรถนะ
หลัก 

สมรรถนะ 
รอง 

สมรรถนะ
ยอย 

สมรรถนะ
หลัก 

สมรรถนะ 
รอง 

สมรรถนะ
ยอย 

 
สมรรถนะยอย
ท่ี 19.3.2 
สรางสรรค
ผลงานโดยใช
หลักการจัด
องคประกอบ
ศิลป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สมรรถนะรอง
ท่ี 20.1  
ศึกษาแนวคิด 
และหลักการ
ของโครงการ
อันเน่ืองมา 
จากพระราช 
ดําร ิ
 
 
สมรรถนะรอง
ท่ี 20.2 

สมรรถนะยอย
ท่ี 20.1  
บอกแนวคิด
และหลักการ
ของโครงการ
อัน
เน่ืองมาจาก
พระราชดําริ  
บอกสถาน
ท่ีตั้ง ของ
โครงการอัน
เน่ืองมาจาก
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ความสามารถโดยรวมของนักศึกษา 
ชั้นปท่ี 1 

ความสามารถโดยรวมของนักศึกษา 
ชั้นปท่ี 2 

ความสามารถโดยรวมของนักศึกษา 
ชั้นปท่ี 3 

ความสามารถโดยรวมของนักศึกษา 
ชั้นปท่ี 4 

นักศึกษาครูมีความรู มีความเขาใจ บทบาทหนาท่ี
ของความเปนพลเมืองตามหลักประชาธิปไตย อันมี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข มีจิตอาสา จิต
สาธารณะ และเกิดทักษะในการใชภาษาเพ่ือการ
สื่อสาร 

ผูชวยสอนท่ีพัฒนาตนเองใหมีความรอบรู เทาทันตอ
การเปลี่ยนแปลง มีสุขภาวะท่ีดีท้ังกายและใจ สู
บทบาทของครูมืออาชีพ 

ผูสอนรวมท่ีเปนผูนําในการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร ตามศาสตรพระราชา และนํานโยบาย
สูการพัฒนาผูเรียน ทองถ่ิน และชุมชน 
 

มีทักษะการฟง พูด อาน เขียนภาษาอังกฤษ
เทียบเทาเกณฑกระทรวงศึกษาธิการกําหนด 
หมายเหตุ ปรับตามเกณฑกระทรวงศึกษาธิการ 

สมรรถนะ 
หลัก 

สมรรถนะ 
รอง 

สมรรถนะ
ยอย 

สมรรถนะ
หลัก 

สมรรถนะ 
รอง 

สมรรถนะ
ยอย 

สมรรถนะ
หลัก 

สมรรถนะ 
รอง 

สมรรถนะ
ยอย 

สมรรถนะ
หลัก 

สมรรถนะ 
รอง 

สมรรถนะ
ยอย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อธิบายแนว 
คิด และ
หลักการของ
โครงการอัน
เน่ืองมาจาก
พระราชดําริ 
 
 
 
 
 
 
 

พระราชดําริใน
พ้ืนท่ี หรือพ้ีน
ท่ีใกลเคียงได 
 
สมรรถนะยอย
ท่ี 20.3 
สืบคนขอมูล
ตาง ๆ  จาก
ตํารา งานวิจัย 
เครื่องมือ 
แหลงเรียนรู 
และการลง
พ้ืนท่ีชุมชนได
อยางหลาก 
หลาย 
 
สมรรถนะยอย
ท่ี 20.4 
อธิบายแนวคิด 
และหลักการ
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ความสามารถโดยรวมของนักศึกษา 
ชั้นปท่ี 1 

ความสามารถโดยรวมของนักศึกษา 
ชั้นปท่ี 2 

ความสามารถโดยรวมของนักศึกษา 
ชั้นปท่ี 3 

ความสามารถโดยรวมของนักศึกษา 
ชั้นปท่ี 4 

นักศึกษาครูมีความรู มีความเขาใจ บทบาทหนาท่ี
ของความเปนพลเมืองตามหลักประชาธิปไตย อันมี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข มีจิตอาสา จิต
สาธารณะ และเกิดทักษะในการใชภาษาเพ่ือการ
สื่อสาร 

ผูชวยสอนท่ีพัฒนาตนเองใหมีความรอบรู เทาทันตอ
การเปลี่ยนแปลง มีสุขภาวะท่ีดีท้ังกายและใจ สู
บทบาทของครูมืออาชีพ 

ผูสอนรวมท่ีเปนผูนําในการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร ตามศาสตรพระราชา และนํานโยบาย
สูการพัฒนาผูเรียน ทองถ่ิน และชุมชน 
 

มีทักษะการฟง พูด อาน เขียนภาษาอังกฤษ
เทียบเทาเกณฑกระทรวงศึกษาธิการกําหนด 
หมายเหตุ ปรับตามเกณฑกระทรวงศึกษาธิการ 

สมรรถนะ 
หลัก 

สมรรถนะ 
รอง 

สมรรถนะ
ยอย 

สมรรถนะ
หลัก 

สมรรถนะ 
รอง 

สมรรถนะ
ยอย 

สมรรถนะ
หลัก 

สมรรถนะ 
รอง 

สมรรถนะ
ยอย 

สมรรถนะ
หลัก 

สมรรถนะ 
รอง 

สมรรถนะ
ยอย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ของโครงการ
อันเน่ืองมา 
จากพระราช 
ดําริได 
 
สมรรถนะยอย
ท่ี 20.5  
บอก และ
อธิบายผลท่ี
เกิดข้ึนจาก
การตั้ง
โครงการอันน่ื
องมาจาก
พระราชดําริ 
 
สมรรถนะยอย
ท่ี 20.6 
อธิบายหลัก 
การทรงงาน 
หลักปรัชญา
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ความสามารถโดยรวมของนักศึกษา 
ชั้นปท่ี 1 

ความสามารถโดยรวมของนักศึกษา 
ชั้นปท่ี 2 

ความสามารถโดยรวมของนักศึกษา 
ชั้นปท่ี 3 

ความสามารถโดยรวมของนักศึกษา 
ชั้นปท่ี 4 

นักศึกษาครูมีความรู มีความเขาใจ บทบาทหนาท่ี
ของความเปนพลเมืองตามหลักประชาธิปไตย อันมี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข มีจิตอาสา จิต
สาธารณะ และเกิดทักษะในการใชภาษาเพ่ือการ
สื่อสาร 

ผูชวยสอนท่ีพัฒนาตนเองใหมีความรอบรู เทาทันตอ
การเปลี่ยนแปลง มีสุขภาวะท่ีดีท้ังกายและใจ สู
บทบาทของครูมืออาชีพ 

ผูสอนรวมท่ีเปนผูนําในการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร ตามศาสตรพระราชา และนํานโยบาย
สูการพัฒนาผูเรียน ทองถ่ิน และชุมชน 
 

มีทักษะการฟง พูด อาน เขียนภาษาอังกฤษ
เทียบเทาเกณฑกระทรวงศึกษาธิการกําหนด 
หมายเหตุ ปรับตามเกณฑกระทรวงศึกษาธิการ 

สมรรถนะ 
หลัก 

สมรรถนะ 
รอง 

สมรรถนะ
ยอย 

สมรรถนะ
หลัก 

สมรรถนะ 
รอง 

สมรรถนะ
ยอย 

สมรรถนะ
หลัก 

สมรรถนะ 
รอง 

สมรรถนะ
ยอย 

สมรรถนะ
หลัก 

สมรรถนะ 
รอง 

สมรรถนะ
ยอย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เศรษฐกิจ
พอเพียง และ
แนวคิดการ
พัฒนาแบบ
ยั่งยืนได 
 
สมรรถนะยอย
ท่ี 20.7 
เช่ือมโยง
หลักการทรง
งาน หลัก
ปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียง และ
แนวคิดการ
พัฒนาแบบ
ยั่งยืนได 
 
สมรรถนะยอย
ท่ี 20.8 
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ความสามารถโดยรวมของนักศึกษา 
ชั้นปท่ี 1 

ความสามารถโดยรวมของนักศึกษา 
ชั้นปท่ี 2 

ความสามารถโดยรวมของนักศึกษา 
ชั้นปท่ี 3 

ความสามารถโดยรวมของนักศึกษา 
ชั้นปท่ี 4 

นักศึกษาครูมีความรู มีความเขาใจ บทบาทหนาท่ี
ของความเปนพลเมืองตามหลักประชาธิปไตย อันมี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข มีจิตอาสา จิต
สาธารณะ และเกิดทักษะในการใชภาษาเพ่ือการ
สื่อสาร 

ผูชวยสอนท่ีพัฒนาตนเองใหมีความรอบรู เทาทันตอ
การเปลี่ยนแปลง มีสุขภาวะท่ีดีท้ังกายและใจ สู
บทบาทของครูมืออาชีพ 

ผูสอนรวมท่ีเปนผูนําในการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร ตามศาสตรพระราชา และนํานโยบาย
สูการพัฒนาผูเรียน ทองถ่ิน และชุมชน 
 

มีทักษะการฟง พูด อาน เขียนภาษาอังกฤษ
เทียบเทาเกณฑกระทรวงศึกษาธิการกําหนด 
หมายเหตุ ปรับตามเกณฑกระทรวงศึกษาธิการ 

สมรรถนะ 
หลัก 

สมรรถนะ 
รอง 

สมรรถนะ
ยอย 

สมรรถนะ
หลัก 

สมรรถนะ 
รอง 

สมรรถนะ
ยอย 

สมรรถนะ
หลัก 

สมรรถนะ 
รอง 

สมรรถนะ
ยอย 

สมรรถนะ
หลัก 

สมรรถนะ 
รอง 

สมรรถนะ
ยอย 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สืบคน
ตัวอยางการ
ดําเนินชีวิต
ตามหลักการ
ทรงงาน หลัก
ปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียง และ
แนวคิดการ
พัฒนาแบบ
ยั่งยืน และ
นําไปประยุกต 
ใชในชีวิต 
ประจําวันได 
 

      สมรรถนะหลัก
ท่ี 21 
ประยุกตใช
หลักการทรง
งาน หลัก

สมรรถนะรอง 
ท่ี 21.1  
ศึกษาหลักการ
ทรงงาน หลัก
ปรัชญา
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ความสามารถโดยรวมของนักศึกษา 
ชั้นปท่ี 1 

ความสามารถโดยรวมของนักศึกษา 
ชั้นปท่ี 2 

ความสามารถโดยรวมของนักศึกษา 
ชั้นปท่ี 3 

ความสามารถโดยรวมของนักศึกษา 
ชั้นปท่ี 4 

นักศึกษาครูมีความรู มีความเขาใจ บทบาทหนาท่ี
ของความเปนพลเมืองตามหลักประชาธิปไตย อันมี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข มีจิตอาสา จิต
สาธารณะ และเกิดทักษะในการใชภาษาเพ่ือการ
สื่อสาร 

ผูชวยสอนท่ีพัฒนาตนเองใหมีความรอบรู เทาทันตอ
การเปลี่ยนแปลง มีสุขภาวะท่ีดีท้ังกายและใจ สู
บทบาทของครูมืออาชีพ 

ผูสอนรวมท่ีเปนผูนําในการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร ตามศาสตรพระราชา และนํานโยบาย
สูการพัฒนาผูเรียน ทองถ่ิน และชุมชน 
 

มีทักษะการฟง พูด อาน เขียนภาษาอังกฤษ
เทียบเทาเกณฑกระทรวงศึกษาธิการกําหนด 
หมายเหตุ ปรับตามเกณฑกระทรวงศึกษาธิการ 

สมรรถนะ 
หลัก 

สมรรถนะ 
รอง 

สมรรถนะ
ยอย 

สมรรถนะ
หลัก 

สมรรถนะ 
รอง 

สมรรถนะ
ยอย 

สมรรถนะ
หลัก 

สมรรถนะ 
รอง 

สมรรถนะ
ยอย 

สมรรถนะ
หลัก 

สมรรถนะ 
รอง 

สมรรถนะ
ยอย 

ปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียง และ
แนวคิดการ
พัฒนาแบบ
ยั่งยืนในชีวิต 
ประจําวันได 
 

เศรษฐกิจ
พอเพียง และ
แนวคิดการ
พัฒนาแบบ
ยั่งยืน 
 

      สมรรถนะหลัก 
ท่ี 22 
สามารถ
วิเคราะห 
นโยบาย
ยุทธศาสตร
แผนงานและ
โครงการ ลงสู
การปฏิบัติ 

สมรรถนะรอง 
ท่ี 22.1          
รู เขาใจ และ
อธิบาย
ความหมาย 
ท่ีมา การจัดทํา 
การใชและการ
ติดตาม
ประเมินผล 
นโยบาย 
ยุทธศาสตร 
แผนงานและ
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ความสามารถโดยรวมของนักศึกษา 
ชั้นปท่ี 1 

ความสามารถโดยรวมของนักศึกษา 
ชั้นปท่ี 2 

ความสามารถโดยรวมของนักศึกษา 
ชั้นปท่ี 3 

ความสามารถโดยรวมของนักศึกษา 
ชั้นปท่ี 4 

นักศึกษาครูมีความรู มีความเขาใจ บทบาทหนาท่ี
ของความเปนพลเมืองตามหลักประชาธิปไตย อันมี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข มีจิตอาสา จิต
สาธารณะ และเกิดทักษะในการใชภาษาเพ่ือการ
สื่อสาร 

ผูชวยสอนท่ีพัฒนาตนเองใหมีความรอบรู เทาทันตอ
การเปลี่ยนแปลง มีสุขภาวะท่ีดีท้ังกายและใจ สู
บทบาทของครูมืออาชีพ 

ผูสอนรวมท่ีเปนผูนําในการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร ตามศาสตรพระราชา และนํานโยบาย
สูการพัฒนาผูเรียน ทองถ่ิน และชุมชน 
 

มีทักษะการฟง พูด อาน เขียนภาษาอังกฤษ
เทียบเทาเกณฑกระทรวงศึกษาธิการกําหนด 
หมายเหตุ ปรับตามเกณฑกระทรวงศึกษาธิการ 

สมรรถนะ 
หลัก 

สมรรถนะ 
รอง 

สมรรถนะ
ยอย 

สมรรถนะ
หลัก 

สมรรถนะ 
รอง 

สมรรถนะ
ยอย 

สมรรถนะ
หลัก 

สมรรถนะ 
รอง 

สมรรถนะ
ยอย 

สมรรถนะ
หลัก 

สมรรถนะ 
รอง 

สมรรถนะ
ยอย 

โครงการ การ
พัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 
 
สมรรถนะรอง 
ท่ี 22.2 
สามารถ
วิเคราะห
แผนงานและ
โครงการ ดาน
การศึกษาและ
การพัฒนา
ทองถ่ินใน
ระดับชาติ 
กระทรวง 
จังหวัด และ
สถานศึกษา 
 
สมรรถนะรอง 
ท่ี 22.3 
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ความสามารถโดยรวมของนักศึกษา 
ชั้นปท่ี 1 

ความสามารถโดยรวมของนักศึกษา 
ชั้นปท่ี 2 

ความสามารถโดยรวมของนักศึกษา 
ชั้นปท่ี 3 

ความสามารถโดยรวมของนักศึกษา 
ชั้นปท่ี 4 

นักศึกษาครูมีความรู มีความเขาใจ บทบาทหนาท่ี
ของความเปนพลเมืองตามหลักประชาธิปไตย อันมี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข มีจิตอาสา จิต
สาธารณะ และเกิดทักษะในการใชภาษาเพ่ือการ
สื่อสาร 

ผูชวยสอนท่ีพัฒนาตนเองใหมีความรอบรู เทาทันตอ
การเปลี่ยนแปลง มีสุขภาวะท่ีดีท้ังกายและใจ สู
บทบาทของครูมืออาชีพ 

ผูสอนรวมท่ีเปนผูนําในการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร ตามศาสตรพระราชา และนํานโยบาย
สูการพัฒนาผูเรียน ทองถ่ิน และชุมชน 
 

มีทักษะการฟง พูด อาน เขียนภาษาอังกฤษ
เทียบเทาเกณฑกระทรวงศึกษาธิการกําหนด 
หมายเหตุ ปรับตามเกณฑกระทรวงศึกษาธิการ 

สมรรถนะ 
หลัก 

สมรรถนะ 
รอง 

สมรรถนะ
ยอย 

สมรรถนะ
หลัก 

สมรรถนะ 
รอง 

สมรรถนะ
ยอย 

สมรรถนะ
หลัก 

สมรรถนะ 
รอง 

สมรรถนะ
ยอย 

สมรรถนะ
หลัก 

สมรรถนะ 
รอง 

สมรรถนะ
ยอย 

สามารถจัดทํา
แผนงานและ
โครงการพัฒนา
สถานศึกษา
และชุมชน 
แบบมีสวนรวม
ใหสอดคลอง
กับนโยบายและ
ยุทธศาสตรท่ี
เก่ียวของ 
 

สมรรถนะรอง 
ท่ี 22.4 
สามารถติดตาม
และประเมินผล
แผนงานและ
โครงการพัฒนา
สถานศึกษา
และชุมชน 
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ความสามารถโดยรวมของนักศึกษา 
ชั้นปท่ี 1 

ความสามารถโดยรวมของนักศึกษา 
ชั้นปท่ี 2 

ความสามารถโดยรวมของนักศึกษา 
ชั้นปท่ี 3 

ความสามารถโดยรวมของนักศึกษา 
ชั้นปท่ี 4 

นักศึกษาครูมีความรู มีความเขาใจ บทบาทหนาท่ี
ของความเปนพลเมืองตามหลักประชาธิปไตย อันมี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข มีจิตอาสา จิต
สาธารณะ และเกิดทักษะในการใชภาษาเพ่ือการ
สื่อสาร 

ผูชวยสอนท่ีพัฒนาตนเองใหมีความรอบรู เทาทันตอ
การเปลี่ยนแปลง มีสุขภาวะท่ีดีท้ังกายและใจ สู
บทบาทของครูมืออาชีพ 

ผูสอนรวมท่ีเปนผูนําในการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร ตามศาสตรพระราชา และนํานโยบาย
สูการพัฒนาผูเรียน ทองถ่ิน และชุมชน 
 

มีทักษะการฟง พูด อาน เขียนภาษาอังกฤษ
เทียบเทาเกณฑกระทรวงศึกษาธิการกําหนด 
หมายเหตุ ปรับตามเกณฑกระทรวงศึกษาธิการ 

สมรรถนะ 
หลัก 

สมรรถนะ 
รอง 

สมรรถนะ
ยอย 

สมรรถนะ
หลัก 

สมรรถนะ 
รอง 

สมรรถนะ
ยอย 

สมรรถนะ
หลัก 

สมรรถนะ 
รอง 

สมรรถนะ
ยอย 

สมรรถนะ
หลัก 

สมรรถนะ 
รอง 

สมรรถนะ
ยอย 

สมรรถนะรอง
ท่ี 22.5 
สามารถ
จัดทํารายงาน
การติดตาม
และประเมิน 
ผลพรอมท้ัง
ขอเสนอแนะ
ในการพัฒนา
ปรับปรุง
แผนงานและ
โครงการ
พัฒนาสถาน 
ศึกษาและ
ชุมชน 
 

      สมรรถนะหลัก
ท่ี 23  
สามารถคิด
แบบ

สมรรถนะรอง 
ท่ี 23.1 
สามารถคิด
วิเคราะห 
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ความสามารถโดยรวมของนักศึกษา 
ชั้นปท่ี 1 

ความสามารถโดยรวมของนักศึกษา 
ชั้นปท่ี 2 

ความสามารถโดยรวมของนักศึกษา 
ชั้นปท่ี 3 

ความสามารถโดยรวมของนักศึกษา 
ชั้นปท่ี 4 

นักศึกษาครูมีความรู มีความเขาใจ บทบาทหนาท่ี
ของความเปนพลเมืองตามหลักประชาธิปไตย อันมี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข มีจิตอาสา จิต
สาธารณะ และเกิดทักษะในการใชภาษาเพ่ือการ
สื่อสาร 

ผูชวยสอนท่ีพัฒนาตนเองใหมีความรอบรู เทาทันตอ
การเปลี่ยนแปลง มีสุขภาวะท่ีดีท้ังกายและใจ สู
บทบาทของครูมืออาชีพ 

ผูสอนรวมท่ีเปนผูนําในการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร ตามศาสตรพระราชา และนํานโยบาย
สูการพัฒนาผูเรียน ทองถ่ิน และชุมชน 
 

มีทักษะการฟง พูด อาน เขียนภาษาอังกฤษ
เทียบเทาเกณฑกระทรวงศึกษาธิการกําหนด 
หมายเหตุ ปรับตามเกณฑกระทรวงศึกษาธิการ 

สมรรถนะ 
หลัก 

สมรรถนะ 
รอง 

สมรรถนะ
ยอย 

สมรรถนะ
หลัก 

สมรรถนะ 
รอง 

สมรรถนะ
ยอย 

สมรรถนะ
หลัก 

สมรรถนะ 
รอง 

สมรรถนะ
ยอย 

สมรรถนะ
หลัก 

สมรรถนะ 
รอง 

สมรรถนะ
ยอย 

วิจารณญาณ
แกปญหาและ
สรางสรรค  
 

 

      สมรรถนะหลัก
ท่ี 24 
สามารถ
วิเคราะห 
นโยบาย
ยุทธศาสตร
แผนงานและ
โครงการ ลงสู
การปฏิบัติ 

สมรรถนะรอง 
ท่ี 24.1   
รู เขาใจ และ
อธิบายความ 
หมาย ท่ีมา การ
จัดทํา การใช
และการติดตาม
ประเมินผล 
นโยบาย 
ยุทธศาสตร 
แผนงานและ
โครงการ การ
พัฒนาคุณ 
ภาพการศึกษา 
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รายวิชา ภาคเรียนท่ี รายวิชา ภาคเรียนท่ี รายวิชา ภาคเรียนท่ี รายวิชา ภาคเรียนท่ี 
เทอมท่ี 1 เทอมท่ี 2 เทอมท่ี 1 เทอมท่ี 2 เทอมท่ี 1 เทอมท่ี 2 เทอมท่ี 1 เทอมท่ี 2 

1.ทักษะการพูด
และการฟงภาษา 
อังกฤษ   

1.พลเมืองท่ีเขมแข็ง 
 

1.ทักษะ
ภาษาอังกฤษเพ่ือ
การสื่อสาร 
2.การสรางเสรมิ
และดูแลสุขภาวะ 
 

1.ทักษะในศตวรรษ 
ท่ี 21 เพ่ือชีวิตและ
อาชีพ 
 

1.การใชภาษา 
อังกฤษและการ
สื่อสาร   
2.สุนทรียะ 
 

1.ศาสตรพระราชา
เพ่ือพัฒนาทองถ่ิน 
2.การรูเทาทันตอ
การเปลีย่นแปลง
ทางการศึกษา 

- 1.ภาษาอังกฤษเพ่ือ
วิชาชีพ  
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3.1.5 คําอธิบายรายวิชาศึกษาท่ัวไป  
 

วิชา     ทักษะการพูดและการฟงภาษาอังกฤษ  (English Speaking and Listening Skills) 
รหัส คําอธิบายรายวิชา น (ท-ป-ศ) 
0001104 พูดบอกรายละเอียดและสรุปประเด็นสําคัญ ฟงบทสนทนาและขอความสั้น ๆ แลวจับใจความ ใชประโยคและสํานวนเก่ียวกับ

สิ่งรอบตัว (เชน ขอมูลพ้ืนฐานและขอมูลของครอบครัว การซ้ือของ ภูมิศาสตรทองถ่ิน การจางงาน) สื่อสารเรื่องท่ีงายและ
เปนกิจวัตรท่ีตองมีการแลกเปลี่ยนขอมูลโดยตรงและไมยุงยากเก่ียวกับสิ่งท่ีคุนเคยหรือทําเปนประจํา   ใชภาษาและ
โครงสรางทางไวยากรณในการพูดโตตอบในสถานการณท่ีแตกตางหลากหลาย  โดยใชภาษา น้ําเสียง กิริยาทาทางท่ีเหมาะสม
ตามมารยาททางสังคม และรูถึงวัฒนธรรมของเจาของภาษา โดยเนนกระบวนการทางภาษา คือ พูด ฟง อาน  เขียน การ
สื่อสาร การสืบเสาะหาความรู การสืบคนขอมูล และการฝกปฏิบัติทักษะการสื่อสารตามสถานการณตาง ๆ 

3 (2-2-5) 
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สมรรถนะ
หลัก 

สมรรถนะรอง
และยอย  (ถา

มี) 

คําอธิบาย
สมรรถนะรอง 

หรือยอย 

ตัวบงชี้ของ
สมรรถนะหลัก
และเกณฑการ

ผาน 

ตัวบงชี้ของ
สมรรถนะรอง
หรือยอยและ
เกณฑการผาน 

เนื้อหา 
(เขียนเปนขอๆ 
ประกอบดวย
หัวขอและ
คําอธิบาย 
พอสังเขป) 

แนวการจัด
กิจกรรมการ
เรียนรูเพ่ือให
เกิดสมรรถนะ 
(รายละเอียด
ทายตาราง)** 

สื่อและ/หรือ
แหลงเรียนรู 

วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

วิธีการสะทอน
ผลกลับใหผูเรียน 

(ตามหลักการ
ประเมินผล

สะทอนผลและ
พัฒนา) 

สมรรถนะหลัก
ที่ 1  
ทักษะการฟง 

สมรรถนะรอง 
ที่ 1.1  
overall listening 
comprehension 
สมรรถนะยอยที ่
1.1.1 สามารถ
เขาใจส่ิงที่ผูพูด พูด
เพื่อ ตอบสนอง
ความ ตองการ
ทันที ในกรณีที่ผู
พูดพูดอยางชา ๆ 
และชัดเจน 
 

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

1. ผานการประเมิน
ทักษะการฟง 
 
2. ผานการประเมิน
ผลสัมฤทธิ์ตาม
เกณฑของ
มหาวิทยาลัย 
 

1. รูและเลือกใช
คําศัพทตามระดับ 
A2+ อางอิงตาม
กรอบ CEFRโดย 
ประมาณ  
 
2.  ผาน เกณฑการ
ประเมินของการ
ปฏิบัติและชิ้นงาน
รอยละ 80 ขึ้นไป 
 
3. มีระดับความ 
สามารถในการใช
ทักษะภาษา อัง 
กฤษ อยูในระดับดี 

ขอบเขตเนื้อหา-
basic personal  
and family 
information,  
- shopping,   
- local 
geography,  
employment 
messages, 
-announce 
ment 
-Hobbies and 
pastimes 
-Holidays 
-Work and 
jobs 
-Leisure 
activities 
entertainment 
-Education 
-messages and 

announcements 

การจัดการ
เรียนรูในชั้น
เรียน รอยละ 
70  ยกตัวอยาง 
แสดงบทบาท 
สมมติ อภิปราย    
ฝกปฏิบัติกบั
สถานการณ
จริง การเรียนรู
สถานการณ
เปนฐาน 
(Situation – 
based 
learning) 

การเรียนรูแบบ
รวมมือ 
(Cooperative  
learning)  
การเรียนรูแบบ
ประสมประสาน 
(Blended  
learning) 

Workbook/text 
book 
ส่ืออิเล็กทรอ 
นิกส Online 
Educational 
Apps. 
 

1. การประเมินผล
จากการฝกปฎิบัติ 
 
2. การประเมินผล
จากแบบทดสอบ  
 
3. CEFR Self-
assessment 
checklist  
4.RU Language 
passport 
 
5. การประเมิน
เพื่อนเชิงบวก 
 

1.กํากับติดตาม
การพัฒนา
สมรรถนะดาน
ภาษาเพือ่การ
ส่ือสารดวย
โปรแกรม/ 
Social network 
 
2.ในกรณีที่ไม
ผานการประเมิน
ความสมรรถนะ 
จะมีการให
คําปรึกษาและ
ศึกษาเพิ่มเติม 
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รรถนะ
หลัก 

สมรรถนะ
รองและ

ยอย  (ถามี) 

คําอธิบาย
สมรรถนะ

รอง 
หรือยอย 

ตัวบงชี้ของ
สมรรถนะหลัก

และเกณฑ 
การผาน 

ตัวบงชี้ของ
สมรรถนะรอง
หรือยอยและ
เกณฑการผาน 

เนื้อหา 
(เขียนเปนขอๆ 

ประกอบดวยหัวขอ
และคําอธิบาย 
พอสังเขป) 

แนวการจัด
กิจกรรมการ

เรียนรูเพ่ือใหเกิด
สมรรถนะ 

(รายละเอียด
ทายตาราง)** 

สื่อและ/
หรือแหลง

เรียนรู 

วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

วิธีการสะทอนผล
กลับใหผูเรียน(ตาม
หลักการประเมินผล

สะทอนผลและ
พัฒนา) 

     Work and jobs 
Leisure activities 
Education 
Functions/notions 
Describing habits 
and routines 
Describing people 
Describing things 
Describing places 
Requests 
Suggestions 
Advice,  
Invitations 
Present continuous 
for arrangements 
- Obligations and 
necessity 
- Describing places 
- Describing past 
experiences and 
storytelling 
โครงสรางไวยากรณ 

การเรียนรูดวย
ตนเองผานระบบ
ออนไลน รอยละ 
30 Vocabulary 
Objects and  
pastimes 
Holidays Food 
and drink 
Things in the 
town, shops 
and shopping 
Travel and 
services and  
Travel and 
services  
Objects and  
pastimes 
Holidays rooms 
Adjectives: 
personality, 
description,  
feelings 
Hobbies 
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สมรรถนะ
หลัก 

สมรรถนะรอง
และยอย  (ถา

มี) 

คําอธิบาย
สมรรถนะรอง 

หรือยอย 

ตัวบงชี้ของ
สมรรถนะหลัก

และเกณฑ 
การผาน 

ตัวบงชี้ของ
สมรรถนะรอง
หรือยอยและ
เกณฑการผาน 

เนื้อหา 
(เขียนเปนขอๆ 
ประกอบดวย
หัวขอและ
คําอธิบาย 
พอสังเขป) 

แนวการจัด
กิจกรรมการ
เรียนรูเพ่ือให
เกิดสมรรถนะ 
(รายละเอียด
ทายตาราง)** 

สื่อและ/หรือ
แหลงเรียนรู 

วิธีการวัด
และ

ประเมินผล 

วิธีการสะทอนผล
กลับใหผูเรียน 
(ตามหลักการ

ประเมินผลสะทอน
ผลและพัฒนา) 

สมรรถนะหลัก
ที่ 2  
ทักษะการพูด 

สมรรถนะรอง 
ที่ 2.1  
Spoken 
Interaction 
 
สมรรถนะยอย 
ที่ 2.1.1 
สามารถสนทนา 
กับเพื่อน ถาม-
ตอบ  คําถาม   
งาย ๆ เกีย่วกับ 
หัวขอที่คุนเคย 
 
สมรรถนะยอย 
ที่ 2.2.2  
สามารถถามและ
ตอบ คําถามงาย 
ๆ เกี่ยวกับเหตุ 
การณในอดีต  
 
  

Spoken 
Interaction 
1. can 
communicate 
in simple and 
routine tasks 
requiring a 
simple and 
direct  
of information 
on familiar 
topics and 
activities.  
2. can handle 
very short  
social xchanges 
3. can use a 
series of 
phrases and 
sentences to 
describe in 
simple terms 
family and 
other people, 
living 
conditions, 

1. ผานการ
ประเมินทักษะการ
พูดรอยละ 80 
2. ผานการ
ประเมินผลสัมฤทธิ์
ของรายวิชาตาม
เกณฑของ
มหาวิทยาลัย 

1. รูและเลือกใช
คําศัพทตามระดับ 
A2+ อางอิงตาม
กรอบ CEFR
โดยประมาณ 
2,500-2,750 คํา 
2. ผานการ
ประเมินทักษะ
ปฏิบัติดานภาษา
รอยละ 80 
3.  ผานการ
ประเมินผลสัมฤทธิ์
ของรายวิชาตาม
เกณฑของ
มหาวิทยาลัย 

ขอบเขตเนื้อหา 
- family, 
hobbies, work, 
travel and 
current events 
Vocabulary 
Activities 
Education 
Entertainment 
Adjectives for 
describing things 
feelings  
 

การจัดการเรียนรู
ในชั้นเรียน รอย
ละ 70  ยก 
ตัวอยาง 
แสดงบทบาท
สมมติ 
อภิปราย 
ฝกปฏิบัติกบั
สถานการณจริง 
การเรียนรู
สถานการณเปน
ฐาน (Situation 
– based 
learning) 
 

Workbook/text 
book 
ส่ืออิเล็กทรอนิกส 
Online 
Educational 
Apps. 
 

1. การ
ประเมินผล
จากการฝก
ปฎิบัติ/2. การ
ประเมินผล
จาก
แบบทดสอบ  
3. CEFR Self-
assessment 
checklist 
4. RU 
Language 
passport 
5. การ
ประเมินเพื่อน
เชิงบวก 

1.กํากับติดตามการ
พัฒนาสมรรถนะ
ดานภาษาเพื่อการ
ส่ือสารดวย
โปรแกรม/ Social 
network 
2.ในกรณีที่ไมผาน
การประเมินความ
สมรรถนะ จะมีการ
ใหคําปรึกษาและ
ศึกษาเพิ่มเติม 
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สมรรถนะ
หลัก 

สมรรถนะรอง
และยอย  (ถา

มี) 

คําอธิบาย
สมรรถนะรอง 

หรือยอย 

ตัวบงชี้ของ
สมรรถนะหลัก

และเกณฑ 
การผาน 

ตัวบงชี้ของ
สมรรถนะรอง
หรือยอยและ
เกณฑการผาน 

เนื้อหา 
(เขียนเปนขอๆ 

ประกอบดวยหัวขอ
และคําอธิบาย 
พอสังเขป) 

แนวการจัด
กิจกรรมการ

เรียนรูเพ่ือใหเกิด
สมรรถนะ 

(รายละเอียด
ทายตาราง)** 

สื่อและ/
หรือแหลง

เรียนรู 

วิธีการวัด
และ

ประเมินผล 

วิธีการสะทอนผล
กลับใหผูเรียน
(ตามหลักการ
ประเมินผล

สะทอนผลและ
พัฒนา) 

 สมรรถนะรอง 
ที่ 2.2  
Spoken 
Production 
 
สมรรถนะยอย 
ที่ 2.2.1 
สามารถบรรยาย
ถึงสถานที่ที่ชอบ  

    การเรียนรูแบบ
รวมมือ 
(Cooperative  
learning) การ
เรียนรูแบบ
ประสมประสาน 
(Blended  
learning) 
การเรียนรูดวย
ตนเองผานระบบ
ออนไลน รอยละ 
30 
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วิชา     การใชภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร (English Communication Skills) 
รหัส คําอธิบายรายวิชา น (ท-ป-ศ) 
0001105 อานจับใจความสําคัญของขอความท่ัว ๆ ไป อานรายงานอยางงายสําหรับหัวขอท่ีคุนเคยและเขียนในประเด็นท่ีคุนเคย

หรือมีความสนใจ บรรยายประสบการณ เหตุการณ ความคิดฝน ความหวัง พรอมใหเหตุผลสั้น ๆ ได โตตอบกับผูท่ีพูด
ภาษาอังกฤษเก่ียวกับหัวขอท่ีคุนเคย การสื่อสารในสถานท่ีทํางาน 

3 (2-2-5) 

 

สมรรถนะ
หลัก 

สมรรถนะรอง
และยอย   
(ถาม)ี 

คําอธิบาย
สมรรถนะรอง 

หรือยอย 

ตัวบงชี้ของ
สมรรถนะ
หลักและ
เกณฑ 

การผาน 

ตัวบงชี้ของ
สมรรถนะรอง
หรือยอยและ
เกณฑการ

ผาน 

เนื้อหา 
(เขียนเปนขอๆ 

ประกอบดวยหัวขอ
และคําอธิบาย 
พอสังเขป) 

แนวการจัด
กิจกรรมการ

เรียนรูเพ่ือใหเกิด
สมรรถนะ 

(รายละเอียด
ทายตาราง)** 

สื่อและ/หรือ
แหลงเรียนรู 

วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

วิธีการสะทอน
ผลกลับใหผูเรียน 

(ตามหลักการ
ประเมินผล

สะทอนผลและ
พัฒนา) 

สมรรถนะหลัก 
ที่ 1 
ทักษะการฟง 

สมรรถนะรอง 
ที่ 1.1  
overall listening 
comprehension 
 
สมรรถนะยอย 
ที่ 1.1.2  
สามารถเขาใจ 
ประเด็นหลัก 
คําพูดหรือถอย 
คําที่เปน
มาตรฐาน 
เกี่ยวกบัเร่ืองราว 
ในชีวิตประจําวัน 
ที่คุนเคย อาจจะ 
ขอฟงซํ้าเพื่อ
ความ 
ชัดเจน 

1. can understand  
the main points of 
clear standard 
speech on familiar 
matters regularly 
encountered.  
2. can 
understand the 
main point of 
many radio or 
TV programs on 
current affairs or 
topics of 
personal or 
professional 
interest when 
the delivery is 
relatively slow 
and clear. 

1. ผานการ
ประเมินทักษะ
การฟงรอยละ 
80 
2. ผานการ
ประเมิน
ผลสัมฤทธิ์ตาม
เกณฑของ
มหาวิทยาลัย 

1. รูและเลือกใช
คําศัพทตาม
ระดับ B1 อางอิง
ตามกรอบ CEFR
โดยประมาณ 
2,750-3,250 คํา 
2. ผานการ
ประเมินทักษะ
ปฏิบัตดานภาษา
รอยละ 80 
3. ผานการ
ประเมิน
ผลสัมฤทธิ์ตาม
เกณฑของ
มหาวิทยาลัย 

ขอบเขตเนื้อหา 
 work, school, leisure, 
professional interest  
Education, 
professional interest, 
news, TV programs, 
current affairs 
Vocabulary Adjectives 
for describing things 
feelings  Education 
Entertainment 
Travel and services 
Lifestyles 
Adjectives for 
describing things 
feelings  
Functions/notions 
Describing places 
Describing past 

การจัดการเรียนรู
ในชั้นเรียน รอย
ละ 70 
แสดงบทบาท
สมมติ อภิปราย 
ฝกปฏิบัติกบั
สถานการณจริง 
การเรียนรู
สถานการณเปน
ฐาน (Situation 
– based 
learning) 
การเรียนรูแบบ
รวมมือ 
(Cooperative  
learning)  
การเรียนรูแบบ
ประสมประสาน 
(Blended  

Workbook/ 
text book 
สื่อ
อิเล็กทรอนิกส 
Online 
Educational 
Apps. 
 

1. การประเมิน 
ผลจากการฝก
ปฎิบัติ 
 
2. การประเมิน 
ผลจาก
แบบทดสอบ  
 
3. CEFR Self-
assessment 
checklist 
 
4. RU 
Language 
passport 
 
5. การประเมิน
เพื่อนเชิงบวก 

1.กํากับติดตาม
การพัฒนา
สมรรถนะดาน
ภาษาเพือ่การ
ส่ือสารดวย
โปรแกรม/ 
Social 
network 
2.ในกรณีที่ไม
ผานการประเมิน
ความสมรรถนะ 
จะมีการให
คําปรึกษาและ
ศึกษาเพิ่มเติม 
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สมรรถนะ
หลัก 

สมรรถนะรอง
และยอย   
(ถาม)ี 

คําอธิบาย
สมรรถนะรอง 

หรือยอย 

ตัวบงชี้ของ
สมรรถนะ
หลักและ
เกณฑ 

การผาน 

ตัวบงชี้ของ
สมรรถนะรอง
หรือยอยและ
เกณฑการ

ผาน 

เนื้อหา 
(เขียนเปนขอๆ 

ประกอบดวยหัวขอ
และคําอธิบาย 
พอสังเขป) 

แนวการจัด
กิจกรรมการ

เรียนรูเพ่ือใหเกิด
สมรรถนะ 

(รายละเอียด
ทายตาราง)** 

สื่อและ/หรือ
แหลงเรียนรู 

วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

วิธีการสะทอน
ผลกลับใหผูเรียน 

(ตามหลักการ
ประเมินผล

สะทอนผลและ
พัฒนา) 

experiences and 
storytelling ,Talking 
about films and 
books Expressing 
opinions  Expressing 
greement/ 
disagreement 
โครงสรางไวยากรณ 
Wh- and Yes/No 
Questions in present 
/past Complex 
question tags 
Past continuous 
Used to Would 
expressing habit in 
the past Past perfect 
Future time Future 
continuous Present 
perfect  continuous 
Conditionals 
Zero and first 
conditional 
Modals: Possibility 
Modals: Obligation & 
Necessity 
Modals: Past 
Collocation of 

learning) 
การเรียนรูดวย
ตนเองผานระบบ
ออนไลน รอยละ 
30 
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สมรรถนะ
หลัก 

สมรรถนะรอง
และยอย   
(ถาม)ี 

คําอธิบาย
สมรรถนะรอง 

หรือยอย 

ตัวบงชี้ของ
สมรรถนะ
หลักและ
เกณฑ 

การผาน 

ตัวบงชี้ของ
สมรรถนะรอง
หรือยอยและ
เกณฑการ

ผาน 

เนื้อหา 
(เขียนเปนขอๆ 

ประกอบดวยหัวขอ
และคําอธิบาย 
พอสังเขป) 

แนวการจัด
กิจกรรมการ

เรียนรูเพ่ือใหเกิด
สมรรถนะ 

(รายละเอียด
ทายตาราง)** 

สื่อและ/หรือ
แหลงเรียนรู 

วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

วิธีการสะทอน
ผลกลับใหผูเรียน 

(ตามหลักการ
ประเมินผล

สะทอนผลและ
พัฒนา) 

adjectives 
Adverbial phrases of 
time, place and 
frequency including 
word order Second 
and third 
conditional 
Phrasal Verbs 
Extended phrasal 
verbs  Passives 
Reported speech  
Modals: Possibility 
Modals: Obligation & 
Necessity Modals: 
Past 
 

สมรรถนะ
หลักที่ 2 
ทักษะการพูด 

สมรรถนะรอง 
ที่ 2.1  
Spoken 
Interaction 
สมรรถนะยอยที ่ 
 

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

1. ผานการ
ประเมินทักษะ
การพูดรอยละ 
80 
 
2. ผานการ
ประเมิน
ผลสัมฤทธิ์ตาม
เกณฑของ
มหาวิทยาลัย 

1. รูและเลือกใช
คําศัพทตาม
ระดับ B1 อางอิง
ตามกรอบ CEFR
โดยประมาณ 
2,750-3,250 คํา 
 

Collocation of 
adjectives 
Adverbial phrases of 
time, place and 
frequency including 
word order 
ขอบเขตเนื้อหา
Education, 
professional interest, 
news, TV programs, 
current affairs 

การจัดการเรียนรู
ในชั้นเรียน รอย
ละ 70 
ยกตัวอยาง 
แสดงบทบาท
สมมติ อภิปราย 
ฝกปฏิบัติกบั
สถานการณจริง 
 

Workbook/text 
book 
ส่ืออิเล็กทรอนิกส 
Online 
Educational 
Apps. 
 

1. การ
ประเมินผลจาก
การฝกปฎิบัติ 
 
2. การประเมิน 
ผลจากแบบ 
ทดสอบ  
 
3. CEFR Self-
assessment 
checklist 

1.กํากับติดตาม
การพัฒนา
สมรรถนะดาน
ภาษาเพือ่การ
ส่ือสารดวย
โปรแกรม/ 
Social 
network 
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สมรรถนะ
หลัก 

สมรรถนะรอง
และยอย   
(ถาม)ี 

คําอธิบาย
สมรรถนะรอง 

หรือยอย 

ตัวบงชี้ของ
สมรรถนะ
หลักและ
เกณฑ 

การผาน 

ตัวบงชี้ของ
สมรรถนะรอง
หรือยอยและ
เกณฑการ

ผาน 

เนื้อหา 
(เขียนเปนขอๆ 

ประกอบดวยหัวขอ
และคําอธิบาย 
พอสังเขป) 

แนวการจัด
กิจกรรมการ

เรียนรูเพ่ือใหเกิด
สมรรถนะ 

(รายละเอียด
ทายตาราง)** 

สื่อและ/หรือ
แหลงเรียนรู 

วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

วิธีการสะทอน
ผลกลับใหผูเรียน 

(ตามหลักการ
ประเมินผล

สะทอนผลและ
พัฒนา) 

 สมรรถนะยอย 
ที่ 2.1.3 
สามารถเร่ิม
สนทนา ดําเนิน 
การสนทนาและ 
จบการสนทนา 
งาย ๆ ในหวัขอที ่
คุนเคยหรือสนใจ 
 
สมรรถนะรอง 
ที่ 2.1.4 
สามารถแสดงออก
และโตตอบตอ
ความ รูสึก และ
ทัศนคติ เชน 
ความประหลาดใจ 
ความสุข ความ
เศราความสนใจ 
และไมสนใจ 

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

 2. ผานการ
ประเมินทักษะ
ปฏิบัติดานภาษา
รอยละ 80 
3. ผานการ
ประเมินผล
สัมฤทธตาม
เกณฑของ
มหาวิทยาลัย 

- family, hobbies, 
work, travel and 
current events 
Vocabulary 
Activities  
Entertainment 
Adjectives for 
describing things 
feelings  Travel and 
services  Lifestyles 
Functions/notions 
Describing places 

การเรียนรู
สถานการณเปน
ฐาน (Situation 
– based 
learning) 
การเรียนรูแบบ
รวมมือ 
(Cooperative  
learning)  
การเรียนรูแบบ
ประสมประสาน 
(Blended  
learning) 
การเรียนรูดวย
ตนเองผานระบบ
ออนไลน รอยละ 
30 

 4. RU 
Language 
passport 
5. การประเมิน
เพื่อนเชิงบวก 

2.ในกรณีที่ไม
ผานการประเมิน
ความสมรรถนะ 
จะมีการให
คําปรึกษาและ
ศึกษาเพิ่มเติม 

 สมรรถนะรอง 
ที่ 2.2.  
Spoken 
Production 
 
สมรรถนะยอย 
ที่ 2.2.4  
สามารถบรรยาย 

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

  Describing past 
experiences and 
storytelling 
Talking about films 
and books 
Expressing opinions 
Expressing 
agreement/ 
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สมรรถนะ
หลัก 

สมรรถนะรอง
และยอย   
(ถาม)ี 

คําอธิบาย
สมรรถนะรอง 

หรือยอย 

ตัวบงชี้ของ
สมรรถนะ
หลักและ
เกณฑ 

การผาน 

ตัวบงชี้ของ
สมรรถนะรอง
หรือยอยและ
เกณฑการ

ผาน 

เนื้อหา 
(เขียนเปนขอๆ 

ประกอบดวยหัวขอ
และคําอธิบาย 
พอสังเขป) 

แนวการจัด
กิจกรรมการ

เรียนรูเพ่ือใหเกิด
สมรรถนะ 

(รายละเอียด
ทายตาราง)** 

สื่อและ/หรือ
แหลงเรียนรู 

วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

วิธีการสะทอน
ผลกลับใหผูเรียน 

(ตามหลักการ
ประเมินผล

สะทอนผลและ
พัฒนา) 

เร่ืองที่คุนเคย
ตามความสนใจ 
อยางหลากหลาย 
 
สมรรถนะยอย 
ที่ 2.2.5  
สามารถเลาราย 
ละเอียดเกี่ยวกับ
ประสบการณ 
ความรูสึกของ
ตนเอง 

disagreement 
โครงสรางไวยากรณ 
Wh- and Yes/No 
Questions in present 
/past  Complex 
question tags 
Past continuous 
Used to Would 
expressing habit in 
the past  Past 
perfect 
Future time  
Future continuous 
Present perfect 
Present perfect 
continuous 
Conditionals 
Zero and first 
conditional 
Second and third 
conditional 
Phrasal Verbs 
Extended phrasal 
verbs, Passives 
Reported speech  
Modals: Possibility 
Modals: Obligation & 



มคอ.2  มรรพ.   

หลักสตูรครุศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาเคมี (4 ป) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562                 หนา  75 
 

สมรรถนะ
หลัก 

สมรรถนะรอง
และยอย   
(ถาม)ี 

คําอธิบาย
สมรรถนะรอง 

หรือยอย 

ตัวบงชี้ของ
สมรรถนะ
หลักและ
เกณฑ 

การผาน 

ตัวบงชี้ของ
สมรรถนะรอง
หรือยอยและ
เกณฑการ

ผาน 

เนื้อหา 
(เขียนเปนขอๆ 

ประกอบดวยหัวขอ
และคําอธิบาย 
พอสังเขป) 

แนวการจัด
กิจกรรมการ

เรียนรูเพ่ือใหเกิด
สมรรถนะ 

(รายละเอียด
ทายตาราง)** 

สื่อและ/หรือ
แหลงเรียนรู 

วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

วิธีการสะทอน
ผลกลับใหผูเรียน 

(ตามหลักการ
ประเมินผล

สะทอนผลและ
พัฒนา) 

Necessity  Modals: 
Past  Collocation of 
adjectives  Adverbial 
phrases of time, 
place and frequency 
including word order 

สมรรถนะหลัก     
 ที่ 3 
 ทักษะการอาน 

สมรรถนะรอง 
ที่ 3.1  
overall reading 
comprehension 
 
สมรรถนะยอย 
ที่ 3.1.2  
สามารถเขาใจ
ประเด็นหลัก
ขอเท็จจริงตาง ๆ
ในเร่ืองความ
สนใจสวนตัว 
หรือความ 
สนใจในวิชาชีพ
ไดอยางดีพอที่จะ
พูดเกี่ยวกับ 
เร่ืองเหลานี้ได 
ในภายหลัง 

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

1. ผานการ
ประเมินทักษะ
การอานรอย
ละ 80 
 
2. ผานการ
ประเมิน
ผลสัมฤทธิ์ตาม
เกณฑของ
มหาวิทยาลัย 

1. รูและเลือกใช
คําศัพทตาม
ระดับ B1 อางอิง
ตามกรอบ CEFR
โดยประมาณ 
2,750-3,250 คํา 
 
2. ผานการ
ประเมินทักษะ
ปฏิบัติดานภาษา
รอยละ 80 
 
3. ผานการประเมิน
ผลสัมฤทธิ์ตาม
เกณฑ ของ
มหาวิทยาลัย 

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

การจัดการเรียนรู
ในชั้นเรียน รอย
ละ 70 
ยกตัวอยาง 
แสดงบทบาท
สมมติ 
อภิปราย 
ฝกปฏิบัติกบั
สถานการณจริง 
การเรียนรู
สถานการณเปน
ฐาน (Situation 
– based 
learning) 
การเรียนรูแบบ
รวมมือ 
(Cooperative  
learning)  
การเรียนรูแบบ
ประสมประสาน 
(Blended  

Workbook/text 
book 
ส่ืออิเล็กทรอนิกส 
Online 
Educational 
Apps. 
 

1. การ
ประเมินผลจาก
การฝกปฎิบัติ 
 
2. การ
ประเมินผลจาก
แบบทดสอบ  
 
3. CEFR Self-
assessment 
checklist 
 
4. RU 
Language 
passport 
 
5. การประเมิน
เพื่อนเชิงบวก 

1.กํากับติดตาม
การพัฒนา
สมรรถนะดาน
ภาษาเพือ่การ
ส่ือสารดวย
โปรแกรม/ 
Social 
network 
 
2.ในกรณีที่ไม
ผานการประเมิน
ความสมรรถนะ 
จะมีการให
คําปรึกษาและ
ศึกษาเพิ่มเติม 
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สมรรถนะ
หลัก 

สมรรถนะรอง
และยอย   
(ถาม)ี 

คําอธิบาย
สมรรถนะรอง 

หรือยอย 

ตัวบงชี้ของ
สมรรถนะ
หลักและ
เกณฑ 

การผาน 

ตัวบงชี้ของ
สมรรถนะรอง
หรือยอยและ
เกณฑการ

ผาน 

เนื้อหา 
(เขียนเปนขอๆ 

ประกอบดวยหัวขอ
และคําอธิบาย 
พอสังเขป) 

แนวการจัด
กิจกรรมการ

เรียนรูเพ่ือใหเกิด
สมรรถนะ 

(รายละเอียด
ทายตาราง)** 

สื่อและ/หรือ
แหลงเรียนรู 

วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

วิธีการสะทอน
ผลกลับใหผูเรียน 

(ตามหลักการ
ประเมินผล

สะทอนผลและ
พัฒนา) 

learning)  
การ เรียนรูดวย
ตนเองผานระบบ
ออนไลน รอยละ 
30 

 สมรรถนะหลัก 
  ที่  4  
  ทักษะการ 
  เขยีน 

สมรรถนะรอง 
ที่ 4.2 
 Written  
Production 
 
สมรรถนะยอย 
ที่ 4.2.1  
สามารถเขียน
ขอความส้ัน ๆ 
เขาใจงาย ใน
หัวขอที่คุนเคย 
เชน ประสบการณ 
หรือเหตุการณ  
การเดินทาง และ
การบรรยาย
ความรูสึก 

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

1. ผานการ
ประเมินทักษะ
การเขียนรอย
ละ 80 
 
2. ผานการ
ประเมิน
ผลสัมฤทธิ์ตาม
เกณฑของ
มหาวิทยาลัย 

1. รูและเลือกใช
คําศัพทตาม
ระดับ B1 อางอิง
ตามกรอบ CEFR
โดยประมาณ 
2,750-3,250 คํา 
 
2. ผานการ
ประเมินทักษะ
ปฏิบัติดานภาษา
รอยละ 80 
 
2. ผานการ
ประเมิน
ผลสัมฤทธิ์ตาม
เกณฑของ
มหาวิทยาลัย 
 

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

การจัดการเรียนรู
ในชั้นเรียน รอย
ละ 70 
ยกตัวอยาง 
แสดงบทบาท
สมมติ อภิปราย 
ฝกปฏิบัติกบั
สถานการณจริง 
การเรียนรูสถาน 
การณเปนฐาน 
(Situation – 
based learning) 
การเรียนรูแบบ
รวมมือ  
การเรียนรูแบบ
ประสมประสาน 
(Blended  
learning) 
การเรียนรูดวย
ตนเองผานระบบ
ออนไลน รอยละ 
30 

Workbook/text 
book 
ส่ืออิเล็กทรอนิกส 
Online 
Educational 
Apps. 
 

1. การประเมิน 
ผลจากการฝก
ปฎิบัติ 
2. การประเมิน 
ผลจากแบบทด 
สอบ  
 
3. CEFR Self-
assessment 
checklist 
 
4. RU 
Language 
passport 
5. การประเมิน
เพื่อนเชิงบวก 

1.กํากับติดตาม
การพัฒนา
สมรรถนะดาน
ภาษาเพือ่การ
ส่ือสารดวย
โปรแกรม/ 
Social 
network 
 
2.ในกรณีที่ไม
ผานการประเมิน
ความสมรรถนะ 
จะมีการให
คําปรึกษาและ
ศึกษาเพิ่มเติม 
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วิชา     ภาษาอังกฤษเพ่ือวิชาชีพ  English for Professional Purposes 
รหัส คําอธิบายรายวิชา น (ท-ป-ศ) 
0001106 พูดคุยเชิงเทคนิคในเรื่องท่ีมีความเชี่ยวชาญ โตตอบอยางคลองแคลวและเปนธรรมชาติโตตอบกับผูพูดท่ีเปนเจาของภาษา

ไดโดยไมมีความเครงเครียด สรางถอยคําท่ีชัดเจนและมีความละเอียดในหัวขอท่ีหลากหลาย โดยมีความเขาใจจุดประสงค
ของประเด็นท่ีมีความซับซอนท้ังรูปธรรมและนามธรรม อธิบายมุมมองเก่ียวกับปญหาเฉพาะท่ีมีความไดเปรียบและ
เสียเปรียบ ฝกปฏิบัติทักษะภาษาอังกฤษผานกิจกรรมคายภาษาอังกฤษ 

3 (2-2-5) 

             

สมรรถนะ
หลัก 

สมรรถนะรอง
และยอย   
(ถาม)ี 

คําอธิบาย
สมรรถนะรอง 

หรือยอย 

ตัวบงชี้ของ
สมรรถนะ
หลักและ
เกณฑ 

การผาน 

ตัวบงชี้ของ
สมรรถนะรอง
หรือยอยและ
เกณฑการ

ผาน 

เนื้อหา 
(เขียนเปนขอๆ 

ประกอบดวยหัวขอ
และคําอธิบาย 
พอสังเขป) 

แนวการจัด
กิจกรรมการเรียนรู

เพ่ือใหเกิด
สมรรถนะ 

(รายละเอียดทาย
ตาราง)** 

สื่อและ/หรือ
แหลงเรียนรู 

วิธีการวัด
และ

ประเมินผล 

วิธีการสะทอน
ผลกลับใหผูเรียน 
(ตาม หลักการ

ประเมินผล
สะทอนผลและ

พัฒนา) 
 สมรรถนะหลัก
ที่ 23  
ทักษะการฟง 

สมรรถนะรอง 
ที่ 23.1  
overall listening 
comprehension 
 
สมรรถนะยอย 
ที่ 23.1.1  
สามารถเขาใจ
ประเด็นสําคัญจาก
การพูดที่ซับซอนใน
หัวขอที่เปน
รูปธรรมและ
นามธรรมซ่ึงใช
ภาษามาตรฐาน ใน
ระดับความเร็ว
ปกติ 

1. understand 
extended 
speech and 
lectures and 
follow even 
complex lines 
of argument 
provided the 
topic is 
reasonably 
familiar. 
 
 2. understand 
most TV news 
and current 
affairs programs. 
3.understand 

1. ผานการ
ประเมินทักษะ
การฟงรอยละ 
80 
 
2. ผานการ
ประเมิน
ผลสัมฤทธิ์ตาม
เกณฑของ
มหาวิทยาลัย 
 
3.ผานแบบ 
ทดสอบ
ภาษาอังกฤษ
เพื่อการส่ือสาร 
RU-Test รอย
ละ 80 

1. รูและเลือกใช
คําศัพทตาม
ระดับ B2อางอิง 
ตามกรอบ CEFR
โดย 
ประมาณ 
3,350-3,740 คํา 
 
2. ผานการ
ประเมินทักษะ
ปฏิบัติ 
ดานภาษารอย
ละ 80 
 
3. ผานการ
ประเมิน
ผลสัมฤทธิ์ตาม

ขอบเขตเนื้อหา 
Lecture 
complex lines of 
argument 
TV news 
Film 
Vocabulary 
Collocation  
Colloquial language  
Functions/notions 
-Describing 
experiences  
-Describing feelings 
and emotions  
-Describing hopes 
and plans  
-Giving precise 

การจัดการเรียนรูในชั้น
เรียน รอยละ 70 
แสดงบทบาทสมมติ 
อภิปราย 
ฝกปฏิบัติกบั
สถานการณจริง 
การเรียนรูสถานการณ
เปนฐาน (Situation – 
based learning) 
การเรียนรูแบบรวมมอื
(Cooperative  
learning)  
การเรียนรูแบบประสม
ประสาน (Blended  
learning) 
การเรียนรูดวยตนเอง
ผานระบบออนไลน 

Workbook/te
xt book 
ส่ือ
อิเล็กทรอนิกส 
Online 
Educational 
Apps. 
 

1. การ
ประเมินผล
จากการฝก
ปฎิบัติ/
แบบทดสอบ 
  
2. การ
ประเมินผล
จาก
แบบทดสอบ 
RU-Test   
 
3. CEFR Self-
assessment 
checklist 
 
4. RU 

1.กํากับติดตามการ
พัฒนาสมรรถนะดาน
ภาษาเพื่อการส่ือสาร
ดวยโปรแกรม/ 
Social network 
 
2.ในกรณีที่ไมผาน
การประเมินความ
สมรรถนะ จะมีการ
ใหคําปรึกษาและ
ศึกษาเพิ่มเติม 
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สมรรถนะ
หลัก 

สมรรถนะรอง
และยอย   
(ถาม)ี 

คําอธิบาย
สมรรถนะรอง 

หรือยอย 

ตัวบงชี้ของ
สมรรถนะ
หลักและ
เกณฑ 

การผาน 

ตัวบงชี้ของ
สมรรถนะรอง
หรือยอยและ
เกณฑการ

ผาน 

เนื้อหา 
(เขียนเปนขอๆ 

ประกอบดวยหัวขอ
และคําอธิบาย 
พอสังเขป) 

แนวการจัด
กิจกรรมการเรียนรู

เพ่ือใหเกิด
สมรรถนะ 

(รายละเอียดทาย
ตาราง)** 

สื่อและ/หรือ
แหลงเรียนรู 

วิธีการวัด
และ

ประเมินผล 

วิธีการสะทอน
ผลกลับใหผูเรียน 
(ตาม หลักการ

ประเมินผล
สะทอนผลและ

พัฒนา) 
the majority of 
films in 
standard 
dialect.  

 

 
4. ผานการเขา
รวมคายพัฒนา
สมรรถนะ
ภาษาอังกฤษ ( 
Boot camp) 

เกณฑของ
มหาวิทยาลัย 
 

 4. ผานการเขา
รวมคายพัฒนา
สมรรถนะ
ภาษาอังกฤษ 

information  
-Expressing abstract 
ideas  
-Expressing 
certainty, 
probability, doubt  
-Generalizing and 
qualifying  
Functions/notions 
-Synthesizing 
-Evaluating and 
glossing information 
-Speculating 
-Expressing opinions 
-Expressing 
agreement/ 
disagreement 
-Expressing reaction 
-Critiquing and 
reviewing 
-Developing an 
argument in 
academic discourse 
style Discourse 
Functions  
-Checking 
understanding  

รอยละ 30 
 

Language 
passport 
 
5. การ
ประเมินเพื่อน
เชิงบวก 
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สมรรถนะ
หลัก 

สมรรถนะรอง
และยอย   
(ถาม)ี 

คําอธิบาย
สมรรถนะรอง 

หรือยอย 

ตัวบงชี้ของ
สมรรถนะ
หลักและ
เกณฑ 

การผาน 

ตัวบงชี้ของ
สมรรถนะรอง
หรือยอยและ
เกณฑการ

ผาน 

เนื้อหา 
(เขียนเปนขอๆ 

ประกอบดวยหัวขอ
และคําอธิบาย 
พอสังเขป) 

แนวการจัด
กิจกรรมการเรียนรู

เพ่ือใหเกิด
สมรรถนะ 

(รายละเอียดทาย
ตาราง)** 

สื่อและ/หรือ
แหลงเรียนรู 

วิธีการวัด
และ

ประเมินผล 

วิธีการสะทอน
ผลกลับใหผูเรียน 
(ตาม หลักการ

ประเมินผล
สะทอนผลและ

พัฒนา) 
-Managing 
interaction 
(interrupting, 
changing topic, 
resuming or 
continuing)  
-Taking the initiative 
in interaction  
Control and 
delegation at start  
-Keeping interaction 
participants on 
topic 
Taking initiative in 
non-control 
situation 
-Encouraging and 
inviting another 
speaker to continue 
/ come in. 
-Invitation in one-to-
one interaction 
-Invitation in one-to-
one interaction 
-Invitation in group 
interaction 
-Interacting  
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สมรรถนะ
หลัก 

สมรรถนะรอง
และยอย   
(ถาม)ี 

คําอธิบาย
สมรรถนะรอง 

หรือยอย 

ตัวบงชี้ของ
สมรรถนะ
หลักและ
เกณฑ 

การผาน 

ตัวบงชี้ของ
สมรรถนะรอง
หรือยอยและ
เกณฑการ

ผาน 

เนื้อหา 
(เขียนเปนขอๆ 

ประกอบดวยหัวขอ
และคําอธิบาย 
พอสังเขป) 

แนวการจัด
กิจกรรมการเรียนรู

เพ่ือใหเกิด
สมรรถนะ 

(รายละเอียดทาย
ตาราง)** 

สื่อและ/หรือ
แหลงเรียนรู 

วิธีการวัด
และ

ประเมินผล 

วิธีการสะทอน
ผลกลับใหผูเรียน 
(ตาม หลักการ

ประเมินผล
สะทอนผลและ

พัฒนา) 
informally, reacting, 
expressing interest, 
sympathy, surprise 
 

สมรรถนะหลัก 
ที่ 23  
ทักษะการ
พูด 

สมรรถนะรอง 
ที่ 23.1  
Spoken 
Interaction 
 
 
สมรรถนะยอย 
ที่ 23.1.1  
สามารถมี
ปฏิสัมพันธกับ
เจาของภาษาอยาง
ราบร่ืนและเปน
ธรรมชาติและมี
สวนรวมอยางมาก
ในการอภิปรายใน
บริบทที่คุนเคย 
 

Spoken 
Interaction 
1. can interact 
with a degree of 
fluency and 
spontaneity that 
makes regular 
interaction with 
native speakers 
quite possible.  
 
2. can take an 
active part in 
discussion in 
familiar 
contexts, 
accounting for 
and sustaining 
views. 
Spoken  
 
 
 

1. ผานการ
ประเมินทักษะ
การพูดรอยละ 
80 
 
2. ผานการ
ประเมิน
ผลสัมฤทธิ์ตาม
เกณฑของ
มหาวิทยาลัย 
 
3.ผานแบบ 
ทดสอบ
ภาษาอังกฤษ
เพื่อการส่ือสาร 
RU-Test รอย
ละ 80 
 

4. ผานการเขา
รวมคายพัฒนา 
 
 
 

1. รูและเลือกใช
คําศัพทตาม
ระดับ B2 อางอิง
ตามกรอบ CEFR
โดยประมาณ 
3,350-3,740 คํา 

2. ผานการ
ประเมินทักษะ
ปฏิบัติดานภาษา
รอยละ 80 

3. ผานการ
ประเมิน
ผลสัมฤทธิ์ตาม
เกณฑของ
มหาวิทยาลัย 

 

 

 

 

ขอบเขตเนื้อหา 
-interaction with 
native speakers 
-discussion 
explanation/argume
nt 
 
Vocabulary 
-Contrasting 
opinions  
-Summarizing 
exponents -
Collocation  
-Colloquial language  
Functions/notions 
 

การจัดการเรียนรูในชั้น
เรียน รอยละ 70 
แสดงบทบาทสมมติ 
อภิปราย 
ฝกปฏิบัติกบั
สถานการณจริง 
การเรียนรูสถานการณ
เปนฐาน (Situation – 
based learning) 
การเรียนรูแบบรวมมอื 
(Cooperative  
learning)  

 

Workbook/te
xt book 
ส่ือ
อิเล็กทรอนิกส 
Online 
Educational 
Apps. 
 

1. การ
ประเมินผล
จากการฝก
ปฎิบัติ/  
 
2. การ
ประเมินผล
จาก
แบบทดสอบ 
RU-Test   
 
 3. CEFR 
Self-
assessment 
checklist 
 
4. RU 
Language 
passport 
 
 
 
 

1.กํากับติดตามการ
พัฒนาสมรรถนะดาน
ภาษาเพื่อการส่ือสาร
ดวยโปรแกรม/ 
Social network 
 
2..ในกรณีที่ไมผาน
การประเมินความ
สมรรถนะ จะมีการ
ใหคําปรึกษาและ
ศึกษาเพิ่มเติม 
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สมรรถนะ
หลัก 

สมรรถนะรอง
และยอย   
(ถาม)ี 

คําอธิบาย
สมรรถนะรอง 

หรือยอย 

ตัวบงชี้ของ
สมรรถนะ
หลักและ
เกณฑ 

การผาน 

ตัวบงชี้ของ
สมรรถนะรอง
หรือยอยและ
เกณฑการ

ผาน 

เนื้อหา 
(เขียนเปนขอๆ 

ประกอบดวยหัวขอ
และคําอธิบาย 
พอสังเขป) 

แนวการจัด
กิจกรรมการเรียนรู

เพ่ือใหเกิด
สมรรถนะ 

(รายละเอียดทาย
ตาราง)** 

สื่อและ/หรือ
แหลงเรียนรู 

วิธีการวัด
และ

ประเมินผล 

วิธีการสะทอน
ผลกลับใหผูเรียน 
(ตาม หลักการ

ประเมินผล
สะทอนผลและ

พัฒนา) 
Production 
 

สมรรถนะ
ภาษาอังกฤษ 

4. ผานแบบ 
ทดสอบภาษา 
อังกฤษเพื่อการ
ส่ือสาร RU-Test 
รอยละ 80 

5. ผานการเขารวม
คายพัฒนาสมรรถน
ภาษาอังกฤษ 

5. การ
ประเมินเพื่อน
เชิงบวก 

 สมรรถนะรองที่ 
23.2 Spoken 
Production 
สมรรถนะยอยที ่
23.2.1 สามารถใช
ภาษาอังกฤษได
อยางคลองแคลว
และมีประสิทธภิาพ
ในการสนทนา
ตอเนื่องในหัวขอที่
หลากหลาย โดย
ยกตัวอยางประกอบ 
แสดงความคิดเห็น
ตาง สัมพันธกัน
อยางชัดเจน 

3. can present 
clear, detailed 
descriptions on 
a wide range of 
subjects related 
to his /her field 
of interest. 
4.can explain a 
viewpoint on a 
topical issue 
giving the 
advantages and 
disadvantages 
of various 
options. 

  -Describing 
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 

การเรียนรูแบบประสม
ประสาน (Blended  
learning) 
การเรียนรูดวยตนเอง
ผานระบบออนไลน 
รอยละ 30 
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สมรรถนะ
หลัก 

สมรรถนะรอง
และยอย   
(ถาม)ี 

คําอธิบาย
สมรรถนะรอง 

หรือยอย 

ตัวบงชี้ของ
สมรรถนะ
หลักและ
เกณฑ 

การผาน 

ตัวบงชี้ของ
สมรรถนะรอง
หรือยอยและ
เกณฑการ

ผาน 

เนื้อหา 
(เขียนเปนขอๆ 

ประกอบดวยหัวขอ
และคําอธิบาย 
พอสังเขป) 

แนวการจัด
กิจกรรมการเรียนรู

เพ่ือใหเกิด
สมรรถนะ 

(รายละเอียดทาย
ตาราง)** 

สื่อและ/หรือ
แหลงเรียนรู 

วิธีการวัด
และ

ประเมินผล 

วิธีการสะทอน
ผลกลับใหผูเรียน 
(ตาม หลักการ

ประเมินผล
สะทอนผลและ

พัฒนา) 
-Speculating 
-Expressing opinions 
-Expressing 
agreement/ 
disagreement 
-Expressing reaction 
-Critiquing and 
reviewing 
-Developing an 
argument in 
academic discourse 
style 
โครงสรางไวยากรณ 
-Linkers: sequential       
– past time 
-Connecting words 
expressing cause 
and effect, contrast 
etc.  
-Linkers: although, 
in spite of, despite  
-Discourse markers 
to structure formal 
speech 
-Simple past 
(narrative) 
-past continuous 
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สมรรถนะ
หลัก 

สมรรถนะรอง
และยอย   
(ถาม)ี 

คําอธิบาย
สมรรถนะรอง 

หรือยอย 

ตัวบงชี้ของ
สมรรถนะ
หลักและ
เกณฑ 

การผาน 

ตัวบงชี้ของ
สมรรถนะรอง
หรือยอยและ
เกณฑการ

ผาน 

เนื้อหา 
(เขียนเปนขอๆ 

ประกอบดวยหัวขอ
และคําอธิบาย 
พอสังเขป) 

แนวการจัด
กิจกรรมการเรียนรู

เพ่ือใหเกิด
สมรรถนะ 

(รายละเอียดทาย
ตาราง)** 

สื่อและ/หรือ
แหลงเรียนรู 

วิธีการวัด
และ

ประเมินผล 

วิธีการสะทอน
ผลกลับใหผูเรียน 
(ตาม หลักการ

ประเมินผล
สะทอนผลและ

พัฒนา) 
(narrative) 
-Would expressing 
habit in the past 
-Past perfect 
-Past perfect 
continuous 
-Future time  
Future perfect 
continuous 
-Present Perfect 
-Present perfect 

     continuous 
-Mixed conditionals 
-Wish 
-Extended phrasal 
verbs 
-All passive forms 
-Reported speech  
-Relative clauses 
-Modals of 
Deduction and 
Speculation 
-Modals: can’t have, 
needn’t have 
-Articles with 
abstract nouns 
-Adjectives and 
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สมรรถนะ
หลัก 

สมรรถนะรอง
และยอย   
(ถาม)ี 

คําอธิบาย
สมรรถนะรอง 

หรือยอย 

ตัวบงชี้ของ
สมรรถนะ
หลักและ
เกณฑ 

การผาน 

ตัวบงชี้ของ
สมรรถนะรอง
หรือยอยและ
เกณฑการ

ผาน 

เนื้อหา 
(เขียนเปนขอๆ 

ประกอบดวยหัวขอ
และคําอธิบาย 
พอสังเขป) 

แนวการจัด
กิจกรรมการเรียนรู

เพ่ือใหเกิด
สมรรถนะ 

(รายละเอียดทาย
ตาราง)** 

สื่อและ/หรือ
แหลงเรียนรู 

วิธีการวัด
และ

ประเมินผล 

วิธีการสะทอน
ผลกลับใหผูเรียน 
(ตาม หลักการ

ประเมินผล
สะทอนผลและ

พัฒนา) 
adverbs 
-Attitudinal adverbs 
-Collocation of 
intensifiers 
 

สมรรถนะหลัก 
ที่ 25  
ทักษะการ
อาน 

สมรรถนะรอง 
ที่ 25.1  
overall reading 
comprehension 
 
สมรรถนะยอย 
ที่ 25.1.1  
สามารถอานแบบ
พึ่งพาตนเองได
อยางมาก เลือกใช
พจนานุกรมและ
แหลงอางอิง 
อื่น ๆ เมื่อจาํเปน 
 

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

. ผานการ
ประเมินทักษะ
การอานรอย
ละ 80 
 
2. ผานการ
ประเมิน
ผลสัมฤทธิ์ตาม
เกณฑของ
มหาวิทยาลัย 
 
3. ผาน
แบบทดสอบ
ภาษาอังกฤษ
เพื่อการส่ือสาร 
RU-Test รอย
ละ 80 
 

4. ผานการเขา
รวมคายพัฒนา
สมรรถนะ
ภาษาอังกฤษ 

1. รูและเลือกใช
คําศัพทตาม
ระดับ B2 อางอิง
ตามกรอบ CEFR
โดยประมาณ 
3,350-3,740 คํา 

2. ผานการ
ประเมินทักษะ
ปฏิบัติดานภาษา
รอยละ 80 

3. ผานการ
ประเมิน
ผลสัมฤทธิ์ตาม
เกณฑของ
มหาวิทยาลัย 

4. ผานแบบ 
ทดสอบภาษา 
อังกฤษเพื่อการ
ส่ือสาร RU-Test 

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

การจัดการเรียนรูในชั้น
เรียน รอยละ 70 
แสดงบทบาทสมมติ 
อภิปราย 
ฝกปฏิบัติกบั
สถานการณจริง 
การเรียนรูสถานการณ
เปนฐาน (Situation – 
based learning) 
การเรียนรูแบบรวมมอื  
(Co operative  
learning)  
การเรียนรูแบบประสม
ประสาน (Blended  
learning) 

การเรียนรูดวยตนเอง
ผานระบบออนไลน รอย
ละ 30 

Workbook/te
xt book 
ส่ือ
อิเล็กทรอนิกส 
Online 
Educational 
Apps. 
 

1. การ
ประเมินผล
จากการฝก
ปฏิบัติ/
แบบทดสอบ  
2. การ
ประเมินผล
จาก
แบบทดสอบ 
RU-Test   
3. CEFR Self-
assess ment 
checklist 
4. RU 
Language 
passport 
5. การ
ประเมินเพื่อน
เชิงบวก 

1.กํากับติดตาม
การพัฒนา
สมรรถนะดาน
ภาษาเพือ่การ
ส่ือสารดวย
โปรแกรม/ 
Social network 
2.ในกรณีที่ไม
ผานการประเมิน
ความสมรรถนะ 
จะมีการให
คําปรึกษาและ
ศึกษาเพิ่มเติม 
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สมรรถนะ
หลัก 

สมรรถนะรอง
และยอย   
(ถาม)ี 

คําอธิบาย
สมรรถนะรอง 

หรือยอย 

ตัวบงชี้ของ
สมรรถนะ
หลักและ
เกณฑ 

การผาน 

ตัวบงชี้ของ
สมรรถนะรอง
หรือยอยและ
เกณฑการ

ผาน 

เนื้อหา 
(เขียนเปนขอๆ 

ประกอบดวยหัวขอ
และคําอธิบาย 
พอสังเขป) 

แนวการจัด
กิจกรรมการเรียนรู

เพ่ือใหเกิด
สมรรถนะ 

(รายละเอียดทาย
ตาราง)** 

สื่อและ/หรือ
แหลงเรียนรู 

วิธีการวัด
และ

ประเมินผล 

วิธีการสะทอน
ผลกลับใหผูเรียน 
(ตาม หลักการ

ประเมินผล
สะทอนผลและ

พัฒนา) 
รอยละ 80 

5. ผานการเขารวม
คายพัฒนา
สมรรถนะ
ภาษาอังกฤษ 
 

 สมรรถนะหลัก   
  ที่ 26  
  ทักษะการ  
  เขยีน 

สมรรถนะรอง 
ที่ 26.1 
Written  
Production 
 
สมรรถนะยอย 
ที่ 26.1.1 
สามารถเขียนงาน
ขนาดยาวเกี่ยวกบั
ประเด็นที่กําลังไดรับ
ความสนใจ แมวา
อาจบรรยายแนวที่
ซับซอนในรูปแบบที่
งายเกินกวาที่เปน
จริงและสามารถ
แกไขขอ ผิดพลาด
ของตนเอง ใน
ระหวางเขียนงาน
ดังกลาวได 

1.can write 
letters 
highlighting the 
personal 
significance of 
events and 
experiences. 
 
2. can write 
clear, detailed 
text on a wide 
range of 
subjects related 
to my interests. 
  
3. write an 
essay or report, 
passing on 
information or 
giving reasons in 

1. ผานการ
ประเมินทักษะ
การเขียนรอย
ละ 80 
 
2. ผานการ
ประเมิน
ผลสัมฤทธิ์ตาม
เกณฑของ
มหาวิทยาลัย 
 
3. ผาน
แบบทดสอบ
ภาษาอังกฤษ
เพื่อการส่ือสาร 
RU-Test รอย
ละ 80  
 
3. ผานการเขา
รวมคายพัฒนา

1. รูและเลือกใช
คําศัพทตาม
ระดับ B2 อางอิง
ตามกรอบ CEFR
โดยประมาณ 
3,350-3,740 คํา 

2. ผานการ
ประเมินทักษะ
ปฏิบัติดานภาษา
รอยละ 80 

3. ผานการ
ประเมิน
ผลสัมฤทธิ์ตาม
เกณฑของ
มหาวิทยาลัย 

4. ผานแบบ 
ทดสอบภาษา 
อังกฤษเพื่อการ

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

การจัดการเรียนรูในชั้น
เรียน รอยละ 70 
แสดงบทบาทสมมติ 
อภิปราย 
ฝกปฏิบัติกบั
สถานการณจริง การ
เรียน รูสถานการณ
เปนฐาน (Situation – 
based learning) 
การเรียนรูแบบรวมมอื 
(Cooperative  
learning)  
การเรียนรูแบบประสม
ประสาน (Blended  
learning) 

การเรียนรูดวยตนเอง
ผานระบบออนไลน รอย
ละ 30 

Workbook/te
xt book 
ส่ืออิเล็กทรอ 
นิกส Online 
Educational 
Apps. 
 

1. การ
ประเมินผล
จากการฝก
ปฎิบัติ/
แบบทดสอบ  
 
2. การ
ประเมินผล
จากแบบ 
ทดสอบ RU-
Test   
 
3. CEFR Self-
assessment 
checklist 
 
4. RU 
Language 
passport 
5. การ

1.กํากับติดตาม
การพัฒนา
สมรรถนะดาน
ภาษาเพือ่การ
ส่ือสารดวย
โปรแกรม/ 
Social network 
 
2.ในกรณีที่ไม
ผานการประเมิน
ความสมรรถนะ 
จะมีการให
คําปรึกษาและ
ศึกษาเพิ่มเติม 
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สมรรถนะ
หลัก 

สมรรถนะรอง
และยอย   
(ถาม)ี 

คําอธิบาย
สมรรถนะรอง 

หรือยอย 

ตัวบงชี้ของ
สมรรถนะ
หลักและ
เกณฑ 

การผาน 

ตัวบงชี้ของ
สมรรถนะรอง
หรือยอยและ
เกณฑการ

ผาน 

เนื้อหา 
(เขียนเปนขอๆ 

ประกอบดวยหัวขอ
และคําอธิบาย 
พอสังเขป) 

แนวการจัด
กิจกรรมการเรียนรู

เพ่ือใหเกิด
สมรรถนะ 

(รายละเอียดทาย
ตาราง)** 

สื่อและ/หรือ
แหลงเรียนรู 

วิธีการวัด
และ

ประเมินผล 

วิธีการสะทอน
ผลกลับใหผูเรียน 
(ตาม หลักการ

ประเมินผล
สะทอนผลและ

พัฒนา) 
support of or 
against a 
particular point 
 of view. 

สมรรถนะ
ภาษาอังกฤษ  

ส่ือสาร RU-Test 
รอยละ 80 

5. ผานการเขารวม
คายพัฒนา
สมรรถนะ
ภาษาอังกฤษ 

ประเมินเพื่อน
เชิงบวก 
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วิชา      ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสาร (Thai for Communication) 
รหัส คําอธิบายรายวิชา น (ท-ป-ศ) 
0001203 ใชภาษาไทยในการสื่อสารไดเหมาะสมตามสถานการณ วิเคราะหและสรุปประเด็นหลักจากเรื่องท่ีฟง ดูอยางมี

วิจารณญาณ พูดสื่อสารเชิงบวกในโอกาสตางๆ ระดับของภาษา การใชน้ําเสียงในการพูดสื่อสาร อานออกเสียงตาม
อักขรวิธี อานจับใจความจากงานเขียนประเภทตางๆ เขียนผลงานประเภทตางๆ ตามหลักการเขียน มีมารยาทในการ
ฟง พูด อาน และเขียน 

3 (2-2-5) 

 

สมรรถนะ
หลัก 

 

สมรรถนะรอง
และยอย (ถา

มี) 

คําอธิบาย 
สมรรถนะรอง

หรือยอย 

ตัวบงชี้ของ
สมรรถนะหลัก
และเกณฑการ

ผาน 

ตัวบงชี้ของสมรรถนะ
รองหรือยอย 

และเกณฑการผาน 

เนื้อหา 
(เขียนเปนขอ ๆ  
ประกอบดวย
หัวขอและ

คําอธิบายพอ
สังเขป) 

กระบวนการจัดการ
เรียนรูเพ่ือใหเกิด

สมรรถนะ
(รายละเอียดดาน
ทายตาราง)** 

 

ส่ือและ/
หรือแหลง

เรียนรู 
 

วิธีการวัด
และ

ประเมินผล 
 

วิธีการสะทอน
ผลกลับให

ผูเรียน 
(ตามหลักการ
ประเมินผล 
สะทอนผล
และพัฒนา) 

สมรรถนะหลัก 
ที่ 1.  
สามารถใช
ภาษา ไทยใน
การสื่อสาร 

สมรรถนะรอง 
ที่ 1.1  
สรุปประเด็น
หลักจากเร่ืองที่
ฟงดูอยางมี
วิจารณญาณ 

หลักการจบัประเด็น
จากการฟง การดู
อยางมีวจิารณญาณ  
มารยาทในการฟง  

1. ใชภาษาไทยใน
การส่ือสารดวย
ทักษะการฟง พูด 
อาน และเขียน ได
อยูในระดับดีขึ้นไป 

1. สรุปประเด็นจากเร่ือง
ที่ฟงอยางมีวิจารณญาณ
ไดอยูในระดับดีขึ้นไป 
อยางนอย 1 เร่ือง 
 
2. มีมารยาทในการฟงอยู
ในระดับดีขึ้นไป 
 

1.หลักการจับ
ประเด็นจากการ
ฟง 
 
2.การฟงอยางมี
วิจารณญาณ 
 
3.มารยาทในการ
ฟง 
 
4.หลักการพูด
ส่ือสาร   
 
5. ระดับของภาษา 
 
6. การใชน้ําเสียง

1.แบงกลุมโดยใชวิธกีาร
เรียนรูแบบรวมแรงรวม
ใจ (Collaborative 
learning)ใชวิจัยเปน
ฐาน (Research-based 
learning)สืบคน 
หลักการจบัใจความ 
การพูดส่ือสาร การอาน
ออกเสียง การอานจับ
ใจความ หลักการเขยีน 
มารยาทในการฟง พูด 
อาน เขียน และสรุปโดย
ใชแผนภาพ 
2. ใชการเรียนรูโดยใช
กรณีศึกษาเปนฐาน 
(Case – based 

1. 
Internet  
 
2.กรณี
ตัวอยาง 
 

1. ประเมิน
ชิ้นงานท่ีได
จากการฟง 
พูด อาน 
และเขียน
ไดอยูใน
ระดับดีขึ้น
ไป 
 
2. ประเมิน
ทักษะการ 
ฟง พูด 
อาน เขียน 
และ
มารยาทใน

1. นักศึกษา
รวมกันสะทอน
คิดจากการ
นําเสนอขอมูล 
ท้ังภายในกลุม 
และหนาชั้น
เรียน 
 
2. อาจารย
สะทอนผลการ
นําเสนอท้ัง
ระหวางการทํา
กิจกรรมกลุม 
และนําเสนอ
งานเปนระยะ 

 สมรรถนะรอง 
ท่ี 1.2  
พูดส่ือสารโดย
ใชระดับภาษา
และอวจนะ
ภาษาได อยาง
ถูกตองตาม
สถานการณ 

หลักการพูด
ส่ือสาร  ระดับของ
ภาษาการใช
นํ้าเสียงในการพูด
ส่ือสาร การพูด
ส่ือสารในโอกาส
ตางๆ หลักการพูด
ส่ือสารเชิงบวก 

 1. พูดส่ือสารโดยใช
ระดับภาษาไดอยาง
ถูกตองตามสถานการณ
ไดอยูในระดับดีขึ้นไป  
 
2. มีมารยาทในการพูด
อยูในระดับดีขึ้นไป 
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สมรรถนะ
หลัก 

 

สมรรถนะรอง
และยอย (ถา

มี) 

คําอธิบาย 
สมรรถนะรอง

หรือยอย 

ตัวบงชี้ของ
สมรรถนะหลัก
และเกณฑการ

ผาน 

ตัวบงชี้ของสมรรถนะ
รองหรือยอย 

และเกณฑการผาน 

เนื้อหา 
(เขียนเปนขอ ๆ  
ประกอบดวย
หัวขอและ

คําอธิบายพอ
สังเขป) 

กระบวนการจัดการ
เรียนรูเพ่ือใหเกิด

สมรรถนะ
(รายละเอียดดาน
ทายตาราง)** 

 

ส่ือและ/
หรือแหลง

เรียนรู 
 

วิธีการวัด
และ

ประเมินผล 
 

วิธีการสะทอน
ผลกลับให

ผูเรียน 
(ตามหลักการ
ประเมินผล 
สะทอนผล
และพัฒนา) 

มารยาทในการพูด 
 

ในการพูดส่ือสาร 
 
7. การพูดส่ือสาร
ในโอกาสตางๆ  
 
8. มารยาทในการ
พูด 
 
9. หลักการอาน
ออกเสียงตาม
อักขรวธิ ี
 
10. หลักการอาน
จับใจความ 
 
11. หลักการอาน
งานเขียนประเภท
ตางๆ 
 
12. มารยาทใน
การอาน 
 
13. งานเขียน
ประเภทตางๆ 
 
14. หลักการ 

learning)  การเรียนรู
สถานการณเปนฐาน 
(Situation – based 
learning) การเรียนรู
เชิงประสบการณเปน
ฐาน (Experiential –
based learning)ใช
การเรียนรูโดยใชปญหา
เปนฐาน (Problem - 
based learning)ใน
การสรุปประเด็นจาก
เร่ืองที่ฟงอยางมี
วิจารณญาณการใช
น้ําเสียงในการพูด
ส่ือสาร การพูดส่ือสาร
ในโอกาสตางๆการอาน
จับใจความการเขยีน
ประเภทตางๆ และ
มารยาทในการฟง พูด 
อาน และเขียน 
3. ใชกระบวนการกลุม 
และการสะทอนคิดใน
การแลกเปล่ียนเรียนรู  

การฟง พูด 
อาน และ
เขียนไดอยู
ในระดับดี
ขึ้นไป 
 
3. ประเมิน
การ
นําเสนอ
ผลงานและ
การรวม
สะทอนคิด
ภายในกลุม
ไดอยูใน
ระดับดีขึ้น
ไป 
 

 

 สมรรถนะรอง 
ท่ี 1.3  
อานออกเสียง
ภาษาไทยได
ถูกตองตาม
อักขรวิธี และ
สรุปประเด็น
จากการอาน
งานเขียน
ประเภทตางๆ 

   หลักการอาน
ออกเสียงตาม
อักขรวิธีหลักการ
อานจับใจความ 
หลักการอานงาน
เขียนประเภท
ตางๆ และ
มารยาทในการ
อาน 

 1. อานออกเสียง
ภาษาไทยไดถูกตอง
ตามอักขรวิธีไดอยูใน
ระดับดีขึ้นไป  
 
2. สรุปประเด็นจาก
การอานงานเขียน
ประเภทตางๆอยูใน
ระดับดีขึ้นไป 
 
3. มีมารยาทในการ
อานอยูในระดับดีขึ้นไป 

 สมรรถนะรอง 
ท่ี 1.4  
สรางผลงาน
เขียนไดถูกตอง
ตามหลักการ
ใชภาษาไทย 

   งานเขียน
ประเภทตางๆ 
หลักการเขียนเพ่ือ
การส่ือสาร
มารยาทในการ
เขียน 

 1. เขียนผลงานได
ถูกตองตามหลักการใช
ภาษาไทยไดอยูใน
ระดับดีขึ้นไป 
 
2. มีมารยาทในการ
เขียนอยูในระดับดีขึ้น
ไป 
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สมรรถนะ
หลัก 

 

สมรรถนะรอง
และยอย (ถา

มี) 

คําอธิบาย 
สมรรถนะรอง

หรือยอย 

ตัวบงชี้ของ
สมรรถนะหลัก
และเกณฑการ

ผาน 

ตัวบงชี้ของสมรรถนะ
รองหรือยอย 

และเกณฑการผาน 

เนื้อหา 
(เขียนเปนขอ ๆ  
ประกอบดวย
หัวขอและ

คําอธิบายพอ
สังเขป) 

กระบวนการจัดการ
เรียนรูเพ่ือใหเกิด

สมรรถนะ
(รายละเอียดดาน
ทายตาราง)** 

 

ส่ือและ/
หรือแหลง

เรียนรู 
 

วิธีการวัด
และ

ประเมินผล 
 

วิธีการสะทอน
ผลกลับให

ผูเรียน 
(ตามหลักการ
ประเมินผล 
สะทอนผล
และพัฒนา) 

เขียนเพื่อการ
ส่ือสาร  
 
15. มารยาทใน
การเขียน 
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วิชา     สุนทรียะ 
รหัส คําอธิบายรายวิชา น (ท-ป-ศ) 
0002105 ขับรองเพลงตามจังหวะ ทํานอง และเนื้อหาของเพลงไทยสากลแตละประเภทและเพลงรําวงมาตรฐาน เลนเครื่องดนตรี

ประกอบจังหวะ ออกแบบกิจกรรมนันทนาการ จัดกิจกรรมนันทนาการ ปฏิบัติการรําวงในเพลงมาตรฐาน ออกแบบการ
แสดง จัดการแสดง วิเคราะหหลักทางสุนทรียศาสตรในงานทัศนศิลป หลักการทางทัศนธาตุ หลักการจัดองคประกอบศิลป 
หลักการออกแบบปายนิเทศ ออกแบบฉาก เวที สื่อการเรียนรู และแฟมผลงาน จัดทําผลงานทางศิลปะ นําเสนอผลงาน 
และวิพากษผลงานศิลปะ 

3 (2-2-5) 

 

สมรรถนะ
หลัก 

สมรรถนะรอง
และยอย  (ถา

มี) 

คําอธิบาย
สมรรถนะ

รอง 
หรือยอย 

ตัวบงชี้ของ
สมรรถนะหลัก

และเกณฑ 
การผาน 

ตัวบงชี้ของ
สมรรถนะรอง
หรือยอยและ
เกณฑการผาน 

เนื้อหา 
(เขียนเปนขอๆ 
ประกอบดวย
หัวขอและ
คําอธิบาย 
พอสังเขป) 

แนวการจัด
กิจกรรมการ
เรียนรูเพ่ือให
เกิดสมรรถนะ 
(รายละเอียด
ทายตาราง)** 

สื่อและ/หรือ
แหลงเรียนรู 

วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

วิธีการสะทอน
ผลกลับใหผูเรียน 
(ตามหลักการ
ประเมินผล

สะทอนผลและ
พัฒนา) 

สมรรถนะหลัก 
ที่17.  
มีทักษะใน
การจัด
กิจกรรม
นันทนาการ 

สมรรถนะรอง 
ที่ 17.1  
มีทักษะในการ
ขับรองเพลง 

1.รูและเขาใจ
เทคนิคการขับ
รองเพลง และ
ขับรองเพลง
ไทยสากล
ประเภทลูกทุง 
สตริงและ
ประกอบ
กิจกรรม ได
ถูกตองตาม
จังหวะ 
ทวงทํานองและ
เนื้อรอง 

1. สามารถขับรอง
เพลงไทยสากล ได
อยูในระดับดีขึ้นไป 
 
2. สามารถขับ เลน
เคร่ืองดนตรี
ประกอบกิจกรรมได
อยูในระดับดีขึ้นไป 
 
 
 
 
 
 
 

1. สามารถอธบิาย
เทคนิคการขับรอง
เพลงไทยสากล 
ประเภท ลูกทุง 
สตริง และประกอบ
กิจกรรมไดถูกตองไม
นอยกวารอยละ 80 
 

2. สามารถขับรอง
เพลงไทยสากล
ประเภท ลูกทุง สตริง 
และประกอบกิจกรรม
ไดอยูในระดับดีขึ้นไป 

1. การอานโนต
ดนตรี 
 
2. เทคนิคในการ
ขับรองเพลงไทย
สากลประเภท 
ลูกทุง สตริง และ
ประกอบกิจกรรม 

1. การเรียนรู
แบบสรางสรรค
เปนฐาน 
(Creativity –
based 
learning) 
 
2. การเรียนรู
โดยใชโครงงาน
เปนฐาน 
(Project – 
based 
learning) 
 

1. Internet  
 
2. วีดิทัศน 
 
3. ชิ้นผลงาน  
 
4. บุคคลตนแบบ 
(ปราชญ) 

 

1. ประเมินผล
การเรียนรูของ
ผูเรียนจาก  
  1.1 ทดสอบ
ความรู 
  1.2 ทักษะ
ปฏิบัติในการขบั
รองเพลง 
  1.3 ทักษะ
ปฏิบัติในการเลน
ดนตรี 
  1.3 ทักษะใน
การจัดกิจกรรม
นันทนาการ 

 
 

1. AAR การ
สะทอนกลับ
รายบคุคล 
 

2. Creative 
Discussion การ
สนทนาเพื่อ
สรางสรรค 
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สมรรถนะ
หลัก 

สมรรถนะรอง
และยอย  (ถา

มี) 

คําอธิบาย
สมรรถนะ

รอง 
หรือยอย 

ตัวบงชี้ของ
สมรรถนะหลัก

และเกณฑ 
การผาน 

ตัวบงชี้ของ
สมรรถนะรอง
หรือยอยและ
เกณฑการผาน 

เนื้อหา 
(เขียนเปนขอๆ 
ประกอบดวย
หัวขอและ
คําอธิบาย 
พอสังเขป) 

แนวการจัด
กิจกรรมการ
เรียนรูเพ่ือให
เกิดสมรรถนะ 
(รายละเอียด
ทายตาราง)** 

สื่อและ/หรือ
แหลงเรียนรู 

วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

วิธีการสะทอน
ผลกลับใหผูเรียน 
(ตามหลักการ
ประเมินผล

สะทอนผลและ
พัฒนา) 

      3. การเรียนรู
โดยใชกรณี 
ศึกษาเปนฐาน 
(Case–based 
learning) 
3. การเรียนรูเชิง
ประสบ การณ
เปนฐาน 
(Experiential –
based 
learning) 
5. การเรียนรู
แบบประสม
ประสาน 
(Blended  
learning) 
 

 1.5 ทักษะใน
การรําวงในเพลง
มาตรฐาน 
1.6 ทักษะการ
จัดการแสดง 
1.7 ทักษะการ
สรางสรรคงาน
ศิลปะ 
2. เคร่ืองมือ  มี
ดังนี้ 
2.1 แบบทดสอบ 
หรือแบบ
ประเมินใบงาน 
2.2 แบบ
ประเมิน 
ทักษะปฏิบัติ 

 2.3 แบบประเมิน
ชิ้นงานหรือผลงาน  
 

 

 สมรรถนะรอง 
ที่ 17.2  
มีทักษะในการ
เลนเคร่ืองดนตรี
ที่ใชในการจัด
กิจกรรม
นันทนาการ 

1.รูและเขาใจใน
ประเภทของ
เคร่ืองดนตรีที่
ใชในการจัด
กิจกรรม
นันทนาการ 
และเลนเคร่ือง
ดนตรีที่ใชใน

1. สามารถออก 
แบบ และจัด
กิจกรรมนันทนาการ
เหมาะสมกับผูเรียน
และรูปแบบ
กิจกรรมไดอยูใน
ระดับดีขึ้นไป 

1. สามารถบอก
ประเภทและวธิีการ
เลนของเคร่ืองดนตรี
ที่ใชในการจัด
กิจกรรมนันทนาการ
ไดถูกตองไมนอย
กวารอยละ 80 

2. สามารถเลนเคร่ือง

1. ประเภทของ
เคร่ืองดนตรีที่ใชใน
การจัดกิจกรรม
นันทนาการ 
2. วิธีการเลนเคร่ือง
ดนตรีที่ใชในการจัด
กิจกรรม
นันทนาการแตละ

1. การเรียนรู
แบบสรางสรรค
เปนฐาน 
(Creativity –
based 
learning) 
2. การเรียนรู
โดยใชโครงงาน

1. Internet  
2. วีดิทัศน 
3. ชิ้นผลงาน  
3. บุคคลตนแบบ 
(ปราชญ) 

 

1. ประเมินผล
การเรียนรูของ
ผูเรียนจาก  
  1.1 ทดสอบ
ความรู 
  1.2  
ทักษะปฏิบัติใน
การเลนดนตรี 

1. AAR การ
สะทอนกลับ
รายบคุคล 
 

2. Creative 
Discussion การ
สนทนาเพื่อ
สรางสรรค 
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สมรรถนะ
หลัก 

สมรรถนะรอง
และยอย  (ถา

มี) 

คําอธิบาย
สมรรถนะ

รอง 
หรือยอย 

ตัวบงชี้ของ
สมรรถนะหลัก

และเกณฑ 
การผาน 

ตัวบงชี้ของ
สมรรถนะรอง
หรือยอยและ
เกณฑการผาน 

เนื้อหา 
(เขียนเปนขอๆ 
ประกอบดวย
หัวขอและ
คําอธิบาย 
พอสังเขป) 

แนวการจัด
กิจกรรมการ
เรียนรูเพ่ือให
เกิดสมรรถนะ 
(รายละเอียด
ทายตาราง)** 

สื่อและ/หรือ
แหลงเรียนรู 

วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

วิธีการสะทอน
ผลกลับใหผูเรียน 
(ตามหลักการ
ประเมินผล

สะทอนผลและ
พัฒนา) 

การจัดกิจกรรม
นันทนาการ 

ดนตรีที่ใชในการจัด
กิจกรรมนันทนาการ
ไดในระดับดีขึ้นไป 

ประเภท เปนฐาน 
(Project – 
based 
learning) 
 

  1.3 ทักษะใน
การจัดกิจกรรม
นันทนาการ 

 

 สมรรถนะรอง 
ที่ 17.3  
รูและเขาใจใน
การจัดกิจกรรม
นันทนาการ 

1.รูและเขาใจ
ความหมาย 
แนวคิด และ
สาระสําคัญของ
นันทนาการ
แนวใหม 
เทคนิคการจัด
กิจกรรม
นันทนาการ 
ไดแก เทคนิค
การเลือกบท
เพลงประกอบ
กิจกรรม 
เทคนิคการ
ออกแบบ
กิจกรรม และ
เทคนิคการ
เลือกและ
นําไปใช ในการ
รวมบทเพลง
และกิจกรรม 

 1. สามารถอธบิาย
ความหมาย แนวคิด 
และของนันทนาการ
แนวใหม และ
เทคนิคการจัด
กิจกรรมไดไมนอย
กวารอยละ 80 

 

1. ความหมาย 
แนวคิด และ
สาระสําคัญของ
นันทนาการแนว
ใหม 
  
2. เทคนิคการจัด
กิจกรรม
นันทนาการ ไดแก  
 2.1เทคนิคการ
เลือกบทเพลง
ประกอบกิจกรรม  
2.2เทคนิคการ
ออกแบบกิจกรรม     
 2.3เทคนิคการ
นําไปใชในการรวม
บทเพลงและ
กิจกรรม 

1. การเรียนรู
แบบสรางสรรค
เปนฐาน 
(Creativity –
based 
learning) 
 
2. การเรียนรู
โดยใชโครงงาน
เปนฐาน 
(Project – 
based 
learning) 
 

1. Internet  
2. วีดิทัศน 
3. ชิ้นผลงาน  
3. บุคคลตนแบบ 
(ปราชญ) 

 

1. ประเมินผล
การเรียนรูของ
ผูเรียนจาก  
 1.1 ทดสอบ
ความรู 
 1.2 ทักษะ
ปฏิบัติในการ
เลือกบทเพลง
เหมาะสมกับ
กิจกรรม 
 1.3 ทักษะใน
การจัดกิจกรรม
นันทนาการ 
2. เคร่ืองมือ  มี
ดังนี้ 
  2.1 แบบทด 
สอบ หรือแบบ
ประเมินใบงาน 
  2.2 แบบ
ประเมิน 
ทักษะปฏิบัติ 
 

1. AAR การสะทอน
กลับรายบคุคล 
 
2. Creative 
Discussion การ
สนทนาเพื่อ
สรางสรรค 
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สมรรถนะ
หลัก 

สมรรถนะรอง
และยอย  (ถา

มี) 

คําอธิบาย
สมรรถนะ

รอง 
หรือยอย 

ตัวบงชี้ของ
สมรรถนะหลัก

และเกณฑ 
การผาน 

ตัวบงชี้ของ
สมรรถนะรอง
หรือยอยและ
เกณฑการผาน 

เนื้อหา 
(เขียนเปนขอๆ 
ประกอบดวย
หัวขอและ
คําอธิบาย 
พอสังเขป) 

แนวการจัด
กิจกรรมการ
เรียนรูเพ่ือให
เกิดสมรรถนะ 
(รายละเอียด
ทายตาราง)** 

สื่อและ/หรือ
แหลงเรียนรู 

วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

วิธีการสะทอน
ผลกลับใหผูเรียน 
(ตามหลักการ
ประเมินผล

สะทอนผลและ
พัฒนา) 

   2.3 แบบ
ประเมินชิ้นงาน
หรือผลงาน 

สมรรถนะหลัก 
ที่ 18.  
มีทักษะใน
การแสดง
นาฏศิลป 

สมรรถนะรอง 
ที่ 18.1 
รูและเขาใจในทา
รําวงในเพลง
มาตรฐาน 

1.รูและเขาใจใน
ทารําวงในเพลง
มาตรฐาน 10 
เพลง 
ประกอบดวย  
- เพลงงามแสง
เดือน (ใชทารํา 
ทาสอดสรอย
มาลา) 
- เพลงชาวไทย 
(ใชทารํา ทาชกั
แปงผัดหนา) 
- เพลงรําซิมารํา 
(ใชทารํา ทารํา
สาย) 
 - เพลงคืน
เดือนหงาย (ใช
ทารําทาสอด
สรอยมาลา
แปลง) 
 
 

1. สามารถรําวงใน
เพลงมาตรฐาน 10 
ทา ไดอยูในระดับดี
ขึ้นไป 
 
2. สามารถออกแบบ
และจัดการแสดงได
อยูในระดับดีขึ้นไป 

1. สามารถบอกทา
รําวงในเพลง
มาตรฐานแตละทา
ไดถูกตองอยางนอย
รอยละ 80 

 

1. เนื้อเพลงรําวง
มาตรฐาน  10 
เพลง 
 
2. ทารําวงในเพลง
มาตรฐาน 10 เพลง
ประกอบดวย  
- เพลงงามแสง
เดือน (ใชทารํา ทา
สอดสรอยมาลา) 
- เพลงชาวไทย (ใช
ทารํา ทาชกัแปงผัด
หนา) 
- เพลงรําซิมารํา 
(ใชทารํา ทารํา
สาย) 

1. การเรียนรู
แบบสรางสรรค
เปนฐาน 
(Creativity –
based 
learning) 
 
2. การเรียนรู
โดยใชโครงงาน
เปนฐาน 
(Project – 
based 
learning) 

1. Internet  
2. วีดิทัศน 
3. ชิ้นผลงาน  
3. บุคคลตนแบบ 
(ปราชญ) 

 

1. ประเมินผล
การเรียนรูของ
ผูเรียนจาก  
 1.1 ทดสอบ
ความรูทารําวง 
 1.2 ทักษะ
ปฏิบัติในการ
เลือกเพลงรําวง 
 1.3 ทักษะ
ปฏิบัติในการรํา
วง 
 1.4 ทักษะใน
การจัดกิจกรรม
นันทนาการ 

   1.5 ทักษะใน   
  การรําวงในเพลง 
  มาตรฐาน 

1.6 ทักษะการ
จัดการแสดง 
1.7 ทักษะการ
สรางสรรคงาน
ศิลปะ 
 
 

1. AAR การสะทอน
กลับรายบคุคล 
 
2. Creative 
Discussion การ
สนทนาเพื่อ
สรางสรรค 
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สมรรถนะ
หลัก 

สมรรถนะรอง
และยอย  (ถา

มี) 

คําอธิบาย
สมรรถนะ

รอง 
หรือยอย 

ตัวบงชี้ของ
สมรรถนะหลัก

และเกณฑ 
การผาน 

ตัวบงชี้ของ
สมรรถนะรอง
หรือยอยและ
เกณฑการผาน 

เนื้อหา 
(เขียนเปนขอๆ 
ประกอบดวย
หัวขอและ
คําอธิบาย 
พอสังเขป) 

แนวการจัด
กิจกรรมการ
เรียนรูเพ่ือให
เกิดสมรรถนะ 
(รายละเอียด
ทายตาราง)** 

สื่อและ/หรือ
แหลงเรียนรู 

วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

วิธีการสะทอน
ผลกลับใหผูเรียน 
(ตามหลักการ
ประเมินผล

สะทอนผลและ
พัฒนา) 

2. เคร่ืองมือ  มี
ดังนี้ 
 2.1แบบทดสอบ 
หรือแบบประ
เมิใบงาน 
 2.2 แบบ
ประเมิน 
ทักษะปฏิบัติ 

  2.3 แบบ
ประเมินชิ้นงาน
หรือผลงาน 
 

  - เพลงดวง
จันทรวันเพ็ญ 
(ใชทารํา ทา
แขกเตาเขารัง 
และทาผาลา
เพียงไหล ) 
- เพลง ดอกไม
ของชาติ (ใชทา
รํา ทารํายั่ว) 
- เพลงหญิง 
ไทยใจงาม  (ใช
ทารําทาพรหมส่ี
หนา และทายูง
ฟอนหาง) 
- เพลงดวง

  - เพลงคืนเดือน
หงาย (ใชทารําทา
สอดสรอยมาลา
แปลง) 
- เพลงดวงจันทรวัน
เพ็ญ (ใชทารํา ทา
แขกเตาเขารัง และ
ทาผาลาเพียงไหล ) 
- เพลง ดอกไมของ
ชาติ (ใชทารํา ทารํา
ยั่ว) 
- เพลงหญิงไทยใจ
งาม  (ใชทารําทา
พรหมส่ีหนา และ
ทายูงฟอนหาง) 

    



มคอ.2  มรรพ.   

หลักสตูรครุศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาเคมี (4 ป) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562                 หนา  95 
 

สมรรถนะ
หลัก 

สมรรถนะรอง
และยอย  (ถา

มี) 

คําอธิบาย
สมรรถนะ

รอง 
หรือยอย 

ตัวบงชี้ของ
สมรรถนะหลัก

และเกณฑ 
การผาน 

ตัวบงชี้ของ
สมรรถนะรอง
หรือยอยและ
เกณฑการผาน 

เนื้อหา 
(เขียนเปนขอๆ 
ประกอบดวย
หัวขอและ
คําอธิบาย 
พอสังเขป) 

แนวการจัด
กิจกรรมการ
เรียนรูเพ่ือให
เกิดสมรรถนะ 
(รายละเอียด
ทายตาราง)** 

สื่อและ/หรือ
แหลงเรียนรู 

วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

วิธีการสะทอน
ผลกลับใหผูเรียน 
(ตามหลักการ
ประเมินผล

สะทอนผลและ
พัฒนา) 

จันทรขวัญฟา  
(ใชทารํา ทาชาง
ประสานงา 
และทาจันทร
ทรงกลด ) 
- เพลงยอดชาย
ใจหาญ  (ใชทา
รําชะนีรายไม 
และทาจอเพลิง
กาฬ) 
- เพลงบูชา
นักรบ ( เที่ยว
แรก ฝายหญิง
ใชทารําขัดจาง
นาง ฝายชายใช
ทารําจันทรทรง
กลดเที่ยวที่สอง 
ฝายหญิงใชทา
รําทาลอแกว 
ฝายชายใชทารํา
ทาขอแกว ) 

- เพลงดวงจันทร
ขวัญฟา  (ใชทารํา 
ทาชางประสานงา 
และทาจันทรทรง
กลด ) 
 

     - เพลงยอดชายใจ
หาญ  (ใชทารําชะนี
รายไม และทาจอ
เพลิงกาฬ) 
- เพลงบูชานักรบ ( 
เที่ยวแรก ฝายหญิง
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สมรรถนะ
หลัก 

สมรรถนะรอง
และยอย  (ถา

มี) 

คําอธิบาย
สมรรถนะ

รอง 
หรือยอย 

ตัวบงชี้ของ
สมรรถนะหลัก

และเกณฑ 
การผาน 

ตัวบงชี้ของ
สมรรถนะรอง
หรือยอยและ
เกณฑการผาน 

เนื้อหา 
(เขียนเปนขอๆ 
ประกอบดวย
หัวขอและ
คําอธิบาย 
พอสังเขป) 

แนวการจัด
กิจกรรมการ
เรียนรูเพ่ือให
เกิดสมรรถนะ 
(รายละเอียด
ทายตาราง)** 

สื่อและ/หรือ
แหลงเรียนรู 

วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

วิธีการสะทอน
ผลกลับใหผูเรียน 
(ตามหลักการ
ประเมินผล

สะทอนผลและ
พัฒนา) 

ใชทารําขัดจางนาง 
ฝายชายใชทารํา
จันทรทรงกลด 
เที่ยวที่สอง ฝาย
หญิงใชทารําทาลอ
แกว ฝายชายใชทา
รําทาขอแกว ) 

 สมรรถนะรอง 
ที่ 18.2.  
มีทักษะในการ
ปฏิบัติเพลงรําวง
มาตรฐาน 

1.ปฏิบัติการรํา
วงในเพลง
มาตรฐาน 10 
เพลง 
ประกอบดวย  
- เพลงงามแสง
เดือน (ใชทารํา 
ทาสอดสรอย
มาลา) 
- เพลงชาวไทย 
(ใชทารํา ทาชกั
แปงผัดหนา) 
- เพลงรําซิมารํา 
(ใชทารํา ทารํา
สาย) 
- เพลงคืนเดือน
หงาย (ใชทารํา
ทาสอดสรอย
มาลาแปลง) 
 

 1.สามารถรําวงใน
เพลงมาตรฐานทั้ง 
10 เพลง ไดอยูใน
ระดับดีขึ้นไป 

ทารําวงในเพลง
มาตรฐาน 10 เพลง
ประกอบดวย  
- เพลงงามแสง
เดือน (ใชทารํา ทา
สอดสรอยมาลา) 
- เพลงชาวไทย (ใช
ทารํา ทาชกัแปงผัด
หนา) 
- เพลงรําซิมารํา 
(ใชทารํา ทารําสาย) 
- เพลงคืนเดือน
หงาย (ใชทารําทา
สอดสรอยมาลา
แปลง) 
 

1. การเรียนรู
แบบสรางสรรค
เปนฐาน 
(Creativity –
based 
learning) 
 
2. การเรียนรูโดย
ใชโครงงานเปน
ฐาน (Project – 
based 
learning) 
 

1. Internet  
2. วีดิทัศน 
3. ชิ้นผลงาน  
3. บุคคลตนแบบ 
(ปราชญ) 

 

1. ประเมินผล
การเรียนรูของ
ผูเรียนจาก  
  1.1 ทดสอบ
ความรูทารําวง 
  1.2 ทักษะ
ปฏิบัติในการ
เลือกเพลงรําวง 
  1.3 ทักษะ
ปฏิบัติในการรํา
วง 
  1.3 ทักษะใน
การจัดกิจกรรม
นันทนาการ 
1.5 ทักษะใน
การรําวงในเพลง
มาตรฐาน 
   1.6 ทักษะการ
จัดการแสดง 
   1.7 ทักษะการ

1. AAR การสะทอน
กลับรายบคุคล 
 
2. Creative 
Discussion การ
สนทนาเพื่อ
สรางสรรค 
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สมรรถนะ
หลัก 

สมรรถนะรอง
และยอย  (ถา

มี) 

คําอธิบาย
สมรรถนะ

รอง 
หรือยอย 

ตัวบงชี้ของ
สมรรถนะหลัก

และเกณฑ 
การผาน 

ตัวบงชี้ของ
สมรรถนะรอง
หรือยอยและ
เกณฑการผาน 

เนื้อหา 
(เขียนเปนขอๆ 
ประกอบดวย
หัวขอและ
คําอธิบาย 
พอสังเขป) 

แนวการจัด
กิจกรรมการ
เรียนรูเพ่ือให
เกิดสมรรถนะ 
(รายละเอียด
ทายตาราง)** 

สื่อและ/หรือ
แหลงเรียนรู 

วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

วิธีการสะทอน
ผลกลับใหผูเรียน 
(ตามหลักการ
ประเมินผล

สะทอนผลและ
พัฒนา) 

สรางสรรคงาน
ศิลปะ 
 
2. เคร่ืองมือ  มี
ดังนี้ 
 2.1 แบบดสอบ 
หรือแบบ
ประเมินใบงาน 
 2.2 แบบ
ประเมิน 
ทักษะปฏิบัติ 

  2.3 แบบ
ประเมินชิ้นงาน
หรือผลงาน 
 

  - เพลงดวงจันทร
วันเพ็ญ (ใชทารํา 
ทาแขกเตาเขารัง 
และทาผาลา
เพียงไหล ) 
- เพลง ดอกไม
ของชาติ (ใชทา
รํา ทารํายั่ว) 
- เพลงหญิงไทย
ใจงาม  (ใชทารํา
ทาพรหมส่ีหนา 
และทายูงฟอน

  - เพลงดวงจันทรวัน
เพ็ญ (ใชทารํา ทา
แขกเตาเขารัง และ
ทาผาลาเพียงไหล ) 
- เพลง ดอกไมของ
ชาติ (ใชทารํา ทารํา
ยั่ว) 
- เพลงหญิงไทยใจ
งาม  (ใชทารําทา
พรหมส่ีหนา และ
ทายูงฟอนหาง) 
- เพลงดวงจันทร

 1. Internet  
2. วีดิทัศน 
3. ชิ้นผลงาน  
3. บุคคลตนแบบ 
(ปราชญ) 
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สมรรถนะ
หลัก 

สมรรถนะรอง
และยอย  (ถา

มี) 

คําอธิบาย
สมรรถนะ

รอง 
หรือยอย 

ตัวบงชี้ของ
สมรรถนะหลัก

และเกณฑ 
การผาน 

ตัวบงชี้ของ
สมรรถนะรอง
หรือยอยและ
เกณฑการผาน 

เนื้อหา 
(เขียนเปนขอๆ 
ประกอบดวย
หัวขอและ
คําอธิบาย 
พอสังเขป) 

แนวการจัด
กิจกรรมการ
เรียนรูเพ่ือให
เกิดสมรรถนะ 
(รายละเอียด
ทายตาราง)** 

สื่อและ/หรือ
แหลงเรียนรู 

วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

วิธีการสะทอน
ผลกลับใหผูเรียน 
(ตามหลักการ
ประเมินผล

สะทอนผลและ
พัฒนา) 

หาง) 
- เพลงดวงจันทร
ขวัญฟา  (ใชทา
รํา ทาชาง
ประสานงา และ
ทาจันทรทรง
กลด ) 
- เพลงยอดชาย
ใจหาญ  (ใชทา
รําชะนีรายไม 
และทาจอเพลิง
กาฬ) 
- เพลงบูชานักรบ 
( เที่ยวแรก ฝาย
หญิงใชทารําขัด
จางนาง ฝายชาย
ใชทารําจันทร 
ทรงกลด 
เที่ยวที่สอง ฝาย
หญิงใชทารําทา
ลอแกว ฝายชาย
ใชทารําทาขอ
แกว) 

ขวัญฟา  (ใชทารํา 
ทาชางประสานงา 
และทาจันทรทรง
กลด ) 
- เพลงยอดชายใจ
หาญ  (ใชทารําชะนี
รายไม และทาจอ
เพลิงกาฬ) 
- เพลงบูชานักรบ ( 
เที่ยวแรก ฝายหญิง
ใชทารําขัดจางนาง 
ฝายชายใชทารํา
จันทรทรงกลดเที่ยว
ที่สอง  ฝายหญิงใช
ทารําทาลอแกว 
ฝายชายใชทารําทา
ขอแกว ) 

 สมรรถนะรอง 
ที่ 18.3 
รูและเขาใจใน
การจัดการแสดง 

1.รูและเขาใจ
หลักการแสดง
เบื้องตนเร่ือง  
องคประกอบการ

 1.สามารถอธิบาย
หลักการแสดง
เบื้องตนไดถูกตอง
อยางนอยรอยละ 80 

1. องคประกอบ
การแสดง 
2. หลักการจัดการ
แสดง 

1. การเรียนรู
แบบสรางสรรค
เปนฐาน 
(Creativity –

1. Internet  
2. วีดิทัศน 
3. ชิ้นผลงาน  
3. บุคคลตนแบบ 

1. ประเมินผล
การเรียนรูของ
ผูเรียนจาก  
  1.1 ทดสอบ

1. AAR การ
สะทอนกลับ
รายบคุคล 
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สมรรถนะ
หลัก 

สมรรถนะรอง
และยอย  (ถา

มี) 

คําอธิบาย
สมรรถนะ

รอง 
หรือยอย 

ตัวบงชี้ของ
สมรรถนะหลัก

และเกณฑ 
การผาน 

ตัวบงชี้ของ
สมรรถนะรอง
หรือยอยและ
เกณฑการผาน 

เนื้อหา 
(เขียนเปนขอๆ 
ประกอบดวย
หัวขอและ
คําอธิบาย 
พอสังเขป) 

แนวการจัด
กิจกรรมการ
เรียนรูเพ่ือให
เกิดสมรรถนะ 
(รายละเอียด
ทายตาราง)** 

สื่อและ/หรือ
แหลงเรียนรู 

วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

วิธีการสะทอน
ผลกลับใหผูเรียน 
(ตามหลักการ
ประเมินผล

สะทอนผลและ
พัฒนา) 

 
 
 
สมรรถนะรอง 
ที่ 18.4  
มีทักษะในการ
จัดการแสดง 

แสดงหลักการ
จัดการแสดง 
 
1.ออกแบบ
องคประกอบใน
การแสดง และ
จัดการแสดง 

 
 
 
1.สามารถออกแบบ
และจัดการแสดงได
อยูในระดับดีขึ้นไป 

 
 
 
1. องคประกอบใน
การแสดง 
2. การจัดการแสดง 

based 
learning) 
2. การเรียนรูโดย
ใชโครงงานเปน
ฐาน (Project – 
based 
learning) 
 

(ปราชญ) 
 
 

ความรูหลักการ
แสดง 
  1.2 ทักษะ
ปฏิบัติในการ
อธิบายและ
ปฏิบัติการแสดง 
2. เคร่ืองมือ มี
ดังนี้ 
   2.1 แบบทด 
สอบหรือแบบ 
ประเมินใบงาน 
   2.2 แบบ
ประเมิน 
ทักษะปฏิบัติ 

  2.3 แบบประเมิน
ชิ้นงานหรือผลงาน 
 
 

2. Creative 
Discussion การ
สนทนาเพื่อ
สรางสรรค 

สมรรถนะ
หลัก 
ที่ 19. 
มีทักษะการ
ใชประยุกตใช
ศิลปะสงเสริม
พัฒนาและ
การเรียนรู
ของผูเรียน 

สมรรถนะรอง 
ที่ 19.1  
รูและเขาใจใน
หลักทางสุนทรีย 
ศาสตรในงาน
ทัศนศิลป 

1.อธิบาย
ความหมายและ
ความ สําคัญของ
สุนทรียศาสตร
และสุนทรีย 
ภาพ หลักทาง
สุนทรียศาสตร
และสุนทรีย 
ภาพ และวิภาค

 1. สามารถอธบิาย
หลักการทาง
สุนทรียศาสตรได
อยางนอยรอยละ 
80 
 
2. สามารถอธบิาย
หลักการทาง
สุนทรียภาพได

1. ความหมายและ
ความสําคัญของ
สุนทรีย ศาสตรและ
สุนทรียภาพ 
 
2. หลักการทาง
สุนทรียศาสตร 
 
3. หลักการทาง

1. การเรียนรู
แบบ
สรางสรรคเปน
ฐาน 
(Creativity –
based 
learning) 
 
2. การเรียนรู

1. Internet  
2. วีดิทัศน 
3. ชิ้นผลงาน  
4. บุคคลตนแบบ 
(ปราชญ) 

 

1. ประเมินผล
การเรียนรูของ
ผูเรียนจาก  
  1.1 ทดสอบ
ความรู 
  1.2 ทักษะ
ปฏิบัติในการ
อธิบายความงาม
ทาง

1. AAR การ
สะทอนกลับ
รายบคุคล 
 
2. Creative 
Discussion การ
สนทนาเพื่อ
สรางสรรค 
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สมรรถนะ
หลัก 

สมรรถนะรอง
และยอย  (ถา

มี) 

คําอธิบาย
สมรรถนะ

รอง 
หรือยอย 

ตัวบงชี้ของ
สมรรถนะหลัก

และเกณฑ 
การผาน 

ตัวบงชี้ของ
สมรรถนะรอง
หรือยอยและ
เกณฑการผาน 

เนื้อหา 
(เขียนเปนขอๆ 
ประกอบดวย
หัวขอและ
คําอธิบาย 
พอสังเขป) 

แนวการจัด
กิจกรรมการ
เรียนรูเพ่ือให
เกิดสมรรถนะ 
(รายละเอียด
ทายตาราง)** 

สื่อและ/หรือ
แหลงเรียนรู 

วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

วิธีการสะทอน
ผลกลับใหผูเรียน 
(ตามหลักการ
ประเมินผล

สะทอนผลและ
พัฒนา) 

วิจารณความงาม
ในสุนทรียศาสตร 

อยางนอยรอยละ 
80  
 

3. สามารถวิจารณ
ความงามใน
สุนทรียศาสตรไดอยู
ในระดับดีขึ้นไป 

สุนทรียภาพ 
 
4. หลักการวิภาค
วิจารณความงามใน
สุนทรียศาสตร 

โดยใช
โครงงานเปน
ฐาน (Project 
– based 
learning) 
 

สุนทรียศาสตร 
  1.3 ทักษะ
ปฏิบัติในการ
วิจารณความงาม
สุนทรียดนตรี 
  1.3 ทักษะใน
การจัดกิจกรรม
นันทนาการ 

 สมรรถนะรอง 
ที่ 19.2  
สามารถ
สรางสรรค
ผลงานโดยใช
หลักการทาง
ทัศนธาตุ 
 
สมรรถนะยอย 
ที่ 19.2.1 
 รูและเขาใจ
หลักการทาง
ทัศนธาตุ 
 
 
 
สมรรถนะยอย 
ที่ 19.2.2 
สรางสรรค

1.องคประกอบ
ของทัศนธาตุ ที่
ประกอบดวย จุด 
เสน รูปรางและ
รูปทรง น้ําหนัก
ออน-แก สี 
บริเวณที่วางและ
ลักษณะผิว 
 
1.สรางสรรค
ผลงานศิลปะ
ประเภทตาง ๆ 
โดยใชหลักการ
ทางทัศนธาตุ 

 1.สามารถอธิบาย
องคประกอบของ
ทัศนธาตุไดถูกตอง
อยางนอยรอยละ 
80 

 
1.สามารถสรางสรรค
ผลงานโดยใชหลักทัศ
ธาตุไดอยูในระดับดี
ขึ้นไป 

1. องคประกอบของ
ทัศนธาตุ 
 
2. หลักการทางทัศน
ธาตุ 
 
1. แนวทางการ
สรางสรรคผลงานโดย
ใชหลักการทางทัศน
ธาตุ 

1. การเรียนรู
แบบ
สรางสรรคเปน
ฐาน 
(Creativity –
based 
learning) 
 
2. การเรียนรู
โดยใช
โครงงานเปน
ฐาน (Project 
– based 
learning) 
 

1. Internet  
2. วีดิทัศน 
3. ชิ้นผลงาน  
3. บุคคลตนแบบ 
(ปราชญ) 

 

1. ประเมินผล
การเรียนรูของ
ผูเรียนจาก  
 1.1 ทดสอบ
ความรู 
 1.2 ทักษะ
ปฏิบัติในการ
สรางสรรค
ผลงานศิลปะ
ตามหลักทัศน
ธาตุ 
 1.3 ทักษะ
ปฏิบัติในการ
วิจารณงาน
สรางสรรคตาม
หลักทัศนธาตุ 
 1.4 ทักษะใน
การจัดกิจกรรม
ผลงานศิลปะ

1. AAR การ
สะทอนกลับ
รายบคุคล 
 
2. Creative 
Discussion การ
สนทนาเพื่อ
สรางสรรค 
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สมรรถนะ
หลัก 

สมรรถนะรอง
และยอย  (ถา

มี) 

คําอธิบาย
สมรรถนะ

รอง 
หรือยอย 

ตัวบงชี้ของ
สมรรถนะหลัก

และเกณฑ 
การผาน 

ตัวบงชี้ของ
สมรรถนะรอง
หรือยอยและ
เกณฑการผาน 

เนื้อหา 
(เขียนเปนขอๆ 
ประกอบดวย
หัวขอและ
คําอธิบาย 
พอสังเขป) 

แนวการจัด
กิจกรรมการ
เรียนรูเพ่ือให
เกิดสมรรถนะ 
(รายละเอียด
ทายตาราง)** 

สื่อและ/หรือ
แหลงเรียนรู 

วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

วิธีการสะทอน
ผลกลับใหผูเรียน 
(ตามหลักการ
ประเมินผล

สะทอนผลและ
พัฒนา) 

ผลงานโดยใช
หลักการทาง
ทัศนธาตุ 

ตามหลักทัศน
ธาตุ 

 สมรรถนะรอง 
ที่ 19.3  
สามารถ
สรางสรรค
ผลงานโดยใช
หลักการจัด
องคประกอบ
ศิลป 
 
สมรรถนะยอย 
ที่ 19.3.1  
รูและเขาใจ
หลักการจัด
องคประกอบ
ศิลป 

1.องคประกอบ
ศิลปในดาน 
เอกภาพ (Unity) 
ความสมดุลหรือ
ดุลยภาพ 
(Balance) 
สัดสวน 
(Proportion) 
จุดเดน 
(dominance) 
จุดเดนหรือจุด
สนใจ ความ
กลมกลืน 
(harmony) และ
ความขัดแยง 
(Contrast) 

 1.สามารถอธิบาย
องคประกอบศิลปได
ถูกตองอยางนอยรอย
ละ 80 

1. องคประกอบศิลป
ในดาน เอกภาพ 
 
2. องคประกอบศิลป
ในดาน ดุลยภาพ 
3. องคประกอบศิลป
ในดานสัดสวน 
 
4. องคประกอบศิลป
ในดานจุดเดน 
 
5. องคประกอบศิลป
ในดานความกลมกลืน 
 
6. องคประกอบศิลป
ในดานความ 

1. การเรียนรู
แบบสรางสรรค
เปนฐาน 
(Creativity –
based 
learning) 
 
2. การเรียนรู
โดยใช
โครงงานเปน
ฐาน (Project 
– based 
learning) 
 

1. Internet  
2. วีดิทัศน 
3. ชิ้นผลงาน  
4. บุคคลตนแบบ 
(ปราชญ) 

 

1. ประเมินผล
การเรียนรูของ
ผูเรียนจาก  
  1.1 ทดสอบ
ความรู 
  1.2 ทักษะ
ปฏิบัติในการ
สรางสรรค
ผลงานศิลปะ
ตามหลักดุลย
ภาพ 
  1.3 ทักษะ
ปฏิบัติในการ
วิจารณงาน
สรางสรรคตาม
หลักดุลยภาพ 
  1.3 ทักษะใน
การจัดกิจกรรม
ผลงานศิลปะ 

1. AAR การ
สะทอนกลับ
รายบคุคล 
 
2. Creative 
Discussion การ
สนทนาเพื่อ
สรางสรรค 

 สมรรถนะยอย 
ที่ 19.3.2 
สรางสรรค
ผลงานโดยใช

1.สรางสรรค
ผลงานศิลปะ
ประเภทตาง ๆ 
โดยใชหลักการ

 1.สามารถสรางสรรค
ผลงานโดยใช
หลักการจัด
องคประกอบศิลปได

ขัดแยง 
 
1.แนวทางการ
สรางสรรคผลงานโดย

1. การเรียนรู
แบบ
สรางสรรคเปน
ฐาน 

1. Internet  
2. วีดิทัศน 
3. ชิ้นผลงาน  
3. บุคคลตนแบบ 

ตามหลักดุลยภาพ 
1.ประเมินผลการ

เรียนรูของผูเรียน 
 1.1 ทดสอบ

1. AAR การ
สะทอนกลับ
รายบคุคล 
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สมรรถนะ
หลัก 

สมรรถนะรอง
และยอย  (ถา

มี) 

คําอธิบาย
สมรรถนะ

รอง 
หรือยอย 

ตัวบงชี้ของ
สมรรถนะหลัก

และเกณฑ 
การผาน 

ตัวบงชี้ของ
สมรรถนะรอง
หรือยอยและ
เกณฑการผาน 

เนื้อหา 
(เขียนเปนขอๆ 
ประกอบดวย
หัวขอและ
คําอธิบาย 
พอสังเขป) 

แนวการจัด
กิจกรรมการ
เรียนรูเพ่ือให
เกิดสมรรถนะ 
(รายละเอียด
ทายตาราง)** 

สื่อและ/หรือ
แหลงเรียนรู 

วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

วิธีการสะทอน
ผลกลับใหผูเรียน 
(ตามหลักการ
ประเมินผล

สะทอนผลและ
พัฒนา) 

หลักการจัด
องคประกอบ
ศิลป 

จัดองคประกอบ
ศิลป 

อยูในระดับดีขึ้นไป ใชหลักการจัด
องคประกอบศิลป 

(Creativity –
based 
learning) 
 
2. การเรียนรู
โดยใช
โครงงานเปน
ฐาน (Project 
– based 
learning) 
 

(ปราชญ) 
 

ความรู 
 1.2 ทักษะ
ปฏิบัติในการ
สราง สรรค
ผลงานศิลปะ
ตามหลักการจัด
องคประกอบ 
 1.3 ทักษะปฏิบัติ 
ในการวิจารณงาน
สรางสรรคตาม
หลักการจัดอง5
ประกอบ 
  1.3 ทักษะในการ 
จัดกิจกรรมผลงาน
ศิลปะตามหลักการ
จัดองคประกอบ 

2. Creative 
Discussion การ
สนทนาเพื่อ
สรางสรรค 
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วิชา    พลเมืองท่ีเขมแข็ง 
รหัส คําอธิบายรายวิชา  น(ท-ป-ศ) 
0002325 วิเคราะห ออกแบบการปฏิบัติ จัดทําโครงการ และปฏิบัติตนท่ีแสดงออกถึงการเคารพศักดิ์ศรีความเปนมนุษย ยอมรับความ

แตกตางของบุคคล ความเสมอภาคและความเทาเทียม เคารพสิทธิ เสรีภาพ และการอยูรวมกันในสังคมไทยและประชาคมโลก
อยางสันติตามหลักขันติธรรม การสรางและปฏิบัติตาม กฎ กติกาของสังคม และกฎหมายเบื้องตน  ท่ีเก่ียวของ รูปแบบการ
ปกครอง อุดมการณ และวิถีชีวิตประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข หนาท่ีของตนเองในฐานะของพลเมืองไทย
ในระบอบประชาธิปไตย   มีความเปนพลเมืองท่ีเขมแข็ง และเคารพสิทธิผูอ่ืนอยางมีเหตุผล มีจิตสํานึก รับผิดชอบตอหนาท่ีของ
ตนเอง มีจิตอาสาและจิต 

3 (2-2-5) 

 

สมรรถนะ
หลัก 

สมรรถนะรองและ
ยอย  (ถามี) 

คําอธิบาย
สมรรถนะรอง 

หรือยอย 

ตัวบงชี้ของ
สมรรถนะหลัก

และเกณฑ 
การผาน 

ตัวบงชี้ของ
สมรรถนะรองหรือ
ยอยและเกณฑ

การผาน 

เนื้อหา 
(เขียนเปนขอๆ 
ประกอบดวย
หัวขอและ
คําอธิบาย 
พอสังเขป) 

แนวการจัด
กิจกรรมการ
เรียนรูเพ่ือให
เกิดสมรรถนะ 
(รายละเอียด
ทายตาราง)** 

สื่อและ/
หรือแหลง

เรียนรู 

วิธีการวัด
และ

ประเมินผล 

วิธีการสะทอนผล
กลับใหผูเรียน 
(ตามหลักการ

ประเมินผลสะทอน
ผลและพัฒนา) 

 สมรรถนะหลัก 
 ที่ 5  เคารพ  
 ศักดิ์ศรีความ  
 เปนมนุษย 

 

สมรรถนะรอง 
ที่ 5.1   
รูและเขาใจเกี่ยวกับ
ศักด์ิศรีความเปน
มนุษย ยอมรับความ
แตกตาง โดยไม
รังเกียจ กีดกัน เลือก
ปฏิบัติในเร่ือง เพศ         
ความคิดเห็น ศาสนา
และวัฒนธรรม ชาติ
กําเนิด รางกาย 
สถานภาพ  ทาง
เศรษฐกิจและสังคม 
และความเสมอภาค 

1. สามารถอธบิาย
เกี่ยวกบัศักด์ิศรีความ
เปนมนุษย 
ในประเด็นความ
แตกตางดานเพศ 
ความคิดเห็น ศาสนา
และวัฒนธรรม ชาติ
กําเนิด รางกาย 
สถานภาพ ทาง
เศรษฐกิจและสังคม 
ได 
 
2. สามารถอธบิาย
เกี่ยวกบัความเสมอ
ภาคและความเทา

1. ปฏิบัติตนที่
แสดงออกถึงการ
เคารพศักด์ิศรีความ
เปนมนุษยอยูใน
ระดับดี 
 
2. ปฏิบัติตนที่
แสดงออกถึงการ
เคารพสิทธิ เสรีภาพ 
และการอยูรวมกัน
ในสังคมไทยและ
ประชาคมโลกอยาง
สันติอยูในระดับดี 
 
 

1. สามารถอธบิาย
เกี่ยวกบัศักด์ิศรีความ
เปนมนุษยยอมรับ
ความแตกตางของ
บุคคลได 
 
2. สามารถอธบิาย
เกี่ยวกบัความเสมอ
ภาคและความเทา
เทียมได 
 
เกณฑการผาน  
1. อธิบายเนื้อหาได
ถูกตอง ไมนอยกวา
รอยละ 80  

1. ความหมาย
ของศักด์ิศรีความ
เปนมนุษย 
 
2. การปฏิบัติตน
ในการยอมรับ
ศักด์ิศรีความเปน
มนุษยในประเด็น
ความแตกตาง
ดานเพศ ความ
คิดเห็น ศาสนา
และวัฒนธรรม 
ชาติกําเนิด 
รางกาย 
สถานภาพ ทาง

1. การเรียนรูโดย
ใชปญหาเปนฐาน 
(Problem - 
based learning) 
 
2. การเรียนรูโดย
ใชโครงงานเปน
ฐาน (Project – 
based learning) 
 
3. การเรียนรูแบบ
สืบเสาะ 
(Enquiry-based 
learning) 
 

1. วีดิทัศน
สถานการณ
ขาวสาร 
 
2.  คูมือ
พลเมืองที่
เขมแข็งของ 
กกต. 
 
3. เวทีชุมชน 
(หองเรียน 
โรงเรียน หรือ
ชุมชน
ภายนอก) 

1. ประเมินผล
การเรียนรูของ
ผูเรียนจาก 
 1.1 วเิคราะห
และออกแบบ
การปฏิบัติตนที่
แสดงออกถึง
การเคารพ
ศักด์ิศรีความ
เปนมนุษย 
เคารพสิทธิ 
เสรีภาพ และ
การอยูรวมกัน
ในสังคมไทย
และประชาคม

- ใหผูเรียน
สะทอนผลภายใน
กลุม หรือสะทอน
ผลงานของผูเรียน
คนอื่นใน 
การศึกษาคนควา 
การปญหา การ
นําเสนอโครงการ  
ที่พบในชั้นเรียน 
โรงเรียน หรือ
ชุมชน และ
รวมกันหา 
แนวทางการ
แกปญหาในชั้น
เรียน โรงเรียน 
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สมรรถนะ
หลัก 

สมรรถนะรองและ
ยอย  (ถามี) 

คําอธิบาย
สมรรถนะรอง 

หรือยอย 

ตัวบงชี้ของ
สมรรถนะหลัก

และเกณฑ 
การผาน 

ตัวบงชี้ของ
สมรรถนะรองหรือ
ยอยและเกณฑ

การผาน 

เนื้อหา 
(เขียนเปนขอๆ 
ประกอบดวย
หัวขอและ
คําอธิบาย 
พอสังเขป) 

แนวการจัด
กิจกรรมการ
เรียนรูเพ่ือให
เกิดสมรรถนะ 
(รายละเอียด
ทายตาราง)** 

สื่อและ/
หรือแหลง

เรียนรู 

วิธีการวัด
และ

ประเมินผล 

วิธีการสะทอนผล
กลับใหผูเรียน 
(ตามหลักการ

ประเมินผลสะทอน
ผลและพัฒนา) 

เทียมกันในสิทธิ 
เสรีภาพตาม
กฎหมาย และ
ปฏิบัติตอบุคคลอื่น
ได 
 

3. การถูกตักเตือน
จากการปฏบิัติตนที่
แสดงออกถึงการไม
เคารพกฎ กติกา
ของสังคมและ
กฎหมายไมเกิน 1 
คร้ัง 
 

 เศรษฐกิจและ
สังคม 
 
 

โลกอยางสันติ 
เคารพกฎ กติกา
ของสังคมและ
กฎหมาย มี
จิตสํานึกและ
รับผิดชอบตอ
หนาที่ของ
ตนเองใน 
 

หรือชุมชน  

 สมรรถนะยอย 
ที่ 5.1.1  
รูและเขาใจเกี่ยวกับ
ศักด์ิศรีความเปน
มนุษยยอมรับความ
แตกตางของบุคคล 
 
สมรรถนะยอย 
ที่ 5.1.2  
รูและเขาใจเกี่ยวกับ
ความเสมอภาคและ
ความเทาเทียม 
 

1. สามารถปฏบิัติ
ตนในการเคารพ
และยอมรับศักด์ิศรี
ความเปนมนุษย  
ในประเด็นความ
แตกตางดานเพศ 
ความคิดเห็น 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม ชาติ
กําเนิด รางกาย 
สถานภาพ  ทาง
เศรษฐกิจและสังคม
ได 
 
2. สามารถปฏบิัติ
ตนในการเคารพ
และยอมรับความ
เสมอภาคตาม

4. ปฏิบัติตนที่
แสดงออกถึงการมี
จิตสํานึกและ
รับผิดชอบตอหนาที่
ของตนเองในฐานะ
ของพลเมืองไทยใน
ระบอบประชา  
ธิปไตยอยูในระดับดี 
 
5. มีจิตอาสา และ
จิตสาธารณะ อยาง
นอย 1 คร้ัง 

1. ไมปฏิบัติตนที่
แสดงออกถึงการไม
เคารพและยอมรับ
ศักด์ิศรีความเปน
มนุษย 
เกณฑการผาน 
1. ไมมีขอรองเรียนใน
การปฏิบัติตนที่
แสดงออกถึงการไม
เคารพและยอมรับ
ศักด์ิศรีความเปน
มนุษย 
 

3. ความหมาย
ของความเสมอ
ภาคและความเทา
เทียม 
4. ความสําคัญ
ของหลักสิทธิ
มนุษยชน 
5. หลักปฏิญญา
สากลวาดวยสิทธิ
มนุษยชน 
 

4. การเรียนรูโดย
ใชกรณีศึกษาเปน
ฐาน (Case – 
based learning) 
 
5. การเรียนรู
สถานการณเปน
ฐาน (Situation – 
based learning) 
 
6. การเรียนรูแบบ
รวมมือ 
(Cooperative  
learning)  
 
7. การเรียนรูแบบ
ประสมประสาน 
(Blended  

 ฐานะของ
พลเมืองไทยใน
ระบอบ
ประชาธิปไตย 
มีจิตอาสา และ
จิตสาธารณะ 
1.2 การปฏิบัติ
ตนที่แสดงออก
ถึงการเคารพ
ศักด์ิศรีความ
เปนมนุษย 
เคารพสิทธิ 
เสรีภาพ และ
การอยูรวมกัน
ในสังคมไทย
และประชาคม
โลกอยางสันติ 
เคารพกฎ กติกา

- ผูสอนสะทอน
ผลผูเรียนใน
การศึกษาคนควา 
การปญหา การ
นําเสนอโครงการ 
ที่พบในชั้นเรียน 
โรงเรียน หรือ
ชุมชน และ
รวมกันหา 
แนวทางการ
แกปญหาในชั้น
เรียน โรงเรียน 
หรือชุมชน พรอม
ทั้งให
ขอเสนอแนะ และ
แนวทางการ
พัฒนา 
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สมรรถนะ
หลัก 

สมรรถนะรองและ
ยอย  (ถามี) 

คําอธิบาย
สมรรถนะรอง 

หรือยอย 

ตัวบงชี้ของ
สมรรถนะหลัก

และเกณฑ 
การผาน 

ตัวบงชี้ของ
สมรรถนะรองหรือ
ยอยและเกณฑ

การผาน 

เนื้อหา 
(เขียนเปนขอๆ 
ประกอบดวย
หัวขอและ
คําอธิบาย 
พอสังเขป) 

แนวการจัด
กิจกรรมการ
เรียนรูเพ่ือให
เกิดสมรรถนะ 
(รายละเอียด
ทายตาราง)** 

สื่อและ/
หรือแหลง

เรียนรู 

วิธีการวัด
และ

ประเมินผล 

วิธีการสะทอนผล
กลับใหผูเรียน 
(ตามหลักการ

ประเมินผลสะทอน
ผลและพัฒนา) 

กฎหมาย สิทธิและ
เสรีภาพ และการ
ปฏิบัติตอบุคคลอื่น
ได 

learning) 
 

ของสังคมและ
กฎหมาย มี
จิตสํานึกและ
รับผิดชอบตอ
หนาที่ของ
ตนเองในฐานะ
ของพลเมือง
ไทยในระบอบ
ประชาธิปไตย 
มีจิตอาสา และ
จิตสาธารณะ 

 สมรรถนะรอง 
ที่ 1.2 
แสดงออกถึงความ
เคารพและยอมรับ
ศักด์ิศรีความเปน
มนุษย ยอมรับความ
แตกตาง โดยไม
รังเกียจ กีดกัน เลือก
ปฏิบัติในเร่ือง เพศ 
ความคิดเห็น ศาสนา
และวัฒนธรรม ชาติ
กําเนิด รางกาย 
สถานภาพ       ทาง
เศรษฐกิจและสังคม 
และความเสมอภาค 
สมรรถนะยอย 

1. สามารถอธบิาย
เกี่ยวกบัหลักขันติ
ธรรมในดานความ 
อดทนและยอมรับ
ความแตกตางใน 
ดานเพศ  ความ
คิดเห็น ศาสนาและ
วัฒนธรรม ชาติ
กําเนิด รางกาย 
สถานภาพ ทาง
เศรษฐกิจและสังคม 
ดวยความเมตตา 
กรุณา และการให
อภัยได 
 

 1. สามารถอธบิาย
เกี่ยวกบัหลักขันติ
ธรรม  
เกณฑการผาน 
1. อธิบายเนื้อหาให
ถูกตองไมนอยกวา
รอยละ 80 
 
2. ปฏิบัติตนตามหลัก
ขันติธรรม 
เกณฑการผาน 
 
1. ไมมีขอรองเรียนใน
การปฏิบัติตนที่ขัดตอ
หลักขันติธรรม 
 

1. หลักขันติธรรม 
 
2. ความหมาย
ของความเมตตา 
กรุณา และการให
อภัย 
 
3. ความสําคัญ
ของความเมตตา 
กรุณา และการให
อภัย 
 
4. การปฏิบัติตนที่
แสดงออกถึง 
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สมรรถนะ
หลัก 

สมรรถนะรองและ
ยอย  (ถามี) 

คําอธิบาย
สมรรถนะรอง 

หรือยอย 

ตัวบงชี้ของ
สมรรถนะหลัก

และเกณฑ 
การผาน 

ตัวบงชี้ของ
สมรรถนะรองหรือ
ยอยและเกณฑ

การผาน 

เนื้อหา 
(เขียนเปนขอๆ 
ประกอบดวย
หัวขอและ
คําอธิบาย 
พอสังเขป) 

แนวการจัด
กิจกรรมการ
เรียนรูเพ่ือให
เกิดสมรรถนะ 
(รายละเอียด
ทายตาราง)** 

สื่อและ/
หรือแหลง

เรียนรู 

วิธีการวัด
และ

ประเมินผล 

วิธีการสะทอนผล
กลับใหผูเรียน 
(ตามหลักการ

ประเมินผลสะทอน
ผลและพัฒนา) 

ที่ 1.2.1 
 แสดงออกถึงความ
เคารพและยอมรับ
ศักด์ิศรีความเปน
มนุษยยอมรับความ
แตกตางของบุคคล 
 
สมรรถนะยอย 
ที่ 1.2.2  
แสดงออกถึงความ
เคารพและยอมรับ
ความเสมอภาค 
 

 สมรรถนะรอง 
ที่ 1.3  
รูและเขาใจเกี่ยวกับ
หลักขันติธรรมคือ
อดทนและยอมรับ
ความแตกตางในความ
เปนมนุษย  
 
สมรรถนะรอง 
ที่ 1.4  
ปฏิบัติตามหลักขันติ
ธรรมคือ อดทนและ
ยอมรับความแตกตาง
ในความเปนมนุษย 

1. สามารถปฏบิัติ
ตามหลักขันติธรรม
ในดานความอดทน
และยอมรับความ
แตกตางใน ดานเพศ  
ความคิดเห็น 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม ชาติ
กําเนิด รางกาย 
สถานภาพ ทาง
เศรษฐกิจและสังคม
ไดดวยความเมตตา 
กรุณา และการให
อภัยได 

  หลักขันติธรรมใน
ดานความ 
อดทนและยอมรับ
ความแตกตางใน 
ดานเพศ  ความ
คิดเห็น ศาสนา
และวัฒนธรรม 
ชาติกําเนิด 
รางกาย สถาน 
ภาพ ทาง
เศรษฐกิจและ
สังคม ดวยความ
เมตตา กรุณา 
และการใหอภัย 
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สมรรถนะ
หลัก 

สมรรถนะรองและ
ยอย  (ถามี) 

คําอธิบาย
สมรรถนะรอง 

หรือยอย 

ตัวบงชี้ของ
สมรรถนะหลัก

และเกณฑ 
การผาน 

ตัวบงชี้ของ
สมรรถนะรองหรือ
ยอยและเกณฑ

การผาน 

เนื้อหา 
(เขียนเปนขอๆ 
ประกอบดวย
หัวขอและ
คําอธิบาย 
พอสังเขป) 

แนวการจัด
กิจกรรมการ
เรียนรูเพ่ือให
เกิดสมรรถนะ 
(รายละเอียด
ทายตาราง)** 

สื่อและ/
หรือแหลง

เรียนรู 

วิธีการวัด
และ

ประเมินผล 

วิธีการสะทอนผล
กลับใหผูเรียน 
(ตามหลักการ

ประเมินผลสะทอน
ผลและพัฒนา) 

 สมรรถนะหลัก 
ที่ 6  
เคารพสิทธิ 
เสรีภาพ 
และการอยู
รวมกันใน
สังคมไทย
และประชา 
คมโลก
อยางสันติ 
 

สมรรถนะรอง  
ที่ 6.1  
รูและเขาใจในสิทธิ 
และเสรีภาพของ
ตนเอง และผูอื่น สิทธิ
ชุมชน และการอยู
รวมกันในสังคมไทย
และประชาคมโลก
อยางสันติ 
 
สมรรถนะยอย 
ที่ 6.1.1  
รูและเขาใจในสิทธิ 
ดานการรูสิทธิ การใช
สิทธิ การรักษาสิทธิ 
ของตนเอง ผูอื่น 
ชุมชน และการอยู
รวมกันในสังคมอยาง
สันติ 
 

1. สามารถอธิบาย
เกี่ ย วกับ สิทธิด าน
การรู สิทธิ  การใช
สิทธิ การรักษาสิทธิ 
ขอ งตน เอ ง  ผู อื่ น 
และชุมชน ได 
 
2. สามารถอธิบาย
เกี่ ย วกั บ เส รีภาพ
ของตนเองในการ
แสดงออกที่ไมขัดตอ
ระเบียบ กฎหมาย 
และเปนการละเมิด
สิทธิของผูอื่นได 
 

 1. สามารถอธบิาย
เกี่ยวกบัสิทธิ ของ
ตนเอง ผูอื่น ชุมชน 
และการอยูรวมกันใน
สังคมอยางสันติได 
 
2. สามารถอธบิาย
เกี่ยวกบัเสรีภาพ ของ
ตนเอง ของผูอื่น และ
การอยูรวมกันใน
สังคมอยางสันติได 
เกณฑการผาน 
 
1. อธิบายเกี่ยวกบั
สิทธิของตนเอง ผูอื่น 
ชุมชน และการอยู
รวมกันในสังคมอยาง
สันติไดถูกตองไมนอย
กวารอยละ 80 
2. อธิบายเกี่ยวกบั
เสรีภาพของตนเอง 
ของผูอื่น  และการอยู
รวมกันในสังคมอยาง
สันติไดถูกตองไมนอย
กวารอยละ 80 
 

1. ความหมาย
ของสิทธิและ
เสรีภาพ 
 
2. การรูสิทธิ การ
ใชสิทธิ และการ
รักษาสิทธ ิของ
ตนเอง ผูอื่น และ
ชุมชน 
 
3. การใชเสรีภาพ
ที่ไมละเมิดสิทธิ
ของผูอื่น และ
ชุมชน 
 
4. แนวทางการอยู
รวมกันในสังคม
อยางสันติ 
 

1. การเรียนรูโดย
ใชปญหาเปนฐาน 
(Problem - 
based learning) 
 
2. การเรียนรูโดย
ใชโครงงานเปน
ฐาน (Project – 
based learning) 
 
3. การเรียนรูแบบ
สืบเสาะ 
(Enquiry-based 
learning) 
 
4. การเรียนรูโดย
ใชกรณีศึกษาเปน
ฐาน (Case – 
based learning) 
 

1. วีดิทัศน
สถานการณ
ขาวสาร 
 
2.  คูมือ
พลเมืองที่
เขมแข็งของ 
กกต. 
 
3. เวทีชุมชน 
(หองเรียน 
โรงเรียน หรือ
ชุมชน
ภายนอก) 

1. ประเมินผลการ
เรียนรูของผูเรียน
จาก 
  1.1 วเิคราะห
และออกแบบการ
ปฏิบัติตนที่
แสดงออกถึงการ
เคารพศักด์ิศรี
ความเปนมนุษย 
เคารพสิทธิ 
เสรีภาพ และการ
อยูรวมกันใน
สังคมไทยและ
ประชาคมโลก
อยางสันติ เคารพ
กฎ กติกาของ
สังคมและ
กฎหมาย มี
จิตสํานึกและ
รับผิดชอบตอ
หนาที่ของตนเอง
ในฐานะของ
พลเมืองไทยใน
ระบอบ
ประชาธิปไตย มี
จิตอาสา และจิต
สาธารณะ 

- ใหผูเรียน
สะทอนผลภายใน
กลุม หรือสะทอน
ผลงานของผูเรียน
คนอื่นใน 
การศึกษาคนควา 
การปญหา การ
นําเสนอโครงการ 
ที่พบในชั้นเรียน 
โรงเรียน หรือ
ชุมชน และ
รวมกันหาแนว
ทางการแกปญหา
ในชั้นเรียน 
โรงเรียน หรือ
ชุมชน  
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สมรรถนะ
หลัก 

สมรรถนะรองและ
ยอย  (ถามี) 

คําอธิบาย
สมรรถนะรอง 

หรือยอย 

ตัวบงชี้ของ
สมรรถนะหลัก

และเกณฑ 
การผาน 

ตัวบงชี้ของ
สมรรถนะรองหรือ
ยอยและเกณฑ

การผาน 

เนื้อหา 
(เขียนเปนขอๆ 
ประกอบดวย
หัวขอและ
คําอธิบาย 
พอสังเขป) 

แนวการจัด
กิจกรรมการ
เรียนรูเพ่ือให
เกิดสมรรถนะ 
(รายละเอียด
ทายตาราง)** 

สื่อและ/
หรือแหลง

เรียนรู 

วิธีการวัด
และ

ประเมินผล 

วิธีการสะทอนผล
กลับใหผูเรียน 
(ตามหลักการ

ประเมินผลสะทอน
ผลและพัฒนา) 

 สมรรถนะยอย 
ที่ 6.1.2.  
รูและเขาใจในเสรีภาพ
ของตนเองในการ
แสดงออกที่ไมขัดตอ
ระเบียบ กฎหมาย 
และเปนการละเมิด
สิทธิของผูอื่น 
2.2 ยอมรับและ
ปกปองสิทธิ และ
เสรีภาพของตนเอง 
ผูอื่น และสิทธิชุมชน 
 
สมรรถนะยอย 
ที่ 6.2.1 
แสดงออกถึงการ
ยอมรับสิทธิและ
เสรีภาพของตนเอง 
ผูอื่น และสิทธิชุมชน 
 

1. สามารถปฏิบั ติ
ตนที่แสดงถึ งการ
ยอม รั บ สิท ธิ แ ล ะ
เสรีภาพของตนเอง 
ของผูอื่นและของ
ชุมชนได 
 
2. สามารถปฏบิัติ
ตนที่แสดงถึงการ
ปกปองสิทธิของ
ตนเอง ของผูอื่น 
และของชุมชนได 

1. ไมแสดงออกถึง
การละเมิดสิทธิและ
เสรีภาพของผูอื่น 
และสิทธิชุมชน  
 
2. วิเคราะหและ
ออกแบบแนว
ทางการปกปองสิทธิ
ของตนเอง ผูอื่น 
และชุมชน 
เกณฑการประเมิน 
 

1. วิธีการปกปองสิทธิ
ของตนเอง ผูอื่น และ
ชุมชน 
 

 5. การเรียนรู
สถานการณเปน
ฐาน (Situation – 
based learning) 
 
6. การเรียนรูแบบ
รวมมือ 
(Cooperative  
learning)  
 
7. การเรียนรูแบบ
ประสมประสาน 
(Blended  
learning) 
 

 1.2 การปฏิบัติ
ตนที่แสดงออก
ถึงการเคารพ
ศักด์ิศรีความ
เปนมนุษย 
เคารพสิทธิ 
เสรีภาพ และ
การอยูรวมกัน
ในสังคมไทย
และประชาคม
โลกอยางสันติ 
เคารพกฎ กติกา
ของสังคมและ
กฎหมาย มี
จิตสํานึกและ
รับผิดชอบตอ
หนาที่ของ
ตนเองในฐานะ
ของพลเมือง
ไทยในระบอบ
ประชาธิปไตย 
มีจิตอาสาและ 
จิตสาธารณะ 

- ผูสอนสะทอน
ผลผูเรียนใน
การศึกษาคนควา 
การปญหา การ
นําเสนอโครงการ 
ที่พบในชั้นเรียน 
โรงเรียน หรือ
ชุมชน และ
รวมกันหา 
แนวทางการ
แกปญหาในชั้น
เรียน โรงเรียน 
หรือชุมชน พรอม
ทั้งใหขอเสนอ 
แนะ และ
แนวทางการ
พัฒนา 
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สมรรถนะ
หลัก 

สมรรถนะรองและ
ยอย  (ถามี) 

คําอธิบาย
สมรรถนะรอง 

หรือยอย 

ตัวบงชี้ของ
สมรรถนะหลัก

และเกณฑ 
การผาน 

ตัวบงชี้ของ
สมรรถนะรองหรือ
ยอยและเกณฑ

การผาน 

เนื้อหา 
(เขียนเปนขอๆ 
ประกอบดวย
หัวขอและ
คําอธิบาย 
พอสังเขป) 

แนวการจัด
กิจกรรมการ
เรียนรูเพ่ือให
เกิดสมรรถนะ 
(รายละเอียด
ทายตาราง)** 

สื่อและ/
หรือแหลง

เรียนรู 

วิธีการวัด
และ

ประเมินผล 

วิธีการสะทอนผล
กลับใหผูเรียน 
(ตามหลักการ

ประเมินผลสะทอน
ผลและพัฒนา) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สมรรถนะยอย 
ที่ 6.2.2  
แสดงออกถึงการ
ปกปองสิทธิของ
ตนเอง ผูอื่น และ
ชุมชน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1. ไมมีขอรองเรียน
เกี่ยวกบัการละเมิด
สิทธิและเสรีภาพของ
ผูอื่น และสิทธิชุมชน 
 
2. วิเคราะหและ
ออกแบบแนวทางการ
ปกปองสิทธิของ
ตนเอง ผูอื่น และ
ชุมชน อยูในระดับดี
ขึ้นไป 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. การเรียนรูโดย
ใชปญหาเปนฐาน 
(Problem - 
based learning) 
 
2. การเรียนรูโดย
ใชโครงงานเปน
ฐาน (Project – 
based learning) 
 
3. การเรียนรูแบบ
สืบเสาะ 
(Enquiry-based 
learning) 
 

1. วีดิทัศน
สถานการณ
ขาวสาร 
 
2.  คูมือ
พลเมืองที่
เขมแข็งของ 
กกต. 
 
3. เวทีชุมชน 
(หองเรียน 
โรงเรียน หรือ
ชุมชน
ภายนอก) 

1. ประเมินผล
การเรียนรูของ
ผูเรียนจาก 
  1.1 วเิคราะห
และออกแบบ
การปฏิบัติตนที่
แสดงออกถึง
การเคารพ
ศักด์ิศรีความ
เปนมนุษย 
เคารพสิทธิ 
เสรีภาพ และ
การอยูรวมกัน
ในสังคมไทย
และประชาคม
โลกอยางสันติ 
เคารพกฎ กติกา
ของสังคมและ 

- ใหผูเรียน
สะทอนผลภายใน
กลุม หรือสะทอน
ผลงานของผูเรียน
คนอื่นใน
การศึกษาคนควา 
การปญหา การ
นําเสนอโครงการ   
ที่พบในชั้นเรียน 
โรงเรียน หรือ
ชุมชน 

สมรรถนะหลัก 
ที่ 7 

  เคารพกฎ 
กติกาของ
สังคมและ
กฎหมาย 
 
 
 

สมรรถนะรอง 
 ที่ 7.1 
 รูและเขาใจเกีย่วกับ 
กฎ กติกาของสังคม 
ขอบัญญัติ และ
กฎหมาย 
 

1. สามารถอธบิาย
เกี่ยวกบักฎ กติกา 
และขอบัญญัติ
ชุมชนและสังคมของ
ตนเอง และ
กฎหมายได 
 

 สามารถอธบิาย
เกี่ยวกบักฎ กติกา 
และขอบัญญัติชุมชน
และสังคมของตนเอง 
และกฎหมายได 
เกณฑการประเมิน 
อธิบายเนื้อหาได
ถูกตองไมนอยกวา
รอยละ 80 

1. ความหมาย
ความสําคัญของ
กฎ กติกา 
ขอบัญญัติ และ
กฎหมาย 
 
2. วิธีการและ
ขั้นตอนการ
กําหนดกฎ กติกา 

1. การเรียนรูโดย
ใชปญหาเปนฐาน 
(Problem - 
based learning) 
 
2. การเรียนรูโดย
ใชโครงงานเปน
ฐาน (Project – 
based learning) 

1. วีดิทัศน
สถานการณ
ขาวสาร 
 
2.  คูมือ
พลเมืองที่
เขมแข็งของ 
กกต. 
 

1. ประเมินผล
การเรียนรูของ
ผูเรียนจาก 
  1.1 วเิคราะห
และออกแบบ
การปฏิบัติตนที่
แสดงออกถึง
การเคารพ
ศักด์ิศรีความ

- ใหผูเรียน
สะทอนผลภายใน
กลุม หรือสะทอน
ผลงานของผูเรียน
คนอื่นในการ 
ศึกษาคน ควา 
การปญหา การ
นําเสนอโครงการ  
ที่พบใน 
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สมรรถนะ
หลัก 

สมรรถนะรองและ
ยอย  (ถามี) 

คําอธิบาย
สมรรถนะรอง 

หรือยอย 

ตัวบงชี้ของ
สมรรถนะหลัก

และเกณฑ 
การผาน 

ตัวบงชี้ของ
สมรรถนะรองหรือ
ยอยและเกณฑ

การผาน 

เนื้อหา 
(เขียนเปนขอๆ 
ประกอบดวย
หัวขอและ
คําอธิบาย 
พอสังเขป) 

แนวการจัด
กิจกรรมการ
เรียนรูเพ่ือให
เกิดสมรรถนะ 
(รายละเอียด
ทายตาราง)** 

สื่อและ/
หรือแหลง

เรียนรู 

วิธีการวัด
และ

ประเมินผล 

วิธีการสะทอนผล
กลับใหผูเรียน 
(ตามหลักการ

ประเมินผลสะทอน
ผลและพัฒนา) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 และขอบัญญัติใน
สังคมของตนเอง 
เพื่อใชปฏิบัติ
รวมกัน 

 
3. การเรียนรูแบบ
สืบเสาะ 
(Enquiry-based 
learning) 
 

3. เวทีชุมชน 
(หองเรียน 
โรงเรียน หรือ
ชุมชน
ภายนอก) 

เปนมนุษย 
เคารพสิทธิ 
เสรีภาพ และ
การอยูรวมกัน
ในสังคมไทย
และประชาคม
โลกอยางสันติ 
เคารพกฎ กติกา
ของสังคมและ 

ชั้นเรียน โรงเรียน 
หรือชุมชน และ
รวมกันหาแนว
ทางการแกปญหา
ในชั้นเรียน 
โรงเรียน หรือ
ชุมชน  
 

 สมรรถนะรอง 
ที่ 7.2  
ปฏิบัติตามกฎ กติกา
ของสังคม และ
ขอบัญญัติ ชุมชนและ
สังคมของตนเอง 
 
 

1. สามารถ
แสดงออกในการ
ปฏิบัติตามกฎ 
กติกา และ
ขอบัญญัติ ชุมชน
และสังคมของ
ตนเองได 
 

 1. แสดงออกถึงการ
ปฏิบัติตามกฎ กติกา 
และขอบัญญัติ ชุมชน
และสังคมของตนเอง
ได 
 
เกณฑการประเมิน 
1. ไมถูกตักเตือนหรือ
ลงโทษจากการปฏบิัติ
ที่ผิดกฎ กติกา และ
ขอบัญญัติ ชุมชนและ
สังคม 

     

 สมรรถนะรอง 
ที่ 7.3  
ปฏิบัติตามกฎหมาย 
 

1. สามารถ
แสดงออกในการ
ปฏิบัติตามกฎหมาย
ได 

 1. แสดงออกถึงการ
ปฏิบัติตามกฎ หมาย
อยางนอย4ประเด็น
ดังนี้ 
1.1กฎหมายสิทธิเด็ก 
1.2 กฎหมายจราจร 

 4. การเรียนรูโดย
ใชกรณีศึกษาเปน
ฐาน (Case – 
based learning) 
 
5. การเรียนรู

 กฎหมาย มี
จิตสํานึกและ
รับผิดชอบตอ
หนาที่ของ
ตนเองในฐานะ
ของพลเมืองไทย

- ผูสอนสะทอน
ผลผูเรียนใน
การศึกษาคนควา 
การปญหา การ
นําเสนอโครงการ 
ที่พบในชั้นเรียน 
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สมรรถนะรอง 

หรือยอย 

ตัวบงชี้ของ
สมรรถนะหลัก

และเกณฑ 
การผาน 

ตัวบงชี้ของ
สมรรถนะรองหรือ
ยอยและเกณฑ

การผาน 

เนื้อหา 
(เขียนเปนขอๆ 
ประกอบดวย
หัวขอและ
คําอธิบาย 
พอสังเขป) 

แนวการจัด
กิจกรรมการ
เรียนรูเพ่ือให
เกิดสมรรถนะ 
(รายละเอียด
ทายตาราง)** 

สื่อและ/
หรือแหลง

เรียนรู 

วิธีการวัด
และ

ประเมินผล 

วิธีการสะทอนผล
กลับใหผูเรียน 
(ตามหลักการ

ประเมินผลสะทอน
ผลและพัฒนา) 

1.3 กฎหมาย
คอมพิวเตอร 
1.4 กฎหมายลิขสิทธิ ์
เกณฑการประเมิน 
1. ไมถูกตักเตือนหรือ
ลงโทษจากการปฏบิัติ
ที่ผิดกฎหมาย 

สถานการณเปน
ฐาน (Situation – 
based learning) 
 
6. การเรียนรูแบบ
รวมมือ 
(Cooperative  
learning)  
 
7. การเรียนรูแบบ
ประสมประสาน 
(Blended  
learning) 

ในระบอบ
ประชาธิปไตย มี
จิตอาสา และจิต
สาธารณะ 
  1.2 การปฏิบัติ
ตนที่แสดงออกถึง
การเคารพ
ศักด์ิศรีความเปน
มนุษย เคารพ
สิทธิ เสรีภาพ 
และการอยู
รวมกันใน
สังคมไทยและ
ประชาคมโลก
อยางสันติ เคารพ
กฎ กติกาของ
สังคมและ
กฎหมาย มี
จิตสํานึกและ
รับผิดชอบตอ
หนาที่ของตนเอง
ในฐานะของ
พลเมืองไทยใน
ระบอบ
ประชาธิปไตย มี
จิตอาสา และจิต
สาธารณะ 

โรงเรียน หรือ
ชุมชน และ
รวมกันหา 
แนวทางการ
แกปญหาในชั้น
เรียน โรงเรียน 
หรือชุมชน พรอม
ทั้งใหขอเสนอ 
แนะ และ
แนวทางการ
พัฒนา 
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ตัวบงชี้ของ
สมรรถนะรองหรือ
ยอยและเกณฑ
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เนื้อหา 
(เขียนเปนขอๆ 
ประกอบดวย
หัวขอและ
คําอธิบาย 
พอสังเขป) 

แนวการจัด
กิจกรรมการ
เรียนรูเพ่ือให
เกิดสมรรถนะ 
(รายละเอียด
ทายตาราง)** 

สื่อและ/
หรือแหลง

เรียนรู 

วิธีการวัด
และ

ประเมินผล 

วิธีการสะทอนผล
กลับใหผูเรียน 
(ตามหลักการ

ประเมินผลสะทอน
ผลและพัฒนา) 

 สมรรถนะหลัก 
ที่ 9  
มีจิตอาสา 
และจิต
สาธารณะ 
 

สมรรถนะรอง 
ที่ 9.1  
รูและเขาใจเกี่ยวกับ
การมีจิตอาสา และ
จิตสาธารณะ 
 
สมรรถนะยอย 
ที่ 9.1.1  
รูและเขาใจเกี่ยวกับ
จิตอาสา 
 
สมรรถนะยอย 
ที่ 9.1.2  
รูและเขาใจเกี่ยวกับ
จิตสาธารณะ 
 

1. สรุปอธิบาย
เกี่ยวกบัความหมาย 
ความสําคัญ และ
แนวทางในการ
ปฏิบัติตนเปนผูมีจิต
อาสาได 
 
2. สรุปอธิบาย
เกี่ยวกบัความหมาย 
ความสําคัญ และ
แนวทางในการ
ปฏิบัติตนเปนผูมีจิต
สาธารณะได 
 
 

 1. อธิบายความหมาย
และ ความสําคัญ จิต
อาสาได 
 
2. อธิบายความหมาย
และ ความสําคัญ จิต
สาธารณะได 
 
3. อธิบายแนวทางใน
การปฏิบัติตนเปนผูมี
จิตอาสา และจิต
สาธารณะได 
 
3. อธิบายเนื้อหาได
ถูกตองไมนอยกวา
รอยละ 80 
 

1. ความหมาย
และความสําคัญ  
จิตอาสา   
 
2. ความหมาย
และความสําคัญ 
จิตสาธารณะ 
 
3. คุณลักษณะของผู
มีจิตอาสา และจิต
สาธารณะ 
 
4. คุณธรรม
พื้นฐานของผูมีจิต
อาสา และจิต
สาธารณะ 
 
5. แนวทางในการ
ปฏิบัติตนเปนผูมีจิต
อาสา และจิต
สาธารณะ 
 

1. การเรียนรูโดย
ใชปญหาเปนฐาน 
(Problem - 
based learning)  
 
2. การเรียนรูโดย
ใชโครงงานเปน
ฐาน (Project – 
based learning) 
 
3. การเรียนรูแบบ
สืบเสาะ 
(Enquiry-based 
learning) 
 
4. การเรียนรูโดย
ใชกรณีศึกษาเปน
ฐาน (Case – 
based learning) 
 
5. การเรียนรู
สถานการณเปน
ฐาน (Situation – 
based learning) 

1. วีดิทัศน
สถานการณ
ขาวสาร 
 
2.  คูมือ
พลเมืองที่
เขมแข็งของ 
กกต. 
 
3. เวทีชุมชน 
(หองเรียน 
โรงเรียน หรือ
ชุมชน
ภายนอก) 

1. ประเมินผลการ
เรียนรูของผูเรียน
จาก 
  1.1 วิเคราะห 
และออกแบบการ
ปฏิบัติตนที่
แสดงออกถึงการ
เคารพศักด์ิศรี 
ความเปนมนุษย 
เคารพสิทธิ เสรี 
ภาพ และการอยู
รวมกันในสังคม 
ไทยและประชาคม
โลกอยางสันติ  
เคารพกฎ กติกา
ของสังคม 
และกฎหมาย มี
จิตสํานึกและ
รับผิดชอบตอ
หนาที่ของตนเอง
ในฐานะของ
พลเมืองไทยใน
ระบอบ
ประชาธปิไตย มี
จิตอาสาและ จิต
สาธารณะ 
 

- ใหผูเรียน
สะทอนผลภายใน
กลุม หรือสะทอน
ผลงานของผูเรียน
คนอื่นใน
การศึกษาคนควา 
การปญหา การ
นําเสนอโครงการ 
ที่พบในชั้นเรียน 
โรงเรียน หรือ
ชุมชน และ
รวมกันหาแนว
ทางการแกปญหา
ในชั้นเรียน 
โรงเรียน หรือ
ชุมชน 
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ตัวบงชี้ของ
สมรรถนะหลัก

และเกณฑ 
การผาน 

ตัวบงชี้ของ
สมรรถนะรองหรือ
ยอยและเกณฑ

การผาน 

เนื้อหา 
(เขียนเปนขอๆ 
ประกอบดวย
หัวขอและ
คําอธิบาย 
พอสังเขป) 

แนวการจัด
กิจกรรมการ
เรียนรูเพ่ือให
เกิดสมรรถนะ 
(รายละเอียด
ทายตาราง)** 

สื่อและ/
หรือแหลง

เรียนรู 

วิธีการวัด
และ

ประเมินผล 

วิธีการสะทอนผล
กลับใหผูเรียน 
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ประเมินผลสะทอน
ผลและพัฒนา) 

 สมรรถนะรอง 
ที่ 9.2  
ปฏิบัติตนที่แสดงออก
ถึงการมีจิตอาสา โดย
การชวยเหลือผูอื่นโดย
ไมหวังผลตอบแทน 
 
สมรรถนะรอง 
ที่ 9.3  
มีความ สามารถที่จะ
ปฏิบัติตนเพื่อ
แสดงออกถึงการมีจิต
สาธารณะ 
 

1. การแสดงออกถึง
ความสนใจและ
เสนอตนเอง ในการ
ชวยเหลือ ชวย
แกปญหาใหผูอื่น 
ชุมชน และสังคม 
โดยไมหวัง
ผลตอบแทน 
 

 1. แสดงออกถึงความ
สนใจและเสนอตนเอง 
ในการชวยเหลือ ชวย
แกปญหาใหผูอื่น 
ชุมชน และสังคม โดย
ไมหวังผลตอบแทน 
เกณฑการประเมิน 
 
2. จัดหรือเขารวม
โครงการ/กิจกรรมจิต
อาสา หรือจิต
สาธารณะ อยางนอย 
1 คร้ัง 

1. วิธีการจัดทํา
โครงการ/
กิจกรรม จิตอาสา 
หรือจิตสาธารณะ 
 

6. การเรียนรูแบบ
รวมมือ 
(Cooperative  
learning)  
 
7. การเรียนรูแบบ
ประสมประสาน 
(Blended  
learning) 
 

 1.2 การปฏิบัติตน
ที่แสดงออกถึงการ
เคารพศักด์ิศรี
ความเปนมนุษย 
เคารพสิทธิ 
เสรีภาพ และการ
อยูรวมกันใน
สังคมไทยและ
ประชาคมโลก
อยางสันติ เคารพ
กฎ กติกาของ
สังคมและ
กฎหมาย มี
จิตสํานึกและ
รับผิดชอบตอ
หนาที่ของตนเอง
ในฐานะของ
พลเมืองไทยใน
ระบอบ
ประชาธิปไตย  
มีจิตอาสาและ  
จิตสาธารณะ 
 
 
 
 
 

- ผูสอนสะทอน
ผลผูเรียนใน
การศึกษาคนควา 
การปญหา การ
นําเสนอโครงการ 
ที่พบในชั้นเรียน 
โรงเรียน หรือ
ชุมชน และ
รวมกันหา 
แนวทางการ
แกปญหาในชั้น
เรียน โรงเรียน 
หรือชุมชน พรอม
ทั้งให
ขอเสนอแนะ และ
แนวทางการ
พัฒนา 
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สมรรถนะรอง 

หรือยอย 

ตัวบงชี้ของ
สมรรถนะหลัก

และเกณฑ 
การผาน 

ตัวบงชี้ของ
สมรรถนะรองหรือ
ยอยและเกณฑ

การผาน 

เนื้อหา 
(เขียนเปนขอๆ 
ประกอบดวย
หัวขอและ
คําอธิบาย 
พอสังเขป) 

แนวการจัด
กิจกรรมการ
เรียนรูเพ่ือให
เกิดสมรรถนะ 
(รายละเอียด
ทายตาราง)** 

สื่อและ/
หรือแหลง

เรียนรู 

วิธีการวัด
และ

ประเมินผล 

วิธีการสะทอนผล
กลับใหผูเรียน 
(ตามหลักการ

ประเมินผลสะทอน
ผลและพัฒนา) 

 สมรรถนะยอย 
ที่ 9.3.1  
ปกปอง  คุมครอง 
ดูแลประโยชน และ
ความเปนธรรมของ
สังคม 
 
สมรรถนะยอย 
ที่ 9.3.2  
ติดตาม และ
ตรวจสอบการทํางาน
ของหนวยงานรัฐ 
เอกชน และประชา
สังคม ทั้งในระดับ
ชุมชน ทองถิ่น สังคม 
และประเทศ 
 

1. สามารถวิเคราะห 
ออกแบบ และจัด
กิจกรรม/โครงงาน 
 ที่แสดงถึงการมีจิต
สาธารณะ ในการ
ปกปอง  คุมครอง ดูแล
ประโยชน และความ
เปนธรรมของสังคมได 
 
2. สามารถ 
วิเคราะห และออก 
แบบ ในการติดตาม 
และตรวจ สอบการ
ทํางานของหนวยงาน
รัฐ เอกชน และประชา
สังคมทั้งใน ระดับ
ชุมชน ทองถิ่นสังคม 
และประเทศได 

 1. วิเคราะห ออกแบบ 
และจัดกิจกรรม/
โครงงาน ที่แสดงถึง
การมีจิตสาธารณะ ใน
การปกปอง  คุมครอง 
ดูแลประโยชน และ
ความเปนธรรมของ
สังคมได 
 
เกณฑการประเมิน 
ประเมินผลการ
วิเคราะห ออกแบบ 
หรือจัดกิจกรรม/
โครงการ อยูในระดับ
ดี 
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วิชา     ศาสตรพระราชาเพ่ือการพัฒนาทองถิ่น 
รหัส คําอธิบายรายวิชา น (ท-ป-ศ) 
0002324 ศึกษาแนวคิด และหลักการของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ประยุกตใชหลักการทรงงาน หลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง และแนวคิดการพัฒนาแบบยั่งยืนในชีวิตประจําวันได วิเคราะหยุทธศาสตรฉลาดรูเพ่ือการพัฒนาชุมชนตนแบบ
ตามศาสตรพระราชาสูการพัฒนาอยางเปนรูปธรรม และรวมมือกันทํางานโดยบูรณาการแบบองครวมกับทีมภาคีเครือขา 

3 (2-2-5) 

 

สมรรถนะ
หลัก 

สมรรถนะ
รองและ

ยอย  (ถามี) 

คําอธิบาย
สมรรถนะรอง 

หรือยอย 

ตัวบงชี้ของ
สมรรถนะ
หลักและ
เกณฑ 

การผาน 

ตัวบงชี้ของ
สมรรถนะรอง
หรือยอยและ
เกณฑการผาน 

เนื้อหา 
(เขียนเปน

ขอๆ 
ประกอบดวย
หัวขอและ
คําอธิบาย 
พอสังเขป) 

แนวการจัด
กิจกรรมการ
เรียนรูเพ่ือให
เกิดสมรรถนะ 
(รายละเอียด

ดานทาย
ตาราง)** 

สื่อและ/หรือแหลง
เรียนรู 

วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

วิธีการ
สะทอนผล

กลับใหผูเรียน 
(ตามหลักการ
ประเมินผล

สะทอนผลและ
พัฒนา) 

สมรรถนะหลัก
ที่ 20.  
อธิบายแนวคิด 
และหลักการ
ของโครง การ
อันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ  

สมรรถนะรอง
ที่ 20.1.  
ศึกษาแนวคิด 
และหลักการ
ของโครงการ
อันเนื่องมา 
จากพระราช 
ดําริ 

1. บอกแนวคิดและ
หลักการของโครงการ
อันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ  
 
2. บอกสถานที่ต้ัง 
ของโครงการอัน
เนื่องมาจาก
พระราชดําริในพื้นที่ 
หรือพี้นที่ใกลเคียงได 
 
3. สืบคนขอมูลตาง ๆ 
จากตํารา งานวจิัย 
เคร่ืองมือ แหลง
เรียนรู และการลง
พื้นที่ชุมชนไดอยาง
หลากหลาย 

1.สามารถ
อธิบายแนวคิด 
และหลักการ
ของโครงการ
อันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ 
โดยระดับ
คะแนนรอยละ 
80 ขึ้นไป 
แปลวา ผาน 
(Rubric score) 

1. บอกแนวคิด
และหลักการของ
โครงการอัน
เนื่องมาจาก
พระราชดําริ  
โดยระดับคะแนน
รอยละ 80 ขึ้นไป 
แปลวา ดีมาก 
(Rubric score) 
 
2. บอกสถานที่ต้ัง 
ของโครงการอัน
เนื่องมาจาก
พระราชดําริใน
พื้นที่ หรือพื้นที่
ใกลเคียงไดอยาง
นอย 1โครงการ 

1. แนวคิด และ
หลักการของ
โครงการอัน
เนื่องมาจาก
พระราชดําริ 
  

1. การเรียนรูแบบ
ใชชุมชนเปนฐาน 
(Community -
based learning) 
 
2. การเรียนรูแบบ
รวมมือ 
(Cooperative 
learning) 
 

3. การเรียนรูโดยใช
ปญหาเปนฐาน 
(Problem - 
based learning) 

ส่ือ 
1. รูปภาพโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริ 
 
2. วิดีโอโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริ 
 
3. ใบความรู เร่ือง 
โครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ 
 
แหลงเรยีนรู 
1. โครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริ
ในพื้นที่ หรือพื้นที่
ใกลเคียง 

การวัดผล 
1. วัดผลจากการ
บอกแนวคิดและ
หลักการของ
โครงการอัน
เนื่องมาจาก
พระราชดําริ  
 
2. วัดผลจากการ
บอกสถานที่ต้ัง 
ของโครงการอัน
เนื่องมาจาก
พระราชดําริใน
พื้นที่ หรือพื้นที่
ใกลเคียงได 

1. AAR การ
สะทอนกลับ
รายบคุคล 
 
2. Creative 

Discussion การ
สนทนาเพื่อ
สรางสรรค 
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สมรรถนะ
หลัก 

สมรรถนะ
รองและ

ยอย  (ถามี) 

คําอธิบาย
สมรรถนะรอง 

หรือยอย 

ตัวบงชี้ของ
สมรรถนะ
หลักและ
เกณฑ 

การผาน 

ตัวบงชี้ของ
สมรรถนะรอง
หรือยอยและ
เกณฑการผาน 

เนื้อหา 
(เขียนเปน

ขอๆ 
ประกอบดวย
หัวขอและ
คําอธิบาย 
พอสังเขป) 

แนวการจัด
กิจกรรมการ
เรียนรูเพ่ือให
เกิดสมรรถนะ 
(รายละเอียด

ดานทาย
ตาราง)** 

สื่อและ/หรือแหลง
เรียนรู 

วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

วิธีการ
สะทอนผล

กลับใหผูเรียน 
(ตามหลักการ
ประเมินผล

สะทอนผลและ
พัฒนา) 

    3. สืบคนขอมูลตาง 
ๆ จากตํารา 
งานวิจัย เคร่ืองมือ 
แหลงเรียนรู และ
การลงพื้นที่ชุมชน
ไดอยางหลากหลาย
อยางนอย 2 
แหลงขอมูล 

   3. วัดผลจากการ
สืบคนขอมูลตาง ๆ 
จากตํารา งานวจิัย 
เคร่ืองมือ แหลง
เรียนรู และการลง
พื้นที่ชุมชนไดอยาง
หลากหลาย 
การประเมินผล 

ประเมินโดยแบง 
เปน 10 ระดับ A, 
B+, B, C+, C, D+, 
D, E, W และ I 
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สมรรถนะ
หลัก 

สมรรถนะ
รองและ

ยอย  (ถามี) 

คําอธิบาย
สมรรถนะรอง 

หรือยอย 

ตัวบงชี้ของ
สมรรถนะ
หลักและ
เกณฑ 

การผาน 

ตัวบงชี้ของ
สมรรถนะรอง
หรือยอยและ
เกณฑการผาน 

เนื้อหา 
(เขียนเปน

ขอๆ 
ประกอบดวย
หัวขอและ
คําอธิบาย 
พอสังเขป) 

แนวการจัด
กิจกรรมการ
เรียนรูเพ่ือให
เกิดสมรรถนะ 
(รายละเอียด

ดานทาย
ตาราง)** 

สื่อและ/หรือแหลง
เรียนรู 

วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

วิธีการ
สะทอนผล

กลับใหผูเรียน 
(ตามหลักการ
ประเมินผล

สะทอนผลและ
พัฒนา) 

 สมรรถนะรอง
ที่ 20.2. 
อธิบายแนวคิด 
และหลักการ
ของโครงการ
อันเนื่องมา 
จากพระราช 
ดําริ 

1. อธิบายแนวคิด 
และหลักการของ
โครงการอัน
เนื่องมาจาก
พระราชดําริได   
 
2. บอก และอธิบาย
ผลที่เกิดขึ้นจากการ
ต้ังโครงการอัน
เนื่องมาจาก
พระราชดําริ 

 1. อธิบายแนวคิด 
และหลักการของ
โครงการอัน
เนื่องมาจาก
พระราชดําริได
อยางนอย 1 
โครงการ 
 

2. บอก และ
อธิบายผลที่เกิดขึ้น
จากการต้ังโครงการ
อันเนื่องมาจาก
พระราชดําริใน
พื้นที่ หรือพื้นที่
ใกลเคียงไดอยาง
นอย 1 โครงการ 

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

1. การเรียนรู
แบบใชชุมชน
เปนฐาน 
(Community -
based 
learning) 
 
2. การเรียนรู
แบบรวมมือ 
(Cooperative 
learning) 
 

3. การเรียนรูโดย
ใชปญหาเปนฐาน 
(Problem - 
based learning) 

สื่อ 
1. รูปภาพโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริ 
2. วิดีโอโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริ 
3. ใบความรู เร่ือง 
โครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ 
 
แหลงเรยีนรู 
1. โครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริ
ในพื้นที่ หรือพื้นที่
ใกลเคียง 

การวัดผล 
1. วัดผลจากการ
บอกแนวคิดและ
หลักการของ
โครงการอัน
เนื่องมาจาก
พระราชดําริ  
 
2. วัดผลจากการ
บอกผลที่เกิดจาก
การต้ังโครงการ
อันเนื่องมาจาก
พระราชดําริใน
พื้นที่ หรือพื้นที่
ใกลเคียงได 

 

1. AAR การ
สะทอนกลับ
รายบคุคล 
 

2. Creative 
Discussion การ
สนทนาเพื่อ
สรางสรรค 

สมรรถนะหลัก
ที่ 21. 
ประยุกตใช
หลักการทรง
งาน หลัก
ปรัชญา
เศรษฐกิจ

สมรรถนะรอง
ที่ 21.1  
ศึกษาหลักการ
ทรงงาน หลัก
ปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียง และ

1. อธิบายหลักการ
ทรงงาน หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
และแนวคิดการ
พัฒนาแบบยั่งยืนได 
 
2. เชื่อมโยงหลักการ

1.ประยุกตใช
หลักการทรงงาน 
หลักปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียง และ
แนวคิดการ
พัฒนาแบบยั่งยืน

1. อธิบาย
หลักการทรงงาน 
หลักปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียง และ
แนวคิดการ
พัฒนาแบบยั่งยืน

1. หลักการ 
ทรงงาน  
 
2. หลักปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียง 
 

1. การเรียนรู
แบบใชชุมชน
เปนฐาน 
(Community -
based 
learning) 
 

ส่ือ 
1. ใบความรู เร่ือง 
หลักการทรงงาน หลัก
ปรัชญาเศรษฐกจิ
พอเพียง และแนวคิด
การพัฒนาแบบยั่งยืน 
 

การวัดผล 
1. วัดผลจากการ
บอกแนวคิดและ
หลักการของ
โครงการอัน
เนื่องมาจาก
พระราชดําริ  

1. AAR การ
สะทอนกลับ
รายบคุคล 
 

2. Creative 
Discussion การ
สนทนาเพื่อ
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สมรรถนะ
หลัก 

สมรรถนะ
รองและ

ยอย  (ถามี) 

คําอธิบาย
สมรรถนะรอง 

หรือยอย 

ตัวบงชี้ของ
สมรรถนะ
หลักและ
เกณฑ 

การผาน 

ตัวบงชี้ของ
สมรรถนะรอง
หรือยอยและ
เกณฑการผาน 

เนื้อหา 
(เขียนเปน

ขอๆ 
ประกอบดวย
หัวขอและ
คําอธิบาย 
พอสังเขป) 

แนวการจัด
กิจกรรมการ
เรียนรูเพ่ือให
เกิดสมรรถนะ 
(รายละเอียด

ดานทาย
ตาราง)** 

สื่อและ/หรือแหลง
เรียนรู 

วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

วิธีการ
สะทอนผล

กลับใหผูเรียน 
(ตามหลักการ
ประเมินผล

สะทอนผลและ
พัฒนา) 

พอเพียง และ
แนวคิดการ
พัฒนาแบบ
ยั่งยืนใน
ชีวิตประจําวัน
ได 

แนวคิดการ
พัฒนาแบบ
ยั่งยืน 

ทรงงาน หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
และแนวคิดการ
พัฒนาแบบยั่งยืนได 
 
3. สืบคนตัวอยางการ
ดําเนินชีวิตตาม
หลักการทรงงาน 
หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
และแนวคิดการ
พัฒนาแบบยั่งยืน 
และนําไปประยกุตใช
ในชีวิตประจําวันได 

ในชีวิตประจําวัน
ไดอยางนอย 1 
เร่ือง 

ได ระดับคะแนน
รอยละ 80 ขึ้น
ไป แปลวา ดี
มาก 
(Rubric score) 
 
2. เชื่อมโยง
หลักการทรงงาน 
หลักปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียง และ
แนวคิดการ
พัฒนาแบบยั่งยืน
ไดอยางนอย 2 
ประเด็นขึ้นไป 

 

3. แนวคิดการ
พัฒนาแบบ
ยั่งยืน 

2. การเรียนรู
แบบรวมมือ 
(Cooperative 
learning) 
 

3. การเรียนรูโดย
ใชปญหาเปนฐาน 
(Problem - 
based learning) 

2.  2. วัดผลจากการ
บอกสถานที่ต้ัง 
ของโครงการอัน
เนื่องมาจาก
พระราชดําริใน
พื้นที่ หรือพื้นที่
ใกลเคียงได 

 

สรางสรรค 
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วิชา     การสรางเสริมและดูแลสุขภาวะ 
รหัส คําอธิบายรายวิชา น (ท-ป-ศ) 
0003109 สืบคน วิเคราะห สรุปการสรางเสริมและดูแลสุขภาวะ ความสําคัญของกีฬาและนันทนาการ และนโยบายสาธารณะ

เพ่ือการสงเสริมสุขภาพ การออกแบบและจัดกิจกรรมการสรางเสริมและดูแลสุขภาวะทางกาย จิต สังคมและปญญา 
การออกแบบกีฬาและนันทนาการในการจัดการเรียนรู ความพรอมในสรางเสรมิและดูแลสุขภาวะในดานท่ีสําคัญ   

3 (2-2-5) 

          

สมรรถนะ
หลัก 

สมรรถนะรอง
และยอย  (ถา

มี) 

คําอธิบาย
สมรรถนะรอง 

หรือยอย 

ตัวบงชี้ของ
สมรรถนะหลัก

และเกณฑ 
การผาน 

ตัวบงชี้ของ
สมรรถนะรอง
หรือยอยและ
เกณฑการ

ผาน 

เนื้อหา 
(เขียนเปนขอๆ 
ประกอบดวย
หัวขอและ
คําอธิบาย 
พอสังเขป) 

แนวการจัด
กิจกรรมการ

เรียนรูเพ่ือใหเกิด
สมรรถนะ 

(รายละเอียดดาน
ทายตาราง)** 

สื่อและ/
หรือแหลง

เรียนรู 

วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

วิธีการ
สะทอนผล

กลับใหผูเรียน 
(ตามหลัก 

การประเมินผล
สะทอนผลและ

พัฒนา) 
สมรรถนะหลัก 
ที่ 10 
มีความรู และ
ความเขาใจ
การสรางเสริม
และดูแลสุข
ภาวะ 

สมรรถนะรอง 
ที 10.1  
มีความสามารถ
ในการอภิปราย
และสรุปความรู 
ความเขาใจ
เกี่ยวกบัสุขภาวะ
ไดแก  ทาง
รางกาย จิตใจ  
ปญญา และ
สังคม รวมทั้ง 4 
กลยุทธ ในการ
จัดการ ไดแก 
การสรางเสริมสุข
ภาวะ การ
ปองกันโรคและ
ภัยสุขภาพ  การ

1.  อภิปราย/
อธิบายและสรุป
ความรู ความเขาใจ
เกี่ยวกบัสุขภาวะใน
ภาพรวม 
 
2. อภิปราย/
อธิบายและสรุป
ความรู ความเขาใจ 
เกี่ยวกบัโรคและภยั
สุขภาพที่สําคัญ
ของเด็กและ
เยาวชน โดยเฉพาะ
อยางยิ่ง การทอง
ไมพรอม ยาเสพติด 
โรคติดตอทาง
เพศสัมพันธ และ

1.อภิปราย/อธิบาย
และสรุปความรู 
ความเขาใจการ
สรางเสริมและดูแล
สุขภาวะ  ถูกตอง
ไมนอยกวารอยละ 
80 

1. อภิปราย/
อธิบายและสรุป
ความรู ความ
เขาใจรูเกี่ยวกับ
สุขภาวะอยาง
เปนระบบและ
สรุปความเขาใจ
เกี่ยวกบัโรค และ
ภัยสุขภาพที่
สําคัญของเด็ก
และเยาวชน
โดยเฉพาะอยาง
ยิ่ง การทองไม
พรอม ยาเสพติด 
โรคติดตอทาง
เพศสัมพันธ และ
เอดส สภาวะ

1. ระบุแนวทาง
เกี่ยวกบัสุขภาวะ
อยางเปนระบบและ
สรุปความเขาใจ
เกี่ยวกบัโรค และภัย
สุขภาพที่สําคัญของ
เด็กและเยาวชน 
 
2. ศึกษาแนวทางที่
เหมาะสมในการมี
พฤติกรรมปองกัน 
สรางเสริมและดูแล
สุขภาพ 
 
3. วิเคราะหและ
นําเสนอแนวทาง
เกี่ยวกบัโรค และภัย

- กิจกรรมวิเคราะห
ตนเอง 
- กิจกรรมศึกษา 
วิเคราะหกรณี
ตัวอยางดานการ
ปองกัน สรางเสริม 
และดูแลสุขภาวะ 
- ศึกษา สังเคราะห
แนวคิด/วิธกีาร
เกี่ยวกบัโรค และภัย
สุขภาพที่สําคัญของ
เด็กและเยาวชน
โดยเฉพาะอยางยิ่ง 
การทองไมพรอม ยา
เสพติด โรคติดตอ
ทางเพศสัมพันธ และ
เอดส สภาวะอวน 

1. ส่ือบุคคล 
2. กรณี 
ศึกษา 
3. โรง เรียน 
4. ชุมชน 
5. สถาน 
การณจริง 
6. ศึกษาดูงาน 
7. คลิปวิดีโอ 
 

1.1. ประเมิน
จากคําถาม-ตอบ 
และการรายงาน
ในชั้นเรียน 
ระหวางที่มีการ
จัดกิจกรรมการ
เรียนการสอน 
1.2. ประเมิน
จากการเขียน
รายงานกลุม 
เร่ือง การศึกษา
แหลงเรียนรู ที่เส
รางเสริมสุข
ภาวะ 

1. AAR การ
สะทอนกลับ
รายบคุคล 
 
2. Creative 
Discussion 
การสนทนา
เพื่อสรางสรรค 
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สมรรถนะ
หลัก 

สมรรถนะรอง
และยอย  (ถา

มี) 

คําอธิบาย
สมรรถนะรอง 

หรือยอย 

ตัวบงชี้ของ
สมรรถนะหลัก

และเกณฑ 
การผาน 

ตัวบงชี้ของ
สมรรถนะรอง
หรือยอยและ
เกณฑการ

ผาน 

เนื้อหา 
(เขียนเปนขอๆ 
ประกอบดวย
หัวขอและ
คําอธิบาย 
พอสังเขป) 

แนวการจัด
กิจกรรมการ

เรียนรูเพ่ือใหเกิด
สมรรถนะ 

(รายละเอียดดาน
ทายตาราง)** 

สื่อและ/
หรือแหลง

เรียนรู 

วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

วิธีการ
สะทอนผล

กลับใหผูเรียน 
(ตามหลัก 

การประเมินผล
สะทอนผลและ

พัฒนา) 
ดูแลรักษา และ
การฟนฟูสุข
ภาวะ 

เอดส สภาวะอวน 
และสุขภาพจิต 

อวน และ
สุขภาพ จิต 
ถูกตองไมนอย
กวารอยละ 80 
 
2. สามารถเลือก
แนวทางที่
เหมาะสมในการมี
พฤติกรรมปองกัน 
สรางเสริมและ
ดูแลสุขภาวะ ถกู 
ตองไมนอยกวา 
รอยละ 80 
 
 

สุขภาพที่สําคัญของ
เด็กและเยาวชน
โดยเฉพาะอยางยิ่ง 
การทองไมพรอม ยา
เสพติด โรคติดตอทาง
เพศสัมพันธ และ
เอดส สภาวะอวน 
และสุขภาพจิต 

และสุขภาพจิต 

      3.แนวทาง/วิธกีารที่
เหมาะสมในการมี
พฤติกรรมปองกัน 
สรางเสริมและดูแล
สุขภาวะ 

1. ศึกษา สังเกต 
ในสภาพจริง
แหลงเรียนรูที่
เกี่ยวของกับการ
โรคติดตอทาง
เพศ สัมพันธ 
และเอดส 
สภาวะอวน 
และสุขภาพจิต 
2. ใชกระบวน 

1.3. ประเมิน
จากกระบวนการ
ทํางานและผล 
สําเร็จของงานที่
แสดงใหเห็นถึง
ความรับผิดชอบ
และการทํางาน
เปนทีม 
 

1. AAR การ
สะทอนกลับ
รายบคุคล 
2. Creative 
Discussion 
การสนทนา
เพื่อสรางสรรค 
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สมรรถนะ
หลัก 

สมรรถนะรอง
และยอย  (ถา

มี) 

คําอธิบาย
สมรรถนะรอง 

หรือยอย 

ตัวบงชี้ของ
สมรรถนะหลัก

และเกณฑ 
การผาน 

ตัวบงชี้ของ
สมรรถนะรอง
หรือยอยและ
เกณฑการ

ผาน 

เนื้อหา 
(เขียนเปนขอๆ 
ประกอบดวย
หัวขอและ
คําอธิบาย 
พอสังเขป) 

แนวการจัด
กิจกรรมการ

เรียนรูเพ่ือใหเกิด
สมรรถนะ 

(รายละเอียดดาน
ทายตาราง)** 

สื่อและ/
หรือแหลง

เรียนรู 

วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

วิธีการ
สะทอนผล

กลับใหผูเรียน 
(ตามหลัก 

การประเมินผล
สะทอนผลและ

พัฒนา) 
การเรียนรูแบบ
Research-
based 
Learning and 
Com munity-
based 
Learning ใน
การ ศึกษา วิจัย
จากภูมิปญญา
ทอง ถิ่นในดาน
การปองกัน 
สรางเสริมและ
ดูแลสุขภาวะ 
 

สมรรถนะหลัก 
ที่ 11.  
มีความ 
สามารถในการ
ออกแบบและ
จัดกิจกรรมการ
สรางเสริมและ
ดูแลสขุภาวะ
ในการจัดการ
เรียนรู 

สมรรถนะรอง 
ที่ 11.1  
มีความสามารถ
ในการออกแบบ
และจัดกิจกรรม 
ดานสุขภาวะ 4 
มิติ ในสถาน 
ศึกษาและชุมชน 

1.ความสามารถใน
การออกแบบและ
จัดกิจกรรม ดาน
สุขภาวะ 4 มิติ ใน
สถานศึกษาและ
ชุมชน 
- 

1.มีความสามารถ
ในการออกแบบ
และจัดกิจกรรม
การสรางเสริมและ
ดูแลสุขภาวะใน
การจัดกิจกรรมการ
เรียนรู ดานสุข
ภาวะ 4 มิติ ใน
สถานศึกษาและ
ชุมชน ไดถูกตองไม
นอยกวา รอยละ 

1. การออกแบบ
เร่ือง และจัด
กิจกรรมการ
สรางเสริมและ
ดูแลสุขภาวะใน
การจัดกิจกรรม
การเรียนรู ดาน
สุขภาวะ 4 มิติ 
เหมาะสมตอ
ตนเองและ
ทองถิ่น/ชุมชน

1. วิเคราะหและ
ออกแบบแนวทางจัด
กิจกรรมการสราง
เสริมและดูแลสุข
ภาวะในการจัด
กิจกรรมการเรียนรู 
ดานสุขภาวะ 4 มิติ
เหมาะ สมตอตนเอง
และทองถิ่น/ชุมชน
อยางสรางสรรค 
 

- จัดกจิกรรมการ
เรียนรูโดยใชปญหา
เปนฐาน PBL 
- จัดกจิกรรมการ
เรียนรูโดยใช 
Project-based 
Learning 
- จัดทําแผน พัฒนา
สุขภาวะของตนเอง 
(Individual Heathy 
Plan : IHP) 

1. ส่ือบุคคล 
2. กรณี ศึกษา 
3. โรง เรียน 
4. ชุมชน 
5. สถาน 
การณจริง 
6. ศึกษาดูงาน 
7. คลิปวิดีโอ 
 

1.1. ประเมิน
จากคําถาม-ตอบ 
และการรายงาน
ในชั้นเรียน 
ระหวางที่มีการ
จัดกิจกรรมการ
เรียน 
การสอน 
1.2. ประเมิน
จากการเขียน
รายงานกลุม 

1. AAR การ
สะทอนกลับ
รายบคุคล 
 
2. Creative 
Discussion 
การสนทนา
เพื่อสรางสรรค 
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สมรรถนะ
หลัก 

สมรรถนะรอง
และยอย  (ถา

มี) 

คําอธิบาย
สมรรถนะรอง 

หรือยอย 

ตัวบงชี้ของ
สมรรถนะหลัก

และเกณฑ 
การผาน 

ตัวบงชี้ของ
สมรรถนะรอง
หรือยอยและ
เกณฑการ

ผาน 

เนื้อหา 
(เขียนเปนขอๆ 
ประกอบดวย
หัวขอและ
คําอธิบาย 
พอสังเขป) 

แนวการจัด
กิจกรรมการ

เรียนรูเพ่ือใหเกิด
สมรรถนะ 

(รายละเอียดดาน
ทายตาราง)** 

สื่อและ/
หรือแหลง

เรียนรู 

วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

วิธีการ
สะทอนผล

กลับใหผูเรียน 
(ตามหลัก 

การประเมินผล
สะทอนผลและ

พัฒนา) 
80 อยางสรางสรรค 

ไดถูกตองไมนอย
กวา รอยละ 80 

2. วิเคราะห/
สังเคราะหและ
ออกแบบแนวทางจัด
กิจกรรมการสราง
เสริมและดูแลสุข
ภาวะในการจัดการ
เรียนรูในชุมชนอยาง
สรางสรรค 

- จัดทําแผน พัฒนา
สุขภาวะของทองถิ่น/
ชุมชน (Com 
munity Heathy 
Plan : CHP) 

เร่ือง การศึกษา
แหลงเรียนรู ที่เส
รางเสริมสุข
ภาวะ 
1.3. ประเมิน
จากกระบวน 
การทํางานและ
ผลสําเร็จของ
งานที่แสดงให
เห็นถึงความรับ 
ผิดชอบและการ
ทํางานเปนทีม 
 

สมรรถนะหลัก
ที่ 12. 
มีความพรอม
ในการสราง
เสริมและดูแล
สุขภาวะ ใน
ดานที่สําคัญ 

สมรรถนะรอง 
ที่ 12.1  
มีความพรอมใน
การปองกันและ
เขาถึงบริการ
เกี่ยวกบัโรคและ
ภัยสุขภาพที่
สําคัญของเด็ก
และเยาวชน 
โดยเฉพาะอยาง
ยิ่ง การทองไม
พรอม ยาเสพติด 

1.ความพรอมใน
การปองกันและ
เขาถึงบริการ
เกี่ยวกบัโรคและภยั
สุขภาพที่สําคัญ
ของเด็กและ
เยาวชน 
 

1.อภิปราย/อธิบาย
ความพรอมในการ
สรางเสริมและดูแล
สุขภาวะ ในดานที่
สําคัญตอการ
ปองกันและเขาถึง
บริการ เกีย่วกบั
โรคและภัยสุขภาพ
ที่สําคัญของเด็ก
และเยาวชน 
โดยเฉพาะอยางยิ่ง 
การทองไมพรอม 

1.อภิปราย/
อธิบายการสราง
เสริมและดูแลสุข
ภาวะ ที่สําคัญ
ตอการปองกัน
และเขาถึง
บริการ เกีย่วกบั
โรคและภัย
สุขภาพที่สําคัญ
ของเด็กและ
เยาวชน 
โดยเฉพาะอยาง

1. ความสําคัญ ของ
ความพรอมในการ
ปองกันและเขาถึง
บริการเกี่ยวกับโรค
และภัยสุขภาพที่
สําคัญของเด็กและ
เยาวชน  
 
2. การปองกันและ
เขาถึงบริการ 
เกี่ยวกบัโรคและภยั
สุขภาพที่สําคัญของ

- กิจกรรมวิเคราะห
ตนเอง 
- กิจกรรมศึกษา 
วิเคราะหกรณี
ตัวอยางดานการ
ปองกัน สรางเสริม 
และดูแลสุขภาวะ 
- ศึกษา สังเคราะห
แนวคิด/วิธกีาร
เกี่ยวกบัโรค และภัย
สุขภาพที่สําคัญของ
เด็กและเยาวชน

1. ส่ือบุคคล 
2. กรณี ศึกษา 
3. โรง เรียน 
4. ชุมชน 
5. สถาน 
การณจริง 
6. ศึกษาดูงาน 
7. คลิปวิดีโอ 
 

1.1. ประเมิน
จากคําถาม-ตอบ 
และการรายงาน
ในชั้นเรียน 
ระหวางที่มีการ
จัดกิจกรรมการ
เรียนการสอน 
1.2. ประเมิน
จากการเขียน
รายงานกลุม 
เร่ืองการศึกษา
แหลงเรียนรู ที่เส

1. AAR การ
สะทอนกลับ
รายบคุคล 
 
2. Creative 
Discussion 
การสนทนา
เพื่อสรางสรรค 
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สมรรถนะ
หลัก 

สมรรถนะรอง
และยอย  (ถา

มี) 

คําอธิบาย
สมรรถนะรอง 

หรือยอย 

ตัวบงชี้ของ
สมรรถนะหลัก

และเกณฑ 
การผาน 

ตัวบงชี้ของ
สมรรถนะรอง
หรือยอยและ
เกณฑการ

ผาน 

เนื้อหา 
(เขียนเปนขอๆ 
ประกอบดวย
หัวขอและ
คําอธิบาย 
พอสังเขป) 

แนวการจัด
กิจกรรมการ

เรียนรูเพ่ือใหเกิด
สมรรถนะ 

(รายละเอียดดาน
ทายตาราง)** 

สื่อและ/
หรือแหลง

เรียนรู 

วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

วิธีการ
สะทอนผล

กลับใหผูเรียน 
(ตามหลัก 

การประเมินผล
สะทอนผลและ

พัฒนา) 
โรคติดตอทาง
เพศสัมพันธ และ
เอดส สภาวะ
อวน และ
สุขภาพจิต 

ยาเสพติด 
โรคติดตอทาง
เพศสัมพันธ และ
เอดส สภาวะอวน 
และสุขภาพจิต 
ถูกตอง ไมนอยกวา
รอยละ 80 

ยิ่ง การทองไม
พรอม ยาเสพติด 
โรคติดตอทาง
เพศสัมพันธ และ
เอดส สภาวะ
อวน และ
สุขภาพ จิต 
ถูกตองไมนอย
กวา  รอยละ 80  

เด็กและเยาวชน โดย 
เฉพาะอยางยิ่ง การ
ทองไมพรอม ยาเสพ
ติด โรคติดตอทาง
เพศสัมพันธ และ
เอดส สภาวะอวน 
และสุขภาพจิต 

โดยเฉพาะอยางยิ่ง 
การทองไมพรอม ยา
เสพติด โรคติดตอ
ทางเพศสัมพันธ และ
เอดส สภาวะอวน 
และสุขภาพจิต 

รางเสริมสุข
ภาวะ 
1.3. ประเมิน
จากกระบวน 
การทํางานและ
ผลสําเร็จของ
งานที่แสดงให
เห็นถึงความรับ 
ผิดชอบและการ
ทํางานเปนทีม 
 

สมรรถนะหลัก 
ที่ 13.  
มีความรู และ
ความเขาใจ
ในความ 
สําคัญของ
กีฬาและ
นันทนาการ 
 

สมรรถนะรอง 
ที่ 13.1 
อภิปราย/อธบิาย
และสรุปความรู 
ความเขาใจ
เกี่ยวกบัความ 
สําคัญของกีฬา
และ นันทนาการ 
 

สมรรถนะยอย 
ที่ 13.1.1 
อภิปราย/อธบิาย
และสรุปความรู 
ความเขาใจ

1. ความรู ความ
เขาใจเกี่ยวกับ
ความสําคัญ ทฤษฏี 
กระบวน การ
ประเภท กีฬาและ  
นันทนาการ 
2.อภิปราย/อธิบาย
และสรุป 
ความหมาย พรอม
ยก ตัวอยาง ”การ
มีน้ําใจเปน
นักกีฬา” (รูแพ รู
ชนะ รูอภยั) 
 

1.อภิปราย/อธิบาย
และสรุปความรู 
ความเขาใจ
เกี่ยวกบั
ความสําคัญ ทฤษฏี 
กระบวนการ
ประเภท กีฬาและ  
นันทนาการ 
ไดถูกตองไมนอย
กวา รอยละ 80 

1.อภิปราย/
อธิบายและสรุป
ความรู ความ
เขาใจเกี่ยวกับ
ความสําคัญ 
ทฤษฏี 
กระบวนการ
ประเภท กีฬา
และ  
นันทนาการ ได
ถูกตองไมนอย
กวา รอยละ 80 
2.อภิปราย/
อธิบายและสรุป 

1.ความรู ความเขาใจ
เกี่ยวกบัความสําคัญ
ของกีฬาและ 
นันทนาการ 
ความสําคัญ ทฤษฏี 
กระบวนการประเภท 
กีฬาและ  
นันทนาการ 
 รวมถึงตัวอยาง ”
การมีน้ําใจเปน
นักกีฬา” (รูแพ รูชนะ 
รูอภัย) 

1.ศึกษา สังเคราะห
แนวคิดเกี่ยวกับ
ความสําคัญของกีฬา
และ นันทนาการ 
ความสําคัญ ทฤษฏี 
กระบวนการประเภท 
กีฬาและ  
นันทนาการ 
 รวมถึงตัวอยาง ”
การมีน้ําใจเปน
นักกีฬา” (รูแพ รูชนะ 
รูอภัย) 

1. ส่ือบุคคล 
2. กรณี ศึกษา 
3. โรง เรียน 
4. ชุมชน 
5. สถาน 
การณจริง 
6. ศึกษาดูงาน 
7. คลิปวิดีโอ 
 

1.1. ประเมิน
จากคําถาม-ตอบ 
และการรายงาน
ในชั้นเรียน 
ระหวางที่มีการ
จัดกิจกรรมการ
เรียน 
การสอน 
1.2. ประเมิน
จากการเขียน
รายงานกลุม 
เร่ืองการศึกษา
แหลงเรียนรู ที่เส
รางเสริมสุข

1. AAR การ
สะทอนกลับ
รายบคุคล 
2. Creative 
Discussion 
การสนทนา
เพื่อสรางสรรค 
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สมรรถนะ
หลัก 

สมรรถนะรอง
และยอย  (ถา

มี) 

คําอธิบาย
สมรรถนะรอง 

หรือยอย 

ตัวบงชี้ของ
สมรรถนะหลัก

และเกณฑ 
การผาน 

ตัวบงชี้ของ
สมรรถนะรอง
หรือยอยและ
เกณฑการ

ผาน 

เนื้อหา 
(เขียนเปนขอๆ 
ประกอบดวย
หัวขอและ
คําอธิบาย 
พอสังเขป) 

แนวการจัด
กิจกรรมการ

เรียนรูเพ่ือใหเกิด
สมรรถนะ 

(รายละเอียดดาน
ทายตาราง)** 

สื่อและ/
หรือแหลง

เรียนรู 

วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

วิธีการ
สะทอนผล

กลับใหผูเรียน 
(ตามหลัก 

การประเมินผล
สะทอนผลและ

พัฒนา) 
เกี่ยวกบัความ 
สําคัญ ทฤษฏ ี
กระบวนการ
ประเภท กีฬาและ  
นันทนาการ 
 
สมรรถนะยอย 
ที่ 13.1.2 
อภิปราย/อธบิาย
และสรุปความ 
หมาย พรอมยก 
ตัวอยาง ”การมี
น้ําใจเปนนักกีฬา” 
(รูแพ รูชนะรูอภยั) 
 

ความหมาย 
พรอม
ยกตัวอยาง ”
การมีน้ําใจเปน
นักกีฬา” (รูแพ 
รูชนะ รูอภยั) ได
ถูกตองไมนอย
กวา รอยละ 80 
 

ภาวะ 
1.3. ประเมิน
จากกระบวน 
การทํางานและ
ผลสําเร็จของ
งานที่แสดงให
เห็นถึงความ
รับผิดชอบและ
การทํางานเปน
ทีม 
 
 
 
 

สมรรถนะหลัก 
ที่ 13.  
มีความ 
สามารถใน
การออกแบบ
และจัดกิจ 
กรรมกีฬา
และนันทนา 
การในการ
จัดการเรยีนรู 

สมรรถนะรอง 
ที่ 14.1 
มีความสามารถ
ในการออกแบบ
และจัดกิจกรรม
กีฬาและ 
นันทนาการใน
สถานศึกษาและ
ชุมชน  
 

1.ความสามารถใน
การออกแบบและ
จัดกิจกรรมกีฬา
และ นันทนาการ
ในสถานศึกษาและ
ชุมชน  
 
2. ความสามารถใน
การปรับใช ”การมี
น้ําใจเปนนักกีฬา” 

1.. อภิปราย/
อธิบายเกี่ยวกบั
ความสามารถใน
การออกแบบและ
จัดกิจกรรมกีฬา
และนันทนา การ
ในการจัด การ
เรียนรู ไดไมนอย
กวา รอยละ 80 

1.อภิปราย/
อธิบาย
ความสามารถใน
การออกแบบ
และจัดกิจกรรม
กีฬาและ 
นันทนาการใน
สถานศึกษาและ
ชุมชน ไดไมนอย
กวารอยละ 81 

1.การออกแบบและ
จัดกิจกรรมกีฬาและ 
นันทนา การใน
สถานศึกษาและ
ชุมชน  
 
2.การปรับใช ”การมี
น้ําใจเปนนักกีฬา” (รู
แพ รูชนะ รูอภยั) ใน
ชีวิตประจําวัน 

ความสามารถในการ
ออกแบบและจัด
กิจกรรมกีฬาและ 
นันทนาการใน
สถานศึกษาและ
ชุมชน  
สมรรถนะรองที14.2 
มีความสามารถใน
การปรับใช ”การมี
น้ําใจเปนนักกีฬา” (รู

1. ส่ือบุคคล 
2. กรณี ศึกษา 
3. โรงเรียน 
4. ชุมชน 
5. สถาน 
การณจริง 
6. ศึกษาดูงาน 
7. คลิปวิดีโอ 
 

1.1. ประเมินจาก
คําถาม-ตอบ และ
การรายงานในชั้น
เรียน ระหวางที่มี
การจัดกิจ 
กรรมการเรียน 
การสอน 
1.2. ประเมินจาก
การเขียนรายงาน
กลุม เร่ือง การ 

1. AAR การ
สะทอนกลับ
รายบคุคล 
 
2. Creative 
Discussion 
การสนทนา
เพื่อสรางสรรค 
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สมรรถนะ
หลัก 

สมรรถนะรอง
และยอย  (ถา

มี) 

คําอธิบาย
สมรรถนะรอง 

หรือยอย 

ตัวบงชี้ของ
สมรรถนะหลัก

และเกณฑ 
การผาน 

ตัวบงชี้ของ
สมรรถนะรอง
หรือยอยและ
เกณฑการ

ผาน 

เนื้อหา 
(เขียนเปนขอๆ 
ประกอบดวย
หัวขอและ
คําอธิบาย 
พอสังเขป) 

แนวการจัด
กิจกรรมการ

เรียนรูเพ่ือใหเกิด
สมรรถนะ 

(รายละเอียดดาน
ทายตาราง)** 

สื่อและ/
หรือแหลง

เรียนรู 

วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

วิธีการ
สะทอนผล

กลับใหผูเรียน 
(ตามหลัก 

การประเมินผล
สะทอนผลและ

พัฒนา) 
สมรรถนะรอง 
ที 14.2  
มีความสามารถ
ในการปรับใช ”
การมีน้ําใจเปน
นักกีฬา” (รูแพ 
รูชนะ รูอภยั) ใน
ชีวิตประจําวัน 

(รูแพ รูชนะ รูอภัย) 
ในชีวิตประจําวัน 

2. อภิปราย/
อธิบาย 
ความสามารถใน
การปรับใช ”
การมีน้ําใจเปน
นักกีฬา” (รูแพ 
รูชนะ รูอภยั) ใน
ชีวิตประจําวัน 
ไดไมนอยกวา
รอยละ 81 

แพ รูชนะ รูอภยั) ใน
ชีวิตประจําวัน 

ศึกษาแหลงเรียนรู 
ที่เสรางเสริมสุข
ภาวะ 
1.3. ประเมินจาก
กระบวน การ
ทํางานและ
ผลสําเร็จของงาน
ที่แสดงถึงความ
รับผิดชอบและการ
ทํางานเปนทีม 
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วิชา     การคิดเชิงเหตุผล 

รหัส คําอธิบายรายวิชา  น(ท-ป-ศ) 
0003208 วิเคราะห ออกแบบ แสดงวิธีการคํานวณตามลําดับข้ันการดําเนินการตัวเลข สัดสวน รอยละ การแกโจทยปญหา การใหเหตุผล 

การใหเง่ือนไขเชิงภาษา เชิงสัญลักษณ และแบบรูป ในการอธิบายปรากฏการณท่ีเกิดข้ึนในชีวิตประจําวัน  การวิเคราะหแนว
ทางการแกปญหา การเลือกใชแนวทางไดอยางเหมาะสม วิเคราะหและอธิบายขอมูลขาวสารในโลกปจจุบัน และการตัดสินใจ
บนพ้ืนฐานของขอมูลได 

3(2-2-5) 

สมรรถนะ
หลัก 

สําหรับ
รายวิชา 

 

สมรรถนะรอง 
คําอธิบาย 

สมรรถนะรอง/
ยอย 

ตัวบงช้ีของ
สมรรถนะ
หลักและ
เกณฑการ

ผาน 

ตัวบงช้ีของ
สมรรถนะ

ยอย 
และเกณฑ
การผาน 

เน้ือหา 
(เขียนเปนขอๆ  
ประกอบดวย
หัวขอและ

คําอธิบายพอ
สังเขป) 

แนวการจัดกิจกรรม
การเรยีนรูเพ่ือให
เกิดสมรรถนะ 

(ระบุแนวทางและ
ตัวอยาง) 

สื่อและ/หรือ
แหลงเรียนรู 

 

วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

 

วิธีการสะทอนผล
กลับใหผูเรียน 
(ตามหลักการ
ประเมินผล 

สะทอนผลและ
พัฒนา) 

สมรรถนะหลัก
ที่ 6.  
สามารถ
ดําเนินการดาน 
ตัวเลข การให
เหตุผล การ
แกปญหาและ
รูเทาทันการ
เปลี่ยนแปลง 
 

สมรรถนะรอง 
ท ี6.1 
สามารถดําเนิน 
การดานตัวเลข 
 
สมรรถนะรอง 
ที 6.2 
สามารถ ให
เหตุผล กําหนด
เง่ือนไขเชิง
สัญลักษณและ
ภาษา สามารถ
แกปญหาเชิง
ซับซอน รูเทา ทัน
การเปล่ียน แปลง

1. แสดงวิธีการ
คํานวณตามลําดับ
ขั้นการดําเนินการ
ตัวเลข สัดสวน 
รอยละ และคิดแก
โจทยปญหา 
 
2. ใหเหตุผล
เง่ือนไขเชิงภาษา 
สัญลักษณและ 
แบบรูปในการ
อธิบาย
ปรากฏการณท่ี
เกิดขึ้นใน
ชีวิตประจําวันได 

1.รูและเขาใจ
ลําดับขั้นการ
ดําเนินการ
ตัวเลข สัดสวน 
รอยละ และคิด
แกโจทยปญหา
ไดมากกวารอย
ละ 80 
 
2.รูและเขาใจ
การใหเหตุผล
เง่ือนไขเชิงภาษา 
สัญลักษณและ 
แบบรูป ได
มากกวารอยละ 

1.รูและเขาใจ
ลําดับขั้นการ
ดําเนินการตัวเลข 
สัดสวน รอยละ 
และคิดแกโจทย
ปญหาไดมากกวา
รอยละ 80 
 
2.รูและเขาใจการ
ใหเหตุผลเง่ือนไข
เชิงภาษา 
สัญลักษณและ 
แบบรูป ได
มากกวารอยละ 
80 

1. ลําดับขั้นการ
ดําเนินการตัวเลข 
สัดสวน รอยละ 
และคิดแกโจทย
ปญหา 
 
2.การใหเหตุผล
เง่ือนไขเชิงภาษา 
สัญลักษณและ 
แบบรูป  
 
3. การแกปญหา 
ยุทธวธิีการ
แกปญหาและ
สามารถเลือกใช

1. การเรียนรูโดยใช
ปญหาเปนฐาน 
(Problem - based 
learning) 
 
2. การเรียนรูโดยการ
ระดมสมอง (Brand 
stroming) 
 
3. การเรียนรูแบบ
สืบเสาะ (Enquiry-
based learning) 
 
4. การเรียนรูโดยใช
กรณีศึกษาเปนฐาน 

1. วีดิทัศน
สถานการณ
ขาวสาร 
 
2. คลังขอสอบ
บรรจุภาค ก 
 
3. ขอมูลที่
เกี่ยวของใน
อินเทอรเน็ต 

1. ประเมินผล
การเรียนรูของ
ผูเรียนจาก 
1.1การมีสวนรวม
ในการทํา
กิจกรรมกลุม  
1.2 ชิ้นงาน 
1.3สอบ 
 
 

- ใหผูเรียนสะทอน
ผลภายในกลุม 
หรือสะทอน
ผลงานของผูเรียน
คนอื่นใน 
การศึกษาคนควา 
การปญหา การ
นําเสนอ และ
รวมกันหา 
แนวทางการ
แกปญหาในชั้น
เรียน  
- ผูสอนสะทอนผล
ผูเรียนใน
การศึกษาคนควา 
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สมรรถนะ
หลัก 

สําหรับ
รายวิชา 

 

สมรรถนะรอง 
คําอธิบาย 

สมรรถนะรอง/
ยอย 

ตัวบงช้ีของ
สมรรถนะ
หลักและ
เกณฑการ

ผาน 

ตัวบงช้ีของ
สมรรถนะ

ยอย 
และเกณฑ
การผาน 

เน้ือหา 
(เขียนเปนขอๆ  
ประกอบดวย
หัวขอและ

คําอธิบายพอ
สังเขป) 

แนวการจัดกิจกรรม
การเรยีนรูเพ่ือให
เกิดสมรรถนะ 

(ระบุแนวทางและ
ตัวอยาง) 

สื่อและ/หรือ
แหลงเรียนรู 

 

วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

 

วิธีการสะทอนผล
กลับใหผูเรียน 
(ตามหลักการ
ประเมินผล 

สะทอนผลและ
พัฒนา) 

ของโลก  
 
 
 

3. วิเคราะห
ยุทธวธิีการ
แกปญหาและ
สามารถเลือกใช
ยุทธวธิีไดอยาง
เหมาะสม 
 
4. วิเคราะหและ
อธิบายขอมูล
ขาวสารในโลก
ปจจุบัน และ
สามารถตัดสินใจ
บนพื้นฐานของ
ขอมูลได 

80 
3. รูและเขาใจ
ยุทธวธิีการ
แกปญหาและ
สามารถเลือกใช
ยุทธวธิีไดอยาง
เหมาะสมอยูใน
ระดับดี 
 
4.รูเทาทันขอมูล
ขาวสารในโลก
ปจจุบัน สามารถ
วิเคราะหและ
อธิบายได อยูใน
ระดับดี 

 
3. รูและเขาใจ
ยุทธวธิีการ
แกปญหาและ
สามารถเลือกใช
ยุทธวธิีไดอยาง
เหมาะสมอยูใน
ระดับดี 
 
4.รูเทาทันขอมูล
ขาวสารในโลก
ปจจุบัน สามารถ
วิเคราะหและ
อธิบายได อยูใน
ระดับดี 

ยุทธวธิีไดอยาง
เหมาะสม 
 
4.รูเทาทันขอมูล
ขาวสารในโลก
ปจจุบัน สามารถ
วิเคราะหและ
อธิบายได 

(Case – based 
learning) 
 
5. การเรียนรูแบบ
รวมมือ (Cooperative  
learning)  

การตรวจชิ้นงาน 
การมีสวนรวมใน
การทํากจิกรรม
ความสามารถใน
การแกปญหา การ
นําเสนอ  
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วิชา     ทักษะในศตวรรษท่ี 21 เพ่ือชีวิตและอาชีพ 
รหัส คําอธิบายรายวิชา น (ท-ป-ศ) 
0003311 สืบคน วิเคราะห แนวคิด ทฤษฏีเก่ียวกับทักษะ 5cs โดยบูรณาการการประยุกตเพ่ือพัฒนาทักษะท่ีสําคัญตอการดําเนินชีวิต

และการประกอบอาชีพอยางมีคุณภาพ ในศตวรรษท่ี 21 
3 (2-2-5) 

              

สมรรถนะ
หลัก 

สมรรถนะรอง
และยอย   
(ถาม)ี 

คําอธิบาย
สมรรถนะ

รอง 
หรือยอย 

ตัวบงชี้ของ
สมรรถนะหลัก

และเกณฑ 
การผาน 

ตัวบงชี้ของ
สมรรถนะรอง
หรือยอยและ
เกณฑการผาน 

เนื้อหา 
(เขียนเปนขอๆ 
ประกอบดวย
หัวขอและ
คําอธิบาย 
พอสังเขป) 

แนวการจดั
กิจกรรมการ
เรียนรูพ่ือให
เกดิสมรรถนะ 
(รายละเอียด
ทายตาราง)* 

สื่อและ/หรือ
แหลงเรียนรู 

วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

วิธีการสะทอน
ผลกลับใหผูเรียน
(ตามหลกัการ

ประเมนิผลสะทอน
ผลและพัฒนา) 

สมรรถนะหลัก 
ที่15.  
อธิบาย
แนวคิดของ
ทักษะใน
ศตวรรษที่ 
21 และ
แนวคิดของ
ทักษะ 5Cs 
ได 

สมรรถนะรอง 
ที่15.1.  
ศึกษาแนวคิด ของ
ทักษะในศตวรรษที่ 
21  
 
สมรรถนะยอ 
ที่ 15.1.1.  
บอกแนวคิด ของ
ทักษะในศตวรรษ
ที่21 ได 
 
สมรรถนะยอย 
ที่ 15.1.2.  
ยก ตัวอยางการนํา
ทักษะในศตวรรษ ที่ 
21 ไปใชใน
ชีวิตประจําวันได 

1.บอก
แนวคิด ของ
ทักษะใน
ศตวรรษที่ 
21 และ
ยกตัวอยาง
การนํา
ทักษะใน
ศตวรรษที่ 
21 ไปใชใน
ชีวิต 
ประจําวันได 
 

1.สามารถอธิบาย
แนวคิดของทักษะ
ในศตวรรษที่ 21 
และแนวคิดของ
ทักษะ 5Cs  
โดยไดระดับ
คะแนนรอยละ 
80 ขึ้นไป แปลวา 
ผาน 
(Rubric score) 

1. บอกแนวคิด ของ
ทักษะในศตวรรษที่ 
21 ไดโดยระดับ
คะแนนรอยละ 80 
ขึ้นไป แปลวา ผาน 
(Rubric score) 
 
2. ยกตัวอยางการ
นําทักษะใน
ศตวรรษที่ 21 ไปใช
ในชีวิต 
ประจําวันได 
ไดอยางนอย 1
ตัวอยางตอ 1 
ทักษะ 

1. สังคมโลก และ
สังคมไทยในศตวรรษ
ที่ 21 
 
2. บุคคลในศตวรรษ
ที่ 21 
 
3. ทักษะที่สําคัญใน
ศตวรรษที่ 21 
 
4. ตัวอยางของการ
ดําเนินชีวิตโดย
ประยุกตใชทักษะใน
ศตวรรษที่ 21 
 

1. การเรียนรู
แบบสืบเสาะ 
(Enquiry-
based 
learning) 
 
2. การเรียนรู
โดยใชสมอง
เปนฐาน 
(Brain - 
based 
learning) 
 
3. การเรียนรู
แบบสรางสรรค
เปนฐาน 
(Creativity –   
based  
learning) 
 

1. บทความการ
เปล่ียนแปลงของ
สังคมโลก 
2. วิดีโอการ
เปล่ียนแปลงของ
สังคมโลก 
3. ใบความรู  
3. เว็บไซตที่
เกี่ยวของ 
5. ผูรู หรือ
วิทยากรดาน
ทักษะใน
ศตวรรษที่ 21 

1. วัดจากการบอก
แนวคิด ของทักษะใน
ศตวรรษที่ 21 ไดโดย
ระดับคะแนนรอยละ 
80 ขึ้นไป แปลวา ผาน 
(Rubric score) 
 
2. วัดจากการ
ยกตัวอยางการนํา
ทักษะในศตวรรษที่ 21 
ไปใชในชีวิตประจําวัน
ได ไดอยางนอย 1
ตัวอยางตอ 1 ทักษะ 
แปลวา ผาน 

1. AAR การ
สะทอนกลับ
รายบคุคล 
 
2. Creative 
Discussion การ
สนทนาเพื่อ
สรางสรรค 
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สมรรถนะ
หลัก 

สมรรถนะรอง
และยอย   
(ถาม)ี 

คําอธิบาย
สมรรถนะ

รอง 
หรือยอย 

ตัวบงชี้ของ
สมรรถนะหลัก

และเกณฑ 
การผาน 

ตัวบงชี้ของ
สมรรถนะรอง
หรือยอยและ
เกณฑการผาน 

เนื้อหา 
(เขียนเปนขอๆ 
ประกอบดวย
หัวขอและ
คําอธิบาย 
พอสังเขป) 

แนวการจดั
กิจกรรมการ
เรียนรูพ่ือให
เกดิสมรรถนะ 
(รายละเอียด
ทายตาราง)* 

สื่อและ/หรือ
แหลงเรียนรู 

วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

วิธีการสะทอน
ผลกลับใหผูเรียน
(ตามหลกัการ

ประเมนิผลสะทอน
ผลและพัฒนา) 

 สมรรถนะรอง 
ที่ 15.2.  
ศึกษาแนวคิดของ
ทักษะ 5Cs 
 
สมรรถนะยอย 
ที่ 15.2.1  
บอกแนวคิด ของ
แนวคิดของทักษะ 
5Cs ได 
 
สมรรถนะยอย 
ที่ 15.2.2. 
ยกตัวอยางการนํา
ทักษะ 5Cs ไปใช
ในชีวิต 
ประจําวันได 

1.บอก
แนวคิด ของ
แนวคิดของ
ทักษะ 5Cs 
และยก 
ตัวอยางการ
นําทักษะ 
5Cs ไปใชใน
ชีวิต 
ประจําวันได 
 

สามารถอธบิาย
แนวคิดของทักษะ
ในศตวรรษที่ 21 
และแนวคิดของ
ทักษะ 5Cs  
โดยไดระดับ
คะแนนรอยละ 
80 ขึ้นไป แปลวา 
ผาน 
(Rubric score) 

1. บอกแนวคิด ของ
ทักษะ 5Cs โดยได
ระดับคะแนนรอย
ละ 80 ขึ้นไป 
แปลวา ผาน 
(Rubric score) 
 
2. ยกตัวอยางการ
นําทักษะทกัษะ 
5Cs ไปใชในชีวิต 
ประจําวันได 
ไดอยางนอย 1
ตัวอยางตอ 1 
ทักษะ 
 

1. แนวคิดของทกัษะ 
5Cs 
C1: Creativity and 
Innovation 
ความคิดสราง 
สรรคสรางไดจากการ
ฝกใหแกปญหา คิด
เปนระบบ และลองทาํ
ส่ิงใหม ๆ  คิดนอก
กรอบ มีกระบวนคิด
เปดกวาง ตอยอด
ไอเดียใหเกิดเปน
รูปธรรม ซ่ึงทกัษะนี้มี
ความจาํเปนอยางมาก
ในโลกอนาคต  
C2: Critical Thinking 
and Problem 
Solvingคิดวิเคราะห 
แยกออกวาอะไรคือ
ความคิดเหน็ อะไรคือ
ขอเท็จ จริง มวีิจารณ 
ญาณ แกปญหาได ชาง
สังเกต ต้ังคําถาม 
อธบิายเหตุและผลตาม
สถานการณและ
มุมมองทีห่ลาก หลาย 

1. การเรียนรู
แบบสืบเสาะ 
(Enquiry-
based 
learning) 
 
2. การเรียนรู
โดยใชสมอง
เปนฐาน 
(Brain - 
based 
learning) 
 
3. การเรียนรู
แบบ
สรางสรรค
เปนฐาน 
(Creativity –
based 
learning) 

1. บทความ
เกี่ยวกบัทักษะ 
5Cs 
 
2. วิดีโอ 
ตัวอยางโรงเรียน
ที่ใช 5Cs ในการ
เรียนการสอน 

 ผูรู หรือวิทยากร
ดานทักษะ 5Cs 

1. วัดจากการบอก
แนวคิด ของทักษะ 
5Cs โดยไดระดับ
คะแนนรอยละ 80 ขึ้น
ไป แปลวา ผาน 
(Rubric score) 
 
2. วดัจากการ
ยกตัวอยางการนํา
ทักษะ 5Cs ไปใชใน
ชีวิต 
ประจําวันได 
ไดอยางนอย 1 ตัวอยาง
ตอ 1 ทักษะถือวาผาน 

1. AAR การ
สะทอนกลับ
รายบคุคล 
 

2. Creative 
Discussion การ
สนทนาเพื่อ
สรางสรรค 
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สมรรถนะ
หลัก 

สมรรถนะรอง
และยอย   
(ถาม)ี 

คําอธิบาย
สมรรถนะ

รอง 
หรือยอย 

ตัวบงชี้ของ
สมรรถนะหลัก

และเกณฑ 
การผาน 

ตัวบงชี้ของ
สมรรถนะรอง
หรือยอยและ
เกณฑการผาน 

เนื้อหา 
(เขียนเปนขอๆ 
ประกอบดวย
หัวขอและ
คําอธิบาย 
พอสังเขป) 

แนวการจดั
กิจกรรมการ
เรียนรูพ่ือให
เกดิสมรรถนะ 
(รายละเอียด
ทายตาราง)* 

สื่อและ/หรือ
แหลงเรียนรู 

วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

วิธีการสะทอน
ผลกลับใหผูเรียน
(ตามหลกัการ

ประเมนิผลสะทอน
ผลและพัฒนา) 

และรูจักประยกุตวธิี
แก ปญหามาใชกบั
เร่ืองใหมได  
C3: Communication 
ส่ือสารไดถูกตอง
เหมาะสม มีทักษะการ
พูด เขยีน และส่ือภาษา
กายไดตรง รับขอมลู
และตีความไดถกูตอง 
นําเสนอตอหนาผูคนได
ชัดเจน ปรับใชส่ือและ
เทคโนโลยี ไดเหมาะกบั
วัตถุประสงค และ
ส่ือสารไดในทกุ
สถานการณทีแ่ตกตาง  
C 4: Collaboration 
ทํางานเปน teamwork 
ปรับตัวกบัการทาํงาน
ในสถานการณหรือทีม
ที่แตกตางได ยอมรับ
ความสามารถและความ
แตกตางของผูอืน่ มี
ความรับผิดชอบตอ
สวนรวม และรวม
ทํางานกบัผูอื่นอยาง
สรางสรรคได 
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สมรรถนะ
หลัก 

สมรรถนะรอง
และยอย   
(ถาม)ี 

คําอธิบาย
สมรรถนะ

รอง 
หรือยอย 

ตัวบงชี้ของ
สมรรถนะหลัก

และเกณฑ 
การผาน 

ตัวบงชี้ของ
สมรรถนะรอง
หรือยอยและ
เกณฑการผาน 

เนื้อหา 
(เขียนเปนขอๆ 
ประกอบดวย
หัวขอและ
คําอธิบาย 
พอสังเขป) 

แนวการจดั
กิจกรรมการ
เรียนรูพ่ือให
เกดิสมรรถนะ 
(รายละเอียด
ทายตาราง)* 

สื่อและ/หรือ
แหลงเรียนรู 

วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

วิธีการสะทอน
ผลกลับใหผูเรียน
(ตามหลกัการ

ประเมนิผลสะทอน
ผลและพัฒนา) 

C 5 : Contemplate 
การใครครวญอยาง
ลึกซ้ึงดวยสติปญญา 

สมรรถนะหลัก  
ที่16.  
พัฒนาทักษะ
ที่สําคัญตาม
แนวคิด
ทฤษฎีทักษะ
ในศตวรรษที่ 
21 และ
ทักษะ5Cs 
เพ่ือการ
ดําเนินชีวติ
และการ
ทํางานอยาง
มีคุณภาพ 

สมรรถนะรอง 
ที่ 16.1  
เรียนรู และพัฒนา
ทักษะที่สําคัญตาม
แนวคิดทฤษฎี
ทักษะในศตวรรษที่ 
21 และทักษะ 5Cs 
 
สมรรถนะยอย 
ที่ 16.1.1 
บูรณาการการนาํ
แนวคิดจากทฤษฎี
ทักษะในศตวรรษ
ที่ 21 และทักษะ 
5Cs มาพัฒนา
ประยุกตใชกับ
ตนเองเพื่อการ
ดําเนินชีวิต และ
การทํางานอยางมี
คุณภาพ 
 

บูรณาการ
การนํา
แนวคิดจาก
ทฤษฎีทักษะ
ในศตวรรษที่ 
21 และ
ทักษะ 5Cs 
มาพัฒนา
ประยุกตใช
กับตนเอง
เพื่อการ
ดําเนินชีวิต 
และการ
ทํางานอยาง
มีคุณภาพ 
 

พัฒนาทักษะที่
สําคัญตามแนวคิด
ทฤษฎีทักษะใน
ศตวรรษที่ 21 
และทักษะ5Cs 
เพื่อการดําเนิน
ชีวิตและการ
ทํางานอยางมี
คุณภาพ โดย
การบูรณาการ
ทักษะอยางนอย 
2 ทักษะ แปลวา 
ผานเกณฑ 

1. บูรณาการการนาํ
แนวคิดจากทฤษฎี
ทักษะในศตวรรษที่ 
21 และทักษะ 5Cs 
มาพัฒนา
ประยุกตใชกับ
ตนเองเพื่อการ
ดําเนินชีวิต และ
การทํางานอยางมี
คุณภาพ 
อยางนอย 2 ทักษะ 

1. ทักษะในศตวรรษ
ที่ 21  
2. ทักษะ 5Cs 

3. การพัฒนาตนเอง 

1. การเรียนรู
โดยใชโครงงาน
เปนฐาน 
(Project – 
based 
learning) 
 
2. การเรียนรู
แบบสรางสรรค
เปนฐาน 
(Creativity –
based 
learning) 
 

3. การเรียนรู
โดยใชกรณี 
ศึกษาเปนฐาน 
(Case – based 
learning) 
(Problem - 
based 
learning) 

สื่อ 
1. บทความ 
2. วิดีโอ  
 
แหลงเรยีนรู 
1. ผูรู หรือ
วิทยากรดาน
ทักษะ 5Cs 
2. ชุมชน หรือ
สถานศึกษาที่
นักศึกษาสนใจ
ในการทํา
โครงการ 

3. เว็บไซตที่
เกี่ยวของ 

การวัดผลและ 
การประเมินผล 

บูรณาการการนาํแนวคิด
จากทฤษฎีทักษะใน
ศตวรรษที่ 21 และ
ทักษะ 5Cs มาพัฒนา
ประยุกตใชกับตนเองเพื่อ
การดําเนินชีวิต และการ
ทํางานอยางมีคุณภาพ
อยางนอย 2 ทักษะ ถือ
วา ผาน 

1. AAR การ
สะทอนกลับ
รายบคุคล 
 

2. Creative 
Discussion การ
สนทนาเพื่อ
สรางสรรค 
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 4. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษาของหมวดวิชาเฉพาะดาน 
 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธหรือกิจกรรมของนักศึกษา 
1. ความสามารถดานการสอน 

 
นักศึกษาสามารถใชวิธีการสอนอยางหลากหลายตามความแตกตาง
ระหวางบุคคลเพ่ือใหนักเรียนเกิดการเรียนรูทันเหตุการณทันการ
เปลี่ยนแปลงของสังคมสามารถใชคอมพิวเตอรรวมถึงโปรแกรมทาง
คณิตศาสตรมาประยุกตใชกับการเรียนการสอนไดมีทักษะการฟง พูด 
อาน เขียน ภาษาไทยและภาษาอังกฤษและมีความสนใจใฝรูใฝเรียน
เขาใจธรรมชาติของนักเรียนซ่ึงสอดแทรกไปในรายวิชาท่ีเก่ียวของ 

2. ความสามารถดานวิชาการ 

 
นักศึกษามีความรูความเขาใจอยางลึกซ้ึงในเนื้อหาวิชาของการสอน
จนสามารถนําไปใชสอนไดอยางมีประสิทธิภาพในระดับการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน มีความคิดสรางสรรคมีทักษะและมีวิจารณญาณในการ
แกปญหาตระหนักในคุณคาของภาษาจีน และมีเจตคติท่ีดีตอวิชาชีพ
ครูรวมท้ังมีความสามารถในการวิจัยการวัดและการประเมินผลการ
ผลิตสื่อและนวัตกรรมเพ่ือใชในการเรียนการสอนวิเคราะหหลักสูตร
และพัฒนาหลักสูตรและนําความรูไปบูรณาการกับการสอนวิชาอ่ืนๆ 
ได 

3. ดานคุณธรรม 

 
นักศึกษามีจรรยาบรรณวิชาชีพครูใชหลักธรรมในการดําเนินชีวิตมี
ความอดทน อดกลั้นซ่ือสัตยสุจริต และมีศีลธรรม 

4. ดานบุคลิกภาพ 

 
มีทักษะทางสังคมทําใหนักศึกษามีมนุษยสัมพันธที ่ด ีสามารถ
ทํางานรวมกันกับผูอ่ืนได ใหคําปรึกษาแกนักเรียนได เปนคนดีมีน้ําใจ/
เอ้ืออาทรศิษย รักงานสอน ใฝรู  ใฝกาวหนา รับฟงความคิดเห็นของ
นักเรียนเสมอตนเสมอปลายมีจิตสาธารณะและสามารถบริหาร
จัดการงานของตนเองไดแตงกายสุภาพเรียบรอย  

 
5. การพัฒนาผลการเรียนรูในแตละดานของหมวดวิชาเฉพาะดาน 
 

5.1 คุณธรรม จริยธรรม 
 

5.1.1 การเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม 
  1) แสดงออกซ่ึงความรัก ศรัทธาและภูมิใจในวิชาชีพครู และจิตวิญญาณความเปนครูและปฏิบัติ
ตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู 
  2) มีจิตอาสา จิตสาธารณะ อดทนอดกลั้น มีความเสียสละ  รับผิดชอบและซ่ือสัตยตองานท่ี
ไดรับมอบหมายท้ังดานวิชาการและวิชาชีพ  และสามารถพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง ประพฤติตนเปน
แบบอยางท่ีดีแกศิษย ครอบครัว สังคมและประเทศชาต ิเสริมสรางการพัฒนาท่ียั่งยืน  
   3) มีคานิยมและคุณลักษณะเปนประชาธิปไตย คือ การเคารพสิทธิ และใหเกียรติคนอ่ืน มีความ
สามัคคีและทํางานรวมกับผูอ่ืนได ใชเหตุผลและปญญาในการดําเนินชีวิตและการตัดสินใจ 
   4) มีความกลาหาญและแสดงออกทางคุณธรรมจริยธรรม สามารถวินิจฉัย จัดการและคิด
แกปญหาทางคุณธรรมจริยธรรมดวยความถูกตองเหมาะสมกับสังคม การทํางานและสภาพแวดลอม โดยอาศัย
หลักการ เหตุผลและใชดุลยพินิจทางคานิยม บรรทัดฐานทางสังคม ความรูสึกของผูอ่ืนและประโยชนของสังคม
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สวนรวม ตอตานการทุจริตคอรัปชั่นและความไมถูกตอง มีจิตสํานึกในการธํารงความโปรงใสของสังคมและ
ประเทศชาต ิ
 

5.1.2 กลยุทธการสอนท่ีใชพัฒนาการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม 
  1) การวิเคราะหแบบวิภาษวิธี (Dialectics) ในประเด็นวิกฤตดานคุณธรรมจริยธรรมของสังคม
และวิชาการ รวมท้ังประเด็นวิกฤตจรรยาบรรณของวิชาชีพคร ู
  2) การเรียนรูโดยการปฏิสัมพันธเชิงปฏิบัติการ (Interaction Action Learning) 
  3) การเรียนรูจากกรณีศึกษา (Case Study) 
  4) การเรียนรูจากกระบวนการกระจางคานยิม (Value Clarification) 
  5) การเรียนรูโดยบูรณาการการปฏิบัติงานจริงในสถานศึกษา (Work-Integrated Learning: 
WIL) 
  6) การบรรยายเชิงปฏิสัมพันธ(Interactive lecture ) 
  7) การเรียนรูโดยใชฉากทัศนเปนพ้ืนฐาน (Scenario-based learning ) 
  8) การเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน (Problem-based learning) 
  9) การเขารวมกิจกรรมเสริมความเปนครูเปนรายปตลอดหลักสูตร 
 

 5.1.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม 
   1) วัดและประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมในขณะทํางานตามสภาพจริง (Authentic 
Approach) 
   2) วัดและประเมินจากผลการวิเคราะหแบบวิภาษวิธี 
   3) วัดและประเมินจากกลุมเพ่ือน 
   4) วัดและประเมินจากผลงานกรณีศึกษา 
   5) วัดและประเมินโดยใชแบบวัดคุณธรรมจริยธรรม 
   6) วัดและประเมินคานิยมและความเปนครูจากผลการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 
   7) วัดและประเมินจากผลการเขารวมกิจกรรมเสริมความเปนครูเปนรายปตลอดหลักสูตร 
 

5.2 ความรู 
 

5.2.1 การเรียนรูดานความรู 
 1)  มีความรอบรูในหลักการ แนวคิดทฤษฎีดานวิชาชีพครู อยางกวางขวางลึกซ้ึง สามารถ

ประยุกตสูการปฏิบัต ิ
 2) มีความรอบรูในหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เนื้อหาวิชาท่ีสอน สามารถวิเคราะหความรู และ

เนื้อหาวิชาท่ีสอนอยางลึกซ้ึง สามารถติดตามความกาวหนาดานวิทยาการและนําไปประยุกตใชในการพัฒนา
ผูเรียน  

 3) มีความรู เขาใจชีวิต เขาใจชุมชน เขาใจโลกและการอยูรวมกันบนพ้ืนฐานความแตกตางทาง
วัฒนธรรม สามารถเผชิญและเทาทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม และสามารถนําแนวคิดปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกตใชในการดําเนินชีวิตและพัฒนาตน พัฒนางาน และพัฒนาผูเรียน   

 4) ความรูและความสามารถในการใชภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารตามมาตรฐาน 
 5) มีความรู ความเขาใจในการบูรณาการความรู สามารถบูรณาการการเรียนการสอนกับการ

ปฏิบัติจริงและการบูรณาการขามศาสตร  
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5.2.2 กลยุทธการสอนท่ีใชพัฒนาการเรียนรูดานความรู 
 1) การจัดการเรียนรูตามแนวทฤษฎีสรรสรางนิยม (Constructivism) โดยใหผูเรียนวิเคราะห
และสังเคราะหองคความรูดวยตนเอง 
 2) การเรียนรูโดยใชการสืบสอบ (Inquiry-Based Learning) 
 3) การเรียนรูแบบรวมพลัง (Collaborative Learning)  
 4) การเรียนรูโดยใชโครงงานเปนฐาน (Project-Based Learning) 
 5) การเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน (Problem-Based Learning) 
 6) การเรียนรูแบบผสมผสาน (Blended Learning) โดยบูรณาการเทคโนโลยีดิจิทัลสําหรับการ
เรียนรูดวยตนเองนอกชั้นเรียนและเรียนรวมกันในชั้นเรียน  
 7) การเรียนรูแบบหองเรียนกลับดาน (Flipped Classroom) 
 8) การเรียนรูโดยบูรณาการการปฏิบัติงานจริงในสถานศึกษา (Work-Integrated Learning: 
WIL) 
 9) การเรียนรูโดยใชฉากทัศนเปนพ้ืนฐาน (Scenario-based learning ) 
 8) การเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน (Problem-based learning) 
 9) การเรียนรูโดยใชปรากฏการณเปนฐาน (Phenomenon-based learning ) 
 10) การเขารวมกิจกรรมเสริมความเปนครูเปนรายปตลอดหลักสูตร 
 5.2.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานความรู 

1) วัดและประเมินจากการปฏิบัติตามสภาพจริงหรือในหองปฏิบัติการ 
2) วัดและประเมินจากการวิเคราะหและสังเคราะหองคความรู 
3) วัดและประเมินจากผลการทบทวนวรรณกรรมและสรุปสาระสําคัญของความรู 
4) วัดและประเมินจากการนําเสนอโครงงานหรือรายงานการคนควา 
5) วัดและประเมินจากผลการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 
6) วัดและประเมินจากผลการเขารวมกิจกรรมเสริมความเปนครูเปนรายปตลอดหลักสูตร 
 

5.3 ทักษะทางปญญา 
 

5.3.1 การเรียนรูดานทักษะทางปญญา 
  1)  สามารถคิด คนหา วิเคราะหขอเท็จจริง และประเมินขอมูล สื่อ สารสนเทศจากแหลงขอมูล
ท่ีหลากหลายอยางรูเทาทัน เปนพลเมืองต่ืนรู มีสํานึกสากล สามารถเผชิญและกาวทันกับการเปลี่ยนแปลงใน
โลกยุคดิจิทัล เทคโนโลยีขามแพลทฟอรมและโลกอนาคต นําไปประยุกตใชในการ 
ปฏิบัติงาน และวินิจฉัยแกปญหาและพัฒนางานไดอยางสรางสรรค โดยคํานึงถึงความรู หลักการทางทฤษฎี 
ประสบการณภาคปฏิบัติ คานิยม แนวคิด นโยบายและยุทธศาสตรชาติ  บรรทัดฐานทางสังคมและผลกระทบท่ี
อาจเกิดข้ึน 
  2) เปนผูนําทางปญญา สามารถคิดริเริ่มและพัฒนางานอยางสรางสรรค มีภาวะผูนําทาง
วิชาการและวิชาชีพ สามารถชี้นําและถายทอดความรูแกสถานศึกษา ชุมชนและสังคมอยางสรางสรรค 
  3) สามารถสรางและประยุกตใชความรูจากการทําวิจัยและสรางนวัตกรรมเพ่ือพัฒนาการ
เรียนรูของผูเรียนและพัฒนาผูเรียนใหเปนนวัตกร รวมท้ังการถายทอดความรูแกชุมชนและสังคม 
  4) ตระหนักรู เห็นคุณคาและความสําคัญของศาสตรพระราชาเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืนและนํามา
ประยุกตใชในการพัฒนาตน พัฒนาผูเรียน พัฒนางาน และพัฒนาชุมชน 
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5.3.2 กลยุทธการสอนท่ีใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะทางปญญา 
 1) การเรียนรูโดยใชการวิจัยเปนฐาน (Research-Based Learning) 
 2) การเรียนรูท่ีสงเสริมทักษะการคิดข้ันสูง (Higher Order Thinking skills) 
 3) การเรียนรูเชิงผลิตภาพ (Productive-Based Learning) 
 4) การเรียนรูโดยใชสถานการณเปนฐาน (Scenario-Based Learning) 
 5) การเรียนรูโดยใชปรากฏการณเปนฐาน (Phenomenon-Based Learning) 
 6) การเรียนรูโดยบูรณาการการปฏิบัติงานจริงในสถานศึกษา (Work-Integrated Learning : 
WIL) 
 7) การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม (ResearchandInnovation Development) 
 8) การสงเสริมใหผูเรียนสามารถเรียนรูดวยการนําตนเอง (Self-Directed Learning) 
 9) การเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน (Problem-based learning) 
 10) การเรียนรูโดยใชโครงงานเปนฐาน ( Project-based learning) 
 11) การเรียนรูโดยวิธีโสเครติส (Socrates method ) 
  12) การเขารวมกิจกรรมเสริมความเปนครูเปนรายปตลอดหลักสูตร 
 

5.3.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา 
 1) วัดและประเมินจากผลการวิเคราะหแบบวิภาษวิธีเก่ียวกับประเด็นวิกฤตทางวิชาการ วิชาชีพ
และทางสังคม 
 2) วัดและประเมินจากผลการทําวิจัยเพ่ือสรางองคความรูใหม 
 3) วัดและประเมินจากผลการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 
 4) วัดและประเมินจากการนําเสนอรายงานหรือผลการปฏิบัติงาน  
 5) วัดและประเมินจากผลการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 
 6) วัดและประเมินจากผลการเขารวมกิจกรรมเสริมความเปนครูเปนรายปตลอดหลักสูตร 
 

 5.4 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 
 

5.4.1 การเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางตัวบุคคลและความรับผิดชอบ 
  1) สามารถรับรูและเขาใจความรูสึกของผูอ่ืน มีความคิดเชิงบวก มีวุฒิภาวะทางอารมณและทาง
สังคม 
  2) สามารถทํางานรวมกับผูอ่ืน ทํางานเปนทีม เปนผูนําและผูตามท่ีดี มีสัมพันธภาพท่ีดีกับ
ผูเรียน ผูรวมงาน ผูปกครอง และคนในชุมชน มีความรับผิดชอบตอสวนรวมท้ังดานเศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่งแวดลอม 
  3) มีความรับผิดชอบตอหนาท่ี ตอตนเอง ตอผูเรียน ตอผูรวมงาน และตอสวนรวม สามารถ
ชวยเหลือและแกปญหาตนเอง กลุมและระหวางกลุมไดอยางสรางสรรค 
 

5.4.2 กลยุทธการสอนท่ีใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 
 1) การเรียนรูแบบรวมมือ (Cooperative Learning) 
 2) การเรียนแบบมีสวนรวมปฏิบัติการ (Participative Learning through Action) 
 3) การเปนผูนําแบบมีสวนรวม (Shared Leadership) ในการนําเสนองานวิชาการ 
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 4) การใหความเห็นและการรับฟงความเห็นแบบสะทอนกลับอยางไตรตรอง (Reflective 
thinking) 
 5) การเรียนรูโดยบูรณาการการปฏิบัติงานจริงในสถานศึกษา (Work-Integrated Learning : 
WIL) 
 6) การเรียนรูแบบรวมพลัง(Collaborative learning) 
 7)  การเขารวมกิจกรรมเสริมความเปนครู เปนรายปตลอดหลักสูตร 
 

 5.4.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความ
รับผิดชอบ 
 1) วัดและประเมินจากผลการเรียนรูแบบรวมมือ 
 2) วัดและประเมินจากผลการศึกษาคนควาหรือแกโจทยปญหา 
 3) วัดและประเมินจากผลการนําเสนองานเปนกลุม การเปนผูนําและผูตามท่ีดีในการปฏิบัติงาน
รวมกัน 
 4) วัดและประเมินจากผลการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 
 5) วัดและประเมินจากผลการเขารวมกิจกรรมเสริมความเปนครูเปนรายปตลอดหลักสูตร 
 

 5.5 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

5.5.1 การเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  1) สามารถวิเคราะหเชิงตัวเลข สําหรับขอมูลและสารสนเทศ (data and information) ท้ังท่ีเปน

ตัวเลขเชิงสถิติ หรือคณิตศาสตร เพ่ือเขาใจองคความรู หรือประเด็นปญหาไดอยางรวดเร็วและถูกตอง 
  2) สามารถสื่อสารกับผูเรียน บุคคลและกลุมตางๆ อยางมีประสิทธิภาพดวยวิธีการหลากหลาย
ท้ังการพูด การเขียน และการนําเสนอดวยรูปแบบตางๆ โดยใชเทคโนโลยีและนวัตกรรมท่ีเหมาะสม 
  3) สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศ โปรแกรมสําเร็จรูปท่ีจําเปนสําหรับการเรียนรู การจัดการ
เรียนรู การทํางาน การประชุม การจัดการและสืบคนขอมูลและสารสนเทศรับและสงขอมูลและสารสนเทศโดย
ใชดุลยพินิจท่ีดีในการตรวจสอบความนาเชื่อถือของขอมูลและสารสนเทศอีกท้ังตระหนักถึงการละเมิดลิขสิทธิ์
และการลอกเลียนผลงาน 
 

5.5.2 กลยุทธการสอนท่ีใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข   การส่ือสาร 
และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 1) การติดตาม วิเคราะห และนําเสนอรายงานประเด็นสําคัญดานการศึกษาจากขาวสารบนสื่อ
สังคมออนไลน 
 2) การสืบคนและนําเสนอรายงานประเด็นสําคัญดานการศึกษาโดยบูรณาการการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัล 
 3) การจัดทําอินโฟกราฟกเพ่ือสรุปประเด็นสาระสําคัญของงานท่ีนําเสนอ 
 4) การเรียนรูโดยบูรณาการการปฏิบัติงานจริงในสถานศึกษา (Work-Integrated Learning: WIL) 
 5) การเขารวมกิจกรรมเสริมความเปนครูเปนรายปตลอดหลักสูตร 
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5.5.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 1)  วัดและประเมินจากการติดตาม วิเคราะห และนําเสนอรายงานประเด็นสาํคัญดานการศึกษา 
 2)  วัดและประเมิน จากผลการสืบคนและนําเสนอรายงานประเด็นสําคัญการศึกษา ท่ีมีการ 
บูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัล 
 3)  วัดและประเมินจากผลการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 
 4) วัดและประเมินจากผลการเขารวมกิจกรรมเสริมความเปนครูเปนรายปตลอดหลักสูตร 
 
  5.6 วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู 
 

      5.6.1 ผลการเรียนรูดานวิธีวิทยาการจัดการเรียนรู 
 1) มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรูดวยรูปแบบ วิธีการท่ีหลากหลายโดยเนนผูเรียนเปน

สําคัญ สามารถออกแบบและสรางหลักสูตรรายวิชาในชั้นเรียน วางแผนและออกแบบเนื้อหาสาระและกิจกรรม
การจัดการเรียนรู บริหารจัดการชั้นเรียน ใชสื่อและเทคโนโลยี วัดและประเมินผลเพ่ือพัฒนาผูเรียนอยาง
เหมาะสมและสรางสรรค 

 2) สามารถวิเคราะหผูเรียนเปนรายบุคคล เพ่ือนําไปออกแบบและจัดเนื้อหาสาระและกิจกรรม
การเรียนรูใหสอดคลองกับความสนใจและความถนัดของผูเรียนอยางหลากหลายตามความแตกตางระหวาง
บุคคล ท้ังผูเรียนปกติและผูเรียนท่ีมีความตองการจําเปนพิเศษ 
 3) จัดกิจกรรมใหผูเรียนไดเรียนรูจากประสบการณฝกทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ การ
เผชิญสถานการณ ฝกการปฏิบัติใหทําได คิดเปน ทําเปน โดยบูรณาการการทํางานกับการเรียนรูและคุณธรรม 
จริยธรรม สามารถประยุกตความรูมาใชเพ่ือปองกัน แกไขปญหาและพัฒนา 
   4) สรางบรรยากาศ จัดสภาพแวดลอม สื่อการเรียน แหลงวิทยาการและภูมิปญญาท้ังในและ
นอกสถานศึกษา ประสานความรวมมือกับบิดามารดาผูปกครอง และบุคคลในชุมชนทุกฝาย เพ่ืออํานวยความ
สะดวกและรวมมือกันพัฒนาผูเรียนใหเต็มตามศักยภาพมีความรอบรู  มีปญญารูคิดและเกิดการใฝรูอยาง
ตอเนื่อง 
   5) นําทักษะศตวรรษ ท่ี 21 มาใชในการการจัดการเรียนรูเพ่ือพัฒนาผูเรียน พัฒนาตนเองและ
สังคม เชน ทักษะการเรียนรู  (Learning Skills) ทักษะการรูเรื่อง (Literacy Skills) และทักษะชีวิต (Life Skills) 
เปนตน และดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 

    5.6.2 กลยุทธการสอนท่ีใชในการพัฒนาดานทักษะการจัดการเรียนรู  
 1) การเรียนรูโดยบูรณาการการปฏิบัติงานจริงในสถานศึกษา (Work-integrated learning: 
WIL) 
 2) การออกแบบการจัดการเรียนรูโดยบูรณาการความรูในเนื้อหาวิชาเฉพาะผนวก วิธีสอนกับ
เทคโนโลยี (Technological Pedagogical Content Knowledge: TPCK) 
 3) การทําวิจัยในชั้นเรียนเพ่ือพัฒนาการเรียนรูของผูเรียน 
 4) การเขารวมกิจกรรมเสริมความเปนครูเปนรายปตลอดหลักสูตร 
 5) การเรียนรูผานประสบการณ (Experience-Based Approach) 
 6) การเรียนรูเชิงผลิตภาพ(-Productive-based learning ) 
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 5.6.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะการจัดการเรียนรู 
1) วัดและประเมินจากการฝกทักษะจัดการเรียนรูในสถานการณจําลอง 
2) วัดและประเมินจากผลการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 
3) วัดและประเมินจากรายงานการทําวิจัยในชั้นเรียน 
4) วัดและประเมินจากผลการเขารวมกิจกรรมเสริมความเปนครูเปนรายปตลอดหลักสูตร 
 

6. แผนท่ีการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชาหมวดวิชาเฉพาะดาน 
แสดงใหเห็นถึงมาตรฐานการเรียนรูในแตละรายวิชาในหลักสูตรท่ีมีสวนในการเสริมสรางกระบวนการ

เรียนรูและสอดคลองตอมาตรฐานผลการเรียนรูดานใดบาง โดยแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผล
การเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชาในรูปของตารางวิชาเฉพาะดาน ดังตอไปนี ้
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แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบตอผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชากลุมวิชาชีพครู (Curriculum Mapping) 
 ความรับผิดชอบหลัก    ความรับผิดชอบรอง 

 

รายวิชา 
หมวดวิชาชีพครู 

คุณธรรม 
จริยธรรม 

ความรู ทักษะทาง
ปญญา 

ทักษะ
ความสัมพันธ
ระหวางบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

ทักษะการ
วิเคราะหเชิง
ตัวเลข การ

สื่อสารและการใช
เทคโนโลยี 

วิธีวิทยาการจัดการ
เรียนรู 

1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 5 
1001801  ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1                         

1002801  ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2                         

1003801  ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 3                         

1004801  ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 4                         

1004491  ครุนิพนธ                         

1011101  คุณธรรม จริยธรรม  
              จรรยาบรรณ และจิต 
              วิญญาณความเปนคร ู

        

 

               

1012202  การบริหารการศึกษาและ 
              การประกันคุณภาพการศึกษา 

        

 

               

1021201  การพัฒนาหลักสูตร                         

1021304  ภาษาเพ่ือการสื่อสาร                         

 
1022301  วิทยาการจัดการเรียนรู 
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รายวิชา 
หมวดวิชาชีพครู 

คุณธรรม 
จริยธรรม 

ความรู ทักษะทาง
ปญญา 

ทักษะ
ความสัมพันธ
ระหวางบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

ทักษะการ
วิเคราะหเชิง
ตัวเลข การ

สื่อสารและการใช
เทคโนโลยี 

วิธีวิทยาการจัดการ
เรียนรู 

1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 5 
1032201  นวัตกรรมและเทคโนโลยี  
              สารสนเทศเพ่ือการสื่อสาร 
              การศึกษาและการเรียนรู 

        

 

                

1042101 การวัดและประเมินผล 
             การเรียนรู 

        

 

               

1043101 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 
             การเรียนรู 

        

 

               

1051201 จิตวิทยาสําหรับครู        -                 
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แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบตอผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชากลุมวิชาเอกเคมี (Curriculum Mapping) 
 ความรับผิดชอบหลัก    ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา 
หมวดวิชาเอกเคมี 

คุณธรรม 
จริยธรรม 

ความรู ทักษะทาง
ปญญา 

ทักษะ
ความสัมพันธ
ระหวางบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

ทักษะการ
วิเคราะหเชิง
ตัวเลข การ

สื่อสารและการ
ใชเทคโนโลยี 

วิธีวิทยาการจัดการ
เรียนรู 

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

4011900  ฟสิกสพ้ืนฐานสําหรับการสอนเคมี                         

4021094  หลักเคมี                         

4021891  ความปลอดภัยทางเคมี                         

4021892  การประยุกตใชคอมพิวเตอร 
              ทางเคมี 

        

 

               

4021991  การสรางสื่อและนวัตกรรม 
              ทางเคมี 

                        

4022291  เคมีอนินทรีย                         

4022391  เคมีอินทรีย                         

4022491  เคมีเชิงฟสิกส                         

4022591  ชีวเคมี                         

4022691  เคมีวิเคราะห                         

4022991  สะเต็มศึกษาสําหรับการสอนเคมี                         

4023991  การจดักิจกรรมเคมี 
              บูรณาการ 

                        

4023992  ภาษาอังกฤษสําหรับคร ู                         
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รายวิชา 
หมวดวิชาเอกเคมี 

คุณธรรม 
จริยธรรม 

ความรู ทักษะทาง
ปญญา 

ทักษะ
ความสัมพันธ
ระหวางบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

ทักษะการ
วิเคราะหเชิง
ตัวเลข การ

สื่อสารและการ
ใชเทคโนโลยี 

วิธีวิทยาการจัดการ
เรียนรู 

1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 5 
4023993  ระเบียบวิธีวิจัยทางเคมี                         

4023994  สัมมนาทางเคมี                         

4023995  โครงการวิจัยทางเคมี                         

4023996  การจัดการเรียนรูเคมี                         

4031804  ชีววิทยาพ้ืนฐานสําหรับ 
              การสอนเคมี 

        

 

               

4091001  คณิตศาสตรพ้ืนฐานสําหรับ    
              การสอนเคมี 

        

 

               

          วิชาเลือกเอก                         

4023391  สเปกโทรสโกปสําหรับ 
              เคมีอินทรีย 

        

 

               

4023392  เคมีผลิตภัณฑธรรมชาต ิ                         

4023691  การวิเคราะหทางเคมีดวย 
              เครื่องมือ 

                                          

4023692  เคมีเก่ียวกับสี                         

4023791  เคมีในชีวิตประจําวัน                         

4023792  เคมีและผลิตภัณฑชุมชน                         

4023793  เทคโนโลยีปโตรเคมี                         

4023791  เคมีในชีวิตประจําวัน                         
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รายวิชา 
หมวดวิชาเอกเคมี 

คุณธรรม 
จริยธรรม 

ความรู ทักษะทาง
ปญญา 

ทักษะ
ความสัมพันธ
ระหวางบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

ทักษะการ
วิเคราะหเชิง
ตัวเลข การ

สื่อสารและการ
ใชเทคโนโลยี 

วิธีวิทยาการจัดการ
เรียนรู 

1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 5 
4023794  เคมีอุตสาหกรรม                         

4023795  เคมีเครื่องสําอาง                         

4023891  เคมีพอลิเมอร                         

4023997  การสื่อสารทางวิทยาศาสตร                         
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แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบตอผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชากลุมวิชาโท วิทยาศาสตรท่ัวไป (Curriculum Mapping) 
 ความรับผิดชอบหลัก    ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา 
หมวดวิชาโทวิทยาศาสตรท่ัวไป 

คุณธรรม 
จริยธรรม 

ความรู ทักษะทาง
ปญญา 

ทักษะ
ความสัมพันธ
ระหวางบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

ทักษะการ
วิเคราะหเชิง
ตัวเลข การ
ส่ือสารและ

การใช
เทคโนโลยี 

วิธีวิทยาการจัดการ
เรียนรู 

1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 5 
4011902  ฟสิกสสําหรับครู 1                         

4012903  ฟสิกสสําหรับครู 2                         

4021902  เคมีสําหรับครู 1                         

4021903  เคมีสําหรับครู 2                         

4031802  ชีววิทยาสําหรับคร ู1                         

4031803  ชีววิทยาสําหรับคร ู2                         

4122910  วิทยาศาสตรกายภาพ                         

4122920  วิทยาศาสตรชีวภาพ                         

4122952  ดาราศาสตรและอวกาศ                         

4122960  วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม                         

4122961  วิทยาศาสตรโลกท้ังระบบ                         

4123930  การจัดการเรียนรูวิทยาศาสตร 
               ระดับประถมศึกษา 

        

 

               

4123931  การจัดการเรียนรูวิทยาศาสตร 
               ระดับมัธยมศึกษา 
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รายวิชา 
หมวดวิชาโทวิทยาศาสตรท่ัวไป 

คุณธรรม 
จริยธรรม 

ความรู ทักษะทาง
ปญญา 

ทักษะ
ความสัมพันธ
ระหวางบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

ทักษะการ
วิเคราะหเชิง
ตัวเลข การ
ส่ือสารและ

การใช
เทคโนโลยี 

วิธีวิทยาการจัดการ
เรียนรู 

1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 5 
4123932  การจัดการหองปฏิบัติการ 
              วิทยาศาสตรสากล 

        

 

               

4123982  สะเต็มศึกษา                         

4123970  ไฟฟาและพลังงาน                          

4123981  โครงงานและกิจกรรม 
              ทางวิทยาศาสตร 

        

 

               

4123983  การวิจัยเพื่อพัฒนากระบวนการ  
               เรียนรูวิทยาศาสตร 

        

 

               

4123984  สัมมนาวิทยาศาสตรและการ 
               สอนวิทยาศาสตร 

        

 

               

4091902  คณิตศาสตรสําหรับการสอน 
              วิทยาศาสตร 

        

 

               

          วิชาเลือกของวิชาโท                         

4123985  ธรรมชาติและการสืบเสาะ 
              ทางวิทยาศาสตร 

        

 

               

4124941  วิทยาการคํานวณสําหรับ 
              การสอนวิทยาศาสตร 
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ความสัมพันธของผลลัพธการเรียนรูท่ีคาดหวังของหลักสูตรเคมี (PLO) กับมาตรฐานผลการเรียนรูในแตละดาน (LO) 
 ความรับผิดชอบหลัก          ความรับผิดชอบรอง 

ความสัมพันธของผลลัพธการเรียนรูท่ีคาดหวัง 
ของหลักสูตร(PLO) กับจุดมุงหมายหลักสูตร 

1.ดานคุณธรรม 
จริยธรรม 

2.ความรู 3.ดานทักษะทาง
ปญญา 

4.ดานทักษะ
ความ สัมพันธ

ระหวาง 
บุคคล 

และความ
รับผิดชอบ 

5.ดาน
ทักษะการ
วิเคราะห
เชิงตัวเลข           
การสื่อสาร 
และการใช
เทคโนโลยี 

6.ดานวิธีวิทยาการ
จัดการเรียนรู  

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

1. มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพครู  ความรัก  
   และศรัทธาในวิชาชีพ มีความรับผิดชอบตอวิทยาศาสตร 
   เทคโนโลยี เศรษฐกิจ และสังคมสิ่งแวดลอม 

        

 

               

2. มีความอดทน ใจกวาง มีจิตวิทยาศาสตร เชี่ยวชาญ 
   ในการจัดการเรียนรูดานเคมีตลอดจนการปฏิบัติงาน 
   รวมกับนักเรียนและผูรวมงานอ่ืนในสังคมอยางมีความสุข 

        

 

               

3. มีความรูและความสามารถประยุกตความเขาใจทฤษฎี  
   ทางเคมีอยางลึกซ้ึงและระเบียบวิธีทางเคมี เพ่ือสราง 
   ความรูใหมในการพัฒนาการจัดการศึกษาดานเคมีได 
   อยางมีประสิทธิภาพ 
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ความสัมพันธของผลลัพธการเรียนรูท่ีคาดหวัง 
ของหลักสูตร(PLO) กับจุดมุงหมายหลักสูตร 

1.ดานคุณธรรม 
จริยธรรม 

2.ความรู 3.ดานทักษะทาง
ปญญา 

4.ดานทักษะ
ความ สัมพันธ

ระหวาง 
บุคคล 

และความ
รับผิดชอบ 

5.ดาน
ทักษะการ
วิเคราะห
เชิงตัวเลข           
การสื่อสาร 
และการใช
เทคโนโลยี 

6.ดานวิธีวิทยาการ
จัดการเรียนรู  

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

4. มีความคิดริเริ่มสรางสรรคในการใชความรูทางเคมีแกไข 
   ปญหาทางวิทยาศาสตรตลอดจนปญหาอ่ืน มีความ   
   สามารถในการขจัดความขัดแยง มีภาวะผูนํา แสวงหา 
   ทางเลือกใหมท่ีเหมาะสมและปฏิบัติได 

        

 

               

5. มีความสามารถในการแสวงหาและเสนอแนวทางในการ  
   แกปญหาทางวิชาการ วิชาชีพและสังคม  อยางสมเหตุ  
   สมผลโดยการบูรณาการทางเคมีแบบสหวิทยาการและ 
   พหุวิทยาการเพ่ือสรางสรรคพัฒนาทองถ่ินอยางยั่งยืน 

        

 

               

6. มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และ  
   เทคโนโลยีดานวิทยาศาสตรในการแสวงหาและสราง 
   องคความรูตลอดจนการติดตามพัฒนาการของศาสตร 
   ท้ังหลายเพ่ือพัฒนาสมรรถนะตนเองและวิชาชีพ 
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ตารางความสัมพันธระหวางความสามารถโดยรวม สมรรถนะหลกัและรายวิชาของแตละช้ันป 
กลุมปฏบิัติการสอนในสถานศึกษาและกลุมวิชาครู  

 

ชั้นปท่ี 1 ชั้นปท่ี 2 ชั้นปท่ี 3 ชั้นปท่ี 4 

ความสามารถโดยรวมของนักศึกษา ความสามารถโดยรวมของนักศึกษา ความสามารถโดยรวมของนักศึกษา ความสามารถโดยรวมของนักศึกษา 
รอบรูงานในบทบาทหนาท่ีคร ู ปฏิบัติงานผูชวยคร ู มีความสามารถในปฏิบัติการสอน มีความพรอมเปนครมูืออาชีพ 

 

ชั้นปท่ี 1 ชั้นปท่ี 2 ชั้นปท่ี 3 ชั้นปท่ี 4 
สมรรถนะหลัก สมรรถนะรอง สมรรถนะหลัก สมรรถนะรอง สมรรถนะหลัก สมรรถนะรอง สมรรถนะหลัก สมรรถนะรอง 

สมรรถนะหลักท่ี 2
สามารถปฏิบัตหินาท่ี
คร ู
 
 
 

สมรรถนะรองท่ี 2.1 
มุงมั่นพัฒนาผูเรียน
ดวยจิตวิญญาณความ
เปนคร ู
 

สมรรถนะรองท่ี 2.5. 
พัฒนาตนเองใหมี
ความรอบรู ทันสมัย
และทันตอการ
เปลี่ยนแปลง 

สมรรถนะหลักท่ี 2
สามารถปฏิบัตหินาท่ี
คร ู
 
 

สมรรถนะรองท่ี 2.1 
มุงมั่นพัฒนาผูเรียน
ดวยจิตวิญญาณความ
เปนคร ู
 

สมรรถนะรองท่ี 2.2. 
ประพฤติตนเปน
แบบอยางท่ีดีมี
คุณธรรมและ
จริยธรรม และเปน
พลเมืองท่ีเขมแข็ง 
 

สมรรถนะรองท่ี 2.5. 
พัฒนาตนเองใหมี
ความรอบรู ทันสมัย
และทันตอการ
เปลี่ยนแปลง 

สมรรถนะหลักท่ี 2
สามารถปฏิบัตหินาท่ี
คร ู
 

 

สมรรถนะรองท่ี 2.1 
มุงมั่นพัฒนาผูเรียน
ดวยจิตวิญญาณความ
เปนคร ู
 

สมรรถนะรองท่ี 2.2. 
ประพฤติตนเปน
แบบอยางท่ีดีมี
คุณธรรมและ
จริยธรรม และเปน
พลเมืองท่ีเขมแข็ง 
 

สมรรถนะรองท่ี 2.3. 
สงเสริมการเรียนรู เอา
ใจใส และยอมรับ
ความแตกตางของ
ผูเรยีนแตละบุคคล 
 

สมรรถนะหลักท่ี 2
สามารถปฏิบัตหินาท่ี
คร ู
 

 

สมรรถนะรองท่ี 2.1 

มุงมั่นพัฒนาผูเรียน
ดวยจิตวิญญาณความ
เปนคร ู
 

สมรรถนะรองท่ี 2.2. 
ประพฤติตนเปน
แบบอยางท่ีดีมี
คุณธรรมและ
จริยธรรม และเปน
พลเมืองท่ีเขมแข็ง 
 

สมรรถนะรองท่ี 2.3. 
สงเสริมการเรียนรู เอา
ใจใส และยอมรับ
ความแตกตางของ
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ชั้นปท่ี 1 ชั้นปท่ี 2 ชั้นปท่ี 3 ชั้นปท่ี 4 
สมรรถนะหลัก สมรรถนะรอง สมรรถนะหลัก สมรรถนะรอง สมรรถนะหลัก สมรรถนะรอง สมรรถนะหลัก สมรรถนะรอง 

สมรรถนะรองท่ี 2.4. 
สรางแรงบันดาลใจ 
และพัฒนาผูเรียนให
เปนผูใฝเรียนรูและ
สรางนวัตกรรม 
 

สมรรถนะรองท่ี 2.5. 
พัฒนาตนเองใหมี
ความรอบรู ทันสมัย
และทันตอการ
เปลี่ยนแปลง 

ผูเรยีนแตละบุคคล 
 

สมรรถนะรองท่ี 2.4. 
สรางแรงบันดาลใจ 
และพัฒนาผูเรียนให
เปนผูใฝเรียนรูและ
สรางนวัตกรรม 
 

สมรรถนะรองท่ี 2.5. 
พัฒนาตนเองใหมี
ความรอบรู ทันสมัย
และทันตอการ
เปลี่ยนแปลง 

สมรรถนะหลักท่ี 3  มี
ความสามารถในการ
จัดการเรียนรู 
 

สมรรถนะรองท่ี 3.1 
พัฒนาหลักสตูร การ
จัดการเรียนรู การวัด
และประเมินผลการ
เรียนรู 
สมรรถนะรองท่ี 3.3 
ดูแล ชวยเหลือและ
พัฒนาผูเรียนเปน
รายบุคคล สามารถ
รายงานผลการพัฒนา
คุณภาพผูเรยีนได
อยางเปนระบบ 

 
 

สมรรถนะหลักท่ี 3  มี
ความสามารถในการ
จัดการเรียนรู 

 

สมรรถนะรองท่ี 3.1 
พัฒนาหลักสตูร การ
จัดการเรียนรู การวัด
และประเมินผล   การ
เรียนรู 
สมรรถนะรองท่ี 3.4 
จัดกิจกรรมและสราง
บรรยากาศการเรียนรู
ใหผูเรียนมีความสุขใน
การเรยีนโดยตระหนัก
ถึงสุขภาวะของผูเรียน 
 
 
 

สมรรถนะหลักท่ี 3  มี
ความสามารถในการ
จัดการเรียนรู 
 

 

สมรรถนะรองท่ี 3.1 
พัฒนาหลักสตูร การ
จัดการเรียนรู การวัด
และประเมินผล  การ
เรียนรู 
สมรรถนะรองท่ี 3.2 
วางแผนและจดัการ
เรียนรูท่ีสามารถ
พัฒนาผูเรียนใหมี
ปญญารูคิด และมี
ความเปนนวัตกร 
 
 
 
 

สมรรถนะหลักท่ี 3  มี
ความสามารถในการ
จัดการเรียนรู 

 

สมรรถนะรองท่ี 3.1 
พัฒนาหลักสตูร การ
จัดการเรียนรู การวัด
และประเมินผล   การ
เรียนรู 
สมรรถนะรองท่ี 3.2 
วางแผนและจดัการ
เรียนรูท่ีสามารถ
พัฒนาผูเรียนใหมี
ปญญารูคิด และมี
ความเปนนวัตกร 
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ชั้นปท่ี 1 ชั้นปท่ี 2 ชั้นปท่ี 3 ชั้นปท่ี 4 
สมรรถนะหลัก สมรรถนะรอง สมรรถนะหลัก สมรรถนะรอง สมรรถนะหลัก สมรรถนะรอง สมรรถนะหลัก สมรรถนะรอง 

สมรรถนะรองท่ี 3.5  
วิจัย สรางนวัตกรรม 
และประยุกตใช
เทคโนโลยีดิจิทัล ให
เกิดประโยชนตอการ
เรียนรูของผูเรียน 
 

สมรรถนะรองท่ี 3.6 
ปฏิบัติงานรวมกับผูอ่ืน
อยางสรางสรรคและมี
สวนรวมในกิจกรรม
การพัฒนาวิชาชีพ 
 
 

สมรรถนะรองท่ี 3.6 
ปฏิบัติงานรวมกับผูอ่ืน
อยางสรางสรรคและมี
สวนรวมในกิจกรรม
การพัฒนาวิชาชีพ 
 

สมรรถนะรองท่ี 3.3 
ดูแล ชวยเหลือและ
พัฒนาผูเรียนเปน
รายบุคคล สามารถ
รายงานผลการพัฒนา
คุณภาพผูเรยีนได
อยางเปนระบบ 
 

สมรรถนะรองท่ี 3.4 
จัดกิจกรรมและสราง
บรรยากาศการเรียนรู
ใหผูเรียนมีความสุขใน
การเรยีนโดยตระหนัก
ถึงสุขภาวะของผูเรียน 
 

สมรรถนะรองท่ี 3.5 
วิจัย สรางนวัตกรรม 
และประยุกตใช
เทคโนโลยีดิจิทัล ให
เกิดประโยชนตอการ
เรียนรูของผูเรียน 
 

สมรรถนะรองท่ี 3.6 
ปฏิบัติงานรวมกับผูอ่ืน
อยางสรางสรรคและมี
สวนรวมในกิจกรรม
การพัฒนาวิชาชีพ 

สมรรถนะรองท่ี 3.3 
ดูแล ชวยเหลือและ
พัฒนาผูเรียนเปน
รายบุคคล สามารถ
รายงานผลการพัฒนา
คุณภาพผูเรยีนได
อยางเปนระบบ 
 

สมรรถนะรองท่ี 3.4 
จัดกิจกรรมและสราง
บรรยากาศการเรียนรู
ใหผูเรียนมีความสุขใน
การเรยีนโดยตระหนัก
ถึงสุขภาวะของผูเรียน 
สมรรถนะรองท่ี 3.5 
วิจัย สรางนวัตกรรม 
และประยุกตใช
เทคโนโลยีดิจิทัล ให
เกิดประโยชนตอการ
เรียนรูของผูเรียน 
 

สมรรถนะรองท่ี 3.6 
ปฏิบัติงานรวมกับผูอ่ืน
อยางสรางสรรคและมี
สวนรวมในกิจกรรม
การพัฒนาวิชาชีพ 
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ชั้นปท่ี 1 ชั้นปท่ี 2 ชั้นปท่ี 3 ชั้นปท่ี 4 
สมรรถนะหลัก สมรรถนะรอง สมรรถนะหลัก สมรรถนะรอง สมรรถนะหลัก สมรรถนะรอง สมรรถนะหลัก สมรรถนะรอง 

สมรรถนะหลักท่ี 4  มี
ความสามารถในการ
สรางความสัมพันธกับ
ผูปกครองและชุมชน 

สมรรถนะรองท่ี 4.1 
รวมมือกับผูปกครอง
ในการพัฒนาและ
แกปญหาผูเรียนใหมี
คุณลักษณะท่ีพึง
ประสงค 
 

สมรรถนะรองท่ี 4.3 
ศึกษา เขาถึงบริบท
ชุมชน และสามารถอยู
รวมกันบนพ้ืนฐาน
ความแตกตางทาง
วัฒนธรรม 

สมรรถนะหลักท่ี 4  มี
ความสามารถในการ
สรางความสัมพันธกับ
ผูปกครองและชุมชน 

สมรรถนะรองท่ี 4.1 
รวมมือกับผูปกครอง
ในการพัฒนาและ
แกปญหาผูเรียนใหมี
คุณลักษณะท่ีพึง
ประสงค 
 

สมรรถนะรองท่ี 4.3 
ศึกษา เขาถึงบริบท
ชุมชน และสามารถอยู
รวมกันบนพ้ืนฐาน
ความแตกตางทาง
วัฒนธรรม 
สมรรถนะรองท่ี 4.4 
สงเสริม อนุรักษ
วัฒนธรรม และภูมิ
ปญญาทองถ่ิน 

สมรรถนะหลักท่ี 4  มี
ความสามารถในการ
สรางความสัมพันธกับ
ผูปกครองและชุมชน 

สมรรถนะรองท่ี 4.2 
สรางเครือขายความ
รวมมือกับผูปกครอง
และชุมชน เพ่ือ
สนับสนุนการเรยีนรูท่ี
มีคุณภาพของผูเรียน 
 

สมรรถนะรองท่ี 4.3 
ศึกษา เขาถึงบริบท
ชุมชน และสามารถอยู
รวมกันบนพ้ืนฐาน
ความแตกตางทาง
วัฒนธรรม 
สมรรถนะรองท่ี 4.4 
สงเสริม อนุรักษ
วัฒนธรรม และภูมิ
ปญญาทองถ่ิน 

สมรรถนะหลักท่ี 4  มี
ความสามารถในการ
สรางความสัมพันธกับ
ผูปกครองและชุมชน 

สมรรถนะรองท่ี 4.2 
สรางเครือขายความ
รวมมือกับผูปกครอง
และชุมชน เพ่ือ
สนับสนุนการเรยีนรูท่ี
มีคุณภาพของผูเรียน 
 

สมรรถนะรองท่ี 4.3 
ศึกษา เขาถึงบริบท
ชุมชน และสามารถอยู
รวมกันบนพ้ืนฐาน
ความแตกตางทาง
วัฒนธรรม 
 

สมรรถนะรองท่ี 4.4 
สงเสริม อนุรักษ
วัฒนธรรม และภูมิ
ปญญาทองถ่ิน 

สมรรถนะหลักท่ี 5 
ปฏิบัติตนตาม
จรรยาบรรณของ
วิชาชีพ 

สมรรถนะรองท่ี 5.1. 
ประพฤติ ปฏิบัติตน
ตามจรรยาบรรณของ
วิชาชีพ 

สมรรถนะหลักท่ี 5 
ปฏิบัติตนตาม
จรรยาบรรณของ
วิชาชีพ 
 
 
 
  

สมรรถนะรองท่ี 5.1.
ประพฤติ ปฏิบัติตน
ตามจรรยาบรรณของ
วิชาชีพ 
 

สมรรถนะหลักท่ี 5 
ปฏิบัติตนตาม
จรรยาบรรณของ
วิชาชีพ 

สมรรถนะรองท่ี 5.1.
ประพฤติ ปฏิบัติตน
ตามจรรยาบรรณของ
วิชาชีพ 

สมรรถนะหลักท่ี 5 
ปฏิบัติตนตาม
จรรยาบรรณของ
วิชาชีพ 
 
 
 

สมรรถนะรองท่ี 5.1.

ประพฤติ ปฏิบัติตน
ตามจรรยาบรรณของ
วิชาชีพ 
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ชั้นปท่ี 1 ชั้นปท่ี 2 ชั้นปท่ี 3 ชั้นปท่ี 4 
สมรรถนะหลัก สมรรถนะรอง สมรรถนะหลัก สมรรถนะรอง สมรรถนะหลัก สมรรถนะรอง สมรรถนะหลัก สมรรถนะรอง 

รายวิชา ภาคเรียนท่ี รายวิชา ภาคเรียนท่ี รายวิชา ภาคเรียนท่ี รายวิชา ภาคเรียนท่ี 
เทอมท่ี 1 เทอมท่ี 2 เทอมท่ี 1 เทอมท่ี 2 เทอมท่ี 1 เทอมท่ี 2 เทอมท่ี 1 เทอมท่ี 2 

รายวิชา ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1  
จัดเทอมท่ี 1 หรือ เทอมท่ี 2 

ตามความเหมาะสมของมหาวิทยาลัย 

รายวิชา ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2  
จัดเทอมท่ี 1 หรือ เทอมท่ี 2 

ตามความเหมาะสมของมหาวิทยาลัย 

รายวิชา ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 3  
จัดเทอมท่ี 1 หรือ เทอมท่ี 2 

ตามความเหมาะสมของมหาวิทยาลัย 

รายวิชา ปฏิบัติการ
สอนในสถานศึกษา 4 
สมรรถนะหลักและ
สมรรถนะรอง  
2.สามารถปฏิบัติ
หนาท่ีครู 
  2.1 มุงมั่นพัฒนา
ผูเรยีนดวยจติวิญญาณ
ความเปนคร ู
  2.2. ประพฤติตน
เปนแบบอยางท่ีดีมี
คุณธรรมและ
จริยธรรม และเปน
พลเมืองท่ีเขมแข็ง 
  2.3. สงเสริมการ
เรียนรู เอาใจใส และ
ยอมรับความแตกตาง
ของผูเรียนแตละ
บุคคล 
  2.4. สรางแรง
บันดาลใจ และพัฒนา
ผูเรยีนใหเปนผูใฝ
เรียนรูและสราง

รายวิชา ครุนิพนธ 
สมรรถนะหลักและ
สมรรถนะรอง 
2. สามารถปฏิบัติ
หนาท่ีครู 
  2.1. ปฏิบัติตนเปน
แบบอยางท่ีดีมี
คุณธรรมและ
จริยธรรม และเปน
พลเมืองท่ีเขมแข็ง 
  2.2. ประพฤติตน
เปนแบบอยางท่ีดีมี
คุณธรรมและ
จริยธรรม และเปน
พลเมืองท่ีเขมแข็ง 
  2.5. พัฒนาตนเองให
มีความรอบรู ทันสมัย
และทันตอการ
เปลี่ยนแปลง 
 
5. ปฏิบัติตนตาม
จรรยาบรรณของ
วิชาชีพ 
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ชั้นปท่ี 1 ชั้นปท่ี 2 ชั้นปท่ี 3 ชั้นปท่ี 4 
สมรรถนะหลัก สมรรถนะรอง สมรรถนะหลัก สมรรถนะรอง สมรรถนะหลัก สมรรถนะรอง สมรรถนะหลัก สมรรถนะรอง 

นวัตกรรม 
2.5. พัฒนาตนเองใหมี
ความรอบรู ทันสมัย
และทันตอการ
เปลี่ยนแปลง 
3. สามารถปฏิบัติงาน
ในหนาท่ีครู 
  3.1 พัฒนาหลักสตูร 
การจัดการเรยีนรู การ
วัดและประเมินผล  
การเรยีนรู 
  3.2 วางแผนและ
จัดการเรียนรูท่ี
สามารถพัฒนาผูเรียน
ใหมีปญญารูคิด และมี
ความเปนนวัตกรรม 
   3.3 ดูแล ชวยเหลือ
และพัฒนาผูเรียนเปน
รายบุคคล สามารถ
รายงานผลการพัฒนา
คุณภาพผูเรยีนไดอยาง
เปนระบบ 
  3.4 จัดกิจกรรมและ
สรางบรรยากาศการ
เรียนรูใหผูเรียนมี

    5.1.ประพฤติ 
ปฏิบัติตนตาม
จรรยาบรรณของ
วิชาชีพ 
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ชั้นปท่ี 1 ชั้นปท่ี 2 ชั้นปท่ี 3 ชั้นปท่ี 4 
สมรรถนะหลัก สมรรถนะรอง สมรรถนะหลัก สมรรถนะรอง สมรรถนะหลัก สมรรถนะรอง สมรรถนะหลัก สมรรถนะรอง 

ความสุขในการเรียน
โดยตระหนักถึงสุข
ภาวะของผูเรียน 
   3.5 วิจัย สราง
นวัตกรรม และ
ประยุกตใชเทคโนโลยี
ดิจิทัล ใหเกิด
ประโยชนตอการ
เรียนรูของผูเรียน 
   3.6 ปฏิบัติงาน
รวมกับผูอ่ืนอยาง
สรางสรรคและมีสวน
รวมในกิจกรรมการ
พัฒนาวิชาชีพ 
4. มีความสามารถใน
การความสัมพันธกับ
ผูปกครองและชุมชน 
  4.2 สรางเครือขาย
ความรวมมือกับ
ผูปกครองและชุมชน 
เพ่ือสนับสนุนการ
เรียนรูท่ีมีคุณภาพของ
ผูเรยีน 
  4.3 ศึกษา เขาถึง
บริบทชุมชน และ
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ชั้นปท่ี 1 ชั้นปท่ี 2 ชั้นปท่ี 3 ชั้นปท่ี 4 
สมรรถนะหลัก สมรรถนะรอง สมรรถนะหลัก สมรรถนะรอง สมรรถนะหลัก สมรรถนะรอง สมรรถนะหลัก สมรรถนะรอง 

สามารถอยูรวมกันบน
พ้ืนฐานความแตกตาง
ทางวัฒนธรรม 
  4.4 สงเสริม อนุรักษ
วัฒนธรรม และภูมิ
ปญญาทองถ่ิน 
5. ปฏิบัติตนตาม
จรรยาบรรณของ
วิชาชีพ 
5.1. ประพฤติ ปฏิบัติ
ตนตามจรรยาบรรณ
ของวิชาชีพ 
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วิชา     ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 (Internship 1)  
รหัส คําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 
1001801 สรุปคุณลักษณะของตนเองและครูท่ีแสดงออกถึงความรักและศรัทธาในวิชาชีพครู ระบุจรรยาบรรณตอตนเองและตอวิชาชีพ รอบรูบท

หนาท่ีครูผูสอนและครูประจําชั้นในสถานศึกษา  เขาใจบริบทชุมชน  รวมมือกับผูปกครองในการเก็บรวบรวมขอมูลเพ่ือใชในการพัฒนา ดูแล 
ชวยเหลือผูเรียนใหมีคุณลักษณะอันพึงประสงค รวมท้ังรายงานผลการพัฒนาคุณภาพผูเรียนไดอยางเปนระบบในรูปแบบของการศึกษาราย
กรณี (Case Study) โดยการประยุกตใชความรูทางจิตวิทยา เทคโนโลยีดิจิทัล  การพัฒนาหลักสูตรเพ่ือพัฒนาผูเรียนตามศักยภาพ   สรุป
แนวทางและลักษณะกิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพของครูท้ังในและนอกสถานศึกษา ผานกระบวนการสังเกตและวิเคราะหการปฏิบัติหนาท่ีครู 
ถอดบทเรียนจากประสบการณการเรียนรูในสถานศึกษา  สังเคราะหองคความรูและนําผลจากการเรียนรูในสถานศึกษาไปประเมินสะทอน
กลับ (AAR) เปนรายบุคคลและรวมแลกเปลี่ยนเรียนรูในรูปแบบชุมชนแหงการเรียนรู (PLC)  เพ่ือนําไปใชในการพัฒนาตนเองใหมีความรอบ
รู ทันสมัยและทันตอการเปลี่ยนแปลง 

2(90) 

 
สมรรถนะ

หลัก 
 

สมรรถนะ
รอง 

คําอธิบาย 
สมรรถนะรอง 

 

ตัวบงชี้ของ
สมรรถนะหลัก 
และเกณฑการ

ผาน 
 

ตัวบงชี้ของ
สมรรถนะรอง 
และเกณฑ 
การผาน 

 

เนื้อหา 
(เขียนเปนขอ ๆ  
ประกอบดวย
หัวขอและ

คําอธิบายพอ
สังเขป) 

กระบวนการ
จัดการเรียนรู
เพ่ือใหเกิด
สมรรถนะ 

(รายละเอียดดาน
ทายตาราง)** 

สื่อและ/หรือแหลง
เรียนรู 

 

วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

 

วิธีการสะทอนผลกลับ
ใหผูเรียน 

(ตามหลักการ
ประเมินผล สะทอน

ผลและพัฒนา) 

สมรรถนะหลัก
ที่ 2  
สามารถปฏบิัติ
หนาที่ครู 

 

สมรรถนะรอง 
ที่ 2.1 
มุงมั่นพัฒนา
ผูเรียนดวยจิต
วิญญาณความ
เปนครู 

 

1. มีความรูความ
เขาใจเกี่ยวกับจิต
วิญญาณความเปน
ครู โดยเฉพาะ
ความรักและ
ศรัทธาในวิชาชีพ 
การปรารถนาดีตอ
ศิษยอยางเสมอ
ภาค และการมีจิต
สาธารณะ นําไปสู
การพัฒนาตนเอง

1.  แสดง
พฤติกรรมที่
สะทอนถึงการมี
จิตวิญญาณความ
เปนครู  

เกณฑการผาน
รอยละ 80 

 

1. วิเคราะหและ
สรุปคุณลักษณะ
ของครูที่แสดงออก
ถึงความรักและ
ศรัทธาในวิชาชีพครู
ได   2. วิเคราะห
ตนเองถึงความรัก
และศรัทธาที่มีตอ
วิชาชีพครู ใน
ประเด็นดังตอไปนี้ 
คือ  

1. ความรักและ
ศรัทธาในวิชาชีพ
ครู  
 
2. จรรยาบรรณ
และวินัยครู  
 
3.บทบาทหนาที่
ครูผูสอนและครู
ประจําชั้น 
4.รายงานผลการ

1. การเรียนรูโดยใช
ปญหาเปนฐาน 
(Problem – based 
learning) 
 
2. การเรียนรูโดยใช
กรณีศึกษา  
เปนฐาน (Case – 
based learning) 
 
3. การเรียนรู

คูมือ "ปฏิบัติการสอน
ในสถานศึกษา 1" มี
องคประกอบ ดังนี ้ 
 
 1. บทนํา 
บทบาทหนาทีข่อง
ผูบริหาร/ครู/อาจารย
ผูสอน/นักศึกษา 
 
2. กิจกรรม ศึกษา 
สังเกต ปฏิบัติงานและ

1. การตรวจผลงาน  
2. การสัมภาษณ 
3. การประเมินผลการ
สะทอนการเรียนรู (AAR) 
จากการอภปิรายกลุม  
4.การนําเสนอ E-
Portfolio  

สะทอนกลับ (AAR) : เปน
รายบคุคล และรวม
แลกเปล่ียนเรียนรูใน
รูปแบบชุมชนแหงการ
เรียนรู (PLC)  
พัฒนา : Creative 
Discussion (แนวทาง
ปฏิบัติและพัฒนาตนเอง) 
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สมรรถนะ
รอง 

คําอธิบาย 
สมรรถนะรอง 

 

ตัวบงชี้ของ
สมรรถนะหลัก 
และเกณฑการ

ผาน 
 

ตัวบงชี้ของ
สมรรถนะรอง 
และเกณฑ 
การผาน 

 

เนื้อหา 
(เขียนเปนขอ ๆ  
ประกอบดวย
หัวขอและ

คําอธิบายพอ
สังเขป) 

กระบวนการ
จัดการเรียนรู
เพ่ือใหเกิด
สมรรถนะ 

(รายละเอียดดาน
ทายตาราง)** 

สื่อและ/หรือแหลง
เรียนรู 

 

วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

 

วิธีการสะทอนผลกลับ
ใหผูเรียน 

(ตามหลักการ
ประเมินผล สะทอน

ผลและพัฒนา) 

ใหมีคุณลักษณะ
ดังกลาว   

 

 

- ความใฝฝนอยาก
เปนครู 
- ความสนใจ
เร่ืองราวเกี่ยวกับครู 
- การเคารพบูชาครู 
- ความภาค 
ภูมิใจในอาชีพครู 
- ทัศนคติที่ดีตอ
วิชาชีพครู 

 

พัฒนาผูเรียนใน
รูปแบบการศึกษา
รายกรณี (Case 
Study)  
 
5.การออกแบบ
และสรางหลักสูตร
รายวิชาในชั้น
เรียน 
 
6.แนวทางการ
พัฒนาตนใน
เสนทางวิชาชีพครู 
 
7. กิจกรรมการ
พัฒนาวิชาชพีของ
ครูทั้งในและนอก
สถานศึกษา 
 
8. แนวทางในการ
ทํางานและ
แกปญหารวมกัน
ระหวางบุคลากร
ในสถานศึกษา  
 

สถานการณเปน
ฐาน (Situation – 
based learning) 
 
4. การเรียนรูเชิง
ประสบการณเปน
ฐาน 
(Experiential –
based learning) 
 
5. การเรียนรูแบบ
ใชชุมชนเปนฐาน 
(Community – 
based learning) 
 
6. การเรียนรูแบบ
รวมมือ 
(Cooperative  
learning)  
 
7. การเรียนรูแบบ
รวมแรงรวมใจ 
(Collaborative 
Learning)  
 

บันทึกผลงานใน
สถานศึกษา ประเด็น
ดังตอไปนี้   
  2.1 ความรักและ
ศรัทธาในวิชาชีพครู 
  2.2 จรรยาบรรณ
วิชาชีพและวินยัครู 
  2.3 บทบาทหนาที่
ของครูผูสอนและครู
ประจําชั้นในการ
ชวยเหลือและพัฒนา
ผูเรียน 
  2.4 การออกแบบและ
สรางหลักสูตรรายวิชา
ในชั้นเรียน 
   2.5 เคร่ืองมือที่ใชใน
การเก็บขอมูลผูเรียนทั้ง
แบบรายบคุคลและราย
กลุม  
  2.6 แนวทางในการ
ทํางานและแกปญหา
รวมกันระหวาง
บุคลากรในสถานศึกษา  
  2.7 แนวทางการ
พัฒนาตนในเสนทาง

 สมรรถนะรอง 
ที่ 2.5  
พัฒนาตนเอง
ใหมีความรอบรู 
ทันสมัยและทัน
ตอการ
เปล่ียนแปลง 
 

1. ความเขาใจใน
เสนทาง
ความกาวหนาใน
วิชาชีพและปฏบิัติ
ตนสูความกาวหนา
ไดดวยการเขารวม
กิจกรรมที่สงเสริม
ใหมีความรอบรู
และทันตอการ
เปล่ียนแปลง 
รวมทั้งสามารถที่
จะนําเสนอ
แนวทางที่
เหมาะสมกับการ
พัฒนาครูใน

- 1. สืบคนและสรุป
แนวทางการพัฒนา
ตนในเสนทาง
วิชาชีพครูดวยการ
รวบรวมขอมูลจาก
บุคลากรทาง
การศึกษาและ
เอกสารที่เกี่ยวของ 
พรอมนําเสนอดวย
รูปแบบที่ทันสมัย 
เกณฑการผานรอย
ละ 80 
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ตัวบงชี้ของ
สมรรถนะรอง 
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การผาน 

 

เนื้อหา 
(เขียนเปนขอ ๆ  
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จัดการเรียนรู
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วิธีการวัดและ
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วิธีการสะทอนผลกลับ
ใหผูเรียน 

(ตามหลักการ
ประเมินผล สะทอน

ผลและพัฒนา) 

ภาพรวมได 9. ปฏิสัมพันธ
ระหวางครูกับ
บุคคลที่เกี่ยวของ 
ครูกับชุมชน 
โรงเรียนกับชุมชน 
 

วิชาชีพครู 
  2.8 กิจกรรมการ
พัฒนาวิชาชพีของครูทั้ง
ในและนอกสถานศึกษา 
  2.9 ปฏิสัมพันธ
ระหวางครูกับบุคคลที่
เกี่ยวของ ครูกับชุมชน 
โรงเรียนกับชุมชน  
 
3. ผูประเมินและ
เครื่องมือที่ใชในการ
รวบรวมขอมูล 
  3.1 ผูบริหาร: แบบ
ประเมินสมรรถนะ 
  3.2 ครู/อาจารย
ผูสอน: แบบประเมิน
สมรรถนะแบบประเมิน
พฤติกรรม 
  3.3 นักศึกษา: แบบ
ประเมินตนเองแบบ
สัมภาษณแบบสังเกต 
และ E-Portfolio 
 
4. เกณฑการวดัผล
และประเมินผล 

สมรรถนะหลัก
ที่ 3  
มีความ 
สามารถในการ
จัดการเรยีนรู 

สมรรถนะรอง
ที่ 3.1  

พัฒนาหลักสูตร
การจัดการ
เรียนรู ส่ือ การ
วัดและประเมิน 

ผลการเรียนรู  

1. การมีความรู
ความเขาใจ
เกี่ยวกบักระวน
การจัดการเรียนรูที่
ถูกตองในทุก
ขั้นตอนและ
สามารถออกแบบ
กิจกรรมการเรียนรู
ไดอยางเหมาะสม 

 

1. อธิบาย
กระบวนการพัฒ
นาหลักสูตรและ
สรางรายวิชาใน
ชั้นเรียน  

เกณฑการผาน
รอยละ 80 

1. อธิบายเกี่ยวกบั
การจัดการเรียนรู 
ส่ือ การวัดผลและ
ประเมินผลการ
เรียนรูไดอยาง
ถูกตอง  

เกณฑการผานรอย
ละ 80 

 สมรรถนะรอง 
ที่ 3.3 
ดูแลชวยเหลือ
และพัฒนา
ผูเรียนเปน

1. การมีความรู
ความเขาใจ
เกี่ยวกบัเคร่ืองมือ
และระบบการดูแล
ชวยเหลือผูเรียน 

1. ดูแล ชวยเหลือ
และพัฒนาผูเรียน
ใหมีคุณลักษณะ ที่
พึงประสงคและ
ความสําเร็จในการ

1. ระบุบทบาท
หนาที่ของครูผูสอน
และครูประจําชั้นใน
การชวยเหลือและ 
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ประเมินผล สะทอน
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รายบุคคล 
สามารถ
รายงานผลการ
พัฒนาคุณภาพ
ผูเรียนไดอยาง
เปนระบบ  
 

พรอมทั้ง
ประยุกตใชความรู
ความเขาใจ
ดังกลาวในการจัด
ทําการศึกษาราย
กรณีและวิจยัใน
ชั้นเรียนเพื่อพัฒนา
ผูเรียน  

 

เรียนรู  

เกณฑการผานรอย
ละ 80 

 

พัฒนาผูเรียน  

2. ศึกษา รวบรวม 
และสรุปรายละเอียด
ของเคร่ืองมือที่ใชใน
การเก็บขอมูลผูเรียน
ทั้งแบบรายบุคคล
และรายกลุม   3. 
ระบุและวิเคราะห
พฤติกรรมที่เปน
ปญหาหรือตองการ
พัฒนาของ
กรณีศึกษา (case 
study) และรวบรวม
ขอมูลดวยเคร่ืองมือ
ที่มีความหลาก 
หลาย พรอมนําเสนอ 
แนวทางแกไข 
เกณฑการผานรอย
ละ 80  
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สมรรถนะ 

(รายละเอียดดาน
ทายตาราง)** 

สื่อและ/หรือแหลง
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 สมรรถนะรอง
ที่ 3.5       
วิจัย สราง
นวัตกรรม และ
ประยุกตใช
เทคโนโลยี
ดิจิทัล ใหเกิด
ประโยชนตอ
การเรียนรูของ
ผูเรียน 

1.ความสามารถใน
การประยุกต 
ใชเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมทาง
การศึกษาเขาสูชั้น
เรียน รวมถึง
สรางสรรค
นวัตกรรมทาง
การศึกษาเพื่อ
พัฒนาการเรียนรู
ใหกับผูเรียน  

1. ประยุกตใชส่ือ
และเทคโนโลยีวัด
และประเมินผล
เพื่อพัฒนาผูเรียน
อยางเหมาะสม
และสรางสรรค  

เกณฑการผานรอย
ละ 80 

 

1. ประยุกตใช
เทคโนโลยีหรือ
นวัตกรรมทาง
การศึกษาที่ทันสมยั
กับการพัฒนา
ผูเรียน  

เกณฑการผานรอย
ละ 80 

 สมรรถนะรอง
ที่ 3.6 
ปฏิบัติงาน
รวมกับผูอื่น
อยาง
สรางสรรคและ
มีสวนรวมใน
กิจกรรมการ
พัฒนาวิชาชพี 

1. การมีความรู
ความเขาใจและ
สามารถประพฤติ
ปฏิบัติตาม
หลักการทํางาน
เปนทีมและการ
เปนสมาชิกที่ดีของ
ทีม 

1. ปฏิบัติตนเปน
สมาชิกที่ดีของทีม
ในการทํางาน 

เกณฑการผานรอย
ละ 80 

 

1. วิเคราะหและสรุป
แนวทางในการ
ทํางานและแกปญหา
รวมกนัระหวาง
บุคลากรใน
สถานศึกษา 
2. วเิคราะหและ
สังเคราะหลักษณะ 
กิจกรรมการพัฒนา
วิชาชีพของครูทั้งในและ
นอกสถาน ศึกษา 
เกณฑการ ผานรอยละ 
80 
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เพ่ือใหเกิด
สมรรถนะ 

(รายละเอียดดาน
ทายตาราง)** 

สื่อและ/หรือแหลง
เรียนรู 

 

วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

 

วิธีการสะทอนผลกลับ
ใหผูเรียน 

(ตามหลักการ
ประเมินผล สะทอน

ผลและพัฒนา) 

สมรรถนะหลัก
ที่ 4  
มีความสามารถ
ในการสราง
ความสัมพันธ
กับผูปกครอง
และชุมชน 

 

สมารถนะรอง
ที่ 4.1 รวมมือ
กับผูปกครอง
ในการพัฒนา
และแกปญหา
ผูเรียนใหมี
คุณลักษณะที่
พึงประสงค  

1. ความสามารถใน
การรวมมือกับ
ผูปกครองทั้งในสวน
ของการรวบรวม
ขอมูลและรวมกัน
วางแผนในการ
พัฒนาและแกปญหา
ผูเรียนใหมี
คุณลักษณะที่พึง
ประสงค  

1.รวมมือกับ
ผูปกครองและ
ชุมชนในการพัฒนา
ผูเรียนใหมี
คุณลักษณะอันพึง
ประสงคและเกิด
การเรียนรู    
                
เกณฑการผาน 
รอยละ 80 

 

1. รวบรวมขอมูล
ของผูเรียนจาก
ผูปกครองดวยการ
สังเกตและการ
สัมภาษณ   

เกณฑการผาน 
รอยละ 80  

 สมรรถนะรอง
ที่ 4.3     
ศึกษา เขาถึง
บริบทชุมชน 
และสามารถอยู
รวมกันบน
พื้นฐานความ
แตกตางทาง
วัฒนธรรม  

1. การมีความรู
ความเขาใจบริบท
ของชุมชนและ
สามารถนําองค
ความรูดังกลาวมา
บูรณาการเขาสู
กระบวนการจัด
กิจกรรมการเรียนรู 

1. มีความรูความ
เขาใจบริบทชุมชน
และนํามาบูรณา
การในการจัด
กิจกรรมการเรียนรู 
 
เกณฑการผาน 
รอยละ 80 

4.3.1 สังเกต 
รวบรวม และ
วิเคราะหรูปแบบ
การมีปฏิสัมพันธ
สัมพันธระหวางครู
กับบุคคลที่
เกี่ยวของ ครูกับ
ชุมชน โรงเรียนกับ
ชุมชน     
เกณฑการผาน 
รอยละ 80 
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สมรรถนะ

หลัก 
 

สมรรถนะ
รอง 

คําอธิบาย 
สมรรถนะรอง 

 

ตัวบงชี้ของ
สมรรถนะหลัก 
และเกณฑการ

ผาน 
 

ตัวบงชี้ของ
สมรรถนะรอง 
และเกณฑ 
การผาน 

 

เนื้อหา 
(เขียนเปนขอ ๆ  
ประกอบดวย
หัวขอและ

คําอธิบายพอ
สังเขป) 

กระบวนการ
จัดการเรียนรู
เพ่ือใหเกิด
สมรรถนะ 

(รายละเอียดดาน
ทายตาราง)** 

สื่อและ/หรือแหลง
เรียนรู 

 

วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

 

วิธีการสะทอนผลกลับ
ใหผูเรียน 

(ตามหลักการ
ประเมินผล สะทอน

ผลและพัฒนา) 

สมรรถนะหลัก
ที่ 5  
ปฏิบตัิตนตาม
จรรยาบรรณ
ของวิชาชีพ  
 

สมรรถนะรอง
ที่ 5.1   ปฏิบัติ
ตนตาม
จรรยาบรรณ
ของวิชาชีพ  
 

1. มีความรูความ
เขาใจเกี่ยวกับ
จรรยาบรรณ
วิชาชีพ  นําไปสู
การพัฒนาตนเอง
ใหมีณลักษณะ
ดังกลาว   

1.แสดงออกถึง
การประพฤติ
ปฏิบัติตนตาม
จรรยาบรรณ
วิชาชีพครู  
 

เกณฑการผาน  
รอยละ 80 

1. ระบุจรรยาบรรณ
และวินัยครู จากการ
สังเกตและวิเคราะห
การปฏิบัติหนาที่ครูใน
สถานศึกษาได 
 
เกณฑการผาน   
รอยละ 80 
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    วิชา      ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 (Internship 2)  
รหัส คําอธิบายรายวิชา  น(ท-ป-ศ) 
1002801 ประพฤติตนเปนแบบอยางท่ีดีมีคุณธรรมและจริยธรรมตามจรรยาบรรณวิชาชีพ  ปฏิบัติงานผูชวยครูรวมกับครูพ่ีเลี้ยงโดยการวางแผน

ออกแบบเนื้อหาสาระและกิจกรรมการจัดการเรียนรูสื่อและเทคโนโลยี การวัดและประเมินผลตามกลุมสาระการเรียนรูในรายวิชาเฉพาะ
ดาน บูรณาการองคความรูทางการบริหารการศึกษา ออกแบบนวัตกรรม การดําเนินการเก่ียวกับการประกันคุณภาพการศึกษาท่ี
สอดคลองกับสถานศึกษาแตละระดับ บริหารจัดการเรียนรูท่ีมีคุณภาพและสรางบรรยากาศการเรียนรูใหผูเรียนมีความสุขในการเรียน 
รวมมือกับผูปกครองในการพัฒนา ดูแล ชวยเหลือผูเรียน ใหมีคุณลักษณะอันพึงประสงค วิเคราะหและนําเสนอแนวทางในการพัฒนา
ตนเองใหมีความเปนครูมืออาชีพท่ีเทาทันตอการเปลี่ยนแปลงท้ังทางดานศาสตรวิชาชีพครูและศาสตรสาขาวิชาเอก  เขารวมโครงการท่ี
เก่ียวของกับการสงเสริม อนุรักษวัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถ่ินและนําผลจากการเรียนรูในสถานศึกษาไปประเมินสะทอนกลับ (AAR) 
เปนรายบุคคลและรวมแลกเปลี่ยนเรียนรูในรูปแบบชุมชนแหงการเรียนรู (PLC) เพ่ือนําไปใชในการพัฒนาตนเองใหมีความรอบรู 
ทันสมัยและทันตอการเปลี่ยนแปลง 
 

    2(90) 

สมรรถนะ
หลัก 

 

สมรรถนะ 
รองและ

ยอย 
(ถาม)ี 

 

คําอธิบาย 
สมรรถนะ 

รองหรือยอย 
 

ตัวบงชี้ของ
สมรรถนะหลัก 
และเกณฑการ

ผาน 
 

ตัวบงชี้ของ
สมรรถนะ 

รองหรือยอย 
และเกณฑการ

ผาน 

เนื้อหา 
(เขียนเปนขอ ๆ  

ประกอบดวยหัวขอ
และคําอธิบายพอ

สังเขป) 

กระบวนการจัดการ
เรียนรูเพ่ือใหเกิด

สมรรถนะ 
(รายละเอียดดาน
ทายตาราง)** 

สื่อและ/หรือ
แหลงเรียนรู 

 

วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

 

วิธีการสะทอนผล
กลับใหผูเรียน 
(ตามหลกัการ

ประเมินผล สะทอน
ผลและพัฒนา) 

สมรรถนะหลัก     
ที่ 2 
สามารถ
ปฏิบตัิหนาที่
ครู 

 

สมรรถนะรอง 
ที่ 2.1 
มุงมั่น พัฒนา
ผูเรียนดวยจิต
วิญญาณความ
เปนครู 

 
 

1. มีความรูความ
เขาใจเกี่ยวกับจิต
วิญญาณความเปนครู 
โดยเฉพาะความรัก
และศรัทธาในวิชาชีพ 
การปรารถนาดีตอ
ศิษยอยางเสมอภาค 
และการมีจิต
สาธารณะนําไปสูการ
พัฒนาตนเองใหมี
คุณลักษณะดังกลาว  

1. แสดงพฤติกรรม ที่
สะทอนถึงการมีจิต
วิญญาณความเปนครู 
 
เกณฑการผาน 
รอยละ 80  
 

1.ชวยเหลือ
ผูเรียนและ
บุคลากรใน
โรงเรียนดวย
ความเต็มใจ โดย
ไมตองรองขอและ
ไมหวังส่ิงตอบ
แทน 
 
เกณฑการผาน
รอยละ 80 

1. ระเบียบและขอบังคับ
ของสถานศึกษาและการ
สอนในสถานศึกษา 1 
 
2. การชวยเหลือผูเรียน
และบุคลากรทางการ
ศึกษา  
 
3. แนวทางในการพัฒนา
ตนเองใหมีความเปนครู
มืออาชีพที่เทาทันตอการ

1. การเรียนรูโดยใช
ปญหาเปนฐาน 
(Problem - based 
learning) 
 
2. การเรียนรูโดยใช
กรณีศึกษาเปนฐาน 
(Case – based 
learning) 
3. การเรียนรู
สถานการณเปนฐาน 

คูมือ "ปฏิบัติการ
สอนในสถานศึกษา
2" มีองคประกอบ 
ดังนี้ 
 1. บทนํา บทบาท
หนาที่ของผูบริหาร/
ครู/อาจารยผูสอน/
นักศึกษา 
 
2. กิจกรรม 
ปฏิบัติงานรวมกบั

1. การตรวจผลงาน  
2. การสัมภาษณ 
3. การประเมินผล
การสะทอนการ
เรียนรู (AAR) จาก
การอภปิรายกลุม  
4.การนําเสนอ E-
Portfolio  
 

สะทอนกลับ (AAR) : 
เปนรายบคุคล และ
รวมแลกเปล่ียน
เรียนรูในรูปแบบ
ชุมชนแหงการเรียนรู 
(PLC)  
พัฒนา : Creative 
Discussion 
(แนวทางปฏบิัติและ
พัฒนาตนเอง) 
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สมรรถนะ
หลัก 

 

สมรรถนะ 
รองและ

ยอย 
(ถาม)ี 

 

คําอธิบาย 
สมรรถนะ 

รองหรือยอย 
 

ตัวบงชี้ของ
สมรรถนะหลัก 
และเกณฑการ

ผาน 
 

ตัวบงชี้ของ
สมรรถนะ 

รองหรือยอย 
และเกณฑการ

ผาน 

เนื้อหา 
(เขียนเปนขอ ๆ  

ประกอบดวยหัวขอ
และคําอธิบายพอ

สังเขป) 

กระบวนการจัดการ
เรียนรูเพ่ือใหเกิด

สมรรถนะ 
(รายละเอียดดาน
ทายตาราง)** 

สื่อและ/หรือ
แหลงเรียนรู 

 

วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

 

วิธีการสะทอนผล
กลับใหผูเรียน 
(ตามหลกัการ

ประเมินผล สะทอน
ผลและพัฒนา) 

 
 
 
 

เปล่ียนแปลงทั้งทางดาน
ศาสตรวิชาชีพครูและ
ศาสตรสาขาวิชาเอก 
 
4.ออกแบบแผนการจัด
กิจกรรมการจัดการ
เรียนรู  ส่ือและ
เทคโนโลยีการวัดผลและ
ประเมินผลการเรียนรู 
 
5. การจัดบรรยากาศการ
เรียนรูในชั้นเรียน 
 
6. การบริหารการศึกษา
และการประกันคุณภาพ
การศึกษา  
 
7. การวิเคราะหและเก็บ
รวบรวมบริบทชุมชน
รอบที่ต้ังของโรงเรียน 
 
8. โครงการที่เกี่ยวของ
กับการสงเสริม อนุรักษ
วัฒนธรรม และภูมิ
ปญญาทองถิ่น 

(Situation – based 
learning) 
4. การเรียนรูเชิง
ประสบการณเปนฐาน 
(Experiential –based 
learning) 
 
5. การเรียนรูแบบใช
ชุมชนเปนฐาน 
(Community – based 
learning) 
 
6. การเรียนรูแบบ
รวมมือ (Cooperative  
learning)  
 
7. การเรียนรูแบบรวม
แรงรวมใจ 
(Collaborative 
Learning)  
 
 

ครูพี่เล้ียงและบันทึก
ผลงานในประเด็น
ดังตอไปนี้   
 2.1 . ระเบียบและ
ขอบงัคับของ
สถานศึกษาและการ
ฝกปฏิบัติการสอน
ในสถานศึกษา 
 2.2. การชวยเหลือ
ผูอื่น  
 2.3. แนวทางใน
การพัฒนาตนเองให
มีความเปนครูมือ
อาชีพที่เทาทันตอ
การเปล่ียนแปลงทั้ง
ทางดานศาสตร
วิชาชีพครูและ
ศาสตรสาขาวิชาเอก 
 2.4. การออกแบบ
แผนจัดการเรียนรู  
ส่ือและเทคโนโลยี 
การวัดผลและ
ประเมินผลการ
เรียนรู  
  2.5 การจัด
บรรยากาศการ

 สมรรรถนะ
รองที่ 2.2  
ปฏิบัติตนเปน
แบบอยางที่ดี
มีคุณธรรม
และจริยธรรม 
และเปน
พลเมืองที่
เขมแข็ง  

1. ประพฤติปฏบิัติตน
ตามกฎระเบยีบ 
ขอบังคับและเปน
แบบอยางที่ดีใหกับ
ผูอื่นในทุกๆดาน  
 

- 1.ปฏิบัติตัวตาม
ระเบียบและ
ขอบังคับของ
สถานศึกษาและ
การฝก
ประสบการณ
วิชาชีพครูอยาง
เครงครัด 
 
เกณฑการผาน
รอยละ 80 

 สมรรถนะรอง
ที่ 2.5 
พัฒนาตนเอง
ใหมีความรอบ
รู ทันสมัยและ
ทันตอการ
เปล่ียนแปลง 
 

1. ความเขาใจใน
เสนทางความกาวหนา
ในวิชาชีพและปฏิบัติ
ตนสูความกาวหนาได
ดวยการเขารวม
กิจกรรมที่สงเสริมใหมี
ความรอบรูและทันตอ
การเปล่ียนแปลง 
รวมทั้งสามารถที่จะ
นําเสนอแนวทางที่
เหมาะสมกับการ

- 1. วิเคราะหและ
นําเสนอแนวทาง
ในการพัฒนา
ตนเองใหมีความ
เปนครูมืออาชีพที่
เทาทันตอการ
เปล่ียนแปลงทั้ง
ทางดานศาสตร
วิชาชีพครูและ
ศาสตรสาขา
วิชาเอก  
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สมรรถนะ
หลัก 

 

สมรรถนะ 
รองและ

ยอย 
(ถาม)ี 

 

คําอธิบาย 
สมรรถนะ 

รองหรือยอย 
 

ตัวบงชี้ของ
สมรรถนะหลัก 
และเกณฑการ

ผาน 
 

ตัวบงชี้ของ
สมรรถนะ 

รองหรือยอย 
และเกณฑการ

ผาน 

เนื้อหา 
(เขียนเปนขอ ๆ  

ประกอบดวยหัวขอ
และคําอธิบายพอ

สังเขป) 

กระบวนการจัดการ
เรียนรูเพ่ือใหเกิด

สมรรถนะ 
(รายละเอียดดาน
ทายตาราง)** 

สื่อและ/หรือ
แหลงเรียนรู 

 

วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

 

วิธีการสะทอนผล
กลับใหผูเรียน 
(ตามหลกัการ

ประเมินผล สะทอน
ผลและพัฒนา) 

พัฒนาครูในภาพรวม
ได 

เกณฑการผาน
รอยละ 80 

เรียนรูในชั้นเรียน  
  2.6 การบริหาร
การศึกษาและการ
ประกันคุณภาพ
การศึกษา 
  2.7 การวิเคราะห
และเกบ็รวบรวม
บริบทชุมชนรอบ
ที่ต้ังของโรงเรียน 
 2.8 โครงการที่
เกี่ยวของกับการ
สงเสริม อนุรักษ
วัฒนธรรม และภูมิ
ปญญาทองถิ่น 
 
3. ผูประเมินและ
เครื่องมือที่ใชใน
การรวบรวมขอมูล 
 3.1 ผูบริหาร: แบบ
ประเมินสมรรถนะ 
 3.2 ครู/อาจารย
ผูสอน: แบบ
ประเมินสมรรถนะ
แบบประเมิน
พฤติกรรม 
  3.3 นักศึกษา: 

สมรรถนะ
หลักที่ 3  
มีความ 
สามารถใน
การจัดการ
เรียนรู 
 
 

สมรรถนะรอง
ที่ 3.1  
พัฒนา
หลักสูตรการ
จัดการเรียนรู 
ส่ือ การวัด
และประเมิน 
ผลการเรียนรู  
 

1. การมีความรูความ
เขาใจเกี่ยวกับ
กระบวนการจัดการ
เรียนรูที่ถูกตองในทุก
ขั้นตอน และสามารถ
ออกแบบกิจกรรมการ
เรียนรูไดอยางสมบูรณ 
 

1. อธิบาย
กระบวนการพัฒนา
หลักสูตร ออกแบบ
และสรางรายวิชาใน
ชั้นเรียน  
 
เกณฑการผาน 
รอยละ 80 
 
 

1. อธิบาย
เกี่ยวกบัหลักสูตร 
การจัดการเรียนรู 
ส่ือ การวัดและ
ประเมินผลการ
เรียนรูไดอยาง
ถูกตอง 
 
2. ออกแบบ
แผนการจัดการ
เรียนรูรวมกับครู
พี่เล้ียงได 
 
เกณฑการผาน
รอยละ 80 

 สมรรถนะรอง
ที่ 3.4            
จัดกิจกรรม
และสราง
บรรยากาศการ
เรียนรูให
ผูเรียนมี
ความสุขในการ
เรียนโดย

1. การมีความรูความ
เขาใจหลัก การและ
แนวทาง การจัด
บรรยากาศการเรียนรู
ในชั้นเรียน นําไปสูการ
ออกแบบการจัด
บรรยากาศการเรียนรู
ในชั้นเรียนที่สงเสริม

1. จัดบรรยากาศการ
เรียนรูที่เนนใหผูเรียน
เกิดการเรียนรูภายใต
ความสุข  

เกณฑการผาน 
รอยละ 80 
 

1. อธิบายถึงแนว
ทางการจัด
บรรยากาศการ
เรียนรูในชั้นเรียน
ได   

2. ออกแบบการ
จัดบรรยากาศ
การเรียนรูในชั้น
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สมรรถนะ
หลัก 

 

สมรรถนะ 
รองและ

ยอย 
(ถาม)ี 

 

คําอธิบาย 
สมรรถนะ 

รองหรือยอย 
 

ตัวบงชี้ของ
สมรรถนะหลัก 
และเกณฑการ

ผาน 
 

ตัวบงชี้ของ
สมรรถนะ 

รองหรือยอย 
และเกณฑการ

ผาน 

เนื้อหา 
(เขียนเปนขอ ๆ  

ประกอบดวยหัวขอ
และคําอธิบายพอ

สังเขป) 

กระบวนการจัดการ
เรียนรูเพ่ือใหเกิด

สมรรถนะ 
(รายละเอียดดาน
ทายตาราง)** 

สื่อและ/หรือ
แหลงเรียนรู 

 

วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

 

วิธีการสะทอนผล
กลับใหผูเรียน 
(ตามหลกัการ

ประเมินผล สะทอน
ผลและพัฒนา) 

ตระหนัก  ถึง
สุขภาวะของ
ผูเรียน  
 

ใหผูเรียนมีความสุข เรียนที่สงเสริมให
ผูเรียนมีความสุข
รวมกับครูพี่เล้ียง
ได  

เกณฑการผาน
รอยละ 80 

แบบประเมินตนเอง
แบบสัมภาษณแบบ
สังเกต และ      E-
Portfolio 
 
4. เกณฑการวดัผล
และประเมินผล 

 สมรรถนะรอง
ที่ 3.6  

ปฏิบัติงาน
รวมกับผูอื่น
อยางสราง 
สรรคและมี
สวนรวมใน
กิจกรรมการ
พัฒนาวิชาชีพ 

1. การมีความรูความ
เขาใจและสามารถ
ประพฤติปฏบิัติตาม
หลักการทํางานเปน
ทีมและการเปน
สมาชิกที่ดีของทีม 

1. ปฏิบัติตนเปน
สมาชิกที่ดีของทีมใน
การทํางาน 
 
เกณฑการผาน 
รอยละ 80 

1. ใหความรวมมอื
ในการดําเนิน
กิจกรรมตางๆใน
โรงเรียน ภายใต
การส่ือสารดวยวจั
นภาษาและอวัจน
ภาษาที่เหมาะสม 
เกณฑการผาน
รอยละ 80 

สมรรถนะหลัก  
ที่4.  
มีความ 
สามารถใน
การสราง
ความสัมพันธ
กับผูปกครอง

สมรรถนะรอง ที
4.1 
รวมมือกับ
ผูปกครองในการ
พัฒนาและ
แกปญหาผูเรียน
ใหมีคุณลักษณะ

1.ความสามารถในการ
รวมมือกับผูปกครอง
ทั้งในสวนของการ
รวบรวมขอมูลและ
รวมกันวางแผนในการ
พัฒนาและแกปญหา
ผูเรียนใหมีคุณลักษณะ

1.รวมมือกับผูปกครอง
และชุมชนในการ
พัฒนาผูเรียนใหมี
คุณลักษณะอันพึง
ประสงคและเกิดการ
เรียนรู 

1. รวบรวมขอมูล
ของผูเรียนจาก
ผูปกครองดวย
การสังเกตและ
การสัมภาษณ 
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สมรรถนะ
หลัก 

 

สมรรถนะ 
รองและ

ยอย 
(ถาม)ี 

 

คําอธิบาย 
สมรรถนะ 

รองหรือยอย 
 

ตัวบงชี้ของ
สมรรถนะหลัก 
และเกณฑการ

ผาน 
 

ตัวบงชี้ของ
สมรรถนะ 

รองหรือยอย 
และเกณฑการ

ผาน 

เนื้อหา 
(เขียนเปนขอ ๆ  

ประกอบดวยหัวขอ
และคําอธิบายพอ

สังเขป) 

กระบวนการจัดการ
เรียนรูเพ่ือใหเกิด

สมรรถนะ 
(รายละเอียดดาน
ทายตาราง)** 

สื่อและ/หรือ
แหลงเรียนรู 

 

วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

 

วิธีการสะทอนผล
กลับใหผูเรียน 
(ตามหลกัการ

ประเมินผล สะทอน
ผลและพัฒนา) 

และชุมชน 
 

ที่พึงประสงค  

 

ที่พึงประสงค  

 

 เกณฑการผาน 
 รอยละ 80 
 
 

2. รวมวางแผน
กับผูปกครองใน
การพัฒนาผูเรียน
ใหมีคุณลักษณะที่
พึงประสงค 
 
เกณฑการผาน
รอยละ 80 

 สมรรถนะรอง 
ที่ 4.3  
ศึกษาเขาถึง
บริบทชุมชน และ
สามารถอยู
รวมกันบนพื้นฐาน
ความแตกตางทาง
วัฒนธรรม  

1. การมีความรูความ
เขาใจบริบทของชุมชน
และสามารถนาํองค
ความรูดังกลาวมา
บูรณาการเขาสู
กระบวนการจัด
กิจกรรมการเรียนรู  

1. มีความรูความ
เขาใจบริบทของชุมชน
และนํามาบูรณาการ
ในการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู 

เกณฑการผาน 
รอยละ 80 

1. ศึกษาและ
วิเคราะหบริบท
ชุมชนรอบที่ต้ัง
ของโรงเรียนอยาง
ละเอียด พรอม
นําเสนอผล
การศึกษาอยาง
ครบถวน 
 
เกณฑการผาน
รอยละ 80 

 สมรรถนะรอง
ที่ 4.4  
สงเสริม 
อนุรักษ
วัฒนธรรม 
และภูมิปญญา

1. การมีสวนรวมและ
เปนผูนําในการจัด
กิจกรรมที่สงเสริมให
โรงเรียนมีบทบาทใน
การสงเสริม อนุรักษ
วัฒนธรรม และภูมิ

1. เขารวมและจัด
กิจกรรมการเรียนรูที่
สงเสริม อนุรักษ
วัฒนธรรม และภูมิ
ปญญาทองถิ่น 

เกณฑการผาน 

1. เขารวมกิจกรรม
ตางๆ ที่ทาง
โรงเรียนและชุมชน
เปนผูดําเนิน
โครงการที่
เกี่ยวของกับการ
สงเสริม อนุรักษ
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สมรรถนะ
หลัก 

 

สมรรถนะ 
รองและ

ยอย 
(ถาม)ี 

 

คําอธิบาย 
สมรรถนะ 

รองหรือยอย 
 

ตัวบงชี้ของ
สมรรถนะหลัก 
และเกณฑการ

ผาน 
 

ตัวบงชี้ของ
สมรรถนะ 

รองหรือยอย 
และเกณฑการ

ผาน 

เนื้อหา 
(เขียนเปนขอ ๆ  

ประกอบดวยหัวขอ
และคําอธิบายพอ

สังเขป) 

กระบวนการจัดการ
เรียนรูเพ่ือใหเกิด

สมรรถนะ 
(รายละเอียดดาน
ทายตาราง)** 

สื่อและ/หรือ
แหลงเรียนรู 

 

วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

 

วิธีการสะทอนผล
กลับใหผูเรียน 
(ตามหลกัการ

ประเมินผล สะทอน
ผลและพัฒนา) 

ทองถิ่น ปญญาทองถิ่น รอยละ 80 
 

วัฒน ธรรม และ
ภูมิปญญาทองถิ่น 
และสะทอนส่ิงที่ได
เรียนรูจาก 
กิจกรรม   
  
เกณฑการผาน
รอยละ 80 

สมรรถหลกั 
ที่ 5 
ปฏิบตัิตน
ตามจรรยา 
บรรณของ
วิชาชีพ 

สมรรถรอง 
ที่ 5.1  
ปฏิบัติตนตาม
จรรยาบรรณ
ของวิชาชีพ  

 

1. มีความรูความ
เขาใจเกี่ยวกับ
จรรยาบรรณวิชาชีพ  
นําไปสูการพัฒนา
ตนเองใหมีคุณลักษณะ
ดังกลาว  

 

1.แสดงออกถึงการ
ประพฤติปฏบิัติตน
ตามจรรยาบรรณ
วิชาชีพครู 

เกณฑการผาน 
รอยละ 80 

1. ระบุ
จรรยาบรรณและ
วินัยครู จากการ
สังเกตและ
วิเคราะหการ
ปฏิบัติหนาที่ครู
ในสถานศึกษาได 

เกณฑการผาน
รอยละ 80 
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วิชา  ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 3 (Internship 3)  
รหัส คําอธิบายรายวิชา  น(ท-ป-ศ) 
1003801 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ประพฤติตนเปนแบบอยางท่ีดีมีคุณธรรมและจริยธรรมตามจรรยาบรรณวิชาชีพ ออกแบบการจัด

บรรยากาศชั้นเรียนท่ีสงเสริมใหผูเรียนมีความสุขจัดกิจกรรมการเรียนรูท่ีสงเสริมใหผูเรียนเกิดกระบวนการคิดข้ันสูงโดยประยุกตใช
เทคโนโลยีดิจิทัลหรือนวัตกรรมทางการศึกษาท่ีทันสมัย รวมมือกับผูปกครองในการพัฒนาและมุงม่ันในการแกปญหาผูเรียนใหมี
คุณลักษณะท่ีพึงประสงคดวยกระบวนการวิจัยท่ีถูกตองตามระเบียบวิธีวิจัย สะทอนผลการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนกับตนเองไดอยาง
ชัดเจนจากการเขารวมกิจกรรมท่ีสงเสริมใหเกิดความกาวหนาทางวิชาชีพ โครงการท่ีเก่ียวของกับการสงเสริม อนุรักษวัฒนธรรม 
และภูมิปญญาทองถ่ินและนําผลจากการเรียนรูในสถานศึกษาไปประเมินสะทอนกลับ (AAR) เปนรายบุคคลและรวมแลกเปลี่ยน
เรียนรูรวมกันในรูปแบบชุมชนแหงการเรียนรู (PLC) เพ่ือนําไปใชในการพัฒนาตนเองใหมีความรอบรู ทันสมัยและทันตอการ
เปลี่ยนแปลง 
 

    2(90) 

สมรรถนะ
หลัก 

 

สมรรถนะ 
รองและยอย 

(ถาม)ี 
 

คําอธิบาย 
สมรรถนะ 

รองหรือยอย 
 

ตัวบงชี้ของ
สมรรถนะหลัก 

และเกณฑการผาน 
 

ตัวบงชี้ของ
สมรรถนะ 

รองหรือยอย 
และเกณฑการ

ผาน 
 

เนื้อหา 
(เขียนเปนขอ ๆ  

ประกอบดวยหัวขอ
และคําอธิบายพอ

สังเขป) 

กระบวนการจัดการ
เรียนรูเพ่ือใหเกิด

สมรรถนะ 
(รายละเอียดดาน
ทายตาราง)** 

สื่อและ/หรือ
แหลงเรียนรู 

 

วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

 

วิธีการสะทอนผล
กลับใหผูเรียน 
(ตามหลักการ

ประเมินผล สะทอน
ผลและพัฒนา) 

สมรรถนะหลัก 
ที่ 2 
สามารถ
ปฏิบัติหนาที่
ครู 

 

สมรรถนะรอง  
ที่ 2.1 
มุงมั่นพัฒนา
ผูเรียนดวยจิต
วิญญาณความเปน
ครู 
 
 
 
 

1. มีความรูความ
เขาใจเกี่ยวกับจิต
วิญญาณความเปน
ครู โดยเฉพาะความ
รักและศรัทธาใน
วิชาชีพ การ
ปรารถนาดีตอศิษย
อยางเสมอภาค และ
การมีจิตสาธารณะ

1.  แสดงพฤติกรรมท่ี
สะทอนถึงการมีจิต
วิญญาณความเปนครู  
 

เกณฑการผาน 

รอยละ 80 

 

 

 

1. ชวยเหลือผูเรียน
และบุคลากรใน
โรงเรียนดวยความ
เต็มใจ โดยไมตอง
รองขอและไมหวัง
ส่ิงตอบแทน   
 
2. แสดงพฤติกรรม
ที่สะทอนถึงความรัก
และเอื้ออาทรตอ

1. ระเบียบและ
ขอบังคับของ
สถานศึกษาและการ
ฝกปฏิบัติการสอนใน
สถานศึกษา 
 
2. จรรยาบรรณ
วิชาชีพและคุณ 
ธรรมสําหรับครู  
 

1.การเรียนรูโดยใช
วิจัยเปนฐาน 
(Research-based 
learning) 
 
2.การเรียนรู
สถานการณเปนฐาน 
(Situation-based 
learning) 
 

คูมือปฏิบัติการ
สอนใน
สถานศึกษา 3 มี
องคประกอบดังนี้ 
 

1.บทนําบทบาท
หนาที่ของ
ผูบริหาร/ครู 
อาจารยผูสอน/

1. การตรวจ
ผลงาน  
2. การสัมภาษณ 
3. การ
ประเมินผลการ
สะทอนการ
เรียนรู (AAR) 
จากการอภปิราย
กลุม  
4.การนําเสนอ E-

สะทอนกลับ (AAR) : 
เปนรายบคุคล และ
รวมแลกเปล่ียนเรียนรู
ในรูปแบบชุมชนแหง
การเรียนรู (PLC) 
  
พัฒนา : Creative 
Discussion (แนวทาง
ปฏิบัติและพัฒนา
ตนเอง 
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รองหรือยอย 
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สมรรถนะ 
(รายละเอียดดาน
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สื่อและ/หรือ
แหลงเรียนรู 

 

วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

 

วิธีการสะทอนผล
กลับใหผูเรียน 
(ตามหลักการ

ประเมินผล สะทอน
ผลและพัฒนา) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

นําไปสูการพัฒนา
ตนเองใหมี
คุณลักษณะดังกลาว  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผูเรียนอยางเสมอ
ภาคทั้งทางกาย 
วาจาและใจ  
 
เกณฑการผานรอย
ละ 80 

3. การออกแบบการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู
ที่สอดคลองกับผูเรียน
ที่มีความหลากหลาย  
 
4. การออกแบบการจัด
กิจกรรมการเรียนรูที่สง 
เสริมผูเรียนมีทักษะ การ
คิดขั้นสูง 
 
 5. การประ ยกุตใช
เทคโนโลยีดิจิทัลหรือ
นวัต กรรมทางการ
ศึกษาในชั้นเรียน 
 
6. การพัฒนาตนเองให
มีความเปนครูมือ
อาชีพที่เทาทันตอการ
เปล่ียนแปลงทั้งทาง 
ดานศาสตรวิชาชีพครู
และศาสตรสาขา
วิชาเอก 
 
7.การวิจัยอยางงาย 

3.การเรียนรูเชิง
ประสบการณเปนฐาน
(Experiential-based 
learning) 
 
4.การเรียนรูแบบใช
ชุมชนเปนฐาน
(Community-based 
learning) 
 
5.การเรียนรูแบบ
รวมมือ 
(Cooperative 
learning) 
 
6. การเรียนรูแบบรวม
แรงรวมใจ 
(Collaborative 
Learning)  
 
 

นักศึกษา 
2. กิจกรรม
ปฏิบัติการสอนใน
สถานศึกษา และ
บันทึกผลงานใน
ประเด็นตอไปนี้   
  2.1. ระเบียบ
และขอบงัคับของ
สถานศึกษาและ
การฝกปฏิบัติการ
สอนในสถาน 
ศึกษา 
  2.2.   การ
ออกแบบการจัด
กิจกรรมการเรียนรู
ที่สอด คลองกับ
ผูเรียนที่มีความ
หลากหลาย  
  2.3. การ
ออกแบบการจัด
กิจกรรมการ
เรียนรูที่สงเสริม
ใหผูเรียนมีทักษะ
การคิดขั้นสูง 

Portfolio  
 

 สมรรถนะรอง 
ที่ 2.2  

ปฏิบัติตนเปน
แบบอยางที่ดีมี
คุณธรรมและ
จริยธรรม และ

1. ประพฤติปฏบิัติ
ตนตามกฎระเบยีบ 
ขอบังคับและเปน
แบบอยางที่ดีใหกับ
ผูอื่นในทุกๆดาน  
 

- 1.  ปฏิบัติตัวตาม
ระเบียบและขอ 

บังคับของสถาน 

ศึกษาและการฝก
ประสบการณ
วิชาชีพครูอยาง
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สมรรถนะหลัก 

และเกณฑการผาน 
 

ตัวบงชี้ของ
สมรรถนะ 

รองหรือยอย 
และเกณฑการ

ผาน 
 

เนื้อหา 
(เขียนเปนขอ ๆ  

ประกอบดวยหัวขอ
และคําอธิบายพอ

สังเขป) 

กระบวนการจัดการ
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วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

 

วิธีการสะทอนผล
กลับใหผูเรียน 
(ตามหลักการ

ประเมินผล สะทอน
ผลและพัฒนา) 

เปนพลเมืองที่
เขมแข็ง  
 

เครงครัด 

  

2. ประพฤติตนเปน
แบบอยางดีใหกับ
ผูเรียนทั้งทางกาย 
วาจาและจิตใจ   
เกณฑการผานรอย
ละ 80 

เชน วิจัยหนาเดียว   
 
8. การวิเคราะหและ
นําเสนอบริบทชุมชน
รอบที่ต้ังของโรงเรียน 
 
9. การเขารวม
โครงการที่เกี่ยวของ
กับการสงเสริม 
อนุรักษวัฒนธรรม 
และภูมิปญญาทองถิ่น 
 

    2.4. การ
ประยุกตใช
เทคโนโลยีดิจิทัล
หรือนวัตกรรม
ทางการศึกษาใน
ชั้นเรียน  
     2.5. การ
พัฒนาตนเองใหมี
ความเปนครูมือ
อาชีพที่เทาทันตอ
การเปล่ียนแปลง
ทั้งทางดาน
ศาสตรวิชาชีพครู
และศาสตรสาขา
วิชาเอก 
    2.6 การวจิัย
อยางงาย เชน 
วิจัยหนาเดียว  
     2.7. การ
รวบรวมขอมูล
ของผูเรียนจาก
ผูปกครอง 
    2.8. การ
วิเคราะหและ
นําเสนอบริบท

 สมรรถนะรอง 
ที่ 2.3  

สงเสริมการเรียนรู 
เอาใจใส และ
ยอมรับความ
แตกตางของ
ผูเรียนแตละบุคคล  
 

1. การออกแบบ
และจัดกิจกรรมการ
เรียนรูที่มีความ
หลากหลายเพื่อให
สอดคลองกับผูเรียน
ที่มีความแตกตางกัน
ในทุกๆมิติ  
 

- 1. ออกแบบและจัด
กิจกรรมการเรียนรู
ที่มีความ
หลากหลาย เหมาะ
กับผูที่เรียนที่มีความ
แตกตางทั้งทางดาน
รูปแบบการเรียนรู 
ระดับความสามารถ
ในการเรียนรู และ
วัฒนธรรม 
 
เกณฑการผานรอย
ละ 80 

 สมรรถนะรอง 
ที่2.4  

1. การกระตุนและ
สงเสริมใหผูเรียน

- 1. แสดงพฤติกรรม
ที่สะทอนใหเห็นถึง
ความมุงมั่น ทุมเท
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ผลและพัฒนา) 

สรางแรงบันดาล
ใจ และพัฒนา
ผูเรียนใหเปนผูใฝ
เรียนรูและสราง
นวัตกรรม 

 

เกิดกระบวนการคิด
ที่นําไปสูการสราง
นวัตกรรม โดยใช
ความมุงมั่น ทุมเท
ในการพัฒนา  
 

ตอการพัฒนาผูเรียน
ใหประสบ
ความสําเร็จในการ
เรียน 
 
2. กระตุนและ
สงเสริมใหผูเรียน
เกิดกระบวนการคิด
อยางสรางสรรคดวย
การจัดกิจกรรมการ
เรียนรูที่เหมาะสม
ทั้งในและนอก
หองเรียน  
     
เกณฑการผาน 
รอยละ 80                

ชุมชนรอบที่ต้ัง
ของโรงเรียน 
     2.9. การเขา
รวมกิจกรรม
โครงการที่
เกี่ยวของกับการ
สงเสริม อนุรักษ
วัฒนธรรม และ
ภูมิปญญาทองถิ่น 

 

3. เครื่องมือที่ใช
ในการรวบรวม
ขอมูล 

1.1 ผูบริหาร : 
แบบประเมิน
สมรรถนะ 

1.2 ครู/
อาจารยผูสอน : 
แบบประเมิน
สมรรถนะ แบบ
ประเมิน
พฤติกรรม 

 สมรรถนะรอง 
ที่ 2.5 
พัฒนาตนเองใหมี
ความรอบรู 
ทันสมัยและทันตอ
การเปล่ียนแปลง 
 

1. ความเขาใจใน
เสนทางความ 

กาวหนาในวิชาชีพ
และปฏิบัติตนสู
ความกาวหนาไดดวย
การเขารวมกิจกรรมที่
สงเสริมใหมีความรอบ
รูและทันตอการ

- 1. เขารวมกิจกรรม
ที่สงเสริมใหเกิด
ความกาวหนาทาง
วิชาชีพและสามารถ
สะทอนผลการ
เปล่ียนแปลงที่เกิด
ขึ้นกับตนเองได
อยางชัดเจน 
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เปล่ียนแปลง รวมทั้ง
สามารถที่จะนาํเสนอ 

แนวทางที่เหมาะสม
กับการพัฒนาครูใน
ภาพรวมได 

เกณฑการผาน 
รอยละ 80 

1.3 นักศึกษา 
: แบบประเมิน
ตนเอง แบบ
สัมภาษณ แบบ
สังเกต และ E-

Portfolio 

1.4  

2. เกณฑการ
วัดผลและ
ประเมินผล 

สมรรถนะหลัก 

ที่ 3 

มีความ 

สามารถใน
การจัดการ
เรียนรู 
 

สมรรถนะรอง 
ที่ 3.1  
พัฒนาหลักสูตร
การจัดการเรียนรู 
ส่ือ การวัดและ
ประเมินผลการ
เรียนรู 

1. การมีความรู
ความเขาใจเกีย่วกบั
กระบวนการจัดการ
เรียนรูที่ถูกตองใน
ทุกขั้นตอน และ
สามารถออกแบบ
กิจกรรมการเรียนรู
ไดอยางสมบูรณ  

1.อธิบาย
กระบวนการพัฒนา
หลักสูตร ออกแบบและ
สรางรายวิชาในชั้นเรียน 

  

เกณฑการผาน 

รอยละ 80 

 

1. ออกแบบการจัด
กิจกรรมการเรียนรู
ที่มีความเหมาะสม 
สอดคลองและ
ครบถวนในทุก
ขั้นตอนไดดวย
ตนเอง 
 
เกณฑการผาน 
รอยละ 80 
 

 สมรรถนะรอง 
ที่ 3.2  
วางแผนและ
จัดการเรียนรูที่
สามารถพัฒนา
ผูเรียนใหมีปญญา
รูคิด และมีความ
เปนนวัตกร 

1.  ความสามารถ 
ในการออกแบบและ
จัดกิจกรรมการ
เรียนรูที่สงเสริมให
ผูเรียนเกิด
กระบวนการคิดขั้น
สูง โดยสามารถตอ
ยอดไปสูการเปนผู

1. วางแผนและออกแบบ
เน้ือหาสาระและกิจกรรม
การจัดเรียนรู เพื่อพัฒนา
ผูเรียนไดอยางเหมาะสม 
 
เกณฑการผาน 
รอยละ 80 

 

1. ออกแบบและจัด
กิจกรรมการเรียนรู
ที่เนนใหผูเรียนเกิด
กระบวนการคิดขั้น
สูง ดวยชุดคําถาม
หรือกิจกรรมที่
เหมาะสม 
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สมรรถนะ
หลัก 

 

สมรรถนะ 
รองและยอย 

(ถาม)ี 
 

คําอธิบาย 
สมรรถนะ 

รองหรือยอย 
 

ตัวบงชี้ของ
สมรรถนะหลัก 

และเกณฑการผาน 
 

ตัวบงชี้ของ
สมรรถนะ 

รองหรือยอย 
และเกณฑการ

ผาน 
 

เนื้อหา 
(เขียนเปนขอ ๆ  

ประกอบดวยหัวขอ
และคําอธิบายพอ

สังเขป) 

กระบวนการจัดการ
เรียนรูเพ่ือใหเกิด

สมรรถนะ 
(รายละเอียดดาน
ทายตาราง)** 

สื่อและ/หรือ
แหลงเรียนรู 

 

วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

 

วิธีการสะทอนผล
กลับใหผูเรียน 
(ตามหลักการ

ประเมินผล สะทอน
ผลและพัฒนา) 

สรางสรรคนวัตกรรม
ได  

เกณฑการผาน 
รอยละ 80 

 สมรรถนะรอง 
ที่ 3.3  
ดูแลชวยเหลือและ
พัฒนาผูเรียนเปน
รายบุคคล 
สามารถรายงาน
ผลการพัฒนา
คุณภาพผูเรียนได
อยางเปนระบบ 

1. การมีความรู
ความเขาใจเกีย่วกบั
เคร่ืองมือและระบบ
การดูแลชวยเหลือ
ผูเรียน พรอมทั้ง
ประยุกตใชความรู
ความเขาใจดังกลาว
ในการจัด
ทําการศึกษาราย
กรณีและวิจยัในชั้น
เรียนเพื่อพัฒนา
ผูเรียน  
 

1. ดูแลชวยเหลือและ
พัฒนาผูเรียนใหมี
คุณลักษณะที่พึงประสงค
และประสบความสําเร็จ
ในการเรียนรู  
 
เกณฑการผาน 
รอยละ 80 
 

1. พัฒนาหรือ
แกปญหาผูเรียนใน
ประเด็นใดประเด็น
หนึ่งดวยกระบวน 
การวิจยัที่ถูกตอง
ตามระเบียบวธิีวจิัย  
 
2.  นําเสนอ
ผลการวิจยัในชั้น
เรียนดวยรูปแบบ
การวิจยัหนาเดียวได 
 
เกณฑการผานรอย
ละ 80 

 สมรรถนะรอง 
ที่ 3.4  
จัดกิจกรรมและ
สรางบรรยากาศ
การเรียนรูให
ผูเรียนมีความสุข
ในการเรียนโดย
ตระหนักถึงสุข
ภาวะของผูเรียน 

1. การมีความรู
ความเขาใจหลักการ
และแนวทางการจัด
บรรยากาศการ
เรียนรูในชั้นเรียน 
นําไปสูการออกแบบ
การจัดบรรยากาศ
การเรียนรูในชั้น
เรียนที่สงเสริมให

1. จัดบรรยากาศการ
เรียนรูที่เนนใหผูเรียน
เกิดการเรียนรูภายใต
ความสุข  
 
เกณฑการผาน 
รอยละ 80 

1. ออกแบบการจัด
บรรยากาศการ
เรียนรูในชั้นเรียนที่
สงเสริมใหผูเรียนมี
ความสุขไดดวย
ตนเอง 
 
เกณฑการผาน 
รอยละ 80 
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สมรรถนะ
หลัก 

 

สมรรถนะ 
รองและยอย 

(ถาม)ี 
 

คําอธิบาย 
สมรรถนะ 

รองหรือยอย 
 

ตัวบงชี้ของ
สมรรถนะหลัก 

และเกณฑการผาน 
 

ตัวบงชี้ของ
สมรรถนะ 

รองหรือยอย 
และเกณฑการ

ผาน 
 

เนื้อหา 
(เขียนเปนขอ ๆ  

ประกอบดวยหัวขอ
และคําอธิบายพอ

สังเขป) 

กระบวนการจัดการ
เรียนรูเพ่ือใหเกิด

สมรรถนะ 
(รายละเอียดดาน
ทายตาราง)** 

สื่อและ/หรือ
แหลงเรียนรู 

 

วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

 

วิธีการสะทอนผล
กลับใหผูเรียน 
(ตามหลักการ

ประเมินผล สะทอน
ผลและพัฒนา) 

ผูเรียนมีความสุข 

 สมรรถนะรอง 
ที่3.5 
วิจัย สราง
นวัตกรรม และ
ประยุกตใช
เทคโนโลยีดิจิทัล 
ใหเกิดประโยชน
ตอการเรียนรูของ
ผูเรียน  
 
 

1. ความสามารถใน
การประยกุตใช
เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมทาง
การศึกษาเขาสูชั้น
เรียน รวมถึง
สรางสรรค
นวัตกรรมทาง
การศึกษาเพือ่
พัฒนาการเรียนรู
ใหกับผูเรียน  
 

1. ประยุกตใชส่ือและ
เทคโนโลยีวัดและ
ประเมินผลเพื่อพัฒนา
ผูเรียนอยางเหมาะสม
และสรางสรรค 
 
เกณฑการผาน 
รอยละ 80 

1.ประยุกตใช
เทคโนโลยีหรือ
นวัตกรรมทาง
การศึกษาที่ทันสมยั
กับการจัดกิจกรรม
การเรียนรูในชั้น
เรียนไดอยาง
เหมาะสม 
 
เกณฑการผาน 
รอยละ 80 

 สมรรถนะรอง 
ที่ 3.6 
ปฏิบัติงานรวมกบั
ผูอื่นอยาง
สรางสรรคและมี
สวนรวมใน
กิจกรรมการ
พัฒนาวิชาชพี 

1. การมีความรู
ความเขาใจและ
สามารถประพฤติ
ปฏิบัติตามหลักการ
ทํางานเปนทีมและ
การเปนสมาชิกที่ดี
ของทีม 

1. ปฏิบัติตนเปนสมาชิก
ที่ดีของทีมในการทํางาน 
 
เกณฑการผาน 
รอยละ 80 

1. ใหความรวมมือ
ในการดําเนิน
กิจกรรมตางๆใน
โรงเรียน ภายใตการ
ส่ือสารดวยวัจ
นภาษาและอวัจน
ภาษาที่เหมาะสม 
3.6.4 แกปญหาท่ี
เกิดขึ้นในการทํางาน
รวมกับผูอื่นไดอยาง
มีประสิทธิภาพ 
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สมรรถนะ
หลัก 

 

สมรรถนะ 
รองและยอย 

(ถาม)ี 
 

คําอธิบาย 
สมรรถนะ 

รองหรือยอย 
 

ตัวบงชี้ของ
สมรรถนะหลัก 

และเกณฑการผาน 
 

ตัวบงชี้ของ
สมรรถนะ 

รองหรือยอย 
และเกณฑการ

ผาน 
 

เนื้อหา 
(เขียนเปนขอ ๆ  

ประกอบดวยหัวขอ
และคําอธิบายพอ

สังเขป) 

กระบวนการจัดการ
เรียนรูเพ่ือใหเกิด

สมรรถนะ 
(รายละเอียดดาน
ทายตาราง)** 

สื่อและ/หรือ
แหลงเรียนรู 

 

วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

 

วิธีการสะทอนผล
กลับใหผูเรียน 
(ตามหลักการ

ประเมินผล สะทอน
ผลและพัฒนา) 

เกณฑการผานรอย
ละ 80 

สมรรถนะหลัก 
ที่ 4. 
มีความสามารถ 
ในการสราง
ความสัม พันธ
กับผูปกครอง
และชุมชน 
 

สมรรถนะรองที่
4.2 
สรางเครือขาย
ความรวมมือกับ
ผูปกครองและ
ชุมชน เพื่อ
สนับสนุนการ
เรียนรูที่มีคุณภาพ
ของผูเรียน  

1. การเขารวม
กิจกรรมที่เกี่ยวของ
กับการสราง
เครือขายระหวาง
โรงเรียนกับ
ผูปกครองและ
ชุมชนและ
ความสามารถในการ
นําผูปกครองหรือ
ชุมชนเขามามีสวน
รวมในการเรียนรู
ของผูเรียน 

1. รวมมือกับผูปกครอง
และชุมชนในการพัฒนา
ผูเรียนใหมีคุณลักษณะ
อันพึงประสงคและเกิด
การเรียนรู 
 
 เกณฑการผาน 
รอยละ 80 

1. มีสวนรวมในการ
เยี่ยมบานของ
ผูเรียน  
 
2. มีสวนรวมในการ
ประชุมผู ปกครองที่
ทางสถานศึกษาจัด
ขึ้น และสรุปผลการ
ประชุมผู ปกครอง
ไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 
 
เกณฑการผาน 
รอยละ 80 

 สมรรถนะรอง 
ที่4.3 
ศึกษา เขาถึง
บริบทชุมชน และ
สามารถอยูรวมกัน
บนพื้นฐานความ
แตกตางทาง
วัฒนธรรม 

1. การมีความรู
ความเขาใจบริบท
ของชุมชนและ
สามารถนําองค
ความรูดังกลาวมา
บูรณาการเขาสู
กระบวนการจัด
กิจกรรมการเรียนรู  

1. มีความรูความเขาใจ
บริบทของชุมชนและ
นํามาบูรณาการในการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู  
 
เกณฑการผาน 
รอยละ 80 

1. ศึกษาและ
วิเคราะหบริบท
ชุมชนรอบที่ต้ังของ
โรงเรียนอยาง
ละเอียด พรอม
นําเสนอผล
การศึกษาอยาง
ครบถวน 
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สมรรถนะ
หลัก 

 

สมรรถนะ 
รองและยอย 

(ถาม)ี 
 

คําอธิบาย 
สมรรถนะ 

รองหรือยอย 
 

ตัวบงชี้ของ
สมรรถนะหลัก 

และเกณฑการผาน 
 

ตัวบงชี้ของ
สมรรถนะ 

รองหรือยอย 
และเกณฑการ

ผาน 
 

เนื้อหา 
(เขียนเปนขอ ๆ  

ประกอบดวยหัวขอ
และคําอธิบายพอ

สังเขป) 

กระบวนการจัดการ
เรียนรูเพ่ือใหเกิด

สมรรถนะ 
(รายละเอียดดาน
ทายตาราง)** 

สื่อและ/หรือ
แหลงเรียนรู 

 

วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

 

วิธีการสะทอนผล
กลับใหผูเรียน 
(ตามหลักการ

ประเมินผล สะทอน
ผลและพัฒนา) 

เกณฑการผาน 
รอยละ 80 

 สมรรถนะรอง 
ที่4.4 
สงเสริม อนุรักษ
วัฒนธรรม และ
ภูมิปญญาทองถิ่น 

1. การมีสวนรวม
และเปนผูนําในการ
จัดกิจกรรมที่
สงเสริมใหโรงเรียนมี
บทบาทในการ
สงเสริม อนุรักษ
วัฒนธรรม และภูมิ
ปญญาทองถิ่น 

1. เขารวมและจัด
กิจกรรมการเรียนรูที่
สงเสริม อนุรักษ
วัฒนธรรม และภูมิ
ปญญาทองถิ่น 
 
เกณฑการผาน  
รอยละ 80 
 

1.เขารวมกิจกรรม 
ตางๆที่ทางโรงเรียน
และชุมชนเปนผู
ดําเนินโครงการที่
เกี่ยวของกับการ
สงเสริม อนุรักษ
วัฒนธรรม และภูมิ
ปญญาทองถิ่น และ
สะทอนส่ิงที่ไดเรียนรู
จากกิจกรรม 
 
เกณฑการผาน 
รอยละ 80 

สมรรถนะหลัก
ที่ 5 
ปฏิบัติตนตาม
จรรยาบรรณ
ของวิชาชีพ  
 

สมรรถนะรอง 
ที่ 5.1  
ปฏิบัติตนตาม
จรรยาบรรณของ
วิชาชีพ  
 

1. มีความรูความ
เขาใจเกี่ยวกับ
จรรยาบรรณวิชาชีพ  
นําไปสูการพัฒนา
ตนเองใหมี
คุณลักษณะดังกลาว  
 

1. แสดงออกถึงการ
ประพฤติปฏิบัติตนตาม
จรรยาบรรณ 
วิชาชีพครู  
 
เกณฑการผาน 
รอยละ 80 

1. ปฏิบัติตนตาม
จรรยาบรรณและวินัย
ครูได 
 
เกณฑการผาน 
รอยละ 80 
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    วิชา     ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 4 (Internship 4)  
รหัส คําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 
1004801 ปฏิบัติงานในหนาท่ีครู ประพฤติตนเปนแบบอยางท่ีดีมีคุณธรรมและจริยธรรมตามจรรยาบรรณวิชาชีพ ออกแบบและจัดกิจกรรมการ

เรียนรูท่ีผูเรียนมีความสุขเกิดการะบวนการคิดข้ันสูงและนําไปสูการเปนนวัตกร โดยออกแบบนวัตกรรมทางการศึกษาท่ีทันสมัย บูรณา
การบริบทชุมชนเขากับการจัดกิจกรรมการเรียนรูท้ังในและนอกหองเรียน สรางเครือขายความรวมมือกับผูปกครองและชุมชนในการ
พัฒนาและแกปญหาผูเรียนใหมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงคดวยกระบวนการวิจัยท่ีถูกตองตามระเบียบวิธีวิจัย สะทอนผลการเปลี่ยนแปลง
ท่ีเกิดข้ึนกับตนเองไดอยางชัดเจนจากการเขารวมกิจกรรมท่ีสงเสริมใหเกิดความกาวหนาทางวิชาชีพ โครงการท่ีเก่ียวของกับการสงเสริม 
อนุรักษวัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถ่ินและนําผลจากการเรียนรูในสถานศึกษาไปประเมินสะทอนกลับ (AAR) เปนรายบุคคลและรวม
แลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันในรูปแบบชุมชนแหงการเรียนรู (PLC) เพ่ือนําไปใชในการพัฒนาตนเองใหมีความรอบรู ทันสมัยและทันตอการ
เปลี่ยนแปลง 

2(290) 

สมรรถนะ
หลัก 

 

สมรรถนะ 
รองและยอย 

(ถาม)ี 
 

คําอธิบาย 
สมรรถนะ 

รองหรือยอย 
 

ตัวบงชี้ของ
สมรรถนะหลัก 
และเกณฑการ

ผาน 
 

ตัวบงชี้ของ
สมรรถนะ 

รองหรือยอย 
และเกณฑการ

ผาน 
 

เนื้อหา 
(เขียนเปนขอๆ  
ประกอบดวย
หัวขอและ

คําอธิบายพอ
สังเขป) 

กระบวนการ
จัดการเรียนรู
เพ่ือใหเกิด
สมรรถนะ 

(รายละเอียดดาน
ทายตาราง)** 

สื่อและ/หรือ
แหลงเรียนรู 

 

วิธีการวัดและ
ประเมินผล  

 

วิธีการสะทอนผล
กลับใหผูเรียน  
(ตามหลักการ

ประเมินผล สะทอน
ผลและพัฒนา) 

สมรรถนะหลัก 
ที่ 2 
สามารถปฏบิัติ
หนาที่ครู 

 

สมรรถนะรอง 
ที่ 2.1 
มุงมั่นพัฒนา
ผูเรียนดวยจิต
วิญญาณความ
เปนครู 
 
 
 
 
 
 

1. มีความรูความ
เขาใจเกี่ยวกับจิต
วิญญาณความ
เปนครู 
โดยเฉพาะความ
รักและศรัทธาใน
วิชาชีพ การ
ปรารถนาดีตอ
ศิษยอยางเสมอ
ภาค และการมี
จิตสาธารณะ
นําไปสูการ

1. แสดงพฤติกรรมท่ี
สะทอนถึงการมีจิต
วิญญาณความเปนครู  

2. แสดงพฤติกรรมที่
สะทอนถึงความรัก
และเอื้ออาทรตอ
ผูเรียนอยางเสมอภาค
ท้ังทางกาย วาจาและ
ใจ 

1.ชวยเหลือผูเรียน
และบุคลากรใน
โรงเรียนดวยความ
เต็มใจ โดยไมตอง
รองขอและไมหวัง
ส่ิงตอบแทน 

1. ระเบียบและ
ขอบังคับของ
สถานศึกษาและ
การฝกปฏิบัติการ
สอนใน
สถานศึกษา 
 
2. จรรยาบรรณ
วิชาชีพและ
คุณธรรมสําหรับครู  
 
3. การออกแบบ

1.การเรียนรูโดยใช
วิจัยเปนฐาน 
(Research-based 
learning) 
 
2.การเรียนรู
สถานการณเปน
ฐาน (Situation-
based learning) 
 
3.การเรียนรูเชิง
ประสบการณเปน

คูมือปฏิบัติการสอน
ในสถานศึกษา4 มี
องคประกอบดังนี้  
1.บทนํา บทบาท
หนาที่ ของผูบริหาร/
ครู อาจารยผูสอน/
นักศึกษา 
 
2. กิจกรรม 
ปฏิบัติงานการสอนใน
สถานศึกษาและ
บันทึกผลงานใน

1. การตรวจผลงาน  
2. การสัมภาษณ 
3. การประเมินผลการ
สะทอนการเรียนรู 
(AAR) จากการอภิปราย
กลุม  
4.การนําเสนอ E-
Portfolio  

สะทอนกลับ (AAR) : เปน
รายบคุคล และรวม
แลกเปล่ียนเรียนรูใน
รูปแบบชุมชนแหงการ
เรียนรู (PLC)  
 
พัฒนา : Creative 
Discussion (แนวทาง
ปฏิบัติและพัฒนาตนเอง 
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(ถาม)ี 
 

คําอธิบาย 
สมรรถนะ 

รองหรือยอย 
 

ตัวบงชี้ของ
สมรรถนะหลัก 
และเกณฑการ

ผาน 
 

ตัวบงชี้ของ
สมรรถนะ 

รองหรือยอย 
และเกณฑการ

ผาน 
 

เนื้อหา 
(เขียนเปนขอๆ  
ประกอบดวย
หัวขอและ

คําอธิบายพอ
สังเขป) 

กระบวนการ
จัดการเรียนรู
เพ่ือใหเกิด
สมรรถนะ 

(รายละเอียดดาน
ทายตาราง)** 

สื่อและ/หรือ
แหลงเรียนรู 

 

วิธีการวัดและ
ประเมินผล  

 

วิธีการสะทอนผล
กลับใหผูเรียน  
(ตามหลักการ

ประเมินผล สะทอน
ผลและพัฒนา) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

พัฒนาตนเองใหมี
คุณลักษณะ
ดังกลาว  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การจัดกิจกรรม
การเรียนรูที่
สอดคลองกับ
ผูเรียนที่มีความ
หลากหลาย  
 
4. การออกแบบ
การจัดกิจกรรม
การเรียนรูที่สง 
เสริมใหผูเรียนมี
ทักษะการคิดขั้น
สูง 
 
 5. การประยุกต 
ใชเทคโนโลยีใน
การการจัดการ
เรียนรูในชั้นเรียน 
6. การพัฒนา       
ตนเองใหมีความ
เปนครูมืออาชีพที่
เทาทันตอการ
เปล่ียนแปลงทั้ง
ทางดานศาสตร
วิชาชีพครูและ

ฐาน(Experiential-
based learning) 
 
4.การเรียนรูแบบใช
ชุมชนเปนฐาน
(Community-
based learning) 
 
5.การเรียนรูแบบ
รวมมือ 
(Cooperative 
learning) 
 
6. การเรียนรูแบบ
รวมแรงรวมใจ 
(Collaborative 
Learning)  
 
 

ประเด็นดังตอไปนี้   
   2.1. ระเบียบและ
ขอบงัคับของ
สถานศึกษาและการ
ฝกปฏิบัติการสอนใน
สถานศึกษา 
  2.2. จรรยาบรรณ
และคุณธรรมสําหรับ
ครู  
  2.3. การออกแบบ
การจัดกิจกรรมการ
เรียนรูที่สอดคลองกับ
ผูเรียนที่มีความ
หลากหลาย  
   2.4. การออกแบบ
การจัดกิจกรรมการ
เรียนรูที่สงเสริมให
ผูเรียนมีทักษะการคิด
ขั้นสูง 
   2.5. การ
ประยุกตใชเทคโนโลยี
ในการจัดการเรียนรู
ในชั้นเรียน  
   2.6. การพัฒนา       

 สมรรถนะรองที่
2.2  
ปฏิบัติตนเปน
แบบอยางที่ดีมี

1. ประพฤติ
ปฏิบัติตนตาม
กฎระเบียบ 
ขอบังคับและเปน

- 1. ปฏิบัติตัวตาม
ระเบียบและ
ขอบังคับของ
สถานศึกษาและ
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สมรรถนะ 
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(ถาม)ี 
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สมรรถนะ 

รองหรือยอย 
 

ตัวบงชี้ของ
สมรรถนะหลัก 
และเกณฑการ

ผาน 
 

ตัวบงชี้ของ
สมรรถนะ 

รองหรือยอย 
และเกณฑการ

ผาน 
 

เนื้อหา 
(เขียนเปนขอๆ  
ประกอบดวย
หัวขอและ

คําอธิบายพอ
สังเขป) 

กระบวนการ
จัดการเรียนรู
เพ่ือใหเกิด
สมรรถนะ 

(รายละเอียดดาน
ทายตาราง)** 

สื่อและ/หรือ
แหลงเรียนรู 

 

วิธีการวัดและ
ประเมินผล  

 

วิธีการสะทอนผล
กลับใหผูเรียน  
(ตามหลักการ

ประเมินผล สะทอน
ผลและพัฒนา) 

คุณธรรมและ
จริยธรรม และ
เปนพลเมืองที่
เขมแข็ง  

 

แบบอยางที่ดี
ใหกับผูอื่นใน
ทุกๆดาน  

 

การฝก
ประสบการณ
วิชาชีพครูอยาง
เครงครัด  

2. ประพฤติตนเปน
แบบอยางดีใหกับ
ผูเรียนทั้งทางกาย 
วาจาและจิตใจ   

ศาสตรสาขา
วิชาเอก 
 
7. การวิจยัในชั้น
เรียน (Action 
Research)  
 
8. การสราง
เครือขายความ
รวมมือในการ
พัฒนาผูเรียน  
 
9. การบูรณาการ
บริบทชุมชนสูการ
จัดการเรียนรูใน
ชั้นเรียน 
 
10. การจัด
กิจกรรมที่
เกี่ยวของกับการ
สงเสริม อนุรักษ
วัฒนธรรม และ
ภูมิปญญาทองถิ่น 
 

ตนเองใหมีความเปน
ครูมืออาชีพที่เทาทัน
ตอการเปล่ียนแปลง
ทั้งทางดานศาสตร
วิชาชีพครูและศาสตร
สาขาวิชาเอก 
   2.7 การวิจยัในชั้น
เรียน (Action 
Research)  
   2.8 การสราง
เครือขายความรวมมอื
ในการพัฒนาผูเรียน  
   2.9 การบูรณาการ
บริบทชุมชนรอบที่ต้ัง
ของโรงเรียน 
   2.10 การจัด
กิจกรรมที่เกี่ยวของ
กับการสงเสริม 
อนุรักษวัฒนธรรม 
และภูมิปญญาทองถิ่น
3. เครื่องมือที่ใชใน
การรวบรวมขอมูล 

a. ผูบริหาร : 
แบบประเมิน
สมรรถนะ 

 สมรรถนะรองที่ 
2.3  

สงเสริมการ
เรียนรู เอาใจใส 
และยอมรับ
ความแตกตาง
ของผูเรียนแต
ละบุคคล  

 

1. การออกแบบ
และจัดกิจกรรม
การเรียนรูที่มี
ความหลากหลาย
เพื่อใหสอดคลอง
กับผูเรียนที่มี
ความแตกตางกัน
ในทุกๆมิติ  

 

- 1. ออกแบบและจัด
กิจกรรมการเรียนรู
ที่มีความ
หลากหลาย เหมาะ
กับผูที่เรียนที่มี
ความแตกตางทั้ง
ทางดานรูปแบบ
การเรียนรู ระดับ
ความสามารถใน
การเรียนรู และ
วัฒนธรรม 

 สมรรถนะรองที่ 
2.4  

สรางแรง
บันดาลใจ และ

1. การกระตุน
และสงเสริมให
ผูเรียนเกิด
กระบวนการคิดที่

- 1. แสดงพฤติกรรม
ที่สะทอนใหเห็นถึง
ความมุงมั่น ทุมเท
ตอการพัฒนา
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วิธีการวัดและ
ประเมินผล  

 

วิธีการสะทอนผล
กลับใหผูเรียน  
(ตามหลักการ

ประเมินผล สะทอน
ผลและพัฒนา) 

พัฒนาผูเรียนให
เปนผูใฝเรียนรู
และสราง
นวัตกรรม 

 

นําไปสูการสราง
นวัตกรรม โดยใช
ความมุงมั่น 
ทุมเทในการ
พัฒนา  

 

ผูเรียนใหประสบ
ความสําเร็จในการ
เรียน 

2. กระตุนและ
สงเสริมใหผูเรียน
เกิดกระบวนการคิด
อยางสรางสรรค
ดวยการจัดกิจกรรม
การเรียนรูที่
เหมาะสมทั้งในและ
นอกหองเรียน   

3. เปนตนแบบใน
การสรางสรรค
นวัตกรรมใหเกิดขึ้น
ในสถานศึกษา                       

b. ครู/อาจารย
ผูสอน : แบบ
ประเมินสมรรถนะ 
แบบประเมิน
พฤติกรรม 

c. นักศึกษา : 
แบบประเมินตนเอง 
แบบสัมภาษณ แบบ
สังเกต และ E-
Portfolio 

d.  
3.เกณฑการวัดผล
และประเมินผล 

 สมรรถนะรองที่ 
2.5 
พัฒนาตนเองให
มีความรอบรู 
ทันสมัยและทัน
ตอการ
เปล่ียนแปลง 
 

1. ความเขาใจใน
เสนทางความ 
กาวหนาใน
วิชาชีพและ
ปฏิบัติตนสู
ความกาวหนาได
ดวยการเขารวม
กิจกรรมที่

- 1. เขารวมกิจกรรม
ที่สงเสริมใหเกิด
ความกาวหนาทาง
วิชาชีพและ
สามารถสะทอนผล
การเปล่ียนแปลงที่
เกิดขึ้นกับตนเองได
อยางชัดเจน 
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และเกณฑการ

ผาน 
 

เนื้อหา 
(เขียนเปนขอๆ  
ประกอบดวย
หัวขอและ

คําอธิบายพอ
สังเขป) 

กระบวนการ
จัดการเรียนรู
เพ่ือใหเกิด
สมรรถนะ 

(รายละเอียดดาน
ทายตาราง)** 

สื่อและ/หรือ
แหลงเรียนรู 

 

วิธีการวัดและ
ประเมินผล  

 

วิธีการสะทอนผล
กลับใหผูเรียน  
(ตามหลักการ

ประเมินผล สะทอน
ผลและพัฒนา) 

สงเสริมใหมีความ
รอบรูและทันตอ
การเปล่ียนแปลง 
รวมทั้งสามารถที่
จะนําเสนอ
แนวทางที่
เหมาะสมกับการ
พัฒนาครูใน
ภาพรวมได 

2.  สังเคราะหและ
นําเสนอรูปแบบ
การพัฒนาครูที่
เหมาะสมกับบริบท
สังคมในยุคปจจุบัน
และสงเสริมใหเกิด
ทักษะที่สําคัญกบั
ครูอยางแทจริง 

สมรรถนะหลัก 
ที่3  
มีความสามารถ
ในการจัดการ
เรียนรู 

 

สมรรถนะรอง 
ที่ 3.1  
พัฒนาหลักสูตร
การจัดการ
เรียนรู ส่ือ การ
วัดและ
ประเมินผลการ
เรียนรู 

1.  การมีความรู
ความเขาใจเกีย่ว 
กับกระบวนการ
จัดการเรียนรูที่
ถูกตองในทุก
ขั้นตอน และ
สามารถออกแบบ
กิจกรรมการเรียนรู
ไดอยางสมบูรณ  

1.อธิบาย
กระบวนการพัฒนา
หลักสูตร ออกแบบ
และสรางรายวิชาใน
ชั้นเรียน  

 

1. ออกแบบการจัด
กิจกรรมการเรียนรู
ที่มีความเหมาะสม 
สอดคลองและ
ครบถวนในทุก
ขั้นตอนไดดวย
ตนเอง 

 สมรรถนะรอง 
ที่3.2  
วางแผนและ
จัดการเรียนรูที่
สามารถพัฒนา

1. ความสามารถ
ในการออกแบบ
และจัดกิจกรรม
การเรียนรูที่
สงเสริมใหผูเรียน

1. วางแผนและ
ออกแบบเน้ือหาสาระ
และกิจกรรมการจัด
เรียนรู เพื่อพัฒนา
ผูเรียนไดอยาง

1. ออกแบบและจัด
กิจกรรมการเรียนรู
ที่เนนใหผูเรียนเกิด
กระบวนการคิดขั้น
สูง ดวยชุดคําถาม
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สมรรถนะ
หลัก 

 

สมรรถนะ 
รองและยอย 

(ถาม)ี 
 

คําอธิบาย 
สมรรถนะ 

รองหรือยอย 
 

ตัวบงชี้ของ
สมรรถนะหลัก 
และเกณฑการ

ผาน 
 

ตัวบงชี้ของ
สมรรถนะ 

รองหรือยอย 
และเกณฑการ

ผาน 
 

เนื้อหา 
(เขียนเปนขอๆ  
ประกอบดวย
หัวขอและ

คําอธิบายพอ
สังเขป) 

กระบวนการ
จัดการเรียนรู
เพ่ือใหเกิด
สมรรถนะ 

(รายละเอียดดาน
ทายตาราง)** 

สื่อและ/หรือ
แหลงเรียนรู 

 

วิธีการวัดและ
ประเมินผล  

 

วิธีการสะทอนผล
กลับใหผูเรียน  
(ตามหลักการ

ประเมินผล สะทอน
ผลและพัฒนา) 

ผูเรียนใหมี
ปญญารูคิด 
และมีความเปน
นวัตกร 

เกิดกระบวนการ
คิดขั้นสูง โดย
สามารถตอยอด
ไปสูการเปนผู
สรางสรรค
นวัตกรรมได  

เหมาะสม 

 

หรือกิจกรรมที่
เหมาะสม 
 
2. ออกแบบและจัด
กิจกรรรมการ
เรียนรูที่สงเสริมให
ผูเรียนเกิดองค
ความรูใหมดวย
ตนเอง และนําไปสู
การสรางสรรคส่ิง
ใหม 
 

 สมรรถนะรอง 
ที่ 3.3  
ดูแลชวยเหลือและ
พัฒนาผูเรียนเปน
รายบุคคล 
สามารถรายงาน
ผลการพัฒนา
คุณภาพผูเรียนได
อยางเปนระบบ 

1. การมีความรู
ความเขาใจ
เกี่ยวกบัเคร่ืองมือ
และระบบการดูแล
ชวยเหลือผูเรียน 
พรอมทั้งประยุกต 
ใชความรูความ
เขาใจดังกลาวใน
การจัดทําการ 
ศึกษารายกรณีและ
วิจัยในชั้นเรียนเพื่อ
พัฒนาผูเรียน  

1. ดูแลชวยเหลือและ
พัฒนาผูเรียนใหมี
คุณลักษณะที่พึง
ประสงคและประสบ
ความสําเร็จในการ
เรียนรู  

 

1. พัฒนาหรือ
แกปญหาผูเรียนใน
ประเด็นใดประเด็น
หนึ่งดวยกระบวน 
การวิจยัที่ถูกตอง
ตามระเบียบวธิีวจิัย 
 
2. นําเสนอ
ผลการวิจยัในชั้น
เรียนในรูปแบบของ
รายงานการวิจยั
ฉบับสมบูรณ (5 
บท) ได 
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สมรรถนะ
หลัก 

 

สมรรถนะ 
รองและยอย 

(ถาม)ี 
 

คําอธิบาย 
สมรรถนะ 

รองหรือยอย 
 

ตัวบงชี้ของ
สมรรถนะหลัก 
และเกณฑการ

ผาน 
 

ตัวบงชี้ของ
สมรรถนะ 

รองหรือยอย 
และเกณฑการ

ผาน 
 

เนื้อหา 
(เขียนเปนขอๆ  
ประกอบดวย
หัวขอและ

คําอธิบายพอ
สังเขป) 

กระบวนการ
จัดการเรียนรู
เพ่ือใหเกิด
สมรรถนะ 

(รายละเอียดดาน
ทายตาราง)** 

สื่อและ/หรือ
แหลงเรียนรู 

 

วิธีการวัดและ
ประเมินผล  

 

วิธีการสะทอนผล
กลับใหผูเรียน  
(ตามหลักการ

ประเมินผล สะทอน
ผลและพัฒนา) 

 สมรรถนะรอง 
ที่ 3.4 
จัดกิจกรรมและ
สรางบรรยากาศ
การเรียนรูให
ผูเรียนมีความสุข
ในการเรียนโดย
ตระหนักถึงสุข
ภาวะของผูเรียน  

 

1. การมีความรู
ความเขาใจ
หลักการและแนว
ทางการจัด
บรรยากาศการ
เรียนรูในชั้นเรียน 
นําไปสูการ
ออกแบบการจัด
บรรยากาศการ
เรียนรูในชั้นเรียนที่
สงเสริมใหผูเรียนมี
ความสุข 

1. จัดบรรยากาศการ
เรียนรูที่เนนใหผูเรียน
เกิดการเรียนรูภายใต
ความสุข  

 

1. ออกแบบการจัด
บรรยากาศการ
เรียนรูในชั้นเรียนที่
สงเสริมใหผูเรียนมี
ความสุขไดดวย
ตนเอง 

 สมรรถนะรองที่
3.5 
วิจัย สราง
นวัตกรรม และ
ประยุกตใช
เทคโนโลยี
ดิจิทัล ใหเกิด
ประโยชนตอ
การเรียนรูของ
ผูเรียน  

 

1. ความสามารถใน
การประยกุตใช
เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมทาง
การศึกษาเขาสูชั้น
เรียน รวมถึง
สรางสรรค
นวัตกรรมทาง
การศึกษาเพือ่
พัฒนาการเรียนรู
ใหกับผูเรียน  

1. ประยุกตใชส่ือและ
เทคโนโลยีวัดและ
ประเมินผลเพื่อพัฒนา
ผูเรียนอยางเหมาะสม
และสรางสรรค 

 

1. ออกแบบ
นวัตกรรมทาง
การศึกษาใน
รูปแบบของ
กระบวนการจัดกจิ
กรรรมการเรียนรู 
หรือส่ือการเรียนรูที่
มีประโยชนตอการ
พัฒนาผูเรียน 
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สมรรถนะ
หลัก 

 

สมรรถนะ 
รองและยอย 
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คําอธิบาย 
สมรรถนะ 

รองหรือยอย 
 

ตัวบงชี้ของ
สมรรถนะหลัก 
และเกณฑการ
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ตัวบงชี้ของ
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รองหรือยอย 
และเกณฑการ
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เนื้อหา 
(เขียนเปนขอๆ  
ประกอบดวย
หัวขอและ

คําอธิบายพอ
สังเขป) 

กระบวนการ
จัดการเรียนรู
เพ่ือใหเกิด
สมรรถนะ 

(รายละเอียดดาน
ทายตาราง)** 

สื่อและ/หรือ
แหลงเรียนรู 

 

วิธีการวัดและ
ประเมินผล  

 

วิธีการสะทอนผล
กลับใหผูเรียน  
(ตามหลักการ

ประเมินผล สะทอน
ผลและพัฒนา) 

 สมรรถนะรอง 
ที่3.6  
ปฏิบัติงาน
รวมกับผูอื่น
อยางสรางสรรค
และมีสวนรวม
ในกิจกรรมการ
พัฒนาวิชาชพี 

1. การมีความรู
ความเขาใจและ
สามารถประพฤติ
ปฏิบัติตาม
หลักการทํางาน
เปนทีมและการ
เปนสมาชิกที่ดี
ของทีม 

1. ปฏิบัติตนเปน
สมาชิกที่ดีของทีมใน
การทํางาน 
 

1. ใหความรวมมือ
ในการดําเนิน
กิจกรรมตางๆใน
โรงเรียน ภายใต
การส่ือสารดวยวจั
นภาษาและอวัจน
ภาษาที่เหมาะสม 
 
2. แกปญหาที่
เกิดขึ้นในการ
ทํางานรวมกับผูอื่น
ไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 
 
3. แสดงความ
คิดเห็นอยาง
สรางสรรค ในการ
รวมวางแผนและ
ออกแบบการ
ดําเนินกิจกรรมใน
โรงเรียน 

สมรรถนะหลัก 
ที่ 4  
มีความสามารถ
ในการสราง

สมรรถนะรอง 
ที่ 4.2 
สรางเครือขาย
ความรวมมือกับ

1. การเขารวม
กิจกรรมที่
เกี่ยวของกับการ
สรางเครือ ขาย

1. รวมมือกับ
ผูปกครองและชุมชน
ในการพัฒนาผูเรียนให
มีคุณลักษณะอันพึง

1. มีสวนรวมในการ
เยี่ยมบานของผูเรียน 

2. มีสวนรวมในการ
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(เขียนเปนขอๆ  
ประกอบดวย
หัวขอและ
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กระบวนการ
จัดการเรียนรู
เพ่ือใหเกิด
สมรรถนะ 

(รายละเอียดดาน
ทายตาราง)** 

สื่อและ/หรือ
แหลงเรียนรู 

 

วิธีการวัดและ
ประเมินผล  

 

วิธีการสะทอนผล
กลับใหผูเรียน  
(ตามหลักการ

ประเมินผล สะทอน
ผลและพัฒนา) 

ความสัมพันธ
กับผูปกครอง
และชุมชน 
 

ผูปกครองและ
ชุมชน เพื่อ
สนับสนุนการ
เรียนรูที่มี
คุณภาพของ
ผูเรียน  
 

ระหวางโรงเรียน
กับผูปกครองและ
ชุมชนและ
ความสามารถใน
การนําผูปกครอง
หรือชุมชนเขามา
มีสวนรวมในการ
เรียนรูของผูเรียน 

 

ประสงคและเกิดการ
เรียนรู 

2. มีความรูความ
เขาใจบริบทของชุมชน
และนํามาบูรณาการ
ในการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู  

3. เขารวมและจัด
กิจกรรมการเรียนรูที่
สงเสริม อนุรักษ
วัฒนธรรม และภูมิ
ปญญาทองถิ่น 

ประชุมผูปกครองที่
ทางสถานศึกษาจัด
ขึ้น และสรุปผลการ
ประชุมผูปกครองได
อยางมีประสิทธิภาพ 

3. สรางเครือ ขาย
ความรวมมือกับ
ผูปกครองหรือชุมชน 
ในการสนับสนุนการ
เรียนรูของผูเรียนทั้ง
ในรูปแบบทางการ
หรือไมเปนทางการ 

 สมรรถนะรอง  
ที่ 4.3  
ศึกษา เขาถึง
บริบทชุมชน 
และสามารถอยู
รวมกันบน
พื้นฐานความ
แตกตางทาง
วัฒนธรรม 

1. การมีความรู
ความเขาใจ
บริบทของชุมชน
และสามารถนาํ
องคความรู
ดังกลาวมาบูรณา
การเขาสู
กระบวนการจัด
กิจกรรมการ
เรียนรู 

1. มีความรูความ
เขาใจบริบทของชุมชน
และนํามาบูรณาการ
ในการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู  

1. ศึกษาและ
วิเคราะหบริบท
ชุมชนรอบที่ต้ังของ
โรงเรียนอยาง
ละเอียด พรอม
นําเสนอผลการ 
ศึกษาอยางครบถวน 
 
2. บูรณาการบริบท
ชุมชนเขากับการจัด
กิจกรรมการเรียนรู
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สมรรถนะ
หลัก 

 

สมรรถนะ 
รองและยอย 

(ถาม)ี 
 

คําอธิบาย 
สมรรถนะ 

รองหรือยอย 
 

ตัวบงชี้ของ
สมรรถนะหลัก 
และเกณฑการ

ผาน 
 

ตัวบงชี้ของ
สมรรถนะ 

รองหรือยอย 
และเกณฑการ

ผาน 
 

เนื้อหา 
(เขียนเปนขอๆ  
ประกอบดวย
หัวขอและ

คําอธิบายพอ
สังเขป) 

กระบวนการ
จัดการเรียนรู
เพ่ือใหเกิด
สมรรถนะ 

(รายละเอียดดาน
ทายตาราง)** 

สื่อและ/หรือ
แหลงเรียนรู 

 

วิธีการวัดและ
ประเมินผล  

 

วิธีการสะทอนผล
กลับใหผูเรียน  
(ตามหลักการ

ประเมินผล สะทอน
ผลและพัฒนา) 

ทั้งในและนอก
หองเรียน   

 สมรรถนะรอง 
ที่4.4 
สงเสริม อนุรักษ
วัฒนธรรม และ
ภูมิปญญา
ทองถิ่น 

1. การมีสวนรวม
และเปนผูนําในการ
จัดกิจกรรมที่สง 
เสริมใหโรงเรียน มี
บทบาทในการ
สงเสริม อนุรักษ
วัฒนธรรม และภูมิ
ปญญาทองถิ่น 
 

1. เขารวมและจัด
กิจกรรมการเรียนรูที่
สงเสริม อนุรักษ
วัฒนธรรม และภูมิ
ปญญาทองถิ่น 

1. จัดกิจกรรมที่
เกี่ยวของกับการ
สงเสริม อนุรักษ
วัฒนธรรม และภูมิ
ปญญาทองถิ่น โดย
รวมมือกับชุมชน 

สมรรถนะหลัก 
ที่5 
ปฏิบตัิตนตาม
จรรยาบรรณ
ของวิชาชีพ  
 

สมรรถนะรอง 
ที่ 5.1  
ปฏิบัติตนตาม
จรรยาบรรณ
ของวิชาชีพ  

1.  มีความรูความ
เขาใจเกี่ยวกับ
จรรยา บรรณ
วิชาชีพ  นําไป สู
การพัฒนาตนเอง
ใหมีคุณลักษณะ
ดังกลาว  

1. แสดงออกถึงการ
ประพฤติปฏบิัติตน
ตามจรรยาบรรณ
วิชาชีพครู 

1. ปฏิบัติตนตาม
จรรยาบรรณและ
วินัยครูได  
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รายละเอียดของสมรรถนะของกลุม SIL  

สมรรถนะหลัก แบงออกเปน 4ดาน (สอดคลองกับมาตรฐานวิชาชีพครู พ.ศ. 2561 ณ วันท่ี 17 ธันวาคม 2561) 
1. มีความรูและประสบการณวิชาชีพ (ของเราไมมี) 
2. สามารถปฏิบัติหนาท่ีครู 

สมรรถนะรอง 
 2.1 มุงม่ันพัฒนาผูเรียนดวยจิตวิญญาณความเปนครู  
 2.2 ปฏิบัติตนเปนแบบอยางท่ีดีมีคุณธรรมและจริยธรรม และเปนพลเมืองท่ีเขมแข็ง  
 2.3 สงเสริมการเรียนรู เอาใจใส และยอมรับความแตกตางของผูเรียนแตละบุคคล  
 2.4 สรางแรงบันดาลใจ และพัฒนาผูเรียนใหเปนผูใฝเรียนรูและสรางนวัตกรรม 
 2.5 พัฒนาตนเองใหมีความรอบรู ทันสมัยและทันตอการเปลี่ยนแปลง 

3. มีความสามารถในการจัดการเรียนรู 
สมรรถนะรอง 
 3.1 พัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนรู สื่อ การวัดและประเมินผลการเรียนรู 
 3.2 วางแผนและจัดการเรียนรูท่ีสามารถพัฒนาผูเรียนใหมีปญญารูคิด และมีความเปนนวัตกร 
 3.3 ดูแลชวยเหลือและพัฒนาผูเรียนเปนรายบุคคล สามารถรายงานผลการพัฒนาคุณภาพผูเรียนไดอยางเปนระบบ 
 3.4 จัดกิจกรรมและสรางบรรยากาศการเรียนรูใหผูเรียนมีความสุขในการเรียนโดยตระหนักถึงสุขภาวะของผูเรียน 
 3.5 วิจัย สรางนวัตกรรม และประยุกตใชเทคโนโลยีดิจิทัล ใหเกิดประโยชนตอการเรียนรูของผูเรียน 
 3.6 ปฏิบัติงานรวมกับผูอ่ืนอยางสรางสรรคและมีสวนรวมในกิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพ 

4. มีความสามารถในการสรางความสัมพันธกับผูปกครองและชุมชน 
สมรรถนะรอง 
 4.1 รวมมือกับผูปกครองในการพัฒนาและแกปญหาผูเรียนใหมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค 
 4.2 สรางเครือขายความรวมมือกับผูปกครองและชุมชนเพ่ือสนับสนุนการเรียนรูท่ีมีคุณภาพของผูเรียน 
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 4.3 ศึกษา เขาถึงบริบทของชุมชนและสามารถอยูรวมกันบนพ้ืนฐานความแตกตางทางวัฒนธรรม 
 4.4 สงเสริม อนุรักษวัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถ่ิน 

 5. ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ 
     5.1  ประพฤติปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ 

 
สมรรถนะหลัก ตัวบงชี้สมรรถนะหลัก สมรรถนะรอง คําอธิบายสมรรถนะรอง ตัวบงชี้สมรรถนะรอง 

2. สามารถปฏิบัติหนาท่ีครู  2.1  แสดงพฤติกรรมท่ีสะทอนถึงการ
มีจิตวิญญาณความเปนครู  

 

2.1 มุงมั่นพัฒนาผูเรียนดวยจิต
วิญญาณความเปนครู  

 

 

 

 

2.1 มีความรูความเขาใจเก่ียวกับจติ
วิญญาณความเปนครู โดยเฉพาะ
ความรักและศรัทธาในวิชาชีพ การ
ปรารถนาดตีอศิษยอยางเสมอภาค 
และการมีจิตสาธารณะนําไปสูการ
พัฒนาตนเองใหมีคุณลักษณะดังกลาว  

 

 

 

 

 

 

2.1.1 วิเคราะหและสรุปคณุลักษณะ
ของครูท่ีแสดงออกถึงความรักและ
ศรัทธาในวิชาชีพครูได (ป 1)  
2.1.2 วิเคราะหตนเองถึงความรักและ
ศรัทธาท่ีมีตอวิชาชีพครู ในประเดน็
ดังตอไปน้ี คือ (ป 1)   
- ความใฝฝนอยากเปนคร ู
- ความสนใจเรื่องราวเก่ียวกับคร ู
- การเคารพบูชาคร ู
- ความภาคภมูิใจในอาชีพคร ู
- ทัศนคติท่ีดีตอวิชาชีพคร ู
2.1.3 ชวยเหลือผูเรยีนและบุคลากร
ในโรงเรียนดวยความเต็มใจ โดยไม
ตองรองขอและไมหวังสิ่งตอบแทน (ป 
2/3/4 ภาคเรียนท่ี 1) 
2.1.4 แสดงพฤติกรรมท่ีสะทอนถึง
ความรักและเอ้ืออาทรตอผูเรียนอยาง
เสมอภาคท้ังทางกาย วาจาและใจ (ป 
3/4 ภาคเรยีนท่ี 1) 
2.1.5 วิเคราะหผลการปฏิบัตตินของ
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ตนเองในการทําหนาท่ีครู พรอมเสนอ
แนวทางการพัฒนาตนเอง(ID Plan) 
ดานจิตวิญญาณความเปนครู  (ครุ
นิพนธ)  
2.1.6* สรุปผลการเปลี่ยนแปลงท่ี
เกิดข้ึนจากการเขารวมกิจกรรมเสริม
หลักสตูรเพ่ือเตมิเติมสมรรถนะดาน
จรรยาบรรณ (ครุนิพนธ) 

  2.2 ปฏิบัติตนเปนแบบอยางท่ีดมีี
คุณธรรมและจรยิธรรม และเปน
พลเมืองท่ีเขมแข็ง  
 

2.2 ประพฤติปฏิบัตตินตาม
กฎระเบียบ ขอบังคับและเปน
แบบอยางท่ีดีใหกับผูอ่ืนในทุกๆดาน  
 

2.2.1  ปฏบัิติตัวตามระเบียบและ
ขอบังคับของสถานศึกษาและการฝก
ประสบการณวิชาชีพครูอยางเครงครัด 
(ป 2/3/4 ภาคเรียนท่ี 1)  
2.2.2 ประพฤติตนเปนแบบอยางดี
ใหกับผูเรยีนท้ังทางกาย วาจาและ
จิตใจ  (ป 3/4  ภาคเรียนท่ี 1)  
2.2.3 วิเคราะหผลการปฏิบัตตินของ
ตนเองในการทําหนาท่ีครู พรอมเสนอ
แนวทางการพัฒนาตนเอง(ID Plan) 
ดานการปฏิบัติตนเปนพลเมืองท่ีด ี 
(ครุนิพนธ)  
2.2.4* สรุปผลการเปลี่ยนแปลงท่ี
เกิดข้ึนจากการเขารวมกิจกรรมเสริม
หลักสตูรเพ่ือเตมิเติมสมรรถนะ ดาน
การปฏิบัตตินเปนพลเมืองท่ีดี(ครุ
นิพนธ) 
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สมรรถนะหลัก ตัวบงชี้สมรรถนะหลัก สมรรถนะรอง คําอธิบายสมรรถนะรอง ตัวบงชี้สมรรถนะรอง 

  2.3 สงเสริมการเรียนรู เอาใจใส และ
ยอมรับความแตกตางของผูเรียนแต
ละบุคคล  

 

2.3 การออกแบบและจัดกิจกรรมการ
เรียนรูท่ีมีความหลากหลายเพ่ือให
สอดคลองกับผูเรยีนท่ีมีความแตกตาง
กันในทุกๆมิติ  

 

2.3.1 ออกแบบและจัดกิจกรรมการ
เรียนรูท่ีมีความหลากหลาย เหมาะกับ
ผูท่ีเรียนท่ีมีความแตกตางท้ังทางดาน
รูปแบบการเรียนรู ระดับ
ความสามารถในการเรียนรู และ
วัฒนธรรม (ป 3 /4 ภาคเรียนท่ี 1)  

  2.4 สรางแรงบันดาลใจ และพัฒนา
ผูเรยีนใหเปนผูใฝเรยีนรูและสราง
นวัตกรรม 

 

2.4 การกระตุนและสงเสริมใหผูเรยีน
เกิดกระบวนการคิดท่ีนําไปสูการสราง
นวัตกรรม โดยใชความมุงมั่น ทุมเทใน
การพัฒนา  

 

2.4.1 แสดงพฤติกรรมท่ีสะทอนให
เห็นถึงความมุงมั่น ทุมเทตอการ
พัฒนาผูเรียนใหประสบความสําเรจ็ใน
การเรยีน (ป 3/4 ภาคเรยีนท่ี 1)  

2.4.2 กระตุนและสงเสริมใหผูเรยีน
เกิดกระบวนการคิดอยางสรางสรรค
ดวยการจดักิจกรรมการเรียนรูท่ี
เหมาะสมท้ังในและนอกหองเรียน (ป 
3/4 ภาคเรยีนท่ี 1)  

2.4.3 เปนตนแบบในการสรางสรรค
นวัตกรรมใหเกิดข้ึนในสถานศึกษา (ป 
4 ภาคเรียนท่ี 1)  

  

 

2.5 พัฒนาตนเองใหมีความรอบรู 
ทันสมัยและทันตอการเปลีย่นแปลง 

2.5 ความเขาใจในเสนทาง
ความกาวหนาในวิชาชีพและปฏิบัติตน
สูความกาวหนาไดดวยการเขารวม
กิจกรรมท่ีสงเสริมใหมีความรอบรูและ

2.5.1 สืบคนและสรุปแนวทางการ
พัฒนาตนในเสนทางวิชาชีพครูดวย
การรวบรวมขอมูลจากบุคลากรทาง
การศึกษาและเอกสารท่ีเก่ียวของ 
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ทันตอการเปลี่ยนแปลง รวมท้ัง
สามารถท่ีจะนําเสนอแนวทางท่ี
เหมาะสมกับการพัฒนาครูในภาพรวม
ได 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พรอมนําเสนอดวยรูปแบบท่ีทันสมัย ( 
ป 1)  
2.5.2 วิเคราะหและนําเสนอแนวทาง
ในการพัฒนาตนเองใหมีความเปนครู
มืออาชีพท่ีเทาทันตอการเปลีย่นแปลง
ท้ังทางดานศาสตรวิชาชีพครูและ
ศาสตรสาขาวิชาเอก (ป 2) 
2.5.3 เขารวมกิจกรรมท่ีสงเสริมให
เกิดความกาวหนาทางวิชาชีพและ
สามารถสะทอนผลการเปลี่ยนแปลงท่ี
เกิดข้ึนกับตนเองไดอยางชัดเจน (ป 
3/4 ภาคเรยีนท่ี 1)  
2.5.4 สังเคราะหและนําเสนอรูปแบบ
การพัฒนาครูท่ีเหมาะสมกับบริบท
สังคมในยุคปจจุบันและสงเสริมใหเกิด
ทักษะท่ีสําคัญกับครูอยางแทจริง (ป 4 
ภาคเรยีนท่ี 1)  
2.5.5  วิเคราะหผลการปฏิบัติงานของ
ตนเอง พรอมเสนอแนวทางการ
พัฒนาตนเอง(ID Plan) ดานการกาว
ทันการเปลีย่นแปลง (ครุนิพนธ)  
2.5.6 สรุปผลการเปลี่ยนแปลงท่ี
เกิดข้ึนจากการเขารวมกิจกรรมเสริม
หลักสตูรเพ่ือเตมิเติมสมรรถนะ ดาน
การกาวทันการเปลี่ยนแปลง        
(ครุนิพนธ)  
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3. มีความสามารถในการจดัการ
เรียนรู  
 

1.อธิบายกระบวนการพัฒนาหลักสูตร 
ออกแบบและสรางรายวิชาในช้ันเรียน  
 

3.1 พัฒนาหลักสูตรการจัดการเรยีนรู 
สื่อ การวัดและประเมินผลการเรียนรู  
 

3.1 การมีความรูความเขาใจเก่ียวกับ
กระบวนการจดัการเรียนรูท่ีถูกตองใน
ทุกข้ันตอน และสามารถออกแบบ
กิจกรรมการเรียนรูไดอยางสมบูรณ  
 

3.1.1 อธิบายเก่ียวกับหลักสตูร การ
จัดการเรียนรู สื่อ การวัดและ
ประเมินผลการเรียนรูไดอยางถูกตอง 
(ป 1 
/ป 2)  
 
3.1.2 ออกแบบแผนการจัดการเรยีนรู
รวมกับครูพ่ีเลี้ยงได (ป 2)  
3.1.2 ออกแบบการจัดกิจกรรมการ
เรียนรูท่ีมีความเหมาะสม สอดคลอง
และครบถวนในทุกข้ันตอนไดดวย
ตนเอง (ป –3/4 ภาคเรียนท่ี 1)  

 2. วางแผนและออกแบบเน้ือหาสาระ
และกิจกรรมการจัดเรียนรู เพ่ือพัฒนา
ผูเรยีนไดอยางเหมาะสม 
 

3.2 วางแผนและจัดการเรยีนรูท่ี
สามารถพัฒนาผูเรียนใหมีปญญารูคิด 
และมีความเปนนวัตกร 
 

3.2  ความสามารถในการออกแบบ
และจัดกิจกรรมการเรียนรูท่ีสงเสรมิ
ใหผูเรียนเกิดกระบวนการคิดข้ันสงู 
โดยสามารถตอยอดไปสูการเปนผู
สรางสรรคนวัตกรรมได  
 

3.2.1 ออกแบบและจัดกิจกรรมการ
เรียนรูท่ีเนนใหผูเรียนเกิดกระบวนการ
คิดข้ันสูง ดวยชุดคําถามหรือกิจกรรม
ท่ีเหมาะสม (ป 3/4)  
3.2.2 ออกแบบและจัดกิจกรรรมการ
เรียนรูท่ีสงเสริมใหผูเรยีนเกิดองค
ความรูใหมดวยตนเอง และนําไปสู
การสรางสรรคสิ่งใหม (ป 4 ภาคเรียน
ท่ี 1)  
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 4. ดูแลชวยเหลือและพัฒนาผูเรยีนให
มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงคและ
ประสบความสําเรจ็ในการเรียนรู  
 

3.3 ดูแลชวยเหลือและพัฒนาผูเรยีน
เปนรายบุคคล สามารถรายงานผล
การพัฒนาคุณภาพผูเรียนไดอยางเปน
ระบบ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.3 การมีความรูความเขาใจเก่ียวกับ
เครื่องมือและระบบการดูแลชวยเหลือ
ผูเรยีน พรอมท้ังประยุกตใชความรู
ความเขาใจดังกลาวในการจัด
ทําการศึกษารายกรณแีละวิจยัในช้ัน
เรียนเพ่ือพัฒนาผูเรียน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.3.1 ระบุบทบาทหนาท่ีของครูผูสอน
และครปูระจําช้ันในการชวยเหลือและ
พัฒนาผูเรียน (ป 1)  
3.3.2 ศึกษา รวบรวม และสรุป
รายละเอียดของเครื่องมือท่ีใชในการ
เก็บขอมูลผูเรยีนท้ังแบบรายบุคคล
และรายกลุม (ป 1)  
3.3.3 ระบุและวิเคราะหพฤติกรรมท่ี
เปนปญหาหรือตองการพัฒนาของ
กรณีศึกษา (case study) และ
รวบรวมขอมลูดวยเครื่องมือท่ีมีความ
หลากหลาย พรอมนําเสนอแนว
ทางแกไข (ป 1) 
3.3.4 พัฒนาหรือแกปญหาผูเรียนใน
ประเด็นใดประเด็นหน่ึงดวย
กระบวนการวิจยัท่ีถูกตองตาม
ระเบียบวิธีวิจยั (ป 3/4ภาคเรียนท่ี 1)  
 
3.3.5  นําเสนอผลการวิจัยในช้ันเรียน
ดวยรูปแบบการวิจัยหนาเดียวได 
(ป 3)  
3.3.6 นําเสนอผลการวิจัยในช้ันเรยีน
ในรูปแบบของรายงานการวิจัยฉบับ
สมบูรณ (5 บท) ได  
(ป4 ภาคเรียนท่ี 1)  
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 5. จัดบรรยากาศการเรียนรูท่ีเนนให
ผูเรยีนเกิดการเรยีนรูภายใตความสุข  
 

3.4 จัดกิจกรรมและสรางบรรยากาศ
การเรยีนรูใหผูเรียนมีความสุขในการ
เรียนโดยตระหนักถึงสุขภาวะของ
ผูเรยีน  
 

3.4 การมีความรูความเขาใจหลักการ
และแนวทางการจดับรรยากาศการ
เรียนรูในช้ันเรียน นําไปสูการ
ออกแบบการจัดบรรยากาศการเรยีนรู
ในช้ันเรียนท่ีสงเสริมใหผูเรยีนมี
ความสุข 
 

3.4.1 อธิบายถึงแนวทางการจัด
บรรยากาศการเรียนรูในช้ันเรียนได 
(ป 2)  
3.4.2 ออกแบบการจัดบรรยากาศการ
เรียนรูในช้ันเรียนท่ีสงเสรมิใหผูเรยีนมี
ความสุขรวมกับครูพ่ีเลี้ยงได (ป 2)  
3.4.3 ออกแบบการจัดบรรยากาศการ
เรียนรูในช้ันเรียนท่ีสงเสรมิใหผูเรยีนมี
ความสุขไดดวยตนเอง (ป 3 / 4 ภาค
เรียนท่ี 1) 

 3. ประยุกตใชสื่อและเทคโนโลยีวัด
และประเมินผลเพ่ือพัฒนาผูเรียน
อยางเหมาะสมและสรางสรรค 
 

3.5 วิจัย สรางนวัตกรรม และ
ประยุกตใชเทคโนโลยีดิจิทัล ใหเกิด
ประโยชนตอการเรียนรูของผูเรียน  

3.5 ความสามารถในการประยุกตใช
เทคโนโลยีและนวัตกรรมทาง
การศึกษาเขาสูช้ันเรียน รวมถึง
สรางสรรคนวัตกรรมทางการศึกษา
เพ่ือพัฒนาการเรียนรูใหกับผูเรียน  
 

3.5.1 ประยุกตใชเทคโนโลยีหรือ
นวัตกรรมทางการศึกษาท่ีทันสมยักับ
การพัฒนาผูเรียน (ป 1)  
3.5.2 ประยุกตใชเทคโนโลยีหรือ
นวัตกรรมทางการศึกษาท่ีทันสมยักับ
การจัดกิจกรรมการเรียนรูในช้ันเรยีน
ไดอยางเหมาะสม (ป 3)  
3.5.1 ออกแบบนวัตกรรมทาง
การศึกษาในรูปแบบของกระบวนการ
จัดกิจกรรรมการเรียนรู หรือสื่อการ
เรียนรูท่ีมีประโยชนตอการพัฒนา
ผูเรยีน (ป 4 ภาคเรียนท่ี 1) 

 6. ปฏิบัติตนเปนสมาชิกท่ีดีของทีมใน
การทํางาน 

3.6 ปฏิบัติงานรวมกับผูอ่ืนอยาง
สรางสรรคและมีสวนรวมในกิจกรรม
การพัฒนาวิชาชีพ 

3.6 การมีความรูความเขาใจและ
สามารถประพฤตปิฏิบัตติามหลักการ
ทํางานเปนทีมและการเปนสมาชิกท่ีดี
ของทีม 

3.6.1 วิเคราะหและสรุปแนวทางใน
การทํางานและแกปญหารวมกัน
ระหวางบุคลากรในสถานศึกษา (ป 1)  
3.6.2 วิเคราะหและสังเคราะห
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ลักษณะกิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพ
ของครูท้ังในและนอกสถานศึกษา (ป 
1)  
3.6.3 ใหความรวมมือในการดําเนิน
กิจกรรมตางๆในโรงเรียน ภายใตการ
สื่อสารดวยวัจนภาษาและอวัจนภาษา
ท่ีเหมาะสม (ป 2/3/4 ภาคเรียนท่ี 1)  
 
3.6.4 แกปญหาท่ีเกิดข้ึนในการทํางาน
รวมกับผูอ่ืนไดอยางมีประสิทธิภาพ (ป 
3/4 ภาคเรยีนท่ี 1) 
3.6.5 แสดงความคิดเห็นอยาง
สรางสรรค ในการรวมวางแผนและ
ออกแบบการดําเนินกิจกรรมใน
โรงเรียน (ป 4 ภาคเรียนท่ี 1) 

4. มีความสามารถในการสราง
ความสัมพันธกับผูปกครองและชุมชน 
 

1. รวมมือกับผูปกครองและชุมชนใน
การพัฒนาผูเรียนใหมีคณุลักษณะอัน
พึงประสงคและเกิดการเรียนรู 
 

4.1 รวมมือกับผูปกครองในการพัฒนา
และแกปญหาผูเรียนใหมีคุณลักษณะ
ท่ีพึงประสงค  
 
 

4.1 ความสามารถในการรวมมือกับ
ผูปกครองท้ังในสวนของการรวบรวม
ขอมูลและรวมกันวางแผนในการ
พัฒนาและแกปญหาผูเรียนใหมี
คุณลักษณะท่ีพึงประสงค  

4.1.1 รวบรวมขอมูลของผูเรียนจาก
ผูปกครองดวยการสังเกตและการ
สัมภาษณ (ป 1/2)  
4.1.2 รวมวางแผนกับผูปกครองใน
การพัฒนาผูเรียนใหมีคณุลักษณะท่ีพึง
ประสงค (ป 2)  

 1. รวมมือกับผูปกครองและชุมชนใน
การพัฒนาผูเรียนใหมีคณุลักษณะอัน
พึงประสงคและเกิดการเรียนรู 
 

4.2 สรางเครือขายความรวมมือกับ
ผูปกครองและชุมชน เพ่ือสนับสนุน
การเรยีนรูท่ีมีคณุภาพของผูเรียน  
 

4.2 การเขารวมกิจกรรมท่ีเก่ียวของ
กับการสรางเครือขายระหวางโรงเรียน
กับผูปกครองและชุมชนและ
ความสามารถในการนําผูปกครองหรือ
ชุมชนเขามามีสวนรวมในการเรียนรู

4.2.1 มีสวนรวมในการเยี่ยมบานของ
ผูเรยีน (ป 3/4 ภาคเรยีนท่ี 1)  
4.2.2 มีสวนรวมในการประชุม
ผูปกครองท่ีทางสถานศึกษาจัดข้ึน 
และสรุปผลการประชุมผูปกครองได
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ของผูเรียน 
 

อยางมีประสิทธิภาพ (ป 3/4 ภาค
เรียนท่ี 1)  
4.2.3 สรางเครือขายความรวมมือกับ
ผูปกครองหรือชุมชน ในการสนับสนุน
การเรยีนรูของผูเรียนท้ังในรูปแบบ
ทางการหรือไมเปนทางการ (ป 4 ภาค
เรียนท่ี 1) 

 2. มีความรูความเขาใจบริบทของ
ชุมชนและนํามาบูรณาการในการจัด
กิจกรรมการเรียนรู  
 
 

4.3 ศึกษา เขาถึงบริบทชุมชน และ
สามารถอยูรวมกันบนพ้ืนฐานความ
แตกตางทางวัฒนธรรม  
 

4.3 การมีความรูความเขาใจบริบท
ของชุมชนและสามารถนําองคความรู
ดังกลาวมาบูรณาการเขาสู
กระบวนการจดักิจกรรมการเรยีนรู  

4.3.1 สังเกต รวบรวม และวิเคราะห
รูปแบบการมปีฏสิัมพันธสัมพันธ
ระหวางครูกับบุคคลท่ีเก่ียวของ ครูกับ
ชุมชน โรงเรียนกับชุมชน (ป 1)  
4.3.2 ศึกษาและวิเคราะหบริบท
ชุมชนรอบท่ีตั้งของโรงเรียนอยาง
ละเอียด พรอมนําเสนอผลการศึกษา
อยางครบถวน (ป 2/3/4 ภาคเรยีนท่ี 
1)  
4.3.3 บูรณาการบริบทชุมชนเขากับ
การจัดกิจกรรมการเรียนรูท้ังในและ
นอกหองเรียน  (ป 4 ภาคเรียนท่ี 1) 

 3. เขารวมและจัดกิจกรรมการเรียนรู
ท่ีสงเสรมิ อนุรักษวัฒนธรรม และภูมิ
ปญญาทองถ่ิน 
 

4.4 สงเสริม อนุรักษวัฒนธรรม และ
ภูมิปญญาทองถ่ิน 

4.4 การมีสวนรวมและเปนผูนําในการ
จัดกิจกรรมท่ีสงเสรมิใหโรงเรียนมี
บทบาทในการสงเสริม อนุรักษ
วัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถ่ิน 

4.4.1 เขารวมกิจกรรมตางๆท่ีทาง
โรงเรียนและชุมชนเปนผูดําเนิน
โครงการท่ีเก่ียวของกับการสงเสรมิ 
อนุรักษวัฒนธรรม และภมูิปญญา
ทองถ่ิน และสะทอนสิ่งท่ีไดเรยีนรูจาก
กิจกรรม  
(ป 2 /3)  
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สมรรถนะหลัก ตัวบงชี้สมรรถนะหลัก สมรรถนะรอง คําอธิบายสมรรถนะรอง ตัวบงชี้สมรรถนะรอง 

4.4.2 จัดกิจกรรมท่ีเก่ียวของกับการ
สงเสริม อนุรักษวัฒนธรรม และภมูิ
ปญญาทองถ่ิน โดยรวมมือกับชุมชน  
(ป 4 ภาคเรียนท่ี 1) 

5. ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของ
วิชาชีพ  
 

1. แสดงออกถึงการประพฤติปฏิบัติ
ตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู  
 

5.1 ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของ
วิชาชีพ  
 

5.1 มีความรูความเขาใจเก่ียวกับ
จรรยาบรรณวิชาชีพ นําไปสูการ
พัฒนาตนเองใหมีคุณลักษณะดังกลาว  
 

5.1.1 ระบุจรรยาบรรณและวินัยครู 
จากการสังเกตและวิเคราะหการ
ปฏิบัติหนาท่ีครูในสถานศึกษาได (ป 
1-2)  
5.1.2 ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณและ
วินัยครูได (3-4)  
5.1.3 วิเคราะหผลการปฏิบัตตินของ
ตนเองในการทําหนาท่ีครู พรอมเสนอ
แนวทางการพัฒนาตนเอง(ID Plan) 
ดานจรรยาบรรณ (คุรุนิพนธ)  
5.1.4* สรุปผลการเปลี่ยนแปลงท่ี
เกิดข้ึนจากการเขารวมกิจกรรมเสริม
หลักสตูรเพ่ือเติมเติมสมรรถนะดาน
จรรยาบรรณ (คุรุนิพนธ)  

* อาจมี/ไมมี ข้ึนอยูกับการวิเคราะหตนเองของนักศึกษา  
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ตารางความสัมพันธระหวางความสามารถโดยรวม สมรรถนะหลกัและรายวิชาของแตละช้ันป หมวดวชิาชีพครู 

ความสามารถโดยรวมของนักศึกษา 
ช้ันปท่ี 1 

ความสามารถโดยรวมของนักศึกษา 
ช้ันปท่ี 2 

ความสามารถโดยรวมของนักศึกษา 
ช้ันปท่ี 3 

ความสามารถโดยรวมของนักศึกษา 
ช้ันปท่ี 4 

รักและศรัทธาในความเปนครู ทักษะการออกแบบและจัดการเรียนรู ทักษะการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม - 

สมรรถนะหลัก สมรรถนะรอง สมรรถนะหลัก สมรรถนะรอง สมรรถนะหลัก สมรรถนะรอง สมรรถนะหลัก สมรรถนะรอง 

สมรรถนะหลักท่ี 1  
มีความรูและ
ประสบการณวิชาชีพ 

 

สมรรถนะรองท่ี 1.2  
ประยุกตใชจิตวิทยา
พัฒนาการ จิตวิทยา
การศึกษาและจิตวิทยา
ใหคําปรึกษาในการ
วิเคราะหและพัฒนา
ผูเรยีนตามศักยภาพ 
 

สมรรถนะรองท่ี 1.3  
บูรณาการความรู 
เน้ือหาวิชา หลักสตูร 
ศาสตรการสอน และ
เทคโนโลยีดิจิทัลในการ
จัดการเรียนรู 
 

สมรรถนะรองท่ี 1.5 
สามารถใชภาษาไทย
เพ่ือการสื่อสารและใช
เทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือ 
การศึกษา 

สมรรถนะหลักท่ี 1 

มีความรูและ
ประสบการณวิชาชีพ 

สมรรถนะรองท่ี 1.3  
บูรณาการความรู 
เน้ือหาวิชา หลักสตูร 
ศาสตรการสอน และ
เทคโนโลยีดิจิทัลใน
การจัดการเรยีนรู 
 
สมรรถนะรองท่ี 1.4  
ใชความรู 
การวัดประเมินผล 
การเรยีนรู และการ
วิจัยเพ่ือแกปญหา
และพัฒนาผูเรียน 
 
สมรรถนะรองท่ี1.6  
ออกแบบ ดําเนินการ
เก่ียวกับงานประกัน
คุณภาพการศึกษา 

สมรรถนะหลักท่ี 1  

มีความรูและ
ประสบการณวิชาชีพ 

สมรรถนะรองท่ี 1.4  
ใชความรูการวัด
ประเมินผลการ
เรียนรู และการวิจัย
เพ่ือแกปญหาและ
พัฒนาผูเรียน 
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ความสามารถโดยรวมของนักศึกษา 
ช้ันปท่ี 1 

ความสามารถโดยรวมของนักศึกษา 
ช้ันปท่ี 2 

ความสามารถโดยรวมของนักศึกษา 
ช้ันปท่ี 3 

ความสามารถโดยรวมของนักศึกษา 
ช้ันปท่ี 4 

รักและศรัทธาในความเปนครู ทักษะการออกแบบและจัดการเรียนรู ทักษะการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม - 

สมรรถนะหลัก สมรรถนะรอง สมรรถนะหลัก สมรรถนะรอง สมรรถนะหลัก สมรรถนะรอง สมรรถนะหลัก สมรรถนะรอง 

สมรรถนะหลักท่ี 2   
สามารถปฏิบัติหนาท่ี
ครู 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สมรรถนะหลักท่ี3 
มีความสามารถใน 
การจัดการเรียนรู 
 
 

สมรรถนะรองท่ี 2.1   
มุงมั่นพัฒนาผูเรียนดวย
จิตวิญญาณความเปนคร ู
 
สมรรถนะรองท่ี 2.2  
ประพฤติตนแบบอยางท่ีดี 
มีคุณธรรม จรยิธรรมและ
เปนพลเมืองท่ีเขมแข็ง 
 
สมรรถนะรองท่ี 2.5   
พัฒนาตนเองใหมีความ
รอบรู ทันสมยัและทันตอ
การเปลีย่นแปลง 
 
สมรรถนะรองท่ี 3.1 
พัฒนาหลักสตูรการ
จัดการเรียนรู สื่อ การวัด
และประเมินผลการเรียนรู 
 

สมรรถนะหลักท่ี 2 
สามารถปฏิบัตหินาท่ี
คร ู
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สมรรถนะหลักท่ี 3 
มีความสามารถใน 
การจัดการเรยีนรู 
 
 

สมรรถนะรองท่ี 2.3  
สงเสริมการเรียนรู เอา
ใจใส และยอมรับความ
แตกตางของผูเรยีน 
แตละบุคคล 
 
สมรรถนะรองท่ี 2.5  
พัฒนาตนเองใหมีความ
รอบรู ทันสมยัและทัน
ตอการเปลี่ยนแปลง 
 
 
 
 
สมรรถนะรองท่ี 3.2  
วางแผนและจดัการ
เรียนรูท่ีสามารถพัฒนา
ผูเรยีนใหมีปญญารูคดิ   
และมีความเปนนวัตกร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สมรรถนะหลักท่ี 3 
มีความสามารถใน 
การจัดการเรยีนรู 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สมรรถนะรองท่ี 3.5  
วิจัย สรางนวัตกรรม
และประยุกตใช
เทคโนโลยีดิจิทัล ให
เกิดประโยชนตอการ 
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ความสามารถโดยรวมของนักศึกษา 
ช้ันปท่ี 1 

ความสามารถโดยรวมของนักศึกษา 
ช้ันปท่ี 2 

ความสามารถโดยรวมของนักศึกษา 
ช้ันปท่ี 3 

ความสามารถโดยรวมของนักศึกษา 
ช้ันปท่ี 4 

รักและศรัทธาในความเปนครู ทักษะการออกแบบและจัดการเรียนรู ทักษะการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม - 

สมรรถนะหลัก สมรรถนะรอง สมรรถนะหลัก สมรรถนะรอง สมรรถนะหลัก สมรรถนะรอง สมรรถนะหลัก สมรรถนะรอง 

 
 
 
 
 
 
 
สมรรถนะหลักท่ี 4 
มีความสามารถในการ
สรางความสัมพันธกับ
ผูปกครองและชุมชน 
 
 
สมรรถนะหลักท่ี 5  
ปฏิบัติตนตาม
จรรยาบรรณของ
วิชาชีพ 

สมรรถนะรองท่ี 3.5 
วิจัย สรางนวัตกรรม 
และประยุกตใชทคโนโล
ยีดิจิทัล ใหเกิด
ประโยชนตอการเรียนรู
ของผูเรียน 
 
สมรรถนะรองท่ี 4.1  
รวมมือกับผูปกครองใน
การพัฒนาและ
แกปญหาผูเรียนใหคณุ
ลักษะท่ีพึงประสงค 
 
สมรรถนะรองท่ี 5.1 
ประพฤติ ปฏิบัติตน
ตามจรรยาบรรณของ
วิชาชีพ 

 
 
 
 
 
 
 
สมรรถนะหลักท่ี 4 
มีความสามารถในการ
สรางความสัมพันธกับ
ผูปกครองและชุมชน 

สมรรถนะรองท่ี 3.4 
จัดกิจกรรมและสราง
บรรยากาศการเรียนรู
ให 

 เรียนรูของผูเรียน   
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รายวิชา ภาคเรียนท่ี รายวิชา ภาคเรียนท่ี รายวิชา ภาคเรียนท่ี รายวิชา ภาคเรียนท่ี 

เทอมท่ี 1 เทอมท่ี 2 เทอมท่ี 1 เทอมท่ี 2 เทอมท่ี 1 เทอมท่ี 2 เทอมท่ี 1 เทอมท่ี 2 
1. คุณธรรม 
จริยธรรม 
จรรยาบรรณ และจิต
วิญญาณความเปนครู 
 
2. จิตวิทยาสําหรับครู  
  
3. ภาษาเพ่ือการ
สื่อสาร 

1. การพัฒนา
หลักสูตร 
 
2. นวัตกรรมและ
เทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือการ
สื่อสารการศึกษา
และการเรียนรู 

1. วิทยาการการ
จัดการเรียนรู 1 
 
2. การวัดและ
ประเมินผล  
การเรียนรู 

1. วิทยาการการ
จัดการเรียนรู 2 
 
2. การบริหาร
การศึกษาและการ
ประกันคุณภาพ
การศึกษา 

1. การวิจัยและ
พัฒนานวัตกรรมการ
เรียนรู 

   
 
 
 
 
 
 
 
 



มคอ.2  มรรพ.   

                                                                                                                          หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (4 ป) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562             หนา  203 
 

วิชา    ครุนิพนธ 
    รหัส คําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 
   1004491 ประพฤติ ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ มุงม่ันพัฒนาผูเรียนดวยจิตวิญญาณความเปนครู  เปนแบบอยางท่ีดี มีคุณธรรม จริยธรรม 

และเปนพลเมืองท่ีเขมแข็ง ดํารงตนใหเปนท่ีเคารพศรัทธาของผูเรียนและสมาชิกในชุมชน โดยการวิเคราะห สังเคราะห  องคความรูเก่ียวกับ
จรรยาบรรณวิชาชีพครู คุณธรรม จริยธรรมสําหรับครู จิตวิญญาณความเปนครู กฎหมายสําหรับครู สภาพการณการพัฒนาวิชาชีพครู  บูรณา
การการจัดการเรียนรูท่ีเนนประสบการณ กรณีศึกษา การฝกปฏิบัติ ใชการสะทอนคิดเพ่ือนําไปประยุกตใชในการพัฒนาตนเองในการเปนครูท่ีดี  
มีความรอบรู ทันสมัย และทันตอการเปลี่ยนแปลง 

1(0-2-1) 

 

สมรรถนะหลัก 
 

สมรรถนะ 
รองและยอย 

(ถาม)ี 
 

คําอธิบาย 
สมรรถนะ 

รองหรือยอย 
 

ตัวบงชี้ของ
สมรรถนะ

หลัก 
และเกณฑ
การผาน 

 

ตัวบงชี้ของ
สมรรถนะ 

รองหรือยอย 
และเกณฑการ

ผาน 
 

เนื้อหา 
(เขียนเปน 

ขอๆ ประกอบ 
ดวยหัวขอและ
คําอธิบายพอ

สังเขป) 

กระบวนการ
จัดการเรียนรู
เพ่ือใหเกิด
สมรรถนะ 

(รายละเอียดดาน
ทายตาราง)** 

สื่อและ/หรือแหลง
เรียนรู 

 

วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

 

วิธีการสะทอนผลกลับ
ใหผูเรียน 

(ตามหลักการ
ประเมินผล สะทอนผล

และพัฒนา) 
ปฏิบตั ิ
หนาที่ครู 
 

พัฒนาตนเองใหมี
ความรอบรู 
ทันสมัยและทัน
ตอการ
เปล่ียนแปลง 
 

1. การเขาใจเสน ทาง
ความกาวหนาใน
วิชาชีพและปฏบิัติ 
ตนสูความกาวหนา 
ไดดวยการเขารวม
กิจกรรมที่สงเสริม 
ใหมีความรอบรู 
และทันตอการ
เปล่ียนแปลง รวม 
ทั้งสามารถที่จะ
นําเสนอแนวทางที่
เหมาะสมกับการ
พัฒนาครูในภาพ 
รวมได 

1. ปฏิบัติตน
ตามหนาที่ครู
ไดอยางถูกตอง
และเหมาะสม 

เกณฑการผาน
รอยละ 80 

 

1.วิเคราะหผลการ
ปฏิบัติงานของ
ตนเอง พรอมเสนอ
แนวทางการพัฒนา
ตนเอง(ID Plan) 
ดานการกาวทันการ
เปล่ียนแปลง  
 
2. สรุปผลการ
เปล่ียนแปลงที่
เกิดขึ้นจากการเขา
รวมกิจกรรมเสริม
หลักสูตรเพื่อเติม
เติมสมรรถนะ ดาน

1. การวิเคราะห
ผลการปฏิบัติ
ตนในการทํา
หนาที่ครู  
 
2. แนวทางการ
พัฒนาตนเอง 
(ID Plan)  
 
3. ผลการ
พัฒนาตนเอง
เพื่อเขาสู
เสนทางสาย
วิชาชีพครู  

1. การเรียนรูโดยใช
วิจัยเปนฐาน 
(Research-based 
learning) 
 
2. การเรียนรูโดยใช
กรณีศึกษาเปนฐาน 
(Case – based 
learning) 
 
3. การเรียนรู
สถานการณเปนฐาน 
(Situation – based 
learning) 

คูมือID Plan 
ประกอบดวย  
1.กระบวนการ 
พัฒนาตนเอง  
  1.1 การวิเคราะห
ตนเองในการทําหนาที่
ครู  
   1.2 แนวทางการ
พัฒนาตนเอง (ID 
Plan)  
   1.3 ผลการพัฒนา
ตนเองเพื่อเขาสู
เสนทางสายวิชาชพีครู  
 

1. การตรวจผลงาน  
2. การสัมภาษณ 
3. การประเมินผลการ
สะทอนการเรียนรู (AAR) 
จากการอภปิรายกลุม  
4.การนําเสนอ E-
Portfolio  
 

สะทอนกลับ (AAR) : เปน
รายบคุคล และแลกเปล่ียน
เรียนรูรวมกันในรูปแบบ
ชุมชนแหงการเรียนรู (PLC) 
พัฒนา : Creative 
Discussion (แนวทาง
ปฏิบัติและพัฒนาตนเอง) 
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สมรรถนะหลัก 
 

สมรรถนะ 
รองและยอย 

(ถาม)ี 
 

คําอธิบาย 
สมรรถนะ 

รองหรือยอย 
 

ตัวบงชี้ของ
สมรรถนะ

หลัก 
และเกณฑ
การผาน 

 

ตัวบงชี้ของ
สมรรถนะ 

รองหรือยอย 
และเกณฑการ

ผาน 
 

เนื้อหา 
(เขียนเปน 

ขอๆ ประกอบ 
ดวยหัวขอและ
คําอธิบายพอ

สังเขป) 

กระบวนการ
จัดการเรียนรู
เพ่ือใหเกิด
สมรรถนะ 

(รายละเอียดดาน
ทายตาราง)** 

สื่อและ/หรือแหลง
เรียนรู 

 

วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

 

วิธีการสะทอนผลกลับ
ใหผูเรียน 

(ตามหลักการ
ประเมินผล สะทอนผล

และพัฒนา) 
การกาวทันการ
เปล่ียนแปลง  
 
เกณฑการผาน 
รอยละ 80 

4. การเรียนรูเชิง
ประสบการณเปน
ฐาน (Experiential 
–based learning) 
5. การเรียนรูแบบ
รวมมือ 
(Cooperative  
learning)  
 

2. เครื่องมือที่ใชใน
การรวบรวมขอมูล 

     2.1. ครู/อาจารย
ผูสอน : แบบประเมิน
สมรรถนะ แบบ
ประเมินพฤติกรรม 

   2.2 นักศึกษา : แบบ
ประเมินตนเอง แบบ
สัมภาษณ แบบสังเกต 
และ E-Portfolio 

ปฏิบตัิตนตาม
จรรยาบรรณของ
วิชาชีพ 

ประพฤติปฏบิัติ
ตนตาม
จรรยาบรรณของ
วิชาชีพ 

1. มีความรูความ
เขาใจเกี่ยวกับ
จรรยาบรรณ
วิชาชีพ มีความรัก
และศรัทธาใน
วิชาชีพ การ
ปรารถนาดีตอ
ศิษยอยางเสมอ
ภาค และการมีจิต
สาธารณะนําไปสู
การพัฒนาตนเอง

1. ประพฤติ
ปฏิบัติตนตาม
จรรยาบรรณ
วิชาชีพครู 
 
2. แสดง 
พฤติกรรมที่
สะทอนถึงการ
มีจิตวิญญาณ
ความเปนครู 
เกณฑการผาน
รอยละ 80 

1. วิเคราะหผลการ
ปฏิบัติตนของ
ตนเองในการทํา
หนา ที่ครู พรอม
เสนอแนวทางการ
พัฒนาตนเอ ง(ID 
Plan) ดาน
จรรยาบรรณ
วิชาชีพ  
 
2.* สรุปผลการ
เปล่ียน แปลงที่
เกิดขึ้นจากการเขา
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สมรรถนะหลัก 
 

สมรรถนะ 
รองและยอย 

(ถาม)ี 
 

คําอธิบาย 
สมรรถนะ 

รองหรือยอย 
 

ตัวบงชี้ของ
สมรรถนะ

หลัก 
และเกณฑ
การผาน 

 

ตัวบงชี้ของ
สมรรถนะ 

รองหรือยอย 
และเกณฑการ

ผาน 
 

เนื้อหา 
(เขียนเปน 

ขอๆ ประกอบ 
ดวยหัวขอและ
คําอธิบายพอ

สังเขป) 

กระบวนการ
จัดการเรียนรู
เพ่ือใหเกิด
สมรรถนะ 

(รายละเอียดดาน
ทายตาราง)** 

สื่อและ/หรือแหลง
เรียนรู 

 

วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

 

วิธีการสะทอนผลกลับ
ใหผูเรียน 

(ตามหลักการ
ประเมินผล สะทอนผล

และพัฒนา) 
ใหมีคุณลักษณะ
ดังกลาว  

 

 รวม กิจกรรมเสริม
หลักสูตรเพื่อเติม 
สมรรถนะ ดาน
จรรยาบรรณ
วิชาชีพ  

* อาจมี/ไมมี ขึ้นอยูกับการวิเคราะหตนเองของนักศึกษา  
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วิชา     คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และจิตวิญญาณความเปนคร ู
  รหัส คําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 
  1011101 ประพฤติ ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ มุงม่ันพัฒนาผูเรียนดวยจิตวิญญาณความเปนครู  เปนแบบอยางท่ีดี มีคุณธรรม จริยธรรม 

และเปนพลเมืองท่ีเขมแข็ง ดํารงตนใหเปนท่ีเคารพศรัทธาของผูเรียนและสมาชิกในชุมชน โดยการวิเคราะห สังเคราะห   บูรณาการองคความรู
เก่ียวกับคานิยมของครู จรรยาบรรณวิชาชีพครู คุณธรรม จริยธรรมสําหรับครู จิตวิญญาณความเปนครู กฎหมายสําหรับครู สภาพการณการ
พัฒนาวิชาชีพครู  โดยใชการจัดการเรียนรูท่ีเนนประสบการณ กรณีศึกษา การฝกปฏิบัติใชการสะทอนคิดเพ่ือนําไปประยุกตใชในการพัฒนา
ตนเองในการเปนครูท่ีดี  มีความรอบรู ทันสมัย และทันตอการเปลี่ยนแปลง 
 

3(2-2-5) 

สมรรถนะ
หลัก 

สมรรถนะ
รองและยอย  

(ถาม)ี 

คําอธิบาย
สมรรถนะรอง 

หรือยอย 

ตัวบงชี้ของ
สมรรถนะหลักและ

เกณฑ 
การผาน 

ตัวบงชี้ของสมรรถนะรอง
หรือยอยและเกณฑการ

ผาน 

เนื้อหา 
(เขียนเปนขอๆ 
ประกอบดวย
หัวขอและ
คําอธิบาย 
พอสังเขป) 

แนวการจัด
กิจกรรมการ

เรียนรูเพ่ือใหเกิด
สมรรถนะ 

(รายละเอียดดาน
ทายตาราง)** 

สื่อและ/หรือ
แหลงเรียนรู 

วิธีการวัด
และ

ประเมินผล 

วิธีการสะทอนผล
กลับใหผูเรียน
(ตามหลักการ
ประเมินผล

สะทอนผลและ
พัฒนา) 

สมรรถนะหลัก
ที่ 2 
สามารถปฏบิัติ
หนาที่ครู 
 
 
 
 
 
 

สมรรถนะรอง
ที่ 2.1 
มุงมั่นพัฒนา
ผูเรียนดวยจิต
วิญญาณความ
เปนครู 
 
 
 
 
 

1 สามารถอธิบาย
ความสําคัญเกี่ยว กับ
จิตวิญญาณความเปน
ครูการเสริมสรางจิต
วิญญาณความเปนครู
และการสดงออกหรือ
พฤติกรรมที่แสดงการมี
จิตวิญญาณความเปน
ครูที่มีตอวิชาชีพครู 

1.  มีความรักและหวังดี
ตอศิษย 
 
2. ประพฤติตนเปนผู
เสียสละและอุทิศตนเพื่อ
ประโยชนสูงสุดของ
ผูเรียน 
 
3. ประพฤติตนเปนผูมี
วินัย ซ่ือสัตยสุจริตมี
ความรับผิดชอบตอ
ตนเองและผูอื่น 

1. แสดงความรัก ความเมตตา 
กรุณาตอศิษย 
 
2.มุงมั่นและพยายามชวยเหลือ
ศิษยใหประสบความสําเร็จใน
การเรียน และเปนคนดี 
 
3. ยินดีและเต็มใจใหคําปรึกษา 
แนะนําศิษยทกุเวลา 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.จิตปญญาศึกษา 
2. ฝกปฏิบัติ ผาน
กระบวนการชี้แนะ
และเปนพี่เล้ียง 
3. วเิคราะหกรณี
ตัวอยาง 
4.การเรียนรูโดยใช
โครงงานเปนฐาน 
(Project – based 
learning) 

- ส่ือบุคคล 
(บุคคลตัวอยาง
ครูตนแบบที่มีจิต
วญิญาณความ
เปนครูและ 
ตัวอยางของ
นักเรียนที่มี
ความสุขและ
ประสบ
ความสําเร็จ  

1.ประเมินจาก
การปฏิบัติ
กิจกรรม  
การเรียนการ
สอน 
 
2. ประเมิน
จากการ
วเิคราะหกรณี 

- รายงาน
ความกาวหนา
รายบุคคลในแตละ
คร้ังที่จัดกิจกรรม
ดวยการพูดคุย  
บันทึกแจงผลการ
ประเมินในแตละ
ระยะ 
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สมรรถนะหลัก 
สมรรถนะรอง
และยอย  (ถา

มี) 

คําอธิบายสมรรถนะ
รอง 

หรือยอย 

ตัวบงชี้ของสมรรถนะ
หลักและเกณฑ 

การผาน 

ตัวบงชี้ของสมรรถนะรองหรือ
ยอยและเกณฑการผาน 

เน้ือหา 
(เขียนเปนขอๆ 
ประกอบดวย
หัวขอและ
คําอธิบาย 
พอสังเขป) 

แนวการจัดกิจกรรม
การเรียนรูเพ่ือใหเกิด

สมรรถนะ 
(รายละเอียดดาน
ทายตาราง)** 

สื่อและ/หรือ
แหลงเรยีนรู 

วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

วิธีการสะทอนผล
กลับใหผูเรียน(ตาม
หลักการประเมินผล

สะทอนผลและ
พัฒนา) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สมรรถนะหลัก
ที่ 5  
ปฏิบตัิตนตาม
จรรยาบรรณ
ของวิชาชีพ 

สมรรถนะรอง 
ที่ 2.2  
ประพฤติตน
แบบอยางที่ดี 
มีคุณธรรม 
จริยธรรมและ
เปนพลเมืองที่
เขมแข็ง 
 
สมรรถนะรอง 
ที่ 2.5  
พัฒนาตนเองให
มีความรอบรู 
ทันสมัยและทัน
ตอการ
เปล่ียนแปลง 
 
 
สมรรถนะรอง
ที่ 5.1 
ประพฤติ 
ปฏิบัติตนตาม
จรรยาบรรณ
ของวิชาชีพ 

2. สามารถอธบิาย
ความสําคัญของการมี
คุณธรรม จริยธรรม 
และการเปน
แบบอยางที่ดี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.สามารถอธิบาย 
ความสําคัญของการ
ปฏิบัติตนตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพ
ครู 
 

4. ประพฤติตนเปนผูมี
คุณธรรม จริยธรรม และ
เปนแบบอยางที่ดีแก
ผูเรียนทั้งทางกาย วาจา 
และจิตใจ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. ปฏิบัติตนตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพครู
ไดอยางถูกตองและ
เหมาะสมเพื่อเปน
แบบอยางที่ดีแกผูเรียน
ทั้งทางกาย วาจา และ
จิตใจ 
 

4. แสดงความรักศิษยทุกคน
อยางเทาเทียมกันและไมแสดง
ความรังเกียจกีดกัน ในความ
แตกตางทางเชื้อชาติ ศาสนา 
ฐานะทางเศรษฐกิจ สังคมและ
ความพิการ   
 
5. ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรม
และออกแบบวิธกีารปลูกฝง แส
ริมสรางใหผูเรียนยึดมั่นใน
คุณธรรมจริยธรรมได 
 
6. ศรัทธาและปฏิบัติตนตาม
หลักศาสนาที่ตนนับถอืและ
ออกแบบวธิีการใหผูเรียนเกิด
ความศรัทธาและปฏิบัติตนตาม
หลักศาสนาที่ตนนับถอืได 
 
1. มีจรรยาบรรณตอตนเอง และ
ปฏิบัติตนเปนแบบอยางการเปน
คนดี 
 
2. มีจรรยาบรรณตอวิชาชพี ผู
รวมวิชาชีพ ผูรับบริการ และ
ปฏิบัติตนเปนคนดีตอผูรวม
วิชาชีพและผูรับบริการ 

• คุณธรรม 
จริยธรรมที่
สงเสริมจิต
วิญญาณความ
เปนครู 

• จรรยาบรรณ
วิชาชีพครู 
 

4. การเรียนรูโดยการ
สะทอนคิด 
 

จากการไดรับ
การบมเพาะและ
ชวยเหลือจากครู
ที่มีจิตวิญญาณ
ความเปนครู) 
- กรณีศึกษา 
- โรงเรียน 
- ชุมชน 
- สถานการณ
จริง 
- ศึกษาดูงาน 
- คลิปวิดีโอ 
 

3. ประเมิน
จาก
กระบวนการ
ทํางานและ
ผลสําเร็จของ
งาน/โครงงาน 
 

-การสะทอนผลการ
รวมกิจกรรม 
- ใหคําปรึกษา 
ชี้แนะและใหขอมูล
เพื่อการพัฒนา 

 - ใหเพื่อนชวย
เพื่อน 

- จัดกจิกรรมเสริม 
เชน เรียนรูเพิ่มเติม
จากครูตนแบบ 
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สมรรถนะ
หลัก 

สมรรถนะ
รองและยอย  

(ถาม)ี 

คําอธิบาย
สมรรถนะรอง 

หรือยอย 

ตัวบงชี้ของ
สมรรถนะหลักและ

เกณฑ 
การผาน 

ตัวบงชี้ของสมรรถนะรอง
หรือยอยและเกณฑการ

ผาน 

เนื้อหา 
(เขียนเปนขอๆ 
ประกอบดวย
หัวขอและ
คําอธิบาย 
พอสังเขป) 

แนวการจัด
กิจกรรมการ

เรียนรูเพ่ือใหเกิด
สมรรถนะ 

(รายละเอียดดาน
ทายตาราง)** 

สื่อและ/หรือ
แหลงเรียนรู 

วิธีการวัด
และ

ประเมินผล 

วิธีการสะทอน
ผลกลับให

ผูเรียน 
(ตามหลักการ
ประเมินผล

สะทอนผลและ
พัฒนา) 

   2. ปฏิบัติงานที่ใหเกิด
ประโยชนตอสวนรวม
ดวยจิตสํานึกสาธารณะ 
การผานสมรรถนะตอง
ผานตัวบงชี้ของ
สมรรถนะในระดับดี 
 

3. มีจรรยาบรรณตอสังคมและ
ยอมรับในความบกพรองและ
ปญหาของผูอื่น  
มีความเมตตาและเห็นใจ มีนาํใจ
ชวยเหลือผูอื่นอยางจริงใจ 
การผานสมรรถนะตองผานตัว
บงชี้ของสมรรถนะในระดับดี 
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วิชา     การบริหารการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา 

  รหัส คําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 
  1012202 บูรณาการองคความรูทางการบริหารการศึกษา   ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ในการทําความเขาใจบริบท

การจัดการศึกษาของโรงเรียนแตละระดับการศึกษาและประเภทการศึกษา ออกแบบนวัตกรรมการดําเนินการเก่ียวกับงานประกันคุณภาพ
การศึกษาท่ีสอดคลองกับสถานศึกษาแตละระดับและประเภทการศึกษา ฝกปฏิบัติดําเนินการจัดกิจกรรมประเมินคุณภาพการศึกษาและการ
จัดการเรียนรู   โดยใชหลักการ แนวคิด ทฤษฎี แนวปฏิบัติเก่ียวกับการจัดการคุณภาพการศึกษาและกฎหมายท่ีเก่ียวของ และใชการสะทอน
คิดไปประยุกตใชในการพัฒนาตนเองในการเปนครูท่ีด ี มีความรอบรู และทันสมัยตอความเปลี่ยนแปลง 

3(2-2-5) 

 

สมรรถนะ
หลัก 

สมรรถนะรอง
และยอย  (ถา

มี) 

คําอธิบาย
สมรรถนะรอง 

หรือยอย 

ตัวบงชี้ของ
สมรรถนะหลัก

และเกณฑ 
การผาน 

ตัวบงชี้ของ
สมรรถนะรองหรือ
ยอยและเกณฑการ

ผาน 

เนื้อหา 
(เขียนเปนขอๆ 

ประกอบดวยหัวขอ
และคําอธิบาย 
พอสังเขป) 

แนวการจัด
กิจกรรมการ

เรียนรูเพ่ือใหเกิด
สมรรถนะ 

(รายละเอียดดาน
ทายตาราง)** 

สื่อและ/หรือ
แหลงเรียนรู 

วิธีการวัด
และ

ประเมินผล 

วิธีการสะทอน
ผลกลับใหผูเรียน 

(ตามหลักการ
ประเมินผลสะทอน

ผลและพัฒนา) 

สมรรถนะหลัก 
ท่ี 1 
มีความรูและ
ประสบการณ
วิชาชีพ 

สมรรถนะรอง 
ที่ 1.6  
ออกแบบ 
ดําเนินการเกี่ยวกับ
งาน 
ประกันคุณภาพ
การศึกษา 
 

1.สามารถวิเคราะห
หลักการการบริหาร
การศึกษา ระบบ
สารสนเทศเพื่อใชใน
การบริหารจัดการ
คุณภาพของ
สถานศึกษาแตละ
ระดับการศึกษาและ
ประเภทการศึกษา 
2. สามารถออกแบบ
กระบวนการดําเนิน 
การเกี่ยวกับงาน
ประกันคุณภาพ
การศึกษาของ

1.เลือกใชทฤษฎี 
หลักการ และ
กระบวนการบริหารให
สอดคลองกับบริบท
ของแตละสถานศึกษา
ไดอยางมีคุณภาพ 
 
2.สามารถออกแบบ
การดําเนินงานการ
ประกันคุณภาพ 
การศึกษา 
 

1. วิเคราะหและเลือกใช
ทฤษฎี หลักการบริหาร
การศึกษาระบบ
สารสนเทศใหเหมาะสม
กับสถานศึกษา  
 
2.สามารถวางแผนและ
ออกแบบกิจกรรมที่
เกี่ยวกบัการดําเนินการ
ประกันคุณภาพ
การศึกษาที่เหมาะสมกับ
บริบทของสถานศึกษา 

1 ทฤษฎี หลักการบริหาร
การศึกษา 
 
2.ระบบบริหารจัดการ
คุณภาพของสถานศึกษา 
 
3.ระบบสารสนเทศเพื่อ 
การบริหารจัดการใน
สถานศึกษา 
 
4.กฎหมายที่เกี่ยวของการ
บริหารการศึกษาและการ
ประกันคุณภาพการศึกษา 
 

- ศึกษา สังเกต การ
การบริหารจัดการใน
สถานศึกษา 
- ออกแบบการประกัน
คุณภาพโดยโดยใช
โรงเรียนเปนฐาน 
- ฝกปฏิบัติงานการ
บริหาร4 ฝายในโรง 
เรียนและงานประกัน
คุณภาพ 
-สะทอนผลการเรียนรู 
สรุปองคความรูเพื่อ
นําไปประยุกตใชใน
วิชาชีพครู 
 

- ส่ือบุคคล 
- โรงเรียน 
- ชุมชน 
- สถานการณ
จริง 

1. ประเมินจาก
การมีสวนรวม
กิจกรรมใน
สถานศึกษา 
2. ประเมิน 

- รายงาน
ความกาวหนา
รายบุคคลในแตละ
คร้ังที่จัดกิจกรรม
ดวยการ 
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สถานศึกษาแตละ 

 

สมรรถนะ
หลัก 

สมรรถนะรอง
และยอย  (ถา

มี) 

คําอธิบาย
สมรรถนะรอง 

หรือยอย 

ตัวบงชี้ของ
สมรรถนะหลัก

และเกณฑ 
การผาน 

ตัวบงชี้ของ
สมรรถนะรองหรือ
ยอยและเกณฑการ

ผาน 

เนื้อหา 
(เขียนเปนขอๆ 

ประกอบดวยหัวขอ
และคําอธิบาย 
พอสังเขป) 

แนวการจัด
กิจกรรมการ

เรียนรูเพ่ือใหเกิด
สมรรถนะ 

(รายละเอียดดาน
ทายตาราง)** 

สื่อและ/หรือ
แหลงเรียนรู 

วิธีการวัด
และ

ประเมินผล 

วิธีการสะทอนผล
กลับใหผูเรียน 
(ตามหลกัการ
ประเมนิผล

สะทอนผลและ
พัฒนา) 

 
 
 
สมรรถนะหลัก
ที่ 2 
สามารถปฏบิัติ
หนาที่ครู 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
สมรรถนะรอง 
ที่ 2.5  
พัฒนาตนเองใหมี
ความรอบรู 
ทันสมัยและทันตอ
การเปล่ียนแปลง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระดับและประเภท
การศึกษา 
 
1.สามารถจัดการ
คุณภาพการจัดกิจกรรม
การเรียนรูและพัฒนา
คุณภาพการเรียนรูอยาง
ตอเนื่อง และทันตอการ
เปล่ียนแปลง 
 
2.สามารถดําเนินการจัด
กิจกรรมประเมิน
คุณภาพการจัดกิจกรรม
การเรียนรูได  
 
3.สามารถวิเคราะห
ขอมูล สรุปผลการ
ประเมิน และใหขอมูล
ปอนกลับเพื่อปรับปรุง
และพัฒนาคุณภาพของ
สถานศึกษาตามบริบท 

 
 
 
1.สามารถปฏิบัติ
ดําเนินการจัดกิจกรรม
ประเมินคุณภาพ
การศึกษาและการ
จัดการเรียนรูไดอยาง
เหมาะสม    

 
 
 
1.สามารถจัดกิจกรรม
การประเมินคุณภาพการ
จัดการเรียนรูไดอยาง
เหมาะสม 
 

5. การประกันคุณภาพ
การศึกษา 
 

 
 
 
แนวทางการจัดการ
เรียนรู 
ไดแก 
- การเรียนรูโดยใช
ปญหาเปนฐาน 
(Problem - based 
learning) 
- การเรียนรูแบบรวม
แรงรวมใจ  

 
 
 
- คลิปวิดีโอ 
- เอกสาร 
หนังสือ ตํารา  
วิจัย เกี่ยวกับ
การบริหาร
การศึกษาและ
การประกัน
คุณภาพ 

 
 
 
จากการ
นําเสนอผลงาน 
3. ประเมินจาก
ผลงานการ
ออกแบบการ
ประกันคุณภาพ
การศึกษา 
4. ประเมินจาก
กระบวน 
การทํางานและ
ผลสําเร็จของ
งานที่แสดงให
เห็นถึงความ
รับผิดชอบและ
การทํางานเปน
ทีม 
5. ประเมิน 

 
 
 
พูดคุย  บันทกึแจง
ผลการประเมินใน
แตละระยะ 
-การสะทอนผล
การรวมกจิกรรม 
- ใหคําปรึกษา 
ชี้แนะและใหขอมูล
เพื่อการพัฒนา 
 - ใหเพื่อนชวย
เพื่อน 
- จัดกจิกรรมเสริม 
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สมรรถนะ
หลัก 

สมรรถนะรอง
และยอย  (ถา

มี) 

คําอธิบาย
สมรรถนะรอง 

หรือยอย 

ตัวบงชี้ของ
สมรรถนะหลัก

และเกณฑ 
การผาน 

ตัวบงชี้ของ
สมรรถนะรองหรือ
ยอยและเกณฑการ

ผาน 

เนื้อหา 
(เขียนเปนขอๆ 

ประกอบดวยหัวขอ
และคําอธิบาย 
พอสังเขป) 

แนวการจัด
กิจกรรมการ

เรียนรูเพ่ือใหเกิด
สมรรถนะ 

(รายละเอียดดาน
ทายตาราง)** 

สื่อและ/หรือ
แหลงเรียนรู 

วิธีการวัด
และ

ประเมินผล 

วิธีการสะทอน
ผลกลับให

ผูเรียน 
(ตามหลักการ
ประเมินผล

สะทอนผลและ
พัฒนา) 

สมรรถนะหลัก
ที่ 4
ความสัมพันธ
กับผูปกครอง
และชุมชน 

สมรรถนะรอง     
ที่ 4.2  
สรางเครือขาย
ความรวมมือกับ
ผูปกครองและ
ชุมชนเพื่อ
สนับสนุนการ
เรียนรูที่มีคุณภาพ
ของผูเรียน 

 2.ใชผลการประกัน
คุณภาพการศึกษามา
ปรับปรุงและพัฒนา
คุณภาพสถานศึกษาให
สอดคลองกับบริบท
ของแตละระดับและ
ประเภทการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.สามารถใชผลจากการ
ประกันคุณภาพ
การศึกษามาวิเคราะห 
สรุปและสะทอนคิด เพื่อ
นําไปปรับปรุงและ
พัฒนาคุณภาพของ
สถานศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (Collaborative 
learning)- การ
เรียนรูโดยใช
กรณีศึกษาเปนฐาน 
(Case – based 
learning) 
- การเรียนรูโดยใช
โรงเรียนเปนฐาน 
(school  based 
learning) 
- การเรียนรู
สถานการณเปนฐาน 
(Situation – 
based learning) 
-บทบาทสมมติ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 จากรายงาน
และการ
นําเสนอ
การศึกษา
สังเกตงาน
บริหารใน
สถานศึกษา
และงานประกัน
คุณภาพ 
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สมรรถนะ
หลัก 

สมรรถนะรอง
และยอย  (ถา

มี) 

คําอธิบาย
สมรรถนะรอง 

หรือยอย 

ตัวบงชี้ของ
สมรรถนะหลัก

และเกณฑ 
การผาน 

ตัวบงชี้ของ
สมรรถนะรองหรือ
ยอยและเกณฑการ

ผาน 

เนื้อหา 
(เขียนเปนขอๆ 

ประกอบดวยหัวขอ
และคําอธิบาย 
พอสังเขป) 

แนวการจัด
กิจกรรมการ

เรียนรูเพ่ือใหเกิด
สมรรถนะ 

(รายละเอียดดาน
ทายตาราง)** 

สื่อและ/หรือ
แหลงเรียนรู 

วิธีการวัด
และ

ประเมินผล 

วิธีการสะทอน
ผลกลับให

ผูเรียน 
(ตามหลักการ
ประเมินผล

สะทอนผลและ
พัฒนา) 

  ระดับและประเภท
การศึกษา 

1.สามารถออกแบบ
การบริหารจัดการท่ี
เปดโอกาสให
ผูปกครอง ชุมชนและ
ผูที่เกี่ยวของไดมีสวน
รวมในการพัฒนา
คุณภาพของผูเรียน
และสถานศึกษา 

1.สามารถวางแผน
และออกแบบการ
บริหารสถานศึกษา
บริหารแหลงเรียนรู
และส่ิงแวดลอมเพื่อ
สงเสริมการจัด
กิจกรรมที่สราง
เครือขายความรวมมอื
กับผูปกครองและ
ชุมชนเพื่อสนับสนุน
การเรียนรูที่มีคุณภาพ
ของผูเรียน 
การผานสมรรถนะตอง
ผานทุกตัวบงชี้อยูใน
ระดับดี 

1.ออกแบบการบริหาร
จัดการที่เปดโอกาสให
ผูปกครอง ชุมชนและผูที่
เกี่ยวของไดมีสวนรวมใน
การพัฒนาคุณภาพของ
ผูเรียนและสถานศึกษา 
 
การผานสมรรถนะตอง
ผานทุกตัวบงชี้อยูใน
ระดับดี 
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วิชา     การพัฒนาหลักสูตร 
  รหัส คําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 
    ออกแบบและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา หลักสูตรรายวิชาตามธรรมชาติของสาขาวิชาเอก  ท่ีสอดคลองกับบริบทสถานศึกษาและชุมชน  นํา

หลักสูตรไปใช และประเมินหลักสูตร โดยประยุกตใชหลักการ แนวคิด ทฤษฎีการพัฒนาหลักสูตร พ้ืนฐานทางปรัชญาการศึกษา จิตวิทยา 
สังคม วัฒนธรรม และเทคโนโลยี  หลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน การนําหลักสูตรไปใช การประเมินหลักสูตร ปญหาและแนวโนมในการพัฒนา
หลักสูตร  เพ่ือใหมีทักษะในการสราง การใช และการประเมินหลักสูตร ใชการสะทอนคิดเพ่ือนําไปประยุกตใชในการพัฒนาตนเองในการเปน
ครูท่ีดี มีความรอบรู ทันสมัย และทันตอการเปลี่ยนแปลง 
 

3(2-2-5) 

สมรรถนะ
หลัก 

สมรรถนะรอง
และยอย  (ถา

มี) 

คําอธิบาย
สมรรถนะรอง 

หรือยอย 

ตัวบงชี้ของ
สมรรถนะหลัก

และเกณฑ 
การผาน 

ตัวบงชี้ของ
สมรรถนะรองหรือ
ยอยและเกณฑการ

ผาน 

เนื้อหา 
(เขียนเปนขอๆ 

ประกอบดวยหัวขอ
และคําอธิบาย 
พอสังเขป) 

แนวการจัด
กิจกรรมการ

เรียนรูเพ่ือใหเกิด
สมรรถนะ 

(รายละเอียดดาน
ทายตาราง)** 

สื่อและ/
หรือแหลง

เรียนรู 

วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

วิธีการสะทอน
ผลกลับใหผูเรียน 

(ตามหลักการ
ประเมินผล

สะทอนผลและ
พัฒนา) 

สมรรถนะหลัก 
ที่1 
มีความรูและ
ประสบการณ
วิชาชีพ 

สมรรถนะรอง 
ที่ 1.3  
บูรณาการความรู 
เนื้อหาวิชา 
หลักสูตร ศาสตร
การสอน และ
เทคโนโลยีดิจิทัล
ในการจัดการ
เรียนรู 

1. อธิบายความหมาย
และจุดมุงหมาย 
ความสําคัญ 
องคประกอบ 
ประเภทของหลักสูตร 
กระบวนการพัฒนา
หลักสูตร การนาํ
หลักสูตรไปใช  
การประเมินหลักสูตร 

สามารถพัฒนา ใช 
และประเมิน
หลักสูตร 
การผานสมรรถนะ
ตองผานตัวบงชี้ของ
สมรรถนะในระดับดี 

1. สามารถวิเคราะห
ความหมายและ
จุดมุงหมาย ความสําคัญ 
องคประกอบ ประเภท
ของหลักสูตร 
กระบวนการพัฒนา
หลักสูตร การนาํ
หลักสูตรไปใช การ
ประเมินหลักสูตร 
 
2. สามารถวิเคราะห
หลักสูตรแกนกลาง 
 

• หลักการแนวคิด ทฤษฎี
การพัฒนาหลักสูตร 
• พื้นฐานทางปรัชญา
การศึกษา จิตวิทยา สังคม 
วัฒนธรรม และเทคโนโลยี
ในการพัฒนาหลักสูตร 
• วิวัฒนาการของหลัก 
สูตรในประเทศไทย 

• รูปแบบของหลักสูตร 
 

- กิจกรรมศึกษา
เรียนรูแหลงเรียนรู
โรงเรียนตนแบบใน
เร่ืองกระบวนการ
จัดทําหลักสูตร 
กระบวนการนํา
หลักสูตรไปใช และ 
กระบวนการบริหาร
หลักสูตรสถานศึกษา 
 

- ส่ือบุคคล 
- กรณีศึกษา 
- โรงเรียน 
- ชุมชน 
- สถานการณ
จริง 
- ศึกษาแหลง
เรียนรู
สถานศึกษา 
- คลิปวิดีโอ 
 
 
 

1.1 ประเมินจาก
การมีสวนรวมใน
กิจกรรมในชั้น
เรียน 
1.2 ประเมินจากกา
นําเสนอผลงาน 
1.3 ประเมินจาก
ผลงานการวิเคราะห
ตัวชี้วัดจากลักสูตร
แกนกลาง 

- รายงาน
ความกาวหนา
รายบุคคลในแตละ
คร้ังที่จัดกิจกรรม
ดวยการพูดคุย  
บันทึกแจงผลการ
ประเมินในแตละ
ระยะ 
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สมรรถนะ
หลัก 

สมรรถนะรอง
และยอย  (ถา

มี) 

คําอธิบาย
สมรรถนะรอง 

หรือยอย 

ตัวบงชี้ของ
สมรรถนะหลัก

และเกณฑ 
การผาน 

ตัวบงชี้ของ
สมรรถนะรองหรือ
ยอยและเกณฑการ

ผาน 

เนื้อหา 
(เขียนเปนขอๆ 

ประกอบดวยหัวขอ
และคําอธิบาย 
พอสังเขป) 

แนวการจัด
กิจกรรมการ

เรียนรูเพ่ือใหเกิด
สมรรถนะ 

(รายละเอียดดาน
ทายตาราง)** 

สื่อและ/
หรือแหลง

เรียนรู 

วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

วิธีการสะทอนผล
กลับใหผูเรียน 

(ตามหลักการ
ประเมินผล

สะทอนผลและ
พัฒนา) 

สมรรถนะหลัก 
ที่ 3 
มีความ 
สามารถใน 
การจัดการ
เรียนรู 

สมรรถนะรอง 
ที่ 3.1 
พัฒนาหลักสูตรการ
จัดการเรียนรู  
ส่ือ การวัดและ
ประเมินผล 
การเรียนรู 

2. สามารถวิเคราะห
หลักสูตรแกนกลาง   
 
3. สามารถออกแบบ
และสรางหลักสูตร
สถานศึกษารายวิชา
พื้นฐานและรายวิชา
เพิ่มเติมในสาขา
วิชาเอก 
 
4. สามารถประเมิน
และปรับปรุงหลักสูตร 

 3. สามารถออกแบบและ
สรางหลักสูตร
สถานศึกษารายวิชา
พื้นฐานและรายวิชา
เพิ่มเติมในสาขาวิชาเอก 
 
4. สามารถประเมินและ
ปรับปรุงหลักสูตร 
การผานสมรรถนะตอง
ผานทุกตัวบงชี้ของ
สมรรถนะในระดับดี 

• กระบวนการพัฒนา
หลักสูตร 
• การนําหลักสูตร         
ไปใช 
• การประเมินและ
ปรับปรุงหลักสูตร 
• หลักสูตรแกนกลาง 
• หลักสูตรสถานศึกษา 
ในสาขาวิชาเอก 

• หลักสูตรการศึกษาขั้น
พื้นฐานของตางประเทศ 

• ปญหาและแนวโนมใน
การพัฒนาหลักสูตรพอ
สังเขป) 

- วเิคราะห 
เปรียบเทยีบ กรณี
ตัวอยางหลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
ของไทยและ
ตางประเทศ 
-ศึกษา เปรียบเทยีบ
วิวัฒนาการหลักสูตร
ของไทยแตละยุค
สมัย 
- ศึกษา วิเคราะห
สรุปมโนทัศนของ
หลักสูตรแกนกลาง 
-ศึกษา วเิคราะห 
สรุปมโนทัศนของ
หลักสูตรรายวิชา
พื้นฐาน และรายวิชา
เพิ่มเติมในสาขา
วิชาเอก 
- ฝกปฏิบัติการจัดทํา
หลักสูตรรายวิชา
พื้นฐาน และรายวิชา
เพิ่มเติมในสาขา
วิชาเอก 
 

-หนังสือ ตํารา 
เกี่ยวกบัการ
พัฒนา
หลักสูตร 
 

1.4 ประเมินจาก
ผลงาน การจัดทํา
หลักสูตร
หลักสูตรรายวิชา
พื้นฐานและ
รายวิชาเพิ่มเติม 
1.5  ประเมินจาก
ผลงานการ
ประเมินหลักสูตร 
1.6 ประเมินจาก
ผลงาน การ
ออกแบบ
กระบวนการนํา
หลักสูตรไปใช 
1.7 ประเมินจาก
กระบวนการ
ทํางานและ
ผลสําเร็จของงาน
ที่แสดงใหเห็นถึง
ความรับผิดชอบ
และการทํางาน
เปนทีม 
 

-การสะทอนผล
การรวมกจิกรรม 
- ใหคําปรึกษา 
แนะนํา 
ชวยเหลือ 
- ใหเพื่อนชวย
เพื่อน 
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สมรรถนะ
หลัก 

สมรรถนะรอง
และยอย  (ถา

มี) 

คําอธิบาย
สมรรถนะรอง 

หรือยอย 

ตัวบงชี้ของ
สมรรถนะหลัก

และเกณฑ 
การผาน 

ตัวบงชี้ของ
สมรรถนะรองหรือ
ยอยและเกณฑการ

ผาน 

เนื้อหา 
(เขียนเปนขอๆ 

ประกอบดวยหัวขอ
และคําอธิบาย 

 

แนวการจัด
กิจกรรมการ

เรียนรูเพ่ือใหเกิด
สมรรถนะ 

(รายละเอียดดาน
ทายตาราง)** 

สื่อและ/
หรือแหลง

เรียนรู 

วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

วิธีการสะทอน
ผลกลับใหผูเรียน 
(ตามหลักการ
ประเมินผล

สะทอนผลและ
พัฒนา) 

      -ฝกปฏบิัติ การ
ประเมินหลักสูตร
สถานศึกษาและ
หลักสูตรในกลุมสาระ
การเรียนรูของรายวิชา
เอก 
-ออกแบบ
กระบวนการนํา
หลักสูตรไปใชที่
เหมาะสมกับบริบท
ของสถาน ศึกษาและ
กลุมสาระการเรียนรู-
ศึกษา วเิคราะห 
ปญหาและแนวโนมใน
การพัฒนาหลักสูตร 

 1.8 ประเมินจาก
รายงานและการ
นําเสนอ
การศึกษาสังเกต
ผูเรียนเปน
รายบคุคล 
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วิชา     ภาษาเพ่ือการส่ือสาร 
รหัส คําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 
1021304 วิเคราะหวาทวิทยาสําหรับครู หลักการ และเทคนิควิธีการใชภาษาไทย และฝกปฏิบัติการฟง การพูด การอาน  การเขียน และภาษา

ทาทาง  เพ่ือการสื่อความหมายในการเรียนการสอนและการสื่อสาร สืบคนสารนิเทศเพ่ือพัฒนาตนใหรอบรู ทันสมัย และทันตอการ
เปลี่ยนแปลงสําหรับ ฝกการใชภาษาและวัฒนธรรมเพ่ือการอยูรวมกันอยางสันติและออกแบบการจัดการเรียนรูทักษะการฟง การพูด 
การอาน การเขียน และภาษาทาทาง เพ่ือพัฒนาผูเรียน 
 

3(2-2-5) 

สมรรถนะ
หลัก 

สมรรถนะรอง
และยอย  (ถา

มี) 

คําอธิบาย
สมรรถนะรอง 

หรือยอย 

ตัวบงชี้ของ
สมรรถนะหลัก

และเกณฑ 
การผาน 

ตัวบงชี้ของ
สมรรถนะรอง
หรือยอยและ
เกณฑการผาน 

เนื้อหา  
(เขียนเปนขอๆ 

ประกอบดวยหัวขอและ
คําอธิบาย 
พอสังเขป) 

แนวการจัด
กิจกรรมการ

เรียนรูเพ่ือใหเกิด
สมรรถนะ 

(รายละเอียดดาน
ทายตาราง)** 

สื่อและ/หรือ
แหลงเรียนรู 

วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

วิธีการสะทอน
ผลกลับใหผูเรียน 

(ตามหลักการ
ประเมินผลสะทอน

ผลและพัฒนา) 
สมรรถนะหลัก 
ที่ 6.  
สามารถใช
ภาษาเพือ่การ
ส่ือความหมาย
ในการเรียนการ
สอนและการ
ส่ือสารไดอยาง
ถูกตอง 
 

สมรรถนะรอง 
ที่ 6.1 
 สามารถใชภาษา
ดานทักษะการฟง
เพื่อการส่ือ
ความหมายในการ
เรียนการสอนและ
การส่ือสารไดอยาง
ถูกตอง 
 

1.การจับใจความ   
การตีความ และ
สรุปประเด็นเร่ืองที่
ฟงและดู 
 
2. ปฏิบัติการฟงใน
รูปแบบตางๆ 
 
3.สามารถประเมิน
คาเร่ืองที่ฟงและดู
ตามจุดประสงค
ของผูสงสาร 

1.อธิบายใจความ
ความสําคัญ แนวคิด
สําคัญ  และสรุป
ประเด็นเร่ืองที่ฟงและ
ดูไดตามจุดประสงค
ของผูสงสาร 
 
เกณฑการผาน  
ระดับ ดี 
 

1.อธิบายใจความ
ความสําคัญ แนวคิด
สําคัญ  และสรุป
ประเด็นเร่ืองที่ฟง
และดูไดตาม
จุดประสงคของผูสง
สาร 
 
เกณฑการผาน 
ระดับ ดี 

 

1.วัตถุประสงคในการฟง 
 
2. ลักษณะของการฟงที่เปน
ประโยชน 
 
3. ลักษณะของการเปนนัก
ฟงที่ดี 
 
4. ลักษณะการฟงที่พึ่ง
หลีกเล่ียง 
 
5. มารยาททางภาษากาย 
 

1. สรุปเปน Mind 
Map 
 
2.การฝกปฏิบัติการ
วเิคราะห วจิารณ
เร่ืองที่ฟงและดู 
 
3. การฝก
ปฏิบัติการจับ
ใจความการ 
  

1.ตัวอยาง 
2.แผนวีดิทัศน 
3. หนังสือพิมพ 
4.แผนเสียง  
5.ภาพยนตร   
6.แผนที่  
7.รูปภาพ   
 

1.ใบงาน  
2.การอธบิาย
ใจความ
ความสําคัญ 
แนวคิดสําคัญ  
และสรุปประเด็น
เร่ืองที่ฟงและดูได
อยางมี
วิจารณญาณ 

การวัดและ
ประเมินผลผูเรียน
ที่มีความสามารถ
ตํ่ากวาเกณฑ “ดี” 
ผูสอนใหคําปรึกษา
เปนรายบคุคลและ
ปฏิบัติใหม 
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สมรรถนะ
หลัก 

สมรรถนะรอง
และยอย  (ถา

มี) 

คําอธิบาย
สมรรถนะรอง 

หรือยอย 

ตัวบงชี้ของ
สมรรถนะหลัก

และเกณฑ 
การผาน 

ตัวบงชี้ของ
สมรรถนะรอง
หรือยอยและ
เกณฑการผาน 

เนื้อหา  
(เขียนเปนขอๆ 

ประกอบดวยหัวขอและ
คําอธิบาย 
พอสังเขป) 

แนวการจัด
กิจกรรมการ
เรียนรูเพ่ือให
เกิดสมรรถนะ 
(รายละเอียด

ดานทาย
ตาราง)** 

สื่อและ/หรือ
แหลงเรียนรู 

วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

วิธีการสะทอน
ผลกลับให

ผูเรียน 
(ตามหลักการ
ประเมินผล

สะทอนผลและ
พัฒนา) 

  
 
 
 
สมรรถนะรอง 
ที่ 6.3  
สามารถปฏบิัติการ
ประเมินคาจากการ
ฟง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. ฝกปฏิบัติการ
วิเคราะหและวินิจสาร
จากการฟงและดู 
 
1.สามารถประเมินคา
เร่ืองที่ฟงและดูตาม
จุดประสงคของผูสง
สาร 
 
เกณฑการผาน 
ระดับ ดี 

 
 
 
 
1.สามารถประเมิน
คาเร่ืองที่ฟงและดู
ตามจุดประสงคของ
ผูสงสาร 
 
เกณฑการผาน 
ระดับ ดี 

6.หลักการวิเคราะห วินิจสาร
เร่ืองที่ฟงและดู 
 
7.การคิดวิเคราะห การคิด
อยางมีวจิารณญาณ 
 
8.การจับใจความ  การ
ตีความ   และสรุปประเด็น  
 
9. การใชทักษะการฟงเพื่อ
การสอนของครูเชน 
- เก็บ รวบรวมและ
แลกเปล่ียนขอมูล 
- การสะทอนคิดจากผูเรียน 
- เขาใจ เรียนรูเร่ืองราวของ
ผูเรียน 
 - สรางสายสัมพันธใน
หองเรียน 

ตีความ   และสรุป
ประเด็น 
 
4. กิจกรรม Role 
Play          

8.ภาพเล่ือนและ
ภาพนิ่ง 
 
9.แผนภูมิ 
10.PowerPoint ระ
กอบการบรรยายการ
คิดวเิคราะห การคิด
อยางมีวจิารณญาณ 
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สมรรถนะ
หลัก 

สมรรถนะรอง
และยอย  (ถา

มี) 

คําอธิบาย
สมรรถนะรอง 

หรือยอย 

ตัวบงชี้ของ
สมรรถนะหลัก

และเกณฑ 
การผาน 

ตัวบงชี้ของ
สมรรถนะรอง
หรือยอยและ
เกณฑการผาน 

เนื้อหา  
(เขียนเปนขอๆ 

ประกอบดวยหัวขอและ
คําอธิบาย 
พอสังเขป) 

แนวการจัด
กิจกรรมการเรียน 

รูเพ่ือใหเกิด
สมรรถนะ 

(รายละเอียดดาน
ทายตาราง)** 

สื่อและ/หรือ
แหลงเรียนรู 

วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

วิธีการสะทอน
ผลกลับใหผูเรียน 
(ตามหลักการ
ประเมินผล

สะทอนผลและ
พัฒนา) 

    
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

1. วิเคราะหการฟง นํามา
วางแผนออกแบบกิจกรรม
การใหสอดคลองกับความ
สนใจและความถนัดของ
ผูเรียนอยางหลากหลายตาม
ความแตกตางระหวางบุคคล 
ทั้งผูเรียนปกติและผูเรียนที่มี
ความตองการจาํเปนพิเศษ 

1.แลกเปล่ียน
เรียนรูปญหาที่เกิด
จากการใช
ภาษาไทยใน
เทคโนโลยี
สารสนเทศ    

2. เทคนิคเพื่อนคูคิด
ในประเด็น การ
ประเมินคาเร่ืองที่ฟง
และดู 
3.การเขียนบทความ
วิชาการในส่ือ
อิเล็กทรอนิกส 
4. กจิกรรม Role 
Play   
 
1. การเรียนรูโดย
ใชสมองเปนฐาน 
(Brain - based 
learning) 
 
 
        

1.หนังสือ
อิเล็กทรอนิกส  E-
books 
2.วารสาร
อิเล็กทรอนิกส 
3.ฐานขอมูล 
(Database) 
4.แผนวีดิทัศน 
5.หนังสือพิมพ
อิเล็กทรอนิกส  
6.ไปรษณีย
อิเล็กทรอนิกส 
7. Youtube 
 

1.แบบประเมินการ
ประเมินคาเร่ืองที่
ฟงและดูอยางมี
วจิารณญาณ * 
หมายเหต ุ* การ
วัดและประเมินผล
ผูเรียนที่มี
ความสามารถตํ่า
กวาเกณฑ “ดี
มาก” ผูสอนให
คําปรึกษาเปน
รายบคุคลและ
ปฏิบัติ/ทําชิ้นงาน
ใหม 
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สมรรถนะ
หลัก 

สมรรถนะรอง
และยอย  (ถา

มี) 

คําอธิบาย
สมรรถนะรอง 

หรือยอย 

ตัวบงชี้ของ
สมรรถนะหลัก

และเกณฑ 
การผาน 

ตัวบงชี้ของ
สมรรถนะรอง
หรือยอยและ
เกณฑการผาน 

เนื้อหา  
(เขียนเปนขอๆ 

ประกอบดวยหัวขอและ
คําอธิบาย 
พอสังเขป) 

แนวการจัด
กิจกรรมการ
เรียนรูเพ่ือให
เกิดสมรรถนะ 
(รายละเอียด

ดานทาย
ตาราง)** 

สื่อและ/หรือ
แหลงเรียนรู 

วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

วิธีการสะทอน
ผลกลับให

ผูเรียน 
(ตามหลักการ
ประเมินผล

สะทอนผลและ
พัฒนา) 

 สมรรถนะรอง  
ที่ 6.4  
สามารถออกแบบ
กิจกรรมการเรียนรู
ทักษะการฟงเพื่อ
พัฒนาผูเรียน 
 
 
สมรรถนะรอง  
ที่ 6.5  

สามารถใชวาท
วิทยาสาหรับครูใน
การถายทอด
ความรู สรางแรง
บันดาลใจและ
สงเสริมใหผูเรียนมี
ความสุข 

 

4.สามารถออกแบบ
กิจกรรมการเรียนรู
ทักษะการฟงเพื่อ
พัฒนาผูเรียน 

 

 

 

1.ปฏิบัติวาทวิทยา
สาหรับครูในการ
ถายทอดความรู 
สรางแรงบันดาลใจ
และสงเสริมให
ผูเรียนมีความสุข 

 

2. สามารถใชภาษา
และวัฒนธรรมเพื่อ
การอยูรวมกันอยาง
สันติ 

 

สามารถออกแบบ
กิจกรรมการเรียนรู
ทักษะการฟงเพื่อ
พัฒนาผูเรียน 
เกณฑการผาน ระดับ 
ดี 
 

 

1. สามารถใชวาท
วิทยาสาหรับครูใน
การถายทอดความรู 
สรางแรงบันดาลใจ
และสงเสริมใหผูเรียน
มีความสุข 

 

2. สามารถใชภาษา
และวัฒนธรรมเพื่อ
การอยูรวมกันอยาง
สันติ 

เกณฑการผาน 
รอยละ 80 
 

สามารถออกแบบ
กิจกรรมการเรียนรู
ทักษะการฟงเพื่อ
พัฒนาผูเรียนได 
เกณฑการผาน 
ระดับ ดี 

 
1.สามารถใชวาท
วิทยาสาหรับครูใน
การถายทอด
ความรู สรางแรง
บันดาลใจและ
สงเสริมใหผูเรียนมี
ความสุข 

 

เกณฑการผาน 
รอยละ 80 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
1.ความหมาย, ความสําคัญ, 
องคประกอบของการพูด,
จุดมุงหมาย, ลักษณะของผู
พูดที่ดี ,ประเภทของการพูด  
การพูดใหสัมฤทธิผล และ
หัวใจนักพูด 
 
2. สํานวน/คําประพันธที่
เกี่ยวของกับการพูด 
 
3. การพูดสรางแรงบันดาลใจ 
 
 

2.การเรียนรูเชิง
ประสบการณเปน
ฐาน 
(Experiential –
based learning) 
 
3.การเรียนรูแบบ
รวมมือ 
(Cooperative  
learning)  
 
4. ฝกปฏิบัติจริง 
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สมรรถนะ
หลัก 

สมรรถนะรอง
และยอย  (ถา

มี) 

คําอธิบาย
สมรรถนะรอง 

หรือยอย 

ตัวบงชี้ของ
สมรรถนะหลัก

และเกณฑ 
การผาน 

ตัวบงชี้ของ
สมรรถนะรอง
หรือยอยและ
เกณฑการผาน 

เนื้อหา  
(เขียนเปนขอๆ 

ประกอบดวยหัวขอและ
คําอธิบาย 
พอสังเขป) 

แนวการจัด
กิจกรรมการ
เรียนรูเพ่ือให
เกิดสมรรถนะ 
(รายละเอียด

ดานทาย
ตาราง)** 

สื่อและ/หรือ
แหลงเรียนรู 

วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

วิธีการสะทอน
ผลกลับให

ผูเรียน 
(ตามหลักการ
ประเมินผล

สะทอนผลและ
พัฒนา) 

 สมรรถนะรอง  
ที่ 6.6  
สามารถออกแบบ
กิจกรรมการเรียนรู
ทักษะการพูดเพื่อ
พัฒนาผูเรียน 
 

4.สามารถออกแบบ
กิจกรรมการเรียนรู
ทักษะการพูดเพื่อ
พัฒนาผูเรียน 

สามารถออกแบบ
กิจกรรมการเรียนรู
ทักษะการพูดเพื่อ
พัฒนาผูเรียน 

เกณฑการผาน  
ระดับ ดี 

สามารถออกแบบ
กิจกรรมการเรียนรู
ทักษะการพูดเพื่อ
พัฒนาผูเรียนได 

เกณฑการผาน  
ระดับ ดี 

1. วิเคราะหการพูด นํามา
วางแผน 
ออกแบบกิจกรรมการให
สอดคลองกับความสนใจและ
ความถนัดของผูเรียนอยาง
หลากหลายตามความ
แตกตางระหวางบุคคล ทั้ง
ผูเรียนปกติและผูเรียนที่มี
ความตองการจาํเปนพิเศษ 

1. การอธบิาย 

2. การสอนแบบ 
PQ4R 

3. การสอนแบบ 
SQ3R 

4. การสอนแบบ 
PANORAMA 

5. การสอนแบบ 
KWL 

6. การสอนแบบ 
5W1H 

6. การสอนแบบ 
DR TA 

7. การฝกปฏิบัติ 
 
1. การเรียนรูโดยใช
สมองเปนฐาน 
(Brain  based 
learning) 
 

1.Powerpoint 

2.ตัวอยางวารสาร
อิเล็กทรอนิกส 
3.ฐานขอมูล 
(Database) 

1.เกณฑการ
ประเมินการเขียน 
2.เกณฑการ
ประเมินการพูด 
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สมรรถนะ
หลัก 

สมรรถนะรอง
และยอย  (ถา

มี) 

คําอธิบาย
สมรรถนะรอง 

หรือยอย 

ตัวบงชี้ของ
สมรรถนะหลัก

และเกณฑ 
การผาน 

ตัวบงชี้ของ
สมรรถนะรอง
หรือยอยและ
เกณฑการผาน 

เนื้อหา  
(เขียนเปนขอๆ 

ประกอบดวยหัวขอและ
คําอธิบาย 
พอสังเขป) 

แนวการจัด
กิจกรรมการ
เรียนรูเพ่ือให
เกิดสมรรถนะ 
(รายละเอียด

ดานทาย
ตาราง)** 

สื่อและ/หรือ
แหลงเรียนรู 

วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

วิธีการสะทอน
ผลกลับให

ผูเรียน 
(ตามหลักการ
ประเมินผล

สะทอนผลและ
พัฒนา) 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สมรรถนะรอง  
ที่ 6.7  
สามารถใชการอาน
ในการ 
สืบคนสารนิเทศ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สามารถใชการอานใน
การสืบคนสารนิเทศ 
เพื่อพัฒนาตนใหรอบรู 
ทันสมัย และทันตอ
การเปล่ียนแปลง
สําหรับครู 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
อานโดยการสืบคน 
สารนิเทศเพื่อพัฒนา
ตนใหรอบรู ทันสมัย 
และทันตอการ
เปล่ียนแปลงสําหรับ
ครู 
เกณฑการผาน 
รอยละ 80 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
อานบทความ
วิชาการ รายงาน
การวิจยั ตํารา
วิชาการ หนังสือ
โดยการ 

สืบคนสารนิเทศเพื่อ
พัฒนาตนใหรอบรู 
ทันสมัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- หลักการอาน  - 
ความหมายของการอาน   
- จุดมุงหมายของการอาน   
- ประเภทของการอาน  
- ความสําคัญของการอาน  
- หลักการอานคําใน
ภาษาไทย  - คุณสมบัติของ
นักอานที่ดี 
 

2.การเรียนรูเชิง
ประสบการณเปน
ฐาน 
(Experiential –
based learning) 
 
3.การเรียนรูแบบ
รวมมือ 
(Cooperative  
learning)  
 
4. ฝกปฏิบัติจริง 

1. การเรียนรูโดย
ใชสมองเปนฐาน 
(Brain - based 
learning) 
2.การเรียนรูเชิง
ประสบการณเปน
ฐาน 
(Experiential –
based learning) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1.หนังสือ
อิเล็กทรอนิกส  E-
books 
2.วารสาร
อิเล็กทรอนิกส 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
1.แบบประเมินการ
ประเมินการอาน 
2. แบบประเมิน
บันทึกการอาน 
หมายเหต ุ* การวัด
และประเมินผล
ผูเรียนที่มี
ความสามารถตํ่า
กวาเกณฑ “ดีมาก” 

 

 

 

 

 

 

 

- รายงาน
ความกาวหนา
รายบุคคลในแตละ
คร้ังที่จัดกิจกรรม
ดวยการพูดคุย  
บันทึกแจงผลการ
ประเมินในแตละ
ระยะ 
-การสะทอนผล
การรวมกจิกรรม 
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สมรรถนะ
หลัก 

สมรรถนะรอง
และยอย  (ถา

มี) 

คําอธิบาย
สมรรถนะรอง 

หรือยอย 

ตัวบงชี้ของ
สมรรถนะหลัก

และเกณฑ 
การผาน 

ตัวบงชี้ของ
สมรรถนะรอง
หรือยอยและ
เกณฑการผาน 

เนื้อหา  
(เขียนเปนขอๆ 

ประกอบดวยหัวขอ
และคําอธิบาย 
พอสังเขป) 

แนวการจัดกิจกรรม
การเรียนรูเพ่ือใหเกิด

สมรรถนะ 
(รายละเอียดดาน
ทายตาราง)** 

สื่อและ/หรือ
แหลงเรียนรู 

วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

วิธีการสะทอน
ผลกลับให

ผูเรียน 
(ตามหลักการ
ประเมินผล

สะทอนผลและ
พัฒนา) 

    และทันตอการ
เปล่ียนแปลง
สําหรับครู 
เกณฑการผาน
อยางนอย 8 เร่ือง/
เลม 
 
 

 3.การเรียนรูแบบรวมมือ 
(Cooperative  
learning)  

4. ฝกปฏิบัติจริง 

3.ฐานขอมูล 
(Database) 
4.แผนวีดิทัศน 
5.หนังสือพิมพ
อิเล็กทรอนิกส  
6.ไปรษณีย
อิเล็กทรอนิกส 
7. Youtube 
8. หองสมุด 
 

ผูสอนใหคําปรึกษา
เปนรายบคุคลและ
ปฏิบัติ/ทําชิ้นงาน
ใหม 

 
- ใหคําปรึกษา 
แนะนํา 
ชวยเหลือ 
- ใหเพื่อนชวยเพื่อน 
- จัดกจิกรรมเสริม 
เชน เรียนรูเพิ่มเติม
จากครูตนแบบ /ครู
ดี 
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สมรรถนะ
หลัก 

สมรรถนะรอง
และยอย  (ถา

มี) 

คําอธิบาย
สมรรถนะรอง 

หรือยอย 

ตัวบงชี้ของ
สมรรถนะหลัก

และเกณฑ 
การผาน 

ตัวบงชี้ของ
สมรรถนะรอง
หรือยอยและ
เกณฑการผาน 

เนื้อหา  
(เขียนเปนขอๆ 

ประกอบดวยหัวขอ
และคําอธิบาย 
พอสังเขป) 

แนวการจัดกิจกรรม
การเรียนรูเพ่ือใหเกิด

สมรรถนะ 
(รายละเอียดดาน
ทายตาราง)** 

สื่อและ/หรือ
แหลงเรียนรู 

วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

วิธีการสะทอน
ผลกลับให

ผูเรียน 
(ตามหลักการ
ประเมินผล

สะทอนผลและ
พัฒนา) 

 สมรรถนะรอง  
ที่ 6.8  
สามารถส่ือสาร
เร่ืองที่อานใหผูอื่น
เขาใจ 

6.8 สามารถส่ือสาร
เร่ืองที่อานใหผูอื่น
เขาใจ โดยการพูด 
เขียน แสดงความ
คิดเห็น 
วิเคราะห 
สังเคราะห 
สรางสรรค ประเมิน
คา และนําขอคิดไป
ประยุกตใช
แกปญหา 
ในการดําเนินชีวิต 
 

6.8 สามารถส่ือสาร
เร่ืองที่อานใหผูอื่น
เขาใจ โดยการพูด 
เขียน แสดงความ
คิดเห็น 
วิเคราะห สังเคราะห 
สรางสรรค ประเมิน
คา และนําขอคิดไป
ประยุกตใชแกปญหา 
ในการดําเนินชีวิต 
 
เกณฑการผาน 
รอยละ 80 

ส่ือสารเร่ืองที่อานให
ผูอื่นเขาใจ โดยการ
พูด เขียน แสดงความ
คิดเห็น 
วิเคราะห สังเคราะห 
สรางสรรค ประเมิน
คา และนําขอคิดไป
ประยุกตใชแกปญหา 
ในการดําเนินชีวิต 
 
เกณฑการผาน 
รอยละ 80 

- การพูด เขียน แสดง
ความคิดเห็น 
- การพูด เขียนอยาง
สรางสรรค 

- การพูด เขียนในการ
ถายทอดความรู 

- การวิเคราะห 
สังเคราะห สรางสรรค 
ประเมินคา และนํา
ขอคิดไปประยุกตใช
แกปญหา 
ในการดําเนินชีวิต 

1. การเรียนรูโดยใช
สมองเปนฐาน (Brain - 

based learning) 

2.การเรียนรูเชิง
ประสบการณเปนฐาน 
(Experiential –based 

learning) 

3.การเรียนรูแบบรวมมือ 
(Cooperative  

learning)  

4. ฝกปฏิบัติจริง 
 
 

1.หนังสือ
อิเล็กทรอนิกส  E-
books 
2.วารสาร
อิเล็กทรอนิกส 
3.ฐานขอมูล 
(Database) 
4.แผนวีดิทัศน 
5.หนังสือพิมพ
อิเล็กทรอนิกส  
6.ไปรษณีย
อิเล็กทรอนิกส 
7. Youtube 
8. หองสมุด 

1.แบบประเมินการ
ประเมินการอาน เขียน 
พูด 
 
2. แบบประเมินการ
วเิคราะห สังเคราะห 
สรางสรรค ประเมิน 

คา 
หมายเหต ุ* การวัด
และประเมินผลผูเรียน
ที่มีความสามารถตํ่า
กวาเกณฑ “ดีมาก 

- รายงาน
ความกาวหนา
รายบุคคลในแตละ
คร้ังที่จัดกิจกรรม
ดวยการพูดคุย  
บันทึกแจงผลการ
ประเมินในแตละ
ระยะ 
- การสะทอนผลการ
รวมกิจกรรม 
- ใหคําปรึกษา 
แนะนําชวยเหลือ 
- ใหเพื่อนชวยเพื่อน 
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สมรรถนะ
หลัก 

สมรรถนะรอง
และยอย  (ถา

มี) 

คําอธิบาย
สมรรถนะรอง 

หรือยอย 

ตัวบงชี้ของ
สมรรถนะหลัก

และเกณฑ 
การผาน 

ตัวบงชี้ของ
สมรรถนะรอง
หรือยอยและ
เกณฑการผาน 

เนื้อหา  
(เขียนเปนขอๆ 

ประกอบดวยหัวขอ
และคําอธิบาย 
พอสังเขป) 

แนวการจัดกิจกรรม
การเรียนรูเพ่ือใหเกิด

สมรรถนะ 
(รายละเอียดดาน
ทายตาราง)** 

สื่อและ/หรือ
แหลงเรียนรู 

วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

วิธีการสะทอน
ผลกลับให

ผูเรียน 
(ตามหลักการ
ประเมินผล

สะทอนผลและ
พัฒนา) 

 สมรรถนะรอง  
ที่ 6.9  
รักการอาน 

มีการอานอยาง
ตอเนื่องจนเปนนิสัย
และรักการอาน 

6.9 รักการอานและ
สรางภาคีเครือขาย
เพื่อปลูกฝงการอาน
และการเรียนรูตลอด
ชีวิตอยางยั่งยืนทุก
รูปแบบ 

อานหนังสือ 10 
เลม/ภาคเรียน 

- บันทึกการอาน 
- ทักษะในการอาน ฟง 
ดู พูด เขียน และต้ัง
คําถามเพื่อคนควาหา
ความรู 

1. การเรียนรูโดยใช
สมองเปนฐาน (Brain - 
based learning) 
2.การเรียนรูเชิง
ประสบการณเปนฐาน 
(Experiential –based 
learning) 
3.การเรียนรูแบบรวมมือ 
(Cooperative  
learning)  

4. ฝกปฏิบัติจริง 

1.หนังสือ
อิเล็กทรอนิกส  E-
books 
2.วารสาร
อิเล็กทรอนิกส 
3.ฐานขอมูล 
(Database) 
4.แผนวีดิทัศน 
5.หนังสือพิมพ
อิเล็กทรอนิกส  
6.ไปรษณีย
อิเล็กทรอนิกส 
7. Youtube 
8. หองสมุด 
 

1.แบบประเมินการ
ประเมินการอาน  
2. แบบประเมิน
บันทึกการอาน 
หมายเหต ุ* การ
วัดและประเมินผล
ผูเรียนที่มี
ความสามารถตํ่า
กวาเกณฑ “ดี
มาก” ผูสอนให
คําปรึกษาเปน
รายบคุคลและ
ปฏิบัติ/ทําชิ้นงาน
ใหม 

- จัดกจิกรรมเสริม 
เชน เรียนรูเพิ่มเติม
จากครูตนแบบ /ครู
ดี- รายงาน
ความกาวหนา
รายบุคคลในแตละ
คร้ังที่จัดกิจกรรม
ดวย 
การพูดคุย  บันทึก
แจงผลการประเมิน
ในแตละระยะ 
-การสะทอนผลการ
รวมกิจกรรม 
- ใหคําปรึกษา 
แนะนําชวยเหลือ 
- ใหเพื่อนชวย
เพื่อน 
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สมรรถนะ
หลัก 

สมรรถนะรอง
และยอย  (ถา

มี) 

คําอธิบาย
สมรรถนะรอง 

หรือยอย 

ตัวบงชี้ของ
สมรรถนะหลัก

และเกณฑ 
การผาน 

ตัวบงชี้ของ
สมรรถนะรอง
หรือยอยและ
เกณฑการผาน 

เนื้อหา  
(เขียนเปนขอๆ 

ประกอบดวยหัวขอ
และคําอธิบาย 
พอสังเขป) 

แนวการจัดกิจกรรม
การเรียนรูเพ่ือใหเกิด

สมรรถนะ 
(รายละเอียดดาน
ทายตาราง)** 

สื่อและ/หรือ
แหลงเรียนรู 

วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

วิธีการสะทอนผล
กลับใหผูเรียน 
(ตามหลักการ

ประเมินผลสะทอน
ผลและพัฒนา) 

 สมรรถนะรอง  
ที่ 6.10  
สามารถออกแบบ
การจัดกิจกรรม
สงเสริมนิสัยรักการ
อานใหกับผูเรียน 

ออกแบบการจัด
กิจกรรมสงเสริม
นิสัยรักการอาน
ใหกับผูเรียน 

ออกแบบการจัด
กิจกรรมสงเสริมนิสัย
รักการอานใหกับ
ผูเรียนอยางนอย 1 
กิจกรรม/โครงการ  

ออกแบบการจัด
กิจกรรมสงเสริม
นิสัยรักการอาน
ใหกับผูเรียนอยาง
นอย 1 กิจกรรม/
โครงการ 

- การออกแบบกจิกรรม 
- การเขียนโครงการ 

1. การเรียนรูโดยใช
สมองเปนฐาน (Brain - 
based learning) 
 
2.การเรียนรูเชิง
ประสบการณเปนฐาน 
(Experiential –based 
learning) 
 
3.การเรียนรูแบบรวมมือ 
(Cooperative  
learning)  
 

4. ฝกปฏิบัติจริง 

1.หนังสือ
อิเล็กทรอนิกส  E-
books 
 
2.วารสาร
อิเล็กทรอนิกส 
 
3.ฐานขอมูล 
(Database) 
 
4.แผนวีดิทัศน 
 
5.หนังสือพิมพ 
อิเล็กทรอนิกส  
 
6.ไปรษณีย
อิเล็กทรอนิกส 
 
7. Youtube 
 
8. หองสมุด 
 

1.แบบประเมินการ
จัดกิจกรรมสงเสริม
นิสัยรักการอาน 
 
2. แบบประเมิน
โครงการ 
หมายเหต ุ* การ
วัดและประเมินผล
ผูเรียนที่มี
ความสามารถตํ่า
กวาเกณฑ “ดี
มาก” ผูสอนให
คําปรึกษาเปน
รายบคุคลและ
ปฏิบัติ/ทําชิ้นงาน
ใหม 

- จัดกจิกรรมเสริม 
เชน เรียนรูเพิ่มเติม
จากครูตนแบบ /ครู
ดี- รายงาน
ความกาวหนา
รายบุคคลในแตละ
คร้ังที่จัดกิจกรรม
ดวย 
การพูดคุย  บันทึก
แจงผลการประเมิน
ในแตละระยะ 
-การสะทอนผลการ
รวมกิจกรรม 
- ใหคําปรึกษา 
แนะนํา 
ชวยเหลือ 
- ใหเพื่อนชวยเพื่อน 
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สมรรถนะ
หลัก 

สมรรถนะรอง
และยอย  (ถา

มี) 

คําอธิบาย
สมรรถนะรอง 

หรือยอย 

ตัวบงชี้ของ
สมรรถนะหลัก

และเกณฑ 
การผาน 

ตัวบงชี้ของ
สมรรถนะรอง
หรือยอยและ
เกณฑการผาน 

เนื้อหา  
(เขียนเปนขอๆ 

ประกอบดวยหัวขอ
และคําอธิบาย 
พอสังเขป) 

แนวการจัดกิจกรรม
การเรียนรูเพ่ือใหเกิด

สมรรถนะ 
(รายละเอียดดาน
ทายตาราง)** 

สื่อและ/หรือ
แหลงเรียนรู 

วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

วิธีการสะทอน
ผลกลับให

ผูเรียน 
(ตามหลักการ
ประเมินผล

สะทอนผลและ
พัฒนา) 

 สมรรถนะรอง  
ที่ 6.10  
การเขียนอยางมี
ประสิทธิภาพ 

1. การปฏิบัติการ
เขียนอยางมี
ประสิทธิภาพเพื่อใช
ในการจัดการเรียนรู 

1. ความสามารถใน
การเขียนอยางมี
ประสิทธิภาพเพื่อใช
ในการจัดการเรียนรู 
 

- เขียนส่ือสารได
ถูกตองไดระดับดี
มากขึ้นไป 

 

1. การเขียนหนังสือ
ราชการ 
 
2. การเขียนรายงาน 
 
3. การเขียนบทความ 
 

1. การเรียนรูโดยใช
สมองเปนฐาน (Brain - 
based learning) 
 
2.การเรียนรูเชิง
ประสบการณเปนฐาน 
(Experiential –based 
learning) 
 
3.การเรียนรูแบบรวมมือ 
(Cooperative  
learning)  
 

4. ฝกปฏิบัติจริง 

1.หนังสือ
อิเล็กทรอนิกส  E-
books 
 
2.วารสาร
อิเล็กทรอนิกส 
 
3.ฐานขอมูล 
(Database) 
 
4.แผนวีดิทัศน 
 
5.หนังสือพิมพ
อิเล็กทรอนิกส  
 
6.ไปรษณีย
อิเล็กทรอนิกส 
 
7. Youtube 
 
8. หองสมุด 
 

1.แบบประเมินการ
เขยีน 
 
2. แบบประเมิน
โครงการ 
หมายเหต ุ* การ
วัดและประเมินผล
ผูเรียนที่มี
ความสามารถตํ่า
กวาเกณฑ “ดี
มาก” ผูสอนให
คําปรึกษาเปน
รายบคุคลและ
ปฏิบัติ/ทําชิ้นงาน
ใหม 

- จัดกจิกรรมเสริม 
เชน เรียนรูเพิ่มเติม
จากครูตนแบบ /ครู
ดี- รายงานความ 
กาวหนาราย บคุคล
ในแตละคร้ังที่จัด
กิจกรรมดวยการ
พูดคุย  บันทกึแจง
ผลการประเมินในแต
ละระยะ-การสะทอน
ผลการรวมกิจกรรม 
- ใหคําปรึกษา 
แนะนําชวยเหลือ 
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วิชา   วิทยาการจัดการเรียนรู    
  รหัส คําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 
  1022301 วางแผนและจัดการเรียนรูตามรรมชาติสาขาวิชาเอกท่ีสามารถพัฒนาผูเรียนใหมีปญญารูคิดและมีความเปนนวัตกรรม ท่ีสอดคลองกับบริบท

และความแตกตางระหวางบุคคลของผูเรียน ผูเรียนท่ีมีความตองการจําเปนพิเศษ จัดกิจกรรมและสรางบรรยากาศการเรียนรู ใหผูเรียนมี 
ความสุขในการเรียน ตระหนักถึงสุขภาวะของผูเรียน โดยบูรณาการความรู เนื้อหาวิชา หลักสูตร ศาสตรการสอน และเทคโนโลยีดิจิทัลในการ
จัดการเรียนรู ทฤษฎีการเรียนรู ทฤษฎีสมองกับการเรียนรู ทฤษฎีจิตวิทยาการเรียนรู กระบวนการสรางสรรคนวัตกรรมการจัดการเรียนรู 
นวัตกรรมการจัดการเรียนรูเพ่ือพัฒนาทักษะในศตวรรษท่ี 21 การศึกษาเรียนรวม  ฝกปฏิบัติการสอนแบบจุลภาค ทดลองจัดการเรียนรูใน
สถานศึกษา  ใชการสะทอนคิดเพ่ือใหมีทักษะในการออกแบบและจัดการเรียนรู เพ่ือใหมีความสามารถในการออกแบบการเรียนรู มีทักษะใน
การจัดการเรียนรู และใชการสะทอนคิดไปประยุกตใชในการพัฒนาตนเองในการเปนครูท่ีดี มีความรอบรู และทันสมัยตอความเปลี่ยนแปลง  
 

3(2-2-5) 

สมรรถนะ
หลัก 

สมรรถนะรอง
และยอย  (ถา

มี) 

คําอธิบาย
สมรรถนะรอง 

หรือยอย 

ตัวบงชี้ของ
สมรรถนะหลัก

และเกณฑ 
การผาน 

ตัวบงชี้ของ
สมรรถนะรองหรือ
ยอยและเกณฑการ

ผาน 

เนื้อหา 
(เขียนเปนขอๆ 

ประกอบดวยหัวขอ
และคําอธิบาย 
พอสังเขป) 

แนวการจัด
กิจกรรมการเรียนรู
เพ่ือใหเกดิสมรรถนะ 

(รายละเอียดดาน
ทายตาราง)** 

สื่อและ/หรือ
แหลงเรียนรู 

วิธีการวัด
และ

ประเมินผล 

วิธีการสะทอนผล
กลับใหผูเรียน
(ตามหลักการ

ประเมินผลสะทอน
ผลและพัฒนา) 

สมรรถนะหลัก
ที่ 1 
มีความรูและ
ประสบการณ
วิชาชีพ 
 
 
 

สมรรถนะรอง 
ที่ 1.3  
บูรณาการความรู 
เนื้อหาวิชา หลักสูตร 
ศาสตรการสอน และ
เทคโนโลยีดิจิทัลใน
การจัดการเรียนรู 

1. สามารถออกแบบ
และจัดทําแผนการ
จัดการเรียนรู นําไปใช
จัดกิจกรรมการเรียนรู 
วัดประเมินผลการ
เรียนรูและใชส่ือหรือ
ทรัพยากรสนับสนุน
การเรียนรูอยางบูรณา
การเพื่อพัฒนาผูเรียน
ตามเปาหมายของ
หลักสูตร และสงเสริม 

1. อธิบาย             
และวิเคราะห 
กระบวนการจัดการ
เรียนรูดวยนวัตกรรม
รวมสมัย 
 
2.สามารถออกแบบ
และวางแผนการจัด
กิจกรรมเรียนรูได 
 
3.สามารถจัด
กิจกรรมการเรียนรู 

1.วิเคราะห แนวคิด 
หลักการการจัดการ
เรียนรู  
 
2. สามารถกําหนด
จุดประสงคออกแบบการ
ประเมิน และกจิกรรม
การเรียนรูได 
 

1.ทฤษฎีการเรียนรู 
 
2. ทฤษฎีสมองกับการ
เรียนรู 
 
3. ทฤษฎีจิตวิทยาการ
เรียนรู 
 
4. รูปแบบการจัดการ
เรียนรูเชิงรุก 
 

- ศึกษา สังเกต การ
จัดกรรมการเรียนรู
ในสถานศึกษา 
 
- ออกแบบแผนการ
จัดการเรียนรูโดยวิธี
ศึกษาบทเรียน 
 
- ฝกปฏิบัติการสอน
แบบจลุภาค 
 
 

- กรณีศึกษา 
- โรงเรียน 
-ครูผูสอนใน
สถานศึกษา/ครู
ภูมิปญญา/ครู
ตนแบบในชุมชน 
 

1.1. ประเมิน
จากการ
ออกแบบและ
เขียนแผนการ
จัดการเรียนรู 
 
 

- รายงาน
ความกาวหนา
รายบุคคลในแตละ
คร้ังที่จัดกิจกรรม
ดวยการพูดคุย 
 
- บันทึกแจงผลการ
ประเมินในแตละ
ระยะ 
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สมรรถนะ
หลัก 

สมรรถนะรอง
และยอย  (ถา

มี) 

คําอธิบาย
สมรรถนะรอง 

หรือยอย 

ตัวบงชี้ของ
สมรรถนะหลัก

และเกณฑ 
การผาน 

ตัวบงชี้ของ
สมรรถนะรองหรือ
ยอยและเกณฑการ

ผาน 

เนื้อหา 
(เขียนเปนขอๆ 

ประกอบดวยหัวขอ
และคําอธิบาย 
พอสังเขป) 

แนวการจัด
กิจกรรมการ

เรียนรูเพ่ือใหเกิด
สมรรถนะ 

(รายละเอียดดาน
ทายตาราง)** 

สื่อและ/หรือ
แหลงเรียนรู 

วิธีการวัด
และ

ประเมินผล 

วิธีการสะทอน
ผลกลับใหผูเรียน 
(ตามหลักการ
ประเมินผล

สะทอนผลและ
พัฒนา) 

สมรรถนะหลัก
ที่ 2 
สามารถปฏบิัติ
หนาที่ครู 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สมรรถนะรอง 
ที่ 2.3  
สงเสริมการเรียนรู 
เอาใจใส และ
ยอมรับความ
แตกตางของผูเรียน
แตละบุคคล 
 
สมรรถนะรอง 
ที่ 2.5  
พัฒนาตนเองใหมี
ความรอบรู ทันสมัย
และทันตอการ
เปล่ียนแปลง 
สมรรถนะรองที่  
สมรรถนะรองที ่
 
 
 

สมรรถนะที่จําเปนใน
ศตวรรษที่ 21 
 
2. สามารถ แสดงออก
ถึงการยอมรับความ
แตกตางของผูเรียนแต
ละบุคคล 
และสามารถจัด
กิจกรรมและสราง
บรรยากาศการเรียนรู
ใหผูเรียน 
มีความสุข 

โดยใชวิธกีารจัดการ
เรียนรู  เทคนิคการ
จัดการเรียนอยาง
หลากหลายและ
เหมาะสมกับ
เนื้อหาวิชาที่สอน
และผูเรียน 
 
4.สามารถบริหาร
จัดการชั้นเรียนได
อยางมีคุณภาพ 
 
5. สามารถจัดการ 
ชั้นเรียนใหเปนชั้น
เรียนที่มีความสุข
และปลอดภยั 
การผานสมรรถนะ
ตองผานทุกตัวบงชี้
อยูในระดับดี 

3. ออกแบบ และจัดทํา
แผนการจัดการเรียนรูให
เหมาะกับวัย พัฒนาการ 
และความแตกตางของ
ผูเรียน  
 
4.ฝกปฏิบัติการจัดการ
เรียนรูจุลภาค 
 
5. ออกแบบและจัด
กิจกรรมการเรียนรูได
อยางมีประสิทธภิาพ  
เนนการปฏิบัติจริง 
เพื่อใหผูเรียนคิดเปน ทํา
เปนและแกปญหาได 
 
6. เลือก ประยกุต และ
ใชส่ือการเรียนรู 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
และแหลงการเรียนรูที่
สงเสริมการเสาะหา
ความรู การแกปญหา
การส่ือสารของนักเรียน
ที่อิงกับมาตรฐาน
หลักสูตร 

(BBL,PBL,PrBL,RBL, 
CBL) 
 
5. นวัตกรรมการจัดการ
เรียนรูที่พัฒนาทักษะใน
ศตวรรษที่ 21 
 
6. การออกแบบและเขียน
แผนการจัดการเรียนรู 
 
7. หลักการแนวคิด ทฤษฎี
การบริหารจัดการชั้นเรียน 
 
8. นวัตกรรมในการบริหาร
จัดการชั้นเรียนรวมสมัย 
 

-สะทอนผลการ
เรียนรู สรุปองค
ความรูเพื่อนําไป
ประยุกตใชในวิชาชีพ
ครู 
 

- ชุมชน 
- สถานการณ
จริง 
- คลิปวิดีโอ 
 

1.2. ประเมิน
จากการฝก
ปฏิบัติการสอน
แบบจลุภาค 
 
1.3 ประเมิน
จากบันทกึการ
สะทอนผลการ
เรียนรู 
 

-การสะทอนผลการ
รวมกิจกรรม 
- ใหคําปรึกษา 
แนะนํา 
ชวยเหลือ 
- ใหเพื่อนชวยเพื่อน 
- จัดกจิกรรมเสริม 
เชน เรียนรูเพิ่มเติม
จากครูตนแบบ / 
ครูดี 
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สมรรถนะ
หลัก 

สมรรถนะรอง
และยอย  (ถา

มี) 

คําอธิบาย
สมรรถนะรอง 

หรือยอย 

ตัวบงชี้ของ
สมรรถนะหลัก

และเกณฑ 
การผาน 

ตัวบงชี้ของ
สมรรถนะรองหรือ
ยอยและเกณฑการ

ผาน 

เนื้อหา 
(เขียนเปนขอๆ 

ประกอบดวยหัวขอ
และคําอธิบาย 
พอสังเขป) 

แนวการจัด
กิจกรรมการ

เรียนรูเพ่ือใหเกิด
สมรรถนะ 

(รายละเอียดดาน
ทายตาราง)** 

สื่อและ/หรือ
แหลงเรียนรู 

วิธีการวัด
และ

ประเมินผล 

วิธีการสะทอนผล
กลับใหผูเรียน 
(ตามหลักการ
ประเมินผล

สะทอนผลและ
พัฒนา) 

สมรรถนะหลัก
ที่ 3 
มีความ 
สามารถใน 
การจัด 
การเรียนรู 

สมรรถนะรอง  
ที่ 3.2  
วางแผนและจัดการ
เรียนรูที่สามารถ
พัฒนาผูเรียนใหมี
ปญญา 
รูคิดและมีความเปน
นวัตกรรม 
 
สมรรถนะรอง 
ที่ 3.4 
จัดกิจกรรมและ
สรางบรรยากาศการ
เรียนรูใหผูเรียน 
มีความสุขใน 
การเรียนโดย
ตระหนักถึงสุขภาวะ
ของผูเรียน 

  7. ออกแบบ วางแผน
ประเมินผลสะทอนกลับ
และพัฒนาการจัดการ
เรียนรูใหมีประสิทธิภาพ 
 
8.  สามารถจัด
บรรยากาศการเรียนรูที่
เสริมสรางผูเรียนในดาน
การแสดงออกอยาง
สรางสรรค ปฏิสัมพันธ
เชิงบวก 
 
9. สามารถสราง
แรงจูงใจ/แรงบันดาลใจ
ใหผูเรียนนําการเรียนรู
ดวยตนเองใฝเรียนรูส่ิง
ใหมอยางเปดกวาง 
กระตุนดวยคําถามและ
ปญหาทาทายการเรียนรู 
 
10. สามารถนํา
นวัตกรรม มาใชในการ 
บริหารจัดการชั้นเรียน 
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สมรรถนะ
หลัก 

สมรรถนะรอง
และยอย  (ถา

มี) 

คําอธิบาย
สมรรถนะรอง 

หรือยอย 

ตัวบงชี้ของ
สมรรถนะหลัก

และเกณฑ 
การผาน 

ตัวบงชี้ของ
สมรรถนะรองหรือ
ยอยและเกณฑการ

ผาน 

เนื้อหา 
(เขียนเปนขอๆ 

ประกอบดวยหัวขอ
และคําอธิบาย 
พอสังเขป) 

แนวการจัด
กิจกรรมการ

เรียนรูเพ่ือใหเกิด
สมรรถนะ 

(รายละเอียดดาน
ทายตาราง)** 

สื่อและ/หรือ
แหลงเรียนรู 

วิธีการวัด
และ

ประเมินผล 

วิธีการสะทอน
ผลกลับใหผูเรียน 
(ตามหลักการ
ประเมินผล

สะทอนผลและ
พัฒนา) 

    11. สามารถกํากับ ดูแล 
และแกปญหาในชั้นเรียน  
  
12. สามารถสรางเสริม
ความมีวินยัเชิงบวกใน
ชั้นเรียน 
 
13. สามารถวิเคราะห
สถานการณในชั้นเรียน  
ออกแบบ และนําไปใช
ในการบริหารจัดการชั้น
เรียนที่มีประสิทธิภาพ 
การผานสมรรถนะตอง
ผานทุกตัวบงชี้อยูใน
ระดับดี 
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วิชา     นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการส่ือสารการศึกษาและการเรียนรู 

  รหัส คําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 

  1032201 ประยุกตใชเทคโนโลยีดิจิทัลในการออกแบบการจัดการเรียนรูตามธรรมชาติของสาขาวิชาเอกเพ่ือพัฒนาผูเรียนใหมีปญญารูคิดและมีความเปน
นวัตกร ท่ีสอดคลองกับบริบทและความแตกตางระหวางบุคคลของผูเรียน ผูเรียนท่ีมีความตองการจําเปนพิเศษ โดยการวิเคราะหหลักการ 
แนวคิด ทฤษฎีท่ีเก่ียวของกับนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสื่อสารการศึกษาและการเรียนรู กฎหมายท่ีเก่ียวของ จรรยาบรรณใน
การใชเทคโนโลยีดิจิทัล  เพ่ือใหสามารถเลือก และประยุกตใชนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสื่อสารการศึกษาและการจัดการ
เรียนรูไดอยางเหมาะสมมีประสิทธิภาพ และไมละเมิดทรัพยสินทางปญญาและใชการสะทอนคิดไปประยุกตใชในการพัฒนาตนเองในการเปนครู
ท่ีดี มีความรอบรู และทันสมัยตอความเปลี่ยนแปลง 

3(2-2-5) 

สมรรถนะ
หลัก 

สมรรถนะรอง
และยอย  (ถา

มี) 

คําอธิบาย
สมรรถนะรอง 

หรือยอย 

ตัวบงชี้ของ
สมรรถนะหลัก

และเกณฑ 
การผาน 

ตัวบงชี้ของ
สมรรถนะรองหรือ
ยอยและเกณฑการ

ผาน 

เนื้อหา 
(เขียนเปนขอๆ 

ประกอบดวยหัวขอ
และคําอธิบาย 
พอสังเขป) 

แนวการจัด
กิจกรรมการ

เรียนรูเพ่ือใหเกิด
สมรรถนะ 

(รายละเอียดดาน
ทายตาราง)** 

สื่อและ/หรือ
แหลงเรียนรู 

วิธีการวัด
และ

ประเมินผล 

วิธีการสะทอน
ผลกลับใหผูเรียน 

(ตามหลักการ
ประเมินผลสะทอน

ผลและพัฒนา) 
สมรรถนะหลัก
ที่ 1 
มีความรูและ
ประสบการณ
วิชาชีพ 

สมรรถนะรอง 
ที่ 1.3  
บูรณาการความรู 
เนื้อหาวิชา 
หลักสูตร ศาสตร
การสอน และ
เทคโนโลยีดิจิทัลใน
การจัดการเรียนรู 

1. สามารถวิเคราะห
เนื้อหา จุดประสงค
การเรียนรู ผูเรียน
องคประกอบอื่นๆ 
เพื่อนํามาออกแบบ 
พัฒนา และประเมิน 
นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีเพื่อพัฒนา
กระบวนการเรียนรู
และผูเรียน. 

1. สามารถวิเคราะห 
ออกแบบพัฒนา 
ประเมิน บูรณาการ
และเลือกใช
นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีเพื่อ
พัฒนาผูเรียนได
อยางเหมาะสม 
 
2. สามารถประยกุต 
ใชนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีเพื่อ 

1. วิเคราะหหลักการ 
ทฤษฎีนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีเพื่อพัฒนา
ผูเรียนอยูในเกณฑดี 
 
2. สามารถอธบิายการ
ทํางานของระบบดิจิทัล 
เพื่อเชื่อมโยงสูการ
ปฏิบัติงาน และกระบวน 
การจัดการศึกษาอยูใน
เกณฑดี 
 

1. หลักการ ทฤษฎีที่
เกี่ยวของกับนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีเพื่อพัฒนา
กระบวนการเรียนรูและ
ผูเรียน (ศึกษาหลักการ 
ทฤษฎีที่เกี่ยวของกบั
นวัตกรรมและเทคโนโลย ี
ความหมาย พัฒนาการของ
เทคโนโลยี กระบวน การ
ของเทคโนโลยี ผลกระทบ ของ
เทคโนโลยี เปนตน) 
 

ดําเนินการจัดการ
เรียนการสอนดวย 
 
1.การเรียนรูโดยใช
โครงงานเปนฐาน 
(Project – based 
learning) 
 
2.การเรียนรูโดยใช
วิจัยเปนฐาน 
(Research-based 
learning) 

- หองเรียนและ
หองปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร 
- สถานศึกษา 
(โรงเรียน) 
- คลิปวิดีโอ
นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีตางๆ 
- ครูผูสอน 
- นักเรียน 
- แหลงขอมูลบน
เครือขาย 

1. การวัด
ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน
ดวยการสอบ 
(มีการทดสอบ 
Pretest/ 
Posttest)  
 

- ผลการนาํไป
ทดลองในใชใน
สถานศึกษา 
 
-ผลจากการ
ประเมิน
กระบวนการ
ออกแบบ พัฒนา
ทดลองใชเพื่อ
นํามาปรับปรุง
กระบวนการการ 
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สมรรถนะ
หลัก 

สมรรถนะรอง
และยอย  (ถา

มี) 

คําอธิบาย
สมรรถนะรอง 

หรือยอย 

ตัวบงชี้ของ
สมรรถนะหลัก

และเกณฑ 
และมี

ประสิทธิภาพอยู
ในเกณฑดกีาร

ผาน 

ตัวบงชี้ของ
สมรรถนะรองหรือ
ยอยและเกณฑการ

ผาน 

เนื้อหา 
(เขียนเปนขอๆ 

ประกอบดวยหัวขอ
และคําอธิบาย 
พอสังเขป) 

แนวการจัด
กิจกรรมการ

เรียนรูเพ่ือใหเกิด
สมรรถนะ 

(รายละเอียดดาน
ทายตาราง)** 

สื่อและ/หรือ
แหลงเรียนรู 

วิธีการวัด
และ

ประเมินผล 

วิธีการสะทอน
ผลกลับให

ผูเรียน 
(ตามหลักการ
ประเมินผล

สะทอนผลและ
พัฒนา) 

สมรรถนะหลัก
ที่ 2 
สามารถปฏบิัติ
หนาที่ครู 
 
 
 
สมรรถนะหลัก
ที่ 3  
มีความ 
สามารถใน 
การจัดการ
เรียนรู 

สมรรถนะรอง 
ที่ 2.5  
พัฒนาตนเองใหมี
ความรอบรู 
ทันสมัยและทันตอ
การเปล่ียนแปลง 
 
สมรรถนะรอง 
ที่ 3.5 
วิจัย สราง
นวัตกรรม และ
ประยุกตใช
เทคโนโลยีดิจิทัล 
ใหเกิดประโยชน
ตอการเรียนรูของ
ผูเรียน 

2. สามารถเลือกใช
นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีที่มีอยูอยาก
หลาก หลายมาพัฒนา
กระบวนการเรียนรู
และผูเรียนได 
 
3. สามารถนํานวัตกรรม
และเทคโนโลยีเพื่อ
พัฒนากระบวนการ
เรียนรูและผูเรียนไปใช
พรอมทั้งบูรณาการกับ
วิชาอื่นๆไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 
 
4. มีจรรยาบรรณทีดีโดย
ตระหนัก และคํานึงถึง
ผลกระทบ การละเมิด
ลิขสิทธิ์ และสิทธิของ
ผูอื่นดานนวัตกรรมและ 
เทคโนโลยีเพื่อพัฒนา
กระบวนการเรียนรูและ
ผูเรียน 

พัฒนากระบวนการ
เรียนรูและผูเรียนอยู
ในเกณฑดี 
 
3. สามารถประเมิน
และปรับปรุง
กระบวนการทาง
นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีเพื่อ
พัฒนาการเรียนรู
และผูเรียนอยูใน
เกณฑดี 
การผานสมรรถนะ
ตองผานทุกตัวบงชี้
อยูในระดับดี 

3. สามารถสืบคนขอมูล 
ประมวลผลขอมูลอยูใน
เกณฑดี 
 
4. สามารถอธบิายและ
ใชเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อ
ความมั่นคงปลอดภัยอยู
ในเกณฑดี 
 
5. มีจรรยาบรรณในการ
ใชเทคโนโลยีดิจิทัล และ
ตระหนัก และผลกระทบ
ตอการการละเมิด
ลิขสิทธิ์ และสิทธิของ
ผูอื่นอยูในเกณฑดี 
 
การผานสมรรถนะตอง
ผานทุกตัวบงชี้อยูใน
ระดับดี 

2. การออกแบบ การ
พัฒนา การประเมิน
นวัตกรรมและเทคโนโลยี
เพื่อพัฒนากระบวนการ
เรียนรูและผูเรียน (ศึกษา
กระบวนการออกแบบ 
พัฒนา และการประเมิน
อยางเปนระบบ เชน 
ADDIE Model หรือ การ
นํา Blooms ‘ 
Taxonomy) เปนตน 
 
3.ทฤษฎีการเรียนเรียนรู
และจิตวิทยาที่เกีย่วของ
(ศึกษาทฤษฏ ี
 และจิตวิทยาที่เกี่ยวของ
กับการจัดการเรียนรู การ
ออกแบบและพัฒนา
นวัตกรรมและเทคโนโลย ี
เชน แนวคิดตามกลุม 
Behaviorism, 
Cognitivism, 

3.การเรียนรูโดยใช
กรณีศึกษาเปนฐาน 
(Case – based 
learning) 
 
4.การเรียนรูแบบใช
ชุมชนเปนฐาน 
(Community – 
based learning) 

อินเทอรเน็ต เชน 
งานวิจัย ขาว 
เปนตน 

2. การประเมิน
โครงการ/ วิจยั
นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีเพื่อ
พัฒนา
กระบวนการ
เรียนรูและ
ผูเรียน 
 
3. การวิเคราะห 
การนําไปใช
ประโยชนกบั
สถานศึกษาและ
การรับรองจาก
สถานศึกษาถึง
ประสิทธิภาพ
ของนวัตกรรม
และเทคโนโลยี
เพื่อพัฒนา
กระบวนการ
เรียนรูและ
ผูเรียน 

- เขียนรายงาน
และคูมือการใช
นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีเพื่อ
พัฒนา
กระบวนการเรียนรู
และผูเรียน 
 
- มีการขยายผลไป
ยังสถานศึกษาอื่นๆ
พรอมทั้งเอกสาร
การนําไปใช
ประโยชนจาก
ผูบริหาร
สถานศึกษา 
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สมรรถนะ
หลัก 

สมรรถนะรอง
และยอย  (ถา

มี) 

คําอธิบาย
สมรรถนะรอง 

หรือยอย 

ตัวบงชี้ของ
สมรรถนะหลัก

และเกณฑ 
การผาน 

ตัวบงชี้ของ
สมรรถนะรองหรือ
ยอยและเกณฑการ

ผาน 

เนื้อหา 
(เขียนเปนขอๆ 

ประกอบดวยหัวขอ
และคําอธิบาย 
พอสังเขป) 

แนวการจัด
กิจกรรมการ

เรียนรูเพ่ือใหเกิด
สมรรถนะ 

(รายละเอียดดาน
ทายตาราง)** 

สื่อและ/หรือ
แหลงเรียนรู 

วิธีการวัด
และ

ประเมินผล 

วิธีการสะทอน
ผลกลับให

ผูเรียน 
(ตามหลักการ
ประเมินผล

สะทอนผลและ
พัฒนา) 

     Constructivism แรงจูงใจ 
การรูคิด ลีลาการเรียนรู 
แบบการคิด บุคลิกภาพ 
การกํากับการเรียนรูดวย
ตนเอง Metacognition 
เปนตน) 
 
4. วิธีสอนและการจัดการ
เรียนรู(ศึกษาวิธีสอน/
กระบวนการจัดการเรียนรู
เชิงรุกแบบ ตางๆ เชน การ
เรียนรูโดยใชสมองเปน 
ฐาน (Brain - based 
learning) การเรียนรูโดยใช
ปญหาเปนฐาน (Problem 
- based learning) การ
เรียนรูโดยใชโครงงานเปน
ฐาน (Project – based 
learning) การเรียนรูโดยใช
วิจัยเปนฐาน (Research-
based learning) การ
เรียนรูแบบสืบเสาะ 
(Enquiry- based 
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สมรรถนะ
หลัก 

สมรรถนะรอง
และยอย  (ถา

มี) 

คําอธิบาย
สมรรถนะรอง 

หรือยอย 

ตัวบงชี้ของ
สมรรถนะหลัก

และเกณฑ 
การผาน 

ตัวบงชี้ของ
สมรรถนะรองหรือ
ยอยและเกณฑการ

ผาน 

เนื้อหา 
(เขียนเปนขอๆ 

ประกอบดวยหัวขอ
และคําอธิบาย 
พอสังเขป) 

แนวการจัด
กิจกรรมการ

เรียนรูเพ่ือใหเกิด
สมรรถนะ 

(รายละเอียดดาน
ทายตาราง)** 

สื่อและ/หรือ
แหลงเรียนรู 

วิธีการวัด
และ

ประเมินผล 

วิธีการสะทอน
ผลกลับให

ผูเรียน 
(ตามหลักการ
ประเมินผล

สะทอนผลและ
พัฒนา) 

     learning) การเรียนรูแบบ
รวมแรงรวมใจ 
(Collaborative learning) 
การเรียนรูโดยใช
กรณีศึกษาเปนฐาน (Case 
– based learning) การ
เรียนรูสถานการณเปนฐาน 
(Situation – based 
learning) การเรียนรูเชิง
ประสบการณเปนฐาน 
(Experiential –based 
learning) การเรียนรูแบบ
ใชชุมชนเปนฐาน 
(Community – based 
learning)การเรียนรูแบบ
สรางสรรคเปนฐาน 
(Creativity –based 
learning) การเรียนรูแบบ
รวมมือ (Cooperative  
learning) การเรียนรูแบบ
ประสมประสาน (Blended  
learning) 
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สมรรถนะ
หลัก 

สมรรถนะรอง
และยอย  (ถา

มี) 

คําอธิบาย
สมรรถนะรอง 

หรือยอย 

ตัวบงชี้ของ
สมรรถนะหลัก

และเกณฑ 
การผาน 

ตัวบงชี้ของ
สมรรถนะรองหรือ
ยอยและเกณฑการ

ผาน 

เนื้อหา 
(เขียนเปนขอๆ 

ประกอบดวยหัวขอ
และคําอธิบาย 
พอสังเขป) 

แนวการจัด
กิจกรรมการ

เรียนรูเพ่ือใหเกิด
สมรรถนะ 

(รายละเอียดดาน
ทายตาราง)** 

สื่อและ/หรือ
แหลงเรียนรู 

วิธีการวัด
และ

ประเมินผล 

วิธีการสะทอน
ผลกลับให

ผูเรียน 
(ตามหลักการ
ประเมินผล

สะทอนผลและ
พัฒนา) 

     5. การเลือกและ
ประยุกตใชนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีในการจัดการ
เรียนการสอน  
 
6. กฎหมายและ 
จรรยาบรรณในการใช
เทคโนโลยีดิจิทัล 
 
7. การพัฒนาโครงงาน
นวัตกรรมและเทคโนโลยี
เพื่อพัฒนากระบวนการ
เรียนรูและผูเรียน 
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วิชา  การวัดและประเมินผลการเรียนรู 
  รหัส คําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 

  1042101 วัดและประเมินผลการเรียนรูตามสภาพจริงดวยวิธีการท่ีเหมาะสมและสอดคลองกับลักษณะของสาระสําคัญในเรื่องท่ีประเมิน บริบทและความ
แตกตางระหวางบุคคลของผูเรียน ผูเรียนท่ีมีความตองการจําเปนพิเศษ สะทอนผลการประเมินเพ่ือพัฒนาการของผูเรียนและพัฒนาคุณภาพ
การจัดการเรียนรู  โดยใชหลักการ แนวคิด ทฤษฎีการวัดและประเมินผล การประเมินตามสภาพจริง การออกแบบและสรางเครื่องมือวัดและ
ประเมินผล  การใหขอมูลปอนกลับท่ีสงเสริมการเรียนรูของผูเรียน แนวทางการใชผลการวัดและประเมินผลผูเรียนในปรับปรุงพัฒนาการเรียนรู
ของผูเรียน เพ่ือใหสามารถวัดและประเมินผลเพ่ือพัฒนาผูเรียนอยางเหมาะสมและสรางสรรค และใชการสะทอนคิดไปประยุกตใชในการพัฒนา
ตนเองในการเปนครูท่ีดี มีความรอบรู และทันสมัยตอความเปลี่ยนแปลง 

3(2-2-5) 

 

สมรรถนะ
หลัก 

สมรรถนะรอง
และยอย  (ถา

มี) 

คําอธิบาย
สมรรถนะรอง 

หรือยอย 

ตัวบงชี้ของ
สมรรถนะหลัก

และเกณฑ 
การผาน 

ตัวบงชี้ของ
สมรรถนะรองหรือ
ยอยและเกณฑการ

ผาน 

เนื้อหา 
(เขียนเปนขอๆ 

ประกอบดวยหัวขอ
และคําอธิบาย 
พอสังเขป) 

แนวการจัด
กิจกรรมการ

เรียนรูเพ่ือใหเกิด
สมรรถนะ 

(รายละเอียดดาน
ทายตาราง)** 

สื่อและ/หรือ
แหลงเรียนรู 

วิธีการวัด
และ

ประเมินผล 

วิธีการสะทอนผล
กลับใหผูเรียน 
(ตามหลักการ

ประเมินผลสะทอน
ผลและพัฒนา) 

สมรรถนะหลัก
ที่ 1 
มีความรูและ
ประสบการณ
วิชาชีพ 
 
 
 
 
 

สมรรถนะรอง 
ที่ 1.4  
ใชความรู การวัด 
ประเมินผล 
การเรียนรู และ
การวิจยัเพื่อ
แกปญหาและ
พัฒนาผูเรียน 

1. อธิบาย วิเคราะห
หลักการ แนวคิด 
ทฤษฎี การวัดผล 
ประเมินผล  
สะทอนผล  เพื่อ
พัฒนาผูเรียนและการ
จัดการเรียนรู 
 
2. สามารถออกแบบ 
กําหนดเกณฑและ
สรางเคร่ืองมือการวัด
และประเมินผลที ่

1.รูและเขาใจเกี่ยว 
กับหลักการ แนวคิด 
ทฤษฎี การวัดผล 
ประเมินผล สะทอน
ผลเพื่อพัฒนาผูเรียน
และการจัดการเรียนรู 
 
2 ออกแบบและ
ดําเนินการวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู
ของผูเรียน 
 

1. วิเคราะหหลักการ 
แนวคิด ทฤษฎี การวัดผล 
ประเมินผล สะทอนผล  
เพื่อพัฒนาผูเรียนและการ
จัดการเรียนรู 
 
2. สามารถออกแบบ 
กําหนดเกณฑและสราง
เคร่ืองมือการวัด และ
ประเมินผลที่ชัดเจน 
สอดคลองกับพัฒนาการ
ของผูเรียน 

1. ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับ
หลักการวัดและประเมินผล
การเรียนรู 
 
2. พฤติกรรมทางการศึกษา 
 
3. เทคนิคและเคร่ืองมือ
วัดผลการเรียนรู 
 
4. การประเมินผลการ
เรียนรูตามสภาพจริงการ
ประเมินภาคปฏิบัติ  

- ศึกษากรณีตัวอยาง 
- กาํหนดแนวปฏิบัติ
ในการวางแผนการ
จัดการเรียนรูและ
การปฏิบัติหนาที่ครู
อยางเหมาะสม 
 
- คนควาตัวอยาง
การออกแบบการ
เรียนรูที่ดีและมี
ประสิทธิภาพ 
 

- ส่ือบุคคล 
- โรงเรียน 
- ชุมชน 
- สถานการณ
จริง 
- คลิปวิดีโอ 
- หนังสือ ตํารา 
เกี่ยวกบัการวัด
และประเมินผล 

- ความสนใจ
และความมุงมั่น
ในการ
ปฏิบัติงาน 
- ผลการ
วเิคราะห
กรณีศึกษา 
- ตรวจผลงาน 
- สังเกต
พฤติกรรมการ
ทํางาน 
 

- รายงาน
ความกาวหนา
รายบุคคลในแตละ
คร้ังที่จัดกิจกรรม
ดวยการพูดคุย  
บันทึกแจงผลการ
ประเมินในแตละ
ระยะ 
 
-การสะทอนผล
การรวมกจิกรรม 
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สมรรถนะ
หลัก 

สมรรถนะรอง
และยอย  (ถา

มี) 

คําอธิบาย
สมรรถนะรอง 

หรือยอย 

ตัวบงชี้ของ
สมรรถนะหลัก

และเกณฑ 
การผาน 

ตัวบงชี้ของ
สมรรถนะรองหรือ
ยอยและเกณฑการ

ผาน 

เนื้อหา 
(เขียนเปนขอๆ 

ประกอบดวยหัวขอ
และคําอธิบาย 
พอสังเขป) 

แนวการจัด
กิจกรรมการ

เรียนรูเพ่ือใหเกิด
สมรรถนะ 

(รายละเอียดดาน
ทายตาราง)** 

สื่อและ/หรือ
แหลงเรียนรู 

วิธีการวัด
และ

ประเมินผล 

วิธีการสะทอน
ผลกลับใหผูเรียน 

(ตามหลักการ
ประเมินผลสะทอน

ผลและพัฒนา) 
สมรรถนะหลัก
ที่ 2 
สามารถปฏบิัติ
หนาที่ครู 

สมรรถนะรอง 
ที่ 2.3  
สงเสริมการเรียนรู 
เอาใจใส และ
ยอมรับความ
แตกตางของ
ผูเรียนแตละบุคคล 
 
สมรรถนะรอง 
ที่ 2.5 
พัฒนาตนเองใหมี
ความรอบรู 
ทันสมัยและทันตอ
การเปล่ียนแปลง 

ชัดเจน สอดคลองกับ
พัฒนาการของผูเรียน
และดําเนินการวัด 
และประเมินผล เพื่อ
พัฒนาการเรียนรูของ
ผูเรียน 
 
3. สามารถวิเคราะห
ขอมูล สรุปผลการ
ประเมิน และใหขอมูล
ปอนกลับเพื่อปรับปรุง
และพัฒนาการเรียนรู
ของตามศักยภาพของ
ผูเรียน 

3. ใชผลการวัดและ
ประเมินผลผูเรียนมา
ปรับปรุงและ
พัฒนาการเรียนรูที่
สอดคลองกับศักยภาพ
ของผูเรียน 
 
การผานสมรรถนะ
ตองผานทุกตัวบงชี้
อยูในระดับดี 

3. สามารถวัด และ
ประเมินผล ตามสภาพ
จริงของผูเรียนทั้งแบบ
กลุมและรายบุคคลโดย
ใชเคร่ืองมือและวิธีการที่
เหมาะสมและ
หลากหลาย 
 
4. สามารถวิเคราะห
ขอมูล สรุปผล 
การประเมิน และให
ขอมูลปอนกลับที่มี
รายละเอียดของ
ขอบกพรองและการ
ปรับปรุงการเรียนรูของ
ผูเรียน 
 
5. สามารถใชผลการวัด
และประเมินผลผูเรียน
มาปรับปรุงและ
พัฒนาการเรียนรูของ
ผูเรียนเปนรายบุคคลการ
ผานสมรรถนะตองผาน
ทุกตัวบงชี้อยูในระดับดี 
 

และการประเมินผลแบบ
ยอยและแบบรวม 
5.การตรวจสอบคุณภาพ
เคร่ืองมือ 
6. สถิติในการวิเคราะห
ขอมูลเพื่อการวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู 
7. การตัดสินผลการเรียน 

- จัดการเรียนแบบใฝ
รู 
- ใหสังเกตการ
จัดการเรียนการสอน
ในชั้นเรียน 
- ออกแบบการ
จัดการเรียนรู 
- จัดทําแผนการ
จัดการเรียนรู 
- ฝกปฏิบัติการสอน
ในหองเรียน 
- วเิคราะห
กรณีศึกษา 
- สรุปองคความรู
เปนแผนผังความคิด 
- แบงกลุมทาํกิจกรรม 
- คนควาขอมูลจาก
วารสาร  ตําราและ
อินเตอรเน็ต 

 -ตรวจผลงาน 
- สังเกต
พฤติกรรมการ
ทํางานกลุม 
- ประเมินจาก
การรายงาน 
- ประเมินจาก
รายงานและ
ความสามารถ
ในการนําเสนอ
ผลงาน 

- ใหคําปรึกษา 
ชี้แนะและใหขอมูล
เพื่อการพัฒนา 
 - ใหเพื่อนชวย
เพื่อน 
- จัดกจิกรรมเสริม 
เชน เรียนรูเพิ่มเติม
จากครูตนแบบ /
ครูดี 
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วิชา   การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู 
  รหัส คําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 
  1043101 วิจัย แกปญหาเพ่ือพัฒนาผูเรียน สรางนวัตกรรมเพ่ือพัฒนาการเรียนรูของผูเรียนท่ีสอดคลองกับธรรมชาติของสาขาวิชาเอก บริบทความ

แตกตางหลากหลายของผูเรียน ผูเรียนท่ีมีความตองการพิเศษ โดยการศึกษา วิเคราะหสภาพปญหาและความตองการในการพัฒนาของผูเรียน
ในชั้นเรียน ออกแบบการวิจัยโดยประยุกตใชหลักการ แนวคิด ทฤษฎีทางการวิจัย จรรยาบรรณของนักวิจัย การสรางและหาคุณภาพเครื่องมือ
วิจัย ประยุกตใชเทคโนโลยีดิจิทัลในการสรางนวัตกรรมในการวิจัยเพ่ือแกปญหาและพัฒนาผูเรียน นวัตกรรมท่ีสอดคลองกับบริบทของชุมชน 
เพ่ือใหสามารถนําผลการวิจัยไปใชในการพัฒนาการจัดการเรียนรู และพัฒนาผูเรียน และใชการสะทอนคิดไปประยุกตใชในการพัฒนาตนเองใน
การเปนครูท่ีดี  มีความรอบรู และทันสมัยตอความเปลี่ยนแปลง 
 

3(2-2-5) 

สมรรถนะ
หลัก 

สมรรถนะรอง
และยอย  (ถา

มี) 

คําอธิบาย
สมรรถนะรอง 

หรือยอย 

ตัวบงชี้ของ
สมรรถนะหลัก

และเกณฑ 
การผาน 

ตัวบงชี้ของ
สมรรถนะรองหรือ
ยอยและเกณฑการ

ผาน 

เนื้อหา 
(เขียนเปนขอๆ 

ประกอบดวยหัวขอ
และคําอธิบาย 
พอสังเขป) 

แนวการจัด
กิจกรรมการเรียนรู

เพ่ือใหเกิด
สมรรถนะ 

(รายละเอียดดาน
ทายตาราง)** 

สื่อและ/
หรือแหลง

เรียนรู 

วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

วิธีการสะทอน
ผลกลับใหผูเรียน
(ตามหลักการ
ประเมินผล

สะทอนผลและ
พัฒนา) 

สมรรถนะหลัก
ที่ 1  
มีความรูและ
ประสบการณ
วิชาชีพ 
 
 
 
 
 

สมรรถนะรอง 
ที่ 1.4  
ใชความรูการวัด
ประเมินผลการ
เรียนรู และการ
วิจัยเพือ่แกปญหา
และพัฒนาผูเรียน 
 
 

1. อธิบายมโนทัศน
เร่ืองการวิจัยเพือ่
พัฒนาการเรียนรูของ
ผูเรียน 
 
2. ออกแบบนวัตกรรม
เพื่อพัฒนาการเรียนรู
ของผูเรียน 
 
 

1. สามารถทําวิจัยเพือ่
พัฒนาการเรียนรูของ
ผูเรียน 
 
2. ใชกระบวนการวิจยั
ในการสรางนวัตกรรม
เพื่อพัฒนาการเรียนรู
และแกปญหาผูเรียน 
 

1.1 อธิบาย วิเคราะห
หลักการ แนวคิด ทฤษฎ ี
ในการวิจยัและออกแบบ
การวิจยั การสรางและ
หาคุณภาพเคร่ืองมือวิจยั 
และจรรยาบรรณนักวิจัย 
 
1.2 สามารถรวบรวม 
วิเคราะหขอมูลการเรียนรู
ของผูเรียน 
 
1.3 สามารถ วิเคราะห 
สังเคราะหแนวคิด  

1. หลักการ แนวคิด ทฤษฎ ี
ในการวิจยั 
 
2. ออกแบบการวิจยั  
การสรางและหาคุณภาพ
เคร่ืองมือวิจัย 
 
3. สถิติ และการวิเคราะห
ขอมูล  
 
4. จรรยาบรรณนักวิจยั 
5. การเขียนรายงานการ
วิจัย 

- การเรียนรูเชิง
ประสบการณ 
- การศึกษารายกรณี 
- การสะทอนผล 

- ฐานขอมูล
วิจัย 
- โรงเรียน 
- หนังสือ ตํารา 
เกี่ยวกบัการ
วิจัย 

- ความสนใจและ
ความมุงมั่นใน
การปฏิบัติงาน 
- ตรวจรายงาน
การวิจยั 
- สังเกต
พฤติกรรมการ
ทํางานกลุม 
- ประเมินจาก
การนําเสนอ
ผลงานการวิจยั 

- รายงาน
ความกาวหนา
รายบุคคลในแตละ
คร้ังที่จัดกิจกรรม
ดวยการพูดคุย  
บันทึกแจงผลการ
ประเมินในแตละ
ระยะ 
 
-การสะทอนผล
การรวมกจิกรรม 
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สมรรถนะ
หลัก 

สมรรถนะรอง
และยอย  (ถา

มี) 

คําอธิบาย
สมรรถนะรอง 

หรือยอย 

ตัวบงชี้ของ
สมรรถนะหลัก

และเกณฑ 
การผาน 

ตัวบงชี้ของ
สมรรถนะรองหรือ
ยอยและเกณฑการ

ผาน 

เนื้อหา 
(เขียนเปนขอๆ 

ประกอบดวยหัวขอ
และคําอธิบาย 
พอสังเขป) 

แนวการจัด
กิจกรรมการ

เรียนรูเพ่ือใหเกิด
สมรรถนะ 

(รายละเอียดดาน
ทายตาราง)** 

สื่อและ/
หรือแหลง

เรียนรู 

วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

วิธีการสะทอน
ผลกลับใหผูเรียน
(ตามหลักการ

ประเมินผลสะทอน
ผลและพัฒนา) 

สมรรถนะหลักที ่
3 
มีความสามารถ 
ในการจัดการ 
เรียนรู 

สมรรถนะรอง 
ที่ 3.5  
วิจัย สราง
นวัตกรรมและ
ประยุกตใช
เทคโนโลยีดิจิทัล 
ใหเกิดประโยชน
ตอการเรียนรูของ
ผูเรียน 

3. ประยุกตใช
เทคโนโลยีดิจิทัล ให
เกิดประโยชนตอการ
เรียนรูของผูเรียน 

3. ประยุกตใช
เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อ
พัฒนาการเรียนรูของ
ผูเรียน 
 
การผานสมรรถนะตอง
ผานทุกตัวบงชี้อยูใน
ระดับดี 
 

นวัตกรรมเพื่อพัฒนาการ
เรียนรู 
 
1.4 สามารถทําวจิัยเพื่อ
แกปญหาและพัฒนาผูเรียน
รายกรณี 
 
1.5 สามารถออกแบบวิจัย
และสรางนวัตกรรมที่บูรณา
การเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อ
แกปญหาและพัฒนาผูเรียนที่
เหมาะสมกับสาขาวิชาเอก 
 
1.6 สามารถเขยีนรายงาน
การวิจยั 
 
1.7 มีจรรยาบรรณของ
นักวิจยัการผานสมรรถนะ
ตองผานทุกตัวบงชี้อยูใน
ระดับดี 

    - ใหคําปรึกษา 
ชี้แนะและใหขอมูล
เพื่อการพัฒนา 
 
- ใหเพื่อนชวย
เพื่อน 
 
- จัดกจิกรรม 
Research 
Conferece 
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วิชา   จิตวิทยาสําหรับครู 
  รหัส คําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 
  1051201 วิเคราะห แกปญหา ประยุกตใชความรูทางจิตวิทยาสําหรับการจัดการเรียนรูเพ่ือพัฒนาผูเรียนตามศักยภาพและชวงวัย  ผูเรียนท่ีมีความ

ตองการจําเปนพิเศษ โดยใชหลักการ แนวคิด ทฤษฎีทางจิตวิทยาพัฒนาการ จิตวิทยาการศึกษา และจิตวิทยาใหคําปรึกษา ทักษะสมองเพ่ือ
การเรียนรู  การสงเสริมพัฒนาการและการเรียนรูของผูเรียนตามชวงวัย เด็กท่ีมีความตองการจําเปนพิเศษ แนวทางการใหคําแนะนํากับ
ผูปกครองเก่ียวกับการสงเสริมพัฒนาการของผูเรียน การศึกษารายกรณี การสะทอนคิด เพ่ือใหสามารถออกแบบดูแลชวยเหลือ และพัฒนา
ผูเรียนเปนรายบุคคลตามศักยภาพ มุงม่ันพัฒนาผูเรียนดวยจิตวิญญาณความเปนครู รายงานผลการพัฒนาคุณภาพผูเรียนไดอยางเปนระบบ  
ใหขอมูลยอนกลับแกผูปกครองและผูเก่ียวของเพ่ือสรางความรวมมือในการพัฒนาผูเรียน และใชการสะทอนคิดเพ่ือนําไปประยุกตใชในการ
พัฒนาตนเองในการเปนครูท่ีดี  มีความรอบรู ทันสมัย และทันตอการเปลี่ยนแปลง 
 

3(2-2-5) 

สมรรถนะ
หลัก 

สมรรถนะรอง
และยอย  (ถา

มี) 

คําอธิบาย
สมรรถนะรอง 

หรือยอย 

ตัวบงชี้ของ
สมรรถนะหลัก

และเกณฑ 
การผาน 

ตัวบงชี้ของ
สมรรถนะรองหรือ
ยอยและเกณฑการ

ผาน 

เนื้อหา 
(เขียนเปนขอๆ 

ประกอบดวยหัวขอ
และคําอธิบาย 
พอสังเขป) 

แนวการจัด
กิจกรรมการ

เรียนรูเพ่ือใหเกิด
สมรรถนะ 

(รายละเอียดดาน
ทายตาราง)** 

สื่อและ/หรือ
แหลงเรียนรู 

วิธีการวัด
และ

ประเมินผล 

วิธีการสะทอน
ผลกลับใหผูเรียน 

(ตามหลักการ
ประเมินผลสะทอน

ผลและพัฒนา) 
สมรรถนะหลัก
ที่ 1  
มีความรูและ
ประสบการณ
วิชาชีพ 

สมรรถนะรอง 
ที่ 1.2  
ประยุกตใชจิตวิทยา
พัฒนาการ จิตวิทยา
การศึกษาและ
จิตวิทยาใหคํา 
ปรึกษาในการ
วิเคราะหและพัฒนา
ผูเรียนตามศักยภาพ 
 
 

สามารถเขาใจพัฒนา 
การของผูเรียน โดยใช
จิตวิทยาสําหรับครู
และสนับสนุนการ
เรียนรูของผูเรียนให
เต็มศักยภาพมีทกัษะ
การใหบริการและ
ชวยเหลือผูเรียน 

 

1.  ออกแบบการ
จัดการเรียนรูที่
บูรณาการองค
ความรูทางจิตวิทยา
สําหรับครูเพื่อ
พัฒนาการเรียนรู
ของผูเรียน 
 

2.สามารถสนับสนุน
การเรียนรูของ
ผูเรียนใหเต็ม
ศักยภาพ 

1.1 สามารถเขาใจ พัฒนา 
การผูเรียนในแตละวยั 
 
1.2 สามารถวิเคราะห 
จุดเดน ปญหา และ
ออกแบบวธิีการพัฒนาการ
ผูเรียน 
 
1.3 สามารถสงเสริม
พัฒนาการของผูเรียน 
 

• ความหมายของ
จิตวิทยาพัฒนาการ 

• ความสําคัญของ
จิตวิทยาพัฒนาการ 

• หลักของพัฒนาการ 
พัฒนาการของมนุษย 
• พัฒนาการและ

พฤติกรรมดานตางๆ
ระดับอนุบาลหรือ 

 

- กิจกรรมรูจักตน เอง 
รูจักครอบครัว 
- วเิคราะหกรณี
ตัวอยาง 
- สังเคราะห
แนวความคิด 
- ศึกษา สังเกต ใน
สภาพจริงโดย
ปฏิบัติงานเปนทีม 
- ออกแบบและจัด
กิจกรรมผูเรียนแตละวยั 

- ส่ือบุคคล 
- กรณีศึกษา 
- โรงเรียน 
- ชุมชน 
- สถานการณ
จริง 
- ศึกษาดูงาน 
- คลิปวิดีโอ 
 

1.ประเมินจาก
คําถาม-ตอบ 
และการรายงาน
ในชั้นเรียน 
ระหวางที่มีการ
จัดกิจกรรมการ
เรียนการสอน 

2. ประเมินจาก
การเขียนรายงาน
การศึกษา 

- รายงาน
ความกาวหนา
รายบุคคลในแตละ
คร้ังที่จัดกิจกรรม
ดวยการพูดคุย  
บันทึกแจงผลการ
ประเมินในแตละ
ระยะ 
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สมรรถนะ
หลัก 

สมรรถนะรอง
และยอย  (ถา

มี) 

คําอธิบาย
สมรรถนะรอง 

หรือยอย 

ตัวบงชี้ของ
สมรรถนะหลัก

และเกณฑ 
การผาน 

ตัวบงชี้ของ
สมรรถนะรองหรือ
ยอยและเกณฑการ

ผาน 

เนื้อหา 
(เขียนเปนขอๆ 

ประกอบดวยหัวขอ
และคําอธิบาย 
พอสังเขป) 

แนวการจัด
กิจกรรมการ

เรียนรูเพ่ือใหเกิด
สมรรถนะ 

(รายละเอียดดาน
ทายตาราง)** 

สื่อและ/หรือ
แหลงเรียนรู 

วิธีการวัด
และ

ประเมินผล 

วิธีการสะทอน
ผลกลับใหผูเรียน 

(ตามหลักการ
ประเมินผลสะทอน

ผลและพัฒนา) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สมรรถนะหลัก
ที่ 2 
สามารถปฏบิัติ
หนาที่ครู 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สมรรถนะรอง 
ที่ 2.5  
พัฒนาตนเองใหมี
ความรอบรู ทันสมัย
และทันตอการ
เปล่ียนแปลง 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.4 สามารถให
คําแนะนํา กับผูปกครอง
เกี่ยวกบั 
การสงเสริมของผูเรียน 
 
 
 
 
 
 
2.1. สามารถเขาใจ
แนวคิด ทฤษฎี ที่
เกี่ยวของกับการเรียนรู 
 
2.2. สามารถวิเคราะห
จุดเดน  ปญหาและ
ออกแบบวธิีการเรียนรูที่
เหมะสมกับผูเรียน 
 
2.3. สามารถสงเสริม 
สนับสนุนการเรียนรูของ
ผูเรียนในแตละวัย2.4. 
สามารถใหคําแนะนาํกับ
ผูปกครองเกี่ยวกบั 
 

ระดับปฐมวัย  
-ระดับประถมศึกษา  
- ระดับมัธยมศึกษา 
• ทฤษฎีพัฒนาการทาง

สติปญญาของพีอาเจต  
(Piaget)   
วิกอทสกี้(Vygotsky) 

• ทฤษฎีจิตวิเคราะห
ของฟรอยด 

• ทฤษฎีจิตสังคมของอีริก
สัน 

• ทฤษฎีการเรียนรูทาง
สังคมของแบนดูรา 

• ทฤษฎีพัฒนาการทาง
จริยธรรมของโคลเบิรก 

• วิธีการศึกษาและ
ประเมินพัฒนาการ
มนุษย 

• ธรรมชาติและ
พัฒนาการแตละวัย 

• วิธีการสงเสริม
พัฒนาการมนุษยแตละ
ชวงวัย 
 

- จัดกจิกรรมการเรียนรู
โดยใชปญหาเปนฐาน 
PBL 
- วิเคราะหตัวอยาง
กรณีศึกษา 
-  สังเคราะหตัวอยาง
กรณีศึกษาวธิีการแกไข
ปญหาการเรียนรู 
- กิจกรรมการเรียนรู
วิธีการเรียนรูของ
นักเรียน 
- กิจกรรมการแนะแนว
และใหคํา ปรึกษาเชิง
จิตวิทยา 
-ออกแบบและจัด
กิจกรรมแนะแนว 
-ออกแบบและจัด 

 สังเกตผูเรียน
เปนายบคุคล
เชื่อมโยงความรู
ทฤษฎี
พัฒนาการของ
ผูเรียนในวัย
ตางๆได 

3. ประเมินจาก
กระบวน การ
ทํางานและ
ผลสําเร็จของ
งานที่แสดงให
เหน็ถึงความ
รับผิดชอบและ
การทํางานเปน
ทีม 

4. ประเมินจาก
รายงานและ
การนําเสนอ
การศึกษา 

-การสะทอนผล
การรวมกจิกรรม 
- ใหคําปรึกษา 
ชี้แนะและใหขอมูล
เพื่อการพัฒนา 

 - ใหเพื่อนชวย
เพื่อน 

- จัดกจิกรรมเสริม 
เชน เรียนรูเพิ่มเติม
จากครูตนแบบ 
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สมรรถนะ
หลัก 

สมรรถนะรอง
และยอย  (ถา

มี) 

คําอธิบาย
สมรรถนะรอง 

หรือยอย 

ตัวบงชี้ของ
สมรรถนะหลัก

และเกณฑ 
การผาน 

ตัวบงชี้ของ
สมรรถนะรองหรือ
ยอยและเกณฑการ

ผาน 

เนื้อหา 
(เขียนเปนขอๆ 

ประกอบดวยหัวขอ
และคําอธิบาย 
พอสังเขป) 

แนวการจัด
กิจกรรมการ

เรียนรูเพ่ือใหเกิด
สมรรถนะ 

(รายละเอียดดาน
ทายตาราง)** 

สื่อและ/หรือ
แหลงเรียนรู 

วิธีการวัด
และ

ประเมินผล 

วิธีการสะทอน
ผลกลับใหผูเรียน 

(ตามหลักการ
ประเมินผลสะทอน

ผลและพัฒนา) 
   3. สามารถใหบริการ

และชวยเหลือผูเรียน
และผูเรียนผูที่มี
ความตองการพิเศษ 
การผานสมรรถนะ
ตองผานตัวบงชี้ของ
สมรรถนะในระดับดี  
 

การสงเสริการเรียนรูของ
ผูเรียน 
 
3.1. สามารถเขาใจ
ปรัชญา แนวคิดและ
หลักการใหบริการและ
ชวยเหลือผูเรียนและ
ผูเรียนที่มีความตองการ
พิเศษ   
 
3.2. สามารถวิเคราะห
จุดเดน ปญหาและ
ออกแบบชวยเหลือ
ผูเรียนตามแนวทางของ
การแนะแนวและการ
ปรึกษาเชิงจิตวิทยา 
 
3.3. สามารถสงเสริม 
สนับสนุนการปรับตัว
เกี่ยวกบัชีวิตและสังคม  
การเรียนนําไปสูการ
วางแผนชีวิตและอาชพี 
 
 
 

• ทฤษฎีการเรียนรู 
- จิตวิทยาแนว
พฤติกรรมนิยม 
- จิตวิทยาแนวปญญา
นิยม 
-  จิตวิทยาแนวมนุษย
นิยม 
- ทฤษฎีโมเดล
กระบวนการจัดการ
เรียนรู 
- ลักษณะของการ
เรียนรู 

• - วธิีสงเสริมการเรียนรู
การแนะแนว 

- ความหมายและ ความ 
สําคัญของการแนะแนว 

- หลักการของการแนะ
แนว    
-ประเภทของการแนะ
แนว 

 

กิจกรรมการให
คําปรึกษาเชิง
จิตวิทยา 

 สังเกตผูเรียน
เปนรายบคุคล 

5. ประเมินจาก
จกรรม/
โครงการความ
รวมมือกับ
ผูปกครอง 
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สมรรถนะ
หลัก 

สมรรถนะรอง
และยอย  (ถา

มี) 

คําอธิบาย
สมรรถนะรอง 

หรือยอย 

ตัวบงชี้ของ
สมรรถนะหลัก

และเกณฑ 
การผาน 

ตัวบงชี้ของ
สมรรถนะรองหรือ
ยอยและเกณฑการ

ผาน 

เนื้อหา 
(เขียนเปนขอๆ 

ประกอบดวยหัวขอ
และคําอธิบาย 
พอสังเขป) 

แนวการจัด
กิจกรรมการ

เรียนรูเพ่ือใหเกิด
สมรรถนะ 

(รายละเอียดดาน
ทายตาราง)** 

สื่อและ/หรือ
แหลงเรียนรู 

วิธีการวัด
และ

ประเมินผล 

วิธีการสะทอน
ผลกลับให

ผูเรียน 
(ตามหลักการ
ประเมินผล

สะทอนผลและ
พัฒนา) 

    
 
 
 
 
 
 

3.4. มีทักษะการใหขอ 
มูลเกี่ยวกบัการปรับตัว 
ดานชีวิต สังคม การ
เรียน และการวางแผนสู
อาชีพ แกผูปกครองและ
ผูเกี่ยวของ 
 
3.5 สามารถออกแบบ 
คําแนะนํากบัผูปกครอง
เกี่ยวกบัการสงเสริการ
เรียนรูของผูเรียน 
 
3.6 สามารถออกแบบ 
วิธีการและฝกปฏิบัติการ
จัดกิจกรรมสําหรับ
ผูเรียนที่มีความตองการ
พิเศษการผานสมรรถนะ
ตองผานตัวบงชี้ของ
สมรรถนะในระดับดี 
- มีกิจกรรม/โครงการ
ความรวมมือกับ
ผูปกครอง 

• บริการของงานแนะแนว 

• มนุษย 
• ธรรมชาติและพัฒนา 

การแตละวยั 

• วิธีการสงเสริมพัฒนา 
การมนุษยแตละ 
ชวงวัย 

• ความสําคัญของการ
แนะแนว  

• หลักการของการแนะ
แนว   -ประเภทของ
การแนะแนว 

• บริการของงานแนะแนว 

• วิธีการใหคําปรึกษา
และการใหการ
ชวยเหลือผูเรียน 

• วิธีและเคร่ืองมือใน
การศึกษาผูเรียน
และผูเรียนที่มีความ
ตองการพิเศษ 

กระบวนการดูแล
ชวยเหลือผูเรียนและ 
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สมรรถนะ
หลัก 

สมรรถนะรอง
และยอย  (ถา

มี) 

คําอธิบาย
สมรรถนะรอง 

หรือยอย 

ตัวบงชี้ของ
สมรรถนะหลัก

และเกณฑ 
การผาน 

ตัวบงชี้ของ
สมรรถนะรองหรือ
ยอยและเกณฑการ

ผาน 

เนื้อหา 
(เขียนเปนขอๆ 

ประกอบดวยหัวขอ
และคําอธิบาย 
พอสังเขป) 

แนวการจัด
กิจกรรมการ

เรียนรูเพ่ือใหเกิด
สมรรถนะ 

(รายละเอียดดาน
ทายตาราง)** 

สื่อและ/หรือ
แหลงเรียนรู 

วิธีการวัด
และ

ประเมินผล 

วิธีการสะทอนผล
กลับใหผูเรียน 
(ตามหลักการ

ประเมินผลสะทอน
ผลและพัฒนา) 

สมรรถนะหลัก
ที่ 4 
มีความ 
สามารถในการ
สรางความ 
สัมพันธกับ
ผูปกครองและ
ชุมชน 

สมรรถนะรอง 
ที่ 4.1  
รวมมือกับผูปกครอง
ในการพัฒนาและ
แกปญหาผูเรียนให
คุณลักษะที่พึง
ประสงค 

1. วางแผนและ
รวมมือกับผูปกครอง
ในการพัฒนาและ
แกปญหาผูเรียน 

2. จัดกิจกรรมเพื่อ
สรางเครือขายความ
รวมมือกับผูปกครอง
และชุมชนในการ
สนับสนุนการเรียนรู
ของผูเรียน 

1.สามารถออกแบบ
กระบวนการ พัฒนา
และแกปญหาผูเรียน
รวมกับผูปกครอง 
2.ออกแบบและจัด
กิจกรรมเพื่อสราง
เครือขายความ
รวมมือกับผูปกครอง
และชุมชนในการ
สนับสนุนการเรียนรู
ของผูเรียน 

ในการพัฒนาและ
แกปญหาผูเรียน 
- มีเครือขายความ
รวมมือกับผูปกครอง 
และชุมชนในการ
สนับสนุนการเรียนรูของ
ผูเรียน 
การผานสมรรถนะตอง
ผานตัวบงชี้ของ
สมรรถนะในระดับดี 
 
 

- ผูเรียนที่มีความตองการ
พิเศษ 

- การใหคําปรึกษาแก
ผูเรียน ครู และ
ผูเกี่ยวของ 

- เทคนิคที่ใชในกระบวน 
การใหคําปรึกษา 

- บทบาทของผูปกครองที่  
  มีตอการพัฒนาและ 
  แกปญหาผูเรียน 

-  การสรางความรวมมือ
ในการพัฒนาผูเรียน
ระหวางครู ผูปกครอง
และชุมชน 

 

    

 

 

 

 

 

 



มคอ.2  มรรพ.   

                                                                                                                          หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (4 ป) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562             หนา  245 
 

สมรรถนะรายวิชาชีพครู 
 

สมรรถนะหลัก สมรรถนะรอง รายวิชา 

สมรรถนะหลักท่ี 2  สามารถปฏิบัติหนาท่ีครู 

 

 

สมรรถนะหลักท่ี 5 ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของ
วิชาชีพ 

สมรรถนะรองท่ี 2.1  มุงม่ันพัฒนาผูเรียนดวยจิต
วิญญาณความเปนครู 
 

สมรรถนะรองท่ี 2.2 ประพฤติตนแบบอยางท่ีดี มี
คุณธรรม จริยธรรมและเปนพลเมืองท่ีเขมแข็ง 
 

สมรรถนะรองท่ี 2.5  พัฒนาตนเองใหมีความรอบรู 
ทันสมัยและทันตอการเปลี่ยนแปลง 

สมรรถนะรองท่ี 5.1  ประพฤติ ปฏิบัติตนตาม
จรรยาบรรณของวิชาชีพ 

คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และจิต
วิญญาณความเปนครู 

สมรรถนะหลักท่ี 1  มีความรูและประสบการณวิชาชีพ 
 

 
สมรรถนะหลักท่ี 2  สามารถปฏิบัติหนาท่ีครู 
 

สมรรถนะหลักท่ี 4 มีความสามารถในการสราง
ความสัมพันธกับผูปกครองและชุมชน 

สมรรถนะรองท่ี 1.2 ประยุกตใชจิตวิทยาพัฒนาการ 
จิตวิทยาการศึกษาและจิตวิทยาใหคําปรึกษาในการ
วิเคราะหและพัฒนาผูเรียนตามศักยภาพ 
 

สมรรถนะรองท่ี 2.5 พัฒนาตนเองใหมีความรอบรู 
ทันสมัยและทันตอการเปลี่ยนแปลง 
 

สมรรถนะรองท่ี 4.1 รวมมือกับผูปกครองในการพัฒนา
และแกปญหาผูเรียนใหคุณลักษะท่ีพึงประสงค 

จิตวิทยาสําหรับครู 
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สมรรถนะหลัก สมรรถนะรอง รายวิชา 

สมรรถนะหลักท่ี 1 มีความรูและประสบการณวิชาชีพ 
 

 
สมรรถนะหลักท่ี 3 มีความสามารถในการจัดการเรียนรู 

สมรรถนะรองท่ี 1.3 บูรณาการความรู เนื้อหาวิชา 
หลักสูตร ศาสตรการสอน และเทคโนโลยีดิจิทัลในการ
จัดการเรียนรู 
 

สมรรถนะรองท่ี 3.1 พัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนรู  
สื่อ การวัดและประเมินผลการเรียนรู 
 

การพัฒนาหลักสูตร 

สมรรถนะหลักท่ี 1 มีความรูและประสบการณวิชาชีพ 
 

 
สมรรถนะหลักท่ี 2 สามารถปฏิบัติหนาท่ีครู 
 
 

 

สมรรถนะหลักท่ี 3  มีความสามารถในการจัดการเรียนรู 

สมรรถนะรองท่ี 1.3  บูรณาการความรู เนื้อหาวิชา 
หลักสูตร ศาสตรการสอน และเทคโนโลยีดิจิทัลในการ
จัดการเรียนรู 
 

สมรรถนะรองท่ี 2.3 สงเสริมการเรียนรู เอาใจใส และ
ยอมรับความแตกตางของผูเรียนแตละบุคคล 
 

สมรรถนะรองท่ี 2.5  พัฒนาตนเองใหมีความรอบรู 
ทันสมัยและทันตอการเปลี่ยนแปลง 
 

สมรรถนะรองท่ี3.2  วางแผนและจัดการเรียนรูท่ีสามารถ
พัฒนาผูเรียนใหมีปญญารูคิดและมีความเปนนวัตกร 
 

สมรรถนะรองท่ี3.4 จัดกิจกรรมและสรางบรรยากาศ 
การเรียนรูใหผูเรียนมีความสุขในการเรียนโดยตระหนัก 
ถึงสุขภาวะของผูเรียน 
 

วิทยาการจัดการเรียนรู  1 
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สมรรถนะหลักท่ี 1 มีความรูและประสบการณวิชาชีพ 
 

 
สมรรถนะหลักท่ี 2 สามารถปฏิบัติหนาท่ีครู 
 
 

 

สมรรถนะหลักท่ี 3  มีความสามารถในการจัดการเรียนรู 

สมรรถนะรองท่ี 1.3  บูรณาการความรู เนื้อหาวิชา 
หลักสูตร ศาสตรการสอน และเทคโนโลยีดิจิทัลในการ
จัดการเรียนรู 
 

สมรรถนะรองท่ี 2.3 สงเสริมการเรียนรู เอาใจใส และ
ยอมรับความแตกตางของผูเรียนแตละบุคคล 
 

สมรรถนะรองท่ี 2.5  พัฒนาตนเองใหมีความรอบรู 
ทันสมัยและทันตอการเปลี่ยนแปลง 
 

สมรรถนะรองท่ี 3.2  วางแผนและจัดการเรียนรูท่ีสามารถ
พัฒนาผูเรียนใหมีปญญารูคิดและมีความเปนนวัตกร 
 

สมรรถนะรองท่ี 3.4 จัดกิจกรรมและสรางบรรยากาศการ
เรียนรูใหผูเรียนมีความสุขในการเรียนโดยตระหนักถึงสุข
ภาวะของผูเรียน 
 

วิทยาการจัดการเรียนรู  2 

สมรรถนะหลักท่ี 1 มีความรูและประสบการณวิชาชีพ 
 

 

สมรรถนะหลักท่ี 2 สามารถปฏิบัติหนาท่ีครู 

สมรรถนะรองท่ี 1.4 ใชความรูการวัดประเมินผล 
การเรียนรู และการวิจัยเพ่ือแกปญหาและพัฒนาผูเรียน 

สมรรถนะรองท่ี 2.3 สงเสริมการเรียนรู เอาใจใส และ
ยอมรับความแตกตางของผูเรียนแตละบุคคล 
 

สมรรถนะรองท่ี 2.5พัฒนาตนเองใหมีความรอบรู 
ทันสมัยและทันตอการเปลี่ยนแปลง 
 

การวัดและประเมินผลการเรียนรู 
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สมรรถนะหลัก สมรรถนะรอง รายวิชา 

สมรรถนะหลักท่ี 1 มีความรูและประสบการณวิชาชีพ 
 

 
สมรรถนะหลักท่ี 2 สามารถปฏิบัติหนาท่ีครู 
 

สมรรถนะหลักท่ี 3 มีความสามารถในการจัดการเรียนรู 

สมรรถนะรองท่ี 1.3  บูรณาการความรู เนื้อหาวิชา 
หลักสูตร ศาสตรการสอน และเทคโนโลยีดิจิทัลในการ
จัดการเรียนรู 
 

สมรรถนะรองท่ี 2.5 พัฒนาตนเองใหมีความรอบรู 
ทันสมัยและทันตอการเปลี่ยนแปลง 
 

สมรรถนะรองท่ี 3.5 วิจัย สรางนวัตกรรม และ
ประยุกตใชเทคโนโลยีดิจิทัล ใหเกิดประโยชนตอการ
เรียนรูของผูเรียน 
 

นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการ
สื่อสารการศึกษาและการเรียนรู 

สมรรถนะหลักท่ี 1 มีความรูและประสบการณวิชาชีพ 

 
สมรรถนะหลักท่ี 3 มีความสามารถในการจัดการเรียนรู 

สมรรถนะรองท่ี 1.4 ใชความรูการวัดประเมินผลการ
เรียนรู และการวิจัยเพ่ือแกปญหาและพัฒนาผูเรียน 

สมรรถนะรองท่ี 3.5 วิจัย สรางนวัตกรรมและประยุกตใช
เทคโนโลยีดิจิทัล ใหเกิดประโยชนตอการเรียนรูของ
ผูเรียน 

การวิจัยและพัฒนานวตักรรมการเรียนรู 

สมรรถนะหลักท่ี 1 มีความรูและประสบการณวิชาชีพ 

 

สมรรถนะรองท่ี 1.5 สามารถใชภาษาไทยเพ่ือการ
สื่อสารและใชเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการศึกษา 

ภาษาและการสื่อสาร 
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สมรรถนะหลัก สมรรถนะรอง รายวิชา 

สมรรถนะหลักท่ี 1 มีความรูและประสบการณวิชาชีพ 

 
สมรรถนะหลักท่ี 2 สามารถปฏิบัติหนาท่ีครู 

 
สมรรถนะหลักท่ี 4 ความสัมพันธกับผูปกครองและชุมชน 

สมรรถนะรองท่ี1.6 ออกแบบ ดําเนินการเก่ียวกับงาน
ประกันคุณภาพการศึกษา 

สมรรถนะรองท่ี 2.5 พัฒนาตนเองใหมีความรอบรู 
ทันสมัยและทันตอการเปลี่ยนแปลง 

สมรรถนะรองท่ี 4.2  สรางเครือขายความรวมมือกับ
ผูปกครองและชุมชนเพ่ือสนับสนุนการเรียนรูท่ีมีคุณภาพ
ของผูเรียน 

การบริหารการศึกษาและการประกันคุณภาพ
การศึกษา 
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ตารางความสัมพันธระหวางความสามารถโดยรวม สมรรถนะหลักและรายวิชาของแตละช้ันป  กลุมวิชาเอกเคมี 
 

ความสามารถโดยรวมของนักศึกษา 
 ชั้นปท่ี 1 

ความสามารถโดยรวมของนักศึกษา 
ชั้นปท่ี 2 

ความสามารถโดยรวมของนักศึกษา 
ชั้นปท่ี 3 

ความสามารถโดยรวมของนักศึกษา 
ชั้นปท่ี 4 

นักศึกษาครู (Student Teacher) 
นักศึกษามีความรู ทักษะปฏิบัติการทาง

วิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

ผูชวยสอน (Teacher Assistant) 
ผูชวยสอนท่ีชวยจัดการเรยีนรูทางเคม ี

ผูสอนรวม (Co-teacher) 
เปนผูสอนรวมท่ีรวมจัดการเรยีนรูเคมีในช้ันเรียน

ภายใตการกํากับของครูประจําการ 

ครูผูสอน (Teacher) 
เปนครผููสอนเคมีเทียบเทาครูประจําการ 

 
สมรรถนะหลัก สมรรถนะรอง สมรรถนะยอย สมรรถนะหลัก สมรรถนะรอง สมรรถนะยอย สมรรถนะหลัก สมรรถนะรอง สมรรถนะยอย สมรรถนะหลัก สมรรถนะรอง สมรรถนะยอย 
สมรรถนะหลัก
ที่ 1 :   
สามารถอธิบาย
หลักการ 
ทฤษฎี เน้ือหา 
มโนทัศน และ 
มีทักษะปฏบิัติ
ทางคณิตศาสตร
และ
วิทยาศาสตร
พ้ืนฐาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สมรรถนะรอง 
ที่ 1.1 : 
อธิบายหลักการ
ทฤษฎี  เนื้อหา
มโนทัศนทาง
คณิตศาสตร 
 
สมรรถนะรอง 
ที่ 1.2 : 
มีทักษะปฏิบัติ
ทางคณิตศาสตร    
   
สมรรถนะรอง 
ที่ 1.3 : 
อธิบายหลักการ
ทฤษฎี  เนื้อหา
วิทยาศาสตร
พื้นฐาน  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สมรรถนะยอย
ที่ 1.3.1 :  
อธิบายหลักการ
ทฤษฎี  เนื้อหา
ชีววิทยาพื้นฐาน 
 
สมรรถนะยอย
ที่ 1.3.2 :  
อธิบายหลักการ
ทฤษฎี  เนื้อหา

สมรรถนะหลัก
ที่ 2 : 
สามารถอธิบาย
หลักการ 
ทฤษฎี เน้ือหา 
และมีทักษะ
ปฏิบตัิการทาง
เคม ี
โดยบูรณาการ
ขอบขายสาระ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สมรรถนะรองที่  
2.1 : 
อธิบายหลักการ 
ทฤษฎี เนื้อหา 
เคมี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สมรรถนะยอย
ที่ 2.1.1 : 
อธิบายหลักการ 
ทฤษฎี เนื้อหา
หลักเคม ี
 
สมรรถนะยอย
ที่ 2.1.2 : 
อธิบายหลักการ 
ทฤษฎี เนื้อหา
เคมีอินทรีย 
 
สมรรถนะยอย
ที่ 2.1.3 : 
อธิบายหลักการ 
ทฤษฎี เนื้อหา
เคมีอนินทรีย 
 
สมรรถนะยอย
ที่ 2.1.4 : 
อธิบายหลักการ 
ทฤษฎี เนื้อหา

สมรรถนะหลัก
ที่ 2 : 
สามารถอธิบาย
หลักการ 
ทฤษฎี เน้ือหา 
และมีทักษะ
ปฏิบตัิการทาง
เคมี 
โดยบูรณาการ
ขอบขายสาระ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สมรรถนะรอง   
ที่ 2.1 : 
อธิบายหลักการ 
ทฤษฎี เนื้อหา 
เคมี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สมรรถนะยอย  
ที่ 2.1.1 : 
อธิบายหลักการ 
ทฤษฎี เนื้อหา
หลักเคมี 
 
สมรรถนะยอย  
ที่ 2.1.2 : 
อธิบายหลักการ 
ทฤษฎี เนื้อหา
เคมีอินทรีย 
 
สมรรถนะยอย  
ที่ 2.1.3 : 
อธิบายหลักการ 
ทฤษฎี เนื้อหา
เคมีอนินทรีย 
 
สมรรถนะยอย  
ที่ 2.1.4 : 
อธิบายหลักการ 
ทฤษฎี เนื้อหา

สมรรถนะหลัก
ที่ 2 : 
สามารถอธิบาย
หลักการ 
ทฤษฎี เน้ือหา 
และมีทักษะ
ปฏิบตัิการทาง
เคม ี
โดยบูรณาการ
ขอบขายสาระ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สมรรถนะรอง   
ที่ 2.1 : 
อธิบายหลักการ 
ทฤษฎี เนื้อหา 
เคมี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สมรรถนะยอย 
ที่ 2.1.1 : 
อธิบายหลักการ 
ทฤษฎี เนื้อหา
หลักเคมี 
 
สมรรถนะยอย  
ที่ 2.1.2 : 
อธิบายหลักการ 
ทฤษฎี เนื้อหา
เคมีอินทรีย 
 
สมรรถนะยอย  
ที่ 2.1.3 : 
อธิบายหลักการ 
ทฤษฎี เนื้อหา
เคมีอนินทรีย 
 
สมรรถนะยอย  
ที่ 2.1.4 : 
อธิบายหลักการ 
ทฤษฎี เนื้อหา
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ความสามารถโดยรวมของนักศึกษา 
 ชั้นปท่ี 1 

ความสามารถโดยรวมของนักศึกษา 
ชั้นปท่ี 2 

ความสามารถโดยรวมของนักศึกษา 
ชั้นปท่ี 3 

ความสามารถโดยรวมของนักศึกษา 
ชั้นปท่ี 4 

นักศึกษาครู (Student Teacher) 
นักศึกษามีความรู ทักษะปฏิบัติการทาง

วิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

ผูชวยสอน (Teacher Assistant) 
ผูชวยสอนท่ีชวยจัดการเรยีนรูทางเคม ี

ผูสอนรวม (Co-teacher) 
เปนผูสอนรวมท่ีรวมจัดการเรยีนรูเคมีในช้ันเรียน

ภายใตการกํากับของครูประจําการ 

ครูผูสอน (Teacher) 
เปนครผููสอนเคมีเทียบเทาครูประจําการ 

 
สมรรถนะหลัก สมรรถนะรอง สมรรถนะยอย สมรรถนะหลัก สมรรถนะรอง สมรรถนะยอย สมรรถนะหลัก สมรรถนะรอง สมรรถนะยอย สมรรถนะหลัก สมรรถนะรอง สมรรถนะยอย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สมรรถนะหลัก
ที่ 2 : 
สามารถอธิบาย
หลักการ ทฤษฎี 
เน้ือหา และมี
ทักษะปฏบิัตกิาร 
ทางเคม ี
โดยบูรณาการ
ขอบขายสาระ 
 
 
 

 
สมรรถนะรอง 
ที่ 1.4 : 
มีทักษะ
ปฏิบัติการทาง
วิทยาศาสตร
พื้นฐาน 
 
 
 
 
 
 
สมรรถนะรองที่  
2.1 : 
อธิบายหลักการ 
ทฤษฎี เนื้อหา 
เคมี 
 
 
 
 
 
 
 

ฟสิกสพื้นฐาน 
สมรรถนะยอย
ที่ 1.4.1 :  
มีทักษะ
ปฏิบัติการทาง
ชีววิทยาพื้นฐาน 
 
สมรรถนะยอย
ที่ 1.4.2 : 
มีทักษะ
ปฏิบัติการทาง
ฟสิกสพื้นฐาน 
 
สมรรถนะยอย
ที่ 2.1.1 : 
อธิบายหลักการ 
ทฤษฎี เนื้อหา
หลักเคมี 
 
สมรรถนะยอย
ที่ 2.1.7 : 
อธิบายหลักการ 
ทฤษฎี เนื้อหา
ในความ
ปลอดภัยทาง

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สมรรถนะรอง 
ที่ 2.2 :  
มีทักษะ
ปฏิบัติการเคมี

เคมีเชิงฟสิกส 
สมรรถนะยอย
ที่ 2.1.5 : 
อธิบายหลักการ 
ทฤษฎี เนื้อหา
เคมีวิเคราะห 
 
สมรรถนะยอย
ที่ 2.1.6 : 
อธิบายหลักการ 
ทฤษฎี เนื้อหา
ชีวเคมี 
 
สมรรถนะยอย
ที่ 2.1.7 : 
อธิบายหลักการ 
ทฤษฎี เนื้อหา
ในความ
ปลอดภัยทาง
เคมี 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สมรรถนะรอง   
ที่ 2.2 :  
มีทักษะ
ปฏิบัติการเคมีได
อยางถูกตอง 

เคมีเชิงฟสิกส 
สมรรถนะยอย  
ที่ 2.1.5 : 
อธิบายหลักการ 
ทฤษฎี เนื้อหา
เคมีวเิคราะห 
 
สมรรถนะยอย  
ที่ 2.1.6 : 
อธิบายหลักการ 
ทฤษฎี เนื้อหา
ชีวเคมี 
 
สมรรถนะยอย  
ที่ 2.1.7 : 
อธิบายหลักการ 
ทฤษฎี เนื้อหาใน
ความปลอดภยั
ทางเคมี 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สมรรถนะรอง   
ที่ 2.2 :  
มีทักษะ
ปฏิบัติการเคมีได
อยางถูกตอง 

เคมีเชิงฟสิกส 
สมรรถนะยอย  
ที่ 2.1.5 : 
อธิบายหลักการ 
ทฤษฎี เนื้อหา
เคมีวเิคราะห 
 
สมรรถนะยอย  
ที่ 2.1.6 : 
อธิบายหลักการ 
ทฤษฎี เนื้อหา
ชีวเคมี 
 
สมรรถนะยอย  
ที่ 2.1.7 : 
อธิบายหลักการ 
ทฤษฎี เนื้อหาใน
ความปลอดภยั
ทางเคมี 
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ความสามารถโดยรวมของนักศึกษา 
 ชั้นปท่ี 1 

ความสามารถโดยรวมของนักศึกษา 
ชั้นปท่ี 2 

ความสามารถโดยรวมของนักศึกษา 
ชั้นปท่ี 3 

ความสามารถโดยรวมของนักศึกษา 
ชั้นปท่ี 4 

นักศึกษาครู (Student Teacher) 
นักศึกษามีความรู ทักษะปฏิบัติการทาง

วิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

ผูชวยสอน (Teacher Assistant) 
ผูชวยสอนท่ีชวยจัดการเรยีนรูทางเคม ี

ผูสอนรวม (Co-teacher) 
เปนผูสอนรวมท่ีรวมจัดการเรยีนรูเคมีในช้ันเรียน

ภายใตการกํากับของครูประจําการ 

ครูผูสอน (Teacher) 
เปนครผููสอนเคมีเทียบเทาครูประจําการ 

 
สมรรถนะหลัก สมรรถนะรอง สมรรถนะยอย สมรรถนะหลัก สมรรถนะรอง สมรรถนะยอย สมรรถนะหลัก สมรรถนะรอง สมรรถนะยอย สมรรถนะหลัก สมรรถนะรอง สมรรถนะยอย 
 
 
 
 
 
 
 
สมรรถนะหลัก
ที่ 3 : 
สามารถ
ออกแบบและ
จัดกิจกรรมการ
เรียนรูเคม ี
 
สมรรถนะหลัก
ที่ 4 : 
สามารถใช
ภาษา สื่อ และ
เทคโนโลยี
สารสนเทศใน
การจัดกิจกรรม
การเรียนรูทาง
เคมี 

 
สมรรถนะรองที่  
2.2 : 
มีทักษะ
ปฏิบัติการเคมี
ไดอยางถูกตอง 
 
สมรรถนะรองที่  
3.2 : 
อธิบายหลักการ 
และการผลิตส่ือ
เพื่อการจัดการ
เรียนรูทางเคมี 
 
สมรรถนะรองที่  
4.2 : 
สามารถใช
เทคโนโลยีใน
การสืบคนและ
การเลือกใช
เทคโนโลยี
สําหรับการ
นําไปใชเปนส่ือ
ในการจัดการ
เรียนรู 

เคมี 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
สมรรถนะหลัก
ที่ 3 : 
สามารถ
ออกแบบและ
จัดกิจกรรมการ
เรียนรูเคม ี
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ไดอยางถูกตอง 
สมรรถนะรอง 
ที่ 2.3 : 
อธิบายหลักการ 
ทฤษฎี เนื้อหา
ทางเคมีที่มี
การบูรณาการ
ขอบขายสาระ 
 
สมรรถนะรอง 
ที่ 3.2 : 
อธิบายหลักการ 
และการผลิตส่ือ
เพื่อการจัดการ
เรียนรูทางเคมี 
 
สมรรถนะรอง 
ที่ 3.4 : 
สามารถการ
ออกแบบการจัด
กิจกรรมการ
เรียนรูทางเคมี 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สมรรถนะหลัก
ที่ 3 : 
สามารถ
ออกแบบและ
จัดกิจกรรมการ
เรียนรูเคม ี
 
 

 
สมรรถนะรอง   
ที่ 2.3 : 
อธิบายหลักการ 
ทฤษฎี เนื้อหา
ทางเคมีที่มี
การบูรณาการ
ขอบขายสาระ 
 
สมรรถนะรอง   
ที่ 2.4 : 
อธิบายหลักการ 
ทฤษฎี เนื้อหา 
เคมเีฉพาะดาน
หรือเคมีประยุกต
ไดอยางถูกตอง 
 
สมรรถนะรอง   
ที่ 3.1 : 
อธิบายรูปแบบ
การจัดการเรียนรู
ทางเคมี 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สมรรถนะยอย  
ที่ 3.1.1 : 
อธิบายรูปแบบ
การจัดการเรียนรู
ทางเคมีในเชิง
เนื้อหาและ
ทฤษฎ ี
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สมรรถนะหลัก
ที่ 3  
สามารถ
ออกแบบและ
จัดกิจกรรมการ
เรียนรูเคม ี
 
 

 
สมรรถนะรอง   
ที่ 2.3 : 
อธิบายหลักการ 
ทฤษฎี เนื้อหา
ทางเคมีที่มี
การบูรณาการ
ขอบขายสาระ 
 
สมรรถนะรอง   
ที่ 2.4 : 
อธิบายหลักการ 
ทฤษฎี เนื้อหา 
เคมีเฉพาะดาน
หรือเคมีประยุกต
ไดอยางถูกตอง 
 
สมรรถนะรอง   
ที่ 3.1 : 
อธิบายรูปแบบ
การจัดการเรียนรู
ทางเคมี 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สมรรถนะยอย 
ที่ 3.1.1 : 
อธิบายรูปแบบ
การจัดการเรียนรู
ทางเคมีในเชิง
เนื้อหาและ
ทฤษฎ ี
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ความสามารถโดยรวมของนักศึกษา 
 ชั้นปท่ี 1 

ความสามารถโดยรวมของนักศึกษา 
ชั้นปท่ี 2 

ความสามารถโดยรวมของนักศึกษา 
ชั้นปท่ี 3 

ความสามารถโดยรวมของนักศึกษา 
ชั้นปท่ี 4 

นักศึกษาครู (Student Teacher) 
นักศึกษามีความรู ทักษะปฏิบัติการทาง

วิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

ผูชวยสอน (Teacher Assistant) 
ผูชวยสอนท่ีชวยจัดการเรยีนรูทางเคม ี

ผูสอนรวม (Co-teacher) 
เปนผูสอนรวมท่ีรวมจัดการเรยีนรูเคมีในช้ันเรียน

ภายใตการกํากับของครูประจําการ 

ครูผูสอน (Teacher) 
เปนครผููสอนเคมีเทียบเทาครูประจําการ 

 
สมรรถนะหลัก สมรรถนะรอง สมรรถนะยอย สมรรถนะหลัก สมรรถนะรอง สมรรถนะยอย สมรรถนะหลัก สมรรถนะรอง สมรรถนะยอย สมรรถนะหลัก สมรรถนะรอง สมรรถนะยอย 

 
สมรรถนะหลัก
ที่ 4 : 
สามารถใช
ภาษา สื่อ และ
เทคโนโลยี
สารสนเทศใน
การจัดกิจกรรม
การเรียนรูทาง
เคม ี
 
 
 
สมรรถนะหลัก
ที่ 5 : 
มีทักษะดาน
การวิจัยและ
พัฒนา
นวัตกรรม 
 
 
 
 

 
สมรรถนะรอง 
ที่ 4.2 : 
สามารถใช
เทคโนโลยีใน
การสืบคนและ
การเลือกใช
เทคโนโลยี
สําหรับการ
นําไปใชเปนส่ือ
ในการจัดการ
เรียนรู 
 
สมรรถนะรองที่  
5.3 : 
สามารถ
ประยุกตใช
กระบวนการใน
การทําวจิัยและ
พัฒนา
นวัตกรรมทาง
เคมีสําหรับครู 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สมรรถนะยอย
ที่ 5.3.2 : 
สามารถทํางาน
วิจัย และการ
พัฒนา
นวัตกรรม     
สะเต็มศึกษา   
ที่เกี่ยวของกับ
ความกาวหนา
ทางเคมีและ
วิทยาศาสตร
ศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
สมรรถนะรอง 
ที่ 3.2 : 
อธิบายหลักการ 
และการผลิตส่ือ
เพื่อการจัดการ
เรียนรูทางเคมี 
 
สมรรถนะรอง   
ที่ 3.3 : 
อธิบายหลักการ
ใชภาษาอังกฤษ
สําหรับการ
ส่ือสารเพื่อใชใน
การจัดการเรียนรู 
 
 
 

 
สมรรถนะยอย  
ที่ 3.1.2 : 
อธิบายรูปแบบ
การจัดการเรียนรู
ทางเคมีในเชิง
ปฏิบัติการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
สมรรถนะรอง   
ที่ 3.2 : 
อธิบายหลักการ 
และการผลิตส่ือ
เพื่อการจัดการ
เรียนรูทางเคมี 
 
สมรรถนะรอง    
ที่ 3.3 : 
อธิบายหลักการ
ใชภาษาอังกฤษ
สําหรับการ
ส่ือสารเพื่อใชใน
การจัดการเรียนรู 
 
 
 

 
สมรรถนะยอย  
ที่ 3.1.2 : 
อธิบายรูปแบบ
การจัดการเรียนรู
ทางเคมีในเชิง
ปฏิบัติการ 
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ความสามารถโดยรวมของนักศึกษา 
 ชั้นปท่ี 1 

ความสามารถโดยรวมของนักศึกษา 
ชั้นปท่ี 2 

ความสามารถโดยรวมของนักศึกษา 
ชั้นปท่ี 3 

ความสามารถโดยรวมของนักศึกษา 
ชั้นปท่ี 4 

นักศึกษาครู (Student Teacher) 
นักศึกษามีความรู ทักษะปฏิบัติการทาง

วิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

ผูชวยสอน (Teacher Assistant) 
ผูชวยสอนท่ีชวยจัดการเรยีนรูทางเคม ี

ผูสอนรวม (Co-teacher) 
เปนผูสอนรวมท่ีรวมจัดการเรยีนรูเคมีในช้ันเรียน

ภายใตการกํากับของครูประจําการ 

ครูผูสอน (Teacher) 
เปนครผููสอนเคมีเทียบเทาครูประจําการ 

 
สมรรถนะหลัก สมรรถนะรอง สมรรถนะยอย สมรรถนะหลัก สมรรถนะรอง สมรรถนะยอย สมรรถนะหลัก สมรรถนะรอง สมรรถนะยอย สมรรถนะหลัก สมรรถนะรอง สมรรถนะยอย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
สมรรถนะรอง   
ที่ 3.4 : 
สามารถการ
ออกแบบการจัด
กิจกรรมการ
เรียนรูทางเคมี 
 
สมรรถนะรอง   
ที่ 3.5 : 
สามารถจดัการ
เรียนรูเคม ี
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
สมรรถนะยอย  
ที่ 3.5.1 : 
สามารถนําองค
ความรูทางเคมี 
ประยุกตใชใน
การจัดการเรียนรู
ในชั้นเรียน 
 
สมรรถนะยอย  
ที่ 3.5.2 : 
สามารถจัด
กิจกรรมการ
เรียนรูทางเคมี
เปนภาษาอังกฤษ
ไดในบางเนื้อหา 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
สมรรถนะรอง   
ที่ 3.4 : 
สามารถการ
ออกแบบการจัด
กิจกรรมการ
เรียนรูทางเคมี 
 
สมรรถนะรอง   
ที่ 3.5 : 
สามารถจดัการ
เรียนรูเคม ี
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
สมรรถนะยอย  
ที่ 3.5.1 : 
สามารถนําองค
ความรูทางเคมี 
ประยุกตใชใน
การจัดการเรียนรู
ในชั้นเรียน 
 
สมรรถนะยอย  
ที่ 3.5.2 : 
สามารถจัด
กิจกรรมการ
เรียนรูทางเคมี
เปนภาษาอังกฤษ
ไดในบางเนื้อหา 
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ความสามารถโดยรวมของนักศึกษา 
 ชั้นปท่ี 1 

ความสามารถโดยรวมของนักศึกษา 
ชั้นปท่ี 2 

ความสามารถโดยรวมของนักศึกษา 
ชั้นปท่ี 3 

ความสามารถโดยรวมของนักศึกษา 
ชั้นปท่ี 4 

นักศึกษาครู (Student Teacher) 
นักศึกษามีความรู ทักษะปฏิบัติการทาง

วิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

ผูชวยสอน (Teacher Assistant) 
ผูชวยสอนท่ีชวยจัดการเรยีนรูทางเคม ี

ผูสอนรวม (Co-teacher) 
เปนผูสอนรวมท่ีรวมจัดการเรยีนรูเคมีในช้ันเรียน

ภายใตการกํากับของครูประจําการ 

ครูผูสอน (Teacher) 
เปนครผููสอนเคมีเทียบเทาครูประจําการ 

 
สมรรถนะหลัก สมรรถนะรอง สมรรถนะยอย สมรรถนะหลัก สมรรถนะรอง สมรรถนะยอย สมรรถนะหลัก สมรรถนะรอง สมรรถนะยอย สมรรถนะหลัก สมรรถนะรอง สมรรถนะยอย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
สมรรถนะหลัก
ที่ 4 : 
สามารถใช
ภาษา สื่อ และ
เทคโนโลยี
สารสนเทศใน
การจัดกิจกรรม
การเรียนรูทาง
เคมี 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
สมรรถนะรอง   
ที่ 4.1 : 
สามารถใช
ภาษาองักฤษใน
การส่ือสาร
เบื้องตน  การ
สืบคนขอมูลและ
แหลงเรียนรู และ
ในชีวิตประจําวัน 
 
สมรรถนะรอง   
ที่ 4.2 : 
สามารถใช
เทคโนโลยีในการ
สืบคนและการ
เลือกใช

สมรรถนะยอย  
ที่ 3.5.3 : 
สามารถจัด
กิจกรรมการ
เรียนรูบูรณาการ
ดานวิทยาศาสตร
และเทคโนโลย ี
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
สมรรถนะหลัก
ที่ 4 : 
สามารถใช
ภาษา สื่อ และ
เทคโนโลยี
สารสนเทศใน
การจัดกิจกรรม
การเรียนรูทาง
เคม ี
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
สมรรถนะรองที่  
4.1 : 
สามารถใช
ภาษาองักฤษใน
การส่ือสาร
เบื้องตน  การ
สืบคนขอมูลและ
แหลงเรียนรู และ
ในชีวิตประจําวัน 
 
สมรรถนะรองที่  
4.2 : 
สามารถใช
เทคโนโลยีในการ
สืบคนและการ
เลือกใช

 
สมรรถนะยอย  
ที่ 3.5.3 : 
สามารถจัด
กิจกรรมการ
เรียนรูบูรณาการ
ดานวิทยาศาสตร
และเทคโนโลย ี
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ความสามารถโดยรวมของนักศึกษา 
 ชั้นปท่ี 1 

ความสามารถโดยรวมของนักศึกษา 
ชั้นปท่ี 2 

ความสามารถโดยรวมของนักศึกษา 
ชั้นปท่ี 3 

ความสามารถโดยรวมของนักศึกษา 
ชั้นปท่ี 4 

นักศึกษาครู (Student Teacher) 
นักศึกษามีความรู ทักษะปฏิบัติการทาง

วิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

ผูชวยสอน (Teacher Assistant) 
ผูชวยสอนท่ีชวยจัดการเรยีนรูทางเคม ี

ผูสอนรวม (Co-teacher) 
เปนผูสอนรวมท่ีรวมจัดการเรยีนรูเคมีในช้ันเรียน

ภายใตการกํากับของครูประจําการ 

ครูผูสอน (Teacher) 
เปนครผููสอนเคมีเทียบเทาครูประจําการ 

 
สมรรถนะหลัก สมรรถนะรอง สมรรถนะยอย สมรรถนะหลัก สมรรถนะรอง สมรรถนะยอย สมรรถนะหลัก สมรรถนะรอง สมรรถนะยอย สมรรถนะหลัก สมรรถนะรอง สมรรถนะยอย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สมรรถนะหลัก
ที่ 5 : 
มีทักษะดาน
การวิจัยและ
พัฒนา
นวัตกรรม 
 
 
 
 

เทคโนโลยีสําหรับ
การนําไปใชเปน
ส่ือในการจัดการ
เรียนรู 
 
สมรรถนะรอง   
ที่ 4.3 : 
สามารถเลือกใช
ส่ือในการจัดการ
เรียนรูทางเคมี 
 
สมรรถนะรอง   
ที่ 5.1 : 
อธิบายใน
หลักการและ
กระบวนการวจิัย
ทางเคมี 
 
สมรรถนะรอง   
ที่ 5.2 : 
สามารถจัดทํา
โครงรางงานวิจัย 
และรายงานการ
วิจัย 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สมรรถนะหลัก
ที่ 5 : 
มีทักษะดาน
การวิจัยและ
พัฒนา
นวัตกรรม 
 
 
 
 

เทคโนโลยีสําหรับ
การนําไปใชเปน
ส่ือในการจัดการ
เรียนรู 
 
สมรรถนะรอง   
ที่ 4.3 : 
สามารถเลือกใช
ส่ือในการจัดการ
เรียนรูทางเคมี 
 
สมรรถนะรอง   
ที่ 5.1 : 
อธิบายใน
หลักการและ
กระบวนการวจิัย
ทางเคมี 
 
สมรรถนะรอง   
ที่ 5.2 : 
สามารถจัดทํา
โครงรางงานวิจัย 
และรายงานการ
วิจัย 
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ความสามารถโดยรวมของนักศึกษา 
 ชั้นปท่ี 1 

ความสามารถโดยรวมของนักศึกษา 
ชั้นปท่ี 2 

ความสามารถโดยรวมของนักศึกษา 
ชั้นปท่ี 3 

ความสามารถโดยรวมของนักศึกษา 
ชั้นปท่ี 4 

นักศึกษาครู (Student Teacher) 
นักศึกษามีความรู ทักษะปฏิบัติการทาง

วิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

ผูชวยสอน (Teacher Assistant) 
ผูชวยสอนท่ีชวยจัดการเรยีนรูทางเคม ี

ผูสอนรวม (Co-teacher) 
เปนผูสอนรวมท่ีรวมจัดการเรยีนรูเคมีในช้ันเรียน

ภายใตการกํากับของครูประจําการ 

ครูผูสอน (Teacher) 
เปนครผููสอนเคมีเทียบเทาครูประจําการ 

 
สมรรถนะหลัก สมรรถนะรอง สมรรถนะยอย สมรรถนะหลัก สมรรถนะรอง สมรรถนะยอย สมรรถนะหลัก สมรรถนะรอง สมรรถนะยอย สมรรถนะหลัก สมรรถนะรอง สมรรถนะยอย 

 
สมรรถนะรองที่  
5.3 : 
สามารถประยกุต 
ใชกระบวนการใน
การทําวจิัยและ
พัฒนานวัตกรรม
ทางเคมีสําหรับ
ครู 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สมรรถนะยอยที่ 
5.3.1 : 
สามารถออกแบบ
กระบวนการทํา
วิจัย และการ
พัฒนานวัตกรรม 
สะเต็มศึกษาที่
เกี่ยวของกับ
ความกาวหนาทาง
เคมีและ
วิทยาศาสตรศึกษา 
 
สมรรถนะยอยที่ 
5.3.2 : 
สามารถทํางาน
วิจัย และการ
พัฒนานวัตกรรม 
สะเต็มศึกษาที่
เกี่ยวของกับ
ความกาวหนา
ทางเคมีและ
วิทยาศาสตร
ศึกษา 
 
 

 
สมรรถนะรองที่  
5.3 : 
สามารถประยกุต 
ใชกระบวนการใน
การทําวจิัยและ
พัฒนานวัตกรรม
ทางเคมีสําหรับ
ครู 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
สมรรถนะยอยที่ 
5.3.1 : 
สามารถออกแบบ
กระบวนการทํา
วิจัย และการ
พัฒนานวัตกรรม 
สะเต็มศึกษาที่
เกี่ยวของกับ
ความกาวหนาทาง
เคมีและ
วิทยาศาสตรศึกษา 
 
สมรรถนะยอยที่ 
5.3.2 : 
สามารถทํางาน
วิจัย และการ
พัฒนานวัตกรรม 
สะเต็มศึกษาที่
เกี่ยวของกับ
ความกาวหนา
ทางเคมีและ
วิทยาศาสตร
ศึกษา 
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ความสามารถโดยรวมของนักศึกษา 
 ชั้นปท่ี 1 

ความสามารถโดยรวมของนักศึกษา 
ชั้นปท่ี 2 

ความสามารถโดยรวมของนักศึกษา 
ชั้นปท่ี 3 

ความสามารถโดยรวมของนักศึกษา 
ชั้นปท่ี 4 

นักศึกษาครู (Student Teacher) 
นักศึกษามีความรู ทักษะปฏิบัติการทาง

วิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

ผูชวยสอน (Teacher Assistant) 
ผูชวยสอนท่ีชวยจัดการเรยีนรูทางเคม ี

ผูสอนรวม (Co-teacher) 
เปนผูสอนรวมท่ีรวมจัดการเรยีนรูเคมีในช้ันเรียน

ภายใตการกํากับของครูประจําการ 

ครูผูสอน (Teacher) 
เปนครผููสอนเคมีเทียบเทาครูประจําการ 

 
สมรรถนะหลัก สมรรถนะรอง สมรรถนะยอย สมรรถนะหลัก สมรรถนะรอง สมรรถนะยอย สมรรถนะหลัก สมรรถนะรอง สมรรถนะยอย สมรรถนะหลัก สมรรถนะรอง สมรรถนะยอย 

สมรรถนะรองที่  
5.4 : 
สามารถประยกุต 
ใชกระบวนการ 
วิจัยในการจัดการ
เรียนรู 

สมรรถนะยอยที่ 
5.4.1 : 
สามารถประยกุต 
ใชกระบวนการ 
วิจัยในการ
จัดการเรียนรูใน
ชั้นเรียน 
 
สมรรถนะยอยที่ 
5.4.2 : 
สามารถประยกุต 
ใชกระบวนการ 
วิจัยในการ
ออกแบบ
โครงงานเคมแีละ
วิทยาศาสตรใน
โรงเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 

สมรรถนะรองที่  
5.4 : 
สามารถประยกุต 
ใชกระบวนการ 
วิจัยในการจัดการ
เรียนรู 

สมรรถนะยอยที่ 
5.4.1 : 
สามารถประยกุต 
ใชกระบวนการ 
วิจัยในการจัด 
การเรียนรูในชั้น
เรียน 
 
สมรรถนะยอยที่ 
5.4.2 : 
สามารถประยกุต 
ใชกระบวนการ 
วิจัยในการ
ออกแบบ
โครงงานเคมแีละ
วิทยาศาสตรใน
โรงเรียน 
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ความสามารถโดยรวมของนักศึกษา 
 ชั้นปท่ี 1 

ความสามารถโดยรวมของนักศึกษา 
ชั้นปท่ี 2 

ความสามารถโดยรวมของนักศึกษา 
ชั้นปท่ี 3 

ความสามารถโดยรวมของนักศึกษา 
ชั้นปท่ี 4 

นักศึกษาครู (Student Teacher) 
นักศึกษามีความรู ทักษะปฏิบัติการทาง

วิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

ผูชวยสอน (Teacher Assistant) 
ผูชวยสอนท่ีชวยจัดการเรยีนรูทางเคม ี

ผูสอนรวม (Co-teacher) 
เปนผูสอนรวมท่ีรวมจัดการเรยีนรูเคมีในช้ันเรียน

ภายใตการกํากับของครูประจําการ 

ครูผูสอน (Teacher) 
เปนครผููสอนเคมีเทียบเทาครูประจําการ 

 
สมรรถนะหลัก สมรรถนะรอง สมรรถนะยอย สมรรถนะหลัก สมรรถนะรอง สมรรถนะยอย สมรรถนะหลัก สมรรถนะรอง สมรรถนะยอย สมรรถนะหลัก สมรรถนะรอง สมรรถนะยอย 

รายวิชา ภาคเรียนท่ี รายวิชา ภาคเรียนท่ี รายวิชา ภาคเรียนท่ี รายวิชา ภาคเรียนท่ี 
เทอมท่ี 1  เทอมท่ี 2 เทอมท่ี 1  เทอมท่ี 2 เทอมท่ี 1  เทอมท่ี 2 เทอมท่ี 1  เทอมท่ี 2 

1. หลักเคม ี
2. ชีววิทยาพ้ืนฐาน 
    สําหรับการสอน 
    เคม ี
3. คณิตศาสตร 
   สําหรับการสอน  
   วิทยาศาสตร 
 

1. ฟสิกสพ้ืนฐาน     
    สําหรับการสอน 
    เคม ี
2. ความปลอดภยัทาง

เคม ี
3. การประยุกตใช

คอมพิวเตอรในทาง
เคม ี

4. การสรางสื่อและ
นวัตกรรมทางเคม ี

1. เคมีอินทรีย 
2. เคมีอนินทรีย 
3. เคมีวิเคราะห 

1. สะเตม็ศึกษา 
2. เคมีเชิงฟสิกส 
3. ชีวเคมี 

1. การจัดกิจกรรมเคมี
บูรณาการ 

2. ระเบียบวิธีวิจัยทาง
เคม ี

3. ภาษาอังกฤษสําหรับ
นักเคม ี

 

1. โครงการวิจัยทาง 
เคม ี

2. การจัดการเรียนรู
เคม ี

3. เอกเลือก 1 

SIL 1. เอกเลือก 2 
2. เอกเลือก 3 
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3.1.5 คําอธิบายรายวิชาเอก 
  1)  วิชาเอกบังคับ 
 
วิชา    ฟสิกสพ้ืนฐานสําหรับการสอนเคมี 
รหัส คําอธิบายรายวิชา                  น(ท-ป-ศ) 
4011900 อธิบายหลักการของเวกเตอร การเคลื่อนท่ีในลักษณะตาง ๆ กฎการเคลื่อนท่ีของนิวตัน งานและพลังงาน โมเมนตัม สมดุลกล 

ของไหล ความรอน คลื่นกล เสียง แสงและทัศนอุปกรณ ไฟฟาและแมเหล็ก คลื่นแมเหล็กไฟฟา ฟสิกสอะตอมและฟสิกส
นิวเคลียร และปฏิบัติการท่ีสอดคลองกับเนื้อหารายวิชาโดยใชทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร 
 

3 (2-2-5) 

สมรรถนะหลัก สมรรถนะ 
รองและยอย 

คําอธิบาย 
สมรรถนะ 

รองหรือยอย 

ตัวบงชี้ของ
สมรรถนะหลัก 
และเกณฑการ

ผาน 

ตัวบงชี้ของ
สมรรถนะ 

รองหรือยอย 
และเกณฑการ

ผาน 

เนื้อหา 

กระบวนการ
จัดการเรียนรู
เพ่ือใหเกิด
สมรรถนะ 

สื่อและ/หรือ
แหลงเรียนรู 

วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

วิธีการ
สะทอนผล
กลับให
ผูเรียน 

สมรรถนะหลัก 
ที่ 1:   
สามารถอธิบาย
หลักการ ทฤษฎ ี
เน้ือหา มโนทัศน 
และมีทักษะปฏิบตัิ
ทางคณิตศาสตร
และวิทยาศาสตร
พ้ืนฐาน 

สมรรถนะรอง 
ที่ 1.3 :  
อธิบายหลักการ
ทฤษฎี  เนื้อหา
วิทยาศาสตรพื้นฐาน 
 
สมรรถนะยอย 
ที่ 1.3.2 :  
อธิบายหลักการ
ทฤษฎี  เนื้อหา
ฟสิกสพื้นฐาน 

มีความรูและเขาใจ
ในเนื้อหา เวกเตอร 
การเคล่ือนที่ใน
ลักษณะตาง ๆ กฎ
การเคล่ือนที่ของนิว
ตัน งานและ
พลังงาน โมเมนตัม 
สมดุลกล ของไหล 
ความรอน คล่ืนกล  
เสียง แสงและทัศน
อุปกรณไฟฟาและ 
แมเหล็ก คล่ืน
แมเหล็กไฟฟา 
ฟสิกสอะตอมและ

มีความรูความเขาใจ
และสามารถอธิบาย
หลักการ ทฤษฎ ี
เนื้อหา มโนทัศน
ทางวิทยาศาสตร 
และมีทักษะปฏิบัติ
ทางคณิตศาสตร
และวิทยาศาสตร
พื้นฐานไดในระดับดี 

มีความรูและเขาใจ
และสามารถอธิบาย
ในเนื้อหา ฟสิกส
พื้นฐาน ไดอยาง
ถูกตอง และผาน
เกณฑการประเมิน
ไมนอยกวารอยละ 
80 

1. เวกเตอร การ
เคล่ือนที่ในลักษณะ
ตาง ๆ กฎการ
เคล่ือนที่ของนิวตัน 
งานและพลังงาน 
 โมเมนตัม สมดุลกล 
ของไหล ความรอน 
คล่ืนกล เสียง แสง
และทัศนอุปกรณ 
ไฟฟาและแมเหล็ก 
คล่ืนแมเหล็กไฟฟา 
ฟสิกสอะตอมและ
ฟสิกสนิวเคลียร 
 

1. จัดการเรียนรู
แบบสืบเสาะ 
(Enquiry-based 
learning) 
 
2. จัดการเรียนรูโดย
ใชสมองเปนฐาน 
(Brain - based 
learning) 
 
3. จัดการเรียนรู
สถานการณเปนฐาน 
(Situation – 
based learning) 

1. หองปฏิบัติการ
วิทยาศาสตรและ/
หรือหองปฏิบัติการ
ทางธรรมชาติ 
 
2. เคร่ืองมือและ
อุปกรณทาง
วิทยาศาสตร 
 
3. ส่ืออิเล็กทรอนิกส 
คอมพิวเตอรและ
ระบบอินเทอรเน็ต 
 
4. เอกสาร หนังสือ 

วิธีการ 
1. ความรูความเขาใจ 
2. มโนทัศน 
3. ทักษะการคิด 
(วิเคราะห สังเคราะห 
ส่ือสาร) 
4. ทักษะการทํางาน
กลุม 
5. ทักษะปฏิบัติการ
ทดลอง 
6. คุณลักษณะอันพึง
ประสงคและเจตคติ 
7. ผลงานหรือชิ้นงาน 
 

ใหขอมูล
ยอนกลับเพื่อการ
พัฒนา 
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สมรรถนะหลัก สมรรถนะ 
รองและยอย 

คําอธิบาย 
สมรรถนะ 

รองหรือยอย 

ตัวบงชี้ของ
สมรรถนะหลัก 
และเกณฑการ

ผาน 

ตัวบงชี้ของ
สมรรถนะ 

รองหรือยอย 
และเกณฑการ

ผาน 

เนื้อหา 

กระบวนการ
จัดการเรียนรู
เพ่ือใหเกิด
สมรรถนะ 

สื่อและ/หรือ
แหลงเรียนรู 

วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

วิธีการ
สะทอนผล
กลับให
ผูเรียน 

ฟสิกสนิวเคลียร 
 
 
 
 

2. ปฏิบัติการทาง
ฟสิกสที่เกี่ยวของ 

4. จัดการเรียนรูเชิง
ประสบการณเปน
ฐาน (Experiential 
–based learning 

ตํารา หรือแหลง
เรียนรูอื่น 
 
5. ใบงาน/ใบกิจกรรม 
/แบบฝกทักษะ 

เครื่องมือ 
1. แบบทดสอบ 
2. แบบสัมภาษณ 
3. แบบสังเกต 
4. แบบประเมิน 
5. แบบประเมินตนเอง 
 
เกณฑ 
1. เกณฑการวัดระดับ
คุณภาพ  
2. เกณฑวัดผลสัมฤทธิ์ 

สมรรถนะรอง 
ที่ 1.4 :  
มีทักษะปฏิบัติการ
ทางวิทยาศาสตร
พื้นฐาน 
 
สมรรถนะยอย 
ที่ 1.4.2 :  
มีทักษะปฏิบัติการ
ทางฟสิกสพื้นฐาน 

มีมีทักษะปฏิบัติการ
เกี่ยวกบัเวกเตอร 
การเคล่ือนที่ใน
ลักษณะตาง ๆ กฎ
การเคล่ือนที่ของนิว
ตัน งานและ
พลังงาน โมเมนตัม 
สมดุลกล ของไหล 
ความรอน คล่ืนกล  
เสียง แสงและทัศน
อุปกรณ  
ไฟฟาและแมเหล็ก 
คล่ืนแมเหล็กไฟฟา 
ฟสิกสอะตอมและ
ฟสิกสนิวเคลียร 

มีทักษะ สามารถ
ปฏิบัติการและ
แกปญหาเกี่ยวกับ
ฟสิกสพื้นฐาน ได
อยางถูกตองและ
ผานเกณฑการ
ประเมินอยูในระดับ
ดี 
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วิชา     หลักเคมี 
รหัส คําอธิบายรายวิชา              น (ท-ป-ศ) 
4021094 อธิบายโครงสรางอะตอมและตารางธาตุ ปริมาณสารสัมพันธ พันธะเคมี แกส ของแข็ง ของเหลว สารละลาย 

จลนพลศาสตร    สมดุลเคมี สมดุลไอออน เคมีไฟฟา เคมีอินทรียเบื้องตน และฝกปฏิบัติการท่ีเก่ียวของ 
  

3 (2-2-5) 

สมรรถนะหลัก สมรรถนะ 
รองและยอย 

คําอธิบาย 
สมรรถนะ 

รองหรือยอย 

ตัวบงชี้ของ
สมรรถนะหลัก 
และเกณฑการ

ผาน 

ตัวบงชี้ของ
สมรรถนะ 

รองหรือยอย 
และเกณฑการ

ผาน 

เนื้อหา 

กระบวนการ
จัดการเรียนรู
เพ่ือใหเกิด
สมรรถนะ 

สื่อและ/หรือ
แหลงเรียนรู 

วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

วิธีการ
สะทอนผล
กลับให
ผูเรียน 

สมรรถนะหลัก 
ที่ 2: 
สามารถอธิบาย
หลักการ ทฤษฎ ี
เน้ือหา และมทีักษะ
ปฏิบตัิการทางเคม ี
โดยบูรณาการ
ขอบขายสาระ 

สมรรถนะรอง 
ที่ 2.1 : 
อธิบายหลักการ 
ทฤษฎี เนื้อหา เคม ี
 
สมรรถนะยอย 
ที่ 2.1.1 : 
อธิบายหลักการ 
ทฤษฎี เนื้อหาหลัก
เคมี 

มีความรูและเขาใจ
ในหลักการ ทฤษฎ ี
เนื้อหาโครงสราง
อะตอมและตาราง
ธาตุ ปริมาณสาร
สัมพันธ พันธะเคมี 
แกส ของแข็ง 
ของเหลว สารละลาย 
จลนพลศาสตร 
สมดุลเคมี สมดุล
ไอออน เคมไีฟฟา 
เคมีอินทรียเบื้องตน 
 
 
 
 
 

มีความรูและเขาใจ 
สามารถอธบิายใน
หลักการ ทฤษฎ ี
เนื้อหา และมีทักษะ
ปฏิบัติการทางเคมี
โดยบูรณาการ
ขอบขายสาระไดใน
ระดับดี 

มีความรูและเขาใจ
และสามารถอธิบาย
ในเนื้อหาหลักเคมีได
อยางถูกตอง และ
ผานการเกณฑการ
ประเมินไมนอยกวา
รอยละ 80 

1. หลักการ ทฤษฎี
ของโครงสราง
อะตอมและตาราง
ธาตุ ปริมาณสาร
สัมพันธ พันธะเคมี 
แกส ของแข็ง 
ของเหลว สารละลาย 
จลนพลศาสตร 
สมดุลเคมี สมดุล
ไอออน เคมไีฟฟา 
เคมีอินทรียเบื้องตน 
 
2. ปฏิบัติการเคมีที่
เกี่ยวของ 

1. จัดการเรียนรู
แบบสืบเสาะ 
(Enquiry-based 
learning) 
 
2. จัดการเรียนรูโดย
ใชสมองเปนฐาน 
(Brain - based 
learning) 
 
3. จัดการเรียนรู
สถานการณเปนฐาน 
(Situation – 
based learning) 
 
 
4. จัดการเรียนรูเชิง

1. หองปฏิบัติการ
วิทยาศาสตรและ/
หรือหองปฏิบัติการ
ทางธรรมชาติ 
 
2. เคร่ืองมือและ
อุปกรณทาง
วิทยาศาสตร 
 
3. ส่ืออิเล็กทรอนิกส 
คอมพิวเตอรและ
ระบบอินเทอรเน็ต 
 
4. เอกสาร หนังสือ 
ตํารา หรือแหลง
เรียนรูอื่น 
5. ใบงาน/ใบ

วิธีการ 
1. ความรูความเขาใจ 
2. มโนทัศน  
3. ทักษะการคิด  
(วิเคราะห สังเคราะห 
ส่ือสาร) 
4. ทักษะการทํางาน
กลุม 
5. ทักษะปฏิบัติการ
ทดลอง 
6. คุณลักษณะอันพึง
ประสงคและเจตคติ 

7. ผลงานหรือชิ้นงาน 
 
เครื่องมือ 
1. แบบทดสอบ 
2. แบบสัมภาษณ 

ใหขอมูล
ยอนกลับเพื่อการ
พัฒนา 
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สมรรถนะหลัก สมรรถนะ 
รองและยอย 

คําอธิบาย 
สมรรถนะ 

รองหรือยอย 

ตัวบงชี้ของ
สมรรถนะหลัก 
และเกณฑการ

ผาน 

ตัวบงชี้ของ
สมรรถนะ 

รองหรือยอย 
และเกณฑการ

ผาน 

เนื้อหา 

กระบวนการ
จัดการเรียนรู
เพ่ือใหเกิด
สมรรถนะ 

สื่อและ/หรือ
แหลงเรียนรู 

วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

วิธีการ
สะทอนผล
กลับให
ผูเรียน 

สมรรถนะรอง 
ที่ 2.2 :  
มีทักษะปฏิบัติการ
เคมีไดอยางถูกตอง 

มีทักษะปฏิบัติการ
ทางเคมีในแตละ
กลุมวิชาตอไปนี ้
หลักเคมี เคมี
อินทรีย เคมีอนินท
รีย เคมีเชิงฟสิกส 
เคมีวิเคราะห 
ชีวเคมี ความ
ปลอดภัยทางเคม ี

มีทักษะ และ
สามารถปฏบิัติการ
ทางเคมีที่สอดคลอง
กับทฤษฎีในทกุกลุม
วิชา ไดอยางถูกตอง 
และผานเกณฑการ
ประเมินในระดับดี 

ประสบการณเปน
ฐาน (Experiential 
–based learning 

กิจกรรม/แบบฝก
ทักษะ 

3. แบบสังเกต 
4. แบบประเมิน 
5. แบบประเมินตนเอง 
เกณฑ 
1. เกณฑการวัดระดับ
คุณภาพ  
2. เกณฑวัดผลสัมฤทธิ์ 
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วิชา  ความปลอดภัยทางเคมี 
รหัส คําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 
4021891 สาธิตการใชอุปกรณในหองปฏิบัติการเคมี จําแนกประเภทของสารเคมี อธิบายอันตรายจากสารเคมี วิธีการใชและเก็บ

รักษา การจัดการและการจัดเก็บสารเคมี การจัดการของเสียอันตรายทางเคมี วิธีปองกันอุบัติเหตุและโรคท่ีเกิดจาก
สารเคมี การปฐมพยาบาลเบื้องตน และระบบ ISO ท่ีเก่ียวของ 

2 (1-2-3) 

 

สมรรถนะหลัก สมรรถนะ 
รองและยอย 

คําอธิบาย 
สมรรถนะ 

รองหรือยอย 

ตัวบงชี้ของ
สมรรถนะหลัก 
และเกณฑการ

ผาน 

ตัวบงชี้ของ
สมรรถนะ 

รองหรือยอย 
และเกณฑการ

ผาน 

เนื้อหา 

กระบวนการ
จัดการเรียนรู
เพ่ือใหเกิด
สมรรถนะ 

สื่อและ/หรือ
แหลงเรียนรู 

วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

วิธีการ
สะทอนผล
กลับให
ผูเรียน 

สมรรถนะหลัก 
ที่ 2 : 
สามารถอธิบาย
หลักการ ทฤษฎ ี
เน้ือหา และมทีักษะ
ปฏิบตัิการทางเคม ี
โดยบูรณาการ
ขอบขายสาระ 

สมรรถนะรอง 
ที่ 2.1 : 
อธิบายหลักการ 
ทฤษฎี เนื้อหา เคม ี
 
สมรรถนะยอย 
ที่ 2.1.7 : 
อธิบายหลักการ 
ทฤษฎี เนื้อหาใน
ความปลอดภยัทาง
เคมี 

มีความรูความเขาใจ
ในหลักการ ทฤษฎ ี
เนื้อหา การเรียกชื่อ
และการใชอุปกรณ
หองปฏิบัติการ 
ประเภทของสารเคมี 
การจัดการและการ
จัดเก็บสารเคมี การ
ปองกันอันตราย
สวนบุคคลจาก
สารเคมี การจัดการ
ของเสียอันตราย
ทาง ระบบ ISO ที่
เกี่ยวของ 
 
 
 
 

มีความรูและเขาใจ 
สามารถอธบิายใน
หลักการ ทฤษฎ ี
เนื้อหา และมีทักษะ
ปฏิบัติการทางเคมี
โดยบูรณาการ
ขอบขายสาระไดใน
ระดับดี 

มีความรูและเขาใจ
และสามารถอธิบาย
ในเนื้อหาความ
ปลอดภัยทางเคมีได
อยางถูกตอง และ
ผานการเกณฑการ
ประเมินไมนอยกวา
รอยละ 80 

1. อุปกรณใน
หองปฏิบัติการเคมี 
จําแนกประเภทของ
สารเคมี อันตราย
จากสารเคมี 
วิธีการใชและเก็บ
รักษา การจัดการ
และการจัดเกบ็
สารเคมี การจัดการ
ของเสียอันตราย
ทางเคมี วิธีปองกัน
อุบัติเหตุและโรคที่
เกิดจากสารเคมี 
การปฐมพยาบาล
เบื้องตน และระบบ 
ISO ที่เกี่ยวของ 
 
 

1. การเรียนรู
สถานการณเปนฐาน 
(Situation – 
based learning) 
 
2. การเรียนรูโดยใช
กรณีศึกษาเปนฐาน 
(Case – based 
learning) 
 
3. การจัดการเรียนรู
แบบสืบเสาะ 
(Enquiry-based 
learning) 
 
4. การเรียนรูโดยใช
ปญหาเปนฐาน 
(Problem - based 

1. หองปฏิบัติการ
วิทยาศาสตรและ/
หรือหองปฏิบัติการ
ทางธรรมชาติ 
 
2. เคร่ืองมือและ
อุปกรณทาง
วิทยาศาสตร 
 
3. ส่ืออิเล็กทรอนิกส 
คอมพิวเตอรและ
ระบบอินเทอรเน็ต 
 
4. เอกสาร หนังสือ 
ตํารา หรือแหลง
เรียนรูอื่น 
 
5. ใบงาน/ใบ

วิธีการ 
1. ความรูความ
เขาใจ 
2. มโนทัศน 
3. ทักษะการคิด 
(วิเคราะห 
สังเคราะห ส่ือสาร) 
4. ทักษะการทํางาน
กลุม 
5. ทักษะปฏิบัติการ
ทดลอง 
6. คุณลักษณะอนั
พึงประสงคและเจต
คติ 
7. ผลงานหรือ
ชิ้นงาน 
 
 

ใหขอมูล
ยอนกลับเพื่อ
การพัฒนา 



มคอ.2 มรรพ. 
 

                                                                                                   หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (4 ป) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562            หนา 265 
 

สมรรถนะหลัก สมรรถนะ 
รองและยอย 

คําอธิบาย 
สมรรถนะ 

รองหรือยอย 

ตัวบงชี้ของ
สมรรถนะหลัก 
และเกณฑการ

ผาน 

ตัวบงชี้ของ
สมรรถนะ 

รองหรือยอย 
และเกณฑการ

ผาน 

เนื้อหา 

กระบวนการ
จัดการเรียนรู
เพ่ือใหเกิด
สมรรถนะ 

สื่อและ/หรือ
แหลงเรียนรู 

วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

วิธีการ
สะทอนผล
กลับให
ผูเรียน 

สมรรถนะรอง 
ที่ 2.2 :  
มีทักษะปฏิบัติการ
เคมีไดอยางถูกตอง 

มีทักษะปฏิบัติการ
ทางเคมีในแตละ
กลุมวิชาตอไปนี ้
หลักเคมี          
เคมีอินทรีย      
เคมีอนินทรีย     
เคมีเชิงฟสิกส     
เคมีวิเคราะห ชีวเคมี      
ความปลอดภยัทาง
เคมี 

มีความรูความเขาใจ 
สามารถอธบิาย
หลักการ ทฤษฎ ี
เนื้อหาทางเคมี
เฉพาะดานหรือเคมี
ประยกุต ไดอยาง
ถูกตอง และผาน
เกณฑการประเมิน
ไมนอยกวารอยละ 
80 

2. ปฏิบัติการทาง
เคมีที่เกี่ยวของ  

learning) 
5. จัดการเรียนรูโดย
ใชสมองเปนฐาน 
(Brain - based 
learning) 
 

กิจกรรม/แบบฝก
ทักษะ 

เครื่องมือ 
1. แบบทดสอบ 
2. แบบสังเกต 
3. แบบประเมิน 
4. แบบประเมิน
ตนเอง 
 
เกณฑ 
1. เกณฑการวัด
ระดับคุณภาพ  
2. เกณฑแบบมิติ
คุณภาพ (rubric 
scoring) 
3. เกณฑวัด
ผลสัมฤทธิ ์
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วิชา      การประยุกตใชคอมพิวเตอรในทางเคมี 
รหัส คําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 
4021892 ปฏิบัติการพ้ืนฐานทางโปรแกรมคอมพิวเตอรท่ีเก่ียวของ โปรแกรมสําเร็จรูปทางเคมี เนื้อหาดิจิทัลท่ีเก่ียวของและการ

ประยุกตใช   การสืบคนฐานขอมูลและงานวิจัยทางเคมี 
2 (1-2-3) 

 

สมรรถนะหลัก สมรรถนะ 
รองและยอย 

คําอธิบาย 
สมรรถนะ 

รองหรือยอย 

ตัวบงชี้ของ
สมรรถนะหลัก 
และเกณฑการ

ผาน 

ตัวบงชี้ของ
สมรรถนะ 

รองหรือยอย 
และเกณฑการ

ผาน 

เนื้อหา 

กระบวนการ
จัดการเรียนรู
เพ่ือใหเกิด
สมรรถนะ 

สื่อและ/หรือ
แหลงเรียนรู 

วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

วิธีการ
สะทอนผล
กลับให
ผูเรียน 

สมรรถนะหลัก 
ที่ 3 : 
สามารถออกแบบ
และจัดกิจกรรมการ
เรียนรูเคม ี

สมรรถนะรอง 
ที่ 3.2 : 
อธิบายหลักการ 
และการผลิตส่ือเพื่อ
การจัดการเรียนรู
ทางเคมี 

มีความรูและเขาใจ
หลักการและ
ประเภทของส่ือ 
หลักการสรางส่ือ
หรือผลิตส่ือ ส่ือทาง
วิทยาศาสตรและส่ือ
ทางเคมี และการ
ผลิตส่ือเผ่ือการ
จัดการเรียนรู ส่ือ
อิเล็กทรอนิกส 
โปรแกรมประยุกต 
นวัตกรรมและ
เทคโนโลยี
สารสนเทศในทาง
เคมี และการ
ประยุกตใช 
 
 
 

สามารถใชภาษา  
ส่ือ และเทคโนโลยี
สารสนเทศในการ
จัดกิจกรรมการ
เรียนรูทางเคมีได
อยางเหมาะสม และ
สอดคลองไดใน
ระดับดี 

มีความรูความเขาใจ 
สามารถอธบิาย
หลักการ และการ
ผลิตส่ือเพื่อการ
จัดการเรียนรูทาง
เคมี ไดอยางถูกตอง
เหมาะสม และผาน
เกณฑการประเมิน
ไมนอยกวารอยละ 
80 

1. พื้นฐานทาง
โปรแกรม
คอมพิวเตอรที่
เกี่ยวของ โปรแกรม
สําเร็จรูปทางเคมี 
เนื้อหาดิจิทัลที่
เกี่ยวของและการ
ประยกุตใช การ
สืบคนฐานขอมูล
และงานวิจยัทาง
เคมี 
 
2. การประยกุตใช  

1. การเรียนรูแบบ
สืบเสาะ (Enquiry-
based learning)  
 
2. จัดการเรียนรูโดย
ใชสมองเปนฐาน 
(Brain - based 
learning) 
 
3. การเรียนรูโดยใช
ปญหาเปนฐาน 
(Problem - based 
learning) 

1. หองปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร 
 
2. เคร่ืองมือและ
อุปกรณทาง
วิทยาศาสตร 
 
3. ส่ืออิเล็กทรอนิกส 
คอมพิวเตอรและ
ระบบอินเทอรเน็ต 
 
4. เอกสาร หนังสือ 
ตํารา หรือแหลง
เรียนรูอื่น 
 
5. ใบงาน/ใบ
กิจกรรม/แบบฝก
ทักษะ 

วิธีการ 
1. ความรูความ
เขาใจ 
2. มโนทัศน 
3. ทักษะการคิด 
(วิเคราะห 
สังเคราะห ส่ือสาร) 
4. ทักษะการทํางาน
กลุม 
5. ทักษะปฏิบัติการ
ทดลอง 
6. คุณลักษณะอนั
พึงประสงคและเจต
คติ 
7. ผลงานหรือ
ชิ้นงาน 
 
เครื่องมือ 
1. แบบทดสอบ 

ใหขอมูล
ยอนกลับเพื่อ
การพัฒนา 
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สมรรถนะหลัก สมรรถนะ 
รองและยอย 

คําอธิบาย 
สมรรถนะ 

รองหรือยอย 

ตัวบงชี้ของ
สมรรถนะหลัก 
และเกณฑการ

ผาน 

ตัวบงชี้ของ
สมรรถนะ 

รองหรือยอย 
และเกณฑการ

ผาน 

เนื้อหา 

กระบวนการ
จัดการเรียนรู
เพ่ือใหเกิด
สมรรถนะ 

สื่อและ/หรือ
แหลงเรียนรู 

วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

วิธีการ
สะทอนผล
กลับให
ผูเรียน 

สมรรถนะหลัก 
ที่ 4 : 
สามารถใชภาษา สื่อ 
และเทคโนโลยี
สารสนเทศในการ
จัดกิจกรรมการ
เรียนรูทางเคม ี

สมรรถนะรองที่ 
4.2 : 
สามารถใช
เทคโนโลยีในการ
สืบคนและการ
เลือกใชเทคโนโลยี
สําหรับการนาํไปใช
เปนส่ือในการ
จัดการเรียนรู 

สามารถใชส่ือ
อิเล็กทรอนิกส 
โปรแกรมประยุกต 
นวัตกรรมและ
เทคโนโลยี
สารสนเทศในทาง
เคมี และการ
ประยุกตใช ในการ
จัดการเรียนรู 

สามารถฝกปฏิบัติ
และใชเทคโนโลยีใน
การสืบคนขอมูล 
และเลือกใช
เทคโนโลยีสําหรับ
การนําไปเปนส่ือใน
การจัดการเรียนรูได
อยางถูกตอง และ
ผานเกณฑการ
ประเมินในระดับดี 
 

2. แบบสังเกต 
3. แบบประเมิน 
4. แบบประเมิน
ตนเอง 
 
เกณฑ 
1. เกณฑการวัด
ระดับคุณภาพ  
2. เกณฑแบบมิติ
คุณภาพ (rubric 
scoring) 
3. เกณฑวดั
ผลสัมฤทธิ์ 

สมรรถนะรอง 
ที่ 4.3 : 
สามารถเลือกใชส่ือ
ในการจัดการเรียนรู
ทางเคมี 

สามารถเลือกใชส่ือ
ในการจัดการเรียนรู
ที่มีความสอดคลอง
กับเนื้อหาวิชา และ
ใชส่ือในการเสริม
การจัดการเรียนรูให
มีประสิทธิภาพ
ความปลอดภยัทาง
เคมี 

สามารถเลือกใชส่ือ
ในการจัดการเรียนรู
ทางเคมีไดอยาง
ถูกตอง เหมาะสม 
และสอดคลองกับ
เนื้อหาวิชาได และ
ผานเกณฑการ
ประเมินในระดับดี 
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วิชา      การสรางส่ือและนวัตกรรมทางเคมี 
รหัส คําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 
4021991 อธิบายความสําคัญ แนวคิดในการผลิต การประดิษฐอุปกรณและสื่อท่ีใชในการเรียนการสอนและหองปฏิบัติการเคมีท่ีทําจากแกว  

ไม พลาสติก โลหะ และการซอมแซมอุปกรณ การประดิษฐสื่อ อุปกรณเคมีเก่ียวกับอิเล็กทรอนิกสอยางงาย การสรางสื่อทางเคมี
ดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร การใชเครื่องมือโสตทัศนูปกรณ การผลิตอุปกรณ เคมียอสวน และสารเคมีโดยใชวัตถุดิบในทองถ่ิน และ
การประยุกตใชในการจัดกิจกรรมการเรียนรู 

    2 (1-2-3) 

 

สมรรถนะหลัก สมรรถนะ 
รองและยอย 

คําอธิบาย 
สมรรถนะ 

รองหรือยอย 

ตัวบงชี้ของ
สมรรถนะหลัก 
และเกณฑการ

ผาน 

ตัวบงชี้ของ
สมรรถนะ 

รองหรือยอย 
และเกณฑการ

ผาน 

เนื้อหา 

กระบวนการ
จัดการเรียนรู
เพ่ือใหเกิด
สมรรถนะ 

สื่อและ/หรือ
แหลงเรียนรู 

วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

วิธีการ
สะทอนผล
กลับให
ผูเรียน 

สมรรถนะหลัก 
ที่ 3 : 
สามารถออกแบบ
และจัดกิจกรรมการ
เรียนรูเคม ี

สมรรถนะรอง 
ที่ 3.2 : 
อธิบายหลักการ 
และการผลิตส่ือเพื่อ
การจัดการเรียนรู
ทางเคมี 

มีความรูและเขาใจ
หลักการและ
ประเภทของส่ือ 
หลักการสรางส่ือ
หรือผลิตส่ือ ส่ือทาง
วิทยาศาสตรและส่ือ
ทางเคมี และการ
ผลิตส่ือเผ่ือการ
จัดการเรียนรู ส่ือ
อิเล็กทรอนิกส 
โปรแกรมประยุกต 
นวัตกรรมและ
เทคโนโลยี
สารสนเทศในทาง
เคมี และการ
ประยุกตใช 
 

สามารถใชภาษา ส่ือ 
และเทคโนโลยี
สารสนเทศในการ
จัดกิจกรรมการ
เรียนรูทางเคมีได
อยางเหมาะสม และ
สอดคลองไดใน
ระดับดี 

มีความรูความเขาใจ 
สามารถอธบิาย
หลักการ และการ
ผลิตส่ือเพื่อการ
จัดการเรียนรูทาง
เคมี ไดอยางถูกตอง
เหมาะสม และผาน
เกณฑการประเมิน
ไมนอยกวารอยละ 
80 

1. การผลิต การ
ประดิษฐอุปกรณ
และส่ือที่ใชในการ
เรียนการสอนและ
หองปฏิบัติการเคมีที่
ทําจากแกว ไม 
พลาสติก โลหะ 
และการซอมแซม
อุปกรณ การ
ประดิษฐส่ือ 
อุปกรณเคมีเกี่ยวกับ
อิเล็กทรอนิกสอยาง
งาย การสรางส่ือ
การสอนเคมีดวย
โปรแกรม
คอมพิวเตอร การใช
เคร่ืองมือ

1. การเรียนรูโดยใช
โครงงานเปนฐาน 
(Project – based 
learning) 
 
2. จัดการเรียนรูโดย
ใชสมองเปนฐาน 
(Brain - based 
learning) 
 
3. การเรียนรูแบบ
สรางสรรคเปนฐาน 
(Creativity –
based learning) 
 
4. การเรียนรูโดยใช
ปญหาเปนฐาน 

1. หองปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร 
 
2. เคร่ืองมือและ
อุปกรณทาง
วิทยาศาสตร 
 
3. ส่ืออิเล็กทรอนิกส 
คอมพิวเตอรและ
ระบบอินเทอรเน็ต 
 
4. เอกสาร หนังสือ 
ตํารา หรือแหลง
เรียนรูอื่น 
 
5. ใบงาน/ใบ
กิจกรรม/แบบฝก

วิธีการ 
1. ความรูความ
เขาใจ 
2. มโนทัศน 
3. ทักษะการคิด 
(วิเคราะห 
สังเคราะห ส่ือสาร) 
4. ทักษะการทํางาน
กลุม 
5. ทักษะปฏิบัติการ
ทดลอง 
6. คุณลักษณะอนั
พึงประสงคและเจต
คติ 
7. ผลงานหรือ
ชิ้นงาน 
 

ใหขอมูล
ยอนกลับเพื่อ
การพัฒนา 
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สมรรถนะหลัก สมรรถนะ 
รองและยอย 

คําอธิบาย 
สมรรถนะ 

รองหรือยอย 

ตัวบงชี้ของ
สมรรถนะหลัก 
และเกณฑการ

ผาน 

ตัวบงชี้ของ
สมรรถนะ 

รองหรือยอย 
และเกณฑการ

ผาน 

เนื้อหา 

กระบวนการ
จัดการเรียนรู
เพ่ือใหเกิด
สมรรถนะ 

สื่อและ/หรือ
แหลงเรียนรู 

วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

วิธีการ
สะทอนผล
กลับให
ผูเรียน 

สมรรถนะรอง 
ที่ 3.4 : 
สามารถการ
ออกแบบการจัด
กิจกรรมการเรียนรู
ทางเคมี 

สามารถออกแบบ
และจัดกิจกรรมการ
เรียนรูทางเคมีในเชิง
เนื้อหาหรือทฤษฎี  
ปฏิบัติ และเน้ือหา
รวมทั้งทฤษฎีและ
ปฏิบัติ โดย
ประยุกตใชส่ือ 
ภาษา และ
เทคโนโลยีรวมใน
การออกแบบการจัด
กิจกรรมการเรียนรู 
 

สามารถออกแบบ
การจัดกิจกรรมการ
เรียนรูทางเคมี
รวมกับการใชส่ือได
อยางถูกตอง 
เหมาะสมกับ
เนื้อหาวิชา และผาน
เกณฑการประเมิน
ไมนอยกวารอยละ 
80 

โสตทัศนูปกรณ การ
ผลิตอุปกรณ และ
สารเคมีโดยใช
วัตถุดิบในทองถิ่น
และการ 
2. ประยุกตใชใน
การจัดกิจกรรมการ
เรียนรู 

(Problem - based 
learning) 
 

ทักษะ เครื่องมือ 
1. แบบทดสอบ 
2. แบบสังเกต 
3. แบบประเมิน 
4. แบบประเมิน
ตนเอง 
 
เกณฑ 
1. เกณฑการวัด
ระดับคุณภาพ  
2. เกณฑแบบมิติ
คุณภาพ (rubric 
scoring) 
3. เกณฑวดั
ผลสัมฤทธิ์ 

สมรรถนะหลัก 
ที่ 4 : 
สามารถใชภาษา สื่อ 
และเทคโนโลยี
สารสนเทศในการ
จัดกิจกรรมการ
เรียนรูทางเคม ี

สมรรถนะรอง 
ที่ 4.2 : 
สามารถใช
เทคโนโลยีในการ
สืบคนและการ
เลือกใชเทคโนโลยี
สําหรับการนาํไปใช
เปนส่ือในการ
จัดการเรียนรู 

สามารถใชส่ือ
อิเล็กทรอนิกส 
โปรแกรมประยุกต 
นวัตกรรมและ
เทคโนโลยี
สารสนเทศในทาง
เคมี และการ
ประยุกตใช ในการ
จัดการเรียนรู 

สามารถใชภาษา ส่ือ 
และเทคโนโลยี
สารสนเทศในการ
จัดกิจกรรมการ
เรียนรูทางเคมีได
อยางเหมาะสม และ
สอดคลองไดใน
ระดับดี 

สามารถฝกปฏิบัติ
และใชเทคโนโลยีใน
การสืบคนขอมูล 
และเลือกใช
เทคโนโลยีสําหรับ
การนําไปเปนส่ือใน
การจัดการเรียนรูได
อยางถูกตอง และ
ผานเกณฑการ
ประเมินในระดับดี 
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สมรรถนะหลัก สมรรถนะ 
รองและยอย 

คําอธิบาย 
สมรรถนะ 

รองหรือยอย 

ตัวบงชี้ของ
สมรรถนะหลัก 
และเกณฑการ

ผาน 

ตัวบงชี้ของ
สมรรถนะ 

รองหรือยอย 
และเกณฑการ

ผาน 

เนื้อหา 

กระบวนการ
จัดการเรียนรู
เพ่ือใหเกิด
สมรรถนะ 

สื่อและ/หรือ
แหลงเรียนรู 

วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

วิธีการ
สะทอนผล
กลับให
ผูเรียน 

สมรรถนะรอง 
ที่ 4.3 : 
สามารถเลือกใชส่ือ
ในการจัดการเรียนรู
ทางเคมี 

สามารถเลือกใชส่ือ
ในการจัดการเรียนรู
ที่มีความสอดคลอง
กับเนื้อหาวิชา และ
ใชส่ือในการเสริม
การจัดการเรียนรูให
มีประสิทธิภาพ
ความปลอดภยัทาง
เคมี 

สามารถเลือกใชส่ือ
ในการจัดการเรียนรู
ทางเคมีไดอยาง
ถูกตอง เหมาะสม 
และสอดคลองกับ
เนื้อหาวิชาได และ
ผานเกณฑการ
ประเมินในระดับดี 
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วิชา    เคมีอนินทรีย 
รหัส คําอธิบายรายวิชา              น(ท-ป-ศ) 
4022291 อธิบายและปฏิบัติการ สมมาตรและทฤษฎีกลุม สมบัติของธาตุเรพริเซนเททีฟและธาตุทรานซิชัน สถานะพลังงานเชิงอะตอม      

และโมเลกุล สัญลักษณเทอม ของแข็งอนินทรีย โครงสรางผลึก เคมีโคออรดิเนชันเบื้องตน และการประยุกตใชใน
ชีวิตประจําวัน 

  3 (2-2-5) 

 

สมรรถนะหลัก สมรรถนะ 
รองและยอย 

คําอธิบาย 
สมรรถนะ 

รองหรือยอย 

ตัวบงชี้ของ
สมรรถนะหลัก 
และเกณฑการ

ผาน 

ตัวบงชี้ของ
สมรรถนะ 

รองหรือยอย 
และเกณฑการ

ผาน 

เนื้อหา 

กระบวนการ
จัดการเรียนรู
เพ่ือใหเกิด
สมรรถนะ 

สื่อและ/หรือ
แหลงเรียนรู 

วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

วิธีการ
สะทอนผล
กลับให
ผูเรียน 

สมรรถนะหลัก 
ที่ 2 : 
สามารถอธิบาย
หลักการ ทฤษฎ ี
เน้ือหา และมทีักษะ
ปฏิบตัิการทางเคม ี
โดยบูรณาการ
ขอบขายสาระ 

สมรรถนะรอง 
ที่ 2.1 : 
อธิบายหลักการ 
ทฤษฎี เนื้อหา เคม ี
 
สมรรถนะยอย 
ที่ 2.1.3 : 
อธิบายหลักการ 
ทฤษฎี เนื้อหาเคมีอ
นินทรีย 

มีมีความรูและเขาใจ
ในหลักการ ทฤษฎ ี
เนื้อหาสมมาตรและ
ทฤษฎีกลุม สมบัติ
ของธาตุเรพริเซนเท
ทีฟและธาตุทรานซิ
ชัน สถานะพลังงาน
เชิงอะตอมและ
โมเลกุล สัญลักษณ
เทอม ของแข็งอนิ
นทรีย โครงสราง
ผลึก เคมีโคออรดิ
เนชันเบื้องตน และ
การประยกุตใชใน
ชีวิตประจําวัน 
 
 
 

มีความรูและเขาใจ 
สามารถอธบิายใน
หลักการ ทฤษฎ ี
เนื้อหา และมีทักษะ
ปฏิบัติการทางเคมี
โดยบูรณาการ
ขอบขายสาระไดใน
ระดับดี 

มีความรูและเขาใจ
และสามารถอธิบาย
ในเนื้อหาเคมีอนินท
รียไดอยางถูกตอง 
และผานการเกณฑ
การประเมินไมนอย
กวารอยละ 80 

1. สมมาตรและ
ทฤษฎีกลุม สมบัติ
ของธาตุเรพริเซนเท
ทีฟและธาตุทรานซิ
ชัน สถานะพลังงาน
เชิงอะตอมและ
โมเลกุล สัญลักษณ
เทอม ของแข็งอนิ
นทรีย โครงสราง
ผลึก เคมีโคออรดิ
เนชันเบื้องตน และ
การประยกุตใชใน
ชีวิตประจําวัน 
 
2. ปฏิบัติการเคมีที่
เกี่ยวของ 

1. จัดการเรียนรู
แบบสืบเสาะ 
(Enquiry-based 
learning) 
 
2. จัดการเรียนรูโดย
ใชสมองเปนฐาน 
(Brain - based 
learning) 
 
3. จัดการเรียนรู
สถานการณเปนฐาน 
(Situation – 
based learning) 
 
4. จัดการเรียนรูเชิง
ประสบการณเปน
ฐาน (Experiential 

1. หองปฏิบัติการ
วิทยาศาสตรและ/
หรือหองปฏิบัติการ
ทางธรรมชาติ 
 
2. เคร่ืองมือและ
อุปกรณทาง
วิทยาศาสตร 
 
3. ส่ืออิเล็กทรอนิกส 
คอมพิวเตอรและ
ระบบอินเทอรเน็ต 
 
4. เอกสาร หนังสือ 
ตํารา หรือแหลง
เรียนรูอื่น 
 
5. ใบงาน/ใบ

วิธีการ 
1. ความรูความเขาใจ 
2. มโนทัศน 
3. ทักษะการคิด 
(วิเคราะห สังเคราะห 
ส่ือสาร) 
4. ทักษะการทํางาน
กลุม 
5. ทักษะปฏิบัติการ
ทดลอง 
6. คุณลักษณะอันพึง
ประสงคและเจตคติ 
7. ผลงานหรือชิ้นงาน 
 
เครื่องมือ 
1. แบบทดสอบ 
2. แบบสัมภาษณ 
3. แบบสังเกต 

ใหขอมูล
ยอนกลับเพื่อ
การพัฒนา 
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สมรรถนะหลัก สมรรถนะ 
รองและยอย 

คําอธิบาย 
สมรรถนะ 

รองหรือยอย 

ตัวบงชี้ของ
สมรรถนะหลัก 
และเกณฑการ

ผาน 

ตัวบงชี้ของ
สมรรถนะ 

รองหรือยอย 
และเกณฑการ

ผาน 

เนื้อหา 

กระบวนการ
จัดการเรียนรู
เพ่ือใหเกิด
สมรรถนะ 

สื่อและ/หรือ
แหลงเรียนรู 

วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

วิธีการ
สะทอนผล
กลับให
ผูเรียน 

สมรรถนะรอง 
ที่ 2.2 :  
มีทักษะปฏิบัติการ
เคมีไดอยางถูกตอง 

มีทักษะปฏิบัติการทาง
เคมีในแตละกลุมวิชา
ตอไปนี้ หลักเคมี เคมี
อินทรีย เคมีอนินทรีย 
เคมีเชิงฟสิกส เคมี
วิเคราะห ชวีเคมี 
ความปลอดภยัทาง
เคมี 

มีทักษะ และ
สามารถปฏบิัติการ
ทางเคมีที่สอดคลอง
กับทฤษฎีในทกุกลุม
วิชา ไดอยางถูกตอง 
และผานเกณฑการ
ประเมินในระดับดี 

–based learning) กิจกรรม/แบบฝก
ทักษะ 

4. แบบประเมิน 
5. แบบประเมินตนเอง 
เกณฑ 
1. เกณฑการวัดระดับ
คุณภาพ  
2. เกณฑแบบมิติ
คุณภาพ (rubric 
scoring) 
3. เกณฑวัด
ผลสัมฤทธิ ์
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วิชา    เคมีอินทรีย 
รหัส คําอธิบายรายวิชา           น(ท-ป-ศ) 
4022391 อธิบายชนิดและกลไกของปฎิกิริยาเคมีอินทรีย สเตริโอเคมี สมบัติทางกายภาพ โครงสราง ประโยชนและโทษ การเตรียม และ

ปฏิกิริยาท่ีเก่ียวของของสารประกอบไฮโดรคารบอน แอลคิลเฮไลด แอลกอฮอล อีเธอร  แอลดีไฮดและคีโตน  กรดคารบอกซิลิก 
และอนุพันธ เอมีน และมีทักษะปฏิบัติการเคมีในเนื้อหาท่ีเก่ียวของ 

3 (2-2-5) 

 

สมรรถนะหลัก สมรรถนะ 
รองและยอย 

คําอธิบาย 
สมรรถนะ 

รองหรือยอย 

ตัวบงชี้ของ
สมรรถนะหลัก 
และเกณฑการ

ผาน 

ตัวบงชี้ของ
สมรรถนะ 

รองหรือยอย 
และเกณฑการ

ผาน 

เนื้อหา 

กระบวนการ
จัดการเรียนรู
เพ่ือใหเกิด
สมรรถนะ 

สื่อและ/หรือ
แหลงเรียนรู 

วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

วิธีการ
สะทอนผล
กลับให
ผูเรียน 

สมรรถนะหลัก 
ที่ 2 : 
สามารถอธิบาย
หลักการ ทฤษฎ ี
เน้ือหา และมทีักษะ
ปฏิบตัิการทางเคม ี
โดยบูรณาการ
ขอบขายสาระ 

สมรรถนะรอง 
ที่ 2.1 : 
อธิบายหลักการ 
ทฤษฎี เนื้อหา เคม ี
 
สมรรถนะยอย 
ที่ 2.1.2 : 
อธิบายหลักการ 
ทฤษฎี เนื้อหาเคมี
อินทรีย 

มีความรูและเขาใจ
ในหลักการ ทฤษฎ ี
เนื้อหาชนิดของ
ปฏิกิริยาเคมีอินทรีย
และกลไกการ
เกิดปฏิกิริยา สเตอริ
โอเคมี สมบัติทาง
กายภาพและการ
เกิดปฏิกิริยาเคมี
ของสารประกอบ
ไฮโดรคารบอน  
แอลคิลแฮไลด  
แอลกอฮอล  อีเทอร  
สารประกอบคาร
บอรนิล และเอมีน   
 
 
 

มีความรูและเขาใจ 
สามารถอธบิายใน
หลักการ ทฤษฎ ี
เนื้อหา และมีทักษะ
ปฏิบัติการทางเคมี
โดยบูรณาการ
ขอบขายสาระไดใน
ระดับดี 

มีความรูและเขาใจ
และสามารถอธิบาย
ในเนื้อหาเคมี
อินทรียไดอยาง
ถูกตอง และผาน
การเกณฑการ
ประเมินไมนอยกวา
รอยละ 80 

1. ชนิดและกลไก
ของปฎิกิริยาเคมี
อินทรีย สเตริโอเคมี 
สมบัติทางกายภาพ 
โครงสราง 
ประโยชนและโทษ 
การเตรียม และ
ปฏิกิริยาที่เกี่ยวของ
ของสารประกอบ
ไฮโดรคารบอน 
แอลคิลเฮไลด 
แอลกอฮอล อีเธอร 
แอลดีไฮดและคีโตน 
กรดคารบอกซิลิ
กและอนุพันธ เอมีน 
 
2. ปฏิบัติการเคมีที่
เกี่ยวของ 

1. จัดการเรียนรู
แบบสืบเสาะ 
(Enquiry-based 
learning) 
 
2. จัดการเรียนรูโดย
ใชสมองเปนฐาน 
(Brain - based 
learning) 
 
3. จัดการเรียนรู
สถานการณเปนฐาน 
(Situation – 
based learning) 
 
4. จัดการเรียนรูเชิง
ประสบการณเปน
ฐาน (Experiential 

1. หองปฏิบัติการ
วิทยาศาสตรและ/
หรือหองปฏิบัติการ
ทางธรรมชาติ 
 
2. เคร่ืองมือและ
อุปกรณทาง
วิทยาศาสตร 
 
3. ส่ืออิเล็กทรอนิกส 
คอมพิวเตอรและ
ระบบอินเทอรเน็ต 
 
4. ส่ือโมเดลโมเลกุล
หรือส่ือในรูปแบบ
ของโครงสราง 3 มิติ 
 
5. เอกสาร หนังสือ 

วิธีการ 
1. ความรูความ
เขาใจ 
2. มโนทัศน 
3. ทักษะการคิด 
(วิเคราะห 
สังเคราะห ส่ือสาร) 
4. ทักษะการทํางาน
กลุม 
5. ทักษะปฏิบัติการ
ทดลอง 
6. คุณลักษณะอันพึง 
ประสงคและเจตคติ 
7. ผลงานหรือ
ชิ้นงาน 
เครื่องมือ 
1. แบบทดสอบ 
2. แบบสัมภาษณ 

ใหขอมูล
ยอนกลับเพื่อ
การพัฒนา 
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สมรรถนะหลัก สมรรถนะ 
รองและยอย 

คําอธิบาย 
สมรรถนะ 

รองหรือยอย 

ตัวบงชี้ของ
สมรรถนะหลัก 
และเกณฑการ

ผาน 

ตัวบงชี้ของ
สมรรถนะ 

รองหรือยอย 
และเกณฑการ

ผาน 

เนื้อหา 

กระบวนการ
จัดการเรียนรู
เพ่ือใหเกิด
สมรรถนะ 

สื่อและ/หรือ
แหลงเรียนรู 

วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

วิธีการ
สะทอนผล
กลับให
ผูเรียน 

สมรรถนะรอง 
ที่ 2.2 :  
มีทักษะปฏิบัติการ
เคมีไดอยางถูกตอง 

มีทักษะปฏิบัติการ
ทางเคมีในแตละ
กลุมวิชาตอไปนี ้
หลักเคมี เคมี
อินทรีย เคมีอนินท
รีย เคมีเชิงฟสิกส 
เคมีวิเคราะห 
ชีวเคมี ความ
ปลอดภัยทางเคม ี

มีทักษะ และ
สามารถปฏบิัติการ
ทางเคมีที่สอดคลอง
กับทฤษฎีในทกุกลุม
วิชา ไดอยางถูกตอง 
และผานเกณฑการ
ประเมินในระดับดี 

–based learning) ตํารา หรือแหลง
เรียนรูอื่น 
 
6. ใบงาน/ใบ
กิจกรรม/แบบฝก
ทักษะ 

3. แบบสังเกต 
4. แบบประเมิน 
5. แบบประเมิน
ตนเอง 
เกณฑ 
1. เกณฑการวัด
ระดับคุณภาพ  
2. เกณฑแบบมิติ
คุณภาพ (rubric 
scoring) 
3. เกณฑวดั
ผลสัมฤทธิ ์

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



มคอ.2 มรรพ. 
 

                                                                                                   หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (4 ป) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562            หนา 275 
 

วิชา     เคมีเชิงฟสิกส    
รหัส คําอธิบายรายวิชา              น (ท-ป-ศ) 
4022491 อธิบายและปฏิบัติการเรื่อง ทฤษฎีควอนตัม แกสและทฤษฎีจลนของแกส กฎของอุณหพลศาสตร  สมดุลเคมี  สมดุล

ระหวางเฟส  กฎของเฟสและสารละลาย จลนพลศาสตรของปฏิกิริยาสารเชิงซอน  
3 (2-2-5) 

 

สมรรถนะหลัก สมรรถนะ 
รองและยอย 

คําอธิบาย 
สมรรถนะ 

รองหรือยอย 

ตัวบงชี้ของ
สมรรถนะหลัก 
และเกณฑการ

ผาน 

ตัวบงชี้ของ
สมรรถนะ 

รองหรือยอย 
และเกณฑการ

ผาน 

เนื้อหา 

กระบวนการ
จัดการเรียนรู
เพ่ือใหเกิด
สมรรถนะ 

สื่อและ/หรือ
แหลงเรียนรู 

วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

วิธีการ
สะทอนผล
กลับให
ผูเรียน 

สมรรถนะหลัก  
ที่ 2 : 
สามารถอธิบาย
หลักการ ทฤษฎ ี
เน้ือหา และมทีักษะ
ปฏิบตัิการทางเคม ี
โดยบูรณาการ
ขอบขายสาระ 

สมรรถนะรอง 
ที่ 2.1 : 
อธิบายหลักการ 
ทฤษฎี เนื้อหา เคม ี
 
สมรรถนะยอย 
ที่ 2.1.4 : 
อธิบายหลักการ 
ทฤษฎี เนื้อหาเคมี
เชิงฟสิกส 

ทฤษฎีควอนตัม 
แกสและทฤษฎีจลน
ของแกส กฎของอุณ
หพลศาสตร  สมดุล
เคมี  สมดุลระหวาง
เฟส กฎของเฟส
และสารละลาย 
จลนพลศาสตรของ
ปฏิกิริยาสาร
เชิงซอน 
 

มีความรูและเขาใจ 
สามารถอธบิายใน
หลักการ ทฤษฎ ี
เนื้อหา และมีทักษะ
ปฏิบัติการทางเคมี
โดยบูรณาการ
ขอบขายสาระไดใน
ระดับดี 

มีความรูและเขาใจ
และสามารถอธิบาย
ในเนื้อหาเคมีเชิง
ฟสิกสไดอยาง
ถูกตอง และผาน
การเกณฑการ
ประเมินไมนอยกวา
รอยละ 80 

1. ทฤษฎีควอนตัม 
แกสและทฤษฎีจลน
ของแกส กฎของอุณ
หพลศาสตร  สมดุล
เคมี  สมดุลระหวาง
เฟส กฎของเฟส
และสารละลาย 
จลนพลศาสตรของ
ปฏิกิริยาสาร
เชิงซอน 
 
2. ปฏิบัติการเคมีที่
เกี่ยวของ 
 

1. การจัดการเรียนรู
แบบสืบเสาะ 
(Enquiry-based 
learning) 
 
2. จัดการเรียนรูโดย
ใชสมองเปนฐาน 
(Brain - based 
learning) 
 
3. การเรียนรูโดยใช
ปญหาเปนฐาน 
(Problem - based 
learning) 
 
 

1. หองปฏิบัติการ
วิทยาศาสตรและ/
หรือหองปฏิบัติการ
ทางธรรมชาติ 
 
2. เคร่ืองมือและ
อุปกรณทาง
วิทยาศาสตร 
 
3. ส่ืออิเล็กทรอนิกส 
คอมพิวเตอรและ
ระบบอินเทอรเน็ต 
 
4. เอกสาร หนังสือ 
ตํารา หรือแหลง
เรียนรูอื่น 
 
5. ใบงาน/ใบ
กิจกรรม/แบบฝก

วิธีการ 
1. ความรูความเขาใจ 
2. มโนทัศน 
3. ทักษะการคิด 
(วิเคราะห สังเคราะห 
ส่ือสาร) 
4. ทักษะการทํางาน
กลุม 
5. ทักษะปฏิบัติการ
ทดลอง 
6. คุณลักษณะอันพึง
ประสงคและเจตคติ 
7. ผลงานหรือชิ้นงาน 
เครื่องมือ 
1. แบบทดสอบ 
2. แบบสัมภาษณ 
3. แบบสังเกต 
4. แบบประเมิน 
5. แบบประเมินตนเอง 

ใหขอมูล
ยอนกลับเพื่อ
การพัฒนา 

สมรรถนะรองที่ 
2.2 :  
มีทักษะปฏิบัติการ
เคมีไดอยางถูกตอง 

มีทักษะปฏิบัติการ
ทางเคมีในแตละ
กลุมวิชาตอไปนี ้
หลักเคมี เคมี
อินทรีย เคมีอนินท
รีย เคมีเชิงฟสิกส 
เคมีวิเคราะห 
ชีวเคมี ความ

 มีทักษะ และ
สามารถปฏบิัติการ
ทางเคมีที่สอดคลอง
กับทฤษฎีในทกุกลุม
วิชา ไดอยางถูกตอง 
และผานเกณฑการ
ประเมินในระดับดี 
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สมรรถนะหลัก สมรรถนะ 
รองและยอย 

คําอธิบาย 
สมรรถนะ 

รองหรือยอย 

ตัวบงชี้ของ
สมรรถนะหลัก 
และเกณฑการ

ผาน 

ตัวบงชี้ของ
สมรรถนะ 

รองหรือยอย 
และเกณฑการ

ผาน 

เนื้อหา 

กระบวนการ
จัดการเรียนรู
เพ่ือใหเกิด
สมรรถนะ 

สื่อและ/หรือ
แหลงเรียนรู 

วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

วิธีการ
สะทอนผล
กลับให
ผูเรียน 

ปลอดภัยทางเคม ี ทักษะ  
เกณฑ 
1. เกณฑการวัดระดับ
คุณภาพ  
2. เกณฑแบบมิติ
คุณภาพ (rubric 
scoring) 
3. เกณฑวัดผลสัมฤทธิ์ 
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วิชา     ชีวเคมี 
รหัส คําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 
4022591 อธิบายและปฏิบัติการเก่ียวกับ องคประกอบ ปฏิกิริยาเคมี และสมบัติของของเซลล คารโบไฮเดรต ลิพิด โปรตีน เอนไซม 

กรดนิวคลีอิก ฮอรโมน วิตามิน และเกลือแร เมแทบอลิซึมของสิ่งมีชีวิต เทคนิคการทําชีวโมเลกุลใหบริสุทธิ์  
3 (2-2-5) 

 

สมรรถนะหลัก สมรรถนะ 
รองและยอย 

คําอธิบาย 
สมรรถนะ 

รองหรือยอย 

ตัวบงชี้ของ
สมรรถนะหลัก 
และเกณฑการ

ผาน 

ตัวบงชี้ของ
สมรรถนะ 

รองหรือยอย 
และเกณฑการ

ผาน 

เนื้อหา 

กระบวนการ
จัดการเรียนรู
เพ่ือใหเกิด
สมรรถนะ 

สื่อและ/หรือ
แหลงเรียนรู 

วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

วิธีการ
สะทอนผล
กลับให
ผูเรียน 

สมรรถนะหลัก 
ที่ 2 : 
สามารถอธิบาย
หลักการ ทฤษฎ ี
เน้ือหา และมทีักษะ
ปฏิบตัิการทางเคม ี
โดยบูรณาการ
ขอบขายสาระ 

สมรรถนะรอง 
ที่ 2.1 : 
อธิบายหลักการ 
ทฤษฎี เนื้อหา เคม ี
 
สมรรถนะยอย 
ที่ 2.1.6 : 
อธิบายหลักการ 
ทฤษฎี เนื้อหา
ชีวเคมี 

มีความรูความเขาใจ
ในหลักการ ทฤษฎ ี
เนื้อหาองคประกอบ 
ปฏิกิริยาเคมี และ
สมบัติของของเซลล 
คารโบไฮเดรต ลิพิด 
โปรตีน เอนไซม 
กรดนิวคลีอิก 
ฮอรโมน วิตามิน 
และเกลือแร เม
แทบอลิซึมของ
ส่ิงมีชีวิต เทคนิค
การทําชีวโมเลกุลให
บริสุทธิ์ 
 
 
 
 
 

มีความรูและเขาใจ 
สามารถอธบิายใน
หลักการ ทฤษฎ ี
เนื้อหา และมีทักษะ
ปฏิบัติการทางเคมี
โดยบูรณาการ
ขอบขายสาระไดใน
ระดับดี 

มีความรูและเขาใจ
และสามารถอธิบาย
ในเนื้อหาชีวเคมีได
อยางถูกตอง และ
ผานการเกณฑการ
ประเมินไมนอยกวา
รอยละ 80 

1. องคประกอบ 
ปฏิกิริยาเคมี และ
สมบัติของของเซลล 
คารโบไฮเดรต ลิพิด 
โปรตีน เอนไซม 
กรดนิวคลีอิก 
ฮอรโมน วิตามิน 
และเกลือแร เม
แทบอลิซึมของ
ส่ิงมีชีวิต เทคนิค
การทําชีวโมเลกุลให
บริสุทธิ์ 
 
2. ปฏิบัติการทาง
เคมีที่เกี่ยวของ  

1. การจัดการเรียนรู
แบบสืบเสาะ 
(Enquiry-based 
learning) 
 
2. จัดการเรียนรูโดย
ใชสมองเปนฐาน 
(Brain - based 
learning) 
 
3. การเรียนรูโดยใช
ปญหาเปนฐาน 
(Problem - based 
learning) 
 
 

1. หองปฏิบัติการ
วิทยาศาสตรและ/
หรือหองปฏิบัติการ
ทางธรรมชาติ 
 
2. เคร่ืองมือและ
อุปกรณทาง
วิทยาศาสตร 
 
3. ส่ืออิเล็กทรอนิกส 
คอมพิวเตอรและ
ระบบอินเทอรเน็ต 
 
4. เอกสาร หนังสือ 
ตํารา หรือแหลง
เรียนรูอื่น 
 
5. ใบงาน/ใบ
กิจกรรม/แบบฝก

วิธีการ 
1. ความรูความ
เขาใจ 
2. มโนทัศน 
3. ทักษะการคิด 
(วิเคราะห 
สังเคราะห ส่ือสาร) 
4. ทักษะการทํางาน
กลุม 
5. ทักษะปฏิบัติการ
ทดลอง 
6. คุณลักษณะอนั
พึงประสงคและเจต
คติ 
7. ผลงานหรือ
ชิ้นงาน 
 
เครื่องมือ 
1. แบบทดสอบ 

ใหขอมูล
ยอนกลับเพื่อ
การพัฒนา 
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สมรรถนะหลัก สมรรถนะ 
รองและยอย 

คําอธิบาย 
สมรรถนะ 

รองหรือยอย 

ตัวบงชี้ของ
สมรรถนะหลัก 
และเกณฑการ

ผาน 

ตัวบงชี้ของ
สมรรถนะ 

รองหรือยอย 
และเกณฑการ

ผาน 

เนื้อหา 

กระบวนการ
จัดการเรียนรู
เพ่ือใหเกิด
สมรรถนะ 

สื่อและ/หรือ
แหลงเรียนรู 

วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

วิธีการ
สะทอนผล
กลับให
ผูเรียน 

สมรรถนะรอง 
ที่ 2.2 :  
มีทักษะปฏิบัติการ
เคมีไดอยางถูกตอง 

มีทักษะปฏิบัติการทาง
เคมีในแตละกลุมวิชา
ตอไปนี้ หลักเคมี เคมี
อินทรีย เคมีอนินทรีย 
เคมีเชิงฟสิกส เคมี
วิเคราะห ชวีเคมี 
ความปลอดภยัทาง
เคมี 

มีความรูความเขาใจ 
สามารถอธบิาย
หลักการ ทฤษฎ ี
เนื้อหาทางเคมีเฉพาะ
ดานหรือเคมีประยุกต 
ไดอยางถูกตอง และ
ผานเกณฑการประเมิน
ไมนอยกวารอยละ 80 

ทักษะ 2. แบบสังเกต 
3. แบบประเมิน 
4. แบบประเมิน
ตนเอง 
 
เกณฑ 
1. เกณฑการวัด
ระดับคุณภาพ  
2. เกณฑวัด
ผลสัมฤทธิ์ 

สมรรถนะรอง 
ที่ 2.3 : 
อธิบายหลักการ 
ทฤษฎี เนื้อหาทาง
เคมีที่มีการบูรณา
การขอบขายสาระ 

มีความรูความเขาใจ
หลักการ ทฤษฎ ี
เนื้อหาทางเคมีที่มี
การบูรณาการ
ขอบขายสาระอื่นใน
กลุมวิทยาศาสตร 
ทางชีววิทยา และ
ฟสิกส 

มีความรูความเขาใจ 
สามารถอธบิาย
หลักการ ทฤษฎ ี
และเชื่อมโยงเนื้อหา
ทางเคมีที่มีการบูร
ณาการกับขอบขาย
ในสาระอื่น ไดอยาง
ถูกตอง และผาน
เกณฑการประเมิน
ไมนอยกวารอยละ 
80 
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วิชา     เคมีวิเคราะห 
รหัส คําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 
4022691 อธิบาย หลักการเคมีวิเคราะหเชิงคุณภาพและปริมาณ การวิเคราะหขอมูลเชิงสถิติ การคํานวณทางเคมีวิเคราะห การ

วิเคราะหปริมาณโดยน้ําหนัก การวิเคราะหโดยปริมาตร การวิเคราะหทางเคมีดวยเครื่องมือและเทคโนโลยท่ีีเก่ียวของ  
การวิเคราะหโดยใชเคมียอสวน และประยุกตใชหลักการเคมีสีเขียวในการวิเคราะห 

3 (2-2-5) 

 

สมรรถนะหลัก สมรรถนะ 
รองและยอย 

คําอธิบาย 
สมรรถนะ 

รองหรือยอย 

ตัวบงชี้ของ
สมรรถนะหลัก 
และเกณฑการ

ผาน 

ตัวบงชี้ของ
สมรรถนะ 

รองหรือยอย 
และเกณฑการ

ผาน 

เนื้อหา 

กระบวนการ
จัดการเรียนรู
เพ่ือใหเกิด
สมรรถนะ 

สื่อและ/หรือ
แหลงเรียนรู 

วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

วิธีการ
สะทอนผล
กลับให
ผูเรียน 

สมรรถนะหลัก 
ที่ 2 : 
สามารถอธิบาย
หลักการ ทฤษฎ ี
เน้ือหา และมทีักษะ
ปฏิบตัิการทางเคม ี
โดยบูรณาการ
ขอบขายสาระ 

สมรรถนะรอง 
ที่ 2.1 : 
อธิบายหลักการ 
ทฤษฎี เนื้อหา เคม ี
 
สมรรถนะยอย 
ที่ 2.1.5 : 
อธิบายหลักการ 
ทฤษฎี เนื้อหาเคมี
วิเคราะห 

มีความรูความเขาใจ
ในหลักการ ทฤษฎ ี
เนื้อหาหลักการเคมี
วิเคราะหเชิงปริมาณ 
การวิเคราะหขอมูล
เชิงสถิติ การ
คํานวณทางเคมี
วิเคราะห การ
วิเคราะหปริมาณ
โดยน้ําหนกั และ
การวิเคราะหโดย
ปริมาตร 
 
 
 
 
 
 

มีความรูและเขาใจ 
สามารถอธบิายใน
หลักการ ทฤษฎ ี
เนื้อหา และมีทักษะ
ปฏิบัติการทางเคมี
โดยบูรณาการ
ขอบขายสาระไดใน
ระดับดี 

มีความรูและเขาใจ
และสามารถอธิบาย
ในเนื้อหาเคมี
วิเคราะหไดอยาง
ถูกตอง และผาน
การเกณฑการ
ประเมินไมนอยกวา
รอยละ 80 

1. หลักการเคมี
วิเคราะหเชิง
คุณภาพและ
ปริมาณ การ
วิเคราะหขอมูลเชิง
สถิติ การคํานวณ
ทางเคมีวิเคราะห 
การวิเคราะห
ปริมาณโดยน้ําหนกั 
การวิเคราะหโดย
ปริมาตร การ
วิเคราะหทางเคมี
ดวยเคร่ืองมือที่
เกี่ยวของ การ
วิเคราะหโดยใชเคมี
ยอสวน และ
ประยุกตใชหลักการ
เคมีสีเขียวในการ

1. การเรียนรูโดยใช
ปญหาเปนฐาน 
(Problem - based 
learning) 
 
2. การจัดการเรียนรู
แบบสืบเสาะ 
(Enquiry-based 
learning) 
 
3. จัดการเรียนรู
สถานการณเปนฐาน 
(Situation – 
based learning) 
 
4. จัดการเรียนรูโดย
ใชสมองเปนฐาน 
(Brain - based 

1. หองปฏิบัติการ
วิทยาศาสตรและ/
หรือหองปฏิบัติการ
ทางธรรมชาติ 
 
2. เคร่ืองมือและ
อุปกรณทาง
วิทยาศาสตร 
 
3. ส่ืออิเล็กทรอนิกส 
คอมพิวเตอรและ
ระบบอินเทอรเน็ต 
 
4. เอกสาร หนังสือ 
ตํารา หรือแหลง
เรียนรูอื่น 
 
5. ใบงาน/ใบ

วิธีการ 
1. ความรูความ
เขาใจ 
2. มโนทัศน 
3. ทักษะการคิด 
(วิเคราะห 
สังเคราะห ส่ือสาร) 
4. ทักษะการทํางาน
กลุม 
5. ทักษะปฏิบัติการ
ทดลอง 
6. คุณลักษณะอนั
พึงประสงคและเจต
คติ 
7. ผลงานหรือ
ชิ้นงาน 
 
เครื่องมือ 

ใหขอมูล
ยอนกลับเพื่อ
การพัฒนา 
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สมรรถนะหลัก สมรรถนะ 
รองและยอย 

คําอธิบาย 
สมรรถนะ 

รองหรือยอย 

ตัวบงชี้ของ
สมรรถนะหลัก 
และเกณฑการ

ผาน 

ตัวบงชี้ของ
สมรรถนะ 

รองหรือยอย 
และเกณฑการ

ผาน 

เนื้อหา 

กระบวนการ
จัดการเรียนรู
เพ่ือใหเกิด
สมรรถนะ 

สื่อและ/หรือ
แหลงเรียนรู 

วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

วิธีการ
สะทอนผล
กลับให
ผูเรียน 

สมรรถนะรอง 
ที่ 2.2 :  
มีทักษะปฏิบัติการ
เคมีไดอยางถูกตอง 

มีทักษะปฏิบัติการ
ทางเคมีในแตละ
กลุมวิชาตอไปนี ้
หลักเคมี เคมี
อินทรีย เคมีอนินท
รีย เคมีเชิงฟสิกส 
เคมีวิเคราะห 
ชีวเคมี ความ
ปลอดภัยทางเคม ี

 มีทักษะ และ
สามารถปฏบิัติการ
ทางเคมีที่สอดคลอง
กับทฤษฎีในทกุกลุม
วิชา ไดอยางถูกตอง 
และผานเกณฑการ
ประเมินในระดับดี 

วิเคราะห 
 
2. ปฏิบัติการเคมีที่
เกี่ยวของ 
 

learning) 
 

กิจกรรม/แบบฝก
ทักษะ 

1. แบบทดสอบ 
2. แบบสัมภาษณ 
3. แบบสังเกต 
4. แบบประเมิน 
5. แบบประเมิน
ตนเอง 
 
เกณฑ 
1. เกณฑการวัด
ระดับคุณภาพ  
2. เกณฑแบบมิติ
คุณภาพ (rubric 
scoring) 
3. เกณฑวดั
ผลสัมฤทธิ ์

 
  



มคอ.2 มรรพ. 
 

                                                                                                   หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (4 ป) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562            หนา 281 
 

 
วิชา   การจัดกิจกรรมเคมีบูรณาการ 
รหัส คําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 
4023991 อธิบายและปฏิบัติการ การใชวัสดุและอุปกรณทางเคมี ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน เทคนิคการเตรียมสารเคมี การ

รักษาอุปกรณ วิธีเก็บขอมูลทางเคมี การจัดกิจกรรมเรียนรูทางวิทยาศาสตร คายวิทยาศาสตร และการจัดการ
หองปฏิบัติการวิทยาศาสตร  ไดอยางเหมาะสมปลอดภัย สามารถประยุกตใชสื่อและนวัตกรรม และออกแบบการจัด
กิจกรรมทางเคมีบูรณาการ 

3 (2-2-5) 

 

สมรรถนะหลัก สมรรถนะ 
รองและยอย 

คําอธิบาย 
สมรรถนะ 

รองหรือยอย 

ตัวบงชี้ของ
สมรรถนะหลัก 
และเกณฑการ

ผาน 

ตัวบงชี้ของ
สมรรถนะ 

รองหรือยอย 
และเกณฑการ

ผาน 

เนื้อหา 

กระบวนการ
จัดการเรียนรู
เพ่ือใหเกิด
สมรรถนะ 

สื่อและ/หรือ
แหลงเรียนรู 

วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

วิธีการ
สะทอนผล
กลับให
ผูเรียน 

สมรรถนะหลัก 
ที่ 2 : 
สามารถอธิบาย
หลักการ ทฤษฎ ี
เน้ือหา และมทีักษะ
ปฏิบตัิการทางเคม ี
โดยบูรณาการ
ขอบขายสาระ 

สมรรถนะรอง 
ที่ 2.2 :  
มีทักษะปฏิบัติการ
เคมีไดอยางถูกตอง 

มีทักษะปฏิบัติการ
ทางเคมีในแตละ
กลุมวิชาตอไปนี ้
หลักเคมี เคมี
อินทรีย เคมีอนินท
รีย เคมีเชิงฟสิกส 
เคมีวิเคราะห 
ชีวเคมี ความ
ปลอดภัยทางเคม ี

มีความรูและเขาใจ 
สามารถอธบิายใน
หลักการ ทฤษฎ ี
เนื้อหา และมีทักษะ
ปฏิบัติการทางเคมี
โดยบูรณาการ
ขอบขายสาระไดใน
ระดับดี 

มีความรูความเขาใจ 
สามารถอธบิาย
หลักการ ทฤษฎ ี
เนื้อหาทางเคมี
เฉพาะดานหรือเคมี
ประยุกต ไดอยาง
ถูกตอง และผาน
เกณฑการประเมิน
ไมนอยกวารอยละ 
80 
 
 
 
 
 

1. การใชวัสดุและ
อุปกรณทางเคมี 
ความปลอดภยัใน
การปฏิบัติงาน 
เทคนิคการเตรียม
สารเคมี การรักษา
อุปกรณ วธิีเก็บ
ขอมูลทางเคมี การ
จัดกิจกรรมเรียนรู
ทางวิทยาศาสตร 
คายวิทยาศาสตร 
และการจัดการ
หองปฏิบัติการ
วิทยาศาสตร  ได
อยางเหมาะสม

1. การเรียนรูโดยใช
ปญหาเปนฐาน 
(Problem - based 
learning) 
 
2. การเรียนรูแบบ
สรางสรรคเปนฐาน 
(Creativity –
based learning) 
 
3. การเรียนรูแบบ
สืบเสาะ (Enquiry-
based learning) 
 
4. การเรียนรูแบบ

1. หองปฏิบัติการ
วิทยาศาสตรและ/
หรือหองปฏิบัติการ
ทางธรรมชาติ 
 
2. เคร่ืองมือและ
อุปกรณทาง
วิทยาศาสตร 
 
3. ส่ืออิเล็กทรอนิกส 
คอมพิวเตอรและ
ระบบอินเทอรเน็ต 
 
4. เอกสาร หนังสือ 
ตํารา หรือแหลง

วิธีการ 
1. ความรูความ
เขาใจ 
2. มโนทัศน 
3. ทักษะการคิด 
(วิเคราะห 
สังเคราะห ส่ือสาร) 
4. ทักษะการทํางาน
กลุม 
5. ทักษะปฏิบัติการ
ทดลอง 
6. ทักษะทางสังคม 
7. ทักษะปฏิบัติ 
8. คุณลักษณะอนั
พึงประสงคและเจต

ใหขอมูล
ยอนกลับเพื่อ
การพัฒนา 
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สมรรถนะหลัก สมรรถนะ 
รองและยอย 

คําอธิบาย 
สมรรถนะ 

รองหรือยอย 

ตัวบงชี้ของ
สมรรถนะหลัก 
และเกณฑการ

ผาน 

ตัวบงชี้ของ
สมรรถนะ 

รองหรือยอย 
และเกณฑการ

ผาน 

เนื้อหา 

กระบวนการ
จัดการเรียนรู
เพ่ือใหเกิด
สมรรถนะ 

สื่อและ/หรือ
แหลงเรียนรู 

วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

วิธีการ
สะทอนผล
กลับให
ผูเรียน 

 
 

ปลอดภัย 
 
2. การประยกุตใช
ส่ือและนวัตกรรมใน
การจัดกิจกรรมเคมี
บูรณาการ 
 
3. การออกแบบ
กิจกรรมเคมีบูรณา
การ 

รวมแรงรวมใจ 
(Collaborative 
learning) 

เรียนรูอื่น 
 
5. ใบงาน/ใบ
กิจกรรม/แบบฝก
ทักษะ 

คติ 
9. ผลงานหรือ
ชิ้นงาน 
 
เครื่องมือ 
1. แบบทดสอบ 
2. แบบสังเกต 
3. แบบประเมิน 
4. แบบประเมิน
ตนเอง 
 
เกณฑ 
1. เกณฑการวัด
ระดับคุณภาพ  
2. เกณฑแบบมิติ
คุณภาพ (rubric 
scoring) 
3. เกณฑวดั
ผลสัมฤทธิ์ 

สมรรถนะหลัก 
ที่ 3 : 
สามารถออกแบบ
และจัดกิจกรรมการ
เรียนรูเคม ี

สมรรถนะรองที่ 
3.4 : 
สามารถการ
ออกแบบการจัด
กิจกรรมการเรียนรู
ทางเคมี 

สามารถออกแบบ
และจัดกิจกรรมการ
เรียนรูทางเคมีในเชิง
เนื้อหาหรือทฤษฎี  
ปฏิบัติ และเนื้อหา
รวมทั้งทฤษฎีและ
ปฏิบัติ โดย
ประยุกตใชส่ือ 
ภาษา และ
เทคโนโลยีรวมใน
การออกแบบการจัด
กิจกรรมการเรียนรู 

สามารถออกแบบ
และจัดกิจกรรมการ
เรียนรูเคมี โดยใช
ส่ือ ภาษา และ
เทคโนโลยีในการ
จัดการเรียนรูไดใน
ระดับดี 

สามารถออกแบบ
การจัดกิจกรรมการ
เรียนรูทางเคมี
รวมกับการใชส่ือได
อยางถูกตอง 
เหมาะสมกับ
เนื้อหาวิชา และผาน
เกณฑการประเมิน
ไมนอยกวารอยละ 
80 

สมรรถนะรอง 
ที่ 3.5 : 
สามารถจัดการ
เรียนรูเคมี 
 
สมรรถนะยอย 
ที่ 3.5.3 : 
สามารถจัดกจิกรรม
การเรียนรูบูรณา
การดาน
วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลย ี

สามารถจัดกจิกรรม
บูรณาการการ
เรียนรูคาย
วิทยาศาสตร หรือ
กิจกรรมบูรณาการ
กับศาสตรใน
ขอบขายอื่น 

สามารถจัดกจิกรรม
การเรียนรูอยางนอย 
1 กิจกรรม ที่
สอดคลองกับเนื้อหา
และมีบูรณาการ
ดานวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี ได
อยางถูกตอง
เหมาะสม ในระดับ
ดี 
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วิชา     ภาษาอังกฤษสําหรับการสอนเคมี 
รหัส คําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 
4023992 สามารถประยุกตใชศัพทเทคนิคทางเคมีและวิทยาศาสตร คําศัพทท่ีเก่ียวของทางการศึกษา การอานและการแปล

บทความทางวิชาการท่ีเก่ียวกับเคมีและการศึกษา การฝกทักษะดานการสื่อสารเชิงวิชาการทางเคมีและการศึกษาเปน
ภาษาอังกฤษ และฝก     การจัดการเรียนรูแบบจุลภาคเปนภาษาอังกฤษในบางเนื้อหา  

3(2-2-5) 

 

สมรรถนะหลัก สมรรถนะ 
รองและยอย 

คําอธิบาย 
สมรรถนะ 

รองหรือยอย 

ตัวบงชี้ของ
สมรรถนะหลัก 

และเกณฑการผาน 

ตัวบงชี้ของ
สมรรถนะ 

รองหรือยอย 
และเกณฑการผาน 

เนื้อหา 
กระบวนการ
จัดการเรียนรู
เพ่ือใหเกิด
สมรรถนะ 

สื่อและ/หรือ
แหลงเรียนรู 

วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

วิธีการ
สะทอนผล
กลับให
ผูเรียน 

สมรรถนะหลัก 
ที่ 3 : 
สามารถออกแบบและ
จัดกิจกรรมการเรยีนรู
เคมี 

สมรรถนะรอง 
ที่ 3.5 : 
สามารถจัดการ
เรียนรูเคมี 
 
สมรรถนะยอย 
ที่ 3.5.2 : 
สามารถจัดกจิกรรม
การเรียนรูทางเคมี
เปนภาษาอังกฤษได
ในบางเนื้อหา 

สามารถจัดกจิกรรม
การเรียนรูทางเคมี
โดยใชวิธกีารสอน
แบบจุลภาคโดยใช
ภาษาอังกฤษ 

สามารถออกแบบ
และจัดกิจกรรมการ
เรียนรูเคมี โดยใช
ส่ือ ภาษา และ
เทคโนโลยีในการ
จัดการเรียนรูไดใน
ระดับดี 

สามารถจัดกจิกรรม
การเรียนรูทางเคมี
เปนภาษาอังกฤษได
อยางนอย 1 เนื้อหา
ในรายวิชา โดย
วิธีการสอนแบบ
จุลภาคไดอยาง
ถูกตอง เหมาะสมกับ
เนื้อหา ในระดับดี
และผานเกณฑการ
ประเมินไมนอยกวา
รอยละ 80 
 
 

1. ความรูเร่ือง
ศัพทเทคนิคดานเคมี 
 
2.ความรูเร่ืองศัพท
วิชาการทาง
การศึกษา 
 
3.การแปลบทความ
เชิงวิชาการดานเคมี
และการศึกษา 
 
4.การฝกการสนทนา
เชิงวิชาการทางเคมี
การศึกษา  
 
5. การฝกการ
นําเสนองานเปน
ภาษาอังกฤษ 

1. การเรียนรูโดยใช
กรณีศึกษาเปนฐาน 
(Case – based 
learning) 
 
2. จัดการเรียนรู
โดยใชสมองเปน
ฐาน (Brain - 
based learning) 
 
3. จัดการเรียนรู
แบบรวมแรงรวมใจ 
(Collaborative 
learning) 
 

1. ส่ือ
อิเล็กทรอนิกส 
คอมพิวเตอรและ
ระบบอินเทอรเน็ต 
 
2. เอกสาร หนังสือ 
ตํารา หรือแหลง
เรียนรูอื่น 
 
3. ใบงาน/ใบ
กิจกรรม/แบบฝก
ทักษะ 

วิธีการ 
1. ความรูความ
เขาใจ 
2. มโนทัศน 
3. ทักษะการคิด 
(วเิคราะห 
สังเคราะห ส่ือสาร) 
4. ทักษะการทํางาน
กลุม 
5. ทักษะปฏิบัติ 
6. คุณลักษณะอนั
พึงประสงคและเจต
คติ 
7. ผลงานหรือ
ชิ้นงาน 
 
เครื่องมือ 
1. แบบทดสอบ 

ใหขอมูล
ยอนกลับเพือ่
การพัฒนา 

สมรรถนะหลัก 
ที่ 4 : 
สามารถใชภาษา สื่อ 
และเทคโนโลยี

สมรรถนะรอง 
ที่ 4.1 : 
สามารถใชภาษา 
อังกฤษในการ

มีความรูความ
เขาใจบทความวิจัย
ภาษาอังกฤษทาง
เคมี มีทักษะการ

สามารถใชภาษา 
ส่ือ และเทคโนโลยี
สารสนเทศในการ
จัดกิจกรรมการ

สามารถฝกปฏิบัติ
และใชภาษาอังกฤษ
ในการส่ือสาร
เบื้องตน การสืบคน
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สมรรถนะหลัก สมรรถนะ 
รองและยอย 

คําอธิบาย 
สมรรถนะ 

รองหรือยอย 

ตัวบงชี้ของ
สมรรถนะหลัก 

และเกณฑการผาน 

ตัวบงชี้ของ
สมรรถนะ 

รองหรือยอย 
และเกณฑการผาน 

เนื้อหา 
กระบวนการ
จัดการเรียนรู
เพ่ือใหเกิด
สมรรถนะ 

สื่อและ/หรือ
แหลงเรียนรู 

วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

วิธีการ
สะทอนผล
กลับให
ผูเรียน 

สารสนเทศในการจัด
กิจกรรมการเรียนรู
ทางเคม ี

ส่ือสารเบื้องตน  
การสืบคนขอมูล
และแหลงเรียนรู 
และใน
ชีวิตประจําวัน 

เขียน การอาน การ
ส่ือสาร และใช
ภาษาอังกฤษในการ
จัดการเรียนรูใน
บางเนื้อหาวิชา 

เรียนรูทางเคมีได
อยางเหมาะสม 
และสอดคลองไดใน
ระดับดี 

ขอมูลและแหลง
เรียนรู และใช
ชีวิตประจําวันได
อยางถูกตอง และ
ผานเกณฑการ
ประเมินในระดับดี 

2. แบบสัมภาษณ 
3. แบบสังเกต 
4. แบบประเมิน 
5. แบบประเมิน
ตนเอง 
 
เกณฑ 
1. เกณฑการวัด
ระดับคุณภาพ  
2. เกณฑแบบมิติ
คุณภาพ (rubric 
scoring) 
3. เกณฑวดั
ผลสัมฤทธิ์ 
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วิชา     ระเบียบวิธีวิจัยทางเคมี 
รหัส คําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 
4023993 อธิบายหลักการและระเบียบวิธีวิจัย สืบคน วิเคราะหผลงานวิจัยดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี นําเสนอผลการ

วิเคราะหงานวิจัยท่ีไดศึกษาคนควา การเขียนโครงรางงานวิจัย วางแผนการทําโครงการวิจัยทางเคมี  และนําความรูไป
ประยุกตใชในการศึกษางานวิจัยในระดับสากล 

3 (2-2-5) 

 

สมรรถนะหลัก สมรรถนะ 
รองและยอย 

คําอธิบาย 
สมรรถนะ 

รองหรือยอย 

ตัวบงชี้ของ
สมรรถนะหลัก 
และเกณฑการ

ผาน 

ตัวบงชี้ของ
สมรรถนะ 

รองหรือยอย 
และเกณฑการ

ผาน 

เนื้อหา 

กระบวนการ
จัดการเรียนรู
เพ่ือใหเกิด
สมรรถนะ 

สื่อและ/หรือ
แหลงเรียนรู 

วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

วิธีการ
สะทอนผล
กลับให
ผูเรียน 

สมรรถนะหลัก 
ที่ 4 : 
สามารถใชภาษา  
สื่อ และเทคโนโลยี
สารสนเทศในการ
จัดกิจกรรมการ
เรียนรูทางเคม ี

สมรรถนะรอง 
ที่ 4.1 : 
สามารถใช
ภาษาอังกฤษในการ
ส่ือสารเบื้องตน  
การสืบคนขอมูล
และแหลงเรียนรู 
และใน
ชีวิตประจําวัน 

มีความรูความเขาใจ
บทความวจิัย
ภาษาอังกฤษทาง
เคมี มีทักษะการ
เขียน การอาน การ
ส่ือสาร และใช
ภาษาอังกฤษในการ
จัดการเรียนรูในบาง
เนื้อหาวิชา 

สามารถใชภาษา ส่ือ 
และเทคโนโลยี
สารสนเทศในการ
จัดกิจกรรมการ
เรียนรูทางเคมีได
อยางเหมาะสม และ
สอดคลองไดใน
ระดับดี 

สามารถฝกปฏิบัติ
และใชภาษาอังกฤษ
ในการส่ือสาร
เบื้องตน การสืบคน
ขอมูลและแหลง
เรียนรู และใช
ชีวิตประจําวันได
อยางถูกตอง และ
ผานเกณฑการ
ประเมินในระดับดี 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. หลักการและ
ระเบียบวธิีวิจยั 
ผลงานวิจัยดาน
วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี  การ
วิเคราะหงานวิจยั 
การเขียนโครงราง
งานวิจัย 
 
2. การวางแผนการ
ทําโครงการวิจยัทาง
เคมี   
 
3. การนําความรูไป
ประยุกตใชใน
การศึกษางานวิจยั
ในระดับสากล 

1. การเรียนรูโดยใช
วิจัยเปนฐาน 
(Research-based 
learning) 
 
2. จัดการเรียนรูโดย
ใชโครงงานเปนฐาน 
(Project – based 
learning) 
 
3. การเรียนรูเชิง
ประสบการณเปน
ฐาน (Experiential 
–based learning) 

1. หองปฏิบัติการ
วิทยาศาสตรและ/
หรือหองปฏิบัติการ
ทางธรรมชาติ 
 
2. เคร่ืองมือและ
อุปกรณทาง
วิทยาศาสตร 
 
3. ส่ืออิเล็กทรอนิกส 
คอมพิวเตอรและ
ระบบอินเทอรเน็ต 
 
4. เอกสาร หนังสือ 
ตํารา หรือแหลง
เรียนรูอื่น 
 
5. ใบงาน/ใบ

วิธีการ 
1. ความรูความ
เขาใจ 
2. มโนทัศน 
3. ทักษะการคิด 
(วิเคราะห 
สังเคราะห ส่ือสาร) 
4. ทักษะการทํางาน
กลุม 
5. ทักษะปฏิบัติการ
ทดลอง 
6. คุณลักษณะอนั
พึงประสงคและเจต
คติ 
7. ผลงานหรือ
ชิ้นงาน 
 
 

ใหขอมูล
ยอนกลับเพื่อ
การพัฒนา 
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สมรรถนะหลัก สมรรถนะ 
รองและยอย 

คําอธิบาย 
สมรรถนะ 

รองหรือยอย 

ตัวบงชี้ของ
สมรรถนะหลัก 
และเกณฑการ

ผาน 

ตัวบงชี้ของ
สมรรถนะ 

รองหรือยอย 
และเกณฑการ

ผาน 

เนื้อหา 

กระบวนการ
จัดการเรียนรู
เพ่ือใหเกิด
สมรรถนะ 

สื่อและ/หรือ
แหลงเรียนรู 

วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

วิธีการ
สะทอนผล
กลับให
ผูเรียน 

สมรรถนะรอง 
ที่ 4.2 : 
สามารถใช
เทคโนโลยีในการ
สืบคนและการ
เลือกใชเทคโนโลยี
สําหรับการนาํไปใช
เปนส่ือในการ
จัดการเรียนรู 

สามารถใชส่ือ
อิเล็กทรอนิกส 
โปรแกรมประยุกต 
นวัตกรรมและ
เทคโนโลยี
สารสนเทศในทาง
เคมี และการ
ประยุกตใช ในการ
จัดการเรียนรู 

สามารถฝกปฏิบัติ
และใชเทคโนโลยีใน
การสืบคนขอมูล 
และเลือกใช
เทคโนโลยีสําหรับ
การนําไปเปนส่ือใน
การจัดการเรียนรูได
อยางถูกตอง และ
ผานเกณฑการ
ประเมินในระดับดี 
 

กิจกรรม/แบบฝก
ทักษะ 

เครื่องมือ 
1. แบบทดสอบ 
2. แบบสังเกต 
3. แบบประเมิน 
4. แบบประเมิน
ตนเอง 
 
เกณฑ 
1. เกณฑการวัด
ระดับคุณภาพ  
2. เกณฑวดั
ผลสัมฤทธิ์ สมรรถนะหลัก 

ที่ 5 : 
มีทักษะดานการวิจยั
และพัฒนา
นวัตกรรม 

สมรรถนะรอง 
ที่ 5.1 : 
อธิบายในหลักการ
และ
กระบวนการวจิัย
ทางเคมี 

มีความรูความเขาใจ 
ประเภทของการ
วิจัยและจริยธรรมที่
เกี่ยวของ 
กระบวนการวจิัย 
สถิติที่ใชในการวิจัย 
โครงรางงานวิจัย 
และรายงานการ
วิจัย 

มีทักษะดานการวจิัย
และพัฒนา
นวัตกรรม อยูใน
ระดับดี 

มีความรูความเขาใจ 
สามารถอธบิาย
หลักการและ
กระบวนการวจิัย
ทางเคมีไดอยาง
ถูกตอง และผาน
เกณฑการประเมิน
ไมนอยกวารอยละ 
80 
 

สมรรถนะรอง 
ที่ 5.2 : 
สามารถจัดทําโครง
รางงานวิจัย และ
รายงานการวิจยั 

มีความสามารถ
เขียนโครงราง
งานวิจัย เขียน
รายงานการวิจยั
และนําเสนอ

สามารถเขียนโครง
รางงานวิจัย เขยีน
รายงานการวิจยั ได
อยางถูกตอง มี
ความสอดคลอง 
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สมรรถนะหลัก สมรรถนะ 
รองและยอย 

คําอธิบาย 
สมรรถนะ 

รองหรือยอย 

ตัวบงชี้ของ
สมรรถนะหลัก 
และเกณฑการ

ผาน 

ตัวบงชี้ของ
สมรรถนะ 

รองหรือยอย 
และเกณฑการ

ผาน 

เนื้อหา 

กระบวนการ
จัดการเรียนรู
เพ่ือใหเกิด
สมรรถนะ 

สื่อและ/หรือ
แหลงเรียนรู 

วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

วิธีการ
สะทอนผล
กลับให
ผูเรียน 

ผลงานวิจัย และสามารถ
นําเสนอผลการวิจยั
ไดผานการเกณฑ
การประเมินใน
ระดับดี 
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วิชา     โครงการวิจัยทางเคมี 
รหัส คําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 
4023995 มีทักษะกระบวนการวิจัยทางเคมี และการประยุกตใชความรู พ้ืนฐานการวิจัยทางเคมี จริยธรรมในการวิจัย 

กระบวนการวิจัย วิธีการวิจัย สถิติในการวิจัย เพ่ือการวางแผนและการทําโครงการวิจัยทางเคมี รายงานการวิจัย และ
การนําเสนอผลงานวิจัย 

2(0-4-2) 

 

สมรรถนะหลัก สมรรถนะ 
รองและยอย 

คําอธิบาย 
สมรรถนะ 

รองหรือยอย 

ตัวบงชี้ของ
สมรรถนะหลัก 
และเกณฑการ

ผาน 

ตัวบงชี้ของ
สมรรถนะ 

รองหรือยอย 
และเกณฑการผาน 

เนื้อหา 
กระบวนการ
จัดการเรียนรู
เพ่ือใหเกิด
สมรรถนะ 

สื่อและ/หรือ
แหลงเรียนรู 

วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

วิธีการ
สะทอนผล
กลับให
ผูเรียน 

สมรรถนะหลัก 
ที่ 2 : 
สามารถอธิบาย
หลักการ ทฤษฎ ี
เน้ือหา และมทีักษะ
ปฏิบตัิการทางเคม ี
โดยบูรณาการ
ขอบขายสาระ 

สมรรถนะรอง 
ที่ 2.1 : 
อธิบายหลักการ 
ทฤษฎี เนื้อหา เคม ี
 
สมรรถนะยอย 
ที่ 2.1.1 : 
อธิบายหลักการ 
ทฤษฎี เนื้อหาหลัก
เคมี 
 

มีความรูและเขาใจ
ในหลักการ ทฤษฎ ี
เนื้อหาในหลัก
เบื้องตนทางเคมี  
โครงสรางอะตอม 
ปริมาณสารสัมพันธ  
พันธะเคมี ตาราง
ธาตุ กาซ ของแข็ง 
ของเหลว 
สารละลาย สมดุล
เคมีและกรด-เบส  
 

มีความรูและเขาใจ 
สามารถอธบิายใน
หลักการ ทฤษฎ ี
เนื้อหา และมีทักษะ
ปฏิบัติการทางเคมี
โดยบูรณาการ
ขอบขายสาระไดใน
ระดับดี 

มีความรูและเขาใจ
และสามารถอธิบาย
ในเนื้อหาหลักเคมีได
อยางถูกตอง และ
ผานการเกณฑการ
ประเมินไมนอยกวา
รอยละ 80 

1. ประเภทของการ
วิจัยและจริยธรรมที่
เกี่ยวของ 
-ประเภทของการ
วิจัยและความ
แตกตางระหวางการ
วิจัยทางเคมีและ
การวิจยัอืน่ ๆ  
-จริยธรรมที่
เกี่ยวของในการ
ทํางานวิจยั 
 
2. กระบวนการวจิัย 
- ความหมายของ
การวิจยั 
-รายละเอยีดของ
กระบวนการวจิัย
ทางเคมี 
-ชนิดและการ

1. การเรียนรูโดยใช
โครงงานเปนฐาน 
(Project – based 
learning) 
 
2. จัดการเรียนรูโดย
ใชวิจัยเปนฐาน 
(Research-based 
learning) 
 
3. การเรียนรูแบบ
สืบเสาะ (Enquiry-
based learning) 
 
4. การเรียนรูโดยใช
ปญหาเปนฐาน 
(Problem - based 
learning) 
 

1. ฐานขอมูล
งานวิจัยทางเคมี  
2. วารสารงานวจิัย
ทางเคมีระดับชาติ
และระดับนานาชาติ 
3. หองปฏิบัติการ 
อุปกรณ สารเคมี 
และเคร่ืองมือที่
เกี่ยวของ 
4. โปรแกรม
สําเร็จรูปที่เกี่ยวของ
ในการจัดกระทํา
ขอมูลทางสถิติ เชน 
SPSS, Origin 
5. เอกสาร หนังสือ 
ตํารา หรือแหลง
เรียนรูที่เปน
ภาษาองักฤษ 
 

วิธีการ 
1. ความรูความ
เขาใจ 
2. มโนทัศน 
3. ทักษะการคิด 
(วเิคราะห 
สังเคราะห ส่ือสาร) 
4. ทักษะการทํางาน
กลุม 
5. ทักษะปฏิบัติการ
ทดลอง 
6. ทักษะทางสังคม 
7. ทักษะปฏิบัติ 
8. คุณลักษณะอนั
พึงประสงคและเจต
คติ 
9. ผลงานหรือ
ชิ้นงาน 
 

ใหขอมูล
ยอนกลับเพือ่
การพัฒนา 

สมรรถนะยอย 
ที่ 2.1.7 : 
อธิบายหลักการ 
ทฤษฎี เนื้อหาใน
ความปลอดภยัทาง
เคมี 

มีความรูความเขาใจ
ในหลักการ ทฤษฎ ี
เนื้อหา การเรียกชื่อ
และการใชอุปกรณ
หองปฏิบัติการ 
ประเภทของสารเคมี 
การจัดการและการ

 มีความรูและเขาใจ
และสามารถอธิบาย
ในเนื้อหาความ
ปลอดภัยทางเคมีได
อยางถูกตอง และ
ผานการเกณฑการ
ประเมินไมนอยกวา
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สมรรถนะหลัก สมรรถนะ 
รองและยอย 

คําอธิบาย 
สมรรถนะ 

รองหรือยอย 

ตัวบงชี้ของ
สมรรถนะหลัก 
และเกณฑการ

ผาน 

ตัวบงชี้ของ
สมรรถนะ 

รองหรือยอย 
และเกณฑการผาน 

เนื้อหา 
กระบวนการ
จัดการเรียนรู
เพ่ือใหเกิด
สมรรถนะ 

สื่อและ/หรือ
แหลงเรียนรู 

วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

วิธีการ
สะทอนผล
กลับให
ผูเรียน 

จัดเก็บสารเคมี การ
ปองกันอันตราย
สวนบุคคลจาก
สารเคมี การจัดการ
ของเสียอันตราย
ทาง ระบบ ISO ที่
เกี่ยวของ 
 

รอยละ 80 เลือกใชเคร่ืองมือ
วิจัยใหเหมาะสม 
 
2. สถิติที่ใชในการ
วิจัย 
-ตัวอยางสถิติที่ใชใน
การวิจยัทางเคมี 
-การใชโปรแกรม
สําเร็จรูปที่เกี่ยวของ
กับการจัดกระทํา
ขอมูลทางสถิติใน
การวิจยัทางเคมี 
 
3. โครงรางงานวิจัย 
-การเขียนและการ
นําเสนอโครงราง
งานวิจัยทางเคม ี
 
4. รายงานการวิจยั 
-รูปแบบและการ
เขียนรายงานการ
วิจัยฉบับสมบูรณ 
-การนําเสนอ
ผลงานวิจัย 
 
5. โครงงาน
วิทยาศาสตรระดับ

5. การเรียนรูโดยใช
สมองเปนฐาน 
(Brain - based 
learning) 
 
6. การเรียนรูแบบ
รวมแรงรวมใจ 
(Collaborative 
learning) 
 
7. การเรียนรูโดยใช
กรณีศึกษาเปนฐาน 
(Case – based 
learning) 

เครื่องมือ 
1. แบบทดสอบ 
2. แบบสัมภาษณ 
3. แบบสังเกต 
4. แบบประเมิน 
5. แบบประเมิน
ตนเอง 
 
เกณฑ 
1. เกณฑการวัด
ระดับคุณภาพ  
2. เกณฑแบบมิติ
คุณภาพ (rubric 
scoring) 
3. เกณฑวัด
ผลสัมฤทธิ์ 
 

สมรรถนะรอง 
ที่ 2.2 : 
มีทักษะปฏิบัติการ
เคมีไดอยางถูกตอง 

มีทักษะปฏิบัติการ
ทางเคมีในแตละ
กลุมวิชาตอไปนี ้
หลักเคมี เคมี
อินทรีย เคมีอนินท
รีย เคมีเชิงฟสิกส 
เคมีวิเคราะห 
ชีวเคมี ความ
ปลอดภัยทางเคม ี
 

 มีทักษะ และ
สามารถปฏบิัติการ
ทางเคมีที่สอดคลอง
กับทฤษฎีในทกุกลุม
วิชา ไดอยางถูกตอง 
และผานเกณฑการ
ประเมินในระดับดี 

สมรรถนะรอง 
ที่ 2.3 : 
อธิบายหลักการ 
ทฤษฎี เนื้อหาทาง
เคมีที่มีการบูรณา
การขอบขายสาระ 

มีความรูความเขาใจ
หลักการ ทฤษฎ ี
เนื้อหาทางเคมีที่มี
การบูรณาการ
ขอบขายสาระอื่นใน
กลุมวิทยาศาสตร 
ทางชีววิทยา และ
ฟสิกส 

 มีความรูความเขาใจ 
สามารถอธิบาย
หลักการ ทฤษฎี และ
เชื่อมโยงเนื้อหาทาง
เคมีที่มีการบูรณา
การกับขอบขายใน
สาระอื่น ไดอยาง
ถูกตอง และผาน
เกณฑการประเมินไม
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สมรรถนะหลัก สมรรถนะ 
รองและยอย 

คําอธิบาย 
สมรรถนะ 

รองหรือยอย 

ตัวบงชี้ของ
สมรรถนะหลัก 
และเกณฑการ

ผาน 

ตัวบงชี้ของ
สมรรถนะ 

รองหรือยอย 
และเกณฑการผาน 

เนื้อหา 
กระบวนการ
จัดการเรียนรู
เพ่ือใหเกิด
สมรรถนะ 

สื่อและ/หรือ
แหลงเรียนรู 

วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

วิธีการ
สะทอนผล
กลับให
ผูเรียน 

นอยกวารอยละ 80 
 

มัธยมศึกษา 
-ลักษณะโครงงาน
วิทยาศาสตรระดับ
มัธยมศึกษา 
-การประยุกตใช
กระบวนการวจิัยใน
การออกแบบ
โครงงาน
วิทยาศาสตร 
 

สมรรถนะรอง 
ที่ 2.4 : 
อธิบายหลักการ 
ทฤษฎี เนื้อหา เคมี
เฉพาะดานหรือเคมี
ประยุกตไดอยาง
ถูกตอง 

มีความรูและเขาใจ
เนื้อหาทางเคมีเฉพาะ
ดานหรือเคมีประยุกต
ที่เขากับบริบทของ
ทองถิ่นและสภาพภูมิ
ประเทศในกลุม
รายวิชาดังตอไปนี้ 
เคมีและผลิตภัณฑ
ชุมชน  สเปกโตรสโก
ปในทางเคมีอินทรีย  
เคมีใชีวิตประจําวัน  
เคมีอุตสาหกรรม เคมี
พอลิเมอร เคมีอาหาร 
เคมีปโตรเลียม การ
ส่ือสารทาง
วิทยาศาสตร เคมี
เกี่ยวกบัสี เคมี
ส่ิงแวดลอม เคมี
เคร่ืองสําอาง เคมี
ผลิตภัณฑธรรมชาติ  
 

 มีความรูความเขาใจ 
สามารถอธบิาย
หลักการ ทฤษฎ ี
เนื้อหาทางเคมี
เฉพาะดานหรือเคมี
ประยุกต ไดอยาง
ถูกตอง และผาน
เกณฑการประเมิน
ไมนอยกวารอยละ 
80 

สมรรถนะหลัก 
ที่ 4 : 
สามารถใชภาษา สื่อ 
และเทคโนโลยี

สมรรถนะรอง 
ที่ 4.1 : 
สามารถใช
ภาษาอังกฤษในการ

มีความรูความเขาใจ
บทความวจิัย
ภาษาอังกฤษทาง
เคมี มีทักษะการ

สามารถใชภาษา ส่ือ 
และเทคโนโลยี
สารสนเทศในการ
จัดกิจกรรมการ

สามารถฝกปฏิบัติ
และใชภาษาอังกฤษ
ในการส่ือสาร
เบื้องตน การสืบคน
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สมรรถนะหลัก สมรรถนะ 
รองและยอย 

คําอธิบาย 
สมรรถนะ 

รองหรือยอย 

ตัวบงชี้ของ
สมรรถนะหลัก 
และเกณฑการ

ผาน 

ตัวบงชี้ของ
สมรรถนะ 

รองหรือยอย 
และเกณฑการผาน 

เนื้อหา 
กระบวนการ
จัดการเรียนรู
เพ่ือใหเกิด
สมรรถนะ 

สื่อและ/หรือ
แหลงเรียนรู 

วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

วิธีการ
สะทอนผล
กลับให
ผูเรียน 

สารสนเทศในการ
จัดกิจกรรมการ
เรียนรูทางเคม ี

ส่ือสารเบื้องตน  
การสืบคนขอมูล
และแหลงเรียนรู 
และใน
ชีวิตประจําวัน 

เขียน การอาน การ
ส่ือสาร และใช
ภาษาอังกฤษในการ
จัดการเรียนรูในบาง
เนื้อหาวิชา 

เรียนรูทางเคมีได
อยางเหมาะสม และ
สอดคลองไดใน
ระดับดี 

ขอมูลและแหลง
เรียนรู และใช
ชีวิตประจําวันได
อยางถูกตอง และ
ผานเกณฑการ
ประเมินในระดับดี 
 

สมรรถนะรอง 
ที่ 4.2 : 
สามารถใช
เทคโนโลยีในการ
สืบคนและการ
เลือกใชเทคโนโลยี
สําหรับการนาํไปใช
เปนส่ือในการ
จัดการเรียนรู 

สามารถใชส่ือ
อิเล็กทรอนิกส 
โปรแกรมประยุกต 
นวัตกรรมและ
เทคโนโลยี
สารสนเทศในทาง
เคมี และการ
ประยุกตใช ในการ
จัดการเรียนรู 

 สามารถฝกปฏิบัติ
และใชเทคโนโลยีใน
การสืบคนขอมูล 
และเลือกใช
เทคโนโลยีสําหรับ
การนําไปเปนส่ือใน
การจัดการเรียนรูได
อยางถูกตอง และ
ผานเกณฑการ
ประเมินในระดับดี 
 

สมรรถนะรองที่ 
4.3 : 
สามารถเลือกใชส่ือ
ในการจัดการเรียนรู
ทางเคมี 

สามารถเลือกใชส่ือ
ในการจัดการเรียนรู
ที่มีความสอดคลอง
กับเนื้อหาวิชา และ
ใชส่ือในการเสริม
การจัดการเรียนรูให
มีประสิทธิภาพ 

 สามารถเลือกใชส่ือ
ในการจัดการเรียนรู
ทางเคมีไดอยาง
ถูกตอง เหมาะสม 
และสอดคลองกับ
เนื้อหาวิชาได และ
ผานเกณฑการ
ประเมินในระดับดี 
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สมรรถนะหลัก สมรรถนะ 
รองและยอย 

คําอธิบาย 
สมรรถนะ 

รองหรือยอย 

ตัวบงชี้ของ
สมรรถนะหลัก 
และเกณฑการ

ผาน 

ตัวบงชี้ของ
สมรรถนะ 

รองหรือยอย 
และเกณฑการผาน 

เนื้อหา 
กระบวนการ
จัดการเรียนรู
เพ่ือใหเกิด
สมรรถนะ 

สื่อและ/หรือ
แหลงเรียนรู 

วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

วิธีการ
สะทอนผล
กลับให
ผูเรียน 

สมรรถนะหลัก 
ที่ 5 :  
มีทักษะดานการวิจยั
และพัฒนา
นวัตกรรม 

สมรรถนะรอง 
ที่ 5.1 : 
อธิบายในหลักการ
และ
กระบวนการวจิัย
ทางเคมี 

มีความรูความเขาใจ 
ประเภทของการ
วิจัยและจริยธรรมที่
เกี่ยวของ 
กระบวนการวจิัย 
สถิติที่ใชในการวิจัย 
โครงรางงานวิจัย 
และรายงานการ
วิจัย  

มีทักษะดานการวจิัย
และพัฒนา
นวัตกรรม อยูใน
ระดับดี 

มีความรูความเขาใจ 
สามารถอธบิาย
หลักการและ
กระบวนการวจิัย
ทางเคมีไดอยาง
ถูกตอง และผาน
เกณฑการประเมิน
ไมนอยกวารอยละ 
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สมรรถนะรอง 
ที่ 5.2 : 
สามารถจัดทําโครง
รางงานวิจัย และ
รายงานการวิจยั 

มีความสามารถ
เขียนโครงราง
งานวิจัย เขียน
รายงานการวิจยั
และนําเสนอ
ผลงานวิจัย 

สามารถเขียนโครง
รางงานวิจัย เขยีน
รายงานการวิจยั ได
อยางถูกตอง มี
ความสอดคลอง 
และสามารถ
นําเสนอผลการวิจยั
ไดผานการเกณฑ
การประเมินใน
ระดับดี  
 

สมรรถนะรองที่ 
5.3 : 
สามารถประยกุตใช
กระบวนการในการ
ทําวิจยัและพัฒนา
นวัตกรรมทางเคมี

มีความสามารถ
ออกแบบงานวิจยั  
โครงงาน
วิทยาศาสตรสําหรับ
มัธยมศึกษา โดยใช
องคความรูดานการ

สามารถออกแบบ
กระบวนการทําวิจัย 
และการพัฒนา
นวัตกรรม สะเต็ม
ศึกษาที่เกี่ยวของกับ
ความกาวหนาทาง
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สมรรถนะหลัก สมรรถนะ 
รองและยอย 

คําอธิบาย 
สมรรถนะ 

รองหรือยอย 

ตัวบงชี้ของ
สมรรถนะหลัก 
และเกณฑการ

ผาน 

ตัวบงชี้ของ
สมรรถนะ 

รองหรือยอย 
และเกณฑการผาน 

เนื้อหา 
กระบวนการ
จัดการเรียนรู
เพ่ือใหเกิด
สมรรถนะ 

สื่อและ/หรือ
แหลงเรียนรู 

วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

วิธีการ
สะทอนผล
กลับให
ผูเรียน 

สําหรับครู 
 
สมรรถนะยอย 
ที่ 5.3.1 :  
สามารถออกแบบ
กระบวนการทําวิจัย 
และการพัฒนา
นวัตกรรม สะเต็ม
ศึกษาที่เกี่ยวของกับ
ความกาวหนาทาง
เคมีและ
วิทยาศาสตรศึกษา 
 

วิจัยและสะเต็ม
ศึกษา และพัฒนา
นวัตกรรมสําหรับครู 

เคมีและ
วิทยาศาสตรศึกษา 
ไดอยางถูกตอง 
เหมาะสม และ
สอดคลอง และผาน
เกณฑการประเมิน
ไดในระดับดี 

สมรรถนะยอย 
ที่ 5.3.2 : 
สามารถทํางานวิจัย 
และการพัฒนา
นวัตกรรม สะเต็ม
ศึกษาที่เกี่ยวของกับ
ความกาวหนาทาง
เคมีและ
วิทยาศาสตรศึกษา 

มีความสามารถ
ทํางานวิจยั  
โครงงาน
วิทยาศาสตรสําหรับ
มัธยมศึกษา โดยใช
องคความรูดานการ
วิจัยและสะเต็ม
ศึกษา และพัฒนา
นวัตกรรมสําหรับครู 

มีทักษะการทําวจิัย 
และสามารถทาํงาน
วิจัย และการพัฒนา
นวัตกรรม สะเต็ม
ศึกษาที่เกี่ยวของกับ
ความกาวหนาทาง
เคมีและ
วิทยาศาสตรศึกษา 
ไดอยางถูกตอง 
เหมาะสม และได
องคความรูใหม หรือ
นวัตกรรมใหมอยาง
นอย 1 ชิ้น และผาน
เกณฑการประเมิน
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สมรรถนะหลัก สมรรถนะ 
รองและยอย 

คําอธิบาย 
สมรรถนะ 

รองหรือยอย 

ตัวบงชี้ของ
สมรรถนะหลัก 
และเกณฑการ

ผาน 

ตัวบงชี้ของ
สมรรถนะ 

รองหรือยอย 
และเกณฑการผาน 

เนื้อหา 
กระบวนการ
จัดการเรียนรู
เพ่ือใหเกิด
สมรรถนะ 

สื่อและ/หรือ
แหลงเรียนรู 

วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

วิธีการ
สะทอนผล
กลับให
ผูเรียน 

อยูในระดับดี 
 

 สมรรถนะรอง 
ที่ 5.4 : 
สามารถประยกุตใช
กระบวนการวจิัยใน
การจัดการเรียนรู 
 
สมรรถนะยอย 
ที่ 5.4.1 : 
สามารถประยกุตใช
กระบวนการวจิัยใน
การจัดการเรียนรูใน
ชั้นเรียน 

สามารถนํา
กระบวนการวจิัยมา
ประยุกตใชในการ
จัดกิจกรรมการ
เรียนรูในชั้นเรียนให
เหมาะสมกับเนื้อหา 

สามารถนํา
กระบวนการวจิัยมา
ประยุกตใชในการ
จัดกิจกรรมการ
เรียนรูในชั้นเรียนให
เหมาะสมกับเนื้อหา 
อยางนอย 1 
กิจกรรม และผาน
เกณฑการประเมิน
อยูในระดับดี 

     

 สมรรถนะยอย 
ที่ 5.4.2 : 
สามารถประยกุตใช
กระบวนการวจิัยใน
การออกแบบ
โครงงานเคมีและ
วิทยาศาสตร       
ในโรงเรียน 

มีทักษะการ
ออกแบบ และจัดทํา
โครงงาน
วิทยาศาสตรระดับ
มัธยมศึกษา และ
การจัดการเรียนรู
ดานปฏิบัติการ   
ทางเคมี 

สามารถออกแบบและ
จัดทําโครงงานทาง
วิทยาศาสตรในระดับ
มัธยมศึกษา ไดอยาง
นอย 1 โครงงาน และ
จัดกิจกรรมการเรียนรู
ดานปฏิบัติการทางเคมี
โดยใชระบวนการวจิัย
เปนฐานอยางนอย 1 
กิจกรรม โดยผาน
เกณฑการประมินอยู
ในระดับดี 
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วิชา    ชีววิทยาพ้ืนฐานสําหรับการสอนเคมี 
รหัส คําอธิบายรายวิชา              น(ท-ป-ศ) 
4031804 เรียนรูหลักการ ทฤษฎีเก่ียวกับสารประกอบเคมีในสิ่งมีชีวิต  เซลล  เนื้อเยื่อ  การเจริญเติบโตของสิ่งมีชีวิต การสืบพันธุ 

การทํางานของระบบตาง ๆ การจําแนกสิ่งมีชีวิต วิวัฒนาการ พันธุกรรม นิเวศวิทยาและฝกปฏิบัติการท่ีสอดคลองกับ
ทฤษฎีจนมีทักษะทางวิทยาศาสตร 
 

3 (2-2-5) 

สมรรถนะหลัก สมรรถนะ 
รองและยอย 

คําอธิบาย 
สมรรถนะ 

รองหรือยอย 

ตัวบงชี้ของ
สมรรถนะหลัก 
และเกณฑการ

ผาน 

ตัวบงชี้ของ
สมรรถนะ 

รองหรือยอย 
และเกณฑการผาน 

เนื้อหา 

กระบวนการ
จัดการเรียนรู
เพ่ือใหเกิด
สมรรถนะ 

สื่อและ/หรือ
แหลงเรียนรู 

วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

วิธีการ
สะทอนผล
กลับให
ผูเรียน 

สมรรถนะหลัก 
ที่ 1:   
สามารถอธิบาย
หลักการ ทฤษฎ ี
เน้ือหา มโนทัศน 
และมีทักษะปฏิบตัิ
ทางคณิตศาสตร
และวิทยาศาสตร
พ้ืนฐาน 

สมรรถนะรอง 
ที่ 1.3 :  
อธิบายหลักการ
ทฤษฎี  เนื้อหา
วิทยาศาสตรพื้นฐาน 
 
สมรรถนะยอย 
ที่ 1.3.1 :  
อธิบายหลักการ
ทฤษฎี  เนื้อหา
ชีววิทยาพื้นฐาน 

มีความรูและเขาใจ
ในเนื้อหา หลักการ 
ทฤษฎีเกี่ยวกบั
สารประกอบเคมีใน
ส่ิงมีชีวิต  เซลล  
เนื้อเยื่อ  การ
เจริญเติบโตของ
ส่ิงมีชีวิต การ
สืบพันธุ การทํางาน
ของระบบตาง ๆ 
การจําแนกส่ิงมีชีวิต 
วิวัฒนาการ 
พันธุกรรม 
นิเวศวิทยา 

มีความรูความเขาใจ
และสามารถอธิบาย
หลักการ ทฤษฎ ี
เนื้อหา มโนทัศน
ทางวิทยาศาสตร 
และมีทักษะปฏิบัติ
ทางคณิตศาสตร
และวิทยาศาสตร
พื้นฐานไดในระดับดี 

มีความรูและเขาใจ
และสามารถอธิบาย
ในเนื้อหาชีววิทยา
พื้นฐานไดอยาง
ถูกตอง และผาน
เกณฑการประเมิน
ไมนอยกวารอยละ 
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1. สารประกอบเคมี
ในส่ิงมีชีวิต  เซลล  
เนื้อเยื่อ  การ
เจริญเติบโตของ
ส่ิงมีชีวิต การ
สืบพันธุ การทํางาน
ของระบบตาง ๆ 
การจําแนกส่ิงมีชีวิต 
วิวัฒนาการ 
พันธุกรรม 
นิเวศวิทยา 
 
2. ปฏิบัติการ
ชีววิทยาที่เกี่ยวของ 

1. จัดการเรียนรู
แบบสืบเสาะ 
(Enquiry-based 
learning) 
 
2. จัดการเรียนรูโดย
ใชสมองเปนฐาน 
(Brain - based 
learning) 
 
3. จัดการเรียนรู
สถานการณเปนฐาน 
(Situation – 
based learning) 
 
4. จัดการเรียนรูเชิง
ประสบการณเปน
ฐาน (Experiential 
–based learning 

1. หองปฏิบัติการ
วิทยาศาสตรและ/
หรือหองปฏิบัติการ
ทางธรรมชาติ 
 
2. เคร่ืองมือและ
อุปกรณทาง
วิทยาศาสตร 
 
3. ส่ืออิเล็กทรอนิกส 
คอมพิวเตอรและ
ระบบอินเทอรเน็ต 
 
4. เอกสาร หนังสือ 
ตํารา หรือแหลง
เรียนรูอื่น 
 
 
 

วิธีการ 
1. ความรูความเขาใจ 
2. มโนทัศน 
3. ทักษะการคิด 
(วิเคราะห สังเคราะห 
ส่ือสาร) 
4. ทักษะการทํางาน
กลุม 
5. ทักษะปฏิบัติการ
ทดลอง 
6. คุณลักษณะอันพึง
ประสงคและเจตคติ 
7. ผลงานหรือชิ้นงาน 
 
เครื่องมือ 
1. แบบทดสอบ 
2. แบบสัมภาษณ 
3. แบบสังเกต 
4. แบบประเมิน 

ใหขอมูล
ยอนกลับเพื่อการ
พัฒนา 

สมรรถนะรอง 
ที่ 1.4 :  
มีทักษะปฏิบัติการ
ทางวิทยาศาสตร
พื้นฐาน 

มีทักษะปฏิบัติการ
เกี่ยวกบั
สารประกอบเคมีใน
ส่ิงมีชีวิต  เซลล  
เนื้อเยื่อ  การ

มีทักษะ สามารถ
ปฏิบัติการทาง
ชีววิทยาพื้นฐานได
อยางถูกตอง และ
ผานเกณฑการ
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สมรรถนะหลัก สมรรถนะ 
รองและยอย 

คําอธิบาย 
สมรรถนะ 

รองหรือยอย 

ตัวบงชี้ของ
สมรรถนะหลัก 
และเกณฑการ

ผาน 

ตัวบงชี้ของ
สมรรถนะ 

รองหรือยอย 
และเกณฑการผาน 

เนื้อหา 

กระบวนการ
จัดการเรียนรู
เพ่ือใหเกิด
สมรรถนะ 

สื่อและ/หรือ
แหลงเรียนรู 

วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

วิธีการ
สะทอนผล
กลับให
ผูเรียน 

สมรรถนะยอย 
ที่ 1.4.1 :  
มีทักษะปฏิบัติการ
ทางชีววิทยาพื้นฐาน 

เจริญเติบโตของ
ส่ิงมีชีวิต การ
สืบพันธุ การทํางาน
ของระบบตาง ๆ 
การจําแนกส่ิงมีชีวิต 
วิวัฒนาการ 
พันธุกรรม 
นิเวศวิทยา 

ประเมินอยูในระดับ
ดี 

5. ใบงาน/ใบ
กิจกรรม/แบบฝก
ทักษะ 

5. แบบประเมินตนเอง 
 
เกณฑ 
1. เกณฑการวัดระดับ
คุณภาพ  
2. เกณฑวัดผลสัมฤทธิ์ 
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เลือกใชกระบวนการจัดการเรียนรูเชิงรุกจาก 13 กระบวนการท่ีกําหนดอยางเหมาะสมเพ่ือใหเกิดประสิทธิผล อยางนอย 3 กระบวนการ ในแตละรายวิชา ท้ังนี้สามารถใชรวมกับ
แนวทางการจัดการเรียนรูเฉพาะศาสตร 
 1. การเรียนรูโดยใชสมองเปนฐาน (Brain - based learning) 
 2. การเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน (Problem - based learning) 
 3. การเรียนรูโดยใชโครงงานเปนฐาน (Project – based learning) 
 4. การเรียนรูโดยใชวิจัยเปนฐาน (Research-based learning) 
 5. การเรียนรูแบบสืบเสาะ (Enquiry-based learning) 
 6. การเรียนรูแบบรวมแรงรวมใจ (Collaborative learning) 
 7. การเรียนรูโดยใชกรณีศึกษาเปนฐาน (Case – based learning) 
 8. การเรียนรูสถานการณเปนฐาน (Situation – based learning) 
 9. การเรียนรูเชิงประสบการณเปนฐาน (Experiential –based learning) 
 10. การเรียนรูแบบใชชุมชนเปนฐาน (Community – based learning) 
 11. การเรียนรูแบบสรางสรรคเปนฐาน (Creativity –based learning) 
 12. การเรียนรูแบบรวมมือ (Cooperative  learning)  
 13. การเรียนรูแบบประสมประสาน (Blended  learning) 
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  ตารางความสัมพันธระหวางความสามารถโดยรวม สมรรถนะหลักและรายวิชาของแตละช้ันป กลุมวิชาโทวิทยาศาสตรท่ัวไป 

ความสามารถโดยรวมของนักศึกษา 
ชั้นปท่ี 1 

ความสามารถโดยรวมของนักศึกษา 
ชั้นปท่ี 2 

ความสามารถโดยรวมของนักศึกษา 
ชั้นปท่ี 3 

ความสามารถโดยรวมของนักศึกษา 
ชั้นปท่ี 4 

รอบรูดานเน้ือหาและทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตรพ้ืนฐาน เกิดความเขาใจธรรมชาติ
ของวิทยาศาสตรและมจีิตวิทยาศาสตร 

เปนผูชวยจัดการเรียนรูวิทยาศาสตรระดับ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานภายใตระบบการช้ีแนะและ
การเปนพ่ีเลี้ยง 

เปนผูสอนรวมจดัการเรียนรูวิทยาศาสตรระดับ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานภายใตระบบการช้ีแนะ
และการเปนพ่ีเลี้ยง 

เปนครผููจัดการเรยีนรูวิทยาศาสตรระดับ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานไดอยางครูมอือาชีพ  

สมรรถนะชั้นปท่ี 1 สมรรถนะชั้นปท่ี 2 สมรรถนะชั้นปท่ี 3 สมรรถนะชั้นปท่ี 4 
1. รูเน้ือหาและปฏิบัติการวิทยาศาสตรพ้ืนฐาน

ท้ังระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานและ
ระดับอุดมศึกษา           

2. เขาใจการไดมาซึ่งความรูทางวิทยาศาสตร  
นําความรูและทักษะปฏิบัติการทาง
วิทยาศาสตรและคณติศาสตรไปใชเพ่ืออธิบาย
ปรากฏการณธรรมชาติ  

1. รูเน้ือหาและปฏิบัติการวิทยาศาสตรเชิง 
   บูรณาการ 
2. อธิบายปรากฎการณธรรมชาตโิดยใชความรู

ทางวิทยาศาสตรเชิงบูรณาการ         รู
หลักการและมีทักษะทางสะเต็มศกึษาและ
ทักษะในศตวรรษท่ี 21 เพ่ือการเปนครู
วิทยาศาสตร  

1. ใชความรูวิทยาศาสตรเพ่ือการดํารงชีวิต
และจัดการสิ่งแวดลอมในทองถ่ิน โดยบูรณา
การสูโครงงานและกิจกรรมทาง
วิทยาศาสตร  

2. มีทักษะการจัดการเรยีนรูวิทยาศาสตรและ
พัฒนากระบวนการเรียนรูดวยวิจยั 

3. มีทักษะการปฏิบัติการทางวิทยาศาสตรและ
ใชหองปฏิบัติการวิทยาศาสตรตามหลัก
ปฏิบัติสากล 

1. สามารถจดัการเรียนรูวิทยาศาสตรแบบมือ
อาชีพอยางมีนวัตกรรม  

2. สามารถทําวิจัยเพ่ือแกปญหาและพัฒนาการ
เรียนรูวิทยาศาสตร เขียนบทความวิจัยเพ่ือ
การสัมมนาวิชาการและนําเสนอผลงานใน
รูปแบบการประชุมวิชาการ 

 
สมรรถนะหลัก สมรรถนะรอง สมรรถนะยอย สมรรถนะหลัก สมรรถนะรอง สมรรถนะยอย สมรรถนะหลัก สมรรถนะรอง สมรรถนะยอย สมรรถนะหลัก สมรรถนะรอง สมรรถนะยอย 

รายวิชา ภาคเรียนท่ี รายวิชา ภาคเรียนท่ี รายวิชา ภาคเรียนท่ี รายวิชา ภาคเรียนท่ี 
1 2 1 2 1 2 1 2 

1. คณิตศาสตรสําหรับ 
การสอนวิทยาศาสตร   
 

1. ฟสิกสพ้ืนฐาน
สําหรับการสอนเคม ี

3. วิทยาศาสตรโลก 
   ท้ังระบบ 
 

1. สะเตม็ศึกษา 
 

1.การจัดการเรียนรู
วิทยาศาสตรระดับ
ประถมศึกษา 
 

1.สัมมนา
วิทยาศาสตรและ          
การสอน
วิทยาศาสตร  
2.การจัดการ
เรียนรู

  
  SIL 

1. วิทยาการคํานวณสําหรบั
การสอนวิทยาศาสตร 
2. วิทยาศาสตรชีวภาพ 
3. วิทยาศาสตร  
    กายภาพ 
4. ไฟฟาและพลังงาน 
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สมรรถนะหลัก สมรรถนะรอง สมรรถนะยอย สมรรถนะหลัก สมรรถนะรอง สมรรถนะยอย สมรรถนะหลัก สมรรถนะรอง สมรรถนะยอย สมรรถนะหลัก สมรรถนะรอง สมรรถนะยอย 
รายวิชา ภาคเรียนท่ี รายวิชา ภาคเรียนท่ี รายวิชา ภาคเรียนท่ี รายวิชา ภาคเรียนท่ี 

1 2 1 2 1 2 1 2 
วิทยาศาสตรระดับ
มัธยมศึกษา 
3. ดาราศาสตร
และอวกาศ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



มคอ.2 มรรพ. 
 

 

                                                     หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (4 ป) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562          หนา 300 

   

ตารางสรุปความสอดคลองระหวางรายวิชากับสมรรถนะ 
กลุมวิชาวิทยาศาสตรท่ัวไป 

ช้ันปท่ี 1 

สมรรถนะหลัก 
สมรรถนะรอง 

(องคประกอบของสมรรถนะหลัก) 
สมรรถนะยอย 

(องคประกอบของสมรรถนะรอง) รายวิชา 

1.ความรอบรูในเน้ือหา
วิทยาศาสตรท้ังในระดับ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานและ
ระดับอุดมศึกษา 

1.1 มีความรูและความเขาใจเชิงลกึในเน้ือหาฟสิกส 
เคมี และชีววิทยา 
 

1.1.1 อธิบายหลักการ กฎ ทฤษฎ ีทางฟสิกส เคมี และชีววิทยา   
1.1.2 อธิบายปรากฏการณธรรมชาติ โดยใชองคความรูทางฟสิกส เคมี
และชีววิทยา 

1. หลักเคม ี
2. ชีววิทยาพ้ืนฐานสําหรับการสอน
เคม ี
3. ฟสิกสพ้ืนฐานสําหรับการสอน
เคม ี
 

1.2 มีจิตวิทยาศาสตร 1.2.1 มีจิตวิทยาศาสตร   
2. ทักษะการปฏิบัติการ
วิทยาศาสตรพ้ืนฐาน  
 

2.1 มีความรูและความสามารถในการปฏิบัติการ
ทดลองทางฟสิกส เคมี และชีววิทยา  
 
 
 
 
 
 

2.1.1 ใชเครื่องมืออุปกรณวิทยาศาสตรและสารเคมไีดอยางถูกตองและ
เหมาะสม  
2.1.2 ปฏิบัติการทดลองเพ่ือใหรูและเขาใจเน้ือหาฟสิกส เคมี และ
ชีววิทยา   
2.1.3 บันทึกขอมูลการทดลองตามขอเท็จจริงไดอยางเปนระบบ  
2.1.4 วิเคราะหและอภิปรายผลการทดลอง 
2.1.5 ใชประจักษพยานท่ีไดจากการทดลองเพ่ืออธิบายหลักการ กฎ 
ทฤษฎีทางวิทยาศาสตร 

2.2 มีจิตวิทยาศาสตร 2.2.1 มีจิตวิทยาศาสตร 
3. การใชความรูทาง
คณิตศาสตรเพ่ืออธิบาย
ปรากฏการณทาง
วิทยาศาสตร 
 

3.1 มีความรูและความสามารถในการใชความรู
คณิตศาสตรเพ่ืออธิบายปรากฏการณทาง
วิทยาศาสตร 
 
 
 

3.1.1 มีความรูในเน้ือหาวิชาคณติศาสตรพ้ืนฐาน  
3.1.2 ใชความรูในเน้ือหาวิชาคณิตศาสตรพ้ืนฐาน เพ่ือการเรียนรู
วิทยาศาสตร  
3.1.3 สามารถแกปญหาสถานการณทางวิทยาศาสตรโดยใชทักษะและ
กระบวนการทางคณิตศาสตร 5 ดาน คือ การใหเหตผุล การสื่อสารและ
สื่อความหมาย การเช่ือมโยง และความคิดรเิริม่สรางสรรค 

1. คณิตศาสตรสําหรับการสอน
วิทยาศาสตร 
 

3.2 มีความสามารถในการประยุกตใชความรู ทักษะ
และกระบวนการทางคณิตศาสตรเพ่ือแกปญหาใน
สถานการณจริง 
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ช้ันปท่ี 2 

สมรรถนะหลัก 
สมรรถนะรอง 

(องคประกอบของสมรรถนะหลัก) 
สมรรถนะยอย 

(องคประกอบของสมรรถนะรอง) รายวิชา 

1. การอธิบายปรากฏการณ 
    ธรรมชาติดวยหลัก 
    วิทยาศาสตร 

1.1 มีความสามารถในการอธิบาย 
     ปรากฏการณธรรมชาตบินโลกและ 
     อวกาศดวยหลักวิทยาศาสตร 
1.2 มีจิตวิทยาศาสตร 
 
 

1.1.1 เลือกใชองคความรูทางฟสิกส เคมี และชีววิทยา เพ่ืออธิบาย 
        ปรากฏการณทางธรณีวิทยา อุตุนิยมวิทยา และดาราศาสตร  
1.2.1 ใชเครื่องมือ อุปกรณวิทยาศาสตรเพ่ือสังเกตปรากฏการณทาง 
        ธรรมชาต ิ
1.2.2 บันทึกขอมูลการสังเกตตามขอเท็จจริงไดอยางเปนระบบ 
1.2.1 มีจิตวิทยาศาสตร 

1. วิทยาศาสตรโลกท้ังระบบ 
2. ดาราศาสตรและอวกาศ 
 

1.3 มีความสามารถในการสังเกต 
     ปรากฏการณ ทางธรรมชาติโดยใช 
     เครื่องมือทางวิทยาศาสตร 

 

2. ความรอบรูวิทยาศาสตร 
    เชิงบูรณาการเพ่ือการ 
    ดํารงชีวิต 

2.1 มีความรูความเขาใจหลักวิทยาศาสตร                 
     เชิงบูรณาการท้ังชีวภาพและกายภาพ 
     และการนําไปใชใหเกิดความเปนอยู 
     ท่ีดี (Well-Being)  

2.1.1 อธิบายหลักวิทยาศาสตรเชิงบูรณาการท้ังชีวภาพและกายภาพและ        
        การนําไปใชใหเกิดความเปนอยูท่ีดี     
 

1. วิทยาศาสตรชีวภาพ 
2. วิทยาศาสตรกายภาพ 
 

3. ความรอบรูและทักษะดาน 
   สะเต็มศึกษาเพ่ือการจดัการ 
   เรียนรูวิทยาศาสตร 

3.1 มีความรูและความเขาใจเชิงลกึในดาน               
     สะเต็มศึกษา  

3.1.1 อธิบายหลักการของสะเต็มศึกษาตามแนวทางสากลและแนวทาง                    
        ของ สสวท. 

1. สะเตม็ศึกษา 

3.2 มีความสามารถในการจดักิจกรรม                  
     สะเต็มศึกษาตามแนวทางของ สสวท.                   
     ไดอยางมืออาชีพ 

3.2.1 สามารถใชกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม ในการแกปญหา                    
        ทางวิทยาศาสตร 
3.2.2 ใชความรูวิทยาศาสตร คณติศาสตร เทคโนโลยี และวิศวกรรมศาสตร            
        ในการแกปญหาทางวิทยาศาสตร ผานกระบวนการออกแบบเชิง 
        วิศวกรรม ดังน้ี 
           1. ระบุปญหา 
           2. รวบรวมขอมูลและแนวคิดท่ีเก่ียวของกับปญหา 
           3. ออกแบบวิธีการแกปญหา  
           4. วางแผนและดําเนินการแกปญหา  

1. สะเตม็ศึกษา 
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สมรรถนะหลัก 
สมรรถนะรอง 

(องคประกอบของสมรรถนะหลัก) 
สมรรถนะยอย 

(องคประกอบของสมรรถนะรอง) รายวิชา 

            5. ทดสอบ ประเมินผล และปรับปรุงแกไขวิธีการแกปญหา 
               หรือช้ินงาน 
            6. นําเสนอวิธีการแกปญหา ผลการแกปญหา หรือช้ินงาน 

 

3.3  สามารถออกแบบการจดัการเรียนรู 
      แบบบูรณาการสะเตม็ศึกษาตาม 
      แนวทางของ สสวท.  

3.3.1 ออกแบบกิจกรรมสะเต็ม เพ่ือการจัดการเรียนรูท่ีสอดคลองกับ 
        หลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  

1. สะเตม็ศึกษา 

3.4 วางแผนการจดัการจัดการเรียนรู 
     สะเต็มตามแนวทางของ สสวท.  

3.4.1 วางแผนและจัดการเรยีนรูโดยใชกิจกรรมสะเต็มผานกระบวนการ   
        เรียนรู แบบ Project based Learning  Problem based  
        Learning และ inquiry based Learning 

1. สะเตม็ศึกษา 

3.5 ประเมินการจัดการจัดการเรยีนรู 
     แบบบูรณาการสะเต็มศึกษาตาม 
     แนวทางของ สสวท.  

3.5.1 ประเมินผลการเรียนรูเพ่ือพัฒนาผูเรยีน โดยใช   
        - Assessment for learning 
        - Authentic assessment 
        - Performance Assessment 

 

4. ทักษะในศตวรรษท่ี 21 
  

4.1 มีทักษะท่ีจําเปนสําหรับการเปนคร ู
     วิทยาศาสตรในศตวรรษท่ี 21  

4.1.1 มีทักษะดานการคิดอยางมีวิจารณญาณ และการแกปญหา 
4.1.2 มีทักษะดานความรวมมือ การทํางานเปนทีม และภาวะผูนํา 
4.1.3 มีทักษะดานการสื่อสารดวยภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
4.1.4 มีทักษะดานการสรางสรรค และนวัตกรรม 
4.1.5 มีทักษะดานคอมพิวเตอร สือ่ และเทคโนโลยสีารสนเทศ 

1. สะเตม็ศึกษา 
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ช้ันปท่ี 3 

สมรรถนะหลัก 
สมรรถนะรอง 

(องคประกอบของสมรรถนะหลัก) 
สมรรถนะยอย 

(องคประกอบของสมรรถนะรอง) รายวิชา 

1. การปฏิบัติการวิทยาศาสตร 
   ในระดับการศึกษาข้ัน 
   พ้ืนฐาน และ ใชหอง    
   ปฏิบัติการวิทยาศาสตร 
   ตามหลักปฏิบัติสากล 

1.1 รูและสามารถปฏิบัติการวิทยาศาสตร  
     และใชหองปฏิบัติการวิทยาศาสตร              
     ตามมาตรฐาน ความปลอดภัยของ 
     หองปฏิบัติการ 

1.1.1 สามารถจัดเตรยีมหองปฏิบัติการและอุปกรณเพ่ือการจดัการจัดการ 
        เรียนรูวิทยาศาสตรตามมาตรฐานความปลอดภัยของหองปฏบัิติการ 
        สากล  
1.1.2 ปฏิบัตตินใหเกิดความปลอดภัยและทราบแนวปฏิบัติในการปองกัน 
        อันตรายขณะใชหองปฏิบัตกิารวิทยาศาสตร 
1.1.3  ใชเครื่องมือวิทยาศาสตร และจัดระบบหมวดหมูของสารเคมี   
        อุปกรณ ของเสียในหองปฏบัิติการวิทยาศาสตร 

1. การปฏิบัติการวิทยาศาสตรใน
โรงเรียน 
 

2. ความรอบรูดาน 
   วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม 
   เพ่ือการจัดการสิ่งแวดลอม 
 

2.1 รูและสามารถใชความรูวิทยาศาสตร 
     สิ่งแวดลอมดานไฟฟา พลังงาน และ 
     พลังงานทางเลือก เพ่ือการจัดการ 
     สิ่งแวดลอม 

2.1.1 อธิบายหลักการของไฟฟา พลังงาน และพลังงานทางเลือก 

2.1.2 สามารถวิเคราะห สาเหตุ ปจจัย และผลกระทบของการใชไฟฟา 
        และพลังงาน ตอสิ่งแวดลอมท่ีทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงของ 
        บรรยากาศ นํ้า ดิน ระบบนิเวศ และ การกอมลภาวะ   
2.1.3 อธิบายหลักการใชและพัฒนาพลังงานทางเลือก 
2.1.4 สามารถใชความรูวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอมดานไฟฟา พลังงาน 
        และพลังงานทางเลือก เพ่ือการจัดการสิ่งแวดลอม 

1. วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม  
2. ไฟฟาและพลังงาน   

2.2 มีจิตสํานึกอนุรักษสิ่งแวดลอมอยาง 
     ยั่งยืน ตามศาสตรพระราชาและ 
     หวงแหนทรัพยากร 

2.2.1 ตระหนักในการอนุรักษสิ่งแวดลอม 
2.2.2 รูจักการใชทรัพยากรใหคุมคาและเกิดประโยชนสูงสุด ดวยแนวคิด 
        การใชซ้ํา การลดการใช และการนํากลับมาแปรรูป 

1. วิทยาศาสตรโลกท้ังระบบ 
 

3. การรวมมือและสงเสรมิ                 
   ความเขมแข็งของภูมิปญญา 
   ทองถ่ิน บนพ้ืนฐานของ 
   วิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

3.1 สามารถอธิบายและถายทอดความรู 
     วิทยาศาสตรท่ีบูรณาการภูมิปญญา 
     ทองถ่ิน 
 

3.1.1 สามารถอธิบายและถายทอดความรูวิทยาศาสตรท่ีบูรณาการ 
       ภูมิปญญาทองถ่ิน 
3.1.2 สามารถสื่อสารและสรางปฏิสัมพันธกับชุมชนทองถ่ินหรือ 
        ปราชญทองถ่ิน  เพ่ือสํารวจ รวบรวมขอมลูภูมิปญญาทองถ่ิน 
        และเผยแพร 

1. วิทยาศาสตรโลกท้ังระบบ 
 

3.2 สรางความตระหนักในคณุคาและ 
     ความสําคัญของภูมิปญญาบนพ้ืนฐาน

3.2.1 สามารถบูรณาการภูมิปญญาทองถ่ินกับการจัดการเรียนรู 
       วิทยาศาสตร 

1. วิทยาศาสตรโลกท้ังระบบ 
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สมรรถนะหลัก 
สมรรถนะรอง 

(องคประกอบของสมรรถนะหลัก) 
สมรรถนะยอย 

(องคประกอบของสมรรถนะรอง) รายวิชา 

ของวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
4. การจัดการเรียนรูโดยใช  
   โครงงานฐานวิจัยแบบ 
   บูรณาการขามศาสตร 
 

4.1 รูและสามารถจดัการเรียนรูโดยใช 
     โครงงานฐานวิจัยแบบบูรณาการ 
     ขามศาสตร   

4.1.1 ออกแบบและจดัการเรียนรูโดยใชโครงงานฐานวิจัยแบบบูรณาการ 
        ขามศาสตร  

1. การจัดการเรียนรูวิทยาศาสตร 
    ระดับประถมศึกษา 
2. การจัดการเรียนรูวิทยาศาสตร 
    ระดับมัธยมศึกษา 

5. สามารถวิเคราะหหลักสูตร 
   และจัดการเรียนรู 
   วิทยาศาสตรไดอยางม ี
   ประสิทธิภาพ  

5.1 สามารถวิเคราะหเปาหมาย มาตรฐาน 
     และตัวช้ีวัด ของหลักสูตรแกนกลาง 
     การศึกษาข้ันพ้ืนฐานกลุมสาระ 
     การเรียนรูวิทยาศาสตร 

5.1.1 สามารถวิเคราะหเปาหมาย มาตรฐานและตัวช้ีวัดในหลักสตูร 
        แกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐานระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 

1. การจัดการเรียนรูวิทยาศาสตร 
    ระดับประถมศึกษา 
2. การจัดการเรียนรูวิทยาศาสตร 
    ระดับมัธยมศึกษา 

5.2 ออกแบบและวางแผนการจดัการเรยีนรู 
     วิทยาศาสตรท่ีสอดคลองกับมาตรฐาน 
     และตัวช้ีวัดในหลักสตูรแกนกลาง 
     การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

5.2.1 สามารถออกแบบ วางแผน จัดทําแผน และจัดการเรียนรูแบบ 
        เชิงรุก (Active Learning) ท่ีหลากหลายโดยเนนผูเรยีนเปนสาํคัญ  
        ไดแก 
         - การจัดการเรียนรูแบบสะเต็มศึกษาตามแนวทางของ สสวท.  
         - การจัดการเรียนรูแบบใชโครงงานฐานวิจัย 
         - การจัดการเรียนรูแบบใชโครงงานเปนฐาน 
         - การจัดการเรียนรูแบบใชปญหาเปนฐาน 
         - การจัดการเรียนรูแบบสบืเสาะ 

1. การจัดการเรียนรูวิทยาศาสตร 
   ระดับประถมศึกษา 
2. การจัดการเรียนรูวิทยาศาสตร 
    ระดับมัธยมศึกษา 

5.3 ประเมินผลการจัดการเรยีนรู 
     วิทยาศาสตรท่ีสอดคลองกับมาตรฐาน 
     และตัวช้ีวัดในหลักสตูรแกนกลาง 
     การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

5.3.1 สามารถประเมินผลการเรียนรูเพ่ือพัฒนาผูเรียนได ไดแก    
         - Assessment for learning 
         - Authentic assessment  
         - Performance Assessment 

1. การจัดการเรียนรูวิทยาศาสตร 
    ระดับประถมศึกษา 
2. การจัดการเรียนรูวิทยาศาสตร 
    ระดับมัธยมศึกษา 

6. ความรอบรูธรรมชาติชอง 
   วิทยาศาสตร 
  

6.1 มีความรูและความเขาใจการไดมาซึ่ง 
     องคความรูทางวิทยาศาสตร 

6.1.1 อธิบายวิธีการแสวงหาองคความรูทางวิทยาศาสตร 
6.1.2 แสวงหาองคความรูทางวิทยาศาสตรโดยใชกระบวนการสืบเสาะ 
6.1.3 ตระหนักถึงธรรมชาติวิทยาศาสตร 
6.1.4 มีทักษะการอธิบายทางวิทยาศาสตร 

1. ธรรมชาติและการสืบเสาะ 
    ทางวิทยาศาสตร 
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สมรรถนะหลัก 
สมรรถนะรอง 

(องคประกอบของสมรรถนะหลัก) 
สมรรถนะยอย 

(องคประกอบของสมรรถนะรอง) รายวิชา 

7. การทําโครงงานและ 
   กิจกรรมทางวิทยาศาสตร 

7.1 มีความรูและความสามารถในการทํา 
     โครงงานวิทยาศาสตรและกิจกรรม 
     ทางวิทยาศาสตร 

7.1.1 มีทักษะในการทําโครงงานวิทยาศาสตรและกิจกรรมทางวิทยาศาสตร 
7.1.2 มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร 
7.1.3 มีทักษะการคดิวิเคราะห คดิสังเคราะห และคิดอยางสรางสรรค 
7.1.4 มีทักษะการคดิอยางมีวิจารณญาณและการแกปญหา 
7.1.5 มีทักษะการสื่อสารและการรวมมือกัน  
7.1.6 มีทักษะดานการสรางสรรค และนวัตกรรม   
7.1.7 มีทักษะดานสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลย ี  

1. โครงการวิจัย 
 

8. ทักษะในศตวรรษท่ี 21 
  

8.1 มีทักษะท่ีจําเปนสําหรับการเปนครู    
     วิทยาศาสตรในศตวรรษท่ี 21  

8.1.1 มีทักษะดานการคิดอยางมีวิจารณญาณ และการแกปญหา 
8.1.2 มีทักษะดานความรวมมือ การทํางานเปนทีม และภาวะผูนํา 
8.1.3 มีทักษะดานการสื่อสารดวยภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
8.1.4 มีทักษะดานการสรางสรรค และนวัตกรรม 
8.1.5 มีทักษะดานคอมพิวเตอร สือ่ และเทคโนโลยสีารสนเทศ 

 1. สื่อและนวัตกรรมทางเคม ี
  
 

9. ความสามารถในการทําวิจัย 
   และเผยแพรผลงานวิจัยทาง   
   วิทยาศาสตรศึกษา 

9.1 สามารถทําวิจัยทางวิทยาศาสตรศึกษา 

     เพ่ือพัฒนาการจัดการเรยีนรู 
     วิทยาศาสตรตามแนวทางสากล 

 

9.1.1 วิเคราะหและระบุปญหาวิจยัทางวิทยาศาสตรศึกษา (ครุนิพนธ) 
9.1.2 สืบคนขอมลู ฐานขอมูล (ฐานขอมูลงานวิจัยระดับนานาชาติท่ี 
        นาเช่ือถือ เชน Science direct, TCI, Scopus เปนตน) การทบทวน 
        วรรณกรรม เพ่ือการวิจยัทางวิทยาศาสตรศึกษา และสัมมนา 
9.1.3 ออกแบบและวางแผนการดาํเนินการวิจัยทางวิทยาศาสตรศึกษา 
        และสัมมนา และสามารถประเมินเพ่ือเลือกระเบียบวิธีวิจัย 
        ท่ีเหมาะสมกับการเก็บรวบรวมขอมูลวิจยั 
9.1.4 ออกแบบเครื่องมือวิจัยทางวิทยาศาสตรศึกษา (ครุนิพนธ) และ 
        ตรวจสอบคณุภาพเครื่องมอืตามมาตรฐานวิทยานิพนธ 
9.1.5 วางแผนการวิจัย 
9.1.6 ดําเนินการวิจัยตามแผนวิจยั 
9.1.7 แปลผลและสรุปผลการทําวิจัย 
9.1.8 จัดทํารูปเลมรายงานผลการทําวิจัย 

1. โครงการวิจัย 
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สมรรถนะหลัก 
สมรรถนะรอง 

(องคประกอบของสมรรถนะหลัก) 
สมรรถนะยอย 

(องคประกอบของสมรรถนะรอง) รายวิชา 

 9.2 ตระหนักถึงจรรยาบรรณของนักวิจัย 9.2.1  อางอิงงานวิจัยถูกตองและไมคัดลอกหรือแบบอางผลงานวิจยั 
         ของผูอ่ืน 

 

9.3 สามารถนําเสนอผลงานวิจัยทาง 

     วิทยาศาสตรศึกษา   
9.3.1  สามารถสื่อสารโดยใชภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพ่ือนําเสนอ 
         งานวิจัยตามแนวทางสากลผานเวทีการประชุมวิชาการระดบัชาติ 
         และนานาชาต ิ

10. ทักษะท่ีจําเปนเพ่ือการ 
     เปนครูวิทยาศาสตรใน 
     ศตวรรษท่ี 21 

10.1 มีทักษะดานการคิดอยางมีวิจารณญาณ  
       และทักษะในการแกปญหา 
  

10.1.1 มีความเปนเหตุเปนผล  
10.1.2 มีกระบวนการคิดเชิงระบบ (systems thinking)  
10.1.3 มีวิจารณญาณและตดัสินใจจากขอมูล หลักฐาน และประจักษพยาน  
10.1.4 แกปญหาท่ีไมคุนเคย 

1. โครงการวิจัย  

10.2 มีทักษะดานความรวมมือ การทํางาน 
      เปนทีม และภาวะผูนํา 

10.2.1 มีทักษะในการสื่อสารอยางชัดเจนและ มีประสิทธิภาพ  
10.2.2 มีทักษะความรวมมือกับผูอ่ืน  

10.3 มีทักษะดานการสื่อสารสารสนเทศ  
      และรูเทาทันสื่อ 

10.3.1 รูเทาทันสารสนเทศ  
10.3.2 รูเทาทันสื่อ  
10.3.3 รูเทาทันเทคโนโลยีและใชเทคโนโลยเีปน 

10.4 มีทักษะดานการสรางสรรค และ 
      นวัตกรรม 

10.4.1 คิดอยางสรางสรรค หรือปรับปรุง หรือทําสิ่งใหมท่ีแหวกแนว 
         โดยสิ้นเชิง 
10.4.2 ทํางานรวมกับผูอ่ืนอยางสรางสรรค และยอมรบัมุมมองใหม  
10.4.3 ประยุกตความรูวิทยาศาสตรสูการลงมือปฏิบัตติามความคิด 
         สรางสรรคใหไดผลสําเร็จท่ีเปนรูปธรรม 

10.5 มีทักษะดิจิทัล 10.5.1 ใช (Use) เขาใจ (Understand) สราง (create) และเขาถึง  
         (Access) เทคโนโลยีดจิิทัล ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

11. การวิเคราะหและ 
     ประมวลผลเชิงเชิงสถิต ิ   
     เพ่ือการตัดสินใจ 
 

11.1 สามารถเลือกใชวิธีการทางสถิติเชิง 
       พรรณนา หรือสถิติเชิงอางอิง ท่ี 
       เหมาะสมกับลักษณะของขอมูล   
11.2 คํานวณคาสถิติจากกลุมขอมลูดวย 

11.1.1 มีความสามารถในการระบุความแตกตางระหวางขอมูลและสถิติ 
         ประเภทตาง ๆ  
11.2.1 มีความสามารถในการคํานวณคา ไดแก คาเฉลีย่ มัธยฐาน ฐานนิยม  
         และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

1. โครงการวิจัย 
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สมรรถนะหลัก 
สมรรถนะรอง 

(องคประกอบของสมรรถนะหลัก) 
สมรรถนะยอย 

(องคประกอบของสมรรถนะรอง) รายวิชา 

      วิธีการทางสถิติ 
11.3 ตีความหมายจากคาสถิตเิพ่ือบอก 
      แนวโนม หรือใชประกอบการตัดสินใจ 
      หรือแกปญหา 

11.3.1 มีความสามารถในการตีความขอมูลการแสดงผล เชน  
         - histograms  
         - ตาราง และ กราฟ ตาง ๆ        
         - ความนาจะเปนของเหตกุารณ   
         - การถดถอยเชิงเสนและสมัประสิทธ์ิ   
         - สหสัมพันธ  
         - t-test , F-test, normal distribution 

 
ช้ันปท่ี 4 

สมรรถนะหลัก 
สมรรถนะรอง 

(องคประกอบของสมรรถนะหลัก) 
สมรรถนะยอย 

(องคประกอบของสมรรถนะรอง) รายวิชา 

1. การสืบคนและเรียบเรียง 
    ขอมูลเพ่ือจัดทําบทความ 
    วิชาการ สําหรับการ 
    สัมมนาวิชาการ 

1.1 สามารถสบืคนและประเมินบทความ 
     วิชาการและบทความวิจัยทาง 
     วิทยาศาสตรศึกษาเพ่ือการสัมมนา 
 
 
 
 

1.1.1 สืบคนบทความวิชาการและบทความวิจัยทางวิทยาศาสตรศึกษา 
        จากแหลงขอมูลท่ีไดรับการยอมรับในระดับนานาชาติท้ังในและ 
        ตางประเทศ 
1.1.2 ประเมินสวนสําคญัและคุณคาของบทความวิชาการและบทความ 
        วิจัยทางวิทยาศาสตรศึกษา 
1.1.3 ประเมินแหลงอางอิงท่ีนาเช่ือถือในเรียบเรียงขอมลูเพ่ือจัดทําบทความ 
        วิชาการในการสัมมนาวิทยาศาสตรและการสอนวิทยาศาสตร 

1. สัมมนาวิทยาศาสตรและ 
    การสอนวิทยาศาสตร 

1.2 สามารถวิเคราะห สังเคราะห และ    
     เรียบเรียงขอมูลเพ่ือจัดทําบทความเชิง 
     วิชาการสําหรับเผยแพร 

1.2.1 วิเคราะห สังเคราะห และเรยีบเรียงขอมลูจากการสืบคนเพ่ือจดัทํา 
        บทความเชิงวิชาการ สําหรบัเผยแพรผานการสมัมนาวิชาการ 

2. ทักษะการสื่อสารทาง 
   วิทยาศาสตรท้ังภาษาไทย  
   และภาษาอังกฤษ 
 

2.1 สามารถสื่อสารทางวิทยาศาสตรผาน 
     การศึกษาคนควาผลงานวิชาการและ 
     ผลการวิจัยทางวิทยาศาสตรศกึษาจาก 
     แหลงขอมูลท่ีไดรับการยอมรบัในระดับ 

2.1.1 นําเสนอผลการศึกษาคนควาโดยใชภาษาไทยและภาษาอังกฤษผาน 
        การสัมมนาการสอนวิทยาศาสตร  
2.1.2 นําเสนอผลการศึกษาคนควาโดยใชภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
        ผานการสัมมนาวิทยาศาสตร 

1. สัมมนาวิทยาศาสตรและ 
    การสอนวิทยาศาสตร 
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     นานาชาติท้ังในและตางประเทศเพ่ือ 
     การนําเสนอ 

3. ทักษะการคิดเชิงคํานวณ  
   (computational thinking  
   & coding) 
 
 

3.1 มีความรูและความสามารถในการ 
     แกปญหาอยางเปนข้ันตอนโดยใช 
     พ้ืนฐานการคิดเชิงคํานวณ  
     (computational thinking & coding)  

3.1.1 ใชความรูและความสามารถในการคิดเชิงคํานวณเพ่ือแกปญหา 
        และคาดการณผลลัพธท่ีเกิดข้ึน ผานกระบวนการ ดังน้ี 
         - การแบงปญหาใหญใหเปนปญหายอย (decomposition)  
         - การมองหารูปแบบ (pattern) ของปญหาและรูปแบบของวิธีแก 
         - การคิดเชิงนามธรรม (abstraction)  
         - การออกแบบการแกปญหาตามอัลกอริธึม (Algorithm) 

1. วิทยาการคํานวณสําหรบั 
    การสอนวิทยาศาสตร 
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  วิชา            วิทยาศาสตรกายภาพ    
รหัส คําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 
4122910 ศึกษาและปฏิบัติใหรอบรู สมบัติของสสาร องคประกอบของสสาร ความสัมพันธระหวางสมบัติของสสารกับโครงสรางและแรงยึดเหนี่ยว

ระหวางอนุภาค หลักและธรรมชาติของการเปลี่ยนแปลงสถานะของสสาร การเกิดสารละลาย และการเกิดปฏิกิริยาเคมี ธรรมชาติของ
แรงในชีวิตประจําวัน ผลของแรงท่ีกระทําตอวัตถุ ลักษณะการเคลื่อนท่ีแบบตาง ๆ ของวัตถุ ความหมายของพลังงาน การเปลี่ยนแปลง
และการถายโอนพลังงาน ปฏิสัมพันธระหวางสสารและพลังงาน พลังงานในชีวิตประจําวัน ธรรมชาติของคลื่น ปรากฏการณท่ีเก่ียวของ
กับเสียง แสง และคลื่นแมเหล็กไฟฟา นําความรูไปใชประโยชนเพ่ือใหเกิดความสมดุลระหวางธรรมชาติกับการดํารงชีวิตท่ีดี และเพ่ือการ
จัดการเรียนรูวิทยาศาสตร 

3(2-2-5) 

 

สมรรถนะ
หลัก 

สมรรถนะรอง
และยอย (ถา

มี) 

คําอธิบาย 
สมรรถนะรอง

หรือยอย 

ตัวบงชี้ของ
สมรรถนะ
หลักและ
เกณฑการ

ผาน 

ตัวบงชี้ของ 
สมรรถนะรอง
หรือยอยและ
เกณฑการผาน 

เนื้อหา(เขียนเปน
ขอๆประกอบดวย

หัวขอและคํา 
อธิบายพอสังเขป) 

กระบวนการจัดการ
เรียนรูเพ่ือใหเกิด

สมรรถนะ 
(รายละเอียดดานทาย

ตาราง)** 

สื่อและ/หรือ
แหลงเรียนรู 

วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

วิธีการสะทอนผล
กลับใหผูเรียน(ตาม
หลักการประเมินผล 

สะทอนผลและ 
การพัฒนา) 

1. ใชความรู
วิทยาศาสตร
เพ่ือการ
ดํารงชีวิต 

1. มีความรอบรู
หลัก
วิทยาศาสตรเพื่อ
อธิบายและ
นําไปใชใหเกิด
ความเปนอยูที่ดี 
 
2. สามารถ
ออกแบบส่ือ 
กิจกรรม หรือ
โครงการ เพื่อ
การรณรงค ดาน
การพัฒนา
คุณภาพชีวิตและ
ความเปนอยูที่

1. อธิบายหลัก
วิทยาศาสตร
เกี่ยวกบั
วิทยาศาสตร
กายภาพ 
 
2. มีทักษะ
กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร 
 
 
3. มีทักษะการ
คิดวิเคราะห คิด
สังเคราะห และ
คิดอยาง

สามารถอธบิาย
หลักการพื้นฐาน
ที่เกี่ยวของกับ
วิทยาศาสตร
กายภาพได 

1. สามารถอธบิาย
หลักการพื้นฐานทาง
วิทยาศาสตรกายภาพ
ไดผานเกณฑการ
ประเมินไดไมนอย
กวารอยละ 70 
 
2. ใชกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตรใน
การสืบเสาะหา
ความรูไดผานเกณฑ
การประเมินไดไม
นอยกวารอยละ 75 
 
3. สามารถ วิเคราะห 

1. ธาตุและ
สารประกอบ 
2. สารชีวโมเลกุล 
3. ปฏิกิริยาเคม ี
4. แรงในธรรมชาติ 
5. แรงและการ
เคล่ือนที่ 
6. พลังงาน 
7. คล่ืน 
8. แสง 
9. แมเหล็กไฟฟา 

1. การเรียนรูโดยใชปญหา
เปนฐาน (Problem - 
based learning) 
 
2. การเรียนรูโดยใชโครงงาน
เปนฐาน (Project – based 
learning) 
 
3. การเรียนรูแบบสืบเสาะ 
(Enquiry-based learning) 
 
4. การเรียนรูแบบรวมแรง
รวมใจ (Collaborative 
learning) 
 

- เอกสาร
ประกอบการ
สอนรายวิชา 
- หนังสือ
เกี่ยวกบัรายวิชา
วิทยาศาสตร
ชีวภาพ 
- แหลงการ
เรียนรูอื่นๆ เชน 
พิพิธภัณฑ แอ
พลิเคชั่น  เวป
ไซตตางๆ 
- ส่ืออุปกรณ
สําเร็จรูป  

- ตรวจสอบการตอบ
คําถามระหวางการ
จัดการเรียนการสอน 
 
- สังเกตการมีสวน
รวมในการทํา
กิจกรรม 
 
- ตรวจแบบวัดความ
เขาใจมโนมติ ให
ครอบคลุม 
โดยเฉพาะอยางยิ่ง
มโนมติที่คลาดเคล่ือน 
ในประเด็นตางๆ 
 

- นําผลการตรวจแบบวัด
ความเขาใจมโนมติใน
ประเด็นตางๆ และผลการ
เรียนรู/การประเมินผล
งานที่นักศึกษาสรางขึ้นวา
สามารถอธบิายปรากฏ
ทางวิทยาศาสตร ได
อยางไรบาง  
 
- หลังนักศึกษาแตละกลุม
ดําเนินการจัดกิจกรรม  
ผูสอนต้ังคําถามเพื่อให
นักศึกษาทั้งหองสะทอน
ผลการเรียนรูโดยเนนการ
ระบุประจักษพยานทาง
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สมรรถนะ
หลัก 

สมรรถนะรอง
และยอย (ถา

มี) 

คําอธิบาย 
สมรรถนะรอง

หรือยอย 

ตัวบงชี้ของ
สมรรถนะ
หลักและ
เกณฑการ

ผาน 

ตัวบงชี้ของ 
สมรรถนะรอง
หรือยอยและ
เกณฑการผาน 

เนื้อหา(เขียนเปน
ขอๆประกอบดวย

หัวขอและคํา 
อธิบายพอสังเขป) 

กระบวนการจัดการ
เรียนรูเพ่ือใหเกิด

สมรรถนะ 
(รายละเอียดดานทาย

ตาราง)** 

สื่อและ/หรือ
แหลงเรียนรู 

วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

วิธีการสะทอนผล
กลับใหผูเรียน(ตาม
หลักการประเมินผล 

สะทอนผลและ 
การพัฒนา) 

ยั่งยืนของชุมชน
ทองถิ่นดวย
วิทยาศาสตร 
 
3. มีทักษะใน
การส่ือสารการ
ส่ือสาร
วิทยาศาสตร 

สรางสรรค 
 
4. ใชการส่ือสาร
การส่ือสาร
วิทยาศาสตร สู
กลุมเปาหมายให
เกิดความเขาใจ
ในวิทยาศาสตร
ได 

สังเคราะห หรือ
แกปญหาสถานการณ
เกี่ยวกบัวิทยาศาสตร
ชีวภาพอยาง
สรางสรรคผานเกณฑ
การประเมินไดไม
นอยกวารอยละ 75 
 
4. สามารถนําความรู
ที่ไดไปถายทอดสู
กลุมเปาหมายใหเกิด
ความเขาใจใน
วิทยาศาสตร ได 

5. การเรียนรูโดยใช
กรณีศึกษาเปนฐาน (Case – 
based learning) 
 
6. การเรียนรูแบบประสม
ประสาน (Blended  
learning) 

ตรวจสอบการตอบ
คําถามระหวางการ
จัดการเรียนการสอน 
 
- สังเกตการมีสวน
รวมในการทํา
กิจกรรม 
 
- ประเมินผลการ
ปฏิบัติการ 
 
- ประเมินทักษะการ
คิด 
- ตรวจสอบการตอบ
คําถามระหวางการ
จัดการเรียนการสอน 
 
- สังเกตการมีสวน
รวมในการทํา
กิจกรรม 
 
- ประเมินผลการ
ปฏิบัติการส่ือสาร 

วิทยาศาสตรที่
นักวิทยาศาสตรใชในการ
อธิบายปรากฏการณ
วิทยาศาสตร มขีอดี
ขอจํากัดอะไรบาง ควร
ปรับปรุงอยางไรถึงจะ
สามารถอธบิายปราก
การณไดดียิ่งขึ้น นักเรียน
ทั่วไปมีความเขาใจ
คลาดเคล่ือนหรือไมเขาใจ
อยางไรบาง 
 
- นําผลการประเมินผล
การปฏิบัติการส่ือสารทาง
วิทยาศาสตร โดยการ
นําเสนอวามีขอดีขอจาํกัด
อะไรบาง ควรปรับปรุง
อยางไรถึงจะสามารถ
อธิบายปรากการณให
กลุมเปาหมายมีความ
เขาใจและอยากเรียนรู
เพิ่มเติม 
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  วิชา            วิทยาศาสตรชีวภาพ   
รหัส คําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 
4122920 ศึกษาและปฏิบัติการใหรอบรูเนื้อหา ความหลากหลายของระบบนิเวศ ความสัมพันธระหวางสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตตาง ๆ ในระบบนิเวศ 

การถายทอดพลังงาน ปญหาและผลกระทบท่ีมีตอทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม แนวทางในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ
การแกไขปญหาสิ่งแวดลอม กระบวนการและความสําคัญของการถายทอดลักษณะทางพันธุกรรม สารพันธุกรรม การเปลี่ยนแปลงทาง
พันธุกรรมท่ีมีผลตอสิ่งมีชีวิต ความหลากหลายทางชีวภาพและวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต หนวยพ้ืนฐานของสิ่งมีชีวิต  การลําเลียงสารผาน
เซลล นําความรูไปใชประโยชนเพ่ือใหเกิดการดํารงชีวิตท่ีดี และใชเพ่ือการจัดการเรียนรูวิทยาศาสตร  

3(2-2-5) 

 

สมรรถนะ
หลัก 

สมรรถนะรอง
และยอย (ถา

มี) 

คําอธิบาย 
สมรรถนะรอง

หรือยอย 

ตัวบงชี้ของ
สมรรถนะ
หลักและ
เกณฑการ

ผาน 

ตัวบงชี้ของ 
สมรรถนะรอง
หรือยอยและ
เกณฑการผาน 

เนื้อหา 
(เขียนเปนขอๆ

ประกอบดวยหัวขอ
และคําอธิบายพอ

สังเขป) 

กระบวนการจดัการเรียนรู
เพ่ือใหเกิดสมรรถนะ 
(รายละเอียดดานทาย

ตาราง)** 

สื่อและ/หรือ
แหลงเรียนรู 

วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

วิธีการสะทอนผล
กลับใหผูเรียน(ตาม
หลักการประเมินผล 

สะทอนผลและ 
การพัฒนา) 

1. ใชความรู
วิทยาศาสตร
เพ่ือการ
ดํารงชีวิต 

1. มีความรอบรู
หลัก
วิทยาศาสตรเพื่อ
อธิบายและ
นําไปใชใหเกิด
ความเปนอยูที่ดี 
 
2. สามารถ
ออกแบบส่ือ 
กิจกรรม หรือ
โครงการ เพื่อ
การรณรงค ดาน
การพัฒนา
คุณภาพชีวิต
และความ
เปนอยูที่ยั่งยืน

1.อธิบายหลัก
วิทยาศาสตร
เกี่ยวกบั
วิทยาศาสตร
ชีวภาพ 
 
2.มีทักษะ
กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร 
 
3. มีทักษะการ
คิดวิเคราะห คิด
สังเคราะห และ
คิดอยาง
สรางสรรค 
 

สามารถอธบิาย
หลักการ
พื้นฐานที่
เกี่ยวของกับ
วิทยาศาสตร
ชีวภาพได 

1. สามารถ
อธิบายหลักการ
พื้นฐานทาง
วิทยาศาสตร
ชีวภาพไดผาน
เกณฑการ
ประเมินไดไมนอย
กวารอยละ 70 
 
2. ใช
กระบวนการทาง
วิทยาศาสตรใน
การสืบเสาะหา
ความรูไดผาน
เกณฑการ
ประเมินไดไมนอย

1. ระบบนิเวศ 
 
2. ความหลากหลายทาง
ชีวภาพและวิวัฒนาการ
ของส่ิงมีชีวิต 
 
 3. ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอม 
 
4. การลําเลียงสารเขา
และออกจากเซลล 
 
5. การรักษาดุลยภาพ
ของรางกายมนุษย 
6. การดํารงชีวิตของพืช 
 

1. การเรียนรูโดยใชปญหาเปน
ฐาน (Problem - based 
learning) 
 
2. การเรียนรูโดยใชโครงงานเปน
ฐาน (Project – based 
learning) 
 
3. การเรียนรูแบบสืบเสาะ 
(Enquiry-based learning) 
 
4. การเรียนรูแบบรวมแรงรวมใจ 
(Collaborative learning) 
 
5. การเรียนรูโดยใชกรณีศึกษา
เปนฐาน (Case – based 

- เอกสาร
ประกอบการ
สอนรายวิชา 
- หนังสือ
เกี่ยวกบัรายวิชา
วิทยาศาสตร
ชีวภาพ 
- แหลงการ
เรียนรูอื่นๆ เชน 
พิพิธภัณฑ แอ
พลิเคชั่น  เวป
ไซตตางๆ 
- ส่ืออุปกรณ
สําเร็จรูป  

- ตรวจสอบการตอบ
คําถามระหวางการ
จัดการเรียนการสอน 
 
- สังเกตการมีสวนรวมใน
การทํากจิกรรม 
 
- ตรวจแบบวัดความ
เขาใจมโนมติ ให
ครอบคลุม โดยเฉพาะ
อยางยิ่งมโนมติที่
คลาดเคล่ือน ในประเด็น
ตางๆ 
 
- ตรวจสอบการตอบ
คําถามระหวางการ

- นําผลการตรวจแบบ
วัดความเขาใจมโนมติใน
ประเด็นตางๆ และผล
การเรียนรู/การ
ประเมินผลงานที่
นักศึกษาสรางขึ้นวา
สามารถอธบิายปรากฏ
ทางวิทยาศาสตร ได
อยางไรบาง  
 

- หลังนักศึกษาแตละ
กลุมดําเนินการจัด
กิจกรรม  ผูสอนต้ัง
คําถามเพื่อใหนักศึกษา
ทั้งหองสะทอนผลการ
เรียนรูโดยเนนการระบุ
ประจักษพยานทาง
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สมรรถนะ
หลัก 

สมรรถนะรอง
และยอย (ถา

มี) 

คําอธิบาย 
สมรรถนะรอง

หรือยอย 

ตัวบงชี้ของ
สมรรถนะ
หลักและ
เกณฑการ

ผาน 

ตัวบงชี้ของ 
สมรรถนะรอง
หรือยอยและ
เกณฑการผาน 

เนื้อหา 
(เขียนเปนขอๆ

ประกอบดวยหัวขอ
และคําอธิบายพอ

สังเขป) 

กระบวนการจดัการเรียนรู
เพ่ือใหเกิดสมรรถนะ 
(รายละเอียดดานทาย

ตาราง)** 

สื่อและ/หรือ
แหลงเรียนรู 

วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

วิธีการสะทอนผล
กลับใหผูเรียน(ตาม
หลักการประเมินผล 

สะทอนผลและ 
การพัฒนา) 

ของชุมชน
ทองถิ่นดวย
วิทยาศาสตร 
 
3. มีทักษะใน
การส่ือสารการ
ส่ือสาร
วิทยาศาสตร 

4. ใชการส่ือสาร
การส่ือสาร
วิทยาศาสตร สู
กลุมเปาหมายให
เกิดความเขาใจ
ในวิทยาศาสตร
ได 

กวารอยละ 75  
 
3. สามารถ 
วิเคราะห 
สังเคราะห หรือ
แกปญหา
สถานการณ
เกี่ยวกบั
วิทยาศาสตร
ชีวภาพอยาง 
สรางสรรคผาน
เกณฑการ
ประเมินไดไมนอย
กวารอยละ 75 
 
4. สามารถนํา
ความรูที่ไดไป
ถายทอดสู
กลุมเปาหมายให
เกิดความเขาใจใน
วิทยาศาสตร ได 

7. พันธุกรรมและ
วิวัฒนาการ  

learning) 
 
6. การเรียนรูแบบประสม
ประสาน (Blended  learning) 

จัดการเรียนการสอน 
 
- สังเกตการมีสวนรวมใน
การทํากจิกรรม 
 
- ประเมินผลการ
ปฏิบัติการ 
 
- ประเมินทักษะการคิด 
 
- ตรวจสอบการตอบ
คําถามระหวางการ
จัดการเรียนการสอน 
 
- สังเกตการมีสวนรวมใน
การทํากจิกรรม 
 
- ประเมินผลการ
ปฏิบัติการส่ือสาร 
 

วิทยาศาสตรที่
นักวิทยาศาสตรใชใน
การอธบิายปรากฏ 
การณวิทยาศาสตร มี
ขอดีขอจาํกัดอะไรบาง 
ควรปรับปรุงอยางไรถึง
จะสามารถอธิบายปราก
การณไดดียิ่งขึ้น 
นักเรียนทั่วไปมีความ
เขาใจคลาดเคล่ือน
หรือไมเขาใจอยางไร
บาง 
 

- นําผลการประเมินผล
การปฏิบัติการส่ือสาร
ทางวิทยาศาสตร โดย
การนําเสนอวามีขอดี
ขอจํากัดอะไรบาง ควร
ปรับปรุงอยางไรถึงจะ
สามารถอธบิายปราก
การณใหกลุมเปาหมาย
มีความเขาใจและอยาก
เรียนรูเพิ่มเติม 
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  วิชา            ดาราศาสตรและอวกาศ     
รหัส คําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 
4122952
  

ศึกษาและปฏิบัติการใหรอบรู ความสัมพันธของดาราศาสตรกับมนุษยในแตละยุค  ทรงกลมฟา  เวลาดาราศาสตร  กลุมดาวและการ
สังเกตการณกลุมดาว  ดาวฤกษ  กาแล็กซี ดาวเคราะหและวัตถุขนาดเล็กในระบบสุริยะ  ปฏิสัมพันธภายในระบบสุริยะ  กระบวนการ
เกิดและวิวัฒนาการของเอกภพ เทคโนโลยีอวกาศ นําความรูอธิบายปรากฏการณธรรมชาติบนโลกและอวกาศดวยหลักวิทยาศาสตร 
สามารถสังเกตปรากฏการณทางธรรมชาติโดยใชเครื่องมือทางวิทยาศาสตร เพ่ืออธิบายปรากฏการณทางดาราศาสตร  ใชเครื่องมือและ
ทัศนูปกรณทางดาราศาสตรเพ่ือสังเกตปรากฏการณทางดาราศาสตร บันทึกขอมูล สังเกตตามขอเท็จจริงไดอยางเปนระบบ  ใชความรู
ดานดาราศาสตรและอวกาศเพ่ือการจัดการเรียนรูวิทยาศาสตร 

3(2-2-5) 

 

สมรรถนะ
หลัก 

สมรรถนะ
รองและยอย 

(ถาม)ี 

คําอธิบาย 
สมรรถนะรอง

หรือยอย 

ตัวบงชี้ของ
สมรรถนะหลัก
และเกณฑการ

ผาน 

ตัวบงชี้ของ 
สมรรถนะ
รองหรือ
ยอยและ
เกณฑการ

ผาน 

เนื้อหา 
(เขียนเปนขอๆ

ประกอบดวยหัวขอ
และคําอธิบายพอ

สังเขป) 

กระบวนการจัดการ
เรียนรูเพ่ือใหเกิด

สมรรถนะ 
(รายละเอียดดาน
ทายตาราง)** 

สื่อและ/หรือแหลง
เรียนรู 

วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

วิธีการสะทอนผล
กลับใหผูเรียน(ตาม
หลักการประเมินผล 

สะทอนผลและ 
การพัฒนา) 

1. อธิบาย
ปรากฏการ
ณการณ
ธรรมชาติ
ดวยหลัก
วิทยาศาสตร
ได 

1. มีองคความรู
และสามารถ
อธิบาย
ปรากฏการณ
ธรรมชาติบน
โลกและอวกาศ 

เลือกใชองค
ความรูทางฟสิกส 
เคมี และ
ชีววิทยา เพือ่
อธิบาย
ปรากฏการณ
ทาง ดาราศาสตร  

1. สามารถอธบิาย
ปรากฏการณทาง
ดาราศาสตรได 
 
2.  สามารถใช
เคร่ืองมือทางดารา
ศาสตรพื้นฐานใน
การสังเกต
ปรากฏการณทาง
ดาราศาสตรผาน
เกณฑการประเมิน
ไดไมนอยกวารอย
ละ 75 

1. สามารถ
อธิบาย
ปรากฏการณ
ทางดารา
ศาสตรผาน
เกณฑการ
ประเมินไดไม
นอยกวารอย
ละ 70 

1. ความสัมพันธของ
ดาราศาสตรกับมนุษย
ในแตละยุค 
2. ทรงกลมฟา 
3. เวลาดาราศาสตร 
4. กลุมดาวและการ
สังเกตการณกลุมดาว 
5. ดาวฤกษ 
6. กาแล็กซี 
7. ดาวเคราะหและวัตถุ
ขนาดเล็กในระบบ
สุริยะ 
8. ปฏิสัมพันธภายใน 
 

1. การเรียนรูโดยใช
ปญหาเปนฐาน 
(Problem - based 
learning) 
 
 
2. การเรียนรูแบบ
สืบเสาะ (Enquiry-
based learning) 
3. การเรียนรูเชิง
ประสบการณเปนฐาน 
(Experiential –based 
learning) 
 

- เอกสารประกอบการ
สอนรายวิชา 
- หนังสือเกี่ยวกบัรายวิชา
ดาราศาสตร 
- แหลงการเรียนรูอื่นๆ 
เชน ทองฟาจําลอง แอพลิ
เคชั่น โปรแกรมแสดง
ตําแหนงดาว เวปไซต
ตางๆ 
- ส่ืออุปกรณสําเร็จรูป 
เชน ลูกโลก ทรงกลมฟา 
เคร่ือง astrolabe 
อุปกรณสําหรับสรางทรง
กลมฟา แผนที่ดาว โดย 

- ตรวจสอบการตอบ
คําถามระหวางการ
จัดการเรียนการสอน 
- สังเกตการมีสวน
รวมในการทํา
กิจกรรม 
- ประเมินผลการ
แสดงบทบาทสมมติ 
- ตรวจแบบวัดความ
เขาใจมโนมติ (เนน
การวาดภาพ/โมเดล) 
ที่อธิบายเสนทาง
ปรากฏการณของ 
 

หลังนักศึกษาแตละกลุม
ดําเนินการจัดกิจกรรม  
ผูสอนต้ังคําถามเพื่อให
นักศึกษาทั้งหองสะทอน
ผลการเรียนรูโดยเนน
การระบุประจกัษพยาน
ทางวิทยาศาสตรที่นัก
ดาราศาสตรใชในการ
อธิบายปรากฏการณ
ดาราศาสตรประเด็น
ตางๆ 
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สมรรถนะ
หลัก 

สมรรถนะ
รองและยอย 

(ถาม)ี 

คําอธิบาย 
สมรรถนะรอง

หรือยอย 

ตัวบงชี้ของ
สมรรถนะหลัก
และเกณฑการ

ผาน 

ตัวบงชี้ของ 
สมรรถนะ
รองหรือ
ยอยและ
เกณฑการ

ผาน 

เนื้อหา 
(เขียนเปนขอๆ

ประกอบดวยหัวขอ
และคําอธิบายพอ

สังเขป) 

กระบวนการจัดการ
เรียนรูเพ่ือใหเกิด

สมรรถนะ 
(รายละเอียดดาน
ทายตาราง)** 

สื่อและ/หรือแหลง
เรียนรู 

วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

วิธีการสะทอนผล
กลับใหผูเรียน(ตาม
หลักการประเมินผล 

สะทอนผลและ 
การพัฒนา) 

 2. สังเกต
ปรากฏการณ
ทางธรรมชาติ
โดยใช
เคร่ืองมือ
วิทยาศาสตรได 
 
3. มีทักษะใน
การส่ือสารการ
ส่ือสาร
วิทยาศาสตร 

ใชเคร่ืองมือ
อุปกรณ
วิทยาศาสตรเพื่อ
สังเกตปรากฏ 
การณทาง
ธรรมชาติได
อยางถูกตอง 
เหมาะสมกับงาน 
 
บันทึกขอมูลการ
สังเกตตาม
ขอเท็จจริงได
อยางเปนระบบ 
 
ใชการส่ือสาร
การส่ือสาร
วิทยาศาสตร สู
กลุมเปาหมายให
เกิดความเขาใจ
ในวิทยาศาสตร
ได 

3. สามารถรวบรวม
ขอมูลและนําขอมูล
มาจัดกระทําอยาง
เปนระบบผาน
เกณฑการประเมิน
ไดไมนอยกวารอย
ละ 75  
 
4. สามารถนํา
ความรูที่ไดไป
ถายทอดสู
กลุมเปาหมายให
เกิดความเขาใจใน
วิทยาศาสตร วามี
ความสําคัญตอชีวิต
มนุษย และสราง
สํานึกจนเกิดการที่
อยากที่จะเรียนรู 
หรือทําความเขาใจ
กับวิทยาศาสตรได 
 

 ระบบสุริยะ 
9. กระบวนการเกิด
และวิวัฒนาการของ
เอกภพ 
10. เทคโนโลยีอวกาศ 

4. การเรียนรูแบบ 
สรางสรรคเปนฐาน 
(Creativity –based 
learning) 

เนนใหศึกษาตําแหนง 
กลุมดาว กระจกโคง เลนส 
กลองโทรทรรศน ส่ืออิเลก
ทรอนิกส กลอง
โทรทรรศน 
-วัสดุ อปุกรณสําหรับสราง
ทรงกลมฟาอยางงาย เชน 
ฝาครอบแกวกาแฟ 
ปากกา 
- ตรวจสอบการตอบ
คําถามระหวางการจัดการ
เรียนการสอน 
- สังเกตการมีสวนรวมใน
การทํากจิกรรม 
- ประเมินผลการ
ปฏิบัติการ 
- ประเมินผลการสราง
โมเดลตางๆ ที่ใชอธิบาย
ปรากฏการณดาราศาสตร 
- ประเมินผลส่ิงประดิษฐ
อยางงาย  
- ประเมินทักษะการใช
เคร่ืองมือ เชน กลอง
โทรทรรศน 
 

ดวงดาว 
 
-  นาํผลการตรวจ
แบบวัดความเขาใจ
มโนมติปรากฏการณ
ดาราศาสตรใน
ประเด็นตางๆ (เนน
การวาดภาพ/โมเดล) 
และผลการเรียนรู/
การประเมินผลงานที่
นักศึกษาสรางขึ้นวา 
 
- สามารถอธิบาย
ปรากฏของดวงดาว
ตางๆ ไดอยางไรบาง  
มีขอดีขอจาํกัด
อะไรบาง ควร
ปรับปรุงอยางไรถึงจะ
สามารถอธบิายปราก
การณไดดียิ่งขึ้น 
นักเรียนทั่วไปมีความ
เขาใจคลาดเคล่ือน
หรือไมเขาใจอยางไร
บาง 
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สมรรถนะ
หลัก 

สมรรถนะ
รองและยอย 

(ถาม)ี 

คําอธิบาย 
สมรรถนะรอง

หรือยอย 

ตัวบงชี้ของ
สมรรถนะหลัก
และเกณฑการ

ผาน 

ตัวบงชี้ของ 
สมรรถนะ
รองหรือ
ยอยและ
เกณฑการ

ผาน 

เนื้อหา 
(เขียนเปนขอๆ

ประกอบดวยหัวขอ
และคําอธิบายพอ

สังเขป) 

กระบวนการจัดการ
เรียนรูเพ่ือใหเกิด

สมรรถนะ 
(รายละเอียดดาน
ทายตาราง)** 

สื่อและ/หรือแหลง
เรียนรู 

วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

วิธีการสะทอนผล
กลับใหผูเรียน(ตาม
หลักการประเมินผล 

สะทอนผลและ 
การพัฒนา) 

    
 
 
 
 
 
 
 

- ตรวจสอบการตอบ
คําถามระหวางการจัดการ
เรียนการสอน 
- สังเกตการมีสวนรวมใน
การทํากจิกรรม 
- ประเมินผลการ
ปฏิบัติการส่ือสาร 
 
 
 
 
 
 
 
 

- นําผลการ
ประเมินผลการ
ปฏิบัติการส่ือสารทาง
วิทยาศาสตร โดยการ
นําเสนอวามีขอดี
ขอจํากัดอะไรบาง 
ควรปรับปรุงอยางไร
ถึงจะสามารถอธิบาย
ปรากการณให
กลุมเปาหมายมีความ
เขาใจและอยาก
เรียนรูเพิ่มเติม 
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  วิชา            วิทยาศาสตรโลกท้ังระบบ   

รหัส คําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 
4122961 ศึกษาและปฏิบัติการใหรอบรู องคประกอบและความสัมพันธของระบบโลก กระบวนการเปลี่ยนแปลงภายในโลกและบนผิวโลก ธรณี

พิบัติภัย ทรัพยากรธรณี  แผนท่ีทางธรณี และการนําไปใชประโยชน สมดุลพลังงานของโลก การหมุนเวียนของอากาศบนโลก การเกิด
เมฆ การหมุนเวียนของน้ําในมหาสมุทร   กระบวนการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลกท่ีมีผลกระทบตอสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดลอม การ
พยากรณอากาศ อธิบายปรากฏการณธรรมชาติดวยหลักวิทยาศาสตร นําความรูสูการจัดการเรียนรูวิทยาศาสตร 

3(2-2-5) 

 

สมรรถนะ
หลัก 

สมรรถนะรอง
และยอย (ถา

มี) 

คําอธิบาย 
สมรรถนะรองหรือ

ยอย 

ตัวบงชี้ของ
สมรรถนะหลักและ

เกณฑการผาน 

ตัวบงชี้ของ 
สมรรถนะรอง
หรือยอยและ
เกณฑการผาน 

เนื้อหา 
(เขียนเปนขอๆ
ประกอบดวย
หัวขอและ

คําอธิบายพอ
สังเขป) 

กระบวนการจัดการ
เรียนรูเพ่ือใหเกิด

สมรรถนะ 
(รายละเอียดดาน
ทายตาราง)** 

สื่อและ/หรือ
แหลงเรียนรู 

วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

วิธีการสะทอนผล
กลับใหผูเรียน(ตาม
หลักการประเมินผล 

สะทอนผลและ 
การพัฒนา) 

1. อธิบาย
ปรากฏการณ
การณ
ธรรมชาติ
ดวยหลัก
วิทยาศาสตร
ได 

1. มีองคความรู
และสามารถ
อธิบายปรากฏ 
การณธรรมชาติ
เกี่ยวกบั 
วิทยาศาสตรโลก 

เลือกใชองคความรู
ทางฟสิกส เคมี และ
ชีววิทยา เพือ่อธบิาย
ปรากฏการณท่ี
เกี่ยวกบัโลกทั้งระบบ
ได 

สามารถอธบิาย
ปรากฏการณที่เกี่ยวกับ
โลกทั้งระบบได 
 

1. สามารถอธบิาย
ปรากฏการณที่
เกี่ยวกบัโลกทั้ง
ระบบไดผาน
เกณฑการประเมิน
ไดไมนอยกวารอย
ละ 70 

1. กําเนิดโลกและ
ระบบโลก 
 
2. ธรณีภาค 
(โครงสรางโลก แผน
เปลือกโลก แร หิน 
ดิน) 
 
3. อุทกภาค (กําเนิด
น้ําบนโลก สมบัติของ
น้ํา วฏัจักรน้าํ แหลง
น้ํา น้ําทะเล 
กระแสน้ําใน
มหาสมุทร เอลนีโญ - 
ลานีญา) 

1. การเรียนรูโดยใช
ปญหาเปนฐาน 
(Problem - based 
learning) 
 
2. การเรียนรูแบบ
สืบเสาะ (Enquiry-
based learning) 
 
3. การเรียนรูเชิง
ประสบการณเปนฐาน 
(Experiential –based 
learning) 
 
4. การเรียนรูดวย

- เอกสาร
ประกอบการสอน
รายวิชา 
- หนังสือเกี่ยวกบั
รายวิชา
วิทยาศาสตรโลก 
- แหลงการเรียนรู
อื่นๆ เชน 
พิพิธภัณฑ แอพลิ
เคชั่น  เวปไซต
ตางๆ 
- ส่ืออุปกรณ
สําเร็จรูป เชน 
ตัวอยางแรและหิน 
แผนที่อากาศ เมฆ 

- ตรวจสอบการ
ตอบคําถาม
ระหวางการ
จัดการเรียนการ
สอน 
 
- สังเกตการมี
สวนรวมในการ
ทํากิจกรรม 
 
- ตรวจแบบวดั
ความเขาใจมโน
มติ (เนนการวาด
ภาพ/โมเดล) ใน
หัวขอตางๆ 

- หลังนักศึกษาแตละ
กลุมดําเนินการจัด
กิจกรรม  ผูสอนต้ัง
คําถามเพื่อใหนักศึกษา
ทั้งหองสะทอนผลการ
เรียนรูโดยเนนการระบุ
ประจักษพยานทาง
วิทยาศาสตรที่
นักวิทยาศาสตรใชใน
การอธบิายปรากฏการณ
วิทยาศาสตรโลก 



มคอ.2 มรรพ. 
 

 

                                                     หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (4 ป) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562          หนา 317 

   

สมรรถนะ
หลัก 

สมรรถนะรอง
และยอย (ถา

มี) 

คําอธิบาย 
สมรรถนะรองหรือ

ยอย 

ตัวบงชี้ของ
สมรรถนะหลักและ

เกณฑการผาน 

ตัวบงชี้ของ 
สมรรถนะรอง
หรือยอยและ
เกณฑการผาน 

เนื้อหา 
(เขียนเปนขอๆ
ประกอบดวย
หัวขอและ

คําอธิบายพอ
สังเขป) 

กระบวนการจัดการ
เรียนรูเพ่ือใหเกิด

สมรรถนะ 
(รายละเอียดดาน
ทายตาราง)** 

สื่อและ/หรือ
แหลงเรียนรู 

วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

วิธีการสะทอนผล
กลับใหผูเรียน(ตาม
หลักการประเมินผล 

สะทอนผลและ 
การพัฒนา) 

 
4. บรรยากาศ 
(โครงสราง
บรรยากาศ  เมฆ 
หมอก  ลม      การ
หมุนเวียนของ
บรรยากาศ)   
 
5. ชีวภาค   
 
6. การเปล่ียนแปลง
สภาวะโลก 

แบบจําลองเปนฐาน 
(model-based 
learning) 

เปนตน 
-วัสดุ อปุกรณ
สําหรับสราง
โครงสรางโลกหรือ
อื่น ๆ  

 2. สังเกต
ปรากฏการณ
ทางธรรมชาติ
โดยใชเคร่ืองมือ
วิทยาศาสตรได 

1.ใชเคร่ืองมืออุปกรณ
วิทยาศาสตรเพื่อ
สังเกตปรากฏการณ
ทางธรรมชาติไดอยาง
ถูกตอง เหมาะสมกับ
งาน 
 
2. บันทึกขอมูลการ
สังเกตตามขอเท็จจริง
ไดอยางเปนระบบ 

 1.สามารถใช
เคร่ืองมือพื้นฐาน
ในการสังเกต
ปรากฏการณที่
เกี่ยวกบัโลกทั้ง
ระบบไดผาน
เกณฑการประเมิน
ไดไมนอยกวารอย
ละ 75 
 
2.สามารถรวบรวม
ขอมูลและนํา
ขอมูลมาจัดกระทาํ

   - ตรวจสอบการ
ตอบคําถาม
ระหวางการ
จัดการเรียนการ
สอน 
 
- สังเกตการมี
สวนรวมในการ
ทํากิจกรรม 
 
- ประเมินผลการ
ปฏิบัติการ  
 

- นําผลการตรวจแบบวัด
ความเขาใจมโนมติใน
ประเด็นตางๆ (เนนการ
วาดภาพ/โมเดล) และ
ผลการเรียนรู/การ
ประเมินผลงานที่
นักศึกษาสรางขึ้นวา
สามารถอธบิายปรากฏ
ตางๆ ไดอยางไรบาง  มี
ขอดีขอจาํกัดอะไรบาง 
ควรปรับปรุงอยางไรถึง
จะสามารถอธิบายปราก
การณไดดียิ่งขึ้น 
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สมรรถนะ
หลัก 

สมรรถนะรอง
และยอย (ถา

มี) 

คําอธิบาย 
สมรรถนะรองหรือ

ยอย 

ตัวบงชี้ของ
สมรรถนะหลักและ

เกณฑการผาน 

ตัวบงชี้ของ 
สมรรถนะรอง
หรือยอยและ
เกณฑการผาน 

เนื้อหา 
(เขียนเปนขอๆ
ประกอบดวย
หัวขอและ

คําอธิบายพอ
สังเขป) 

กระบวนการจัดการ
เรียนรูเพ่ือใหเกิด

สมรรถนะ 
(รายละเอียดดาน
ทายตาราง)** 

สื่อและ/หรือ
แหลงเรียนรู 

วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

วิธีการสะทอนผล
กลับใหผูเรียน(ตาม
หลักการประเมินผล 

สะทอนผลและ 
การพัฒนา) 

อยางเปนระบบ
ผานเกณฑการ
ประเมินไดไมนอย
กวารอยละ 75 

- ประเมินผลการ
สรางโมเดลตางๆ 
ที่ใชอธิบาย
ปรากฏการณ
วิทยาศาสตรโลก 
 
- ประเมินผล งาน 
เชน แบบจําลอง 
 

นักเรียนทั่วไปมีความ
เขาใจคลาดเคล่ือน
หรือไมเขาใจอยางไรบาง 

 3. มีทักษะใน
การส่ือสารการ
ส่ือสาร
วิทยาศาสตร  

3.ใชการส่ือสารการ
ส่ือสารวิทยาศาสตร สู
กลุมเปาหมายใหเกิด
ความเขาใจใน
วิทยาศาสตรได 

 สามารถนําความรู
ที่ไดไปถายทอดสู
กลุมเปาหมายให
เกิดความเขาใจใน
วิทยาศาสตร ได 

   - ตรวจสอบการ
ตอบคําถาม
ระหวางการ
จัดการเรียนการ
สอน 
 
- สังเกตการมี
สวนรวมในการ
ทํากิจกรรม 
 
- ประเมินผลการ
ปฏิบัติการส่ือสาร 
 

- นําผลการประเมินผล
การปฏิบัติการส่ือสาร
ทางวิทยาศาสตร โดย
การนําเสนอวามีขอดี
ขอจํากัดอะไรบาง ควร
ปรับปรุงอยางไรถึงจะ
สามารถอธบิายปราก
การณใหกลุมเปาหมายมี
ความเขาใจและอยาก
เรียนรูเพิ่มเติม 
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  วิชา            การจัดการเรียนรูวิทยาศาสตรระดับประถมศึกษา    
รหัส คําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 
4123930 วิเคราะหหลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรระดับประถมศึกษาและเนื้อหาวิทยาศาสตร  จัดทําหนวยการเรียนรู ประยุกตใช

ความรู  ดานจิตวิทยาการเรียนรู เทคนิคและวิธีการการจัดการเรียนรู สื่อการเรียนรู การวัดและประเมินผล เพ่ือวางแผนและออกแบบ
กิจกรรมการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญแบบเชิงรุกและสอดคลองกับธรรมชาติการเรียนรูวิทยาศาสตร เขียนแผนการจัดการเรียนรู 
สรางสื่อ และฝกปฏิบัติการสอนแบบจุลภาค ทดลองจัดการเรียนรูในสถานศึกษา ใชกระบวนการศึกษาชั้นเรียนเพ่ือเสริมสรางสมรรถนะ
การจัดการเรียนรูวิทยาศาสตรอยางครูมืออาชีพ 

3(2-2-5) 

 

สมรรถนะ
หลัก 

สมรรถนะรอง
และยอย (ถา

มี) 

คําอธิบาย 
สมรรถนะรอง

หรือยอย 

ตัวบงชี้ของ
สมรรถนะหลัก
และเกณฑการ

ผาน 

ตัวบงชี้ของ 
สมรรถนะรองหรือ
ยอยและเกณฑ

การผาน 

เนื้อหา 
(เขียนเปนขอๆ

ประกอบดวยหัวขอ
และคําอธิบายพอ

สังเขป) 

กระบวนการ
จัดการเรียนรู
เพ่ือใหเกิด
สมรรถนะ 

(รายละเอียดดาน
ทายตาราง)** 

สื่อและ/หรือ
แหลงเรียนรู 

วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

วิธีการสะทอนผล
กลับใหผูเรียน(ตาม

หลักการ
ประเมินผล 

สะทอนผลและ 
การพัฒนา) 

4. การจัดการ
เรียนรูโดยใช
โครงงานฐาน
วิจัยแบบบรูณา
การขามศาสตร 

4.1 รูและ
สามารถจัดการ
เรียนรูโดยใช
โครงงานฐาน
วิจัยแบบบูรณา
การขามศาสตร  
      
4.1.1 ออกแบบ
และจัดการ
เรียนรูโดยใช
โครงงานฐาน
วิจัยแบบบูรณา
การขามศาสตร 

1. สามารถ
ออกแบบและ
จัดการเรียนรู
วิทยาศาสตร
ระดับประถม 
ศึกษาโดยใช
โครงงานฐาน
วิจัยแบบบูรณา
การขามศาสตร 
 

คะแนนความ 
สามารถในการออก 
แบบและจัดการ
เรียนรูวิทยาศาสตร
ระดับประถมศึกษา
โดยใชโครงงานฐาน
วิจัยแบบบูรณาการ
ขามศาสตร (รอยละ 
60) 

1. ระดับความสามารถ
ในการจัดการเรียนรู
วิทยาศาสตรระดับ
ประถมศึกษาโดยใช
โครงงานฐานวิจัยแบบ
บูรณาการขามศาสตร 
(ระดับดี) 
 
 

2. ระดับความสามารถ
ในการออกแบบการ
จัดการเรียนรู
วิทยาศาสตรระดับ
ประถมศึกษาโดยใช
โครงงานฐานวิจัยแบบ
บูรณาการขามศาสตร 

หลักสูตรกลุมสาระการ
เรียนรูวิทยาศาสตร 
จิตวิทยาการเรียนรู 
เทคนิคการสอน วิธีสอน 
ส่ือการเรียนรู การวัด
และประเมินผล การ
ออกแบบการจัด
ประสบการณการเรียนรู
ที่ยึดผูเรียนเปนสําคัญ 
การจัดทําหนวยการ
เรียนรู การเขียน
แผนการจัดการเรียนรู 
และการปฏิบัติการสอน
แบบจุลภาคระดับ
ประถมศึกษา 

1. การเรียนรูโดย
ใชปญหาเปนฐาน 
(Problem - 
based learning) 
 
2. การเรียนรูโดย
ใชกรณีศึกษาเปน
ฐาน (Case – 
based learning) 
 
3. การเรียนรูโดย
ใชวิจัยเปนฐาน 
(Research-based 
learning) 

1. โปรแกรมสําเร็จรูป
ประกอบการนําเสนอ 
 
2. เอกสาร
ประกอบการบรรยาย 
 
3. เอกสาร
ประกอบการสอน/
ตํารา/หนังสือ 
 
4. เคร่ือง
คอมพิวเตอร 
 
5. เคร่ืองฉายภาพ
สามมิติ 

1. การทดสอบ
ภาคทฤษฎแีละ
ภาคปฏิบัติ 
 
2. การทํางานราย 
บุคคลและรายกลุม 
 
3. การถามและการ
ตอบคําถามในชั้น
เรียน 
 
4. ทักษะการ
นําเสนอ 
 
 

การใหขอมูล
ปอนกลับระหวางการ
จัดกิจกรรมการ
เรียนรู ทั้งดานความรู
ความคิด และผลการ
ปฏิบัติงาน 
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สมรรถนะ
หลัก 

สมรรถนะรอง
และยอย (ถา

มี) 

คําอธิบาย 
สมรรถนะรอง

หรือยอย 

ตัวบงชี้ของ
สมรรถนะหลัก
และเกณฑการ

ผาน 

ตัวบงชี้ของ 
สมรรถนะรองหรือ
ยอยและเกณฑ

การผาน 

เนื้อหา 
(เขียนเปนขอๆ

ประกอบดวยหัวขอ
และคําอธิบายพอ

สังเขป) 

กระบวนการ
จัดการเรียนรู
เพ่ือใหเกิด
สมรรถนะ 

(รายละเอียดดาน
ทายตาราง)** 

สื่อและ/หรือ
แหลงเรียนรู 

วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

วิธีการสะทอนผล
กลับใหผูเรียน(ตาม

หลักการ
ประเมินผล 

สะทอนผลและ 
การพัฒนา) 

(ระดับดี) 6. ส่ือ/อุปกรณทาง
วิทยาศาสตร 
 
7. โรงเรียนรวม
พัฒนาวิชาชพี 

5. การตอบคําถาม
ทบทวนทาย
บทเรียน 
 
6. ความรวมมือใน
การทํากจิกรรม 
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วิชา            การจัดการเรียนรูวิทยาศาสตรระดับมัธยมศึกษา    
รหัส คําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 
4123931 วิเคราะหหลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรระดับมัธยมศึกษา เนื้อหาวิทยาศาสตร จัดทําหนวยการเรียนรู ประยุกตใชความรูดาน

จิตวิทยาการเรียนรู เทคนิคและวิธีการการจัดการเรียนรู สื่อการเรียนรู การวัดและประเมินผล เพ่ือวางแผนและออกแบบกิจกรรมการเรียนรูท่ี
เนนผูเรียนเปนสําคัญแบบเชิงรุกและสอดคลองกับธรรมชาติการเรียนรูวิทยาศาสตร เขียนแผนการจัดการเรียนรู สรางสื่อ และฝกปฏิบัติการ
สอนแบบจุลภาค ทดลองจัดการเรียนรูในสถานศึกษา ใชกระบวนการศึกษาชั้นเรียนเพ่ือเสริมสรางสมรรถนะการจัดการเรียนรูวิทยาศาสตร
อยางครมืูออาชีพ 

3(2-2-5) 

 

สมรรถนะ
หลัก 

สมรรถนะรอง
และยอย (ถา

มี) 

คําอธิบาย 
สมรรถนะรอง

หรือยอย 

ตัวบงชี้ของ
สมรรถนะหลัก
และเกณฑการ

ผาน 

ตัวบงชี้ของ 
สมรรถนะรองหรือ
ยอยและเกณฑการ

ผาน 

เนื้อหา 
(เขียนเปนขอๆ

ประกอบดวยหัวขอ
และคําอธิบายพอ

สังเขป) 

กระบวนการ
จัดการเรียนรู
เพ่ือใหเกิด
สมรรถนะ 

(รายละเอียดดาน
ทายตาราง)** 

สื่อและ/หรือ
แหลงเรียนรู 

วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

วิธีการสะทอนผล
กลับใหผูเรียน
(ตามหลักการ
ประเมินผล 

สะทอนผลและ 
การพัฒนา) 

4. การจัดการ
เรียนรูโดยใช
โครงงานฐาน
วิจัยแบบบรูณา
การขามศาสตร 

4.1 รูและ
สามารถจัดการ
เรียนรูโดยใช
โครงงานฐาน
วิจัยแบบบูรณา
การขามศาสตร  
  
4.1.1 ออกแบบ
และจัดการ
เรียนรูโดยใช
โครงงานฐาน
วิจัยแบบบูรณา
การขามศาสตร 

1. สามารถ
ออกแบบและ
จัดการเรียนรู
วิทยาศาสตร
ระดับมัธยม 
ศึกษาโดยใช
โครงงานฐาน
วิจัยแบบบูรณา
การขามศาสตร 
 

คะแนนความสามารถ
ในการออกแบบและ
จัดการเรียนรู
วิทยาศาสตรระดับ
มัธยมศึกษาโดยใช
โครงงานฐานวิจัย
แบบบูรณาการขาม
ศาสตร (รอยละ 60) 

1. ระดับความสามารถ
ในการจัดการเรียนรู
วิทยาศาสตรระดับ
มัธยมศึกษาโดยใช
โครงงานฐานวิจัยแบบ
บูรณาการขามศาสตร 
(ระดับดี) 
 
2. ระดับความสามารถ
ในการออกแบบการจัด 
การเรียนรูวิทยาศาสตร
ระดับมัธยมศึกษาโดยใช
โครงงานฐานวิจัยแบบ
บูรณาการขามศาสตร 
(ระดับดี) 

หลักสูตรกลุมสาระการ
เรียนรูวิทยาศาสตร 
จิตวิทยาการเรียนรู 
เทคนิคการสอน วิธีสอน 
ส่ือการเรียนรู การวัด
และประเมินผล การ
ออกแบบการจัด
ประสบการณการเรียนรู
ที่ยึดผูเรียนเปนสําคัญ 
การจัดทําหนวยการ
เรียนรู การเขียน
แผนการจัดการเรียนรู 
และการปฏิบัติการสอน
แบบจุลภาคระดับ
มัธยมศึกษา 

1. การเรียนรูโดย
ใชปญหาเปนฐาน 
(Problem - 
based learning) 
 
2. การเรียนรูโดย
ใชกรณีศึกษาเปน
ฐาน (Case – 
based learning) 
 
3. การเรียนรูโดย
ใชวิจัยเปนฐาน 
(Research-based 
learning) 

1. โปรแกรมสําเร็จรูป
ประกอบการนําเสนอ 
2. เอกสาร
ประกอบการบรรยาย 
3. เอกสาร
ประกอบการสอน/
ตํารา/หนังสือ 
4. เคร่ือง
คอมพิวเตอร 
5. เคร่ืองฉายภาพ
สามมิติ 
6. ส่ือ/อุปกรณทาง
วิทยาศาสตร 
7. โรงเรียนรวม
พัฒนาวิชาชพี 

1. การทดสอบ
ภาคทฤษฎแีละ
ภาคปฏิบัติ 
2. การทํางาน
รายบคุคลและราย
กลุม 
3. การถามและการ
ตอบคําถามในชั้น
เรียน 
4. ทักษะการนําเสนอ 
5. การตอบคําถาม
ทบทวนทายบทเรียน 
6. ความรวมมือใน
การทํากจิกรรม 

การใหขอมูล
ปอนกลับระหวาง
การจัดกิจกรรม
การเรียนรู ทั้งดาน
ความรูความคิด 
และผลการ
ปฏิบัติงาน 
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  วิชา            การจัดการหองปฏิบัติการวิทยาศาสตรสากล 
รหัส คําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 
4123932  รูหลักการเรียกชื่ออุปกรณ/สารเคมีและวิธีการใชอยางถูกตองปลอดภัย (MSDS) สัญลักษณและระดับอันตรายของสารเคมี นําความรู

ดานการจัดการสารเคมี  การแยกประเภทหมวดหมู การเก็บ และการกําจัดสารเคมี การแยกประเภทหมวดหมูและการจัดเก็บอุปกรณ
ทางวิทยาศาสตร เพ่ือจัดการหองปฏิบัติการวิทยาศาสตรในโรงเรียนตามหลักปฏิบัติสากล  จัดเตรียมหองปฏิบัติการและใชอุปกรณทาง
วิทยาศาสตรเพ่ือจัดกิจกรรมปฏิบัติการวิทยาศาสตรสําหรับนักเรียนผานกระบวนการทางวิทยาศาสตร ตามสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร
ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนตนของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  

3(2-2-5) 

 

สมรรถนะ
หลัก 

สมรรถนะรองและ
ยอย (ถามี) 

คําอธิบาย 
สมรรถนะรองหรือยอย 

ตัวบงชี้ของ
สมรรถนะหลัก
และเกณฑการ

ผาน 

ตัวบงชี้ของ 
สมรรถนะรอง
หรือยอยและ
เกณฑการผาน 

เนื้อหา 
(เขียนเปนขอๆ

ประกอบดวยหัวขอ
และคําอธิบายพอ

สังเขป) 

กระบวนการ
จัดการเรียนรู
เพ่ือใหเกิด
สมรรถนะ 

(รายละเอียด
ดานทาย
ตาราง)** 

สื่อและ/หรือ
แหลงเรียนรู 

วิธีการวัด
และ

ประเมินผล 

วิธีการสะทอน
ผลกลับให
ผูเรียน(ตาม
หลักการ

ประเมินผล 
สะทอนผลและ 
การพัฒนา) 

1. มีทักษะ
การ
ปฏิบตัิการ
วิทยาศาสตร 
และใช
หองปฏิบตัิกา
รวิทยาศาสตร
ตามหลัก
ปฏิบตัิสากล 

1. มีทักษะการปฏิบัติการ
วิทยาศาสตร และใช
หองปฏิบัติการวิทยา 
ศาสตรตามมาตรฐาน
ความปลอด ภัยของ
หองปฏิบัติการ (ESPReL 

คูมือการประเมินความ
ปลอดภัยหองปฏิบัติการ. 
2555 

http://www.chemtrac

k.org/Doc/F623.pdf) 

1. สามารถจัดเตรียม
หองปฏิบัติการและอปุกรณเพื่อ
การจัดการเรียนการสอน
วิทยาศาสตรตามมาตรฐานความ
ปลอดภัยของหองปฏิบัติการ
สากล  
 
1 2. ปฏิบัติตนใหเกิดความ
ปลอดภัยและทราบแนวปฏิบัติใน
การปองกันอันตรายขณะใช
หองปฏิบัติการวิทยาศาสตร 
 
1.3. ใชเคร่ืองมือวิทยาศาสตร 
และจัดระบบหมวดหมูของ

1. จัดเตรียม
หองปฏิบัติการและ
ใชอุปกรณเพื่อการ
จัดการเรียนการ
สอนวิทยาศาสตร
ตามมาตรฐาน
ความปลอดภยัได 
ผานการประเมิน
การปฏิบัติ ไดไม
นอยกวารอยละ 80 

1. จัดเตรียม
หองปฏิบัติการและ
ใชอุปกรณในการ
จัดการเรียนการ
สอนวิทยาศาสตร
ตามมาตรฐาน
ความปลอดภยัของ
หองปฏิบัติ การ
สากล ผานการ
ประเมินการปฏิบัติ 
ไดไมนอยกวารอย
ละ 80 
 
 

1. การเรียกชื่ออุปกรณ/
สารเคมีและวิธีการใช
อยางถูกตองปลอดภัย 
(MSDS)  
 
2. ความหมายของ
สัญลักษณตางๆและระดับ
อันตรายของสารเคม ี
-การจัดการสารเคมี การ
แยกประเภทหมวดหมู
และการเก็บและการ
กําจัดสารเคมี 
-การแยกประเภท
หมวดหมูและการจัดเกบ็

1. การเรียนรูโดย
ใชโครงงานเปน
ฐาน (Project – 
based learning) 
 
2. การเรียนรู
แบบสืบเสาะ 
(Enquiry-based 
learning) 
 
3. การเรียนรูแบบ
รวมแรงรวมใจ 
(Collaborative 
learning) 

1. Power 
point/ VDO 
clips 
 
2. เอกสาร/
บทความ 
 
3 web-based 
learning 
 
4. หองปฏิบัติ 
การทางวิทยา 
ศาสตรชั้นนํา
ตามมาตรฐาน 

1. ประเมิน
จากการถาม-
ตอบในการ
อภิปราย
รวมกันใน
หองเรียน 
 
2. ประเมิน
จากการใช
และเลือกใช
อุปกรณที่
ถูกตอง
เหมาะสม 
 

1.สาธิตการสอน
การใชอุปกรณ/
สารเคมีในการ
ปฏิบัติ การทดลอง
ทางวิทยา ศาสตร 
 
2.รายงานการออก 
แบบกิจกรรม
ปฏิบัติการทาง
วิทยา ศาสตรโดย
ใชทักษะทางวิทยา 
ศาสตรตามรูปแบบ
การจัดการเรียน รู 
(critical thinking) 
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สมรรถนะ
หลัก 

สมรรถนะรองและ
ยอย (ถามี) 

คําอธิบาย 
สมรรถนะรองหรือยอย 

ตัวบงชี้ของ
สมรรถนะหลัก
และเกณฑการ

ผาน 

ตัวบงชี้ของ 
สมรรถนะรอง
หรือยอยและ
เกณฑการผาน 

เนื้อหา 
(เขียนเปนขอๆ

ประกอบดวยหัวขอ
และคําอธิบายพอ

สังเขป) 

กระบวนการ
จัดการเรียนรู
เพ่ือใหเกิด
สมรรถนะ 

(รายละเอียด
ดานทาย
ตาราง)** 

สื่อและ/หรือ
แหลงเรียนรู 

วิธีการวัด
และ

ประเมินผล 

วิธีการสะทอน
ผลกลับให
ผูเรียน(ตาม
หลักการ

ประเมินผล 
สะทอนผลและ 
การพัฒนา) 

สารเคมี อุปกรณ ของเสียใน
หองปฏิบัติการวิทยาศาสตรได 

2. ปฏิบัติตนใหเกิด
ความปลอดภยัและ
ทราบแนวปฏิบัติใน
การปองกัน
อันตรายขณะใช
หองปฏิบัติการ
วิทยาศาสตร ผาน
การประเมินการ
ปฏิบัติ ไดไมนอย
กวารอยละ 80 
 
3. ใชเคร่ืองมือ
วิทยาศาสตร และ
จัดระบบหมวดหมู
ของสารเคมี 
อุปกรณ ของเสียใน
หองปฏิบัติการ
วิทยาศาสตร ผาน
การประเมินการ
ปฏิบัติ ไดไมนอย
กวารอยละ 80 

อุปกรณทางวิทยาศาสตร  
 
3.ความหมายของ ทักษะ
กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร / 
สมมติฐาน/ ตัวแปร/ 
การกําหนดนิยามเชิง
ปฏิบัติการได 
 
4.การปฏิบัติการ
วิทยาศาสตรรายวิชา
วิทยาศาสตร 

4. การเรียนรู
แบบรวมมือ 
(Cooperative  
learning)  
 

สากล 
 
5. คอมพิวเตอร
และระบบ
อินเตอรเน็ต 
 
6.web-based 
learning 
 
7.คูมือความ
ปลอดภัยหอง 
ปฏิบัติการตาม
มาตรฐานสากล 

2. ประเมิน
จากการ
ออกแบบ
แผนผัง
หองปฏิบัติการ
ทาง
วิทยาศาสตร
ในการจัดเก็บ
อุปกรณและ
สารเคมี 
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  วิชา            สะเต็มศึกษา   
รหัส คําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 
4123982
  

รูและเขาใจเชิงลึกในดานสะเต็มศึกษา หลักของเทคโนโลยีเพ่ือการดํารงชีวิตในสังคมท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว ทักษะในศตวรรษท่ี 
21 ใชความรูและทักษะทางดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และศาสตรอ่ืน ๆ เพ่ือแกปญหา หรือ พัฒนางานอยางมีความคิดสรางสรรค ดวย
กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม  เลือกใชเทคโนโลยีอยางเหมาะสมโดยคํานึงถึงผลกระทบตอชีวิต สังคม  และสิ่งแวดลอม  และใช
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการเรียนรู การทํางาน และการแกปญหาไดอยางมีระบบ ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู  เขียนแผน 
การจัดการเรียนรู ปฏบิัติการจัดการเรียนรู และ วัดและประเมินผลการเรียนรู ตามแนวทางสะเต็มศึกษาไดอยางมืออาชีพ    

3(2-2-5) 

 

สมรรถนะ
หลัก 

สมรรถนะรอง
และยอย (ถาม)ี 

คําอธิบาย 
สมรรถนะรองหรือ

ยอย 

ตัวบงชี้ของ
สมรรถนะ
หลักและ
เกณฑการ

ผาน 

ตัวบงชี้ของ 
สมรรถนะรอง
หรือยอยและ
เกณฑการผาน 

เนื้อหา 
(เขียนเปนขอๆ

ประกอบดวยหัวขอ
และคําอธิบายพอ

สังเขป) 

กระบวนการ
จัดการเรียนรูเพ่ือ 
ใหเกิดสมรรถนะ 
(รายละเอียดดาน
ทายตาราง)** 

สื่อและ/หรือ
แหลงเรียนรู 

วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

วิธีการสะทอนผล
กลับใหผูเรียน(ตาม
หลักการประเมินผล 
สะทอนผลและการ

พัฒนา) 
1. ความรอบ
รูและทักษะ
ดานสะเต็ม
ศึกษาเพื่อการ
จัดการเรียนรู
วิทยาศาสตร 
 
 

3.1 มีความรูและ
ความเขาใจเชิงลึก
ในดานสะเต็มศึกษา  
 
3.2 มีความสามารถ
ในการจัดกิจกรรม
สะเต็มศึกษาตาม
แนวทางของ สสวท. 
ไดอยางมืออาชพี 
 
3.3 สามารถ
ออกแบบการ
จัดการเรียนรูแบบ
บูรณาการสะเต็ม
ศึกษาตามแนวทาง
ของ สสวท.  

3.1.1 อธิบายหลักการ
ของสะเต็มศึกษาตาม
แนวทางสากลและ
แนวทางของ สสวท. 
3.2.1 สามารถใช
กระบวนการออกแบบ
เชิงวิศวกรรม ในการ
แกปญหาทาง
วิทยาศาสตร 
 
3.2.2 ใชความรู
วิทยาศาสตร 
คณิตศาสตร เทคโนโลยี 
และวิศวกรรมศาสตร 
ในการแกปญหาทาง
วิทยาศาสตร ผาน

ความรูและ
เขาใจใน
หลักการของสะ
เต็มศึกษา 
ไมนอยกวารอย
ละ 80 

ความรูและความ
เขาใจเชิงลึกในดาน 
สะเต็มศึกษา  
ความสามารถในการ
จัดกิจกรรมสะเต็ม
ศึกษาตามแนวทาง
ของ สสวท.  มีความ 
สามารถในการ
ออกแบบกิจกรรม 
การจัดการเรียนรูตาม
แนวทางสะเต็มศึกษา
ของ สสวท. 
ความสามารถใน
วางแผนและเขยีน
แผนการจัดการ
จัดการเรียนรูตาม

แนวคิด หลักการ  และ
ความหมายของสะเต็ม
ศึกษา 
กระบวนการออกแบบ
เชิงวิศวกรรม 
การบูรณาการในสะเต็ม
ศึกษา 
การจัดการเรียนรู
วิทยาศาสตรตาม
แนวทางสะเต็มศึกษา 
 
การวัดและประเมินผล
การเรียนรูตามแนวทาง
สะเต็มศึกษา 
 
 

1. การเรียนรูโดยใช
สมองเปนฐาน 
(Brain - based 
learning) 
2. การเรียนรูโดยใช
ปญหาเปนฐาน 
(Problem - 
based learning) 
3. การเรียนรูโดยใช
โครงงานเปนฐาน 
(Project – based 
learning) 
 
4. การเรียนรูโดยใช
วิจัยเปนฐาน 
(Research-based 

1.เอกสาร
ประกอบการ
เรียนรู 
2.หนังสือ 
3.ส่ือ power 
point 
4.ส่ือ Application 
เพื่อการศึกษา 
4.google 
classroom 
 5.ชุมชนและภูมิ
ปญญาทองถิ่น 
วัสดุในทองถิ่น 
6. วัสดุและ
อุปกรณทาง
วิทยาศาสตร 

1.การวัดและ
ประเมินจากผูสอน 
กลุมเพื่อน และ
ตนเอง เพื่อ
ปรับปรุงและ
พัฒนาการเรียนรู 
2. การวัดและ
ประเมินการเรียนรู
ตามสมรรถนะ 
3.การวัดและ
ประเมินตามสภาพ
จริง 
 

1.การสะทอนคิดหลัง
การปฏิบัติรวมทั้งหอง 
กลุมยอย และ
รายบคุคล 
2.การเขียนสะทอนผล
กลับรายบคุคล 
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สมรรถนะ
หลัก 

สมรรถนะรอง
และยอย (ถาม)ี 

คําอธิบาย 
สมรรถนะรองหรือ

ยอย 

ตัวบงชี้ของ
สมรรถนะ
หลักและ
เกณฑการ

ผาน 

ตัวบงชี้ของ 
สมรรถนะรอง
หรือยอยและ
เกณฑการผาน 

เนื้อหา 
(เขียนเปนขอๆ

ประกอบดวยหัวขอ
และคําอธิบายพอ

สังเขป) 

กระบวนการ
จัดการเรียนรูเพ่ือ 
ใหเกิดสมรรถนะ 
(รายละเอียดดาน
ทายตาราง)** 

สื่อและ/หรือ
แหลงเรียนรู 

วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

วิธีการสะทอนผล
กลับใหผูเรียน(ตาม
หลักการประเมินผล 
สะทอนผลและการ

พัฒนา) 
 
3.4 วางแผนการ
จัดการจัดการ
เรียนรูสะเต็มตาม
แนวทางของ สสวท.  
 
3.5 ประเมินการ
จัดการจัดการ
เรียนรูแบบบูรณา
การสะเต็ม 

กระบวนการออกแบบ
เชิงวิศวกรรม ดังนี้ 
  1. ระบุปญหา 
  2. รวบรวมขอมูลและ
แนวคิดที่เกี่ยวของกับ
ปญหา 
  3. ออกแบบวิธกีาร
แกปญหา  
  4. วางแผนและ
ดําเนินการแกปญหา  
  5. ทดสอบ 
ประเมินผล และ
ปรับปรุงแกไขวิธกีาร
แกปญหาหรือชิ้นงาน 
   6. นําเสนอวิธกีาร
แกปญหา ผลการ
แกปญหา หรือชิ้นงาน 
 
3.3.1 ออกแบบ
กิจกรรมสะเต็ม เพื่อ
การจัดการเรียนรูที่
สอดคลองกับหลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐาน  
 
3.4.1 วางแผนและ
จัดการเรียนรูโดยใช

แนวทางสะเต็มของ 
สสวท. ความสามารถ 
ในการวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู
ตามแนวทางการสะ
เต็มศึกษาของ สสวท. 
ไมนอยกวารอยละ 
80 

 learning) 
5. การเรียนรูแบบ
สืบเสาะ (Enquiry-
based learning) 
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สมรรถนะ
หลัก 

สมรรถนะรอง
และยอย (ถาม)ี 

คําอธิบาย 
สมรรถนะรองหรือ

ยอย 

ตัวบงชี้ของ
สมรรถนะ
หลักและ
เกณฑการ

ผาน 

ตัวบงชี้ของ 
สมรรถนะรอง
หรือยอยและ
เกณฑการผาน 

เนื้อหา 
(เขียนเปนขอๆ

ประกอบดวยหัวขอ
และคําอธิบายพอ

สังเขป) 

กระบวนการ
จัดการเรียนรูเพ่ือ 
ใหเกิดสมรรถนะ 
(รายละเอียดดาน
ทายตาราง)** 

สื่อและ/หรือ
แหลงเรียนรู 

วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

วิธีการสะทอนผล
กลับใหผูเรียน(ตาม
หลักการประเมินผล 
สะทอนผลและการ

พัฒนา) 
กิจกรรมสะเต็มผาน
กระบวนการเรียนรู 
แบบ Project based 
Learning  Problem 
based Learning และ 
inquiry based 
Learning 
 
3.5.1 ประเมินผลการ
เรียนรูเพื่อพัฒนาผูเรียน 
โดยใช   
  - Assessment for 
learning 
  - Authentic 
assessment 
 - Performance 
Assessment 

 
 
 
4. ทักษะใน
ศตวรรษที ่
21 
  

ศึกษาตามแนวทาง
ของ สสวท. 
4.1 มีทักษะที่
จําเปนสําหรับการ
เปนครูวิทยาศาสตร
ในศตวรรษที่ 21  

4.1.1 มีทักษะดานการ
คิดอยางมีวิจารณญาณ 
และการแกปญหา 
 
4.1.2 มีทักษะดาน
ความรวมมือ การ
ทํางานเปนทีม และ
ภาวะผูนํา 
 

ความรูความ 
สามารถดาน
ทักษะใน
ศตวรรษที่  
ไมนอยกวารอย
ละ 80 

ความรูสามามารถที่
เกิดจากการผลการ
ปฏิบัติที่แสดงใหเห็น
ถึงการมีทักษะที่
จําเปนในศตวรรษที่ 
21 และทักษะที่
จําเปนสําหรับการ
เปนครูวิทยาศาสตร
ในศตวรรษที่ 21 

ทักษะในศตวรรษที่ 21 
 
ทักษะสําหรับการเปนครู
วิทยาศาสตรในศตวรรษ
ที่ 21 
 
การพัฒนาทักษะใน
ศตวรรษที่ 21 ผาน
กิจกรรมสะเต็มศึกษา 
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สมรรถนะ
หลัก 

สมรรถนะรอง
และยอย (ถาม)ี 

คําอธิบาย 
สมรรถนะรองหรือ

ยอย 

ตัวบงชี้ของ
สมรรถนะ
หลักและ
เกณฑการ

ผาน 

ตัวบงชี้ของ 
สมรรถนะรอง
หรือยอยและ
เกณฑการผาน 

เนื้อหา 
(เขียนเปนขอๆ

ประกอบดวยหัวขอ
และคําอธิบายพอ

สังเขป) 

กระบวนการ
จัดการเรียนรูเพ่ือ 
ใหเกิดสมรรถนะ 
(รายละเอียดดาน
ทายตาราง)** 

สื่อและ/หรือ
แหลงเรียนรู 

วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

วิธีการสะทอนผล
กลับใหผูเรียน(ตาม
หลักการประเมินผล 
สะทอนผลและการ

พัฒนา) 
4.1.3 มีทักษะดานการ
ส่ือสารดวยภาษาไทย
และภาษาอังกฤษ 
 
4.1.4 มีทักษะดานการ
สรางสรรค และ
นวัตกรรม 
 
4.1.5 มีทักษะดาน
คอมพิวเตอร ส่ือ และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 
ไมนอยกวารอยละ 
80 
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  วิชา           ไฟฟาและพลังงาน   
รหัส คําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 
4123970
  

ศึกษาและปฏิบัติการใหรอบรู ไฟฟา  พลังงานไฟฟา  แหลงกําเนิดไฟฟา การผลิตพลังงานไฟฟา พลังงานแสงอาทิตย พลังงานความรอน
จากใตพิภพ พลังงานลม  พลังงานชีวมวล  พลังงานจากเซลลเชื้อเพลิง  พลังงานน้ํา  พลังงานนิวเคลียร  พลังงานความรอนจากมหาสมุทร 
การประยุกตเพ่ือนํามาใชประโยชนเปนพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก  การผลิตและประหยัดพลังงาน  พลังงานกับสิ่งแวดลอม 
ประยุกตใชความรูวิทยาศาสตรดานไฟฟา พลังงาน และพลังงานทางเลือก เพ่ือการจัดการสิ่งแวดลอม และการจัดการเรียนรู
วิทยาศาสตร 

3(2-2-5) 

 

สมรรถนะ
หลัก 

สมรรถนะรอง
และยอย (ถามี) 

คําอธิบาย 
สมรรถนะรองหรือ

ยอย 

ตัวบงชี้ของสมรรถนะ
หลักและเกณฑการ

ผาน 

ตัวบงชี้ของ 
สมรรถนะรองหรือยอยและ

เกณฑการผาน 

เนื้อหา 
(เขียนเปนขอๆ

ประกอบดวยหัวขอและ
คําอธิบายพอสังเขป) 

กระบวนการ
จัดการเรียนรู
เพื่อใหเกิด
สมรรถนะ 

(รายละเอียดดาน
ทายตาราง)** 

ส่ือและ/หรือ
แหลงเรียนรู 

วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

วิธีการสะทอนผลกลับให
ผูเรียน(ตามหลักการ

ประเมินผล สะทอนผลและ 
การพัฒนา) 

1. อธิบายการ
ผลิตพลังงาน
จากแหลง
พลังงาน
ประเภทตางๆ 
ดวยหลัก
วิทยาศาสตรได 

1. ใชความรู
วิทยาศาสตร
อธิบายเกี่ยวกบั
แหลงกําเนิด
พลังงาน
ประเภทตางๆ  
 
2. วิเคราะห
ความสําคัญ
และผลกระทบ
ที่เกิดจากการ
ใชแหลง
พลังงาน
ทดแทน และ
พลังงานที่ใช
แลวหมดไป 

1. อธิบายการกําเนิด
พลังงานจาก
แหลงกําเนิดพลังงาน
ประเภทตางๆ โดย
อาศัยความรูทาง
วิทยาศาสตร 
 
2. อธิบายหลักการนํา
พลังงานจาก
แหลงกําเนิดไปใช
ประโยชนใน
ชีวิตประจําวัน 
 
3. ประยุกตใช
เทคโนโลยีสนับสนุน
การอธบิายความรู

สามารถใชความรู
เลือกอุปกรณ และ
ปฏิบัติการทดลองเพื่อ
อธิบายการเกิด
พลังงานของ
แหลงกําเนิดพลังงาน
ประเภทตางๆ โดย
ผานเกณฑการ
ประเมินภาคทฤษฎี
และปฏิบัติรอยละ 80 
ขึ้นไป 
 
สามารถวิเคราะห
ความสําคัญ 
ผลกระทบที่เกิดจาก
การใชพลังงานจาก

1. อธิบายการกําเนิดพลังงาน
จากแหลงกําเนิดพลังงาน
ประเภทตางๆ ตามหลัก
วิทยาศาสตร โดยผานเกณฑการ
สอบประมวลผลความรูรายวิชา
ภาคทฤษฎีผานรอยละ 80 ขึ้นไป 
 
2. อธิบายหลักการนําพลังงาน
จากแหลงกําเนิดไปใชประโยชน
ในชีวิตประจําวันโดยผานเกณฑ
การสอบประมวลผลความรู
รายวิชาภาคทฤษฎีผานรอยละ 
80 ขึ้นไป 
 
3. ทดลองเกี่ยวกับพลังงานดวย
เคร่ืองมือและเทคโนโลยี โดย

1. ความหมายของ
พลังงาน 
 
2. ประเภทของ
พลังงาน  
 
3. พลังงานทดแทน 
และพลังงานที่ใช
แลวหมดไป 
 
4. แหลงกําเนิด
พลังงานแบบตางๆ  
 
1. ความสําคัญ และ
ผลกระทบของ
พลังงานประเภท

1. การเรียนรู
แบบสืบเสาะ 
(Enquiry-
based 
learning) 
 
2. การเรียนรู
โดยใชปญหา
เปนฐาน 
(Problem - 
based 
learning) 
 
1. การเรียนรู
เชิงประสบ 
การณเปนฐาน 

1. หนังสือเรียน 
2. power 
point 
3. VDO 
4. เอกสาร
งานวิจัย 
5. เคร่ืองมือและ
หองปฏิบัติการ
ทดลองทาง
วิทยาศาสตร 
6. แหลงขอมูล
ออนไลน 
1. บทความ 
2. รายงานการ
วิจัย 
3. ขอมูลเชิงสถิติ 

1. ประเมินอธิบาย
การกําเนิดพลังงาน
จากแหลงกําเนิด
พลังงานประเภท
ตางๆ ตามหลัก
วิทยาศาสตรจากการ
สอบประมวลผล
ความรูภาคทฤษฏี
ดวยแบบสอบ 
 
2. ประเมินทดลอง
เกี่ยวกบัพลังงาน
ดวยเคร่ืองมือและ
เทคโนโลยีดวยการ
ทดสอบภาคปฏิบัติ 
 

1. สะทอนผลการ
ทดลองเพื่อพัฒนาทักษะ
และความสามารถของ
ผูเรียนใหสามารถ
ปฏิบัติการทดลองอยาง
ถูกตอง และปลอดภยั
ผานกิจกรรมการเรียนรู
ในชั้นเรียน 
 
2. สะทอนผลการนํา
ความรูที่เรียนไปใชใน
การออกแบบกิจกรรม
การเรียนรูเพื่อสอน
นักเรียนในอนาคตผาน
การทําบันทกึการเรียนรู 
(Learning log) 
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สมรรถนะ
หลัก 

สมรรถนะรอง
และยอย (ถามี) 

คําอธิบาย 
สมรรถนะรองหรือ

ยอย 

ตัวบงชี้ของสมรรถนะ
หลักและเกณฑการ

ผาน 

ตัวบงชี้ของ 
สมรรถนะรองหรือยอยและ

เกณฑการผาน 

เนื้อหา 
(เขียนเปนขอๆ

ประกอบดวยหัวขอและ
คําอธิบายพอสังเขป) 

กระบวนการ
จัดการเรียนรู
เพื่อใหเกิด
สมรรถนะ 

(รายละเอียดดาน
ทายตาราง)** 

ส่ือและ/หรือ
แหลงเรียนรู 

วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

วิธีการสะทอนผลกลับให
ผูเรียน(ตามหลักการ

ประเมินผล สะทอนผลและ 
การพัฒนา) 

 
 
3. ปองกัน และ
อนุรักษแหลง
พลังงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 

เกี่ยวกบัพลังงาน 
 
1. ระบุความสําคัญ
และปญหาที่เกิดจาก
การใชพลังงานจาก
แหลงกําเนิดพลังงาน
ประเภทตางๆ  
 
2. วิเคราะหแนวโนม
อัตราการใชพลังงาน
ประเภทตางๆ รวมถึง
แนวโนมการหมดไป
ของพลังงานประเภท
นั้นๆ 
 
3. บอกและวางแผน
แนวทางการปองกัน
และอนุรักษแหลง
พลังงาน 

แหลงกําเนิดพลังงาน
ประเภทตางๆ โดย
อาศัยขอมูลเชิง
ประจักษจาก
แหลงขอมูลที่เชื่อถือได 
และไดรับการประเมิน
ผานเกณฑรอยละ 80 
 
สามารถหาแนวทาง
ปองกันและอนุรักษ
พลังงานผานการ
ออกแบบและ
ประชาสัมพันธได โดย
ผานเกณฑการ
ประเมินในระดับดี 

ผานเกณฑการสอบภาคปฏิบัติใน
ระดับดีมาก 
 
1. วิเคราะหความสําคัญและ
ปญหาที่เกิดจากการใชพลังงาน
จากขอมูลเชิงประจักษของ
แหลงกําเนิดพลังงานประเภท
ตางๆ โดยผานเกณฑการสอบ
ประมวลผลความรูภาคทฤษฎี
ผานรอยละ 80 ขึ้นไป 
 
2. วิเคราะหแนวโนมอัตราการใช
พลังงานประเภทตางๆ รวมถึง
แนวโนมการหมดไปของพลังงาน
ประเภทนั้นๆ จากขอมูลเชิง
ประจักษในกจิกรรมชั้นเรียน โดย
ผานเกณฑการประเมินในระดับดี 
บอกและวางแผนแนวทางการ
ปองกันและอนุรักษแหลง
พลังงานผานการผลิตส่ือ
ประชาสัมพันธ โดยผานเกณฑ
การประเมินในระดับดี 

ตางๆ  
  
2. แนวทางการ
อนุรักษแหลงกาํเนิด
พลังงาน 
 
3. ขอมูลเชิงปริมาณ
เกี่ยวกบัการใช
พลังงานประเภท
ตางๆ จากกระทรวง
พลังงาน และจาก
แหลงขอมูลเกี่ยวกับ
พลังงานทั้งภายใน
และตางประเทศ 
 
4. รายงานผลการใช
พลังงานจาก
กระทรวงพลังงาน
แนวทางการปองกัน
และอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และแหลงพลังงาน 

(Experiential 
–based 
learning) 
 
2. การเรียนรู
แบบใชชุมชน
เปนฐาน 
(Community 
– based 
learning) 
 
3. การเรียนรู
โดยใชปญหา
เปนฐาน 
(Problem - 
based 
learning) 
 
4. การเรียนรู
โดยใช
โครงงานเปน
ฐาน (Project 
– based 
learning) 

4. หนังสือ 
 
1. แหลงขอมูล
ออนไลน 
2. บทความ 
3. หนังสือ 
4. วีดิทัศน 
 

1. ประเมินการ
วเิคราะห
ความสําคัญและ
ปญหาที่เกิดจากการ
ใชพลังงานจาก
ขอมูลเชิงประจักษ
ของแหลงกําเนิด
พลังงานประเภท
ตางๆ โดยใชแบบ
สอบ 
 
2. ประเมินการ
วิเคราะหขอมูลเชิง
ประจักษเกีย่วกับ
แนวโนมอัตรา
การพลังงานใน
กิจกรรมชั้นเรียน
ดวยเกณฑการ
ประเมินแบบรูบริกส 
ประเมินการ
ออกแบบและผลิต
ส่ือประชาสัมพันธ
เพื่อปองกันและ
อนุรักษแหลง
พลังงานประเภท
ตางๆ โดยใชเกณฑ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. สะทอนแนวคิดและ
มุมมองเกี่ยวกบัพลังงาน
ผานการใชคําถาม เพื่อ
กระตุนความคิดและ
ความสนใจของผูเรียน
ระหวางกจิกรรมการ
อภิปรายในชั้นเรียน
สะทอนผลแนวทางที่
เหมาะสม ขอมูล และ
องคประกอบสําคัญที่
ควรระบุลงในส่ือ เพื่อให
ผูเรียนเลือกใชและ
จัดทําส่ือไดอยาง
เหมาะสมนาสนใจ และ
นําไปพัฒนาตอยอดจน
สําเร็จ 
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สมรรถนะ
หลัก 

สมรรถนะรอง
และยอย (ถามี) 

คําอธิบาย 
สมรรถนะรองหรือ

ยอย 

ตัวบงชี้ของสมรรถนะ
หลักและเกณฑการ

ผาน 

ตัวบงชี้ของ 
สมรรถนะรองหรือยอยและ

เกณฑการผาน 

เนื้อหา 
(เขียนเปนขอๆ

ประกอบดวยหัวขอและ
คําอธิบายพอสังเขป) 

กระบวนการ
จัดการเรียนรู
เพื่อใหเกิด
สมรรถนะ 

(รายละเอียดดาน
ทายตาราง)** 

ส่ือและ/หรือ
แหลงเรียนรู 

วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

วิธีการสะทอนผลกลับให
ผูเรียน(ตามหลักการ

ประเมินผล สะทอนผลและ 
การพัฒนา) 

การประเมินแบบ
รูบริกส 

2. คิด
สรางสรรค
เพื่อใช
พลังงาน
ทดแทนโดย
อาศัยศาสตร
ของพระราชา 
 
 

4. คิด
สรางสรรคเพื่อ
ใชพลังงาน
ทดแทนโดย
อาศัยศาสตร
ของพระราชา 

1. สามารถนําวัตถุดิบ
ในทองถิ่นมาผลิตเปน
พลังงานทดแทนโดย
อาศัยศาสตรของ
พระราชา 

นอมนําศาสตร
พระราชาเพื่อนาํ
วัตถุดิบในทองถิ่นมา
ผลิตเปนพลังงาน
ทดแทนได โดยผาน
การประเมิน
ภาคปฏิบัติในระดับดี 

1. ผลิตไบโอดีเซลลจากพืชใน
ทองถิ่น โดยผานเกณฑการ
ประเมินภาคปฏิบัติในระดับดี 
2. ผลิตพลังงานชีวภาพจากมูล
สัตวในทองถิ่น โดยผานเกณฑ
การประเมินภาคปฏิบัติในระดับ
ดี 

1. หลักการทรงงาน
ของพระราชา 
2. หลักเศรษฐกิจ
พอเพียง 
3. การผลิตไบโอ
ดีเซล 
4. การผลิตพลังงาน
ชีวภาพ 

1. การเรียนรู
แบบใชชุมชน
เปนฐาน 
(Community 
– based 
learning) 
2. การเรียนรู
แบบ
สรางสรรค
เปนฐาน 
(Creativity –
based 
learning) 
 

1. โครงการใน
พระราชดําริของ
พระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัวใน
รัชกาลที่ 9 
2. แหลงเรียนรู
ในชุมชน 
3. ศูนยการ
เรียนรูเศรษฐกิจ
พอเพียง 
4. เกษตรจังหวัด  
5. 
หองปฏิบัติการ
ทางวิทยาศาสตร 

1. ประเมินความรู
เกี่ยวกบัพลังงาน
ทดแทนตามหลัก
เศรษฐกจิพอเพยีง
และศาสตรของ
พระราชาจากกหาร
บันทึกการเรียนรู 
โดยใชแบบสอบ 
2. ประเมินการ
ผลิตไบโอดีเซลลและ
การผลิตพลังงาน
ชีวภาพจากการ
ปฏิบัติ 
3. ประเมินการ
อธิบายผลิตพลังงาน
ทดแทนโดยอาศัย
ความรูทาง
วิทยาศาสตรดวย
แบบทดสอบ 

1. สะทอนผลเกี่ยวกบั
แนวคิดตามศาสตรของ
พระราชาเพื่อใหผูเรียน
นอมนําไปปฏิบัติได 
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  วิชา            การวิจัยเพ่ือพัฒนากระบวนการเรียนรูวิทยาศาสตร    
รหัส คําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 
4123983 รูเน้ือหาวิทยาศาสตรกับธรรมชาติและการเรียนรู เทคนิคการเรียนรู กับงานวิจัย วิทยาศาสตรการวิจัยดวยกระบวนการเรียนรู  ความรู พ้ืนฐาน                 

การวิจัยทางวิทยาศาสตร  การเขียนโครงรางวิจัยเชิงระบบ สถิติกับการวางแผนงานวิจัยเบ้ืองตน การวิเคราะหขอมูล การเขียนรายงานการวิจัย และ            
การเผยแพรผลงานวิจัย  มคีวามสามารถในการทําวิจัยและเผยแพรผลงานวิจัยทางวิทยาศาสตรศึกษา มีความสามารถในการวิเคราะหและประมวลผลเชิง
สถิติเพ่ือการตัดสินใจ มีทักษะท่ีจําเปนเพ่ือการเปนครูวิทยาศาสตรในศตวรรษท่ี 21    

3(2-2-5) 

 

สมรรถนะ
หลัก 

สมรรถนะรองและยอย 
(ถามี) 

คําอธิบาย 
สมรรถนะรองหรือยอย 

ตัวบงชี้ของสมรรถนะ
หลักและเกณฑการผาน 

ตัวบงชี้ของ 
สมรรถนะรองหรือ
ยอยและเกณฑ

การผาน 

เน้ือหา 
(เขียนเปนขอๆ

ประกอบดวยหัวขอและ
คําอธิบายพอสังเขป) 

กระบวนการ
จัดการเรยีนรู
เพ่ือใหเกิด
สมรรถนะ 

(รายละเอียดดาน
ทายตาราง)** 

สื่อและ/หรือแหลง
เรียนรู 

วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

วิธีการสะทอน
ผลกลับให
ผูเรียน(ตาม

หลักการ
ประเมินผล 

สะทอนผลและ 
การพัฒนา) 

3. ความ 
สามารถใน
การทําวจิัย
และเผยแพร
ผลงานวิจัย
ทาง
วิทยาศาสตร
ศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.1 สามารถทําวจิัยทาง
วิทยาศาสตรศึกษา เพื่อ
พัฒนาการจัดการเรียนรู
วิทยาศาสตรตามแนวทาง
สากล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.1.1 วิเคราะหและระบุ
ปญหาวจิยัทาง
วิทยาศาสตรศึกษา (ครุ
นิพนธ) 
3.1.2 สืบคนขอมูล จาก
ฐานขอมูล การทบทวน
วรรณกรรม เพื่อการวิจัย
ทางวิทยาศาสตรศึกษา 
และสัมมนา 
3.1.3 ออกแบบและวาง
แผนการดําเนินการวิจยั
ทางวิทยาศาสตรศึกษา 
และสัมมนา และสามารถ
ประเมินเพื่อเลือกระเบียบ
วิธีวจิัยที่เหมาะสมกับการ
เก็บรวบรวมขอมูลวิจยั 

ตัวบงชี้ความสามารถใน
การทําวจิัยโดยใชภูมิ
ปญญาทองถิ่นเปนฐาน
เพื่อใหเกิดการพัฒนา
กระบวนการเรียนรู
วิทยาศาสตรแบบบูรณา
การแลวนาํสูการจัด
กิจกรรมการเรียนรู
วิทยาศาสตร 
เกณฑการผาน 
1. งานวิจัย 
จํานวน 1 เร่ือง 
2.กิจกรรมการเรียนรู 
วิทยาศาสตร จํานวน 1 
กิจกรรม 

ตัวบงชี้ 3.1.1 
ความสามารถใน
การวิเคราะหและ
ระบุปญหาวิจยัทาง
วิทยาศาสตรศึกษา 
(ครุนิพนธ) 
3.1.2 
ความสามารถใน
การสืบคนขอมูล 
จากฐานขอมูล 
การทบทวน
วรรณกรรม เพื่อ
การวิจยัทาง
วิทยาศาสตรศึกษา 
และสัมมนา 

วิทยาศาสตรกับธรรมชาติ
และการเรียนรู เทคนิคการ
เรียนรูกับงานวิจัย 
วิทยาศาสตรการวิจัยดวย
กระบวนการเรียนรู  
ความรูพื้นฐานการวิจยั
ทางวิทยาศาสตร  การ
เขียนโครงรางวิจัยเชิง
ระบบ สถิติกับการ
วางแผนงานวิจยัเบื้องตน 
การวิเคราะหขอมูล การ
เขียนรายงานการวิจยั 
และการเผยแพร
ผลงานวิจัย 

1. การเรียนรูโดย
ใชปญหาเปนฐาน 
(Problem - 
based learning) 
2. การเรียนรูโดย
ใชโครงงานเปน
ฐาน (Project – 
based learning) 
3. การเรียนรูโดย
ใชวิจัยเปนฐาน 
(Research-based 
learning) 
4. การเรียนรูแบบ
สืบเสาะ (Enquiry-
based learning) 

1.เอกสาร
ประกอบการเรียนรู 
2.หนังสือ 
3.ส่ือ power 
point 
4.ส่ือ Application 
เพื่อการศึกษา 
4.google 
classroom 
5. google 
scholar 
5.ชุมชนและภูมิ
ปญญาทองถิ่น 

1.การวัดและ
ประเมินจาก
ผูสอน กลุม
เพื่อน และ
ตนเอง เพื่อ
ปรับปรุงและ
พัฒนาการ
เรียนรู 
2. การวัดและ
ประเมินการ
เรียนรูตาม
สมรรถนะ 
3.การวัดและ
ประเมินตาม
สภาพจริง 

1.การสะทอน
คิดหลังการ
ปฏิบัติรวมทั้ง
หอง กลุมยอย 
และรายบคุคล 
2.การเขียน
สะทอนผล
กลับรายบคุคล 
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สมรรถนะหลัก 
สมรรถนะรองและ

ยอย  
(ถามี) 

คําอธิบาย 
สมรรถนะรองหรือยอย 

ตัวบงชี้ของ
สมรรถนะหลักและ

เกณฑการผาน 

ตัวบงชี้ของ 
สมรรถนะรองหรือยอยและ

เกณฑการผาน 

เน้ือหา 
(เขียนเปนขอๆ

ประกอบดวยหัวขอ
และคําอธิบายพอ

สงัเขป) 

กระบวนการจัดการ
เรียนรูเพ่ือใหเกิด

สมรรถนะ 
(รายละเอียดดาน
ทายตาราง)** 

สื่อและ/
หรือ
แหลง
เรียนรู 

วิธีการวัด
และ

ประเมินผล 

วิธีการสะทอนผล
กลับใหผูเรียน
(ตามหลักการ
ประเมินผล 

สะทอนผลและ 
การพัฒนา) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.2 ตระหนักถึง
จรรยาบรรณของ
นักวิจยั 

3.1.4 ออกแบบ
เคร่ืองมือวิจัยทาง
วิทยาศาสตรศึกษา (ครุ
นิพนธ) และตรวจสอบ
คุณภาพเคร่ืองมือตาม
มาตรฐานวิทยานิพนธ 
 
 
 
 
 
 
3.1.5 วางแผนการวิจยั 
3.1.6 ดําเนินการวจิัย
ตามแผนวิจยั 
 
3.1.7 แปลผลและ
สรุปผลการทําวิจยั 
3.1.8 จัดทํารูปเลม
รายงานผลการทําวิจยั 
3.2.1 อางอิงงานวิจยั
ถูกตองและไมคัดลอก
หรือแบบอาง
ผลงานวิจัยของผูอื่น 

3.ทักษะที่จําเปน
เพื่อการเปนครู
วิทยาศาสตรใน
ศตวรรษที่ 21 
ระดับดีขึ้นไป 

3.1.3 ความสามารถในการ
ออกแบบและวางแผนการ
ดําเนินการวิจยัทางวิทยาศาสตร
ศึกษา และสัมมนา และสามารถ
ประเมินเพื่อเลือกระเบียบวิธวีิจยั
ที่เหมาะสมกับการเก็บรวบรวม
ขอมูลวิจยั 
3.1.4 ความสามารถในการ
ออกแบบเคร่ืองมือวิจัยทาง
วิทยาศาสตรศึกษา (ครุนิพนธ) 
และตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ
ตามมาตรฐานวิทยานิพนธ 
3.1.5 ความสามารถในการวาง
แผนการวจิัย 
3.1.6 ความสามารถในการ
ดําเนินการวิจยัตามแผนวิจยั 
3.1.7 ความสามารถในการแปล
ผลและสรุปผลการทําวจิัย 
3.1.8 ความสามารถในการจัดทาํ
รูปเลมรายงานผลการทําวิจัย 
3.2.1 ความสามารถในการอางอิง
งานวิจัยถกูตองและไมคัดลอก
หรือแบบอางผลงานวิจัยของผูอื่น 

 5. การเรียนรูแบบ
รวมแรงรวมใจ 
(Collaborative 
learning) 
6. การเรียนรูโดยใช
กรณีศึกษาเปนฐาน 
(Case – based 
learning) 
7.การเรียนรูแบบใช
ชุมชนเปนฐาน 
(Community – 
based learning) 
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สมรรถนะหลัก 
สมรรถนะรองและ

ยอย  
(ถามี) 

คําอธิบาย 
สมรรถนะรองหรือยอย 

ตัวบงชี้ของ
สมรรถนะหลักและ

เกณฑการผาน 

ตัวบงชี้ของ 
สมรรถนะรองหรือยอยและ

เกณฑการผาน 

เน้ือหา 
(เขียนเปนขอๆ

ประกอบดวยหัวขอ
และคําอธิบายพอ

สงัเขป) 

กระบวนการจัดการ
เรียนรูเพ่ือใหเกิด

สมรรถนะ 
(รายละเอียดดาน
ทายตาราง)** 

สื่อและ/
หรือ
แหลง
เรียนรู 

วิธีการวัด
และ

ประเมินผล 

วิธีการสะทอนผล
กลับใหผูเรียน
(ตามหลักการ
ประเมินผล 

สะทอนผลและ 
การพัฒนา) 

 
 
 
 
 
 
 
 
4. ทักษะที่
จําเปนเพื่อการ
เปนครู
วิทยาศาสตรใน
ศตวรรษที่ 21  
 

3.3 สามารถนําเสนอ
ผลงานวิจัยทาง
วิทยาศาสตรศึกษา 
 
 
 
 
 
4.1 มีทักษะดานการ
คิดอยางมี
วิจารณญาณ และ
ทักษะในการ
แกปญหา 
 

3.3.1 สามารถส่ือสาร
โดยใชภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษเพื่อ
นําเสนองานวิจยั 
ตามแนวทางสากลผาน
เวทีการประชุมวิชาการ
ระดับชาติและ
นานาชาติ 
4.1.1 มีความเปนเหตุ
เปนผล  
4.1.2 มีกระบวนการคิด
เชิงระบบ (systems 
thinking)  
4.1.3 มีวิจารณญาณ
และตัดสินใจจากขอมูล 
หลักฐาน และประจกัษ
พยาน  
4.1.4 แกปญหาที่ไม
คุนเคย 
 

 

3.3.1 ความสามารถในการ
ส่ือสารโดยใชภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษเพื่อนาํเสนอ
งานวิจัย 
ตามแนวทางสากลผานเวทกีาร
ประชุมวิชาการระดับชาติและ
นานาชาติ 
 
4.1.1 ความเปนเหตุเปนผล  
4.1.2 ความสามารถในการคิดเชิง
ระบบ (systems thinking)  
4.1.3 มีวิจารณญาณและ
ตัดสินใจจากขอมูล หลักฐาน 
และประจักษพยาน  
4.1.4 แกปญหาที่ไมคุนเคย 
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สมรรถนะหลัก 
สมรรถนะรองและ

ยอย  
(ถามี) 

คําอธิบาย 
สมรรถนะรองหรือยอย 

ตัวบงชี้ของ
สมรรถนะหลักและ

เกณฑการผาน 

ตัวบงชี้ของ 
สมรรถนะรองหรือยอยและ

เกณฑการผาน 

เน้ือหา 
(เขียนเปนขอๆ

ประกอบดวยหัวขอ
และคําอธิบายพอ

สงัเขป) 

กระบวนการจัดการ
เรียนรูเพ่ือใหเกิด

สมรรถนะ 
(รายละเอียดดาน
ทายตาราง)** 

สื่อและ/
หรือ
แหลง
เรียนรู 

วิธีการวัด
และ

ประเมินผล 

วิธีการสะทอนผล
กลับใหผูเรียน
(ตามหลักการ
ประเมินผล 

สะทอนผลและ 
การพัฒนา) 

5. การวิเคราะห
และประมวลผล
เชิงเชิงสถิติเพื่อ
การตัดสินใจ 

4.2 มีทักษะดาน
ความรวมมือ การ
ทํางานเปนทีม และ
ภาวะผูนํา 
 
4.3 มีทักษะดานการ
ส่ือสารสารสนเทศ 
และรูเทาทันส่ือ 
 
 
 
4.4 มีทักษะดานการ
สรางสรรค และ
นวัตกรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.2.1 มีทักษะในการ
ส่ือสารอยางชัดเจนและ 
มีประสิทธิภาพ  
4.2.2 มีทักษะความรวม
มือกับผูอื่น 
4.3.1 รูเทาทัน
สารสนเทศ  
4.3.2 รูเทาทันส่ือ  
4.3.3 รูเทาทัน
เทคโนโลยีและใช
เทคโนโลยีเปน 
4.4.1 คิดอยางสราง
สรรค หรือปรับปรุง 
หรือทําส่ิงใหมที่แหวก
แนวโดยส้ินเชิง 
4.4.2 ทํางานรวมกับ 
ผูอื่นอยางสรางสรรค 
และยอมรับมุมมองใหม  
4.4.3 ประยกุตความรู
วิทยาศาสตรสูการลงมือ
ปฏิบัติตามความคิด
สรางสรรคใหได
ผลสําเร็จที่เปนรูปธรรม 
 

 

4.2.1 ทักษะในการส่ือสารอยาง
ชัดเจนและ มีประสิทธภิาพ  
4.2.2 ทักษะความรวมมือกับผูอื่น 
 
 
4.3.1 การรูเทาทันสารสนเทศ  
4.3.2 การรูเทาทันส่ือ  
4.3.3 การรูเทาทันเทคโนโลยี
และใชเทคโนโลยีเปน 
 
 
4.4.1 การคิด  อยางสรางสรรค 
หรือปรับปรุง หรือทําส่ิงใหมที่
แหวกแนวโดยส้ินเชิง 
4.4.2 การทํางานรวมกับผูอื่น
อยางสรางสรรค และยอมรับ
มุมมองใหม 
  
4.4.3 การประยุกตความรู
วิทยาศาสตรสูการลงมือปฏิบัติ
ตามความคิด สรางสรรคใหได
ผลสําเร็จที่เปนรูปธรรม 
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สมรรถนะหลัก 
สมรรถนะรองและ

ยอย  
(ถามี) 

คําอธิบาย 
สมรรถนะรองหรือยอย 

ตัวบงชี้ของ
สมรรถนะหลักและ

เกณฑการผาน 

ตัวบงชี้ของ 
สมรรถนะรองหรือยอยและ

เกณฑการผาน 

เน้ือหา 
(เขียนเปนขอๆ

ประกอบดวยหัวขอ
และคําอธิบายพอ

สงัเขป) 

กระบวนการจัดการ
เรียนรูเพ่ือใหเกิด

สมรรถนะ 
(รายละเอียดดาน
ทายตาราง)** 

สื่อและ/
หรือ
แหลง
เรียนรู 

วิธีการวัด
และ

ประเมินผล 

วิธีการสะทอนผล
กลับใหผูเรียน
(ตามหลักการ
ประเมินผล 

สะทอนผลและ 
การพัฒนา) 

 

4.5 มีทักษะดิจิทัล 
 
 
 
 
 
5.1 สามารถเลือกใช
วิธีการทางสถิติเชิง
พรรณนา หรือสถิติ
เชิงอางอิง ที่
เหมาะสมกับลักษณะ
ของขอมูล   
5.2 คํานวณคาสถิติ
จากกลุมขอมูลดวย
วิธีการทางสถิติ 
5.3 ตีความหมายจาก
คาสถิติเพื่อบอก
แนวโนม หรือใช
ประกอบการตัดสินใจ
หรือแกปญหา 
 

4.5.1 ใช (Use) เขาใจ 
(Understand) สราง 
(create) และเขาถึง 
(Access) เทคโนโลยี
ดิจิทัล ไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 
5.1.1 มีความสามารถ
ในการระบุความ
แตกตางระหวางขอมูล
และสถิติประเภทตาง ๆ  
5.2.1 มีความสามารถ
ในการคํานวณคา ไดแก 
คาเฉล่ีย มัธยฐาน ฐาน
นิยม และสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 
5.3.1 มีความสามารถ
ในการตีความขอมูลการ
แสดงผล 

 

4.5.1 การใช (Use) เขาใจ 
(Understand) สราง (create) 
และเขาถึง (Access) เทคโนโลยี
ดิจิทัล ไดอยางมีประสิทธภิาพ 
 
 
5.1.1 ความสามารถในการระบุ
ความแตกตางระหวางขอมูลและ
สถิติประเภทตาง ๆ  
 
5.2.1 ความสามารถในการ
คํานวณคา ไดแก คาเฉล่ีย มธัย
ฐาน ฐานนิยม และสวนเบีย่งเบน
มาตรฐาน 
 
5.3.1 ความสามารถในการ
ตีความขอมูลการแสดงผล 
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  วิชา           สัมมนาวิทยาศาสตรและการสอนวิทยาศาสตร   
รหัส คําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 
4123984 ศึกษาคนควางานวิจัยทางดานวิทยาศาสตรและการสอนวิทยาศาสตรท่ีนาสนใจท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ จากวารสารและเอกสารทางวิทยาศาสตร นํา

ผลการศึกษามาวิเคราะห และอภิปรายถึงประเด็นท่ีสําคัญอยางมีเหตุผล เขียนรายงานการสัมมนาทางวิทยาศาสตรและการสอนวิทยาศาสตร นําเสนอผล
การศึกษาคนควาดวยวิธีการสัมมนาผานสือ่มัลตมิิเดียโดยใชภาษาไทยและภาษาอังกฤษ รวมอภิปรายและแลกเปลี่ยนเรียนรูเพ่ือการสื่อสารทางวิทยาศาสตร  

3(2-2-5) 

 

สมรรถนะ
หลัก 

สมรรถนะรองและ
ยอย (ถามี) 

คําอธิบาย 
สมรรถนะรองหรือ

ยอย 

ตัวบงชี้ของสมรรถนะ
หลักและเกณฑการผาน 

ตัวบงชี้ของ 
สมรรถนะรองหรือ
ยอยและเกณฑการ

ผาน 

เนื้อหา 
(เขียนเปนขอๆประกอบดวย

หัวขอและคําอธิบายพอ
สังเขป) 

กระบวนการจัดการ
เรียนรูเพื่อใหเกิด

สมรรถนะ 
(รายละเอียดดานทาย

ตาราง)** 

ส่ือและ/หรือ
แหลงเรียนรู 

วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

วิธีการสะทอนผล
กลับใหผูเรียน(ตาม
หลักการประเมินผล 

สะทอนผลและ 
การพัฒนา) 

1. การสืบคน
และเรียบ
เรียงขอมูล
เพื่อจัดทํา
บทความ
วิชาการ 
สําหรับการ
สัมมนา
วิชาการ 
2. ทักษะการ
ส่ือสารทาง
วิทยาศาสตร
ทั้งภาษาไทย
และ
ภาษาอังกฤษ 
  

1.1 สามารถสืบคน
และประเมิน
บทความวิชาการ
และบทความวิจยั
ทางวิทยาศาสตร
ศึกษาเพื่อการ
สัมมนา 
1.2 สามารถ
วิเคราะห สังเคราะห 
และ   เรียบเรียง
ขอมูลเพื่อจัดทํา
บทความเชิงวิชาการ
สําหรับเผยแพร 
 

1.1.1 สืบคนบทความ
วิชาการและบทความ
วิจัยทางวิทยาศาสตร
ศึกษาจากแหลงขอมูล
ที่ไดรับการยอมรับใน
ระดับนานาชาติทั้งใน
และตางประเทศ 
1.1.2 ประเมินสวน
สําคัญและคุณคาของ
บทความวิชาการและ
บทความวจิัยทาง
วิทยาศาสตรศึกษา 
 

ตัวบงชี้ 
1.สามารถสืบคนและ
เรียบเรียงขอมูล เพื่อ
จัดทําบทความวิชาการ 
สําหรับการสัมมนา
วิชาการ 
2.สามารถส่ือสารทาง
วิทยาศาสตรทั้ง
ภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษผานการ
สัมมนาทางวิชาการ 
เกณฑการผาน 
1.คะแนนดาน
ความสามารถรอยละ 50 
ขึ้นไป 
    

ตัวบงชี้ 
1.1 สามารถสืบคน
และประเมินบทความ
วิชาการและบทความ
วิจัยทางวิทยาศาสตร
ศึกษาเพื่อการสัมมนา 
1.2 สามารถวิเคราะห 
สังเคราะห และ   
เรียบเรียงขอมูลเพื่อ
จัดทําบทความเชิง
วิชาการสําหรับ
เผยแพร 
 

วิธีการศึกษาคนควา
งานวิจัยทางดาน
วิทยาศาสตรและการ
สอนวิทยาศาสตร จาก
วารสารและเอกสารทาง
วิทยาศาสตร การเขียน
รายงานการสัมมนาทาง
วิทยาศาสตรและการ
สอนวิทยาศาสตร การ
นําเสนอผลการศึกษา
คนควาดวยวิธกีาร
สัมมนาผานส่ือมัลติมิเดีย
โดยใชภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ  
การส่ือสารทาง
วิทยาศาสตร   

1. การเรียนรูโดยใช
ปญหาเปนฐาน 
(Problem - based 
learning) 
2.การเรียนรูแบบ
ประสมประสาน 
(Blended  learning) 
3. การเรียนรูโดยใช
วิจัยเปนฐาน 
(Research-based 
learning) 
4. การเรียนรูแบบ
สืบเสาะ (Enquiry-
based learning) 
 ( 

1.วารสารทาง
วิชาการ 
2.เอกสาร
ประกอบการ
เรียนรู 
3.หนังสือ 
4.ส่ือ power 
point 
5.ส่ือ 
Application 
เพื่อการศึกษา 
 

1.การวัดและ
ประเมินจาก
ผูสอน กลุม
เพื่อน และ
ตนเอง เพื่อ
ปรับปรุงและ
พัฒนาการ
เรียนรู 
2. การวัดและ
ประเมินการ
เรียนรูตาม
สมรรถนะ 
3.การวัดและ
ประเมินตาม
สภาพจริง 

1.การสะทอนคิดหลัง
การปฏิบัติรวมทั้ง
หอง กลุมยอย และ
รายบคุคล 
2.การเขียนสะทอน
ผลกลับรายบุคคล 
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สมรรถนะ
หลัก 

สมรรถนะรอง
และยอย (ถามี) 

คําอธิบาย 
สมรรถนะรองหรือยอย 

ตัวบงชี้ของสมรรถนะ
หลักและเกณฑการผาน 

ตัวบงชี้ของ 
สมรรถนะรองหรือ
ยอยและเกณฑการ

ผาน 

เนื้อหา 
(เขียนเปนขอๆ

ประกอบดวยหัวขอ
และคําอธิบายพอ

สังเขป) 

กระบวนการจัดการ
เรียนรูเพื่อใหเกิด

สมรรถนะ 
(รายละเอียดดานทาย

ตาราง)** 

ส่ือและ/หรือ
แหลงเรียนรู 

วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

วิธีการสะทอนผล
กลับใหผูเรียน(ตาม
หลักการประเมินผล 

สะทอนผลและ 
การพัฒนา) 

 2.1 สามารถ
ส่ือสารทาง
วิทยาศาสตรผาน
การศึกษา
คนควาผลงาน
วิชาการและ
ผลการวิจยัทาง
วิทยาศาสตร
ศึกษาจาก
แหลงขอมูลที่
ไดรับการยอมรับ
ในระดับ
นานาชาติทั้งใน
และตางประเทศ
เพื่อการนําเสนอ 

1.1.3 ประเมินแหลงอางอิงที่
นาเชื่อถือในเรียบเรียงขอมูลเพื่อ
จัดทําบทความวิชาการในการ
สัมมนาวิทยาศาสตรและการ
สอนวิทยาศาสตร 
1.2.1 วิเคราะห สังเคราะห และ
เรียบเรียงขอมูลจากการสืบคน
เพื่อจัดทําบทความเชิงวิชาการ 
สําหรับเผยแพรผานการสัมมนา
วิชาการ 
2.1.1 นําเสนอผลการศึกษา
คนควาโดยใชภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษผานการสัมมนา
การสอนวิทยาศาสตร  
2.1.2 นําเสนอผลการศึกษา
คนควาโดยใชภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษผานการสัมมนา
วิทยาศาสตร 

    2.1 สามารถส่ือสาร
ทางวิทยาศาสตรผาน
การศึกษาคนควา
ผลงานวิชาการและ
ผลการวิจยัทาง
วิทยาศาสตรศึกษา
จากแหลงขอมูลที่
ไดรับการยอมรับใน
ระดับนานาชาติทั้งใน
และตางประเทศเพื่อ
การนําเสนอ 
เกณฑการผาน 
1.คะแนนดาน
ความสามารถรอยละ 
50 ขึ้นไป 

 
 

5. การเรียนรูแบบรวม
แรงรวมใจ 
(Collaborative 
learning) 
6. การเรียนรูโดยใช
กรณีศึกษาเปนฐาน 
(Case – based 
learning) 
 

6.google 
classroom 
7. google 
scholar 
6.วารสารทาง
วิชาการ 
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  วิชา          คณิตศาสตรสําหรับการสอนวิทยาศาสตร       
รหัส คําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 
4091902 รอบรูและปฏิบัติการคําควณ แกปญหาโจทยเก่ียวกับ ระบบจํานวน ความสัมพันธฟงกชัน เมทริกซ เรขาคณิตวิเคราะหและภาคตัดกรวย ลําดับและอนุกรม 

ลิมิตและความตอเน่ืองของฟงกชัน เวกเตอรและการวิเคราะหเวกเตอรเบ้ืองตน อนุพันธของฟงกชันตัวแปรเดียว สถิติเบ้ืองตน ประยุกตใชความรู
คณิตศาสตรเพ่ืออธิบายปรากฏการณทางวิทยาศาสตร และบูรณาการสูการจัดการเรียนรูวิทยาศาสตร  

3(2-2-5) 

 

สมรรถนะหลัก 
สมรรถนะรองและ

ยอย (ถามี) 
คําอธิบาย 

สมรรถนะรองหรือยอย 

ตัวบงชี้ของสมรรถนะ
หลักและเกณฑการ

ผาน 

ตัวบงชี้ของ 
สมรรถนะรองหรือยอยและ

เกณฑการผาน 

เนื้อหา 
(เขียนเปนขอๆ

ประกอบดวยหัวขอและ
คําอธิบายพอสังเขป) 

กระบวนการ
จัดการเรียนรู
เพื่อใหเกิด
สมรรถนะ 

(รายละเอียดดานทาย
ตาราง)** 

ส่ือและ/
หรือแหลง

เรียนรู 

วิธีการวัด
และ

ประเมินผล 

วิธีการสะทอน
ผลกลับให
ผูเรียน(ตาม

หลักการ
ประเมินผล 

สะทอนผลและ 
การพัฒนา) 

1. สมรรถนะสอน
ดวยโครงงานฐาน
วิจัยแบบบูรณาการ
ขามศาสตร 

1.1 มีทักษะขั้นบูรณา
ในการสอนโครงงาน
ฐานวิจัยแบบบูรณา
การขามศาสตร หรือ
กิจกรรมการเรียนรู
แบบโครงงานเปนฐาน 
(Project-Based 
Learning) หรือ
กิจกรรมการเรียนรู
แบบใชปญหาเปนฐาน 
(Problem-Based 
Learning) 

1.1.1 สามารถสอน
วิทยาศาสตรดวยทักษะ
ขั้นบูรณาในการสอน
โครงงานฐานวิจัยแบบ
บูรณาการขามศาสตร 
หรือกิจกรรมการเรียนรู
แบบโครงงานเปนฐาน 
(Project-Based 
Learning) หรือกิจกรรม
การเรียนรูแบบใชปญหา
เปนฐาน (Problem-
Based Learning) 

มีทักษะขั้นบูรณาการ
ในการสอนดวย
โครงงานฐานวิจัยแบบ
บูรณาการขามศาสตร
และผานเกณฑการ
ประเมินรอยละ 80 

 

1. สามารถสอน
วิทยาศาสตรดวยทักษะขั้น
บูรณาในการสอนโครงงาน
ฐานวิจัยแบบบูรณาการขาม
ศาสตร หรือกิจกรรมการ
เรียนรูแบบโครงงานเปน
ฐาน (Project-Based 
Learning) หรือกิจกรรมการ
เรียนรูแบบใชปญหาเปน
ฐาน (Problem-Based 
Learning) และผานเกณฑ
การประเมินรอยละ 80 

1. สถิติเบื้องตน 
2. ระบบจาํนวน 
3. ความสัมพันธ
ฟงกชัน 
4. เมทริกซ 
5. เรขาคณิต
วิเคราะหและภาคตัด
กรวย 
6. ลําดับและอนกุรม 
7. ลิมิต และความ
ตอเนื่องของฟงกชัน 
8. อนุพันธของ
ฟงกชันตัวแปรเดียว 

1. การเรียนรูโดย
ใชโครงงานเปน
ฐาน (Project – 
based learning) 
2. การเรียนรูโดย
ใชวิจัยเปนฐาน 
(Research-based 
learning) 
 

1. Power 
point/ 
VDO clips 
2. เอกสาร/
บทความ 
3 web-
based 
learning 
4. 
คอมพิวเตอร
และระบบ
อินเตอรเน็ต
5.web-
based 
learning 

1. ประเมิน
จากการ
ถาม-ตอบใน
การ
อภิปราย
รวมกันใน
หองเรียน 
2. ประเมิน
การนํา
ความรูไปใช
ในการ
แกปญหา 
 
 
 

1. 
แบบทดสอบ
ความรู 
2. แบบฝก
ทักษะการ
แกปญหา 
3. แบบ
ประเมิน
พัฒนาการ
รายบคุคลตาม
สภาพจริง 
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สมรรถนะหลัก สมรรถนะรองและยอย (ถามี) 
คําอธิบาย 

สมรรถนะรองหรือ
ยอย 

ตัวบงชี้ของสมรรถนะหลัก
และเกณฑการผาน 

ตัวบงชี้ของ 
สมรรถนะรองหรือยอยและ

เกณฑการผาน 

เนื้อหา 
(เขียนเปนขอๆ

ประกอบดวยหัวขอ
และคําอธิบายพอ

สังเขป) 

กระบวนการ
จัดการเรียนรู
เพื่อใหเกิด
สมรรถนะ 

(รายละเอียดดาน
ทายตาราง)** 

ส่ือและ/
หรือแหลง

เรียนรู 

วิธีการวัด
และ

ประเมินผ
ล 

วิธีการสะทอน
ผลกลับให
ผูเรียน(ตาม

หลักการ
ประเมินผล 

สะทอนผลและ 
การพัฒนา) 

2. สามารถ
วิเคราะห 
ไตรตรอง ใช
วิจารณญาณ 
แกปญหา คิด
สรางสรรค
เกี่ยวกบัการสอน
วิทยาศาสตรได
อยางเปนเลิศ 
โดยใชทักษะใน
ศตวรรษที่ 21 
(4Cs) 

2.1 ทักษะในศตวรรษที่ 21 ดังนี้ 
1. ทักษะดานการคิดอยางมี
วิจารณญาณ และทักษะในการ
แกปญหา 
2.ทักษะดานความรวมมือ การ
ทํางานเปนทีม และภาวะผูนํา 
3. ทักษะดานการส่ือสาร
สารสนเทศ และรูเทาทันส่ือ 
4.ทักษะดานการสรางสรรค และ
นวัตกรรม 
(กรอบแนวคิดเพื่อการเรียนรูใน
ศตวรรษที่ 21 (21st Century 
Learning Framework) จาก 
http://www.qlf.or.th/) 
5. ทักษะดิจิทัล  
 (ดัดแปลงจาก The New York 
Academy of Sciences  
https://www.nyas.org/media
/13051/gsa_stem_education
_framework_dec2016.pdf) 

2.1.1 ใชทักษะใน
ศตวรรษที่ 21 ใน
การวิเคราะห 
ไตรตรอง ใช
วิจารณญาณ 
แกปญหา คิด
สรางสรรคเกี่ยวกับ
การสอน
วิทยาศาสตรได
อยางเปนเลิศ 

มีการประยกุตใช
คณิตศาสตรในการอธิบาย
ปรากฏการณทาง
วิทยาศาสตรดวยการ
วิเคราะห ไตรตรอง ใช
วิจารณญาณ แกปญหา 
คิดสรางสรรคเกี่ยวกับการ
สอนวิทยาศาสตรไดอยาง
เปนเลิศ โดยใชทักษะใน
ศตวรรษท่ี 21 (4Cs) 

1. มีทักษะในศตวรรษที่ 21 
ดังนี้ 
1. ทักษะดานการคิดอยางมี
วิจารณญาณ และทักษะใน
การแกปญหา 
2.ทักษะดานความรวมมือ 
การทํางานเปนทีม และ
ภาวะผูนํา 
3. ทักษะดานการส่ือสาร
สารสนเทศ และรูเทาทันส่ือ 
4.ทักษะดานการสรางสรรค 
และนวัตกรรม 
5. ทักษะดิจิทัล 
และผานเกณฑการประเมิน
รอยละ 80 

การประยกุตใช
คณิตศาสตรใน
การอธบิาย
ปรากฏการณ
ทางวิทยาศาสตร 
 

1. การเรียนรู
โดยใชปญหา
เปนฐาน 
(Problem - 
based 
learning) 
2. การเรียนรู
แบบ
สรางสรรคเปน
ฐาน 
(Creativity –
based 
learning) 
 

1. Power 
point/ 
VDO clips 
2. เอกสาร/
บทความ 
3 web-
based 
learning 
4. 
คอมพวิเตอ
รและระบบ
อินเตอรเน็ต
5.web-
based 
learning 

1. 
ประเมิน
จากการ
ถาม-ตอบ
ในการ
อภิปราย
รวมกันใน
หองเรียน 
2. 
ประเมิน
การนํา
ความรูไป
ใชในการ
แกปญหา 
 
 
 

1. 
แบบทดสอบ
ความรู 
2. แบบฝก
ทักษะการ
แกปญหา 
3. แบบ
ประเมิน
พัฒนาการ
รายบคุคลตาม
สภาพจริง 
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ความคาดหวังของผลลัพธการเรียนรูเมื่อสิ้นสุดแตละช้ันปการศึกษา   

 
ช้ันปการศึกษา 

 

 
ผลลัพธการเรียนรูท่ีนักศึกษาพึงมี 

1 1. มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพครู  
2. อธิบายหลักการตามทฤษฎี เนื้อหา มโนทัศน มีทักษะปฏิบัติทางคณิตศาสตรและวิทยาศาสตรพ้ืนฐานได 

2 1. อธิบายทฤษฎี เนื้อหา และมีทักษะปฏิบัติการทางเคมี มีความรับผิดชอบตอวิทยาศาสตร เทคโนโลยี เศรษฐกิจ สังคม 
   และสิ่งแวดลอม 
2. สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีดานวิทยาศาสตรในการแสวงหาและสรางองคความรูได 

3 1. มีความคิดริเริ่มสรางสรรคในการใชความรูทางวิทยาศาสตรและเคมี  แกไขปญหาทางวิทยาศาสตร ดวยกระบวนการวิจัยได 
2. มีความสามารถในการแสวงหาและเสนอแนวทางในการแกปญหาทางวิชาการ วิชาชีพและสังคมอยางสมเหตุสมผลโดยการ 
   บูรณาการทางเคมีแบบสหวิทยาการและพหุวิทยาการเพ่ือสรางสรรคและพัฒนา 
3. มีความสามารถในการทํางานรวมกัน ขจัดความขัดแยง  มีภาวะผูนํา แสวงหาทางเลือกใหมท่ีเหมาะสมและปฏิบัติได 
4. สามารถบูรณาการขอบขายสาระความรูทางเคมี ประยุกตความเขาใจทฤษฎีดานวิทยาศาสตรและเคมีอยางมีบูรณาการเพ่ือ 
   สรางความรูใหมในการ พัฒนาการจัดการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเคมีได 

4 1. มีความอดทน  ใจกวาง  มีจิตวิทยาศาสตร  
2. สามารถแสวงหาและสรางองคความรูตลอดจนการติดตามพัฒนาการของศาสตรท้ังหลายเพ่ือพัฒนาสมรรถนะตนเองและ 
   วิชาชีพครูได 
3. สามารถจัดการเรียนรู  ท้ังดานเคมีและวิทยาศาสตร ตลอดจนการปฏิบัติงานรวมกับนักเรียนและผูรวมงานอ่ืนในสังคม 
   อยางมีความสุข 
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หมวดที ่5 หลกัเกณฑในการประเมินผลนักศึกษา  
 
1. กฎ ระเบียบหรือหลักเกณฑ ในการใหระดับคะแนน  

 ใชระบบการใหคะแนนแบบมีคาระดับชั้น  และแบบไมมีคาระดับชั้น ดังนี้   
 1.1 ระบบระดับคาคะแนน  แบงเปน 8 ระดับ 
 

ระดับการประเมิน ความหมายของผลการศึกษา คาระดับคะแนน 
A ดีเยี่ยม (Excellent) 4.0 

  B+ ดีมาก(Very Good) 3.5 
B ดี(Good) 3.0 

  C+ ดีพอใช (Fairly good) 2.5 
C พอใช (Fair) 2.0 

  D+ ออน (Poor) 1.5 
D ออนมาก (Very Poor) 1.0 
F ตก(Fail) 0.0 

 

 กรณีท่ีสอบตกในรายวิชาเลือกสามารถเปลี่ยนวิชาเลือกตัวอ่ืนแทนได  แตใหนับหนวยกิตท่ีสอบตกและ
นํามาคิดคาระดับคะแนนเฉลี่ยดวย  สวนการประเมินรายวิชาท่ีเก่ียวกับการฝกประสบการณวิชาชีพหรือ
รายวิชาสหกิจศึกษา  ถาไดระดับคะแนนท่ีตํ่ากวา “C” ถือวาสอบตกตองลงทะเบียนเรียนใหม  ถาไดรับการ
ประเมินต่ํากวา “C” เปนครั้งท่ีสองถือวาหมดสภาพการเปนนักศึกษา 

 1.2 ระบบไมมีคาระดับคะแนน กําหนดสัญลักษณการประเมิน ดังนี้ 
 

ระดับการประเมิน ความหมายของผลการศึกษา 
  PD ผานดีเยี่ยม (Pass with Distinction)   
P ผาน (Pass)   

  NP ไมผาน (Not Pass) 
 

 ระบบในขอ 1.2 นี้ ใชสําหรับการประเมินผลรายวิชาท่ีหลักสูตรบังคับใหเรียนเพ่ิมตามขอกําหนด
เฉพาะและรายวิชาท่ีสภามหาวิทยาลัยกําหนดใหเรียนเพ่ิม  แตการลงทะเบียนเรียนตองเปนไปตามลําดับวิชา 
ท่ีแตละหลักสูตรกําหนด 

 รายวิชาบังคับท่ีไดผลประเมิน “F” และ “NP” นักศึกษาตองลงทะเบียนเรียนใหมจนกวาจะสอบได 
 1.3 สัญลักษณอ่ืน มีความหมายดังนี้ 
   Au (Audit)  ใชสําหรับการลงทะเบียนเพ่ือรวมฟงโดยไมนับหนวยกิต 
  W (Witkdraw)  ใชสําหรับบันทึกหลังจากนักศึกษาขอถอนรายวิชานั้นกอนกําหนดสอบ   

ปลายภาคไมนอยกวา 2 สัปดาหหรือตามประกาศของมหาวิทยาลัย  และในกรณีท่ีนักศึกษาลาพักการศึกษา
หรือถูกสั่งใหพักการศึกษาหลังจากลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษานั้นแลว 

  I (Incomplete)  ใชสําหรับบันทึกการประเมินท่ีไมสมบูรณในรายวิชาดังตอไปนี้ 
   1) นักศึกษายังปฏิบัติงานซ่ึงเปนสวนประกอบการศึกษาราวิชานั้นยังไมสมบูรณ 
   2) นักศึกษาขาดสอบเพราะปวย  หรือมีเหตุสุดวิสัยและไดรับอนุมัติจากคณบดี 
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2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 
 

 2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูขณะนักศึกษายังไมสําเร็จการศึกษา 
  2.1.1 การทวนสอบในระดับกระบวนรายวิชา ใหเปนไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย 

  2.1.2 การทวนสอบในระดับหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี      
   1) ภาวะการไดงานทําของบัณฑิต ทํางานตรงสาขา 

   2) การทวนสอบจากผูประกอบการ 

   3) การทวนสอบจากสถานศึกษาอ่ืน 
 

 2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูหลังจากนักศึกษาสําเร็จการศึกษา 

  2.2.1 ประเมินจากบัณฑิตท่ีจบ 

  2.2.2 ประเมินจากผูใชบัณฑิต 
 

3. เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
 3.1 ตองลงทะเบียนเรียนหนวยกิตครบตามโครงสรางหลักสูตรท่ีกําหนดไวในเลมของสาขาวิชานี้  
    3.2 ตองไมมีภาระหนี้สินกับมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 
 3.3 เปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี วาดวย การจัดการศึการะดับปริญญาตรี  
พ.ศ. 2562 
  หมวด 8 การสําเร็จหลักสูตรและการเสนอใหไดรับปริญญา 
  ขอ 49 ในภาคการศึกษาสุดทายท่ีนักศึกษาจะสําเร็จการศึกษา  นักศึกษาจะตองยื่นคํารองขอสําเร็จ
การศึกษาท่ีกองบริการการศึกษา 
  ขอ 50 นักศึกษาภาคปกติท่ีสําเร็จการศึกษาตองมีคุณสมบัติครบถวน  ดังนี ้
    50.1 มีความประพฤติดีตามเกณฑท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 
    50.2 สอบไดรายวิชาตางๆ ครบตามหลักสูตรและเง่ือนไขของหลักสูตร  
  
    50.3 ไดคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา 2.00 
    50.4 ผานการประเมินการรวมกิจกรรมท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 
    50.5 ผานการทดสอบการประเมินความรูและทักษะพ้ืนฐานท่ีจําเปนตามท่ีมหาวิทยาลัย
กําหนด 
    50.6 มีเวลาเรียนสําหรับหลักสูตรปริญญาตรี (ตอเนื่อง) ไมต่ํากวา 4 ภาคการศึกษาปกติ  
สําหรับหลักสูตรปริญญาตรี 4 ปไมตํ่ากวา 6 ภาคการศึกษาปกติ สําหรับหลักสูตรปริญญาตรี 5 ปไมต่ํากวา 8 
ภาคการศึกษาปกต ิ   
    50.7 มีสถานภาพนักศึกษา  สําหรับหลักสูตรปริญญาตรี (ตอเนื่อง) ไมเกิน 8 ภาคการศึกษา
ปกติ  สําหรับหลักสูตรปริญญาตรี 4 ป ไมเกิน 16 ภาคการศึกษาปกติ  สําหรับหลักสูตรปริญญาตรี 5 ป ไมเกิน 
20 ภาคการศึกษาปกติ 
    ท้ังนี้  การสําเร็จการศึกษาใหเปนไปตาประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่องมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับปริญญาตรี  ในสาขาวิชานั้น ๆ 
  ขอ 52  นักศึกษาท่ีเรียนไดจํานวนหนวยกิตครบตามเกณฑท่ีกําหนดไวในหลักสูตร  ไดคะแนนเฉลี่ย
สะสมไมต่ํากวา 1.80 แตไมถึง 2.00 ใหเลือกเรียนรายวิชาเพ่ิมเติมเพ่ือปรับระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมใหถึง 2.00  
จึงจะสําเร็จการศึกษา  ท้ังนี้ตองอยูในระยะเวลาท่ีกําหนดตามขอ 50.7 และ 51.3 
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  ขอ 53  นักศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ท่ีจะไดรับการเสนอใหไดรับเกีรตินิยม  จะตอง
เปนผูมีคุณสมบัติครบถวนตามเกณฑ ดังนี้ 
    53.1 ผูท่ีจะไดรับเกียรตินิยมอันดับ 1 ตองสอบไดระดับคะแนนเฉลี่ยจากระดับอนุปริญญา
หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือประกาศนียบัตรอ่ืนใดท่ีเทียบเทาจากสถาบันเดิมไมนอยกวา 3.60 และ
เรียนครบตามหลักสูตรไดคาระดับคะแนนเฉลี่ยจากการศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ไมนอยกวา3.60 

  ผูท่ีจะไดรับเกียรตินิยมอันดับ 2 ตองสอบไดระดับคะแนนเฉลี่ยจากระดับอนุปริญญา
หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือประกาศนียบัตรอ่ืนใดท่ีเทียบเทาจากสถาบันเดิมไมนอยกวา 3.25 และ
เรียนครบตามหลักสูตรไดคาระดับคะแนนเฉลี่ยจากการศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ไมนอยกวา3.25 

  ทังนี้ นักศึกษาท่ีไดรับการเสนอใหไดรับเกียรตินิยมจะตองมีคุณสมบัติตามขอ 53.2 
และ 53.3 ดวย  

 53.2 สอบไดในรายวิชาใด ๆ ไมตํ่ากวา C ตามระบบคาคะแนน หรือไมได NPตามระบบ   
ไมมีคาระดับคะแนน 

 53.3 นักศึกษาภาคปกติ มีเวลาศึกษาไมเกิน 4 ภาคการศึกษาปกติสําหรับหลักสูตรปริญญา
ตรี (ตอเนื่อง) ไมเกิน 8 ภาคการศึกษาปกติสําหรับหลักสูตร 4 ป และมีเวลาศึกษาไมเกิน 10 ภาคการศึกษา
ปกติสําหรับหลักสูตร 5 ป 

  นักศึกษาภาคพิเศษ มีเวลาศึกษาไมเกิน 8 ภาคการศึกษาสําหรับหลกัสูตรปริญญาตรี(ตอเนื่อง) 
และไมเกิน 14 ภาคการศึกษาสําหรับหลักสูตร 4 ป 
 3.4 เปนไปตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี เรื่อง เกณฑมาตรฐานการตัดคะแนนความ
ประพฤตินักศึกษากระทําผิดกรณีตางๆ พ.ศ. 2560  

 ขอ 6 นักศึกษาท่ีถูกตัดคะแนนความประพฤติตามประกาศนี้มีสิทธิ์อุทธรณไดตามขอบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี วาดวย วินัยนักศึกษา พ.ศ. 2548 โดยอนุโลมและสามารถทํากิจกรรมบําเพ็ญ
ประโยชนเพ่ือปรับปรุงคะแนนความประพฤติตามประกาศของมหาวิทยาลัยได โดยยื่นเรื่องขอปรับปรุงคะแนน
ความประพฤติท่ีกองพัฒนานักศึกษา 

ท้ังนี้ นักศึกษาผูมีสิทธิ์ยื่นคํารองขอจบการศึกษาตองมีคะแนนความประพฤติครบ 100 คะแนน  
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หมวดที ่6 การเนนพัฒนาอาจารยใหเกิดการสอนแบบเนนสมรรถนะ  
 
1. การเตรียมการสําหรับอาจารยใหม 

1.1  กําหนดใหอาจารยใหมเขาโครงการปฐมนิเทศ สัมมนาอาจารยใหมของมหาวิทยาลัยราชภัฏ และ
โครงการพัฒนาอาจารยของคณะครุศาสตร 

1.2  การจัดใหมีอาจารยพ่ีเลี้ยงทําหนาท่ีใหคําแนะนําและเปนท่ีปรึกษาในดานการจัดการเรียน  การสอน 

1.3  การกําหนดใหอาจารยใหมเขารวมสังเกตการสอนของอาจารยในหลักสูตร 
 

2.  การพัฒนาความรูและทักษะใหแกคณาจารย 
 

2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 
      2.1.1 กําหนดใหอาจารยตองเขารับการอบรม เพ่ือพัฒนาอาจารยในหัวขอตางๆ ท่ีเก่ียวของกับการ

จัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล การวิจัย และการผลิตผลงานทางวิชาการ  
      2.1.2 ศึกษาดูงานท้ังในประเทศ และตางประเทศเก่ียวกับการจัดการเรียนการสอน การวัดและการ

ประเมินผล การวิจัย และการผลิตผลงานทางวิชาการ 

          2.1.3 สงเสริมหรือสรางโอกาสใหอาจารยมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณดานการจัด การเรียน
การสอน การวัดและการประเมินผล การวิจัย และการผลิตผลงานทางวิชาการระหวางอาจารยในหลักสูตร 
 

2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพดานอ่ืนๆ 
          2.2.1 พัฒนาอาจารยดานวิชาการและวิชาชีพและตําแหนงทางวิชาการ ไดแก ดานการสอน การ
วิจัย การบริการวิชาการ การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และการทําผลงานเพ่ือกําหนดตําแหนงทางวิชาการ 

          2.2.2 สงเสริมใหอาจารยเขารวมการอบรม การประชุมสัมมนา และดูงานทางวิชาการและ
วิชาชีพในสถานศึกษาหรือองคกรตางๆ ท่ีเก่ียวของ ท้ังในประเทศ และตางประเทศ  

      2.2.3 สงเสริมใหอาจารยผลิต และการนําเสนอผลงานทางวิชาการในรูปแบบตางๆ ในการประชุม
วิชาการท้ังในประเทศ และตางประเทศ 
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หมวดที ่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 
 
1. การกํากับมาตรฐานหลักสูตร  

การกํากับมาตรฐานของหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี เปนไปตามประกาศของกระทรวง 
ศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558  และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับ 
อุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552  โดยการบริหารและการกํากับมาตรฐานหลักสูตรดําเนินงานในรูปของคณะ 
กรรมการ ซ่ึงทําหนาท่ีกําหนดนโยบายและกํากับมาตรฐานหลักสูตรดานตาง ๆ  การบริหารจัดการดานวิชาการ 
และงานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของกับการเรียนการสอนตามหลักสูตร อํานวยความสะดวกใหแกผูเรียน ประสานงานกับ
มหาวิทยาลัย และเสนอแนะแนวทางในการแกปญหาท่ีเกิดข้ึน โดยมีเปาหมายและการดําเนินงานดังนี้ 

 

เปาหมาย การดําเนินการ เกณฑการประเมินผล 
1. ยกระดับมาตรฐานคุณภาพ
หลักสูตร และพัฒนาหลักสูตรให
กาวทันกระแสความเปลี่ยนแปลง
โดยมีบุคลากรผูสอน ท่ีเปนผูนํา
ดานการพัฒนา องคความรูและ
สามารถผลิตบุคลากรท่ีมีความรู 
ทักษะท่ีตรงตอความตองการของ
สถานศึกษา 

 

1. จัดหลักสูตรใหมีความสอดคลอง 
กับมาตรฐานวิชาชีพครู ตามท่ีคุรุสภา 
กําหนด 

2. ปรับปรุงหลักสูตรใหทันสมัยโดย
มีการพิจารณาปรับปรุงหลักสูตร
ทุกๆ 4 ป 
3. กําหนดใหอาจารยผูสอนตองมี 
คุณวุฒิไมต่ํากวาปริญญาโทในสาขา 
ทางการศึกษาหรือสาขาอ่ืนท่ี
เก่ียวของ 

4. สงเสริมอาจารยประจําหลักสูตร 
ใหไปศึกษาดูงาน ในหลักสูตรหรือ
วิชาการท่ีเก่ียวของ ท้ังในประเทศ
และตางประเทศ 

5. สํารวจความตองการ ความรู   
ทักษะของนักศึกษา เพ่ือนํามา
พัฒนาหลักสูตร 

6. สํารวจความพึงพอใจบัณฑิตจาก
ผูใชบัณฑิต 

 

1. หลักสูตรท่ีสามารถอางอิงไดกับ  
มาตรฐานท่ีคุรุสภากําหนด ความ 
ทันสมัยและมีการปรับปรุงอยาง 
สมํ่าเสมอ 

2. มีการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร 
อยางนอย 1 ครั้ง ใน 5 ป   
3. มีจํานวนอาจารยผูสอนท่ีมี
คุณวุฒิไมต่ํากวาปริญญาโท ใน 
สาขาทางการศึกษาหรือสาขาอ่ืน
ท่ีเก่ียวของไมนอยกวารอยละ 90 

4. อาจารยประจําหลักสูตร ศึกษา
ดูงานเพ่ือการพัฒนาหลักสูตรหรือ
วิชาการท่ีเก่ียวของอยางนอย 1 
ครั้ง ใน 2 ป 
5. มีการนําผลการประเมินผล
การสํารวจความตองการความรู  
ทักษะของบัณฑิตมาปรับปรุ ง
หลักสูตร  
6. มีการนําผลการประเมินความ
พึงพอใจบัณฑิตจากผูใชบัณฑิตมา
ปรับปรุงหลักสูตร 

2. ประเมินมาตรฐานของหลักสูตร 
อยางสมํ่าเสมอ 

 

1. ประเมินหลักสูตรโดย คณะ 
กรรมการผูทรงคุณวุฒิท้ังภายใน 
และภายนอก 

2. จัดทําฐานขอมูลของนักศึกษา 
อาจารย อุปกรณเครื่องมือ วิจัย 
งบประมาณ ความรวมมือกับ

1. มีรายงานผลการประเมิน
หลักสูตรโดยคณะกรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิท้ังภายใน และ
ภายนอกทุกๆ 4 ป   
2.  มีฐานขอมูลของนักศึกษา 
อาจารย อุปกรณ เครื่องมือ วิจัย 
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เปาหมาย การดําเนินการ เกณฑการประเมินผล 
หนวยงานตางๆ ท่ีเก่ียวของผลงาน
ทางวิชาการทุกภาคการศึกษาเพ่ือ
เปนขอมูลในการประเมินของ
คณะกรรมการ 

3. ประเมินความพึงพอใจของ
หลักสูตรและการเรียนการสอนโดย
นักศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษา 

 

งบประมาณ ความรวมมือกับ
หนวยงานตางๆ ท่ีเก่ียวของ   
ผลงานทางวิชาการทุกภาค
การศึกษา 

3. มีการนําผลการประเมินความ
พึงพอใจของหลักสูตรและการ
เรียนการสอนของนักศึกษานํามา
ปรับปรุงหลักสูตร  

 
 

2. บัณฑิต 
  หลักสูตรมีการวางแผน พัฒนา กํากับและติดตามคุณภาพของบัณฑิตใหมีคุณภาพตามกรอบมาตรฐาน 
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ จากการสํารวจความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต  โดยความรวมมือของหลักสูตร 
คณะ และมหาวิทยาลัยในการสํารวจความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตเปนประจําทุกป  และนํามาประมวลผล  
รวมถึงแจงผลสํารวจตอคณะกรรมการบริหารหลักสูตรไดรับทราบ มีการติดตามภาวะการมีงานทําของบัณฑิต
เพ่ือใชเปนขอมูลสําหรับการปรับปรุง พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน  และเปนการแสดงถึงความ
ตองการของตลาดแรงงานและสังคม  ท่ีมีตอคุณภาพของบัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษาในหลักสูตร  รวมถึงการ
นําไปสูการวางแผนการรับนักศึกษา 

 

เปาหมาย การดําเนินการ เกณฑการประเมินผล 
1. มาตรฐานคุณภาพบัณฑิต ผลิต
บัณฑิตท่ีมีสมรรถนะ ดานองค
ความรู ทักษะกระบวนการจัดการ 
เรียนรู ทักษะทางวิทยาศาสตร 
ทักษะในศตวรรษท่ี 21 ตรงตอ
ความตองการของสถานศึกษา 

1. สํารวจความตองการ  ดานองค
ความรู ทักษะของ กระบวนการ
จัดการเรียนรู จากผูใชบัณฑิต เพ่ือ
นํามาพัฒนาปรับปรุงใหผูเรียนเกิด
สมรรถนะ 

2. สํารวจความพึงพอใจบัณฑิต
จากผูใชบัณฑิต 

1. มีการนําผลการประเมินผลการ
สํารวจความตองการความรู ทักษะ
ของบัณฑิตมาพัฒนาและปรับปรุง
หลักสูตร  
2. มีการนําผลการประเมินความ
พึงพอใจบัณฑิตจากผูใชบัณฑิตมา
ปรับปรุงหลักสูตร 

 
3. นักศึกษา 
  หลักสูตรใหความสําคัญกับการรับนักศึกษาเพ่ือเขาศึกษาตอในหลักสูตร  การสงเสริมพัฒนานักศึกษา  
และผลลัพธท่ีเกิดข้ึนกับนักศึกษา  โดยกําหนดใหมีการดําเนินการดังนี้ 
  3.1 หลักสูตรกําหนดคุณสมบัติการรับนักศึกษาเขาศึกษาและแจงตอมหาวิทยาลัยเพ่ือดําเนินการรับ
สมัครและคัดเลือกนักศึกษาท่ีผานเกณฑจากคะแนนการสอบคัดเลือกและการสอบสัมภาษณเขาศึกษาตอของ
มหาวิทยาลัย  เพ่ือแสดงศักยภาพ ความพรอม ทางดานวิชาการ  ทักษะ  บุคลิกภาพและทัศนคติตอวิชาชีพครู 
  3.2 หลักสูตรสงเสริมการพัฒนานักศึกษาดังนี้   
   3.2.1 กําหนดใหมีการจัดกิจกรรมสงเสริมการเรียนรูและพัฒนาศักยภาพใหกับนักศึกษา  โดย
มุงเนนทักษะท่ีจําเปนสําหรับการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 มีการเตรียมความพรอมกอนศึกษาท้ังดานวิชาการ
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เพ่ือใหนักศึกษามีพ้ืนฐานความรู ความเขาใจ กอนการเรียนในระดับท่ีใกลเคียงกัน และดานสารสนเทศเพ่ือ
ทักษะการเรียนรูโดยใช Google Classroom 

 3.2.2 มีระบบสนับสนุน กํากับ ดูแล ในทางวิชาการและกิจกรรมนักศึกษา  รวมถึงการใชชีวิตใน
มหาวิทยาลัย  โดยคณะมีการแตงตั้งอาจารยท่ีปรึกษาประจําหมูเรียนเพ่ือดูแลนักศึกษาดานวิชาการ  ดานการ
ฝกประสบการณและดานอ่ืนๆ  ใหกับนักศึกษาทุกคน นักศึกษาท่ีมีปญหาในการเรียนและปญหาอ่ืนๆ  สามารถ
ปรึกษากับอาจารยท่ีปรึกษาไดตามกําหนดวันและเวลาท่ีนัดหมาย หรือใหคําปรึกษาผานชองทางการสื่อสารอ่ืน 
ตามความเหมาะสม  นอกจากนี้ยังมีอาจารยของคณะทุกคนจะตองทําหนาท่ีอาจารยท่ีปรึกษาทางวิชาการ
ใหแกนักศึกษา และอาจารยทุกคนตองกําหนดชั่วโมงใหคําปรึกษา (Office Hours) เพ่ือใหนักศึกษาเขาปรึกษา
ได นอกจากนี้ยังมีท่ีปรึกษากิจกรรมเพ่ือใหคําปรึกษาแนะนําในการจัดทํากิจกรรมแกนักศึกษา 
  3.3  หลักสูตรมีการเก็บรวบรวมขอมูลท่ีแสดงถึงผลลัพธท่ีเกิดข้ึนกับนักศึกษา ในดานอัตราการคงอยู  
อัตราการสําเร็จการศึกษา  และความพึงพอใจท่ีมีตอหลักสูตร  เพ่ือนําไปใชกระกอบการพิจารณาในการพัฒนา
ปรับปรุงกระบวนการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร  

  การรับนักศึกษา การสงเสริมพัฒนานักศึกษา มีเปาหมายและการดําเนินการดังตาราง  
 

เปาหมาย การดําเนินการ เกณฑการประเมินผล 
1. การรับนักศึกษา หลักสูตรมีการประชุมในเรื่องแนวทาง 

การรับนักศึกษา ท้ังดานวิธี การรับและ 
คุณสมบัติ  

จํานวนนักศึกษาเขาศึกษาตอใน
หลักสูตร 

2. การเตรียมความพรอมกอน 
ศึกษา 

จัดเตรียมความพรอมดานทักษะการ
เรียนรูกอนการศึกษา และดานวิชาการ
ท้ังกอนและขณะศึกษา 

นักศึกษามีความพรอมในการ
เรียนรู มีผลการเรียนรูดีข้ึน 

3. การกํากับดูแล การใหคํา 
ปรึกษา และการจัดการขอ
รองเรียน 

1. การแตงตั้งอาจารยท่ีปรึกษาประจํา
หมูเรียน 
2. มีชองทางการสื่อสาร และรับขอ
รองเรียนท่ีหลากหลาย เพ่ือนําขอ
รองเรียนเขาสูกระบวนการจัดการขอ
รองเรียน  

ความพึงพอใจของนักศึกษา ตอ
การใหคําปรึกษาและการจัดการ
ขอรองเรียน 

4. สงเสริมการเรียนรูการสอน
เชิงรุก กระตุนใหเกิดความใฝ
รู เสริมสรางการคิดวิเคราะห  
เนนประสบการณจริง เพ่ือ
การแกไขปญหาและพัฒนา 
การเรียนการสอน 

1. จัดการเรียนการสอนโดยเนนผูเรียน
เปนสําคัญ ดวยวิธีการท่ีหลากหลาย 
2. จัดการเรียนการสอนโดยเนนภาค 
ปฏิบัติ มีแนวทางการเรียนรูหรือ
กิจกรรมประจําวิชาใหนักศึกษาเรียนรู
ประสบการณการทํางานในวิชาชีพครู 

1. มีแผนการสอนและสื่อการสอน
โดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ 

2. มีจํานวนวิชาเรียนท่ีมีภาค    
ปฏิบัติการวิชาชีพครู มากกวา 1 
รายวิชา  
 

5. ระบบสนับสนนุนักศึกษา 1.มีระบบและกระบวนการดําเนินการ
สิ่งสนับสนุนนักศึกษาท้ังดานสงเสริม
การเรียนรู และดานอ่ืน ๆ  

ความพึงพอใจของนักศึกษา ตอ
สิ่งสนับสนุน 
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4. อาจารย 
  หลักสูตรมีระบบกลไกในการบริหารและพัฒนาอาจารย  การติดตามและควบคุมคุณภาพอาจารย  
รวมถึงมีการวิเคราะหผลท่ีเกิดท่ีเกิดกับอาจารย  เพ่ือใชเปนแนวทางในการบริหารและสงเสริมพัฒนาอาจารย  
ใหมีคุณภาพเปนไปตามเกณฑมาตรฐานของหลักสูตร  โดยกําหนดใหมีการดําเนินการดังนี ้
  4.1 หลักสูตรมีการคัดเลือกอาจารยใหมตามเกณฑของมหาวิทยาลัย  โดยอาจารยใหมจะตองมีวุฒิ
การศึกษาระดับปริญญาโทข้ึนไป ในสาขาวิชาเคมี การศึกษาเคมี การสอนเคมี หรือสาขาวิชาท่ีเก่ียวของ  โดย
หลักสูตรจะพิจารณาอาจารยท่ีมีความเชี่ยวชาญตรงตามความตองการของหลักสูตร 
  4.2 หลักสูตรมีการปฐมนิเทศอาจารยใหม มีการฝกอบรมคณาจารยใหมดานการจัดการเรียนการสอน
ท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ ดานกลยุทธการสอน และดานการประเมินผล   
  4.3 หลักสูตรมีการรวบรวมขอมูลท่ีเก่ียวของกับศักยภาพอาจารยประจําหลักสูตร เพ่ือหาแนวทางใน
การสงเสริมพัฒนาสมรรถนะตามความตองการท่ีควรไดรับพัฒนา  สงเสริมการพัฒนาดานคุณวุฒิและตําแหนง
ทางวิชาการใหสูงข้ึน  มีการประเมินผลการปฏิบัติราชการและนําผลการประเมินมาประกอบการพิจารณาเพ่ือ
วางแผน  ปรับปรุงแผนการพัฒนาอาจารย  
    
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน  
  หลักสูตรมีการดําเนินงานเพ่ือ กํากับ ติดตาม การบริหารจัดการหลักสูตร การเรียนการสอน และการ
ประเมินผูเรียนดังนี ้
  5.1 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (4 ป) ไดปรับปรุงเปนหลักสูตรท่ีมุงเนนผลิตครูอยางมี
สมรรถนะ สอดคลองกับการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 กําหนดใหมีการออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาใน
หลักสูตร มีการศึกษาขอมูลสอดคลองตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 และกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552 ผานการพิจารณาและอนุมัติใชหลักสูตรเปนไปตาม
กรอบระยะเวลาโดยสภามหามหาวิทยาลัยกอนเปดรับนักศึกษาอยางเปนลําดับข้ันตอน 

5.2 หลักสูตรมีกระบวนการพิจารณากําหนดอาจารยผูสอนในรายวิชาตาง ๆ ท่ีมีความรูความสามารถ 
ประสบการณ  และความชํานาญท่ีสอดคลองกับสาระของรายวิชา โดยคณาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร  และ
ผูสอน  จะตองประชุมรวมกันในการวางแผนจัดการเรียนการสอน  ประเมินผลและใหความเห็นชอบการ
ประเมินผลทุกรายวิชา  เก็บรวบรวมขอมูลเพ่ือเตรียมไวสําหรับการปรับปรุงหลักสูตร  ตลอดจนปรึกษาหารือ
แนวทางท่ีจะทําใหบรรลุเปาหมายตามหลักสูตร  และไดบัณฑิตเปนไปตามคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค มี
การจัดผูสอนเปนทีมในรายวิชาท่ีมีลักษณะของการบูรณาการการเรียนรู เชน บูรณาการการเรียนรูกับการวิจัย  
บูรณาการการเรียนรูกับงานบริการวิชาการ เปนตน 
  5.3 หลักสูตรกําหนดใหมีกระบวนการกํากับ  ติดตาม  และตรวจสอบการจัดทํารายละเอียดของ
รายวิชา (มคอ.3) และรายละเอียดของประสบการณภาคสนาม (มคอ.4) รวมท้ังจัดทํารายงานผลการ
ดําเนินงานรายวิชา (มคอ.5) และรายงานผลการดําเนินงานภาคสนาม (มคอ.6) ตามกรอบระยะเวลา มีการนํา
ผลการประเมินรายวิชาของหลักสูตรมาสงเสริม พัฒนาปรับปรุง ใหกระบวนการจัดการเรียนรูมีคุณภาพ 
ประสิทธิผลเพ่ิมข้ึน   
  5.4 หลักสูตรกําหนดให มีกระบวนการประเมินผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ  โดยการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของผูเรียนตามมาตรฐานผลการเรียนรูท่ีกําหนดใน 
มคอ.3 แตละรายวิชาจํานวนไมตํ่ากวา รอยละ 25 ของรายวิชาท่ีเปดสอน วาสามารถสะทอนผลการเรียนรูได
อยางเหมาะสมหรือไม 
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  5.5 หลักสูตรกําหนดใหมีการประเมินผลการดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญาตรี  
โดยมีการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ท่ีกําหนดไวในหลักสูตร ทุกปการศึกษา 
 
6. ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู 
  หลักสูตรมีสิ่งสนับสนุนท่ีเปนทรัพยากรเพ่ือใชจัดการเรียนรูท้ังอุปกรณ เครื่องมือ เครื่องแกวและ
สารเคมี จํานวนหนึ่ง  และมีกระบวนการดําเนินงานเปนข้ันตอนเพ่ือจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรูโดยสํารวจ
ความตองการดานสิ่งสนับสนุนการเรียนรู วิเคราะหผลการสํารวจ จัดทําแผนและจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู
ท้ังจากเงินงบประมาณและจากหนวยงานภายนอก  ประเมินความพึงพอใจในการบริการตอสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรูแลวนํามาวิเคราะหผลเพ่ือวางแผนพัฒนาตอไป   
 
7.  ตัวบงช้ีผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators) 

ผลการดําเนินการบรรลุตามเปาหมายตัวบงชี้ท้ังหมดอยูในเกณฑดีตอเนื่อง 2 ปการศึกษาเพ่ือติดตาม
การดําเนินการตาม TQF ตอไป ท้ังนี้เกณฑการประเมินผาน คือ มีการดําเนินงานตามขอ 1–5 และอยางนอย
รอยละ 80 ของตัวบงชี้ผลการดําเนินงานท่ีระบุไวในแตละป 
 ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน ปท่ี 1 ปท่ี 2 ปท่ี 3 ปท่ี 4 ปท่ี 5 
(1) คณาจารยประจําหลักสูตรอยางนอยรอยละ 80 มีสวนรวมใน          

การประชุมเพ่ือวางแผน ติดตาม และทบทวนการดําเนินงาน
หลักสูตร 

X X X X X 

(2) มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ท่ีสอดคลองกับ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติหรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขา (ถามี) 

X X X X X 

(3) มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ
ภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อยางนอยกอน
การเปดสอนในแตละภาคการศึกษาใหครบทุกวิชา 

X X X X X 

(4) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา และรายงานผล            
การดําเนินการของประสบการณภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ มคอ.
5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาท่ีเปดสอน
ใหครบทุกรายวิชา 

X X X X X 

(5) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 
ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปการศึกษา 

X X X X X 

(6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนิสิต/นักศึกษาตามมาตรฐานผล         
การเรียนรู ท่ีกําหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 (ถามี) อยางนอย   
รอยละ 25 ของรายวิชาท่ีเปดสอนในแตละปการศึกษา 

X X X X X 

(7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธการสอน
หรือการประเมินผลการเรียนรู จากผลการประเมินการดําเนินงาน
ท่ีรายงานใน มคอ.7 ปท่ีแลว 

 X X X X 

(8) คณาจารยใหม (ถามี) ทุกคน ไดรับการปฐมนิเทศ อบรมหรือ
คําแนะนําดานศาสตรวิชาครูและวิทยาการการจัดการเรียนรู 

X X X X X 

(9) คณาจารยประจําทุกคนไดรับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือ
วิชาชีพ อยางนอยปละหน่ึงครั้ง 

X X X X X 

(10) จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถามี) ไดรับการ
พัฒนาวิชาการ และหรือวิชาชีพ ไมนอยกวารอยละ 50 ตอป 

X X X X X 
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 ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน ปท่ี 1 ปท่ี 2 ปท่ี 3 ปท่ี 4 ปท่ี 5 
(11) ระดับความพึงพอใจของนิสิต/นักศึกษาปสุดทาย/บัณฑิตใหมท่ีมี

ตอคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไมนอยกวา 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 
   X X 

(12) ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตท่ีมีตอบัณฑิตใหมเฉลี่ยไมนอย
กวา 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

    X 

(13) นิสิต/นักศึกษาไดรับเขารวมกิจกรรมสงเสริมความเปนครูครบถวน
ทุกกิจกรรมท่ีกําหนดและเปนประจําทุกป 

X X X X X 

(14) มีการจัดประสบการณบูรณาการการเรียนรูกับการปฏิบัติงาน
วิชาชีพครูในสถานศึกษาเปนประจําทุกปการศึกษา 

X X X X X 

(15)  นิสิต/นักศึกษา  ผานเกณฑรอยละ 30 จากการทดสอบความรู
และทักษะภาษาอังกฤษ โดยใชแบบทดสอบ RBRU-EPT และสอบ
ไดคะแนนไมนอยกวา 50 คะแนน โดยเทียบเคียงกับ CEFR ระดับ 
B1 หรือ นิสิต/นักศึกษาสามารถนําผลคะแนนการสอบวัด
ความสามารถดานภาษาอังกฤษจากการสอบวัดความสามารถดาน
ภาษาอังกฤษ ท่ีสามารถเ ทียบเคีย งผลการสอบกับระดับ
ความสามารถตามกรอบมาตรฐาน CEFR ได มายื่นโดยมีเง่ือนไข
ดังน้ี 
1. TOEFL ITP คะแนน 347-393 
2. Computer Based TOEFL  คะแนน 63-90 
3. Internet Based TOEFL คะแนน 19-29 
4. IEL TS คะแนน 255-400 
5. TOEIC คะแนน 255-400 
6. Cambridge Placement test คะแนน 40-59 
7. CU-TEP คะแนน 35-69 
8. TU-GET  คะแนน 400 
หรือ นิสิต/นักศึกษานําผลการเรียนในรายวิชาศึกษาท่ัวไป
(ภาษาอังกฤษ) จํานวน 3 รายวิชา มายื่น โดยมีผลการเรียนระดับ 
B ข้ึนไป จํานวนไมนอยกวา 2 รายวิชา 

X X X X X 

 รวมตัวบงช้ี (ขอ) ในแตละป 12 13 13 14 15 
 ตัวบงช้ีบังคับ (ขอท่ี) 1-5 1-5 1-5 1-5 1-5 
 ตัวบงช้ีตองผานรวม (ขอ) 10 11 11 12 12 
 

เกณฑประเมิน : หลักสูตรไดมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ ตองผานเกณฑการประเมินดังนี้ ตัวบงชี้
บังคับ (ตัวบงชี้ 1-5) มีผลดําเนินการบรรลุตามเปาหมาย  และมีจํานวนตัวบงชี้ท่ีมีผลการดําเนินการบรรลุ
เปาหมายไมนอยกวา 80% ขงตัวบงชี้รวม โดยพิจารณาจากจํานวนตัวบงชี้บังคับและตัวบงชี้รวมในแตละป 
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หมวดที ่8 การประเมิน และปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร 

 

1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
 

1.1  การประเมินกลยุทธการสอน 
กระบวนการท่ีจะใชในการประเมินและปรับปรุงยุทธศาสตรท่ีวางแผนไวเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน

นั้น พิจารณาจากตัวผูเรียนโดยอาจารยผูสอนจะตองประเมินผูเรียนในทุกๆ หัวขอ  วามีความเขาใจหรือไม  
โดยอาจประเมินจากการทดสอบยอย การสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษา  การอภิปรายโตตอบจากนักศึกษา 
การตอบคําถามของนักศึกษาในชั้นเรียน ซ่ึงเม่ือรวบรวมขอมูล  จากท่ีกลาวขางตนแลว ก็ควรจะสามารถ
ประเมินเบื้องตนไดวา ผูเรียนมีความเขาใจหรือไม หากวิธีการท่ีใชไมสามารถทําใหผูเรียนเขาใจได ก็จะตองมี
การปรับเปลี่ยนวิธีสอน การทดสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน จะสามารถชี้ไดวาผูเรียนมีความเขาใจ
หรือไมในเนื้อหาท่ีไดสอนไป หากพบวามีปญหาก็จะตองมีการดําเนินการวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนใน
โอกาสตอไป 

 

1.2  การประเมินทักษะของอาจารยในการใชแผนกลยุทธการสอน 
ใหนักศึกษาไดมีการประเมินผลการสอนของอาจารยในทุกดาน ท้ังดานทักษะกลยุทธการสอน  

การตรงตอเวลา การชี้แจงเปาหมาย วัตถุประสงครายวิชา ชี้แจงเกณฑการประเมินผลรายวิชา และการใชสื่อ
การสอนในทุกรายวิชา 
2.  การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 

การประเมินหลักสูตรในภาพรวมนั้นจะกระทํา เม่ือนักศึกษาเรียนจบหลักสูตร และจะตองออกฝก
ประสบการณวิชาชีพครู ในรายวิชาการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา จํานวน 1 ภาคการศึกษา โดยปฏิบัติงานใน
หนาท่ีของครูทุกอยางเสมือนเปนครูประจําการคนหนึ่งในสถานการณจริงในสถานศึกษาอยางตอเนื่อง  ซ่ึงจะเปน
ชวงเวลาท่ีอาจารยจะไปนิเทศนักศึกษา ตลอดจนติดตามประเมินความรูของนักศึกษาวา สามารถปฏิบัติงานได
หรือไม มีความรับผิดชอบ และขาดคุณสมบัติในดานใด ซ่ึงจะมีการรวบรวมขอมูลท้ังหมดเพ่ือการปรับปรุงและ
พัฒนาหลักสูตร ตลอดจนปรับปรุงกระบวนการการจัดการเรียนการสอนท้ังในภาพรวมและในแตละรายวชิา 

 

3.  การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 
การประเมินคุณภาพการศึกษาประจําปตามดัชนีบงชี้ผลการดําเนินงานท่ีระบุในหมวดท่ี 7 ขอ 7 โดย

คณะกรรมการประเมินอยางนอย 3 คน ประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาอยางนอย 1 คน ท่ีไดรับการ 

แตงตั้งจากมหาวิทยาลัย  ท้ังนี ้ มหาวิทยาลัยไดกําหนดใหทุกหลักสูตรมีการพัฒนาหลักสูตรใหทันสมัย แสดง
การปรับปรุงดัชนีดานมาตรฐานและคุณภาพการศึกษาตลอดจนมีการประเมินเพ่ือปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร
อยางตอเนื่องทุก 4 ป 

 

4.  การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 
 จากการรวบรวมขอมูล การสัมมนา และการประชุม ผูบริหาร อาจารย นักศึกษา และผูใชบัณฑิต จะ

ทําใหทราบปญหาของการบริหารหลักสูตรท้ังในภาพรวม และในแตละรายวิชา กรณีท่ีพบปญหาของรายวิชาก็
สามารถท่ีจะดําเนินการปรับปรุงรายวิชานั้นๆ ไดทันที ถือวาเปนการปรับปรุงหลักสูตรสวนยอย ในการ
ปรับปรุงหลักสูตรยอยนั้น กระทําไดตลอดเวลาท่ีพบปญหา สําหรับการปรับปรุงหลักสูตรท้ังฉบับนั้นจะกระทํา
ทุก 4 ป ท้ังนี้เพ่ือใหหลักสูตร มีความทันสมัยและสอดคลองกับความตองการของผูใชบัณฑิต    
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วาดวย การเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญาตรี ในกรณีการไปศึกษา 
หรือการฝกประสบการณวิชาชีพหรือสหกิจศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาตางประเทศ 

หรือหนวยงานตางประเทศหรือสถานประกอบการตางประเทศ พ.ศ. 2561 
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เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญาตรี   
พ.ศ. 2561 
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เรื่องการจัดหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปสําหรับปริญญาตรี (ตอเน่ือง) 
พ.ศ. 2560 
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ภาคผนวก ข  
ผลงานทางวิชาการและผลงานวิจัยอาจารยประจําหลักสูตร 
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ประวัติอาจารยประจําหลักสูตรและผลงานทางวิชาการ 
 

1.  นางสาวอุดม    เครือวัลย 
  Ms. Udom  Kurewan 

 1.1 ตําแหนงทางวิชาการ   ผูชวยศาสตราจารย (เคมี) 
 1.2 ประวัติการศึกษา    
 

ระดับ ช่ือปริญญา ช่ือสถาบัน, ประเทศ ป พ.ศ. 
ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การสอนเคมี) มหาวิทยาลัยเชียงใหม,  ไทย 2534 
ปริญญาตรี การศึกษาบัณฑิต (วิทยาศาสตร-เคมี)   มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

(วิทยาเขตบางเขน),  ไทย       
2528 

   

 1.3 ผลงานทางวิชาการ 
     1.3.1 ตํารา หนังสือ  
     - 

   1.3.2 บทความทางวิชาการ 
    - อุดม เครือวัลย, ศุทธินี เมฆประยูร และวิญู ภักดี. (2558). พัฒนาการเรียนรูดวยนวัตกรรมการ
สอน : E-Learning.  งานประชุมวิชาการวิจัยรําไพพรรณี (ครั้งท่ี 9) จังหวัดจันทบุรี. วันท่ี 19-20 ธันวาคม 
2558, 62-69. 
(รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ) 
 

 1.4 ประสบการณสอนระดับอุดมศึกษา  23 ป 
 1.5 ภาระงานสอน  

ระดับปริญญาตรี 
    4003201  การผลิตอุปกรณการสอนวิทยาศาสตร   3  หนวยกิต 

    4021103  เคมี 1       3  หนวยกิต 

    4021104  ปฏิบัติการเคมี 1      1  หนวยกิต 

  4021105  เคมี 2       3  หนวยกิต 

  4021106  ปฏิบัติการเคมี 2      1  หนวยกิต 

    4022601   เคมีวิเคราะห      3  หนวยกิต 

    4022602   ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห     1  หนวยกิต 

    4023101  เคมีสีเขียว      2  หนวยกิต 

    4023701   เสริมทักษะปฏิบัติการเคมี     3  หนวยกิต 
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  4023741  เคมีสภาวะแวดลอม     3  หนวยกิต 

  4023742  ปฏิบัติการเคมีสภาวะแวดลอม    1  หนวยกิต 

  4023907  สัมมนาทางเคมี      1  หนวยกิต 

  4023911  สัมมนาเคมีเฉพาะทาง 1     1  หนวยกิต 

    4023751  การประยุกตใชคอมพิวเตอรในทางเคมี   2  หนวยกิต 

    4024603  การควบคุมคุณภาพหองปฏิบัติการ    2  หนวยกิต 

    4024602  การวิเคราะหทางเคมีดวยเครื่องมือข้ันสูง   2  หนวยกิต 

    4024905   โครงการวิจัยทางเคมี      2  หนวยกิต 
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2.  นางสาวสุนิษา สุวรรณเจริญ 

 Ms. Sunisa Suwancharoen 

 2.1 ตําแหนงทางวิชาการ ผูชวยศาสตราจารย (เคมีอินทรีย) 
 2.2 ประวัติการศึกษา    
  

ระดับ            ช่ือปริญญา ช่ือสถาบัน, ประเทศ ป พ.ศ. 
ปริญญาเอก     วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (เคมี) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ไทย  2555 
ปริญญาโท       วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เคมี) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ไทย 2549 
ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอน มหาวิทยาลัยบูรพา, ไทย 2546 
ปริญญาตร ี      วิทยาศาสตรบัณฑิต (เคมี) มหาวิทยาลัยบูรพา, ไทย 2545 

 

 2.3 ผลงานทางวิชาการ 
  2.3.1 ตํารา หนังสือ  
    - 

  2.3.2 บทความทางวิชาการ 
 - Moonrungsee, N., Peamaroon, N., Boonmee, A., Suwancharoen, S. and    

Jakmunee, J. (2018). Evaluation of tyrosinase inhibitory activity in Salak (Salacca zalacca) 
extracts using the digital image-based colorimetric method. Chemical Papers, 72 (11) 
Noevember 2018, 2729–2736. 
(วารสารงานวิจัยระดับนานาชาติฐานขอมูล DOI: 10.1007/s11696-018-0528-1) 
 - สุนิษา สุวรรณเจริญ  อาภาพร บุญมี  พัชรี อาษาขันธ  พิศชนก พิชญภูมิสกุล  รุงอรุณ พลอาจ 

และธีรพิชญ เกษมสุข. (2560). พฤกษเคมีและฤทธิ์ฆาลูกน้ํายุงรําคาญของสารสกัดดอกและใบยี่โถสีชมพู. 
วารสารวิทยาศาสตร มข., 45(3) เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2560, 521-530. 
(วารสารทางวิชาการในฐานขอมูลระดับชาติ  Thai Journal Citation Index (TCI) กลุมท่ี 1) 
  

 2.4 ประสบการณสอนระดับอุดมศึกษา 7 ป 
 2.5 ภาระงานสอน  

ระดับปริญญาตรี 
    4022303   เคมีอินทรีย 1      3  หนวยกิต 

    4022304   ปฏิบัติการเคมีอินทรีย 1     1  หนวยกิต 

    4021104   ปฏิบัติการเคมี 1      1  หนวยกิต 

  4022301   เคมีอินทรียพ้ืนฐาน     3  หนวยกิต 

  4022302   ปฏิบัติการเคมีอินทรียพ้ืนฐาน    1  หนวยกิต 
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  4024302  เคมีของผลิตภัณฑธรรมชาติ    2  หนวยกิต 

  4023101  เคมีสีเขียว      2  หนวยกิต 

  4023305  สเปกโทรสโกปสําหรับเคมีอินทรีย    2  หนวยกิต 

  4023907  สัมมนาทางเคมี      1  หนวยกิต 

  4023911  สัมมนาเคมีเฉพาะทาง 1     1  หนวยกิต 

    4023906   สัมมนาเคมีเฉพาะทาง 2     1  หนวยกิต 

    4024905   โครงการวิจัยทางเคมี 2     2  หนวยกิต 

  4024921  โครงการวิจัยทางเคมี 1     1  หนวยกิต 

  4003001   การจัดการเรียนรูวิทยาศาสตร 1    3  หนวยกิต 

  4022201  เคมีอนินทรีย 1      3  หนวยกิต 

  4023705  เคมีเพ่ือสุขภาพและความงาม    2  หนวยกิต 

  4023001  การจัดการเรียนรูเคมี 1     3  หนวยกิต 

  4022611  เคมีวิเคราะหสําหรับครู     3  หนวยกิต 

      4022603  เคมีวิเคราะห 2      3  หนวยกิต 
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3. นางสาวอาภาพร บุญมี 

    Ms. Apaporn  Boonmee 
 3.1 ตําแหนงทางวิชาการ  ผูชวยศาสตราจารย  สาขาเคมีอินทรีย 
 3.2 ประวัติการศึกษา    
 

 ระดับ            ช่ือปริญญา ช่ือสถาบัน, ประเทศ ป พ.ศ. 
ปริญญาเอก     วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (เคมี) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ไทย 2554 
ปริญญาโท       วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เคมี) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ไทย 2549 
ปริญญาตร ี      วิทยาศาสตรบัณฑิต (เคมี) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, ไทย  2547 

 

 3.3 ผลงานทางวิชาการ 
  3.3.1 ตํารา หนังสือ  
    - 

3.3.2 บทความทางวิชาการ 
- Boonmee, A., Heude, B. C., Kingtong, S., Pauletto, M., Bernay, B., Adeline, B., 

Suquet, M., Sourdaine, P. and Kellner, K. (2016). Differential protein expression during sperm 
maturation and capacitation in an hermaphroditic bivalve, Pecten maximus (Linnaeus, 1758). 
Journal of Molluscan Studies, 82(4) November 2016, 575-584. 
(วารสารงานวิจัยระดับนานาชาติฐานขอมูล DOI : https://doi.org/10.1093/mollus/eyw028) 
 - อาภาพร บุญมี  ศิริพร ปาเชนและสุนิษา สุวรรณเจริญ. (2560). ชุดการทดลองสําเร็จรูปเรื่อง
สารกําหนดปริมาณโดยใชวิธีการตกตะกอน. วารสารพัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยรังสิต, 11(2) 
เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2560,  63-51. 
(วารสารทางวิชาการในฐานขอมูลระดับชาติ  Thai Journal Citation Index (TCI) กลุมท่ี 1)  

 3.4 ประสบการณสอนระดับอุดมศึกษา 7 ป 
 3.5 ภาระงานสอน 

  ระดับปริญญาตรี 
    4003901   วิธีวิจัยวิทยาศาสตร     2  หนวยกิต 

    4021104   ปฏิบตัิการเคมี 1      1  หนวยกิต 

    4022201   เคมีอนินทรีย 1      3  หนวยกิต 

    4022301  เคมีอินทรียพ้ืนฐาน      3  หนวยกิต 

    4022302  ปฏิบัติการเคมีอินทรียพ้ืนฐาน     1  หนวยกิต 

    4022303   เคมีอินทรีย 1      3  หนวยกิต 

    4022304   ปฏิบัติการเคมีอินทรีย 1     1  หนวยกิต 
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    4022305   เคมีอินทรีย 2      3  หนวยกิต 

    4022306   ปฏิบัติการเคมีอินทรีย 2     1  หนวยกิต 

  4023907  สัมมนาทางเคมี      1  หนวยกิต 

  4023911  สัมมนาเคมีเฉพาะทาง 1     1  หนวยกิต 

    4023101   เคมีสีเขียว      2  หนวยกิต 

  4023305   สเปกโทรสโกปสําหรับเคมีอินทรีย    2  หนวยกิต 

  4023906   สัมมนาเคมีเฉพาะทาง 2     1  หนวยกิต 

  4024302   เคมีของผลิตภัณฑธรรมชาต ิ    2  หนวยกิต 

  4024905   โครงการวิจัยทางเคมี 2     2  หนวยกิต 

  4024921  โครงการวิจัยทางเคมี 1     1  หนวยกิต 

  4003001  การจัดการเรียนรูวิทยาศาสตร 1    3  หนวยกิต 

  4022203  เคมีอนินทรีย 2      3  หนวยกิต 

  4022201  เคมีอนินทรีย 1      3  หนวยกิต 

  4024602  การวิเคราะหทางเคมีดวยเครื่องมือข้ันสูง   2  หนวยกิต 

  4003002  การจัดการเรียนรูวิทยาศาสตร 2    3  หนวยกิต 

  4023734  ความรูเบื้องตนเก่ียวกับเครื่องสําอางทางธรรมชาต ิ  2  หนวยกิต 

  4023705  เคมีเพ่ือสุขภาพและความงาม    2  หนวยกิต 

  4023001  การจัดการเรียนรูเคมี 1     3  หนวยกิต 
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4. นางสาววัชรี วรัจฉรียกุล 

    Ms.  Watcharee   Waratchareeyakul 
 4.1 ตําแหนงทางวิชาการ  อาจารย 
 4.2 ประวัติการศึกษา    
 

ระดับ            ช่ือปริญญา ช่ือสถาบัน, ประเทศ ป พ.ศ. 
ปริญญาเอก     Doctor of Philosophy 

(Organic Chemistry) 
University of Surrey United 
Kingdom,  อังกฤษ 

2558 
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ปริญญาตร ี      วิทยาศาสตรบัณฑิต (เคมี-ศึกษาศาสตร) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  
(วิทยาเขตปตตานี), ไทย 
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 4.3 ผลงานทางวิชาการ 
  4.3.1 ตํารา หนังสือ  
    ไมมี 

  4.3.2 บทความทางวิชาการ 
- Akram, M., Waratchareeyakul, W., Haupenthal, J., Hartmann, R. W. and Schuster, 

D. (2017). Pharmacophore modeling and in silico/in vitro screening for human cytochrome 
P450 11B1 & cytochrome P450 11B2 inhibitors. Frontiers in Chemistry, 19(5) December 2017, 1-14.  
(วารสารงานวิจัยระดับนานาชาติฐานขอมูล DOI : https://doi.org/10.3389/fchem.2017.00104) 

  - Waratchareeyakul, W., Hellemann, E., Gil, R. R., Chantrapromma, K., Langat, M. K. 
and Mulholland, D. A. (2017). Application of residual dipolar couplings and selective quantitative 

NOE to establish the structures of tetranortriterpenoids from Xylocarpus rumphii. Journal of 

Natural Products, 80(2) February 2017, 391-402. 
(วารสารงานวิจัยระดับนานาชาติฐานขอมูล DOI : https://doi.org/10.1021/acs.jnatprod.6b00906) 

 4.4 ประสบการณสอนระดับอุดมศึกษา  10 ป 
 4.5 ภาระงานสอน  

   ระดับปริญญาตรี 
   0400102    วิทยาศาสตรเพ่ือคุณภาพชีวิต    3  หนวยกิต 

   4001102   วิทยาศาสตรพ้ืนฐาน     3  หนวยกิต 

   4003901   วิธีวิจัยทางวิทยาศาสตร     2  หนวยกิต 

   4021102    ปฏิบัติการเคมี 1      1  หนวยกิต 
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   4021103    เคมี 1       3  หนวยกิต 

   4021104    ปฏิบัติการเคมี 1      1  หนวยกิต 

   4021112    เคมีอินทรียสําหรับอุตสาหกรรมเกษตร   3  หนวยกิต 

   4021112    ปฏิบัติการเคมีพ้ืนฐาน     1  หนวยกิต 

   4021113    ปฏิบัติการเคมีอินทรียสําหรับอุตสาหกรรมเกษตร  1  หนวยกิต 

   4021301   เคมีอินทรียพ้ืนฐาน     3  หนวยกิต 

   4021302   ปฏิบัติการเคมีอินทรียพ้ืนฐาน    1  หนวยกิต 

   4022303   เคมีอินทรีย 1      3  หนวยกิต 

   4022304   ปฏิบัติการเคมีอินทรีย 1     1  หนวยกิต 

   4022305   เคมีอินทรีย 2      3  หนวยกิต  

   4022306   ปฏิบัติการเคมีอินทรีย 2     1  หนวยกิต 

   4022311   เคมีอินทรียพ้ืนฐาน     3  หนวยกิต 

   4022312   ปฏิบัติการเคมีอินทรียพ้ืนฐาน    1  หนวยกิต 

   4022501    ชีวเคมีพ้ืนฐาน      3  หนวยกิต 

   4022801   ภาษาอังกฤษสําหรับวิทยาศาสตร    3  หนวยกิต 

   4023305   สเปกโทรสโกปสําหรับเคมีอินทรีย    2  หนวยกิต 

   4023602    ปฏิบัติการการวิเคราะหโดยใชเครื่องมือ   1  หนวยกิต 

   4023704   เคมีในชีวิตประจําวัน     3  หนวยกิต 

   4023733   นาโนเทคโนโลยีเบื้องตน     3  หนวยกิต 

   4023803   สเปกโทรสโกป      2  หนวยกิต 

   4023905   สัมมนาเคมีเฉพาะทาง 1     1  หนวยกิต 

   4023906   สัมมนาเคมีเฉพาะทาง 2     1  หนวยกิต 

   4024306    เคมีของผลิตภัณฑธรรมชาติ    2 หนวยกิต 
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5.  นางสาวพิมใจ สุวรรณวงค    
Ms. Pimjai Suwannawong 
5.1 ตําแหนงทางวิชาการ  อาจารย 

 5.2 ประวัติการศึกษา      
 

ระดับ ช่ือปริญญา ช่ือสถาบัน ประเทศ ป พ.ศ. 
 ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เคมี) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, ไทย 2553 

 ปริญญาตร ี วิทยาศาสตรบัณฑิต (เคมี)   มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, ไทย 2549 

 ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ไทย 2547 
   

  5.3 ผลงานทางวิชาการ 
    5.3.1 ตํารา หนังสือ  
     - 
   5.3.2 บทความทางวิชาการ 
     - พิมใจ สุวรรณวงค และ อภิรดี บุญคํา. (2560). การคัดกรองสารสกัดจากพืชท่ีมีฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม
แอลฟาอะไมเลส. รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11 และงานประชุมวิชาการ
ระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมกรุงศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี. จันทบุรี. วันท่ี 19-

20 ธันวาคม 2560. 75-684.  
(รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ) 
 

 5.4 ประสบการณสอนระดับอุดมศึกษา  10 ป 
 5.5 ภาระงานสอน  
      ระดับปริญญาตรี 
   0400102   วิทยาศาสตรเพ่ือคุณภาพชีวิต     3  หนวยกิต  
   4021101   เคมีพ้ืนฐาน      3  หนวยกิต 
   4021102   ปฏิบัติการเคมีพ้ืนฐาน     1  หนวยกิต 
   4021104  ปฏิบัติการเคมี 1      1  หนวยกิต 
   4021107   เคมีสําหรับวิศวกร      3  หนวยกิต 
   4021108   ปฏิบัติการเคมีสําหรับวิศวกร     1  หนวยกิต 
   4022501   ชีวเคมีพ้ืนฐาน      3  หนวยกิต 
   4022502   ปฏิบัติการชีวเคมีพ้ืนฐาน     1  หนวยกิต 
   4022503   ชีวเคมี       3  หนวยกิต 
   4023703  เคมีอาหาร       3  หนวยกิต 
   4023731  เทคโนโลยีชีวภาพเบื้องตน     2  หนวยกิต 
   4023907   สัมมนาเคมี      2  หนวยกิต  
   4023911   สัมมนาเคมีเฉพาะทาง 1     2  หนวยกิต 

   4023912   สัมมนาเคมีเฉพาะทาง 2     2  หนวยกิต 
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ภาคผนวก ค  
คําสั่งแตงตั้งกรรมการพัฒนาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต คบ. 4 ป 

คําสั่งแตงตั้งกรรมการดําเนินการวิพากษหลักสูตรครุศาสตร 4 ป อิงสมรรถนะ 
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ภาคผนวก ง  
โครงสรางเปรียบเทียบหลักสูตร 

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (5 ป) หลักสูตรปรับปรุง 2559 กบั 
           หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคม ี(4 ป) หลักสตูรปรับปรุง 2562 
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เปรียบเทียบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี   
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (5ป) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 กับ 

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (4ป) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 

1. เหตุผลและความจําเปนในการปรับปรุงหลักสูตร 
 เพ่ือใหไดความรูตามมาตรฐานวิชาชีพของคุรุสภา และเปนไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง
มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตรและสาขาศึกษาศาสตร (หลักสูตร 4 ป) ของคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา  

คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี จึงเห็นสมควรใหมีการปรับปรุงหลักสูตรดังกลาว 
เพ่ือใหสามารถผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐาน และสามารถตอบสนองความตองการของสังคมไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 

 
2. โครงสรางหลักสูตร   

 
 
 
 
 
 
 
 

หลักสูตรปรับปรุง พ .ศ. 2559 หลักสูตรปรับปรุง พ .ศ. 2562 
จํานวนหนวยกิต รวมไมนอยกวา 163 หนวยกิต จํานวนหนวยกิต รวมไมนอยกวา   147 หนวยกิต 
1. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 30 หนวยกิต 1. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป    30 หนวยกิต 
1.1 กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร   12 หนวยกิต   

1.2 กลุมวิชามนุษยศาสตรและสงัคมศาสตร    9 หนวยกิต   
1.3 กลุมวิชาวิทยาศาสตร คณิตศาสตร  
     เทคโนโลยีและการกีฬา 

   9 หนวยกิต 
 

  

    
2. หมวดวิชาเฉพาะ ไมนอยกวา  127 หนวยกิต 2. หมวดวิชาเฉพาะดาน ไมนอยกวา  111 หนวยกิต 
2.1 วิชาชีพครู 47 หนวยกิต 2.1 กลุมวิชาชีพครู          40 หนวยกิต 

2.1.1 วิชาชีพครูบังคับ 12 หนวยกิต 2.1.1 วิชาชีพครู 28 หนวยกิต 
2.1.2 ฝกประสบการณวิชาชีพคร ู 35 หนวยกิต 2.1.2 วิชาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 12 หนวยกิต 

2.2 วิชาเอก 80 หนวยกิต 2.2 กลุมวิชาเอก จํานวนไมนอยกวา 41 หนวยกิต 

2.2.1 วิชาเอก 68 หนวยกิต 2.2.1 วิชาเอกเคม ี 41 หนวยกิต 
2.2.2 วิชาการสอนวิชาเอก 8 หนวยกิต 2.3 กลุมวิชาโท จํานวนไมนอยกวา  30 หนวยกิต 
2.2.3 เลือกวิชาเอกหรือวิชาการสอน

วิชาเอกเพ่ิมเติม 
 

4 หนวยกิต 2.3.1 วิชาโทวิทยาศาสตรท่ัวไป 30 หนวยกิต 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไมนอยกวา 6 หนวยกิต 3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไมนอยกวา 6 หนวยกิต 
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หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป    30 หนวย
 

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  30 หนวยกิต 
1. กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร    12 หนวยกิต 0001104     ทักษะการพูดและการฟง

 
3(2-2-5) 

2. กลุมวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร      9 หนวยกิต    
 

0001105     การใชภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 3(2-2-5) 
3. กลุมวิชาวิทยาศาสตร คณิตศาสตร      
   เทคโนโลยีและการกีฬา 

     9 หนวยกิต    
 
 

0001106     ภาษาอังกฤษเพ่ือวิชาชีพ 3(2-2-5) 
0001203    ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 3(2-2-5) 

1. กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร จํานวน        12 หนวยกิต 0002105    สุนทรียะ                            3(2-2-5) 
1.1  กลุมวิชาภาษาอังกฤษ ใหเลือกเรียนจํานวน    6 หนวยกิต 0002324     ศาสตรพระราชาเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน 3(2-2-5) 
0001101 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 3(3-0-6) 0002325 พลเมืองท่ีเขมแข็ง 3(2-2-5) 
0001102 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 3(3-0-6) 0003109 การสรางเสริมและดูแลสุขภาวะ  3(2-2-5) 
0001103 ภาษาอังกฤษเพ่ือเสริมทักษะการเรียนรู 3(3-0-6) 0003208 การคิดเชิงเหตุผล 3(2-2-5) 
1.2 กลุมวิชาภาษาไทย ใหเลือกเรียน จํานวน    3  หนวยกิต 0003311     ทักษะในศตวรรษท่ี 21 เพ่ือชีวิต    3(2-2-5) 

   0001201 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 3(3-0-6)  และอาชีพ  
0001202 ภาษาไทยสื่อสารเชิงธุรกิจ 3(3-0-6)    

1.3 กลุมวิชาภาษาอ่ืนใหเลือกเรียน  จํานวน     3  หนวยกิต  
0001301 ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร 3(3-0-6)    
0001302 ภาษาเวียดนามเพ่ือการสื่อสาร 3(3-0-6)    
0001303 ภาษาเขมรเพ่ือการสื่อสาร 3(3-0-6)    

2. กลุมวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร    
    จํานวน 9 หนวยกิต 

 

2.1 กลุมวิชามนุษยศาสตรใหเลือกเรียนจํานวน    6  หนวยกิต       
0002101 จริยศึกษาเพ่ือการพัฒนาตน 3)3-0-6(     
0002102 ปรัชญาเพ่ือการพัฒนาชีวิต 3)3-0-6(     
0002103 จริยธรรมในชีวิตประจําวัน 3)3-0-6(     
0002104 มนุษยกับทักษะการคดิ 3)3-0-6(     
2.2  กลุมวิชาสังคมศาสตร  ใหเลือกเรียนจํานวน  3  หนวยกิต     
0002201 การเมืองการปกครองไทย    3(3-0-6)    

0002202 กฎหมายท่ัวไปในชีวิตประจําวัน 3(3-0-6)    

0002203 เศรษฐศาสตรในชีวิตประจําวัน
 

3(3-0-6)    
0002204 ตะวันออกศึกษา 3(3-0-6)    
 2.3 ใหเลือกจากกลุมวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร      
 จํานวน 3 หนวยกิต 

 

0002301 มนุษยกับการพัฒนาตน 3)3-0-6(     
0002302 มนุษยสัมพันธ 3)3-0-6(     
0002303 จิตตปญญาศึกษา 3)3-0-6(     
0002304 จิตวิทยาในชีวิตประจาํวัน 3)3-0-6(  
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0002305 ภาวะผูนําและผูตาม 3)3-0-6(     
0002306 สุนทรียภาพทางดนตรีและการแสดง 3)2-2-5(     
0002307 ศิลปะเพ่ือชีวิตประจําวัน 3)2-2-5(     
0002308 มนุษยกับเครื่องแตงกาย 3)3-0-6(     
0002309 การสื่อสารในชีวิตประจําวัน 3)3-0-6(     
0002310 ธุรกิจในชีวิตประจําวัน 3(3-0-6)    
0002311 การบริหารเงินในชีวิตประจําวัน 3(3-0-6)    
0002312 การบัญชีในชีวิตประจาํวัน 3(3-0-6)    
0002313 ภูมิศาสตรกับการพัฒนาท่ียั่งยืน 3(3-0-6)    
0002314 โลกาภิวัตนกับสังคมไทย 3(3-0-6)    
0002315 มนุษยกับสังคม 3(3-0-6)    
0002316 ภูมิปญญาเพ่ือการพัฒนาคณุภาพ

 
3(3-0-6)    

0002317 วิถีไทยวิถีอาเซียน   3(3-0-6)    
0002318 ความเปนพลเมืองในระบอบ

ประชาธิปไตย 
3(3-0-6)    

0002319 การสื่อสารอาเซียน 3(3-0-6)    
0002320 การวิเคราะหสถานการณปจจุบัน

เพ่ือการสื่อสาร 
3(3-0-6)    

0002321 การรูเทาทันสื่อในศตวรรษท่ี 21 3(3-0-6)    
0002322 ความเปนพลเมืองในศตวรรษท่ี 21 3(3-0-6)    
0002323 หลักพ้ืนฐานการคุมครองสิทธิใน

ทรัพยสินทางปญญา 
3(3-0-6)    

3. กลุมวิชาวิทยาศาสตร คณิตศาสตร เทคโนโลยี 
   และการกีฬา จํานวน                               9 หนวยกิต 

 

   3.1 กลุมวิชาวิทยาศาสตร    
      ใหเลือกเรียน  จํานวน 3 หนวยกิต    
0003101 ชีวิตและธรรมชาต ิ 3(3-0-6)    
0003102 วิทยาศาสตรเพ่ือคณุภาพชีวิต 3(3-0-6) 
0003103 ชีวิตและสุขภาพ 3(3-0-6)    
0003104 พืชพรรณเพ่ือชีวิต 3(3-0-6) 
0003105 การเกษตรในชีวิตประจําวัน 3(3-0-6)    
0003106 สิ่งแวดลอมกับเทคโนโลยสีมัยใหม 3(3-0-6)    
0003107 การเกษตรตามแนวพระราชดําร ิ 3(3-0-6)    
0003108 อัญมณีและเครื่องประดับใน

 
3(3-0-6)    

3.2 กลุมวิชาคณิตศาสตร  

     ใหเลือกเรียน จํานวน                             3 หนวย
 

 
0003201 คณิตศาสตรเพ่ือการตัดสินใจ 3(3-0-6)    
0003202 คณิตศาสตรในชีวิตประจําวัน 3(3-0-6)    
0003203 คณิตศาสตรท่ัวไป 3(3-0-6)    
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0003204 คณิตศาสตรเพ่ือฝกทักษะทางปญญา 3(3-0-6)    
0003205 สถิติและการประยุกตท่ัวไป 3(3-0-6)    
0003206 สถิติในชีวิตประจําวัน 3(3-0-6)    
0003207 สถิติเพ่ือการตัดสินใจ 3(3-0-6)    
3.3 กลุมวิชาเทคโนโลยีและการกีฬา ใหเลือกเรียน  
     จํานวน                                             3 หนวยกิต 

 

 3.3.1  รายวิชาดานเทคโนโลยี    
0003301 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ขอมูลเบ้ืองตน 
3(2-2-5)    

0003302 เทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับชีวิต
สมัยใหม 

3(3-0-6)    

0003303 การจัดการธุรกิจยคุใหมดวย
คอมพิวเตอร 

3(2-2-5)    

0003304 การจัดการธุรกิจยคุใหมแบบพาณชิย
อิเลก็ทรอนิกสเบ้ืองตน 
 

3(2-2-5)    

0003305 การปฏิบัติงานชางเบ้ืองตนใน
ชีวิตประจําวัน 

3(2-2-5)    

0003306 เทคโนโลยีพ้ืนฐานดานการถายภาพ
และตกแตงภาพ 

3(2-2-5)    

0003307 เทคโนโลยีกับการพัฒนา 3(2-2-5)    

  3.3.2  รายวิชาดานกีฬา   
0003308 การออกกําลังกายเพ่ือคณุภาพชีวิต 3(2-2-5)    
0003309 กิจกรรมเขาจังหวะและกีฬาลีลาศ 3(2-2-5)    
0003310 นันทนาการเพ่ือสุขภาพ 3(2-2-5)    

 
3. หมวดวิชาเฉพาะดาน 

3.1 วิชาชีพครู 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 

2.2.1) วิชาชีพครู 47 หนวยกิต 2.2.1) วิชาชีพครู 40 หนวยกิต 
1 ) รายวิชาชีพครูบังคับ 35 หนวยกิต 1) วิชาชีพครู 28 หนวยกิต 
 1004801 การฝกปฏิบัติการวิชาชีพระหวาง

เรียน 1 
      1(60) 1004491 คุรุนิพนธ                                   1(0-2-1)         

1004802 การฝกปฏิบัติการวิชาชีพระหวาง
เรียน 2 

     1(60) 1011101 คุณธรรม จรยิธรรม จรรยาบรรณ
และจิตวิญญาณความเปนครู       

3(2-2-5) 
 

 1011106 ความเปนครู   3(2-2-5) 1012202 การบริหารการศึกษาและการ
ประกันคณุภาพการศึกษา 

3(2-2-5)     
 

1011107 ปรัชญาการศึกษา    3(2-2-5) 1021201 การพัฒนาหลักสูตร     3(2-2-5)         
1023205 หลักสตูรและการพัฒนาหลักสูตร   3(2-2-5) 1021304 ภาษาเพ่ือการสื่อสาร  3(2-2-5)         
1023303 การจัดการเรยีนรู และการจดัการ 

ช้ันเรียน 
  3(2-2-5) 1022301 วิทยาการจัดการเรยีนรู        3(2-2-5)                  
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1023304 ภาษาและวัฒนธรรม  3(2-2-5) 1032201 นวัตกรรมและเทคโนโลย ี
สารสนเทศ  เพ่ือการสื่อสาร
การศึกษาและการเรียนรู 

3(2-2-5)           

1032101 นวัตกรรมและเทคโนโลยสีารสนเทศ
ทางการศึกษา 

 3(2-2-5) 1042101 การวัดและประเมินผลการเรียนรู       3(2-2-5) 

1052701 จิตวิทยาสําหรับครู  3(2-2-5) 1043101 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการ
เรียนรู                    

3(2-2-5)         

1063303 การประกันคณุภาพการศึกษา 3(2-2-5) 1051201 จิตวิทยาสําหรับครู      3(2-2-5)      
1063304 คุณธรรมจรยิธรรม และจรรยาบรรณ 3(2-2-5)    
1041104 การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู 3(2-2-5)   
1042401 การวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู 3(2-2-5)    
2 ) ฝกประสบการณวิชาชีพ 12 หนวยกิต 2) วิชาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 12 หนวยกิต 
1005801 การปฏิบัติการสอน 1             6(540) 1001801 ปฏิบัตกิารสอนในสถานศึกษา 1                       2(90) 
1005802  การปฏิบัติการสอน  2           6(540) 1002801 ปฏิบัตกิารสอนในสถานศึกษา 2                      2(90) 

   1003801 ปฏิบัตกิารสอนในสถานศึกษา 3                     2(90) 
   1004801 ปฏิบัตกิารสอนในสถานศึกษา 4                    6(290) 

 
3.2 วิชาเอก 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 

กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรพ้ืนฐาน กลุมวิชาเอกเคมี   เรียนไมนอยกวา         41 หนวยกิต 
4011900 ฟสิกสพ้ืนฐานสาํหรับการสอนเคม ี 3(2-2-5) 

4011101 ฟสิกสพ้ืนฐาน 3(3-0-6) 4021094 หลักเคม ี 3(2-2-5) 
4011102 ปฏิบัติการฟสิกสพ้ืนฐาน 1)0-3-2(  4021891 ความปลอดภัยทางเคม ี 2(1-2-3) 
4021101 เคมี 1 3(3-0-6) 4021892 การประยุกตใชคอมพิวเตอร

ในทางเคมี 
2(1-2-3) 

4021102 ปฏิบัติการเคมี 1 1(0-3-2) 4021991 การสรางสื่อและนวัตกรรมทางเคม ี 2(1-2-3) 
4021103 เคมี 2 3(3-0-6) 4022291 เคมีอนินทรีย 3(2-2-5) 
4021104 ปฏิบัติการเคมี 2 1(0-3-2) 4022391 เคมีอินทรีย 3(2-2-5) 
4031101 ชีววิทยาพ้ืนฐาน 3(3-0-6) 4022491 เคมีเชิงฟสิกส 3(2-2-5) 
4031102 ปฏิบัติการชีววิทยาพ้ืนฐาน 1(0-3-2) 4022591 ชีวเคมี 3(2-2-5) 
4091801 คณิตศาสตรสําหรับเคม ี 3(3-0-6) 4022691 เคมีวิเคราะห 3(2-2-5) 
4044201 ดาราศาสตร 1 3(3-0-6) 4023991 การจัดกิจกรรมเคมีบูรณาการ 3(2-2-5) 
4044601 ปฏิบัติการดาราศาสตร 1(0-3-2) 4023992 ภาษาอังกฤษสําหรับการสอนเคม ี 3(2-2-5) 
4053101 วิทยาศาสตรเก่ียวกับโลก 3(3-0-6)   4023993 ระเบียบวิธีวิจยัทางเคม ี 3(2-2-5) 

กลุมวิชาเอกบังคับ 4023995 โครงการวิจัยทางเคม ี 2(0-4-2) 
4024904 โครงการวิจัยทางเคม ี 3(2-2-5) 4031804 ชีววิทยาพ้ืนฐานสําหรับการสอนเคมี   3(2-2-5) 
4022201 เคมอีนินทรีย 1 3(3-0-6)    
4022202 ปฏิบัติการเคมีอนินทรยี 1 1(0-3-2)    
4022203 เคมีอนินทรีย 2  3(3-0-6)    
4022204 ปฏิบัติการเคมีอนินทรยี 2 1(0-3-2) 
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4022301 เคมีอินทรีย 1 3(3-0-6)    

4022302 ปฏิบัติการเคมีอินทรยี 1 1(0-3-2)    
4022303 เคมีอินทรีย 2 3(3-0-6)    
4022304 ปฏิบัติการเคมีอินทรยี 2 1(0-3-2)    
4023501 ชีวเคมี  3(3-0-6)    
4023502 ปฏิบัติการชีวเคมี  1(0-3-2)    
4023402 ปฏิบัติการเคมเีชิงฟสิกส 1 1(0-3-2)    
4022611 เคมีวิเคราะหสําหรับคร ู 3(3-0-6)    
4023601 การวิเคราะหทางเคมโีดยใช

เครื่องมือ 
3(3-0-6)    

4023602 ปฏิบัติการการวิเคราะหทางเคมี
โดยใชเครื่องมือ  

1(0-3-2)    

4024903 สัมมนาเคม ี 1(0-2-1)    
 

กลุมวิชาเอกเลือก  

4024804 เคมีพอลิเมอร  2(2-0-4)    
4023702 กระบวนการอุตสาหกรรมเคม ี             2(2-0-4)    
4023504 เคมีอาหาร 2(2-0-4)    

 4023805    เคมีสภาวะแวดลอม 3(3-0-6)    
4023806 ปฏิบัติการเคมสีภาวะแวดลอม 1(0-3-2)    
4024803 การประยุกตใชคอมพิวเตอรในทางเคมี 2(1-2-3)    
4023304 เคมีผลิตภัณฑธรรมชาต ิ 3(2-2-5)    
4023511 เทคโนโลยีชีวภาพเบ้ืองตน 3(3-0-6)    
4024806 นาโนเคมี  2(2-0-4)    
4022801 ภาษาอังกฤษสําหรับวิทยาศาสตร

และเทคโนโลย ี
2(2-0-4)    

4023203 เคมีชีวอนินทรีย 2(2-0-4)    
4023704 เคมีในชีวิตประจําวัน 2(2-0-4)    
4023705 เคมีเพ่ือสุขภาพและความงาม    2(1-2-3)    
4023802 ความปลอดภัยทางเคม ี 2(2-0-4)    
4024807 พลังงานทดแทนและพลังงาน

ทางเลือก  
2(2-0-4)    

4023001 การจัดการเรยีนรูเคม ี1 3(2-2-5)    
4024001 การจัดการเรยีนรูเคม ี2 3(2-2-5)    
4024002 สื่อการเรียนรูวิชาเคม ี 2(1-2-3)    
4024003 เตรียมปฏิบัติการสอนเคม ี  2(1-2-3)    

วิชาการสอนวิชาเอก    
4023001 การจัดการเรยีนรูเคม ี1 3(2-2-5)    
4024001 การจัดการเรยีนรูเคม ี2 3(2-2-5)    
4024002 สื่อการเรียนรูวิชาเคม ี 2(1-2-3)    
4024003 เตรียมปฏิบัติการสอนเคม ี

 
 2(1-2-3)    
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 4091902 คณิตศาสตรสําหรับการสอน

วิทยาศาสตร 
3(2-2-5)    

   4122952 ดาราศาสตรและอวกาศ 3(2-2-5) 
   4122961 วิทยาศาสตรโลกท้ังระบบ 3(2-2-5) 
 

 
 4123930 การจัดการเรยีนรูวิทยาศาสตร

ระดับประถมศึกษา 
3(2-2-5) 

 
 

 4123931 การจัดการเรยีนรูวิทยาศาสตร
ระดับมัธยมศึกษา 

3(2-2-5) 

 
 

 4123932 การจัดการหองปฏิบัติการ
วิทยาศาสตรสากล 

3(2-2-5) 

   4123982 สะเต็มศึกษา 3(2-2-5) 
   4123970 ไฟฟาและพลังงาน 3(2-2-5) 
 

 
 4123983 การวิจัยเพ่ือพัฒนากระบวน 

การเรยีนรูวิทยาศาสตร 
3(2-2-5) 

 
 

 4123984 สัมมนาวิทยาศาสตรและการ
สอนวิทยาศาสตร 

3(2-2-5) 
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ตารางเปรียบเทียบความสอดคลองของรายวิชากับองคความรูและสมรรถนะ 

รายวิชา 

   
   

   
หน

วย
กติ

   
  

ป 

สมรรถนะหลักท่ี 1 สมรรถนะหลักท่ี 2 สมรรถนะหลักท่ี 3 
สมรรถนะ
หลักท่ี 4 

สมรรถนะหลักท่ี 5 

 1.3 1.4 2.1 . . . 3.1 

3.2
 

3.3
 

3.4
 

3.5 

4.1
 

4.2
 

4.3
 

5.1
 

5.2
 

5.3 5.4 

1.1
 

1.2
 

1.3
.1 

1.3
.2 

1.4
.1 

1.4
.2 

2.1
.1 

2.1
.2 

2.1
.3 

2.1
.4 

2.1
.5 

2.1
.6 

2.1
.7 2.2
 

2.3
 

2.4
 

3.1
.1 

3.1
.2 

3.5
.1 

3.5
.2 

3.5
.3 

5.3
.1 

5.3
.2 

5.4
.1 

5.4
.2 

วิชาเอกบังคับ 
4021094  หลักเคมี 3 1/1                                  

4031101  ชีววิทยาพ้ืนฐาน 3 1/1                                  
4091001  คณิตศาสตรพืนฐานสําหรับ  
             การสอนเคม ี   1/1                                  

4011001  ฟสิกสพ้ืนฐานสําหรับการสอนเคม ี 3 1/2                                  

4021891  ความปลอดภัยทางเคม ี 2 1/2                                  
4021892  การประยุกต ใชคอมพิวเตอร 
              ในทางเคมี 2 1/2                                  

4021991  การสรางสือและนวัตกรรม 
              ทางเคม ี 2 1/2                                  

4022391  เคมีอินทรีย 3 2/1                                  

4022291  เคมีอนินทรีย 3 2/1                                  

4022691  เคมีวิเคราะห 3 2/1                                  

4022491  เคมีเชิงฟสิกส 3 2/2                                   

4022591  ชีวเคมี 3 2/2                                  

4022991  สะเต็มศึกษาสําหรับการสอนเคม ี 3 2/2                                  

4023991  การจัดกิจกรรมเคมีบูรณาการ 3 3/1                                  

4023992  ภาษาอังกฤษสําหรับการสอนเคม ี 3 3/1                                  

4023993  ระเบียบวิธีวิจัยทางเคมี 3 3/1                                  

4023994  สัมมนาทางเคม ี 1 3/2                                  

4023995  โครงการวิจัยทางเคม ี 2 3/2                                  

4023996  การจัดการเรยีนรูเคม ี 3 3/2                                  
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รายวิชา 
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กิต
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4 
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2 
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3 
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3.5 
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1 
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2 
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1 
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1.3
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1.4
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1.4
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2.1
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2.1
.3 

2.1
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2.1
.5 

2.1
.6 

2.1
.7 

3.1
.1 

3.1
.2 

3.5
.1 

3.5
.2 

3.5
.3 

5.3
.1 

5.3
.2 

5.4
.1 

5.4
.2 

            วิชาเอกเลือก 
4023691  การวิเคราะหทางเคมดีวยเคร่ือ 3 3/2 หรือ 4/2                                  

4023391  สเปกโทรสโกปสําหรับ เคมีอนิ 3 3/2 หรือ 4/2                                  

4023692  เคมีเก่ียวกับส ี 3 3/2 หรือ 4/2                                  

4023795  เคมีเครื่องสําอาง 3 3/2 หรือ 4/2                                  

4023792  เคมีและผลิตภัณฑชุมชน 3 3/2 หรือ 4/2                                  

4023791  เคมีในชีวิตประจําวัน 2 3/2 หรือ 4/2                                  

4023392  เคมีผลิตภัณฑธรรมชาติ 3 3/2 หรือ 4/2                                  

4023891  เคมีพอลิเมอร 3  3/2 หรือ 4/2                                  

4023792  เคมีอุตสาหกรรม 3 3/2 หรือ 4/2                                   

4023997  การส่ือสารทางวิทยาศาสตร 3 3/2 หรือ 4/2                                  

4023793  เทคโนโลยีปโตรเคม ี 3 3/2 หรือ 4/2                                  
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สมรรถนะนักศึกษาวิชาชีพครูสาขาวิชาเคมี 

สมรรถนะหลัก สมรรถนะรอง สมรรถนะยอย 
รายวิชา 

เอกบังคับ เอกเลือก 
1. สามารถอธิบายหลักการ 
ทฤษฎี เนื้อหา มโนทัศน และมี
ทักษะปฏิบัติทางคณิตศาสตร
และวิทยาศาสตรพ้ืนฐาน 

1.1 อธิบายหลักการทฤษฎี  เน้ือหา
มโนทัศนทางคณิตศาสตร    
 

 1. ชีววิทยาพ้ืนฐานสําหรับ
การสอนเคม ี

2. ฟสิกสพ้ืนฐาน 
3. คณิตศาสตรพ้ืนฐาน

สําหรับการสอนเคม ี

 

1.2 มีทักษะปฏิบัติทางคณติศาสตร   
1.3 อธิบายหลักการทฤษฎี  เน้ือหา
วิทยาศาสตรพ้ืนฐาน 

1.3.1 อธิบายหลักการทฤษฎี  เน้ือหาชีววิทยา
พ้ืนฐาน 
1.3.2 อธิบายหลักการทฤษฎี  เน้ือหาฟสิกสพ้ืนฐาน 

1.4 มีทักษะปฏิบัติการทาง
วิทยาศาสตรพ้ืนฐาน 

1.4.1 มีทักษะปฏิบัติการทางชีววิทยาพ้ืนฐาน 
1.4.2 มีทักษะปฏิบัติการทางฟสิกสพ้ืนฐาน 

2. สามารถอธิบายหลักการ 
ทฤษฎี เนื้อหา และมีทักษะ
ปฏิบัติการทางเคมี 
โดยบูรณาการขอบขายสาระ 

2.1 อธิบายหลักการ ทฤษฎี เน้ือหา 
เคม ี

2.1.1 อธิบายหลักการ ทฤษฎี เน้ือหาหลักเคม ี
2.1.2 อธิบายหลักการ ทฤษฎี เน้ือหาเคมีอินทรีย 
2.1.3 อธิบายหลักการ ทฤษฎี เน้ือหาเคมีอนินทรีย 
2.1.4 อธิบายหลักการ ทฤษฎี เน้ือหาเคมีเชิงฟสิกส 
2.1.5 อธิบายหลักการ ทฤษฎี เน้ือหาเคมีวิเคราะห 
2.1.6 อธิบายหลักการ ทฤษฎี เน้ือหาชีวเคม ี
2.1.7 อธิบายหลักการ ทฤษฎี เน้ือหาในความ
ปลอดภัยทางเคม ี

1. หลักเคม ี
2. เคมีอินทรีย 
3. เคมีอนินทรีย 
4. เคมีวิเคราะห 
5. เคมีเชิงฟสิกส 
6. ชีวเคม ี
7. ความปลอดภัยทางเคม ี
8. การจัดกิจกรรมเคมี

บูรณาการ 
9. สะเต็มศึกษา 
10. สัมมนาทางเคม ี
11. โครงการวิจัยทางเคม ี
12. การจัดการเรยีนรูเคม ี

1. การวิเคราะหทางเคมดีวย
เครื่องมือ 

2. สเปกโทรสโกปสําหรับเคมี
อินทรีย 

3. เคมีเก่ียวกับส ี
4. เคมีเครื่องสําอาง 
5. เคมีและผลิตภัณฑชุมชน 
6. เคมีในชีวิตประจําวัน 
7. เคมีผลิตภัณฑธรรมชาต ิ
8. เคมีพอลิเมอร 
9. เคมีอุตสาหกรรม 
10. เทคโนโลยีปโตรเคม ี

2.2 มีทักษะปฏิบัติการเคมไีดอยาง
ถูกตอง 

 

2.3 อธิบายหลักการ ทฤษฎี เน้ือหา
ทางเคมีท่ีมีการบูรณาการขอบขาย
สาระ 

 

2.4 อธิบายหลักการ ทฤษฎี เน้ือหา 
เคมีเฉพาะดานหรือเคมีประยุกตได
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สมรรถนะหลัก สมรรถนะรอง สมรรถนะยอย 
รายวิชา 

เอกบังคับ เอกเลือก 
อยางถูกตอง 

3. สามารถออกแบบและจัด
กิจกรรมการเรียนรูเคม ี

3.1 อธิบายรูปแบบการจัดการเรียนรู
ทางเคม ี

3.1.1 อธิบายรูปแบบการจัดการเรียนรูทางเคมีใน
เชิงเน้ือหาและทฤษฎ ี
3.1.2 อธิบายรูปแบบการจัดการเรียนรูทางเคมีใน
เชิงปฏิบัติการ 

1. การประยุกต ใช
คอมพิวเตอรในทางเคม ี

2. การสรางสื่อและ
นวัตกรรมทางเคม ี

3. การจัดกิจกรรมเคมี
บูรณาการ 

4. สะเต็มศึกษา 
5. การจัดการเรยีนรูเคม ี
6. ภาษาอังกฤษสําหรับการ

สอนเคม ี

๑. การสื่อสารทาง
วิทยาศาสตร 

3.2 อธิบายหลักการ และการผลติสื่อ
เพ่ือการจัดการเรยีนรูทางเคม ี

 

3.3 อธิบายหลักการใชภาษาอังกฤษ
สําหรับการสื่อสารเพ่ือใชในการจัดการ
เรียนรู 

 

3.4 สามารถการออกแบบการจัด
กิจกรรมการเรียนรูทางเคม ี

 

3.5 สามารถจัดการเรียนรูเคม ี  
4. สามารถใชภาษา สื่อ และ
เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัด
กิจกรรมการเรียนรูทางเคม ี

4.1 สามารถใชภาษาอังกฤษในการ
สื่อสารเบ้ืองตน  การสบืคนขอมูลและ
แหลงเรียนรู และในชีวิตประจําวัน 

 1. การประยุกต ใชคอมพิว 
เตอรในทางเคม ี

2. การสรางสื่อและ
นวัตกรรมทางเคม ี

3. สะเต็มศึกษา 
4. ระเบียบวิธีวิจยัทางเคม ี
5. สัมมนาทางเคม ี
6. โครงการวิจัยทางเคม ี
7. การจัดการเรยีนรูเคม ี
8. ภาษาอังกฤษสําหรับการ

สอนเคม ี
 

 

1. สเปกโทรสโกปสําหรับเคมี
อินทรีย 

2. เคมีเก่ียวกับส ี
3. เคมีเครื่องสําอาง 
4. เคมีและผลิตภัณฑชุมชน 
5. เคมีในชีวิตประจําวัน 
6. เคมีพอลิเมอร 
7. เคมีอุตสาหกรรม 
8. การสื่อสารทาง

วิทยาศาสตร 
9. เทคโนโลยีปโตรเคม ี

 

4.2 สามารถใชเทคโนโลยีในการสบืคน
และการเลือกใชเทคโนโลยสีําหรับการ
นําไปใชเปนสื่อในการจดัการเรียนรู 

 

4.3 สามารถเลือกใชสื่อในการจัดการ
เรียนรูทางเคม ี
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เอกบังคับ เอกเลือก 
5. มีทักษะดานการวิจัยและ
พัฒนานวัตกรรม 

5.1 อธิบายในหลักการและ
กระบวนการวิจยัทางเคม ี

 1. สะเต็มศึกษา 
2. ระเบียบวิธีวิจยัทางเคม ี
3. โครงการวิจัยทางเคม ี

 

5.2 สามารถจัดทําโครงรางงานวิจัย 
และรายงานการวิจัย 

 

5.3 สามารถประยุกตใชกระบวนการ
ในการทําวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
ทางเคมีสําหรับคร ู

5.3.1 สามารถออกแบบกระบวนการทําวิจัย และ
การพัฒนานวัตกรรม สะเตม็ศึกษาท่ีเก่ียวของกับ
ความกาวหนาทางเคมีและวิทยาศาสตรศึกษา 
5.3.2 สามารถทํางานวิจัย และการพัฒนานวัตกรรม 
สะเต็มศึกษาท่ีเก่ียวของกับความกาวหนาทางเคมี
และวิทยาศาสตรศึกษา 

5.4 สามารถประยุกตใช
กระบวนการวิจยัในการจัดการเรียนรู 

5.4.1 สามารถประยุกตใชกระบวนการวิจัยในการ
จัดการเรียนรูในช้ันเรียน 
5.4.2 สามารถประยุกตใชกระบวนการวิจัยในการ
ออกแบบโครงงานเคมีและวิทยาศาสตรในโรงเรยีน 
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