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 มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณีเปนสถาบันการศึกษาท่ีทําหนาท่ีผลิตบัณฑิตครูอยางตอเนื่อง
มาตั้งแตปพ.ศ. 2515 ดังนั้นหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตของมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณีจึงเปน
หลักสูตรท่ีมีการปรับปรุงและพัฒนาอยางตอเนื่องดวยเชนกัน 
 ปจจุบันถือเปนอีกหนึ่งพัฒนาการหนึ่งของหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาภาษาอังกฤษ
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณีท่ีไดดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรใหเปนไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติของคณะอนุกรรมการดานมาตรฐานการอุดมศึกษาสํานักงานคณะกรรมการ
อุดมศึกษาและเปนไปตามมาตรฐานวิชาชีพของคุรุสภา 
 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาภาษาอังกฤษ (4ป) หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ. 2562 ฉบับนี้
ปรับปรุงมาจากหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาภาษาอังกฤษ (5ป) หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ. 2559
ซ่ึงคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรหวังเปนอยางยิ่งวาหลักสูตรนี้จะชวยพัฒนาบุคลากรของชาติใหมี
ความรูความสามารถและมีศักยภาพในการประกอบวิชาชีพครูไดอยางมีประสิทธิภาพ 
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5.5 ความรวมมือกับสถาบันอ่ืน  
เปนหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี โดยพัฒนารวมกับมหาวิทยาลัยราชภฏั
38 แหง 

5.6 การใหปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษา 
ใหปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 
 

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร  
☑ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 

เริ่มใชหลักสูตรนี้ตั้งแตภาคการศึกษาท่ี 1 ปการศึกษา 2562 
☑ สภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณีเห็นชอบในการนําเสนอหลักสูตรตอสภา

มหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งท่ี 2/2562 เม่ือวันท่ี 22 เดือนกุมภาพันธ พ.ศ. 2562 
☑ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณีอนุมัติหลักสูตรในการประชุม ครั้งท่ี 3/2562 เม่ือวันท่ี 

11 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2562 
☑  สภามหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณีอนุมัติใหแกไขรายชื่ออาจารยประจําหลักสูตรในการ

ประชุม ครั้งท่ี 5/2564 เม่ือวันท่ี 7 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2564 
 

7. ความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน 

หลักสูตรมีความพรอมเผยแพรคุณภาพและมาตรฐาน ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี 
สาขาครุศาสตรและสาขาศึกษาศาสตร (หลักสูตรสี่ป) พ.ศ. 2562 ในปการศึกษา 2564 
 

8. อาชีพท่ีสามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา 
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8.2 นักวิชาการทางดานการศึกษา 
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8.4 พนักงานในบริษัทของตางประเทศท้ังภาครัฐและเอกชน 
8.5 ธุรกิจสวนตัวดานการศึกษา
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10.  สถานท่ีจัดการเรียนการสอน  
      มหาวิทยาลัยราชภฏัรําไพพรรณี 
 
11.  สถานการณภายนอกหรือการพัฒนาท่ีจําเปนตองนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร  

11.1 สถานการณหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ  
ปจจุบันการพัฒนาทางเศรษฐกิจของโลกมีการแขงขันกันสูง ดังนั้นประเทศไทยถือเปน

ประเทศหนึ่งท่ีเปนสมาชิกของอาเซียนซ่ึงเปนภูมิภาคท่ีมีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอยางรวดเร็ว
และเปนตัวอยางของการรวมตัวของกลุมประเทศท่ีมีพลังตอรองในเวทีการเมืองและเศรษฐกิจระหวาง
ประเทศท้ังนี้ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน มีวัตถุประสงคเพ่ือทําใหภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตมี
ความม่ันคง ม่ังค่ังและสามารถแขงขันกับภูมิภาคอ่ืนๆ ได โดย (1) มุงใหเกิดการไหลเวียนอยางเสรีของ
สินคา บริการ การลงทุน เงินทุนการพัฒนาทางเศรษฐกิจ และการลดปญหาความยากจน และความ
เหลื่อมล้ําทางสังคม (2) ทําใหอาเซียนเปนตลาดและฐานการผลิตเดียว (Single Market and 
Production Base) โดยจะริเริ่มกลไกและมาตรการใหมๆ ในการปฏิบัติตามขอริเริ่มทางเศรษฐกิจท่ีมี
อยูแลว (3) ใหความชวยเหลือแกประเทศสมาชิกใหมของอาเซียนเพ่ือลดชองวาง การพัฒนาและชวย
ใหประเทศเหลานี้เขารวมกระบวนการรวมตัวทางเศรษฐกิจของอาเซียน (4) สงเสริมความรวมมือ                
ในนโยบายการเงินและเศรษฐกิจมหภาค ตลาดการเงินและตลาดทุนการประกันภัยและภาษีอากร 
การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและการคมนาคม พัฒนาความรวมมือดานกฎหมาย การเกษตร พลังงาน 
การทองเท่ียว การพัฒนาทรัพยากรมนุษยโดยการยกระดับการศึกษาและการพัฒนาฝมือแรงงาน 

โดยท่ัวไปวาการพัฒนาเศรษฐกิจใหบรรลุผลสําเร็จตามวัตถุประสงคของประชาคม
อาเซียน ประเทศไทยตองพัฒนาบุคคลผูเปนสมาชิกของสังคมใหมีการศึกษาท่ีดี มีการตั้งเปาหมายท่ี
จะพัฒนาแนวคิดกิจกรรมและการจัดการศึกษารวมกันในภูมิภาคบนรากฐานภูมิปญญาระดับชาติและ
ภูมิภาคและเพ่ือปองกันสภาพไมสมดุลจากการไหลบาเพียงดานเดียวของกระแสโลกาภิวัตนจาก
ตะวันตก จึงตองเนนการขับเคลื่อนประชาคมอาเซียนท้ัง 3 เสาหลักสะทอนการจัดการศึกษาแบบ
เชื่อมโยง การหลอมรวมความหลากหลายบนพ้ืนฐานของเอกลักษณและความแตกตางการพัฒนาและ
ประสานความรวมมือและแลกเปลี่ยนวิชาการระหวางชาติในภูมิภาคบนพ้ืนฐานของประโยชนรวมกัน
ท้ังในกรอบซีมีโออาเซียนและยูเนสโกจะทําใหบุคคลท่ีไดรับการศึกษาในยุคใหมนี้ดํารงตนอยูในสังคม
ระบบเศรษฐกิจแบบนี้ไดเพ่ือใหทันตอการเปลี่ยนแปลงดังกลาวขางตน 

11.2 สถานการณหรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
ปจจุบันประชาคมอาเซียนมีจุดมุงหมายในการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 

สงเสริมการใชทรัพยากรธรรมชาติอยางยั่งยืน และเสริมสรางอัตลักษณทางวัฒนธรรมของอาเซียน 
โดยมีแผนปฏิบัติการประชาสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนซ่ึงครอบคลุมความรวมมือในหลายสาขา เชน 
ความรวมมือดานการปราบปรามยาเสพติด การพัฒนาชนบท การขจัดความยากจน สิ่งแวดลอม
การศึกษา วัฒนธรรม สตรี สาธารณสุข โรคเอดส และเยาวชน เปนตน เปนกลไกสําคัญเพ่ือการบรรลุ
จุดมุงหมายของประชาคมนี้ และรองรับการเปนประชาคมซ่ึงเนนใน 4 ดาน ไดแก (1) การสราง
ประชาคมแหงสังคมท่ีเอ้ืออาทร (2) แกไขผลกระทบตอสังคมอันเนื่องมาจากการรวมตัวทางเศรษฐกิจ(3) 
สงเสริมความยั่งยืนของสิ่งแวดลอมและการจัดการดูแลสิ่งแวดลอมอยางถูกตอง และ (4) สงเสริม
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ความเขาใจระหวางประชาชนในระดับรากหญา การเรียนรูประวัติศาสตรและวัฒนธรรม รวมท้ัง                  
การรับรูขาวสารซ่ึงเปนรากฐานท่ีจะนําไปสูการเปนประชาคมอาเซียนเม่ือเปนเชนนี้บุคคลผูมีหนาท่ี
เก่ียวของ กับการจัดการศึกษาจะตองมีความรูความสามารถในการยกระดับคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน สงเสริมการใชทรัพยากรธรรมชาติอยางยั่งยืน และเสริมสรางอัตลักษณทางวัฒนธรรมของ
ท่ีดีงามของไทย 

11.3 สถานการณดานมาตรฐานวิชาชีพ 
ปจจุบันนโยบายของรัฐบาล เนนการปฏิรูปครู ยกฐานะใหเปนวิชาชีพชั้นสูงอยางแทจริง 

โดยปฏิรูประบบการผลิตครูใหมีคุณภาพทัดเทียมกับนานาชาติ สรางแรงจูงใจใหคนเรียนดี และมี
คุณธรรมเขาสูวิชาชีพครู ปรับปรุงระบบเงินเดือนและคาตอบแทนครู พัฒนาระบบความกาวหนา ของ
ครูโดยใชการประเมินเชิงประจักษท่ีอิงขีดความสามารถและวัดสัมฤทธิผลของการจัดการศึกษาเปน
หลัก จัดระบบการศึกษาและฝกอบรมเพ่ือพัฒนาคุณภาพครูอยางตอเนื่อง โดยเฉพาะอยางยิ่งการ
พัฒนาครูในดานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ พัฒนานวัตกรรม
และเทคโนโลยีทางการศึกษาในดานหลักสูตรและการเรียนการสอนใหกาวหนาและกาวไกลเพ่ือนํา
ประเทศไทยไปสูการเปนประชาคมอาเซียนอยางสมบูรณ โดยสรางความพรอมและความเขมแข็ง
ทางดานการศึกษา เศรษฐกิจสังคม ตลอดจนวัฒนธรรม วิทยาศาสตร และภาษาเปนตน 

 
12. ผลกระทบจาก ขอ 11 ตอการพัฒนาหลักสูตรและความเก่ียวของกับพันธกิจของ
มหาวิทยาลัย 

12.1 การพัฒนาหลักสูตร 
ผลกระทบจากสถานการณภายนอก การพัฒนาหลักสูตรจะมุงเนนผลิตครูในมิติใหมท่ีเนน

ผลลัพธการเรียนรูใหเปนบัณฑิตครูท่ีมีคุณภาพ ใหมีศักดิ์ศรีความเปนครูตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพครู
ซ่ึงเปนวิชาชีพชั้นสูงท่ีมีความสามารถในการจัดการเรียนรูและพัฒนาผูเรียนใหเปนคนดี คนเกง ใฝรู
เปนครูดี ครูเกง มีความรู และใฝรู มีทักษะ ความเชี่ยวชาญและประสบการณวิชาชีพ มีเจตคติท่ีดีตอ
วิชาชีพ มีคุณธรรมและเปนผูมีจริยธรรมประพฤติปฏิบัติตามจรรยาบรรณแหงวิชาชีพ สามารถทํางาน
รวมกับผูอ่ืนไดอยางมีประสิทธิภาพ มีคุณภาพตรงตามมาตรฐานวิชาชีพ และสมรรถนะทางการศึกษา
ท่ีเหมาะสมกับการเปนวิชาชีพชั้นสูง มีความรอบรูและรูเทาทันการเปลี่ยนแปลง สามารถเรียนรูและ
พัฒนาตนเองไดอยางยั่งยืน สามารถสรางความเชื่อม่ันศรัทธาในคุณภาพของการประกอบวิชาชีพ 
ดังนั้นหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต จะเตรียมความพรอมใหกับสถานศึกษา เพ่ือใหมีครูท่ีมีศักยภาพท่ีจะ
พัฒนาเด็กและเยาวชนใหมีคุณลักษณะอันพึงประสงคดังกลาวและเพ่ือใหสนองตอบตอการแกไข
ปญหาการขาดแคลนครู โดยเนนการพัฒนาบัณฑิตใหมีศักยภาพในการจัดการเรียนการสอนตั้งแตข้ัน
พ้ืนฐาน มีความสามารถในการใชภาษาเพ่ือการสื่อสาร ท้ังทางดานสังคม ธุรกิจและศิลปวัฒนธรรม 

12.2 ความเกี่ยวของกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย 
เพ่ือสนับสนุนใหมหาวิทยาลัยราชภัฏ เปนสถาบันอุดมศึกษาชั้นนําและพัฒนาทองถ่ิน 

สถานการณภายนอกหรือการพัฒนาท่ีจําเปนตองนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตรจึงสอดคลอง
กับพันธกิจของมหาวิทยาลัยและภาระหนาท่ีของมหาวิทยาลัย ดังนี้ 
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12.2.1 แสวงหาความจริงเพ่ือมุงสูความเปนเลิศทางวิชาการ บนพ้ืนฐานของภูมิปญญา
ทองถ่ิน ภูมิปญญาไทย และภูมิปญญาสากล 

12.2.2 ผลิตบัณฑิตท่ีมีความรูคูคุณธรรม สํานึกในความเปนไทย มีความรักและผูกพันตอ
ทองถ่ิน อีกท้ังสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต ในชุมชนเพ่ือชวยใหคนในทองถ่ินรู เทาทันการ
เปลี่ยนแปลง การผลิตบัณฑิตดังกลาวจะตองใหมีจํานวนและคุณภาพสอดคลองกับแผนการผลิต
บัณฑิตของประเทศ 

12.2.3 เสริมสรางความรูความเขาใจในคุณคา ความสํานึก และความภูมิใจ ในวัฒนธรรม
ของทองถ่ินและของชาติ 

12.2.4 เสริมสรางความเขมแข็งของวิชาชีพครู ผลิตและพัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษา
ใหมีคุณภาพและมาตรฐานท่ีเหมาะสมกับการเปนวิชาชีพชั้นสูง 

 
13. ความสัมพันธกับหลักสูตรอ่ืนท่ีเปดสอนในคณะ/สาขาวิชาอ่ืนของมหาวิทยาลัย  

13.1 กลุมวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ท่ีเปดสอนโดยคณะ/สาขาวิชา/หลักสูตรอ่ืน  
☑หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
☑หมวดวิชาเฉพาะ 
☑หมวดวิชาเลือกเสรี 

13.2 กลุมวิชา/รายวิชาในหลักสูตรท่ีเปดสอนใหสาขาวิชา/หลักสูตรอ่ืนมาเรียน  
รายวิชาท่ีเปดสอนในหลักสูตร นักศึกษาตางคณะสามารถเลือกเรียนเปนวิชาเลือกเสรีได 

13.3 การบริหารจัดการ  
13.3.1 แตงต้ังผูประสานงานรายวิชาทุกวิชาเพ่ือทําหนาท่ีประสานงานกับสาขา/คณะ 

อาจารยผูสอนและนักศึกษาในการพิจารณาขอกําหนดรายวิชาการจัดการเรียนการสอนและ    การ
ประเมินผลการดําเนินการ 

13.3.2 มีคณะกรรมการประจําหลักสูตร ทําหนาท่ีกํากับดูแล โดยประสานงานกับสํานัก
สงเสริมวิชาการและงานทะเบียนเพ่ือประสานการจัดตารางสอน ตารางสอบ ปฏิทินวิชาการ และ
ควบคุมการดําเนินการเก่ียวกับกระบวนการจัดการเรียนการสอนเพ่ือใหเปนไปตามขอกําหนดรายวิชา 
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หมวดที ่2 ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร 

 

1.ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงคของหลักสูตร 
1.1 ปรัชญา 

ผลิตครูสอนภาษาอังกฤษท่ีมีคุณภาพสูงมีความเชี่ยวชาญ มีความรูคูคุณธรรม สามารถบูรณา
การความรู ทักษะ เจตคติ คุณธรรม และจริยธรรมแหงวิชาชีพไปสูการจัดการศึกษาและพัฒนาครู ใหเปน
คนดีมีสติปญญา ความสามารถ และอยูรวมกับบุคคลอ่ืนไดอยางมีความสุข รูเทาทันการเปลี่ยนแปลง
และสามารถเผชิญปญหาหรือวิกฤติไดดวยสติปญญาพรอมใหบริการวิชาชีพอยางมีคุณภาพ 

1.2 ความสําคัญ   
เนื่องดวยปจจุบัน ภาษาอังกฤษเปนภาษาสากลท่ีมีความจําเปนจําเปนเพ่ือใชในการ

ติดตอสื่อสาร และรับรูขอมูลไดอยางท่ัวถึงสงผลใหปจจุบันอาชีพครูภาษาอังกฤษถือวา มีความสําคัญ
อยางยิ่ง วิชาชีพครูเปนวิชาชีพชั้นสูงท่ีมีบทบาทสําคัญยิ่งในการเตรียมเยาวชนของชาติใหเปนผูสราง
สรรคสังคมใหยั่งยืน การเตรียมครูกอนประจําการจึงเปนกระบวนการท่ีมีความสําคัญและจําเปนตอง
ใหความสําคัญในการควบคุมดูแลและพัฒนาคุณภาพอยางสมํ่าเสมอและตอเนื่อง เพ่ือใหสถาบันผลิต
ครูสามารถพัฒนาครูใหมีความรูและความเชี่ยวชาญในศาสตรควบคูไปกับการมีความรูและสมรรถนะ
ในการปฏิบัติงานและมีความรักและศรัทธาในวิชาชีพ คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 
ในฐานะสถาบันผลิตครู ไดตระหนักถึงความสําคัญของการพัฒนาครู จึงไดมีการปรับปรุงและพัฒนา
หลักสูตรผลิตครูอยางตอเนื่อง เพ่ือใหสอดคลองกับความเปลี่ยนแปลงของสังคม และทิศทางการ
พัฒนาของประเทศ 

1.3 วัตถุประสงค  
 เพ่ือใหผูเขารับการศึกษามีคุณลักษณะ ดังนี้ 

1.3.1 เปนผูท่ีมีความรูความสามารถในดานการสอน สามารถประยุกตใชองคความรูในการ
ปฏิบัติงานไดอยางสอดคลองกับสภาพสังคม วัฒนธรรม และเศรษฐกิจของประเทศ 

1.3.2 เปนผูมีความรูความสามารถในการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนาหลักสูตร
ทางดาน การเรียนการสอนการสอนท่ีจะสงผลใหครู มีความรูความสามารถ สมรรถนะ และ
คุณลักษณะอันพึงประสงคของการศึกษาของชาติ 
 1.3.3 เปนผูท่ีมีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพครู มีความรับผิดชอบสูงตอ
วิชาการและวิชาชีพ มีความอดทน ใจกวาง และมีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรูพรอมท่ีจะ
ประกอบวิชาชีพครู อยางมีคุณภาพ และเปนไปตามสมรรถนะและมาตรฐานวิชาชีพครู 
 1.3.4 ความรอบรูดานการจัดการเรียนการสอน สามารถประยุกตความเขาใจอันถองแทใน
ทฤษฎีและระเบียบวิธีการศึกษาวิจัย เพ่ือสรางความรูใหมสําหรับการประกอบวิชาชีพหรือการศึกษา
ในระดับสูงข้ึนในอนาคต 

1.3.5 มีศักยภาพท่ีจะพัฒนางานในหนาท่ี และเสนทางวิชาชีพใหมีความกาวหนาเปนผูนําทาง
วิชาการ สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงานหนาท่ีครูไดอยางเหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพ 
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2. แผนพัฒนาปรับปรุง 
แผนการพัฒนา/เปล่ียนแปลง กลยุทธ หลักฐาน/ตัวบงช้ี 

1. แผนปรับปรุงหลกัสตูร 
ครุศาสตรบัณฑิต ใหมี 
มาตรฐานไมต่ํากวาท่ี สกอ.  
และคุรุสภา กําหนด 
 

1. พัฒนาหลักสูตรโดยมีพ้ืนฐาน 
จากแผนพัฒนาการศึกษา 
แหงชาติและมาตรฐาน 

วิชาชีพและจรรยาบรรณ
ของวิชาชีพของบุคลากร
ทางการศึกษา  

2. ติดตามประเมินหลักสูตร 
อยางสมํ่าเสมอ 

1. เอกสารปรับปรุงหลักสูตร 
2. รายงานผลการประเมิน 
หลักสูตร 
 

2. แผนปรับปรุงหลกัสตูร 
ครุศาสตรบัณฑิตสาขาวิชา    
ภาษาอังกฤษใหสอดคลอง 
กับความเปลี่ยนแปลงทาง 
สังคม เศรษฐกิจ การเมือง    
และความกาวหนาทาง 
วิชาการ 
 

1. ติดตามความเปลี่ยนแปลงใน 
สังคม และวิชาการอยาง 
สมํ่าเสมอ 
 

1. รายงานความพึงพอใจ 
ของผูใชบัณฑิต 
2. แผนปรับปรุงหลกัสตูรท่ี 
สอดคลองกับความ 
เปลี่ยนแปลงทางสังคม  
เศรษฐกิจการเมืองและ 
ความกาวหนาทางวิชาการ 
ซ่ึงประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิ 
ท้ังภายในและภายนอก 

3. แผนพัฒนาบุคลากร 
ดานการเรียนการสอน และ   
บริการวิชาการใหมีความรู  
สมรรถนะและเจตคติท่ี 
ทันสมัย และเหมาะสมตาม 
มาตรฐานและจรรยาบรรณ 
ของวิชาชีพ 
 

1. สนับสนุนบุคลากรดาน 
การเรียนการสอนใหทํางาน 
บริการแกองคกรภายนอก 
2. พัฒนาทักษะการจัดการ 
เรียนรูของบุคลากรดาน 
การเรียนการสอนใหมี 
นวัตกรรมการจัดการเรียนรูท่ี 
มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

1. ปริมาณงานบริการ  
วิชาการตอบุคลากร 
ดานการเรียนการสอน 
ในหลักสูตร 
2. ความพึงพอใจของผูเรียน   
ตอประสิทธิภาพการจัด 
การเรียนรู 
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หมวดที ่3 ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสรางของหลักสูตร 
 
1.  ระบบการจัดการศึกษา 

1.1 ระบบ  
ระบบทวิภาค โดยหนึ่งปการศึกษาแบงออกเปน 2 ภาคการศึกษาปกติ แตละภาคการศึกษา

ไมนอยกวา 15 สัปดาห  
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูรอน  

ไมมี  
1.3 การเทียบเคียงหนวยกิตในระบบทวิภาค 

ไมมี 
 

2.  การดําเนินการหลักสูตร 
2.1 วัน-เวลาในการดําเนินการเรยีนการสอน  

ในเวลาราชการ เริ่มเปดการเรียนการสอนในภาคการศึกษาท่ี 1 ปการศึกษา 2562 
ภาคการศึกษาท่ี 1 เดือนสิงหาคม ถึง เดือนพฤศจิกายน 
ภาคการศึกษาท่ี 2 เดือนมกราคม ถึง เดือนเมษายน 

2.2 คุณสมบัติของผูเขาศึกษา  
เปนผูสําเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา มีคานิยมเจคติท่ีดีและคุณลักษณะ

ท่ีเหมาะสมกับวิชาชีพครู สอบผานการสอบวัดคุณลักษณะความเปนครู และผานเกณฑของสํานักงาน
คณะกรรมการการ อุ ดม ศึกษาและ / ห รื อ เ ป น ไปตามระ เบี ยบข อบั ง คับกา ร คัด เ ลื อ ก  
ซ่ึงสถาบันอุดมศึกษาเปนผูกําหนด 

2.3 ปญหาของนักศึกษาแรกเขา  
2.3.1 การปรับตัวในการเรียนระบบอุดมศึกษา ซ่ึงเปนระบบเนนการเรียนรูและควบคุมตนเอง 
2.3.2 นักศึกษาแรกเขามีพ้ืนฐานความรูในระดับท่ีแตกตางกัน อาจเกิดการไดเปรียบ

เสียเปรียบทางการศึกษา 
2.4 กลยุทธในการดําเนินการเพ่ือแกไขปญหา / ขอจํากัดของนักศึกษาในขอ 2.3 

2.4.1 จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหมท้ังในระดับมหาวิทยาลัย คณะ และสาขาวิชา จัดประชุม
ผูปกครอง จัดระบบการปรึกษา แนะแนว โดยมีอาจารยท่ีปรึกษาและฝายกิจการนักศึกษาดูแล
ประสานงานกับคณาจารยผูสอน และผูปกครองในกรณีท่ีมีปญหา 

2.4.2 จัดใหมีการสอบวัดระดับความสามารถพ้ืนฐานตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนดสําหรับ
นักศึกษาแรกเขาทุกคน กรณีท่ีนักศึกษา สอบวัดระดับไดคะแนนไมเปนไปตามท่ีคณะกําหนด 
นักศึกษาตองลงทะเบียนเรียน วิชาปรับพ้ืนฐาน 
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2.5  แผนการรับนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษา  

จํานวนนักศึกษา จํานวนนักศึกษาแตละปการศึกษา 
2562 2563 2564 2565 2566 หมายเหตุ 

ชั้นปท่ี 1 30 30 30 30 30  
ชั้นปท่ี 2 - 30 30 30 30  
ชั้นปท่ี 3 - - 30 30 30  
ชั้นปท่ี 4 - - - 30 30  

 30 60 90 120 120  

คาดวาจะสําเร็จการศึกษา - - - 30 30  

 
2.6  งบประมาณตามแผน 

2.6.1 งบประมาณรายรับ (หนวย บาท) 

หมวดเงิน 
ปงบประมาณ 

2562 2563 2564 2565 2566 หมายเหตุ 
1. คาลงทะเบียน 900,000 1,800,000 2,700,000 3,600,000 4,500,000  

2. เงินอุดหนุนจากรัฐบาล      

   2.1 งบบุคลากร 1,500,000 1,575,000 1,653,750 1,736,438 1,823,252  
   2.2 งบดําเนินการ 21,000 42,000 63,000 84,000 105,000  
   2.3 งบลงทุน         

        2.3.1 อาคาร 
ท่ีดิน สิ่งกอสราง 

460,000 460,000 460,000 460,000 460,000  

        2.3.2 คาครุภัณฑ 100,000 100,000 50,000 50,000 50,000  
รวมรายรับ 2,981,000 3,977,000 4,926,750 5,930,438 6,938,525  
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2.6.2 งบประมาณรายจาย (หนวย บาท) 

หมวดเงิน 
ปงบประมาณ 

2562 2563 2564 2565 2566 หมายเหต ุ
1. งบบุคลากร 1,500,000 1,575,000 1,653,750 1,736,438 1,823,252  
2. งบดําเนินการ        

   2.1 คาตอบแทน 4,800 9,600 14,400 19,200 24,000  
   2.2 คาใชสอย 15,000 30,000 45,000 60,000 75,000  
   2.3 คาวัสดุ 21,000 42,000 63,000 84,000 105,000  

   2.4 คา
สาธารณูปโภค 

72,000 72,000 72,000 72,000 72,000  

3. งบลงทุน        
   3.1 คาท่ีดิน
ส่ิงกอสราง 

460,000 460,000 460,000 460,000 460,000  

   3.2 คาครุภัณฑ 100,000 100,000 50,000 50,000 50,000  
4. เงินอุดหนุน        
   4.1 การทําวิจัย 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000  
   4.2 การบริการ
วิชาการ 

25,000 25,000 25,000 25,000 25,000  

รวมรายจาย 2,247,800 2,363,600 2,433,150 2,556,638 2,684,252  
 

ประมาณการคาใชจายตอหัวตอป (สูงสุด) 24,000 บาท/คน/ป 
2.7  ระบบการศึกษา  

ระบบการศึกษาเปนแบบชั้นเรียนและเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี
ดังตอไปนี้ 

2.7.1 ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี วาดวย การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี 
พ.ศ. 2562 

2.7.2 ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี วาดวย การจัดการศึกษาระดับปริญญาตร ี
(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 256 

 
2.8 การเทียบโอนหนวยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนขามสถาบันอุดมศึกษา 

เปนไปตามระเบียบ/ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ดังตอไปนี้ 
2.8.1 ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี วาดวย การเทียบโอนผลการเรียนระดับ            

ปริญญาตรี พ.ศ. 2561 
2.8.2 ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี วาดวย การเทียบโอนผลการเรียนระดับ    

ปริญญาตรี (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2562 
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2.8.3 ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี วาดวย การเทียบโอนผลการเรียนจาก
การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย เขาสูการศึกษาในระบบตามหลักสูตรของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี พ.ศ. 2560 

2.8.4 ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี วาดวย การเทียบโอนผลการเรียนระดับ
ปริญญาตรี ในกรณีการไปศึกษาหรือการฝกประสบการณวิชาชีพหรือสหกิจศึกษาใน
สถาบันอุดมศึกษาตางประเทศหรือหนวยงานตางประเทศหรือสถานประกอบการตางประเทศ พ.ศ. 
2561 

2.8.5 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการเทียบโอนผลการ
เรียนระดับปริญญาตรี  พ.ศ. 2561 

2.8.6 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี เรื่องการจัดหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปสําหรับ
ปริญญาตรี (ตอเนื่อง) พ.ศ. 2560 
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2) หมวดวิชาเฉพาะดาน จํานวนไมนอยกวา 103 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 

 

    2.1.2) วิชาฝกประสบการณวิชาชีพครู 
 บังคับเรียน จากรายวิชาตอไปนี ้ 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)กลุมวิชาเอก 63 หนวยกิต 

2.2.1) วิชาเอกบังคับบังคับเรียนไมนอยกวา     42       หนวยกิต 
 

รหัส ช่ือวิชา น(ท-ป-ศ) 
1121101 การฟงและการพูดสําหรับครูภาษาอังกฤษ 3(2-2-5) 
1121102 หลักภาษาสําหรับครูภาษาอังกฤษ 3(2-2-5) 
1121201 ภาษาศาสตรและเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการสอนภาษาอังกฤษ 3(2-2-5) 
1121203 การอานเพ่ือการคิดวิเคราะหสําหรับครูภาษาอังกฤษ 3(2-2-5) 
1122101 สัทศาสตรและสัทวิทยาสําหรับครูภาษาอังกฤษ 3(2-2-5) 
1122102 วรรณกรรมเพ่ือการสอนภาษาอังกฤษ 3(2-2-5) 
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รหัส ช่ือวิชา น(ท-ป-ศ) 
1122103 ไวยากรณข้ันสูงสําหรับครูภาษาอังกฤษ 3(2-2-5) 
1122201 การแปลสําหรับครูภาษาอังกฤษ 3(2-2-5) 
1122202 การพัฒนาสื่อและนวัตกรรมการเรียนรูภาษาอังกฤษ 3(2-2-5) 
1122203 การเขียนเชิงวิชาการสําหรับครูภาษาอังกฤษ 3(2-2-5) 
1123103 การจัดการเรียนรูภาษาอังกฤษสําหรับผูเรียนในศตวรรษท่ี 21 3(2-2-5) 
1124201 การบูรณาการการอานเชิงวิชาการกับการพัฒนาองคกรวิชาชีพของ

ครูภาษาอังกฤษ 
3(2-2-5) 

1124202 วัฒนธรรมโลกสําหรับครูภาษาอังกฤษ 3(2-2-5) 
1124203 ภาษาอังกฤษเพ่ือการทดสอบมาตรฐาน 3(2-2-5) 

รวมหนวยกิต 42 

  

2.2.2) วิชาเอกเลือกบังคับเรียนไมนอยกวา    21         หนวยกิต 

รหัส ช่ือวิชา น(ท-ป-ศ) 
1121103 การเขียนอนุเฉท 3(2-2-5) 
1121202 การจัดการชั้นเรียนภาษาอังกฤษ 3(2-2-5) 
1123101 หลักสูตรและการจัดการเรียนรูภาษาอังกฤษ 3(2-2-5) 
1123102 การวัดและประเมินผลการเรียนรูภาษาอังกฤษ 3(2-2-5) 
1123201 การวิจัยทางการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 3(2-2-5) 
1123202 การจัดการเรียนรูเพ่ือพัฒนาทักษะการคิดดวยวรรณกรรมสําหรับเด็ก 3(2-2-5) 
1123203 สัมมนาการสอนภาษาอังกฤษ 3(2-2-5) 

รวมหนวยกิต 21 

 

3) หมวดวิชาเลือกเสรี จํานวนไมนอยกวา      6 หนวยกิต 
ใหเลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรของมหาวิทยาลัย โดยไมซํ้ากับรายวิชาท่ีเคยเรียน

มาแลวและตองไมเปนรายวิชา ท่ีกําหนดใหเรียนโดยไมนับหนวยกิตรวมในเกณฑการสําเร็จหลักสูตรของ
สาขาวิชานี้ 
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 หมายเหตุ ความหมายของเลขรหัสรายวิชา 
  รหัสรายวิชาประกอบดวยตัวเลข 7 ตัว 

  หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 

  หมวดวิชาเฉพาะดาน 

  วิชาชีพครู 
  100xxxx   หมายถึง   วิชาในหมวดฝกประสบการณวิชาชีพครู 
  101xxxx   หมายถึง   วิชาในหมวดพ้ืนฐานวิชาชีพครู 
  102xxxx   หมายถึง   วิขาในหมวดหลักสูตรและการจัดการเรียนรู 
  103xxxx   หมายถึง   วิชาในหมวดภาษาและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  104xxxx   หมายถึง   วิชาในหมวดทดสอบ วัดผล และวิจัยทางการศึกษา 
  105xxxx   หมายถึง   วิชาในหมวดจิตวิทยาการศึกษา 
  106xxxx   หมายถึง   วิชาในหมวดบริหารการศึกษา 

วิชาเอก 

เลขลําดับท่ี 1-3 (112) หมายถึง   วิชาในหมวดวิชาเฉพาะดานภาษาอังกฤษ 
เลขลําดับท่ี 4             หมายถึง ระดับความยากงาย หรือ ระดับชั้นป 
เลขลําดับท่ี 5         หมายถึง   ภาคการศึกษา 

  เลขลําดับท่ี 6-7  หมายถึง ลําดับวิชาในภาคการศึกษานั้น 
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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) 

1021304 ภาษาเพ่ือการสื่อสาร 3 
1011101 คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และจิต

วิญญาณความเปนครู 
3 

หมวดวิชาเฉพาะดาน 1121101 การฟงและการพูดสําหรับครูภาษาอังกฤษ 3 
(วิชาเอก) 1121102 หลักภาษาสําหรับครูภาษาอังกฤษ 3 

หมวดวิชาเฉพาะดาน 
(วิชาเอกเลือก) 

1121103 การเขียนอนุเฉท 3 

รวมหนวยกิต 21 

 

 

 

ช้ันปท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 

หมวดวิชา รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต 

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 0002325 พลเมืองท่ีเขมแข็ง 3 
หมวดวิชาเฉพาะดาน

(วิชาชีพคร)ู 
1051201 จิตวิทยาสําหรับครู 3 
1021201 การพัฒนาหลักสูตร 3 

 1001801 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 2 
หมวดวิชาเฉพาะดาน 

(วิชาเอก) 
1121201 ภาษาศาสตรและเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการสอน

ภาษาอังกฤษ 
3 

 1121203 การอานเพ่ือการคิดวิเคราะหสําหรับครู
ภาษาอังกฤษ 

3 

หมวดวิชาเฉพาะดาน 
(วิชาเอกเลือก) 

1121202 การจัดการชั้นเรียนภาษาอังกฤษ 3 

รวมหนวยกิต 20 
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ช้ันปท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 1 

หมวดวิชา รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต 

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 0001105 การใชภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 3 
 0003208 การคิดเชิงเหตุผล 3 

หมวดวิชาเฉพาะดาน 
(วิชาชีพคร)ู 

1042101 การวัดและประเมินผลการเรียนรู 3 
1022301 วิทยาการจัดการเรียนรู  3 

หมวดวิชาเฉพาะดาน 1122101 สัทศาสตรและสัทวิทยาสําหรับครูภาษาอังกฤษ 3 
(วิชาเอก) 1122102 วรรณกรรมเพ่ือการสอนภาษาอังกฤษ 3 

 1122103 ไวยากรณข้ันสูงสําหรับครูภาษาอังกฤษ 3 
รวมหนวยกิต 21 

 

 

 

ช้ันปท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 2 

หมวดวิชา รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต 

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 0003311 ทักษะในศตวรรษท่ี 21เพ่ือชีวิตและอาชีพ 3 
หมวดวิชาเฉพาะดาน

(วิชาชีพคร)ู 
1032201 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการ

สื่อสารการศึกษาและการเรียนรู 
3 

1012202 การบริหารการศึกษาและการประกันคุณภาพ
การศึกษา 

3 

 1002801 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 2 
หมวดวิชาเฉพาะดาน 1122201 การแปลสําหรับครูภาษาอังกฤษ 3 

(วิชาเอก) 1122202 การพัฒนาสื่อและนวัตกรรมการเรียนรู
ภาษาอังกฤษ 

3 

 1122203 การเขียนเชิงวิชาการสําหรับครูภาษาอังกฤษ 3 
รวมหนวยกิต 20 
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ช้ันปท่ี 3 ภาคการศึกษาท่ี 1 

หมวดวิชา รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต 

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 0001106 ภาษาอังกฤษเพ่ือวิชาชีพ   3 
 0003109 การสรางเสริมและดูแลสุขภาวะ 3 

หมวดวิชาเฉพาะดาน
(วิชาชีพคร)ู 

1043101 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู 3 

หมวดวิชาเฉพาะดาน 
(วิชาเอก) 

1123103 การจัดการเรียนรูภาษาอังกฤษสําหรับผูเรียนใน
ศตวรรษท่ี 21 

3 

หมวดวิชาเฉพาะดาน 
(วิชาเอกเลือก) 

1123101 หลักสูตรและการจัดการเรียนรูภาษาอังกฤษ 3 
1123102 การวัดและประเมินผลการเรียนรูภาษาอังกฤษ 3 

เลือกเสรี xxxx xxxx 3 
รวมหนวยกิต 21 

 

 

 

ช้ันปท่ี 3 ภาคการศึกษาท่ี 2 

หมวดวิชา รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต 

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 0002324 ศาสตรพระราชาเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน 3 
 0002105 สุนทรียะ 3 

หมวดวิชาเฉพาะดาน
(วิชาชีพคร)ู 

1003801 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 3 2 

หมวดวิชาเฉพาะดาน 
(วิชาเอกเลือก) 

1123201 การวิจัยทางการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 3 

 1123202 การจัดการเรียนรูเพ่ือพัฒนาทักษะการคิดดวย
วรรณกรรมสําหรับเด็ก 

3 

 1123203 สัมมนาการสอนภาษาอังกฤษ 3 
เลือกเสรี xxxx xxxx 3 

รวมหนวยกิต 20 
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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 
(วิชาเอก) 

1124201 การบูรณาการการอานเชิงวิชาการกับการพัฒนา
องคกรวิชาชีพของครูภาษาอังกฤษ 

3 

 1124202 วัฒนธรรมโลกสําหรับครูภาษาอังกฤษ 3 
 1124203 ภาษาอังกฤษเพ่ือการทดสอบมาตรฐาน 3 

รวมหนวยกิต 10 
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ลําดับ 
ชื่อ–

นามสกลุ 

ตําแหนง 

วิชาการ 
คุณวุฒิ-สาขาวิชาเอก 

สถาบัน 

การศึกษา 

ภาระการสอน 

(ชม./สัปดาห) 
2562 2563 2564 2565 2566 

กศ.บ. เกียรตินิยม 
(ภาษาอังกฤษ) 

วิทยาลัยครูอุตรดิตถ, 
2524 

2 นางสุรียมาศ 
สุขกส ิ

รศ. กศ.ด.(การบริหาร
การศึกษา) 
กศ .ม. (การประถมศึกษา) 
ค .บ. (ภาษาอังกฤษ)                                              

มหาวิทยาลยับูรพา, 
2549 
 
มหาวิทยาลยับูรพา, 
2539 
สถาบันราชภฏัรําไพ
พรรณ,ี 2525 

30 30 30 30 30 

3 นางพรสวัสดิ ์
ศิรศาตนันท 

ผศ. กศ.ด.(การบริหาร
การศึกษา) 
ค.ม.(โสตทัศนศึกษา) 
 
ศศ.บ.(โสตทัศนศึกษา) 
 

มหาวิทยาลยับูรพา, 
2551 
 
จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลยั, 2535 
มหาวิทยาลยั
รามคําแหง, 2527 

30 30 30 30 30 

4 นายคมพล 
สุวรรณกูฏ 

ผศ. ค.ด.(พัฒนศึกษา) 
 
พบ.ม.(พัฒนาสังคม) 
 
สศ.บ.(บริหาร
สาธารณสุข) 

จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลยั, 2544 
สถาบันบัณฑิตพัฒน 
บริหารศาสตร, 2539 
มหาวิทยาลยัสุโขทัย 
ธรรมาธิราช,2536 

30 30 30 30 30 

5 นางสาว
กรองทอง  
จุลิรัชนีกร 

ผศ. ศษ.ด.(การบรหิาร
การศึกษาพิเศษ) 
กศ.ม.(การศึกษาพิเศษ) 
 
ค.บ.(การศึกษาปฐมวัย) 

มหาวิทยาลยัราชภฏั 
สวนดุสติ, 2557 
มหาวิทยาลยัศรีนคริน 
ทรวิโรฒ, 2549 
สถาบันราชภัฏสงขลา, 
2545 

30 30 30 30 30 

6 นางสาววรา
ลี  ถนอม

ชาต ิ
 

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

จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลยั, 2549 
มหาวิทยาลยับูรพา, 
2546 

30 30 30 30 30 

7 นายสวัสดิ์ชัย 
ศรีพนมธนา

กร 

ผศ. กศ.ด.(วิจัยและ
ประเมินผลการศึกษา) 
กศ.ม.(การวัดผล
การศึกษา) 
ศษ.บ.(การประถมศึกษา) 

มหาวิทยาลยันเรศวร, 
2550 
มหาวิทยาลยันเรศวร, 
2535 
มหาวิทยาลยัขอนแกน, 

30 30 30 30 30 
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(ชม./สัปดาห) 
2562 2563 2564 2565 2566 

2529 
 

8 นายวิวัฒน 
เพชรศร ี

อาจารย กศ.ด. (หลักสูตรและ 
การสอน) 
กศ.ม. (การประถมศึกษา) 
ค.บ. (นาฏศิลป)  
 
ป.กศ.สูง (นาฏศิลป)  
 

มหาวิทยาลยับูรพา, 
2552 
 
มหาวิทยาลัยบูรพา, 
2539 
วิทยาลัยครสูวนสุนันทา
, 2523 
วิทยาลัยครสูวนสุนันทา
, 2521 

30 30 30 30 30 

9 นางสาว
เสาวนีย   
เจียมจักร 

อาจารย ปร.ด.(วิจัย วัดผลและ
สถิติการศึกษา) 
ศษ.ม.(จิตวิทยา
การศึกษา) 
ค.บ.(การศึกษาปฐมวัย) 
 

มหาวิทยาลัยบูรพา, 
2558 
 
มหาวิทยาลยัสงขลา 
นครินทร, 2539 
วิทยาลัยครเูพชรบุร ี
วิทยาลงกรณ ปทุมธานี, 
2534 

30 30 30 30 30 

10 นางสาว
หฤทัย  

อนุสสรราช
กิจ 

อาจารย ค.ด.(หลักสูตรและ 
การสอน) 
ค.ม.(การศึกษาปฐมวัย) 
 
ค.บ.(การศึกษาปฐมวัย) 
 

จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลยั, 2549 
จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลยั, 2539 
จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลยั, 2535 

30 30 30 30 30 

11 นายธนิก 
คุณเมธีกุล 

อาจารย ค.ด.(การบริหารการศึกษา) 
วท.ม.(การวางแผน
สิ่งแวดลอมเพ่ือพัฒนา
ชุมชนและชนบท) 
บธ.บ.(การตลาด) 

จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลยั, 2552 
มหาวิทยาลยัมหิดล, 
2549 
 
มหาวิทยาลยัอัสสมัชัญ, 
2533 

30 30 30 30 30 

12 นายเจนจบ 
สุขแสง

ประสิทธ์ิ 

อาจารย ปร.ด.(เทคโนโลยี
การศึกษา)  
กศ.ม.(เทคโนโลยีทางการ
ศึกษา) 
ค.บ.(เทคโนโลยีและ

มหาวิทยาลยับูรพา, 
2556 
 
มหาวิทยาลยัศรีนคริน 
ทรวิโรฒ, 2541 

30 30 30 30 30 
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การศึกษา 

ภาระการสอน 

(ชม./สัปดาห) 
2562 2563 2564 2565 2566 

นวัตกรรมการศึกษา) วิทยาลัยครจูันทรเกษม, 
2532 

13 นางฬิฏา 
สมบูรณ 

ผศ. ปร.ด. (วิจัยและประเมินผล
การศึกษา) 
ค.ม. (วิจัยและประเมินผล
การศึกษา) 
ค.บ. (คณิตศาสตร) 

มหาวิทยาลยัราชภฏั
อุบลราชธานี, 2557 
มหาวิทยาลยัราชภฏั
อุบลราชธานี, 2552 
สถาบันราชภัฏ
อุบลราชธานี,2532 

30 30 30 30 30 

14 นายธีรังกูร 
วรบํารุงกุล 

 

อาจารย ปร.ด. (พัฒนศึกษา) 
กศ.ม.(มัธยมศึกษา- 
การสอนภาษาอังกฤษ) 
ศษ.บ.(เทคโนโลยีและ
สื่อสารการศึกษา) 
ศศ.บ.(วัดและประเมินผล
ทางการศึกษา) 
ศศ.บ.(การศึกษานอก
ระบบ) 
ศศ.บ.(การแนะแนว) 
 
ศน.บ.(ภาษาอังกฤษ)  

มหาวิทยาลยัศลิปากร
,2556 
มหาวิทยาลยัศรีนคริ
นทร วิโรฒ,2548 
มหาวิทยาลยัสุโขทัย 
ธรรมาธิราช, 2552 
มหาวิทยาลยัสุโขทัย 
ธรรมาธิราช, 2553 
มหาวิทยาลยัสุโขทัย 
ธรรมาธิราช, 2555 
มหาวิทยาลยัสุโขทัย 
ธรรมาธิราช, 2557 
มหาวิทยาลยัมหามกุฏ
ราชวิทยาลัย,2545 

30 30 30 30 30 

15 นายบุญ
ธรรม พิมพา

ภรณ 
 
 
 
 

อาจารย D.P.A. (Public 
Administration) 
 
กศ.ม. (การบริหาร
การศึกษา) 
กศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) 

University of 
Northern 
Philippines, 2547 
มหาวิทยาลยัศรีนคริน 
ทรวิโรฒ (บางแสน), 
2529 
มหาวิทยาลยัศรีนคริน 
ทรวิโรฒ (บางแสน), 
2523 

30 30 30 30 30 

16 นายภวูดล  
บัวบางพลู 

อาจารย กศ.ด.(เทคโนโลยี
การศึกษา) 
คอ.ม.(คอมพิวเตอรและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ),  
วท.บ.(วิทยาการ
คอมพิวเตอร) 

มหาวิทยาลยัศรีนคริน 
ทรวิโรฒ, 2554 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลย ี
พระจอมเกลาธนบุร,ี 2544 
สถาบันราชภฏั 
สวนสุนันทา, 2541 

30 30 30 30 30 
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(ชม./สัปดาห) 
2562 2563 2564 2565 2566 

17 นายชวนพบ  
เอ่ียวสานุ

รักษ 

อาจารย ปร.ด. (นวัตกรรมการ
เรียนรูและเทคโนโลยี)  
กศ.ม.(เทคโนโลยี
การศึกษา) 
กศ.บ.(เทคโนโลยี
การศึกษา) 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยี
พระจอมเกลาธนบุร,ี 
2558 
มหาวิทยาลยับูรพา, 
2549 
 
มหาวิทยาลยับูรพา, 
2544 

30 30 30 30 30 

18 
 

นางสาวเยาว
เรศ 

ใจเย็น 

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

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสต
ร, 2550 
มหาวิทยาลยัมหิดล, 
2545 
 
มหาวิทยาลยัมหิดล, 
2544 

30 30 30 30 30 

19 นางสาวพัชริ
นทร 

รุจิรานุกูล 

อาจารย ปร.ด. (การศึกษาและ 
การพัฒนาสังคม) 
ค.ม. (พัฒนศึกษา)  
 
ศศ.บ. เกียรตินิยม 
(ศาสนาและปรัชญา)  
 

มหาวิทยาลยับูรพา
,2560 
 
จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย, 
2551 
มหาวิทยาลยับูรพา
,2547 
 

30 30 30 30 30 

20 นายมนตร ี
วิชัยวงษ 

อาจารย ปร.ด. (การบริหาร
การศึกษา) 
ศน.ม. (พุทธศาสนาและ
ปรัชญา) 
ศน.บ. (พุทธศาสตร) 
 
 

มหาวิทยาลยัเวสเทิรน, 
2559 
มหาวิทยาลยัมหามกุฏ
ราชวิทยาลัย, 2551 
มหาวิทยาลยัมหามกุฏ
ราชวิทยาลัย, 2547 

30 30 30 30 30 

21 นายปยะ
พงศ 

กูพงศพันธ 

อาจารย ปร.ด. (วิทยาศาสตรการ
ออกกําลังกายและการกีฬา) 
กศ.ม. (พลศึกษา) 
 
วท.บ. (พลศึกษา) 

มหาวิทยาลยับูรพา
,2561 
 
มหาวิทยาลยัศรีนคริน 
ทรวิโรฒ, 2553 
มหาวิทยาลยัศรีนคริน 

30 30 30 30 30 
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2562 2563 2564 2565 2566 

ทรวิโรฒ, 2551 
22 นางสาว

สุพัตรา 
รักษาสนธ์ิ 

อาจารย ปร.ด. (สาขาวิทยาศาสตร
การออกกําลังกายและ
การกีฬา (จิตวิทยาการกีฬา) 
วท.ม. (วิทยาศาสตรการ
ออกกําลังกายและกีฬา) 
วท.บ. (พลศึกษา) 

มหาวิทยาลยับูรพา, 
2561 
 
 
มหาวิทยาลยับูรพา
,2548 
 
มหาวิทยาลยับูรพา
,2539 

30 30 30 30 30 

23 นางสาว
เกศิณ ี

ศิริสุนทร
ไพบูลย 

อาจารย ค.ม. )การศึกษาปฐมวัย(  
 
ศศ.บ.(การสื่อสารมวลชน) 

 

จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลยั, 2552 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม, 
2539 

30 30 30 30 30 

24 นางสาว
ญาณิศา 
บุญพิมพ 

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

มหาวิทยาลยัศรีนคริน 
ทรวิโรฒ, 2552 
สถาบันราชภฏัพระนคร
, 2546 

30 30 30 30 30 

25 นางสาวนภัส 
ศรีเจริญ
ประมง 

 

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

จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลยั, 2554 
มหาวิทยาลยับูรพา, 
2552 

30 30 30 30 30 

26 นายธีรพงษ 
จันเปรียง 

อาจารย ศศ.ม.(การจดัการเรียนรู) 
 
ศศ.บ.(บรรณารักษศาสตร
และสารนิเทศศาสตร) 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสต
ร, 2555 
สถาบันราชภฏับุรรีัมย, 
2542 

30 30 30 30 30 

27 นางสาว                   
ณัฐฐินุช  

จุยคําวงศ 

อาจารย กศ.บ.(หลักสตูรและ 
การสอน) 
บธ.บ.(การจัดการ) 
 

มหาวิทยาลยับูรพา
,2555 
 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสต
ร,2551 

30 30 30 30 30 

28 นางสาว               
อัฐฉญา 
แพทย
ศาสตร 

อาจารย วท.ม.(จิตวิทยาการให
คําปรึกษา) 
กศ.บ.(การวัดและ
ประเมินผลทางการศกึษา) 

มหาวิทยาลยับูรพา
,2552 
 
มหาวิทยาลยัทักษิณ, 
2548 

30 30 30 30 30 

29 นางสาว                  อาจารย ศษ.ม.(จิตวิทยาการศึกษา มหาวิทยาลยัเชียงใหม, 30 30 30 30 30 



มคอ. 2 มรรพ. 
 

 

หลักสตูรครุศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (4 ป) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562                   หนา 27 
 

ลําดับ 
ชื่อ–

นามสกลุ 

ตําแหนง 

วิชาการ 
คุณวุฒิ-สาขาวิชาเอก 

สถาบัน 

การศึกษา 
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2562 2563 2564 2565 2566 

นิศากร  
หวลจิตร 

และการแนะแนว) 
ศศ.บ.(ปรัชญาและ
ศาสนา) 

2553 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม, 
2547 

30 นางสาว              
วรันธร  

อรรคปทุม 

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

มหาวิทยาลยัขอนแกน, 
2555 
มหาวิทยาลยัขอนแกน, 
2552 

30 30 30 30 30 

31 นางสาว 
สุนิตยตา  
เย็นท่ัว 

อาจารย ศษ.ม. (เทคโนโลยี
การศึกษา) 
ศษ.บ. (เทคโนโลยีและ
สื่อสารการศึกษา) 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสต
ร, 2548 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยี
ราชมงคลธัญบุร,ี 2545 

30 30 30 30 30 

32 นางสาว                   
จุลลดา  
จุลเสวก 

อาจารย ค .ม. (โสตทัศนศึกษา) 
 
กศ.บ.(เทคโนโลยี
การศึกษา) 

จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลยั, 2549 
มหาวิทยาลยับูรพา, 
2546 

30 30 30 30 30 

33 นางสาวธิดา
รัตน พาน

พวง 

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

มหาวิทยาลยัศรีนคริน 
ทรวิโรฒ, 2554 
มหาวิทยาลยัราชภฏั
เพชรบุร,ี 2549 

30 30 30 30 30 

34 นางสาว
จีรนันท พูล

สวัสดิ ์

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

มหาวิทยาลยัศรีนคริน 
ทรวิโรฒ, 2554 
มหาวิทยาลยัราชภฏั
เพชรบุร,ี 2549 
 

30 30 30 30 30 

35 นางสาวธันว
ดี  

ดอนวิเศษ 

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

สถาบันบัณฑิต 
พัฒนบริหารศาสตร, 
 2552
มหาวิทยาลัยธรรมศาสต
ร,2545 
สถาบันราชภฏับุรรีัมย, 
2544 

30 30 30 30 30 

36 นางสาว                
ณิชาภา  
เจริญรูป 

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

มหาวิทยาลยัราชภฏั 
รําไพพรรณี, 2552 
มหาวิทยาลยัราชภฏั 
รําไพพรรณี, 2554 
มหาวิทยาลยัราชภฏั 
รําไพพรรณี, 2548 

30 30 30 30 30 



มคอ. 2 มรรพ. 
 

 

หลักสตูรครุศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (4 ป) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562                   หนา 28 
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ชื่อ–

นามสกลุ 

ตําแหนง 

วิชาการ 
คุณวุฒิ-สาขาวิชาเอก 

สถาบัน 

การศึกษา 

ภาระการสอน 

(ชม./สัปดาห) 
2562 2563 2564 2565 2566 

37 นายศิริศักดิ์  
ทิพยทวีชาญ 

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

มหาวิทยาลยัศิลปากร, 
2551 
มหาวิทยาลยัศิลปากร, 
2547 

30 30 30 30 30 

38 นางสาวสริ
ตา ปจจุสา

นนท 

อาจารย ศศ.ม. (ภาษาไทย) 
 
ศศ.บ. (ภาษาไทย) 
(เกียรตินิยมอันดับ 1) 
 

มหาวิทยาลยับูรพา, 
2558 
 
มหาวิทยาลยับูรพา, 
2552 

30 30 30 30 30 

39 นางสาว
กรฎา สุขุม 

อาจารย ศศ.ม. (ภาษาไทย) 
 
ศศ.บ. (ภาษาไทย) 
(เกียรตินิยมอันดับ 2)  

มหาวิทยาลยับูรพา, 
2559 
 
มหาวิทยาลยับูรพา, 
2549 

30 30 30 30 30 

40 นางสาว 
ฐิติกาญจน  
ใจไมตร ี

อาจารย ศศ.ม. (ภาษาศาสตร
ประยุกต) 
กศ.บ. (ภาษาไทย) 
(เกียรตินิยมอันดับ 2)  

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสต
ร, 2558 
มหาวิทยาลยับูรพา, 
2547 

30 30 30 30 30 

41 นางสาว 
พัชรินทร 
พิมพโคตร 

อาจารย ศษ.ม. (การสอน
ภาษาไทย) 
ศศ.บ. (ภาษาไทย) 

มหาวิทยาลยัเชียงใหม,  
2559 
มหาวิทยาลยัพายัพ,2550 

30 30 30 30 30 

42 นายสมปอง 
มูลมณ ี

อาจารย ศศ.ม. (ภาษาไทย : 
วรรณคดี) 
ศศ.บ. (ภาษาไทย) 

มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม, 2552 
มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม, 2560 

30 30 30 30 30 

43 นางสาว 
วัชราภรณ 
เกตุชาง 

อาจารย ศศ.ม. (ภาษาและการ
สื่อสาร)  
ศศ.บ. (ภาษาและการ
ทองเท่ียว)  

สถาบันบัณฑิตพัฒน 
บริหารศาสตร, 2557 
มหาวิทยาลยัราชภฏั
จันทรเกษม, 2550 

30 30 30 30 30 

44 นายอติราช  
เกิดทอง 

อาจารย กศ.ม.(การวิจัยและสถิติ
ทางการศึกษา) 
ค.บ.(คณิตศาสตร) 
 

มหาวิทยาลยัศรีนคริน 
ทรวิโรฒ, 2552 
สถาบันราชภฏั 
สวนสุนันทา, 2547 

30 30 30 30 30 

45 นายเจนวิทย 
วารีบอ 

อาจารย กศ.ม . (วิจัยและ
ประเมินผลการศึกษา)  
วท.บ. (ฟสิกส)  

มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม, 2556 
มหาวิทยาลยัขอนแกน
,2553 

30 30 30 30 30 
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ลําดับ 
ชื่อ–

นามสกลุ 

ตําแหนง 

วิชาการ 
คุณวุฒิ-สาขาวิชาเอก 

สถาบัน 

การศึกษา 

ภาระการสอน 

(ชม./สัปดาห) 
2562 2563 2564 2565 2566 

46 นายบดินทร 
ปนบํารุงกิจ 

อาจารย ค.ม.(สุขศึกษาและ 
พลศึกษา) 
วท.บ.(พลศึกษา) 
 

จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลยั, 2555 
มหาวิทยาลยัศรีนคริน 
ทรวิโรฒ, 2553 

30 30 30 30 30 

47 นาย
จักรวรรดิ  
ก่ิงสมกลาง 

อาจารย กศ.ม.(พลศึกษา) 
 
กศ.บ.(พลศึกษา) 
 

มหาวิทยาลยัศรีนคริน 
ทรวิโรฒ, 2552 
มหาวิทยาลยัศรีนคริน 
ทรวิโรฒ, 2548 

30 30 30 30 30 

48 นายณัฐพงษ  
จรทะผา 

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

มหาวิทยาลยัศรีนคริน 
ทรวิโรฒ, 2553 
มหาวิทยาลยัศรีนคริน 
ทรวิโรฒ, 2551 

30 30 30 30 30 

49 นางสาว                  
ติยาพร  

ธรรมสนิท 

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

มหาวิทยาลยัศรีนคริน 
ทรวิโรฒ, 2553 
มหาวิทยาลยัศรีนคริน 
ทรวิโรฒ, 2549 

30 30 30 30 30 

50 นางสาว                 
ชิดชนก  
ศรีราช 

อาจารย กศ.ม.(วิทยาศาสตรการ
กีฬา) 
วท.บ.(วิทยาศาสตรการ
กีฬา) 

มหาวิทยาลยัศรีนคริน 
ทรวิโรฒ, 2555 
มหาวิทยาลยัราชภฏั
อุดร, 2551 

30 30 30 30 30 

51 นาย                  
ชาญชลักษณ 

เยี่ยมมติร 

อาจารย กศ.ม.(พลศึกษา) 
 
วท.บ.(วิทยาศาสตรการ
กีฬา) 

มหาวิทยาลยัศรีนคริน 
ทรวิโรฒ, 2557 
มหาวิทยาลยัราชภฏั
กาญจนบุรี, 2548 
 
 

30 30 30 30 30 

52 นายวัยวุฒิ 
บุญลอย 

อาจารย กศ.ด.(การบริหารและ
การจัดการการศึกษา) 
ร.ม.(การเมือง 
การปกครอง) 
 
น.บ.(นิติศาสตร) 
 
ศศ.บ.(รัฐศาสตร) 

มหาวิทยาลยัศรีนคริน 
ทรวิโรฒ, 2560 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสต
ร, 
2551 
 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสต
ร, 
2547 
มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
2536 

30 30 30 30 30 
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ลําดับ 
ชื่อ–

นามสกลุ 

ตําแหนง 

วิชาการ 
คุณวุฒิ-สาขาวิชาเอก 

สถาบัน 

การศึกษา 

ภาระการสอน 

(ชม./สัปดาห) 
2562 2563 2564 2565 2566 

53 นางสาวสิริ
พร โอฬาร
จันทโรทัย 

อาจารย ค.ม. (หลักสูตรและการ
สอนภาษาอังกฤษ) 
ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) 

มหาวิทยาลยัราชภฏั
อุตรดิตถ, 2557 
มหาวิทยาลยัราชภฏั
ลําปาง, 2548 

30 30 30 30 30 

54 นางสาวทาริ
นทร ปนทอง 

อาจารย ศศ.ม. (ภาษาอังกฤษ) 
 
ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) 

มหาวิทยาลยัขอนแกน, 
2562 
มหาวิทยาลยันเรศวร, 
2557 

30 30 30 30 30 

 

3.2.3 อาจารยพิเศษ 
กรณีอาจารยพิเศษใหเปนไปตามมติท่ีประชุมสภาวิชาการ 
3.2.4 เกณฑคุณสมบัติคณาจารยและบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน 
คุณวุฒิของคณาจารย คุณวุฒิของอาจารยผูสอน อาจารยประจําหลักสูตร อาจารยผูรับผิดชอบ

หลักสูตร และอาจารยพิเศษใหเปนไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑมาตรฐานหลักสูตร
ระดับปริญญาตรีท่ีมีผลใชบังคับในปจจุบัน  นอกจากนี้อาจารยผูสอนรายวิชาชีพครูยังจะตองมีคุณสมบัติ
เพ่ิมเติมดังตอไปนี้ 

1) ไดรับปริญญาหรือประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการศึกษาอยางนอยระดับใดระดับ
หนึ่ง คือ ปริญญาตรี ประกาศนียบัตรบัณฑิต ปริญญาโท และดับปริญญาเอก หรือตองผานการอบรม
สาระเนื้อหาสําคัญ  ศาสตรวิชาชีพครูตามท่ีกําหนดไมนอยกวา 60 ชั่วโมงและ 

2) มีประสบการณการสอนระดับอุดมศึกษาไมนอยกวา 1 ป และกรณีท่ีผูสอนมี
ประสบการณนอยกวา 1 ป ใหมีชั่วโมงสอนไมเกินรอยละ 50 ของรายวิชาโดยมีการสอนรวมกับผูสอน
ท่ีมีประสบการณ   การสอนตั้งแต 3 ปข้ึนไปและ 

3) ผูสอนท่ีรับผิดชอบรายวิชาจะตองมีผลงานทางวิชาการท่ีเก่ียวของกับรายวิชาท่ี
สอนหรือเก่ียวของสัมพันธท่ีมีการเผยแพรลักษณะใดลักษณะหนึ่ง  เชน เอกสารประกอบการสอน 
ตํารา หนังสืองานวิจัย อยางนอย 1ชิ้นงาน กรณีบทความอยางนอย 3บทความ ภายใน 5ปยอนหลัง 

4) มีประสบการณการสอนในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานและ/หรืออาชีวศึกษาอยาง
นอย 1 ป กรณีท่ียังไมมีประสบการณการสอนในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานและ/หรืออาชีวศึกษา
จะตองมีประสบการณ การสอนอยางนอย 1 ปในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานและ/หรืออาชีวศึกษา
ภายใน 3 ปการศึกษา ท้ังนี้ให    นับรวมการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในระหวางการศึกษาดวย 
 หมายเหตุ กรณีผูสอนวิชาชีพครูท่ีปฏิบัติการสอนมากอน มคอ. 1 นี้ใชบังคับ ใหยกเวน
เกณฑคุณสมบัติผูสอนวิชาชีพครูขอ 2 – 4 
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 บุคลากรสนับสนุนสถาบันควรมีบุคลากรสนับสนุน ท่ี มี คุณวุฒิและมีความรู
ความสามารถ ทักษะดานตาง ๆ ท่ีเหมาะสมกับความจําเปนและความตองการของการจัดการเรียน
การสอนอยางเพียงพอ 
 
4. องคประกอบเกี่ยวกับประสบการณภาคสนาม (สหกิจศึกษาหรือการฝกประสบการณวิชาชีพ)) 
การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาของคณะครุศาสตรมีการฝกปฏิบัติการวิชาชีพประกอบดวยการ
สังเกต การบริหารในสถานศึกษาและการทดลองสอนในชั้นเรียนและมีการปฏิบัติการสอนใน
สถานศึกษาในสาขาวิชาเฉพาะประกอบดวยการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาโดยอิสระ ควบคูกับการ
นิเทศการบูรณาการความรูในการจัดทําแผนการเรียนรูการจัดกระบวนการเรียนรู โดยใช   สื่อ
นวัตกรรมเทคนิคและยุทธวิธีการเรียนรูในวิชาเฉพาะหรือวิชาเอกไดอยางเหมาะสมกับผูเรียนการวัด
และประเมินผลการเรียนรู เพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนรูและผูเรียนการจัดทําบันทึกและรายงานผล
การจัดการเรียนรูการจัดกิจกรรมทางวิชาการการวิจัยในชั้นเรียนเพ่ือพัฒนาผูเรียนการปฏิบัติงานครู
นอกเหนือจากการสอนการสัมมนาทางการศึกษา 

4.1 มาตรฐานผลการเรียนรูของประสบการณภาคสนาม 
งานและลักษณะการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาคณะครุศาสตรกําหนดโดยเนนงาน ท่ี

นักศึกษาครูตองปฏิบัติจริงและเสริมสรางสมรรถภาพของนักศึกษาท่ีพึงประสงคเพ่ือใหนักศึกษาพรอม
ท่ีจะเปนผูเริ่มตนวิชาชีพครูท่ีดี คือ 

4.1.1 มีสมรรถภาพทางดานความรูไดแกความรูท้ังในเนื้อหาท่ีใชสอนตามหลักสูตรและความรู
ในศาสตรสาขาตางๆท่ีเก่ียวของ 

4.1.2 มีสมรรถภาพทางดานเทคนิควิธีการจัดการเรียนรู   
1) มีความรูความเขาใจเก่ียวกับแนวคิดหลักการและทฤษฎีท่ีเก่ียวของกับการจัดการเรียน

การสอนการวัดประเมินผลการจัดการชั้นเรียนการบันทึกและรายงานผลการจัดการเรียนการสอนและ
การวิจัยในชั้นเรียน 

2) สามารถวางแผนออกแบบปฏิบัติการสอนจัดการชั้นเรียนวัดและประเมินผล 
การเรียนรูบันทึกและรายงานผลการจัดการเรียนการสอนและทําวิจัยในชั้นเรียนเพ่ือพัฒนาศักยภาพ
ของผูเรียนไดอยางเหมาะสมตามความแตกตางระหวางบุคคล 

3) สามารถสรางสรรคสภาพแวดลอมทางกายภาพและบรรยากาศการเรียนรู            
ท่ีอบอุน  ม่ันคงปลอดภัย 

 4) ตระหนักถึงคุณคาของการนําแนวคิดหลักการและทฤษฎีท่ีเก่ียวของกับการสอนการ
วัดและการประเมินผล การจัดการชั้นเรียนการบันทึกและรายงานผลการจัดการเรียนการสอน 
และการวิจัยในชั้นเรียนมาใชในการพัฒนาศักยภาพของผูเรียนไดอยางเหมาะสมตามความแตกตาง
ระหวางบุคคลมีสมรรถภาพดานคุณลักษณะไดแกความสามารถในการพัฒนางานใหตั้งม่ันอยูใน
คุณธรรมและมีจิตสํานึกในการพัฒนาสังคม 
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4.2 ชวงเวลา  
1.ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1    ปการศึกษาท่ี1 
2. ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา2    ปการศึกษาท่ี2 
3.ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 3    ปการศึกษาท่ี3 
4.ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 4 ภาคการศึกษาท่ี1     ปการศึกษาท่ี4 

4.3 การจัดเวลาและตารางสอน  
ปการศึกษาท่ี ฝกประสบการณวิชาชีพ จํานวนช่ัวโมงและตารางสอน 

1 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา1 2หนวยกิต  90ชั่วโมง 
(8ชั่วโมงตอสัปดาหหรือสัปดาหละ 1วัน) 

2 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา2 2หนวยกิต  90ชั่วโมง 
(8ชั่วโมงตอสัปดาหหรือสัปดาหละ 1วัน) 

3 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 3 2หนวยกิต  90ชั่วโมง 
(8ชั่วโมงตอสัปดาหหรือสัปดาหละ 1วัน) 

4 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 4 6หนวยกิต  290ชั่วโมง 
(8ชั่วโมงตอสัปดาหหรือสัปดาหละ 1วัน) 

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

ก. กิจกรรมสงเสริมความรักชาติ ศาสน กษัตริย และความเปนไทย 
ข. กิจกรรมตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและ/หรือศาสตร

พระราชา 
ค. กิจกรรมการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ศีลธรรม และปลูกฝงความซ่ีอสัตย

สุจริตและการตอตานการทุจริตคอรัปชั่น 
ง. กิจกรรมลูกเสือ/ เนตรนารี/ ยุวกาชาด 
จ. กิจกรรมสรางเสริมสุขภาวะ ปองกันโรค และการมีเพศสัมพันธและตั้งครรภ

โดยไมมีความพรอม 
ฉ. กิจกรรมสงเสริมวิถีชีวิตประชาธิปไตย รวมถึงการเลือกตั้ง และกิจกรรมสภา

นักเรียน  
ช. กิจกรรมการพัฒนาทักษะวิชาชีพครูดานศิลปะ ดนตรี นาฏศิลปและกีฬา 

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

5.1 คําอธิบายโดยยอ  
กําหนดใหทํางานวิจัยในชั้นเรียนอยางสั้นมีองคประกอบการวิจัยครบถวน หรือโครงงาน ผลิตสื่อ
นวัตกรรมการเรียนการสอนหัวขอของงานวิจัยจะตองเก่ียวกับภาระงานท่ีรับผิดชอบในขณะ
ปฏิบัติงานภาคสนามเปนงานท่ีมุงแกปญหาและพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนของสถานศึกษา  
หรือชุมชนท่ีเปนรูปธรรม และมีรายงานท่ีตองนําสงตามรูปแบบและระยะเวลาท่ีหลักสูตรกําหนด 

5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู  
5.2.1 มีศักยภาพทางดานการวิจัยทางการศึกษาสามารถศึกษาตอและทําวิจัยในระดับ

การศึกษาท่ีสูงข้ึนได 
  5.2.2 มีทักษะการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในสาขาวิชาเฉพาะ (ประสบการณวิชาชีพครู

และปฏิบัติการวิชาชีพครู) 
 5.2.3 มีทักษะและมีสมรรถนะในดานการทําวิจัยในโรงเรียนเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน 
และพัฒนาผูเรียน 

5.3 ชวงเวลา  
     ปการศึกษาท่ี1 

ปการศึกษาท่ี2 
ปการศึกษาท่ี3 
ภาคการศึกษาท่ี 1 ปการศึกษาท่ี4 

5.4 จํานวนหนวยกิต 
136 หนวยกิต 

5.5 การเตรียมการ  
             มีการเรียนวิชาการวิจัยทางการศึกษาซ่ึงมีการจัดทําโครงการวิจัยเบื้องตนเปนรายกลุมในชั้นปท่ี2
กอนการทําการวิจัยเปนรายบุคคลในชั้นปท่ี3มีการปฐมนิเทศนักศึกษาในเรื่องการทําวิจัยชั้นเรียนมีการ
กําหนดชั่วโมงการใหคําปรึกษาจัดทําบันทึกการใหคําปรึกษาใหขอมูลขาวสารเก่ียวกับโครงงานทางเว็บไซต
และปรับปรุงใหทันสมัยเสมออีกท้ังมีตัวอยางโครงงานวิจัยใหศึกษา 
     5.6 กระบวนการประเมินผล 
          ประเมินผลจากความกาวหนาในการทําโครงงานหรือวิจัยท่ีบันทึกในสมุดใหคําปรึกษาโดย
อาจารยท่ีปรึกษาและประเมินผลจากรายงานท่ีไดกําหนดรูปแบบการนําเสนอตามระยะเวลานําเสนอ
โปรแกรมและการทํางานของระบบโดยโครงงานวิจัยดังกลาวตองสามารถทํางานไดในข้ันตนโดยเฉพาะ
การทํางานหลักของโปรแกรมและการจัดสอบการนําเสนอท่ีมีอาจารยสอบไมต่ํากวา3คน 
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หมวดท่ี 4 ผลการเรียนรูกลยุทธการสอนและการประเมินผล 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 
คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธหรือกิจกรรมของนักศึกษา 

1. มีความรับผิดชอบ สงงานท่ีไดรับมอบหมายตรงตอเวลาและสงเสริม
ความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม 

2. มีคุณภาพ  คุณธรรมและจรยิธรรม สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม มนุษยสัมพันธและการ
วางตัวในสังคมใหเหมาะสมในกิจกรรมการเรียนการสอน 

3. มีการศึกษาคนควาและเรียนรูดวยตนเอง มอบหมายงานใหนักศึกษาไดสืบคน รวบรวมขอมูล  

และสรุปผลการศึกษาเพ่ือนําเสนอในชั้นเรียนหรือ
เปนรูปเลมรายงานสงผูสอน 

4. มีความสามารถและฉลาดในการจัดการ มอบหมายใหนักศึกษาคิดวางแผน  ลงมือปฏิบัติ  
สรุปผลการดําเนินงานและแกไขปรับปรุง 

 

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 การสงงานตามกําหนดและความ
ซ่ือสัตยในการทํากิจกรรมหรืองานท่ีมอบหมาย 

(3)  สงเสริมใหผูเรียนจัดกิจกรรมหรือเขารวมกิจกรรมท้ังในและนอกหองเรียน 

(4)  เนนเรื่องการแตงกายและการปฏิบัติตนใหเหมาะสม ถูกตองตามระเบียบขอบังคับ
ของมหาวิทยาลัย 

  2.1.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานคุณธรรมจริยธรรม 

(1)  สังเกตพฤติกรรมการแตงกายของนักศึกษาการปฏิบัติตน 

(2)  ใหคะแนนการเขาชั้นเรียน การสงงานตรงเวลา และการปฏิบัติตนตามระเบียบ
ขอบังคับของมหาวิทยาลัย 

(3)  ประเมินจากผลงาน ผลการปฏิบัติกิจกรรมโดยพิจารณาเฉพาะดานท่ีแสดงออกถึง
คุณธรรมจรยิธรรม 
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2.2  ดานความรู 
 2.2.1 ผลการเรียนรูดานความรู 

(1) มีความรูความเขาใจในแนวคิด  หลกัการ  ทฤษฎ ี และกระบวนการตาง ๆ ตามสาระ
วิชา 

(2) สามารถวิเคราะหและจําแนกขอเท็จจริงตามแนวคิด  หลักการ  และทฤษฎีของสาระ
วิชา 

(3) สามารถเรียนรูเก่ียวกับแนวคิด  หลักการ  ทฤษฎีและกระบวนการตาง ๆ 

(4) สามารถแสวงหาความรูจากแหลงตาง ๆ ไดดวยตัวเอง 
 2.2.2 กลยุทธการสอนท่ีใชพัฒนาการเรียนรูดานความรู 

 (1) จัดกิจกรรมการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญโดยบูรณาการศาสตรสาขาอ่ืนๆ ท่ี 

เก่ียวของอยางเหมาะสม  

 (2) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนหลากหลายรปูแบบ โดยเนนท้ังทฤษฎีและปฏิบัติ 
เพ่ือใหผูเรียนเกิดองคความรูและทักษะตางๆ  

 (3) มอบหมายงานกลุมใหสืบคนขอมูลเก่ียวกับกรณีศึกษาและนําเสนอในชั้นเรียน 

 2.2.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานความรู 
 (1) ประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  โดยเนนประเมินตามสภาพจริงและใชวิธีการ 

ประเมินท่ีหลากหลาย  เชน  การทดสอบโดยใชแบบทดสอบ  การประเมินผลจากการนําเสนองาน  

รายงานหรือโครงงาน 

 (2) สังเกตพฤติกรรมการทํางานและการปฏิบัติตน 

2.3 ดานทักษะทางปญญา 
2.3.1 ผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา 

(1) สามารถใชความรู  ความเขาใจในแนวคิด  หลักการ  ทฤษฎี  และกระบวนการตาง 
ๆ ในการแกไขปญหาและการดําเนินชีวิตประจําวัน 

(2) สามารถวิเคราะหสถานการณตาง ๆ โดยใชแนวคิด  หลักการ  ทฤษฎี  และ
กระบวนการตาง ๆ ตามสาระวิชา 

(3) สามารถสังเคราะหสิ่งท่ีดีมีประโยชนนํามาใชเพ่ือการพัฒนาตนเองและสังคม 

 2.3.2 กลยุทธการสอนท่ีใชพัฒนาการเรียนรูดานทักษะทางปญญา 
(1) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเนนการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห สังเคราะห 

ตัดสินใจ คิดอยางมีวิจารณญาณ 

 (2) มอบหมายงานใหผูเรียนศึกษาคนควาจากแหลงเรียนรูตางๆ 

 (3) ฝกใหวิเคราะหสถานการณปจจุบันเชื่อมโยงกับทฤษฎีและเนื้อหาในบทเรียน 

 2.3.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา 

(1) ประเมินตามสภาพจริงจากการปฏิบัติงาน  
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(2) สังเกตการนําเสนองาน หรือผลงาน 

 2.4  ดานความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

 2.4.1 ผลการเรียนรูดานความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

(1)  สามารถปรับตัว ทํางานรวมกับผูอ่ืนท้ังในฐานะผูนําและผูตามได 
(2)  มีมนุษยสัมพันธท่ีดีกับผูรวมงานในองคกรและบุคคลท่ัวไป 

(3)  มีความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม 

(4)  มีความสามารถในการวางแผนในการเรียนรูและพัฒนาตนเอง 
  2.4.2 กลยุทธการสอนท่ีใชพัฒนาการเรียนรูดานความสัมพันธระหวางบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

(1)  จัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเนนกระบวนการกลุม การทํางานแบบรวมมือ หรือ  

Brainstorming  

(2)  สงเสริมการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นโดยจัดอภิปรายหรือเสวนางานท่ี 

มอบหมายใหศึกษาคนควา 
  2.4.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานความสัมพันธระหวางบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

(1)  สังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุม 

(2)  ประเมินผลจากผลงาน การนําเสนองาน การอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 

 2.5 ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

  2.5.1 ผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสารและการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

(1)  สามารถรวบรวมและวิเคราะหขอมูล โดยใชความรูทางคณิตศาสตร 
(2)  สามารถสื่อสารทางการพูด  การเขียน  การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

(3)  สามารถใชภาษาตางประเทศในการสื่อสารได 
(4)  สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบคนและติดตอสื่อสารได 

 2.5.2 กลยุทธการสอนท่ีใชพัฒนาการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร 
และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

(1) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีใหผู เรียนไดวิ เคราะหสถานการณสําคัญใน
ชีวิตประจําวัน ท่ีเก่ียวของกับการเรียนการสอน  

(2) มอบหมายงานใหผูเรียนนําเสนอผลงาน อภิปราย และเรียบเรียงเปนรูปเลมรายงาน
โดยใชหลักการเขียนทางวิชาการเพ่ือใหผูอ่ืนเขาใจ เนนการศึกษาขอมูลจากแหลงการเรียนรูท่ีหลากหลาย
และมีการอางอิงแหลงท่ีมาของขอมูลใหชัดเจน 

(3) ฝกทักษะดานการสื่อสาร 
  2.5.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร 
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และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

(1)  สังเกตการนําเสนอผลงาน การสื่อสาร การแสดงความคิดเห็น  

(2)  ประเมินจากผลงาน รูปเลมรายงาน 

         (3)  ประเมินผลการสอบทักษะดานการสื่อสาร 
 

3. แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา  

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 

แสดงใหเห็นถึงมาตรฐานการเรียนรูในแตละรายวิชาในหลักสูตรวามีสวนในการเสริมสราง
กระบวนการเรียนรูและสอดคลองตอมาตรฐานผลการเรียนรูดานใดบาง โดยแสดงการกระจายความ
รับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชาในรูปของตารางตอไปนี ้
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แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบตอผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชาหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป (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                    

0003311  ทักษะในศตวรรษที่ 21 เพื่อชีวิตและอาชีพ                    

0003208  การคิดเชิงเหตุผล                    
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ความสามารถโดยรวมของนักศึกษา 
ชั้นปท่ี 1 

ความสามารถโดยรวมของนักศึกษา 
ชั้นปท่ี 2 

ความสามารถโดยรวมของนักศึกษา 
ชั้นปท่ี 3 

ความสามารถโดยรวมของนักศึกษา 
ชั้นปท่ี 4 

นักศึกษาครูมีความรู มีความเขาใจ บทบาท
หนาท่ีของความเปนพลเมืองตามหลัก

ประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปน
ประมุข มีจติอาสา จติสาธารณะ และเกิดทักษะ

ในการใชภาษาเพ่ือการสื่อสาร 

ผูชวยสอนท่ีพัฒนาตนเองใหมีความรอบรู เทาทัน
ตอการเปลี่ยนแปลงมีสุขภาวะท่ีดท้ัีงกายและใจ สู

บทบาทของครูมืออาชีพ 

ผูสอนรวมท่ีเปนผูนําในการขับเคลือ่น
ยุทธศาสตร ตามศาสตรพระราชา และนํา

นโยบายสูการพัฒนาผูเรยีน ทองถ่ิน และชุมชน 
 

มีทักษะการฟง พูด อาน เขียนภาษาอังกฤษ
เทียบเทาเกณฑกระทรวงศึกษาธิการกําหนด 
หมายเหตุ ปรับตามเกณฑกระทรวงศึกษา 

 

สมรรถนะ
หลัก 

สมรรถนะ
รอง 

สมรรถนะ
ยอย 

สมรรถนะ
หลัก 

สมรรถนะ
รอง 

สมรรถนะ
ยอย 

สมรรถนะ
หลัก 

สมรรถนะ
รอง 

สมรรถนะ
ยอย 

สมรรถนะ
หลัก 

สมรรถนะ
รอง 

สมรรถนะ
ยอย 

สมรรถนะหลกั
ท่ี 1 
ทักษะการฟง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สมรรถนะรอง
ท่ี 1.1 overall 
listening 
comprehensi
on  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สมรรถนะ
ยอยท่ี 
1.1.1
สามารถ
เขาใจสิ่งท่ี 
ผูพูด เพ่ือ
ตอบสนอง 
ความตองการ
ทันที ในกรณี
ท่ีผูพูด  
พูดอยางชา ๆ 
และชัดเจน 
 
 
 
 
 
 
 
 

สมรรถนะหลกั
ท่ี 1 
ทักษะการฟง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สมรรถนะรอง
ท่ี 1.1 overall 
listening 
comprehensi
on  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สมรรถนะยอย
ท่ี 1.1.2 
สามารถเขาใจ 
ประเด็นหลัก 
คําพูดหรือ
ถอย 
คําท่ีเปน
มาตรฐาน 
เก่ียวกับ
เรื่องราว 
ในชีวิต 
ประจําวัน 
ท่ีคุนเคย 
อาจจะ 
ขอฟงซ้ํา 
เพ่ือความ 
ชัดเจน 
 
 
 

สมรรถนะหลกั
ท่ี 1 
ทักษะการฟง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สมรรถนะรอง
ท่ี 1.1 overall 
listening 
comprehensi
on  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สมรรถนะ
รองท่ี 1.1.3 
สามารถ
เขาใจขอมูล
ใชชีวิต 
ประจําวัน
การศึกษา 
บทสนทนา 
รายการ
โทรทัศนแยก
ประเด็นการ
อภิปรายท่ี
คุนเคยและ
ชัดเจน  
สมรรถนะ
ยอยท่ี 1.1.4
สามารถ
เขาใจคํา
บรรยายหรือ
พูดคุยใน

สมรรถนะหลกั
ท่ี 1 
ทักษะการฟง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สมรรถนะรอง
ท่ี 1.1 overall 
listening 
comprehensi
on  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สมรรถนะ
ยอยท่ี 1.1.5 
สามารถ
เขาใจ
ประเด็น
สําคัญจาก
การพูดท่ี
ซับซอนใน
หัวขอท่ีเปน
รูปธรรมและ
นามธรรม 
ซึ่งใชภาษา
มาตรฐาน 
 ในระดับ
ความเร็วปกต ิ
 
 
 
 
 

ตารางความสัมพันธระหวางความสามารถโดยรวม สมรรถนะหลกัและรายวิชาของแตละชัน้ป กลุมวิชาการศึกษาท่ัวไป  
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ความสามารถโดยรวมของนักศึกษา 
ชั้นปท่ี 1 

ความสามารถโดยรวมของนักศึกษา 
ชั้นปท่ี 2 

ความสามารถโดยรวมของนักศึกษา 
ชั้นปท่ี 3 

ความสามารถโดยรวมของนักศึกษา 
ชั้นปท่ี 4 

นักศึกษาครูมีความรู มีความเขาใจ บทบาท
หนาท่ีของความเปนพลเมืองตามหลัก

ประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปน
ประมุข มีจติอาสา จติสาธารณะ และเกิดทักษะ

ในการใชภาษาเพ่ือการสื่อสาร 

ผูชวยสอนท่ีพัฒนาตนเองใหมีความรอบรู เทาทัน
ตอการเปลี่ยนแปลงมีสุขภาวะท่ีดท้ัีงกายและใจ สู

บทบาทของครูมืออาชีพ 

ผูสอนรวมท่ีเปนผูนําในการขับเคลือ่น
ยุทธศาสตร ตามศาสตรพระราชา และนํา

นโยบายสูการพัฒนาผูเรยีน ทองถ่ิน และชุมชน 
 

มีทักษะการฟง พูด อาน เขียนภาษาอังกฤษ
เทียบเทาเกณฑกระทรวงศึกษาธิการกําหนด 
หมายเหตุ ปรับตามเกณฑกระทรวงศึกษา 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สาขาวิชาของ
ตัวเองขอมูล
ในประกาศ
และขอความ
ท่ีเปน
ขอเท็จจริงท่ี
บันทึกไวเมื่อ
ผูพูดพูดดวย
ภาษาท่ี
มาตรฐาน
และชัดเจน
สมรรถนะ
ยอยท่ี 1.1.5 
และเขาใจ
หลักการทาง
ทัศนธาตุ 
สมรรถนะ
ยอยท่ี 1.1.6 
สรางสรรค
ผลงานโดยใช
หลักการทาง
ทัศนธาตุ 
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ความสามารถโดยรวมของนักศึกษา 
ชั้นปท่ี 1 

ความสามารถโดยรวมของนักศึกษา 
ชั้นปท่ี 2 

ความสามารถโดยรวมของนักศึกษา 
ชั้นปท่ี 3 

ความสามารถโดยรวมของนักศึกษา 
ชั้นปท่ี 4 

นักศึกษาครูมีความรู มีความเขาใจ บทบาท
หนาท่ีของความเปนพลเมืองตามหลัก

ประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปน
ประมุข มีจติอาสา จติสาธารณะ และเกิดทักษะ

ในการใชภาษาเพ่ือการสื่อสาร 

ผูชวยสอนท่ีพัฒนาตนเองใหมีความรอบรู เทาทัน
ตอการเปลี่ยนแปลงมีสุขภาวะท่ีดท้ัีงกายและใจ สู

บทบาทของครูมืออาชีพ 

ผูสอนรวมท่ีเปนผูนําในการขับเคลือ่น
ยุทธศาสตร ตามศาสตรพระราชา และนํา

นโยบายสูการพัฒนาผูเรยีน ทองถ่ิน และชุมชน 
 

มีทักษะการฟง พูด อาน เขียนภาษาอังกฤษ
เทียบเทาเกณฑกระทรวงศึกษาธิการกําหนด 
หมายเหตุ ปรับตามเกณฑกระทรวงศึกษา 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
สมรรถนะหลกั
ท่ี 2 ทักษะ
การพูด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
สมรรถนะ
รองท่ึ 
2.1Spoken 
Interaction 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
สมรรถนะ
ยอยท่ี 2.1.1 
สามารถ
สนทนา 
กับเพ่ือน 
ถาม-ตอบ 
คําถามงาย ๆ 
เก่ียวกับ 
หัวขอท่ี
คุนเคย  
สมรรถนะ 
ยอยท่ี2.1.2
สามารถถาม

 
 
 
 
 
 
 
 
 
สมรรถนะหลกั
ท่ี 2 ทักษะการ
พูด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
สมรรถนะ
รองท่ึ 
2.1Spoken 
Interaction 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
สมรรถนะ
ยอยท่ี 2.1.3
สามารถเริม่
สนทนา 
ดําเนินการ
สนทนา 
และจบการ
สนทนา 
งาย ๆ ใน
หัวขอท่ี 
คุนเคยหรือ
สนใจ 
สมรรถนะ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
สมรรถนะหลกั
ท่ี 2 ทักษะการ
พูด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
สมรรถนะ
รองท่ึ 
2.1Spoken 
Interaction 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สมรรถนะ
ยอยท่ี 1.1.7 
สามารถ
สรางสรรค
ผลงานโดยใช
หลักการจดั
องคประกอบ
ศิลป 
 
สมรรถนะ
ยอยท่ี 2.1.5
สนทนาหัวขอ
ท่ีคุนเคยหรือ
ท่ีสนใจ และ
อภิปราย
แสดงความ
คิดเห็น
ตอบสนอง 
ตอ
ขอเสนอแนะ 
ความคิดเห็น 
ทัศนคติ และ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
สมรรถนะหลกั
ท่ี 2 ทักษะการ
พูด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
สมรรถนะ
รองท่ึ 
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สมรรถนะรอง
ท่ี 4.2 
Written  
Production 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
สมรรถนะ
ยอยท่ี 4.2.1 
สามารถเขียน
ขอความสั้น 
ๆ เขาใจงาย 
ในหัวขอท่ี
คุนเคย 
เชน 
ประสบการณ 
หรือ
เหตุการณ  
การเดินทาง 
และการ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Interaction 
 
 
 
 
 
 
 
 
สมรรถนะรอง
ท่ี 4.2 
Written  
Production 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
สมรรถนะ
ยอยท่ี  
4.2.2 
สามารถเขียน
และรายงาน
เก่ียวกับ
หัวขอท่ี
คุนเคย ใหนา
ติดตาม มีการ
เปรียบเทียบ 
แสดงความ
คิดเห็นท่ี
แตกตางกัน 

 Interaction 
 
 
 
 
 
 
 
 
สมรรถนะรอง
ท่ี 4.2 
Written  
Production 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
สมรรถนะ
ยอยท่ี 4.2.3 
สามารถเขียน
งานขนาดยาว
เก่ียวกับ
ประเด็นท่ี
กําลังไดรับ
ความสนใจ 
แมวาอาจ
บรรยายแนว
ท่ีซับซอนใน
รูปแบบท่ีงาย
เกินกวาท่ีเปน
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สมรรถนะ
หลักท่ี 5 
เคารพ
ศักดิ์ศรีความ
เปนมนุษย 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สมรรถนะ
รองท่ี 5.1รู
และเขาใจ
เก่ียวกับ
ศักดิ์ศรีความ
เปนมนุษย 
ยอมรับความ
แตกตาง โดย
ไมรังเกียจ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สมรรถนะ
ยอยท่ี 5.1.1 
รูและเขาใจ
เก่ียวกับ
ศักดิ์ศรีความ
เปนมนุษย
ยอมรับความ
แตกตางของ
บุคคล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บรรยาย
ความรูสึก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สมรรถนะ
ยอยท่ี 4.2.4 
เขียนบรรยาย
ประสบการณ 
ความใฝฝน 
ความรูสึก  
ทางจดหมาย
รูปแบบ
มาตรฐาน 
และจดหมาย
อิเล็กทรอนิก
ส 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จริงและ
สามารถแกไข
ขอผิดพลาด
ของตนเองใน
ระหวางเขียน
งานดังกลาว
ได 
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สมรรถนะ
หลักท่ี 6 
เคารพสิทธิ 
เสรภีาพ และ
การอยู
รวมกันใน
สังคมไทย

กีดกัน  
เลือกปฏิบัติ
ในเรื่อง เพศ         
ความคิดเห็น 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 
ชาติกําเนิด 
รางกาย 
สถานภาพ       
ทาง
เศรษฐกิจ
และสังคม 
และความ
เสมอภาค 
 
สมรรถนะ 
รองท่ี 6.1  
รูและเขาใจ
ในสิทธิ และ
เสรภีาพของ
ตนเอง และ
ผูอ่ืน สิทธิ

สมรรถนะ
ยอยท่ี 
5.1.2 รูและ
เขาใจ
เก่ียวกับความ
เสมอภาค
และความเทา
เทียม 
 
 
 
 
 
 
 
สมรรถนะ
ยอยท่ี 
6.1.1 รูและ
เขาใจในสิทธิ 
ดานการรู
สิทธิ การใช
สิทธิ การ
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และ
ประชาคม
โลกอยาง
สันต ิ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สมรรถนะ

ชุมชน และ
การอยู
รวมกันใน
สังคมไทย
และ
ประชาคม
โลกอยางสันต ิ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สมรรถนะ 

รักษาสิทธิ 
ของตนเอง 
ผูอ่ืน ชุมชน
และการอยู
รวมกันใน
สังคมอยาง
สันต ิ
สมรรถนะ
ยอยท่ี 6.1.2 
รูและเขาใจ
ในเสรีภาพ
ของตนเองใน
การ
แสดงออกท่ี
ไมขัดตอ
ระเบียบ 
กฎหมาย 
และเปนการ
ละเมิดสิทธิ
ของผูอ่ืน 
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หลักท่ี 7 
เคารพกฎ 
กติกาของ
สังคมและ
กฎหมาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สมรรถนะ

รองท่ี 7.1 
 รูและเขาใจ
เก่ียวกับ กฎ 
กติกาของ
สังคม 
ขอบัญญัติ 
และกฎหมาย 
สมรรถนะ 
รองท่ี 7.2
ปฏิบัติตาม
กฎ กติกาของ
สังคม และ
ขอบัญญัติ 
ชุมชนและ
สังคมของ
ตนเอง 
สมรรถนะ 
รองท่ี 7.3
ปฏิบัติตาม
กฎหมาย 
 
สมรรถนะ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สมรรถนะ
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หลักท่ี 9.  
มีจิตอาสา 
และจิต
สาธารณะ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รองท่ี 9.1 รู
และเขาใจ
เก่ียวกับการมี
จิตอาสา และ
จิตสาธารณะ 
 
 
 
 
 
 
 
สมรรถนะ
รองท่ี 9.2
ปฏิบัติตนท่ี
แสดงออกถึง
การมีจิตอาสา 
โดยการ
ชวยเหลือ
ผูอ่ืนโดยไม
หวัง
ผลตอบแทน 

ยอยท่ี 
9.1.1 รูและ
เขาใจ
เก่ียวกับจิต
อาสา 
สมรรถนะ
ยอยท่ี 
9.1.2 รูและ
เขาใจ
เก่ียวกับจิต
สาธารณะ 
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ผูชวยสอนท่ีพัฒนาตนเองใหมีความรอบรู เทาทัน
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หมายเหตุ ปรับตามเกณฑกระทรวงศึกษา 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สมรรถนะ
รองท่ี 9.3 มี
ความ 
สามารถท่ีจะ
ปฏิบัติตนเพ่ือ
แสดงออกถึง
การมีจิต
สาธารณะ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
สมรรถนะ
หลักท่ี 10 
มีความรู และ
ความเขาใจ
การสรางเสริม
และดูแลสุข
ภาวะ 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
สมรรถนะ
รองที 
10.1 มี
ความสามารถ
ในการอภิปราย
และสรุป
ความรู ความ
เขาใจเก่ียวกับ
สุขภาวะไดแก  
ทางรางกาย 
จิตใจ  ปญญา 
และสังคม 
รวมท้ัง 4  
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ความสามารถโดยรวมของนักศึกษา 
ชั้นปท่ี 1 

ความสามารถโดยรวมของนักศึกษา 
ชั้นปท่ี 2 

ความสามารถโดยรวมของนักศึกษา 
ชั้นปท่ี 3 

ความสามารถโดยรวมของนักศึกษา 
ชั้นปท่ี 4 

นักศึกษาครูมีความรู มีความเขาใจ บทบาท
หนาท่ีของความเปนพลเมืองตามหลัก

ประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปน
ประมุข มีจติอาสา จติสาธารณะ และเกิดทักษะ

ในการใชภาษาเพ่ือการสื่อสาร 

ผูชวยสอนท่ีพัฒนาตนเองใหมีความรอบรู เทาทัน
ตอการเปลี่ยนแปลงมีสุขภาวะท่ีดท้ัีงกายและใจ สู

บทบาทของครูมืออาชีพ 

ผูสอนรวมท่ีเปนผูนําในการขับเคลือ่น
ยุทธศาสตร ตามศาสตรพระราชา และนํา

นโยบายสูการพัฒนาผูเรยีน ทองถ่ิน และชุมชน 
 

มีทักษะการฟง พูด อาน เขียนภาษาอังกฤษ
เทียบเทาเกณฑกระทรวงศึกษาธิการกําหนด 
หมายเหตุ ปรับตามเกณฑกระทรวงศึกษา 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สมรรถนะ
หลักท่ี 11. มี
ความสามารถ
ในการ
ออกแบบและ
จัดกิจกรรม
การสรางเสริม
และดูแลสุข
ภาวะในการ
จัดการเรียนรู 
 
สมรรถนะ

กลยุทธ 
 ในการจัดการ 
ไดแก การสราง
เสรมิสุขภาวะ 
การปองกันโรค
และภยัสุขภาพ  
การดูแลรักษา 
และการฟนฟู
สุขภาวะ 
 
สมรรถนะรอง
ท่ี 11.1 มี
ความสามารถ
ในการ
ออกแบบและ
จัดกิจกรรม 
ดานสุขภาวะ 4 
มิติ ใน
สถานศึกษา
และชุมชน 
 
สมรรถนะรอง
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ความสามารถโดยรวมของนักศึกษา 
ชั้นปท่ี 1 

ความสามารถโดยรวมของนักศึกษา 
ชั้นปท่ี 2 

ความสามารถโดยรวมของนักศึกษา 
ชั้นปท่ี 3 

ความสามารถโดยรวมของนักศึกษา 
ชั้นปท่ี 4 

นักศึกษาครูมีความรู มีความเขาใจ บทบาท
หนาท่ีของความเปนพลเมืองตามหลัก

ประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปน
ประมุข มีจติอาสา จติสาธารณะ และเกิดทักษะ

ในการใชภาษาเพ่ือการสื่อสาร 

ผูชวยสอนท่ีพัฒนาตนเองใหมีความรอบรู เทาทัน
ตอการเปลี่ยนแปลงมีสุขภาวะท่ีดท้ัีงกายและใจ สู

บทบาทของครูมืออาชีพ 

ผูสอนรวมท่ีเปนผูนําในการขับเคลือ่น
ยุทธศาสตร ตามศาสตรพระราชา และนํา

นโยบายสูการพัฒนาผูเรยีน ทองถ่ิน และชุมชน 
 

มีทักษะการฟง พูด อาน เขียนภาษาอังกฤษ
เทียบเทาเกณฑกระทรวงศึกษาธิการกําหนด 
หมายเหตุ ปรับตามเกณฑกระทรวงศึกษา 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หลักท่ี 12. มี
ความพรอมใน
การสรางเสริม
และดูแลสุข
ภาวะ ในดาน
ท่ีสําคัญ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สมรรถนะ

ท่ี 12.1 มี
ความพรอมใน
การปองกัน
และเขาถึง
บริการ
เก่ียวกับโรค
และภยั
สุขภาพท่ี
สําคัญของเด็ก
และเยาวชน 
โดยเฉพาะ
อยางยิ่ง การ
ทองไมพรอม 
ยาเสพตดิ 
โรคตดิตอทาง
เพศสัมพันธ 
และเอดส 
สภาวะอวน 
และ
สุขภาพจิต 
 
สมรรถนะ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สมรรถนะ
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ความสามารถโดยรวมของนักศึกษา 
ชั้นปท่ี 1 

ความสามารถโดยรวมของนักศึกษา 
ชั้นปท่ี 2 

ความสามารถโดยรวมของนักศึกษา 
ชั้นปท่ี 3 

ความสามารถโดยรวมของนักศึกษา 
ชั้นปท่ี 4 

นักศึกษาครูมีความรู มีความเขาใจ บทบาท
หนาท่ีของความเปนพลเมืองตามหลัก

ประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปน
ประมุข มีจติอาสา จติสาธารณะ และเกิดทักษะ

ในการใชภาษาเพ่ือการสื่อสาร 

ผูชวยสอนท่ีพัฒนาตนเองใหมีความรอบรู เทาทัน
ตอการเปลี่ยนแปลงมีสุขภาวะท่ีดท้ัีงกายและใจ สู

บทบาทของครูมืออาชีพ 

ผูสอนรวมท่ีเปนผูนําในการขับเคลือ่น
ยุทธศาสตร ตามศาสตรพระราชา และนํา

นโยบายสูการพัฒนาผูเรยีน ทองถ่ิน และชุมชน 
 

มีทักษะการฟง พูด อาน เขียนภาษาอังกฤษ
เทียบเทาเกณฑกระทรวงศึกษาธิการกําหนด 
หมายเหตุ ปรับตามเกณฑกระทรวงศึกษา 

 

หลักท่ี 13. มี
ความรู และ
ความเขาใจ
ในความ 
สําคัญของ
กีฬาและ
นันทนาการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รองท่ี 13.1 
อภิปราย/
อธิบายและ
สรุปความรู 
ความเขาใจ
เก่ียวกับ
ความสําคญั
ของกีฬาและ 
นันทนาการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยอยท่ี 
13.1.1 
อภิปราย/
อธิบายและ
สรุปความรู 
ความเขาใจ
เก่ียวกับ
ความสําคญั 
ทฤษฏี 
กระบวนการ
ประเภท กีฬา
และ  
นันทนาการ 
สมรรถนะ
ยอยท่ี 
13.1.2 
อภิปราย/
อธิบายและ
สรุป 
ความหมาย 
พรอม
ยกตัวอยาง ”
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ความสามารถโดยรวมของนักศึกษา 
ชั้นปท่ี 1 

ความสามารถโดยรวมของนักศึกษา 
ชั้นปท่ี 2 

ความสามารถโดยรวมของนักศึกษา 
ชั้นปท่ี 3 

ความสามารถโดยรวมของนักศึกษา 
ชั้นปท่ี 4 

นักศึกษาครูมีความรู มีความเขาใจ บทบาท
หนาท่ีของความเปนพลเมืองตามหลัก

ประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปน
ประมุข มีจติอาสา จติสาธารณะ และเกิดทักษะ

ในการใชภาษาเพ่ือการสื่อสาร 

ผูชวยสอนท่ีพัฒนาตนเองใหมีความรอบรู เทาทัน
ตอการเปลี่ยนแปลงมีสุขภาวะท่ีดท้ัีงกายและใจ สู

บทบาทของครูมืออาชีพ 

ผูสอนรวมท่ีเปนผูนําในการขับเคลือ่น
ยุทธศาสตร ตามศาสตรพระราชา และนํา

นโยบายสูการพัฒนาผูเรยีน ทองถ่ิน และชุมชน 
 

มีทักษะการฟง พูด อาน เขียนภาษาอังกฤษ
เทียบเทาเกณฑกระทรวงศึกษาธิการกําหนด 
หมายเหตุ ปรับตามเกณฑกระทรวงศึกษา 

 

 
 
 
 
 
สมรรถนะหลัก
ท่ี 14. มี
ความสามารถ
ในการ
ออกแบบและ
จัดกิจกรรม
กีฬาและ
นันทนาการใน
การจัดการ
เรียนรู 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
สมรรถนะ
รองท่ี 14.1 
มีความ 
สามารถใน
การออกแบบ
และจัด
กิจกรรมกีฬา
และ 
นันทนาการ
ในสถาน 
ศึกษาและ
ชุมชน 
สมรรถนะรอง
ที14.2 มี
ความสามารถ
ในการปรับใช 
”การมีนํ้าใจ

การมีนํ้าใจ
เปนนักกีฬา” 
(รูแพ รูชนะ รู
อภัย) 
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หลักสตูรครุศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (4 ป) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562 หนา 57  

ความสามารถโดยรวมของนักศึกษา 
ชั้นปท่ี 1 

ความสามารถโดยรวมของนักศึกษา 
ชั้นปท่ี 2 

ความสามารถโดยรวมของนักศึกษา 
ชั้นปท่ี 3 

ความสามารถโดยรวมของนักศึกษา 
ชั้นปท่ี 4 

นักศึกษาครูมีความรู มีความเขาใจ บทบาท
หนาท่ีของความเปนพลเมืองตามหลัก

ประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปน
ประมุข มีจติอาสา จติสาธารณะ และเกิดทักษะ

ในการใชภาษาเพ่ือการสื่อสาร 

ผูชวยสอนท่ีพัฒนาตนเองใหมีความรอบรู เทาทัน
ตอการเปลี่ยนแปลงมีสุขภาวะท่ีดท้ัีงกายและใจ สู

บทบาทของครูมืออาชีพ 

ผูสอนรวมท่ีเปนผูนําในการขับเคลือ่น
ยุทธศาสตร ตามศาสตรพระราชา และนํา

นโยบายสูการพัฒนาผูเรยีน ทองถ่ิน และชุมชน 
 

มีทักษะการฟง พูด อาน เขียนภาษาอังกฤษ
เทียบเทาเกณฑกระทรวงศึกษาธิการกําหนด 
หมายเหตุ ปรับตามเกณฑกระทรวงศึกษา 

 

 
 
 
 
 
สมรรถนะ
หลักท่ี 15.
อธิบายแนวคิด
ของทักษะใน
ศตวรรษท่ี 21 
และแนวคิด
ของทักษะ 
5Cs ได 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เปนนักกีฬา” 
(รูแพ รูชนะ รู
อภัย) ใน
ชีวิตประจําวัน 
 
สมรรถนะรอง
ท่ี15.1.ศึกษา
แนวคิด ของ
ทักษะใน
ศตวรรษท่ี 21 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สมรรถนะรอง

 
 
 
 
 
สมรรถนะ
ยอยท่ี 15.1. 
1.บอก
แนวคิด ของ
ทักษะใน
ศตวรรษท่ี 21 
ได 
สมรรถนะ
ยอยท่ี 15.1. 
2.ยกตัวอยาง
การนําทักษะ
ในศตวรรษท่ี 
21 ไปใชใน
ชีวิต 
ประจําวันได 
 
สมรรถนะ
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ความสามารถโดยรวมของนักศึกษา 
ชั้นปท่ี 1 

ความสามารถโดยรวมของนักศึกษา 
ชั้นปท่ี 2 

ความสามารถโดยรวมของนักศึกษา 
ชั้นปท่ี 3 

ความสามารถโดยรวมของนักศึกษา 
ชั้นปท่ี 4 

นักศึกษาครูมีความรู มีความเขาใจ บทบาท
หนาท่ีของความเปนพลเมืองตามหลัก

ประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปน
ประมุข มีจติอาสา จติสาธารณะ และเกิดทักษะ

ในการใชภาษาเพ่ือการสื่อสาร 

ผูชวยสอนท่ีพัฒนาตนเองใหมีความรอบรู เทาทัน
ตอการเปลี่ยนแปลงมีสุขภาวะท่ีดท้ัีงกายและใจ สู

บทบาทของครูมืออาชีพ 

ผูสอนรวมท่ีเปนผูนําในการขับเคลือ่น
ยุทธศาสตร ตามศาสตรพระราชา และนํา

นโยบายสูการพัฒนาผูเรยีน ทองถ่ิน และชุมชน 
 

มีทักษะการฟง พูด อาน เขียนภาษาอังกฤษ
เทียบเทาเกณฑกระทรวงศึกษาธิการกําหนด 
หมายเหตุ ปรับตามเกณฑกระทรวงศึกษา 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สมรรถนะหลัก
ท่ี 16. พัฒนา
ทักษะท่ีสําคัญ
ตามแนวคิด
ทฤษฎีทักษะใน
ศตวรรษท่ี 21 
และทักษะ5Cs 
เพ่ือการดําเนิน

ท่ี 15.2.ศึกษา
แนวคิดของ
ทักษะ 5Cs 
ประจําวันได 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สมรรถนะรอง
ท่ี 16.1เรียนรู 
และพัฒนา
ทักษะท่ีสําคัญ
ตามแนวคิด
ทฤษฎีทักษะ
ในศตวรรษท่ี 
21 และทักษะ 

ยอยท่ี 
15.2.1บอก
แนวคิด ของ
แนวคิดของ
ทักษะ 5Cs 
ได 
สมรรถนะ
ยอยท่ี 
15.2.2.
ยกตัวอยาง
การนําทักษะ 
5Cs ไปใชใน
ชีวิต 
 
สมรรถนะ
ยอยท่ี 
16.1.1 
บูรณาการ
การนํา
แนวคิดจาก
ทฤษฎีทักษะ
ในศตวรรษท่ี 
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ความสามารถโดยรวมของนักศึกษา 
ชั้นปท่ี 1 

ความสามารถโดยรวมของนักศึกษา 
ชั้นปท่ี 2 

ความสามารถโดยรวมของนักศึกษา 
ชั้นปท่ี 3 

ความสามารถโดยรวมของนักศึกษา 
ชั้นปท่ี 4 

นักศึกษาครูมีความรู มีความเขาใจ บทบาท
หนาท่ีของความเปนพลเมืองตามหลัก

ประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปน
ประมุข มีจติอาสา จติสาธารณะ และเกิดทักษะ

ในการใชภาษาเพ่ือการสื่อสาร 

ผูชวยสอนท่ีพัฒนาตนเองใหมีความรอบรู เทาทัน
ตอการเปลี่ยนแปลงมีสุขภาวะท่ีดท้ัีงกายและใจ สู

บทบาทของครูมืออาชีพ 

ผูสอนรวมท่ีเปนผูนําในการขับเคลือ่น
ยุทธศาสตร ตามศาสตรพระราชา และนํา

นโยบายสูการพัฒนาผูเรยีน ทองถ่ิน และชุมชน 
 

มีทักษะการฟง พูด อาน เขียนภาษาอังกฤษ
เทียบเทาเกณฑกระทรวงศึกษาธิการกําหนด 
หมายเหตุ ปรับตามเกณฑกระทรวงศึกษา 

 

ชีวิตและการ
ทํางานอยางมี
คุณภาพ 

5Cs 
 

21 และ
ทักษะ 5Cs 
มาพัฒนา
ประยุกตใช
กับตนเองเพ่ือ
การดําเนิน
ชีวิต และการ
ทํางานอยางมี
คุณภาพ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สมรรถนะ
หลักท่ี 17. มี
ทักษะในการ
จัดกิจกรรม
นันทนาการ 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สมรรถนะรอง
ท่ี 17.1 มี
ทักษะในการ
ขับรองเพลง 
สมรรถนะ
รองท่ี 17.2 
มีทักษะใน
การเลน
เครื่องดนตรีท่ี
ใชในการจัด
กิจกรรม
นันทนาการ 
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ความสามารถโดยรวมของนักศึกษา 
ชั้นปท่ี 1 

ความสามารถโดยรวมของนักศึกษา 
ชั้นปท่ี 2 

ความสามารถโดยรวมของนักศึกษา 
ชั้นปท่ี 3 

ความสามารถโดยรวมของนักศึกษา 
ชั้นปท่ี 4 

นักศึกษาครูมีความรู มีความเขาใจ บทบาท
หนาท่ีของความเปนพลเมืองตามหลัก

ประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปน
ประมุข มีจติอาสา จติสาธารณะ และเกิดทักษะ

ในการใชภาษาเพ่ือการสื่อสาร 

ผูชวยสอนท่ีพัฒนาตนเองใหมีความรอบรู เทาทัน
ตอการเปลี่ยนแปลงมีสุขภาวะท่ีดท้ัีงกายและใจ สู

บทบาทของครูมืออาชีพ 

ผูสอนรวมท่ีเปนผูนําในการขับเคลือ่น
ยุทธศาสตร ตามศาสตรพระราชา และนํา

นโยบายสูการพัฒนาผูเรยีน ทองถ่ิน และชุมชน 
 

มีทักษะการฟง พูด อาน เขียนภาษาอังกฤษ
เทียบเทาเกณฑกระทรวงศึกษาธิการกําหนด 
หมายเหตุ ปรับตามเกณฑกระทรวงศึกษา 

 

 
 
 
 
 
 
 
สมรรถนะ
หลักท่ี 18. มี
ทักษะในการ
แสดง
นาฏศิลป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สมรรถนะ
รองท่ี 17.3 รู
และเขาใจใน
การจัด
กิจกรรม
นันทนาการ 
 
สมรรถนะรอง
ท่ี18.1 รูและ
เขาใจในทารํา
วงในเพลง
มาตรฐาน 
สมรรถนะรอง
ท่ี18.2 มี
ทักษะในการ
ปฏิบัติเพลงรํา
วงมาตรฐาน 
สมรรถนะรอง
ท่ี 18.3 รูและ
เขาใจในการ
จัดการแสดง 
สมรรถนะรอง
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ความสามารถโดยรวมของนักศึกษา 
ชั้นปท่ี 1 

ความสามารถโดยรวมของนักศึกษา 
ชั้นปท่ี 2 

ความสามารถโดยรวมของนักศึกษา 
ชั้นปท่ี 3 

ความสามารถโดยรวมของนักศึกษา 
ชั้นปท่ี 4 

นักศึกษาครูมีความรู มีความเขาใจ บทบาท
หนาท่ีของความเปนพลเมืองตามหลัก

ประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปน
ประมุข มีจติอาสา จติสาธารณะ และเกิดทักษะ

ในการใชภาษาเพ่ือการสื่อสาร 

ผูชวยสอนท่ีพัฒนาตนเองใหมีความรอบรู เทาทัน
ตอการเปลี่ยนแปลงมีสุขภาวะท่ีดท้ัีงกายและใจ สู

บทบาทของครูมืออาชีพ 

ผูสอนรวมท่ีเปนผูนําในการขับเคลือ่น
ยุทธศาสตร ตามศาสตรพระราชา และนํา

นโยบายสูการพัฒนาผูเรยีน ทองถ่ิน และชุมชน 
 

มีทักษะการฟง พูด อาน เขียนภาษาอังกฤษ
เทียบเทาเกณฑกระทรวงศึกษาธิการกําหนด 
หมายเหตุ ปรับตามเกณฑกระทรวงศึกษา 

 

 
 
 
 
สมรรถนะ
หลักท่ี 19.มี
ทักษะการใช
ประยุกตใช
ศิลปะสงเสริม
พัฒนาและ
การเรยีนรูของ
ผูเรยีน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ท่ี 18.4 มี
ทักษะในการ
จัดการแสดง 
 
สมรรถนะรอง
ท่ี19.1 รูและ
เขาใจในหลัก
ทาง
สุนทรียศาสตร
ในงาน
ทัศนศิลป 
สมรรถนะ
รองท่ี19.2 
สามารถ
สรางสรรค
ผลงานโดยใช
หลักการทาง
ทัศนธาตุ 
 
 
 
สมรรถนะ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สมรรถนะยอย
ท่ี19.2.1 รูและ
เขาใจหลักการ
ทางทัศนธาตุ 
สมรรถนะ
ยอยท่ี19.2.2 
สรางสรรค
ผลงานโดยใช
หลักการทาง
ทัศนธาตุ 
สมรรถนะ
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ความสามารถโดยรวมของนักศึกษา 
ชั้นปท่ี 1 

ความสามารถโดยรวมของนักศึกษา 
ชั้นปท่ี 2 

ความสามารถโดยรวมของนักศึกษา 
ชั้นปท่ี 3 

ความสามารถโดยรวมของนักศึกษา 
ชั้นปท่ี 4 

นักศึกษาครูมีความรู มีความเขาใจ บทบาท
หนาท่ีของความเปนพลเมืองตามหลัก

ประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปน
ประมุข มีจติอาสา จติสาธารณะ และเกิดทักษะ

ในการใชภาษาเพ่ือการสื่อสาร 

ผูชวยสอนท่ีพัฒนาตนเองใหมีความรอบรู เทาทัน
ตอการเปลี่ยนแปลงมีสุขภาวะท่ีดท้ัีงกายและใจ สู

บทบาทของครูมืออาชีพ 

ผูสอนรวมท่ีเปนผูนําในการขับเคลือ่น
ยุทธศาสตร ตามศาสตรพระราชา และนํา

นโยบายสูการพัฒนาผูเรยีน ทองถ่ิน และชุมชน 
 

มีทักษะการฟง พูด อาน เขียนภาษาอังกฤษ
เทียบเทาเกณฑกระทรวงศึกษาธิการกําหนด 
หมายเหตุ ปรับตามเกณฑกระทรวงศึกษา 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สมรรถนะ
หลักท่ี 20. 
อธิบายแนวคิด 
และหลักการ
ของโครงการ
อันเน่ือง 
มาจาก
พระราชดําร ิ
 

รองท่ี19.3 
สามารถ
สรางสรรค
ผลงานโดยใช
หลักการจดั
องคประกอบ
ศิลป 
 
 
 
 
 
 
สมรรถนะ
รองท่ี 
20.1. ศึกษา
แนวคิด และ
หลักการของ
โครงการอัน
เน่ืองมาจาก
พระราชดําร ิ
สมรรถนะ

ยอยท่ี 19.3.1 
รูและเขาใจ
หลักการจดั
องคประกอบ
ศิลป 
สมรรถนะ
ยอยท่ี 19.3.2 
สรางสรรค
ผลงานโดยใช
หลักการจดั
องคประกอบ
ศิลป 
 
สมรรถนะ
ยอยท่ี 20.1. 
บอกแนวคิด
และหลักการ
ของโครงการ
อัน
เน่ืองมาจาก
พระราชดําริ  
สมรรถนะ
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ความสามารถโดยรวมของนักศึกษา 
ชั้นปท่ี 1 

ความสามารถโดยรวมของนักศึกษา 
ชั้นปท่ี 2 

ความสามารถโดยรวมของนักศึกษา 
ชั้นปท่ี 3 

ความสามารถโดยรวมของนักศึกษา 
ชั้นปท่ี 4 

นักศึกษาครูมีความรู มีความเขาใจ บทบาท
หนาท่ีของความเปนพลเมืองตามหลัก

ประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปน
ประมุข มีจติอาสา จติสาธารณะ และเกิดทักษะ

ในการใชภาษาเพ่ือการสื่อสาร 

ผูชวยสอนท่ีพัฒนาตนเองใหมีความรอบรู เทาทัน
ตอการเปลี่ยนแปลงมีสุขภาวะท่ีดท้ัีงกายและใจ สู

บทบาทของครูมืออาชีพ 

ผูสอนรวมท่ีเปนผูนําในการขับเคลือ่น
ยุทธศาสตร ตามศาสตรพระราชา และนํา

นโยบายสูการพัฒนาผูเรยีน ทองถ่ิน และชุมชน 
 

มีทักษะการฟง พูด อาน เขียนภาษาอังกฤษ
เทียบเทาเกณฑกระทรวงศึกษาธิการกําหนด 
หมายเหตุ ปรับตามเกณฑกระทรวงศึกษา 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รองท่ี20.2. 
อธิบาย
แนวคิด และ
หลักการของ
โครงการอัน
เน่ืองมาจาก
พระราชดําร ิ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยอยท่ี 20.2. 
บอกสถาน
ท่ีตั้ง ของ
โครงการอัน
เน่ืองมาจาก
พระราชดําริ
ในพ้ืนท่ี หรือ
พ้ีนท่ีใกลเคียง
ได 
สมรรถนะ
ยอยท่ี20.3. 
สืบคนขอมูล
ตาง ๆ จาก
ตํารา งานวิจัย 
เครื่องมือ 
แหลงเรียนรู 
และการลง
พ้ืนท่ีชุมชนได
อยาง
หลากหลาย 
สมรรถนะ
ยอยท่ี20.4. 
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หลักสตูรครุศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (4 ป) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562 หนา 64  

ความสามารถโดยรวมของนักศึกษา 
ชั้นปท่ี 1 

ความสามารถโดยรวมของนักศึกษา 
ชั้นปท่ี 2 

ความสามารถโดยรวมของนักศึกษา 
ชั้นปท่ี 3 

ความสามารถโดยรวมของนักศึกษา 
ชั้นปท่ี 4 

นักศึกษาครูมีความรู มีความเขาใจ บทบาท
หนาท่ีของความเปนพลเมืองตามหลัก

ประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปน
ประมุข มีจติอาสา จติสาธารณะ และเกิดทักษะ

ในการใชภาษาเพ่ือการสื่อสาร 

ผูชวยสอนท่ีพัฒนาตนเองใหมีความรอบรู เทาทัน
ตอการเปลี่ยนแปลงมีสุขภาวะท่ีดท้ัีงกายและใจ สู

บทบาทของครูมืออาชีพ 

ผูสอนรวมท่ีเปนผูนําในการขับเคลือ่น
ยุทธศาสตร ตามศาสตรพระราชา และนํา

นโยบายสูการพัฒนาผูเรยีน ทองถ่ิน และชุมชน 
 

มีทักษะการฟง พูด อาน เขียนภาษาอังกฤษ
เทียบเทาเกณฑกระทรวงศึกษาธิการกําหนด 
หมายเหตุ ปรับตามเกณฑกระทรวงศึกษา 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อธิบายแนวคิด 
และหลักการ
ของโครงการ
อัน
เน่ืองมาจาก
พระราชดําริ
ได 
สมรรถนะ
ยอยท่ี 20.5. 
บอก และ
อธิบายผลท่ี
เกิดข้ึนจาก
การตั้ง
โครงการอัน
เน่ืองมาจาก
พระราชดําร ิ
สมรรถนะ
ยอยท่ี 20.6. 
อธิบาย
หลักการทรง
งาน หลัก
ปรัชญา
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ความสามารถโดยรวมของนักศึกษา 
ชั้นปท่ี 1 

ความสามารถโดยรวมของนักศึกษา 
ชั้นปท่ี 2 

ความสามารถโดยรวมของนักศึกษา 
ชั้นปท่ี 3 

ความสามารถโดยรวมของนักศึกษา 
ชั้นปท่ี 4 

นักศึกษาครูมีความรู มีความเขาใจ บทบาท
หนาท่ีของความเปนพลเมืองตามหลัก

ประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปน
ประมุข มีจติอาสา จติสาธารณะ และเกิดทักษะ

ในการใชภาษาเพ่ือการสื่อสาร 

ผูชวยสอนท่ีพัฒนาตนเองใหมีความรอบรู เทาทัน
ตอการเปลี่ยนแปลงมีสุขภาวะท่ีดท้ัีงกายและใจ สู

บทบาทของครูมืออาชีพ 

ผูสอนรวมท่ีเปนผูนําในการขับเคลือ่น
ยุทธศาสตร ตามศาสตรพระราชา และนํา

นโยบายสูการพัฒนาผูเรยีน ทองถ่ิน และชุมชน 
 

มีทักษะการฟง พูด อาน เขียนภาษาอังกฤษ
เทียบเทาเกณฑกระทรวงศึกษาธิการกําหนด 
หมายเหตุ ปรับตามเกณฑกระทรวงศึกษา 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เศรษฐกิจ
พอเพียง และ
แนวคิดการ
พัฒนาแบบ
ยั่งยืนได 
สมรรถนะ
ยอยท่ี 20.7. 
เช่ือมโยง
หลักการทรง
งาน หลัก
ปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียง และ
แนวคิดการ
พัฒนาแบบ
ยั่งยืนได 
ยอยท่ี 20.8. 
สืบคนตัวอยาง
การดําเนิน
ชีวิตตาม
หลักการทรง
งาน หลัก



มคอ.2 มรรพ. 
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ความสามารถโดยรวมของนักศึกษา 
ชั้นปท่ี 1 

ความสามารถโดยรวมของนักศึกษา 
ชั้นปท่ี 2 

ความสามารถโดยรวมของนักศึกษา 
ชั้นปท่ี 3 

ความสามารถโดยรวมของนักศึกษา 
ชั้นปท่ี 4 

นักศึกษาครูมีความรู มีความเขาใจ บทบาท
หนาท่ีของความเปนพลเมืองตามหลัก

ประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปน
ประมุข มีจติอาสา จติสาธารณะ และเกิดทักษะ

ในการใชภาษาเพ่ือการสื่อสาร 

ผูชวยสอนท่ีพัฒนาตนเองใหมีความรอบรู เทาทัน
ตอการเปลี่ยนแปลงมีสุขภาวะท่ีดท้ัีงกายและใจ สู

บทบาทของครูมืออาชีพ 

ผูสอนรวมท่ีเปนผูนําในการขับเคลือ่น
ยุทธศาสตร ตามศาสตรพระราชา และนํา

นโยบายสูการพัฒนาผูเรยีน ทองถ่ิน และชุมชน 
 

มีทักษะการฟง พูด อาน เขียนภาษาอังกฤษ
เทียบเทาเกณฑกระทรวงศึกษาธิการกําหนด 
หมายเหตุ ปรับตามเกณฑกระทรวงศึกษา 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สมรรถนะ
หลักท่ี 21. 
ประยุกตใช
หลักการทรง
งาน หลัก
ปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียง และ
แนวคิดการ
พัฒนาแบบ
ยั่งยืนใน

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สมรรถนะรอง
ท่ี 21.1 ศึกษา
หลักการทรง
งาน หลัก
ปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียง และ
แนวคิดการ
พัฒนาแบบ
ยั่งยืน 
 

ปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียง และ
แนวคิดการ
พัฒนาแบบ
ยั่งยืน และ
นําไป
ประยุกตใชใน
ชีวิตประจําวัน
ได 
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ความสามารถโดยรวมของนักศึกษา 
ชั้นปท่ี 1 

ความสามารถโดยรวมของนักศึกษา 
ชั้นปท่ี 2 

ความสามารถโดยรวมของนักศึกษา 
ชั้นปท่ี 3 

ความสามารถโดยรวมของนักศึกษา 
ชั้นปท่ี 4 

นักศึกษาครูมีความรู มีความเขาใจ บทบาท
หนาท่ีของความเปนพลเมืองตามหลัก

ประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปน
ประมุข มีจติอาสา จติสาธารณะ และเกิดทักษะ

ในการใชภาษาเพ่ือการสื่อสาร 

ผูชวยสอนท่ีพัฒนาตนเองใหมีความรอบรู เทาทัน
ตอการเปลี่ยนแปลงมีสุขภาวะท่ีดท้ัีงกายและใจ สู

บทบาทของครูมืออาชีพ 

ผูสอนรวมท่ีเปนผูนําในการขับเคลือ่น
ยุทธศาสตร ตามศาสตรพระราชา และนํา

นโยบายสูการพัฒนาผูเรยีน ทองถ่ิน และชุมชน 
 

มีทักษะการฟง พูด อาน เขียนภาษาอังกฤษ
เทียบเทาเกณฑกระทรวงศึกษาธิการกําหนด 
หมายเหตุ ปรับตามเกณฑกระทรวงศึกษา 

 

ชีวิตประจําวัน
ได 
 
สมรรถนะ
หลักท่ี 22.
สามารถ
วิเคราะห 
นโยบาย
ยุทธศาสตร
แผนงานและ
โครงการ ลงสู
การปฏิบัต ิ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
สมรรถนะรอง
ท่ี 22.1 รู 
เขาใจ และ
อธิบาย
ความหมาย 
ท่ีมา การจัดทํา 
การใชและการ
ติดตาม
ประเมินผล 
นโยบาย 
ยุทธศาสตร 
แผนงานและ
โครงการ การ
พัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 
สมรรถนะรอง
ท่ี 22.2 
สามารถ
วิเคราะห
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ความสามารถโดยรวมของนักศึกษา 
ชั้นปท่ี 1 

ความสามารถโดยรวมของนักศึกษา 
ชั้นปท่ี 2 

ความสามารถโดยรวมของนักศึกษา 
ชั้นปท่ี 3 

ความสามารถโดยรวมของนักศึกษา 
ชั้นปท่ี 4 

นักศึกษาครูมีความรู มีความเขาใจ บทบาท
หนาท่ีของความเปนพลเมืองตามหลัก

ประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปน
ประมุข มีจติอาสา จติสาธารณะ และเกิดทักษะ

ในการใชภาษาเพ่ือการสื่อสาร 

ผูชวยสอนท่ีพัฒนาตนเองใหมีความรอบรู เทาทัน
ตอการเปลี่ยนแปลงมีสุขภาวะท่ีดท้ัีงกายและใจ สู

บทบาทของครูมืออาชีพ 

ผูสอนรวมท่ีเปนผูนําในการขับเคลือ่น
ยุทธศาสตร ตามศาสตรพระราชา และนํา

นโยบายสูการพัฒนาผูเรยีน ทองถ่ิน และชุมชน 
 

มีทักษะการฟง พูด อาน เขียนภาษาอังกฤษ
เทียบเทาเกณฑกระทรวงศึกษาธิการกําหนด 
หมายเหตุ ปรับตามเกณฑกระทรวงศึกษา 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนงานและ
โครงการ ดาน
การศึกษาและ
การพัฒนา
ทองถ่ินใน
ระดับชาติ 
กระทรวง 
จังหวัด และ
สถานศึกษา 
สมรรถนะรอง
ท่ี 22.3 
สามารถจัดทํา
แผนงานและ
โครงการพัฒนา
สถานศึกษา
และชุมชน 
แบบมีสวนรวม
ใหสอดคลอง
กับนโยบาย
และ
ยุทธศาสตรท่ี
เก่ียวของ 
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ความสามารถโดยรวมของนักศึกษา 
ชั้นปท่ี 1 

ความสามารถโดยรวมของนักศึกษา 
ชั้นปท่ี 2 

ความสามารถโดยรวมของนักศึกษา 
ชั้นปท่ี 3 

ความสามารถโดยรวมของนักศึกษา 
ชั้นปท่ี 4 

นักศึกษาครูมีความรู มีความเขาใจ บทบาท
หนาท่ีของความเปนพลเมืองตามหลัก

ประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปน
ประมุข มีจติอาสา จติสาธารณะ และเกิดทักษะ

ในการใชภาษาเพ่ือการสื่อสาร 

ผูชวยสอนท่ีพัฒนาตนเองใหมีความรอบรู เทาทัน
ตอการเปลี่ยนแปลงมีสุขภาวะท่ีดท้ัีงกายและใจ สู

บทบาทของครูมืออาชีพ 

ผูสอนรวมท่ีเปนผูนําในการขับเคลือ่น
ยุทธศาสตร ตามศาสตรพระราชา และนํา

นโยบายสูการพัฒนาผูเรยีน ทองถ่ิน และชุมชน 
 

มีทักษะการฟง พูด อาน เขียนภาษาอังกฤษ
เทียบเทาเกณฑกระทรวงศึกษาธิการกําหนด 
หมายเหตุ ปรับตามเกณฑกระทรวงศึกษา 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สมรรถนะรอง
ท่ี 22.4 
สามารถ
ติดตามและ
ประเมินผล
แผนงานและ
โครงการพัฒนา
สถานศึกษา
และชุมชน 
สมรรถนะรอง
ท่ี 22.5 
สามารถจัดทํา
รายงานการ
ติดตามและ
ประเมินผล
พรอมท้ัง
ขอเสนอแนะ
ในการพัฒนา
ปรับปรุง
แผนงานและ
โครงการ
พัฒนา
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ความสามารถโดยรวมของนักศึกษา 
ชั้นปท่ี 1 

ความสามารถโดยรวมของนักศึกษา 
ชั้นปท่ี 2 

ความสามารถโดยรวมของนักศึกษา 
ชั้นปท่ี 3 

ความสามารถโดยรวมของนักศึกษา 
ชั้นปท่ี 4 

นักศึกษาครูมีความรู มีความเขาใจ บทบาท
หนาท่ีของความเปนพลเมืองตามหลัก

ประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปน
ประมุข มีจติอาสา จติสาธารณะ และเกิดทักษะ

ในการใชภาษาเพ่ือการสื่อสาร 

ผูชวยสอนท่ีพัฒนาตนเองใหมีความรอบรู เทาทัน
ตอการเปลี่ยนแปลงมีสุขภาวะท่ีดท้ัีงกายและใจ สู

บทบาทของครูมืออาชีพ 

ผูสอนรวมท่ีเปนผูนําในการขับเคลือ่น
ยุทธศาสตร ตามศาสตรพระราชา และนํา

นโยบายสูการพัฒนาผูเรยีน ทองถ่ิน และชุมชน 
 

มีทักษะการฟง พูด อาน เขียนภาษาอังกฤษ
เทียบเทาเกณฑกระทรวงศึกษาธิการกําหนด 
หมายเหตุ ปรับตามเกณฑกระทรวงศึกษา 

 

 
 
 
สมรรถนะ
หลักท่ี 23. 
สามารถคิด
แบบ
วิจารณญาณ
แกปญหาและ
สรางสรรค  
 
สมรรถนะ
หลักท่ี 24.
สามารถ
วิเคราะห 
นโยบาย
ยุทธศาสตร
แผนงานและ
โครงการ ลงสู
การปฏิบัต ิ

สถานศึกษา
และชุมชน 
 
สมรรถนะรอง
ท่ี 23.1 
สามารถคิด
วิเคราะห 
 
 
 
 
สมรรถนะรอง
ท่ี 24.1 รู 
เขาใจ และ
อธิบาย
ความหมาย 
ท่ีมา การจัดทํา 
การใชและการ
ติดตาม
ประเมินผล 
นโยบาย 
ยุทธศาสตร 
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ความสามารถโดยรวมของนักศึกษา 
ชั้นปท่ี 1 

ความสามารถโดยรวมของนักศึกษา 
ชั้นปท่ี 2 

ความสามารถโดยรวมของนักศึกษา 
ชั้นปท่ี 3 

ความสามารถโดยรวมของนักศึกษา 
ชั้นปท่ี 4 

นักศึกษาครูมีความรู มีความเขาใจ บทบาท
หนาท่ีของความเปนพลเมืองตามหลัก

ประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปน
ประมุข มีจติอาสา จติสาธารณะ และเกิดทักษะ

ในการใชภาษาเพ่ือการสื่อสาร 

ผูชวยสอนท่ีพัฒนาตนเองใหมีความรอบรู เทาทัน
ตอการเปลี่ยนแปลงมีสุขภาวะท่ีดท้ัีงกายและใจ สู

บทบาทของครูมืออาชีพ 

ผูสอนรวมท่ีเปนผูนําในการขับเคลือ่น
ยุทธศาสตร ตามศาสตรพระราชา และนํา

นโยบายสูการพัฒนาผูเรยีน ทองถ่ิน และชุมชน 
 

มีทักษะการฟง พูด อาน เขียนภาษาอังกฤษ
เทียบเทาเกณฑกระทรวงศึกษาธิการกําหนด 
หมายเหตุ ปรับตามเกณฑกระทรวงศึกษา 

 

แผนงานและ
โครงการ การ
พัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 

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

1.ทักษะการพูดและ
การฟงภาษาอังกฤษ  
2. ภาษาไทยเพ่ือ 
การสื่อสาร  

1.พลเมืองท่ีเขมแข็ง 
 

1.การใชภาษาอังกฤษ
เพ่ือการสื่อสาร 
2.การคิดเชิงเหตผุล 
 
 

1.ทักษะในศตวรรษ 
ท่ี 21 เพ่ือชีวิตและ
อาชีพ 
 

1.ภาษาอังกฤษเพ่ือ
วิชาชีพ   
2.การสรางเสรมิและ
ดูแลสุขภาวะ 
 

1.ศาสตรพระราชาเพ่ือ
พัฒนาทองถ่ิน 
2.สุนทรียะ 

- - 
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3.1.5 คําอธิบายรายวิชาศึกษาท่ัวไป  
วิชา ทักษะการพูดและการฟงภาษาอังกฤษ  (English Speaking and Listening Skills) 
รหัส คําอธิบายรายวิชา              น(ท-ป-ศ) 
                3(2-2-5) 
0001104 พูดบอกรายละเอียดและสรุปประเด็นสําคัญ ฟงบทสนทนาและขอความสั้น ๆ แลวจับใจความ ใชประโยคและสํานวนเก่ียวกับสิ่งรอบตัว (เชน ขอมูลพ้ืนฐานและขอมูลของ
ครอบครัว การซื้อของ ภูมิศาสตรทองถ่ิน การจางงาน) สื่อสารเรื่องท่ีงายและเปนกิจวัตรท่ีตองมีการแลกเปลี่ยนขอมลูโดยตรงและไมยุงยากเก่ียวกับสิ่งท่ีคุนเคยหรือทําเปนประจํา ใช
ภาษาและโครงสรางทางไวยากรณในการพูดโตตอบในสถานการณท่ีแตกตางหลากหลาย  โดยใชภาษา นํ้าเสียง กิริยาทาทางท่ีเหมาะสมตามมารยาททางสังคม และรูถึงวัฒนธรรม
ของเจาของภาษา โดยเนนกระบวนการทางภาษา คือ พูด ฟง อาน  เขียน การสื่อสาร การสืบเสาะหาความรู การสืบคนขอมูล และการฝกปฏิบัติทักษะการสื่อสารตามสถานการณ
ตางๆ  
 

สมรรถนะ
หลัก 

สมรรถนะรอง
และยอย  (ถาม)ี 

คําอธิบาย
สมรรถนะรอง 

หรือยอย 

ตัวบงชี้ของ
สมรรถนะหลักและ

เกณฑ 
การผาน 

ตัวบงชี้ของ
สมรรถนะรองหรือ
ยอยและเกณฑการ

ผาน 

เนื้อหา 
(เขียนเปน

ขอๆ 
ประกอบดวย
หัวขอและ
คําอธิบาย 
พอสังเขป) 

แนวการจัด
กิจกรรมการ
เรียนรูเพ่ือให
เกิดสมรรถนะ 
(รายละเอียด

ดานทาย
ตาราง)** 

สื่อและ/หรือแหลง
เรียนรู 

วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

วิธีการสะทอน
ผลกลับให

ผูเรียน 
(ตามหลักการ
ประเมินผล

สะทอนผลและ
พัฒนา) 

สมรรถนะหลัก
ท่ี 1 ทักษะ
การฟง 

สมรรถนะรองท่ี 1.1 
overall listening 
comprehension 
สมรรถนะยอยท่ี 
1.1.1 สามารถ
เขาใจสิ่งท่ีผูพูด 
พูดเพ่ือตอบสนอง 
ความตองการ
ทันที ในกรณีท่ีผู
พูดพูดอยางชา ๆ 
และชัดเจน 

1. can 
understand 
phrases and 
the highest 
frequency 
vocabulary 
related to areas 
of most 
immediate 
personal 
relevance 
 

1. ผานการประเมิน
ทักษะการฟง 
2. ผานการประเมิน
ผลสัมฤทธ์ิตาม
เกณฑของ
มหาวิทยาลยั 
 

1. รูและเลือกใช
คําศัพทตามระดับ 
A2+ อางอิงตาม
กรอบ CEFR
โดยประมาณ  
2. ผานเกณฑการ
ประเมินของการ
ปฏิบัติและช้ินงาน
รอยละ 80 ข้ึนไป 
 

ขอบเขต
เน้ือหา 
-basic 
personal 
and family 
information, 
- shopping,  
- local 
geography,  
- 
employment  

การจัดการ
เรียนรูในช้ัน
เรียน รอยละ 70 
ยกตัวอยาง 
แสดงบทบาท
สมมต ิ
อภิปราย 
ฝกปฏิบัติกับ
สถานการณจริง 
การเรยีนรู 

Workbook/text 
book 
สื่ออิเล็กทรอนิกส 
Online 
Educational 
Apps. 
 

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

1.กํากับติดตาม
การพัฒนา
สมรรถนะดาน
ภาษาเพ่ือการ
สื่อสารดวย
โปรแกรม/ 
Social 
network 
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สมรรถนะ
หลัก 

สมรรถนะรอง
และยอย  (ถาม)ี 

คําอธิบาย
สมรรถนะรอง 

หรือยอย 

ตัวบงชี้ของ
สมรรถนะหลักและ

เกณฑ 
การผาน 

ตัวบงชี้ของ
สมรรถนะรองหรือ
ยอยและเกณฑการ

ผาน 

เนื้อหา 
(เขียนเปน

ขอๆ 
ประกอบดวย
หัวขอและ
คําอธิบาย 
พอสังเขป) 

แนวการจัด
กิจกรรมการ
เรียนรูเพ่ือให
เกิดสมรรถนะ 
(รายละเอียด

ดานทาย
ตาราง)** 

สื่อและ/หรือแหลง
เรียนรู 

วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

วิธีการสะทอน
ผลกลับให

ผูเรียน 
(ตามหลักการ
ประเมินผล

สะทอนผลและ
พัฒนา) 

  2. can catch 
the main point 
in short, clear, 
simple 
messages and 
announcement
s 

 3. มีระดับ
ความสามารถในการ
ใชทักษะ
ภาษาอังกฤษอยูใน
ระดับด ี

–messages, 
-
announcem
ent 
-Hobbies 
and 
pastimes 
-Holidays 
-Work and 
jobs 
-Leisure 
activities 
-
entertainme
nt 
-Education 
- messages 
and 
announcem
ents 
 

สถานการณเปน
ฐาน (Situation 
– based 
learning) 
การเรยีนรูแบบ
รวมมือ 
(Cooperative  
learning)  
การเรยีนรูแบบ
ประสมประสาน 
(Blended  
learning) 
การเรยีนรูดวย
ตนเองผานระบบ
ออนไลน รอยละ 
30 
 
 

  2.ในกรณีท่ีไม
ผานการประเมิน
ความสมรรถนะ 
จะมีการให
คําปรึกษาและ
ศึกษาเพ่ิมเตมิ 
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สมรรถนะ
หลัก 

สมรรถนะรอง
และยอย  (ถาม)ี 

คําอธิบาย
สมรรถนะรอง 

หรือยอย 

ตัวบงชี้ของ
สมรรถนะหลักและ

เกณฑ 
การผาน 

ตัวบงชี้ของ
สมรรถนะรองหรือ
ยอยและเกณฑการ

ผาน 

เนื้อหา 
(เขียนเปน

ขอๆ 
ประกอบดวย
หัวขอและ
คําอธิบาย 
พอสังเขป) 

แนวการจัด
กิจกรรมการ
เรียนรูเพ่ือให
เกิดสมรรถนะ 
(รายละเอียด

ดานทาย
ตาราง)** 

สื่อและ/หรือแหลง
เรียนรู 

วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

วิธีการสะทอน
ผลกลับให

ผูเรียน 
(ตามหลักการ
ประเมินผล

สะทอนผลและ
พัฒนา) 

     Vocabulary 
Food and 
drink 
Things in 
the town, 
shops and 
shopping 
Travel and 
services  
Objects and 
rooms 
Adjectives: 
personality, 
description,  
feelings 
Hobbies 
and 
pastimes 
Holidays 
 

    

 



มคอ.2 มรรพ. 

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

 

สมรรถนะ
หลัก 

สมรรถนะรอง
และยอย  (ถาม)ี 

คําอธิบาย
สมรรถนะรอง 

หรือยอย 

ตัวบงชี้ของ
สมรรถนะหลักและ

เกณฑ 
การผาน 

ตัวบงชี้ของ
สมรรถนะรองหรือ
ยอยและเกณฑการ

ผาน 

เนื้อหา 
(เขียนเปน

ขอๆ 
ประกอบดวย
หัวขอและ
คําอธิบาย 
พอสังเขป) 

แนวการจัด
กิจกรรมการ
เรียนรูเพ่ือให
เกิดสมรรถนะ 
(รายละเอียด

ดานทาย
ตาราง)** 

สื่อและ/หรือแหลง
เรียนรู 

วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

วิธีการสะทอน
ผลกลับให

ผูเรียน 
(ตามหลักการ
ประเมินผล

สะทอนผลและ
พัฒนา) 

     Work and 
jobs 
Leisure 
activities 
Education 
Functions/n
otions 
Describing 
habits and 
routines 
Describing 
people 
Describing 
things 
Describing 
places 
Requests 
Suggestions 
Advice,  

    

 
 



มคอ.2 มรรพ. 

หลักสตูรครุศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (4 ป) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562 หนา 76  

สมรรถนะ
หลัก 

สมรรถนะรอง
และยอย  (ถาม)ี 

คําอธิบาย
สมรรถนะรอง 

หรือยอย 

ตัวบงชี้ของ
สมรรถนะหลักและ

เกณฑ 
การผาน 

ตัวบงชี้ของ
สมรรถนะรองหรือ
ยอยและเกณฑการ

ผาน 

เนื้อหา 
(เขียนเปน

ขอๆ 
ประกอบดวย
หัวขอและ
คําอธิบาย 
พอสังเขป) 

แนวการจัด
กิจกรรมการ
เรียนรูเพ่ือให
เกิดสมรรถนะ 
(รายละเอียด

ดานทาย
ตาราง)** 

สื่อและ/หรือแหลง
เรียนรู 

วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

วิธีการสะทอน
ผลกลับให

ผูเรียน 
(ตามหลักการ
ประเมินผล

สะทอนผลและ
พัฒนา) 

     Invitations 
Present 
continuous 
for 
arrangemen
ts 
- Obligations 
and 
necessity 
- Describing 
places 
- Describing 
past 
experiences 
and 
storytelling 
โครงสราง
ไวยากรณ 
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สมรรถนะ
หลัก 

สมรรถนะรอง
และยอย  (ถาม)ี 

คําอธิบาย
สมรรถนะรอง 

หรือยอย 

ตัวบงชี้ของ
สมรรถนะหลักและ

เกณฑ 
การผาน 

ตัวบงชี้ของ
สมรรถนะรองหรือ
ยอยและเกณฑการ

ผาน 

เนื้อหา 
(เขียนเปน

ขอๆ 
ประกอบดวย
หัวขอและ
คําอธิบาย 
พอสังเขป) 

แนวการจัด
กิจกรรมการ
เรียนรูเพ่ือให
เกิดสมรรถนะ 
(รายละเอียด

ดานทาย
ตาราง)** 

สื่อและ/หรือแหลง
เรียนรู 

วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

วิธีการสะทอน
ผลกลับให

ผูเรียน 
(ตามหลักการ
ประเมินผล

สะทอนผลและ
พัฒนา) 

     Present 
simple 
Past Simple 
Future 
Simple 
Basic 
conjunctions 
Modals 
Present 
Perfect 
Gerund and 
infinitive 
Prepositions 
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สมรรถนะ
หลัก 

สมรรถนะรอง
และยอย  (ถาม)ี 

คําอธิบาย
สมรรถนะรอง 

หรือยอย 

ตัวบงชี้ของ
สมรรถนะหลักและ

เกณฑ 
การผาน 

ตัวบงชี้ของ
สมรรถนะรองหรือ
ยอยและเกณฑการ

ผาน 

เนื้อหา 
(เขียนเปน

ขอๆ 
ประกอบดวย
หัวขอและ
คําอธิบาย 
พอสังเขป) 

แนวการจัด
กิจกรรมการ
เรียนรูเพ่ือให
เกิดสมรรถนะ 
(รายละเอียด

ดานทาย
ตาราง)** 

สื่อและ/หรือแหลง
เรียนรู 

วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

วิธีการสะทอน
ผลกลับให

ผูเรียน 
(ตามหลักการ
ประเมินผล

สะทอนผลและ
พัฒนา) 

สมรรถนะหลัก
ท่ี 2 ทักษะ
การพูด 

สมรรถนะ 
รองท่ี 2.1  
Spoken 
Interaction 
สมรรถนะยอยท่ี
2.1.1 
สามารถสนทนา 
กับเพ่ือน ถาม-
ตอบ 
คําถามงาย ๆ 
เก่ียวกับ 
หัวขอท่ีคุนเคย 

Spoken 
Interaction 
1. can 
communicate 
in simple and 
routine tasks 
requiring a 
simple and 
direct exchange 
of information 
on familiar 
topics and 
activities.  
2. can handle 
very short 
social 
exchanges 
Spoken 
Production 
 

1. ผานการประเมิน
ทักษะการพูดรอยละ 
80 
2. ผานการประเมิน
ผลสมัฤทธ์ิของ
รายวิชาตามเกณฑ
ของมหาวิทยาลัย 

1. รูและเลือกใช
คําศัพทตามระดับ 
A2+ อางอิงตาม
กรอบ CEFR
โดยประมาณ 
2,500-2,750 คํา 
2. ผานการประเมิน
ทักษะปฏิบัติดาน
ภาษารอยละ 80 
3.  ผานการประเมิน
ผลสัมฤทธ์ิของ
รายวิชาตามเกณฑ
ของมหาวิทยาลัย 

ขอบเขต
เน้ือหา 
- family, 
hobbies, 
work, travel 
and current 
events 
Vocabulary 
Activities 
Education 
Entertainme
nt 
Adjectives 
for 
describing 
things 
feelings  
 

การจัดการ
เรียนรูในช้ัน
เรียน รอยละ 70 
ยกตัวอยาง 
แสดงบทบาท
สมมต ิ
อภิปราย 
ฝกปฏิบัติกับ
สถานการณจริง 
 
การเรยีนรู
สถานการณเปน
ฐาน (Situation 
– based 
learning) 
การเรยีนรูแบบ
รวมมือ 
(Cooperative  
learning)  
 

Workbook/text 
book 
สื่ออิเล็กทรอนิกส 
Online 
Educational 
Apps. 
 

1. การประเมินผล
จากการฝกปฎิบัต/ิ
2. การประเมินผล
จากแบบทดสอบ  
3. CEFR Self-
assessment 
checklist 
4. RU Language 
passport 
5. การประเมิน
เพ่ือนเชิงบวก 

1.กํากับติดตาม
การพัฒนา
สมรรถนะดาน
ภาษาเพ่ือการ
สื่อสารดวย
โปรแกรม/ 
Social 
network 
2.ในกรณีท่ีไม
ผานการประเมิน
ความสมรรถนะ 
จะมีการให
คําปรึกษาและ
ศึกษาเพ่ิมเตมิ 
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สมรรถนะ
หลัก 

สมรรถนะรอง
และยอย  (ถาม)ี 

คําอธิบาย
สมรรถนะรอง 

หรือยอย 

ตัวบงชี้ของ
สมรรถนะหลักและ

เกณฑ 
การผาน 

ตัวบงชี้ของ
สมรรถนะรองหรือ
ยอยและเกณฑการ

ผาน 

เนื้อหา 
(เขียนเปน

ขอๆ 
ประกอบดวย
หัวขอและ
คําอธิบาย 
พอสังเขป) 

แนวการจัด
กิจกรรมการ
เรียนรูเพ่ือให
เกิดสมรรถนะ 
(รายละเอียด

ดานทาย
ตาราง)** 

สื่อและ/หรือแหลง
เรียนรู 

วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

วิธีการสะทอน
ผลกลับให

ผูเรียน 
(ตามหลักการ
ประเมินผล

สะทอนผลและ
พัฒนา) 

 สมรรถนะยอยท่ี
2.2.2 สามารถ
ถามและ 
ตอบคําถามงาย ๆ 
เก่ียวกับเหตุการณ 
ในอดีต  
สมรรถนะ 
รองท่ี 2.2  
Spoken 
Production 
สมรรถนะยอยท่ี
2.2.1 สามารถ
บรรยายถึง
สถานท่ีท่ีชอบ  
 
 
 
 
 
 
 

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

  Travel and 
services 
Lifestyles 
Functions/n
otions 
Describing 
places 
Describing 
past 
experiences 
and 
storytelling 
Talking 
about films 
and books 
โครงสราง
ไวยากรณ 
Wh- and 
Yes/No 
Questions in 
present 

การเรยีนรูแบบ
ประสมประสาน 
(Blended  
learning) 
การเรยีนรูดวย
ตนเองผานระบบ
ออนไลน รอยละ 
30 
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วิชา พลเมืองท่ีเขมแข็ง 
รหัส คําอธิบายรายวิชา              น(ท-ป-ศ) 
                3(2-2-5) 
0002325  วิเคราะห ออกแบบการปฏิบัติ จดัทําโครงการ และปฏบัิติตนท่ีแสดงออกถึงการเคารพศกัดิ์ศรีความเปนมนุษย ยอมรับความแตกตางของบุคคล ความเสมอภาคและ
ความเทาเทียม เคารพสิทธิ เสรีภาพ และการอยูรวมกันในสังคมไทยและประชาคมโลกอยางสันติตามหลักขันติธรรม การสรางและปฏิบัติตาม กฎ กติกาของสังคม และกฎหมาย
เบ้ืองตนท่ีเก่ียวของ รูปแบบการปกครอง อุดมการณ และวิถีชีวิตประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตรยิทรงเปนประมุข หนาท่ีของตนเองในฐานะของพลเมืองไทยในระบอบ
ประชาธิปไตย มีความเปนพลเมืองท่ีเขมแข็ง และเคารพสิทธิผูอ่ืนอยางมีเหตผุล มีจิตสํานึก รับผิดชอบตอหนาท่ีของตนเอง มีจิตอาสาและจิต 

สมรรถนะ
หลัก 

สมรรถนะรองและ
ยอย  (ถามี) 

คําอธิบายสมรรถนะ
รอง 

หรือยอย 

ตัวบงชี้ของ
สมรรถนะหลักและ

เกณฑ 
การผาน 

ตัวบงชี้ของสมรรถนะ
รองหรือยอยและ
เกณฑการผาน 

เนื้อหา 
(เขียนเปนขอๆ 
ประกอบดวย
หัวขอและ
คําอธิบาย 
พอสังเขป) 

แนวการจัด
กิจกรรมการ

เรียนรูเพ่ือใหเกิด
สมรรถนะ 

(รายละเอียดดาน
ทายตาราง)** 

สื่อและ/หรือ
แหลงเรียนรู 

วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

วิธีการ
สะทอนผล
กลับให
ผูเรียน 
(ตาม

หลักการ
ประเมินผ
ลสะทอน
ผลและ
พัฒนา) 

สมรรถนะ
หลักท่ี 5 
เคารพ
ศักดิ์ศรี
ความเปน
มนุษย 
 

สมรรถนะรองท่ี 5.1  
รูและเขาใจเก่ียวกับ
ศักดิ์ศรีความเปน
มนุษย ยอมรับความ
แตกตาง โดยไม
รังเกียจ กีดกัน เลือก
ปฏิบัติในเรื่อง เพศ         
ความคิดเห็น ศาสนา
และวัฒนธรรม ชาติ
กําเนิด รางกาย 
สถานภาพ  ทาง
เศรษฐกิจและสังคม 

1. สามารถอธิบาย
เก่ียวกับศักดิ์ศรี
ความเปนมนุษย 
ในประเด็นความ
แตกตางดานเพศ 
ความคิดเห็น 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม ชาติ
กําเนิด รางกาย 
สถานภาพ ทาง
เศรษฐกิจและสังคม
ได 

1. ปฏิบัติตนท่ี
แสดงออกถึงการ
เคารพศักดิศ์รีความ
เปนมนุษยอยูใน
ระดับด ี
2. ปฏิบัติตนท่ี
แสดงออกถึงการ
เคารพสิทธิ เสรภีาพ 
และการอยูรวมกัน
ในสังคมไทยและ
ประชาคมโลกอยาง
สันติอยูในระดับด ี

1. สามารถอธิบาย
เก่ียวกับศักดิ์ศรีความ
เปนมนุษยยอมรับ
ความแตกตางของ
บุคคลได 
2. สามารถอธิบาย
เก่ียวกับความเสมอ
ภาคและความเทา
เทียมได 
เกณฑการผาน  
 
 

1. ความหมายของ
ศักดิ์ศรีความเปน
มนุษย 
2. การปฏิบัติตน
ในการยอมรับ
ศักดิ์ศรีความเปน
มนุษยในประเด็น
ความแตกตางดาน
เพศ ความคิดเห็น 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม ชาติ
กําเนิด รางกาย 

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

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

1. ประเมินผลการ
เรียนรูของผูเรียน
จาก 
  1.1 วิเคราะห
และออกแบบการ
ปฏิบัติตนท่ี
แสดงออกถึงการ
เคารพศักดิศ์รี
ความเปนมนุษย 
เคารพสิทธิ 
เสรภีาพ และการ
อยูรวมกันใน

- ใหผูเรียน
สะทอนผล
ภายในกลุม 
หรือ
สะทอน
ผลงานของ
ผูเรยีนคน
อ่ืนใน 
การศึกษา
คนควา  
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สมรรถนะ
หลัก 

สมรรถนะรองและ
ยอย  (ถามี) 

คําอธิบายสมรรถนะ
รอง 

หรือยอย 

ตัวบงชี้ของ
สมรรถนะหลักและ

เกณฑ 
การผาน 

ตัวบงชี้ของสมรรถนะ
รองหรือยอยและ
เกณฑการผาน 

เนื้อหา 
(เขียนเปนขอๆ 
ประกอบดวย
หัวขอและ
คําอธิบาย 
พอสังเขป) 

แนวการจัด
กิจกรรมการ

เรียนรูเพ่ือใหเกิด
สมรรถนะ 

(รายละเอียดดาน
ทายตาราง)** 

สื่อและ/หรือ
แหลงเรียนรู 

วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

วิธีการ
สะทอนผล
กลับให
ผูเรียน 
(ตาม

หลักการ
ประเมินผ
ลสะทอน
ผลและ
พัฒนา) 

และความเสมอภาค   1. อธิบายเน้ือหาได
ถูกตอง ไมนอยกวา
รอยละ 80  
 

สถานภาพ ทาง
เศรษฐกิจและ
สังคม 
 
 

3. การเรียนรูแบบ
สืบเสาะ 
(Enquiry-based 
learning) 
 

3. เวทีชุมชน 
(หองเรียน 
โรงเรียน หรือ
ชุมชน
ภายนอก) 

สังคมไทยและ
ประชาคมโลก
อยางสันติ เคารพ
กฎ กติกาของ
สังคมและ
กฎหมาย มี
จิตสํานึกและ
รับผิดชอบตอ
หนาท่ีของตนเอง
ใน 
 

การปญหา 
การ
นําเสนอ
โครงการ ท่ี
พบในช้ัน
เรียน
โรงเรียน 
หรือชุมชน 
และรวมกัน
หาแนว
ทางการ
แกปญหา
ในช้ันเรียน 
โรงเรียน 
หรือชุมชน 

 สมรรถนะยอยท่ี 5.1.1 
รูและเขาใจเก่ียวกับ
ศักดิ์ศรีความเปน
มนุษยยอมรับความ

2. สามารถอธิบาย
เก่ียวกับความเสมอ
ภาคและความเทา
เทียมกันในสิทธิ 

3. การถูกตักเตือน
จากการปฏิบัติตนท่ี
แสดงออกถึงการไม
เคารพกฎ กติกาของ

1. ไมปฏิบัตตินท่ี
แสดงออกถึงการไม
เคารพและยอมรับ
ศักดิ์ศรีความเปน

3. ความหมายของ
ความเสมอภาค
และความเทา
เทียม 

4. การเรียนรูโดย
ใชกรณีศึกษาเปน
ฐาน (Case – 
based learning) 

 ฐานะของพลเมือง
ไทยในระบอบ
ประชาธิปไตย มี
จิตอาสา และจิต

- ผูสอน
สะทอนผล
ผูเรยีนใน
การศึกษา
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สมรรถนะ
หลัก 

สมรรถนะรองและ
ยอย  (ถามี) 

คําอธิบายสมรรถนะ
รอง 

หรือยอย 

ตัวบงชี้ของ
สมรรถนะหลักและ

เกณฑ 
การผาน 

ตัวบงชี้ของสมรรถนะ
รองหรือยอยและ
เกณฑการผาน 

เนื้อหา 
(เขียนเปนขอๆ 
ประกอบดวย
หัวขอและ
คําอธิบาย 
พอสังเขป) 

แนวการจัด
กิจกรรมการ

เรียนรูเพ่ือใหเกิด
สมรรถนะ 

(รายละเอียดดาน
ทายตาราง)** 

สื่อและ/หรือ
แหลงเรียนรู 

วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

วิธีการ
สะทอนผล
กลับให
ผูเรียน 
(ตาม

หลักการ
ประเมินผ
ลสะทอน
ผลและ
พัฒนา) 

แตกตางของบุคคล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สมรรถนะยอยท่ี 
5.1.2 รูและเขาใจ
เก่ียวกับความเสมอ
ภาคและความเทา

เสรภีาพตาม
กฎหมาย และ
ปฏิบัติตอบุคคลอ่ืน
ได 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. สามารถปฏิบัติ
ตนในการเคารพและ
ยอมรับศักดิศ์รีความ
เปนมนุษย  

สังคมและกฎหมาย
ไมเกิน 1 ครั้ง 
4. ปฏิบัติตนท่ี
แสดงออกถึงการมี
จิตสํานึกและ
รับผิดชอบตอหนาท่ี
ของตนเองในฐานะ
ของพลเมืองไทยใน
ระบอบ
ประชาธิปไตยอยูใน
ระดับด ี
 
 
 
 
5. มีจิตอาสา และ
จิตสาธารณะอยาง
นอย 1 ครั้ง 

มนุษย 
เกณฑการผาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. ไมมีขอรองเรยีนใน
การปฏิบัตตินท่ี
แสดงออกถึงการไม
เคารพและยอมรับ

4. ความสําคัญ
ของหลักสิทธิ
มนุษยชน 
5. หลักปฏิญญา
สากลวาดวยสิทธิ
มนุษยชน 
 

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

สาธารณะ 
  1.2 การปฏิบัติ
ตนท่ีแสดงออกถึง
การเคารพศักดิ์ศรี
ความเปนมนุษย 
เคารพสิทธิ 
เสรภีาพ และการ
อยูรวมกันใน
สังคมไทยและ
ประชาคมโลก
อยางสันติ เคารพ
กฎ กติกาของ
สังคมและ
กฎหมาย มี
จิตสํานึกและ
รับผิดชอบตอ
หนาท่ีของตนเอง
ในฐานะของ
พลเมืองไทยใน

คนควา 
การปญหา 
การ
นําเสนอ
โครงการ ท่ี
พบในช้ัน
เรียน 
โรงเรียน 
หรือชุมชน 
และรวมกัน
หา 
แนว
ทางการ
แกปญหา
ในช้ันเรียน 
โรงเรียน 
หรือชุมชน 
พรอมท้ังให
ขอเสนอ 
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สมรรถนะ
หลัก 

สมรรถนะรองและ
ยอย  (ถามี) 

คําอธิบายสมรรถนะ
รอง 

หรือยอย 

ตัวบงชี้ของ
สมรรถนะหลักและ

เกณฑ 
การผาน 

ตัวบงชี้ของสมรรถนะ
รองหรือยอยและ
เกณฑการผาน 

เนื้อหา 
(เขียนเปนขอๆ 
ประกอบดวย
หัวขอและ
คําอธิบาย 
พอสังเขป) 

แนวการจัด
กิจกรรมการ

เรียนรูเพ่ือใหเกิด
สมรรถนะ 

(รายละเอียดดาน
ทายตาราง)** 

สื่อและ/หรือ
แหลงเรียนรู 

วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

วิธีการ
สะทอนผล
กลับให
ผูเรียน 
(ตาม

หลักการ
ประเมินผ
ลสะทอน
ผลและ
พัฒนา) 

เทียม 
 

ในประเด็นความ
แตกตางดานเพศ 
ความคิดเห็น 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม ชาติ
กําเนิด รางกาย 
สถานภาพ  ทาง
เศรษฐกิจและสังคม
ได 
 

ศักดิ์ศรีความเปน
มนุษย 
 

ระบอบ
ประชาธิปไตย มี
จิตอาสา และจิต
สาธารณะ 
 
 
 
 
 

แนะ และ
แนวทาง
การพัฒนา 
 

 สมรรถนะรองท่ี 1.2 
แสดงออกถึงความ
เคารพและยอมรับ
ศักดิ์ศรีความเปน
มนุษย ยอมรับความ
แตกตาง โดยไม
รังเกียจ กีดกัน เลือก
ปฏิบัติในเรื่อง เพศ 
ความคิดเห็น ศาสนา

2. สามารถปฏิบัติ
ตนในการเคารพและ
ยอมรับความเสมอ
ภาคตามกฎหมาย 
สิท ธิและเสรีภาพ 
และการปฏิบัติตอ
บุคคลอ่ืนได 
 
 

 1. สามารถอธิบาย
เก่ียวกับหลักขันติ
ธรรม  
เกณฑการผาน 
1. อธิบายเน้ือหาให
ถูกตองไมนอยกวารอย
ละ 80 
 
 

1. หลักขันติธรรม 
2. ความหมายของ
ความเมตตา 
กรุณา และการให
อภัย 
3. ความสําคัญ
ของความเมตตา 
กรุณา และการให
อภัย 
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สมรรถนะ
หลัก 

สมรรถนะรองและ
ยอย  (ถามี) 

คําอธิบายสมรรถนะ
รอง 

หรือยอย 

ตัวบงชี้ของ
สมรรถนะหลักและ

เกณฑ 
การผาน 

ตัวบงชี้ของสมรรถนะ
รองหรือยอยและ
เกณฑการผาน 

เนื้อหา 
(เขียนเปนขอๆ 
ประกอบดวย
หัวขอและ
คําอธิบาย 
พอสังเขป) 

แนวการจัด
กิจกรรมการ

เรียนรูเพ่ือใหเกิด
สมรรถนะ 

(รายละเอียดดาน
ทายตาราง)** 

สื่อและ/หรือ
แหลงเรียนรู 

วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

วิธีการ
สะทอนผล
กลับให
ผูเรียน 
(ตาม

หลักการ
ประเมินผ
ลสะทอน
ผลและ
พัฒนา) 

และวัฒนธรรม ชาติ
กําเนิด รางกาย 
สถานภาพ       ทาง
เศรษฐกิจและสังคม 
และความเสมอภาค 
1.2.1 แสดงออกถึง
ความเคารพและ
ยอมรับศักดิศ์รีความ
เปนมนุษยยอมรับ
ความแตกตางของ
บุคคล 
1.2.2 แสดงออกถึง
ความเคารพและ
ยอมรับความเสมอ
ภาค 

1. สามารถอธิบาย
เ ก่ียวกับหลัก ขันติ
ธรรมในดานความ 
อดทนและยอมรับ
ความแตกต า ง ใน 
ด า น เ พ ศ   ค ว า ม
คิดเห็น ศาสนาและ
วั ฒ น ธ ร ร ม  ช า ติ
กํ า เ นิ ด  ร า ง ก า ย 
ส ถ า น ภ า พ  ท า ง
เศรษฐกิจและสังคม 
ด วยความ เมตตา 
กรุณา และการให
อภัยได 
 

 
1. ปฏิบัติตนตามหลัก
ขันติธรรม 
เกณฑการผาน 
1. ไมมีขอรองเรยีนใน
การปฏิบัตตินท่ีขัดตอ
หลักขันติธรรม 
 

4. การปฏิบัติตนท่ี
แสดงออกถึง 

 1.3 รูและเขาใจ
เก่ียวกับหลักขันติ
ธรรมคืออดทนและ
ยอมรับความแตกตาง

1. สามารถปฏิบัติ
ตามหลักขันติธรรม
ในดานความอดทน
และยอมรับความ

  หลักขันติธรรมใน
ดานความ 
อดทนและยอมรับ
ความแตกตางใน 
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สมรรถนะ
หลัก 

สมรรถนะรองและ
ยอย  (ถามี) 

คําอธิบายสมรรถนะ
รอง 

หรือยอย 

ตัวบงชี้ของ
สมรรถนะหลักและ

เกณฑ 
การผาน 

ตัวบงชี้ของสมรรถนะ
รองหรือยอยและ
เกณฑการผาน 

เนื้อหา 
(เขียนเปนขอๆ 
ประกอบดวย
หัวขอและ
คําอธิบาย 
พอสังเขป) 

แนวการจัด
กิจกรรมการ

เรียนรูเพ่ือใหเกิด
สมรรถนะ 

(รายละเอียดดาน
ทายตาราง)** 

สื่อและ/หรือ
แหลงเรียนรู 

วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

วิธีการ
สะทอนผล
กลับให
ผูเรียน 
(ตาม

หลักการ
ประเมินผ
ลสะทอน
ผลและ
พัฒนา) 

ในความเปนมนุษย 
1.4 ปฏิบัตติามหลัก
ขันติธรรมคือ อดทน
และยอมรับความ
แตกตางในความเปน
มนุษย 

แตกตางใน ดานเพศ  
ความคิดเห็น 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม ชาติ
กําเนิด รางกาย 
สถานภาพ ทาง
เศรษฐกิจและสังคม
ไดดวยความเมตตา 
กรุณา และการให
อภัยได 

ดานเพศ  ความ
คิดเห็น ศาสนา
และวัฒนธรรม 
ชาติกําเนิด 
รางกาย 
สถานภาพ ทาง
เศรษฐกิจและ
สังคม ดวยความ
เมตตา กรุณา 
และการใหอภัย 

สมรรถนะ
หลักท่ี 6 
เคารพสิทธิ 
เสรภีาพ 
และการอยู
รวมกันใน
สังคมไทย
และ
ประชาคม

สมรรถนะ 
รองท่ี 6.1  
รูและเขาใจในสิทธิ 
และเสรภีาพของ
ตนเอง และผูอ่ืน สิทธิ
ชุมชน และการอยู
รวมกันในสังคมไทย
และประชาคมโลก
อยางสันต ิ

1. สามารถอธิบาย
เ ก่ียว กับสิท ธิด าน
การรู สิท ธิ  การใช
สิทธิ การรักษาสิทธิ 
ขอ งตน เ อ ง  ผู อ่ื น 
และชุมชน ได 
2. สามารถอธิบาย
เก่ียวกับเสรีภาพของ
ต น เ อ ง ใ น ก า ร

 1. สามารถอธิบาย
เก่ียวกับสิทธิ ของ
ตนเอง ผูอ่ืน ชุมชน 
และการอยูรวมกันใน
สังคมอยางสันติได 
2. สามารถอธิบาย
เก่ียวกับเสรีภาพ ของ
ตนเอง ของผูอ่ืน และ
การอยูรวมกันในสังคม

1. ความหมายของ
สิทธิและเสรภีาพ 
2. การรูสิทธิ การ
ใชสิทธิ และการ
รักษาสิทธิ ของ
ตนเอง ผูอ่ืน และ
ชุมชน 
3. การใชเสรีภาพ
ท่ีไมละเมดิสิทธิ

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

1. วีดิทัศน
สถานการณ
ขาวสาร 
2.  คูมือ
พลเมืองท่ี
เขมแข็งของ 
กกต. 
3. เวทีชุมชน 
(หองเรียน 

1. ประเมินผลการ
เรียนรูของผูเรียน
จาก 
  1.1 วิเคราะห
และออกแบบการ
ปฏิบัติตนท่ี
แสดงออกถึงการ
เคารพศักดิศ์รี
ความเปนมนุษย 

- ใหผูเรียน
สะทอนผล
ภายในกลุม 
หรือ
สะทอน
ผลงานของ
ผูเรยีนคน
อ่ืนใน 
การศึกษา
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สมรรถนะ
หลัก 

สมรรถนะรองและ
ยอย  (ถามี) 

คําอธิบายสมรรถนะ
รอง 

หรือยอย 

ตัวบงชี้ของ
สมรรถนะหลักและ

เกณฑ 
การผาน 

ตัวบงชี้ของสมรรถนะ
รองหรือยอยและ
เกณฑการผาน 

เนื้อหา 
(เขียนเปนขอๆ 
ประกอบดวย
หัวขอและ
คําอธิบาย 
พอสังเขป) 

แนวการจัด
กิจกรรมการ

เรียนรูเพ่ือใหเกิด
สมรรถนะ 

(รายละเอียดดาน
ทายตาราง)** 

สื่อและ/หรือ
แหลงเรียนรู 

วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

วิธีการ
สะทอนผล
กลับให
ผูเรียน 
(ตาม

หลักการ
ประเมินผ
ลสะทอน
ผลและ
พัฒนา) 

โลกอยาง
สันต ิ
 

สมรรถนะยอยท่ี 
6.1.6 รูและเขาใจใน
สิทธิ ดานการรูสิทธิ 
การใชสิทธิ การรักษา
สิทธิ ของตนเอง ผูอ่ืน 
ชุมชนและการอยู
รวมกันในสังคมอยาง
สันต ิ
 

แสดงออกท่ีไมขัดตอ
ระเบียบ กฎหมาย 
และเปนการละเมิด
สิทธิของผูอ่ืนได 
 

อยางสันติได 
เกณฑการผาน 
1. อธิบายเก่ียวกับ
สิทธิของตนเอง ผูอ่ืน 
ชุมชน และการอยู
รวมกันในสังคมอยาง
สันติไดถูกตองไมนอย
กวารอยละ 80 
2.อธิบายเก่ียวกับ
เสรภีาพของตนเอง 
ของผูอ่ืน  และการอยู
รวมกันในสังคมอยาง
สันติไดถูกตองไมนอย
กวารอยละ 80 
 

ของผูอ่ืน และ
ชุมชน 
4. แนวทางการอยู
รวมกันในสังคม
อยางสันต ิ
 

สืบเสาะ 
(Enquiry-based 
learning) 
4. การเรียนรูโดย
ใชกรณีศึกษาเปน
ฐาน (Case – 
based learning) 
 

โรงเรียน หรือ
ชุมชน
ภายนอก) 

เคารพสิทธิ 
เสรภีาพ และการ
อยูรวมกันใน
สังคมไทยและ
ประชาคมโลก
อยางสันติ เคารพ
กฎ กติกาของ
สังคมและ
กฎหมาย มี
จิตสํานึกและ
รับผิดชอบตอ
หนาท่ีของตนเอง
ในฐานะของ
พลเมืองไทยใน
ระบอบ
ประชาธิปไตย มี
จิตอาสา และจิต
สาธารณะ 

คนควา 
การปญหา 
การ
นําเสนอ
โครงการ ท่ี
พบในช้ัน
เรียน
โรงเรียน 
หรือชุมชน 
และรวมกัน
หาแนว
ทางการ
แกปญหา
ในช้ันเรียน 
โรงเรียน 
หรือชุมชน 
 

 6.1.2. รูและเขาใจใน 1. สามารถปฏิบัติ 1. ไมแสดงออกถึง 1. วิธีการปกปองสิทธิ  5. การเรียนรู  1.2 การปฏิบัติตน - ผูสอน
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สมรรถนะ
หลัก 

สมรรถนะรองและ
ยอย  (ถามี) 

คําอธิบายสมรรถนะ
รอง 

หรือยอย 

ตัวบงชี้ของ
สมรรถนะหลักและ

เกณฑ 
การผาน 

ตัวบงชี้ของสมรรถนะ
รองหรือยอยและ
เกณฑการผาน 

เนื้อหา 
(เขียนเปนขอๆ 
ประกอบดวย
หัวขอและ
คําอธิบาย 
พอสังเขป) 

แนวการจัด
กิจกรรมการ

เรียนรูเพ่ือใหเกิด
สมรรถนะ 

(รายละเอียดดาน
ทายตาราง)** 

สื่อและ/หรือ
แหลงเรียนรู 

วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

วิธีการ
สะทอนผล
กลับให
ผูเรียน 
(ตาม

หลักการ
ประเมินผ
ลสะทอน
ผลและ
พัฒนา) 

เสรภีาพของตนเองใน
การแสดงออกท่ีไมขัด
ตอระเบียบ กฎหมาย 
และเปนการละเมดิ
สิทธิของผูอ่ืน 
2.2 ยอมรับและ
ปกปองสิทธิ และ
เสรภีาพของตนเอง 
ผูอ่ืน และสิทธิชุมชน 
2.2.1 แสดงออกถึง
การยอมรับสิทธิและ
เสรภีาพของตนเอง 
ผูอ่ืน และสิทธิชุมชน 
 

ตน ท่ีแสดง ถึงการ
ย อ ม รั บ สิ ท ธิ แ ล ะ
เสรีภาพของตนเอง 
ของผู อ่ืนและของ
ชุมชนได 
2. สามารถปฏิบัติ
ตนท่ีแสดงถึงการ
ปกปองสิทธิของ
ตนเอง ของผูอ่ืน 
และของชุมชนได 

การละเมิดสิทธิและ
เสรภีาพของผูอ่ืน 
และสิทธิชุมชน  
2. วิเคราะหและ
ออกแบบแนว
ทางการปกปองสิทธิ
ของตนเอง ผูอ่ืน 
และชุมชน 
เกณฑการประเมิน 
 

ของตนเอง ผูอ่ืน และ
ชุมชน 
 

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

ท่ีแสดงออกถึงการ
เคารพศักดิศ์รี
ความเปนมนุษย 
เคารพสิทธิ 
เสรภีาพ และการ
อยูรวมกันใน
สังคมไทยและ
ประชาคมโลก
อยางสันติ เคารพ
กฎ กติกาของ
สังคมและ
กฎหมาย มี
จิตสํานึกและ
รับผิดชอบตอ
หนาท่ีของตนเอง
ในฐานะของ
พลเมืองไทยใน
ระบอบ
ประชาธิปไตย มี

สะทอนผล
ผูเรยีนใน
การศึกษา
คนควา 
การปญหา 
การ
นําเสนอ
โครงการ ท่ี
พบในช้ัน
เรียน 
โรงเรียน 
หรือชุมชน 
และรวมกัน
หา 
แนว
ทางการ
แกปญหา
ในช้ันเรียน 
โรงเรียน 
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สมรรถนะ
หลัก 

สมรรถนะรองและ
ยอย  (ถามี) 

คําอธิบายสมรรถนะ
รอง 

หรือยอย 

ตัวบงชี้ของ
สมรรถนะหลักและ

เกณฑ 
การผาน 

ตัวบงชี้ของสมรรถนะ
รองหรือยอยและ
เกณฑการผาน 

เนื้อหา 
(เขียนเปนขอๆ 
ประกอบดวย
หัวขอและ
คําอธิบาย 
พอสังเขป) 

แนวการจัด
กิจกรรมการ

เรียนรูเพ่ือใหเกิด
สมรรถนะ 

(รายละเอียดดาน
ทายตาราง)** 

สื่อและ/หรือ
แหลงเรียนรู 

วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

วิธีการ
สะทอนผล
กลับให
ผูเรียน 
(ตาม

หลักการ
ประเมินผ
ลสะทอน
ผลและ
พัฒนา) 

จิตอาสา และจิต
สาธารณะ 

หรือชุมชน 
พรอมท้ังให
ขอเสนอแน
ะ และ
แนวทาง
การพัฒนา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.2.2 แสดงออกถึง
การปกปองสิทธิของ
ตนเอง ผูอ่ืน และ
ชุมชน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1. ไมมีขอรองเรยีน
เก่ียวกับการละเมิด
สิทธิและเสรภีาพของ
ผูอ่ืน และสิทธิชุมชน 
2. วิเคราะหและ
ออกแบบแนวทางการ
ปกปองสิทธิของ
ตนเอง ผูอ่ืน และ
ชุมชน อยูในระดับดี
ข้ึนไป 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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
พลเมืองท่ี
เขมแข็งของ 
กกต. 
3. เวทีชุมชน 
(หองเรียน 
โรงเรียน หรือ
ชุมชน
ภายนอก) 

1. ประเมินผลการ
เรียนรูของผูเรียน
จาก 
  1.1 วิเคราะห
และออกแบบการ
ปฏิบัติตนท่ี
แสดงออกถึงการ
เคารพศักดิศ์รี
ความเปนมนุษย 
เคารพสิทธิ 
เสรภีาพ และการ
อยูรวมกันใน
สังคมไทยและ

- ใหผูเรียน
สะทอนผล
ภายในกลุม 
หรือ
สะทอน
ผลงานของ
ผูเรยีนคน
อ่ืนใน
การศึกษา
คนควา 
การปญหา 
การ
นําเสนอ
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สมรรถนะ
หลัก 

สมรรถนะรองและ
ยอย  (ถามี) 

คําอธิบายสมรรถนะ
รอง 

หรือยอย 

ตัวบงชี้ของ
สมรรถนะหลักและ

เกณฑ 
การผาน 

ตัวบงชี้ของสมรรถนะ
รองหรือยอยและ
เกณฑการผาน 

เนื้อหา 
(เขียนเปนขอๆ 
ประกอบดวย
หัวขอและ
คําอธิบาย 
พอสังเขป) 

แนวการจัด
กิจกรรมการ

เรียนรูเพ่ือใหเกิด
สมรรถนะ 

(รายละเอียดดาน
ทายตาราง)** 

สื่อและ/หรือ
แหลงเรียนรู 

วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

วิธีการ
สะทอนผล
กลับให
ผูเรียน 
(ตาม

หลักการ
ประเมินผ
ลสะทอน
ผลและ
พัฒนา) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ประชาคมโลก
อยางสันติ เคารพ
กฎ กติกาของ
สังคมและ
กฎหมาย มี
จิตสํานึกและ
รับผิดชอบตอ
หนาท่ีของตนเอง
ในฐานะของ
พลเมืองไทยใน
ระบอบ
ประชาธิปไตย มี
จิตอาสา และจิต
สาธารณะ 
  1.2 การปฏิบัติ
ตนท่ีแสดงออกถึง
การเคารพศักดิ์ศรี
ความเปนมนุษย 
เคารพสิทธิ 

โครงการ ท่ี
พบในช้ัน
เรียน
โรงเรียน 
หรือชุมชน 
และรวมกัน
หาแนว
ทางการ
แกปญหา
ในช้ันเรียน 
โรงเรียน 
หรือชุมชน 
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สมรรถนะ
หลัก 

สมรรถนะรองและ
ยอย  (ถามี) 

คําอธิบายสมรรถนะ
รอง 

หรือยอย 

ตัวบงชี้ของ
สมรรถนะหลักและ

เกณฑ 
การผาน 

ตัวบงชี้ของสมรรถนะ
รองหรือยอยและ
เกณฑการผาน 

เนื้อหา 
(เขียนเปนขอๆ 
ประกอบดวย
หัวขอและ
คําอธิบาย 
พอสังเขป) 

แนวการจัด
กิจกรรมการ

เรียนรูเพ่ือใหเกิด
สมรรถนะ 

(รายละเอียดดาน
ทายตาราง)** 

สื่อและ/หรือ
แหลงเรียนรู 

วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

วิธีการ
สะทอนผล
กลับให
ผูเรียน 
(ตาม

หลักการ
ประเมินผ
ลสะทอน
ผลและ
พัฒนา) 

เสรภีาพ และการ
อยูรวมกันใน
สังคมไทยและ
ประชาคมโลก
อยางสันติ เคารพ
กฎ กติกาของ
สังคมและ
กฎหมาย มี
จิตสํานึกและ
รับผิดชอบตอ
หนาท่ีของตนเอง
ในฐานะของ
พลเมืองไทยใน
ระบอบ
ประชาธิปไตย มี
จิตอาสา และจิต
สาธารณะ 

สมรรถนะ
หลักท่ี 7. 

สมรรถนะรองท่ี 7.1 
 รูและเขาใจเก่ียวกับ 

1. สามารถอธิบาย
เก่ียวกับกฎ กติกา 

 สามารถอธิบาย
เก่ียวกับกฎ กติกา 

1. ความหมาย
ความสําคญัของ

 
 

 1. ประเมินผลการ
เรียนรูของผูเรียน

- ผูสอน
สะทอนผล
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สมรรถนะ
หลัก 

สมรรถนะรองและ
ยอย  (ถามี) 

คําอธิบายสมรรถนะ
รอง 

หรือยอย 

ตัวบงชี้ของ
สมรรถนะหลักและ

เกณฑ 
การผาน 

ตัวบงชี้ของสมรรถนะ
รองหรือยอยและ
เกณฑการผาน 

เนื้อหา 
(เขียนเปนขอๆ 
ประกอบดวย
หัวขอและ
คําอธิบาย 
พอสังเขป) 

แนวการจัด
กิจกรรมการ

เรียนรูเพ่ือใหเกิด
สมรรถนะ 

(รายละเอียดดาน
ทายตาราง)** 

สื่อและ/หรือ
แหลงเรียนรู 

วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

วิธีการ
สะทอนผล
กลับให
ผูเรียน 
(ตาม

หลักการ
ประเมินผ
ลสะทอน
ผลและ
พัฒนา) 

เคารพกฎ 
กติกาของ
สังคมและ
กฎหมาย 
 

กฎ กติกาของสังคม 
ขอบัญญัติ และ
กฎหมาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สมรรถนะรองท่ี 7.2 
ปฏิบัติตามกฎ กติกา
ของสังคม และ
ขอบัญญัติ ชุมชนและ
สังคมของตนเอง 
 
สมรรถนะรองท่ี 7.3 

แ ล ะ ข อ บั ญ ญั ติ
ชุมชนและสังคมของ
ต น เ อ ง  แ ล ะ
กฎหมายได 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. สามารถ
แสดงออกในการ
ปฏิบัติตามกฎ กติกา 
และขอบัญญัติ 
ชุมชนและสังคมของ
ตนเองได 
1 .  ส า ม า ร ถ

และขอบัญญัติชุมชน
และสังคมของตนเอง 
และกฎหมายได 
เกณฑการประเมิน 
อธิบายเน้ือหาได
ถูกตองไมนอยกวารอย
ละ 80 
1. แสดงออกถึงการ
ปฏิบัติตามกฎ กติกา 
และขอบัญญัติ ชุมชน
และสังคมของตนเอง
ได 
เกณฑการประเมิน 
1. ไมถูกตักเตือนหรือ
ลงโทษจากการปฏิบัติ
ท่ีผิดกฎ กติกา และ
ขอบัญญัติ ชุมชนและ
สังคม 
1. แสดงออกถึงการ

กฎ กติกา 
ขอบัญญัติ และ
กฎหมาย 
2. วิธีการและ
ข้ันตอนการ
กําหนดกฎ กติกา 
และขอบัญญัติใน
สังคมของตนเอง
เพ่ือใชปฏิบัติ
รวมกัน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. การเรียนรูโดย

จาก 
  1.1 วิเคราะห
และออกแบบการ
ปฏิบัติตนท่ี
แสดงออกถึงการ
เคารพศักดิศ์รี
ความเปนมนุษย 
เคารพสิทธิ 
เสรภีาพ และการ
อยูรวมกันใน
สังคมไทยและ
ประชาคมโลก
อยางสันติ เคารพ
กฎ กติกาของ
สังคมและ
กฎหมาย มี
จิตสํานึกและ
รับผิดชอบตอ
หนาท่ีของตนเอง

ผูเรยีนใน
การศึกษา
คนควา 
การปญหา 
การ
นําเสนอ
โครงการ ท่ี
พบในช้ัน
เรียน 
โรงเรียน 
หรือชุมชน 
และรวมกัน
หา 
แนว
ทางการ
แกปญหา
ในช้ันเรียน 
โรงเรียน 
หรือชุมชน 
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สมรรถนะ
หลัก 

สมรรถนะรองและ
ยอย  (ถามี) 

คําอธิบายสมรรถนะ
รอง 

หรือยอย 

ตัวบงชี้ของ
สมรรถนะหลักและ

เกณฑ 
การผาน 

ตัวบงชี้ของสมรรถนะ
รองหรือยอยและ
เกณฑการผาน 

เนื้อหา 
(เขียนเปนขอๆ 
ประกอบดวย
หัวขอและ
คําอธิบาย 
พอสังเขป) 

แนวการจัด
กิจกรรมการ

เรียนรูเพ่ือใหเกิด
สมรรถนะ 

(รายละเอียดดาน
ทายตาราง)** 

สื่อและ/หรือ
แหลงเรียนรู 

วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

วิธีการ
สะทอนผล
กลับให
ผูเรียน 
(ตาม

หลักการ
ประเมินผ
ลสะทอน
ผลและ
พัฒนา) 

ปฏิบัติตามกฎหมาย แสดงออกในการ
ปฏิบัติตามกฎหมาย
ได 

ปฏิบัติตามกฎ หมาย
อยางนอย4ประเด็น
ดังน้ี 
1.1กฎหมายสิทธิเด็ก 
1.2 กฎหมายจราจร 
1.3 กฎหมาย
คอมพิวเตอร 
1.4 กฎหมายลิขสิทธ์ิ 
เกณฑการประเมิน 
1. ไมถูกตักเตือนหรือ
ลงโทษจากการปฏิบัติ
ท่ีผิดกฎ หมาย 

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

ในฐานะของ
พลเมืองไทยใน
ระบอบ
ประชาธิปไตย มี
จิตอาสา และจิต
สาธารณะ 
  1.2 การปฏิบัติ
ตนท่ีแสดงออกถึง
การเคารพศักดิ์ศรี
ความเปนมนุษย 
เคารพสิทธิ 
เสรภีาพ และการ
อยูรวมกันใน
สังคมไทยและ
ประชาคมโลก
อยางสันติ เคารพ
กฎ กติกาของ
สังคมและ
กฎหมาย มี

พรอมท้ังให
ขอเสนอแน
ะ และ
แนวทาง
การพัฒนา 
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สมรรถนะ
หลัก 

สมรรถนะรองและ
ยอย  (ถามี) 

คําอธิบายสมรรถนะ
รอง 

หรือยอย 

ตัวบงชี้ของ
สมรรถนะหลักและ

เกณฑ 
การผาน 

ตัวบงชี้ของสมรรถนะ
รองหรือยอยและ
เกณฑการผาน 

เนื้อหา 
(เขียนเปนขอๆ 
ประกอบดวย
หัวขอและ
คําอธิบาย 
พอสังเขป) 

แนวการจัด
กิจกรรมการ

เรียนรูเพ่ือใหเกิด
สมรรถนะ 

(รายละเอียดดาน
ทายตาราง)** 

สื่อและ/หรือ
แหลงเรียนรู 

วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

วิธีการ
สะทอนผล
กลับให
ผูเรียน 
(ตาม

หลักการ
ประเมินผ
ลสะทอน
ผลและ
พัฒนา) 

จิตสํานึกและ
รับผิดชอบตอ
หนาท่ีของตนเอง
ในฐานะของ
พลเมืองไทยใน
ระบอบ
ประชาธิปไตย มี
จิตอาสา และจิต
สาธารณะ 

สมรรถนะ
หลักท่ี 9.  
มีจิตอาสา 
และจิต
สาธารณะ 
 

สมรรถนะรองท่ี 9.1 รู
และเขาใจเก่ียวกับ
การมีจิตอาสา และจิต
สาธารณะ 
สมรรถนะยอยท่ี 
9.1.1 รูและเขาใจ
เก่ียวกับจิตอาสา 
9.1.2 รูและเขาใจ
เก่ียวกับจิตสาธารณะ 
 

1. สรุปอธิบาย
เก่ียวกับความหมาย 
ความสําคญั และ
แนวทางในการ
ปฏิบัติตนเปนผูมีจิต
อาสาได 
2. สรุปอธิบาย
เก่ียวกับความหมาย 
ความสําคญั และ
แนวทางในการ

 1. อธิบายความหมาย
และ ความสําคญั จิต
อาสาได 
2. อธิบายความหมาย
และ ความสําคญั จิต
สาธารณะได 
3. อธิบายแนวทางใน
การปฏิบัตตินเปนผูมี
จิตอาสา และจิต
สาธารณะได 

1. ความหมาย
และ ความสําคญั 
จิตอาสา 
2. ความหมาย
และ ความสําคญั 
จิตสาธารณะ 
3. คุณลักษณะ
ของผูมีจิตอาสา 
และจิตสาธารณะ 
4. คุณธรรม

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

1. วีดิทัศน
สถานการณ
ขาวสาร 
2.  คูมือ
พลเมืองท่ี
เขมแข็งของ 
กกต. 
3. เวทีชุมชน 
(หองเรียน 
โรงเรียน หรือ

1. ประเมินผลการ
เรียนรูของผูเรียน
จาก 
  1.1 วิเคราะห
และออกแบบการ
ปฏิบัติตนท่ี
แสดงออกถึงการ
เคารพศักดิศ์รี
ความเปนมนุษย 
เคารพสิทธิ 

- ใหผูเรียน
สะทอนผล
ภายในกลุม 
หรือ
สะทอน
ผลงานของ
ผูเรยีนคน
อ่ืนใน
การศึกษา
คนควา 
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สมรรถนะ
หลัก 

สมรรถนะรองและ
ยอย  (ถามี) 

คําอธิบายสมรรถนะ
รอง 

หรือยอย 

ตัวบงชี้ของ
สมรรถนะหลักและ

เกณฑ 
การผาน 

ตัวบงชี้ของสมรรถนะ
รองหรือยอยและ
เกณฑการผาน 

เนื้อหา 
(เขียนเปนขอๆ 
ประกอบดวย
หัวขอและ
คําอธิบาย 
พอสังเขป) 

แนวการจัด
กิจกรรมการ

เรียนรูเพ่ือใหเกิด
สมรรถนะ 

(รายละเอียดดาน
ทายตาราง)** 

สื่อและ/หรือ
แหลงเรียนรู 

วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

วิธีการ
สะทอนผล
กลับให
ผูเรียน 
(ตาม

หลักการ
ประเมินผ
ลสะทอน
ผลและ
พัฒนา) 

ปฏิบัติตนเปนผูมีจิต
สาธารณะได 
 
 

๔. อธิบายเน้ือหาได
ถูกตองไมนอยกวารอย
ละ 80 
 

พ้ืนฐานของผูมีจิต
อาสา และจิต
สาธารณะ 
5. แนวทางในการ
ปฏิบัติตนเปนผูมี
จิตอาสา และจิต
สาธารณะ 
 

(Enquiry-based 
learning) 
4. การเรียนรูโดย
ใชกรณีศึกษาเปน
ฐาน (Case – 
based learning) 
5. การเรียนรู
สถานการณเปน
ฐาน (Situation – 
based learning) 
 
 

ชุมชน
ภายนอก) 

เสรภีาพ และการ
อยูรวมกันใน
สังคมไทยและ
ประชาคมโลก
อยางสันติ เคารพ
กฎ กติกาของ
สังคมและ
กฎหมาย มี
จิตสํานึกและ
รับผิดชอบตอ
หนาท่ีของตนเอง
ในฐานะของ
พลเมืองไทยใน
ระบอบ
ประชาธิปไตย มี
จิตอาสา และจิต
สาธารณะ 

การปญหา 
การ
นําเสนอ
โครงการ ท่ี
พบในช้ัน
เรียน
โรงเรียน 
หรือชุมชน 
และรวมกัน
หาแนว
ทางการ
แกปญหา
ในช้ันเรียน 
โรงเรียน 
หรือชุมชน 

 สมรรถนะรองท่ี 9.2 
ปฏิบัติตนท่ีแสดงออก

1. การแสดงออกถึง
ความสนใจและ

 1. แสดงออกถึงความ
สนใจและเสนอตนเอง 

1. วิธีการจัดทํา
โครงการ/กิจกรรม 

6. การเรียนรูแบบ
รวมมือ 

 1.2 การปฏิบัติตน
ท่ีแสดงออกถึงการ

- ผูสอน
สะทอนผล
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สมรรถนะ
หลัก 

สมรรถนะรองและ
ยอย  (ถามี) 

คําอธิบายสมรรถนะ
รอง 

หรือยอย 

ตัวบงชี้ของ
สมรรถนะหลักและ

เกณฑ 
การผาน 

ตัวบงชี้ของสมรรถนะ
รองหรือยอยและ
เกณฑการผาน 

เนื้อหา 
(เขียนเปนขอๆ 
ประกอบดวย
หัวขอและ
คําอธิบาย 
พอสังเขป) 

แนวการจัด
กิจกรรมการ

เรียนรูเพ่ือใหเกิด
สมรรถนะ 

(รายละเอียดดาน
ทายตาราง)** 

สื่อและ/หรือ
แหลงเรียนรู 

วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

วิธีการ
สะทอนผล
กลับให
ผูเรียน 
(ตาม

หลักการ
ประเมินผ
ลสะทอน
ผลและ
พัฒนา) 

ถึงการมีจิตอาสา โดย
การชวยเหลือผูอ่ืนโดย
ไมหวังผลตอบแทน 
สมรรถนะรองท่ี 9.3 มี
ความ สามารถท่ีจะ
ปฏิบัติตนเพ่ือ
แสดงออกถึงการมีจิต
สาธารณะ 
 

เสนอตนเอง ในการ
ชวยเหลอื ชวย
แกปญหาใหผูอ่ืน 
ชุมชน และสังคม 
โดยไมหวัง
ผลตอบแทน 
 

ในการชวยเหลือ ชวย
แกปญหาใหผูอ่ืน 
ชุมชน และสังคม โดย
ไมหวังผลตอบแทน 
เกณฑการประเมิน 
๒. จัดหรือเขารวม
โครงการ/กิจกรรมจติ
อาสา หรือจิต
สาธารณะ อยางนอย 
1 ครั้ง 

จิตอาสา หรือจิต
สาธารณะ 
 

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

เคารพศักดิศ์รี
ความเปนมนุษย 
เคารพสิทธิ 
เสรภีาพ และการ
อยูรวมกันใน
สังคมไทยและ
ประชาคมโลก
อยางสันติ เคารพ
กฎ กติกาของ
สังคมและ
กฎหมาย มี
จิตสํานึกและ
รับผิดชอบตอ
หนาท่ีของตนเอง
ในฐานะของ
พลเมืองไทยใน
ระบอบ
ประชาธิปไตย มี
จิตอาสา และจิต

ผูเรยีนใน
การศึกษา
คนควา 
การปญหา 
การ
นําเสนอ
โครงการ ท่ี
พบในช้ัน
เรียน 
โรงเรียน 
หรือชุมชน 
และรวมกัน
หา 
แนว
ทางการ
แกปญหา
ในช้ันเรียน 
โรงเรียน 
หรือชุมชน 
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สมรรถนะ
หลัก 

สมรรถนะรองและ
ยอย  (ถามี) 

คําอธิบายสมรรถนะ
รอง 

หรือยอย 

ตัวบงชี้ของ
สมรรถนะหลักและ

เกณฑ 
การผาน 

ตัวบงชี้ของสมรรถนะ
รองหรือยอยและ
เกณฑการผาน 

เนื้อหา 
(เขียนเปนขอๆ 
ประกอบดวย
หัวขอและ
คําอธิบาย 
พอสังเขป) 

แนวการจัด
กิจกรรมการ

เรียนรูเพ่ือใหเกิด
สมรรถนะ 

(รายละเอียดดาน
ทายตาราง)** 

สื่อและ/หรือ
แหลงเรียนรู 

วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

วิธีการ
สะทอนผล
กลับให
ผูเรียน 
(ตาม

หลักการ
ประเมินผ
ลสะทอน
ผลและ
พัฒนา) 

สาธารณะ พรอมท้ังให
ขอเสนอแน
ะ และ
แนวทาง
การพัฒนา 

 9.3.1 ปกปอง  
คุมครอง ดูแล
ประโยชน และความ
เปนธรรมของสังคม 
9.3.2 ติดตาม และ
ตรวจสอบการทํางาน
ของหนวยงานรัฐ 
เอกชน และประชา
สังคม ท้ังในระดับ
ชุมชน ทองถ่ิน สังคม 
และประเทศ 
 

1. สามารถวิเคราะห 
ออกแบบ และจัด
กิจกรรม/โครงงาน 
ท่ีแสดงถึงการมีจิต
สาธารณะ ในการ
ปกปอง  คุมครอง 
ดูแลประโยชน และ
ความเปนธรรมของ
สังคมได 
2. สามารถวิเคราะห 
และออกแบบ ใน
การติดตาม และ
ตรวจสอบการ
ทํางานของ

 1. วิเคราะห ออกแบบ 
และจัดกิจกรรม/
โครงงาน ท่ีแสดงถึง
การมีจิตสาธารณะ ใน
การปกปอง  คุมครอง 
ดูแลประโยชน และ
ความเปนธรรมของ
สังคมได 
เกณฑการประเมิน 
ประเมินผลการ
วิเคราะห ออกแบบ 
หรือจัดกิจกรรม/
โครงการ อยูในระดับด ี
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สมรรถนะ
หลัก 

สมรรถนะรองและ
ยอย  (ถามี) 

คําอธิบายสมรรถนะ
รอง 

หรือยอย 

ตัวบงชี้ของ
สมรรถนะหลักและ

เกณฑ 
การผาน 

ตัวบงชี้ของสมรรถนะ
รองหรือยอยและ
เกณฑการผาน 

เนื้อหา 
(เขียนเปนขอๆ 
ประกอบดวย
หัวขอและ
คําอธิบาย 
พอสังเขป) 

แนวการจัด
กิจกรรมการ

เรียนรูเพ่ือใหเกิด
สมรรถนะ 

(รายละเอียดดาน
ทายตาราง)** 

สื่อและ/หรือ
แหลงเรียนรู 

วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

วิธีการ
สะทอนผล
กลับให
ผูเรียน 
(ตาม

หลักการ
ประเมินผ
ลสะทอน
ผลและ
พัฒนา) 

หนวยงานรัฐ เอกชน 
และประชาสังคม 
ท้ังในระดับชุมชน 
ทองถ่ิน สังคม และ
ประเทศ ได 
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วิชา การสรางเสริมและดูแลสุขภาวะ 
รหัส คําอธิบายรายวิชา              น(ท-ป-ศ) 
                3(2-2-5) 
0003109  สืบคน วิเคราะห สรปุการสรางเสริมและดูแลสุขภาวะ ความสําคญัของกีฬาและนันทนาการ และนโยบายสาธารณะเพ่ือการสงเสริมสุขภาพ การออกแบบและจัด
กิจกรรมการสรางเสริมและดูแลสขุภาวะทางกาย จิต สังคมและปญญา การออกแบบกีฬาและนันทนาการในการจัดการเรียนรู ความพรอมในสรางเสริมและดูแลสุขภาวะในดานท่ี
สําคัญ   
              

สมรรถนะ
หลัก 

สมรรถนะรอง
และยอย  (ถาม)ี 

คําอธิบาย
สมรรถนะรอง 

หรือยอย 

ตัวบงชี้ของ
สมรรถนะหลักและ

เกณฑ 
การผาน 

ตัวบงชี้ของสมรรถนะ
รองหรือยอยและ
เกณฑการผาน 

เนื้อหา 
(เขียนเปน

ขอๆ 
ประกอบดว
ยหัวขอและ
คําอธิบาย 
พอสังเขป) 

แนวการจัด
กิจกรรมการ

เรียนรูเพ่ือใหเกิด
สมรรถนะ 

(รายละเอียดดาน
ทายตาราง)** 

สื่อและ/หรือ
แหลงเรียนรู 

วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

วิธีการสะทอน
ผลกลับให

ผูเรียน 
(ตามหลักการ
ประเมินผล

สะทอนผลและ
พัฒนา) 

สมรรถนะหลัก
ท่ี 10 
มีความรู และ
ความเขาใจ
การสรางเสริม
และดูแลสุข
ภาวะ 

สมรรถนะรองที 
10.1 มี
ความสามารถใน
การอภิปรายและ
สรุปความรู 
ความเขาใจ
เก่ียวกับสุขภาวะ
ไดแก  ทาง
รางกาย จิตใจ  
ปญญา และ
สังคม รวมท้ัง 4 
กลยุทธ ในการ
จัดการ ไดแก 
การสรางเสริมสุข
ภาวะ การ

1.  อภิปราย/
อธิบายและสรุป
ความรู ความเขาใจ
เก่ียวกับสุขภาวะใน
ภาพรวม 
2. อภิปราย/
อธิบายและสรุป
ความรู ความเขาใจ 
เก่ียวกับโรคและภัย
สุขภาพท่ีสําคญั
ของเด็กและ
เยาวชน โดยเฉพาะ
อยางยิ่ง การทอง
ไมพรอม ยาเสพติด 
โรคตดิตอทาง

1.อภิปราย/อธิบาย
และสรุปความรู 
ความเขาใจ 
การสรางเสริมและ
ดูแลสุขภาวะถูกตอง
ไมนอยกวารอยละ 
80 

1. อภิปราย/อธิบาย
และสรุปความรู ความ
เขาใจรูเก่ียวกับสุข
ภาวะอยางเปนระบบ
และสรุปความเขาใจ
เก่ียวกับโรค และภัย
สุขภาพท่ีสําคญัของเด็ก
และเยาวชนโดยเฉพาะ
อยางยิ่ง การทองไม
พรอม ยาเสพตดิ 
โรคตดิตอทาง
เพศสัมพันธ และเอดส 
สภาวะอวน และ
สุขภาพจิตถูกตองไม
นอยกวารอยละ 80 

1. ระบุ
แนวทาง
เก่ียวกับสุข
ภาวะอยาง
เปนระบบ
และสรุป
ความเขาใจ
เก่ียวกับโรค 
และภยั
สุขภาพท่ี
สําคัญของ
เด็กและ
เยาวชน 
2. ศึกษา
แนวทางท่ี

- กิจกรรม
วิเคราะหตนเอง 
- กิจกรรมศึกษา 
วิเคราะหกรณี
ตัวอยางดานการ
ปองกัน สราง
เสรมิ และดแูลสุข
ภาวะ 
- ศึกษา 
สังเคราะห
แนวคิด/วิธีการ
เก่ียวกับโรค และ
ภัยสุขภาพท่ี
สําคัญของเด็ก
และเยาวชน

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

1.1. ประเมินจาก
คําถาม-ตอบ และ
การรายงานในช้ัน
เรียน ระหวางท่ีมี
การจัดกิจกรรม
การเรยีน 
การสอน 
1.2. ประเมินจาก
การเขียนรายงาน
กลุม เรื่อง 
การศึกษาแหลง
เรียนรู ท่ีเสราง
เสรมิสุขภาวะ 
 
 

1. AAR การ
สะทอนกลับ
รายบุคคล 
2. Creative 
Discussion การ
สนทนาเพ่ือ
สรางสรรค 
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สมรรถนะ
หลัก 

สมรรถนะรอง
และยอย  (ถาม)ี 

คําอธิบาย
สมรรถนะรอง 

หรือยอย 

ตัวบงชี้ของ
สมรรถนะหลักและ

เกณฑ 
การผาน 

ตัวบงชี้ของสมรรถนะ
รองหรือยอยและ
เกณฑการผาน 

เนื้อหา 
(เขียนเปน

ขอๆ 
ประกอบดว
ยหัวขอและ
คําอธิบาย 
พอสังเขป) 

แนวการจัด
กิจกรรมการ

เรียนรูเพ่ือใหเกิด
สมรรถนะ 

(รายละเอียดดาน
ทายตาราง)** 

สื่อและ/หรือ
แหลงเรียนรู 

วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

วิธีการสะทอน
ผลกลับให

ผูเรียน 
(ตามหลักการ
ประเมินผล

สะทอนผลและ
พัฒนา) 

ปองกันโรคและ
ภัยสุขภาพ  การ
ดูแลรักษา และ
การฟนฟูสุข
ภาวะ 

เพศสัมพันธ และ
เอดส สภาวะอวน 
และสุขภาพจิต 

2. สามารถเลือก
แนวทางท่ีเหมาะสมใน
การมีพฤติกรรมปองกัน 
สรางเสริมและดูแลสุข
ภาวะถูกตองไมนอย
กวารอยละ 80 

เหมาะสมใน
การมี
พฤติกรรม
ปองกัน 
สรางเสริม
และดูแล
สุขภาพ 
3. วิเคราะห
และนําเสนอ
แนวทาง
เก่ียวกับโรค 
และภยั
สุขภาพท่ี
สําคัญของ
เด็กและ
เยาวชน
โดยเฉพาะ
อยางยิ่ง การ
ทองไมพรอม 
ยาเสพตดิ 
โรคตดิตอ
ทาง

โดยเฉพาะอยาง
ยิ่ง การทองไม
พรอม ยาเสพตดิ 
โรคตดิตอทาง
เพศสัมพันธ และ
เอดส สภาวะอวน 
และสุขภาพ 
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สมรรถนะ
หลัก 

สมรรถนะรอง
และยอย  (ถาม)ี 

คําอธิบาย
สมรรถนะรอง 

หรือยอย 

ตัวบงชี้ของ
สมรรถนะหลักและ

เกณฑ 
การผาน 

ตัวบงชี้ของสมรรถนะ
รองหรือยอยและ
เกณฑการผาน 

เนื้อหา 
(เขียนเปน

ขอๆ 
ประกอบดว
ยหัวขอและ
คําอธิบาย 
พอสังเขป) 

แนวการจัด
กิจกรรมการ

เรียนรูเพ่ือใหเกิด
สมรรถนะ 

(รายละเอียดดาน
ทายตาราง)** 

สื่อและ/หรือ
แหลงเรียนรู 

วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

วิธีการสะทอน
ผลกลับให

ผูเรียน 
(ตามหลักการ
ประเมินผล

สะทอนผลและ
พัฒนา) 

เพศสัมพันธ 
และเอดส 
สภาวะอวน 
และ
สุขภาพจิต 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

      3.แนวทาง/วิธีการ
ท่ีเหมาะสมในการ
มีพฤติกรรม
ปองกัน สราง
เสรมิและดูแลสุข
ภาวะ 

1.ศึกษา สังเกต 
ในสภาพจริง
แหลงเรียนรูท่ี
เก่ียวของกับการ
โรคตดิตอทาง
เพศสัมพันธ และ
เอดส สภาวะ
อวน และ
สุขภาพจิต 
2.ใชกระบวนการ
เรียนรูแบบ
Research-
based 
Learning and 
Community-
based 
Learning ใน

1.3. ประเมินจาก
กระบวนการ
ทํางานและ
ผลสําเร็จของงาน
ท่ีแสดงใหเห็นถึง
ความรับผิดชอบ
และการทํางาน
เปนทีม 

1. AAR การ
สะทอนกลับ
รายบุคคล 
2. Creative 
Discussion การ
สนทนาเพ่ือ
สรางสรรค 
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สมรรถนะ
หลัก 

สมรรถนะรอง
และยอย  (ถาม)ี 

คําอธิบาย
สมรรถนะรอง 

หรือยอย 

ตัวบงชี้ของ
สมรรถนะหลักและ

เกณฑ 
การผาน 

ตัวบงชี้ของสมรรถนะ
รองหรือยอยและ
เกณฑการผาน 

เนื้อหา 
(เขียนเปน

ขอๆ 
ประกอบดว
ยหัวขอและ
คําอธิบาย 
พอสังเขป) 

แนวการจัด
กิจกรรมการ

เรียนรูเพ่ือใหเกิด
สมรรถนะ 

(รายละเอียดดาน
ทายตาราง)** 

สื่อและ/หรือ
แหลงเรียนรู 

วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

วิธีการสะทอน
ผลกลับให

ผูเรียน 
(ตามหลักการ
ประเมินผล

สะทอนผลและ
พัฒนา) 

การศึกษาวิจัย
จากภูมิปญญา
ทองถ่ินในดาน
การปองกัน สราง
เสรมิและดูแลสุข
ภาวะ 

สมรรถนะหลัก
ท่ี 11. มี
ความสามารถ
ในการ
ออกแบบและ
จัดกิจกรรม
การสรางเสริม
และดูแลสุข
ภาวะในการ
จัดการเรียนรู 

สมรรถนะรองท่ี 
11.1 มี
ความสามารถใน
การออกแบบ
และจัดกิจกรรม 
ดานสุขภาวะ 4 
มิติ ใน
สถานศึกษาและ
ชุมชน 

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

1.มีความสามารถใน
การออกแบบและจดั
กิจกรรมการสราง
เสรมิและดูแลสุข
ภาวะในการจดั
กิจกรรมการเรียนรู 
ดานสุขภาวะ 4 มิติ 
ในสถานศึกษาและ
ชุมชน ไดถูกตองไม
นอยกวา รอยละ 80 

1. การออกแบบเรื่อง 
และจัดกิจกรรมการ
สรางเสริมและดูแลสุข
ภาวะในการจดักิจกรรม
การเรยีนรู ดานสุข
ภาวะ 4 มิติ เหมาะสม
ตอตนเองและทองถ่ิน/
ชุมชนอยางสรางสรรค
ไดถูกตองไมนอยกวา 
รอยละ 80 

1. วิเคราะห
และ
ออกแบบ
แนวทางจัด
กิจกรรมการ
สรางเสริม
และดูแลสุข
ภาวะในการ
จัดกิจกรรม
การเรยีนรู 
ดานสุขภาวะ 
4 มิติ 
เหมาะสมตอ
ตนเองและ
ทองถ่ิน/
ชุมชนอยาง

- จัดกิจกรรมการ
เรียนรูโดยใช
ปญหาเปนฐาน 
PBL 
- จัดกิจกรรมการ
เรียนรูโดยใช 
Project-based 
Learning 
- จัดทํา
แผนพัฒนาสุข
ภาวะของตนเอง 
(Individual 
Healthy Plan : 
IHP) 
- จัดทํา
แผนพัฒนาสุข

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

1.1. ประเมินจาก
คําถาม-ตอบ และ
การรายงานในช้ัน
เรียน ระหวางท่ีมี
การจัดกิจกรรม
การเรยีน 
การสอน 
1.2. ประเมินจาก
การเขียนรายงาน
กลุม เรื่อง 
การศึกษาแหลง
เรียนรู ท่ีเสราง
เสรมิสุขภาวะ 
1.3. ประเมินจาก
กระบวนการ
ทํางานและ

1. AAR การ
สะทอนกลับ
รายบุคคล 
2. Creative 
Discussion การ
สนทนาเพ่ือ
สรางสรรค 
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สมรรถนะ
หลัก 

สมรรถนะรอง
และยอย  (ถาม)ี 

คําอธิบาย
สมรรถนะรอง 

หรือยอย 

ตัวบงชี้ของ
สมรรถนะหลักและ

เกณฑ 
การผาน 

ตัวบงชี้ของสมรรถนะ
รองหรือยอยและ
เกณฑการผาน 

เนื้อหา 
(เขียนเปน

ขอๆ 
ประกอบดว
ยหัวขอและ
คําอธิบาย 
พอสังเขป) 

แนวการจัด
กิจกรรมการ

เรียนรูเพ่ือใหเกิด
สมรรถนะ 

(รายละเอียดดาน
ทายตาราง)** 

สื่อและ/หรือ
แหลงเรียนรู 

วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

วิธีการสะทอน
ผลกลับให

ผูเรียน 
(ตามหลักการ
ประเมินผล

สะทอนผลและ
พัฒนา) 

สรางสรรค 
2. วิเคราะห/
สังเคราะห
และ
ออกแบบ
แนวทางจัด
กิจกรรมการ
สรางเสริม
และดูแลสุข
ภาวะในการ
จัดการ
เรียนรูใน
ชุมชนอยาง
สรางสรรค 

ภาวะของ
ทองถ่ิน/ชุมชน 
(Community 
Healthy Plan : 
CHP) 
 

ผลสําเร็จของงาน
ท่ีแสดงใหเห็นถึง
ความรับผิดชอบ
และการทํางาน
เปนทีม 
 

สมรรถนะหลัก
ท่ี 12. มีความ
พรอมในการ
สรางเสริมและ
ดูแลสุขภาวะ 
ในดานท่ีสําคัญ 

สมรรถนะรองท่ี 
12.1 มีความ
พรอมในการ
ปองกันและ
เขาถึงบริการ
เก่ียวกับโรคและ
ภัยสุขภาพท่ี
สําคัญของเด็ก

1.ความพรอมใน
การปองกันและ
เขาถึงบริการ
เก่ียวกับโรคและภัย
สุขภาพท่ีสําคญั
ของเด็กและ
เยาวชน 
 

1.อภิปราย/อธิบาย
ความพรอมในการ
สรางเสริมและดูแล
สุขภาวะ ในดานท่ี
สําคัญตอการ
ปองกันและเขาถึง
บริการ เก่ียวกับโรค
และภยัสุขภาพท่ี

1.อภิปราย/อธิบายการ
สรางเสริมและดูแลสุข
ภาวะ ท่ีสําคญัตอการ
ปองกันและเขาถึง
บริการ เก่ียวกับโรค
และภยัสุขภาพท่ีสําคญั
ของเด็กและเยาวชน 
โดยเฉพาะอยางยิ่ง การ

1. ความ 
สําคัญของ
ความพรอม
ในการ
ปองกันและ
เขาถึง
บริการ
เก่ียวกับโรค

- กิจกรรม
วิเคราะหตนเอง 
- กิจกรรมศึกษา 
วิเคราะหกรณี
ตัวอยางดานการ
ปองกัน สราง
เสรมิ และดแูลสุข
ภาวะ 

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

1.1. ประเมินจาก
คําถาม-ตอบ และ
การรายงานในช้ัน
เรียน ระหวางท่ีมี
การจัดกิจกรรม
การเรยีน 
การสอน 
1.2. ประเมินจาก

1. AAR การ
สะทอนกลับ
รายบุคคล 
2. Creative 
Discussion การ
สนทนาเพ่ือ
สรางสรรค 
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สมรรถนะ
หลัก 

สมรรถนะรอง
และยอย  (ถาม)ี 

คําอธิบาย
สมรรถนะรอง 

หรือยอย 

ตัวบงชี้ของ
สมรรถนะหลักและ

เกณฑ 
การผาน 

ตัวบงชี้ของสมรรถนะ
รองหรือยอยและ
เกณฑการผาน 

เนื้อหา 
(เขียนเปน

ขอๆ 
ประกอบดว
ยหัวขอและ
คําอธิบาย 
พอสังเขป) 

แนวการจัด
กิจกรรมการ

เรียนรูเพ่ือใหเกิด
สมรรถนะ 

(รายละเอียดดาน
ทายตาราง)** 

สื่อและ/หรือ
แหลงเรียนรู 

วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

วิธีการสะทอน
ผลกลับให

ผูเรียน 
(ตามหลักการ
ประเมินผล

สะทอนผลและ
พัฒนา) 

และเยาวชน 
โดยเฉพาะอยาง
ยิ่ง การทองไม
พรอม ยาเสพตดิ 
โรคตดิตอทาง
เพศสัมพันธ และ
เอดส สภาวะ
อวน และ
สุขภาพจิต 

สําคัญของเด็กและ
เยาวชน โดยเฉพาะ
อยางยิ่ง การทองไม
พรอม ยาเสพตดิ 
โรคตดิตอทาง
เพศสัมพันธ และ
เอดส สภาวะอวน 
และสุขภาพจิต 
ถูกตอง ไมนอยกวา
รอยละ 80 

ทองไมพรอม ยาเสพติด 
โรคตดิตอทาง
เพศสัมพันธ และเอดส 
สภาวะอวน และ
สุขภาพจิต ถูกตองไม
นอยกวารอยละ 80  

และภยั
สุขภาพท่ี
สําคัญของ
เด็กและ
เยาวชน  
 

  การเขียนรายงาน
กลุม เรื่อง 
การศึกษาแหลง
เรียนรู ท่ีเสราง
เสรมิสุขภาวะ 
1.3. ประเมินจาก
กระบวนการ
ทํางานและ
ผลสําเร็จของงาน
ท่ีแสดงใหเห็นถึง
ความรับผิดชอบ
และการทํางาน
เปนทีม 

     2. การ
ปองกันและ
เขาถึงบริการ 
เก่ียวกับโรค
และภยั
สุขภาพท่ี
สําคัญของ
เด็กและ
เยาวชน 

- ศึกษา 
สังเคราะห
แนวคิด/วิธีการ
เก่ียวกับโรค และ
ภัยสุขภาพท่ี
สําคัญของเด็ก
และเยาวชน
โดยเฉพาะอยาง
ยิ่ง การทองไม

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

1.1. ประเมินจาก
คําถาม-ตอบ และ
การรายงานในช้ัน
เรียน ระหวางท่ีมี
การจัดกิจกรรม
การเรยีน 
การสอน 
1.2. ประเมินจาก
การเขียนรายงาน

1. AAR การ
สะทอนกลับ
รายบุคคล 
2. Creative 
Discussion การ
สนทนาเพ่ือ
สรางสรรค 
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สมรรถนะ
หลัก 

สมรรถนะรอง
และยอย  (ถาม)ี 

คําอธิบาย
สมรรถนะรอง 

หรือยอย 

ตัวบงชี้ของ
สมรรถนะหลักและ

เกณฑ 
การผาน 

ตัวบงชี้ของสมรรถนะ
รองหรือยอยและ
เกณฑการผาน 

เนื้อหา 
(เขียนเปน

ขอๆ 
ประกอบดว
ยหัวขอและ
คําอธิบาย 
พอสังเขป) 

แนวการจัด
กิจกรรมการ

เรียนรูเพ่ือใหเกิด
สมรรถนะ 

(รายละเอียดดาน
ทายตาราง)** 

สื่อและ/หรือ
แหลงเรียนรู 

วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

วิธีการสะทอน
ผลกลับให

ผูเรียน 
(ตามหลักการ
ประเมินผล

สะทอนผลและ
พัฒนา) 

โดยเฉพาะ
อยางยิ่ง การ
ทองไมพรอม 
ยาเสพตดิ 
โรคตดิตอ
ทาง
เพศสัมพันธ 
และเอดส 
สภาวะอวน 
และ
สุขภาพจิต 

พรอม ยาเสพตดิ 
โรคตดิตอทาง
เพศสัมพันธ และ
เอดส สภาวะอวน 
และสุขภาพจิต 

กลุม เรื่อง 
การศึกษาแหลง
เรียนรู ท่ีเสราง
เสรมิสุขภาวะ 
1.3. ประเมินจาก
กระบวนการ
ทํางานและ
ผลสําเร็จของงาน
ท่ีแสดงใหเห็นถึง
ความรับผิดชอบ
และการทํางาน
เปนทีม 

สมรรถนะหลัก
ท่ี 13. มี
ความรู และ
ความเขาใจใน
ความสําคญั
ของกีฬาและ
นันทนาการ 
 

สมรรถนะรองท่ี 
13.1 อภิปราย/
อธิบายและสรุป
ความรู ความ
เขาใจเก่ียวกับ
ความสําคญัของ
กีฬาและ 
นันทนาการ 
สมรรถนะยอยท่ี 
13.1.1 อภิปราย/

1.ความรู ความ
เขาใจเก่ียวกับ
ความสําคญั ทฤษฏี 
กระบวนการ
ประเภท กีฬาและ  
นันทนาการ 
2.อภิปราย/อธิบาย
และสรุป 
ความหมาย พรอม
ยกตัวอยาง ”การมี

1.อภิปราย/อธิบาย
และสรุปความรู 
ความเขาใจเก่ียวกับ
ความสําคญั ทฤษฏี 
กระบวนการ
ประเภท กีฬาและ  
นันทนาการ 
ไดถูกตองไมนอย
กวา รอยละ 80 

1.อภิปราย/อธิบายและ
สรุปความรู ความเขาใจ
เก่ียวกับความสําคัญ 
ทฤษฏี กระบวนการ
ประเภท กีฬาและ  
นันทนาการไดถูกตอง
ไมนอยกวา รอยละ 80 
2.อภปิราย/อธิบายและ
สรุป ความหมาย พรอม
ยกตัวอยาง ”การมี

1.ความรู 
ความเขาใจ
เก่ียวกับ
ความสําคญั
ของกีฬาและ 
นันทนาการ 
ความสําคญั 
ทฤษฏี 
กระบวนการ
ประเภท 

1.ศึกษา 
สังเคราะหแนวคิด
เก่ียวกับ
ความสําคญัของ
กีฬาและ 
นันทนาการ 
ความสําคญั 
ทฤษฏี 
กระบวนการ
ประเภท กีฬาและ  

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

1.1. ประเมินจาก
คําถาม-ตอบ และ
การรายงานในช้ัน
เรียน ระหวางท่ีมี
การจัดกิจกรรม
การเรยีน 
การสอน 
1.2. ประเมินจาก
การเขียนรายงาน
กลุม เรื่อง 

1. AAR การ
สะทอนกลับ
รายบุคคล 
2. Creative 
Discussion การ
สนทนาเพ่ือ
สรางสรรค 
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สมรรถนะ
หลัก 

สมรรถนะรอง
และยอย  (ถาม)ี 

คําอธิบาย
สมรรถนะรอง 

หรือยอย 

ตัวบงชี้ของ
สมรรถนะหลักและ

เกณฑ 
การผาน 

ตัวบงชี้ของสมรรถนะ
รองหรือยอยและ
เกณฑการผาน 

เนื้อหา 
(เขียนเปน

ขอๆ 
ประกอบดว
ยหัวขอและ
คําอธิบาย 
พอสังเขป) 

แนวการจัด
กิจกรรมการ

เรียนรูเพ่ือใหเกิด
สมรรถนะ 

(รายละเอียดดาน
ทายตาราง)** 

สื่อและ/หรือ
แหลงเรียนรู 

วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

วิธีการสะทอน
ผลกลับให

ผูเรียน 
(ตามหลักการ
ประเมินผล

สะทอนผลและ
พัฒนา) 

อธิบายและสรุป
ความรู ความ
เขาใจเก่ียวกับ
ความสําคญั 
ทฤษฏี 
กระบวนการ
ประเภท กีฬา
และ  
นันทนาการ 
สมรรถนะยอยท่ี 
13.1.2 อภิปราย/
อธิบายและสรุป 
ความหมาย 
พรอมยกตัวอยาง 
”การมีนํ้าใจเปน
นักกีฬา” (รูแพ รู
ชนะ รูอภัย) 

นํ้าใจเปนนักกีฬา” 
(รูแพ รูชนะ รูอภัย) 
 

นํ้าใจเปนนักกีฬา” (รู
แพ รูชนะ รูอภัย)ได
ถูกตองไมนอยกวา รอย
ละ 80 
 

กีฬาและ  
นันทนาการ 
 รวมถึง
ตัวอยาง ”
การมนํ้ีาใจ
เปน
นักกีฬา” (รู
แพ รูชนะ รู
อภัย) 

นันทนาการ 
 รวมถึงตัวอยาง ”
การมีนํ้าใจเปน
นักกีฬา” (รูแพ รู
ชนะ รูอภัย) 

การศึกษาแหลง
เรียนรู ท่ีเสราง
เสรมิสุขภาวะ 
1.3. ประเมินจาก
กระบวนการ
ทํางานและ
ผลสําเร็จของงาน
ท่ีแสดงใหเห็นถึง
ความรับผิดชอบ
และการทํางาน
เปนทีม 
 

สมรรถนะหลัก
ท่ี 14. มี
ความสามารถ
ในการ
ออกแบบและ

สมรรถนะรองท่ี 
14.1 มี
ความสามารถใน
การออกแบบ
และจัดกิจกรรม

1.ความสามารถใน
การออกแบบและ
จัดกิจกรรมกีฬา
และ นันทนาการ
ในสถานศึกษาและ

1.. อภิปราย/อธิบาย
เก่ียวกับ
ความสามารถในการ
ออกแบบและจัด
กิจกรรมกีฬาและ

1.อภิปราย/อธิบาย
ความสามารถในการ
ออกแบบและจัด
กิจกรรมกีฬาและ 
นันทนาการใน

1.การ
ออกแบบ
และจัด
กิจกรรมกีฬา
และ 

ความสามารถใน
การออกแบบและ
จัดกิจกรรมกีฬา
และ นันทนาการ
ในสถานศึกษา

1. สื่อบุคคล 
2. กรณีศึกษา 
3. โรงเรียน 
4. ชุมชน 
5. สถานการณ

1.1. ประเมินจาก
คําถาม-ตอบ และ
การรายงานในช้ัน
เรียน ระหวางท่ีมี
การจัดกิจกรรม

1. AAR การ
สะทอนกลับ
รายบุคคล 
2. Creative 
Discussion การ
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สมรรถนะ
หลัก 

สมรรถนะรอง
และยอย  (ถาม)ี 

คําอธิบาย
สมรรถนะรอง 

หรือยอย 

ตัวบงชี้ของ
สมรรถนะหลักและ

เกณฑ 
การผาน 

ตัวบงชี้ของสมรรถนะ
รองหรือยอยและ
เกณฑการผาน 

เนื้อหา 
(เขียนเปน

ขอๆ 
ประกอบดว
ยหัวขอและ
คําอธิบาย 
พอสังเขป) 

แนวการจัด
กิจกรรมการ

เรียนรูเพ่ือใหเกิด
สมรรถนะ 

(รายละเอียดดาน
ทายตาราง)** 

สื่อและ/หรือ
แหลงเรียนรู 

วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

วิธีการสะทอน
ผลกลับให

ผูเรียน 
(ตามหลักการ
ประเมินผล

สะทอนผลและ
พัฒนา) 

จัดกิจกรรม
กีฬาและ
นันทนาการใน
การจัดการ
เรียนรู 

กีฬาและ 
นันทนาการใน
สถานศึกษาและ
ชุมชน  
สมรรถนะรองที
14.2 มี
ความสามารถใน
การปรับใช ”การ
มีนํ้าใจเปน
นักกีฬา” (รูแพ รู
ชนะ รูอภัย) ใน
ชีวิตประจําวัน 

ชุมชน  
2. ความสามารถใน
การปรับใช ”การมี
นํ้าใจเปนนักกีฬา” 
(รูแพ รูชนะ รูอภัย) 
ในชีวิตประจําวัน 

นันทนาการในการ
จัดการเรียนรู ไดไม
นอยกวา รอยละ 80 

สถานศึกษาและชุมชน 
ไดไมนอยกวารอยละ 
81 
2. อภิปราย/อธิบาย 
ความสามารถในการ
ปรับใช ”การมีนํ้าใจ
เปนนักกีฬา” (รูแพ รู
ชนะ รูอภัย) ใน
ชีวิตประจําวัน ไดไม
นอยกวารอยละ 81 

นันทนาการ
ใน
สถานศึกษา
และชุมชน  
2.การปรับใช 
”การมีนํ้าใจ
เปน
นักกีฬา” (รู
แพ รูชนะ รู
อภัย) ใน
ชีวิตประจําวั
น 

และชุมชน  
สมรรถนะรองที
14.2 มี
ความสามารถใน
การปรับใช ”การ
มีนํ้าใจเปน
นักกีฬา” (รูแพ รู
ชนะ รูอภัย) ใน
ชีวิตประจําวัน 

จริง 
6. ศึกษาดูงาน 
7. คลิปวิดีโอ 
 

การเรยีน 
การสอน 
1.2. ประเมินจาก
การเขียนรายงาน
กลุม เรื่อง 
การศึกษาแหลง
เรียนรู ท่ีเสราง
เสรมิสุขภาวะ 
1.3. ประเมินจาก
กระบวนการ
ทํางานและ
ผลสําเร็จของงาน
ท่ีแสดงใหเห็นถึง
ความรับผิดชอบ
และการทํางาน
เปนทีม 

สนทนาเพ่ือ
สรางสรรค 

 
 
 
 
 
 



มคอ.2 มรรพ. 

หลักสตูรครุศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (4 ป) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562 หนา 107  

วิชา ทักษะในศตวรรษท่ี 21 เพ่ือชีวิตและอาชีพ 
รหัส คําอธิบายรายวิชา              น(ท-ป-ศ) 
                3(2-2-5) 
0003311  สืบคน วิเคราะห แนวคิด ทฤษฏีเก่ียวกับทักษะ 5cs โดยบูรณาการการประยุกตเพ่ือพัฒนาทักษะท่ีสําคัญตอการดาํเนินชีวิตและการประกอบอาชีพอยางมีคณุภาพ 
ในศตวรรษท่ี 21   
             

สมรรถนะ
หลัก 

สมรรถนะรองและ
ยอย  (ถามี) 

คําอธิบาย
สมรรถนะรอง 

หรือยอย 

ตัวบงชี้ของ
สมรรถนะหลักและ

เกณฑ 
การผาน 

ตัวบงชี้ของ
สมรรถนะ
รองหรือ
ยอยและ
เกณฑการ

ผาน 

เนื้อหา 
(เขียนเปนขอๆ 

ประกอบดวยหัวขอและ
คําอธิบาย 
พอสังเขป) 

แนวการจัด
กิจกรรมการ
เรียนรูเพ่ือให
เกิดสมรรถนะ 
(รายละเอียด

ดานทาย
ตาราง)** 

สื่อและ/หรือแหลง
เรียนรู 

วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

วิธีการสะทอน
ผลกลับให

ผูเรียน 
(ตามหลักการ
ประเมินผล

สะทอนผลและ
พัฒนา) 

สมรรถนะหลัก
ท่ี15. อธิบาย
แนวคิดของ
ทักษะใน
ศตวรรษท่ี 21 
และแนวคิด
ของทักษะ 
5Cs ได 

สมรรถนะรองท่ี15.1. 
ศึกษาแนวคิด ของ
ทักษะในศตวรรษท่ี 21  
สมรรถนะยอยท่ี 
15.1. 1. บอกแนวคิด 
ของทักษะในศตวรรษ
ท่ี 21 ได 
สมรรถนะยอยท่ี 
15.1. 2. ยกตัวอยาง
การนําทักษะใน
ศตวรรษท่ี 21 ไปใช
ในชีวิต 
ประจําวันได 
 

1.บอกแนวคิด 
ของทักษะใน
ศตวรรษท่ี 21 
และ
ยกตัวอยาง
การนําทักษะ
ในศตวรรษท่ี 
21 ไปใชใน
ชีวิต 
ประจําวันได 
 

1.สามารถอธิบาย
แนวคิดของทักษะใน
ศตวรรษท่ี 21 และ
แนวคิดของทักษะ 
5Cs 
โดยไดระดับคะแนน
รอยละ 80 ข้ึนไป 
แปลวา ผาน 
(Rubric score) 

1. บอก
แนวคิด 
ของทักษะ
ในศตวรรษ
ท่ี 21 ได
โดยระดับ
คะแนนรอย
ละ 80 ข้ึน
ไป แปลวา 
ผาน 
(Rubric 
score) 
2. 
ยกตัวอยาง
การนํา
ทักษะใน

1. สังคมโลก และ
สังคมไทยในศตวรรษท่ี 21 
2. บุคคลในศตวรรษท่ี 21 
3. ทักษะท่ีสําคัญใน
ศตวรรษท่ี 21 
4. ตัวอยางของการดําเนิน
ชีวิตโดยประยุกตใชทักษะ
ในศตวรรษท่ี 21 
 

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

1. บทความการ
เปลี่ยนแปลงของ
สังคมโลก 
2. วิดีโอการ
เปลี่ยนแปลงของ
สังคมโลก 
3. ใบความรู  
๔. เว็บไซตท่ี
เก่ียวของ 
๕. ผูรู หรือ
วิทยากรดานทักษะ
ในศตวรรษท่ี 21 

1. วัดจากการบอก
แนวคิด ของทักษะ
ในศตวรรษท่ี 21 
ไดโดยระดับ
คะแนนรอยละ 80 
ข้ึนไป แปลวา 
ผาน (Rubric 
score) 
2. วัดจากการ
ยกตัวอยางการนํา
ทักษะในศตวรรษ
ท่ี 21 ไปใชใน
ชีวิตประจําวันได 
ไดอยางนอย 1
ตัวอยางตอ 1 
ทักษะ แปลวา 

1. AAR การ
สะทอนกลับ
รายบุคคล 
2. Creative 
Discussion 
การสนทนาเพ่ือ
สรางสรรค 
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สมรรถนะ
หลัก 

สมรรถนะรองและ
ยอย  (ถามี) 

คําอธิบาย
สมรรถนะรอง 

หรือยอย 

ตัวบงชี้ของ
สมรรถนะหลักและ

เกณฑ 
การผาน 

ตัวบงชี้ของ
สมรรถนะ
รองหรือ
ยอยและ
เกณฑการ

ผาน 

เนื้อหา 
(เขียนเปนขอๆ 

ประกอบดวยหัวขอและ
คําอธิบาย 
พอสังเขป) 

แนวการจัด
กิจกรรมการ
เรียนรูเพ่ือให
เกิดสมรรถนะ 
(รายละเอียด

ดานทาย
ตาราง)** 

สื่อและ/หรือแหลง
เรียนรู 

วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

วิธีการสะทอน
ผลกลับให

ผูเรียน 
(ตามหลักการ
ประเมินผล

สะทอนผลและ
พัฒนา) 

ศตวรรษท่ี 
21 ไปใชใน
ชีวิต 
ประจําวัน
ได 
ไดอยาง
นอย 1
ตัวอยางตอ 
1 ทักษะ 

based 
learning) 

ผาน 

 สมรรถนะรองท่ี 15.2. 
ศึกษาแนวคิดของ
ทักษะ 5Cs 
สมรรถนะยอยท่ี 
15.2.1 บอกแนวคิด 
ของแนวคิดของ
ทักษะ 5Cs ได 
สมรรถนะยอยท่ี 
15.2.2. ยกตัวอยาง
การนําทักษะ 5Cs ไป
ใชในชีวิต 
ประจําวันได 

1.บอกแนวคิด 
ของแนวคิด
ของทักษะ 
5Cs และ
ยกตัวอยาง
การนําทักษะ 
5Cs ไปใชใน
ชีวิต 
ประจําวันได 
 

สามารถอธิบาย
แนวคิดของทักษะใน
ศตวรรษท่ี 21 และ
แนวคิดของทักษะ 
5Cs 
โดยไดระดับคะแนน
รอยละ 80 ข้ึนไป 
แปลวา ผาน 
(Rubric score) 

1. บอก
แนวคิด 
ของทักษะ 
5Cs โดยได
ระดับ
คะแนนรอย
ละ 80 ข้ึน
ไป แปลวา 
ผาน 
(Rubric 
score) 
2. 
ยกตัวอยาง

1. แนวคิดของทักษะ 5Cs 
C1: Creativity and 
Innovation 
ความคิดสราง 
สรรคสรางไดจากการฝก
ใหแกปญหา คิดเปนระบบ 
และลองทําสิ่งใหม ๆ คิด
นอกกรอบ มีกระบวนคิด
เปดกวาง ตอยอดไอเดียให
เกิดเปนรปูธรรม ซึ่งทักษะ
น้ีมีความจําเปนอยางมาก
ในโลกอนาคต  

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

1. บทความ
เก่ียวกับทักษะ 
5Cs 
2. วิดีโอ ตัวอยาง
โรงเรียนท่ีใช 5Cs 
ในการเรียนการ
สอน 
1. ผูรู หรือวิทยากร
ดานทักษะ 5Cs 

1. วัดจากการบอก
แนวคิด ของทักษะ 
5Cs โดยไดระดับ
คะแนนรอยละ 80 
ข้ึนไป แปลวา 
ผาน (Rubric 
score) 
2. วัดจากการ
ยกตัวอยางการนํา
ทักษะทักษะ 5Cs 
ไปใชในชีวิต 
ประจําวันได 
ไดอยางนอย 1 

1. AAR การ
สะทอนกลับ
รายบุคคล 
2. Creative 
Discussion การ
สนทนาเพ่ือ
สรางสรรค 
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สมรรถนะ
หลัก 

สมรรถนะรองและ
ยอย  (ถามี) 

คําอธิบาย
สมรรถนะรอง 

หรือยอย 

ตัวบงชี้ของ
สมรรถนะหลักและ

เกณฑ 
การผาน 

ตัวบงชี้ของ
สมรรถนะ
รองหรือ
ยอยและ
เกณฑการ

ผาน 

เนื้อหา 
(เขียนเปนขอๆ 

ประกอบดวยหัวขอและ
คําอธิบาย 
พอสังเขป) 

แนวการจัด
กิจกรรมการ
เรียนรูเพ่ือให
เกิดสมรรถนะ 
(รายละเอียด

ดานทาย
ตาราง)** 

สื่อและ/หรือแหลง
เรียนรู 

วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

วิธีการสะทอน
ผลกลับให

ผูเรียน 
(ตามหลักการ
ประเมินผล

สะทอนผลและ
พัฒนา) 

การนํา
ทักษะ
ทักษะ 5Cs 
ไปใชในชีวิต 
ประจําวัน
ได 
ไดอยาง
นอย 1
ตัวอยางตอ 
1 ทักษะ 
 

สรางสรรคเปน
ฐาน 
(Creativity –
based 
learning) 

ตัวอยางตอ 1 
ทักษะถือวา ผาน 
 

     C2: Critical Thinking 
and Problem Solving 
คิดวิเคราะห แยกออกวา
อะไรคือความคิดเห็น 
อะไรคือขอเท็จจริง มี
วิจารณญาณ แกปญหาได 
ชางสังเกต ตั้งคําถาม 
อธิบายเหตุและผลตาม
สถานการณและมุมมองท่ี
หลากหลาย และรูจัก
ประยุกตวิธีแกปญหามาใช
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สมรรถนะ
หลัก 

สมรรถนะรองและ
ยอย  (ถามี) 

คําอธิบาย
สมรรถนะรอง 

หรือยอย 

ตัวบงชี้ของ
สมรรถนะหลักและ

เกณฑ 
การผาน 

ตัวบงชี้ของ
สมรรถนะ
รองหรือ
ยอยและ
เกณฑการ

ผาน 

เนื้อหา 
(เขียนเปนขอๆ 

ประกอบดวยหัวขอและ
คําอธิบาย 
พอสังเขป) 

แนวการจัด
กิจกรรมการ
เรียนรูเพ่ือให
เกิดสมรรถนะ 
(รายละเอียด

ดานทาย
ตาราง)** 

สื่อและ/หรือแหลง
เรียนรู 

วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

วิธีการสะทอน
ผลกลับให

ผูเรียน 
(ตามหลักการ
ประเมินผล

สะทอนผลและ
พัฒนา) 

กับเรื่องใหมได  
C3: Communication 
สื่อสารไดถูกตองเหมาะสม 
มีทักษะการพูด เขียน และ
สื่อภาษากายไดตรง รับ
ขอมูลและตีความได
ถูกตอง นําเสนอตอหนา
ผูคนไดชัดเจน ปรบัใชสื่อ
และเทคโนโลยีไดเหมาะ
กับวัตถุประสงค และ
สื่อสารไดในทุก
สถานการณท่ีแตกตาง  
C 4: Collaboration 
ทํางานเปน teamwork 
ปรับตัวกับการทํางานใน
สถานการณหรือทีมท่ี
แตกตางได ยอมรับ
ความสามารถและความ
แตกตางของผูอ่ืน มีความ
รับผิดชอบตอสวนรวม 
และรวมทํางานกับผูอ่ืน
อยางสรางสรรคได 
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สมรรถนะ
หลัก 

สมรรถนะรองและ
ยอย  (ถามี) 

คําอธิบาย
สมรรถนะรอง 

หรือยอย 

ตัวบงชี้ของ
สมรรถนะหลักและ

เกณฑ 
การผาน 

ตัวบงชี้ของ
สมรรถนะ
รองหรือ
ยอยและ
เกณฑการ

ผาน 

เนื้อหา 
(เขียนเปนขอๆ 

ประกอบดวยหัวขอและ
คําอธิบาย 
พอสังเขป) 

แนวการจัด
กิจกรรมการ
เรียนรูเพ่ือให
เกิดสมรรถนะ 
(รายละเอียด

ดานทาย
ตาราง)** 

สื่อและ/หรือแหลง
เรียนรู 

วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

วิธีการสะทอน
ผลกลับให

ผูเรียน 
(ตามหลักการ
ประเมินผล

สะทอนผลและ
พัฒนา) 

C 5 : Contemplate 
การใครครวญอยางลึกซึ้ง
ดวยสตปิญญา 

สมรรถนะหลัก 
16. พัฒนา
ทักษะท่ีสําคัญ
ตามแนวคิด
ทฤษฎีทักษะ
ในศตวรรษท่ี 
21 และทักษะ
5Cs เพ่ือการ
ดําเนินชีวิต
และการ
ทํางานอยางมี
คุณภาพ 

สมรรถนะรองท่ี 16.1 
เรียนรู และพัฒนา
ทักษะท่ีสําคัญตาม
แนวคิดทฤษฎีทักษะใน
ศตวรรษท่ี 21 และ
ทักษะ 5Cs 
สมรรถนะยอยท่ี 
16.1.1 บูรณาการ
การนําแนวคิดจาก
ทฤษฎีทักษะใน
ศตวรรษท่ี 21 และ
ทักษะ 5Cs มาพัฒนา
ประยุกตใชกับตนเอง
เพ่ือการดําเนินชีวิต 
และการทํางานอยาง
มีคุณภาพ 
 

บูรณาการการ
นําแนวคิดจาก
ทฤษฎีทักษะ
ในศตวรรษท่ี 
21 และทักษะ 
5Cs มาพัฒนา
ประยุกตใชกับ
ตนเองเพ่ือการ
ดําเนินชีวิต 
และการ
ทํางานอยางมี
คุณภาพ 
 

พัฒนาทักษะท่ี
สําคัญตามแนวคดิ
ทฤษฎีทักษะใน
ศตวรรษท่ี 21 และ
ทักษะ5Cs เพ่ือการ
ดําเนินชีวิตและการ
ทํางานอยางมี
คุณภาพ โดยการบูร
ณาการทักษะอยาง
นอย 2 ทักษะ 
แปลวา ผานเกณฑ 

1. บูรณา
การการนํา
แนวคิดจาก
ทฤษฎี
ทักษะใน
ศตวรรษท่ี 
21 และ
ทักษะ 5Cs 
มาพัฒนา
ประยุกตใช
กับตนเอง
เพ่ือการ
ดําเนินชีวิต 
และการ
ทํางาน
อยางมี
คุณภาพ 
อยางนอย 
2 ทักษะ 

1. ทักษะในศตวรรษท่ี 21  
2. ทักษะ 5Cs 
3. การพัฒนาตนเอง 

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

สื่อ 
1. บทความ 
2. วิดีโอ  
แหลงเรียนรู 
1. ผูรู หรือวิทยากร
ดานทักษะ 5Cs 
2. ชุมชน หรือ
สถานศึกษาท่ี
นักศึกษาสนใจใน
การทําโครงการ 
3. เว็บไซตท่ี
เก่ียวของ 

การวัดผลและ 
การประเมินผล 
บูรณาการการนํา
แนวคิดจากทฤษฎี
ทักษะในศตวรรษท่ี 
21 และทักษะ 5Cs 
มาพัฒนา
ประยุกตใชกับ
ตนเองเพ่ือการ
ดําเนินชีวิต และการ
ทํางานอยางมี
คุณภาพอยางนอย 
2 ทักษะ ถือวา ผาน 

1. AAR การ
สะทอนกลับ
รายบุคคล 
2. Creative 
Discussion การ
สนทนาเพ่ือ
สรางสรรค 
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สมรรถนะ
หลัก 

สมรรถนะรองและ
ยอย  (ถามี) 

คําอธิบาย
สมรรถนะรอง 

หรือยอย 

ตัวบงชี้ของ
สมรรถนะหลักและ

เกณฑ 
การผาน 

ตัวบงชี้ของ
สมรรถนะ
รองหรือ
ยอยและ
เกณฑการ

ผาน 

เนื้อหา 
(เขียนเปนขอๆ 

ประกอบดวยหัวขอและ
คําอธิบาย 
พอสังเขป) 

แนวการจัด
กิจกรรมการ
เรียนรูเพ่ือให
เกิดสมรรถนะ 
(รายละเอียด

ดานทาย
ตาราง)** 

สื่อและ/หรือแหลง
เรียนรู 

วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

วิธีการสะทอน
ผลกลับให

ผูเรียน 
(ตามหลักการ
ประเมินผล

สะทอนผลและ
พัฒนา) 

(Problem - 
based 
learning) 
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วิชา การใชภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร   (English Usage and Communication) 
รหัส คําอธิบายรายวิชา              น(ท-ป-ศ) 
                3(2-2-5) 
0001105 ใชภาษาอังกฤษในการสื่อสารและการนําเสนอ โดยเช่ือมโยงหัวขอท่ีคุนเคยหรือหัวขอท่ีเก่ียวของกับความสนใจได บรรยายความรูสึกท่ีมตีอหัวขอเหลาน้ัน และถามความ
คิดเห็นของผูอ่ืน เขียนเก่ียวกับหัวขอท่ีคุนเคยไดหลากหลาย เชน ประสบการณ เหตุการณ ความคิด ความฝน และเขียนจดหมายท่ีเปนรูปแบบมาตรฐานเก่ียวของกับเรื่องท่ีสนใจ  
 

สมรรถนะ
หลัก 

สมรรถนะรองและ
ยอย  (ถามี) 

คําอธิบาย
สมรรถนะรอง 

หรือยอย 

ตัวบงชี้ของ
สมรรถนะหลัก

และเกณฑ 
การผาน 

ตัวบงชี้ของ
สมรรถนะรอง
หรือยอยและ
เกณฑการผาน 

เนื้อหา 
(เขียนเปนขอๆ 

ประกอบดวยหัวขอ
และคําอธิบาย 
พอสังเขป) 

แนวการจัด
กิจกรรมการ
เรียนรูเพ่ือให
เกิดสมรรถนะ 
(รายละเอียด

ดานทาย
ตาราง)** 

สื่อและ/หรือแหลง
เรียนรู 

วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

วิธีการสะทอน
ผลกลับให

ผูเรียน 
(ตามหลักการ
ประเมินผล

สะทอนผลและ
พัฒนา) 

สมรรถนะหลัก
ท่ี 1 ทักษะ
การฟง 

สมรรถนะรองท่ี 
1.1 overall 
listening 
comprehension 
สมรรถนะรองท่ี 
1.1.3 สามารถ
เขาใจขอมูลใน
ชีวิตประจําวัน
การศึกษา บท
สนทนา รายการ
โทรทัศนแยก
ประเด็นการ
อภิปรายท่ีคุนเคย
และชัดเจน  
 

1. can 
understand 
the main 
points of clear 
standard 
speech on 
familiar 
matters 
regularly 
encountered  
2. can 
understand 
the main point 
of many radio 
or TV 
programmes   

1. ผานการ
ประเมินทักษะ
การฟงรอยละ 80 
2. ผานการ
ประเมิน
ผลสัมฤทธ์ิตาม
เกณฑของ
มหาวิทยาลยั 

1. รูและเลือกใช
คําศัพทตามระดับ 
B1+ อางอิงตาม
กรอบ CEFR
โดยประมาณ 
2,750-3,350 คํา 
2. ผานการ
ประเมินทักษะ
ปฏิบัติดานภาษา
รอยละ 80 
-. ผานการ
ประเมิน
ผลสัมฤทธ์ิตาม
เกณฑของ
มหาวิทยาลยั 

ขอบเขตเน้ือหา 
- work, school, 
leisure, films, music, 
radio or TV 
programmes, 
current affairs or 
topics of personal 
or professional 
interest, 

การจดัการ
เรียนรูในชั้น
เรียน รอยละ 
70 
ยกตัวอยาง 
แสดงบทบาท
สมมติ 
อภิปราย 
ฝกปฏิบัติกับ
สถานการณจริง 
การเรียนรู
สถานการณ
เปนฐาน 
(Situation – 
based 
learning) 

Workbook/text 
book 
สื่ออิเล็กทรอนิกส 
Online 
Educational 
Apps. 
 

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

1.กํากับติดตาม
การพัฒนา
สมรรถนะดาน
ภาษาเพ่ือการ
สื่อสารดวย
โปรแกรม/ 
Social 
network 
2.ในกรณีท่ีไมผาน
การประเมินความ
สมรรถนะ จะมี
การใหคําปรึกษา
และศึกษาเพ่ิมเตมิ 
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สมรรถนะ
หลัก 

สมรรถนะรองและ
ยอย  (ถามี) 

คําอธิบาย
สมรรถนะรอง 

หรือยอย 

ตัวบงชี้ของ
สมรรถนะหลัก

และเกณฑ 
การผาน 

ตัวบงชี้ของ
สมรรถนะรอง
หรือยอยและ
เกณฑการผาน 

เนื้อหา 
(เขียนเปนขอๆ 

ประกอบดวยหัวขอ
และคําอธิบาย 
พอสังเขป) 

แนวการจัด
กิจกรรมการ
เรียนรูเพ่ือให
เกิดสมรรถนะ 
(รายละเอียด

ดานทาย
ตาราง)** 

สื่อและ/หรือแหลง
เรียนรู 

วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

วิธีการสะทอน
ผลกลับให

ผูเรียน 
(ตามหลักการ
ประเมินผล

สะทอนผลและ
พัฒนา) 

 สมรรถนะยอยท่ี 
1.1.4 สามารถ
เขาใจคําบรรยาย
หรือพูดคุยใน
สาขาวิชาของ
ตัวเองขอมูลใน
ประกาศและ
ขอความท่ีเปน
ขอเท็จจริงท่ีบันทึก
ไวเมื่อผูพูดพูดดวย
ภาษาท่ีมาตรฐาน
และชัดเจน 

   speech 
Vocabulary 
- daily activities 
- education 
- entertainment 
- factual report 
and 
announcement  
Functions/notions 
- Identifying the 
topic and main 
point  
- Identifying factual 
report and 
announcement   
โครงสรางไวยากรณ 
present 
continuous tense  
present perfect 
tense 
past simple tense 
past continuous 

การเรยีนรู
แบบรวมมือ 
(Cooperativ
e  learning)  
การเรยีนรู
แบบประสม
ประสาน 
(Blended  
learning) 
การเรยีนรูดวย
ตนเองผาน
ระบบออนไลน 
รอยละ 30 
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สมรรถนะ
หลัก 

สมรรถนะรองและ
ยอย  (ถามี) 

คําอธิบาย
สมรรถนะรอง 

หรือยอย 

ตัวบงชี้ของ
สมรรถนะหลัก

และเกณฑ 
การผาน 

ตัวบงชี้ของ
สมรรถนะรอง
หรือยอยและ
เกณฑการผาน 

เนื้อหา 
(เขียนเปนขอๆ 

ประกอบดวยหัวขอ
และคําอธิบาย 
พอสังเขป) 

แนวการจัด
กิจกรรมการ
เรียนรูเพ่ือให
เกิดสมรรถนะ 
(รายละเอียด

ดานทาย
ตาราง)** 

สื่อและ/หรือแหลง
เรียนรู 

วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

วิธีการสะทอน
ผลกลับให

ผูเรียน 
(ตามหลักการ
ประเมินผล

สะทอนผลและ
พัฒนา) 

tense 
past perfect tense 
future simple 
tense 
future continuous 
conditionals 
second and third 
conditional 
Modals: Possibility 
Modals: Obligation 
& Necessity 
Modals: Past 
Collocation of 
adjectives 
Adverbial phrases 
of time 

สมรรถนะหลัก
ท่ี 2 ทักษะ
การพูด 

สมรรถนะรองท่ี 
2.1 Spoken 
Interaction 
สมรรถนะยอยท่ี 
2.1.5 สนทนา
หัวขอท่ีคุนเคยหรือ

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

1. ผานการ
ประเมินทักษะ
การพูดรอยละ 
80 
2. ผานการ
ประเมิน

1. รูและเลือกใช
คําศัพทตามระดับ 
B1+ อางอิงตาม
กรอบ CEFR
โดยประมาณ 

ขอบเขตเน้ือหา 
- personal interest 
or familiar topics 
- discussion 
- response to 
suggestions  

การจัดการ
เรียนรูในช้ัน
เรียน รอยละ 
70 
ยกตัวอยาง 
แสดงบทบาท

Workbook/text 
book 
สื่ออิเล็กทรอนิกส 
Online 
Educational 
Apps. 

1. การประเมินผล
จากการฝกปฏิบัต ิ
2. การประเมินผล
จากแบบทดสอบ  
3. CEFR Self-
assessment 

1.กํากับติดตาม
การพัฒนา
สมรรถนะดาน
ภาษาเพ่ือการ
สื่อสารดวย
โปรแกรม/ 
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สมรรถนะ
หลัก 

สมรรถนะรองและ
ยอย  (ถามี) 

คําอธิบาย
สมรรถนะรอง 

หรือยอย 

ตัวบงชี้ของ
สมรรถนะหลัก

และเกณฑ 
การผาน 

ตัวบงชี้ของ
สมรรถนะรอง
หรือยอยและ
เกณฑการผาน 

เนื้อหา 
(เขียนเปนขอๆ 

ประกอบดวยหัวขอ
และคําอธิบาย 
พอสังเขป) 

แนวการจัด
กิจกรรมการ
เรียนรูเพ่ือให
เกิดสมรรถนะ 
(รายละเอียด

ดานทาย
ตาราง)** 

สื่อและ/หรือแหลง
เรียนรู 

วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

วิธีการสะทอน
ผลกลับให

ผูเรียน 
(ตามหลักการ
ประเมินผล

สะทอนผลและ
พัฒนา) 

ท่ีสนใจ และ
อภิปรายแสดง
ความคิดเห็น
ตอบสนอง ตอ
ขอเสนอแนะ ความ
คิดเห็น ทัศนคติ 
และความรูสึก 
สมรรถนะยอยท่ี 

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

ผลสัมฤทธ์ิตาม
เกณฑของ
มหาวิทยาลยั 

2,750-3,350 คํา 

2. ผานการ
ประเมินทักษะ
ปฏิบัติดานภาษา
รอยละ 80 

2. ผานการ
ประเมิน
ผลสัมฤทธ์ิตาม
เกณฑของ
มหาวิทยาลยั 

- reasons to 
support the 
responses  
- service problems   
- unexpected 
incident or 
accidents 
- feelings 
- auguring with 
reasons 

สมมต ิ
การอภิปราย 
การนําเสนอ 
ฝกปฏิบัติกับ
สถานการณ
จริง 
การเรยีนรู
สถานการณ
เปนฐาน 
(Situation – 
based 
learning) 

 checklist 
4. RU Language 
passport 
5. การประเมิน
เพ่ือนเชิงบวก 

Social 
network 
2.ในกรณีท่ีไมผาน
การประเมินความ
สมรรถนะ จะมี
การใหคําปรกึษา
และศึกษาเพ่ิมเตมิ 

 2.1.6 ใหคําแนะนํา 
และใหเหตุผล
สนับสนุน 
สมรรถนะรองท่ี 
2.1.7 รองทุกขจาก
ปญหาท่ีเกิดจาก
รานคาหรือโรงแรม 
สมรรถนะรองท่ี 
2.2 Spoken 
Production 

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

  - presentation and 
summarizing  
Vocabulary 
family, hobbies, 
work, travel, 
current events 
description, 
feelings 
Functions/notions 
- giving opinions 

การเรยีนรู
แบบรวมมือ 
(Cooperativ
e  learning)  
การเรยีนรู
แบบประสม
ประสาน 
(Blended  
learning) 
การเรยีนรูดวย
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สมรรถนะ
หลัก 

สมรรถนะรองและ
ยอย  (ถามี) 

คําอธิบาย
สมรรถนะรอง 

หรือยอย 

ตัวบงชี้ของ
สมรรถนะหลัก

และเกณฑ 
การผาน 

ตัวบงชี้ของ
สมรรถนะรอง
หรือยอยและ
เกณฑการผาน 

เนื้อหา 
(เขียนเปนขอๆ 

ประกอบดวยหัวขอ
และคําอธิบาย 
พอสังเขป) 

แนวการจัด
กิจกรรมการ
เรียนรูเพ่ือให
เกิดสมรรถนะ 
(รายละเอียด

ดานทาย
ตาราง)** 

สื่อและ/หรือแหลง
เรียนรู 

วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

วิธีการสะทอน
ผลกลับให

ผูเรียน 
(ตามหลักการ
ประเมินผล

สะทอนผลและ
พัฒนา) 

สมรรถนะยอยท่ี 
2.2.6 บรรยาย
เหตุการณท่ีเกิดข้ึน
โดยบังเอิญหรือ
อุบัติเหตุ ไดอยาง
ชัดเจนตรงประเด็น 
สมรรถนะรองท่ี 
2.2.7 แสดง
ความรูสึกเก่ียวกับ
ประสบการณของ
ตนเองและอธิบาย
ความรูสึกได 

- talking about 
personal interest 
or familiar topics 
- discussion 
- giving response 
to suggestions 

ตนเองผาน
ระบบออนไลน 
รอยละ 30 
 

 สมรรถนะรองท่ี 
2.2.8 โตแยงอยาง
มีเหตผุล 
สมรรถนะรองท่ี 
2.2.9 นําเสนอ
ผลงานและตอบ
คําถามได 
สมรรถนะรองท่ี 
2.2.1q สรุปขอมูล
เรื่องใกลตัวและ

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

สมรรถนะรองและ
ยอย  (ถามี) 

คําอธิบาย
สมรรถนะรอง 

หรือยอย 

ตัวบงชี้ของ
สมรรถนะหลัก

และเกณฑ 
การผาน 

ตัวบงชี้ของ
สมรรถนะรอง
หรือยอยและ
เกณฑการผาน 

เนื้อหา 
(เขียนเปนขอๆ 

ประกอบดวยหัวขอ
และคําอธิบาย 
พอสังเขป) 

แนวการจัด
กิจกรรมการ
เรียนรูเพ่ือให
เกิดสมรรถนะ 
(รายละเอียด

ดานทาย
ตาราง)** 

สื่อและ/หรือแหลง
เรียนรู 

วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

วิธีการสะทอน
ผลกลับให

ผูเรียน 
(ตามหลักการ
ประเมินผล

สะทอนผลและ
พัฒนา) 

นําเสนอตอคนอ่ืน
ได 
 

- describing 
feelings 
- auguring with 
reasons- 
presentation and 
summarizing  
โครงสรางไวยากรณ 
Second and third 
conditional 
Phrasal Verbs 
Extended phrasal 
verbs 
Passives 
Reported speech 
(range of tenses) 
Modals: deduction 
Possibility 
Modals: advice & 
criticism   
Modals: Past 
Collocation of 
adjectives 
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สมรรถนะ
หลัก 

สมรรถนะรองและ
ยอย  (ถามี) 

คําอธิบาย
สมรรถนะรอง 

หรือยอย 

ตัวบงชี้ของ
สมรรถนะหลัก

และเกณฑ 
การผาน 

ตัวบงชี้ของ
สมรรถนะรอง
หรือยอยและ
เกณฑการผาน 

เนื้อหา 
(เขียนเปนขอๆ 

ประกอบดวยหัวขอ
และคําอธิบาย 
พอสังเขป) 

แนวการจัด
กิจกรรมการ
เรียนรูเพ่ือให
เกิดสมรรถนะ 
(รายละเอียด

ดานทาย
ตาราง)** 

สื่อและ/หรือแหลง
เรียนรู 

วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

วิธีการสะทอน
ผลกลับให

ผูเรียน 
(ตามหลักการ
ประเมินผล

สะทอนผลและ
พัฒนา) 

Adverbial phrases 
of time, place and 
frequency 
including word 
order 
Causative forms 

สมรรถนะหลัก
ท่ี 3 ทักษะ
การอาน 

สมรรถนะรองท่ี 
3.1 
Overall reading 
comprehension 
 สมรรถนะยอยท่ี
3.1.2 สามารถ
เขาใจประเด็นหลัก
ในบทอานท่ีสนใจ 
วิชาชีพคําแนะนําท่ี
ชัดเจนจากฉลาก
หรือคูมือ สรุป
ประเด็นขอโตแยง 
สมรรถนะยอยท่ี 
3.1.4 สามารถอาน
เร็ว ๆ 
แลวระบุขอมลูจาก

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

1. ผานการ
ประเมินทักษะ
การอานรอยละ 
80 
2. ผานการประเมิน
ผลสัมฤทธ์ิตาม
เกณฑของ
มหาวิทยาลยั 

1. รูและเลือกใช
คําศัพทตามระดับ 
B1+ อางอิงตาม
กรอบ CEFR
โดยประมาณ 
2,750-3,350 คํา
2. ผานการ
ประเมินทักษะ
ปฏิบัติดานภาษา
รอยละ 80 
3. ผานการ
ประเมิน
ผลสัมฤทธ์ิตาม
เกณฑของ
มหาวิทยาลยั 

ขอบเขตเน้ือหา 
feelings and 
wishes in personal 
letters,  
manual and 
instruction, 
pamphlet, 
newspaper articles, 
personal interest, 
job-related 
information 
Vocabulary 

การจัดการ
เรียนรูในช้ัน
เรียน รอยละ 
70 
ยกตัวอยาง 
แสดงบทบาท
สมมต ิ
อภิปราย 
ฝกปฏิบัติกับ
สถานการณ
จริง 
การเรยีนรู
สถานการณ
เปนฐาน 
(Situation – 
based 

Workbook/text 
book 
สื่ออิเล็กทรอนิกส 
Online 
Educational 
Apps. 
 

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

1.กํากับติดตาม
การพัฒนา
สมรรถนะดาน
ภาษาเพ่ือการ
สื่อสารดวย
โปรแกรม/ 
Social 
network 
2.ในกรณีท่ีไมผาน
การประเมินความ
สมรรถนะ จะมี
การใหคําปรึกษา
และศึกษาเพ่ิมเตมิ 
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สมรรถนะ
หลัก 

สมรรถนะรองและ
ยอย  (ถามี) 

คําอธิบาย
สมรรถนะรอง 

หรือยอย 

ตัวบงชี้ของ
สมรรถนะหลัก

และเกณฑ 
การผาน 

ตัวบงชี้ของ
สมรรถนะรอง
หรือยอยและ
เกณฑการผาน 

เนื้อหา 
(เขียนเปนขอๆ 

ประกอบดวยหัวขอ
และคําอธิบาย 
พอสังเขป) 

แนวการจัด
กิจกรรมการ
เรียนรูเพ่ือให
เกิดสมรรถนะ 
(รายละเอียด

ดานทาย
ตาราง)** 

สื่อและ/หรือแหลง
เรียนรู 

วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

วิธีการสะทอน
ผลกลับให

ผูเรียน 
(ตามหลักการ
ประเมินผล

สะทอนผลและ
พัฒนา) 

สื่อชนิดตางๆ 
 

personal 
letters  
 

learning) 
 

 สมรรถนะยอยท่ี 
3.1.5 สามารถอาน
เรื่องราวนวนิยาย
งายๆ ท่ีมีโครงสราง
ท่ีชัดเจน เขาใจ
ประเด็นสําคญัใน
จดหมายทางการ
สั้น ๆ ท่ีเขียนไวโดย
ใชพจนานุกรมได
บาง 
 
 

   - education 
- professional 
interest  
- label  
- news 
- current affairs  
- feelings 
Functions/notions 
- performing and 
giving response to 
the reading 
assignment 
- skimming  
- giving the main 
points of simplified 
novels  
โครงสรางไวยากรณ 
present 
continuous tense  

การเรยีนรู
แบบรวมมือ 
(Cooperativ
e  learning)  
การเรยีนรู
แบบประสม
ประสาน 
(Blended  
learning) 
การเรยีนรูดวย
ตนเองผาน
ระบบออนไลน 
รอยละ 30 
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สมรรถนะ
หลัก 

สมรรถนะรองและ
ยอย  (ถามี) 

คําอธิบาย
สมรรถนะรอง 

หรือยอย 

ตัวบงชี้ของ
สมรรถนะหลัก

และเกณฑ 
การผาน 

ตัวบงชี้ของ
สมรรถนะรอง
หรือยอยและ
เกณฑการผาน 

เนื้อหา 
(เขียนเปนขอๆ 

ประกอบดวยหัวขอ
และคําอธิบาย 
พอสังเขป) 

แนวการจัด
กิจกรรมการ
เรียนรูเพ่ือให
เกิดสมรรถนะ 
(รายละเอียด

ดานทาย
ตาราง)** 

สื่อและ/หรือแหลง
เรียนรู 

วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

วิธีการสะทอน
ผลกลับให

ผูเรียน 
(ตามหลักการ
ประเมินผล

สะทอนผลและ
พัฒนา) 

present perfect 
tense 
past simple tense 
past continuous 
tense 
past perfect tense 
future simple 
tense 
future continuous 
conditionals 
Wishes & 
preferences 
-Question tags, 
pronouns 

สมรรถนะหลัก
ท่ี 4 ทักษะ
การเขียน 

สมรรถนะรองท่ี4.2 
Written  
Production 
สมรรถนะยอยท่ี  
4.2.2 สามารถ
เขียนและรายงาน
เก่ียวกับหัวขอท่ี
คุนเคย ใหนา

1.can connect 
phrases in a 
simple way in 
order to 
describe 
experiences 
and events, 
dreams, hopes 

1. ผานการ
ประเมินทักษะ
การเขียนรอยละ 
80 
2. ผานการประเมิน
ผลสัมฤทธ์ิตาม
เกณฑของ
มหาวิทยาลยั 

1. รูและเลือกใช
คําศัพทตามระดับ 
B1+ อางอิงตาม
กรอบ CEFR
โดยประมาณ 
2,750-3,350 คํา 
2. ผานการ
ประเมินทักษะ

ขอบเขตเน้ือหา 
- experiences and 
events, dreams, 
hopes and 
ambitions 
- opinions and 
plans 
- the plot of a 

ยกตัวอยาง 
แสดงบทบาท
สมมต ิ
อภิปราย 
ฝกปฏิบัติกับ
สถานการณ
จริง 
การเรยีนรู

Workbook/text 
book 
สื่ออิเล็กทรอนิกส 
Online 
Educational 
Apps. 
 

1. การประเมินผล
จากการฝกปฏิบัต ิ
2. การประเมินผล
จากแบบทดสอบ  
3. CEFR Self-
assessment 
checklist 
4. RU Language 

1.กํากับติดตาม
การพัฒนา
สมรรถนะดาน
ภาษาเพ่ือการ
สื่อสารดวย
โปรแกรม/ 
Social 
network 



มคอ.2 มรรพ. 

หลักสตูรครุศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (4 ป) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562 หนา 122  

สมรรถนะ
หลัก 

สมรรถนะรองและ
ยอย  (ถามี) 

คําอธิบาย
สมรรถนะรอง 

หรือยอย 

ตัวบงชี้ของ
สมรรถนะหลัก

และเกณฑ 
การผาน 

ตัวบงชี้ของ
สมรรถนะรอง
หรือยอยและ
เกณฑการผาน 

เนื้อหา 
(เขียนเปนขอๆ 

ประกอบดวยหัวขอ
และคําอธิบาย 
พอสังเขป) 

แนวการจัด
กิจกรรมการ
เรียนรูเพ่ือให
เกิดสมรรถนะ 
(รายละเอียด

ดานทาย
ตาราง)** 

สื่อและ/หรือแหลง
เรียนรู 

วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

วิธีการสะทอน
ผลกลับให

ผูเรียน 
(ตามหลักการ
ประเมินผล

สะทอนผลและ
พัฒนา) 

ติดตาม มีการ
เปรียบเทียบ แสดง
ความคิดเห็นท่ี
แตกตางกัน 
 
 

and ambitions. 
2.can briefly 
give reasons 
and 
explanations 
for opinions 
and plans.  
 

ปฏิบัติดานภาษา
รอยละ 80 
 3. ผานการ
ประเมินผลสัมฤทธ์ิ
ตามเกณฑของ
มหาวิทยาลยั 

book or film 
- personal interest 
Vocabulary 
- experiences  
- event 
- dreams 
- hopes  
- ambitions 
- opinions and 
plans 
 

สถานการณ
เปนฐาน 
(Situation – 
based 
learning) 
การเรยีนรู
แบบรวมมือ 
(Cooperativ
e  learning)  
 

passport 
5. การประเมิน
เพ่ือนเชิงบวก 

2.ในกรณีท่ีไมผาน
การประเมินความ
สมรรถนะ จะมี
การใหคําปรึกษา
และศึกษาเพ่ิมเตมิ 

 สมรรถนะยอยท่ี 
4.2.4 เขียน
บรรยาย
ประสบการณ 
ความใฝฝน 
ความรูสึก  ทาง
จดหมายรูปแบบ
มาตรฐาน และ
จดหมาย
อิเล็กทรอนิกส 
 

3.can narrate 
a story or 
relate the plot 
of a book or 
film and 
describe 
reactions.  
4.can write 
straightforward 
connected 
text on topics, 

  - narrative and 
story elements 
โครงสรางไวยากรณ 
-Present simple, 
present 
continuous and 
stative verbs 
-Relative clause 
-Past simple, past 
continuous 
-Present perfect 

การเรยีนรู
แบบประสม
ประสาน 
(Blended  
learning) 
การเรยีนรูดวย
ตนเองผาน
ระบบออนไลน 
รอยละ 30 
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สมรรถนะ
หลัก 

สมรรถนะรองและ
ยอย  (ถามี) 

คําอธิบาย
สมรรถนะรอง 

หรือยอย 

ตัวบงชี้ของ
สมรรถนะหลัก

และเกณฑ 
การผาน 

ตัวบงชี้ของ
สมรรถนะรอง
หรือยอยและ
เกณฑการผาน 

เนื้อหา 
(เขียนเปนขอๆ 

ประกอบดวยหัวขอ
และคําอธิบาย 
พอสังเขป) 

แนวการจัด
กิจกรรมการ
เรียนรูเพ่ือให
เกิดสมรรถนะ 
(รายละเอียด

ดานทาย
ตาราง)** 

สื่อและ/หรือแหลง
เรียนรู 

วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

วิธีการสะทอน
ผลกลับให

ผูเรียน 
(ตามหลักการ
ประเมินผล

สะทอนผลและ
พัฒนา) 

which are 
familiar, or of 
personal 
interest 
 

simple, present 
perfect continuous 
-Past Perfect 
simple, past 
perfect continuous 
-Future simple 
-Future perfect 
simple, future 
perfect 
continuous, 
-Modals: ability, 
permission, 
requests, offers 
and suggestions 
-Modals: 
obligations & 
necessity, 
prohibition, 
possibility, 
deduction, advice 
& criticism 
-The passive: 
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สมรรถนะ
หลัก 

สมรรถนะรองและ
ยอย  (ถามี) 

คําอธิบาย
สมรรถนะรอง 

หรือยอย 

ตัวบงชี้ของ
สมรรถนะหลัก

และเกณฑ 
การผาน 

ตัวบงชี้ของ
สมรรถนะรอง
หรือยอยและ
เกณฑการผาน 

เนื้อหา 
(เขียนเปนขอๆ 

ประกอบดวยหัวขอ
และคําอธิบาย 
พอสังเขป) 

แนวการจัด
กิจกรรมการ
เรียนรูเพ่ือให
เกิดสมรรถนะ 
(รายละเอียด

ดานทาย
ตาราง)** 

สื่อและ/หรือแหลง
เรียนรู 

วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

วิธีการสะทอน
ผลกลับให

ผูเรียน 
(ตามหลักการ
ประเมินผล

สะทอนผลและ
พัฒนา) 

tenses, gerunds, 
infinitives & 
modals 
-The passive: 
impersonal and 
personal structures 
-Conditionals: zero, 
first, second and 
third 
- Conditionals: 
mixed conditionals 
- Gerund and 
infinitive: ake and 
let 
-Comparison of 
adjectives and 
adverbs 
-Reported speech: 
statements, 
questions, 
commands & 
requests 
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สมรรถนะ
หลัก 

สมรรถนะรองและ
ยอย  (ถามี) 

คําอธิบาย
สมรรถนะรอง 

หรือยอย 

ตัวบงชี้ของ
สมรรถนะหลัก

และเกณฑ 
การผาน 

ตัวบงชี้ของ
สมรรถนะรอง
หรือยอยและ
เกณฑการผาน 

เนื้อหา 
(เขียนเปนขอๆ 

ประกอบดวยหัวขอ
และคําอธิบาย 
พอสังเขป) 

แนวการจัด
กิจกรรมการ
เรียนรูเพ่ือให
เกิดสมรรถนะ 
(รายละเอียด

ดานทาย
ตาราง)** 

สื่อและ/หรือแหลง
เรียนรู 

วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

วิธีการสะทอน
ผลกลับให

ผูเรียน 
(ตามหลักการ
ประเมินผล

สะทอนผลและ
พัฒนา) 

- Reported speech: 
reporting verbs-
Reported speech: 
statements, 
questions, 
commands & 
requests 
-Causative forms 
-Wishes & 
preferences 
-Question tags, 
pronouns 
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วิชา สุนทรียะ 
รหัส คําอธิบายรายวิชา              น(ท-ป-ศ) 
                3(2-2-5) 
0002105  ขับรองเพลงตามจังหวะ ทํานอง และเน้ือหาของเพลงไทยสากลแตละประเภทและเพลงรําวงมาตรฐาน เลนเครื่องดนตรีประกอบจังหวะ ออกแบบกิจกรรมนันทนาการ 
จัดกิจกรรมนันทนาการ ปฏิบัติการรําวงในเพลงมาตรฐาน ออกแบบการแสดง จัดการแสดง วิเคราะหหลักทางสุนทรียศาสตรในงานทัศนศิลป หลักการทางทัศนธาตุ หลักการจัด
องคประกอบศิลป หลักการออกแบบปายนิเทศ ออกแบบฉาก เวที สื่อการเรียนรู และแฟมผลงาน จัดทําผลงานทางศิลปะ นําเสนอผลงาน และวิพากษผลงานศิลปะ  
    

สมรรถนะ
หลัก 

สมรรถนะรอง
และยอย  (ถาม)ี 

คําอธิบาย
สมรรถนะรอง 

หรือยอย 

ตัวบงชี้ของ
สมรรถนะหลักและ

เกณฑ 
การผาน 

ตัวบงชี้ของ
สมรรถนะรอง
หรือยอยและ
เกณฑการผาน 

เนื้อหา 
(เขียนเปนขอๆ 

ประกอบดวยหัวขอ
และคําอธิบาย 
พอสังเขป) 

แนวการจัด
กิจกรรมการ
เรียนรูเพ่ือให
เกิดสมรรถนะ 
(รายละเอียด

ดานทาย
ตาราง)** 

สื่อและ/หรือ
แหลงเรียนรู 

วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

วิธีการสะทอน
ผลกลับให

ผูเรียน 
(ตามหลักการ
ประเมินผล

สะทอนผลและ
พัฒนา) 

สมรรถนะ
หลักท่ึ17. มี
ทักษะในการ
จัดกิจกรรม
นันทนาการ 

สมรรถนะรองท่ี
17.1 มีทักษะใน
การขับรองเพลง 

1.รูและเขาใจ
เทคนิคการขับ
รองเพลง และ
ขับรองเพลงไทย
สากลประเภท 
ลูกทุง สตริง 
และประกอบ
กิจกรรม ได
ถูกตองตาม
จังหวะ 
ทวงทํานองและ
เน้ือรอง 

1. สามารถขับรอง
เพลงไทยสากล ได
อยูในระดับดีข้ึนไป 
2. สามารถขับ เลน
เครื่องดนตรี
ประกอบกิจกรรมได
อยูในระดับดีข้ึนไป 
1. สามารถออกแบบ 
และจัดกิจกรรม
นันทนาการ
เหมาะสมกับผูเรียน
และรูปแบบกิจกรรม
ไดอยูในระดับดีข้ึน
ไป 

1. สามารถอธิบาย
เทคนิคการขับรอง
เพลงไทยสากล 
ประเภท ลูกทุง 
สตริง และ
ประกอบกิจกรรม
ไดถูกตองไมนอย
กวารอยละ ๘๐ 
2. สามารถขับรอง
เพลงไทยสากล
ประเภท ลูกทุง 
สตริง และประกอบ
กิจกรรมไดอยูใน
ระดับดีข้ึนไป 

1. การอานโนต
ดนตร ี
2. เทคนิคในการขับ
รองเพลงไทยสากล
ประเภท ลูกทุง 
สตริง และประกอบ
กิจกรรม 

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

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

 

1. ประเมินผลการ
เรียนรูของผูเรียน
จาก  
  1.1 ทดสอบ
ความรู 
  1.2ทักษะปฏิบัติ
ในการขับรอง
เพลง 
  1.3 ทักษะ
ปฏิบัติในการเลน
ดนตร ี
  1.4 ทักษะใน
การจัดกิจกรรม
นันทนาการ 

1. AAR การ
สะทอนกลับ
รายบุคคล 
2. Creative 
Discussion การ
สนทนาเพ่ือ
สรางสรรค 

      3.การเรียนรูโดย  1.5 ทักษะในการ  
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สมรรถนะ
หลัก 

สมรรถนะรอง
และยอย  (ถาม)ี 

คําอธิบาย
สมรรถนะรอง 

หรือยอย 

ตัวบงชี้ของ
สมรรถนะหลักและ

เกณฑ 
การผาน 

ตัวบงชี้ของ
สมรรถนะรอง
หรือยอยและ
เกณฑการผาน 

เนื้อหา 
(เขียนเปนขอๆ 

ประกอบดวยหัวขอ
และคําอธิบาย 
พอสังเขป) 

แนวการจัด
กิจกรรมการ
เรียนรูเพ่ือให
เกิดสมรรถนะ 
(รายละเอียด

ดานทาย
ตาราง)** 

สื่อและ/หรือ
แหลงเรียนรู 

วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

วิธีการสะทอน
ผลกลับให

ผูเรียน 
(ตามหลักการ
ประเมินผล

สะทอนผลและ
พัฒนา) 

ใชกรณีศึกษา
เปนฐาน (Case 
– based 
learning) 
4. การเรียนรูเชิง
ประสบการณ
เปนฐาน 
(Experiential –
based 
learning) 
5. การเรียนรู
แบบประสม
ประสาน 
(Blended  
learning) 
 

รําวงในเพลง
มาตรฐาน 
   1.6 ทักษะการ
จัดการแสดง 
   1.7 ทักษะการ
สรางสรรคงาน
ศิลปะ 
2. เครื่องมือ  มี
ดังน้ี 
   2.1 
แบบทดสอบ หรือ
แบบประเมินใบ
งาน 
   2.2 แบบ
ประเมิน 
ทักษะปฏิบัต ิ
2.3 แบบประเมิน
ช้ินงานหรือผลงาน 

 สมรรถนะรองท่ี 
17.2มีทักษะใน
การเลนเครื่อง
ดนตรีท่ีใชในการ

1.รูและเขาใจใน
ประเภทของ
เครื่องดนตรีท่ีใช
ในการจัด

 1. สามารถบอก
ประเภทและ
วิธีการเลนของ
เครื่องดนตรีท่ีใช

1. ประเภทของ
เครื่องดนตรีท่ีใชใน
การจัดกิจกรรม
นันทนาการ 

1. การเรียนรู
แบบสรางสรรค
เปนฐาน 
(Creativity –

1. Internet  
2. วีดิทัศน 
3. ช้ินผลงาน  
4. บุคคลตนแบบ 

1. ประเมินผลการ
เรียนรูของผูเรียน
จาก  
  1.1 ทดสอบ

1. AAR การ
สะทอนกลับ
รายบุคคล 
2. Creative 
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สมรรถนะ
หลัก 

สมรรถนะรอง
และยอย  (ถาม)ี 

คําอธิบาย
สมรรถนะรอง 

หรือยอย 

ตัวบงชี้ของ
สมรรถนะหลักและ

เกณฑ 
การผาน 

ตัวบงชี้ของ
สมรรถนะรอง
หรือยอยและ
เกณฑการผาน 

เนื้อหา 
(เขียนเปนขอๆ 

ประกอบดวยหัวขอ
และคําอธิบาย 
พอสังเขป) 

แนวการจัด
กิจกรรมการ
เรียนรูเพ่ือให
เกิดสมรรถนะ 
(รายละเอียด

ดานทาย
ตาราง)** 

สื่อและ/หรือ
แหลงเรียนรู 

วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

วิธีการสะทอน
ผลกลับให

ผูเรียน 
(ตามหลักการ
ประเมินผล

สะทอนผลและ
พัฒนา) 

จัดกิจกรรม
นันทนาการ 

กิจกรรม
นันทนาการ 
และเลนเครื่อง
ดนตรีท่ีใชในการ
จัดกิจกรรม
นันทนาการ 

ในการจัดกิจกรรม
นันทนาการได
ถูกตองไมนอยกวา
รอยละ ๘๐ 
2. สามารถเลน
เครื่องดนตรีท่ีใชใน
การจัดกิจกรรม
นันทนาการไดใน
ระดับดีข้ึนไป 

2. วิธีการเลนเครื่อง
ดนตรีท่ีใชในการจัด
กิจกรรมนันทนาการ
แตละประเภท 

based 
learning) 
2. การเรียนรู
โดยใชโครงงาน
เปนฐาน 
(Project – 
based 
learning) 
 

(ปราชญ) 
 

ความรู 
  1.2 
ทักษะปฏิบัติใน
การเลนดนตร ี
  1.3 ทักษะใน
การจัดกิจกรรม
นันทนาการ 
 

Discussion การ
สนทนาเพ่ือ
สรางสรรค 

 สมรรถนะรองท่ี 
17.3 รูและเขาใจ
ในการจัด
กิจกรรม
นันทนาการ 

1.รูและเขาใจ
ความหมาย 
แนวคิด และ
สาระสําคญัของ
นันทนาการแนว
ใหม เทคนิคการ
จัดกิจกรรม
นันทนาการ 
ไดแก เทคนิค
การเลือกบท
เพลงประกอบ
กิจกรรม เทคนิค
การออกแบบ

 1. สามารถอธิบาย
ความหมาย 
แนวคิด และของ
นันทนาการแนว
ใหมและเทคนิค
การจัดกิจกรรมได
ไมนอยกวารอยละ 
๘๐ 
 

1. ความหมาย 
แนวคิด และ
สาระสําคญัของ
นันทนาการแนวใหม  
2. เทคนิคการจัด
กิจกรรมนันทนาการ 
ไดแก  
  2.1เทคนิคการ
เลือกบทเพลง
ประกอบกิจกรรม  
2.2เทคนิคการ
ออกแบบกิจกรรม     
  2.3เทคนิคการ

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

1. Internet  
2. วีดิทัศน 
3. ช้ินผลงาน  
4. บุคคลตนแบบ

(ปราชญ) 

1. ประเมินผลการ
เรียนรูของผูเรียน
จาก  
  1.1 ทดสอบ
ความรู 
  1.2ทักษะปฏิบัติ
ในการเลือกบท
เพลงเหมาะสมกับ
กิจกรรม 
  1.3 ทักษะใน
การจัดกิจกรรม
นันทนาการ 
2. เครื่องมือ  มี

1. AAR การ
สะทอนกลับ
รายบุคคล 
2. Creative 
Discussion การ
สนทนาเพ่ือ
สรางสรรค 
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สมรรถนะ
หลัก 

สมรรถนะรอง
และยอย  (ถาม)ี 

คําอธิบาย
สมรรถนะรอง 

หรือยอย 

ตัวบงชี้ของ
สมรรถนะหลักและ

เกณฑ 
การผาน 

ตัวบงชี้ของ
สมรรถนะรอง
หรือยอยและ
เกณฑการผาน 

เนื้อหา 
(เขียนเปนขอๆ 

ประกอบดวยหัวขอ
และคําอธิบาย 
พอสังเขป) 

แนวการจัด
กิจกรรมการ
เรียนรูเพ่ือให
เกิดสมรรถนะ 
(รายละเอียด

ดานทาย
ตาราง)** 

สื่อและ/หรือ
แหลงเรียนรู 

วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

วิธีการสะทอน
ผลกลับให

ผูเรียน 
(ตามหลักการ
ประเมินผล

สะทอนผลและ
พัฒนา) 

กิจกรรม และ
เทคนิคการเลือก
และนําไปใช ใน
การรวมบทเพลง
และกิจกรรม 

นําไปใชในการรวม
บทเพลงและ
กิจกรรม 

ดังน้ี 
   2.1 
แบบทดสอบ หรือ
แบบประเมินใบ
งาน 
   2.2 แบบ
ประเมิน 
ทักษะปฏิบัต ิ
2.3 แบบประเมิน
ช้ินงานหรือผลงาน 

สมรรถนะหลัก
ท่ี18. มีทักษะ
ในการแสดง
นาฏศิลป 

สมรรถนะรองท่ี 
18.1 รูและเขาใจ
ในทารําวงใน
เพลงมาตรฐาน 

1.รูและเขาใจใน
ทารําวงในเพลง
มาตรฐาน 10
เพลง 
ประกอบดวย  
- เพลงงามแสง
เดือน (ใชทารํา 
ทาสอดสรอย
มาลา) 
- เพลงชาวไทย 
(ใชทารํา ทาชัก
แปงผัดหนา) 

1. สามารถรําวงใน
เพลงมาตรฐาน 10 
ทา ไดอยูในระดับดี
ข้ึนไป 
2. สามารถออกแบบ
และจัดการแสดงได
อยูในระดับดีข้ึนไป 

1. สามารถบอก
ทารําวงในเพลง
มาตรฐานแตละทา
ไดถูกตองอยาง
นอยรอยละ 80 
 

1. เน้ือเพลงรําวง
มาตรฐาน  10 เพลง 
2. ทารําวงในเพลง
มาตรฐาน 10 เพลง
ประกอบดวย  
- เพลงงามแสงเดือน 
(ใชทารํา ทาสอด
สรอยมาลา) 
- เพลงชาวไทย (ใช
ทารํา ทาชักแปงผัด
หนา) 
- เพลงรําซิมารํา (ใช

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

1. Internet  
2. วีดิทัศน 
3. ช้ินผลงาน  
4. บุคคลตนแบบ

(ปราชญ) 

1. ประเมินผลการ
เรียนรูของผูเรียน
จาก  
  1.1 ทดสอบ
ความรูทารําวง 
  1.2ทักษะปฏิบัติ
ในการเลือกเพลง
รําวง 
  1.3 ทักษะ
ปฏิบัติในการรําวง 
  1.4 ทักษะใน
การจัดกิจกรรม

1. AAR การ
สะทอนกลับ
รายบุคคล 
2. Creative 
Discussion การ
สนทนาเพ่ือ
สรางสรรค 
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สมรรถนะ
หลัก 

สมรรถนะรอง
และยอย  (ถาม)ี 

คําอธิบาย
สมรรถนะรอง 

หรือยอย 

ตัวบงชี้ของ
สมรรถนะหลักและ

เกณฑ 
การผาน 

ตัวบงชี้ของ
สมรรถนะรอง
หรือยอยและ
เกณฑการผาน 

เนื้อหา 
(เขียนเปนขอๆ 

ประกอบดวยหัวขอ
และคําอธิบาย 
พอสังเขป) 

แนวการจัด
กิจกรรมการ
เรียนรูเพ่ือให
เกิดสมรรถนะ 
(รายละเอียด

ดานทาย
ตาราง)** 

สื่อและ/หรือ
แหลงเรียนรู 

วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

วิธีการสะทอน
ผลกลับให

ผูเรียน 
(ตามหลักการ
ประเมินผล

สะทอนผลและ
พัฒนา) 

- เพลงรําซิมารํา 
(ใชทารํา ทารํา
สาย) 
 - เพลงคืนเดือน
หงาย (ใชทารํา
ทาสอดสรอย
มาลาแปลง) 
 
 

ทารํา ทารําสาย) นันทนาการ 
1.5 ทักษะในการ
รําวงในเพลง
มาตรฐาน 
   1.6 ทักษะการ
จัดการแสดง 
   1.7 ทักษะการ
สรางสรรคงาน
ศิลปะ 
2. เครื่องมือ  มี
ดังน้ี 
   2.1 
แบบทดสอบ หรือ
แบบประเมินใบ
งาน 
   2.2 แบบ
ประเมิน 
ทักษะปฏิบัต ิ
2.3 แบบประเมิน
ช้ินงานหรือผลงาน 

  - เพลงดวง
จันทรวันเพ็ญ 

  - เพลงคืนเดือน
หงาย (ใชทารําทา
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สมรรถนะ
หลัก 

สมรรถนะรอง
และยอย  (ถาม)ี 

คําอธิบาย
สมรรถนะรอง 

หรือยอย 

ตัวบงชี้ของ
สมรรถนะหลักและ

เกณฑ 
การผาน 

ตัวบงชี้ของ
สมรรถนะรอง
หรือยอยและ
เกณฑการผาน 

เนื้อหา 
(เขียนเปนขอๆ 

ประกอบดวยหัวขอ
และคําอธิบาย 
พอสังเขป) 

แนวการจัด
กิจกรรมการ
เรียนรูเพ่ือให
เกิดสมรรถนะ 
(รายละเอียด

ดานทาย
ตาราง)** 

สื่อและ/หรือ
แหลงเรียนรู 

วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

วิธีการสะทอน
ผลกลับให

ผูเรียน 
(ตามหลักการ
ประเมินผล

สะทอนผลและ
พัฒนา) 

(ใชทารํา ทา
แขกเตาเขารัง 
และทาผาลา
เพียงไหล ) 
- เพลง ดอกไม
ของชาติ (ใชทา
รํา ทารํายั่ว) 
- เพลงหญิงไทย
ใจงาม  (ใชทารํา
ทาพรหมสี่หนา 
และทายูงฟอน
หาง) 
- เพลงดวง
จันทรขวัญฟา  
(ใชทารํา ทาชาง
ประสานงา และ
ทาจันทรทรง
กลด ) 
- เพลงยอดชาย
ใจหาญ  (ใชทา
รําชะนีรายไม 
และทาจอเพลิง

สอดสรอยมาลา
แปลง) 
- เพลงดวงจันทรวัน
เพ็ญ (ใชทารํา ทา
แขกเตาเขารัง และ
ทาผาลาเพียงไหล ) 
- เพลง ดอกไมของ
ชาติ (ใชทารํา ทารํา
ยั่ว) 
- เพลงหญิงไทยใจ
งาม  (ใชทารําทา
พรหมสีห่นา และทา
ยูงฟอนหาง) 
- เพลงดวงจันทร
ขวัญฟา  (ใชทารํา 
ทาชางประสานงา 
และทาจันทรทรง
กลด ) 
- เพลงยอดชายใจ
หาญ  (ใชทารําชะนี
รายไม และทาจอ
เพลิงกาฬ) 
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สมรรถนะ
หลัก 

สมรรถนะรอง
และยอย  (ถาม)ี 

คําอธิบาย
สมรรถนะรอง 

หรือยอย 

ตัวบงชี้ของ
สมรรถนะหลักและ

เกณฑ 
การผาน 

ตัวบงชี้ของ
สมรรถนะรอง
หรือยอยและ
เกณฑการผาน 

เนื้อหา 
(เขียนเปนขอๆ 

ประกอบดวยหัวขอ
และคําอธิบาย 
พอสังเขป) 

แนวการจัด
กิจกรรมการ
เรียนรูเพ่ือให
เกิดสมรรถนะ 
(รายละเอียด

ดานทาย
ตาราง)** 

สื่อและ/หรือ
แหลงเรียนรู 

วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

วิธีการสะทอน
ผลกลับให

ผูเรียน 
(ตามหลักการ
ประเมินผล

สะทอนผลและ
พัฒนา) 

กาฬ) 
- เพลงบูชา
นักรบ ( เท่ียว
แรก ฝายหญิงใช
ทารําขัดจางนาง 
ฝายชายใชทารํา
จันทรทรงกลด 
เท่ียวท่ีสอง ฝาย
หญิงใชทารําทา
ลอแกว ฝายชาย
ใชทารําทาขอ
แกว ) 

- เพลงบูชานักรบ ( 
เท่ียวแรก ฝายหญิง
ใชทารําขัดจางนาง 
ฝายชายใชทารํา
จันทรทรงกลด 
เท่ียวท่ีสอง ฝาย
หญิงใชทารําทาลอ
แกว ฝายชายใชทา
รําทาขอแกว ) 
 

 สมรรถนะรองท่ี 
18.2. มีทักษะใน
การปฏิบัตเิพลง
รําวงมาตรฐาน 

1.ปฏิบัติการรํา
วงในเพลง
มาตรฐาน 10 
เพลง 
ประกอบดวย  
- เพลงงามแสง
เดือน (ใชทารํา 
ทาสอดสรอย
มาลา) 
- เพลงชาวไทย 

 1.สามารถรําวงใน
เพลงมาตรฐานท้ัง 
10 เพลง ไดอยูใน
ระดับดีข้ึนไป 

ทารําวงในเพลง
มาตรฐาน 10 เพลง
ประกอบดวย  
- เพลงงามแสงเดือน 
(ใชทารํา ทาสอด
สรอยมาลา) 
- เพลงชาวไทย (ใช
ทารํา ทาชักแปงผัด
หนา) 
- เพลงรําซิมารํา (ใช

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

1. Internet  
2. วีดิทัศน 
3. ช้ินผลงาน  
4. บุคคลตนแบบ

(ปราชญ) 

1. ประเมินผลการ
เรียนรูของผูเรียน
จาก  
  1.1 ทดสอบ
ความรูทารําวง 
  1.2ทักษะปฏิบัติ
ในการเลือกเพลง
รําวง 
  1.3 ทักษะ
ปฏิบัติในการรําวง 

1. AAR การ
สะทอนกลับ
รายบุคคล 
2. Creative 
Discussion การ
สนทนาเพ่ือ
สรางสรรค 
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สมรรถนะ
หลัก 

สมรรถนะรอง
และยอย  (ถาม)ี 

คําอธิบาย
สมรรถนะรอง 

หรือยอย 

ตัวบงชี้ของ
สมรรถนะหลักและ

เกณฑ 
การผาน 

ตัวบงชี้ของ
สมรรถนะรอง
หรือยอยและ
เกณฑการผาน 

เนื้อหา 
(เขียนเปนขอๆ 

ประกอบดวยหัวขอ
และคําอธิบาย 
พอสังเขป) 

แนวการจัด
กิจกรรมการ
เรียนรูเพ่ือให
เกิดสมรรถนะ 
(รายละเอียด

ดานทาย
ตาราง)** 

สื่อและ/หรือ
แหลงเรียนรู 

วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

วิธีการสะทอน
ผลกลับให

ผูเรียน 
(ตามหลักการ
ประเมินผล

สะทอนผลและ
พัฒนา) 

(ใชทารํา ทาชัก
แปงผัดหนา) 
- เพลงรําซิมารํา 
(ใชทารํา ทารํา
สาย) 
- เพลงคืนเดือน
หงาย (ใชทารํา
ทาสอดสรอย
มาลาแปลง) 
 

ทารํา ทารําสาย) 
- เพลงคืนเดือน
หงาย (ใชทารําทา
สอดสรอยมาลา
แปลง) 
 

based 
learning) 
 

  1.4 ทักษะใน
การจัดกิจกรรม
นันทนาการ 
1.5 ทักษะในการ
รําวงในเพลง
มาตรฐาน 
   1.6 ทักษะการ
จัดการแสดง 
   1.7 ทักษะการ
สรางสรรคงาน
ศิลปะ 
2. เครื่องมือ  มี
ดังน้ี 
   2.1 
แบบทดสอบ หรือ
แบบประเมินใบ
งาน 
   2.2 แบบ
ประเมิน 
ทักษะปฏิบัต ิ
๒.๓ แบบประเมิน
ช้ินงานหรือผลงาน 
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สมรรถนะ
หลัก 

สมรรถนะรอง
และยอย  (ถาม)ี 

คําอธิบาย
สมรรถนะรอง 

หรือยอย 

ตัวบงชี้ของ
สมรรถนะหลักและ

เกณฑ 
การผาน 

ตัวบงชี้ของ
สมรรถนะรอง
หรือยอยและ
เกณฑการผาน 

เนื้อหา 
(เขียนเปนขอๆ 

ประกอบดวยหัวขอ
และคําอธิบาย 
พอสังเขป) 

แนวการจัด
กิจกรรมการ
เรียนรูเพ่ือให
เกิดสมรรถนะ 
(รายละเอียด

ดานทาย
ตาราง)** 

สื่อและ/หรือ
แหลงเรียนรู 

วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

วิธีการสะทอน
ผลกลับให

ผูเรียน 
(ตามหลักการ
ประเมินผล

สะทอนผลและ
พัฒนา) 

  - เพลงดวง
จันทรวันเพ็ญ 
(ใชทารํา ทา
แขกเตาเขารัง 
และทาผาลา
เพียงไหล ) 
- เพลง ดอกไม
ของชาติ (ใชทา
รํา ทารํายั่ว) 
- เพลงหญิงไทย
ใจงาม  (ใชทารํา
ทาพรหมสี่หนา 
และทายูงฟอน
หาง) 
- เพลงดวง
จันทรขวัญฟา  
(ใชทารํา ทาชาง
ประสานงา และ
ทาจันทรทรง
กลด ) 
- เพลงยอดชาย
ใจหาญ  (ใชทา

  - เพลงดวงจันทรวัน
เพ็ญ (ใชทารํา ทา
แขกเตาเขารัง และ
ทาผาลาเพียงไหล ) 
- เพลง ดอกไมของ
ชาติ (ใชทารํา ทารํา
ยั่ว) 
- เพลงหญิงไทยใจ
งาม  (ใชทารําทา
พรหมสีห่นา และทา
ยูงฟอนหาง) 
- เพลงดวงจันทร
ขวัญฟา  (ใชทารํา 
ทาชางประสานงา 
และทาจันทรทรง
กลด ) 
- เพลงยอดชายใจ
หาญ  (ใชทารําชะนี
รายไม และทาจอ
เพลิงกาฬ) 
- เพลงบูชานักรบ ( 
เท่ียวแรก ฝายหญิง

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

สมรรถนะรอง
และยอย  (ถาม)ี 

คําอธิบาย
สมรรถนะรอง 

หรือยอย 

ตัวบงชี้ของ
สมรรถนะหลักและ

เกณฑ 
การผาน 

ตัวบงชี้ของ
สมรรถนะรอง
หรือยอยและ
เกณฑการผาน 

เนื้อหา 
(เขียนเปนขอๆ 

ประกอบดวยหัวขอ
และคําอธิบาย 
พอสังเขป) 

แนวการจัด
กิจกรรมการ
เรียนรูเพ่ือให
เกิดสมรรถนะ 
(รายละเอียด

ดานทาย
ตาราง)** 

สื่อและ/หรือ
แหลงเรียนรู 

วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

วิธีการสะทอน
ผลกลับให

ผูเรียน 
(ตามหลักการ
ประเมินผล

สะทอนผลและ
พัฒนา) 

รําชะนีรายไม 
และทาจอเพลิง
กาฬ) 
- เพลงบูชา
นักรบ ( เท่ียว
แรก ฝายหญิงใช
ทารําขัดจางนาง 
ฝายชายใชทารํา
จันทรทรงกลด 
เท่ียวท่ีสอง ฝาย
หญิงใชทารําทา
ลอแกว ฝายชาย
ใชทารําทาขอ
แกว ) 

ใชทารําขัดจางนาง 
ฝายชายใชทารํา
จันทรทรงกลด 
เท่ียวท่ีสอง ฝาย
หญิงใชทารําทาลอ
แกว ฝายชายใชทา
รําทาขอแกว ) 

 สมรรถนะรองท่ี 
18.3 รูและเขาใจ
ในการจัดการ
แสดง 

1.รูและเขาใจ
หลักการแสดง
เบ้ืองตนเรื่อง  
องคประกอบ
การแสดง
หลักการจดัการ
แสดง 

 1.สามารถอธิบาย
หลักการแสดง
เบ้ืองตนไดถูกตอง
อยางนอยรอยละ 
80 
 

1. องคประกอบการ
แสดง 
2. หลักการจัดการ
แสดง 
 

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

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

1. ประเมินผลการ
เรียนรูของผูเรียน
จาก  
  1.1 ทดสอบ
ความรูหลักการ
แสดง 
  1.2ทักษะปฏิบัติ
ในการอธิบายและ

1. AAR การ
สะทอนกลับ
รายบุคคล 
2. Creative 
Discussion การ
สนทนาเพ่ือ
สรางสรรค 
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สมรรถนะ
หลัก 

สมรรถนะรอง
และยอย  (ถาม)ี 

คําอธิบาย
สมรรถนะรอง 

หรือยอย 

ตัวบงชี้ของ
สมรรถนะหลักและ

เกณฑ 
การผาน 

ตัวบงชี้ของ
สมรรถนะรอง
หรือยอยและ
เกณฑการผาน 

เนื้อหา 
(เขียนเปนขอๆ 

ประกอบดวยหัวขอ
และคําอธิบาย 
พอสังเขป) 

แนวการจัด
กิจกรรมการ
เรียนรูเพ่ือให
เกิดสมรรถนะ 
(รายละเอียด

ดานทาย
ตาราง)** 

สื่อและ/หรือ
แหลงเรียนรู 

วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

วิธีการสะทอน
ผลกลับให

ผูเรียน 
(ตามหลักการ
ประเมินผล

สะทอนผลและ
พัฒนา) 

เปนฐาน 
(Project – 
based 
learning) 

ปฏิบัติการแสดง 
 2. เครื่องมือ  มี
ดงัน้ี 
   2.1 
แบบทดสอบ หรือ
แบบประเมินใบ
งาน 
   2.2 แบบ
ประเมิน 
ทักษะปฏิบัต ิ
2.3 แบบประเมิน
ช้ินงานหรือผลงาน 

 สมรรถนะรองท่ี 
18.4 มีทักษะใน
การจัดการแสดง 

1.ออกแบบ
องคประกอบใน
การแสดง และ
จัดการแสดง 

 1.สามารถออกแบบ
และจัดการแสดงได
อยูในระดับดีข้ึนไป 

1. องคประกอบการ
แสดง 
2. การจัดการแสดง 
 

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

1. ประเมินผลการ
เรียนรูของผูเรียน
จาก  
  1.1 ทดสอบ
ความรูหลักการ
แสดง 
  1.2ทักษะปฏิบัติ
ในการอธิบายและ
ปฏิบัติการแสดง 
 2. เครื่องมือ  มี
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สมรรถนะ
หลัก 

สมรรถนะรอง
และยอย  (ถาม)ี 

คําอธิบาย
สมรรถนะรอง 

หรือยอย 

ตัวบงชี้ของ
สมรรถนะหลักและ

เกณฑ 
การผาน 

ตัวบงชี้ของ
สมรรถนะรอง
หรือยอยและ
เกณฑการผาน 

เนื้อหา 
(เขียนเปนขอๆ 

ประกอบดวยหัวขอ
และคําอธิบาย 
พอสังเขป) 

แนวการจัด
กิจกรรมการ
เรียนรูเพ่ือให
เกิดสมรรถนะ 
(รายละเอียด

ดานทาย
ตาราง)** 

สื่อและ/หรือ
แหลงเรียนรู 

วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

วิธีการสะทอน
ผลกลับให

ผูเรียน 
(ตามหลักการ
ประเมินผล

สะทอนผลและ
พัฒนา) 

ดังน้ี 
   2.1 
แบบทดสอบ หรือ
แบบประเมินใบ
งาน 
   2.2 แบบ
ประเมิน 
ทักษะปฏิบัต ิ
2.3 แบบประเมิน
ช้ินงานหรือผลงาน 

สมรรถนะหลัก
ท่ี 19. มีทักษะ
การใช
ประยุกตใช
ศิลปะสงเสริม
พัฒนาและ
การเรยีนรูของ
ผูเรยีน 

สมรรถนะรองท่ี 
19.1รูและเขาใจ
ในหลักทาง
สุนทรียศาสตรใน
งานทัศนศิลป 

1.อธิบาย
ความหมายและ
ความสําคญัของ
สุนทรียศาสตร
และสุนทรียภาพ 
หลักทาง
สุนทรียศาสตร
และสุนทรียภาพ 
และวิภาค
วิจารณความ
งามใน
สุนทรียศาสตร 

 1. สามารถอธิบาย
หลักการทาง
สุนทรียศาสตรได
อยางนอยรอยละ 
80 
2. สามารถอธิบาย
หลักการทาง
สุนทรียภาพไดอยาง
นอยรอยละ 80  
3. สามารถวิจารณ
ความงามใน
สุนทรียศาสตรไดอยู

1. ความหมายและ
ความสําคญัของ
สุนทรียศาสตรและ
สุนทรียภาพ 
2. หลักการทาง
สุนทรียศาสตร 
3. หลักการทาง
สุนทรียภาพ 
4. หลักการวิภาค
วิจารณความงามใน
สุนทรียศาสตร 

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

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

1. ประเมินผลการ
เรียนรูของผูเรียน
จาก  
  1.1 ทดสอบ
ความรู 
  1.2ทักษะปฏิบัติ
ในการอธิบาย
ความงามทาง
สุนทรียศาสตร 
  1.3 ทักษะ
ปฏิบัติในการ
วิจารณความงาม

1. AAR การ
สะทอนกลับ
รายบุคคล 
2. Creative 
Discussion การ
สนทนาเพ่ือ
สรางสรรค 
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สมรรถนะ
หลัก 

สมรรถนะรอง
และยอย  (ถาม)ี 

คําอธิบาย
สมรรถนะรอง 

หรือยอย 

ตัวบงชี้ของ
สมรรถนะหลักและ

เกณฑ 
การผาน 

ตัวบงชี้ของ
สมรรถนะรอง
หรือยอยและ
เกณฑการผาน 

เนื้อหา 
(เขียนเปนขอๆ 

ประกอบดวยหัวขอ
และคําอธิบาย 
พอสังเขป) 

แนวการจัด
กิจกรรมการ
เรียนรูเพ่ือให
เกิดสมรรถนะ 
(รายละเอียด

ดานทาย
ตาราง)** 

สื่อและ/หรือ
แหลงเรียนรู 

วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

วิธีการสะทอน
ผลกลับให

ผูเรียน 
(ตามหลักการ
ประเมินผล

สะทอนผลและ
พัฒนา) 

ในระดับดีข้ึนไป  สุนทรียดนตร ี
  1.4 ทักษะใน
การจัดกิจกรรม
นันทนาการ 

 สมรรถนะรองท่ี
19.2 สามารถ
สรางสรรคผลงาน
โดยใชหลักการ
ทางทัศนธาตุ 
  สมรรถนะยอย
ท่ี19.๒.๑ รูและ
เขาใจหลักการ
ทางทัศนธาตุ 
 
สมรรถนะยอยท่ี
19.2.2 
สรางสรรคผลงาน
โดยใชหลักการ
ทางทัศนธาตุ 
 
 
 

1.องคประกอบ
ของทัศนธาตุ ท่ี
ประกอบดวย 
จุด เสน รปูราง
และรูปทรง 
นํ้าหนักออน-แก 
สี บริเวณท่ีวาง
และลักษณะผิว 
 
 
1.สรางสรรค
ผลงานศลิปะ
ประเภทตาง ๆ 
โดยใชหลักการ
ทางทัศนธาตุ 

 1.สามารถอธิบาย
องคประกอบของ
ทัศนธาตุไดถูกตอง
อยางนอยรอยละ 
๘๐ 
 
 
 
 
 
1.สามารถ
สรางสรรคผลงาน
โดยใชหลักทัศธาตุ
ไดอยูในระดับดีข้ึน
ไป 

1. องคประกอบของ
ทัศนธาตุ 
๒. หลักการทาง
ทัศนธาตุ 
 
 
 
 
 
 
แนวทางการ
สรางสรรคผลงาน
โดยใชหลักการทาง
ทัศนธาตุ 

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

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

1. ประเมินผลการ
เรียนรูของผูเรียน
จาก  
  1.1 ทดสอบ
ความรู 
  1.2ทักษะปฏิบัติ
ในการสรางสรรค
ผลงานศลิปะตาม
หลักทัศนธาต ุ
  1.3 ทักษะ
ปฏิบัติในการ
วิจารณงาน
สรางสรรคตาม
หลักทัศนธาต ุ
  1.4 ทักษะใน
การจัดกิจกรรม
ผลงานศลิปะตาม
หลักทัศนธาต ุ

1. AAR การ
สะทอนกลับ
รายบุคคล 
2. Creative 
Discussion การ
สนทนาเพ่ือ
สรางสรรค 
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สมรรถนะ
หลัก 

สมรรถนะรอง
และยอย  (ถาม)ี 

คําอธิบาย
สมรรถนะรอง 

หรือยอย 

ตัวบงชี้ของ
สมรรถนะหลักและ

เกณฑ 
การผาน 

ตัวบงชี้ของ
สมรรถนะรอง
หรือยอยและ
เกณฑการผาน 

เนื้อหา 
(เขียนเปนขอๆ 

ประกอบดวยหัวขอ
และคําอธิบาย 
พอสังเขป) 

แนวการจัด
กิจกรรมการ
เรียนรูเพ่ือให
เกิดสมรรถนะ 
(รายละเอียด

ดานทาย
ตาราง)** 

สื่อและ/หรือ
แหลงเรียนรู 

วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

วิธีการสะทอน
ผลกลับให

ผูเรียน 
(ตามหลักการ
ประเมินผล

สะทอนผลและ
พัฒนา) 

 สมรรถนะรองท่ี
19.3 สามารถ
สรางสรรคผลงาน
โดยใชหลักการ
จัดองคประกอบ
ศิลป 
   สมรรถนะยอย
ท่ี 19.3.1 รูและ
เขาใจหลักการจัด
องคประกอบ
ศิลป 

1.องคประกอบ
ศิลปในดาน 
เอกภาพ 
(Unity) ความ
สมดลุหรือดุลย
ภาพ (Balance) 
สัดสวน 
(Proportion) 
จุดเดน 
(dominance) 
จุดเดนหรือจุด
สนใจ ความ
กลมกลืน 
(harmony) 
และความ
ขัดแยง 
(Contrast) 

 1.สามารถอธิบาย
องคประกอบศิลป
ไดถูกตองอยางนอย
รอยละ 80 

1. องคประกอบ
ศิลปในดาน 
เอกภาพ 
2. องคประกอบ
ศิลปในดาน ดลุย
ภาพ 
3. องคประกอบ
ศิลปในดานสัดสวน 
4. องคประกอบ
ศิลปในดานจดุเดน 
5. องคประกอบ
ศิลปในดานความ
กลมกลืน 
6. องคประกอบ
ศิลปในดานความ
ขัดแยง 

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

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

1. ประเมินผลการ
เรียนรูของผูเรียน
จาก  
  1.1 ทดสอบ
ความรู 
  1.2ทักษะปฏิบัติ
ในการสรางสรรค
ผลงานศลิปะตาม
หลักดลุยภาพ 
  1.3 ทักษะ
ปฏิบัติในการ
วิจารณงาน
สรางสรรคตาม
หลักดลุยภาพ 
  1.4 ทักษะใน
การจัดกิจกรรม
ผลงานศลิปะตาม
หลักดลุยภาพ 

1. AAR การ
สะทอนกลับ
รายบุคคล 
2. Creative 
Discussion การ
สนทนาเพ่ือ
สรางสรรค 

 สมรรถนะยอยท่ี 
19.3.2 
สรางสรรคผลงาน
โดยใชหลักการ

1.สรางสรรค
ผลงานศลิปะ
ประเภทตาง ๆ 
โดยใชหลักการ

 1.สามารถ
สรางสรรคผลงาน
โดยใชหลักการจัด
องคประกอบศิลป

1.แนวทางการ
สรางสรรคผลงาน
โดยใชหลักการจัด
องคประกอบศิลป 

1. การเรียนรู
แบบสรางสรรค
เปนฐาน 
(Creativity –

1. Internet  
2. วีดิทัศน 
3. ช้ินผลงาน  
4. บุคคลตนแบบ

1. ประเมินผลการ
เรียนรูของผูเรียน
จาก  
  1.1 ทดสอบ

1. AAR การ
สะทอนกลับ
รายบุคคล 
2. Creative 



มคอ.2 มรรพ. 

หลักสตูรครุศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (4 ป) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562 หนา 140  

สมรรถนะ
หลัก 

สมรรถนะรอง
และยอย  (ถาม)ี 

คําอธิบาย
สมรรถนะรอง 

หรือยอย 

ตัวบงชี้ของ
สมรรถนะหลักและ

เกณฑ 
การผาน 

ตัวบงชี้ของ
สมรรถนะรอง
หรือยอยและ
เกณฑการผาน 

เนื้อหา 
(เขียนเปนขอๆ 

ประกอบดวยหัวขอ
และคําอธิบาย 
พอสังเขป) 

แนวการจัด
กิจกรรมการ
เรียนรูเพ่ือให
เกิดสมรรถนะ 
(รายละเอียด

ดานทาย
ตาราง)** 

สื่อและ/หรือ
แหลงเรียนรู 

วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

วิธีการสะทอน
ผลกลับให

ผูเรียน 
(ตามหลักการ
ประเมินผล

สะทอนผลและ
พัฒนา) 

จัดองคประกอบ
ศิลป 

จัดองคประกอบ
ศิลป 

ไดอยูในระดับดีข้ึน
ไป 

based 
learning) 
2. การเรียนรู
โดยใชโครงงาน
เปนฐาน 
(Project – 
based 
learning) 
 

(ปราชญ) 
 

ความรู 
  1.2ทักษะปฏิบัติ
ในการสรางสรรค
ผลงานศลิปะตาม
หลักการจดั
องคประกอบ 
  1.3 ทักษะ
ปฏิบัติในการ
วิจารณงาน
สรางสรรคตาม
หลักการจดัอง๕
ประกอบ 
  1.4 ทักษะใน
การจัดกิจกรรม
ผลงานศลิปะตาม
หลักการจดั
องคประกอบ 

Discussion การ
สนทนาเพ่ือ
สรางสรรค 
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วิชา ศาสตรพระราชาเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน 
รหัส คําอธิบายรายวิชา              น(ท-ป-ศ) 
                3(2-2-5) 
0002324  ศึกษาแนวคิด และหลักการของโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ ประยุกตใชหลักการทรงงาน หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และแนวคิดการพัฒนาแบบยั่งยืนใน
ชีวิตประจําวันได วิเคราะหยุทธศาสตรฉลาดรูเพ่ือการพัฒนาชุมชนตนแบบตามศาสตรพระราชาสูการพัฒนาอยางเปนรูปธรรม และรวมมือกันทํางานโดยบูรณาการแบบองครวมกับ
ทีมภาคีเครือขาย  
 

สมรรถนะ
หลัก 

สมรรถนะรอง
และยอย  
(ถาม)ี 

คําอธิบายสมรรถนะ
รอง 

หรือยอย 

ตัวบงชี้ของ
สมรรถนะหลัก

และเกณฑ 
การผาน 

ตัวบงชี้ของ
สมรรถนะรอง
หรือยอยและ
เกณฑการผาน 

เนื้อหา 
(เขียนเปนขอๆ 
ประกอบดวย
หัวขอและ
คําอธิบาย 
พอสังเขป) 

แนวการจัด
กิจกรรมการ

เรียนรูเพ่ือใหเกิด
สมรรถนะ 

(รายละเอียดดาน
ทายตาราง)** 

สื่อและ/หรือแหลง
เรียนรู 

วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

วิธีการสะทอน
ผลกลับให

ผูเรียน 
(ตามหลักการ
ประเมินผล

สะทอนผลและ
พัฒนา) 

สมรรถนะ
หลักท่ี 20. 
อธิบาย
แนวคิด 
และ
หลักการ
ของ
โครงการอัน
เน่ืองมาจาก
พระราชดําร ิ 

สมรรถนะรอง
ท่ี 
20.1. ศึกษา
แนวคิด และ
หลักการของ
โครงการอัน
เน่ืองมาจาก
พระราชดําร ิ

1. บอกแนวคิดและ
หลักการของโครงการ
อันเน่ืองมาจาก
พระราชดําริ  
2. บอกสถานท่ีตั้ง 
ของโครงการอัน
เน่ืองมาจาก
พระราชดําริในพ้ืนท่ี 
หรือพ้ีนท่ีใกลเคียงได 
3. สืบคนขอมูลตาง ๆ 
จากตํารา งานวิจัย 
เครื่องมือ แหลงเรียนรู 
และการลงพ้ืนท่ีชุมชน
ไดอยางหลากหลาย 

1.สามารถ
อธิบายแนวคิด 
และหลักการ
ของโครงการอัน
เน่ืองมาจาก
พระราชดําร ิ
โดยระดับ
คะแนนรอยละ 
80 ข้ึนไป 
แปลวา ผาน 
(Rubric score) 

1. บอกแนวคิด
และหลักการของ
โครงการอัน
เน่ืองมาจาก
พระราชดําริ  
โดยระดับคะแนน
รอยละ 80 ข้ึนไป 
แปลวา ดีมาก 
(Rubric score) 
2. บอกสถานท่ีตั้ง 
ของโครงการอัน
เน่ืองมาจาก
พระราชดําริใน
พ้ืนท่ี หรือพ้ืนท่ี
ใกลเคียงไดอยาง

1. แนวคิด และ
หลักการของ
โครงการอัน
เน่ืองมาจาก
พระราชดําร ิ
 

1. การเรียนรูแบบ
ใชชุมชนเปนฐาน 
(Community -
based learning) 
2. การเรียนรูแบบ
รวมมือ 
(Cooperative 
learning) 
3. การเรียนรูโดยใช
ปญหาเปนฐาน 
(Problem - 
based learning) 

สื่อ 
1. รูปภาพโครงการอัน
เน่ืองมาจากพระราชดําร ิ
2. วิดีโอโครงการอัน
เน่ืองมาจากพระราชดําร ิ
3. ใบความรู เรื่อง 
โครงการอันเน่ืองมาจาก
พระราชดําร ิ
 
แหลงเรียนรู 
1. โครงการอัน
เน่ืองมาจากพระราชดําริ
ในพ้ืนท่ี หรือพ้ืนท่ี
ใกลเคียง 

การวัดผล 
1. วัดผลจากการ
บอกแนวคิดและ
หลักการของ
โครงการอัน
เน่ืองมาจาก
พระราชดําร ิ
2. วัดผลจากการ
บอกสถานท่ีตั้ง 
ของโครงการอัน
เน่ืองมาจาก
พระราชดําริใน
พ้ืนท่ี หรือพ้ืนท่ี
ใกลเคียงได 

1. AAR การ
สะทอนกลับ
รายบุคคล 
2. Creative 
Discussion การ
สนทนาเพ่ือ
สรางสรรค 
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สมรรถนะ
หลัก 

สมรรถนะรอง
และยอย  
(ถาม)ี 

คําอธิบายสมรรถนะ
รอง 

หรือยอย 

ตัวบงชี้ของ
สมรรถนะหลัก

และเกณฑ 
การผาน 

ตัวบงชี้ของ
สมรรถนะรอง
หรือยอยและ
เกณฑการผาน 

เนื้อหา 
(เขียนเปนขอๆ 
ประกอบดวย
หัวขอและ
คําอธิบาย 
พอสังเขป) 

แนวการจัด
กิจกรรมการ

เรียนรูเพ่ือใหเกิด
สมรรถนะ 

(รายละเอียดดาน
ทายตาราง)** 

สื่อและ/หรือแหลง
เรียนรู 

วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

วิธีการสะทอน
ผลกลับให

ผูเรียน 
(ตามหลักการ
ประเมินผล

สะทอนผลและ
พัฒนา) 

นอย 1โครงการ 
    3. สืบคนขอมูลตาง 

ๆ จากตํารา 
งานวิจัย เครื่องมือ 
แหลงเรียนรู และ
การลงพ้ืนท่ีชุมชน
ไดอยางหลากหลาย
อยางนอย 2 
แหลงขอมูล 

   3. วัดผลจากการ
สืบคนขอมูลตาง ๆ 
จากตํารา งานวิจัย 
เครื่องมือ แหลง
เรียนรู และการลง
พ้ืนท่ีชุมชนได
อยางหลากหลาย 
การประเมินผล 
ประเมินโดย
แบงเปน 10 ระดบั 
A, B+, B, C+, C, 
D+, D, E, W และ I 

 

 สมรรถนะรอง
ท่ี20.2. 
อธิบาย
แนวคิด และ
หลักการของ
โครงการอัน
เน่ืองมาจาก
พระราชดําร ิ

1. อธิบายแนวคิด 
และหลักการของ
โครงการอัน
เน่ืองมาจาก
พระราชดําริได 
2. บอก และอธิบาย
ผลท่ีเกิดข้ึนจากการตั้ง
โครงการอัน
เน่ืองมาจาก

 1. อธิบายแนวคิด 
และหลักการของ
โครงการอัน
เน่ืองมาจาก
พระราชดําริไดอยาง
นอย 1 โครงการ 
2. บอก และอธิบาย
ผลท่ีเกิดข้ึนจากการ
ตั้งโครงการอัน

1.แนวคิด และ
หลักการของ
โครงการอัน
เน่ืองมาจาก
พระราชดําร ิ
2. ผลท่ีเกิดข้ึน
จากการตั้ง
โครงการอัน
เน่ืองมาจาก

1. การเรยีนรูแบบใช
ชุมชนเปนฐาน 
(Community -
based learning) 
2. การเรยีนรูแบบ
รวมมือ 
(Cooperative 
learning) 
3. การเรยีนรูโดยใช

สื่อ 
1. รูปภาพโครงการอัน
เน่ืองมาจากพระราชดําร ิ
2. วิดีโอโครงการอัน
เน่ืองมาจากพระราชดําร ิ
3. ใบความรู เรื่อง 
โครงการอันเน่ืองมาจาก
พระราชดําร ิ
แหลงเรียนรู 

การวัดผล 
1. วัดผลจากการ
บอกแนวคิดและ
หลักการของ
โครงการอัน
เน่ืองมาจาก
พระราชดําร ิ
2. วัดผลจากการ
บอกผลท่ีเกิดจาก

1. AAR การ
สะทอนกลับ
รายบุคคล 
2. Creative 
Discussion การ
สนทนาเพ่ือ
สรางสรรค 
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สมรรถนะ
หลัก 

สมรรถนะรอง
และยอย  
(ถาม)ี 

คําอธิบายสมรรถนะ
รอง 

หรือยอย 

ตัวบงชี้ของ
สมรรถนะหลัก

และเกณฑ 
การผาน 

ตัวบงชี้ของ
สมรรถนะรอง
หรือยอยและ
เกณฑการผาน 

เนื้อหา 
(เขียนเปนขอๆ 
ประกอบดวย
หัวขอและ
คําอธิบาย 
พอสังเขป) 

แนวการจัด
กิจกรรมการ

เรียนรูเพ่ือใหเกิด
สมรรถนะ 

(รายละเอียดดาน
ทายตาราง)** 

สื่อและ/หรือแหลง
เรียนรู 

วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

วิธีการสะทอน
ผลกลับให

ผูเรียน 
(ตามหลักการ
ประเมินผล

สะทอนผลและ
พัฒนา) 

พระราชดําร ิ เน่ืองมาจาก
พระราชดําริในพ้ืนท่ี 
หรือพ้ืนท่ีใกลเคียง
ไดอยางนอย 1 
โครงการ 

พระราชดําร ิ ปญหาเปนฐาน 
(Problem - based 
learning) 

1. โครงการอัน
เน่ืองมาจากพระราชดําริ
ในพ้ืนท่ี หรือพ้ืนท่ี
ใกลเคียง 

การตั้งโครงการอัน
เน่ืองมาจาก
พระราชดําริใน
พ้ืนท่ี หรือพ้ืนท่ี
ใกลเคียงได 

สมรรถนะ
หลักท่ี 21. 
ประยุกตใช
หลักการ
ทรงงาน 
หลักปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียง 
และแนวคิด
การพัฒนา
แบบยั่งยืน
ใน
ชีวิตประจํา
วันได 

สมรรถนะรอง
ท่ี 21.1 ศึกษา
หลักการทรง
งาน หลัก
ปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียง และ
แนวคิดการ
พัฒนาแบบ
ยั่งยืน 

1.อธิบายหลักการทรง
งาน หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
และแนวคิดการพัฒนา
แบบยั่งยืนได 
2.เช่ือมโยงหลักการ
ทรงงาน หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
และแนวคิดการพัฒนา
แบบยั่งยืนได 
3.สืบคนตัวอยางการ
ดําเนินชีวิตตาม
หลักการทรงงาน หลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง และแนวคิด
การพัฒนาแบบยั่งยืน 
และนําไปประยุกตใช

1.ประยุกตใช
หลักการทรง
งาน หลัก
ปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียง และ
แนวคิดการ
พัฒนาแบบ
ยั่งยืนใน
ชีวิตประจําวันได
อยางนอย 1 
เรื่อง 

1. อธิบายหลักการ
ทรงงาน หลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง และ
แนวคิดการพัฒนา
แบบยั่งยืนไดระดับ
คะแนนรอยละ 80 
ข้ึนไป แปลวา ดี
มาก 
(Rubric score) 
2. เช่ือมโยง
หลักการทรงงาน 
หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
และแนวคิดการ
พัฒนาแบบยั่งยืนได
อยางนอย 2 

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

1. การเรยีนรูแบบใช
ชุมชนเปนฐาน 
(Community -
based learning) 
2. การเรยีนรูแบบ
รวมมือ 
(Cooperative 
learning) 
3. การเรยีนรูโดยใช
ปญหาเปนฐาน 
(Problem - based 
learning) 

สื่อ 
1. ใบความรู เรื่อง 
หลกัการทรงงาน หลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง และแนวคิดการ
พัฒนาแบบยั่งยืน 
2.  

การวัดผล 
1. วัดผลจากการ
บอกแนวคิดและ
หลักการของ
โครงการอัน
เน่ืองมาจาก
พระราชดําร ิ
2. วัดผลจากการ
บอกสถานท่ีตั้ง 
ของโครงการอัน
เน่ืองมาจาก
พระราชดําริใน
พ้ืนท่ี หรือพ้ืนท่ี
ใกลเคียงได 
 

1. AAR การ
สะทอนกลับ
รายบุคคล 
2. Creative 
Discussion การ
สนทนาเพ่ือ
สรางสรรค 
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สมรรถนะ
หลัก 

สมรรถนะรอง
และยอย  
(ถาม)ี 

คําอธิบายสมรรถนะ
รอง 

หรือยอย 

ตัวบงชี้ของ
สมรรถนะหลัก

และเกณฑ 
การผาน 

ตัวบงชี้ของ
สมรรถนะรอง
หรือยอยและ
เกณฑการผาน 

เนื้อหา 
(เขียนเปนขอๆ 
ประกอบดวย
หัวขอและ
คําอธิบาย 
พอสังเขป) 

แนวการจัด
กิจกรรมการ

เรียนรูเพ่ือใหเกิด
สมรรถนะ 

(รายละเอียดดาน
ทายตาราง)** 

สื่อและ/หรือแหลง
เรียนรู 

วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

วิธีการสะทอน
ผลกลับให

ผูเรียน 
(ตามหลักการ
ประเมินผล

สะทอนผลและ
พัฒนา) 

ในชีวิตประจําวันได ประเด็นข้ึนไป 
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วิชา ภาษาอังกฤษเพ่ือวิชาชีพ  English for Professional Purposes 
รหัส คําอธิบายรายวิชา              น(ท-ป-ศ) 
                3(2-2-5) 
0001106  พูดคุยเชิงเทคนิคในเรื่องท่ีมีความเช่ียวชาญ โตตอบอยางคลองแคลวและเปนธรรมชาติโตตอบกับผูพูดท่ีเปนเจาของภาษาไดโดยไมมีความเครงเครียด สรางถอยคําท่ี
ชัดเจนและมีความละเอียดในหัวขอท่ีหลากหลาย โดยมีความเขาใจจุดประสงคของประเด็นท่ีมีความซับซอนท้ังรูปธรรมและนามธรรม อธิบายมุมมองเก่ียวกับปญหาเฉพาะท่ีมีความ
ไดเปรียบและเสียเปรียบ ฝกปฏิบัติทักษะภาษาอังกฤษผานกิจกรรมคายภาษาอังกฤษ  
        

สมรรถนะ
หลัก 

สมรรถนะรอง
และยอย  (ถา

มี) 

คําอธิบาย
สมรรถนะรอง 

หรือยอย 

ตัวบงชี้ของ
สมรรถนะหลัก

และเกณฑ 
การผาน 

ตัวบงชี้ของสมรรถนะ
รองหรือยอยและเกณฑ

การผาน 

เนื้อหา 
(เขียนเปนขอๆ 
ประกอบดวย
หัวขอและ
คําอธิบาย 
พอสังเขป) 

แนวการจัด
กจิกรรม

การเรียนรู
เพ่ือใหเกิด
สมรรถนะ 
(รายละเอีย
ดดานทาย
ตาราง)** 

สื่อและ/หรือแหลง
เรียนรู 

วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

วิธีการสะทอน
ผลกลับให

ผูเรียน 
(ตามหลักการ
ประเมินผล

สะทอนผลและ
พัฒนา) 

สมรรถนะหลัก
ท่ี 23ทักษะการ
ฟง 

สมรรถนะรองท่ี 
23.1 overall 
listening 
comprehension 
สมรรถนะยอยท่ี 
23.1.1 สามารถ
เขาใจประเด็น
สําคัญจากการ
พูดท่ีซับซอนใน
หัวขอท่ีเปน
รูปธรรมและ
นามธรรมซึ่งใช
ภาษามาตรฐาน 
ในระดับ

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 

1. ผานการ
ประเมินทักษะการ
ฟงรอยละ 80 
2. ผานการ
ประเมินผลสัมฤทธ์ิ
ตามเกณฑของ
มหาวิทยาลยั 
3.ผานแบบทดสอบ
ภาษาอังกฤษเพ่ือ
การสื่อสาร RU-
Test รอยละ 80 
4. ผานการเขารวม
คายพัฒนา
สมรรถนะ

1. รูและเลือกใชคําศัพท
ตามระดับ B2 อางอิง
ตามกรอบ CEFR
โดยประมาณ 3,350-
3,740 คํา 
2. ผานการประเมิน
ทักษะปฏิบัต ิ
ดานภาษารอยละ 80 
3. ผานการประเมิน
ผลสัมฤทธ์ิตามเกณฑ
ของมหาวิทยาลัย 
4. ผานการเขารวมคาย
พัฒนาสมรรถนะ
ภาษาอังกฤษ 

ขอบเขตเน้ือหา 
Lecture 
complex lines 
of argument 
TV news 
Film 
Vocabulary 
Collocation  
Colloquial 
language  
Functions/notio
ns 
-Describing 
experiences  

การจัดการ
เรียนรูในช้ัน
เรียน รอย
ละ 70 
แสดง
บทบาท
สมมต ิ
อภิปราย 
ฝกปฏิบัติกับ
สถานการณ
จริง 
การเรยีนรู
สถานการณ
เปนฐาน 

Workbook/text 
book 
สื่ออิเล็กทรอนิกส 
Online 
Educational 
Apps. 
 

1. การประเมินผล
จากการฝกปฏิบัต/ิ
แบบทดสอบ  
2. การประเมินผล
จากแบบทดสอบ 
RU-Test   
3. CEFR Self-
assessment 
checklist 
4. RU Language 
passport 
5. การประเมิน
เพ่ือนเชิงบวก 

1.กํากับติดตาม
การพัฒนา
สมรรถนะดาน
ภาษาเพ่ือการ
สื่อสารดวย
โปรแกรม/ 
Social 
network 
2.ในกรณีท่ีไม
ผานการประเมิน
ความสมรรถนะ 
จะมีการให
คําปรึกษาและ
ศึกษาเพ่ิมเตมิ 
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สมรรถนะ
หลัก 

สมรรถนะรอง
และยอย  (ถา

มี) 

คําอธิบาย
สมรรถนะรอง 

หรือยอย 

ตัวบงชี้ของ
สมรรถนะหลัก

และเกณฑ 
การผาน 

ตัวบงชี้ของสมรรถนะ
รองหรือยอยและเกณฑ

การผาน 

เนื้อหา 
(เขียนเปนขอๆ 
ประกอบดวย
หัวขอและ
คําอธิบาย 
พอสังเขป) 

แนวการจัด
กจิกรรม

การเรียนรู
เพ่ือใหเกิด
สมรรถนะ 
(รายละเอีย
ดดานทาย
ตาราง)** 

สื่อและ/หรือแหลง
เรียนรู 

วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

วิธีการสะทอน
ผลกลับให

ผูเรียน 
(ตามหลักการ
ประเมินผล

สะทอนผลและ
พัฒนา) 

ความเร็วปกต ิ affairs programs. 
3.understand the 
majority of films 
in standard 
dialect.  
 

ภาษาอังกฤษ ( 
Boot camp) 

-Describing 
feelings and 
emotions  
-Describing 
hopes and 
plans  
-Giving precise 
information  
-Expressing 
abstract ideas  
-Expressing 
certainty, 
probability, 
doubt  
-Generalizing 
and qualifying  
Functions/notio
ns 
-Synthesizing 
-Evaluating and 
glossing 

(Situation 
– based 
learning) 
การเรยีนรู
แบบรวมมือ 
(Cooperati
ve  
learning)  
การเรยีนรู
แบบประสม
ประสาน 
(Blended  
learning) 
การเรยีนรู
ดวยตนเอง
ผานระบบ
ออนไลน 
รอยละ 30 
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สมรรถนะ
หลัก 

สมรรถนะรอง
และยอย  (ถา

มี) 

คําอธิบาย
สมรรถนะรอง 

หรือยอย 

ตัวบงชี้ของ
สมรรถนะหลัก

และเกณฑ 
การผาน 

ตัวบงชี้ของสมรรถนะ
รองหรือยอยและเกณฑ

การผาน 

เนื้อหา 
(เขียนเปนขอๆ 
ประกอบดวย
หัวขอและ
คําอธิบาย 
พอสังเขป) 

แนวการจัด
กจิกรรม

การเรียนรู
เพ่ือใหเกิด
สมรรถนะ 
(รายละเอีย
ดดานทาย
ตาราง)** 

สื่อและ/หรือแหลง
เรียนรู 

วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

วิธีการสะทอน
ผลกลับให

ผูเรียน 
(ตามหลักการ
ประเมินผล

สะทอนผลและ
พัฒนา) 

information 
-Speculating 
-Expressing 
opinions 
-Expressing 
agreement/ 
disagreement 
-Expressing 
reaction 
-Critiquing and 
reviewing 
-Developing an 
argument in 
academic 
discourse style 
Discourse 
Functions  
-Checking 
understanding  
-Managing 
interaction 
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สมรรถนะ
หลัก 

สมรรถนะรอง
และยอย  (ถา

มี) 

คําอธิบาย
สมรรถนะรอง 

หรือยอย 

ตัวบงชี้ของ
สมรรถนะหลัก

และเกณฑ 
การผาน 

ตัวบงชี้ของสมรรถนะ
รองหรือยอยและเกณฑ

การผาน 

เนื้อหา 
(เขียนเปนขอๆ 
ประกอบดวย
หัวขอและ
คําอธิบาย 
พอสังเขป) 

แนวการจัด
กจิกรรม

การเรียนรู
เพ่ือใหเกิด
สมรรถนะ 
(รายละเอีย
ดดานทาย
ตาราง)** 

สื่อและ/หรือแหลง
เรียนรู 

วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

วิธีการสะทอน
ผลกลับให

ผูเรียน 
(ตามหลักการ
ประเมินผล

สะทอนผลและ
พัฒนา) 

(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 
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สมรรถนะ
หลัก 

สมรรถนะรอง
และยอย  (ถา

มี) 

คําอธิบาย
สมรรถนะรอง 

หรือยอย 

ตัวบงชี้ของ
สมรรถนะหลัก

และเกณฑ 
การผาน 

ตัวบงชี้ของสมรรถนะ
รองหรือยอยและเกณฑ

การผาน 

เนื้อหา 
(เขียนเปนขอๆ 
ประกอบดวย
หัวขอและ
คําอธิบาย 
พอสังเขป) 

แนวการจัด
กจิกรรม

การเรียนรู
เพ่ือใหเกิด
สมรรถนะ 
(รายละเอีย
ดดานทาย
ตาราง)** 

สื่อและ/หรือแหลง
เรียนรู 

วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

วิธีการสะทอน
ผลกลับให

ผูเรียน 
(ตามหลักการ
ประเมินผล

สะทอนผลและ
พัฒนา) 

continue / 
come in. 
-Invitation in 
one-to-one 
interaction 
-Invitation in 
one-to-one 
interaction 
-Invitation in 
group 
interaction 
-Interacting 
informally, 
reacting, 
expressing 
interest, 
sympathy, 
surprise 

สมรรถนะหลัก
ท่ี 24ทักษะการ
พูด 

สมรรถนะรองท่ี 
24.1 Spoken 
Interaction 

Spoken 
Interaction 
1. can interact 

1. ผานการ
ประเมินทักษะการ
พูดรอยละ 80 

1. รูและเลือกใชคําศัพท
ตามระดับ B2 อางอิง
ตามกรอบ CEFR

ขอบเขตเน้ือหา 
-interaction 
with native 

การจัดการ
เรียนรูในช้ัน
เรียน รอย

Workbook/text 
book 
สื่ออิเล็กทรอนิกส 

1. การประเมินผล
จากการฝกปฏิบัต/ิ  
2. การประเมินผล

1.กํากับติดตาม
การพัฒนา
สมรรถนะดาน
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สมรรถนะ
หลัก 

สมรรถนะรอง
และยอย  (ถา

มี) 

คําอธิบาย
สมรรถนะรอง 

หรือยอย 

ตัวบงชี้ของ
สมรรถนะหลัก

และเกณฑ 
การผาน 

ตัวบงชี้ของสมรรถนะ
รองหรือยอยและเกณฑ

การผาน 

เนื้อหา 
(เขียนเปนขอๆ 
ประกอบดวย
หัวขอและ
คําอธิบาย 
พอสังเขป) 

แนวการจัด
กจิกรรม

การเรียนรู
เพ่ือใหเกิด
สมรรถนะ 
(รายละเอีย
ดดานทาย
ตาราง)** 

สื่อและ/หรือแหลง
เรียนรู 

วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

วิธีการสะทอน
ผลกลับให

ผูเรียน 
(ตามหลักการ
ประเมินผล

สะทอนผลและ
พัฒนา) 

สมรรถนะยอยท่ี 
24.1.1 สามารถ
มีปฏิสมัพันธกับ
เจาของภาษา
อยางราบรื่น
และเปน
ธรรมชาติและมี
สวนรวมอยาง
มากในการ
อภิปรายใน
บริบทท่ีคุนเคย 
 

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

2. ผานการ
ประเมินผลสัมฤทธ์ิ
ตามเกณฑของ
มหาวิทยาลยั 
3.ผานแบบทดสอบ
ภาษาอังกฤษเพ่ือ
การสื่อสาร RU-
Test รอยละ 80 
4. ผานการเขารวม
คายพัฒนา
สมรรถนะ
ภาษาอังกฤษ 

โดยประมาณ 3,350-
3,740 คํา 
2. ผานการประเมิน
ทักษะปฏิบัติดานภาษา
รอยละ 80 
3. ผานการประเมิน
ผลสัมฤทธ์ิตามเกณฑ
ของมหาวิทยาลัย 
4. ผานแบบทดสอบ
ภาษาอังกฤษเพ่ือการ
สื่อสาร RU-Test รอย
ละ 80 
5. ผานการเขารวมคาย
พัฒนาสมรรถนะ
ภาษาอังกฤษ 
 
 

speakers 
-discussion 
explanation/arg
ument 
Vocabulary 
-Contrasting 
opinions  
-Summarizing 
exponents -
Collocation  
-Colloquial 
language  
Functions/notio
ns 
 

ละ 70 
แสดง
บทบาท
สมมต ิ
อภิปราย 
ฝกปฏิบัติกับ
สถานการณ
จริง 
การเรยีนรู
สถานการณ
เปนฐาน 
(Situation 
– based 
learning) 
การเรยีนรู
แบบรวมมือ 
(Cooperati
ve  
learning)  

Online 
Educational 
Apps. 
 

จากแบบทดสอบ 
RU-Test   
 3. CEFR Self-
assessment 
checklist 
4. RU Language 
passport 
5. การประเมิน
เพ่ือนเชิงบวก 

ภาษาเพ่ือการ
สื่อสารดวย
โปรแกรม/ 
Social 
network 
2.ในกรณีท่ีไม
ผานการประเมิน
ความสมรรถนะ 
จะมีการให
คําปรึกษาและ
ศึกษาเพ่ิมเตมิ 

 สมรรถนะรองท่ี 
24.2 Spoken 

3. can present 
clear, detailed 

  -Describing 
experiences 

การเรยีนรู
แบบ
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สมรรถนะ
หลัก 

สมรรถนะรอง
และยอย  (ถา

มี) 

คําอธิบาย
สมรรถนะรอง 

หรือยอย 

ตัวบงชี้ของ
สมรรถนะหลัก

และเกณฑ 
การผาน 

ตัวบงชี้ของสมรรถนะ
รองหรือยอยและเกณฑ

การผาน 

เนื้อหา 
(เขียนเปนขอๆ 
ประกอบดวย
หัวขอและ
คําอธิบาย 
พอสังเขป) 

แนวการจัด
กจิกรรม

การเรียนรู
เพ่ือใหเกิด
สมรรถนะ 
(รายละเอีย
ดดานทาย
ตาราง)** 

สื่อและ/หรือแหลง
เรียนรู 

วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

วิธีการสะทอน
ผลกลับให

ผูเรียน 
(ตามหลักการ
ประเมินผล

สะทอนผลและ
พัฒนา) 

Production 
สมรรถนะยอยท่ี 
24.2.1 สามารถ
ใชภาษาอังกฤษ
ไดอยาง
คลองแคลวและมี
ประสิทธิภาพใน
การสนทนา
ตอเน่ืองในหัวขอ
ท่ีหลากหลาย 
โดยยกตัวอยาง
ประกอบ แสดง
ความคิดเห็นตาง 
สัมพันธกันอยาง
ชัดเจน 

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

ประสม
ประสาน 
(Blended  
learning) 
การเรยีนรู
ดวยตนเอง
ผานระบบ
ออนไลน 
รอยละ 30 
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สมรรถนะ
หลัก 

สมรรถนะรอง
และยอย  (ถา

มี) 

คําอธิบาย
สมรรถนะรอง 

หรือยอย 

ตัวบงชี้ของ
สมรรถนะหลัก

และเกณฑ 
การผาน 

ตัวบงชี้ของสมรรถนะ
รองหรือยอยและเกณฑ

การผาน 

เนื้อหา 
(เขียนเปนขอๆ 
ประกอบดวย
หัวขอและ
คําอธิบาย 
พอสังเขป) 

แนวการจัด
กจิกรรม

การเรียนรู
เพ่ือใหเกิด
สมรรถนะ 
(รายละเอีย
ดดานทาย
ตาราง)** 

สื่อและ/หรือแหลง
เรียนรู 

วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

วิธีการสะทอน
ผลกลับให

ผูเรียน 
(ตามหลักการ
ประเมินผล

สะทอนผลและ
พัฒนา) 

-Expressing 
opinions 
-Expressing 
agreement/ 
disagreement 
-Expressing 
reaction 
-Critiquing and 
reviewing 
-Developing an 
argument in 
academic 
discourse style 
โครงสราง
ไวยากรณ 
-Linkers: 
sequential – 
past time 
-Connecting 
words 
expressing 
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สมรรถนะ
หลัก 

สมรรถนะรอง
และยอย  (ถา

มี) 

คําอธิบาย
สมรรถนะรอง 

หรือยอย 

ตัวบงชี้ของ
สมรรถนะหลัก

และเกณฑ 
การผาน 

ตัวบงชี้ของสมรรถนะ
รองหรือยอยและเกณฑ

การผาน 

เนื้อหา 
(เขียนเปนขอๆ 
ประกอบดวย
หัวขอและ
คําอธิบาย 
พอสังเขป) 

แนวการจัด
กจิกรรม

การเรียนรู
เพ่ือใหเกิด
สมรรถนะ 
(รายละเอีย
ดดานทาย
ตาราง)** 

สื่อและ/หรือแหลง
เรียนรู 

วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

วิธีการสะทอน
ผลกลับให

ผูเรียน 
(ตามหลักการ
ประเมินผล

สะทอนผลและ
พัฒนา) 

cause and 
effect, contrast 
etc.  
-Linkers: 
although, in 
spite of, 
despite  
-Discourse 
markers to 
structure 
formal speech 
-Simple past 
(narrative) 
-past 
continuous 
(narrative) 
-Would 
expressing 
habit in the 
past 
-Past perfect 
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สมรรถนะ
หลัก 

สมรรถนะรอง
และยอย  (ถา

มี) 

คําอธิบาย
สมรรถนะรอง 

หรือยอย 

ตัวบงชี้ของ
สมรรถนะหลัก

และเกณฑ 
การผาน 

ตัวบงชี้ของสมรรถนะ
รองหรือยอยและเกณฑ

การผาน 

เนื้อหา 
(เขียนเปนขอๆ 
ประกอบดวย
หัวขอและ
คําอธิบาย 
พอสังเขป) 

แนวการจัด
กจิกรรม

การเรียนรู
เพ่ือใหเกิด
สมรรถนะ 
(รายละเอีย
ดดานทาย
ตาราง)** 

สื่อและ/หรือแหลง
เรียนรู 

วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

วิธีการสะทอน
ผลกลับให

ผูเรียน 
(ตามหลักการ
ประเมินผล

สะทอนผลและ
พัฒนา) 

-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 
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สมรรถนะ
หลัก 

สมรรถนะรอง
และยอย  (ถา

มี) 

คําอธิบาย
สมรรถนะรอง 

หรือยอย 

ตัวบงชี้ของ
สมรรถนะหลัก

และเกณฑ 
การผาน 

ตัวบงชี้ของสมรรถนะ
รองหรือยอยและเกณฑ

การผาน 

เนื้อหา 
(เขียนเปนขอๆ 
ประกอบดวย
หัวขอและ
คําอธิบาย 
พอสังเขป) 

แนวการจัด
กจิกรรม

การเรียนรู
เพ่ือใหเกิด
สมรรถนะ 
(รายละเอีย
ดดานทาย
ตาราง)** 

สื่อและ/หรือแหลง
เรียนรู 

วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

วิธีการสะทอน
ผลกลับให

ผูเรียน 
(ตามหลักการ
ประเมินผล

สะทอนผลและ
พัฒนา) 

Deduction and 
Speculation 
-Modals: can’t 
have, needn’t 
have 
-Articles with 
abstract nouns 
-Adjectives and 
adverbs 
-Attitudinal 
adverbs 
-Collocation of 
intensifiers 

สมรรถนะหลัก
ท่ี 25ทักษะการ
อาน 

สมรรถนะรองท่ี
25.1 overall 
reading 
comprehensi
on 
สมรรถนะยอยท่ี 
25.1.1สามารถ
อานแบบพ่ึงพา

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

. ผานการประเมิน
ทักษะการอานรอย
ละ 80 
2. ผานการประเมิน
ผลสัมฤทธ์ิตาม
เกณฑของ
มหาวิทยาลยั 
3.ผานแบบทดสอบ

1. รูและเลือกใชคําศัพท
ตามระดับ B2 อางอิงตาม
กรอบ CEFRโดยประมาณ 
3,350-3,740 คํา 
2. ผานการประเมินทักษะ
ปฏิบัติดานภาษารอยละ 
80 
3. ผานการประเมิน

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

การจัดการ
เรียนรูใน
ช้ันเรียน 
รอยละ 70 
แสดง
บทบาท
สมมต ิ
อภิปราย 

Workbook/text 
book 
สื่ออิเล็กทรอนิกส 
Online 
Educational 
Apps. 
 

1. การประเมินผล
จากการฝกปฏิบัต/ิ
แบบทดสอบ  
2. การประเมินผล
จากแบบทดสอบ 
RU-Test   
3. CEFR Self-
assessment 

1.กํากับติดตาม
การพัฒนา
สมรรถนะดาน
ภาษาเพ่ือการ
สื่อสารดวย
โปรแกรม/ 
Social 
network 
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สมรรถนะ
หลัก 

สมรรถนะรอง
และยอย  (ถา

มี) 

คําอธิบาย
สมรรถนะรอง 

หรือยอย 

ตัวบงชี้ของ
สมรรถนะหลัก

และเกณฑ 
การผาน 

ตัวบงชี้ของสมรรถนะ
รองหรือยอยและเกณฑ

การผาน 

เนื้อหา 
(เขียนเปนขอๆ 
ประกอบดวย
หัวขอและ
คําอธิบาย 
พอสังเขป) 

แนวการจัด
กจิกรรม

การเรียนรู
เพ่ือใหเกิด
สมรรถนะ 
(รายละเอีย
ดดานทาย
ตาราง)** 

สื่อและ/หรือแหลง
เรียนรู 

วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

วิธีการสะทอน
ผลกลับให

ผูเรียน 
(ตามหลักการ
ประเมินผล

สะทอนผลและ
พัฒนา) 

ตนเองไดอยาง
มาก เลือกใช
พจนานุกรมและ
แหลงอางอิงอ่ืน 
ๆ เมื่อจําเปน 
 

2. understand 
contemporary 
literary prose. 

ภาษาอังกฤษเพ่ือ
การสื่อสาร RU-
Test รอยละ 80 
3. ผานการเขารวม
คายพัฒนา
สมรรถนะ
ภาษาอังกฤษ 

ผลสัมฤทธ์ิตามเกณฑของ
มหาวิทยาลยั 
4.ผานแบบทดสอบ
ภาษาอังกฤษเพ่ือการ
สื่อสาร RU-Test รอยละ 
80 
5. ผานการเขารวมคาย
พัฒนาสมรรถนะ
ภาษาอังกฤษ 

professional 
topics 
 

ฝกปฏิบัติ
กับ
สถานการ
ณจริง 
การเรยีนรู
สถานการ
ณเปนฐาน 
(Situation 
– based 
learning) 
การเรยีนรู
แบบ
รวมมือ 
(Cooperat
ive  
learning)  
การเรยีนรู
แบบ
ประสม
ประสาน 
(Blended  

checklist 
4. RU Language 
passport 
5. การประเมิน
เพ่ือนเชิงบวก 

2.ในกรณีท่ีไม
ผานการประเมิน
ความสมรรถนะ 
จะมีการให
คําปรึกษาและ
ศึกษาเพ่ิมเตมิ 
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สมรรถนะ
หลัก 

สมรรถนะรอง
และยอย  (ถา

มี) 

คําอธิบาย
สมรรถนะรอง 

หรือยอย 

ตัวบงชี้ของ
สมรรถนะหลัก

และเกณฑ 
การผาน 

ตัวบงชี้ของสมรรถนะ
รองหรือยอยและเกณฑ

การผาน 

เนื้อหา 
(เขียนเปนขอๆ 
ประกอบดวย
หัวขอและ
คําอธิบาย 
พอสังเขป) 

แนวการจัด
กจิกรรม

การเรียนรู
เพ่ือใหเกิด
สมรรถนะ 
(รายละเอีย
ดดานทาย
ตาราง)** 

สื่อและ/หรือแหลง
เรียนรู 

วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

วิธีการสะทอน
ผลกลับให

ผูเรียน 
(ตามหลักการ
ประเมินผล

สะทอนผลและ
พัฒนา) 

learning) 
การเรยีนรู
ดวยตนเอง
ผานระบบ
ออนไลน 
รอยละ 30 

สมรรถนะหลัก
ท่ี 26ทักษะการ
เขียน 

สมรรถนะรองท่ี
26.1 Written  
Production 
สมรรถนะยอยท่ี 
26.1.1 สามารถ
เขียนงานขนาด
ยาวเก่ียวกับ
ประเด็นท่ีกําลัง
ไดรับความสนใจ 
แมวาอาจ
บรรยายแนวท่ี
ซับซอนใน
รูปแบบท่ีงาย
เกินกวาท่ีเปน
จริงและสามารถ

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, 

1. ผานการประเมิน
ทักษะการเขียนรอย
ละ 80 
2. ผานการประเมิน
ผลสัมฤทธ์ิตาม
เกณฑของ
มหาวิทยาลยั 
3. ผานแบบทดสอบ
ภาษาอังกฤษเพ่ือ
การสื่อสาร RU-
Test รอยละ 80  
3. ผานการเขารวม
คายพัฒนา
สมรรถนะ
ภาษาอังกฤษ  

1. รูและเลือกใชคําศัพท
ตามระดับ B2 อางอิงตาม
กรอบ CEFRโดยประมาณ 
3,350-3,740 คํา 
2. ผานการประเมินทักษะ
ปฏิบัติดานภาษารอยละ 
80 
3. ผานการประเมิน
ผลสัมฤทธ์ิตามเกณฑของ
มหาวิทยาลยั 
4.ผานแบบทดสอบ
ภาษาอังกฤษเพ่ือการ
สื่อสาร RU-Test รอยละ 
80 
5. ผานการเขารวมคาย

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

การจัดการ
เรียนรูใน
ช้ันเรียน 
รอยละ 70 
แสดง
บทบาท
สมมต ิ
อภิปราย 
ฝกปฏิบัติ
กับ
สถานการ
ณจริง 
การเรยีนรู
สถานการ
ณเปนฐาน 

Workbook/text 
book 
สื่ออิเล็กทรอนิกส 
Online 
Educational 
Apps. 
 

1. การประเมินผล
จากการฝกปฏิบัต/ิ
แบบทดสอบ  
2. การประเมินผล
จากแบบทดสอบ 
RU-Test   
 3. CEFR Self-
assessment 
checklist 
4. RU Language 
passport 
5. การประเมิน
เพ่ือนเชิงบวก 

1.กํากับติดตาม
การพัฒนา
สมรรถนะดาน
ภาษาเพ่ือการ
สื่อสารดวย
โปรแกรม/ 
Social 
network 
2.ในกรณีท่ีไม
ผานการประเมิน
ความสมรรถนะ 
จะมีการให
คําปรึกษาและ
ศึกษาเพ่ิมเตมิ 
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สมรรถนะ
หลัก 

สมรรถนะรอง
และยอย  (ถา

มี) 

คําอธิบาย
สมรรถนะรอง 

หรือยอย 

ตัวบงชี้ของ
สมรรถนะหลัก

และเกณฑ 
การผาน 

ตัวบงชี้ของสมรรถนะ
รองหรือยอยและเกณฑ

การผาน 

เนื้อหา 
(เขียนเปนขอๆ 
ประกอบดวย
หัวขอและ
คําอธิบาย 
พอสังเขป) 

แนวการจัด
กจิกรรม

การเรียนรู
เพ่ือใหเกิด
สมรรถนะ 
(รายละเอีย
ดดานทาย
ตาราง)** 

สื่อและ/หรือแหลง
เรียนรู 

วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

วิธีการสะทอน
ผลกลับให

ผูเรียน 
(ตามหลักการ
ประเมินผล

สะทอนผลและ
พัฒนา) 

แกไข
ขอผิดพลาดของ
ตนเองใน
ระหวางเขียน
งานดังกลาวได 

passing on 
information or 
giving reasons in 
support of or 
against a 
particular point 
of view. 

พัฒนาสมรรถนะ
ภาษาอังกฤษ 

(Situation 
– based 
learning) 
การเรยีนรู
แบบ
รวมมือ 
(Cooperat
ive  
learning)  
การเรยีนรู
แบบ
ประสม
ประสาน 
(Blended  
learning) 
การเรยีนรู
ดวยตนเอง
ผานระบบ
ออนไลน 
รอยละ 30 
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วิชา ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร (Thai for Communication) 
 
รหัส คําอธิบายรายวิชา  น(ท-ป-ศ) 
0001203 ใชภาษาไทยในการสื่อสารไดเหมาะสมตามสถานการณ วิเคราะหและสรุปประเด็นหลักจากเรื่องท่ีฟง ดูอยางมีวิจารณญาณ พูด

สื่อสารเชิงบวกในโอกาสตางๆ ระดับของภาษา การใชน้ําเสียงในการพูดสื่อสาร อานออกเสียงตามอักขรวิธี อานจับใจความจาก
งานเขียนประเภทตางๆ เขียนผลงานประเภทตางๆ ตามหลักการเขียน มีมารยาทในการฟง พูด อาน และเขียน 

3(2-2-5) 

 

สมรรถนะ
หลัก 

 

สมรรถนะรอง
และยอย (ถามี) 

คําอธิบาย 
สมรรถนะรองหรือ

ยอย 

ตัวบงชี้ของ
สมรรถนะหลักและ

เกณฑการผาน 

ตัวบงชี้ของสมรรถนะรอง
หรือยอย 

และเกณฑการผาน 

เนื้อหา 
(เขียนเปนขอ ๆ  

ประกอบดวยหัวขอ
และคําอธิบายพอ

สังเขป) 

กระบวนการจัดการ
เรียนรูเพ่ือใหเกิด

สมรรถนะ(รายละเอียด
ดานทายตาราง)** 

 

ส่ือและ/หรือ
แหลงเรียนรู 

 

วิธีการวัด
และ

ประเมินผล 
 

วิธีการสะทอนผล
กลับใหผูเรียน 
(ตามหลักการ
ประเมินผล 

สะทอนผลและ
พัฒนา) 

1. สามารถ
ใชภาษาไทย
ในการ
สื่อสาร 

1.1 สรุป
ประเด็นหลัก
จากเรื่องท่ีฟงดู
อยางมี
วิจารณญาณ 

หลักการจับประเด็น
จากการฟง การดู
อยางมีวิจารณญาณ  
มารยาทในการฟง  

1. ใชภาษาไทยใน
การสื่อสารดวย
ทักษะการฟง พูด 
อาน และเขียน ได
อยูในระดับดีข้ึนไป 

1. สรุปประเด็นจากเรื่อง
ท่ีฟงอยางมีวิจารณญาณ
ไดอยูในระดับดีข้ึนไป 
อยางนอย 1 เรื่อง 
2. มีมารยาทในการฟงอยู
ในระดับดีข้ึนไป 

1.หลักการจับ
ประเด็นจากการฟง 
2.การฟงอยางมี
วิจารณญาณ 
3.มารยาทในการ
ฟง 
4.หลักการพูด
สื่อสาร   
5. ระดับของภาษา 
6. การใชนํ้าเสียง
ในการพูดสื่อสาร 
7. การพูดสื่อสาร
ในโอกาสตางๆ  
8. มารยาทในการ
พูด 
9. หลักการอาน

1.แบงกลุมโดยใชวิธีการ
เรียนรูแบบรวมแรงรวม
ใจ (Collaborative 
learning)ใชวิจัยเปน
ฐาน (Research-based 
learning)สืบคน 
หลักการจับใจความ 
การพูดสื่อสาร การอาน
ออกเสียง การอานจับ
ใจความ หลักการเขียน 
มารยาทในการฟง พูด 
อาน เขียน และสรุปโดย
ใชแผนภาพ 
2. ใชการเรียนรูโดยใช
กรณีศึกษาเปนฐาน 
(Case – based 

1. Internet  
2.กรณี
ตัวอยาง 
 
 
 
 

1. ประเมิน
ช้ินงานท่ีได
จากการฟง 
พูด อาน 
และเขียน
ไดอยูใน
ระดับดีข้ึน
ไป 
2. ประเมิน
ทักษะการ 
ฟง พูด 
อาน เขียน 
และ
มารยาทใน
การฟง พูด 
อาน และ

1. นักศึกษา
รวมกันสะทอน
คิดจากการ
นําเสนอขอมูล 
ท้ังภายในกลุม 
และหนาช้ัน
เรียน 
2. อาจารย
สะทอนผลการ
นําเสนอท้ัง
ระหวางการทํา
กิจกรรมกลุม 
และนําเสนองาน
เปนระยะ 
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สมรรถนะ
หลัก 

 

สมรรถนะรอง
และยอย (ถามี) 

คําอธิบาย 
สมรรถนะรองหรือ

ยอย 

ตัวบงชี้ของ
สมรรถนะหลักและ

เกณฑการผาน 

ตัวบงชี้ของสมรรถนะรอง
หรือยอย 

และเกณฑการผาน 

เนื้อหา 
(เขียนเปนขอ ๆ  

ประกอบดวยหัวขอ
และคําอธิบายพอ

สังเขป) 

กระบวนการจัดการ
เรียนรูเพ่ือใหเกิด

สมรรถนะ(รายละเอียด
ดานทายตาราง)** 

 

ส่ือและ/หรือ
แหลงเรียนรู 

 

วิธีการวัด
และ

ประเมินผล 
 

วิธีการสะทอนผล
กลับใหผูเรียน 
(ตามหลักการ
ประเมินผล 

สะทอนผลและ
พัฒนา) 

ออกเสียงตาม
อักขรวิธี 
10. หลักการอาน
จับใจความ 
11. หลักการอาน
งานเขียนประเภท
ตางๆ 
12. มารยาทในการ
อาน 
13. งานเขียน
ประเภทตางๆ 
14. หลักการเขียน
เพ่ือการสื่อสาร  
15. มารยาทในการ
เขียน 

learning)  การเรยีนรู
สถานการณเปนฐาน 
(Situation – based 
learning) การเรียนรู
เชิงประสบการณเปน
ฐาน (Experiential –
based learning)ใชการ
เรียนรูโดยใชปญหาเปน
ฐาน (Problem - 
based learning)ในการ
สรุปประเด็นจากเรื่องท่ี
ฟงอยางมีวิจารณญาณ
การใชนํ้าเสียงในการพูด
สื่อสาร การพูดสื่อสาร
ในโอกาสตางๆการอาน
จับใจความการเขียน
ประเภทตางๆ และ
มารยาทในการฟง พูด 
อาน และเขียน 
5. ใชกระบวนการกลุม 
และการสะทอนคดิใน
การแลกเปลี่ยนเรียนรู  

เขียนไดอยู
ในระดับดี
ข้ึนไป 
 
 
 
 
3. ประเมิน
การ
นําเสนอ
ผลงานและ
การรวม
สะทอนคิด
ภายในกลุม
ไดอยูใน
ระดับดีข้ึน
ไป 
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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) 

 

สมรรถนะหลัก 
สําหรับรายวชิา 

 
สมรรถนะรอง คําอธิบาย 

สมรรถนะรอง/ยอย 

ตัวบงชี้ของ
สมรรถนะหลักและ

เกณฑการผาน 

ตัวบงชี้ของ
สมรรถนะยอย 

และเกณฑการผาน 

เน้ือหา 
(เขียนเปนขอ ๆ  

ประกอบดวยหัวขอ
และคําอธิบายพอ

สังเขป) 

แนวการจัดกิจกรรมการ
เรียนรูเพ่ือใหเกิด

สมรรถนะ 
(ระบุแนวทางและ

ตัวอยาง) 

สื่อและ/หรือแหลง
เรียนรู 

 

วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

 

วิธีการสะทอนผล
กลับใหผูเรียน 
(ตามหลักการ
ประเมินผล 

สะทอนผลและ
พัฒนา) 

สมรรถนะหลัก
ท่ี 6. สามารถ
ดําเนินการ
ดานตัวเลข 
การใหเหตุผล 
การแกปญหา
และรูเทาทัน
การ
เปลี่ยนแปลง 
 

6.1 สามารถ
ดําเนินการดาน
ตัวเลข 
6.2 สามารถให
เหตุผล กําหนด
เง่ือนไขเชิง
สัญลักษณและ
ภาษา 
6.3 สามารถ
แกปญหาเชิง
ซับซอน 
6.4 รูเทาทันการ
เปลี่ยนแปลงของ
โลก  
 
 

1. แสดงวิธีการ
คํานวณตามลําดับ
ข้ันการดําเนินการ
ตัวเลข สดัสวน 
รอยละ และคดิแก
โจทยปญหา 
2. ใหเหตุผล
เง่ือนไขเชิงภาษา 
สัญลักษณและ 
แบบรูปในการ
อธิบาย
ปรากฏการณท่ี
เกิดข้ึนใน
ชีวิตประจําวันได 
 
 

1.รูและเขาใจ
ลําดับข้ันการ
ดําเนินการตัวเลข 
สัดสวน รอยละ 
และคิดแกโจทย
ปญหาไดมากกวา
รอยละ 80 
2.รูและเขาใจการ
ใหเหตุผลเง่ือนไข
เชิงภาษา 
สัญลักษณและ 
แบบรูปได
มากกวารอยละ 
80 
 
 

1.รูและเขาใจ
ลําดับข้ันการ
ดําเนินการตัวเลข 
สัดสวน รอยละ 
และคิดแกโจทย
ปญหาไดมากกวา
รอยละ 80 
2.รูและเขาใจการ
ใหเหตุผลเง่ือนไข
เชิงภาษา 
สัญลักษณและ 
แบบรูปได
มากกวารอยละ 
80 
 
 

1. ลําดับข้ันการ
ดําเนินการตัวเลข 
สัดสวน รอยละ 
และคิดแกโจทย
ปญหา 
2.การใหเหตผุล
เง่ือนไขเชิงภาษา 
สัญลักษณและ 
แบบรูป  
 
 
 
 
 
 
 

1. การเรียนรูโดยใช
ปญหาเปนฐาน 
(Problem - based 
learning) 
2. การเรียนรูโดยการ
ระดมสมอง (Brand 
storming) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. วีดิทัศน
สถานการณ
ขาวสาร 
2. คลังขอสอบ
บรรจภุาค ก 
3. ขอมูลท่ี
เก่ียวของใน
อินเทอรเน็ต 

1. ประเมินผลการ
เรียนรูของผูเรียน
จาก 
1.1การมีสวนรวม
ในการทํากิจกรรม
กลุม   
1.2 ช้ินงาน 
1.3 สอบ 
 
 

- ใหผูเรียน
สะทอนผล
ภายในกลุม 
หรือสะทอน
ผลงานของ
ผูเรยีนคนอ่ืนใน
การศึกษา
คนควา การ
ปญหา การ
นําเสนอ      
และรวมกัน         
หาแนวทาง      
การแกปญหา    
ในช้ันเรียน  
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สมรรถนะหลัก 
สําหรับรายวชิา 

 
สมรรถนะรอง คําอธิบาย 

สมรรถนะรอง/ยอย 

ตัวบงชี้ของ
สมรรถนะหลักและ

เกณฑการผาน 

ตัวบงชี้ของ
สมรรถนะยอย 

และเกณฑการผาน 

เน้ือหา 
(เขียนเปนขอ ๆ  

ประกอบดวยหัวขอ
และคําอธิบายพอ

สังเขป) 

แนวการจัดกิจกรรมการ
เรียนรูเพ่ือใหเกิด

สมรรถนะ 
(ระบุแนวทางและ

ตัวอยาง) 

สื่อและ/หรือแหลง
เรียนรู 

 

วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

 

วิธีการสะทอนผล
กลับใหผูเรียน 
(ตามหลักการ
ประเมินผล 

สะทอนผลและ
พัฒนา) 

 3. วิเคราะห
ยุทธวิธีการ
แกปญหาและ
สามารถเลือกใช
ยุทธวิธีไดอยาง
เหมาะสม 
 
4. วิเคราะหและ
อธิบายขอมูล
ขาวสารในโลก
ปจจุบัน และ
สามารถตัดสินใจ
บนพ้ืนฐานของ
ขอมูลได 

3. รูและเขาใจ
ยุทธวิธีการ
แกปญหาและ
สามารถเลือกใช
ยุทธวิธีไดอยาง
เหมาะสมอยูใน
ระดับด ี
4.รูเทาทันขอมูล
ขาวสารในโลก
ปจจุบัน สามารถ
วิเคราะหและ
อธิบายได อยูใน
ระดับด ี

3. รูและเขาใจ
ยุทธวิธีการ
แกปญหาและ
สามารถเลอืกใช
ยุทธวิธีไดอยาง
เหมาะสมอยูใน
ระดับด ี
4.รูเทาทันขอมูล
ขาวสารในโลก
ปจจุบัน สามารถ
วิเคราะหและ
อธิบายได อยูใน
ระดับด ี

3. การแกปญหา 
ยุทธวิธีการ
แกปญหาและ
สามารถเลอืกใช
ยุทธวิธีไดอยาง
เหมาะสม 
 
4.รูเทาทันขอมูล
ขาวสารในโลก
ปจจุบัน สามารถ
วิเคราะหและ
อธิบายได 

3. การเรียนรูแบบ
สืบเสาะ (Enquiry-
based learning) 
 
 
 
 
4. การเรียนรูโดยใช
กรณีศึกษาเปนฐาน 
(Case – based 
learning) 
5. การเรียนรูแบบ
รวมมือ (Cooperative  
learning)  

- ผูสอนสะทอน
ผลผูเรยีนใน
การศึกษา
คนควา การ
ตรวจช้ินงาน 
การมีสวนรวม
ในการทํา
กิจกรรม
ความสามารถ    
ในการแกปญหา   
การนําเสนอ  
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4. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา หมวดวิชาเฉพาะดาน 
 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธหรือกิจกรรมของนักศึกษา 
1. ความสามารถดานการสอน 
 

นักศึกษาสามารถใชวิธีการสอนอยางหลากหลายตามความ
แตกตางระหวางบุคคลเพ่ือใหนักเรียนเกิดการเรียนรูทัน
เหตุการณ ทันการเปลี่ยนแปลงของสั งคมสามารถใช
คอมพิวเตอรรวมถึงโปรแกรมทางคณิตศาสตรมาประยุกตใช
กับการเรียนการสอนไดมีทักษะการฟง พูด อาน เขียน 
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษและมีความสนใจใฝรูใฝเรียน
เขาใจธรรมชาติของนักเรียนซ่ึงสอดแทรกไปในรายวิชาท่ี
เก่ียวของ 

2. ความสามารถดานวิชาการ 
 

นักศึกษามีความรูความเขาใจอยางลึกซ้ึงในเนื้อหาวิชาของ
การสอนจนสามารถนําไปใชสอนไดอยางมีประสิทธิภาพใน
ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มีความคิดสรางสรรคมีทักษะ
และมีวิจารณญาณในการแกปญหาตระหนักในคุณคาของ
ภาษาอังกฤษ และมีเจตคติ ท่ีดีตอวิชาชีพครูรวมท้ังมี
ความสามารถในการวิจัยการวัดและการประเมินผลการผลิต
สื่อและนวัตกรรมเพ่ือใชในการเรียนการสอนวิเคราะห
หลักสูตรและพัฒนาหลักสูตรและนําความรูไปบูรณาการกับ
การสอนวิชาอ่ืนๆ ได 

3. ดานคุณธรรม 
 

นักศึกษามีจรรยาบรรณวิชาชีพครูใชหลักธรรมในการดําเนิน
ชีวิตมีความอดทน อดกลั้นซ่ือสัตยสุจริต และมีศีลธรรม 

4. ดานบุคลิกภาพ 
 

มีทักษะทางสังคมทําใหนักศึกษามีมนุษยสัมพันธที ่ดี
สามารถทํางานรวมกันกับผูอ่ืนได ใหคําปรึกษาแกนักเรียนได 
เปนคนดีมีน้ําใจ/เอ้ืออาทรศิษย รักงานสอน ใฝรู ใฝกาวหนา 
รับฟงความคิดเห็นของนักเรียนเสมอตนเสมอปลายมีจิต
สาธารณะและสามารถบริหารจัดการงานของตนเองไดแตง
กายสุภาพเรียบรอย  

 
5. การพัฒนาผลการเรียนรูในแตละดานของหมวดวิชาเฉพาะดาน 

5.1 คุณธรรม จริยธรรม 
5.1.1 การเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม 

  1) แสดงออกซ่ึงความรัก ศรัทธาและภูมิใจในวิชาชีพครู และจิตวิญญาณความเปนครู
และปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู 
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  2) มีจิตอาสา จิตสาธารณะ อดทนอดกลั้น มีความเสียสละ รับผิดชอบและซ่ือสัตยตอ
งานท่ีไดรับมอบหมายท้ังดานวิชาการและวิชาชีพ และสามารถพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง ประพฤติ
ตนเปนแบบอยางท่ีดีแกศิษย ครอบครัว สังคมและประเทศชาต ิเสริมสรางการพัฒนาท่ียั่งยืน  
   3) มีคานิยมและคุณลักษณะเปนประชาธิปไตย คือ การเคารพสิทธิ และใหเกียรติคน
อ่ืน มีความสามัคคีและทํางานรวมกับผูอ่ืนได ใชเหตุผลและปญญาในการดําเนินชีวิตและการตัดสินใจ 
   4) มีความกลาหาญและแสดงออกทางคุณธรรมจริยธรรม สามารถวินิจฉัย จัดการและ
คิดแกปญหาทางคุณธรรมจริยธรรมดวยความถูกตองเหมาะสมกับสังคม การทํางานและ
สภาพแวดลอม โดยอาศัยหลักการ เหตุผลและใชดุลยพินิจทางคานิยม บรรทัดฐานทางสังคม 
ความรูสึกของผูอ่ืนและประโยชนของสังคมสวนรวม ตอตานการทุจริตคอรัปชั่นและความไมถูกตอง มี
จิตสํานึกในการธํารงความโปรงใสของสังคมและประเทศชาต ิ

5.1.2 กลยุทธการสอนท่ีใชพัฒนาการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม 
 1) การวิเคราะหแบบวิภาษวิธี (Dialectics) ในประเด็นวิกฤตดานคุณธรรมจริยธรรมของ
สังคมและวิชาการ รวมท้ังประเด็นวิกฤตจรรยาบรรณของวิชาชีพคร ู
 2) การเรียนรูโดยการปฏิสัมพันธเชิงปฏิบัติการ (Interaction Action Learning) 
 3) การเรียนรูจากกรณีศึกษา (Case Study) 
 4) การเรียนรูจากกระบวนการกระจางคานิยม (Value Clarification) 
 5) การเรียนรูโดยบูรณาการการปฏิบัติงานจริงในสถานศึกษา (Work-Integrated 
Learning: WIL) 
 6) การบรรยายเชิงปฏสิัมพันธ (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) วัดและประเมินจากผลการเขารวมกิจกรรมเสริมความเปนครูเปนรายปตลอด
หลักสูตร 

5.2 ความรู 
5.2.1 การเรียนรูดานความรู 
 1)  มีความรอบรูในหลักการ แนวคิดทฤษฎีดานวิชาชีพครู อยางกวางขวางลึกซ้ึง 

สามารถประยุกตสูการปฏิบัติ 
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 2) มีความรอบรูในเรื่องทักษะการใชภาษาอังกฤษ ดานการพูด ฟง อาน เขียน รวมถึง 
หลักการแปล หลักและไวยากรณภาษาอังกฤษ ภาษาศาสตรเพ่ือการสอนภาษาอังกฤษ วัฒนธรรมโลก 
และวรรณกรรมภาษาอังกฤษ โดยเขาใจถึงหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เนื้อหาวิชาท่ีสอน สามารถ
วิเคราะหความรู และเนื้อหาวิชาท่ีสอนอยางลึกซ้ึง สามารถติดตามความกาวหนาดานวิทยาการและ
นําไปประยุกตใชในการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนภาษาอังกฤษและพัฒนาผูเรียน       

 3) มีความรู เขาใจชีวิต เขาใจชุมชน เขาใจโลกและการอยูรวมกันบนพ้ืนฐานความ
แตกตางทางวัฒธรรม สามารถเผชิญและเทาทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม และสามารถนําแนวคิด
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกตใชในการดําเนินชีวิตและพัฒนาตน พัฒนางาน และพัฒนา
ผูเรียน   

 4) ความรูและความสามารถในการใชภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารตาม
มาตรฐาน 

 5) มีความรู ความเขาใจในการบูรณาการความรู สามารถบูรณาการการเรียนการสอน
กับการปฏิบัติจริงและการบูรณาการขามศาสตร  

5.2.2 กลยุทธการสอนท่ีใชพัฒนาการเรียนรูดานความรู 
 1) การจัดการเรียนรูตามแนวทฤษฎีสรรสรางนิยม (Constructivism) โดยใหผูเรียน
วิเคราะหและสังเคราะหองคความรูดวยตนเอง 
 2) การเรียนรูโดยใชการสืบสอบ (Inquiry-Based Learning) 
 3) การเรียนรูแบบรวมพลงั (Collaborative Learning)  
 4) การเรียนรูโดยใชโครงงานเปนฐาน (Project-Based Learning) 
 5) การเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน (Problem-Based Learning) 
 6) การเรียนรูแบบผสมผสาน (Blended Learning) โดยบูรณาการเทคโนโลยีดิจิทัล
สําหรับการเรียนรูดวยตนเองนอกชั้นเรียนและเรียนรวมกันในชั้นเรียน  
 7) การเรียนรูแบบหองเรียนกลับดาน (Flipped Classroom) 
 8) การเรียนรูโดยบูรณาการการปฏิบัติงานจริงในสถานศึกษา (Work-Integrated 
Learning: WIL) 
 9) การเรียนรูโดยใชฉากทัศนเปนพ้ืนฐาน (Scenario-based learning) 
 10) การเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน (Problem-based learning) 
 11) การเรียนรูโดยใชปรากฏการณเปนฐาน (Phenomenon-based learning) 
 12) การเขารวมกิจกรรมเสริมความเปนครูเปนรายปตลอดหลักสูตร 
 5.2.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานความรู 

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

5.3 ทักษะทางปญญา 
5.3.1 การเรียนรูดานทักษะทางปญญา 

  1) สามารถคิด คนหา วิเคราะหขอเท็จจริง และประเมินขอมูล สื่อ สารสนเทศจาก
แหลงขอมูลท่ีหลากหลายอยางรูเทาทัน เปนพลเมืองตื่นรู มีสํานึกสากล สามารถเผชิญและกาวทันกับ
การเปลี่ยนแปลงในโลกยุคดิจิทัล เทคโนโลยีขามแพลทฟอรมและโลกอนาคต นําไปประยุกตใชในการ 
ปฏิบัติงาน และวินิจฉัยแกปญหาและพัฒนางานไดอยางสรางสรรค โดยคํานึงถึงความรู หลักการทาง
ทฤษฎี ประสบการณภาคปฏิบัติ คานิยม แนวคิด นโยบายและยุทธศาสตรชาติ  บรรทัดฐานทางสังคม
และผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึน 
  2) เปนผูนําทางปญญา สามารถคิดริเริ่มและพัฒนางานอยางสรางสรรค มีภาวะผูนํา
ทางวิชาการและวิชาชีพ สามารถชี้นําและถายทอดความรูแกสถานศึกษา ชุมชนและสังคมอยาง
สรางสรรค 
  3) สามารถสรางและประยุกตใชความรูจากการทําวิจัยและสรางนวัตกรรมเพ่ือ
พัฒนาการเรียนรูของผูเรียนและพัฒนาผูเรียนใหเปนนวัตกร รวมท้ังการถายทอดความรูแกชุมชนและ
สังคม 
  4) ตระหนักรู เห็นคุณคาและความสําคัญของศาสตรพระราชาเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน
และนํามาประยุกตใชในการพัฒนาตน พัฒนาผูเรียน พัฒนางาน และพัฒนาชุมชน 

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) การเขารวมกิจกรรมเสริมความ
เปนครูเปนรายปตลอดหลักสูตร 

5.3.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา 
 1) วัดและประเมินจากผลการวิเคราะหแบบวิภาษวิธีเก่ียวกับประเด็นวิกฤตทาง
วิชาการ วิชาชีพและทางสังคม 
 2) วัดและประเมินจากผลการทําวิจัยเพ่ือสรางองคความรูใหม 
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 3) วัดและประเมินจากผลการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 
 4) วัดและประเมินจากการนําเสนอรายงานหรือผลการปฏิบัติงาน  
 5) วัดและประเมินจากผลการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 
 6) วัดและประเมินจากผลการเขารวมกิจกรรมเสริมความเปนครูเปนรายปตลอด
หลักสูตร 
 5.4 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

5.4.1 การเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางตัวบุคคลและความรับผิดชอบ 
  1) สามารถรับรูและเขาใจความรูสึกของผู อ่ืน มีความคิดเชิงบวก มีวุฒิภาวะทาง
อารมณและทางสังคม 
  2) สามารถทํางานรวมกับผูอ่ืน ทํางานเปนทีม เปนผูนําและผูตามท่ีดี มีสัมพันธภาพท่ีดี
กับผูเรียน ผูรวมงาน ผูปกครอง และคนในชุมชน มีความรับผิดชอบตอสวนรวมท้ังดานเศรษฐกิจ 
สังคม และสิ่งแวดลอม 
  3) มีความรับผิดชอบตอหนาท่ี ตอตนเอง ตอผูเรียน ตอผูรวมงาน และตอสวนรวม 
สามารถชวยเหลือและแกปญหาตนเอง กลุมและระหวางกลุมไดอยางสรางสรรค 

5.4.2 กลยุทธการสอนท่ีใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล
และความรับผิดชอบ 
 1) การเรียนรูแบบรวมมือ (Cooperative Learning) 
 2) การเรียนแบบมีสวนรวมปฏิบัติการ (Participative Learning through Action) 
 3) การเปนผูนําแบบมีสวนรวม (Shared Leadership) ในการนําเสนองานวิชาการ 
 4) การใหความเห็นและการรับฟงความเห็นแบบสะทอนกลับอยางไตรตรอง 
(Reflective thinking) 
 5) การเรียนรูโดยบูรณาการการปฏิบัติงานจริงในสถานศึกษา (Work-Integrated 
Learning: WIL) 
 6) การเรียนรูแบบรวมพลัง (Collaborative learning) 
 7)  การเขารวมกิจกรรมเสริมความเปนครู เปนรายปตลอดหลักสูตร 
 5.4.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 
 1) วัดและประเมินจากผลการเรียนรูแบบรวมมือ 
 2) วัดและประเมินจากผลการศึกษาคนควาหรือแกโจทยปญหา 
 3) วัดและประเมินจากผลการนําเสนองานเปนกลุม การเปนผูนําและผูตามท่ีดีใน    
การปฏิบัติงานรวมกัน 
 4) วัดและประเมินจากผลการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 
 5) วัดและประเมินจากผลการเขารวมกิจกรรมเสริมความเปนครูเปนรายปตลอด
หลักสูตร 
 
 5.5 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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5.5.1 การเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

  1)  สามารถวิ เคราะห เชิ งตั ว เลข สํ าหรับขอ มูลและสารสนเทศ (dataand 
information) ท้ังท่ีเปนตัวเลขเชิงสถิติ หรือคณิตศาสตร เพ่ือเขาใจองคความรู หรือประเด็นปญหาได
อยางรวดเร็วและถูกตอง 
  2) สามารถสื่อสารกับผูเรียน บุคคลและกลุมตางๆ อยางมีประสิทธิภาพดวยวิธีการ
หลากหลายท้ังการพูด การเขียน และการนําเสนอดวยรูปแบบตางๆ โดยใชเทคโนโลยีและนวัตกรรมท่ี
เหมาะสม 
  3) สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศ โปรแกรมสําเร็จรูปท่ีจําเปนสําหรับการเรียนรู การ
จัดการเรียนรู การทํางาน การประชุม การจัดการและสืบคนขอมูลและสารสนเทศรับและสงขอมูล
และสารสนเทศโดยใชดุลยพินิจท่ีดีในการตรวจสอบความนาเชื่อถือของขอมูลและสารสนเทศอีกท้ัง
ตระหนักถึงการละเมิดลิขสิทธิ์และการลอกเลียนผลงาน 

5.5.2 กลยุทธการสอนท่ีใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข   
การส่ือสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 1) การติดตาม วิเคราะห และนําเสนอรายงานประเด็นสําคัญดานการศึกษาจาก
ขาวสารบนสื่อสังคมออนไลน 
 2) การสืบคนและนําเสนอรายงานประเด็นสําคัญดานการศึกษาโดยบูรณาการการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัล 
 3) การจัดทําอินโฟกราฟกเพ่ือสรุปประเด็นสาระสําคัญของงานท่ีนําเสนอ 
 4) การเรียนรูโดยบูรณาการการปฏิบัติงานจริงในสถานศึกษา (Work-Integrated 
Learning: WIL) 
 5) การเขารวมกิจกรรมเสริมความเปนครูเปนรายปตลอดหลักสูตร 

5.5.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร 
และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 1) วัดและประเมินจากการติดตาม วิเคราะห และนําเสนอรายงานประเด็นสําคัญ   
ดานการศึกษา 
 2) วัดและประเมินจากผลการสืบคนและนําเสนอรายงานประเด็นสําคัญการศึกษาท่ีมี
การบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัล 
 3) วัดและประเมินจากผลการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 
 4) วัดและประเมินจากผลการเขารวมกิจกรรมเสริมความเปนครูเปนรายปตลอด
หลักสูตร 
 5.6 วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู 
      5.6.1 ผลการเรียนรูดานวิธีวิทยาการจัดการเรียนรู 

 1) มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรูดวยรูปแบบ วิธีการท่ีหลากหลายโดยเนน
ผูเรียนเปนสําคัญ สามารถออกแบบและสรางหลักสูตรรายวิชาในชั้นเรียน วางแผนและออกแบบ
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เนื้อหาสาระและกิจกรรมการจัดการเรียนรู บริหารจัดการชั้นเรียน ใชสื่อและเทคโนโลยี วัดและ
ประเมินผลเพ่ือพัฒนาผูเรียนอยางเหมาะสมและสรางสรรค 

 2) สามารถวิเคราะหผูเรียนเปนรายบุคคล เพ่ือนําไปออกแบบและจัดเนื้อหาสาระและ
กิจกรรมการเรียนรูใหสอดคลองกับความสนใจและความถนัดของผูเรียนอยางหลากหลายตามความ
แตกตางระหวางบุคคล ท้ังผูเรียนปกติและผูเรียนท่ีมีความตองการจําเปนพิเศษ 
 3) จัดกิจกรรมใหผูเรียนไดเรียนรูจากประสบการณฝกทักษะ กระบวนการคิด การ
จัดการ การเผชิญสถานการณ ฝกการปฏิบัติใหทําได คิดเปน ทําเปน โดยบูรณาการการทํางานกับการ
เรียนรูและคุณธรรม จริยธรรม สามารถประยุกตความรูมาใชเพ่ือปองกัน แกไขปญหาและพัฒนา 
   4) สรางบรรยากาศ จัดสภาพแวดลอม สื่อการเรียน แหลงวิทยาการและภูมิปญญาท้ัง
ในและนอกสถานศึกษา ประสานความรวมมือกับบิดามารดาผูปกครอง และบุคคลในชุมชนทุกฝาย 
เพ่ืออํานวยความสะดวกและรวมมือกันพัฒนาผูเรียนใหเต็มตามศักยภาพมีความรอบรู มีปญญารูคิด
และเกิดการใฝรูอยางตอเนื่อง 
  5) นําทักษะศตวรรษ ท่ี ๒๑ มาใชในการการจัดการเรียนรูเพ่ือพัฒนาผูเรียน พัฒนา
ตนเองและสังคม เชน ทักษะการเรียนรู (Learning Skills) ทักษะการรูเรื่อง (Literacy Skills) และ
ทักษะชีวิต (Life Skills) เปนตน และดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 5.6.2 กลยุทธการสอนท่ีใชในการพัฒนาดานทักษะการจัดการเรียนรู  
 1) การเรียนรูโดยบูรณาการการปฏิบัติงานจริงในสถานศึกษา (Work-integrated 
learning: WIL) 
 2) การออกแบบการจัดการเรียนรูโดยบูรณาการความรูในเนื้อหาวิชาเฉพาะผนวก      
วิธีสอนกับเทคโนโลยี (Technological Pedagogical Content Knowledge: TPCK) 
 3) การทําวิจัยในชั้นเรียนเพ่ือพัฒนาการเรียนรูของผูเรียน 
 4) การเรียนรูโดยบูรณาการการปฏิบัติงานจริงในสถานศึกษา (Work-Integrated 
Learning: WIL) 
 5) การเขารวมกิจกรรมเสริมความเปนครูเปนรายปตลอดหลักสูตร 
 6) การเรียนรูผานประสบการณ (Experience-Based Approach) 
 7) การเรียนรูเชิงผลิตภาพ (Productive-based learning) 
 5.6.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะการจัดการเรียนรู 

1) วัดและประเมินจากการฝกทักษะจัดการเรียนรูในสถานการณจําลอง 
2) วัดและประเมินจากผลการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 
3) วัดและประเมินจากรายงานการทําวิจัยในชั้นเรียน 
4) วัดและประเมินจากผลการเขารวมกิจกรรมเสริมความเปนครูเปนรายปตลอด

หลักสูตร



 

 

 



มคอ.2 มรรพ. 
 

หลักสตูรครุศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (4 ป) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 หนา 170 
 

 
แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบตอผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชากลุมวิชาชีพครู (Curriculum Mapping) 

 ความรับผิดชอบหลัก    ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา 

หมวดวิชาชีพครู 

คุณธรรม 
จริยธรรม 

ความรู ทักษะทางปญญา 

ทักษะ
ความสัมพัน
ธระหวาง
บุคคลและ

ความ
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 
1042101 การวัดและประเมินผลการเรยีนรู                         

1043101 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู                         

1032201 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการ
สื่อสารการศึกษาและการเรียนรู 

        
 

               

1051201 จิตวิทยาสําหรับครู        -                 

1021201 การพัฒนาหลักสูตร                         

1022301 วิทยาการจัดการเรียนรู                         

1012202 การบริหารการศึกษาและการประกันคุณภาพ
การศึกษา 

        
 

               

1021304 ภาษาเพ่ือการสื่อสาร                         

1011101 คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ  
และจิตวิญญาณความเปนครู 
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รายวิชา 

หมวดวิชาชีพครู 

คุณธรรม 
จริยธรรม 

ความรู ทักษะทางปญญา 

ทักษะ
ความสัมพัน
ธระหวาง
บุคคลและ

ความ
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 
1004491 คุรุนิพนธ                         

1001801 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1                         

1002801 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2                         

1003801 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 3                         

1004801 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 4                         
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แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบตอผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชากลุมวิชาเอก (Curriculum Mapping) 
 ความรับผิดชอบหลัก    ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา 
หมวดวิชาเอก 

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 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 5 
1121101 การฟงและการพูดสําหรับครู
ภาษาอังกฤษ 

                       

1121102 หลักภาษาสําหรับครู
ภาษาอังกฤษ 

                       

1121103 การเขียนอนุเฉท                        

1121201 ภาษาศาสตรและเทคโนโลยี
ดิจิทัลเพ่ือการสอนภาษาอังกฤษ 

                       

1121202 การจัดการชั้นเรียน
ภาษาอังกฤษ 

                       

1121203 การอานเพ่ือการคิดวิเคราะห
สําหรับครูภาษาอังกฤษ 

                       

1122101 สัทศาสตรและสัทวิทยาสําหรับ                        
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รายวิชา 
หมวดวิชาเอก 

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 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 5 
ครูภาษาอังกฤษ 
1122102 วรรณกรรมเพ่ือการสอน
ภาษาอังกฤษ 

                       

1122103 ไวยากรณข้ันสูงสําหรับครู
ภาษาอังกฤษ 

                       

1122201 การแปลสําหรับครูภาษาอังกฤษ                        

1122202 การพัฒนาสื่อและนวัตกรรมการ
เรียนรูภาษาอังกฤษ 

                       

1122203 การเขียนเชิงวิชาการสําหรับครู
ภาษาอังกฤษ 

                       

1123101 หลักสูตรและการจัดการเรียนรู
ภาษาอังกฤษ 

                       

1123102 การวัดและประเมินผลการ
เรียนรูภาษาอังกฤษ 
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รายวิชา 
หมวดวิชาเอก 

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 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 5 
1123103 การจัดการเรียนรูสําหรับผูเรียน
ในศตวรรษท่ี 21 

                       

1123201 การวิจัยทางการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษ 

                       

1123202 การจัดการเรียนรูเพ่ือพัฒนา
ทักษะการคิดดวยวรรณกรรมสําหรับเด็ก 

                       

1123203 สัมมนาการสอนภาษาอังกฤษ                        

1124201 การบูรณาการการอานเชิง
วิชาการกับการพัฒนาองคกรวิชาชีพของครู
ภาษาอังกฤษ 

                       

1124202 วัฒนธรรมโลกสําหรับครู
ภาษาอังกฤษ 

                       

1124203 ภาษาอังกฤษเพ่ือการทดสอบ
มาตรฐาน 
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ความสัมพันธของผลลัพธการเรียนรูท่ีคาดหวังของหลักสูตร (PLO) กับมาตรฐานการเรียนรูในแตละดาน (LO) 

 ความรับผิดชอบหลัก                ความรับผิดชอบรอง 
 

ความสัมพันธของผลลัพธการเรียนรูท่ีคาดหวัง
ของหลักสูตรค.บ.ภาษาอังกฤษ (PLO) 

1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2.ความรู 3.ทักษะทาง
ปญญา 

4.ทักษะ
ความสัมพันธ
ระหวางบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

5.ทักษะการ
วิเคราะหเชิง
ตัวเลข การ

สื่อสาร การใช
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

6.ทักษะการ
จัดการเรียนรู 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 6.1 6.2 6.3 
1.มีคุณธรรม จรรยาบรรณของวิชาชีพครู มี
ความศรัทธาในวิชาชีพครู ตลอดจนมีจิตสํานึก 
ในการพัฒนาตนอยางตอเนื่อง 

                  

2.มีความรู ความสามารถและทักษะในการ
จัดการเรียนการสอนท่ีครอบคลุมงานสอนกลุม
สาระการเรียนรูภาษาอังกฤษตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และพัฒนา
ความรูและทักษะอยางตอเนื่อง 
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ความสัมพันธของผลลัพธการเรียนรูท่ีคาดหวังของหลักสูตร (PLO) กับมาตรฐานการเรียนรูในแตละดาน (LO) 
 ความรับผิดชอบหลัก                ความรับผิดชอบรอง 

 
ความสัมพันธของผลลัพธการเรียนรูท่ีคาดหวัง
ของหลักสูตรค.บ.ภาษาอังกฤษ (PLO) 

1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2.ความรู 3.ทักษะทาง
ปญญา 

4.ทักษะ
ความสัมพันธ

ระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5.ทักษะการ
วิเคราะหเชิง

ตัวเลข การสื่อสาร 
การใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

6.ทักษะการ
จัดการเรียนรู 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 6.1 6.2 6.3 
3.มีความรูความสามารถคิดเปน ทําเปน 
แกปญหาเปน และนําเอาปญหาตาง ๆ ไปคิด
วิเคราะหสูการวิจัยและพัฒนา เพ่ือแกไข
ปญหาในการเรียนการสอนได 

                  

4.เปนกัลยาณมิตรและมีปฏิสัมพันธกับบุคคล
อ่ืนอยูในสาขาเดียวกัน หรือสาขาท่ีเก่ียวของ 
และเปนแบบอยางท่ีดีแกสังคม 
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ความสัมพันธของผลลัพธการเรียนรูท่ีคาดหวังของหลักสูตร (PLO) กับมาตรฐานการเรียนรูในแตละดาน (LO) 
 ความรับผิดชอบหลัก                ความรับผิดชอบรอง 

 
ความสัมพันธของผลลัพธการเรียนรูท่ีคาดหวัง
ของหลักสูตรค.บ.ภาษาอังกฤษ (PLO) 

1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2.ความรู 3.ทักษะทาง
ปญญา 

4.ทักษะ
ความสัมพันธ
ระหวางบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

5.ทักษะการ
วิเคราะหเชิง
ตัวเลข การ

สื่อสาร การใช
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

6.ทักษะการ
จัดการเรียนรู 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 6.1 6.2 6.3 
5. มีทักษะความรูทางสาขาวิชาภาษาอังกฤษ
ตลอดจนมีทักษะในการสื่อสารและใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือการสืบคนขอมูล 
สําหรับสรางองคความรูใหม ๆ ได 

                  

6.มีความรู ความเขาใจ มีทักษะทางสาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ สามารถแยกแยะ บูรณาการ 
ประยุกตใชองคความรูในสาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ กับการเรียนการสอนไดอยาง
ถูกตองเหมาะสม สามารถปรับปรุงการสอน 
และนําวิทยาการสมัยใหมมาประยุกตใช ให
เกิดประโยชนในการเรียนการสอนได 
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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  
มีความรูและประสบการณ
วิชาชีพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 

สมรรถนะหลักท่ี1 
มีความรูและ
ประสบการณวิชาชีพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สมรรถนะรองท่ี 1.3  
บูรณาการความรู 
เน้ือหาวิชา หลักสตูร 
ศาสตรการสอน และ
เทคโนโลยีดิจิทัลในการ
จัดการเรียนรู 
สมรรถนะรองท่ี 1.4  
ใชความรู 
การวัดประเมินผล 
การเรยีนรู และการ
วิจัยเพ่ือแกปญหาและ
พัฒนาผูเรียน 
สมรรถนะรองท่ี1.6  
ออกแบบ ดําเนินการ
เก่ียวกับงานประกัน
คุณภาพการศึกษา 
 
 

สมรรถนะหลักท่ี 1  
มีความรูและ
ประสบการณวิชาชีพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สมรรถนะรองท่ี 1.4  
ใชความรูการวัด
ประเมินผลการเรียนรู 
และการวิจัยเพ่ือ
แกปญหาและพัฒนา
ผูเรยีน 
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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   
สามารถปฏิบัตหินาท่ีคร ู
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สมรรถนะหลักท่ี3 
มีความสามารถใน 
การจัดการเรยีนรู 
 
 
 
 
 

สมรรถนะรองท่ี 2.1   
มุงมั่นพัฒนาผูเรียนดวย
จิตวิญญาณความเปนคร ู
สมรรถนะรองท่ี 2.2  
ประพฤติตนแบบอยางท่ี
ดี มีคุณธรรม จริยธรรม
และเปนพลเมืองท่ี
เขมแข็ง 
สมรรถนะรองท่ี 2.5   
พัฒนาตนเองใหมีความ
รอบรู ทันสมยัและทันตอ
การเปลีย่นแปลง 
สมรรถนะรองท่ี 3.1 
พัฒนาหลักสตูรการ
จัดการเรียนรู สื่อ การวัด
และประเมินผลการเรียนรู 
สมรรถนะรองท่ี 3.5 
วิจัย สรางนวัตกรรม และ
ประยุกตใชเทคโนโลยี
ดิจิทัล ใหเกิดประโยชน

สมรรถนะหลักท่ี2 
สามารถปฏิบัตหินาท่ีคร ู
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สมรรถนะหลักท่ี 3 
มีความสามารถใน 
การจัดการเรยีนรู 
 
 
 
 
 

สมรรถนะรองท่ี 2.3  
สงเสริมการเรียนรู เอาใจ
ใส และยอมรับความ
แตกตางของผูเรยีนแตละ
บุคคล 
สมรรถนะรองท่ี 2.5  
พัฒนาตนเองใหมีความ
รอบรู ทันสมยัและทันตอ
การเปลีย่นแปลง 
 
 
 
สมรรถนะรองท่ี3.2  
วางแผนและจดัการ
เรียนรูท่ีสามารถพัฒนา
ผูเรยีนใหมีปญญา 
รูคิดและมีความเปน
นวัตกร 
สมรรถนะรองท่ี3.4 
จัดกิจกรรมและสราง

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สมรรถนะหลักท่ี 3 
มีความสามารถใน 
การจัดการเรยีนรู 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สมรรถนะรองท่ี 3.5  
วิจัย สรางนวัตกรรม
และประยุกตใช
เทคโนโลยีดิจิทัล ให
เกิดประโยชนตอการ
เรียนรูของผูเรียน 
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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 

 
 
 
 
สมรรถนะหลักท่ี4 
มีความสามารถในการ
สรางความสัมพันธกับ
ผูปกครองและชุมชน 
 
 
สมรรถนะหลักท่ี 5  
ปฏิบัติตนตาม
จรรยาบรรณของวิชาชีพ 

ตอการเรียนรูของผูเรียน 
 
 
 
สมรรถนะรองท่ี 4.1  
รวมมือกับผูปกครองใน
การพัฒนาและแกปญหา
ผูเรยีนใหคุณลักษะท่ีพึง
ประสงค 
 
สมรรถนะรองท่ี 5.1 
ประพฤติ ปฏิบัติตนตาม
จรรยาบรรณของวิชาชีพ 

 
 
 
 
สมรรถนะหลักท่ี4 
มีความสามารถในการ
สรางความสัมพันธกับ
ผูปกครองและชุมชน 
 

บรรยากาศการเรียนรูให
ผูเรยีนมีความสุขใน 
การเรยีนโดยตระหนักถึง
สุขภาวะของผูเรียน 
สมรรถนะรองท่ี 4.2  
สรางเครือขายความ
รวมมือกับผูปกครองและ
ชุมชนเพ่ือสนับสนุนการ
เรียนรูท่ีมีคุณภาพของ
ผูเรยีน 
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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. ภาษาเพ่ือการ
สื่อสาร 

1. การพัฒนา
หลักสูตร 
2. จิตวิทยาสําหรับ
คร ู

1. วิทยาการการ
จัดการเรียนรู 
2. การวัดและ
ประเมินผล  
การเรียนรู 

1. นวัตกรรมและ
เทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือการ
สื่อสารการศึกษา
และการเรียนรู 
2. การบริหาร
การศึกษาและการ
ประกันคุณภาพ
การศึกษา 

1. การวิจัยและพัฒนา
นวัตกรรมการเรียนรู 

- - 1. คุรุนิพนธ   
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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   
บูรณาการองคความรูเก่ียวกับคานิยมของครู จรรยาบรรณวิชาชีพครู คุณธรรม จริยธรรมสําหรับครู จิตวิญญาณความเปนครู กฎหมาย
สําหรับครู สภาพการณการพัฒนาวิชาชีพครู  โดยใชการจัดการเรียนรูท่ีเนนประสบการณ กรณีศึกษา การฝกปฏิบัติใชการสะทอนคิดเพ่ือ
นําไปประยุกตใชในการพัฒนาตนเองในการเปนครูท่ีดี  มีความรอบรู ทันสมัย และทันตอการเปลี่ยนแปลง 

3(2-2-5) 

 

สมรรถนะหลัก สมรรถนะรอง
และยอย  (ถาม)ี 

คําอธิบายสมรรถนะ
รอง 

หรือยอย 

ตัวบงชี้ของ
สมรรถนะหลักและ

เกณฑ 
การผาน 

ตัวบงชี้ของสมรรถนะ
รองหรือยอยและเกณฑ

การผาน 

เนื้อหา 
(เขียนเปนขอๆ 

ประกอบดวยหัวขอ
และคําอธิบาย 
พอสังเขป) 

แนวการจัดกิจกรรม
การเรียนรูเพ่ือให
เกิดสมรรถนะ 

(รายละเอียดดาน
ทายตาราง)** 

สื่อและ/หรือ
แหลงเรียนรู 

วิธีการวัด
และ

ประเมินผล 

วิธีการสะทอนผล
กลับใหผูเรียน 
(ตามหลักการ

ประเมินผลสะทอน
ผลและพัฒนา) 

สมรรถนะหลัก
ท่ี 2 
สามารถปฏิบัติ
หนาท่ีคร ู
 
 
 
 
 
 
 

สมรรถนะรองท่ี 
2.1 
มุงมั่นพัฒนา
ผูเรยีนดวยจติ
วิญญาณความ
เปนคร ู
 
 
 
 
 

1 สามารถอธิบาย
ความสําคญัเก่ียวกับ
จิตวิญญาณความ
เปนครูการเสริมสราง
จิตวิญญาณความ
เปนครูและการ
แสดงออกหรือ
พฤติกรรมท่ีแสดง
การมีจิตวิญญาณ
ความเปนครู  ท่ีมตีอ
วิชาชีพครู 

1.  มีความรักและ
หวังดีตอศิษย 
2. ประพฤติตนเปน
ผูเสยีสละและอุทิศ
ตนเพ่ือประโยชน
สูงสุดของผูเรียน 
3. ประพฤติตนเปน
ผูมีวินัย ซื่อสตัย
สุจรติมีความ
รับผิดชอบตอ
ตนเองและผูอ่ืน 

1. แสดงความรัก ความ
เมตตา กรุณาตอศิษย 
2.มุงมั่นและพยายาม
ชวยเหลือศิษยใหประสบ
ความสําเร็จในการเรียน 
และเปนคนด ี
3. ยินดีและเต็มใจให
คําปรึกษา แนะนําศิษย
ทุกเวลา 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

1.จิตปญญาศึกษา 
2. ฝกปฏิบัติ ผาน
กระบวนการช้ีแนะ
และเปนพ่ีเลี้ยง 
3. วิเคราะหกรณี
ตัวอยาง 
4.การเรียนรูโดยใช
โครงงานเปนฐาน 
(Project – based 
learning) 
 

- สื่อบุคคล 
(บุคคลตัวอยาง
ครูตนแบบท่ีมี
จิตวิญญาณ
ความเปนครู
และ 
ตัวอยางของ
นักเรียนท่ีมี
ความสุขและ
ประสบ
ความสําเร็จ 

1.ประเมิน
จากการ
ปฏิบัติ
กิจกรรม  
การเรยีนการ
สอน 
2. ประเมิน
จากการ
วิเคราะห

- รายงาน
ความกาวหนา
รายบุคคลในแตละ
ครั้งท่ีจัดกิจกรรม
ดวยการพูดคยุ  
บันทึกแจงผลการ
ประเมินในแตละ
ระยะ 
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สมรรถนะหลัก สมรรถนะรอง
และยอย  (ถาม)ี 

คําอธิบายสมรรถนะ
รอง 

หรือยอย 

ตัวบงชี้ของ
สมรรถนะหลักและ

เกณฑ 
การผาน 

ตัวบงชี้ของสมรรถนะ
รองหรือยอยและเกณฑ

การผาน 

เนื้อหา 
(เขียนเปนขอๆ 

ประกอบดวยหัวขอ
และคําอธิบาย 
พอสังเขป) 

แนวการจัดกิจกรรม
การเรียนรูเพ่ือให
เกิดสมรรถนะ 

(รายละเอียดดาน
ทายตาราง)** 

สื่อและ/หรือ
แหลงเรียนรู 

วิธีการวัด
และ

ประเมินผล 

วิธีการสะทอนผล
กลับใหผูเรียน 
(ตามหลักการ

ประเมินผลสะทอน
ผลและพัฒนา) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สมรรถนะหลัก
ท่ี5  

สมรรถนะรอง 
ท่ี 2.2  
ประพฤติตน
แบบอยางท่ีดี มี
คุณธรรม 
จริยธรรมและ
เปนพลเมืองท่ี
เขมแข็ง 
สมรรถนะรองท่ี 
2.5  
พัฒนาตนเองใหมี
ความรอบรู 
ทันสมัยและทันตอ
การเปลีย่นแปลง 
 
 
 
 
 
 
 
สมรรถนะรองท่ี 
5.1 

2. สามารถอธิบาย
ความสําคญัของการ
มีคุณธรรม จริยธรรม 
และการเปน
แบบอยางท่ีดี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.สามารถอธิบาย 
ความสําคญัของการ

4. ประพฤติตนเปน
ผูมีคณุธรรม 
จริยธรรม และเปน
แบบอยางท่ีดีแก
ผูเรยีนท้ังทางกาย 
วาจา และจติใจ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. ปฏิบัติตนตาม
จรรยาบรรณ

4. แสดงความรักศิษยทุก
คนอยางเทาเทียมกันและ
ไมแสดงความรังเกียจกีด
กัน ในความแตกตางทาง
เช้ือชาติ ศาสนา ฐานะ
ทางเศรษฐกิจ สังคมและ
ความพิการ   
5. ยึดมั่นในคุณธรรม
จริยธรรมและออกแบบ
วิธีการปลูกฝง แสริมสราง
ใหผูเรียนยึดมั่นใน
คุณธรรมจริยธรรมได 
6. ศรัทธาและปฏิบัติตน
ตามหลักศาสนาท่ีตนนับ
ถือและออกแบบวิธีการให
ผูเรยีนเกิดความศรัทธา
และปฏิบัติตนตามหลัก
ศาสนาท่ีตนนับถือได 
1. มีจรรยาบรรณตอ
ตนเอง และปฏบัิติตนเปน
แบบอยางการเปนคนด ี
2. มีจรรยาบรรณตอ
วิชาชีพ ผูรวมวิชาชีพ 

• คุณธรรม จริยธรรม
ท่ีสงเสรมิจิต
วิญญาณความเปน
คร ู

• จรรยาบรรณวิชาชีพ
คร ู

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. การเรียนรูโดย
การสะทอนคดิ 
 

จากการไดรับ
การบมเพาะ
และชวยเหลือ
จากครูท่ีมีจติ
วิญญาณความ
เปนครู) 
- กรณีศึกษา 
- โรงเรียน 
- ชุมชน 
- สถานการณ
จริง 
- ศึกษาดูงาน 
- คลิปวิดีโอ 
 
 

กรณ ี

3. ประเมิน
จาก
กระบวนการ
ทํางานและ
ผลสําเร็จของ
งาน/โครงงาน 

 

 

-การสะทอนผลการ
รวมกิจกรรม 
- ใหคําปรึกษา 
ช้ีแนะและใหขอมลู
เพ่ือการพัฒนา 

 - ใหเพ่ือนชวย
เพ่ือน 

- จัดกิจกรรมเสริม 
เชน เรียนรูเพ่ิมเตมิ
จากครูตนแบบ 
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สมรรถนะหลัก สมรรถนะรอง
และยอย  (ถาม)ี 

คําอธิบายสมรรถนะ
รอง 

หรือยอย 

ตัวบงชี้ของ
สมรรถนะหลักและ

เกณฑ 
การผาน 

ตัวบงชี้ของสมรรถนะ
รองหรือยอยและเกณฑ

การผาน 

เนื้อหา 
(เขียนเปนขอๆ 

ประกอบดวยหัวขอ
และคําอธิบาย 
พอสังเขป) 

แนวการจัดกิจกรรม
การเรียนรูเพ่ือให
เกิดสมรรถนะ 

(รายละเอียดดาน
ทายตาราง)** 

สื่อและ/หรือ
แหลงเรียนรู 

วิธีการวัด
และ

ประเมินผล 

วิธีการสะทอนผล
กลับใหผูเรียน 
(ตามหลักการ

ประเมินผลสะทอน
ผลและพัฒนา) 

ปฏิบัติตนตาม
จรรยาบรรณ
ของวิชาชีพ 

ประพฤติ ปฏิบัติตน
ตามจรรยาบรรณ
ของวิชาชีพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปฏิบัติตนตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพ
คร ู
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิชาชีพครูไดอยาง
ถูกตองและ
เหมาะสมเพ่ือเปน
แบบอยางท่ีดีแก
ผูเรยีนท้ังทางกาย 
วาจา และจติใจ 
2. ปฏิบัติงานท่ีให
เกิดประโยชนตอ
สวนรวมดวย
จิตสํานึกสาธารณะ 
การผานสมรรถนะ
ตองผานตัวบงช้ีของ
สมรรถนะในระดับด ี

ผูรับบริการ และปฏิบัติ
ตนเปนคนดตีอผูรวม
วิชาชีพและผูรับบริการ 
3. มีจรรยาบรรณตอ
สังคมและยอมรบัในความ
บกพรองและปญหาของ
ผูอ่ืน  
มีความเมตตาและเห็นใจ 
มีนําใจชวยเหลือผูอ่ืน
อยางจริงใจ 
การผานสมรรถนะตอง
ผานตัวบงช้ีของสมรรถนะ
ในระดับด ี
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วิชา จิตวิทยาสําหรับครู 

รหัส คําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 

1051201 วิเคราะห แกปญหา ประยุกตใชความรูทางจิตวิทยาสําหรับการจัดการเรียนรูเพ่ือพัฒนาผูเรียนตามศักยภาพและชวงวัย  ผูเรียนท่ีมีความ
ตองการจําเปนพิเศษ โดยใชหลักการ แนวคิด ทฤษฎีทางจิตวิทยาพัฒนาการ จิตวิทยาการศึกษา และจิตวิทยาใหคําปรึกษา ทักษะสมอง
เพ่ือการเรียนรู  การสงเสริมพัฒนาการและการเรียนรูของผูเรียนตามชวงวัย เด็กท่ีมีความตองการจําเปนพิเศษ แนวทางการใหคําแนะนํา
กับผูปกครองเก่ียวกับการสงเสริมพัฒนาการของผูเรียน การศึกษารายกรณี การสะทอนคิด เพ่ือใหสามารถออกแบบดูแลชวยเหลือ และ
พัฒนาผูเรียนเปนรายบุคคลตามศักยภาพ มุงม่ันพัฒนาผูเรียนดวยจิตวิญญาณความเปนครู รายงานผลการพัฒนาคุณภาพผูเรียนไดอยาง
เปนระบบ  ใหขอมูลยอนกลับแกผูปกครองและผูเก่ียวของเพ่ือสรางความรวมมือในการพัฒนาผูเรียน และใชการสะทอนคิดเพ่ือนําไป
ประยุกตใชในการพัฒนาตนเองในการเปนครูท่ีดี  มีความรอบรู ทันสมัย และทันตอการเปลี่ยนแปลง 
 

3(2-2-5) 

 

สมรรถนะหลัก สมรรถนะรอง
และยอย  (ถาม)ี 

คําอธิบายสมรรถนะ
รอง 

หรือยอย 

ตัวบงชี้ของ
สมรรถนะหลักและ

เกณฑ 
การผาน 

ตัวบงชี้ของสมรรถนะ
รองหรือยอยและ
เกณฑการผาน 

เนื้อหา 
(เขียนเปนขอๆ 

ประกอบดวยหัวขอและ
คําอธิบาย 
พอสังเขป) 

แนวการจัดกิจกรรม
การเรียนรูเพ่ือให
เกิดสมรรถนะ 

(รายละเอียดดาน
ทายตาราง)** 

สื่อและ/หรือ
แหลงเรียนรู 

วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

วิธีการสะทอนผล
กลับใหผูเรียน 
(ตามหลักการ
ประเมินผล

สะทอนผลและ
พัฒนา) 

สมรรถนะหลัก
ท่ี 1  
มีความรูและ
ประสบการณ
วิชาชีพ 
 

สมรรถนะรอง 
ท่ี 1.2  
ประยุกตใช
จิตวิทยาพัฒนาการ 
จิตวิทยาการศึกษา
และจิตวิทยาให

สามารถเขาใจ
พัฒนาการของ
ผูเรยีน โดยใช
จิตวิทยาสําหรับครู
และสนับสนุนการ

1.  ออกแบบการ
จัดการเรียนรูท่ี
บูรณาการองค
ความรูทางจิตวิทยา
สําหรับครูเพ่ือ
พัฒนาการเรียนรู

1.1 สามารถเขาใจ 
พัฒนาการผูเรียนในแต
ละวัย 
1.2 สามารถวิเคราะห
จุดเดน ปญหา และ
ออกแบบวิธีการ

• ความหมายของ
จิตวิทยาพัฒนาการ 

• ความสําคญัของ
จิตวิทยาพัฒนาการ 

• หลักของพัฒนาการ 
พัฒนาการของมนุษย 

- กิจกรรมรูจักตนเอง  
รูจักครอบครัว 
- วิเคราะหกรณี
ตัวอยาง 
- สังเคราะห
แนวความคิด 

- สื่อบุคคล 
- กรณีศึกษา 
- โรงเรียน 
- ชุมชน 
- สถานการณ
จริง 

1.ประเมินจาก
คําถาม-ตอบ 
และการ
รายงานในช้ัน
เรียน ระหวาง
ท่ีมีการจัด

- รายงาน
ความกาวหนา
รายบุคคลในแต
ละครั้งท่ีจดั
กิจกรรมดวยการ
พูดคุย  บันทึก
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สมรรถนะหลัก
ท่ี2 
สามารถปฏิบัติ
หนาท่ีคร ู
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คําปรึกษาในการ
วิเคราะหและ
พัฒนาผูเรียนตาม
ศักยภาพ 
 
 
 
สมรรถนะรองท่ี 
2.5  
พัฒนาตนเองใหมี
ความรอบรู 
ทันสมัยและทันตอ
การเปลีย่นแปลง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เรียนรูของผูเรียนให
เต็มศักยภาพมีทักษะ
การใหบริการและ
ชวยเหลือผูเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ของผูเรียน  
 
 
 
 
 
 
2.สามารถสนับสนุน
การเรยีนรูของ
ผูเรยีนใหเตม็
ศักยภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พัฒนาการผูเรียน 
1.3 สามารถสงเสรมิ
พัฒนาการของผูเรียน 
1.4 สามารถให
คําแนะนํา กับ
ผูปกครองเก่ียวกับ 
การสงเสริมของผูเรียน 
2.1. สามารถเขาใจ
แนวคิด ทฤษฎี ท่ี
เก่ียวของกับการเรียนรู
2.2. สามารถวิเคราะห
จุดเดน  ปญหาและ
ออกแบบวิธีการเรียนรู
ท่ีเหมะสมกับผูเรียน 
2.3. สามารถสงเสริม 
สนับสนุนการเรยีนรู
ของผูเรียนในแตละวัย
2.4. สามารถให
คําแนะนํากับผูปกครอง
เก่ียวกับการสงเสริการ
เรียนรูของผูเรียน 
 

• พัฒนาการและ
พฤติกรรมดานตางๆ            
- ระดับอนุบาลหรือ 

ระดับปฐมวัย  
-ระดับประถมศึกษา  
- ระดับมัธยมศึกษา 
 
• ทฤษฎีพัฒนาการทาง

สติปญญาของพีอาเจต  
(Piaget)   
วิกอทสก้ี(Vygotsky) 

• ทฤษฎีจิตวิเคราะห
ของฟรอยด 

• ทฤษฎีจิตสงัคมของอี
ริกสัน 

• ทฤษฎีการเรยีนรูทาง
สังคมของแบนดูรา 

• ทฤษฎีพัฒนาการทาง
จริยธรรมของโคล
เบิรก 

• วิธีการศึกษาและ

- ศึกษา สังเกต ใน
สภาพจริงโดย
ปฏิบัติงานเปนทีม 
- ออกแบบและจัด
กิจกรรมผูเรียนแตละ
วัย 
- จัดกิจกรรมการ
เรียนรูโดยใชปญหา
เปนฐาน PBL 
- วิเคราะหตัวอยาง
กรณีศึกษา 
-  สังเคราะห
ตัวอยางกรณีศึกษา
วิธีการแกไขปญหา
การเรยีนรู 
- กิจกรรมการเรียนรู
วิธีการเรียนรูของ
นักเรียน 
- กิจกรรมการแนะ
แนวและให
คําปรึกษาเชิง
จิตวิทยา 

- ศึกษาดูงาน 
- คลิปวิดีโอ 
 

กิจกรรมการ
เรียนการสอน 
 
2. ประเมิน
จากการเขียน
รายงาน
การศึกษา
สังเกตผูเรียน
เปนรายบุคคล
เช่ือมโยง
ความรูทฤษฎี
พัฒนาการของ
ผูเรยีนในวัย
ตางๆได 
3. ประเมิน
จาก
กระบวนการ
ทํางานและ
ผลสําเร็จของ
งานท่ีแสดงให
เห็นถึงความ
รับผิดชอบและ

แจงผลการ
ประเมินในแตละ
ระยะ 
-การสะทอนผล
การรวมกิจกรรม 
- ใหคําปรึกษา 
ช้ีแนะและให
ขอมูลเพ่ือการ
พัฒนา 
 - ใหเพ่ือนชวย
เพ่ือน 
- จัดกิจกรรมเสริม 
เชน เรียนรู
เพ่ิมเตมิจากครู
ตนแบบ 
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3. สามารถ
ใหบริการและ
ชวยเหลือผูเรียน
และผูเรียนผูท่ีมี
ความตองการพิเศษ 
การผานสมรรถนะ
ตองผานตัวบงช้ีของ
สมรรถนะในระดับดี  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
3.1. สามารถเขาใจ
ปรัชญา แนวคิดและ
หลักการใหบริการและ
ชวยเหลือผูเรียนและ
ผูเรยีนท่ีมีความตองการ
พิเศษ   
3.2. สามารถวิเคราะห
จุดเดน ปญหาและ
ออกแบบชวยเหลือ
ผูเรยีนตามแนวทางของ
การแนะแนวและการ
ปรึกษาเชิงจิตวิทยา 
3.3. สามารถสงเสริม 
สนับสนุนการปรับตัว
เก่ียวกับชีวิตและสังคม  
การเรยีนนําไปสูการ
วางแผนชีวิตและอาชีพ
3.4. มีทักษะการให
ขอมูลเก่ียวกับการ
ปรับตัว ดานชีวิต สังคม 

ประเมินพัฒนาการ
มนุษย 

• ธรรมชาติและ
พัฒนาการแตละวัย 

• วิธีการสงเสริม
พัฒนาการมนุษยแต
ละชวงวัย 

• ทฤษฎีการเรยีนรู 
- จิตวิทยาแนว
พฤติกรรมนิยม 
- จิตวิทยาแนวปญญา
นิยม 
-  จิตวิทยาแนวมนุษย
นิยม 
- ทฤษฎีโมเดล
กระบวนการจดัการ
เรียนรู 
- ลักษณะของการ
เรียนรู 
- วิธีสงเสริมการเรียนรู 

• การแนะแนว 

-ออกแบบและจัด
กิจกรรมแนะแนว 
-ออกแบบและจัด
กิจกรรมการให
คําปรึกษาเชิง
จิตวิทยา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การทํางานเปน
ทีม 
4. ประเมิน
จากรายงาน
และการ
นําเสนอ
การศึกษา
สังเกตผูเรียน
เปนรายบุคคล 
5. ประเมิน
จากกิจกรรม/
โครงการความ
รวมมือกับ
ผูปกครอง 
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การเรยีน และการ
วางแผนสูอาชีพ แก
ผูปกครองและ
ผูเก่ียวของ 
3.5 สามารถออกแบบ
วิธีการและฝก
ปฏิบัติการจัดกิจกรรม
สําหรับผูเรียนท่ีมีความ
ตองการพิเศษ 
การผานสมรรถนะตอง
ผานตัวบงช้ีของ
สมรรถนะ 
ในระดับด ี
- มีกิจกรรม/โครงการ
ความรวมมือกับ
ผูปกครองในการพัฒนา
และแกปญหาผูเรียน 
- มีเครือขายความ
รวมมือกับผูปกครอง
และชุมชนในการ
สนับสนุนการเรยีนรู
ของผูเรียน 

- ความหมายและ
ความสําคญัของการ
แนะแนว  

- หลักการของการแนะ
แนว   -ประเภทของ
การแนะแนว 

- บริการของงานแนะแนว 
- วิธีการใหคําปรึกษาและ
การใหการชวยเหลือ
ผูเรยีน 

- วิธีและเครื่องมือใน
การศึกษาผูเรียนและ
ผูเรยีนท่ีมีความตองการ
พิเศษ 

- กระบวนการดูแล
ชวยเหลือผูเรียนและ
ผูเรยีนท่ีมีความตองการ
พิเศษ 

- การใหคําปรึกษาแก
ผูเรยีน ครู และ
ผูเก่ียวของ  

- เทคนิคท่ีใชใน
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สมรรถนะหลัก สมรรถนะรอง
และยอย  (ถาม)ี 

คําอธิบายสมรรถนะ
รอง 

หรือยอย 

ตัวบงชี้ของ
สมรรถนะหลักและ

เกณฑ 
การผาน 

ตัวบงชี้ของสมรรถนะ
รองหรือยอยและ
เกณฑการผาน 

เนื้อหา 
(เขียนเปนขอๆ 

ประกอบดวยหัวขอและ
คําอธิบาย 
พอสังเขป) 

แนวการจัดกิจกรรม
การเรียนรูเพ่ือให
เกิดสมรรถนะ 

(รายละเอียดดาน
ทายตาราง)** 

สื่อและ/หรือ
แหลงเรียนรู 

วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

วิธีการสะทอนผล
กลับใหผูเรียน 
(ตามหลักการ
ประเมินผล

สะทอนผลและ
พัฒนา) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สมรรถนะหลัก
ท่ี4 
มีความ 
สามารถในการ
สราง
ความสัมพันธ
กับผูปกครอง
และชุมชน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สมรรถนะรองท่ี 
4.1  
รวมมือกับ
ผูปกครองในการ
พัฒนาและ
แกปญหาผูเรียนให
คุณลักษะท่ีพึง
ประสงค 

 
 
 
 
 
 
 
 
1. วางแผนและ
รวมมือกับผูปกครอง
ในการพัฒนาและ
แกปญหาผูเรียน 
2. จัดกิจกรรมเพ่ือ
สรางเครือขายความ
รวมมือกับผูปกครอง
และชุมชนในการ
สนับสนุนการเรยีนรู
ของผูเรียน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.สามารถออกแบบ
กระบวนการ 
พัฒนาและ
แกปญหาผูเรียน
รวมกับผูปกครอง 
2.ออกแบบและจัด
กิจกรรมเพ่ือสราง
เครือขายความ
รวมมือกับ
ผูปกครองและ
ชุมชนในการ
สนับสนุนการเรยีนรู
ของผูเรียน 

การผานสมรรถนะตอง
ผานตัวบงช้ีของ
สมรรถนะ 
ในระดับด ี
 

กระบวนการให
คําปรึกษา 

- บทบาทของผูปกครอง
ท่ีมีตอการพัฒนาและ
แกปญหาผูเรียน 
- การสรางความรวมมือ
ในการพัฒนาผูเรยีน
ระหวางครู ผูปกครอง
และชุมชน 
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วิชา ภาษาเพ่ือการส่ือสาร 

รหัส คําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 

1021304 วิ เ ค ร าะห ว าทวิ ทยาสํ าหรั บครู  หลั กกา ร  และ เทคนิ ควิ ธี ก าร ใช ภ าษา ไทย  และฝ กปฏิ บั ติ ก า รฟ ง  
การพูด การอาน การเขียน และภาษาทาทาง  เพ่ือการสื่อความหมายในการเรียนการสอนและการสื่อสาร สืบคน
สารนิเทศเพ่ือพัฒนาตนใหรอบรู ทันสมัย และทันตอการเปลี่ยนแปลงสําหรับ ฝกการใชภาษาและวัฒนธรรมเพ่ือการ
อยูรวมกันอยางสันติและออกแบบการจัดการเรียนรูทักษะการฟง การพูด การอาน การเขียน และภาษาทาทาง เพ่ือ
พัฒนาผูเรียน 

3(2-2-5) 

สมรรถนะหลัก สมรรถนะรอง
และยอย  (ถาม)ี 

คําอธิบายสมรรถนะ
รอง 

หรือยอย 

ตัวบงชี้ของ
สมรรถนะหลักและ

เกณฑ 
การผาน 

ตัวบงชี้ของสมรรถนะ
รองหรือยอยและ
เกณฑการผาน 

เนื้อหา 
(เขียนเปนขอๆ 

ประกอบดวยหัวขอและ
คําอธิบาย 
พอสังเขป) 

แนวการจัดกิจกรรม
การเรียนรูเพ่ือให
เกิดสมรรถนะ 

(รายละเอียดดาน
ทายตาราง)** 

สื่อและ/หรือ
แหลงเรียนรู 

วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

วิธีการสะทอนผล
กลับใหผูเรียน 
(ตามหลักการ
ประเมินผล

สะทอนผลและ
พัฒนา) 

6. สามารถใช
ภาษาเพ่ือการ
สื่อความหมาย
ในการเรียน
การสอนและ
การสื่อสารได
อยางถูกตอง 

6.1 สามารถใช
ภาษาดานทักษะ
การฟงเพ่ือการสื่อ
ความหมายในการ
เรียนการสอนและ
การสื่อสารได
อยางถูกตอง 
6.2 สามารถ
ปฏิบัติการฟงใน
รูปแบบตางๆ 
 

1.การจับใจความ   
การตีความ และสรุป
ประเด็นเรื่องท่ีฟง
และด ู
2. ปฏิบัติการฟงใน
รูปแบบตางๆ 
 

1.อธิบายใจความ
ความสําคญั 
แนวคิดสําคญั  และ
สรุปประเด็นเรื่องท่ี
ฟงและดูไดตาม
จุดประสงคของผูสง
สาร 
เกณฑการผาน 
ระดับ ด ี
 

1.อธิบายใจความ
ความสําคญั แนวคิด
สําคัญ  และสรุป
ประเด็นเรื่องท่ีฟงและดู
ไดตามจุดประสงคของ
ผูสงสารเกณฑการผาน 
ระดับ ด ี
 

1.วัตถุประสงคในการฟง 
2. ลักษณะของการฟงท่ี
เปนประโยชน 
3. ลักษณะของการเปน
นักฟงท่ีดี 
4. ลักษณะการฟงท่ีพ่ึง
หลีกเลี่ยง 
5. มารยาททางภาษา
กาย 
 

1. สรุปเปน Mind 
Map 
2.การฝกปฏิบัติการ
วิเคราะห วิจารณ
เรื่องท่ีฟงและด ู

3. การฝกปฏิบัติการ
จับใจความการตีความ   
และสรุปประเด็น 
4. กิจกรรม Role 
Play          

1.ตัวอยาง 
2.แผนวีดิทัศน 
3. หนังสือพิมพ 
4.แผนเสยีง  
5.ภาพยนตร   
6.แผนท่ี  
7.รูปภาพ   
8.ภาพเลื่อน
และภาพน่ิง 
9.แผนภูม ิ

1.ใบงาน  
2.การอธิบาย
ใจความ
ความสําคญั 
แนวคิดสําคญั  
และสรุป
ประเด็นเรื่องท่ี
ฟงและดูได
อยางมี
วิจารณญาณ 

การวัดและ
ประเมินผลผูเรียน
ท่ีมีความสามารถ
ต่ํากวาเกณฑ “ด”ี 
ผูสอนให
คําปรึกษาเปน
รายบุคคลและ
ปฏิบัติใหม 
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สมรรถนะหลัก สมรรถนะรอง
และยอย  (ถาม)ี 

คําอธิบายสมรรถนะ
รอง 

หรือยอย 

ตัวบงชี้ของ
สมรรถนะหลักและ

เกณฑ 
การผาน 

ตัวบงชี้ของสมรรถนะ
รองหรือยอยและ
เกณฑการผาน 

เนื้อหา 
(เขียนเปนขอๆ 

ประกอบดวยหัวขอและ
คําอธิบาย 
พอสังเขป) 

แนวการจัดกิจกรรม
การเรียนรูเพ่ือให
เกิดสมรรถนะ 

(รายละเอียดดาน
ทายตาราง)** 

สื่อและ/หรือ
แหลงเรียนรู 

วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

วิธีการสะทอนผล
กลับใหผูเรียน 
(ตามหลักการ
ประเมินผล

สะทอนผลและ
พัฒนา) 

   2. ฝกปฏิบัติการ
วิเคราะหและวินิจ
สารจากการฟงและ
ดู 

 6.หลักการวิเคราะห วินิจ
สารเรื่องท่ีฟงและด ู
7.การคิดวิเคราะห การ
คิดอยางมีวิจารณญาณ 
8.การจับใจความ  การ
ตีความ   และสรุป
ประเด็น  
9. การใชทักษะการฟง
เพ่ือการสอนของครูเชน 
- เก็บ รวบรวมและ
แลกเปลีย่นขอมูล 
- การสะทอนคิดจาก
ผูเรยีน 
- เขาใจ เรียนรูเรื่องราว
ของผูเรียน 
 - สรางสายสัมพันธใน
หองเรียน 
 - เพ่ือใหการชวยเหลือ 
 - ขจัดขอขัดแยง 
 - สรางความไววางใจ 

 10.
PowerPoint 
ระกอบการ
บรรยายการคดิ
วิเคราะห การ
คิดอยางมี
วิจารณญาณ 

  

 6.3 สามารถ
ปฏิบัติการ

3.สามารถประเมิน
คาเรื่องท่ีฟงและดู

1.สามารถประเมิน
คาเรื่องท่ีฟงและดู

1.สามารถประเมินคา
เรื่องท่ีฟงและดูตาม

1.ประเมินคาเรื่องท่ีฟง
และดูอยางมี

1.แลกเปลีย่นเรยีนรู
ปญหาท่ีเกิดจากการ

1.หนังสือ
อิเล็กทรอนิกส  

1.แบบประเมิน
การประเมินคา
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สมรรถนะหลัก สมรรถนะรอง
และยอย  (ถาม)ี 

คําอธิบายสมรรถนะ
รอง 

หรือยอย 

ตัวบงชี้ของ
สมรรถนะหลักและ

เกณฑ 
การผาน 

ตัวบงชี้ของสมรรถนะ
รองหรือยอยและ
เกณฑการผาน 

เนื้อหา 
(เขียนเปนขอๆ 

ประกอบดวยหัวขอและ
คําอธิบาย 
พอสังเขป) 

แนวการจัดกิจกรรม
การเรียนรูเพ่ือให
เกิดสมรรถนะ 

(รายละเอียดดาน
ทายตาราง)** 

สื่อและ/หรือ
แหลงเรียนรู 

วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

วิธีการสะทอนผล
กลับใหผูเรียน 
(ตามหลักการ
ประเมินผล

สะทอนผลและ
พัฒนา) 

ประเมินคาจาก
การฟง 

ตามจุดประสงคของ
ผูสงสาร 

ตามจุดประสงคของ
ผูสงสาร 
เกณฑการผาน 
ระดับ ด ี

จุดประสงคของผูสงสาร 
เกณฑการผาน ระดับ ด ี

วิจารณญาณ  
2.วิเคราะหปญหาท่ีเกิด
จากการใชภาษาไทยใน
เทคโนโลยีสารสนเทศ    
3.ใชภาษาผานสื่อ
อิเล็กทรอนิกส 

ใชภาษาไทยใน
เทคโนโลยี
สารสนเทศ    
2. เทคนิคเพ่ือนคูคิด
ในประเด็น การ
ประเมินคาเรื่องท่ีฟง
และด ู
3.การเขียนบทความ
วิชาการในสื่อ
อิเล็กทรอนิกส 

4. กิจกรรม Role 
Play          

E-books 
2.วารสาร
อิเล็กทรอนิกส 
3.ฐานขอมูล 
(Database) 
4.แผนวีดิทัศน 
5.หนังสือพิมพ
อิเล็กทรอนิกส  
6.ไปรษณยี
อิเล็กทรอนิกส 
7. Youtube 
 

เรื่องท่ีฟงและดู
อยางมี
วิจารณญาณ * 
หมายเหตุ * 
การวัดและ
ประเมินผล
ผูเรยีนท่ีมี
ความสามารถ
ต่ํากวาเกณฑ 
“ดีมาก” 
ผูสอนให
คําปรึกษาเปน
รายบุคคลและ
ปฏิบัติ/ทํา
ช้ินงานใหม 

 6.4 สามารถ
ออกแบบกิจกรรม
การเรยีนรูทักษะ
การฟงเพ่ือพัฒนา
ผูเรยีน 

4.สามารถออกแบบ
กิจกรรมการเรียนรู
ทักษะการฟงเพ่ือ
พัฒนาผูเรียน 

สามารถออกแบบ
กิจกรรมการเรียนรู
ทักษะการฟงเพ่ือ
พัฒนาผูเรียน 

เกณฑการผาน 
ระดับ ด ี

สามารถออกแบบ
กิจกรรมการเรียนรู
ทักษะการฟงเพ่ือ
พัฒนาผูเรียนได 

เกณฑการผาน ระดับ ด ี

1. วิเคราะหการฟง 
นํามาวางแผน 
ออกแบบกิจกรรมการให
สอดคลองกับความสนใจ
และความถนัดของ
ผูเรยีนอยางหลากหลาย
ตามความแตกตาง

1. การเรียนรูโดยใช
สมองเปนฐาน 
(Brain - based 
learning) 
2.การเรียนรูเชิง
ประสบการณเปน
ฐาน (Experiential 
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สมรรถนะหลัก สมรรถนะรอง
และยอย  (ถาม)ี 

คําอธิบายสมรรถนะ
รอง 

หรือยอย 

ตัวบงชี้ของ
สมรรถนะหลักและ

เกณฑ 
การผาน 

ตัวบงชี้ของสมรรถนะ
รองหรือยอยและ
เกณฑการผาน 

เนื้อหา 
(เขียนเปนขอๆ 

ประกอบดวยหัวขอและ
คําอธิบาย 
พอสังเขป) 

แนวการจัดกิจกรรม
การเรียนรูเพ่ือให
เกิดสมรรถนะ 

(รายละเอียดดาน
ทายตาราง)** 

สื่อและ/หรือ
แหลงเรียนรู 

วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

วิธีการสะทอนผล
กลับใหผูเรียน 
(ตามหลักการ
ประเมินผล

สะทอนผลและ
พัฒนา) 

ระหวางบุคคล ท้ังผูเรียน
ปกติและผูเรียนท่ีมีความ
ตองการจําเปนพิเศษ 

–based learning) 
3.การเรียนรูแบบ
รวม 
มือ (Cooperative  
learning)  
4. ฝกปฏิบัติจริง 

 6.5 สามารถใช
วาทวิทยาสาหรับ
ครูในการถายทอด
ความรู สรางแรง
บันดาลใจและ
สงเสริมใหผูเรียน
มีความสุข 

 
 
 
 

1.ปฏิบัติวาทวิทยาสา
หรับครูในการ
ถายทอดความรู 
สรางแรงบันดาลใจ
และสงเสรมิใหผูเรียน
มีความสุข 
2. สามารถใชภาษา
และวัฒนธรรม
เพ่ือการอยูรวมกัน
อยางสันติ 

 

1. สามารถใชวาท
วิทยาสาหรับครใูน
การถายทอดความรู 
สรางแรงบันดาลใจ
และสงเสรมิให
ผูเรยีนมีความสุข 
2. สามารถใช
ภาษาและ
วัฒนธรรมเพ่ือ
การอยูรวมกัน
อยางสันติ 
เกณฑการผาน 
รอยละ 80 
 

1.สามารถใชวาทวิทยา
สาหรับครูในการ
ถายทอดความรู สราง
แรงบันดาลใจและ
สงเสริมใหผูเรียนมี
ความสุข 
เกณฑการผานรอยละ 
80 
 

 

1.ความหมาย, ความสําคัญ
, องคประกอบของการพูด
จุดมุงหมาย, ลักษณะของผู
พูดท่ีดี ,ประเภทของการ
พูด , 
การพูดใหสัมฤทธิผล และ
หัวใจนักพูด 
2. สํานวน/คําประพันธท่ี
เกี่ยวของกับการพูด 
3. การพูดสรางแรงบันดาล
ใจ 
4. การพูดเพ่ือสราง
สันติภาพ 
5. การใชภาษาและ
วัฒนธรรมเพ่ือการอยู
รวมกันอยางสันติ 
6. การพูดเชิงบวก 

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

1.Powerpoint 
2.ตัวอยาง
วารสาร
อิเล็กทรอนิกส 
3.ฐานขอมูล 
(Database) 

1.เกณฑการ
ประเมินการ
เขียน 
2.เกณฑการ
ประเมินการ
พูด 
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สมรรถนะหลัก สมรรถนะรอง
และยอย  (ถาม)ี 

คําอธิบายสมรรถนะ
รอง 

หรือยอย 

ตัวบงชี้ของ
สมรรถนะหลักและ

เกณฑ 
การผาน 

ตัวบงชี้ของสมรรถนะ
รองหรือยอยและ
เกณฑการผาน 

เนื้อหา 
(เขียนเปนขอๆ 

ประกอบดวยหัวขอและ
คําอธิบาย 
พอสังเขป) 

แนวการจัดกิจกรรม
การเรียนรูเพ่ือให
เกิดสมรรถนะ 

(รายละเอียดดาน
ทายตาราง)** 

สื่อและ/หรือ
แหลงเรียนรู 

วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

วิธีการสะทอนผล
กลับใหผูเรียน 
(ตามหลักการ
ประเมินผล

สะทอนผลและ
พัฒนา) 

 7. การใชวาทการเพ่ือการ
สอนของครู 

 6.6 สามารถ
ออกแบบกิจกรรม
การเรยีนรูทักษะ
การพูดเพ่ือพัฒนา
ผูเรยีน 
 

4.สามารถออกแบบ
กิจกรรมการเรียนรู
ทักษะการพูดเพ่ือ
พัฒนาผูเรียน 

สามารถออกแบบ
กิจกรรมการเรียนรู
ทักษะการพูดเพ่ือ
พัฒนาผูเรียน 

เกณฑการผาน 
ระดับ ด ี

สามารถออกแบบ
กิจกรรมการเรียนรู
ทักษะการพูดเพ่ือ
พัฒนาผูเรียนได 

เกณฑการผาน ระดับ ด ี

1. วิเคราะหการพูด 
นํามาวางแผน 
ออกแบบกิจกรรมการให
สอดคลองกับความสนใจ
และความถนัดของ
ผูเรยีนอยางหลากหลาย
ตามความแตกตาง
ระหวางบุคคล ท้ังผูเรียน
ปกติและผูเรียนท่ีมีความ
ตองการจําเปนพิเศษ 

1. การเรียนรูโดยใช
สมองเปนฐาน 
(Brain - based 
learning) 
2.การเรียนรูเชิง
ประสบการณเปน
ฐาน (Experiential 
–based learning) 
3.การเรียนรูแบบ
รวมมือ 
(Cooperative  
learning)  
4. ฝกปฏิบัติจริง 

   

 6.7 สามารถใช
การอานในการ 
สืบคนสารนิเทศ 

สามารถใชการอาน
ในการ 
สืบคนสารนิเทศเพ่ือ
พัฒนาตนใหรอบรู 
ทันสมัย และทันตอ
การเปลีย่นแปลง
สําหรับคร ู

อานโดยการ 
สืบคนสารนิเทศเพ่ือ
พัฒนาตนใหรอบรู 
ทันสมัย และทันตอ
การเปลีย่นแปลง
สําหรับคร ู
เกณฑการผานรอย

อานบทความวิชาการ 
รายงานการวิจยั ตํารา
วิชาการ หนังสือโดย
การ 
สืบคนสารนิเทศเพ่ือ
พัฒนาตนใหรอบรู 
ทันสมัย และทันตอการ

- หลักการอาน  - 
ความหมายของการอาน   
- จุดมุงหมายของการ
อาน   
- ประเภทของการอาน  
- ความสําคัญของการ
อาน  

1. การเรียนรูโดยใช
สมองเปนฐาน 
(Brain - based 
learning) 
2.การเรียนรูเชิง
ประสบการณเปน
ฐาน (Experiential 

1.หนังสือ
อิเล็กทรอนิกส  
E-books 
2.วารสาร
อิเล็กทรอนิกส 
3.ฐานขอมูล 
(Database) 

1.แบบประเมิน
การประเมิน
การอาน 
2. แบบ
ประเมินบันทึก
การอาน 
หมายเหตุ * 

- รายงาน
ความกาวหนา
รายบุคคลในแต
ละครั้งท่ีจดั
กิจกรรมดวย 
การพูดคุย  
บันทึกแจงผลการ
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สมรรถนะหลัก สมรรถนะรอง
และยอย  (ถาม)ี 

คําอธิบายสมรรถนะ
รอง 

หรือยอย 

ตัวบงชี้ของ
สมรรถนะหลักและ

เกณฑ 
การผาน 

ตัวบงชี้ของสมรรถนะ
รองหรือยอยและ
เกณฑการผาน 

เนื้อหา 
(เขียนเปนขอๆ 

ประกอบดวยหัวขอและ
คําอธิบาย 
พอสังเขป) 

แนวการจัดกิจกรรม
การเรียนรูเพ่ือให
เกิดสมรรถนะ 

(รายละเอียดดาน
ทายตาราง)** 

สื่อและ/หรือ
แหลงเรียนรู 

วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

วิธีการสะทอนผล
กลับใหผูเรียน 
(ตามหลักการ
ประเมินผล

สะทอนผลและ
พัฒนา) 

ละ 80 เปลี่ยนแปลงสําหรับคร ู
เกณฑการผานอยาง
นอย 8 เรื่อง/เลม 

- หลักการอานคําใน
ภาษาไทย  - คุณสมบัติ
ของนักอานท่ีด ี
 

–based learning) 
3.การเรียนรูแบบ
รวมมือ 
(Cooperative  
learning)  
4. ฝกปฏิบัติจริง 

4.แผนวีดิทัศน 
5.หนังสือพิมพ
อิเล็กทรอนิกส  
6.ไปรษณยี
อิเล็กทรอนิกส 
7. Youtube 
8. หองสมุด 
 

การวัดและ
ประเมินผล
ผูเรยีนท่ีมี
ความสามารถ
ต่ํากวาเกณฑ 
“ดีมาก” 
ผูสอนให
คําปรึกษาเปน
รายบุคคลและ
ปฏิบัติ/ทํา
ช้ินงานใหม 

ประเมินในแตละ
ระยะ 
-การสะทอนผล
การรวมกิจกรรม 
- ใหคําปรึกษา 
แนะนํา 
ชวยเหลือ 
- ใหเพ่ือนชวย
เพ่ือน 
- จัดกิจกรรมเสริม 
เชน เรียนรู
เพ่ิมเตมิจากครู
ตนแบบ /ครดู ี

 6.8 สามารถ
สื่อสารเรื่องท่ีอาน
ใหผูอ่ืนเขาใจ  

6.8 สามารถสื่อสาร
เรื่องท่ีอานใหผูอ่ืน
เขาใจ โดยการพูด 
เขียน แสดงความ
คิดเห็น 
วิเคราะห สังเคราะห 
สรางสรรค ประเมิน
คา และนําขอคิดไป
ประยุกตใชแกปญหา 

6.8 สามารถสื่อสาร
เรื่องท่ีอานใหผูอ่ืน
เขาใจ โดยการพูด 
เขียน แสดงความ
คิดเห็น 
วิเคราะห 
สังเคราะห 
สรางสรรค ประเมิน
คา และนําขอคิดไป

สื่อสารเรื่องท่ีอานให
ผูอ่ืนเขาใจ โดยการพูด 
เขียน แสดงความ
คิดเห็น 
วิเคราะห สังเคราะห 
สรางสรรค ประเมินคา 
และนําขอคิดไป
ประยุกตใชแกปญหา 
ในการดําเนินชีวิต 

- การพูด เขียน แสดง
ความคิดเห็น 
- การพูด เขียนอยาง
สรางสรรค 
- การพูด เขียนในการ
ถายทอดความรู 
- การวิเคราะห 
สังเคราะห สรางสรรค 
ประเมินคา และนํา

1. การเรียนรูโดยใช
สมองเปนฐาน (Brain 
- based learning) 
2.การเรียนรูเชิง
ประสบการณเปนฐาน 
(Experiential –
based learning) 
3.การเรียนรูแบบ
รวมมือ 
(Cooperative  

1.หนังสือ
อิเล็กทรอนิกส  
E-books 
2.วารสาร
อิเล็กทรอนิกส 
3.ฐานขอมูล 
(Database) 
4.แผนวีดิทัศน 
5.หนังสือพิมพ

1.แบบประเมิน
การประเมิน
การอาน เขียน 
พูด 
2. แบบ
ประเมินการ
วิเคราะห 
สังเคราะห 
สรางสรรค 

- รายงาน
ความกาวหนา
รายบุคคลในแต
ละครั้งท่ีจดั
กิจกรรมดวย 
การพูดคุย  
บันทึกแจงผลการ
ประเมินในแตละ
ระยะ 
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สมรรถนะหลัก สมรรถนะรอง
และยอย  (ถาม)ี 

คําอธิบายสมรรถนะ
รอง 

หรือยอย 

ตัวบงชี้ของ
สมรรถนะหลักและ

เกณฑ 
การผาน 

ตัวบงชี้ของสมรรถนะ
รองหรือยอยและ
เกณฑการผาน 

เนื้อหา 
(เขียนเปนขอๆ 

ประกอบดวยหัวขอและ
คําอธิบาย 
พอสังเขป) 

แนวการจัดกิจกรรม
การเรียนรูเพ่ือให
เกิดสมรรถนะ 

(รายละเอียดดาน
ทายตาราง)** 

สื่อและ/หรือ
แหลงเรียนรู 

วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

วิธีการสะทอนผล
กลับใหผูเรียน 
(ตามหลักการ
ประเมินผล

สะทอนผลและ
พัฒนา) 

ในการดําเนินชีวิต 
 

ประยุกตใช
แกปญหา 
ในการดําเนินชีวิต 
เกณฑการผานรอย
ละ 80 

เกณฑการผานรอยละ 
80 

ขอคิดไปประยุกตใช
แกปญหา 
ในการดําเนินชีวิต 

learning)  
4. ฝกปฏิบัติจริง 

อิเล็กทรอนิกส  
6.ไปรษณยี
อิเล็กทรอนิกส 
7. Youtube 
8. หองสมุด 
 

ประเมินคา 
หมายเหตุ * 
การวัดและ
ประเมินผล
ผูเรยีนท่ีมี
ความสามารถ
ต่ํากวาเกณฑ 
“ดีมาก” 
ผูสอนให
คําปรึกษาเปน
รายบุคคลและ
ปฏิบัติ/ทํา
ช้ินงานใหม 

-การสะทอนผล
การรวมกิจกรรม 
- ใหคําปรึกษา 
แนะนํา 
ชวยเหลือ 
- ใหเพ่ือนชวย
เพ่ือน 
- จัดกิจกรรมเสริม 
เชน เรียนรู
เพ่ิมเตมิจากครู
ตนแบบ /ครดู ี

 6.9 รักการอาน มีการอานอยาง
ตอเน่ืองจนเปนนิสัย
และรักการอาน 

6.9 รักการอานและ
สรางภาคเีครือขาย
เพ่ือปลูกฝงการอาน
และการเรียนรู
ตลอดชีวิตอยาง
ยั่งยืนทุกรูปแบบ 

อานหนังสือ 10 เลม/
ภาคเรยีน 

- บันทึกการอาน 
- ทักษะในการอาน ฟง ดู 
พูด เขียน และตั้งคําถาม
เพ่ือคนควาหาความรู 

1. การเรียนรูโดยใช
สมองเปนฐาน 
(Brain - based 
learning) 
2.การเรียนรูเชิง
ประสบการณเปน
ฐาน (Experiential 
–based learning) 
3.การเรียนรูแบบ

1.หนังสือ
อิเล็กทรอนิกส  
E-books 
2.วารสาร
อิเล็กทรอนิกส 
3.ฐานขอมูล 
(Database) 
4.แผนวีดิทัศน 
5.หนังสือพิมพ

1.แบบประเมิน
การประเมิน
การอาน  
2. แบบ
ประเมินบันทึก
การอาน 
หมายเหตุ * 
การวัดและ
ประเมินผล

- รายงาน
ความกาวหนา
รายบุคคลในแต
ละครั้งท่ีจดั
กิจกรรมดวย 
การพูดคุย  
บันทึกแจงผลการ
ประเมินในแตละ
ระยะ 
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สมรรถนะหลัก สมรรถนะรอง
และยอย  (ถาม)ี 

คําอธิบายสมรรถนะ
รอง 

หรือยอย 

ตัวบงชี้ของ
สมรรถนะหลักและ

เกณฑ 
การผาน 

ตัวบงชี้ของสมรรถนะ
รองหรือยอยและ
เกณฑการผาน 

เนื้อหา 
(เขียนเปนขอๆ 

ประกอบดวยหัวขอและ
คําอธิบาย 
พอสังเขป) 

แนวการจัดกิจกรรม
การเรียนรูเพ่ือให
เกิดสมรรถนะ 

(รายละเอียดดาน
ทายตาราง)** 

สื่อและ/หรือ
แหลงเรียนรู 

วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

วิธีการสะทอนผล
กลับใหผูเรียน 
(ตามหลักการ
ประเมินผล

สะทอนผลและ
พัฒนา) 

รวมมือ 
(Cooperative  
learning)  
4. ฝกปฏิบัติจริง 

อิเล็กทรอนิกส  
6.ไปรษณยี
อิเล็กทรอนิกส 
7. Youtube 
8. หองสมุด 
 

ผูเรยีนท่ีมี
ความสามารถ
ต่ํากวาเกณฑ 
“ดีมาก” 
ผูสอนให
คําปรึกษาเปน
รายบุคคลและ
ปฏิบัติ/ทํา
ช้ินงานใหม 

-การสะทอนผล
การรวมกิจกรรม 
- ใหคําปรึกษา 
แนะนํา 
ชวยเหลือ 
- ใหเพ่ือนชวย
เพ่ือน 
- จัดกิจกรรมเสริม 
เชน เรียนรู
เพ่ิมเตมิจากครู
ตนแบบ /ครดู ี

 6.10 สามารถ
ออกแบบการจัด
กิจกรรมสงเสริม
นิสัยรักการอาน
ใหกับผูเรยีน 

ออกแบบการจัด
กิจกรรมสงเสริมนิสัย
รักการอานใหกับ
ผูเรยีน 

ออกแบบการจัด
กิจกรรมสงเสริม
นิสัยรักการอาน
ใหกับผูเรยีนอยาง
นอย ๑ กิจกรรม/
โครงการ  

ออกแบบการจัด
กิจกรรมสงเสริมนิสัยรัก
การอานใหกับผูเรียน
อยางนอย ๑ กิจกรรม/
โครงการ 

- การออกแบบกิจกรรม 
- การเขียนโครงการ 

1. การเรียนรูโดยใช
สมองเปนฐาน 
(Brain - based 
learning) 
2.การเรียนรูเชิง
ประสบการณเปน
ฐาน (Experiential 
–based learning) 
3.การเรียนรูแบบ
รวมมือ 
(Cooperative  

1.หนังสือ
อิเล็กทรอนิกส  
E-books 
2.วารสาร
อิเล็กทรอนิกส 
3.ฐานขอมูล 
(Database) 
4.แผนวีดิทัศน 
5.หนังสือพิมพ
อิเล็กทรอนิกส  
6.ไปรษณยี

1.แบบประเมิน
การจัด
กิจกรรม
สงเสริมนิสยัรัก
การอาน 
2. แบบ
ประเมิน
โครงการ 
หมายเหตุ * 
การวัดและ
ประเมินผล

- รายงาน
ความกาวหนา
รายบุคคลในแต
ละครั้งท่ีจดั
กิจกรรมดวย 
การพูดคุย  
บันทึกแจงผลการ
ประเมินในแตละ
ระยะ 
-การสะทอนผล
การรวมกิจกรรม 
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สมรรถนะหลัก สมรรถนะรอง
และยอย  (ถาม)ี 

คําอธิบายสมรรถนะ
รอง 

หรือยอย 

ตัวบงชี้ของ
สมรรถนะหลักและ

เกณฑ 
การผาน 

ตัวบงชี้ของสมรรถนะ
รองหรือยอยและ
เกณฑการผาน 

เนื้อหา 
(เขียนเปนขอๆ 

ประกอบดวยหัวขอและ
คําอธิบาย 
พอสังเขป) 

แนวการจัดกิจกรรม
การเรียนรูเพ่ือให
เกิดสมรรถนะ 

(รายละเอียดดาน
ทายตาราง)** 

สื่อและ/หรือ
แหลงเรียนรู 

วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

วิธีการสะทอนผล
กลับใหผูเรียน 
(ตามหลักการ
ประเมินผล

สะทอนผลและ
พัฒนา) 

learning)  
4. ฝกปฏิบัติจริง 

อิเล็กทรอนิกส 
7. Youtube 
8. หองสมุด 
 

ผูเรยีนท่ีมี
ความสามารถ
ต่ํากวาเกณฑ 
“ดีมาก” 
ผูสอนให
คําปรึกษาเปน
รายบุคคลและ
ปฏิบัติ/ทํา
ช้ินงานใหม 

- ใหคําปรึกษา 
แนะนํา 
ชวยเหลือ 
- ใหเพ่ือนชวย
เพ่ือน 
- จัดกิจกรรมเสริม 
เชน เรียนรู
เพ่ิมเตมิจากครู
ตนแบบ /ครดู ี

 6.10 การเขียน
อยางมี
ประสิทธิภาพ 

1. การปฏิบัติการ
เขียนอยางมี
ประสิทธิภาพเพ่ือใช
ในการจัดการเรียนรู 

1. ความสามารถใน
การเขียนอยางมี
ประสิทธิภาพเพ่ือใช
ในการจัดการเรียนรู 
 

- เขียนสื่อสารไดถูกตอง
ไดระดับดีมากข้ึนไป 
 

1. การเขียนหนังสือ
ราชการ 
2. การเขียนรายงาน 
3. การเขียนบทความ 
 

1. การเรียนรูโดยใช
สมองเปนฐาน 
(Brain - based 
learning) 
2.การเรียนรูเชิง
ประสบการณเปน
ฐาน (Experiential 
–based learning) 
3.การเรียนรูแบบ
รวมมือ 
(Cooperative  
learning)  
4. ฝกปฏิบัติจริง 

1.หนังสือ
อิเล็กทรอนิกส  
E-books 
2.วารสาร
อิเล็กทรอนิกส 
3.ฐานขอมูล 
(Database) 
4.แผนวีดิทัศน 
5.หนังสือพิมพ
อิเล็กทรอนิกส  
6.ไปรษณยี
อิเล็กทรอนิกส 
7. Youtube 

1.แบบประเมิน
การเขียน 
2. แบบ
ประเมิน
โครงการ 
หมายเหตุ * 
การวัดและ
ประเมินผล
ผูเรยีนท่ีมี
ความสามารถ
ต่ํากวาเกณฑ 
“ดีมาก” 
ผูสอนให

- รายงาน
ความกาวหนา
รายบุคคลในแต
ละครั้งท่ีจดั
กิจกรรมดวย 
การพูดคุย  
บันทึกแจงผลการ
ประเมินในแตละ
ระยะ 
-การสะทอนผล
การรวมกิจกรรม 
- ใหคําปรึกษา 
แนะนํา 
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สมรรถนะหลัก สมรรถนะรอง
และยอย  (ถาม)ี 

คําอธิบายสมรรถนะ
รอง 

หรือยอย 

ตัวบงชี้ของ
สมรรถนะหลักและ

เกณฑ 
การผาน 

ตัวบงชี้ของสมรรถนะ
รองหรือยอยและ
เกณฑการผาน 

เนื้อหา 
(เขียนเปนขอๆ 

ประกอบดวยหัวขอและ
คําอธิบาย 
พอสังเขป) 

แนวการจัดกิจกรรม
การเรียนรูเพ่ือให
เกิดสมรรถนะ 

(รายละเอียดดาน
ทายตาราง)** 

สื่อและ/หรือ
แหลงเรียนรู 

วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

วิธีการสะทอนผล
กลับใหผูเรียน 
(ตามหลักการ
ประเมินผล

สะทอนผลและ
พัฒนา) 

8. หองสมุด 
 

คําปรึกษาเปน
รายบุคคลและ
ปฏิบัติ/ทํา
ช้ินงานใหม 

ชวยเหลือ 
- ใหเพ่ือนชวย
เพ่ือน 
- จัดกิจกรรมเสริม 
เชน เรียนรู
เพ่ิมเตมิจากครู
ตนแบบ /ครดู ี
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วิชา การพัฒนาหลักสูตร 

รหัส คําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 

1021201 ออกแบบและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา หลักสูตรรายวิชาตามธรรมชาติของสาขาวิชาเอก  ท่ีสอดคลองกับบริบทสถานศึกษาและชุมชน  
นําหลักสูตรไปใช และประเมินหลักสูตร โดยประยุกตใชหลักการ แนวคิด ทฤษฎีการพัฒนาหลักสูตร พ้ืนฐานทางปรัชญาการศึกษา 
จิตวิทยา สังคม วัฒนธรรม และเทคโนโลยี  หลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน การนําหลักสูตรไปใช การประเมินหลักสูตร ปญหาและ
แนวโนมในการพัฒนาหลักสูตร  เพ่ือใหมีทักษะในการสราง การใช และการประเมินหลักสูตร ใชการสะทอนคิดเพ่ือนําไปประยุกตใชใน
การพัฒนาตนเองในการเปนครูท่ีดี มีความรอบรู ทันสมัย และทันตอการเปลี่ยนแปลง 

3(2-2-5) 

 

สมรรถนะหลัก สมรรถนะรอง
และยอย  (ถาม)ี 

คําอธิบายสมรรถนะ
รอง 

หรือยอย 

ตัวบงชี้ของ
สมรรถนะหลักและ

เกณฑ 
การผาน 

ตัวบงชี้ของสมรรถนะ
รองหรือยอยและ
เกณฑการผาน 

เนื้อหา 
(เขียนเปนขอๆ 

ประกอบดวยหัวขอและ
คําอธิบาย 
พอสังเขป) 

แนวการจัด
กิจกรรมการเรียนรู

เพ่ือใหเกิด
สมรรถนะ 

(รายละเอียดดาน
ทายตาราง)** 

สื่อและ/หรือ
แหลงเรียนรู 

วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

วิธีการสะทอนผล
กลับใหผูเรียน 
(ตามหลักการ
ประเมินผล

สะทอนผลและ
พัฒนา) 

สมรรถนะหลัก
ท่ี1 
มีความรูและ
ประสบการณ
วิชาชีพ 
 
 
 
 
 
 

สมรรถนะรองท่ี 
1.3  
บูรณาการความรู 
เน้ือหาวิชา 
หลักสตูร ศาสตร
การสอน และ
เทคโนโลยีดิจิทัลใน
การจัดการเรยีนรู 
 
 
 

1. อธิบาย
ความหมายและ
จุดมุงหมาย 
ความสําคญั 
องคประกอบ 
ประเภทของ
หลักสตูร 
กระบวนการพัฒนา
หลักสตูร การนํา
หลักสตูรไปใช  
การประเมินหลักสตูร 

สามารถพัฒนา ใช 
และประเมิน
หลักสตูร 
การผานสมรรถนะ
ตองผานตัวบงช้ีของ
สมรรถนะในระดับด ี

1. สามารถวิเคราะห
ความหมายและ
จุดมุงหมาย 
ความสําคญั 
องคประกอบ ประเภท
ของหลักสูตร 
กระบวนการพัฒนา
หลักสตูร การนํา
หลักสตูรไปใช การ
ประเมินหลักสูตร 
 

• หลักการแนวคดิ ทฤษฎี
การพัฒนาหลักสูตร 
• พ้ืนฐานทางปรัชญา
การศึกษา จิตวิทยา 
สังคม วัฒนธรรม และ
เทคโนโลยีในการพัฒนา
หลักสตูร 
• วิวัฒนาการของ
หลักสตูรในประเทศไทย 
• รูปแบบของหลักสตูร 
 

- กิจกรรมศึกษา
เรียนรูแหลงเรียนรู
โรงเรียนตนแบบใน
เรื่องกระบวนการ
จัดทําหลักสูตร 
กระบวนการนํา
หลักสตูรไปใช และ 
กระบวนการบริหาร
หลักสตูร
สถานศึกษา 
 

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

1.1 ประเมินจาก
การมีสวนรวมใน
กิจกรรมในช้ัน
เรียน 
1.2 ประเมินจาก
การนําเสนอ
ผลงาน 
1.3 ประเมินจาก
ผลงานการ
วิเคราะหตัวช้ีวัด
จากหลักสูตร

- รายงาน
ความกาวหนา
รายบุคคลในแต
ละครั้งท่ีจดั
กิจกรรมดวยการ
พูดคุย  บันทึก
แจงผลการ
ประเมินในแตละ
ระยะ 
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สมรรถนะหลัก สมรรถนะรอง
และยอย  (ถาม)ี 

คําอธิบายสมรรถนะ
รอง 

หรือยอย 

ตัวบงชี้ของ
สมรรถนะหลักและ

เกณฑ 
การผาน 

ตัวบงชี้ของสมรรถนะ
รองหรือยอยและ
เกณฑการผาน 

เนื้อหา 
(เขียนเปนขอๆ 

ประกอบดวยหัวขอและ
คําอธิบาย 
พอสังเขป) 

แนวการจัด
กิจกรรมการเรียนรู

เพ่ือใหเกิด
สมรรถนะ 

(รายละเอียดดาน
ทายตาราง)** 

สื่อและ/หรือ
แหลงเรียนรู 

วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

วิธีการสะทอนผล
กลับใหผูเรียน 
(ตามหลักการ
ประเมินผล

สะทอนผลและ
พัฒนา) 

สมรรถนะหลัก
ท่ี3 
มีความ 
สามารถใน 
การจัดการ
เรียนรู 

สมรรถนะรองท่ี 
3.1 
พัฒนาหลักสตูร
การจัดการเรยีนรู  
สื่อ การวัดและ
ประเมินผล 
การเรยีนรู 

2. สามารถวิเคราะห
หลักสตูรแกนกลาง 
3. สามารถออกแบบ
และสรางหลักสูตร
สถานศึกษารายวิชา
พ้ืนฐานและรายวิชา
เพ่ิมเตมิในสาขา
วิชาเอก 
4. สามารถประเมิน
และปรับปรุง
หลักสตูร 

2. สามารถวิเคราะห
หลักสตูรแกนกลาง 
3. สามารถออกแบบ
และสรางหลักสูตร
สถานศึกษารายวิชา
พ้ืนฐานและรายวิชา
เพ่ิมเตมิในสาขา
วิชาเอก 
4. สามารถประเมิน
และปรับปรุงหลักสูตร 
การผานสมรรถนะตอง
ผานทุกตัวบงช้ีของ
สมรรถนะในระดับด ี

• กระบวนการพัฒนา
หลักสตูร 
• การนําหลักสูตร         
ไปใช 
• การประเมินและ
ปรับปรุงหลักสูตร 
• หลักสตูรแกนกลาง 
• หลักสตูรสถานศึกษา 
ในสาขาวิชาเอก 
• หลักสตูรการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐานของตางประเทศ 
• ปญหาและแนวโนมใน
การพัฒนาหลักสูตร 

- วิเคราะห 
เปรียบเทียบ กรณี
ตัวอยางหลักสตูร
การศึกษาข้ัน
พ้ืนฐานของไทย
และตางประเทศ 
-ศึกษา 
เปรียบเทียบ
วิวัฒนาการ
หลักสตูรของไทย
แตละยุคสมัย 
- ศึกษา วิเคราะห
สรุปมโนทัศนของ
หลักสตูรแกนกลาง 
-ศึกษา วิเคราะห 
สรุปมโนทัศนของ
หลักสตูรรายวิชา
พ้ืนฐาน และ
รายวิชาเพ่ิมเติมใน
สาขาวิชาเอก 
- ฝกปฏิบัติการ
จัดทําหลักสูตร

-หนังสือ ตํารา 
เก่ียวกับการ
พัฒนา
หลักสตูร 
 

แกนกลาง 
1.4 ประเมินจาก
ผลงาน การ
จัดทําหลักสูตร
หลักสตูรรายวิชา
พ้ืนฐานและ
รายวิชาเพ่ิมเติม 
1.5  ประเมิน
จากผลงานการ
ประเมิน
หลักสตูร 
1.6 ประเมินจาก
ผลงาน การ
ออกแบบ
กระบวนการนํา
หลักสตูรไปใช 
1.7 ประเมินจาก
กระบวนการ
ทํางานและ
ผลสําเร็จของ
งานท่ีแสดงให
เห็นถึงความ

-การสะทอนผล
การรวมกิจกรรม 
- ใหคําปรึกษา 
แนะนํา 
ชวยเหลือ 
- ใหเพ่ือนชวย
เพ่ือน 
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สมรรถนะหลัก สมรรถนะรอง
และยอย  (ถาม)ี 

คําอธิบายสมรรถนะ
รอง 

หรือยอย 

ตัวบงชี้ของ
สมรรถนะหลักและ

เกณฑ 
การผาน 

ตัวบงชี้ของสมรรถนะ
รองหรือยอยและ
เกณฑการผาน 

เนื้อหา 
(เขียนเปนขอๆ 

ประกอบดวยหัวขอและ
คําอธิบาย 
พอสังเขป) 

แนวการจัด
กิจกรรมการเรียนรู

เพ่ือใหเกิด
สมรรถนะ 

(รายละเอียดดาน
ทายตาราง)** 

สื่อและ/หรือ
แหลงเรียนรู 

วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

วิธีการสะทอนผล
กลับใหผูเรียน 
(ตามหลักการ
ประเมินผล

สะทอนผลและ
พัฒนา) 

รายวิชาพ้ืนฐาน 
และรายวิชา
เพ่ิมเตมิในสาขา
วิชาเอก 
-ฝกปฏิบัติการ
ประเมินหลักสูตร
สถานศึกษาและ
หลักสตูรในกลุม
สาระการเรียนรูของ
รายวิชาเอก 
-ออกแบบ
กระบวนการนํา
หลักสตูรไปใชท่ี
เหมาะสมกับบริบท
ของสถานศึกษา
และกลุมสาระการ
เรียนรู 
-ศึกษา วิเคราะห 
ปญหาและแนวโนม
ในการพัฒนา
หลักสตูร 

รับผิดชอบและ
การทํางานเปน
ทีม 
1.8 ประเมินจาก
รายงานและการ
นําเสนอ
การศึกษาสังเกต
ผูเรยีนเปน
รายบุคคล 
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วิชา วิทยาการจัดการเรียนรู 

รหัส คําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 

1022301 วางแผนและจัดการเรียนรูตามรรมชาติสาขาวิชาเอกท่ีสามารถพัฒนาผูเรียนใหมีปญญารูคิดและมีความเปนนวัตกร ท่ีสอดคลองกับบริบท
และความแตกตางระหวางบุคคลของผูเรียน ผูเรียนท่ีมีความตองการจําเปนพิเศษ จัดกิจกรรมและสรางบรรยากาศการเรียนรู 
ใหผูเรียนมีความสุขในการเรียน ตระหนักถึงสุขภาวะของผูเรียน โดยบูรณาการความรู เนื้อหาวิชา หลักสูตร ศาสตรการสอน และ
เทคโนโลยีดิจิทัลในการจัดการเรียนรู ทฤษฎีการเรียนรู ทฤษฎีสมองกับการเรียนรู ทฤษฎีจิตวิทยาการเรียนรู กระบวนการสรางสรรค
นวัตกรรมการจัดการเรียนรู นวัตกรรมการจัดการเรียนรูเพ่ือพัฒนาทักษะในศตวรรษท่ี 21 การศึกษาเรียนรวม  ฝกปฏิบัติการสอนแบบ
จุลภาค ทดลองจัดการเรียนรูในสถานศึกษา  ใชการสะทอนคิดเพ่ือใหมีทักษะในการออกแบบและจัดการเรียนรู เพ่ือใหมีความสามารถใน
การออกแบบการเรียนรู มีทักษะในการจัดการเรียนรู และใชการสะทอนคิดไปประยุกตใชในการพัฒนาตนเองในการเปนครูท่ีดี  
มีความรอบรู และทันสมัยตอความเปลี่ยนแปลง  
 

3(2-2-5) 

สมรรถนะหลัก สมรรถนะรอง
และยอย  (ถาม)ี 

คําอธิบายสมรรถนะ
รอง 

หรือยอย 

ตัวบงชี้ของ
สมรรถนะหลักและ

เกณฑ 
การผาน 

ตัวบงชี้ของสมรรถนะ
รองหรือยอยและ
เกณฑการผาน 

เนื้อหา 
(เขียนเปนขอๆ 

ประกอบดวยหัวขอและ
คําอธิบาย 
พอสังเขป) 

แนวการจัด
กิจกรรมการเรียนรู

เพ่ือใหเกิด
สมรรถนะ 

(รายละเอียดดาน
ทายตาราง)** 

สื่อและ/หรือ
แหลงเรียนรู 

วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

วิธีการสะทอนผล
กลับใหผูเรียน 
(ตามหลักการ
ประเมินผล

สะทอนผลและ
พัฒนา) 

สมรรถนะหลัก
ท่ี1 
มีความรูและ
ประสบการณ
วิชาชีพ 
 
 
 

สมรรถนะรองท่ี 
1.3  
บูรณาการความรู 
เน้ือหาวิชา 
หลักสตูร ศาสตร
การสอน และ
เทคโนโลยีดิจิทัลใน
การจัด 

1. สามารถออกแบบ
และจัดทําแผนการ
จัดการเรียนรู 
นําไปใชจัดกิจกรรม
การเรยีนรู 
วัดประเมินผลการ
เรียนรูและใชสื่อหรือ
ทรัพยากรสนับสนุน

1. อธิบาย             
และวิเคราะห 
กระบวนการจดัการ
เรียนรูดวย
นวัตกรรมรวมสมัย 
2.สามารถออกแบบ
และวางแผนการจัด
กิจกรรมเรียนรูได 

1.วิเคราะห แนวคดิ 
หลกัการการจัดการ
เรียนรู  
2. สามารถกําหนด
จุดประสงคออกแบบ
การประเมิน และ
กิจกรรมการเรียนรูได 
3. ออกแบบ และจัดทํา

1.ทฤษฎีการเรียนรู 
2. ทฤษฎีสมองกับการ
เรียนรู 
3. ทฤษฎีจิตวิทยาการ
เรียนรู 
4. รูปแบบการจัดการ
เรียนรูเชิงรุก
(BBL,PBL,PrBL,RBL, 

- ศึกษา สังเกต การ
จัดกรรมการเรียนรู
ในสถานศึกษา 
- ออกแบบแผนการ
จัดการเรียนรูโดยวิธี
ศึกษาบทเรียน 
- ฝกปฏิบัติการสอน
แบบจุลภาค 

- กรณีศึกษา 
- โรงเรียน 
-ครูผูสอนใน
สถานศึกษา/ครู
ภูมิปญญา/ครู
ตนแบบใน
ชุมชน 
- ชุมชน 

1.1. ประเมิน
จากการ
ออกแบบและ
เขียนแผนการ
จัดการเรียนรู 
1.2. ประเมิน
จากการฝก
ปฏิบัติการ

- รายงาน
ความกาวหนา
รายบุคคลในแตละ
ครั้งท่ีจัดกิจกรรม
ดวยการพูดคยุ 
- บันทึกแจงผล
การประเมินในแต
ละระยะ 
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สมรรถนะหลัก สมรรถนะรอง
และยอย  (ถาม)ี 

คําอธิบายสมรรถนะ
รอง 

หรือยอย 

ตัวบงชี้ของ
สมรรถนะหลักและ

เกณฑ 
การผาน 

ตัวบงชี้ของสมรรถนะ
รองหรือยอยและ
เกณฑการผาน 

เนื้อหา 
(เขียนเปนขอๆ 

ประกอบดวยหัวขอและ
คําอธิบาย 
พอสังเขป) 

แนวการจัด
กิจกรรมการเรียนรู

เพ่ือใหเกิด
สมรรถนะ 

(รายละเอียดดาน
ทายตาราง)** 

สื่อและ/หรือ
แหลงเรียนรู 

วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

วิธีการสะทอนผล
กลับใหผูเรียน 
(ตามหลักการ
ประเมินผล

สะทอนผลและ
พัฒนา) 

 
สมรรถนะหลัก
ท่ี2 
สามารถปฏิบัติ
หนาท่ีคร ู
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การเรยีนรู 
สมรรถนะรองท่ี 
2.3  
สงเสริม 
การเรยีนรู เอาใจใส 
และยอมรับความ
แตกตางของผูเรยีน
แตละบุคคล 
สมรรถนะรองท่ี 
2.5  
พัฒนาตนเองใหมี
ความรอบรู 
ทันสมัยและทันตอ
การเปลีย่นแปลง 
 
 
 
 
 
 
 
 

การเรยีนรูอยาง
บูรณาการเพ่ือพัฒนา
ผูเรยีนตามเปาหมาย
ของหลักสูตร และ
สงเสริมสมรรถนะท่ี
จําเปนในศตวรรษ 
ท่ี 21 
2. สามารถ 
แสดงออกถึงการ
ยอมรับความ
แตกตางของผูเรยีน
แตละบุคคล 
และสามารถจัด
กิจกรรมและสราง
บรรยากาศการ
เรียนรูใหผูเรียน 
มีความสุข 

3.สามารถจัด
กิจกรรมการเรียนรู
โดยใชวิธีการจัดการ
เรียนรู  เทคนิคการ
จัดการเรียนอยาง
หลากหลายและ
เหมาะสมกับ
เน้ือหาวิชาท่ีสอน
และผูเรียน 
4.สามารถบริหาร
จัดการช้ันเรียนได
อยางมีคุณภาพ 
5. สามารถจดัการ 
ช้ันเรียนใหเปนช้ัน
เรียนท่ีมีความสุข
และปลอดภัย 
 
การผานสมรรถนะ
ตองผานทุกตัวบงช้ี
อยูในระดับดี  

แผนการจดัการเรียนรู
ใหเหมาะกับวัย 
พัฒนาการ และความ
แตกตางของผูเรยีน  
4.ฝกปฏิบัติการจัดการ
เรียนรูจุลภาค 
5. ออกแบบและจัด
กิจกรรมการเรียนรูได
อยางมีประสิทธิภาพ  
เนนการปฏิบัติจริง 
เพ่ือใหผูเรียนคิดเปน 
ทําเปนและแกปญหาได 
6. เลือก ประยุกต และ
ใชสื่อการเรียนรู 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
และแหลงการเรียนรูท่ี
สงเสริมการสืบเสาะหา
ความรู การแกปญหา
การสื่อสารของนักเรียน
ท่ีอิงกับมาตรฐาน
หลักสตูร 
 

CBL) 
5. นวัตกรรมการจัดการ
เรียนรูท่ีพัฒนาทักษะใน
ศตวรรษท่ี 21 
6. การออกแบบและเขียน
แผนการจดัการเรียนรู 
7. หลักการแนวคิด 
ทฤษฎีการบริหารจัดการ
ช้ันเรียน 
8. นวัตกรรมในการ
บริหารจดัการช้ันเรียน
รวมสมัย 

 
 

 
 

-สะทอนผลการ
เรียนรู สรุปองค
ความรูเพ่ือนําไป
ประยุกตใชใน
วิชาชีพครู 
 

- สถานการณ
จริง 
- คลิปวิดีโอ 
 

สอนแบบ
จุลภาค 
1.3 ประเมิน
จากบันทึก
การสะทอน
ผลการเรยีนรู 
 

-การสะทอนผล
การรวมกิจกรรม 
- ใหคําปรึกษา 
แนะนํา 
ชวยเหลือ 
- ใหเพ่ือนชวย
เพ่ือน 
- จัดกิจกรรมเสริม 
เชน เรียนรู
เพ่ิมเตมิจากครู
ตนแบบ /ครดูี  
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สมรรถนะหลัก สมรรถนะรอง
และยอย  (ถาม)ี 

คําอธิบายสมรรถนะ
รอง 

หรือยอย 

ตัวบงชี้ของ
สมรรถนะหลักและ

เกณฑ 
การผาน 

ตัวบงชี้ของสมรรถนะ
รองหรือยอยและ
เกณฑการผาน 

เนื้อหา 
(เขียนเปนขอๆ 

ประกอบดวยหัวขอและ
คําอธิบาย 
พอสังเขป) 

แนวการจัด
กิจกรรมการเรียนรู

เพ่ือใหเกิด
สมรรถนะ 

(รายละเอียดดาน
ทายตาราง)** 

สื่อและ/หรือ
แหลงเรียนรู 

วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

วิธีการสะทอนผล
กลับใหผูเรียน 
(ตามหลักการ
ประเมินผล

สะทอนผลและ
พัฒนา) 

สมรรถนะหลัก
ท่ี3 
มีความ 
สามารถใน 
การจัด 
การเรยีนรู 

สมรรถนะรองท่ี 
3.2  
วางแผนและจดัการ
เรียนรูท่ีสามารถ
พัฒนาผูเรียนใหมี
ปญญา 
รูคิดและมีความ
เปนนวัตกร 
สมรรถนะรองท่ี3.4 
จัดกิจกรรมและ
สรางบรรยากาศ
การเรยีนรูใหผูเรียน 
มีความสุขใน 
การเรยีนโดย
ตระหนักถึงสุข
ภาวะของผูเรียน 
 

7. ออกแบบ วางแผน
ประเมินผลสะทอนกลับ
และพัฒนาการจัดการ
เรียนรูใหมี
ประสิทธิภาพ 
8.  สามารถจัด
บรรยากาศการเรียนรูท่ี
เสรมิสรางผูเรียนใน
ดานการแสดงออก
อยางสรางสรรค 
ปฏิสัมพันธเชิงบวก 
9. สามารถสราง
แรงจูงใจ/แรงบันดาลใจ
ใหผูเรียนนําการเรียนรู
ดวยตนเองใฝเรียนรูสิ่ง
ใหมอยางเปดกวาง 
กระตุนดวยคําถามและ
ปญหาทาทายการ
เรียนรู 
10. สามารถนํา
นวัตกรรม มาใชในการ
บริหารจดัการช้ันเรียน 
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สมรรถนะหลัก สมรรถนะรอง
และยอย  (ถาม)ี 

คําอธิบายสมรรถนะ
รอง 

หรือยอย 

ตัวบงชี้ของ
สมรรถนะหลักและ

เกณฑ 
การผาน 

ตัวบงชี้ของสมรรถนะ
รองหรือยอยและ
เกณฑการผาน 

เนื้อหา 
(เขียนเปนขอๆ 

ประกอบดวยหัวขอและ
คําอธิบาย 
พอสังเขป) 

แนวการจัด
กิจกรรมการเรียนรู

เพ่ือใหเกิด
สมรรถนะ 

(รายละเอียดดาน
ทายตาราง)** 

สื่อและ/หรือ
แหลงเรียนรู 

วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

วิธีการสะทอนผล
กลับใหผูเรียน 
(ตามหลักการ
ประเมินผล

สะทอนผลและ
พัฒนา) 

11. สามารถกํากับ 
ดูแล และแกปญหาใน
ช้ันเรียน   
12. สามารถสรางเสริม
ความมีวินัยเชิงบวกใน
ช้ันเรียน 
13. สามารถวิเคราะห
สถานการณในช้ันเรียน  
ออกแบบ และนําไปใช
ในการบริหารจัดการช้ัน
เรียนท่ีมีประสิทธิภาพ 
การผานสมรรถนะตอง
ผานทุกตัวบงช้ีอยูใน
ระดับดี  
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วิชา วิทยาการจัดการเรียนรู  1 

รหัส คําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 

1022302 วางแผนและจัดการเรียนรูตามธรรมชาติของสาขาวิชาเอกท่ีสามารถพัฒนาผูเรียนใหมีปญญารูคิดและมีความเปนนวัตกร สรางแรงบันดาล
ใจผูเรียนใหเปนผูใฝเรียนรูและสรางนวัตกรรม สอดคลองกับบริบทและความแตกตางระหวางบุคคลของผูเรียน ผูเรียนท่ีมีความตองการ
จําเปนพิเศษ  จัดกิจกรรมและสรางบรรยากาศการเรียนรูใหผูเรียนมีความสุขในการเรียนตระหนักถึงสุขภาวะของผูเรียน โดยใชการ
จัดการเรียนรูท่ีบูรณาการเนื้อหาและภาษา การจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ การจัดการเรียนรูท่ีบูรณาการสื่อและแหลงเรียนรูในชุมชน
ทอง ถ่ิน สื่ อ เทคโนโลยีดิจิ ทัล  กระบวนการสร างสรรคนวัตกรรมการจัดการ เรียนรู   การพัฒนาผู เ รี ยนดวยการชี้ แนะ   
การออกแบบและเขียนแผนการจัดการเรียนรูท่ีบูรณาการเนื้อหาและภาษาในการจัดการเรียนรูท่ีเหมาะสมกับธรรมชาติของสาขาวิชาเอก  
ฝกปฏิบัติการสอนแบบจุลภาค ทดลองจัดการเรียนรูในสถานศึกษาท่ีมีบริบทแตกตางกัน เพ่ือใหมีความสามารถในการออกแบบการเรียนรู 
มีทักษะในการจัดการเรียนรู และใชการสะทอนคิดไปประยุกตใชในการพัฒนาตนเองในการเปนครูท่ีดี มีความรอบรู และทันสมัยตอความ
เปลี่ยนแปลง 
 

3(2-2-5) 

สมรรถนะหลัก สมรรถนะรอง
และยอย  (ถาม)ี 

คําอธิบายสมรรถนะ
รอง 

หรือยอย 

ตัวบงชี้ของ
สมรรถนะหลักและ

เกณฑ 
การผาน 

ตัวบงชี้ของสมรรถนะ
รองหรือยอยและ
เกณฑการผาน 

เนื้อหา 
(เขียนเปนขอๆ 

ประกอบดวยหัวขอและ
คําอธิบาย 
พอสังเขป) 

แนวการจัด
กิจกรรมการเรียนรู

เพ่ือใหเกิด
สมรรถนะ 

(รายละเอียดดาน
ทายตาราง)** 

สื่อและ/หรือ
แหลงเรียนรู 

วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

วิธีการสะทอน
ผลกลับให

ผูเรียน 
(ตามหลักการ
ประเมินผล

สะทอนผลและ
พัฒนา) 

สมรรถนะหลัก
ท่ี1 
มีความรูและ
ประสบการณ
วิชาชีพ 
 

สมรรถนะรองท่ี 
1.3  
บูรณาการความรู 
เน้ือหาวิชา 
หลักสตูร ศาสตร
การสอน และ

1. เขียนแผนการ
จัดการเรียนรูบูรณา
การการเรียนรู
แบบเรียนรวมท่ีมี
คุณภาพได 
2. เขียนแผนการ

1. สามารถ
ออกแบบกระบวน 
การจัดการเรยีนรูท่ี
หลากหลายเพ่ือ
พัฒนาคุณภาพ
ผูเรยีน 

1. สามารถออกแบบ
และบูรณาการ 
การเรยีนรูแบบเรียน
รวมได 
2. สามารถบูรณาการ
สาระการเรียนรู ท้ัง

1. การออกแบบการ
จัดการเรียนรูแบบบูรณา
การ 
2. การใชสื่อและ
เทคโนโลย ี
3. การจัดการเรียนรู

เลอืกใช
กระบวนการเรียนรู
ดังน้ี 
1. การเรียนรูเชิงรุก 
2.การเรียนรูโดยใช
วิจัยเปนฐาน 

- กรณีศึกษา 
- โรงเรียน 
-ครูผูสอนใน
สถานศึกษา/ครู
ภูมิปญญา/ครู
ตนแบบใน

1. ประเมินจาก
การมีสวนรวมใน
กิจกรรมในช้ัน
เรียน 
2. ประเมินจาก
การนําเสนอ

- รายงาน
ความกาวหนา
รายบุคคลในแต
ละครั้งท่ีจดั
กิจกรรมดวย
การพูดคุย  
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สมรรถนะหลัก สมรรถนะรอง
และยอย  (ถาม)ี 

คําอธิบายสมรรถนะ
รอง 

หรือยอย 

ตัวบงชี้ของ
สมรรถนะหลักและ

เกณฑ 
การผาน 

ตัวบงชี้ของสมรรถนะ
รองหรือยอยและ
เกณฑการผาน 

เนื้อหา 
(เขียนเปนขอๆ 

ประกอบดวยหัวขอและ
คําอธิบาย 
พอสังเขป) 

แนวการจัด
กิจกรรมการเรียนรู

เพ่ือใหเกิด
สมรรถนะ 

(รายละเอียดดาน
ทายตาราง)** 

สื่อและ/หรือ
แหลงเรียนรู 

วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

วิธีการสะทอน
ผลกลับให

ผูเรียน 
(ตามหลักการ
ประเมินผล

สะทอนผลและ
พัฒนา) 

 
 
 
สมรรถนะหลัก
ท่ี2 
สามารถปฏิบัติ
หนาท่ีคร ู
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สมรรถนะหลัก
ท่ี 3 
มีความ 
สามารถใน 

เทคโนโลยีดิจิทัลใน
การจัด 
การเรยีนรู 
สมรรถนะรองท่ี 
2.3  
สงเสริม 
การเรยีนรู เอาใจใส 
และยอมรับความ
แตกตางของผูเรยีน
แตละบุคคล 
สมรรถนะรองท่ี 
2.5  
พัฒนาตนเองใหมี
ความรอบรู 
ทันสมัยและทันตอ
การเปลีย่นแปลง 
สมรรถนะรองท่ี  
สมรรถนะรองท่ี 
3.2  
วางแผนและจดัการ
เรียนรูท่ีสามารถ

จัดการเรียนรูแบบ
บูรณาการได 
3.ใชและสรางสื่อการ
เรียนรู เทคโนโลยี
สารสนเทศในการ
จัดการเรียนรูได 
4.  ออกแบบ
เครื่องมือประเมิน
การเรยีนรูท่ี
สอดคลองกับความ
แตกตางของผูเรยีน
และบริบทเน้ือ 
กิจกรรมการเรียนรู 
5. สามารถ 
แสดงออกถึงการ
ยอมรับความ
แตกตางของผูเรยีน
แตละบุคคล 
และสามารถจัด
กิจกรรมและสราง
บรรยากาศการ

2.สามารถบริหาร
จัดการช้ันเรียนได
อยางมีคุณภาพ 
3. สามารถจดัการ 
ช้ันเรียนใหเปนช้ัน
เรียนท่ีมีความสุข
และปลอดภัย 
 
การผานสมรรถนะ
ตองผานตัวบงช้ีอยู
ในระดับด ี

ภายในและระหวาง
กลุมสาระการเรียนรู 
3.สามารถเลือก 
ประยุกต และใชสื่อการ
เรียนรู เทคโนโลยี
สารสนเทศ พัฒนา 
และ สรางสื่อท่ีสงเสรมิ
การเรยีนรูของผูเรียน 
4.สามารถประเมินผล 
สะทอนผลเพ่ือ
พัฒนาการเรียนรูของ
ผูเรยีนใหมี
ประสิทธิภาพ 
5.  สามารถจัด
บรรยากาศการเรียนรูท่ี
เสรมิสรางผูเรียนใน
ดานการแสดงออก
อยางสรางสรรค 
ปฏิสัมพันธเชิงบวก 
6. สามารถสราง
แรงจูงใจ/แรงบันดาลใจ

สําหรับเด็กท่ีมีความ
ตองการพิเศษ 
4.เทคนิคการสรางแรง
บันดาลใจใหกับผูเรยีน 
5.การประเมินตามสภาพ
จริงและเทคนิคการ
ประเมินการเรียนรูในช้ัน
เรียน 
6. หลักการแนวคิด 
ทฤษฎีการบริหารจัดการ
ช้ันเรียน 
7. นวัตกรรมในการ
บริหารจดัการช้ันเรียน
รวมสมัย 
 
 
 
 
 
 
 

3. การเรียนรูแบบ
รวมมือ 
4. การเรียนรูแบบ
รวมแรงรวมใจ 
5. การเรียนรูแบบ
เนนประสบการณ  
6. การเรียนรูท่ี
บูรณาการภาษา
และเน้ือหาในการ
สอน 
7.การเรียนรูแนว
จิตตปญญาศึกษา 
8. การศึกษา
บทเรียน 
9. การสะทอนผล 

ชุมชน 
- ชุมชน 
- สถานการณ
จริง 
- คลิปวิดีโอ 
 

ผลงาน 
3. ประเมินจาก
ผลงานการ
ออกแบบ
แผนการจดัการ
เรียนรู 
4. ประเมินจาก
กระบวน 
การทํางานและ
ผลสําเร็จของ
งานท่ีแสดงให
เห็นถึงความ
รับผิดชอบและ
การทํางานเปน
ทีม 
5. ประเมินจาก
รายงานและการ
นําเสนอ
การศึกษาสังเกต
ผูเรยีนเปน
รายบุคคล 

บันทึกแจงผล
การประเมินใน
แตละระยะ 
-การสะทอนผล
การรวมกิจกรรม 
- ใหคําปรึกษา 
แนะนํา 
ชวยเหลือ 
- ใหเพ่ือนชวย
เพ่ือน 
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สมรรถนะหลัก สมรรถนะรอง
และยอย  (ถาม)ี 

คําอธิบายสมรรถนะ
รอง 

หรือยอย 

ตัวบงชี้ของ
สมรรถนะหลักและ

เกณฑ 
การผาน 

ตัวบงชี้ของสมรรถนะ
รองหรือยอยและ
เกณฑการผาน 

เนื้อหา 
(เขียนเปนขอๆ 

ประกอบดวยหัวขอและ
คําอธิบาย 
พอสังเขป) 

แนวการจัด
กิจกรรมการเรียนรู

เพ่ือใหเกิด
สมรรถนะ 

(รายละเอียดดาน
ทายตาราง)** 

สื่อและ/หรือ
แหลงเรียนรู 

วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

วิธีการสะทอน
ผลกลับให

ผูเรียน 
(ตามหลักการ
ประเมินผล

สะทอนผลและ
พัฒนา) 

การจัด 
การเรยีนรู 

พัฒนาผูเรียนใหมี
ปญญา 
รูคิดและมีความ
เปนนวัตกร 
สมรรถนะรองท่ี3.4 
จัดกิจกรรมและ
สรางบรรยากาศ
การเรยีนรูใหผูเรียน 
มีความสุขใน 
การเรยีนโดย
ตระหนักถึงสุข
ภาวะของผูเรียน 
 

เรียนรูใหผูเรียน 
มีความสุข 

ใหผูเรียนนําการเรียนรู
ดวยตนเองใฝเรียนรูสิ่ง
ใหมอยางเปดกวาง 
กระตุนดวยคําถามและ
ปญหาทาทายการ
เรียนรู 
7. สามารถนํา
นวัตกรรม มาใชในการ
บริหารจดัการช้ันเรียน 
8. สามารถกํากับ ดูแล 
และแกปญหาในช้ัน
เรียน   
9. สามารถสรางเสรมิ
ความมีวินัยเชิงบวกใน
ช้ันเรียน 
10. สามารถวิเคราะห
สถานการณในช้ันเรียน  
ออกแบบ และนําไปใช
ในการบริหารจัดการช้ัน
เรียนท่ีมีประสิทธิภาพ 
การผานสมรรถนะตอง
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สมรรถนะหลัก สมรรถนะรอง
และยอย  (ถาม)ี 

คําอธิบายสมรรถนะ
รอง 

หรือยอย 

ตัวบงชี้ของ
สมรรถนะหลักและ

เกณฑ 
การผาน 

ตัวบงชี้ของสมรรถนะ
รองหรือยอยและ
เกณฑการผาน 

เนื้อหา 
(เขียนเปนขอๆ 

ประกอบดวยหัวขอและ
คําอธิบาย 
พอสังเขป) 

แนวการจัด
กิจกรรมการเรียนรู

เพ่ือใหเกิด
สมรรถนะ 

(รายละเอียดดาน
ทายตาราง)** 

สื่อและ/หรือ
แหลงเรียนรู 

วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

วิธีการสะทอน
ผลกลับให

ผูเรียน 
(ตามหลักการ
ประเมินผล

สะทอนผลและ
พัฒนา) 

ผานทุกตัวบงช้ีอยูใน
ระดับด ี
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วิชา การวัดและประเมินผลการเรียนรู 

รหัส คําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 

1042101 วัดและประเมินผลการเรียนรูตามสภาพจริงดวยวิธีการท่ีเหมาะสมและสอดคลองกับลักษณะของสาระสําคัญในเรื่องท่ีประเมิน บริบทและ
ความแตกตางระหวางบุคคลของผูเรียน ผูเรียนท่ีมีความตองการจําเปนพิเศษ สะทอนผลการประเมินเพ่ือพัฒนาการของผูเรียนและพัฒนา
คุณภาพการจัดการเรียนรู  โดยใชหลักการ แนวคิด ทฤษฎีการวัดและประเมินผล การประเมินตามสภาพจริง การออกแบบและสราง
เครื่องมือวัดและประเมินผล  การใหขอมูลปอนกลับท่ีสงเสริมการเรียนรูของผูเรียน แนวทางการใชผลการวัดและประเมินผลผูเรียนใน
ปรับปรุงพัฒนาการเรียนรูของผูเรียน เพ่ือใหสามารถวัดและประเมินผลเพ่ือพัฒนาผูเรียนอยางเหมาะสมและสรางสรรค และใชการ
สะทอนคิดไปประยุกตใชในการพัฒนาตนเองในการเปนครูท่ีดี มีความรอบรู และทันสมัยตอความเปลี่ยนแปลง 

3(2-2-5) 

 

สมรรถนะหลัก สมรรถนะรอง
และยอย  (ถาม)ี 

คําอธิบายสมรรถนะ
รอง 

หรือยอย 

ตัวบงชี้ของ
สมรรถนะหลักและ

เกณฑ 
การผาน 

ตัวบงชี้ของสมรรถนะ
รองหรือยอยและ
เกณฑการผาน 

เนื้อหา 
(เขียนเปนขอๆ 

ประกอบดวยหัวขอและ
คําอธิบาย 
พอสังเขป) 

แนวการจัด
กิจกรรมการเรียนรู

เพ่ือใหเกิด
สมรรถนะ 

(รายละเอียดดาน
ทายตาราง)** 

สื่อและ/หรือ
แหลงเรียนรู 

วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

วิธีการสะทอนผล
กลับใหผูเรียน 
(ตามหลักการ
ประเมินผล

สะทอนผลและ
พัฒนา) 

สมรรถนะหลัก
ท่ี1 
มีความรูและ
ประสบการณ
วิชาชีพ 
 
 
 
 
 

สมรรถนะรองท่ี 
1.4  
ใชความรู 
การวัดประเมินผล 
การเรยีนรู และ
การวิจัยเพ่ือ
แกปญหาและ
พัฒนาผูเรียน 
 
 

1. อธิบาย วิเคราะห
หลักการ แนวคิด 
ทฤษฎี การวัดผล 
ประเมินผล  
สะทอนผล เพ่ือ
พัฒนาผูเรียนและ
การจัดการเรยีนรู 
 
 
 

1.รูและเขาใจ
เก่ียวกับหลักการ 
แนวคิด ทฤษฎี  
การวัดผล 
ประเมินผล สะทอน
ผล  เพ่ือพัฒนา
ผูเรยีนและการ
จัดการเรียนรู 
 
 

1. วิเคราะหหลักการ 
แนวคิด ทฤษฎี  
การวัดผล ประเมินผล 
สะทอนผล เพ่ือพัฒนา
ผูเรยีนและการจดั 
การเรยีนรู 
2. สามารถออกแบบ 
กําหนดเกณฑและสราง
เครื่องมือการวัดและ
ประเมินผลท่ีชัดเจน 

1. ความรูเบ้ืองตน
เก่ียวกับหลักการวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู 
2. พฤติกรรมทางการ
ศึกษา 
3. เทคนิคและเครื่องมือ
วัดผลการเรียนรู 
 
 
 

- ศึกษากรณี
ตัวอยาง 
- กําหนดแนว
ปฏิบัติในการวาง
แผนการจดัการ
เรียนรูและการ
ปฏิบัติหนาท่ีครู
อยางเหมาะสม 
 
 

- สื่อบุคคล 
- โรงเรียน 
- ชุมชน 
- สถานการณ
จริง 
- คลิปวิดีโอ 
- หนังสือ ตํารา 
เก่ียวกับการวัด
และประเมินผล 

- ความสนใจ
และความ
มุงมั่นในการ
ปฏิบัติงาน 
- ผลการ
วิเคราะห
กรณีศึกษา 
- ตรวจผลงาน 
 
 

- รายงาน
ความกาวหนา
รายบุคคลในแต
ละครั้งท่ีจดั
กิจกรรมดวยการ
พูดคุย  บันทึก
แจงผลการ
ประเมินในแตละ
ระยะ 
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สมรรถนะหลัก สมรรถนะรอง
และยอย  (ถาม)ี 

คําอธิบายสมรรถนะ
รอง 

หรือยอย 

ตัวบงชี้ของ
สมรรถนะหลักและ

เกณฑ 
การผาน 

ตัวบงชี้ของสมรรถนะ
รองหรือยอยและ
เกณฑการผาน 

เนื้อหา 
(เขียนเปนขอๆ 

ประกอบดวยหัวขอและ
คําอธิบาย 
พอสังเขป) 

แนวการจัด
กิจกรรมการเรียนรู

เพ่ือใหเกิด
สมรรถนะ 

(รายละเอียดดาน
ทายตาราง)** 

สื่อและ/หรือ
แหลงเรียนรู 

วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

วิธีการสะทอนผล
กลับใหผูเรียน 
(ตามหลักการ
ประเมินผล

สะทอนผลและ
พัฒนา) 

สมรรถนะหลัก
ท่ี2 
สามารถปฏิบัติ
หนาท่ีคร ู

สมรรถนะรองท่ี 
2.3  
สงเสริม 
การเรยีนรู เอาใจ
ใส และยอมรับ
ความแตกตางของ
ผูเรยีนแตละ
บุคคล 
สมรรถนะรองท่ี 
2.5 
พัฒนาตนเองใหมี
ความรอบรู 
ทันสมัยและทัน
ตอการ
เปลี่ยนแปลง 

2. สามารถออกแบบ 
กําหนดเกณฑและ
สรางเครื่องมือการวัด
และประเมินผลท่ี
ชัดเจน สอดคลองกับ
พัฒนาการของ
ผูเรยีนและดําเนิน 
การวัด และ
ประเมินผล เพ่ือ
พัฒนาการเรียนรูของ
ผูเรยีน 
3. สามารถวิเคราะห
ขอมูล สรุปผลการ
ประเมิน และให
ขอมูลปอนกลับเพ่ือ
ปรับปรุงและ
พัฒนาการเรียนรูของ
ตามศักยภาพของ
ผูเรยีน 

2 ออกแบบและ
ดําเนินการวัดและ
ประเมินผลการ
เรียนรูของผูเรียน 
3. ใชผลการวัดและ
ประเมินผลผูเรียนมา
ปรับปรุงและ
พัฒนาการเรียนรูท่ี
สอดคลองกับ
ศักยภาพของผูเรยีน 
 
การผานสมรรถนะ
ตองผานทุกตัวบงช้ี
อยูในระดับด ี
 

สอดคลองกับ
พัฒนาการของผูเรียน 
3. สามารถวัด และ
ประเมินผล ตามสภาพ
จริงของผูเรียนท้ังแบบ
กลุมและรายบุคคลโดย
ใชเครื่องมือและวิธีการ
ท่ีเหมาะสมและ
หลากหลาย 
4. สามารถวิเคราะห
ขอมลู สรุปผล 
การประเมิน และให
ขอมูลปอนกลับท่ีมี
รายละเอียดของ
ขอบกพรองและการ
ปรับปรุงการเรียนรูของ
ผูเรยีน 
5. สามารถใชผลการวัด
และประเมินผลผูเรียน
มาปรับปรุงและ
พัฒนาการเรียนรูของ
ผูเรยีนเปนรายบุคคล 

4. การประเมินผลการ
เรียนรูตามสภาพจริงการ
ประเมินภาคปฏิบัติ  
และการประเมินผลแบบ
ยอยและแบบรวม 
5.การตรวจสอบคณุภาพ
เครื่องมือ 
6. สถิติในการวิเคราะห
ขอมูลเพ่ือการวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู 
7. การตัดสินผลการเรียน 

- คนควาตัวอยาง
การออกแบบการ
เรียนรูท่ีดีและมี
ประสิทธิภาพ 
- จัดการเรยีนแบบ
ใฝรู 
- ใหสังเกตการ
จัดการเรียนการ
สอนในช้ันเรียน 
- ออกแบบการ
จัดการเรียนรู 
- จัดทําแผนการ
จัดการเรียนรู 
- ฝกปฏิบัติการสอน
ในหองเรียน 
- วิเคราะห
กรณีศึกษา 
- สรุปองคความรู
เปนแผนผังความคิด 
- แบงกลุมทํา
กิจกรรม 
- คนควาขอมูลจาก

- สังเกต
พฤติกรรมการ
ทํางาน 
-ตรวจผลงาน 
- สังเกต
พฤติกรรมการ
ทํางานกลุม 
- ประเมินจาก
การรายงาน 
- ประเมินจาก
รายงานและ
ความสามารถ
ในการนําเสนอ
ผลงาน 

-การสะทอนผล
การรวมกิจกรรม 
- ใหคําปรึกษา 
ช้ีแนะและให
ขอมูลเพ่ือการ
พัฒนา 
 - ใหเพ่ือนชวย
เพ่ือน 
- จัดกิจกรรมเสริม 
เชน เรียนรู
เพ่ิมเตมิจากครู
ตนแบบ /ครดู ี
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สมรรถนะหลัก สมรรถนะรอง
และยอย  (ถาม)ี 

คําอธิบายสมรรถนะ
รอง 

หรือยอย 

ตัวบงชี้ของ
สมรรถนะหลักและ

เกณฑ 
การผาน 

ตัวบงชี้ของสมรรถนะ
รองหรือยอยและ
เกณฑการผาน 

เนื้อหา 
(เขียนเปนขอๆ 

ประกอบดวยหัวขอและ
คําอธิบาย 
พอสังเขป) 

แนวการจัด
กิจกรรมการเรียนรู

เพ่ือใหเกิด
สมรรถนะ 

(รายละเอียดดาน
ทายตาราง)** 

สื่อและ/หรือ
แหลงเรียนรู 

วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

วิธีการสะทอนผล
กลับใหผูเรียน 
(ตามหลักการ
ประเมินผล

สะทอนผลและ
พัฒนา) 

การผานสมรรถนะตอง
ผานทุกตัวบงช้ีอยูใน
ระดับด ี

วารสาร  ตําราและ
อินเตอรเน็ต 
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วิชา นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการส่ือสารการศึกษาและการเรียนรู 

รหัส คําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 

1032201 ประยุกตใชเทคโนโลยีดิจิทัลในการออกแบบการจัดการเรียนรูตามธรรมชาติของสาขาวิชาเอกเพ่ือพัฒนาผูเรียนใหมีปญญารูคิดและมี
ความเปนนวัตกร ท่ีสอดคลองกับบริบทและความแตกตางระหวางบุคคลของผูเรียน ผูเรียนท่ีมีความตองการจําเปนพิเศษ โดยการ
วิเคราะหหลักการ แนวคิด ทฤษฎีท่ีเก่ียวของกับนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสื่อสารการศึกษาและการเรียนรู กฎหมายท่ี
เก่ียวของ จรรยาบรรณในการใชเทคโนโลยีดิจิทัล  เพ่ือใหสามารถเลือก และประยุกตใชนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการ
สื่อสารการศึกษาและการจัดการเรียนรูไดอยางเหมาะสมมีประสิทธิภาพ และไมละเมิดทรัพยสินทางปญญาและใชการสะทอนคิดไป
ประยุกตใชในการพัฒนาตนเองในการเปนครูท่ีดี มีความรอบรู และทันสมัยตอความเปลี่ยนแปลง 

3(2-2-5) 

 

สมรรถนะหลัก สมรรถนะรอง
และยอย  (ถาม)ี 

คําอธิบายสมรรถนะ
รอง 

หรือยอย 

ตัวบงชี้ของ
สมรรถนะหลักและ

เกณฑ 
การผาน 

ตัวบงชี้ของสมรรถนะ
รองหรือยอยและ
เกณฑการผาน 

เนื้อหา 
(เขียนเปนขอๆ 

ประกอบดวยหัวขอและ
คําอธิบาย 
พอสังเขป) 

แนวการจัด
กิจกรรมการเรียนรู

เพ่ือใหเกิด
สมรรถนะ 

(รายละเอียดดาน
ทายตาราง)** 

สื่อและ/หรือ
แหลงเรียนรู 

วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

วิธีการสะทอนผล
กลับใหผูเรียน 
(ตามหลักการ
ประเมินผล

สะทอนผลและ
พัฒนา) 

สมรรถนะหลัก
ท่ี1 
มีความรูและ
ประสบการณ
วิชาชีพ 
 
 
 
 

สมรรถนะรองท่ี 
1.3  
บูรณาการความรู 
เน้ือหาวิชา 
หลักสตูร ศาสตร
การสอน และ
เทคโนโลยีดิจิทัล
ในการจัดการ
เรียนรู 

1. สามารถวิเคราะห
เน้ือหา จุดประสงค
การเรยีนรู ผูเรียน
องคประกอบอ่ืนๆ 
เพ่ือนํามาออกแบบ 
พัฒนา และประเมิน 
นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีเพ่ือพัฒนา
กระบวนการเรียนรู

1. สามารถ
วิเคราะห ออกแบบ
พัฒนา ประเมิน 
บูรณาการและ
เลือกใชนวัตกรรม
และเทคโนโลยีเพ่ือ
พัฒนาผูเรียนได
อยางเหมาะสมและ
มีประสิทธิภาพอยู

1. วิเคราะหหลักการ 
ทฤษฎีนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีเพ่ือพัฒนา
ผูเรยีนอยูในเกณฑด ี
2. สามารถอธิบายการ
ทํางานของระบบดิจิทัล 
เพ่ือเช่ือมโยงสูการ
ปฏิบัติงาน และ
กระบวนการจดั

1. หลักการ ทฤษฎีท่ี
เก่ียวของกับนวัตกรรม
และเทคโนโลยีเพ่ือพัฒนา
กระบวนการเรียนรูและ
ผูเรยีน (ศึกษาหลักการ 
ทฤษฎีท่ีเก่ียวของกับ
นวัตกรรมและเทคโนโลยี 
ความหมาย พัฒนาการ
ของเทคโนโลยี 

ดําเนินการจัดการ
เรียนการสอนดวย 
1.การเรียนรูโดยใช
โครงงานเปนฐาน 
(Project – based 
learning) 
2.การเรียนรูโดยใช
วิจัยเปนฐาน 
(Research-based 

- หองเรียนและ
หองปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร 
- สถานศึกษา 
(โรงเรียน) 
- คลิปวิดีโอ
นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีตางๆ 
 

1. การวัด
ผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน
ดวยการสอบ 
(มีการทดสอบ 
Pretest/ 
Posttest)  
 
 

- ผลการนําไป
ทดลองในใชใน
สถานศึกษา 
-ผลจากการ
ประเมิน
กระบวนการ
ออกแบบ พัฒนา
ทดลองใชเพ่ือ
นํามาปรับปรุง
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สมรรถนะหลัก สมรรถนะรอง
และยอย  (ถาม)ี 

คําอธิบายสมรรถนะ
รอง 

หรือยอย 

ตัวบงชี้ของ
สมรรถนะหลักและ

เกณฑ 
การผาน 

ตัวบงชี้ของสมรรถนะ
รองหรือยอยและ
เกณฑการผาน 

เนื้อหา 
(เขียนเปนขอๆ 

ประกอบดวยหัวขอและ
คําอธิบาย 
พอสังเขป) 

แนวการจัด
กิจกรรมการเรียนรู

เพ่ือใหเกิด
สมรรถนะ 

(รายละเอียดดาน
ทายตาราง)** 

สื่อและ/หรือ
แหลงเรียนรู 

วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

วิธีการสะทอนผล
กลับใหผูเรียน 
(ตามหลักการ
ประเมินผล

สะทอนผลและ
พัฒนา) 

 
สมรรถนะหลัก
ท่ี2 
สามารถปฏิบัติ
หนาท่ีคร ู
 
 
 
 
สมรรถนะหลัก
ท่ี 3  
มีความ 
สามารถใน 
การจัดการ
เรียนรู 

 
สมรรถนะรองท่ี 
2.5  
พัฒนาตนเองใหมี
ความรอบรู 
ทันสมัยและทัน
ตอการ
เปลี่ยนแปลง 
 
สมรรถนะรองท่ี 
3.5 
วิจัย สราง
นวัตกรรม และ
ประยุกตใช
เทคโนโลยีดิจิทัล 
ใหเกิดประโยชน
ตอการเรียนรูของ
ผูเรยีน 

และผูเรียน 
2. สามารถเลือกใช
นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีท่ีมีอยู
อยากหลาก หลายมา
พัฒนากระบวนการ
เรียนรูและผูเรียนได 
4.สามารถนํา
นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีเพ่ือพัฒนา
กระบวนการเรียนรู
และผูเรียนไปใช
พรอมท้ังบูรณาการ
กับวิชาอ่ืนๆไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 
5.มีจรรยาบรรณทีดี
โดยตระหนัก และ
คํานึงถึงผลกระทบ 
การละเมิดลิขสิทธ์ิ 
และสิทธิของผูอ่ืน
ดานนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีเพ่ือพัฒนา

ในเกณฑด ี
2. สามารถ
ประยุกตใช
นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีเพ่ือ
พัฒนากระบวนการ
เรียนรูและผูเรียน
อยูในเกณฑด ี
3. สามารถประเมิน
และปรับปรุง
กระบวนการทาง
นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีเพ่ือ
พัฒนาการเรียนรู
และผูเรียนอยูใน
เกณฑด ี
 
การผานสมรรถนะ
ตองผานทุกตัวบงช้ี
อยูในระดับด ี
 

การศึกษาอยูในเกณฑด ี
3. สามารถสืบคนขอมลู 
ประมวลผลขอมูลอยูใน
เกณฑด ี
4. สามารถอธิบายและ
ใชเทคโนโลยดีิจิทัลเพ่ือ
ความมั่นคงปลอดภัย
อยูในเกณฑด ี
5. มีจรรยาบรรณใน
การใชเทคโนโลยีดิจิทัล 
และตระหนัก และ
ผลกระทบตอการการ
ละเมิดลิขสิทธ์ิ และ
สิทธิของผูอ่ืนอยูใน
เกณฑด ี
 
การผานสมรรถนะตอง
ผานทุกตัวบงช้ีอยูใน
ระดับด ี
 

กระบวนการของ
เทคโนโลยี ผลกระทบของ
เทคโนโลยี เปนตน) 
2. การออกแบบ การ
พัฒนา การประเมิน
นวัตกรรมและเทคโนโลยี
เพ่ือพัฒนากระบวนการ
เรียนรูและผูเรียน (ศึกษา
กระบวนการออกแบบ 
พัฒนา และการประเมิน
อยางเปนระบบ เชน 
ADDIE Model หรือ การ
นํา Blooms ‘ 
Taxonomy) เปนตน 
3.ทฤษฎีการเรียนเรียนรู
และจิตวิทยาท่ีเก่ียวของ
(ศึกษาทฤษฏีและ
จิตวิทยาท่ีเก่ียวของกับ
การจัดการเรยีนรู การ
ออกแบบและพัฒนา
นวัตกรรมและเทคโนโลยี 
เชน แนวคิดตามกลุม 

learning) 
 
3.การเรียนรูโดยใช
กรณีศึกษาเปนฐาน 
(Case – based 
learning) 
 
4.การเรียนรูแบบใช
ชุมชนเปนฐาน 
(Community – 
based learning) 

- ครูผูสอน 
- นักเรียน 
- แหลงขอมูล
บนเครือขาย
อินเทอรเน็ต 
เชน งานวิจัย 
ขาว เปนตน 

2. การประเมิน
โครงการ/ วิจัย
นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีเพ่ือ
พัฒนา
กระบวนการ
เรียนรูและ
ผูเรยีน 
 
3. การ
วิเคราะหการ
นําไปใช
ประโยชนกับ
สถานศึกษา
และการรับรอง
จาก
สถานศึกษาถึง
ประสิทธิภาพ
ของนวัตกรรม
และเทคโนโลยี
เพ่ือพัฒนา
กระบวนการ

กระบวนการ 
- การเขียน
รายงานและคูมือ
การใชนวัตกรรม
และเทคโนโลยี
เพ่ือพัฒนา
กระบวนการ
เรียนรูและผูเรียน 
- มีการขยายผล
ไปยังสถานศึกษา
อ่ืนๆพรอมท้ัง
เอกสารการ
นําไปใชประโยชน
จากผูบรหิาร
สถานศึกษา 
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สมรรถนะหลัก สมรรถนะรอง
และยอย  (ถาม)ี 

คําอธิบายสมรรถนะ
รอง 

หรือยอย 

ตัวบงชี้ของ
สมรรถนะหลักและ

เกณฑ 
การผาน 

ตัวบงชี้ของสมรรถนะ
รองหรือยอยและ
เกณฑการผาน 

เนื้อหา 
(เขียนเปนขอๆ 

ประกอบดวยหัวขอและ
คําอธิบาย 
พอสังเขป) 

แนวการจัด
กิจกรรมการเรียนรู

เพ่ือใหเกิด
สมรรถนะ 

(รายละเอียดดาน
ทายตาราง)** 

สื่อและ/หรือ
แหลงเรียนรู 

วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

วิธีการสะทอนผล
กลับใหผูเรียน 
(ตามหลักการ
ประเมินผล

สะทอนผลและ
พัฒนา) 

กระบวนการเรียนรู
และผูเรียน 

Behaviorism, 
Cognitivism, 
Constructivism 
แรงจูงใจ การรูคิด ลีลา
การเรยีนรู แบบการคิด 
บุคลิกภาพ การกํากับการ
เรียนรูดวยตนเอง 
Metacognition เปนตน) 
4. วิธีสอนและการจัดการ
เรียนรู(ศึกษาวิธีสอน/
กระบวนการจดัการเรียนรู
เชิงรุกแบบ ตางๆ เชน 
การเรยีนรูโดยใชสมอง
เปนฐาน (Brain - based 
learning) การเรียนรูโดย
ใชปญหาเปนฐาน 
(Problem - based 
learning) การเรียนรูโดย
ใชโครงงานเปนฐาน 
(Project – based 
learning) การเรียนรูโดย
ใชวิจัยเปนฐาน 

เรียนรูและ
ผูเรยีน 
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สมรรถนะหลัก สมรรถนะรอง
และยอย  (ถาม)ี 

คําอธิบายสมรรถนะ
รอง 

หรือยอย 

ตัวบงชี้ของ
สมรรถนะหลักและ

เกณฑ 
การผาน 

ตัวบงชี้ของสมรรถนะ
รองหรือยอยและ
เกณฑการผาน 

เนื้อหา 
(เขียนเปนขอๆ 

ประกอบดวยหัวขอและ
คําอธิบาย 
พอสังเขป) 

แนวการจัด
กิจกรรมการเรียนรู

เพ่ือใหเกิด
สมรรถนะ 

(รายละเอียดดาน
ทายตาราง)** 

สื่อและ/หรือ
แหลงเรียนรู 

วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

วิธีการสะทอนผล
กลับใหผูเรียน 
(ตามหลักการ
ประเมินผล

สะทอนผลและ
พัฒนา) 

(Research-based 
learning) การเรียนรูแบบ
สืบเสาะ (Enquiry-
based learning) การ
เรียนรูแบบรวมแรงรวมใจ 
(Collaborative 
learning) การเรียนรูโดย
ใชกรณีศึกษาเปนฐาน 
(Case – based 
learning) การเรียนรู
สถานการณเปนฐาน 
(Situation – based 
learning) การเรียนรูเชิง
ประสบการณเปนฐาน 
(Experiential –based 
learning) การเรียนรูแบบ
ใชชุมชนเปนฐาน 
(Community – based 
learning) การเรียนรูแบบ
สรางสรรคเปนฐาน 
(Creativity –based 
learning) การเรียนรูแบบ
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สมรรถนะหลัก สมรรถนะรอง
และยอย  (ถาม)ี 

คําอธิบายสมรรถนะ
รอง 

หรือยอย 

ตัวบงชี้ของ
สมรรถนะหลักและ

เกณฑ 
การผาน 

ตัวบงชี้ของสมรรถนะ
รองหรือยอยและ
เกณฑการผาน 

เนื้อหา 
(เขียนเปนขอๆ 

ประกอบดวยหัวขอและ
คําอธิบาย 
พอสังเขป) 

แนวการจัด
กิจกรรมการเรียนรู

เพ่ือใหเกิด
สมรรถนะ 

(รายละเอียดดาน
ทายตาราง)** 

สื่อและ/หรือ
แหลงเรียนรู 

วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

วิธีการสะทอนผล
กลับใหผูเรียน 
(ตามหลักการ
ประเมินผล

สะทอนผลและ
พัฒนา) 

รวมมือ (Cooperative  
learning) การเรียนรูแบบ
ประสมประสาน 
(Blended  learning) 
5. การเลือกและ
ประยุกตใชนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีในการจดัการ
เรียนการสอน  
6. กฎหมายและ
จรรยาบรรณในการใช
เทคโนโลยีดิจิทัล 
7. การพัฒนาโครงงาน
นวัตกรรมและเทคโนโลยี
เพ่ือพัฒนากระบวนการ
เรียนรูและผูเรียน 
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วิชา การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู 

รหัส คําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 

1043101 วิจัย แกปญหาเพ่ือพัฒนาผูเรียน สรางนวัตกรรมเพ่ือพัฒนาการเรียนรูของผูเรียนท่ีสอดคลองกับธรรมชาติของสาขาวิชาเอก บริบทความ
แตกตางหลากหลายของผูเรียน ผูเรียนท่ีมีความตองการพิเศษ โดยการศึกษา วิเคราะหสภาพปญหาและความตองการในการพัฒนาของ
ผูเรียนในชั้นเรียน ออกแบบการวิจัยโดยประยุกตใชหลักการ แนวคิด ทฤษฎีทางการวิจัย จรรยาบรรณของนักวิจัย การสรางและหา
คุณภาพเครื่องมือวิจัย ประยุกตใชเทคโนโลยีดิจิทัลในการสรางนวัตกรรมในการวิจัยเพ่ือแกปญหาและพัฒนาผูเรียน นวัตกรรมท่ี
สอดคลองกับบริบทของชุมชน เพ่ือใหสามารถนําผลการวิจัยไปใชในการพัฒนาการจัดการเรียนรู และพัฒนาผูเรียน และใชการสะทอนคิด
ไปประยุกตใชในการพัฒนาตนเองในการเปนครูท่ีดี  มีความรอบรู และทันสมัยตอความเปลี่ยนแปลง 

3(2-2-5) 

 

สมรรถนะหลัก สมรรถนะรอง
และยอย  (ถาม)ี 

คําอธิบายสมรรถนะ
รอง 

หรือยอย 

ตัวบงชี้ของ
สมรรถนะหลักและ

เกณฑ 
การผาน 

ตัวบงชี้ของสมรรถนะ
รองหรือยอยและ
เกณฑการผาน 

เนื้อหา 
(เขียนเปนขอๆ 

ประกอบดวยหัวขอและ
คําอธิบาย 
พอสังเขป) 

แนวการจัด
กิจกรรมการเรียนรู

เพ่ือใหเกิด
สมรรถนะ 

(รายละเอียดดาน
ทายตาราง)** 

สื่อและ/หรือ
แหลงเรียนรู 

วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

วิธีการสะทอนผล
กลับใหผูเรียน 
(ตามหลักการ
ประเมินผล

สะทอนผลและ
พัฒนา) 

สมรรถนะหลัก
ท่ี 1  
มีความรูและ
ประสบการณ
วิชาชีพ 
 
 
 
 
 

สมรรถนะรองท่ี 
1.4  
ใชความรูการวัด
ประเมินผลการ
เรียนรู และการ
วิจัยเพ่ือแกปญหา
และพัฒนาผูเรียน 
 
 
 

1. อธิบายมโนทัศน
เรื่องการวิจัยเพ่ือ
พัฒนาการเรียนรูของ
ผูเรยีน 
2. ออกแบบ
นวัตกรรมเพ่ือ
พัฒนาการเรียนรูของ
ผูเรยีน 
 
 

1. สามารถทําวิจัย
เพ่ือพัฒนาการเรียนรู
ของผูเรียน 
2. ใช
กระบวนการวิจยัใน
การสรางนวัตกรรม
เพ่ือพัฒนาการเรียนรู
และแกปญหาผูเรียน 
 
 

1.1 อธิบาย วิเคราะห
หลักการ แนวคิด 
ทฤษฎี ในการวิจัยและ
ออกแบบการวิจัย การ
สรางและหาคณุภาพ
เครื่องมือวิจัย และ
จรรยาบรรณนักวิจัย 
1.2 สามารถรวบรวม 
วิเคราะหขอมูลการ
เรียนรูของผูเรียน 

๑. หลักการ แนวคิด 
ทฤษฎี ในการวิจัย 
2. ออกแบบการวิจัย  
การสรางและหาคุณภาพ
เครื่องมือวิจัย 
3. สถิติ และการวิเคราะห
ขอมูล  
4. จรรยาบรรณนักวิจัย 
5. การเขียนรายงานการ
วิจัย 

- การเรียนรูเชิง
ประสบการณ 
- การศึกษาราย
กรณ ี
- การสะทอนผล 

- ฐานขอมูล
วิจัย 
- โรงเรียน 
- หนังสือ 
ตํารา เก่ียวกับ
การวิจัย 

- ความสนใจ
และความมุงมั่น
ในการ
ปฏิบัติงาน 
- ตรวจรายงาน
การวิจัย 
- สังเกต
พฤติกรรมการ
ทํางานกลุม 
 

- รายงาน
ความกาวหนา
รายบุคคลในแต
ละครั้งท่ีจดั
กิจกรรมดวยการ
พูดคุย  บันทึก
แจงผลการ
ประเมินในแตละ
ระยะ 
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สมรรถนะหลัก สมรรถนะรอง
และยอย  (ถาม)ี 

คําอธิบายสมรรถนะ
รอง 

หรือยอย 

ตัวบงชี้ของ
สมรรถนะหลักและ

เกณฑ 
การผาน 

ตัวบงชี้ของสมรรถนะ
รองหรือยอยและ
เกณฑการผาน 

เนื้อหา 
(เขียนเปนขอๆ 

ประกอบดวยหัวขอและ
คําอธิบาย 
พอสังเขป) 

แนวการจัด
กิจกรรมการเรียนรู

เพ่ือใหเกิด
สมรรถนะ 

(รายละเอียดดาน
ทายตาราง)** 

สื่อและ/หรือ
แหลงเรียนรู 

วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

วิธีการสะทอนผล
กลับใหผูเรียน 
(ตามหลักการ
ประเมินผล

สะทอนผลและ
พัฒนา) 

สมรรถนะหลัก
ท่ี 3 
มีความ 
สามารถใน 
การจัดการ
เรียนรู 

สมรรถนะรองท่ี 
3.5  
วิจัย สราง
นวัตกรรมและ
ประยุกตใช
เทคโนโลยีดิจิทัล 
ใหเกิดประโยชน
ตอการเรียนรูของ
ผูเรยีน 

3. ประยุกตใช
เทคโนโลยีดิจิทัล ให
เกิดประโยชนตอการ
เรียนรูของผูเรียน 

3. ประยุกตใช
เทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือ
พัฒนาการเรียนรูของ
ผูเรยีน 
 
การผานสมรรถนะ
ตองผานทุกตัวบงช้ี
อยูในระดับด ี
 

1.3 สามารถ วิเคราะห 
สังเคราะหแนวคิด 
นวัตกรรมเพ่ือ
พัฒนาการเรียนรู 
1.4 สามารถทําวิจัยเพ่ือ
แกปญหาและพัฒนา
ผูเรยีนรายกรณ ี
1.5 สามารถออกแบบ
วิจัยและสรางนวัตกรรม
ท่ีบูรณาการเทคโนโลยี
ดิจิทัลเพ่ือแกปญหา
และพัฒนาผูเรียนท่ี
เหมาะสมกับสาขา
วิชาเอก 
1.6 สามารถเขียน
รายงานการวิจยั 
1.7 มีจรรยาบรรณของ
นักวิจัย 
การผานสมรรถนะตอง
ผานทุกตัวบงช้ีอยูใน
ระดับด ี

- ประเมินจาก
การนําเสนอ
ผลงานการวิจัย 

-การสะทอนผล
การรวมกิจกรรม 
- ใหคําปรึกษา 
ช้ีแนะและให
ขอมูลเพ่ือการ
พัฒนา 
 - ใหเพ่ือนชวย
เพ่ือน 
- จัดกิจกรรม 
Research 
Conference 
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วิชา การบริหารการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา 

รหัส คําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 

1012202 บูรณาการองคความรูทางการบริหารการศึกษา   ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ในการทําความเขาใจ
บริบทการจัดการศึกษาของโรงเรียนแตละระดับการศึกษาและประเภทการศึกษา ออกแบบนวัตกรรมการดําเนินการเก่ียวกับงานประกัน
คุณภาพการศึกษาท่ีสอดคลองกับสถานศึกษาแตละระดับและประเภทการศึกษา ฝกปฏิบัติดําเนินการจัดกิจกรรมประเมินคุณภาพ
การศึกษาและการจัดการเรียนรู   โดยใชหลักการ แนวคิด ทฤษฎี แนวปฏิบัติเก่ียวกับการจัดการคุณภาพการศึกษาและกฎหมายท่ี
เก่ียวของ และใชการสะทอนคิดไปประยุกตใชในการพัฒนาตนเองในการเปนครูท่ีดี  มีความรอบรู และทันสมัยตอความเปลี่ยนแปลง 

3(2-2-5) 

 

สมรรถนะหลัก สมรรถนะรอง
และยอย  (ถาม)ี 

คําอธิบายสมรรถนะ
รอง 

หรือยอย 

ตัวบงชี้ของ
สมรรถนะหลักและ

เกณฑ 
การผาน 

ตัวบงชี้ของสมรรถนะ
รองหรือยอยและ
เกณฑการผาน 

เนื้อหา 
(เขียนเปนขอๆ 

ประกอบดวยหัวขอและ
คําอธิบาย 
พอสังเขป) 

แนวการจัด
กิจกรรมการเรียนรู

เพ่ือใหเกิด
สมรรถนะ 

(รายละเอียดดาน
ทายตาราง)** 

สื่อและ/หรือ
แหลงเรียนรู 

วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

วิธีการสะทอนผล
กลับใหผูเรียน 
(ตามหลักการ
ประเมินผล

สะทอนผลและ
พัฒนา) 

สมรรถนะหลัก
ท่ี 1 
มีความรูและ
ประสบการณ
วิชาชีพ 
 
 
 
 
 
 

สมรรถนะรองท่ี 
1.6  
ออกแบบ 
ดําเนินการ
เก่ียวกับงาน
ประกันคณุภาพ
การศึกษา 
 
 
 
 

1.สามารถวิเคราะห
หลักการการบริหาร
การศึกษา ระบบ
สารสนเทศเพ่ือใชใน
การบริหารจัดการ
คุณภาพของ
สถานศึกษาแตละ
ระดับการศึกษาและ
ประเภทการศึกษา 
2. สามารถออกแบบ
กระบวนการ

1.เลือกใชทฤษฎี 
หลักการ และ
กระบวนการบริหาร
ใหสอดคลองกับ
บริบทของแตละ
สถานศึกษาไดอยางมี
คุณภาพ 
 
 
 
 

1. วิเคราะหและ
เลือกใชทฤษฎี หลักการ
บริหารการศึกษาระบบ
สารสนเทศใหเหมาะสม
กับสถานศึกษา  
 
 
2.สามารถวางแผนและ
ออกแบบกิจกรรมท่ี
เก่ียวกับการดาํเนินการ
ประกันคณุภาพ

1 ทฤษฎี หลักการบริหาร
การศึกษา 
2.ระบบบริหารจดัการ
คุณภาพของสถานศึกษา 
3.ระบบสารสนเทศเพ่ือ
การบริหารจัดการใน
สถานศึกษา 
 
 
 
 

- ศึกษา สังเกต การ
การบริหารจัดการ
ในสถานศึกษา 
- ออกแบบการ
ประกันคณุภาพโดย
โดยใชโรงเรียนเปน
ฐาน 
 
 
 
 

- สื่อบุคคล 
- โรงเรียน 
- ชุมชน 
- สถานการณ
จริง 
 
 
 
 
 
 

1. ประเมิน
จากการมสีวน
รวมกิจกรรมใน
สถานศึกษา 
2. ประเมิน
จากการ
นําเสนอ
ผลงาน 
 
 
 

- รายงาน
ความกาวหนา
รายบุคคลในแต
ละครั้งท่ีจดั
กิจกรรมดวยการ
พูดคุย  บันทึก
แจงผลการ
ประเมินในแตละ
ระยะ 
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สมรรถนะหลัก สมรรถนะรอง
และยอย  (ถาม)ี 

คําอธิบายสมรรถนะ
รอง 

หรือยอย 

ตัวบงชี้ของ
สมรรถนะหลักและ

เกณฑ 
การผาน 

ตัวบงชี้ของสมรรถนะ
รองหรือยอยและ
เกณฑการผาน 

เนื้อหา 
(เขียนเปนขอๆ 

ประกอบดวยหัวขอและ
คําอธิบาย 
พอสังเขป) 

แนวการจัด
กิจกรรมการเรียนรู

เพ่ือใหเกิด
สมรรถนะ 

(รายละเอียดดาน
ทายตาราง)** 

สื่อและ/หรือ
แหลงเรียนรู 

วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

วิธีการสะทอนผล
กลับใหผูเรียน 
(ตามหลักการ
ประเมินผล

สะทอนผลและ
พัฒนา) 

สมรรถนะหลัก
ท่ี 2 
สามารถปฏิบัติ
หนาท่ีคร ู
 
 
 
 
 
 
สมรรถนะหลัก
ท่ี 4
ความสัมพันธ
กับผูปกครอง
และชุมชน 

สมรรถนะรองท่ี 
2.5  
พัฒนาตนเองใหมี
ความรอบรู 
ทันสมัยและทัน
ตอการ
เปลี่ยนแปลง 
 
 
 
สมรรถนะรองท่ี 
4.2  
สรางเครือขาย
ความรวมมือกับ
ผูปกครองและ
ชุมชนเพ่ือ
สนับสนุนการ
เรียนรูท่ีมีคุณภาพ
ของผูเรียน 

ดําเนินการเก่ียวกับ
งานประกันคุณภาพ
การศึกษาของ
สถานศึกษาแตละ
ระดับและประเภท
การศึกษา 
1.สามารถจัดการ
คุณภาพการจัด
กิจกรรมการเรียนรู
และพัฒนาคณุภาพ
การเรยีนรูอยาง
ตอเน่ือง และทันตอ
การเปลีย่นแปลง 
2.สามารถดําเนินการ
จัดกิจกรรมประเมิน
คุณภาพการจัด
กิจกรรมการเรียนรู
ได  
3.สามารถวิเคราะห
ขอมูล สรุปผลการ
ประเมิน และให
ขอมูลปอนกลับเพ่ือ

2.สามารถออกแบบ
การดําเนินงานการ
ประกันคณุภาพ 
การศึกษา 
 
 
 
 
 
 
1.สามารถปฏิบัติ
ดําเนินการจัด
กิจกรรมประเมิน
คุณภาพการศึกษา
และการจัดการ
เรียนรูไดอยาง
เหมาะสม    
2.ใชผลการประกัน
คุณภาพการศึกษามา
ปรับปรุงและพัฒนา
คุณภาพสถานศึกษา
ใหสอดคลองกับ

การศึกษาท่ีเหมาะสม
กับบริบทของ
สถานศึกษา 
 
1.สามารถจัดกิจกรรม
การประเมินคณุภาพ
การจัดการเรยีนรูได
อยางเหมาะสม 
2.สามารถใชผลจาก
การประกันคณุภาพ
การศึกษามาวิเคราะห 
สรุปและสะทอนคิด 
เพ่ือนําไปปรับปรุงและ
พัฒนาคุณภาพของ
สถานศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 

4.กฎหมายท่ีเก่ียวของการ
บริหารการศึกษาและการ
ประกันคณุภาพการศึกษา 
5. การประกันคณุภาพ
การศึกษา 
 

- ฝกปฏิบัติงานการ
บริหาร4 ฝายใน
โรงเรียนและงาน
ประกันคณุภาพ 
-สะทอนผลการ
เรียนรู สรุปองค
ความรูเพ่ือนําไป
ประยุกตใชใน
วิชาชีพครู 
แนวทางการจัดการ
เรียนรู 
ไดแก 
- การเรียนรูโดยใช
ปญหาเปนฐาน 
(Problem - 
based learning) 
- การเรียนรูแบบ
รวมแรงรวมใจ 
(Collaborative 
learning) 
- การเรียนรูโดยใช
กรณีศึกษาเปนฐาน 

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

3. ประเมิน
จากผลงานการ
ออกแบบการ
ประกัน
คุณภาพ
การศึกษา 
4. ประเมิน
จากกระบวน 
การทํางาน
และผลสําเรจ็
ของงานท่ี
แสดงใหเห็นถึง
ความ
รับผิดชอบและ
การทํางานเปน
ทีม 
5. ประเมิน
จากรายงาน
และการ
นําเสนอ
การศึกษา
สังเกตงาน

-การสะทอนผล
การรวมกิจกรรม 
- ใหคําปรึกษา 
ช้ีแนะและให
ขอมูลเพ่ือการ
พัฒนา 
 - ใหเพ่ือนชวย
เพ่ือน 
- จัดกิจกรรมเสริม 
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สมรรถนะหลัก สมรรถนะรอง
และยอย  (ถาม)ี 

คําอธิบายสมรรถนะ
รอง 

หรือยอย 

ตัวบงชี้ของ
สมรรถนะหลักและ

เกณฑ 
การผาน 

ตัวบงชี้ของสมรรถนะ
รองหรือยอยและ
เกณฑการผาน 

เนื้อหา 
(เขียนเปนขอๆ 

ประกอบดวยหัวขอและ
คําอธิบาย 
พอสังเขป) 

แนวการจัด
กิจกรรมการเรียนรู

เพ่ือใหเกิด
สมรรถนะ 

(รายละเอียดดาน
ทายตาราง)** 

สื่อและ/หรือ
แหลงเรียนรู 

วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

วิธีการสะทอนผล
กลับใหผูเรียน 
(ตามหลักการ
ประเมินผล

สะทอนผลและ
พัฒนา) 

ปรับปรุงและพัฒนา
คุณภาพของ
สถานศึกษาตาม
บริบทของแตละ
ระดับและประเภท
การศึกษา 

บริบทของแตละ
ระดับและประเภท
การศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

(Case – based 
learning) 
- การเรียนรูโดยใช
โรงเรียนเปนฐาน 
(school  based 
learning) 
- การเรียนรู
สถานการณเปน
ฐาน (Situation – 
based learning) 
-บทบาทสมมต ิ

บริหารใน
สถานศึกษา
และงาน
ประกัน
คุณภาพ 

  1.สามารถออกแบบ
การบริหารจัดการท่ี
เปดโอกาสให
ผูปกครอง ชุมชน
และผูท่ีเก่ียวของไดมี
สวนรวมในการ
พัฒนาคุณภาพของ
ผูเรยีนและ
สถานศึกษา 

1.สามารถวางแผน
และออกแบบการ
บริหารสถานศึกษา
บริหารแหลงเรยีนรู
และสิ่งแวดลอมเพ่ือ
สงเสริมการจัด
กิจกรรมท่ีสราง
เครือขายความ
รวมมือกับผูปกครอง
และชุมชนเพ่ือ
สนับสนุนการเรยีนรู

1.ออกแบบการบริหาร
จัดการท่ีเปดโอกาสให
ผูปกครอง ชุมชนและผู
ท่ีเก่ียวของไดมสีวนรวม
ในการพัฒนาคุณภาพ
ของผูเรียนและ
สถานศึกษา 
 
การผานสมรรถนะตอง
ผานทุกตัวบงช้ีอยูใน
ระดับด ี
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สมรรถนะหลัก สมรรถนะรอง
และยอย  (ถาม)ี 

คําอธิบายสมรรถนะ
รอง 

หรือยอย 

ตัวบงชี้ของ
สมรรถนะหลักและ

เกณฑ 
การผาน 

ตัวบงชี้ของสมรรถนะ
รองหรือยอยและ
เกณฑการผาน 

เนื้อหา 
(เขียนเปนขอๆ 

ประกอบดวยหัวขอและ
คําอธิบาย 
พอสังเขป) 

แนวการจัด
กิจกรรมการเรียนรู

เพ่ือใหเกิด
สมรรถนะ 

(รายละเอียดดาน
ทายตาราง)** 

สื่อและ/หรือ
แหลงเรียนรู 

วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

วิธีการสะทอนผล
กลับใหผูเรียน 
(ตามหลักการ
ประเมินผล

สะทอนผลและ
พัฒนา) 

ท่ีมีคุณภาพของ
ผูเรยีน 
การผานสมรรถนะ
ตองผานทุกตัวบงช้ี
อยูในระดับด ี
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วิชา คุรุนิพนธ (Individual Development Plan : ID Plan) 

รหัส คําอธิบายรายวิชา  น(ท-ป-ศ) 

1004491 จัดทําคุรุนิพนธ (ID Plan) โดยการรวบรวม วิเคราะห สังเคราะหสมรรถนะการปฏิบัติหนาท่ีครู คุณลักษณะ
ของความเปนครูผานกระบวนการถอดบทเรียนจากการปฏิบัติการสอนและการเรยีนรูดวยตนเอง  เขารวมกิจกรรม
เพ่ือเติมเต็มสมรรถนะ สะทอนกลับ (AAR) เปนรายบุคคลและรวมแลกเปลี่ยนเรียนรูในรูปแบบชุมชนแหงการเรียนรู 
(PLC) เพ่ือนําไปใชในการพัฒนาตนเองใหมีความรอบรู ทันสมัยและทันตอการเปลี่ยนแปลง 

1 (0-2-1) 

สมรรถนะหลัก สมรรถนะรอง
และยอย  (ถาม)ี 

คําอธิบายสมรรถนะ
รอง 

หรือยอย 

ตัวบงชี้ของ
สมรรถนะหลักและ

เกณฑ 
การผาน 

ตัวบงชี้ของสมรรถนะ
รองหรือยอยและ
เกณฑการผาน 

เนื้อหา 
(เขียนเปนขอๆ 

ประกอบดวยหัวขอและ
คําอธิบาย 
พอสังเขป) 

แนวการจัด
กิจกรรมการเรียนรู

เพ่ือใหเกิด
สมรรถนะ 

(รายละเอียดดาน
ทายตาราง)** 

สื่อและ/หรือ
แหลงเรียนรู 

วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

วิธีการสะทอนผล
กลับใหผูเรียน 
(ตามหลักการ
ประเมินผล

สะทอนผลและ
พัฒนา) 

สมรรถนะหลัก
ท่ี 2 สามารถ
ปฏิบัติหนาท่ี
คร ู

สมรรถนะรองท่ี 
2.1. มุงมั่นพัฒนา
ผูเรยีนดวยจติ
วิญญาณความ
เปนคร ู

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

2.  แสดงพฤติกรรม
ท่ีสะทอนถึงการมี
จิตวิญญาณความ
เปนครู  
เกณฑการผานรอย
ละ 80 

1.  วิเคราะหผลการ
ปฏิบัติตนของตนเองใน
การทําหนาท่ีครู พรอม
เสนอแนวทางการ
พัฒนาตนเอง(ID Plan) 
ดานจิตวิญญาณความ
เปนครู   
2.* สรุปผลการ
เปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึน
จากการเขารวม
กิจกรรมเสริมหลักสตูร
เพ่ือเติมเติมสมรรถนะ

1. การวิเคราะหผลการ
ปฏิบัติตนในการทําหนาท่ี
ครู  
2. แนวทางการพัฒนา
ตนเอง (ID Plan)  
3. ผลการพัฒนาตนเอง
เพ่ือเขาสูเสนทางสาย
วิชาชีพครู 

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

คูมือID Plan 
ประกอบดวย  
1.
กระบวนการพั
ฒนาตนเอง  
     1.1 การ
วิเคราะหตนเอง
ในการทําหนาท่ี
ครู  
      1.2 แนว
ทางการพัฒนา
ตนเอง (ID 

1. การตรวจ
ผลงาน  
2. การ
สัมภาษณ 
3. การ
ประเมินผล
การสะทอน
การเรยีนรู 
(AAR) จากการ
อภิปรายกลุม  
4.การนําเสนอ 
E-Portfolio 

สะทอนกลับ 
(AAR) : เปน
รายบุคคลและ
รวมแลกเปลี่ยน
เรียนรูในรูปแบบ
ชุมชนแหงการ
เรียนรู (PLC)  
 
พัฒนา : 
Creative 
Discussion 
(แนวทางปฏิบัติ
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สมรรถนะหลัก สมรรถนะรอง
และยอย  (ถาม)ี 

คําอธิบายสมรรถนะ
รอง 

หรือยอย 

ตัวบงชี้ของ
สมรรถนะหลักและ

เกณฑ 
การผาน 

ตัวบงชี้ของสมรรถนะ
รองหรือยอยและ
เกณฑการผาน 

เนื้อหา 
(เขียนเปนขอๆ 

ประกอบดวยหัวขอและ
คําอธิบาย 
พอสังเขป) 

แนวการจัด
กิจกรรมการเรียนรู

เพ่ือใหเกิด
สมรรถนะ 

(รายละเอียดดาน
ทายตาราง)** 

สื่อและ/หรือ
แหลงเรียนรู 

วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

วิธีการสะทอนผล
กลับใหผูเรียน 
(ตามหลักการ
ประเมินผล

สะทอนผลและ
พัฒนา) 

ดานจรรยาบรรณ  
 
เกณฑการผานรอยละ 
80 

4. การเรียนรูเชิง
ประสบการณเปน
ฐาน (Experiential 
–based learning) 
5. การเรียนรูแบบ
รวมมือ 
(Cooperative  
learning)  
6. การเรียนรูแบบ
รวมแรงรวมใจ 
(Collaborative 
Learning) 

Plan)  
      1.3 ผลการ
พัฒนาตนเอง
เพ่ือเขาสู
เสนทางสาย
วิชาชีพครู  
2. เครื่องมือท่ีใช
ในการรวบรวม
ขอมูล 
     2.1. ครู/
อาจารยผูสอน : 
แบบประเมิน
สมรรถนะ แบบ
ประเมิน
พฤติกรรม 
   2.2 นักศึกษา 
: แบบประเมิน
ตนเอง แบบ
สัมภาษณ แบบ
สังเกต และ E-
Portfolio 
เกณฑการวัดผล

และพัฒนาตนเอง 

 สมรรถนะรองท่ี 
2.2  
ปฏิบัติตนเปน
แบบอยางท่ีดีมี
คุณธรรมและ
จริยธรรม และ
เปนพลเมืองท่ี
เขมแข็ง 

1. ประพฤติปฏิบัติ
ตนตามกฎระเบียบ 
ขอบังคับและเปน
แบบอยางท่ีดีใหกับ
ผูอ่ืนในทุกๆดาน 

 1. วิเคราะหผลการ
ปฏิบัติตนของตนเองใน
การทําหนาท่ีครู พรอม
เสนอแนวทางการ
พัฒนาตนเอง(ID Plan) 
ดานการปฏิบัติตนเปน
พลเมืองท่ีดี   
2.* สรุปผลการ
เปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึน
จากการเขารวม
กิจกรรมเสริมหลักสตูร
เพ่ือเติมเติมสมรรถนะ 
ดานการปฏิบัติตนเปน
พลเมืองท่ีด ี
 
เกณฑการผานรอยละ 
80 

 สมรรถนะรองท่ี 1. ความเขาใจใน  1. วิเคราะหผลการ
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สมรรถนะหลัก สมรรถนะรอง
และยอย  (ถาม)ี 

คําอธิบายสมรรถนะ
รอง 

หรือยอย 

ตัวบงชี้ของ
สมรรถนะหลักและ

เกณฑ 
การผาน 

ตัวบงชี้ของสมรรถนะ
รองหรือยอยและ
เกณฑการผาน 

เนื้อหา 
(เขียนเปนขอๆ 

ประกอบดวยหัวขอและ
คําอธิบาย 
พอสังเขป) 

แนวการจัด
กิจกรรมการเรียนรู

เพ่ือใหเกิด
สมรรถนะ 

(รายละเอียดดาน
ทายตาราง)** 

สื่อและ/หรือ
แหลงเรียนรู 

วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

วิธีการสะทอนผล
กลับใหผูเรียน 
(ตามหลักการ
ประเมินผล

สะทอนผลและ
พัฒนา) 

2.5 
พัฒนาตนเองใหมี
ความรอบรู 
ทันสมัยและทัน
ตอการ
เปลี่ยนแปลง 

เสนทาง
ความกาวหนาใน
วิชาชีพและปฏิบัติตน
สูความกาวหนาได
ดวยการเขารวม
กิจกรรมท่ีสงเสริมให
มีความรอบรูและทัน
ตอการเปลี่ยนแปลง 
รวมท้ังสามารถท่ีจะ
นําเสนอแนวทางท่ี
เหมาะสมกับการ
พัฒนาครูในภาพรวม
ได 

ปฏิบัติงานของตนเอง 
พรอมเสนอแนว
ทางการพัฒนาตนเอง
(ID Plan) ดานการกาว
ทันการเปลีย่นแปลง  
2. สรุปผลการ
เปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึน
จากการเขารวม
กิจกรรมเสริมหลักสตูร
เพ่ือเติมเติมสมรรถนะ 
ดานการกาวทันการ
เปลี่ยนแปลง 
 
เกณฑการผานรอยละ 
80 

และประเมินผล 

สมรรถนะหลัก
ท่ี 5 ปฏิบัติตน
ตาม
จรรยาบรรณ
ของวิชาชีพ 

สมรรถนะรองท่ี  
5.1 
ประพฤติปฏบัิติ
ตนตาม
จรรยาบรรณของ
วิชาชีพ 

1. มีความรูความ
เขาใจเก่ียวกับ
จรรยาบรรณวิชาชีพ 
มีความรักและศรัทธา
ในวิชาชีพ การ
ปรารถนาดตีอศิษย
อยางเสมอภาค และ

1. ประพฤติปฏิบัติ
ตนตามจรรยาบรรณ
วิชาชีพครู  
 
เกณฑการผานรอย
ละ 80 

1. วิเคราะหผลการ
ปฏิบัติตนของตนเองใน
การทําหนาท่ีครู พรอม
เสนอแนวทางการ
พัฒนาตนเอง(ID Plan) 
ดานจรรยาบรรณ  
2.*สรุปผลการ
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สมรรถนะหลัก สมรรถนะรอง
และยอย  (ถาม)ี 

คําอธิบายสมรรถนะ
รอง 

หรือยอย 

ตัวบงชี้ของ
สมรรถนะหลักและ

เกณฑ 
การผาน 

ตัวบงชี้ของสมรรถนะ
รองหรือยอยและ
เกณฑการผาน 

เนื้อหา 
(เขียนเปนขอๆ 

ประกอบดวยหัวขอและ
คําอธิบาย 
พอสังเขป) 

แนวการจัด
กิจกรรมการเรียนรู

เพ่ือใหเกิด
สมรรถนะ 

(รายละเอียดดาน
ทายตาราง)** 

สื่อและ/หรือ
แหลงเรียนรู 

วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

วิธีการสะทอนผล
กลับใหผูเรียน 
(ตามหลักการ
ประเมินผล

สะทอนผลและ
พัฒนา) 

การมีจิตสาธารณะ
นําไปสูการพัฒนา
ตนเองใหมี
คุณลักษณะดังกลาว 

เปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึน
จากการเขารวม
กิจกรรมเสริมหลักสตูร
เพ่ือเติมเติมสมรรถนะ
ดานจรรยาบรรณ 
 
เกณฑการผานรอยละ 
80 

* อาจมี/ไมมี ข้ึนอยูกับการวิเคราะหตนเองของนักศึกษา  
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สมรรถนะรายวิชาชีพครู 
สมรรถนะหลัก สมรรถนะรอง รายวิชา 

สมรรถนะหลักท่ี 2  สามารถปฏิบัติหนาท่ีครู 
 
 
 
 
 
สมรรถนะหลักท่ี 5  
ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ 

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 
และจิตวิญญาณความเปนครู 

สมรรถนะหลักท่ี 1  มีความรูและประสบการณวิชาชีพ 
 
 
สมรรถนะหลักท่ี 2  สามารถปฏิบัติหนาท่ีครู 
 
สมรรถนะหลักท่ี 4 มีความสามารถในการสรางความสัมพันธ
กับผูปกครองและชุมชน 

สมรรถนะรองท่ี 1.2 ประยุกตใชจิตวิทยาพัฒนาการ 
จิตวิทยาการศึกษาและจิตวิทยาใหคําปรึกษาในการ
วิเคราะหและพัฒนาผูเรียนตามศักยภาพ 
สมรรถนะรองท่ี 2.5 พัฒนาตนเองใหมีความรอบรู 
ทันสมัยและทันตอการเปลี่ยนแปลง 
สมรรถนะรองท่ี 4.1  
รวมมือกับผูปกครองในการพัฒนาและแกปญหาผูเรียนให
คุณลักษะท่ีพึงประสงค 

จิตวิทยาสําหรับครู 

สมรรถนะหลักท่ี 1 มีความรูและประสบการณวิชาชีพ 
 
 
สมรรถนะหลักท่ี 3 มีความสามารถในการจัดการเรียนรู 

สมรรถนะรองท่ี 1.3 บูรณาการความรู เนื้อหาวิชา 
หลักสูตร ศาสตรการสอน และเทคโนโลยีดิจิทัลในการ
จัดการเรียนรู 
สมรรถนะรองท่ี 3.1 พัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนรู  
สื่อ การวัดและประเมินผลการเรียนรู 

การพัฒนาหลักสูตร 

สมรรถนะหลักท่ี1 มีความรูและประสบการณวิชาชีพ สมรรถนะรองท่ี 1.3  บูรณาการความรู เนื้อหาวิชา วิทยาการจัดการเรียนรู  1 
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สมรรถนะหลัก สมรรถนะรอง รายวิชา 
 
 
สมรรถนะหลักท่ี2 สามารถปฏิบัติหนาท่ีครู 
 
 
 
สมรรถนะหลักท่ี 3  มีความสามารถในการจัดการเรียนรู 

หลักสูตร ศาสตรการสอน และเทคโนโลยีดิจิทัลในการ
จัดการเรียนรู 
สมรรถนะรองท่ี 2.3 สงเสริมการเรียนรู เอาใจใส และ
ยอมรับความแตกตางของผูเรียนแตละบุคคล 
สมรรถนะรองท่ี 2.5  พัฒนาตนเองใหมีความรอบรู 
ทันสมัยและทันตอการเปลี่ยนแปลง 
สมรรถนะรองท่ี3.2  วางแผนและจัดการเรียนรูท่ีสามารถ
พัฒนาผูเรียนใหมีปญญารูคิดและมีความเปนนวัตกร 
สมรรถนะรองท่ี3.4 จัดกิจกรรมและสรางบรรยากาศการ
เรียนรูใหผูเรียนมีความสุขในการเรียนโดยตระหนักถึงสุข
ภาวะของผูเรียน 

สมรรถนะหลักท่ี1 มีความรูและประสบการณวิชาชีพ 
 
 
สมรรถนะหลักท่ี2 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 จัดกิจกรรมและสรางบรรยากาศการ
เรียนรูใหผูเรียนมีความสุขในการเรียนโดยตระหนักถึงสุข
ภาวะของผูเรียน 

วิทยาการจัดการเรียนรู  2 
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สมรรถนะหลัก สมรรถนะรอง รายวิชา 
สมรรถนะหลักท่ี 1 มีความรูและประสบการณวิชาชีพ 
 
สมรรถนะหลักท่ี 2 สามารถปฏิบัติหนาท่ีครู 

สมรรถนะรองท่ี 1.4 ใชความรูการวัดประเมินผล 
การเรียนรู และการวิจัยเพ่ือแกปญหาและพัฒนาผูเรียน 
สมรรถนะรองท่ี 2.3 สงเสริมการเรียนรู เอาใจใส และ
ยอมรับความแตกตางของผูเรียนแตละบุคคล 
สมรรถนะรองท่ี 2.5พัฒนาตนเองใหมีความรอบรู 
ทันสมัยและทันตอการเปลี่ยนแปลง 

การวัดและประเมินผลการเรียนรู 

สมรรถนะหลักท่ี 1 มีความรูและประสบการณวิชาชีพ 
 
 
สมรรถนะหลักท่ี 2สามารถปฏิบัติหนาท่ีครู 
 
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 

นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพ่ือการสื่อสารการศึกษาและการ
เรียนรู 

สมรรถนะหลักท่ี 1 มีความรูและประสบการณวิชาชีพ 
 
สมรรถนะหลักท่ี 3 มีความสามารถในการจัดการเรียนรู 

สมรรถนะรองท่ี 1.4 ใชความรูการวัดประเมินผลการ
เรียนรู และการวิจัยเพ่ือแกปญหาและพัฒนาผูเรียน 
สมรรถนะรองท่ี 3.5 วิจัย สรางนวัตกรรมและประยุกตใช
เทคโนโลยีดิจิทัล ใหเกิดประโยชนตอการเรียนรูของ
ผูเรียน 

การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการ
เรียนรู 

สมรรถนะหลักท่ี 1 มีความรูและประสบการณวิชาชีพ 
 
สมรรถนะหลักท่ี 2 สามารถปฏิบัติหนาท่ีครู 
 

สมรรถนะรองท่ี1.6 ออกแบบ ดําเนินการเก่ียวกับงาน
ประกันคุณภาพการศึกษา 
สมรรถนะรองท่ี 2.5 พัฒนาตนเองใหมีความรอบรู 
ทันสมัยและทันตอการเปลี่ยนแปลง 

การบริหารการศึกษาและการ
ประกันคุณภาพการศึกษา 
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สมรรถนะหลัก สมรรถนะรอง รายวิชา 
สมรรถนะหลักท่ี 4 ความสัมพันธกับผูปกครองและชุมชน สมรรถนะรองท่ี 4.2  สรางเครือขายความรวมมือกับ

ผูปกครองและชุมชนเพ่ือสนับสนุนการเรียนรูท่ีมีคุณภาพ
ของผูเรียน 

สมรรถนะหลักท่ี 1 มีความรูและประสบการณวิชาชีพ 
 

สมรรถนะรองท่ี 1.5 สามารถใชภาษาไทยเพ่ือการ
สื่อสารและใชเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการศึกษา 

ภาษาและการสื่อสาร 
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ตารางความสัมพันธระหวางความสามารถโดยรวม สมรรถนะหลกัและรายวิชาของแตละช้ันป 

กลุมปฏบิัติการสอนในสถานศึกษา  

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
ดวยจิตวิญญาณ
ความเปนคร ู
สมรรถนะรองท่ี 2.5. 
พัฒนาตนเองใหมี
ความรอบรูทันสมัย
และทันตอการ
เปลี่ยนแปลง 

สมรรถนะหลักท่ี 2
สามารถปฏิบัตหินาท่ี
คร ู
 
 

สมรรถนะรองท่ี 2.1 
มุงมั่นพัฒนาผูเรียน
ดวยจิตวิญญาณ
ความเปนคร ู
สมรรถนะรองท่ี 2.2. 
ประพฤติตนเปน
แบบอยางท่ีดีมี
คุณธรรมและ
จริยธรรมและเปน
พลเมืองท่ีเขมแข็ง 
สมรรถนะรองท่ี 2.5. 
พัฒนาตนเองใหมี
ความรอบรูทันสมัย
และทันตอการ

สมรรถนะหลักท่ี 2
สามารถปฏิบัตหินาท่ี
คร ู
 

 

สมรรถนะรองท่ี 2.1 
มุงมั่นพัฒนาผูเรียน
ดวยจิตวิญญาณ
ความเปนคร ู
สมรรถนะรองท่ี 2.2. 
ประพฤติตนเปน
แบบอยางท่ีดีมี
คุณธรรมและ
จริยธรรมและเปน
พลเมืองท่ีเขมแข็ง 
สมรรถนะรองท่ี 2.3. 
สงเสริมการเรียนรู
เอาใจใสและยอมรับ
ความแตกตางของ

สมรรถนะหลักท่ี 2
สามารถปฏิบัตหินาท่ี
คร ู
 

 

สมรรถนะรองท่ี 2.1 
มุงมั่นพัฒนาผูเรียน
ดวยจิตวิญญาณความ
เปนคร ู
สมรรถนะรองท่ี 2.2. 
ประพฤติตนเปน
แบบอยางท่ีดีมี
คุณธรรมและ
จริยธรรมและเปน
พลเมืองท่ีเขมแข็ง 
สมรรถนะรองท่ี 2.3. 
สงเสริมการเรียนรู
เอาใจใสและยอมรับ
ความแตกตางของ
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ชั้นปท่ี 1 ชั้นปท่ี 2 ชั้นปท่ี 3 ชั้นปท่ี 4 
สมรรถนะหลัก สมรรถนะรอง สมรรถนะหลัก สมรรถนะรอง สมรรถนะหลัก สมรรถนะรอง สมรรถนะหลัก สมรรถนะรอง 

เปลี่ยนแปลง ผูเรยีนแตละบุคคล 
สมรรถนะรองท่ี 2.4. 
สรางแรงบันดาลใจ
และพัฒนาผูเรียนให
เปนผูใฝเรียนรูและ
สรางนวัตกรรม 
สมรรถนะรองท่ี 2.5. 
พัฒนาตนเองใหมี
ความรอบรูทันสมัย
และทันตอการ
เปลี่ยนแปลง 

ผูเรยีนแตละบุคคล 
สมรรถนะรองท่ี 2.4. 
สรางแรงบันดาลใจ
และพัฒนาผูเรียนให
เปนผูใฝเรียนรูและ
สรางนวัตกรรม 
สมรรถนะรองท่ี 2.5. 
พัฒนาตนเองใหมี
ความรอบรูทันสมัย
และทันตอการ
เปลี่ยนแปลง 

สมรรถนะหลักท่ี 3 มี
ความสามารถในการ
จัดการเรียนรู 
 

สมรรถนะรองท่ี 3.1
พัฒนาหลักสตูร การ
จัดการเรียนรูการวัด
และประเมินผลการ
เรียนรู 
สมรรถนะรองท่ี 3.3 
ดูแล ชวยเหลือและ
พัฒนาผูเรียนเปน
รายบุคคล สามารถ
รายงานผลการ
พัฒนาคุณภาพ

สมรรถนะหลักท่ี 3 มี
ความสามารถในการ
จัดการเรียนรู 

 

สมรรถนะรองท่ี 3.1
พัฒนาหลักสตูร การ
จัดการเรียนรูการวัด
และประเมินผลการ
เรียนรู 
สมรรถนะรองท่ี 3.4 
จัดกิจกรรมและสราง
บรรยากาศการ
เรียนรูใหผูเรียนมี
ความสุขในการเรียน
โดยตระหนักถึงสุข

สมรรถนะหลักท่ี 3 มี
ความสามารถในการ
จัดการเรียนรู 
 

 

สมรรถนะรองท่ี 3.1
พัฒนาหลักสตูร การ
จัดการเรียนรูการวัด
และประเมินผลการ
เรียนรู 
สมรรถนะรองท่ี 3.2
วางแผนและจดัการ
เรียนรูท่ีสามารถ
พัฒนาผูเรียนใหมี
ปญญารูคิดและมี
ความเปนนวัตกร 

สมรรถนะหลักท่ี 3 มี
ความสามารถในการ
จัดการเรียนรู 

 

สมรรถนะรองท่ี 3.1
พัฒนาหลักสตูร การ
จัดการเรียนรูการวัด
และประเมินผลการ
เรียนรู 
สมรรถนะรองท่ี 3.2
วางแผนและจดัการ
เรียนรูท่ีสามารถ
พัฒนาผูเรียนใหมี
ปญญารูคิดและมี
ความเปนนวัตกร 
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ชั้นปท่ี 1 ชั้นปท่ี 2 ชั้นปท่ี 3 ชั้นปท่ี 4 
สมรรถนะหลัก สมรรถนะรอง สมรรถนะหลัก สมรรถนะรอง สมรรถนะหลัก สมรรถนะรอง สมรรถนะหลัก สมรรถนะรอง 

ผูเรยีนไดอยางเปน
ระบบ 
สมรรถนะรองท่ี 3.5
วิจัยสรางนวัตกรรม
และประยุกตใช
เทคโนโลยีดิจิทัลให
เกิดประโยชนตอการ
เรียนรูของผูเรียน 
สมรรถนะรองท่ี 3.6 
ปฏิบัติงานรวมกับ
ผูอ่ืนอยางสรางสรรค
และมสีวนรวมใน
กิจกรรมการพัฒนา
วิชาชีพ 
 
 

ภาวะของผูเรียน 
สมรรถนะรองท่ี 3.6
ปฏิบัติงานรวมกับ
ผูอ่ืนอยางสรางสรรค
และมสีวนรวมใน
กิจกรรมการพัฒนา
วิชาชีพ 
 

สมรรถนะรองท่ี 3.3 
ดูแล ชวยเหลือและ
พัฒนาผูเรียนเปน
รายบุคคล สามารถ
รายงานผลการ
พัฒนาคุณภาพ
ผูเรยีนไดอยางเปน
ระบบ 
สมรรถนะรองท่ี 3.4 
จัดกิจกรรมและสราง
บรรยากาศการ
เรียนรูใหผูเรียนมี
ความสุขในการเรียน
โดยตระหนักถึงสุข
ภาวะของผูเรียน 
สมรรถนะรองท่ี 3.5 
วิจัยสรางนวัตกรรม
และประยุกตใช
เทคโนโลยีดิจิทัลให
เกิดประโยชนตอการ
เรียนรูของผูเรียน 
สมรรถนะรองท่ี 3.6

สมรรถนะรองท่ี 3.3 
ดูแล ชวยเหลือและ
พัฒนาผูเรียนเปน
รายบุคคล สามารถ
รายงานผลการพัฒนา
คุณภาพผูเรยีนได
อยางเปนระบบ 
สมรรถนะรองท่ี 3.4 
จัดกิจกรรมและสราง
บรรยากาศการเรียนรู
ใหผูเรียนมีความสุข
ในการเรียนโดย
ตระหนักถึงสุขภาวะ
ของผูเรียน 
สมรรถนะรองท่ี 3.5 
วิจัยสรางนวัตกรรม
และประยุกตใช
เทคโนโลยีดิจิทัลให
เกิดประโยชนตอการ
เรียนรูของผูเรียน 
สมรรถนะรองท่ี 3.6
ปฏิบัติงานรวมกับ
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ชั้นปท่ี 1 ชั้นปท่ี 2 ชั้นปท่ี 3 ชั้นปท่ี 4 
สมรรถนะหลัก สมรรถนะรอง สมรรถนะหลัก สมรรถนะรอง สมรรถนะหลัก สมรรถนะรอง สมรรถนะหลัก สมรรถนะรอง 

ปฏิบัติงานรวมกับ
ผูอ่ืนอยางสรางสรรค
และมสีวนรวมใน
กิจกรรมการพัฒนา
วิชาชีพ 

ผูอ่ืนอยางสรางสรรค
และมสีวนรวมใน
กิจกรรมการพัฒนา
วิชาชีพ 

สมรรถนะหลักท่ี 4 มี
ความสามารถในการ
สรางความสัมพันธกับ
ผูปกครองและชุมชน 

สมรรถนะรองท่ี 4.1 
รวมมือกับผูปกครอง
ในการพัฒนาและ
แกปญหาผูเรียนใหมี
คุณลักษณะท่ีพึง
ประสงค 
สมรรถนะรองท่ี 4.3 
ศึกษาเขาถึงบริบท
ชุมชนและสามารถ
อยูรวมกันบนพ้ืนฐาน
ความแตกตางทาง
วัฒนธรรม 

สมรรถนะหลักท่ี 4 มี
ความสามารถในการ
สรางความสัมพันธกับ
ผูปกครองและชุมชน 

สมรรถนะรองท่ี 4.1 
รวมมือกับผูปกครอง
ในการพัฒนาและ
แกปญหาผูเรียนใหมี
คุณลักษณะท่ีพึง
ประสงค 
สมรรถนะรองท่ี 4.3 
ศึกษาเขาถึงบริบท
ชุมชนและสามารถ
อยูรวมกันบนพ้ืนฐาน
ความแตกตางทาง
วัฒนธรรม 
สมรรถนะรองท่ี 4.4 
สงเสริมอนุรักษ
วัฒนธรรมและภมูิ
ปญญาทองถ่ิน 

สมรรถนะหลักท่ี 4 มี
ความสามารถในการ
สรางความสัมพันธกับ
ผูปกครองและชุมชน 

สมรรถนะรองท่ี 4.2 
สรางเครือขายความ
รวมมือกับผูปกครอง
และชุมชนเพ่ือ
สนับสนุนการเรยีนรู
ท่ีมีคุณภาพของ
ผูเรยีน 
สมรรถนะรองท่ี 4.3 
ศึกษาเขาถึงบริบท
ชุมชนและสามารถ
อยูรวมกันบนพ้ืนฐาน
ความแตกตางทาง
วัฒนธรรม 
สมรรถนะรองท่ี 4.4 
สงเสริมอนุรักษ
วัฒนธรรมและภมูิ
ปญญาทองถ่ิน 

สมรรถนะหลักท่ี 4 มี
ความสามารถในการ
สรางความสัมพันธกับ
ผูปกครองและชุมชน 

สมรรถนะรองท่ี 4.2 
สรางเครือขายความ
รวมมือกับผูปกครอง
และชุมชนเพ่ือ
สนับสนุนการเรยีนรูท่ี
มีคุณภาพของผูเรียน 
สมรรถนะรองท่ี 4.3 
ศึกษาเขาถึงบริบท
ชุมชนและสามารถ
อยูรวมกันบนพ้ืนฐาน
ความแตกตางทาง
วัฒนธรรม 
สมรรถนะรองท่ี 4.4 
สงเสริมอนุรักษ
วัฒนธรรมและภมูิ
ปญญาทองถ่ิน 



มคอ.2 มรรพ. 
 

หลักสตูรครุศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (4 ป) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 หนา 237 
 

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

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 ปฏบัิติตน
ตามจรรยาบรรณของ
วิชาชีพ 

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 
สมรรถหลักและ
สมรรถรอง  
2.สามารถปฏิบัติ
หนาท่ีครู 
  2.1 มุงมั่นพัฒนา
ผูเรยีนดวยจติ
วิญญาณความเปนคร ู
  2.2. ประพฤติตน
เปนแบบอยางท่ีดีมี
คุณธรรมและ
จริยธรรมและเปน
พลเมืองท่ีเขมแข็ง 

รายวิชา ครุนิพนธ 
 
สมรรถหลักและ
สมรรถรอง 
2. สามารถปฏิบัติ
หนาท่ีครู 
  2.1. ปฏิบัติตนเปน
แบบอยางท่ีดีมี
คุณธรรมและ
จริยธรรมและเปน
พลเมืองท่ีเขมแข็ง 
  2.2. ประพฤติตน
เปนแบบอยางท่ีดีมี
คุณธรรมและ
จริยธรรมและเปน
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ชั้นปท่ี 1 ชั้นปท่ี 2 ชั้นปท่ี 3 ชั้นปท่ี 4 
สมรรถนะหลัก สมรรถนะรอง สมรรถนะหลัก สมรรถนะรอง สมรรถนะหลัก สมรรถนะรอง สมรรถนะหลัก สมรรถนะรอง 

  2.3. สงเสริมการ
เรียนรูเอาใจใสและ
ยอมรับความแตกตาง
ของผูเรียนแตละ
บุคคล 
  2.4. สรางแรง
บันดาลใจและพัฒนา
ผูเรยีนใหเปนผูใฝ
เรียนรูและสราง
นวัตกรรม 
2.5. พัฒนาตนเองให
มีความรอบรูทันสมยั
และทันตอการ
เปลี่ยนแปลง 
3. สามารถ
ปฏิบัติงานในหนาท่ี
ครู 
  3.1พัฒนาหลักสูตร 
การจัดการเรยีนรูการ
วัดและประเมินผล
การเรยีนรู 
  3.2วางแผนและ

พลเมืองท่ีเขมแข็ง 
  2.5. พัฒนาตนเอง
ใหมีความรอบรู
ทันสมัยและทันตอ
การเปลีย่นแปลง 
 
5. ปฏิบัติตนตาม
จรรยาบรรณของ
วิชาชีพ 
    5.1.ประพฤติ 
ปฏิบัติตนตาม
จรรยาบรรณของ
วิชาชีพ 
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จัดการเรียนรูท่ี
สามารถพัฒนาผูเรียน
ใหมีปญญารูคิดและมี
ความเปนนวัตกรรม 
   3.3 ดูแล ชวยเหลือ
และพัฒนาผูเรียนเปน
รายบุคคล สามารถ
รายงานผลการพัฒนา
คุณภาพผูเรยีนได
อยางเปนระบบ 
  3.4 จัดกิจกรรมและ
สรางบรรยากาศการ
เรียนรูใหผูเรียนมี
ความสุขในการเรียน
โดยตระหนักถึงสุข
ภาวะของผูเรียน 
   3.5 วิจัยสราง
นวัตกรรมและ
ประยุกตใชเทคโนโลยี
ดิจิทัลใหเกิด
ประโยชนตอการ
เรียนรูของผูเรียน 
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 3.6ปฏิบัติงาน
รวมกับผูอ่ืนอยาง
สรางสรรคและมีสวน
รวมในกิจกรรมการ
พัฒนาวิชาชีพ 
4. มีความสามารถ
ในการความสัมพันธ
กับผูปกครองและ
ชุมชน 
  4.2 สรางเครือขาย
ความรวมมือกับ
ผูปกครองและชุมชน
เพ่ือสนับสนุนการ
เรียนรูท่ีมีคุณภาพ
ของผูเรียน 
  4.3 ศึกษาเขาถึง
บริบทชุมชนและ
สามารถอยูรวมกันบน
พ้ืนฐานความแตกตาง
ทางวัฒนธรรม 
  4.4 สงเสริมอนุรักษ
วัฒนธรรมและภมูิ
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ปญญาทองถ่ิน 
5. ปฏิบัติตนตาม
จรรยาบรรณของ
วิชาชีพ 
5.1. ประพฤติ ปฏิบัติ
ตนตามจรรยาบรรณ
ของวิชาชีพ 
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วิชา ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ๑ (Internship 1)  

รหัส คําอธิบายรายวิชา  น(ท-ป-ศ) 

1001801 สรุปคุณลักษณะของตนเองและครูท่ีแสดงออกถึงความรักและศรัทธาในวิชาชีพครู ระบุจรรยาบรรณตอตนเองและ
ตอวิชาชีพ รอบรูบทหนาท่ีครูผูสอนและครูประจําชั้นในสถานศึกษาเขาใจบริบทชุมชน  รวมมือกับผูปกครองในการ
เก็บรวบรวมขอมูลเพ่ือใชในการพัฒนา ดูแล ชวยเหลือผูเรียนใหมีคุณลักษณะอันพึงประสงครวมท้ังรายงานผลการ
พัฒนาคุณภาพผูเรียนไดอยางเปนระบบในรูปแบบของการศึกษารายกรณี (Case Study)โดยการประยุกตใชความรู
ทางจิตวิทยา เทคโนโลยีดิจิทัล การพัฒนาหลักสูตรเพ่ือพัฒนาผูเรียนตามศักยภาพสรุปแนวทางและลักษณะกิจกรรม
การพัฒนาวิชาชีพของครูท้ังในและนอกสถานศึกษา ผานกระบวนการสังเกตและวิเคราะหการปฏิบัติหนาท่ีครูถอด
บทเรียนจากประสบการณการเรียนรูในสถานศึกษา สังเคราะหองคความรูและนําผลจากการเรียนรูในสถานศึกษาไป
ประเมินสะทอนกลับ (AAR) เปนรายบุคคลและรวมแลกเปลี่ยนเรียนรูในรูปแบบชุมชนแหงการเรียนรู (PLC)เพ่ือ
นําไปใชในการพัฒนาตนเองใหมีความรอบรู ทันสมัยและทันตอการเปลี่ยนแปลง 

 

    2(90) 
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สมรรถนะหลัก 
 สมรรถนะรอง 

คําอธิบาย 
สมรรถนะรอง 

 

ตัวบงชี้ของ
สมรรถนะหลัก 
และเกณฑการ

ผาน 
 

ตัวบงชี้ของ
สมรรถนะรอง 
และเกณฑ 
การผาน 

 

เนื้อหา 
(เขียนเปนขอ ๆ  
ประกอบดวย
หัวขอและ

คําอธิบายพอ
สังเขป) 

กระบวนการจัดการ
เรียนรูเพ่ือใหเกิด

สมรรถนะ 
(รายละเอียดดาน
ทายตาราง)** 

สื่อและ/หรือแหลง
เรียนรู 

 

วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

 

วิธีการสะทอนผลกลับให
ผูเรียน 

(ตามหลักการประเมินผล 
สะทอนผลและพัฒนา) 

สมรรถนะหลัก
ท่ี 2  
สามารถปฏิบัติ
หนาท่ีคร ู

 

สมรรถนะ 
รองท่ี  
2.1 
มุงมั่นพัฒนา
ผูเรยีนดวยจติ
วิญญาณความ
เปนคร ู

 

1. มีความรู
ความเขาใจ
เก่ียวกับจิต
วิญญาณความ
เปนครู 
โดยเฉพาะความ
รักและศรัทธาใน
วิชาชีพ การ
ปรารถนาดตีอ
ศิษยอยางเสมอ
ภาค และการมี
จิตสาธารณะ
นําไปสูการ
พัฒนาตนเองให
มีคุณลักษณะ
ดังกลาว  

 

 

1.  แสดง
พฤติกรรมท่ี
สะทอนถึงการมี
จิตวิญญาณ
ความเปนครู  

เกณฑการผาน
รอยละ 80 

 

1. วิเคราะหและ
สรุปคณุลักษณะ
ของครูท่ี
แสดงออกถึง
ความรักและ
ศรัทธาใน
วิชาชีพครูได  
2. วิเคราะห
ตนเองถึงความ
รักและศรัทธาท่ี
มีตอวิชาชีพครู 
ในประเด็น
ดังตอไปน้ี คือ  
- ความใฝฝน
อยากเปนคร ู
- ความสนใจ
เรื่องราวเก่ียวกับ
คร ู
- การเคารพบูชา
คร ู
- ความภาค 
ภูมิใจในอาชีพ

1. ความรักและ
ศรัทธาในวิชาชีพ
ครู  
2. จรรยาบรรณ
และวินัยครู  
3.บทบาทหนาท่ี
ครูผูสอนและครู
ประจําช้ัน 
4.รายงานผลการ
พัฒนาผูเรียนใน
รูปแบบการศึกษา
รายกรณี (Case 
Study)  
5.การออกแบบ
และสรางหลักสูตร
รายวิชาในช้ัน
เรียน 
6.แนวทางการ
พัฒนาตนใน
เสนทางวิชาชีพครู 
7. กิจกรรมการ
พัฒนาวิชาชีพของ

1. การเรียนรูโดยใช
ปญหาเปนฐาน 
(Problem - based 
learning) 
2. การเรียนรูโดยใช
กรณีศึกษาเปนฐาน 
(Case – based 
learning) 
3. การเรียนรู
สถานการณเปนฐาน 
(Situation – 
based learning) 
4. การเรียนรูเชิง
ประสบการณเปน
ฐาน (Experiential 
–based learning) 
5. การเรียนรูแบบใช
ชุมชนเปนฐาน 
(Community – 
based learning) 
6. การเรียนรูแบบ
รวมมือ 

คูมือ "ปฏิบัติการสอน
ในสถานศึกษา ๑" มี
องคประกอบ ดังน้ี 
 1. บทนํา 
บทบาทหนาท่ีของ
ผูบริหาร/ครู/อาจารย
ผูสอน/นักศึกษา 
2. กิจกรรม ศึกษา 
สังเกต ปฏิบัติงานและ
บันทึกผลงานใน
สถานศึกษา ประเด็น
ดังตอไปน้ี   
    2.1 ความรักและ
ศรัทธาในวิชาชีพครู 
     2.2 จรรยาบรรณ
วิชาชีพและวินัยคร ู
     2.๓บทบาทหนาท่ี
ของครูผูสอนและครู
ประจําช้ันในการ
ชวยเหลือและพัฒนา
ผูเรยีน 
    2.4 การออกแบบ

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

สะทอนกลับ (AAR) : เปน
รายบุคคลและรวม
แลกเปลีย่นเรยีนรูใน
รูปแบบชุมชนแหงการ
เรียนรู (PLC)  
พัฒนา : Creative 
Discussion (แนวทาง
ปฏิบัติและพัฒนาตนเอง) 
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 สมรรถนะรอง 
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สมรรถนะรอง 

 

ตัวบงชี้ของ
สมรรถนะหลัก 
และเกณฑการ

ผาน 
 

ตัวบงชี้ของ
สมรรถนะรอง 
และเกณฑ 
การผาน 

 

เนื้อหา 
(เขียนเปนขอ ๆ  
ประกอบดวย
หัวขอและ

คําอธิบายพอ
สังเขป) 

กระบวนการจัดการ
เรียนรูเพ่ือใหเกิด

สมรรถนะ 
(รายละเอียดดาน
ทายตาราง)** 

สื่อและ/หรือแหลง
เรียนรู 

 

วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

 

วิธีการสะทอนผลกลับให
ผูเรียน 

(ตามหลักการประเมินผล 
สะทอนผลและพัฒนา) 

คร ู
- ทัศนคติท่ีดีตอ
วิชาชีพครู 

 

ครูท้ังในและนอก
สถานศึกษา 
8. แนวทางในการ
ทํางานและ
แกปญหารวมกัน
ระหวางบุคลากร
ในสถานศึกษา  
9. ปฏิสัมพันธ
ระหวางครูกับ
บุคคลท่ีเก่ียวของ 
ครูกับชุมชน 
โรงเรียนกับชุมชน 
 

(Cooperative  
learning)  
7. การเรียนรูแบบ
รวมแรงรวมใจ 
(Collaborative 
Learning)  
 

และสรางหลักสูตร
รายวิชาในช้ันเรียน 
      2.5 เครื่องมือท่ี
ใชในการเก็บขอมูล
ผูเรยีนท้ังแบบ
รายบุคคลและราย
กลุม  
     2.6 แนวทางใน
การทํางานและ
แกปญหารวมกัน
ระหวางบุคลากรใน
สถานศึกษา  
    2.7 แนวทางการ
พัฒนาตนในเสนทาง
วิชาชีพครู 
      2.8 กิจกรรมการ
พัฒนาวิชาชีพของครู
ท้ังในและนอก
สถานศึกษา 
       2.9 ปฏิสัมพันธ
ระหวางครูกับบุคคลท่ี
เก่ียวของ ครูกับชุมชน 

 สมรรถนะ 
รองท่ี  
2.5 
พัฒนาตนเอง
ใหมีความรอบ
รู ทันสมัยและ
ทันตอการ
เปลี่ยนแปลง 
 

1. ความเขาใจ
ในเสนทาง
ความกาวหนา
ในวิชาชีพและ
ปฏิบัติตนสู
ความกาวหนาได
ดวยการเขารวม
กิจกรรมท่ี
สงเสริมใหมี
ความรอบรูและ
ทันตอการ
เปลี่ยนแปลง 
รวมท้ังสามารถ
ท่ีจะนําเสนอ
แนวทางท่ี
เหมาะสมกับ

- 1.สืบคนและ
สรุปแนว
ทางการพัฒนา
ตนในเสนทาง
วิชาชีพครูดวย
การรวบรวม
ขอมูลจาก
บุคลากรทาง
การศึกษาและ
เอกสารท่ี
เก่ียวของ พรอม
นําเสนอดวย
รูปแบบท่ี
ทันสมัย 
เกณฑการผาน
รอยละ 80 
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สมรรถนะหลัก 
และเกณฑการ

ผาน 
 

ตัวบงชี้ของ
สมรรถนะรอง 
และเกณฑ 
การผาน 

 

เนื้อหา 
(เขียนเปนขอ ๆ  
ประกอบดวย
หัวขอและ

คําอธิบายพอ
สังเขป) 

กระบวนการจัดการ
เรียนรูเพ่ือใหเกิด

สมรรถนะ 
(รายละเอียดดาน
ทายตาราง)** 

สื่อและ/หรือแหลง
เรียนรู 

 

วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

 

วิธีการสะทอนผลกลับให
ผูเรียน 

(ตามหลักการประเมินผล 
สะทอนผลและพัฒนา) 

การพัฒนาครูใน
ภาพรวมได 

โรงเรียนกับชุมชน  
3. ผูประเมินและ
เคร่ืองมือท่ีใชในการ
รวบรวมขอมูล 
     3.1 ผูบรหิาร: 
แบบประเมิน
สมรรถนะ 
     3.2 ครู/อาจารย
ผูสอน: แบบประเมิน
สมรรถนะแบบ
ประเมินพฤติกรรม 
     3.3 นักศึกษา: 
แบบประเมินตนเอง
แบบสัมภาษณแบบ
สังเกต และ E-
Portfolio 
4. เกณฑการวัดผล
และประเมินผล 

สมรรถนะหลัก
ท่ี 3  
มีความ 
สามารถในการ
จัดการเรียนรู 

สมรรถนะรอง
ท่ี 3.1 
พัฒนา
หลักสตูรการ
จัดการเรียนรู 
สื่อ การวัด
และประเมิน 
ผลการเรยีนรู  

1. การมีความรู
ความเขาใจ
เก่ียวกับกระวน
การจัดการ
เรียนรูท่ีถูกตอง
ในทุกข้ันตอน
และสามารถ
ออกแบบ
กิจกรรมการ
เรียนรูไดอยาง
เหมาะสม 

1. อธิบาย
กระบวนการพัฒ
นาหลักสตูรและ
สรางรายวิชาใน
ช้ันเรียน  
เกณฑการผาน
รอยละ 80 

1. อธิบาย
เก่ียวกับการ
จัดการเรียนรู 
สื่อ การวัดผล
และประเมินผล
การเรยีนรูได
อยางถูกตอง  
เกณฑการผาน
รอยละ 80 

 สมรรถนะ 
รองท่ี 3.3  
ดูแลชวยเหลือ
และพัฒนา
ผูเรยีนเปน
รายบุคคล 
สามารถ

1. การมีความรู
ความเขาใจ
เก่ียวกับ
เครื่องมือและ
ระบบการดูแล
ชวยเหลือผูเรียน 
พรอมท้ัง

1. ดูแล 
ชวยเหลือและ
พัฒนาผูเรียนให
มีคุณลักษณะท่ี
พึงประสงคและ
ประสบ
ความสําเร็จใน

1. ระบุบทบาท
หนาท่ีของ
ครูผูสอนและครู
ประจําช้ันในการ
ชวยเหลือและ
พัฒนาผูเรียน 
2. ศึกษา 
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สมรรถนะหลัก 
 สมรรถนะรอง 

คําอธิบาย 
สมรรถนะรอง 

 

ตัวบงชี้ของ
สมรรถนะหลัก 
และเกณฑการ

ผาน 
 

ตัวบงชี้ของ
สมรรถนะรอง 
และเกณฑ 
การผาน 

 

เนื้อหา 
(เขียนเปนขอ ๆ  
ประกอบดวย
หัวขอและ

คําอธิบายพอ
สังเขป) 

กระบวนการจัดการ
เรียนรูเพ่ือใหเกิด

สมรรถนะ 
(รายละเอียดดาน
ทายตาราง)** 

สื่อและ/หรือแหลง
เรียนรู 

 

วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

 

วิธีการสะทอนผลกลับให
ผูเรียน 

(ตามหลักการประเมินผล 
สะทอนผลและพัฒนา) 

รายงานผล
การพัฒนา
คุณภาพ
ผูเรยีนไดอยาง
เปนระบบ  

 

ประยุกตใช
ความรูความ
เขาใจดังกลาวใน
การจัด
ทําการศึกษา
รายกรณีและ
วิจัยในช้ันเรียน
เพ่ือพัฒนา
ผูเรยีน  

 

การเรยีนรู  

เกณฑการผาน
รอยละ 80 

 

รวบรวม และ
สรุปรายละเอียด
ของเครื่องมือท่ี
ใชในการเก็บ
ขอมูลผูเรียนท้ัง
แบบรายบุคคล
และรายกลุม๓. 
ระบุและ
วิเคราะห
พฤติกรรมท่ีเปน
ปญหาหรือ
ตองการพัฒนา
ของกรณีศึกษา 
(case study)
และรวบรวม
ขอมูลดวย
เครื่องมือท่ีมี
ความ
หลากหลาย 
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สมรรถนะหลัก 
 สมรรถนะรอง 

คําอธิบาย 
สมรรถนะรอง 

 

ตัวบงชี้ของ
สมรรถนะหลัก 
และเกณฑการ

ผาน 
 

ตัวบงชี้ของ
สมรรถนะรอง 
และเกณฑ 
การผาน 

 

เนื้อหา 
(เขียนเปนขอ ๆ  
ประกอบดวย
หัวขอและ

คําอธิบายพอ
สังเขป) 

กระบวนการจัดการ
เรียนรูเพ่ือใหเกิด

สมรรถนะ 
(รายละเอียดดาน
ทายตาราง)** 

สื่อและ/หรือแหลง
เรียนรู 

 

วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

 

วิธีการสะทอนผลกลับให
ผูเรียน 

(ตามหลักการประเมินผล 
สะทอนผลและพัฒนา) 

พรอมนําเสนอ
แนวทางแกไข 
 
เกณฑการผาน
รอยละ 80 

 สมรรถนะรอง
ท่ี 3.5 วิจัย 
สราง
นวัตกรรม 
และ
ประยุกตใช
เทคโนโลยี
ดิจิทัล ใหเกิด
ประโยชนตอ
การเรยีนรูของ
ผูเรยีน 

1.ความสามารถ
ในการ
ประยุกตใช
เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมทาง
การศึกษาเขาสู
ช้ันเรียน รวมถึง
สรางสรรค
นวัตกรรมทาง
การศึกษาเพ่ือ
พัฒนาการ
เรียนรูใหกับ
ผูเรยีน  

1. ประยุกตใช
สื่อและ
เทคโนโลยีวัด
และประเมินผล
เพ่ือพัฒนา
ผูเรยีนอยาง
เหมาะสมและ
สรางสรรค  
 

เกณฑการผาน
รอยละ 80 
 

1. ประยุกตใช
เทคโนโลยีหรือ
นวัตกรรมทาง
การศึกษาท่ี
ทันสมัยกับการ
พัฒนาผูเรียน 
  
เกณฑการผาน
รอยละ 80 

 สมรรถนะรอง
ท่ี 3.6 
ปฏิบัติงาน

1. การมีความรู
ความเขาใจและ
สามารถ

1. ปฏิบัติตนเปน
สมาชิกท่ีดีของ
ทีมในการทํางาน 

1. วิเคราะหและ
สรุปแนวทางใน
การทํางานและ
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สมรรถนะหลัก 
 สมรรถนะรอง 

คําอธิบาย 
สมรรถนะรอง 

 

ตัวบงชี้ของ
สมรรถนะหลัก 
และเกณฑการ

ผาน 
 

ตัวบงชี้ของ
สมรรถนะรอง 
และเกณฑ 
การผาน 

 

เนื้อหา 
(เขียนเปนขอ ๆ  
ประกอบดวย
หัวขอและ

คําอธิบายพอ
สังเขป) 

กระบวนการจัดการ
เรียนรูเพ่ือใหเกิด

สมรรถนะ 
(รายละเอียดดาน
ทายตาราง)** 

สื่อและ/หรือแหลง
เรียนรู 

 

วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

 

วิธีการสะทอนผลกลับให
ผูเรียน 

(ตามหลักการประเมินผล 
สะทอนผลและพัฒนา) 

รวมกับผูอ่ืน
อยาง
สรางสรรค
และมสีวนรวม
ในกิจกรรม
การพัฒนา
วิชาชีพ 

ประพฤติปฏบัิติ
ตามหลักการ
ทํางานเปนทีม
และการเปน
สมาชิกท่ีดีของ
ทีม 

 
เกณฑการผาน
รอยละ 80 
 

แกปญหา
รวมกันระหวาง
บุคลากรใน
สถานศึกษา 
2. วิเคราะหและ
สังเคราะห
ลักษณะกิจกรรม
การพัฒนา
วิชาชีพของครู
ท้ังในและนอก
สถานศึกษา  
 

เกณฑการผาน
รอยละ 80 

สมรรถนะหลัก
ท่ี 4 
มีความ 
สามารถในการ
สราง
ความสัมพันธ
กับผูปกครอง
และชุมชน 

สมารถนะรอง
ท่ี 4.1 รวมมือ
กับผูปกครอง
ในการพัฒนา
และแกปญหา
ผูเรยีนใหมี
คุณลักษณะท่ี
พึงประสงค  

1. 
ความสามารถใน
การรวมมือกับ
ผูปกครองท้ังใน
สวนของการ
รวบรวมขอมลู
และรวมกัน
วางแผนในการ

1.รวมมือกับ
ผูปกครองและ
ชุมชนในการ
พัฒนาผูเรียนใหมี
คุณลักษณะอันพึง
ประสงคและเกิด
การเรยีนรู 
 

1. รวบรวม
ขอมูลของ
ผูเรยีนจาก
ผูปกครองดวย
การสังเกตและ
การสัมภาษณ  
  
เกณฑการผาน
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สมรรถนะหลัก 
 สมรรถนะรอง 

คําอธิบาย 
สมรรถนะรอง 

 

ตัวบงชี้ของ
สมรรถนะหลัก 
และเกณฑการ

ผาน 
 

ตัวบงชี้ของ
สมรรถนะรอง 
และเกณฑ 
การผาน 

 

เนื้อหา 
(เขียนเปนขอ ๆ  
ประกอบดวย
หัวขอและ

คําอธิบายพอ
สังเขป) 

กระบวนการจัดการ
เรียนรูเพ่ือใหเกิด

สมรรถนะ 
(รายละเอียดดาน
ทายตาราง)** 

สื่อและ/หรือแหลง
เรียนรู 

 

วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

 

วิธีการสะทอนผลกลับให
ผูเรียน 

(ตามหลักการประเมินผล 
สะทอนผลและพัฒนา) 

  พัฒนาและ
แกปญหาผูเรียน
ใหมีคุณลักษณะ
ท่ีพึงประสงค  

เกณฑการผาน
รอยละ 80 
 

รอยละ 80 

 สมรรถนะรอง
ท่ี 4.3 ศึกษา 
เขาถึงบริบท
ชุมชน และ
สามารถอยู
รวมกันบน
พ้ืนฐานความ
แตกตางทาง
วัฒนธรรม  
 

1. การมีความรู
ความเขาใจ
บริบทของชุมชน
และสามารถนํา
องคความรู
ดังกลาวมา
บูรณาการเขาสู
กระบวนการจดั
กิจกรรมการ
เรียนรู 

1. มีความรูความ
เขาใจบริบทชุมชน
และนํามาบูรณา
การในการจัด
กิจกรรมการ
เรียนรู- 
 
เกณฑการผาน
รอยละ 80 

4.3.1 สังเกต 
รวบรวม และ
วิเคราะห
รูปแบบการมี
ปฏิสัมพันธ
สัมพันธระหวาง
ครูกับบุคคลท่ี
เก่ียวของ ครูกับ
ชุมชน โรงเรยีน
กับชุมชน 
 
เกณฑการผาน
รอยละ 80 

สมรรถนะหลัก
ท่ี 5  
ปฏิบัติตนตาม
จรรยาบรรณ
ของวิชาชีพ  

สมรรถนะรอง
ท่ี 5.1 ปฏิบัติ
ตนตาม
จรรยาบรรณ
ของวิชาชีพ  

1. มีความรู
ความเขาใจ
เก่ียวกับ
จรรยาบรรณ
วิชาชีพ  นําไปสู

1.แสดงออกถึง
การประพฤติ
ปฏิบัติตนตาม
จรรยาบรรณ
วิชาชีพครู  

1. ระบุ
จรรยาบรรณ
และวินัยครู จาก
การสังเกตและ
วิเคราะหการ



มคอ.2 มรรพ. 
 

หลักสตูรครุศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (4 ป) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 หนา 250 
 

สมรรถนะหลัก 
 สมรรถนะรอง 

คําอธิบาย 
สมรรถนะรอง 

 

ตัวบงชี้ของ
สมรรถนะหลัก 
และเกณฑการ

ผาน 
 

ตัวบงชี้ของ
สมรรถนะรอง 
และเกณฑ 
การผาน 

 

เนื้อหา 
(เขียนเปนขอ ๆ  
ประกอบดวย
หัวขอและ

คําอธิบายพอ
สังเขป) 

กระบวนการจัดการ
เรียนรูเพ่ือใหเกิด

สมรรถนะ 
(รายละเอียดดาน
ทายตาราง)** 

สื่อและ/หรือแหลง
เรียนรู 

 

วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

 

วิธีการสะทอนผลกลับให
ผูเรียน 

(ตามหลักการประเมินผล 
สะทอนผลและพัฒนา) 

  การพัฒนา
ตนเองใหมี
คุณลักษณะ
ดังกลาว  
 

 
เกณฑการผาน
รอยละ 80 

ปฏิบัติหนาท่ีครู
ในสถานศึกษา
ได 
 
เกณฑการผาน
รอยละ 80 
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วิชา ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ๒ (Internship 2)  

รหัส คําอธิบายรายวิชา  น(ท-ป-ศ) 

1002801 ประพฤติตนเปนแบบอยางท่ีดีมีคุณธรรมและจริยธรรมตามจรรยาบรรณวิชาชีพ  ปฏิบัติงานผูชวยครูรวมกับครูพ่ี
เลี้ยงโดยการวางแผนออกแบบเนื้อหาสาระและกิจกรรมการจัดการเรียนรูสื่อและเทคโนโลยี การวัดและประเมินผล
ตามกลุมสาระการเรียนรูในรายวิชาเฉพาะดาน บูรณาการองคความรูทางการบริหารการศึกษา ออกแบบนวัตกรรม 
การดําเนินการเก่ียวกับการประกันคุณภาพการศึกษาท่ีสอดคลองกับสถานศึกษาแตละระดับ บริหารจัดการเรียนรูท่ี
มีคุณภาพและสรางบรรยากาศการเรียนรูใหผูเรียนมีความสุขในการเรียน รวมมือกับผูปกครองในการพัฒนา ดูแล 
ชวยเหลือผูเรียน ใหมีคุณลักษณะอันพึงประสงค วิเคราะหและนําเสนอแนวทางในการพัฒนาตนเองใหมีความเปนครู
มืออาชีพท่ีเทาทันตอการเปลี่ยนแปลงท้ังทางดานศาสตรวิชาชีพครูและศาสตรสาขาวิชาเอก  เขารวมโครงการท่ี
เก่ียวของกับการสงเสริม อนุรักษวัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถ่ินและนําผลจากการเรียนรูในสถานศึกษาไป
ประเมินสะทอนกลับ (AAR) เปนรายบุคคลและรวมแลกเปลี่ยนเรียนรูในรูปแบบชุมชนแหงการเรียนรู (PLC) เพ่ือ
นําไปใชในการพัฒนาตนเองใหมีความรอบรู ทันสมัยและทันตอการเปลี่ยนแปลง 

    2(90) 
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สมรรถนะ
หลัก 

 

สมรรถนะ 
รองและยอย 

(ถาม)ี 
 

คําอธิบาย 
สมรรถนะ 

รองหรือยอย 
 

ตัวบงชี้ของ
สมรรถนะ

หลัก 
และเกณฑการ

ผาน 
 

ตัวบงชี้ของ
สมรรถนะ 

รองหรือยอย 
และเกณฑการ

ผาน 
 

เนื้อหา 
(เขียนเปนขอ ๆ  
ประกอบดวย
หัวขอและ

คําอธิบายพอ
สังเขป) 

กระบวนการจัดการ
เรียนรูเพ่ือใหเกิด

สมรรถนะ 
(รายละเอียดดาน
ทายตาราง)** 

สื่อและ/หรือแหลง
เรียนรู 

 

วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

 

วิธีการสะทอนผล
กลับใหผูเรียน 
(ตามหลักการ

ประเมินผล สะทอน
ผลและพัฒนา) 

สมรรถนะ
หลักท่ี 
2 
สามารถ
ปฏิบัติหนาท่ี
คร ู

 

สมรรถนะ 
รองท่ี  
2.1 
มุงมั่นพัฒนา
ผูเรยีนดวยจติ
วิญญาณความ
เปนคร ู

 

1. มีความรูความ
เขาใจเก่ียวกับจิต
วิญญาณความ
เปนครู โดยเฉพาะ
ความรักและ
ศรัทธาในวิชาชีพ 
การปรารถนาดี
ตอศิษยอยาง
เสมอภาค และ
การมีจิต
สาธารณะนําไปสู
การพัฒนาตนเอง
ใหมีคุณลักษณะ
ดังกลาว  
 
 

1.  แสดง
พฤติกรรมท่ี
สะทอนถึงการ
มีจิตวิญญาณ
ความเปนคร ู
 
เกณฑการ
ผานรอยละ 
80 
 

1.ชวยเหลือ
ผูเรยีนและ
บุคลากรใน
โรงเรียนดวย
ความเตม็ใจ โดย
ไมตองรองขอ
และไมหวังสิ่ง
ตอบแทน 
 
เกณฑการผาน
รอยละ 80 

1. ระเบียบและ
ขอบังคับของ
สถานศึกษาและ
การสอนใน
สถานศึกษา ๑ 
2. การชวยเหลือ
ผูเรยีนและ
บุคลากรทางการ
ศึกษา 
3. แนวทางในการ
พัฒนาตนเองใหมี
ความเปนครมูือ
อาชีพท่ีเทาทันตอ
การเปลีย่นแปลง
ท้ังทางดานศาสตร
วิชาชีพครูและ
ศาสตรสาขา
วิชาเอก 
4.ออกแบบ
แผนการจดั
กิจกรรมการ
จัดการเรียนรู  สื่อ

1. การเรียนรูโดยใช
ปญหาเปนฐาน 
(Problem - based 
learning) 
2. การเรียนรูโดยใช
กรณีศึกษาเปนฐาน 
(Case – based 
learning) 
3. การเรียนรู
สถานการณเปนฐาน 
(Situation – 
based learning) 
4. การเรียนรูเชิง
ประสบการณเปน
ฐาน (Experiential 
–based learning) 
5. การเรียนรูแบบใช
ชุมชนเปนฐาน 
(Community – 
based learning) 
6. การเรียนรูแบบ
รวมมือ 

คูมือ "ปฏิบัติการสอน
ในสถานศึกษา2" มี
องคประกอบ ดังน้ี 
 1. บทนํา บทบาท
หนาท่ีของผูบริหาร/
ครู/อาจารยผูสอน/
นักศึกษา 
2. กิจกรรม 
ปฏิบัติงานรวมกับครูพ่ี
เลี้ยงและบันทึก
ผลงานในประเด็น
ดังตอไปน้ี   
2.1 . ระเบียบและ
ขอบังคับของ
สถานศึกษาและการ
ฝกปฏิบัติการสอนใน
สถานศึกษา 
    2.2. การชวยเหลือ
ผูอ่ืน  
    2.3. แนวทางใน
การพัฒนาตนเองใหมี
ความเปนครมูืออาชีพ

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

สะทอนกลับ (AAR) : 
เปนรายบุคคลและ
รวมแลกเปลี่ยนเรียนรู
ในรูปแบบชุมชนแหง
การเรยีนรู (PLC)  
 
พัฒนา : Creative 
Discussion (แนวทาง
ปฏิบัติและพัฒนา
ตนเอง) 

 สมรรรถนะรอง
ท่ี 2.2  
ปฏิบัติตนเปน
แบบอยางท่ีดีมี
คุณธรรมและ
จริยธรรม และ

1. ประพฤติ
ปฏิบัติตนตาม
กฎระเบียบ 
ขอบังคับและเปน
แบบอยางท่ีดี
ใหกับผูอ่ืนในทุกๆ

- 1.ปฏิบัติตัวตาม
ระเบียบและ
ขอบังคับของ
สถานศึกษาและ
การฝก
ประสบการณ
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สมรรถนะ
หลัก 

 

สมรรถนะ 
รองและยอย 

(ถาม)ี 
 

คําอธิบาย 
สมรรถนะ 

รองหรือยอย 
 

ตัวบงชี้ของ
สมรรถนะ

หลัก 
และเกณฑการ

ผาน 
 

ตัวบงชี้ของ
สมรรถนะ 

รองหรือยอย 
และเกณฑการ

ผาน 
 

เนื้อหา 
(เขียนเปนขอ ๆ  
ประกอบดวย
หัวขอและ

คําอธิบายพอ
สังเขป) 

กระบวนการจัดการ
เรียนรูเพ่ือใหเกิด

สมรรถนะ 
(รายละเอียดดาน
ทายตาราง)** 

สื่อและ/หรือแหลง
เรียนรู 

 

วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

 

วิธีการสะทอนผล
กลับใหผูเรียน 
(ตามหลักการ

ประเมินผล สะทอน
ผลและพัฒนา) 

เปนพลเมืองท่ี
เขมแข็ง  

ดาน  
 

วิชาชีพครูอยาง
เครงครดั 
 
เกณฑการผาน
รอยละ 80 

และเทคโนโลยี
การวัดผลและ
ประเมินผลการ
เรียนรู 
5. การจัด
บรรยากาศการ
เรียนรูในช้ันเรียน 
6. การบริหาร
การศึกษาและการ
ประกันคณุภาพ
การศึกษา  
7. การวิเคราะห
และเก็บรวบรวม
บริบทชุมชนรอบ
ท่ีตั้งของโรงเรียน 
8. โครงการท่ี
เก่ียวของกับการ
สงเสริม อนุรักษ
วัฒนธรรม และ
ภูมิปญญาทองถ่ิน 

(Cooperative  
learning)  
7. การเรียนรูแบบ
รวมแรงรวมใจ 
(Collaborative 
Learning)  
 
 

ท่ีเทาทันตอการ
เปลี่ยนแปลงท้ัง
ทางดานศาสตร
วิชาชีพครูและศาสตร
สาขาวิชาเอก 
    2.4. การออกแบบ
แผนจัดการเรยีนรู  สื่อ
และเทคโนโลยี การ
วัดผลและประเมินผล
การเรยีนรู  
     2.5 การจัด
บรรยากาศการเรียนรู
ในช้ันเรียน  
     2.6 การบริหาร
การศึกษาและการ
ประกันคณุภาพ
การศึกษา 
      2.7การวิเคราะห
และเก็บรวบรวม
บริบทชุมชนรอบท่ีตั้ง
ของโรงเรียน 
      2.8 โครงการท่ี

 สมรรถนะรองท่ี 
2.5 
พัฒนาตนเองให
มีความรอบรู 
ทันสมัยและทัน
ตอการ
เปลี่ยนแปลง 
 

1. ความเขาใจใน
เสนทาง
ความกาวหนาใน
วิชาชีพและปฏิบัติ
ตนสู
ความกาวหนาได
ดวยการเขารวม
กิจกรรมท่ีสงเสริม
ใหมีความรอบรู
และทันตอการ
เปลี่ยนแปลง 
รวมท้ังสามารถท่ี
จะนําเสนอ
แนวทางท่ี
เหมาะสมกับการ
พัฒนาครูใน
ภาพรวมได 

- 1. วิเคราะหและ
นําเสนอ
แนวทางในการ
พัฒนาตนเองให
มีความเปนครู
มืออาชีพท่ีเทา
ทันตอการ
เปลี่ยนแปลงท้ัง
ทางดานศาสตร
วิชาชีพครูและ
ศาสตรสาขา
วิชาเอก  
 
เกณฑการผาน
รอยละ 80 
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หลัก 
และเกณฑการ
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รองหรือยอย 
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เนื้อหา 
(เขียนเปนขอ ๆ  
ประกอบดวย
หัวขอและ

คําอธิบายพอ
สังเขป) 

กระบวนการจัดการ
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สมรรถนะ 
(รายละเอียดดาน
ทายตาราง)** 

สื่อและ/หรือแหลง
เรียนรู 

 

วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

 

วิธีการสะทอนผล
กลับใหผูเรียน 
(ตามหลักการ

ประเมินผล สะทอน
ผลและพัฒนา) 

สมรรถนะ
หลักท่ี 3  
มีความ 
สามารถใน
การจัดการ
เรียนรู 
 
 

สมรรถนะรองท่ี 
3.1 
พัฒนาหลักสตูร
การจัดการ
เรียนรู สื่อ การ
วัดและประเมิน 
ผลการเรยีนรู  
 

1. การมีความรู
ความเขาใจ
เก่ียวกับ
กระบวนการ
จัดการเรียนรูท่ี
ถูกตองในทุก
ข้ันตอน และ
สามารถออกแบบ
กิจกรรมการ
เรียนรูไดอยาง
สมบูรณ 
 

1. อธิบาย
กระบวนการพั
ฒนาหลักสตูร 
ออกแบบและ
สรางรายวิชา
ในช้ันเรียน  
 
เกณฑการ
ผานรอยละ 
80 
 
 

1. อธิบาย
เก่ียวกับ
หลักสตูร การ
จัดการเรียนรู 
สื่อ การวัดและ
ประเมินผลการ
เรียนรูไดอยาง
ถูกตอง 
2. ออกแบบ
แผนการจดัการ
เรียนรูรวมกับครู
พ่ีเลี้ยงได 
 
เกณฑการผาน
รอยละ 80 

เก่ียวของกับการ
สงเสริม อนุรักษ
วัฒนธรรม และภูมิ
ปญญาทองถ่ิน 
3. ผูประเมินและ
เคร่ืองมือท่ีใชในการ
รวบรวมขอมูล 
     3.1 ผูบรหิาร: 
แบบประเมิน
สมรรถนะ 
     3.2 ครู/อาจารย
ผูสอน: แบบประเมิน
สมรรถนะแบบ
ประเมินพฤติกรรม 
     3.3 นักศึกษา: 
แบบประเมินตนเอง
แบบสัมภาษณแบบ
สังเกต  
และ E-Portfolio 
4. เกณฑการวัดผล
และประเมินผล 

 สมรรถนะรองท่ี 
3.4 จัดกิจกรรม
และสราง
บรรยากาศการ
เรียนรูใหผูเรียน
มีความสุขในการ
เรียนโดย

1. การมีความรู
ความเขาใจ
หลักการและแนว
ทางการจัด
บรรยากาศการ
เรียนรูในช้ันเรียน 
นําไปสูการ

1. จัด
บรรยากาศ
การเรยีนรูท่ี
เนนใหผูเรียน
เกิดการเรียนรู
ภายใต
ความสุข  

1. อธิบายถึง
แนวทางการจัด
บรรยากาศการ
เรียนรูในช้ัน
เรียนได   
2. ออกแบบการ
จัดบรรยากาศ
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ตระหนักถึงสุข
ภาวะของผูเรียน  
 

ออกแบบการจัด
บรรยากาศการ
เรียนรูในช้ันเรียน
ท่ีสงเสรมิให
ผูเรยีนมีความสุข 

เกณฑการ
ผานรอยละ 
80 
 

การเรยีนรูในช้ัน
เรียนท่ีสงเสรมิ
ใหผูเรียนมี
ความสุขรวมกับ
ครูพ่ีเลีย้งได  
 
เกณฑการผาน
รอยละ 80 

 สมรรถนะรองท่ี 
3.6 
ปฏิบัติงาน
รวมกับผูอ่ืน
อยางสรางสรรค
และมสีวนรวมใน
กิจกรรมการ
พัฒนาวิชาชีพ 

1. การมีความรู
ความเขาใจและ
สามารถประพฤติ
ปฏิบัติตาม
หลักการทํางาน
เปนทีมและการ
เปนสมาชิกท่ีดี
ของทีม 

1. ปฏิบัติตน
เปนสมาชิกท่ีดี
ของทีมในการ
ทํางาน 
 
เกณฑการ
ผานรอยละ 
80 

1. ใหความ
รวมมือในการ
ดําเนินกิจกรรม
ตางๆในโรงเรียน 
ภายใตการ
สื่อสารดวยวัจ
นภาษา
และอวัจนภาษา
ท่ีเหมาะสม 
 
เกณฑการผาน
รอยละ 80 

สมรรถนะ
หลักท่ี4.  

สมรรถนะรองท่ี
4.1 

1.ความสามารถ
ในการรวมมือกับ

1.รวมมือกับ
ผูปกครองและ

1. รวบรวม
ขอมูลของ
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สมรรถนะ
หลัก 

 

สมรรถนะ 
รองและยอย 

(ถาม)ี 
 

คําอธิบาย 
สมรรถนะ 

รองหรือยอย 
 

ตัวบงชี้ของ
สมรรถนะ

หลัก 
และเกณฑการ

ผาน 
 

ตัวบงชี้ของ
สมรรถนะ 

รองหรือยอย 
และเกณฑการ

ผาน 
 

เนื้อหา 
(เขียนเปนขอ ๆ  
ประกอบดวย
หัวขอและ

คําอธิบายพอ
สังเขป) 

กระบวนการจัดการ
เรียนรูเพ่ือใหเกิด

สมรรถนะ 
(รายละเอียดดาน
ทายตาราง)** 

สื่อและ/หรือแหลง
เรียนรู 

 

วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

 

วิธีการสะทอนผล
กลับใหผูเรียน 
(ตามหลักการ

ประเมินผล สะทอน
ผลและพัฒนา) 

มีความ 
สามารถใน
การสราง
ความสัมพันธ
กับผูปกครอง
และชุมชน 
 

รวมมือกับ
ผูปกครองในการ
พัฒนาและ
แกปญหาผูเรียน
ใหมีคุณลักษณะ
ท่ีพึงประสงค  
 

ผูปกครองท้ังใน
สวนของการ
รวบรวมขอมลู
และรวมกัน
วางแผนในการ
พัฒนาและ
แกปญหาผูเรียน
ใหมีคุณลักษณะท่ี
พึงประสงค  
 

ชุมชนในการ
พัฒนาผูเรียน
ใหมี
คุณลักษณะอัน
พึงประสงค
และเกิดการ
เรียนรู 
 

เกณฑการผาน
รอยละ 80 
 
 

ผูเรยีนจาก
ผูปกครองดวย
การสังเกตและ
การสัมภาษณ 
2. รวมวางแผน
กับผูปกครองใน
การพัฒนา
ผูเรยีนใหมี
คุณลักษณะท่ีพึง
ประสงค 
 
เกณฑการผาน
รอยละ 80 

 สมรรถนะรองท่ี 
4.3 
ศึกษา เขาถึง
บริบทชุมชน 
และสามารถอยู
รวมกันบน
พ้ืนฐานความ
แตกตางทาง
วัฒนธรรม  

1. การมีความรู
ความเขาใจบริบท
ของชุมชนและ
สามารถนําองค
ความรูดังกลาวมา
บูรณาการเขาสู
กระบวนการจดั
กิจกรรมการ
เรียนรู  

1. มีความรู
ความเขาใจ
บริบทของ
ชุมชนและ
นํามาบูรณา
การในการจัด
กิจกรรมการ
เรียนรู  
 

1. ศึกษาและ
วิเคราะหบริบท
ชุมชนรอบท่ีตั้ง
ของโรงเรียน
อยางละเอียด 
พรอมนําเสนอ
ผลการศึกษา
อยางครบถวน 
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สมรรถนะ
หลัก 

 

สมรรถนะ 
รองและยอย 

(ถาม)ี 
 

คําอธิบาย 
สมรรถนะ 

รองหรือยอย 
 

ตัวบงชี้ของ
สมรรถนะ

หลัก 
และเกณฑการ

ผาน 
 

ตัวบงชี้ของ
สมรรถนะ 

รองหรือยอย 
และเกณฑการ

ผาน 
 

เนื้อหา 
(เขียนเปนขอ ๆ  
ประกอบดวย
หัวขอและ

คําอธิบายพอ
สังเขป) 

กระบวนการจัดการ
เรียนรูเพ่ือใหเกิด

สมรรถนะ 
(รายละเอียดดาน
ทายตาราง)** 

สื่อและ/หรือแหลง
เรียนรู 

 

วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

 

วิธีการสะทอนผล
กลับใหผูเรียน 
(ตามหลักการ

ประเมินผล สะทอน
ผลและพัฒนา) 

เกณฑการ
ผานรอยละ 
80 

เกณฑการผาน
รอยละ 80 

 สมรรถนะรองท่ี 
4.4 
สงเสริม อนุรักษ
วัฒนธรรม และ
ภูมิปญญา
ทองถ่ิน 

1. การมีสวนรวม
และเปนผูนําใน
การจัดกิจกรรมท่ี
สงเสริมให
โรงเรียนมีบทบาท
ในการสงเสริม 
อนุรักษวัฒนธรรม 
และภมูิปญญา
ทองถ่ิน 

1. เขารวมและ
จัดกิจกรรม
การเรยีนรูท่ี
สงเสริม 
อนุรักษ
วัฒนธรรม 
และภมูิปญญา
ทองถ่ิน 
 
เกณฑการ
ผานรอยละ 
80 
 

1. เขารวม
กิจกรรมตางๆท่ี
ทางโรงเรียน
และชุมชนเปนผู
ดําเนินโครงการ
ท่ีเก่ียวของกับ
การสงเสริม 
อนุรักษ
วัฒนธรรม และ
ภูมิปญญา
ทองถ่ิน และ
สะทอนสิ่งท่ีได
เรียนรูจาก 
กิจกรรม 
 
เกณฑการผาน
รอยละ 80 

สมรรถหลักท่ี 
5 

สมรรถรองท่ี 
5.1 

1. มีความรูความ
เขาใจเก่ียวกับ

1.แสดงออกถึง
การประพฤติ

1. ระบุ
จรรยาบรรณ
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สมรรถนะ
หลัก 

 

สมรรถนะ 
รองและยอย 

(ถาม)ี 
 

คําอธิบาย 
สมรรถนะ 

รองหรือยอย 
 

ตัวบงชี้ของ
สมรรถนะ

หลัก 
และเกณฑการ

ผาน 
 

ตัวบงชี้ของ
สมรรถนะ 

รองหรือยอย 
และเกณฑการ

ผาน 
 

เนื้อหา 
(เขียนเปนขอ ๆ  
ประกอบดวย
หัวขอและ

คําอธิบายพอ
สังเขป) 

กระบวนการจัดการ
เรียนรูเพ่ือใหเกิด

สมรรถนะ 
(รายละเอียดดาน
ทายตาราง)** 

สื่อและ/หรือแหลง
เรียนรู 

 

วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

 

วิธีการสะทอนผล
กลับใหผูเรียน 
(ตามหลักการ

ประเมินผล สะทอน
ผลและพัฒนา) 

ปฏิบัติตนตาม
จรรยาบรรณ
ของวิชาชีพ 

ปฏิบัติตนตาม
จรรยาบรรณ
ของวิชาชีพ  
 

จรรยาบรรณ
วิชาชีพ  นําไปสู
การพัฒนาตนเอง
ใหมีคุณลักษณะ
ดังกลาว  
 

ปฏิบัติตนตาม
จรรยาบรรณ
วิชาชีพครู 
 
เกณฑการ
ผานรอยละ 
80 

และวินัยครู จาก
การสังเกตและ
วิเคราะหการ
ปฏิบัติหนาท่ีครู
ในสถานศึกษา
ได 
 
เกณฑการผาน
รอยละ 80 
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วิชา ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 3 (Internship 3)  

รหัส คําอธิบายรายวิชา  น(ท-ป-ศ) 

1003801 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ประพฤติตนเปนแบบอยางท่ีดีมีคุณธรรมและจริยธรรมตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
ออกแบบการจัดบรรยากาศชั้นเรียนท่ีสงเสริมใหผูเรียนมีความสุขจัดกิจกรรมการเรียนรูท่ีสงเสริมใหผูเรียนเกิด
กระบวนการคิดข้ันสูงโดยประยุกตใชเทคโนโลยีดิจิทัลหรือนวัตกรรมทางการศึกษาท่ีทันสมัยรวมมือกับผูปกครองใน
การพัฒนาและมุงม่ันในการแกปญหาผูเรียนใหมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงคดวยกระบวนการวิจัยท่ีถูกตองตามระเบียบ
วิธีวิจัยสะทอนผลการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนกับตนเองไดอยางชัดเจนจากการเขารวมกิจกรรมท่ีสงเสริมใหเกิด
ความกาวหนาทางวิชาชีพโครงการท่ีเก่ียวของกับการสงเสริม อนุรักษวัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถ่ินและนําผล
จากการเรียนรูในสถานศึกษาไปประเมินสะทอนกลับ (AAR) เปนรายบุคคลและรวมแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันใน
รูปแบบชุมชนแหงการเรียนรู (PLC) เพ่ือนําไปใชในการพัฒนาตนเองใหมีความรอบรู ทันสมัยและทันตอการ
เปลี่ยนแปลง 

 

    2(90) 
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สมรรถนะหลัก 
 

สมรรถนะ 
รองและยอย 

(ถาม)ี 
 

คําอธิบาย 
สมรรถนะ 

รองหรือยอย 
 

ตัวบงชี้ของ
สมรรถนะ

หลัก 
และเกณฑการ

ผาน 
 

ตัวบงชี้ของ
สมรรถนะ 

รองหรือยอย 
และเกณฑการ

ผาน 
 

เนื้อหา 
(เขียนเปนขอ ๆ  
ประกอบดวย
หัวขอและ

คําอธิบายพอ
สังเขป) 

กระบวนการจัดการ
เรียนรูเพ่ือใหเกิด

สมรรถนะ 
(รายละเอียดดาน
ทายตาราง)** 

สื่อและ/หรือแหลง
เรียนรู 

 

วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

 

วิธีการสะทอนผล
กลับใหผูเรียน 
(ตามหลักการ
ประเมินผล 

สะทอนผลและ
พัฒนา) 

สมรรถนะหลักท่ี 
2 
สามารถปฏิบัติ
หนาท่ีคร ู

 

สมรรถนะ 
รองท่ี  
2.1 
มุงมั่นพัฒนา
ผูเรยีนดวยจติ
วิญญาณความ
เปนคร ู
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. มีความรูความ
เขาใจเก่ียวกับจิต
วิญญาณความ
เปนครู โดยเฉพาะ
ความรักและ
ศรัทธาในวิชาชีพ 
การปรารถนาดี
ตอศิษยอยาง
เสมอภาค และ
การมีจิต
สาธารณะนําไปสู
การพัฒนาตนเอง
ใหมีคุณลักษณะ
ดังกลาว  
 
 
 
 
 
 
 
 

1.  แสดง
พฤติกรรมท่ี
สะทอนถึงการ
มีจิตวิญญาณ
ความเปนครู  
เกณฑการ
ผานรอยละ 
80 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.ชวยเหลือ
ผูเรยีนและ
บุคลากรใน
โรงเรียนดวย
ความเตม็ใจ โดย
ไมตองรองขอ
และไมหวังสิ่ง
ตอบแทน 
2.แสดง
พฤติกรรมท่ี
สะทอนถึงความ
รักและเอ้ืออาทร
ตอผูเรียนอยาง
เสมอภาคท้ังทาง
กาย วาจาและ
ใจ  
 
เกณฑการผาน
รอยละ 80 

1. ระเบียบและ
ขอบังคับของ
สถานศึกษาและ
การฝกปฏิบัติการ
สอนใน
สถานศึกษา 
2. จรรยาบรรณ
วิชาชีพและ
คุณธรรมสาํหรับ
ครู  
3. การออกแบบ
การจัดกิจกรรม
การเรยีนรูท่ี
สอดคลองกับ
ผูเรยีนท่ีมีความ
หลากหลาย  
4. การออกแบบ
การจัดกิจกรรม
การเรยีนรูท่ี
สงเสริมใหผูเรียนมี
ทักษะการคิดข้ัน
สูง 

1.การเรียนรูโดยใช
วิจัยเปนฐาน 
(Research-based 
learning) 
2.การเรียนรู
สถานการณเปนฐาน 
(Situation-based 
learning) 
3.การเรียนรูเชิง
ประสบการณเปน
ฐาน(Experiential-
based learning) 
4.การเรียนรูแบบใช
ชุมชนเปนฐาน
(Community-
based learning) 
5.การเรียนรูแบบ
รวมมือ 
(Cooperative 
learning) 
6. การเรียนรูแบบ
รวมแรงรวมใจ 

คูมือปฏิบัติการสอนใน
สถานศึกษา 3 มี
องคประกอบดังน้ี 
1.บทนําบทบาท
หนาท่ีของผูบริหาร/
ครู อาจารยผูสอน/
นักศึกษา 
2. กิจกรรมปฏิบัติการ
สอนในสถานศึกษา 
และบันทึกผลงานใน
ประเด็นดังตอไปน้ี   
2.1. ระเบียบและ
ขอบังคับของ
สถานศึกษาและการ
ฝกปฏิบัติการสอนใน
สถานศึกษา 
2.2.   การออกแบบ
การจัดกิจกรรมการ
เรียนรูท่ีสอดคลองกับ
ผูเรยีนท่ีมีความ

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

สะทอนกลับ (AAR) 
: เปนรายบุคคล
และรวม
แลกเปลีย่นเรยีนรู
ในรูปแบบชุมชน
แหงการเรียนรู 
(PLC) 
 
พัฒนา : Creative 
Discussion 
(แนวทางปฏิบัติ
และพัฒนาตนเอง 
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สมรรถนะหลัก 
 

สมรรถนะ 
รองและยอย 

(ถาม)ี 
 

คําอธิบาย 
สมรรถนะ 

รองหรือยอย 
 

ตัวบงชี้ของ
สมรรถนะ

หลัก 
และเกณฑการ

ผาน 
 

ตัวบงชี้ของ
สมรรถนะ 

รองหรือยอย 
และเกณฑการ

ผาน 
 

เนื้อหา 
(เขียนเปนขอ ๆ  
ประกอบดวย
หัวขอและ

คําอธิบายพอ
สังเขป) 

กระบวนการจัดการ
เรียนรูเพ่ือใหเกิด

สมรรถนะ 
(รายละเอียดดาน
ทายตาราง)** 

สื่อและ/หรือแหลง
เรียนรู 

 

วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

 

วิธีการสะทอนผล
กลับใหผูเรียน 
(ตามหลักการ
ประเมินผล 

สะทอนผลและ
พัฒนา) 

 
 
 
 
 
 

 

 5. การ
ประยุกตใช
เทคโนโลยีดิจิทัล
หรือนวัตกรรมทาง
การศึกษาในช้ัน
เรียน 
6. การพัฒนา
ตนเองใหมีความ
เปนครูมืออาชีพท่ี
เทาทันตอการ
เปลี่ยนแปลงท้ัง
ทางดานศาสตร
วิชาชีพครูและ
ศาสตรสาขา
วิชาเอก 
7.การวิจัยอยาง
งาย เชน วิจัยหนา
เดียว  
8. การวิเคราะห
และนําเสนอ
บริบทชุมชนรอบ

(Collaborative 
Learning)  
 
 

หลากหลาย  
     2.3. การออกแบบ
การจัดกิจกรรมการ
เรียนรูท่ีสงเสริมให
ผูเรยีนมีทักษะการคิด
ข้ันสูง 
    2.4. การ
ประยุกตใชเทคโนโลยี
ดิจิทัลหรือนวัตกรรม
ทางการศึกษาในช้ัน
เรียน 
     2.5. การพัฒนา
ตนเองใหมีความเปน
ครูมืออาชีพท่ีเทาทัน
ตอการเปลี่ยนแปลง
ท้ังทางดานศาสตร
วิชาชีพครูและศาสตร
สาขาวิชาเอก 
    2.6 การวิจัยอยาง
งาย เชน วิจัยหนา
เดียว  

 สมรรถนะรองท่ี
2.2 
ปฏิบัติตนเปน
แบบอยางท่ีดีมี
คุณธรรมและ
จริยธรรม และ
เปนพลเมืองท่ี
เขมแข็ง  
 

1. ประพฤติ
ปฏิบัติตนตาม
กฎระเบียบ 
ขอบังคับและเปน
แบบอยางท่ีดี
ใหกับผูอ่ืนในทุกๆ
ดาน  
 

- 1.  ปฏิบัติตัว
ตามระเบียบ
และขอบังคับ
ของสถานศึกษา
และการฝก
ประสบการณ
วิชาชีพครูอยาง
เครงครดั  
2. ประพฤติตน
เปนแบบอยางดี
ใหกับผูเรยีนท้ัง
ทางกาย วาจา
และจิตใจ   
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สมรรถนะหลัก 
 

สมรรถนะ 
รองและยอย 

(ถาม)ี 
 

คําอธิบาย 
สมรรถนะ 

รองหรือยอย 
 

ตัวบงชี้ของ
สมรรถนะ

หลัก 
และเกณฑการ

ผาน 
 

ตัวบงชี้ของ
สมรรถนะ 

รองหรือยอย 
และเกณฑการ

ผาน 
 

เนื้อหา 
(เขียนเปนขอ ๆ  
ประกอบดวย
หัวขอและ

คําอธิบายพอ
สังเขป) 

กระบวนการจัดการ
เรียนรูเพ่ือใหเกิด

สมรรถนะ 
(รายละเอียดดาน
ทายตาราง)** 

สื่อและ/หรือแหลง
เรียนรู 

 

วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

 

วิธีการสะทอนผล
กลับใหผูเรียน 
(ตามหลักการ
ประเมินผล 

สะทอนผลและ
พัฒนา) 

เกณฑการผาน
รอยละ 80 

ท่ีตั้งของโรงเรียน 
9. การเขารวม
โครงการท่ี
เก่ียวของกับการ
สงเสริม อนุรักษ
วัฒนธรรม และ
ภูมิปญญาทองถ่ิน 
 

     2.7. การรวบรวม
ขอมูลของผูเรยีนจาก
ผูปกครอง 
    2.8. การวิเคราะห
และนําเสนอบริบท
ชุมชนรอบท่ีตั้งของ
โรงเรียน 
     2.9. การเขารวม
กิจกรรมโครงการท่ี
เก่ียวของกับการ
สงเสริม อนุรักษ
วัฒนธรรม และภูมิ
ปญญาทองถ่ิน 
3. เคร่ืองมือท่ีใชใน
การรวบรวมขอมูล 

1.1 ผูบริหาร : แบบ
ประเมินสมรรถนะ 
1.2 ครู/อาจารย

ผูสอน : แบบประเมิน
สมรรถนะ แบบ

 สมรรถนะรองท่ี 
2.3 
สงเสริมการ
เรียนรู เอาใจใส 
และยอมรับ
ความแตกตาง
ของผูเรียนแตละ
บุคคล  
 

1. การออกแบบ
และจัดกิจกรรม
การเรยีนรูท่ีมี
ความหลากหลาย
เพ่ือใหสอดคลอง
กับผูเรยีนท่ีมี
ความแตกตางกัน
ในทุกๆมิติ  
 

- 1. ออกแบบและ
จัดกิจกรรมการ
เรียนรูท่ีมีความ
หลากหลาย 
เหมาะกับผูท่ี
เรียนท่ีมีความ
แตกตางท้ัง
ทางดานรูปแบบ
การเรยีนรู 
ระดับ
ความสามารถใน
การเรยีนรู และ
วัฒนธรรม 
 
เกณฑการผาน
รอยละ 80 

 สมรรถนะรองท่ี
2.4 
สรางแรงบันดาล
ใจ และพัฒนา

1. การกระตุน
และสงเสรมิให
ผูเรยีนเกิด
กระบวนการคดิท่ี

- 1.แสดง
พฤติกรรมท่ี
สะทอนใหเห็น
ถึงความมุงมั่น 
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สมรรถนะหลัก 
 

สมรรถนะ 
รองและยอย 

(ถาม)ี 
 

คําอธิบาย 
สมรรถนะ 

รองหรือยอย 
 

ตัวบงชี้ของ
สมรรถนะ

หลัก 
และเกณฑการ

ผาน 
 

ตัวบงชี้ของ
สมรรถนะ 

รองหรือยอย 
และเกณฑการ

ผาน 
 

เนื้อหา 
(เขียนเปนขอ ๆ  
ประกอบดวย
หัวขอและ

คําอธิบายพอ
สังเขป) 

กระบวนการจัดการ
เรียนรูเพ่ือใหเกิด

สมรรถนะ 
(รายละเอียดดาน
ทายตาราง)** 

สื่อและ/หรือแหลง
เรียนรู 

 

วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

 

วิธีการสะทอนผล
กลับใหผูเรียน 
(ตามหลักการ
ประเมินผล 

สะทอนผลและ
พัฒนา) 

ผูเรยีนใหเปนผู
ใฝเรียนรูและ
สรางนวัตกรรม 
 

นําไปสูการสราง
นวัตกรรม โดยใช
ความมุงมั่น ทุมเท
ในการพัฒนา  
 

ทุมเทตอการ
พัฒนาผูเรียนให
ประสบ
ความสําเร็จใน
การเรยีน 
2. กระตุนและ
สงเสริมให
ผูเรยีนเกิด
กระบวนการคดิ
อยางสรางสรรค
ดวยการจดั
กิจกรรมการ
เรียนรูท่ี
เหมาะสมท้ังใน
และนอก
หองเรียน      
 
เกณฑการผาน
รอยละ 80 

ประเมินพฤติกรรม 
1.3 นักศึกษา : 

แบบประเมินตนเอง 
แบบสัมภาษณ แบบ
สังเกต และ E-

Portfolio 
2. เกณฑการวัดผล

และประเมินผล 

 สมรรถนะรองท่ี 
2.5 
พัฒนาตนเองให

1. ความเขาใจใน
เสนทาง
ความกาวหนาใน

- 1. เขารวม
กิจกรรมท่ี
สงเสริมใหเกิด
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สมรรถนะหลัก 
 

สมรรถนะ 
รองและยอย 

(ถาม)ี 
 

คําอธิบาย 
สมรรถนะ 

รองหรือยอย 
 

ตัวบงชี้ของ
สมรรถนะ

หลัก 
และเกณฑการ

ผาน 
 

ตัวบงชี้ของ
สมรรถนะ 

รองหรือยอย 
และเกณฑการ

ผาน 
 

เนื้อหา 
(เขียนเปนขอ ๆ  
ประกอบดวย
หัวขอและ

คําอธิบายพอ
สังเขป) 

กระบวนการจัดการ
เรียนรูเพ่ือใหเกิด

สมรรถนะ 
(รายละเอียดดาน
ทายตาราง)** 

สื่อและ/หรือแหลง
เรียนรู 

 

วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

 

วิธีการสะทอนผล
กลับใหผูเรียน 
(ตามหลักการ
ประเมินผล 

สะทอนผลและ
พัฒนา) 

มีความรอบรู 
ทันสมัยและทัน
ตอการ
เปลี่ยนแปลง 
 

วิชาชีพและปฏิบัติ
ตนสู
ความกาวหนาได
ดวยการเขารวม
กิจกรรมท่ีสงเสริม
ใหมีความรอบรู
และทันตอการ
เปลี่ยนแปลง 
รวมท้ังสามารถท่ี
จะนําเสนอ
แนวทางท่ี
เหมาะสมกับการ
พัฒนาครูใน
ภาพรวมได 

ความกาวหนา
ทางวิชาชีพและ
สามารถสะทอน
ผลการ
เปลี่ยนแปลงท่ี
เกิดข้ึนกับตนเอง
ไดอยางชัดเจน 
 
เกณฑการผาน
รอยละ 80 

สมรรถนะหลักท่ี
3 
มีความสามารถ
ในการจัดการ
เรียนรู 
 

สมรรถนะรองท่ี 
3.1  
พัฒนาหลักสตูร
การจัดการ
เรียนรู สื่อ การ
วัดและ
ประเมินผลการ
เรียนรู 

1. การมีความรู
ความเขาใจ
เก่ียวกับ
กระบวนการ
จัดการเรียนรูท่ี
ถูกตองในทุก
ข้ันตอน และ
สามารถออกแบบ

1.อธิบาย
กระบวนการพั
ฒนาหลักสตูร 
ออกแบบและ
สรางรายวิชา
ในช้ันเรียน 
 
  

1. ออกแบบการ
จัดกิจกรรมการ
เรียนรูท่ีมีความ
เหมาะสม 
สอดคลองและ
ครบถวนในทุก
ข้ันตอนไดดวย
ตนเอง 
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สมรรถนะหลัก 
 

สมรรถนะ 
รองและยอย 

(ถาม)ี 
 

คําอธิบาย 
สมรรถนะ 

รองหรือยอย 
 

ตัวบงชี้ของ
สมรรถนะ

หลัก 
และเกณฑการ

ผาน 
 

ตัวบงชี้ของ
สมรรถนะ 

รองหรือยอย 
และเกณฑการ

ผาน 
 

เนื้อหา 
(เขียนเปนขอ ๆ  
ประกอบดวย
หัวขอและ

คําอธิบายพอ
สังเขป) 

กระบวนการจัดการ
เรียนรูเพ่ือใหเกิด

สมรรถนะ 
(รายละเอียดดาน
ทายตาราง)** 

สื่อและ/หรือแหลง
เรียนรู 

 

วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

 

วิธีการสะทอนผล
กลับใหผูเรียน 
(ตามหลักการ
ประเมินผล 

สะทอนผลและ
พัฒนา) 

กิจกรรมการ
เรียนรูไดอยาง
สมบูรณ  

เกณฑการ
ผานรอยละ 
80 

เกณฑการผาน
รอยละ 80 

 สมรรถนะรองท่ี
3.2 
วางแผนและ
จัดการเรียนรูท่ี
สามารถพัฒนา
ผูเรยีนใหมี
ปญญารูคิด และ
มีความเปน
นวัตกร 

1.  ความสามารถ
ในการออกแบบ
และจัดกิจกรรม
การเรยีนรูท่ี
สงเสริมใหผูเรียน
เกิดกระบวนการ
คิดข้ันสูง โดย
สามารถตอยอด
ไปสูการเปนผู
สรางสรรค
นวัตกรรมได  

1. วางแผน
และออกแบบ
เน้ือหาสาระ
และกิจกรรม
การจัดเรียนรู 
เพ่ือพัฒนา
ผูเรยีนไดอยาง
เหมาะสม 
 
เกณฑการ
ผานรอยละ 
80 

1. ออกแบบและ
จัดกิจกรรมการ
เรียนรูท่ีเนนให
ผูเรยีนเกิด
กระบวนการคดิ
ข้ันสูง ดวยชุด
คําถามหรือ
กิจกรรมท่ี
เหมาะสม 
 
เกณฑการผาน
รอยละ 80 

 สมรรถนะรองท่ี 
3.3  
ดูแลชวยเหลือ
และพัฒนา
ผูเรยีนเปน
รายบุคคล 
สามารถรายงาน

1. การมีความรู
ความเขาใจ
เก่ียวกับเครื่องมือ
และระบบการ
ดูแลชวยเหลือ
ผูเรยีน พรอมท้ัง
ประยุกตใชความรู

1. ดูแล
ชวยเหลือและ
พัฒนาผูเรียน
ใหมี
คุณลักษณะท่ี
พึงประสงค
และประสบ

1. พัฒนาหรือ
แกปญหาผูเรียน
ในประเด็นใด
ประเด็นหน่ึง
ดวย
กระบวนการวิจั
ยท่ีถูกตองตาม
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สมรรถนะหลัก 
 

สมรรถนะ 
รองและยอย 

(ถาม)ี 
 

คําอธิบาย 
สมรรถนะ 

รองหรือยอย 
 

ตัวบงชี้ของ
สมรรถนะ

หลัก 
และเกณฑการ

ผาน 
 

ตัวบงชี้ของ
สมรรถนะ 

รองหรือยอย 
และเกณฑการ

ผาน 
 

เนื้อหา 
(เขียนเปนขอ ๆ  
ประกอบดวย
หัวขอและ

คําอธิบายพอ
สังเขป) 

กระบวนการจัดการ
เรียนรูเพ่ือใหเกิด

สมรรถนะ 
(รายละเอียดดาน
ทายตาราง)** 

สื่อและ/หรือแหลง
เรียนรู 

 

วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

 

วิธีการสะทอนผล
กลับใหผูเรียน 
(ตามหลักการ
ประเมินผล 

สะทอนผลและ
พัฒนา) 

ผลการพัฒนา
คุณภาพผูเรยีน
ไดอยางเปน
ระบบ 

ความเขาใจ
ดังกลาวในการจัด
ทําการศึกษาราย
กรณีและวิจัยใน
ช้ันเรียนเพ่ือ
พัฒนาผูเรียน  
 

ความสําเร็จใน
การเรยีนรู 
  
เกณฑการ
ผานรอยละ 
80 
 

ระเบียบวิธีวิจยั  
1.  นําเสนอ
ผลการวิจัยใน
ช้ันเรียนดวย
รูปแบบการวิจยั
หนาเดียวได 
 
เกณฑการผาน
รอยละ 80 

 สมรรถนะรองท่ี 
3.4  
จัดกิจกรรมและ
สรางบรรยากาศ
การเรยีนรูให
ผูเรยีนมีความสุข
ในการเรียนโดย
ตระหนักถึงสุข
ภาวะของผูเรียน 

1. การมีความรู
ความเขาใจ
หลักการและแนว
ทางการจัด
บรรยากาศการ
เรียนรูในช้ันเรียน 
นําไปสูการ
ออกแบบการจัด
บรรยากาศการ
เรียนรูในช้ันเรียน
ท่ีสงเสรมิให
ผูเรยีนมีความสุข 
 

1. จัด
บรรยากาศ
การเรยีนรูท่ี
เนนใหผูเรียน
เกิดการเรียนรู
ภายใต
ความสุข  
 
เกณฑการ
ผานรอยละ 
80 

1. ออกแบบการ
จัดบรรยากาศ
การเรยีนรูในช้ัน
เรียนท่ีสงเสรมิ
ใหผูเรียนมี
ความสุขไดดวย
ตนเอง 
 
เกณฑการผาน
รอยละ 80 
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สมรรถนะหลัก 
 

สมรรถนะ 
รองและยอย 

(ถาม)ี 
 

คําอธิบาย 
สมรรถนะ 

รองหรือยอย 
 

ตัวบงชี้ของ
สมรรถนะ

หลัก 
และเกณฑการ

ผาน 
 

ตัวบงชี้ของ
สมรรถนะ 

รองหรือยอย 
และเกณฑการ

ผาน 
 

เนื้อหา 
(เขียนเปนขอ ๆ  
ประกอบดวย
หัวขอและ

คําอธิบายพอ
สังเขป) 

กระบวนการจัดการ
เรียนรูเพ่ือใหเกิด

สมรรถนะ 
(รายละเอียดดาน
ทายตาราง)** 

สื่อและ/หรือแหลง
เรียนรู 

 

วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

 

วิธีการสะทอนผล
กลับใหผูเรียน 
(ตามหลักการ
ประเมินผล 

สะทอนผลและ
พัฒนา) 

 สมรรถนะรองท่ี 
3.5 
วิจัย สราง
นวัตกรรม และ
ประยุกตใช
เทคโนโลยีดิจิทัล 
ใหเกิดประโยชน
ตอการเรียนรู
ของผูเรียน  
 
 

1. ความสามารถ
ในการประยุกตใช
เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมทาง
การศึกษาเขาสูช้ัน
เรียน รวมถึง
สรางสรรค
นวัตกรรมทาง
การศึกษาเพ่ือ
พัฒนาการเรียนรู
ใหกับผูเรยีน  

1. ประยุกตใช
สื่อและ
เทคโนโลยีวัด
และ
ประเมินผล
เพ่ือพัฒนา
ผูเรยีนอยาง
เหมาะสมและ
สรางสรรค 
 
เกณฑการ
ผานรอยละ 
80 

1.ประยุกตใช
เทคโนโลยีหรือ
นวัตกรรมทาง
การศึกษาท่ี
ทันสมัยกับการ
จัดกิจกรรมการ
เรียนรูในช้ัน
เรียนไดอยาง
เหมาะสม 
 
เกณฑการผาน
รอยละ 80 

 สมรรถนะรองท่ี
3.6 
ปฏิบัติงาน
รวมกับผูอ่ืน
อยางสรางสรรค
และมสีวนรวมใน
กิจกรรมการ
พัฒนาวิชาชีพ 

1. การมีความรู
ความเขาใจและ
สามารถประพฤติ
ปฏิบัติตาม
หลักการทํางาน
เปนทีมและการ
เปนสมาชิกท่ีดี
ของทีม 

1. ปฏิบัติตน
เปนสมาชิกท่ีดี
ของทีมในการ
ทํางาน 
 
เกณฑการ
ผานรอยละ 
80 

1. ใหความ
รวมมือในการ
ดําเนินกิจกรรม
ตางๆในโรงเรียน 
ภายใตการ
สื่อสารดวยวัจ
นภาษา
และอวัจนภาษา
ท่ีเหมาะสม 
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สมรรถนะหลัก 
 

สมรรถนะ 
รองและยอย 

(ถาม)ี 
 

คําอธิบาย 
สมรรถนะ 

รองหรือยอย 
 

ตัวบงชี้ของ
สมรรถนะ

หลัก 
และเกณฑการ

ผาน 
 

ตัวบงชี้ของ
สมรรถนะ 

รองหรือยอย 
และเกณฑการ

ผาน 
 

เนื้อหา 
(เขียนเปนขอ ๆ  
ประกอบดวย
หัวขอและ

คําอธิบายพอ
สังเขป) 

กระบวนการจัดการ
เรียนรูเพ่ือใหเกิด

สมรรถนะ 
(รายละเอียดดาน
ทายตาราง)** 

สื่อและ/หรือแหลง
เรียนรู 

 

วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

 

วิธีการสะทอนผล
กลับใหผูเรียน 
(ตามหลักการ
ประเมินผล 

สะทอนผลและ
พัฒนา) 

3.6.4 แกปญหา
ท่ีเกิดข้ึนในการ
ทํางานรวมกับ
ผูอ่ืนไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 
 
เกณฑการผาน
รอยละ 80 

สมรรถนะหลักท่ี
4. 
มีความสามารถ
ในการสราง
ความสัมพันธกับ
ผูปกครองและ
ชุมชน 
 

สมรรถนะรองท่ี
4.2 
สรางเครือขาย
ความรวมมือกับ
ผูปกครองและ
ชุมชน เพ่ือ
สนับสนุนการ
เรียนรูท่ีมี
คุณภาพของ
ผูเรยีน  

1. การเขารวม
กิจกรรมท่ี
เก่ียวของกับการ
สรางเครือขาย
ระหวางโรงเรียน
กับผูปกครองและ
ชุมชนและ
ความสามารถใน
การนําผูปกครอง
หรือชุมชนเขามา
มีสวนรวมในการ
เรียนรูของผูเรียน 

1. รวมมือกับ
ผูปกครองและ
ชุมชนในการ
พัฒนาผูเรียน
ใหมี
คุณลักษณะอัน
พึงประสงค
และเกิดการ
เรียนรู 
 
เกณฑการ
ผานรอยละ 
80 

1. มีสวนรวมใน
การเยี่ยมบาน
ของผูเรียน  
2. มีสวนรวมใน
การประชุม
ผูปกครองท่ีทาง
สถานศึกษาจัด
ข้ึน และสรุปผล
การประชุม
ผูปกครองได
อยางมี
ประสิทธิภาพ 
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สมรรถนะหลัก 
 

สมรรถนะ 
รองและยอย 

(ถาม)ี 
 

คําอธิบาย 
สมรรถนะ 

รองหรือยอย 
 

ตัวบงชี้ของ
สมรรถนะ

หลัก 
และเกณฑการ

ผาน 
 

ตัวบงชี้ของ
สมรรถนะ 

รองหรือยอย 
และเกณฑการ

ผาน 
 

เนื้อหา 
(เขียนเปนขอ ๆ  
ประกอบดวย
หัวขอและ

คําอธิบายพอ
สังเขป) 

กระบวนการจัดการ
เรียนรูเพ่ือใหเกิด

สมรรถนะ 
(รายละเอียดดาน
ทายตาราง)** 

สื่อและ/หรือแหลง
เรียนรู 

 

วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

 

วิธีการสะทอนผล
กลับใหผูเรียน 
(ตามหลักการ
ประเมินผล 

สะทอนผลและ
พัฒนา) 

เกณฑการผาน
รอยละ 80 

 สมรรถนะรองท่ี
4.3 
ศึกษา เขาถึง
บริบทชุมชน 
และสามารถอยู
รวมกันบน
พ้ืนฐานความ
แตกตางทาง
วัฒนธรรม 

1. การมีความรู
ความเขาใจบริบท
ของชุมชนและ
สามารถนําองค
ความรูดังกลาวมา
บูรณาการเขาสู
กระบวนการจดั
กิจกรรมการ
เรียนรู  

1. มีความรู
ความเขาใจ
บริบทของ
ชุมชนและ
นํามาบูรณา
การในการจัด
กิจกรรมการ
เรียนรู  
 
เกณฑการ
ผานรอยละ 
80 

1. ศึกษาและ
วิเคราะหบริบท
ชุมชนรอบท่ีตั้ง
ของโรงเรียน
อยางละเอียด 
พรอมนําเสนอ
ผลการศึกษา
อยางครบถวน 
 
เกณฑการผาน
รอยละ 80 

 สมรรถนะรองท่ี
4.4 
สงเสริม อนุรักษ
วัฒนธรรม และ
ภูมิปญญา
ทองถ่ิน 

1. การมีสวนรวม
และเปนผูนําใน
การจัดกิจกรรมท่ี
สงเสริมให
โรงเรียนมีบทบาท
ในการสงเสริม 
อนุรักษวัฒนธรรม 
และภมูิปญญา

1. เขารวมและ
จัดกิจกรรม
การเรยีนรูท่ี
สงเสริม 
อนุรักษ
วัฒนธรรม 
และภมูิปญญา
ทองถ่ิน 

1.  เขารวม
กิจกรรมตางๆท่ี
ทางโรงเรียน
และชุมชนเปนผู
ดําเนินโครงการ
ท่ีเก่ียวของกับ
การสงเสริม 
อนุรักษ



มคอ.2 มรรพ. 
 

หลักสตูรครุศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (4 ป) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 หนา 270 
 

สมรรถนะหลัก 
 

สมรรถนะ 
รองและยอย 

(ถาม)ี 
 

คําอธิบาย 
สมรรถนะ 

รองหรือยอย 
 

ตัวบงชี้ของ
สมรรถนะ

หลัก 
และเกณฑการ

ผาน 
 

ตัวบงชี้ของ
สมรรถนะ 

รองหรือยอย 
และเกณฑการ

ผาน 
 

เนื้อหา 
(เขียนเปนขอ ๆ  
ประกอบดวย
หัวขอและ

คําอธิบายพอ
สังเขป) 

กระบวนการจัดการ
เรียนรูเพ่ือใหเกิด

สมรรถนะ 
(รายละเอียดดาน
ทายตาราง)** 

สื่อและ/หรือแหลง
เรียนรู 

 

วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

 

วิธีการสะทอนผล
กลับใหผูเรียน 
(ตามหลักการ
ประเมินผล 

สะทอนผลและ
พัฒนา) 

ทองถ่ิน เกณฑการ
ผานรอยละ 
80 
 

วัฒนธรรม และ
ภูมิปญญา
ทองถ่ิน และ
สะทอนสิ่งท่ีได
เรียนรูจาก
กิจกรรม 
 
เกณฑการผาน
รอยละ 80 

สมรรถนะหลักท่ี
5 
ปฏิบัติตนตาม
จรรยาบรรณของ
วิชาชีพ  
 

สมรรถนะรองท่ี 
5.1 
ปฏิบัติตนตาม
จรรยาบรรณ
ของวิชาชีพ  
 

1. มีความรูความ
เขาใจเก่ียวกับ
จรรยาบรรณ
วิชาชีพ  นําไปสู
การพัฒนาตนเอง
ใหมีคุณลักษณะ
ดังกลาว  
 

1. แสดงออก
ถึงการ
ประพฤติ
ปฏิบัติตนตาม
จรรยาบรรณ 
วิชาชีพครู 
 
เกณฑการ
ผานรอยละ 
80 

1. ปฏิบัติตน
ตาม
จรรยาบรรณ
และวินัยครูได 
 
เกณฑการผาน
รอยละ 80 
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วิชา ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 4 (Internship 4)  

รหัส คําอธิบายรายวิชา  น(ท-ป-ศ) 

1004801 ปฏิบัติงานในหนาท่ีครู ประพฤติตนเปนแบบอยางท่ีดีมีคุณธรรมและจริยธรรมตามจรรยาบรรณวิชาชีพออกแบบและ
จัดกิจกรรมการเรียนรูท่ีผูเรียนมีความสุขเกิดการะบวนการคิดข้ันสูงและนําไปสูการเปนนวัตกร โดยออกแบบ
นวัตกรรมทางการศึกษาท่ีทันสมัยบูรณาการบริบทชุมชนเขากับการจัดกิจกรรมการเรียนรูท้ังในและนอกหองเรียน
สรางเครือขายความรวมมือกับผูปกครองและชุมชนในการพัฒนาและแกปญหาผูเรียนใหมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค
ดวยกระบวนการวิจัยท่ีถูกตองตามระเบียบวิธีวิจัยสะทอนผลการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนกับตนเองไดอยางชัดเจนจาก
การเขารวมกิจกรรมท่ีสงเสริมใหเกิดความกาวหนาทางวิชาชีพโครงการท่ีเก่ียวของกับการสงเสริม อนุรักษวัฒนธรรม 
และภูมิปญญาทองถ่ินและนําผลจากการเรียนรูในสถานศึกษาไปประเมินสะทอนกลับ (AAR) เปนรายบุคคลและรวม
แลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันในรูปแบบชุมชนแหงการเรียนรู (PLC) เพ่ือนําไปใชในการพัฒนาตนเองใหมีความรอบรู 
ทันสมัยและทันตอการเปลี่ยนแปลง 

 

    2(90) 
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สมรรถนะหลัก 
 

สมรรถนะ 
รองและยอย 

(ถาม)ี 
 

คําอธิบาย 
สมรรถนะ 

รองหรือยอย 
 

ตัวบงชี้ของ
สมรรถนะ

หลัก 
และเกณฑการ
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เนื้อหา 
(เขียนเปนขอ ๆ  
ประกอบดวย
หัวขอและ

คําอธิบายพอ
สังเขป) 

กระบวนการจัดการ
เรียนรูเพ่ือใหเกิด

สมรรถนะ 
(รายละเอียดดาน
ทายตาราง)** 

สื่อและ/หรือแหลง
เรียนรู 

 

วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

 

วิธีการสะทอนผล
กลับใหผูเรียน 
(ตามหลักการ
ประเมินผล 

สะทอนผลและ
พัฒนา) 

สมรรถนะหลักท่ี 
2 
สามารถปฏิบัติ
หนาท่ีคร ู

 

สมรรถนะ 
รองท่ี  
2.1 
มุงมั่นพัฒนา
ผูเรยีนดวยจติ
วิญญาณความ
เปนคร ู
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. มีความรูความ
เขาใจเก่ียวกับจิต
วิญญาณความ
เปนครู โดยเฉพาะ
ความรักและ
ศรัทธาในวิชาชีพ 
การปรารถนาดี
ตอศิษยอยาง
เสมอภาค และ
การมีจิต
สาธารณะนําไปสู
การพัฒนาตนเอง
ใหมีคุณลักษณะ
ดังกลาว  
 
 
 
 
 
 
 
 

1.  แสดง
พฤติกรรมท่ี
สะทอนถึงการ
มีจิตวิญญาณ
ความเปนครู  
2.แสดง
พฤติกรรมท่ี
สะทอนถึง
ความรักและ
เอ้ืออาทรตอ
ผูเรยีนอยาง
เสมอภาคท้ัง
ทางกาย วาจา
และใจ 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.ชวยเหลือ
ผูเรยีนและ
บุคลากรใน
โรงเรียนดวย
ความเตม็ใจ โดย
ไมตองรองขอ
และไมหวังสิ่ง
ตอบแทน 

1. ระเบียบและ
ขอบังคับของ
สถานศึกษาและ
การฝกปฏิบัติการ
สอนใน
สถานศึกษา 
2. จรรยาบรรณ
วิชาชีพและ
คุณธรรมสาํหรับ
ครู  
3. การออกแบบ
การจัดกิจกรรม
การเรยีนรูท่ี
สอดคลองกับ
ผูเรยีนท่ีมีความ
หลากหลาย  
4. การออกแบบ
การจัดกิจกรรม
การเรยีนรูท่ี
สงเสริมใหผูเรียนมี
ทักษะการคิดข้ัน
สูง 

1.การเรียนรูโดยใช
วิจัยเปนฐาน 
(Research-based 
learning) 
2.การเรียนรู
สถานการณเปนฐาน 
(Situation-based 
learning) 
3.การเรียนรูเชิง
ประสบการณเปน
ฐาน(Experiential-
based learning) 
4.การเรียนรูแบบใช
ชุมชนเปนฐาน
(Community-
based learning) 
5.การเรียนรูแบบ
รวมมือ 
(Cooperative 
learning) 
6. การเรียนรูแบบ
รวมแรงรวมใจ 

คูมือปฏิบัติการสอนใน
สถานศึกษา 4 มี
องคประกอบดังน้ี 
1. บทนํา บทบาท 
หนาท่ีของผูบริหาร/
ครู อาจารยผูสอน/
นักศึกษา 
2. กิจกรรม 
ปฏิบัติงานการสอนใน
สถานศึกษาและ
บันทึกผลงานใน
ประเด็นดังตอไปน้ี   
   2.1. ระเบียบและ
ขอบังคับของ
สถานศึกษาและการ
ฝกปฏิบัติการสอนใน
สถานศึกษา 
    2.2. จรรยาบรรณ
และคณุธรรมสําหรับ
ครู  
    2.3. การออกแบบ
การจัดกิจกรรมการ

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

สะทอนกลับ 
(AAR) : เปน
รายบุคคลและรวม
แลกเปลีย่นเรยีนรู
ในรูปแบบชุมชน
แหงการเรียนรู 
(PLC)  
 
พัฒนา : Creative 
Discussion 
(แนวทางปฏิบัติ
และพัฒนาตนเอง 
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สะทอนผลและ
พัฒนา) 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 5. การ
ประยุกตใช
เทคโนโลยีในการ
การจัดการเรยีนรู
ในช้ันเรียน 
6. การพัฒนา       
ตนเองใหมีความ
เปนครูมืออาชีพท่ี
เทาทันตอการ
เปลี่ยนแปลงท้ัง
ทางดานศาสตร
วิชาชีพครูและ
ศาสตรสาขา
วิชาเอก 
7. การวิจัยในช้ัน
เรียน (Action 
Research)  
8. การสราง
เครือขายความ
รวมมือในการ
พัฒนาผูเรียน  
9. การบูรณาการ

(Collaborative 
Learning)  
 
 

เรียนรูท่ีสอดคลองกับ
ผูเรยีนท่ีมีความ
หลากหลาย  
     2.4. การออกแบบ
การจัดกิจกรรมการ
เรียนรูท่ีสงเสริมให
ผูเรยีนมีทักษะการคิด
ข้ันสูง 
  2.5. การประยุกตใช
เทคโนโลยีในการ
จัดการเรียนรูในช้ัน
เรียน  
    2.6. การพัฒนา       
ตนเองใหมีความเปน
ครูมืออาชีพท่ีเทาทัน
ตอการเปลี่ยนแปลง
ท้ังทางดานศาสตร
วิชาชีพครูและศาสตร
สาขาวิชาเอก 
2.7 การวิจัยในช้ัน
เรียน (Action 
Research)  

 สมรรถนะรองท่ี
2.2 
ปฏิบัติตนเปน
แบบอยางท่ีดีมี
คุณธรรมและ
จริยธรรม และ
เปนพลเมืองท่ี
เขมแข็ง  
 

1. ประพฤติ
ปฏิบัติตนตาม
กฎระเบียบ 
ขอบังคับและเปน
แบบอยางท่ีดี
ใหกับผูอ่ืนในทุกๆ
ดาน  
 

- 1.ปฏิบัติตัวตาม
ระเบียบและ
ขอบังคับของ
สถานศึกษาและ
การฝก
ประสบการณ
วิชาชีพครูอยาง
เครงครดั  
1. ประพฤติตน
เปนแบบอยางดี
ใหกับผูเรยีนท้ัง
ทางกาย วาจา
และจิตใจ   

 สมรรถนะรองท่ี 
2.3 

1. การออกแบบ
และจัดกิจกรรม

- 1. ออกแบบและ
จัดกิจกรรมการ
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วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

 

วิธีการสะทอนผล
กลับใหผูเรียน 
(ตามหลักการ
ประเมินผล 

สะทอนผลและ
พัฒนา) 

สงเสริมการ
เรียนรู เอาใจใส 
และยอมรับ
ความแตกตาง
ของผูเรียนแตละ
บุคคล  
 

การเรยีนรูท่ีมี
ความหลากหลาย
เพ่ือใหสอดคลอง
กับผูเรยีนท่ีมี
ความแตกตางกัน
ในทุกๆมิติ  
 

เรียนรูท่ีมีความ
หลากหลาย 
เหมาะกับผูท่ี
เรียนท่ีมีความ
แตกตางท้ัง
ทางดานรูปแบบ
การเรยีนรู 
ระดับ
ความสามารถใน
การเรยีนรู และ
วัฒนธรรม 

บริบทชุมชนสูการ
จัดการเรียนรูใน
ช้ันเรียน 
10. การจัด
กิจกรรมท่ี
เก่ียวของกับการ
สงเสริม อนุรักษ
วัฒนธรรม และ
ภูมิปญญาทองถ่ิน 
 

       2.8 การสราง
เครือขายความรวมมือ
ในการพัฒนาผูเรยีน  
   2.9 การบูรณาการ
บริบทชุมชนรอบท่ีตั้ง
ของโรงเรียน 
   2.10 การจัด
กิจกรรมท่ีเก่ียวของ
กับการสงเสริม 
อนุรักษวัฒนธรรม 
และภมูิปญญาทองถ่ิน 
3. เคร่ืองมือท่ีใชใน
การรวบรวมขอมูล 

2.1 ผูบริหาร : แบบ
ประเมินสมรรถนะ 
2.2 ครู/อาจารย

ผูสอน : แบบประเมิน
สมรรถนะ แบบ
ประเมินพฤติกรรม 
2.3 นักศึกษา : 

แบบประเมินตนเอง 
แบบสัมภาษณ แบบ

 สมรรถนะรองท่ี 
2.4 
สรางแรงบันดาล
ใจ และพัฒนา
ผูเรยีนใหเปนผู
ใฝเรียนรูและ
สรางนวัตกรรม 
 

1. การกระตุน
และสงเสรมิให
ผูเรยีนเกิด
กระบวนการคดิท่ี
นําไปสูการสราง
นวัตกรรม โดยใช
ความมุงมั่น ทุมเท
ในการพัฒนา  
 

- 1.แสดง
พฤติกรรมท่ี
สะทอนใหเห็น
ถึงความมุงมั่น 
ทุมเทตอการ
พัฒนาผูเรียนให
ประสบ
ความสําเร็จใน
การเรยีน 
2.กระตุนและ
สงเสริมให
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วิธีการวัดและ
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วิธีการสะทอนผล
กลับใหผูเรียน 
(ตามหลักการ
ประเมินผล 

สะทอนผลและ
พัฒนา) 

ผูเรยีนเกิด
กระบวนการคดิ
อยางสรางสรรค
ดวยการจดั
กิจกรรมการ
เรียนรูท่ี
เหมาะสมท้ังใน
และนอก
หองเรียน   
3. เปนตนแบบ
ในการ
สรางสรรค
นวัตกรรมให
เกิดข้ึนใน
สถานศึกษา                        

สังเกต และ E-
Portfolio 
3. เกณฑการวัดผล

และประเมินผล 

 สมรรถนะรองท่ี 
2.5 
พัฒนาตนเองให
มีความรอบรู 
ทันสมัยและทัน
ตอการ
เปลี่ยนแปลง 

1. ความเขาใจใน
เสนทาง
ความกาวหนาใน
วิชาชีพและปฏิบัติ
ตนสู
ความกาวหนาได
ดวยการเขารวม

- 1. เขารวม
กิจกรรมท่ี
สงเสริมใหเกิด
ความกาวหนา
ทางวิชาชีพและ
สามารถสะทอน
ผลการ
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วิธีการวัดและ
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วิธีการสะทอนผล
กลับใหผูเรียน 
(ตามหลักการ
ประเมินผล 

สะทอนผลและ
พัฒนา) 

 กิจกรรมท่ีสงเสริม
ใหมีความรอบรู
และทันตอการ
เปลี่ยนแปลง 
รวมท้ังสามารถท่ี
จะนําเสนอ
แนวทางท่ี
เหมาะสมกับการ
พัฒนาครูใน
ภาพรวมได 

เปลี่ยนแปลงท่ี
เกิดข้ึนกับตนเอง
ไดอยางชัดเจน 
2.  สังเคราะห
และนําเสนอ
รูปแบบการ
พัฒนาครูท่ี
เหมาะสมกับ
บริบทสังคมใน
ยุคปจจุบันและ
สงเสริมใหเกิด
ทักษะท่ีสําคัญ
กับครูอยาง
แทจริง 

สมรรถนะหลักท่ี
3 
มีความสามารถ
ในการจัดการ
เรียนรู 
 

สมรรถนะรองท่ี 
3.1  
พัฒนาหลักสตูร
การจัดการ
เรียนรู สื่อ การ
วัดและ
ประเมินผลการ
เรียนรู 

1.  การมีความรู
ความเขาใจ
เก่ียวกับ
กระบวนการ
จัดการเรียนรูท่ี
ถูกตองในทุก
ข้ันตอน และ
สามารถออกแบบ

1.อธิบาย
กระบวนการพั
ฒนาหลักสตูร 
ออกแบบและ
สรางรายวิชา
ในช้ันเรียน  
 

1. ออกแบบการ
จัดกิจกรรมการ
เรียนรูท่ีมีความ
เหมาะสม 
สอดคลองและ
ครบถวนในทุก
ข้ันตอนไดดวย
ตนเอง 
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สมรรถนะหลัก 
 

สมรรถนะ 
รองและยอย 

(ถาม)ี 
 

คําอธิบาย 
สมรรถนะ 

รองหรือยอย 
 

ตัวบงชี้ของ
สมรรถนะ

หลัก 
และเกณฑการ

ผาน 
 

ตัวบงชี้ของ
สมรรถนะ 

รองหรือยอย 
และเกณฑการ

ผาน 
 

เนื้อหา 
(เขียนเปนขอ ๆ  
ประกอบดวย
หัวขอและ

คําอธิบายพอ
สังเขป) 

กระบวนการจัดการ
เรียนรูเพ่ือใหเกิด

สมรรถนะ 
(รายละเอียดดาน
ทายตาราง)** 

สื่อและ/หรือแหลง
เรียนรู 

 

วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

 

วิธีการสะทอนผล
กลับใหผูเรียน 
(ตามหลักการ
ประเมินผล 

สะทอนผลและ
พัฒนา) 

กิจกรรมการ
เรียนรูไดอยาง
สมบูรณ  

 สมรรถนะรองท่ี
3.2 
วางแผนและ
จัดการเรียนรูท่ี
สามารถพัฒนา
ผูเรยีนใหมี
ปญญารูคิด และ
มีความเปน
นวัตกร 

1. ความสามารถ
ในการออกแบบ
และจัดกิจกรรม
การเรยีนรูท่ี
สงเสริมใหผูเรียน
เกิดกระบวนการ
คิดข้ันสูง โดย
สามารถตอยอด
ไปสูการเปนผู
สรางสรรค
นวัตกรรมได  

1. วางแผน
และออกแบบ
เน้ือหาสาระ
และกิจกรรม
การจัดเรียนรู 
เพ่ือพัฒนา
ผูเรยีนไดอยาง
เหมาะสม 
 

1. ออกแบบและ
จัดกิจกรรมการ
เรียนรูท่ีเนนให
ผูเรยีนเกิด
กระบวนการคดิ
ข้ันสูง ดวยชุด
คําถามหรือ
กิจกรรมท่ี
เหมาะสม 
2. ออกแบบและ
จัดกิจกรรรมการ
เรียนรูท่ีสงเสริม
ใหผูเรียนเกิด
องคความรูใหม
ดวยตนเอง และ
นําไปสูการ
สรางสรรคสิ่ง
ใหม 
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สมรรถนะหลัก 
 

สมรรถนะ 
รองและยอย 

(ถาม)ี 
 

คําอธิบาย 
สมรรถนะ 

รองหรือยอย 
 

ตัวบงชี้ของ
สมรรถนะ

หลัก 
และเกณฑการ

ผาน 
 

ตัวบงชี้ของ
สมรรถนะ 

รองหรือยอย 
และเกณฑการ

ผาน 
 

เนื้อหา 
(เขียนเปนขอ ๆ  
ประกอบดวย
หัวขอและ

คําอธิบายพอ
สังเขป) 

กระบวนการจัดการ
เรียนรูเพ่ือใหเกิด

สมรรถนะ 
(รายละเอียดดาน
ทายตาราง)** 

สื่อและ/หรือแหลง
เรียนรู 

 

วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

 

วิธีการสะทอนผล
กลับใหผูเรียน 
(ตามหลักการ
ประเมินผล 

สะทอนผลและ
พัฒนา) 

 สมรรถนะรองท่ี 
3.3  
ดูแลชวยเหลือ
และพัฒนา
ผูเรยีนเปน
รายบุคคล 
สามารถรายงาน
ผลการพัฒนา
คุณภาพผูเรยีน
ไดอยางเปน
ระบบ 

1. การมีความรู
ความเขาใจ
เก่ียวกับเครื่องมือ
และระบบการ
ดูแลชวยเหลือ
ผูเรยีน พรอมท้ัง
ประยุกตใชความรู
ความเขาใจ
ดังกลาวในการจัด
ทําการศึกษาราย
กรณีและวิจัยใน
ช้ันเรียนเพ่ือ
พัฒนาผูเรียน  

1. ดูแล
ชวยเหลือและ
พัฒนาผูเรียน
ใหมี
คุณลักษณะท่ี
พึงประสงค
และประสบ
ความสําเร็จใน
การเรยีนรู  
 

1. พัฒนาหรือ
แกปญหาผูเรียน
ในประเด็นใด
ประเด็นหน่ึง
ดวย
กระบวนการวิจั
ยท่ีถูกตองตาม
ระเบียบวิธีวิจยั 
2. นําเสนอ
ผลการวิจัยใน
ช้ันเรียนใน
รูปแบบของ
รายงานการวิจยั
ฉบับสมบูรณ (๕ 
บท) ได 

 สมรรถนะรองท่ี 
3.4 
จัดกิจกรรมและ
สรางบรรยากาศ
การเรยีนรูให
ผูเรยีนมีความสุข
ในการเรียนโดย

1. การมีความรู
ความเขาใจ
หลักการและแนว
ทางการจัด
บรรยากาศการ
เรียนรูในช้ันเรียน 
นําไปสูการ

1. จัด
บรรยากาศ
การเรยีนรูท่ี
เนนใหผูเรียน
เกิดการเรียนรู
ภายใต
ความสุข  

1. ออกแบบการ
จัดบรรยากาศ
การเรยีนรูในช้ัน
เรียนท่ีสงเสรมิ
ใหผูเรียนมี
ความสุขไดดวย
ตนเอง 
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สมรรถนะหลัก 
 

สมรรถนะ 
รองและยอย 

(ถาม)ี 
 

คําอธิบาย 
สมรรถนะ 

รองหรือยอย 
 

ตัวบงชี้ของ
สมรรถนะ

หลัก 
และเกณฑการ

ผาน 
 

ตัวบงชี้ของ
สมรรถนะ 

รองหรือยอย 
และเกณฑการ

ผาน 
 

เนื้อหา 
(เขียนเปนขอ ๆ  
ประกอบดวย
หัวขอและ

คําอธิบายพอ
สังเขป) 

กระบวนการจัดการ
เรียนรูเพ่ือใหเกิด

สมรรถนะ 
(รายละเอียดดาน
ทายตาราง)** 

สื่อและ/หรือแหลง
เรียนรู 

 

วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

 

วิธีการสะทอนผล
กลับใหผูเรียน 
(ตามหลักการ
ประเมินผล 

สะทอนผลและ
พัฒนา) 

ตระหนักถึงสุข
ภาวะของผูเรียน 
 

ออกแบบการจัด
บรรยากาศการ
เรียนรูในช้ันเรียน
ท่ีสงเสรมิให
ผูเรยีนมีความสุข 

 

 สมรรถนะรองท่ี
3.5 
วิจัย สราง
นวัตกรรม และ
ประยุกตใช
เทคโนโลยีดิจิทัล 
ใหเกิดประโยชน
ตอการเรียนรู
ของผูเรียน  
 

1. ความสามารถ
ในการประยุกตใช
เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมทาง
การศึกษาเขาสูช้ัน
เรียน รวมถึง
สรางสรรค
นวัตกรรมทาง
การศึกษาเพ่ือ
พัฒนาการเรียนรู
ใหกับผูเรยีน  

1. ประยุกตใช
สื่อและ
เทคโนโลยีวัด
และ
ประเมินผล
เพ่ือพัฒนา
ผูเรยีนอยาง
เหมาะสมและ
สรางสรรค 
 

1. ออกแบบ
นวัตกรรมทาง
การศึกษาใน
รูปแบบของ
กระบวนการจดั
กิจกรรรมการ
เรียนรู หรือสื่อ
การเรยีนรูท่ีมี
ประโยชนตอ
การพัฒนา
ผูเรยีน 

 สมรรถนะรองท่ี
3.6 
ปฏิบัติงาน
รวมกับผูอ่ืน
อยางสรางสรรค
และมสีวนรวมใน

1. การมีความรู
ความเขาใจและ
สามารถประพฤติ
ปฏิบัติตาม
หลักการทํางาน
เปนทีมและการ

1. ปฏิบัติตน
เปนสมาชิกท่ีดี
ของทีมในการ
ทํางาน 
 

1. ใหความ
รวมมือในการ
ดําเนินกิจกรรม
ตางๆในโรงเรียน 
ภายใตการ
สื่อสารดวยวัจ
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สมรรถนะหลัก 
 

สมรรถนะ 
รองและยอย 

(ถาม)ี 
 

คําอธิบาย 
สมรรถนะ 

รองหรือยอย 
 

ตัวบงชี้ของ
สมรรถนะ

หลัก 
และเกณฑการ

ผาน 
 

ตัวบงชี้ของ
สมรรถนะ 

รองหรือยอย 
และเกณฑการ

ผาน 
 

เนื้อหา 
(เขียนเปนขอ ๆ  
ประกอบดวย
หัวขอและ

คําอธิบายพอ
สังเขป) 

กระบวนการจัดการ
เรียนรูเพ่ือใหเกิด

สมรรถนะ 
(รายละเอียดดาน
ทายตาราง)** 

สื่อและ/หรือแหลง
เรียนรู 

 

วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

 

วิธีการสะทอนผล
กลับใหผูเรียน 
(ตามหลักการ
ประเมินผล 

สะทอนผลและ
พัฒนา) 

กิจกรรมการ
พัฒนาวิชาชีพ 

เปนสมาชิกท่ีดี
ของทีม 

นภาษา
และอวัจนภาษา
ท่ีเหมาะสม 
2. แกปญหาท่ี
เกิดข้ึนในการ
ทํางานรวมกับ
ผูอ่ืนไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 
3. แสดงความ
คิดเห็นอยาง
สรางสรรค ใน
การรวมวางแผน
และออกแบบ
การดําเนิน
กิจกรรมใน
โรงเรียน 

สมรรถนะหลักท่ี
4 
มีความสามารถ
ในการสราง
ความสัมพันธกับ
ผูปกครองและ

สมรรถนะรองท่ี
4.2 
สรางเครือขาย
ความรวมมือกับ
ผูปกครองและ
ชุมชน เพ่ือ

1. การเขารวม
กิจกรรมท่ี
เก่ียวของกับการ
สรางเครือขาย
ระหวางโรงเรียน
กับผูปกครองและ

1. รวมมือกับ
ผูปกครองและ
ชุมชนในการ
พัฒนาผูเรียน
ใหมี
คุณลักษณะอัน

1. มีสวนรวมใน
การเยี่ยมบาน
ของผูเรียน 
2. มีสวนรวมใน
การประชุม
ผูปกครองท่ีทาง
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สมรรถนะหลัก 
 

สมรรถนะ 
รองและยอย 

(ถาม)ี 
 

คําอธิบาย 
สมรรถนะ 

รองหรือยอย 
 

ตัวบงชี้ของ
สมรรถนะ

หลัก 
และเกณฑการ

ผาน 
 

ตัวบงชี้ของ
สมรรถนะ 

รองหรือยอย 
และเกณฑการ

ผาน 
 

เนื้อหา 
(เขียนเปนขอ ๆ  
ประกอบดวย
หัวขอและ

คําอธิบายพอ
สังเขป) 

กระบวนการจัดการ
เรียนรูเพ่ือใหเกิด

สมรรถนะ 
(รายละเอียดดาน
ทายตาราง)** 

สื่อและ/หรือแหลง
เรียนรู 

 

วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

 

วิธีการสะทอนผล
กลับใหผูเรียน 
(ตามหลักการ
ประเมินผล 

สะทอนผลและ
พัฒนา) 

ชุมชน 
 

สนับสนุนการ
เรียนรูท่ีมี
คุณภาพของ
ผูเรยีน  
 

ชุมชนและ
ความสามารถใน
การนําผูปกครอง
หรือชุมชนเขามา
มีสวนรวมในการ
เรียนรูของผูเรียน 
 

พึงประสงค
และเกิดการ
เรียนรู 
2. มีความรู
ความเขาใจ
บริบทของ
ชุมชนและ
นํามาบูรณา
การในการจัด
กิจกรรมการ
เรียนรู  
3. เขารวมและ
จัดกิจกรรม
การเรยีนรูท่ี
สงเสริม 
อนุรักษ
วัฒนธรรม 
และภมูิปญญา
ทองถ่ิน 

สถานศึกษาจัด
ข้ึน และสรุปผล
การประชุม
ผูปกครองได
อยางมี
ประสิทธิภาพ 
3. สราง
เครือขายความ
รวมมือกับ
ผูปกครองหรือ
ชุมชน ในการ
สนับสนุนการ
เรียนรูของ
ผูเรยีนท้ังใน
รูปแบบทางการ
หรือไมเปน
ทางการ 

 สมรรถนะรองท่ี 
4.3  
ศึกษา เขาถึง

1. การมีความรู
ความเขาใจบริบท
ของชุมชนและ

1. มีความรู
ความเขาใจ
บริบทของ

1. ศึกษาและ
วิเคราะหบริบท
ชุมชนรอบท่ีตั้ง
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สมรรถนะหลัก 
 

สมรรถนะ 
รองและยอย 

(ถาม)ี 
 

คําอธิบาย 
สมรรถนะ 

รองหรือยอย 
 

ตัวบงชี้ของ
สมรรถนะ

หลัก 
และเกณฑการ

ผาน 
 

ตัวบงชี้ของ
สมรรถนะ 

รองหรือยอย 
และเกณฑการ

ผาน 
 

เนื้อหา 
(เขียนเปนขอ ๆ  
ประกอบดวย
หัวขอและ

คําอธิบายพอ
สังเขป) 

กระบวนการจัดการ
เรียนรูเพ่ือใหเกิด

สมรรถนะ 
(รายละเอียดดาน
ทายตาราง)** 

สื่อและ/หรือแหลง
เรียนรู 

 

วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

 

วิธีการสะทอนผล
กลับใหผูเรียน 
(ตามหลักการ
ประเมินผล 

สะทอนผลและ
พัฒนา) 

บริบทชุมชน 
และสามารถอยู
รวมกันบน
พ้ืนฐานความ
แตกตางทาง
วัฒนธรรม 

สามารถนําองค
ความรูดังกลาวมา
บูรณาการเขาสู
กระบวนการจดั
กิจกรรมการ
เรียนรู 

ชุมชนและ
นํามาบูรณา
การในการจัด
กิจกรรมการ
เรียนรู  

ของโรงเรียน
อยางละเอียด 
พรอมนําเสนอ
ผลการศึกษา
อยางครบถวน 
2.บูรณาการ
บริบทชุมชนเขา
กับการจัด
กิจกรรมการ
เรียนรูท้ังในและ
นอกหองเรียน   

 สมรรถนะรองท่ี
4.4 
สงเสริม อนุรักษ
วัฒนธรรม และ
ภูมิปญญา
ทองถ่ิน 

1. การมีสวนรวม
และเปนผูนําใน
การจัดกิจกรรมท่ี
สงเสริมให
โรงเรียนมีบทบาท
ในการสงเสริม 
อนุรักษวัฒนธรรม 
และภมูิปญญา
ทองถ่ิน 

1. เขารวมและ
จัดกิจกรรม
การเรยีนรูท่ี
สงเสริม 
อนุรักษ
วัฒนธรรม 
และภมูิปญญา
ทองถ่ิน 
 
 
 

1. จัดกิจกรรมท่ี
เก่ียวของกับการ
สงเสริม อนุรักษ
วัฒนธรรม และ
ภูมิปญญา
ทองถ่ิน โดย
รวมมือกับชุมชน 
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สมรรถนะหลัก 
 

สมรรถนะ 
รองและยอย 

(ถาม)ี 
 

คําอธิบาย 
สมรรถนะ 

รองหรือยอย 
 

ตัวบงชี้ของ
สมรรถนะ

หลัก 
และเกณฑการ

ผาน 
 

ตัวบงชี้ของ
สมรรถนะ 

รองหรือยอย 
และเกณฑการ

ผาน 
 

เนื้อหา 
(เขียนเปนขอ ๆ  
ประกอบดวย
หัวขอและ

คําอธิบายพอ
สังเขป) 

กระบวนการจัดการ
เรียนรูเพ่ือใหเกิด

สมรรถนะ 
(รายละเอียดดาน
ทายตาราง)** 

สื่อและ/หรือแหลง
เรียนรู 

 

วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

 

วิธีการสะทอนผล
กลับใหผูเรียน 
(ตามหลักการ
ประเมินผล 

สะทอนผลและ
พัฒนา) 

สมรรถนะหลักท่ี
5 
ปฏิบัติตนตาม
จรรยาบรรณของ
วิชาชีพ  
 

สมรรถนะรองท่ี 
5.1 
ปฏิบัติตนตาม
จรรยาบรรณ
ของวิชาชีพ  

1.  มีความรูความ
เขาใจเก่ียวกับ
จรรยาบรรณ
วิชาชีพ  นําไปสู
การพัฒนาตนเอง
ใหมีคุณลักษณะ
ดังกลาว  

1. แสดงออก
ถึงการ
ประพฤติ
ปฏิบัติตนตาม
จรรยาบรรณ
วิชาชีพครู 

1.ปฏิบัติตนตาม
จรรยาบรรณ
และวินัยครไูด 
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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 
3.2วางแผนและจัดการเรียนรูท่ีสามารถพัฒนาผูเรียนใหมีปญญารูคิด และมีความเปนนวัตกร 
3.3ดูแลชวยเหลือและพัฒนาผูเรียนเปนรายบุคคล สามารถรายงานผลการพัฒนาคุณภาพผูเรียนไดอยางเปนระบบ 
3.4จัดกิจกรรมและสรางบรรยากาศการเรียนรูใหผูเรียนมีความสุขในการเรียนโดยตระหนักถึงสุขภาวะของผูเรยีน 
3.5วิจัย สรางนวัตกรรม และประยุกตใชเทคโนโลยีดิจิทัล ใหเกิดประโยชนตอการเรียนรูของผูเรียน 
3.6 ปฏิบัติงานรวมกับผูอ่ืนอยางสรางสรรคและมีสวนรวมในกิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพ 

4. มีความสามารถในการสรางความสัมพันธกับผูปกครองและชุมชน 
สมรรถนะรอง 
4.1รวมมือกับผูปกครองในการพัฒนาและแกปญหาผูเรียนใหมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค 
4.2สรางเครือขายความรวมมือกับผูปกครองและชุมชนเพ่ือสนับสนุนการเรียนรูท่ีมีคุณภาพของผูเรียน 
4.3ศึกษา เขาถึงบริบทของชุมชนและสามารถอยูรวมกันบนพ้ืนฐานความแตกตางทางวัฒนธรรม 
4.4 สงเสริม อนุรักษวัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถ่ิน 
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 5. ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ 
     5.1 ประพฤติปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ 

 
สมรรถนะหลัก ตัวบงชี้สมรรถนะหลัก สมรรถนะรอง คําอธิบายสมรรถนะรอง ตัวบงชี้สมรรถนะรอง 

2. สามารถปฏิบัติหนาท่ีครู  2.1  แสดงพฤติกรรมท่ีสะทอนถึง
การมีจิตวิญญาณความเปนครู  
 

2.1 มุงมั่นพัฒนาผูเรียนดวยจิต
วิญญาณความเปนครู  
 
 
 
 

2.1 มีความรูความเขาใจเก่ียวกับจติ
วิญญาณความเปนครู โดยเฉพาะ
ความรักและศรัทธาในวิชาชีพ การ
ปรารถนาดตีอศิษยอยางเสมอภาค 
และการมีจิตสาธารณะนําไปสูการ
พัฒนาตนเองใหมีคุณลักษณะ
ดังกลาว  
 
 
 
 
 
 

2.1.1 วิเคราะหและสรุปคณุลักษณะ
ของครูท่ีแสดงออกถึงความรักและ
ศรัทธาในวิชาชีพครูได (ป 1)  
2.1.2 วิเคราะหตนเองถึงความรัก
และศรัทธาท่ีมีตอวิชาชีพครู ใน
ประเด็นดังตอไปน้ี คือ (ป 1)   
- ความใฝฝนอยากเปนคร ู
- ความสนใจเรื่องราวเก่ียวกับคร ู
- การเคารพบูชาคร ู
- ความภาคภมูิใจในอาชีพครู 
- ทัศนคติท่ีดีตอวิชาชีพครู 
2.1.3 ชวยเหลือผูเรยีนและบุคลากร
ในโรงเรียนดวยความเต็มใจ โดยไม
ตองรองขอและไมหวังสิ่งตอบแทน 
(ป 2/3/4 ภาคเรียนท่ี 1) 
2.1.4 แสดงพฤติกรรมท่ีสะทอนถึง
ความรักและเอ้ืออาทรตอผูเรียน
อยางเสมอภาคท้ังทางกาย วาจา
และใจ (ป 3/4 ภาคเรียนท่ี 1) 
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สมรรถนะหลัก ตัวบงชี้สมรรถนะหลัก สมรรถนะรอง คําอธิบายสมรรถนะรอง ตัวบงชี้สมรรถนะรอง 
2.1.5 วิเคราะหผลการปฏิบัตตินของ
ตนเองในการทําหนาท่ีครู พรอม
เสนอแนวทางการพัฒนาตนเอง(ID 
Plan) ดานจิตวิญญาณความเปนครู  
(ครุนิพนธ)  
2.1.6* สรุปผลการเปลี่ยนแปลงท่ี
เกิดข้ึนจากการเขารวมกิจกรรมเสริม
หลักสตูรเพ่ือเติมเติมสมรรถนะดาน
จรรยาบรรณ (ครุนิพนธ) 

  2.2 ปฏิบัติตนเปนแบบอยางท่ีดมีี
คุณธรรมและจรยิธรรม และเปน
พลเมืองท่ีเขมแข็ง  
 

2.2 ประพฤติปฏิบัตตินตาม
กฎระเบียบ ขอบังคับและเปน
แบบอยางท่ีดีใหกับผูอ่ืนในทุกๆดาน  
 

2.2.1  ปฏิบัติตัวตามระเบียบและ
ขอบังคับของสถานศึกษาและการฝก
ประสบการณวิชาชีพครูอยาง
เครงครดั (ป 2/3/4 ภาคเรียนท่ี 1)  
2.2.2 ประพฤตตินเปนแบบอยางดี
ใหกับผูเรยีนท้ังทางกาย วาจาและ
จิตใจ  (ป 3/4  ภาคเรียนท่ี 1)  
2.2.3 วิเคราะหผลการปฏิบัตตินของ
ตนเองในการทําหนาท่ีครู พรอม
เสนอแนวทางการพัฒนาตนเอง(ID 
Plan) ดานการปฏิบัติตนเปน
พลเมืองท่ีดี  (ครุนิพนธ)  
2.2.4* สรุปผลการเปลี่ยนแปลงท่ี
เกิดข้ึนจากการเขารวมกิจกรรมเสริม
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สมรรถนะหลัก ตัวบงชี้สมรรถนะหลัก สมรรถนะรอง คําอธิบายสมรรถนะรอง ตัวบงชี้สมรรถนะรอง 
หลักสตูรเพ่ือเตมิเติมสมรรถนะ ดาน
การปฏิบัตตินเปนพลเมืองท่ีดี(ครุ
นิพนธ) 

  
 
 
 
 

2.3 สงเสริมการเรียนรู เอาใจใส 
และยอมรับความแตกตางของ
ผูเรยีนแตละบุคคล  
 

2.3 การออกแบบและจัดกิจกรรม
การเรยีนรูท่ีมีความหลากหลาย
เพ่ือใหสอดคลองกับผูเรยีนท่ีมีความ
แตกตางกันในทุกๆมิติ  
 

2.3.1 ออกแบบและจดักิจกรรมการ
เรียนรูท่ีมีความหลากหลาย เหมาะ
กับผูท่ีเรียนท่ีมีความแตกตางท้ัง
ทางดานรูปแบบการเรียนรู ระดับ
ความสามารถในการเรียนรู และ
วัฒนธรรม (ป 3 /4 ภาคเรียนท่ี 1)  

  2.4 สรางแรงบันดาลใจ และพัฒนา
ผูเรยีนใหเปนผูใฝเรยีนรูและสราง
นวัตกรรม 
 

2.4 การกระตุนและสงเสริมให
ผูเรยีนเกิดกระบวนการคิดท่ีนําไปสู
การสรางนวัตกรรม โดยใชความ
มุงมั่น ทุมเทในการพัฒนา  
 

2.4.1 แสดงพฤติกรรมท่ีสะทอนให
เห็นถึงความมุงมั่น ทุมเทตอการ
พัฒนาผูเรียนใหประสบความสําเรจ็
ในการเรียน (ป 3/4 ภาคเรียนท่ี 1)  
2.4.2 กระตุนและสงเสริมใหผูเรยีน
เกิดกระบวนการคิดอยางสรางสรรค
ดวยการจดักิจกรรมการเรียนรูท่ี
เหมาะสมท้ังในและนอกหองเรียน 
(ป 3/4 ภาคเรียนท่ี 1)  
๒.๔.๓ เปนตนแบบในการ
สรางสรรคนวัตกรรมใหเกิดข้ึนใน
สถานศึกษา (ป 4 ภาคเรียนท่ี 1)  

  
 

2.5 พัฒนาตนเองใหมีความรอบรู 
ทันสมัยและทันตอการเปลีย่นแปลง 
 
 

2.5 ความเขาใจในเสนทาง
ความกาวหนาในวิชาชีพและปฏิบัติ
ตนสูความกาวหนาไดดวยการเขา
รวมกิจกรรมท่ีสงเสรมิใหมีความรอบ

2.5.1 สืบคนและสรุปแนวทางการ
พัฒนาตนในเสนทางวิชาชีพครูดวย
การรวบรวมขอมูลจากบุคลากรทาง
การศึกษาและเอกสารท่ีเก่ียวของ 
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รูและทันตอการเปลี่ยนแปลง 
รวมท้ังสามารถท่ีจะนําเสนอแนวทาง
ท่ีเหมาะสมกับการพัฒนาครูใน
ภาพรวมได 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

พรอมนําเสนอดวยรูปแบบท่ีทันสมัย 
( ป 1)  
2.5.2 วิเคราะหและนําเสนอ
แนวทางในการพัฒนาตนเองใหมี
ความเปนครมูืออาชีพท่ีเทาทันตอ
การเปลีย่นแปลงท้ังทางดานศาสตร
วิชาชีพครูและศาสตรสาขาวิชาเอก 
(ป 2) 
2.5.3 เขารวมกิจกรรมท่ีสงเสริมให
เกิดความกาวหนาทางวิชาชีพและ
สามารถสะทอนผลการเปลี่ยนแปลง
ท่ีเกิดข้ึนกับตนเองไดอยางชัดเจน (ป 
-3/4 ภาคเรียนท่ี 1)  
2.5.4 สังเคราะหและนําเสนอ
รูปแบบการพัฒนาครูท่ีเหมาะสมกับ
บริบทสังคมในยุคปจจุบันและ
สงเสริมใหเกิดทักษะท่ีสําคญักับครู
อยางแทจริง (ป 4 ภาคเรียนท่ี 1)  
2.5.5  วิเคราะหผลการปฏิบัติงาน
ของตนเอง พรอมเสนอแนวทางการ
พัฒนาตนเอง(ID Plan) ดานการกาว
ทันการเปลีย่นแปลง (ครุนิพนธ)  
2.5.6 สรุปผลการเปลี่ยนแปลงท่ี
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เกิดข้ึนจากการเขารวมกิจกรรมเสริม
หลักสตูรเพ่ือเตมิเติมสมรรถนะ ดาน
การกาวทันการเปลี่ยนแปลง (ครุ
นิพนธ)  

3. มีความสามารถในการจดัการ
เรียนรู  
 

1.อธิบายกระบวนการพัฒนา
หลักสตูร ออกแบบและสราง
รายวิชาในช้ันเรียน  
 

3.1 พัฒนาหลักสูตรการจัดการ
เรียนรู สื่อ การวัดและประเมินผล
การเรยีนรู  
 

3.1 การมีความรูความเขาใจ
เก่ียวกับกระบวนการจัดการเรียนรูท่ี
ถูกตองในทุกข้ันตอน และสามารถ
ออกแบบกิจกรรมการเรยีนรูไดอยาง
สมบูรณ  
 

3.1.1 อธิบายเก่ียวกับหลักสตูร การ
จัดการเรียนรู สื่อ การวัดและ
ประเมินผลการเรียนรูไดอยาง
ถูกตอง (ป 1 
/ป 2)  
3.1.2 ออกแบบแผนการจดัการ
เรียนรูรวมกับครูพ่ีเลีย้งได (ป 2)  
3.1.3 ออกแบบการจัดกิจกรรมการ
เรียนรูท่ีมีความเหมาะสม สอดคลอง
และครบถวนในทุกข้ันตอนไดดวย
ตนเอง (ป –3/4 ภาคเรียนท่ี 1)  

 2. วางแผนและออกแบบเน้ือหา
สาระและกิจกรรมการจดัเรียนรู เพ่ือ
พัฒนาผูเรียนไดอยางเหมาะสม 
 

3.2 วางแผนและจัดการเรยีนรูท่ี
สามารถพัฒนาผูเรียนใหมีปญญารู
คิด และมีความเปนนวัตกร 
 

3.2  ความสามารถในการออกแบบ
และจัดกิจกรรมการเรียนรูท่ีสงเสรมิ
ใหผูเรียนเกิดกระบวนการคิดข้ันสงู 
โดยสามารถตอยอดไปสูการเปนผู
สรางสรรคนวัตกรรมได  
 

3.2.1 ออกแบบและจดักิจกรรมการ
เรียนรูท่ีเนนใหผูเรียนเกิด
กระบวนการคดิข้ันสูง ดวยชุด
คําถามหรือกิจกรรมท่ีเหมาะสม (ป -
3/4)  
3.2.2 ออกแบบและจดักิจกรรรม
การเรยีนรูท่ีสงเสรมิใหผูเรียนเกิด
องคความรูใหมดวยตนเอง และ
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นําไปสูการสรางสรรคสิ่งใหม (ป 4 
ภาคเรยีนท่ี 1)  

 4. ดูแลชวยเหลือและพัฒนาผูเรยีน
ใหมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงคและ
ประสบความสําเรจ็ในการเรียนรู  
 

3.3 ดูแลชวยเหลือและพัฒนาผูเรยีน
เปนรายบุคคล สามารถรายงานผล
การพัฒนาคุณภาพผูเรียนไดอยาง
เปนระบบ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.3 การมีความรูความเขาใจ
เก่ียวกับเครื่องมือและระบบการดแูล
ชวยเหลือผูเรียน พรอมท้ัง
ประยุกตใชความรูความเขาใจ
ดังกลาวในการจัดทําการศึกษาราย
กรณีและวิจัยในช้ันเรยีนเพ่ือพัฒนา
ผูเรยีน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.3.1 ระบุบทบาทหนาท่ีของ
ครูผูสอนและครูประจําช้ันในการ
ชวยเหลือและพัฒนาผูเรียน (ป 1)  
3.3.2 ศึกษา รวบรวม และสรุป
รายละเอียดของเครื่องมือท่ีใชในการ
เก็บขอมูลผูเรยีนท้ังแบบรายบุคคล
และรายกลุม (ป 1)  
3.3.3 ระบุและวิเคราะหพฤติกรรมท่ี
เปนปญหาหรือตองการพัฒนาของ
กรณีศึกษา (case study) และ
รวบรวมขอมลูดวยเครื่องมือท่ีมี
ความหลากหลาย พรอมนําเสนอ
แนวทางแกไข (ป 1) 
3.3.4 พัฒนาหรือแกปญหาผูเรียนใน
ประเด็นใดประเด็นหน่ึงดวย
กระบวนการวิจยัท่ีถูกตองตาม
ระเบียบวิธีวิจยั (ป 3/4ภาคเรียนท่ี 
1)  
3.3.5  นําเสนอผลการวิจัยในช้ัน
เรียนดวยรูปแบบการวิจัยหนาเดียว
ได (ป 3)  
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3.3.6 นําเสนอผลการวิจัยในช้ัน
เรียนในรูปแบบของรายงานการวิจัย
ฉบับสมบูรณ (5 บท) ได (ป4 ภาค
เรียนท่ี 1)  

 5. จัดบรรยากาศการเรียนรูท่ีเนนให
ผูเรยีนเกิดการเรยีนรูภายใตความสุข  
 

3.4 จัดกิจกรรมและสรางบรรยากาศ
การเรยีนรูใหผูเรียนมีความสุขในการ
เรียนโดยตระหนักถึงสุขภาวะของ
ผูเรยีน  
 

3.4 การมีความรูความเขาใจ
หลักการและแนวทางการจดั
บรรยากาศการเรียนรูในช้ันเรียน 
นําไปสูการออกแบบการจดั
บรรยากาศการเรียนรูในช้ันเรียนท่ี
สงเสริมใหผูเรียนมีความสุข 
 

3.4.1 อธิบายถึงแนวทางการจัด
บรรยากาศการเรียนรูในช้ันเรียนได 
(ป 2)  
3.4.2 ออกแบบการจัดบรรยากาศ
การเรยีนรูในช้ันเรียนท่ีสงเสริมให
ผูเรยีนมีความสุขรวมกับครูพ่ีเลี้ยงได 
(ป 2)  
3.4.3 ออกแบบการจัดบรรยากาศ
การเรยีนรูในช้ันเรียนท่ีสงเสริมให
ผูเรยีนมีความสุขไดดวยตนเอง (ป 3 
/ 4 ภาคเรยีนท่ี 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
นวัตกรรมทางการศึกษาท่ีทันสมยั
กับการพัฒนาผูเรียน (ป 1)  
3.5.2 ประยุกตใชเทคโนโลยีหรือ
นวัตกรรมทางการศึกษาท่ีทันสมยั
กับการจัดกิจกรรมการเรียนรูในช้ัน
เรียนไดอยางเหมาะสม (ป 3)  
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3.5.3 ออกแบบนวัตกรรมทาง
การศึกษาในรูปแบบของ
กระบวนการจดักิจกรรรมการเรยีนรู 
หรือสื่อการเรียนรูท่ีมีประโยชนตอ
การพัฒนาผูเรียน (ป 4 ภาคเรยีนท่ี 
1) 

 6. ปฏิบัติตนเปนสมาชิกท่ีดีของทีม
ในการทํางาน 

3.6 ปฏิบัติงานรวมกับผูอ่ืนอยาง
สรางสรรคและมีสวนรวมในกิจกรรม
การพัฒนาวิชาชีพ 

3.6 การมีความรูความเขาใจและ
สามารถประพฤตปิฏิบัตติาม
หลักการทํางานเปนทีมและการเปน
สมาชิกท่ีดีของทีม 

3.6.1 วิเคราะหและสรุปแนวทางใน
การทํางานและแกปญหารวมกัน
ระหวางบุคลากรในสถานศึกษา (ป 
1)  
3.6.2 วิเคราะหและสังเคราะห
ลักษณะกิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพ
ของครูท้ังในและนอกสถานศึกษา (ป 
1)  
3.6.3 ใหความรวมมือในการดําเนิน
กิจกรรมตางๆในโรงเรียน ภายใต
การสื่อสารดวยวัจนภาษาและอวัจน
ภาษาท่ีเหมาะสม (ป 2/3/4 ภาค
เรียนท่ี 1)  
3.6.4 แกปญหาท่ีเกิดข้ึนในการ
ทํางานรวมกับผูอ่ืนไดอยางมี
ประสิทธิภาพ (ป 3/4 ภาคเรยีนท่ี 1) 
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3.6.5 แสดงความคิดเห็นอยาง
สรางสรรค ในการรวมวางแผนและ
ออกแบบการดําเนินกิจกรรมใน
โรงเรียน (ป 4 ภาคเรียนท่ี 1) 

4. มีความสามารถในการสราง
ความสัมพันธกับผูปกครองและ
ชุมชน 
 
 

1. รวมมือกับผูปกครองและชุมชนใน
การพัฒนาผูเรียนใหมีคณุลักษณะ
อันพึงประสงคและเกิดการเรยีนรู 
 

4.1 รวมมือกับผูปกครองในการ
พัฒนาและแกปญหาผูเรียนใหมี
คุณลักษณะท่ีพึงประสงค  
 
 
 

4.1 ความสามารถในการรวมมือกับ
ผูปกครองท้ังในสวนของการรวบรวม
ขอมูลและรวมกันวางแผนในการ
พัฒนาและแกปญหาผูเรียนใหมี
คุณลักษณะท่ีพึงประสงค  
 

4.1.1 รวบรวมขอมลูของผูเรียนจาก
ผูปกครองดวยการสังเกตและการ
สัมภาษณ (ป 1/2)  
4.1.2 รวมวางแผนกับผูปกครองใน
การพัฒนาผูเรียนใหมีคณุลักษณะท่ี
พึงประสงค (ป 2)  

 2. รวมมือกับผูปกครองและชุมชนใน
การพัฒนาผูเรียนใหมีคณุลักษณะ
อันพึงประสงคและเกิดการเรยีนรู 
 

4.2 สรางเครือขายความรวมมือกับ
ผูปกครองและชุมชน เพ่ือสนับสนุน
การเรยีนรูท่ีมีคณุภาพของผูเรียน  
 

4.2 การเขารวมกิจกรรมท่ีเก่ียวของ
กับการสรางเครือขายระหวาง
โรงเรียนกับผูปกครองและชุมชน
และความสามารถในการนํา
ผูปกครองหรือชุมชนเขามามสีวน
รวมในการเรียนรูของผูเรียน 
 

4.2.1 มีสวนรวมในการเยี่ยมบาน
ของผูเรียน (ป 3/4 ภาคเรียนท่ี 1)  
4.2.2 มีสวนรวมในการประชุม
ผูปกครองท่ีทางสถานศึกษาจัดข้ึน 
และสรุปผลการประชุมผูปกครองได
อยางมีประสิทธิภาพ (ป 3/4 ภาค
เรียนท่ี 1)  
4.2.3 สรางเครือขายความรวมมือ
กับผูปกครองหรือชุมชน ในการ
สนับสนุนการเรยีนรูของผูเรียนท้ังใน
รูปแบบทางการหรือไมเปนทางการ 
(ป 4 ภาคเรียนท่ี 1) 
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สมรรถนะหลัก ตัวบงชี้สมรรถนะหลัก สมรรถนะรอง คําอธิบายสมรรถนะรอง ตัวบงชี้สมรรถนะรอง 
 3. มีความรูความเขาใจบริบทของ

ชุมชนและนํามาบูรณาการในการจัด
กิจกรรมการเรียนรู  
 
 

4.3 ศึกษา เขาถึงบริบทชุมชน และ
สามารถอยูรวมกันบนพ้ืนฐานความ
แตกตางทางวัฒนธรรม  
 

4.3 การมีความรูความเขาใจบริบท
ของชุมชนและสามารถนําองค
ความรูดังกลาวมาบูรณาการเขาสู
กระบวนการจดักิจกรรมการเรยีนรู  

4.3.1 สังเกต รวบรวม และวิเคราะห
รูปแบบการมปีฏสิัมพันธสัมพันธ
ระหวางครูกับบุคคลท่ีเก่ียวของ ครู
กับชุมชน โรงเรียนกับชุมชน (ป 1)  
4.3.2 ศึกษาและวิเคราะหบริบท
ชุมชนรอบท่ีตั้งของโรงเรียนอยาง
ละเอียด พรอมนําเสนอผลการศึกษา
อยางครบถวน (ป 2/3/4 ภาคเรยีน
ท่ี 1)  
4.3.3 บูรณาการบริบทชุมชนเขากับ
การจัดกิจกรรมการเรียนรูท้ังในและ
นอกหองเรียน  (ป 4 ภาคเรียนท่ี 1)  

 4. เขารวมและจัดกิจกรรมการ
เรียนรูท่ีสงเสริม อนุรักษวัฒนธรรม 
และภมูิปญญาทองถ่ิน 
 

4.4 สงเสริม อนุรักษวัฒนธรรม และ
ภูมิปญญาทองถ่ิน 

4.4 การมีสวนรวมและเปนผูนําใน
การจัดกิจกรรมท่ีสงเสริมใหโรงเรยีน
มีบทบาทในการสงเสริม อนุรักษ
วัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถ่ิน 

4.4.1 เขารวมกิจกรรมตางๆท่ีทาง
โรงเรียนและชุมชนเปนผูดําเนิน
โครงการท่ีเก่ียวของกับการสงเสรมิ 
อนุรักษวัฒนธรรม และภมูิปญญา
ทองถ่ิน และสะทอนสิ่งท่ีไดเรยีนรู
จากกิจกรรม  
(ป 2 /3)  
4.4.2 จัดกิจกรรมท่ีเก่ียวของกับการ
สงเสริม อนุรักษวัฒนธรรม และภมูิ
ปญญาทองถ่ิน โดยรวมมือกับชุมชน  
(ป 4 ภาคเรียนท่ี 1) 
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สมรรถนะหลัก ตัวบงชี้สมรรถนะหลัก สมรรถนะรอง คําอธิบายสมรรถนะรอง ตัวบงชี้สมรรถนะรอง 
5. ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของ
วิชาชีพ  
 

1. แสดงออกถึงการประพฤติปฏบัิติ
ตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู  
 

5.1 ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของ
วิชาชีพ  
 

5.1 มีความรูความเขาใจเก่ียวกับ
จรรยาบรรณวิชาชีพ นําไปสูการ
พัฒนาตนเองใหมีคุณลักษณะ
ดังกลาว  
 

5.1.1 ระบุจรรยาบรรณและวินัยครู 
จากการสังเกตและวิเคราะหการ
ปฏิบัติหนาท่ีครูในสถานศึกษาได (ป 
1 2)  
5.1.2 ปฏิบัตตินตามจรรยาบรรณ
และวินัยครูได (3 4)  
5.1.3 วิเคราะหผลการปฏิบัตตินของ
ตนเองในการทําหนาท่ีครู พรอม
เสนอแนวทางการพัฒนาตนเอง(ID 
Plan) ดานจรรยาบรรณ (คุรุนิพนธ)  
5.1.4* สรุปผลการเปลี่ยนแปลงท่ี
เกิดข้ึนจากการเขารวมกิจกรรมเสริม
หลักสตูรเพ่ือเตมิเติมสมรรถนะดาน
จรรยาบรรณ (ครุุนิพนธ) 

* อาจมี/ไมมี ข้ึนอยูกับการวิเคราะหตนเองของนักศึกษา  
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ตารางความสัมพันธระหวางความสามารถโดยรวม สมรรถนะหลักและรายวิชาของแตละช้ันป 
 

ความสามารถโดยรวมของนักศึกษา 
ชั้นปท่ี 1 

นักศึกษาครู (Student Teacher) 

ความสามารถโดยรวมของนักศึกษา 
ชั้นปท่ี 2 

(Teacher Assistant) 

ความสามารถโดยรวมของนักศึกษา 
ชั้นปท่ี 3 

ผูสอนรวม (Co-teacher) 

ความสามารถโดยรวมของนักศึกษา 
ชั้นปท่ี 4 

ครูผูสอน (Teacher) 
สมรรถนะชั้นปท่ี 1 

ใชเน้ือหาวิชาภาษาอังกฤษ ภาษาศาสตร ภาษาศาสตรประยุกต ใน
วิทยาการจัดการเรียนรูวิชาภาษาอังกฤษในสถานการณจําลองได 

สมรรถนะชั้นปท่ี 2 
ชวยจัดการเรียนรู เตรยีมสื่อการสอนและ
พัฒนาการจัดการเรยีนรูภาษาอังกฤษท่ี

หลากหลายได 

สมรรถนะชั้นปท่ี 3 
จัดการเรียนรูวิชาภาษาอังกฤษในศตวรรษท่ี 21ได 

สมรรถนะชั้นปท่ี 4 
มีสวนรวมกับชุมชน องคกรวิชาชีพ

ระดับชาติ นานาชาติและมีสมรรถนะ 
ภาษาอังกฤษระดับ B2 

(ตามกรอบมาตรฐาน CEFR) 

สมรรถนะหลัก สมรรถนะ 
รอง 

สมรรถนะ 
ยอย 

สมรรถนะ
หลัก 

สมรรถนะ 
รอง 

สมรรถนะ 
ยอย 

สมรรถนะ
หลัก 

สมรรถนะ 
รอง 

สมรรถนะ 
ยอย 

สมรรถนะ
หลัก 

สมรรถนะ 
รอง 

สมรรถนะ 
ยอย 

สมรรถนะหลักท่ี 
1.มีทักษะ
ภาษาอังกฤษ
และประยุกตใช
เนื้อหาวิชา
ภาษาอังกฤษ 
หลักภาษา 
ภาษาศาสตร 
เพ่ือจัดการ
เรียนรูวิชา
ภาษาอังกฤษใน
สถานการณ
จําลองได 

สมรรถนะ 
รองท่ี1.1ใช
ทฤษฎีทาง
ภาษาศาสตร
และ
ภาษาศาสตร
ประยุกต และ
วิทยาการจัดการ
เรียนรูวิชา
ภาษาอังกฤษ 

สมรรถนะ 
ยอยท่ี1.1.1ฟง พูดอธิบาย 
เลาเรื่องและบรรยายในหัวขอ
ท่ีหลากหลายไดอยางยืดหยุน
และมีประสิทธิภาพ  
สมรรถนะ 
ยอยท่ี1.1.2 ใชวัจนภาษา
และอวัจนภาษาในการสื่อสาร
อยางเหมาะสมกับ
สถานการณสมรรถนะ 
ยอยท่ี1.1.3ใชความรู ความ
เขาใจดานคําศัพท โครงสราง 
และไวยากรณ ในการสื่อสาร
เปนภาษาอังกฤษในบริบท
ทางการศึกษา 
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ความสามารถโดยรวมของนักศึกษา 
ชั้นปท่ี 1 

นักศึกษาครู (Student Teacher) 

ความสามารถโดยรวมของนักศึกษา 
ชั้นปท่ี 2 

(Teacher Assistant) 

ความสามารถโดยรวมของนักศึกษา 
ชั้นปท่ี 3 

ผูสอนรวม (Co-teacher) 

ความสามารถโดยรวมของนักศึกษา 
ชั้นปท่ี 4 

ครูผูสอน (Teacher) 
สมรรถนะชั้นปท่ี 1 

ใชเน้ือหาวิชาภาษาอังกฤษ ภาษาศาสตร 
ภาษาศาสตรประยุกต ในวิทยาการจัดการเรยีนรู

วิชาภาษาอังกฤษในสถานการณจาํลองได 

สมรรถนะชั้นปท่ี 2 
ชวยจัดการเรียนรู เตรยีมสื่อการสอนและ
พัฒนาการจัดการเรยีนรูภาษาอังกฤษท่ี

หลากหลายได 

สมรรถนะชั้นปท่ี 3 
จัดการเรียนรูวิชาภาษาอังกฤษในศตวรรษท่ี 21ได 

สมรรถนะชั้นปท่ี 4 
มีสวนรวมกับชุมชน องคกรวิชาชีพระดับชาติ 

นานาชาติและมีสมรรถนะภาษาอังกฤษระดับ B2 
(ตามกรอบมาตรฐาน CEFR) 

สมรรถนะ
หลัก 

สมรรถนะ 
รอง 

สมรรถนะ 
ยอย 

สมรรถนะ
หลัก 

สมรรถนะ 
รอง 

สมรรถนะ 
ยอย 

สมรรถนะ
หลัก 

สมรรถนะ 
รอง 

สมรรถนะ 
ยอย 

สมรรถนะ
หลัก 

สมรรถนะ 
รอง 

สมรรถนะ 
ยอย 

  สมรรถนะ 
ยอยท่ี1.1.4ใช
ความรู ความเขาใจ
ทางภาษาศาสตร 
ภาษาศาสตร
ประยุกตเก่ียวกับ 
เสียง คํา โครงสราง
และความหมาย 
และวิทยาการการ
จัดการเรียนรู ใน
บริบทการจัดการ
เรียนรูภาษาอังกฤษ
รวมกับการใช
เทคโนโลยีดิจิทัลใน
บริบทการศึกษา 
 
 

สมรรถนะ
หลักท่ี 2. 
ชวยจัดการ
เรียนรู เตรยีม
สื่อการสอน
และ
พัฒนาการ
จัดการเรียนรู
ภาษาอังกฤษ
ท่ีหลากหลาย
ตาม
ความสามารถ
ของผูเรียน 

สมรรถนะรองท่ี 
2.1ออกแบบ
กิจกรรมการ
จัดการเรียนรู
ภาษาอังกฤษ ท่ี
เก่ียวของกับ
สัทศาสตร การ
อานเพ่ือการ
ตีความ วิเคราะห 
และวิจารณ
วรรณกรรม 
ไวยากรณข้ันสูง 
การแปล และ
การเขียนเชิง
วิชาการ 
 

สมรรถนะ 
ยอยท่ี2.1.1ใช
ความรู ความ
เขาใจเก่ียวกับ
เสียง ระบบเสยีง 
และการออก
เสียง สระ 
พยัญชนะ เสียง
ควบกล้ํา เสยีงสูง 
ต่ํา และการลง
เสียง หนัก เบา 
ในการจัด
กิจกรรมการ
เรียนรูท่ีเก่ียวของ
กับการออกเสียง
ภาษาอังกฤษ 
 

สมรรถนะ
หลักท่ี 3. 
พัฒนา
หลักสตูร 
จัดการเรียนรู 
วัดและ
ประเมินผล
การเรยีนรู 
ตลอดจนทํา
วิจัยเพ่ือ
แกปญหาและ
พัฒนาการ
จัดการเรียนรู
ภาษาอังกฤษ
ในศตวรรษท่ี 
21ได 

สมรรถนะ 
รองท่ี3.1 
วางแผนและ
จัดการเรียนรูท่ี
สามารถพัฒนา
ใหผูเรียนเกิด
ทักษะท่ีจําเปน
ในศตวรรษท่ี 
21 

สมรรถนะ 
ยอยท่ี3.1.1ระบุสาระ
และมาตรฐานการ
เรียนรูมาตรฐาน
ตัวช้ีวัดท่ีสอดคลอง
กับหลักสตูรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
กลุมสาระการเรียนรู
ภาษาตางประเทศ 
กําหนดโครงสราง
รายวิชาออกแบบและ
เขียนแผนการจัดการ
เรียนรูท่ีเหมาะสมกับ
ระดับของผูเรียน นํา
แผนการจดัการเรียนรู
สูช้ันเรียน 
 

สมรรถนะ
หลักท่ี 4. 
มีสวนรวมกับ
ชุมชน รวมท้ัง
ชุมชนแหงการ
เรียนรูทาง
วิชาชีพครู
ภาษาอังกฤษ
และมี
สมรรถนะ
ภาษาอังกฤษ 
ระดับ  B2 
(ตามกรอบ
มาตรฐาน 
CEFR) 

สมรรถนะ 
รองท่ี4.1 มี
สวนรวมใน
ชุมชนแหงการ
เรียนรูทาง
วิชาชีพครู
ภาษาอังกฤษ 

สมรรถนะ 
ยอยท่ี4.1.1อาน
เชิงวิชาการ 
อภิปรายและสรุป
ประเด็น นํามา
แลกเปลีย่น 
ถายทอดและ
นําเสนอองค
ความรูท่ีเก่ียวของ
กับองคกรวิชาชีพ
ครูภาษาอังกฤษได
อยางเหมาะสม มี
ประสิทธิภาพ 
และสม่ําเสมอ 
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ความสามารถโดยรวมของนักศึกษา 
ชั้นปท่ี 1 

นักศึกษาครู (Student Teacher) 

ความสามารถโดยรวมของนักศึกษา 
ชั้นปท่ี 2 

(Teacher Assistant) 

ความสามารถโดยรวมของนักศึกษา 
ชั้นปท่ี 3 

ผูสอนรวม (Co-teacher) 

ความสามารถโดยรวมของนักศึกษา 
ชั้นปท่ี 4 

ครูผูสอน (Teacher) 
สมรรถนะชั้นปท่ี 1 

ใชเน้ือหาวิชาภาษาอังกฤษ ภาษาศาสตร 
ภาษาศาสตรประยุกต ในวิทยาการจัดการเรียนรู

วิชาภาษาอังกฤษในสถานการณจําลองได 

สมรรถนะชั้นปท่ี 2 
ชวยจัดการเรียนรู เตรยีมสื่อการสอนและพัฒนาการ

จัดการเรียนรูภาษาอังกฤษท่ีหลากหลายได 

สมรรถนะชั้นปท่ี 3 
จัดการเรียนรูวิชาภาษาอังกฤษในศตวรรษท่ี 21ได 

สมรรถนะชั้นปท่ี 4 
มีสวนรวมกับชุมชน องคกรวิชาชีพระดับชาติ 

นานาชาตแิละมสีมรรถนะภาษาอังกฤษระดับB2 
(ตามกรอบมาตรฐาน CEFR) 

สมรรถนะ
หลัก 

สมรรถนะ 
รอง 

สมรรถนะ 
ยอย 

สมรรถนะ
หลัก 

สมรรถนะ 
รอง 

สมรรถนะ 
ยอย 

สมรรถนะ
หลัก 

สมรรถนะ 
รอง 

สมรรถนะ 
ยอย 

สมรรถนะ
หลัก 

สมรรถนะ 
รอง 

สมรรถนะ 
ยอย 

     

สมรรถนะ 
ยอยท่ี2.1.2ใชคําศัพท 
วลี ประเภทของวลี  
อนุประโยค ประโยค 
และไวยากรณ ในการ
สื่อสารและการเขียนเชิง
วิชาการเปน
ภาษาอังกฤษในบริบทท่ี
หลากหลายและซับซอน 
สมรรถนะ 
ยอยท่ี 2.1.3วิเคราะห
และวิจารณวรรณกรรม
ภาษาอังกฤษท้ังประเภท
รอยแกวและรอยกรอง 
 
 
 

  

สมรรถนะ 
ยอยท่ี3.1.2อธิบาย
ธรรมชาติ ความตองการ 
และสมรรถนะ ท่ี
แตกตางกันของผูเรยีน  
สมรรถนะ 
ยอยท่ี3.1.3สราง
บรรยากาศและ
สิ่งแวดลอมท่ีสงเสริม
การเรยีนรูอยาง
เหมาะสมและปลอดภยั 
สมรรถนะ 
ยอยท่ี3.1.4จัดการ
เรียนรูท่ีสรางแรงบันดาล
ใจและพัฒนาผูเรียนให
เปนผูใฝเรียนรู 

  

สมรรถนะ 
ยอยท่ี4.1.2
แลกเปลีย่นเรยีนรู
กับเพ่ือนรวม
วิชาชีพ ครูผูสอน 
และองคกร
วิชาชีพ โดยมุง
แสวงหาความรู
ทางวิชาการอยาง
สม่ําเสมอ เพ่ือการ
เรียนรูท่ียั่งยืน 



 
มคอ. 2มรรพ. 
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ความสามารถโดยรวมของนักศึกษา 
ชั้นปท่ี 1 

นักศึกษาครู (Student Teacher) 

ความสามารถโดยรวมของนักศึกษา 
ชั้นปท่ี 2 

(Teacher Assistant) 

ความสามารถโดยรวมของนักศึกษา 
ชั้นปท่ี 3 

ผูสอนรวม (Co-teacher) 

ความสามารถโดยรวมของนักศึกษา 
ชั้นปท่ี 4 

ครูผูสอน (Teacher) 
สมรรถนะชั้นปท่ี 1 

ใชเน้ือหาวิชาภาษาอังกฤษ ภาษาศาสตร 
ภาษาศาสตรประยุกต ในวิทยาการจัดการ

เรียนรูวิชาภาษาอังกฤษในสถานการณ
จําลองได 

สมรรถนะชั้นปท่ี 2 
ชวยจัดการเรียนรู เตรยีมสื่อการสอนและพัฒนาการ

จัดการเรียนรูภาษาอังกฤษท่ีหลากหลายได 

สมรรถนะชั้นปท่ี 3 
จัดการเรียนรูวิชาภาษาอังกฤษในศตวรรษท่ี 21ได 

สมรรถนะชั้นปท่ี 4 
มีสวนรวมกับชุมชน องคกรวิชาชีพระดับชาติ 

นานาชาติและมีสมรรถนะภาษาอังกฤษระดับ B2 
(ตามกรอบมาตรฐาน CEFR) 

สมรรถนะ
หลัก 

สมรรถนะ 
รอง 

สมรรถนะ 
ยอย 

สมรรถนะ
หลัก 

สมรรถนะ 
รอง 

สมรรถนะ 
ยอย 

สมรรถนะ
หลัก 

สมรรถนะ 
รอง 

สมรรถนะ 
ยอย 

สมรรถนะ
หลัก 

สมรรถนะ 
รอง 

สมรรถนะ 
ยอย 

     

สมรรถนะ 
ยอยท่ี2.1.4แปลและ
ถายทอดขอมูลภาษาไทย
เปนภาษาอังกฤษและ
ภาษาอังกฤษเปนภาษาไทย 
ไดอยางเหมาะสมและ
ถูกตองตามบริบท 
สมรรถนะ 
ยอยท่ี2.1.5ออกแบบ
กิจกรรมการจัดการเรียนรู
ภาษาอังกฤษโดยบูรณาการ
ความรู เน้ือหาวิชาท่ี
เก่ียวของกับฟง พูด อาน 
เขียน รวมกับเทคโนโลยี
ดิจิทัลในการจดัการเรียนรู 
 
 

  

สมรรถนะ 
ยอยท่ี3.1.5ออกแบบ
และจัดการเรียนรูโดย
ใชการเรียนรูแบบเชิง
รุกและจดัคาย
ภาษาอังกฤษ   
สมรรถนะ 
ยอยท่ี 3.1.6ออกแบบ
การจัดการเรยีนรูใน
ช้ันเรียนภาษาอังกฤษ
เพ่ือกระตุนและ
สงเสริม ทักษะการคดิ
วิเคราะห การคิดแบบ
มีวิจารณญาณ และ
การคิดเชิงสรางสรรค
ใหแกผูเรียน 

   



 
มคอ. 2มรรพ. 
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ความสามารถโดยรวมของนักศึกษา 
ชั้นปท่ี 1 

นักศึกษาครู (Student Teacher) 

ความสามารถโดยรวมของนักศึกษา 
ชั้นปท่ี 2 

(Teacher Assistant) 

ความสามารถโดยรวมของนักศึกษา 
ชั้นปท่ี 3 

ผูสอนรวม (Co-teacher) 

ความสามารถโดยรวมของนักศึกษา 
ชั้นปท่ี 4 

ครูผูสอน (Teacher) 
สมรรถนะชั้นปท่ี 1 

ใชเน้ือหาวิชาภาษาอังกฤษ ภาษาศาสตร 
ภาษาศาสตรประยุกต ในวิทยาการจัดการ

เรียนรูวิชาภาษาอังกฤษในสถานการณ
จําลองได 

สมรรถนะชั้นปท่ี 2 
ชวยจัดการเรียนรู เตรยีมสื่อการสอนและพัฒนาการ

จัดการเรียนรูภาษาอังกฤษท่ีหลากหลายได 

สมรรถนะชั้นปท่ี 3 
จัดการเรียนรูวิชาภาษาอังกฤษในศตวรรษท่ี 21ได 

สมรรถนะชั้นปท่ี 4 
มีสวนรวมกับชุมชน องคกรวิชาชีพ

ระดับชาติ นานาชาติและมีสมรรถนะ
ภาษาอังกฤษระดับ  B2 

(ตามกรอบมาตรฐาน CEFR) 
สมรรถนะ

หลัก 
สมรรถนะ 

รอง 
สมรรถนะ 

ยอย สมรรถนะหลัก สมรรถนะ 
รอง 

สมรรถนะ 
ยอย 

สมรรถนะ
หลัก 

สมรรถนะ 
รอง 

สมรรถนะ 
ยอย 

สมรรถนะ
หลัก 

สมรรถนะ 
รอง 

สมรรถนะ 
ยอย 

     

 

  

สมรรถนะ 
ยอยท่ี3.1.7ประยุกตใชแนวคิด
ทฤษฎี วิธีการสอน และเทคนิค
การสอนท่ีหลากหลายในการ
จัดการเรียนรูเพ่ือกระตุนการ
เรียนรูแบบเชิงรุก และสงเสริม
ทักษะในศตวรรษท่ี 21ใหแก
ผูเรยีน 
สมรรถนะ 
ยอยท่ี3.1.8วิเคราะหแนวโนมการ
สอนภาษาอังกฤษในปจจุบันและ
ใหผลสะทอนกลับในการ
แลกเปลีย่นประสบการณท่ีไดจาก
การฝกปฏิบัติการสอนใน
สถานศึกษาเพ่ือพัฒนาการจดัการ
เรียนรู 

   



 
มคอ. 2มรรพ. 
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ความสามารถโดยรวมของนักศึกษา 
ชั้นปท่ี 1 

นักศึกษาครู (Student Teacher) 

ความสามารถโดยรวมของนักศึกษา 
ชั้นปท่ี 2 

(Teacher Assistant) 

ความสามารถโดยรวมของนักศึกษา 
ชั้นปท่ี 3 

ผูสอนรวม (Co-teacher) 

ความสามารถโดยรวมของนักศึกษา 
ชั้นปท่ี 4 

ครูผูสอน (Teacher) 
สมรรถนะชั้นปท่ี 1 

ใชเน้ือหาวิชาภาษาอังกฤษ ภาษาศาสตร 
ภาษาศาสตรประยุกต ในวิทยาการจัดการเรยีนรู

วิชาภาษาอังกฤษในสถานการณจาํลองได 

สมรรถนะชั้นปท่ี 2 
ชวยจัดการเรียนรู เตรยีมสื่อการสอนและพัฒนาการ

จัดการเรียนรูภาษาอังกฤษท่ีหลากหลายได 

สมรรถนะชั้นปท่ี 3 
จัดการเรียนรูวิชาภาษาอังกฤษในศตวรรษท่ี 21ได 

สมรรถนะชั้นปท่ี 4 
มีสวนรวมกับชุมชน องคกรวิชาชีพระดับชาติ 
นานาชาติและมีสมรรถนะภาษาอังกฤษระดับ  

B2 
(ตามกรอบมาตรฐาน CEFR) 

สมรรถนะ
หลัก 

สมรรถนะ 
รอง 

สมรรถนะ 
ยอย 

สมรรถนะ
หลัก 

สมรรถนะ 
รอง 

สมรรถนะ 
ยอย 

สมรรถนะ
หลัก 

สมรรถนะ 
รอง 

สมรรถนะ 
ยอย 

สมรรถนะ
หลัก 

สมรรถนะ 
รอง 

สมรรถนะ 
ยอย 

 

สมรรถนะ 
รองท่ี1.2ใช
กระบวนการ
อานเพ่ือใหเกิด
ทักษะการอาน 
และวิเคราะหบท
อาน 

สมรรถนะ 
ยอยท่ี1.2.1 อาน
จับใจความบท
อานภาษาอังกฤษ
ท่ีหลากหลายได
อยางคลองแคลว 
สมรรถนะ 
ยอยท่ี1.2.2 
วิเคราะหบทอาน
และสามารถ
เลือกใชกลวิธีและ
เทคนิคการอานได
อยางมี
ประสิทธิภาพ 

 

สมรรถนะ 
รองท่ี2.2เลือก 
พัฒนา 
ออกแบบ สราง
และใชสื่อการ
เรียนรูและ
นวัตกรรม 
 

สมรรถนะ 
ยอยท่ี2.2.1เลือกใชและ
สรางสื่อการเรยีนรูและ
นวัตกรรมไดอยาง
หลากหลาย และ
เหมาะสมกับระดับ
ผูเรยีน   
สมรรถนะ 
ยอยท่ี2.2.2ออกแบบ
และจัดการเรียนรูทาง
ภาษาโดยใชสื่อ 
นวัตกรรม และ
ประยุกตใชเทคโนโลยี
ดิจิทัลใหเกิดประโยชน
ตอการเรียนรูภาษาของ
ผูเรยีน 
 

 

สมรรถนะ 
รองท่ี3.2ใช
กระบวนการวัด
และการ
ประเมินผลการ
เรียนรูทางภาษา 
วิจัยเพ่ือแกปญหา
และพัฒนาการ
เรียนจดัการ
เรียนรู
ภาษาอังกฤษ 
 

สมรรถนะ 
ยอยท่ี3.2.1สราง
แบบทดสอบและแบบ
ประเมินทักษะทางภาษาได
สอดคลองกับวัตถุประสงค
ในการจัดการเรียนรู 
สมรรถนะ 
ยอยท่ี3.2.2ตรวจสอบ
คุณภาพของแบบทดสอบ
ไดอยางถูกตองและ
เหมาะสม 
สมรรถนะ 
ยอยท่ี3.2.3นําเทคโนโลยี
มาประยุกตใชกับการวัด
และประเมินผลการเรียนรู
ทางภาษาไดอยาง
เหมาะสม 

 

สมรรถนะ 
รองท่ี4.2 สราง
เครือขายความ
รวมมือกับผูมี
สวนเก่ียวของ
สําหรับ
ครูผูสอน
ภาษาอังกฤษ 

สมรรถนะ 
ยอยท่ี4.2.1 
วิเคราะห
สมรรถนะ
ตนเองเพ่ือ
พัฒนาทักษะ 
ความสามารถ
ของตนเองใน
ช้ันเรียน และใน
วิชาชีพ 
 



 
มคอ. 2มรรพ. 
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ความสามารถโดยรวมของนักศึกษา 
ชั้นปท่ี 1 

นักศึกษาครู (Student Teacher) 

ความสามารถโดยรวมของนักศึกษา 
ชั้นปท่ี 2 

(Teacher Assistant) 

ความสามารถโดยรวมของนักศึกษา 
ชั้นปท่ี 3 

ผูสอนรวม (Co-teacher) 

ความสามารถโดยรวมของนักศึกษา 
ชั้นปท่ี 4 

ครูผูสอน (Teacher) 
สมรรถนะชั้นปท่ี 1 

ใชเน้ือหาวิชาภาษาอังกฤษ ภาษาศาสตร 
ภาษาศาสตรประยุกต ในวิทยาการจัดการ

เรียนรูวิชาภาษาอังกฤษในสถานการณ
จําลองได 

สมรรถนะชั้นปท่ี 2 
ชวยจัดการเรียนรู เตรยีมสื่อการสอนและ
พัฒนาการจัดการเรยีนรูภาษาอังกฤษท่ี

หลากหลายได 

สมรรถนะชั้นปท่ี 3 
จัดการเรียนรูวิชาภาษาอังกฤษในศตวรรษท่ี 21ได 

สมรรถนะชั้นปท่ี 4 
มีสวนรวมกับชุมชน องคกรวิชาชีพระดับชาติ 

นานาชาติและมีสมรรถนะภาษาอังกฤษ 
ระดับ  B2 

(ตามกรอบมาตรฐาน CEFR) 
สมรรถนะ

หลัก 
สมรรถนะ 

รอง 
สมรรถนะ 

ยอย 
สมรรถนะ

หลัก 
สมรรถนะ 

รอง 
สมรรถนะ 

ยอย 
สมรรถนะ

หลัก 
สมรรถนะ 

รอง 
สมรรถนะ 

ยอย 
สมรรถนะ

หลัก 
สมรรถนะ 

รอง 
สมรรถนะ 

ยอย 

 

  

 

  

 

 สมรรถนะ 
ยอยท่ี3.2.4อธิบายหลักการระเบียบ
วิธีวิจัยเบ้ืองตนและดําเนินการวิจยั
เพ่ือแกปญหาและพัฒนาการจดัการ
เรียนรูภาษาอังกฤษไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 
สมรรถนะ 
ยอยท่ี3.2.5เขียนงานวิจัยไดถูกตอง
ตามรูปแบบสากลท่ีไดรับการยอมรับ 
สมรรถนะ 
ยอยท่ี3.2.6เคารพสิทธิทางปญญา
ของผูอ่ืนและปฏิบัติตนตามคณุธรรม
ของนักวิจัย  
สมรรถนะ 
ยอยท่ี3.2.7เขียนบทความวิจัยและ
นําเสนองานวิจัยในระดับชาต ิ

 

 สมรรถนะ 
ยอยท่ี4.2.2 
รวมมือ สราง
เครือขายกับ
ผูปกครองและ
ชุมชน เพ่ือ
สนับสนุนการ
เรียนรูและพัฒนา
คุณลักษณะท่ีพึง
ประสงคของ
ผูเรยีน 
 



 
มคอ. 2มรรพ. 
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ความสามารถโดยรวมของนักศึกษา 
ชั้นปท่ี 1 

นักศึกษาครู (Student Teacher) 

ความสามารถโดยรวมของนักศึกษา 
ชั้นปท่ี 2 

(Teacher Assistant) 

ความสามารถโดยรวมของนักศึกษา 
ชั้นปท่ี 3 

ผูสอนรวม (Co-teacher) 

ความสามารถโดยรวมของนักศึกษา 
ชั้นปท่ี 4 

ครูผูสอน (Teacher) 
สมรรถนะชั้นปท่ี 1 

ใชเน้ือหาวิชาภาษาอังกฤษ ภาษาศาสตร 
ภาษาศาสตรประยุกต ในวิทยาการจัดการ

เรียนรูวิชาภาษาอังกฤษในสถานการณจาํลองได 

สมรรถนะชั้นปท่ี 2 
ชวยจัดการเรียนรู เตรยีมสื่อการสอนและ
พัฒนาการจัดการเรยีนรูภาษาอังกฤษท่ี

หลากหลายได 

สมรรถนะชั้นปท่ี 3 
จัดการเรียนรูวิชาภาษาอังกฤษในศตวรรษท่ี 21

ได 

สมรรถนะชั้นปท่ี 4 
มีสวนรวมกับชุมชน องคกรวิชาชีพระดับชาติ นานาชาติและ

มีสมรรถนะภาษาอังกฤษระดับ  B2 
(ตามกรอบมาตรฐาน CEFR) 

สมรรถนะ
หลัก 

สมรรถนะ 
รอง 

สมรรถนะ 
ยอย 

สมรรถนะ
หลัก 

สมรรถนะ 
รอง 

สมรรถนะ 
ยอย 

สมรรถนะ
หลัก 

สมรรถนะ 
รอง 

สมรรถนะ 
ยอย สมรรถนะหลัก สมรรถนะ 

รอง 
สมรรถนะ 

ยอย 

 

  

 

  

 

  

 

 สมรรถนะ 
ยอยท่ี4.2.3ระบุ 
วิเคราะห และ
เปรียบเทียบความ
แตกตางทางวัฒนธรรม
ของสังคมโลกเพ่ือใช
ภาษาอังกฤษในการ
แลกเปลีย่นประสบการณ
ทางวิชาชีพไดอยาง
เหมาะสม 
สมรรถนะ 
ยอยท่ี4.2.4 สรางระบบ
และกลไกการมีสวนรวม
ในกิจกรรมการพัฒนา
วิชาชีพ 
 
 



 
มคอ. 2มรรพ. 
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ความสามารถโดยรวมของนักศึกษา 
ชั้นปท่ี 1 

นักศึกษาครู (Student Teacher) 

ความสามารถโดยรวมของนักศึกษา 
ชั้นปท่ี 2 

(Teacher Assistant) 

ความสามารถโดยรวมของนักศึกษา 
ชั้นปท่ี 3 

ผูสอนรวม (Co-teacher) 

ความสามารถโดยรวมของนักศึกษา 
ชั้นปท่ี 4 

ครูผูสอน (Teacher) 
สมรรถนะชั้นปท่ี 1 

ใชเน้ือหาวิชาภาษาอังกฤษ ภาษาศาสตร ภาษาศาสตร
ประยุกต ในวิทยาการจัดการเรยีนรูวิชาภาษาอังกฤษ

ในสถานการณจําลองได 

สมรรถนะชั้นปท่ี 2 
ชวยจัดการเรียนรู เตรยีมสื่อการสอน

และพัฒนาการจัดการเรียนรู
ภาษาอังกฤษท่ีหลากหลายได 

สมรรถนะชั้นปท่ี 3 
จัดการเรียนรูวิชาภาษาอังกฤษในศตวรรษท่ี 21ได 

สมรรถนะชั้นปท่ี 4 
มีสวนรวมกับชุมชน องคกรวิชาชีพระดับชาติ 

นานาชาติและมีสมรรถนะภาษาอังกฤษระดับ  B2 
(ตามกรอบมาตรฐาน CEFR) 

สมรรถนะ
หลัก 

สมรรถนะ 
รอง 

สมรรถนะ 
ยอย 

สมรรถนะ
หลัก 

สมรรถนะ 
รอง 

สมรรถนะ 
ยอย 

สมรรถนะ
หลัก 

สมรรถนะ 
รอง 

สมรรถนะ 
ยอย 

สมรรถนะ
หลัก 

สมรรถนะ 
รอง 

สมรรถนะ 
ยอย 

 

สมรรถนะ 
รองท่ี1.3
ประยุกตใช
ทฤษฎีท่ี
เก่ียวของกับทาง
ภาษาศาสตร 
ภาษาศาสตร
ประยุกต และ
วิทยาการจัดการ
เรียนรูวิชา
ภาษาอังกฤษ 

สมรรถนะ 
ยอยท่ี1.3.1 ใชโครงสราง
ประโยคและไวยากรณ
ภาษาอังกฤษไดอยางเปน
ระบบ 
สมรรถนะ 
ยอยท่ี1.3.2 ประยุกตใช
ความรูดานไวยากรณ 
ภาษาศาสตร 
ภาษาศาสตรประยุกต 
และวิทยาการการจดัการ
เรียนรู ในบรบิทท่ี
เก่ียวของกับการจัดการ
เรียนรูภาษาอังกฤษ 

 

  

 

สมรรถนะ 
รองท่ี3.3ใช
วรรณกรรมสําหรับ
เด็กในการจดัการ
เรียนรูเพ่ือพัฒนา
ทักษะภาษาอังกฤษ
และทักษะการคิด 
สมรรถนะ 
รองท่ี3.4 สืบคน
ขอมูลและนําเสนอ
ขอมูลเชิงวิชาการ
ภาษาอังกฤษ โดยใช
เทคโนโลยีดิจิทัล 

สมรรถนะ 
ยอยท่ี3.3.1ใช
วรรณกรรมสําหรับเด็ก
ในการจัดการเรียนรู
เพ่ือพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษและ
ทักษะการคิดโดย
บูรณาการกับ
เทคโนโลยีดิจิทัล 
สมรรถนะ 
ยอยท่ี3.4.1คนควาและ
นําเสนอขอมูลโดยใช
เทคโนโลยีดิจิทัลโดยใช
ภาษาอังกฤษเปน
สื่อกลางอยางเปน
ระบบ 

 

สมรรถนะ 
รองท่ี4.3มี
สมรรถนะ
ภาษาอังกฤษ
ตามกรอบ
มาตรฐาน CEFR 
ระดับ  B2 

สมรรถนะ 
ยอยท่ี4.3.1ประเมิน
ตนเองและพัฒนา
สมรรถนะทาง
ภาษาอังกฤษตาม
กรอบมาตรฐาน CEFR 
ระดับ  B2อยางเปน
ระบบและตอเน่ือง 
สมรรถนะ 
ยอยท่ี4.3.2ผานการ
ฝกปฏิบัติแบบทดสอบ
มาตรฐานวัดระดับ
ภาษาอังกฤษจาก
แหลงเรียนรูท่ี
หลากหลายดวย
เทคโนโลยีดิจิทัล 

 
 



 
มคอ. 2มรรพ. 
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แผนการเรียน กลุมวิชาเอก 
 รายวิชา ภาคเรียนท่ี รายวิชา ภาคเรียนท่ี รายวิชา ภาคเรียนท่ี รายวิชา ภาคเรียนท่ี 
1 2 1 2 1 2 1 2 

1. การฟงและ
การพูดสําหรับครู
ภาษาอังกฤษ 
2. หลักภาษา
สําหรับครู
ภาษาอังกฤษ 

1. ภาษาศาสตร
และเทคโนโลยี
ดิจิทัลเพ่ือการ
สอนภาษาอังกฤษ 
2. การจัดการชั้น
เรียน
ภาษาอังกฤษ 
3. การอานเพ่ือ
การคิดวิเคราะห
สําหรับครู
ภาษาอังกฤษ 

1. สัทศาสตร
และสัทวิทยา
สําหรับครู
ภาษาอังกฤษ 
2. วรรณกรรม
เพ่ือการสอน
ภาษาอังกฤษ 
3. ไวยากรณข้ัน
สูงสําหรับครู
ภาษาอังกฤษ 

1. การแปล
สําหรับครู
ภาษาอังกฤษ 
2. การพัฒนาสื่อ
และนวัตกรรม
การเรียนรู
ภาษาอังกฤษ 
3. การเขียนเชิง
วิชาการสําหรับ
ครูภาษาอังกฤษ 

1. หลักสูตรและ
การจัดการเรียนรู
ภาษาอังกฤษ 
2. การวัดและ
ประเมินผลการ
เรยีนรู
ภาษาอังกฤษ 
3. การจัดการ
เรียนรู
ภาษาอังกฤษ
สําหรับผูเรียนใน
ศตวรรษท่ี 21 

1. การวิจัย
ทางการเรียนการ
สอนภาษาอังกฤษ 
2. การจัดการ
เรียนรูเพ่ือพัฒนา
ทักษะการคิดดวย
วรรณกรรม
สําหรับเด็ก 
3. สัมมนาการ
สอนภาษาอังกฤษ 

SIL 1. การบูรณาการ
การอานเชิง
วิชาการกับการ
พัฒนาองคการ
วิชาชีพของครู
ภาษาอังกฤษ 
2. วัฒนธรรมโลก
สําหรับครู
ภาษาอังกฤษ 
3. ภาษาอังกฤษ
เพ่ือการทดสอบ
มาตรฐาน 

 
  



 
มคอ. 2มรรพ. 
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3.1.5 คําอธิบายรายวิชา  
 
วิชา การฟงและการพูดสําหรับครูภาษาอังกฤษ (Listening and Speaking for Teachers of English) 
 

รหัส คําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 
1121101 ศึกษา ฝกการฟงและพูดภาษาอังกฤษเพ่ือใชสื่อสาร จัดกิจกรรมการเรียนรูการฟงและพูด ใหผลสะทอนกลับใน

สถานการณจําลองตางๆในบริบทการศึกษา 
Study and practice English listening and speaking for communication, conduct listening and speaking 
learning activities, reflect on various educational simulations 

3 (2-2-5) 

 
สมรรถนะหลัก 

 
สมรรถนะ 

รองและยอย 
(ถาม)ี 

คําอธิบาย 
สมรรถนะ 

รองหรือยอย 

ตัวบงชี้ของ
สมรรถนะหลัก 
และเกณฑการ

ผาน 

ตัวบงชี้ของ
สมรรถนะ 

รองหรือยอย 
และเกณฑการ

ผาน 

เนื้อหา 
(เขียนเปนขอ ๆ  
ประกอบดวย
หัวขอและ

คําอธิบายพอ
สังเขป) 

กระบวนการ
จดัการเรียนรู
เพ่ือใหเกิด
สมรรถนะ 

(รายละเอียด
ดานทาย
ตาราง)** 

สื่อและ/หรือ
แหลงเรียนรู 

วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

วิธีการสะทอนผล
กลับใหผูเรียน 
(ตามหลักการ
ประเมินผล 

สะทอนผลและ
พัฒนา) 

สมรรถนะหลัก
ท่ี 1. 
มีทักษะ
ภาษาอังกฤษ
และประยุกตใช
เนื้อหาวิชา
ภาษาอังกฤษ 
หลักภาษา 
ภาษาศาสตร 
เพ่ือจัดการ

สมรรถนะ 
รองท่ี 1.1ใช
ทฤษฎีทาง
ภาษาศาสตร
และ
ภาษาศาสตร
ประยุกต และ
วิทยาการ
จัดการเรียนรู
วิชา

1ใชสมรรถนะใน
การสื่อสาร
ภาษาอังกฤษ
ประกอบดวย
การใชไวยากรณ 
วัฒนธรรมทาง
สังคม กลยุทธ
การสื่อสาร การ
เรียบเรียงภาษา 
2.เขาใจและใช

1. มีระดับ
ความสามารถใน
การใชทักษะ
การฟงและการ
พูดอยูในระดับ
คลองแคลว 
(B1) ตามกรอบ
มาตรฐาน
ความสามารถ
ทาง

1.ผานการสอบ
แบบทดสอบ
มาตรฐานการ
ฟง พูดตาม
กรอบมาตรฐาน 
ความสามารถ
ทาง
ภาษาอังกฤษท่ี
เปนสากล 
(CEFR) ในระดับ 

1. ฝกฟง เพ่ือ
สื่อสารใน
ชีวิตประจําวัน
และในช้ันเรียน 
เชน การโตตอบ
ในช้ันเรียน การ
เสรมิแรง 
2. ประเด็นท่ี
เก่ียวของกับ
บริบททาง

1.การอภิปราย
แลกเปลีย่น
เรียนรู 
- การจัดการ
เรียนรูแบบเชิง
รุก (active 
learning) 
2.การสะทอน
คิด Reflection 
3.การเรียนรู

1.หนังสือ ตํารา 
และเอกสาร
ประกอบการ
สอน 
2.สื่อออนไลน
เชน ยูทูป แอป
พลิเคชันทาง
การศึกษา 
3.PowerPoint 
4.สื่อจริง 

1.แบบประเมิน
การฝกทักษะ
เชิงปฏิบัติการ 
2.แบบประเมิน
การนําเสนองาน 
หรือการทํา 
Project โดยมี
เกณฑประเมินท่ี
ชัดเจน 
3.แบบประเมิน

1.การใหผล
สะทอนกลับเชิง
บวก 
2.การใหผูเรียน
สะทอนการทํางาน
ของตนเอง 
3.การใหผูเรียน 
สะทอนการทํางาน
ชองเพ่ือนในช้ัน
เรียน 



 
มคอ. 2มรรพ. 
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สมรรถนะหลัก 
 

สมรรถนะ 
รองและยอย 

(ถาม)ี 

คําอธิบาย 
สมรรถนะ 

รองหรือยอย 

ตัวบงชี้ของ
สมรรถนะหลัก 
และเกณฑการ

ผาน 

ตัวบงชี้ของ
สมรรถนะ 

รองหรือยอย 
และเกณฑการ

ผาน 

เนื้อหา 
(เขียนเปนขอ ๆ  
ประกอบดวย
หัวขอและ

คําอธิบายพอ
สังเขป) 

กระบวนการ
จัดการเรียนรู
เพ่ือใหเกิด
สมรรถนะ 

(รายละเอียด
ดานทาย
ตาราง)** 

สื่อและ/หรือ
แหลงเรียนรู 

วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

วิธีการสะทอนผล
กลับใหผูเรียน 
(ตามหลักการ
ประเมินผล 

สะทอนผลและ
พัฒนา) 

เรียนรูวิชา
ภาษาอังกฤษใน
สถานการณ
จําลองได 

ภาษาอังกฤษ 
สมรรถนะ 
ยอยท่ี1.1.1ฟง 
พูดอธิบาย เลา
เรื่องและ
บรรยายใน
หัวขอท่ี
หลากหลายได
อยางยืดหยุน
และมี
ประสิทธิภาพ 
สมรรถนะ 
ยอยท่ี 1.1.2
ใชวัจนภาษา
และ อวัจ
นภาษาในการ
สื่อสารอยาง
เหมาะสมกับ
สถานการณ 
สมรรถนะ 
ยอยท่ี 1.1.3ใช

ทาทางท่ี
เหมาะสมกับ
วัฒนธรรมทาง
สังคมเพ่ือชวยใน
การสื่อความ 
รวมถึงการใช
เสียงหรือคาํพูด
ท่ีสอดคลองกับ
บริบทการ
สื่อสาร 
สมรรถนะ 
3.เลือกใช
คําศัพท 
โครงสราง
ประโยคและ
ไวยากรณได
ถูกตองและ
เหมาะสมกับ
สถานการณและ
การสื่อ
ความหมาย 

ภาษาอังกฤษท่ี
เปนสากล 
(CEFR) 
2. สอบฝก
ปฏิบัติการฟง
พูดโดยมีระดับ
คะแนนไมต่ํา
กวารอยละ 80 
3. ผานเกณฑ
ประเมินการ
นําเสนองานโดย
มีระดบัคะแนน
ไมต่ํากวารอยละ 
80 
 

B1 
2. ผานการสอบ
ปฏิบัติการฟง-
พูดโดยได
คะแนนไมต่ํา
กวารอยละ 80 
3. นําเสนองาน
ผานเกณฑ
ประเมินการ
นําเสนองานได
คะแนนไมต่ํา 
4. มีคะแนน
สอบปฏิบัติการ
จัดการเรียนรูไม
ต่ํากวารอยละ 
80 
 
 
 

การศึกษา เชน 
การประชุม การ
ฟงการนําเสนอ
ขอมูลทาง
การศึกษา 
การใหขอมูล
สะทอนกลับเชิง
บวก 
3. ฟงและพูด
นําเสนอเพ่ือ
สรุปประเด็นใน
บริบททาง
การศึกษา 
4. ศึกษา
สถานการณ
จําลองท่ี
เก่ียวกับการ
จัดการเรียนรู
ดานการฟงและ
พูดเพ่ือการ
สื่อสาร และฝก

แบบรวมมือ 
(Cooperative  
learning) 
4.การเรียนรู
สถานการณเปน
ฐาน (Situation 
5.based 
learning) 
6.การเรียนรูโดย
ใชกรณีศึกษา
เปนฐาน (Case 
– based 
learning) 
 

(Authentic 
material) 
5.สื่อเทคโนโลยี
ดิจิทัล 

การเรยีนรูของ
ตนเอง (Log 
Book) 
 

4.เมื่อผูเรียนไม
ผานเกณฑประเมิน
ครูผูสอนนําผลการ
สะทอนคิดของ
ผูเรยีน และการ
ใหผลสะทอนกลับ
และแนะนําวิธี
พัฒนา จากน้ันให
ผูเรยีนสอบใหม 
หรือทําช้ินงานใหม
จนกวาจะผาน
เกณฑ 
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สมรรถนะหลัก 
 

สมรรถนะ 
รองและยอย 

(ถาม)ี 

คําอธิบาย 
สมรรถนะ 

รองหรือยอย 

ตัวบงชี้ของ
สมรรถนะหลัก 
และเกณฑการ

ผาน 

ตัวบงชี้ของ
สมรรถนะ 

รองหรือยอย 
และเกณฑการ

ผาน 

เนื้อหา 
(เขียนเปนขอ ๆ  
ประกอบดวย
หัวขอและ

คําอธิบายพอ
สังเขป) 

กระบวนการ
จดัการเรียนรู
เพ่ือใหเกิด
สมรรถนะ 

(รายละเอียด
ดานทาย
ตาราง)** 

สื่อและ/หรือ
แหลงเรียนรู 

วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

วิธีการสะทอนผล
กลับใหผูเรียน 
(ตามหลักการ
ประเมินผล 

สะทอนผลและ
พัฒนา) 

ความรู ความ
เขาใจดาน
คําศัพท 
โครงสราง และ
ไวยากรณ ใน
การสื่อสารเปน
ภาษาอังกฤษใน
บริบททาง
การศึกษา 
สมรรถนะ 
ยอยท่ี 1.1.4ใช
ความรู ความ
เขาใจทาง
ภาษาศาสตร 
ภาษาศาสตร
ประยุกต 
เก่ียวกับ เสียง 
คํา โครงสราง
และความหมาย 
และวิทยาการ
การจัดการ

4.ประยุกตใช
ทักษะฟงและ
พูดกับการ
จัดการเรียนรู
เพ่ือพัฒนา
ทักษะฟงและ
พูดใหแกผูเรยีน
รวมกับการใช
เทคโนโลยีดิจิทัล 

จัดการเรียนรู
ดานการฟงและ
พูดเพ่ือการ
สื่อสาร 
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สมรรถนะหลัก 
 

สมรรถนะ 
รองและยอย 

(ถาม)ี 

คําอธิบาย 
สมรรถนะ 

รองหรือยอย 

ตัวบงชี้ของ
สมรรถนะหลัก 
และเกณฑการ

ผาน 

ตัวบงชี้ของ
สมรรถนะ 

รองหรือยอย 
และเกณฑการ

ผาน 

เนื้อหา 
(เขียนเปนขอ ๆ  
ประกอบดวย
หัวขอและ

คําอธิบายพอ
สังเขป) 

กระบวนการ
จัดการเรียนรู
เพ่ือใหเกิด
สมรรถนะ 

(รายละเอียด
ดานทาย
ตาราง)** 

สื่อและ/หรือ
แหลงเรียนรู 

วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

วิธีการสะทอนผล
กลับใหผูเรียน 
(ตามหลักการ
ประเมินผล 

สะทอนผลและ
พัฒนา) 

เรียนรู ในบรบิท
การจัดการ
เรียนรู
ภาษาอังกฤษ
รวมกับการใช
เทคโนโลยีดิจิทัล
ในบริบท
การศึกษา 
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วิชา หลักภาษาสําหรับครูภาษาอังกฤษ (English Structure for Teachers of English) 
 
รหัส คําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 
1121102 ศึกษาโครงสรางประโยคและไวยากรณภาษาอังกฤษ เนนการจัดกิจกรรมการเรียนรูในสถานการณจําลองตางๆในบริบท

การศึกษา 
Study about sentence structures and grammar, focus on organizing learning activities in educational 
simulations 

3 (2-2-5) 

 
สมรรถนะหลัก สมรรถนะ 

รองและยอย 
(ถาม)ี 

คําอธิบาย 
สมรรถนะ 

รองหรือยอย 

ตัวบงชี้ของ
สมรรถนะหลัก 
และเกณฑการ

ผาน 

ตัวบงชี้ของ
สมรรถนะ 

รองหรือยอย 
และเกณฑการ

ผาน 

เนื้อหา 
(เขียนเปนขอ ๆ  
ประกอบดวย
หัวขอและ

คําอธิบายพอ
สังเขป) 

กระบวนการ
จดัการเรียนรู
เพ่ือใหเกิด
สมรรถนะ 

(รายละเอียด
ดานทาย
ตาราง)** 

สื่อและ/หรือ
แหลงเรียนรู 

วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

วิธีการสะทอน
ผลกลับให

ผูเรียน 
(ตามหลักการ
ประเมินผล 

สะทอนผลและ
พัฒนา) 

สมรรถนะหลัก
ท่ี 1. 
มีทักษะ
ภาษาอังกฤษ
และประยุกตใช
เนื้อหาวิชา
ภาษาอังกฤษ 
หลักภาษา 
ภาษาศาสตร 
เพ่ือจัดการ
เรียนรูวิชา
ภาษาอังกฤษใน

สมรรถนะ 
รองท่ี1.1ใช
ทฤษฎีทาง
ภาษาศาสตรและ
ภาษาศาสตร
ประยุกต และ
วิทยาการจัดการ
เรียนรูวิชา
ภาษาอังกฤษ 
 
 
สมรรถนะ 

1.มีความรู 
ความเขาใจ
ดานคํา 
โครงสราง และ
ไวยากรณ ใน
การสื่อสารเปน
ภาษาอังกฤษ
ในบริบททาง
การศึกษาและ
นําความรูดาน
ไวยากรณไป
ออกแบบการ

1.มีระดับ
ความสามารถ
สามารถในการ
ใชทฤษฎีท่ี
เก่ียวของกับ
ภาษาศาสตร
และ
ภาษาศาสตร
ประยุกตในการ
จัดการเรียนรูใน
สถานการณ
จําลอง ผาน

1.อธิบาย
กฎไวยากรณได
ถูกตอง โดยมี
ผลสัมฤทธ์ิผาน
เกณฑรอยละ 
80 
2.วิเคราะห
ขอผิดพลาดทาง
ไวยากรณของ
ตนเองได อยาง
เปนเหตเุปนผล 
(Error 

1.หนาท่ีของคํา
และวลี (Parts 
of speech 
and phrases) 
2.หนาท่ีของคํา
และวลีใน
ขอความ 
(Functions of 
words and 
phrases in 
texts) 
3.ประโยคและ

1.นําความรูดาน
ไวยากรณไป
ออกแบบการ
จัดการเรียนรู
ภาษาอังกฤษ 
2.การเรียนรู
แบบรวมมือ 
(Cooperative  
learning) 
3.การจัดการ
เรียนรูแบบเชิง
รุก (active 

1.หนังสือ ตํารา 
และเอกสาร
ประกอบการ
สอน 
2.สื่อออนไลน
เชน ยูทูป แอป
พลิเคชันทาง
การศึกษา 
3.PowerPoint 
4.สื่อจริง 
(Authentic 
material) 

1.แบบประเมิน
การฝกทักษะ
เชิงปฏิบัติการ 
2.แบบประเมิน
การนําเสนองาน 
หรือการทํา 
Project โดยมี
เกณฑประเมินท่ี
ชัดเจน 
3.แบบประเมิน
การเรยีนรูของ
ตนเอง (Log 

1.การใหผล
สะทอนกลับเชิง
บวก 
2.การใหผูเรียน
สะทอนการ
ทํางานของ
ตนเอง 
3.การใหผูเรียน 
สะทอนการ
ทํางานชอง
เพ่ือนในช้ันเรียน 
4.เมื่อผูเรียนไม
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สมรรถนะหลัก สมรรถนะ 
รองและยอย 

(ถาม)ี 

คําอธิบาย 
สมรรถนะ 

รองหรือยอย 

ตัวบงชี้ของ
สมรรถนะหลัก 
และเกณฑการ

ผาน 

ตัวบงชี้ของ
สมรรถนะ 

รองหรือยอย 
และเกณฑการ

ผาน 

เนื้อหา 
(เขียนเปนขอ ๆ  
ประกอบดวย
หัวขอและ

คําอธิบายพอ
สังเขป) 

กระบวนการ
จดัการเรียนรู
เพ่ือใหเกิด
สมรรถนะ 

(รายละเอียด
ดานทาย
ตาราง)** 

สื่อและ/หรือ
แหลงเรียนรู 

วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

วิธีการสะทอน
ผลกลับให

ผูเรียน 
(ตามหลักการ
ประเมินผล 

สะทอนผลและ
พัฒนา) 

สถานการณ
จําลองได 

ยอยท่ี 1.1.3ใช
ความรู ความ
เขาใจดานคํา 
โครงสราง และ
ไวยากรณ ในการ
สื่อสารเปน
ภาษาอังกฤษใน
บริบททาง
การศึกษา 
สมรรถนะ 
รองท่ี1.3
ประยุกตใช
ทฤษฎีท่ีเก่ียวของ
กับทาง
ภาษาศาสตร 
ภาษาศาสตร
ประยุกตและ
วิทยาการจัดการ
เรียนรูวิชา
ภาษาอังกฤษ 
สมรรถนะ 

จัดการเรียนรู
ภาษาอังกฤษ
เก่ียวกับคํา วลี 
โครงสราง
ประโยค และ
ไวยากรณได 

เกณฑการ
ประเมินระดับดี
โดยมรีะดบั
คะแนนไมต่ํา
กวารอยละ 80 
2.สามารถ
ออกแบบการ
จัดการเรียนรู
ภาษาอังกฤษ
เก่ียวกับคํา วลี 
โครงสราง
ประโยค และ
ไวยากรณ โดยมี
ระดับคะแนนไม
ต่ํากวารอยละ 
80 

Analysis)ตาม
กฎไวยากรณ  
และมผีลสัมฤทธ์ิ
จากการ
วิเคราะหไมต่ํา
กวารอยละ 80 

โครงสราง
ประโยค 
(Sentences 
and sentence 
patterns) 
4.โครงสราง
ประโยคใน
ขอความ 
(Sentence 
patterns in 
texts) 
5.ไวยากรณใน
ขอความ 
(Grammar in 
texts) 
6.คํา วลี 
โครงสราง
ประโยคและ
ไวยากรณท่ีพบ
บอยในบทความ
ทางการศึกษา 

learning) 
4.การสะทอน
คิด Reflection 
5.การเรียนรู
สถานการณเปน
ฐาน 
(Situation-
based 
learning) 
6.การเรียนรูโดย
ใชกรณีศึกษา
เปนฐาน (Case 
– based 
learning) 

5.สื่อเทคโนโลยี
ดิจิทัล 

Book) 
 

ผานเกณฑ
ประเมิน
ครูผูสอนนําผล
การสะทอนคดิ
ของผูเรียน และ
การใหผล
สะทอนกลับ
และแนะนําวิธี
พัฒนา จากน้ัน
ใหผูเรียนสอบ
ใหม หรือทํา
ช้ินงานใหม
จนกวาจะผาน
เกณฑ 
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สมรรถนะหลัก สมรรถนะ 
รองและยอย 

(ถาม)ี 

คําอธิบาย 
สมรรถนะ 

รองหรือยอย 

ตัวบงชี้ของ
สมรรถนะหลัก 
และเกณฑการ

ผาน 

ตัวบงชี้ของ
สมรรถนะ 

รองหรือยอย 
และเกณฑการ

ผาน 

เนื้อหา 
(เขียนเปนขอ ๆ  
ประกอบดวย
หัวขอและ

คําอธิบายพอ
สังเขป) 

กระบวนการ
จดัการเรียนรู
เพ่ือใหเกิด
สมรรถนะ 

(รายละเอียด
ดานทาย
ตาราง)** 

สื่อและ/หรือ
แหลงเรียนรู 

วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

วิธีการสะทอน
ผลกลับให

ผูเรียน 
(ตามหลักการ
ประเมินผล 

สะทอนผลและ
พัฒนา) 

ยอยท่ี 1.3.1ใช
โครงสราง
ประโยคและ
ไวยากรณ
ภาษาอังกฤษได
อยางเปนระบบ 
สมรรถนะ 
ยอยท่ี 1.3.2
ประยุกตใช
ความรูดาน
ไวยากรณ 
ภาษาศาสตร 
ภาษาศาสตร
ประยุกต และ
วิทยาการการ
จัดการเรียนรู ใน
บริบทท่ีเก่ียวของ
กับการจัดการ
เรียนรู
ภาษาอังกฤษ 

(Commons 
words, 
phrases, and 
sentence 
patterns in 
educational 
articles) 
7.การ
ประยุกตใชคํา 
วลี โครงสราง
ประโยค และ
ไวยากรณในสื่อ
การสอน 
8.การจัดการ
เรียนรูเก่ียวกับ
คํา วลี 
โครงสราง
ประโยค และ
ไวยากรณ     

 



 
มคอ. 2มรรพ. 
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วิชา การเขียนอนุเฉท (Paragraph Writing) 
 
รหัส คําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 
1121103 ศึกษาหลักการเขียนระดับอนุเฉทท่ีประกอบดวยองคประกอบของการเขียนอนุเฉทในภาษาอังกฤษ ประโยคแสดง

ความคิดหลัก ประโยคสนับสนุนความคิดหลัก ประโยคสรุป ศึกษาหลักการเขียนอนุเฉทประเภทบรรยายบุคคล สิ่งของ 
สถานที บรรยายความเหมือน ความตาง กระบวนการข้ันตอน ศึกษาหลักการเขียนอนุเฉทประเภทพรรณนา 
ชีวิตประจําวัน เรื่องเลาในอดีต และแผนการในอนาคต ทบทวนการเขียนประโยคท่ีจําเปนใหถูกตองดวยการสังเกต
ขอผิดพลาด 
Development of basic paragraph writing skills with a particular attention to the paragraph with good 
paragraph organization in English writing: a topic sentence, major supporting sentences, and a 
concluding sentence. The course also provides different styles of paragraph writings like descriptive 
paragraphs describing people’s appearances, objects, places, similarities and differences, and a 
process as well as narrative paragraphs telling about daily lives, past stories, and future plans. Error 
identification exercises are also introduced to students as the review of essential grammatical 
structures for the paragraph writing. 

3 (2-2-5) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
มคอ. 2มรรพ. 
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วิชา ภาษาศาสตรและเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการสอนภาษาอังกฤษ (Linguistics and Digital Technology for EnglishLanguage Teaching) 
 
รหัส คําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 
1121201 ศึกษาทฤษฎีทางภาษาศาสตร และภาษาศาสตรประยุกต เนนการจัดกิจกรรมการเรียนรูรวมกับเทคโนโลยีดิจิทัลใน

สถานการณจําลองตางๆในบริบทการศึกษา 
Study about theories in linguistics and applied linguistics, focus on organizing learning activities with 
digital technology in educational simulations 

3 (2-2-5) 

 
สมรรถนะ

หลัก 
สมรรถนะ 

รองและยอย 
(ถาม)ี 

คําอธิบาย 
สมรรถนะ 

รองหรือยอย 

ตัวบงชี้ของ
สมรรถนะหลัก 
และเกณฑการ

ผาน 

ตัวบงชี้ของ
สมรรถนะ 

รองหรือยอย 
และเกณฑการ

ผาน 
 

เนื้อหา 
(เขียนเปนขอ 

ๆ  
ประกอบดวย
หัวขอและ

คําอธิบายพอ
สังเขป) 

กระบวนการ
จดัการเรียนรู
เพ่ือใหเกิด
สมรรถนะ 

(รายละเอียด
ดานทาย
ตาราง)** 

สื่อและ/หรือ
แหลงเรียนรู 

วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

วิธีการสะทอนผล
กลับใหผูเรียน 
(ตามหลักการ
ประเมินผล 

สะทอนผลและ
พัฒนา) 

สมรรถนะ
หลักท่ี 1. 
มีทักษะ
ภาษาอังกฤษ
และ
ประยุกตใช
เนื้อหาวิชา
ภาษาอังกฤษ 
หลักภาษา 
ภาษาศาสตร 
เพ่ือจัดการ
เรียนรูวิชา

สมรรถนะ 
รองท่ี1.1ใชทฤษฎี
ทางภาษาศาสตร
และภาษาศาสตร
ประยุกต และ
วิทยาการจัดการ
เรียนรูวิชา
ภาษาอังกฤษ 
 
 
สมรรถนะ 
ยอยท่ี 1.1.4ใช

1.มีความรู 
ความเขาใจ
ทฤษฎีทาง
ภาษาศาสตร 
และ
ภาษาศาสตร
ประยุกต  
2.สามารถ
จัดการเรียนรู
เก่ียวกับเสยีง 
คํา โครงสราง
และ

1.มี
ความสามารถใน
การใชทฤษฎีท่ี
เก่ียวของกับ
ภาษาศาสตร
และ
ภาษาศาสตร
ประยุกตในการ
จัดการเรียนรูใน
สถานการณ
จําลอง ผาน
เกณฑการ

1.ผานการ
ทดสอบดวย
ขอสอบและ
ปฏิบัติ โดยมี
คะแนนไมต่ํา
กวารอยละ 80 
2.นําเสนองาน
ดวยสื่อ
เทคโนโลยี
ดิจิทัลในแตละ
ประเด็นหัวขอ
โดยผานเกณฑ

1.ความรูดาน
ภาษาศาสตร 
ประกอบดวย
องคประกอบ
และหนาท่ีของ 
ภาษาเสยีง คํา  
ประโยค และ
ความหมาย 
2.ประเภท
เทคโนโลยี
ดิจิทัลท่ี
เหมาะสมกับ

1.การจัดการ
เรียนรูแบบเชิง
รุก 
2.การอภิปราย
แลกเปลีย่น
เรียนรู 
3.การสะทอน
คิด 
4.การเรียนรู
แบบรวมมือ 
(Cooperative  
learning) 

1.หนังสือ ตํารา 
และเอกสาร
ประกอบการ
เรียนการสอน 
2.สื่อเทคโนโลยี
ดิจิทัลท่ี
เก่ียวของกับการ
ภาษาศาสตร
และ
ภาษาศาสตร
ประยุกต 
3.สื่อจริง 

1.แบบประเมิน
การเรยีนรูของ
ตนเอง 
2.แบบประเมิน
การเรยีนรูของ
เพ่ือน 
3.แบบประเมิน
การนําเสนอ 
4.ขอสอบทาง
ภาษาศาสตร
และ
ภาษาศาสตร

1.การใหผล
สะทอนกลับเชิง
บวก 
2.การใหผูเรียน
สะทอนการทํางาน
ของตนเอง 
3.การใหผูเรียน
สะทอนการทํางาน
ของเพ่ือนรวมช้ัน
เรียน 
4.เมื่อผูเรียนไม
ผานเกณฑประเมิน 



 
มคอ. 2มรรพ. 
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สมรรถนะ
หลัก 

สมรรถนะ 
รองและยอย 

(ถาม)ี 

คําอธิบาย 
สมรรถนะ 

รองหรือยอย 

ตัวบงชี้ของ
สมรรถนะหลัก 
และเกณฑการ

ผาน 

ตัวบงชี้ของ
สมรรถนะ 

รองหรือยอย 
และเกณฑการ

ผาน 
 

เนื้อหา 
(เขียนเปนขอ 

ๆ  
ประกอบดวย
หัวขอและ

คําอธิบายพอ
สังเขป) 

กระบวนการ
จดัการเรียนรู
เพ่ือใหเกิด
สมรรถนะ 

(รายละเอียด
ดานทาย
ตาราง)** 

สื่อและ/หรือ
แหลงเรียนรู 

วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

วิธีการสะทอนผล
กลับใหผูเรียน 
(ตามหลักการ
ประเมินผล 

สะทอนผลและ
พัฒนา) 

ภาษาอังกฤษ
ใน
สถานการณ
จําลองได 

ความรู ความเขาใจ
ทางภาษาศาสตร 
ภาษาศาสตร
ประยุกต เก่ียวกับ 
เสียง คํา โครงสราง
และความหมาย 
และวิทยาการการ
จัดการเรียนรู ใน
บริบทการจัดการ
เรียนรูภาษาอังกฤษ
รวมกับการใช
เทคโนโลยีดิจิทัลใน
บริบทการศึกษา 
สมรรถนะ 
รองท่ี1.3
ประยุกตใชทฤษฎีท่ี
เก่ียวของกับทาง
ภาษาศาสตร 
ภาษาศาสตร
ประยุกตและ
วิทยาการจัดการ

ความหมาย ใน
สถานการณ
จําลองท่ี
เก่ียวของกับ
บริบท
การศึกษา
รวมกับ
เทคโนโลยี
ดิจิทัล 

ประเมินระดับด ี ในระดับดี หรือ
มีคะแนนไมต่ํา
กวารอยละ 80 
 

ทฤษฎีทาง
ภาษาศาสตร 
และ
ภาษาศาสตร
ประยุกต 
3.กิจกรรมท่ี
ประยุกตทฤษฎี
ภาษาศาสตร
เก่ียวกับ
องคประกอบ
และหนาท่ีของ
เสียง คํา และ
ความหมาย 
พรอมท้ังปจจัย
ทางสังคม 
วัฒนธรรม 
ขอบกพรองทาง
ภาษาในการ
จัดการเรียนรู
ภาษาอังกฤษ 
 

5.การเรียนรู
สถานการณเปน
ฐาน (Situation 
– based 
learning) 
6.การเรียนรูโดย
ใชกรณีศึกษา
เปนฐาน (Case 
– based 
learning) 
7.การเรียนรู
แบบประสม
ประสาน 
(Blended  
learning) 
 

4.สื่อเสมือนจริง 
 

ประยุกต 
5.แบบประเมิน
กิจกรรม 

ครูผูสอนนําผลการ
สะทอนระหวาง
คร-ูผูเรียน ผูเรียน-
ผูเรยีน และตนเอง
มาแนะนําวิธีการ
ใหผูเรียนพัฒนา
ตนเอง จากน้ันจึง
ทําการทดสอบ 
นําเสนอ หรือ
ทํางานช้ินใหม
จนกวาจะผาน
เกณฑท่ีไดกําหนด
ไว 



 
มคอ. 2มรรพ. 
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สมรรถนะ
หลัก 

สมรรถนะ 
รองและยอย 

(ถาม)ี 

คําอธิบาย 
สมรรถนะ 

รองหรือยอย 

ตัวบงชี้ของ
สมรรถนะหลัก 
และเกณฑการ

ผาน 

ตัวบงชี้ของ
สมรรถนะ 

รองหรือยอย 
และเกณฑการ

ผาน 
 

เนื้อหา 
(เขียนเปนขอ 

ๆ  
ประกอบดวย
หัวขอและ

คําอธิบายพอ
สังเขป) 

กระบวนการ
จดัการเรียนรู
เพ่ือใหเกิด
สมรรถนะ 

(รายละเอียด
ดานทาย
ตาราง)** 

สื่อและ/หรือ
แหลงเรียนรู 

วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

วิธีการสะทอนผล
กลับใหผูเรียน 
(ตามหลักการ
ประเมินผล 

สะทอนผลและ
พัฒนา) 

เรียนรูวิชา
ภาษาอังกฤษ 
สมรรถนะ 
ยอยท่ี 1.3.2
ประยุกตใชความรู
ดานไวยากรณ 
ภาษาศาสตร 
ภาษาศาสตร
ประยุกต และ
วิทยาการการ
จัดการเรียนรู ใน
บริบทท่ีเก่ียวของ
กับการจัดการ
เรียนรูภาษาอังกฤษ 

 
  



 
มคอ. 2มรรพ. 
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วิชา การจัดการช้ันเรียนภาษาอังกฤษ (English Classroom Management) 
 
รหัส คําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 
1121202 ศึกษารูปแบบการจัดการชั้นเรียนท่ีหลากหลายสงเสริมสนับสนุนใหผูเรียนสามารถเรียนรูกิจกรรมภาษาอังกฤษไดอยางมี

ประสิทธิภาพ  
Study various classroom management strategies which encourage and equip learners with effective 
models to create successful learning environment appropriate for English classroom activities  

3 (2-2-5) 

 
สมรรถนะ

หลัก 
สมรรถนะ 

รองและยอย 
(ถาม)ี 

คําอธิบาย 
สมรรถนะ 

รองหรือยอย 

ตัวบงชี้ของ
สมรรถนะหลัก 
และเกณฑการ

ผาน 

ตัวบงชี้ของ
สมรรถนะ 

รองหรือยอย 
และเกณฑการ

ผาน 
 

เนื้อหา 
(เขียนเปนขอ 

ๆ  
ประกอบดวย
หัวขอและ

คําอธิบายพอ
สังเขป) 

กระบวนการ
จัดการเรียนรู
เพ่ือใหเกิด
สมรรถนะ 

(รายละเอียด
ดานทาย
ตาราง)** 

สื่อและ/หรือ
แหลงเรียนรู 

วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

วิธีการสะทอนผล
กลับใหผูเรียน 
(ตามหลักการ
ประเมินผล 

สะทอนผลและ
พัฒนา) 

สมรรถนะ
หลักท่ี 1. 
มีทักษะ
ภาษาอังกฤษ
และ
ประยุกตใช
เนื้อหาวิชา
ภาษาอังกฤษ 
หลักภาษา 
ภาษาศาสตร 
เพ่ือจัดการ
เรียนรูวิชา

สมรรถนะ 
รองท่ี1.1ใชทฤษฎี
ทางภาษาศาสตร
และภาษาศาสตร
ประยุกต และ
วิทยาการจัดการ
เรียนรูวิชา
ภาษาอังกฤษ 
สมรรถนะ 
ยอยท่ี 1.1.4ใช
ความรู ความ
เขาใจทาง

1.มีความรูความ
เขาใจในทฤษฎี
และรูปแบบการ
จัดการเรียนรู
เพ่ือใหผูเรียน
รูจักคิด
วิเคราะห คดิ
สรางสรรค และ
แกปญหา และ
สามารถ
ประยุกตใช
ความรูดาน

1.สามารถใช
ทฤษฎีท่ี
เก่ียวของกับ
ภาษาศาสตร
และ
ภาษาศาสตร
ประยุกตในการ
จัดการเรียนรูใน
สถานการณ
จําลอง ผาน
เกณฑการ
ประเมินระดับดี

1.ผานการสอบ
ปฏิบัติการฟง-
พูดโดยได
คะแนนไมต่ํา
กวารอยละ 80 
2. นําเสนองาน
ผานเกณฑ
ประเมินการ
นําเสนองานได
คะแนนไมต่ํา 
3. มีคะแนน
สอบปฏิบัติการ

1.ทฤษฎแีละ
รูปแบบการ
จัดการเรียนรู
เพ่ือใหผูเรียน
รูจักคิด
วิเคราะห คดิ
สรางสรรค และ
แกปญหา  
2.การจัด
สิ่งแวดลอมเพ่ือ
การเรยีนรู การ
จัดการเรียนรู

1.การอภิปราย
แลกเปลีย่น
เรียนรู 
2.การจัดการ
เรียนรูแบบเชิง
รุก (active 
learning) 
3.การสะทอน
คิด Reflection 
4.การเรียนรู
แบบรวมมือ 
(Cooperative  

1.หนังสือ ตํารา 
และเอกสาร
ประกอบการ
สอน 
2.สื่อออนไลน
เชน ยูทูป แอป
พลิเคชันทาง
การศึกษา 
3.PowerPoint 
4.สื่อจริง 
(Authentic 
material) 

1.แบบประเมิน
การฝกทักษะ
เชิงปฏิบัติการ 
2.แบบประเมิน
การนําเสนองาน
หรือการทํา 
Project โดยมี
เกณฑประเมินท่ี
ชัดเจน 
3.แบบประเมิน
การเรยีนรูของ
ตนเอง (Log 

1.การใหผลสะทอน
กลับเชิงบวก 
2.การใหผูเรียน
สะทอนการทํางาน
ของตนเอง 
3.การใหผูเรียน 
สะทอนการทํางาน
ชองเพ่ือนในช้ัน
เรียน 
4.เมื่อผูเรียนไมผาน
เกณฑประเมิน
ครูผูสอนนําผลการ
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สมรรถนะ
หลัก 

สมรรถนะ 
รองและยอย 

(ถาม)ี 

คําอธิบาย 
สมรรถนะ 

รองหรือยอย 

ตัวบงชี้ของ
สมรรถนะหลัก 
และเกณฑการ

ผาน 

ตัวบงชี้ของ
สมรรถนะ 

รองหรือยอย 
และเกณฑการ

ผาน 
 

เนื้อหา 
(เขียนเปนขอ 

ๆ  
ประกอบดวย
หัวขอและ

คําอธิบายพอ
สังเขป) 

กระบวนการ
จดัการเรียนรู
เพ่ือใหเกิด
สมรรถนะ 

(รายละเอียด
ดานทาย
ตาราง)** 

สื่อและ/หรือ
แหลงเรียนรู 

วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

วิธีการสะทอนผล
กลับใหผูเรียน 
(ตามหลักการ
ประเมินผล 

สะทอนผลและ
พัฒนา) 

ภาษาอังกฤษ
ใน
สถานการณ
จําลองได 

ภาษาศาสตร 
ภาษาศาสตร
ประยุกต เก่ียวกับ 
เสียง คํา 
โครงสรางและ
ความหมาย และ
วิทยาการการ
จัดการเรียนรู ใน
บริบทการจัดการ
เรียนรู
ภาษาอังกฤษ
รวมกับการใช
เทคโนโลยีดิจิทัล
ในบริบทการศึกษา 
สมรรถนะ 
รองท่ี1.3
ประยุกตใชทฤษฎี
ท่ีเก่ียวของกับทาง
ภาษาศาสตร 
ภาษาศาสตร
ประยุกต และ

ไวยากรณ 
ภาษาศาสตร 
ภาษาศาสตร
ประยุกต และ
วิทยาการการ
จัดการเรียนรู 
ในบริบทท่ี
เก่ียวของกับการ
จัดการเรียน 

โดยมรีะดบั
คะแนนไมต่ํา
กวารอยละ 80 

จัดการเรียนรูไม
ต่ํากวารอยละ 
80 
 

แบบเรียนรวม 
การจัดการช้ัน
เรียน การ
พัฒนาศูนยการ
เรียนใน
สถานศึกษา  
3.การจัดทํา
แผนการจดัการ
เรียนรู  การ
ออกแบบ  การ
เรียนรูและ
จัดการเรียนรู 
การสราง
บรรยากาศการ
จัดการช้ันเรียน
ใหผูเรียนเกิด   
การเรยีนรู   

learning) 
5.การเรียนรู
สถานการณเปน
ฐาน (Situation 
– based 
learning) 
6.การเรียนรูโดย
ใชกรณีศึกษา
เปนฐาน (Case 
– based 
learning) 
7.การเรียนรู
แบบสรางสรรค
เปนฐาน 
(Creativity –
based 
learning) 
 

5.สื่อเทคโนโลยี
ดิจิทัล 

Book) 
 

สะทอนคิดของ
ผูเรยีน และการ
ใหผลสะทอนกลับ
และแนะนําวิธี
พัฒนา จากน้ันให
ผูเรยีนสอบใหม 
หรือทําช้ินงานใหม
จนกวาจะผาน
เกณฑ 
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สมรรถนะ
หลัก 

สมรรถนะ 
รองและยอย 

(ถาม)ี 

คําอธิบาย 
สมรรถนะ 

รองหรือยอย 

ตัวบงชี้ของ
สมรรถนะหลัก 
และเกณฑการ

ผาน 

ตัวบงชี้ของ
สมรรถนะ 

รองหรือยอย 
และเกณฑการ

ผาน 
 

เนื้อหา 
(เขียนเปนขอ 

ๆ  
ประกอบดวย
หัวขอและ

คําอธิบายพอ
สังเขป) 

กระบวนการ
จัดการเรียนรู
เพ่ือใหเกิด
สมรรถนะ 

(รายละเอียด
ดานทาย
ตาราง)** 

สื่อและ/หรือ
แหลงเรียนรู 

วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

วิธีการสะทอนผล
กลับใหผูเรียน 
(ตามหลักการ
ประเมินผล 

สะทอนผลและ
พัฒนา) 

วิทยาการจัดการ
เรียนรูวิชา
ภาษาอังกฤษ 
สมรรถนะ 
ยอยท่ี1.3.2
ประยุกตใชความรู
ดานไวยากรณ 
ภาษาศาสตร 
ภาษาศาสตร
ประยุกต และ
วิทยาการการ
จัดการเรียนรู ใน
บริบทท่ีเก่ียวของ
กับการจัดการ
เรียน 
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วิชา การอานเพ่ือการคิดวิเคราะหสําหรับครูภาษาอังกฤษ  (Critical Reading for Teachers of English) 
 
รหัส คําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 
1121203 ศึกษาและฝกอานงานเขียนประเภทตางๆเพ่ือความเขาใจและใชกลวิธีการอานตางๆในการเพ่ิมศักยภาพทักษะการอาน 

วิเคราะหรูปแบบและเนื้อหาบทอาน จัดกิจกรรมการเรียนรูท่ีเก่ียวของกับการอาน 
Study and practice a wide range of reading texts for comprehension and use reading strategies for 
enhancing reading ability, analyze text types and reading texts, conduct reading activities 

3 (2-2-5) 

 
สมรรถนะหลัก สมรรถนะ 

รองและยอย 
(ถาม)ี 

คําอธิบาย 
สมรรถนะ 

รองหรือยอย 

ตัวบงชี้ของ
สมรรถนะหลัก 
และเกณฑการ

ผาน 

ตัวบงชี้ของ
สมรรถนะ 

รองหรือยอย 
และเกณฑการ

ผาน 

เนื้อหา 
(เขียนเปนขอ 

ๆ  
ประกอบดวย
หัวขอและ

คําอธิบายพอ
สังเขป) 

กระบวนการ
จดัการเรียนรู
เพ่ือใหเกิด
สมรรถนะ 

(รายละเอียด
ดานทาย
ตาราง)** 

สื่อและ/หรือ
แหลงเรียนรู 

วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

วิธีการสะทอนผล
กลับใหผูเรียน 
(ตามหลักการ
ประเมินผล 

สะทอนผลและ
พัฒนา) 

สมรรถนะหลัก
ท่ี 1. 
มีทักษะ
ภาษาอังกฤษ
และประยุกตใช
เนื้อหาวิชา
ภาษาอังกฤษ 
หลักภาษา 
ภาษาศาสตร 
เพ่ือจัดการ
เรียนรูวิชา
ภาษาอังกฤษใน

สมรรถนะ 
รองท่ี 1.1ใช
ทฤษฎีทาง
ภาษาศาสตร
และ
ภาษาศาสตร
ประยุกต และ
วิทยาการ
จัดการเรียนรู
วิชา
ภาษาอังกฤษ 
สมรรถนะ 

1.ใชคําศัพท 
โครงสราง
ประโยค และ
ไวยากรณในการ
ทําความเขาใจ
กับเน้ือหาบท
อานท่ี
หลากหลาย 
2.ประยุกตใช
ความรูเก่ียวกับ
การใชคําศัพท 
โครงสราง

1. ผานเกณฑ
ประเมินการ
นําเสนองานโดย
มีระดบัคะแนน
ไมต่ํากวารอยละ 
80 
2. สอบฝก
ปฏิบัติการ
จัดการเรียนรู
เพ่ือพัฒนา
ทักษะการอาน
ภาษาอังกฤษ 

1. นําเสนองาน
วิเคราะหบท
อานในหัวขอท่ี
สนใจและ
อภิปรายเพ่ือ
แลกเปลีย่น
เรียนรูในช้ัน
เรียนโดยมี
คะแนนประเมิน
ไมต่ํากวารอยละ 
80 
2. สอบ

1. ศึกษากลวิธี
เทคนิคการอาน
ประเภทของบท
อาน โครงสราง
และลักษณะ
การใชภาษาของ
เรื่องท่ีอาน 
2. ระบุ
รายละเอียดและ
ใจความสําคญั
ของเรื่องท่ีอาน 
สังเคราะห

1.การอภิปราย
แลกเปลีย่น
เรียนรู 
2.การจัดการ
เรียนรูแบบเชิง
รุก (active 
learning) 
3.การสะทอน
คิด Reflection 
4.การเรียนรู
แบบรวมมือ 
(Cooperative  

1.หนังสือ ตํารา 
และเอกสาร
ประกอบการ
สอน 
2.สื่อออนไลน
เชน ยูทูป แอป
พลิเคชันทาง
การศึกษา 
3.PowerPoint 
4.สื่อจริง 
(Authentic 
material) 

1.แบบประเมิน
การฝกทักษะ
เชิงปฏิบัติการ 
2.แบบประเมิน
การนําเสนองาน 
หรือการทํา 
Project โดยมี
เกณฑประเมินท่ี
ชัดเจน 
3.แบบประเมิน
การเรยีนรูของ
ตนเอง (Log 

1.การใหผล
สะทอนกลับเชิง
บวก 
2.การใหผูเรียน
สะทอนการทํางาน
ของตนเอง 
3.การใหผูเรียน 
สะทอนการทํางาน
ชองเพ่ือนในช้ัน
เรียน 
4.เมื่อผูเรียนไม
ผานเกณฑประเมิน
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สมรรถนะหลัก สมรรถนะ 
รองและยอย 

(ถาม)ี 

คําอธิบาย 
สมรรถนะ 

รองหรือยอย 

ตัวบงชี้ของ
สมรรถนะหลัก 
และเกณฑการ

ผาน 

ตัวบงชี้ของ
สมรรถนะ 

รองหรือยอย 
และเกณฑการ

ผาน 

เนื้อหา 
(เขียนเปนขอ 

ๆ  
ประกอบดวย
หัวขอและ

คําอธิบายพอ
สังเขป) 

กระบวนการ
จดัการเรียนรู
เพ่ือใหเกิด
สมรรถนะ 

(รายละเอียด
ดานทาย
ตาราง)** 

สื่อและ/หรือ
แหลงเรียนรู 

วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

วิธีการสะทอนผล
กลับใหผูเรียน 
(ตามหลักการ
ประเมินผล 

สะทอนผลและ
พัฒนา) 

สถานการณ
จําลองได 

ยอยท่ี 1.1.3ใช
ความรู ความ
เขาใจดาน
คําศัพท 
โครงสราง และ
ไวยากรณ ใน
การสื่อสารเปน
ภาษาอังกฤษใน
บริบททาง
การศึกษา 
สมรรถนะ 
ยอยท่ี 1.1.4ใช
ความรู ความ
เขาใจทาง
ภาษาศาสตร 
ภาษาศาสตร
ประยุกต
เก่ียวกับ เสียง 
คํา โครงสราง
และความหมาย 
และวิทยาการ

ประโยค กล
ยุทธในการอาน 
กับการจัดการ
เรียนรูเพ่ือ
พัฒนาทักษะ
การอานใหแก
ผูเรยีนรวมกับ
การใช
เทคโนโลยี
ดิจิทัล 
3.ระบุ
รายละเอียด 
ใจความสําคญั
ของเรื่อง และ
ถายโอนขอมูล
ไปยังการสรุป
เรื่องไดอยาง
เปนระบบ 
4.ประยุกตใช
กลวิธีและ
เทคนิคการอาน

โดยมรีะดบั
คะแนนไมต่ํา
กวารอยละ 80 
3. ทดสอบดาน
ความรู ความ
เขาใจเก่ียวกับ
กลวิธีการอาน 
และการจัดการ
เรียนรูเพ่ือ
พัฒนาทักษะ
การอานและ
สอบฝก
ปฏิบัติการอาน 
โดยมรีะดบั
คะแนนไมต่ํา
กวารอยละ 80 
 

ปฏิบัติการ
จัดการเรียนรู
ดานทักษะการ
อานใน
สถานการณ
จําลองโดยมี
ระดับคะแนนไม
ต่ํากวารอยละ 
80 
3. ทดสอบดาน
ความรู ความ
เขาใจเก่ียวกับ
กลวิธีการอาน 
แนวคิด วิธี 
เทคนิค และ
กิจกรรมการ
จัดการเรียนรู
ดานทักษะการ
อาน สอบอาน
การตีความและ
การวิเคราะห 

ขอมูลจากการ
อานเพ่ือถาย
โอนขอมูลการ
ไปยังการสรุป
ขอมูลโดยเขียน
เคาโครง แผนผัง
มโนทัศนและ
เขียนสรุปความ 
3. ฝกอานจับ
ใจความและ
แยกแยะ
ประเด็นสําคญั 
แยกแยะขอมูล
ขอเท็จจริงหรือ
ความคิดเห็น
ออกจากกันได
อยางถูกตอง 
4. วิเคราะห
ประเภทและ
เน้ือหาบทอาน
ในหัวขอท่ี

learning) 
5.การเรียนรู
สถานการณเปน
ฐาน (Situation 
– based 
learning) 
6.การเรียนรูโดย
ใชกรณีศึกษา
เปนฐาน (Case 
– based 
learning) 
7.การเรียนรู
แบบสรางสรรค
เปนฐาน 
(Creativity –
based 
learning) 
 

5.สื่อเทคโนโลยี
ดิจิทัล 

Book) 
 

ครูผูสอนนําผลการ
สะทอนคิดของ
ผูเรยีน และการ
ใหผลสะทอนกลับ
และแนะนําวิธี
พัฒนา จากน้ันให
ผูเรยีนสอบใหม 
หรือทําช้ินงานใหม
จนกวาจะผาน
เกณฑ 
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สมรรถนะหลัก สมรรถนะ 
รองและยอย 

(ถาม)ี 

คําอธิบาย 
สมรรถนะ 

รองหรือยอย 

ตัวบงชี้ของ
สมรรถนะหลัก 
และเกณฑการ

ผาน 

ตัวบงชี้ของ
สมรรถนะ 

รองหรือยอย 
และเกณฑการ

ผาน 

เนื้อหา 
(เขียนเปนขอ 

ๆ  
ประกอบดวย
หัวขอและ

คําอธิบายพอ
สังเขป) 

กระบวนการ
จดัการเรียนรู
เพ่ือใหเกิด
สมรรถนะ 

(รายละเอียด
ดานทาย
ตาราง)** 

สื่อและ/หรือ
แหลงเรียนรู 

วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

วิธีการสะทอนผล
กลับใหผูเรียน 
(ตามหลักการ
ประเมินผล 

สะทอนผลและ
พัฒนา) 

การจัดการ
เรียนรู ในบรบิท
การจัดการ
เรียนรู
ภาษาอังกฤษ
รวมกับการใช
เทคโนโลยี
ดิจิทัลในบริบท
การศึกษา 
สมรรถนะ 
รองท่ี 1.2ใช
กระบวนการ
อาน เพ่ือใหเกิด
ทักษะการอาน
และวิเคราะห
บทอาน 
สมรรถนะ 
ยอยท่ี 1.2.1
อานจับใจความ
บทอาน
ภาษาอังกฤษท่ี

เพ่ือการอาน
อยางเขาใจและ
วิเคราะหเน้ือ
เรื่องท่ีอานได
อยางเปนระบบ 
สามารถ
วิเคราะห
รูปแบบบทอาน 
แยกแยะความ
คิดเห็นกับ
ขอเท็จจริงได 
5.ประยุกตใช
ความรูดาน
คําศัพท 
โครงสราง
ประโยคและ
ไวยากรณ 
หลักการแนวคดิ 
วิธี เทคนิค 
กิจกรรมการ
จัดการเรียนรู

บทอานโดยมี
ระดับคะแนนไม
ต่ํากวารอยละ 
80 
 

หลากหลาย  
5.ศึกษา คนควา 
อภิปราย 
เก่ียวกับแนวคิด 
วิธี เทคนิค และ
กิจกรรมเพ่ือ
นําไป
ประยุกตใชใน 
จัดการเรียนรู
เพ่ือพัฒนา
ทักษะการอาน
โดยเนนให
ผูเรยีนไดฝกใช
กลวิธีและ
เทคนิคการอาน 



 
มคอ. 2มรรพ. 
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สมรรถนะหลัก สมรรถนะ 
รองและยอย 

(ถาม)ี 

คําอธิบาย 
สมรรถนะ 

รองหรือยอย 

ตัวบงชี้ของ
สมรรถนะหลัก 
และเกณฑการ

ผาน 

ตัวบงชี้ของ
สมรรถนะ 

รองหรือยอย 
และเกณฑการ

ผาน 

เนื้อหา 
(เขียนเปนขอ 

ๆ  
ประกอบดวย
หัวขอและ

คําอธิบายพอ
สังเขป) 

กระบวนการ
จดัการเรียนรู
เพ่ือใหเกิด
สมรรถนะ 

(รายละเอียด
ดานทาย
ตาราง)** 

สื่อและ/หรือ
แหลงเรียนรู 

วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

วิธีการสะทอนผล
กลับใหผูเรียน 
(ตามหลักการ
ประเมินผล 

สะทอนผลและ
พัฒนา) 

หลากหลายได
อยาง
คลองแคลว 
สมรรถนะ 
ยอยท่ี 1.2.2
วิเคราะหบท
อานและ
สามารถเลือกใช
กลวิธีและ
เทคนิคการอาน
ไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 
สมรรถนะ 
รองท่ี 1.3
ประยุกตใช
ทฤษฎีท่ี
เก่ียวของกับทาง
ภาษาศาสตร 
ภาษาศาสตร
ประยุกต และ
วิทยาการ

เพ่ือพัฒนา
ทักษะการอาน
ในการจัดการ
เรียนรูใหแก
นักเรียน 



 
มคอ. 2มรรพ. 
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สมรรถนะหลัก สมรรถนะ 
รองและยอย 

(ถาม)ี 

คําอธิบาย 
สมรรถนะ 

รองหรือยอย 

ตัวบงชี้ของ
สมรรถนะหลัก 
และเกณฑการ

ผาน 

ตัวบงชี้ของ
สมรรถนะ 

รองหรือยอย 
และเกณฑการ

ผาน 

เนื้อหา 
(เขียนเปนขอ 

ๆ  
ประกอบดวย
หัวขอและ

คําอธิบายพอ
สังเขป) 

กระบวนการ
จดัการเรียนรู
เพ่ือใหเกิด
สมรรถนะ 

(รายละเอียด
ดานทาย
ตาราง)** 

สื่อและ/หรือ
แหลงเรียนรู 

วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

วิธีการสะทอนผล
กลับใหผูเรียน 
(ตามหลักการ
ประเมินผล 

สะทอนผลและ
พัฒนา) 

จัดการเรียนรู
วิชา
ภาษาอังกฤษ 
สมรรถนะ 
ยอยท่ี 1.3.2
ประยุกตใช
ความรูดาน
ไวยากรณ 
ภาษาศาสตร 
ภาษาศาสตร
ประยุกต และ
วิทยาการการ
จัดการเรียนรู 
ในบริบทท่ี
เก่ียวของกับการ
จัดการเรียนรู
ภาษาอังกฤษ 
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วิชา สัทศาสตรและสัทวิทยาสําหรับครูภาษาอังกฤษ (Phonetics and Phonology for Teachers of English) 
 
รหัส คําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 
1122101 ศึกษาเก่ียวกับระบบเสียง หลักสัทศาสตรและสัทวิทยา หลักการออกเสียงภาษาอังกฤษ ระบบสัทสัญลักษณและการ

ถายทอดเสียง สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรูการออกเสียงภาษาอังกฤษ 
Study sound systems, phonetics and phonology, phonological rules, phonetic symbols and 
pronunciation, be able to conduct activities concerning English pronunciation 

3 (2-2-5) 

 
สมรรถนะหลัก สมรรถนะ 

รองและยอย 
(ถาม)ี 

คําอธิบาย 
สมรรถนะ 

รองหรือยอย 

ตัวบงชี้ของ
สมรรถนะหลัก 
และเกณฑการ

ผาน 

ตัวบงชี้ของ
สมรรถนะ 

รองหรือยอย 
และเกณฑการ

ผาน 

เนื้อหา 
(เขียนเปนขอ 

ๆ  
ประกอบดวย
หัวขอและ

คําอธิบายพอ
สังเขป) 

กระบวนการ
จดัการเรียนรู
เพ่ือใหเกิด
สมรรถนะ 

(รายละเอียด
ดานทาย
ตาราง)** 

สื่อและ/หรือ
แหลงเรียนรู 

วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

วิธีการสะทอนผล
กลับใหผูเรียน 
(ตามหลักการ
ประเมินผล 

สะทอนผลและ
พัฒนา) 

สมรรถนะหลักท่ี 
2. 
ชวยจัดการ
เรียนรู เตรียมสื่อ
การสอนและ
พัฒนาการ
จัดการเรียนรู
ภาษาอังกฤษท่ี
หลากหลายตาม
ความสามารถ
ของผูเรียน 

สมรรถนะ 
รองท่ี 2.1
ออกแบบ
กิจกรรมการ
จัดการเรียนรู
ภาษาอังกฤษ 
ท่ีเก่ียวของกับ
สัทศาสตร 
การอานเพ่ือ
การตีความ 
วิเคราะห และ
วิจารณ

1.มีความรู 
ความเขาใจ
เก่ียวกับเสยีง 
ระบบเสียง และ
การออกเสียง 
สระ พยญัชนะ 
เสียงควบกล้าํ 
เสียงสูง ต่ํา และ
การลงเสียง 
หนัก เบา 
2.สามารถ
จัดการเรียนรู

1.สามารถใช
ทฤษฎีท่ี
เก่ียวของกับ
ภาษาศาสตร
และ
ภาษาศาสตร
ประยุกตในการ
จัดการเรียนรูใน
สถานการณ
จําลอง ผาน
เกณฑการ
ประเมินระดับดี

1.ผานการ
ทดสอบดวย
ขอสอบและ
ปฏิบัติการออก
เสียง
ภาษาอังกฤษ
ตามหลัก
สัทศาสตรโดยมี
คะแนนไมต่ํา
กวารอยละ 80 
2.นําเสนองาน
ดวยสื่อ

1.ความรู
เก่ียวกับทฤษฎี
ระบบเสียงตางๆ 
หลักสัทศาสตร
และสัทวิทยา 
ทฤษฎีและ
หลักการออก
เสียง
ภาษาอังกฤษ 
ระบบสัท
สัญลักษณและ
การถายทอด

1.การจัดการ
เรียนรูแบบเชิง
รุก 
2.การอภิปราย
แลกเปลีย่น
เรียนรู 
3.การสะทอน
คิด 
4.การเรียนรู
แบบรวมมือ 
(Cooperative  
learning) 

1.หนังสือ ตํารา 
และเอกสาร
ประกอบการ
เรียนการสอน 
2.สื่อเทคโนโลยี
ดิจิทัลท่ี
เก่ียวของกับ
สัทศาสตร 
3.สื่อจริง 
(Authentic 
material) 
4.สื่อเสมือนจริง 

1.แบบประเมิน
การเรยีนรูของ
ตนเอง 
2.แบบประเมิน
การเรยีนรูของ
เพ่ือน 
3.แบบประเมิน
การนําเสนอ 
4.ขอสอบทาง
สัทศาสตร 
5.แบบประเมิน
กิจกรรม 

1.การใหผล
สะทอนกลับเชิง
บวก 
2.การใหผูเรียน
สะทอนการทํางาน
ของตนเอง 
3.การใหผูเรียน
สะทอนการทํางาน
ของเพ่ือนรวมช้ัน
เรียน 
4.เมื่อผูเรียนไม
ผานเกณฑประเมิน 
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สมรรถนะหลัก สมรรถนะ 
รองและยอย 

(ถาม)ี 

คําอธิบาย 
สมรรถนะ 

รองหรือยอย 

ตัวบงชี้ของ
สมรรถนะหลัก 
และเกณฑการ

ผาน 

ตัวบงชี้ของ
สมรรถนะ 

รองหรือยอย 
และเกณฑการ

ผาน 

เนื้อหา 
(เขียนเปนขอ 

ๆ  
ประกอบดวย
หัวขอและ

คําอธิบายพอ
สังเขป) 

กระบวนการ
จดัการเรียนรู
เพ่ือใหเกิด
สมรรถนะ 

(รายละเอียด
ดานทาย
ตาราง)** 

สื่อและ/หรือ
แหลงเรียนรู 

วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

วิธีการสะทอนผล
กลับใหผูเรียน 
(ตามหลักการ
ประเมินผล 

สะทอนผลและ
พัฒนา) 

วรรณกรรม 
ไวยากรณข้ัน
สูง การแปล 
และการเขียน
เชิงวิชาการ 
สมรรถนะ 
ยอยท่ี 2.1.1
ใชความรู 
ความเขาใจ
เก่ียวกับเสยีง 
ระบบเสียง 
และการออก
เสียง สระ 
พยัญชนะ 
เสียงควบกล้าํ 
เสียงสูง ต่ํา 
และการลง
เสียง หนัก 
เบา ในการจัด
กิจกรรมการ
เรียนรูท่ี

เก่ียวกับ
เก่ียวกับเสยีง 
ระบบเสียง และ
การออกเสียง 
สระ พยญัชนะ 
เสียงควบกล้าํ 
เสียงสูง ต่ํา และ
การลงเสียง 
หนัก เบาโดย
บูรณาการ
รวมกับ
เทคโนโลยี
ดิจิทัล 

โดยมรีะดบั
คะแนนไมต่ํา
กวารอยละ 80 

เทคโนโลยี
ดิจิทัลในแตละ
ประเด็นหัวขอ
โดยผานเกณฑ
ในระดับดี หรือ
มีคะแนนไมต่ํา
กวารอยละ 80 
3.ออกแบบ
กิจกรรมการ
ออกเสียง
ภาษาอังกฤษ
ตามหลัก
สัทศาสตรบูรณา
การรวมกับ
เทคโนโลยี
ดิจิทัลในแตละ
ประเด็นหัวขอ
โดยผานเกณฑ
ในระดับดี หรือ
มีคะแนนไมต่ํา
กวารอยละ 80 

เสียง 
2.ประเภทของ
เทคโนโลยี
ดิจิทัลท่ี
เหมาะสมกับ
สัทศาสตร 
3.กิจกรรมท่ี
ประยุกตทฤษฎี
ภาษาศาสตร
เก่ียวกับ
องคประกอบ
และหนาท่ีของ
เสียง คํา และ
ความหมาย  
4.ปจจัยทาง
สังคม 
วัฒนธรรม 
ขอบกพรองทาง
ภาษาในการ
จัดการเรียนรู
ภาษาอังกฤษ 

5.การเรียนรู
สถานการณเปน
ฐาน (Situation 
– based 
learning) 
6.การเรียนรูโดย
ใชกรณีศึกษา
เปนฐาน (Case 
– based 
learning) 
 

 ครูผูสอนนําผลการ
สะทอนระหวาง
คร-ูผูเรียน ผูเรียน-
ผูเรยีน และตนเอง
มาแนะนําวิธีการ
ใหผูเรียนพัฒนา
ตนเอง จากน้ันจึง
ทําการทดสอบ 
นําเสนอ หรือ
ทํางานช้ินใหม
จนกวาจะผาน
เกณฑท่ีไดกําหนด
ไว 
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สมรรถนะหลัก สมรรถนะ 
รองและยอย 

(ถาม)ี 

คําอธิบาย 
สมรรถนะ 

รองหรือยอย 

ตัวบงชี้ของ
สมรรถนะหลัก 
และเกณฑการ

ผาน 

ตัวบงชี้ของ
สมรรถนะ 

รองหรือยอย 
และเกณฑการ

ผาน 

เนื้อหา 
(เขียนเปนขอ 

ๆ  
ประกอบดวย
หัวขอและ

คําอธิบายพอ
สังเขป) 

กระบวนการ
จดัการเรียนรู
เพ่ือใหเกิด
สมรรถนะ 

(รายละเอียด
ดานทาย
ตาราง)** 

สื่อและ/หรือ
แหลงเรียนรู 

วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

วิธีการสะทอนผล
กลับใหผูเรียน 
(ตามหลักการ
ประเมินผล 

สะทอนผลและ
พัฒนา) 

เก่ียวของกับ
การออกเสียง
ภาษาอังกฤษ 
สมรรถนะ 
ยอยท่ี 2.1.5
ออกแบบ
กิจกรรมการ
จัดการเรียนรู
ภาษาอังกฤษ
โดยบูรณาการ
ความรู 
เน้ือหาวิชาท่ี
เก่ียวของกับ
ฟง พูด อาน 
เขียน รวมกับ
เทคโนโลยี
ดิจิทัลในการ
จัดการเรียนรู 

  

 
 
 



 
มคอ. 2มรรพ. 
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วิชา วรรณกรรมเพ่ือการสอนภาษาอังกฤษ (Literary Works for English Language Teaching) 
 
รหัส คําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 
1122102 ศึกษารูปแบบ และองคประกอบบทประพันธรอยแกวและรอยกรอง  ตีความ วิเคราะห วิจารณงานวรรณกรรม

ภาษาอังกฤษ จัดกิจกรรมการเรียนรูท่ีเก่ียวของกับการสอนอานวรรณกรรม  
Study patterns and elements of prose and poetry, interpret, analyze and criticize literary works, 
conduct learning activities, relating to literature reading 

3 (2-2-5) 

 
สมรรถนะหลัก สมรรถนะ 

รองและยอย 
(ถาม)ี 

คําอธิบาย 
สมรรถนะ 

รองหรือยอย 

ตัวบงชี้ของ
สมรรถนะหลัก 
และเกณฑการ

ผาน 

ตัวบงชี้ของ
สมรรถนะ 

รองหรือยอย 
และเกณฑการ

ผาน 

เนื้อหา 
(เขียนเปนขอ 

ๆ  
ประกอบดวย
หัวขอและ

คําอธิบายพอ
สังเขป) 

กระบวนการ
จดัการเรียนรู
เพ่ือใหเกิด
สมรรถนะ 

(รายละเอียด
ดานทาย
ตาราง)** 

สื่อและ/หรือ
แหลงเรียนรู 

วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

วิธีการสะทอนผล
กลับใหผูเรียน 
(ตามหลักการ
ประเมินผล 

สะทอนผลและ
พัฒนา) 

สมรรถนะหลัก
ท่ี 2. 
ชวยจัดการ
เรียนรู เตรียม
สื่อการสอนและ
พัฒนาการ
จัดการเรียนรู
ภาษาอังกฤษท่ี
หลากหลาย
ตาม
ความสามารถ
ของผูเรียน 

สมรรถนะ 
รองท่ี2.1
ออกแบบ
กิจกรรมการ
จัดการเรียนรู
ภาษาอังกฤษ ท่ี
เก่ียวของกับ
สัทศาสตร การ
อานเพ่ือการ
ตีความ 
วิเคราะห และ
วิจารณ

1.วิเคราะหการ
ใชภาษาใน
วรรณกรรม 
ประเภท
องคประกอบ
ของวรรณกรรม
ท้ังรอยแกวรอย
กรองอยางเปน
ระบบและ
อภิปรายขอ
คนพบและ
คุณคาของ

1. ผานเกณฑ
ประเมินการ
นําเสนองาน
จากงาน
ประพันธท่ีสนใจ
และศึกษาดวย
ตนเองโดยมี
ระดับคะแนนไม
ต่ํากวารอยละ 
80 
2. สอบฝก
ปฏิบัติการ

1.นําเสนองาน
จากการศึกษา
คนควางาน
ประพันธท่ีสนใจ
และศึกษาดวย
เทคโนโลยี
ดิจิทัลและ
อภิปราย 
แลกเปลีย่น
เรียนรูโดยมี
ระดับคะแนนไม
นอยกวารอยละ 

1. ศึกษาแนวคิด 
คําศัพท 
ประโยคและ
โครงสรางของ
ภาษาอังกฤษ ท่ี
ใชในงาน
ประพันธรอย
แกวและรอย
กรอง 
2. ศึกษา
รูปแบบ 
ประเภท และ

1. การอภิปราย
แลกเปลีย่น
เรียนรู 
2. การจัดการ
เรียนรูแบบเชิง
รุก (active 
learning) 
3. การเรียนรู
แบบรวมมือ 
(Cooperative  
learning) 
4. การสะทอน

1.หนังสือ ตํารา 
และเอกสาร
ประกอบการ
สอน 
2.สื่อออนไลน
เชน ยูทูป แอป
พลิเคชันทาง
การศึกษา 
3.PowerPoint 
4.สื่อจริง 
(Authentic 
material) 

1.แบบประเมิน
การฝกทักษะ
เชิงปฏิบัติการ 
2.แบบประเมิน
การนําเสนองาน 
หรือการทํา 
Project โดยมี
เกณฑประเมินท่ี
ชัดเจน 
3.แบบประเมิน
การเรยีนรูของ
ตนเอง (Log 

1. การใหผล
สะทอนกลับเชิง
บวก 
2. การใหผูเรยีน
สะทอนการทํางาน
ของตนเอง 
3. การใหผูเรยีน 
สะทอนการทํางาน
ชองเพ่ือนในช้ัน
เรียน 
4. เมื่อผูเรยีนไม
ผานเกณฑประเมิน



 
มคอ. 2มรรพ. 

 

 

 

 

หลักสตูรครุศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (4 ป) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562     หนา 329 
 

สมรรถนะหลัก สมรรถนะ 
รองและยอย 

(ถาม)ี 

คําอธิบาย 
สมรรถนะ 

รองหรือยอย 

ตัวบงชี้ของ
สมรรถนะหลัก 
และเกณฑการ

ผาน 

ตัวบงชี้ของ
สมรรถนะ 

รองหรือยอย 
และเกณฑการ

ผาน 

เนื้อหา 
(เขียนเปนขอ 

ๆ  
ประกอบดวย
หัวขอและ

คําอธิบายพอ
สังเขป) 

กระบวนการ
จัดการเรียนรู
เพ่ือใหเกิด
สมรรถนะ 

(รายละเอียด
ดานทาย
ตาราง)** 

สื่อและ/หรือ
แหลงเรียนรู 

วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

วิธีการสะทอนผล
กลับใหผูเรียน 
(ตามหลักการ
ประเมินผล 

สะทอนผลและ
พัฒนา) 

วรรณกรรม 
ไวยากรณข้ันสูง 
การแปล และ
การเขียนเชิง
วิชาการ
สมรรถนะ 
ยอยท่ี 2.1.3
วิเคราะหและ
วิจารณ
วรรณกรรม
ภาษาอังกฤษท้ัง
ประเภทรอย
แกวและรอย
กรอง 
สมรรถนะ 
ยอยท่ี 2.1.5
ออกแบบ
กิจกรรมการ
จัดการเรียนรู
ภาษาอังกฤษ
โดยบูรณาการ

วรรณกรรมได
อยางมีเหตผุล  
2.ประยุกตใช
หลักการ
วิเคราะห
วรรณกรรมและ
แนวคิด วิธี 
เทคนิค และ
กิจกรรมการ
จัดการเรียนรู
โดยใช
วรรณกรรมใน
การจัดการ
เรียนรูรวมกับ
การใช
เทคโนโลยี
ดิจิทัลได 

จัดการเรียนรู 
โดยประยุกตใช
วรรณกรรมท่ี
เปน
ภาษาอังกฤษ
โดยมรีะดบั
คะแนนไมต่ํา
กวารอยละ 80 
3. ทดสอบ
ความรู ความ
เขาใจ ตีความ
วิเคราะห และ
วิจารณงาน
วรรณกรรมโดย
มีระดบัคะแนน
ไมต่ํากวารอยละ 
80 

80 
2.นําเสนอ
แนวคิดเก่ียวกับ
การจัดการ
เรียนรูโดยใช
วรรณกรรมโดย
มีระดบัคะแนน
ไมต่ํากวารอยละ 
80 
3. สอบ
ปฏิบัติการ
จัดการเรียนรู
โดยประยุกตใช
วรรณกรรมให
เหมาะสมกับช้ัน
เรียน
ภาษาอังกฤษ
โดยมรีะดบั
คะแนนไมต่ํา
กวารอยละ 80 
4. ผานการสอบ

องคประกอบ
ของวรรณกรรม
ท่ีเขียนเปน
ภาษาอังกฤษ 
3. อานบท
ประพันธท่ีสนใจ
เพ่ือศึกษาภาษา
สังคมและ
วัฒนธรรมท่ีแฝง
ในบทประพันธ 
4. ศึกษาเน้ือหา
และการใช
ภาษาใน
วรรณกรรม เพ่ือ
นํามาตีความ 
วิเคราะห และ 
วิจารณ
วรรณกรรม 
5. คนควา
แนวทางและ
ตัวอยางการ

คิด Reflection 
5.การเรียนรู
สถานการณเปน
ฐาน (Situation 
– based 
learning) 
6.การเรียนรูโดย
ใชกรณีศึกษา
เปนฐาน (Case 
– based 
learning) 
7. การเรียนรู
แบบสรางสรรค
เปนฐาน 
(Creativity –
based 
learning) 
 

5.สื่อเทคโนโลยี
ดิจิทัล 

Book) 
 

ครูผูสอนนําผลการ
สะทอนคิดของ
ผูเรยีน และการ
ใหผลสะทอนกลับ
และแนะนําวิธี
พัฒนา จากน้ันให
ผูเรยีนสอบใหม 
หรือทําช้ินงานใหม
จนกวาจะผาน
เกณฑ 



 
มคอ. 2มรรพ. 
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สมรรถนะหลัก สมรรถนะ 
รองและยอย 

(ถาม)ี 

คําอธิบาย 
สมรรถนะ 

รองหรือยอย 

ตัวบงชี้ของ
สมรรถนะหลัก 
และเกณฑการ

ผาน 

ตัวบงชี้ของ
สมรรถนะ 

รองหรือยอย 
และเกณฑการ

ผาน 

เนื้อหา 
(เขียนเปนขอ 

ๆ  
ประกอบดวย
หัวขอและ

คําอธิบายพอ
สังเขป) 

กระบวนการ
จดัการเรียนรู
เพ่ือใหเกิด
สมรรถนะ 

(รายละเอียด
ดานทาย
ตาราง)** 

สื่อและ/หรือ
แหลงเรียนรู 

วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

วิธีการสะทอนผล
กลับใหผูเรียน 
(ตามหลักการ
ประเมินผล 

สะทอนผลและ
พัฒนา) 

ความรู 
เน้ือหาวิชาท่ี
เก่ียวของกับฟง 
พูด อาน เขียน 
รวมกับ
เทคโนโลยี
ดิจิทัลในการ
จัดการเรียนรู 

ความรูความ
เขาใจ เขาใจ 
ตีความวิเคราะห 
และวิจารณงาน
เก่ียวกับ
วรรณกรรม 
โดยมรีะดบั
คะแนนไมต่ํา
กวารอยละ 80 

ประยุกตใช
วรรณกรรมใน
ช้ันเรียน
ภาษาอังกฤษ
และนําเสนอ     
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วิชา ไวยากรณข้ันสูงสําหรับครูภาษาอังกฤษ (Advanced Grammar for Teachers of English) 
 
รหัส คําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 
1122103 ศึกษาประเภทประโยคและวิเคราะหโครงสรางประโยค อนุประโยค และไวยากรณภาษาอังกฤษข้ันสูง จัดการเรียนรูท่ี

เก่ียวของกับไวยากรณข้ันสูงผานสถานการณจําลองและกรณีศึกษา 
Study types of sentences, analyze sentence structures, clauses, and advanced grammar, focus on 
organizing learning activities in educational simulations and case studies 

3 (2-2-5) 

 
สมรรถนะหลัก สมรรถนะ 

รองและยอย 
(ถาม)ี 

คําอธิบาย 
สมรรถนะ 

รองหรือยอย 

ตัวบงชี้ของ
สมรรถนะหลัก 
และเกณฑการ

ผาน 

ตัวบงชี้ของ
สมรรถนะ 

รองหรือยอย 
และเกณฑการ

ผาน 

เนื้อหา 
(เขียนเปนขอ 

ๆ  
ประกอบดวย
หัวขอและ

คําอธิบายพอ
สังเขป) 

กระบวนการ
จดัการเรียนรู
เพ่ือใหเกิด
สมรรถนะ 

(รายละเอียด
ดานทาย
ตาราง)** 

สื่อและ/หรือ
แหลงเรียนรู 

วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

วิธีการสะทอนผล
กลับใหผูเรียน 
(ตามหลักการ
ประเมินผล 

สะทอนผลและ
พัฒนา) 

สมรรถนะหลัก
ท่ี 2. 
ชวยจัดการ
เรียนรู เตรียม
สื่อการสอนและ
พัฒนาการ
จัดการเรียนรู
ภาษาอังกฤษท่ี
หลากหลาย
ตาม
ความสามารถ
ของผูเรียน 

สมรรถนะ 
รองท่ี2.1
ออกแบบ
กิจกรรมการ
จัดการเรียนรู
ภาษาอังกฤษ ท่ี
เก่ียวของกับ
สัทศาสตร การ
อานเพ่ือการ
ตีความ 
วิเคราะห และ
วิจารณ

1. มีความรู 
ความเขาใจดาน
คํา โครงสราง 
และไวยากรณ 
ในการสื่อสาร
เปน
ภาษาอังกฤษใน
บริบททาง
การศึกษาและ
นําความรูดาน
ไวยากรณไป
ออกแบบการ

1. สามารถใน
การใชทฤษฎีท่ี
เก่ียวของกับ
ภาษาศาสตร
และ
ภาษาศาสตรใน
การประยุกตใน
การจัดการ
เรียนรูใน
สถานการณ
จําลอง ผาน
เกณฑการ

1.อธิบาย    กฏ
ไวยากรณได
ถูกตอง โดยมี
ผลสัมฤทธ์ิผาน
เกณฑรอยละ 
80 
2. วิเคราะห
ขอผิดพลาดทาง
ไวยากรณของ
ตนเองไดอยาง
เปนเหตเุปนผล 
(Error 

1. ประโยคและอนุ
ประโยค 
(Sentences and 
clauses) 
2. ประเภทของ
ประโยคและอนุ
ประโยค (Types 
of sentences 
and clauses) 
3. หัวขอสําคัญทาง
โครงสรางประโยค
และไวยากรณ 
ประกอบดวย 
Adverb clauses, 

1.การอภิปราย
แลกเปลีย่น
เรียนรู 
2.การจัดการ
เรียนรูแบบเชิง
รุก (active 
learning) 
3.การสะทอน
คิด Reflection 
4. การเรียนรู
แบบรวมมือ 
(Cooperative  

1.หนังสือ ตํารา 
และเอกสาร
ประกอบการ
สอน 
2.สื่อออนไลน
เชน ยูทูป แอป
พลิเคชันทาง
การศึกษา 
3.PowerPoint 
4.สื่อจริง 
(Authentic 
material) 

1.แบบประเมิน
การฝกทักษะ
เชิงปฏิบัติการ 
2.แบบประเมิน
การนําเสนองาน 
หรือการทํา 
Project โดยมี
เกณฑประเมินท่ี
ชัดเจน 
3.แบบประเมิน
การเรยีนรูของ
ตนเอง (Log 

4. การใหผล
สะทอนกลับเชิง
บวก 
2. การใหผูเรยีน
สะทอนการทํางาน
ของตนเอง 
3. การใหผูเรยีน 
สะทอนการทํางาน
ชองเพ่ือนในช้ัน
เรียน 
4. เมื่อผูเรยีนไม
ผานเกณฑ



 
มคอ. 2มรรพ. 
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สมรรถนะหลัก สมรรถนะ 
รองและยอย 

(ถาม)ี 

คําอธิบาย 
สมรรถนะ 

รองหรือยอย 

ตัวบงชี้ของ
สมรรถนะหลัก 
และเกณฑการ

ผาน 

ตัวบงชี้ของ
สมรรถนะ 

รองหรือยอย 
และเกณฑการ

ผาน 

เนื้อหา 
(เขียนเปนขอ 

ๆ  
ประกอบดวย
หัวขอและ

คําอธิบายพอ
สังเขป) 

กระบวนการ
จดัการเรียนรู
เพ่ือใหเกิด
สมรรถนะ 

(รายละเอียด
ดานทาย
ตาราง)** 

สื่อและ/หรือ
แหลงเรียนรู 

วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

วิธีการสะทอนผล
กลับใหผูเรียน 
(ตามหลักการ
ประเมินผล 

สะทอนผลและ
พัฒนา) 

วรรณกรรม 
ไวยากรณข้ันสูง 
การแปล และ
การเขียนเชิง
วิชาการ
สมรรถนะ 
ยอยท่ี 2.1.2ใช
คํา โครงสราง
ประโยค และ
ไวยากรณในการ
สื่อสารและการ
เขียนเชิง
วิชาการใน
บริบทท่ี
หลากหลายและ
ซับซอน 
สมรรถนะ 
ยอยท่ี 2.1.5
ออกแบบ
กิจกรรมการ
จัดการเรียนรู

จัดการเรียนรู
ภาษาอังกฤษ
เก่ียวกับคํา วลี 
โครงสราง
ประโยค และ
ไวยากรณได 

ประเมินระดับดี
โดยมรีะดบั
คะแนนไมต่ํา
กวารอยละ 80 
2.สามารถ
ออกแบบการ
จัดการเรียนรู
ภาษาอังกฤษ
เก่ียวกับคํา วลี 
โครงสราง
ประโยค และ
ไวยากรณ โดยมี
ระดับคะแนนไม
ต่ํากวารอยละ 
80 

Analysis)ตาม
กฏไวยากรณ  
และมผีลสัมฤทธ์ิ
จากการ
วิเคราะหไมต่ํา
กวารอยละ 80 

Adjective 
clauses, Noun 
clauses, 
Reduction of 
adverb, 
adjective, and 
noun clauses, 
Passive voice, 
Comparisons, 
Verbal phrases 
(gerunds, 
infinitives, 
present & past 
participles) 
4. โครงสราง
ประโยคและ
ไวยากรณซับซอน
ในขอความ 
(Complex 
sentence 
structures and 
grammar in 
texts) 
5. โครงสราง
ประโยคและ

learning) 
5.การเรียนรู
สถานการณเปน
ฐาน (Situation 
– based 
learning) 
6.การเรียนรูโดย
ใชกรณีศึกษา
เปนฐาน (Case 
– based 
learning) 

5.สื่อเทคโนโลยี
ดิจิทัล 

Book) 
 

ประเมินครผููสอน
นําผลการสะทอน
คิดของผูเรยีน 
และการใหผล
สะทอนกลับและ
แนะนําวิธีพัฒนา 
จากน้ันใหผูเรียน
สอบใหม หรือทํา
ช้ินงานใหมจนกวา
จะผานเกณฑ 



 
มคอ. 2มรรพ. 
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สมรรถนะหลัก สมรรถนะ 
รองและยอย 

(ถาม)ี 

คําอธิบาย 
สมรรถนะ 

รองหรือยอย 

ตัวบงชี้ของ
สมรรถนะหลัก 
และเกณฑการ

ผาน 

ตัวบงชี้ของ
สมรรถนะ 

รองหรือยอย 
และเกณฑการ

ผาน 

เนื้อหา 
(เขียนเปนขอ 

ๆ  
ประกอบดวย
หัวขอและ

คําอธิบายพอ
สังเขป) 

กระบวนการ
จดัการเรียนรู
เพ่ือใหเกิด
สมรรถนะ 

(รายละเอียด
ดานทาย
ตาราง)** 

สื่อและ/หรือ
แหลงเรียนรู 

วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

วิธีการสะทอนผล
กลับใหผูเรียน 
(ตามหลักการ
ประเมินผล 

สะทอนผลและ
พัฒนา) 

ภาษาอังกฤษ
โดยบูรณาการ
ความรู 
เน้ือหาวิชาท่ี
เก่ียวของกับฟง 
พูด อาน เขียน 
รวมกับ
เทคโนโลยี
ดิจิทัลในการ
จัดการเรียนรู 

ไวยากรณซับซอน
เพื่อการส่ือสาร
ตามเปาหมาย 
(Complex 
sentence 
structures and 
grammar for 
communicative 
purposes)  
6. การสราง
บทเรียนดาน
โครงสรางประโยค
และไวยากรณ
ซับซอนในหัวขอที่
กําหนด (Lesson 
construction 
from selected 
complex 
sentence 
structures and 
grammar) 

 
 
 



 
มคอ. 2มรรพ. 
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วิชา การแปลสําหรับครูภาษาอังกฤษ (Translation for Teachers of English) 
 
รหัส คําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 
1122201 ศึกษาและคนควาหลักการและข้ันตอนการแปล ฝกฝนและปรับบทแปล จากภาษาอังกฤษเปนภาษาไทยและภาษาไทย

เปนภาษาอังกฤษ ประยุกตการแปลเขาสูการจัดการเรียนรูภาษาอังกฤษ 
Study and explore the principles and translation procedures, practice translation and text adaption 
from English to Thai and Thai to English, apply translation into English learning management 

3 (2-2-5) 

 
 

สมรรถนะหลัก สมรรถนะ 
รองและยอย 

(ถาม)ี 

คําอธิบาย 
สมรรถนะ 

รองหรือยอย 

ตัวบงชี้ของ
สมรรถนะ

หลัก 
และเกณฑการ

ผาน 

ตัวบงชี้ของ
สมรรถนะ 

รองหรือยอย 
และเกณฑการ

ผาน 
 

เนื้อหา 
(เขียนเปนขอ ๆ  
ประกอบดวย
หัวขอและ

คําอธิบายพอ
สังเขป) 

กระบวนการจัดการ
เรียนรูเพ่ือใหเกิด

สมรรถนะ 
(รายละเอียดดาน
ทายตาราง)** 

สื่อและ/หรือ
แหลงเรียนรู 

วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

วิธีการสะทอนผล
กลับใหผูเรียน 
(ตามหลักการ

ประเมินผล สะทอน
ผลและพัฒนา) 

สมรรถนะหลัก
ท่ี 2. 
ชวยจัดการ
เรียนรู เตรียม
สื่อการสอนและ
พัฒนาการ
จัดการเรียนรู
ภาษาอังกฤษท่ี

สมรรถนะ 
รองท่ี2.1
ออกแบบ
กิจกรรมการ
จัดการเรียนรู
ภาษาอังกฤษ 
ท่ีเก่ียวของกับ
สัทศาสตร 

1. ใชความรู
เรื่องคําศัพท 
โครงสราง
ประโยค 
ไวยากรณ
รูปแบบและ
บริบทการสื่อ
ความ วิธี 

1. ผานเกณฑ
ประเมินการ
นําเสนองาน
โดยมรีะดบั
คะแนนไมต่ํา
กวารอยละ 80 
2. มีระดับ
คะแนนในการ

1. ผานเกณฑ
ประเมินการ
นําเสนอแนวคิด 
และกิจกรรม
การจัดการ
เรียนรู
ภาษาอังกฤษ
โดยใชการแปล

1. ศึกษาและ
คนควาวิธี ข้ันตอน 
และเทคนิคการ
แปล 
2. ฝกแปลใน
หัวขอท่ี
หลากหลายโดย
เนนบริบททาง

1. การอภิปราย
แลกเปลีย่นเรยีนรู 
2.การจัดการเรียนรู
แบบเชิงรุก (active 
learning) 
3.การสะทอนคิด 
Reflection 
4.การใหสถานการณ

1.หนังสือ 
ตํารา และ
เอกสาร
ประกอบการ
สอน 
2.สื่อออนไลน
เชน ยูทูป 
แอปพลิเคชัน

1.แบบ
ประเมินการ
ฝกทักษะเชิง
ปฏิบัติการ 
2.แบบ
ประเมินการ
นําเสนองาน 
หรือการทํา 

1. การใหผลสะทอน
กลับเชิงบวก 
2. การใหผูเรยีน
สะทอนการทํางาน
ของตนเอง 
3. การใหผูเรยีน 
สะทอนการทํางาน
ชองเพ่ือนในช้ันเรียน 



 
มคอ. 2มรรพ. 
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สมรรถนะหลัก สมรรถนะ 
รองและยอย 

(ถาม)ี 

คําอธิบาย 
สมรรถนะ 

รองหรือยอย 

ตัวบงชี้ของ
สมรรถนะ

หลัก 
และเกณฑการ

ผาน 

ตัวบงชี้ของ
สมรรถนะ 

รองหรือยอย 
และเกณฑการ

ผาน 
 

เนื้อหา 
(เขียนเปนขอ ๆ  
ประกอบดวย
หัวขอและ

คําอธิบายพอ
สังเขป) 

กระบวนการจัดการ
เรียนรูเพ่ือใหเกิด

สมรรถนะ 
(รายละเอียดดาน
ทายตาราง)** 

สื่อและ/หรือ
แหลงเรียนรู 

วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

วิธีการสะทอนผล
กลับใหผูเรียน 
(ตามหลักการ

ประเมินผล สะทอน
ผลและพัฒนา) 

หลากหลายตาม
ความสามารถ
ของผูเรียน 
 

การอานเพ่ือ
การตีความ 
วิเคราะห และ
วิจารณ
วรรณกรรม 
ไวยากรณข้ัน
สูง การแปล 
และการเขียน
เชิงวิชาการ 
สมรรถนะ 
ยอยท่ี 2.1.4
แปลและ
ถายทอด
ขอมูล
ภาษาไทยเปน
ภาษาอังกฤษ
และ
ภาษาอังกฤษ
เปนภาษาไทย 
ไดอยาง
เหมาะสมและ
ถูกตองตาม

ข้ันตอน เทคนิค
การแปลในการ
ตีความเพ่ือ
นํามาแปล
ขอมูลจาก
ภาษาไทยเปน
ภาษาอังกฤษ
และ
ภาษาอังกฤษ
เปนภาษาไทย
ไดอยาง
เหมาะสม 
2. ประยุกตใช 
แนวคิด วิธี 
เทคนิค และ
กิจกรรมท่ี
เก่ียวกับการ
แปลในการ
จัดการเรียนรู
ภาษาอังกฤษ
โดยใช
เทคโนโลยี

ฝกปฏิบัติการ
แปลหลายช้ิน
รวมกันเฉลี่ยไม
ต่ํากวารอยละ 
80คะแนน 
3. ผานการ
ทดสอบความรู
และทักษะการ
แปลระดับ
คะแนนไมต่ํา
กวารอยละ 80 
4. สอบฝก
ปฏิบัติการ
จัดการเรียนรู 
โดย
ประยุกตใช
กระบวนการ
แปล โดยมี
ระดับคะแนน
ไมต่ํากวารอย
ละ 80 

และอภิปราย
เพ่ือแลกเปลีย่น
เรียนรูโดยมี
ระดับคะแนนไม
ต่ํากวารอยละ 
80 
2. มีคะแนนการ
แปลแตละช้ินไม
ต่ํากวารอยละ 
80 
3. สอบ
ปฏิบัติการแปล
ในหัวขอตางๆ 
โดยมรีะดบั
คะแนนไมต่ํา
กวารอยละ 80 
4. สอบ
ปฏิบัติการ
จัดการเรียนรู
โดยประยุกตใช
การแปลท่ี
เหมาะสมกับ

การศึกษา เชน 
การแปลหนังสือ
ราชการ การแปล
บทความวิชาการ 
การแปลบทอาน
ในนิตยาสาร 
วารสาร ขาว งาน
อานเก่ียวกับ
วรรณกรรม เปน
ตน 
3. ศึกษา คนควา
แนวทางการจัด
กิจกรรมการ
เรียนรูโดยใชการ
แปล และนําเสนอ
ขอคนพบเพ่ือ
อภิปรายและ
แลกเปลีย่นเรยีนรู
ในช้ันเรียน 

จําลอง 
5.การใหกรณศีึกษา 
6.การฝกปฏิบัต ิ

ทางการศึกษา 
3. 
PowerPoint 
4.สื่อจริง 
(Authentic 
material) 
5.สื่อ
เทคโนโลยี
ดิจิทัล 

Project โดยมี
เกณฑประเมิน
ท่ีชัดเจน 
3.แบบ
ประเมินการ
เรียนรูของ
ตนเอง (Log 
Book) 

4. เมื่อผูเรยีนไมผาน
เกณฑประเมิน
ครูผูสอนนําผลการ
สะทอนคิดของ
ผูเรยีน และการ
ใหผลสะทอนกลับ
และแนะนําวิธี
พัฒนา จากน้ันให
ผูเรยีนสอบใหม 
หรือทําช้ินงานใหม
จนกวาจะผานเกณฑ 



 
มคอ. 2มรรพ. 
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สมรรถนะหลัก สมรรถนะ 
รองและยอย 

(ถาม)ี 

คําอธิบาย 
สมรรถนะ 

รองหรือยอย 

ตัวบงชี้ของ
สมรรถนะ

หลัก 
และเกณฑการ

ผาน 

ตัวบงชี้ของ
สมรรถนะ 

รองหรือยอย 
และเกณฑการ

ผาน 
 

เนื้อหา 
(เขียนเปนขอ ๆ  
ประกอบดวย
หัวขอและ

คําอธิบายพอ
สังเขป) 

กระบวนการจัดการ
เรียนรูเพ่ือใหเกิด

สมรรถนะ 
(รายละเอียดดาน
ทายตาราง)** 

สื่อและ/หรือ
แหลงเรียนรู 

วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

วิธีการสะทอนผล
กลับใหผูเรียน 
(ตามหลักการ

ประเมินผล สะทอน
ผลและพัฒนา) 

บริบท 
สมรรถนะ 
ยอยท่ี 2.1.5
ออกแบบ
กิจกรรมการ
จัดการเรียนรู
ภาษาอังกฤษ
โดยบูรณาการ
ความรู 
เน้ือหาวิชาท่ี
เก่ียวของกับ
ฟง พูด อาน 
เขียน รวมกับ
เทคโนโลยี
ดิจิทัลในการ
จัดการเรียนรู 

ดิจิทัล ผูเรยีน และ
สะทอนคิดผล
การจัดการ
เรียนรูของ
ตนเองและของ
เพ่ือน โดยมี
ระดับคะแนนไม
ต่ํากวารอยละ 
80 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
มคอ. 2มรรพ. 
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วิชา การพัฒนาส่ือและนวัตกรรมการเรียนรูภาษาอังกฤษ (Material Development and Learning Innovations in English Language Teaching) 
 
รหัส คําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 
1122202 ศึกษา เลือก ออกแบบ พัฒนา สราง ใชและประเมินสื่อและนวัตกรรมเพ่ือการจัดการเรียนรูภาษาอังกฤษท่ีหลากหลาย 

Study, select, design, develop, produce, utilize, and evaluate learning materials and innovations for a 
variety of English language learning. 

3 (2-2-5) 

 
สมรรถนะ

หลัก 
สมรรถนะ 

รองและยอย 
(ถาม)ี 

คําอธิบาย 
สมรรถนะ 

รองหรือยอย 

ตัวบงชี้ของ
สมรรถนะหลัก 
และเกณฑการ

ผาน 

ตัวบงชี้ของ
สมรรถนะ 

รองหรือยอย 
และเกณฑการ

ผาน 
 

เนื้อหา 
(เขียนเปนขอ ๆ  
ประกอบดวย
หัวขอและ

คําอธิบายพอ
สังเขป) 

กระบวนการ
จดัการเรียนรู
เพ่ือใหเกิด
สมรรถนะ 

(รายละเอียด
ดานทาย
ตาราง)** 

สื่อและ/หรือ
แหลงเรียนรู 

วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

วิธีการสะทอนผล
กลับใหผูเรียน 
(ตามหลักการ
ประเมินผล 

สะทอนผลและ
พัฒนา) 

สมรรถนะ
หลักท่ี 2. 
ชวยจัดการ
เรียนรู เตรียม
สื่อการสอน
และ
พัฒนาการ
จัดการเรียนรู
ภาษาอังกฤษ
ท่ีหลากหลาย
ตาม
ความสามาร
ถของผูเรียน 

สมรรถนะ 
รองท่ี2.2เลือก 
พัฒนา 
ออกแบบ สราง
และใชสื่อการ
เรียนรูและ
นวัตกรรม 
สมรรถนะ 
ยอยท่ี 2.2.1
เลือกใชและ
สรางสื่อการ
เรียนรูและ
นวัตกรรมได

1. เลือกใชและ
สรางสื่อการเรยีนรู
และนวัตกรรมได
อยางหลากหลาย
ภายใต ธรรมชาติ
และบริบท 
ลักษณะการเรียนรู
และสมรรถนะของ
ผูเรยีนท่ีแตกตาง
กัน  

2. วิเคราะห
หลักสตูรแกนกลาง
การศึกษาข้ัน

1. มีความ 
สามารถในการ
จัดการเรียนรูใน
สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ 
โดยผานเกณฑ
การประเมินของ
การปฏิบัติและ
ช้ินงาน รอยละ
80ข้ึนไป 
2.มี 
ความสามารถใน
การจัดการ

1.ผานการ
ประเมินช้ินงาน
โดยไดคะแนน
ไมต่ํากวารอยละ 
80 
2. นําเสนองาน
ผานเกณฑ
ประเมินการ
นําเสนองานได
คะแนนไมต่ํา 
3. มีคะแนน
สอบปฏิบัติการ
จัดการเรียนรูไม

1. สื่อประเภท
ตางๆ ตั้งแตอดตี
จนถึงปจจุบัน 
เชน สื่อทํามือ
แบบตางๆ สื่อ
อิเล็กทรอนิกส  
2.องคประกอบ
ของสื่อการ
เรียนรู 
3.สื่อท่ีเหมาะสม
กับผูเรยีนท่ีมี
สมรรถนะท่ี
แตกตางกันและ

1. การจัดการ
เรียนรูแบบเชิง
รุก 
2.การอภิปราย
แลกเปลีย่น
เรียนรู 
3. การเรียนรู
สถานการณเปน
ฐาน (Situation 
– based 
learning) 
4. การเรียนรู
โดยใช

1.หนังสือ ตํารา 
และเอกสาร
ประกอบการ
สอน 
2.สื่อออนไลน
เชน ยูทูป แอป
พลิเคชันทาง
การศึกษา 
3.PowerPoint 
4.สื่อจริง 
(Authentic 
material) 
5. สื่อดิจิทัล 

1.แบบประเมิน
การฝกทักษะ
เชิงปฏิบัติการ 
2.แบบประเมิน
การนําเสนองาน 
หรือการทํา 
Project โดยมี
เกณฑประเมินท่ี
ชัดเจน 
3.แบบประเมิน
การเรยีนรูของ
ตนเอง (log 
book) 

1. การใหผล
สะทอนกลับเชิง
บวก 
2. การใหผูเรยีน
สะทอนการ
ทํางานของตนเอง 
3. การใหผูเรยีน 
สะทอนการ
ทํางานชองเพ่ือน
ในช้ันเรียน 
4. เมื่อผูเรยีนไม
ผานเกณฑ
ประเมินครผููสอน
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สมรรถนะ
หลัก 

สมรรถนะ 
รองและยอย 

(ถาม)ี 

คําอธิบาย 
สมรรถนะ 

รองหรือยอย 

ตัวบงชี้ของ
สมรรถนะหลัก 
และเกณฑการ

ผาน 

ตัวบงชี้ของ
สมรรถนะ 

รองหรือยอย 
และเกณฑการ

ผาน 
 

เนื้อหา 
(เขียนเปนขอ ๆ  
ประกอบดวย
หัวขอและ

คําอธิบายพอ
สังเขป) 

กระบวนการ
จดัการเรียนรู
เพ่ือใหเกิด
สมรรถนะ 

(รายละเอียด
ดานทาย
ตาราง)** 

สื่อและ/หรือ
แหลงเรียนรู 

วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

วิธีการสะทอนผล
กลับใหผูเรียน 
(ตามหลักการ
ประเมินผล 

สะทอนผลและ
พัฒนา) 

อยาง
หลากหลาย 
และเหมาะสม
กับระดับผูเรียน   
สมรรถนะ 
ยอยท่ี 2.2.2
ออกแบบและ
จัดการเรียนรู
ทางภาษาโดย
ใชสื่อ 
นวัตกรรม และ
ประยุกตใช
เทคโนโลยี
ดิจิทัลใหเกิด
ประโยชนตอ
การเรยีนรู
ภาษาของ
ผูเรยีน 

พ้ืนฐานป
พุทธศักราช 2551
สาระการเรียนรู 
ภาษาตางประ 
เทศเพ่ือเลือก
มาตรฐาน และ
ตัวช้ีวัดใหกับ
เหมาะสมกับระดับ
ของผูเรียนและ
วิเคราะหเน้ือหาใน
แบบเรียนเพ่ือ
นํามาเขียน
แผนการจดัการ
เรียนรูและการ
ออกแบบการ
จัดการเรียนรูได
สอดคลองกับระดับ
ผูเรยีน 

3. ออกแบบ
แผนการจดัการ

เรียนรูวิชา
ภาษาอังกฤษใน
ศตวรรษท่ี 21ได
อยางเปนเลิศ 
โดยผานเกณฑ
การประเมินของ
การปฏิบัติและ
ช้ินงาน รอยละ
80ข้ึนไป 

ต่ํากวารอยละ 
80 
4.ออกแบบ
แผนการจดัการ
เรียนรู โดยใช
สื่อ เทคโนโลยี
และนวัตกรรม
โดยผานการ
ประเมินจากครู
ในโรงเรียนวา
สามารถนําไปใช
ในการเรียนการ
สอนไดจริงไมต่ํา
กวารอยละ 80 

สื่อสําหรับ
ผูเรยีนใน
ศตวรรษท่ี 21 
4.หลักการ
ออกแบบและ
พัฒนาสื่อการ
สอนเพ่ือการ
จัดการเรียนรู
ภาษาอังกฤษ
อยางบูรณาการ 
5.หลักการ
ประยุกตการ
ผลิตสื่อการสอน
สําหรับผูเรียนใน
ศตวรรษท่ี21 
6.การสราง
นวัตกรรมการ
เรียนการสอน
ภาษาอังกฤษ
สําหรับผูเรียนใน
ศตวรรษท่ี21 

กรณีศึกษาเปน
ฐาน (Case – 
based 
learning) 
5. การเรียนรู
แบบสรางสรรค
เปนฐาน 
(Creativity –
based 
learning) 
6.การสะทอน
คิด Reflection 
7. ฝกการ
เลือกใชและ
สรางสื่อการ
เรียนรูและ
นวัตกรรม 

8.ฝกการ
ประเมินและ
การหาคณุภาพ

  นําผลการสะทอน
คิดของผูเรยีน 
และการใหผล
สะทอนกลับและ
แนะนําวิธีพัฒนา 
จากน้ันใหผูเรียน
สอบใหม หรือทํา
ช้ินงานใหม
จนกวาจะผาน
เกณฑ 
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สมรรถนะ
หลัก 

สมรรถนะ 
รองและยอย 

(ถาม)ี 

คําอธิบาย 
สมรรถนะ 

รองหรือยอย 

ตัวบงชี้ของ
สมรรถนะหลัก 
และเกณฑการ

ผาน 

ตัวบงชี้ของ
สมรรถนะ 

รองหรือยอย 
และเกณฑการ

ผาน 
 

เนื้อหา 
(เขียนเปนขอ ๆ  
ประกอบดวย
หัวขอและ

คําอธิบายพอ
สังเขป) 

กระบวนการ
จดัการเรียนรู
เพ่ือใหเกิด
สมรรถนะ 

(รายละเอียด
ดานทาย
ตาราง)** 

สื่อและ/หรือ
แหลงเรียนรู 

วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

วิธีการสะทอนผล
กลับใหผูเรียน 
(ตามหลักการ
ประเมินผล 

สะทอนผลและ
พัฒนา) 

เรียนรูและจัดการ
เรียนรูโดยใชสื่อ 
เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมเชน     
แอปพลิเคชันทาง
การศึกษา และสื่อ
ออนไลนในการ
จัดการเรียนรูได 

4.รูหลักการและ
ประเมินและการ
หาคุณภาพของสื่อ
และนวัตกรรม
สําหรับการเรียน
การสอน
ภาษาอังกฤษได 
 

7.การประเมิน
และการหา
คุณภาพของสื่อ
และนวัตกรรม
สําหรับการเรียน
การสอน
ภาษาอังกฤษ 
8. การ
ประยุกตใชสื่อ
และ นวัตกรรม
ในรูปแบบตางๆ 
เพ่ือแกปญหาใน
ช้ันเรียนสําหรับ
ผูเรยีนวิชา
ภาษาอังกฤษใน
ศตวรรษท่ี21 

ของสื่อและ
นวัตกรรม 

 
 
 
 



 
มคอ. 2มรรพ. 
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วิชา การเขียนเชิงวิชาการสําหรับครภูาษาอังกฤษ (Academic Writing for Teachers of English) 
 
รหัส คําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 
1122203 ศึกษารูปแบบ ลักษณะ และฝกฝนการเขียนเชิงวิชาการ การเขียนรายงานทางวิชาการ การเขียนบทความทางวิชาการ

ภาษาอังกฤษ 
Study academic formats and characteristics, and practice academic writing, academic report writing, 
and English academic article writing 

3 (2-2-5) 

 
สมรรถนะหลัก สมรรถนะ 

รองและยอย 
(ถาม)ี 

คําอธิบาย 
สมรรถนะ 

รองหรือยอย 

ตัวบงชี้ของ
สมรรถนะหลัก 
และเกณฑการ

ผาน 

ตัวบงชี้ของ
สมรรถนะ 

รองหรือยอย 
และเกณฑการ

ผาน 

เนื้อหา 
(เขียนเปนขอ 

ๆ  
ประกอบดวย
หัวขอและ

คําอธิบายพอ
สังเขป) 

กระบวนการ
จดัการเรียนรู
เพ่ือใหเกิด
สมรรถนะ 

(รายละเอียด
ดานทาย
ตาราง)** 

สื่อและ/หรือ
แหลงเรียนรู 

วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

วิธีการสะทอนผล
กลับใหผูเรียน 
(ตามหลักการ
ประเมินผล 

สะทอนผลและ
พัฒนา) 

สมรรถนะหลัก
ท่ี 2. 
ชวยจัดการ
เรียนรู เตรียม
สื่อการสอนและ
พัฒนาการ
จัดการเรียนรู
ภาษาอังกฤษท่ี
หลากหลาย
ตาม
ความสามารถ
ของผูเรียน 

สมรรถนะ 
รองท่ี2.1นํา
ความรูพ้ืนฐาน
ทาง
ภาษาศาสตร ไป
ประยุกตใชใน
การสรางสื่อและ
จัดกิจกรรมการ
เรียนรูในการ
จัดการเรียนรู
วิชา
ภาษาอังกฤษได

1. มีความรู 
ความเขาใจ
เก่ียวกับ
หลักการและ
รูปแบบการ
เขียนงาน
วิชาการประเภท
ตางๆ การ
อางอิงเอกสาร
ในบริบทท่ี
เก่ียวของกับ
การศึกษา เนน

1.มี
ความสามารถใน
การเขียนเชิง
วิชาการตาม
หลักการและ
รูปแบบการ
เขียนงาน
วิชาการประเภท
ตางๆในบริบทท่ี
เก่ียวของกับ
การศึกษา ผาน
เกณฑการ

1.ทําช้ินงานใน
แตละประเด็น
หัวขอ โดยมี
คะแนนไมต่ํา
กวารอยละ 80 
2.นําเสนองาน
ในแตละ
ประเด็นหัวขอ
เก่ียวกับการ
เขียนเชิง
วิชาการโดยผาน
เกณฑในระดับดี 

1.หลักการและ
รูปแบบการ
เขียนเชิง
วิชาการประเภท
ตางๆ 
2.การคนควา
ขอมูลเชิง
วิชาการ 
3.การบันทึก ยอ 
และสรุปความ 
4.การเขียนโครง
ราง 

1.การจัดการ
เรียนรูแบบเชิง
รุก 
2.การอภิปราย
แลกเปลีย่น
เรียนรู 
3.การสะทอน
คิด 
4. การเรียนรู
แบบรวมมือ 
(Cooperative  
learning) 

1.หนังสือ ตํารา 
และเอกสาร
ประกอบการ
เรียนการสอน 
2. สื่อเทคโนโลยี
ดิจิทัลท่ี
เก่ียวของกับ
หัวขอทาง
วิชาการดานการ
สอน
ภาษาอังกฤษ  

1.แบบประเมิน
การเรยีนรูของ
ตนเอง 
2.แบบประเมิน
การเรยีนรูของ
เพ่ือน 
3.แบบประเมิน
การนําเสนอ 
4.แบบประเมิน
การเขียน 
5.แบบประเมิน
กิจกรรม 

1.การใหผล
สะทอนกลับเชิง
บวก 
2.การใหผูเรียน
สะทอนการ
ทํางานของตนเอง 
3.การใหผูเรียน
สะทอนการ
ทํางานของเพ่ือน
รวมช้ันเรียน 
4.เมื่อผูเรียนไม
ผานเกณฑ
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สมรรถนะหลัก สมรรถนะ 
รองและยอย 

(ถาม)ี 

คําอธิบาย 
สมรรถนะ 

รองหรือยอย 

ตัวบงชี้ของ
สมรรถนะหลัก 
และเกณฑการ

ผาน 

ตัวบงชี้ของ
สมรรถนะ 

รองหรือยอย 
และเกณฑการ

ผาน 

เนื้อหา 
(เขียนเปนขอ 

ๆ  
ประกอบดวย
หัวขอและ

คําอธิบายพอ
สังเขป) 

กระบวนการ
จดัการเรียนรู
เพ่ือใหเกิด
สมรรถนะ 

(รายละเอียด
ดานทาย
ตาราง)** 

สื่อและ/หรือ
แหลงเรียนรู 

วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

วิธีการสะทอนผล
กลับใหผูเรียน 
(ตามหลักการ
ประเมินผล 

สะทอนผลและ
พัฒนา) 

สมรรถนะ 
ยอยท่ี 2.1.2ใช
คําศัพท วลี 
ประเภทของวลี 
อนุประโยค 
ประโยค และ
ไวยากรณ ใน
การสื่อสารและ
การเขียนเชิง
วิชาการเปน
ภาษาอังกฤษใน
บริบทท่ี
หลากหลายและ
ซับซอน 

การเขียนเชิง
วิชาการดานการ
สอน
ภาษาอังกฤษ 
2. สามารถ
จัดการเรียนรู
เก่ียวกับทักษะ
การเขียนเชิง
วิชาการดานการ
สอน
ภาษาอังกฤษ 

ประเมินระดับด ี
2.สามารถ
ออกแบบ
กิจกรรมเก่ียว
การเขียนเชิง
วิชาการดานการ
สอน
ภาษาอังกฤษ
ตามระดับของ
ผูเรยีน 

หรือมีคะแนนไม
ต่ํากวารอยละ 
80 
 

5. การอางอิง
เอกสาร 
6.กิจกรรมการ
เขียนเชิง
วิชาการ
ภาษาอังกฤษท่ี
หลากหลายตาม
ความสามารถ
ของผูเรียน 
 

5.การเรียนรู
สถานการณเปน
ฐาน (Situation 
– based 
learning) 
6.การเรียนรูโดย
ใชกรณีศึกษา
เปนฐาน (Case 
– based 
learning) 

ประเมิน ครูผูสอน
นําผลการสะทอน
ระหวางคร-ูผูเรยีน 
ผูเรยีน-ผูเรียน 
และตนเองมา
แนะนําวิธีการให
ผูเรยีนพัฒนา
ตนเอง จากน้ันจึง
ทําการทดสอบ 
นําเสนอ หรือ
ทํางานช้ินใหม
จนกวาจะผาน
เกณฑท่ีไดกําหนด
ไว 
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วิชา หลักสูตรและการจัดการเรียนรูภาษาอังกฤษ (Curriculum and English Learning Activities) 
 
รหัส คําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 
1123101 วิเคราะหหลักการ แนวคิด และจุดเนนในการจัดการเรียนรูตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐานและหลักสูตร

ภาษาอังกฤษระดับตางๆออกแบบหลักสูตรและจัดการเรียนรูท่ีหลากหลายใหผูเรียนเกิดการเรียนรูบรรลุตามเปาหมาย
ของหลักสูตร ฝกปฏิบัติการวางแผน และการจัดการเรียนรูภาษาอังกฤษ  
Analyze general principles, concepts, and essential issues behind the Basic Education Core 
Curriculum and English curriculum in different levels, develop and create various activities 
developing learners to meet the core standards, practice lesson planning and English language 
learning management strategies 

3 (2-2-5) 

 
สมรรถนะหลัก สมรรถนะ 

รองและยอย 
(ถาม)ี 

คําอธิบาย 
สมรรถนะ 

รองหรือยอย 

ตัวบงชี้ของ
สมรรถนะหลัก 
และเกณฑการ

ผาน 

ตัวบงชี้ของ
สมรรถนะ 

รองหรือยอย 
และเกณฑการ

ผาน 

เนื้อหา 
(เขียนเปนขอ 

ๆ  
ประกอบดวย
หัวขอและ

คําอธิบายพอ
สังเขป) 

กระบวนการ
จดัการเรียนรู
เพ่ือใหเกิด
สมรรถนะ 

(รายละเอียด
ดานทาย
ตาราง)** 

สื่อและ/หรือ
แหลงเรียนรู 

วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

วิธีการสะทอนผล
กลับใหผูเรียน 
(ตามหลักการ
ประเมินผล 

สะทอนผลและ
พัฒนา) 

สมรรถนะหลัก
ท่ี 3. 
พัฒนาหลักสูตร 
จัดการเรียนรู 
วัดและ
ประเมินผลการ
เรียนรู 
ตลอดจนทํา
วิจัยเพ่ือ

สมรรถนะ 
รองท่ี3.1
วางแผนและ
จัดการเรียนรูท่ี
สามารถพัฒนา
ใหผูเรียนเกิด
ทักษะท่ีจําเปน
ในศตวรรษท่ี 21 
สมรรถนะ 

1. เขาใจ
ธรรมชาติและ
บริบทของ
ผูเรยีน 
วิเคราะหความ
ตองการ 
ลักษณะการ
เรียนรูและ
สมรรถนะของ

1. มี
ความสามารถใน
การจัดการ
เรียนรูใน
สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ 
โดยผานเกณฑ
การประเมินของ
การปฏิบัติและ

1.ผานการ
ประเมินช้ินงาน
โดยไดคะแนน
ไมต่ํากวารอยละ 
80 
2. นําเสนองาน
ผานเกณฑ
ประเมินการ
นําเสนองานได

1. ศึกษา
หลักสตูร
แกนกลาง
การศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน 
2.communica
tive Language 
Teaching 
3. how to 

1.ผูเรียน
วิเคราะห
หลักสตูร
แกนกลาง
การศึกษาข้ัน
พ้ืนฐานและ
ออกแบบการ
จัดการเรียนรู
ตามหลักสูตร

1.หนังสือ ตํารา 
และเอกสาร
ประกอบการ
สอน 
2.สื่อออนไลน
เชน ยูทูป แอป
พลิเคชันทาง
การศึกษา 
3.PowerPoint 

1.แบบประเมิน
การฝกทักษะ
เชิงปฏิบัติการ 
2. แบบประเมิน
การนําเสนองาน 
หรือการทํา 
Project โดยมี
เกณฑประเมินท่ี
ชัดเจน 

1. การใหผล
สะทอนกลับเชิง
บวก 
2.การใหผูเรียน
สะทอนการ
ทํางานของตนเอง 
3. การใหผูเรยีน 
สะทอนการ
ทํางานชองเพ่ือน
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สมรรถนะหลัก สมรรถนะ 
รองและยอย 

(ถาม)ี 

คําอธิบาย 
สมรรถนะ 

รองหรือยอย 

ตัวบงชี้ของ
สมรรถนะหลัก 
และเกณฑการ

ผาน 

ตัวบงชี้ของ
สมรรถนะ 

รองหรือยอย 
และเกณฑการ

ผาน 

เนื้อหา 
(เขียนเปนขอ 

ๆ  
ประกอบดวย
หัวขอและ

คําอธิบายพอ
สังเขป) 

กระบวนการ
จดัการเรียนรู
เพ่ือใหเกิด
สมรรถนะ 

(รายละเอียด
ดานทาย
ตาราง)** 

สื่อและ/หรือ
แหลงเรียนรู 

วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

วิธีการสะทอนผล
กลับใหผูเรียน 
(ตามหลักการ
ประเมินผล 

สะทอนผลและ
พัฒนา) 

แกปญหาและ
พัฒนาการ
จัดการเรียนรู
ภาษาอังกฤษใน
ศตวรรษท่ี 21
ได 

ยอยท่ี 3.1.1
ระบุสาระและ
มาตรฐานการ
เรียนรูมาตรฐาน
ตัวช้ีวัดท่ี
สอดคลองกับ
หลักสตูร
แกนกลาง
การศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน กลุม
สาระการเรียนรู
ภาษาตางประเท
ศ กําหนด
โครงสราง
รายวิชา
ออกแบบและ
เขียนแผนการ
จัดการเรียนรูท่ี
เหมาะสมกับ
ระดับของ
ผูเรยีน นํา

ผูเรยีนท่ี
แตกตางกัน 
และตระหนักรู
โดยปราศจาก
อคต ิ
2. วิเคราะห
หลักสตูร
แกนกลาง
การศึกษาข้ัน
พ้ืนฐานป
พุทธศักราช 
2551สาระการ
เรียนรู 
ภาษาตางประเท
ศเพ่ือเลือก
มาตรฐาน และ
ตัวช้ีวัดใหกับ
เหมาะสมกับ
ระดับของ
ผูเรยีนและการ
จัดการเรียนรู

ช้ินงาน รอยละ
80ข้ึนไป 
2. มี
ความสามารถใน
การจัดการ
เรียนรูวิชา
ภาษาอังกฤษใน
ศตวรรษท่ี 21ได
อยางเปนเลิศ 
โดยผานเกณฑ
การประเมินของ
การปฏิบัติและ
ช้ินงาน รอยละ
80ข้ึนไป 
 
 

คะแนนไมต่ํา 
3. มีคะแนน
สอบปฏิบัติการ
จัดการเรียนรูไม
ต่ํากวารอยละ 
80 
4.ออกแบบ
แผนการจดัการ
เรียนรู โดยผาน
การประเมินจาก
ครูในโรงเรียนวา
สามารถนําไปใช
ในการเรียนการ
สอนไดจริงไมต่ํา
กวารอยละ 80 

teach 
pronunciation 
4. how to 
teach 
vocabulary 
5. how to 
teach 
grammar 
6. how to 
teach 
listening and 
speaking 
7. how to 
teach reading 
8. how to 
teach writing 
9. Classroom 
management 
for primary 
and 
secondary 

สถานศึกษากลุม
สาระการเรียนรู
ภาษาตางประเท
ศ 
(group 
discussion 
and task 
based 
activity) 
2. ออกแบบ
และจัดการ
เรียนรู
ภาษาอังกฤษ
รวมท้ัง ฝก
ทดลองสอนใน
ช้ันเรียน 
(individual 
assignment) 
3. การจัดการ
เรียนรูแบบเชิง
รุก 

4.สื่อจริง 
(Authentic 
material) 
สื่อดิจิทัล 
5. โรงเรียน
เครือขาย 

3.แบบประเมิน
การเรยีนรูของ
ตนเอง (log 
book) 
4. การประเมิน
แผนการจดัการ
เรียนรู 
5. แบบบันทึก
การกํากับ 
ติดตาม  
6. การ
ประเมินผลการ
จัดกิจกรรมการ
เรียนรูใน
สถานศึกษา 

ในช้ันเรียน 
4. เมื่อผูเรยีนไม
ผานเกณฑ
ประเมินครผููสอน
นําผลการสะทอน
คิดของผูเรยีน 
และการใหผล
สะทอนกลับและ
แนะนําวิธีพัฒนา 
จากน้ันใหผูเรียน
สอบใหม หรือทํา
ช้ินงานใหมจนกวา
จะผานเกณฑ 
*ในกรณีท่ีไมผาน
การประเมิน จะมี
การใหคําปรึกษา
และใหปฏิบัติจน
ผานเกณฑรอยละ
80ข้ึนไป 
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สมรรถนะหลัก สมรรถนะ 
รองและยอย 

(ถาม)ี 

คําอธิบาย 
สมรรถนะ 

รองหรือยอย 

ตัวบงชี้ของ
สมรรถนะหลัก 
และเกณฑการ

ผาน 

ตัวบงชี้ของ
สมรรถนะ 

รองหรือยอย 
และเกณฑการ

ผาน 

เนื้อหา 
(เขียนเปนขอ 

ๆ  
ประกอบดวย
หัวขอและ

คําอธิบายพอ
สังเขป) 

กระบวนการ
จดัการเรียนรู
เพ่ือใหเกิด
สมรรถนะ 

(รายละเอียด
ดานทาย
ตาราง)** 

สื่อและ/หรือ
แหลงเรียนรู 

วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

วิธีการสะทอนผล
กลับใหผูเรียน 
(ตามหลักการ
ประเมินผล 

สะทอนผลและ
พัฒนา) 

แผนการจดัการ
เรียนรูสูช้ันเรยีน 
สมรรถนะ 
ยอยท่ี 3.1.2
เขาใจธรรมชาติ 
ความตองการ 
และสมรรถนะ 
ท่ีแตกตางกัน
ของผูเรียน  
สมรรถนะ 
ยอยท่ี 3.1.3
สรางบรรยากาศ
และสิ่งแวดลอม
ท่ีสงเสรมิการ
เรียนรูอยาง
เหมาะสมและ
ปลอดภัย 
สมรรถนะ 
ยอยท่ี 3.1.4
จัดการเรียนรูท่ี
สรางแรงบันดาล

และวิเคราะห
เน้ือหาใน
แบบเรียนเพ่ือ
นํามาเขียน
แผนการจดัการ
เรียนรูและการ
ออกแบบการ
จัดการเรียนรูได
สอดคลองกับ
ระดับผูเรียน 
3. ออกแบบ
แผนการจดัการ
เรียนรูและ
จัดการเรียนรู
โดยใชสื่อ 
เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมเชน     
แอปพลิเคชัน
ทางการศึกษา 
และสื่อออนไลน
ในการจัดการ

classes 
10. Material 
use 
11.assessmen
t and 
language 
learning for 
primary 
classes 

4. การเรียนรู
แบบรวมมือ 
(Cooperative  
learning) 
5.การอภิปราย
แลกเปลีย่น
เรียนรู 
6.การสะทอน
คิด 
7.การเรียนรู
สถานการณเปน
ฐาน (Situation 
– based 
learning) 
8.การเรียนรูโดย
ใชกรณีศึกษา
เปนฐาน (Case 
– based 
learning) 



 
มคอ. 2มรรพ. 
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สมรรถนะหลัก สมรรถนะ 
รองและยอย 

(ถาม)ี 

คําอธิบาย 
สมรรถนะ 

รองหรือยอย 

ตัวบงชี้ของ
สมรรถนะหลัก 
และเกณฑการ

ผาน 

ตัวบงชี้ของ
สมรรถนะ 

รองหรือยอย 
และเกณฑการ

ผาน 

เนื้อหา 
(เขียนเปนขอ 

ๆ  
ประกอบดวย
หัวขอและ

คําอธิบายพอ
สังเขป) 

กระบวนการ
จดัการเรียนรู
เพ่ือใหเกิด
สมรรถนะ 

(รายละเอียด
ดานทาย
ตาราง)** 

สื่อและ/หรือ
แหลงเรียนรู 

วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

วิธีการสะทอนผล
กลับใหผูเรียน 
(ตามหลักการ
ประเมินผล 

สะทอนผลและ
พัฒนา) 

ใจและพัฒนา
ผูเรยีนใหเปนผู
ใฝเรียนรู 
สมรรถนะ 
รองท่ี3.4 สืบคน
ขอมูลและ
นําเสนอขอมูล
เชิงวิชาการ
ภาษาอังกฤษ 
โดยใช
เทคโนโลยี
ดิจิทัล 
สมรรถนะ 
ยอยท่ี 3.4.1
คนควาและ
นําเสนอขอมูล
โดยใช
เทคโนโลยี
ดิจิทัลโดยใช
ภาษาอังกฤษ
เปนสื่อกลาง

เรียนรูได 
4. สามารถ
ออกแบบ
แผนการจดัการ
เรียนรูและจัด
กิจกรรมการ
เรียนรูท่ีบูรณา
การกับสาระ
วิชาอ่ืน เชน
การบูรณาการ
สาระวิชา
วิทยาศาสตรกับ
วิชา
ภาษาอังกฤษ 
เพ่ือกระตุนและ
สงเสริม ทักษะ
การคิดวิเคราะห 
การคิดแบบมี
วิจารณญาณ 
และการคิดเชิง
สรางสรรคใหแก



 
มคอ. 2มรรพ. 
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สมรรถนะหลัก สมรรถนะ 
รองและยอย 

(ถาม)ี 

คําอธิบาย 
สมรรถนะ 

รองหรือยอย 

ตัวบงชี้ของ
สมรรถนะหลัก 
และเกณฑการ

ผาน 

ตัวบงชี้ของ
สมรรถนะ 

รองหรือยอย 
และเกณฑการ

ผาน 

เนื้อหา 
(เขียนเปนขอ 

ๆ  
ประกอบดวย
หัวขอและ

คําอธิบายพอ
สังเขป) 

กระบวนการ
จดัการเรียนรู
เพ่ือใหเกิด
สมรรถนะ 

(รายละเอียด
ดานทาย
ตาราง)** 

สื่อและ/หรือ
แหลงเรียนรู 

วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

วิธีการสะทอนผล
กลับใหผูเรียน 
(ตามหลักการ
ประเมินผล 

สะทอนผลและ
พัฒนา) 

อยางเปนระบบ ผูเรยีนได 
5. ใช
ภาษาอังกฤษ
เปนสื่อในการ
สื่อสารกับ
ผูเรยีนในการ
จัดการเรียนการ
สอนในช้ันเรียน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
มคอ. 2มรรพ. 
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วิชา การวัดและประเมินผลการเรียนรูภาษาอังกฤษ  (English Language Assessment) 

รหัส คําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 
1123102 ศึกษาทฤษฎีการวัดและการประเมินผลการเรียนรูภาษาอังกฤษ แนวโนมในการวัดและประเมินผล การหาคุณภาพ

เครื่องมือ ความกาวหนาทางเทคโนโลยีในการทดสอบภาษา พัฒนา ทดลองใช และวิเคราะหเครื่องมือประเมินผลในการ
จัดการเรียนรูภาษาอังกฤษ 
Study theories in language testing and assessment, new approaches to language testing and 
assessment, test design and their validation, advances in language testing technology, develop skills 
in designing, trialing and analyzing assessment instruments in English learning context 

3 (2-2-5) 

 
สมรรถนะหลัก สมรรถนะ 

รองและยอย 
(ถาม)ี 

คําอธิบาย 
สมรรถนะ 

รองหรือยอย 

ตัวบงชี้ของ
สมรรถนะหลัก 
และเกณฑการ

ผาน 

ตัวบงชี้ของ
สมรรถนะ 

รองหรือยอย 
และเกณฑการ

ผาน 
 

เนื้อหา 
(เขียนเปนขอ 

ๆ  
ประกอบดวย
หัวขอและ

คําอธิบายพอ
สังเขป) 

กระบวนการ
จดัการเรียนรู
เพ่ือใหเกิด
สมรรถนะ 

(รายละเอียด
ดานทาย
ตาราง)** 

สื่อและ/หรือ
แหลงเรียนรู 

วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

วิธีการสะทอนผล
กลับใหผูเรียน 
(ตามหลักการ
ประเมินผล 

สะทอนผลและ
พัฒนา) 

สมรรถนะหลัก
ท่ี 3. 
พัฒนาหลักสูตร 
จัดการเรียนรู 
วัดและ
ประเมินผลการ
เรียนรู 
ตลอดจนทํา
วิจัยเพ่ือ
แกปญหาและ

สมรรถนะ 
รองที่3.2ใช
กระบวนการวัด
และการ
ประเมินผลการ
เรียนรูทางภาษา 
วิจัยเพือ่แกปญหา
และพัฒนาการ
เรียนจัดการเรียนรู
ภาษาอังกฤษ 
สมรรถนะ 
ยอยที่ 3.2.1สราง

1. มีความรู 
ความเขาใจ
เก่ียวกับ
หลักการทดสอบ
ทางภาษา การ
ปฏิบัติการการ
วัดและ
ประเมินผล
อยางมี
วิจารณญาณ  

1.มีระดับ
ความสามารถใน
การใชทฤษฎี
การทดสอบและ
การประเมินผล
การเรยีนรูทาง
ภาษาอังกฤษ
รวมกับ
เทคโนโลยี
ดิจิทัลในบริบท

1.ทําช้ินงานใน
แตละประเด็น
หัวขอ โดยมี
คะแนนไมต่ํา
กวารอยละ 80 
2.นําเสนองานท่ี
ในแตละ
ประเด็นหัวขอ
เก่ียวกับการวัด
และประเมินผล

1.ทฤษฎีการ
ทดสอบและการ
ประเมินผลการ
เรียนรูทาง
ภาษาอังกฤษ  
2.แนวโนมใน
การวัดและ
ประเมินผล  
3.เทคโนโลยี
ดิจิทัลท่ี

1.การจัดการ
เรียนรูแบบเชิง
รุก 
2.การเรียนรู
แบบรวมมือ 
(Cooperative  
learning) 
3.การอภิปราย
แลกเปลีย่น
เรียนรู 

1.หนังสือ ตํารา 
และเอกสาร
ประกอบการ
เรียนการสอน 
2.สื่อเทคโนโลยี
ดิจิทัลท่ี
เก่ียวของกับการ
วัดและ
ประเมินผลทาง
ภาษาอังกฤษ 

1.แบบประเมิน
การเรยีนรูของ
ตนเอง 
2.แบบประเมิน
การเรยีนรูของ
เพ่ือน 
3.แบบประเมิน
การนําเสนอ 
4.แบบประเมิน
การสรางและหา

1.การใหผล
สะทอนกลับเชิง
บวก 
2.การใหผูเรียน
สะทอนการ
ทํางานของตนเอง 
3.การใหผูเรียน
สะทอนการ
ทํางานของเพ่ือน
รวมช้ันเรียน 



 
มคอ. 2มรรพ. 
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สมรรถนะหลัก สมรรถนะ 
รองและยอย 

(ถาม)ี 

คําอธิบาย 
สมรรถนะ 

รองหรือยอย 

ตัวบงชี้ของ
สมรรถนะหลัก 
และเกณฑการ

ผาน 

ตัวบงชี้ของ
สมรรถนะ 

รองหรือยอย 
และเกณฑการ

ผาน 
 

เนื้อหา 
(เขียนเปนขอ 

ๆ  
ประกอบดวย
หัวขอและ

คําอธิบายพอ
สังเขป) 

กระบวนการ
จดัการเรียนรู
เพ่ือใหเกิด
สมรรถนะ 

(รายละเอียด
ดานทาย
ตาราง)** 

สื่อและ/หรือ
แหลงเรียนรู 

วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

วิธีการสะทอนผล
กลับใหผูเรียน 
(ตามหลักการ
ประเมินผล 

สะทอนผลและ
พัฒนา) 

พัฒนาการ
จัดการเรียนรู
ภาษาอังกฤษใน
ศตวรรษท่ี 21
ได 

แบบทดสอบและ
แบบประเมิน
ทักษะทางภาษาได
สอดคลองกับ
วัตถุประสงคใน
การจัดการเรียนรู 
สมรรถนะ 
ยอยที่ 3.2.2
ตรวจสอบคุณภาพ
ของแบบทดสอบได
อยางถูกตองและ
เหมาะสม 
สมรรถนะ 
ยอยที่ 3.2.3นํา
เทคโนโลยีมา
ประยุกตใชกับการ
วัดและประเมินผล
การเรียนรูทาง
ภาษาไดอยาง
เหมาะสม 
สมรรถนะ 
รองที่3.4 สืบคน
ขอมูลและนําเสนอ
ขอมูลเชิงวิชาการ
ภาษาอังกฤษ โดย

1.ระบุและ
เลือกใชวิธีการ
หาคุณภาพ
เครื่องมือท่ี
ถูกตองและ
เหมาะสม 
2.ระบุและ
เลือกใช
เทคโนโลยี
ดิจิทัลในการ
ทดสอบภาษา 
และนํามา
ประกอบการ
จัดการเรียนรู
ทาง
ภาษาอังกฤษ 

ท่ีเก่ียวของกับ
การสอน
ภาษาอังกฤษ
ผานเกณฑการ
ประเมินระดับดี
หรือมีคะแนนไม
ต่ํากวารอยละ 
80 
 
 

ทางภาษา เชน 
การหาคณุภาพ
เครื่องมือ การ
สราง ทดสอบ 
และประเมิน
เครื่องมือโดย
ผานเกณฑใน
ระดับดี หรือมี
คะแนนไมต่ํา
กวารอยละ 80 
 

เก่ียวของกับการ
วัดและ
ประเมินผลทาง
ภาษา 
4.การหา
คุณภาพเครื่อง 
5.การสราง 
ทดลองใช และ
วิเคราะห
เครื่องมือ
ประเมินผล 

4.การสะทอน
คิด 
5.การเรียนรู
สถานการณเปน
ฐาน (Situation 
– based 
learning) 
6.การเรียนรูโดย
ใชกรณีศึกษา
เปนฐาน (Case 
– based 
learning) 
7. การเรียนรู
แบบประสม
ประสาน 
(Blended  
learning) 
 

 คุณภาพ
เครื่องมือ 
5.แบบประเมิน
กิจกรรม 

4.เมื่อผูเรียนไม
ผานเกณฑ
ประเมิน ครูผูสอน
นําผลการสะทอน
ระหวางคร-ูผูเรยีน 
ผูเรยีน-ผูเรียน 
และตนเองมา
แนะนําวิธีการให
ผูเรยีนพัฒนา
ตนเอง จากน้ันจึง
ทําการทดสอบ 
นําเสนอ หรือ
ทํางานช้ินใหม
จนกวาจะผาน
เกณฑท่ีไดกําหนด
ไว 



 
มคอ. 2มรรพ. 
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สมรรถนะหลัก สมรรถนะ 
รองและยอย 

(ถาม)ี 

คําอธิบาย 
สมรรถนะ 

รองหรือยอย 

ตัวบงชี้ของ
สมรรถนะหลัก 
และเกณฑการ

ผาน 

ตัวบงชี้ของ
สมรรถนะ 

รองหรือยอย 
และเกณฑการ

ผาน 
 

เนื้อหา 
(เขียนเปนขอ 

ๆ  
ประกอบดวย
หัวขอและ

คําอธิบายพอ
สังเขป) 

กระบวนการ
จดัการเรียนรู
เพ่ือใหเกิด
สมรรถนะ 

(รายละเอียด
ดานทาย
ตาราง)** 

สื่อและ/หรือ
แหลงเรียนรู 

วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

วิธีการสะทอนผล
กลับใหผูเรียน 
(ตามหลักการ
ประเมินผล 

สะทอนผลและ
พัฒนา) 

ใชเทคโนโลยีดิจิทัล 
สมรรถนะ 
ยอยที่ 3.4.1
คนควาและ
นําเสนอขอมูลโดย
ใชเทคโนโลยีดิจิทัล
โดยใช
ภาษาอังกฤษเปน
ส่ือกลางอยางเปน
ระบบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
มคอ. 2มรรพ. 
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วิชา การจัดการเรียนรูภาษาอังกฤษสําหรับผูเรียนในศตวรรษท่ี 21(English Language Learning Management for the 21st-century Learners) 
 
รหัส คําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 
1123103 ศึกษาทฤษฎี แนวคิด และรูปแบบการจัดการเรียนรูภาษาอังกฤษสําหรับผูเรียนในศตวรรษท่ี 21 เทคนิคการจัดกิจกรรม

การเรียนรูเชิงรุก และจัดคายภาษาอังกฤษ  
Study theories, principles, and approaches of English language learning management for the  
21st-century learners, learn various techniques for active learning management and organizing English 
camps 

3 (2-2-5) 

 
สมรรถนะหลัก สมรรถนะ 

รองและยอย 
(ถาม)ี 

คําอธิบาย 
สมรรถนะ 

รองหรือยอย 

ตัวบงชี้ของ
สมรรถนะหลัก 
และเกณฑการ

ผาน 

ตัวบงชี้ของ
สมรรถนะ 

รองหรือยอย 
และเกณฑการ

ผาน 

เนื้อหา 
(เขียนเปนขอ 

ๆ  
ประกอบดวย
หัวขอและ

คําอธิบายพอ
สังเขป) 

กระบวนการ
จดัการเรียนรู
เพ่ือใหเกิด
สมรรถนะ 

(รายละเอียด
ดานทาย
ตาราง)** 

สื่อและ/หรือ
แหลงเรียนรู 

วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

วิธีการสะทอนผล
กลับใหผูเรียน 
(ตามหลักการ
ประเมินผล 

สะทอนผลและ
พัฒนา) 

สมรรถนะหลัก
ท่ี 3. 
พัฒนาหลักสูตร 
จัดการเรียนรู 
วัดและ
ประเมินผลการ
เรียนรู 
ตลอดจนทํา
วิจัยเพ่ือ
แกปญหาและ
พัฒนาการ

สมรรถนะ 
รองท่ี3.1
วางแผนและ
จัดการเรียนรูท่ี
สามารถพัฒนา
ใหผูเรียนเกิด
ทักษะท่ีจําเปน
ในศตวรรษท่ี 
21 
สมรรถนะ 
ยอยท่ี 3.1.2

1. มีความรู 
ความเขาใจ 
และประยุกตใช
แนวคิดทฤษฎี 
วิธีการสอน 
และเทคนิคการ
สอนท่ี
หลากหลายและ
วิวัฒนาการการ
จัดการเรียนรู
ภาษาท่ี 2ในการ

1. มี
ความสามารถ
ในการจัดการ
เรียนรูวิชา
ภาษาอังกฤษใน
ศตวรรษท่ี 21ได
อยางเปนเลิศ 
โดยผานเกณฑ
การประเมินของ
การปฏิบัติและ
ช้ินงาน รอยละ

1. ปฏิบัติ
หนาท่ี/บทบาท
ครูผูอํานวย
ความสะดวกใน
การเรยีนรู 
(Facilitator) ใน
การจัดกิจกรรม
คาย
ภาษาอังกฤษ 
2. ใชสื่อ และ
เทคโนโลยี ใน

1. การ
ปฏิบัติการจัด
กิจกรรมการ
เรียนรูเชิงรุก 
2.รูปแบบ/
วิธีการสอน/
เทคนิคการ
สอน/แนว
ทางการจัดการ
เรียนรูเชิงรุก 
3.การจัด

1. การอภิปราย
แลกเปลีย่น
เรียนรู 
2. การจัดการ
เรียนรูแบบเชิง
รุก (active 
learning) 
3. การเรียนรู
แบบรวมมือ 
(Cooperative  
learning)  

1. หนังสือ ตํารา 
และเอกสาร
ประกอบการ
สอน 
2.สื่อออนไลน
เชน ยูทูป แอป
พลิเคชันทาง
การศึกษา 
3.PowerPoint 
4.สื่อจริง 
(Authentic 

1. แบบประเมิน
การฝกทักษะ
เชิงปฏิบัติการ 
2.แบบประเมิน
การนําเสนองาน 
หรือการทํา 
Project โดยมี
เกณฑประเมินท่ี
ชัดเจน 
3.แบบประเมิน
การเรยีนรูของ

1. การใหผล
สะทอนกลับเชิง
บวก 
2. การใหผูเรยีน
สะทอนการทํางาน
ของตนเอง 
3. การใหผูเรยีน 
สะทอนการทํางาน
ชองเพ่ือนในช้ัน
เรียน 
4. เมื่อผูเรยีนไม
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สมรรถนะหลัก สมรรถนะ 
รองและยอย 

(ถาม)ี 

คําอธิบาย 
สมรรถนะ 

รองหรือยอย 

ตัวบงชี้ของ
สมรรถนะหลัก 
และเกณฑการ

ผาน 

ตัวบงชี้ของ
สมรรถนะ 

รองหรือยอย 
และเกณฑการ

ผาน 

เนื้อหา 
(เขียนเปนขอ 

ๆ  
ประกอบดวย
หัวขอและ

คําอธิบายพอ
สังเขป) 

กระบวนการ
จัดการเรียนรู
เพ่ือใหเกิด
สมรรถนะ 

(รายละเอียด
ดานทาย
ตาราง)** 

สื่อและ/หรือ
แหลงเรียนรู 

วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

วิธีการสะทอนผล
กลับใหผูเรียน 
(ตามหลักการ
ประเมินผล 

สะทอนผลและ
พัฒนา) 

จัดการเรียนรู
ภาษาอังกฤษ
ในศตวรรษท่ี 
21ได 

เขาใจธรรมชาติ 
ความตองการ 
และสมรรถนะ 
ท่ีแตกตางกัน
ของผูเรียน  
สมรรถนะ 
ยอยท่ี 3.1.3
สรางบรรยากาศ
และสิ่งแวดลอม
ท่ีสงเสรมิการ
เรียนรูอยาง
เหมาะสมและ
ปลอดภัย 
สมรรถนะ 
ยอยท่ี 3.1.4
จัดการเรียนรูท่ี
สรางแรง
บันดาลใจและ
พัฒนาผูเรียนให
เปนผูใฝเรียนรู 
สมรรถนะ 

จัดการเรียนรูท้ัง
ในและนอกช้ัน
เรียน 

2. ออกแบบ
แผนการจดัการ
เรียนรูและ
จัดการการ
เรียนรูท่ีเนนการ
เรียนรูแบบเชิง
รุก (active 
learning) โดย
เนนการปฏิบัติ 
เชน เกม 
โครงงานคาย
ภาษาอังกฤษ 
ไดอยาง
สอดคลองกับ
ระดับผูเรียน 

80ข้ึนไป 
 

การจัดกิจกรรม
การเรยีนรูเชิง
รุก 
3. วัดและ
ประเมินผลการ
จัดการเรียนรู
เชิงรุกเกณฑการ
ผาน 
การประเมิน
ทักษะ 
ปฏิบัติการ
จัดการเรียนรู
เชิงรุกและคาย
ภาษาอังกฤษ 
รอยละ 80โดย
ใชแบบประเมิน
ทักษะการ
จัดการเรียนรู
เชิงรุก 

กิจกรรมการ
เรียนรูท่ีสงเสริม
ทักษะการคิด
ข้ันสูง (HOT: 
Higher Order 
Thinking) 
4.การจัด
กิจกรรมการ
เรียนรูท่ีสงเสริม
ผูเรยีนสรางองค
ความรูดวย
ตนเอง 
(Constructivis
m) 
5.การจัด
กิจกรรมการ
เรียนรูท่ีเนนการ
รวมมือรวมพลัง 
(Collaborative 
Learning) 
6.การจัด

4. การสะทอน
คิด Reflection 
5.การเรียนรู
สถานการณเปน
ฐาน (Situation 
– based 
learning) 
6.การเรียนรูโดย
ใชกรณีศึกษา
เปนฐาน (Case 
– based 
learning) 
7. การเรียนรู
โดยใชโครงงาน
เปนฐาน 
(Project – 
based 
learning) 
 

material) 
5.สื่อเทคโนโลยี
ดิจิทัล 

ตนเอง (Log 
Book) 
 

ผานเกณฑประเมิน
ครูผูสอนนําผลการ
สะทอนคิดของ
ผูเรยีน และการ
ใหผลสะทอนกลับ
และแนะนําวิธี
พัฒนา จากน้ันให
ผูเรยีนสอบใหม 
หรือทําช้ินงานใหม
จนกวาจะผาน
เกณฑ 
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สมรรถนะหลัก สมรรถนะ 
รองและยอย 

(ถาม)ี 

คําอธิบาย 
สมรรถนะ 

รองหรือยอย 

ตัวบงชี้ของ
สมรรถนะหลัก 
และเกณฑการ

ผาน 

ตัวบงชี้ของ
สมรรถนะ 

รองหรือยอย 
และเกณฑการ

ผาน 

เนื้อหา 
(เขียนเปนขอ 

ๆ  
ประกอบดวย
หัวขอและ

คําอธิบายพอ
สังเขป) 

กระบวนการ
จดัการเรียนรู
เพ่ือใหเกิด
สมรรถนะ 

(รายละเอียด
ดานทาย
ตาราง)** 

สื่อและ/หรือ
แหลงเรียนรู 

วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

วิธีการสะทอนผล
กลับใหผูเรียน 
(ตามหลักการ
ประเมินผล 

สะทอนผลและ
พัฒนา) 

ยอยท่ี 3.1.5
ออกแบบและ
จัดการเรียนรู
โดยใชการ
เรียนรูแบบเชิง
รุกและจดัคาย
ภาษาอังกฤษ   
สมรรถนะ 
ยอยท่ี 3.1.6
ออกแบบการ
จัดการเรียนรูใน
ช้ันเรียน
ภาษาอังกฤษ
เพ่ือกระตุนและ
สงเสริม ทักษะ
การคิดวิเคราะห 
การคิดแบบมี
วิจารณญาณ 
และการคิดเชิง
สรางสรรคใหแก
ผูเรยีน 

กิจกรรมการ
เรียนรูท่ีเนนการ
ปฏิบัติ (Action 
Learning) 
7.การจัด
กิจกรรมการ
เรียนรูท่ีเนน
การบูรณาการ 
(Integrative 
Learning) 
8.การจัด
กิจกรรมการ
เรียนรูท่ีเนน
ผลผลติ 
(Productive 
Learning) 
9.การสราง
บรรยากาศใน
การจัดการ
เรียนรูเชิงรุก 
10.การดําเนิน
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สมรรถนะหลัก สมรรถนะ 
รองและยอย 

(ถาม)ี 

คําอธิบาย 
สมรรถนะ 

รองหรือยอย 

ตัวบงชี้ของ
สมรรถนะหลัก 
และเกณฑการ

ผาน 

ตัวบงชี้ของ
สมรรถนะ 

รองหรือยอย 
และเกณฑการ

ผาน 

เนื้อหา 
(เขียนเปนขอ 

ๆ  
ประกอบดวย
หัวขอและ

คําอธิบายพอ
สังเขป) 

กระบวนการ
จัดการเรียนรู
เพ่ือใหเกิด
สมรรถนะ 

(รายละเอียด
ดานทาย
ตาราง)** 

สื่อและ/หรือ
แหลงเรียนรู 

วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

วิธีการสะทอนผล
กลับใหผูเรียน 
(ตามหลักการ
ประเมินผล 

สะทอนผลและ
พัฒนา) 

สมรรถนะ 
ยอยท่ี 3.1.7
ประยุกตใช
แนวคิดทฤษฎี 
วิธีการสอน 
และเทคนิคการ
สอนท่ี
หลากหลายใน
การจัดการ
เรียนรูเพ่ือ
กระตุนการ
เรียนรูแบบเชิง
รุก และสงเสริม
ทักษะใน
ศตวรรษท่ี 21
ใหแกผูเรียน 
สมรรถนะ 
รองท่ี3.4 สืบคน
ขอมูลและ
นําเสนอขอมูล
เชิงวิชาการ

บทบาทครูผู
อํานวยความ
สะดวกในการ
จัดการเรียนรู
เชิงรุก 
(Teacher as a 
facilitator) 
11.การใชสื่อ
และเทคโนโลยี
ในการจัดการ
เรียนรู 
12.การใช ICT 
ในการจัดการ
เรียนรูเชิงรุก 
13. การวัดและ
ประเมินผลการ
จัดการเรียนรู
เชิงรุก 
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สมรรถนะหลัก สมรรถนะ 
รองและยอย 

(ถาม)ี 

คําอธิบาย 
สมรรถนะ 

รองหรือยอย 

ตัวบงชี้ของ
สมรรถนะหลัก 
และเกณฑการ

ผาน 

ตัวบงชี้ของ
สมรรถนะ 

รองหรือยอย 
และเกณฑการ

ผาน 

เนื้อหา 
(เขียนเปนขอ 

ๆ  
ประกอบดวย
หัวขอและ

คําอธิบายพอ
สังเขป) 

กระบวนการ
จดัการเรียนรู
เพ่ือใหเกิด
สมรรถนะ 

(รายละเอียด
ดานทาย
ตาราง)** 

สื่อและ/หรือ
แหลงเรียนรู 

วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

วิธีการสะทอนผล
กลับใหผูเรียน 
(ตามหลักการ
ประเมินผล 

สะทอนผลและ
พัฒนา) 

ภาษาอังกฤษ 
โดยใช
เทคโนโลยี
ดิจิทัล 
สมรรถนะ 
ยอยท่ี 3.4.1
คนควาและ
นําเสนอขอมูล
โดยใช
เทคโนโลยี
ดิจิทัลโดยใช
ภาษาอังกฤษ
เปนสื่อกลาง
อยางเปนระบบ 
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วิชา การวิจัยทางการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ (Research in English Language Teaching) 
 
รหัส คําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 
1123201 ศึกษาระเบียบวิธีวิจัยท่ีเก่ียวกับการสอนภาษาอังกฤษ สืบคนขอมูล เรียบเรียง ดําเนินการวิจัย นําเสนอขอมูลและ

เผยแพรผลงานวิจัยไดอยางเปนระบบและถูกตองตามรูปแบบวิจัยทางการสอนภาษาอังกฤษ 
Study research methodology in English language teaching, search for information, organize, conduct 
research, prepare and publish research report systematically and accurately based on research in 
English language teaching 

3 (2-2-5) 

 
สมรรถนะ

หลัก 
สมรรถนะ 

รองและยอย 
(ถาม)ี 

คําอธิบาย 
สมรรถนะ 
รองหรือ

ยอย 

ตัวบงชี้ของ
สมรรถนะหลัก 
และเกณฑการ

ผาน 

ตัวบงชี้ของ
สมรรถนะ 

รองหรือยอย 
และเกณฑการ

ผาน 

เนื้อหา 
(เขียนเปนขอ 

ๆ  
ประกอบดวย
หัวขอและ

คําอธิบายพอ
สังเขป) 

กระบวนการ
จดัการเรียนรู
เพ่ือใหเกิด
สมรรถนะ 

(รายละเอียด
ดานทาย
ตาราง)** 

สื่อและ/หรือ
แหลงเรียนรู 

วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

วิธีการสะทอนผล
กลับใหผูเรียน 
(ตามหลักการ
ประเมินผล 

สะทอนผลและ
พัฒนา) 

สมรรถนะ
หลักท่ี 3. 
พัฒนา
หลักสูตร 
จัดการเรียนรู 
วัดและ
ประเมินผล
การเรียนรู 
ตลอดจนทํา
วิจัยเพ่ือ
แกปญหาและ

สมรรถนะ 
รองท่ี3.2ใช
กระบวนการวัดและ
การประเมินผลการ
เรียนรูทางภาษา วิจัย
เพ่ือแกปญหาและ
พัฒนาการเรียน
จัดการเรียนรู
ภาษาอังกฤษ 
สมรรถนะ 
ยอยท่ี 3.2.4รูและ

1. มีความรู 
ความเขาใจ
ในระเบียบ
วิธีวิจัย
เบ้ืองตน 
2. ระบุ
ปญหาและ
หาวิธีวิจัย
เพ่ือ
แกปญหา
นํามา

1. มีระดับ
ความสามารถใน
การใชระเบียบ
วิธีวิจัยทาง
ภาษาเพ่ือ
แกปญหาและ
พัฒนาการ
จัดการเรียนรูได
อยางถูกตอง
ตาม
จรรยาบรรณ

1. ทําช้ินงานใน
แตละประเด็น
หัวขอ โดยมี
คะแนนไมต่ํา
กวารอยละ 80 
2. นําเสนองาน
ท่ีในแตละ
ประเด็นหัวขอ
เก่ียวกับการวิจัย
ทางภาษาผาน
เกณฑในระดับดี 

1. หลักการ 
ทฤษฎีการวิจัย
ทางภาษา 
2. การฝก
ออกแบบ การ
ตั้งคําถามการ
วิจัย การเขียน
สมมติฐาน การ
สรางเครื่องมือ 
เก็บรวบรวม 
และวิเคราะห

1. การจัดการ
เรียนรูแบบเชิง
รุก 
2. การอภิปราย
แลกเปลีย่น
เรียนรู 
3. การสะทอน
คิด 
4. การเรียนรู
สถานการณเปน
ฐาน (Situation 

1. หนังสือ ตํารา 
และเอกสาร
ประกอบการ
เรียนการสอน 
2. สื่อเทคโนโลยี
ดิจิทัลท่ี
เก่ียวของกับการ
วิจัยทางภาษา 
3. สถานศึกษา 
(ผูเรียน ครู
ประจําการ)  

1. แบบประเมิน
การเรยีนรูของ
ตนเอง 
2. แบบประเมิน
การเรยีนรูของ
เพ่ือน 
3. แบบประเมิน
การนําเสนอ 
4. แบบประเมิน
คุณภาพการวิจัย 
5.แบบประเมิน

1. การใหผล
สะทอนกลับเชิง
บวก 
2. การใหผูเรยีน
สะทอนการ
ทํางานของตนเอง 
3. การใหผูเรยีน
สะทอนการ
ทํางานของเพ่ือน
รวมช้ันเรียน 
4. เมื่อผูเรยีนไม
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สมรรถนะ
หลัก 

สมรรถนะ 
รองและยอย 

(ถาม)ี 

คําอธิบาย 
สมรรถนะ 
รองหรือ

ยอย 

ตัวบงชี้ของ
สมรรถนะหลัก 
และเกณฑการ

ผาน 

ตัวบงชี้ของ
สมรรถนะ 

รองหรือยอย 
และเกณฑการ

ผาน 

เนื้อหา 
(เขียนเปนขอ 

ๆ  
ประกอบดวย
หัวขอและ

คําอธิบายพอ
สังเขป) 

กระบวนการ
จดัการเรียนรู
เพ่ือใหเกิด
สมรรถนะ 

(รายละเอียด
ดานทาย
ตาราง)** 

สื่อและ/หรือ
แหลงเรียนรู 

วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

วิธีการสะทอนผล
กลับใหผูเรียน 
(ตามหลักการ
ประเมินผล 

สะทอนผลและ
พัฒนา) 

พัฒนาการ
จัดการเรียนรู
ภาษาอังกฤษ
ในศตวรรษท่ี 
21ได 

เขาใจในระเบียบวิธี
วิจัยเบ้ืองตนและ
ดําเนินการวิจยัเพ่ือ
แกปญหาและ
พัฒนาการจัดการ
เรียนรูภาษาอังกฤษได
อยางมปีระสิทธิภาพ 
สมรรถนะ 
ยอยท่ี 3.2.5เขียน
งานวิจัยไดถูกตอง
ตามรูปแบบสากลท่ี
ไดรับการยอมรับ 
สมรรถนะ 
ยอยท่ี 3.2.6เคารพ
สิทธิทางปญญาของ
ผูอ่ืนและปฏิบัตติน
ตามคณุธรรมของ
นักวิจัย  
สมรรถนะ 
ยอยท่ี 3.2.7เขียน
บทความวิจัยและ

ประกอบการ
จัดการ
เรียนรูทาง
ภาษาอังกฤ
ษ 
3. เขาใจ
รูปแบบ
สากลของ
การเขียน
รายงานการ
วิจัยทางดาน
ภาษาอังกฤ
ษ และ
ถายทอดได
อยางถูกตอง 
4. เขาใจ
และเคารพ
สิทธิทาง
ปญญาใน
ฐานะนักวิจัย 
5. เขียน

นักวิจัยผาน
เกณฑประเมิน
ในระดับด ี
2. เขียนรายงาน
การวิจัยไดอยาง
ถูกตองครบถวน
ผานเกณฑการ
ประเมินใน
ระดับด ี
3. เขียน
บทความวิจัย
เพ่ือนําเสนอ 
 

หรือมีคะแนนไม
ต่ํากวารอยละ 
80 
3. มีบทความ
วิจัย 
 

ขอมูล 
3. ฝกปฏิบัติการ
เขียนโครงราง
การวิจัย  
4. การเขียน
รายงานการวิจยั
ฉบับสมบูรณ 
5. การเขียน
บทความวิจัย
เพ่ือนําเสนอ 
 

– based 
learning) 
5. การเรียนรู
โดยใช
กรณีศึกษาเปน
ฐาน (Case – 
based 
learning) 
6. การเรียนรู
แบบใชชุมชน
เปนฐาน 
(Community 
– based 
learning)โดย
การลงพ้ืนท่ีเพ่ือ
เก็บขอมูล 
7. การเรียนรู
โดยใชวิจัยเปน
ฐาน 
(Research-
based 

 การเขียนโครง
รางการวิจัย 
6. แบบประเมิน
การเขียน
รายงานการวิจยั
ฉบับสมบูรณ 
7. แบบประเมิน
การเขียน
บทความ 
 

ผานเกณฑ
ประเมิน ครูผูสอน
นําผลการสะทอน
ระหวางคร-ูผูเรยีน 
ผูเรยีน-ผูเรียน 
และตนเองมา
แนะนําวิธีการให
ผูเรยีนพัฒนา
ตนเอง จากน้ันจึง
ทําการทดสอบ 
นําเสนอ หรือ
ทํางานช้ินใหม
จนกวาจะผาน
เกณฑท่ีไดกําหนด
ไว 
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สมรรถนะ
หลัก 

สมรรถนะ 
รองและยอย 

(ถาม)ี 

คําอธิบาย 
สมรรถนะ 
รองหรือ

ยอย 

ตัวบงชี้ของ
สมรรถนะหลัก 
และเกณฑการ

ผาน 

ตัวบงชี้ของ
สมรรถนะ 

รองหรือยอย 
และเกณฑการ

ผาน 

เนื้อหา 
(เขียนเปนขอ 

ๆ  
ประกอบดวย
หัวขอและ

คําอธิบายพอ
สังเขป) 

กระบวนการ
จดัการเรียนรู
เพ่ือใหเกิด
สมรรถนะ 

(รายละเอียด
ดานทาย
ตาราง)** 

สื่อและ/หรือ
แหลงเรียนรู 

วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

วิธีการสะทอนผล
กลับใหผูเรียน 
(ตามหลักการ
ประเมินผล 

สะทอนผลและ
พัฒนา) 

นําเสนองานวิจัยใน
ระดับชาต ิ
สมรรถนะ 
รองท่ี3.4 สืบคน
ขอมูลและนําเสนอ
ขอมูลเชิงวิชาการ
ภาษาอังกฤษ โดยใช
เทคโนโลยีดิจิทัล 
สมรรถนะ 
ยอยท่ี 3.4.1คนควา
และนําเสนอขอมูล
โดยใชเทคโนโลยี
ดิจิทัลโดยใช
ภาษาอังกฤษเปน
สื่อกลางอยางเปน
ระบบ 

รายงานจาก
การวิจัยท่ี
แกปญหา
และพัฒนา
ผูเรยีน และ
นําเสนอผล
รายงานการ
วิจัยใน
ระดับชาต ิ

learning) 
8. การเรียนรู
แบบประสม
ประสาน 
(Blended  
learning) 
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วิชา การจัดการเรียนรูเพ่ือพัฒนาทักษะการคิดดวยวรรณกรรมสําหรับเด็ก 
(Learning Management for Thinking Skill Development through Children Literature) 
 
รหัส คําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 
1123202 ศึกษาและวิเคราะหวรรณกรรมสําหรับเด็ก ระบุและอธิบายองคประกอบ ประเภท ลักษณะเฉพาะ ใชวรรณกรรมสําหรับ

เด็กในการจัดการเรียนรูภาษาอังกฤษควบคูกับทักษะการคิด 
Study and analyze children’s literature, identify and explain elements, types, and characteristics of 
children’s literature, use children’s literature in teaching English to develop thinking skills 

3 (2-2-5) 

 
สมรรถนะหลัก สมรรถนะ 

รองและยอย 
(ถาม)ี 

คําอธิบาย 
สมรรถนะ 

รองหรือยอย 

ตัวบงชี้ของ
สมรรถนะหลัก 
และเกณฑการ

ผาน 

ตัวบงชี้ของ
สมรรถนะ 

รองหรือยอย 
และเกณฑการ

ผาน 

เนื้อหา 
(เขียนเปนขอ 

ๆ  
ประกอบดวย
หัวขอและ

คําอธิบายพอ
สังเขป) 

กระบวนการ
จดัการเรียนรู
เพ่ือใหเกิด
สมรรถนะ 

(รายละเอียด
ดานทาย
ตาราง)** 

สื่อและ/หรือ
แหลงเรียนรู 

วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

วิธีการสะทอนผล
กลับใหผูเรียน 
(ตามหลักการ
ประเมินผล 

สะทอนผลและ
พัฒนา) 

สมรรถนะหลัก
ท่ี 3. 
พัฒนาหลักสูตร 
จัดการเรียนรู 
วัดและ
ประเมินผลการ
เรียนรู 
ตลอดจนทํา
วิจัยเพ่ือ
แกปญหาและ
พัฒนาการ

สมรรถนะ 
รองท่ี3.3ใช
วรรณกรรม
สําหรับเด็กใน
การจัดการ
เรียนรูเพ่ือ
พัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษ
และทักษะการ
คิด 
สมรรถนะ 

1.วิเคราะห
องคประกอบ 
หลักการเลือกใช
วรรณกรรม
สําหรับเด็กให
เหมาะสมกับวัย 
และประยุกตใช
แนวคิด วิธี 
เทคนิค และ
กิจกรรมการ
จัดการเรียนรู

1. ผานเกณฑ
ประเมินการ
นําเสนองานโดย
มีระดบัคะแนน
ไมต่ํากวารอยละ 
80 
2. สอบฝก
ปฏิบัติการ
จัดการเรียนรู 
โดยประยุกตใช
วรรณกรรมท่ี

1. ผานเกณฑ
ประเมินการ
นําเสนองาน
แนวคิด วิธี 
เทคนิค และ
กิจกรรมจดัการ
เรียนรู
ภาษาอังกฤษ
ควบคูกับทักษะ
การคิด โดยมี
ระดับคะแนนไม

1. ศึกษา
ประเภทและ
องคประกอบ
ของวรรณกรรม
สําหรับเด็กท้ัง
รอยแกวและ
รอยกรอง การ
เลือกใช
วรรณกรรม
สําหรับเด็กให
เหมาะกับวัย

1. การอภิปราย
แลกเปลีย่น
เรียนรู 
2. การจัดการ
เรียนรูแบบเชิง
รุก (active 
learning) 
3. การสะทอน
คิด Reflection 
4. การเรียนรู
สถานการณเปน

1. หนังสือ ตํารา 
และเอกสาร
ประกอบการ
สอน 
2. สื่อออนไลน
เชน ยูทูป แอป
พลิเคชันทาง
การศึกษา 
3.PowerPoint 
4. สื่อจริง 
(Authentic 

1. แบบประเมิน
การฝกทักษะ
เชิงปฏิบัติการ 
2. แบบประเมิน
การนําเสนองาน 
หรือการทํา 
Project โดยมี
เกณฑประเมินท่ี
ชัดเจน 
3. แบบประเมิน
การเรยีนรูของ

1.การใหผล
สะทอนกลับเชิง
บวก 
2. การใหผูเรยีน
สะทอนการ
ทํางานของตนเอง 
3. การใหผูเรยีน 
สะทอนการ
ทํางานชองเพ่ือน
ในช้ันเรียน 
4. เมื่อผูเรยีนไม
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สมรรถนะหลัก สมรรถนะ 
รองและยอย 

(ถาม)ี 

คําอธิบาย 
สมรรถนะ 

รองหรือยอย 

ตัวบงชี้ของ
สมรรถนะหลัก 
และเกณฑการ

ผาน 

ตัวบงชี้ของ
สมรรถนะ 

รองหรือยอย 
และเกณฑการ

ผาน 

เนื้อหา 
(เขียนเปนขอ 

ๆ  
ประกอบดวย
หัวขอและ

คําอธิบายพอ
สังเขป) 

กระบวนการ
จดัการเรียนรู
เพ่ือใหเกิด
สมรรถนะ 

(รายละเอียด
ดานทาย
ตาราง)** 

สื่อและ/หรือ
แหลงเรียนรู 

วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

วิธีการสะทอนผล
กลับใหผูเรียน 
(ตามหลักการ
ประเมินผล 

สะทอนผลและ
พัฒนา) 

จัดการเรียนรู
ภาษาอังกฤษใน
ศตวรรษท่ี 21
ได 

ยอยท่ี 3.3.1ใช
วรรณกรรม
สําหรับเด็กใน
การจัดการ
เรียนรูเพ่ือ
พัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษ
และทักษะการ
คิดโดยบูรณา
การกับ
เทคโนโลยี
ดิจิทัล 
สมรรถนะ 
รองท่ี3.4 สืบคน
ขอมูลและ
นําเสนอขอมูล
เชิงวิชาการ
ภาษาอังกฤษ 
โดยใช
เทคโนโลยี
ดิจิทัล 

โดยใช
วรรณกรรม
สําหรับเด็กโดย
เนนการพัฒนา
ทักษะ
ภาษาอังกฤษ
รวมกับทักษะ
การคิดโดยมี
การบูรณาการ
สื่อเทคโนโลยี
ดิจิทัลในการ
จัดการเรียนรู  

เปน
ภาษาอังกฤษ
โดยมรีะดบั
คะแนนไมต่ํา
กวารอยละ 80 
3. ทดสอบ
ความรู ความ
เขาใจ ตีความ
วิเคราะห และ
วิจารณงาน
วรรณกรรมโดย
มีระดบัคะแนน
ไมต่ํากวารอยละ 
80 

ต่ํากวารอยละ 
80 
2. สอบ
ปฏิบัติการ
จัดการเรียนรู
โดยประยุกตใช
วรรณกรรม
สําหรับเด็กให
เหมาะสมกับช้ัน
เรียน
ภาษาอังกฤษ
และสงเสรมิ
ทักษะการคิด
โดยบูรณาการ
เทคโนโลยี
ดิจิทัลโดยมี
ระดับคะแนนไม
ต่ํากวารอยละ 
80 
3. ผานการสอบ
ความรูความ

ของผูเรียน 
2. ศึกษาและ
คนควาแนว
ทางการนํา
วรรณกรรม
สําหรับเด็กไปใช
ในการจัดการ
เรียนรู
ภาษาอังกฤษ
และทักษะการ
คิด 
3.ประยุกตใช
เพลง บทกลอน 
นิทาน เรื่องเลา
ผานระบบดิจิทัล
เรื่องสั้น นว
นิยายสําหรับ
เด็กในการ
จัดการเรียนรู 
3. ออกแบบ
กิจกรรมการรู

ฐาน (Situation 
– based 
learning) 
5. การเรียนรู
โดยใช
กรณีศึกษาเปน
ฐาน (Case – 
based 
learning) 
 

material) 
5. สื่อเทคโนโลยี
ดิจิทัล 

ตนเอง (Log 
Book) 
 

ผานเกณฑ
ประเมินครผููสอน
นําผลการสะทอน
คิดของผูเรยีน 
และการใหผล
สะทอนกลับและ
แนะนําวิธีพัฒนา 
จากน้ันใหผูเรียน
สอบใหม หรือทํา
ช้ินงานใหมจนกวา
จะผานเกณฑ 
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สมรรถนะหลัก สมรรถนะ 
รองและยอย 

(ถาม)ี 

คําอธิบาย 
สมรรถนะ 

รองหรือยอย 

ตัวบงชี้ของ
สมรรถนะหลัก 
และเกณฑการ

ผาน 

ตัวบงชี้ของ
สมรรถนะ 

รองหรือยอย 
และเกณฑการ

ผาน 

เนื้อหา 
(เขียนเปนขอ 

ๆ  
ประกอบดวย
หัวขอและ

คําอธิบายพอ
สังเขป) 

กระบวนการ
จดัการเรียนรู
เพ่ือใหเกิด
สมรรถนะ 

(รายละเอียด
ดานทาย
ตาราง)** 

สื่อและ/หรือ
แหลงเรียนรู 

วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

วิธีการสะทอนผล
กลับใหผูเรียน 
(ตามหลักการ
ประเมินผล 

สะทอนผลและ
พัฒนา) 

สมรรถนะ 
ยอยท่ี 3.4.1
คนควาและ
นําเสนอขอมูล
โดยใช
เทคโนโลยี
ดิจิทัลโดยใช
ภาษาอังกฤษ
เปนสื่อกลาง
อยางเปนระบบ 

เขาใจ เขาใจ
เก่ียวกับแนวคิด 
การวิเคราะห
วรรณกรรม
สําหรับเด็ก  
และแนวคิดการ
จัดการเรียนรู
โดยใช
วรรณกรรม
สําหรับเด็กเพ่ือ
พัฒนาทักษะ
ภาษาควบคูไป
กับทักษะการคิด
โดยมรีะดบั
คะแนนไมต่ํา
กวารอยละ 80 
 

ทักษะ
ภาษาอังกฤษ
ควบคูไปกับการ
ฝกทักษะการคดิ 
4. อานนวนิยาย
สําหรับเด็กท่ี
สนใจเพ่ือศึกษา
ภาษา ขอคิด
และแนวทางใน
การนําไปพัฒนา
เด็ก 

 
 
 
 



 
มคอ. 2มรรพ. 
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วิชา สัมมนาการสอนภาษาอังกฤษ(Seminar in English Language Teaching) 
 
รหัส คําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 
1123203 ศึกษาแนวโนมและประเด็นการสอนภาษาอังกฤษในปจจุบัน รวมแลกเปลี่ยนประสบการณท่ีไดจากการฝกปฏิบัติการ

สอนในสถานศึกษา และจัดกิจกรรมการเรียนรูอยางเหมาะสม สอดคลองกับศักยภาพและบริบทของผูเรียน 
Study current trends and issues of English language learning management, exchange and reflect on 
Internship’s experiences, and how to design English classroom activities to meet learners’ needs, 
potentials, and contexts 

3 (2-2-5) 

 
สมรรถนะหลัก สมรรถนะ 

รองและยอย 
(ถาม)ี 

คําอธิบาย 
สมรรถนะ 

รองหรือยอย 

ตัวบงชี้ของ
สมรรถนะหลัก 
และเกณฑการ

ผาน 

ตัวบงชี้ของ
สมรรถนะ 

รองหรือยอย 
และเกณฑการ

ผาน 

เนื้อหา 
(เขียนเปนขอ 

ๆ  
ประกอบดวย
หัวขอและ

คําอธิบายพอ
สังเขป) 

กระบวนการ
จดัการเรียนรู
เพ่ือใหเกิด
สมรรถนะ 

(รายละเอียด
ดานทาย
ตาราง)** 

สื่อและ/หรือ
แหลงเรียนรู 

วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

วิธีการสะทอนผล
กลับใหผูเรียน 
(ตามหลักการ
ประเมินผล 

สะทอนผลและ
พัฒนา) 

สมรรถนะหลัก
ท่ี 3. 
พัฒนาหลักสูตร 
จัดการเรียนรู 
วัดและ
ประเมินผลการ
เรียนรู 
ตลอดจนทํา
วิจัยเพ่ือ
แกปญหาและ
พัฒนาการ

สมรรถนะ 
รองท่ี3.1
วางแผนและ
จัดการเรียนรูท่ี
สามารถพัฒนา
ใหผูเรียนเกิด
ทักษะท่ีจําเปน
ในศตวรรษท่ี 21 
สมรรถนะ 
ยอยท่ี 3.1.2
อธิบาย

1. มคีวามรู
ความเขาใจ 
ความหมาย
หลักการสัมมนา 
การจัดการเรยีน
การสอน
ภาษาอังกฤษใน
ศตวรรษท่ี 21
ประเด็น 
แนวโนม 
นวัตกรรม การ

1. จัดการเรียนรู
วิชา
ภาษาอังกฤษใน
ศตวรรษท่ี 21ได
อยางเปนเลิศ
โดยผานเกณฑ
การประเมินรอย
ละ 80ข้ึนไป 
2. มี
ความสามารถใน
การจัดการ

1. มีความรู
ความเขาใจ 
ความหมาย
หลักการสัมมนา 
2. มีความรู
ความเขาใจ 
ความหมายการ
จัดการเรียนการ
สอน
ภาษาอังกฤษใน
ศตวรรษท่ี 21 

การจัดสัมมนา
ในประเด็นดังน้ี 
1.การจัดการ
เรียนการสอน
ภาษาอังกฤษใน
ศตวรรษท่ี 21 
- ความหมาย 
- หลักการ 
- วัตถุประสงค 
- องคประกอบ 
- การดําเนินการ 

1.อภิปราย 
2.การเรียนรู
สถานการณเปน
ฐาน (Situation 
– based 
learning) 
3.การเรียนรูโดย
ใชกรณีศึกษา
เปนฐาน (Case 
– based 
learning) 

1. สื่อ
อิเลคทรอนิกส 
online 
- Case Based 
Learning 
- Webinar 
- MOOC 
2. Hand outs 
3. 
Educational 
Apps 

1. แบบสอบ 
ถาม 
2. แบบสังเกต 
การเขียน
โครงการสัมมนา 
3. การจัด
สัมมนา 
 

1. การใหผล
สะทอนกลับใน
การเขียนโครงการ
สัมมนาและการ
จัดสัมมนา 
2. การประเมิน
เพ่ือนเชิงบวก 
*ในกรณีท่ีไมผาน
การประเมิน จะมี
การใหคําปรึกษา
และใหปฏิบัติจน



 
มคอ. 2มรรพ. 
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สมรรถนะหลัก สมรรถนะ 
รองและยอย 

(ถาม)ี 

คําอธิบาย 
สมรรถนะ 

รองหรือยอย 

ตัวบงชี้ของ
สมรรถนะหลัก 
และเกณฑการ

ผาน 

ตัวบงชี้ของ
สมรรถนะ 

รองหรือยอย 
และเกณฑการ

ผาน 

เนื้อหา 
(เขียนเปนขอ 

ๆ  
ประกอบดวย
หัวขอและ

คําอธิบายพอ
สังเขป) 

กระบวนการ
จดัการเรียนรู
เพ่ือใหเกิด
สมรรถนะ 

(รายละเอียด
ดานทาย
ตาราง)** 

สื่อและ/หรือ
แหลงเรียนรู 

วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

วิธีการสะทอนผล
กลับใหผูเรียน 
(ตามหลักการ
ประเมินผล 

สะทอนผลและ
พัฒนา) 

จัดการเรียนรู
ภาษาอังกฤษใน
ศตวรรษท่ี 21
ได 

ธรรมชาติ ความ
ตองการ และ
สมรรถนะ ท่ี
แตกตางกันของ
ผูเรยีน  
สมรรถนะ 
ยอยท่ี 3.1.8
วิเคราะห
แนวโนมการ
สอน
ภาษาอังกฤษใน
ปจจุบันและ
ใหผลสะทอน
กลับในการ
แลกเปลีย่น
ประสบการณท่ี
ไดจากการฝก
ปฏิบัติการสอน
ในสถานศึกษา
เพ่ือพัฒนาการ
จัดการเรียนรู 

จัดการเรียนการ
สอน
ภาษาอังกฤษ  

เรียนรูวิชา
ภาษาอังกฤษใน
ศตวรรษท่ี 21ได
อยางเปนเลิศ 
โดยผานเกณฑ
การประเมินของ
การปฏิบัติและ
ช้ินงาน รอยละ
80ข้ึนไป 

3. มีความรู
ความเขาใจใน
เรื่องประเด็น 
แนวโนม 
นวัตกรรมท่ี
หลากหลาย 
4. มีความรู
ความเขาใจใน
ประเด็นของครู
ภาษาอังกฤษใน
ยุคศตวรรษท่ี 
21โดยผาน
เกณฑการ
ประเมินรอยละ 
80ข้ึนไป 

- การประเมิน
โครงการ 
2. ประเด็น
แนวโนม 
นวัตกรรมการ
จัดการเรียนการ
สอน
ภาษาอังกฤษใน
ศตวรรษท่ี 21 
- แนวคิดจากนัก
การศึกษา 
- ความ
เคลื่อนไหวดาน
การจัดการ
เรียนรูวิชา
ภาษาอังกฤษ 
3. การจัดการ
เรียนการสอน
ภาษาอังกฤษ 
- ทฤษฎีการ
เรียนรู 

4. การเรียนรู
โดยใชวิจัยเปน
ฐาน 
(Research-
based 
learning) 
5. การเรียนรู
แบบประสม
ประสาน 
(Blended  
learning) 
6. สัมมนาผาน
เว็บไซด 
(Webinar) 
7. Massive 
Open Online 
Course 
(MOOC) 

ผานเกณฑรอยละ
80ข้ึนไป 



 
มคอ. 2มรรพ. 
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สมรรถนะหลัก สมรรถนะ 
รองและยอย 

(ถาม)ี 

คําอธิบาย 
สมรรถนะ 

รองหรือยอย 

ตัวบงชี้ของ
สมรรถนะหลัก 
และเกณฑการ

ผาน 

ตัวบงชี้ของ
สมรรถนะ 

รองหรือยอย 
และเกณฑการ

ผาน 

เนื้อหา 
(เขียนเปนขอ 

ๆ  
ประกอบดวย
หัวขอและ

คําอธิบายพอ
สังเขป) 

กระบวนการ
จดัการเรียนรู
เพ่ือใหเกิด
สมรรถนะ 

(รายละเอียด
ดานทาย
ตาราง)** 

สื่อและ/หรือ
แหลงเรียนรู 

วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

วิธีการสะทอนผล
กลับใหผูเรียน 
(ตามหลักการ
ประเมินผล 

สะทอนผลและ
พัฒนา) 

สมรรถนะ 
รองท่ี3.2ใช
กระบวนการวัด
และการ
ประเมินผลการ
เรียนรูทางภาษา 
วิจัยเพ่ือ
แกปญหาและ
พัฒนาการเรียน
จัดการเรียนรู
ภาษาอังกฤษ 
สมรรถนะ 
ยอยท่ี 3.2.3นํา
เทคโนโลยีมา
ประยุกตใชกับ
การวัดและ
ประเมินผลการ
เรียนรูทางภาษา
ไดอยาง 
สมรรถนะ 
รองท่ี3.4 สืบคน

- วิธีสอน 
- การจัด
กิจกรรมการ
เรียนรู 
4. นวัตกรรม
การเรยีนรู 
- ความหมาย 
- ความสําคัญ 
- ประเภทของ
นวัตกรรม 
- การเลือก
นวัตกรรม 
- การใช
นวัตกรรม 
- การประเมิน 
โดยศึกษาจากผู
ท่ีเก่ียวของ 
(Stakeholder) 
วารสารวิชาการ 
งานวิจัย  
บทความ



 
มคอ. 2มรรพ. 
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สมรรถนะหลัก สมรรถนะ 
รองและยอย 

(ถาม)ี 

คําอธิบาย 
สมรรถนะ 

รองหรือยอย 

ตัวบงชี้ของ
สมรรถนะหลัก 
และเกณฑการ

ผาน 

ตัวบงชี้ของ
สมรรถนะ 

รองหรือยอย 
และเกณฑการ

ผาน 

เนื้อหา 
(เขียนเปนขอ 

ๆ  
ประกอบดวย
หัวขอและ

คําอธิบายพอ
สังเขป) 

กระบวนการ
จดัการเรียนรู
เพ่ือใหเกิด
สมรรถนะ 

(รายละเอียด
ดานทาย
ตาราง)** 

สื่อและ/หรือ
แหลงเรียนรู 

วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

วิธีการสะทอนผล
กลับใหผูเรียน 
(ตามหลักการ
ประเมินผล 

สะทอนผลและ
พัฒนา) 

ขอมูลและ
นําเสนอขอมูล
เชิงวิชาการ
ภาษาอังกฤษ 
โดยใช
เทคโนโลยี
ดิจิทัล 
สมรรถนะ 
ยอยท่ี 3.4.1
คนควาและ
นําเสนอขอมูล
โดยใช
เทคโนโลยี
ดิจิทัลโดยใช
ภาษาอังกฤษ
เปนสื่อกลาง
อยางเปนระบบ 

วิชาการท่ี
เก่ียวของกับการ
จัดการเรียนการ
สอน
ภาษาอังกฤษใน
ศตวรรษท่ี 21 

 
 
 
 



 
มคอ. 2มรรพ. 
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วิชา การบูรณาการการอานเชิงวิชาการกับการพัฒนาองคกรวิชาชีพของครูภาษาอังกฤษ  
(Integration of Academic Reading and Development of English Teachers Association) 
 
รหัส คําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 
1124201 ศึกษาและฝกทักษะการอานเชิงวิชาการ อภิปรายประเด็นสําคัญท่ีเก่ียวของกับวิชาชีพครูภาษาอังกฤษและการจัดการ

เรียนรูภาษาอังกฤษ แลกเปลี่ยนและถายทอดองคความรูเพ่ือพัฒนาองคกรวิชาชีพ 
Study and practice academic reading skills, discuss about English teachers’ professional and English 
language teaching management, exchange and transfer knowledge within a professional community 

3 (2-2-5) 

 
สมรรถนะ

หลัก 
สมรรถนะ 

รองและยอย 
(ถาม)ี 

คําอธิบาย 
สมรรถนะ 

รองหรือยอย 

ตัวบงชี้ของ
สมรรถนะหลัก 
และเกณฑการ

ผาน 

ตัวบงชี้ของ
สมรรถนะ 

รองหรือยอย 
และเกณฑการ

ผาน 

เนื้อหา 
(เขียนเปนขอ 

ๆ  
ประกอบดวย
หัวขอและ

คําอธิบายพอ
สังเขป) 

กระบวนการ
จดัการเรียนรู
เพ่ือใหเกิด
สมรรถนะ 

(รายละเอียด
ดานทาย
ตาราง)** 

สื่อและ/หรือ
แหลงเรียนรู 

วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

วิธีการสะทอนผล
กลับใหผูเรียน 
(ตามหลักการ
ประเมินผล 

สะทอนผลและ
พัฒนา) 

สมรรถนะ
หลักท่ี 4. 
มีสวนรวมกับ
ชุมชน 
รวมท้ังชุมชน
แหงการ
เรียนรูทาง
วิชาชีพครู
ภาษาอังกฤษ
และมี
สมรรถนะ

สมรรถนะ 
รองท่ี4.1มีสวน
รวมในชุมชนแหง
การเรยีนรูทาง
วิชาชีพครู
ภาษาอังกฤษ 
สมรรถนะ 
ยอยท่ี 4.1.1อาน
เชิงวิชาการ 
อภิปรายและสรุป
ประเด็น นํามา

1. อานเอกสาร
ทางวิชาการท่ี
เก่ียวของวิชาชีพ
ครูภาษาอังกฤษ
อยางตอเน่ือง
และเปนระบบ  
2. แลกเปลี่ยน
และและ
ถายทอดองค
ความรูท่ีไดจาก
การอานและ

1. มีระดับ
ความสามารถใน
การอานเอกสาร
ทางวิชาการ
ภาษาอังกฤษ
ตามกรอบ
มาตรฐาน CEFR 
ระดับ B2 
2. มีระดับ
ความสามารถใน
การแลกเปลี่ยน

1. ทําช้ินงานใน
แตละประเด็น
หัวขอ โดยมี
คะแนนไมต่ํา
กวารอยละ 80 
2. สรุปประเด็น
และนําเสนอ
งานในแตละ
ประเด็นหัวขอ
ผานเกณฑใน
ระดับดี หรือมี

1. ภาษาอังกฤษ
เชิงวิชาการใน
การอาน 
2. เทคนิคการ
อานงานทาง
วิชาการ  
3. การ
ตีความหมายใน
การอาน 
รูปแบบและ
วิธีการเชิง

1. การจัดการ
เรียนรูแบบเชิง
รุก 
2. การอภิปราย
แลกเปลีย่น
เรียนรู(ชุมชน 
องคกรวิชาชีพ) 
3. การเรียนรู
แบบรวมมือ 
(Cooperative  
learning) 

1. หนังสือ ตํารา 
และเอกสาร
ประกอบการ
เรียนการสอน 
2. สื่อเทคโนโลยี
ดิจิทัล 
3. สถานศึกษา  
4. องคกร
วิชาชีพ
ภาษาอังกฤษ 
เชน TESOL 

1. แบบประเมิน
การเรยีนรูของ
ตนเอง 
2. แบบประเมิน
การเรยีนรูของ
เพ่ือน 
3. แบบประเมิน
การนําเสนอ 
4. แบบประเมิน
ความสามารถ
ทาง

1. การใหผล
สะทอนกลับเชิง
บวก 
2. การใหผูเรยีน
สะทอนการทํางาน
ของตนเอง 
3. การใหผูเรยีน
สะทอนการทํางาน
ของเพ่ือนรวมช้ัน
เรียน 
4. เมื่อผูเรยีนไม
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สมรรถนะ
หลัก 

สมรรถนะ 
รองและยอย 

(ถาม)ี 

คําอธิบาย 
สมรรถนะ 

รองหรือยอย 

ตัวบงชี้ของ
สมรรถนะหลัก 
และเกณฑการ

ผาน 

ตัวบงชี้ของ
สมรรถนะ 

รองหรือยอย 
และเกณฑการ

ผาน 

เนื้อหา 
(เขียนเปนขอ 

ๆ  
ประกอบดวย
หัวขอและ

คําอธิบายพอ
สังเขป) 

กระบวนการ
จดัการเรียนรู
เพ่ือใหเกิด
สมรรถนะ 

(รายละเอียด
ดานทาย
ตาราง)** 

สื่อและ/หรือ
แหลงเรียนรู 

วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

วิธีการสะทอนผล
กลับใหผูเรียน 
(ตามหลักการ
ประเมินผล 

สะทอนผลและ
พัฒนา) 

ภาษาอังกฤษ 
ระดับB2 
(ตามกรอบ
มาตรฐาน 
CEFR) 

แลกเปลีย่น
ถายทอดและ
นําเสนอองค
ความรูท่ีเก่ียวของ
กับองคกรวิชาชีพ
ครูภาษาอังกฤษได
อยางเหมาะสม มี
ประสิทธิภาพ 
และสม่ําเสมอ 
สมรรถนะ 
ยอยท่ี 4.1.2
แลกเปลีย่นเรยีนรู
กับเพ่ือนรวม
วิชาชีพ ครูผูสอน 
และองคกร
วิชาชีพ โดยมุง
แสวงหาความรู
ทางวิชาการอยาง
สม่ําเสมอ เพ่ือการ
เรียนรูท่ียั่งยืน 

ประสบการณใน
องคกรวิชาชีพ
พรอมท้ัง
นําเสนอองค
ความรูดวย
สมรรถนะ
ภาษาอังกฤษ
ตามกรอบ
มาตรฐาน CEFR 
ระดับ B2 และ
พัฒนาอยาง
ตอเน่ือง 
 
 

และถายทอด
องคความรูดวย
สมรรถนะตาม
กรอบมาตรฐาน 
CEFR ระดบั B2 
 

คะแนนไมต่ํา
กวารอยละ 80
ดวยสมรรถนะ
ภาษาอังกฤษ
ตามกรอบ
มาตรฐาน CEFR 
ระดับ B2 

วิชาการ 
4. หัวขอการ
อานเพ่ือความ
เขาใจเชิง
วิชาการ
ภาษาอังกฤษ
ตามกรอบ
มาตรฐาน CEFR 
ระดับ B2 
 

4. การสะทอน
คิด 
5. การเรียนรู
สถานการณเปน
ฐาน (Situation 
– based 
learning) 
6. การเรียนรู
โดยใช
กรณีศึกษาเปน
ฐาน (Case – 
based 
learning) 

Thailand 
 

ภาษาอังกฤษ
ตามกรอบ
มาตรฐาน CEFR 
ระดับ B2 
 

ผานเกณฑประเมิน 
ครูผูสอนนําผลการ
สะทอนระหวาง
คร-ูผูเรียน ผูเรียน-
ผูเรยีน และตนเอง
มาแนะนําวิธีการ
ใหผูเรียนพัฒนา
ตนเอง จากน้ันจึง
ทําการทดสอบ 
นําเสนอ หรือ
ทํางานช้ินใหม
จนกวาจะผาน
เกณฑท่ีไดกําหนด
ไว 
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วิชา วัฒนธรรมโลกสําหรับครูภาษาอังกฤษ World Cultures for Teachers of English 
 
รหัส คําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 
1124202 ศึกษา วิเคราะห เปรียบเทียบ วัฒนธรรมของตนเอง และวัฒนธรรมของสังคมโลก มีสวนรวมกับผูปกครองและชุมชนใน

การสงเสริมและเผยแพรวัฒนธรรมทองถ่ินของตนผานการทําโครงงาน มีสวนรวมในการแลกเปลี่ยนประสบการณทาง
วิชาชีพและสรางเครือขายทางวิชาชีพของครูผูสอนภาษาอังกฤษตามการเปลี่ยนแปลงบริบทของโลกและบนพ้ืนฐานความ
แตกตางทางวัฒนธรรม 
Study, analyze, compare local cultures and the world society, collaborate with guardians and 
community to promote and publish local cultures through project implementation and participate in 
exchanging professional experiences and establishing English teacher professional networks based on 
the world change and the cultural differences 

3 (2-2-5) 

 
สมรรถนะ

หลัก 
สมรรถนะ 

รองและยอย 
(ถาม)ี 

คําอธิบาย 
สมรรถนะ 

รองหรือยอย 

ตัวบงชี้ของ
สมรรถนะหลัก 
และเกณฑการ

ผาน 

ตัวบงชี้ของ
สมรรถนะ 

รองหรือยอย 
และเกณฑการ

ผาน 
 

เนื้อหา 
(เขียนเปนขอ 

ๆ  
ประกอบดวย
หัวขอและ

คําอธิบายพอ
สังเขป) 

กระบวนการ
จดัการเรียนรู
เพ่ือใหเกิด
สมรรถนะ 

(รายละเอียด
ดานทาย
ตาราง)** 

สื่อและ/หรือ
แหลงเรียนรู 

วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

วิธีการสะทอนผล
กลับใหผูเรียน 
(ตามหลักการ
ประเมินผล 

สะทอนผลและ
พัฒนา) 

สมรรถนะ
หลักท่ี 4. 
มีสวนรวมกับ
ชุมชน 
รวมท้ังชุมชน
แหงการ
เรียนรูทาง

สมรรถนะ 
รองท่ี4.2สราง
เครือขายความ
รวมมือกับผูมีสวน
เก่ียวของสําหรับ
ครูผูสอน
ภาษาอังกฤษ 

1. สื่อสาร
วัฒนธรรมของ
ตนเอง (Local 
culture รวมท้ัง 
วิเคราะหความ
เหมือนและ
ความแตกตาง

1. มีการสราง
เครือขายความ
รวมมือกับผูมี
สวนเก่ียวของ
สําหรับครูผูสอน
ภาษาอังกฤษ
โดยผานเกณฑ

1.ผานการ
ประเมินช้ินงาน
โดยไดคะแนน
ไมต่ํากวารอยละ 
80 
2. นําเสนองาน
ผานเกณฑ

1. ความหมาย
และแนวคิด
เก่ียวกับ
วัฒนธรรม 
(Meanings of 
and concepts 
in culture) 

1. การอภิปราย
แลกเปลีย่น
เรียนรู 
2. การจัดการ
เรียนรูแบบเชิง
รุก (active 
learning) 

1. หนังสือ ตํารา 
และเอกสาร
ประกอบการ
สอน 
2. สื่อออนไลน
เชน ยูทูป แอป
พลิเคชันทาง

1. แบบประเมิน
การฝกทักษะ
เชิงปฏิบัติการ 
2. แบบประเมิน
การนําเสนองาน 
หรือการทํา 
Project โดยมี

1. การใหผล
สะทอนกลับเชิง
บวก 
2. การใหผูเรยีน
สะทอนการทํางาน
ของตนเอง 
3. การใหผูเรยีน 
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สมรรถนะ
หลัก 

สมรรถนะ 
รองและยอย 

(ถาม)ี 

คําอธิบาย 
สมรรถนะ 

รองหรือยอย 

ตัวบงชี้ของ
สมรรถนะหลัก 
และเกณฑการ

ผาน 

ตัวบงชี้ของ
สมรรถนะ 

รองหรือยอย 
และเกณฑการ

ผาน 
 

เนื้อหา 
(เขียนเปนขอ 

ๆ  
ประกอบดวย
หัวขอและ

คําอธิบายพอ
สังเขป) 

กระบวนการ
จดัการเรียนรู
เพ่ือใหเกิด
สมรรถนะ 

(รายละเอียด
ดานทาย
ตาราง)** 

สื่อและ/หรือ
แหลงเรียนรู 

วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

วิธีการสะทอนผล
กลับใหผูเรียน 
(ตามหลักการ
ประเมินผล 

สะทอนผลและ
พัฒนา) 

วิชาชีพครู
ภาษาอังกฤษ
และมี
สมรรถนะ
ภาษาอังกฤษ 
ระดับ B2 
(ตามกรอบ
มาตรฐาน 
CEFR) 

สมรรถนะ 
ยอยท่ี 4.2.1
วิเคราะห
สมรรถนะตนเอง
เพ่ือพัฒนาทักษะ 
ความสามารถของ
ตนเองในช้ันเรียน 
และในวิชาชีพ 
สมรรถนะ 
ยอยท่ี 4.2.2
รวมมือ สราง
เครือขายกับ
ผูปกครองและ
ชุมชน เพ่ือ
สนับสนุนการ
เรียนรูและพัฒนา
คุณลักษณะท่ีพึง
ประสงคของ
ผูเรยีน 
สมรรถนะ 
ยอยท่ี 4.2.3

ทางวัฒนธรรม
ในสังคมโลก  
การศึกษา
วัฒนธรรม
ทองถ่ิน ของตน
แลกเปลีย่น
ประสบการณ
ทางวัฒนธรรม 
2. สืบคน  
วิเคราะห และ
แสวงหาแนว
ทางแกไข
ปรากฏการณ
ความแตกตาง
ทางวัฒนธรรม  
 

การประเมินของ
การปฏิบัติและ
ช้ินงาน รอยละ
80ข้ึนไป 
 

ประเมินการ
นําเสนองานได
คะแนนไมต่ํา
รอยละ80ข้ึนไป 
 

2. ความ
แตกตางทาง
วัฒนธรรมใน
สังคมโลก 
(Cultural 
differences in 
the world 
society) 
3. ภาษาอังกฤษ
เพ่ือการ
แลกเปลีย่น
วัฒนธรรม 
(English for 
cultural 
exchange) 
4. การศึกษา
วัฒนธรรม
ทองถ่ิน ของตน
เพ่ือการเผยแพร
และแลกเปลีย่น
ประสบการณ

3. การสะทอน
คิด Reflection 
4. การให
สถานการณ
จําลอง 
5. การเรียนรู
โดยใช
กรณีศึกษาเปน
ฐาน (Case – 
based 
learning) 
6. การเรียนรู
โดยใชโครงงาน
เปนฐาน 
(Project – 
based 
learning) 
7. การเรียนรู
แบบใชชุมชน
เปนฐาน 
(Community 

การศึกษา 
3.PowerPoint 
4. สื่อจริง 
(Authentic 
material) 
5. สื่อเทคโนโลยี
ดิจิทัล 
6. สถานศึกษา 
7. ชุมชน 
 

เกณฑประเมินท่ี
ชัดเจน 
3. แบบประเมิน
การเรยีนรูของ
ตนเอง (Log 
Book) 
 

สะทอนการทํางาน
ชองเพ่ือนในช้ัน
เรียน 
4. เมื่อผูเรยีนไม
ผานเกณฑประเมิน
ครูผูสอนนําผลการ
สะทอนคิดของ
ผูเรยีน และการ
ใหผลสะทอนกลับ
และแนะนําวิธี
พัฒนา จากน้ันให
ผูเรยีนสอบใหม 
หรือทําช้ินงานใหม
จนกวาจะผาน
เกณฑ 
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สมรรถนะ
หลัก 

สมรรถนะ 
รองและยอย 

(ถาม)ี 

คําอธิบาย 
สมรรถนะ 

รองหรือยอย 

ตัวบงชี้ของ
สมรรถนะหลัก 
และเกณฑการ

ผาน 

ตัวบงชี้ของ
สมรรถนะ 

รองหรือยอย 
และเกณฑการ

ผาน 
 

เนื้อหา 
(เขียนเปนขอ 

ๆ  
ประกอบดวย
หัวขอและ

คําอธิบายพอ
สังเขป) 

กระบวนการ
จดัการเรียนรู
เพ่ือใหเกิด
สมรรถนะ 

(รายละเอียด
ดานทาย
ตาราง)** 

สื่อและ/หรือ
แหลงเรียนรู 

วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

วิธีการสะทอนผล
กลับใหผูเรียน 
(ตามหลักการ
ประเมินผล 

สะทอนผลและ
พัฒนา) 

เขาใจ วิเคราะห 
และเปรียบเทียบ
ความแตกตางทาง
วัฒนธรรมของ
สังคมโลกเพ่ือใช
ภาษาอังกฤษใน
การแลกเปลี่ยน
ประสบการณทาง
วิชาชีพไดอยาง
เหมาะสม 
สมรรถนะ 
ยอยท่ี 4.2.4สราง
ระบบและกลไก
การมีสวนรวมใน
กิจกรรมการ
พัฒนาวิชาชีพ 

ทางวัฒนธรรม 
(Cultural 
experience 
exchange) 
 

– based 
learning) 
8. การนําเสนอ
วัฒนธรรม
ทองถ่ินของ
ตนเองและ
สังคมโลก 
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วิชา ภาษาอังกฤษเพ่ือการทดสอบมาตรฐาน (English for Language Proficiency Tests)   
รหัส คําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 
1124203 ศึกษาเทคนิคการทําแบบทดสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษ เชน TOEFL IELTSและ TOEIC  และฝกทําแบบทดสอบเพ่ือให

มีสมรรถนะภาษาอังกฤษตามกรอบมาตรฐาน CEFR ระดับ B2 
Study various techniques needed for English proficiency tests, such as TOEFL, IELTS and TOEIC, do a 
variety of relevant tests to prepare learners for level B2in CEFR 

3 (2-2-5) 

 
สมรรถนะหลัก สมรรถนะ 

รองและยอย 
(ถาม)ี 

คําอธิบาย 
สมรรถนะ 

รองหรือยอย 

ตัวบงชี้ของ
สมรรถนะหลัก 
และเกณฑการ

ผาน 

ตัวบงชี้ของ
สมรรถนะ 

รองหรือยอย 
และเกณฑการ

ผาน 

เนื้อหา 
(เขียนเปนขอ 

ๆ  
ประกอบดวย
หัวขอและ

คําอธิบายพอ
สังเขป) 

กระบวนการ
จดัการเรียนรู
เพ่ือใหเกิด
สมรรถนะ 

(รายละเอียด
ดานทาย
ตาราง)** 

สื่อและ/หรือ
แหลงเรียนรู 

วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

วิธีการสะทอนผล
กลับใหผูเรียน 
(ตามหลักการ
ประเมินผล 

สะทอนผลและ
พัฒนา) 

สมรรถนะหลัก
ท่ี 4. 
มีสวนรวมกับ
ชุมชน รวมท้ัง
ชุมชนแหงการ
เรียนรูทาง
วิชาชีพครู
ภาษาอังกฤษ
และมีสมรรถนะ
ภาษาอังกฤษ 
ระดับ B2 
(ตามกรอบ
มาตรฐาน 

สมรรถนะ 
รองท่ี4.3มี
สมรรถนะ
ภาษาอังกฤษ
ตามกรอบ
มาตรฐาน CEFR 
ระดับ B2 
สมรรถนะ 
ยอยท่ี 4.3.1
ประเมินตนเอง
และพัฒนา
สมรรถนะทาง
ภาษาอังกฤษ

1. มีการ
ประเมินตนเอง
และพัฒนา
สมรรถนะทาง
ภาษาอังกฤษ
ตามกรอบ
มาตรฐาน CEFR 
ระดับ B2อยาง
เปนระบบและ
ตอเน่ืองผานการ
ฝกปฏิบัติ
แบบทดสอบ
มาตรฐานวัด

1. ผานการ
ทดสอบ
มาตรฐานวัด
ระดับ
ภาษาอังกฤษ
ตามกรอบ
มาตรฐาน CEFR 
ไดเทียบเทา
ระดับ B2 

1. นําเสนองาน
ผานเกณฑ
ประเมินการ
นําเสนองานได
คะแนนไมต่ํา 
2. มีคะแนน
สอบปฏิบัติการ
จัดการเรียนรูไม
ต่ํากวารอยละ 
80 
3.ผานการฝก
ปฏิบัติ
แบบทดสอบ

1. เทคนิคการ
ทําแบบสอบ
มาตรฐาน 
TOEFL IELTS 
และ TOEIC   
2. ฝกทําขอ
ทดสอบเพ่ือใหมี
สมรรถนะ
ภาษาอังกฤษ
ตามกรอบ
มาตรฐาน CEFR
ระดับ B2 

1. การอภิปราย
แลกเปลีย่น
เรียนรู 
2. การเรียนรู
แบบรวมมือ 
(Cooperative  
learning) 
3. การจัดการ
เรียนรูแบบเชิง
รุก (active 
learning) 
4. การสะทอน
คิด Reflection 

1. หนังสือ ตํารา 
และเอกสาร
ประกอบการ
สอน 
2. สื่อออนไลน
เชน ยูทูป แอป
พลิเคชันทาง
การศึกษา 
3.PowerPoint 
4. สื่อจริง 
(Authentic 
material) 
5. สื่อเทคโนโลยี

1. แบบประเมิน
การฝกทักษะ
เชิงปฏิบัติการ 
2. แบบประเมิน
การนําเสนองาน 
โดยมเีกณฑ
ประเมินท่ี
ชัดเจน 
3. แบบประเมิน
การเรยีนรูของ
ตนเอง (Log 
Book) 
 

1. การใหผล
สะทอนกลับเชิง
บวก 
2. การใหผูเรยีน
สะทอนการ
ทํางานของตนเอง 
3. การใหผูเรยีน 
สะทอนการ
ทํางานชองเพ่ือน
ในช้ันเรียน 
4. เมื่อผูเรยีนไม
ผานเกณฑ
ประเมินครผููสอน
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สมรรถนะหลัก สมรรถนะ 
รองและยอย 

(ถาม)ี 

คําอธิบาย 
สมรรถนะ 

รองหรือยอย 

ตัวบงชี้ของ
สมรรถนะหลัก 
และเกณฑการ

ผาน 

ตัวบงชี้ของ
สมรรถนะ 

รองหรือยอย 
และเกณฑการ

ผาน 

เนื้อหา 
(เขียนเปนขอ 

ๆ  
ประกอบดวย
หัวขอและ

คําอธิบายพอ
สังเขป) 

กระบวนการ
จดัการเรียนรู
เพ่ือใหเกิด
สมรรถนะ 

(รายละเอียด
ดานทาย
ตาราง)** 

สื่อและ/หรือ
แหลงเรียนรู 

วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

วิธีการสะทอนผล
กลับใหผูเรียน 
(ตามหลักการ
ประเมินผล 

สะทอนผลและ
พัฒนา) 

CEFR) ตามกรอบ
มาตรฐาน CEFR 
ระดับ B2อยาง
เปนระบบและ
ตอเน่ือง 
สมรรถนะ 
ยอยท่ี 4.3.2
ผานการฝก
ปฏิบัติ
แบบทดสอบ
มาตรฐานวัด
ระดับ
ภาษาอังกฤษ
จากแหลงเรยีนรู
ท่ีหลากหลาย
ดวยเทคโนโลยี
ดิจิทัล 

ระดับ
ภาษาอังกฤษ
จากแหลงเรยีนรู
ท่ีหลากหลาย
ดวยเทคโนโลยี
ดิจิทัล 

มาตรฐานวัด
ระดับ
ภาษาอังกฤษ
ตามกรอบ
มาตรฐาน CEFR
ไดเทียบเทา
ระดับ B2 

5. การเรียนรู
สถานการณเปน
ฐาน (Situation 
– based 
learning) 
6. การเรียนรู
แบบประสม
ประสาน 
(Blended  
learning) 
 
 

ดิจิทัล นําผลการสะทอน
คิดของผูเรยีน 
และการใหผล
สะทอนกลับและ
แนะนําวิธีพัฒนา 
จากน้ันใหผูเรียน
สอบใหม หรือทํา
ช้ินงานใหมจนกวา
จะผานเกณฑ 
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ความคาดหวังของผลลัพธการเรียนรูเม่ือส้ินปการศึกษาครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณ ี
 

ปท่ี รายละเอียด 
1 รูและเขาใจหลักความเปนครู จรรยาบรรณ และหลักจิตวิทยาสําหรับครู 

รูและเขาใจทักษะการฟง การพูด การอาน การเขียน ในวิชาภาษาอังกฤษ ตลอดจนหลักภาษาอังกฤษเบื้องตนได 
สามารถฝกปฏิบัติวิชาชีพในสถานศึกษาได 

2 รูและเขาใจ การบริหารการศึกษา การประกันคุณภาพ การวัดและการประเมินผล ตลอดจนนวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศทาง
การศึกษา 
รูและเขาใจพัฒนาการของภาษาอังกฤษ และ ภาษาศาสตร ตลอดจนการวิจารณวรรณกรรมอยางสรางสรรคได 
สามารถฝกปฏิบัติวิชาชีพในสถานศึกษาได 

3 รูและเขาใจการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู 
สามารถออกแบบการจัดการเรียนรูวิชาภาษาอังกฤษ ออกแบบผลิตสื่อการศึกษากลุมสาระการเรียนรูภาษาอังกฤษตลอดจนการวิจัย 
ในชั้นเรียนได 
สามารถฝกปฏิบัติวิชาชีพในสถานศึกษาได 

4 คิดวิเคราะห ประยุกตใชความรูทางภาษาอังกฤษเพ่ือทําโครงงานและสัมมนาทางภาษาอังกฤษไดอยางเหมาะสม 
สามารถปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ 
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หมวดท่ี 5 หลักเกณฑในการประเมินผลนักศึกษา 
 

1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ ในการใหระดับคะแนน (ผลการเรียน) 
การวัดผลและการสําเร็จการศึกษาเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี วาดวย 

การประเมินผลการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2549, ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
รําไพพรรณี วาดวย การประเมินผลการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี (ฉบับท่ี 2) 
พ.ศ. 2553, ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี วาดวย การประเมินผลการศึกษาระดับ
อนุปริญญาและปริญญาตรี (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2560 (ภาคผนวก ก) ใชระบบการใหคะแนนแบบมีคา
ระดับข้ัน และแบบไมมีคาระดับข้ัน 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 

  
 กรณีท่ีสอบตกในรายวิชาเลือก สามารถเปลี่ยนไปเลือกวิชาเลือกอ่ืนแทนได แตใหนับหนวย
กิตท่ีสอบตกและนํามาคิดคาระดับคะแนนเฉลี่ยดวย  สวนการประเมินรายวิชาท่ีเก่ียวกับการฝก
ประสบการณวิชาชีพ ถาไดระดับคะแนนตํ่ากวา “C”  ถือวา สอบตก ตองลงทะเบียนเรียนใหม 
ถาไดรับการประเมินต่ํากวา “C” เปนครั้งท่ีสองถือวาหมดสภาพการเปนนักศึกษา 
 
 1.2 ระบบไมมีคาระดับคะแนน กําหนดสัญลักษณการประเมินดังนี้ 

ระดับการประเมิน ความหมายของผลการศึกษา 
PD ผานดีเยี่ยม(Pass with Distinction 
P ผาน (Pass) 

NP ไมผาน (Not Pass) 
 

 ระบบในขอ 1.2  นี้  ใชสําหรับประเมินผลรายวิชาท่ีหลักสูตรบังคับใหเรียนเพ่ิมตาม 
ขอกําหนดเฉพาะ  และรายวิชาท่ีสภามหาวิทยาลัยกําหนดใหเรียนเพ่ิม  แตการลงทะเบียนตองเปนไป
ตามลําดับวิชาท่ีแตละหลักสูตรกําหนด  
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 รายวิชาท่ีเปนวิชาบังคับและไดผลประเมิน “F”  และ  “NP”นักศึกษาตองลงทะเบียนเรียน
ใหมจนกวาจะสอบได   
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 
 2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูขณะนักศึกษายังไมสําเร็จการศึกษา 
  2.1.1 การทวนสอบในระดับกระบวนวิชาใหเปนไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย 
  2.1.2 การทวนสอบในระดับหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
   1) ภาวะการไดงานทําของบัณฑิตทํางานตรงสาขา 
   2) การทวนสอบจากผูประกอบการ 
   3) การทวนสอบจากสถานศึกษาอ่ืน 
 2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูหลังจากนักศึกษาสําเร็จการศึกษา 
  2.2.1 ประเมินจากบัณฑิตท่ีจบ 
  2.2.2 ประเมินจากผูใชบัณฑิต 

 
3. เกณฑการสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 
    3.1 ตองลงทะเบียนเรียนหนวยกิตครบตามโครงสรางหลักสูตรท่ีกําหนดไวในเลมของสาขาวิชานี้     
    3.2 ตองไมมีภาระหนี้สินกับมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี   
 3.3 เปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี วาดวย การจัดการศึกษาระดับ    
ปริญญาตรี พ.ศ. 2562  
  หมวด 8 การสําเร็จหลักสูตรและการเสนอใหไดรับปริญญา 
  ขอ 49. ในภาคการศึกษาสุดทายท่ีนักศึกษาจะสําเร็จการศึกษา นักศึกษาจะตองยื่นคํารองขอ
สําเร็จการศึกษาท่ีกองบริการการศึกษา 
  ขอ 50. นักศึกษาภาคปกติท่ีสําเร็จการศึกษาตองมีคุณสมบัติครบถวน ดังนี้ 
     50.1 มีความประพฤติดีตามเกณฑท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 
    50.2 สอบไดรายวิชาตาง ๆ ครบตามหลักสูตรและเง่ือนไขของหลักสูตร 
    50.3 ไดคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา 2.00 
    50.4 ผานการประเมินการรวมกิจกรรมท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 
    50.5 ผานการทดสอบการประเมินความรูและทักษะพ้ืนฐานท่ีจําเปนตามท่ี
มหาวิทยาลัยกําหนด 
    50.6 มีเวลาเรียน สําหรับหลักสูตรปริญญาตรี (ตอเนื่อง) ไมต่ํากวา 4 ภาคการศึกษา
ปกติ สําหรับหลักสูตรปริญญาตรี 4 ป ไมต่ํากวา 6 ภาคการศึกษาปกติ สําหรับหลักสูตรปริญญาตรี 5 
ป ไมต่ํากวา 8 ภาคการศึกษาปกติ 
    50.7 มีสภานภาพนักศึกษา สําหรับหลักสูตรปริญญาตรี (ตอเนื่อง) ไมเกิน 8 ภาค
การศึกษาปกติ สําหรับหลักสูตรปริญญาตรี 4 ป ไมเกิน 16 ภาคการศึกษาปกติ สําหรับหลักสูตร
ปริญญาตรี 5 ป ไมเกิน 20 ภาคการศึกษาปกติ  
    ท้ังนี้ การสําเร็จการศึกษาใหเปนไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับปริญญาตรี ในสาขาวิชานั้น ๆ  
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  ขอ 52 นักศึกษาท่ีเรียนไดจํานวนหนวยกิตครบตามเกณฑท่ีกําหนดไวในหลักสูตร ไดคะแนน
เฉลี่ยสะสมไมตํ่ากวา 1.80 แตไมถึง 2.00 ใหเลือกเรียนรายวิชาเพ่ิมเติมเพ่ือปรับระดับคะแนนเฉลี่ย
สะสมใหถึง 2.00 จึงจะสําเร็จการศึกษา ท้ังนี้ตองอยูในระยะเวลาท่ีกําหนดตามขอ 50.7 และ 51.3 
  ขอ 53 นักศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ท่ีจะไดรับการเสนอใหไดรับเกียรตินิยม
จะตองเปนผูมีคุณสมบัติครบถวนตามเกณฑ ดังนี้  
    53.1 ผูท่ีจะไดรับเกียรตินิยมอันดับ 1 ตองสอบไดคาระดับคะแนนเฉลี่ยจากระดับ
อนุปริญญาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือประกาศนียบัตรอ่ืนใดท่ีเทียบเทาจากสถาบันเดิม   
ไมนอยกวา 3.60 และเรียนครบตามหลักสูตรไดคาระดับคะแนนเฉลี่ยจากการศึกษาในมหาวิทยาลัย
ราชภัฏรําไพพรรณี ไมนอยกวา 3.60 
             ผูท่ีจะไดรับเกียรตินิยมอันดับ 2 ตองสอบไดคาระดับคะแนนเฉลี่ยจากระดับ
อนุปริญญาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือประกาศนียบัตรอ่ืนใดท่ีเทียบเทาจากสถาบันเดิม  
ไมนอยกวา 3.25 และเรียนครบตามหลักสูตรไดคาระดับคะแนนเฉลี่ยจากการศึกษาในมหาวิทยาลัย
ราชภัฏรําไพพรรณี ไมนอยกวา 3.25 
            ท้ังนี้ นักศึกษาท่ีไดรับการเสนอใหไดรับเกียรตินิยมจะตองมีคุณสมบัติตามขอ 
53.2 และ 53.3 ดวย 
    53.2 สอบไดในรายวิชาใด ๆ ไมตํ่ากวา C ตามระบบคาระดับคะแนน หรือไมได NP 
ตามระบบไมมีคาระดับคะแนน 
    53.3 นักศึกษาภาคปกติ มีเวลาศึกษาไมเกิน 4 ภาคการศึกษาปกติสําหรับหลักสูตร
ปริญญาตรี (ตอเนื่อง) ไมเกิน 8 ภาคการศึกษาปกติสําหรับหลักสูตร 4 ป และมีเวลาศึกษาไมเกิน 10 
ภาคการศึกษาปกติสําหรับหลักสูตร 5 ป  
            นักศึกษาภาคพิเศษ มีเวลาศึกษาไมเกิน 8 ภาคการศึกษาสําหรับหลักสูตร
ปรญิญาตรี (ตอเนื่อง) และไมเกิน 14 ภาคการศึกษาสําหรับหลักสูตร 4 ป    
 3.4 เปนไปตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี เรื่อง เกณฑมาตรฐานการตัดคะแนน
ความประพฤตินักศึกษากระทําผิดกรณีตาง ๆ พ.ศ. 2550 
  ขอ 6 นักศึกษาท่ีถูกตัดคะแนนความประพฤติตามประกาศนี้ มีสิทธิอุธรณไดตามขอบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี วาดวย วินัยนักศึกษา พ.ศ. 2548 โดยอนุโลมและสามารถทํา
กิจกรรมบําเพ็ญประโยชนเพ่ือปรับปรุงคะแนนความประพฤติตามประกาศของมหาวิทยาลัยได โดย
ยื่นเรือ่งขอปรับปรุงคะแนนความประพฤติท่ีกองพัฒนานักศีกษา 
  ท้ังนี้ นักศึกษาผูมีสิทธิ์ยื่นคํารองขอจบการศึกษาตองมีคะแนนความประพฤติครบ 100 
คะแนน 
  



มคอ.2  มรรพ. 
  

หลักสตูรครุศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (4 ป) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562                  หนา 376 

หมวดท่ี 6 การเนนพัฒนาอาจารยใหเกิดการสอนแบบเนนสมรรถนะ  
1. การเตรียมการสําหรับอาจารยใหม 

1.1 กําหนดใหอาจารยใหมเขาโครงการปฐมนิเทศสัมมนาอาจารยใหมของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
รําไพพรรณี และโครงการพัฒนาอาจารยของคณะครุศาสตร 

1.2 การจัดใหมีอาจารยพ่ีเลี้ยงทําหนาท่ีใหคําแนะนําและเปนท่ีปรึกษาในดานการจัดการเรียนการ
สอน 

1.3 การกําหนดใหอาจารยใหมเขารวมสังเกตการสอนของอาจารยในหลักสูตร 
 

2.  การพัฒนาความรูและทักษะใหแกคณาจารย 
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 

2.1.1 กําหนดใหอาจารยตองเขารับการอบรมเพ่ือพัฒนาอาจารยในหัวขอตางๆ ท่ีเก่ียวของ
กับการจดัการเรียนการสอนการวัดและประเมินผล การวิจัย และการผลิตผลงานทางวิชาการ 

     2.1.2 ศึกษาดูงานท้ังในประเทศและตางประเทศเก่ียวกับการจัดการเรียนการสอน การวัด
และการประเมินผล การวิจัยและการผลิตผลงานทางวิชาการ 

2.1.3 สงเสริมหรือสรางโอกาสใหอาจารยมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณดานการจัด 
การเรียนการสอนการวัดและการประเมินผล การวิจัย และการผลิตผลงานทางวิชาการระหวาง
อาจารยในหลักสูตร 

2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพดานอ่ืนๆ 
         2.2.1 พัฒนาอาจารยดานวิชาการและวิชาชีพและตําแหนงทางวิชาการ ไดแก ดาน 
การสอนการวิจัย การบริการวิชาการการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและการทําผลงานเพื่อกําหนด
ตําแหนงทางวิชาการ 

2.2.2 สงเสริมใหอาจารยเขารวมการอบรมการประชุมสัมมนา และดูงานทางวิชาการ
และวิชาชีพในสถานศึกษาหรือองคกรตางๆท่ีเก่ียวของท้ังในประเทศ และตางประเทศ 

2.2.3 สงเสริมใหอาจารยผลิตและการนําเสนอผลงานทางวิชาการในรูปแบบตางๆ ในการ
ประชุมวิชาการท้ังในประเทศและตางประเทศ 
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หมวดท่ี 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 
 

1. การกํากับมาตรฐาน 
 การบริหารหลักสูตร และการกํากับมาตรฐานของหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ (5 ป) เปนไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. 2558 และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552 และ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตรและสาขาศึกษาศาสตร (หลักสูตรหาป) โดยมีคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตร ทําหนาท่ีบริหารจัดการหลักสูตรในภาพรวมซ่ึงมีการดําเนินงานดังนี้ 
 
 

เปาหมาย การดําเนินการ เกณฑการประเมินผล 
1. ยกระดับมาตรฐานคุณภาพ
หลักสูตรและพัฒนาหลักสูตรให
กาวทันกระแสความ
เปลี่ยนแปลงโดยมีบุคลากร
ผูสอนท่ีเปนผูนําดานการพัฒนา 
องคความรูและสามารถผลิต
บุคลากรท่ีมีความรูทักษะ  
ท่ีตรงตอความตองการของ
สถานศึกษา 
 

1. จัดหลักสูตรใหมีความ
สอดคลองกับมาตรฐานวิชาชีพครู
ตามท่ีคุรุสภากําหนด 
2. ปรับปรุงหลักสูตรใหทันสมัย
โดยมีการพิจารณาปรับปรุง
หลักสูตรทุกๆ 4 ป 
3. กําหนดใหอาจารยผูสอน 
มีคุณวุฒิไมต่ํากวาปริญญาโท 
ในสาขาทางการศึกษาหรือสาขา
อ่ืนท่ีเก่ียวของ 
4. สงเสริมอาจารยประจํา
หลักสูตร ใหไปศึกษาดูงาน    
ในหลักสูตรหรือวิชาการ 
ท่ีเก่ียวของท้ังในประเทศและ
ตางประเทศ 
5. สํารวจความตองการ
ความรู ทักษะของนักศึกษา 
เพ่ือนํามาพัฒนาหลักสูตร 
6. สํารวจความพึงพอใจบัณฑิต
จากผูใชบัณฑิต 

1. หลักสูตรท่ีสามารถอางอิงได
กับมาตรฐานท่ีคุรุสภากําหนด 
ความทันสมัยและมีการปรับปรุง 
สมํ่าเสมอ 
2. มีการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร 
อยางนอย 1 ครั้ง ใน 5 ป   
3. มีจํานวนอาจารยผูสอนมี
คุณวุฒิไมต่ํากวาปริญญาโท 
ในสาขาทางการศึกษาหรือสาขา
อ่ืนท่ีเก่ียวของรอยละ 90 

4. อาจารยประจําหลักสูตร
ศึกษาดูงานเพ่ือการพัฒนา
หลักสูตรหรือวิชาการท่ีเก่ียวของ
อยางนอย 1 ครั้ง ใน 2 ป 
5. มีการนําผลการประเมินผล
การสํารวจความตองการความรู
ทักษะของบัณฑิตมาปรับปรุง
หลักสูตร 
6. มีการนาํผลการประเมิน
ความพึงพอใจบัณฑิตจากผูใช
บัณฑิตมาปรับปรุงหลักสูตร 

2. สงเสริมการเรียนรูการสอน
เชิงรุกกระตุนใหเกิดความใฝรู 
เสริมสรางการคิดวิเคราะห  

1. จัดการเรียนการสอนโดยเนน
ผูเรียนเปนสําคัญ 
2. จัดการเรียนการสอนโดยเนน

1. มีแผนการสอนและสื่อการ
สอนโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ 
2. มีจํานวนวิชาเรียนท่ีมีภาค    
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เปาหมาย การดําเนินการ เกณฑการประเมินผล 
เนนประสบการณจริง เพ่ือการ
แกไขปญหาและพัฒนา      
การเรียนการสอน 

ภาคปฏิบัติ มีแนวทางการ
เรียนรูหรือกิจกรรมประจําวชิา
ใหนักศึกษาเรียนรูประสบการณ
การทํางานในสาขาวิชาชีพครู 

ปฏิบัติวิชาชีพครู มากกวา 1
รายวิชา 
 
 

3. ประเมินมาตรฐานของ
หลักสูตรอยางสมํ่าเสมอ 
 

1. ประเมินหลักสูตรโดย
คณะกรรมการผูทรงคุณวุฒท้ัิง
ภายใน และภายนอก 
2. จัดทําฐานขอมูลของนักศึกษา
อาจารย อุปกรณเครื่องมือวิจัย 
งบประมาณความรวมมือกับ
หนวยงานตางๆท่ีเก่ียวของ
ผลงานทางวิชาการทุกภาค
การศึกษาเพ่ือเปนขอมูลในการ
ประเมินของคณะกรรมการ 
3. ประเมินความพึงพอใจของ
หลักสูตรและการเรียนการสอน
โดยนักศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษา 
 

1. มีรายงานผลการประเมิน
หลักสูตรโดยคณะกรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิท้ังภายใน และ
ภายนอกทุกๆ 4 ป   
2. มีฐานขอมูลของนักศึกษา
อาจารย อุปกรณเครื่องมือ วิจัย 
งบประมาณความรวมมือกับ
หนวยงานตางๆ ท่ีเก่ียวของ   
ผลงานทางวิชาการทุกภาค
การศึกษา 
3. มีการนําผลการประเมินความ
พึงพอใจของหลักสูตรและการ
เรียนการสอนของนักศึกษา
นํามาปรับปรุงหลักสูตร 

 
2. บัณฑิต 
 หลักสูตรมีการติดตามคุณภาพของบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานระดับอุดมศึกษาแหงชาติ จากการ 
สํารวจความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตเปนประจําทุกป โดยความรวมมือของหลักสูตร คณะ และ 
มหาวิทยาลัย หลักสูตรไดประมวลผล จากนั้นจึงแจงผลสํารวจตอคณะกรรมการบริหารหลักสูตรได 
รับทราบรวมท้ังมีการติดตามภาวะการมีงานทําของบัณฑิตเพ่ือใชเปนขอมูลสําหรับการปรับปรุงพัฒนา
หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน อีกท้ังยังแสดงถึงความตองการของตลาดแรงงานและสังคมท่ีมี
ตอคุณภาพของบัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษาในหลักสูตร เพ่ือนําไปสูการวางแผนการรับนักศึกษา 
 
3.นักศึกษา 
 หลักสูตรใหความสําคัญกับการรับนักศึกษาเพ่ือเขาศึกษาในหลักสูตร การสงเสริมพัฒนานักศึกษา 
และผลลัพธท่ีเกิดข้ึนกับนักศึกษา โดยกําหนดใหมีการดําเนินการ ดังนี้ 
 3.1 หลักสูตรกําหนดคุณสมบัติการรับเขาของนักศึกษา แจงตอมหาวิทยาลัยเพ่ือดําเนินการรับ 
และคัดเลือกนักศึกษาท่ีผานเกณฑจากคะแนนการสอบคัดเลือก และการสอบสัมภาษณเขาศึกษาตอ
ของมหาวิทยาลัย เพ่ือแสดงความพรอมในดานวิชาการ ทักษะ บุคลิกภาพ และทัศนคติตอวิชาชีพคร ู
 3.2 หลักสูตรสงเสริมการพัฒนานักศึกษา ดังนี้ 
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  3.2.1 กําหนดใหมีการจัดกิจกรรมสงเสริมการเรียนรูและพัฒนาศักยภาพใหกับนักศึกษา โดย
มุงเนนทักษะท่ีจําเปนสําหรับการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 

3.2.2 การใหคําปรึกษาดานวิชาการและอ่ืนๆ แกนักศึกษา 
คณะมีการแตงต้ังอาจารยท่ีปรึกษาทางวิชาการใหแกนักศึกษาทุกคนโดยนักศึกษาท่ีมีปญหาในการ
เรียนสามารถปรึกษากับอาจารยท่ีปรึกษาทางวิชาการไดโดยอาจารยของคณะทุกคนจะตองทําหนาท่ี
อาจารยท่ีปรึกษาทางวิชาการใหแกนักศึกษาและทุกคนตองกําหนดชั่วโมงใหคําปรึกษา 
(Office Hours)  เพ่ือใหนักศึกษาเขาปรึกษาไดนอกจากนี้ตองมีท่ีปรึกษากิจกรรมเพ่ือใหคําปรึกษา
แนะนําในการจัดทํากิจกรรมแกนักศึกษา 
 3.3 หลักสูตรมีการเก็บรวบรวมขอมูลท่ีแสดงถึงผลลัพธท่ีเกิดข้ึนกับนักศึกษาในดานอัตราการคงอยู 
อัตราการสําเร็จการศึกษา และความพึงพอใจท่ีมีตอหลักสูตร เพ่ือนําไปใชประกอบการพิจารณาใน
การปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร 
 
4. อาจารย 
 หลักสูตรมีระบบและกลไกการบริหารพัฒนาอาจารย ติดตามและดูแลคุณภาพของอาจารย
ตลอดจนวิเคราะหผลท่ีเกิดกับอาจารย เพ่ือใชเปนแนวทางในการบริหารและพัฒนาอาจารยใหมี
คุณภาพเปนไปตามเกณฑมาตรฐานของหลักสูตร โดยกําหนดใหมีการดําเนินการ ดังนี้ 
 4.1 การรับอาจารยใหม 
 4.1.1 มีการคัดเลือกอาจารยใหมตามระเบียบและหลักเกณฑของมหาวิทยาลัย โดยคณาจารย
ใหมจะตองมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโทข้ึนไป ในสาขาการศึกษาหรือสาขาวิชาท่ีเก่ียวของ 

4.1.2 มีการปฐมนิเทศอาจารยใหม 
  4.1.3 มีการฝกอบรมคณาจารยใหมดานการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญกล
ยุทธการสอนและการประเมินผล 
 4.2 การมีสวนรวมของคณาจารยในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตรคณาจารย
ผูรับผิดชอบหลักสูตรและผูสอนจะตองประชุมรวมกันในการวางแผนจัดการเรียนการสอนประเมินผล
และใหความเห็นชอบการประเมินผลทุกรายวิชาเก็บรวบรวมขอมูลเพ่ือเตรียมไวสําหรับการปรับปรุง
หลักสูตรตลอดจนปรึกษาหารือแนวทางท่ีจะทําใหบรรลุเปาหมายตามหลักสูตรและไดบัณฑิตเปนไป
ตามคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค 
 4.3 การแตงตั้งคณาจารยพิเศษ 
  4.3.1 การจัดจางอาจารยพิเศษใหทําไดเฉพาะหัวขอเรื่องท่ีตองการความเชี่ยวชาญพิเศษ 
หรือกรณีขาดแคลนอาจารย 
  4.3.2 การพิจารณาจะตองผานการกลั่นกรองของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและ 
ตองเสนอประวัติและผลงานท่ีตรงกับหัวขอวิชาท่ีจะใหสอน 
  4.3.3 คณะกรรมการประจําหลักสูตรเปนผูเสนอความตองการในการจางและเสาะหา 
ผูมีคุณสมบัติตรงความตองการเสนอตอคณะกรรมการประจําหลักสูตร 
  4.3.4 การจัดจางอาจารยพิเศษตองวางแผนลวงหนาเปนรายภาคการศึกษาเปนอยางนอย 
   4.3.5 จัดใหมีการประเมินการสอนของอาจารยพิเศษทุกครั้งท่ีมีการสอน 



มคอ.2  มรรพ. 
  

หลักสตูรครุศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (4 ป) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562                  หนา 380 

 4.4 หลักสูตรมีการเก็บรวบรวมขอมูลท่ีเก่ียวของกับศักยภาพอาจารยประจําหลักสูตร เพ่ือหา 
แนวทางในการสงเสริมตามความตองการการไดรับการพัฒนา อีกท้ังสงเสริมใหอาจารยประจํา 
หลักสูตรมีการพัฒนาคุณวุฒิและตําแหนงทางวิชาการ ในสาขาวิชาภาษาอังกฤษ หรือสาขาวิชาท่ี 
เก่ียวของ โดยมีการประเมินผลการปฏิบัติราชการและนําผลการประเมินมาประกอบการพิจารณา 
ปรับปรุงแผนการพัฒนาอาจารย 
 
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน 
 หลักสูตรไดมีการดําเนินงานเพ่ือควบคุมกํากับการบริหารจัดการหลักสูตร การเรียนการสอน และ 
การประเมินผูเรียน ดังนี ้

5.1 หลักสูตรกําหนดใหมีกระบวนการออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตรตามระบบ
และกลไกพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร โดยมีการสํารวจขอมูลจากอาจารย นักศึกษา ผูใชบัณฑิต รวมถึง   
ผูมีสวนไดสวนเสียในการออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตร มีการศึกษาขอมูลเรื่อง 
เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แหงชาติ พ.ศ. 2552 และมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตรและสาขาศึกษาศาสตร 
(หลักสูตรหาป) และขอมูลเทียบเคียงจากหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน ๆ มาใชในการพัฒนา/
ปรับปรุงหลักสูตรให ทันสมัยตามความกาวหนาในศาสตร สอดคลองกับความตองการของ
ตลาดแรงงานและสังคม เพ่ือใหนักศึกษามีความรูความสามารถ มีความเขาใจในภาษาอังกฤษอยาง
ลึกซ้ึง อันจะเปนกลไกหนึ่งในการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรูแกผูเรียนอยางมีคุณภาพ และ
สอดคลองกับสภาพความเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมในปจจุบัน 

5.2 หลักสูตรมีกระบวนการพิจารณากําหนดอาจารยผูสอน และการจําแนกรายวิชาสําหรับ
อาจารยผูสอน โดยพิจารณาจากประสบการณ ความรู ความสามารถ ความชํานาญในแตละรายวิชา 
และภาระการสอนข้ันต่ําของแตละคน 

5.3 หลักสูตรกําหนดใหมีกระบวนการการกํากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดทําแผนการเรียนรู 
(มคอ.3, มคอ.4) และการจัดการเรียนการสอน ตามระบบและกลไกการกํากับ ติดตาม และตรวจสอบ
การจัดทําแผนการเรียนรู (มคอ.3, มคอ.4)และการจัดการเรียนการสอน รวมท้ังกําหนดใหมีการ
จัดการเรียนการสอนท่ีมีการบูรณาการกับการวิจัย การบริการวิชาการทางสังคม และการทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม 

5.4 หลักสูตรกําหนดใหมีกระบวนการการประเมินผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ โดยเชื่อมโยงกับกระบวนการการกํากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดทํา
แผนการเรียนรู (มคอ.3, มคอ.4)และการจัดการเรียนการสอน และกระบวนการการกํากับ ติดตาม 
และตรวจสอบการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรม โดยพิจารณากําหนดกรอบการกํากับ ติดตาม 
และตรวจสอบรูปแบบการประเมินผลการเรียนรูวาสามารถสะทอนผลการเรียนรูของผูเรียนไดอยาง
เหมาะสมหรือไม 

5.5 หลักสูตรกําหนดใหมีกระบวนการการกํากับการรายงานผลการจัดการเรียนการสอนและ
รายงานผลการดําเนินงานหลักสูตร (มคอ.5, มคอ.6, มคอ.7) เพ่ือนําผลการประเมินมาใชในการ
ปรับปรุง/พัฒนาการจัดการเรียนการสอนและพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร 
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5.6 หลักสูตรกําหนดใหมีการประเมินผลการดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ โดยมีการ
ประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ผลการดําเนินงานท่ีกําหนดไวในหลักสตูรทุกปการศึกษา 

 
6. ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู 
 หลักสูตรมีกระบวนการดําเนินงานเพ่ือจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรูและการทําวิจัย โดยการมีสวน
รวมของคณะกรรมบริหารหลักสูตร อาจารยประจําหลักสูตร เพ่ือใหมีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู ท่ี
เพียงพอและตอบสนองตอการใชงาน รวมท้ังมีการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย
ตอสิ่งสนับสนุนการเรียนรู เพ่ือนําผลมาใชในการพิจารณาจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรูใหเปนไปตาม
ความตองการของนักศึกษาและอาจารยดังรายการตอไปนี ้
 6.1 เอกสารและตําราท่ีเก่ียวของกับการศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษท่ีสํานักวิทยบริการและ
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ดังนี ้
 
 

ลําดับท่ี รายช่ือหนังสือ จํานวน 
ท่ีมีอยู 

หมายเหตุ 

1 Language and culture: Introduction to language study 1 เลม  
2 Historical linguistics 1 เลม  
3 The Study of Second Language Acquisition   1 เลม  
4 Context and Culture in Language Teaching 1 เลม  
5 Phonetics 1 เลม  
6 Fundamental Considerations in Language Testing 1 เลม  
7 Understanding Second Language Acquisition  1 เลม  
8 Second Language Acquisition 1 เลม  
9 The Principle of Langauge Study 1 เลม  
10 A Cognitive Approach to Language Learning 1 เลม  
11 Practical in English Usage 1 เลม  
12 English Grammar in Use 1 เลม  
13 Advanced Grammar in Use 1 เลม  
14 English Vocabulary in Use 1 เลม  
15 Essential Grammar in Use 1 เลม  
16 ศาสตรการสอน 1 เลม  
17 สอนสรางสรรค เรียนสนุกยุค 4.0 1 เลม  
18 การสอนแบบการเรียนรูแบบรวมมือตามแนวคิดทฤษฎีการสราง

ความรู 
1 เลม  

19 หลักการสอน 1 เลม  
20 ทฤษฎีและการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู 1 เลม  
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ลําดับท่ี รายช่ือหนังสือ จํานวน 
ท่ีมีอยู 

หมายเหตุ 

21 การพัฒนาหลักสูตร 1 เลม  
22 ระเบียบวิจัยทางหลักสูตรและการสอน 1 เลม  
23 การเรียนรูเชิงรุกแบบรวมพลัง กับ PLC เพ่ือการพัฒนา 1 เลม  
24 การผลิตและการใชสื่ออยางเปนระบบเพ่ือการเรียนรูในศตวรรษท่ี 

21 
1 เลม  

25 การบริหารการศึกษา: หลักการและทฤษฎี 1 เลม  
26 จิตวิทยาการเรียนรู 1 เลม  
27 จิตวิทยาการเรียนการสอน 1 เลม  
28 A fundamental Concepts of Language Teaching 1 เลม  
29 Practical English in Use 1 เลม  
30 Defining Issues in English Language Teaching 1 เลม  
31 Sociolinguistics 1 เลม  
32 Language Testing 1 เลม  
33 Techniques and Principles in Language Teaching 1 เลม  
34 Language & Learning: An Introduction for Teaching  1 เลม  
35 การสอนกระบวณการคิด 1 เลม  
36 กระบวณการสรางความรูของครู  1 เลม  
37 ระเบียบวิธีวิจัย 1 เลม  
38 การวิจัยทางการศึกษา: หลักและวิธีการสําหรับงานวิจัย 1 เลม  
39 การทําวิจัยในชั้นเรียน 1 เลม  
40 การออกแบบการวิจัย 1 เลม  
41 การวิจัยและการวิเคราะหขอมูลทางสถิติดวย SPSS 1 เลม  
42 การวิจัยเชิงคุณภาพ 1 เลม  

 
6.2 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพ่ิมเติม 

เปาหมาย การดําเนินการ เกณฑการประเมินผล 
การจดัสรรทรัพยากร 1. อาคารสถานท่ีสําหรับการเรียนการ

สอน 
2. สื่อคอมพิวเตอรสําหรับการเรียนการ
สอน 
3. สื่อการเรียนการสอน 
  
  

1. มีปริมาณและคุณภาพเหมาะสมกับการ
เรียนการสอนและจํานวนนักศึกษา 
2. มีปริมาณและคุณภาพเหมาะสมกับการ
เรียนการสอนและจํานวนนักศึกษา 
3. มีจํานวนเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร 
คอมพิวเตอร เครื่องถายทอดภาพ 3 มิติ 
และกระดานอัจฉริยะ และคอมพิวเตอร
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เปาหมาย การดําเนินการ เกณฑการประเมินผล 
  
  
4. หนังสือหองสมุด 
5. การสืบคนผานฐานขอมูลโดยมีสํานัก
วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ใหบริการยืม-คืนหนังสือ ตํารา และ
เอกสารทางวิชาการดานการศึกษา
รวมถึงฐานขอมูลท่ีจะใหสืบคน 
6. โรงเรียนสําหรับการฝกประสบการณ
วิชาชีพ 
 
7. จัดใหมีหองประจําหลักสูตร 
8. จัดใหมีหองสมุดคณะ/พ้ืนท่ีในการ
ใหบริการหนังสือวารสารเก่ียวกับสาขา 
9. จัดพ้ืนท่ีสงเสริมกิจกรรมการเรียนรู 
เชน เว็บไซต บอรดประชาสัมพันธมุม
แลกเปลี่ยนเรียนรูทางวิชาการการให
คําปรึกษา 
10. จัดสรรคอมพิวเตอรอินเทอรเน็ต 
และระบบอินเทอรเน็ตไรสายเพ่ือ
สนับสนนุการเรียนการสอน   

พกพา (Tablet) เพียงพอตอจํานวน
หองเรียนและนักศึกษา 
4. มีจํานวนเพียงพอกับจํานวนนักศึกษา 
5. มีการสืบคนผานฐานขอมูลโดยมีสํานัก
วิทยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ
ใหบริการยืม-คืนหนังสือ ตํารา และเอกสาร
ทางวิชาการดานการศึกษารวมถึงฐานขอมูล
ท่ีจะใหสืบคน 
6. มีโรงเรียนสําหรับการฝกประสบการณ
วิชาชีพอยางนอย 1 โรงเรียน และโรงเรียน
ในเครือขายเพียงพอตามจํานวนนักศึกษา 
7. มีหองประจําหลักสูตร 
8. มีหองสมุดคณะ/พ้ืนท่ีในการใหบริการ
หนังสือวารสารเก่ียวกับสาขา 
9. มีพ้ืนท่ีสงเสริมกิจกรรมการเรียนรู เชน
เว็บไซต  บอรดประชาสัมพันธ มุม
แลกเปลี่ยนเรียนรูทางวิชาการ การให
คําปรึกษา 
10. มีการจัดสรรคอมพิวเตอรอินเทอรเน็ต 
และระบบอินเทอรเน็ตไรสายเพ่ือสนับสนุน
การเรียนการสอนเพียงพอตามจํานวน
นักศึกษา 

  
 6.3 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร 

จัดสรรทรัพยากรใหเพียงพอตอการเรียนการสอนเพ่ือสงเสริมประสิทธิภาพในการเรียนการสอน
ดังนี ้

 
เปาหมาย การดําเนินการ การประเมินผล 

จัดสรรทรัพยากรเพ่ือสนับสนุน
การเรียนการสอนและกิจกรรม
การ เ รี ยนรู ใ ห เ พี ย งพอ โดย มี
หองเรียน หองปฏิบั ติการของ
บุ ค ล า ก ร  พ้ื น ท่ี ใ น ก า ร ใ ห
คําปรึกษาหองสมุดคณะ/พ้ืนท่ีใน
ก า ร ให บ ริ ก า รหนั ง สื อ ตํ า ร า

1. จัดใหมีหองประจําสาขา 
2. จัดใหมีหองสมุดคณะ/พ้ืนท่ี ในการ
ใหบริการหนังสือ วารสารเก่ียวกับ
สาขา 
3. จัดพ้ืนท่ีสงเสริมกิจกรรม การ
เรียนรู เชนบอรดประชาสัมพันธ
เว็บไซตมุมแลกเปลี่ยนเรียนรูทาง

1. มีหองประจําสาขา 
2. มีหองสมุดคณะ/พ้ืนท่ีในการ
ใหบริการหนังสือวารสาร
เก่ียวกับสาขา 
3. มีพ้ืนท่ีสงเสริมกิจกรรมการ
เรียนรู เชนบอรดประชาสัมพันธ
เว็บไซตมุมแลกเปลี่ยนเรียนรู 
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เปาหมาย การดําเนินการ การประเมินผล 
เฉพาะท่ีเก่ียวของกับสาขาวิชามี
เทคโนโลยีสื่อการเรียนการสอน
เพ่ือกระตุนการใฝรู 

วิชาการ การใหคําปรึกษา 
4. จัดสรรเทคโนโลยีเพ่ือการ
สนับสนุนการเรียนการสอน เชน
คอมพิวเตอรอินเทอรเน็ต 
สื่อดิจิทัล 

ทางวิชาการ การใหคําปรึกษา 
4. มีเทคโนโลยีเพ่ือการ
สนับสนุนการเรียนการสอน 
เชนคอมพิวเตอร อินเทอรเน็ต   
สื่อดิจิทัล 

 
7.  ตัวบงช้ีผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators) 

ผลการดําเนินการบรรลุตามเปาหมายตัวบงชี้ท้ังหมดอยูในเกณฑดีตอเนื่อง 2 ปการศึกษาเพ่ือ
ติดตามการดําเนินการตาม TQF ตอไป ท้ังนี้เกณฑการประเมินผาน คือ มีการดําเนินงานตามขอ 1–5 
และอยางนอยรอยละ 80 ของตัวบงชี้ผลการดําเนินงานท่ีระบุไวในแตละป 

 
 ตัวบงช้ีผลการดําเนินงาน ปท่ี  

1 
ปท่ี  
2 

ปท่ี  
3 

ปท่ี  
4 

ปท่ี  
5 

(1) คณาจารยประจําหลักสูตรอยางนอยรอยละ 80 มีสวน
รวมในการประชุมเพ่ือวางแผน ติดตาม และทบทวนการ
ดําเนินงานหลักสูตร 

X X X X X 

(2) มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ท่ีสอดคลอง
กับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติหรือมาตรฐานคุณวุฒิ
สาขา (ถามี) 

X X X X X 

(3) มีรายละเ อียดของรายวิชา  และรายละเ อียดของ
ประสบการณภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ มคอ.3 และ 
มคอ.4 อย า งนอยกอนการเปดสอนในแตละภาค
การศึกษาใหครบทุกวิชา 

X X X X X 

(4) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา และรายงาน
ผลการดําเนินการของประสบการณภาคสนาม (ถามี) 
ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุด
ภาคการศึกษาท่ีเปดสอนใหครบทุกรายวิชา 

X X X X X 

(5) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร ตามแบบ 
มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปการศึกษา 

X X X X X 

(6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนิสิต/นักศึกษาตาม
มาตรฐานผลการเรียนรูท่ีกําหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 
(ถามี) อยางนอยรอยละ 25 ของรายวิชาท่ีเปดสอนในแต
ละปการศึกษา 

X X X X X 

(7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ
การสอนหรือการประเมินผลการเรียนรู  จากผลการ

 X X X X 
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 ตัวบงช้ีผลการดําเนินงาน ปท่ี  
1 

ปท่ี  
2 

ปท่ี  
3 

ปท่ี  
4 

ปท่ี  
5 

ประเมินการดําเนินงานท่ีรายงานใน มคอ.7 ปท่ีแลว 
(8) คณาจารยใหม (ถามี) ทุกคน ไดรับการปฐมนิเทศ อบรม

หรือคําแนะนําดานศาสตรวิชาครูและวิทยาการการ
จัดการเรียนรู 

X X X X X 

(9) คณาจารยประจําทุกคนไดรับการพัฒนาทางวิชาการ 
และ/หรือวิชาชีพ อยางนอยปละหนึ่งครั้ง 

X X X X X 

(10) จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถามี) ไดรับ
การพัฒนาวิชาการ และหรือวิชาชีพ ไมนอยกวารอยละ 
50 ตอป 

X X X X X 

(11) ระดับความพึงพอใจของนิสิต/นักศึกษาปสุดทาย/บัณฑิต
ใหมท่ีมีตอคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไมนอยกวา 3.5 จาก
คะแนนเต็ม 5.0 

   X X 

(12) ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตท่ีมีตอบัณฑิตใหม
เฉลี่ยไมนอยกวา 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

    X 

(13) นิสิต/นักศึกษาไดรับเขารวมกิจกรรมสงเสริมความเปนครู
ครบถวนทุกกิจกรรมท่ีกําหนดและเปนประจําทุกป 

X X X X X 

(14) มีการจัดประสบการณบูรณาการการเรียนรู กับการ
ปฏิบัติงานวิชาชีพครูในสถานศึกษาเปนประจําทุกป
การศึกษา 

X X X X X 

(15) นิสิต/นักศึกษา ผานเกณฑรอยละ 30 จากการทดสอบ
ความรูและทักษะภาษาอังกฤษ โดยใชแบบทดสอบ 
RBRU-EPT และสอบไดคะแนนไมนอยกวา 50 คะแนน 
โดยเทียบเคียงกับ CEFR ระดับ B1 หรือ นิสิต/นักศึกษา
สามารถนําผลคะแนนการสอบวัดความสามารถดาน
ภาษาอังกฤษจากการทดสอบวัดความสามารถดาน
ภาษาอังกฤษท่ีสามารถเทียบเคียงผลการสอบกับระดับ
ความสามารถตามกรอบมาตรฐาน CEFR ไดมายื่น โดยมี
เง่ือนไข ดังนี ้
1. TOEFL ITP คะแนน 347-393 
2. Computer Based TOEFL คะแนน 63-90 
3. Internet Based TOFEL คะแนน 19-29 
4. IELTS คะแนน 2-2.5 
5. TOEIC คะแนน 255-400 
6. Cambridge Placement test คะแนน 40-59 

X X X X X 
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 ตัวบงช้ีผลการดําเนินงาน ปท่ี  
1 

ปท่ี  
2 

ปท่ี  
3 

ปท่ี  
4 

ปท่ี  
5 

7. CU-TEP คะแนน 35-69 
8. TU-GET คะแนน 400 
หรือนิสิต/นักศึกษานําผลการเรียนในรายวิชาศึกษาท่ัวไป 
(ภาษาอังกฤษ) จํานวน 3 รายวิชามายื่น โดยมีผลการ
เรียนระดับ B ข้ึนไป จํานวนไมนอยกวา 2 รายวิชา 

 รวมตัวบงชี้ (ขอ) ในแตละป  12 13 13 14 14 
 ตัวบงชี้บังคับ (ขอท่ี) 1-5 1-5 1-5 1-5 1-5 
 ตัวบงชี้ตองผานรวม (ขอ) 10 11 11 12 12 

 
เกณฑประเมิน: หลักสูตรไดมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ ตองผานเกณฑการประเมิน ดังนี้ 
ตัวบงชี้บังคับ (ตัวบงชี้ 1-5) มีผลดําเนินการบรรลุตามเปาหมาย และมีจํานวนตัวบงชี้ท่ีมีผลดําเนินการ
บรรลุเปาหมายไมนอยกวา 80% ของตัวบงชี้รวม โดยพิจารณาจากจํานวนตัวบงชี้บังคับและตัวบงชี้
รวมในแตละป 
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หมวดท่ี 8 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร 
 

1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
1.1 การประเมินกลยุทธการสอน 

กระบวนการท่ีจะใชในการประเมินและปรับปรุงยุทธศาสตรท่ีวางแผนไวเพ่ือพัฒนาการเรียน 
การสอนนั้นพิจารณาจากตัวผู เรียนโดยอาจารยผูสอนจะตองประเมินผู เรียนในทุกๆหัวขอ 
วามีความเขาใจหรือไมโดยอาจประเมินจากการทดสอบยอยการสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษา 
การอภิปรายโตตอบจากนักศึกษาการตอบคําถามของนักศึกษาในชั้นเรียนซ่ึงเม่ือรวบรวมขอมูล 
จากท่ีกลาวขางตนแลวก็ควรจะสามารถประเมินเบื้องตนไดวาผูเรียนมีความเขาใจหรือไมหากวิธีการท่ี
ใชไมสามารถทําใหผูเรียนเขาใจไดก็จะตองมีการปรับเปลี่ยนวิธีสอนการทดสอบกลางภาคเรียน 
และปลายภาคเรียนจะสามารถชี้ไดวาผูเรียนมีความเขาใจหรือไมในเนื้อหาท่ีไดสอนไปหากพบวา 
มีปญหาก็จะตองมีการดําเนินการวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนในโอกาสตอไป 

1.2 การประเมินทักษะของอาจารยในการใชแผนกลยุทธการสอน 
ใหนักศึกษาไดมีการประเมินผลการสอนของอาจารยในทุกดานท้ังดานทักษะกลยุทธการสอน 

การตรงตอเวลาการชี้แจงเปาหมายวัตถุประสงครายวิชาชี้แจงเกณฑการประเมินผลรายวิชาและการ
ใชสื่อการสอนในทุกรายวิชา 

 
2.  การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 

การประเมินหลักสูตรในภาพรวมนั้นจะกระทําเมื่อนักศึกษาเรียนจบหลักสูตรและจะตองออกฝก
ประสบการณวิชาชีพครูในรายวิชาการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาจํานวน 1 ภาคการศึกษาโดย
ปฏิบั ติงานในหนา ท่ีของครู ทุกอยางเสมือนเปนครูประจําการคนหนึ่ ง ในสถานการณจริ ง 
ในสถานศึกษาอยางตอเนื่องกัน  เปนเวลาอยางนอย  15 สัปดาห หรือ 540 ชั่วโมง  ซ่ึงจะเปน
ชวงเวลาท่ีอาจารยจะไปนิเทศนักศึกษาตลอดจนติดตามประเมินความรูของนักศึกษาวาสามารถ
ปฏิบัติงานไดหรือไมมีความรับผิดชอบและขาดคุณสมบัติในดานใดซ่ึงจะมีการรวบรวมขอมูลท้ังหมด
เพ่ือการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรตลอดจนปรับปรุงกระบวนการการจัดการเรียนการสอนท้ังใน
ภาพรวมและในแตละรายวิชา 

 
3.  การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 

การประเมินคุณภาพการศึกษาประจําปตามดัชนีบงชี้ผลการดําเนินงานท่ีระบุในหมวดท่ี 7 ขอ 7 
โดยคณะกรรมการประเมินอยางนอย 3 คนประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาอยางนอย 1 คน 
ท่ีไดรับการแตงตั้งจากมหาวิทยาลัย 

ท้ังนี้มหาวิทยาลัยไดกําหนดใหทุกหลักสูตรมีการพัฒนาหลักสูตรใหทันสมัยแสดงการปรับปรุงดัชนี
ดานมาตรฐานและคุณภาพการศึกษาตลอดจนมีการประเมินเพ่ือปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรอยาง
ตอเนื่องทุก 4 ป 
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4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 
จากการรวบรวมขอมูล การสัมมนา และการประชุม ผูบริหาร อาจารย นักศึกษา และผูใชบัณฑิต

จะทําใหทราบปญหาของการบริหารหลักสูตรท้ังในภาพรวม และในแตละรายวิชากรณีท่ีพบปญหา
ของรายวิชาก็สามารถท่ีจะดําเนินการปรับปรุงรายวิชานั้นๆไดทันทีซ่ึงก็จะเปนการปรับปรุงยอยในการ
ปรับปรุงยอยนั้นควรทําไดตลอดเวลาท่ีพบปญหา สําหรับการปรับปรุงหลักสูตรท้ังฉบับนั้นจะกระทํา
ทุก 4 ปท้ังนี้เพ่ือใหหลักสูตรมีความทันสมัยและสอดคลองกับความตองการของผูใชบัณฑิต 
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ภาคผนวก
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ภาคผนวก ก 
ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 

ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 
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วาดวย การเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญาตร ี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 
ผลงานทางวิชาการ และผลงานวิจัยของอาจารยประจําหลักสูตร 
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ประวัติอาจารยประจําหลักสูตรและผลงานทางวิชาการ 
 

1. นางสาวเกษชลี วัฒนรังษี 
   Ms. Keschalee Wattanarungsee 

1.1 ตําแหนงทางวิชาการ  ผูชวยศาสตราจารย (ภาษาอังกฤษ) 
 1.2 ประวัติการศึกษา 

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

(ภาษาอังกฤษ) 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 
ไทย 

2538 

ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต 
(ภาษาอังกฤษ)  

มหาวิทยาลัยเชียงใหม, ไทย  
  

2528 

 
 1.3 ผลงานทางวิชาการ 
  1.3.1 ตํารา หนังสือ 

- เกษชลี วัฒนรังษี. (2561). กลวิธีการอาน : คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี จันทบุรี. มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี. พิมพครั้งท่ี 
1. จันทบุรี. 188 หนา. อนุมัติโดยสภามหาวิทยาลัยเม่ือวันท่ี 25 ตุลาคม พ.ศ. 2561. 
(ตําราหรือหนังสือท่ีไดรับการประเมินผานเกณฑการขอรับตําแหนงทางวิชาการแลว) 
  1.3.2 บทความทางวิชาการ 

-  
 
 1.4 ประสบการณการสอนระดับอุดมศึกษา 25 ป 
 
 1.5 ภาระการสอน 
  ระดับปริญญาตร ี

0001101 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 3 หนวยกิต 
0001102 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 3 หนวยกิต 
0001103 ภาษาอังกฤษเพ่ือเสริมทักษะการเรียนรู 3 หนวยกิต 
0010101 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 1 2 หนวยกิต 
0010102 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 2 2 หนวยกิต 
0010103 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 3 2 หนวยกิต 
0100301 ไวยากรณอังกฤษพ้ืนฐาน 3 หนวยกิต 
0100302 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน 3 หนวยกิต 
1026603 การใชภาษาสําหรับคร ู 3 หนวยกิต 
1500102 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารและสืบคน 3 หนวยกิต 

1500103 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารและทักษะการ
เรียน 

3 หนวยกิต 
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2021105 กลวิธีการอานอนุเฉท 3 หนวยกิต 

2022210 รอยกรองภาษาอังกฤษ 3 หนวยกิต 

2022211 รอยแกวภาษาอังกฤษ 3 หนวยกิต 

2022607 ภาษาอังกฤษเพ่ือการโรงแรม 1 3 หนวยกิต 

2022608 ภาษาอังกฤษเพ่ือการโรงแรม 2 3 หนวยกิต 

2022620 ภาษาอังกฤษเพ่ือการบริหารภัตตาคาร 3 หนวยกิต 

2023401 วรรณคดีเบื้องตน 3 หนวยกิต 

2024213 วรรณคดีสําหรับเด็ก 3 หนวยกิต 
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2. นางสาววกุล จุลจาจันทร 
    Ms. Wakun Junjajan 
 2.1 ตําแหนงทางวิชาการ  อาจารย 
 2.2 ประวัติการศึกษา 

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

(การสอนภาษาอังกฤษใน
ฐานะภาษาตางประเทศ) 

มหาวิทยาลัยศิลปากร, ไทย 2552 

ประกาศนียบัตร ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู 
(วิชาชีพครู) 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี, 
ไทย 

2548 

ปริญญาตรี หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
(ภาษาอังกฤษ) (นานาชาต)ิ 
เกียรตินิยมอันดับ 1 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา, ไทย 

2546 

 
 2.3 ผลงานทางวิชาการ 
  2.3.1 ตํารา หนังสือ 

- 
  2.3.2 บทความทางวิชาการ 

 - ศิริศักดิ์ ทิพยทวีชาญ และวกุล จุลจาจันทร. (2561). การพัฒนาแผนท่ี
การเรียนรูทางประวัติศาสตรในเขตอําเภอเมืองจันทบุรี. วารสารวิจัยรําไพพรรณี, 12(3) เดือน
กันยายน – ธันวาคม พ.ศ. 2561, 179-189. 
(วารสารทางวิชาการในฐานขอมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index (TCI) กลุมท่ี2) 
 
 2.4 ประสบการณการสอนระดับอุดมศึกษา 10 ป 
 
 2.5 ภาระการสอน 
  ระดับปริญญาตร ี

0001101 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 3 หนวยกิต 
0001102 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 3 หนวยกิต 
2023201 การแปลเบื้องตน 3 หนวยกิต 
2024101 การทดสอบและการวัดผลสําหรับครูภาษา 3 หนวยกิต 
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3. นางสาวณัฐธยาน จิรสุขธันยกร 
   Ms. Natthaya Chirasukthunyakorn 

4.1 ตําแหนงทางวิชาการ  อาจารย 
 4.2 ประวัติการศึกษา 

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

(ภาษาอังกฤษ) 
มหาวิทยาลัยนเรศวร, ไทย 2549 

ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต 
(ภาษาอังกฤษ) 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครินทร, 
ไทย 

2535 

 
 4.3 ผลงานทางวิชาการ 
  4.3.1 ตํารา หนังสือ 

- 
  4.3.2 บทความทางวิชาการ 

- ปรอยฝน วงศชาวจันท , วินิชยา วงศชัย, เอ้ือมพร รุงศิริ และ ณัฐธยาน 
จิรสุขธันยกร. (2560). ความตองการดานตลาดแรงงานของธุรกิจการทองเท่ียวชายฝงทะเล
ตะวันออกของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ. การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี 
ครั้งท่ี 11เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ113 ป “การ
พัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 
จังหวัดจันทบุรี. วันท่ี 19 – 20 ธันวาคม 2560, 140–144.  
(รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ) 
  

4.4 ประสบการณการสอนระดับอุดมศึกษา 8 ป 
 
 4.5 ภาระการสอน 

ระดับปริญญาตร ี
0001102 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 3 หนวยกิต 
2022602 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 2 3 หนวยกิต 
3003101 ภาษาอังกฤษธุรกิจเชิงปฏิบัติ 1 3 หนวยกิต 
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4. นางสาวหทัยชนก อินลบ 

   Ms. Hathaichanok Inlop 
4.1 ตําแหนงทางวิชาการ  อาจารย 

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

ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 
(ภาษาอังกฤษ) 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม, ไทย 2552 

ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต  
(ภาษาฝรั่งเศส) 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม, ไทย 2547 

 
 4.3 ผลงานทางวิชาการ 
  4.3.1 ตํารา หนังสือ 

- 
  4.3.2 บทความทางวิชาการ 

- นันทรัตน กลิ่นหอม, หทัยชนก อินลบ และ อภิรดี เดชพงษสัมฤทธิ์. 
(2560). The study and design of English for tourism book using multimedia 
program for learning enhancement outside the classroom. การประชุมวิชาการ
ระดับชาติและนานาชาติดานเทคโนโลยีคอมพิวเตอรและระบบสาระสนเทศประยุกตและการประชุม
วิชาการระดับชาติดานบริหารธุรกิจ ครั้งท่ี 12 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ. วันท่ี 19 – 
21 กรกฎาคม 2560, 60-64. 
(รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ)  
  

4.4 ประสบการณการสอนระดับอุดมศึกษา 10 ป 
 
 4.5 ภาระการสอน 

ระดับปริญญาตร ี
0001101 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 3 หนวยกิต 
0010101 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 1 2 หนวยกิต 
0010102 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 2 2 หนวยกิต 
0010103 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 3 2 หนวยกิต 
0263002 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในศตวรรษท่ี 21 3 หนวยกิต 
2024610 ภาษาอังกฤษเพ่ือการประชาสัมพันธ 3 หนวยกิต 
3003101 ภาษาอังกฤษธุรกิจเชิงปฏิบัติ 1 3 หนวยกิต 
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5. นางฬิฏา สมบูรณ 
   Mrs. Lita Somboon   
   5.1 ตําแหนงทางวิชาการ ผูชวยศาสตราจารย (การศึกษา อนุสาขาวิชา วิจัย

การศึกษา) 
 5.2 ประวัติการศึกษา 

ระดับ ช่ือปริญญา (สาขาวิชา) ช่ือสถาบัน, ประเทศ ป พ.ศ. 
ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (วิจัยและ

ประเมินผลการศึกษา) 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
, ไทย  

2557 

ปริญญาโท ครุศาสตรมหาบัณฑิต (วิจัย
และประเมินผลการศึกษา) 

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
, ไทย 

2552 

ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต 
(คณิตศาสตร) 

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
, ไทย 

2532 

 
 5.3 ผลงานทางวิชาการ 
  5.3.1 ตํารา หนังสือ  

-  
  5.3.2 บทความวิชาการ. 

- ฬิฏา สมบูรณ. (2560). การศึกษาการจัดการเรียนการสอนวิชาการ
ประเมินทางการศึกษาโดยการเรียนรูแบบใชสมองเปนฐาน (Brain Based Learning: BBL) ของ
นักศึกษาปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี. การประชุมวิชาการระดับชาติ วิจัยเพ่ือ
ความกาวหนาและนวัตกรรมธุรกิจ ครั้งท่ี 5 คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุบลราชธานี. วันท่ี 19 ธันวาคม 2560, 315-319. 
(รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ) 
 
 5.4 ประสบการณการสอนระดับอุดมศึกษา 6 ป 
 

5.5 ภาระการสอน 
  ระดับปริญญาตร ี      

1042401 การวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู 3 หนวยกิต 
1041104 การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู 3 หนวยกิต 
1124403 การสอนภาษาอังกฤษโดยใชโครงงาน 3 หนวยกิต 
1124404 การพัฒนานวัตกรรมการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือ

ชุมชนทองถ่ิน     
3 หนวยกิต 
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ภาคผนวก ค 
- คําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตร 

- คําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการวิพากษหลักสูตร 
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ภาคผนวก ง 

โครงสรางเปรียบเทียบหลักสูตร 
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ค.บ. (5 ป) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 
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ตารางเปรียบเทียบหลักสูตรเดิมและหลักสูตรปรับปรุง 
เปรียบเทียบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ค.บ. (5 ป) 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 กับ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ(4 ป) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 

1.เหตุผลและความจําเปนในการปรับปรุงหลักสูตร 
 เนื่องจากหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 มีการ
ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรในระดับอุดมศึกษาใหเปนไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา    
เพ่ือใหไดความรูตามมาตรฐานวิชาชีพของคุรุสภา และเปนไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง
มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตรและสาขาศึกษาศาสตร (หลักสูตรสี่ป) ของ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา  

คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี จึงเห็นสมควรใหมีการปรับปรุงหลักสูตร
ดังกลาว เพ่ือใหสามารถผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐาน และสามารถตอบสนองความตองการ         
ของสังคมไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 
นักศึกษาจะตองเรียนตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา               
167 หนวยกิต โดยโครงสรางของหลักสูตรประกอบดวย
สัดสวนหนวยกิต แตละหมวดวิชาดังนี้ 
1. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป    ไมนอยกวา  30  หนวยกิต 
    1.1 กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร     
                                   ไมนอยกวา   12  หนวยกิต 
    1.2 กลุมวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  
                                   ไมนอยกวา     9  หนวยกิต 
    1.3 วิชาวิทยาศาสตร คณิตศาสตร เทคโนโลยี 
         และการกีฬา           ไมนอยกวา     9  หนวยกิต 
2. หมวดวิชาเฉพาะดาน    ไมนอยกวา  131 หนวยกิต 
2.1 วิชาชีพครู                 ไมนอยกวา     47 หนวยกิต 
       2.1.1 วิชาฝกประสบการณวิชาชีพ     12 หนวยกิต 
       2.1.2 วิชาชีพครูบังคับ                   35 หนวยกิต 
2.2 กลุมวิชาเอก               ไมนอยกวา     84 หนวยกิต 
       2.2.1 วิชาเอก           ไมนอยกวา     72 หนวยกิต 
       2.2.2 วิชาการสอนวิชาเอก       
                                   ไมนอยกวา      6 หนวยกิต 
       2.2.3 เลือกวิชาเอกหรือวิชาการสอนวิชาเอก 

เพ่ิมเติม           ไมนอยกวา     6 หนวยกิต 
3. หมวดวิชาเลือกเสรี       ไมนอยกวา     6 หนวยกิต 

นักศึกษาจะตองเรียนตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา               
139 หนวยกิต โดยโครงสรางของหลักสูตรประกอบดวย
สัดสวนหนวยกิต แตละหมวดวิชาดังนี้ 
1. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  ไมนอยกวา  30  หนวยกิต 
 
 
 
 
 
 
2. หมวดวิชาเฉพาะดาน ไมนอยกวา  103 หนวยกิต 
2.1 กลุมวิชาชีพครู         ไมนอยกวา     40 หนวยกิต 
     2.1.1 วิชาชีพครู                   28 หนวยกิต 
     2.1.2 วิชาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา  
                                                 12 หนวยกิต 
2.2 กลุมวิชาเอก            ไมนอยกวา    63 หนวยกิต 
     2.2.1 วิชาเอกบังคับ   ไมนอยกวา    42 หนวยกิต 
     2.2.2 วิชาเอกเลือก    ไมนอยกวา    21 หนวยกิต 
3. หมวดวิชาเลือกเสรี    ไมนอยกวา     6 หนวยกิต 
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ตารางเปรียบเทียบหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
ระหวางหลักสูตร พ.ศ. 2559และหลักสูตร พ.ศ. 2562 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 
โครงสรางหลักสูตร 
การจัดการเรียนรูตามหลักสูตรแบงเปน 3 หมวดวชิา 
1. หมวดวิชาการศึกษาท่ัวไป                30 หนวยกิต 
นักศึกษาตองเรียนรายวิชาการศึกษาท่ัวไปในแตละกลุมให
ครบตามเกณฑของแตละกลุมวิชา ดังนี้ 
1.1 กลุมวิชาภาษาและการส่ือสาร     

ไมนอยกวา 12 หนวยกิต โดยเลือกเรียน จากรายวิชา
ในกลุมตอไปนี้ 
     1.1.1 กลุมวิชาภาษาอังกฤษ                6 หนวยกิต 
0001101 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน                 3(3-0-6) 
0001102 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร           3(3-0-6) 
0001103 ภาษาอังกฤษเพ่ือเสริมทักษะ 

การเรียนรู                            3(3-0-6) 
      1.1.2 กลุมวิชาภาษาไทย                   3 หนวยกิต 
0001201 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร       3(3-0-6) 
0003311 การสรางเสริมและดูแลสุขภาวะ       3(2-2-5) 
0001202 ภาษาไทยสื่อสารเชิงธุรกิจ      3(3-0-6) 
     1.1.3 กลุมวิชาภาษาอ่ืน                     3 หนวยกิต 
0001301 ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร                 3(3-0-6) 
0001302 ภาษาเวียดนามเพ่ือการสื่อสาร       3(3-0-6) 
0001303 ภาษาเขมรเพ่ือการสื่อสาร       3(3-0-6) 
0001304 ภาษาญี่ปุนเพ่ือการสื่อสาร       3(3-0-6) 
0001305 ภาษาเกาหลีเพ่ือการสื่อสาร       3(3-0-6) 
0001306 ภาษาฝรั่งเศสเพ่ือการสื่อสาร       3(3-0-6) 
0001307 ภาษาอินโดนีเซียเพ่ือการสื่อสาร       3(3-0-6) 
0001308 ภาษามาเลเซียเพ่ือการสื่อสาร       3(3-0-6) 
0001309 ภาษาพมาเพ่ือการสื่อสาร       3(3-0-6) 
0001310 ภาษาตากาล็อกเพ่ือการสื่อสาร       3(3-0-6) 

โครงสรางหลักสูตร 
 
1. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไปไมนอยกวา     30 หนวยกิต 
0001104 ทักษะการพูดและการฟงภาษา 
             อังกฤษ                                  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) 
0002325 พลเมืองท่ีเข็มแข็ง                3(2-2-5) 
0002324 ศาสตรพระราชาเพ่ือการพัฒนา 

ทองถ่ิน                                   3(2-2-5) 
0003109 การสรางเสริมและดูแลสุขภาวะ     3(2-2-5) 
0003311 ทักษะในศตวรรษท่ี 21  

เพ่ือชีวิตและอาชีพ                     3(2-2-5) 
0003208 การคิดเชิงเหตุผล               3(2-2-5) 
 
 

1.2 กลุมวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
ไมนอยกวา   9 หนวยกิต 

     1.2.1 กลุมวิชามนุษยศาสตร 
             ใหเลือกเรียนจํานวน                  3 หนวยกิต 
0002101 จริยศึกษาเพ่ือการพัฒนาตน       3(3-0-6) 
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0002102 ปรัชญาเพ่ือการพัฒนาชีวิต       3(3-0-6) 
0002103 จริยธรรมในชีวิตประจําวัน       3(3-0-6) 
0002104 มนุษยกับทักษะการคิด                 3(3-0-6) 
      1.2.2 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) 

1.2.3 กลุมวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร   
ใหเลือกเรียนจํานวน                    3 หนวยกิต 

0002301 มนุษยกับการพัฒนาตน                 3(3-0-6) 
0002302 มนุษยสัมพันธ                           3(3-0-6) 
0002303 จิตตปญญาศึกษา                 3(3-0-6) 
0002304 จิตวิทยาในชีวิตประจําวัน       3(3-0-6) 
0002305 ภาวะผูนําและผูตาม                 3(3-0-6) 
0002306 สุนทรียภาพทางดนตรีและการแสดง  3(2-2-5) 
0002307 ศิลปะเพ่ือชีวิตประจําวัน                3(2-2-5) 
0002308 มนุษยกับเครื่องแตงกาย                 3(2-2-5) 
0002309 การสื่อสารในชีวิตประจําวัน       3(3-0-6) 
0002310 ธุรกิจในชีวิตประจําวัน                 3(3-0-6) 
0002311 การบริหารเงินในชีวิตประจําวัน       3(3-0-6) 
0002312 การบัญชีในชีวิตประจําวัน              3(3-0-6) 
0002313 ภูมิศาสตรกับการพัฒนาท่ียั่งยืน        3(3-0-6) 
0002314 โลกาภิวัตนกับสังคมไทย                 3(3-0-6) 
0002315 มนุษยกับสังคม                           3(3-0-6) 
0002316 ภูมิปญญาเพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิต3(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) 
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0002323 หลักพ้ืนฐานการคุมครองสิทธิ                 

ในทรัพยสินทางปญญา                  3(3-0-6) 
1.3 กลุมวิชาวิทยาศาสตรคณิตศาสตรเทคโนโลยีและ
การกีฬา ไมนอยกวา 9 หนวยกิต 
      1.3.1 กลุมวิชาวิทยาศาสตร 

ใหเลือกเรียนจํานวน                3 หนวยกิต 
0003101 ชีวิตและธรรมชาติ                 3(3-0-6) 
0003102 วิทยาศาสตรเพ่ือคุณภาพชีวิต       3(3-0-6) 
0003103 ชีวิตและสุขภาพ                 3(3-0-6) 
0003104 พืชพรรณเพ่ือชีวิต                 3(3-0-6) 
0003105 การเกษตรในชีวิตประจําวัน       3(3-0-6) 
0003106 สิ่งแวดลอมกับเทคโนโลยีสมัยใหม     3(3-0-6) 
0003107 การเกษตรตามแนวพระราชดําริ       3(3-0-6) 
0003108 อัญมณีและเครื่องประดับใน 

ชีวิตประจําวัน                            3(3-0-6) 
     1.3.2 กลุมวิชาคณิตศาสตร  

ใหเลือกเรียนจํานวน                  3 หนวยกิต 
0003201 คณิตศาสตรเพ่ือการตัดสินใจ       3(3-0-6) 
0003202 คณิตศาสตรในชีวิตประจําวัน       3(3-0-6) 
0003203 คณิตศาสตรท่ัวไป                 3(3-0-6) 
0003204 คณิตศาสตรเพ่ือฝกทักษะทางปญญา   3(3-0-6) 
0003205 สถิติและการประยุกตท่ัวไป       3(3-0-6) 
0003206 สถิติในชีวิตประจําวัน                 3(3-0-6) 
0003207 สถิติเพ่ือการตัดสินใจ                    3(3-0-6) 

 
 

1.4 กลุมวิชาเทคโนโลยีและการกีฬา 
     ใหเลือกเรียนจํานวน                          3 หนวยกิต 
     1.4.1 รายวิชาดานเทคโนโลย ี
0003301 เทคโนโลยีสารสนเทศและ        

การสื่อสารขอมูลเบื้องตน               3(2-2-5) 
0003302 เทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับชีวิต       

สมัยใหม                                   3(3-0-6) 
0003303 การจัดการธุรกิจยุคใหมดวย 

คอมพิวเตอร                           3(2-2-5) 
0003304 การจัดการธุรกิจยุคใหมแบบพาณิชย   

อิเล็กทรอนิกสเบื้องตน                  3(2-2-5) 
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0003305 การปฏิบัติงานชางเบื้องตนใน         

ชีวิตประจําวัน                            3(2-2-5) 
0003306 เทคโนโลยีพ้ืนฐานดานการถายภาพ      

และตกแตงภาพ                          3(2-2-5) 
0003307 เทคโนโลยีกับการพัฒนา                3(2-2-5) 

1.4.2 รายวิชาดานการกีฬา 
0003308 การออกกําลังกายเพ่ือคุณภาพชีวิต    3(2-2-5) 
0003309 กิจกรรมเขาจังหวะและกีฬาลีลาศ     3(2-2-5) 
0003310 นันทนาการเพ่ือสุขภาพ                 3(2-2-5) 
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2. ตารางเปรียบเทียบหลักสูตรหมวดวิชาเฉพาะดาน 
ระหวางหลักสูตร พ.ศ. 2559 และหลักสูตร พ.ศ. 2562 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 
2. หมวดวิชาเฉพาะดาน                    128 หนวยกิต 
2.1 วิชาชีพครู                                 47 หนวยกิต 
2.2 วิชาเอก                                    81 หนวยกิต 
นักศึกษาตองเรียนรายวิชาชีพครู ดังนี้ 
2.1 วิชาชีพครู                                 47 หนวยกิต 
      2.1.1 ฝกประสบการณวิชาชีพ           12 หนวยกิต 
1005801 การปฏิบัติการสอน 1                   6(540) 
1005802 การปฏิบัติการสอน 2                   6(540) 
      2.1.2 รายวิชาชีพครูบังคับ                35 หนวยกิต 
1004801 การฝกปฏิบัติการวิชาชีพระหวางเรียน    1(60) 
1004802 การฝกปฏิบัติการวิชาชีพระหวางเรียน    1(60) 
1011106 ความเปนครู                              3(2-2-5) 
1011107 ปรัชญาการศึกษา                        3(2-2-5) 
1023205 หลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร      3(2-2-5) 
1023303 การจัดการเรียนรูและ 

การจัดการชั้นเรียน                      3(2-2-5) 
1023304 ภาษาและวัฒนธรรม                     3(2-2-5) 
1032101 นวัตกรรมและเทคโนโลยสีารสนเทศ         

ทางการศึกษา                            3(2-2-5) 
1041104 การวัดและประเมินผลการเรยีนรู      3(2-2-5) 
1042401 การวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู          3(2-2-5) 
1052701 จิตวิทยาสําหรับครู                       3(2-2-5) 
1063303 การประกันคุณภาพการศึกษา          3(2-2-5) 
 
 
 
2.2 วิชาเอก  81 หนวยกิต 
      2.2.1 วิชาเอกไมนอยกวา                 72 หนวยกิต 
1121001 ไวยากรณภาษาอังกฤษสําหรับครู 1   3(3-0-6) 
1121002 ไวยากรณภาษาอังกฤษสําหรับครู 2   3(3-0-6) 
1122001 การฟงและการพูดภาษาอังกฤษ 1     3(3-0-6) 
1122002 การฟงและการพูดภาษาอังกฤษ 2     3(3-0-6) 
1122003 กลวิธีการอานอนุเฉท        3(3-0-6) 

2. หมวดวิชาเฉพาะดาน                    103 หนวยกิต 
2.1 วิชาชีพครู                                 40 หนวยกิต 
2.2 วิชาเอก                                    63 หนวยกิต 
นักศึกษาตองเรียนรายวิชาชีพครู ดังนี้ 
2.1 วิชาชีพครู                                 40 หนวยกิต 
     2.1.1 รายวิชาชีพครูบังคับ                 28 หนวยกิต 
1004491 คุรุนิพนธ                           1(0-2-1) 
1011101 คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ  

และจิตวิญญาณความเปนครู          3(2-2-5) 
1012202 การบริหารการศึกษาและ 

การประกันคุณภาพการศึกษา          3(2-2-5) 
1021201 การพัฒนาหลักสูตร                 3(2-2-5) 
1021304 ภาษาเพ่ือการสื่อสาร                 3(2-2-5) 
1022301 วิทยาการจัดการเรียนรู                 3(2-2-5) 
1032201 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

เพ่ือการสื่อสารการศึกษาและ 
การเรียนรู                                3(2-2-5) 

1042101 การวัดและประเมินผลการเรยีนรู      3(2-2-5) 
1043101 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 

การเรียนรู                                 3(2-2-5) 
1051201 จิตวิทยาสําหรับครู                 3(2-2-5) 
      2.1.2 ฝกประสบการณวิชาชีพ         12 หนวยกิต 
1001801 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1           2(90) 
1002801 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2           2(90) 
1003801 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 3           2(90) 
1004801 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 4         6(290) 
2.2 วิชาเอก ไมนอยกวา                     63 หนวยกิต 
     2.2.1 วิชาเอกบังคับ ไมนอยกวา       42 หนวยกิต 
1121101 การฟงและการพูดสําหรับครู        

ภาษาอังกฤษ                             3(2-2-5) 
1121102 หลักภาษาสําหรับครูภาษาอังกฤษ     3(2-2-5) 
1121201 ภาษาศาสตรและเทคโนโลยีดิจิทัล      

เพ่ือการสอนภาษาอังกฤษ              3(2-2-5) 
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1122004 การเชื่อมโยงองคประกอบในการอาน 3(3-0-6) 
1122005 การแปลเบื้องตน                 3(3-0-6) 
1123001 การอานและการตีความ        3(3-0-6) 
1123002 การเขียนอนุเฉท                 3(3-0-6) 
1123003 การเขียนเรียงความ        3(3-0-6) 
1124001 การเขียนเชิงวิเคราะห                 3(3-0-6) 
1121101 ภาษาศาสตรเบื้องตน        3(3-0-6) 
1121102 สัทศาสตรสําหรับครูภาษาอังกฤษ     3(3-0-6) 
1122101 วากยสัมพันธภาษาอังกฤษ       3(3-0-6) 
1121201 ภูมิหลังทางสังคมและวัฒนธรรม  

ของประเทศท่ีพูดภาษาอังกฤษ         3(3-0-6) 
1122301 วรรณคดีเบื้องตน                 3(3-0-6) 
1123301 รอยแกว         3(3-0-6) 
1123302 รอยกรอง         3(3-0-6) 
     2.2.2 วิชาการสอนวิชาเอก                  6 หนวยกิต 
1123401 วิธีการสอนภาษาอังกฤษ 1       3(3-0-6) 
1123402 วิธีการสอนภาษาอังกฤษ 2       3(2-2-5) 
1123403 การสอนภาษาอังกฤษระดับ 

ประถมศึกษา                             3(3-0-6) 
1123404 การสอนภาษาอังกฤษระดับ  

มัธยมศึกษา                               3(3-0-6) 
    2.2.3 เลือกวิชาเอกหรือวิชาการสอนวิชาเอกเพ่ิมเติม
ไมนอยกวา                                         6 หนวยกิต 
ใหเลือกเรียนรายวิชาในวิชาเอกเลือก ขอ 2.2.1(2) หรือ 
วิชาการสอนวิชาเอก ขอ 2.2.2 โดยไมซํ้ากับรายวิชาท่ีเคย
เรียนมาแลว 
 
หมายเหตุ ความหมายของเลขรหัสรายวิชาในหมวดวิชา
เฉพาะดาน (วิชาเอก) 
รหัสรายวิชาประกอบดวยตัวเลข 7 ตัว 
เลขลําดับท่ี 1-3 (112) หมายถึง วิชาในหมวดวิชาเฉพาะ
ดานภาษาอังกฤษ 
เลขลําดับท่ี 4 หมายถึง ระดับความยากงาย หรือ 
ระดับชั้นป 
เลขลําดับท่ี 5 หมายถึง ลักษณะกิจกรรมหรือเนื้อหาวิชา  

1121203 การอานเพ่ือการคิดวิเคราะห        
สําหรับครูภาษาอังกฤษ                 3(2-2-5) 

1122101 สัทศาสตรและสัทวิทยาสําหรับ       
             ครูภาษาอังกฤษ                          3(2-2-5) 
1122102 วรรณกรรมเพ่ือการสอนภาษาอังกฤษ   3(2-2-5) 
1122103 ไวยากรณข้ันสูงสําหรับครูภาษาอังกฤษ 3(2-2-5) 
1122201 การแปลสําหรับครูภาษาอังกฤษ       3(2-2-5) 
1122202 การพัฒนาสื่อและนวัตกรรม       
             การเรียนรูภาษาอังกฤษ                 3(2-2-5) 
1122203 การเขียนเชิงวิชาการสําหรับคร ู      
             ภาษาอังกฤษ                             3(2-2-5) 
1123103 การจัดการเรียนรูภาษาอังกฤษ       
             สําหรับผูเรียนในศตวรรษท่ี 21         3(2-2-5) 
1124201 การบูรณาการการอานเชิงวิชาการกับ 
             การพัฒนาองคกรวิชาชีพของ 
             ครูภาษาอังกฤษ                          3(2-2-5) 
1124202 วัฒนธรรมโลกสําหรับครูภาษาอังกฤษ  3(2-2-5) 
1124203 ภาษาอังกฤษเพ่ือการทดสอบ 
              มาตรฐาน                                  3(2-2-5) 
     2.2.2 วิชาเอกเลือก ไมนอยกวา        21 หนวยกิต 
1121103 การเขียนอนุเฉท                         3(2-2-5) 
1121202 การจัดการชั้นเรียนภาษาอังกฤษ      3(2-2-5) 
1123101 หลักสูตรและการจัดการเรียนรู            

ภาษาอังกฤษ                             3(2-2-5) 
1123102 การวัดและประเมินผลการเรียนรู  

ภาษาอังกฤษ                             3(2-2-5) 
1123201 การวิจัยทางการเรียนการสอน        

ภาษาอังกฤษ                             3(2-2-5) 
1123202 การจัดการเรียนรูเพ่ือพัฒนาทักษะ   

การคิดดวยวรรณกรรมสําหรับเด็ก    3(2-2-5) 
1123203 สัมมนาการสอนภาษาอังกฤษ      3(2-2-5) 
    2.2.3 หมวดวิชาเลือกเสรี ไมนอยกวา 6 หนวยกิต 
   ใหเลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรของ
มหาวิทยาลัย โดยไมซํ้ากับรายวิชาท่ีเคยเรียนมาแลวและ
ตองไมเปนรายวิชา ท่ีกําหนดใหเรียนโดยไมนับหนวย



มคอ. 2 มรรพ. 
 

หลักสตูรครุศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (4 ป) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562                  หนา 470 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 
ดังตอไปนี้ 
0 หมายถึง วิชาเอกกลุมทักษะทางภาษาอังกฤษ 
1 หมายถึง วิชาเอกกลุมภาษาศาสตรเพ่ือการสอน 
ภาษาอังกฤษ 
2 หมายถึง วิชาเอกกลุมวัฒนธรรม 
3 หมายถึง วิชาเอกกลุมวรรณคดี 
4 หมายถึง วิชากลุมการสอนวิชาเอก 
เลขลําดับท่ี 6-7 หมายถึง ลําดับวิชา 

กิตรวมในเกณฑการสําเร็จหลักสูตรของสาขาวิชานี้ 
 
หมายเหตุ ความหมายของเลขรหัสรายวิชาในหมวดวิชา
เฉพาะดาน (วิชาเอก) 
รหัสรายวิชาประกอบดวยตัวเลข ๗ ตัว 
เลขลําดับท่ี 1-3 (112) หมายถึง วิชาในหมวดวิชาเฉพาะ 
ดานภาษาอังกฤษ 
เลขลําดับท่ี 4 หมายถึงระดับความยากงาย หรือ ระดับชั้นป 
เลขลําดับท่ี 5 หมายถึงภาคการศึกษา 
เลขลําดับท่ี 6-7 หมายถึงลําดับวิชาในภาคการศึกษานั้น 
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ตารางสรุปความสอดคลองระหวางรายวิชากับสมรรถนะ 
 

ชื่อรายวชิา หนวย 
กิต 

ชั้น
ป 

สมรรถนะหลักที่1 สมรรถนะหลักที่2 สมรรถนะหลักที่3 สมรรถนะหลักที่4 

สมรรถนะรองที 1.1 
 

สมรรถนะ
รองท่ี1.2 

สมรรถนะ
รองท่ี 1.3 

สมรรถนะรองท่ี 2.1 
 

สมรรถนะ
รองท่ี 2.2 

สมรรถนะรองท่ี 3.1 
 สมรรถนะรองท่ี 3.2 

สมรรถนะ
รองที่ 3.3 

สมรรถนะ
รองที่ 3.4 

สมรรถนะ
รองท่ี4.1 

สมรรถนะรองท่ี 4.2 
สมรรถนะ
รองท่ี 4.3 

1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.4 1.2.1 1.2.2 1.3.1 1.3.2 2.1.1 2.1.2 2.1.3 2.1.4 2.1.5 2.2.1 2.2.2 3.11 3.1.2 3.1.3 3.1.4 3.1.5 3.1.6 3.1.7 3.1.8 3.2.1 3.2.2 3.2.3 3.2.4 3.2.5 3.2.6 3.2.7 3.3.1 3.4.1 4.1.1 4.1.2 4.2.1 4.2.2 4.2.3 4.2.4 4.3.1 4.3.2 

1. การฟงและการพูด
สําหรับครูภาษาอังกฤษ 3 1 

                                        

2.หลักภาษาสําหรับครู
ภาษาอังกฤษ 3 1 

                                        

3. ภาษาศาสตรและ
เทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการ
สอนภาษาอังกฤษ 

3 1 

    
                                    

4. การจัดการชั้นเรียน
ภาษาอังกฤษ 3 1 

                                        

5. การอานเพ่ือการคิด
วิเคราะหสําหรับครู
ภาษาอังกฤษ 

3 1 

                                        

6. สัทศาสตรและสัท
วิทยาสําหรับครู
ภาษาอังกฤษ 

3 
 

2 

         
    

                           

7. วรรณกรรมเพ่ือการ
สอนภาษาอังกฤษ 3 2            

  
                           

8. ไวยากรณขัน้สูง
สําหรับครูภาษาอังกฤษ 3 2           

   
                           

9. การแปลสําหรับครู
ภาษาอังกฤษ 3 2              

                           

10. การพัฒนาส่ือและ
นวัตกรรมการเรียนรู
ภาษาอังกฤษ 

3 2 

               
                         

11. การเขียนเชิง
วิชาการสําหรับครู
ภาษาอังกฤษ 

3 2 

          
                              

12. หลักสูตรและการ
จัดการเรียนรู
ภาษาอังกฤษ 

3 3 

                                
        

13. การวดัและ
ประเมนิผลการเรียนรู
ภาษาอังกฤษ 

3 3 

                                
        

14. การจดัการเรียนรู
ภาษาอังกฤษสําหรับ 3 3 
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ชื่อรายวชิา หนวย 
กิต 

ชั้น
ป 

สมรรถนะหลักที่1 สมรรถนะหลักที่2 สมรรถนะหลักที่3 สมรรถนะหลักที่4 

สมรรถนะรองที 1.1 
 

สมรรถนะ
รองท่ี1.2 

สมรรถนะ
รองท่ี 1.3 

สมรรถนะรองท่ี 2.1 
 

สมรรถนะ
รองท่ี 2.2 

สมรรถนะรองท่ี 3.1 
 สมรรถนะรองท่ี 3.2 

สมรรถนะ
รองที่ 3.3 

สมรรถนะ
รองที่ 3.4 

สมรรถนะ
รองท่ี4.1 

สมรรถนะรองท่ี 4.2 
สมรรถนะ
รองท่ี 4.3 

1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.4 1.2.1 1.2.2 1.3.1 1.3.2 2.1.1 2.1.2 2.1.3 2.1.4 2.1.5 2.2.1 2.2.2 3.11 3.1.2 3.1.3 3.1.4 3.1.5 3.1.6 3.1.7 3.1.8 3.2.1 3.2.2 3.2.3 3.2.4 3.2.5 3.2.6 3.2.7 3.3.1 3.4.1 4.1.1 4.1.2 4.2.1 4.2.2 4.2.3 4.2.4 4.3.1 4.3.2 

ผูเรียนในศตวรรษที่ 21 
15. การวจิัยทางการ
เรียนการสอน
ภาษาอังกฤษ 

3 3 

                                
        

16. การจดัการเรียนรู
เพ่ือพัฒนาทกัษะการ
คิดดวยวรรณกรรม
สําหรับเด็ก 

3 3 

                                        

17. สัมมนาการสอน
ภาษาอังกฤษ 3 3 

                                        

18. การบูรณาการการ
อานเชิงวิชาการกับการ
พัฒนาองคกรวิชาชีพ
ของครูภาษาอังกฤษ 

3 4 

                                  
      

19. วัฒนธรรมโลก
สําหรับครูภาษาอังกฤษ 3 4 

                                        

20. ภาษาอังกฤษเพ่ือ
การทดสอบมาตรฐาน 3 4 

                                        

รวม 60  1 1 1 3 1 1 1 2 1 2 1 1 4 1 1 1 3 2 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 1 1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



มคอ. 2 มรรพ. 

 

 

หลักสตูรครุศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (4 ป) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562           หนา 474 

สมรรถนะนักศึกษาวิชาชีพครูสาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

สมรรถนะหลัก สมรรถนะรอง สมรรถนะยอย รายวิชา 
สมรรถนะหลักท่ี 1 
1. รู เขาใจและประยุกตใช
เนื้อหาวิชาภาษาอังกฤษและ
วิทยาการจัดการเรียนรูวิชา
ภาษาอังกฤษ 
 
 

สมรรถนะรองท่ี 1.1 รูและเขาใจทฤษฎีทางภาษาศาสตร
และภาษาศาสตรประยุกต และวิทยาการจัดการเรียนรู
วิชาภาษาอังกฤษ 
สมรรถนะรองท่ี 1.2 รูและเขาใจการอาน และวิเคราะห
บทอาน 
สมรรถนะรองท่ี 1.3 ประยุกตใชทฤษฎีท่ีเก่ียวของกับ 
ทางภาษาศาสตร ภาษาศาสตรประยุกต และวิทยาการ
จัดการเรียนรูวิชาภาษาอังกฤษ 

สมรรถนะยอยท่ี 1.1.1 ฟง พูดอธิบาย เลาเรื่องและบรรยาย
ในหัวขอท่ีหลากหลายไดอยางยืดหยุนและมีประสิทธิภาพ  
สมรรถนะยอยท่ี 1.1.2 ใชวัจนภาษาและ อวัจนภาษาในการ
สื่อสารอยางเหมาะสมกับสถานการณ 
สมรรถนะยอยท่ี 1.1.3 ใชความรู ความเขาใจดานคําศัพท 
โครงสราง และไวยากรณ ในการสื่อสารเปนภาษาอังกฤษใน
บริบททางการศึกษา 
สมรรถนะยอยท่ี 1.1.4 ใชความรู ความเขาใจทาง
ภาษาศาสตร ภาษาศาสตรประยุกตเก่ียวกับ เสียง คํา 
โครงสรางและความหมาย และวิทยาการการจัดการเรียนรู 
ในบริบทการจัดการเรียนรูภาษาอังกฤษรวมกับการใชเทคโลยี
ดิจิทัลในบริบทการศึกษา 
สมรรถนะยอยท่ี 1.2.1 อานจับใจความบทอานภาษาอังกฤษ
ท่ีหลากหลายไดอยางคลองแคลว 
สมรรถนะยอยท่ี 1.2.2 วิเคราะหบทอานและสามารถเลือกใช
กลวิธีและเทคนิคการอานไดอยางมีประสิทธิภาพ 
สมรรถนะยอยท่ี 1.3.1 ใชโครงสรางประโยคและไวยากรณ
ภาษาอังกฤษไดอยางเปนระบบ 
สมรรถนะยอยท่ี 1.3.2 ประยุกตใชความรูดานไวยากรณ 
ภาษาศาสตร ภาษาศาสตรประยุกต และวิทยาการการจัดการ
เรียนรู ในบริบทท่ีเก่ียวของกับการจัดการเรียนรูภาษาอังกฤษ 

1. การฟงและการพูดสําหรับครูภาษาอังกฤษ 
2. หลักภาษาสําหรับครูภาษาอังกฤษ 
3. ภาษาศาสตรและเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการ
สอนภาษาอังกฤษ 
4. การจัดการชั้นเรียนภาษาอังกฤษ 
5. การอานเพ่ือการคิดวิเคราะหสําหรับครู
ภาษาอังกฤษ 

สมรรถนะหลักท่ี 2 
2. พัฒนาการจัดการเรียนรู
ภาษาอังกฤษท่ีหลากหลายตาม
ความสามารถของผูเรียน 
 

สมรรถนะรองท่ี 2.1 ออกแบบกิจกรรมการจัดการเรียนรู
ภาษาอังกฤษ ท่ีเก่ียวของกับสัทศาสตร การอานเพ่ือการ
ตีความ วิเคราะห และวิจารณวรรณกรรม ไวยากรณข้ัน
สูง การแปล และการเขียนเชิงวิชาการ 
สมรรถนะรองท่ี 2.1 เลือก พัฒนา ออกแบบ สรางและใช
สื่อการเรียนรูและนวัตกรรม 

สมรรถนะยอยท่ี 2.1.1 ใชความรู ความเขาใจเก่ียวกับเสียง 
ระบบเสียง และการออกเสียง สระ พยัญชนะ เสียงควบกล้ํา 
เสียงสูง ต่ํา และการลงเสียง หนัก เบา ในการจัดกิจกรรมการ
เรียนรูท่ีเก่ียวของกับการออกเสียงภาษาอังกฤษ 
สมรรถนะยอยท่ี 2.1.2 ใชคําศัพท วลี ประเภทของวลี อนุ
ประโยค ประโยค และไวยากรณ ในการสื่อสารและการเขียน
เชิงวิชาการเปนภาษาอังกฤษในบริบทท่ีหลากหลายและ
ซับซอน 

1. สัทศาสตรและสัทวิทยาสําหรับครู
ภาษาอังกฤษ 
2. วรรณกรรมเพ่ือการสอนภาษาอังกฤษ 
3. ไวยากรณข้ันสูงสําหรับครูภาษาอังกฤษ 
4.การแปลสําหรับครูภาษาอังกฤษ 
5. การพัฒนาสื่อและนวัตกรรมการเรียนรู
ภาษาอังกฤษ 
6. การเขียนเชิงวิชาการสําหรับครูภาษาอังกฤษ 
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สมรรถนะหลัก สมรรถนะรอง สมรรถนะยอย รายวิชา 
สมรรถนะยอยท่ี 2.1.3 วิเคราะหและวิจารณวรรณกรรม
ภาษาอังกฤษท้ังประเภทรอยแกวและรอยกรอง 
สมรรถนะยอยท่ี 2.1.4 แปลและถายทอดขอมูลภาษาไทย
เปนภาษาอังกฤษและภาษาอังกฤษเปนภาษาไทย ไดอยาง
เหมาะสมและถูกตองตามบริบท 
สมรรถนะยอยท่ี 2.1.5 ออกแบบกิจกรรมการจัดการเรียนรู
ภาษาอังกฤษโดยบูรณาการความรู เนื้อหาวิชาท่ีเก่ียวของกับ
ฟง พูด อาน เขียน รวมกับเทคโนโลยีดิจิทัลในการจัดการ
เรียนรู 
สมรรถนะยอยท่ี 2.2.1 เลือกใชและสรางสื่อการเรียนรูและ
นวัตกรรมไดอยางหลากหลาย และเหมาะสมกับระดับผูเรียน   
สมรรถนะยอยท่ี 2.2.2 ออกแบบและจัดการเรยีนรูทางภาษา
โดยใชสื่อ นวัตกรรม และประยุกตใชเทคโนโลยีดิจิทัลใหเกิด
ประโยชนตอการเรียนรูภาษาของผูเรียน 

สมรรถนะหลักท่ี 3 
3. จัดการเรียนรูวิชา
ภาษาอังกฤษในศตวรรษท่ี 21 
 

สมรรถนะรองท่ี 3.1 วางแผนและจัดการเรียนรูท่ีสามารถ
พัฒนาใหผูเรียนเกิดทักษะท่ีจําเปนในศตวรรษท่ี 21 
สมรรถนะรองท่ี 3.2 ใชกระบวนการวัดและการ
ประเมินผลการเรียนรูทางภาษา วิจัยเพ่ือแกปญหาและ
พัฒนาการจัดการเรียนรูภาษาอังกฤษ 
สมรรถนะรองท่ี 3.3 ใชวรรณกรรมสําหรับเด็กและ
เยาวชนในการจัดการเรียนรูเพ่ือพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษและทักษะการคิด 
สมรรถนะรองท่ี 3.4 สืบคนขอมูลและนําเสนอขอมูลเชิง 
วิชาการภาษาอังกฤษ โดยใชเทคโนโลยีดิจิทัล 

สมรรถนะยอยท่ี 3.1.1 ระบุสาระและมาตรฐานการเรียนรู
มาตรฐานตัวชี้วัดท่ีสอดคลองกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ข้ันพ้ืนฐาน กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ กําหนด
โครงสรางรายวิชาออกแบบและเขียนแผนการจัดการเรียนรูท่ี
เหมาะสมกับระดับของผูเรียน นําแผนการจัดการเรียนรูสูชั้น
เรียน 
สมรรถนะยอยท่ี 3.1.2 เขาใจธรรมชาติ ความตองการ และ
สมรรถนะ ท่ีแตกตางกันของผูเรียน  
สมรรถนะยอยท่ี 3.1.3 สรางบรรยากาศและสิ่งแวดลอมท่ี
สงเสริมการเรียนรูอยางเหมาะสมและปลอดภัย 
สมรรถนะยอยท่ี 3.1.4 จัดการเรียนรูท่ีสรางแรงบันดาลใจ
และพัฒนาผูเรียนใหเปนผูใฝเรียนรู 
สมรรถนะยอยท่ี 3.1.5 ออกแบบและจัดการเรียนรูโดยใช
การเรียนรูแบบเชิงรุกและจัดคายภาษาอังกฤษ   
สมรรถนะยอยท่ี 3.1.6 ออกแบบการจัดการเรียนรูในชั้น
เรียนภาษาอังกฤษเพ่ือกระตุนและสงเสริม ทักษะการคิด
วิเคราะห การคิดแบบมีวิจารณญาณ และการคิดเชิง

1. หลักสูตรและการจัดการเรียนรูภาษาอังกฤษ 
2. การวัดและประเมินผลการเรียนรูภาษาอังกฤษ 
3. การจัดการเรียนรูภาษาอังกฤษสําหรับผูเรียน
ในศตวรรษท่ี 21 
4. การวิจัยทางการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 
5. การจัดการเรียนรูเพ่ือพัฒนาทักษะการคิดดวย
วรรณกรรมสําหรับเด็ก 
6. สัมมนาการสอนภาษาอังกฤษ 
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สมรรถนะหลัก สมรรถนะรอง สมรรถนะยอย รายวิชา 
สรางสรรคใหแกผูเรียน 
สมรรถนะยอยท่ี 3.1.7 ประยุกตใชแนวคิดทฤษฎี วิธีการสอน 
และเทคนิคการสอนท่ีหลากหลายในการจัดการเรียนรูเพ่ือ
กระตุนการเรียนรูแบบเชิงรุก และสงเสริมทักษะในศตวรรษท่ี 
21 ใหแกผูเรียน 
สมรรถนะยอยท่ี 3.1.8 วิเคราะหแนวโนมการสอน
ภาษาอังกฤษในปจจุบันและใหผลสะทอนกลับในการ
แลกเปลี่ยนประสบการณท่ีไดจากการฝกปฏิบัติการสอนใน
สถานศึกษาเพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนรู 
สมรรถนะยอยท่ี 3.2.1 สรางแบบทดสอบและแบบประเมิน
ทักษะทางภาษาไดสอดคลองกับวัตถุประสงคในการจัดการเรียนรู 
สมรรถนะยอยท่ี 3.2.2 ตรวจสอบคุณภาพของแบบทดสอบ
ไดอยางถูกตองและเหมาะสม 
สมรรถนะยอยท่ี 3.2.3 นําเทคโนโลยีมาประยุกตใชกับการ
วัดและประเมินผลการเรียนรูทางภาษาไดอยางเหมาะสม 
สมรรถนะยอยท่ี 3.2.4 รูและเขาใจในระเบียบวิธีวิจัย
เบื้องตนและดําเนินการวิจัยเพ่ือแกปญหาและพัฒนาการ
จัดการเรียนรูภาษาอังกฤษไดอยางมีประสิทธิภาพ 
สมรรถนะยอยท่ี 3.2.5 เขียนงานวิจัยไดถูกตองตามรูปแบบ
สากลท่ีไดรับการยอมรับ 
สมรรถนะยอยท่ี 3.2.6 เคารพสิทธิทางปญญาของผูอ่ืนและ
ปฏิบัติตนตามคุณธรรมของนักวิจัย  
สมรรถนะยอยท่ี 3.2.7 เขียนบทความวิจัยและนําเสนอ
งานวิจัยในระดับชาติ 
สมรรถนะยอยท่ี 3.3.1 ใชวรรณกรรมสําหรับเด็กและ
เยาวชนในการจัดการเรียนรูเพ่ือพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
และทักษะการคิดโดยบูรณาการกับเทคโนโลยีดิจิทัล 
สมรรถนะยอยท่ี 3.3.1 ใชวรรณกรรมสําหรับเด็กและ
เยาวชนในการจัดการเรียนรูเพ่ือพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
และทักษะการคิดโดยบูรณาการกับเทคโนโลยีดิจิทัล 
สมรรถนะยอยท่ี 3.4.1 คนควาและนําเสนอขอมูลโดยใช
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สมรรถนะหลัก สมรรถนะรอง สมรรถนะยอย รายวิชา 
เทคโนโลยีดิจิทัลโดยใชภาษาอังกฤษเปนสื่อกลางอยางเปน
ระบบ 

สมรรถนะหลักท่ี 4 
4. มีสวนรวมชุมชน และองคกร
วิชาชีพระดับชาติ นานาชาติ
ดวยสมรรถนะภาษาอังกฤษตาม
กรอบมาตรฐาน CEFR ระดับ 
B2 
 

สมรรถนะรองท่ี 4.1 มีสวนรวมในชุมชนแหงการเรียนรู
ทางวิชาชีพครูภาษาอังกฤษ 
สมรรถนะรองท่ี 4.2 สรางเครือขายความรวมมือกับผูมี
สวนเก่ียวของสําหรับครูผูสอนภาษาอังกฤษ 
สมรรถนะรองท่ี 4.3 มีสมรรถนะภาษาอังกฤษตามกรอบ
มาตรฐาน CEFR ระดับ B2 

สมรรถนะยอยท่ี 4.1.1 อานเชิงวิชาการ อภิปรายและสรุป
ประเด็น นํามาแลกเปลี่ยน ถายทอดและนําเสนอองคความรู
ท่ีเก่ียวของกับองคกรวิชาชีพครูภาษาอังกฤษไดอยาง
เหมาะสม มีประสิทธิภาพ และสมํ่าเสมอ 
สมรรถนะยอยท่ี 4.1.2 แลกเปลี่ยนเรียนรูกับเพ่ือนรวม
วิชาชีพ ครูผูสอน และองคกรวิชาชีพ โดยมุงแสวงหาความรู
ทางวิชาการอยางสมํ่าเสมอ เพ่ือการเรียนรูท่ียั่งยืน 
สมรรถนะยอยท่ี 4.2.1 วิเคราะหสมรรถนะตนเองเพ่ือพัฒนา
ทักษะ ความสามารถของตนเองในชั้นเรียน และในวิชาชีพ 
สมรรถนะยอยท่ี 4.2.2 รวมมือ สรางเครือขายกับผูปกครอง
และชุมชน เพ่ือสนับสนุนการเรียนรูและพัฒนาคุณลักษณะท่ี
พึงประสงคของผูเรียน 
สมรรถนะยอยท่ี 4.2.3 เขาใจ วิเคราะห และเปรียบเทียบ
ความแตกตางทางวัฒนธรรมของสังคมโลกเพ่ือใช
ภาษาอังกฤษในการแลกเปลี่ยนประสบการณทางวิชาชีพได
อยางเหมาะสม 
สมรรถนะยอยท่ี 4.2.4 สรางระบบและกลไกการมีสวนรวม
ในกิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพ 
สมรรถนะยอยท่ี 4.3.1 ประเมินตนเองและพัฒนาสมรรถนะ
ทางภาษาอังกฤษตามกรอบมาตรฐาน CEFR ระดับ B2 อยาง
เปนระบบและตอเนื่อง 
สมรรถนะยอยท่ี 4.3.2 ผานการฝกปฏิบัติแบบทดสอบ
มาตรฐานวัดระดับภาษาอังกฤษจากแหลงเรียนรูท่ี
หลากหลายดวยเทคโนโลยีดิจิทัล 

1. การบูรณาการการอานเชิงวิชาการกับการ
พัฒนาองคการวิชาชีพของครูภาษาอังกฤษ 
2. วัฒนธรรมโลกสําหรับครูภาษาอังกฤษ 
3. ภาษาอังกฤษเพ่ือการทดสอบมาตรฐาน 

รวม 4 สมรรถนะหลัก รวม 12 สมรรถนะรอง รวม 40 สมรรถนะยอย วิชาเอกบังคับ 20 รายวิชา 
จํานวน 60 หนวยกิต 

 


	02 หมวดที่ 4 มาตรฐานการเรียนหมวดวิชา GE และMapping
	03 หมวดที่ 4 สมรรถนะวิชา GE
	04 หมวดที่ 4 มาตรฐานการเรียนหมวดวิชาเฉพาะด้าน
	05 หมวดที่ 4 Mapping เฉพาะด้าน และ PLO
	06 หมวดที่ 4 สมรรถนะวิชาชีพครู
	07 หมวดที่ 4 สมรรถนะ SIL
	08 หมวดที่ 4 สมรรถนะวิชาเอกและความคาดหวังของแต่ละชั้นปี
	09 หมวดที่ 5-8
	3. เกณฑ์การสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

	10 ภาคผนวก ก ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ
	11 ภาคผนวก ข ผลงานทางวิชาการอาจารย์ประจำหลักสูตร
	12 ภาคผนวก ค คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการต่างๆ
	13 ภาคผนวก ง ตารางเปรียบเทียบรายวิชา
	14 ปกภาคผนวก จ
	15 ภาคผนวก จ ตารางสรุปความสอดคล้อง

