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11.  สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร  
11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ  

ปัจจุบันการพัฒนาทางเศรษฐกิจของโลกมีการแข่งขันกันสูง ดังนั้นประเทศไทยถือเป็นประเทศหนึ่งที่เป็นสมาชิกของ
อาเซียนซึ่งเป็นภูมิภาคทีม่ีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็วและเป็นตัวอย่างของการรวมตัวของกลุ่มประเทศ 
ที่มีพลังต่อรองในเวทีการเมืองและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ  ทั้งนี้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน มีวัตถุประสงค์เพ่ือท าให้
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีความมั่นคง มั่งคั่งและสามารถแข่งขันกับภูมิภาคอ่ืนๆ ได้ โดย (1) มุ่งให้เกิดการ
ไหลเวียนอย่างเสรีของสินค้า บริการ การลงทุน เงินทุน การพัฒนาทางเศรษฐกิจ และการลดปัญหาความยากจน และ
ความเหลื่อมล้ าทางสังคม (2) ท าให้อาเซียนเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียว(Single Market and Production 

Base) โดยจะริเริ่มกลไกและมาตรการใหม่ๆ ในการปฏิบัติตามข้อริเริ่มทางเศรษฐกิจที่มีอยู่แล้ว  (3) ให้ความช่วยเหลือ
แก่ประเทศสมาชิกใหม่ของอาเซียนเพ่ือลดช่องว่างการพัฒนาและช่วยให้ประเทศเหล่านี้เข้าร่วมกระบวนการรวมตัว
ทางเศรษฐกิจของอาเซียน (4) ส่งเสริมความร่วมมือในนโยบายการเงินและเศรษฐกิจมหภาค ตลาดการเงินและตลาด
ทุน  การประกันภัยและภาษีอากร การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและการคมนาคม พัฒนาความร่วมมือ  ด้านกฎหมาย 
การเกษตร พลังงาน การท่องเที่ยว การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์โดยการยกระดับการศึกษาและการพัฒนาฝีมือแรงงาน 

โดยทั่วไปว่าการพัฒนาเศรษฐกิจให้บรรลุผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของประชาคมอาเซียน  ประเทศไทยต้อง
พัฒนาบุคคลผู้เป็นสมาชิกของสังคมให้มีการศึกษาที่ดี มีการตั้งเป้าหมายที่จะพัฒนาแนวคิดกิจกรรมและการจัด
การศึกษาร่วมกันในภูมิภาคบนรากฐานภูมิปัญญาระดับชาติและภูมิภาคและเพ่ือป้องกันสภาพไม่สมดุลจากการไหลบ่า
เพียงด้านเดียวของกระแสโลกาภิวัตน์จากตะวันตกจึงต้องเน้นการขับเคลื่อนประชาคมอาเซียนทั้ง  3 เสาหลักสะท้อน
การจัดการศึกษาแบบเชื่อมโยง  การหลอมรวมความหลากหลายบนพ้ืนฐานของเอกลักษณ์และความแตกต่างการ
พัฒนาและประสานความร่วมมือและแลกเปลี่ยนวิชาการระหว่างชาติในภู มิภาคบนพ้ืนฐานของประโยชน์ร่วมกันทั้งใน
กรอบซีมีโออาเซียนและยูเนสโกจะท าให้บุคคลที่ได้รับการศึกษาในยุคใหม่นี้ด ารงตนอยู่ในสังคมระบบเศรษฐกิจแบบนี้ได้
เพ่ือให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวข้างต้น 

11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 

ปัจจุบันประชาคมอาเซียนมีจุดมุ่งหมายในการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ส่งเสริมการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน และเสริมสร้างอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของอาเซียนโดยมีแผนปฏิบัติการประชาสังคม
และวัฒนธรรมอาเซียนซึ่งครอบคลุมความร่วมมือในหลายสาขา เช่น ความร่วมมือด้านการปราบปรามยาเสพติด การ
พัฒนาชนบท การขจัดความยากจน สิ่งแวดล้อมการศึกษา วัฒนธรรม สตรี สาธารณสุข โรคเอดส์ และเยาวชน เป็น
ต้น เป็นกลไกส าคัญเพ่ือการบรรลุจุดมุ่งหมายของประชาคมนี้ และรองรับการเป็นประชาคม ซึ่งเน้นใน 4 ด้าน ได้แก่             
(1) การสร้างประชาคมแห่งสังคมที่เอ้ืออาทร (2) แก้ไขผลกระทบต่อสังคมอันเนื่องมาจากการรวมตัวทางเศรษฐกิจ              
(3) ส่งเสริมความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อมและการจัดการดูแลสิ่งแวดล้อมอย่ างถูกต้อง และ (4) ส่งเสริมความเข้าใจ
ระหว่างประชาชนในระดับรากหญ้า การเรียนรู้ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม รวมทั้งการรับรู้ข่าวสารซ่ึงเป็นรากฐานที่จะ
น าไปสู่การเป็นประชาคมอาเซียนเมื่อเป็นเช่นนี้บุคคลผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาจะต้องมีความรู้ความสามารถ
ในการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน และเสริมสร้างอัตลักษณ์ทาง
วัฒนธรรมของที่ดีงามของไทย 
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11.3 สถานการณ์ด้านมาตรฐานวิชาชีพ 

ปัจจุบันนโยบายของรัฐบาล เน้นการปฏิรูปครู ยกฐานะให้เป็นวิชาชีพชั้นสูงอย่างแท้จริงโดยปฏิรูประบบ     
การผลิตครูให้มีคุณภาพทัดเทียมกับนานาชาติ สร้างแรงจูงใจให้คนเรียนดี และมีคุณธรรมเข้าสู่วิชาชีพครู ปรับปรุง
ระบบเงินเดือนและค่าตอบแทนครู พัฒนาระบบความก้าวหน้า ของครูโดยใช้การประเมินเชิงประจักษ์ที่ อิงขีด
ความสามารถและวัดสัมฤทธิผลของการจัดการศึกษาเป็นหลัก จัดระบบการศึกษาและฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาคุณภาพครู
อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาครูในด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาในด้านหลักสูตรและการเรียนการสอนให้ก้าวหน้าและก้าวไกล เพ่ือน า
ประเทศไทยไปสู่การเป็นประชาคมอาเซียนอย่างสมบูรณ์ โดยสร้างความพร้อมและความเข้มแข็งทางด้านการศึกษา 
เศรษฐกิจสังคม ตลอดจนวัฒนธรรม วิทยาศาสตร์ และภาษาเป็นต้น 

12.  ผลกระทบจาก ข้อ 11 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย 

12.1 การพัฒนาหลักสูตร 
ผลกระทบจากสถานการณ์ภายนอก การพัฒนาหลักสูตรจะมุ่งเน้นผลิตครูในมิติใหม่ที่เน้นผลลัพธ์การ

เรียนรู้ให้เป็นบัณฑิตครูที่มีคุณภาพ ให้มีศักดิ์ศรีความเป็นครูตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครูซึ่งเป็นวิชาชีพชั้นสูงที่มี
ความสามารถในการจัดการเรียนรู้และพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี คนเก่ง ใฝ่รู้ เป็นครูดี ครูเก่ง มีความรู้ และใฝ่รู้  มีทักษะ 

ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์วิชาชีพ มีเจตคตทิี่ดีต่อวิชาชีพ  มีคุณธรรมและเป็นผู้มีจริยธรรมประพฤติปฎิบัติตาม
จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีคุณภาพตรงตามมาตรฐานวิชาชีพ และ
สมรรถนะทางการศึกษาที่เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง  มีความรอบรู้และรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง สามารถ
เรียนรู้และพัฒนาตนเองได้อย่างยั่งยืน สามารถสร้างความเชื่อมั่นศรัทธาในคุณภาพของการประกอบวิชาชีพ ดังนั้นหลักสูตรครุศาสตร
บัณฑิตจะเตรียมความพร้อมให้กับสถานศึกษา เพ่ือให้มีครูที่มีศักยภาพที่จะพัฒนาเด็กและเยาวชน ให้มีคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ดังกล่าวและเพ่ือให้สนองตอบต่อการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนคร ูโดยเน้นการพัฒนาบัณฑิตให้มีศักยภาพ
ในการจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ขั้นพ้ืนฐาน มีความสามารถในการใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสารทั้งทางด้านสังคม ธุรกิจและ
ศิลปวัฒนธรรม 

12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย 

เพ่ือสนับสนุนให้มหาวิทยาลัยราชภัฏ เป็นสถาบันอุดมศึกษาชั้นน าและพัฒนาท้องถิ่น สถานการณ์
ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตรจึงสอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย
และภาระหน้าที่ของมหาวิทยาลัย ดังนี้ 

12.2.1 แสวงหาความจริงเพ่ือมุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ บนพ้ืนฐานของภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมปิัญญาไทยและสากล 
12.2.2 ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม ส านึกในความเป็นไทย มีความรักและผูกพันต่อท้องถิ่น                    

อีกท้ังส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต ในชุมชนเพื่อช่วยให้คนในท้องถิ่นรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงการผลิตบัณฑิตดังกล่าว
จะต้องให้มีจ านวนและคุณภาพสอดคล้องกับแผนการผลิตบัณฑิตของประเทศ 

12.2.3 เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในคุณค่า ความส านึกและความภูมิใจ ในวัฒนธรรมของท้องถิ่นและของชาติ 
12.2.4 เสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครู ผลิตและพัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพและ

มาตรฐานที่เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง 
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13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/สาขาวิชาอื่นของมหาวิทยาลัย  
13.1 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปิดสอนโดยคณะ/สาขาวิชา/หลักสูตรอ่ืน  

 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
 หมวดวิชาเฉพาะ 

 หมวดวิชาเลือกเสรี 

13.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรทีเ่ปิดสอนใหส้าขาวิชา/หลักสูตรอ่ืนมาเรียน  
รายวิชาที่เปิดสอนในหลักสูตร นักศึกษาต่างคณะสามารถเลือกเรียนเป็นวิชาเลือกเสรีได้ 

13.3 การบริหารจัดการ  
13.3.1 แต่งตั้งผู้ประสานงานรายวิชาทุกวิชาเพ่ือท าหน้าที่ประสานงานกับสาขา/คณะ อาจารย์ผู้สอนและ

นักศึกษาในการพิจารณาขอ้ก าหนดรายวิชาการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลการด าเนินการ 
13.3.2 มีคณะกรรมการประจ าหลักสูตร ท าหน้าที่ก ากับดูแล โดยประสานงานกับ ส านักส่งเสริมวิชาการ

และงานทะเบียนเพ่ือประสานการจัดตารางสอน ตารางสอบ ปฏิทินวิชาการ และควบคุม   การด าเนินการเกี่ยวกับ
กระบวนการจัดการเรียนการสอนเพ่ือให้เป็นไปตามข้อก าหนดรายวิชา 
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หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 

1. ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
1.1 ปรัชญา 

ผลิตครูฟิสิกส์ที่มคีวามรู้วิชาการด้านฟิสิกส์  มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพครู มีความสามารถใน
การจัดการเรียนการสอน และงานวิจัย  เป็นครูที่มีคุณภาพสูง เป็นคนดี  มีสติปัญญาความสามารถ และอยู่ร่วมกับ
บุคคลอ่ืนได้อย่างมีความสุข ตลอดจนรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับฟิสิกส์และศาสตร์ที่ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึง
เผชิญปัญหาหรือวิกฤติได้ด้วยสติปัญญา 

1.2  ความส าคัญ   
ปัจจุบันอาชีพครูถือว่าส าคัญยิ่ง เพราะครูมีบทบาทส าคัญในการพัฒนาประเทศให้เจริญมั่นคง ก้าวทันต่อ

สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบัน  อย่างไรก็ตามการจะพัฒนาบ้านเมืองให้เจริญได้นั้นจ าเป็นต้อง
พัฒนาคนโดยเฉพาะอย่างยิ่งเยาวชนของชาติ  เพ่ือให้เยาวชนเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดี  มีคุณภาพและมีความสมบูรณ์ครบ
ทุกด้านจึงจะสามารถช่วยกันสร้างความเจริญให้แก่ชาติต่อไปได้  ยิ่งไปกว่านั้นหน้าที่ความส าคัญยิ่งของครูก็คือการ
ปลูกฝังความรู ้ความคิดและจิตใจแก่เยาวชนเพ่ือให้เติบโตเป็นพลเมืองที่ดีและมีประสิทธิภาพของประเทศชาติในกาล
ข้างหน้า ผู้เป็นครูจึงจัดได้ว่าเป็นผู้ที่มีบทบาทอย่างส าคัญในการสร้างสรรค์อนาคตของชาติบ้านเมือง   

ทั้งนี้หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตเป็นหลักสูตรวิชาชีพชั้นสูง มีคุรุสภาก าหนดและควบคุมมาตรฐานวิชาชีพครู
ของหลักสูตรและการผลิตบัณฑิตสายครู มีความจ าเป็นที่ต้องก าหนดมาตรฐานและเป้าหมายคุณภาพของบัณฑิตให้มี
ความรู้ความสามารถสอดคล้องตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ (หลักสูตร 
4 ปี) ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ทั้ง 6 ด้าน สามารถน าความรู้ทักษะประสบการณ์ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในหน้าที่การ
งานร่วมพัฒนาสังคมท้องถิ่นของตนเองที่ส าคัญต้องเป็นคนเก่ง คนดี มีคุณธรรมและจริยธรรมเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับ
ศิษย์และเยาวชน 

1.3  วัตถุประสงค์  
  เพ่ือให้ผู้เข้ารับการศกึษามีคุณลักษณะ ดังนี้ 

1.3.1 เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถในด้านการสอนฟิสิกส์   สามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้ในการปฏิบัติงาน
ได้อย่างสอดคล้องกับสภาพสังคม วัฒนธรรม และเศรษฐกิจของประเทศ 

1.3.2 เป็นผู้มีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนด้านฟิสิกส์และการพัฒนาหลักสูตรทางด้าน              
การเรียนการสอนการสอนที่จะส่งผลให้ครูมีความรู้ความสามารถ สมรรถนะและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของ
การศกึษาของชาติ 

 1.3.3 เป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพครู มีความรับผิดชอบสูงต่อวิชาการและวิชาชีพ             

มีความอดทน ใจกว้าง และมีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้พร้อมที่จะประกอบวิชาชีพครูอย่างมีคุณภาพและ
เป็นไปตามสมรรถนะและมาตรฐานวิชาชีพคร ู
 1.3.4 ความรอบรู้ด้านการจัดการเรียนการสอนฟิสิกส์สามารถประยุกต์ความเข้าใจอันถ่องแท้ในทฤษฎีและ
ระเบียบวิธีการศึกษาวิจัย เพ่ือสร้างความรู้ใหมใ่นการประกอบวิชาชีพหรือการศึกษาในระดับสูงขึ้นในอนาคต 

1.3.5 มีศักยภาพที่จะพัฒนางานในหน้าที่ และเส้นทางวิชาชีพให้มีความก้าวหน้าเป็นผู้น าทางวิชาการ 

สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงานหน้าที่ครูได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
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2. แผนพัฒนาปรับปรุง 

 

แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 
1. แผนปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตร
บัณฑิต ให้มีมาตรฐานไม่ต่ ากว่าที่  
สกอ. และคุรุสภาก าหนด 

 

1. พัฒนาหลักสูตรโดยมีพ้ืนฐานจาก
แผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติและ
มาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของ
วิชาชีพของบุคลากรทางการศึกษา  

2. ติดตามประเมินหลักสูตรอย่าง
สม่ าเสมอ 

1. เอกสารปรับปรุงหลักสูตร 

2. รายงานผลการประเมิน
หลักสูตร 

 

2. แผนปรับปรุงหลักสูตร           
ครุศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาฟิสิกส์ให้
สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลง ทาง
สังคม เศรษฐกิจ การเมืองและ
ความก้าวหน้าทางวิชาการ 

 

 

 

1. ติดตามความเปลี่ยนแปลงในสังคม และ
วิชาการอย่างสม่ าเสมอ 

 

1. รายงานความพึงพอใจของผู้ใช้
บัณฑิต 

2. แผนปรับปรุงหลักสูตรที่
สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลง
ทาง สงัคมเศรษฐกิจ การเมือง
และความก้าวหน้าทางวิชาการ
ซึ่งประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ 
ทั้งภายในและภายนอก 

3. แผนพัฒนาบุคลากรด้านการเรียน
การสอนและบริการวิชาการให้มี
ความรู้ สมรรถนะและเจตคติที่
ทันสมัย และเหมาะสมตาม
มาตรฐานและจรรยาบรรณของ
วิชาชีพ 

 

1. สนับสนุนบุคลากรดา้นการเรียน การ
สอนให้ท างานบริการแก่องค์กรภายนอก 

2. พัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้ของ
บุคลากรด้านการเรียนการสอนให้มี
นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ที่มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

1. ปริมาณงานบริการวิชาการต่อ
บุคลากรด้านการเรียนการสอน
ในหลักสูตร 
2. ความพึงพอใจของผู้เรียนต่อ
ประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้ 
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 

 

1.  ระบบการจัดการศึกษา 

1.1  ระบบ  

ระบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ  1 ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษา 
ไม่น้อยกว่า  15 สัปดาห์ 

1.2  การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน  

ไมม่ี  
1.3  การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค  

ไม่มี 

2.  การด าเนินการหลักสูตร 
2.1  วัน-เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน  

ในเวลาราชการ เริ่มเปิดการเรียนการสอนในภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2562 

ภาคการศึกษาท่ี 1  ตั้งแต่เดือน สิงหาคม ถึง เดือนพฤศจิกายน 

ภาคการศึกษาท่ี 2  ตั้งแต่เดือนมกราคม  ถึง เดือนเมษายน 

2.2  คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา  
 เป็นผู้ส าเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า มีค่านิยมเจตคติท่ีดีและคุณลักษณะที่เหมาะสมกับ

วิชาชีพครู สอบผ่านการสอบวัดคุณลักษณะความเป็นครู และผ่านเกณฑ์ของเส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
และ/หรือเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับการคัดเลือก ซึ่งสถาบันอุดมศึกษาเป็นผู้ก าหนด 

2.3  ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า  
2.3.1 การปรับตัวด้านการเรียนที่มีการเรียนในห้องและกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่แตกต่างไป  จากการเรียนใน

ระดับมัธยมศึกษา ซ่ึงต้องอาศัยการจัดแบ่งเวลาให้เหมาะสม 

2.3.2 นักศึกษาที่เข้ารับการศึกษาส่วนใหญ่มีพ้ืนฐานด้านการค านวณไม่ดีเท่าท่ีควร 

2.4  กลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา / ข้อจ ากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3 

2.4.1 จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ทั้งในระดับมหาวิทยาลัย คณะ และสาขาวิชา จัดประชุมผู้ปกครอง จัดระบบ
การปรึกษา แนะแนว โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาและฝ่ายกิจการนักศึกษาดูแลประสานงานกับคณาจารย์ผู้สอน  และ
ผู้ปกครองในกรณีที่มีปัญหา 

2.4.2  จัดให้มีการสอบวัดระดับความสามารถพ้ืนฐานตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด ส าหรับนักศึกษาแรกเข้าทุกคน  กรณีที่
นักศกึษา  สอบวัดระดับได้คะแนนไม่เป็นไป ตามที่คณะก าหนด  นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียน วิชาปรับพ้ืนฐาน 
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2.5  แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษา  

จ านวนนักศึกษา 
จ านวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา หมายเหตุ 

2562 2563 2564 2565 2566  

ชั้นปีที่ 1 30 30 30 30 30  

ชั้นปีที ่2 - 30 30 30 30  

ชั้นปีที่ 3 - - 30 30 30  

ชั้นปีที่ 4 - - - 30 30  

รวม 30 60 90 120 120  

คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา - - - 30 30  

 

 

2.6  งบประมาณตามแผน 

2.6.1 งบประมาณรายรับ (หน่วย บาท) 

หมวดเงิน 
ปีงบประมาณ 

2562 2563 2564 2565 2566 หมายเหตุ 

1. ค่าลงทะเบียน 720,000 1,440,000 2,160,000 2,880,000 2,880,000  

2. เงินอุดหนุนจากรัฐบาล      

   2.1 งบบุคลากร 2,000,000 3,000,000 3,500,000 4,000,000 4,000,000  

   2.2 งบด าเนินการ 500,000 1,000,000 1,200,000 1,500,000 1,500,000  

   2.3 งบลงทุน         

       2.3.1 อาคาร ที่ดิน 
สิ่งกอ่สร้าง 

- - - - -  

        2.3.2 ค่าครุภัณฑ ์ 500,000 500,000 700,000 1,000,000 1,000,000  

รวมรายรับ 3,720,000 5,940,000 7,560,000 9,380,000 9,380,000  
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2.6.2 งบประมาณรายจ่าย (หน่วย บาท) 

หมวดเงิน 
ปีงบประมาณ 

2562 2563 2564 2565 2566 หมายเหตุ 

1. งบบุคลากร 500,000 550,000 600,000 650,000 650,000 พนง.สายวิชาการ 1 คน 

2. งบด าเนินการ        

   2.1 ค่าตอบแทน 300,000 350,000 400,000 450,000 450,000 ค่าวิทยากรอบรม 3 วันๆ 8 ช่ัวโมง 
   2.2 ค่าใช้สอย 10,000 15,000 20,000 25,000 25,000  

   2.3 ค่าวัสดุ 10,000 15,000 20,000 25,000 25,000  

   2.4 ค่าสาธารณูปโภค - - - -   

3. งบลงทุน        

   3.1 ค่าที่ดินสิ่งกอ่สร้าง - - - -   

   3.2 ค่าครุภัณฑ ์ 100,000 150,000 200,000 250,000 250,000  

4. เงินอุดหนุน        

   4.1 การท าวิจัย 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 วิจัยฟิสิกส ์

   4.2 การบริการวิชาการ 100,000 120,000 150,000 170,000 170,000 ค่ายฟิสิกส์  
ค่ายดาราศาสตร ์

รวมรายจ่าย 1,120,000 1,300,000 1,490,000 1,670,000 1,670,000  

ประมาณการค่าใช้จ่ายต่อหัวในการผลิตบัณฑิต  24,000 บาท/คน/ปี 
2.7  ระบบการศึกษา  

ระบบการศึกษาเป็นแบบชั้นเรียน และเป็นไปตาม 

1. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2562 
2. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 
3. ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี ว่าด้วย การเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561 
4. ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี ว่าด้วย การเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 
5. ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณีว่าด้วย การเทียบโอนผลการเรียนจากการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตาม 

   อัธยาศัย เข้าสู่การศึกษาในระบบตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี พ.ศ. 2560 
6. ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณีว่าด้วย การเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญาตรี ในกรณีการไปศึกษาหรือ 

   การฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาต่างประเทศหรือหน่วยงานต่างประเทศหรือ 

   สถานประกอบการต่างประเทศ พ.ศ. 2561 
7. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญาตรี  พ.ศ. 2561 
8. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี เรื่องการจัดหมวดวิชาศึกษาทั่วไปส าหรับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) พ.ศ. 2560 
2.8. การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามสถาบันอุดมศึกษา 

การเทียบโอนเป็นไปตาม  
1. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี ว่าด้วยการเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2553  
2. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี ว่าด้วยการเทียบโอนผลการเรียนจากระบบการศึกษานอกระบบ

และการศึกษาตามอัธยาศัยเข้าสู่การศึกษาในระบบตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณีพ.ศ. 2560   
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2) หมวดวิชาเฉพาะด้าน             ไม่น้อยกว่า                                 115 หน่วยกิต                            

      2.1) กลุ่มวิชาชีพครู                                                                  40 หน่วยกิต                           

              2.1.1) วิชาชีพครู                                                              28 หน่วยกิต 

รหัส ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
1042101 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 3(2-2-5) 

1043101 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ 3(2-2-5) 

1032201 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารการศึกษาและการเรียนรู้ 3(2-2-5) 

1051201 จิตวิทยาส าหรับครู 3(2-2-5) 

1021201 การพัฒนาหลักสูตร 3(2-2-5) 

1022301 วิทยาการจัดการเรียนรู้ 3(2-2-5) 

1012202 การบริหารการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา 3(2-2-5) 

1021304 ภาษาเพ่ือการสื่อสาร 3(2-2-5) 

1011101 คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และจิตวิญญาณความเป็นครู 3(2-2-5) 

1004491 คุรุนิพนธ์ 1(0-2-1) 

 รวมหน่วยกิต 28 

  

2.1.2) วิชาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 

             บังคับเรยีน จากรายวิชาต่อไปน ี้                                      12  หน่วยกิต 

รหัส ชื่อวิชา น(ชม.) 
1001801 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 2(90) 

1002801 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 2(90) 

1003801 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 3 2(90) 

1004801 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 4 6(290) 

 รวมหน่วยกติ 12 

 

2.2) วิชาเอก    ไม่น้อยกว่า                                                        64 หน่วยกิต 

2.2.1. วิชาเอกบังคบั ไม่น้อยกว่า                                       43 หน่วยกิต 

1 .วิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์พื้นฐาน                          15 หน่วยกิต  
รหัส ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 

4011904 ฟิสิกส์ 1 3(2-2-5) 

4011905 ฟิสิกส์ 2 3(2-2-5) 

4021901 เคมีพ้ืนฐานส าหรับการสอนฟิสิกส ์ 3(2-2-5) 

4031805 ชีววิทยาพ้ืนฐานส าหรับการสอนฟิสิกส์ 3(2-2-5) 

4091901 คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน ส าห รับการสอนฟิสิกส์ 3(2-2-5) 
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2 วิชาเฉพาะสาขาฟิสิกส์     ไม่น้อยกว่า                              28 หน่วยกิต  
รหัส ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 

4012910 ฟิสิกส์ของคลื่น                                      3(2-2-5) 

4012911 อุณหพลศาสตร์                                  3(2-2-5) 

4012912 กลศาสตร์                                        3(2-2-5) 

4012920 ฟิสิกส์ยุคใหม่                                     3(2-2-5) 

4012921 แม่เหล็กไฟฟ้า                                   3(2-2-5) 

4011930 คณิตศาสตร์ส าหรับฟิสิกส์ 1                    3(2-2-5) 

4013940 อิเล็กทรอนิกส์                                   3(2-2-5) 

4012970 เทคโนโลยีพลังงาน 3(2-2-5) 

4014971 นาโนเทคโนโลยีเชิงฟิสิกส์ 3(2-2-5) 

4013980 สัมมนาทางฟิสิกส์ 1(0-2-3) 

 

2.2. วิชาเอกเลือก  ไม่น้อยกว่า         21  หน่วยกิต 

รหัส ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
4013922 กลศาสตร์ควอนตัม 3(2-2-5) 

4013950 วิทยาศาสตร์โลก  3(2-2-5) 

4013951 ดาราศาสตร์ 3(2-2-5) 

4013960 สื่อ นวัตกรรม ส าหรับครูฟิสิกส์ 3(2-2-5) 

4013961 วิทยาการสอนฟิสิกส์        3(2-2-5) 

4013981 วิจัยทางฟิสิกส์                                   3(0-6-3) 

4014923 นิวเคลียร์ฟิสิกส์ 3(2-2-5) 
4014931 คณิตศาสตร์ส าหรับฟิสิกส์ 2 3(2-2-5) 
4014932 โปรแกรมประยุกต์ส าหรับครูฟิสิกส์    3(2-2-5) 

4014941 เครื่องมือวัดและการวิเคราะห์ทางฟิสิกส์ 3(2-2-5) 
4014942 ไมโครคอนโทรลเลอร์และการเชื่อมต่อ 3(2-2-5) 

4014952 ฟิสิกส์สิ่งแวดล้อม 3(2-2-5) 
4014962 ของเล่นศาสตร์ 3(2-2-5) 
4014972 ฟิสิกส์และความงาม 3(2-2-5) 
4014990 ฟิสิกส์สถานะของแข็งเบื้องต้น 3(2-2-5) 
4014991 วัสดุศาสตร์ 3(2-2-5) 
4014992 เทคโนโลยีพลาสมา 3(2-2-5) 
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3) หมวดวิชาเลือกเสรี   ไม่น้อยกว่า                        6  หน่วยกิต 

ให้เลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี โดยไม่ซ้ ากับรายวิชาที่เคยเรียน
มาแล้วและต้องไม่เป็นรายวิชาที่ก าหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์การส าเร็จหลักสูตรของสาขาวิชานี้  
หมายเหตุ   เลขรหัสรายวิชาเอก สาขาวิชาฟิสิกส์ ประกอบด้วย เลข 7 หลัก มีความหมายดังนี้ 

เลขต าแหน่งที่ 1-3  หมายถึง เลขประจ าสาขาวิชาฟิสิกส์ คือ 401 

เลขต าแหน่งที่ 4    หมายถึง ชั้นปีหรือความยาก 

เลข 1 หมายถึง ชั้นปีที่ 1 หรือความยากของวิชาล าดับที่ 1 

เลข 2 หมายถึง ชั้นปีที่ 2 หรือความยากของวิชาล าดับที่ 2 

เลข 3 หมายถึง ชั้นปีที่ 3 หรือความยากของวิชาล าดับที่ 3 

เลข 4 หมายถึง ชั้นปีที่ 4 หรือความยากของวิชาล าดับที่ 4 

เลขต าแหน่งที ่5 (เลข 9) หมายถึง หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 4 ป ีคณะวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

เลขต าแหน่งที่ 6  หมายถึง กลุ่มย่อยของสาขาวิชา 

เลข 0 หมายถึง วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 

เลข 1 หมายถึง คลื่น  ฟิสิกส์ของคลื่น  อุณหพลศาสตร์และกลศาสตร์   
เลข 2 หมายถึง ฟิสิกส์ยุคใหม่ แม่เหล็กไฟฟ้า กลศาสตร์ควอนตัม และนิวเคลียร์ฟิสิกส์ 
เลข 3 หมายถึง  คณิตศาสตร์ส าหรับฟิสิกส์และโปรแกรมประยุกต์  
เลข 4 หมายถึง  อิเล็กทรอนิกส์ เครื่องมือวัด และไมโครคอนโทรลเลอร์ 
เลข 5 หมายถึง วิทยาศาสตร์โลก และดาราศาสตร์ 
เลข 6 หมายถึง สือ นวัตกรรม วิทยาการสอน 

เลข 7 หมายถึง พลังงานและวิทยาการสมัยใหม่ 
เลข 8 หมายถึง  สัมมนาทางและวิจัยทางฟิสิกส ์ 
เลข 9 หมายถึง ฟิสิกส์สถานะของแข็ง  พลาสมาและวัสดุศาสตร์ 

เลขต าแหน่งที่ 7 หมายถึง ล าดับของวิชาในกลุ่มย่อย 

3.1.4 การจัดแผนการศึกษา 
ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 0001104 ทักษะการพูดและการฟังภาษาอังกฤษ 3 (2-2-5) 
0001203 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 3 (2-2-5) 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน 

(วิชาชีพครู) 
1021304 ภาษาเพ่ือการสื่อสาร 3 (2-2-5) 
1011101 คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และจิตวิญญาณความเป็นครู 3 (2-2-5) 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน 

(วิชาเอกบังคับ) 

4011904 ฟิสิกส์  1  3 (2-2-5) 
4031805 ชีววิทยาพ้ืนฐานส าหรับการสอนฟิสิกส ์      3 (2-2-5) 
4091901 คณิตศาสตร์พ้ืนฐานส าหรับการสอนฟิสิกส์ 3 (2-2-5) 

รวมหน่วยกิต 21 
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ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 0002324 ศาสตร์พระราชาเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 3 (2-2-5) 
หมวดวิชาเฉพาะด้าน

(วิชาชีพครู) 
1051201 จิตวิทยาส าหรับครู 3 (2-2-5) 
1021201 การพัฒนาหลักสูตร 3 (2-2-5) 

 1001801 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1    2 (90) 
หมวดวิชาเฉพาะด้าน 

(วิชาเอกบังคับ) 

4011905 ฟิสิกส์ 2  3 (2-2-5) 
4011930 คณิตศาสตร์ส าหรับฟิสิกส์ 1              3 (2-2-5) 
4021901 เคมีพ้ืนฐานส าหรับการสอนฟิสิกส์      3 (2-2-5) 

รวมหน่วยกิต 20 

 

ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 0001105 การใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 3 (2-2-5) 
 0003208 การคิดเชิงเหตุผล 3 (2-2-5) 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน 1042101 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 3 (2-2-5) 
(วิชาชีพครู) 1022301 วิทยาการจัดการเรียนรู้ 3 (2-2-5) 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน 

(วิชาเอกบังคับ) 

4012910 ฟิสิกส์ของคลื่น 3 (2-2-5) 
4012911 อุณหพลศาสตร์  3 (2-2-5) 
4012920 ฟิสิกส์ยุคใหม่    3 (2-2-5) 

รวมหน่วยกิต 21 

 

ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 0002325 พลเมืองที่เข้มแข็ง 3 (2-2-5) 
หมวดวิชาเฉพาะด้าน(วิชาชีพครู) 1032201 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสื่อสาร

การศึกษาและการเรียนรู้ 
3 (2-2-5) 

1012202 การบริหารการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา 3 (2-2-5) 
 1002801 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2    2(90) 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน 

(วิชาเอกบังคับ) 

4012912 กลศาสตร์ 3 (2-2-5) 
4012921 แม่เหล็กไฟฟ้า    3 (2-2-5) 
4012970 เทคโนโลยีพลังงาน 3 (2-2-5) 

รวมหน่วยกิต 20 
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ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 0001106 ภาษาอังกฤษเพ่ือวิชาชีพ 3 (2-2-5) 
 0003109 การสร้างเสริมและดูแลสุขภาวะ 3 (2-2-5) 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน(วิชาชีพครู) 1043101 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ 3 (2-2-5) 
หมวดวิชาเฉพาะด้าน 

(วิชาเอกบังคับ) 

4013980 สัมมนาทางฟิสิกส์                              1(0-2-3) 
4013940 อิเล็กทรอนิกส์                                   3 (2-2-5) 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน 

(วิชาเอกเลือก) 

4013950 วิทยาศาสตร์โลก                                3 (2-2-5) 

4013960 สื่อ นวัตกรรม ส าหรับครูฟิสิกส์               3 (2-2-5) 
รวมหน่วยกิต 19 

 

 

ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 0003311 ทักษะในศตวรรษที่ 21 เพ่ือชีวิตและอาชีพ 3 (2-2-5) 
 0002105 สุนทรียะ 3 (2-2-5) 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน(วิชาชีพครู) 1003801 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 3 2(90) 
วิชาเลือกเสรี 4124941 วิทยาการค านวณส าหรับการสอนวิทยาศาสตร์  3 (2-2-5) 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน 

(วิชาเอกเลือก) 

4013951 ดาราศาสตร์ 3 (2-2-5) 
4013981 วิจัยทางฟิสิกส์ 3 (0-6-3) 

รวมหน่วยกิต 17 

 

 

 

ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน 1004801 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 4 6 (290) 

(วิชาชีพครู)    

รวมหน่วยกิต 6 
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  3.2.2 อาจารย์ประจ า 

ล าดับ ชื่อ–นามสกุล 
ต าแหน่ง 
วิชาการ 

คุณวุฒิ-สาขาวิชาเอก 
สถาบัน 

การศึกษา 

ภาระการสอน 

(ชม./สัปดาห)์ 
2562 2563 2564 2565 

1 ดร.ปวริศา 
จรดล 

ผศ. ค.ด.(หลักสูตรและการสอน) 
กศ.ม.(ประถมศึกษา) 
กศ.บ. เกียรตินิยม (ภาษาอังกฤษ) 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2542 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2529 

วิทยาลัยครูอตุรดิตถ์, 2524 

30 30 30 30 

2 ดร.สรุีย์มาศ 

สุขกส ิ

รศ. กศ.ด.(การบริหารการศึกษา) 
กศ .ม. (การประถมศึกษา) 
ค .บ. (ภาษาอังกฤษ)                                             

มหาวิทยาลยับูรพา, 2549 

มหาวิทยาลยับรูพา, 2539 

สถาบันราชภฏัร าไพพรรณี, 2525 

30 30 30 30 

3 ดร.พรสวัสดิ ์
ศิรศาตนันท ์

ผศ. กศ.ด.(การบริหารการศึกษา) 
ค.ม.(โสตทัศนศึกษา) 
ศศ.บ.(โสตทัศนศึกษา) 

มหาวิทยาลยับูรพา, 2551 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2535 

มหาวิทยาลยัรามค าแหง, 2527 

30 30 30 30 

4 ดร.คมพล 

สุวรรณกูฏ 

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

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2544 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2539 

มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช,2536 

30 30 30 30 

5 ดร.กรองทอง  
จุลิรัชนีกร 

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

มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต, 2557 

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ, 2549 

สถาบันราชภัฏสงขลา, 2545 

30 30 30 30 

6 นางสาววราลี  
ถนอมชาติ 

ผศ. ค.ม. )การศึกษาปฐมวัย(  

กศ.บ.(การศึกษาปฐมวัย) 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2549 

มหาวิทยาลยับูรพา, 2546 

30 30 30 30 

7 ดร.สวสัดิ์ชัย 

ศรีพนมธนากร 
อาจารย ์ กศ.ด.(วิจัยและประเมินผล

การศึกษา) 
กศ.ม.(การวัดผลการศึกษา) 
ศษ.บ.(การประถมศึกษา) 

มหาวิทยาลยันเรศวร, 2550 

มหาวิทยาลยันเรศวร, 2535 

มหาวิทยาลยัขอนแก่น, 2529 

30 30 30 30 

8 ดร.วิวัฒน์ 

เพชรศร ี
อาจารย ์ กศ.ด. (หลักสูตรและการสอน) 

กศ.ม. (การประถมศึกษา) 
ค.บ. (นาฏศิลป์)  
ป.กศ.สูง (นาฏศิลป)์  

มหาวิทยาลยับรูพา, 2552 

มหาวิทยาลัยบูรพา, 2539 

วิทยาลัยครสูวนสุนันทา, 2523 

วิทยาลัยครสูวนสุนันทา, 2521 

30 30 30 30 

9 ดร.เสาวนีย์   
เจียมจักร 

อาจารย ์ ปร.ด.(วิจัย วัดผลและสถิติ
การศึกษา) 
ศษ.ม.(จิตวิทยาการศึกษา) 
ค.บ.(การศึกษาปฐมวัย) 

มหาวิทยาลัยบูรพา, 2558 

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์, 2539 

วิทยาลัยครเูพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ 
ปทุมธานี, 2534 

30 30 30 30 

10 ดร.หฤทัย  
อนุสสรราชกิจ 

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

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2549 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2539 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2535 

30 30 30 30 

11 ดร.ธนิก 

คุณเมธีกุล 

อาจารย ์ ค.ด.(การบริหารการศึกษา) 
วท.ม.(การวางแผนสิ่งแวดล้อมเพื่อ
พัฒนาชุมชนและชนบท) 
บธ.บ.(การตลาด) 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2552 

มหาวิทยาลยัมหิดล, 2549 

 

มหาวิทยาลยัอสัสมัชัญ, 2533 

30 30 30 30 
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2562 2563 2564 2565 

12 ดร.เจนจบ         
สุขแสงประสิทธ์ิ 

อาจารย ์ ปร.ด.(เทคโนโลยีการศึกษา)  
กศ.ม.(เทคโนโลยีทางการศึกษา) 
ค.บ.(เทคโนโลยีและนวัตกรรม
การศึกษา) 

มหาวิทยาลยับรูพา, 2556 

มหาวิทยาลยัศรีนคริน 

ทรวโิรฒ, 2541 

วิทยาลัยครจูันทรเกษม, 2532 

30 30 30 30 

13 ดร.ฬิฏา 
สมบูรณ ์

อาจารย ์ ปร.ด. (วิจัยและประเมินผลการศึกษา) 
ค.ม. (วิจัยและประเมินผลการศึกษา) 
ค.บ. (คณิตศาสตร์) 

มหาวิทยาลยัราชภฏัอุบลราชธาน,ี 2557 

มหาวิทยาลยัราชภฏัอุบลราชธานี, 2552 

สถาบันราชภัฏอุบลราชธาน,ี2532 

30 30 30 30 

14 ดร.ธีรังกูร 
วรบ ารุงกุล 

 

อาจารย ์ ปร.ด. (พัฒนศึกษา) 
กศ.ม.(มัธยมศึกษา-การสอน
ภาษาอังกฤษ) 
ศษ.บ.(เทคโนโลยีและสื่อสาร
การศึกษา) 
ศศ.บ.(วัดและประเมินผลทางการ
ศึกษา) 
ศศ.บ.(การศึกษานอกระบบ) 
ศศ.บ.(การแนะแนว) 
ศน.บ.(ภาษาอังกฤษ)  

มหาวิทยาลยัศลิปากร,2556 

มหาวิทยาลยัศรีนครินทร วิโรฒ,2548 

 

มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช, 2552 

 

มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช, 2553 

 

มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช, 2555 

มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช, 2557 

มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั,2545 

30 30 30 30 

15 ดร.บุญธรรม 
พิมพาภรณ ์

 

 

 

 

อาจารย ์ D.P.A. (Public Administration) 

กศ.ม. (การบริหารการศึกษา) 
 

กศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) 

University of Northern Philippines, 

2547 

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ (บางแสน), 
2529 

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ (บางแสน), 
2523 

30 30 30 30 

16 ดร.ภูวดล  
บัวบางพลู 

อาจารย ์ กศ.ด.(เทคโนโลยีการศึกษา) 
คอ.ม.(คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
สารสนเทศ),  
วท.บ.(วิทยาการคอมพิวเตอร์) 

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ, 2554 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, 
2544 

สถาบันราชภฏัสวนสุนันทา, 2541 

30 30 30 30 

17 ดร.ชวนพบ  
เอี่ยวสานุรักษ ์

อาจารย ์ ปร.ด. (นวัตกรรมการเรยีนรู้และ
เทคโนโลยี)  
กศ.ม.(เทคโนโลยีการศึกษา) 
กศ.บ.(เทคโนโลยีการศึกษา) 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ธนบุรี, 2558 

มหาวิทยาลยับูรพา, 2549 

มหาวิทยาลยับูรพา, 2544 

30 30 30 30 

18 

 

ดร.เยาวเรศ 

ใจเย็น 

อาจารย ์ ปร.ด.(วิทยาศาสตร์ศึกษา) 
ป.บัณฑิต(การสอนวิทยาศาสตร์) 
วท.บ.(เคมี) 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์, 2550 

มหาวิทยาลยัมหิดล, 2545 

มหาวิทยาลยัมหิดล, 2544 

30 30 30 30 

19 ดร.พัชรินทร ์ อาจารย ์ ปร.ด. (การศึกษาและ มหาวิทยาลยับูรพา,2560 30 30 30 30 
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สถาบัน 

การศึกษา 
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รุจิรานุกลู การพัฒนาสังคม) 
ค.ม. (พัฒนศึกษา)  
ศศ.บ. เกียรตินิยม (ศาสนาและ
ปรัชญา)  

 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,2551 

มหาวิทยาลยับูรพา,2547 

 

20 ดร.มนตร ี
วิชัยวงษ์ 

อาจารย ์ ปร.ด. (การบริหารการศึกษา) 
ศน.ม. (พุทธศาสนาและปรัชญา) 
 

ศน.บ. (พุทธศาสตร์) 
 

มหาวิทยาลยัเวสเทิร์น, 2559 

มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั, 2551 

มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั, 2547 

30 30 30 30 

21 ดร.ปิยะพงศ ์

กู้พงศ์พันธ์ 
อาจารย ์ ปร.ด. (วิทยาศาสตร์การออกก าลัง

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

มหาวิทยาลยับูรพา,2561 

 

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ, 2553 

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ, 2551 

30 30 30 30 

22 ดร.สุพตัรา รักษา
สนธิ ์

อาจารย ์ ปร.ด. (สาขาวิทยาศาสตร์การออก
ก าลังกายและการกีฬา (จิตวิทยาการ
กีฬา) 
วท.ม. (วิทยาศาสตร์การออกก าลัง
กายและกีฬา) 
วท.บ. (พลศึกษา) 

มหาวิทยาลยับูรพา, 2561 

 

 

มหาวิทยาลยับูรพา,2548 

มหาวิทยาลยับูรพา,2539 

30 30 30 30 

23 นางสาวเกศิณ ี

ศิริสุนทรไพบูลย ์

อาจารย ์ ค.ม. )การศึกษาปฐมวัย(  

ศศ.บ.(การสื่อสารมวลชน) 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2552 

มหาวิทยาลยัเชียงใหม่, 2539 

30 30 30 30 

24 นางสาวญาณิศา 
บุญพิมพ ์

อาจารย ์ กศ.ม. )การศึกษาปฐมวัย(  

 

ค.บ. )การศึกษาปฐมวัย(  

มหาวิทยาลยัศรีนคริน 

ทรวิโรฒ, 2552 

สถาบันราชภฏัพระนคร, 2546 

30 30 30 30 

25 นางสาวนภัส 

ศรีเจริญประมง 
อาจารย ์ ค.ม. )การศึกษาปฐมวัย(  

กศ.บ.(การศึกษาปฐมวัย) 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2554 

มหาวิทยาลยับูรพา, 2552 

30 30 30 30 

26 นายธีรพงษ ์

จันเปรียง 
อาจารย ์ ศศ.ม.(การจดัการเรียนรู้) 

ศศ.บ.(บรรณารักษศาสตร์และ
สารนิเทศศาสตร์) 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์, 2555 

สถาบันราชภฏับุรรีัมย์, 2542 

30 30 30 30 

27 นางสาว           
ณัฐฐินุช  

จุยค าวงศ ์

อาจารย ์ กศ.บ.(หลักสตูรและ 

การสอน) 
บธ.บ.(การจัดการ) 

มหาวิทยาลยับูรพา,2555 

 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์,2551 

30 30 30 30 

28 นางสาว               
อัฐฉญา 

แพทย์ศาสตร ์

อาจารย ์ วท.ม.(จิตวิทยาการให้ค าปรึกษา) 
กศ.บ.(การวัดและประเมินผลทางการ
ศึกษา) 

มหาวิทยาลยับูรพา,2552 

มหาวิทยาลยัทักษิณ, 2548 

30 30 30 30 

29 นางสาวนิศากร  อาจารย ์ ศษ.ม.(จิตวิทยาการศึกษาและการแนะ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่, 2553 30 30 30 30 
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หวลจิตร ์ แนว) 
ศศ.บ.(ปรัชญาและศาสนา) 

 

มหาวิทยาลยัเชียงใหม่, 2547 

30 นางสาว              
วรันธร  

อรรคปทุม 

อาจารย ์ ศษ.ม.(จิตวิทยาการศึกษาและการให้
ค าปรึกษา) 
ศศ.บ.(การจัดการ 
การพัฒนาสังคม) 

มหาวิทยาลยัขอนแก่น, 2555 

 

มหาวิทยาลยัขอนแก่น, 2552 

30 30 30 30 

31 นางสาว 

สุนิตยต์า  
เย็นท่ัว 

อาจารย ์ ศษ.ม. (เทคโนโลยีการศึกษา) 
ศษ.บ. (เทคโนโลยีและสื่อสาร
การศึกษา) 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร,์ 2548 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธัญบุรี, 
2545 

30 30 30 30 

32 นางสาวจุลลดา  
จลุเสวก 

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

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2549 

มหาวิทยาลยับูรพา, 2546 

30 30 30 30 

33 นางสาวธิดารตัน์ 
พานพ่วง 

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

การแนะแนว) 

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ, 2554 

มหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบุร,ี 2549 

30 30 30 30 

34 นางสาวจีรนันท์ 
พูลสวัสดิ ์

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

การแนะแนว) 
 

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ, 2554 

มหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบุร,ี 2549 

 

30 30 30 30 

35 นางสาวธันวดี  
ดอนวิเศษ 

อาจารย ์ ศศ.ม.(พัฒนาสังคม) 
 

ป.บัณฑิต (บัณฑิตอาสาสมัคร) 
ค.บ. (การศึกษาปฐมวัย) 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 
 2552 

มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์,2545 

สถาบันราชภฏับุรรีัมย์, 2544 

30 30 30 30 

36 นางสาวณิชาภา  
เจริญรูป 

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

มหาวิทยาลยัราชภฏัร าไพพรรณี, 2552 

มหาวิทยาลยัราชภฏัร าไพพรรณี, 2554 

มหาวิทยาลยัราชภฏัร าไพพรรณี, 2548 

30 30 30 30 

37 นายศิริศักดิ์  
ทิพย์ทวีชาญ 

อาจารย ์ ศศ.ม. (ภูมิศาสตร์อุตสาหกรรม) 
อษ.บ.(ภูมิศาสตร์) 

มหาวิทยาลยัศิลปากร, 2551 

มหาวิทยาลยัศิลปากร, 2547 

30 30 30 30 

38 นางสาวสรติา ปัจ
จุสานนท์ 

อาจารย ์ ศศ.ม. (ภาษาไทย) 
ศศ.บ. (ภาษาไทย) (เกียรตินิยม
อันดับ 1) 

มหาวิทยาลยับูรพา, 2558 

มหาวิทยาลยับูรพา, 2552 

30 30 30 30 

39 นางสาวกรฎา 
สุขุม 

อาจารย ์ ศศ.ม. (ภาษาไทย) 
ศศ.บ. (ภาษาไทย) (เกียรตินิยม
อันดับ 2)  

มหาวิทยาลยับูรพา, 2559 

มหาวิทยาลยับูรพา, 2549 

30 30 30 30 

40 นางสาว 

ฐิติกาญจน์  
ใจไมตร ี

อาจารย ์ ศศ.ม. (ภาษาศาสตร์ประยุกต์) 
กศ.บ. (ภาษาไทย) (เกียรตินิยม
อันดับ 2)  

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร,์ 2558 

มหาวิทยาลยับูรพา, 2547 

30 30 30 30 

41 นางสาว อาจารย ์ ศษ.ม. (การสอนภาษาไทย) มหาวิทยาลยัเชียงใหม,่ 2559 30 30 30 30 
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พัชรินทร์ 
พิมพ์โคตร 

ศศ.บ. (ภาษาไทย) มหาวิทยาลยัพายัพ,2550 

42 นายสมปอง 
มูลมณ ี

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

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2552 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2560 

30 30 30 30 

43 นางสาว 

วัชราภรณ ์

เกตุช้าง 

อาจารย ์ ศศ.ม. (ภาษาและการสื่อสาร)  
ศศ.บ. (ภาษาและการท่องเที่ยว)  

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร,์ 2557 

มหาวิทยาลยัราชภฏัจันทรเกษม, 2550 

30 30 30 30 

44 นายอติราช  
เกิดทอง 

อาจารย ์ กศ.ม.(การวิจัยและสถิติทางการศึกษา) 

ค.บ.(คณิตศาสตร์) 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ, 2552 

สถาบันราชภฏัสวนสุนันทา, 2547 

30 30 30 30 

45 นายเจนวิทย์   
วารีบ่อ 

อาจารย ์ กศ.ม (วิจยัและประเมินผล
การศึกษา)  
วท.บ. (ฟิสิกส์)  

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2556 

 

มหาวิทยาลยัขอนแก่น,2553 

30 30 30 30 

46 นายบดินทร ์
ปั้นบ ารุงกิจ 

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

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2555 

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ, 2553 

30 30 30 30 

47 นายจักรวรรดิ  
กิ่งส้มกลาง 

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

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ, 2552 

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ, 2548 

30 30 30 30 

48 นายณัฐพงษ์  
จรทะผา 

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

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ, 2553 

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ, 2551 

30 30 30 30 

49 นางสาวติยาพร  
ธรรมสนิท 

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

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ, 2553 

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ, 2549 

30 30 30 30 

50 นางสาวชิดชนก  
ศรีราช 

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

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ, 2555 

มหาวิทยาลยัราชภฏัอุดร, 2551 

30 30 30 30 

51 นายชาญชลักษณ ์

เยี่ยมมติร 
อาจารย ์ กศ.ม.(พลศึกษา) 

วท.บ.(วิทยาศาสตร์การกีฬา) 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ, 2557 

มหาวิทยาลยัราชภฏักาญจนบรุี, 2548 

30 30 30 30 

52 ดร.วัยวุฒิ 

บุญลอย 

อาจารย ์ กศ.ด.(การบริหารและการจัดการ
การศึกษา) 
ร.ม.(การเมืองการปกครอง) 
น.บ.(นิติศาสตร์) 
ศศ.บ.(รัฐศาสตร์) 

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ, 2560 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2551 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,2547 

มหาวิทยาลัยรามค าแหง, 2536 

30 30 30 30 
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3.2.3 อาจารย์พิเศษ 

กรณีอาจารย์พิเศษให้เป็นไปตามมติที่ประชุมสภาวิชาการ 

 

3.2.4 เกณฑ์คุณสมบัติคณาจารย์และบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน 

คุณวุฒิของคณาจารย์ คุณวุฒิของอาจารย์ผู้สอน อาจารย์ประจ าหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
และอาจารย์พิเศษให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรีที่มีผลใช้
บังคับในปัจจุบัน  นอกจากนี้อาจารย์ผู้สอนรายวิชาชีพครูยังจะต้องมีคุณสมบัติเพ่ิมเติมดังต่อไปนี้ 

1) ได้รับปริญญาหรือประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการศึกษาอย่างน้อยระดับใดระดับหนึ่งคือปริญญาตรี 
ประกาศนียบัตรบัณฑิต ปริญญาโท และดับปริญญาเอก หรือต้องผ่านการอบรมสาระเนื้อหาส าคัญศาสตร์วิชาชีพครู
ตามท่ีก าหนดไม่น้อยกว่า 60 ชั่วโมงและ 

2) มีประสบการณ์การสอนระดับอุดมศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปี และกรณีที่ผู้สอนมีประสบการณ์น้อยกว่า 1 ปี 
ให้มีชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ 50 ของรายวิชาโดยมีการสอนร่วมกับผู้สอนท่ีมีประสบการณ์การสอนต้ังแต่ 3 ปีขึ้นไปและ 

3) ผู้สอนที่รับผิดชอบรายวิชาจะต้องมีผลงานทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับรายวิชาที่สอนหรือเกี่ยวข้อง
สัมพันธ์ที่มีการเผยแพร่ลักษณะใดลักษณะหนึ่ง  เช่น เอกสารประกอบการสอน ต ารา หนังสืองานวิจัย อย่างน้อย                 
1ชิ้นงาน กรณีบทความอย่างน้อย 3บทความ ภายใน 5ปีย้อนหลัง 

4) มีประสบการณ์การสอนในระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานและ/หรืออาชีวศึกษาอย่างน้อย 1 ปี กรณีที่ยังไม่มี
ประสบการณ์การสอนในระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานและ/หรืออาชีวศึกษาจะต้องมีประสบการณ์ การสอนอย่างน้อย 1 
ปีในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและ/หรืออาชีวศึกษาภายใน 3 ปีการศึกษา ทั้งนี้ให้    นับรวมการปฏิบัติการสอนใน
สถานศึกษาในระหว่างการศึกษาด้วย 

หมายเหตุ กรณีผู้สอนวิชาชีพครูที่ปฏิบัติการสอนมาก่อน มคอ. 1 นี้ใช้บังคับ ให้ยกเว้นเกณฑ์คุณสมบัติ
ผู้สอนวิชาชีพครูข้อ 2 – 4 

บุคลากรสนับสนุนสถาบันควรมีบุคลากรสนับสนุนที่มีคุณวุฒิและมีความรู้ความสามารถ  ทักษะด้านต่างๆ 
ที่เหมาะสมกับความจ าเป็นและความต้องการของการจัดการเรียนการสอนอย่างเพียงพอ 

 

4.องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (สหกิจศึกษาหรือการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ)) 
การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาของคณะครุศาสตร์มีการฝึกปฏิบัติการวิชาชีพประกอบด้วยการสังเกต 

การบริหารในสถานศึกษาและการทดลองสอนในชั้นเรียนและมีการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในสาขาวิชาเฉพาะ
ประกอบด้วยการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาโดยอิสระ ควบคู่กับการนิเทศการบูรณาการความรู้ในการจัดท า
แผนการเรียนรู้การจัดกระบวนการเรียนรู้ โดยใช้   สื่อนวัตกรรมเทคนิคและยุทธวิธีการเรียนรู้ในวิชาเฉพาะหรือ
วิชาเอกได้อย่างเหมาะสมกับผู้เรียนการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ เพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนรู้ และผู้เรียน             
การจัดท าบันทึกและรายงานผลการจัดการเรียนรู้การจัดกิจกรรมทางวิชาการการวิจัยในชั้นเรียนเพ่ือพัฒนาผู้เรียน     
การปฏิบัติงานครูนอกเหนือจากการสอนการสัมมนาทางการศึกษา 
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4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม 

งานและลักษณะการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาคณะครุศาสตร์ก าหนดโดยเน้นงาน ที่นักศึกษาครูต้อง
ปฏิบัติจริงและเสริมสร้างสมรรถภาพของนักศึกษาที่พึงประสงค์เพื่อให้นักศึกษาพร้อมท่ีจะเป็นผู้เริ่มต้นวิชาชีพครูท่ีดี คือ 

4.1.1 มีสมรรถภาพทางด้านความรู้ได้แก่ความรู้ทั้งในเนื้อหาที่ใช้สอนตามหลักสูตรและความรู้ในศาสตร์          
สาขาต่างๆที่เก่ียวข้อง 

4.1.2 มีสมรรถภาพทางด้านเทคนิควิธีการจัดการเรียนรู้   
1) มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดหลักการและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอนการวัด

ประเมินผลการจัดการชั้นเรียนการบันทึกและรายงานผลการจัดการเรียนการสอนและการวิจัยในชั้นเรียน 

2) สามารถวางแผนออกแบบปฏิบัติการสอนจัดการชั้นเรียนวัดและประเมินผลการเรียนรู้บันทึกและ
รายงานผลการจัดการเรียนการสอนและท าวิจัยในชั้นเรียนเพ่ือพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนได้อย่างเหมาะสมตาม               
ความแตกต่างระหว่างบุคคล 

3) สามารถสร้างสรรค์สภาพแวดล้อมทางกายภาพและบรรยากาศการเรียนรู้ที่อบอุ่น  มั่นคงปลอดภัย 

 4) ตระหนักถึงคุณค่าของการน าแนวคิดหลักการและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการสอนการวัดและการ
ประเมินผล การจัดการชั้นเรียนการบันทึกและรายงานผลการจัดการเรียนการสอนและการวิจัยในชั้นเรียนมาใช้ใน
การพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนได้อย่างเหมาะสมตามความแตกต่างระหว่างบุคคลมสมรรถภาพด้านคุณลักษณะได้แก่
ความสามารถในการพัฒนางานให้ตั้งมั่นอยู่ในคุณธรรมและมีจิตส านึกในการพัฒนาสังคม 

4.2 ช่วงเวลา  
1.ปฏิบัติการสอนในสภานศึกษา 1    ปีการศึกษาที ่1 

2. ปฏิบัติการสอนในสภานศึกษา2    ปีการศึกษาที ่2 

3.ปฏิบัติการสอนในสภานศึกษา 3    ปีการศึกษาที ่3 

4.ปฏิบัติการสอนในสภานศึกษา 4 ภาคการศึกษาที่1     ปีการศึกษาที ่4 

 

4.3 การจัดเวลาและตารางสอน  
ปีการศึกษาที่ ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ จ านวนชั่วโมงและตารางสอน 

1 ปฏิบัติการสอนในสภานศึกษา1 2หน่วยกติ  90ชั่วโมง(8ชั่วโมงต่อสัปดาห์หรือ
สัปดาห์ละ 1วัน) 

2 ปฏิบัติการสอนในสภานศึกษา2 2หน่วยกิต  90ชั่วโมง(8ชั่วโมงต่อสัปดาห์หรือ
สัปดาห์ละ 1วัน) 

3 ปฏิบัติการสอนในสภานศึกษา 3 2หน่วยกิต  90ชั่วโมง(8ชั่วโมงต่อสัปดาห์หรือ
สัปดาห์ละ 1วัน) 

4 ปฏิบัติการสอนในสภานศึกษา 4 6หน่วยกิต  290ชั่วโมง(8ชั่วโมงต่อสัปดาห์
หรือสัปดาห์ละ 1วัน) 
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5. กิจกรรมเสริมความเป็นครู (Teacher Enhancing Activities) 

กิจกรรมเสริมความเป็นครูในแต่ละปี ปีการศึกษาละไม่น้อยกว่า 2 กิจกรรม ดังนี้ 
1) กิจกรรมบังคับ ได้แก่ 

(1) กิจกรรมจิตอาสาและ/หรือจิตสาธารณะ/การบ าเพ็ญประโยชน์ ให้จัดเป็นประจ าทุกปีการศึกษา 

(2) กิจกรรมเสริมสร้างความเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง ให้จัดในปีการศึกษาใดก็ได้ ดังต่อไปนี้ 
ก. กิจกรรมส่งเสริมความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และความเป็นไทย 

ข. กิจกรรมตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและ/หรือศาสตร์พระราชา 

ค. กิจกรรมการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ศีลธรรม และปลูกฝังความซี่อสัตย์สุจริตและการต่อต้าน           
การทุจริตคอรัปชั่น 

ง. กิจกรรมลูกเสือ/ เนตรนารี/ ยุวกาชาด 

จ. กิจกรรมสร้างเสริมสุขภาวะ ป้องกันโรค และการมีเพศสัมพันธ์และตั้งครรภ์โดยไม่มีความพร้อม 

ฉ. กิจกรรมส่งเสริมวิถีชีวิตประชาธิปไตย รวมถึงการเลือกตั้ง และกิจกรรมสภานักเรียน  

ช. กิจกรรมการพัฒนาทักษะวิชาชีพครูด้านศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์และกีฬา 

 2) กิจกรรมเลือก สถานศึกษาสามารถจัดกิจกรรมเพ่ิมเติมให้ผู้เรียน ดังต่อไปนี้ 
 (1)  กิจกรรมการพัฒนาตนสู่ความเป็นครู 
 (2)  กิจกรรมการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี  
 (3)  กิจกรรมการบริการและร่วมมือกับชุมชน 

 (4) กิจกรรมการเข้าร่วมการเสวนา สัมมนา อบรม ประชุมปฏิบัติการทางวิชาการ 
 (5) กิจกรรมการปลูกฝังวินัยและความซื่อสัตย์ทางวิชาการ 

 (6) กิจกรรมอ่ืนตามบริบทของสถาบันการศึกษา 

 

5. ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรอืงานวิจัย   

5.1 ค าอธิบายโดยย่อ  
ก าหนดให้ท างานวิจัยในชั้นเรียนอย่างสั้นมีองค์ประกอบการวิจัยครบถ้วน หรือโครงงาน ผลิตสื่อนวัตกรรมการเรียน
การสอนหัวข้อของงานวิจัยจะต้องเกี่ยวกับภาระงานที่รับผิดชอบในขณะปฏิบัติงานภาคสนามเป็นงานที่มุ่งแก้ปัญหา
และพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนของสถานศึกษา  หรือชุมชนที่เป็นรูปธรรม และมีรายงานที่ต้องน าส่งตาม
รูปแบบและระยะเวลาที่หลักสูตรก าหนด 

 

5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้  
5.2.1 มีศักยภาพทางด้านการวิจัยทางการศึกษาสามารถศึกษาต่อและท าวิจัยในระดับการศึกษาท่ีสูงขึ้นได้ 
5.2.2  มีทักษะการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในสาขาวชิาเฉพาะ (ประสบการณ์วิชาชพีครูและปฏบิัติการ 

วิชาชีพคร)ู 
        5.2.3 มีทักษะและมีสมรรถนะในด้านการท าวิจัยในโรงเรียนเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน และพัฒนาผู้เรียน 
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5.3 ช่วงเวลา  
      ปีการศึกษาท่ี 1 

ปีการศึกษาท่ี 2 

ปีการศึกษาท่ี 3 

ภาคการศึกษาท่ี 1 ปกีารศึกษาที ่4 

 

5.4จ านวนหน่วยกิต 

140 หน่วยกิต 

 

5.5 การเตรียมการ  
มีการเรียนวิชาการวิจัยทางการศึกษาซึ่งมีการจัดท าโครงการวิจัยเบื้องต้นเป็นรายกลุ่มในชั้นปีที่2ก่อนการท าการ

วิจัยเป็นรายบุคคลในชั้นปีที่3มีการปฐมนิเทศนักศึกษาในเรื่องการท าวิจัยชั้นเรียนมีการก าหนดชั่วโมงการให้ค าปรึกษาจัดท า
บันทึกการให้ค าปรึกษาให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโครงงานทางเว็บไซต์และปรับปรุงให้ทันสมัยเสมออีกทั้งมีตัวอย่าง
โครงงานวิจัยให้ศึกษา 

5.6 กระบวนการประเมินผล 

          ประเมินผลจากความก้าวหน้าในการท าโครงงานหรือวิจัยที่บันทึกในสมุดให้ค าปรึกษาโดยอาจารย์ที่ปรึกษา
และประเมินผลจากรายงานที่ได้ก าหนดรูปแบบการน าเสนอตามระยะเวลาน าเสนอโปรแกรมและการท างานของระบบ
โดยโครงงานวิจัยดังกล่าวต้องสามารถท างานได้ในขั้นต้นโดยเฉพาะการท างานหลักของโปรแกรมและการจัดสอบการ
น าเสนอที่มีอาจารย์สอบไม่ต่ ากว่า 3 คน 
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หมวด 4 ผลการเรียนรู้  กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 

 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา 

1. มีความรับผิดชอบ ส่งงานที่ได้รับมอบหมายตรงต่อเวลาและส่งเสริม
ความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 

2. มีคุณภาพ  คุณธรรมและจริยธรรม สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม มนุษยสัมพันธ์และการ
วางตัวในสังคมให้เหมาะสมในกิจกรรมการเรียนการสอน 

3.มีการศึกษาค้นคว้าและเรียนรู้ด้วยตนเอง มอบหมายงานให้นักศึกษาได้สืบค้น รวบรวมข้อมูล  
และสรุปผลการศึกษาเพ่ือนำเสนอในชั้นเรียนหรือ
เป็นรูปเล่มรายงานส่งผู้สอน 

4. มีความสามารถและฉลาดในการจัดการ มอบหมายให้นักศึกษาคิดวางแผน  ลงมือปฏิบัติ  
สรุปผลการดำเนินงานและแก้ไขปรับปรุง 

 

2.  การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้านของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

 2.1 ด้านคุณธรรมจริยธรรม 

  2.1.1  ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรม 

(1)  แสดงความซื่อสัตย์สุจริตอย่างสม่ำเสมอ 

(2)  มีวินัย ตรงต่อเวลา และปฏิบัติตามระเบียบขององค์กร 

(3)  มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อตนเอง สังคม และสิ่งแวดล้อม 

(4)  รับฟังความคิดเห็นและเคารพสิทธิของผู้อื่น เคารพในสิทธิมนุษยชน 

 2.1.2  กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรม 

(1)  จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่สอดแทรกกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับความซื่อสัตย์สุจริต 

(2)  ให้ความสำคัญของการมีวินัย การตรงต่อเวลา การส่งงานตามกำหนดและความซื่อสัตย์ในการทำ
กิจกรรมหรืองานที่มอบหมาย 

(3)  ส่งเสริมให้ผู้เรียนจัดกิจกรรมหรือเข้าร่วมกิจกรรมทั้งในและนอกห้องเรียน 

(4)  เน้นเรื ่องการแต่งกายและการปฏิบัติตนให้เหมาะสม ถูกต้องตามระเบียบข้อบังคั บของ
มหาวิทยาลัย 

  2.1.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรม 

(1)  สังเกตพฤติกรรมการแต่งกายของนักศึกษาการปฏิบัติตน 

(2)  ให้คะแนนการเข้าชั้นเรียน การส่งงานตรงเวลา และการปฏิบัติตนตามระเบียบข้อบังคับของ
มหาวิทยาลัย 

(3)  ประเมินจากผลงาน ผลการปฏิบัติกิจกรรมโดยพิจารณาเฉพาะด้านที่แสดงออกถึงคุณธรรม
จริยธรรม 
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2.2  ด้านความรู้ 
 2.2.1  ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
  (1)  มีความรู้ความเข้าใจในแนวคิด  หลักการ  ทฤษฎี  และกระบวนการต่าง ๆ ตามสาระวิชา 

  (2)  สามารถวิเคราะห์และจำแนกข้อเท็จจริงตามแนวคิด  หลักการ  และทฤษฎีของสาระวิชา 
  (3)  สามารถเรียนรู้เกี่ยวกับแนวคิด  หลักการ  ทฤษฎีและกระบวนการต่าง ๆ 

  (4)  สามารถแสวงหาความรู้จากแหล่งต่าง ๆ ได้ด้วยตัวเอง 
 2.2.2  กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ 

 (1)  จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที ่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญโดยบูรณาการศาสตร์สาขาอื่นๆ ที่เกี ่ยวข้อง                 
อย่างเหมาะสม  

 (2)  จัดกิจกรรมการเรียนการสอนหลากหลายรูปแบบ โดยเน้นทั้งทฤษฎีและปฏิบัติ 
เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดองค์ความรู้และทักษะต่างๆ  
 (3)  มอบหมายงานกลุ่มให้สืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับกรณีศึกษาและนำเสนอในชั้นเรียน 

 2.2.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
 (1) ประเมินผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียน  โดยเน้นประเมินตามสภาพจริงและใช้วิธีการประเมินที่

หลากหลาย เช่น  ารทดสอบโดยใช้แบบทดสอบ  การประเมินผลจากการนำเสนองาน  รายงานหรือโครงงาน 

 (2)  สังเกตพฤติกรรมการทำงานและการปฏิบัติตน 

2.3 ด้านทักษะทางปัญญา 

2.3.1  ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

 (1) สามารถใช้ความรู้  ความเข้าใจในแนวคิด  หลักการ  ทฤษฎี  และกระบวนการต่าง  
ๆในการแก้ไขปัญหาและการดำเนินชีวิตประจำวัน 

 (2) สามารถวิเคราะห์สถานการณ์ต่าง ๆ โดยใช้แนวคิด  หลักการ  ทฤษฎี  และกระบวนการต่าง ๆ 
ตามสาระวิชา 
 (3)  สามารถสังเคราะห์สิ่งที่ดีมีประโยชน์นำมาใช้เพ่ือการพัฒนาตนเองและสังคม 

 2.3.2  กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

(1)  จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ 
ตัดสินใจ คิดอย่างมีวิจารณญาณ 

 (2)  มอบหมายงานให้ผู้เรียนศึกษาค้นคว้าจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ 

 (3)  ฝึกให้วิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบันเชื่อมโยงกับทฤษฎีและเนื้อหาในบทเรียน 

 2.3.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

(1)  ประเมินตามสภาพจริงจากการปฏิบัติงาน  
(2)  สังเกตการนำเสนองาน หรือผลงาน 

 2.4  ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

 2.4.1  ผลการเรียนรู้ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

(1)  สามารถปรับตัว ทำงานร่วมกับผู้อ่ืนทั้งในฐานะผู้นำและผู้ตามได้ 
(2)  มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ร่วมงานในองค์กรและบุคคลทั่วไป 
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(3)  มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 

(4)  มีความสามารถในการวางแผนในการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง 
  2.4.2  กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

(1)  จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นกระบวนการกลุ่ม การทำงานแบบร่วมมือ หรือ  
Brainstorming  

(2)  ส่งเสริมการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นโดยจัดอภิปรายหรือเสวนางานที่ 
มอบหมายให้ศกึษาค้นคว้า 
  2.4.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

(1)  สังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม 

(2)  ประเมินผลจากผลงาน การนำเสนองาน การอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 

 2.5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

  2.5.1  ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

(1)  สามารถรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้ความรู้ทางคณิตศาสตร์ 
(2)  สามารถสื่อสารทางการพูด  การเขียน  การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

(3)  สามารถใช้ภาษาต่างประเทศในการสื่อสารได้ 
(4)  สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นและติดต่อสื่อสารได้ 

 2.5.2  กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

(1)  จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ให้ผู้เรียนได้วิเคราะห์สถานการณ์สำคัญใน 

ชีวิตประจำวันที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอน  
(2)  มอบหมายงานให้ผู้เรียนนำเสนอผลงาน อภิปราย และเรียบเรียงเป็นรูปเล่ม 

รายงานโดยใช้หลักการเขียนทางวิชาการเพื่อให้ผู้อื่นเข้าใจ เน้นการศึกษาข้อมูลจากแหล่งการเรียนรู้ที่หลากหลาย
และมีการอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูลให้ชัดเจน 

  2.5.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร 

และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

(1)  สังเกตการนำเสนอผลงาน การสื่อสาร การแสดงความคิดเห็น  
(2)  ประเมินจากผลงาน รูปเล่มรายงาน 

(3)  ประเมินผลการสอบทักษะด้านการสื่อสาร 

 

3. แผนท ี ่แสดงการกระจายความร ับผ ิดชอบมาตรฐานผลการเร ี ยนร ู ้ จากหล ักส ูตรส ู ่ รายว ิชา  
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

แสดงให้เห็นถึงมาตรฐานการเรียนรู้ในแต่ละรายวิชาในหลักสูตรว่ามีส่วนในการเสริมสร้างกระบวนการ
เรียนรู้และสอดคล้องต่อมาตรฐานผลการเรียนรู้ด้านใดบ้าง โดยแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการ
เรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชาในรูปของตารางต่อไปนี้ 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (Curriculum Mapping) 
⚫ ความรับผิดชอบหลัก    ความรับผิดชอบรอง 

 

รายวิชา 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา 
ทักษะความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห ์
การสื่อสารและ

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

0001104  ทักษะการพูดและการฟังภาษาอังกฤษ                    
0001105  การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร                    
0001106  ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ                      
0001203  ภาษาไทยเพื่อการสือ่สาร                    
0002105  สุนทรียะ                    
0002324  ศาสตร์พระราชาเพือ่การพัฒนาท้องถิน่                    
0002325  พลเมืองที่เข็มแข็ง                     
0003109  การสร้างเสริมและดแูลสุขภาวะ                    
0003311  ทักษะในศตวรรษที่ 21 เพื่อชีวิตและอาชีพ                    

0003208  การคิดเชิงเหตุผล                    

 

 

 

  



 

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ (4 ปี)               หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562                   หน้า
  3

1
 

ตารางความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถโดยรวม สมรรถนะหลกัและรายวิชาของแต่ละชัน้ปี กลุม่วิชาการศึกษาท่ัวไป 

ความสามารถโดยรวมของนักศึกษา 
ชั้นปีที่ 1 

ความสามารถโดยรวมของนักศึกษา 
ชั้นปีที่ 2 

ความสามารถโดยรวมของนักศึกษา 
ชั้นปีที่ 3 

ความสามารถโดยรวมของนักศึกษา 
ชั้นปีที่ 4 

    นักศึกษาครูมีความรู้ มีความเข้าใจ บทบาทหน้าทีข่องความ
เป็นพลเมืองตามหลักประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุข มีจิตอาสา จิตสาธารณะ และเกิดทักษะในการใช้
ภาษาเพือ่การสื่อสาร 

ผู้ช่วยสอนที่พัฒนาตนเองให้มีความรอบรู้ เท่าทันต่อ
การเปลี่ยนแปลง มีสุขภาวะที่ดีทั้งกายและใจ สู่
บทบาทของครูมืออาชพี 

ผู้สอนร่วมที่เป็นผู้นำในการขับเคลื่อนยทุธศาสตร์ ตามศาสตร์
พระราชา และนำนโยบายสู่การพัฒนาผูเ้รียน ท้องถิ่น และชุมชน 

 

มีทักษะการฟัง พูด อ่าน เขยีนภาษาอังกฤษเทียบเท่าเกณฑ์
กระทรวงศึกษาธิการกำหนด 
หมายเหตุ ปรับตามเกณฑ์กระทรวงศึกษา 

 
สมรรถนะ

หลัก 
สมรรถนะรอง สมรรถนะย่อย สมรรถนะ

หลัก 
สมรรถนะรอง สมรรถนะ

ย่อย 
สมรรถนะ

หลัก 
สมรรถนะรอง สมรรถนะย่อย สมรรถนะหลัก สมรรถนะรอง สมรรถนะ

ย่อย 
สมรรถนะ
หลักที ่1 
ทักษะการ
ฟัง 

 

สมรรถนะรองที่ 1.1 
Overall listening 
comprehension  

 

สมรรถนะย่อที่ 1.1.
สามารถเข้าใจสิ่งที่ผู้พูด 
พูดเพื่อตอบ สนองความ
ต้องการทันที ในกรณีที่ผู้
พูดพูดอยา่งช้าๆ และ
ชัดเจน 

 

สมรรถนะหลัก
ที่ 1  ทกัษะ
การฟัง 

 

สมรรถนะรอที่ 
1.1 Overall 
listening 
comprehension  

 

สมรรถนะ
ย่อยที่ 1.1.2 
สามารถ
เข้าใจ
ประเด็นหลัก 
คำพูดหรือ
ถ้อยคำที่เป็น
มาตรฐาน
เกี่ยวกบั
เร่ืองราวใน
ชีวิต ประจำ
วันที่คุ้นเคย 
อาจจะขอฟัง
ซ้ำเพื่อความ
ชัดเจน 

สมรรถนะหลักที่ 
1  ทกัษะการ
ฟัง 

 

สมรรถนะรองที่ 
1.1  Overall 
listening 
comprehension  

 

สมรรถนะย่อยที่ 1.1.3.  
สามารถเข้าใจขอ้มูลในชีวิต 
ประจำวันการศึกษา บท
สนทนา รายการโทรทัศน์
แยกประเด็นการอภปิรายที่
คุ้นเคยและชัดเจน  
สมรรถนะย่อยที่ 1.1.4. 
สามารถเข้าใจคำบรรยาย
หรือพูดคุยในสาขาวิชาของ
ตัวเองข้อมูลในประกาศและ
ข้อความที่เป็นข้อเท็จจริงที่
บันทึกไว้เมื่อผู้พูดพูดด้วย
ภาษาที่มาตรฐานและชัดเจน 
สมรรถนะย่อยที่1.1.5.และ
เข้าใจหลักการทางทัศนธาตุ 
สมรรถนะย่อยที่1.1.6.
สร้างสรรค์ผลงานโดยใช้
หลักการทางทัศนธาตุ 

สมรรถนะย่อยที่1.1.7 สามารถ
สร้างสรรค์ผลงานโดยใช้
หลักการจัดองค์ประกอบศิลป์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สมรรถนะหลักที่ 1 
ทักษะการฟัง 

 

สมรรถนะรองที่ 1.1 
Overall listening 
comprehension  

 

สมรรถนะ
ย่อยที่ 1.1.5 
สามารถ
เข้าใจ
ประเด็น
สำคัญจาก
การพูดที่
ซับซ้อนใน
หัวข้อที่เป็น
รูปธรรมและ
นามธรรมซ่ึง
ใช้ภาษามาตร 
ฐานในระดับ
ความเร็วปกต ิ
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ความสามารถโดยรวมของนักศึกษา 
ชั้นปีที่ 1 

ความสามารถโดยรวมของนักศึกษา 
ชั้นปีที่ 2 

ความสามารถโดยรวมของนักศึกษา 
ชั้นปีที่ 3 

ความสามารถโดยรวมของนักศึกษา 
ชั้นปีที่ 4 

สมรรถนะ
หลัก 

สมรรถนะ
รอง 

สมรรถนะย่อย สมรรถนะหลัก สมรรถนะรอง สมรรถนะย่อย สมรรถนะ
หลัก 

สมรรถนะ
รอง 

สมรรถนะย่อย สมรรถนะ
หลัก 

สมรรถนะ
รอง 

สมรรถนะย่อย 

สมรรถนะ
หลักที ่2 
ทักษะการ
พูด 
 

สมรรถนะ
รองที่ 2.1 
Spoken 
Interaction 
 

สมรรถนะย่อที่ 2.1.1 
สามารถสนท-นากับเพื่อน
ถาม-ตอบ คำถามง่ายๆ 
เกี่ยวกบัหัวข้อที่คุ้นเคย  
สมรรถนะย่อยที่ 2.1.2 
สามารถถามและ ตอบ
คำถามง่ายๆเกีย่วกับ
เหตุการณ์ในอดีต  

สมรรถนะหลักที่ 
2 ทักษะการพูด 
 

สมรรถนะรองที่ 
2.1 Spoken 
Interaction 
 

สมรรถนะย่อยที่ 2.1.3 
สามารถเร่ิมสนทนา
ดำเนิน การสนทนาและ
จบการสนทนาง่ายๆ ใน
หัวข้อที่คุ้นเคย 
สมรรถนะรองที่ 2.1.4 
สามารถแสดงออกและ
โต้ ตอบต่อความรู้สึก
และทัศนคติ  เช่น ความ
ประหลาดใจ ความสุข
ความเศร้า ความสนใจ
และไม่สนใจหรือสนใจ 

สมรรถนะ
หลักที ่2 
ทักษะการ
พูด 
 

สมรรถนะ
รองทึ่ 2.1 
Spoken 
Interaction 
 
 

สมรรถนะย่อยที่ 2.1.5 สนทนา
หัวข้อที่คุ้น เคยหรือที่สนใจ และ 
อภิปรายแสดง ความคิดเห็น
ตอบสนองต่อข้อเสนอแนะความ
คิดเห็น ทัศนคติและความรู้สึก 
สมรรถนะย่อยที่  2.1.6 ให้
คำแนะนำ และให้เหตุผ สนับสนุน 
สมรรถนะรองที่ 2.1.7 ร้องทุกข์จาก
ปัญหาที่เกิดจากร้านค้าหรือโรงแรม 

สมรรถนะ
หลักที ่2 
ทักษะการ
พูด 

 
 

สมรรถนะ
รองทึ่ 2.1 
Spoken 
Interaction 
 

สมรรถนะย่อยที่ 
2.1.8.สามารถมี
ปฏิสัมพันธก์ับเจ้าของ
ภาษาอยา่งราบรื่น
และเป็นธรรมชาติ
และมีส่วนร่วมอย่าง
มากในการอภิปราย
ในบริบทที่คุ้นเคย 
 

 สมรรถนะรอง
ที่ 2.2 
Spoken 
Production 
 

สมรรถนะย่อยที่ 2.2.1 
สามารถบรรยายถึงสถานที่ที่
ชอบ  
สมรรถนะย่อยที่ 2.2.2  
บอกสิ่งที่ทำเป็นประจำ ที่
บ้าน ที่ทำงานและในเวลา
ว่าง 
สมรรถนะรองที่ 2.2.3. 
บรรยายแผนการการจัด การ
และทางเลือกกิจกรรม เหต-ุ 
การณ์หรือประสบการณ์ของ
ตนเองในอดีดประสบการณ์
ในการเรียน 

 สมรรถนะรองที่ 
2.2 Spoken 
Production 
 
 

สมรรถนะย่อยที่ 2.2.4  
สามารถบรรยายเร่ืองที่
คุ้นเคยตามความสนใจ
อย่างหลากหลาย 
สมรรถนะย่อยที่ 2.2.5 
สามารถเล่า          
รายละเอียดเกีย่ว กับ
ประสบการณ์ ความ 
รู้สึกของตนเอง 
 
 
 
 

 สมรรถนะรอง
ที่ 2.2 
Spoken 
Production 
 

สมรรถนะย่อยที่ 2.2.6  บรรยาย
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยบังเอิญหรือ
อุบัติเหตุ ได้อย่างชัดเจนตรงประเด็น 
สมรรถนะย่อยที่ 2.2.7  แสดง
ความรู้สึกเกี่ยวกับประสบ การณ์
ของตนเองและอธิบายความรู้สึกได้ 
สมรรถนะรองที่ 2.2.8 โต้แย้งอย่างมี

เหตุผล 
สมรรถนะรองที่  2.2.9 นำเสนอ
ผลงานและตอบคำถามได ้
สมรรถนะรองที่ 2.2.10 สรุปข้อมูล
เร่ืองใกล้ตัวและนำเสนอต่อคนอื่นได้ 

 สมรรถนะ
รองที่ 2.2 
Spoken 
Production 

 

สมรรถนะย่อยที่ 
2.2.11 สามารถใช้
ภาษาอังกฤษได้ อย่าง
คล่องแคล่ว และมี
ประสิทธิภาพในการ
สนทนาต่อเนื่องใน
หัวข้อทีห่ลากหลาย 
โดยยกตัวอย่าง
ประกอบแสดงความ
คิดเห็นต่าง สัมพันธ์
กันอยา่งชัดเจน 
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ความสามารถโดยรวมของนักศึกษา 
ชั้นปีที่ 1 

ความสามารถโดยรวมของนักศึกษา 
ชั้นปีที่ 2 

ความสามารถโดยรวมของนักศึกษา 
ชั้นปีที่ 3 

ความสามารถโดยรวมของนักศึกษา 
ชั้นปีที่ 4 

สมรรถนะ
หลัก 

สมรรถนะรอง สมรรถนะ
ย่อย 

สมรรถนะหลัก สมรรถนะรอง สมรรถนะย่อย สมรรถนะ
หลัก 

สมรรถนะรอง สมรรถนะย่อย สมรรถนะ
หลัก 

สมรรถนะรอง สมรรถนะ
ย่อย 

สมรรถนะ
หลักที ่3 
ทักษะการ
อ่าน 
 

สมรรถนะรองที่ 3.1 
Overall reading 
comprehension 
 

สมรรถนะ
ย่อยที่ 3.1.1 
สามารถเข้าใจ 
บทอ่านที่สั้นๆ
ง่ายๆ เป็น
เร่ืองใกล้ตัวใช้
ภาษาทีพ่บ
บ่อยๆ ใน
ชีวิตประจำวัน 
 

สมรรถนะหลักที่ 
3 ทกัษะการอ่าน 
 

สมรรถนะรองที่ 
3.1 Overall 
reading 
comprehension 
 

สมรรถนะย่อยที่ 
3.1.2 สามารถเขา้ใจ 
ประเด็นหลักข้อเท็จ 
จริงต่างๆ ในเรื่อง
ความสนใจส่วนตัว 
หรือความสนใจใน
วิชาชีพได้อยา่งดี
พอที่จะพูดเกีย่วกับ
เร่ืองเหล่านี้ได้ใน
ภายหลัง 

สมรรถนะหลักที่ 
3 ทกัษะการ
อ่าน 
 

สมรรถนะรองที่ 
3.1 Overall 
reading 
comprehension 

 

สมรรถนะย่อยที่ 3.1.2 
สามารถเข้าใจประเด็นหลกั
ในบทอ่านที่สนใจ วิชาชีพ
คำแนะนำที่ชัดเจนจาก
ฉลากหรือคู่มือ สรุป
ประเด็นข้อโต้แย้ง 
สมรรถนะย่อยที่ 3.1.4.
สามารถอ่านเร็วๆแล้วระบุ
ข้อมูลจากสือ่ชนิดต่างๆ 
สมรรถนะย่อยที่  3.1.5 
สามารถอ่านเร่ืองราวนว
นิยายง่ายๆ ที่มโีครงสร้างที่
ชัดเจน เข้าใจประเด็น
สำคัญในจดหมายทางการ
สั้นๆ ที่เขียนไว้โดยใช้
พจนานุกรมได้บ้าง 

สมรรถนะ
หลักที ่ 3 
ทักษะการ
อ่าน 
 

สมรรถนะรองที่ 3.1 
Overall reading 
comprehension 

สมรรถนะ
ย่อยที่ 3.1.6 
สามารถอ่าน
แบบพึ่งพา
ตนเองได้อย่าง
มาก เลือก ใช้
พจนานุกรม
และแหล่ง
อ้างอิงอื่น ๆ 
เมื่อจำเป็น 
 

สมรรถนะ
หลักที ่4 

ทักษะการ
เขียน 
 

สมรรถนะรองที่ 4.1 
Written Interaction 
 
 
 
 
 

สมรรถนะรองที่ 4.2 
Written  Production 
 
 
 

สมรรถนะย่อย
ที่ 4.1.2 เขยีน
บรรยาย
ประสบการณ์ 
ความใฝ่ฝัน
ความรู้สึกทาง
จดหมาย
รูปแบบ
มาตรฐาน และ
จดหมาย
อิเล็กทรอนิกส ์

สมรรถนะย่อย
ที่ 4.2.1  
สามารถเขียน
เกี่ยวกบัชีวิต 
ประจำวันของ
ตนเอง 
 

สมรรถนะหลักที่ 
4 

ทักษะการเขียน 
 

สมรรถนะรองที่ 
4.1 Written 
Interaction 
 
 
 
 
 

สมรรถนะรองที่ 
4.2 Written  
Production 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
สมรรถนะย่อยที่ 
4.2.1  สามารถเขียน
ข้อความสั้นๆ เขา้ใจ
ง่าย ในหัวข้อที่
คุ้นเคย  เช่น 
ประสบการณ์ หรือ
เหตุการณ์ การ
เดินทาง และการ
บรรยายความรู้สึก 
 

สมรรถนะหลัก
ที่ 4 

ทักษะการเขียน 
 
 

สมรรถนะรองที่ 
4.1 Written 
Interaction 
 
 
 
 
 

สมรรถนะรองที่ 
4.2 Written  
Production 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
สมรรถนะย่อยที่ 4.2.2 
สามารถเขียนและรายงาน
เกี่ยวกบัหัวข้อที่คุ้นเคย ให้
น่าติดตาม มีการ
เปรียบเทียบ แสดงความ
คิดเห็นที่แตกต่างกัน 
สมรรถนะย่อยที่ 4.2.4 
เขียนบรรยายประสบการณ์             
ความใฝ่ฝันความรู้สึก  ทาง
จดหมายรูปแบบมาตรฐาน
และจดหมายอิเล็กทรอนกิส ์

สมรรถนะ
หลักที ่4 
ทักษะการ
เขียน 

 

สมรรถนะรองที่ 4.1 
Written 
Interaction 

สมรรถนะรองที่ 4.2 
Written  
Production 
 

 
 
 
 
สมรรถนะ
ย่อยที่ 4.2.3 
สามารถเขียน
งานขนาดยาว
เกี่ยวกบั
ประเด็นที่
กำลังได้รับ
ความสนใจ 
แม้ว่าอาจ
บรรยายแนวที่
ซับซ้อนใน
รูปแบบที่ง่าย
เกินกว่าที่เป็น
จริงและ
สามารถแก้ไข
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ความสามารถโดยรวมของนักศึกษา 
ชั้นปีที่ 1 

ความสามารถโดยรวมของนักศึกษา 
ชั้นปีที่ 2 

ความสามารถโดยรวมของนักศึกษา 
ชั้นปีที่ 3 

ความสามารถโดยรวมของนักศึกษา 
ชั้นปีที่ 4 

สมรรถนะ
หลัก 

สมรรถนะรอง สมรรถนะ
ย่อย 

สมรรถนะหลัก สมรรถนะรอง สมรรถนะย่อย สมรรถนะ
หลัก 

สมรรถนะรอง สมรรถนะย่อย สมรรถนะ
หลัก 

สมรรถนะรอง สมรรถนะ
ย่อย 

 ข้อผิดพลาด
ของตนเองใน
ระหว่างเขียน
งานดังกล่าว
ได้ 

สมรรถนะ
หลักท ี ่  5 
เ ค า ร พ
ศ ั ก ด ิ ์ ศ รี
ความเป็น
มนุษย์ 

สมรรถนะรองที่ 5.1 
รู้และเข้าใจเกี่ยวกับ
ศักดิ์ศรีความเป็น
มนุษย์ ยอมรับความ
แตกต่าง โดยไม่
รังเกียจ กีดกัน เลือก
ปฏิบัติในเรื่อง เพศ 
ความคิดเห็น ศาสนา
และวัฒนธรรม ชาติ
กำเนิด ร่างกาย 
สถานภาพ ทาง
เศรษฐกิจและสังคม 

และความเสมอภาค 

สมรรถนะย่อย
ที่ 5.1.1 รู้และ
เข้าใจเกี่ยวกับ
ศักดิ์ศรีความ
เป็นมนุษย์
ยอมรับความ
แตกต่างของ
บุคคล 
 
สมรรถนะย่อย
ที่ 
5.1.2 รู้และ
เข้าใจเกี่ยวกับ
ความเสมอ
ภาคและความ
เท่าเทียม 

สมรรถนะหลัก
ที่ 10 มีความรู้ 
และความ
เข้าใจการสร้าง
เสริมและดูแล
สุขภาวะ 

สมรรถนะรองที 
10.1 มีความ 
สามารถในการ
อภิปรายและสรุป
ความรู้ ความ
เข้าใจ เกี่ยวกับสขุ
ภาวะได้แก่  ทาง
ร่างกาย จิตใจ  
ปัญญา และสังคม 
รวมทั้ง 4 กลยุทธ์ 
ในการจัดการ 
ได้แก่ การสร้าง
เสริมสุขภาวะ การ
ป้องกันโรคและภยั
สุขภาพ  การดูแล
รักษา และการ
ฟื้นฟูสุขภาวะ 

 สมรรถนะหลัก
ที่17. มีทักษะ
ในการจัด
กิจกรรม
นันทนาการ 

สมรรถนะรองที่
17.1 มีทักษะใน
การขับร้องเพลง 
สมรรถนะรองที่ 

17.2 มีทักษะใน
การเล่นเครื่องดนตรี
ที่ใช้ในการจัด
กิจกรรม
นันทนาการ 
สมรรถนะรองที่ 

17.3 รู้และเข้าใจใน
การจัดกิจกรรม
นันทนาการ 
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ความสามารถโดยรวมของนักศึกษา 
ชั้นปีที่ 1 

ความสามารถโดยรวมของนักศึกษา 
ชั้นปีที่ 2 

ความสามารถโดยรวมของนักศึกษา 
ชั้นปีที่ 3 

ความสามารถโดยรวมของนักศึกษา 
ชั้นปีที่ 4 

สมรรถนะ
หลัก 

สมรรถนะรอง สมรรถนะ
ย่อย 

สมรรถนะหลัก สมรรถนะรอง สมรรถนะย่อย สมรรถนะ
หลัก 

สมรรถนะรอง สมรรถนะย่อย สมรรถนะ
หลัก 

สมรรถนะรอง สมรรถนะ
ย่อย 

สมรรถนะ
หลักที่ 6 
เคารพ
สิทธิ 
เสรีภาพ 
และการ
อยู่ร่วมกัน
ใน
สังคมไทย
และ
ประชาคม
โลกอยา่ง
สันต ิ

สมรรถนะรองที่ 6.1 รู้
และเข้าใจในสิทธิ และ
เสรีภาพของตนเอง 
และผู้อื่น สิทธิชุมชน 
และการอยู่ร่วมกันใน
สังคมไทยและ
ประชาคมโลกอย่าง
สันต ิ
 

สมรรถนะ
ย่อยที่6.1.1 รู้
และเข้าใจใน
สิทธิ ด้านการ
รู้สิทธิ การใช้
สิทธิ การ
รักษาสิทธ ิ
ของตนเอง 
ผู้อื่น ชุมชน 
และการอยู่
ร่วมกันใน
สังคมอย่าง
สันต ิ

6.1.2. รู้และ
เข้าใจใน
เสรีภาพของ
ตนเองในการ
แสดงออกที่ไม่
ขัดต่อระเบียบ 
กฎหมาย และ
เป็นการละเมิด
สิทธิของผู้อื่น 

สมรรถนะหลัก
ที่ 11. มี
ความสามารถใน
การออกแบบ
และจัดกิจกรรม
การสร้างเสริม
และดูแลสุข
ภาวะในการ
จัดการเรียนรู ้

 

สมรรถนะรองที่ 
11.1 มี
ความสามารถใน
การออกแบบและ
จัดกิจกรรม ดา้น
สุขภาวะ 4 มิต ิใน
สถานศึกษาและ
ชุมชน 
 

 สมรรถนะหลัก
ที่18. มีทักษะ
ในการแสดง
นาฏศิลป ์

 

สมรรถนะรองที่
18.1 รู้และเข้าใจ
ในท่ารำวงในเพลง
มาตรฐาน 

สมรรถนะรองที่
18.2 มีทักษะใน
การปฏิบัติเพลงรำ
วงมาตรฐาน 
สมรรถนะรองที่ 
18.3 รู้และเข้าใจใน
การจัดการแสดง 
สมรรถนะรองที่ 
18.4 มีทักษะใน
การจัดการแสดง 

    

สมรรถนะ
หลักที่ 7. 
เคารพกฎ 
กติกาของ
สังคมและ
กฎหมาย 
 
 

 

สมรรถนะรองที่ 7.1 รู้
และเข้าใจเกี่ยวกบั กฎ 
กติกาของสังคม 
ข้อบัญญัติ และ
กฎหมาย 
สมรรถนะรองที่ 7.2 
ปฏิบัติตามกฎ กติกา
ของสังคม และ
ข้อบัญญัติ ชุมชนและ
สังคมของตนเอง 
สมรรถนะรองที่ 7.3 
ปฏิบัติตามกฎหมาย 

 สมรรถนะหลัก
ที่ 12. มีความ
พร้อมในการ
สร้างเสริมและ
ดูแลสุขภาวะ ใน
ด้านที่สำคัญ 

 

สมรรถนะรองที่ 
12.1 มีความพร้อม
ในการป้องกันและ
เข้าถึงบริการ
เกี่ยวกบัโรคและ
ภัยสุขภาพที่สำคัญ
ของเด็กและ
เยาวชน 
โดยเฉพาะอยา่งยิ่ง 
การท้องไม่พร้อม 
ยาเสพติด 
โรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์ และ

 สมรรถนะหลัก
ที่ 19. มีทกัษะ
การใช้
ประยุกต์ใช้
ศิลปะส่งเสริม
พัฒนาและการ
เรียนรู้ของ
ผู้เรียน 

 

สมรรถนะรองที่
19.1 รู้และเข้าใจใน
หลักทาง
สุนทรียศาสตร์ใน
งานทัศนศิลป์ 
สมรรถนะรองที่
19.2 สามารถ
สร้างสรรค์ผลงาน
โดยใช้หลักการ
ทางทัศนธาตุ 

สมรรถนะรองที่
19.3 สามารถ
สร้างสรรค์ผลงาน

สมรรถนะย่อยที่19.2.1 รู้
และเข้าใจหลักการทางทัศน
ธาต ุ

สมรรถนะย่อยที่19.2.2 
สร้างสรรค์ผลงานโดยใช้
หลักการทางทัศนธาต ุ
สมรรถนะย่อยที่ 19.3.1 รู้
และเข้าใจหลักการจัด
องค์ประกอบศิลป ์
 สมรรถนะย่อยที ่19.3.2 
สร้างสรรค์ผลงานโดยใช้
หลักการจัดองค์ประกอบ
ศิลป์ 
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ความสามารถโดยรวมของนักศึกษา 
ชั้นปีที่ 1 

ความสามารถโดยรวมของนักศึกษา 
ชั้นปีที่ 2 

ความสามารถโดยรวมของนักศึกษา 
ชั้นปีที่ 3 

ความสามารถโดยรวมของนักศึกษา 
ชั้นปีที่ 4 

สมรรถนะ
หลัก 

สมรรถนะรอง สมรรถนะ
ย่อย 

สมรรถนะหลัก สมรรถนะรอง สมรรถนะย่อย สมรรถนะ
หลัก 

สมรรถนะรอง สมรรถนะย่อย สมรรถนะ
หลัก 

สมรรถนะรอง สมรรถนะ
ย่อย 

เอดส์สภาวะอ้วน 
และสุขภาพจิต 

โดยใช้หลักการจัด
องค์ประกอบศิลป ์

สมรรถนะ
หลักที่ 9. 
มีจิตอาสา 
และจิต
สาธารณะ 

 

สมรรถนะรองที่ 9.1 รู้
และเข้าใจเกี่ยวกบัการ
มีจิตอาสา และจิต
สาธารณะ 
สมรรถนะรองที่ 9.2 
ปฏิบัติตนที่แสดงออก
ถึงการมีจิตอาสา โดย
การช่วยเหลือผู้อื่นโดย
ไม่หวังผลตอบแทน 
สมรรถนะรองที่ 9.3 มี
ความ สามารถที่จะ
ปฏิบัติตนเพื่อแสดงออก
ถึงการมีจิตสาธารณะ 

สมรรถนะย่อย
ที่ 9.1.1 รู้และ
เข้าใจเกี่ยวกับ
จิตอาสา 
สมรรถนะย่อย
ที่ 9.1.2 รู้และ
เข้าใจเกี่ยวกับ
จิตสาธารณะ 
 

สมรรถนะหลัก
ที่ 13. มีความรู้ 
และความ
เข้าใจในความ 
สำคัญของกีฬา
และ
นันทนาการ 

 

สมรรถนะรองที่ 
13.1 อภิปราย/
อธิบายและสรุป
ความรู้ ความ
เข้าใจเกี่ยวกับ
ความสำคัญของ
กีฬาและ 
นันทนาการ 
 

สมรรถนะย่อยที่ 
13.1.1 อภิปราย/
อธิบายและสรุป
ความรู้ ความเขา้ใจ
เกี่ยวกบัความสำคัญ 
ทฤษฏี กระบวนการ
ประเภท กีฬาและ  
นันทนาการ 
สมรรถนะย่อยที่ 
13.1.2 อภิปราย/
อธิบายและสรุป 
ความหมาย พรอ้ม
ยกตัวอย่าง ”การมี
น้ำใจเป็นนักกีฬา” (รู้
แพ้ รู้ชนะ รูอ้ภยั) 

      

   สมรรถนะหลัก
ที่ 14. มี
ความสามารถใน
การออกแบบ
และจัดกิจกรรม
กีฬาและ
นันทนาการใน
การจัดการ
เรียนรู ้

 

สมรรถนะรองที่ 
14.1 มีความ 
สามารถในการ
ออกแบบและจัด
กิจกรรมกีฬาและ 
นันทนาการใน
สถานศึกษาและ
ชุมชน 
สมรรถนะรองที
14.2 มี
ความสามารถใน
การปรับใช้ ”การมี
น้ำใจเป็นนักกีฬา” 
(รู้แพ้ รู้ชนะ รู้
อภัย) ใน
ชีวิตประจำวัน 
 
 

 สมรรถนะหลัก
ที่ 20. อธิบาย
แนวคิด และ
หลักการของ
โครงการอัน
เนื่อง 
มาจาก
พระราชดำร ิ
 

 

สมรรถนะรองที่ 
20.1. ศึกษา
แนวคิด และ
หลักการของ
โครงการอัน
เนื่องมาจาก
พระราชดำร ิ
สมรรถนะรองที่
20.2. อธบิาย
แนวคิด และ
หลักการของ
โครงการอัน
เนื่องมาจาก
พระราชดำร ิ

 
 

สมรรถนะย่อยที่ 20.1. บอก
แนวคิดและหลักการของ
โครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดำริ  
สมรรถนะย่อยที่ 20.2. บอก
สถานที่ตั้ง ของโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดำริใน
พื้นที่ หรือพี้นที่ใกล้เคียงได้ 
สมรรถนะย่อยที่20.3. 
สืบค้นข้อมูลต่าง ๆ จาก
ตำรา งานวจิัย เครื่องมือ 
แหล่งเรียนรู้ และการลง
พื้นที่ชุมชนได้อย่าง
หลากหลาย 
สมรรถนะย่อยที่20.4. 
อธิบายแนวคิด และหลกัการ
ของโครงการอันเน่ืองมาจาก
พระราชดำริได้ 
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ความสามารถโดยรวมของนักศึกษา 
ชั้นปีที่ 1 

ความสามารถโดยรวมของนักศึกษา 
ชั้นปีที่ 2 

ความสามารถโดยรวมของนักศึกษา 
ชั้นปีที่ 3 

ความสามารถโดยรวมของนักศึกษา 
ชั้นปีที่ 4 

สมรรถนะ
หลัก 

สมรรถนะรอง สมรรถนะ
ย่อย 

สมรรถนะหลัก สมรรถนะรอง สมรรถนะย่อย สมรรถนะ
หลัก 

สมรรถนะรอง สมรรถนะย่อย สมรรถนะ
หลัก 

สมรรถนะรอง สมรรถนะ
ย่อย 

สมรรถนะย่อยที่ 20.5. บอก 
และอธิบายผลที่เกิดขึ้นจาก
การตั้งโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดำร ิ
สมรรถนะย่อยที่ 20.6. 
อธิบายหลักการทรงงาน 
หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง และแนวคิดการ
พัฒนาแบบยั่งยืนได้ 
สมรรถนะย่อยที่ 20.7. 
เช่ือมโยงหลักการทรงงาน 
หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง และแนวคิดการ
พัฒนาแบบยั่งยืนได้ 
สมรรถนะย่อยที่ 20.8. 
สืบค้นตัวอย่างการดำเนิน
ชีวิตตามหลักการทรงงาน 
หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง และแนวคิดการ
พัฒนาแบบยั่งยืน และนำไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน
ได้ 

   สมรรถนะหลัก
ที่ 15. อธิบาย
แนวคิดของ
ทักษะใน
ศตวรรษที่ 21 
และแนวคิดของ
ทักษะ 5Cs ได ้

 

สมรรถนะรองที่
15.1. ศึกษา
แนวคิด ของทักษะ
ในศตวรรษที่ 21 
สมรรถนะรองที่ 
15.2. ศึกษา
แนวคิดของทักษะ 
5Cs 
ประจำวันได ้
 

สมรรถนะย่อยที่ 
15.1. 1. บอก
แนวคิด ของทักษะใน
ศตวรรษที่ 21 ได ้
สมรรถนะย่อยที่ 
15.1. 2. ยกตัวอย่าง
การนำทักษะใน
ศตวรรษที่ 21 ไปใช้
ในชีวิต 
ประจำวันได ้
สมรรถนะย่อยที่ 
15.2.1 บอกแนวคิด 
ของแนวคิดของ
ทักษะ 5Cs ได ้

สมรรถนะหลัก
ที่ 21. 
ประยุกต์ใช้
หลักการทรง
งาน หลัก
ปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียง และ
แนวคิดการ
พัฒนาแบบ
ยั่งยืนใน
ชีวิตประจำวัน
ได้ 

 

สมรรถนะรองที่ 
21.1 ศึกษา
หลักการทรงงาน 
หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
และแนวคิดการ
พัฒนาแบบยั่งยืน 
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ความสามารถโดยรวมของนักศึกษา 
ชั้นปีที่ 1 

ความสามารถโดยรวมของนักศึกษา 
ชั้นปีที่ 2 

ความสามารถโดยรวมของนักศึกษา 
ชั้นปีที่ 3 

ความสามารถโดยรวมของนักศึกษา 
ชั้นปีที่ 4 

สมรรถนะ
หลัก 

สมรรถนะรอง สมรรถนะ
ย่อย 

สมรรถนะหลัก สมรรถนะรอง สมรรถนะย่อย สมรรถนะ
หลัก 

สมรรถนะรอง สมรรถนะย่อย สมรรถนะ
หลัก 

สมรรถนะรอง สมรรถนะ
ย่อย 

สมรรถนะย่อยที่ 
15.2.2. ยกตวัอย่าง
การนำทักษะ 5Cs ไป
ใช้ในชีวิต 

   สมรรถนะหลักที่
16. พัฒนา
ทักษะที่สำคัญ
ตามแนวคิด
ทฤษฎีทักษะใน
ศตวรรษที่ 21 
และทักษะ5Cs 
เพื่อการดำเนิน
ชีวิตและการ
ทำงานอยา่งมี
คุณภาพ 

สมรรถนะรองที่ 
16.1 เรียนรู้ และ
พัฒนาทักษะที่
สำคัญตามแนวคิด
ทฤษฎีทักษะใน
ศตวรรษที่ 21 และ
ทักษะ 5Cs 
 

สมรรถนะย่อยที่ 
16.1.1 บูรณาการ
การนำแนวคิดจาก
ทฤษฎีทักษะใน
ศตวรรษที่ 21 และ
ทักษะ 5Cs มาพัฒนา
ประยุกต์ใช้กับตนเอง
เพื่อการดำเนินชีวิต 
และการทำงานอยา่ง
มีคุณภาพ 
 

สมรรถนะหลัก
ที่ 22.สามารถ
วิเคราะห์ 
นโยบาย
ยุทธศาสตร์
แผนงานและ
โครงการ ลงสู่
การปฏิบัต ิ
 

 

สมรรถนะรองที่ 
22.1 รู้ เข้าใจ และ
อธิบายความหมาย 
ที่มา การจัดทำ 
การใช้และการ
ติดตามประเมินผล 
นโยบาย 
ยุทธศาสตร์ 
แผนงานและ
โครงการ การ
พัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 

สมรรถนะรองที่ 
22.2 สามารถ
วิเคราะห์แผนงาน
และโครงการ ด้าน
การศึกษาและการ
พัฒนาท้องถิ่นใน
ระดับชาติ 
กระทรวง จังหวัด 
และสถานศึกษา 
สมรรถนะรองที่ 
22.3 สามารถจัดทำ
แผนงานและ
โครงการพัฒนา
สถานศึกษาและ
ชุมชน แบบมี
ส่วนรวมให้
สอดคล้องกับ
นโยบายและ
ยุทธศาสตร์ที่
เกี่ยวขอ้ง 
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ความสามารถโดยรวมของนักศึกษา 
ชั้นปีที่ 1 

ความสามารถโดยรวมของนักศึกษา 
ชั้นปีที่ 2 

ความสามารถโดยรวมของนักศึกษา 
ชั้นปีที่ 3 

ความสามารถโดยรวมของนักศึกษา 
ชั้นปีที่ 4 

สมรรถนะ
หลัก 

สมรรถนะรอง สมรรถนะ
ย่อย 

สมรรถนะหลัก สมรรถนะรอง สมรรถนะย่อย สมรรถนะ
หลัก 

สมรรถนะรอง สมรรถนะย่อย สมรรถนะ
หลัก 

สมรรถนะรอง สมรรถนะ
ย่อย 

สมรรถนะรองที่ 
22.4 สามารถ
ติดตามและ
ประเมินผลแผนงาน
และโครงการพัฒนา
สถานศึกษาและ
ชุมชน 
สมรรถนะรองที่ 
22.5 สามารถจัดทำ
รายงานการติดตาม
และประเมินผล
พร้อมทั้ง
ข้อเสนอแนะในการ
พัฒนาปรับปรุง
แผนงานและ
โครงการพัฒนา
สถานศึกษาและ
ชุมชน 

      สมรรถนะ
หลักที่ 23. 
สามารถคิด
แบบ
วิจารณญาณ
แก้ปัญหา
และ
สร้างสรรค์  

สมรรถนะรองท่ี 
23.1 สามารถคิด
วิเคราะห ์
 

    

      สมรรถนะ
หลักที่ 24.
สามารถ
วิเคราะห์ 
นโยบาย
ยุทธศาสตร์
แผนงานและ
โครงการ ลง
สู่การปฏิบัต ิ

สมรรถนะรองท่ี 
24.1 รู้ เข้าใจ 
และอธิบาย
ความหมาย ท่ีมา 
การจัดทำ การใช้
และการติดตาม
ประเมินผล 
นโยบาย 
ยุทธศาสตร์ 
แผนงานและ
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ความสามารถโดยรวมของนักศึกษา 
ชั้นปีที่ 1 

ความสามารถโดยรวมของนักศึกษา 
ชั้นปีที่ 2 

ความสามารถโดยรวมของนักศึกษา 
ชั้นปีที่ 3 

ความสามารถโดยรวมของนักศึกษา 
ชั้นปีที่ 4 

สมรรถนะ
หลัก 

สมรรถนะรอง สมรรถนะ
ย่อย 

สมรรถนะหลัก สมรรถนะรอง สมรรถนะย่อย สมรรถนะ
หลัก 

สมรรถนะรอง สมรรถนะย่อย สมรรถนะ
หลัก 

สมรรถนะรอง สมรรถนะ
ย่อย 

โครงการ การ
พัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 

 
 

รายวิชา ภาคเรียนที่ รายวิชา ภาคเรียนที่ รายวิชา ภาคเรียนที่ รายวิชา ภาคเรียนที่ 
เทอมที่ 1 เทอมที่ 2 เทอมที่ 1 เทอมที่ 2 เทอมที่ 1 เทอมที่ 2 เทอมที่ 1 เทอมที่ 2 

1.ทักษะการพูดและ                
การฟังภาษาอังกฤษ 
2. ภาษาไทยเพื่อการ
สื่อสาร 

1.พลเมืองที่เข้มแข็ง 
 

1. การใช้
ภาษาอังกฤษเพื่อ
การสื่อสาร 
2. การคิดเชิง
เหตุผล 

1.ทักษะในศตวรรษที่ 
21 เพื่อชีวิตและอาชีพ 
 

1.ภาษาอังกฤษเพื่อ
วิชาชีพ 
2 การสร้างและดูแล
สุขภาวะ 
 

1.ศาสตร์พระราชาเพื่อพัฒนา
ท้องถิ่น 
2. สุนทรียะ 

-   
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3.1.5 คำอธิบายรายวิชาศึกษาทั่วไป  
วิชา  ทักษะการพูดและการฟังภาษาอังกฤษ  (English Speaking and Listening Skills) 
รหัส คำอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 
0001104 พูดบอกรายละเอียดและสรุปประเด็นสำคัญ ฟังบทสนทนาและข้อความสั้น ๆ แล้วจับใจความ ใช้ประโยคและสำนวนเกี่ยวกับสิ่งรอบตัว                 

(เช่น ข้อมูลพื้นฐานและข้อมูลของครอบครัว การซื้อของ ภูมิศาสตร์ท้องถิ่น การจ้างงาน) สื่อสารเรื่องที่ง่ายและเป็นกิจวัตรที่ต้องมีการแลกเปลี่ยนข้อมูล
โดยตรงและไม่ยุ่งยากเกี่ยวกับสิ่งท่ีคุ้นเคยหรือทำเป็นประจำ ใช้ภาษาและโครงสร้างทางไวยากรณ์ในการพูดโต้ตอบในสถานการณ์ที่แตกต่างหลากหลาย  
โดยใช้ภาษา น้ำเสียง กิริยาท่าทางที่เหมาะสมตามมารยาททางสังคม และรู้ถึงวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา โดยเน้นกระบวนการทางภาษา คือ พูด ฟั ง 
อ่าน  เขียน การสื่อสาร การสืบเสาะหาความรู้ การสืบค้นข้อมูล และการฝึกปฏิบัติทักษะการสื่อสารตามสถานการณ์ต่างๆ 

3(2-2-5) 

สมรรถนะ
หลัก 

สมรรถนะรอง
และย่อย 
(ถ้ามี) 

คำอธิบายสมรรถนะ
รองหรือย่อย 

ตัวบ่งชี้ของ
สมรรถนะ
หลักและ
เกณฑ์การ

ผ่าน 

ตัวบ่งชี้ของ
สมรรถนะรอง
หรือย่อยและ
เกณฑ์การผ่าน 

เนื้อหา (เขียนเป็นข้อๆ  
ประกอบด้วยหัวข้อและคำอธิบายพอ

สังเขป) 

แนวการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้เพื่อให้เกิดสมรรถนะ 
(รายละเอียดด้านท้ายตาราง) 

สื่อและ/หรือ
แหล่งเรยีนรู้ 

วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

วิธีการสะท้อนผลกลับให้
ผู้เรียน 

(ตามหลักการประเมิน ผล
สะท้อนผลและพัฒนา) 

สมรรถนะ
หลักที่ 1              
ทักษะ         
การฟัง 

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

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

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

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

ขอบเขตเน้ือหา 
basic personal and family 
information 
shopping, local geography, 
employment ,messages, 
announcement, Hobbies and 
pastimes, Holidays, Work and 
jobs, Leisure activities, 
entertainment, Education, 
messages and 
announcements, Vocabulary, 
Food and drink, Things in the 
town, shops and shopping, 
Travel and services , Objects 
and rooms, Adjectives, 
personality, description,  

การจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียน 
ร้อยละ 70  ยกตวัอย่าง 
แสดงบทบาท สมมต ิ
อภิปราย ฝึกปฏิบัตกิับ
สถานการณ์จริงการเรียนรู้
สถานการณ์เป็นฐาน 
(Situation–based 
learning) 
การเรียนรู้แบบร่วมมอื 
(Cooperative  learning)  
การเรียนรู้แบบประสม
ประสาน (Blended  
learning) 
การเรียนรู้ด้วยตนเองผ่าน
ระบบออนไลน์ ร้อยละ 30 
 

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

1. การประเมินผลจาก
การฝึกปฏบิัต ิ
2. การประเมินผลจาก
แบบ ทดสอบ  
3. CEFR Self-
assessment 
checklist 
4. RU Language 
passport 
5. การประเมินเพื่อน
เชิงบวก 
 

1.กำกับติดตามการพัฒนา
สมรรถนะด้านภาษาเพื่อการ
สื่อสารด้วยโปรแกรม/ 
Social network 
2.ในกรณีที่ไม่ผ่านการ
ประเมินความสมรรถนะ จะ
มีการให้คำปรึกษาและศึกษา
เพิ่มเติม 
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สมรรถนะ
หลัก 

สมรรถนะรอง
และย่อย 
(ถ้ามี) 

คำอธิบายสมรรถนะ
รองหรือย่อย 

ตัวบ่งชี้ของ
สมรรถนะ
หลักและ
เกณฑ์การ

ผ่าน 

ตัวบ่งชี้ของ
สมรรถนะรอง
หรือย่อยและ
เกณฑ์การผ่าน 

เนื้อหา (เขียนเป็นข้อๆ  
ประกอบด้วยหัวข้อและคำอธิบายพอ

สังเขป) 

แนวการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้เพื่อให้เกิดสมรรถนะ 
(รายละเอียดด้านท้ายตาราง) 

สื่อและ/หรือ
แหล่งเรยีนรู้ 

วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

วิธีการสะท้อนผลกลับให้
ผู้เรียน 

(ตามหลักการประเมิน ผล
สะท้อนผลและพัฒนา) 

     Feeling, Hobbies and 
pastimes, Holidays, Work and 
jobs, Leisure activities, 
Education, Functions/notions, 
Describing habits and 
routines, Describing people, 
Describing things, Describing 
places, Requests, 
Suggestions, Advice, 
Invitations, Present 
continuous for arrangements, 
Obligations and necessity, 
Describing places, Describing 
past experiences and 
storytelling, โครงสร้างไวยากรณ์, 
Present simple, Past Simple, 
Future Simple, Basic 
conjunctions, Modals, Present 
Perfect 
Gerund and infinitive, 
Prepositions 
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สมรรถนะ
หลัก 

สมรรถนะรอง
และย่อย 
(ถ้ามี) 

คำอธิบายสมรรถนะ
รองหรือย่อย 

ตัวบ่งชี้ของ
สมรรถนะ
หลักและ
เกณฑ์การ

ผ่าน 

ตัวบ่งชี้ของ
สมรรถนะรอง
หรือย่อยและ
เกณฑ์การผ่าน 

เนื้อหา (เขียนเป็นข้อๆ  
ประกอบด้วยหัวข้อและคำอธิบายพอ

สังเขป) 

แนวการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้เพื่อให้เกิดสมรรถนะ 
(รายละเอียดด้านท้ายตาราง) 

สื่อและ/หรือ
แหล่งเรยีนรู้ 

วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

วิธีการสะท้อนผลกลับให้
ผู้เรียน 

(ตามหลักการประเมิน ผล
สะท้อนผลและพัฒนา) 

สมรรถนะ
หลัก 
ที่ 2  
ทักษะการ
พูด 
 
 
 
 

สมรรถนะ 
รองที่ 2.1  
Spoken 
Interaction 
สมรรถนะย่อย 
ที่ 2.1.1 
สามารถสนทนา
กับเพื่อน ถาม-
ตอบคำ ถามง่ายๆ 
เกี่ยว กับหวัข้อที่
คุ้นเคย 
สมรรถนะย่อย 
ที่2.2.2  
สามารถถามและ 
ตอบคำถามง่าย ๆ 
เกี่ยวกบั
เหตุการณ์ 
ในอดีต  
สมรรถนะ 
รองที่ 2.2  
Spoken 
Production 
สมรรถนะย่อยที่
2.2.1 สามารถ
บรรยายถึง
สถานที่ที่ชอบ  

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

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

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

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

การจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียน 
ร้อยละ 70 
ยกตัวอย่าง 
แสดงบทบาทสมมต ิ
อภิปราย 
ฝึกปฏิบัติกบัสถานการณ์จริง 
การเรียนรู้สถานการณ์เป็น
ฐาน (Situation – based 
learning) 
การเรียนรู้แบบร่วมมอื 
(Cooperative  learning)  
การเรียนรู้แบบประสม
ประสาน (Blended  
learning) 
การเรียนรู้ด้วยตนเองผ่าน
ระบบออนไลน์ ร้อยละ 30 
 

Workbook/text 
book 
สื่ออิเล็กทรอนิกส ์
Online 
Educational 
Apps. 
 

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

1.กำกับติดตามการพัฒนา
สมรรถนะด้านภาษาเพื่อการ
สื่อสารด้วยโปรแกรม/ 
Social network 
2.ในกรณีที่ไม่ผ่านการ
ประเมินความสมรรถนะ จะ
มีการให้คำปรึกษาและศึกษา
เพิ่มเติม 
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วิชา พลเมืองท่ีเข้มแข็ง (Potency Citizenship) 
รหัส คำอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 
0002325       วิเคราะห์ ออกแบบการปฏิบัติ จัดทำโครงการ และปฏิบัติตนที่แสดงออกถึงการเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ยอมรับความแตกต่างของบุคคล ความเสมอภาคและ

ความเท่าเทียม เคารพสิทธิ เสรีภาพ และการอยู่ร่วมกันในสังคมไทยและประชาคมโลกอย่างสันติตามหลักขันติธรรม การสร้างและปฏิบัติตาม กฎ กติกาของสังคม และ
กฎหมายเบื้องต้นที่เกี่ยวข้อง รูปแบบการปกครอง อุดมการณ์ และวิถีชีวิตประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข หน้าท่ีของตนเองในฐานะของพลเมืองไทย
ในระบอบประชาธิปไตย มีความเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง และเคารพสิทธิผู้อื่นอย่างมีเหตผุล มีจิตสำนึก รับผิดชอบต่อหน้าท่ีของตนเอง มีจิตอาสาและจิตและจิตสาธารณะ 

3(2-2-5) 

 

สมรรถนะ
หลัก 

สมรรถนะรองและ
ย่อย 

(ถ้ามี) 

คำอธิบาย
สมรรถนะรองหรือ

ย่อย 

ตัวบ่งชี้ของสมรรถนะ
หลักและเกณฑ์การผ่าน 

ตัวบ่งชี้ของสมรรถนะ
รองหรือย่อยและเกณฑ์

การผ่าน 

เนื้อหา (เขียนเป็นข้อๆ  
ประกอบด้วยหัวข้อและ
คำอธิบายพอสังเขป) 

แนวการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้เพื่อให้เกิด

สมรรถนะ 
(รายละเอียดด้านท้าย

ตาราง) 

สื่อและ/หรือ
แหล่งเรยีนรู้ วิธีการวัดและประเมินผล 

วิธีการสะท้อนผลกลับ
ให้ผู้เรียน 

(ตามหลักการประเมิน ผล
สะท้อนผลและพัฒนา) 

สมรรถนะ
หลักที่ 5 
เคารพ
ศักดิ์ศรี
ความเป็น
มนุษย ์
 
 

 

สมรรถนะรองที่ 
5.1  รู้และเข้าใจ
เกี่ยวกบัศักดิ์ศรี
ความเป็นมนุษย ์
ยอมรับความแตก- 
ต่างโดยไม่รังเกียจ 
กีดกัน เลือกปฏิบัติ
ในเรื่อง เพศ 
ความ-คิดเห็น 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม ชาติ-
กำเนิด ร่างกาย 
สถานภาพทาง-
เศรษฐกิจและ
สังคมและความ
เสมอภาค 

1. สามารถอธบิาย
เกี่ยวกบัศักดิ์ศรี
ความเป็นมนุษย์ใน
ประเด็นความ
แตกต่างด้านเพศ 
ความคิดเห็น 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม ชาติ
กำเนิด ร่างกาย 
สถานภาพทาง
เศรษฐกิจและสังคม
ได้ 
 
2. สามารถอธบิาย
เกี่ยวกบัความเสมอ
ภาคและความเท่า
เทียมกันในสิทธิ 
เสรีภาพตาม
กฎหมาย และ
ปฏิบัติต่อบุคคลอื่น
ได้ 
 

1. ปฏิบัติตนที่
แสดงออกถึงการ
เคารพศักดิ์ศรีความ
เป็นมนุษย์อยู่ในระดับ
ดี 
2. ปฏิบัติตนที่
แสดงออกถึงการ
เคารพสิทธิ เสรีภาพ 
และการอยู่ร่วมกันใน
สังคมไทยและ
ประชาคมโลกอย่าง
สันติอยู่ในระดับดี 

1. สามารถอธบิาย
เกี่ยวกบัศักดิ์ศรีความ
เป็นมนุษย์ยอมรับ
ความแตกต่างของ
บุคคลได้ 
2. สามารถอธบิาย
เกี่ยวกบัความเสมอ
ภาคและความเท่า
เทียมได้เกณฑ์การผ่าน  
 
 
1. อธิบายเนื้อหาได้
ถูกต้อง ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 80  
 

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

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

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

1. ประเมินผลการเรียนรู้
ของผู้เรียนจาก 
  1.1 วิเคราะหแ์ละ
ออกแบบการปฏิบัติตนที่
แสดงออกถึงการเคารพ
ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ 
เคารพสิทธิ เสรีภาพ และ
การอยู่รว่มกันในสังคมไทย
และประชาคมโลกอยา่ง
สันติ เคารพกฎ กติกาของ
สังคมและกฎหมาย มี
จิตสำนึกและรับผิดชอบต่อ
หน้าที่ของตนเองในฐานะ
ของพลเมืองไทยในระบอบ
ประชาธิปไตย มีจิตอาสา 
และจิตสาธารณะ 

- ให้ผู้เรียนสะท้อนผล
ภายในกลุ่ม หรือ
สะท้อนผลงานของ
ผู้เรียนคนอื่นใน
การศึกษาค้นควา้ การ
ปัญหา การนำเสนอ
โครงการ ที่พบในชั้น
เรียน โรงเรียน หรือ
ชุมชน และร่วมกันหา
แนวทางการแก้ปัญหา
ในชั้นเรียน โรงเรียน 
หรือชุมชน  
 



 

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ (4 ปี)               หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562                   หน้า
  4

5
 

สมรรถนะ
หลัก 

สมรรถนะรองและ
ย่อย 

(ถ้ามี) 

คำอธิบาย
สมรรถนะรองหรือ

ย่อย 

ตัวบ่งชี้ของสมรรถนะ
หลักและเกณฑ์การผ่าน 

ตัวบ่งชี้ของสมรรถนะ
รองหรือย่อยและเกณฑ์

การผ่าน 

เนื้อหา (เขียนเป็นข้อๆ  
ประกอบด้วยหัวข้อและ
คำอธิบายพอสังเขป) 

แนวการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้เพื่อให้เกิด

สมรรถนะ 
(รายละเอียดด้านท้าย

ตาราง) 

สื่อและ/หรือ
แหล่งเรยีนรู้ วิธีการวัดและประเมินผล 

วิธีการสะท้อนผลกลับ
ให้ผู้เรียน 

(ตามหลักการประเมิน ผล
สะท้อนผลและพัฒนา) 

 สมรรถนะย่อยที ่
5.1.1 รู้และเข้าใจ
เกี่ยวกบัศักดิ์ศรี
ความเป็นมนุษย์
ยอมรับความ
แตกต่างของบุคคล 
สมรรถนะย่อยที ่
5.1.2 รู้และเข้าใจ
เกี่ยวกบัความเสมอ
ภาคและความเท่า
เทียม 
สมรรถนะรองที่ 
1.2 แสดงออกถึง
ความเคารพและ
ยอมรับศักดิ์ศรี
ความเป็นมนุษย ์
ยอมรับความ
แตกต่าง โดยไม่
รังเกียจ กีดกัน 
เลือกปฏิบัติในเรื่อง 
เพศ ความคิดเห็น 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม ชาติ
กำเนิด ร่างกาย 
สถานภาพ ทาง
เศรษฐกิจและ
สังคมและความ
เสมอภาค 
1.2.1 แสดงออกถึง
ความเคารพและ
ยอมรับศักดิ์ศรี
ความเป็นมนุษย์
ยอมรับความ
แตกต่างของบุคคล 

1. สามารถปฏบิัติ
ตนในการเคารพ
และยอมรับศักดิ์ศรี
ความเป็นมนุษย ์ 
ในประเด็นความ
แตกต่างด้านเพศ 
ความคิดเห็น 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม ชาติ
กำเนิด ร่างกาย 
สถานภาพทาง
เศรษฐกิจและสังคม
ได้ 
2. สามารถปฏบิัติ
ตนในการเคารพ
และยอมรับความ
เสมอภาคตาม
กฎหมาย สิทธิและ
เสรีภาพ และการ
ปฏิบัติต่อบุคคลอื่น
ได้ 
1. สามารถอธบิาย
เกี่ยวกบัหลักขันติ
ธรรมในด้านความ 
อดทนและยอมรับ
ความแตกต่างใน 
ด้านเพศ  ความ
คิดเห็น ศาสนาและ
วัฒนธรรม ชาติ
กำเนิด ร่างกาย 
สถานภาพ ทาง
เศรษฐกิจและสังคม 
ด้วยความเมตตา 
กรุณา และการให้
อภัยได ้

3. การถูกตักเตือนจาก
การปฏิบัติตนที่
แสดงออกถึงการไม่
เคารพกฎ กติกาของ
สังคมและกฎหมายไม่
เกิน 1 คร้ัง 
4. ปฏิบัติตนที่
แสดงออกถึงการมี
จิตสำนึกและ
รับผิดชอบต่อหน้าที่
ของตนเองในฐานะของ
พลเมืองไทยในระบอบ
ประชาธิปไตยอยู่ใน
ระดับดี 
5. มีจิตอาสา และจิต
สาธารณะ อยา่งน้อย 1 
ครัง้ 
 
1. อธิบายเนื้อหาให้
ถูกต้องไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 80 
 

1. ไม่ปฏิบัติตนที่
แสดงออกถึงการไม่
เคารพและยอมรับ
ศักดิ์ศรีความเป็น
มนุษย ์
เกณฑ์การผ่าน 
1. ไม่มีข้อร้องเรียนใน
การปฏิบัติตนที่
แสดงออกถึงการไม่
เคารพและยอมรับ
ศักดิ์ศรีความเป็น
มนุษย ์
1. สามารถอธบิาย
เกี่ยวกบัหลักขันตธิรรม  
เกณฑ์การผ่าน 
1. ปฏิบัติตนตามหลกั
ขันติธรรม 
เกณฑ์การผ่าน 
1. ไม่มีข้อร้องเรียนใน
การปฏิบัติตนที่ขัดตอ่
หลักขันติธรรม 

3. ความหมายของความ
เสมอภาคและความเท่า
เทียม 
4. ความสำคัญของหลัก
สิทธิมนุษยชน 
5. หลักปฏิญญาสากลว่า
ด้วยสิทธิมนุษยชน 
1. หลักขันติธรรม 
2. ความหมายของความ
เมตตา กรุณา และการให้
อภัย 
3. ความสำคัญของความ
เมตตา กรุณา และการให้
อภัย 
4. การปฏิบัติตนที่
แสดงออกถึงหลักขันติ
ธรรมในด้านความอดทน
และยอมรับความ
แตกต่างใน ด้านเพศ  
ความคิดเห็น ศาสนาและ
วัฒนธรรม ชาติกำเนิด 
ร่างกาย สถานภาพ ทาง
เศรษฐกิจและสังคม ด้วย
ความเมตตา กรุณา และ
การให้อภยั 
 
 
 

4. การเรียนรู้โดยใช้
กรณีศึกษาเป็นฐาน 
(Case – based 
learning) 
5. การเรียนรู้สถานการณ์
เป็นฐาน (Situation – 
based learning) 
6. การเรียนรู้แบบร่วมมอื 
(Cooperative  
learning) 
7. การเรียนรู้แบบประสม
ประสาน (Blended  
learning) 

   1.2 การปฏิบัติตนที่
แสดงออกถึงการเคารพ
ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ 
เคารพสิทธิ เสรีภาพ และ
การอยู่รว่มกันในสังคมไทย
และประชาคมโลกอยา่ง
สันติ เคารพกฎ กติกาของ
สังคมและกฎหมาย มี
จิตสำนึกและรับผิดชอบต่อ
หน้าที่ของตนเองในฐานะ
ของพลเมืองไทยในระบอบ
ประชาธิปไตย มีจิตอาสา 
และจิตสาธารณะ 
 

ผู้สอนสะท้อนผลผู้เรียน
ในการศึกษาค้นคว้า 
การปัญหา การนำเสนอ
โครงการ ที่พบในชั้น
เรียน 
- โรงเรียน หรือชุมชน 
และร่วมกันหาแนว
ทางการแก้ปญัหาในชั้น
เรียน โรงเรียน หรือ
ชุมชน พร้อมทั้งให้
ข้อเสนอแนะ และ
แนวทางการพัฒนา 
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สมรรถนะ
หลัก 

สมรรถนะรองและ
ย่อย 

(ถ้ามี) 

คำอธิบาย
สมรรถนะรองหรือ

ย่อย 

ตัวบ่งชี้ของสมรรถนะ
หลักและเกณฑ์การผ่าน 

ตัวบ่งชี้ของสมรรถนะ
รองหรือย่อยและเกณฑ์

การผ่าน 

เนื้อหา (เขียนเป็นข้อๆ  
ประกอบด้วยหัวข้อและ
คำอธิบายพอสังเขป) 

แนวการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้เพื่อให้เกิด

สมรรถนะ 
(รายละเอียดด้านท้าย

ตาราง) 

สื่อและ/หรือ
แหล่งเรยีนรู้ วิธีการวัดและประเมินผล 

วิธีการสะท้อนผลกลับ
ให้ผู้เรียน 

(ตามหลักการประเมิน ผล
สะท้อนผลและพัฒนา) 

1.2.2 แสดงออกถึง
ความเคารพและ
ยอมรับความเสมอ
ภาค 
1.3 รู้และเข้าใจ
เกี่ยวกบัหลักขันติ
ธรรมคืออดทนและ
ยอมรับความ
แตกต่างในความ
เป็นมนุษย์  
1.4 ปฏิบัติตาม
หลักขันติธรรมคือ 
อดทนและยอมรับ
ความแตกต่างใน
ความเป็นมนุษย ์

1. สามารถปฏบิัติ
ตามหลักขันติธรรม
ในด้านความอดทน
และยอม รับความ
แตกต่างใน ด้านเพศ  
ความคิดเห็น 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม ชาติ
กำเนิด ร่างกาย 
สถานภาพทาง
เศรษฐ- กิจและ
สังคมได้ด้วยความ
เมตตา กรุณา และ
การให้อภยัได้ 
 
 
 
 

สมรรถนะ
หลักที่ 6 
เคารพ
สิทธิ 
เสรีภาพ 
และการ
อยู่ร่วมกัน
ใน
สังคมไทย
และ
ประชาคม
โลกอยา่ง
สันต ิ

 

สมรรถนะรองที่ 6.1 
รู้และเข้าใจในสิทธิ
และเสรีภาพของ
ตนเองและ ผู้อื่นสิทธิ
ชุมชน และการอยู่
ร่วมกันในสังคม ไทย
และประชาคมโลก
อย่างสันต ิ
สมรรถนะย่อยที ่

6.1.1 รู้และเข้าใจ
ในสิทธิ ด้านการรู้
สิทธิ การใช้สิทธิ 
การรักษาสิทธิ ของ
ตนเอง ผู้อื่น ชุมชน 
และการอยู่ร่วมกัน
ในสังคมอย่างสันต ิ

1. สามารถอธบิาย
เกี่ยวกบัสิทธิด้าน
การรู้สิทธิ การใช้
สิทธิ การรักษาสิทธิ 
ของตนเอง ผู้อื่น 
และชุมชน ได้ 
2. สามารถอธบิาย
เกี่ยวกบัเสรีภาพ
ของตนเองในการ
แสดงออกที่ไม่ขัดต่อ
ระเบียบ กฎหมาย 
และเป็นการละเมิด
สิทธิของผู้อื่นได้ 
1. สามารถปฏบิัติ
ตนที่แสดงถึงการ
ยอมรับสิทธิและ
เสรีภาพของตนเอง 

1. ไม่แสดงออกถึงการ
ละเมิดสิทธิและ
เสรีภาพของผู้อื่น และ
สิทธิชุมชน  
2. วิเคราะห์และ
ออกแบบแนวทางการ
ปกป้องสิทธิของตนเอง 
ผู้อื่น และชุมชน 
เกณฑ์การประเมิน 
 

1. สามารถอธบิาย
เกี่ยวกบัสิทธิ ของ
ตนเอง ผู้อื่น ชุมชน 
และการอยู่ร่วมกันใน
สังคมอย่างสันติได้ 

2. สามารถอธบิาย
เกี่ยวกบัเสรีภาพ ของ
ตนเอง ของผู้อื่น และการ
อยู่ร่วมกันในสังคมอยา่ง
สันติได้เกณฑ์การผ่าน 

1. อธิบายเกี่ยวกบัสิทธิ
ของตนเอง ผู้อื่น ชุมชน 
และการอยู่ร่วมกันใน
สังคมอย่างสันติได้
ถูกต้องไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 80 

1. ความหมายของสิทธิ
และเสรีภาพ 
2. การรู้สิทธิ การใช้สิทธิ 
และการรักษาสิทธ ิของ
ตนเอง ผู้อื่น และชุมชน 
3. การใช้เสรีภาพที่ไม่
ละเมิดสิทธิของผู้อื่น และ
ชุมชน 
4. แนวทางการอยู่
ร่วมกันในสังคมอย่าง
สันต ิ
 

1. การเรียนรู้โดยใช้
ปัญหาเป็นฐาน 
(Problem - based 
learning) 
2. การเรียนรู้โดยใช้
โครงงานเป็นฐาน 
(Project – based 
learning) 
3. การเรียนรู้แบบ
สืบเสาะ (Enquiry-
based learning) 
4. การเรียนรู้โดยใช้
กรณีศึกษาเป็นฐาน 
(Case – based 
learning) 

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

1. ประเมินผลการเรียนรู้
ของผู้เรียนจาก 
  1.1 วิเคราะหแ์ละ
ออกแบบการปฏิบัติตนที่
แสดงออกถึงการเคารพ
ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ 
เคารพสิทธิ เสรีภาพ และ
การอยู่รว่มกันในสังคมไทย
และประชาคมโลกอยา่ง
สันติ เคารพกฎ กติกาของ
สังคมและกฎหมาย มี
จิตสำนึกและรับผิดชอบต่อ
หน้าที่ของตนเองในฐานะ
ของพลเมืองไทยในระบอบ
ประชาธิปไตย มีจิตอาสา 
และจิตสาธารณะ 

- ให้ผู้เรียนสะท้อนผล
ภายในกลุ่ม หรือ
สะท้อนผลงานของ
ผู้เรียนคนอื่นใน 
การศึกษาค้นควา้ การ
ปัญหา การนำเสนอ
โครงการ ที่พบในชั้น
เรียน โรงเรียน หรือ
ชุมชน และร่วมกันหา
แนวทางการแก้ปัญหา
ในชั้นเรียน โรงเรียน 
หรือชุมชน  
- ผู้สอนสะท้อนผล
ผู้เรียนในการศึกษา
ค้นคว้า การปญัหา การ
นำเสนอโครงการ ที่พบ
ในชั้นเรียน โรงเรียน 
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สมรรถนะ
หลัก 

สมรรถนะรองและ
ย่อย 

(ถ้ามี) 

คำอธิบาย
สมรรถนะรองหรือ

ย่อย 

ตัวบ่งชี้ของสมรรถนะ
หลักและเกณฑ์การผ่าน 

ตัวบ่งชี้ของสมรรถนะ
รองหรือย่อยและเกณฑ์

การผ่าน 

เนื้อหา (เขียนเป็นข้อๆ  
ประกอบด้วยหัวข้อและ
คำอธิบายพอสังเขป) 

แนวการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้เพื่อให้เกิด

สมรรถนะ 
(รายละเอียดด้านท้าย

ตาราง) 

สื่อและ/หรือ
แหล่งเรยีนรู้ วิธีการวัดและประเมินผล 

วิธีการสะท้อนผลกลับ
ให้ผู้เรียน 

(ตามหลักการประเมิน ผล
สะท้อนผลและพัฒนา) 

6.1.2. รู้และเข้าใจ
ในเสรีภาพของ
ตนเองในการ
แสดงออกที่ไม่ขัด
ต่อระเบียบ 
กฎหมาย และเป็น
การละเมิดสิทธิ
ของผู้อื่น 
2.2 ยอมรับและ
ปกป้องสิทธิ และ
เสรีภาพของตนเอง 
ผู้อื่น และสิทธิ
ชุมชน 
2.2.1 แสดงออกถึง
การยอมรับสิทธิ
และเสรีภาพของ
ตนเอง ผู้อื่น และ
สิทธิชุมชน 
2.2.2 แสดงออกถึง
การปกปอ้งสิทธิ
ของตนเอง ผู้อื่น 
และชุมชน 
 
 
 
 

ของผู้อื่นและของ
ชุมชนได้ 
2. สามารถปฏบิัติ
ตนที่แสดงถึงการ
ปกป้องสิทธิของ
ตนเอง ของผู้อื่น 
และของชุมชนได้ 

2. อธิบายเกี่ยวกบั
เสรีภาพของตนเอง 
ของผู้อื่น  และการอยู่
ร่วมกันในสังคมอย่าง
สันติได้ถูกต้องไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80 
1. วิธีการปกปอ้งสิทธิ
ของตนเอง ผู้อื่น และ
ชุมชน 
1. ไม่มีข้อร้องเรียน
เกี่ยวกบัการละเมิด
สิทธิและเสรีภาพของ
ผู้อื่น และสิทธิชุมชน 
2. วิเคราะห์และ
ออกแบบแนวทางการ
ปกป้องสิทธิของตนเอง 
ผู้อื่น และชุมชน อยู่ใน
ระดับดีขึ้นไป 

5. การเรียนรู้สถานการณ์
เป็นฐาน (Situation – 
based learning) 
6. การเรียนรู้แบบร่วมมอื 
(Cooperative  
learning)  
7. การเรียนรู้แบบประสม
ประสาน (Blended  
learning 

1.2 การปฏิบัติตนที่
แสดงออกถึงการเคารพ
ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ 
เคารพสิทธิ เสรีภาพ และ
การอยู่รว่มกันในสังคมไทย
และประชาคมโลกอยา่ง
สันติ เคารพกฎ กติกาของ
สังคมและกฎหมาย มี
จิตสำนึกและรับผิดชอบต่อ
หน้าที่ของตนเองในฐานะ
ของพลเมืองไทยในระบอบ
ประชาธิปไตย มีจิตอาสา 
และจิตสาธารณะ 

หรือชุมชน และรว่มกัน
หา 
แนวทางการแก้ปัญหา
ในชั้นเรียน โรงเรียน 
หรือชุมชน พร้อมทั้งให้
ข้อเสนอแนะ และ
แนวทางการพัฒนา 
 

สมรรถนะ
หลักที่ 7. 
เคารพกฎ 
กติกาของ
สังคมและ
กฎหมาย 

 

สมรรถนะรองที่ 
7.1 รู้และเข้าใจ
เกี่ยวกบั กฎ กติกา
ของสังคม 
ข้อบัญญัติ และ
กฎหมาย 
 
สมรรถนะรองที่ 
7.2 ปฏิบัติตามกฎ 

1. สามารถอธบิาย
เกี่ยวกบักฎ กตกิา 
และข้อบัญญัติ
ชุมชนและสังคมของ
ตนเอง และ
กฎหมายได ้
 
1. สามารถ
แสดงออกในการ

 สามารถอธบิาย
เกี่ยวกบักฎ กตกิา และ
ข้อบัญญัติชุมชนและ
สังคมของตนเอง และ
กฎหมายได้เกณฑ์การ
ประเมิน 
อธิบายเนื้อหาได้
ถูกต้องไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 80 

1. ความหมาย
ความสำคัญของกฎ 
กติกา ข้อบัญญัต ิและ
กฎหมาย 
2. วิธีการและขั้นตอน
การกำหนดกฎ กตกิา 
และข้อบัญญัติในสังคม
ของตนเอง เพื่อใช้ปฏิบัติ
ร่วมกัน 

1. การเรียนรู้โดยใช้
ปัญหาเป็นฐาน 
(Problem - based 
learning) 
2. การเรียนรู้โดยใช้
โครงงานเป็นฐาน 
(Project – based 
learning) 

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

1. ประเมินผลการเรียนรู้
ของผู้เรียนจาก 
  1.1 วิเคราะหแ์ละ
ออกแบบการปฏิบัติตนที่
แสดงออกถึงการเคารพ
ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ 
เคารพสิทธิ เสรีภาพ และ
การอยู่รว่มกันในสังคมไทย
และประชาคมโลกอยา่ง

- ให้ผู้เรียนสะท้อนผล
ภายในกลุ่ม หรือ
สะท้อนผลงานของ
ผู้เรียนคนอื่นใน
การศึกษาค้นควา้ การ
ปัญหา การนำเสนอ
โครงการ ที่พบในชั้น
เรียน โรงเรียน หรือ
ชุมชน และร่วมกันหา
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สมรรถนะ
หลัก 

สมรรถนะรองและ
ย่อย 

(ถ้ามี) 

คำอธิบาย
สมรรถนะรองหรือ

ย่อย 

ตัวบ่งชี้ของสมรรถนะ
หลักและเกณฑ์การผ่าน 

ตัวบ่งชี้ของสมรรถนะ
รองหรือย่อยและเกณฑ์

การผ่าน 

เนื้อหา (เขียนเป็นข้อๆ  
ประกอบด้วยหัวข้อและ
คำอธิบายพอสังเขป) 

แนวการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้เพื่อให้เกิด

สมรรถนะ 
(รายละเอียดด้านท้าย

ตาราง) 

สื่อและ/หรือ
แหล่งเรยีนรู้ วิธีการวัดและประเมินผล 

วิธีการสะท้อนผลกลับ
ให้ผู้เรียน 

(ตามหลักการประเมิน ผล
สะท้อนผลและพัฒนา) 

กติกาของสังคม 
และข้อบัญญัต ิ
ชุมชนและสังคม
ของตนเอง 
 
สมรรถนะรองที่ 
7.3 ปฏิบัติตาม
กฎหมาย 
 

ปฏิบัติตามกฎ 
กติกา และ
ข้อบัญญัติ ชุมชน
และสังคมของ
ตนเองได้ 
 
1. สามารถ
แสดงออกในการ
ปฏิบัติตามกฎหมาย
ได้ 

1. แสดงออกถึงการ
ปฏิบัติตามกฎ กติกา 
และข้อบัญญัต ิชุมชน
และสังคมของตนเอง
ได้ 
เกณฑ์การประเมิน 
1. ไม่ถูกตักเตือนหรือ
ลงโทษจากการปฏบิัติ
ที่ผิดกฎ กตกิา และ
ข้อบัญญัติ ชุมชนและ
สังคม 
1. แสดงออกถึงการ
ปฏิบัติตามกฎ หมาย
อย่างน้อย4ประเด็น
ดังนี้ 
1.1กฎหมายสิทธิเด็ก 
1.2 กฎหมายจราจร 
1.3 กฎหมาย
คอมพิวเตอร์ 
1.4 กฎหมายลิขสิทธิ ์
เกณฑ์การประเมิน 
1. ไม่ถูกตักเตือนหรือ
ลงโทษจากการปฏบิัติ
ที่ผิดกฎ หมาย 
 

3. การเรียนรู้แบบ
สืบเสาะ (Enquiry-
based learning) 
4. การเรียนรู้โดยใช้
กรณีศึกษาเป็นฐาน 
(Case – based 
learning) 
5. การเรียนรู้
สถานการณ์เป็นฐาน 
(Situation – based 
learning) 
6. การเรียนรู้แบบ
ร่วมมือ (Cooperative  
learning)  
7. การเรียนรู้แบบ
ประสมประสาน 
(Blended  learning) 
 

โรงเรียน หรือ
ชุมชนภายนอก) 

สันติ เคารพกฎ กติกาของ
สังคมและ กฎหมาย มีจิต 
สำนึกและรับผิดชอบตอ่
หน้าที่ของตนเองในฐานะ
ของพลเมืองไทยในระบอบ
ประชาธิปไตย มีจิตอาสา 
และจิตสาธารณะ 
  1.2 การปฏิบัติตนที่
แสดงออกถึงการเคารพ
ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ 
เคารพสิทธิ เสรีภาพ และ
การอยู่รว่มกันในสังคมไทย
และประชาคมโลกอยา่ง
สันติ เคารพกฎ กติกาของ
สังคมและกฎหมาย มี
จิตสำนึกและรับผิดชอบต่อ
หน้าที่ของตนเองในฐานะ
ของพลเมืองไทยในระบอบ
ประชาธิปไตย มีจิตอาสา 
และจิตสาธารณะ 

แนวทางการแก้ปัญหา
ในชั้นเรียน โรงเรียน 
หรือชุมชน  
- ผู้สอนสะท้อนผล
ผู้เรียนในการศึกษา
ค้นคว้า การปญัหา 
การนำเสนอโครงการ 
ที่พบในชั้นเรียน 
โรงเรียน หรือชุมชน 
และร่วมกันหา 
แนวทางการแก้ปัญหา
ในชั้นเรียน โรงเรียน 
หรือชุมชน พร้อมทั้งให้
ข้อเสนอแนะ และ
แนวทางการพัฒนา 
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สมรรถนะ
หลัก 

สมรรถนะรองและ
ย่อย 

(ถ้ามี) 

คำอธิบาย
สมรรถนะรองหรือ

ย่อย 

ตัวบ่งชี้ของสมรรถนะ
หลักและเกณฑ์การผ่าน 

ตัวบ่งชี้ของสมรรถนะ
รองหรือย่อยและเกณฑ์

การผ่าน 

เนื้อหา (เขียนเป็นข้อๆ  
ประกอบด้วยหัวข้อและ
คำอธิบายพอสังเขป) 

แนวการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้เพื่อให้เกิด

สมรรถนะ 
(รายละเอียดด้านท้าย

ตาราง) 

สื่อและ/หรือ
แหล่งเรยีนรู้ วิธีการวัดและประเมินผล 

วิธีการสะท้อนผลกลับ
ให้ผู้เรียน 

(ตามหลักการประเมิน ผล
สะท้อนผลและพัฒนา) 

สมรรถนะ
หลักที่ 9. 
มีจิตอาสา 
และจิต
สาธารณะ 
 

สมรรถนะรองที่ 
9.1 รู้และเข้าใจ
เกี่ยวกบัการมจีิต
อาสา และจิต
สาธารณะ 
สมรรถนะย่อยที่
9.1.1 รู้และเข้าใจ
เกี่ยวกบัจิตอาสา 
9.1.2 รู้และเข้าใจ
เกี่ยวกบัจิต
สาธารณะ 
สมรรถนะรองที่ 
9.2 ปฏิบัติตนที่
แสดงออกถึงการมี
จิตอาสา โดยการ
ช่วยเหลือผู้อื่นโดย
ไม่หวังผลตอบแทน 
สมรรถนะรองที่ 
9.3 มีความ 
สามารถที่จะ
ปฏิบัติตนเพื่อ
แสดงออกถึงการมี
จิตสาธารณะ 

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

 1. อธิบายความหมาย
และ ความสำคัญ จิต
อาสาได้ 
2. อธิบายความหมาย
และ ความสำคัญ จิต
สาธารณะได้ 
3. อธิบายแนวทางใน
การปฏิบัติตนเป็นผู้มี
จิตอาสา และจิต
สาธารณะได้ 
4. อธิบายเนื้อหาได้
ถูกต้องไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 80 
 
1. แสดงออกถึงความ
สนใจและเสนอตนเอง 
ในการช่วยเหลอื ช่วย
แก้ปัญหาให้ผู้อื่น 
ชุมชน และสังคม โดย
ไม่หวังผลตอบแทน 
เกณฑ์การประเมิน 
2. จัดหรือเข้าร่วม
โครงการ/กิจกรรมจิต
อาสา หรือจิต
สาธารณะ อยา่งน้อย 1 
ครั้ง 

1. ความหมายและ 
ความสำคัญ จิตอาสา 
2. ความหมายและ 
ความสำคัญ จิต
สาธารณะ 
3. คุณลักษณะของผู้มีจิต
อาสา และจิตสาธารณะ 
4. คุณธรรมพื้นฐานของผู้
มีจิตอาสา และจิต
สาธารณะ 
5. แนวทางในการปฏิบัติ
ตนเป็นผู้มีจิตอาสา และ
จิตสาธารณะ 
 
1. วิธีการจัดทำโครงการ/
กิจกรรม จิตอาสา หรือ
จิตสาธารณะ 
 

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

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

1. ประเมินผลการเรียนรู้
ของผู้เรียนจาก 
  1.1 วิเคราะหแ์ละ
ออกแบบการปฏิบัติตนที่
แสดงออกถึงการเคารพ
ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ 
เคารพสิทธิ เสรีภาพ และ
การอยู่รว่มกันในสังคมไทย
และประชาคมโลกอยา่ง
สันติ เคารพกฎ กติกาของ
สังคมและกฎหมาย มี
จิตสำนึกและรับผิดชอบต่อ
หน้าที่ของตนเองในฐานะ
ของพลเมืองไทยในระบอบ
ประชาธิปไตย มีจิตอาสา 
และจิตสาธารณะ 
1.2 การปฏิบัติตนที่
แสดงออกถึงการเคารพ
ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ 
เคารพสิทธิ เสรีภาพ และ
การอยู่รว่มกันในสังคมไทย
และประชาคมโลกอยา่ง
สันติ เคารพกฎ กติกาของ
สังคมและกฎหมาย มี
จิตสำนึกและรับผิดชอบต่อ
หน้าที่ของตนเองในฐานะ
ของพลเมืองไทยในระบอบ
ประชาธิปไตย มีจิตอาสา 
และจิตสาธารณะ 

- ให้ผู้เรียนสะท้อนผล
ภายในกลุ่ม หรือ
สะท้อนผลงานของ
ผู้เรียนคนอื่นใน
การศึกษาค้นควา้ การ
ปัญหา การนำเสนอ
โครงการ ที่พบในชั้น
เรียน โรงเรียน หรือ
ชุมชน และร่วมกันหา
แนวทางการแก้ปัญหา
ในชั้นเรียน โรงเรียน 
หรือชุมชน 
- ผู้สอนสะท้อนผล
ผู้เรียนในการศึกษา
ค้นคว้า การปญัหา 
การนำเสนอโครงการ 
ที่พบในชั้นเรียน 
โรงเรียน หรือชุมชน 
และร่วมกันหา 
แนวทางการแก้ปัญหา
ในชั้นเรียน โรงเรียน 
หรือชุมชน พร้อมทั้งให้
ข้อเสนอแนะ และ
แนวทางการพัฒนา 

 9.3.1 ปกป้อง  
คุ้มครอง ดูแล
ประโยชน์ และ
ความเป็นธรรม
ของสังคม 

1. สามารถ
วิเคราะห์ ออกแบบ 
และจัดกิจกรรม/
โครงงาน ที่แสดงถึง
การมีจิตสาธารณะ 
ในการปกป้อง  

 1. วิเคราะห์ 
ออกแบบ และจัด
กิจกรรม/โครงงาน ที่
แสดงถึงการมีจิต
สาธารณะ ในการ
ปกป้อง  คุ้มครอง ดูแล
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สมรรถนะ
หลัก 

สมรรถนะรองและ
ย่อย 

(ถ้ามี) 

คำอธิบาย
สมรรถนะรองหรือ

ย่อย 

ตัวบ่งชี้ของสมรรถนะ
หลักและเกณฑ์การผ่าน 

ตัวบ่งชี้ของสมรรถนะ
รองหรือย่อยและเกณฑ์

การผ่าน 

เนื้อหา (เขียนเป็นข้อๆ  
ประกอบด้วยหัวข้อและ
คำอธิบายพอสังเขป) 

แนวการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้เพื่อให้เกิด

สมรรถนะ 
(รายละเอียดด้านท้าย

ตาราง) 

สื่อและ/หรือ
แหล่งเรยีนรู้ วิธีการวัดและประเมินผล 

วิธีการสะท้อนผลกลับ
ให้ผู้เรียน 

(ตามหลักการประเมิน ผล
สะท้อนผลและพัฒนา) 

9.3.2 ติดตาม 
และตรวจสอบการ
ทำงานของ
หน่วยงานรัฐ 
เอกชน และประชา
สังคม ทั้งในระดับ
ชุมชน ท้องถิ่น 
สังคม และ
ประเทศ 
 

คุ้มครอง ดูแล
ประโยชน์ และ
ความเป็นธรรมของ
สังคมได้ 
2. สามารถวิเคราะห ์
และออกแบบ ใน
การติดตาม และ
ตรวจสอบการ
ทำงานของ
หน่วยงานรัฐ เอกชน 
และประชาสังคม 
ทั้งในระดับชุมชน 
ท้องถิ่น สังคม และ
ประเทศ ได้ 

ประโยชน์ และความ
เป็นธรรมของสังคมได้ 

เกณฑ์การประเมิน 
ประเมินผลการ
วิเคราะห์ ออกแบบ 
หรือจัดกิจกรรม/
โครงการ อยู่ในระดับด ี
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วิชา การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร   (English Usage for Communication) 
รหัส คำอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 
0001105 เข้าใจข้อมูลที่ได้จากการฟังเกี่ยวกับชีวิตประจำวัน การศึกษา การสนทนา คำบรรยาย บันทึกข้อเท็จจริงโดยใช้ภาษาตามมาตรฐาน สนทนาจากหัวข้อที่คุ้นเคย 

และสนใจ ให้คำแนะนำ ให้เหตุผล และกล่าวร้องทุกข์ได้ สนทนาในเหตุการณ์เฉพาะหน้า แสดงความรู้สึก เล่าประสบการณ์ของตนเอง โต้แย้งและใ ห้เหตุผล 
นำเสนอผลงานโดยเชื่อมโยงหัวข้อที่คุ้นเคย และสรุปข้อมูลได้ อ่านเพื่อหาใจความสำคัญ และจับประเด็นอย่างรวดเร็วและระบุข้อมูลจากสิ่งที่อ่าน เขียนรายงาน
ในหัวข้อท่ีคุ้นเคย ประสบการณ์ เหตุการณ์ ความคิด ความฝัน และเขียนจดหมายที่เป็นรูปแบบมาตรฐานเกี่ยวข้องกับเรื่องที่สนใจ เพื่อพัฒนาทักษะฟัง พูด อ่าน 
เขียนภาษาอังกฤษท่ีจำเป็นต่อการสื่อสาร 

3(2-2-5) 

สมรรถนะ
หลัก 

สมรรถนะรอง
และย่อย  
(ถ้ามี) 

คำอธิบายสมรรถนะ
รองหรือย่อย 

ตัวบ่งช้ีของ
สมรรถนะหลัก
และเกณฑ์การ

ผ่าน 

ตัวบ่งชี้ของ
สมรรถนะรอง
หรือย่อยและ

เกณฑ์การผ่าน 

เนื้อหา (เขียนเป็นข้อๆ  ประกอบด้วยหัวข้อและคำอธิบายพอสังเขป) 
แนวการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้เพื่อให้
เกิดสมรรถนะ 

สื่อและ/หรือ
แหล่งเรยีนรู้ 

วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

วิธีการสะท้อน
ผลกลับให้

ผู้เรียน 

สมรรถนะ
หลักที่ 1 
ทักษะการ
ฟัง 

สมรรถนะรองที่ 
1.1 overall 
listening 
comprehension 
สมรรถนะย่อยที ่
1.1.2 สามารถ
เข้าใจประเด็น
หลัก  คำพูดหรือ
ถ้อยคำที่เป็น
มาตรฐาน
เกี่ยวกบัเรื่องราว
ในชีวิตประจำวัน
ที่คุ้นเคย อาจจะ
ขอฟังซ้ำเพื่อ
ความ 
ชัดเจน 

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

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

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

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

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

Workbook 
/text book 
สื่อ
อิเล็กทรอนิกส ์
Online 
Educational 
Apps. 
 

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

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

สมรรถนะรองและย่อย  
(ถ้ามี) 

คำอธิบายสมรรถนะรองหรือ
ย่อย 

ตัวบ่งชี้ของ
สมรรถนะ
หลักและ
เกณฑ์การ

ผ่าน 

ตัวบ่งชี้ของ
สมรรถนะรอง
หรือย่อยและ
เกณฑ์การผ่าน 

เนื้อหา (เขียนเป็นข้อๆ  ประกอบด้วยหัวข้อและคำอธิบายพอ
สังเขป) 

แนวการจัด
กิจกรรมการ

เรียนรู้เพื่อให้เกิด
สมรรถนะ 

(รายละเอียดด้าน
ท้ายตาราง) 

สื่อและ/หรือ
แหล่งเรยีนรู้ 

วิธีการวัด
และ

ประเมินผล 

วิธีการสะท้อน
ผลกลับให้

ผู้เรียน 
(ตามหลักการ
ประเมิน ผล

สะท้อนผลและ
พัฒนา) 

สมรรถนะ
หลักที่ 2 
ทักษะการ
พูด 

สมรรถนะรองที่ 2.1 
Spoken Interaction 
สมรรถนะย่อยที ่2.1.3 
สามารถเร่ิมสนทนา ดำเนิน 
การสนทนา และจบการ
สนทนาง่ายๆ ในหวัข้อที่
คุ้นเคยหรือสนใจสมรรถนะ
รองที่ 2.1.4 สามารถ
แสดงออกและโต้ตอบต่อ
ความรู้สึก และทัศนคติ เช่น 
ความประหลาดใจ 
ความสุข ความเศร้าความ
สนใจและไม่สนใจสมรรถนะ
รองที่ 2.2. Spoken 
Production 
สมรรถนะย่อยที ่2.2.4 
สามารถบรรยายเร่ืองที่
คุ้นเคยตามความสนใจอยา่ง
หลากหลาย 
สมรรถนะย่อยที ่2.2.5 
สามารถเล่ารายละเอียด
เกี่ยวกบัประสบการณ์
ความรู้สึกของตนเอง 

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

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

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

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

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

Workbook/ 
text book 
สื่อ
อิเล็กทรอนิกส ์
Online 
Educational 
Apps. 
 

1. การ
ประเมินผล
จากการฝึก
ปฎิบัต ิ
2. การ
ประเมินผล
จาก
แบบทดสอบ  
3. CEFR 
Self-
assessment 
checklist 
4. RU 
Language 
passport 
5. การ
ประเมิน
เพื่อนเชิง
บวก 

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

สมรรถนะรองและย่อย  
(ถ้ามี) 

คำอธิบายสมรรถนะ
รองหรือย่อย 

ตัวบ่งชี้ของ
สมรรถนะ
หลักและ
เกณฑ์การ

ผ่าน 

ตัวบ่งชี้ของสมรรถนะรอง
หรือย่อยและเกณฑ์การผ่าน 

เนื้อหา (เขียนเป็นข้อๆ  
ประกอบด้วยหัวข้อและ
คำอธิบายพอสังเขป) 

แนวการจัดกิจกรรมการเรยีนรู้
เพื่อให้เกิดสมรรถนะ 

(รายละเอียดด้านท้ายตาราง) 

สื่อและ/หรือ
แหล่งเรยีนรู้ 

วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

วิธีการสะท้อนผล
กลับให้ผู้เรียน 

(ตามหลักการประเมิน 
ผลสะท้อนผลและ

พัฒนา) 
สมรรถนะ
หลักที่ 3 
ทักษะการ
อ่าน 

สมรรถนะรองที่ 3.1 
overall reading 
comprehension 
สมรรถนะย่อยที ่3.1.2 
สามารถเข้าใจประเด็น
หลักข้อเท็จจริงต่างๆใน
เร่ืองความสนใจส่วนตัว 
หรือความสนใจใน
วิชาชีพได้อยา่งดี
พอที่จะพูดเกีย่วกับ 
เร่ืองเหล่านี้ได้ 
ในภายหลัง 

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

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

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

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

การจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียน 
ร้อยละ 70 ยกตัวอยา่ง แสดง
บทบาทสมมติ อภิปราย  ฝกึ
ปฏิบัติกับสถานการณ์จริง การ
เรียนรู้สถานการณ์เป็นฐาน 
(Situation–based learning) 
การเรียนรู้แบบร่วมมอื 
(Cooperative  learning) การ
เรียนรู้แบบประสมประสาน 
(Blended  learning) การ
เรียนรู้ด้วยตนเองผ่านระบบ
ออนไลน์ ร้อยละ 30 

Workbook/text 
book 
สื่ออิเล็กทรอนิกส ์
Online 
Educational 
Apps. 
 

1. การประเมินผล
จากการฝึกปฎิบัต ิ
2. การประเมินผล
จากแบบทดสอบ  
3. CEFR Self-
assessment 
checklist 
4. RU Language 
passport 
5. การประเมินเพื่อน
เชิงบวก 

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

สมรรถนะ
หลักที่  4 
ทักษะการ
เขียน 

สมรรถนะรองที่ 4.2 
Written Production 
สมรรถนะย่อยที ่4.2.1 
สามารถเขียนขอ้ความ
สั้น ๆ เข้าใจง่าย ใน
หัวข้อที่คุ้นเคย 
เช่น ประสบการณ์ 
หรือเหตุการณ์  
การเดินทาง และการ
บรรยายความรู้สึก 

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

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

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

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

การจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียน 
ร้อยละ 70  ยกตวัอย่าง แสดง
บทบาทสมมติ อภิปราย  ฝกึ
ปฏิบัติกับสถานการณ์จริง การ
เรียนรูส้ถานการณ์เป็นฐาน 
(Situation – based learning) 
การเรียนรู้แบบร่วมมอื 
(Cooperative  learning)  การ
เรียนรู้แบบประสมประสาน 
(Blended  learning) การ
เรียนรู้ด้วยตนเองผ่านระบบ
ออนไลน์ ร้อยละ 30 

Workbook/text 
book 
สื่ออิเล็กทรอนิกส ์
Online 
Educational 
Apps. 
 

1. การประเมินผล
จากการฝึกปฎิบัต ิ
2. การประเมินผล
จากแบบทดสอบ  
3. CEFR Self-
assessment 
checklist 
4. RU Language 
passport 
5. การประเมินเพื่อน
เชิงบวก 

1.กำกับติดตาม
การพัฒนา
สมรรถนะด้าน
ภาษาเพือ่การ
สื่อสารด้วย
โปรแกรม/ Social 
network 
2.ในกรณีที่ไม่ผ่าน
การประเมินความ
สมรรถนะ จะมีการ
ให้คำปรึกษาและ
ศึกษาเพิ่มเติม 
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วิชา การสร้างเสริมและดูแลสุขภาวะ (Health Promotion and Care) 
รหัส คำอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 
0003109       สืบค้น วิเคราะห์ สรุปการสร้างเสริมและดูแลสุขภาวะ ความสำคัญของกีฬาและนันทนาการ และนโยบายสาธารณะเพื่อการส่งเสริมสุขภาพ การออกแบบ

และจัดกิจกรรมการสร้างเสริมและดูแลสุขภาวะทางกาย จิต สังคมและปัญญา การออกแบบกีฬาและนันทนาการในการจัดการเรียนรู้ ความพร้อมในสร้างเสริม
และดูแลสุขภาวะในด้านท่ีสำคัญ 

3(2-2-5) 

 

สมรรถนะ
หลัก 

สมรรถนะรอง
และย่อย  (ถ้ามี) 

คำอธิบายสมรรถนะ
รองหรือย่อย 

ตัวบ่งชี้ของ
สมรรถนะหลัก
และเกณฑ์การ

ผ่าน 

ตัวบ่งชี้ของสมรรถนะรอง
หรือย่อยและเกณฑ์การ

ผ่าน 

เนื้อหา (เขียนเป็นข้อๆ  
ประกอบด้วยหัวข้อและ
คำอธิบายพอสังเขป) 

แนวการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้เพื่อให้เกิดสมรรถนะ 
(รายละเอียดด้านท้ายตาราง) 

สื่อและ/หรือแหลง่เรียนรู ้ วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

วิธีการสะท้อนผล
กลับให้ผู้เรียน 

(ตามหลักการประเมิน 
ผลสะท้อนผลและ

พัฒนา) 
สมรรถนะ
หลักที่ 10 
มีความรู้ 
และความ
เข้าใจการ
สร้างเสริม
และดูแลสุข
ภาวะ 

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

1.  อภิปราย/อธิบาย
และสรุปความรู้ ความ
เข้าใจเกี่ยวกับสุข
ภาวะในภาพรวม 
2. อภิปราย/อธบิาย
และสรุปความรู้ ความ
เข้าใจ เกี่ยวกับโรค
และภัยสขุภาพที่
สำคัญของเด็กและ
เยาวชน โดยเฉพาะ
อย่างยิ่ง การท้องไม่
พร้อม ยาเสพติด 
โรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์ และเอดส์ 
สภาวะอ้วน และ
สุขภาพจิต 

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

1. อภิปราย/อธบิายและ
สรุปความรู้ ความเขา้ใจรู้
เกี่ยวกบัสุขภาวะอยา่ง
เป็นระบบและสรุปความ
เข้าใจเกี่ยวกับโรค และ
ภัยสุขภาพที่สำคัญของ
เด็กและเยาวชน
โดยเฉพาะอยา่งยิ่ง การ
ท้องไม่พร้อม ยาเสพติด 
โรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์ และเอดส์ 
สภาวะอ้วน และ
สุขภาพจิต ถูกตอ้งไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80 
2. สามารถเลือก
แนวทางที่เหมาะสมใน
การมีพฤติกรรมป้องกัน 
สร้างเสริมและดูแลสุข
ภาวะ ถกูต้องไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 

1. ระบุแนวทางเกีย่วกับสุข
ภาวะอยา่งเป็นระบบและ
สรุปความเข้าใจเกี่ยวกบัโรค 
และภัยสขุภาพที่สำคัญของ
เด็กและเยาวชน 
2. ศึกษาแนวทางที่
เหมาะสมในการมี
พฤติกรรมป้องกัน สร้าง
เสริมและดูแลสุขภาพ 
3. วิเคราะห์และนำเสนอ
แนวทางเกี่ยวกับโรค และ
ภัยสุขภาพที่สำคัญของเด็ก
และเยาวชนโดยเฉพาะ
อย่างยิ่ง การท้องไม่พร้อม 
ยาเสพติด โรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์ และเอดส์ 
สภาวะอ้วน และสุขภาพจิต 

- กิจกรรมวิเคราะห์ตนเอง 
- กิจกรรมศึกษา วิเคราะห์
กรณ ีต ั วอย ่ า งด ้ านกา ร
ป้องกันสร้างเสริม และดูแล
สุขภาวะ 
-  ศ ึ ก ษ า  ส ั ง เ ค ร า ะ ห์
แนวคิด/วิธีการเกี่ยวกับโรค 
และภัยสุขภาพที่สำคัญของ
เด็กและเยาวชนโดยเฉพาะ
อย่างยิ่ง การท้องไม่พร้อม 
ยาเสพติด โรคติดต่อทาง
เพศส ัมพ ันธ ์  และเอดส์  
สภาวะอ้วน และสุขภาพจิต 
 - แนวทาง/วธิีการที่
เหมาะสมในการมี
พฤติกรรมป้องกัน สร้าง
เสริมและดูแลสุขภาวะ 
 

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

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

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

สมรรถนะ
หลักที่ 11. มี
ความสามารถ
ในการ
ออกแบบและ
จัดกิจกรรม
การสร้าง
เสริมและ

สมรรถนะรองที่ 
11.1 มี
ความสามารถใน
การออกแบบและ
จัดกิจกรรม ดา้น
สุขภาวะ 4 มิต ิ
ในสถานศึกษา
และชุมชน 

1.ความ สามารถใน
การออก แบบและจัด
กิจกรรม ด้านสุขภาวะ 
4 มิติ ในสถาน ศึกษา
และชุมชน 

1.มีความ 
สามารถใน
การออก 
แบบและจัด
กิจกรรมการ
สร้างเสริม
และดูแลสุข
ภาวะในการ

1. การออกแบบเรื่อง 
และจัดกิจกรรมการสร้าง
เสริมและดูแลสุขภาวะใน
การจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ ด้านสุขภาวะ 4 
มิติ เหมาะสมต่อตนเอง
และท้องถิ่น/ชุมชนอยา่ง

1. วิเคราะห์และออกแบบ
แนวทางจัดกจิกรรมการ
สร้างเสริมและดูแลสุขภาวะ
ในการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ ด้านสุขภาวะ 4 มิติ 
เหมาะสมต่อตนเองและ
ท้องถิ่น/ชุมชนอย่าง
สร้างสรรค์ 

- จัดกจิกรรมการเรียนรู้
โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน PBL 
- จัดกจิกรรมการเรียนรู้
โดยใช้ Project-based 
Learning 
- จัดทำแผนพัฒนาสุขภาวะ
ของตนเอง (Individual 
Heathy Plan : IHP) 

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

1.1. ประเมินจาก
คำถาม-ตอบ และการ
รายงานในชั้นเรียน 
ระหว่างที่มีการจัด
กิจกรรมการเรียนการ
สอน 
1.2. ประเมินจากการ
เขียนรายงานกลุ่ม 

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

สมรรถนะรอง
และย่อย  (ถ้ามี) 

คำอธิบายสมรรถนะ
รองหรือย่อย 

ตัวบ่งชี้ของ
สมรรถนะหลัก
และเกณฑ์การ

ผ่าน 

ตัวบ่งชี้ของสมรรถนะรอง
หรือย่อยและเกณฑ์การ

ผ่าน 

เนื้อหา (เขียนเป็นข้อๆ  
ประกอบด้วยหัวข้อและ
คำอธิบายพอสังเขป) 

แนวการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้เพื่อให้เกิดสมรรถนะ 
(รายละเอียดด้านท้ายตาราง) 

สื่อและ/หรือแหลง่เรียนรู ้ วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

วิธีการสะท้อนผล
กลับให้ผู้เรียน 

(ตามหลักการประเมิน 
ผลสะท้อนผลและ

พัฒนา) 
ดูแลสุขภาวะ
ในการจัดการ
เรียนรู ้

จัดกิจกรรม
การเรียนรู้ 
ด้านสุขภาวะ 
4 มิติ ใน
สถานศึกษา
และชุมชน ได้
ถูกต้องไม่
น้อยกว่า รอ้ย
ละ 80 

สร้างสรรค์ ได้ถูกต้องไม่
น้อยกว่า รอ้ยละ 80 

2. วิเคราะห์/สังเคราะห์
และออกแบบแนวทางจัด
กิจกรรมการสร้างเสริมและ
ดูแลสุขภาวะในการจัดการ
เรียนรู้ในชุมชนอย่าง
สร้างสรรค์ 

- จัดทำแผนพัฒนาสุขภาวะ
ของท้องถิ่น/ชุมชน 
(Community Heathy 
Plan : CHP) 

เร่ือง การศึกษาแหล่ง
เรียนรู้ ที่เสร้างเสริม
สุขภาวะ 
1.3. ประเมินจาก
กระบวนการทำงาน
และผลสำเร็จของงาน
ที่แสดงให้เห็นถึง
ความรับผิดชอบและ
การทำงานเป็นทีม 

สมรรถนะ
หลักที่ 12. มี
ความพร้อม
ในการสร้าง
เสริมและ
ดูแลสุขภาวะ 
ในด้านที่
สำคัญ 

สมรรถนะรองที่ 
12.1 มีความ
พร้อม ในการ
ป้องกันและเข้าถึง
บริการเกี่ยว กบั 
โรคและภัย
สุขภาพที่สำคัญ
ของเด็กและ
เยาวชน 
โดยเฉพาะอยา่ง
ยิ่งการท้องไม่
พร้อม ยาเสพติด 
โรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์ และ
เอดส์ สภาวะอว้น 
และสุขภาพจิต 

1.ความพร้อมในการ
ป้องกันและเข้าถึง
บริการเกี่ยว กบั โรค
และภัยสขุภาพที่
สำคัญของเด็กและ
เยาวชน 
 

1.อภิปราย/
อธิบายความ
พร้อมในการ
สร้างเสริม
และดูแลสุข
ภาวะในด้าน
ที่สำคัญต่อ
การป้องกัน
และเข้าถึง
บริการ 
เกี่ยวกบัโรค
และภัย
สุขภาพที่
สำคัญของ
เด็กและ
เยาวชน 
โดยเฉพาะ
อย่างยิ่ง การ
ท้องไม่พร้อม 
ยาเสพติด 
โรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์ 
และเอดส์ 
สภาวะอ้วน 
และ
สุขภาพจิต 

1.อภิปราย/อธิบายการ
สร้างเสริมและดูแลสุข
ภาวะ ที่สำคัญต่อการ
ป้องกันและเข้าถึงบริการ 
เกี่ยวกบัโรคและภยั
สุขภาพที่สำคัญของเด็ก
และเยาวชน โดยเฉพาะ
อย่างยิ่ง การท้องไม่
พร้อม ยาเสพติด 
โรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์ และเอดส์ 
สภาวะอ้วน และ
สุขภาพจิต ถูกตอ้งไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80  

1. ความสำคัญของความ
พร้อมในการป้องกันและ
เข้าถึงบริการเกี่ยวกับโรค
และภัยสขุภาพที่สำคัญของ
เด็กและเยาวชน  
2. การป้องกันและเข้าถึง
บริการ เกีย่วกบัโรคและภยั
สุขภาพที่สำคัญของเด็กและ
เยาวชน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
การท้องไม่พร้อม ยาเสพติด 
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 
และเอดส ์สภาวะอ้วน และ
สุขภาพจิต 

- กิจกรรมวิเคราะห์ตนเอง 
- กิจกรรมศึกษา วิเคราะห์
กรณีตัวอย่างด้านการ
ป้องกัน สร้างเสริม และ
ดูแลสุขภาวะ 
- ศึกษา สังเคราะห์
แนวคิด/วิธกีารเกีย่วกบัโรค 
และภัยสขุภาพที่สำคัญของ
เด็กและเยาวชนโดยเฉพาะ
อย่างยิ่ง การท้องไม่พร้อม 
ยาเสพติด โรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์ และเอดส์ 
สภาวะอ้วน และสุขภาพจิต 

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

1.1. ประเมินจาก
คำถาม-ตอบ และการ
รายงานในชั้นเรียน 
ระหว่างที่มีการจัด
กิจกรรมการเรียนการ
สอน 
1.2. ประเมินจากการ
เขียนรายงานกลุ่ม 
เร่ือง การศึกษาแหล่ง
เรียนรู้ ที่เสร้างเสริม
สุขภาวะ 
1.3. ประเมินจาก
กระบวนการทำงาน
และผลสำเร็จของงาน
ที่แสดงให้เห็นถึง
ความรับผิดชอบและ
การทำงานเป็นทีม 

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



 

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ (4 ปี)               หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562                   หน้า
  5

6
 

สมรรถนะ
หลัก 

สมรรถนะรอง
และย่อย  (ถ้ามี) 

คำอธิบายสมรรถนะ
รองหรือย่อย 

ตัวบ่งชี้ของ
สมรรถนะหลัก
และเกณฑ์การ

ผ่าน 

ตัวบ่งชี้ของสมรรถนะรอง
หรือย่อยและเกณฑ์การ

ผ่าน 

เนื้อหา (เขียนเป็นข้อๆ  
ประกอบด้วยหัวข้อและ
คำอธิบายพอสังเขป) 

แนวการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้เพื่อให้เกิดสมรรถนะ 
(รายละเอียดด้านท้ายตาราง) 

สื่อและ/หรือแหลง่เรียนรู ้ วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

วิธีการสะท้อนผล
กลับให้ผู้เรียน 

(ตามหลักการประเมิน 
ผลสะท้อนผลและ

พัฒนา) 
ถูกต้อง ไม่
น้อยกว่าร้อย
ละ 80 

สมรรถนะ
หลักที่ 13. มี
ความรู้ และ
ความเข้าใจ
ใน
ความสำคัญ
ของกีฬาและ
นันทนาการ 
 

สมรรถนะรองที่ 
13.1 อภิปราย/
อธิบายและสรุป
ความรู้ ความ
เข้าใจเกี่ยวกับ
ความสำคัญของ
กีฬาและ 
นันทนาการ 
สมรรถนะย่อยที ่
13.1.1 อภิปราย/
อธิบายและสรุป
ความรู้ ความ
เข้าใจเกี่ยวกับ
ความสำคัญ 
ทฤษฏี 
กระบวนการ
ประเภท กีฬา
และ  นันทนาการ 
สมรรถนะย่อยที ่
13.1.2 อภิปราย/
อธิบายและสรุป 
ความหมาย 
พร้อมยกตวัอยา่ง 
”การมีน้ำใจเป็น
นักกีฬา” (รู้แพ้ รู้
ชนะ รู้อภยั) 

1. ความรู้ ความเขา้ใจ
เกี่ยวกบัความสำคัญ 
ทฤษฏี กระบวนการ
ประเภท กีฬาและ  
นันทนาการ 
2.อภิปราย/อธิบาย
และสรุป ความหมาย 
พร้อมยกตวัอยา่ง ”
การมีน้ำใจเป็น
นักกีฬา” (รู้แพ้ รู้ชนะ 
รู้อภัย) 
 

1.อภิปราย/
อธิบายและ
สรุปความรู้ 
ความเข้าใจ
เกี่ยวกบั
ความสำคัญ 
ทฤษฏี 
กระบวนการ
ประเภท กีฬา
และ  
นันทนาการ 
ได้ถูกต้องไม่
น้อยกว่า รอ้ย
ละ 80 

1.อภิปราย/อธิบายและ
สรุปความรู้ ความเขา้ใจ
เกี่ยวกบัความสำคัญ 
ทฤษฏี กระบวนการ
ประเภท กีฬาและ  
นันทนาการ ได้ถูกตอ้งไม่
น้อยกว่า รอ้ยละ 80 
2.อภิปราย/อธิบายและ
สรุป ความหมาย พร้อม
ยกตัวอย่าง ”การมีน้ำใจ
เป็นนักกีฬา” (รู้แพ ้รู้
ชนะ รู้อภยั) ได้ถูกต้องไม่
น้อยกว่า รอ้ยละ 80 
 

1.ความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกบัความสำคัญของ
กีฬาและ นันทนาการ 
ความสำคัญ ทฤษฏี 
กระบวนการประเภท กีฬา
และ  นันทนาการ 
 รวมถึงตัวอย่าง ”การมี
น้ำใจเป็นนักกีฬา” (รู้แพ้ รู้
ชนะ รู้อภยั) 

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

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

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

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

สมรรถนะ
หลักที่ 14. มี
ความสามารถ
ในการ
ออกแบบและ
จัดกิจกรรม

สมรรถนะรองที่ 
14.1 มี
ความสามารถใน
การออกแบบและ
จัดกิจกรรมกีฬา
และ นันทนาการ

1.ความสามารถในการ
ออกแบบและจัด
กิจกรรมกีฬาและ 
นันทนาการใน
สถานศึกษาและชุมชน  

1.. อภิปราย/
อธิบาย
เกี่ยวกบั
ความสามารถ
ในการ
ออกแบบและ

1.อภิปราย/อธิบาย
ความสามารถในการ
ออกแบบและจัดกิจกรรม
กีฬาและ นันทนาการใน
สถานศึกษาและชุมชน 
ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 81 

1.การออกแบบและจัด
กิจกรรมกีฬาและ 
นันทนาการในสถานศึกษา
และชุมชน  

ความสามารถในการ
ออกแบบและจัดกิจกรรม
กีฬาและ นันทนาการใน
สถานศึกษาและชุมชน  
สมรรถนะรองที14.2 มี
ความสามารถในการปรับใช้ 

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

1.1. ประเมินจาก
คำถาม-ตอบ และการ
รายงานในชั้นเรียน 
ระหว่างที่มีการจัด
กิจกรรมการเรียน 
การสอน 

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

สมรรถนะรอง
และย่อย  (ถ้ามี) 

คำอธิบายสมรรถนะ
รองหรือย่อย 

ตัวบ่งชี้ของ
สมรรถนะหลัก
และเกณฑ์การ

ผ่าน 

ตัวบ่งชี้ของสมรรถนะรอง
หรือย่อยและเกณฑ์การ

ผ่าน 

เนื้อหา (เขียนเป็นข้อๆ  
ประกอบด้วยหัวข้อและ
คำอธิบายพอสังเขป) 

แนวการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้เพื่อให้เกิดสมรรถนะ 
(รายละเอียดด้านท้ายตาราง) 

สื่อและ/หรือแหลง่เรียนรู ้ วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

วิธีการสะท้อนผล
กลับให้ผู้เรียน 

(ตามหลักการประเมิน 
ผลสะท้อนผลและ

พัฒนา) 
กีฬาและ
นันทนาการ
ในการจัดการ
เรียนรู ้

ในสถานศึกษา
และชุมชน  
สมรรถนะรองที
14.2 มี
ความสามารถใน
การปรับใช้ ”การ
มีน้ำใจเป็น
นักกีฬา” (รู้แพ้ รู้
ชนะ รู้อภยั) ใน
ชีวิตประจำวัน 

2. ความสามารถใน
การปรับใช้ ”การมี
น้ำใจเป็นนักกีฬา” (รู้
แพ้ รู้ชนะ รูอ้ภยั) ใน
ชีวิตประจำวัน 

จัดกิจกรรม
กีฬาและ
นันทนาการ
ในการจัดการ
เรียนรู้ ได้ไม่
น้อยกว่า รอ้ย
ละ 80 

2. อภิปราย/อธบิาย 
ความสามารถในการ
ปรับใช้ ”การมีน้ำใจเป็น
นักกีฬา” (รู้แพ้ รู้ชนะ รู้
อภัย) ในชีวิตประจำวัน 
ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 81 

2.การปรับใช้ ”การมีนำ้ใจ
เป็นนักกีฬา” (รู้แพ ้รู้ชนะ รู้
อภัย) ในชีวิตประจำวัน 

”การมีน้ำใจเป็นนักกีฬา” 
(รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย) ใน
ชีวิตประจำวัน 

7. คลิปวิดีโอ 
 

1.2. ประเมินจากการ
เขียนรายงานกลุ่ม 
เร่ือง การศึกษาแหล่ง
เรียนรู้ ที่เสร้างเสริม
สุขภาวะ 
1.3. ประเมินจาก
กระบวนการทำงาน
และผลสำเร็จของงาน
ที่แสดงให้เห็นถึง
ความรับผิดชอบและ
การทำงานเป็นทีม 
 

สนทนาเพื่อ
สร้างสรรค์ 
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วิชา  ทักษะในศตวรรษที่ 21 เพื่อชีวิตและอาชีพ (21st Century Skills for Living and Occupations) 
รหัส คำอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 
0003311 สืบค้น วิเคราะห์ แนวคิด ทฤษฏีเกี่ยวกับทักษะ 5cs โดยบูรณาการการประยุกต์เพื่อพัฒนาทักษะที่สำคัญต่อการดำเนินชีวิตและ

การประกอบอาชีพอย่างมีคุณภาพ ในศตวรรษท่ี 21 
3(2-2-5) 

 

สมรรถนะ
หลัก 

สมรรถนะรอง
และย่อย  (ถ้ามี) 

คำอธิบายสมรรถนะ
รองหรือย่อย 

ตัวบ่งชี้ของสมรรถนะ
หลักและเกณฑ์การ

ผ่าน 

ตัวบ่งชี้ของ
สมรรถนะรอง
หรือย่อยและ

เกณฑ์การผ่าน 

เนื้อหา (เขียนเป็นข้อๆ  
ประกอบด้วยหัวข้อและคำอธิบายพอ

สังเขป) 

แนวการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้เพื่อให้เกิดสมรรถนะ 
(รายละเอียดด้านท้ายตาราง) 

สื่อและ/หรือ
แหล่งเรยีนรู้ 

วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

วิธีการสะท้อนผล
กลับให้ผู้เรียน 

(ตามหลักการประเมิน 
ผลสะท้อนผลและ

พัฒนา) 
สมรรถนะ
หลักที่15. 
อธิบายแนวคิด
ของทักษะใน
ศตวรรษที่ 21 
และแนวคิด
ของทักษะ 
5Cs ได ้

สมรรถนะรองที่
15.1. ศึกษาแนวคิด 
ของทักษะใน
ศตวรรษที่ 21  
สมรรถนะย่อยที ่
15.1. 1. บอก
แนวคิด ของ
ทักษะในศตวรรษ
ที่ 21 ได ้
สมรรถนะย่อยที ่
15.1. 2. 
ยกตัวอย่างการนำ
ทักษะในศตวรรษ
ที่ 21 ไปใช้ในชีวิต 
ประจำวันได ้
 

1.บอกแนวคิด ของ
ทักษะในศตวรรษที่ 
21 และยกตวัอย่าง
การนำทักษะใน
ศตวรรษที่ 21 ไปใช้
ในชีวิต 
ประจำวันได ้
 

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

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

1. สังคมโลก และสังคมไทยใน
ศตวรรษที่ 21 
2. บุคคลในศตวรรษที่ 21 
3. ทักษะที่สำคัญในศตวรรษที่ 21 
4. ตัวอยา่งของการดำเนินชีวิตโดย
ประยุกต์ใช้ทักษะในศตวรรษที่ 21 
 
1. แนวคิดของทักษะ 5Cs C1: 
Creativity and Innovation
ความคิดสร้างสรรค์สร้างได้จากการ
ฝึกให้แก้ปัญหา คิดเป็นระบบ และ
ลองทำสิ่งใหม่ ๆ คิดนอกกรอบ มี
กระบวนคิดเปิดกวา้ง ต่อยอด
ไอเดียให้เกิดเป็นรูปธรรม ซ่ึงทักษะ
นี้มีความจำเป็นอย่างมากในโลก
อนาคต  

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

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

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

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

 สมรรถนะรองที่ 
15.2. ศึกษาแนวคิด
ของทักษะ 5Cs 
สมรรถนะย่อยที ่
15.2.1 บอก
แนวคิด ของ
แนวคิดของทักษะ 
5Cs ได ้
สมรรถนะย่อยที ่
15.2.2. 
ยกตัวอย่างการนำ

 
1.บอกแนวคิด ของ
แนวคิดของทักษะ 
5Cs และยกตัวอย่าง
การนำทักษะ 5Cs 
ไปใช้ในชีวิต 
ประจำวันได ้
 

 1. บอกแนวคิด 
ของทักษะ 5Cs 
โดยได้ระดับ
คะแนนร้อยละ 
80 ขึ้นไป 
แปลว่า ผ่าน 
(Rubric score) 
 
2. ยกตัวอย่าง
การนำทักษะ
ทักษะ 5Cs ไปใช้
ในชีวิต 

C2: Critical Thinking and 
Problem Solving  คิดวิเคราะห์ 
แยกออกว่าอะไรคือความคิดเห็น 
อะไรคือข้อเท็จจริง มีวิจารณญาณ 
แก้ปัญหาได้ ช่างสังเกต ตั้งคำถาม 
อธิบายเหตุและผลตามสถานการณ์
และมุมมองที่หลากหลาย และรู้จกั
ประยุกตว์ิธีแก้ปัญหามาใช้กบัเรื่อง
ใหม่ได ้ 
C3: Communication สื่อสารได้
ถูกต้องเหมาะสม มีทกัษะการพูด 
เขียน และสื่อภาษากายได้ตรง รับ

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

1. บทความ
เกี่ยวกบัทักษะ 
5Cs 
2. วิดีโอ ตวัอย่าง
โรงเรียนที่ใช้ 5Cs 
ในการเรียนการ
สอน 
1. ผู้รู้ หรือ
วิทยากรด้าน
ทักษะ 5Cs 
 

1. วัดจากการบอก
แนวคิด ของทักษะ 
5Cs โดยได้ระดับ
คะแนนร้อยละ 80 ขึ้น
ไป แปลว่า ผ่าน 
(Rubric score) 
2. วัดจากการ
ยกตัวอย่างการนำ
ทักษะทักษะ 5Cs ไป
ใช้ในชีวิต 
ประจำวันได ้

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

สมรรถนะรอง
และย่อย  (ถ้ามี) 

คำอธิบายสมรรถนะ
รองหรือย่อย 

ตัวบ่งชี้ของสมรรถนะ
หลักและเกณฑ์การ

ผ่าน 

ตัวบ่งชี้ของ
สมรรถนะรอง
หรือย่อยและ

เกณฑ์การผ่าน 

เนื้อหา (เขียนเป็นข้อๆ  
ประกอบด้วยหัวข้อและคำอธิบายพอ

สังเขป) 

แนวการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้เพื่อให้เกิดสมรรถนะ 
(รายละเอียดด้านท้ายตาราง) 

สื่อและ/หรือ
แหล่งเรยีนรู้ 

วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

วิธีการสะท้อนผล
กลับให้ผู้เรียน 

(ตามหลักการประเมิน 
ผลสะท้อนผลและ

พัฒนา) 
ทักษะ 5Cs ไปใช้
ในชีวิต 
ประจำวันได ้

ประจำวันได ้
ได้อย่างน้อย 1
ตัวอยา่งต่อ 1 
ทักษะ 
 

ข้อมูลและตีความได้ถูกตอ้ง 
นำเสนอต่อหน้าผู้คนได้ชัดเจน 
ปรับใช้สื่อและเทคโนโลยีได้เหมาะ
กับวัตถุประสงค์ และสื่อสารได้ใน
ทุกสถานการณ์ที่แตกต่าง  
C 4: Collaboration ทำงานเป็น 
teamwork ปรับตัวกับการทำงาน
ในสถานการณ์หรือทีมที่แตกต่างได้ 
ยอมรับความสามารถและความ
แตกต่างของผู้อื่น มีความรับผิด 
ชอบต่อส่วนรวม และรว่มทำงาน
กับผู้อื่นอย่างสร้างสรรค์ได้ 
C 5 : Contemplate การใคร่ 
ครวญอย่างลึกซึ้งด้วยสติปัญญา 

ได้อย่างน้อย 1 
ตัวอยา่งต่อ 1 ทักษะ 
ถือว่า ผ่าน 

สมรรถนะ
หลักที่16. 
พัฒนาทักษะที่
สำคัญตาม
แนวคิดทฤษฎี
ทักษะใน
ศตวรรษที่ 21 
และทักษะ5Cs 
เพื่อการดำเนิน
ชีวิตและการ
ทำงานอยา่งมี
คุณภาพ 

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

บูรณาการการนำ
แนวคิดจากทฤษฎี
ทักษะในศตวรรษที่ 
21 และทักษะ 5Cs 
มาพัฒนาประยุกต์ใช้
กับตนเองเพื่อการ
ดำเนินชีวิต และการ
ทำงานอยา่งมี
คุณภาพ 
 

พัฒนาทักษะที่สำคัญ
ตามแนวคิดทฤษฎี
ทักษะในศตวรรษที่ 
21 และทักษะ5Cs 
เพื่อการดำเนินชีวิต
และการทำงานอยา่ง
มีคุณภาพ โดยการบูร
ณาการทักษะอยา่ง
น้อย 2 ทกัษะ 
แปลว่า ผ่านเกณฑ์ 

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

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

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

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

การวัดผลและ 
การประเมินผล 
บูรณาการการนำ
แนวคิดจากทฤษฎี
ทักษะในศตวรรษที่ 
21 และทักษะ 5Cs 
มาพัฒนาประยุกต์ใช้
กับตนเองเพื่อการ
ดำเนินชีวิต และการ
ทำงานอยา่งมีคุณภาพ
อย่างน้อย 2 ทกัษะ 
ถือว่า ผ่าน 

1. AAR การ
สะท้อนกลับ
รายบุคคล 
2. Creative 
Discussion การ
สนทนาเพื่อ
สร้างสรรค์ 
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วิชา สุนทรียะ(Aesthetic) 
รหัส คำอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 
0002105  ขับร้องเพลงตามจังหวะ ทำนอง และเนื้อหาของเพลงไทยสากลแต่ละประเภทและเพลงรำวงมาตรฐาน เล่นเครื่องดนตรีประกอบจังหวะ ออกแบบ

กิจกรรมนันทนาการ จัดกิจกรรมนันทนาการ ปฏิบัติการรำวงในเพลงมาตรฐาน ออกแบบการแสดง จัดการแสดง วิเคราะห์หลักทางสุนทรียศาสตร์ใน
งานทัศนศิลป์ หลักการทางทัศนธาตุ หลักการจัดองค์ประกอบศิลป์ หลักการออกแบบป้ายนิเทศ ออกแบบฉาก เวที สื่อการเรียนรู้ และแฟ้มผลงาน 
จัดทำผลงานทางศิลปะ นำเสนอผลงาน และวิพากษ์ผลงานศิลปะ 

3(2-2-5) 

 

สมรรถนะ
หลัก 

สมรรถนะ
รองและย่อย   

(ถ้ามี) 

คำอธิบาย
สมรรถนะรองหรือ

ย่อย 

ตัวบ่งชี้ของสมรรถนะ
หลักและเกณฑ์การผ่าน 

ตัวบ่งชี้ของ
สมรรถนะรอง
หรือย่อยและ

เกณฑ์การผ่าน 

เนื้อหา (เขียนเป็นข้อๆ  
ประกอบด้วยหัวข้อและ
คำอธิบายพอสังเขป) 

แนวการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้เพื่อให้เกิดสมรรถนะ 
(รายละเอียดด้านท้ายตาราง) 

สื่อและ/หรือ
แหล่งเรยีนรู้ วิธีการวัดและประเมินผล 

วิธีการสะท้อนผล
กลับให้ผู้เรียน 

(ตามหลักการประเมิน 
ผลสะท้อนผลและ

พัฒนา) 
สมรรถนะ
หลักที่17. 
มีทักษะใน
การจัด
กิจกรรม
นันทนาการ 
 

สมรรถนะ
รองที ่17.1 
มีทักษะใน
การขับร้อง
เพลง 
 

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

1. สามารถขับร้อง
เพลงไทยสากล ได้อยู่
ในระดับดีขึ้นไป 
2. สามารถขับ เล่น
เครื่องดนตรีประกอบ
กิจกรรมได้อยู่ในระดับ
ดีขึ้นไป 
1. สามารถออกแบบ 
และจัดกิจกรรม
นันทนาการเหมาะสม
กับผู้เรียนและรูปแบบ
กิจกรรมได้อยู่ในระดับ
ดีขึ้นไป 
 

1. สามารถ
อธิบายเทคนิค
การขับร้องเพลง
ไทยสากล 
ประเภท ลูกทุ่ง 
สตริง และ
ประกอบ
กิจกรรมได้
ถูกต้องไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80 

2. สามารถขับร้อง
เพลงไทยสากล
ประเภท ลูกทุ่ง 
สตริง และ
ประกอบกิจกรรม
ได้อยู่ในระดับดีขึ้น
ไป 
 

1. การอ่านโน้ตดนตรี 
2. เทคนิคในการขับร้อง
เพลงไทยสากลประเภท 
ลูกทุ่ง สตริง และประกอบ
กิจกรรม 
 

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

1. Internet  
2. วีดิทัศน์ 
3. ชิ้นผลงาน  
4. บุคคล
ต้นแบบ 
(ปราชญ์) 
 

1. ประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน
จาก  
  1.1 ทดสอบความรู ้
  1.2 ทักษะปฏิบัติในการขับร้องเพลง 
  1.3 ทักษะปฏิบัติในการเล่นดนตรี 
  1.4 ทักษะในการจัดกจิกรรม
นันทนาการ 
1.5 ทักษะในการรำวงในเพลง
มาตรฐาน 
   1.6 ทักษะการจัดการแสดง 
   1.7 ทักษะการสร้างสรรค์งานศิลปะ 
2. เครื่องมือ  มีดังนี้ 
   2.1 แบบทดสอบ หรือแบบประเมิน
ใบงาน 
   2.2 แบบประเมิน 
ทักษะปฏิบัต ิ

  2.3 แบบประเมินชิ้นงานหรือผลงาน 

1. AAR การสะทอ้น
กลับรายบุคคล 

2. Creative 
Discussion การ
สนทนาเพื่อสร้างสรรค์ 
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สมรรถนะ
หลัก 

สมรรถนะรอง
และย่อย  (ถ้ามี) 

คำอธิบายสมรรถนะ
รองหรือย่อย 

ตัวบ่งชี้ของ
สมรรถนะ
หลักและ
เกณฑ์การ

ผ่าน 

ตัวบ่งชี้ของ
สมรรถนะรอง
หรือย่อยและ
เกณฑ์การผ่าน 

เนื้อหา (เขียนเป็นข้อๆ  
ประกอบด้วยหัวข้อและคำอธิบายพอ

สังเขป) 

แนวการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้เพื่อให้เกิดสมรรถนะ 
(รายละเอียดด้านท้ายตาราง) 

สื่อและ/หรือ
แหล่งเรยีนรู้ 

วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

วิธีการสะท้อนผลกลับให้
ผู้เรียน 

(ตามหลักการประเมิน ผล
สะท้อนผลและพัฒนา) 

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

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

 1. สามารถบอก
ประเภทและ
วิธีการเล่นของ
เครื่องดนตรีที่ใช้
ในการจัด
กิจกรรม
นันทนาการได้
ถูกต้องไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80 

2. สามารถเล่น
เครื่องดนตรีที่ใช้ใน
การจัดกิจกรรม
นันทนาการได้ใน
ระดับดีขึ้นไป 
1. สามารถ
อธิบาย
ความหมาย 
แนวคิด และของ
นันทนาการแนว
ใหม่ และเทคนิค
การจัดกิจกรรม
ได้ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 

 

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

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

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

1. ประเมินผลการ
เรียนรู้ของผู้เรียนจาก  
  1.1 ทดสอบความรู ้
  1.2  
ทักษะปฏิบัติในการเล่น
ดนตรี 
  1.3 ทักษะในการจัด
กิจกรรมนันทนาการ 
1. ประเมินผลการ
เรียนรู้ของผู้เรียนจาก  
  1.1 ทดสอบความรู ้
  1.2 ทักษะปฏิบัติใน
การเลือกบทเพลง
เหมาะสมกับกิจกรรม 
  1.3 ทักษะในการจัด
กิจกรรมนันทนาการ 
2. เครื่องมือ  มีดังนี้ 
   2.1 แบบทดสอบ 
หรือแบบประเมินใบ
งาน 
   2.2 แบบประเมิน 
ทักษะปฏิบัต ิ

  2.3 แบบประเมิน
ชิ้นงานหรือผลงาน 
 
 
 
 
 
 
 

 

1. AAR การสะทอ้นกลับ
รายบุคคล 

2. Creative Discussion การ
สนทนาเพื่อสร้างสรรค์. 
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สมรรถนะ
หลัก 

สมรรถนะ
รองและ

ย่อย  
 (ถ้ามี) 

คำอธิบายสมรรถนะรองหรือย่อย 

ตัวบ่งชี้ของ
สมรรถนะ
หลักและ
เกณฑ์การ

ผ่าน 

ตัวบ่งชี้ของ
สมรรถนะรอง
หรือย่อยและ

เกณฑ์การผ่าน 

เนื้อหา (เขียนเป็นข้อๆ  ประกอบด้วยหัวข้อ
และคำอธิบายพอสังเขป) 

แนวการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้เพื่อให้เกิด

สมรรถนะ 
(รายละเอียดด้านท้าย

ตาราง) 

สื่อและ/หรือ
แหล่งเรยีนรู้ 

วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

วิธีการสะท้อนผล
กลับให้ผู้เรียน 

(ตามหลักการประเมิน 
ผลสะท้อนผลและ

พัฒนา) 
สมรรถนะ
หลักที่18. 
มีทักษะใน
การแสดง
นาฏศิลป ์

สมรรถนะ
รองที่ 18.1 
รู้และเข้าใจ
ในท่ารำวง
ในเพลง
มาตรฐาน 

1.รู้และเข้าใจในท่ารำวงในเพลง
มาตรฐาน 10 เพลง ประกอบด้วย  
- เพลงงามแสงเดือน (ใช้ท่ารำ ทา่
สอดสร้อยมาลา) 
- เพลงชาวไทย (ใช้ท่ารำ ทา่ชักแป้ง
ผัดหน้า) 
- เพลงรำซิมารำ (ใช้ท่ารำ ท่ารำสา่ย) 
 - เพลงคืนเดือนหงาย (ใช้ทา่รำท่า
สอดสร้อยมาลาแปลง) 
- เพลงดวงจันทร์วันเพ็ญ (ใช้ทา่รำ 
ท่าแขกเต้าเขา้รังและท่าผาลาเพยีง
ไหล่ ) 
- เพลง ดอกไม้ของชาต ิ(ใช้ท่ารำ ทา่
รำยั่ว) 
- เพลงหญิงไทยใจงาม  (ใช้ท่ารำท่า
พรหมสี่หน้า และท่ายูงฟ้อนหาง) 
- เพลงดวงจันทร์ขวัญฟา้  (ใช้ท่ารำ 
ท่าช้างประสานงา และท่าจันทร์ทรง
กลด ) 
- เพลงยอดชายใจหาญ  (ใช้ท่ารำ
ชะนีร่ายไม้ และทา่จ่อเพลิงกาฬ) 
- เพลงบูชานักรบ ( เท่ียวแรก ฝ่าย
หญิงใช้ท่ารำขัดจางนาง ฝ่ายชายใช้
ท่ารำจันทร์ทรงกลด 
เท่ียวที่สอง ฝ่ายหญิงใช้ท่ารำท่าลอ่
แก้ว ฝ่ายชายใช้ท่ารำท่าขอแกว้ ) 

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

1. สามารถบอก
ท่ารำวงในเพลง
มาตรฐานแต่ละ
ท่าได้ถูกต้อง
อย่างน้อยร้อยละ 
80 
 

1. เนื้อเพลงรำวงมาตรฐาน  10 เพลง 
2. ท่ารำวงในเพลงมาตรฐาน 10 เพลง
ประกอบดว้ย  
- เพลงงามแสงเดือน (ใช้ท่ารำ ทา่สอดสร้อย
มาลา) 
- เพลงชาวไทย (ใช้ท่ารำ ทา่ชักแป้งผัดหน้า) 
- เพลงรำซิมารำ (ใช้ท่ารำ ท่ารำสา่ย) – 
 เพลงคืนเดือนหงาย (ใช้ท่ารำท่าสอดสร้อย
มาลาแปลง) 
- เพลงดวงจันทร์วันเพ็ญ (ใช้ทา่รำ ทา่แขก
เต้าเข้ารัง และท่าผาลาเพียงไหล่ ) 
- เพลง ดอกไม้ของชาต ิ(ใช้ท่ารำ ทา่รำยั่ว) 
- เพลงหญิงไทยใจงาม  (ใช้ท่ารำท่าพรหมสี่
หน้า และท่ายูงฟอ้นหาง) 
- เพลงดวงจันทร์ขวัญฟา้  (ใช้ท่ารำ ทา่ช้าง
ประสานงา และทา่จันทร์ทรงกลด ) 
- เพลงยอดชายใจหาญ  (ใช้ท่ารำชะนีรา่ย
ไม้ และท่าจ่อเพลิงกาฬ) 
- เพลงบูชานักรบ ( เท่ียวแรก ฝ่ายหญิงใช้
ท่ารำขัดจางนาง ฝา่ยชายใช้ท่ารำจันทรท์รง
กลด 
เท่ียวที่สอง ฝ่ายหญิงใช้ท่ารำท่าลอ่แกว้ 
ฝ่ายชายใช้ท่ารำท่าขอแก้ว ) 
 

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

1. Internet  
2. วีดิทัศน์ 
3. ชิ้นผลงาน  
4. บุคคล
ต้นแบบ 
(ปราชญ์) 
 

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

  2.3 แบบประเมิน
ชิ้นงานหรือผลงาน 

1. AAR การสะท้อน
กลับรายบุคคล 
2. Creative 
Discussion การสนทนา
เพื่อสร้างสรรค์ 
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สมรรถนะ
หลัก 

สมรรถนะ
รองและ

ย่อย  
 (ถ้ามี) 

คำอธิบายสมรรถนะรองหรือย่อย 

ตัวบ่งชี้ของ
สมรรถนะ
หลักและ
เกณฑ์การ

ผ่าน 

ตัวบ่งชี้ของ
สมรรถนะ

รองหรือย่อย
และเกณฑ์
การผ่าน 

เนื้อหา (เขียนเป็นข้อๆ  ประกอบด้วย
หัวข้อและคำอธิบายพอสังเขป) 

แนวการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้เพื่อให้เกิด

สมรรถนะ 
(รายละเอียดด้านท้าย

ตาราง) 

สื่อและ/หรือ
แหล่งเรยีนรู้ วิธีการวัดและประเมินผล 

วิธีการสะท้อนผลกลับให้
ผู้เรียน 

(ตามหลักการประเมิน ผล
สะท้อนผลและพัฒนา) 

 สมรรถนะ
รองที่ 18.2. 
มีทักษะใน
การปฏิบัติ
เพลงรำวง
มาตรฐาน 

1.ปฏิบัติการรำวงในเพลงมาตรฐาน 
10 เพลง ประกอบด้วย  
- เพลงงามแสงเดือน (ใช้ท่ารำ ทา่
สอดสร้อยมาลา) 
- เพลงชาวไทย (ใช้ท่ารำ ทา่ชักแป้ง
ผัดหน้า) 
- เพลงรำซิมารำ (ใช้ท่ารำ ท่ารำสา่ย) 
- เพลงคืนเดือนหงาย (ใช้ท่ารำทา่สอด
สร้อยมาลาแปลง) 
- เพลงดวงจันทร์วันเพ็ญ (ใช้ทา่รำ ทา่
แขกเต้าเข้ารังและท่าผาลาเพยีงไหล่ ) 
- เพลง ดอกไม้ของชาต ิ(ใช้ท่ารำ ทา่
รำยั่ว) 
- เพลงหญิงไทยใจงาม  (ใช้ท่ารำท่า
พรหมสี่หน้า และท่ายูงฟ้อนหาง) 
- เพลงดวงจันทร์ขวัญฟา้  (ใช้ท่ารำ 
ท่าช้างประสานงา และท่าจันทร์ทรง
กลด ) 
- เพลงยอดชายใจหาญ  (ใช้ท่ารำชะนี
ร่ายไม้ และทา่จ่อเพลิงกาฬ) 
- เพลงบูชานักรบ ( เท่ียวแรก ฝ่าย
หญิงใช้ท่ารำขัดจางนาง ฝ่ายชายใช้
ท่ารำจันทร์ทรงกลด 
เท่ียวที่สอง ฝ่ายหญิงใช้ท่ารำท่าลอ่
แก้ว ฝ่ายชายใช้ท่ารำท่าขอแกว้ ) 

 1.สามารถรำ
วงในเพลง
มาตรฐานทั้ง 
10 เพลง ได้
อยู่ในระดับดี
ขึ้นไป 

ท่ารำวงในเพลงมาตรฐาน 10 เพลง
ประกอบดว้ย  
- เพลงงามแสงเดือน (ใช้ท่ารำ ทา่สอด
สร้อยมาลา) 
- เพลงชาวไทย (ใช้ท่ารำ ทา่ชักแป้งผัด
หน้า) 
- เพลงรำซิมารำ (ใช้ท่ารำ ท่ารำสา่ย) 
- เพลงคืนเดือนหงาย (ใช้ท่ารำทา่สอด
สร้อยมาลาแปลง) 
- เพลงดวงจันทร์วันเพ็ญ (ใช้ทา่รำ ทา่
แขกเต้าเข้ารัง และทา่ผาลาเพยีงไหล่ ) 
- เพลง ดอกไม้ของชาต ิ(ใช้ท่ารำ ทา่รำ
ยั่ว) 
- เพลงหญิงไทยใจงาม  (ใช้ท่ารำท่า
พรหมสี่หน้า และท่ายูงฟ้อนหาง) 
- เพลงดวงจันทร์ขวัญฟา้  (ใช้ท่ารำ ทา่
ช้างประสานงา และทา่จันทร์ทรงกลด ) 
- เพลงยอดชายใจหาญ  (ใช้ท่ารำชะนี
ร่ายไม้ และทา่จ่อเพลิงกาฬ) 
- เพลงบูชานักรบ ( เท่ียวแรก ฝ่ายหญิง
ใช้ท่ารำขัดจางนาง ฝ่ายชายใช้ท่ารำ
จันทร์ทรงกลด 
เท่ียวที่สอง ฝ่ายหญิงใช้ท่ารำท่าลอ่แกว้ 
ฝ่ายชายใช้ท่ารำท่าขอแก้ว ) 

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

1. Internet  
2. วีดิทัศน์ 
3. ชิ้นผลงาน  
4. บุคคล
ต้นแบบ 
(ปราชญ์) 
 

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

  2.3 แบบประเมินชิ้นงาน
หรือผลงาน 
 

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

สมรรถนะรอง
และย่อย  (ถ้ามี) 

คำอธิบายสมรรถนะ
รองหรือย่อย 

ตัวบ่งชี้ของ
สมรรถนะ
หลักและ
เกณฑ์การ

ผ่าน 

ตัวบ่งชี้ของ
สมรรถนะรอง
หรือย่อยและ
เกณฑ์การผ่าน 

เนื้อหา (เขียนเป็นข้อๆ  
ประกอบด้วยหัวข้อและ
คำอธิบายพอสังเขป) 

แนวการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้เพื่อให้เกิด

สมรรถนะ 
(รายละเอียดด้านท้าย

ตาราง) 

สื่อและ/หรือ
แหล่งเรยีนรู้ วิธีการวัดและประเมินผล 

วิธีการสะท้อนผลกลับให้
ผู้เรียน 

(ตามหลักการประเมิน ผล
สะท้อนผลและพัฒนา) 

 สมรรถนะรองที่ 
18.3 รู้และเข้าใจ
ในการจัดการ
แสดง 
สมรรถนะรองที่ 
18.4 มีทักษะใน
การจัดการแสดง 
 

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

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

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

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

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

1. ประเมินผลการเรียนรู้ของ
ผู้เรียนจาก  
  1.1 ทดสอบความรูห้ลักการ
แสดง 
  1.2 ทักษะปฏิบัติในการอธบิาย
และปฏิบัตกิารแสดง 
  2. เครื่องมือ  มีดังนี้ 
   2.1 แบบทดสอบ หรือแบบ
ประเมินใบงาน 
   2.2 แบบประเมิน 
ทักษะปฏิบัต ิ

  2.3 แบบประเมินชิ้นงานหรือ
ผลงาน 
1. ประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน
จาก  
  1.1 ทดสอบความรู้หลักการแสดง 
  1.2 ทักษะปฏิบัติในการออกแบบ
การแสดง 
  2. เครื่องมือ  มีดังนี้ 
   2.1 แบบทดสอบ หรือแบบ
ประเมินใบงาน 
   2.2 แบบประเมิน 
ทักษะปฏิบัติ 
  2.3 แบบประเมินชิ้นงานหรือ
ผลงาน 

1. AAR การสะท้อนกลับ
รายบุคคล 
2. Creative Discussion การ
สนทนาเพื่อสร้างสรรค์ 

 
  



 

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ (4 ปี)               หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562                   หน้า
  6

5
 

สมรรถนะ
หลัก 

สมรรถนะรอง
และย่อย  (ถ้ามี) 

คำอธิบายสมรรถนะ
รองหรือย่อย 

ตัวบ่งชี้ของ
สมรรถนะ
หลักและ
เกณฑ์การ

ผ่าน 

ตัวบ่งชี้ของสมรรถนะ
รองหรือย่อยและ
เกณฑ์การผ่าน 

เนื้อหา (เขียนเป็นข้อๆ  
ประกอบด้วยหัวข้อและคำอธิบาย

พอสังเขป) 

แนวการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้เพื่อให้เกิดสมรรถนะ 
(รายละเอียดด้านท้ายตาราง) 

สื่อและ/หรือ
แหล่งเรยีนรู้ 

วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

วิธีการสะท้อนผลกลับให้
ผู้เรียน 

(ตามหลักการประเมิน ผล
สะท้อนผลและพัฒนา) 

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

สมรรถนะรองที่ 
19.1 รู้และเข้าใจ
ในหลักทาง
สุนทรียศาสตร์ใน
งานทัศนศิลป์ 
สมรรถนะรองที่
19.2 สามารถ
สร้างสรรค์ผลงาน
โดยใช้หลักการ
ทางทัศนธาตุ 
  สมรรถนะยอ่ย
ที่19.2.1 รู้และ
เข้าใจหลักการ
ทางทัศนธาตุ 
 
 
 
 
สมรรถนะย่อยที่
19.2.2 
สร้างสรรค์ผลงาน
โดยใช้หลักการ
ทางทัศนธาตุ 
 
 

1.อธิบายความหมาย
และความสำคัญของ
สุนทรียศาสตร์และ
สุนทรียภาพ หลักทาง
สุนทรียศาสตร์และ
สุนทรียภาพ และ
วิภาควิจารณ์ความงาม
ในสุนทรียศาสตร์ 
1.องค์ประกอบของ
ทัศนธาตุ ที่
ประกอบดว้ย จุด เส้น 
รูปร่างและรูปทรง 
น้ำหนักออ่น-แก่ สี 
บริเวณที่ว่างและ
ลักษณะผิว 
 
 
 
1.สร้างสรรค์ผลงาน
ศิลปะประเภทต่าง ๆ 
โดยใช้หลักการทาง
ทัศนธาตุ 
 
 

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

1.สามารถสร้างสรรค์
ผลงานโดยใช้หลักทัศ
ธาตุได้อยู่ในระดับดี
ขึ้นไป 

1. ความหมายและความสำคัญ
ของสุนทรียศาสตร์และ
สุนทรียภาพ 
2. หลักการทางสุนทรียศาสตร์ 
3. หลักการทางสุนทรียภาพ 
4. หลักการวิภาควิจารณ์ความงาม
ในสุนทรียศาสตร์ 
1. องค์ประกอบของทัศนธาต ุ
2. หลักการทางทัศนธาต ุ
 
แนวทางการสร้างสรรค์ผลงานโดย
ใช้หลักการทางทัศนธาตุ 
 
 

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

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

1. ประเมินผลการ
เรียนรู้ของผู้เรียนจาก  
  1.1 ทดสอบความรู ้
  1.2 ทักษะปฏิบัติใน
การอธบิายความงาม
ทางสุนทรียศาสตร์ 
  1.3 ทักษะปฏิบัติใน
การวิจารณ์ความงาม
สุนทรียดนตรี 
  1.4 ทักษะในการจัด
กิจกรรมนันทนาการ 
1. ประเมินผลการ
เรียนรู้ของผู้เรียนจาก  
  1.1 ทดสอบความรู ้
  1.2 ทักษะปฏิบัติใน
การสร้างสรรค์ผลงาน
ศิลปะตามหลักทัศน
ธาต ุ
  1.3 ทักษะปฏิบัติใน
การวิจารณ์งาน
สร้างสรรค์ตามหลัก
ทัศนธาตุ 
  1.4 ทักษะในการจัด
กิจกรรมผลงานศิลปะ
ตามหลักทัศนธาต ุ

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

สมรรถนะรอง
และย่อย  (ถ้ามี) 

คำอธิบายสมรรถนะ
รองหรือย่อย 

ตัวบ่งชี้ของ
สมรรถนะ
หลักและ
เกณฑ์การ

ผ่าน 

ตัวบ่งชี้ของ
สมรรถนะรอง
หรือย่อยและ
เกณฑ์การผ่าน 

เนื้อหา (เขียนเป็นข้อๆ  
ประกอบด้วยหัวข้อและคำอธิบายพอ

สังเขป) 

แนวการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้เพื่อให้เกิดสมรรถนะ 
(รายละเอียดด้านท้ายตาราง) 

สื่อและ/หรือ
แหล่งเรยีนรู้ วิธีการวัดและประเมินผล 

วิธีการสะท้อนผลกลับ
ให้ผู้เรียน 

(ตามหลักการประเมิน ผล
สะท้อนผลและพัฒนา) 

 
 
 
 
 

สมรรถนะรองที่
19.3 สามารถ
สร้างสรรค์ผลงาน
โดยใช้หลักการจัด
องค์ประกอบศิลป ์
   สมรรถนะย่อย
ที่ 19.3.1 รู้และ
เข้าใจหลักการจัด
องค์ประกอบศิลป ์
สมรรถนะย่อยที ่
19.3.2 
สร้างสรรค์ผลงาน
โดยใช้หลักการจัด
องค์ประกอบศิลป ์

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

 1.สามารถ
อธิบาย
องค์ประกอบ
ศิลป์ได้ถูกต้อง
อย่างน้อยร้อยละ 
80 
 
 
1.สามารถ
สร้างสรรค์
ผลงานโดยใช้
หลักการจัด
องค์ประกอบ
ศิลป์ได้อยู่ใน
ระดับดีขึ้นไป 

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

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

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

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

  1.4 ทักษะในการจัด
กิจกรรมผลงานศิลปะตาม
หลักการจัดองค์ประกอบ 

1. AAR การสะท้อนกลับ
รายบุคคล 
2. Creative Discussion 
การสนทนาเพื่อสร้างสรรค์ 
1. AAR การสะท้อนกลับ
รายบุคคล 
2. Creative Discussion 
การสนทนาเพื่อ
สร้างสรรค์ 
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วิชา  ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น (The King Wisdom for Local Development) 
รหัส คำอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 
0002324 ประยุกต์ใช้หลักการทรงงาน หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และแนวคิดการพัฒนาแบบยั่งยืนในชีวิตประจำวันได้ ศึกษาแนวคิด และหลักการของ

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ วิเคราะห์ยุทธศาสตร์ฉลาดรู้เพื่อการพัฒนาชุมชนต้นแบบตามศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรม และ
ร่วมมือกันทำงานโดยบูรณาการแบบองค์รวมกับทีมภาคีเครือข่าย 

3(2-2-5) 

 

สมรรถนะ
หลัก 

สมรรถนะรอง
และย่อย  (ถ้ามี) 

คำอธิบายสมรรถนะ
รองหรือย่อย 

ตัวบ่งชี้ของ
สมรรถนะ
หลักและ
เกณฑ์การ

ผ่าน 

ตัวบ่งชี้ของสมรรถนะรองหรือ
ย่อยและเกณฑ์การผ่าน 

เนื้อหา (เขียนเป็น
ข้อๆ  ประกอบด้วย
หัวข้อและคำอธิบาย

พอสังเขป) 

แนวการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้เพื่อให้เกิด

สมรรถนะ 
(รายละเอียดด้านท้าย

ตาราง) 

สื่อและ/หรือ
แหล่งเรยีนรู้ วิธีการวัดและประเมินผล 

วิธีการสะท้อนผลกลับให้
ผู้เรียน 

(ตามหลักการประเมิน ผล
สะท้อนผลและพัฒนา) 

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

สมรรถนะรองที่ 
20.1. ศึกษา
แนวคิด และ
หลักการของ
โครงการอัน
เนื่องมาจาก
พระราชดำร ิ

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

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

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

1. แนวคิด และ
หลักการของ
โครงการอัน
เนื่องมาจาก
พระราชดำร ิ
  

1. การเรียนรู้แบบใช้
ชุมชนเป็นฐาน 
(Community -based 
learning) 
2. การเรียนรู้แบบ
ร่วมมือ (Cooperative 
learning) 

3. การเรียนรู้โดยใช้
ปัญหาเป็นฐาน 
(Problem - based 
learning) 

สื่อ 
1. รูปภาพ
โครงการอัน
เนื่องมาจาก
พระราชดำร ิ
2. วิดีโอโครงการ
อันเนื่องมาจาก
พระราชดำร ิ
3. ใบความรู้ เร่ือง 
โครงการอัน
เนื่องมาจาก
พระราชดำร ิ
แหล่งเรียนรู้ 
1. โครงการอัน
เนื่องมาจาก
พระราชดำริใน
พื้นที่ หรือพื้นที่
ใกล้เคียง 

การวัดผล 
1. วัดผลจากการบอก
แนวคิดและหลักการของ
โครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดำริ  
2. วัดผลจากการบอกสถาน
ที่ตั้ง ของโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดำริใน
พื้นที่ หรือพื้นที่ใกล้เคียงได้ 
3. วัดผลจากการสืบค้น
ข้อมูลต่าง ๆ จากตำรา 
งานวิจัย เครื่องมือ แหล่ง
เรียนรู้ และการลงพื้นที่
ชุมชนได้อย่างหลากหลาย 
การประเมินผล 

ประเมินโดยแบ่งเป็น 10 
ระดับ A, B+, B, C+, C, D+, 
D, E, W และ I 

1. AAR การสะทอ้นกลับ
รายบุคคล 

2. Creative Discussion 
การสนทนาเพื่อสร้างสรรค์ 
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สมรรถนะ
หลัก 

สมรรถนะ
รองและ

ย่อย   
(ถ้ามี) 

คำอธิบายสมรรถนะรองหรือย่อย 

ตัวบ่งชี้ของ
สมรรถนะหลัก
และเกณฑ์การ

ผ่าน 

ตัวบ่งชี้ของสมรรถนะรองหรือ
ย่อยและเกณฑ์การผ่าน 

เนื้อหา (เขียน
เป็นข้อๆ  

ประกอบด้วย
หัวข้อและ

คำอธิบายพอ
สังเขป) 

แนวการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้เพื่อให้
เกิดสมรรถนะ 

(รายละเอียดด้านท้าย
ตาราง) 

สื่อและ/หรือแหลง่
เรียนรู้ 

วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

วิธีการสะท้อนผล
กลับให้ผู้เรียน 

(ตามหลักการประเมิน 
ผลสะท้อนผลและ

พัฒนา) 

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

1. อธิบายแนวคิด และหลกัการ
ของโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดำริได้ 
2. บอก และอธิบายผลที่เกิดขึ้น
จากการตั้งโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดำร ิ

 1. อธิบายแนวคิด และ
หลักการของโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดำริได้
อย่างน้อย 1 โครงการ 

2. บอก และอธิบายผลที่เกิดขึ้น
จากการตั้งโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดำริใน
พื้นที่ หรือพื้นที่ใกล้เคียงได้
อย่างน้อย 1 โครงการ 

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

1. การเรียนรู้แบบใช้
ชุมชนเปน็ฐาน 
(Community -
based learning) 
2. การเรียนรู้แบบ
ร่วมมือ 
(Cooperative 
learning) 

3. การเรียนรู้โดยใช้
ปัญหาเป็นฐาน 
(Problem - based 
learning) 

สื่อ 
1. รูปภาพโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดำร ิ
2. วิดีโอโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดำร ิ
3. ใบความรู้ เร่ือง 
โครงการอันเน่ืองมาจาก
พระราชดำริแหล่งเรียนรู ้
1. โครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดำริ
ในพื้นที่ หรือพื้นที่
ใกล้เคียง 

การวัดผล 
1. วัดผลจากการบอก
แนวคิดและหลักการ
ของโครงการอัน
เนื่องมาจาก
พระราชดำริ  
2. วัดผลจากการบอก
ผลที่เกิดจากการตั้ง
โครงการอัน
เนื่องมาจาก
พระราชดำริในพื้นที่ 
หรือพื้นที่ใกล้เคียงได้ 

1. AAR การสะทอ้น
กลับรายบุคคล 

2. Creative 
Discussion การ
สนทนาเพื่อสร้างสรรค์ 

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

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

1. อธิบายหลักการทรงงาน หลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และ
แนวคิดการพัฒนาแบบยั่งยืนได้ 
2. เช่ือมโยงหลักการทรงงาน 
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง 
และแนวคิดการพัฒนาแบบยั่งยืน
ได้ 
3. สืบค้นตัวอย่างการดำเนินชีวิต
ตามหลักการทรงงาน หลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และ
แนวคิดการพัฒนาแบบยั่งยืน และ
นำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน
ได้ 

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

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

 

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

1. การเรียนรู้แบบใช้
ชุมชนเป็นฐาน 
(Community -
based learning) 
2. การเรียนรู้แบบ
ร่วมมือ 
(Cooperative 
learning) 

3. การเรียนรู้โดยใช้
ปัญหาเป็นฐาน 
(Problem - based 
learning) 

สื่อ 
1. ใบความรู้ เร่ือง 
หลักการทรงงาน หลกั
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง และแนวคิดการ
พัฒนาแบบยั่งยืน 
 

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

 

1. AAR การสะทอ้น
กลับรายบุคคล 

2. Creative 
Discussion การ
สนทนาเพื่อสร้างสรรค์ 
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วิชา  ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ (English for Professional Purposes) 
รหัส คำอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 
0001106  พูดคุยเชิงเทคนิคในเรื่องที่มีความเชี่ยวชาญ โต้ตอบอย่างคล่องแคล่วและเป็นธรรมชาติโต้ตอบกับผู้พูดที่เป็นเจา้ของภาษาได้โดยไมม่ีความเครง่เครียด 

สร้างถ้อยคำที่ชัดเจนและมีความละเอียดในหัวข้อที่หลากหลาย โดยมีความเข้าใจจุดประสงค์ของประเด็นที่มีความซับซ้อนทั้ งรูปธรรมและนามธรรม 
อธิบายมุมมองเกี่ยวกับปัญหาเฉพาะที่มีความได้เปรียบและเสียเปรียบ ฝึกปฏิบัติทักษะภาษาอังกฤษผ่านกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ 

3(2-2-5) 

 

สมรรถนะ
หลัก 

สมรรถนะรอง
และย่อย   
(ถ้ามี) 

คำอธิบายสมรรถนะ
รองหรือย่อย 

ตัวบ่งชี้ของ
สมรรถนะหลัก
และเกณฑ์การ

ผ่าน 

ตัวบ่งชี้ของ
สมรรถนะรองหรือ
ย่อยและเกณฑ์การ

ผ่าน 

เนื้อหา (เขียนเป็นข้อๆ  ประกอบด้วยหัวข้อและคำอธิบายพอ
สังเขป) 

แนวการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้เพื่อให้เกิด

สมรรถนะ 

สื่อและ/หรือ
แหล่งเรยีนรู้ 

วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

วิธีการสะท้อน
ผลกลับให้

ผู้เรียน 

สมรรถนะ
หลักที่ 23 
ทักษะการ
ฟัง 

สมรรถนะรองที่ 
23.1 overall 
listening 
comprehension 

สมรรถนะย่อยที ่
23.1.1 สามารถ
เข้าใจประเด็น
สำคัญจากการ
พูดที่ซับซ้อนใน
หัวข้อที่เป็น
รูปธรรมและ
นามธรรมซ่ึงใช้
ภาษามาตรฐาน 
ในระดับ
ความเร็วปกต ิ

1. understand 
extended speech 
and lectures and 
follow even 
complex lines of 
argument 
provided the 
topic is 
reasonably 
familiar. 
 2. understand 

most TV news 
and current affairs 
programs. 
3.understand the 

majority of films 
in standard 
dialect.  
 

1. ผ่านการ
ประเมินทักษะ
การฟังร้อยละ 
80 
2. ผ่านการ

ประเมิน
ผลสัมฤทธิ์ตาม
เกณฑ์ของ
มหาวิทยาลัย 
3.ผ่าน

แบบทดสอบ
ภาษาอังกฤษ
เพื่อการสื่อสาร 
RU-Test ร้อยละ 
80 
4. ผ่านการเข้า

ร่วมค่ายพัฒนา
สมรรถนะ
ภาษาอังกฤษ ( 
Boot camp) 

1. รู้และเลือกใช้
คำศัพท์ตามระดับ 
B2 อ้างอิงตาม
กรอบ CEFR
โดยประมาณ 
3,350-3,740 คำ 
2. ผ่านการ

ประเมินทักษะ
ปฏิบัต ิ
ด้านภาษาร้อยละ 

80 
3. ผ่านการ

ประเมินผลสัมฤทธิ์
ตามเกณฑ์ของ
มหาวิทยาลัย 
 4. ผ่านการเขา้ร่วม

ค่ายพัฒนาสมรรถนะ
ภาษาอังกฤษ 

ขอบเขตเน้ือหา 
Lecture, complex lines of argument, TV news, Film, 

Vocabulary, Collocation , Colloquial language 
,Functions/notions ,-Describing experiences,-Describing 
feelings and emotions , -Describing hopes and plans ,-
Giving precise information , -Expressing abstract ideas ,-
Expressing certainty, probability, doubt ,-Generalizing and 
qualifying ,Functions/notions, -Synthesizing,-Evaluating 
and glossing information,-Speculating, -Expressing 
opinions,-Expressing agreement/ disagreement,-
Expressing reaction,-Critiquing and reviewing,-Developing 
an argument in academic discourse style, Discourse 
Functions , -Checking understanding,-Managing 
interaction (interrupting, changing topic, resuming or 
continuing) ,-Taking the initiative in interaction, Control 
and delegation at start ,-Keeping interaction participants 
on topic, Taking initiative in non-control situation,-
Encouraging and inviting another speaker to continue / 
come in.,-Invitation in one-to-one interaction, -Invitation 
in one-to-one interaction, -Invitation in group 
interaction,-Interacting informally, reacting, expressing 
interest, sympathy, surprise 

การจัดการเรียนรู้ใน
ชั้นเรียน ร้อยละ 70 
แสดงบทบาทสมมติ 
อภิปราย 
ฝึกปฏิบัติกบั

สถานการณ์จริง 
การเรียนรู้สถานการณ์

เป็นฐาน (Situation – 
based learning) 
การเรียนรู้แบบร่วมมอื 

(Cooperative  
learning)  
การเรียนรู้แบบประสม

ประสาน (Blended  
learning) 
การเรียนรู้ด้วยตนเอง

ผ่านระบบออนไลน์ 
ร้อยละ 30 
 

Workbook 
/text book 
สื่อ

อิเล็กทรอนิกส ์
Online 
Educational 

Apps. 
 

1. การ
ประเมินผลจาก
การฝึกปฎิบัติ/
แบบทดสอบ  
2. การ

ประเมินผลจาก
แบบทดสอบ 
RU-Test   
3. CEFR Self-

assessment 
checklist 
4. RU 

Language 
passport 
5. การประเมิน

เพื่อนเชิงบวก 

1.กำกับ
ติดตามการ
พัฒนา
สมรรถนะด้าน
ภาษาเพือ่การ
สื่อสารด้วย
โปรแกรม/ 
Social 
network 
2.ในกรณีที่ไม่

ผ่านการ
ประเมินความ
สมรรถนะ จะ
มีการให้
คำปรึกษาและ
ศึกษาเพิ่มเติม 
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สมรรถนะ
หลัก 

สมรรถนะรอง
และย่อย  (ถ้ามี) 

คำอธิบายสมรรถนะ
รองหรือย่อย 

ตัวบ่งชี้ของ
สมรรถนะ
หลักและ
เกณฑ์การ

ผ่าน 

ตัวบ่งชี้ของสมรรถนะ
รองหรือย่อยและเกณฑ์

การผ่าน 

เนื้อหา (เขียนเป็นข้อๆ  ประกอบด้วยหัวข้อและ
คำอธิบายพอสังเขป) 

แนวการจัด
กิจกรรมการ

เรียนรู้เพื่อให้เกิด
สมรรถนะ 

สื่อและ/หรือ
แหล่งเรยีนรู้ 

วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

วิธีการสะท้อนผล
กลับให้ผู้เรียน 

 

สมรรถนะ
หลักที่ 24 
ทักษะการ
พูด 

สมรรถนะรองที่ 
24.1 Spoken 
Interaction 
สมรรถนะย่อยที ่

24.1.1 สามารถมี
ปฏิสัมพันธก์ับ
เจ้าของภาษา
อย่างราบรื่นและ
เป็นธรรมชาติ
และมีส่วนร่วม
อย่างมากในการ
อภิปรายในบริบท
ที่คุ้นเคย 
 

Spoken 
Interaction 
1. can interact 

with a degree of 
fluency and 
spontaneity that 
makes regular 
interaction with 
native speakers 
quite possible.  
2. can take an 

active part in 
discussion in 
familiar contexts, 
accounting for and 
sustaining views. 
Spoken 

Production 
 

1. ผ่านการ
ประเมิน
ทักษะการ
พูดร้อยละ 
80 
2. ผ่านการ

ประเมิน
ผลสัมฤทธิ์
ตามเกณฑ์
ของ
มหาวิทยาลัย 
3.ผ่าน

แบบทดสอบ
ภาษาอังกฤษ
เพื่อการ
สื่อสาร RU-
Test ร้อยละ 
80 
4. ผ่านการ

เข้าร่วมค่าย
พัฒนา
สมรรถนะ
ภาษาอังกฤษ 

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

2. ผ่านการประเมิน
ทักษะปฏิบัติด้าน
ภาษารอ้ยละ 80 

3. ผ่านการประเมิน
ผลสัมฤทธิ์ตามเกณฑ์
ของมหาวิทยาลยั 

4. ผ่านแบบทดสอบ
ภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสาร RU-Test ร้อย
ละ 80 

5. ผ่านการเข้าร่วมค่าย
พัฒนาสมรรถนะ
ภาษาอังกฤษ 

ขอบเขตเน้ือหา 
-interaction with native speakers, -

discussion, explanation/argument, 
Vocabulary, -Contrasting opinions , -
Summarizing exponents -Collocation ,-
Colloquial language , Functions/notions-
Describing experiences, -Describing 
feelings and emotions, -Describing hopes 
and plans, -Giving precise information, -
Expressing abstract ideas, -Expressing 
certainty, probability, doubt,  -
Generalizing and qualifying, -Synthesizing, 
evaluating, glossing information, -
Speculating  ,  -Expressing opinions, -
Expressing agreement/ disagreement, -
Expressing reaction , -Critiquing and 
reviewing,  -Developing an argument in 
academic discourse style,  โครงสร้าง
ไวยากรณ์, -Linkers: sequential – past time, 
Connecting words expressing, cause and 
effect, contrast etc. , -Linkers: although, 
in spite of, despite , -Discourse markers to 
structure formal speech 
 

การจัดการเรียนรู้
ในชั้นเรียน ร้อยละ 
70 
แสดงบทบาท

สมมต ิ
อภิปราย 
ฝึกปฏิบัติกบั

สถานการณ์จริง 
การเรียนรู้

สถานการณ์เป็น
ฐาน (Situation – 
based learning) 
การเรียนรู้แบบ

ร่วมมือ 
(Cooperative  
learning)  
 

Workbook/text 
book 
สื่ออิเล็กทรอนิกส ์
Online 
Educational 

Apps. 
 

1. การประเมินผล
จากการฝึกปฎิบัติ/  
2. การประเมินผล

จากแบบทดสอบ 
RU-Test   
 3. CEFR Self-

assessment 
checklist 
4. RU Language 

passport 
5. การประเมิน

เพื่อนเชิงบวก 

1.กำกับติดตามการ
พัฒนาสมรรถนะ
ด้านภาษาเพื่อการ
สื่อสารด้วย
โปรแกรม/ Social 
network 
2.ในกรณีที่ไม่ผ่าน

การประเมินความ
สมรรถนะ จะมีการ
ให้คำปรึกษาและ
ศึกษาเพิ่มเติม 
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สมรรถนะ
หลัก 

สมรรถนะรอง
และย่อย  (ถ้ามี) 

คำอธิบายสมรรถนะ
รองหรือย่อย 

ตัวบ่งชี้ของ
สมรรถนะ
หลักและ
เกณฑ์การ

ผ่าน 

ตัวบ่งชี้ของ
สมรรถนะรอง
หรือย่อยและ

เกณฑ์การผ่าน 

เนื้อหา (เขียนเป็นข้อๆ  ประกอบด้วย
หัวข้อและคำอธิบายพอสังเขป) 

แนวการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้เพื่อให้เกิด

สมรรถนะ 
(รายละเอียดด้านท้าย

ตาราง) 

สื่อและ/หรือ
แหล่งเรยีนรู้ 

วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

วิธีการสะท้อนผลกลับให้
ผู้เรียน 

(ตามหลักการประเมิน ผล
สะท้อนผลและพัฒนา) 

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

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

  ,  -Simple past (narrative), -past 
continuous (narrative), -Would 
expressing habit in the past, -Past 
perfect,  -Past perfect continuous, -
Future time  , Future perfect 
continuous, -Present Perfect,  -
Present perfect, Continuous , -
Mixed conditionals, -Wish, -
Extended phrasal verbs, -All 
passive forms,  -Reported speech , 
-Relative clauses, -Modals of 
Deduction and Speculation,-
Modals: can’t have, needn’t have,-
Articles with abstract nouns, -
Adjectives and adverbs, -Attitudinal 
adverbs, -Collocation of intensifiers 

การเรียนรู้แบบประสม
ประสาน (Blended  
learning) 
การเรียนรู้ด้วยตนเองผ่าน
ระบบออนไลน์ ร้อยละ 30 
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สมรรถนะ
หลัก 

สมรรถนะรองและ
ย่อย  (ถ้ามี) 

คำอธิบายสมรรถนะรอง
หรือย่อย 

ตัวบ่งชี้ของสมรรถนะหลัก
และเกณฑ์การผ่าน 

ตัวบ่งชี้ของสมรรถนะรองหรือ
ย่อยและเกณฑ์การผ่าน 

เนื้อหา (เขียน
เป็นข้อๆ  

ประกอบด้วย
หัวข้อและ

คำอธิบายพอ
สังเขป) 

แนวการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้เพื่อให้เกิดสมรรถนะ 
(รายละเอียดด้านท้ายตาราง) 

สื่อและ/หรือ
แหล่งเรยีนรู้ 

วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

วิธีการสะท้อน
ผลกลับให้

ผู้เรียน 
(ตามหลักการ
ประเมิน ผล

สะท้อนผลและ
พัฒนา) 

สมรรถนะ
หลักที่ 25 
ทักษะการ
อ่าน 

สมรรถนะรองที่ 
25.1 overall 
reading 
comprehension 

สมรรถนะย่อยที ่
25.1.1 สามารถ
อ่านแบบพึ่งพา
ตนเองได้อย่างมาก 
เลือกใช้
พจนานุกรมและ
แหล่งอ้างอิงอื่น ๆ 
เมื่อจำเป็น 

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

. ผ่านการประเมินทักษะ
การอ่านร้อยละ 80 
2. ผ่านการประเมิน

ผลสัมฤทธิ์ตามเกณฑ์ของ
มหาวิทยาลัย 
3.ผ่านแบบทดสอบ

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 
RU-Test ร้อยละ 80 
3. ผ่านการเข้าร่วมค่าย

พัฒนาสมรรถนะภาษาอังกฤษ 

1. รู้และเลือกใช้คำศัพท์ตาม
ระดับ B2 อา้งอิงตามกรอบ 
CEFRโดยประมาณ 3,350-
3,740 คำ 
2. ผ่านการประเมินทักษะ

ปฏิบัติด้านภาษาร้อยละ 80 
3. ผ่านการประเมินผลสัมฤทธิ์

ตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลยั 
4.ผ่านแบบทดสอบ

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 
RU-Test ร้อยละ 80 
5. ผ่านการเข้าร่วมค่ายพัฒนา

สมรรถนะภาษาอังกฤษ 

ขอบเขตเน้ือหา 
-Specialized 

articles 
outside his or 
her field 
-news items 
-articles and 

reports on a 
wide range of 
professional 
topics 

การจัดการเรียนรู้ในชั้น
เรียน ร้อยละ 70  
 แสดงบทบาทสมมติ 

อภิปราย  ฝกึปฏบิัติกับ
สถานการณ์จริง การเรียนรู้
สถานการณ์เป็นฐาน 
(Situation – based 
learning)  การเรียนรู้แบบ
ร่วมมือ (Cooperative  
learning)  การเรียนรู้แบบ
ประสมประสาน (Blended  
learning) การเรียนรู้ด้วย
ตนเองผ่านระบบออนไลน์ 
ร้อยละ 30 

Workbook 
/text book 
สื่อ

อิเล็กทรอนิก
ส์ 
Online 
Educationa

l Apps. 
 

1. การประเมินผล
จากการฝึกปฏิบัติ/
แบบทดสอบ  
2. การประเมินผล

จากแบบทดสอบ 
RU-Test   
3. CEFR Self-

assessment 
checklist 
4. RU Language 

passport 
5. การประเมิน

เพื่อนเชิงบวก 

1.กำกับ
ติดตามการ
พัฒนา
สมรรถนะด้าน
ภาษาเพือ่การ
สื่อสารด้วย
โปรแกรม/ 
Social 
network 
2.ในกรณีที่ไม่

ผ่านการ
ประเมินความ
สมรรถนะ จะมี
การให้
คำปรึกษาและ
ศึกษาเพิ่มเติม 
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สมรรถนะ
หลัก 

สมรรถนะรอง
และย่อย  (ถ้ามี) 

คำอธิบายสมรรถนะ
รองหรือย่อย 

ตัวบ่งชี้ของสมรรถนะหลัก
และเกณฑ์การผ่าน 

ตัวบ่งชี้ของสมรรถนะรองหรือย่อย
และเกณฑ์การผ่าน 

เนื้อหา (เขียน
เป็นข้อๆ  

ประกอบด้วย
หัวข้อและ

คำอธิบายพอ
สังเขป) 

แนวการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้เพื่อให้เกิดสมรรถนะ 
(รายละเอียดด้านท้ายตาราง) 

สื่อและ/หรือ
แหล่งเรยีนรู้ 

วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

วิธีการสะท้อน
ผลกลับให้

ผู้เรียน 
(ตามหลักการ

ประเมิน ผลสะท้อน
ผลและพัฒนา) 

สมรรถนะ
หลักที่ 26 
ทักษะการ
เขียน 

สมรรถนะรองที่ 
26.1 Written  
Production 
สมรรถนะย่อยที ่
26.1.1 สามารถ
เขียนงานขนาด
ยาวเกีย่วกับ
ประเด็นที่กำลัง
ได้รับความสนใจ 
แม้ว่าอาจ
บรรยายแนวที่
ซับซ้อนใน
รูปแบบที่ง่ายเกิน
กว่าที่เป็นจริง
และสามารถ
แก้ไข
ข้อผิดพลาดของ
ตนเองในระหว่าง
เขียนงาน
ดังกล่าวได้ 

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

1. ผ่านการประเมินทักษะ
การเขียนร้อยละ 80 
2. ผ่านการประเมิน
ผลสัมฤทธิ์ตามเกณฑ์ของ
มหาวิทยาลัย 
3. ผ่านแบบทดสอบ
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 
RU-Test ร้อยละ 80  
3. ผ่านการเข้าร่วมค่าย
พัฒนาสมรรถนะ
ภาษาอังกฤษ  

1. รู้และเลือกใช้คำศัพท์ตาม
ระดับ B2 อา้งอิงตามกรอบ CEFR
โดยประมาณ 3,350-3,740 คำ 
2. ผ่านการประเมินทักษะปฏบิัติ
ด้านภาษาร้อยละ 80 
3. ผ่านการประเมินผลสัมฤทธิ์
ตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลยั 
4.ผ่านแบบทดสอบภาษาอังกฤษ
เพื่อการสื่อสาร RU-Test ร้อยละ 
80 

5. ผ่านการเข้าร่วมค่ายพัฒนา
สมรรถนะภาษาอังกฤษ 

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

การจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียน 
ร้อยละ 70 
แสดงบทบาทสมมติ อภปิราย 
ฝึกปฏิบัติกบัสถานการณ์จริง
การเรียนรู้สถานการณ์เป็นฐาน 
(Situation – based 
learning)  การเรียนรู้แบบ
ร่วมมือ (Cooperative  
learning)  การเรียนรู้แบบ
ประสมประสาน (Blended  
learning)  การเรียนรู้ด้วย
ตนเองผ่านระบบออนไลน์ 
ร้อยละ 30 

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

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

1.กำกับติดตาม
การพัฒนา
สมรรถนะด้าน
ภาษาเพือ่การ
สื่อสารด้วย
โปรแกรม/ 
Social network 
2.ในกรณีที่ไม่
ผ่านการประเมิน
ความสมรรถนะ 
จะมีการให้
คำปรึกษาและ
ศึกษาเพิ่มเติม 
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วิชา การคิดเชิงเหตุผล(Logical thinking) 
รหัส คำอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 
0003208  วิเคราะห์ ออกแบบ แสดงวิธีการคำนวณตามลำดับขั้นการดำเนินการตัวเลข สัดส่วน ร้อยละ การแก้โจทย์ปัญหา การให้เหตุผล การให้เง่ือนไข

เชิงภาษา เชิงสัญลักษณ์ และแบบรูป ในการอธิบายปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวัน  การวิเคราะห์แนวทางการแก้ปัญหา การเลือกใช้
แนวทางได้อย่างเหมาะสม วิเคราะห์และอธิบายข้อมูลข่าวสารในโลกปัจจุบัน และการตัดสินใจบนพ้ืนฐานของข้อมูลได้ 

3(2-2-5) 

สมรรถนะ
หลัก 

สมรรถนะรอง
และย่อย  (ถ้า

มี) 
คำอธิบายสมรรถนะ

รองหรือย่อย 
ตัวบ่งชี้ของสมรรถนะหลัก

และเกณฑ์การผ่าน 
ตัวบ่งชี้ของสมรรถนะรองหรือ

ย่อยและเกณฑ์การผ่าน 

เนื้อหา (เขียนเป็น
ข้อๆ  ประกอบด้วย
หัวข้อและคำอธิบาย

พอสังเขป) 

แนวการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้เพื่อให้เกิดสมรรถนะ 
(รายละเอียดด้านท้ายตาราง) 

สื่อและ/หรือ
แหล่งเรยีนรู้ 

วิธีการวัด
และ

ประเมินผล 

วิธีการสะท้อนผล
กลับให้ผู้เรียน 

(ตามหลักการประเมิน 
ผลสะท้อนผลและ

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

6.1 สามารถ
ดำเนนิการด้าน
ตัวเลข 
6.2 สามารถให้
เหตุผล กำหนด
เงื่อนไขเชิง
สัญลักษณแ์ละ
ภาษา 
6.3 สามารถ
แก้ปัญหาเชิง
ซับซ้อน 
6.4 รู้เท่าทนัการ
เปลี่ยนแปลงของ
โลก  
 
 

 

1. แสดงวิธกีารคำนวณ
ตามลำดับขั้นการ
ดำเนนิการตัวเลข สัดสว่น 
ร้อยละ และคิดแก้โจทย์
ปัญหา 
2. ให้เหตุผลเงื่อนไขเชิง
ภาษา สัญลักษณแ์ละ 
แบบรูปในการอธิบาย
ปรากฏการณท์ี่เกิดขึน้ใน
ชีวิตประจำวันได ้
3. วิเคราะห์ยุทธวิธกีาร
แก้ปัญหาและสามารถ
เลือกใช้ยทุธวธิีได้อย่าง
เหมาะสม 
4. วิเคราะห์และอธิบาย
ข้อมูลข่าวสารในโลก
ปัจจุบัน และสามารถ
ตัดสินใจบนพืน้ฐานของ
ข้อมูลได ้

1.รู้และเข้าใจลำดับขัน้การ
ดำเนนิการตัวเลข สัดสว่น 
ร้อยละ และคิดแก้โจทย์
ปัญหาได้มากกว่ารอ้ยละ 80 
2.รู้และเข้าใจการให้เหตุผล
เงื่อนไขเชิงภาษา สญัลักษณ์
และ แบบรูป ไดม้ากกว่าร้อย
ละ 80 
3. รู้และเข้าใจยทุธวิธกีาร
แก้ปัญหาและสามารถเลือกใช้
ยุทธวิธีได้อย่างเหมาะสมอยู่ใน
ระดับด ี

4.รู้เท่าทันข้อมูลข่าวสารใน
โลกปัจจุบัน สามารถวเิคราะห์
และอธิบายได้ อยู่ในระดับด ี

1.รู้และเข้าใจลำดับขัน้การ
ดำเนนิการตัวเลข สัดสว่น ร้อยละ 
และคิดแก้โจทย์ปัญหาได้มากกว่า
ร้อยละ 80 
2.รู้และเข้าใจการให้เหตุผลเงื่อนไข
เชิงภาษา สัญลกัษณ์และ แบบรูป 
ได้มากกว่ารอ้ยละ 80 
3. รู้และเข้าใจยทุธวิธกีาร
แก้ปัญหาและสามารถเลือกใช้
ยุทธวิธีได้อย่างเหมาะสมอยู่ใน
ระดับด ี

4.รู้เท่าทันข้อมูลข่าวสารในโลก
ปัจจุบัน สามารถวิเคราะห์และ
อธิบายได้ อยู่ในระดับด ี

1. ลำดับขั้นการ
ดำเนนิการตัวเลข 
สัดส่วน ร้อยละ และ
คิดแก้โจทย์ปัญหา 
2.การให้เหตุผล
เงื่อนไขเชิงภาษา 
สัญลักษณแ์ละ แบบ
รูป  
3. การแก้ปัญหา 
ยุทธวิธกีารแก้ปัญหา
และสามารถเลือกใช้
ยุทธวิธีได้อย่าง
เหมาะสม 
4.รู้เท่าทันข้อมูล
ข่าวสารในโลก
ปัจจุบัน สามารถ
วิเคราะห์และอธิบาย
ได้ 

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

1. วีดิทัศน์
สถานการณ์
ข่าวสาร 
2. คลัง
ข้อสอบบรรจุ
ภาค ก 
3. ข้อมูลที่
เกี่ยวขอ้งใน
อินเทอร์เน็ต 

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

- ให้ผู้เรียนสะท้อน
ผลภายในกลุ่ม หรือ
สะท้อนผลงานของ
ผู้เรียนคนอื่นใน 
การศึกษาค้นควา้ 
การปัญหา การ
นำเสนอ และร่วมกัน
หา 
แนวทางการ
แก้ปัญหาในชั้นเรียน  
- ผู้สอนสะท้อนผล
ผู้เรียนในการศึกษา
ค้นคว้า การตรวจ
ชิ้นงาน การมีส่วน
ร่วมในการทำ
กิจกรรม
ความสามารถในการ
แก้ปัญหา การ
นำเสนอ  
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วิชา  ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (Thai for Communication)  
รหัส คำอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 
0001203  ใช้ภาษาไทยในการสื่อสารได้เหมาะสมตามสถานการณ์ วิเคราะห์และสรุปประเด็นหลักจากเรื่องที่ฟัง ดูอย่างมีวิจารณญาณ พูดสื่อสารเชิงบวก             

ในโอกาสต่างๆ ระดับของภาษา การใช้น้ำเสียงในการพูดสื่อสาร อ่านออกเสียงตามอักขรวิธี อ่านจับใจความจากงานเขียนประเภทต่างๆ เขียนผลงาน
ประเภทต่างๆ ตามหลักการเขียน มีมารยาทในการฟัง พูด อ่าน และเขียน 

3(2-2-5) 

 

สมรรถนะ
หลัก 

สมรรถนะรองและ
ย่อย  (ถ้ามี) 

คำอธิบายสมรรถนะรอง
หรือย่อย 

ตัวบ่งชี้ของสมรรถนะ
หลักและเกณฑ์การผ่าน 

ตัวบ่งชี้ของสมรรถนะรองหรือย่อยและ
เกณฑ์การผ่าน 

เนื้อหา (เขียนเป็นข้อๆ  
ประกอบด้วยหัวข้อและ
คำอธิบายพอสังเขป) 

แนวการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้เพื่อให้เกิด

สมรรถนะ 

สื่อและ/หรือ
แหล่งเรยีนรู้ 

วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

วิธีการสะท้อน
ผลกลับให้

ผู้เรียน 
1. 
สามารถ
ใช้
ภาษาไทย
ในการ
สื่อสาร 

1.1 สรุปประเด็น
หลักจากเร่ืองที่ฟังดู
อย่างมีวจิารณญาณ 

หลักการจบัประเด็นจาก
การฟัง การดูอยา่งมี
วิจารณญาณ  
มารยาทในการฟัง  

1. ใช้ภาษาไทยในการ
สื่อสารด้วยทกัษะการ
ฟัง พูด อา่น และเขยีน 
ได้อยู่ในระดับดีขึ้นไป 

1. สรุปประเด็นจากเร่ืองที่ฟังอย่างมี
วิจารณญาณได้อยู่ในระดับดีขึ้นไป 
อย่างน้อย 1 เร่ือง 
2. มีมารยาทในการฟังอยู่ในระดับดี
ขึ้นไป 

1.หลักการจับประเด็น
จากการฟัง 
2.การฟังอย่างมี
วิจารณญาณ 
3.มารยาทในการฟัง 
4.หลักการพูดสื่อสาร   
5. ระดับของภาษา 
6. การใช้น้ำเสียงในการ
พูดสื่อสาร 
7. การพูดสื่อสารใน
โอกาสตา่งๆ  
8. มารยาทในการพูด 
9. หลักการอา่นออกเสียง
ตามอักขรวธิ ี
10. หลักการอา่นจับ
ใจความ 
 

1.แบ่งกลุ่มโดยใช้
วิธีการเรียนรู้แบบ
ร่วมแรงร่วมใจ 
(Collaborative 
learning)ใช้วิจัยเป็น
ฐาน (Research-
based learning)
สืบค้น หลักการจับ
ใจความ การพูด
สื่อสาร การอ่านออก
เสียง การอ่านจับ
ใจความ หลกัการ
เขียน มารยาทในการ
ฟัง พูด อา่น เขียน 
และสรุปโดยใช้
แผนภาพ 
 

1. Internet  
2.กรณี
ตัวอยา่ง 
 

1. ประเมินชิ้นงาน
ที่ได้จากการฟัง พูด 
อ่าน และเขียนได้
อยู่ในระดับดีขึ้นไป 
2. ประเมินทักษะ
การ ฟัง พูด อา่น 
เขียน และมารยาท
ในการฟัง พูด อ่าน 
และเขียนได้อยู่ใน
ระดับดีขึ้นไป 
3. ประเมินการ
นำเสนอผลงาน
และการร่วม
สะท้อนคิดภายใน
กลุ่มได้อยู่ในระดับ
ดีขึ้นไป 
 

1. นักศึกษา
ร่วมกันสะท้อน
คิดจากการ
นำเสนอข้อมูล 
ทั้งภายในกลุ่ม 
และหน้าชั้น
เรียน 
2. อาจารย์
สะท้อนผลการ
นำเสนอทั้ง
ระหว่างการทำ
กิจกรรมกลุ่ม 
และนำเสนองาน
เป็นระยะ 
 

 1.2พูดสื่อสารโดยใช้
ระดับภาษาและอวจ
นะภาษา 
ได้อย่างถูกต้องตาม
สถานการณ์ 

หลักการพูดสือ่สาร  ระดับ
ของภาษาการใช้น้ำเสียงใน
การพูดสื่อสาร การพูด
สื่อสารในโอกาสตา่งๆ 
หลักการพูดสือ่สารเชิงบวก 
มารยาทในการพูด 

 1. พูดสื่อสารโดยใช้ระดับภาษาได้
อย่างถูกตอ้งตามสถานการณ์ได้อยู่ใน
ระดับดีขึ้นไป  

2. มีมารยาทในการพูดอยู่ในระดับดี
ขึ้นไป 

 1.3 อ่านออกเสียง
ภาษาไทยได้ถูกต้อง
ตามอักขรวธิี และ
สรุปประเด็นจากการ
อ่านงานเขียน
ประเภทต่างๆ 

   หลกัการอ่านออกเสียง
ตามอักขรวธิีหลกัการอา่น
จับใจความ หลักการอ่าน
งานเขียนประเภทต่างๆ 
และมารยาทในการอา่น 

 1. อ่านออกเสียงภาษาไทยได้ถูกต้อง
ตามอักขรวธิีได้อยู่ในระดับดีขึ้นไป  
2. สรุปประเด็นจากการอ่านงาน
เขียนประเภทต่างๆอยู่ในระดับดีขึ้น
ไป 
3. มีมารยาทในการอ่านอยู่ในระดับดี
ขึ้นไป 
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สมรรถนะ
หลัก 

สมรรถนะรองและ
ย่อย  (ถ้ามี) 

คำอธิบายสมรรถนะ
รองหรือย่อย 

ตัวบ่งชี้ของ
สมรรถนะหลักและ

เกณฑ์การผ่าน 

ตัวบ่งชี้ของสมรรถนะรองหรือ
ย่อยและเกณฑ์การผ่าน 

เนื้อหา (เขียนเป็นข้อๆ  
ประกอบด้วยหัวข้อและ
คำอธิบายพอสังเขป) 

แนวการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้เพื่อให้เกิดสมรรถนะ 
(รายละเอียดด้านท้ายตาราง) 

สื่อและ/หรือ
แหล่งเรยีนรู้ 

วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

วิธีการสะท้อนผล
กลับให้ผู้เรียน 

(ตามหลักการประเมิน 
ผลสะท้อนผลและ

พัฒนา) 
 1.4 สร้างผลงาน

เขียนได้ถูกต้องตาม
หลักการใช้ภาษาไทย 

   งานเขยีนประเภท
ต่างๆ หลักการเขียน
เพื่อการสื่อสาร
มารยาทในการเขียน 

 1. เขียนผลงานได้ถูกต้องตาม
หลักการใช้ภาษาไทยได้อยู่ใน
ระดับดีขึ้นไป 

2. มีมารยาทในการเขียนอยู่ใน
ระดับดีขึ้นไป 

11. หลักการอา่นงานเขียน
ประเภทต่างๆ 
12. มารยาทในการอ่าน 
13. งานเขียนประเภทต่างๆ 
14. หลักการเขียนเพือ่การ
สื่อสาร  
15. มารยาทในการเขยีน 

2. ใช้การเรียนรู้โดยใช้
กรณีศึกษาเป็นฐาน (Case – 
based learning)  การ
เรียนรู้สถานการณ์เป็นฐาน 
(Situation – based 
learning) การเรียนรู้เชิง
ประสบการณ์เป็นฐาน 
(Experiential –based 
learning)ใช้การเรียนรู้โดยใช้
ปัญหาเป็นฐาน (Problem - 
based learning)ในการสรุป
ประเด็นจากเร่ืองที่ฟังอย่างมี
วิจารณญาณการใช้น้ำเสียงใน
การพูดสื่อสาร การพูดสื่อสาร
ในโอกาสต่างๆการอ่านจับ
ใจความการเขยีนประเภท
ต่างๆ และมารยาทในการฟัง 
พูด อ่าน และเขยีน 
5. ใช้กระบวนการกลุ่ม และ
การสะท้อนคิดในการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู ้
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4. มาตรฐานการเรียนรู้วิชาเฉพาะด้าน 

4.1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษาของหมวดวิชาเฉพาะด้าน 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา 

1. ความสามารถด้าน
การสอน 

 

นักศึกษาสามารถใช้วิธีการสอนอย่างหลากหลายตามความแตกต่างระหว่างบุคคล
เพ่ือให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ทันเหตุการณ์ทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมสามารถใช้
คอมพิวเตอร์รวมถึงโปรแกรมทางคณิตศาสตร์มาประยุกต์ใช้กับการเรียนการสอนได้มี
ทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาไทยและภาษาอังกฤษและมีความสนใจใฝ่รู้ใฝ่เรียน
เข้าใจธรรมชาติของนักเรียนซึ่งสอดแทรกไปในรายวิชาที่เก่ียวข้อง 

2. ความสามารถด้าน
วิชาการ 

 

นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในเนื้อหาวิชาของการสอนจนสามารถน าไปใช้
สอนได้อย่างมีประสิทธิภาพในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีความคิดสร้างสรรค์มีทักษะ
และมีวิจารณญาณในการแก้ปัญหาตระหนักในคุณค่าของภาษาจีน และมีเจตคติที่ดีต่อ
วิชาชีพครูรวมทั้งมีความสามารถในการวิจัยการวัดและการประเมินผลการผลิตสื่อและ
นวัตกรรมเพ่ือใช้ในการเรียนการสอนวิเคราะห์หลักสูตรและพัฒนาหลักสูตรและน า
ความรู้ไปบูรณาการกับการสอนวิชาอ่ืนๆ ได้ 

3. ด้านคุณธรรม นักศึกษามีจรรยาบรรณวิชาชีพครูใช้หลักธรรมในการด าเนินชีวิตมีความอดทน อดกลั้น
ซื่อสัตย์สุจริต และมีศีลธรรม 

4. ด้านบุคลิกภาพ 

 

มีทักษะทางสังคมท าให้นักศึกษามีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถท างานร่วมกันกับผู้อ่ืน
ได้ ให้ค าปรึกษาแก่นักเรียนได้ เป็นคนดีมีน้ าใจ/เอ้ืออาทรศิษย์ รักงานสอน ใฝ่รู้ใฝ่
ก้าวหน้า รับฟังความคิดเห็นของนักเรียนเสมอต้นเสมอปลายมีจิตสาธารณะและ
สามารถบริหารจัดการงานของตนเองได้แต่งกายสุภาพเรียบร้อย  

5. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้านของหมวดวิชาเฉพาะด้าน 

5.1 คุณธรรม จริยธรรม 

5.1.1 การเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

  1)แสดงออกซ่ึงความรัก ศรัทธาและภูมิใจในวิชาชีพครู และจิตวิญญาณความเป็นครูและปฏิบัติตนตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพครู 
  2) มีจิตอาสา จิตสาธารณะ อดทนอดกลั้น มีความเสียสละ  รับผิดชอบและซื่อสัตย์ต่องานที่ได้รับ
มอบหมายทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพ  และสามารถพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ศิษย์ 
ครอบครัว สังคมและประเทศชาติ เสริมสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืน  

   3) มีค่านิยมและคุณลักษณะเป็นประชาธิปไตย คือ การเคารพสิทธิ และให้เกียรติคนอ่ืน มีความสามัคคี
และท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ ใช้เหตุผลและปัญญาในการด าเนินชีวิตและการตัดสินใจ 

   4) มีความกล้าหาญและแสดงออกทางคุณธรรมจริยธรรม สามารถวินิจฉัย จัดการและคิดแก้ปัญหาทาง
คุณธรรมจริยธรรมด้วยความถูกต้องเหมาะสมกับสังคม การท างานและสภาพแวดล้อม โดยอาศัยหลักการ เหตุผลและ
ใช้ดุลยพินิจทางค่านิยม บรรทัดฐานทางสังคม ความรู้สึกของผู้อ่ืนและประโยชน์ของสังคมส่วนรวม ต่อต้านการทุจริต
คอรัปชั่นและความไม่ถูกต้อง มีจิตส านึกในการธ ารงความโปร่งใสของสังคมและประเทศชาติ 
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5.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

 1) การวิเคราะห์แบบวิภาษวิธี (Dialectics) ในประเด็นวิกฤตด้านคุณธรรมจริยธรรมของสังคมและ
วิชาการ รวมทั้งประเด็นวิกฤตจรรยาบรรณของวิชาชีพครู 
 2) การเรียนรู้โดยการปฏิสัมพันธ์เชิงปฏิบัติการ (Interaction Action Learning) 

 3) การเรียนรู้จากกรณีศึกษา (Case Study) 

 4) การเรียนรู้จากกระบวนการกระจ่างค่านิยม (Value Clarification) 

 5) การเรียนรู้โดยบูรณาการการปฏิบัติงานจริงในสถานศึกษา (Work-Integrated Learning: WIL) 

 6)การบรรยายเชิงปฏิสัมพันธ์(Interactive lecture ) 
 7) การเรียนรู้โดยใช้ฉากทัศน์เป็นพื้นฐาน (Scenario-based learning ) 
 8) การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-based learning) 
 9) การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครูเป็นรายปีตลอดหลักสูตร 

 5.1.3กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

 1) วัดและประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมในขณะท างานตามสภาพจริง (Authentic Approach) 

 2) วัดและประเมินจากผลการวิเคราะห์แบบวิภาษวิธี 
 3) วัดและประเมินจากกลุ่มเพ่ือน 

 4) วัดและประเมินจากผลงานกรณีศึกษา 

 5) วัดและประเมินโดยใช้แบบวัดคุณธรรมจริยธรรม 

 6) วัดและประเมินค่านิยมและความเป็นครูจากผลการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 

 7) วัดและประเมินจากผลการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครูเป็นรายปีตลอดหลักสูตร 

 

5.2 ความรู้ 
5.2.1 การเรียนรู้ด้านความรู้ 

1) มีความรอบรู้ในหลักการ แนวคิดทฤษฎีด้านวิชาชีพครู อย่างกว้างขวางลึกซึ้ง สามารถประยุกต์สู่การปฏิบัติ 

2) มีความรอบรู้ในหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เนื้อหาวิชาการด้านฟิสิกส์ กลศาสตร์ คลื่นและการแกว่ง ความ
ร้อน แม่เหล็กไฟฟ้า แสง  ทฤษฎีควอนตัม ฟิสิกส์ยุคใหม่ นิวเคลียร์ สามารถวิเคราะห์และน าความรู้ไปอธิบาย
ปรากฏการณ์ต่าง ๆ ในทางฟิสิกส์ สามารถติดตามความก้าวหน้าด้านฟิสิกส์และวิทยาการปัจจุบันและน าไป
ประยุกต์ใช้ในการพัฒนาผู้เรียนได ้

3) มีความรู้ เข้าใจชีวิต เข้าใจชุมชน เข้าใจโลกและการอยู่ร่วมกันบนพ้ืนฐานความแตกต่างทางวัฒธรรม 
สามารถเผชิญและเท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม และสามารถน าแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไป
ประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิตและพัฒนาตน พัฒนางาน และพัฒนาผู้เรียน   

4) ความรู้และความสามารถในการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารตามมาตรฐาน 

5) มีความรู้ ความเข้าใจในการบูรณาการความรู้ สามารถบูรณาการการเรียนการสอนกับการปฏิบัติจริงและ
การบูรณาการข้ามศาสตร์  

5.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ 



มคอ. 2 มรรพ. 

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์  (4 ปี)                        หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562                     หน้า 79 

1) การจัดการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีสรรสร้างนิยม (Constructivism) โดยให้ผู้เรียนวิเคราะห์และสังเคราะห์
องค์ความรู้ด้วยตนเอง 

2) การเรียนรู้โดยใช้การสืบสอบ (Inquiry-Based Learning) 

3) การเรียนรู้แบบรวมพลัง (Collaborative Learning)  

4) การเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน (Project-Based Learning) 

5) การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-Based Learning) 

6) การเรียนรู้แบบผสมผสาน (Blended Learning) โดยบูรณาการเทคโนโลยีดิจิทัลส าหรับการเรียนรู้
ด้วยตนเองนอกชั้นเรียนและเรียนร่วมกันในชั้นเรียน  

7) การเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้าน (Flipped Classroom) 

8) การเรียนรู้โดยบูรณาการการปฏิบัติงานจริงในสถานศึกษา (Work-Integrated Learning: WIL) 

9) การเรียนรู้โดยใช้ฉากทัศน์เป็นพ้ืนฐาน (Scenario-based learning ) 
8) การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-based learning) 
9) การเรียนรู้โดยใช้ปรากฏการณ์เป็นฐาน (Phenomenon-based learning ) 
10) การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครูเป็นรายปีตลอดหลักสูตร 

5.2.3กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
1) วัดและประเมินจากการปฏิบัติตามสภาพจริงหรือในห้องปฏิบัติการ 

2) วัดและประเมินจากการวิเคราะห์และสังเคราะห์องค์ความรู้ 
3) วัดและประเมินจากผลการทบทวนวรรณกรรมและสรุปสาระส าคัญของความรู้ 
4) วัดและประเมินจากการน าเสนอโครงงานหรือรายงานการค้นคว้า 

5) วัดและประเมินจากผลการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 

6) วัดและประเมินจากผลการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครูเป็นรายปีตลอดหลักสูตร 

 

5.3 ทักษะทางปัญญา 

5.3.1 การเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

1) สามารถคิด ค้นหา วิเคราะห์ข้อเท็จจริง และประเมินข้อมูล สื่อ สารสนเทศจากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย
อย่างรู้เท่าทัน เป็นพลเมืองตื่นรู้ มีส านึกสากล สามารถเผชิญและก้าวทันกับการเปลี่ยนแปลงในโลกยุคดิจิทัล 
เทคโนโลยีข้ามแพลทฟอร์มและโลกอนาคต น าไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน และวินิจฉัยแก้ปัญหาและพัฒนางานได้
อย่างสร้างสรรค์ โดยค านึงถึงความรู้ หลักการทางทฤษฎี ประสบการณ์ภาคปฏิบัติ ค่านิยม แนวคิด นโยบายและ
ยุทธศาสตร์ชาติ  บรรทัดฐานทางสังคมและผลกระทบที่อาจเกิดข้ึน 

2)เป็นผู้น าทางปัญญา สามารถคิดริเริ่มและพัฒนางานอย่างสร้างสรรค์ มีภาวะผู้น าทางวิชาการและวิชาชีพ 
สามารถชี้น าและถ่ายทอดความรู้แก่สถานศึกษา ชุมชนและสังคมอย่างสร้างสรรค์ 

3)สามารถสร้างและประยุกต์ใช้ความรู้จากการท าวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน
และพัฒนาผู้เรียนให้เป็นนวัตกร รวมทั้งการถ่ายทอดความรู้แก่ชุมชนและสังคม 

4) ตระหนักรู้ เห็นคุณค่าและความส าคัญของศาสตร์พระราชาเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืนและน ามาประยุกต์ใช้
ในการพัฒนาตน พัฒนาผู้เรียน พัฒนางาน และพัฒนาชุมชน 

5.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
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1) การเรียนรู้โดยใช้การวิจัยเป็นฐาน (Research-Based Learning) 

2) การเรียนรู้ที่ส่งเสริมทักษะการคิดขั้นสูง (Higher Order Thinking skills) 

3) การเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive-Based Learning) 

4) การเรียนรู้โดยใช้สถานการณ์เป็นฐาน (Scenario-Based Learning) 

5) การเรียนรู้โดยใช้ปรากฏการณ์เป็นฐาน (Phenomenon-Based Learning) 

6) การเรียนรู้โดยบูรณาการการปฏิบัติงานจริงในสถานศึกษา (Work-Integrated Learning: WIL) 

7) การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม (ResearchandInnovation Development) 

8) การส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง (Self-Directed Learning) 

9) การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-based learning) 
10) การเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน ( Project-based learning) 
11) การเรียนรู้โดยวิธีโสเครติส (Socrates method ) การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครูเป็นรายปี

ตลอดหลักสูตร 

5.3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

1) วัดและประเมินจากผลการวิเคราะห์แบบวิภาษวิธีเกี่ยวกับประเด็นวิกฤตทางวิชาการ วิชาชีพและทางสังคม 

2)วัดและประเมินจากผลการท าวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ 
3)วัดและประเมินจากผลการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 

4)วัดและประเมินจากการน าเสนอรายงานหรือผลการปฏิบัติงาน  
5)วัดและประเมินจากผลการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 

6) วัดและประเมินจากผลการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครูเป็นรายปีตลอดหลักสูตร 

 

5.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

5.4.1 การเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคลและความรับผิดชอบ 

1) สามารถรับรู้และเข้าใจความรู้สึกของผู้อื่น มีความคิดเชิงบวก มีวุฒิภาวะทางอารมณ์และทางสังคม 

2) สามารถท างานร่วมกับผู้อื่น ท างานเป็นทีม เป็นผู้น าและผู้ตามที่ดี มีสัมพันธภาพที่ดีกับผู้เรียน ผู้ร่วมงาน 
ผู้ปกครอง และคนในชุมชน มีความรับผิดชอบต่อส่วนรวมทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 

3) มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ต่อตนเอง ต่อผู้เรียน ต่อผู้ร่วมงาน และต่อส่วนรวม สามารถช่วยเหลือและ
แก้ปัญหาตนเอง กลุ่มและระหว่างกลุ่มได้อย่างสร้างสรรค์ 

5.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 

1) การเรียนรู้แบบร่วมมือ (Cooperative Learning) 

2) การเรียนแบบมีส่วนร่วมปฏิบัติการ (Participative Learning through Action) 

3) การเป็นผู้น าแบบมีส่วนร่วม (Shared Leadership) ในการน าเสนองานวิชาการ 

4) การให้ความเห็นและการรับฟังความเห็นแบบสะท้อนกลับอย่างไตร่ตรอง (Reflective thinking) 

5) การเรียนรู้โดยบูรณาการการปฏิบัติงานจริงในสถานศึกษา (Work-Integrated Learning: WIL) 
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6) การเรียนรู้แบบรวมพลัง(Collaborative learning) 
7)  การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครู เป็นรายปีตลอดหลักสูตร 

5.4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  

1) วัดและประเมินจากผลการเรียนรู้แบบร่วมมือ 

2) วัดและประเมินจากผลการศึกษาค้นคว้าหรือแก้โจทย์ปัญหา 

3) วัดและประเมินจากผลการน าเสนองานเป็นกลุ่ม การเป็นผู้น าและผู้ตามที่ดีในการปฏิบัติงานร่วมกัน 

4) วัดและประเมินจากผลการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 
5) วัดและประเมินจากผลการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครูเป็นรายปีตลอดหลักสูตร 

 

5.5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

5.5.1 การเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1) สามารถวิเคราะห์เชิงตัวเลข ส าหรับข้อมูลและสารสนเทศ (data and information) ทั้งที่เป็นตัวเลข           
เชิงสถิติ หรือคณิตศาสตร์ เพื่อเข้าใจองค์ความรู้ หรือประเด็นปัญหาได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง 

2) สามารถสื่อสารกับผู้เรียน บุคคลและกลุ่มต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพด้วยวิธีการหลากหลายทั้ง               
การพูด การเขียน และการน าเสนอด้วยรูปแบบต่างๆ โดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เหมาะสม 

3) สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ โปรแกรมส าเร็จรูปที่จ าเป็นส าหรับการเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้ การ
ท างาน การประชุม การจัดการและสืบค้นข้อมูลและสารสนเทศรับและส่งข้อมูลและสารสนเทศโดยใช้ดุลยพินิจที่ดีใน
การตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูลและสารสนเทศอีกท้ังตระหนักถึงการละเมิดลิขสิทธิ์และการลอกเลียนผลงาน 

5.5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข   การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1) การติดตาม วิเคราะห์ และน าเสนอรายงานประเด็นส าคัญด้านการศึกษาจากข่าวสารบนสื่อสังคม
ออนไลน์ 

2) การสืบค้นและน าเสนอรายงานประเด็นส าคัญด้านการศึกษาโดยบูรณาการการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และเทคโนโลยีดิจิทัล 

3) การจัดท าอินโฟกราฟิกเพ่ือสรุปประเด็นสาระส าคัญของงานที่น าเสนอ 

4) การเรียนรู้โดยบูรณาการการปฏิบัติงานจริงในสถานศึกษา (Work-Integrated Learning: WIL) 

5) การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครูเป็นรายปีตลอดหลักสูตร 

5.5.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1) วัดและประเมินจากการติดตาม วิเคราะห์ และน าเสนอรายงานประเด็นส าคัญ   ด้านการศึกษา 
2) วัดและประเมินจากผลการสืบค้นและน าเสนอรายงานประเด็นส าคัญการศึกษาที่มีการบูรณาการ

เทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัล 

3) วัดและประเมินจากผลการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 
4)วัดและประเมินจากผลการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครูเป็นรายปีตลอดหลักสูตร 
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5.6 วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้ 
5.6.1 ผลการเรียนรู้ด้านวิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้ 

1) มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้ด้วยรูปแบบ วิธีการที่หลากหลายโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ สามารถ
ออกแบบและสร้างหลักสูตรรายวิชาในชั้นเรียน วางแผนและออกแบบเนื้อหาสาระและกิจกรรมการจัดการเรียนรู้  
บริหารจัดการชั้นเรียน ใช้สื่อและเทคโนโลยี วัดและประเมินผลเพ่ือพัฒนาผู้เรียนอย่างเหมาะสมและสร้างสรรค์ 

2) สามารถวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล เพ่ือน าไปออกแบบและจัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมการเรียนรู้ให้
สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของผู้เรียนอย่างหลากหลายตามความแตกต่างระหว่างบุคคล ทั้งผู้เรียนปกติ
และผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ 

3 )จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์ฝึกทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ  การเผชิญ
สถานการณ์ ฝึกการปฏิบัติให้ท าได้ คิดเป็น ท าเป็น โดยบูรณาการการท างานกับการเรียนรู้และคุณธรรม จริยธรรม 
สามารถประยุกต์ความรู้มาใช้เพื่อป้องกัน แก้ไขปัญหาและพัฒนา 

4) สร้างบรรยากาศ จัดสภาพแวดล้อม สื่อการเรียน แหล่งวิทยาการและภูมิปัญญาทั้งในและนอก
สถานศึกษา ประสานความร่วมมือกับบิดามารดาผู้ปกครอง และบุคคลในชุมชนทุกฝ่าย เพ่ืออ านวยความสะดวกและ
ร่วมมือกันพัฒนาผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพมีความรอบรู้  มีปัญญารู้คิดและเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง 

5) น าทักษะศตวรรษ ที่ 21 มาใช้ในการการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาผู้เรียน พัฒนาตนเองและสังคม เช่น 
ทักษะการเรียนรู้  (Learning Skills) ทักษะการรู้เรื่อง (Literacy Skills) และทักษะชีวิต (Life Skills) เป็นต้น และ
ด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

5.6.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาด้านทักษะการจัดการเรียนรู้  
1) การเรียนรู้โดยบูรณาการการปฏิบัติงานจริงในสถานศึกษา (Work-integrated learning: WIL) 

2) การออกแบบการจัดการเรียนรู้โดยบูรณาการความรู้ในเนื้อหาวิชาเฉพาะผนวกวิธีสอนกับเทคโนโลยี  
3) การท าวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน 

4) การเรียนรู้โดยบูรณาการการปฏิบัติงานจริงในสถานศึกษา (Work-Integrated Learning: WIL) 

5) การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครูเป็นรายปีตลอดหลักสูตร 

6) การเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ (Experience-Based Approach) 

7) การเรียนรู้เชิงผลิตภาพ(-Productive-based learning ) 
5.6.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้ 

1) วัดและประเมินจากการฝึกทักษะจัดการเรียนรู้ในสถานการณ์จ าลอง 
2) วัดและประเมินจากผลการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 

3) วัดและประเมินจากรายงานการท าวิจัยในชั้นเรียน 

4)วัดและประเมินจากผลการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครูเป็นรายปีตลอดหลักสูตร 

 

6. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชาหมวดวิชาเฉพาะ 

แสดงให้เห็นถึงมาตรฐานการเรียนรู้ในแต่ละรายวิชาในหลักสูตรว่ามีส่วนในการเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้และ
สอดคล้องต่อมาตรฐานผลการเรียนรู้ด้านใดบ้าง โดยแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จาก
หลักสูตรสู่รายวิชาในรูปของตารางต่อไปนี้ 
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แผนท่ีแสดงการกระจายความรบัผิดชอบต่อผลการเรียนรู้จากหลกัสูตรสู่รายวิชากลุ่มวิชาชีพคร ู(Curriculum Mapping) 

⚫ ความรบัผิดชอบหลกั    ความรบัผิดชอบรอง 

รายวิชา 

หมวดวิชาชีพคร ู

คณุธรรม 
จริยธรรม 

ความรู ้ ทกัษะทาง
ปัญญา 

ทกัษะ
ความสมัพนั

ธร์ะหว่าง
บุคคลและ

ความ
รบัผิดชอบ 

ทกัษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตวัเลข การ
ส่ือสารและ

การใช้
เทคโนโลย ี

วิธีวิทยาการจดัการ
เรียนรู้ 

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 การวิจัยและพัฒนานวตักรรมการเรียนรู ้ ⚫    ⚫       ⚫   ⚫  ⚫   ⚫     

1032201 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร     
             การศึกษาและการเรียนรู้ 

 ⚫    ⚫   

 

⚫     ⚫    ⚫    ⚫ ⚫ 

1051201 จิตวิทยาสำหรับคร ู ⚫   ⚫ ⚫  ⚫    ⚫   ⚫ ⚫ ⚫  ⚫  ⚫ ⚫  ⚫  

1021201 การพัฒนาหลักสูตร    ⚫ ⚫     ⚫     ⚫ ⚫  ⚫  ⚫     

1022301 วิทยาการจัดการเรียนรู ้  ⚫   ⚫ ⚫     ⚫     ⚫  ⚫  ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ 

1012202 การบริหารการศึกษาและการประกันคณุภาพการศึกษา  ⚫ ⚫  ⚫ ⚫ ⚫    ⚫  ⚫  ⚫ ⚫      ⚫  ⚫ 

1021304 ภาษาเพื่อการสื่อสาร ⚫       ⚫   ⚫   ⚫ ⚫   ⚫     ⚫  

1011101 คุณธรรม จรยิธรรม จรรยาบรรณ และจติวญิญาณ 

             ความเป็นคร ู ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫    

 

 ⚫   ⚫ ⚫ ⚫   ⚫   ⚫   

1004491 ครุนิพนธ์ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫   ⚫ ⚫  ⚫    ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫     ⚫ 

1001801 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 
⚫  ⚫  ⚫  ⚫  ⚫ ⚫    ⚫   ⚫    ⚫    

1002801 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 
⚫ ⚫ ⚫  ⚫  ⚫  ⚫ ⚫   ⚫ ⚫  ⚫ ⚫ ⚫   ⚫ ⚫   

1003801 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 3 
⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫  ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫  

1004801 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 4 
⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ 
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แผนท่ีแสดงการกระจายความรบัผิดชอบต่อผลการเรียนรู้จากหลกัสูตรสู่รายวิชากลุ่มวิชาเอก (Curriculum Mapping) 

⚫ ความรบัผิดชอบหลกั    ความรบัผิดชอบรอง 

รายวิชา 

หมวดวิชาเอก 

คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา 

ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ

สื่อสารและการ
ใช้เทคโนโลยี 

วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้ 

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

4011904 ฟิสิกส์ 1     ⚫ ⚫  ⚫ ⚫        ⚫ ⚫       

4011905 ฟิสิกส์ 2     ⚫ ⚫  ⚫ ⚫        ⚫ ⚫       

4021901 เคมีพื้นฐานสำหรับการสอนฟิสิกส ์     ⚫ ⚫  ⚫         ⚫ ⚫       

4031805 ชีววิทยาพื้นฐานสำหรับการสอนฟิสิกส ์     ⚫ ⚫  ⚫         ⚫ ⚫       

4091901 คณิตศาสตร์พื้นฐานสำหรับการสอนฟสิิกส ์     ⚫   ⚫ ⚫        ⚫ ⚫       

4012910 ฟิสิกส์ของคลื่น     ⚫ ⚫  ⚫ ⚫        ⚫ ⚫       

4012911 อุณหพลศาสตร ์     ⚫ ⚫  ⚫ ⚫        ⚫ ⚫       

4012912 กลศาสตร ์     ⚫ ⚫  ⚫ ⚫        ⚫ ⚫       

4012920 ฟิสิกส์ยุคใหม่     ⚫ ⚫  ⚫ ⚫        ⚫ ⚫       

4012921 แม่เหล็กไฟฟ้า     ⚫   ⚫ ⚫        ⚫ ⚫       

4013922 กลศาสตร์ควอนตัม     ⚫ ⚫  ⚫ ⚫        ⚫ ⚫       

4014923 นิวเคลียร์ฟิสิกส์     ⚫ ⚫  ⚫ ⚫        ⚫ ⚫       

4011930 คณิตศาสตร์สำหรับฟิสิกส์ 1     ⚫ ⚫  ⚫ ⚫        ⚫ ⚫       

4014931 คณิตศาสตร์สำหรับฟิสิกส์ 2     ⚫ ⚫  ⚫ ⚫        ⚫ ⚫       

4014932 โปรแกรมประยุกต์สำหรับครูฟิสิกส์     ⚫ ⚫   ⚫   ⚫             

4013940 อิเล็กทรอนิกส์     ⚫ ⚫  ⚫ ⚫        ⚫ ⚫       

4014941 เครื่องมือวัดและการวิเคราะห์ทางฟิสิกส ์     ⚫ ⚫  ⚫ ⚫        ⚫ ⚫       

แผนท่ีแสดงการกระจายความรบัผิดชอบต่อผลการเรียนรู้จากหลกัสูตรสู่รายวิชากลุ่มวิชาชีพคร ู(Curriculum Mapping) 

⚫ ความรบัผิดชอบหลกั    ความรบัผิดชอบรอง 
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รายวิชา 

หมวดวิชาเอก 

คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา 

ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ

สื่อสารและการ
ใช้เทคโนโลยี 

วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้ 

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

4014942 ไมโครคอนโทรลเลอร์และการเชื่อมต่อ     ⚫ ⚫  ⚫ ⚫        ⚫ ⚫       

4013950 วิทยาศาสตร์โลก     ⚫ ⚫   ⚫   ⚫      ⚫       

4013951 ดาราศาสตร ์     ⚫ ⚫   ⚫ ⚫        ⚫    ⚫   

4013952 ฟิสิกส์สิ่งแวดล้อม     ⚫ ⚫ ⚫  ⚫    ⚫            

4013960 สื่อ นวัตกรรม สำหรับครูฟิสิกส ์        ⚫ ⚫  ⚫ ⚫      ⚫    ⚫   

4013961 วิทยาการสอนฟิสิกส ์  ⚫   ⚫ ⚫  ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫        ⚫ ⚫ ⚫ ⚫  

4014962 ของเล่นศาสตร ์     ⚫ ⚫  ⚫ ⚫        ⚫ ⚫       

4012970 เทคโนโลยีพลังงาน     ⚫ ⚫  ⚫ ⚫        ⚫ ⚫       

4014971 นาโนเทคโนโลยีเชิงฟสิิกส์     ⚫ ⚫  ⚫         ⚫ ⚫       

4014972  ฟิสิกส์และความงาม     ⚫ ⚫  ⚫ ⚫        ⚫ ⚫       

4013980 สัมมนาทางฟิสิกส ์        ⚫          ⚫ ⚫   ⚫   

4013981 วิจัยทางฟิสิกส ์  ⚫ ⚫  ⚫   ⚫ ⚫         ⚫ ⚫   ⚫   

4014990 ฟิสิกส์สถานะของแขง็เบื้องต้น     ⚫ ⚫  ⚫ ⚫        ⚫ ⚫       

4014991 วัสดุศาสตร์     ⚫ ⚫  ⚫ ⚫        ⚫ ⚫       

4014992 เทคโนโลยีพลาสมา     ⚫ ⚫  ⚫ ⚫        ⚫ ⚫       
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7. ความสัมพันธ์ของผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร ค.บ.ฟิสิกส ์(PLO) กับมาตรฐานการเรียนรู้ในแต่ละด้าน (LO) 

ความรับผิดชอบหลัก                 ความรับผิดชอบรอง 
ความสัมพันธข์องผลลัพธก์ารเรียนรู้ท่ี

คาดหวังของหลักสูตรค.บ.ฟิสิกส ์
(PLO) คุณธรรม 

จริยธรรม 
ความรู้ ทักษะทางปัญญา 

ทักษะความ 
สัมพันธ์

ระหว่างบุคคล
และความ
รับผิดชอบ 

ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ

สื่อสาร การใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้ 

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

1.มีคุณธรรม จรรยาบรรณของวิชาชีพ
ครู มีความศรัทธาในวิชาชีพครู ตลอดจน
มีจิตส านึกในการพัฒนาตนอย่างตอ่เนื่อง 

                        

2.มีความรู้ ความสามารถและทักษะใน
การจัดการเรยีนการสอนที่ครอบคลุม

งานสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ที่เน้นวิชาวิทยาศาสตร์ตาม
หลักสตูรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

และพัฒนาความรู้และทักษะอย่าง
ต่อเนื่อง 

            

 

            

3.มีความรู้ความสามารถ คิดเป็น ท าเป็น 
แก้ปัญหาเป็น และน าเอาปญัหาตา่ง ๆ 

ไปคิดวิเคราะห์สู่การวิจัยและพัฒนา เพื่อ
แก้ไขปัญหาในการเรยีนการสอนได้ 

                        

4.เป็นกัลยาณมิตรและปฏสิัมพันธ์กับ
บุคคลอื่นอยู่ในสาขาเดียวกันหรือสาขาท่ี
เกี่ยวข้อง และเป็นแบบอย่างท่ีดีแก่สังคม 

                        

5.มีทักษะในการใช้เครื่องมือทาง                         
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ความสัมพันธข์องผลลัพธก์ารเรียนรู้ท่ี
คาดหวังของหลักสูตรค.บ.ฟิสิกส ์

(PLO) คุณธรรม 

จริยธรรม 
ความรู้ ทักษะทางปัญญา 

ทักษะความ 
สัมพันธ์

ระหว่างบุคคล
และความ
รับผิดชอบ 

ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ

สื่อสาร การใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้ 

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

วิทยาศาสตร์และสามารถทดลองทาง
วิทยาศาสตร์ ตลอดจนผลิตอุปกรณ์การ
เรียนการสอนได้ มีทักษะในการสือ่สาร
และใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ เพื่อการ
สืบค้นข้อมูล ส าหรบัสร้างองค์ความรู้

ใหม่ ๆ ได ้

6.มีความรู้ ความเข้าใจ และมีทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ สามารถ
แยกแยะ บูรณาการและประยุกต์ใช้องค์
ความรู้ในวิชาวิทยาศาสตร์ กับการเรียน
การสอนได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 

สามารถปรับปรุงการสอน และน า
วิทยาการสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้ ให้เกิด

ประโยชน์ในการเรียนการสอนได ้
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วิชา คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และจิตวิญญาณความเป็นครู 
รหัส คำอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 
1011101 ประพฤติ ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ มุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนด้วยจิตวิญญาณความเป็นครู เป็นแบบอย่างท่ีดี มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นพลเมืองที่

เข้มแข็ง ดำรงตนให้เป็นที่เคารพศรัทธาของผู้เรียนและสมาชิกในชุมชน โดยการวิเคราะห์ สังเคราะห์  บูรณาการองค์ความรู้เกี่ยวกับค่านิ ยมของครู จรรยาบรรณ
วิชาชีพครู คุณธรรม จริยธรรมสำหรบัครู จิตวิญญาณความเป็นครู กฎหมายสำหรับครู สภาพการณ์การพัฒนาวิชาชีพครู โดยใช้การจัดการเรียนรูท้ี่เน้นประสบการณ ์
กรณีศึกษา การฝึกปฏิบัติใช้การสะท้อนคิดเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเองในการเป็นครูที่ดี  มีความรอบรู้ ทันสมัย และทันต่อการเปลี่ยนแปลง 

3(2-2-5) 

 

สมรรถนะ
หลัก 

สมรรถนะรองและ
ย่อย 

(ถ้ามี) 

คำอธิบายสมรรถนะ
รองหรือย่อย 

ตัวบ่งชี้ของสมรรถนะหลัก
และเกณฑ์การผ่าน 

ตัวบ่งชี้ของสมรรถนะรองหรือย่อยและเกณฑ์การ
ผ่าน 

เนื้อหา (เขียน
เป็นข้อๆ  

ประกอบด้วย
หัวข้อและ

คำอธิบายพอ
สังเขป) 

แนวการจัด
กิจกรรมการ
เรียนรู้เพื่อให้
เกิดสมรรถนะ 
(รายละเอียด

ด้านท้ายตาราง) 

สื่อและ/หรือ
แหล่งเรยีนรู้ 

วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

วิธีการสะท้อนผล
กลับให้ผู้เรียน 

(ตามหลักการ
ประเมิน ผลสะท้อน

ผลและพัฒนา) 

สมรรถนะ
หลักที่ 2  

สามารถ
ปฏิบัติ
หน้าที่คร ู
 

สมรรถนะรองที่ 2.1  

มุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียน
ด้วยจิตวิญญาณความ
เป็นครู 
สมรรถนะรองที่ 2.2 

ประพฤติตนแบบอย่าง
ที่ดี มีคุณธรรม 
จริยธรรมและเป็น
พลเมืองที่เข้มแข็ง 
สมรรถนะรองที่ 2.5 

พัฒนาตนเองให้มี
ความรอบรู้ ทันสมัย
และทันต่อการ
เปลี่ยนแปลง 

1 สามารถอธิบาย
ความสำคัญเกี่ยวกับจิต
วิญญาณความเป็นครู
การเสริมสร้างจิต
วิญญาณความเป็นครู
และการแสดงออกหรือ
พฤติกรรมที่แสดงการมี
จิตวิญญาณความเป็น
ครูที่มีต่อวิชาชีพครู 
2. สามารถอธบิาย
ความสำคัญของการมี
คุณธรรม จริยธรรม 
และการเป็นแบบอยา่ง
ที่ด ี

 

1.  มีความรักและหวังดี
ต่อศิษย ์

2. ประพฤติตนเป็นผู้
เสียสละและอุทิศตนเพื่อ
ประโยชน์สูงสุดของผู้เรียน 

3. ประพฤติตนเป็นผู้มี
วินัย ซ่ือสัตย์สุจริตมีความ
รับผิดชอบต่อตนเองและ
ผู้อื่น 

4. ประพฤติตนเป็นผู้มี
คุณธรรม จริยธรรม และ
เป็นแบบอยา่งที่ดีแก่
ผู้เรียนทั้งทางกาย วาจา 
และจิตใจ 

 

1. แสดงความรัก ความเมตตา กรุณาตอ่ศิษย์ 
2. มุ่งมั่นและพยายามชว่ยเหลือศิษย์ใหป้ระสบ
ความสำเร็จในการเรียน และเป็นคนดี 
3. ยินดีและเต็มใจให้คำปรึกษา แนะนำศิษย์ทุก
เวลา 
4. แสดงความรักศิษย์ทุกคนอย่างเท่าเทียมกันและ
ไม่แสดงความรังเกียจกีดกัน ในความแตกต่างทาง
เช้ือชาติ ศาสนา ฐานะทางเศรษฐกิจ สังคมและ
ความพิการ   
5. ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรมและออกแบบ
วิธีการปลูกฝัง แสริมสร้างให้ผู้เรียนยึดมัน่ใน
คุณธรรมจริยธรรมได้ 
6. ศรัทธาและปฏิบัติตนตามหลักศาสนาที่ตนนับ
ถือและออกแบบวธิีการให้ผู้เรียนเกิดความศรัทธา
และปฏิบัติตนตามหลักศาสนาที่ตนนบัถอืได้ 

คุณธรรม 
จริยธรรมที่
ส่งเสริมจิต
วิญญาณความ
เป็นครู 
จรรยาบรรณ
วิชาชีพคร ู

1.จิตปัญญาศึกษา 
2. ฝึกปฏิบัติ 
ผ่าน
กระบวนการ
ชี้แนะและเป็นพี่
เล้ียง 
3. วิเคราะห์
กรณีตัวอย่าง 
4.การเรียนรู้โดย
ใช้โครงงานเป็น
ฐาน (Project – 

based 

learning) 

4. การเรียนรู้
โดยการสะทอ้น
คิด 

- สื่อบุคคล 

(บุคคลตัวอย่างครู
ต้นแบบที่มีจิต
วิญญาณความเป็น
ครูและตัวอยา่ง
ของนักเรียนที่มี
ความสุขและ
ประสบความ 
สำเร็จ จากการ
ได้รับการบ่มเพาะ
และช่วยเหลอืจาก
ครูที่มีจิตวิญญาณ
ความเป็นครู) 
 

 

 

1.ประเมินจาก
การปฏิบัติ
กิจกรรม การ
เรียนการสอน 

2. ประเมินจาก
การวิเคราะห์
กรณี 

3. ประเมินจาก
กระบวนการ
ทำงานและ
ผลสำเร็จของ
งาน/โครงงาน 

 

 

- รายงาน
ความก้าวหนา้
รายบุคคลในแต่ละ
ครั้งที่จัดกิจกรรมด้วย
การพูดคุย  บันทึก
แจ้งผลการประเมิน
ในแต่ละระยะ 

-การสะท้อนผลการ
ร่วมกิจกรรม 

- ให้คำปรึกษา ชีแ้นะ
และให้ข้อมูลเพื่อการ
พัฒนา 
 - ให้เพือ่นช่วยเพื่อน 

- จัดกจิกรรมเสริม 
เช่น เรียนรู้เพิ่มเติม
จากครูต้นแบบ 
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สมรรถนะ
หลัก 

สมรรถนะรอง
และย่อย 

(ถ้ามี) 

คำอธิบายสมรรถนะ
รองหรือย่อย 

ตัวบ่งชี้ของสมรรถนะหลัก
และเกณฑ์การผ่าน 

ตัวบ่งชี้ของสมรรถนะรองหรือย่อยและ
เกณฑ์การผ่าน 

เนื้อหา (เขียนเป็น
ข้อๆ  ประกอบด้วย
หัวข้อและคำอธิบาย

พอสังเขป) 

แนวการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้เพื่อให้เกิด

สมรรถนะ 
(รายละเอียดด้านท้าย

ตาราง) 

สื่อและ/หรือ
แหล่งเรยีนรู้ 

วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

วิธีการสะท้อนผล
กลับให้ผู้เรียน 

(ตามหลักการ
ประเมิน ผลสะท้อน

ผลและพัฒนา) 
สมรรถนะ
หลักที่ 5 

ปฏิบัติตน
ตาม
จรรยาบรรณ
ของวิชาชีพ 

สมรรถนะรองที่ 
5.1 ประพฤติ 
ปฏิบัติตนตาม
จรรยาบรรณของ
วิชาชีพ 

 

 

 

 

 

1. สามารถอธบิาย 
ความสำคัญของการ
ปฏิบัติตนตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพคร ู
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ปฏิบัติตนตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพครูได้
อย่างถูกตอ้งและ
เหมาะสมเพื่อเป็น
แบบอยา่งที่ดีแก่ผู้เรียนทั้ง
ทางกาย วาจา และจิตใจ 

2. ปฏิบัติงานที่ให้เกิด
ประโยชน์ต่อสว่นรวมด้วย
จิตสำนึกสาธารณะ 

การผ่านสมรรถนะต้อง
ผ่านตัวบ่งชี้ของสมรรถนะ
ในระดับดี 
 

1. มีจรรยาบรรณต่อตนเอง และ
ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างการเป็นคนดี 
2. มีจรรยาบรรณต่อวิชาชพี ผู้ร่วม
วิชาชีพ ผู้รับบริการ และปฏิบัติตน
เป็นคนดีต่อผู้ร่วมวิชาชีพและ
ผู้รับบริการ 
3. มีจรรยาบรรณต่อสังคมและ
ยอมรับในความบกพร่องและปญัหา
ของผู้อื่น มีความเมตตาและเห็นใจ มี
นำใจช่วยเหลอืผู้อื่นอย่างจริงใจ การ
ผ่านสมรรถนะต้องผ่านตัวบ่งชี้ของ
สมรรถนะในระดับดี 
 

  - กรณีศึกษา 
- โรงเรียน 

- ชุมชน 

- สถานการณ์จริง 
- ศึกษาดูงาน 

- คลิปวิดีโอ 
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วิชา จิตวิทยาสำหรับครู 
รหัส คำอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 
1051101
  

วิเคราะห์ แก้ปัญหา ประยุกต์ใช้ความรู้ทางจิตวิทยาสำหรับการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพและช่วงวัย  ผู้เรียนท่ีมีความต้องการจำเป็นพิเศษ 
โดยใช้หลักการ แนวคิด ทฤษฎีทางจิตวิทยาพัฒนาการ จิตวิทยาการศึกษา และจิตวิทยาให้คำปรึกษา ทักษะสมองเพื่อการเรียนรู้  การส่งเสริมพัฒนาการและการ
เรียนรู้ของผู้เรียนตามช่วงวัย เด็กท่ีมีความต้องการจำเป็นพิเศษ แนวทางการให้คำแนะนำกับผู้ปกครองเกี่ยวกับการส่งเสรมิพัฒนาการของผู้เรียน การศึกษารายกรณี 
การสะท้อนคิด เพื่อให้สามารถออกแบบดูแลช่วยเหลือ และพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคลตามศักยภาพ มุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนด้วยจิตวิญญาณความเป็นครู รายงานผล
การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนได้อย่างเป็นระบบ  ให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้องเพื่อสร้างความร่วมมือในการพัฒนาผู้เรียน และใช้การสะท้อนคิดเพื่อ
นำไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเองในการเป็นครูที่ดี  มีความรอบรู้ ทันสมัย และทันต่อการเปลี่ยนแปลง 

3(2-2-5) 

 

สมรรถนะ
หลัก 

สมรรถนะรอง
และย่อย 

(ถ้ามี) 

คำอธิบาย
สมรรถนะรองหรือ

ย่อย 

ตัวบ่งชี้ของสมรรถนะหลัก
และเกณฑ์การผ่าน 

ตัวบ่งชี้ของสมรรถนะ
รองหรือย่อยและเกณฑ์

การผ่าน 

เนื้อหา (เขียนเป็นข้อๆ  
ประกอบด้วยหัวข้อและคำอธิบายพอ

สังเขป) 

แนวการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้เพื่อให้เกิด

สมรรถนะ 

(รายละเอียดด้านท้าย
ตาราง) 

สื่อและ/

หรือแหล่ง
เรียนรู้ 

วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

วิธีการสะท้อนผลกลับให้
ผู้เรียน 

(ตามหลักการประเมิน 
ผลสะท้อนผลและ

พัฒนา) 
สมรรถนะ
หลักที่ 1 มี
ความรู้และ
ประสบการณ์
วิชาชีพ  
 

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

 

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

 

1. ออกแบบการจัดการ
เรียนรู้ที่บูรณาการองค์
ความรู้ทางจิตวิทยา
สำหรับครูเพื่อพัฒนาการ
เรียนรู้ของผู้เรียน  
2. สามารถสนับสนุนการ
เรียนรู้ของผู้เรียนให้เต็ม
ศักยภาพ  

3. สามารถให้บริการและ
ช่วยเหลือผู้เรียนและ
ผู้เรียนผู้ที่มีความต้องการ
พิเศษ 

การผ่านสมรรถนะต้อง
ผ่านตัวบ่งชี้ของสมรรถนะ
ในระดับดี  

1.1 สามารถเข้าใจ 
พัฒนาการผู้เรียนใน
แต่ละวัย 

1.2 สามารถวิเคราะห์
จุดเด่น ปัญหา และ
ออกแบบวธิีการ
พัฒนาการผู้เรียน 

1.3 สามารถส่งเสริม
พัฒนาการของผู้เรียน 

1.4 สามารถให้
คำแนะนำ กับ
ผู้ปกครองเกี่ยวกบั
การส่งเสริมของ
ผู้เรียน 

ความหมายของจิตวิทยาพัฒนาการ
ความสำคัญของจิตวิทยาพัฒนาการ
หลักของพัฒนาการพัฒนาการของ
มนุษย์พัฒนาการและพฤติกรรม
ด้านต่างๆ 

   - ระดับอนบุาลหรือระดบัปฐมวัย 

  -ระดับประถมศึกษา 
 - ระดับมธัยมศึกษา 
ทฤษฎีพัฒนาการทางสติปัญญาของ
พีอาเจต์  (Piaget)   วิก๊อทสกี้
(Vygotsky) ทฤษฎจีิตวิเคราะห์
ของฟรอยด์  ทฤษฎีจิตสังคมของอี
ริกสันทฤษฎีการเรียนรู้ทางสังคม
ของแบนดูรา  ทฤษฎพีัฒนาการ
ทางจริยธรรมของโคลเบิร์ก 

- กิจกรรมรู้จักตนเอง 
รู้จักครอบครัว 

- วิเคราะหก์รณีตัวอย่าง 
- สังเคราะห์
แนวความคิด 

- ศึกษา สังเกต ใน
สภาพจริงโดย
ปฏิบัติงานเป็นทีม 

- ออกแบบและจัด
กิจกรรมผู้เรียนแต่ละวยั 

- จัดกจิกรรมการเรียนรู้
โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 
PBL 

- วิเคราะห์ตวัอย่าง
กรณีศึกษา 

- สื่อบุคคล 

- กรณีศึกษา 
- โรงเรียน 

- ชุมชน 

-สถาน 
การณ์จริง 
- ศึกษา       
ดูงาน 

- คลิปวิดีโอ 

 

1.ประเมินจาก
คำถาม-ตอบ และ
การรายงานในชั้น
เรียน ระหวา่งที่มี
การจัดกิจกรรม
การเรียนการสอน 

2. ประเมินจากการ
เขียนรายงาน
การศึกษาสังเกต
ผู้เรียนเป็น
รายบุคคลเชื่อมโยง
ความรู้ทฤษฎี
พัฒนาการของ
ผู้เรียนในวัยต่างๆ
ได้ 

- รายงานความกา้วหน้า
รายบุคคลในแต่ละครั้งที่
จัดกิจกรรมด้วยการพูดคุย  
บันทึกแจ้งผลการประเมิน
ในแต่ละระยะ 

-การสะท้อนผลการร่วม
กิจกรรม 

- ให้คำปรึกษา ชีแ้นะและ
ให้ข้อมูลเพื่อการพัฒนา 
 - ให้เพือ่นช่วยเพื่อน 

- จัดกจิกรรมเสริม เช่น 
เรียนรู้เพิ่มเติมจากครู
ต้นแบบ 
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สมรรถนะ
หลัก 

สมรรถนะรอง
และย่อย 

(ถ้ามี) 

คำอธิบาย
สมรรถนะรอง

หรือย่อย 

ตัวบ่งชี้ของ
สมรรถนะหลักและ

เกณฑ์การผ่าน 

ตัวบ่งชี้ของสมรรถนะรองหรือย่อยและ
เกณฑ์การผ่าน 

เนื้อหา (เขียนเป็นข้อๆ  
ประกอบด้วยหัวข้อและคำอธิบาย

พอสังเขป) 

แนวการจัดกิจกรรมการเรยีนรู้
เพื่อให้เกิดสมรรถนะ 

(รายละเอียดด้านท้ายตาราง) 

สื่อและ/

หรือ
แหล่ง
เรียนรู้ 

วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

วิธีการสะท้อนผล
กลับให้ผู้เรียน 

(ตามหลักการประเมิน 
ผลสะท้อนผลและ

พัฒนา) 

สมรรถนะ
หลักที่ 2  
สามารถ
ปฏิบัติ
หน้าที่คร ู
 

สมรรถนะรองที่ 
2.5 พัฒนาตนเอง
ให้มีความรอบรู้ 
ทันสมัยและทัน
ต่อการ
เปลี่ยนแปลง 
 

1. วางแผนและ
ร่วมมือกับ
ผู้ปกครองในการ
พัฒนาและ
แก้ปัญหาผู้เรียน 

2. จัดกิจกรรมเพื่อ
สร้างเครือข่าย
ความร่วมมือกับ
ผู้ปกครองและ
ชุมชนในการ
สนับสนุนการ
เรียนรู้ของผู้เรียน 

 

   

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

 

 

2.1. สามารถเข้าใจแนวคิด ทฤษฎ ีที่
เกี่ยวขอ้งกับการเรียนรู้  
2.2. สามารถวิเคราะห์จุดเด่น  ปัญหา
และออกแบบวิธกีารเรียนรู้ที่เหมะสม
กับผู้เรียน 

2.3. สามารถส่งเสริม สนับสนุนการ
เรียนรู้ของผู้เรียนในแต่ละวัย2.4. 

สามารถให้คำแนะนำกับผูป้กครอง
เกี่ยวกบัการส่งเสริการเรียนรู้ของ
ผู้เรียน 

3.1. สามารถเข้าใจปรัชญา แนวคิด
และหลักการให้บริการและช่วยเหลือ
ผู้เรียน และผู้เรียนที่มีความต้องการ
พิเศษ   
3.2. สามารถวิเคราะห์จุดเด่น ปัญหา
และออกแบบชว่ยเหลือผู้เรียนตาม
แนวทางของการแนะแนวและการ
ปรึกษาเชิงจิตวิทยา3.3. สามารถ
ส่งเสริม สนับสนุนการปรับตัวเกี่ยวกับ
ชีวิตและสังคม  การเรียนนำไปสู่การ
วางแผนชีวิตและอาชพี 

3.4. มีทักษะการให้ขอ้มูลเกี่ยวกับการ
ปรับตัว ด้านชวีิต สังคม การเรียน 
และการวางแผนสู่อาชพี แก่
ผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้อง 

วิธีการศึกษาและประเมิน
พัฒนาการมนุษย์ธรรมชาติและ
พัฒนาการแต่ละวัย 

วิธีการส่งเสริมพัฒนาการมนุษย์
แต่ละช่วงวัย  
ทฤษฎีการเรียนรู้ 
   - จิตวิทยาแนวพฤติกรรมนิยม 

  - จิตวิทยาแนวปัญญานิยม 

  -  จิตวิทยาแนวมนษุยนยิม 

  - ทฤษฎโีมเดลกระบวนการ
จัดการเรียนรู ้
- ลักษณะของการเรียนรู ้
- วธิีส่งเสริมการเรียนรู้ 
การแนะแนว 

ความหมายและความสำคัญของ
การแนะแนว  

หลักการของการแนะแนว   -
ประเภทของการแนะแนว 

บริการของงานแนะแนว 

วิธีการให้คำปรึกษาและการให้
การช่วยเหลือผู้เรียน 

-วิธแีละเครื่องมือในการศึกษา
ผู้เรียนและผู้เรียนที่มีความ
ต้องการพิเศษ 

 

-  สังเคราะห์ตัวอย่างกรณีศึกษา
วิธีการแก้ไขปัญหาการเรียนรู้ 
- กิจกรรมการเรียนรู้วธิีการ
เรียนรู้ของนักเรียน 

- กิจกรรมการแนะแนวและให้
คำปรึกษาเชิงจิตวิทยา 
-ออกแบบและจัดกิจกรรมแนะ
แนว 

-ออกแบบและจัดกิจกรรมการให้
คำปรึกษาเชิงจิตวิทยา 
 

 3. ประเมินจาก
กระบวนการ
ทำงานและ
ผลสำเร็จของงานที่
แสดงให้เห็นถึง
ความรับผิดชอบ
และการทำงานเป็น
ทีม 

4. ประเมินจาก
รายงานและการ
นำเสนอการศึกษา
สังเกตผู้เรียนเป็น
รายบุคคล 

5. ประเมินจาก
กิจกรรม/โครงการ
ความร่วมมือกับ
ผู้ปกครอง 
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สมรรถนะ
หลัก 

สมรรถนะรอง
และย่อย 

(ถ้ามี) 

คำอธิบาย
สมรรถนะรอง

หรือย่อย 

ตัวบ่งชี้ของ
สมรรถนะหลักและ

เกณฑ์การผ่าน 

ตัวบ่งชี้ของสมรรถนะรองหรือย่อยและ
เกณฑ์การผ่าน 

เนื้อหา (เขียนเป็นข้อๆ  
ประกอบด้วยหัวข้อและคำอธิบาย

พอสังเขป) 

แนวการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้เพื่อให้เกิดสมรรถนะ 

(รายละเอียดด้านท้ายตาราง) 

สื่อและ/

หรือ
แหล่ง
เรียนรู้ 

วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

วิธีการสะท้อนผล
กลับให้ผู้เรียน 

(ตามหลักการประเมิน 
ผลสะท้อนผลและ

พัฒนา) 

สมรรถนะ
หลักที่ 4 มี
ความสามารถ
ในการสร้าง
ความสัมพันธ์
กับผู้ปกครอง
และชุมชน 

สมรรถนะรองที่ 
4.1  

ร่วมมือกับ
ผู้ปกครองในการ
พัฒนาและ
แก้ปัญหาผู้เรียน
ให้คุณลักษะที่พึง
ประสงค์ 

  3.5 สามารถออกแบบวิธกีารและฝกึ
ปฏิบัติการจัดกิจกรรมสำหรับผู้เรียน
ที่มีความต้องการพิเศษ 

การผ่านสมรรถนะต้องผ่านตัวบ่งชี้
ของสมรรถนะ 

ในระดับดี 
- มีกิจกรรม/โครงการความร่วมมอื
กับผู้ปกครองในการพัฒนาและ
แก้ปัญหาผู้เรียน 

- มีเครือข่ายความร่วมมอืกับ
ผู้ปกครองและชุมชนในการสนับสนุน
การเรียนรู้ของผู้เรียน 

การผ่านสมรรถนะต้องผ่านตัวบ่งชี้
ของสมรรถนะ 

ในระดับดี 
 

กระบวนการดูแลช่วยเหลือ
ผู้เรียนและผู้เรียนที่มีความ
ต้องการพิเศษ 

การให้คำปรึกษาแก่ผู้เรียน ครู 
และผู้เกี่ยวข้อง  

- เทคนิคที่ใช้ในกระบวนการให้
คำปรึกษา 
- บทบาทของผู้ปกครองที่มีต่อ
การพัฒนาและแก้ปญัหาผู้เรียน 

- การสร้างความร่วมมือในการ
พัฒนาผู้เรียนระหวา่งครู 
ผู้ปกครองและชุมชน 
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วิชา ภาษาเพื่อการสื่อสารสำหรับครู 

รหัส คำอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 
1021304 วิเคราะห์วาทวิทยาสำหรับครู หลักการ และเทคนิควิธีการใช้ภาษาไทย และฝึกปฏิบัติการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน และภาษาท่าทาง  เพื่ อการสื่อ

ความหมายในการเรียนการสอนและการสื่อสาร สืบค้นสารนิเทศเพื่อพัฒนาตนให้รอบรู้ ทันสมัย และทันต่อการเปลี่ยนแปลงสำหรับ ฝึกการใช้ภาษาและวัฒนธรรม
เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติและออกแบบการจัดการเรียนรู้ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน และภาษาท่าทาง เพื่อพัฒนาผู้เรียน 

3(2-2-5) 

 

สมรรถนะ
หลัก 

สมรรถนะรอง
และย่อย 

(ถ้ามี) 

คำอธิบาย
สมรรถนะรองหรือ

ย่อย 

ตัวบ่งชี้ของสมรรถนะ
หลักและเกณฑ์การ

ผ่าน 

ตัวบ่งชี้ของ
สมรรถนะรอง
หรือย่อยและ
เกณฑ์การผ่าน 

เนื้อหา (เขียนเป็นข้อๆ  ประกอบด้วยหัวข้อและ
คำอธิบายพอสังเขป) 

แนวการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้

เพื่อให้เกิด
สมรรถนะ 

(รายละเอียดด้าน
ท้ายตาราง) 

สื่อและ/หรือ
แหล่งเรยีนรู้ 

วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

วิธีการสะท้อนผล
กลับให้ผู้เรียน 

(ตามหลักการ
ประเมิน ผลสะท้อน

ผลและพัฒนา) 

สมรรถนะ
หลักที่ 6.

สามารถใช้
ภาษาเพือ่
การสื่อ
ความหมาย
ในการเรียน
การสอน
และการ
สื่อสารได้
อย่าง
ถูกต้อง 
 

 

สมรรถนะรองที่ 
6.1 สามารถใช้
ภาษาดา้นทักษะ
การฟังเพื่อการสื่อ
ความหมายในการ
เรียนการสอนและ
การสื่อสารได้
อย่างถูกตอ้ง  
6.2 สามารถ
ปฏิบัติการฟังใน
รูปแบบต่างๆ 

 

 

1.การจับใจความ   
การตีความ และ
สรุปประเด็นเรื่องที่
ฟังและดู 
2. ปฏิบัติการฟังใน
รูปแบบต่างๆ 

 

 

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

1.อธิบาย
ใจความ
ความสำคัญ 
แนวคิดสำคัญ
และสรุปประเด็น
เร่ืองที่ฟังและดู
ได้ตาม
จุดประสงค์ของผู้
ส่งสารเกณฑ์การ
ผ่าน ระดับ ด ี

 

1.วัตถุประสงค์ในการฟัง 
2. ลักษณะของการฟังท่ีเป็นประโยชน ์

3. ลักษณะของการเป็นนักฟังที่ดี 
4. ลักษณะการฟังท่ีพึ่งหลีกเล่ียง 
5. มารยาททางภาษากาย 

6.หลักการวิเคราะห ์วินจิสารเรื่องที่ฟังและดู 
7.การคิดวิเคราะห์ การคิดอย่างมีวจิารณญาณ 

8.การจับใจความ การตีความและสรุปประเด็น  
9. การใช้ทักษะการฟังเพื่อการสอนของครู เช่น 

- เก็บ รวบรวมและแลกเปลีย่นข้อมูล 

- การสะท้อนคิดจากผู้เรียน 

- เข้าใจ เรียนรู้เรื่องราวของผู้เรียน 

 - สร้างสายสัมพันธ์ในหอ้งเรียน 

 - เพื่อให้การชว่ยเหลือ 

 - ขจัดข้อขัดแย้ง 
 - สร้างความไว้วางใจ 

1. สรุปเป็น Mind 

Map 

2.การฝึก
ปฏิบัติการ
วิเคราะห์ วิจารณ์
เร่ืองที่ฟังและดู 
3. การฝึก
ปฏิบัติการจับ
ใจความการตีความ   
และสรุปประเด็น 

4. กจิกรรม Role 

Play               

1.ตัวอย่าง 
2.แผ่นวีดิทัศน์ 
3. หนังสือพิมพ ์

4.แผ่นเสียง   
5.ภาพยนตร์   
6.แผนที่  
7.รูปภาพ    
8.ภาพเล่ือนและ
ภาพนิ่ง 
9.แผนภูมิ
10.PowerPoint 

ระกอบการ
บรรยายการคิด
วิเคราะห์ การคิด
อย่างมี
วิจารณญาณ 

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

การวัดและ
ประเมินผลผู้เรียนที่มี
ความสามารถตำ่กวา่
เกณฑ์ “ดี” ผู้สอนให้
คำปรึกษาเป็น
รายบุคคลและปฏบิัติ
ใหม่ 
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สมรรถนะ
หลัก 

สมรรถนะรอง
และย่อย 

(ถ้ามี) 

คำอธิบาย
สมรรถนะรองหรือ

ย่อย 

ตัวบ่งชี้ของสมรรถนะ
หลักและเกณฑ์การ

ผ่าน 

ตัวบ่งชี้ของ
สมรรถนะรอง
หรือย่อยและ
เกณฑ์การผ่าน 

เนื้อหา (เขียนเป็นข้อๆ  
ประกอบด้วยหัวข้อและคำอธิบาย

พอสังเขป) 

แนวการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้เพื่อให้เกิดสมรรถนะ 

(รายละเอียดด้านท้ายตาราง) 

สื่อและ/หรือ
แหล่งเรยีนรู้ 

วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

วิธีการสะท้อนผล
กลับให้ผู้เรียน 

(ตามหลักการ
ประเมิน ผลสะท้อน

ผลและพัฒนา) 
 6.3 สามารถ

ปฏิบัติการ
ประเมินค่าจาก
การฟัง 

3.สามารถประเมิน
ค่าเร่ืองที่ฟังและดู
ตามจุดประสงค์
ของผู้ส่งสาร 

1.สามารถประเมินค่า
เร่ืองที่ฟังและดูตาม
จุดประสงค์ของผู้ส่ง
สาร 
เกณฑ์การผ่าน ระดับ 
ดี 

1.สามารถ
ประเมินค่าเร่ือง
ที่ฟังและดูตาม
จุดประสงค์ของผู้
ส่งสาร 
เกณฑ์การผ่าน 
ระดับ ดี 

1.ประเมินค่าเร่ืองที่ฟังและดู
อย่างมีวจิารณญาณ  
2.วิเคราะห์ปัญหาที่เกิดจากการ
ใช้ภาษาไทยในเทคโนโลยี
สารสนเทศ    
3.ใช้ภาษาผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์

 

1.แลกเปลี่ยนเรียนรู้ปัญหาที่
เกิดจากการใช้ภาษาไทยใน
เทคโนโลยีสารสนเทศ    
2. เทคนิคเพื่อนคู่คิดใน
ประเด็น การประเมินค่าเร่ืองที่
ฟังและดู 
3.การเขียนบทความวิชาการใน
สื่ออิเล็กทรอนิกส ์

4. กจิกรรม Role Play               

1.หนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์  E-

books 

2.วารสาร
อิเล็กทรอนิกส ์

3.ฐานข้อมูล 
(Database) 

4.แผ่นวีดิทัศน์ 
5.หนังสือพิมพ์
อิเล็กทรอนิกส์  
6.ไปรษณีย์
อิเล็กทรอนิกส ์

7. Youtube 

 

1. แบบประเมินการ
ประเมินค่าเร่ืองที่ฟัง
และดูอยา่งมี
วิจารณญาณ * 
หมายเหตุ * การวัด
และประเมินผลผู้เรียน
ที่มีความสามารถตำ่
กว่าเกณฑ์ “ดีมาก” 
ผู้สอนให้คำปรึกษา
เป็นรายบุคคลและ
ปฏิบัติ/ทำชิ้นงานใหม ่

 

 6.4 สามารถ
ออกแบบกิจกรรม
การเรียนรู้ทักษะ
การฟังเพื่อพัฒนา
ผู้เรียน 

4. สามารถ
ออกแบบกิจกรรม
การเรียนรู้ทักษะ
การฟังเพื่อพัฒนา
ผู้เรียน 

สามารถออกแบบ
กิจกรรมการเรียนรู้
ทักษะการฟังเพื่อ
พัฒนาผู้เรียน 

เกณฑ์การผ่าน ระดับ 
ดี 

สามารถ
ออกแบบ
กิจกรรมการ
เรียนรู้ทักษะการ
ฟังเพื่อพัฒนา
ผู้เรียนได้ 
เกณฑ์การผ่าน 
ระดับ ด ี

1. วิเคราะห์การฟัง นำมา
วางแผน 

ออกแบบกิจกรรมการให้
สอดคล้องกับความสนใจและ
ความถนัดของผู้เรียนอยา่ง
หลากหลายตามความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล ทั้งผู้เรียนปกติ
และผู้เรียนที่มีความต้องการ
จำเป็นพิเศษ 

1. การเรียนรู้โดยใช้สมองเป็น
ฐาน (Brain - based 

learning) 

2.การเรียนรู้เชิงประสบการณ์
เป็นฐาน (Experiential –
based learning) 

3.การเรียนรู้แบบร่วม 

มือ (Cooperative  learning)  

4. ฝึกปฏิบัติจริง 
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สมรรถนะ
หลัก 

สมรรถนะรอง
และย่อย 

(ถ้ามี) 

คำอธิบาย
สมรรถนะรองหรือ

ย่อย 

ตัวบ่งชี้ของสมรรถนะ
หลักและเกณฑ์การ

ผ่าน 

ตัวบ่งชี้ของ
สมรรถนะรอง
หรือย่อยและ
เกณฑ์การผ่าน 

เนื้อหา (เขียนเป็นข้อๆ  ประกอบด้วยหัวข้อ
และคำอธิบายพอสังเขป) 

แนวการจัดกิจกรรมการเรยีนรู้
เพื่อให้เกิดสมรรถนะ 

(รายละเอียดด้านท้ายตาราง) 

สื่อและ/หรือ
แหล่งเรยีนรู้ 

วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

วิธีการสะท้อน
ผลกลับให้

ผู้เรียน 

(ตามหลักการ
ประเมิน ผล

สะท้อนผลและ
พัฒนา) 

 6.5 สามารถใช้
วาทวิทยาสาหรับ
ครใูนการถ่ายทอด
ความรู ้สร้างแรง
บันดาลใจและ
ส่งเสริมให้ผู้เรียน
มีความสุข 

 

 

 

 

1.ปฏิบัติวาทวิทยา
สาหรับครูในการ
ถ่ายทอดความรู้ 
สร้างแรงบันดาลใจ
และส่งเสริมให้
ผู้เรียนมีความสุข 

2. สามารถใช้
ภาษาและ
วัฒนธรรมเพื่อการ
อยู่ร่วมกันอยา่ง
สันติ  
 

1. สามารถใช้วาท
วิทยาสาหรับครูใน
การถ่ายทอดความรู ้
สร้างแรงบันดาลใจ
และส่งเสริมให้ผู้เรียน
มีความสุข 

2. สามารถใช้ภาษา
และวัฒนธรรมเพื่อ
การอยู่รว่มกันอย่าง
สันต ิ

เกณฑ์การผ่าน 

 ร้อยละ 80 

1.สามารถใช้วาท
วิทยาสาหรับครู
ในการถ่ายทอด
ความรู้ สร้างแรง
บันดาลใจและ
ส่งเสริมให้ผู้เรียน
มีความสุข 

 

เกณฑ์การผ่าน 

ร้อยละ 80 

 

 

1.ความหมาย, ความสำคัญ, องค์ประกอบ
ของการพูด, 

จุดมุ่งหมาย, ลักษณะของผู้พูดที่ดี ,ประเภท
ของการพูด , 
การพูดให้สัมฤทธิผล และหวัใจนักพูด 

2. สำนวน/คำประพันธ์ที่เกีย่วขอ้งกับการพูด 

3. การพูดสร้างแรงบันดาลใจ 

4. การพูดเพื่อสร้างสันติภาพ 

5. การใช้ภาษาและวัฒนธรรมเพื่อการอยู่
ร่วมกันอยา่งสันติ 
6. การพูดเชิงบวก 

7. การใช้วาทการเพื่อการสอนของครู 

1. การอธบิาย 

2. การสอนแบบ PQ4R 

3. การสอนแบบ SQ3R 

4. การสอนแบบ PANORAMA 

5. การสอนแบบ KWL 

6. การสอนแบบ 5W1H 

6. การสอนแบบ DR TA 

7. การฝึกปฏิบัต ิ

1.Powerpoint 

2.ตัวอย่างวารสาร
อิเล็กทรอนิกส ์

3.ฐานข้อมูล 
(Database) 

1.เกณฑ์การ
ประเมินการ
เขียน 

2.เกณฑ์การ
ประเมินการพูด 

 

 6.6 สามารถ
ออกแบบกิจกรรม
การเรียนรู้ทักษะ
การพูดเพื่อพัฒนา
ผู้เรียน 

 

4. สามารถ
ออกแบบกิจกรรม
การเรียนรู้ทักษะ
การพูดเพื่อพัฒนา
ผู้เรียน 

สามารถออกแบบ
กิจกรรมการเรียนรู้
ทักษะการพูดเพื่อ
พัฒนาผู้เรียน 

เกณฑ์การผ่าน ระดับ 
ดี 

สามารถ
ออกแบบ
กิจกรรมการ
เรียนรู้ทักษะการ
พูดเพื่อพัฒนา
ผู้เรียนได้ 
เกณฑ์การผ่าน 
ระดับ ด ี

1. วิเคราะห์การพูด นำมาวางแผน 

ออกแบบกิจกรรมการให้สอดคล้องกับความ
สนใจและความถนัดของผู้เรียนอย่าง
หลากหลายตามความแตกต่างระหวา่งบคุคล 
ทั้งผู้เรียนปกติและผู้เรียนที่มีความต้องการ
จำเป็นพิเศษ 

1. การเรียนรู้โดยใช้สมองเป็น
ฐาน (Brain - based learning) 

2.การเรียนรู้เชิงประสบการณ์
เป็นฐาน (Experiential –based 

learning) 

3.การเรียนรู้แบบร่วมมือ 
(Cooperative  learning)  

4. ฝึกปฏิบัติจริง 
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สมรรถนะ
หลัก 

สมรรถนะ
รองและย่อย 

(ถ้ามี) 

คำอธิบาย
สมรรถนะรอง

หรือย่อย 

ตัวบ่งชี้ของสมรรถนะ
หลักและเกณฑ์การ

ผ่าน 

ตัวบ่งชี้ของสมรรถนะ
รองหรือย่อยและ
เกณฑ์การผ่าน 

เนื้อหา (เขียนเป็นข้อๆ  
ประกอบด้วยหัวข้อและ
คำอธิบายพอสังเขป) 

แนวการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้เพื่อให้เกิด

สมรรถนะ 
(รายละเอียดด้านท้าย

ตาราง) 

สื่อและ/หรือแหลง่เรียนรู ้
วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

วิธีการสะท้อนผลกลับให้
ผู้เรียน 

(ตามหลักการประเมิน ผล
สะท้อนผลและพัฒนา) 

 6.7 สามารถ
ใช้การอ่าน
ในการ 
สืบค้น
สารนิเทศ 

สามารถใช้การ
อ่านในการ 
สืบค้นสารนิเทศ
เพื่อพัฒนาตนให้
รอบรู้ ทันสมัย 
และทันต่อการ
เปลี่ยนแปลง
สำหรับคร ู

อ่านโดยการ 
สืบค้นสารนิเทศเพื่อ
พัฒนาตนให้รอบรู้ 
ทันสมัย และทันต่อ
การเปลี่ยนแปลง
สำหรับคร ู
เกณฑ์การผ่านร้อยละ 
80 

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

- หลักการอา่น   
- ความหมายของการอ่าน   
- จุดมุ่งหมายของการอ่าน   
- ประเภทของการอา่น  
- ความสำคัญของการอา่น  
- หลักการอา่นคำใน
ภาษาไทย  - คุณสมบัติ
ของนักอ่านที่ด ี

 

1. การเรียนรู้โดยใช้
สมองเป็นฐาน (Brain - 

based learning) 

2.การเรียนรู้เชิง
ประสบการณ์เป็นฐาน 
(Experiential –based 

learning) 

3.การเรียนรู้แบบ
ร่วมมือ (Cooperative  

learning)  

4. ฝึกปฏิบัติจริง 

1.หนังสืออิเล็กทรอนิกส์  E-

books 

2.วารสารอิเล็กทรอนิกส ์

3.ฐานข้อมูล (Database) 

4.แผ่นวีดิทัศน์ 
5.หนังสือพิมพ์
อิเล็กทรอนิกส์  
6.ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ 
7. Youtube 

8. ห้องสมุด 

 

1. แบบประเมินการ
ประเมินการอ่าน 

2. แบบประเมินบันทึก
การอ่าน 

หมายเหตุ * การวัดและ
ประเมินผลผู้เรียนที่มี
ความสามารถตำ่กวา่
เกณฑ์ “ดีมาก” ผู้สอน
ให้คำปรึกษาเป็น
รายบุคคลและปฏบิัติ/
ทำชิ้นงานใหม่ 

- รายงานความกา้วหน้า
รายบุคคลในแต่ละครั้งที่จัด
กิจกรรมด้วย 

การพูดคุย  บันทึกแจ้งผลการ
ประเมินในแต่ละระยะ 

-การสะท้อนผลการร่วม
กิจกรรม 

- ให้คำปรึกษา แนะนำ 
ช่วยเหลือ 

- ให้เพื่อนชว่ยเพื่อน 

- จัดกจิกรรมเสริม เช่น เรียนรู้
เพิ่มเติมจากครูต้นแบบ /ครูด ี

 6.8 สามารถ
สื่อสารเรื่องที่
อ่านให้ผู้อื่น
เข้าใจ  

6.8 สามารถ
สื่อสารเรื่องที่อ่าน
ให้ผู้อื่นเข้าใจ โดย
การพูด เขยีน 
แสดงความคิดเห็น 

วิเคราะห์ 
สังเคราะห์ 
สร้างสรรค์ 
ประเมินค่า และ
นำข้อคิดไป
ประยุกต์ใช้
แก้ปัญหา 
ในการดำเนินชีวิต 

 

6.8 สามารถสื่อสาร
เร่ืองที่อ่านให้ผู้อื่น
เข้าใจ โดยการพูด 
เขียน แสดงความ
คิดเห็น 

วิเคราะห์ สังเคราะห์ 
สร้างสรรค์ ประเมิน
ค่า และนำข้อคิดไป
ประยุกต์ใช้แก้ปัญหา 
ในการดำเนินชีวิต 

เกณฑ์การผ่าน ร้อย
ละ 80 

สื่อสารเรื่องที่อ่านให้
ผู้อื่นเข้าใจ โดยการ
พูด เขียน แสดงความ
คิดเห็น 

วิเคราะห์ สังเคราะห์ 
สร้างสรรค์ ประเมิน
ค่า และนำข้อคิดไป
ประยุกต์ใช้แก้ปัญหา 
ในการดำเนินชีวิต 

เกณฑ์การผ่าน ร้อย
ละ 80 

- การพูด เขียน แสดง
ความคิดเห็น 

- การพูด เขียนอยา่ง
สร้างสรรค์ 

- การพูด เขียนในการ
ถ่ายทอดความรู ้
- การวิเคราะห์ สังเคราะห ์
สร้างสรรค์ ประเมินค่า 
และนำข้อคิดไป
ประยุกต์ใช้แก้ปัญหา 
ในการดำเนินชีวิต 

1. การเรียนรู้โดยใช้
สมองเป็นฐาน (Brain - 

based learning) 

2.การเรียนรู้เชิง
ประสบการณ์เป็นฐาน 
(Experiential –based 

learning) 

3.การเรียนรู้แบบ
ร่วมมือ (Cooperative  

learning)  

4. ฝึกปฏิบัติจริง 

1.หนังสืออิเล็กทรอนิกส์  E-

books 

2.วารสารอิเล็กทรอนิกส ์

3.ฐานข้อมูล (Database) 

4.แผ่นวีดิทัศน์ 
5.หนังสือพิมพ์
อิเล็กทรอนิกส์  
6.ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ 
7. Youtube 

8. ห้องสมุด 

 

1. แบบประเมินการ
ประเมินการอ่าน เขียน 
พูด 

2. แบบประเมินการ
วิเคราะห์ สังเคราะห์ 
สร้างสรรค์ ประเมินค่า 

หมายเหตุ * การวัดและ
ประเมินผลผู้เรียนที่มี
ความสามารถตำ่กวา่
เกณฑ์ “ดีมาก” ผู้สอน
ให้คำปรึกษาเป็น
รายบุคคลและปฏบิัติ/
ทำชิ้นงานใหม่ 

- รายงานความกา้วหน้า
รายบุคคลในแต่ละครั้งที่จัด
กิจกรรมด้วย 

การพูดคุย  บันทึกแจ้งผลการ
ประเมินในแต่ละระยะ 

-การสะท้อนผลการร่วม
กิจกรรม 

- ให้คำปรึกษา แนะนำ 
ช่วยเหลือ 

- ให้เพื่อนชว่ยเพื่อน 

- จัดกจิกรรมเสริม เช่น เรียนรู้
เพิ่มเติมจากครูต้นแบบ /ครูด ี
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สมรรถนะ
หลัก 

สมรรถนะ
รองและย่อย 

(ถ้ามี) 

คำอธิบาย
สมรรถนะรอง

หรือย่อย 

ตัวบ่งชี้ของสมรรถนะ
หลักและเกณฑ์การ

ผ่าน 

ตัวบ่งชี้ของสมรรถนะ
รองหรือย่อยและ
เกณฑ์การผ่าน 

เนื้อหา (เขียนเป็นข้อๆ  
ประกอบด้วยหัวข้อและ
คำอธิบายพอสังเขป) 

แนวการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้เพื่อให้เกิด

สมรรถนะ 
(รายละเอียดด้านท้าย

ตาราง) 

สื่อและ/หรือแหลง่เรียนรู ้ วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

วิธีการสะท้อนผลกลับให้
ผู้เรียน 

(ตามหลักการประเมิน ผล
สะท้อนผลและพัฒนา) 

 6.9 รักการ
อ่าน 

มีการอ่านอย่าง
ต่อเนื่องจนเป็น
นิสัยและรักการ
อ่าน 

6.9 รักการอ่านและ
สร้างภาคีเครือข่าย
เพื่อปลูกฝังการอา่น
และการเรียนรู้ตลอด
ชีวิตอยา่งยั่งยืนทุก
รูปแบบ 

อ่านหนังสือ 10 เล่ม/
ภาคเรียน 

- บันทึกการอา่น 

- ทักษะในการอ่าน ฟัง ดู 
พูด เขียน และตั้งคำถาม
เพื่อค้นคว้าหาความรู้ 

1. การเรียนรู้โดยใช้
สมองเป็นฐาน (Brain - 

based learning) 

2.การเรียนรู้เชิง
ประสบการณ์เป็นฐาน 
(Experiential –based 

learning) 

3.การเรียนรู้แบบ
ร่วมมือ (Cooperative  

learning)  

4. ฝึกปฏิบัติจริง 

1.หนังสืออิเล็กทรอนิกส์  E-

books 

2.วารสารอิเล็กทรอนิกส ์

3.ฐานข้อมูล (Database) 

4.แผ่นวีดิทัศน์ 
5.หนังสือพิมพ์
อิเล็กทรอนิกส์  
6.ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ 
7. Youtube 

8. ห้องสมุด 

 

1. แบบประเมินการ
ประเมินการอ่าน  
2. แบบประเมินบันทึก
การอ่าน 

หมายเหตุ * การวัดและ
ประเมินผลผู้เรียนที่มี
ความสามารถตำ่กวา่
เกณฑ์ “ดีมาก” ผู้สอน
ให้คำปรึกษาเป็น
รายบุคคลและปฏบิัติ/
ทำชิ้นงานใหม่ 

- รายงานความกา้วหน้า
รายบุคคลในแต่ละครั้งที่จัด
กิจกรรมด้วย 

การพูดคุย  บันทึกแจ้งผลการ
ประเมินในแต่ละระยะ 

-การสะท้อนผลการร่วม
กิจกรรม 

- ให้คำปรึกษา แนะนำ 
ช่วยเหลือ 

- ให้เพื่อนชว่ยเพื่อน 

- จัดกจิกรรมเสริม เช่น เรียนรู้
เพิ่มเติมจากครูต้นแบบ /ครูด ี

 6.10 
สามารถ
ออกแบบการ
จัดกิจกรรม
ส่งเสริมนิสัย
รักการอ่าน
ให้กับผู้เรียน 

ออกแบบการจัด
กิจกรรมส่งเสริม
นิสัยรักการอา่น
ให้กับผู้เรียน 

ออกแบบการจัด
กิจกรรมส่งเสริมนิสัย
รักการอ่านให้กับ
ผู้เรียนอย่างน้อย 1 
กิจกรรม/โครงการ  

ออกแบบการจัด
กิจกรรมส่งเสริมนิสัย
รักการอ่านให้กับ
ผู้เรียนอย่างน้อย 1 
กิจกรรม/โครงการ 

- การออกแบบกจิกรรม 

- การเขียนโครงการ 
1. การเรียนรู้โดยใช้
สมองเป็นฐาน (Brain - 

based learning) 

2.การเรียนรู้เชิง
ประสบการณ์เป็นฐาน 
(Experiential –based 

learning) 

3.การเรียนรู้แบบ
ร่วมมือ (Cooperative  

learning)  

4. ฝึกปฏิบัติจริง 

1.หนังสืออิเล็กทรอนิกส์  E-

books 

2.วารสารอิเล็กทรอนิกส ์

3.ฐานข้อมูล (Database) 

4.แผ่นวีดิทัศน์ 
5.หนังสือพิมพ์
อิเล็กทรอนิกส์  
6.ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ 
7. Youtube 

8. ห้องสมุด 

 

1. แบบประเมินการจัด
กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรัก
การอ่าน 

2. แบบประเมิน
โครงการ 
หมายเหตุ * การวัดและ
ประเมินผลผู้เรียนที่มี
ความสามารถตำ่กวา่
เกณฑ์ “ดีมาก” ผู้สอน
ให้คำปรึกษาเป็น
รายบุคคลและปฏบิัติ/
ทำชิ้นงานใหม่ 

- รายงานความกา้วหน้า
รายบุคคลในแต่ละครั้งที่จัด
กิจกรรมด้วย 

การพูดคุย  บันทึกแจ้งผลการ
ประเมินในแต่ละระยะ 

-การสะท้อนผลการร่วม
กิจกรรม 

- ให้คำปรึกษา แนะนำ 
ช่วยเหลือ 

- ให้เพื่อนชว่ยเพื่อน 

- จัดกจิกรรมเสริม เช่น เรียนรู้
เพิ่มเติมจากครูต้นแบบ /ครูด ี
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สมรรถนะ
หลัก 

สมรรถนะ
รองและย่อย 

(ถ้ามี) 

คำอธิบายสมรรถนะ
รองหรือย่อย 

ตัวบ่งชี้ของ
สมรรถนะหลัก
และเกณฑ์การ

ผ่าน 

ตัวบ่งชี้ของ
สมรรถนะรอง
หรือย่อยและ
เกณฑ์การผ่าน 

เนื้อหา (เขียนเป็นข้อๆ  
ประกอบด้วยหัวข้อและ
คำอธิบายพอสังเขป) 

แนวการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้เพื่อให้เกิด

สมรรถนะ 
(รายละเอียดด้านท้าย

ตาราง) 

สื่อและ/หรือแหลง่เรียนรู ้ วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

วิธีการสะท้อนผลกลับให้
ผู้เรียน 

(ตามหลักการประเมิน ผล
สะท้อนผลและพัฒนา) 

 6.10 การ
เขียนอยา่งมี
ประสิทธิภาพ 

1. การปฏิบัตกิาร
เขียนอยา่งมี
ประสิทธิภาพเพื่อใช้
ในการจัดการเรียนรู ้

1. ความสามารถ
ในการเขียน
อย่างมี
ประสิทธิภาพ
เพื่อใช้ในการ
จัดการเรียนรู ้
 

- เขียนสื่อสารได้
ถูกต้องได้ระดับดี
มากขึ้นไป 

 

1. การเขียนหนังสือ
ราชการ 
2. การเขียนรายงาน 

3. การเขียนบทความ 

 

1. การเรียนรู้โดยใช้
สมองเป็นฐาน (Brain - 

based learning) 

2.การเรียนรู้เชิง
ประสบการณ์เป็นฐาน 
(Experiential –based 

learning) 

3.การเรียนรู้แบบ
ร่วมมือ (Cooperative  

learning)  

4. ฝึกปฏิบัติจริง 

1.หนังสืออิเล็กทรอนิกส์  E-

books 

2.วารสารอิเล็กทรอนิกส ์

3.ฐานข้อมูล (Database) 

4.แผ่นวีดิทัศน์ 
5.หนังสือพิมพ์
อิเล็กทรอนิกส์  
6.ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ 
7. Youtube 

8. ห้องสมุด 

 

1. แบบประเมินการ
เขียน 

2. แบบประเมิน
โครงการ 
หมายเหตุ * การวัดและ
ประเมินผลผู้เรียนที่มี
ความสามารถตำ่กวา่
เกณฑ์ “ดีมาก” ผู้สอน
ให้คำปรึกษาเป็น
รายบุคคลและปฏบิัติ/
ทำชิ้นงานใหม่ 

- รายงานความกา้วหน้า
รายบุคคลในแต่ละครั้งที่จัด
กิจกรรมด้วย 

การพูดคุย  บันทึกแจ้งผลการ
ประเมินในแต่ละระยะ 

-การสะท้อนผลการร่วม
กิจกรรม 

- ให้คำปรกึษา แนะนำ 
ช่วยเหลือ 

- ให้เพื่อนชว่ยเพื่อน 

- จัดกจิกรรมเสริม เช่น เรียนรู้
เพิ่มเติมจากครูต้นแบบ /ครูด ี
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วิชา การพัฒนาหลักสูตร 
รหัส คำอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 
1021201  ออกแบบและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา หลักสูตรรายวิชาตามธรรมชาติของสาขาวิชาเอก  ที่สอดคล้องกับบริบทสถานศึกษาและชุมชน  นำหลักสตูรไปใช้ 

และประเมินหลักสูตร โดยประยุกต์ใช้หลักการ แนวคิด ทฤษฎีการพัฒนาหลักสูตร พื้นฐานทางปรัชญาการศึกษา จิตวิทยา สังคม วัฒนธรรม และเทค โนโลยี  
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน การนำหลักสูตรไปใช้ การประเมินหลักสูตร ปัญหาและแนวโน้มในการพัฒนาหลักสูตร  เพื่อให้มีทักษะในการสร้าง การใช้ และการ
ประเมินหลักสูตร ใช้การสะท้อนคิดเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเองในการเป็นครูที่ดี มีความรอบรู้ ทันสมัย และทันต่อการเปลี่ยนแปลง 

3(2-2-5) 

 

สมรรถนะ
หลัก 

สมรรถนะรอง
และย่อย 

(ถ้ามี) 

คำอธิบายสมรรถนะรองหรือ
ย่อย 

ตัวบ่งชี้ของสมรรถนะ
หลักและเกณฑ์การ

ผ่าน 

ตัวบ่งชี้ของสมรรถนะรองหรือย่อยและเกณฑ์การ
ผ่าน 

เนื้อหา (เขียน
เป็นข้อๆ  

ประกอบด้วย
หัวข้อและ

คำอธิบายพอ
สังเขป) 

แนวการจัด
กิจกรรมการ

เรียนรู้เพื่อให้เกิด
สมรรถนะ 

(รายละเอียดด้าน
ท้ายตาราง) 

สื่อและ/หรือ
แหล่งเรยีนรู้ 

วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

วิธีการสะท้อนผล
กลับให้ผู้เรียน 

(ตามหลักการ
ประเมิน ผลสะท้อน

ผลและพัฒนา) 

สมรรถนะ
หลักที่1 มี
ความรู้และ
ประสบการณ์
วิชาชีพ 

สมรรถนะรองที่ 
1.3  บูรณาการ
ความรู้ 
เนื้อหาวิชา 
หลักสูตร 
ศาสตร์การสอน 
และเทคโนโลยี
ดิจิทัลในการ
จัดการเรียนรู ้
 

1. อธิบายความหมายและ
จุดมุ่งหมาย ความสำคัญ 
องค์ประกอบ ประเภทของ
หลักสูตร กระบวนการพัฒนา
หลักสูตร การนำหลักสูตรไปใช้  
การประเมินหลักสูตร 
2. สามารถวิเคราะหห์ลักสูตร
แกนกลาง 
3. สามารถออกแบบและสร้าง
หลักสูตรสถานศึกษารายวิชา
พื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติมใน
สาขาวิชาเอก 

4. สามารถประเมินและ
ปรับปรุงหลักสูตร 

สามารถพัฒนา ใช้ 
และประเมินหลักสูตร 
การผ่านสมรรถนะ
ต้องผ่านตัวบ่งชี้ของ
สมรรถนะในระดับดี 

1. สามารถวิเคราะห์ความหมายและ
จุดมุ่งหมาย ความสำคัญ องค์ประกอบ 
ประเภทของหลักสูตร กระบวนการพัฒนา
หลักสูตร การนำหลักสูตรไปใช้ การประเมิน
หลักสูตร 
2. สามารถวิเคราะหห์ลักสูตรแกนกลาง 
3. สามารถออกแบบและสร้างหลักสูตร
สถานศึกษารายวิชาพื้นฐานและรายวิชา
เพิ่มเติมในสาขาวิชาเอก 

4. สามารถประเมินและปรับปรุงหลักสูตร 

การผ่านสมรรถนะต้องผ่านทุกตวับ่งชี้ของ
สมรรถนะในระดับดี 

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

รูปแบบของ
หลักสูตร 
 

- กิจกรรมศึกษา
เรียนรู้แหล่งเรียนรู้
โรงเรียนต้นแบบใน
เร่ืองกระบวนการ
จัดทำหลักสูตร 
กระบวนการนำ
หลักสูตรไปใช้ และ 
กระบวนการ
บริหารหลักสูตร
สถานศึกษา 
- วิเคราะห ์
เปรียบเทียบ กรณี
ตัวอยา่งหลักสูตร
การศึกษาขั้น
พื้นฐานของไทย
และต่างประเทศ 

- สื่อบุคคล 

- กรณีศึกษา 
- โรงเรียน 

- ชุมชน 

- สถานการณ์จริง 
- ศึกษาแหล่ง
เรียนรู้สถานศึกษา 
- คลิปวิดีโอ 

-หนังสือ ตำรา 
เกี่ยวกบัการ
พัฒนาหลักสูตร 
 

1.1 ประเมิน
จากการมีส่วน
ร่วมในกิจกรรม
ในชั้นเรียน 

1.2 ประเมิน
จากการ
นำเสนอผลงาน 

1.3 ประเมิน
จากผลงานการ
วิเคราะห์
ตัวชี้วัดจาก
หลักสูตร
แกนกลาง 
 

- รายงาน
ความก้าวหนา้
รายบุคคลในแต่ละ
ครั้งที่จัดกิจกรรมด้วย
การพูดคุย บันทึกแจ้ง
ผลการประเมินในแต่
ละระยะ 

-การสะท้อนผลการ
ร่วมกิจกรรม 

- ให้คำปรึกษา 
แนะนำ 
ช่วยเหลือ 

- ให้เพื่อนชว่ยเพื่อน 
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สมรรถนะ
หลัก 

สมรรถนะรอง
และย่อย 

(ถ้ามี) 

คำอธิบายสมรรถนะ
รองหรือย่อย 

ตัวบ่งชี้ของ
สมรรถนะหลักและ

เกณฑ์การผ่าน 

ตัวบ่งชี้ของสมรรถนะรองหรือ
ย่อยและเกณฑ์การผ่าน 

เนื้อหา (เขียนเป็น
ข้อๆ  ประกอบด้วย
หัวข้อและคำอธิบาย

พอสังเขป) 

แนวการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้เพื่อให้เกิดสมรรถนะ 

(รายละเอียดด้านท้ายตาราง) 

สื่อและ/หรือ
แหล่งเรยีนรู้ 

วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

วิธีการสะท้อนผล
กลับให้ผู้เรียน 

(ตามหลักการ
ประเมิน ผลสะท้อน

ผลและพัฒนา) 
สมรรถนะ
หลักที่3 มี
ความ 

สามารถใน
การจัดการ
เรียนรู ้

สมรรถนะรองที่ 
3.1 พัฒนา
หลักสูตรการ
จัดการเรียนรู้ สื่อ 
การวัดและ
ประเมินผลการ
เรียนรู ้

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

4. สามารถประเมินและ
ปรับปรุงหลักสูตร 

สามารถพัฒนา ใช้ 
และประเมิน
หลักสูตรการผ่าน
สมรรถนะต้องผ่าน
ตัวบ่งชี้ของ
สมรรถนะในระดับ
ดี 

1. สามารถวิเคราะห์
ความหมายและจุดมุ่งหมาย 
ความสำคัญ องค์ประกอบ 
ประเภทของหลักสูตร 
กระบวนการพัฒนาหลักสูตร 
การนำหลกัสูตรไปใช้ การ
ประเมินหลักสูตร 
2. สามารถวิเคราะห์
หลักสูตรแกนกลาง 
3. สามารถออกแบบและ
สร้างหลักสูตรสถานศึกษา
รายวิชาพื้นฐานและรายวิชา
เพิ่มเติมในสาขาวิชาเอก 

4. สามารถประเมินและ
ปรับปรุงหลักสูตร 
การผ่านสมรรถนะต้องผ่าน
ทุกตัวบ่งชี้ของสมรรถนะใน
ระดับดี 

กระบวนการพัฒนา
หลักสูตร 
การนำหลกัสูตร         
ไปใช้ 
การประเมินและ
ปรับปรุงหลักสูตร 
หลักสูตรแกนกลาง 
หลักสูตร
สถานศึกษา 
ในสาขาวิชาเอก 

หลักสูตรการศึกษา
ขั้นพื้นฐานของ
ต่างประเทศ 

ปัญหาและ
แนวโน้มในการ
พัฒนาหลักสูตร 

-ศึกษา เปรยีบเทียบ
วิวัฒนาการหลักสูตรของไทย
แต่ละยุคสมัย 

- ศึกษา วิเคราะห์สรุปมโนทัศน์
ของหลักสูตรแกนกลาง 
-ศึกษา วิเคราะห ์สรุปมโนทัศน์
ของหลักสูตรรายวิชาพื้นฐาน 
และรายวิชาเพิ่มเติมในสาขา
วิชาเอก 

- ฝึกปฏิบัติการจัดทำหลกัสูตร
รายวิชาพื้นฐาน และรายวิชา
เพิ่มเติมในสาขาวิชาเอก 

-ฝึกปฏบิัติการประเมิน
หลักสูตรสถานศึกษาและ
หลักสูตรในกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ของรายวิชาเอก 

- ออกแบบกระบวนการนำ
หลักสูตรไปใช้ที่เหมาะสมกับ
บริบทของสถานศึกษาและกลุ่ม
สาระการเรียนรู ้
- ศึกษา วิเคราะห์ ปัญหาและ
แนวโน้มในการพัฒนาหลกัสูตร 

 1.4 ประเมินจากผลงาน 
การจัดทำหลกัสูตร
หลักสูตรรายวิชาพื้นฐาน
และรายวิชาเพิ่มเติม 

1.5 ประเมินจากผลงาน
การประเมินหลักสูตร 
1.6 ประเมินจากผลงาน 
การออกแบบกระบวน 
การนำหลกัสูตรไปใช้ 
1.7 ประเมินจาก
กระบวนการทำงานและ
ผลสำเร็จของงานที่แสดง
ให้เห็นถึงความ
รับผิดชอบและการ
ทำงานเป็นทีม 

1.8 ประเมินจากรายงาน
และการนำเสนอ
การศึกษาสังเกตผู้เรียน
เป็นรายบุคคล 
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วิชา วิทยาการจัดการเรียนรู้  1 
รหัส คำอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 
1022301 วางแผนและจัดการเรียนรู้ตามรรมชาติสาขาวิชาเอกที่สามารถพัฒนาผู้เรียนให้มีปัญญารู้คิดและมีความเป็นนวัตกร ที่สอดคล้องกับบริบทและความแตกต่าง

ระหว่างบุคคลของผู้เรียน ผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ จัดกิจกรรมและสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีความสุขในการเรียน ตระหนักถึงสุขภาวะของ
ผู้เรียน โดยบูรณาการความรู้ เนื้อหาวิชา หลักสูตร ศาสตร์การสอน และเทคโนโลยีดิจิทัลในการจัดการเรียนรู้ ทฤษฎีการเรียนรู้ ทฤษฎีสม องกับการเรียนรู้                 
ทฤษฎีจิตวิทยาการเรียนรู้ กระบวนการสร้างสรรค์นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 การศึกษาเรียนรวม  
ฝึกปฏิบัติการสอนแบบจุลภาค ทดลองจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษา  ใช้การสะท้อนคิดเพื่อให้มีทักษะในการออกแบบและจัดการเรียนรู้ เพื่อให้ มีความสามารถ              
ในการออกแบบการเรียนรู้ มีทักษะในการจัดการเรียนรู้ และใช้การสะท้อนคิดไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเองในการเป็นครูที่ดี มีความรอบรู้  และทันสมัยต่อ
ความเปลี่ยนแปลง   

3(2-2-5) 

 

สมรรถนะ
หลัก 

สมรรถนะ
รองและย่อย 

(ถ้ามี) 

คำอธิบายสมรรถนะรองหรือ
ย่อย 

ตัวบ่งชี้ของสมรรถนะหลัก
และเกณฑ์การผ่าน 

ตัวบ่งชี้ของสมรรถนะรองหรือย่อยและ
เกณฑ์การผ่าน 

เนื้อหา (เขียนเป็นข้อๆ  
ประกอบด้วยหัวข้อและ
คำอธิบายพอสังเขป) 

แนวการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้เพื่อให้เกิด

สมรรถนะ 

(รายละเอียดด้านท้าย
ตาราง) 

สื่อและ/หรือ
แหล่งเรยีนรู้ 

วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

วิธีการสะท้อน
ผลกลับให้

ผู้เรียน 

(ตามหลักการ
ประเมิน ผล

สะท้อนผลและ
พัฒนา) 

สมรรถนะ
หลักที่ 1     
มีความรู้และ
ประสบการณ์
วิชาชีพ 

 

 

สมรรถนะ
รองที่ 1.3 

บูรณาการ
ความรู้ 
เนื้อหาวิชา 
หลักสูตร 
ศาสตร์การ
สอน และ
เทคโนโลยี
ดิจิทัลในการ
จัดการเรียนรู ้
 

 1. สามารถออกแบบและ
จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ 
นำไปใช้จัดกิจกรรมการเรียนรู้
วัดประเมินผลการเรียนรู้และ
ใช้ส่ือหรือทรัพยากรสนับสนุน
การเรียนรู้อยา่งบูรณาการ
เพื่อพัฒนาผู้เรียนตาม
เป้าหมายของหลักสูตร และ
ส่งเสริมสมรรถนะที่จำเป็นใน
ศตวรรษที่ 21  

1. อธิบายและวิเคราะห์ 
กระบวนการจัดการเรียนรู้
ด้วยนวัตกรรมร่วมสมัย 

2.สามารถออกแบบและวาง
แผนการจัดกจิกรรมเรียนรู้
ได้ 
3. สามารถจัดกจิกรรมการ
เรียนรู้โดยใช้วิธกีารจัดการ
เรียนรู้ เทคนิคการจัดการ
เรียนอย่างหลากหลายและ
เหมาะสมกับเนื้อหาวิชาที่
สอนและผู้เรียน 

1.วิเคราะห์ แนวคิด หลักการการ
จัดการเรียนรู้  
2. สามารถกำหนดจุดประสงค์
ออกแบบการประเมิน และกิจกรรม
การเรียนรู้ได้ 
3. ออกแบบ และจัดทำแผนการ
จัดการเรียนรู้ให้เหมาะกับวยั 
พัฒนาการ และความแตกต่างของ
ผู้เรียน  
4.ฝึกปฏิบัติการจัดการเรียนรู้จุลภาค 

5 ออกแบบและจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เน้นการ
ปฏิบัติจริง เพื่อให้ผู้เรียนคิดเป็น ทำ
เป็นและแก้ปัญหาได ้

1.ทฤษฎีการเรียนรู ้
2. ทฤษฎีสมองกับการ
เรียนรู ้
3. ทฤษฎีจิตวิทยาการ
เรียนรู ้
4.รูปแบบการจัดการเรียนรู้
เชิงรุก(BBL,PBL,PrBL,RBL, 

CBL) 

5. นวัตกรรมการจัดการ
เรียนรู้ที่พัฒนาทักษะใน
ศตวรรษที่ 21 

- ศึกษา สังเกต การจัด
กรรมการเรียนรู้ใน
สถานศึกษา 
- ออกแบบแผนการ
จัดการเรียนรู้โดยวิธี
ศึกษาบทเรียน 

- ฝึกปฏิบัติการสอน
แบบจุลภาค 

-สะท้อนผลการเรียนรู้ 
สรุปองค์ความรู้เพื่อ
นำไปประยุกต์ใช้ใน
วิชาชีพคร ู

- กรณีศึกษา 
- โรงเรียน 

-ครูผู้สอนใน
สถานศึกษา/ครู
ภูมิปัญญา/ครู
ต้นแบบในชุมชน 

- ชุมชน 

- สถานการณ์
จริง 
- คลิปวิดีโอ 

 

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

 

- รายงาน
ความก้าวหนา้
รายบุคคลใน
แต่ละครั้งที่
จัดกิจกรรม
ด้วยการ
พูดคุย 
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สมรรถนะ
หลัก 

สมรรถนะรองและย่อย 

(ถ้ามี) 
คำอธิบายสมรรถนะ

รองหรือย่อย 

ตัวบ่งชี้ของสมรรถนะ
หลักและเกณฑ์การผ่าน 

ตัวบ่งชี้ของสมรรถนะรองหรือย่อยและเกณฑ์การผ่าน 

เนื้อหา (เขียนเป็น
ข้อๆ  ประกอบด้วย
หัวข้อและคำอธิบาย

พอสังเขป) 

แนวการจัด
กิจกรรม

การเรียนรู้
เพื่อให้เกิด
สมรรถนะ 

สื่อและ/

หรือแหล่ง
เรียนรู้ 

วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

วิธีการสะท้อนผล
กลับให้ผู้เรียน 

(ตามหลักการ
ประเมิน ผลสะท้อน

ผลและพัฒนา) 
สมรรถนะ
หลักที่ 2 

สามารถ
ปฏิบัติ
หน้าที่คร ู
 

 

สมรรถนะ
หลักที่ 3  
มีความ 

สามารถใน 

การจัด 

การเรียนรู้ 

สมรรถนะรองที่ 2.3 
ส่งเสริมการเรียนรู้ เอาใจ
ใส่ และยอมรับความ
แตกต่างของผู้เรียนแต่ละ
บุคคล 

สมรรถนะรองที่ 2.5 

พัฒนาตนเองให้มีความ
รอบรู้ ทันสมัยและทันตอ่
การเปลี่ยนแปลงสมร 
สมรรถนะรองที่ 3.2 

วางแผนและจัดการเรียนรู้
ที่สามารถพัฒนาผู้เรียนให้
มีปัญญารู้คิดและมีความ
เป็นนวัตกร 
สมรรถนะรองที่ 3.4       
จัดกิจกรรมและสร้าง
บรรยากาศการเรียนรู้ให้
ผู้เรียนมีความสุขใน 

การเรียนโดยตระหนักถึง
สุขภาวะของผู้เรียน 

 

2. สามารถ 
แสดงออกถึงการ
ยอมรับความแตกต่าง
ของผู้เรียนแต่ละ
บุคคลและสามารถจัด
กิจกรรมและสร้าง
บรรยากาศการเรียนรู้
ให้ผู้เรียน 

มีความสุข 

4.สามารถบริหาร
จัดการชั้นเรียนได้อย่าง
มีคุณภาพ 

5. สามารถจัดการ 
ชั้นเรียนให้เป็นชั้นเรียน
ที่มีความสุขและ
ปลอดภัยการผ่าน
สมรรถนะต้องผ่านทุก
ตัวบ่งชี้อยู่ในระดับดี   

6.  เลือก ประยุกต ์และใช้ส่ือการเรียนรู้ เทคโนโลยี
สารสนเทศ และแหล่งการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการสืบ
เสาะหาความรู้ การแก้ปัญหาการสื่อสารของ
นักเรียนที่อิงกับมาตรฐานหลกัสูตร 

7. ออกแบบ วางแผนประเมินผลสะท้อนกลับและ
พัฒนาการจัดการเรียนรู้ให้มีประสิทธภิาพ 

8.  สามารถจัดบรรยากาศการเรียนรู้ที่เสริมสร้าง
ผู้เรียนในด้านการแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ 
ปฏิสัมพันธ์เชิงบวก 

9. สามารถสร้างแรงจูงใจ/แรงบันดาลใจให้ผู้เรียน
นำการเรียนรู้ด้วยตนเองใฝ่เรียนรู้ส่ิงใหม่อย่างเปิด
กว้าง กระตุ้นด้วยคำถามและปัญหาท้าทายการ
เรียนรู ้
10. สามารถนำนวัตกรรม มาใช้ในการบริหาร
จัดการชั้นเรียน 

11. สามารถกำกับ ดูแล และแก้ปัญหาในชั้นเรียน   
12. สามารถสร้างเสริมความมีวินัยเชิงบวกในชั้น
เรียน 

13. สามารถวิเคราะห์สถานการณ์ในชั้นเรียน  
ออกแบบ และนำไปใช้ในการบริหารจัดการชั้นเรียน
ที่มีประสิทธิภาพการผ่านสมรรถนะต้องผ่านทุกตัว
บ่งชี้อยู่ในระดับดี  

6. การออกแบบ
และเขียนแผนการ
จัดการเรียนรู ้
7. หลักการ 
แนวคิด ทฤษฎีการ
บริหารจัดการชั้น
เรียน 

8. นวัตกรรมในการ
บริหารจัดการชั้น
เรียนร่วมสมัย 

 

 

 

 

  1.3 ประเมิน
จากบันทกึการ
สะท้อนผลการ
เรียนรู ้
 

- บันทึกแจ้งผลการ
ประเมินในแต่ละ
ระยะการสะท้อนผล
การร่วมกจิกรรม 

- ให้คำปรึกษา 
แนะนำ 
ช่วยเหลือ 

- ให้เพื่อนชว่ยเพื่อน 

- จัดกจิกรรมเสริม 
เช่น เรียนรู้เพิ่มเติม
จากครูต้นแบบ /ครูดี 
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วิชา วิทยาการจัดการเรียนรู้  2 
รหัส คำอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 
1022302 วางแผนและจัดการเรียนรู้ตามธรรมชาติของสาขาวิชาเอกที่สามารถพัฒนาผู้เรียนให้มีปัญญารู้คิดและมีความเป็นนวัตกร สร้างแรงบันดาลใจผู้ เรียนให้เป็น             

ผู ้ใฝ่เรียนรู ้และสร้างนวัตกรรม สอดคล้องกับบริบทและความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู ้เรียน ผู ้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ จัดกิจกรรมและ                          
สร้างบรรยากาศการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีความสุขในการเรียน  ตระหนักถึงสุขภาวะของผู้เรียน โดยใช้การจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการเนื้อหาและภาษา การจัดการเรียนรู้
แบบบูรณาการ การจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการสื่อและแหล่งเรียนรู้ในชุมชนท้องถิ่น สื่อเทคโนโลยีดิจิทัล กระบวนการสร้างสรรค์นวัตกรรมก ารจัดการเรียนรู้                   
การพัฒนาผู้เรียนด้วยการชี้แนะ การออกแบบและเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการเนื้อหาและภาษาในการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับธรรมชาติของสาขา
วิชาเอกฝึกปฏิบัติการสอนแบบจุลภาค ทดลองจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษาที่มีบริบทแตกต่างกัน เพื่อให้มีความสามารถในการออกแบบการเรียนรู้ มีทักษะในการจัด                
การเรียนรู้ และใช้การสะท้อนคิดไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเองในการเป็นครูที่ดี  มีความรอบรู้ และทันสมัยต่อความเปลี่ยนแปลง 

3(2-2-5) 

 

สมรรถนะ
หลัก 

สมรรถนะรองและ
ย่อย 

(ถ้ามี) 

คำอธิบายสมรรถนะ
รองหรือย่อย 

ตัวบ่งชี้ของสมรรถนะหลัก
และเกณฑ์การผ่าน 

ตัวบ่งชี้ของสมรรถนะรองหรือย่อยและเกณฑ์
การผ่าน 

เนื้อหา (เขียน
เป็นข้อๆ  

ประกอบด้วย
หัวข้อและ

คำอธิบายพอ
สังเขป) 

แนวการจัด
กิจกรรมการ

เรียนรู้เพื่อให้เกิด
สมรรถนะ 

(รายละเอียดด้าน
ท้ายตาราง) 

สื่อและ/หรือ
แหล่งเรยีนรู้ 

วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

วิธีการสะท้อนผล
กลับให้ผู้เรียน 

(ตามหลักการ
ประเมิน ผลสะท้อน

ผลและพัฒนา) 

สมรรถนะ
หลักที่ 1 มี
ความรู้และ
ประสบการณ์
วิชาชีพ  
 

 

สมรรถนะ
หลักที่ 2 

สามารถ
ปฏิบัติหน้าที่
ครู 
 

สมรรถนะรองที่ 1.3  
บูรณาการความรู้ 
เนื้อหาวิชา 
หลักสูตร ศาสตร์
การสอน และ
เทคโนโลยีดิจิทัลใน
การจัดการเรียนรู้ 
สมรรถนะรองที่ 2.3  
ส่งเสริมการเรียนรู้ 
เอาใจใส่ และ
ยอมรับความ
แตกต่างของผู้เรียน
แต่ละบุคคล 

สมรรถนะรองที่  

1. เขียนแผนการ
จัดการเรียนรู้บูรณา
การการเรียนรู้
แบบเรียนรวมที่มี
คุณภาพได้ 
2. เขียนแผนการ
จัดการเรียนรู้แบบ
บูรณาการได ้

3.ใช้และสร้างสื่อการ
เรียนรู้ เทคโนโลยี
สารสนเทศในการ
จัดการเรียนรู้ได้ 
 

1. สามารถออกแบบ
กระบวนการจัดการ
เรียนรู้ที่หลากหลายเพื่อ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

2.สามารถบริหารจัดการ
ชั้นเรียนได้อย่างมี
คุณภาพ 

3. สามารถจัดการ 
ชั้นเรียนให้เป็นชั้นเรียนที่
มีความสุขและปลอดภัย
การผ่านสมรรถนะต้อง
ผ่านตัวบ่งชี้อยู่ในระดับด ี

1. สามารถออกแบบและบูรณาการการ
เรียนรู้แบบเรียนรวมได้ 
2. สามารถบูรณาการสาระการเรียนรู้ ทัง้
ภายในและระหว่างกลุ่มสาระการเรียนรู ้
3.สามารถเลือก ประยุกต์ และใช้ส่ือการ
เรียนรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศ พัฒนา และ 
สร้างสื่อที่ส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน 

4.สามารถประเมินผล สะท้อนผลเพื่อ
พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนให้มี
ประสิทธิภาพ 

5. สามารถจัดบรรยากาศการเรียนรู้ที่
เสริมสร้างผู้เรียนในด้านการแสดงออกอย่าง
สร้างสรรค์ ปฏิสัมพันธ์เชิงบวก 

 

1. การออกแบบ
การจัดการ
เรียนรู้แบบ
บูรณาการ 
2. การใช้สื่อและ
เทคโนโลยี 
3. การจัดการ
เรียนรู้สำหรับ
เด็กที่มีความ
ต้องการพิเศษ 

4.เทคนิคการ
สร้างแรงบันดาล
ใจให้กับผู้เรียน 

เลือกใช้
กระบวนการเรียนรู้
ดังนี้ 
1. การเรียนรู้เชิง
รุก 

2.การเรียนรู้โดยใช้
วิจัยเป็นฐาน 

3. การเรียนรู้แบบ
ร่วมมือ 

4. การเรียนรู้แบบ
ร่วมแรงร่วมใจ 

5. การเรียนรู้แบบ
เน้นประสบการณ์  

- กรณีศึกษา 
- โรงเรียน 

-ครูผู้สอนใน
สถานศึกษา/ครู
ภูมิปัญญา/ครู
ต้นแบบในชุมชน 

- ชุมชน 

- สถานการณ์จริง 
- คลิปวิดีโอ 

 

1. ประเมินจาก
การมีส่วนร่วม
ในกิจกรรมใน
ชั้นเรียน 

2. ประเมินจาก
การนำเสนอ
ผลงาน 

3. ประเมินจาก
ผลงานการ
ออกแบบ
แผนการจัดการ
เรียนรู ้
 

- รายงาน
ความก้าวหนา้
รายบุคคลในแต่ละ
ครั้งที่จัดกิจกรรมด้วย
การพูดคุย  บันทึก
แจ้งผลการประเมิน
ในแต่ละระยะ 

-การสะท้อนผลการ
ร่วมกิจกรรม 

- ให้คำปรึกษา 
แนะนำ 
ช่วยเหลือ 

- ให้เพื่อนชว่ยเพื่อน 

 



 

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์  (4 ปี)                       หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562                  หน้า  104 

สมรรถนะ
หลัก 

สมรรถนะรอง
และย่อย 

(ถ้ามี) 

คำอธิบายสมรรถนะ
รองหรือย่อย 

ตัวบ่งชี้ของสมรรถนะหลัก
และเกณฑ์การผ่าน 

ตัวบ่งชี้ของสมรรถนะรองหรือย่อยและเกณฑ์การ
ผ่าน 

เนื้อหา (เขียน
เป็นข้อๆ  

ประกอบด้วย
หัวข้อและ

คำอธิบายพอ
สังเขป) 

แนวการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้

เพื่อให้เกิด
สมรรถนะ 

(รายละเอียดด้าน
ท้ายตาราง) 

สื่อและ/หรือ
แหล่งเรยีนรู้ 

วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

วิธีการสะท้อนผล
กลับให้ผู้เรียน 

(ตามหลักการ
ประเมิน ผลสะท้อน

ผลและพัฒนา) 

สมรรถนะ
หลักที่ 3 มี
ความ 

สามารถใน
การจัดการ
เรียนรู ้

สมรรถนะ 2.5 

พัฒนาตนเองให้มี
ความรอบรู้ 
ทันสมัยและทัน
ต่อการ
เปลี่ยนแปลง 
สมรรถนะรองที่ 
3.2  วางแผนและ
จัดการเรียนรู้ที่
สามารถพัฒนา
ผู้เรียนให้มีปัญญา
รู้คิดและมีความ
เป็นนวัตกร 
 

สมรรถนะรองที่ 
3.4 จัดกิจกรรม
และสร้าง
บรรยากาศการ
เรียนรู้ให้ผู้เรียนมี
ความสุขในการ
เรียนโดยตระหนัก
ถึงสุขภาวะของ
ผู้เรียน 

4.  ออกแบบเครื่องมือ
ประเมินการเรียนรู้ที่
สอดคล้องกับความ
แตกต่างของผู้เรียนและ
บริบทเนื้อ กิจกรรมการ
เรียนรู ้ 
5. สามารถ แสดงออก
ถึงการยอมรับความ
แตกต่างของผู้เรียนแต่
ละบุคคล 

และสามารถจัด
กิจกรรมและสร้าง
บรรยากาศการเรียนรู้
ให้ผู้เรียน 

มีความสุข 

 6. สามารถสร้างแรงจูงใจ/แรงบันดาลใจให้
ผู้เรียนนำการเรียนรู้ด้วยตนเองใฝ่เรียนรู้ส่ิงใหม่
อย่างเปิดกวา้ง กระตุ้นดว้ยคำถามและปัญหา
ท้าทายการเรียนรู ้
7. สามารถนำนวัตกรรม มาใช้ในการบริหาร
จัดการชั้นเรียน 

8. สามารถกำกับ ดแูล และแก้ปัญหาในชั้น
เรียน   
9. สามารถสร้างเสริมความมีวินัยเชิงบวกในชั้น
เรียน 

10. สามารถวิเคราะห์สถานการณ์ในชั้นเรียน  
ออกแบบ และนำไปใช้ในการบริหารจัดการชั้น
เรียนที่มีประสิทธิภาพ การผ่านสมรรถนะต้อง
ผ่านทุกตัวบ่งชี้อยู่ในระดับด ี

5.การประเมิน
ตามสภาพจริง
และเทคนิคการ
ประเมินการ
เรียนรู้ในชั้น
เรียน 

6. หลักการ 
แนวคิด ทฤษฎี
การบริหาร
จัดการชั้นเรียน 

7. นวัตกรรมใน
การบริหาร
จัดการชั้นเรียน
ร่วมสมัย 

 

6. การเรียนรู้ที่
บูรณาการภาษา
และเนื้อหาในการ
สอน 

7.การเรียนรู้แนว
จิตตปัญญาศึกษา 
8. การศึกษา
บทเรียน 

9. การสะท้อนผล 

 4. ประเมินจาก
กระบวนการ
ทำงานและ
ผลสำเร็จของ
งานที่แสดงให้
เห็นถึงความ
รับผิดชอบและ
การทำงานเป็น
ทีม 

5. ประเมินจาก
รายงานและ
การนำเสนอ
การศึกษา
สังเกตผู้เรียน
เป็นรายบุคคล 
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วิชา การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
รหัส คำอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 
1042101 วัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริงด้วยวิธีการที่เหมาะสมและสอดคล้องกับลักษณะของสาระสำคัญในเรื่องที่ประเมิน บริบทและความแตกต่ าง

ระหว่างบุคคลของผู้เรียน ผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ สะท้อนผลการประเมินเพื่อพัฒนาการของผู้เรียนและพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้  โดยใช้
หลักการ แนวคิด ทฤษฎีการวัดและประเมินผล การประเมินตามสภาพจริง การออกแบบและสร้างเครื่องมือวัดและประเมินผล  การให้ข้อมูลป้อนกลับที่ส่งเสริมการ
เรียนรู้ของผู้เรียน แนวทางการใช้ผลการวัดและประเมินผลผู้เรียนในปรับปรุงพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน เพื่อให้สามารถวัดและประเมินผลเพื่อพัฒนาผู้เรียนอย่าง
เหมาะสมและสร้างสรรค์ และใช้การสะท้อนคิดไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเองในการเป็นครูที่ดี มีความรอบรู้ และทันสมัยต่อความเปลี่ยนแปลง 

3(2-2-5) 

 

สมรรถนะ
หลัก 

สมรรถนะรอง
และย่อย 

(ถ้ามี) 

คำอธิบายสมรรถนะรอง
หรือย่อย 

ตัวบ่งชี้ของ
สมรรถนะหลักและ

เกณฑ์การผ่าน 

ตัวบ่งชี้ของสมรรถนะรองหรือย่อย
และเกณฑ์การผ่าน 

เนื้อหา (เขียนเป็นข้อๆ  
ประกอบด้วยหัวข้อและ
คำอธิบายพอสังเขป) 

แนวการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้เพื่อให้เกิด

สมรรถนะ 

(รายละเอียดด้านท้าย
ตาราง) 

สื่อและ/หรือ
แหล่งเรยีนรู้ 

วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

วิธีการสะท้อนผล
กลับให้ผู้เรียน 

(ตามหลักการ
ประเมิน ผลสะท้อน

ผลและพัฒนา) 
สมรรถนะ
หลักที่ 1มี
ความรู้และ
ประสบการณ์
วิชาชีพ 

 

 

สมรรถนะ
หลักที่ 2 

สามารถ
ปฏิบัติหน้าที่
ครู 

สมรรถนะรองที่ 
1.4  ใช้ความรู้
การวัดประเมินผล
การเรียนรู้ และ
การวิจยัเพื่อ
แก้ปัญหาและ
พัฒนาผู้เรียน 

สมรรถนะรองที่ 
2.3  ส่งเสริมการ
เรียนรู้ เอาใจใส่ 
และยอมรับความ
แตกต่างของ
ผู้เรียนแต่ละ
บุคคล 

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

 

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

 

 

 

1. วิเคราะห์หลักการ แนวคิด 
ทฤษฎี การวัดผล ประเมินผล 
สะท้อนผล เพื่อพัฒนาผู้เรียนและ
การจัดการเรียนรู้ 
2. สามารถออกแบบ กำหนด
เกณฑ์และสร้างเครื่องมือการวัด
และประเมินผลที่ชัดเจน 
สอดคล้องกับพัฒนาการของ
ผู้เรียน 

3. สามารถวัด และประเมินผล 
ตามสภาพจริงของผู้เรียนทั้งแบบ
กลุ่มและรายบุคคลโดยใช้
เครือ่งมือและวิธีการที่เหมาะสม
และหลากหลาย 

 

1. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ
หลักการวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้ 
2. พฤติกรรมทางการ
ศึกษา 
3. เทคนิคและเครื่องมือ
วัดผลการเรียนรู ้
4. การประเมินผลการ
เรียนรู้ตามสภาพจริงการ
ประเมินภาคปฏิบัต ิ 
และการประเมินผลแบบ
ย่อยและแบบรวม 

 

- ศึกษากรณีตัวอย่าง 
- กำหนดแนวปฏิบัติใน
การวางแผนการจัดการ
เรียนรู้และการปฏิบัติ
หน้าที่ครูอย่างเหมาะสม 

- ค้นคว้าตัวอยา่งการ
ออกแบบการเรียนรู้ที่ดี
และมีประสิทธภิาพ 

- จัดการเรียนแบบใฝ่รู้ 
- ให้สังเกตการจัดการ
เรียนการสอนในชั้นเรียน 

- ออกแบบการจัดการ
เรียนรู ้
- จัดทำแผนการจัดการ
เรียนรู ้

- สื่อบุคคล 

- โรงเรียน 

- ชุมชน 

- สถานการณ์จริง 
- คลิปวิดีโอ 

- หนังสือ ตำรา 
เกี่ยวกบัการวัด
และประเมินผล 

- ความสนใจ
และความ
มุ่งมั่นในการ
ปฏิบัติงาน 

- ผลการ
วิเคราะห์
กรณีศึกษา 
- ตรวจผลงาน 

- สังเกต
พฤติกรรมการ
ทำงาน 

-ตรวจผลงาน 

- สังเกต
พฤติกรรมการ
ทำงานกลุ่ม 

- รายงาน
ความก้าวหนา้
รายบุคคลในแต่ละ
ครั้งที่จัดกิจกรรมด้วย
การพูดคุย  บันทึก
แจ้งผลการประเมิน
ในแต่ละระยะ 

-การสะท้อนผลการ
ร่วมกิจกรรม 

- ให้คำปรึกษา ชีแ้นะ
และให้ข้อมูลเพื่อการ
พัฒนา 
 - ให้เพือ่นช่วยเพื่อน 
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สมรรถนะ
หลัก 

สมรรถนะรอง
และย่อย 

(ถ้ามี) 

คำอธิบายสมรรถนะ
รองหรือย่อย 

ตัวบ่งชี้ของสมรรถนะหลัก
และเกณฑ์การผ่าน 

ตัวบ่งชี้ของสมรรถนะรองหรือ
ย่อยและเกณฑ์การผ่าน 

เนื้อหา (เขียนเป็น
ข้อๆ  ประกอบด้วย
หัวข้อและคำอธิบาย

พอสังเขป) 

แนวการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้เพื่อให้เกิด

สมรรถนะ 
(รายละเอียดด้านท้าย

ตาราง) 

สื่อและ/หรือ
แหล่งเรยีนรู้ 

วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

วิธีการสะท้อนผล
กลับให้ผู้เรียน 

(ตามหลักการ
ประเมิน ผลสะท้อน

ผลและพัฒนา) 
 

 

สมรรถนะรองที่ 
2.5พัฒนาตนเอง
ให้มีความรอบรู้ 
ทันสมัยและทัน
ต่อการ
เปลี่ยนแปลง 

3. สามารถวิเคราะห์
ข้อมูล สรุปผลการ
ประเมิน และให้ข้อมูล
ป้อนกลับเพื่อปรับปรุง
และพัฒนาการเรียนรู้
ของตามศักยภาพของ
ผู้เรียน 

3. ใช้ผลการวัดและ
ประเมินผลผู้เรียนมา
ปรับปรุงและพัฒนาการ
เรียนรู้ที่สอดคล้องกับ
ศักยภาพของผู้เรียน   
การผ่านสมรรถนะต้อง
ผ่านทุกตัวบ่งชี้อยู่ในระดับ
ดี  
 

4. สามารถวิเคราะหข์้อมูล 
สรุปผลการประเมิน และให้
ข้อมูลป้อนกลับที่มีรายละเอยีด
ของข้อบกพรอ่งและการ
ปรับปรุงการเรียนรู้ของผู้เรียน 

5. สามารถใช้ผลการวัดและ
ประเมินผลผู้เรียนมาปรับปรุง
และพัฒนาการเรียนรู้ของ
ผู้เรียนเป็นรายบุคคล   การผ่าน
สมรรถนะต้องผ่านทุกตัวบ่งชี้อยู่
ในระดับดี 

5. การตรวจสอบ
คุณภาพเครื่องมือ 

6. สถิติในการ
วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อ
การวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้ 
7. การตัดสินผลการ
เรียน 

- ฝึกปฏิบัติการสอนใน
ห้องเรียน 

- วิเคราะหก์รณีศึกษา 
- สรุปองค์ความรู้เป็น
แผนผังความคิด 

- แบ่งกลุ่มทำกิจกรรม 

- ค้นคว้าขอ้มูลจาก
วารสาร  ตำราและ
อินเตอร์เน็ต 

 - ประเมินจาก
การรายงาน 

- ประเมินจาก
รายงานและ
ความสามารถ
ในการนำเสนอ
ผลงาน 

- จัดกจิกรรมเสริม 
เช่น เรียนรู้เพิ่มเติม
จากครูต้นแบบ /ครูดี 
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วิชา นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารการศึกษาและการเรียนรู้ 
รหัส คำอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 
1032101 ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการออกแบบการจัดการเรียนรู้ตามธรรมชาติของสาขาวิชาเอกเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีปัญญารู้คิดและมีความเป็ นนวัตกร ที่

สอดคล้องกับบริบทและความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เรียน ผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ โดยการวิเคราะห์หลักการ แนวคิด  ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับ
นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารการศึกษาและการเรียนรู ้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง จรรยาบรรณในการใช้เทคโนโลยีดจิิทัล  เพื่อให้สามารถเลือก และ
ประยุกต์ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารการศึกษาและการจัดการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสมมีประสิทธิภาพ และไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
และใช้การสะท้อนคิดไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเองในการเป็นครูที่ดี มีความรอบรู้ และทันสมัยต่อความเปลี่ยนแปลง 

3(2-2-5) 

 

สมรรถนะ
หลัก 

สมรรถนะรอง
และย่อย 

(ถ้ามี) 

คำอธิบายสมรรถนะรอง
หรือย่อย 

ตัวบ่งชี้ของสมรรถนะหลัก
และเกณฑ์การผ่าน 

ตัวบ่งชี้ของสมรรถนะรอง
หรือย่อยและเกณฑ์การผ่าน 

เนื้อหา (เขียนเป็นข้อๆ  ประกอบด้วย
หัวข้อและคำอธิบายพอสังเขป) 

แนวการจัด
กิจกรรมการ

เรียนรู้เพื่อให้เกิด
สมรรถนะ 

(รายละเอียดด้าน
ท้ายตาราง) 

สื่อและ/หรือ
แหล่งเรยีนรู้ 

วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

วิธีการสะท้อนผล
กลับให้ผู้เรียน 

(ตามหลักการ
ประเมิน ผลสะท้อน

ผลและพัฒนา) 

สมรรถนะ
หลักที่ 1 มี
ความรู้และ
ประสบการณ์
วิชาชีพ 

 

 

 

 

สมรรถนะ
หลักที่ 2
สามารถ
ปฏิบัติหน้าที่
ครู 
 

สมรรถนะรองที่ 
1.3  บูรณาการ
ความรู้ เนื้อหา 
วิชา หลักสูตร 
ศาสตร์การสอน 
และเทคโนโลยี
ดิจิทัลในการ
จัดการเรียนรู ้
สมรรถนะรองที่ 
2.5  พัฒนา
ตนเองให้มีความ
รอบรู้ ทันสมัย
และทันต่อการ
เปลี่ยนแปลง 
 

1. สามารถวิเคราะห์
เนื้อหา จุดประสงค์การ
เรียนรู้ ผู้เรียน
องค์ประกอบอื่นๆ เพื่อ
นำมาออกแบบ พัฒนา 
และประเมิน นวัตกรรม
และเทคโนโลยีเพื่อ
พัฒนากระบวนการ
เรียนรู้และผู้เรียน 

2. สามารถเลือกใช้
นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีที่มีอยู่อยาก
หลาก หลายมาพัฒนา
กระบวนการเรียนรู้และ
ผู้เรียนได้ 

1. สามารถวิเคราะห ์
ออกแบบพัฒนา ประเมิน 
บูรณาการและเลือกใช้
นวัตกรรมและเทคโนโลยี
เพื่อพัฒนาผู้เรียนได้อย่าง
เหมาะสมและมีประสิทธิ 
ภาพอยู่ในเกณฑ์ดี 
2. สามารถประยกุต์ใช้
นวัตกรรมและเทคโนโลยี
เพื่อพัฒนากระบวนการ
เรียนรู้และผู้เรียนอยู่ใน
เกณฑ์ดี 

 

 

 

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

 

 

1. หลักการ ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับ
นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพือ่พัฒนา
กระบวนการเรียนรู้และผู้เรียน (ศึกษา
หลักการ ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับ
นวัตกรรมและเทคโนโลย ีความหมาย 
พัฒนาการของเทคโนโลยี กระบวน 
การ ของเทคโนโลย ีผลกระทบของ
เทคโนโลยี เป็นต้น) 
2. การออกแบบ การพัฒนา การ
ประเมินนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพือ่
พัฒนากระบวนการเรียนรู้และผู้เรียน 
(ศึกษากระบวนการออกแบบ พัฒนา 
และการประเมินอย่างเป็นระบบ เช่น 
ADDIE Model หรือ การนำ Blooms 

‘ Taxonomy) เป็นต้น 

ดำเนินการจัดการ
เรียนการสอนด้วย 

1.การเรียนรู้โดยใช้
โครงงานเป็นฐาน 
(Project – based 

learning) 

2.การเรียนรู้โดยใช้
วิจัยเป็นฐาน 
(Research-based 

learning) 

3.การเรียนรู้โดยใช้
กรณีศึกษาเป็นฐาน 
(Case – based 

learning) 

 

- ห้องเรียนและ
ห้อง ปฏิบัตกิาร
คอมพิวเตอร์ 
- สถานศึกษา 
(โรงเรียน) 
- คลิปวิดีโอ
นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีต่างๆ 

- ครูผู้สอน 

- นักเรียน 

- แหล่งข้อมูลบน
เครือข่าย
อินเทอร์เน็ต เช่น 
งานวิจัย ข่าว 
เป็นต้น 

1. การวัด
ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน
ด้วยการสอบ (มี
การทดสอบ 
Pretest/ 

Posttest)  

2. การประเมิน
โครงการ/ วิจยั
นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีเพื่อ
พัฒนา
กระบวนการ
เรียนรู้และ
ผู้เรียน 

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

สมรรถนะ
รองและย่อย 

(ถ้ามี) 

คำอธิบาย
สมรรถนะรองหรือ

ย่อย 

ตัวบ่งชี้ของ
สมรรถนะหลัก
และเกณฑ์การ

ผ่าน 

ตัวบ่งชี้ของ
สมรรถนะรอง
หรือย่อยและ
เกณฑ์การผ่าน 

เนื้อหา (เขียนเป็นข้อๆ  ประกอบด้วยหัวข้อและคำอธิบายพอสังเขป) 

แนวการจัด
กิจกรรมการ

เรียนรู้เพื่อให้เกิด
สมรรถนะ 

(รายละเอียดด้าน
ท้ายตาราง) 

สื่อและ/

หรือแหล่ง
เรียนรู้ 

วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

วิธีการสะท้อน
ผลกลับให้

ผู้เรียน 

(ตามหลักการ
ประเมิน ผลสะท้อน

ผลและพัฒนา) 

สมรรถนะ
หลักที่ 3  

มีความ 

สามารถใน 

การจัดการ
เรียนรู ้

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

4. สามารถนำ
นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีเพื่อ
พัฒนากระบวนการ
เรียนรู้และผู้เรียน
ไปใช้พร้อมทั้ง
บูรณาการกับวิชา
อื่นๆได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

5. มีจรรยาบรรณที
ดีโดยตระหนัก 
และคำนึงถึง
ผลกระทบ การ
ละเมิดลิขสิทธิ์ และ
สิทธิของผู้อื่นด้าน
นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีเพื่อ
พัฒนากระบวนการ
เรียนรูแ้ละผู้เรียน 

3. สามารถ
ประเมินและ
ปรับปรุง
กระบวนการทาง
นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีเพื่อ
พัฒนาการเรียนรู้
และผู้เรียนอยู่ใน
เกณฑ์ดี 

การผ่าน
สมรรถนะต้อง
ผ่านทุกตัวบ่งชี้
อยู่ในระดับด ี

 

4. สามารถ
อธิบายและใช้
เทคโนโลยีดิจิทัล
เพื่อความมั่นคง
ปลอดภัยอยู่ใน
เกณฑ์ดี 

5. มี
จรรยาบรรณใน
การใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัล และ
ตระหนัก และ
ผลกระทบต่อ
การการละเมิด
ลิขสิทธิ์ และสิทธิ
ของผู้อื่นอยู่ใน
เกณฑ์ดี 

การผ่าน
สมรรถนะต้อง
ผ่านทุกตัวบ่งชี้
อยู่ในระดับด ี

 

3.ทฤษฎีการเรียนเรียนรู้และจิตวิทยาที่เกี่ยวข้อง(ศึกษาทฤษฏีและจิตวิทยาที่
เกี่ยวขอ้งกับการจัดการเรียนรู้ การออกแบบและพัฒนานวัตกรรมและ
เทคโนโลยี เช่น แนวคิดตามกลุ่ม Behaviorism, Cognitivism, 

Constructivism แรงจูงใจ การรู้คิด ลีลาการเรียนรู้ แบบการคิด บุคลิกภาพ 
การกำกับการเรียนรู้ด้วยตนเอง Metacognition เป็นต้น) 
4. วิธีสอนและการจัดการเรียนรู้(ศึกษาวธิีสอน/กระบวนการจัดการเรียนรู้เชิง
รุกแบบ ตา่งๆ เช่น การเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน (Brain - based 

learning) การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem - based learning) 

การเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน (Project – based learning) การเรียนรู้
โดยใช้วิจยัเป็นฐาน (Research-based learning) การเรียนรู้แบบสืบเสาะ 
(Enquiry-based learning) การเรียนรู้แบบร่วมแรงร่วมใจ (Collaborative 

learning) การเรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษาเป็นฐาน (Case – based learning) 
การเรียนรู้สถานการณ์เป็นฐาน (Situation – based learning) การเรียนรู้
เชิงประสบการณ์เป็นฐาน (Experiential –based learning) การเรียนรู้แบบ
ใช้ชุมชนเป็นฐาน (Community – based learning) การเรียนรู้แบบ
สร้างสรรค์เป็นฐาน (Creativity –based learning) การเรียนรู้แบบร่วมมือ 
(Cooperative  learning) การเรียนรู้แบบประสมประสาน (Blended  

learning) 

5. การเลือกและประยกุต์ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการ
สอน  
6. กฎหมายและจรรยาบรรณในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 

7. การพัฒนาโครงงานนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อพัฒนากระบวนการ
เรียนรู้และผู้เรียน 

4.การเรียนรู้แบบ
ใช้ชุมชนเป็นฐาน 
(Community – 

based learning) 

 

 

3. การ
วิเคราะห์การ
นำไปใช้
ประโยชน์กบั
สถานศึกษา
และการ
รับรองจาก
สถานศึกษาถึง
ประสิทธิภาพ
ของนวัตกรรม
และเทคโนโลยี
เพื่อพัฒนา
กระบวนการ
เรียนรู้และ
ผู้เรียน 

- มีการขยายผล
ไปยังสถานศึกษา
อื่นๆพร้อมทั้ง
เอกสารการ
นำไปใช้
ประโยชน์จาก
ผู้บริหาร
สถานศึกษา 
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วิชา การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ 
รหัส คำอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 
1043101 วิจัย แก้ปัญหาเพื่อพัฒนาผู้เรียน สร้างนวัตกรรมเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนที่สอดคล้องกับธรรมชาติของสาขาวิชาเอก บริบทความแตกต่างหลากหลาย

ของผู้เรียน ผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษ โดยการศึกษา วิเคราะห์สภาพปัญหาและความต้องการในการพัฒนาของผู้เรียนในชั้นเรียน ออกแบบ การวิจัยโดย
ประยุกต์ใช้หลักการ แนวคิด ทฤษฎีทางการวิจัย จรรยาบรรณของนักวิจัย การสร้างและหาคุณภาพเครื่องมือวิจัย ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการสร้างนวัตกรรม
ในการวิจัยเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียน นวัตกรรมที่สอดคล้องกับบริบทของชุมชน เพื่อให้สามารถนำผลการวิจัยไปใช้ในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ และพัฒนา
ผู้เรียน และใช้การสะท้อนคิดไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเองในการเป็นครูที่ดี  มีความรอบรู้ และทันสมัยต่อความเปลี่ยนแปลง 

3(2-2-5) 

 

สมรรถนะ
หลัก 

สมรรถนะรอง
และย่อย 

(ถ้ามี) 

คำอธิบายสมรรถนะ
รองหรือย่อย 

ตัวบ่งชี้ของสมรรถนะหลัก
และเกณฑ์การผ่าน 

ตัวบ่งชี้ของสมรรถนะรองหรือย่อยและเกณฑ์การ
ผ่าน 

เนื้อหา (เขียน
เป็นข้อๆ  

ประกอบด้วย
หัวข้อและ

คำอธิบายพอ
สังเขป) 

แนวการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้

เพื่อให้เกิด
สมรรถนะ 

(รายละเอียดด้าน
ท้ายตาราง) 

สื่อและ/หรือ
แหล่งเรยีนรู้ 

วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

วิธีการสะท้อนผล
กลับให้ผู้เรียน 

(ตามหลักการ
ประเมิน ผลสะท้อน

ผลและพัฒนา) 

สมรรถนะ

หลักที่ 1  

มีความรู้และ

ประสบการณ์

วิชาชีพ 

 

 

 

สมรรถนะ

หลักที่ 3 

มีความ 

สามารถใน 

การจัดการ

เรียนรู้ 

สมรรถนะรองที่ 1.4  

ใช้ความรู้การวัด

ประเมินผลการเรียนรู้ 

และการวิจัยเพื่อ

แก้ปัญหาและพัฒนา

ผู้เรียน 

 

สมรรถนะรองที่ 3.5  

วิจัย สร้างนวัตกรรม

และประยุกต์ใช้

เทคโนโลยีดิจิทัล ให้

เกิดประโยชน์ต่อการ

เรียนรู้ของผู้เรียน 

1. อธิบายมโนทัศน์เรื่องการ

วิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้

ของผู้เรียน 

2. ออกแบบนวัตกรรมเพื่อ

พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน 

3. ประยุกต์ใช้เทคโนโลยี

ดิจิทัล ให้เกิดประโยชน์ต่อ

การเรียนรู้ของผู้เรียน 

1. สามารถทำวิจัยเพื่อ

พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน 

2. ใช้กระบวนการวิจัยในการ

สร้างนวัตกรรมเพื่อพัฒนาการ

เรียนรู้และแก้ปัญหาผู้เรียน 

3. ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล

เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของ

ผู้เรียน 

 

การผ่านสมรรถนะต้องผ่านทุก

ตัวบ่งชี้อยู่ในระดับดี 

 

1.1 อธิบาย วิเคราะห์หลักการ แนวคิด ทฤษฎี ในการวิจัย

และออกแบบการวิจัย การสร้างและหาคุณภาพเครื่องมือ

วิจัย และจรรยาบรรณนักวิจัย 

1.2 สามารถรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลการเรียนรู้ของ

ผู้เรียน 

1.3 สามารถ วิเคราะห์ สังเคราะห์แนวคิด นวัตกรรมเพื่อ

พัฒนาการเรียนรู้ 

1.4 สามารถทำวิจัยเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียนราย

กรณี 

1.5 สามารถออกแบบวิจัยและสร้างนวัตกรรมที่บูรณา

การเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียนที่

เหมาะสมกับสาขาวิชาเอก 

1.6 สามารถเขียนรายงานการวิจัย 

1.7 มีจรรยาบรรณของนักวิจัย 

การผ่านสมรรถนะต้องผ่านทุกตัวบ่งชี้อยู่ในระดับดี 

1. หลักการ แนวคิด 

ทฤษฎี ในการวิจัย 

2. ออกแบบการวิจัย  

การสร้างและหา

คุณภาพเครื่องมือ

วิจัย 

3. สถิติ และการ

วิเคราะห์ข้อมูล  

4. จรรยาบรรณ

นักวิจัย 

5. การเขียนรายงาน

การวิจัย 

- การเรียนรู้เชิง

ประสบการณ ์

- การศึกษารายกรณี 

- การสะท้อนผล 

- ฐานข้อมูลวิจัย 

- โรงเรียน 

- หนังสือ ตำรา 

เกี่ยวกับการวิจัย 

- ความสนใจและ

ความมุ่งมั่นในการ

ปฏิบัติงาน 

- ตรวจรายงาน

การวิจัย 

- สังเกตพฤติกรรม

การทำงานกลุ่ม 

- ประเมินจากการ

นำเสนอผลงาน

การวิจัย 

- รายงานความก้าวหน้า

รายบุคคลในแต่ละครั้งที่

จัดกิจกรรมด้วยการพูดคุย  

บันทึกแจ้งผลการประเมิน

ในแต่ละระยะ 

-การสะท้อนผลการร่วม

กิจกรรม 

- ให้คำปรึกษา ชี้แนะและ

ให้ข้อมูลเพื่อการพัฒนา 

 - ให้เพื่อนช่วยเพื่อน 

- จัดกิจกรรม Research 

Conferece 
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วิชา การบริหารการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา 
รหัส คำอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 
1012202 บูรณาการองค์ความรู้ทางการบริหารการศึกษา   ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ในการทำความเข้าใจบริบทการจัด

การศึกษาของโรงเรียนแต่ละระดับการศึกษาและประเภทการศึกษา ออกแบบนวัตกรรมการดำเนินการเกี่ยวกับงานประกันคุณภาพการศึกษาที่สอดคล้องกั บ
สถานศึกษาแต่ละระดับและประเภทการศึกษา ฝึกปฏิบัติดำเนินการจัดกิจกรรมประเมินคุณภาพการศึกษาและการจัดการเรียนรู้   โดยใช้หลักการ แนวคิด ทฤษฎี 
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการคุณภาพการศึกษาและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และใช้การสะท้อนคิดไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเองในการเป็นครูที่ ดี  มีความรอบรู้ 
และทันสมัยต่อความเปลี่ยนแปลง 

3(2-2-5) 

 

สมรรถนะ
หลัก 

สมรรถนะรอง
และย่อย 

(ถ้ามี) 
คำอธิบายสมรรถนะรองหรือย่อย 

ตัวบ่งชี้ของสมรรถนะหลัก
และเกณฑ์การผ่าน 

ตัวบ่งชี้ของสมรรถนะรองหรือย่อย
และเกณฑ์การผ่าน 

เนื้อหา (เขียนเป็น
ข้อๆ  

ประกอบด้วยหัวข้อ
และคำอธิบายพอ

สังเขป) 

แนวการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้เพื่อให้
เกิดสมรรถนะ 

(รายละเอียดด้านท้าย
ตาราง) 

สื่อและ/หรือ
แหล่งเรยีนรู้ 

วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

วิธีการสะท้อนผล
กลับให้ผู้เรียน 

(ตามหลักการ
ประเมิน ผลสะท้อน

ผลและพัฒนา) 
สมรรถน
ะหลักท่ี 
1 มี
ความรู้
และ
ประสบ
การณ์
วิชาชีพ 
 
 
 
 
 
 
 

สมรรถนะรอง
ที ่1.6  
ออกแบบ 
ดำเนินการ
เกี่ยวกับงาน
ประกัน
คุณภาพ
การศึกษา 
 
 
 
 
 

1.สามารถวิเคราะห์หลักการ
การบริหารการศึกษา ระบบ
สารสนเทศเพื่อใช้ในการ
บริหารจดัการคณุภาพของ
สถานศึกษาแตล่ะระดับ
การศึกษาและประเภท
การศึกษา 
2. สามารถออกแบบ
กระบวนการดำเนินการ
เกี่ยวกับงานประกันคณุภาพ
การศึกษาของสถานศึกษาแต่
ละระดับและประเภท
การศึกษา 

1.เลือกใช้ทฤษฎี 
หลักการ และ
กระบวนการบริหาร
ให้สอดคล้องกับ
บริบทของแต่ละ
สถานศึกษาได้อย่างมี
คุณภาพ 

2.สามารถออกแบบ
การดำเนินงานการ
ประกันคณุภาพ 
การศึกษา 
 
 

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

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

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

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

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

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

สมรรถนะรอง
และย่อย 

(ถ้ามี) 

คำอธิบายสมรรถนะรองหรือ
ย่อย 

ตัวบ่งชี้ของสมรรถนะ
หลักและเกณฑ์การ

ผ่าน 

ตัวบ่งชี้ของสมรรถนะรองหรือย่อยและ
เกณฑ์การผ่าน 

เนื้อหา (เขียนเป็น
ข้อๆ  ประกอบด้วย
หัวข้อและคำอธิบาย

พอสังเขป) 

แนวการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้เพื่อให้เกิด

สมรรถนะ 

(รายละเอียดด้านท้าย
ตาราง) 

สื่อและ/หรือ
แหล่งเรยีนรู้ 

วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

วิธีการสะท้อนผล
กลับให้ผู้เรียน 

(ตามหลักการ
ประเมิน ผลสะท้อน

ผลและพัฒนา) 
สมรรถนะ
หลักท่ี 2 
สามารถ
ปฏิบัติหน้าท่ี
คร ู
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สมรรถนะรอง
ที่ 2.5 พัฒนา
ตนเองให้มี
ความรอบรู้ 
ทันสมัยและ
ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.สามารถจัดการ
คุณภาพการจัดกิจกรรม
การเรยีนรู้และพัฒนา
คุณภาพการเรยีนรู้อย่าง
ต่อเนื่อง และทันต่อการ
เปลี่ยนแปลง 
2.สามารถดําเนินการจัด
กิจกรรมประเมิน
คุณภาพการจัดกิจกรรม
การเรยีนรู้ได้  
3.สามารถวิเคราะห์
ข้อมูล สรุปผลการ
ประเมิน และให้ข้อมลู
ป้อนกลับเพื่อปรับปรุง
และพัฒนาคณุภาพของ
สถานศึกษาตามบริบท
ของแต่ละระดับและ
ประเภทการศึกษา 
 

1.เลือกใช้ทฤษฎี 
หลักการ และ
กระบวนการ
บริหารให้
สอดคล้องกับ
บริบทของแต่ละ
สถานศึกษาได้
อย่างมีคุณภาพ 

2.สามารถ
ออกแบบการ
ดำเนินงานการ
ประกันคณุภาพ 
การศึกษา 
 
 
 
 
 
 

1. วิเคราะห์และเลือกใช้ทฤษฎี 
หลักการบริหารการศึกษา ระบบ
สารสนเทศให้เหมาะสมกับ
สถานศึกษา  
2.สามารถวางแผนและออกแบบ
กิจกรรมที่เกีย่วกับการดำเนินการ
ประกันคณุภาพการศึกษาที่
เหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา 
1.สามารถจัดกิจกรรมการประเมิน
คุณภาพการจัดการเรียนรูไ้ด้อย่าง
เหมาะสม 
2.สามารถใช้ผลจากการประกัน
คุณภาพการศึกษามาวเิคราะห์ 
สรุปและสะท้อนคิด เพื่อนำไป
ปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพของ
สถานศึกษา 
 
 

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

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

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

- ให้คำปรึกษา 
ช้ีแนะและให้
ข้อมูลเพื่อการ
พัฒนา 
 - ให้เพื่อนช่วย
เพื่อน 
- จัดกิจกรรมเสริม 
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สมรรถนะหลัก 

สมรรถนะรอง
และย่อย 

(ถ้ามี) 

คำอธิบาย
สมรรถนะรอง

หรือย่อย 

ตัวบ่งชี้ของสมรรถนะหลักและเกณฑ์การ
ผ่าน 

ตัวบ่งชี้ของสมรรถนะรองหรือย่อย
และเกณฑ์การผ่าน 

เนื้อหา 
(เขียนเป็น

ข้อๆ  
ประกอบด้วย
หัวข้อและ
คำอธิบาย
พอสังเขป) 

แนวการจัดกิจกรรมการเรยีนรู้
เพื่อให้เกิดสมรรถนะ 

(รายละเอียดด้านท้ายตาราง) 

สื่อและ/

หรือแหล่ง
เรียนรู้ 

วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

วิธีการสะท้อนผล
กลับให้ผู้เรียน 

(ตามหลักการ
ประเมิน ผลสะท้อน

ผลและพัฒนา) 

สมรรถนะ
หลักท่ี 4
ความสัมพันธ์
กับผู้ปกครอง
และชุมชน 

สมรรถนะรอง
ที่ 4.2  
สร้างเครือข่าย
ความร่วมมือ
กับผู้ปกครอง
และชุมชนเพื่อ
สนับสนุนการ
เรียนรู้ทีม่ี
คุณภาพของ
ผู้เรยีน 

1. สามารถ
ออกแบบการ
บริหาร
จัดการที่เปดิ
โอกาสให้
ผู้ปกครอง 
ชุมชนและผู้
ที่เกี่ยวข้องได้
มีส่วนร่วมใน
การพัฒนา
คุณภาพของ
ผู้เรยีนและ
สถานศึกษา 

1.สามารถปฏิบัตดิำเนินการจัด
กิจกรรมประเมินคณุภาพ
การศึกษาและการจดัการเรียนรู้ได้
อย่างเหมาะสม    
2.ใช้ผลการประกันคณุภาพ
การศึกษามาปรับปรุงและพัฒนา
คุณภาพสถานศึกษาให้สอดคล้อง
กับบริบทของแต่ละระดับและ
ประเภทการศึกษา 
1.สามารถวางแผนและออกแบบ
การบริหารสถานศึกษาบริหาร
แหล่งเรียนรู้และสิ่งแวดล้อมเพื่อ
ส่งเสริมการจัดกิจกรรมทีส่ร้าง
เครือข่ายความร่วมมือกับ
ผู้ปกครองและชุมชนเพื่อสนับสนนุ
การเรยีนรู้ที่มีคณุภาพของผูเ้รียน 
การผ่านสมรรถนะต้องผ่านทุกตัว
บ่งช้ีอยู่ในระดับด ี

1.สามารถจัดกิจกรรมการ
ประเมินคุณภาพการจดัการ
เรียนรูไ้ด้อยา่งเหมาะสม 
2.สามารถใช้ผลจากการ
ประกันคณุภาพการศึกษามา
วิเคราะห์ สรุปและสะท้อน
คิด เพื่อนำไปปรับปรุงและ
พัฒนาคุณภาพของ
สถานศึกษา 
1.ออกแบบการบริหาร
จัดการที่เปดิโอกาสให้
ผู้ปกครอง ชุมชนและผู้ที่
เกี่ยวข้องได้มสี่วนร่วมในการ
พัฒนาคุณภาพของผู้เรียน
และสถานศึกษา 
การผ่านสมรรถนะต้องผ่าน
ทุกตัวบ่งช้ีอยู่ในระดับด ี

5. การ
ประกัน
คุณภาพ
การศึกษา 
 

แนวทางการจัดการเรียนรู ้
ได้แก ่

- การเรียนรู้โดยใช้ปัญหา
เป็นฐาน (Problem - 
based learning) 
- การเรียนรู้แบบร่วมแรง
ร่วมใจ (Collaborative 
learning) 
- การเรียนรู้โดยใช้
กรณีศึกษาเป็นฐาน (Case – 
based learning) 
- การเรียนรู้โดยใช้โรงเรียน
เป็นฐาน (school  based 
learning) 
- การเรียนรู้สถานการณเ์ป็น
ฐาน (Situation – based 
learning) 
-บทบาทสมมต ิ

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

- ให้คำปรึกษา 
ช้ีแนะและให้
ข้อมูลเพื่อการ
พัฒนา 
 - ให้เพื่อนช่วย
เพื่อน 
- จัดกิจกรรม
เสรมิ 
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สมรรถนะรายวิชาชีพครู 

สมรรถนะหลัก สมรรถนะรอง รายวิชา 
สมรรถนะหลักท่ี 2  สามารถปฏิบตัิหน้าที่คร ู
 
 
สมรรถนะหลักท่ี 5  ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของ
วิชาชีพ 

สมรรถนะรองที่ 2.1  มุ่งมั่นพัฒนาผู้เรยีนด้วยจติวิญญาณความเป็นคร ู
สมรรถนะรองที่ 2.2 ประพฤติตนแบบอย่างท่ีดี มีคุณธรรม จริยธรรมและเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง    
สมรรถนะรองที่ 2.5  พัฒนาตนเองให้มีความรอบรู้ ทันสมัยและทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
สมรรถนะรองที่ 5.1  ประพฤติ ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ 

คุณธรรม จรยิธรรม 
จรรยาบรรณ และจิต
วิญญาณความเป็นคร ู

สมรรถนะหลักท่ี 1  มีความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ 
 
สมรรถนะหลักท่ี 2  สามารถปฏิบตัิหน้าที่คร ู
สมรรถนะหลักท่ี 4 มีความสามารถในการสร้าง
ความสัมพันธ์กับผู้ปกครองและชุมชน 

สมรรถนะรองที่ 1.2 ประยุกต์ใช้จติวิทยาพัฒนาการ จิตวิทยาการศกึษาและจิตวิทยาให้คำปรึกษาในการวิเคราะห์และ
พัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ 

สมรรถนะรองที่ 2.5 พัฒนาตนเองให้มีความรอบรู้ ทันสมัยและทันตอ่การเปลีย่นแปลง 
สมรรถนะรองที่ 4.1ร่วมมือกับผู้ปกครองในการพัฒนาและแก้ปญัหาผู้เรยีนให้คุณลักษะที่พึงประสงค ์

จิตวิทยาสำหรับคร ู

สมรรถนะหลักท่ี 1 มีความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ 
สมรรถนะหลักท่ี 3 มีความสามารถในการจัดการเรียนรู ้

สมรรถนะรองที่ 1.3 บูรณาการความรู้ เนื้อหาวิชา หลักสูตร ศาสตรก์ารสอน และเทคโนโลยดีิจิทัลในการจัดการเรยีนรู้ 
สมรรถนะรองที่ 3.1 พัฒนาหลักสตูรการจัดการเรียนรู้ สื่อ การวดัและประเมินผลการเรียนรู้ 

การพัฒนาหลักสูตร 

สมรรถนะหลักท่ี1 มีความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ 
 
สมรรถนะหลักท่ี2 สามารถปฏิบัตหิน้าท่ีคร ู
 
สมรรถนะหลักท่ี 3  มีความสามารถในการจัดการเรยีนรู ้

สมรรถนะรองที่ 1.3  บูรณาการความรู้ เนื้อหาวิชา หลักสูตร ศาสตร์การสอน และเทคโนโลยีดิจิทลัในการจัดการเรยีนรู้ 
สมรรถนะรองที่ 2.3 ส่งเสริมการเรียนรู้ เอาใจใส่ และยอมรับความแตกต่างของผู้เรยีนแต่ละบุคคล 

สมรรถนะรองที่ 2.5  พัฒนาตนเองให้มีความรอบรู้ ทันสมัยและทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
สมรรถนะรองที3่.2  วางแผนและจัดการเรียนรู้ที่สามารถพัฒนาผูเ้รยีนให้มีปัญญารู้คดิและมีความเป็นนวัตกร 
สมรรถนะรองที ่3.4 จัดกิจกรรมและสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ใหผู้เ้รียนมีความสุขในการเรยีนโดยตระหนักถึงสุขภาวะ
ของผู้เรียน 

วิทยาการจัดการเรยีนรู้ 1 
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สมรรถนะหลัก สมรรถนะรอง รายวิชา 
สมรรถนะหลักท่ี1 มีความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ 
 
สมรรถนะหลักท่ี2 สามารถปฏิบัตหิน้าท่ีคร ู
สมรรถนะหลักท่ี 3  มีความสามารถในการจัดการเรยีนรู ้

สมรรถนะรองที่ 1.3  บูรณาการความรู้ เนื้อหาวิชา หลักสูตร ศาสตร์การสอน และเทคโนโลยีดิจิทลัในการจัดการเรยีนรู ้
สมรรถนะรองที่ 2.3 ส่งเสริมการเรียนรู้ เอาใจใส่ และยอมรับความแตกต่างของผู้เรยีนแต่ละบุคคล 
สมรรถนะรองที่ 2.5  พัฒนาตนเองให้มีความรอบรู้ ทันสมัยและทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
สมรรถนะรองที3่.2  วางแผนและจัดการเรียนรู้ที่สามารถพัฒนาผูเ้รยีนให้มีปัญญารู้คดิและมีความเป็นนวัตกร 
สมรรถนะรองที ่3.4 จัดกิจกรรมและสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ใหผู้เ้รียนมีความสุขในการเรยีนโดยตระหนักถึงสุขภาวะ
ของผู้เรียน 

วิทยาการจัดการเรยีนรู้ 2 

สมรรถนะหลักท่ี 1 มีความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ 
สมรรถนะหลักท่ี 2 สามารถปฏิบตัิหน้าที่คร ู

สมรรถนะรองที่ 1.4 ใช้ความรู้การวัดประเมินผลการเรียนรู้ และการวิจัยเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรยีน 
สมรรถนะรองที่ 2.3 ส่งเสริมการเรียนรู้ เอาใจใส่ และยอมรับความแตกต่างของผู้เรยีนแต่ละบุคคล 

สมรรถนะรองที่ 2.5พัฒนาตนเองให้มีความรอบรู้ ทันสมยัและทันต่อการเปลีย่นแปลง 

การวัดและประเมินผลการ
เรียนรู ้

สมรรถนะหลักท่ี 1 มีความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ
สมรรถนะหลักท่ี 2สามารถปฏิบัตหิน้าท่ีคร ู
สมรรถนะหลักท่ี 3 มีความสามารถในการจัดการเรียนรู ้

สมรรถนะรองที่ 1.3  บูรณาการความรู้ เนื้อหาวิชา หลักสูตร ศาสตร์การสอน และเทคโนโลยีดิจิทลัในการจัดการเรยีนรู้ 
สมรรถนะรองที่ 2.5 พัฒนาตนเองให้มีความรอบรู้ ทันสมัยและทันตอ่การเปลีย่นแปลง 
สมรรถนะรองที่ 3.5 วิจัย สร้างนวตักรรม และประยุกต์ใช้เทคโนโลยดีิจิทัล ให้เกิดประโยชน์ต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน 

นวัตกรรมและเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการสื่อสาร
การศึกษาและการเรียนรู ้

สมรรถนะหลักท่ี 1 มีความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ 
สมรรถนะหลักท่ี 3 มีความสามารถในการจัดการเรียนรู ้

สมรรถนะรองที่ 1.4 ใช้ความรู้การวัดประเมินผลการเรียนรู้ และการวิจัยเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรยีน 
สมรรถนะรองที่ 3.5 วิจัย สร้างนวตักรรมและประยุกต์ใช้เทคโนโลยดีิจิทัล ให้เกิดประโยชน์ต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน 

การวิจัยและพัฒนา
นวัตกรรมการเรียนรู ้

สมรรถนะหลักท่ี 1 มีความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ 
สมรรถนะหลักท่ี 2 สามารถปฏิบตัิหน้าที่คร ู
สมรรถนะหลักท่ี 4 ความสัมพันธ์กับผู้ปกครองและชุมชน 

สมรรถนะรองที1่.6 ออกแบบ ดำเนินการเกี่ยวกับงานประกันคุณภาพการศึกษา 
สมรรถนะรองที่ 2.5 พัฒนาตนเองให้มีความรอบรู้ ทันสมัยและทันตอ่การเปลีย่นแปลง 
สมรรถนะรองที่ 4.2  สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับผู้ปกครองและชุมชนเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ที่มคีุณภาพของผู้เรียน 

การบริหารการศึกษาและ
การประกันคณุภาพ
การศึกษา 

สมรรถนะหลักท่ี 1 มีความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ สมรรถนะรองที่ 1.5 สามารถใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและใช้เทคโนโลยดีิจิทัลเพื่อการศึกษา ภาษาและการสื่อสาร 
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วิชา  ครนิุพนธ์ 
รหัส คำอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 
1004491 ประพฤติ ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ มุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนด้วยจิตวิญญาณความเป็นครู  เป็นแบบอย่างท่ีดี มีคุณธรรม จริยธรรม 

และเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง ดำรงตนให้เป็นที่เคารพศรัทธาของผู้เรียนและสมาชิกในชุมชน โดยการวิเคราะห์ สังเคราะห์  องค์ความรู้เกี่ย วกับ
จรรยาบรรณวิชาชีพครู คุณธรรม จริยธรรมสำหรับครู จิตวิญญาณความเป็นครู กฎหมายสำหรับครู สภาพการณ์การพัฒนาวิชาชีพครู  บูรณาการ
การจัดการเรียนรู้ที่เน้นประสบการณ์ กรณีศึกษา การฝึกปฏิบัติ ใช้การสะท้อนคิดเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเองในการเป็นครูที่ดี                   
มีความรอบรู้ ทันสมัย แล ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 

3(2-2-5 

 

สมรรถนะ
หลัก 

สมรรถนะรอง
และย่อย 

(ถ้ามี) 

คำอธิบายสมรรถนะ
รองหรือย่อย 

ตัวบ่งชี้ของ
สมรรถนะ
หลักและ
เกณฑ์การ

ผ่าน 

ตัวบ่งชี้ของสมรรถนะรอง
หรือย่อยและเกณฑ์การผ่าน 

เนื้อหา (เขียนเป็น
ข้อๆ  ประกอบด้วย

หัวข้อและ
คำอธิบายพอ

สังเขป) 

แนวการจัดกิจกรรมการเรยีนรู้
เพื่อให้เกิดสมรรถนะ 

(รายละเอียดด้านท้ายตาราง) 
สื่อและ/หรือแหลง่เรียนรู ้

วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

วิธีการสะท้อนผล
กลับให้ผู้เรียน 

(ตามหลักการ
ประเมิน ผลสะท้อน

ผลและพัฒนา) 
ปฏิบัติ
หน้าที่คร ู

 

พัฒนาตนเอง
ให้มีความรอบ
รู้ ทันสมัยและ
ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลง 
 

๑. การเข้าใจเส้นทาง
ความก้าวหนา้ใน
วิชาชีพและปฏบิัติตน
สู่ความก้าวหน้าได้
ด้วยการเข้าร่วม
กิจกรรมที่ส่งเสริมให้
มีความรอบรู้และทัน
ต่อการเปลี่ยนแปลง 
รวมทั้งสามารถที่จะ
นำเสนอแนวทางที่
เหมาะสมกับการ
พัฒนาครูในภาพรวม
ได้ 

๑. ปฏิบัติ
ตนตาม
หน้าที่ครูได้
อย่างถูกตอ้ง
และ
เหมาะสม 

เกณฑ์การ
ผ่านร้อยละ 
80 

 

๑.วิเคราะห์ผลการ
ปฏิบัติงานของตนเอง 
พร้อมเสนอแนวทางการ
พัฒนาตนเอง(ID Plan) 

ด้านการกา้วทันการ
เปลี่ยนแปลง  
๒. สรุปผลการเปลี่ยนแปลง
ที่เกิดขึ้นจากการเข้าร่วม
กิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อ
เติมเติมสมรรถนะ ด้านการ
ก้าวทันการเปลี่ยนแปลง  
เกณฑ์การผ่านร้อยละ 80 

๑. การวิเคราะห์
ผลการปฏิบัติตน
ในการทำหน้าที่ครู  
๒. แนวทางการ
พัฒนาตนเอง (ID 

Plan)  

๓. ผลการพัฒนา
ตนเองเพื่อเข้าสู่
เส้นทางสาย
วิชาชีพครู  

๑. การเรียนรู้โดยใชว้ิจัยเป็นฐาน 
(Research-based learning) 

๒. การเรียนรู้โดยใชก้รณีศึกษา
เป็นฐาน (Case – based 

learning) 

๓. การเรียนรู้สถานการณ์เป็น
ฐาน (Situation – based 

learning) 

๔. การเรียนรู้เชิงประสบการณ์
เป็นฐาน (Experiential –based 

learning) 

๕. การเรียนรู้แบบรว่มมือ 
(Cooperative  learning)  

คู่มือID Plan ประกอบด้วย  
๑.กระบวนการ พัฒนาตนเอง  
 ๑.๑ การวิเคราะห์ตนเองในการ
ทำหน้าที่ครู  
 ๑.๒ แนวทางการพัฒนาตนเอง 
(ID Plan)  

 ๑.๓ ผลการพัฒนาตนเองเพื่อเข้า
สู่เส้นทางสายวิชาชีพครู  
๒. เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวม
ข้อมูล 

     ๒.๑. ครู/อาจารย์ผู้สอน : 
แบบประเมินสมรรถนะ แบบ
ประเมินพฤติกรรม 

   ๒.๒ นักศึกษา : แบบประเมิน
ตนเอง แบบสัมภาษณ์ แบบสังเกต 
และ E-Portfolio 

๑. การตรวจ
ผลงาน  
๒. การสัมภาษณ ์

๓. การประเมินผล
การสะท้อนการ
เรียนรู้ (AAR) จาก
การอภปิรายกลุ่ม  
๔.การนำเสนอ E-

Portfolio  

 

สะท้อนกลับ (AAR) 
: เป็นรายบุคคล 

และแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ร่วมกันใน
รูปแบบชุมชนแห่ง
การเรียนรู้ (PLC) 

พัฒนา : Creative 

Discussion 

(แนวทางปฏบิัติ
และพัฒนาตนเอง) 
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สมรรถนะหลัก 

สมรรถนะรอง
และย่อย 

(ถ้ามี) 

คำอธิบายสมรรถนะรอง
หรือย่อย 

ตัวบ่งชี้ของ
สมรรถนะ
หลักและ
เกณฑ์การ

ผ่าน 

ตัวบ่งชี้ของสมรรถนะรอง
หรือย่อยและเกณฑ์การผ่าน 

เนื้อหา (เขียนเป็น
ข้อๆ  ประกอบด้วย

หัวข้อและ
คำอธิบายพอ

สังเขป) 

แนวการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้เพื่อให้เกิดสมรรถนะ 

(รายละเอียดด้านท้ายตาราง) 

สื่อและ/หรือแหลง่
เรียนรู้ 

วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

วิธีการสะท้อนผล
กลับให้ผู้เรียน 

(ตามหลักการ
ประเมิน ผลสะท้อน

ผลและพัฒนา) 
ปฏิบัติตนตาม
จรรยาบรรณของ
วิชาชีพ 

ประพฤติ
ปฏิบัติตนตาม
จรรยาบรรณ
ของวิชาชีพ 

๑. มีความรู้ความเขา้ใจ
เกี่ยวกบัจรรยาบรรณ
วิชาชีพ มีความรักและ
ศรัทธาในวิชาชีพ การ
ปรารถนาดีต่อศิษยอ์ย่าง
เสมอภาค และการมีจิต
สาธารณะนำไปสู่การพัฒนา
ตนเองให้มีคุณลักษณะ
ดังกล่าว  

 

๑. ประพฤติ
ปฏิบัติตน
ตาม
จรรยาบรรณ
วิชาชีพคร ู
๒. แสดง 
พฤติกรรมที่
สะท้อนถึง
การมีจิต
วิญญาณ
ความเป็นครู 
เกณฑ์การ
ผ่านร้อยละ 
80 

 

๑. วิเคราะห์ผลการปฏิบัติ
ตนของตนเองในการทำ
หน้าที่ครู พร้อมเสนอแนว
ทางการพัฒนาตนเอ ง(ID 

Plan) ด้านจรรยาบรรณ
วิชาชีพ  
๒.* สรุปผลการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจาก
การเข้าร่วมกิจกรรมเสริม
หลักสูตรเพื่อเติมเติม
สมรรถนะ ด้าน
จรรยาบรรณวิชาชีพ  
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ตารางความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถโดยรวม สมรรถนะหลกัและรายวิชาของแต่ละชัน้ปี 
กลุ่มปฏิบัติการสอนในสถานศกึษา 

 

ชั้นปีที่ 1 ชั้นปีที่ 2 ชั้นปีที่ 3 ชั้นปีที่ 4 

ความสามารถโดยรวมของนักศึกษา ความสามารถโดยรวมของนักศึกษา ความสามารถโดยรวมของนักศึกษา ความสามารถโดยรวมของนักศึกษา 
รอบรู้งานในบทบาทหน้าท่ีคร ู ปฏิบัติงานผู้ช่วยคร ู มีความสามารถในปฏิบัติการสอน มีความพร้อมเป็นครมูืออาชีพ 

 
 

ชั้นปีที่ 1 ชั้นปีที่ 2 ชั้นปีที่ 3 ชั้นปีที่ 4 
สมรรถนะหลัก สมรรถนะรอง สมรรถนะหลัก สมรรถนะรอง สมรรถนะหลัก สมรรถนะรอง สมรรถนะหลัก สมรรถนะรอง 

สมรรถนะหลักที่ 2
สามารถปฏบิัติหน้าที่คร ู
 

 

 

สมรรถนะรองที่ 2.1 

มุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนด้วย
จิตวิญญาณความเป็นครู 
สมรรถนะรองที่ 2.5. 

พัฒนาตนเองให้มีความ
รอบรู ้ทันสมัยและทัน
ต่อการเปลี่ยนแปลง 

สมรรถนะหลักที่ 2
สามารถปฏบิัติหน้าที่คร ู
 

 

สมรรถนะรองที่ 2.1 

มุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนด้วย
จิตวิญญาณความเป็นครู 
สมรรถนะรองที่ 2.2. 

ประพฤติตนเป็น
แบบอยา่งที่ดีมีคุณธรรม
และจริยธรรม และเป็น
พลเมืองที่เข้มแข็ง 
สมรรถนะรองที่ 2.5. 

พัฒนาตนเองให้มีความ
รอบรู ้ทันสมัยและทัน
ต่อการเปลี่ยนแปลง 

สมรรถนะหลักที่ 2
สามารถปฏบิัติ
หน้าที่คร ู
 

 

สมรรถนะรองที่ 2.1 มุ่งมั่นพัฒนา
ผู้เรียนด้วยจิตวญิญาณความเป็นคร ู
สมรรถนะรองที่ 2.2. ประพฤติตน
เป็นแบบอยา่งที่ดีมีคุณธรรมและ
จริยธรรม และเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง 
สมรรถนะรองที่ 2.3. ส่งเสริมการ
เรียนรู ้เอาใจใส ่และยอมรับความ
แตกต่างของผู้เรียนแต่ละบุคคล 

สมรรถนะรองที่ 2.4. สร้างแรง
บันดาลใจ และพัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้
ใฝ่เรียนรู้และสร้างนวัตกรรม 

สมรรถนะรองที่ 2.5. พัฒนาตนเอง
ให้มีความรอบรู้ ทันสมยัและทันต่อ
การเปลี่ยนแปลง 

สมรรถนะหลักที่ 
2สามารถปฏิบัติ
หน้าที่ครู 
 

 

สมรรถนะรองที่ 2.1 มุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียน
ด้วยจิตวิญญาณความเป็นคร ู
สมรรถนะรองที่ 2.2. ประพฤติตนเป็น
แบบอยา่งที่ดีมีคุณธรรมและจริยธรรม 

และเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง 
สมรรถนะรองที่ 2.3. ส่งเสริมการเรียนรู้ 
เอาใจใส ่และยอมรับความแตกต่างของ
ผู้เรียนแต่ละบุคคล 

สมรรถนะรองที่ 2.4. สร้างแรงบันดาลใจ 

และพัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้ใฝ่เรียนรู้และ
สร้างนวัตกรรม 

สมรรถนะรองที่ 2.5. พัฒนาตนเองให้มี
ความรอบรู้ ทันสมัยและทันต่อการ
เปลี่ยนแปลง 
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ชั้นปีที่ 1 ชั้นปีที่ 2 ชั้นปีที่ 3 ชั้นปีที่ 4 
สมรรถนะหลัก สมรรถนะรอง สมรรถนะหลัก สมรรถนะรอง สมรรถนะหลัก สมรรถนะรอง สมรรถนะหลัก สมรรถนะรอง 

สมรรถนะหลักที่ 3  มี
ความสามารถในการ
จัดการเรียนรู ้
 

สมรรถนะรองที่ 3.1 

พัฒนาหลักสูตร การ
จัดการเรียนรู้ การวัด
และประเมินผลการ
เรียนรู ้
สมรรถนะรองที่ 3.3 

ดูแล ช่วยเหลอืและ
พัฒนาผู้เรียนเป็น
รายบุคคล สามารถ
รายงานผลการพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนได้อย่าง
เป็นระบบ 

สมรรถนะรองที่ 3.5  
วิจัย สร้างนวัตกรรม 

และประยกุต์ใช้
เทคโนโลยีดิจิทัล ให้เกิด
ประโยชน์ต่อการเรียนรู้
ของผู้เรียน 

สมรรถนะรองที่ 3.6 
ปฏิบัติงานร่วมกบัผู้อื่น
อย่างสร้างสรรค์และมี
ส่วนร่วมในกิจกรรมการ
พัฒนาวิชาชพี 

 

 

 

สมรรถนะหลักที่ 3  มี
ความสามารถในการ
จัดการเรียนรู ้
 

สมรรถนะรองที่ 3.1 

พัฒนาหลักสูตร การ
จัดการเรียนรู้ การวัดและ
ประเมินผล   การเรียนรู้ 
สมรรถนะรองที่ 3.4 จัด
กิจกรรมและสร้าง
บรรยากาศการเรียนรู้ให้
ผู้เรียนมีความสุขในการ
เรียนโดยตระหนักถึงสุข
ภาวะของผู้เรียน 

สมรรถนะรองที่ 3.6 

ปฏิบัติงานร่วมกบัผู้อื่น
อย่างสร้างสรรค์และมีส่วน
ร่วมในกิจกรรมการพัฒนา
วิชาชีพ 

 

สมรรถนะหลักที่ 3  

มีความสามารถใน
การจัดการเรียนรู้ 
 

 

สมรรถนะรองที่ 3.1 พัฒนาหลักสูตร 
การจัดการเรียนรู้ การวัดและ
ประเมินผล  การเรียนรู ้
สมรรถนะรองที่ 3.2 วางแผนและ
จัดการเรียนรู้ที่สามารถพัฒนาผู้เรียน
ให้มีปัญญารู้คิด และมีความเป็น
นวัตกร 
สมรรถนะรองที่ 3.3 ดูแล ช่วยเหลอื
และพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคล 
สามารถรายงานผลการพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนได้อย่างเป็นระบบ 

สมรรถนะรองที่ 3.4 จัดกิจกรรมและ
สร้างบรรยากาศการเรียนรู้ให้ผู้เรียน
มีความสุขในการเรียนโดยตระหนัก
ถึงสุขภาวะของผู้เรียน 

สมรรถนะรองที่ 3.5 วิจัย สร้าง
นวัตกรรม และประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัล ให้เกิดประโยชน์ต่อการเรียนรู้
ของผู้เรียน 

สมรรถนะรองที่ 3.6 ปฏิบัติงาน
ร่วมกับผู้อื่นอย่างสร้างสรรค์และมี
ส่วนร่วมในกิจกรรมการพัฒนา
วิชาชีพ 

 

 

สมรรถนะหลักที่ 3  

มีความสามารถใน
การจัดการเรียนรู้ 
 

สมรรถนะรองที่ 3.1 พัฒนา
หลักสูตร การจัดการเรียนรู้ การวัด
และประเมินผล   การเรียนรู ้
สมรรถนะรองที่ 3.2 วางแผนและ
จัดการเรียนรู้ที่สามารถพัฒนา
ผู้เรียนให้มีปัญญารู้คิด และมีความ
เป็นนวัตกร 

สมรรถนะรองที่ 3.3 ดูแล 
ช่วยเหลือและพัฒนาผู้เรียนเป็น
รายบุคคล สามารถรายงานผลการ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียนได้อยา่งเป็น
ระบบ 

สมรรถนะรองที่ 3.4 จัดกิจกรรม
และสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ให้
ผู้เรียนมีความสุขในการเรียนโดย
ตระหนักถึงสุขภาวะของผู้เรียน 

สมรรถนะรองที่ 3.5 วิจัย สร้าง
นวัตกรรม และประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีดิจิทัล ให้เกิดประโยชน์
ต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน 

สมรรถนะรองที่ 3.6 ปฏิบัติงาน
ร่วมกับผู้อื่นอย่างสร้างสรรค์และมี
ส่วนร่วมในกิจกรรมการพัฒนา
วิชาชีพ 
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ชั้นปีที่ 1 ชั้นปีที่ 2 ชั้นปีที่ 3 ชั้นปีที่ 4 
สมรรถนะหลัก สมรรถนะรอง สมรรถนะหลัก สมรรถนะรอง สมรรถนะหลัก สมรรถนะรอง สมรรถนะหลัก สมรรถนะรอง 

สมรรถนะหลักที่ 4  มี
ความสามารถในการ
สร้างความสัมพันธ์กบั
ผู้ปกครองและชุมชน 

สมรรถนะรองที่ 4.1 

ร่วมมือกับผู้ปกครองใน
การพัฒนาและแก้ปญัหา
ผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่
พึงประสงค์ 

สมรรถนะรองที่ 4.3 

ศึกษา เข้าถึงบริบท
ชุมชน และสามารถอยู่
ร่วมกันบนพื้นฐานความ
แตกต่างทางวัฒนธรรม 

สมรรถนะหลักที่ 4  มี
ความสามารถในการ
สร้างความสัมพันธ์กบั
ผู้ปกครองและชุมชน 

สมรรถนะรองที่ 4.1 

ร่วมมือกับผู้ปกครองใน
การพัฒนาและแก้ปญัหา
ผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่
พึงประสงค์ 

สมรรถนะรองที่ 4.3 

ศึกษา เข้าถึงบริบทชุมชน 

และสามารถอยู่ร่วมกันบน
พื้นฐานความแตกต่างทาง
วัฒนธรรม 

สมรรถนะรองที่ 4.4 

ส่งเสริม อนุรักษ์วัฒนธรรม 

และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

สมรรถนะหลักที่ 4  

มีความสามารถใน
การสร้าง
ความสัมพันธก์ับ
ผู้ปกครองและ
ชุมชน 

สมรรถนะรองที่ 4.2 สร้างเครือข่าย
ความร่วมมือกับผู้ปกครองและชุมชน 

เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ
ของผู้เรียน 

สมรรถนะรองที่ 4.3 ศึกษา เข้าถึง
บริบทชุมชน และสามารถอยู่ร่วมกัน
บนพื้นฐานความแตกต่างทาง
วัฒนธรรม 

สมรรถนะรองที่ 4.4 ส่งเสริม 

อนุรักษ์วัฒนธรรม และภูมปิัญญา
ท้องถิ่น 

สมรรถนะหลักที่ 4  

มีความสามารถใน
การสร้าง
ความสัมพันธก์ับ
ผู้ปกครองและ
ชุมชน 

สมรรถนะรองที่ 4.2 สร้าง
เครือข่ายความร่วมมอืกับ
ผู้ปกครองและชุมชน เพื่อ
สนับสนุนการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ
ของผู้เรียน 

สมรรถนะรองที่ 4.3 ศึกษา เข้าถึง
บริบทชุมชน และสามารถอยู่
ร่วมกันบนพื้นฐานความแตกตา่ง
ทางวัฒนธรรม 

สมรรถนะรองที่ 4.4 ส่งเสริม 

อนุรักษ์วัฒนธรรม และภูมปิัญญา
ท้องถิ่น 

สมรรถนะหลักที่ 5 
ปฏิบัติตนตาม
จรรยาบรรณของวิชาชพี 

สมรรถนะรองที่ 5.1. 

ประพฤติ ปฏิบัติตนตาม
จรรยาบรรณของวิชาชพี 

สมรรถนะหลักที่ 5 
ปฏิบัติตนตาม
จรรยาบรรณของวิชาชพี 

สมรรถนะรองที่ 5.1.

ประพฤติ ปฏิบัติตนตาม
จรรยาบรรณของวิชาชพี 

สมรรถนะหลักที่ 5 
ปฏิบัติตนตาม
จรรยาบรรณของ
วิชาชีพ 

สมรรถนะรองที่ 5.1.ประพฤติ 
ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของ
วิชาชีพ 

สมรรถนะหลักที่ 5 
ปฏิบัติตนตาม
จรรยาบรรณของ
วิชาชีพ 

สมรรถนะรองที่ 5.1.ประพฤติ 
ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของ
วิชาชีพ 

 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์  (4 ปี)                       หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562                  หน้า  120 

รายวิชา ภาคเรียนที่ รายวิชา ภาคเรียนที่ รายวิชา ภาคเรียนที่ รายวิชา ภาคเรียนที่ 
เทอมที่ 1 เทอมที่ 2 เทอมที่ 1 เทอมที่ 2 เทอมที่ 1 เทอมที่ 2 เทอมที่ 1 เทอมที่ 2 

รายวิชา ปฏิบัติการสอนใน
สถานศึกษา 1  
จัดเทอมที่ 1 หรือ เทอมที่ 2 
ตามความเหมาะสมของ
มหาวิทยาลัย 

รายวิชา ปฏิบัติการสอนใน
สถานศึกษา 2  
จัดเทอมที่ 1 หรือ เทอมที่ 2 
ตามความเหมาะสมของ
มหาวิทยาลัย 

รายวิชา ปฏิบัติการสอนใน
สถานศึกษา 3  
จัดเทอมที่ 1 หรือ เทอมที่ 2 
ตามความเหมาะสมของ
มหาวิทยาลัย 

รายวิชา ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 4 

สมรรถหลักและสมรรถรอง  
2.สามารถปฏิบัติหนา้ที่ครู 
  2.1 มุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนด้วยจิตวิญญาณความเป็นครู 
  2.2. ประพฤติตนเป็นแบบอยา่งที่ดีมีคุณธรรมและจริยธรรม และเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง 
  2.3. ส่งเสริมการเรียนรู้ เอาใจใส ่และยอมรับความแตกต่างของผู้เรียนแต่ละบคุคล 

  2.4. สร้างแรงบันดาลใจ และพัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้ใฝ่เรียนรู้และสร้างนวัตกรรม 

2.5. พัฒนาตนเองให้มีความรอบรู้ ทันสมัยและทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
3. สามารถปฏบิัติงานในหน้าที่ครู 
  3.1 พัฒนาหลกัสูตร การจัดการเรียนรู ้การวัดและประเมินผล  การเรียนรู ้
  3.2 วางแผนและจัดการเรียนรู้ที่สามารถพัฒนาผู้เรียนให้มีปัญญารู้คิด และมีความเป็นนวัตกรรม 

   3.3 ดูแล ชว่ยเหลอืและพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคล สามารถรายงานผลการพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนได้อย่างเป็นระบบ 

  3.4 จัดกิจกรรมและสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีความสุขในการเรียนโดยตระหนักถึง
สุขภาวะของผู้เรียน 

   3.5 วจิัย สร้างนวัตกรรม และประยกุต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ให้เกิดประโยชน์ตอ่การเรียนรู้ของ
ผู้เรียน 

   3.6 ปฏิบัติงานร่วมกบัผู้อื่นอย่างสร้างสรรค์และมีส่วนร่วมในกิจกรรมการพัฒนาวิชาชพี 

4. มีความสามารถในการความสัมพันธ์กบัผู้ปกครองและชุมชน 

  4.2 สร้างเครือข่ายความรว่มมือกบัผู้ปกครองและชุมชน เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ที่มีคุณภาพของ
ผู้เรียน 

  4.3 ศึกษา เข้าถึงบริบทชุมชน และสามารถอยู่ร่วมกันบนพื้นฐานความแตกต่างทางวัฒนธรรม 

  4.4 ส่งเสริม อนุรักษ์วัฒนธรรม และภมูิปัญญาท้องถิ่น 

5. ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชพี 

5.1. ประพฤติ ปฏบิัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ 

รายวิชา ครุนิพนธ ์

 

สมรรถหลักและสมรรถรอง 
2. สามารถปฏบิัติหน้าที่คร ู
  2.1. ปฏิบัติตนเป็นแบบอยา่งที่ดีมี
คุณธรรมและจริยธรรม และเป็น
พลเมืองที่เข้มแข็ง 
  2.2. ประพฤติตนเป็นแบบอยา่งที่ดีมี
คุณธรรมและจริยธรรม และเป็น
พลเมืองที่เข้มแข็ง 
  2.5. พัฒนาตนเองให้มีความรอบรู ้
ทันสมัยและทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
 

5. ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของ
วิชาชีพ 

    5.1.ประพฤติ ปฏิบัติตนตาม
จรรยาบรรณของวิชาชพี 
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วิชา  ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 (Internship 1) 
รหัส คำอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 
1001801
  

สรุปคุณลักษณะของตนเองและครูที่แสดงออกถึงความรักและศรัทธาในวิชาชีพครู ระบุจรรยาบรรณต่อตนเองและต่อวิชาชีพ รอบรู้บทหน้าที่
ครูผู้สอนและครูประจำชั้นในสถานศึกษา  เข้าใจบริบทชุมชน  ร่วมมือกับผู้ปกครองในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อใช้ในการพัฒนา ดูแล ช่วยเหลือผู้เรียนให้
มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ รวมทั้งรายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนได้อย่างเป็นระบบในรูปแบบของการศึกษารายกร ณี (Case Study) โดยการ
ประยุกต์ใช้ความรู้ทางจิตวิทยา เทคโนโลยีดิจิทัล  การพัฒนาหลักสูตรเพื่อพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ   สรุปแนวทางและลักษณะกิจกรรมการพั ฒนา
วิชาชีพของครูทั ้งในและนอกสถานศึกษา ผ่านกระบวนการสังเกตและวิเคราะห์การปฏิบัติหน้าที่ครู ถอดบทเรียนจากประสบ การณ์การเรียนรู้ใน
สถานศึกษา  สังเคราะห์องค์ความรู้และนำผลจากการเรียนรู้ในสถานศึกษาไปประเมินสะท้อนกลับ (AAR) เป็นรายบุคคลและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ใน
รูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC)  เพื่อนำไปใช้ในการพัฒนาตนเองให้มีความรอบรู้ ทันสมัยและทันต่อการเปลี่ยนแปลง 

2(90) 

 

สมรรถนะ
หลัก 

 

สมรรถนะรอง
และย่อย (ถ้า

มี) 
 

คำอธิบาย 

สมรรถนะรองหรือ
ย่อย 

 

ตัวบ่งชี้ของ
สมรรถนะหลัก
และเกณฑ์การ

ผ่าน 

ตัวบ่งชี้ของสมรรถนะรองหรือ
ย่อยและเกณฑ์การผ่าน 

เนื้อหา 

(เขียนเป็นข้อ ๆ  ประกอบดว้ย
หัวข้อและคำอธิบายพอสังเขป) 

กระบวนการจัดการเรียนรู้
เพื่อให้เกิดสมรรถนะ 

(รายละเอียดด้านท้ายตาราง)** 

สื่อและ/หรือ
แหล่งเรยีนรู้ 

 

วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

 

วิธีการสะท้อนผล
กลับให้ผู้เรียน 

(ตามหลักการประเมินผล 
สะท้อนผลและพัฒนา) 

สมรรถนะ
หลักที่ 2  
สามารถ
ปฏิบัติ
หน้าที่คร ู
 

สมรรถนะ 

รองที่ 2.1 

มุ่งมั่นพัฒนา
ผู้เรียนด้วยจิต
วิญญาณความ
เป็นครู 
 

1. มีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกบัจิตวิญญาณ
ความเป็นครู 
โดยเฉพาะความรัก
และศรัทธาในวิชาชีพ 
การปรารถนาดีต่อ
ศิษย์อยา่งเสมอภาค 
และการมีจิตสาธารณะ 

นำไปสู่การพัฒนา
ตนเองให้มีคุณลักษณะ
ดังกล่าว   

1. แสดง
พฤติกรรมที่
สะท้อนถึงการมี
จิตวิญญาณ
ความเป็นครู  
เกณฑ์การผ่าน
ร้อยละ 80 

 

1. วิเคราะห์และสรุปคุณลักษณะ
ของครูที่แสดงออกถึงความรัก
และศรัทธาในวิชาชีพครูได้    
2. วิเคราะห์ตนเองถึงความรัก
และศรัทธาที่มีต่อวิชาชีพครู ใน
ประเด็นดังต่อไปนี้ คือ  
- ความใฝ่ฝันอยากเป็นครู 
- ความสนใจเรื่องราวเกี่ยวกับครู 
- การเคารพบูชาครู 
- ความภาคภูมิใจในอาชีพคร ู
- ทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพคร ู

1. ความรักและศรัทธาในวิชาชพี
ครู  
2. จรรยาบรรณและวินยัครู  
3.บทบาทหน้าที่ครูผู้สอนและครู
ประจำชั้น 

4.รายงานผลการพัฒนาผู้เรียนใน
รูปแบบการศึกษารายกรณี 
(Case Study)  

 

1. การเรียนรู้โดยใช้ปัญหา
เป็นฐาน (Problem - 

based learning) 

2. การเรียนรู้โดยใช้
กรณีศึกษาเป็นฐาน (Case – 

based learning) 

3. การเรียนรู้สถานการณ์
เป็นฐาน (Situation – 

based learning) 

 

คู่มือ "ปฏิบัตกิาร
สอนใน
สถานศึกษา 1" มี
องค์ประกอบ ดังนี ้
 1. บทนำ 
บทบาทหน้าทีข่อง
ผู้บริหาร/ครู/
อาจารย์ผู้สอน/
นักศึกษา 
 

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

Portfolio 

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

 

สมรรถนะรอง
และย่อย            
(ถ้ามี) 

 

คำอธิบาย 

สมรรถนะรองหรือ
ย่อย 

 

ตัวบ่งชี้ของ
สมรรถนะหลัก
และเกณฑ์การ

ผ่าน 

ตัวบ่งชี้ของสมรรถนะรองหรือ
ย่อยและเกณฑ์การผ่าน 

เนื้อหา 

(เขียนเป็นข้อ ๆ  
ประกอบด้วยหัวข้อและ
คำอธิบายพอสังเขป) 

กระบวนการจัดการเรียนรู้
เพื่อให้เกิดสมรรถนะ 

(รายละเอียดด้านท้ายตาราง)** 

สื่อและ/หรือแหลง่
เรียนรู้ 

 

วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

 

วิธีการสะท้อนผล
กลับให้ผู้เรียน 

(ตามหลักการประเมินผล 
สะท้อนผลและพัฒนา) 

 สมรรถนะ รอง
ที่ 2.5  พัฒนา
ตนเองให้มี
ความรอบรู้ 
ทันสมัยและ
ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลง 
 

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

 1. สืบค้นและสรุปแนวทางการ
พัฒนาตนในเส้นทางวิชาชีพครู
ด้วยการรวบรวมขอ้มูลจาก
บุคลากรทางการศึกษาและ
เอกสารที่เกี่ยวข้อง พร้อม
นำเสนอด้วยรูปแบบที่ทันสมัย 

เกณฑ์การผ่านร้อยละ 80 

5.การออกแบบและสร้าง
หลักสูตรรายวิชาในชั้นเรียน 

6.แนวทางการพัฒนาตนใน
เส้นทางวิชาชีพครู 
7. กิจกรรมการพัฒนา
วิชาชีพของครูทั้งในและนอก
สถานศึกษา 
8. แนวทางในการทำงาน
และแก้ปัญหาร่วมกัน
ระหว่างบุคลากรใน
สถานศึกษา  
9. ปฏิสัมพันธ์ระหวา่งครูกับ
บุคคลที่เกี่ยวข้อง ครูกับ
ชุมชน โรงเรียนกับชุมชน 

 

4. การเรียนรู้เชิง
ประสบการณ์เป็นฐาน 
(Experiential –based 

learning) 

5. การเรียนรู้แบบใช้ชุมชน
เป็นฐาน (Community – 

based learning) 

6. การเรียนรู้แบบร่วมมอื 
(Cooperative  learning)  

7. การเรียนรู้แบบร่วมแรง
ร่วมใจ (Collaborative 

Learning)  

 

2 . กิจกรรม ศึกษา 
สังเกต ปฏิบัติงานและ
บันทึกผลงานใน
สถานศึกษา ประเด็น
ดังต่อไปนี้   
  2.1 ความรักและ
ศรัทธาในวิชาชีพคร ู
 2.2 จรรยาบรรณ
วิชาชีพและวินยัครู 
 2.3 บทบาทหนา้ที่ของ
ครูผู้สอนและครูประจำ
ชั้นในการช่วยเหลอืและ
พัฒนาผู้เรียน 

2.4 การออกแบบและ
สร้างหลักสูตรรายวิชา
ในชั้นเรียน 

   2.5 เครื่องมือที่ใช้ใน
การเก็บข้อมูลผู้เรียนทั้ง
แบบรายบุคคลและราย
กลุ่ม  
     2.6 แนวทางในการ
ทำงานและแก้ปัญหา
ร่วมกันระหว่างบุคลากร
ในสถานศึกษา  

 พัฒนา : Creative 

Discussion 

(แนวทางปฏบิัติและ
พัฒนาตนเอง) 
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สมรรถนะ
หลัก 

 

สมรรถนะรองและ
ย่อย (ถ้ามี) 

 

คำอธิบาย 

สมรรถนะรองหรือย่อย 

 

ตัวบ่งชี้ของ
สมรรถนะหลักและ

เกณฑ์การผ่าน 

ตัวบ่งชี้ของสมรรถนะรองหรือ
ย่อยและเกณฑ์การผ่าน 

เนื้อหา 

 

กระบวนการจัดการ
เรียนรู้เพื่อให้เกิด

สมรรถนะ 

สื่อและ/หรือแหลง่เรียนรู ้
 

วิธีการวัด
และ

ประเมินผล 

วิธีการสะท้อน
ผลกลับให้

ผู้เรียน 

สมรรถนะ
หลักที่ 3  มี
ความสามารถ
ในการจัดการ
เรียนรู ้
 

 

 

สมรรถนะรองที่ 3.1 
พัฒนาหลักสูตรการ
จัดการเรียนรู้ สื่อ การ
วัดและประเมิน 

ผลการเรียนรู้ 
 

สมรรถนะรองที่ 3.3 

ดูแลช่วยเหลือและ
พัฒนาผู้เรียนเป็น
รายบุคคล สามารถ
รายงานผลการพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนได้
อย่างเป็นระบบ 

 

 

สมรรถนะรองที่ 3.5 

วิจัย สร้างนวัตกรรม 
และประยกุต์ใช้
เทคโนโลยีดิจิทัล ให้
เกิดประโยชน์ต่อการ
เรียนรู้ของผู้เรียน 

1. การมีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกบักระวนการจัดการ
เรียนรู้ที่ถูกต้องในทุก
ขั้นตอนและสามารถ
ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้
ได้อย่างเหมาะสม 

1. การมีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกบัเครื่องมือและระบบ
การดูแลช่วยเหลือผู้เรียน 
พร้อมทั้งประยุกต์ใช้ความรู้
ความเข้าใจดังกล่าวในการ
จัดทำการศึกษารายกรณี
และวิจยัในชั้นเรียนเพื่อ
พัฒนาผู้เรียน  
 

1.ความสามารถในการ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยแีละ
นวัตกรรมทางการศึกษาเข้า
สู่ชั้นเรียน รวมถึงสร้างสรรค์
นวัตกรรมทางการศึกษาเพื่อ
พัฒนาการเรียนรู้ให้กบั
ผู้เรียน 

 

1. อธิบาย
กระบวนการพัฒนา
หลักสูตรและสร้าง
รายวิชาในชั้นเรียน  
เกณฑ์การผ่านร้อยละ 
80 

1. ดูแล ช่วยเหลอื
และพัฒนาผู้เรียนให้
มีคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์และประสบ
ความสำเร็จในการ
เรียนรู้  
เกณฑ์การผ่านร้อยละ 
80 

 

1. ประยุกต์ใช้สื่อและ
เทคโนโลยีวัดและ
ประเมินผลเพื่อ
พัฒนาผู้เรียนอยา่ง
เหมาะสมและ
สร้างสรรค์  
เกณฑ์การผ่านร้อยละ 
80 

1. อธิบายเกี่ยวกบัการจัดการ
เรียนรู้ สื่อ การวัดผลและ
ประเมินผลการเรียนรู้ได้อย่าง
ถูกต้อง  
เกณฑ์การผ่านร้อยละ 80 

1. ระบุบทบาทหนา้ที่ของ
ครูผู้สอนและครูประจำชั้นใน
การช่วยเหลือและพัฒนาผู้เรียน  

2. ศึกษา รวบรวม และสรุป
รายละเอียดของเครื่องมือที่ใช้
ในการเก็บข้อมูลผู้เรียนทั้งแบบ
รายบุคคลและรายกลุ่ม 3. ระบุ
และวิเคราะห์พฤติกรรมที่เป็น
ปัญหาหรือตอ้งการพัฒนาของ
กรณีศึกษา (case study) และ
รวบรวมข้อมูลดว้ยเครื่องมือที่มี
ความหลากหลาย พร้อม
นำเสนอแนวทางแก้ไข 

เกณฑ์การผ่านร้อยละ 80 

1. ประยุกต์ใช้เทคโนโลยหีรือ
นวัตกรรมทางการศึกษาที่
ทันสมัยกับการพัฒนาผู้เรียน  
เกณฑ์การผ่านร้อยละ 80 

    2.7 แนวทางการพัฒนา
ตนในเส้นทางวิชาชีพครู 
  2.8 กิจกรรมการพัฒนา
วิชาชีพของครูทั้งในและ
นอกสถานศึกษา 
  2.9 ปฏิสัมพันธ์ระหว่าง
ครูกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง ครู
กับชุมชน โรงเรียนกับ
ชุมชน  
3. ผู้ประเมินและเครื่องมือ
ที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล 

  3.1 ผู้บริหาร: แบบ
ประเมินสมรรถนะ 

  3.2 ครู/อาจารย์ผู้สอน: 
แบบประเมินสมรรถนะ
แบบประเมินพฤติกรรม 

  3.3 นักศึกษา: แบบ
ประเมินตนเองแบบ
สัมภาษณ์แบบสังเกต และ 

E-Portfolio 

4. เกณฑ์การวัดผลและ
ประเมินผล 
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สมรรถนะ
หลัก 

 

สมรรถนะรองและ
ย่อย (ถ้ามี) 

 

คำอธิบาย 

สมรรถนะรองหรือย่อย 

 

ตัวบ่งชี้ของสมรรถนะหลัก
และเกณฑ์การผ่าน 

ตัวบ่งชี้ของสมรรถนะรองหรือย่อยและ
เกณฑ์การผ่าน 

เนื้อหา 

 

กระบวนการจัดการเรียนรู้
เพื่อให้เกิดสมรรถนะ 

(รายละเอียดด้านท้าย
ตาราง)** 

สื่อและ/
หรือแหล่ง

เรียนรู้ 
 

วิธีการวัด
และ

ประเมินผล 

 

วิธีการสะท้อนผล
กลับให้ผู้เรียน 

(ตามหลักการ
ประเมินผล สะท้อน

ผลและพัฒนา) 

 

 

สมรรถนะรองที่ 3.6 
ปฏิบัติงานร่วมกบั
ผู้อื่นอย่างสร้างสรรค์
และมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมการพัฒนา
วิชาชีพ 

1. การมีความรู้ความเข้าใจและ
สามารถประพฤตปิฏิบัติตาม
หลักการทำงานเป็นทีมและการ
เป็นสมาชิกที่ดีของทีม 

1. ปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดี
ของทีมในการทำงาน 

เกณฑ์การผ่านร้อยละ 80 

1. วิเคราะห์และสรุปแนวทางในการ
ทำงานและแก้ปัญหาร่วมกันระหวา่ง
บุคลากรในสถานศึกษา 
2. วิเคราะห์และสังเคราะห์ลักษณะ
กิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพของครูทั้งใน
และนอกสถานศึกษา  
เกณฑ์การผ่านร้อยละ 80 

     

สมรรถนะ
หลักที่ 4 มี
ความสามารถ
ในการสร้าง
ความสัมพันธ์
กับผู้ปกครอง
และชุมชน 

 

 

 

 

 

สมรรถนะ
หลักที่ 5  
ปฏิบัติตนตาม
จรรยาบรรณ
ของวิชาชีพ  

สมารถนะรองที่ 4.1 

ร่วมมือกับผู้ปกครอง
ในการพัฒนาและ
แก้ปัญหาผู้เรียนให้มี
คุณลักษณะที่พึง
ประสงค์  
สมรรถนะรองที่ 4.3 
ศึกษา เข้าถึงบริบท
ชุมชน และสามารถ
อยู่ร่วมกันบนพื้นฐาน
ความแตกต่างทาง
วัฒนธรรม 

สมรรถนะรองที่ 5.1 
ปฏิบัติตนตามจรรยา 
บรรณของวิชาชีพ  
 

 

1. ความสามารถในการร่วมมือ
กับผู้ปกครองทั้งในส่วนของการ
รวบรวมข้อมูลและร่วมกัน
วางแผนในการพัฒนาและ
แก้ปัญหาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะ
ที่พึงประสงค์ 

1. การมีความรู้ความเข้าใจบริบท
ของชุมชนและสามารถนำองค์
ความรู้ดังกล่าวมาบูรณาการเข้าสู่
กระบวนการจัดกจิกรรมการ
เรียนรู ้
 

1. มีความรู้ความเข้าใจเกีย่วกับ
จรรยาบรรณวิชาชีพ  นำไปสู่การ
พัฒนาตนเองให้มีคุณลักษณะ
ดังกล่าว   
 

1.ร่วมมือกับผู้ปกครองและ
ชุมชนในการพัฒนาผู้เรียนให้
มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์
และเกิดการเรียนรู้    
เกณฑ์การผ่านร้อยละ 80 

 

1. มีความรู้ความเข้าใจ
บริบทชุมชนและนำมาบูรณา
การในการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู-้ 
เกณฑ์การผ่านร้อยละ 80 

 

1.แสดงออกถึงการประพฤติ
ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณ
วิชาชีพครู  
เกณฑ์การผ่านร้อยละ 80 

1. รวบรวมข้อมูลของผู้เรียนจาก
ผู้ปกครองด้วยการสังเกตและการ
สัมภาษณ์   
เกณฑ์การผ่านร้อยละ 80 

 

 

4.3.1 สังเกต รวบรวม และวิเคราะห์
รูปแบบการมีปฏิสัมพันธ์สัมพันธ์ระหวา่ง
ครูกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง ครูกับชุมชน 
โรงเรียนกับชุมชนเกณฑ์การผ่าน         
ร้อยละ 80 

 

1. . ระบุจรรยาบรรณและวินัยครู จาก
การสังเกตและวิเคราะหก์ารปฏิบัติ
หน้าที่ครูในสถานศึกษาได ้

เกณฑ์การผ่านร้อยละ 80 
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วิชา  ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 (Internship 2) 
รหัส คำอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 
1002801
  

ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีมีคุณธรรมและจริยธรรมตามจรรยาบรรณวิชาชีพ  ปฏิบัติงานผู้ช่วยครูร่วมกับครูพี่เลี้ยงโดยการวางแผนออกแบบเนื้อหา
สาระและกิจกรรมการจัดการเรียนรู้สื่อและเทคโนโลยี การวัดและประเมินผลตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ในรายวิชาเฉพาะด้าน บูรณาการองค์ความรู้ ทางการ
บริหารการศึกษา ออกแบบนวัตกรรม การดำเนินการเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาที่สอดคล้องกับสถานศึกษาแต่ละระดับ บริหารจัดการเรียนรู้ที่มี
คุณภาพและสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีความสุขในการเรียน ร่วมมือกับผู้ปกครองในการพัฒนา ดูแล ช่วยเหลือผู้เรียน ให้มีคุณ ลักษณะอันพึง
ประสงค์ วิเคราะห์และนำเสนอแนวทางในการพัฒนาตนเองให้มีความเป็นครูมืออาชีพที่เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงทั้งทางด้านศาสตร์วิชาชีพครูและศาสตร์
สาขาวิชาเอก  เข้าร่วมโครงการที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริม อนุรักษ์วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นและนำผลจากการเรียนรู้ในสถานศึกษาไปประเมินสะท้อน
กลับ (AAR) เป็นรายบุคคลและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) เพื่อนำไปใช้ในการพัฒนาตนเองให้มีความรอบรู้ ทันสมัยและทันต่อ
การเปลี่ยนแปลง 

2(90) 

 

สมรรถนะ
หลัก 

 

สมรรถนะ 
รองและย่อย 

(ถ้ามี) 
 

คำอธิบาย 

สมรรถนะรองหรือย่อย 

 

ตัวบ่งชี้ของ
สมรรถนะหลักและ

เกณฑ์การผ่าน 

 

ตัวบ่งชี้ของ
สมรรถนะ 

รองหรือย่อย 

และเกณฑ์การผ่าน 

 

เนื้อหา 

(เขียนเป็นข้อ ๆ  ประกอบดว้ย
หัวข้อและคำอธิบายพอสังเขป) 

กระบวนการจัดการเรียนรู้
เพื่อให้เกิดสมรรถนะ 

(รายละเอียดด้านท้ายตาราง)** 

สื่อและ/หรือแหลง่
เรียนรู้ 

 

วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

 

วิธีการสะท้อนผล
กลับให้ผู้เรียน 

(ตามหลักการประเมินผล 
สะท้อนผลและพัฒนา) 

สมรรถนะ
หลักที่ 2
สามารถ
ปฏิบตัิ
หน้าที่คร ู

 

สมรรถนะรอง
ที่ 2.1 มุ่งมั่น
พัฒนาผู้เรียน
ด้วยจิต
วิญญาณความ
เป็นครู 
 

1. มีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกบัจิตวิญญาณ
ความเป็นครู โดยเฉพาะ
ความรักและศรัทธาใน
วิชาชีพ การปรารถนาดี
ต่อศิษย์อยา่งเสมอภาค 
และการมีจิตสาธารณะ
นำไปสู่การพัฒนา
ตนเองให้มีคุณลักษณะ
ดังกล่าว  

1.  แสดง
พฤติกรรมที่
สะท้อนถึงการมีจิต
วิญญาณความเป็น
ครู 
เกณฑ์การผ่านร้อย
ละ 80  
 

1.ช่วยเหลือผู้เรียน
และบุคลากรใน
โรงเรียนด้วยความ
เต็มใจ โดยไม่ต้องร้อง
ขอและไม่หวังสิ่งตอบ
แทน 

เกณฑ์การผ่านร้อย
ละ 80 

1. ระเบียบและขอ้บังคับของ
สถานศึกษาและการสอนใน
สถานศึกษา 1 

2. การช่วยเหลือผู้เรียนและ
บุคลากรทางการศึกษา  
3. แนวทางในการพัฒนาตนเอง
ให้มีความเป็นครูมืออาชีพที่เท่า
ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทั้ง
ทางด้านศาสตร์วิชาชีพครูและ
ศาสตร์สาขาวิชาเอก 

1. การเรียนรู้โดยใช้ปัญหา
เป็นฐาน (Problem - 

based learning) 

2. การเรียนรู้โดยใช้
กรณีศึกษาเป็นฐาน (Case 

– based learning) 

3. การเรียนรู้สถานการณ์
เป็นฐาน (Situation – 

based learning) 

 

คู่มือ "ปฏิบัตกิารสอนใน
สถานศึกษา2" มี
องค์ประกอบ ดังนี ้
 1. บทนำ บทบาทหนา้ที่
ของผู้บริหาร/ครู/
อาจารย์ผู้สอน/นักศึกษา 
 

1. การตรวจ
ผลงาน  
2. การสัมภาษณ์ 
3. การประเมินผล
การสะท้อนการ
เรียนรู้ (AAR) จาก
การอภปิรายกลุ่ม  
4.การนำเสนอ E-

Portfolio  

 

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

 

สมรรถนะ 

รองและย่อย 

(ถ้ามี) 
 

คำอธิบาย 

สมรรถนะรองหรือ
ย่อย 

 

ตัวบ่งชี้ของ
สมรรถนะหลัก
และเกณฑ์การ

ผ่าน 

 

ตัวบ่งชี้ของ
สมรรถนะ 

รองหรือย่อย 

และเกณฑ์การผ่าน 

 

เนื้อหา 

(เขียนเป็นข้อ ๆ  
ประกอบด้วยหัวข้อและ
คำอธิบายพอสังเขป) 

กระบวนการจัดการ
เรียนรู้เพื่อให้เกิด

สมรรถนะ 

(รายละเอียดด้านท้าย
ตาราง)** 

สื่อและ/หรือแหลง่เรียนรู ้
 

วิธีการวัด
และ

ประเมินผล 

 

วิธีการสะท้อนผล
กลับให้ผู้เรียน 

(ตามหลักการประเมินผล 
สะท้อนผลและพัฒนา) 

 สมรรรถนะ
รองที่ 2.2 
ปฏิบัติตนเป็น
แบบอยา่งที่ดี
มีคุณธรรม
และจริยธรรม 
และเป็น
พลเมืองที่
เข้มแข็ง  
สมรรถนะรอง
ที่ 2.5 

พัฒนาตนเอง
ให้มีความรอบ
รู้ ทันสมัยและ
ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลง 
 

1. ประพฤติปฏบิัติตน
ตามกฎระเบยีบ 
ข้อบังคับและเป็น
แบบอยา่งที่ดีให้กับ
ผู้อื่นในทุกๆ ด้าน  
 

 

 

 

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

- 1.ปฏิบัติตัวตาม
ระเบียบและ
ข้อบังคับของ
สถานศึกษาและการ
ฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครูอยา่ง
เคร่งครัด 

เกณฑ์การผ่านร้อย
ละ 80 

 

1. วิเคราะห์และ
นำเสนอแนวทางใน
การพัฒนาตนเองให้
มีความเป็นครูมือ
อาชีพที่เท่าทันต่อ
การเปลี่ยนแปลงทั้ง
ทางด้านศาสตร์
วิชาชีพครูและ
ศาสตร์สาขาวิชาเอก  
เกณฑ์การผ่านร้อย
ละ 80 

4.ออกแบบแผนการจัด
กิจกรรมการจัดการเรียนรู้  
สื่อและเทคโนโลยีการวัดผล
และประเมินผลการเรียนรู ้
5. การจัดบรรยากาศการ
เรียนรู้ในชั้นเรียน 

6. การบริหารการศึกษาและ
การประกันคุณภาพการศึกษา  
7. การวิเคราะหแ์ละเก็บ
รวบรวมบริบทชุมชนรอบที่ตั้ง
ของโรงเรียน 

8. โครงการที่เกี่ยวขอ้งกับ
การส่งเสริม อนุรักษ์
วัฒนธรรม และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

 

 

 

 

 

 

 

4. การเรียนรู้เชิง
ประสบการณ์เป็นฐาน 
(Experiential –
based learning) 

5. การเรียนรู้แบบใช้
ชุมชนเป็นฐาน 
(Community – 

based learning) 

6. การเรียนรู้แบบ
ร่วมมือ (Cooperative  

learning)  

7. การเรียนรู้แบบร่วม
แรงร่วมใจ 
(Collaborative 

Learning)  

 

2. กิจกรรม ปฏิบัติงานร่วมกับครูพี่เล้ียง
และบันทึกผลงานในประเด็นดังต่อไปนี้   
2.1 ระเบียบและข้อบังคับของ
สถานศึกษาและการฝกึปฏิบัตกิารสอนใน
สถานศึกษา 
  2.2. การช่วยเหลือผู้อื่น  
  2.3. แนวทางในการพัฒนาตนเองให้มี
ความเป็นครูมืออาชีพที่เท่าทันตอ่การ
เปลี่ยนแปลงทั้งทางด้านศาสตร์วิชาชีพครู
และศาสตร์สาขาวิชาเอก 

 2.4. การออกแบบแผนจัดการเรียนรู้  
สื่อและเทคโนโลยี การวัดผลและ
ประเมินผลการเรียนรู้  
  2.5 การจัดบรรยากาศการเรียนรู้ในชัน้
เรียน  
  2.6 การบริหารการศึกษาและการ
ประกันคุณภาพการศึกษา 
  2.7 การวิเคราะห์และเกบ็รวบรวม
บริบทชุมชนรอบที่ตั้งของโรงเรียน 

  2.8 โครงการที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริม 
อนุรักษ์วัฒนธรรม และภูมปิัญญาทอ้งถิ่น 

 พัฒนา : Creative 

Discussion (แนวทาง
ปฏิบัติและพัฒนา
ตนเอง) 
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สมรรถนะ
หลัก 

 

สมรรถนะ 
รองและย่อย 

(ถ้ามี) 
 

คำอธิบาย 

สมรรถนะรองหรือ
ย่อย 

 

ตัวบ่งชี้ของ
สมรรถนะหลักและ

เกณฑ์การผ่าน 

 

ตัวบ่งชี้ของสมรรถนะ 

รองหรือย่อย 

และเกณฑ์การผ่าน 

 

เนื้อหา 

 

กระบวนการ
จัดการเรยีนรู้
เพื่อให้เกิด
สมรรถนะ 

สื่อและ/หรือแหลง่เรียนรู ้
 

วิธีการวัด
และ

ประเมินผล 

 

วิธีการสะท้อน
ผลกลับให้ผู้เรียน 

(ตามหลักการ
ประเมินผล สะท้อน

ผลและพฒันา) 

สมรรถนะ
หลักที่ 3 มี
ความสามารถ
ในการจัดการ
เรียนรู้ 
 

สมรรถนะรองที่ 3.1 
พัฒนาหลักสูตรการ
จัดการเรียนรู้ สื่อ การ
วัดและประเมิน 

ผลการเรียนรู้  
 

 

สมรรถนะรองที่ 3.4 

จัดกิจกรรมและสร้าง
บรรยากาศการเรียนรู้
ให้ผู้เรียนมีความสุขใน
การเรียนโดยตระหนัก
ถึงสุขภาวะของผู้เรียน  
 

 

 

สมรรถนะรองที่ 3.6  
ปฏิบัติงานร่วมกบั
ผู้อื่นอย่างสร้างสรรค์
และมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมการพัฒนา
วิชาชีพ 

1 การมีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับ
กระบวนการจัดการ
เรียนรู้ทีถู่กต้องในทุก
ขั้นตอน และสามารถ
ออกแบบกิจกรรมการ
เรียนรู้ได้อย่างสมบูรณ์ 

1. การมีความรู้ความ
เข้าใจหลักการและ
แนวทางการจัด
บรรยากาศการเรียนรู้
ในชั้นเรียน นำไปสู่
การออกแบบการจัด
บรรยากาศการเรียนรู้
ในชั้นเรียนที่ส่งเสริม
ให้ผู้เรียนมีความสุข 

1. การมีความรู้ความ
เข้าใจและสามารถ
ประพฤติปฏบิัติตาม
หลักการทำงานเป็น
ทีมและการเป็น
สมาชิกที่ดีของทีม 

1. อธิบายกระบวน 
การพัฒนาหลกัสูตร
ออกแบบและสร้าง
รายวิชาในชั้นเรียน  
เกณฑ์การผ่านร้อย
ละ 80 

 

1. จัดบรรยากาศการ
เรียนรู้ที่เน้นให้
ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้
ภายใต้ความสุข  
เกณฑ์การผ่านร้อย
ละ 80 

 

 

 

1. ปฏิบัติตนเป็น
สมาชิกที่ดีของทีมใน
การทำงาน 

เกณฑ์การผ่านร้อย
ละ 80 

1. อธิบายเกี่ยวกบัหลักสูตร 
การจัดการเรียนรู้ สื่อ การวัด
และประเมินผลการเรียนรู้ได้
อย่างถูกตอ้ง 
2. ออกแบบแผนการจัดการ
เรียนรู้ร่วมกับครูพี่เล้ียงได้ 
เกณฑ์การผ่านร้อยละ 80 

1. อธิบายถึงแนวทางการจัด
บรรยากาศการเรียนรู้ในชั้น
เรียนได้   
2. ออกแบบการจัดบรรยากาศ
การเรียนรู้ในชั้นเรียนที่
ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสุข
ร่วมกับครูพี่เล้ียงได้  
เกณฑ์การผ่านร้อยละ 80 

1. ให้ความร่วมมือในการ
ดำเนินกิจกรรมต่างๆใน
โรงเรียน ภายใต้การสื่อสาร
ด้วยวจันภาษาและอวจัน
ภาษาที่เหมาะสม 

เกณฑ์การผ่านร้อยละ 80 

 

  3. ผู้ประเมินและเครื่องมือที่ใช้ใน
การรวบรวมข้อมูล 

     3.1 ผู้บริหาร: แบบประเมิน
สมรรถนะ 

     3.2 ครู/อาจารย์ผู้สอน: แบบ
ประเมินสมรรถนะแบบประเมิน
พฤติกรรม 

     3.3 นักศึกษา: แบบประเมิน
ตนเองแบบสัมภาษณ์แบบสังเกต 
และ E-Portfolio 

4. เกณฑ์การวัดผลและประเมินผล 
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สมรรถนะ
หลัก 

 

สมรรถนะ 

รองและย่อย 

(ถ้ามี) 
 

คำอธิบาย 

สมรรถนะรองหรือย่อย 

 

ตัวบ่งชี้ของสมรรถนะหลัก
และเกณฑ์การผ่าน 

 

ตัวบ่งชี้ของสมรรถนะ 

รองหรือย่อย 

และเกณฑ์การผ่าน 

 

เนื้อหา 

 

กระบวนการ
จัดการเรยีนรู้
เพื่อให้เกิด
สมรรถนะ 

สื่อ
และ/
หรือ
แหล่ง
เรียนรู้ 

 

วิธีการวัด
และ

ประเมินผล 

 

วิธีการ
สะท้อนผล

กลับให้ผู้เรียน 

(ตามหลักการ
ประเมินผล 

สะท้อนผลและ
พัฒนา) 

สมรรถนะ
หลักที่ 4.  
มีความ 

สามารถใน
การสร้าง
ความสัมพันธ์
กับผู้ปกครอง
และชุมชน 

 

สมรรถนะรองที่ 4.1 

ร่วมมือกับผู้ปกครองในการ
พัฒนาและแก้ปัญหาผู้เรียนให้
มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์  
 

 

สมรรถนะรองที่ 4.3  

ศึกษา เข้าถึงบริบทชุมชน และ
สามารถอยู่รว่มกันบนพื้นฐาน
ความแตกต่างทางวัฒนธรรม 

สมรรถนะรองที่ 4.4  ส่งเสริม 
อนุรักษ์วัฒนธรรม และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

 

1.ความสามารถในการร่วมมือกับ
ผู้ปกครองทั้งในส่วนของการรวบรวม
ข้อมูลและร่วมกันวางแผนในการพัฒนา
และแก้ปัญหาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่
พึงประสงค์  
1. การมีความรู้ความเข้าใจบริบทของ
ชุมชนและสามารถนำองค์ความรู้
ดังกล่าวมาบูรณาการเข้าสู่กระบวนการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
1. การมีส่วนร่วมและเป็นผู้นำในการจัด
กิจกรรมที่ส่งเสริมให้โรงเรียนมีบทบาท
ในการส่งเสริม อนุรักษ์วัฒนธรรม และ
ภูมิปัญญาทอ้งถิ่น 

1.ร่วมมือกับผู้ปกครองและ
ชุมชนในการพัฒนาผู้เรียนให้มี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
และเกิดการเรียนรู ้
เกณฑ์การผ่านร้อยละ 80 

1. มีความรู้ความเข้าใจบริบท
ของชุมชนและนำมาบูรณา
การในการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้  
เกณฑ์การผ่านร้อยละ 80 

1. เข้าร่วมและจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ที่ส่งเสริม อนุรักษ์
วัฒนธรรม และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

เกณฑ์การผ่านร้อยละ 80 

1. รวบรวมข้อมูลของผู้เรียนจากผู้ปกครอง
ด้วยการสังเกตและการสัมภาษณ ์

2. ร่วมวางแผนกบัผู้ปกครองในการพัฒนา
ผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

เกณฑ์การผ่านร้อยละ 80 

1. ศึกษาและวิเคราะห์บริบทชุมชนรอบ
ที่ตั้งของโรงเรียนอย่างละเอียด พร้อม
นำเสนอผลการศึกษาอยา่งครบถ้วน 

เกณฑ์การผ่านร้อยละ 80 

1. เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆที่ทางโรงเรียน
และชุมชนเป็นผู้ดำเนินโครงการที่
เกี่ยวขอ้งกับการส่งเสริม อนุรักษ์
วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น และ
สะท้อนสิ่งที่ได้เรียนรู้จากกิจกรรม 

เกณฑ์การผ่านร้อยละ 80 

     

สมรรถหลักที่ 
5 ปฏิบัติตน
ตามจรรยา 
บรรณของ
วิชาชีพ 

 

สมรรถรองที่ 5.1 ปฏิบัติตน
ตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ  
 

1. มีความรู้ความเข้าใจเกีย่วกับ
จรรยาบรรณวิชาชีพ  นำไปสู่การ
พัฒนาตนเองให้มีคุณลักษณะดังกล่าว  
 

1.แสดงออกถึงการประพฤติ
ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณ
วิชาชีพคร ู
เกณฑ์การผ่านร้อยละ 80 

1. ระบุจรรยาบรรณและวินัยครู จากการ
สังเกตและวิเคราะห์การปฏิบัติหนา้ที่ครูใน
สถานศึกษาได ้

เกณฑ์การผ่านร้อยละ 80 
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วิชา  ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 3 (Internship 3) 
รหัส คำอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 
1003801 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีมีคุณธรรมและจริยธรรมตามจรรยาบรรณวิชาชีพ ออกแบบการจัดบรรยากาศชั้นเรียนที่

ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสุขจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการคิดขั้นสูงโดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลหรือนวัตกรรมทางการศึกษาที่
ทันสมัย ร่วมมือกับผู้ปกครองในการพัฒนาและมุ่งมั่นในการแก้ปัญหาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ด้วยกระบวนการวิจัยที่ถูกต้องตามระเบียบวธิีวิจัย 
สะท้อนผลการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับตนเองได้อย่างชัดเจนจากการเข้าร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาชีพ โครงการที่เกี่ยวข้องกับการ
ส่งเสริม อนุรักษ์วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นและนำผลจากการเรียนรู้ในสถานศึกษาไปประเมินสะท้อนกลับ ( AAR) เป็นรายบุคคลและร่วมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ร่วมกันในรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) เพื่อนำไปใช้ในการพัฒนาตนเองให้มีความรอบรู้ ทันสมัยและทันต่อการเปลี่ยนแปลง 

2(90) 

 

สมรรถนะ
หลัก 

 

สมรรถนะ 

รองและย่อย 

(ถ้ามี) 
 

คำอธิบาย 

สมรรถนะรองหรือย่อย 

 

ตัวบ่งชี้ของ
สมรรถนะหลักและ

เกณฑ์การผ่าน 

 

ตัวบ่งชี้ของสมรรถนะ 

รองหรือย่อย 

และเกณฑ์การผ่าน 

 

เนื้อหา 

(เขียนเป็นข้อ ๆ  
ประกอบด้วยหัวข้อ
และคำอธิบายพอ

สังเขป) 

กระบวนการจัดการเรียนรู้
เพื่อให้เกิดสมรรถนะ 

(รายละเอียดด้านท้ายตาราง)** 

สื่อและ/หรือ
แหล่งเรยีนรู้ 

 

วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

 

วิธีการสะท้อนผล
กลับให้ผู้เรียน 

(ตามหลักการ
ประเมินผล สะท้อน

ผลและพัฒนา) 

สมรรถนะ
หลักที่ 2 
สามารถ
ปฏิบัติ
หน้าที่ครู 
 

สมรรถนะรองที่ 
2.1 มุ่งมั่นพัฒนา
ผู้เรียนด้วยจิต
วิญญาณความ
เป็นครู 
 

1. มีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกบัจิตวิญญาณความเป็น
ครู โดยเฉพาะความรักและ
ศรัทธาในวิชาชีพ การ
ปรารถนาดีต่อศิษยอ์ย่างเสมอ
ภาค และการมีจิตสาธารณะ
นำไปสู่การพัฒนาตนเองให้มี
คุณลักษณะดังกล่าว  
 

1.  แสดง
พฤติกรรมที่
สะท้อนถึงการมีจิต
วิญญาณความเป็น
ครู  
เกณฑ์การผ่านร้อย
ละ 80 

 

1. ช่วยเหลือผู้เรียนและ
บุคลากรในโรงเรียนด้วย
ความเต็มใจ โดยไม่ต้อง
ร้องขอและไม่หวังสิ่ง
ตอบแทน 

2. แสดงพฤติกรรมที่
สะท้อนถึงความรักและ
เอื้ออาทรต่อผู้เรียน
อย่างเสมอภาคทั้งทาง
กาย วาจาและใจ  
เกณฑ์การผ่านร้อยละ 
80 

1. ระเบียบและ
ข้อบังคับของ
สถานศึกษาและการฝกึ
ปฏิบัติการสอนใน
สถานศึกษา 
2. จรรยาบรรณวิชาชีพ
และคุณธรรมสำหรับครู  
3. การออกแบบการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ที่
สอดคล้องกับผู้เรียนที่มี
ความหลากหลาย  
 

1.การเรียนรู้โดยใช้วิจยัเป็น
ฐาน (Research-based 

learning) 
2.การเรียนรู้สถานการณ์เป็น
ฐาน (Situation-based 

learning) 
3.การเรียนรู้เชิงประสบการณ์
เป็นฐาน(Experiential-based 

learning) 
4.การเรียนรู้แบบใช้ชุมชนเป็น
ฐาน(Community-based 

learning) 

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

 

1. การตรวจ
ผลงาน  
2. การสัมภาษณ์ 
3. การ
ประเมินผลการ
สะท้อนการ
เรียนรู้ (AAR) 
จากการอภปิราย
กลุ่ม  
4.การนำเสนอ 

E-Portfolio  

สะท้อนกลับ (AAR) 
: เป็นรายบุคคล 

และร่วม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
ในรูปแบบชุมชน
แห่งการเรียนรู้ 
(PLC) 
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สมรรถนะ
หลัก 

 

สมรรถนะ 
รองและย่อย 

(ถ้ามี) 
 

คำอธิบาย 

สมรรถนะรองหรือย่อย 

 

ตัวบ่งชี้ของ
สมรรถนะหลักและ

เกณฑ์การผ่าน 

 

ตัวบ่งชี้ของสมรรถนะ 

รองหรือย่อย 

และเกณฑ์การผ่าน 

 

เนื้อหา 

(เขียนเป็นข้อ ๆ  
ประกอบด้วยหัวข้อและ
คำอธิบายพอสังเขป) 

กระบวนการจัดการ
เรียนรู้เพื่อให้เกิด

สมรรถนะ 
(รายละเอียดด้านท้าย

ตาราง)** 

สื่อและ/หรือแหลง่เรียนรู ้
 

วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

 

วิธีการสะท้อนผล
กลับให้ผู้เรียน 

(ตามหลักการ
ประเมินผล สะท้อน

ผลและพัฒนา) 

 สมรรถนะรองที่ 
2.2  ปฏิบัติตน
เป็นแบบอยา่งที่ดี
มีคุณธรรมและ
จริยธรรม และ
เป็นพลเมืองที่
เข้มแข็ง  
 

 

 

 

 

 

สมรรถนะรองที่ 
2.3  ส่งเสริมการ
เรียนรู้ เอาใจใส่ 
และยอมรับความ
แตกต่างของ
ผู้เรียนแต่ละ
บุคคล  
 

 

1. ประพฤติปฏบิัติตนตาม
กฎระเบียบ ข้อบังคับและเป็น
แบบอยา่งที่ดีให้กับผู้อื่นใน
ทุกๆด้าน  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. การออกแบบและจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ที่มีความ
หลากหลายเพื่อให้สอดคล้อง
กับผู้เรียนที่มีความแตกต่าง
กันในทุกๆ มิติ  
 

 1.  ปฏิบัติตวัตาม
ระเบียบและขอ้บังคับ
ของสถานศึกษาและ
การฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครูอยา่ง
เคร่งครัด  
2. ประพฤติตนเป็น
แบบอยา่งดีให้กับผู้เรียน
ทั้งทางกาย วาจาและ
จิตใจ   
เกณฑ์การผ่าน                
ร้อยละ 80 

 

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

เกณฑ์การผ่านร้อยละ 
80 

4. การออกแบบการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ที่
ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะ
การคิดขั้นสูง 
5. การประยกุต์ใช้
เทคโนโลยีดิจิทัลหรือ
นวัตกรรมทางการศึกษา
ในชั้นเรียน 

6. การพัฒนาตนเองให้มี
ความเป็นครูมืออาชีพที่
เท่าทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงทั้งทางด้าน
ศาสตร์วิชาชีพครูและ
ศาสตร์สาขาวิชาเอก 

7.การวิจัยอยา่งง่าย เช่น 
วิจัยหน้าเดียว  
8. การวิเคราะหแ์ละ
นำเสนอบริบทชุมชนรอบ
ที่ตั้งของโรงเรียน 

9. การเข้าร่วมโครงการที่
เกี่ยวขอ้งกับการส่งเสริม 
อนุรักษ์วัฒนธรรม และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

5.การเรียนรู้แบบ
ร่วมมือ (Cooperative 

learning) 
6. การเรียนรู้แบบร่วม
แรงร่วมใจ 
(Collaborative 

Learning)  

 

2. กิจกรรมปฏบิัติการสอนใน
สถานศึกษา และบันทกึผลงาน
ในประเด็นดังต่อไปนี้   
2.1. ระเบียบและข้อบังคับของ
สถานศึกษาและการฝกึ
ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 
2.2. การออกแบบการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ที่สอดคล้อง
กับผู้เรียนที่มีความหลากหลาย  
 2.3. การออกแบบการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้
ผู้เรียนมีทักษะการคิดขั้นสูง 
 2.4. การประยกุต์ใช้
เทคโนโลยีดิจิทัลหรือนวัตกรรม
ทางการศึกษาในชั้นเรียน  
  2.5. การพัฒนาตนเองให้มี
ความเป็นครูมืออาชีพที่เท่าทัน
ต่อการเปลี่ยนแปลงทั้ง
ทางด้านศาสตร์วิชาชีพครูและ
ศาสตร์สาขาวิชาเอก 

 

 พัฒนา : Creative 

Discussion 

(แนวทางปฏบิัติ
และพัฒนาตนเอง 
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สมรรถนะ
หลัก 

 

สมรรถนะ 
รองและย่อย 

(ถ้ามี) 
 

คำอธิบาย 

สมรรถนะรองหรือย่อย 

 

ตัวบ่งชี้ของ
สมรรถนะหลักและ

เกณฑ์การผ่าน 

 

ตัวบ่งชี้ของสมรรถนะ 

รองหรือย่อย 

และเกณฑ์การผ่าน 

 

เนื้อหา 

(เขียนเป็นข้อ ๆ  
ประกอบด้วยหัวข้อ
และคำอธิบายพอ

สังเขป) 

กระบวนการจัดการ
เรียนรู้เพื่อให้เกิด

สมรรถนะ 
(รายละเอียดด้านท้าย

ตาราง)** 

สื่อและ/หรือแหลง่เรียนรู ้
 

วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

 

วิธีการสะท้อนผล
กลับให้ผู้เรียน 

(ตามหลักการ
ประเมินผล สะท้อน

ผลและพัฒนา) 

 สมรรถนะรองที่
2.4  สร้างแรง
บันดาลใจ และ
พัฒนาผู้เรียนให้
เป็นผู้ใฝ่เรียนรู้
และสร้าง
นวัตกรรม 

 

 

 

 

 

สมรรถนะรองที่ 
2.5 พัฒนาตนเอง
ให้มีความรอบรู้ 
ทันสมัยและทัน
ต่อการ
เปลี่ยนแปลง 
 

1. การกระตุ้นและส่งเสริมให้
ผู้เรียนเกิดกระบวนการคิดที่
นำไปสู่การสร้างนวัตกรรม 
โดยใช้ความมุ่งมั่น ทุ่มเทใน
การพัฒนา  
 

 

 

 

 

 

 

1. ความเข้าใจในเส้นทาง
ความก้าวหนา้ในวิชาชพีและ
ปฏิบัติตนสู่ความก้าวหน้าได้
ด้วยการเข้าร่วมกจิกรรมที่
ส่งเสริมให้มีความรอบรู้และ
ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
รวมทั้งสามารถที่จะนำเสนอ
แนวทางที่เหมาะสมกับการ
พัฒนาครูในภาพรวมได ้

 1. แสดงพฤติกรรมที่
สะท้อนให้เห็นถึงความ
มุ่งมั่น ทุ่มเทต่อการพัฒนา
ผู้เรียนให้ประสบ
ความสำเร็จในการเรียน 

2. กระตุ้นและส่งเสริมให้
ผู้เรียนเกิดกระบวนการคิด
อย่างสร้างสรรค์ด้วยการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่
เหมาะสมทั้งในและนอก
ห้องเรียน      
เกณฑ์การผ่านร้อยละ 80   
1. เข้าร่วมกิจกรรมที่
ส่งเสริมให้เกิด
ความก้าวหนา้ทางวิชาชพี
และสามารถสะทอ้นผล
การเปลี่ยนแปลงที่เกิด
ขึ้นกับตนเองได้อย่าง
ชัดเจน 

 

เกณฑ์การผ่านร้อยละ 80                  

  2.6 การวิจยัอยา่งง่าย เช่น 
วิจัยหน้าเดียว  
     2.7. การรวบรวมข้อมูล
ของผู้เรียนจากผู้ปกครอง 
    2.8. การวิเคราะหแ์ละ
นำเสนอบริบทชุมชนรอบที่ตั้ง
ของโรงเรียน 

     2.9. การเข้ารว่มกิจกรรม
โครงการที่เกี่ยวขอ้งกับการ
ส่งเสริม อนุรักษ์วัฒนธรรม 
และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

3. เครื่องมือที่ใช้ในการ
รวบรวมข้อมูล 

ผู้บริหาร : แบบประเมิน
สมรรถนะ 

ครู/อาจารย์ผู้สอน : แบบ
ประเมินสมรรถนะ แบบ
ประเมินพฤติกรรม 

นักศึกษา : แบบประเมิน
ตนเอง แบบสัมภาษณ์ แบบ
สังเกต และ E-Portfolio 

เกณฑ์การวัดผลและ
ประเมินผล 
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สมรรถนะ
หลัก 

 

สมรรถนะ 

รองและย่อย 

(ถ้ามี) 
 

คำอธิบาย 

สมรรถนะรองหรือย่อย 

 

ตัวบ่งชี้ของสมรรถนะ
หลักและเกณฑ์การผ่าน 

 

ตัวบ่งชี้ของสมรรถนะ 

รองหรือย่อย 

และเกณฑ์การผ่าน 

 

เนื้อหา 

(เขียนเป็นข้อ ๆ  
ประกอบด้วยหัวข้อ
และคำอธิบายพอ

สังเขป) 

กระบวนการจัดการ
เรียนรู้เพื่อให้เกิด

สมรรถนะ(รายละเอียด
ด้านท้ายตาราง)** 

สื่อและ/หรือ
แหล่งเรียนรู้ 

 

วิธีการวัด
และ

ประเมินผล 

 

วิธีการสะท้อนผล
กลับให้ผู้เรียน 

(ตามหลักการ

ประเมินผล สะท้อนผล

และพัฒนา) 

สมรรถนะ
หลักที่ 3 มี
ความสามารถ
ในการจัดการ
เรียนรู ้

สมรรถนะรองที่ 3.1  
พัฒนาหลักสูตรการจัดการ
เรียนรู้ สื่อ การวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้ 

1. การมีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกบักระบวนการจัดการ
เรียนรู้ที่ถูกต้องในทุกขั้นตอน 
และสามารถออกแบบกจิกรรม
การเรียนรู้ได้อย่างสมบูรณ์ 

1.อธิบาย
กระบวนการพัฒนา
หลักสูตร ออกแบบและ
สร้างรายวิชาในชั้นเรียน  
เกณฑ์การผ่านร้อยละ 80 

1. ออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่
มีความเหมาะสม สอดคล้องและ
ครบถ้วนในทุกขั้นตอนได้ด้วยตนเอง 
 

เกณฑ์การผ่านร้อยละ 80 

     

 สมรรถนะรองที่3.2  
วางแผนและจัดการเรียนรู้
ที่สามารถพัฒนาผู้เรียนให้
มีปัญญารู้คิด และมีความ
เป็นนวัตกร 
 

สมรรถนะรองที่ 3.3 ดูแล
ช่วยเหลือและพัฒนา
ผู้เรียนเป็นรายบุคคล 
สามารถรายงานผลการ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียนได้
อย่างเป็นระบบ 

 

สมรรถนะรองที่ 3.4  
จัดกิจกรรมและสร้าง
บรรยากาศการเรียนรู้ให้
ผู้เรียนมีความสุขในการ
เรียนโดยตระหนักถึงสุข
ภาวะของผู้เรียน 

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

1. วางแผนและออกแบบ
เนื้อหาสาระและกิจกรรม
การจัดเรียนรู้ เพื่อพัฒนา
ผู้เรียนได้อย่างเหมาะสม 

เกณฑ์การผ่านร้อยละ 80 

 

1. ดูแลช่วยเหลือและ
พัฒนาผู้เรียนให้มี
คุณลักษณะที่พึงประสงค์
และประสบความสำเร็จ
ในการเรียนรู้  
เกณฑ์การผ่านร้อยละ 80 

 

1. จัดบรรยากาศการ
เรียนรู้ที่เน้นให้ผู้เรียนเกิด
การเรียนรู้ภายใต้
ความสุข  
เกณฑ์การผ่านร้อยละ 80 

1. ออกแบบและจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่
เน้นให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการคิดขั้นสูง 
ด้วยชุดคำถามหรือกจิกรรมที่เหมาะสม 

 

เกณฑ์การผ่านร้อยละ 80 

 

1. พัฒนาหรือแก้ปัญหาผู้เรียนใน
ประเด็นใดประเด็นหนึ่งด้วย
กระบวนการวจิัยที่ถกูต้องตามระเบียบ
วิธีวจิัย  
1.  นำเสนอผลการวิจัยในชั้นเรียนดว้ย
รูปแบบการวิจยัหน้าเดียวได้ 
เกณฑ์การผ่านร้อยละ 80 

1. ออกแบบการจัดบรรยากาศการเรียนรู้
ในชั้นเรียนที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสุข
ได้ด้วยตนเอง 
 

เกณฑ์การผ่านร้อยละ 80 
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สมรรถนะ
หลัก 

 

สมรรถนะ 

รองและย่อย 

(ถ้ามี) 
 

คำอธิบาย 

สมรรถนะรองหรือย่อย 

 

ตัวบ่งชี้ของสมรรถนะ
หลักและเกณฑ์การผ่าน 

 

ตัวบ่งชี้ของสมรรถนะ 

รองหรือย่อย 

และเกณฑ์การผ่าน 

 

เนื้อหา(เขียนเป็นข้อ 
ๆ  ประกอบด้วย

หัวข้อและคำอธิบาย
พอสังเขป) 

กระบวนการจัดการ
เรียนรู้เพื่อให้เกิด

สมรรถนะ(รายละเอียด
ด้านท้ายตาราง)** 

สื่อและ/หรือ
แหล่งเรียนรู้ 

 

วิธีการวัด
และ

ประเมินผล 

 

วิธีการสะท้อนผล
กลับให้ผู้เรียน 

(ตามหลักการ

ประเมินผล สะท้อนผล

และพัฒนา) 

 สมรรถนะรองที่ 3.5 วิจัย 
สร้างนวัตกรรม และ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัล ให้เกิดประโยชน์ต่อ
การเรียนรู้ของผู้เรียน  
 

สมรรถนะรองที่ 3.6 
ปฏิบัติงานร่วมกบัผู้อื่น
อย่างสร้างสรรค์และมีส่วน
ร่วมในกิจกรรมการพัฒนา
วิชาชีพ 

1. ความสามารถในการ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยแีละ
นวัตกรรมทางการศึกษาเข้าสู่ชั้น
เรียน รวมถึงสร้างสรรค์
นวัตกรรมทางการศึกษาเพื่อ
พัฒนาการเรียนรู้ให้กบัผู้เรียน  
1. การมีความรู้ความเข้าใจและ
สามารถประพฤตปิฏิบัติตาม
หลักการทำงานเป็นทีมและการ
เป็นสมาชิกที่ดีของทีม 

1. ประยุกต์ใช้สื่อและ
เทคโนโลยีวัดและ
ประเมินผลเพื่อพัฒนา
ผู้เรียนอย่างเหมาะสม
และสร้างสรรค์ 

เกณฑ์การผ่านร้อยละ 80 

1. ปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่
ดีของทีมในการทำงาน 

เกณฑ์การผ่านร้อยละ 80 

 

1.ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีหรือนวัตกรรม
ทางการศึกษาที่ทันสมยักับการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ในชั้นเรียนได้อยา่ง
เหมาะสม 

เกณฑ์การผ่านร้อยละ 80 

 

1. ให้ความร่วมมือในการดำเนินกิจกรรม
ต่างๆในโรงเรียน ภายใต้การสื่อสาร
ด้วยวจันภาษาและอวจันภาษาที่
เหมาะสม 

3.6.4 แก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในการทำงาน
ร่วมกับผู้อื่นได้อยา่งมีประสิทธภิาพ 

เกณฑ์การผ่านร้อยละ 80 

     

สมรรถนะ
หลักที่ 4. มี
ความสามารถ
ในการสร้าง
ความสัมพันธ์
กับผู้ปกครอง
และชุมชน 

สมรรถนะรองที่ 4.2 สร้าง
เครือข่ายความร่วมมอืกับ
ผู้ปกครองและชุมชน เพื่อ
สนับสนุนการเรียนรู้ที่มี
คุณภาพของผู้เรียน  

1. การเข้าร่วมกิจกรรมที่
เกี่ยวขอ้งกับการสร้างเครือข่าย
ระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครอง
และชุมชนและความสามารถใน
การนำผู้ปกครองหรือชุมชนเขา้
มามีส่วนร่วมในการเรียนรู้ของ
ผูเ้รียน 

1. ร่วมมือกับผู้ปกครอง
และชุมชนในการพัฒนา
ผู้เรียนให้มีคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์และเกิด
การเรียนรู้ 
เกณฑ์การผ่านร้อยละ 80 

1. มีส่วนร่วมในการเยีย่มบ้านของผู้เรียน  
2. มีส่วนร่วมในการประชุมผู้ปกครองที่
ทางสถานศึกษาจัดขึ้น และสรุปผลการ
ประชุมผู้ปกครองได้อย่างมีประสิทธภิาพ 

 

เกณฑ์การผ่านร้อยละ 80 

     

 สมรรถนะรองที่4.3 

ศึกษา เข้าถึงบริบทชุมชน 
และสามารถอยู่ร่วมกันบน
พื้นฐานความแตกต่างทาง
วัฒนธรรม 

1. การมีความรู้ความเข้าใจบริบท
ของชุมชนและสามารถนำองค์
ความรู้ดังกล่าวมาบูรณาการเข้าสู่
กระบวนการจัดกจิกรรมการ
เรียนรู้  

1. มีความรู้ความเข้าใจ
บริบทของชุมชนและ
นำมาบูรณาการในการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้  
เกณฑ์การผา่นร้อยละ 80 

1. ศึกษาและวิเคราะห์บริบทชุมชนรอบ
ที่ตั้งของโรงเรียนอย่างละเอียด พร้อม
นำเสนอผลการศึกษาอยา่งครบถ้วน 

 

เกณฑ์การผ่านร้อยละ 80 
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สมรรถนะ
หลัก 

 

สมรรถนะ 

รองและย่อย 

(ถ้ามี) 
 

คำอธิบาย 

สมรรถนะรองหรือย่อย 

 

ตัวบ่งชี้ของสมรรถนะ
หลักและเกณฑ์การผ่าน 

 

ตัวบ่งชี้ของสมรรถนะ 

รองหรือย่อย 

และเกณฑ์การผ่าน 

 

เนื้อหา(เขียนเป็นข้อ 
ๆ  ประกอบด้วย

หัวข้อและคำอธิบาย
พอสังเขป) 

กระบวนการจัดการ
เรียนรู้เพื่อให้เกิด

สมรรถนะ(รายละเอียด
ด้านท้ายตาราง)** 

สื่อและ/หรือ
แหล่งเรียนรู้ 

 

วิธีการวัด
และ

ประเมินผล 

 

วิธีการสะท้อนผล
กลับให้ผู้เรียน 

(ตามหลักการ

ประเมินผล สะท้อนผล

และพัฒนา) 

 สมรรถนะรองที่ 4.4

ส่งเสริม อนุรักษ์วัฒนธรรม 
และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

1. การมีส่วนร่วมและเป็นผู้นำใน
การจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้
โรงเรียนมีบทบาทในการส่งเสริม 
อนุรักษ์วัฒนธรรม และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

1. เข้าร่วมและจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ที่
ส่งเสริม อนุรักษ์
วัฒนธรรม และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

เกณฑ์การผ่านร้อยละ 80 

 

1.  เข้าร่วมกจิกรรมต่างๆที่ทางโรงเรียน
และชุมชนเป็นผู้ดำเนินโครงการที่
เกี่ยวขอ้งกับการส่งเสริม อนุรักษ์
วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น และ
สะท้อนสิ่งที่ได้เรียนรู้จากกิจกรรม 

เกณฑ์การผ่านร้อยละ 80 

     

สมรรถนะ
หลักที่ 5
ปฏิบัติตนตาม
จรรยาบรรณ
ของวิชาชีพ  
 

สมรรถนะรองที่ 5.1 
ปฏิบัติตนตาม
จรรยาบรรณของวิชาชพี  
 

1. มีความรู้ความเข้าใจเกีย่วกับ
จรรยาบรรณวิชาชีพ  นำไปสู่การ
พัฒนาตนเองให้มีคุณลักษณะ
ดังกล่าว  
 

1. แสดงออกถึงการ
ประพฤติปฏบิัติตนตาม
จรรยาบรรณ 

วิชาชีพครู  
เกณฑ์การผ่านร้อยละ 80 

1. ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณและวินยั
ครูได้ 
 

เกณฑ์การผ่านร้อยละ 80 
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วิชา  ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 4 (Internship 4) 
รหัส คำอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 
1004801 ปฏิบัติงานในหน้าท่ีครู ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีมีคุณธรรมและจริยธรรมตามจรรยาบรรณวิชาชีพ ออกแบบและจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ผู้เรียน

มีความสุขเกิดการะบวนการคิดขั้นสูงและนำไปสู่การเป็นนวัตกร โดยออกแบบนวัตกรรมทางการศึกษาที่ทันสมัย บูรณาการบริบทชุมชนเข้ากับการจั ด
กิจกรรมการเรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียน สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับผู้ปกครองและชุมชนในการพัฒนาและแก้ปัญหาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะ                    
ที่พึงประสงค์ด้วยกระบวนการวิจัยที่ถูกต้องตามระเบียบวิธีวิจัย สะท้อนผลการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับตนเองได้อย่างชัดเจนจากการเข้ าร่วมกิจกรรม                 
ที่ส่งเสริมให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาชีพ โครงการที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริม อนุรักษ์วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นและนำผลจากกา รเรียนรู้                     
ในสถานศึกษาไปประเมินสะท้อนกลับ (AAR) เป็นรายบุคคลและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ ( PLC) เพื่อนำไปใช้ใน                   
การพัฒนาตนเองให้มีความรอบรู้ ทันสมัยและทันต่อการเปลี่ยนแปลง 

2(290) 

 

สมรรถนะ
หลัก 

 

สมรรถนะ 

รองและย่อย 

(ถ้ามี) 
 

คำอธิบาย 

สมรรถนะรองหรือย่อย 

 

ตัวบ่งชี้ของ
สมรรถนะหลักและ

เกณฑ์การผ่าน 

 

ตัวบ่งชี้ของ
สมรรถนะรอง
หรือย่อยและ
เกณฑ์การผ่าน 

 

เนื้อหา 

(เขียนเป็นข้อ ๆ  ประกอบดว้ย
หัวข้อและคำอธิบายพอสังเขป) 

กระบวนการจัดการเรียนรู้
เพื่อให้เกิดสมรรถนะ 

(รายละเอียดด้านท้ายตาราง)** 

สื่อและ/หรือแหลง่
เรียนรู้ 

 

วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

 

วิธีการสะท้อน
ผลกลับให้

ผู้เรียน 

(ตามหลักการ
ประเมินผล 

สะท้อนผลและ
พัฒนา) 

สมรรถนะ
หลักที่ 2 
สามารถ
ปฏิบัติ
หน้าที่คร ู
 

สมรรถนะรองที่  
2.1  มุ่งมั่นพัฒนา
ผู้เรียนด้วยจิต
วิญญาณความ
เป็นครู 
 

1. มีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกบัจิตวิญญาณ
ความเป็นครู โดยเฉพาะ
ความรักและศรัทธาใน
วิชาชีพ การปรารถนาดี
ต่อศิษย์อยา่งเสมอภาค 
และการมีจิตสาธารณะ
นำไปสู่การพัฒนาตนเอง
ให้มีคุณลักษณะดังกล่าว  
 

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

 

1.ช่วยเหลือ
ผู้เรียนและ
บุคลากรใน
โรงเรียนด้วย
ความเต็มใจ โดย
ไม่ต้องร้องขอ
และไม่หวังสิ่ง
ตอบแทน 

1. ระเบียบและขอ้บังคับของ
สถานศึกษาและการฝกึปฏิบัตกิาร
สอนในสถานศึกษา 
2. จรรยาบรรณวิชาชีพและ
คุณธรรมสำหรับครู  
3. การออกแบบการจัดกจิกรรม
การเรียนรู้ที่สอดคล้องกับผู้เรียนที่มี
ความหลากหลาย  
4. การออกแบบการจัดกจิกรรม
การเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมี
ทักษะการคิดขั้นสูง 

1.การเรียนรู้โดยใช้วิจยัเป็นฐาน 
(Research-based learning) 
2.การเรียนรู้สถานการณ์เป็นฐาน 
(Situation-based learning) 
3.การเรียนรู้เชิงประสบการณ์
เป็นฐาน(Experiential-based 

learning) 
4.การเรียนรู้แบบใช้ชุมชนเป็น
ฐาน(Community-based 

learning) 

คู่มือปฏิบัติการ
สอนในสถานศึกษา
4 มีองค์ประกอบ
ดังนี้ 
บทนำ บทบาท 

หน้าที่ของ
ผู้บริหาร/ครู 
อาจารย์ผู้สอน/
นักศึกษา 
 

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

Portfolio 

สะท้อนกลับ 
(AAR) : เป็น
รายบุคคล 

และร่วม
แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ใน
รูปแบบชุมชน
แห่งการเรียนรู้ 
(PLC)  
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สมรรถนะ
หลัก 

 

สมรรถนะ 

รองและย่อย 

(ถ้ามี) 
 

คำอธิบาย 

สมรรถนะรองหรือย่อย 

 

ตัวบ่งชี้ของ
สมรรถนะ
หลักและ
เกณฑ์การ

ผ่าน 

 

ตัวบ่งชี้ของสมรรถนะรอง
หรือย่อยและเกณฑ์การ

ผ่าน 

 

เนื้อหา 

 

กระบวนการ
จัดการเรยีนรู้
เพื่อให้เกิด
สมรรถนะ 

(รายละเอียดด้านท้าย
ตาราง)** 

สื่อและ/หรือแหลง่เรียนรู ้
 

วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

 

วิธีการสะท้อน
ผลกลับให้

ผู้เรียน 

(ตามหลักการ
ประเมินผล 

สะท้อนผลและ
พัฒนา) 

 สมรรถนะรองที่
2.2  ปฏิบัติตน
เป็นแบบอยา่งที่ดี
มีคุณธรรมและ
จริยธรรม และ
เป็นพลเมืองที่
เข้มแข็ง  
 

 

สมรรถนะรองที่ 
2.3 ส่งเสริมการ
เรียนรู้ เอาใจใส่ 
และยอมรับความ
แตกต่างของ
ผู้เรียนแต่ละ
บุคคล 

 

1. ประพฤติปฏบิัติตน
ตามกฎระเบยีบ 
ข้อบังคับและเป็น
แบบอยา่งที่ดีให้กับผู้อื่น
ในทุกๆด้าน  
 

 

 

 

1. การออกแบบและจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ที่มี
ความหลากหลายเพื่อให้
สอดคล้องกับผู้เรียนที่มี
ความแตกต่างกันในทกุๆ 
มิติ  
 

 

 1. ปฏิบัติตัวตามระเบียบ
และข้อบังคับของ
สถานศึกษาและการฝกึ
ประสบการณ์วิชาชีพครู
อย่างเคร่งครัด  
2. ประพฤติตนเป็น
แบบอยา่งดีให้กับผู้เรียน
ทั้งทางกาย วาจาและ
จิตใจ   
1. ออกแบบและจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ที่มี
ความหลากหลาย เหมาะ
กับผู้ที่เรียนที่มีความ
แตกต่างทั้งทางด้าน
รูปแบบการเรียนรู้ ระดับ
ความสามารถในการ
เรียนรู้ และวัฒนธรรม 

5. การประยกุต์ใช้เทคโนโลยีใน
การการจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียน 

6. การพัฒนาตนเองให้มีความ
เป็นครูมืออาชีพที่เท่าทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงทั้งทางด้านศาสตร์
วิชาชีพครูและศาสตร์สาขา
วิชาเอก 

7. การวิจยัในชั้นเรียน (Action 
Research)  
8. การสร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือในการพัฒนาผู้เรียน  
9. การบูรณาการบริบทชุมชนสู่
การจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียน 

10. การจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง
กับการส่งเสริม อนุรักษ์
วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 

 

 

 

5.การเรียนรู้แบบ
ร่วมมือ 
(Cooperative 

learning) 
6. การเรียนรู้แบบ
ร่วมแรงร่วมใจ 
(Collaborative 

Learning)  

 

2. กิจกรรม ปฏิบัติงานการสอนใน
สถานศึกษาและบันทึกผลงานใน
ประเด็นดังต่อไปนี้   
 2.1. ระเบียบและขอ้บังคับของ
สถานศึกษาและการฝกึปฏิบัตกิาร
สอนในสถานศึกษา 
  2.2. จรรยาบรรณและคุณธรรม
สำหรับครู  
  2.3. การออกแบบการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ที่สอดคล้องกับผู้เรียนที่มี
ความหลากหลาย  
  2.4. การออกแบบการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมี
ทักษะการคิดขั้นสูง 
   2.5. การประยกุต์ใช้เทคโนโลยี
ในการจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียน  
    2.6. การพัฒนา       ตนเองให้
มีความเป็นครูมืออาชีพที่เท่าทันตอ่
การเปลี่ยนแปลงทั้งทางด้านศาสตร์
วิชาชีพครูและศาสตร์สาขาวิชาเอก 

 

 พัฒนา : 
Creative 

Discussion 

(แนวทาง
ปฏิบัติและ
พัฒนาตนเอง 
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สมรรถนะ
หลัก 

 

สมรรถนะ 
รองและย่อย 

(ถ้ามี) 
 

คำอธิบาย 

สมรรถนะรองหรือย่อย 

 

ตัวบ่งชี้ของ
สมรรถนะ
หลักและ
เกณฑ์การ

ผ่าน 

 

ตัวบ่งชี้ของสมรรถนะรองหรือย่อย
และเกณฑ์การผ่าน 

 

เนื้อหา 

(เขียนเป็นข้อ ๆ  
ประกอบด้วยหัวข้อและ
คำอธิบายพอสังเขป) 

กระบวนการ
จัดการเรยีนรู้
เพื่อให้เกิด
สมรรถนะ 

(รายละเอียดด้านท้าย
ตาราง)** 

สื่อและ/หรือแหลง่เรียนรู ้
 

วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

 

วิธีการสะท้อน
ผลกลับให้

ผู้เรียน 

(ตามหลักการ
ประเมินผล 

สะท้อนผลและ
พัฒนา) 

 สมรรถนะรองที่ 
2.4  สร้างแรง
บันดาลใจ และ
พัฒนาผู้เรียนให้
เป็นผู้ใฝ่เรียนรู้
และสร้าง
นวัตกรรม 

 

 

 

สมรรถนะรองที่ 
2.5 พัฒนาตนเอง
ให้มีความรอบรู้
ทันสมัยและทัน
ต่อการ
เปลี่ยนแปลง 
 

1. การกระตุ้นและ
ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิด
กระบวนการคิดที่นำไปสู่
การสร้างนวัตกรรม โดย
ใช้ความมุ่งมั่น ทุ่มเทใน
การพัฒนา  
 

 

 

 

1. ความเข้าใจในเส้นทาง
ความก้าวหนา้ในวิชาชพี
และปฏิบัติตนสู่
ความก้าวหนา้ได้ด้วยการ
เข้าร่วมกิจกรรมที่
ส่งเสริมให้มีความรอบรู้
และทันต่อการ
เปลี่ยนแปลง รวมทั้ง
สามารถที่จะนำเสนอ
แนวทางที่เหมาะสมกับ
การพัฒนาครูในภาพรวม
ได้ 

 1. แสดงพฤติกรรมที่สะท้อนให้เห็น
ถึงความมุ่งมั่น ทุ่มเทต่อการพัฒนา
ผู้เรียนให้ประสบความสำเร็จในการ
เรียน 

2. กระตุ้นและส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิด
กระบวนการคิดอยา่งสร้างสรรค์
ด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่
เหมาะสมทั้งในและนอกหอ้งเรียน   
3. เป็นต้นแบบในการสร้างสรรค์
นวัตกรรมให้เกิดขึ้นในสถานศึกษา    
1. เข้าร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เกิด
ความก้าวหนา้ทางวิชาชพีและ
สามารถสะท้อนผลการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับตนเองได้
อย่างชัดเจน 

2.  สังเคราะห์และนำเสนอรูปแบบ
การพัฒนาครูที่เหมาะสมกับบริบท
สังคมในยุคปัจจุบันและส่งเสริมให้
เกิดทักษะที่สำคัญกบัครูอย่าง
แท้จริง 
    

  2.7 การวิจยัในชั้นเรียน (Action 
Research)  
 2.8 การสร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือในการพัฒนาผู้เรียน  
  2.9 การบูรณาการบริบทชุมชน
รอบที่ตั้งของโรงเรียน 

  2.10 การจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง
กับการส่งเสริม 

  อนุรักษว์ัฒนธรรม และภูมิปญัญา
ท้องถิ่น 

3. เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวม
ข้อมูล 

ผูบ้ริหาร : แบบประเมินสมรรถนะ 

ครู/อาจารย์ผู้สอน : แบบประเมิน
สมรรถนะ แบบประเมินพฤติกรรม 

นักศึกษา : แบบประเมินตนเอง 
แบบสัมภาษณ์ แบบสังเกต และ E-

Portfolio 

เกณฑ์การวัดผลและประเมินผล 
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สมรรถนะ
หลัก 

 

สมรรถนะ 

รองและย่อย 

(ถ้ามี) 

คำอธิบาย 

สมรรถนะรองหรือย่อย 

 

ตัวบ่งชี้ของสมรรถนะหลัก
และเกณฑ์การผ่าน 

 

ตัวบ่งชี้ของสมรรถนะรองหรือย่อยและเกณฑ์
การผ่าน 

เนื้อหา 

กระบวนการจัดการ

เรียนรู้เพื่อให้เกิด

สมรรถนะ 

สื่อและ/หรือ

แหล่งเรียนรู้ 

วิธีการวัดและ

ประเมินผล 

วิธีการสะท้อนผล

กลับให้ผู้เรียน 

 

สมรรถนะ
หลักที่ 3 มี
ความสามารถ
ในการจัดการ
เรียนรู ้
 

สมรรถนะรองที่ 3.1 พัฒนา
หลักสูตรการจัดการเรียนรู้ สื่อ 
การวัดและประเมินผลการเรียนรู ้

1.  การมีความรู้ความเข้าใจเกีย่วกับ
กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่ถูกต้องในทกุ
ขั้นตอน และสามารถออกแบบกิจกรรม
การเรียนรู้ได้อย่างสมบูรณ์  

1.อธิบายกระบวนการ 
พัฒนาหลักสูตร ออกแบบ
และสร้างรายวิชาในชั้นเรียน  

1. ออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทีม่ีความ
เหมาะสม สอดคล้องและครบถ้วนในทกุ
ขั้นตอนได้ด้วยตนเอง 

     

สมรรถนะรองที่3.2 วางแผนและ
จัดการเรียนรู้ที่สามารถพัฒนา
ผู้เรียนให้มีปัญญารู้คิด และมี
ความเป็นนวัตกร 

1. ความสามารถในการออกแบบและ จดั
กิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียน เกิด
กระบวนการคิดขั้นสูง โดยสามารถต่อยอด
ไปสู่การเป็นผู้สร้างสรรค์นวัตกรรมได้  

1. วางแผนและออกแบบ
เนื้อหาสาระและกิจกรรม
การจัดเรียนรู้ เพื่อพัฒนา
ผู้เรียนได้อย่างเหมาะสม 

 

1. ออกแบบและจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นให้
ผู้เรียนเกิดกระบวนการคิดขั้นสูง ด้วยชดุ
คำถามหรือกจิกรรมที่เหมาะสม 

2. ออกแบบและจัดกิจกรรรมการเรียนรู้ที่
ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดองค์ความรู้ใหม่ด้วยตนเอง 
และนำไปสู่การสร้างสรรค์สิ่งใหม่ 

     

สมรรถนะรองที่ 3.3 ดูแล
ช่วยเหลือและพัฒนาผู้เรียนเป็น
รายบุคคล สามารถรายงาน ผล
การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนได้อย่าง
เป็นระบบ 

1. การมีความรู้ความเข้าใจเกีย่วกบั
เครื่องมือและระบบการดูแลชว่ยเหลือ
ผู้เรียน พร้อมทั้งประยุกต์ใช้ความรู้ความ
เข้าใจดังกล่าวในการจัดทำการศึกษาราย
กรณีและวิจยัในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาผู้เรียน  

1. ดูแลช่วยเหลือและพัฒนา
ผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์และประสบ
ความสำเร็จในการเรียนรู้  
 

1. พัฒนาหรือแก้ปัญหาผู้เรียนในประเด็นใด
ประเด็นหนึ่งด้วยกระบวนการวิจยัที่ถูกต้อง
ตามระเบียบวธิีวจิัย 

2. นำเสนอผลการวิจยัในชั้นเรียนในรูปแบบ
ของรายงานการวิจยัฉบับสมบูรณ์ (5 บท) ได้ 

     

 สมรรถนะรองที่ 3.4 จัดกิจกรรม
และสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ให้
ผู้เรียนมีความสุขในการเรียนโดย
ตระหนักถึงสุขภาวะของผู้เรียน  

1. การมีความรู้ความเข้าใจหลกัการและ
แนวทางการจัดบรรยากาศการเรียนรู้ใน
ชั้นเรียน นำไปสู่การออกแบบการจัด
บรรยากาศการเรียนรู้ในชั้นเรียนที่ส่งเสริม
ให้ผู้เรียนมีความสุข 

1. จัดบรรยากาศการเรียนรู้
ที่เน้นให้ผู้เรียนเกิดการ
เรียนรู้ภายใต้ความสขุ  
 

1. ออกแบบการจัดบรรยากาศการเรียนรู้ในชั้น
เรียนที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสุขได้ด้วย
ตนเอง 

     

 สมรรถนะรองที่ 3.5 

วิจัย สร้างนวัตกรรม และ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ให้
เกิดประโยชน์ต่อการเรียนรู้ของ
ผู้เรียน  

1. ความสามารถในการประยกุต์ใช้
เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษาเข้า
สู่ชั้นเรียน รวมถึงสร้างสรรค์นวัตกรรมทาง
การศึกษาเพือ่พัฒนาการเรียนรู้ให้กับ
ผู้เรียน  

1. ประยุกต์ใช้สื่อและ
เทคโนโลยีวัดและประเมินผล
เพื่อพัฒนาผู้เรียนอยา่ง
เหมาะสมและสร้างสรรค์ 

 

1. ออกแบบนวัตกรรมทางการศึกษาในรูปแบบ
ของกระบวนการจัดกจิกรรรมการเรียนรู้ หรือ
สื่อการเรียนรู้ที่มีประโยชน์ต่อการพัฒนาผู้เรียน 
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สมรรถนะหลัก 
 

สมรรถนะ 
รองและย่อย 

(ถ้ามี) 

คำอธิบาย 
สมรรถนะรองหรือย่อย 

 

ตัวบ่งชี้ของสมรรถนะหลักและเกณฑ์
การผ่าน 

 
ตัวบ่งชี้ของสมรรถนะรองหรือย่อยและเกณฑ์การผ่าน เนื้อหา 

กระบวนการ

จัดการ

เรียนรู้

เพ่ือให้เกิด

สมรรถนะ 

สื่อ

และ/

หรือ

แหล่ง

เรียนรู ้

วิธีการวัด

และ

ประเมินผล 

วิธีการ

สะท้อนผล

กลับให้

ผู้เรียน 

 

 

สมรรถนะรองที่ 3.6  
ปฏิบัติงานร่วมกับผู้อืน่
อย่างสร้างสรรค์และมี
ส่วนรว่มในกิจกรรมการ
พัฒนาวิชาชีพ 

1. การมีความรู้ความเข้าใจและสามารถ
ประพฤติปฏิบัติตามหลกัการทำงานเป็นทมี
และการเป็นสมาชกิทีด่ีของทีม 

1. ปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดขีองทีมในการ
ทำงาน 

 

1. ให้ความร่วมมือในการดำเนินกิจกรรมต่างๆในโรงเรยีน 
ภายใต้การสื่อสารด้วยวจันภาษาและอวัจนภาษาที่เหมาะสม 

2. แก้ปัญหาที่เกิดขึน้ในการทำงานร่วมกับผูอ้ื่นได้อย่างมี
ประสิทธภิาพ 

3. แสดงความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์ ในการร่วมวางแผนและ
ออกแบบการดำเนินกิจกรรมในโรงเรยีน 

     

สมรรถนะหลกัที่ 4 
มีความสามารถใน
การสร้าง
ความสัมพนัธ์กับ
ผู้ปกครองและชมุชน 

สมรรถนะรองที่ 4.2 

สร้างเครอืข่ายความ
ร่วมมอืกับผู้ปกครองและ
ชุมชน เพื่อสนับสนนุการ
เรียนรูท้ี่มีคณุภาพของ
ผู้เรยีน  
 

1. การเข้าร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการ
สร้างเครอืข่ายระหว่างโรงเรียนกับ
ผู้ปกครองและชมุชนและความสามารถใน
การนำผู้ปกครองหรอืชุมชนเข้ามามีส่วน
ร่วมในการเรยีนรู้ของผู้เรยีน 

1. ร่วมมือกับผู้ปกครองและชุมชนในการ
พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลกัษณะอันพึงประสงค์
และเกิดการเรยีนรู ้
2. มีความรู้ความเข้าใจบริบทของชุมชนและ
นำมาบูรณาการในการจัดกิจกรรมการเรยีนรู้  
3. เข้ารว่มและจัดกิจกรรมการเรยีนรู้ที่
ส่งเสริม อนุรกัษ์วัฒนธรรม และภมูิปัญญา
ท้องถิ่น 

1. มีส่วนร่วมในการเยีย่มบ้านของผูเ้รยีน 

2. มีส่วนร่วมในการประชุมผู้ปกครองทีท่างสถานศกึษาจัดขึ้น 
และสรุปผลการประชุมผู้ปกครองได้อย่างมปีระสิทธภิาพ 

3. สร้างเครือข่ายความรว่มมอืกับผู้ปกครองหรือชุมชน ในการ
สนับสนุนการเรยีนรู้ของผู้เรียนทั้งในรูปแบบทางการหรือไมเ่ป็น
ทางการ 

     

 สมรรถนะรองที่ 4.3 
ศึกษา เข้าถึงบริบทชุมชน 
และสามารถอยูร่่วมกัน
บนพื้นฐานความแตกต่าง
ทางวัฒนธรรม 

1. การมีความรู้ความเข้าใจบริบทของ
ชุมชนและสามารถนำองค์ความรูด้ังกล่าว
มาบูรณาการเข้าสู่กระบวนการจัดกิจกรรม
การเรยีนรู ้

1. มีความรู้ความเข้าใจบริบทของชุมชนและ
นำมาบูรณาการในการจัดกิจกรรมการเรยีนรู้  

1. ศึกษาและวิเคราะห์บริบทชมุชนรอบที่ตัง้ของโรงเรียนอย่าง
ละเอยีด พร้อมนำเสนอผลการศึกษาอย่างครบถ้วน 

2. บูรณาการบริบทชุมชนเข้ากับการจัดกิจกรรมการเรยีนรู้ทั้งใน
และนอกห้องเรียน   

     

 สมรรถนะรองที่ 4.4 

ส่งเสริม อนุรกัษ์
วัฒนธรรม และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

1. การมีส่วนร่วมและเป็นผูน้ำในการจดั
กิจกรรมทีส่่งเสริมให้โรงเรยีนมีบทบาทใน
การส่งเสรมิ อนุรกัษ์วัฒนธรรม และภมูิ
ปัญญาทอ้งถิน่ 

1. เข้ารว่มและจัดกิจกรรมการเรยีนรู้ที่
ส่งเสริม อนุรกัษ์วัฒนธรรม และภมูิปัญญา
ท้องถิ่น 

1. จัดกจิกรรมทีเ่กีย่วขอ้งกับการส่งเสริม อนุรกัษ์วัฒนธรรม 
และภูมิปัญญาทอ้งถิน่ โดยร่วมมอืกับชุมชน 

     

สมรรถนะหลกัที่ 5
ปฏิบัติตนตาม
จรรยาบรรณของ
วิชาชีพ  
 

สมรรถนะรองที่ 5.1  
ปฏิบัติตนตาม
จรรยาบรรณของวิชาชพี  

1.  มีความรู้ความเข้าใจเกีย่วกับ
จรรยาบรรณวิชาชีพ  นำไปสู่การพัฒนา
ตนเองให้มีคุณลกัษณะดังกล่าว  

1. แสดงออกถึงการประพฤติปฏิบัติตนตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพคร ู

1. ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณและวนิัยครูได้  
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8. รายละเอียดของสมรรถนะของกลุ่ม SIL  สมรรถนะหลัก แบ่งออกเป็น 4 ด้าน  
(สอดคล้องกับมาตรฐานวิชาชีพครู พ.ศ. 2561 ณ วันที่ 17 ธันวาคม 2561) 

 

มีความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ (ของเราไม่มี) สามารถปฏิบัติหน้าที่ครู 
สมรรถนะรอง 

2.1 มุ่งม่ันพัฒนาผู้เรียนด้วยจิตวิญญาณความเป็นครู  
2.2 ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีมีคุณธรรมและจริยธรรม และเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง  
2.3 ส่งเสริมการเรียนรู้ เอาใจใส่ และยอมรับความแตกต่างของผู้เรียนแต่ละบุคคล  
2.4 สร้างแรงบันดาลใจ และพัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้ใฝ่เรียนรู้และสร้างนวัตกรรม 

2.5 พัฒนาตนเองให้มีความรอบรู้ ทันสมัยและทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
มีความสามารถในการจัดการเรียนรู้ 

สมรรถนะรอง 
3.1 พัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนรู้ สื่อ การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
3.2 วางแผนและจัดการเรียนรู้ที่สามารถพัฒนาผู้เรียนให้มีปัญญารู้คิด และมีความเป็นนวัตกร 

3.3 ดูแลช่วยเหลือและพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคล สามารถรายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนได้
อย่างเป็นระบบ 

3.4 จัดกิจกรรมและสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีความสุขในการเรียนโดยตระหนักถึงสุข
ภาวะของผู้เรียน 

3.5 วิจัย สร้างนวัตกรรม และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ให้เกิดประโยชน์ต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน 

3.6 ปฏิบัติงานร่วมกับผู้อ่ืนอย่างสร้างสรรค์และมีส่วนร่วมในกิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพ 

มีความสามารถในการสร้างความสัมพันธ์กับผู้ปกครองและชุมชน 

สมรรถนะรอง 
4.1 ร่วมมือกับผู้ปกครองในการพัฒนาและแก้ปัญหาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
4.2 สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับผู้ปกครองและชุมชนเพ่ือสนับสนุนการเรียนรู้ที่มีคุณภาพของผู้เรียน 

4.3 ศึกษา เข้าถึงบริบทของชุมชนและสามารถอยู่ร่วมกันบนพื้นฐานความแตกต่างทางวัฒนธรรม 

4.4 ส่งเสริม อนุรักษ์วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
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สมรรถนะ
หลัก 

ตัวบ่งชี้ 
สมรรถนะหลัก 

สมรรถนะรอง คำอธิบายสมรรถนะรอง ตัวบ่งชี้สมรรถนะรอง 

2. สามารถ
ปฏิบัติหน้าท่ี
ครู  

2.1  แสดง
พฤติกรรมที่
สะท้อนถึงการมีจติ
วิญญาณความเป็น
ครู  
 

2.1 มุ่งมั่นพัฒนา
ผู้เรยีนด้วยจติ
วิญญาณความเป็น
ครู  
 

 

 

 

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

2.1.1 วิเคราะห์และสรุปคณุลักษณะของครูที่แสดงออกถึงความรักและศรัทธาในวิชาชีพครูได้ (ปี 1)  

2.1.2 วิเคราะห์ตนเองถึงความรักและศรัทธาท่ีมีต่อวิชาชีพครู ในประเด็นดังต่อไปนี้ คือ (ปี 1)   
- ความใฝ่ฝันอยากเป็นครู                  - ความสนใจเรื่องราวเกี่ยวกับคร ู
- การเคารพบูชาครู                           - ความภาคภูมิใจในอาชีพครู                - ทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพครู 
2.1.3 ช่วยเหลือผู้เรยีนและบุคลากรในโรงเรยีนด้วยความเตม็ใจ โดยไม่ต้องร้องขอและไม่หวังสิ่งตอบแทน (ปี 2/3/4 
ภาคเรยีนที่ 1) 
2.1.4 แสดงพฤติกรรมทีส่ะท้อนถึงความรักและเอื้ออาทรต่อผู้เรยีนอย่างเสมอภาคทั้งทางกาย วาจาและใจ (ปี 3/4 
ภาคเรยีนที่ 1) 
2.1.5 วิเคราะห์ผลการปฏิบัตตินของตนเองในการทำหน้าท่ีครู พร้อมเสนอแนวทางการพัฒนาตนเอง(ID Plan) 

    ด้านจิตวิญญาณความเป็นครู  (ครุนิพนธ์)  
2.1.6* สรุปผลการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึ้นจากการเข้าร่วมกิจกรรมเสรมิหลักสูตรเพื่อเติมเติมสมรรถนะดา้น
จรรยาบรรณ (ครุนิพนธ์) 

  2.2 ปฏิบัติตนเป็น
แบบอย่างท่ีดีมี
คุณธรรมและ
จริยธรรม และเป็น
พลเมืองที่เข้มแข็ง  

2.2 ประพฤติปฏิบัตตินตาม
กฎระเบียบ ข้อบังคับและ
เป็นแบบอย่างท่ีดีให้กับผู้อื่น
ในทุกๆด้าน  
 

2.2.1  ปฏิบัติตัวตามระเบยีบและข้อบังคับของสถานศึกษาและการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูอย่างเคร่งครัด     (ปี 
2/3/4 ภาคเรียนท่ี 1)  
2.2.2 ประพฤติตนเป็นแบบอย่างดีให้กับผู้เรียนท้ังทางกาย วาจาและจิตใจ  (ปี 3/4  ภาคเรียนท่ี 1)  

2.2.3 วิเคราะห์ผลการปฏิบัตตินของตนเองในการทำหน้าท่ีครู พร้อมเสนอแนวทางการพัฒนาตนเอง(ID Plan) ด้าน
การปฏิบัตตินเป็นพลเมืองที่ดี  (ครุนิพนธ์)  
2.2.4* สรุปผลการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึ้นจากการเข้าร่วมกิจกรรมเสรมิหลักสูตรเพื่อเติมเติมสมรรถนะ ด้านการปฏิบัติ
ตนเป็นพลเมืองที่ดี(ครุนิพนธ)์ 

  2.3 ส่งเสริมการ
เรียนรู้ เอาใจใส่ 
และยอมรับความ
แตกต่างของ
ผู้เรยีนแต่ละบุคคล  
 

2.3 การออกแบบและจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ที่มคีวาม
หลากหลายเพื่อให้
สอดคล้องกับผู้เรยีนที่มี
ความแตกต่างกันในทุกๆมติิ  

2.3.1 ออกแบบและจัดกิจกรรมการเรยีนรู้ที่มีความหลากหลาย เหมาะกับผู้ทีเ่รียนที่มคีวามแตกต่างท้ังทางด้าน
รูปแบบการเรียนรู้ ระดับความสามารถในการเรียนรู้ และวัฒนธรรม (ปี 3 /4 ภาคเรียนที่ 1)  
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  2.4 สร้างแรง
บันดาลใจ และ
พัฒนาผู้เรียนให้
เป็นผู้ใฝเ่รียนรู้และ
สร้างนวัตกรรม 

 

2.4 การกระตุ้นและส่งเสริม
ให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการ
คิดที่นำไปสู่การสร้าง
นวัตกรรม โดยใช้ความ
มุ่งมั่น ทุ่มเทในการพัฒนา  

2.4.1 แสดงพฤติกรรมทีส่ะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่น ทุ่มเทต่อการพัฒนาผู้เรียนให้ประสบความสำเรจ็ในการเรียน (ปี 
3/4 ภาคเรยีนที่ 1)  
2.4.2 กระตุ้นและส่งเสริมใหผู้้เรยีนเกิดกระบวนการคิดอย่างสร้างสรรค์ด้วยการจดักิจกรรมการเรียนรูท้ี่เหมาะสมทั้ง
ในและนอกห้องเรียน (ปี 3/4 ภาคเรียนที่ 1)  
2.4.3 เป็นต้นแบบในการสรา้งสรรค์นวัตกรรมให้เกิดขึ้นในสถานศึกษา (ปี 4 ภาคเรียนที่ 1)  

  2.5 พัฒนาตนเอง
ให้มีความรอบรู้ 
ทันสมัยและทันต่อ
การเปลีย่นแปลง 
 

 

 

 

 

 

 

 

2.5 ความเข้าใจในเส้นทาง
ความก้าวหน้าในวิชาชีพและ
ปฏิบัติตนสู่ความก้าวหน้าได้
ด้วยการเข้าร่วมกิจกรรมที่
ส่งเสริมให้มีความรอบรู้และ
ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
รวมทั้งสามารถที่จะนำเสนอ
แนวทางที่เหมาะสมกับการ
พัฒนาครูในภาพรวมได ้

2.5.1 สืบค้นและสรุปแนวทางการพัฒนาตนในเส้นทางวิชาชีพครูด้วยการรวบรวมข้อมูลจากบุคลากรทางการศึกษา
และเอกสารที่เกีย่วข้อง พร้อมนำเสนอด้วยรูปแบบท่ีทันสมัย ( ปี 1)  

2.5.2 วิเคราะห์และนำเสนอแนวทางในการพัฒนาตนเองให้มีความเป็นครูมืออาชีพท่ีเท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงท้ัง
ทางด้านศาสตร์วิชาชีพครูและศาสตร์สาขาวิชาเอก (ปี 2) 

2.5.3 เข้าร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาชีพและสามารถสะท้อนผลการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึ้นกับ
ตนเองได้อย่างชัดเจน (ปี 3/4 ภาคเรียนที่ 1)  
2.5.4 สังเคราะห์และนำเสนอรูปแบบการพัฒนาครูที่เหมาะสมกับบริบทสังคมในยุคปัจจุบันและส่งเสริมให้เกิดทักษะที่
สำคัญกับครูอย่างแท้จริง (ปี 4 ภาคเรียนที่ 1)  
2.5.5  วิเคราะห์ผลการปฏิบัติงานของตนเอง พร้อมเสนอแนวทางการพัฒนาตนเอง(ID Plan) ด้านการก้าวทันการ
เปลี่ยนแปลง (ครุนิพนธ์)  
2.5.6 สรุปผลการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากการเข้าร่วมกิจกรรมเสรมิหลักสูตรเพื่อเติมเติมสมรรถนะ ด้านการก้าวทัน
การเปลีย่นแปลง (ครุนิพนธ์)  

3. มี
ความสามารถ
ในการจัดการ
เรียนรู้  
 

1.อธิบาย
กระบวนการพัฒนา
หลักสตูร ออกแบบ
และสร้างรายวิชา
ในช้ันเรียน  
 

3.1 พัฒนา
หลักสตูรการ
จัดการเรียนรู้ สื่อ 
การวัดและ
ประเมินผลการ
เรียนรู้  
 

3.1 การมีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับกระบวนการจัดการ
เรียนรู้ที่ถูกต้องในทุก
ขั้นตอน และสามารถ
ออกแบบกิจกรรมการเรยีนรู้
ได้อย่างสมบูรณ์  

3.1.1 อธิบายเกี่ยวกับหลักสตูร การจัดการเรยีนรู้ สื่อ การวัดและประเมินผลการเรียนรูไ้ด้อยา่งถูกต้อง (ปี 1 

/ปี 2)  
3.1.2 ออกแบบแผนการจัดการเรยีนรู้ร่วมกับครูพี่เลี้ยงได้ (ปี 2)  
3.1.2 ออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่มีความเหมาะสม สอดคล้องและครบถ้วนในทุกข้ันตอนไดด้้วยตนเอง (ปี –
3/4 ภาคเรยีนที่ 1)  
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 2. วางแผนและ
ออกแบบเนื้อหา
สาระและกจิกรรม
การจัดเรียนรู้ เพื่อ
พัฒนาผู้เรียนได้
อย่างเหมาะสม 

 

3.2 วางแผนและ
จัดการเรียนรู้ที่
สามารถพัฒนา
ผู้เรยีนให้มีปัญญา
รู้คิด และมีความ
เป็นนวัตกร 
 

3.2  ความสามารถในการ
ออกแบบและจัดกิจกรรม
การเรยีนรู้ที่ส่งเสรมิให้
ผู้เรยีนเกิดกระบวนการคิด
ขั้นสูง โดยสามารถต่อยอด
ไปสู่การเป็นผู้สร้างสรรค์
นวัตกรรมได้  

3.2.1 ออกแบบและจัดกิจกรรมการเรยีนรู้ที่เน้นใหผู้้เรยีนเกิดกระบวนการคิดขั้นสูง ด้วยชุดคำถามหรอืกิจกรรมที่
เหมาะสม (ปี 3/4)  
3.2.2 ออกแบบและจัดกิจกรรรมการเรยีนรู้ที่ส่งเสรมิให้ผู้เรียนเกดิองค์ความรู้ใหม่ด้วยตนเอง และนำไปสู่การ
สร้างสรรคส์ิ่งใหม่ (ปี 4 ภาคเรยีนที่ 1)  

 4. ดูแลช่วยเหลือ
และพัฒนาผูเ้รียน
ให้มีคุณลักษณะที่
พึงประสงค์และ
ประสบความสำเรจ็
ในการเรียนรู้  
 

3.3 ดูแลช่วยเหลือ
และพัฒนาผูเ้รียน
เป็นรายบุคคล 
สามารถรายงาน
ผลการพัฒนา
คุณภาพผู้เรยีนได้
อย่างเป็นระบบ  
 

3.3 การมีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับเครื่องมือและระบบ
การดูแลช่วยเหลือผู้เรยีน 
พร้อมท้ังประยุกต์ใช้ความรู้
ความเข้าใจดังกลา่วในการ
จัดทำการศึกษารายกรณี
และวิจัยในช้ันเรยีนเพื่อ
พัฒนาผู้เรียน  

3.3.1 ระบุบทบาทหน้าท่ีของครูผูส้อนและครูประจำชั้นในการช่วยเหลือและพัฒนาผู้เรียน (ปี 1)  
3.3.2 ศึกษา รวบรวม และสรุปรายละเอยีดของเครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บข้อมูลผู้เรยีนทั้งแบบรายบุคคลและรายกลุ่ม 
(ปี 1)  
3.3.3 ระบุและวิเคราะห์พฤติกรรมที่เป็นปัญหาหรือต้องการพัฒนาของกรณีศึกษา (case study) และรวบรวมข้อมูล
ด้วยเครื่องมือที่มีความหลากหลาย พร้อมนำเสนอแนวทางแก้ไข (ปี 1) 
3.3.4 พัฒนาหรือแก้ปัญหาผู้เรียนในประเด็นใดประเด็นหนึ่งด้วยกระบวนการวิจัยที่ถูกต้องตามระเบียบวิธีวิจัย (ปี 3/4

ภาคเรยีนที่ 1)  

3.3.5  นำเสนอผลการวิจัยในช้ันเรียนด้วยรูปแบบการวิจยัหน้าเดียวได้ (ปี 3)  
3.3.6 นำเสนอผลการวิจัยในช้ันเรยีนในรูปแบบของรายงานการวิจยัฉบับสมบรูณ์ (5 บท) ได้ (ปี4 ภาคเรียนที่ 1)  

 5. จัดบรรยากาศ
การเรยีนรู้ที่เน้นให้
ผู้เรยีนเกิดการ
เรียนรูภ้ายใต้
ความสุข  
 

3.4 จัดกิจกรรม
และสร้าง
บรรยากาศการ
เรียนรู้ใหผู้้เรียนมี
ความสุขในการ
เรียนโดยตระหนัก
ถึงสุขภาวะของ
ผู้เรยีน  

3.4 การมีความรู้ความเข้าใจ
หลักการและแนวทางการจดั
บรรยากาศการเรียนรู้ในช้ัน
เรียน นำไปสู่การออกแบบ
การจัดบรรยากาศการเรียนรู้
ในช้ันเรียนที่ส่งเสริมให้
ผู้เรยีนมีความสุข 

3.4.1 อธิบายถึงแนวทางการจัดบรรยากาศการเรียนรู้ในช้ันเรียนได้ (ปี 2)  
3.4.2 ออกแบบการจัดบรรยากาศการเรยีนรู้ในช้ันเรียนทีส่่งเสริมใหผู้้เรยีนมีความสุขร่วมกับครูพี่เลี้ยงได้ (ปี 2)  

3.4.3 ออกแบบการจัดบรรยากาศการเรยีนรู้ในช้ันเรียนทีส่่งเสริมใหผู้้เรยีนมีความสุขได้ด้วยตนเอง (ปี 3 / 4 ภาคเรียน
ที่ 1) 
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 3. ประยุกต์ใช้สื่อ
และเทคโนโลยีวัด
และประเมินผล
เพื่อพัฒนาผู้เรียน
อย่างเหมาะสม
และสร้างสรรค ์

3.5 วิจัย สร้างนวัตกรรม และ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทลั ให้
เกิดประโยชน์ต่อการเรยีนรู้ของ
ผู้เรยีน  

3.5 ความสามารถในการประยุกตใ์ช้
เทคโนโลยีและนวัตกรรมทาง
การศึกษาเข้าสู่ช้ันเรียน รวมถึง
สร้างสรรค์นวตักรรมทางการศึกษา
เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ให้กับผูเ้รียน  

3.5.1 ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีหรือนวัตกรรมทางการศึกษาที่ทันสมยักบัการพัฒนาผู้เรียน (ปี 1)  
3.5.2 ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีหรือนวัตกรรมทางการศึกษาที่ทันสมยักบัการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ในช้ันเรียนได้อยา่งเหมาะสม (ปี 3)  
3.5.1 ออกแบบนวัตกรรมทางการศึกษาในรูปแบบของกระบวนการจัดกิจกรรรมการเรียนรู้ หรือ
สื่อการเรียนรู้ทีม่ีประโยชน์ต่อการพัฒนาผู้เรียน (ปี 4 ภาคเรียนที่ 1) 

 6. ปฏิบัติตนเป็น
สมาชิกที่ดีของทีม
ในการทำงาน 

3.6 ปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่นอย่าง
สร้างสรรค์และมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพ 

3.6 การมีความรู้ความเข้าใจและ
สามารถประพฤตปิฏิบัตติามหลักการ
ทำงานเป็นทีมและการเป็นสมาชิกที่ดี
ของทีม 

3.6.1 วิเคราะห์และสรุปแนวทางในการทำงานและแก้ปญัหาร่วมกันระหว่างบุคลากรใน
สถานศึกษา (ปี 1)  
3.6.2 วิเคราะห์และสังเคราะหล์ักษณะกิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพของครูทั้งในและนอก
สถานศึกษา (ปี 1)  
3.6.3 ให้ความร่วมมือในการดำเนนิกิจกรรมต่างๆในโรงเรียน ภายใต้การสื่อสารด้วยวัจนภาษา
และอวัจนภาษาทีเ่หมาะสม (ปี 2/3/4 ภาคเรยีนที่ 1)  
3.6.4 แก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในการทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ (ปี 3/4 ภาคเรียนที่ 1) 
3.6.5 แสดงความคิดเห็นอย่างสรา้งสรรค์ ในการร่วมวางแผนและออกแบบการดำเนินกจิกรรมใน
โรงเรียน (ปี 4 ภาคเรียนที่ 1) 

4. มี
ความสามารถ
ในการสร้าง
ความสัมพันธ์
กับผู้ปกครอง
และชุมชน 

1. ร่วมมือกับ
ผู้ปกครองและ
ชุมชนในการ
พัฒนาผู้เรียนใหม้ี
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์และเกดิ
การเรยีนรู ้

4.1 ร่วมมือกับผู้ปกครองในการ
พัฒนาและแก้ปัญหาผู้เรียนให้มี
คุณลักษณะที่พึงประสงค์  

4.1 ความสามารถในการร่วมมือกบั
ผู้ปกครองทั้งในส่วนของการรวบรวม
ข้อมูลและร่วมกันวางแผนในการ
พัฒนาและแก้ปัญหาผู้เรียนให้มี
คุณลักษณะที่พึงประสงค์  

4.1.1 รวบรวมข้อมูลของผู้เรียนจากผู้ปกครองด้วยการสังเกตและการสัมภาษณ์ (ปี 1/2)  
4.1.2 ร่วมวางแผนกับผู้ปกครองในการพัฒนาผู้เรียนให้มีคณุลักษณะที่พึงประสงค์ (ปี 2)  
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สมรรถนะหลัก ตัวบ่งชี้สมรรถนะหลัก สมรรถนะรอง คำอธิบายสมรรถนะรอง ตัวบ่งชี้สมรรถนะรอง 
 1. ร่วมมือกับผู้ปกครอง

และชุมชนในการพัฒนา
ผู้เรยีนให้มีคณุลักษณะ
อันพึงประสงค์และเกิด
การเรยีนรู ้
 

4.2 สร้างเครือข่าย
ความร่วมมือกับ
ผู้ปกครองและชุมชน 
เพื่อสนับสนุนการ
เรียนรู้ทีม่ีคุณภาพของ
ผู้เรยีน  

4.2 การเข้าร่วมกิจกรรมที่เกีย่วข้อง
กับการสร้างเครือข่ายระหว่าง
โรงเรียนกับผู้ปกครองและชุมชน
และความสามารถในการนำ
ผู้ปกครองหรือชุมชนเข้ามามสี่วน
ร่วมในการเรียนรู้ของผูเ้รียน 

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

 2. มีความรู้ความเข้าใจ
บริบทของชุมชนและ
นำมาบูรณาการในการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้  
 

4.3 ศึกษา เข้าถึง
บริบทชุมชน และ
สามารถอยู่ร่วมกันบน
พื้นฐานความแตกต่าง
ทางวัฒนธรรม  

4.3 การมีความรู้ความเข้าใจบริบท
ของชุมชนและสามารถนำองค์
ความรู้ดังกล่าวมาบรูณาการเข้าสู่
กระบวนการจดักิจกรรมการเรยีนรู้  

4.3.1 สังเกต รวบรวม และวิเคราะห์รูปแบบการมีปฏิสัมพันธ์สัมพันธ์ระหว่างครูกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง 
ครูกับชุมชน โรงเรยีนกับชุมชน (ปี 1)  
4.3.2 ศึกษาและวิเคราะห์บริบทชุมชนรอบที่ตั้งของโรงเรียนอย่างละเอียด พร้อมนำเสนอผลการศึกษา
อย่างครบถ้วน (ปี 2/3/4 ภาคเรยีนท่ี 1)  
4.3.3 บูรณาการบริบทชุมชนเข้ากับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียน  (ปี 4 ภาค
เรียนที่ 1)  

 3. เข้าร่วมและจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ที่
ส่งเสริม อนุรักษ์
วัฒนธรรม และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

4.4 ส่งเสริม อนุรักษ์
วัฒนธรรม และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

4.4 การมีส่วนร่วมและเป็นผู้นำใน
การจัดกิจกรรมทีส่่งเสริมให้โรงเรยีน
มีบทบาทในการส่งเสริม อนุรักษ์
วัฒนธรรม และภูมิปญัญาท้องถิ่น 

4.4.1 เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆที่ทางโรงเรียนและชุมชนเป็นผู้ดำเนินโครงการที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสรมิ 
อนุรักษ์วัฒนธรรม และภมูิปัญญาท้องถิ่น และสะท้อนสิ่งท่ีได้เรียนรูจ้ากกิจกรรม (ปี 2 /3)  
4.4.2 จัดกิจกรรมที่เกีย่วข้องกับการส่งเสริม อนรุักษ์วัฒนธรรม และภูมิปญัญาท้องถิ่น โดยร่วมมือกับ
ชุมชน  
(ปี 4 ภาคเรียนที่ 1) 

5. ปฏิบัติตน
ตาม
จรรยาบรรณ
ของวิชาชีพ  
 

1. แสดงออกถึงการ
ประพฤติปฏบิัติตนตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพครู  
 

5.1 ปฏิบัติตนตาม
จรรยาบรรณของ
วิชาชีพ  
 

5.1 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
จรรยาบรรณวิชาชีพ นำไปสู่การ
พัฒนาตนเองให้มีคุณลักษณะ
ดังกล่าว  

5.1.1 ระบุจรรยาบรรณและวินัยครู จากการสังเกตและวิเคราะห์การปฏิบัตหิน้าท่ีครูในสถานศึกษาได ้
(ปี 1-2)  
5.1.2 ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณและวินัยครูได้ (3-4)  
5.1.3 วิเคราะห์ผลการปฏิบัตตินของตนเองในการทำหน้าท่ีครู พร้อมเสนอแนวทางการพัฒนาตนเอง
(ID Plan) ด้านจรรยาบรรณ (คุรุนพินธ์)  
5.1.4* สรุปผลการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึ้นจากการเข้าร่วมกิจกรรมเสรมิหลักสูตรเพื่อเติมเติมสมรรถนะ
ด้านจรรยาบรรณ (คุรุนิพนธ์)  

* อาจมี/ไมม่ี ขึ้นอยู่กับการวิเคราะห์ตนเองของนักศึกษา  
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3.1.5 คำอธิบายรายวิชาเอก 
วิชา ฟิสิกส์ 1  (Physics 1) 

รหัส คำอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 
4011904
  

ความรู้และความเข้าใจ  สามารถอธิบาย วิเคราะห์ เกี่ยวกับปริมาณทางฟิสิกส์ การเคลื่อนที่ในลักษณะต่าง ๆ  แรงและกฎการเคลื่อนที่ สมดุลสถิต 
งานและพลังงาน โมเมนตัม สมบัติของสสาร กลศาสตร์ของของไหล ความร้อนและการถ่ายเทความร้อน  โดยใช้กระบวนการสืบค้นและปฏิบัติการตามความ
เหมาะสม เพื่อนำไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ได้ 

3(2-2-5) 

 

สมรรถนะหลัก 
สมรรถนะรอง
และย่อย (ถา้มี) 

คำอธิบาย 

สมรรถนะรองหรือย่อย 

ตัวบ่งชี้ของสมรรถนะหลัก
และเกณฑ์การผ่าน 

ตัวบ่งชี้ของ 
สมรรถนะรองหรือย่อย

และเกณฑ์การผ่าน 

เนื้อหา 
(เขียนเป็นข้อๆประกอบด้วย

หัวข้อและคำอธิบายพอสังเขป) 

กระบวนการจัดการ
เรียนรู้เพื่อให้เกิด

สมรรถนะ 

(รายละเอียดด้านท้าย

ตาราง)** 

สื่อและ/หรือแหล่ง
เรียนรู ้

วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

วิธีการสะท้อนผลกลับให้
ผู้เรียน(ตามหลักการ

ประเมินผล สะท้อนผลและ 

การพัฒนา) 

สมรรถนะหลัก
ที่ 2 มีความรู้
และความ
เข้าใจใน
เนื้อหาวิชา
ฟิสิกส์ 
สมรรถนะหลัก
ที่ 3 มีทักษะ
ปฏิบัติการ
ฟิสิกส์ 
 

 

 

 

สมรรถนะรองที่ 
2.1 มีความรู้และ
ความเข้าใจ
กลศาสตร์ 
สมรรถนะรองที่ 
3.1 มีทักษะ
ปฏิบัติการใน
ห้องปฏิบัติการ 

1. สามารถเรียนรู้และ 
อธิบายทฤษฎีเบื้องต้น
ทางกลศาสตร์  และ
ความร้อนได้  
2. สามารถจัดอุปกรณ์
และทำการทดลอง
เกี่ยวกบักลศาสตร์และ
ความร้อนได้สรุป
เปรียบเทียบผลการ
ทดลองกับทฤษฎีได ้

สามารถอธบิายทฤษฎีทาง
ฟิสิกส์ได้ในเกณฑ์ระดับดี  
 

สามารถอธบิายทฤษฎี
เบื้องต้นทางกลศาสตร์
และความร้อนผ่านการ
ประเมินภาคทฤษฎี
และปฏิบัติได้ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 70 

1. ปริมาณทางฟิสิกส์  
2. การเคลื่อนที่ในลักษณะ
ต่างๆ 

3. แรงและกฎการ
เคลื่อนที่  
4. สมดุลสถิต  
5. งานและพลังงาน  
6. โมเมนตัม 

7. สมบัติของสสาร 

8. กลศาสตร์ของของไหล  
9. ความร้อนและการ
ถ่ายเทความร้อน 

10. ทำปฏิบัติการที่
เกี่ยวขอ้งกับเนื้อหาวิชา 

1. การเรียนรู้โดยใช้
ปัญหาเป็นฐาน 

(Pr0blem - ba9ed 

learning) 

2..จัดการเรียนรู้แบบ  
Inquiry  Meth0d  

3. การเรียนรู้แบบ
ร่วมมือ (C00perative  

learning) 

4. จัดให้มีปฏิบัติการ
สอดคล้องกับเร่ืองที่
เรียน 

 

 

สื่อการสอนและ
เครื่องมือ
ปฏิบัติการทาง
ฟิสิกส์ 1  

ประเมินโดยใช้
แบบประเมิน
ภาคทฤษฎแีละ
ปฏิบัต ิ

 

แจ้งผลการประเมินให้
ผู้เรียนเพื่อการปรับปรุง
และพัฒนาตนเอง อย่าง
ต่อเนื่อง 
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สมรรถนะหลัก 
สมรรถนะรอง
และย่อย (ถา้มี) 

คำอธิบาย 

สมรรถนะรองหรือย่อย 

ตัวบ่งชี้ของสมรรถนะหลัก
และเกณฑ์การผ่าน 

ตัวบ่งชี้ของ 
สมรรถนะรองหรือย่อย

และเกณฑ์การผ่าน 

เนื้อหา 
 

กระบวนการจัดการเรียนรู้
เพื่อให้เกิดสมรรถนะ 

(รายละเอียดด้านท้ายตาราง)** 

สื่อและ/หรือแหล่ง
เรียนรู ้

วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

วิธีการสะท้อนผล
กลับให้ผู้เรียน(ตาม

หลักการประเมินผล 

สะท้อนผลและ 

การพัฒนา) 

สมรรถนะหลักที่ 
5 สามารถใช้
เทคโนโลยีใน
การศึกษาค้นควา้
และนำมาใช้ใน
การจัดการ
เรียนรู้ได้ 

สมรรถนะรองที่ 
5.1 มีทักษะใช้
เทคโนโลยีในการ
สืบค้นข้อมูลและ
อ้างอิงทั้งไทยและ
อังกฤษ 

 

สามารถใช้เทคโนโลยี
สืบค้นข้อมูลทางฟิสิกส์
1 จากแหล่งข้อมูล
ภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษหรอือื่นๆ 
อ้างอิงสิ่งที่สืบค้นได้
อย่างถูกตอ้งตามหลัก
วิชาการ 

สามารถใช้เทคโนโลยี
สืบค้นข้อมูลทางฟิสิกส์1 
และนำมาใช้ในการเรียน
ได้เกณฑ์ระดับดี 

สามารถนำเสนอข้อมูล
ทางฟิสิกส์1ที่สืบค้นมา
ทั้งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ 

และอ้างอิงสิ่งที่สืบค้น
ได้อย่างถูกต้องตาม
หลักวิชาการอยู่ใน
เกณฑ์ระดับดี 

 มอบหมายงานให้ผู้เรียน
สืบค้นเนื้อที่เกี่ยวกับฟิสิกส์ 
1 นำเสนอด้วยการทำ
รายงานและนำเสนอด้วย
วาจา 

ใบกิจกรรม  
สื่ออิเล็กทรอนิกส ์

1.  ประเมินจากการ
ถาม-ตอบ อภิปราย
ร่วมกันในห้องเรียน 

2.  ประเมินจาก
ผลงานที่นำเสนอ 

3.  ให้นักศึกษา
ประเมินตนเองและ
เพื่อนประเมิน 

 

สมรรถนะหลักที่ 
7 มีจิต
วิทยาศาสตร์ 
 

สมรรถนะรองที่ 
7.1 มีคุณลักษณะ
เป็นผู้ใฝ่รู้  มีเหตุ
เป็นผล  เพียร
พยายาม  ใจกว้าง  
ซ่ือสัตย์และ
รอบคอบ 

มีพฤติกรรมแสดงความ
สนใจใฝ่รู้  
ทางวิทยาศาสตร์  มี
ความเป็นเหตุเป็นผล  
เพียรพยายาม  ใจกวา้ง
รับฟังความคิดของผู้อื่น  
ซ่ือสัตย์และคิด
รอบคอบก่อนการ
ตัดสินใจ 

มีพฤติกรรมแสดงถึงความ
เป็นผู้มีจิตวิทยาศาสตร์อยู่
ในเกณฑ์ระดับดี 

มีพฤติกรรมที่บ่งบอก
ถึงความสนใจใฝ่รู้ มี
ความเพียรพยายาม มี
เหตุผล 

ซ่ือสัตย์และรอบคอบ
อยู่ในเกณฑ์ระดับดี 

 มอบหมายงานให้งานแก่
ผู้เรียน ในรูปแบบต่าง ๆ 
ที่หลากหลาย 

การจัดกิจกรรมให้
ผู้เรียนหรือ
มอบหมายให้
ผู้เรียนร่วมจัด
กิจกรรม 

 

การสังเกต
พฤติกรรมตามแบบ
วัดพฤติกรรม 

หรือการสร้าง
สถานการณ์จำลอง
เพื่อทดสอบเจตคติ
ของผู้เรียน 
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วิชา ฟิสิกส์ 2  (Physics 2) 
รหัส คำอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 
4011905
  

มคีวามรู้และความเข้าใจ  สามารถอธิบาย วิเคราะห์และประยุกต์ใช้ความรู้เรื่องไฟฟ้าสถิต สนามไฟฟ้าศักย์ไฟฟ้าความจุไฟฟ้ากระแสไฟฟ้าและกฎของ
โอห์มวงจรไฟฟ้ากระแสตรงพลังงานไฟฟ้าและกำลังไฟฟ้า การผลิตพลังงานไฟฟ้าและพลังงานทดแทน สนามแม่เหล็ก แรงแม่เหล็กท่ีกระทำกับประจุไฟฟ้า
และกระแสไฟฟ้า การเหนี่ยวนำแม่เหล็กไฟฟ้าและกฎของฟาราเดย์ ไฟฟ้ากระแสสลับ โดยใช้กระบวนการสืบค้นและปฏิบัติการตามความเหมาะสม เพื่อ
นำไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ได้ 

3(2-2-5) 

 

สมรรถนะหลัก 
สมรรถนะรอง
และย่อย (ถา้มี) 

คำอธิบาย 

สมรรถนะรองหรือย่อย 

ตัวบ่งชี้ของ
สมรรถนะหลักและ

เกณฑ์การผ่าน 

ตัวบ่งชี้ของ 
สมรรถนะรอง
หรือย่อยและ
เกณฑ์การผ่าน 

เนื้อหา 
(เขียนเป็นข้อๆประกอบด้วยหัวข้อและคำอธิบายพอ

สังเขป) 

กระบวนการจัดการ
เรียนรู้เพื่อให้เกิด

สมรรถนะ 

(รายละเอียดด้านท้าย

ตาราง)** 

สื่อและ/หรือแหล่ง
เรียนรู ้

วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

วิธีการสะท้อนผล
กลับให้ผู้เรียน(ตาม

หลักการประเมินผล 

สะท้อนผลและ 

การพัฒนา) 

สมรรถนะหลัก
ที่ 2  มีความรู้
และความ
เข้าใจใน
เนื้อหาวิชา
ฟิสิกส์ 
สมรรถนะหลัก
ที่ 3 มีทักษะ
ปฏิบัติการ
ฟิสิกส์ 
 

 

สมรรถนะรองที่ 
2.2 มีความรู้และ
ความเข้าใจด้าน
ไฟฟ้าและ
แม่เหล็ก 

สมรรถนะรองที่ 
3.1 มีทักษะ
ปฏิบัติการใน
ห้องปฏิบัติการ 
 

 

 

1. สามารถเรียนรู้และ 
อธิบายทฤษฎีเบื้องต้น
ทางไฟฟ้าและแม่เหลก็
ได้  
2.สามารถจัดอุปกรณ์
และทำการทดลอง
เกี่ยวกบัไฟฟ้าและ
แม่เหล็ก 

สรุปเปรียบเทียบผล
การทดลองกับทฤษฎี
ได้ 

สามารถอธบิาย
ทฤษฎีทางฟิสิกส์ได้
ในเกณฑ์ระดับดี  
 

สามารถอธบิาย
ทฤษฎีเบื้องต้น
ทางไฟฟ้าและ
แม่เหล็กผ่านการ
ประเมิน
ภาคทฤษฎแีละ
ปฏิบัติ ได้ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 70 

1. ไฟฟ้าสถิต  
2. สนามไฟฟ้า 
3. ศักย์ไฟฟ้า 
4.ความจุไฟฟ้า 
5.กระแสไฟฟ้าและกฎของโอห์ม 

6. วงจรไฟฟ้ากระแสตรง 
7.พลังงานไฟฟ้าและกำลังไฟฟ้า  
8.การผลิตพลังงานไฟฟ้าและพลังงานทดแทน 

9.สนามแม่เหล็กแรงแม่เหล็กที่กระทำกบั
ประจุไฟฟ้าและกระแสไฟฟ้า 
10.การเหนี่ยวนำแม่เหล็กไฟฟา้และกฎ
ของฟาราเดย ์

11.ไฟฟ้ากระแสสลับ 

12.ทำปฏิบัติการที่เกีย่วขอ้งกับเนื้อหาวชิา 

1.การเรียนรู้โดยใช้
ปัญหาเป็นฐาน 

(Pr0blem - ba9ed 

learning) 

2.จัดการเรียนรู้แบบ  
Inquiry  Meth0d  

3.การเรียนรู้แบบ
ร่วมมือ (C00perative  

learning) 

4.  จัดให้มีปฏบิัติการ
สอดคล้องกับเร่ืองที่
เรียน 

 

 

สื่อการสอนและ
เครื่องมือ
ปฏิบัติการทาง
ฟิสิกส์ 2 

ประเมินโดยใช้
แบบประเมิน
ภาคทฤษฎแีละ
ปฏิบัต ิ

แจ้งผลการประเมิน
ให้ผู้เรียนเพื่อการ
ปรับปรุงและพัฒนา
ตนเอง อย่างต่อเนื่อง 
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สมรรถนะหลัก 
สมรรถนะรอง
และย่อย (ถา้มี) 

คำอธิบาย 

สมรรถนะรองหรือย่อย 

ตัวบ่งชี้ของ
สมรรถนะหลักและ

เกณฑ์การผ่าน 

ตัวบ่งชี้ของ 
สมรรถนะรองหรือย่อยและ

เกณฑ์การผ่าน 

เนื้อหา 
(เขียนเป็นข้อๆ

ประกอบด้วยหัวข้อ

และคำอธิบายพอ

สังเขป) 

กระบวนการจัดการ
เรียนรู้เพื่อให้เกิด

สมรรถนะ 

(รายละเอียดด้านท้าย

ตาราง)** 

สื่อและ/หรือแหล่ง
เรียนรู้ 

วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

วิธีการสะท้อนผล
กลับให้ผู้เรียน(ตาม

หลักการประเมินผล 

สะท้อนผลและ 

การพัฒนา) 

สมรรถนะหลักที่ 
5 สามารถใช้
เทคโนโลยีใน
การศึกษาค้นควา้
และนำมาใช้ใน
การจัดการ
เรียนรู้ได้ 

สมรรถนะรองที่ 
5.1 มีทักษะใช้
เทคโนโลยีในการ
สืบค้นข้อมูลและ
อ้างอิงทั้งไทยและ
อังกฤษ 

 

สามารถใช้เทคโนโลยี
สืบค้นข้อมูลทางฟิสิกส์ 
2จากแหล่งข้อมูล
ภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษหรอือื่นๆ 
อ้างอิงสิ่งที่สืบค้นได้
อย่างถูกตอ้งตามหลัก
วิชาการ 

สามารถใช้
เทคโนโลยีสืบค้น
ข้อมูลทางฟิสิกส์ 2
และนำมาใช้ในการ
เรียนได้ 

สามารถนำเสนอข้อมูลทาง
ฟิสิกส์2ที่สืบค้นมาทั้ง
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

และอ้างอิงสิ่งที่สืบค้นได้
อย่างถูกตอ้งตามหลัก
วิชาการอยู่ในเกณฑ์ระดับด ี

 มอบหมายงานให้ผู้เรียน
สืบค้นเนื้อที่เกี่ยวกับ
ฟิสิกส์ 2นำเสนอด้วย
การทำรายงานและ
นำเสนอด้วยวาจา 

ใบกิจกรรม  
สื่ออิเล็กทรอนิกส ์

1.  ประเมินจากการ
ถาม-ตอบ อภิปราย
ร่วมกันในห้องเรียน 

2.  ประเมินจากผลงานที่
นำเสนอ 

3.  ให้นักศึกษาประเมิน
ตนเองและเพื่อนประเมิน 

แจ้งผลการประเมิน
ให้ผู้เรียนเพื่อการ
ปรับปรุงและพัฒนา
ตนเอง อย่างต่อเนื่อง 

สมรรถนะหลักที่ 
7 มีจิต
วิทยาศาสตร์ 
 

สมรรถนะรองที่ 
7.1 มีคุณลักษณะ
เป็นผู้ใฝ่รู้  มีเหตุ
เป็นผล  เพียร
พยายาม  ใจกว้าง  
ซ่ือสัตย์และ
รอบคอบ 

มีพฤติกรรมแสดง
ความสนใจใฝ่รู้  
ทางวิทยาศาสตร์   
มีความเป็นเหตุเป็นผล  
เพียรพยายาม ใจกว้าง
รับฟังความ 

คิดของผู้อื่น  ซ่ือสัตย์
และคิดรอบคอบก่อน
การตัดสินใจ 

มีพฤติกรรมแสดง
ถึงความเป็นผู้มี
จิตวิทยาศาสตร์อยู่
ในระดับดี 

มีพฤติกรรมที่บ่งบอกถึง
ความสนใจใฝ่รู้ มีความเพยีร
พยายาม มีเหตุผล 

ซ่ือสัตย์และรอบคอบอยู่ใน
เกณฑ์ระดับด ี

 

 มอบหมายงานให้งาน
แก่ผู้เรียน ในรูปแบบ
ต่าง ๆ ที่หลากหลาย 

การจัดกิจกรรมให้
ผู้เรียนหรือ
มอบหมายให้
ผูเ้รียนร่วมจัด
กิจกรรม 

 

การสังเกตพฤติกรรม
ตามแบบวัดพฤติกรรม 

หรือการสร้าง
สถานการณ์จำลองเพื่อ
ทดสอบเจตคติของ
ผู้เรียน 
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วิชา เคมีพื้นฐานสำรับการฟิสิกส ์(Basic  Chemistry for Physics Teaching) 
รหัส คำอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 
4021901
  

มีมีความรู้และความเข้าใจ  สามารถอธิบาย วิเคราะห์และสามารถจัดทำผลงานที่บูรณาการกับเนื้อหาเรื่องหลักเบื้องต้นทางเคมี โครงสร้างอะต อม 
ปริมาณสารสัมพันธ์ พันธะเคมี สมบัติของธาตุเรพิเซนเททีฟและทรานสิชัน ก๊าซ ของแข็ง ของเหลว สารละลาย สมดุลเคมี และกรด-เบสโดยใช้กระบวนการ
สืบค้นและการทดลองที่สอดคล้องกับเนื้อหารายวิชาเคมีพื้นฐาน 

3(2-2-5) 

 

สมรรถนะ
หลัก 

สมรรถนะรอง
และย่อย (ถา้มี) 

คำอธิบาย 

สมรรถนะรองหรือย่อย 

ตัวบ่งชี้ของ
สมรรถนะหลัก
และเกณฑ์การ

ผ่าน 

ตัวบ่งชี้ของ 
สมรรถนะรองหรือย่อยและเกณฑ์การ

ผ่าน 

เนื้อหา 
(เขียนเป็นข้อๆประกอบด้วยหัวข้อและ

คำอธิบายพอสังเขป) 

กระบวนการ
จัดการเรียนรู้
เพื่อให้เกิด
สมรรถนะ 

สื่อและ/หรือแหล่ง
เรียนรู ้

วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

วิธีการสะท้อน
ผลกลับให้

ผู้เรียน 

 

สมรรถนะ
หลักที่ 1 มี
ความรู้และ
ความเข้าใจ
พื้นฐานทาง
วิทยาศาสตร์
และ
คณิตศาสตร์ 

สมรรถนะ
หลักที่ 3 มี
ทักษะ
ปฏิบัติการ
ฟิสิกส์ 

สมรรถนะรองที่ 
1.1 มีความรู้และ
ความเข้าใจ
พื้นฐานทางเคมี 
สมรรถนะรองที่ 
3.1 มีทักษะ
ปฏิบัติการใน
ห้องปฏิบัติการ 
 

 

1.มีความรู้ ความเข้าใจ
ในทฤษฎีทางเคมีพื้นฐาน 
เกี่ยวกบัโครงสร้าง
อะตอม ปริมาณสาร
สัมพันธ์ พันธะเคมี 
สมบัติของธาตุเรพิเซนเท
ทีฟและทรานสิชัน ก๊าซ 
ของแข็ง ของเหลว 
สารละลาย สมดุลเคมี 
และกรด-เบส 

2.สามารถเตรียมการ
ทดลองทางเคมีและเป็น
ผู้ช่วยสอนปฏิบัติการเคมี
ได้ 

มีความรอบรู้
เนื้อหาและ
ทักษะ
ปฏิบัติการเคมี
พื้นฐานได้ ใน
เกณฑ์ระดับดี 

1.สามารถอธิบายโครงสร้างอะตอม 
สมบัติของธาตุเรพิเซนเททีฟและทรานสิ
ชัน และพันธะเคมีได้ในเกณฑ์ระดับดี 
2.สามารถใช้ความรู้ด้านปริมาณสาร
สัมพันธ์เพื่อเตรียมสารละลายที่มีความ
เข้มข้นแบบต่างๆ ได้ในเกณฑ์ระดับดี 
3.สามารถอธิบายสถานะของสสาร 
รวมถึงสมบัติต่างๆ ของแก๊ส ของแข็ง 
ของเหลว และสารละลายได้ในเกณฑ์
ระดับดี 
4.มีความรู้ ความเข้าใจเกีย่วกับสมดุล
เคมี และกรด-เบสได้ในเกณฑ์ระดับดี 
5.สามารถเตรียมการทดลองทางเคมี
พื้นฐานและเป็นผู้ช่วยสอนปฏิบัติการ
เคมีได้เป็นอย่างดี 

1.ศึกษาเกี่ยวกับโครงสร้างอะตอม  
สมบัติของธาตุเรพิเซนเททีฟและท
รานสิชัน และพันธะเคมีเบื้องต้นเพื่อ
ใช้อธิบายสมบัติทางกายภาพและเคมี
ของสารประกอบชนิดตา่งๆ ได้ 
2.ศึกษาเกี่ยวกับปริมาณสารสัมพันธ์
เพื่อใช้เตรียมสารละลายที่มีความ
เข้มข้นแบบต่างๆ ได ้

3.ศึกษาเกี่ยวกับสถานะของสสารเพื่อ
ใช้อธิบายสมบัติต่างๆ ของแก๊ส 
ของแข็ง ของเหลว และสารละลายได ้

4.ศึกษาเกี่ยวกับสมดุลเคมี และกรด-
เบสเพื่อใช้อธิบายกลไกการ
เกิดปฏิกิริยาเคมีได้ 
5.ศึกษาเกี่ยวกับการทดลองที่
สอดคล้องกับเนื้อหารายวิชาเคมี
พื้นฐาน เพื่อเป็นผู้ช่วยสอนปฏิบัติการ
เคมีได้เป็นอย่างดี 

1.จัดการเรียนรู้
ตามแนวทาง 
Active Learning 

2.จัดการเรียนรู้
ด้วยกระบวนการ
กลุ่ม  
C0llab0rative 

Learning 

3.การเรียนรู้ด้วย
ตนเอง 9elf-

learning 

1. เครื่องมือสืบค้น 
9mart Ph0ne , 

Tablet , Lapt0p 

2. ใบงานใบ
กิจกรรม ใบ
ความรู้  
แบบฝึกทักษะ 

3. เอกสาร 
หนังสือ ตำรา 
หรือแหล่งเรียนรู้ที่
เป็นภาษาอังกฤษ 

4. ห้องปฏิบัติการ
เคมี 

1.ประเมินตนเอง
โดย 
แบบสอบถาม 
แบบรายงาน
ตนเอง 
2.เพื่อนประเมิน
โดย
แบบสอบถาม 
แบบสัมภาษณ์ 
3.ผู้สอนประเมิน
โดย 
แบบสอบถาม 
แบบสังเกต 
แบบทดสอบ 

ชิ้นงาน รายงาน
ผลการทดลอง 

1.มอบหมาย
งานใน
ประเด็นที่ต้อง
พัฒนาเพิ่มเติม
ในผ่านเกณฑ์ 
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สมรรถนะหลัก 
สมรรถนะรอง
และย่อย (ถา้มี) 

คำอธิบาย 

สมรรถนะรองหรือย่อย 

ตัวบ่งชี้ของสมรรถนะหลัก
และเกณฑ์การผ่าน 

ตัวบ่งชี้ของ 
สมรรถนะรองหรือย่อยและ

เกณฑ์การผ่าน 

เนื้อหา 
(เขียนเป็นข้อๆ

ประกอบด้วยหัวข้อ

และคำอธิบายพอ

สังเขป) 

กระบวนการจัดการ
เรียนรู้เพื่อให้เกิด

สมรรถนะ 

(รายละเอียดด้านท้าย

ตาราง)** 

สื่อและ/หรือแหล่ง
เรียนรู ้

วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

วิธีการสะท้อนผล
กลับให้ผู้เรียน(ตาม

หลักการประเมินผล 

สะท้อนผลและ 

การพัฒนา) 

สมรรถนะหลักที่ 
5 สามารถใช้
เทคโนโลยีใน
การศึกษาค้นควา้
และนำมาใช้ใน
การจัดการ
เรียนรู้ได้ 

สมรรถนะรองที่ 
5.1 มีทักษะใช้
เทคโนโลยีในการ
สืบค้นข้อมูลและ
อ้างอิงทั้งไทยและ
อังกฤษ 

 

สามารถใช้เทคโนโลยีสืบค้น
ข้อมูลทางฟิสิกส์ จาก
แหล่งข้อมูลภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษหรอือื่นๆ 
อ้างอิงสิ่งที่สืบค้นได้อย่าง
ถูกต้องตามหลักวิชาการ 

สามารถใช้เทคโนโลยี
สืบค้นข้อมูลทางฟิสิกส์ 
และนำมาใช้ในการเรียน
ได้อยู่ในเกณฑ์ระดับดี 

สามารถนำเสนอข้อมูลทาง
ฟิสิกส์ที่สืบค้นมาทั้ง
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
และอ้างอิงสิ่งที่สืบค้นได้
อย่างถูกตอ้งตามหลัก
วิชาการอยู่ในเกณฑ์ระดับด ี

 มอบหมายงานให้ผู้เรียน
สืบค้นเนื้อที่เกี่ยวกับ 

อิเล็กทรอนิกส์และการ
ประยุกต์ใช้ นำเสนอ
ด้วยการทำรายงานและ
นำเสนอด้วยวาจา 

ใบกิจกรรม  
สื่ออิเล็กทรอนิกส ์

1.ประเมินจากการ
ถาม-ตอบ อภิปราย
ร่วมกันในห้องเรียน 

2.ประเมินจาก
ผลงานที่นำเสนอ 

3.ให้นักศึกษา
ประเมินตนเองและ
เพื่อนประเมิน 

 

สมรรถนะหลักที่ 
7 มีจิต
วิทยาศาสตร์ 
 

สมรรถนะรองที่ 
7.1 มีคุณลักษณะ
เป็นผู้ใฝ่รู้ มีเหตุ
เป็นผล เพียร
พยายาม  ใจกว้าง  
ซ่ือสัตย์และ
รอบคอบ 

มีพฤติกรรมแสดงความ
สนใจใฝ่รู้ ทางวิทยาศาสตร์   
มีความเป็นเหตุเป็นผล  
เพียรพยายาม ใจกว้างรับ
ฟังความคิดของผู้อื่น  
ซ่ือสัตย์และคิดรอบคอบ
ก่อนการตัดสินใจ 

 

มีพฤติกรรมแสดงถึงความ
เป็นผู้มีจิตวิทยาศาสตร์อยู่
ในเกณฑ์ระดับดี 

มีพฤติกรรมที่บ่งบอกถึง
ความสนใจใฝ่รู้ มีความเพยีร
พยายาม มีเหตุผลซ่ือสัตย์
และรอบคอบอยู่ในเกณฑ์
ระดับดี 
 

 มอบหมายงานให้งาน
แก่ผู้เรียน ในรูปแบบ
ต่าง ๆ ที่หลากหลาย 

การจัดกิจกรรมให้
ผู้เรียนหรือ
มอบหมายให้
ผู้เรียนร่วมจัด
กิจกรรม 

 

การสังเกต
พฤติกรรมตามแบบ
วัดพฤติกรรม 

หรือการสร้าง
สถานการณ์จำลอง
เพื่อทดสอบเจตคติ
ของผู้เรียน 
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วิชา ชีววิทยาพื้นฐานสำหรับการฟิสิกส ์(Basic Biology for Physics Teaching) 
รหัส คำอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 
4031805
  

มีความรู้และความเข้าใจ  สามารถอธิบาย วิเคราะห์และสามารถจัดทำผลงานที่บูรณาการกับเนื้อหาเรื่องหลักการ ทฤษฎีเกี่ยวกับสารประกอบเค มี                  
ในสิ่งมีชีวิต  เซลล์  เนื้อเยื่อ  การเจริญเติบโตของสิ่งมีชีวิตการสืบพันธุ์ การทำงานของระบบต่าง ๆ การจำแนกสิ่งมีชีวิต วิวัฒนาการ พันธุกรรม นิเวศวิทยา 
โดยใช้กระบวนการสืบค้นและฝึกปฏิบัติการที่สอดคล้องกับทฤษฎีจนมีทักษะทางวิทยาศาสตร์ 

3(2-2-5) 

 

สมรรถนะหลัก 

สมรรถนะรอง
และย่อย             
(ถ้ามี) 

คำอธิบาย 

สมรรถนะรองหรือ
ย่อย 

ตัวบ่งชี้ของ
สมรรถนะหลัก
และเกณฑ์การ

ผ่าน 

ตัวบ่งชี้ของ 
สมรรถนะรองหรือย่อยและเกณฑ์

การผ่าน 

เนื้อหา 
(เขียนเป็นข้อๆ

ประกอบด้วยหัวข้อ

และคำอธิบายพอ

สังเขป) 

กระบวนการจัดการเรียนรู้
เพื่อให้เกิดสมรรถนะ 

(รายละเอียดด้านท้ายตาราง)** 

สื่อและ/หรือแหล่ง
เรียนรู้ 

วิธีการวัดและประเมินผล 

วิธีการสะท้อนผล
กลับให้ผู้เรียน(ตาม

หลักการประเมินผล 

สะท้อนผลและ 

การพัฒนา) 

สมรรถนะหลัก
ที่ 1 มีความรู้
และความ
เข้าใจพื้นฐาน
ทาง
วิทยาศาสตร์
และ
คณิตศาสตร์ 

สมรรถนะหลัก
ที่ 3 มีทักษะ
ปฏิบัติการ
ฟิสิกส์ 

สมรรถนะรอง
ที่ 1.2 มี
ความรู้และ
ความเข้าใจ
พื้นฐานทาง
เคมี 
สมรรถนะรอง
ที่ 3.1 มีทักษะ
ปฏิบัติการใน
ห้องปฏิบัติการ 
 

1.เข้าใจเนื้อหาและ
อธิบายในหัวข้อต่าง 
ๆ ในรายวิชาชีววิทยา
พื้นฐานได้อย่าง
ถูกต้องเหมาะสม 

2.สามารถจัด
อุปกรณ์การทดลอง 
ทำการทดลองเพื่อ
สรุปเปรียบเทียบผล
การทดลองกับ
ทฤษฎีได้ 
 

นักศึกษาแต่ละ
คนอธิบายสรุป
ในหัวข้อการ
บรรยายต่างๆ 
ของรายวิชา
ชีววิทยาพื้นฐาน
โดยผ่านการ
ประเมินความรู้
ได้ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 65 

1.นักศึกษาแต่ละคนอธิบายสรุปใน
หัวข้อการบรรยายต่างๆได้อย่าง
ถูกต้องเหมาะสมผ่านการประเมิน
ความเข้าใจได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
65 

2.นักศึกษาแต่ละคนใช้เนื้อหา
ชีววิทยาพื้นฐานในการจัดกิจกรรม
การศึกษาและทดลองด้านชีววิทยา
ในระดับไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 

3.นักศึกษาแต่ละคนดำเนินการ
ปฏิบัติการทางชีววิทยาพื้นฐานที่
สอดคล้องกับการบรรยายในหัวข้อ
ต่างๆได้อย่างถูกต้องเหมาะสมและ
มีความปลอดภัยและผ่านการ
ประเมินการปฏิบัติได้ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 65 

ศึกษาเกีย่วกบั
เนื้อหาที่
ประกอบดว้ย
หลักการ ทฤษฎีที่
เกี่ยวกับเนือ้หาใน
รายวิชาชวีวิทยา
พื้นฐาน 

1.การเรียนรู้แบบร่วมมือ 
(c0llab0rative learning) 

เพื่อประเมินองค์ความรู้ 
แนวคิดทฤษฎแีละปรับใช้อย่าง
เหมาะสม 

2.การเรียนรู้ด้วยตนเอง (9elf-

learning) 

3.การเรียนแบบมีส่วนรว่ม
ปฏิบัติการ 
(participate learning 

thr0ugh acti0n) ให้นักศึกษา
ศึกษาเอกสาร/คู่มือปฏิบัติการ
ชีววิทยาพื้นฐานจัดทำ plan 

ปฏิบัติการแบบย่อ ทำ
ปฏิบัติการ และส่งรายงานผล
การปฏิบัต ิ

1. P0wer 

p0int/Keyn0te/ 

VD0 clip9 

2. เอกสาร/

บทความ 

3. Web-ba9ed 

learning 

4. ห้องปฏิบัติการ
ชีววิทยาพื้นฐาน 

5. คอมพิวเตอร์
และระบบ
อินเตอร์เน็ต 

6. คู่มือปฏิบัติการ
ชีววิทยาพื้นฐาน 

1. ประเมินจากการถาม-ตอบ
ในการอภิปรายร่วมกันใน
ห้องเรียน 

2. ประเมินจากการสอบ
ประมวลผลความรู้ภาคทฤษฎี
ด้วยแบบทดสอบ 

3. ประเมินจากการถาม-ตอบ
ในการอภิปรายร่วมกันใน
ห้องเรียน 

4. ประเมินจากการสอบ
ประมวลผลความรู้
ภาคปฏิบัติด้วยแบบทดสอบ 

5. ประเมินจากชิ้นงานจาก
การทดลองหรืองานที่ได้รับ
มอบหมายจากผู้สอน 

 

1.แจ้งผลการ
ประเมินและ
ประเด็นที่ต้อง
พัฒนา 
2. สาธิตการสอน
การใช้อุปกรณ์/
สารเคมีในการ
ปฏิบัติการชีววิทยา
พื้นฐาน 
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สมรรถนะหลัก 
สมรรถนะรอง
และย่อย (ถา้มี) 

คำอธิบาย 

สมรรถนะรองหรือย่อย 

ตัวบ่งชี้ของสมรรถนะหลัก
และเกณฑ์การผ่าน 

ตัวบ่งชี้ของ 
สมรรถนะรองหรือย่อยและ

เกณฑ์การผ่าน 

เนื้อหา 
(เขียนเป็นข้อๆ

ประกอบด้วยหัวข้อ

และคำอธิบายพอ

สังเขป) 

กระบวนการจัดการ
เรียนรู้เพื่อให้เกิด

สมรรถนะ 

(รายละเอียดด้านท้าย

ตาราง)** 

สื่อและ/หรือแหล่ง
เรียนรู ้

วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

วิธีการสะท้อนผล
กลับให้ผู้เรียน(ตาม

หลักการประเมินผล 

สะท้อนผลและ 

การพัฒนา) 

สมรรถนะหลักที่ 
5 สามารถใช้
เทคโนโลยีใน
การศึกษาค้นควา้
และนำมาใช้ใน
การจัดการ
เรียนรู้ได้ 

สมรรถนะรองที่ 
5.1 มีทักษะใช้
เทคโนโลยีในการ
สืบค้นข้อมูลและ
อ้างอิงทั้งไทยและ
อังกฤษ 

 

สามารถใช้เทคโนโลยีสืบค้น
ข้อมูลทางชีววิทยาพื้นฐาน 
จากแหล่งข้อมูลภาษาไทย
และภาษาอังกฤษหรืออื่นๆ 
อ้างอิงสิ่งที่สืบค้นได้อย่าง
ถูกต้องตามหลักวิชาการ 

สามารถใช้เทคโนโลยี
สืบค้นข้อมูลทางชีววิทยา
พื้นฐาน และนำมาใช้ใน
การเรียนได้อยู่ในเกณฑ์
ระดับดี 

สามารถนำเสนอข้อมูลทาง
ชีววิทยาพื้นฐานที่สืบค้นมา
ทั้งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษและอ้างอิงสิ่งที่
สืบค้นได้อย่างถูกต้องตาม
หลักวิชาการอยู่ในเกณฑ์
ระดับดี 

 มอบหมายงานให้ผู้เรียน
สืบค้นเนื้อหาที่เกี่ยวกับ
ชีววิทยาพื้นฐานและ
การประยกุต์ใช้ 
นำเสนอด้วยการทำ
รายงานและนำเสนอ
ด้วยวาจา 

ใบกิจกรรม  
สื่ออิเล็กทรอนิกส ์

1.  ประเมินจากการ
ถาม-ตอบ อภิปราย
ร่วมกันในห้องเรียน 

2.  ประเมินจาก
ผลงานที่นำเสนอ 

3.  ให้นักศึกษา
ประเมินตนเองและ
เพื่อนประเมิน 

 

สมรรถนะหลักที่ 
7 มีจิต
วิทยาศาสตร์ 
 

สมรรถนะรองที่ 
7.1 มีคุณลักษณะ
เป็นผู้ใฝ่รู้  มีเหตุ
เป็นผล  เพียร
พยายาม  ใจกว้าง  
ซ่ือสัตย์และ
รอบคอบ 

มีพฤติกรรมแสดงความ
สนใจใฝ่รู้  
ทางวิทยาศาสตร์   
มีความเป็นเหตุเป็นผล  
เพียรพยายาม ใจกว้างรับ
ฟังความคิดของผู้อื่น  
ซ่ือสัตย์และคิดรอบคอบ
ก่อนการตัดสินใจ 

มีพฤติกรรมแสดงถึงความ
เป็นผู้มีจิตวิทยาศาสตร์อยู่
ในเกณฑ์ระดับดี 

มีพฤติกรรมที่บ่งบอกถึง
ความสนใจใฝ่รู้ มีความเพยีร
พยายาม มีเหตุผลซ่ือสัตย์
และรอบคอบอยู่ในเกณฑ์
ระดับดี 
 

 มอบหมายงานให้งาน
แก่ผู้เรียน ในรูปแบบ
ต่าง ๆ ที่หลากหลาย 

การจัดกิจกรรมให้
ผู้เรียนหรือ
มอบหมายให้
ผู้เรียนร่วมจัด
กิจกรรม 

 

การสังเกต
พฤติกรรมตามแบบ
วัดพฤติกรรม 

หรือการสร้าง
สถานการณ์จำลอง
เพื่อทดสอบเจตคติ
ของผู้เรียน 
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วิชา คณิตศาสตร์พื้นฐานสำหรับการฟิสิกส ์(Basic Mathematics for Physics Teaching)  
รหัส คำอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 
4091901
  

มคีวามรู้และความเข้าใจ  สามารถอธิบาย วิเคราะห์และประยุกต์ใช้เนื้อหาเรื่องพีชคณิตและเรขาคณิตเบื้องต้น  ระบบสมการเชิงเส้นและสมการกำลัง
สอง พื้นที่ผิวและปริมาตร  อสมการ  เซตและระบบจำนวนจริง  ตรรกศาสตร์  ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน  เรขาคณิตวิเคราะห์และภาคตัดกรวย ฟั งก์ชัน
เอกซ์โพเนนเชียลและฟังก์ชันลอการิทึม  ตรีโกณมิติ เวกเตอร์และเมตริกซ์ จำนวนเชิงซ้อน ลำดับและอนุกรม  ความน่าจะเป็นและสถิติเบื ้องต้น  
กำหนดการเชิงเส้น โดยใช้กระบวนการสืบค้น เพื่อนำไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ได้ 

3(2-2-5) 

 

สมรรถนะหลัก 
สมรรถนะรอง
และย่อย (ถา้มี) 

คำอธิบาย 

สมรรถนะรองหรือย่อย 

ตัวบ่งชี้ของ
สมรรถนะหลัก
และเกณฑ์การ

ผ่าน 

ตัวบ่งชี้ของ 
สมรรถนะรอง
หรือย่อยและ
เกณฑ์การผ่าน 

เนื้อหา 
(เขียนเป็นข้อๆประกอบด้วยหัวข้อและคำอธิบายพอ

สังเขป) 

กระบวนการจัดการเรียนรู้
เพื่อให้เกิดสมรรถนะ 

(รายละเอียดด้านท้ายตาราง)** 

สื่อและ/หรือแหล่ง
เรียนรู ้

วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

วิธีการสะท้อนผล
กลับให้ผู้เรียน(ตาม

หลักการประเมินผล 

สะท้อนผลและ 

การพัฒนา) 

สมรรถนะหลัก
ที่ 1 มีความรู้
และความ
เข้าใจพื้นฐาน
ทาง
วิทยาศาสตร์
และ
คณิตศาสตร์ 

 

 

สมรรถนะรองที่ 
1.4 มีความรู้และ
ความเข้าใจ
พื้นฐานทาง
คณิตศาสตร์ 

 

 

 

 

 

 

สามารถประยกุต์ทฤษฎี
และหลักการต่างๆ
เกี่ยวกบัคณิตศาสตร์
พื้นฐานได้ 

สามารถคำนวณ
และคิด
วิเคราะห์โจทย์
เกี่ยวกบั
หลักการต่างๆ
ของคณิตศาสตร์
เบื้องต้นได้ 

สามารถคำนวณ
โจทย์เกีย่วกับ
หลักการต่างๆ
เกี่ยวกบั
คณิตศาสตร์
เบื้องต้นได้ 
ผ่านการประเมิน
ภาคทฤษฎีได้ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 
70 

1.พีชคณิตและเรขาคณิตเบื้องต้น   
2.ระบบสมการเชิงเส้นและสมการกำลังสอง  
3.พื้นที่ผิวและปริมาตร   
4.อสมการ   
5.เซตและระบบจำนวนจริง 
6.ตรรกศาสตร์   
7.ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน   
8.เรขาคณิตวิเคราะห์และภาคตัดกรวย 

9.ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียลและฟังก์ชัน
ลอการิทึม   
10.ตรีโกณมิติ  
11.เวกเตอร์และเมตริกซ์  
12.จำนวนเชิงซ้อน  
13.ลำดับและอนุกรม 

14.ความน่าจะเป็นและสถิติเบือ้งต้น 

15.กำหนดการเชิงเส้น   

1.จัดการเรียนรู้โดย
กระบวนการสืบเสาะใน
ส่วนของการสร้างองค์
ความรู้ทางคณิตศาสตร์ 

2.จัดการเรียนรู้แบบ 
active  

3.การเรียนรู้แบบสืบเสาะ 
(Enquiry-ba9ed 

learning) 

สื่อการสอน
ประเภท
เทคโนโลยี
สารสนเทศเช่น 
โปรแกรมทาง
คณิตศาสตร์  

ประเมินโดยใช้
แบบประเมิน
ภาคทฤษฎ ี

แจ้งผลการประเมิน
ให้ผู้เรียนเพื่อการ
ปรับปรุงและ
พัฒนาตนเอง อยา่ง
ต่อเนื่อง 
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สมรรถนะหลัก 
สมรรถนะรอง
และย่อย (ถา้มี) 

คำอธิบาย 

สมรรถนะรองหรือย่อย 

ตัวบ่งชี้ของสมรรถนะหลัก
และเกณฑ์การผ่าน 

ตัวบ่งชี้ของ 
สมรรถนะรองหรือย่อยและ

เกณฑ์การผ่าน 

เนื้อหา 
(เขียนเป็นข้อๆ

ประกอบด้วยหัวข้อ

และคำอธิบายพอ

สังเขป) 

กระบวนการจัดการ
เรียนรู้เพื่อให้เกิด

สมรรถนะ 

(รายละเอียดด้านท้าย

ตาราง)** 

สื่อและ/หรือแหล่ง
เรียนรู ้

วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

วิธีการสะท้อนผล
กลับให้ผู้เรียน(ตาม

หลักการประเมินผล 

สะท้อนผลและ 

การพัฒนา) 

สมรรถนะหลักที่ 
5 สามารถใช้
เทคโนโลยีใน
การศึกษาค้นควา้
และนำมาใช้ใน
การจัดการ
เรียนรู้ได้ 

สมรรถนะรองที่ 
5.1 มีทักษะใช้
เทคโนโลยีในการ
สืบค้นข้อมูลและ
อ้างอิงทั้งไทยและ
อังกฤษ 

 

สามารถใช้เทคโนโลยีสืบค้น
ข้อมูลทางคณิตศาสตร์
เบื้องต้น จากแหล่งข้อมูล
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
หรืออื่นๆ อา้งอิงสิ่งที่สืบค้น
ได้อย่างถูกต้องตามหลกั
วิชาการ 

สามารถใช้เทคโนโลยี
สืบค้นข้อมูลทาง
คณิตศาสตร์เบื้องต้น และ
นำมาใช้ในการเรียนได้อยู่
ในเกณฑ์ระดับดี 

สามารถนำเสนอข้อมูลทาง
คณิตศาสตร์เบื้องต้นที่สืบค้น
มาทั้งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษและอ้างอิงสิ่งที่
สืบค้นได้อย่างถูกต้องตาม
หลักวิชาการอยู่ในเกณฑ์
ระดับดี 

 มอบหมายงานให้ผู้เรียน
สืบค้นเนื้อที่เกี่ยวกับ
คณิตศาสตร์เบื้องต้น
และการประยุกต์ใช้ 
นำเสนอด้วยการทำ
รายงานและนำเสนอ
ด้วยวาจา 

ใบกิจกรรม  
สื่ออิเล็กทรอนิกส ์

1.ประเมินจากการ
ถาม-ตอบ อภิปราย
ร่วมกันในห้องเรียน 

2.ประเมินจาก
ผลงานที่นำเสนอ 

3.ให้นักศึกษา
ประเมินตนเองและ
เพื่อนประเมิน 

 

สมรรถนะหลักที่ 
7 มีจิต
วิทยาศาสตร์ 
 

สมรรถนะรองที่ 
7.1 มีคุณลักษณะ
เป็นผู้ใฝ่รู้  มีเหตุ
เป็นผล  เพียร
พยายาม  ใจกว้าง  
ซ่ือสัตย์และ
รอบคอบ 

มีพฤติกรรมแสดงความ
สนใจใฝ่รู้  
ทางวิทยาศาสตร์   
มีความเป็นเหตุเป็นผล  
เพียรพยายาม ใจกว้างรับ
ฟังความคิดของผู้อื่น  
ซ่ือสัตย์และคิดรอบคอบ
ก่อนการตัดสินใจ 

มีพฤติกรรมแสดงถึงความ
เป็นผู้มีจิตวิทยาศาสตร์อยู่
ในเกณฑ์ระดับดี 

มีพฤติกรรมที่บ่งบอกถึง
ความสนใจใฝ่รู้ มีความเพยีร
พยายาม มีเหตุผลซ่ือสัตย์
และรอบคอบอยู่ในเกณฑ์
ระดับดี 
 

 มอบหมายงานให้งาน
แก่ผู้เรียน ในรูปแบบ
ต่าง ๆ ที่หลากหลาย 

การจัดกิจกรรมให้
ผู้เรียนหรือ
มอบหมายให้
ผู้เรียนร่วมจัด
กิจกรรม 

 

การสังเกต
พฤติกรรมตามแบบ
วัดพฤติกรรม 

หรือการสร้าง
สถานการณ์จำลอง
เพื่อทดสอบเจตคติ
ของผู้เรียน 
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วิชา ฟิสิกส์ของคลื่น   (Physics of Wave) 
รหัส คำอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 
4012910 มีความรู้และความเข้าใจ  สามารถอธิบาย วิเคราะห์และสามารถจัดทำผลงานท่ีบูรณาการกับเนื้อหาเรื่องการสั่น สมการคลื่น การเคลื่อนที่ของคลื่นใน

ตัวกลางต่าง ๆ พลังงานของคลื่น สมบัติและปรากฏการณ์ของคลื่น คลื่นเสียง คลื่นแสง และการประยุกต์ใช้ โดยใช้กระบวนการสืบค้นและปฏิบั ติการตาม
ความเหมาะสม เพื่อนำไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ได้ 

3(2-2-5) 

 

สมรรถนะหลัก 
สมรรถนะรอง
และย่อย (ถา้มี) 

คำอธิบาย 

สมรรถนะรองหรือย่อย 

ตัวบ่งชี้ของสมรรถนะหลัก
และเกณฑ์การผ่าน 

ตัวบ่งชี้ของ 
สมรรถนะรองหรือย่อย

และเกณฑ์การผ่าน 

เนื้อหา 
(เขียนเป็นข้อๆประกอบด้วย

หัวข้อและคำอธิบายพอสังเขป) 

กระบวนการจัดการ
เรียนรู้เพื่อให้เกิด

สมรรถนะ 

(รายละเอียดด้านท้าย

ตาราง)** 

สื่อและ/หรือแหล่ง
เรียนรู ้

วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

วิธีการสะท้อนผลกลับให้
ผู้เรียน(ตามหลักการ

ประเมินผล สะท้อนผลและ 

การพัฒนา) 

สมรรถนะหลัก
ที่ 2 มีความรู้
และความ
เข้าใจใน
เนื้อหาวิชา
ฟิสิกส์ 
สมรรถนะหลัก
ที่ 3 มีทักษะ
ปฏิบัติการ
ฟิสิกส์ 
 

สมรรถนะรองที่ 
2.3 มีความรู้และ
ความเข้าใจด้าน
คลื่นและพลังงาน 

สมรรถนะรองที่ 
3.1 มีทักษะ
ปฏิบัติการใน
ห้องปฏิบัติการ 
 

1.สามารถ อธบิาย
ทฤษฎีคลื่น  คลื่นแสง  
คลื่นเสียง และการ
ประยุกต์ใช้  
2.สามารถจัดอุปกรณ์
และทำการทดลอง
สมบัติของคลื่น  คลื่น
แสงและคลื่นเสียงสรุป
เปรียบเทียบผลการ
ทดลองกับทฤษฎีได ้

 

 

สามารถอธบิายทฤษฎี
เบื้องต้นทางฟิสิกส์ของ
คลื่น โดยใช้คณิตศาสตร์
เป็นเครื่องมือได้ในระดับดี  
 

สามารถอธบิายทฤษฎี
เบื้องต้นเกี่ยวกับคลื่น  
คลื่นแสง  คลื่นเสียง 
และการประยุกต์ใช้  
ผ่านการประเมิน
ภาคทฤษฎแีละปฏิบัติ 
ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
70 

1.การสั่น 

2.สมการของคลื่น 

การเคลื่อนที่ของคลื่นใน
ตัวกลาง  
3.พลังงานของคลื่น  
4.สมบัติและปรากฏการณ์
ของคลื่น  
5.คลื่นเสยีง 
6.คลื่นแสง 
7.การประยุกต์ใช้  
8.ทำปฏิบัติการที่เกี่ยวข้อง
กับเนื้อหาวิชา 

1.จัดการเรียนรู้โดยการ
ปฏิบัติการทางฟิสิกส์
ของคลื่น  
2.จัดการเรียนรู้โดยการ
ทำโครงงานประยุกต ์

3.การเรียนรู้โดยใช้
ปัญหาเป็นฐาน 

(Pr0blem - ba9ed 

learning) 

4.จัดการเรียนรู้แบบ  
Inquiry  Meth0d 

สื่อการสอนและ
เครื่องมือ
ปฏิบัติการทาง
ฟิสิกส์ของคลื่น 

ประเมินโดยใช้
แบบประเมิน
ภาคทฤษฎแีละ
ปฏิบัต ิ

แจ้งผลการประเมินให้
ผู้เรียนเพื่อการปรับปรุง
และพัฒนาตนเอง อย่าง
ต่อเนื่อง 
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สมรรถนะหลัก 
สมรรถนะรอง
และย่อย (ถา้มี) 

คำอธิบาย 

สมรรถนะรองหรือย่อย 

ตัวบ่งชี้ของสมรรถนะหลัก
และเกณฑ์การผ่าน 

ตัวบ่งชี้ของ 
สมรรถนะรองหรือย่อยและ

เกณฑ์การผ่าน 

เนื้อหา 
(เขียนเป็นข้อๆ

ประกอบด้วยหัวข้อ

และคำอธิบายพอ

สังเขป) 

กระบวนการจัดการ
เรียนรู้เพื่อให้เกิด

สมรรถนะ 

(รายละเอียดด้านท้าย

ตาราง)** 

สื่อและ/หรือแหล่ง
เรียนรู ้

วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

วิธีการสะท้อนผล
กลับให้ผู้เรียน(ตาม

หลักการประเมินผล 

สะท้อนผลและ 

การพัฒนา) 

สมรรถนะหลักที่ 
5สามารถใช้
เทคโนโลยีใน
การศึกษาค้นควา้
และนำมาใช้ใน
การจัดการ
เรียนรู้ได้ 

สมรรถนะรองที่ 
5.1 มีทักษะใช้
เทคโนโลยีในการ
สืบค้นข้อมูลและ
อ้างอิงทั้งไทยและ
อังกฤษ 

 

สามารถใช้เทคโนโลยีสืบค้น
ข้อมูลทางฟิสิกส์ของคลื่น 
จากแหล่งข้อมูลภาษาไทย
และภาษาอังกฤษหรืออื่นๆ 
อ้างอิงสิ่งที่สืบค้นได้อย่าง
ถูกต้องตามหลักวิชาการ 

สามารถใช้เทคโนโลยี
สืบค้นข้อมูลทางฟิสิกส์
ของคลื่น และนำมาใช้ใน
การเรียนได้ระดับดี 

สามารถนำเสนอข้อมูลทาง
ฟิสิกส์ของคลื่นที่สืบค้นมาทั้ง
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
และอ้างอิงสิ่งที่สืบค้นได้
อย่างถูกตอ้งตามหลัก
วิชาการอยู่ในเกณฑ์ระดับด ี

 มอบหมายงานให้ผู้เรียน
สืบค้นเนื้อที่เกี่ยวกับ
ฟิสิกส์ของคลื่นของคลื่น 
นำเสนอด้วยการทำ
รายงานและนำเสนอ
ด้วยวาจา 

ใบกิจกรรม  
สื่ออิเล็กทรอนิกส ์

1.  ประเมินจากการ
ถาม-ตอบ อภิปราย
ร่วมกันในห้องเรียน 

2.  ประเมินจาก
ผลงานที่นำเสนอ 

3.  ให้นักศึกษา
ประเมินตนเองและ
เพื่อนประเมิน 

 

สมรรถนะหลักที่ 
7 มีจิต
วิทยาศาสตร์ 
 

สมรรถนะรองที่ 
7.1 มีคุณลักษณะ
เป็นผู้ใฝ่รู้  มีเหตุ
เป็นผล  เพียร
พยายาม  ใจกว้าง  
ซ่ือสัตย์และ
รอบคอบ 

มีพฤติกรรมแสดงความ
สนใจใฝ่รู้  
ทางวิทยาศาสตร์  มีความ
เป็นเหตุเป็นผล  เพียร
พยายาม  ใจกว้างรับฟัง
ความคิดของผู้อื่น  ซ่ือสัตย์
และคิดรอบคอบก่อนการ
ตัดสินใจ 

 

มีพฤติกรรมแสดงถึงความ
เป็นผู้มีจิตวิทยาศาสตร์อยู่
ในเกณฑ์ระดับดี 

มีพฤติกรรมที่บ่งบอกถึง
ความสนใจใฝ่รู้ มีความเพยีร
พยายาม มีเหตุผลซ่ือสัตย์
และรอบคอบอยู่ในเกณฑ์
ระดับดี 
 

 มอบหมายงานให้งาน
แก่ผู้เรียน ในรูปแบบ
ต่าง ๆ ที่หลากหลาย 

การจัดกิจกรรมให้
ผู้เรียนหรือ
มอบหมายให้
ผู้เรียนร่วมจัด
กิจกรรม 

 

การสังเกต
พฤติกรรมตามแบบ
วัดพฤติกรรม 

หรือการสร้าง
สถานการณ์จำลอง
เพื่อทดสอบเจตคติ
ของผู้เรียน 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์   (4 ปี)                       หลักสูตรปรับปรุง พ .ศ. 2562                    หน้า   158 

วิชา อุณหพลศาสตร์  (Thermodynamics) 
รหัส คำอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 
4012911
  

มีความรู้และความเข้าใจ  สามารถอธิบาย วิเคราะห์และสามารถจัดทำผลงานที่บูรณาการกับเนื้อหาเรื่องทฤษฎีจลน์ของแก๊สและพลังงานในระบบ   
กฎทางอุณหพลศาสตร์ เอกซ์เซอยี กลจักรความร้อน เครื่องทำความเย็น การนำไปประยุกต์ใช้ โดยใช้กระบวนการสืบค้นและปฏิบัติการตามความเหมาะสม 
เพื่อนำไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ได้ 

3(2-2-5) 

 

สมรรถนะหลัก 
สมรรถนะรอง
และย่อย (ถา้มี) 

คำอธิบาย 

สมรรถนะรองหรือย่อย 

ตัวบ่งชี้ของสมรรถนะหลัก
และเกณฑ์การผ่าน 

ตัวบ่งชี้ของ 
สมรรถนะรอง
หรือย่อยและ
เกณฑ์การผ่าน 

เนื้อหา 
(เขียนเป็นข้อๆประกอบด้วย

หัวข้อและคำอธิบายพอสังเขป) 

กระบวนการจัดการ
เรียนรู้เพื่อให้เกิด

สมรรถนะ 

(รายละเอียดด้านท้าย

ตาราง)** 

สื่อและ/หรือแหล่งเรียนรู้ 
วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

วิธีการสะท้อนผล
กลับให้ผู้เรียน(ตาม

หลักการประเมินผล 

สะท้อนผลและ 

การพัฒนา) 

สมรรถนะหลัก
ที่ 2 มีความรู้
และความ
เข้าใจใน
เนื้อหาวิชา
ฟิสิกส์ 
สมรรถนะหลัก
ที่ 3 มีทักษะ
ปฏิบัติการ
ฟิสิกส์ 
 

 

 

สมรรถนะรองที่ 
2.3 มีความรู้และ
ความเข้าใจด้าน
คลื่นและพลังงาน 

สมรรถนะรองที่ 
3.1 มีทักษะ
ปฏิบัติการใน
ห้องปฏิบัติการ 
 

1.สามารถอธิบาย
ทฤษฎีและหลักการ
ต่างๆเกี่ยวกบัอุณหพล
ศาสตร์ได้ 
2.สามารถจัดอุปกรณ์
การทดลอง ทำการ
ทดลองเพื่อสรุป
เปรียบเทียบผลการ
ทดลองกับทฤษฎีได ้

3.สามารถออกแบบและ
สร้างสิ่งของเครื่องใช้ที่
เกี่ยวขอ้งใน
ชีวิตประจำวันได้   

1.อธิบายทฤษฎแีละ
หลักการต่างๆเกีย่วกับอุณ
หพลศาสตร์ได้อย่าง
ถูกต้องผ่านการประเมินไม่
น้อยกว่าร้อยละ 70 

2.สามารถอธิบายหลกัการ
ทางฟิสิกส์ในการออกแบบ
ได้อย่างถูกต้อง 
3.สามารถสาธิตและ
อธิบายหลักการทำงาน
ของสิ่งสร้างขึ้นได้อย่าง
ถูกต้อง 

1.อธิบายทฤษฎี
หลักการต่างๆ 
ได้อย่างถูกต้อง 
2.จัดการทดลอง
เกี่ยวกบัเกี่ยวกับ
อุณหพลศาสตร์
ได้อย่างถูกต้อง 
3.ผ่านการ
ประเมนิไม่น้อย
กว่าร้อยละ 70 

 

1.ทฤษฎีจลน์ของแก๊สและ
พลังงานในระบบ 

2.กฎทางอุณหพลศาสตร์  
3.เอกซ์เซอยี  
4.กลจักรความร้อน  
5.เครื่องทำความเย็น 

6.หลักการจัดทำโครงงาน
โครงงานสะเต็มศึกษา
โครงงานประดิษฐ์ 

1.จัดการเรียนรู้โดย
กระบวนการสืบเสาะใน
ส่วนของการสร้างองค์
ความรู้ทางฟิสิกส ์

2.บูรณาการ
กระบวนการสืบเสาะ 

PBL และ c0aching 

สำหรับการทำ
ปฏิบัติการทดลอง 
3.บูรณาการ9TEM ผ่าน
กระบวนการออกแบบ
เชิงวิศวกรรมหรือ
เทคนิคอื่นๆที่เหมาะสม
สำหรับ การจัดทำ
โครงงานของนักศึกษา 
 

1.สื่อการสอนประเภท
เทคโนโลยีสารสนเทศเช่น 
วีดีทัศ โปรแกรมจำลอง
ทางฟิสิกส์ 
2.ประเภทกายภาพเช่น 
หลอดแกว้ แผ่นความร้อน 
เทอร์โมมิเตอร์ ฯลฯ  
3.ชุดสาธิต หรือชุดทดลอง
ที่เกี่ยวขอ้ง  
4.เอกสารตำรา เทคโนโลยี
สารสนเทศ เครื่องมือวัด
ทางอุณหพลศาสตร์และ
เครื่องมือต่างๆในการ
จัดทำโครงงาน 

ประเมินโดยใช้
แบบประเมิน
ภาคทฤษฎแีละ
ปฏิบัติประเมิน
จากผลงาน 
ชิ้นงานและการ
นำเสนอ 

แจ้งผลการประเมิน
ให้ผู้เรียนเพื่อการ
ปรับปรุงและพัฒนา
ตนเอง อย่างต่อเนื่อง 
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สมรรถนะหลัก 
สมรรถนะรอง
และย่อย (ถา้มี) 

คำอธิบาย 

สมรรถนะรองหรือย่อย 

ตัวบ่งชี้ของสมรรถนะหลัก
และเกณฑ์การผ่าน 

ตัวบ่งชี้ของ 
สมรรถนะรองหรือย่อยและ

เกณฑ์การผ่าน 

เนื้อหา 
(เขียนเป็นข้อๆ

ประกอบด้วย

หัวข้อและ

คำอธิบายพอ

สังเขป) 

กระบวนการจัดการ
เรียนรู้เพื่อให้เกิด

สมรรถนะ 

(รายละเอียดด้านท้าย

ตาราง)** 

สื่อและ/หรือแหล่ง
เรียนรู ้

วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

วิธีการสะท้อนผล
กลับให้ผู้เรียน(ตาม

หลักการประเมินผล 

สะท้อนผลและ 

การพัฒนา) 

สมรรถนะหลักที่ 
5 สามารถใช้
เทคโนโลยีใน
การศึกษาค้นควา้
และนำมาใช้ใน
การจัดการ
เรียนรู้ได้ 

สมรรถนะรองที่ 
5.1 มีทักษะใช้
เทคโนโลยีในการ
สืบค้นข้อมูลและ
อ้างอิงทั้งไทยและ
อังกฤษ 

 

สามารถใช้เทคโนโลยีสืบค้น
ข้อมูลทางอุณหพลศาสตร์ 
จากแหล่งข้อมูลภาษาไทย
และภาษาอังกฤษหรืออื่นๆ 
อ้างอิงสิ่งที่สืบค้นได้อย่าง
ถูกต้องตามหลักวิชาการ 

สามารถใช้เทคโนโลยี
สืบค้นข้อมูลทางอุณหพล
ศาสตร์ และนำมาใช้ใน
การเรียนได้อยู่ในเกณฑ์
ระดับดี 

สามารถนำเสนอข้อมูลทาง
อุณหพลศาสตร์ที่สืบค้นมา
ทั้งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษและอ้างอิงสิ่งที่
สืบค้นได้อย่างถูกต้องตาม
หลักวิชาการอยู่ในเกณฑ์
ระดับดี 

 มอบหมายงานให้ผู้เรียน
สืบค้นเนื้อที่เกี่ยวกับอุณ
หพลศาสตร์ นำเสนอ
ด้วยการทำรายงานและ
นำเสนอด้วยวาจา 

ใบกิจกรรม  
สื่ออิเล็กทรอนิกส ์

1.  ประเมินจากการ
ถาม-ตอบ อภิปราย
ร่วมกันในห้องเรียน 

2.  ประเมินจาก
ผลงานที่นำเสนอ 

3.  ให้นักศึกษา
ประเมินตนเองและ
เพื่อนประเมิน 

 

สมรรถนะหลักที่ 
7 มีจิต
วิทยาศาสตร์ 
 

สมรรถนะรองที่ 
7.1 มีคุณลักษณะ
เป็นผู้ใฝ่รู้  มีเหตุ
เป็นผล  เพียร
พยายาม  ใจกว้าง  
ซ่ือสัตย์และ
รอบคอบ 

มีพฤติกรรมแสดงความ
สนใจใฝ่รู้  
ทางวิทยาศาสตร์   
มีความเป็นเหตุเป็นผล  
เพียรพยายาม ใจกว้างรับ
ฟังความคิดของผู้อื่น  
ซ่ือสัตย์และคิดรอบคอบ
ก่อนการตัดสินใจ 

มีพฤติกรรมแสดงถึงความ
เป็นผู้มีจิตวิทยาศาสตร์อยู่
ในเกณฑ์ระดับดี 

มีพฤติกรรมที่บ่งบอกถึง
ความสนใจใฝ่รู้ มีความเพยีร
พยายาม มีเหตุผลซ่ือสัตย์
และรอบคอบอยู่ในเกณฑ์
ระดับดี 
 

 มอบหมายงานให้งาน
แก่ผู้เรียน ในรูปแบบ
ต่าง ๆ ที่หลากหลาย 

การจัดกิจกรรมให้
ผู้เรียนหรือ
มอบหมายให้
ผู้เรียนร่วมจัด
กิจกรรม 

 

การสังเกต
พฤติกรรมตามแบบ
วัดพฤติกรรม 

หรือการสร้าง
สถานการณ์จำลอง
เพื่อทดสอบเจตคติ
ของผู้เรียน 
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วิชา กลศาสตร์ (Mechanics) 
รหัส คำอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 
4012912
  

ความรู้และความเข้าใจ  สามารถอธิบาย วิเคราะห์และสามารถจัดทำผลงานที่บูรณาการกับเนื้อหาเรื ่องปริภูมิและเวลา เวกเตอร์วิเคราะห์                  
กรอบอ้างอิงที่มีความเร่ง การเคลื่อนที่แบบแกว่งกวัด พลวัตของระบบอนุภาค การเคลื่อนที่ของวัตถุแข็งเกร็ง โมเมนต์ความเฉื่ อย พื้นฐานทฤษฎีแฮมลิตัน
และสมการลากรานจ์ โดยใช้กระบวนการสืบค้นและปฏิบัติการตามความเหมาะสม เพื่อนำไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ได้ 

3(2-2-5) 

 

สมรรถนะหลัก 
สมรรถนะรอง
และย่อย (ถา้มี) 

คำอธิบาย 

สมรรถนะรองหรือย่อย 

ตัวบ่งชี้ของ
สมรรถนะหลักและ

เกณฑ์การผ่าน 

ตัวบ่งชี้ของ 
สมรรถนะรองหรือย่อย

และเกณฑ์การผ่าน 

เนื้อหา 
(เขียนเป็นข้อๆประกอบด้วยหัวข้อและ

คำอธิบายพอสังเขป) 

กระบวนการจัดการเรียนรู้
เพื่อให้เกิดสมรรถนะ 

(รายละเอียดด้านท้ายตาราง)** 

สื่อและ/หรือ
แหล่งเรียนรู้ 

วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

วิธีการสะท้อนผลกลับ
ให้ผู้เรียน(ตามหลักการ

ประเมินผล สะท้อนผลและ 

การพัฒนา) 

สมรรถนะหลัก
ที่ 2 มีความรู้
และความ
เข้าใจใน
เนื้อหาวิชา
ฟิสิกส์ 
สมรรถนะหลัก
ที่ 3 มีทักษะ
ปฏิบัติการ
ฟิสิกส์ 
 

 

สมรรถนะรองที่ 
2.1 มีความรู้และ
ความเข้าใจ
กลศาสตร์ 
สมรรถนะรองที่ 
3.1 มีทักษะ
ปฏิบัติการใน
ห้องปฏิบัติการ 
 

1.สามารถเรียนรู้และ 
อธิบายทฤษฎีเบื้องต้น
ทางกลศาสตร์ได้ 
2.สามารถจัดอุปกรณ์
และทำการทดลอง
เกี่ยวกบักลศาสตร์ 
สรุปเปรียบเทียบผลการ
ทดลองกับทฤษฎีได ้

 

 

สามารถอธบิาย
ทฤษฎีเบื้องต้นทาง
กลศาสตร์โดยใช้
คณิตศาสตร์เป็น
เครื่องมือได้ในเกณฑ์
ระดับดี  
 

สามารถอธบิายทฤษฎี
เบื้องต้นทางกลศาสตร์
ผ่านการประเมิน
ภาคทฤษฎแีละปฏิบัติ 
ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
65 

1.ปริภูมิและเวลา 
2.เวกเตอร์วิเคราะห์  
3.กรอบอ้างอิงที่มีความเร่ง  
4.การเคลื่อนที่แบบแกว่งกวัด 

5.พลวัตของระบบอนภุาค 

6.การเคลื่อนที่ของวัตถุแข็งเกร็ง 
7.โมเมนต์ความเฉื่อย  
8.พื้นฐานทฤษฎีแฮมิลตันและ
สมการลากรานจ ์

9.ทำปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับ
เนื้อหาวิชา 

1.จัดการเรียนรู้โดยการ
ปฏิบัติการทางกลศาสตร์ 
2.การเรียนรู้โดยใช้
โครงงานเป็นฐาน 
(Pr0ject – ba9ed 

learning) 

3.การเรียนรู้โดยใช้ปัญหา
เป็นฐาน (Pr0blem - 

ba9ed learning) and 

Active Learning 

4..จัดการเรียนรู้แบบ  
Inquiry  Meth0d 

สื่อการสอน
และ
เครื่องมือ
ปฏิบัติการ
ทาง
กลศาสตร์ 

ประเมินโดยใช้
แบบประเมิน
ภาคทฤษฎแีละ
ปฏิบัต ิ

แจ้งผลการประเมินให้
ผูเ้รียนเพื่อการปรับปรุง
และพัฒนาตนเอง อย่าง
ต่อเนื่อง 
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สมรรถนะหลัก 
สมรรถนะรอง
และย่อย (ถา้มี) 

คำอธิบาย 

สมรรถนะรองหรือย่อย 

ตัวบ่งชี้ของ
สมรรถนะหลักและ

เกณฑ์การผ่าน 

ตัวบ่งชี้ของ 
สมรรถนะรองหรือย่อย

และเกณฑ์การผ่าน 

เนื้อหา 
(เขียนเป็นข้อๆ

ประกอบด้วยหัวข้อและ

คำอธิบายพอสังเขป) 

กระบวนการจัดการเรียนรู้
เพื่อให้เกิดสมรรถนะ 

(รายละเอียดด้านท้ายตาราง)** 

สื่อและ/หรือแหล่ง
เรียนรู้ 

วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

วิธีการสะท้อนผลกลับ
ให้ผู้เรียน(ตามหลักการ

ประเมินผล สะท้อนผลและ 

การพัฒนา) 

สมรรถนะหลักที่ 
5สามารถใช้
เทคโนโลยีใน
การศึกษาค้นควา้
และนำมาใช้ใน
การจัดการ
เรียนรู้ได้ 

สมรรถนะรองที่ 
5.1 มีทักษะใช้
เทคโนโลยีในการ
สืบค้นข้อมูลและ
อ้างอิงทั้งไทยและ
อังกฤษ 

 

สามารถใช้เทคโนโลยี
สืบค้นข้อมูลทาง
กลศาสตร์จาก
แหล่งข้อมูลภาษาไทย
และภาษาอังกฤษหรือ
อื่นๆ อ้างอิงสิ่งที่สืบค้น
ได้อย่างถูกต้องตามหลกั
วิชาการ 

สามารถใช้
เทคโนโลยีสืบค้น
ข้อมูลทางกลศาสตร์ 
และนำมาใช้ในการ
เรียนได้อยู่ในเกณฑ์
ระดับดี 

สามารถนำเสนอข้อมูล
ทางกลศาสตร์ที่สืบค้น
มาทั้งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ 

และอ้างอิงสิ่งที่สืบค้น
ได้อย่างถูกต้องตาม
หลักวิชาการอยู่ใน
เกณฑ์ระดับดี 

 

มอบหมายงานให้ผู้เรียน
สืบค้นเนื้อที่เกี่ยวกับ
กลศาสตร์นำเสนอด้วย
การทำรายงานและ
นำเสนอด้วยวาจา 

ใบกิจกรรม  
สื่ออิเล็กทรอนิกส ์

1.  ประเมินจากการ
ถาม-ตอบ อภิปราย
ร่วมกันในห้องเรียน 

2.  ประเมินจาก
ผลงานที่นำเสนอ 

3.  ให้นักศึกษา
ประเมินตนเองและ
เพื่อนประเมิน 

 

สมรรถนะหลักที่ 
7 มีจิต
วิทยาศาสตร์ 
 

สมรรถนะรองที่ 
7.1 มีคุณลักษณะ
เป็นผู้ใฝ่รู้  มีเหตุ
เป็นผล  เพียร
พยายาม  ใจกว้าง  
ซ่ือสัตย์และ
รอบคอบ 

มีพฤติกรรมแสดงความ
สนใจใฝ่รู้  
ทางวิทยาศาสตร์  มี
ความเป็นเหตุเป็นผล  
เพียรพยายาม  ใจกวา้ง
รับฟังความคิดของผู้อื่น  
ซ่ือสัตย์และคิด
รอบคอบก่อนการ
ตัดสินใจ 

มีพฤติกรรมแสดงถึง
ความเป็นผู้มี
จิตวิทยาศาสตร์อยู่
ในเกณฑ์ระดับดี 

มีพฤติกรรมที่บ่งบอก
ถึงความสนใจใฝ่รู้ มี
ความเพียรพยายาม มี
เหตุผล 

ซ่ือสัตย์และรอบคอบ
อยู่ในเกณฑ์ระดับดี 
 

 

มอบหมายงานให้งานแก่
ผู้เรียน ในรูปแบบต่าง ๆ 
ที่หลากหลาย 

การจัดกิจกรรมให้
ผู้เรียนหรือ
มอบหมายให้
ผู้เรียนร่วมจัด
กิจกรรม 

 

การสังเกต
พฤติกรรมตามแบบ
วัดพฤติกรรม 

หรือการสร้าง
สถานการณ์จำลอง
เพื่อทดสอบเจตคติ
ของผู้เรียน 
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วิชา ฟิสิกส์ยุคใหม่  (Modern Physics) 
รหัส คำอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 
4012920
  

ความรู้และความเข้าใจ  สามารถอธิบาย วิเคราะห์และสามารถจัดทำผลงานที่บูรณาการกับเนื้อหาเรื่องฟิสิกส์ดั้งเดิมสู่ฟิสิกส์ยุคใหม่ ทฤษฎีสัมพัทธ
ภาพพิเศษ การแผ่รังสีของวัตถุดำ โฟโตอิเล็กทริก ทฤษฎีทวิภาคของคลื่นและอนุภาคฟิสิกส์ควอนตัมเบื้องต้น ทฤษฎีอะตอมและสเปกตรัม เอกซ์เรย์ฟิสิกส์
นิวเคลียร์เบื้องต้นและการประยุกต์ใช้   อนุภาคมูลฐาน จักรวาลวิทยาเบื้องต้น โดยใช้กระบวนการสืบค้นและปฏิบัติการตามความเหมาะสม เพื่อนำไปใช้ใน
การจัดการเรียนรู้ได้ 

3(2-2-5) 

 

สมรรถนะหลัก 
สมรรถนะรอง
และย่อย (ถา้มี) 

คำอธิบาย 

สมรรถนะรองหรือย่อย 

ตัวบ่งชี้ของสมรรถนะหลัก
และเกณฑ์การผ่าน 

ตัวบ่งชี้ของ 
สมรรถนะรองหรือ
ย่อยและเกณฑ์การ

ผ่าน 

เนื้อหา 
(เขียนเป็นข้อๆประกอบด้วย

หัวข้อและคำอธิบายพอสังเขป) 

กระบวนการจัดการ
เรียนรู้เพื่อให้เกิด

สมรรถนะ 

(รายละเอียดด้านท้าย

ตาราง)** 

สื่อและ/หรือแหล่ง
เรียนรู ้

วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

วิธีการสะท้อนผลกลับให้
ผู้เรียน(ตามหลักการ

ประเมินผล สะท้อนผลและ 

การพัฒนา) 

สมรรถนะหลัก
ที่ 2 มีความรู้
และความ
เข้าใจใน
เนื้อหาวิชา
ฟิสิกส์ 
สมรรถนะหลัก
ที่ 3 มีทักษะ
ปฏิบัติการ
ฟิสิกส์ 
 

สมรรถนะรองที่ 
2.4 มีความรู้และ
ความเข้าใจด้าน
ฟิสิกส์ยุคใหม ่

สมรรถนะรองที่ 
3.1.มีทักษะ
ปฏิบัติการใน
ห้องปฏิบัติการ 
 

1. สามารถเรียนรู้และ 
อธิบายทฤษฎีเบื้องต้น
ทางฟิสิกส์ยุคใหม ่

2.สามารถจัดอุปกรณ์
และทำการทดลองเกี่ยว 

กับฟิสิกสย์ุคใหม่สรุป
เปรียบเทียบผลการ
ทดลองกับทฤษฎีได ้

 

 

 

สามารถอธบิายทฤษฎี
เบื้องต้นทางฟิสิกส์ยุคใหม่ 
โดยใช้คณิตศาสตร์เป็น
เครื่องมือได้ในเกณฑ์ระดับ
ดี  
 

สามารถอธบิาย
ทฤษฎีเบื้องต้นทาง
ฟิสิกส์ยุคใหม่ ผ่าน
การประเมิน
ภาคทฤษฎแีละ
ปฏิบัติ ได้ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 70 

1.ฟิสิกส์ดั้งเดิมสู่ฟิสิกส์ยุค
ใหม่ 
2.ทฤษฎีสัมพัทธภาพ
พิเศษ 

3.การแผ่รังสีของวัตถุดำ 
4.โฟโตอิเล็กทริก 

5.ทฤษฎีทวิภาคของคลื่น
และอนุภาค 

6.ฟิสิกส์ควอนตัมเบื้องต้น 

7.ทฤษฎีอะตอมและ
สเปกตรัมเอกซ์เรย์ 
8.ฟิสิกส์นิวเคลียร์เบื้องต้น
และอนุภาคมูลฐาน 

9.จักรวาลวิทยาเบื้องต้น 

1.จัดการเรียนรู้โดยการ
ปฏิบัติการทางฟิสิกส์ยุค
ใหม่ 
2.การเรียนรู้โดยใช้
ปัญหาเป็นฐาน 

(Pr0blem - ba9ed 

learning)and Active 

Learning 

3.มอบหมายงานให้
ผู้เรียนนำเสนอด้วยการ
ทำรายงาน และ
นำเสนอผลปฏิบัติการ 
 

 

สื่อการสอนและ
เครื่องมือ
ปฏิบัติการทาง
ฟิสิกส์ยุคใหม ่

1.ประเมินโดย
ใช้แบบประเมิน
ภาคทฤษฎแีละ
ปฏิบัต ิ

2.รายงานบท
ปฏิบัติการ 
 

แจ้งผลการประเมินให้
ผู้เรียนเพื่อการปรับปรุง
และพัฒนาตนเอง อย่าง
ต่อเนื่อง 
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สมรรถนะหลัก 
สมรรถนะรอง
และย่อย (ถา้มี) 

คำอธิบาย 

สมรรถนะรองหรือย่อย 

ตัวบ่งชี้ของสมรรถนะหลัก
และเกณฑ์การผ่าน 

ตัวบ่งชี้ของ 
สมรรถนะรองหรือย่อยและ

เกณฑ์การผ่าน 

เนื้อหา 
(เขียนเป็นข้อๆ

ประกอบด้วย

หัวข้อและ

คำอธิบายพอ

สังเขป) 

กระบวนการจัดการ
เรียนรู้เพื่อให้เกิด

สมรรถนะ 

(รายละเอียดด้านท้าย

ตาราง)** 

สื่อและ/หรือแหล่ง
เรียนรู ้

วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

วิธีการสะท้อนผล
กลับให้ผู้เรียน(ตาม

หลักการประเมินผล 

สะท้อนผลและ 

การพัฒนา) 

สมรรถนะหลักที่ 
5สามารถใช้
เทคโนโลยีใน
การศึกษาค้นควา้
และนำมาใช้ใน
การจัดการ
เรียนรู้ได้ 

สมรรถนะรองที่ 
5.1 มีทักษะใช้
เทคโนโลยีในการ
สืบค้นข้อมูลและ
อ้างอิงทั้งไทยและ
อังกฤษ 

 

สามารถใช้เทคโนโลยีสืบค้น
ข้อมูลทางฟิสิกส์ยุคใหม ่
จากแหล่งข้อมูลภาษาไทย
และภาษาอังกฤษหรืออื่นๆ 
อ้างอิงสิ่งที่สืบค้นได้อย่าง
ถูกต้องตามหลักวิชาการ 

สามารถใช้เทคโนโลยี
สืบค้นข้อมูลทางฟิสิกส์ยุค
ใหม่ และนำมาใช้ในการ
เรียนได้อยู่ในเกณฑ์ระดับ
ดี 

สามารถนำเสนอข้อมูลทาง
ฟิสิกส์ยุคใหม่ ที่สืบค้นมาทั้ง
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
และอ้างอิงสิ่งที่สืบค้นได้
อย่างถูกตอ้งตามหลัก
วิชาการอยู่ในเกณฑ์ระดับด ี

 มอบหมายงานให้ผู้เรียน
สืบค้นเนื้อที่เกี่ยวกับ
ฟิสิกส์ยุคใหม่ นำเสนอ
ด้วยการทำรายงานและ
นำเสนอด้วยวาจา 

ใบกิจกรรม  
สื่ออิเล็กทรอนิกส ์

1.  ประเมินจากการ
ถาม-ตอบ อภิปราย
ร่วมกันในห้องเรียน 

2.  ประเมินจาก
ผลงานที่นำเสนอ 

3.  ให้นักศึกษา
ประเมินตนเองและ
เพื่อนประเมิน 

 

สมรรถนะหลักที่ 
7มีจิต
วิทยาศาสตร์ 
 

สมรรถนะรองที่ 
7.1 มีคุณลักษณะ
เป็นผู้ใฝ่รู้  มีเหตุ
เป็นผล  เพียร
พยายาม  ใจกว้าง  
ซ่ือสัตย์และ
รอบคอบ 

มีพฤติกรรมแสดงความ
สนใจใฝ่รู้  
ทางวิทยาศาสตร์   
มีความเป็นเหตุเป็นผล  
เพียรพยายาม ใจกว้างรับ
ฟังความคิดของผู้อื่น  
ซ่ือสัตย์และคิดรอบคอบ
ก่อนการตัดสินใจ 

มีพฤติกรรมแสดงถึงความ
เป็นผู้มีจิตวิทยาศาสตร์อยู่
ในเกณฑ์ระดับดี 

มีพฤติกรรมที่บ่งบอกถึง
ความสนใจใฝ่รู้ มีความเพยีร
พยายาม มีเหตุผลซ่ือสัตย์
และรอบคอบอยู่ในเกณฑ์
ระดับดี 
 

 มอบหมายงานให้งาน
แก่ผู้เรียน ในรูปแบบ
ต่าง ๆ ที่หลากหลาย 

การจัดกิจกรรมให้
ผู้เรียนหรือ
มอบหมายให้
ผู้เรียนร่วมจัด
กิจกรรม 

 

การสังเกต
พฤติกรรมตามแบบ
วัดพฤติกรรม 

หรือการสร้าง
สถานการณ์จำลอง
เพื่อทดสอบเจตคติ
ของผู้เรียน 
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วิชา แม่เหล็กไฟฟ้า  (Electromagnetics) 
รหัส คำอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 
4012921
  

มีความรู้และความเข้าใจ  สามารถอธิบาย วิเคราะห์และสามารถจัดทำผลงานที่บูรณาการกับเนื้อหาเรื่อง ฟลักซ์ไฟฟ้าและกฎของเกาส์ ไดเวอร์เจนซ์
และทฤษฎีบทไดเวอร์เจนซ์ ไดอิเล็กทริก สมการแมกซ์เวลล์และสมการคลืน่ สเปกตรัมคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า อันตรกริยาระหว่างคลื่นแม่เหลก็ไฟฟ้ากับตัวกลาง 
ประโยชน์และโทษของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า การนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ โดยใช้กระบวนการสืบค้นและปฏิบัติการตามความเหมาะสม เพื่อนำไปใช้ใน การ
จัดการเรียนรู้ได้ 

3(2-2-5) 

 

สมรรถนะหลัก 
สมรรถนะรอง
และย่อย (ถา้มี) 

คำอธิบาย 

สมรรถนะรองหรือ
ย่อย 

ตัวบ่งชี้ของ
สมรรถนะหลัก
และเกณฑ์การ

ผ่าน 

ตัวบ่งชี้ของ 
สมรรถนะรองหรือย่อย

และเกณฑ์การผ่าน 

เนื้อหา 
(เขียนเป็นข้อๆประกอบด้วยหัวข้อ

และคำอธิบายพอสังเขป) 

กระบวนการจัดการเรียนรู้
เพื่อให้เกิดสมรรถนะ 

(รายละเอียดด้านท้ายตาราง)** 

สื่อและ/หรือแหล่งเรียนรู้ 
วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

วิธีการสะท้อนผล
กลับให้ผู้เรียน(ตาม

หลักการประเมินผล 

สะท้อนผลและ 

การพัฒนา) 

สมรรถนะหลัก
ที่ 2 มีความรู้
และความ
เข้าใจใน
เนื้อหาวิชา
ฟิสิกส์ 
สมรรถนะหลัก
ที่ 3 มีทักษะ
ปฏิบัติการ
ฟิสิกส์ 
 

 

 

สมรรถนะรองที่ 
2.2 มีความรู้และ
ความเข้าใจด้าน
ไฟฟ้าและ
แม่เหล็ก 

สมรรถนะรองที่ 
3.1 มีทักษะ
ปฏิบัติการใน
ห้องปฏิบัติการ 
 

1.สามารถอธิบาย
ทฤษฎีและหลักการ
ต่างๆ เกี่ยวกับ
แม่เหล็กไฟฟ้าได ้

2.สามารถจัด
อุปกรณ์และทำการ
ทดลองเกี่ยวกับ
แม่เหล็กไฟฟ้าสรุป
เปรียบเทียบผลการ
ทดลองกับทฤษฎีได ้

3.สามารถออกแบบ
และสร้างสิ่งของ
เครื่องใช้ที่เกี่ยวข้อง
ในชีวิตประจำวันได้ 

1.อธิบายทฤษฎี
และหลักการ
ต่างๆเกี่ยวกบั
แม่เหล็กไฟฟ้าได้
อย่างถูกตอ้งผ่าน
การประเมินไม่
น้อยกว่าร้อยละ 
70 

1.อธิบายทฤษฎแีละ
หลักการต่างๆ เกี่ยวกับ
แม่เหล็กไฟฟ้าได้อยา่ง
ถูกต้องผ่านการประเมินไม่
น้อยกว่าร้อยละ 70 

2.สามารถจัดอุปกรณ์และ
ทำการทดลองเกี่ยวกับ
แม่เหล็กไฟฟ้าผ่านการ
ประเมินไม่น้อยกวา่ร้อย
ละ 70 

3.สามารถอธิบายหลกัการ
ทางฟิสิกส์ในการออกแบบ
และหลักการทำงานของ
สิ่งสร้างขึ้นได้อย่างถูกต้อง 

1.ฟลักซ์ไฟฟ้าและกฎของเกาส ์

2.ไดเวอร์เจนซ์และทฤษฎีบท
ไดเวอร์เจนซ์ 

3.ไดอิเล็กทริก  
4.สมการแมกซ์เวลล์และ
สมการคลื่น 

5.สเปกตรัมคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า 

6.อันตรกริยาระหว่างคลื่น
แม่เหล็กไฟฟ้ากับตัวกลาง 
7.ประโยชน์และโทษของคลื่น
แม่เหล็กไฟฟ้า 
8.ทำปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับ
เนื้อหาวิชา 

1.การเรียนรู้แบบสืบเสาะ 
(Enquiry-ba9ed 

learning)ในส่วนของการ
สร้างองค์ความรู้ทางฟิสิกส์ 
2.บูรณาการกระบวนการ
สืบเสาะ PBL และ 
c0aching สำหรับการทำ
ปฏิบัติการทดลอง 
3.บูรณาการ9TEM ผ่าน
กระบวนการออกแบบเชิงวิ
ศกรรมหรือเทคนิคอื่นๆที่
เหมาะสมสำหรับ การ
จัดทำโครงงานของ
นักศึกษา 

1.สื่อการสอนประเภท
เทคโนโลยีสารสนเทศเช่น        
วีดีทัศ โปรแกรมจำลอง
ทางฟิสิกส์ 
2.ประเภทกายภาพเช่น 
ขดลวด แม่เหล็กถาวร 
สายไฟ แผ่นทองแดง 
ฯลฯ  
3.ชุดสาธิต หรือชุด
ทดลองที่เกี่ยวข้อง  
 4.เอกสารตำรา 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
เครื่องมือวัดทางไฟฟ้า
แม่เหล็กอุปกรณ์ไฟฟา้ 
อิเล็กทรอนิกส์ และ
เครื่องมือต่างๆในการ
จัดทำโครงงาน 

ประเมินโดยใช้
แบบประเมิน
ภาคทฤษฎแีละ
ปฏิบัต ิ

แจ้งผลการ
ประเมินให้ผู้เรียน
เพื่อการปรับปรุง
และพัฒนาตนเอง 
อย่างต่อเนื่อง 
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สมรรถนะหลัก 
สมรรถนะรอง
และย่อย (ถา้มี) 

คำอธิบาย 

สมรรถนะรองหรือย่อย 

ตัวบ่งชี้ของสมรรถนะหลัก
และเกณฑ์การผ่าน 

ตัวบ่งชี้ของ 
สมรรถนะรองหรือย่อยและ

เกณฑ์การผ่าน 

เนื้อหา 
(เขียนเป็นข้อๆ

ประกอบด้วย

หัวข้อและ

คำอธิบายพอ

สังเขป) 

กระบวนการจัดการ
เรียนรู้เพื่อให้เกิด

สมรรถนะ 

(รายละเอียดด้านท้าย

ตาราง)** 

สื่อและ/หรือแหล่ง
เรียนรู ้

วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

วิธีการสะท้อนผล
กลับให้ผู้เรียน(ตาม

หลักการประเมินผล 

สะท้อนผลและ 

การพัฒนา) 

สมรรถนะหลักที่ 
5สามารถใช้
เทคโนโลยีใน
การศึกษาค้นควา้
และนำมาใช้ใน
การจัดการ
เรียนรู้ได้ 

สมรรถนะรองที่ 
5.1 มีทักษะใช้
เทคโนโลยีในการ
สืบค้นข้อมูลและ
อ้างอิงทั้งไทยและ
อังกฤษ 

 

สามารถใช้เทคโนโลยีสืบค้น
ข้อมูลทางแม่เหล็กไฟฟา้ 
จากแหล่งข้อมูลภาษาไทย
และภาษาอังกฤษหรืออื่นๆ 
อ้างอิงสิ่งที่สืบค้นได้อย่าง
ถูกต้องตามหลักวิชาการ 

สามารถใช้เทคโนโลยี
สืบค้นข้อมูลทาง
แม่เหล็กไฟฟ้า และ
นำมาใช้ในการเรียนได้อยู่
ในเกณฑ์ระดับดี 

สามารถนำเสนอข้อมูลทาง
แม่เหล็กไฟฟ้าที่สืบค้นมาทั้ง
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
และอ้างอิงสิ่งที่สืบค้นได้
อย่างถูกตอ้งตามหลัก
วิชาการอยู่ในเกณฑ์ระดับด ี

 มอบหมายงานให้ผู้เรียน
สืบค้นเนื้อที่เกี่ยวกับ
แม่เหล็กไฟฟ้าของคลื่น 
นำเสนอด้วยการทำ
รายงานและนำเสนอ
ด้วยวาจา 

ใบกิจกรรม  
สื่ออิเล็กทรอนิกส ์

1.  ประเมินจากการ
ถาม-ตอบ อภิปราย
ร่วมกันในห้องเรียน 

2.  ประเมินจาก
ผลงานที่นำเสนอ 

3.  ให้นักศึกษา
ประเมินตนเองและ
เพื่อนประเมิน 

 

สมรรถนะหลักที่ 
7มีจิต
วิทยาศาสตร์ 
 

สมรรถนะรองที่ 
7.1 มีคุณลักษณะ
เป็นผู้ใฝ่รู้  มีเหตุ
เป็นผล  เพียร
พยายาม  ใจกว้าง  
ซ่ือสัตย์และ
รอบคอบ 

มีพฤติกรรมแสดงความ
สนใจใฝ่รู้  
ทางวิทยาศาสตร์   
มีความเป็นเหตุเป็นผล  
เพียรพยายาม ใจกว้างรับ
ฟังความคิดของผู้อื่น  
ซ่ือสัตย์และคิดรอบคอบ
ก่อนการตัดสินใจ 

มีพฤติกรรมแสดงถึงความ
เป็นผู้มีจิตวิทยาศาสตร์อยู่
ในเกณฑ์ระดับดี 

มีพฤติกรรมที่บ่งบอกถึง
ความสนใจใฝ่รู้ มีความเพยีร
พยายาม มีเหตุผลซ่ือสัตย์
และรอบคอบอยู่ในเกณฑ์
ระดับดี 
 

 มอบหมายงานให้งาน
แก่ผู้เรียน ในรูปแบบ
ต่าง ๆ ที่หลากหลาย 

การจัดกิจกรรมให้
ผู้เรียนหรือ
มอบหมายให้
ผู้เรียนร่วมจัด
กิจกรรม 

 

การสังเกต
พฤติกรรมตามแบบ
วัดพฤติกรรม 

หรือการสร้าง
สถานการณ์จำลอง
เพื่อทดสอบเจตคติ
ของผู้เรียน 
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วิชา กลศาสตร์ควอนตัม (Quantum Mechanics)  
รหัส คำอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 
4013922 มีความรู้และความเข้าใจ  สามารถอธิบาย วิเคราะห์และเชื่อมโยงปรากฏการณ์ธรรมชาติเรื่องมโนทัศน์ของการเปลี่ยนแปลงจากกลศาสตร์แผนเดมิสู่

กลศาสตร์ควอนตัม ตัวดำเนินการทางคณิตศาสตร์ ความสัมพันธ์คอมมิวเตชันค่าไอเกนและปัญหาไอเกน สมการคลื่นของชโรดิงเจอร์และผลเฉลย ปัญห า
ของอนุภาคในบ่อศักย์ อะตอมแบบไฮโดรเจน โดยใช้กระบวนการสืบค้น เพื่อนำไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ได้ 

3(2-2-5) 

 

สมรรถนะหลัก 
สมรรถนะรอง
และย่อย (ถา้มี) 

คำอธิบาย 

สมรรถนะรองหรือย่อย 

ตัวบ่งชี้ของสมรรถนะ
หลักและเกณฑ์การ

ผ่าน 

ตัวบ่งชี้ของ 
สมรรถนะรองหรือย่อย

และเกณฑ์การผ่าน 

เนื้อหา 
(เขียนเป็นข้อๆประกอบด้วย

หัวข้อและคำอธิบายพอสังเขป) 

กระบวนการจัดการ
เรียนรู้เพื่อให้เกิด

สมรรถนะ 

(รายละเอียดด้านท้าย

ตาราง)** 

สื่อและ/หรือแหล่ง
เรียนรู ้

วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

วิธีการสะท้อนผลกลับให้
ผู้เรียน(ตามหลักการ

ประเมินผล สะท้อนผลและ 

การพัฒนา) 

สมรรถนะหลัก
ที่ 2  มีความรู้
และความ
เข้าใจใน
เนื้อหาวิชา
ฟิสิกส์ 
สมรรถนะหลัก
ที่ 3 มีทักษะ
ปฏิบัติการ
ฟิสิกส์ 
 

 

 

สมรรถนะรองที่ 
2.4มีความรู้และ
ความเข้าใจด้าน
ฟิสิกส์ยุคใหม ่

สมรรถนะรองที่ 
3.1.มีทักษะ
ปฏิบัติการใน
ห้องปฏิบัติการ 
 

1.สามารถอธิบายทฤษฎี
และหลักการต่างๆ เกีย่วกับ
กลศาสตร์ควอนตัมและ
ตีความหมายที่คำนวณเป็น
ค่าทางฟิสิกส์ได้ 

2.สามารถเลือก
ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ
ที่เหมาะสมในการใช้ทฤษฎี
ควอนตัมในการอธิบายโดย
สร้างสื่อในการนำเสนอ
แนวคิดดังกล่าว 

3.สามารถจัดอุปกรณ์การ
ทดลอง ทำการทดลองเพื่อ
สรุปเปรียบเทียบผลการ
ทดลองกับทฤษฎีได ้

1.อธิบายทฤษฎแีละ
หลักการต่างๆ ทาง
กลศาสตร์ควอนตัมได้
อย่างถูกตอ้ง 
2.ประเมินการ
นำเสนอโดยดูความ
เหมาะสมของสื่อให้
สอดคล้องกับยุคสมัย
และดูลำดับเหตุผล
ของการนำเสนอ
ดังกล่าว 

1.คำนวณได้ถูกต้อง
ตามหลักการ 
2.เช่ือมโยงปรากฏการ
ธรรมชาติโดยต้องระบุ
ได้ว่าใช้ส่วนใดของ
ทฤษฎ ี

3.ผ่านการประเมินไม่
น้อยกว่าร้อยละ 70 

 

1. มโนทัศน์ของการ
เปลี่ยนแปลงจาก
กลศาสตร์แผนเดิมสู่
กลศาสตร์ 
2. ตัวดำเนินการทาง
คณิตศาสตร์  
3. ความสัมพันธ์คอมมวิ
เตชั่น 

4. ค่าไอเกน 

5. สมการโชรดิงเจอร์ 
6. อนุภาคในบ่อศักย ์

7. อะตอมแบบไฮโดรเจน 

1.จัดการเรียนรู้แบบ 
Pr0blem ba9ed 

Learning 

2. จัดการเรียนรู้แบบ 
Brain  ba9ed 

Learning 

4. จัดการเรยีนรู้แบบ 

Inquiry Meth0d 

สื่อการสอน
ประเภท
เทคโนโลยี
สารสนเทศเช่น  
วีดีทัศ โปรแกรม
จำลองทางฟิสิกส ์

 

ประเมินโดยใช้
แบบประเมิน
ภาคทฤษฎแีละ
สอบปากเปลา่ 

แจ้งผลการประเมินให้
ผู้เรียนเพื่อการปรับปรุง
และพัฒนาตนเอง อย่าง
ต่อเนื่อง 
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สมรรถนะหลัก 
สมรรถนะรอง
และย่อย (ถา้มี) 

คำอธิบาย 

สมรรถนะรองหรือย่อย 

ตัวบ่งชี้ของสมรรถนะหลัก
และเกณฑ์การผ่าน 

ตัวบ่งชี้ของ 
สมรรถนะรองหรือย่อยและ

เกณฑ์การผ่าน 

เนื้อหา 
(เขียนเป็นข้อๆ

ประกอบด้วยหัวข้อ

และคำอธิบายพอ

สังเขป) 

กระบวนการจัดการ
เรียนรู้เพื่อให้เกิด

สมรรถนะ 

(รายละเอียดด้านท้าย

ตาราง)** 

สื่อและ/หรือแหล่ง
เรียนรู ้

วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

วิธีการสะท้อนผล
กลับให้ผู้เรียน(ตาม

หลักการประเมินผล 

สะท้อนผลและ 

การพัฒนา) 

สมรรถนะหลักที่ 
5 สามารถใช้
เทคโนโลยีใน
การศึกษาค้นควา้
และนำมาใช้ใน
การจัดการ
เรียนรู้ได้ 

สมรรถนะรองที่ 
5.1 มีทักษะใช้
เทคโนโลยีในการ
สืบค้นข้อมูลและ
อ้างอิงทั้งไทยและ
อังกฤษ 

 

สามารถใช้เทคโนโลยีสืบค้น
ข้อมูลทางกลศาสตร์
ควอนตัม จากแหล่งข้อมูล
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
หรืออื่นๆ อา้งอิงสิ่งที่สืบค้น
ได้อย่างถูกต้องตามหลกั
วิชาการ 

สามารถใช้เทคโนโลยี
สืบค้นข้อมูลทาง
กลศาสตร์ควอนตัม และ
นำมาใช้ในการเรียนได้อยู่
ในเกณฑ์ระดับดี 

สามารถนำเสนอข้อมูลทาง
กลศาสตร์ควอนตัมสืบค้นมา
ทั้งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษและอ้างอิงสิ่งที่
สืบค้นได้อย่างถูกต้องตาม
หลักวิชาการอยู่ในเกณฑ์
ระดับดี 

 มอบหมายงานให้ผู้เรียน
สืบค้นเนื้อที่เกี่ยวกับ
กลศาสตร์ควอนตัมและ
การประยกุต์ใช้ 
นำเสนอด้วยการทำ
รายงานและนำเสนอ
ด้วยวาจา 

ใบกิจกรรม  
สื่ออิเล็กทรอนิกส ์

1.ประเมินจากการ
ถาม-ตอบ อภิปราย
ร่วมกันในห้องเรียน 

2.ประเมินจาก
ผลงานที่นำเสนอ 

3.ให้นักศึกษา
ประเมินตนเองและ
เพื่อนประเมิน 

 

สมรรถนะหลักที่ 
7 มีจิต
วิทยาศาสตร์ 
 

สมรรถนะรองที่ 
7.1 มีคุณลักษณะ
เป็นผู้ใฝ่รู้  มีเหตุ
เป็นผล  เพียร
พยายาม  ใจกว้าง  
ซ่ือสัตย์และ
รอบคอบ 

มีพฤติกรรมแสดงความ
สนใจใฝ่รู้ ทางวิทยาศาสตร์
มีความเป็นเหตุเป็นผล  
เพียรพยายาม ใจกว้างรับ
ฟังความคิดของผู้อื่น  
ซ่ือสัตย์และคิดรอบคอบ
ก่อนการตัดสินใจ 

 

มีพฤติกรรมแสดงถึงความ
เป็นผู้มีจิตวิทยาศาสตร์อยู่
ในเกณฑ์ระดับดี 

มีพฤติกรรมที่บ่งบอกถึง
ความสนใจใฝ่รู้ มีความเพยีร
พยายาม มีเหตุผลซ่ือสัตย์
และรอบคอบอยู่ในเกณฑ์
ระดับดี 
 

 มอบหมายงานให้งาน
แก่ผู้เรียน ในรูปแบบ
ต่าง ๆ ที่หลากหลาย 

การจัดกิจกรรมให้
ผู้เรียนหรือ
มอบหมายให้
ผู้เรียนร่วมจัด
กิจกรรม 

 

การสังเกต
พฤติกรรมตามแบบ
วัดพฤติกรรมหรือ
การสร้าง
สถานการณ์จำลอง
เพื่อทดสอบเจตคติ
ของผู้เรียน 
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วิชา นิวเคลียร์ฟิสิกส์ (Nuclear Physic) 
รหัส คำอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 
4014923 มีความรู้และความเข้าใจ  สามารถอธิบาย วิเคราะห์และสามารถจัดทำผลงานที่บูรณาการกับเนื้อหาเรื่องความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโครงสร้า งอะตอม 

นิวเคลียสและสมบัติของนิวเคลียส แรงนิวเคลียร์ ทฤษฎีการสลายตัวของสารกัมมันตรังสี ตารางนิวไคล ด์และแผนผังการสลายตัวของนิวเคลีย สสาร
กัมมันตรังสีในธรรมชาติ อันตรกิริยาของรังสีกับสสาร การวัดและเครื่องมือวัดทางรังสี ปฏิกิริยานิวเคลียร์และพลังงานนิวเคลียร์ เครื่ องเร่งอนุภาค เครื่อง
ปฏิกรณ์นิวเคลียร์และโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ การประยุกต์ใช้ อันตรายและการป้องกันทางรังสี กฎหมายที่เกี่ยวข้องทางนิวเคลียร์และรังสี โดยใช้กระบวนการ
สืบค้นและปฏิบัติการตามความเหมาะสม เพื่อนำไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ได้ 

3(2-2-5) 

 

สมรรถนะหลัก 
สมรรถนะรอง
และย่อย (ถา้มี) 

คำอธิบาย 

สมรรถนะรองหรือย่อย 

ตัวบ่งชี้ของ
สมรรถนะหลัก
และเกณฑ์การ

ผ่าน 

ตัวบ่งชี้ของ 
สมรรถนะรองหรือย่อย

และเกณฑ์การผ่าน 

เนื้อหา 
(เขียนเป็นข้อๆประกอบด้วยหัวข้อและคำอธิบายพอสังเขป) 

กระบวนการจัดการ
เรียนรู้เพื่อให้เกิด

สมรรถนะ 

(รายละเอียดด้านท้าย

ตาราง)** 

สื่อและ/
หรือแหล่ง

เรียนรู ้

วิธีการวัด
และ

ประเมินผล 

วิธีการสะท้อน
ผลกลับให้ผู้เรียน

(ตามหลักการ

ประเมินผล สะท้อน

ผลและ 

การพัฒนา) 

สมรรถนะหลัก
ที่ 2 มีความรู้
และความ
เข้าใจใน
เนื้อหาวิชา
ฟิสิกส์ 
สมรรถนะหลัก
ที่ 3 มีทักษะ
ปฏิบัติการ
ฟิสิกส์ 
 

สมรรถนะรองที่ 
2.3 มีความรู้และ
ความเข้าใจด้าน
คลื่นและพลังงาน 

สมรรถนะรองที่ 
3.1 มีทักษะ
ปฏิบัติการใน
ห้องปฏิบัติการ 
 

1.อธิบายปรากฏการณ์
ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในระดับ
นิวเคลียสโดยใช้ความรู้
ทางฟิสิกส์ รวมทั้ง
สามารถนำความรู้ทาง
นิวเคลียร์ไปประยุกต์ใช้
ในชีวิตประจำวันได้ 
2.สามารถจัดอุปกรณ์
การทดลอง ทำการ
ทดลองเพื่อสรุป
เปรียบเทียบผลการ
ทดลองกับทฤษฎีได ้

 

1.สามารถอธิบาย
ทฤษฎีและ
หลักการทาง
นิวเคลียร์ฟิสิกส์ได้
ในเกณฑ์ระดับดี  
2.สามารถอธิบาย
หลักการทาง
นิวเคลียร์ฟิสิกส์ใน
การออกแบบการ
ทดลองได้อย่าง
ถูกต้อง 
 

1.สามารถอธิบายทฤษฎี
ทางนิวเคลียร์และการ
ประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจำวัน                        
โดยผ่านการประเมิน
ภาคทฤษฎแีละปฏิบัติ ได้
ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 70 

1.ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโครงสร้างอะตอม  
2.นิวเคลียสและสมบัติของนิวเคลียส  
3.แรงนิวเคลียร์  
4.ทฤษฎีการสลายตัวของสารกัมมันตรังสี  
5.ตารางนิวไคลด์และแผนผังการสลายตวัของ
นิวเคลียส  
6.สารกัมมันตรังสีในธรรมชาติ  
7.อันตรกิริยาของรังสีกับสสาร  
8.การวัดและเครื่องมือวัดทางรังสี  
9.ปฏิกิริยานวิเคลียร์และพลังงานนิวเคลยีร์  
10.เครื่องเร่งอนุภาค  
11.เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์และโรงไฟฟา้นิวเคลียร์  
12.การประยุกต์ใช้ อันตรายและการปอ้งกันทาง
รังสี  
13.กฎหมายที่เกี่ยวข้องทางนิวเคลียร์และรังสี  

1.จัดการเรียนรู้โดยการ
ปฏิบัติการทางฟิสิกส์
นิวเคลียร์ 
2.จัดการเรียนรู้แบบ 
Pr0blem ba9ed 

learning 

3.จัดการเรียนรู้แบบ 
Inquiry ba9ed 

learning 

4.จัดการเรียนรู้แบบ  
Pr0ject ba9ed 

learning 

 

สื่อการสอน
และ
เครื่องมือ
ปฏิบัติการ
ทางฟิสิกส์
นิวเคลียร์ 

ประเมิน
โดยใช้แบบ
ประเมิน
ภาคทฤษฎี
และปฏิบัต ิ

แจ้งผลการ
ประเมินให้
ผู้เรียนเพื่อการ
ปรับปรุงและ
พัฒนาตนเอง 
อย่างต่อเนื่อง 
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สมรรถนะหลัก 
สมรรถนะรอง
และย่อย (ถา้มี) 

คำอธิบาย 

สมรรถนะรองหรือย่อย 

ตัวบ่งชี้ของสมรรถนะหลัก
และเกณฑ์การผ่าน 

ตัวบ่งชี้ของ 
สมรรถนะรองหรือย่อยและ

เกณฑ์การผ่าน 

เนื้อหา 
(เขียนเป็นข้อๆ

ประกอบด้วย

หัวข้อและ

คำอธิบายพอ

สังเขป) 

กระบวนการจัดการ
เรียนรู้เพื่อให้เกิด

สมรรถนะ 

(รายละเอียดด้านท้าย

ตาราง)** 

สื่อและ/หรือแหล่ง
เรียนรู ้

วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

วิธีการสะท้อนผล
กลับให้ผู้เรียน(ตาม

หลักการประเมินผล 

สะท้อนผลและ 

การพัฒนา) 

สมรรถนะหลักที่ 
5 สามารถใช้
เทคโนโลยีใน
การศึกษาค้นควา้
และนำมาใช้ใน
การจัดการ
เรียนรู้ได้ 

สมรรถนะรองที่ 
5.1 มีทักษะใช้
เทคโนโลยีในการ
สืบค้นข้อมูลและ
อ้างอิงทั้งไทยและ
อังกฤษ 

 

สามารถใช้เทคโนโลยีสืบค้น
ข้อมูลทางนิวเคลียร์ฟิสิกส์ 
จากแหล่งข้อมูลภาษาไทย
และภาษาอังกฤษหรืออื่นๆ 
อ้างอิงสิ่งที่สืบค้นได้อย่าง
ถูกต้องตามหลักวิชาการ 

สามารถใช้เทคโนโลยี
สืบค้นข้อมูลทางนิวเคลียร์
ฟิสิกส์ และนำมาใช้ในการ
เรียนได้อยู่ในเกณฑ์ระดับ
ดี 

สามารถนำเสนอข้อมูลทาง
ฟิสิกส์ที่สืบค้นมาทั้ง
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
และอ้างอิงสิ่งที่สืบค้นได้
อย่างถูกตอ้งตามหลัก
วิชาการอยู่ในเกณฑ์ระดับด ี

 มอบหมายงานให้ผู้เรียน
สืบค้นเนื้อที่เกี่ยวกับ
นิวเคลียร์ฟิสิกส์และการ
ประยุกต์ใช้ นำเสนอ
ด้วยการทำรายงานและ
นำเสนอด้วยวาจา 

ใบกิจกรรม  
สื่ออิเล็กทรอนิกส ์

1.ประเมินจากการ
ถาม-ตอบ อภิปราย
ร่วมกันในห้องเรียน 

2.ประเมินจาก
ผลงานที่นำเสนอ 

3.ให้นักศึกษา
ประเมินตนเองและ
เพื่อนประเมิน 

 

สมรรถนะหลักที่ 
7 มีจิต
วิทยาศาสตร์ 
 

สมรรถนะรองที่ 
7.1 มีคุณลักษณะ
เป็นผู้ใฝ่รู้  มีเหตุ
เป็นผล  เพียร
พยายาม  ใจกว้าง  
ซ่ือสัตย์และ
รอบคอบ 

มีพฤติกรรมแสดงความ
สนใจใฝ่รู้  
ทางวิทยาศาสตร์   
มีความเป็นเหตุเป็นผล  
เพียรพยายาม ใจกว้างรับ
ฟังความคิดของผู้อื่น  
ซ่ือสัตย์และคิดรอบคอบ
ก่อนการตัดสินใจ 

 

มีพฤติกรรมแสดงถึงความ
เป็นผู้มีจิตวิทยาศาสตร์อยู่
ในเกณฑ์ระดับดี 

มีพฤติกรรมที่บ่งบอกถึง
ความสนใจใฝ่รู้ มีความเพยีร
พยายาม มีเหตุผลซ่ือสัตย์
และรอบคอบอยู่ในเกณฑ์
ระดับดี 
 

 มอบหมายงานให้งาน
แก่ผู้เรียน ในรูปแบบ
ต่าง ๆ ที่หลากหลาย 

การจัดกิจกรรมให้
ผู้เรียนหรือ
มอบหมายให้
ผู้เรียนร่วมจัด
กิจกรรม 

 

การสังเกต
พฤติกรรมตามแบบ
วัดพฤติกรรม 

หรือการสร้าง
สถานการณ์จำลอง
เพื่อทดสอบเจตคติ
ของผู้เรียน 
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วิชา คณิตศาสตร์สำหรับฟิสิกส์ 1   ( Mathematics for Physics 1) 
รหัส คำอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 
4011930 มีความรู้และความเข้าใจ  สามารถอธิบาย คำนวณ  คิดวิเคราะห์และประยุกต์ใช้ความรู้ทางฟิสิกส์เรื่อง ลิมิต ความต่อเนื่อง อนุพันธ์และการหาอนุพันธ์ของ

ฟังก์ชันต่างๆ อนุพันธ์ย่อย ปริพันธ์และการหาปริพันธ์ของฟังก์ชันต่างๆ ปริพันธ์จำกัดเขต ปริพันธ์หลายช้ัน เมตริกซ์และระบบสมการเชิงเส้น กฎของคราเมอร์ 
เวกเตอร์และระบบพิกัดต่างๆ พีชคณิตของเวกเตอร์ อนุพันธ์และปริพันธ์ของเวกเตอร์ โดยใช้กระบวนการสืบค้น เพื่อนำไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ได้ 

3(2-2-5) 

 

สมรรถนะหลัก 
สมรรถนะรอง
และย่อย (ถา้มี) 

คำอธิบาย 

สมรรถนะรองหรือย่อย 

ตัวบ่งชี้ของ
สมรรถนะหลักและ

เกณฑ์การผ่าน 

ตัวบ่งชี้ของ 
สมรรถนะรองหรือ
ย่อยและเกณฑ์การ

ผ่าน 

เนื้อหา 
(เขียนเป็นข้อๆประกอบด้วยหัวข้อและ

คำอธิบายพอสังเขป) 

กระบวนการจัดการ
เรียนรู้เพื่อให้เกิด

สมรรถนะ 

(รายละเอียดด้านท้าย

ตาราง)** 

สื่อและ/หรือ
แหล่งเรียนรู้ 

วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

วิธีการสะท้อนผลกลับ
ให้ผู้เรียน(ตามหลักการ

ประเมินผล สะท้อนผลและ 

การพัฒนา) 

สมรรถนะหลักที่ 
1 .มีความรู้และ
ความเข้าใจ
พื้นฐานทาง
วิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ 

 

 

 

สมรรถนะรองที่ 
1.3มีความรู้และ
ความเข้าใจ
พื้นฐานทาง
คณิตศาสตร์ 

 

 

 

 

 

 

สามารถประยกุต์ทฤษฎี
และหลักการต่างๆ
เกี่ยวกบัคณิตศาสตร์
สำหรับฟิสิกส์ได้ 

สามารถคำนวณ
และคิดวิเคราะห์
โจทย์เกีย่วกับ
หลักการต่างๆของ
คณิตศาสตร์สำหรับ
ฟิสิกส์ได้ 

สามารถคำนวณโจทย์
เกี่ยวกบัหลักการ
ต่างๆเกี่ยวกบั
คณิตศาสตร์สำหรับ
ฟิสิกส์ได้ 

ผ่านการประเมิน
ภาคทฤษฎีได้ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 60 

1. ลิมิตความต่อเนื่อง  
2.อนุพันธ์และการหาอนุพันธ์ของ
ฟังก์ชันต่างๆ  
3.อนุพันธ์ย่อย  
4.ปริพันธ์และการหาปริพันธ์ของ
ฟังก์ชันต่างๆ  
5.ปริพันธ์จำกัดเขต 

6. ปริพันธ์หลายชั้น  
7.เมตริกซ์และระบบสมการเชิงเส้น  
8.กฎของคราเมอร์ 
9.เวกเตอร์และระบบพกิัดต่างๆ  
10.พีชคณิตของเวกเตอร์  
11.อนุพันธ์และปริพันธ์ของเวกเตอร์
และการประยุกต์ใช้ทางฟิสกิส์  

1. การเรียนรู้แบบ
สืบเสาะ (Enquiry-

ba9ed learning)ใน
ส่วนของการสร้างองค์
ความรู้ทางคณิตศาสตร์ 

2.จัดการเรียนรู้แบบ 
active และการเรียนรู้
แบบสืบเสาะ (Enquiry-

ba9ed learning) 

 

สื่อการสอน
ประเภท
เทคโนโลยี
สารสนเทศเช่น 
โปรแกรมทาง
คณิตศาสตร์  
 

 

 

ประเมินโดยใช้
แบบประเมิน
ภาคทฤษฎ ี

แจ้งผลการประเมินให้
ผู้เรียนเพื่อการ
ปรับปรุงและพัฒนา
ตนเอง อย่างต่อเนื่อง 
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สมรรถนะหลัก 
สมรรถนะรองและ

ย่อย (ถ้ามี) 
คำอธิบาย 

สมรรถนะรองหรือย่อย 

ตัวบ่งชี้ของ
สมรรถนะหลักและ

เกณฑ์การผ่าน 

ตัวบ่งชี้ของ 
สมรรถนะรองหรือย่อยและ

เกณฑ์การผ่าน 

เนื้อหา 
(เขียนเป็นข้อๆ

ประกอบด้วยหัวข้อ

และคำอธิบายพอ

สังเขป) 

กระบวนการจัดการ
เรียนรู้เพื่อให้เกิด

สมรรถนะ 

(รายละเอียดด้านท้าย

ตาราง)** 

สื่อและ/หรือ
แหล่งเรียนรู้ 

วิธีการวัดและประเมินผล 

วิธีการสะท้อน
ผลกลับให้ผู้เรียน

(ตามหลักการ

ประเมินผล สะท้อน

ผลและ 

การพัฒนา) 

สมรรถนะหลักที่ 
5 สามารถใช้
เทคโนโลยีใน
การศึกษาค้นควา้
และนำมาใช้ใน
การจัดการ
เรียนรู้ได้ 

สมรรถนะรองที่ 
5.1 มีทักษะใช้
เทคโนโลยีในการ
สืบค้นข้อมูลและ
อ้างอิงทั้งไทยและ
อังกฤษ 

 

สามารถใช้เทคโนโลยีสืบค้น
ข้อมูลทางคณิตศาสตร์
สำหรับฟิสิกส์จาก
แหล่งข้อมูลภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษหรอือื่นๆ 
อ้างอิงสิ่งที่สืบค้นได้อย่าง
ถูกต้องตามหลักวิชาการ 

สามารถใช้
เทคโนโลยีสืบค้น
ข้อมูลทาง
คณิตศาสตร์สำหรับ
ฟิสิกส์และนำมาใช้
ในการเรียนได้อยู่
ในเกณฑ์ระดับดี 

สามารถนำเสนอข้อมูลทาง
คณิตสาสตร์สำหรับฟิสิกส์ที่
สืบค้นมาทั้งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ 

และอ้างอิงสิ่งที่สืบค้นได้
อย่างถูกตอ้งตามหลัก
วิชาการอยู่ในเกณฑ์ระดับด ี

 มอบหมายงานให้ผู้เรียน
สืบค้นเนื้อที่เกี่ยวกับ
คณิตศาสตร์สำหรับ
ฟิสิกส์นำเสนอด้วยการ
ทำรายงานและนำเสนอ
ด้วยวาจา 

ใบกิจกรรม  
สื่อ
อิเล็กทรอนิกส ์

1.  ประเมินจากการถาม-
ตอบ อภิปรายรว่มกันใน
ห้องเรียน 

2.  ประเมินจากผลงานที่
นำเสนอ 

3.  ให้นักศึกษาประเมิน
ตนเองและเพื่อนประเมิน 

 

สมรรถนะหลักที่ 
7 มีจิต
วิทยาศาสตร์ 
 

สมรรถนะรองที่ 
7.1 มีคุณลักษณะ
เป็นผู้ใฝ่รู้  มีเหตุ
เป็นผล  เพียร
พยายาม  ใจกว้าง  
ซ่ือสัตย์และ
รอบคอบ 

มีพฤติกรรมแสดงความสนใจ
ใฝ่รู้ทางวิทยาศาสตร์  มี
ความเป็นเหตุเป็นผล  เพียร
พยายาม  ใจกว้างรับฟัง
ความคิดของผู้อื่น  ซ่ือสัตย์
และคิดรอบคอบก่อนการ
ตัดสินใจ 

 

มีพฤติกรรมแสดง
ถึงความเป็นผู้มี
จิตวิทยาศาสตร์อยู่
ในเกณฑ์ระดับดี 

มีพฤติกรรมที่บ่งบอกถึง
ความสนใจใฝ่รู้ มีความเพยีร
พยายาม มีเหตุผล 

ซ่ือสัตย์และรอบคอบอยู่ใน
เกณฑ์ระดับด ี

 

 มอบหมายงานให้งาน
แก่ผู้เรียน ในรูปแบบ
ต่าง ๆ ที่หลากหลาย 

การจัดกิจกรรม
ให้ผู้เรียนหรือ
มอบหมายให้
ผู้เรียนร่วมจัด
กิจกรรม 

 

การสังเกตพฤติกรรมตาม
แบบวัดพฤติกรรม 

หรือการสร้างสถานการณ์
จำลองเพื่อทดสอบเจตคติของ
ผู้เรียน 
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วิชา คณิตศาสตร์สำหรับฟิสิกส์ 2  (Mathematics for Physics 2) 
รหัส คำอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 
4014931 มีความรู้และความเข้าใจ  สามารถอธิบาย วิเคราะห์และประยุกต์ใช้ทางฟิสิกส์เกี่ยวกับเนื้อหาเรื่องเกรเดียนท์ ไดเวอร์เจนซ์เคิร์ล ทฤษฎีไดเวอร์เจนซ์ 

ทฤษฎีของสโตกส์ ทฤษฎีของกรีนในระนาบ สมการเชิงอนุพันธ์ การแปลงลาปลาซและการหาผลเฉลยโดยการแปลงลาปลาซ อนุกรมฟูเรียร์และการแปลงฟู
เรียร์โดยใช้กระบวนการสืบค้น เพื่อนำไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ได้ 

3(2-2-5) 

 

สมรรถนะหลัก 
สมรรถนะรอง
และย่อย (ถา้มี) 

คำอธิบาย 

สมรรถนะรองหรือย่อย 

ตัวบ่งชี้ของสมรรถนะหลัก
และเกณฑ์การผ่าน 

ตัวบ่งชี้ของ 
สมรรถนะรองหรือย่อย

และเกณฑ์การผ่าน 

เนื้อหา 
(เขียนเป็นข้อๆประกอบด้วย

หัวข้อและคำอธิบายพอสังเขป) 

กระบวนการจัดการ
เรียนรู้เพื่อให้เกิด

สมรรถนะ 

(รายละเอียดด้านท้าย

ตาราง)** 

สื่อและ/หรือแหล่ง
เรียนรู ้

วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

วิธีการสะท้อนผลกลับให้
ผู้เรียน(ตามหลักการ

ประเมินผล สะท้อนผลและ 

การพัฒนา) 

สมรรถนะหลัก
ที่ 2 มีความรู้
และความ
เข้าใจใน
เนื้อหาวิชา
ฟิสิกส์ 
 

 

 

 

 

 

สมรรถนะรองที่ 
2.5 รู้  เข้าใจและ
สามารถใช้
คอมพิวเตอร์และ
คณิตศาสตร์ขั้นสูง
มาใช้ในการศึกษา
วิชาฟิสิกส ์

สมรรถนะรองที่ 
3.1 มีทักษะ
ปฏิบัติการใน
ห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ 
 

สามารถประยกุต์ทฤษฎี
และหลักการต่างๆ
เกี่ยวกบัคณิตศาสตร์
สำหรับฟิสิกส์ได้ 

 

 

สามารถคำนวณและคิด
วิเคราะห์โจทย์เกี่ยวกับ
หลักการต่างๆของ
คณิตศาสตร์สำหรับฟิสิกส์
ได้ 

สามารถคำนวณโจทย์
เกี่ยวกบัหลักการต่างๆ
เกี่ยวกบัคณิตศาสตร์
สำหรับฟิสิกส์ได้ 

ผ่านการประเมิน
ภาคทฤษฎีได้ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 60 %  

1.เกรเดียนท์ 
ไดเวอร์เจนช์เคิร์ล  ทฤษฎี
ไดเวอร์เจนซ์ 

2.ทฤษฎีของสโตกส์ 
ทฤษฎีของกรีนในระนาบ 

3.สมการเชิงอนุพันธ์4.การ
แปลงลาปลาซและการหา
ผลเฉลยโดยการแปลงลา
ปลาซ 

5.อนุกรมฟูเรียร์และการ
แปลงฟูเรียร์ 

1.การเรียนรู้แบบ
สืบเสาะ (Enquiry-

ba9ed learning)ใน
ส่วนของการสร้างองค์
ความรู้ทางคณิตศาสตร์ 

 

สื่อการสอน
ประเภท
เทคโนโลยี
สารสนเทศเช่น 
โปรแกรมทาง
คณิตศาสตร์  
 

 

 

 

 

 

ประเมินโดยใช้
แบบประเมิน
ภาคทฤษฎ ี

แจ้งผลการประเมินให้
ผู้เรียนเพื่อการปรับปรุง
และพัฒนาตนเอง อย่าง
ต่อเนื่อง 
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สมรรถนะหลัก 
สมรรถนะรอง
และย่อย (ถา้มี) 

คำอธิบาย 

สมรรถนะรองหรือย่อย 

ตัวบ่งชี้ของสมรรถนะหลัก
และเกณฑ์การผ่าน 

ตัวบ่งชี้ของ 
สมรรถนะรองหรือย่อยและ

เกณฑ์การผ่าน 

เนื้อหา 
(เขียนเป็นข้อๆ

ประกอบด้วยหัวข้อ

และคำอธิบายพอ

สังเขป) 

กระบวนการจัดการ
เรียนรู้เพื่อให้เกิด

สมรรถนะ 

(รายละเอียดด้านท้าย

ตาราง)** 

สื่อและ/หรือแหล่ง
เรียนรู ้

วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

วิธีการสะท้อนผล
กลับให้ผู้เรียน(ตาม

หลักการประเมินผล 

สะท้อนผลและ 

การพัฒนา) 

สมรรถนะหลักที่ 
5 สามารถใช้
เทคโนโลยีใน
การศึกษาค้นควา้
และนำมาใช้ใน
การจัดการ
เรียนรู้ได้ 

สมรรถนะรองที่ 
5.1 มีทักษะใช้
เทคโนโลยีในการ
สืบค้นข้อมูลและ
อ้างอิงทั้งไทยและ
อังกฤษ 

 

สามารถใช้เทคโนโลยีสืบค้น
ข้อมูลทางคณิตศาสตร์ จาก
แหล่งข้อมูลภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษหรอือื่นๆ 
อ้างอิงสิ่งที่สืบค้นได้อย่าง
ถูกต้องตามหลักวิชาการ 

สามารถใช้เทคโนโลยี
สืบค้นข้อมูลทาง
คณิตศาสตร์ และนำมาใช้
ในการเรียนได้อยู่ในเกณฑ์
ระดับดี 

สามารถนำเสนอข้อมูลทาง
คณิตศาสตร์ที่สืบค้นมาทั้ง
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
และอ้างอิงสิ่งที่สืบค้นได้
อย่างถูกตอ้งตามหลัก
วิชาการอยู่ในเกณฑ์ระดับด ี

 มอบหมายงานให้ผู้เรียน
สืบค้นเนื้อที่เกี่ยวกับ
คณิตศาสตร์และการ
ประยุกต์ใช้ นำเสนอ
ด้วยการทำรายงานและ
นำเสนอด้วยวาจา 

ใบกิจกรรม  
สื่ออิเล็กทรอนิกส ์

1.ประเมินจากการ
ถาม-ตอบ อภิปราย
ร่วมกันในห้องเรียน 

2.ประเมินจาก
ผลงานที่นำเสนอ 

3.ให้นักศึกษา
ประเมินตนเองและ
เพื่อนประเมิน 

 

สมรรถนะหลักที่ 
7 มีจิต

วิทยาศาสตร์ 
 

สมรรถนะรองที่ 
7.1 มีคุณลักษณะ
เป็นผู้ใฝ่รู้  มีเหตุ
เป็นผล  เพียร

พยายาม  ใจกว้าง  
ซ่ือสัตย์และ
รอบคอบ 

มีพฤติกรรมแสดงความ
สนใจใฝ่รู้  

ทางวิทยาศาสตร์   
มีความเป็นเหตุเป็นผล  

เพียรพยายาม ใจกว้างรับ
ฟังความคิดของผู้อื่น  

ซ่ือสัตย์และคิดรอบคอบ
ก่อนการตัดสินใจ 

มีพฤติกรรมแสดงถึงความ
เป็นผู้มีจิตวิทยาศาสตร์อยู่

ในเกณฑ์ระดับดี 

มีพฤติกรรมที่บ่งบอกถึง
ความสนใจใฝ่รู้ มีความเพยีร
พยายาม มีเหตุผลซ่ือสัตย์
และรอบคอบอยู่ในเกณฑ์

ระดับดี 
 

 มอบหมายงานให้งาน
แก่ผู้เรียน ในรูปแบบ
ต่าง ๆ ที่หลากหลาย 

การจัดกิจกรรมให้
ผู้เรียนหรือ

มอบหมายให้
ผู้เรียนร่วมจัด

กิจกรรม 

 

การสังเกต
พฤติกรรมตามแบบ

วัดพฤติกรรม 

หรือการสร้าง
สถานการณ์จำลอง
เพื่อทดสอบเจตคติ

ของผู้เรียน 
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วิชา โปรแกรมประยุกต์สำหรับครูฟิสิกส์   (Application Program for Physics Teacher) 
รหัส คำอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 
4014932 มีความรู้และความเข้าใจ  สามารถอธิบาย วิเคราะห์และสามารถประยุกต์ใช้ความรู้เรื่องโครงสร้างของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ลำดับขั้นตอนของ

โปรแกรมการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงตัวเลขเบื้องต้นในเชิงฟิสิกส์ การสร้างแบบจำลองในปัญหาทางฟิสิกส์ การประยุกต์ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ โดยใช้
กระบวนการสืบค้นและปฏิบัติการตามความเหมาะสม เพื่อนำไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ได้ 

3(2-2-5) 

 

สมรรถนะหลัก 
สมรรถนะรอง
และย่อย (ถา้มี) 

คำอธิบาย 

สมรรถนะรองหรือย่อย 

ตัวบ่งชี้ของ
สมรรถนะหลักและ

เกณฑ์การผ่าน 

ตัวบ่งชี้ของ 
สมรรถนะรองหรือย่อย

และเกณฑ์การผ่าน 

เนื้อหา 
(เขียนเป็นข้อๆ

ประกอบด้วยหัวข้อและ

คำอธิบายพอสังเขป) 

กระบวนการจัดการเรียนรู้เพื่อให้
เกิดสมรรถนะ 

(รายละเอียดด้านท้ายตาราง)** 

สื่อและ/หรือ
แหล่งเรียนรู้ 

วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

วิธีการสะท้อนผล
กลับให้ผู้เรียน(ตาม

หลักการประเมินผล 

สะท้อนผลและ 

การพัฒนา) 

สมรรถนะหลัก
ที่ 2 มีความรู้
และความ
เข้าใจใน
เนื้อหาวิชา
ฟิสิกส์ 
สมรรถนะหลัก
ที่ 3 มีทักษะ
ปฏิบัติการ
ฟิสิกส์ 
 

สมรรถนะรองที่ 
2.5 รู้  เข้าใจและ
สามารถใช้
คอมพิวเตอร์และ
คณิตศาสตร์ขั้นสูง
มาใช้ในการศึกษา
วิชาฟิสิกส ์

สมรรถนะรองที่ 
3.1 มีทักษะ
ปฏิบัติการใน
ห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ 
 

1.สามารถเรียนรู้และ 
สามารถใช้ โปรแกรม
ประยุกต์ด้านฟิสิกส ์

2.สามารถใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ใน
การศึกษาและแกป้ัญหา
ทางฟิสิกส์ได ้

สามารถใช้ 
โปรแกรมประยุกต์
ด้านฟิสิกส์ในเกณฑ์
ระดับดี  
 

สามารถใช้ โปรแกรม
ประยุกต์ด้านฟิสิกส์
ผ่านการประเมิน ได้ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 70 

 1.โครงสร้างของ
โปรแกรมคอมพวิเตอร์  
2.ลำดับขั้นตอนของ
โปรแกรม 

3.การวิเคราะห์ข้อมูล
เชิงตัวเลขเบื้องต้นใน
เชิงฟิสิกส์  
4.การสร้าง
แบบจำลองในปัญหา
ทางฟิสิกส์ การ
ประยุกต์ใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ 

1.จัดการเรียนรู้โดยการปฏิบัตกิาร
โปรแกรมประยุกต์สำหรับฟิสิกส ์

2.การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 

(Pr0blem - ba9ed 

learning)and Active Learning 

3.การเรียนรู้แบบสร้างสรรค์เป็น
ฐาน (Creativity –ba9ed 

learning) 

3.การเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็น
ฐาน (Pr0ject – ba9ed learning) 

4..มอบหมายงานให้ผู้เรียนเขียน
โปรแกรมด้านฟิสกิส์ และเสนอดว้ย
การทำราย 

งานและนำเสนอผลปฏิบัตกิาร 

สื่อการสอน
และซอฟต์แวร ์
โปรแกรม
ประยุกต์
สำหรับฟิสิกส ์

ประเมินโดยใช้
แบบประเมิน
ภาคทฤษฎแีละ
ปฏิบัต ิ

แจ้งผลการประเมิน
ให้ผู้เรียนเพื่อการ
ปรับปรุงและพัฒนา
ตนเอง อย่างต่อเนื่อง 

 
 
 
 
 
 



 

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์   (4 ปี)                       หลักสูตรปรับปรุง พ .ศ. 2562                    หน้า   175 

 

สมรรถนะหลัก 
สมรรถนะรอง
และย่อย (ถา้มี) 

คำอธิบาย 

สมรรถนะรองหรือย่อย 

ตัวบ่งชี้ของสมรรถนะหลัก
และเกณฑ์การผ่าน 

ตัวบ่งชี้ของ 
สมรรถนะรองหรือย่อยและ

เกณฑ์การผ่าน 

เนื้อหา 
(เขียนเป็นข้อๆ

ประกอบด้วยหัวข้อ

และคำอธิบายพอ

สังเขป) 

กระบวนการจัดการ
เรียนรู้เพื่อให้เกิด

สมรรถนะ 

(รายละเอียดด้านท้าย

ตาราง)** 

สื่อและ/หรือแหล่ง
เรียนรู ้

วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

วิธีการสะท้อนผล
กลับให้ผู้เรียน(ตาม

หลักการประเมินผล 

สะท้อนผลและ 

การพัฒนา) 

สมรรถนะหลักที่ 
5 สามารถใช้
เทคโนโลยีใน
การศึกษาค้นควา้
และนำมาใช้ใน
การจัดการ
เรียนรู้ได้ 

สมรรถนะรองที่ 
5.1 มีทักษะใช้
เทคโนโลยีในการ
สืบค้นข้อมูลและ
อ้างอิงทั้งไทยและ
อังกฤษ 

 

สามารถใช้เทคโนโลยีสืบค้น
ข้อมูลทางโปรแกรม
ประยุกต์ทางฟิสกิส์ จาก
แหล่งข้อมูลภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษหรอือื่นๆ 
อ้างอิงสิ่งที่สืบค้นได้อย่าง
ถูกต้องตามหลักวิชาการ 

สามารถใช้เทคโนโลยี
สืบค้นข้อมูลทางโปรแกรม
ประยุกต์ทางฟิสกิส์  และ
นำมาใช้ในการเรียนได้อยู่
ในเกณฑ์ระดับดี 

สามารถนำเสนอข้อมูลทาง
โปรแกรมประยุกต์ทางฟิสิกส ์
ที่สืบค้นมาทั้งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษและอ้างอิงสิ่งที่
สืบค้นได้อย่างถูกต้องตาม
หลักวิชาการอยู่ในเกณฑ์
ระดับดี 

 มอบหมายงานให้ผู้เรียน
สืบค้นเนื้อที่เกี่ยวกับ
โปรแกรมประยุกต์ทาง
โปรแกรมประยุกต์ทาง
ฟิสิกส์  นำเสนอด้วย
การทำรายงานและ
นำเสนอด้วยวาจา 

ใบกิจกรรม  
สื่ออิเล็กทรอนิกส ์

1.  ประเมินจากการ
ถาม-ตอบ อภิปราย
ร่วมกันในห้องเรียน 

2.  ประเมินจาก
ผลงานที่นำเสนอ 

3.  ให้นักศึกษา
ประเมินตนเองและ
เพื่อนประเมิน 

 

สมรรถนะหลักที่ 
7 มีจิต
วิทยาศาสตร์ 
 

สมรรถนะรองที่ 
7.1 มีคุณลักษณะ
เป็นผู้ใฝ่รู้  มีเหตุ
เป็นผล  เพียร
พยายาม  ใจกว้าง  
ซ่ือสัตย์และ
รอบคอบ 

มีพฤติกรรมแสดงความ
สนใจใฝ่รู้ ทางวิทยาศาสตร์ 
มีความเป็นเหตุเป็นผล  
เพียรพยายาม ใจกว้างรับ
ฟังความคิดของผู้อื่น  
ซ่ือสัตย์และคิดรอบคอบ
ก่อนการตัดสินใจ 

 

มีพฤติกรรมแสดงถึงความ
เป็นผู้มีจิตวิทยาศาสตร์อยู่
ในเกณฑ์ระดับดี 

มีพฤติกรรมที่บ่งบอกถึง
ความสนใจใฝ่รู้ มีความเพยีร
พยายาม มีเหตุผลซ่ือสัตย์
และรอบคอบอยู่ในเกณฑ์
ระดับดี 
 

 มอบหมายงานให้งาน
แก่ผู้เรียน ในรูปแบบ
ต่าง ๆ ที่หลากหลาย 

การจัดกิจกรรมให้
ผู้เรียนหรือ
มอบหมายให้
ผู้เรียนร่วมจัด
กิจกรรม 

 

การสังเกต
พฤติกรรมตามแบบ
วัดพฤติกรรม 

หรือการสร้าง
สถานการณ์จำลอง
เพื่อทดสอบเจตคติ
ของผู้เรียน 
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วิชา อิเล็กทรอนิกส์  (Electronics) 
รหัส คำอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 
4013940
  

มคีวามรู้และความเข้าใจ  สามารถอธิบาย วิเคราะห์และสามารถจัดทำผลงานท่ีบูรณาการกับเนื้อหาเรื่องการนำไฟฟ้าของตัวนำ ฉนวน สมบัติและ การ
ใช้งานของตัวต้านทาน ตัวเก็บประจุ และตัวเหนี่ยวนำ ทฤษฎีแถบพลังงาน สารกึ่งตัวนำเบื้องต้น ไดโอดและทรานซิสเตอร์ วงจรพื้นฐานทางอิเล็กทรอนิกส์ 
ไอซี และไมโครคอนโทรลเลอร์ โดยใช้กระบวนการสืบค้นและปฏิบัติการตามความเหมาะสม เพื่อนำไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ได้ 

3(2-2-5) 

 

สมรรถนะหลัก 
สมรรถนะรอง
และย่อย (ถา้มี) 

คำอธิบาย 

สมรรถนะรองหรือย่อย 

ตัวบ่งชี้ของสมรรถนะหลัก
และเกณฑ์การผ่าน 

ตัวบ่งชี้ของ 
สมรรถนะรองหรือย่อย

และเกณฑ์การผ่าน 

เนื้อหา 
(เขียนเป็นข้อๆประกอบด้วย

หัวข้อและคำอธิบายพอสังเขป) 

กระบวนการจัดการ
เรียนรู้เพื่อให้เกิด

สมรรถนะ 

(รายละเอียดด้านท้าย

ตาราง)** 

สื่อและ/หรือแหล่ง
เรียนรู ้

วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

วิธีการสะท้อนผลกลับ
ให้ผู้เรียน(ตามหลักการ

ประเมินผล สะท้อนผลและ 

การพัฒนา) 

สมรรถนะหลัก
ที่ 2 มีความรู้
และความ
เข้าใจใน
เนื้อหาวิชา
ฟิสิกส์ 
สมรรถนะหลัก
ที่ 3 มีทักษะ
ปฏิบัติการ
ฟิสิกส์ 
 

สมรรถนะรองที่ 
2.2 มีความรู้และ
ความเข้าใจด้าน
ไฟฟ้าและ
แม่เหล็ก 

สมรรถนะรองที่ 
3.1 มีทักษะ
ปฏิบัติการใน
ห้องปฏิบัติการ 
 

1.สามารถอธิบาย
ทฤษฎีและหลักการ
ต่างๆเกี่ยวกบั
อิเล็กทรอนิกส์ได้ 
2.สามารถต่อวงจรการ
ทดลองและทำการ
ทดลองตามหลักการ
ทาง อิเล็กทรอนิกส์ได ้

อย่างถูกตอ้ง 
3.สามารถออกแบบและ
สร้างส่ิงของเครื่องใช้ที่
เกี่ยวขอ้งใน
ชีวิตประจำวันได้ 

1.อธิบายทฤษฎแีละ
หลักการต่างๆเกีย่วกับ
อิเล็กทรอนิกส์ได้อย่าง
ถูกต้อง 
ผ่านการประเมินไม่น้อย
กว่าร้อยละ 70 

2.สามารถออกแบบและ
สร้างสิ่งของเครื่องใช้ที่
เกี่ยวขอ้งในชีวิตประจำวัน
ตามหลักการทางฟิสิกส์ได้
อย่างสร้างสรรค์ 

1.อธิบายทฤษฎแีละ
หลักการต่างๆ ต่อวงจร
และจัดการทดลองได้
อย่างถูกตอ้งผ่านการ
ประเมินไม่น้อยกวา่
ร้อยละ 70 

2.สามารถอธิบาย
หลักการทางฟิสิกส์ใน
การออกแบบได้อย่าง
ถูกต้อง 
3.สามารถสาธิตและ
อธิบายหลักการทำงาน
ของสิ่งสร้างขึ้นได้อย่าง
ถูกต้อง 
 

1.การนำไฟฟ้าของตัวนำ 
ฉนวน  
2.สมบัติและการใช้งาน
ของตัวต้านทาน ตัวเก็บ
ประจุ และตวัเหนี่ยวนำ 
3.ทฤษฎีแถบพลังงาน  
4.สารกึ่งตัวนำเบื้องต้น  
5.ไดโอดและ
ทรานซิสเตอร์  
6.วงจรพื้นฐานทาง
อิเล็กทรอนิกส์  
7.ไอซี และ
ไมโครคอนโทรลเลอร์  

1.จัดการเรียนรู้โดย
กระบวนการสืบเสาะใน
ส่วนของการสร้างองค์
ความรู้ทางฟิสิกส ์

2.บูรณาการ
กระบวนการสืบเสาะ 

PBL และ c0aching 

สำหรับการทำ
ปฏิบัติการทดลอง 
3.บูรณาการ9TEM ผ่าน
กระบวนการออกแบบ
เชิงวิศวกรรมหรือ
เทคนิคอื่นๆที่เหมาะสม
สำหรับ การจัดทำ
โครงงานของนักศึกษา 

1.สื่อการสอนประเภท
เทคโนโลยีสารสนเทศ
เช่น วีดีทัศ โปรแกรม
จำลองทางฟิสิกส ์

2.ประเภทกายภาพเช่น 
เซนเซอร์ ไดโอด ฯลฯ  
3.ชุดสาธิต หรือชุด
ทดลองที่เกี่ยวข้อง 
4.เอกสารตำรา 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
เครื่องมือวัดทางไฟฟ้า
อิเล็กทรอนิกส ์

อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ 
และเครื่องมือต่างๆใน
การจัดทำโครงงาน 

1.ประเมินโดย
ใช้แบบประเมิน
ภาคทฤษฎแีละ
ปฏิบัต ิ

2.ประเมินจาก
ผลงาน ชิ้นงาน
และการ
นำเสนอ 

แจ้งผลการประเมินให้
ผู้เรียนเพื่อการ
ปรับปรุงและพัฒนา
ตนเอง อย่างต่อเนื่อง 

 
 
 



 

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์   (4 ปี)                       หลักสูตรปรับปรุง พ .ศ. 2562                    หน้า   177 

สมรรถนะหลัก 
สมรรถนะรอง
และย่อย (ถา้มี) 

คำอธิบาย 

สมรรถนะรองหรือย่อย 

ตัวบ่งชี้ของสมรรถนะหลัก
และเกณฑ์การผ่าน 

ตัวบ่งชี้ของ 
สมรรถนะรองหรือย่อยและ

เกณฑ์การผ่าน 

เนื้อหา 
(เขียนเป็นข้อๆ

ประกอบด้วยหัวข้อ

และคำอธิบายพอ

สังเขป) 

กระบวนการจัดการ
เรียนรู้เพื่อให้เกิด

สมรรถนะ 

(รายละเอียดด้านท้าย

ตาราง)** 

สื่อและ/หรือแหล่ง
เรียนรู ้

วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

วิธีการสะท้อนผล
กลับให้ผู้เรียน(ตาม

หลักการประเมินผล 

สะท้อนผลและ 

การพัฒนา) 

สมรรถนะหลักที่ 
5สามารถใช้
เทคโนโลยีใน
การศึกษาค้นควา้
และนำมาใช้ใน
การจัดการ
เรียนรู้ได้ 

สมรรถนะรองที่ 
5.1 มีทักษะใช้
เทคโนโลยีในการ
สืบค้นข้อมูลและ
อ้างอิงทั้งไทยและ
อังกฤษ 

 

สามารถใช้เทคโนโลยีสืบค้น
ข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ 
จากแหล่งข้อมูลภาษาไทย
และภาษาอังกฤษหรืออื่นๆ 
อ้างอิงสิ่งที่สืบค้นได้อย่าง
ถูกต้องตามหลักวิชาการ 

สามารถใช้เทคโนโลยี
สืบค้นข้อมูลทางทาง 
อิเล็กทรอนิกส์  และ
นำมาใช้ในการเรียนได้อยู่
ในเกณฑ์ระดับดี 

สามารถนำเสนอข้อมูลทาง
ทางอิเล็กทรอนิกส์  
ที่สืบค้นมาทั้งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษและอ้างอิงสิ่งที่
สืบค้นได้อย่างถูกต้องตาม
หลักวิชาการอยู่ในเกณฑ์
ระดับดี 

 มอบหมายงานให้ผู้เรียน
สืบค้นเนื้อที่เกี่ยวกับ
อิเล็กทรอนิกส์และการ
ประยุกต์ใช้ นำเสนอ
ด้วยการทำรายงานและ
นำเสนอด้วยวาจา 

ใบกิจกรรม สื่อ
อิเล็กทรอนิกส ์

1.  ประเมินจากการ
ถาม-ตอบ อภิปราย
ร่วมกันในห้องเรียน 

2.  ประเมินจาก
ผลงานที่นำเสนอ 

3.  ให้นักศึกษา
ประเมินตนเองและ
เพื่อนประเมิน 

 

สมรรถนะหลักที่ 
7 มีจิต
วิทยาศาสตร์ 
 

สมรรถนะรองที่ 
7.1 มีคุณลักษณะ
เป็นผู้ใฝ่รู้  มีเหตุ
เป็นผล  เพียร
พยายาม  ใจกว้าง  
ซ่ือสัตย์และ
รอบคอบ 

มีพฤติกรรมแสดงความ
สนใจใฝ่รู้  
ทางวิทยาศาสตร์   
มีความเป็นเหตุเป็นผล  
เพียรพยายาม ใจกว้างรับ
ฟังความคิดของผู้อื่น  
ซ่ือสัตย์และคิดรอบคอบ
ก่อนการตัดสินใจ 

 

มีพฤติกรรมแสดงถึงความ
เป็นผู้มีจิตวิทยาศาสตร์อยู่
ในเกณฑ์ระดับดี 

มีพฤติกรรมที่บ่งบอกถึง
ความสนใจใฝ่รู้ มีความเพยีร
พยายาม มีเหตุผลซ่ือสัตย์
และรอบคอบอยู่ในเกณฑ์
ระดับดี 
 

 มอบหมายงานให้งาน
แก่ผู้เรียน ในรูปแบบ
ต่าง ๆ ที่หลากหลาย 

การจัดกิจกรรมให้
ผู้เรียนหรือ
มอบหมายให้
ผู้เรียนร่วมจัด
กิจกรรม 

 

การสังเกต
พฤติกรรมตามแบบ
วัดพฤติกรรม 

หรือการสร้าง
สถานการณ์จำลอง
เพื่อทดสอบเจตคติ
ของผู้เรียน 
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วิชา เครื่องมือวัดและการวิเคราะห์ทางฟิสิกส์ (Measuring Instruments and Analysis in Physics) 
รหัส คำอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 
4014941 มคีวามรู้และความเข้าใจ  สามารถอธิบาย วิเคราะห์และประยุกต์ใช้ความรู้เรื่องไฟฟ้าสถิต สนามไฟฟ้าศักย์ไฟฟ้าความจุไฟฟ้ากระแสไฟฟ้าและกฎของ

โอห์มวงจรไฟฟ้ากระแสตรงพลังงานไฟฟ้าและกำลังไฟฟ้า การผลิตพลังงานไฟฟ้าและพลังงานทดแทน สนามแม่เหล็ก แรงแม่เหล็กที่กระทำกับประจุไฟฟ้า
และกระแสไฟฟ้า การเหนี่ยวนำแม่เหล็กไฟฟ้าและกฎของฟาราเดย์ ไฟฟ้ากระแสสลับ โดยใช้กระบวนการสืบค้นและปฏิบัติการตามความเหมาะสม เพื่อ
นำไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ได้ 

3(2-2-5) 

 

สมรรถนะหลัก 
สมรรถนะรอง
และย่อย (ถา้มี) 

คำอธิบาย 

สมรรถนะรองหรือย่อย 

ตัวบ่งชี้ของสมรรถนะหลัก
และเกณฑ์การผ่าน 

ตัวบ่งชี้ของ 
สมรรถนะรองหรือย่อย

และเกณฑ์การผ่าน 

เนื้อหา 
(เขียนเป็นข้อๆประกอบด้วยหัวข้อ

และคำอธิบายพอสังเขป) 

กระบวนการจัดการ
เรียนรู้เพื่อให้เกิด

สมรรถนะ 

(รายละเอียดด้านท้าย

ตาราง)** 

สื่อและ/หรือแหล่ง
เรียนรู ้

วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

วิธีการสะท้อนผลกลับให้
ผู้เรียน(ตามหลักการ

ประเมินผล สะท้อนผลและ 

การพัฒนา) 

สมรรถนะหลัก
ที่ 3 มีทักษะ
ปฏิบัติการ
ฟิสิกส์ 
 

 

สมรรถนะรองที่ 
3.1 มีทักษะ
ปฏิบัติการใน
ห้องปฏิบัติการ 
 

1.สามารถอธิบาย
หลักการวัดของ
เครื่องมือวัด และ
สามารถใช้เครื่องมือวัด
แต่ละชนิดได้ 
2.สามารถจัดอุปกรณ์
การทดลอง ทำการ
ทดลองเพื่อสรุป
เปรียบเทียบผลการ
ทดลองกับทฤษฎีได ้

 

สามารถอธบิายหลักการ
วัดของเครื่องมือวัด และ
สามารถใช้เครื่องมือวัดแต่
ละชนิดได้ได้ในเกณฑ์
ระดับดี  

สามารถอธบิาย
หลักการวัดของ
เครื่องมือวัด และ
สามารถใช้เครื่องมือวัด 
ผ่านการประเมิน
ภาคทฤษฎแีละปฏิบัติ 
ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
70 

1. ระบบการวัด ความเท่ียง
และความแม่นในการวัด 
ระบบหน่วยและมาตรฐาน
การวัด  
2. เครื่องมือวัดทาง
กลศาสตร์  
3.เครื่องมือวัดทางความร้อน  
4.เครื่องมือวัดทางไฟฟ้า  
5. เครื่องมือวัดเชิงกล  
6. เครื่องมือวัดทางนิวเคลียร์
และรังสี  
7. เครื่องมือวิเคราะห์ขั้นสูง  

1.จัดการเรียนรู้โดยการ
ปฏิบัติการการใช้
เครื่องมือวัดและการ
วิเคราะห์ทางฟิสิกส ์

2.จัดการเรียนรู้แบบ 
Pr0blem ba9ed 

learning 

3.จัดการเรียนรู้แบบ 
Pr0ject ba9ed  

learning 

4.จัดการเรียนรู้แบบ 
Brain  ba9ed  

learning 

สื่อการสอน 
เอกสาร ตำราและ
เครื่องมือวัดและ
การวิเคราะห์ทาง
ฟิสิกส์ 
 

ประเมินโดยใช้
แบบประเมิน
ภาคทฤษฎแีละ
ปฏิบัต ิ

แจ้งผลการประเมินให้
ผู้เรียนเพื่อการปรับปรุง
และพัฒนาตนเอง อย่าง
ต่อเนื่อง 
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สมรรถนะหลัก 
สมรรถนะรอง
และย่อย (ถา้มี) 

คำอธิบาย 

สมรรถนะรองหรือย่อย 

ตัวบ่งชี้ของสมรรถนะหลัก
และเกณฑ์การผ่าน 

ตัวบ่งชี้ของ 
สมรรถนะรองหรือย่อยและ

เกณฑ์การผ่าน 

เนื้อหา 
(เขียนเป็นข้อๆ

ประกอบด้วยหัวข้อ

และคำอธิบายพอ

สังเขป) 

กระบวนการจัดการ
เรียนรู้เพื่อให้เกิด

สมรรถนะ 

(รายละเอียดด้านท้าย

ตาราง)** 

สื่อและ/หรือแหล่ง
เรียนรู ้

วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

วิธีการสะท้อนผล
กลับให้ผู้เรียน(ตาม

หลักการประเมินผล 

สะท้อนผลและ 

การพัฒนา) 

สมรรถนะหลักที่ 
5สามารถใช้
เทคโนโลยีใน
การศึกษาค้นควา้
และนำมาใช้ใน
การจัดการ
เรียนรู้ได้ 

สมรรถนะรองที่ 
5.1 มีทักษะใช้
เทคโนโลยีในการ
สืบค้นข้อมูลและ
อ้างอิงทั้งไทยและ
อังกฤษ 

 

สามารถใช้เทคโนโลยีสืบค้น
ข้อมูลหลักการวัดของ
เครื่องมือวัด ทางฟิสิกส์ 
จากแหล่งข้อมูลภาษาไทย
และภาษาอังกฤษหรืออื่นๆ 
อ้างอิงสิ่งที่สืบค้นได้อย่าง
ถูกต้องตามหลักวิชาการ 

สามารถใช้เทคโนโลยี
สืบค้นข้อมูลหลักการวัด
ของเครื่องมือวัด ทาง
ฟิสิกส์ และนำมาใช้ในการ
เรียนได้ในเกณฑ์ระดับดี 

สามารถนำเสนอข้อมูล
หลักการวัดของเครื่องมือวัด 
ทางฟิสิกส์ที่สืบค้นมาทั้ง
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
และอ้างอิงสิ่งที่สืบค้นได้
อย่างถูกตอ้งตามหลัก
วิชาการอยู่ในเกณฑ์ระดับด ี

 มอบหมายงานให้ผู้เรียน
สืบค้นเนื้อหาที่เกี่ยวกับ
หลักการวัดของ
เครื่องมือวัด ทางฟิสิกส์
และการประยุกต์ใช้ 
นำเสนอด้วยการทำ
รายงานและนำเสนอ
ด้วยวาจา 

ใบกิจกรรม  
สื่ออิเล็กทรอนิกส ์

1.ประเมินจากการ
ถาม-ตอบ อภิปราย
ร่วมกันในห้องเรียน 

2.ประเมินจาก
ผลงานที่นำเสนอ 

3.ให้นักศึกษา
ประเมินตนเองและ
เพื่อนประเมิน 

 

สมรรถนะหลักที่ 
7 มีจิต
วิทยาศาสตร์ 
 

สมรรถนะรองที่ 
7.1 มีคุณลกัษณะ
เป็นผู้ใฝ่รู้  มีเหตุ
เป็นผล  เพียร
พยายาม  ใจกว้าง  
ซ่ือสัตย์และ
รอบคอบ 

มีพฤติกรรมแสดงความ
สนใจใฝ่รู้  
ทางวิทยาศาสตร์   
มีความเป็นเหตุเป็นผล  
เพียรพยายาม ใจกว้างรับ
ฟังความคิดของผู้อื่น  
ซ่ือสัตย์และคิดรอบคอบ
ก่อนการตัดสินใจ 

มีพฤติกรรมแสดงถึงความ
เป็นผู้มีจิตวิทยาศาสตร์อยู่
ในเกณฑ์ระดับดี 

มีพฤติกรรมที่บ่งบอกถึง
ความสนใจใฝ่รู้ มีความเพยีร
พยายาม มีเหตุผลซ่ือสัตย์
และรอบคอบอยู่ในเกณฑ์
ระดับดี 
 

 มอบหมายงานให้งาน
แก่ผู้เรียน ในรูปแบบ
ต่าง ๆ ที่หลากหลาย 

การจัดกิจกรรมให้
ผู้เรียนหรือ
มอบหมายให้
ผู้เรียนร่วมจัด
กิจกรรม 

 

การสังเกต
พฤติกรรมตามแบบ
วัดพฤติกรรม 

หรือการสร้าง
สถานการณ์จำลอง
เพื่อทดสอบเจตคติ
ของผู้เรียน 
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วิชา ไมโครคอนโทรลเลอร์และการเชื่อมต่อ  (Microcontroller and Interfaces) 
รหัส คำอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 
4014942 มคีวามรู้และความเข้าใจ  สามารถอธิบาย วิเคราะห์และสามารถจัดทำผลงานท่ีบูรณาการกับเนื้อหาเรื่องเซนเซอร์และทรานสดิวเซอร์ โครงสร้างของ

ไมโครคอนโทรลเลอร์ อุปกรณ์ประกอบอื่นๆ อินพุทพอร์ต เอาท์พุทพอร์ต การแสดงผล ระบบบัสต่างๆ การแปลงอนาล็อกเป็นดิจิตอล โมดูลเสริมและ
ฟังก์ชันพิเศษ การเขียนโปรแกรมสั่งงานและการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ต่างๆ ปฏิบัติการตามความเหมาะสมเพื่อใช้ในการจัดการเรียนรู้และมีกา รจัดทำ
โครงงานประยุกต์ โดยใช้กระบวนการสืบค้นและปฏิบัติการตามความเหมาะสม เพื่อนำไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ได้ 

3(2-2-5) 

 

สมรรถนะหลัก 
สมรรถนะรอง
และย่อย (ถา้มี) 

คำอธิบาย 

สมรรถนะรองหรือย่อย 

ตัวบ่งชี้ของสมรรถนะหลัก
และเกณฑ์การผ่าน 

ตัวบ่งชี้ของ 
สมรรถนะรองหรือ

ย่อยและเกณฑ์
การผ่าน 

เนื้อหา 
(เขียนเป็นข้อๆประกอบด้วยหัวข้อ

และคำอธิบายพอสังเขป) 

กระบวนการจัดการ
เรียนรู้เพื่อให้เกิด

สมรรถนะ 

(รายละเอียดด้านท้าย

ตาราง)** 

สื่อและ/หรือแหล่งเรียนรู้ 
วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

วิธีการสะท้อนผล
กลับให้ผู้เรียน(ตาม

หลักการประเมินผล 

สะท้อนผลและ 

การพัฒนา) 

สมรรถนะหลัก
ที่ 2  มีความรู้
และความ
เข้าใจใน
เนื้อหาวิชา
ฟิสิกส์ 
สมรรถนะหลัก
ที่ 3 มีทักษะ
ปฏิบัติการ
ฟิสิกส์ 
 

 

 

สมรรถนะรองที่ 
2.6 รู้  เข้าใจและ
สามารถนำความรู้
ทางฟิสิกส์ไป
บูรณาการและ
ประยุกต์ใช้ได้ 
สมรรถนะรองที่ 
3.1 มีทักษะ
ปฏิบัติการใน
ห้องปฏิบัติการ 

1.สามารถอธิบาย
ทฤษฎีและหลักการ
ต่างๆเกี่ยวกบั
ไมโครคอนโทรลเลอร์
และการเชื่อมต่อได้ 

2.สามารถจัดอุปกรณ์
การทดลอง ทำการ
ทดลองเพื่อสรุป
เปรียบเทียบผลการ
ทดลองกับทฤษฎีได ้

3.สามารถออกแบบและ
สร้างสิ่งของเครื่องใช้ที่
เกี่ยวขอ้งใน
ชีวิตประจำวันได้ 
 

1.อธิบายทฤษฎแีละ
หลักการต่างๆเกีย่วกับ
ไมโครคอนโทรลเลอร์และ
การเชื่อมต่อได้อย่าง
ถูกต้อง 
ผ่านการประเมินไม่น้อย
กว่าร้อยละ 70 

2.สามารถออกแบบและ
สร้างสิ่งของเครื่องใช้ที่
เกี่ยวขอ้งในชีวิตประจำวัน
ได้อย่างสร้างสรรค์ 

 

1.อธิบายทฤษฎี
และหลักการต่างๆ 
ได้อย่างถูกต้อง 
2.ต่อวงจรและ
จัดการทดลองได้
อย่างถูกตอ้ง 
ผ่านการประเมิน
ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 
70 

 

1.เซนเซอร์และทรานสดิวเซอร์  
2.โครงสร้างของ
ไมโครคอนโทรลเลอร์  
3.อุปกรณ์ประกอบอื่นๆ  
4.อินพุทพอร์ต เอาทพ์ุทพอร์ต  
5.การแสดงผล  
6.ระบบบัสต่างๆ  
7.การแปลงอนาล็อกเป็น
ดิจิตอล  
8.โมดูลเสริมและฟังก์ชันพิเศษ  
9.การเขียนโปรแกรมส่ังงาน
และการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์
ต่างๆ 

1.จัดการเรียนรู้โดย
กระบวนการสืบเสาะใน
ส่วนของการสร้างองค์
ความรู้ทางฟิสิกส ์

2.บูรณาการ
กระบวนการสืบเสาะ 

PBL และ c0aching 

สำหรับการทำ
ปฏิบัติการทดลอง 
บูรณาการ9TEM  

1.สื่อการสอนประเภท
เทคโนโลยีสารสนเทศเช่น 
วีดีทัศ โปรแกรมคำสั่ง 
2.ประเภทกายภาพเช่น 
เซนเซอร์ สายไฟ จอ LCD 
ฯลฯ  
3.ชุดสาธิต หรือชุดทดลอง
ที่เกี่ยวขอ้ง 
เอกสารตำรา เทคโนโลยี
สารสนเทศ เครื่องมือวัด
ทางไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส ์

อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ 
และเครื่องมือต่างๆในการ
จัดทำโครงงาน 

ประเมินโดยใช้
แบบประเมิน
ภาคทฤษฎแีละ
ปฏิบัต ิ

แจ้งผลการประเมิน
ให้ผู้เรียนเพื่อการ
ปรับปรุงและพัฒนา
ตนเอง อย่างต่อเนื่อง 
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สมรรถนะหลัก 
สมรรถนะรอง
และย่อย (ถา้มี) 

คำอธิบาย 

สมรรถนะรองหรือย่อย 

ตัวบ่งชี้ของสมรรถนะหลัก
และเกณฑ์การผ่าน 

ตัวบ่งชี้ของ 
สมรรถนะรองหรือย่อยและ

เกณฑ์การผ่าน 

เนื้อหา 
(เขียนเป็นข้อๆ

ประกอบด้วยหัวข้อ

และคำอธิบายพอ

สังเขป) 

กระบวนการจัดการ
เรียนรู้เพื่อให้เกิด

สมรรถนะ 

(รายละเอียดด้านท้าย

ตาราง)** 

สื่อและ/หรือแหล่ง
เรียนรู ้

วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

วิธีการสะท้อนผล
กลับให้ผู้เรียน(ตาม

หลักการประเมินผล 

สะท้อนผลและ 

การพัฒนา) 

สมรรถนะหลักที่ 
5 สามารถใช้
เทคโนโลยีใน
การศึกษาค้นควา้
และนำมาใช้ใน
การจัดการ
เรียนรู้ได้ 

สมรรถนะรองที่ 
5.1 มีทักษะใช้
เทคโนโลยีในการ
สืบค้นข้อมูลและ
อ้างอิงทั้งไทยและ
อังกฤษ 

 

สามารถใช้เทคโนโลยีสืบค้น
ข้อมูลทางฟิสิกส์ จาก
แหล่งข้อมูลภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษหรอือื่นๆ 
อ้างอิงสิ่งที่สืบค้นได้อย่าง
ถูกต้องตามหลักวิชาการ 

สามารถใช้เทคโนโลยี
สืบค้นข้อมูลทางฟิสิกส์ 
และนำมาใช้ในการเรียน
ได้อยู่ในเกณฑ์ระดับดี 

สามารถนำเสนอข้อมูลทาง
ฟิสิกส์ที่สืบค้นมาทั้ง
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
และอ้างอิงสิ่งที่สืบค้นได้
อย่างถูกตอ้งตามหลัก
วิชาการอยู่ในเกณฑ์ระดับด ี

 มอบหมายงานให้ผู้เรียน
สืบค้นเนื้อที่เกี่ยวกับ
ไมโครคอนโทรลเลอร์
และการประยุกต์ใช้ 
นำเสนอด้วยการทำ
รายงานและนำเสนอ
ด้วยวาจา 

ใบกิจกรรม  
สื่ออิเล็กทรอนิกส ์

1.ประเมินจากการ
ถาม-ตอบ อภิปราย
ร่วมกันในห้องเรียน 

2.ประเมินจาก
ผลงานที่นำเสนอ 

3.ให้นักศึกษา
ประเมินตนเองและ
เพื่อนประเมิน 

 

สมรรถนะหลักที่ 
7 มีจิต
วิทยาศาสตร์ 
 

สมรรถนะรองที่ 
7.1 มีคุณลักษณะ
เป็นผู้ใฝ่รู้  มีเหตุ
เป็นผล  เพียร
พยายาม  ใจกว้าง  
ซ่ือสัตย์และ
รอบคอบ 

มีพฤติกรรมแสดงความ
สนใจใฝ่รู้ ทางวิทยาศาสตร์  
มีความเป็นเหตุเป็นผล  
เพียรพยายาม ใจกว้างรับ
ฟังความคิดของผู้อื่น  
ซ่ือสัตย์และคิดรอบคอบ
ก่อนการตัดสินใจ 

 

มีพฤติกรรมแสดงถึงความ
เป็นผูม้ีจิตวิทยาศาสตร์อยู่
ในเกณฑ์ระดับดี 

มีพฤติกรรมที่บ่งบอกถึง
ความสนใจใฝ่รู้ มีความเพยีร
พยายาม มีเหตุผลซ่ือสัตย์
และรอบคอบอยู่ในเกณฑ์
ระดับดี 
 

 มอบหมายงานให้งาน
แก่ผู้เรียน ในรูปแบบ
ต่าง ๆ ที่หลากหลาย 

การจัดกิจกรรมให้
ผู้เรียนหรือ
มอบหมายให้
ผู้เรียนร่วมจัด
กิจกรรม 

 

การสังเกต
พฤติกรรมตามแบบ
วัดพฤติกรรม 

หรือการสร้าง
สถานการณ์จำลอง
เพื่อทดสอบเจตคติ
ของผู้เรียน 
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วิชา วิทยาศาสตร์โลก (Earth Science)  
รหัส คำอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 
4013950 มีความรู้และความเข้าใจ  สามารถอธิบาย วิเคราะห์และสามารถจัดทำผลงานที่บูรณาการกับเนื้อหาเรื่ององค์ประกอบหลักของโลกศาสตร์พื้นฐาน 

ธรณีภาค อุทกภาค ชีวภาค บรรยากาศ ภูมิอากาศและอิทธิพลทางด้านดาราศาสตร์ที่มีผลต่อความเป็นอยู่ของสิ่งมีชีวิตเทคโนโลยีการสำรวจโลกแ ละ
พยากรณ์อากาศ ปรากฏการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นพิบัติภัยจากธรรมชาติผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตและสภาพแวดล้อมทั้งในระดับท้องถิ่นภูมิภาคไปจนถึงระดบัโลก 
โดยใช้กระบวนการสืบค้นและปฏิบัติการตามความเหมาะสม เพื่อนำไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ได้ 

3(2-2-5) 

 

สมรรถนะหลัก 
สมรรถนะรอง
และย่อย (ถา้มี) 

คำอธิบาย 

สมรรถนะรองหรือย่อย 

ตัวบ่งชี้ของ
สมรรถนะหลัก
และเกณฑ์การ

ผ่าน 

ตัวบ่งชี้ของ 
สมรรถนะรองหรือย่อยและ

เกณฑ์การผ่าน 

เนื้อหา 
(เขียนเป็นข้อๆประกอบด้วยหัวข้อ

และคำอธิบายพอสังเขป) 

กระบวนการ
จัดการเรียนรู้
เพื่อให้เกิด
สมรรถนะ 

(รายละเอียดด้าน

ท้ายตาราง)** 

สื่อและ/หรือแหล่ง
เรียนรู ้

วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

วิธีการสะท้อนผลกลับ
ให้ผู้เรียน(ตามหลักการ

ประเมินผล สะท้อนผลและ 

การพัฒนา) 

สมรรถนะหลัก
ที่ 2 มีความรู้
และความ
เข้าใจใน
เนื้อหาวิชา
ฟิสิกส์ 
สมรรถนะหลัก 

 

 

สมรรถนะรองที่ 
2.7 มีความรู้และ
ความเข้าใจ
วิทยาศาสตร์โลก
และดาราศาสตร์ 
 

1.สามารถเรียนมีความรู้และความ
เข้าใจถึงองค์ประกอบแต่ละสว่นของ
โลก เข้าใจธรรมชาติและกลไกทาง
ธรรมชาติที่เกิดขึ้นโดยสามารถ
อธิบายปรากฏการณ์ต่าง ๆ ดว้ย
กระบวนการทางฟิสิกส ์และ
วิทยาศาสตร์ ผู้เรียนเขา้ใจถึงกลไก
การเปลี่ยนแปลงของสัณฐานโลก 
สภาพภูมิอากาศ และภยัพิบัติ โดย
เข้าใจถึงวิธกีารปฏบิัติในการร่วม
รักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้
ยั่งยืน นำความรู้ไปออกแบบสื่อการ
สอนและจัดกจิกรรมเพื่อแลกเปลีย่น
กันในชั้นเรียนได้ได้ 

สามารถใช้
ความรู้ทางฟิสิกส์
ในการอธิบาย
กลไกทาง
ธรรมชาติและ
ปรากฏการณ์
ต่าง ๆ บนโลกได้ 
โดยผ่านเกณฑ์
การประเมิน
ภาคทฤษฎแีละ
ปฏิบัติร้อยละ 
70 ขึ้นไป 

1.สามารถอธิบาย
องค์ประกอบของโลก และ
ทำนายการเปลี่ยนแปลงที่อา
จะเกิดขึ้นได้ในอนาคต โดย
อาศัยข้อมูลในอดีตในการ
ประมวลผล ร่วมกับการ
อธิบายด้วยหลักการทาง
ฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์ โดย
มีผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์
ระดับดี 
 

1.องค์ประกอบหลักของโลก
ศาสตร์พื้นฐาน ได้แก่ ธรณี
ภาค อุทกภาค ชีวภาค 
บรรยากาศ 

2.ความสัมพันธ์ระหว่าง
องค์ประกอบของโลก ซ่ึงมี
อิทธิพลต่อความเป็นอยูข่อง
สิ่งมีชีวิตและ ภูมอิากาศ 
รวมถึงอิทธิพลทางด้านดารา
ศาสตร์และฟิสิกส ์

 

1.จัดการเรียนรู้
โดยใช้การ
ปฏิบัติการ
ภาคสนาม 

2.การเรียนรู้โดย
ใช้ปัญหาเป็น
ฐาน (Pr0blem 

- ba9ed 

learning)  

1.สื่อการสอนและ
เครื่องมือ
ปฏิบัติการทาง
ธรณีและการตรวจ
สภาพอากาศ 

2.เวบไซต์
สารสนเทศ 
แอพพลิเคชั่น สื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ 
ข้อมูลการสำรวจ
ทางอากาศ 

 

1.ประเมินโดย
ใช้แบบประเมิน
ภาคทฤษฎแีละ
ปฏิบัต ิ

2.ประเมินจาก
ความถูกต้อง
และวิเคราะห์
จากงานที่
ผู้เรียนได้รับ
มอบหมาย 

1.แจ้งผลการประเมินให้
ผู้เรียนเพื่อการปรับปรุง
และพัฒนาตนเอง อย่าง
ต่อเนื่อง 
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สมรรถนะหลัก 
สมรรถนะรอง
และย่อย (ถา้มี) 

คำอธิบาย 

สมรรถนะรองหรือย่อย 

ตัวบ่งชี้ของ
สมรรถนะ
หลักและ
เกณฑ์การ

ผ่าน 

ตัวบ่งชี้ของ 
สมรรถนะรองหรือย่อย

และเกณฑ์การผ่าน 

เนื้อหา 
(เขียนเป็นข้อๆประกอบด้วยหัวข้อและ

คำอธิบายพอสังเขป) 

กระบวนการจัดการ
เรียนรู้เพื่อให้เกิด

สมรรถนะ 

(รายละเอียดด้านท้าย

ตาราง)** 

สื่อและ/หรือ
แหล่งเรียนรู้ 

วิธีการวัด
และ

ประเมินผล 

วิธีการสะท้อนผลกลับให้
ผู้เรียน(ตามหลักการ

ประเมินผล สะท้อนผลและ 

การพัฒนา) 

ที่ 3 มีทักษะ
ปฏิบัติการ
ฟิสิกส์ 
 

 

3.2 มีทักษะ
ปฏิบัติการนอก
ห้องปฏิบัติการ
ทางด้าน
วิทยาศาสตร์โลก
และดาราศาสตร์ 
 

2.สามารถศึกษาภาคสนาม
ด้านธรณีวิทยา  อุตุนิยมวิทยา
และดาราศาสตร์ได้ 

 2.ผู้เรียนออกแบบ
กิจกรรม โดยสามารถทำ
ให้เพื่อนร่วมชั้นเข้าใจได้ 
และผ่านการประเมินจาก
เพื่อนร่วมชั้นอยู่ในเกณฑ์ดี
มาก หรอืมากกวา่ร้อยละ 
80 

3.กำเนิดโลก ดิน หิน แร่ และ
โครงสร้างและสภาพทางธรณีของโลก 
และธรณีประวัต ิ

4. มหาสมุทรโครงสร้างของมหาสมุทร 
ระบบการหมุนเวียนของกระแสน้ำใน
มหาสมุทร แผ่นเปลือกโลกใต้
มหาสมุทร 
5.บรรยากาศโลก การหมุนเวียนของ
อากาศ และการเปลี่ยนแปลงสภาพ
อากาศ โดยอาศัยหลกัการของฟิสิกส์
ในการอธิบาย 

6.เทคโนโลยีการสำรวจโลก ทั้ง
ภาคพื้นดิน ภาคมหาสมุทรและ
อวกาศ รวมถึงการพยากรณ์อากาศ 

7.ปรากฏการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น พิบัติ
ภัยจากธรรมชาติ ผลกระทบตอ่
สิ่งมีชีวิตและสภาพแวดล้อมทั้งใน
ระดับท้องถิ่นภูมิภาคไปจนถึงระดับ
โลก  

3.จัดการเรียนรู้แบบ 
Experiential  Ba9ed  

Learning 

4.จัดการเรียนรู้แบบ 

Active Learning 

5.การเรียนรู้แบบ
ร่วมมือ (C00perative  

learning) 

 

3.สื่อ และ
อุปกรณ์ที่
เกี่ยวขอ้งกับ
ทางธรณีและ
บรรยากาศ 
โดยเป็น
เครื่องมือที่มีใน
ห้องปฏิบัติการ
หรือที่สามารถ
หาได้ในท้องถิ่น 

4.สื่อและ
กิจกรรมที่
ผู้เรยีนได้
ออกแบบเพื่อ
การร่วมกัน
รักษา
สิ่งแวดล้อมโลก 

 

 

2.ผู้เรียนเป็นผู้ค้นคว้า 
ออกแบบสื่อและกิจกรรม
การเรียนรู้ที่อาจารย์
มอบหมายเป็นรายกลุ่ม 
ก่อนที่จะมจีัดกิจกรรม 
และมีการประเมินโดย
เพื่อนร่วมชั้นที่ได้ใช้สื่อหรือ
ทำกิจกรรมดังกล่าว โดยมี
การประเมินผลการเรียนรู้
ร่วมกัน 

3.ร่วมกันพิจารณาและให้
ข้อเสนอแนะเชิงวิพากษ์
โดย 
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สมรรถนะหลัก 
สมรรถนะรอง
และย่อย (ถา้มี) 

คำอธิบาย 

สมรรถนะรองหรือย่อย 

ตัวบ่งชี้ของสมรรถนะหลัก
และเกณฑ์การผ่าน 

ตัวบ่งชี้ของ 
สมรรถนะรองหรือย่อยและ

เกณฑ์การผ่าน 

เนื้อหา 
(เขียนเป็นข้อๆ

ประกอบด้วยหัวข้อ

และคำอธิบายพอ

สังเขป) 

กระบวนการจัดการ
เรียนรู้เพื่อให้เกิด

สมรรถนะ 

(รายละเอียดด้านท้าย

ตาราง)** 

สื่อและ/หรือแหล่ง
เรียนรู ้

วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

วิธีการสะท้อนผล
กลับให้ผู้เรียน(ตาม

หลักการประเมินผล 

สะท้อนผลและ 

การพัฒนา) 

สมรรถนะหลักที่ 
5 สามารถใช้
เทคโนโลยีใน
การศึกษาค้นควา้
และนำมาใช้ใน
การจัดการ
เรียนรู้ได้ 

สมรรถนะรองที่ 
5.1 มีทักษะใช้
เทคโนโลยีในการ
สืบค้นข้อมูลและ
อ้างอิงทั้งไทยและ
อังกฤษ 

 

สามารถใช้เทคโนโลยีสืบค้น
ข้อมูลทางวิทยาศาสตร์โลก 
จากแหล่งข้อมูลภาษาไทย
และภาษาอังกฤษหรืออื่นๆ 
อ้างอิงสิง่ที่สืบค้นได้อย่าง
ถูกต้องตามหลักวิชาการ 

สามารถใช้เทคโนโลยี
สืบค้นข้อมูลทาง
วิทยาศาสตร์โลก  และ
นำมาใช้ในการเรียนได้อยู่
ในเกณฑ์ระดับดี 

สามารถนำเสนอข้อมูลทาง
วิทยาศาสตร์โลก ที่สืบค้นมา
ทั้งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษและอ้างอิงสิ่งที่
สืบค้นได้อย่างถูกต้องตาม
หลักวิชาการอยู่ในเกณฑ์
ระดับดี 

 มอบหมายงานให้ผู้เรียน
สืบค้นเนื้อที่เกี่ยวกับ
วิทยาศาสตร์โลก  
นำเสนอด้วยการทำ
รายงานและนำเสนอ
ด้วยวาจา 

ใบกิจกรรม  
สื่ออิเล็กทรอนิกส ์

1.ประเมินจากการ
ถาม-ตอบ อภิปราย
ร่วมกันในห้องเรียน 

2.ประเมินจาก
ผลงานที่นำเสนอ 

3.ให้นักศึกษา
ประเมินตนเองและ
เพื่อนประเมิน 

 

สมรรถนะหลักที่ 
7 มีจิต
วิทยาศาสตร์ 
 

สมรรถนะรองที่ 
7.1 มีคุณลักษณะ
เป็นผู้ใฝ่รู้  มีเหตุ
เป็นผล  เพียร
พยายาม  ใจกว้าง  
ซ่ือสัตย์และ
รอบคอบ 

มีพฤติกรรมแสดงความ
สนใจใฝ่รู้ ทางวิทยาศาสตร์   
มีความเป็นเหตุเป็นผล  
เพียรพยายาม ใจกว้างรับ
ฟังความคิดของผู้อื่น  
ซ่ือสัตย์และคิดรอบคอบ
ก่อนการตัดสินใจ 

มีพฤติกรรมแสดงถึงความ
เป็นผู้มีจิตวิทยาศาสตร์อยู่
ในเกณฑ์ระดับดี 

มีพฤติกรรมที่บ่งบอกถึง
ความสนใจใฝ่รู้ มีความเพยีร
พยายาม มีเหตุผลซ่ือสัตย์
และรอบคอบอยู่ในเกณฑ์
ระดับดี 
 

 มอบหมายงานให้งาน
แก่ผู้เรียน ในรูปแบบ
ต่าง ๆ ที่หลากหลาย 

การจัดกิจกรรมให้
ผู้เรียนหรือ
มอบหมายให้
ผู้เรียนร่วมจัด
กิจกรรม 

 

การสังเกต
พฤติกรรมตามแบบ
วัดพฤติกรรมหรือ
การสร้าง
สถานการณ์จำลอง
เพื่อทดสอบเจตคติ
ของผู้เรียน 
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วิชา  ดาราศาสตร์ (Astronomy)  
รหัส คำอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 
4013951
  

มีความรู้และความเข้าใจ  สามารถอธิบาย วิเคราะห์และสามารถจัดทำผลงานที่บูรณาการกับเนื้อหาเรื่องทรงกลมท้องฟ้าและระบบพิกัดทางดารา
ศาสตร์กฎของเคปเลอร์ กลศาสตร์ท้องฟ้า ปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์วัตถุท้องฟ้าการดูดาวเบื้องต้นอุปกรณ์และเทคโนโลยีทางดาราศาสตร์และอวกาศ
โดยใช้กระบวนการสืบค้นและปฏิบัติการตามความเหมาะสม เพื่อนำไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ได้ 

3(2-2-5) 

 

สมรรถนะหลัก 
สมรรถนะรอง
และย่อย (ถา้มี) 

คำอธิบาย 

สมรรถนะรองหรือย่อย 

ตัวบ่งชี้ของสมรรถนะหลัก
และเกณฑ์การผ่าน 

ตัวบ่งชี้ของ 
สมรรถนะรองหรือย่อย

และเกณฑ์การผ่าน 

เนื้อหา 
(เขียนเป็นข้อๆประกอบด้วยหัวข้อ

และคำอธิบายพอสังเขป) 

กระบวนการจัดการ
เรียนรู้เพื่อให้เกิด

สมรรถนะ 

(รายละเอียดด้านท้าย

ตาราง)** 

สื่อและ/หรือแหล่ง
เรียนรู ้

วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

วิธีการสะท้อนผลกลับ
ให้ผู้เรียน(ตามหลักการ

ประเมินผล สะท้อนผลและ 

การพัฒนา) 

สมรรถนะหลัก
ที่ 2 มีความรู้
และความ
เข้าใจใน
เนื้อหาวิชา
ฟิสิกส์ 
สมรรถนะหลัก
ที่ 3 มีทักษะ
ปฏิบัติการ
ฟิสิกส์ 
 

 

 

สมรรถนะรองที่ 
2.7 มีความรู้และ
ความเข้าใจ
วิทยาศาสตร์โลก
และดาราศาสตร์ 
สมรรถนะรองที่ 
3.2 มีทักษะ
ปฏิบัติการนอก
ห้องปฏิบัติการ
ทางด้าน
วิทยาศาสตร์โลก
และดาราศาสตร์ 
 

1.สามารถอธิบาย
ทฤษฎีและหลักการ
ต่างๆเกี่ยวกบัดารา
ศาสตร์ได้ 

สามารถอธบิายทฤษฎแีละ
หลักการต่างๆเกีย่วกับ
ดาราศาสตร์ได้ในเกณฑ์
ระดับดี 

สามารถอธบิายทฤษฎี
และหลักการต่างๆ
เกี่ยวกบัดาราศาสตร์ได้ 
ผ่านการประเมิน
ภาคทฤษฎแีละปฏิบัติ 
ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
70 

1.ทรงกลมท้องฟ้าและระบบ
พิกัดทางดาราศาสตร์  
2. กฎของเคปเลอร์ 
กลศาสตร์ท้องฟ้า  
3.ปรากฏการณ์ทางดารา
ศาสตร์ วัตถุท้องฟ้า  
4.การดูดาวเบื้องต้น  
5.อุปกรณ์และเทคโนโลยี
ทางดาราศาสตร์และอวกาศ  
6.ปฏิบัติการตามความ
เหมาะสม เพื่อใช้ในการ
จัดการเรียนรู้และมีการ
จัดทำโครงงานทางดารา
ศาสตร์ 

1.จัดการเรียนรู้โดย
กระบวนการสืบเสาะใน
ส่วนของการสร้างองค์
ความรู้ทางดาราศาสตร์ 
2.จัดการเรียนรู้แบบ 
Experiential  ba9ed  

learning 

โดยให้นักศึกษาได้จัด
กิจกรรมภาคสนามเช่น
การสังเกตวัตถุท้องโดย
ใช้กล้องโทรทรรศน์ 
3.การจัดการเรียนรู้
แบบ Pr0ject  ba9ed  

learning2 

สื่อการสอน
ประเภท
เทคโนโลยี
สารสนเทศเช่น วี
ดีทัศ โปรแกรม
จำลองทางดารา
ศาสตร์ 
เอกสารและ
งานวิจัยที่
เกี่ยวขอ้งกับดารา
ศาสตร์และกล้องดู
ดาว แผนที่ดาว 

 

ประเมินโดยใช้
แบบประเมิน
ภาคทฤษฎแีละ
ปฏิบัต ิ

ประเมินผลงาน 

แจ้งผลการประเมินให้
ผู้เรียนเพื่อการปรับปรุง
และพัฒนาตนเอง อย่าง
ต่อเนื่อง 
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สมรรถนะหลัก 
สมรรถนะรอง
และย่อย (ถา้มี) 

คำอธิบาย 

สมรรถนะรองหรือย่อย 

ตัวบ่งชี้ของสมรรถนะหลัก
และเกณฑ์การผ่าน 

ตัวบ่งชี้ของ 
สมรรถนะรองหรือย่อยและ

เกณฑ์การผ่าน 

เนื้อหา 
(เขียนเป็นข้อๆ

ประกอบด้วยหัวข้อ

และคำอธิบายพอ

สังเขป) 

กระบวนการจัดการ
เรียนรู้เพื่อให้เกิด

สมรรถนะ 

(รายละเอียดด้านท้าย

ตาราง)** 

สื่อและ/หรือแหล่ง
เรียนรู ้

วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

วิธีการสะท้อนผล
กลับให้ผู้เรียน(ตาม

หลักการประเมินผล 

สะท้อนผลและ 

การพัฒนา) 

สมรรถนะหลักที่ 
5 สามารถใช้
เทคโนโลยีใน
การศึกษาค้นควา้
และนำมาใช้ใน
การจัดการ
เรียนรู้ได้ 

สมรรถนะรองที่ 
5.1 มีทักษะใช้
เทคโนโลยีในการ
สืบค้นข้อมูลและ
อ้างอิงทั้งไทยและ
อังกฤษ 

 

สามารถใช้เทคโนโลยีสืบค้น
ข้อมูลทางดาราศาสตร์ จาก
แหล่งข้อมูลภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษหรอือื่นๆ 
อ้างอิงสิ่งที่สืบคน้ได้อย่าง
ถูกต้องตามหลักวิชาการ 

สามารถใช้เทคโนโลยี
สืบค้นข้อมูลทางดารา
ศาสตร์ และนำมาใช้ใน
การเรียนได้ในเกณฑ์ระดับ
ดี 

สามารถนำเสนอข้อมูลทาง
ดาราศาสตร์ที่สืบค้นมาทั้ง
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
และอ้างอิงสิ่งที่สืบค้นได้
อย่างถูกตอ้งตามหลัก
วิชาการอยู่ในเกณฑ์ระดับด ี

 มอบหมายงานให้ผู้เรียน
สืบค้นเนื้อที่เกี่ยวกับ
ดาราศาสตร์และ 
นำเสนอด้วยการทำ
รายงานและนำเสนอ
ด้วยวาจา 

ใบกิจกรรม  
สื่ออิเล็กทรอนิกส ์

1.ประเมินจากการ
ถาม-ตอบ อภิปราย
ร่วมกันในห้องเรียน 

2.ประเมินจาก
ผลงานที่นำเสนอ 

3.ให้นักศึกษา
ประเมินตนเองและ
เพื่อนประเมิน 

 

สมรรถนะหลักที่ 
7 มีจิต
วิทยาศาสตร์ 
 

สมรรถนะรองที่ 
7.1 มีคุณลักษณะ
เป็นผู้ใฝ่รู้  มีเหตุ
เป็นผล  เพียร
พยายาม  ใจกว้าง  
ซ่ือสัตย์และ
รอบคอบ 

มีพฤติกรรมแสดงความ
สนใจใฝ่รู้  
ทางวิทยาศาสตร์   
มีความเป็นเหตุเป็นผล  
เพียรพยายาม ใจกว้างรับ
ฟังความคิดของผู้อื่น  
ซ่ือสัตย์และคิดรอบคอบ
ก่อนการตัดสินใจ 

มีพฤติกรรมแสดงถึงความ
เป็นผู้มีจิตวิทยาศาสตร์อยู่
ในเกณฑ์ระดับดี 

มีพฤติกรรมที่บ่งบอกถึง
ความสนใจใฝ่รู้ มีความเพยีร
พยายาม มีเหตุผลซ่ือสัตย์
และรอบคอบอยู่ในเกณฑ์
ระดับดี 
 

 มอบหมายงานให้งาน
แก่ผู้เรียน ในรูปแบบ
ต่าง ๆ ที่หลากหลาย 

การจัดกิจกรรมให้
ผู้เรียนหรือ
มอบหมายให้
ผู้เรียนร่วมจัด
กิจกรรม 

 

การสังเกต
พฤติกรรมตามแบบ
วัดพฤติกรรม 

หรือการสร้าง
สถานการณ์จำลอง
เพื่อทดสอบเจตคติ
ของผู้เรียน 
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วิชา ฟิสิกส์สิ่งแวดล้อม (Environment Physics) 
รหัส คำอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 
4014952 มีความรู้และความเข้าใจ  สามารถอธิบาย วิเคราะห์และสามารถจัดทำผลงานที่บูรณาการกับเนื้อหาเรื่องโครงสร้างและองค์ประกอบของบรรยากาศ

โลก ผลของการแผ่รังสีจากดวงอาทิตย์ การแลกเปลี่ยนความร้อนในบรรยากาศ สมดุลพลังงานของระบบพื้นดิน พื้นน้ำและบรรยากาศ ฟิสิกส์ของ
บรรยากาศ กระบวนการถ่ายเทของอากาศและมลพิษทางอากาศ การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศเนื่องจากภาวะเรือนกระจกและหมอกควันแบบจำลองสภาพ
ภูมิอากาศและเทคโนโลยีการสำรวจช้ันบรรยากาศโดยใช้กระบวนการสืบค้นและปฏิบัติการตามความเหมาะสม เพื่อนำไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ได้ 

3(2-2-5) 

 

สมรรถนะ
หลัก 

สมรรถนะรอง
และย่อย (ถา้มี) 

คำอธิบาย 

สมรรถนะรองหรือย่อย 

ตัวบ่งชี้ของ
สมรรถนะหลักและ

เกณฑ์การผ่าน 

ตัวบ่งชี้ของ 
สมรรถนะรอง
หรือย่อยและ
เกณฑ์การผ่าน 

เนื้อหา 
(เขียนเป็นข้อๆประกอบด้วยหัวข้อและคำอธิบายพอ

สังเขป) 

กระบวนการจัดการ
เรียนรู้เพื่อให้เกิด

สมรรถนะ 

(รายละเอียดด้านท้าย

ตาราง)** 

สื่อและ/หรือแหล่ง
เรียนรู ้

วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

วิธีการสะท้อนผล
กลับให้ผู้เรียน(ตาม

หลักการประเมินผล 

สะท้อนผลและ 

การพัฒนา) 

สมรรถนะ
หลักที่ 2 มี
ความรู้และ
ความเข้าใจ
ในเนื้อหา 
วิชาฟิสิกส ์

สมรรถนะ
หลักที่ 3 มี
ทักษะ
ปฏิบัติการ
ฟิสิกส์ 
 

 

 

สมรรถนะรองที่ 
2.6 รู้  เข้าใจและ
สามารถนำความรู้
ทางฟิสิกส์ไป
บูรณาการและ
ประยุกต์ใช้ได้ 
สมรรถนะรองที่ 
3.1 มีทักษะ
ปฏิบัติการใน
ห้องปฏิบัติการ 

1.สามารถเรียนมีความรู้
และความเข้าใจถึง
กระบวนการทางฟิสิกส์
สิ่งแวดล้อม โดยใช้
ความรู้ทางฟิสิกส์ในการ
อธิบาย 

2. สามารถจัดอุปกรณ์
การทดลอง ทำการ
ทดลองเพื่อสรุป
เปรียบเทียบผลการ
ทดลองกับทฤษฎีได ้

3.สามารถออกแบบและ
สร้างสิ่งของเครื่องใช้ที่
เกี่ยวขอ้งใน
ชีวิตประจำวันได้ 

สามารถใช้ความรู้
ทางฟิสิกส์
สิ่งแวดล้อม ในการ
อธิบายทางฟิสิกส์
สิ่งแวดล้อมโดยผ่าน
เกณฑ์การประเมิน
ภาคทฤษฎแีละ
ปฏิบัติร้อยละ 70 

ขึ้นไป 

สามารถอธบิาย
กลไกทางฟิสิกส์
สิ่งแวดล้อม โดย
สามารถ
ประมวลผล 
ร่วมกับการ
อธิบายด้วย
หลักการทาง
ฟิสิกส์และ
วิทยาศาสตร์ 
โดยมีผลการ
ประเมินอยู่ใน
เกณฑ์ดี 

1.กลไกทางฟิสิกส์ที่อธิบายการจำแนก
โครงสร้างและองค์ประกอบของบรรยากาศโลก  
2.คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าและผลของการแผร่ังสี
จากดวงอาทิตย์ที่มีต่อการแลกเปลี่ยนความ
ร้อนในบรรยากาศ  
3.สมดุลพลังงานของระบบพื้นดิน พื้นนำ้และ
บรรยากาศ ฟิสิกส์ของบรรยากาศ  
4.การหมุนเวียนและกระบวนการถ่ายเทของ
อากาศและมลพิษทางอากาศ ด้วยกระบวนการ
ทางอุณหพลศาสตร์ 
5.การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศเนื่องจากภาวะ
เรือนกระจกปัญหาหมอกควัน และน้ำทว่ม
แบบจำลองสภาพภูมิอากาศและเทคโนโลยีการ
สำรวจชั้นบรรยากาศ 

1.จัดการเรียนรู้โดยใช้
การปฏิบัตกิาร 
2.จัดการเรียนรู้แบบ 
Pr0blem ba9ed 

Learning 

3.จัดการเรียนรู้แบบ 
Ca9e ba9ed  

learning 

4.จัดการเรียนรู้แบบ 
C0mmunity ba9ed  

learning 

 

1. สื่อการสอน
และเครื่องมือ
ปฏิบัติการทาง
บรรยากาศ 

2. เวบไซต์
สารสนเทศ 
แอพพลิเคชั่น สื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ 
ข้อมูลการสำรวจ
ทางอากาศ 

ประเมินโดยใช้
แบบประเมิน
ภาคทฤษฎี
ปฏิบัติและการ
นำเสนองานที่
ได้รับ
มอบหมาย 

แจ้งผลการประเมิน
ให้ผู้เรียนเพื่อการ
ปรับปรุงและพัฒนา
ตนเอง อย่างต่อเนื่อง 
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สมรรถนะหลัก 
สมรรถนะรอง
และย่อย (ถา้มี) 

คำอธิบาย 

สมรรถนะรองหรือย่อย 

ตัวบ่งชี้ของสมรรถนะหลัก
และเกณฑ์การผ่าน 

ตัวบ่งชี้ของ 
สมรรถนะรองหรือย่อยและ

เกณฑ์การผ่าน 

เนื้อหา 
(เขียนเป็นข้อๆ

ประกอบด้วยหัวข้อ

และคำอธิบายพอ

สังเขป) 

กระบวนการจัดการ
เรียนรู้เพื่อให้เกิด

สมรรถนะ 

(รายละเอียดด้านท้าย

ตาราง)** 

สื่อและ/หรือแหล่ง
เรียนรู ้

วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

วิธีการสะท้อนผล
กลับให้ผู้เรียน(ตาม

หลักการประเมินผล 

สะท้อนผลและ 

การพัฒนา) 

สมรรถนะหลักที่ 
5สามารถใช้
เทคโนโลยีใน
การศึกษาค้นควา้
และนำมาใช้ใน
การจัดการ
เรียนรู้ได้ 

สมรรถนะรองที่ 
5.1 มีทักษะใช้
เทคโนโลยีในการ
สืบค้นข้อมูลและ
อ้างอิงทั้งไทยและ
อังกฤษ 

 

สามารถใช้เทคโนโลยีสืบค้น
ข้อมูลทางฟิสิกส์1 จาก
แหล่งข้อมูลภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษหรอือื่นๆ 
อ้างอิงสิ่งที่สืบค้นได้อย่าง
ถูกต้องตามหลักวิชาการ 
 

สามารถใช้เทคโนโลยี
สืบค้นข้อมูลทางฟิสิกส์1 
และนำมาใช้ในการเรียน
ได้เกณฑ์ระดับดี 

สามารถนำเสนอข้อมูลทาง
ฟิสิกส์1ที่สืบค้นมาทั้ง
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

และอ้างอิงสิ่งที่สืบค้นได้
อย่างถูกตอ้งตามหลัก
วิชาการอยู่ในเกณฑ์ระดับด ี

 มอบหมายงานให้ผู้เรียน
สืบค้นเนื้อที่เกี่ยวกับ
ฟิสิกส์ 1นำเสนอด้วย
การทำรายงานและ
นำเสนอด้วยวาจา 

ใบกิจกรรม  
สื่ออิเล็กทรอนิกส ์

1.ประเมินจากการ
ถาม-ตอบ อภิปราย
ร่วมกันในห้องเรียน 

2.ประเมินจาก
ผลงานที่นำเสนอ 

3.ให้นักศึกษา
ประเมินตนเองและ
เพื่อนประเมิน 

 

สมรรถนะหลักที่ 
7 มีจิต
วิทยาศาสตร์ 
 

สมรรถนะรองที่ 
7.1 มีคุณลักษณะ
เปน็ผู้ใฝ่รู้  มีเหตุ
เป็นผล  เพียร
พยายาม  ใจกว้าง  
ซ่ือสัตย์และ
รอบคอบ 

มีพฤติกรรมแสดงความ
สนใจใฝ่รู้  
ทางวิทยาศาสตร์   
มีความเป็นเหตุเป็นผล  
เพียรพยายาม ใจกว้างรับ
ฟังความคิดของผู้อื่น  
ซ่ือสัตย์และคิดรอบคอบ
ก่อนการตัดสินใจ 

มีพฤติกรรมแสดงถึงความ
เป็นผู้มีจิตวิทยาศาสตร์อยู่
ในเกณฑ์ระดับดี 

มีพฤติกรรมที่บ่งบอกถึง
ความสนใจใฝ่รู้ มีความเพยีร
พยายาม มีเหตุผล 

ซ่ือสัตย์และรอบคอบอยู่ใน
เกณฑ์ระดับดี 

 มอบหมายงานให้งาน
แก่ผู้เรียน ในรูปแบบ
ต่าง ๆ ที่หลากหลาย 

การจัดกิจกรรมให้
ผู้เรียนหรือ
มอบหมายให้
ผู้เรียนร่วมจัด
กิจกรรม 

 

การสังเกต
พฤติกรรมตามแบบ
วัดพฤติกรรม 

หรือการสร้าง
สถานการณ์จำลอง
เพื่อทดสอบเจตคติ
ของผู้เรียน 
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วิชา สื่อ  นวัตกรรมสำหรับครูฟิสิกส์  (Media  and  Innovation for  Physics Teacher) 
รหัส คำอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 
4013960
  

มีความรู้และความเข้าใจ  สามารถอธิบาย วิเคราะห์และสามารถจัดทำผลงานที่บูรณาการกับเนื้อหาเรื่องแนวคิดและทฤษฎีการใช้สื่อการเรียน          
การสอนวิทยาศาสตร์ การออกแบบและการสร้างสื่อและนวัตกรรมการเรียนการสอนทางฟิสิกส์ การเลือกใช้ประเภทวัสดุ อุปกรณ์ เทคนิควิธี รวมทั้งการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศในการสร้างสื่อการสอนที่เหมาะสม การจัดการเรียนรู้เชิงรุก(Active Learning) โดยเน้นการสร้างสื่อนวัตกรรมที่สอดคล้องกับวิชา
ฟิสิกส์และบูรณาการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การประเมินสื่อนวัตกรรมการสอนมีการปฏิบัติฝึกทักษะเกี่ยวกับงานช่างพื้นฐานโดยใช้กระบวนการ
สืบค้นและปฏิบัติการตามความเหมาะสม เพื่อนำไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ได้ 

3(2-2-5) 

 

สมรรถนะหลัก 
สมรรถนะรอง
และย่อย (ถา้มี) 

คำอธิบาย 

สมรรถนะรองหรือย่อย 

ตัวบ่งชี้ของสมรรถนะหลัก
และเกณฑ์การผ่าน 

ตัวบ่งชี้ของ 
สมรรถนะรองหรือย่อย

และเกณฑ์การผ่าน 

เนื้อหา 
(เขียนเป็นข้อๆประกอบด้วย

หัวข้อและคำอธิบายพอสังเขป) 

กระบวนการจัดการเรียนรู้
เพื่อให้เกิดสมรรถนะ 

(รายละเอียดด้านท้ายตาราง)** 

สื่อและ/หรือแหล่ง
เรียนรู ้

วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

วิธีการสะท้อนผล
กลับให้ผู้เรียน(ตาม

หลักการประเมินผล 

สะท้อนผลและ 

การพัฒนา) 

สมรรถนะหลัก
ที่ 4 สามารถ
ออกแบบและ
จัดกิจกรรม
การเรียนรู้วิชา
ฟิสิกส์ในระดับ
มัธยมศึกษา 
 

สมรรถนะรองที่ 
4.3 มี
ความสามารถใน
การเลือกใช้และ
สร้างสื่อ 
นวัตกรรมการ
สอนทางฟิสิกส์ได้ 

สมรรถนะ4.5
สามารถจัด
กิจกรรมการ
เรียนรู้ที่เสริม
ศักยภาพของ
นักเรียน 

 

1.มีความรู้เกี่ยวกบั
แนวคิดทฤษฎกีารใช้
และการประเมินสื่อ
และนวัตกรรมการสอน
วิทยาศาสตร์ 
และนำความรู้มาใช้ใน
การออกแบบสื่อ 
นวัตกรรมการสอนโดย
สามารถเลือกใช้วัสดุ
อุปกรณ์เทคนิควิธีที่
เหมาะสมและบูรณา
การกับปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
 

1.นักศึกษาสามารถสร้างส่ือ
นวัตกรรมการสอน
วิทยาศาสตร์ประเภทต่างๆ ที่
มีประสิทธิภาพผ่านการ
ประเมินในเกณฑ์ระดับดี 
2.สามารถใช้เทคโนโลยีสืบค้น
ข้อมูลทางเกี่ยวนวัตกรรมและ
สื่อการสอนฟิสกิส์ และ
นำมาใช้ในการเรียนได้อยู่ใน
เกณฑ์ระดับดี 
3. มีผลงานวิจัยหรือโครงงาน
ที่นำมาใช้ในการจัดการเรียนรู้
ได้ในเกณฑ์ระดับดี 

1.อธิบายหลักการ
ทฤษฎีและการประเมิน
ประสิทธ ิ

ภาพของสื่อและ
นวัตกรรมการสอนได้  
ผ่านการประเมินไม่
น้อยกว่าร้อยละ 70 

2. ออกแบบและจัดทำ
สื่อนวัตกรรมการสอน
ฟิสิกส์ที่มีประสิทธภิาพ
ไม่น้อยกวา่ 80/80 

3.ผลการประเมินสื่อ
และนวัตกรรมจากผู้ใช้
อยู่ในเกณฑ์ระดับดี 

1.แนวคิดและทฤษฎกีาร
ใช้ส่ือการสอน
วิทยาศาสตร์ 
2.ประเภทของสื่อและ
นวัตกรรมการสอน 

3.การออกแบบการเลือก 
ใช้วัสดอุปกรณ์เทคนิควิธี
ในการสร้างสื่อการสอน
แบบต่างๆตามแนวเศรษ
กิจพอเพยีง 
4 การประเมิน
ประสิทธิภาพของสื่อและ
นวัตกรรมการสอน 

 

1.การสอนแบบ Inquiry  

Meth0d โดยให้นักศึกษา
ศึกษาและสืบค้นความรู้เรื่อง
ทฤษฎีการใข้สื่อ ประโยชน์
ของสื่อการประเมินสื่อมา
นำเสนอแลก 

เปลี่ยนเรียนรู้ 
2.การเรียนรู้แบบสร้างสรรค์
เป็นฐาน (Creativity –
ba9ed learning)ให้
นักศึกษาออกแบบสื่อ 
นวัตกรรมการสอนโดยใช้วัสดุุ
และเทคนิคที่เหมาะสม 

วัสด ุอุปกรณ์
เครื่องมือที่ใช้ใน
การสร้างสื่อ             
แบบประเมิน
ประสิทธิภาพของ
สื่อตัวอยา่งสื่อการ
สอนแบบต่างๆ 

ประเมินโดยใช้
แบบประเมิน
ภาคทฤษฎแีละ
ปฏิบัต ิ

ประเมินผลงาน
และโครงงาน
โครงงาน 

แจ้งผลการประเมิน
ให้ผู้เรียนเพื่อการ
ปรับปรุงและ
พัฒนาตนเอง อยา่ง
ต่อเนื่อง 
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สมรรถนะหลัก 
สมรรถนะรอง
และย่อย (ถา้มี) 

คำอธิบาย 

สมรรถนะรองหรือย่อย 

ตัวบ่งชี้ของสมรรถนะ
หลักและเกณฑ์การผ่าน 

ตัวบ่งชี้ของ 
สมรรถนะรองหรือย่อย

และเกณฑ์การผ่าน 

เนื้อหา 
(เขียนเป็นข้อๆประกอบด้วย

หัวข้อและคำอธิบายพอสังเขป) 

กระบวนการจัดการ
เรียนรู้เพื่อให้เกิด

สมรรถนะ 

(รายละเอียดด้านท้าย

ตาราง)** 

สื่อและ/หรือ
แหล่งเรียนรู้ 

วิธีการวัด
และ

ประเมินผล 

วิธีการสะท้อนผล
กลับให้ผู้เรียน 

 

สมรรถนะหลัก
ที่ 5สามารถใช้
เทคโนโลยีใน
การศึกษา
ค้นคว้าและ
นำมาใช้ในการ
จัดการเรียนรู้
ได้ 
สมรรถนะหลัก
ที่ 6สามารถ
วิจัยและ
ประยุกต์ใช้
นวัตกรรมมา
ใช้ในการ
จัดการเรียนรู้
ทางฟิสิกส์ 

สมรรถนะรองที่ 
5.1 มีทักษะใช้
เทคโนโลยีใน
การศึกษาในการ
สืบค้นข้อมูลและ
อ้างอิงทั้งไทยและ
อังกฤษ 

สมรรถนะรองที่ 
5.2 สามารถนำ
เทคโนโลยี
ทางการศึกษามา
ใช้ในการจัดการ
เรียนรู้วิชาฟิสิกส์
ได้ 
สมรรถนะรองที่ 
6.2 สามารถคิด
สร้างสรรค์
นวัตกรรมและ
โครงงานวิจัยทาง
ฟิสิกส์ได้ 

2.จัดทำสื่อ นวัตกรรมการสอน
วิทยาศาสตร์ประเมินสื่อและ
นวัตกรรมนำผลการประเมินมา
ปรับปรุงประสิทธิภาพของสื่อที่จัดทำ
ขึ้นและนำไปใช้ในการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ที่เสริมศักยภาพของ
นักเรียน 

3.สามารถใช้เทคโนโลยีสืบค้นข้อมูล
ทางฟิสิกส์ จากแหล่งข้อมูล
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษหรืออื่นๆ 
อ้างอิงสิ่งที่สืบค้นได้อย่างถูกต้องตาม
หลักวิชาการ 
4.นักศึกษาสามารถนำเทคโนโลยีมา
ใช้ในการจัดทำสื่อการสอนฟิสิกส์
และสามารถนำไปใช้ในการจัดการ
เรียนรู้ได้ 
5.นักศึกษาสามารถคิดสร้างสรรค์
นวัตกรรมและสื่อการสอนฟิสิกสโ์ดย
ทำในลักษณะของโครงงานหรือวิจยั
ได้ 

 

 

4.สามารถนำเสนอ
ข้อมูลทางฟิสิกส์ที่
สืบค้นมาทั้งภาษาไทย
และภาษาอังกฤษและ
อ้างอิงสิ่งที่สืบค้นได้
อย่างถูกตอ้งตามหลัก
วิชาการอยู่ในเกณฑ์
ระดับดี 
5.การประเมินสื่อการ
สอนอยู่ในเกณฑ์ระดับ
ดี 

6.มีผลงานสร้างสรรค์
นวัตกรรม  สื่อการ
สอนฟิสิกส์ที่ผ่านการ
ประเมินอยู่ในเกณฑ์
ระดับดี 
 

5การฝึกปฏบิัติงานช่าง
พื้นฐานสำหรับการสร้าง
สื่อการสอนฟิสกิส์ 

3. การเรียนรู้โดยใช้
โครงงานเป็นฐาน 
(Pr0ject – ba9ed 

learning)ให้นักศึกษา
ทำโครงงานเกี่ยวกับการ
จัดทำสื่อและนวัตกรรม
การสอนที่บูรณาการกับ 

ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 
4.ฝึกปฏิบัติการงานชา่ง
พื้นฐาน 

5.การเรียนรู้แบบใช้
ชุมชนเป็นฐาน 
(C0mmunity – 
ba9ed learning)นำสื่อ
นวัตกรรมที่สร้างขึ้นไป
ทดลองใช้ในชั้นเรียน
เพื่อหาประสิทธิและ
ปรับปรุงให้เหมาะสม
กับสาระการเรียนรู้ 
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สมรรถนะหลัก 
สมรรถนะรอง
และย่อย (ถา้มี) 

คำอธิบาย 

สมรรถนะรองหรือย่อย 

ตัวบ่งชี้ของสมรรถนะหลัก
และเกณฑ์การผ่าน 

ตัวบ่งชี้ของ 
สมรรถนะรองหรือย่อยและ

เกณฑ์การผ่าน 

เนื้อหา 
(เขียนเป็นข้อๆ

ประกอบด้วยหัวข้อ

และคำอธิบายพอ

สังเขป) 

กระบวนการจัดการ
เรียนรู้เพื่อให้เกิด

สมรรถนะ 

(รายละเอียดด้านท้าย

ตาราง)** 

สื่อและ/หรือแหล่ง
เรียนรู ้

วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

วิธีการสะท้อน
ผลกลับให้

ผู้เรียน 

 

สมรรถนะหลักที่ 
7 มีจิต
วิทยาศาสตร์ 
 

สมรรถนะรองที่ 
7.1 มีคุณลักษณะ
เป็นผู้ใฝ่รู้  มีเหตุ
เป็นผล  เพียร
พยายาม  ใจกว้าง  
ซ่ือสัตย์และ
รอบคอบ 

มีพฤติกรรมแสดงความ
สนใจใฝ่รู้  
ทางวิทยาศาสตร์   
มีความเป็นเหตุเป็นผล  
เพียรพยายาม ใจกว้างรับ
ฟังความคิดของผู้อื่น  
ซ่ือสัตย์และคิดรอบคอบ
ก่อนการตัดสินใจ 

มีพฤติกรรมแสดงถึงความ
เป็นผู้มีจิตวิทยาศาสตร์อยู่
ในเกณฑ์ระดับดี 

มีพฤติกรรมที่บ่งบอกถึง
ความสนใจใฝ่รู้ มีความเพยีร
พยายาม มีเหตุผลซ่ือสัตย์
และรอบคอบอยู่ในเกณฑ์
ระดับดี 
 

 มอบหมายงานให้งาน
แก่ผู้เรียน ในรูปแบบ
ต่าง ๆ ที่หลากหลาย 

การจัดกิจกรรมให้
ผู้เรียนหรือ
มอบหมายให้
ผู้เรียนร่วมจัด
กิจกรรม 

 

การสังเกต
พฤติกรรมตามแบบ
วัดพฤติกรรม 

หรือการสร้าง
สถานการณ์จำลอง
เพื่อทดสอบเจตคติ
ของผู้เรียน 
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วิชา วิทยาการสอนฟิสิกส์  (Physics  Teaching  Methodology) 
รหัส คำอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 
4013961 มีสามารถวิเคราะห์หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ออกแบบและจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ การจัดการเรียนรู้แบบสะเต็ม ศึกษา              

มีการบูรณาการด้านความรู้ เนื้อหาวิชา หลักสูตรศาสตร์การสอน และเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนรู้ ( TPACK)  มีทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ การวัดและประเมินผลการเรียนรู ้การจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้วิชาฟิสิกส์ ปฏิบัติการสอนในช้ันเรียน การวเิคราะห์และ
นำเสนอปัญหาการจัดการเรียนการสอนวิชาฟิสิกส์ในช้ันเรียน 

3(2-2-5) 

 

สมรรถนะหลัก 
สมรรถนะรอง
และย่อย (ถา้มี) 

คำอธิบาย 

สมรรถนะรองหรือย่อย 

ตัวบ่งชี้ของสมรรถนะ
หลักและเกณฑ์การ

ผ่าน 

ตัวบ่งชี้ของ 
สมรรถนะรองหรือย่อย

และเกณฑ์การผ่าน 

เนื้อหา 
(เขียนเป็นข้อๆประกอบด้วยหัวข้อและ

คำอธิบายพอสังเขป) 

กระบวนการจัดการเรียนรู้
เพื่อให้เกิดสมรรถนะ 

(รายละเอียดด้านท้ายตาราง)** 

สื่อและ/หรือ
แหล่งเรียนรู้ 

วิธีการวัด
และ

ประเมินผล 

วิธีการสะท้อน
ผลกลับให้

ผู้เรียน 

 

สมรรถนะหลัก
ที่ 4สามารถ
ออกแบบและ
จัดกิจกรรม
การเรียนรู้วิชา
ฟิสิกส์ในระดับ
มัธยมศึกษา 
 

 

 

 

 

 

 

 

สมรรถนะรองที่ 
4.1  รู้และเข้าใจ
หลักสูตรและ
รูปแบบการ
จัดการเรียนรู้วิชา
ฟิสิกส์ระดับ
มัธยมศึกษา 
สมรรถนะรองที่ 
4.2 สามารถ
วิเคราะห์หลักสูตร
ในระดับ
มัธยมศึกษาและ
ออกแบบกิจกรรม
การเรียนรู้ได้อย่าง
หลากหลาย 

1.นักศึกษามีความรู้และความ
เข้าใจวิธีสอน กระบวนการ
จัดการเรียนรู้วิชาฟิสิกส์สำหรับ
หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์สาระฟิสิกส์ใน
ระดับมัธยมศึกษา 
2.สามารถวิเคราะห์หลกัสูตร
กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์  สาระฟิสิกส์  นำ
มาตรฐานการเรียนรู้  ตวัชี้วัด/
ผลการเรียนรู้และสาระสำคัญไป
ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ที่
หลากหลายเหมาะสมกับสาระ
การเรียนรู้และระดับของผู้เรียน
โดยมีครูเป็นโค้ช 

1.จัดทำแผนการ
จัดการเรียนรู้และ
นำไปใช้ในการสอน
ฟิสิกส์ในระดับ
มัธยมศึกษาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพโดยวัด
จากผลการเรียนรู้ของ
นักเรียนทั้งด้านความ 
รูท้ักษะและ
คุณลักษณะ 

 

 

 

 

 

1.นักศึกษาสามารถอธิบา
ยาสาระสำคัญของ
หลักสูตรและบอกวธิีสอน
และกระบวนการจัดการ
เรียนรู้ที่เหมาะสมกับสาระ
เหล่านั้นได ้

2.สามารถจัดทำคำอธิบาย
รายวิชา  โครงสร้างหน่วย
การเรียนรู้  และแผนการ
จัดการเรียนรู้แบบactive 
learningที่ผ่านการ
ประเมินทั้งภาคทฤษฎีและ
ปฏิบัติไม่ต่ำกว่าร้อย 80 

1.วิเคราะห์หลักสูตรสพฐ.กลุ่ม
สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ปรับปรุงพ.ศ.2560 มาตรฐาน
การเรียนรู้ตัวชี้วัด  ผลการเรียนรู่
ทั้งรายวิชาแกนและรายวิชา
เพิ่มเติม 

2.การจัดทำคำอธิบายรายวิชา
และโครงสร้างหน่วยการเรียนรู ้
3.การจัดการเรียนรู้แบบ Active 

Learning.ได้แก่การจัดการเรียนรู้
แบบPBL.(Cooperative 

learning. Inquiry ba9ed. 

Laboratory.Method  CIPPA  

สะเต็มศึกษาเป็นต้น 

 

1.จัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก
จาก 13 กระบวนการ โดย
เลือกกระบวนการที่
เหมาะสมในแต่ละ
กิจกรรมเพื่อเป็นตัวอย่าง
ให้แก่นักศึกษาที่จะ
นำไปใช้ปฏิบัติการสอน
จริง 
2.ฝึกปฏิบัติการวิเคราะห์
หลักสูตรการจัดทำ
คำอธิบายรายวิชาการ
จัดทำโครงสร้างหน่วยการ
สอนโดยการยกตวัอย่าง
การสืบค้นจากแหล่งการ
เรียนรู้ต่างๆ 

หลักสูตร 
สพฐ. 2560 

สื่อมัลติมีเดีย
เกี่ยวกบัการ
จัดการเรียนรู้
ฟิสิกส์ 
อุปกรณ์และ
ชุดการทดลอง
ฟิสิกส์ 

ประเมินโดย
ใช้แบบ
ประเมิน
ภาคทฤษฎี
และปฏิบัต ิ

แจ้งผลการ
ประเมินให้
ผู้เรียนเพื่อการ
ปรับปรุงและ
พัฒนาตนเอง 
อย่างต่อเนื่อง 
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สมรรถนะ
หลัก 

สมรรถนะรองและย่อย (ถ้ามี) 
คำอธิบาย 

สมรรถนะรองหรือย่อย 

ตัวบ่งชี้ของ
สมรรถนะหลัก
และเกณฑ์การ

ผ่าน 

ตัวบ่งชี้ของ 
สมรรถนะรองหรือย่อยและเกณฑ์

การผ่าน 

เนื้อหา 
(เขียนเป็นข้อๆ

ประกอบด้วยหัวข้อและ

คำอธิบายพอสังเขป) 

กระบวนการจัดการเรียนรู้เพื่อให้เกิด
สมรรถนะ 

(รายละเอียดด้านท้ายตาราง)** 

สื่อ

และ/

หรือ

แหล่ง

เรียนรู ้

วิธีการวัด

และ

ประเมินผล 

วิธีการสะท้อน

ผลกลบัให้

ผู้เรียน(ตาม

หลักการ

ประเมินผล 

สะท้อนผลและ 

การพัฒนา) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สมรรถนะรองที่ 4.3 มี
ความสามารถในการเลือกใช้
และสร้างสื่อ  นวัตกรรมการ
สอนทางฟิสิกส์ได้ 

สมรรถนะรองที่ 4.4 สามารถ
ออกแบบและสร้างเครื่องมือ
วัดและประเมินผลตามสภาพ
จริง 
สมรรถนะรองที่ 4.5 

สามารถจัดกจิกรรมการเรียนรู้
ที่เสริมศักยภาพผู้เรียนได ้

สมรรถนะรองที่ 4.6 

มีทักษะในการสื่อสารทาง
วิทยาศาสตร์ 
สมรรถนะรองที่ 4.6 มีทักษะ
ในการสื่อสารทางวิทยาศาสตร์ 
สมรรถนะรองที่ 4.7 สามารถ
ใช้ภาษาอังกฤษในการสอน
ฟิสิกส์ได้ 

3.สามารถเลือกใช้ส่ือ  นวัตกรรมการ
สอนฟิสิกส์ รวมทั้งชุดการทดลองได้
เหมาะสมกับเนื้อหาสาระทีจ่ะสอน  
และสามารถนำความรู้ทางเทคโนโลยีมา
สร้างสื่อการสอนเองได้ 
4.สามารถออกแบบการวัดผลที่
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การเรียนรู้
และสร้างเครื่องมือประเมินผลที่
สามารถนำผลการประเมินมาใช้ในการ
พัฒนานักเรียนได้ 
5.สามารถจัดกิจกรรมทั้งในและนอกชั้น
เรียนเพื่อพัฒนาศักยภาพของนักเรียน  
โดยึดว่าเด็กทกุคนมีศักยภาพทีจ่ะ
สามารถพัฒนาได้ 

6.สามารถฟัง  พูด  อา่น เขียน 
ภาษาไทยได้อย่างถูกตอ้งและนำไปใช้ใน
การสื่อสารและถ่ายโอนความรู้ให้
นักเรียนได้ 
7.สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสอน
ฟิสิกส์ได้ 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.ใช้และสร้างสื่อ  นวัตกรรมการ
สอนได้เหมาะสม กับสาระการ
เรียนรู้และระดับของผู้เรียน  ผา่น
การประเมินในระดับร้อยละ 80 

 4.มีแบบประเมินการจัดการเรียนรู้
แบบรูบริค  ถกูต้องตามหลักการวัด
และประเมินผล  ผ่านการประเมิน
ในระดับร้อยละ 80 

5.มีชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่สามารถ
นำไปใช้ในการพัฒนาศักยภาพ
นักเรียนผ่านการประเมินทั้งด้าน
ทฤษฎีและปฏิบัติในระดับร้อยละ 
80 

6.ใช้ภาษาไทยเขียนแผนการจัดการ
เรียนรู้ ใบความรู้  ใบกิจกรรมและ
เอกสารประกอบการสอน ได้ถูกต้อง
สละสลวย  สามารถถ่ายโยงความรู้
ให้นักเรียนได้เข้าใจเร่ืองที่สอนได้ใน
เกณฑ์ระดับดี 
7.เขียนแผนการสอนและสอนเป็น
ภาษาอังกฤษได้ถูกต้องในเกณฑ์
ระดับดี 

4.การบูรณาการ
ความรู้หลักสูตร
ศาสตร์การสอนและ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
(TPACK)ในการ
ออกแบบกิจกรรรม
การสอน 

5.ทักษะ
กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์  การ
สอนโดยครูเป็นโค้ช
จิตตปัญญาศึกษา 
6.การวัดผลและ
ประเมินผลการ
จัดการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ 
7.เทคนิคการจัดการ
เรียนรู้ในชั้นเรียน 

3.แสดงตัวอย่างและให้นักศึกษาสืบค้น
กระบวนการจัดการเรียนรู้และวธิีสอนแบบ
ต่างๆ 

4.ให้นักศึกษาออกแบบกิจกรรมการจัดการ
เรียนรู้  ออกแบบเครื่องมือวัดและ
ประเมินผลตามสภาพจริงที่สอดคล้องกบั
วัตถุประสงค์การเรียนรู้  รวมทั้งการจัด
ปฏิบัติการฟิสิกส์ตามสาระการเรียนรู้ของ
นักเรียน 

5.ให้นักศึกษาจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้
โดยศึกษาจากตวัอย่างต่างๆ เช่นจาก 
สสวท.นำแผนมาทดลองใช้และปรับปรุง 
6.นำแผนที่ปรับปรุงแล้วมาใช้สอนในขั้น
เรียนวิเคราะห์และนำเสนอปัญหาการ
จัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน 

7.เตรียมความพร้อมในการทดลองสอนใน
ชั้นปีที่ 3 และออกฝกึสอน1ภาคเรียนในชั้น
ปีที่ 4 โดยการให้สอนในชั้นเรียนและให้
นักศึกษาประเมินตนเอง  เพือ่นและ
อาจารย์ประเมินนำผลการประเมินมารว่ม
วิเคราะห์ปัญหา  ปรับปรุงแก้ไขและพัฒนา
ตนเอง 
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สมรรถนะหลัก 
สมรรถนะรอง
และย่อย (ถา้มี) 

คำอธิบาย 

สมรรถนะรองหรือย่อย 

ตัวบ่งชี้ของสมรรถนะหลัก
และเกณฑ์การผ่าน 

ตัวบ่งชี้ของ 
สมรรถนะรองหรือย่อยและ

เกณฑ์การผ่าน 

เนื้อหา 
(เขียนเป็นข้อๆ

ประกอบด้วยหัวข้อ

และคำอธิบายพอ

สังเขป) 

กระบวนการจัดการ
เรียนรู้เพื่อให้เกิด

สมรรถนะ 

(รายละเอียดด้านท้าย

ตาราง)** 

สื่อและ/หรือแหล่ง
เรียนรู ้

วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

วิธีการสะท้อนผล
กลับให้ผู้เรียน(ตาม

หลักการประเมินผล 

สะท้อนผลและ 

การพัฒนา) 

สมรรถนะหลักที่ 
5 สามารถใช้
เทคโนโลยีใน
การศึกษาค้นควา้
และนำมาใช้ใน
การจัดการ
เรียนรู้ได้ 

สมรรถนะรองที่ 
5.1 มีทักษะใช้
เทคโนโลยีในการ
สืบค้นข้อมูลและ
อ้างอิงทั้งไทยและ
อังกฤษ 

 

นักศึกษาสามารถนำความรู้
วิชาฟิสิกสบ์ูรณาการกบั
ความรู้ในวิชาชีพครูและนำ
เทคโนโลยีสารสนเทศมา
ออกแบบกิจกรรมการ
เรียนรู้ได้ 

ใช้เทคโนโลยีในการศึกษา
ค้นคว้ามาใช้ในการ
พัฒนาการจัดการเรียนรู้
ได้ในเกณฑ์ระดับดี 

จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้
ที่ใช้กระบวนการTPACKโดย
ผ่านการประเมินภาคทฤษฎี
และปฏิบัต ิได้ไม่น้อยกวา่
ร้อยละ 80 

 ให้นักเรียนออกแบบ
แผนการจัดการเรียนรู้
วิชาฟิสิกส์ที่ใช้สื่อ
สารสนเทศและวิธีสอน
แบบต่าง ๆ ที่เหมาะกับ
สาระการเรียนรู้  และ
ให้ทดลองสอนในชั้น
เรียนหรือนักเรียนใน
โรงเรียนเครือข่าย 

ตัวอยา่งการ
จัดการเรียนรู ้

1.ประเมินจากการ
ถาม-ตอบ อภิปราย
ร่วมกันในห้องเรียน 

2.รายงานบท
ปฏิบัติการ 
3.เพื่อนในชั้นมีส่วน
ร่วมในการประเมิน 

ผู้สอนและเพื่อน
ร่วมชั้นเรียนแจ้ง
ผลการประเมินให้
ผู้เรียนเพื่อการ
ปรับปรุงและ
พัฒนาตนเอง 
อย่างต่อเนื่อง 

สมรรถนะหลักที่ 
6ส ามารถวจิัย
และประยกุต์ใช้
นวัตกรรมมาใช้
ในการจัดการ
เรียนรู้ทางฟิสิกส์ 
 

สมรรถนะรองที่ 
6.3 สามารถ
ประยุกต์ใช้
งานวิจัยและ
ผลงานวิจัยที่
หลากหลายมา
ออกแบบการ
จัดการเรียนรู ้
 

นักศึกษาสามารถนำความรู้
ไปใช้ทดลองสอนใน
สถานศึกษาและใช้ฝึก
ปฏิบัติการสอนในชั้นปีที่4
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

นำผลงานวิจัยของผู้อื่นมา
ปรับใช้ในการพัฒนาการ
จัดการเรียนรู้และสามารถ
ทำวิจยัเพื่อพัฒนาการ
เรียนรู้ได้ในเกณฑ์ระดับดี 

นักศึกษาสามารถนำความรู้
ไปใช้ทดลองสอนใน
สถานศึกษาได้โดยมีผลการ
ประเมินจากครูพี่เล้ียงและ
อาจารย์อยู่ในเกณฑ์ระดับด ี

 ให้นักศึกษาค้นคว้า
งานวิจัยที่เกีย่วข้องกับ
การจัดการเรียนรู้ฟิสิกส์ 
และฝึกทำการวจิัยเพื่อ
พัฒนาการเรียนรู้ของ
นักเรียนโดยใช้โรงเรียน
เป็นฐาน 

 

 

ประเมินโดย
นักศึกษาประเมิน
ตนเอง  เพื่อนและ
อาจารย์ประเมิน
จากการจัดทำ
แผนการจัดการ
เรียนรุ้และการ
ทดลองสอนตาม
แผนในชั้นเรียน 

ผู้สอนและเพื่อน
ร่วมชั้นเรียนแจ้ง
ผลการประเมินให้
ผู้เรียนเพื่อการ
ปรับปรุงและ
พัฒนาตนเอง 
อย่างต่อเนื่อง 
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สมรรถนะหลัก 
สมรรถนะรอง
และย่อย (ถา้มี) 

คำอธิบาย 

สมรรถนะรองหรือย่อย 

ตัวบ่งชี้ของสมรรถนะหลัก
และเกณฑ์การผ่าน 

ตัวบ่งชี้ของ 
สมรรถนะรองหรือย่อยและ

เกณฑ์การผ่าน 

เนื้อหา 
(เขียนเป็นข้อๆ

ประกอบด้วยหัวข้อ

และคำอธิบายพอ

สังเขป) 

กระบวนการจัดการ
เรียนรู้เพื่อให้เกิด

สมรรถนะ 

(รายละเอียดด้านท้าย

ตาราง)** 

สื่อและ/หรือแหล่ง
เรียนรู ้

วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

วิธีการสะท้อนผล
กลับให้ผู้เรียน(ตาม

หลักการประเมินผล 

สะท้อนผลและ 

การพัฒนา) 

สมรรถนะหลักที่ 
7 มีจิต
วิทยาศาสตร์ 
 

สมรรถนะรองที่ 
7.1 มีคุณลักษณะ
เป็นผู้ใฝ่รู้  มีเหตุ
เป็นผล  เพียร
พยายาม  ใจกว้าง  
ซ่ือสัตย์และ
รอบคอบ 

สมรรถนะรองที่ 
7.2 มีความคิด  
การกระทำและ
การตัดสินใจใน
การแสวงหา
ความรู้โดยใช้
กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ 

1.มีพฤติกรรมแสดงความ
สนใจใฝ่รู้  
ทางวิทยาศาสตร์   
มีความเป็นเหตุเป็นผล  
เพียรพยายาม ใจกว้างรับ
ฟังความคิดของผู้อื่น  
ซ่ือสัตย์และคิดรอบคอบ
ก่อนการตัดสินใจ 

2.นักศึกษามีทักษะ
กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์และใช้
กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ในการเสาะ
แสวงหาความรู้และ
แก้ปัญหาต่าง ๆ 

มีพฤติกรรมแสดงถึงความ
เป็นผู้มีจิตวิทยาศาสตร์อยู่
ในเกณฑ์ระดับดี 

1.มีพฤติกรรมที่บ่งบอกถึง
ความสนใจใฝ่รู้ มีความเพยีร
พยายาม มีเหตุผลซ่ือสัตย์
และรอบคอบอยู่ในเกณฑ์
ระดับดี 
2.นักศึกษาสามารถ
แก้ปัญหาต่าง ๆ รวมทั้งการ
ปฏิบัติงานโดยใช้ทกัษะ
กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ได้ในเกณฑ์
ระดับดี 

 มอบหมายงานให้งาน
แก่ผู้เรียน ในรูปแบบ
ต่าง ๆ ที่หลากหลาย 

การจัดกิจกรรมให้
ผู้เรียนหรือ
มอบหมายให้
ผู้เรียนร่วมจัด
กิจกรรม 

 

การสังเกต
พฤติกรรมตามแบบ
วัดพฤติกรรม 

หรือการสร้าง
สถานการณ์จำลอง
เพื่อทดสอบเจตคติ
ของผู้เรียน 
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วิชา ของเล่นศาสตร์ (Toy Science) 
รหัส คำอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 
4014962 มีความรู้ความเข้าใจ  และสามารถ วิเคราะห์ความรู้ฟิสิกส์จากของเล่น ทดลองและอธิบายความรู้ทางฟิสิกส์จากของเล่น ผลิตของเล่นทางฟสิิกส์ จาก

วัสดุชนิดต่าง ๆ โดยเน้นวัสดุในท้องถิ่น นำเสนอผลิตภัณฑ์เพื่อใช้ในการจัดการเรียนรู้ โดยใช้กระบวนการสืบค้นและปฏิบัติการตามความเห มาะสม เพื่อ
นำไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ได้ 

3(2-2-5) 

 

สมรรถนะหลัก 
สมรรถนะรอง
และย่อย (ถา้มี) 

คำอธิบาย 

สมรรถนะรองหรือย่อย 

ตัวบ่งชี้ของ
สมรรถนะหลัก
และเกณฑ์การ

ผ่าน 

ตัวบ่งชี้ของ 
สมรรถนะรองหรือย่อย

และเกณฑ์การผ่าน 

เนื้อหา 
(เขียนเป็นข้อๆประกอบด้วย

หัวข้อและคำอธิบายพอ

สังเขป) 

กระบวนการจัดการเรียนรู้เพื่อให้เกิด
สมรรถนะ 

(รายละเอียดด้านท้ายตาราง)** 

สื่อและ/หรือแหล่ง
เรียนรู ้

วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

วิธีการสะท้อน
ผลกลับให้

ผู้เรียน 

 

สมรรถนะหลัก
ที่ 2มีความรู้
และความ
เข้าใจใน
เนื้อหาวิชา
ฟิสิกส์ 
สมรรถนะหลัก
ที่ 3 มีทักษะ
ปฏิบัติการ
ฟิสิกส์ 
สมรรถนะหลัก
ที่ 4 สามารถ
ออกแบบและ
จัดกิจกรรม
การเรียนรู้วิชา
ฟิสิกส์ในระดับ
มัธยมศึกษา 

สมรรถนะรองที่ 
2.6 รู้  เข้าใจและ
สามารถนำความรู้
ทางฟิสิกส์ไป
บูรณาการและ
ประยุกต์ใช้ได้ 
สมรรถนะรองที่ 
3.1 มีทักษะ
ปฏิบัติการใน
ห้องปฏิบัติการ 
สมรรถนะรองที่ 
4.4 สามารถ
ออกแบบและ
สร้างเครื่องมือวัด
และประเมินผล
ตามสภาพจริง 

1.สามารถวิเคราะห์และ
อธิบายองค์ความรู้ทาง
ฟิสิกส์จากของที่มีอยู่ใน
ของเล่นได้ 
2.สามารถจัดอุปกรณ์
การทดลอง ทำการ
ทดลองเพื่อสรุป
เปรียบเทียบผลการ
ทดลองกับทฤษฎีได ้

3.สามารถออกแบบและ
สร้างสิ่งของเครื่องใช้ที่
เกี่ยวขอ้งใน
ชีวิตประจำวันได้ 
 

สามารถสร้าง
ของเล่นที่ใช้
บูรณาการ
ความรู้ทาง
วิทยาศาสตร์
และนำไปใช้
เป็นสื่อการสอน
ฟิสิกส์ได้ใน
เกณฑ์ระดับดี 
 

จัดทำเอกสารอธิบาย
หลักการทางฟิสิกส์ที่ใช้
ในการจัดทำของเล่น
และผ่านการประเมิน
ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 70 

นักศึกษาสามรถนำ
ความรู้ทาง
วิทยาศาสตร์ไปใช้สร้าง
สื่อการสอนฟิสกิส์โดย
ใช้วัสดุในท้องวัสดุ
เหลือใช้ ตามแนว
เศรษฐกิจพอเพียง 
ของเล่นที่ใช้เป็นสื่อการ
สอนฟิสิกส์ได้อย่าง
เหมาะสมและอยู่ใน
เกณฑ์ระดับดี 

1.หลักการทางฟิสิกส์
ด้านต่างๆ ที่ใช้ในของ
เล่น เช่นของเล่นที่ใช่
พลังงานเสียงพลังงานกล 
พลังงานไฟฟ้าเป็นต้น 

2.การสร้างของเล่นโดย
ใช้วัสดุอย่างประหยัด 

3.การประเมินสื่อการ
สอนจากของเล่น 

1.จัดการเรียนรู้แบบ  Inquiry  Meth0d  

โดยให้นักศึกษาสืบค้นและวิเคราะห์
หลักการทางฟิสิกส์ทื่ใช้ในของเล่นจัดทำ
รายงานและนำเสนอเพื่อแลกเปลีย่น
เรียนรู ้
2. จัดการเรียนรุ้แบบ  C0mmunity  

ba9ed  learning.ให้นักศึกษารวมของ
เล่นพื้นบ้านที่ใช้หลักการทางวิทยาศาสตร์
เพื่อศึกษาหลกัการและการนำมาใช้เป็นสื่อ
การสอน- 
3.จัดการเรียนรุ้แบบ  Pr0jectba9ed   

learning โดยมอบหมายงานให้ผู้เรียน
จัดทำโครงงานเกี่ยวกบัของเล่นที่สามารถ
นำมาใช้เป็นสื่อการสอนได้นำไปทดลองใช้
ในชั้นเรียนประเมินผลและปรับปรุงให้
สามารถนำไปให้โรงเรียนที่ต้อง 

สื่อการสอน 
เอกสาร ตำราและ
เครื่องมือวัดและ
วิเคราะห์ทาง
ฟิสิกส์ 
แหล่งเรียนรู้
ท้องถิ่นภูมิปัญญา
ท้องถิ่นของเล่น
ต่างๆที่ใช้หลักการ
ทางวิทยาศาสตร์
วัสดุสำหรับการ
จัดทำโครงงาน 

 

ประเมินโดยใช้
แบบประเมิน
ภาคทฤษฎแีละ
ปฏิบัต ิ

1แจ้งผลการ
ประเมินให้
ผู้เรียนเพื่อการ
ปรับปรุงและ
พัฒนาตนเอง 
อย่างต่อเนื่อง 
2 การนำเสนอ
และอภิปราย
เพ่อ
แลกเปลี่ยน
เรียนรู ้
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สมรรถนะหลัก 
สมรรถนะรอง
และย่อย (ถา้มี) 

คำอธิบาย 

สมรรถนะรองหรือย่อย 

ตัวบ่งชี้ของสมรรถนะหลัก
และเกณฑ์การผ่าน 

ตัวบ่งชี้ของ 
สมรรถนะรองหรือย่อยและ

เกณฑ์การผ่าน 

เนื้อหา 
(เขียนเป็นข้อๆ

ประกอบด้วยหัวข้อ

และคำอธิบายพอ

สังเขป) 

กระบวนการจัดการ
เรียนรู้เพื่อให้เกิด

สมรรถนะ 

(รายละเอียดด้านท้าย

ตาราง)** 

สื่อและ/หรือแหล่ง
เรียนรู ้

วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

วิธีการ
สะท้อนผล

กลับให้ผู้เรียน 

 

สมรรถนะหลักที่ 
5 สามารถใช้
เทคโนโลยีใน
การศึกษาค้นควา้
และนำมาใช้ใน
การจัดการ
เรียนรู้ได้ 

สมรรถนะรองที่ 
5.1 มีทักษะใช้
เทคโนโลยีในการ
สืบค้นข้อมูลและ
อ้างอิงทั้งไทยและ
อังกฤษ 

 

สามารถใช้เทคโนโลยีสืบค้น
ข้อมูลทางฟิสิกส์ เกีย่วกับ
ของเล่นจากแหล่งข้อมูล
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
หรืออื่นๆ อา้งอิงสิ่งที่สืบค้น
ได้อย่างถูกต้องตามหลกั
วิชาการ 

สามารถใช้เทคโนโลยี
สืบค้นข้อมูลทางฟิสิกส์
เกี่ยวกบัของเล่น และ
นำมาใช้ในการเรียนได้
เกณฑ์ระดับดี 

สามารถนำเสนอข้อมูลทาง
ฟิสิกส์เกี่ยวกับของเล่นที่
สืบค้นมาทั้งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษและอ้างอิงสิ่งที่
สืบค้นได้อย่างถูกต้องตาม
หลักวิชาการอยู่ในเกณฑ์
ระดับดี 

 มอบหมายงานให้ผู้เรียน
สืบค้นเนื้อที่เกี่ยวกับ
ของเล่นและการ
ประยุกต์ใช้ นำเสนอ
ด้วยการทำรายงานและ
นำเสนอด้วยวาจา 

ใบกิจกรรม  
สื่ออิเล็กทรอนิกส ์

1.  ประเมินจากการ
ถาม-ตอบ อภิปราย
ร่วมกันในห้องเรียน 

2.  ประเมินจาก
ผลงานที่นำเสนอ 

3.  ให้นักศึกษา
ประเมินตนเองและ
เพื่อนประเมิน 

 

สมรรถนะหลักที่ 
7 มีจิต
วิทยาศาสตร์ 
 

สมรรถนะรองที่ 
7.1 มีคุณลักษณะ
เป็นผู้ใฝ่รู้  มีเหตุ
เป็นผล  เพียร
พยายาม  ใจกว้าง  
ซ่ือสัตย์และ
รอบคอบ 

มีพฤติกรรมแสดงความ
สนใจใฝ่รู้ทางวิทยาศาสตร์ 
มีความเป็นเหตุเป็นผล  
เพียรพยายาม ใจกว้างรับ
ฟังความคิดของผู้อื่น  
ซ่ือสัตย์และคิดรอบคอบ
ก่อนการตัดสินใจ 

มีพฤติกรรมแสดงถึงความ
เป็นผู้มีจิตวิทยาศาสตร์อยู่
ในเกณฑ์ระดับดี 

มีพฤติกรรมที่บ่งบอกถึง
ความสนใจใฝ่รู้ มีความเพยีร
พยายาม มีเหตุผลซ่ือสัตย์
และรอบคอบอยู่ในเกณฑ์
ระดับดี 
 

 มอบหมายงานให้งาน
แก่ผู้เรียน ในรูปแบบ
ต่าง ๆ ที่หลากหลาย 

การจัดกิจกรรมให้
ผู้เรียนหรือ
มอบหมายให้
ผู้เรียนร่วมจัด
กิจกรรม 

 

การสังเกต
พฤติกรรมตามแบบ
วัดพฤติกรรมหรือ
การสร้าง
สถานการณ์จำลอง
เพื่อทดสอบเจตคติ
ของผู้เรียน 
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วิชา เทคโนโลยีพลังงาน  (Energy Technology) 
รหัส คำอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 
4012970
  

มีความรู้และความเข้าใจ  สามารถอธิบาย วิเคราะห์และจัดทำผลงานที่บูรณาการกับเนื้อหาเรื่องสถานภาพของพลังงานในปัจจุบันและอนาคต 
แหล่งกำเนิดพลังงาน พลังงานทดแทน เทคโนโลยีทางด้านพลังงานและการใช้ประโยชน์ แนวทางและนโยบายในการประหยัดพลังงานเชิงเศรษฐศาสตร์ เพื่อ
การตัดสินใจในการใช้พลังงาน โดยใช้กระบวนการสืบค้นและปฏิบัติการตามความเหมาะสม เพื่อนำไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ได้ 

3(2-2-5) 

 

สมรรถนะหลัก 
สมรรถนะรอง
และย่อย (ถา้มี) 

คำอธิบาย 

สมรรถนะรองหรือย่อย 

ตัวบ่งชี้ของสมรรถนะ
หลักและเกณฑ์การผ่าน 

ตัวบ่งชี้ของ 
สมรรถนะรองหรือย่อย

และเกณฑ์การผ่าน 

เนื้อหา 
(เขียนเป็นข้อๆประกอบด้วย

หัวข้อและคำอธิบายพอสังเขป) 

กระบวนการจัดการ
เรียนรู้เพื่อให้เกิด

สมรรถนะ 

(รายละเอียดด้านท้าย

ตาราง)** 

สื่อและ/หรือ
แหล่งเรียนรู้ 

วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

วิธีการสะท้อนผลกลับให้
ผู้เรียน(ตามหลักการ

ประเมินผล สะท้อนผลและ 

การพัฒนา) 

สมรรถนะหลัก
ที่ 2  มีความรู้
และความ
เข้าใจใน
เนื้อหาวิชา
ฟิสิกส์ 
สมรรถนะหลัก
ที่ 3 มีทักษะ
ปฏิบัติการ
ฟิสิกส์ 
 

 

 

สมรรถนะรองที่ 
2.3 มีความรู้และ
ความเข้าใจด้าน
คลื่นและพลังงาน 

สมรรถนะรองที่ 
3.1 มีทักษะ
ปฏิบัติการใน
ห้องปฏิบัติการ 
 

1.อธิบายลกัษณะ
โดยทั่วไปของแหล่ง
พลังงาน และ
เทคโนโลยีพลังงาน
ทดแทนชนิดต่าง ๆ 

2.สามารถจัดอุปกรณ์
การทดลอง ทำการ
ทดลองเพื่อสรุป
เปรียบเทียบผลการ
ทดลองกับทฤษฎีได ้

3.สามารถออกแบบ
และสร้างสิ่งของ
เครื่องใช้ที่เกี่ยวข้องใน
ชีวิตประจำวันได้ 

 

สามารถอธบิายทฤษฎี
ฟิสิกส์ขั้นสูงทางด้าน
เทคโนโลยีพลังงานได้ใน
เกณฑ์ระดับดี  
 

สามารถอธบิายทฤษฎี
ฟิสิกส์ขั้นสูงทางด้าน
เทคโนโลยีที่ประยกุต์ใช้ใน
ชีวิตประจำวัน                        
โดยผ่านการประเมิน
ภาคทฤษฎแีละปฏิบัติ ได้
ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 70 

1.สถานภาพของพลังงาน
ในปัจจุบันและอนาคต  
2.แหล่งกำเนิดพลังงาน 

3.พลังงานทดแทน  
4.เทคโนโลยีทางด้าน
พลังงานและการใช้
ประโยชน์  
5.แนวทางและนโยบายใน
การประหยัดพลังงานเชิง
เศรษฐศาสตร์ เพื่อการ
ตัดสินใจในการใช้พลังงาน 

1.จัดการเรียนรู้โดยการ
ปฏิบัติการทาง
เทคโนโลยีพลังงาน 

2.จัดการเรียนรู้แบบ 
Pr0blem ba9ed  

3. Active Learning 

สื่อการสอนและ
เครื่องมือ
ปฏิบัติการทาง
เทคโนโลยี
พลังงาน 

ประเมินโดยใช้
แบบประเมิน
ภาคทฤษฎแีละ
ปฏิบัต ิ

แจ้งผลการประเมินให้
ผู้เรียนเพื่อการปรับปรุง
และพัฒนาตนเอง อย่าง
ต่อเนื่อง 
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สมรรถนะหลัก 
สมรรถนะรอง
และย่อย (ถา้มี) 

คำอธิบาย 

สมรรถนะรองหรือย่อย 

ตัวบ่งชี้ของสมรรถนะหลัก
และเกณฑ์การผ่าน 

ตัวบ่งชี้ของ 
สมรรถนะรองหรือย่อยและ

เกณฑ์การผ่าน 

เนื้อหา 
(เขียนเป็นข้อๆ

ประกอบด้วยหัวข้อ

และคำอธิบายพอ

สังเขป) 

กระบวนการจัดการ
เรียนรู้เพื่อให้เกิด

สมรรถนะ 

(รายละเอียดด้านท้าย

ตาราง)** 

สื่อและ/หรือแหล่ง
เรียนรู ้

วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

วิธีการสะท้อนผล
กลับให้ผู้เรียน(ตาม

หลักการประเมินผล 

สะท้อนผลและ 

การพัฒนา) 

สมรรถนะหลักที่ 
5 สามารถใช้
เทคโนโลยีใน
การศึกษาค้นควา้
และนำมาใช้ใน
การจัดการ
เรียนรู้ได้ 

สมรรถนะรองที่ 
5.1 มีทักษะใช้
เทคโนโลยีในการ
สืบค้นข้อมูลและ
อ้างอิงทั้งไทยและ
อังกฤษ 

 

สามารถใช้เทคโนโลยีสืบค้น
ข้อมูลทางเทคโนโลยี
พลังงาน จากแหล่งข้อมูล
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
หรืออื่นๆ อา้งอิงสิ่งที่สืบค้น
ได้อย่างถูกต้องตามหลกั
วิชาการ 

สามารถใช้เทคโนโลยี
สืบค้นข้อมูลทาง
เทคโนโลยีพลังงาน และ
นำมาใช้ในการเรียนได้อยู่
ในระดับดี 

สามารถนำเสนอข้อมูลทาง
เทคโนโลยีพังงานที่สืบค้นมา
ทั้งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษและอ้างอิงสิ่งที่
สืบค้นได้อย่างถูกต้องตาม
หลักวิชาการอยู่ในเกณฑ์
ระดับดี 

 มอบหมายงานให้ผู้เรียน
สืบค้นเนื้อที่เกี่ยวกับ
เทคโนโลยีพลังงานและ
การประยกุต์ใช้ 
นำเสนอด้วยการทำ
รายงานและนำเสนอ
ด้วยวาจา 

ใบกิจกรรม  
สื่ออิเล็กทรอนิกส ์

1.ประเมินจากการ
ถาม-ตอบ อภิปราย
ร่วมกันในห้องเรียน 

2.ประเมินจาก
ผลงานที่นำเสนอ 

3.ให้นักศึกษา
ประเมินตนเองและ
เพื่อนประเมิน 

 

สมรรถนะหลักที่ 
7 มีจิต
วิทยาศาสตร์ 
 

สมรรถนะรองที่ 
7.1 มีคุณลักษณะ
เป็นผู้ใฝ่รู้  มีเหตุ
เป็นผล  เพียร
พยายาม  ใจกว้าง  
ซ่ือสัตย์และ
รอบคอบ 

มีพฤติกรรมแสดงความ
สนใจใฝ่รู้  
ทางวิทยาศาสตร์   
มีความเป็นเหตุเป็นผล  
เพียรพยายาม ใจกว้างรับ
ฟังความคิดของผู้อื่น  
ซ่ือสัตย์และคิดรอบคอบ
ก่อนการตัดสินใจ 

 

มีพฤติกรรมแสดงถึงความ
เป็นผู้มีจิตวิทยาศาสตร์อยู่
ในเกณฑ์ระดับดี 

มีพฤติกรรมที่บ่งบอกถึง
ความสนใจใฝ่รู้ มีความเพยีร
พยายาม มีเหตุผลซ่ือสัตย์
และรอบคอบอยู่ในเกณฑ์
ระดับดี 
 

 มอบหมายงานให้งาน
แก่ผู้เรียน ในรูปแบบ
ต่าง ๆ ที่หลากหลาย 

การจัดกิจกรรมให้
ผู้เรียนหรือ
มอบหมายให้
ผู้เรียนร่วมจัด
กิจกรรม 

 

การสังเกต
พฤติกรรมตามแบบ
วัดพฤติกรรม 

หรือการสร้าง
สถานการณ์จำลอง
เพื่อทดสอบเจตคติ
ของผู้เรียน 
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วิชา นาโนเทคโนโลยีเชิงฟิสิกส์ (Nanotechnological Physics) 
รหัส คำอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 
4014971 มีความรู้และความเข้าใจ  สามารถอธิบาย วิเคราะห์และสามารถจัดทำผลงานท่ีบูรณาการกับเนื้อหาเรื่องความหมายและขอบเขตของนาโนเทคโนโลยี 

หลักการวัดปริมาณในระดับนาโน เทคนิคการสังเคราะห์วัสดุนาโน เครื่องมือสังเคราะห์และตรวจวัสดุในระดับนาโน การประยุกต์นาโนเทคโนโลยี  โดยใช้
กระบวนการสืบค้นและปฏิบัติการตามความเหมาะสม เพื่อนำไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ได้ 

3(2-2-5) 

 

สมรรถนะหลัก 
สมรรถนะรอง
และย่อย (ถา้มี) 

คำอธิบาย 

สมรรถนะรองหรือย่อย 

ตัวบ่งชี้ของสมรรถนะหลัก
และเกณฑ์การผ่าน 

ตัวบ่งชี้ของ 
สมรรถนะรองหรือย่อย

และเกณฑ์การผ่าน 

เนื้อหา 
(เขียนเป็นข้อๆประกอบด้วย

หัวข้อและคำอธิบายพอสังเขป) 

กระบวนการจัดการ
เรียนรู้เพื่อให้เกิด

สมรรถนะ 

(รายละเอียดด้านท้าย

ตาราง)** 

สื่อและ/หรือแหล่ง
เรียนรู ้

วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

วิธีการสะท้อนผลกลับให้
ผู้เรียน(ตามหลักการ

ประเมินผล สะท้อนผลและ 

การพัฒนา) 

สมรรถนะหลัก
ที่ 2  มีความรู้
และความ
เข้าใจใน
เนื้อหาวิชา
ฟิสิกส์ 
สมรรถนะหลัก
ที่ 3 มีทักษะ
ปฏิบัติการ
ฟิสิกส์ 
 

 

 

สมรรถนะรองที่ 
2.6 รู้  เข้าใจและ
สามารถนำความรู้
ทางฟิสิกส์ไป
บูรณาการและ
ประยุกต์ใช้ได้ 
สมรรถนะรองที่ 
3.1 มีทักษะ
ปฏิบัติการใน
ห้องปฏิบัติการ 

อธิบายลักษณะ
โดยทั่วไปของสมบัติ
ของสสารในระดับ
อนุภาค รวมทั้งการ 
วิเคราะห์ สังเคราะห์
และการใช้ประโยชน์ใน
ชีวิตประจำวัน 

3.1  สามารถจัด
อุปกรณ์การทดลอง ทำ
การทดลองเพื่อสรุป
เปรียบเทียบผลการ
ทดลองกับทฤษฎีได ้

สามารถอธบิายทฤษฎีนา
โนเทคโนโลยีเชิงฟิสิกส์ ได้
ในเกณฑ์ระดับดี  
 

 

สามารถอธบิายทฤษฎี
นาโนเทคโนโลยีเชิง
ฟิสิกส์โดยผ่านการ
ประเมินภาคทฤษฎี
และปฏิบัต ิได้ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 70 

1.ความหมายและขอบเขต
ของนาโนเทคโนโลย ี 
2.หลักการวัดปริมาณใน
ระดับนาโน  
3.เทคนิคการสังเคราะห์
วัสดุนาโน  
4.เครื่องมือสังเคราะห์และ
ตรวจวัสดุในระดับนาโน  
5.การประยุกต์นาโน
เทคโนโลยี  

1.จัดการเรียนรู้โดยการ
ปฏิบัติการทางนาโน
เทคโนโลยีเชิงฟิสิกส์ 
2.จัดการเรียนรู้แบบ 
Pr0blem ba9ed 

3. Active Learning 

สื่อการสอนและ
เครื่องมือ
ปฏิบัติการทางนา
โนเทคโนโลยีเชิง
ฟิสิกส์ 

ประเมินโดยใช้
แบบประเมิน
ภาคทฤษฎแีละ
ปฏิบัต ิ

แจ้งผลการประเมินให้
ผู้เรียนเพื่อการปรับปรุง
และพัฒนาตนเอง อย่าง
ต่อเนื่อง 
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สมรรถนะหลัก 
สมรรถนะรอง
และย่อย (ถา้มี) 

คำอธิบาย 

สมรรถนะรองหรือย่อย 

ตัวบ่งชี้ของสมรรถนะหลัก
และเกณฑ์การผ่าน 

ตัวบ่งชี้ของ 
สมรรถนะรองหรือย่อยและ

เกณฑ์การผ่าน 

เนื้อหา 
(เขียนเป็นข้อๆ

ประกอบด้วยหัวข้อ

และคำอธิบายพอ

สังเขป) 

กระบวนการจัดการ
เรียนรู้เพื่อให้เกิด

สมรรถนะ 

(รายละเอียดด้านท้าย

ตาราง)** 

สื่อและ/หรือแหล่ง
เรียนรู ้

วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

วิธีการสะท้อนผล
กลับให้ผู้เรียน(ตาม

หลักการประเมินผล 

สะท้อนผลและ 

การพัฒนา) 

สมรรถนะหลักที่ 
5 สามารถใช้
เทคโนโลยีใน
การศึกษาค้นควา้
และนำมาใช้ใน
การจัดการ
เรียนรู้ได้ 

สมรรถนะรองที่ 
5.1 มีทักษะใช้
เทคโนโลยีในการ
สืบค้นข้อมูลและ
อ้างอิงทั้งไทยและ
อังกฤษ 

 

สามารถใช้เทคโนโลยีสืบค้น
ข้อมูลทางนาโนเทคโนโลยี
เชิงฟิสิกส์  จากแหล่งข้อมูล
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
หรืออื่นๆ อา้งอิงสิ่งที่สืบค้น
ได้อย่างถูกต้องตามหลกั
วิชาการ 

สามารถใช้เทคโนโลยี
สืบค้นข้อมูลทางนาโน
เทคโนโลยีเชิงฟิสิกส์  และ
นำมาใช้ในการเรียนได้อยู่
ในเกณฑ์ระดับดี 

สามารถนำเสนอข้อมูลทาง
นาโนเทคโนโลยีเชิงฟิสิกส์ ที่
สืบค้นมาทั้งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษและอ้างอิงสิ่งที่
สืบค้นได้อย่างถูกต้องตาม
หลักวิชาการอยู่ในเกณฑ์
ระดับดี 

 มอบหมายงานให้ผู้เรียน
สืบค้นเนื้อที่เกี่ยวกับนา
โนเทคโนโลยีเชิงฟิสิกส์ 
และการประยุกต์ใช้ 
นำเสนอด้วยการทำ
รายงานและนำเสนอ
ด้วยวาจา 

ใบกิจกรรม  
สื่ออิเล็กทรอนิกส ์

1.ประเมินจากการ
ถาม-ตอบ อภิปราย
ร่วมกันในห้องเรียน 

2.ประเมินจาก
ผลงานที่นำเสนอ 

3.ให้นักศึกษา
ประเมินตนเองและ
เพื่อนประเมิน 

 

สมรรถนะหลักที่ 
7 มีจิต
วิทยาศาสตร์ 
 

สมรรถนะรองที่ 
7.1 มีคุณลักษณะ
เป็นผู้ใฝ่รู้  มีเหตุ
เป็นผล  เพียร
พยายาม  ใจกว้าง  
ซ่ือสัตย์และ
รอบคอบ 

มีพฤติกรรมแสดงความ
สนใจใฝ่รู้  
ทางวิทยาศาสตร์   
มีความเป็นเหตุเป็นผล  
เพียรพยายาม ใจกว้างรับ
ฟังความคิดของผู้อื่น  
ซ่ือสัตย์และคิดรอบคอบ
ก่อนการตัดสินใจ 

มีพฤติกรรมแสดงถึงความ
เป็นผู้มีจิตวิทยาศาสตร์อยู่
ในเกณฑ์ระดับดี 

มีพฤติกรรมที่บ่งบอกถึง
ความสนใจใฝ่รู้ มีความเพยีร
พยายาม มีเหตุผลซ่ือสัตย์
และรอบคอบอยู่ในเกณฑ์
ระดับดี 
 

 มอบหมายงานให้งาน
แก่ผู้เรียน ในรูปแบบ
ต่าง ๆ ที่หลากหลาย 

การจัดกิจกรรมให้
ผู้เรียนหรือ
มอบหมายให้
ผู้เรียนร่วมจัด
กิจกรรม 

 

การสังเกต
พฤติกรรมตามแบบ
วัดพฤติกรรม 

หรือการสร้าง
สถานการณ์จำลอง
เพื่อทดสอบเจตคติ
ของผู้เรียน 
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วิชา ฟิสิกส์และความงาม (Physics and Beauty) 
รหัส คำอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 
4014972 มีความรู้และความเข้าใจ  สามารถอธิบาย วิเคราะห์และสามารถจัดทำผลงานท่ีบูรณาการกับเนื้อหาเรื่องคุณสมบัติของคลื่นเสียงและการนำคลื่นเสียง

ไปประยุกต์ใช้ในทางการแพทย์ คุณสมบัติของคลื่นแสงและการนำคลื่นแสงไปประยุกต์ใช้ในทางการแพทย์ การประยุกต์ใช้แม่เหล็กไฟฟ้าในทางการแพทย์ 
เทคโนโลยีด้านความงามที่ใช้ความรู้ด้านฟิสิกส์ สารกันแดดที่ใช้สารกรองแสงแบบกายภาพ การใช้เทคโนโลยีเลเซอร์และคลื่นอัลตร้าโซนิคทางด้านความงาม 
โดยใช้กระบวนการสืบค้นและปฏิบัติการตามความเหมาะสม เพื่อนำไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ได้ 

3(2-2-5) 

 

สมรรถนะหลัก 
สมรรถนะรอง
และย่อย (ถา้มี) 

คำอธิบาย 

สมรรถนะรองหรือย่อย 

ตัวบ่งชี้ของสมรรถนะหลัก
และเกณฑ์การผ่าน 

ตัวบ่งชี้ของ 
สมรรถนะรองหรือย่อย

และเกณฑ์การผ่าน 

เนื้อหา 
(เขียนเป็นข้อๆประกอบด้วยหัวข้อและ

คำอธิบายพอสังเขป) 

กระบวนการ
จัดการเรียนรู้
เพื่อให้เกิด
สมรรถนะ 

(รายละเอียดด้านท้าย

ตาราง)** 

สื่อและ/หรือ
แหล่งเรียนรู้ 

วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

วิธีการสะท้อนผล
กลับให้ผู้เรียน(ตาม

หลักการประเมินผล 

สะท้อนผลและ 

การพัฒนา) 

สมรรถนะหลัก
ที่ 2 มีความรู้
และความ
เข้าใจใน
เนื้อหาวิชา
ฟิสิกส์ 
สมรรถนะหลัก
ที่ 3 มีทักษะ
ปฏิบัติการ
ฟิสิกส์ 
 

 

 

สมรรถนะรองที่ 
2.6 รู้  เข้าใจและ
สามารถนำความรู้
ทางฟิสิกส์ไป
บูรณาการและ
ประยุกต์ใช้ได้ 
สมรรถนะรองที่ 
3.1 มีทักษะ
ปฏิบัติการใน
ห้องปฏิบัติการ 

1.อธิบายลกัษณะ
โดยทั่วไปของการ
ประยุกต์ใช้หลักการทาง
ฟิสิกส์ที่เกี่ยวข้องกับ
เทคโนโลยีด้านการแพทย์
และความงาม 

2.สามารถจัดอุปกรณ์การ
ทดลอง ทำการทดลอง
เพื่อสรุปเปรียบเทียบผล
การทดลองกับทฤษฎีได้ 
3.สามารถออกแบบและ
สร้างสิ่งของเครื่องใช้ที่
เกี่ยวขอ้งใน
ชีวิตประจำวันได้ 

สามารถอธบิายทฤษฎี
ฟิสิกส์ขั้นสูงทางฟิสิกส์ที่
เกี่ยวขอ้งกับความงามได้
ในเกณฑ์ระดับดี 
 

 

สามารถอธบิาย
ลักษณะโดยทัว่ไปของ
การประยกุต์ใช้
หลักการทางฟิสิกส์ที่
เกี่ยวขอ้งกับเทคโนโลยี
ด้านการแพทย์และ
ความงาม 

โดยผ่านการประเมิน
ภาคทฤษฎแีละปฏิบัติ 
ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
70 

1.คุณสมบัติของคลื่นเสียงและการนำ
คลืน่เสียงไปประยุกต์ใช้ในทาง
การแพทย์  
2.คุณสมบัติของคลื่นแสงและการนำ
คลื่นแสงไปประยุกต์ใช้ในทาง
การแพทย์  
3.การประยุกต์ใช้แม่เหลก็ไฟฟ้าในทาง
การแพทย์  
4.เทคโนโลยีด้านความงามที่ใช้ความรู้
ด้านฟิสิกส์  
5.สารกันแดดที่ใช้สารกรองแสงแบบ
กายภาพ  
6.การใช้เทคโนโลยีเลเซอร์และคลื่น
อัลตร้าโซนิคทางด้านความงาม 

1.จัดการเรียนรู้
แบบ Ca9e 

ba9ed  learning 

2.จัดการเรียนรู้
แบบ Pr0blem 

ba9ed  learning 

3.จัดการเรียนรู้
แบบ C0mmunity 

ba9ed  learning 

สื่อการสอน
และเครื่องมือ
ทางฟิสิกส์และ
ความงาม 

ประเมินโดยใช้
แบบประเมิน
ภาคทฤษฎ ี

แจ้งผลการประเมิน
ให้ผู้เรียนเพื่อการ
ปรับปรุงและพัฒนา
ตนเอง อย่างต่อเนื่อง 
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สมรรถนะหลัก 
สมรรถนะรอง
และย่อย (ถา้มี) 

คำอธิบาย 

สมรรถนะรองหรือย่อย 

ตัวบ่งชี้ของสมรรถนะหลัก
และเกณฑ์การผ่าน 

ตัวบ่งชี้ของ 
สมรรถนะรองหรือย่อยและ

เกณฑ์การผ่าน 

เนื้อหา 
(เขียนเป็นข้อๆ

ประกอบด้วยหัวข้อ

และคำอธิบายพอ

สังเขป) 

กระบวนการจัดการ
เรียนรู้เพื่อให้เกิด

สมรรถนะ 

(รายละเอียดด้านท้าย

ตาราง)** 

สื่อและ/หรือแหล่ง
เรียนรู ้

วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

วิธีการสะท้อนผล
กลับให้ผู้เรียน(ตาม

หลักการประเมินผล 

สะท้อนผลและ 

การพัฒนา) 

สมรรถนะหลักที่ 
5 สามารถใช้
เทคโนโลยีใน
การศึกษาค้นควา้
และนำมาใช้ใน
การจัดการ
เรียนรู้ได้ 

สมรรถนะรองที่ 
5.1 มีทักษะใช้
เทคโนโลยีในการ
สืบค้นข้อมูลและ
อ้างอิงทั้งไทยและ
อังกฤษ 

 

สามารถใช้เทคโนโลยีสืบค้น
ข้อมูลทางเทคโนโลยีด้าน
การแพทย์และความงาม 
จากแหล่งข้อมูลภาษาไทย
และภาษาอังกฤษหรืออื่นๆ 
อ้างอิงสิ่งที่สืบค้นได้อย่าง
ถูกต้องตามหลักวิชาการ 

สามารถใช้เทคโนโลยี
สืบค้นข้อมูลทาง
เทคโนโลยีด้านการแพทย์
และความงาม และ
นำมาใช้ในการเรียนได้อยู่
ในเกณฑ์ระดับดี 

สามารถนำเสนอข้อมูลทาง
เทคโนโลยีด้านการแพทย์
และความงามที่สืบค้นมาทั้ง
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
และอ้างอิงสิ่งที่สืบค้นได้
อย่างถูกตอ้งตามหลัก
วิชาการอยู่ในเกณฑ์ระดับด ี

 มอบหมายงานให้ผู้เรียน
สืบค้นเนื้อที่เกี่ยวกับ
เทคโนโลยีด้าน
การแพทย์และความ
งามและการประยุกต์ใช้ 
นำเสนอด้วยการทำ
รายงานและนำเสนอ
ด้วยวาจา 

ใบกิจกรรม  
สื่ออิเล็กทรอนิกส ์

1.ประเมินจากการ
ถาม-ตอบ อภิปราย
ร่วมกันในห้องเรียน 

2.ประเมินจาก
ผลงานที่นำเสนอ 

3.ให้นักศึกษา
ประเมินตนเองและ
เพื่อนประเมิน 

 

สมรรถนะหลักที่ 
7 มีจิต
วิทยาศาสตร์ 
 

สมรรถนะรองที่ 
7.1 มีคุณลักษณะ
เป็นผู้ใฝ่รู้  มีเหตุ
เป็นผล  เพียร
พยายาม  ใจกว้าง  
ซ่ือสัตย์และ
รอบคอบ 

มีพฤติกรรมแสดงความ
สนใจใฝ่รู้  
ทางวิทยาศาสตร์   
มีความเป็นเหตุเป็นผล  
เพียรพยายาม ใจกว้างรับ
ฟังความคิดของผู้อื่น  
ซ่ือสัตย์และคิดรอบคอบ
ก่อนการตัดสินใจ 

มีพฤติกรรมแสดงถึงความ
เป็นผู้มีจิตวิทยาศาสตร์อยู่
ในเกณฑ์ระดับดี 

มีพฤติกรรมที่บ่งบอกถึง
ความสนใจใฝ่รู้ มีความเพยีร
พยายาม มีเหตุผลซ่ือสัตย์
และรอบคอบอยู่ในเกณฑ์
ระดับดี 
 

 มอบหมายงานให้งาน
แก่ผู้เรียน ในรูปแบบ
ต่าง ๆ ที่หลากหลาย 

การจัดกิจกรรมให้
ผู้เรียนหรือ
มอบหมายให้
ผู้เรียนร่วมจัด
กิจกรรม 

 

การสังเกต
พฤติกรรมตามแบบ
วัดพฤติกรรม 

หรือการสร้าง
สถานการณ์จำลอง
เพื่อทดสอบเจตคติ
ของผู้เรียน 
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วิชา สัมมนาฟิสิกส์  (Seminar  in  Physics) 
รหัส คำอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 
4013980
  

สามารถสืบค้น และนำเสนอผลการศึกษาค้นคว้า  รวบรวมข้อมูลเอกสารงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ การอภิปรายปัญหา รายงานการสัมมนา 
การนำเสนอผลงาน อภิปรายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ด้านฟิสิกส์และฟิสิกส์ประยุกต์ 

1(0-2-3) 

 

สมรรถนะหลัก 
สมรรถนะรอง
และย่อย (ถา้มี) 

คำอธิบาย 

สมรรถนะรองหรือย่อย 

ตัวบ่งชี้ของสมรรถนะหลัก
และเกณฑ์การผ่าน 

ตัวบ่งชี้ของ 
สมรรถนะรองหรือย่อย

และเกณฑ์การผ่าน 

เนื้อหา 
(เขียนเป็นข้อๆประกอบด้วย

หัวข้อและคำอธิบายพอสังเขป) 

กระบวนการจัดการ
เรียนรู้เพื่อให้เกิด

สมรรถนะ 

(รายละเอียดด้านท้าย

ตาราง)** 

สื่อและ/หรือแหล่ง
เรียนรู ้

วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

วิธีการสะท้อนผลกลับให้
ผู้เรียน(ตามหลักการ

ประเมินผล สะท้อนผลและ 

การพัฒนา) 

สมรรถนะหลัก
ที่ 4สามารถ
ออกแบบและ
จัดกิจกรรม
การเรียนรู้วิชา
ฟิสิกส์ในระดับ
มัธยมศึกษา 
 

สมรรถนะรองที่ 
4.6 มีทักษะใน
การสื่อสารทาง
วิทยาศาสตร์ 
 

1.สามารถสืบค้น 
วิเคราะห์และ
สังเคราะห์ องค์ความรู้ 
จากงานวิจัย และ
นำเสนอทั้งด้วยงาจา
และเอกสารรายงาน 

1.สามารถร่วมจัดและ
นำเสนอผลการศึกษา
ค้นคว้างานวิจยั อยู่ใน
เกณฑ์ระดับดี  
 

1.สามารถนำเสนอ
ผลงานการค้นคว้า
งานวิจัย และอภิปราย
แลกเปลี่ยนการเรียนรู้ 
ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
70 

1. การสืบค้น รวบรวม
ข้อมูลเอกสารและงานวิจยั
ระดับชาติและนานาชาติ  
2. การอภปิรายปญัหา  
3. รายงานการสัมมนา  
4. การนำเสนอผลงาน 
อภิปรายแลกเปลีย่น
เรียนรู้ประสบการณ์ด้าน
ฟิสิกส์ เพื่อจัดทำโครงร่าง
งานวิจัย 

1.มอบหมายงานให้
ผู้เรียนสืบค้นวิเคราะห์
และสังเคราะห์ องค์
ความรู้ จากงานวจิัย 
และมีการอา้งอิงทั้งไทย
และอังกฤษ 

2.การเรียนรู้โดยใช้
สมองเป็นฐาน (Brain - 

ba9ed learning) 

3.การจัดการเรียนรู้
แบบ Inquiry  

meth0d 

4.การจัดการเรียนรู้
แบบ C0llab0rative  

learning 

เอกสาร ตำรา
รายงานการวิจยั 
และสื่อ
อิเล็กทรอนิกส ์

 

ประเมินจาก
ผลงานและ
ชิ้นงานของ
ผู้เรยีน 

แจ้งผลการประเมินให้
ผู้เรียนเพื่อการปรับปรุง
และพัฒนาตนเอง อย่าง
ต่อเนื่อง 

 
 
 
 



 

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์   (4 ปี)                       หลักสูตรปรับปรุง พ .ศ. 2562                    หน้า   205 

สมรรถนะหลัก 
สมรรถนะรอง
และย่อย (ถา้มี) 

คำอธิบาย 

สมรรถนะรองหรือย่อย 

ตัวบ่งชี้ของสมรรถนะหลัก
และเกณฑ์การผ่าน 

ตัวบ่งชี้ของ 
สมรรถนะรองหรือย่อยและ

เกณฑ์การผ่าน 

เนื้อหา 
(เขียนเป็นข้อๆ

ประกอบด้วยหัวข้อ

และคำอธิบายพอ

สังเขป) 

กระบวนการจัดการ
เรียนรู้เพื่อให้เกิด

สมรรถนะ 

(รายละเอียดด้านท้าย

ตาราง)** 

สื่อและ/หรือแหล่ง
เรียนรู ้

วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

วิธีการสะท้อนผล
กลับให้ผู้เรียน(ตาม

หลักการประเมินผล 

สะท้อนผลและ 

การพัฒนา) 

สมรรถนะหลักที่ 
5 สามารถใช้
เทคโนโลยีใน
การศึกษาค้นควา้
และนำมาใช้ใน
การจัดการ
เรียนรู้ได้ 

สมรรถนะรองที่ 
5.1 มีทักษะใช้
เทคโนโลยีในการ
สืบค้นข้อมูลและ
อ้างอิงทั้งไทยและ
อังกฤษ 

 

สามารถใช้เทคโนโลยีสืบค้น
ข้อมูลเกี่ยวกับงานวิจัยทาง
ฟิสิกส์ จากแหล่งข้อมูล
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
หรืออื่นๆ อา้งอิงสิ่งที่สืบค้น
ได้อย่างถูกต้องตามหลกั
วิชาการ 

สามารถใช้เทคโนโลยี
สืบค้นข้อมูลทางเกี่ยว
งานวิจัยทางฟิสิกส์ และ
นำมาใช้ในการเรียนได้อยู่
ในเกณฑ์ระดับดี 
 

สามารถนำเสนอข้อมูล
งานวิจัยทางฟิสิกส์ที่สืบค้น
มาทั้งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษและอ้างอิงสิ่งที่
สืบค้นได้อย่างถูกต้องตาม
หลักวิชาการอยู่ในเกณฑ์
ระดับดี 

     

สมรรถนะหลักที่ 
7 มีจิต
วิทยาศาสตร์ 
 

สมรรถนะรองที่ 
7.1 มีคุณลักษณะ
เป็นผู้ใฝ่รู้  มีเหตุ
เป็นผล  เพียร
พยายาม  ใจกว้าง  
ซ่ือสัตย์และ
รอบคอบ 

มีพฤติกรรมแสดงความ
สนใจใฝ่รู้  
ทางวิทยาศาสตร์   
มีความเป็นเหตุเป็นผล  
เพียรพยายาม ใจกว้างรับ
ฟังความคิดของผู้อื่น  
ซ่ือสัตย์และคิดรอบคอบ
ก่อนการตัดสินใจ 

มีพฤติกรรมแสดงถึงความ
เป็นผู้มีจิตวิทยาศาสตร์อยู่
ในเกณฑ์ระดับดี 

มีพฤติกรรมที่บ่งบอกถึง
ความสนใจใฝ่รู้ มีความเพยีร
พยายาม มีเหตุผลซ่ือสัตย์
และรอบคอบอยู่ในเกณฑ์
ระดับดี 
 

 มอบหมายงานให้งาน
แก่ผู้เรียน ในรูปแบบ
ต่าง ๆ ที่หลากหลาย 

การจัดกิจกรรมให้
ผู้เรียนหรือ
มอบหมายให้
ผู้เรียนร่วมจัด
กิจกรรม 

 

การสังเกต
พฤติกรรมตามแบบ
วัดพฤติกรรม 

หรือการสร้าง
สถานการณ์จำลอง
เพื่อทดสอบเจตคติ
ของผู้เรียน 
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วิชา วิจัยทางฟิสิกส์  (Research  in  Physics) 
รหัส คำอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 
4013981 มคีวามรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตร์ ทำการค้นควาและวิจัยทางดานฟิสิกส์ เขียนรายงานและนำเสนอผลการวิจัยภายใต

ความดูแลของอาจารยที่ปรึกษาโครงการวิจัย เขียนบทความวิจัยเพื่อเผยแพร่ 
3(0-6-3) 

 

สมรรถนะหลัก 
สมรรถนะรอง
และย่อย (ถา้มี) 

คำอธิบาย 

สมรรถนะรองหรือย่อย 

ตัวบ่งชี้ของ
สมรรถนะหลักและ

เกณฑ์การผ่าน 

ตัวบ่งชี้ของ 
สมรรถนะรองหรือย่อย

และเกณฑ์การผ่าน 

เนื้อหา 
(เขียนเป็นข้อๆ

ประกอบด้วยหัวข้อและ

คำอธิบายพอสังเขป) 

กระบวนการจัดการ
เรียนรู้เพื่อให้เกิด

สมรรถนะ 

(รายละเอียดด้านท้าย

ตาราง)** 

สื่อและ/หรือแหล่ง
เรียนรู้ 

วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

วิธีการสะท้อนผลกลับให้
ผู้เรียน(ตามหลักการ

ประเมินผล สะท้อนผลและ 

การพัฒนา) 

สมรรถนะหลัก
ที่ 5 สามารถ
ใช้เทคโนโลยี
ในการศึกษา
ค้นคว้าและ
นำมาใช้ในการ
จัดการเรียนรู้
ได้ 

สมรรถนะรองที่ 
5.1 มีทักษะใช้
เทคโนโลยีในการ
สืบค้นข้อมูลและ
อ้างอิงทั้งไทยและ
อังกฤษ 

 

สามารถใช้เทคโนโลยี
สืบค้นข้อมูลทางฟิสิกส์ 
จากแหล่งข้อมูล
ภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษหรอือื่นๆ 
อ้างอิงสิ่งที่สืบค้นได้
อย่างถูกตอ้งตามหลัก
วิชาการ 
 

สามารถใช้
เทคโนโลยีสืบค้น
ข้อมูลทางฟิสิกส์ 
และนำมาใช้ในการ
เรียนได้ในเกณฑ์
ระดับดี 
 

 

 

 

 

สามารถนำเสนอข้อมูล
ทางดาราศาสตร์ที่
สืบค้นมาทั้งภาษาไทย
และภาษาอังกฤษและ
อ้างอิงสิ่งที่สืบค้นได้
อย่างถูกตอ้งตามหลัก
วิชาการอยู่ในเกณฑ์
ระดับดี 

1. ระเบียบวธิีวิจยัทาง
วิทยาศาสตร์  
2. การคนควา และ
วิจัยทางด้านฟิสิกส ์

3.การเขียนรายงาน
และนำเสนอ
ผลการวิจยั  
4. การเขียนบทความ
วิจัยเพือ่เผยแพร ่
 

1.จัดการเรียนรู้แบบ 
Re9earch  ba9ed  

learning]t  Pr0blem  

ba9ed  learning  

C0mmunity  ba9ed  

learningโดยมอบหมาย
งานให้ผู้เรียนศึกษา
ปัญหาจากชุมชนและ
สืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมทั้ง
งานวิจัยของไทยและ
ต่างประเทศนำมา
กำหนดหวัข้อวิจยั  ทำ
การวิจยั1 เร่ืองภายใต
ความดูแลของอาจารยที่
ปรึกษา 
2.เผยแพร่ผลงานวิจัย 

1.เอกสาร ตำรา
รายงานการวิจยั 
และสื่อ
อิเล็กทรอนิกส ์

2.เครื่องมือ  ชุด
ทดลองที่ใช้ใน
งานวิจัย 

1.ประเมินจาก
ผลงานการวิจยัของ
ผู้เรียน 

2.ประเมินจากการ
ถาม-ตอบ อภิปราย
ร่วมกันในห้องเรียน 

3. ประเมินจาก
ผลงานที่นำเสนอ 

4. ให้นักศึกษา
ประเมินตนเองและ
เพื่อนประเมิน 

5.ประเมินจาก
ผลงานการสืบค้น
ผลงานวิจัยที่
เกี่ยวขอ้งในระดับ
นานาชาติของ
ผู้เรียน 

1.กำหนดการรายงานผล
ความก้าวหนา้ของ
โครงการวิจัยเป็นระยะ 
เพื่อการปรับปรุงพัฒนา
งานวิจัยของผู้เรียนอย่าง
ต่อเนื่อง 
2.แจ้งผลการประเมินให้
ผู้เรียนเพื่อการปรับปรุง
และพัฒนาตนเอง อย่าง
ต่อเนื่อง 
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สมรรถนะ
หลัก 

สมรรถนะรองและย่อย 
(ถ้ามี) 

คำอธิบาย 

สมรรถนะรองหรือย่อย 

ตัวบ่งชี้ของ
สมรรถนะหลัก
และเกณฑ์การ

ผ่าน 

ตัวบ่งชี้ของ 
สมรรถนะรองหรือย่อยและ

เกณฑ์การผ่าน 

เนื้อหา 
 

กระบวนการจัดการเรียนรู้
เพื่อให้เกิดสมรรถนะ 

สื่อและ/หรือ
แหล่งเรียนรู้ 

วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

วิธีการสะท้อนผล
กลับให้ผู้เรียน 

 

สมรรถนะ
หลักที่ 6 
สามารถวิจยั
และ
ประยุกต์ใช้
นวัตกรรม
มาใช้ในการ
จัดการ
เรียนรู้ทาง
ฟิสิกส์ 
 

สมรรถนะรองที่ 6.1 รู้
และเช้าใจในระเบียบวิธี
วิจัย  จรรยาบรรณนักวจิัย 
และการใช้สถิติในงานวิจยั 

สมรรถนะรองที่ 6.2 
สามารถคิดสร้างสรรค์
นวัตกรรมและ
โครงงานวิจัยทางฟิสิกส์ได้ 

สมรรถนะรองที่ 6.3 
สามารถประยกุต์ใช้
งานวิจัยและผลงานวิจยัที่
หลากหลายมาออกแบบ
การจัดการเรียนรู้ 

1.สามารถอธิบายขั้นตอนในการทำ
วิจัย  นำสถิติมาใช้ในงานวิจยัและ
ยึดถือในจรรยาบรรณนักวิจยัอยา่ง
เคร่งครัด 

2.สามารถสังเคราะห์และวิเคราะห์
ผลงานที่สืบค้นจากงานวิจยัระดับ
นานาชาติได้ และนำมาใช้ในการ
สร้างสรรค์งานวิจัยทางฟิสิกส์ได้ 

3.นำกระบวนการวจิัยมาใช้ในการ
จัดการเรียนรู้ในชั้นเรียนได้ 

มีผลงานวิจัยทาง
ฟิสิกส์ที่ถูกต้อง  
สมบูรณ์อยู่ใน
เกณฑ์ระดับดี 
 

 

1.สามารถอธิบายขั้นตอนใน
การทำวจิัย  สถิติที่ใช้ใน
งานวิจัยและจรรยาบรรณ
นักวิจยัอยู่ในเกณฑ์ระดับด ี

2.มีผลงานวิจัยและสามารถ 

นำเสนอผลการวิจยัและเขยีน
รายงานการวิจยัได้ ในเกณฑ์
ระดับดี 
3.นำกระบวนการวจิัยมาใช้ใน
การจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียน
ได้ในเกณฑ์ระดับดี 

 1.จัดการเรียนรู้แบบ 
Re9earch  ba9ed  

learning]t  Pr0blem  

ba9ed  learning  

C0mmunity  ba9ed  

learningโดยมอบหมาย
งานให้ผู้เรียนศึกษาปัญหา
จากชุมชนและสืบค้นข้อมูล
เพิ่มเติมทั้งงานวิจัยของไทย
และต่างประเทศนำมา
กำหนดหวัข้อวิจยั  ทำการ
วิจัย1 เร่ืองภายใตความ
ดูแลของอาจารยที่ปรึกษา 
2.เผยแพร่ผลงานวิจัย 

1.เอกสาร 
ตำรารายงาน
การวิจยั และ
สื่อ
อิเล็กทรอนิกส ์

2.เครื่องมือ  
ชุดทดลองที่
ใช้ในงานวิจัย 

1.ประเมินจากผลงาน
การวิจยัของผู้เรียน 

2.ประเมินจากการถาม-
ตอบ อภิปรายรว่มกันใน
ห้องเรียน 

3. ประเมินจากผลงานที่
นำเสนอ 

4. ให้นักศึกษาประเมิน
ตนเองและเพื่อน
ประเมิน 

5.ประเมินจากผลงาน
การสืบค้นผลงานวิจัยที่
เกี่ยวขอ้งในระดับ
นานาชาติของผู้เรียน 

1.กำหนดการ
รายงานผล
ความก้าวหนา้ของ
โครงการวิจัยเป็น
ระยะ เพือ่การ
ปรับปรุงพัฒนา
งานวิจัยของ
ผู้เรียนอย่าง
ต่อเนื่อง 
2.แจ้งผลการ
ประเมินให้ผู้เรียน
เพื่อการปรับปรุง
และพัฒนาตนเอง 
อย่างต่อเนื่อง 

สมรรถนะ
หลักที่ 7 มี
จิต
วิทยาศาสตร์ 
 

สมรรถนะรองที่ 7.1 มี
คุณลักษณะเป็นผู้ใฝ่รู้  มี
เหตุเป็นผล  เพียร
พยายาม  ใจกว้าง  
ซ่ือสัตย์และรอบคอบ 

สมรรถนะรองที่ 7.2 มี
ความคิด  การกระทำและ
การตัดสินใจในการ
แสวงหาความรู้โดยใช้
กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ 

1.มีพฤติกรรมแสดงความสนใจใฝ่รู้ 
ทางวิทยาศาสตร์   
มีความเป็นเหตุเป็นผล  เพียร
พยายาม ใจกวา้งรับฟังความคิด
ของผู้อื่น  ซ่ือสัตยแ์ละคิดรอบคอบ
ก่อนการตัดสินใจ 

2.นักศึกษาสามารถกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ในการสืบค้น
ข้อมูล  วางแผนและดำเนินงานวิจยั 

มีพฤติกรรมแสดง
ถึงความเป็นผู้มี
จิตวิทยาศาสตร์
อยู่ในเกณฑ์ระดับ
ดี 

1.มีพฤติกรรมที่บ่งบอกถึง
ความสนใจใฝ่รู้ มีความเพยีร
พยายาม มีเหตุผลซ่ือสัตยแ์ละ
รอบคอบอยู่ในเกณฑ์ระดับด ี

2.ใช้กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ในการสืบค้น
ข้อมูล  วางแผนและ
ดำเนินงานวิจัยอยู่ในเกณฑ์
ระดับดี 

 1.มอบหมายงานให้งานแก่
ผู้เรียน ในรูปแบบต่าง ๆ ที่
หลากหลาย 

2.การเรียนรู้โดยใช้
กรณีศึกษาเป็นฐาน (Ca9e 

– ba9ed learning) เพื่อ
ฝึกให้นักศึกษานำทักษะ
กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์มาใช้ในการ
วิจัย 

 1.การสังเกตพฤติกรรม
ตามแบบวัดพฤติกรรม 

หรือการสร้าง
สถานการณ์จำลองเพื่อ
ทดสอบเจตคติของ
ผู้เรียน 

2.สังเกตพฤติกรรมและ
ประเมินจากผลงาน
นักศึกษา 
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วิชา ฟิสิกส์สถานะของแข็งเบื้องต้น   (Introductory Solid State Physics) 
รหัส คำอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 
4014990
  

มคีวามรู้และความเข้าใจ  สามารถอธิบาย วิเคราะห์และสามารถจัดทำผลงานท่ีบูรณาการกับเนื้อหาเรือ่งโครงสรา้งของผลึก การเลี้ยวเบนของคลื่นโดย
ผลึก การยึดเหนี่ยวในผลึก การสั่นไหวของโครงสร้างผลึก สมบัติเชิงความร้อนของของแข็ง ทฤษฎีแถบพลังงาน ผลึกกึ่งตัวนำและผลึกเหลว โดย ใช้
กระบวนการสืบค้นและปฏิบัติการตามความเหมาะสม เพื่อนำไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ได้ 

3(2-2-5) 

 

สมรรถนะหลัก 
สมรรถนะรอง
และย่อย (ถา้มี) 

คำอธิบาย 

สมรรถนะรองหรือย่อย 

ตัวบ่งชี้ของสมรรถนะหลัก
และเกณฑ์การผ่าน 

ตัวบ่งชี้ของ 
สมรรถนะรองหรือย่อย

และเกณฑ์การผ่าน 

เนื้อหา 
(เขียนเป็นข้อๆประกอบด้วย

หัวข้อและคำอธิบายพอสังเขป) 

กระบวนการจัดการ
เรียนรู้เพื่อให้เกิด

สมรรถนะ 

(รายละเอียดด้านท้าย

ตาราง)** 

สื่อและ/หรือแหล่ง
เรียนรู ้

วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

วิธีการสะท้อนผลกลับให้
ผู้เรียน(ตามหลักการ

ประเมินผล สะท้อนผลและ 

การพัฒนา) 

สมรรถนะหลัก
ที่ 2 มีความรู้
และความ
เข้าใจใน
เนื้อหาวิชา
ฟิสิกส์ 
สมรรถนะหลัก
ที่ 3 มีทักษะ
ปฏิบัติการ
ฟิสิกส์ 
 

 

สมรรถนะรองที่ 
2.6รู้  เข้าใจและ
สามารถนำความรู้
ทางฟิสิกส์ไป
บูรณาการและ
ประยุกต์ใช้ได้ 
สมรรถนะรองที่ 
3.1 มีทักษะ
ปฏิบัติการใน
ห้องปฏิบัติการ 

1.สามารถเรียนรู้และ 
อธิบายทฤษฎีเบื้องต้น
ทางฟิสิกส์สถานะ
ของแข็งเบื้องต้นโดย
บูรณาการความรู้ทาง
ฟิสิกส์หลายศาสตร์มา
อธิบาย 

2.สามารถจัดอุปกรณ์
การทดลอง ทำการ
ทดลองเพื่อสรุป
เปรียบเทียบผลการ
ทดลองกับทฤษฎีได ้

สามารถอธบิายทฤษฎีทาง
ฟิสิกส์สถานะของแข็ง
เบื้องต้นโดยใช้
คณิตศาสตร์เป็นเครื่องมือ
ได้ในเกณฑ์ระดับดี  
 

สามารถอธบิายทฤษฎี
เบื้องต้นทางฟิสิกส์
สถานะของแข็ง
เบื้องต้นผ่านการ
ประเมินภาคทฤษฎี
และปฏิบัต ิได้ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 65 

1.โครงสร้างของผลึก  
2.การเลี้ยวเบนของคลื่น
โดยผลึก  
3.การยึดเหนี่ยวในผลึก  
4.การสั่นไหวของ
โครงสร้างผลึก 

5.สมบัติเชิงความร้อนของ
ของแข็ง 
6.ทฤษฎีแถบพลังงาน 

7.ผลึกกึ่งตัวนำและผลึก
เหลว  

1.จัดการเรียนรู้โดยการ
ปฏิบัติการทางฟิสิกส์
สถานะของแข็งเบื้องต้น 

2.จัดการเรียนรู้แบบ 
Pr0blem ba9ed 

Learning 

3.จัดการเรียนรู้แบบ 
Active Learning 

4.จัดการเรียนรู้แบบ 

Inquiry Meth0d 

สือ่การสอนและ
เครื่องมือ
ปฏิบัติการทาง
ฟิสิกส์สถานะ
ของแข็งเบื้องต้น 

ประเมินโดยใช้
แบบประเมิน
ภาคทฤษฎแีละ
ปฏิบัต ิ

การถาม ตอบ เพือ่
ประเมินผลผู้เรียนเพื่อการ
ปรับปรุงและพัฒนาตนเอง 
อย่างต่อเนื่อง 
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สมรรถนะหลัก 
สมรรถนะรอง
และย่อย (ถา้มี) 

คำอธิบาย 

สมรรถนะรองหรือย่อย 

ตัวบ่งชี้ของสมรรถนะหลัก
และเกณฑ์การผ่าน 

ตัวบ่งชี้ของ 
สมรรถนะรองหรือย่อยและ

เกณฑ์การผ่าน 

เนื้อหา 
(เขียนเป็นข้อๆ

ประกอบด้วยหัวข้อ

และคำอธิบายพอ

สังเขป) 

กระบวนการจัดการ
เรียนรู้เพื่อให้เกิด

สมรรถนะ 

(รายละเอียดด้านท้าย

ตาราง)** 

สื่อและ/หรือแหล่ง
เรียนรู ้

วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

วิธีการสะท้อนผล
กลับให้ผู้เรียน(ตาม

หลักการประเมินผล 

สะท้อนผลและ 

การพัฒนา) 

สมรรถนะหลักที่ 
5 สามารถใช้
เทคโนโลยีใน
การศึกษาค้นควา้
และนำมาใช้ใน
การจัดการ
เรียนรู้ได้ 

สมรรถนะรองที่ 
5.1 มีทักษะใช้
เทคโนโลยีในการ
สืบค้นข้อมูลและ
อ้างอิงทั้งไทยและ
อังกฤษ 

 

สามารถใช้เทคโนโลยีสืบค้น
ข้อมูลทางฟิสิกส์สถานะ
ของแข็งเบื้องต้น จาก
แหล่งข้อมูลภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษหรอือื่นๆ 
อ้างอิงสิ่งที่สืบค้นได้อย่าง
ถูกต้องตามหลักวิชาการ 

สามารถใช้เทคโนโลยี
สืบค้นข้อมูลทางฟิสิกส์
สถานะของแข็งเบื้องต้น 
และนำมาใช้ในการเรียน
ได้อยู่ในเกณฑ์ระดับดี 

สามารถนำเสนอข้อมูลทาง
ฟิสิกส์สถานะของแข็ง
เบื้องต้นที่สืบค้นมาทั้ง
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
และอ้างอิงสิ่งที่สืบค้นได้
อย่างถูกตอ้งตามหลัก
วิชาการอยู่ในเกณฑ์ระดับด ี

 มอบหมายงานให้ผู้เรียน
สืบค้นเนื้อที่เกี่ยวกับ
ฟิสิกส์สถานะของแข็ง
เบื้องต้นและการ
ประยุกต์ใช้ นำเสนอ
ด้วยการทำรายงานและ
นำเสนอด้วยวาจา 

ใบกิจกรรม  
สื่ออิเล็กทรอนิกส ์

1.ประเมินจากการ
ถาม-ตอบ อภิปราย
ร่วมกันในห้องเรียน 

2.ประเมินจาก
ผลงานที่นำเสนอ 

3.ให้นักศึกษา
ประเมินตนเองและ
เพื่อนประเมิน 

 

สมรรถนะหลักที่ 
7 มีจิต
วิทยาศาสตร์ 
 

สมรรถนะรองที่ 
7.1 มีคุณลักษณะ
เป็นผู้ใฝ่รู้  มีเหตุ
เป็นผล  เพียร
พยายาม  ใจกว้าง  
ซ่ือสัตย์และ
รอบคอบ 

มีพฤติกรรมแสดงความ
สนใจใฝ่รู้ทางวิทยาศาสตร์   
มีความเป็นเหตุเป็นผล  
เพียรพยายาม ใจกว้างรับ
ฟังความคิดของผู้อื่น  
ซ่ือสัตย์และคิดรอบคอบ
ก่อนการตัดสินใจ 

มีพฤติกรรมแสดงถึงความ
เป็นผู้มีจิตวิทยาศาสตร์อยู่
ในเกณฑ์ระดับดี 

มีพฤติกรรมที่บ่งบอกถึง
ความสนใจใฝ่รู้ มีความเพยีร
พยายาม มีเหตุผลซ่ือสัตย์
และรอบคอบอยู่ในเกณฑ์
ระดับดี 
 

 มอบหมายงานให้งาน
แก่ผู้เรียน ในรูปแบบ
ต่าง ๆ ที่หลากหลาย 

การจัดกิจกรรมให้
ผู้เรียนหรือ
มอบหมายให้
ผู้เรียนร่วมจัด
กิจกรรม 

 

การสังเกต
พฤติกรรมตามแบบ
วัดพฤติกรรม 

หรือการสร้าง
สถานการณ์จำลอง
เพื่อทดสอบเจตคติ
ของผู้เรียน 
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วิชา วัสดุศาสตร์ (Material Science) 
รหัส คำอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 
4014991 มีความรู้และความเข้าใจ  สามารถอธิบาย วิเคราะห์และสามารถจัดทำผลงานที่บูรณาการกับเนื้อหาเรื ่องวิวัฒนาการของวัสดุความหมายและ

ความสำคัญของวัสดุโครงสร้างของวัสดุ ชนิดของวัสดุ โครงผลึกและการวิเคราะห์โครงผลึกสมบัติทางกายภาพ สมบัติทางไฟฟ้า สมบัติทางแสง สมบัติทาง
ความร้อน และสมบัติทางแม่เหล็กของวัสดุ โดยใช้กระบวนการสืบค้นและปฏิบัติการตามความเหมาะสม เพื่อนำไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ได้ 

3(2-2-5) 

 

สมรรถนะหลัก 
สมรรถนะรอง
และย่อย (ถา้มี) 

คำอธิบาย 

สมรรถนะรองหรือย่อย 

ตัวบ่งชี้ของสมรรถนะหลัก
และเกณฑ์การผ่าน 

ตัวบ่งชี้ของ 
สมรรถนะรองหรือย่อย

และเกณฑ์การผ่าน 

เนื้อหา 
(เขียนเป็นข้อๆประกอบด้วย

หัวข้อและคำอธิบายพอสังเขป) 

กระบวนการจัดการ
เรียนรู้เพื่อให้เกิด

สมรรถนะ 

(รายละเอียดด้านท้าย

ตาราง)** 

สื่อและ/หรือแหล่ง
เรียนรู ้

วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

วิธีการสะท้อนผลกลับให้
ผู้เรียน(ตามหลักการ

ประเมินผล สะท้อนผลและ 

การพัฒนา) 

สมรรถนะหลัก
ที่ 2 มีความรู้
และความ
เข้าใจใน
เนื้อหาวิชา
ฟิสิกส์ 
สมรรถนะหลัก
ที่ 3 มีทักษะ
ปฏิบัติการ
ฟิสิกส์ 
 

 

 

สมรรถนะรองที่ 
2.6รู้  เข้าใจและ
สามารถนำความรู้
ทางฟิสิกส์ไป
บูรณาการและ
ประยุกต์ใช้ได้ 
สมรรถนะรองที่ 
3.1 มีทักษะ
ปฏิบัติการใน
ห้องปฏิบัติการ 

1.สามารถอธิบายองค์
ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับ
วัสดุศาสตร์ได้ 
2.สามารถจัดอุปกรณ์
การทดลอง ทำการ
ทดลองเพื่อสรุป
เปรียบเทียบผลการ
ทดลองกับทฤษฎีได ้

3.สามารถออกแบบและ
สร้างสิ่งของเครื่องใช้ที่
เกี่ยวขอ้งใน
ชีวิตประจำวันได้ 
 

สามารถอธบิายองค์
ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับวัสดุ
ศาสตร์ได้ในเกณฑ์ระดับดี  
 

สามารถอธบิายองค์
ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับ
วัสดุศาสตร์ ผ่านการ
ประเมินภาคทฤษฎี
และปฏิบัต ิได้ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 70 

1. วิวัฒนาการของวัสดุ
ความหมายและ
ความสำคัญของวัสด ุ

2.โครงสร้างของวัสดุ ชนิด
ของวัสดุ 3. โครงผลึกและ
การวิเคราะหโ์ครงผลึก 

4. สมบัติทางกายภาพ  
5. สมบัติทางไฟฟ้า  
6. สมบัติทางแสง 7. 

สมบัติทางความร้อน  
8. สมบัติทางแม่เหล็กของ
วัสดุ 

1.จัดการเรียนรู้โดยการ
ปฏิบัติการทางวัสดุ
ศาสตร์ 
2.จัดการเรียนรู้แบบ 
Pr0blem ba9ed  

3.จัดการเรียนรู้แบบ 

Inquiry Meth0d 

สื่อการสอน 
เอกสาร ตำราและ
เครื่องมือ
ปฏิบัติการวัสดุ
ศาสตร์ 

ประเมินโดยใช้
แบบประเมิน
ภาคทฤษฎแีละ
ปฏิบัต ิ

แจ้งผลการประเมินให้
ผู้เรียนเพื่อการปรับปรุง
และพัฒนาตนเอง อย่าง
ต่อเนื่อง 
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สมรรถนะหลัก 
สมรรถนะรอง
และย่อย (ถา้มี) 

คำอธิบาย 

สมรรถนะรองหรือย่อย 

ตัวบ่งชี้ของสมรรถนะหลัก
และเกณฑ์การผ่าน 

ตัวบ่งชี้ของ 
สมรรถนะรองหรือย่อยและ

เกณฑ์การผ่าน 

เนื้อหา 
(เขียนเป็นข้อๆ

ประกอบด้วยหัวข้อ

และคำอธิบายพอ

สังเขป) 

กระบวนการจัดการ
เรียนรู้เพื่อให้เกิด

สมรรถนะ 

(รายละเอียดด้านท้าย

ตาราง)** 

สื่อและ/หรือแหล่ง
เรียนรู ้

วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

วิธีการสะท้อนผล
กลับให้ผู้เรียน(ตาม

หลักการประเมินผล 

สะท้อนผลและ 

การพัฒนา) 

สมรรถนะหลักที่ 
5 สามารถใช้
เทคโนโลยีใน
การศึกษาค้นควา้
และนำมาใช้ใน
การจัดการ
เรียนรู้ได้ 

สมรรถนะรองที่ 
5.1 มีทักษะใช้
เทคโนโลยีในการ
สืบค้นข้อมูลและ
อ้างอิงทั้งไทยและ
อังกฤษ 

 

สามารถใช้เทคโนโลยีสืบค้น
ข้อมูลทางวัสดุศาสตร์  จาก
แหล่งข้อมูลภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษหรอือื่นๆ 
อ้างอิงสิง่ที่สืบค้นได้อย่าง
ถูกต้องตามหลักวิชาการ 

สามารถใช้เทคโนโลยี
สืบค้นข้อมูลทางวัสดุ
ศาสตร์  และนำมาใช้ใน
การเรียนได้อยู่ในเกณฑ์
ระดับดี 

สามารถนำเสนอข้อมูลทาง
วัสดุศาสตร์ ที่สืบค้นมาทั้ง
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
และอ้างอิงสิ่งที่สืบค้นได้
อย่างถูกตอ้งตามหลัก
วิชาการอยู่ในเกณฑ์ระดับด ี

 มอบหมายงานให้ผู้เรียน
สืบค้นเนื้อที่เกี่ยวกับ
วัสดุศาสตร์ และการ
ประยุกต์ใช้ นำเสนอ
ด้วยการทำรายงานและ
นำเสนอด้วยวาจา 

ใบกิจกรรม  
สื่ออิเล็กทรอนิกส ์

1.ประเมินจากการ
ถาม-ตอบ อภิปราย
ร่วมกันในห้องเรียน 

2.ประเมินจาก
ผลงานที่นำเสนอ 

3.ให้นักศึกษา
ประเมินตนเองและ
เพื่อนประเมิน 

 

สมรรถนะหลักที่ 
7 มีจิต
วิทยาศาสตร์ 
 

สมรรถนะรองที่ 
7.1 มีคุณลักษณะ
เป็นผู้ใฝ่รู้  มีเหตุ
เป็นผล  เพียร
พยายาม  ใจกว้าง  
ซ่ือสัตย์และ
รอบคอบ 

มีพฤติกรรมแสดงความ
สนใจใฝ่รู้  
ทางวิทยาศาสตร์   
มีความเป็นเหตุเป็นผล  
เพียรพยายาม ใจกว้างรับ
ฟังความคิดของผู้อื่น  
ซ่ือสัตย์และคิดรอบคอบ
ก่อนการตัดสินใจ 

 

มีพฤติกรรมแสดงถึงความ
เป็นผู้มีจิตวิทยาศาสตร์อยู่
ในเกณฑ์ระดับดี 

มีพฤติกรรมที่บ่งบอกถึง
ความสนใจใฝ่รู้ มีความเพยีร
พยายาม มีเหตุผลซ่ือสัตย์
และรอบคอบอยู่ในเกณฑ์
ระดับดี 
 

 มอบหมายงานให้งาน
แก่ผู้เรียน ในรูปแบบ
ต่าง ๆ ที่หลากหลาย 

การจัดกิจกรรมให้
ผู้เรียนหรือ
มอบหมายให้
ผู้เรียนร่วมจัด
กิจกรรม 

 

การสังเกต
พฤติกรรมตามแบบ
วัดพฤติกรรม 

หรือการสร้าง
สถานการณ์จำลอง
เพื่อทดสอบเจตคติ
ของผู้เรียน 
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วิชา เทคโนโลยีพลาสมา  (Plasma Technology) 
รหัส คำอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 
4014992
  

มีความรู้และความเข้าใจ  สามารถอธิบาย วิเคราะห์และสามารถจัดทำผลงานที่บูรณาการกับเนื้อหาเรื่องพลาสมาและการกำเนิดพลาสมา คุณสมบตัิ
ของพาเชน  กลไกการดิสชาร์จ ระบบสุญญากาศ  การแบ่งประเภทของพลาสมา แหล่งกำเนิดพลาสมาความเข้มสูง พลาสมาที่ความดันบรรยากาศ พลาสมา
ในน้ำ การออกแบบแหล่งกำเนิดพลาสมา การวัดคุณสมบัติของพลาสมา โดยใช้กระบวนการสืบค้นและปฏิบัติการตามความเหมาะสม เพื่อนำไปใช้ในการ
จัดการเรียนรู้ได้ 

3(2-2-5) 

 

สมรรถนะหลัก 
สมรรถนะรอง
และย่อย (ถา้มี) 

คำอธิบาย 

สมรรถนะรองหรือย่อย 

ตัวบ่งชี้ของ
สมรรถนะหลักและ

เกณฑ์การผ่าน 

ตัวบ่งชี้ของ 
สมรรถนะรองหรือย่อย

และเกณฑ์การผ่าน 

เนื้อหา 
(เขียนเป็นข้อๆประกอบด้วย

หัวข้อและคำอธิบายพอสังเขป) 

กระบวนการจัดการ
เรียนรู้เพื่อให้เกิด

สมรรถนะ 

(รายละเอียดด้านท้าย

ตาราง)** 

สื่อและ/หรือแหล่งเรียนรู้ 
วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

วิธีการสะท้อนผล
กลับให้ผู้เรียน(ตาม

หลักการประเมินผล 

สะท้อนผลและ 

การพัฒนา) 

สมรรถนะหลัก
ที่ 2 มีความรู้
และความ
เข้าใจใน
เนื้อหาวิชา
ฟิสิกส์ 
สมรรถนะหลัก
ที่ 3 มีทักษะ
ปฏิบัติการ
ฟิสิกส์ 
 

 

 

 

สมรรถนะรองที่ 
2.6รู้  เข้าใจและ
สามารถนำความรู้
ทางฟิสิกส์ไป
บูรณาการและ
ประยุกต์ใช้ได้ 
สมรรถนะรองที่ 
3.1 มีทักษะ
ปฏิบัติการใน
ห้องปฏิบัติการ 
 

 

 

 

1.สามารถอธิบายทฤษฎี
และหลักการต่างๆ
เกี่ยวกบัพลาสมาและการ
กำเนิดพลาสมาได ้

2.สามารถจัดอุปกรณ์การ
ทดลอง ทำการทดลอง
เพื่อสรุปเปรียบเทียบผล
การทดลองกับทฤษฎีได้ 
3.สามารถออกแบบและ
สร้างสิ่งของเครื่องใช้ที่
เกี่ยวขอ้งใน
ชีวิตประจำวันได้ 
 

สามารถอธบิาย
ทฤษฎีและหลักการ
ต่างๆเกี่ยวกบั
พลาสมาและการ
กำเนิดพลาสมาได ้

สามารถอธบิายทฤษฎี
และหลักการต่างๆ
เกี่ยวกบัพลาสมาและ
การกำเนิดพลาสมาได้ 
ผ่านการประเมิน
ภาคทฤษฎแีละปฏิบัติ 
ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
70 

1.พลาสมาและการกำเนิด
พลาสมา 
2.คุณสมบัติของพาเชน   
3.กลไกการดิสชาร์จ  
4.ระบบสุญญากาศ   
5.การแบ่งประเภทของ
พลาสมา  
6.แหล่งกำเนิดพลาสมา
ความเข้มสูง  
7.พลาสมาที่ความดัน
บรรยากาศ 

8.พลาสมาในน้ำ  
9.การออกแบบ
แหล่งกำเนิดพลาสมา 

1.การเรียนรู้แบบ
สืบเสาะ (Enquiry-

ba9ed learning)ใน
ส่วนของการสร้างองค์
ความรู้ทางฟิสิกส์ของ
พลาสมา 
จัดการเรียนรู้แบบ 
active และสืบเสาะใน
ส่วนของการทำ
ปฏิบัติการทดลองการ
กำเนิดพลาสมาและการ
วัดคุณสมบัติพลาสมา 

สื่อการสอนประเภท
เทคโนโลยีสารสนเทศ
เช่น  
วีดีทัศ โปรแกรมจำลอง
ทางฟิสิกส์ 
อิเล็กทรอนิกส ์

ประเภทกายภาพได้แก ่
หลอดไฟชนิดแก๊ส
ดิสชาร์จ หลอดนีออน 
หลอดแสงจันทร์ เครื่อง
กำเนิดพลาสมา เป็นต้น 

เครื่องมือและอุปกรณ์วัด
คุณสมบัติของพลาสมาที่
นักศึกษาสร้างขึ้นเอง 

ประเมินโดยใช้
แบบประเมิน
ภาคทฤษฎแีละ
ปฏิบัต ิ

แจ้งผลการประเมิน
ให้ผู้เรียนเพื่อการ
ปรับปรุงและพัฒนา
ตนเอง อย่างต่อเนื่อง 
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สมรรถนะหลัก 

สมรรถนะรอง
และย่อย (ถา้

มี) 

คำอธิบาย 

สมรรถนะรองหรือย่อย 

ตัวบ่งชี้ของสมรรถนะหลัก
และเกณฑ์การผ่าน 

ตัวบ่งชี้ของ 
สมรรถนะรองหรือย่อยและ

เกณฑ์การผ่าน 

เนื้อหา 
(เขียนเป็นข้อๆประกอบด้วย

หัวข้อและคำอธิบายพอ

สังเขป) 

กระบวนการจัดการ
เรียนรู้เพื่อให้เกิด

สมรรถนะ 

(รายละเอียดด้านท้าย

ตาราง)** 

สื่อและ/หรือแหล่ง
เรียนรู ้

วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

วิธีการสะท้อน
ผลกลับให้ผู้เรียน

(ตามหลักการ

ประเมินผล สะท้อน

ผลและ 

การพัฒนา) 

สมรรถนะหลักที่ 
6 สามารถวจิัย
และประยกุต์ใช้
นวัตกรรมมาใช้
ในการจัดการ
เรียนรู้ทางฟิสิกส์ 

สมรรถนะรอง
ที่ 6.2 
สามารถคิด
สร้างสรรค์
นวัตกรรมและ
โครงงานวิจัย
ทางฟิสิกส์ได้ 

 

สามารถนำความรู้ไปใช้
ในการออกแบบระบบที่
เกี่ยวขอ้งกับการกำเนิด
พลาสมาได้ 
 

1.สามารถออกแบบระบบ
ที่เกี่ยวขอ้งกับการกำเนิด
พลาสมาได้อยา่ง
สร้างสรรค์ 

2.สามารถสร้างระบบที่
เกี่ยวขอ้งกับการกำเนิด
พลาสมาได้อยา่งถูกต้อง
ตามหลักฟิสิกส ์

1.สามารถอธิบายหลกัคิดเชิง
ฟิสิกส์ในการออกแบบระบบ
กำเนิดพลาสมาได้อย่างถูกต้อง 
2.สามารถอธิบายหลกัการทำงาน
ของระบบกำเนิดพลาสมาที่สร้าง
ขึ้นได้อย่างถูกต้อง 
3.สามารถเสนอแนวคิดหรือ นำ
พลาสมาไปประยกุต์ใช้ได้อย่าง
ถูกต้อง สร้างสรรค์ 

1.ทำปฏิบัติการที่
เกี่ยวขอ้งกับเนื้อหาวิชา 
2.หลักการจัดทำ
โครงงานโครงงานสะเต็ม
ศึกษาโครงงานประดิษฐ์ 

1.บูรณาการ
กระบวนการสืบเสาะ 

PBL และ c0aching 

สำหรับการทำ
ปฏิบัติการ 
2.บูรณาการ 9TEM 

ผ่านกระบวนการ
ออกแบบเชิงวิศกรรม
หรือเทคนิคอื่นๆ ที่
เหมาะสมสำหรับ 
การจัดทำโครงงาน
ของนักศึกษา 

เอกสารและ
งานวิจัยที่เกีย่วข้อง
กับการกำเนิด
พลาสมา 
อุปกรณ์ไฟฟ้า 
อิเล็กทรอนิกส์ 
เครื่องมือวัดและ
เครื่องใช้ต่างๆ 

 

ประเมินจาก
ผลงานชิ้นงานและ
การนำเสนอ 

แจ้งผลการ
ประเมินให้
ผู้เรียนเพื่อการ
ปรับปรุงและ
พัฒนาตนเอง 
อย่างต่อเนื่อง 

สมรรถนะหลักที่ 
5 สามารถใช้
เทคโนโลยีใน
การศึกษาค้นควา้
และนำมาใช้ใน
การจัดการ
เรียนรู้ได้ 

สมรรถนะรอง
ที่ 5.1 มีทักษะ
ใช้เทคโนโลยี
ในการสืบค้น
ข้อมูลและ
อ้างอิงทั้งไทย
และอังกฤษ 

 

สามารถใช้เทคโนโลยี 
สืบค้นข้อมูลทาง
เทคโนโลยีพลาสมา 
จากแหล่งข้อมูล
ภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษหรอือื่นๆ 
อ้างอิงสิ่งที่สืบค้นได้
อย่างถูกตอ้งตามหลัก
วิชาการ 

สามารถใช้เทคโนโลยี
สืบค้นข้อมูลทางทาง
เทคโนโลยีพลาสมา ฟิสิกส ์
และนำมาใช้ในการเรียน
ได้อยู่ในเกณฑ์ระดับดี 

สามารถนำเสนอข้อมูลทางทาง
เทคโนโลยีพลาสมา ฟิสิกส์ที่
สืบค้นมาทั้งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษและอ้างอิงสิ่งที่
สืบค้นได้อย่างถูกต้องตามหลัก
วิชาการอยู่ในเกณฑ์ระดับด ี

 มอบหมายงานให้
ผู้เรียนสืบค้นเนื้อที่
เกี่ยวกบัทาง
เทคโนโลยีพลาสมา 
และการประยุกต์ใช้ 
นำเสนอด้วยการทำ
รายงานและนำเสนอ
ด้วยวาจา 

ใบกิจกรรม  
สื่ออิเล็กทรอนิกส ์

1.ประเมินจากการ
ถาม-ตอบ 
อภิปรายร่วมกันใน
ห้องเรียน 

2.ประเมินจาก
ผลงานที่นำเสนอ 

3.ให้นักศึกษา
ประเมินตนเอง
และเพื่อนประเมิน 
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สมรรถนะหลัก 
สมรรถนะรองและย่อย 

(ถ้ามี) 
คำอธิบาย 

สมรรถนะรองหรือย่อย 

ตัวบ่งชี้ของ
สมรรถนะหลักและ

เกณฑ์การผ่าน 

ตัวบ่งชี้ของ 
สมรรถนะรองหรือย่อย

และเกณฑ์การผ่าน 

เนื้อหา 
 

กระบวนการจัดการ
เรียนรู้เพื่อให้เกิด

สมรรถนะ 

 

สื่อและ/หรือ
แหล่งเรียนรู้ 

วิธีการวัดและประเมินผล 

วิธีการ
สะท้อนผล

กลับให้
ผู้เรียน 

 

สมรรถนะหลักที่ 
7 มีจิต
วิทยาศาสตร์ 
 

สมรรถนะรองที่ 7.1 มี
คุณลักษณะเป็นผู้ใฝ่รู้  มี
เหตุเป็นผล  เพียร
พยายาม  ใจกว้าง  
ซ่ือสัตย์และรอบคอบ 

มีพฤติกรรมแสดงความสนใจใฝ่รู้ ทาง
วิทยาศาสตร์ มีความเป็นเหตุเป็นผล  
เพียรพยายาม ใจกว้างรับฟังความคิด
ของผู้อื่น  ซ่ือสัตยแ์ละคิดรอบคอบ
ก่อนการตัดสินใจ 

มีพฤติกรรมแสดง
ถึงความเป็นผู้มี
จิตวิทยาศาสตร์อยู่
ในเกณฑ์ระดับดี 

มีพฤติกรรมที่บ่งบอกถึง
ความสนใจใฝ่รู้ มีความ
เพียรพยายาม มีเหตุผล
ซ่ือสัตย์และรอบคอบอยู่
ในเกณฑ์ระดับดี 

 มอบหมายงานให้
งานแก่ผู้เรียน ใน
รูปแบบต่าง ๆ ที่
หลากหลาย 

การจัดกิจกรรม
ให้ผู้เรียนหรือ
มอบหมายให้
ผู้เรียนร่วมจัด
กิจกรรม 

การสังเกตพฤติกรรมตาม
แบบวัดพฤติกรรม 

หรือการสร้างสถานการณ์
จำลองเพื่อทดสอบเจตคติ
ของผู้เรียน 

 

 
เลือกใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงรุกจาก 1 3 กระบวนการที่กำหนดอย่างเหมาะสมเพ่ือให้เกิดประสิทธิผล อย่างน้อย 3 กระบวนการ ในแต่ละรายวิชาทั้งนี้สามารถใช้ร่วมกับแนว
ทางการจัดการเรียนรู้เฉพาะศาสตร์ 

1. การเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน (Brain - based learning)    
2. การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem - based learning) 
3. การเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน (Project – based learning)   
4. การเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐาน (Research-based learning) 
5. การเรียนรู้แบบสืบเสาะ (Enquiry-based learning)    
6. การเรียนรู้แบบร่วมแรงร่วมใจ (Collaborative learning) 
7. การเรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษาเป็นฐาน (Case – based learning)   
8. การเรียนรู้สถานการณ์เป็นฐาน (Situation – based learning) 
9. การเรียนรู้เชิงประสบการณ์เป็นฐาน (Experiential –based learning)  
10. การเรียนรู้แบบใช้ชุมชนเป็นฐาน (Community – based learning) 
11. การเรียนรู้แบบสร้างสรรค์เป็นฐาน (Creativity –based learning)   
12. การเรียนรู้แบบร่วมมือ (Cooperative  learning)   
13. การเรียนรู้แบบประสมประสาน (Blended  learning) 
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เลือกใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงรุกจาก 1 3 กระบวนการที่กำหนดอย่างเหมาะสมเพ่ือให้เกิดประสิทธิผล 
อย่างน้อย 3 กระบวนการ ในแต่ละรายวิชาทั้งนี้สามารถใช้ร่วมกับแนวทางการจัดการเรียนรู้เฉพาะศาสตร์ 

1. การเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน (Brain - based learning)    
2. การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem - based learning) 
3. การเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน (Project – based learning)   
4. การเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐาน (Research-based learning) 
5. การเรียนรู้แบบสืบเสาะ (Enquiry-based learning)    
6. การเรียนรู้แบบร่วมแรงร่วมใจ (Collaborative learning) 
7. การเรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษาเป็นฐาน (Case – based learning)   
8. การเรียนรู้สถานการณ์เป็นฐาน (Situation – based learning) 
9. การเรียนรู้เชิงประสบการณ์เป็นฐาน (Experiential –based learning)  
10. การเรียนรู้แบบใช้ชุมชนเป็นฐาน (Community – based learning) 
11. การเรียนรู้แบบสร้างสรรค์เป็นฐาน (Creativity –based learning)   
12. การเรียนรู้แบบร่วมมือ (Cooperative  learning)   
13. การเรียนรู้แบบประสมประสาน (Blended  learning) 

 

 

9. ความคาดหวังของผลลัพธ์การเรียนรู้เมื่อสิ้นปีการศึกษา ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 

ปีท่ี รายละเอียด 

1 รู้และเข้าใจหลักความเป็นครู จรรยาบรรณ จิตวิทยาความเป็นครู 
รู้และเข้าใจทฤษฎี หลักการฟิสิกส์และปฏิบัติการฟิสิกส์พ้ืนฐาน 

2 รู้และเข้าใจหลักการจัดการเรียนรู้ นวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา 
และการจัดการชั้นเรียน 
รู ้และเข้าใจฟิสิกส์ในสาขาต่าง ๆ และทำปฏิบัติการทางฟิสิกส์อย่างมีความรับผิดชอบและ
ปลอดภัย 

3 แสวงหาความรู้ทางฟิสิกส์ และการใช้เครื่องมือในการตรวจวัด วิเคราะห์ข้อมูลทางฟิสิกส์ คิด
วิเคราะห์ สามารถฝึกปฏิบัติวิชาชีพในสถานศึกษาได้ 

4 ประยุกต์ใช้ความรู้ทางฟิสิกส์เพื่อแก้ปัญหาและสื่อสารหลักการที่สำคัญทางฟิสิกส์ได้ 
สามารถปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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หมวดที ่5 หลกัเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 

1. กฎ ระเบียบหรือหลักเกณฑ์ ในการให้ระดับคะแนน  
การวัดและการสำเร็จการศึกษาเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณี ว่าด้วย การประเมินผล

การศึกษาระดับอนุปริญญาแบะปริญญาตรี พ.ศ. 2549, ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณี ว่าด้วย                  
การประเมินผลการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553, ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพ
พรรณี ว่าด้วย การประเมินผลการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560  (ภาคผนวก ก) ใช้
ระบบการให้คะแนนแบบมีค่าระดับขั้นและแบบไม่มีค่าระดับขั้นดังนี้ 

1.1 ระดับค่าคะแนน แบ่งเป็น 8 ระดับ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กรณีที่สอบตกในรายวิชาเลือก สามารถเปลี่ยนไปเลือกรายวิชาเลือกอื่นแทนได้ แต่ให้นับหน่วยกิตที่สอบตก
และนำมาคิดค่าระดับคะแนนเฉลี ่ยด้วย ส่วนการประเมินรายวิชาที ่เก ี ่ยวกับการฝึกประสบการณ์ว ิชาชีพ                           
ถ้าได้ระดับคะแนนต่ำกว่า “C” เป็นครั้งที่สองถอืว่าหมดสภาพการเป็นนักศึกษา 

 

1.2 ระบบไม่มีค่าระดับคะแนน กำหนดสัญลักษณ์การประเมินดังนี้ 
 

ระดับการประเมิน ความหมายของผลการศึกษา 

PD ผ่านดีเยี่ยม (Pass with Distinction) 
P ผ่าน (Pass) 

NP ไม่ผ่าน (Not Pass) 
 

ระบบในข้อ 1.2นี้ใช้สำหรับประเมินรายวิชาที่หลักสูตรบังคับให้เรียนเพิ่มตามข้อกำหนดเฉพาะ และรายวิชาที่
สภามหาวิทยาลัยกำหนดให้เรียนเพิ่ม แต่การลงทะเบียนต่องเป็นไปตามลำดับวิชาที่แต่ละหลักสูตรกำหนด 

รายวิชาที่เป็นวิชาบังคับและได้ผลประเมิน “F” และ “NP” นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนใหม่จนกว่าจะสอบ
ได้ 

ระดับการประเมิน ความหมายของผลการศึกษา ค่าระดับคะแนน 

A ดีเยี่ยม (Excellent) 4.0 

B+ ดีมาก (Very Good) 3.5 

B ดี (Good) 3.0 

C+ ดีพอใช้ (Fair Good) 2.5 

C พอใช้ (Fair) 2.0 

D+ อ่อน (Poor) 1.5 

D อ่อนมาก (Very Poor) 1.0 

F ตก (Fail) 0.0 
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2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 

2.1กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่สำเร็จการศึกษา 

 2.1.1การทวนสอบในระดับกระบวนวิชาให้เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย 

 2.1.2การทวนสอบในระดับหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาชาวิชาการศึกษาปฐมวัย 

1) ภาวะการณ์ได้งานทำของบัณฑิตทำงานตรงสาขา 
2) การทวนสอบจากผู้ประกอบการ 
3) การทวนสอบจากสถานศึกษาอ่ืน  

2.2 กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาสำเร็จการศึกษา 

 2.2.1ประเมินจากบัณฑิตที่จบ 

 2.2.2 ประเมินจากผู้ใช้บัณฑิต 

3.เกณฑ์การสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

3.1 ต้องลงทะเบียนเรียนหน่วยกิตครบตามโครงสร้างหลักสูตรที่กำหนดไว้ในเล่มของสาขาวิชานี้ 
3.2 ต้องไม่มีภาระหนี้สินกับมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 
3.3 เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2562 

 หมวด 8 การสำเร็จหลักสูตรและการเสนอให้ได้รับปริญญา 
ข้อ 49 ในภาคการศึกษาสุดท้ายที่นักศึกษาจะสำเร็จการศึกษา นักศึกษาจะต้องยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษาที่กอง

บริการการศึกษา 
 ข้อ 50 นักศึกษาภาคปกติที่สำเร็จการศึกษาต้องมีคุณสมบัติครบถ้วน ดังนี้ 

50.1มีความประพฤติดีตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด 

50.2 สอบได้รายวิชาต่าง ๆ ครบตามหลักสูตรและเงื่อนไขของหลักสูตร 
50.3 ได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.00 

50.4 ผ่านการประเมินการร่วมกิจกรรมที่มหาวิทยาลัยกำหนด 

50.5 ผ่านการทดสอบการประเมินความรู้และทักษะพ้ืนฐานที่จำเป็นตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด 

50.6 มีเวลาเรียน สำหรับหลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ไม่ต่ำกว่า 4 ภาคการศึกษาปกติ สำหรับหลักสูตร
ปริญญาตรี 4 ปี ไม่ต่ำกว่า 6 ภาคการศึกษาปกติ สำหรับหลักสูตรปริญญาตรี 5 ปี ไม่ต่ำกว่า 8 ภาคการศึกษาปกติ  

50.7 มีสถานภาพนักศึกษา สำหรับหลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ไม่เกิน 8 ภาคการศึกษาปกติ สำหรับ
หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี ไม่เกิน 16 ภาคการศึกษาปกติ สำหรับหลักสูตรปริญญาตรี 5 ปี ไม่เกิน 20 ภาคการศึกษาปกติ 

ทั้งนี้ การสำเร็จการศึกษาให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื ่องมาตรฐานคุณวุฒิระดับ          
ปริญญาตรี ในสาขาวิชานั้น ๆ  

ข้อ 52 นักศึกษาที่เรียนได้จำนวนหน่วยกิตครบตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในหลักสูตร ได้คะแนน เฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 
1.80 แต่ไม่ถึง 2.00 ให้เลือกเรียนรายวิชาเพิ ่มเติมเพื ่อปรับระดับคะแนนเฉลี ่ยให้ถึง 2.00 จึงจะสำเร็จการศึกษา                
ทั้งนี้ต้องอยู่ในระยะเวลาที่กำหนดตามข้อ 50.7 และ 51.3 
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 ข้อ 53 นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ที่จะได้รับการเสนอให้ได้รับเกียรตินิยมจะต้องเป็นผู้มี
คุณสมบัติครบถ้วนตามเกณฑ์ ดังนี้ 

53.1 ผู้ที ่จะได้รับเกียรตินิยมอันดับ 1 ต้องสอบได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยจากระดับอนุปริญญาหรือ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือประกาศนียบัตรอื่นใดที่เทียบเท่าจากสถาบันเดิม ไม่น้อยกว่า 3.60 และเรียนครบ             
ตามหลักสูตรได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยจากการศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ไม่น้อยกว่า 3.60  

ผู้ที ่จะได้รับเกียรตินิยมอันดับ 2 ต้องสอบได้ค่าระดับคะแนนเฉลี ่ยจากระดับอนุปริญญาหรือ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือประกาศนียบัตรอื่นใดที่เทียบเท่าจากสถาบันเดิม ไม่น้อยกว่า 3.25 และเรียนครบ                  
ตามหลักสูตรได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยจากการศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ไม่น้อยกว่า 3.25 

ทั้งนี ้ นักศึกษาที ่จะได้รับการเสนอให้ได้รับเกียรตินิยมจะต้องมีคุณสมบัติตามข้อ 53.2 และ                    
53.3 ด้วย 

53.2 สอบได้ในรายวิชาใด ๆ ไม่ต่ำกว่า C ตามระบบค่าระดับคะแนน หรือไม่ได้ NP ตามระบบ ไม่มีค่า
ระดับคะแนน 

53.3 นักศึกษาภาคปกติ มีเวลาศึกษาไม่เกิน 4 ภาคการศึกษาปกติสำหรับหลักสูตร ปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) 
ไม่เกิน 8 ภาคการเรียนปกติสำหรับหลักสูตร 4 ปี และมีเวลาศึกษาไม่เกิน 10 ภาคเรียนปกติ สำหรับหลักสูตร 5 ปี 

นักศึกษาภาคพิเศษ มีเวลาศึกษาไม่เกิน 8 ภาคการศึกษาสำหรับหลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) และ
ไม่เกิน 14 ภาคการศึกษาสำหรับหลักสูตร 4 ปี 

3.4 เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานการตัดคะแนนความประพฤตินักศึกษา
กระทำผิดกรณีต่าง ๆ พ.ศ. 2550 

 ข้อ 6 นักศึกษาที่ถูกตัดคะแนนความประพฤติตามประกาศนี้ มีสิทธิอุธรณ์ได้ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
รำไพพรรณี ว่าด้วย วินัยนักศึกษา พ.ศ. 2548 โดยอนุโลมและสามารถทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เพื่อปรับปรุงคะแนน
ความประพฤติตามประกาศของมหาวิทยาลัยได้ โดยยื่นเรื่องขอปรับปรุงคะแนนความประพฤติที่กองพัฒนานักศึกษา 

ทั้งนี้ นักศึกษาผู้มีสิทธิ์ยื่นคำร้องขอจบการศึกษาต้องมีคะแนนความประพฤติครบ 100 คะแนน 
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หมวดที่ 6 การเน้นพัฒนาอาจารย์ให้เกิดการสอนแบบเน้นสมรรถนะ 

1. การเตรียมการสำหรับอาจารย์ใหม่ 

1.1 กำหนดให้อาจารย์ใหม่เข้าโครงการปฐมนิเทศ สัมมนาอาจารย์ใหม่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ และโครงการ
พัฒนาอาจารย์ของคณะครุศาสตร์ 

1.2 การจัดให้มีอาจารย์พ่ีเลี้ยงทำหน้าที่ให้คำแนะนำและเป็นที่ปรึกษาในด้านการจัดการเรียน  การสอน 

1.3 การกำหนดให้อาจารย์ใหม่เข้าร่วมสังเกตการสอนของอาจารย์ในหลักสูตร 

2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ 
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 

2.1.1 กำหนดให้อาจารย์ต้องเข้ารับการอบรม เพ่ือพัฒนาอาจารย์ในหัวข้อต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับการจัดการ
เรียนการสอน การวัดและประเมินผล การวิจัย และการผลิตผลงานทางวิชาการ  

2.1.2 ศึกษาดูงานทั้งในประเทศ และต่างประเทศเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน การวัดและ                          

การประเมินผล การวิจัย และการผลิตผลงานทางวิชาการ 

2.1.3 ส่งเสริมหรือสร้างโอกาสให้อาจารย์มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ด้านการจัด การเรียนการ
สอน การวัดและการประเมินผล การวิจัย และการผลิตผลงานทางวิชาการระหว่างอาจารย์ในหลักสูตร 

2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่นๆ 

2.2.1 พัฒนาอาจารย์ด้านวิชาการและวิชาชีพ และตำแหน่งทางวิชาการ ได้แก่ ด้านการสอน                 
การวิจัย การบริการวิชาการ การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และการทำผลงานเพ่ือกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ 

2.2.2 ส่งเสริมให้อาจารย์เข้าร่วมการอบรม การประชุมสัมมนา และดูงานทางวิชาการและวิชาชีพใน
สถานศึกษาหรือองค์กรต่างๆ ที่เก่ียวข้อง ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ  

2.2.3 ส่งเสริมให้อาจารย์ผลิต และการนำเสนอผลงานทางวิชาการในรูปแบบต่างๆ ในการประชุมวิชาการ
ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ 
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หมวดที ่  7  การประกันคุณภาพหลักสูตร 

1. การกำกับมาตรฐาน 

การบริหารหลักสูตร และการกำกับมาตรฐานของหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ (5 ปี) เป็นไปตาม
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.2558 และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ 
(หลักสูตรห้าปี) โดยมีคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ทำหน้าที่บริหารจัดการหลักสูตรในภาพรวม 

 

2. บัณฑิต 

หลักสูตรมีการติดตามคุณภาพของบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติจากการสำรวจ
ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต โดยความร่วมมือของหลักสูตร คณะ และมหาวิทยาลัยในการสำรวจความพึงพอใจ            
ของผู้ใช้บัณฑิตเป็นประจำทุกปี และมีการประมวลผล รวมถึงแจ้งผลสำรวจต่ อคณะกรรมการบริหารหลักสูตร           
ได้รับทราบ รวมทั้งมีการติดตามภาวการณ์มีงานทำของบัณฑิต เพื่อใช้เป็นข้อมูลสำหรับการปรับปรุงพัฒนาหลักสตูร
และการจัดการเรียนการสอน และเป็นการแสดงถึงความต้องการของตลาดแรงงานและสังคมที่มีต่อคุณภาพของ
บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาในหลักสูตร รวมถึงการนำไปสู่การวางแผนการรับนักศึกษา 
 

3. นักศึกษา 
หลักสูตรให้ความสำคัญกับการรับนักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตร การส่งเสริมพัฒนานักศึกษา และผลลัพธ์  

ที่เกิดขึ้นกับนักศึกษา โดยกำหนดให้มีการดำเนินการดังนี้ 
3.1 หลักสูตรกำหนดคุณสมบัติการรับเข้าของนักศึกษา แจ้งต่อมหาวิทยาลัยเพื่อดำเนินการรับ และคัดเลือก

นักศึกษาที่ผ่านเกณฑ์จากคะแนนการสอบคัดเลือก และการสอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาต่อของมหาวิทยาลัย เพื่อแสดง
ความพร้อมในด้านวิชาการ ทักษะ บุคลิกภาพ และทัศนคติต่อวิชาชีพครู 

3.2 หลักสูตรส่งเสริมการพัฒนานักศึกษาดังนี้ 
3.2.1 กำหนดให้มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพให้กับนักศึกษา โดยมุ่งเน้นทักษะ

ที่จำเป็นสำหรับการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 

3.2.2 มีระบบสนับสนุน กำกับ ดูแล ในทางวิชาการ กิจกรรมนิสิต รวมถึงการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยโดยมี
การแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาในแต่ละหมู่ให้นักศึกษาแต่ละคน เพื่อดูแลนักศึกษาด้านวิชาการ ด้านกิจการนิสิต และ
ด้านการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ซึ่งอาจารย์ที่ปรึกษาจะแจ้งวันและเวลาให้นักศึกษาจะขอรับคำปรึกษา หรือปรึกษา
ผ่านช่องทางการสื่อสารอื่น ๆ ตามความเหมาะสมเพื่อให้นักศึกษาที่มีปัญหาตามความต้องการของนักศึกษาอันเป็น
การบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อให้นักศึกษาสามารถสำเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่กำหนดในหลักสูตร 

3.3 หลักสูตรมีการเก็บรวบรวมข้อมูลที ่แสดงถึงผลลัพธ์ที ่เกิดขึ ้นกับนักศึกษาในด้านอัตราการคงอยู่                   
อัตราการสำเร็จการศึกษา และความพึงพอใจที่มีต่อหลักสูตร เพื่อนำไปใช้ประกอบการพิจารณาในการปรับปรุง               
การจัดการเรียนการสอนและการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร 
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4. อาจารย์ 
หลักสูตรมีระบบและกลไกการบริหารและพัฒนาอาจารย์ การติดตามและควบคุมคุณภาพของอาจารย์  รวมถึง        

มีการวิเคราะห์ถึงผลที่เกิดขึ้นกับอาจารย์ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารและส่งเสริมพัฒนาอาจารย์ให้มีคุณภาพ
เป็นไปตามความเกณฑ์มาตรฐานของหลักสูตร โดยกำหนดให้มีการดำเนินการดังนี้ 

4.1 หลักสูตรมีการคัดเลือกอาจารย์ใหม่ตามหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย โดยอาจารย์ใหม่จะต้อง มีวุฒิ
การศึกษาระดับปริญญาโทขึ ้นไป ในสาขาวิชาฟิสิกส์ การสอนฟิสิกส์ หรือสาขาวิชาที ่เกี ่ยวข้อง โดยหลักสูตร                  
จะพิจารณาอาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญตรงกับความต้องการของหลักสูตร 

4.2 หลักสูตรมีการเชิญอาจารย์พิเศษที่มีความเชี่ยวชาญในรายวิชาที่ขาดแคลนผู้สอน เพ่ือให้นักศึกษาได้เรียนรู้ 
และเป็นการเพิ่มประสบการณ์การเรียนรู้ที่หลากหลาย 

4.3 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรมีการประชุมร่วมกันในการวางแผน กำกับ ติดตาม การจัดการเรียนการสอน 
การประเมินผล เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับการปรับปรุงหลักสูตร ตลอดจนปรึกษาหารือเกี่ยวกับแนวทางที ่จะทำให้              
การจัดการเรียนการสอนและการพัฒนานักศึกษาบรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร เพื่อให้ได้บัณฑิตที่มีคุณลักษณะ               
พึงประสงค์ตามที่กำหนด 

4.4 หลักสูตรมีการเก็บรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับศักยภาพอาจารย์ประจำหลักสูตร เพื่อหาแนวทางในการ
ส่งเสริมตามความต้องการการได้รับการพัฒนา อีกทั้งส่งเสริมให้อาจารย์ประจำหลักสูตรมีการพัฒนาคุณวุฒิและ
ตำแหน่งทางวิชาการ ในสาขาวิชาฟิสิกส์ หรือสาขาวิชาที่เกี ่ยวข้อง โดยมีการประเมินผลการปฏิบัติราชการและ                
นำผลการประเมินมาประกอบการพิจารณาปรับปรุงแผนการพัฒนาอาจารย์ 

 

5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 

หลักสูตรได้มีการดำเนินงานเพื่อควบคุมกำกับการบริหารจัดการหลักสูตร การเรียนการสอน และการประเมิน
ผู้เรียน ดังนี้ 

5.1 หลักสูตรกำหนดให้มีกระบวนการออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตรตามระบบและกลไก
พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร โดยมีการสำรวจข้อมูลจากอาจารย์ นักศึกษา และผู้ใช้บัณฑิต รวมถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ซึ่งในการออกแบบหลักสูตร และสาระรายวิชาในหลักสูตร มีการศึกษาข้อมูล เรื่ อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. 2558 และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
ปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ (หลักสูตรห้าปี) และข้อมูลเทียบเคียงจากหลักสูตรของ 
สถาบันอุดมศึกษาอื่นๆ มาใช้ในการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์ และสอดคล้อง
กับความต้องการของตลาดแรงงานและสังคม เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความสามารถ และมีความเข้าใจใน ฟิสิกส์            
อย่างลึกซึ้ง อันจะเป็นกลไกหนึ่งในการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้แก่ผู้เรียนอย่างมีคุณภาพ และสอดคล้องกับ
สภาพความเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมในปัจจุบัน 

5.2 หลักสูตรมีกระบวนการการพิจารณากำหนดอาจารย์ผู้สอน และการจำแนกรายวิชาสำหรับอาจารย์ 
ผู้สอน โดยพิจารณาจากประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถ ความชำนาญในแต่ละรายวิชา และภาระการสอน 

ขั้นต่ำของแต่ละคน 
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5.3 หลักสูตรกำหนดให้มีกระบวนการการกำกับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดทำแผนการเรียนรู้ (มคอ. 3 
และ มคอ.4) และการจัดการเรียนการสอน ตามระบบและกลไกการกำกับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดทำแผนการ
เรียนรู้ (มคอ.3 และ มคอ.4) และการจัดการเรียนการสอน รวมทั้งกำหนดให้มีการจัดการเรียนการสอนที่มีการบูรณา
การกับการวิจัย การบริการวิชาการทางสังคม และการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 

5.4 หลักสูตรกำหนดให้มีกระบวนการการประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติโดยเชื่อมโยงกับกระบวนการการกำกับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดทำแผนการเรียนรู้ (มคอ.3 และ มคอ.4) 

และการจัดการเรียนการสอน และกระบวนการการกำกับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดการเรียนการสอนและ
กิจกรรม โดยพิจารณากำหนดกรอบการกำกับ ติดตาม และตรวจสอบรูปแบบการประเมินผลการเรียนรู้ว่าสามารถ
สะท้อนผลการเรียนรู้ของผู้เรียนได้อย่างเหมาะสมหรือไม่ 

5.5 หลักสูตรกำหนดให้มีกระบวนการการกำกับการรายงานผลการจัดการเรียนการสอนและรายงานผล              
การดำเนินงานหลักสูตร (มคอ.5 มคอ.6 และ มคอ.7) เพื่อนำผลการประเมินมาใช้ในการปรับปรุง/พัฒนาการจัด               
การเรียนการสอนและพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร 

5.6 หลักสูตรกำหนดให้มีการประเมินผลการดำเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ โดยมีการประเมินผล               
การดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ผลการดำเนินงานที่กำหนดไว้ในหลักสูตรทุกปีการศึกษา 

 

6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
หลักสูตรมีกระบวนการการดำเนินงานเพื่อจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้และการทำวิจัย โดยการมีส่วนร่วม

ของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร อาจารย์ประจำหลักสูตร เพ่ือให้มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอและตอบสนอง
ต่อการใช้งาน รวมทั้งมีการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ เพ่ือนำผลมาใช้
ในการพิจารณาจดัหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ให้เป็นไปตามความต้องการของนักศึกษาและอาจารย์ 

 

7.  ตัวบ่งช้ีผลการดำเนินงาน (Key Performance Indicators) 

ผลการดำเนินการบรรลุตามเป้าหมายตัวบ่งชี้ทั้งหมดอยู่ในเกณฑ์ดีต่อเนื่อง 2 ปีการศึกษาเพื่อติดตามการ
ดำเนินการตาม TOF ต่อไป ทั้งนี้เกณฑ์การประเมินผ่าน คือ มีการดำเนินงานตามข้อ 1-5 และอย่างน้อยร้อยละ 80 
ของตัวบ่งชี้ผลการดำเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปี 

 
ตัวบ่งชี้ผลการดำเนินงาน ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5 

(1)  คณาจารย์ประจำหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการ
ประชุมเพ่ือวางแผน ติดตาม และทบทวนการดำเนินงานหลักสูตร 

     

(2) มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติหรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขา (ถ้ามี) 

     

(3) มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และมคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิด
สอนใน แต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกวิชา 
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ตัวบ่งชี้ผลการดำเนินงาน ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 ปีท่ี 4 ปีท่ี 5 
(4) จัดทำรายงานผลการดำเนินการของรายวิชา และรายงานผลการ
ดำเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 และ 
มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุก
รายวิชา 

     

(5) จัดทำรายงานผลการดำเนินการของหลักสูตร ตามแบบมคอ.7 ภายใน 
60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา 

     

(6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนิสิต/นักศึกษาตามมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ที่กำหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของ
รายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

     

(7) มีการพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอนหรือ
การประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการดำเนินงานที่รายงานใน 
มคอ.7 ปีที่แล้ว  

     

(8) คณาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้ร ับการปฐมนิเทศ อบรมหรือ
คำแนะนำด้านศาสตร์วิชาครูและวิทยาการการจัดการเรียนรู้ 

     

(9) คณาจารย์ประจำทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการและ/หรือวิชาชีพ 
อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 

     

(10) จำนวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการพัฒนา
วิชาการ และหรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ50 ต่อปี 

     

(11) ระดับความพึงพอใจของนิสิต/นักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อ
คุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

     

(12) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่เฉลี่ยไม่น้อย
กว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

     

(13) นิสิต/นักศึกษาได้รับเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมความเป็นครูครบถ้วน
ทุกกิจกรรมที่ก้ำหนดและเป็นประจำทุกปี 

     

(14) มีการจัดประสบการณ์บูรณาการการเรียนรู้กับการปฏิบัติงานวิชาชีพ
ครูในสถานศึกษาเป็นประจำทุกปีการศึกษา 

     

(15) นิสิต/นักศึกษา ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 30 จากการทดสอบความรู้และ
ทักษะภาษาอังกฤษโดยใช้แบบทดสอบ RBRU-EPT และสอบได้คะแนนไม่
น้อยกว่า 50 คะแนน โดยเทียบเคียงกับ CEFR ระดับ B1 หรือ นิสิต/
น ักศ ึกษาสามารถนำผลคะแนนการสอบว ัดความสามารถด ้าน
ภาษาอังกฤษจากการทดสอบวัดความสามารถด้านภาษาอังกฤษที่
สามารถเทียบเคียงผลการสอบกับระดับความสามารถตามกรอบ
มาตรฐาน CEFR ได้ มายื่นโดยมีเงื่อนไขดังนี้ 

1. TOEFL ITP AEuuu 347-393 
2. Computer Based TOEFL PEUUU 63-90 
3. Internet Based TOEFL AEuuu 19-29 
4. IELTS AELU4 2-2.5 
5. TOEIC AEUuu 255-400 
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6. Cambridge Placement test ASuuu 40-59 
7. CU-TEP AEUu 35-69 
8. TU-GET PEUuu 400 

หรือ นิสิตนักศึกษาน้ำผลการเรียนในรายวิชาศึกษาทั่วไป (ภาษาอังกฤษ) 
จำนวน 3 รายวิชา มายื่น โดยมีผลการเรียนระดับ B ขึ้นไป จำนวนไม่น้อย
กว่า 2 รายวิชา 

 
 

รวมตัวบ่งชี้(ข้อ)ในแต่ละปี 12 13 13 14 15 
ตัวบ่งชี้บังคับ(ข้อที่) 1-5 1-5 1-5 1-5 1-5 
ตัวบ่งชี้ต้องผ่านรวม(ข้อ) 10 11 11 12 12 

 
เกณฑ์ประเมิน: หลักสูตรได้มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯต้องผ่านเกณฑ์การประเมินดังนี้ ตัวบ่งชี้บังคับ              
(ตัวบ่งชี้ 1-5)  มีผลดำเนินการบรรลุตามเป้าหมาย และมีจำนวนตัวบ่งขี้ที่มีผลดำเนินการบรรลุเป้าหมายไม่น้อยกว่า 
80% ของตัวบ่งชี้รวม โดยพิจารณาจากจำนวนตัวบ่งชี้บังคับและตัวบ่งชี้รวมในแต่ละปี  
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หมวดที ่8 การประเมิน และปรับปรุงการดำเนินการของหลักสูตร 
 

1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 

1.1  การประเมินกลยุทธ์การสอน 
กระบวนการที่จะใช้ในการประเมินและปรับปรุงยุทธศาสตร์ที่วางแผนไว้เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนนั้น  

พิจารณาจากตัวผู้เรียนโดยอาจารย์ผู้สอนจะต้องประเมินผู้เรียนในทุกๆ หัวข้อว่ามีความเข้าใจหรือไม่ โดยอาจประเมิน
จากการทดสอบย่อย การสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษา การอภิปรายโต้ตอบจากนักศึกษา การตอบคำถามของ
นักศึกษาในชั้นเรียน ซึ่งเมื่อรวบรวมข้อมูล จากที่กล่าวข้างต้นแล้ว ก็ควรจะสามารถประเมินเบื้องต้นได้ว่า ผู้เรียนมี
ความเข้าใจหรือไม ่หากวิธีการที่ใช้ไม่สามารถทำให้ผู้เรียนเข้าใจได้ ก็จะต้องมีการปรับเปลี่ยนวิธีสอน การทดสอบกลาง
ภาคเรียน และปลายภาคเรียน จะสามารถชี้ได้ว่าผู้เรียนมีความเข้าใจหรือไม่ในเนื้อหาที่ได้สอนไป หากพบว่ามีปัญหาก็
จะต้องมีการดำเนินการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนในโอกาสต่อไป 

1.2  การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 
ให้นักศึกษาได้มีการประเมินผลการสอนของอาจารย์ในทุกด้านทั้งด้านทักษะกลยุทธ์การสอน การตรงต่อเวลา 

การชี้แจงเป้าหมาย วัตถุประสงค์รายวิชา ชี้แจงเกณฑ์การประเมินผลรายวิชา และการใช้สื่อการสอนในทุกรายวิชา 
 

2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 
การประเมินหลักสูตรในภาพรวมนั้นจะกระทำ เมื่อนักศึกษาเรียนจบหลักสูตร และจะต้องออกฝึกประสบการณ์

วิชาชีพครู ในรายวิชาการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา จำนวน 1 ภาคการศึกษา โดยปฏิบัติงานในหน้าที่ของครูทุกอย่าง
เสมือนเป็นครูประจำการคนหนึ่งในสถานการณ์จริง    ในสถานศึกษาอย่างต่อเนื่องกัน  เป็นเวลาอย่างน้อย  15 
สัปดาห์ หรือ 540  ชั่วโมง  ซึ่งจะเป็นช่วงเวลาที่อาจารย์จะไปนิเทศนักศึกษา ตลอดจนติดตามประเมินความรู้ของ
นักศึกษาว่า สามารถปฏิบัติงานได้หรือไม่ มีความรับผิดชอบ และขาดคุณสมบัติในด้านใด ซึ่งจะมีการรวบรวมข้อมูล
ทั้งหมดเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร ตลอดจนปรับปรุงกระบวนการการจัดการเรียนการสอนทั้งในภาพรวม
และในแต่ละรายวิชา 
 

3. การประเมินผลการดำเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 
การประเมินคุณภาพการศึกษาประจำปีตามดัชนีบ่งชี ้ผลการดำเนินงานที ่ระบุในหมวดที่  7 ข้อ 7 โดย

คณะกรรมการประเมินอย่างน้อย 3 คน ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาอย่างน้อย 1 คน ที่ได้รับการแต่งตั้งจาก
มหาวิทยาลัย ทั้งนี ้มหาวิทยาลัยได้กำหนดให้ทุกหลักสูตรมีการพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัย แสดงการปรับปรุงดัชนีด้าน
มาตรฐานและคุณภาพการศึกษาตลอดจนมีการประเมินเพ่ือปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่องทุก 4 ปี 
 

4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 
จากการรวบรวมข้อมูล การสัมมนา และการประชุม ผู้บริหาร อาจารย์ นักศึกษา และผู้ใช้บัณฑิต  จะทำให้

ทราบปัญหาของการบริหารหลักสูตรทั้งในภาพรวม และในแต่ละรายวิชา กรณีที่พบปัญหาของรายวิชาก็สามารถที่จะ
ดำเนินการปรับปรุงรายวิชานั้นๆ ได้ทันที ซึ่งก็จะเป็นการปรับปรุงย่อยในการปรับปรุงย่อยนั้นควรทำได้ตลอดเวลาที่
พบปัญหา สำหรับการปรับปรุงหลักสูตรทั้งฉบับนั้นจะกระทำทุก  4 ปี ทั้งนี้เพื่อให้หลักสูตรมีความทันสมัยและ
สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 
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ภาคผนวก ก 
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 

ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี  
ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับปริญญาตร ี

พ.ศ. 2562 
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ประวัติอาจารย์ประจำหลักสูตรและผลงานทางวิชาการ 
 

1. นายชีวะ  ทัศนา 

     Mr. CHEWA  THASSANA 
1.1 ตำแหน่งทางวิชาการ 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ฟิสิกส์) 
1.2 ประวัติการศึกษา 

ระดับ ชื่อปริญญา )สาขาวิชา( ชื่อสถาบัน ปี 

ปริญญาเอก 
 

ปริญญาโท 

ปรัชญาดุษฏีบัณฑิต 
 (ฟิสิกส์ประยุกต์) 
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
 (ฟิสิกส์ประยุกต์) 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

2555 
 

2549 
 

ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยนเรศวร 2541 

1.3 ผลงานทางวิชาการ 
1.3.1 ตำรา หนังสือ  

ชีวะ ทัศนา. (2561). ควอนตัมฟิสิกส์เบื้องต้นและสัมพัทธ์ภาพพิเศษ : คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี จันทบุรี. มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี. พิมพ์ครั้งที่ 1. 
จันทบุรี. 201 หน้า. อนุมัติโดยสภามหาวิทยาลัยเมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 

(ตำราหรือหนังสือที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอรับตำแหน่งทางวิชาการแล้ว) 
1.3.2 บทความทางวิชาการ 

Thassana, C. and Nuleg, W. (2017). Effect of carbon black on thermal properties of 
charcoal and salacca leafstalk briquettes. AIP Conference Proceedings, Vol.1868 (1), August 2017, 060002, 
1- 5. 
(วารสารวิชาการในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ Scopus) 

Chaiwarakorn, A. Sukkaew, Chemasalae, S and Thassana, C. (2017). Analysis of Physical 
properties of open cluster M45 by CCD photometry techniques. Journal Sains Dasar, 7 (1), April 2018, 12 
- 16. 
(วารสารวิชาการในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ) 

Thassana, C. and Maithong, W. Age and temperature of Globular-Open Star 
Clusters case study: M3 M35 and M67. Journal Sains Dasar, 6(2), October 2017, 98-102. 
(วารสารวิชาการในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ) 

ชีวะ ทัศนา, นิคม ผึ่งคำ, สมยศ ศรีคงรักษ์, จันทนีย์ เพ็ชรไพบูลย์ และวิลาสินี เนินริม
หนอง. (2561). ผลของอนุภาคนาโนซิงค์ออกไซด์ต่อการเจริญเติบโตของพริกหวาน. วารสารมหาวิทยาลัย
ทักษิณ. ปีที ่21 ฉบับที่ 3 (ฉบับพิเศษ) สืบเนื่องจากการประชุมระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 28 เดือน
พฤษภาคม-ตุลาคม 2561, 51– 57. 
(วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index (TCI) กลุ่มที ่1) 
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1.4 ประสบการณ์การสอนระดับอุดมศึกษา 10 ปี 
1.5 ภาระงานสอน 

ระดับปริญญาตรี 
4011111 ฟิสิกส์เบื้องต้น    3 หน่วยกิต 
4011101 ฟิสิกส์พื้นฐาน    3 หน่วยกิต 
4011102 ปฏิบัติการฟิสิกส์พ้ืนฐาน   1 หน่วยกิต 

4011104 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1   1 หน่วยกิต 
4011105 ฟิสิกส์ 2     3 หน่วยกิต 

4011106 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2   1 หน่วยกิต 
4013307 ทัศนศาสตร์    3 หน่วยกิต 

4013501 อิเล็กทรอนิกส์ 1    3 หน่วยกิต 
4003201 การผลิตอุปกรณ์การสอนวิทยาศาสตร์ 3 หน่วยกิต 
4012905 ฟิสิกส์เชิงคณิตศาสตร์ 1   3 หน่วยกิต 
4012905 คณิตศาสตร์สำหรับฟิสิกส์ 1  3 หน่วยกิต 
4011903 วิทยาศาสตร์เชิงคณิตศาสตร์ 1  3 หน่วยกิต 
4011904 วิทยาศาสตร์เชิงคณิตศาสตร์ 2  3 หน่วยกิต 
4013504 เครื่องมือวัดอิเล็กทรอนิกส์  3 หน่วยกิต 
4012401 ฟิสิกส์แผนใหม่    3 หน่วยกิต 
4011107 ฟิสิกส์สำหรับวิศวกร 1   3 หน่วยกิต 
4011109 ฟิสิกส์สำหรับวิศวกร 2   3 หน่วยกิต 
4011108 ปฏิบัติการฟิสิกส์สำหรับวิศวกร 1  1 หน่วยกิต 
4011110 ปฏิบัติการฟิสิกส์สำหรับวิศวกร 2  1 หน่วยกิต 
0003102 วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต  3 หน่วยกิต 
0031111 ฟิสิกส์ในชีวิตประจำวัน   3 หน่วยกิต 

ระดับปริญญาโท 
4077501   สัมมนาด้านวิทยาศาสตร์ 1  1 หน่วยกิต  
4077502   สัมมนาด้านวิทยาศาสตร์ 2  1 หน่วยกิต 
4017103  ฟิสิกส์ยุคใหม่    3 หน่วยกิต 
4017108  ทฤษฎีแม่เหล็กไฟฟ้า   3 หน่วยกิต 
4017101  ฟิสิกส์คลาสสิก 1    3 หน่วยกิต 
4017107  ทฤษฎีกลศาสตร์ควอนตัม   3 หน่วยกิต 
4077901  วิทยานิพนธ์    12 หน่วยกิต 
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2. นายอาทร สกุลวรกิจ 
     Mr. A-thorn Sakulworakit 
    2.1 ตำแหน่งทางวิชาการ 
        ผู้ช่วยศาสตราอาจารย์ (ฟิสิกส์) 

    2.2 ประวัติการศึกษา 
ระดับ ชื่อปริญญา )สาขาวิชา( ชื่อสถาบัน ปี 

ปริญญาโท 
ปริญญาตรี 

  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ฟิสิกส์) 
  การศึกษาบัณฑิต(วิทยาศาสตร์-ฟิสิกส์) 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยบูรพา 

2545 
2541 

    2.3 ผลงานทางวิชาการ 
      2.3.1 ตำรา หนังสือ  
  - 
      2.3.2 บทความทางวิชาการ 

ณมนรัก คำฉัตร, จิรภัทร จันทมาลี, อรรถกร คำฉัตร และอาทร สกุลวรกิจ. (2561). การงอกของ
เมล็ดกล้วยไม้กะเรกะร่อนปากเป็ดแบบพึ่งพาอาศัยในหลอดทดลอง . การประชุมสัมมนาวิชาการนำเสนอ
ผลงานวิจัยระดับชาติ เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และลำปางวิจัย                
ครั้งที ่4. วันที่  20 กรกฎาคม 2561, 52 - 62. 
(รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ) 

2.4 ประสบการณ์การสอนระดับอุดมศึกษา   11  ปี 

2.5 ภาระงานสอน 
ระดับปริญญาตรี 

4011101  วิชาฟิสิกส์พื้นฐาน   3 หน่วยกิต 

4011102  วิชาปฏิบัติการฟิสิกส์พื้นฐาน  1 หน่วยกิต 
4011103  วิชาฟิสิกส์ 1    3 หน่วยกิต 
4011104   วิชาปฏิบัติการฟิสิกส์ 1    1 หน่วยกิต 
4011105   วิชาฟิสิกส์ 2    3 หน่วยกิต 
4011107  ฟิสิกส์สำหรับวิศวกร 1   3 หน่วยกิต 

  4011108  ปฏิบัติการฟิสิกส์สำหรับวิศวกร 1  1 หน่วยกิต 
401111 ฟิสิกส์เบื้องต้น    3 หน่วยกิต 
401112 ปฏิบัติการฟิสิกส์เบื้องต้น   1 หน่วยกิต  
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3. นายสมยศ ศรีคงรักษ์ 
   Mr. SOMYOT SRIKONGRUG 

3.1 ตำแหน่งทางวิชาการ 
  อาจารย์ 

3.2. ประวัติการศึกษา 
ระดับ ชื่อปริญญา )สาขาวิชา( ชื่อสถาบัน ปี 

ปริญญาโท 
ปริญญาตรี 

วิทยาศาสตรบัณฑิต (ฟิสิกส์)  
ครุศาสตรบัณฑิต(ฟิสิกส์)  

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 

2557 

2549 
3.3 ผลงานทางวิชาการ 

 3.3.1 ตำรา หนังสือ 
   - 
 3.3.2. บทความทางวิชาการ 

สมยศ ศรีคงรักษ์, อริสรา  ไพรวัลย์. (2560). การหาค่าความเร็วมากสุดในการเข้าโค้งของ
ถนนภายในรั้วมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีด้วยรถจักรยานยนต์ล้อขนาด 14 นิ้ว. การประชุมวิชาการ
ระดับชาติ วิจัยรำไพพรรณี ครั้งที ่11 วันที่ 19 - 20 ธันวาคม  พ.ศ. 2560, 334-339. 
(รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ) 

3.4 ประสบการณ์การสอนระดับอุดมศึกษา  16  ปี 
3.5 ภาระงานสอน 

ระดับปริญญาตรี 
4013307 ทัศนศาสตร์            3 หน่วยกิต 
4012901 การผลิตอุปกรณ์การสอนวิทยาศาสตร์ 3 หน่วยกิต 
4011105 ฟิสิกส์ 2     3 หน่วยกิต 
4011101 ฟิสิกส์พื้นฐาน    3 หน่วยกิต 
4011111 ฟิสิกส์เบื้องต้น    3 หน่วยกิต 
4011903 วิทยาศาสตร์เชิงคณิตศาสตร์ 1  3 หน่วยกิต 
4011104 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1   1 หน่วยกิต 
4011102 ปฏิบัติการฟิสิกส์พ้ืนฐาน   1 หน่วยกิต 
4011107 ฟิสิกส์สำหรับวิศวกร 1   3 หน่วยกิต 
4011108 ปฏิบัติการฟิสิกส์สำหรับวิศวกร 1  1 หน่วยกิต 

4011109 ฟิสิกส์สำหรับวิศวกร 2   3 หน่วยกิต 
4011110 ปฏิบัติการฟิสิกส์สำหรับวิศวกร 2  1 หน่วยกิต 
0003102 วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต   3 หน่วยกิต           
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4. นายธนพัฒน์   ถิระวุฒิ 
Mr. THANAPAT TIRAWOOT  
4.1 ตำแหน่งทางวิชาการ 
 อาจารย์ 
4.2 ประวัติการศึกษา 

ระดับ  ชือ่ปริญญา )สาขาวิชา( ชื่อสถาบัน ปี 
ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ฟิสิกส์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2542 
ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (ฟิสิกส์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2537 

 4.3 ผลงานทางวิชาการ 
4.3.1 ตำรา หนังสือ  

- 
4.3.2  บทความทางวิชาการ 

ธนพัฒน์  ถิรวุฒิ, ทนงศักดิ์ กุลธนาเจริญรัตน์, วิศรุต เนินริมหนอง และ ชีวะ ทัศนา. 
(2560). ชุดวัดความหนาแน่นของของเหลวอย่างง่ายโดยใช้แรงแม่เหล็กและสมดุลคาน . การประชุม
วิชาการระดับชาติราชมงคลสกลนครครั้งที่  1, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร 
จังหวัดสกลนคร, วันที่ 17 – 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2561,  C-20 – C-23. 
(รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ) 

4.4 ประสบการณ์การสอนระดับอุดมศึกษา   5 ปี 
4.5 ภาระงานสอน 

ระดับปริญญาตรี 
0003102 วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต  3 หน่วยกิต  
4011101 ฟิสิกส์พื้นฐาน    3 หน่วยกิต 
4011102 ปฏิบัติการฟิสิกส์พ้ืนฐาน   1 หน่วยกิต 

4011103 ฟิสิกส์ 1     3 หน่วยกิต 
4011104 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1   1 หน่วยกิต 
4011105 ฟิสิกส์ 2     3 หน่วยกิต 
4011106 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2   1 หน่วยกิต 
4011107 ฟิสิกส์สำหรับวิศวกร 1   3 หน่วยกิต 
4011109 ฟิสิกส์สำหรับวิศวกร 2   3 หน่วยกิต 
4011110 ปฏิบัติการฟิสิกส์สำหรับวิศวกร 2  1 หน่วยกิต 
4011111 ฟิสิกส์เบื้องต้น    3 หน่วยกิต 
4012201 กลศาสตร์    3 หน่วยกิต 
4012906 คณิตศาสตร์สำหรับฟิสิกส์ 2  3 หน่วยกิต 
4013603 ปฏิบัติการฟิสิกส์ขั้นสูง   3 หน่วยกิต  
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5. นายนิคม ผึ่งคำ 
   Mr. NIKOM PHUENGKUM 
5.1 ตำแหน่งทางวิชาการ 
 อาจารย์ 
5.2 ประวัติการศึกษา 

ระดับ  ชื่อปริญญา )สาขาวิชา( ชื่อสถาบัน ปี 
ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2551 
ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต(ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 2548 

 5.3 ผลงานทางวิชาการ 
.3.15  ตำรา หนังสือ  

- 

5.3.2 บทความทางวิชาการ 

วิฑูรย์ หนูเล็ก, นิคม ผึ่งคำ, รัตนาภรณ์ ฤทธิ์เต็ม และ ชีวะ ทัศนา.(2560). ผลของอนุภาค
นาโนซิงค์ออกไซด์ต่อการเจริญเติบโตของหอมแดง . การประชุมวิชาการระดับชาติราชมงคลสกลนคร                 
ครั้งที ่1, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร จังหวัดสกลนคร. วันที่ 17–19 พฤษภาคม 
พ.ศ. 2561, B-59 – B-62. 
(รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ) 
 

5.4 ประสบการณ์การสอนระดับอุดมศึกษา 4 ปี 
5.5 ภาระงานสอน 

ระดับปริญญาตรี 
4011111 ฟิสิกส์เบื้องต้น    3 หน่วยกิต 
4011112 ปฏิบัติการฟิสิกส์เบื้องต้น   1 หน่วยกิต 
4012201 กลศาสตร์ 1    3 หน่วยกิต 
4011106 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2   1 หน่วยกิต 
4011107 ฟิสิกส์สำหรับวิศวกร 1   3 หน่วยกิต 
4011108 ปฏิบัติการฟิสิกส์สำหรับวิศวกร 1  1 หน่วยกิต 
4011109 ฟิสิกส์สำหรับวิศวกร 2   3 หน่วยกิต 
4011110 ปฏิบัติการฟิสิกส์สำหรับวิศวกร 2  1 หน่วยกิต 
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ภาคผนวก ค 

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุง/พัฒนาหลักปรับปรุงหลักสูตร 
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร 
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ตารางเปรียบเทียบหลักสูตรเดิมและหลักสูตรปรับปรุง 
หลักสตูรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสกิส์ (5ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559  

กับหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิชาฟิสิกส์ (4 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.  2562 
 

เหตุผลและความจ าเป็นในการปรับปรุงหลักสูตร 

มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณีมีภารกิจหลักในการผลิตบัณฑิตด้านครุศาสตรบัณฑิตมาเป็นเวลายาวนานอย่าง
ต่อเนื่องและเพ่ือให้  สอดคล้องกับความต้องการของสังคมรวมถึงการเปลี่ยนแปลงของการศึกษาในศตวรรษ                
ที่ 21 ดังน ั้นคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับคณะครุศาสตร์และมหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แห่ง ร่วมกันพัฒนา
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ (4 ปี) พ.ศ. 2562  

 

1. ตารางเปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตร 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 (5 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 (4 ปี) 

จ านวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า 163 หน่วยกิต จ านวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า 140 หน่วยกิต 

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต 

   1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร   12 หน่วยกิต   

   1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร ์    9 หน่วยกิต   

   1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
เทคโนโลยีและการกีฬา 

   9 หน่วยกิต   

2. หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า   91 หน่วยกิต 2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน ไม่น้อยกว่า   104 หน่วยกิต 

2.1 วิชาชีพครู 50 หน่วยกิต 2.1 กลุม่วิชาชีพครู  ไม่น้อยกว่า 
    - วิชาชีพครู ไม่น้อยกว่า 
    - ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ไม่น้อยกว่า 

40 หน่วยกิต 

28 หน่วยกิต 

12 หน่วยกิต 

2.2 วิชาแกน 

2.3 วิชาบังคับเอกแขนงวิชาฟิสิกส์ 
 31 หน่วยกติ 

36 หน่วยกิต 

2.2 กลุม่วิชาเอก   ไม่น้อยกว่า 
  2.2.1 วิชาเอกบังคับ ไม่น้อยกว่า 
    - กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์พื้นฐาน     

     - กลุ่มวิชาเฉพาะสาขาฟิสิกส์       

 64 หน่วยกิต 

43 หน่วยกิต 

     15 หน่วยกิต 

     28 หน่วยกติ 

2.4 วิชาเอกเลือกแขนงวิขาฟิสิกส ์ 8 หน่วยกิต    2.2.2 วิชาเอกเลือก   ไม่น้อยกว่า  21 หน่วยกิต 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 3. หมวดวิชาเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
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2. รายวิชาในหมวดวิชาการศึกษาทั่วไป  
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 (5 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 (4 ปี) 

1. กลุ่มวิชาภาษา  จ านวน 12 หน่วยกิต 1. กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร จ านวน 30 หน่วยกิต 

 1.1 กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ   จ านวน  6 หน่วยกิต 0001104 ทักษะการพูดและการฟังภาษาอังกฤษ 3(2-2-5) 

0001101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3(3-0-6) 0001105 การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3(2-2-5) 

0001102 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 3(3-0-6)) 0001106 ภาษาอังกฤษเพ่ือวิชาชีพ 3(2-2-5) 

0001103 ภาษาอังกฤษเพ่ือเสริมทักษะการเรียนรู้ 3(3-0-6) 0001203 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 3(2-2-5) 

 1.2 กลุ่มวิชาภาษาไทย   จ านวน 3 หน่วยกิต 0002105 สุนทรียะ 3(2-2-5) 

0001201 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6) 0002325 พลเมืองที่เข้มแข็ง 3(2-2-5) 

0001202 ภาษาไทยสื่อสารเชิงธุรกิจ 3(3-0-6) 0002324 ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 3(2-2-5) 

 1.3 กลุ่มวิชาภาษาอื่น  จ านวน 3 หน่วยกิต 0003109 การสร้างเสริมและดูแลสุขภาวะ 3(2-2-5) 

0001301 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6) 0003208 การคิดเชิงเหตุผล 3(2-2-5) 

0001302 ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6) 0003311 ทักษะในศตวรรษท่ี 21 เพื่อชีวิตและอาชีพ 3(2-2-5) 

0001303 ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6)   

0001304 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6)   

0001305 ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6)   

0001306 ภาษาฝรั่งเศสเพ่ือการสื่อสาร 3(3-0-6)   

0001307 ภาษาอินโดนิเชียเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6)   

0001308 ภาษามาเลเซียเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6)   

0001309 ภาษาพม่าเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6)   

0001310 ภาษาตากาล๊อกเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6)   

2. กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  จ านวน  3หน่วยกิต  

0002309 การสื่อสารในชีวิตประจ าวัน 3(3-0-6)   
0002310 ธุรกิจในชีวิตประจ าวัน 3(3-0-6)   
0002311 การบริหารเงินในชีวิตประจ าวัน 3(3-0-6)   
0002312 การบัญชีในชีวิตประจ าวัน 3(3-0-6)   
0002313 ภูมิศาสตร์กับการพัฒนาท่ียั่งยืน 3(3-0-6)   
0002314 โลกาภิวัฒน์กับสังคมไทย 3(3-0-6)   
0002315 มนุษย์กับสังคม 3(3-0-6)   
0002316 ภูมิปัญญาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 3(3-0-6)   

0002317 วิถีไทยวิถีอาเซียน 3(3-0-6)   

0002318 ความเป้นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย 3(3-0-6)   

0002319 การสื่อสารอาเซียน 3(3-0-6)   

0002320 การวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบันเพื่อการส่ือสาร 3(3-0-6)   
0002321 การรู้เท่าทันสื่อในศตวรรษท่ี 21 3(3-0-6)   
0002322 ความเปน็พลเมืองในศตวรรษท่ี 21 3(3-0-6)   
0002323 หลักพื้นฐานการคุ้มครองสิทธิ์ในทรัพย์สิน

ทางปัญญา 

3(3-0-6)   
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3. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตาสตร์ เทคโนโลย ีและการกีฬา  จ านวน 9  หน่วยกิต  

3.1 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์  ให้เลือกเรียนจ านวน  3 หน่วยกิต    

000101 ชีวิตและธรรมชาติ 3(3-0-6)   

000102 วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต 3(3-0-6)   

000103 ชีวิตและสุขภาพ 3(3-0-6)   

000104 พืชพรรณเพื่อชีวิต 3(3-0-6)   

000105 การเกษตรในชีวิตประจ าวัน 3(3-0-6)   

000106 สิ่งแวดล้อมกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ 3(3-0-6)   

000107 การเกษตรตามแนวพระราชด าริ  3(3-0-6)   

000108 อัญมณีและเครื่องประดับในชีวิตประจ าวัน 3(3-0-6)   

3.2 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์  ให้เลือกเรียนจ านวน  3 หน่วยกิต    

0003201 คณิตศาสตร์เพื่อการตัดสินใจ 3(3-0-6)   

0003202 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน 3(3-0-6)   

0003203 คณิตศาสตร์ท่ัวไป 3(3-0-6)   

0003204 คณิตศาสตร์เพื่อฝึกทักษะทางปัญญา 3(3-0-6)   

0003205 สถิติและการประยุกต์ท่ัวไป 3(3-0-6)   

0003206 สถิติในชีวิตประจ าวัน 3(3-0-6)   

0003207 สถิติเพ่ือการตัดสินใจ 3(3-0-6)   

3.3 กลุ่มวิชาเทคโนโลยีและการกฬีา  ให้เลือกเรียนจ านวน  3 หน่วยกิต  

3.3.1 รายวิชาด้านเทคโนโลยี    

0003301 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูลเบื้องต้น  3(2-2-5)   

0003302 เทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับชีวิตสมัยใหม่ 3(3-0-6)   

0003303 การจัดการธุรกิจใหม่ด้วยคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5)   

0003304 การจัดการธุรกิจยุคใหม่แบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น 3(2-2-5)   

0003305 การปฏิบัติงานช่างเบื้องต้นในชีวิตประจ าวัน 3(2-2-5)   

0003306 เทคโนโลยีพื้นฐานด้านการถ่ายภาพและการตกแต่ง 3(2-2-5)   

0003307 เทคโนโลยีกับการพัฒนา 3(2-2-5)   

3.3.2 รายวิชาด้านกีฬา    

0003308  การออกก าลังกายเพื่อคุณภาพชีวิต 3(2-2-5)   

0003309  กิจกรรมเข้าจังหวะลกีฬาลีลาศ 3(2-2-5)   

0003310 นันทนาการเพื่อสุขภาพ 3(2-2-5)   
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3. รายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะด้าน 

 3.1 กลุ่มวิชาชีพครู 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 (5 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 (4 ปี) 

(เดิม) โครงสร้างหลักสูตร (11  มาตรตาน 

 หมวดวิชาเฉพาะด้าน(วิชาชีพครู) 
(ปรับปรุงเป็น)  โครงสร้างหลักสูตรสมรรถนะ 

 วิชาเฉพาะด้าน(วิชาชีพครู) 
วิชาชีพครู ไม่น้อยกว่า  47 หน่วยกิต วิชาชีพครู  ไม่น้อยกวา่                              40 หน่วยกิต   
   ฝึกประสบการณ์วิชาชีพไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ   ไม่น้อยกว่า  12 หน่วยกิต 

1005801  การปฏิบัติการสอน 1  
1005802  การปฏิบัติการสอน 2    

6(540) 
6(540) 

1001801 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1           
1002801 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2           
1003801 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 3           
1004801 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 4            

2(90) 
2(90) 
2(90) 
6(290) 

 

วิชาชีพครูบังคับ ไม่น้อยกว่า      35 หน่วยกิต วิชาชีพครูบังคับ  ไม่น้อยกว่า 28  หน่วยกิต 

1003801 การฝึกปฏิบัติการวิชาชีพระหว่างเรยีน 

1004801 ก ารฝึกปฏบิัติการวิชาชีพระหว่างเรียน  
1011106 ความเป็นคร ู      
1011107 ปรัชญาการศึกษา     
1023304 ภาษาและวัฒนธรรม   
1052701 จิตวิทยาส าหรับคร ู               
1023205 หลักสตูรและการพัฒนา หลักสตูร                
1023303 การจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน 

1043401  การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้  
1032101  นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ทางการศึกษา  
1042104 การวัดผลและประเมินผลการเรยีนรู้ 
1063303 การประกันคุณภาพการศึกษา 
1063304 จรยิธรรมและ คุณธรรม รรยาบรรณจ  

1(60) 
1(60) ่ 
3(2-2-5) 
3(2-2-5) 
3(2-2-5) 
3(2-2-5) 
3(2-2-5) 
3(2-2-5) 
3(2-2-5) 
3(2-2-5) 

 

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

1042101 การวัดและประเมินผลการเรยีนรู้   
1043101 การวิจัยและพัฒนานวตักรรม

การเรยีนรู้  
1032201 นวัตกรรมและเทคโนโลยี

สารสนเทศเพื่อการสื่อสารการศึกษา 
และการเรียนรู้  

1051201 จิตวิทยาส าหรับครู   
1021201  การพัฒนาหลักสูตร 
1022301 วิทยาการจัดการเรียนรู ้  
1012202  การบริหารการศึกษาและการ

ประกันคณุภาพการศึกษา  
1021304  ภาษาเพื่อการสื่อสาร   
1011101  คุณธรรม จรยิธรรม 

จรรยาบรรณ และจิตวญิญาณความเป็นครู   
    1004491  คุรุนิพนธ์   

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

3(2-2-5) 
 

 

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

3(2-2-5) 
 

3(2-2-5) 
1(0-2-1) 
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3.2 กลุ่มวิชาเอก 

            รายวิชาในกลุ่มวิชาเอกท้ังหมดมีการปรับ เปลี่ยนรหัสวิชา /ปรับค าอธิบายรายวิชาโดยเน้นสมรรถนะและ
ปรับลดเวลาทฤษฎี/เพ่ิมเวลาปฏิบัติ/ลดเวลาศึกษาด้วยตนเอง 

1 .วิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์พื้นฐาน    
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 (5 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 (4 ปี) 

วิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์พืวนตาน วิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์พืวนตาน 

4011103 ฟิสิกส์ 1 3(3-0-6) 4011904 ฟิสิกส์ 1 3 (2-2-5) 

4011104 ปฏิบัติการฟสิิกส์ 1 1(0-3-2)    

4011105 ฟิสิกส์ 2 3(3-0-6) 4011905 ฟิสิกส์ 2 3(2-2-5) 
4011106 ปฏิบัติการฟสิิกส์ 2 1(0-3-2)    

4021101 เคมีพื้นฐาน 3(3-0-6) 4021901 เคมีพื้นฐานส าหรับการสอนฟิสิกส ์ 3(2-2-5) 
4021102 ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน 1(0-3-2)    

4031101 ชีววิทยาพ้ืนฐาน 3(3-0-6) 4031805 ชีววิทยาพ้ืนฐานส าหรับการสอนฟสิิกส ์ 3(2-2-5) 
4031102 ปฏิบัติการชีววิทยาพื้นฐาน 1(0-3-2)    

4091402 แคลคูลสั 1 3(3-0-6) 4091901 คณิตศาสตร์พื้นฐานส าหรับ             
การสอนฟิสิกส ์

3(2-2-5) 
4091403 แคลคูลสั  3(3-0-6) 

 

2. วิชาเอกบังคับ                         
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 (5 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 (4 ปี) 

วิชาเอก วิชาเอกเฉพาะสาขาฟิสิกส ์

4012905 คณิตศาสตร์ส าหรับฟิสิกส์ 1 3(3-0-6) 4011930 คณิตศาสตร์ส าหรับฟิสิกส์ 1             3(2-2-5) 

4012302 คลื่นและการสั่น 3(2-2-5) 4012910 ฟิสิกส์ของคลื่น                                     3(2-2-5) 

4013306 เสียง 3(3-0-6)    

4013304 อุณหพลศาสตร ์ 3(3-0-6) 4012911 อุณหพลศาสตร์                          3(2-2-5) 

4012201 กลศาสตร์  3(3-0-6) 4012912 กลศาสตร์                                       3(2-2-5) 

4013202 กลศาสตร์ขั้นสูง 3(3-0-6)    

4012401 ฟิสิกส์แผนใหม ่ 3(3-0-6) 4012920 ฟิสิกส์ยุคใหม่                                    3(2-2-5) 

4012301 ไฟฟ้าและแม่เหล็ก 3(3-0-6) 4012921 แม่เหล็กไฟฟ้า                             3(2-2-5) 

4013302 แม่เหล็กไฟฟ้า  3(3-0-6)    

4012706 วิทยาศาสตร์พลังงาน 3(3-0-6) 4012970 เทคโนโลยีพลังงาน 3(2-2-5) 

4012709 พลังงานทดแทน 3(3-0-6)    

4013501 อิเล็กทรอนิกส ์ 3(2-2-5) 4013940 อิเล็กทรอนิกส์                                  3(2-2-5) 

4014902 สัมมนาฟิสิกส ์ 2(1-2-3) 4013980 สัมมนาทางฟิสิกส ์ 1(0-2-3) 

4013801 นาโนเทคโนโลยีเบื้องต้น 3(3-0-6) 4014971 นาโนเทคโนโลยเีชิงฟิสิกส ์ 3(2-2-5) 
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3. วิชาเอกเลือก   
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 (5 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 (4 ปี) 

4013401 กลศาสตร์ควอนตมั 1 3(3-0-6) 4013922 กลศาสตร์ควอนตมั 3(2-2-5) 

4013402 กลศาสตร์ควอนตมั 2 3(3-0-6)    

4053101 วิทยาศาสตร์เกี่ยวกับโลก 3(3-0-6) 4013950 วิทยาศาสตร์โลก  3(2-2-5) 

4044201 ดาราศาสตร์ 1 3(3-0-6) 4013951 ดาราศาสตร ์ 3(2-2-5) 

4044202 ดาราศาสตร์ 2 3(3-0-6)    

4044601 ปฏิบัติการดาราศาสตร ์ 1(0-3-3)    

4014002 สื่อการสอนวิชาฟิสิกส ์ 2(1-2-3) 4013960 สื่อ นวัตกรรม ส าหรับครูฟสิิกส ์ 3(2-2-5) 

4013307 ทัศนศาสตร ์ 3(3-0-6)    

4013603 ปฏิบัติการฟิสิกส์ขั้นสูง 3(2-3-4)    

4003901 วิธีวิจัยวิทยาศาสตร ์ 3(1-3-5) 4013981 วิจัยทางฟิสิกส์                                   3(0-6-3) 

4012906 คณิตศาสตร์ส าหรับฟิสิกส์ 2 3(3-0-6) 4014931 คณิตศาสตร์ส าหรับฟิสิกส์ 2 3(2-2-5) 
4013706 โปรแกรมประยุกต์ดา้นฟิสิกส์และ

คณิตศาสตร ์
3(2-2-5) 4014932 โปรแกรมประยุกตส์ าหรับครูฟิสิกส์    3(2-2-5) 

4013707 การจ าลองปรากฏการณ์ฟสิิกส์
ด้วยคอมพิวเตอร ์

3(2-2-5)    

4003902 ภาษาอังกฤษส าหรับวิทยาศาสตร ์ 3(2-2-4)    

4013503 การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า 3(2-2-5)    

4013504 เครื่องมือวัดอิเล็กทรอนิกส ์ 3(2-2-5) 4014941 เครื่องมือวัดและการวเิคราะห์ทางฟิสิกส ์ 3(2-2-5) 
4014502 ดิจิตอลอิเล็กทรอนิกส ์  3(3-0-6) 4014942 ไมโครคอนโทรลเลอร์และการเช่ือมต่อ 3(2-2-5) 

4013403 ฟิสิกส์นิวเคลียร์ 1 3(3-0-6) 4014923 นิวเคลียร์ฟิสิกส ์ 3(2-2-5) 
4013404 ฟิสิกส์นิวเคลียร์ 2 3(3-0-6)    

4014405 ฟิสิกส์สถานะของแข็ง 3(3-0-6) 4014990 ฟิสิกส์สถานะของแข็งเบื้องต้น 3(2-2-5) 
4013001 การจัดการเรยีนรู้ฟิสิกส์ 1 3(2-2-5) 4013961 วิทยาการสอนฟิสิกส์        3(2-2-5) 

4013002 การจัดการเรยีนรู้ฟิสิกส์ 2 3(2-2-5)    

4014003 เตรียมปฏิบตัิการสอนฟิสิกส ์ 2(1-2-3)    

4014404 เทคโนโลยีรังสเีอ็กซ ์ 3(3-0-6)    

   4014952 ฟิสิกส์สิ่งแวดล้อม 3(2-2-5) 
   4014962 ของเล่นศาสตร ์ 3(2-2-5) 
   4014972 ฟิสิกส์และความงาม 3(2-2-5) 
   4014991 วัสดุศาสตร ์ 3(2-2-5) 
   4014992 เทคโนโลยีพลาสมา 3(2-2-5) 
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สรุป ในสาระส าคัญจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงหลักสูตรใหม่จากการเปรียบเทียบจะเห็นได้ว่าผลกระทบต่อ
โครงสร้างของหลักสูตร ดังนี้ 

1) ปรับลดจ านวนหน่วยกิตจาก 163 หน่วยกิต (หลักสูตร 5 ปี) เป็น 151  หน่วยกิต (หลักสูตร4 ปี) และ
เป็นหลักสูตรสมรรถนะ 

2)  วิชาชีพครูลงจากเดิมปรับลดหน่วยกิต 47  เป็น หน่วยกิต  40 หน่วยกิต โดย มีเฉพาะวิชาชีพครูบังคับ
  ไม่มีวิชาชีพครูเลือกและให้นักศึกษาออกฝึกประสบการณ์ทุกชั้นปี 

3) พรายวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ื้นฐาน ปรับลดรายวิชาจากเดิม  25 เ หน่วยกิตป็น 15 หน่วยกิต 

4)   ด้านเลือกลงโดยเลือกเปิดเฉพาะรายวิชาที่สัมพันธ์กับการน าลดจ านวนรายวิชาเฉพาะไปใช้จริงส าหรับ
การเรียนการสอนฟิสิกส์ ทั้งนี ้เพ่ิมรายวิชาการสอนวิชาเอกให้นักศึกษาได้เลือกเรียนเพ่ิม 

5)  มีการปรับค าอธิบายรายวิชา ปรับเพ่ิมลดชั่วโมงทฤษฎี ปฏิบัติ และศึกษาด้วยตนเองเพ่ือให้เหมาะสม
ต่อการจัดการเรียนการสอน 

6) จัดหลักสูตรเอก-โท  โดยเป็นวิชาเอกฟิสิกส์   และวิชาโท คณิตศาสตร์ด้วยการ เพ่ิมรายวิชา
คณิตศาสตร์ จ านวน 30 หน่วยกิต  
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ภาคผนวก จ 

ตารางความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถโดยรวม สมรรถนะหลักและรายวิชาของแต่ละชัวนปี 
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ตารางความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถโดยรวม สมรรถนะหลกัและรายวิชาของแต่ละชัน้ปี 
 

ความสามารถโดยรวมของนักศึกษา 
ชั้นปีที่ 1 

ความสามารถโดยรวมของนักศึกษา 
ชั้นปีที่ 2 

ความสามารถโดยรวมของนักศึกษา 
ชั้นปีที่ 3 

ความสามารถโดยรวม
ของนักศกึษา 

ชั้นปีที่ 4 

รักและศรัทธาในความเป็นครู ทักษะการออกแบบและจัดการเรียนรู้ ทักษะการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม - 

สมรรถนะหลัก สมรรถนะรอง สมรรถนะหลัก สมรรถนะรอง สมรรถนะหลัก สมรรถนะรอง สมรรถนะหลัก สมรรถนะรอง 

สมรรถนะหลักท่ี 1  

 มีความรู้และ
ประสบการณ์วิชาชีพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

สมรรถนะรองที่ 1.2 ประยุกต์ใช้จติวิทยา
พัฒนาการ จิตวิทยาการศึกษาและจิตวิทยาให้
คำปรึกษาในการวิเคราะห์และพัฒนาผู้เรยีนตาม
ศักยภาพ 

สมรรถนะรองที่ 1.3 บูรณาการความรู้ เนื้อหาวิชา 
หลักสตูร ศาสตร์การสอน และเทคโนโลยีดิจิทลัใน
การจัดการเรยีนรู ้
สมรรถนะรองที่ 1.5 

สามารถใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและใช้
เทคโนโลยีดิจิทลัเพื่อการศึกษา 

สมรรถนะหลักท่ี 1         
มีความรู้และ
ประสบการณ์วิชาชีพ 

 

 

 

 

 

 

 

สมรรถนะรองที่ 1.3  

บูรณาการความรู้ เนื้อหาวิชา 
หลักสตูร ศาสตร์การสอน และ
เทคโนโลยีดิจิทลัในการจดัการ
เรียนรู ้
สมรรถนะรองที่ 1.4  ใช้ความรู้ การ
วัดประเมินผล การเรียนรู้ และการ
วิจัยเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรยีน 

สมรรถนะรองที่1.6 ออกแบบ 
ดำเนินการเกี่ยวกับงานประกัน
คุณภาพการศึกษา 

สมรรถนะหลักท่ี 1       
มีความรู้และ
ประสบการณ์
วิชาชีพ 

 

 

 

สมรรถนะรองที่ 1.4 

 ใช้ความรู้การวัด
ประเมินผลการ
เรียนรู้ และการวิจัย
เพื่อแก้ปัญหาและ
พัฒนาผู้เรียน 

 

  

สมรรถนะหลักท่ี 2  

สามารถปฏิบัตหิน้าท่ีคร ู
 

สมรรถนะรองที่ 2.1  มุ่งมั่นพัฒนาผู้เรยีนด้วยจติ
วิญญาณความเป็นคร ู
สมรรถนะรองที่ 2.2 ประพฤติตนแบบอย่างท่ีดี มี
คุณธรรม จรยิธรรมและเป็นพลเมอืงที่เข้มแข็ง    
สมรรถนะรองที่ 2.5  พัฒนาตนเองให้มีความรอบ
รู้ ทันสมัยและทันต่อการเปลี่ยนแปลง 

สมรรถนะหลักท่ี 2
สามารถปฏิบัตหิน้าท่ี
คร ู
 

สมรรถนะรองที่ 2.3 ส่งเสริมการ
เรียนรู้ เอาใจใส่ และยอมรับความ
แตกต่างของผู้เรยีนแต่ละบุคคล 

สมรรถนะรองที่ 2.5 พัฒนาตนเอง
ให้มีความรอบรู้ ทันสมัยและทันตอ่
การเปลีย่นแปลง 
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ความสามารถโดยรวมของนักศึกษา 
ชั้นปีที่ 1 

ความสามารถโดยรวมของนักศึกษา 
ชั้นปีที่ 2 

ความสามารถโดยรวมของนักศึกษา 
ชั้นปีที่ 3 

ความสามารถ
โดยรวมของนักศึกษา 

ชั้นปีที่ 4 

รักและศรัทธาในความเป็นครู ทักษะการออกแบบและจัดการเรียนรู้ ทักษะการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม - 

สมรรถนะหลัก สมรรถนะรอง สมรรถนะหลัก สมรรถนะรอง สมรรถนะ
หลัก 

สมรรถนะรอง สมรรถนะ
หลัก 

สมรรถนะ
รอง 

สมรรถนะหลักท่ี 3  มีความ 
สามารถในการจัดการเรียนรู ้
 

สมรรถนะรองที่ 3.1 พัฒนาหลักสตูร
การจัดการเรยีนรู้ สื่อ การวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู ้
สมรรถนะรองที่ 3.5 วิจัย สร้าง
นวัตกรรม และประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัล ให้เกิดประโยชน์ต่อการเรียนรู้
ของผู้เรียน 

สมรรถนะหลักท่ี 3         
มีความสามารถในการ
จัดการเรียนรู ้
 

สมรรถนะรองที่ 3.2 วางแผนและจัดการ
เรียนรู้ทีส่ามารถพัฒนาผู้เรียนให้มปีัญญา          
รู้คิดและมีความเป็นนวัตกร 
สมรรถนะรองที่ 3.4  จัดกิจกรรมและสร้าง
บรรยากาศการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีความสุขใน
การเรยีนโดยตระหนักถึงสุขภาวะของผู้เรียน 

สมรรถนะ
หลักท่ี 3 มี
ความสามารถ
ในการจัดการ
เรียนรู ้

สมรรถนะรองที่ 3.5  

วิจัย สร้างนวัตกรรม
และประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีดิจิทลั ให้
เกิดประโยชน์ต่อการ
เรียนรู้ของผูเ้รียน 

  

สมรรถนะหลักท่ี 4 มีความ 
สามารถในการสร้าง
ความสัมพันธ์กับผู้ปกครอง
และชุมชน 

สมรรถนะรองที่ 4.1  

ร่วมมือกับผู้ปกครองในการพัฒนาและ
แก้ปัญหาผูเ้รียนให้คณุลักษะที่พึง
ประสงค ์

สมรรถนะหลักท่ี 4  
มีความสามารถในการ
สร้างความสัมพันธ์กับ
ผู้ปกครองและชุมชน 

สมรรถนะรองที่ 4.2 สร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือกับผู้ปกครองและชุมชนเพือ่
สนับสนุนการเรยีนรู้ที่มีคณุภาพของผู้เรียน 

    

สมรรถนะหลักท่ี 5  ปฏิบัติตน
ตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ 

สมรรถนะรองที่ 5.1 ประพฤติ ปฏบิัติ
ตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ 

      

 

รายวิชา ภาคเรียนที่ รายวิชา ภาคเรียนที่ รายวิชา ภาคเรียนที่ รายวิชา ภาคเรียนที่ 
เทอมที่ 1 เทอมที่ 2 เทอมที่ 1 เทอมที่ 2 เทอมที่ 1 เทอมที่ 2 เทอมที่ 1 เทอมที่ 2 

1. คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ 
และจิตวญิญาณความเป็นครู  
2. จิตวิทยาสำหรับครู   
3. ภาษาเพื่อการสื่อสาร  

1. การพัฒนาหลักสตูร 
2. นวัตกรรมและเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการสื่อสาร
การศึกษาและการเรียนรู ้

1. วิทยาการการจัดการเรียนรู้ 1 

2. การวัดและประเมินผล           
การเรยีนรู ้

1. วิทยาการการจัดการเรียนรู้ 2 

2. การบริหารการศึกษาและ 
การประกันคณุภาพการศึกษา 

1. การวิจัยและพัฒนา
นวัตกรรมการเรียนรู ้
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