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รหัสวิชา                                                                    ช่ือและคำอธิบายรายวิชา                                                                        น(ท-ป-อ) 

1001103 คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และจิตวิญญาณความเปนครู                                                                                                3(2-2-5) 

Virtue, Ethics, Codes and Spirituality for Teachers                                                                                                            

             ประพฤติ ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ มุงมั่นพัฒนาผูเรียนดวยจิตวิญญาณความเปนครู  เปนแบบอยางท่ีดี มีคุณธรรม จริยธรรม และเปน

พลเมืองที่เขมแข็ง ดำรงตนใหเปนที่เคารพศรัทธาของผูเรียนและสมาชิกในชุมชน โดยการวิเคราะห สังเคราะห บูรณาการองคความรูเกี่ยวกับคานิยมของครู 

จรรยาบรรณวิชาชีพครู คุณธรรม จริยธรรมสำหรับครู จิตวิญญาณความเปนครู กฎหมายสำหรับครู สภาพการณการพัฒนาวิชาชีพครู  โดยใชการจัดการเรียนรูท่ี

เนนประสบการณ กรณีศึกษา การฝกปฏิบัติใชการสะทอนคิดเพื่อนำไปประยุกตใชในการพัฒนาตนเองในการเปนครูท่ีดี  มีความรอบรู ทันสมัย และทันตอการ

เปล่ียนแปลง 

 
 

สมรรถนะหลัก 
สมรรถนะรองและ

ยอย  (ถามี) 

คำอธิบายสมรรถนะรอง 

หรือยอย 

ตัวบงชี้ของสมรรถนะ

หลักและเกณฑ 

การผาน 

ตัวบงชี้ของสมรรถนะรอง

หรือยอยและเกณฑการผาน 

เนื้อหา 

(เขียนเปนขอๆ 

ประกอบดวยหัวขอและ

คำอธิบาย 

พอสังเขป) 

แนวการจัดกิจกรรม

การเรียนรูเพื่อใหเกิด

สมรรถนะ 

(รายละเอียดดานทาย

ตาราง)** 

สื่อและ/หรือแหลง

เรียนรู 

วิธีการวัดและ

ประเมินผล 

วิธีการสะทอนผลกลับ

ใหผูเรียน 

(ตามหลักการ

ประเมินผลสะทอนผล

และพัฒนา) 

สมรรถนะหลักที่ 

2   

สามารถปฏิบัติ

หนาที่ครู 

 

 

 

 

สมรรถนะรองที่ 2.1   

มุงมั่นพัฒนาผูเรียน

ดวยจิตวิญญาณ

ความเปนครู 

 

 

 

 

1 สามารถอธิบาย

ความสำคัญเก่ียวกับจิต

วิญญาณความเปนครู

การเสริมสรางจิต

วิญญาณความเปนครู

และการแสดงออกหรือ

พฤติกรรมที่แสดงการมี

1.  มีความรักและหวัง

ดีตอศิษย 

2. ประพฤติตนเปนผู

เสียสละและอุทิศตน

เพื่อประโยชนสูงสุด

ของผูเรียน 

3. ประพฤติตนเปนผูมี

วินัย ซ่ือสัตยสุจริตมี

1. แสดงความรัก ความเมตตา 

กรุณาตอศิษย 

2. มุงมั่นและพยายาม

ชวยเหลือศิษยใหประสบ

ความสำเร็จในการเรียน และ

เปนคนดี 

• คุณธรรม จริยธรรมที่

สงเสริมจิตวิญญาณ

ความเปนครู 

• จรรยาบรรณวิชาชีพครู 

 

 

 

 

1.จิตปญญาศึกษา 

2. ฝกปฏบิัติ ผาน

กระบวนการชี้แนะและ

เปนพี่เลี้ยง 

3. วิเคราะหกรณี

ตัวอยาง 

4.การเรียนรูโดยใช

โครงงานเปนฐาน 

- สื่อบุคคล 

(บุคคลตัวอยางครู

ตนแบบที่มีจิต

วิญญาณความเปน

ครูและ 

ตัวอยางของ

นักเรียนที่มี

ความสุขและ

1.ประเมินจาก

การปฏิบัติ

กิจกรรม  

การเรียนการ

สอน 

2. ประเมินจาก

- รายงาน

ความกาวหนา

รายบุคคลในแตละคร้ัง

ที่จัดกิจกรรมดวยการ

พูดคุย  บันทึกแจงผล

การประเมินในแตละ

ระยะ 
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สมรรถนะหลัก 
สมรรถนะรองและ

ยอย  (ถามี) 

คำอธิบายสมรรถนะรอง 

หรือยอย 

ตัวบงชี้ของสมรรถนะ

หลักและเกณฑ 

การผาน 

ตัวบงชี้ของสมรรถนะรอง

หรือยอยและเกณฑการผาน 

เนื้อหา 

(เขียนเปนขอๆ 

ประกอบดวยหัวขอและ

คำอธิบาย 

พอสังเขป) 

แนวการจัดกิจกรรม

การเรียนรูเพื่อใหเกิด

สมรรถนะ 

(รายละเอียดดานทาย

ตาราง)** 

สื่อและ/หรือแหลง

เรียนรู 

วิธีการวัดและ

ประเมินผล 

วิธีการสะทอนผลกลับ

ใหผูเรียน 

(ตามหลักการ

ประเมินผลสะทอนผล

และพัฒนา) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สมรรถนะหลักที่ 

5  

ปฏิบัติตนตาม

จรรยาบรรณของ

วิชาชีพ 

 

สมรรถนะรอง 

ที่ 2.2  

ประพฤติตน

แบบอยางที่ดี มี

คุณธรรม จริยธรรม

และเปนพลเมืองที่

เขมแข็ง    

สมรรถนะรองที่ 2.5   

พัฒนาตนเองใหมีความ

รอบรู ทันสมัยและทัน

ตอการเปลี่ยนแปลง 

 

 

 

 

 

 

สมรรถนะรองที่ 5.1  

ประพฤติ ปฏิบัติตน

ตามจรรยาบรรณของ

วิชาชีพ 

 

จิตวิญญาณความเปนครู  

ที่มีตอวิชาชีพครู 

2. สามารถอธิบาย

ความสำคัญของการมี

คุณธรรม จริยธรรม และ

การเปนแบบอยางที่ดี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. สามารถอธิบาย 

ความสำคัญของการ

ปฏิบัติตนตาม

จรรยาบรรณวิชาชีพครู 

 

ความรับผิดชอบตอ

ตนเองและผูอ่ืน 

4. ประพฤติตนเปนผูมี

คุณธรรม จริยธรรม 

และเปนแบบอยางที่ดี

แกผูเรียนทั้งทางกาย 

วาจา และจิตใจ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ปฏบิัติตนตาม

จรรยาบรรณวิชาชีพครู

ไดอยางถูกตองและ

เหมาะสมเพื่อเปน

แบบอยางที่ดีแกผูเรียน

3. ยินดีและเต็มใจให

คำปรึกษา แนะนำศิษยทุก

เวลา 

4. แสดงความรักศิษยทุกคน

อยางเทาเทียมกันและไมแสดง

ความรังเกียจกีดกัน ในความ

แตกตางทางเชื้อชาติ ศาสนา 

ฐานะทางเศรษฐกิจ สังคมและ

ความพิการ   

5. ยึดมั่นในคณุธรรมจริยธรรม

และออกแบบวิธีการปลูกฝง 

แสริมสรางใหผูเรียนยึดมั่นใน

คุณธรรมจริยธรรมได 

6. ศรัทธาและปฏิบัติตนตาม

หลักศาสนาที่ตนนับถือและ

ออกแบบวิธีการใหผูเรียนเกิด

ความศรัทธาและปฏิบัติตน

ตามหลักศาสนาที่ตนนับถือได 

1. มีจรรยาบรรณตอตนเอง 

และปฏิบัติตนเปนแบบอยาง

การเปนคนดี 

2. มีจรรยาบรรณตอวิชาชีพ ผู

รวมวิชาชีพ ผูรับบริการ และ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Project – based 

learning) 

4. การเรียนรูโดยการ

สะทอนคิด 

 

ประสบ

ความสำเร็จ จาก

การไดรับการบม

เพาะและ

ชวยเหลือจากครูที่

มีจิตวิญญาณความ

เปนครู) 

- กรณีศึกษา 

- โรงเรียน 

- ชุมชน 

- สถานการณจริง 

- ศึกษาดูงาน 

- คลิปวิดีโอ 

การวิเคราะห

กรณ ี

3. ประเมินจาก

กระบวนการ

ทำงานและ

ผลสำเร็จของ

งาน/โครงงาน 

 

 

-การสะทอนผลการ

รวมกิจกรรม 

- ใหคำปรึกษา ชี้แนะ

และใหขอมูลเพื่อการ

พัฒนา 

 - ใหเพื่อนชวยเพื่อน 

- จัดกิจกรรมเสริม 

เชน เรียนรูเพิ่มเติม

จากครูตนแบบ 
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สมรรถนะหลัก 
สมรรถนะรองและ

ยอย  (ถามี) 

คำอธิบายสมรรถนะรอง 

หรือยอย 

ตัวบงชี้ของสมรรถนะ

หลักและเกณฑ 

การผาน 

ตัวบงชี้ของสมรรถนะรอง

หรือยอยและเกณฑการผาน 

เนื้อหา 

(เขียนเปนขอๆ 

ประกอบดวยหัวขอและ

คำอธิบาย 

พอสังเขป) 

แนวการจัดกิจกรรม

การเรียนรูเพื่อใหเกิด

สมรรถนะ 

(รายละเอียดดานทาย

ตาราง)** 

สื่อและ/หรือแหลง

เรียนรู 

วิธีการวัดและ

ประเมินผล 

วิธีการสะทอนผลกลับ

ใหผูเรียน 

(ตามหลักการ

ประเมินผลสะทอนผล

และพัฒนา) 

 ทั้งทางกาย วาจา และ

จิตใจ 

2. ปฏบิัติงานที่ใหเกิด

ประโยชนตอสวนรวม

ดวยจิตสำนึกสาธารณะ 

การผานสมรรถนะตอง

ผานตัวบงชี้ของ

สมรรถนะในระดับดี 

 

ปฏิบัติตนเปนคนดีตอผูรวม

วิชาชีพและผูรับบริการ 

3. มีจรรยาบรรณตอสังคม

และยอมรับในความบกพรอง

และปญหาของผูอ่ืน  

มีความเมตตาและเห็นใจ มีนำ

ใจชวยเหลือผูอ่ืนอยางจริงใจ 

การผานสมรรถนะตองผานตัว

บงชี้ของสมรรถนะในระดับดี 
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รหัสวิชา                                                                    ช่ือและคำอธิบายรายวิชา                                                                        น(ท-ป-อ) 

1021102 

 

การพัฒนาหลักสูตร                                                                                                                                                    3(2-2-5) 

Curriculum Development                                                                                                                                   

       ออกแบบ พัฒนา นำหลักสูตรไปใช และประเมินหลักสูตรสถานศึกษา หลักสูตรรายวิชาตามธรรมชาติของสาขาวิชาเอก  ท่ีสอดคลองกับบริบทสถานศึกษา

และชุมชน  โดยประยุกตใชหลักการ แนวคิด ทฤษฎีการพัฒนาหลักสูตร พื้นฐานทางปรัชญาการศึกษา จิตวิทยา สังคม วัฒนธรรม และเทคโนโลยี  เพื่อใหมี

ทักษะในการสราง การใช และการประเมินหลักสูตร วิเคราะหหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปญหาและแนวโนมในการพัฒนาหลักสูตร ใชการสะทอนคิดเพื่อ

นำไปประยุกตใชในการพัฒนาตนเองในการเปนครูท่ีดี มีความรอบรู ทันสมัย และทันตอการเปล่ียนแปลง 

 

 

สมรรถนะหลัก 
สมรรถนะรองและ

ยอย  (ถามี) 

คำอธิบายสมรรถนะรอง 

หรือยอย 

ตัวบงชี้ของสมรรถนะ

หลักและเกณฑ 

การผาน 

ตัวบงชี้ของสมรรถนะรอง

หรือยอยและเกณฑการ

ผาน 

เนื้อหา 

(เขียนเปนขอๆ 

ประกอบดวยหัวขอและ

คำอธิบาย 

พอสังเขป) 

แนวการจัดกิจกรรมการ

เรียนรูเพื่อใหเกิด

สมรรถนะ 

(รายละเอียดดานทาย

ตาราง)** 

สื่อและ/หรือ

แหลงเรียนรู 

วิธีการวัดและ

ประเมินผล 

วิธีการสะทอนผล

กลับใหผูเรียน 

(ตามหลักการ

ประเมินผลสะทอน

ผลและพัฒนา) 

สมรรถนะหลักที่1 

มีความรูและ

ประสบการณ

วิชาชีพ 

 

 

 

 

 

 

 

สมรรถนะรองที่ 1.3  

บูรณาการความรู 

เน้ือหาวิชา หลักสูตร 

ศาสตรการสอน และ

เทคโนโลยีดิจิทัลใน

การจัดการเรียนรู 

 

 

 

 

 

1. อธิบายความหมาย

และจุดมุงหมาย 

ความสำคัญ 

องคประกอบ ประเภท

ของหลักสูตร 

กระบวนการพัฒนา

หลักสูตร การนำ

หลักสูตรไปใช  

การประเมินหลักสูตร 

2. สามารถวิเคราะห

หลักสูตรแกนกลาง 

สามารถพัฒนา ใช และ

ประเมินหลักสูตร 

การผานสมรรถนะตอง

ผานตัวบงชี้ของ

สมรรถนะในระดับดี 

1. สามารถวิเคราะห

ความหมายและจุดมุงหมาย 

ความสำคัญ องคประกอบ 

ประเภทของหลักสูตร 

กระบวนการพัฒนา

หลักสูตร การนำหลักสูตร

ไปใช การประเมินหลักสูตร 

2. สามารถวิเคราะห

หลักสูตรแกนกลาง 

3. สามารถออกแบบและ

สรางหลักสูตรสถานศึกษา

• หลักการแนวคิด ทฤษฎี

การพัฒนาหลักสูตร 

• พื้นฐานทางปรัชญา

การศึกษา จิตวิทยา สังคม 

วัฒนธรรม และเทคโนโลยี

ในการพัฒนาหลักสูตร 

• วิวัฒนาการของ

หลักสูตรในประเทศไทย 

• รูปแบบของหลักสูตร 

• กระบวนการพัฒนา

หลักสูตร 

- กิจกรรมศึกษาเรียนรู

แหลงเรียนรูโรงเรียนตน 

แบบในเร่ืองกระบวนการ

จัดทำหลักสูตร กระบวน 

การนำหลักสูตรไปใช และ 

กระบวนการบริหาร

หลักสูตรสถานศึกษา 

- วิเคราะห เปรียบเทียบ 

กรณีตัวอยางหลักสูตร

การศึกษาขั้นพื้นฐานของ

ไทยและตางประเทศ 

- สื่อบุคคล 

- กรณีศึกษา 

- โรงเรียน 

- ชุมชน 

- สถานการณ

จริง 

- ศึกษาแหลง

เรียนรู

สถานศึกษา 

- คลิปวิดีโอ 

1.1 ประเมินจาก

การมีสวนรวมใน

กิจกรรมในชั้นเรียน 

1.2 ประเมินจาก

การนำเสนอผลงาน 

1.3 ประเมินจาก

ผลงานการ

วิเคราะหตัวชี้วัด

จากหลักสูตร

แกนกลาง 

- รายงาน

ความกาวหนา

รายบุคคลในแตละ

คร้ังที่จัดกิจกรรม

ดวยการพูดคุย  

บันทึกแจงผลการ

ประเมินในแตละ

ระยะ 

-การสะทอนผลการ

รวมกิจกรรม 
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สมรรถนะหลัก 
สมรรถนะรองและ

ยอย  (ถามี) 

คำอธิบายสมรรถนะรอง 

หรือยอย 

ตัวบงชี้ของสมรรถนะ

หลักและเกณฑ 

การผาน 

ตัวบงชี้ของสมรรถนะรอง

หรือยอยและเกณฑการ

ผาน 

เนื้อหา 

(เขียนเปนขอๆ 

ประกอบดวยหัวขอและ

คำอธิบาย 

พอสังเขป) 

แนวการจัดกิจกรรมการ

เรียนรูเพื่อใหเกิด

สมรรถนะ 

(รายละเอียดดานทาย

ตาราง)** 

สื่อและ/หรือ

แหลงเรียนรู 

วิธีการวัดและ

ประเมินผล 

วิธีการสะทอนผล

กลับใหผูเรียน 

(ตามหลักการ

ประเมินผลสะทอน

ผลและพัฒนา) 

 

สมรรถนะหลักที่3  

มีความ 

สามารถใน 

การจัดการเรียนรู 

สมรรถนะรองที่ 3.1  

พัฒนาหลักสูตรการ

จัดการเรียนรู  

สื่อ การวัดและ

ประเมินผล 

การเรียนรู 

3. สามารถออกแบบและ

สรางหลักสูตร

สถานศึกษารายวิชา

พื้นฐานและรายวิชา

เพิ่มเติมในสาขาวิชาเอก 

4. สามารถประเมินและ

ปรับปรุงหลักสูตร 

รายวิชาพื้นฐานและ

รายวิชาเพิ่มเติมในสาขา

วิชาเอก 

4. สามารถประเมินและ

ปรับปรุงหลักสูตร 

การผานสมรรถนะตองผาน

ทุกตัวบงชี้ของสมรรถนะใน

ระดับดี 

• การนำหลักสูตร         

ไปใช 

• การประเมินและ

ปรับปรุงหลักสูตร 

• หลักสูตรแกนกลาง 

• หลักสูตรสถานศึกษา 

ในสาขาวิชาเอก 

• หลักสูตรการศึกษาขั้น

พื้นฐานของตางประเทศ 

• ปญหาและแนวโนมใน

การพัฒนาหลักสูตร 

-ศึกษา เปรียบเทียบวิวัฒ 

นาการหลักสูตรของไทยแต

ละยุคสมัย 

- ศึกษา วิเคราะหสรุปมโน

ทัศนของหลักสูตร

แกนกลาง 

-ศึกษา วิเคราะห สรุปมโน

ทัศนของหลักสูตรรายวิชา

พื้นฐาน และรายวิชา

เพิ่มเติมในสาขาวิชาเอก 

- ฝกปฏิบัติการจัดทำ

หลักสูตรรายวิชาพื้นฐาน 

และรายวิชาเพิ่มเติมใน

สาขาวิชาเอก 

-ฝกปฏิบัติการประเมิน

หลักสตูรสถานศึกษาและ

หลักสูตรในกลุมสาระการ

เรียนรูของรายวิชาเอก 

- ออกแบบกระบวนการนำ

หลักสูตรไปใชที่เหมาะสม

กับบริบทของสถานศึกษา

และกลุมสาระการเรียนรู 

-หนังสือ ตำรา 

เก่ียวกับการ

พัฒนาหลักสูตร 

 

1.4 ประเมินจาก

ผลงาน การจัดทำ

หลักสูตรหลักสูตร

รายวิชาพื้นฐาน

และรายวิชา

เพิ่มเติม 

1.5  ประเมินจาก

ผลงานการประเมิน

หลักสูตร 

1.6 ประเมินจาก

ผลงาน การ

ออกแบบ

กระบวนการนำ

หลักสูตรไปใช 

1.7 ประเมินจาก

กระบวนการทำงาน

และผลสำเร็จของ

งานที่แสดงใหเห็น

ถึงความรับผิดชอบ

และการทำงานเปน

ทีม 

1.8 ประเมินจาก

รายงานและการ

- ใหคำปรึกษา 

แนะนำ 

ชวยเหลือ 

- ใหเพื่อนชวยเพื่อน 
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สมรรถนะหลัก 
สมรรถนะรองและ

ยอย  (ถามี) 

คำอธิบายสมรรถนะรอง 

หรือยอย 

ตัวบงชี้ของสมรรถนะ

หลักและเกณฑ 

การผาน 

ตัวบงชี้ของสมรรถนะรอง

หรือยอยและเกณฑการ

ผาน 

เนื้อหา 

(เขียนเปนขอๆ 

ประกอบดวยหัวขอและ

คำอธิบาย 

พอสังเขป) 

แนวการจัดกิจกรรมการ

เรียนรูเพื่อใหเกิด

สมรรถนะ 

(รายละเอียดดานทาย

ตาราง)** 

สื่อและ/หรือ

แหลงเรียนรู 

วิธีการวัดและ

ประเมินผล 

วิธีการสะทอนผล

กลับใหผูเรียน 

(ตามหลักการ

ประเมินผลสะทอน

ผลและพัฒนา) 

- ศึกษา วิเคราะห ปญหา

และแนวโนมในการพัฒนา

หลักสูตร 

นำเสนอการศึกษา

สังเกตผูเรียนเปน

รายบุคคล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

7 

รหัสวิชา                                                                    ช่ือและคำอธิบายรายวิชา                                                                        น(ท-ป-อ) 

1051106 

 

จิตวิทยาสำหรับครู                                                                                                                                                   3(2-2-5) 

Psychology for Teachers                                                                                                           

 วิเคราะห แกปญหา ประยุกตใชความรูทางจิตวิทยาสำหรับการจัดการเรียนรูเพื่อพัฒนาผูเรียนตามศักยภาพและชวงวัย  ผูเรียนที่มีความตองการ

จำเปนพิเศษ โดยใชหลักการ แนวคิด ทฤษฎีทางจิตวิทยาพัฒนาการ จิตวิทยาการศึกษา และจิตวิทยาใหคำปรึกษา ทักษะสมองเพื่อการเรียนรู  การสงเสริม

พัฒนาการและการเรียนรูของผูเรียนตามชวงวัย เด็กที่มีความตองการจำเปนพิเศษ แนวทางการใหคำแนะนำกับผูปกครองเกี่ยวกับการสงเสริมพัฒนาการของ

ผูเรียน การศึกษารายกรณี การสะทอนคิด เพื่อใหสามารถออกแบบดูแลชวยเหลือ และพัฒนาผูเรียนเปนรายบุคคลตามศักยภาพ มุงมั่นพัฒนาผูเรียนดวยจิต

วิญญาณความเปนครู รายงานผลการพัฒนาคุณภาพผูเรียนไดอยางเปนระบบ  ใหขอมูลยอนกลับแกผูปกครองและผูเกี่ยวของเพื่อสรางความรวมมือในการพัฒนา

ผูเรียน และใชการสะทอนคิดเพื่อนำไปประยุกตใชในการพัฒนาตนเองในการเปนครูท่ีดี  มีความรอบรู ทันสมัย และทันตอการเปล่ียนแปลง 

 

 

สมรรถนะหลัก 
สมรรถนะรองและ

ยอย  (ถามี) 

คำอธิบายสมรรถนะรอง 

หรือยอย 

ตัวบงชี้ของสมรรถนะ

หลักและเกณฑ 

การผาน 

ตัวบงชี้ของสมรรถนะรอง

หรือยอยและเกณฑการ

ผาน 

เนื้อหา 

(เขียนเปนขอๆ 

ประกอบดวยหัวขอและ

คำอธิบาย 

พอสังเขป) 

แนวการจัดกิจกรรม

การเรียนรูเพื่อใหเกิด

สมรรถนะ 

(รายละเอียดดานทาย

ตาราง)** 

สื่อและ/หรือแหลง

เรียนรู 

วิธีการวัดและ

ประเมินผล 

วิธีการสะทอนผล

กลับใหผูเรียน 

(ตามหลักการ

ประเมินผลสะทอน

ผลและพัฒนา) 

สมรรถนะหลักที่ 

1   

มีความรูและ

ประสบการณ

วิชาชีพ 

 

 

 

สมรรถนะรองที่ 1.2 

ประยุกตใชจิตวิทยา

พัฒนาการ จิตวิทยา

การศึกษาและจิตวิทยา

ใหคำปรึกษาในการ

วิเคราะหและพัฒนา

ผูเรียนตามศักยภาพ 

สมรรถนะรองที่ 2.5  

สามารถเขาใจพัฒนาการ

ของผูเรียน โดยใช

จิตวิทยาสำหรับครูและ

สนับสนุนการเรียนรูของ

ผูเรียนใหเต็มศักยภาพ  

มีทักษะการใหบริการ

และชวยเหลือผูเรียน 

1.  ออกแบบการ

จัดการเรียนรูที่บูรณา

การองคความรูทาง

จิตวิทยาสำหรับครูเพื่อ

พัฒนาการเรียนรูของ

ผูเรียน  

 

 

1.1 สามารถเขาใจ 

พัฒนาการผูเรียนในแตละ

วัย 

1.2 สามารถวิเคราะห

จุดเดน ปญหา และ

ออกแบบวิธีการพัฒนาการ

ผูเรียน 

• ความหมายของจิตวิทยา

พัฒนาการ 

• ความสำคัญของจิตวิทยา

พัฒนาการ 

• หลักของพัฒนาการ 

พัฒนาการของมนุษย 

- กิจกรรมรูจักตนเอง  

รูจักครอบครัว 

- วิเคราะหกรณีตัวอยาง 

- สังเคราะห

แนวความคิด 

- ศึกษา สังเกต ในสภาพ

จริงโดยปฏิบัติงานเปน

ทีม 

- สื่อบุคคล 

- กรณีศึกษา 

- โรงเรียน 

- ชุมชน 

- สถานการณจริง 

- ศึกษาดูงาน 

- คลิปวิดีโอ 

1.ประเมินจาก

คำถาม-ตอบ และ

การรายงานในชั้น

เรียน ระหวางที่มี

การจัดกิจกรรม

การเรียนการสอน 

- รายงาน

ความกาวหนา

รายบุคคลในแตละ

คร้ังที่จัดกิจกรรม

ดวยการพูดคุย  

บันทึกแจงผลการ
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สมรรถนะหลัก 
สมรรถนะรองและ

ยอย  (ถามี) 

คำอธิบายสมรรถนะรอง 

หรือยอย 

ตัวบงชี้ของสมรรถนะ

หลักและเกณฑ 

การผาน 

ตัวบงชี้ของสมรรถนะรอง

หรือยอยและเกณฑการ

ผาน 

เนื้อหา 

(เขียนเปนขอๆ 

ประกอบดวยหัวขอและ

คำอธิบาย 

พอสังเขป) 

แนวการจัดกิจกรรม

การเรียนรูเพื่อใหเกิด

สมรรถนะ 

(รายละเอียดดานทาย

ตาราง)** 

สื่อและ/หรือแหลง

เรียนรู 

วิธีการวัดและ

ประเมินผล 

วิธีการสะทอนผล

กลับใหผูเรียน 

(ตามหลักการ

ประเมินผลสะทอน

ผลและพัฒนา) 

สมรรถนะหลักที่2   

สามารถปฏิบัติ

หนาที่ครู 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พัฒนาตนเองใหมีความ

รอบรู ทันสมัยและทัน

ตอการเปลี่ยนแปลง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. สามารถสนับสนุน

การเรียนรูของผูเรียน

ใหเต็มศักยภาพ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. สามารถใหบริการ

และชวยเหลือผูเรียน

และผูเรียนผูที่มีความ

ตองการพิเศษ 

1.3 สามารถสงเสริม

พัฒนาการของผูเรียน 

1.4 สามารถใหคำแนะนำ 

กับผูปกครองเก่ียวกับ 

การสงเสริมของผูเรียน 

2.1. สามารถเขาใจแนวคิด 

ทฤษฎี ที่เก่ียวของกับการ

เรียนรู2.2. สามารถ

วิเคราะหจุดเดน  ปญหา

และออกแบบวิธีการเรียนรู

ที่เหมะสมกับผูเรียน 

2.3. สามารถสงเสริม 

สนับสนุนการเรียนรูของ

ผูเรียนในแตละวัย2.4. 

สามารถใหคำแนะนำกับ

ผูปกครองเก่ียวกับการสงเส

ริการเรียนรูของผูเรียน 

3.1. สามารถเขาใจปรัชญา 

แนวคิดและหลักการ

ใหบริการและชวยเหลือ

ผูเรียน และผูเรียนที่มีความ

ตองการพิเศษ   

3.2. สามารถวิเคราะห

• พัฒนาการและพฤติกรรม

ดานตางๆ            

- ระดับอนุบาลหรือ 

ระดับปฐมวัย  

-ระดับประถมศึกษา  

- ระดับมัธยมศึกษา 

• ทฤษฎีพัฒนาการทาง

สติปญญาของพีอาเจต  

(Piaget)   

วิกอทสก้ี(Vygotsky) 

• ทฤษฎีจิตวิเคราะหของฟ

รอยด 

• ทฤษฎีจิตสังคมของอีริก

สัน 

• ทฤษฎีการเรียนรูทาง

สังคมของแบนดูรา 

• ทฤษฎีพัฒนาการทาง

จริยธรรมของโคลเบิรก 

• วิธีการศึกษาและประเมิน

พัฒนาการมนุษย 

• ธรรมชาติและพัฒนาการ

แตละวัย 

- ออกแบบและจัด

กิจกรรมผูเรียนแตละวัย 

- จัดกิจกรรมการเรียนรู

โดยใชปญหาเปนฐาน 

PBL 

- วิเคราะหตัวอยาง

กรณีศึกษา 

-  สังเคราะหตัวอยาง

กรณีศึกษาวิธีการแกไข

ปญหาการเรียนรู 

- กิจกรรมการเรียนรู

วิธีการเรียนรูของ

นักเรียน 

- กิจกรรมการแนะแนว

และใหคำปรึกษาเชิง

จิตวิทยา 

-ออกแบบและจัด

กิจกรรมแนะแนว 

-ออกแบบและจัด

กิจกรรมการให

คำปรึกษาเชิงจิตวิทยา 

 

 

 2. ประเมินจาก

การเขียนรายงาน

การศึกษาสังเกต

ผูเรียนเปน

รายบุคคล

เชื่อมโยงความรู

ทฤษฎีพัฒนาการ

ของผูเรียนในวัย

ตางๆได 

3. ประเมินจาก

กระบวนการ

ทำงานและ

ผลสำเร็จของงาน

ที่แสดงใหเห็นถึง

ความรับผิดชอบ

และการทำงาน

เปนทีม 

4. ประเมินจาก

รายงานและการ

ประเมินในแตละ

ระยะ 

-การสะทอนผลการ

รวมกิจกรรม 

- ใหคำปรึกษา ชี้แนะ

และใหขอมูลเพื่อการ

พัฒนา 

 - ใหเพื่อนชวยเพื่อน 

- จัดกิจกรรมเสริม 

เชน เรียนรูเพิ่มเติม

จากครูตนแบบ 
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สมรรถนะหลัก 
สมรรถนะรองและ

ยอย  (ถามี) 

คำอธิบายสมรรถนะรอง 

หรือยอย 

ตัวบงชี้ของสมรรถนะ

หลักและเกณฑ 

การผาน 

ตัวบงชี้ของสมรรถนะรอง

หรือยอยและเกณฑการ

ผาน 

เนื้อหา 

(เขียนเปนขอๆ 

ประกอบดวยหัวขอและ

คำอธิบาย 

พอสังเขป) 

แนวการจัดกิจกรรม

การเรียนรูเพื่อใหเกิด

สมรรถนะ 

(รายละเอียดดานทาย

ตาราง)** 

สื่อและ/หรือแหลง

เรียนรู 

วิธีการวัดและ

ประเมินผล 

วิธีการสะทอนผล

กลับใหผูเรียน 

(ตามหลักการ

ประเมินผลสะทอน

ผลและพัฒนา) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การผานสมรรถนะตอง

ผานตัวบงชี้ของ

สมรรถนะในระดับดี  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จุดเดน ปญหาและ

ออกแบบชวยเหลือผูเรียน

ตามแนวทางของการแนะ

แนวและการปรึกษาเชิง

จิตวิทยา 

3.3. สามารถสงเสริม 

สนับสนุนการปรับตัว

เก่ียวกับชีวิตและสังคม  

การเรียนนำไปสูการ

วางแผนชีวิตและอาชีพ3.4. 

มีทักษะการใหขอมูล

เก่ียวกับการปรับตัว ดาน

ชีวิต สังคม การเรียน และ

การวางแผนสูอาชีพ แก

ผูปกครองและผูเก่ียวของ 

3.5 สามารถออกแบบ

วิธีการและฝกปฏิบัติการจัด

กิจกรรมสำหรับผูเรียนที่มี

ความตองการพิเศษ 

 

 

 

 

• วิธีการสงเสริมพัฒนาการ

มนุษยแตละชวงวัย 

• ทฤษฎีการเรียนรู 

- จิตวิทยาแนวพฤติกรรม

นิยม 

- จิตวิทยาแนวปญญานิยม 

-  จิตวิทยาแนวมนุษย

นิยม 

- ทฤษฎีโมเดล

กระบวนการจัดการเรียนรู 

- ลักษณะของการเรียนรู 

- วิธีสงเสริมการเรียนรู 

• การแนะแนว 

- ความหมายและ

ความสำคัญของการแนะ

แนว  

- หลักการของการแนะแนว   

-ประเภทของการแนะแนว 

- บริการของงานแนะแนว 

- วิธีการใหคำปรึกษาและการ

ใหการชวยเหลือผูเรียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นำเสนอ

การศึกษาสังเกต

ผูเรียนเปน

รายบุคคล 

5. ประเมินจาก

กิจกรรม/

โครงการความ

รวมมือกับ

ผูปกครอง 
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สมรรถนะหลัก 
สมรรถนะรองและ

ยอย  (ถามี) 

คำอธิบายสมรรถนะรอง 

หรือยอย 

ตัวบงชี้ของสมรรถนะ

หลักและเกณฑ 

การผาน 

ตัวบงชี้ของสมรรถนะรอง

หรือยอยและเกณฑการ

ผาน 

เนื้อหา 

(เขียนเปนขอๆ 

ประกอบดวยหัวขอและ

คำอธิบาย 

พอสังเขป) 

แนวการจัดกิจกรรม

การเรียนรูเพื่อใหเกิด

สมรรถนะ 

(รายละเอียดดานทาย

ตาราง)** 

สื่อและ/หรือแหลง

เรียนรู 

วิธีการวัดและ

ประเมินผล 

วิธีการสะทอนผล

กลับใหผูเรียน 

(ตามหลักการ

ประเมินผลสะทอน

ผลและพัฒนา) 

สมรรถนะหลักที่4   

มีความ 

สามารถในการ

สรางความ 

สัมพันธกับ

ผูปกครองและ

ชุมชน 

สมรรถนะรองที่ 4.1  

รวมมือกับผูปกครองใน

การพัฒนาและ

แกปญหาผูเรียนใหคุณ

ลักษะที่พึงประสงค 

1. วางแผนและรวมมือ

กับผูปกครองในการ

พัฒนาและแกปญหา

ผูเรียน 

2. จัดกิจกรรมเพื่อสราง

เครือขายความรวมมือ

กับผูปกครองและชุมชน

ในการสนับสนุนการ

เรียนรูของผูเรียน 

 

1.สามารถออกแบบ

กระบวนการ พัฒนา

และแกปญหาผูเรียน

รวมกับผูปกครอง 

2.ออกแบบและจัด

กิจกรรมเพื่อสราง

เครือขายความรวมมือ

กับผูปกครองและ

ชุมชนในการสนับสนุน

การเรียนรูของผูเรียน 

 

 

การผานสมรรถนะตองผาน

ตัวบงชี้ของสมรรถนะ 

ในระดับดี 

- มีกิจกรรม/โครงการความ

รวมมือกับผูปกครองในการ

พัฒนาและแกปญหาผูเรียน 

- มีเครือขายความรวมมือ

กับผูปกครองและชุมชนใน

การสนับสนุนการเรียนรู

ของผูเรียน 

การผานสมรรถนะตองผาน

ตัวบงชี้ของสมรรถนะ 

ในระดับดี 

 

- วิธีและเคร่ืองมือใน

การศึกษาผูเรียนและผูเรียนที่

มีความตองการพิเศษ 

- กระบวนการดูแลชวยเหลือ

ผูเรียนและผูเรียนที่มีความ

ตองการพิเศษ 

- การใหคำปรึกษาแกผูเรียน 

ครู และผูเก่ียวของ  

- เทคนิคที่ใชในกระบวนการ

ใหคำปรึกษา 

- บทบาทของผูปกครองที่มี

ตอการพัฒนาและแกปญหา

ผูเรียน 

- การสรางความรวมมือใน

การพัฒนาผูเรียนระหวางครู 

ผูปกครองและชุมชน 
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รหัสวิชา                                                                    ช่ือและคำอธิบายรายวิชา                                                                        น(ท-ป-อ) 

1022306 

 

วิทยาการจัดการเรียนรู                                                                                                                                                     3(2-2-5) 

Learning Management Methodology                                                                                                                                  

       วางแผนและจัดการเรียนรูตามธรรมชาติสาขาวิชาเอกท่ีสามารถพัฒนาผูเรียนใหมีปญญารูคิดและมีความเปนนวัตกร สรางแรงบันดาลใจผูเรียนใหเปนผูใฝ

เรียนรูและสรางนวัตกรรมการจัดการเรียนรูท่ีสอดคลองกับบริบทและความแตกตางระหวางบุคคลเพื่อพัฒนาทักษะในศตวรรษท่ี 21ของผูเรียน จัดกิจกรรมและ

สรางบรรยากาศการเรียนรูท่ีตระหนักถึงสุขภาวะของผูเรียน โดยบูรณาการความรูเนื้อหาวิชา หลักสูตร ศาสตรการสอน เทคโนโลยีดิจิทัลในการจัดการเรียนรู ส่ือ

และแหลงเรียนรูในชุมชนทองถิ่น ทฤษฎีการเรียนรู ทฤษฎีสมองกับการเรียนรู การจัดการเรียนรูที่บูรณาการเนื้อหาและภาษา การศึกษาแบบเรียนรวม การ

พัฒนาผูเรียนดวยการช้ีแนะ ฝกปฏิบัติการการออกแบบและเขียนแผนการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการท่ีเหมาะสมกับธรรมชาติของสาขาวิชา ฝกปฏิบัติการสอน

แบบจุลภาค ทดลองจัดการเรียนรูในสถานศึกษาที่มีบริบทแตกตางกัน  ใชการสะทอนคิดเพื่อใหมีทักษะและความสามารถในการออกแบบและจัดการเรียนรู 

สามารถนำการสะทอนคิดไปประยุกตใชในการพัฒนาตนเองในการเปนครูท่ีดี มีความรอบรู และทันสมัยตอความเปล่ียนแปลง 

  

สมรรถนะหลัก 
สมรรถนะรองและ

ยอย  (ถามี) 

คำอธิบายสมรรถนะรอง 

หรือยอย 

ตัวบงชี้ของสมรรถนะ

หลักและเกณฑ 

การผาน 

ตัวบงชี้ของสมรรถนะรอง

หรือยอยและเกณฑการ

ผาน 

เนื้อหา 

(เขียนเปนขอๆ ประกอบดวย

หัวขอและคำอธิบาย 

พอสังเขป) 

แนวการจัดกิจกรรม

การเรียนรูเพื่อใหเกิด

สมรรถนะ 

(รายละเอียดดานทาย

ตาราง)** 

สื่อและ/หรือแหลง

เรียนรู 

วิธีการวัดและ

ประเมินผล 

วิธีการสะทอนผล

กลับใหผูเรียน 

(ตามหลักการ

ประเมินผลสะทอน

ผลและพัฒนา) 

สมรรถนะหลักที่1 

มีความรูและ

ประสบการณ

วิชาชีพ 

 

 

 

สมรรถนะรองที่ 1.3  

บูรณาการความรู 

เน้ือหาวิชา หลักสูตร 

ศาสตรการสอน และ

เทคโนโลยีดิจิทัลใน

การจัด 

การเรียนรู 

 1. สามารถออกแบบ

และจัดทำแผนการ

จัดการเรียนรู นำไปใช

จัดกิจกรรมการเรียนรู 

วัดประเมินผลการเรียนรู

และใชสื่อหรือทรัพยากร

สนับสนุนการเรียนรู

อยางบูรณาการเพื่อ

1. อธิบาย             

และวิเคราะห 

กระบวนการจัดการ

เรียนรูดวยนวัตกรรม

รวมสมัย 

2.สามารถออกแบบ

และวางแผนการจัด

กิจกรรมเรียนรูได 

1.วิเคราะห แนวคิด 

หลักการการจัดการเรียนรู  

2. สามารถกำหนด

จุดประสงคออกแบบการ

ประเมิน และกิจกรรมการ

เรียนรูได 

3. ออกแบบ และจัดทำ

แผนการจัดการเรียนรูให

1.ทฤษฎีการเรียนรู 

2. ทฤษฎีสมองกับการเรียนรู 

3. ทฤษฎีจิตวิทยาการเรียนรู 

4. รูปแบบการจัดการเรียนรู

เชิงรุก(BBL,PBL,PrBL,RBL, 

CBL) 

- ศึกษา สังเกต การจัด

กรรมการเรียนรูใน

สถานศึกษา 

- ออกแบบแผนการ

จัดการเรียนรูโดยวิธี

ศึกษาบทเรียน 

- ฝกปฏิบัติการสอน

แบบจุลภาค 

- กรณีศึกษา 

- โรงเรียน 

-ครูผูสอนใน

สถานศึกษา/ครูภูมิ

ปญญา/ครูตนแบบ

ในชุมชน 

- ชุมชน 

- สถานการณจริง 

1.1. ประเมิน

จากการ

ออกแบบและ

เขียนแผนการ

จัดการเรียนรู 

1.2. ประเมิน

จากการฝก

- รายงาน

ความกาวหนา

รายบุคคลในแตละ

คร้ังที่จัดกิจกรรมดวย

การพูดคุย 

 - บันทึกแจงผลการ

ประเมินในแตละ

ระยะ 
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สมรรถนะหลัก 
สมรรถนะรองและ

ยอย  (ถามี) 

คำอธิบายสมรรถนะรอง 

หรือยอย 

ตัวบงชี้ของสมรรถนะ

หลักและเกณฑ 

การผาน 

ตัวบงชี้ของสมรรถนะรอง

หรือยอยและเกณฑการ

ผาน 

เนื้อหา 

(เขียนเปนขอๆ ประกอบดวย

หัวขอและคำอธิบาย 

พอสังเขป) 

แนวการจัดกิจกรรม

การเรียนรูเพื่อใหเกิด

สมรรถนะ 

(รายละเอียดดานทาย

ตาราง)** 

สื่อและ/หรือแหลง

เรียนรู 

วิธีการวัดและ

ประเมินผล 

วิธีการสะทอนผล

กลับใหผูเรียน 

(ตามหลักการ

ประเมินผลสะทอน

ผลและพัฒนา) 

สมรรถนะหลักที่2 

สามารถปฏิบัติ

หนาที่ครู 

 

 

 

 

 

 

 

 

สมรรถนะหลักที่ 

3  มีความ 

สามารถใน 

การจัดการเรียนรู 

สมรรถนะรองที่ 2.3  

สงเสริม 

การเรียนรู เอาใจใส 

และยอมรับความ

แตกตางของผูเรียนแต

ละบุคคล 

สมรรถนะรองที่ 2.5  

พัฒนาตนเองใหมีความ

รอบรู ทันสมัยและทัน

ตอการเปลี่ยนแปลง 

 

สมรรถนะรองที ่3.2 

วางแผนและจัดการ

เรียนรูที่สามารถพัฒนา

ผูเรียนใหมีปญญา 

รูคิดและมีความเปน

นวัตกรรม 

สมรรถนะรองที่ 3.4 

จัดกิจกรรมและสราง

บรรยากาศการเรียนรู

ใหผูเรียน 

มีความสุขใน 

พัฒนาผูเรียนตาม

เปาหมายของหลักสูตร 

และสงเสริมสมรรถนะที่

จำเปนในศตวรรษ 

ที่ 21  

2. สามารถ แสดงออกถึง

การยอมรับความ

แตกตางของผูเรียนแต

ละบคุคล 

และสามารถจัดกิจกรรม

และสรางบรรยากาศการ

เรียนรูใหผูเรียน 

มีความสุข 

3.สามารถจัดกิจกรรม

การเรียนรูโดยใชวิธีการ

จัดการเรียนรู  เทคนิค

การจัดการเรียนอยาง

หลากหลายและ

เหมาะสมกับ

เน้ือหาวิชาที่สอนและ

ผูเรียน 

4.สามารถบริหาร

จัดการชั้นเรียนไดอยาง

มีคุณภาพ 

5. สามารถจัดการ 

ชั้นเรียนใหเปนชั้นเรียน

ที่มีความสุขและ

ปลอดภยั 

 

การผานสมรรถนะตอง

ผานทุกตัวบงชี้อยูใน

ระดับดี   

เหมาะกับวัย พัฒนาการ 

และความแตกตางของ

ผูเรียน  

4.ฝกปฏบิัติการจัดการ

เรียนรูจุลภาค 

5. ออกแบบและจัด

กิจกรรมการเรียนรูไดอยาง

มีประสิทธิภาพ  เนนการ

ปฏิบัติจริง เพื่อใหผูเรียนคิด

เปน ทำเปนและแกปญหา

ได 

6.  เลือก ประยุกต และใช

สื่อการเรียนรู เทคโนโลยี

สารสนเทศ และแหลงการ

เรียนรูที่สงเสริมการสืบ

เสาะหาความรู การ

แกปญหาการสื่อสารของ

นักเรียนที่อิงกับมาตรฐาน

หลักสูตร 

7. ออกแบบ วางแผน

ประเมินผลสะทอนกลับ

และพัฒนาการจัดการ

เรียนรูใหมปีระสิทธิภาพ 

5. นวัตกรรมการจัดการเรียนรู

ที่พัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 

21 

6. การออกแบบและเขียน

แผนการจัดการเรียนรู 

7. หลักการ แนวคิด ทฤษฎี

การบริหารจัดการชั้นเรียน 

8. นวัตกรรมในการบริหาร

จัดการชั้นเรียนรวมสมัย 

 

 

 

 

-สะทอนผลการเรียนรู 

สรุปองคความรูเพื่อ

นำไปประยุกตใชใน

วิชาชีพครู 

 

- คลิปวิดีโอ 

 

ปฏิบัติการสอน

แบบจุลภาค 

1.3 ประเมินจาก

บันทึกการ

สะทอนผลการ

เรียนรู 

 

- การสะทอนผลการ

รวมกิจกรรม 

- ใหคำปรึกษา 

แนะนำ 

ชวยเหลือ 

- ใหเพื่อนชวยเพื่อน 

- จัดกิจกรรมเสริม 

เชน เรียนรูเพิ่มเติม

จากครูตนแบบ /ครูดี  
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สมรรถนะหลัก 
สมรรถนะรองและ

ยอย  (ถามี) 

คำอธิบายสมรรถนะรอง 

หรือยอย 

ตัวบงชี้ของสมรรถนะ

หลักและเกณฑ 

การผาน 

ตัวบงชี้ของสมรรถนะรอง

หรือยอยและเกณฑการ

ผาน 

เนื้อหา 

(เขียนเปนขอๆ ประกอบดวย

หัวขอและคำอธิบาย 

พอสังเขป) 

แนวการจัดกิจกรรม

การเรียนรูเพื่อใหเกิด

สมรรถนะ 

(รายละเอียดดานทาย

ตาราง)** 

สื่อและ/หรือแหลง

เรียนรู 

วิธีการวัดและ

ประเมินผล 

วิธีการสะทอนผล

กลับใหผูเรียน 

(ตามหลักการ

ประเมินผลสะทอน

ผลและพัฒนา) 

การเรียนโดยตระหนัก

ถึงสุขภาวะของผูเรียน 

 

  8.  สามารถจัด

บรรยากาศการเรียนรูที่

เสริมสรางผูเรียนในดาน

การแสดงออกอยาง

สรางสรรค ปฏิสัมพันธเชิง

บวก 

9. สามารถสรางแรงจูงใจ/

แรงบันดาลใจใหผูเรียนนำ

การเรียนรูดวยตนเองใฝ

เรียนรูสิ่งใหมอยางเปด

กวาง กระตุนดวยคำถาม

และปญหาทาทายการ

เรียนรู 

10. สามารถนำนวัตกรรม 

มาใชในการบริหารจัดการ

ชั้นเรียน 

11. สามารถกำกับ ดูแล 

และแกปญหาในชั้นเรียน   

12. สามารถสรางเสริม

ความมีวินัยเชิงบวกในชั้น

เรียน 

13. สามารถวิเคราะห

สถานการณในชั้นเรียน  
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สมรรถนะหลัก 
สมรรถนะรองและ

ยอย  (ถามี) 

คำอธิบายสมรรถนะรอง 

หรือยอย 

ตัวบงชี้ของสมรรถนะ

หลักและเกณฑ 

การผาน 

ตัวบงชี้ของสมรรถนะรอง

หรือยอยและเกณฑการ

ผาน 

เนื้อหา 

(เขียนเปนขอๆ ประกอบดวย

หัวขอและคำอธิบาย 

พอสังเขป) 

แนวการจัดกิจกรรม

การเรียนรูเพื่อใหเกิด

สมรรถนะ 

(รายละเอียดดานทาย

ตาราง)** 

สื่อและ/หรือแหลง

เรียนรู 

วิธีการวัดและ

ประเมินผล 

วิธีการสะทอนผล

กลับใหผูเรียน 

(ตามหลักการ

ประเมินผลสะทอน

ผลและพัฒนา) 

ออกแบบ และนำไปใชใน

การบริหารจัดการชั้นเรียน

ที่มีประสิทธิภาพ 

การผานสมรรถนะตองผาน

ทุกตัวบงชี้อยูในระดับดี  
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รหัสวิชา                                                                    ช่ือและคำอธิบายรายวิชา                                                                        น(ท-ป-อ) 

1002101 นโยบายและการบริหารคุณภาพการศึกษา                                                                                                                       3(2-2-5) 

Education Policy and Quality management 

               สืบคน วิเคราะห แนวคิด ดานนโยบาย ยุทธศาสตร แผนงาน โครงการ เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา และพัฒนาทองถ่ิน บูรณาการ

องคความรูทางการบริหารการศึกษา   ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ในการทำความเขาใจบริบทการจัดการศึกษาของ

โรงเรียนแตละระดับการศึกษาและประเภทการศึกษา ออกแบบนวัตกรรมการดำเนินการเกี่ยวกับงานประกันคุณภาพการศึกษาท่ีสอดคลองกับสถานศึกษาแตละ

ระดับและประเภทการศึกษา ฝกปฏิบัติดำเนินการจัดกิจกรรมประเมินคุณภาพการศึกษาและการจัดการเรียนรู   โดยใชหลักการ แนวคิด ทฤษฎี แนวปฏิบัติ

เกี่ยวกับการจัดการคุณภาพการศึกษาและกฎหมายที่เกี่ยวของ และใชการสะทอนคิดไปประยุกตใชในการพัฒนาตนเองในการเปนครูที่ดี มีความรอบรู และ

ทันสมัยตอความเปล่ียนแปลง 

 

สมรรถนะหลัก 
สมรรถนะรองและ

ยอย  (ถามี) 

คำอธิบายสมรรถนะรอง 

หรือยอย 

ตัวบงชี้ของสมรรถนะ

หลักและเกณฑ 

การผาน 

ตัวบงชี้ของสมรรถนะรอง

หรือยอยและเกณฑการ

ผาน 

เนื้อหา 

(เขียนเปนขอๆ 

ประกอบดวยหัวขอและ

คำอธิบาย 

พอสังเขป) 

แนวการจัดกิจกรรม

การเรียนรูเพื่อใหเกิด

สมรรถนะ 

(รายละเอียดดานทาย

ตาราง)** 

สื่อและ/หรือแหลง

เรียนรู 

วิธีการวัดและ

ประเมินผล 

วิธีการสะทอนผล

กลับใหผูเรียน 

(ตามหลักการ

ประเมินผลสะทอน

ผลและพัฒนา) 

สมรรถนะหลักที่ 

1 

มีความรูและ

ประสบการณ

วิชาชีพ 

 

 

 

สมรรถนะรองที่ 

1.6  

ออกแบบ ดำเนินการ

เก่ียวกับงานประกัน

คุณภาพการศึกษา 

 

 

 

1.สามารถวิเคราะห

หลักการการบริหาร

การศึกษา ระบบ

สารสนเทศเพื่อใชในการ

บริหารจัดการคุณภาพ

ของสถานศึกษาแตละ

ระดับการศึกษาและ

1.เลือกใชทฤษฎี 

หลักการ และ

กระบวนการบริหารให

สอดคลองกับบริบทของ

แตละสถานศึกษาได

อยางมีคณุภาพ 

 

2.สามารถออกแบบการ

1. วิเคราะหและเลือกใช

ทฤษฎี หลักการบริหาร

การศึกษา ระบบ

สารสนเทศใหเหมาะสมกับ

สถานศึกษา  

1 ทฤษฎี หลกัการบริหาร

การศึกษา 

2.ระบบบริหารจัดการ

คุณภาพของสถานศึกษา 

3.ระบบสารสนเทศเพื่อการ

บริหารจัดการในสถานศึกษา 

- ศึกษา สังเกต การ

การบริหารจัดการใน

สถานศึกษา 

- ออกแบบการประกัน

คุณภาพโดยโดยใช

โรงเรียนเปนฐาน 

- ฝกปฏิบัติงานการ

บริหาร4 ฝายใน

- สื่อบุคคล 

- โรงเรียน 

- ชุมชน 

- สถานการณจริง 

- คลิปวิดีโอ 

- เอกสาร หนังสือ 

ตำรา  วิจัย 

เก่ียวกับการ

1. ประเมินจาก

การมีสวนรวม

กิจกรรมใน

สถานศึกษา 

2. ประเมินจาก

การนำเสนอ

ผลงาน 

- รายงาน

ความกาวหนา

รายบุคคลในแตละ

คร้ังที่จัดกิจกรรม

ดวยการพูดคุย  

บันทึกแจงผลการ

ประเมินในแตละ

ระยะ 
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สมรรถนะหลัก 
สมรรถนะรองและ

ยอย  (ถามี) 

คำอธิบายสมรรถนะรอง 

หรือยอย 

ตัวบงชี้ของสมรรถนะ

หลักและเกณฑ 

การผาน 

ตัวบงชี้ของสมรรถนะรอง

หรือยอยและเกณฑการ

ผาน 

เนื้อหา 

(เขียนเปนขอๆ 

ประกอบดวยหัวขอและ

คำอธิบาย 

พอสังเขป) 

แนวการจัดกิจกรรม

การเรียนรูเพื่อใหเกิด

สมรรถนะ 

(รายละเอียดดานทาย

ตาราง)** 

สื่อและ/หรือแหลง

เรียนรู 

วิธีการวัดและ

ประเมินผล 

วิธีการสะทอนผล

กลับใหผูเรียน 

(ตามหลักการ

ประเมินผลสะทอน

ผลและพัฒนา) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สมรรถนะหลักที่ 

2  สามารถปฏบิติั

หนาที่ครู 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สมรรถนะรองที่ 2.5  

พัฒนาตนเองใหมี

ความรอบรู ทันสมัย

และทันตอการ

เปลี่ยนแปลง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประเภทการศึกษา 

2. สามารถออกแบบ

กระบวนการดำเนินการ

เก่ียวกับงานประกัน

คุณภาพการศึกษาของ

สถานศึกษาแตละระดับ

และประเภทการศึกษา 

 

1.สามารถจัดการ

คุณภาพการจัดกิจกรรม

การเรียนรูและพัฒนา

คุณภาพการเรียนรูอยาง

ตอเน่ือง และทันตอการ

เปลี่ยนแปลง 

2.สามารถดําเนินการจัด

กิจกรรมประเมิน

คุณภาพการจัดกิจกรรม

การเรียนรูได  

3.สามารถวิเคราะห

ขอมูล สรุปผลการ

ดำเนินงานการประกัน

คุณภาพ การศึกษา 

 

 

 

 

 

 

1.สามารถปฏบิัติ

ดำเนินการจัดกิจกรรม

ประเมินคุณภาพ

การศึกษาและการ

จัดการเรียนรูไดอยาง

เหมาะสม    

2.ใชผลการประกัน

คุณภาพการศึกษามา

ปรับปรุงและพัฒนา

คุณภาพสถานศึกษาให

สอดคลองกับบริบทของ

แตละระดับและประเภท

การศึกษา 

 

 

2.สามารถวางแผนและ

ออกแบบกิจกรรมที่

เก่ียวกับการดำเนินการ

ประกันคุณภาพการศึกษาที่

เหมาะสมกับบริบทของ

สถานศึกษา 

 

 

 

1.สามารถจัดกิจกรรมการ

ประเมินคุณภาพการจัดการ

เรียนรูไดอยางเหมาะสม 

2.สามารถใชผลจากการ

ประกันคุณภาพการศึกษา

มาวิเคราะห สรุปและ

สะทอนคิด เพื่อนำไป

ปรับปรุงและพัฒนา

คุณภาพของสถานศึกษา 

 

 

4.กฎหมายที่เก่ียวของการ

บริหารการศึกษาและการ

ประกันคุณภาพการศึกษา 

5. การประกันคุณภาพ

การศึกษา 

 

โรงเรียนและงาน

ประกันคุณภาพ 

-สะทอนผลการเรียนรู 

สรุปองคความรูเพื่อ

นำไปประยุกตใชใน

วิชาชีพครู 

แนวทางการจัดการ

เรียนรู 

ไดแก 

- การเรียนรูโดยใช

ปญหาเปนฐาน 

(Problem - based 

learning) 

- การเรียนรูแบบรวม

แรงรวมใจ 

(Collaborative 

learning) 

- การเรียนรูโดยใช

กรณีศึกษาเปนฐาน 

(Case – based 

learning) 

- การเรียนรูโดยใช

โรงเรียนเปนฐาน 

บริหารการศึกษา

และการประกัน

คุณภาพ 

3. ประเมินจาก

ผลงานการ

ออกแบบการ

ประกันคุณภาพ

การศึกษา 

4. ประเมินจาก

กระบวน 

การทำงานและ

ผลสำเร็จของงาน

ที่แสดงใหเห็นถึง

ความรับผิดชอบ

และการทำงาน

เปนทีม 

5. ประเมินจาก

รายงานและการ

นำเสนอ

การศึกษาสังเกต

งานบริหารใน

สถานศึกษาและ

งานประกัน

คุณภาพ 

-การสะทอนผลการ

รวมกิจกรรม 

- ใหคำปรึกษา ชี้แนะ

และใหขอมูลเพื่อการ

พัฒนา 

 - ใหเพื่อนชวยเพื่อน 

- จัดกิจกรรมเสริม 
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สมรรถนะหลัก 
สมรรถนะรองและ

ยอย  (ถามี) 

คำอธิบายสมรรถนะรอง 

หรือยอย 

ตัวบงชี้ของสมรรถนะ

หลักและเกณฑ 

การผาน 

ตัวบงชี้ของสมรรถนะรอง

หรือยอยและเกณฑการ

ผาน 

เนื้อหา 

(เขียนเปนขอๆ 

ประกอบดวยหัวขอและ

คำอธิบาย 

พอสังเขป) 

แนวการจัดกิจกรรม

การเรียนรูเพื่อใหเกิด

สมรรถนะ 

(รายละเอียดดานทาย

ตาราง)** 

สื่อและ/หรือแหลง

เรียนรู 

วิธีการวัดและ

ประเมินผล 

วิธีการสะทอนผล

กลับใหผูเรียน 

(ตามหลักการ

ประเมินผลสะทอน

ผลและพัฒนา) 

 

 

 

 

 

 

 

 

สมรรถนะหลักที่ 

4ความสัมพันธกับ

ผูปกครองและ

ชุมชน 

 

 

 

 

 

 

 

 

สมรรถนะรองที่ 4.2  

สรางเครือขายความ

รวมมือกับผูปกครอง

และชุมชนเพื่อ

สนับสนุนการเรียนรู

ที่มีคุณภาพของ

ผูเรียน 

ประเมิน และใหขอมูล

ปอนกลับเพื่อปรับปรุง

และพัฒนาคุณภาพของ

สถานศึกษาตามบริบท

ของแตละระดับและ

ประเภทการศึกษา 

 

 

 

1. สามารถออกแบบการ

บริหารจัดการที่เปด

โอกาสใหผูปกครอง 

ชุมชนและผูที่เก่ียวของ

ไดมีสวนรวมในการ

พัฒนาคุณภาพของ

ผูเรียนและสถานศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

1.สามารถวางแผนและ

ออกแบบการบริหาร

สถานศึกษาบริหารแหลง

เรียนรูและสิ่งแวดลอม

เพื่อสงเสริมการจัด

กิจกรรมที่สรางเครือขาย

ความรวมมือกับ

ผูปกครองและชุมชนเพื่อ

สนับสนุนการเรียนรูที่มี

คุณภาพของผูเรียน 

การผานสมรรถนะตอง

ผานทุกตัวบงชี้อยูใน

ระดับดี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 .ออกแบบการบร ิหาร

จ ัดการท ี ่ เป  ดโอกาสให

ผู ปกครอง ชุมชนและผู ที่

เกี ่ยวของไดมีสวนรวมใน

การพ ัฒนาค ุณภาพของ

ผูเรียนและสถานศึกษา 

 

การผานสมรรถนะตองผาน

ทุกตัวบงชี้อยูในระดับดี 

(school  based 

learning) 

- การเรียนรู

สถานการณเปนฐาน 

(Situation – based 

learning) 

-บทบาทสมมติ 
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รหัสวิชา 

 

                                                                   ช่ือและคำอธิบายรายวิชา                                                                        น(ท-ป-อ) 

1031102 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่การสื่อสารการศึกษาและการเรียนรู                                                                                     3(2-2-5) 

Innovation and Information Technology for Educational Communication and Learning 

       ประยุกตใชเทคโนโลยีดิจิทัลในการออกแบบการจัดการเรียนรูตามธรรมชาติของสาขาวิชาเอกเพื่อพัฒนาผูเรียนใหมีปญญารูคิดและมีความเปนนวัตกร ท่ี

สอดคลองกับบริบทและความแตกตางระหวางบุคคลของผูเรียน ผูเรียนท่ีมีความตองการจำเปนพิเศษ โดยการวิเคราะหหลักการ แนวคิด ทฤษฎีท่ีเกี่ยวของกับ

นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการส่ือสารการศึกษาและการเรียนรู กฎหมายท่ีเกี่ยวของ จรรยาบรรณในการใชเทคโนโลยีดิจิทัล  เพื่อใหสามารถเลือก 

และประยุกตใชนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการส่ือสารการศึกษาและการจัดการเรียนรูไดอยางเหมาะสมมีประสิทธิภาพ และไมละเมิดทรัพยสินทาง

ปญญาและใชการสะทอนคิดไปประยุกตใชในการพัฒนาตนเองในการเปนครูท่ีดี มีความรอบรู และทันสมัยตอความเปล่ียนแปลง 

 

สมรรถนะหลัก 
สมรรถนะรองและ

ยอย  (ถามี) 

คำอธิบายสมรรถนะรอง 

หรือยอย 

ตัวบงชี้ของสมรรถนะ

หลักและเกณฑ 

การผาน 

ตัวบงชี้ของสมรรถนะรอง

หรือยอยและเกณฑการ

ผาน 

เนื้อหา 

(เขียนเปนขอๆ ประกอบดวย

หัวขอและคำอธิบาย 

พอสังเขป) 

แนวการจัดกิจกรรม

การเรียนรูเพื่อใหเกิด

สมรรถนะ 

(รายละเอียดดานทาย

ตาราง)** 

สื่อและ/หรือแหลง

เรียนรู 

วิธีการวัดและ

ประเมินผล 

วิธีการสะทอนผล

กลับใหผูเรียน 

(ตามหลักการ

ประเมินผลสะทอน

ผลและพัฒนา) 

สมรรถนะหลักที่ 

1 

มีความรูและ

ประสบการณ

วิชาชีพ 

 

สมรรถนะหลักที่ 

2 

สมรรถนะรองที่ 1.3  

บูรณาการความรู 

เน้ือหาวิชา หลักสูตร 

ศาสตรการสอน และ

เทคโนโลยีดิจิทัลใน

การจัดการเรียนรู 

สมรรถนะรองที่ 2.5  

พัฒนาตนเองใหมี

ความรอบรู ทันสมัย

1. สามารถวิเคราะห

เน้ือหา จุดประสงคการ

เรียนรู ผูเรียน

องคประกอบอ่ืนๆ เพื่อ

นำมาออกแบบ พัฒนา 

และประเมิน นวัตกรรม

และเทคโนโลยีเพื่อ

พัฒนากระบวนการ

เรียนรูและผูเรียน 

1. สามารถวิเคราะห 

ออกแบบพัฒนา 

ประเมิน บูรณาการ

และเลือกใชนวัตกรรม

และเทคโนโลยีเพื่อ

พัฒนาผูเรียนไดอยาง

เหมาะสมและมี

ประสิทธิภาพอยูใน

เกณฑดี 

1. วิเคราะหหลักการ 

ทฤษฎีนวัตกรรมและ

เทคโนโลยีเพื่อพัฒนา

ผูเรียนอยูในเกณฑดี 

 

2. สามารถอธิบายการ

ทำงานของระบบดิจิทัล 

เพื่อเชื่อมโยงสูการ

ปฏิบัติงาน และ

1. หลักการ ทฤษฎทีี่เก่ียวของ

กับนวัตกรรมและเทคโนโลยี

เพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู

และผูเรียน (ศึกษาหลักการ 

ทฤษฎีที่เก่ียวของกับ

นวัตกรรมและเทคโนโลยี 

ความหมาย พฒันาการของ

เทคโนโลยี กระบวนการของ

ดำเนินการจัดการเรียน

การสอนดวย 

1.การเรียนรูโดยใช

โครงงานเปนฐาน 

(Project – based 

learning) 

 

- หองเรียนและ

หองปฏบิัติการ

คอมพิวเตอร 

- สถานศึกษา 

(โรงเรียน) 

- คลิปวิดีโอ

นวัตกรรมและ

เทคโนโลยีตางๆ 

- ครูผูสอน 

1. การวัด

ผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนดวย

การสอบ (มีการ

ทดสอบ 

Pretest/ 

Posttest)  

 

- ผลการนำไป

ทดลองในใชใน

สถานศึกษา 

-ผลจากการประเมิน

กระบวนการ

ออกแบบ พัฒนา

ทดลองใชเพื่อนำมา

ปรับปรุง

กระบวนการ 
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สมรรถนะหลัก 
สมรรถนะรองและ

ยอย  (ถามี) 

คำอธิบายสมรรถนะรอง 

หรือยอย 

ตัวบงชี้ของสมรรถนะ

หลักและเกณฑ 

การผาน 

ตัวบงชี้ของสมรรถนะรอง

หรือยอยและเกณฑการ

ผาน 

เนื้อหา 

(เขียนเปนขอๆ ประกอบดวย

หัวขอและคำอธิบาย 

พอสังเขป) 

แนวการจัดกิจกรรม

การเรียนรูเพื่อใหเกิด

สมรรถนะ 

(รายละเอียดดานทาย

ตาราง)** 

สื่อและ/หรือแหลง

เรียนรู 

วิธีการวัดและ

ประเมินผล 

วิธีการสะทอนผล

กลับใหผูเรียน 

(ตามหลักการ

ประเมินผลสะทอน

ผลและพัฒนา) 

สามารถปฏิบัติ

หนาที่ครู 

 

 

 

 

สมรรถนะหลักที่ 

3 มีความสามารถ

ในการจัดการ

เรียนรู 

และทันตอการ

เปลี่ยนแปลง 

 

 

 

 

สมรรถนะรองที่ 3.5 

วิจัย สรางนวัตกรรม 

และประยุกตใช

เทคโนโลยีดิจิทัล ให

เกิดประโยชนตอการ

เรียนรูของผูเรียน 

2. สามารถเลือกใช

นวัตกรรมและเทคโนโลยี

ที่มีอยูอยากหลาก หลาย

มาพัฒนากระบวนการ

เรียนรูและผูเรียนได 

4. สามารถนำนวัตกรรม

และเทคโนโลยีเพื่อ

พัฒนากระบวนการ

เรียนรูและผูเรียนไปใช

พรอมทั้งบูรณาการกับ

วิชาอ่ืนๆไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 

5. มีจรรยาบรรณทีดีโดย

ตระหนัก และคำนึงถงึ

ผลกระทบ การละเมิด

ลิขสิทธ์ิ และสิทธิของ

ผูอ่ืนดานนวัตกรรมและ

เทคโนโลยีเพื่อพัฒนา

กระบวนการเรียนรูและ

ผูเรียน 

2. สามารถประยุกตใช

นวัตกรรมและ

เทคโนโลยีเพื่อพัฒนา

กระบวนการเรียนรู

และผูเรียนอยูในเกณฑ

ดี 

3. สามารถประเมิน

และปรับปรุง

กระบวนการทาง

นวัตกรรมและ

เทคโนโลยีเพื่อ

พัฒนาการเรียนรูและ

ผูเรียนอยูในเกณฑดี 

 

การผานสมรรถนะตอง

ผานทุกตัวบงชี้อยูใน

ระดับดี 

 

กระบวนการจัดการศึกษา

อยูในเกณฑดี 

 

3. สามารถสืบคนขอมูล 

ประมวลผลขอมูลอยูใน

เกณฑดี 

4. สามารถอธิบายและใช

เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อความ

มั่นคงปลอดภัยอยูในเกณฑ

ดี 

5. มีจรรยาบรรณในการใช

เทคโนโลยีดิจิทัล และ

ตระหนัก และผลกระทบตอ

การการละเมิดลิขสิทธ์ิ และ

สิทธิของผูอ่ืนอยูในเกณฑดี 

 

การผานสมรรถนะตองผาน

ทุกตัวบงชี้อยูในระดับดี 

 

เทคโนโลยี ผลกระทบของ

เทคโนโลยี เปนตน) 

2. การออกแบบ การพัฒนา 

การประเมินนวัตกรรมและ

เทคโนโลยีเพื่อพัฒนา

กระบวนการเรียนรูและผูเรียน 

(ศึกษากระบวนการออกแบบ 

พัฒนา และการประเมนิอยาง

เปนระบบ เชน ADDIE 

Model หรือ การนำ Blooms 

‘ Taxonomy) เปนตน 

3.ทฤษฎีการเรียนเรียนรูและ

จิตวิทยาที่เก่ียวของ(ศึกษา

ทฤษฏีและจิตวิทยาที่เก่ียวของ

กับการจัดการเรียนรู การ

ออกแบบและพัฒนานวัตกรรม

และเทคโนโลยี เชน แนวคิด

ตามกลุม Behaviorism, 

Cognitivism, 

Constructivism แรงจูงใจ 

การรูคิด ลีลาการเรียนรู แบบ

การคิด บุคลิกภาพ การกำกับ

2.การเรียนรูโดยใชวิจัย

เปนฐาน (Research-

based learning) 

 

3.การเรียนรูโดยใช

กรณีศึกษาเปนฐาน 

(Case – based 

learning) 

 

4.การเรียนรูแบบใช

ชุมชนเปนฐาน 

(Community – 

based learning) 

- นักเรียน 

- แหลงขอมูลบน

เครือขาย

อินเทอรเน็ต เชน 

งานวิจัย ขาว เปน

ตน 

2. การประเมิน

โครงการ/ วิจัย

นวัตกรรมและ

เทคโนโลยีเพื่อ

พัฒนา

กระบวนการ

เรียนรูและผูเรียน 

 

3. การวิเคราะห

การนำไปใช

ประโยชนกับ

สถานศึกษาและ

การรับรองจาก

สถานศึกษาถึง

ประสิทธิภาพของ

นวัตกรรมและ

เทคโนโลยีเพื่อ

พัฒนา

กระบวนการ

เรียนรูและผูเรียน 

- การเขียนรายงาน

และคูมือการใช

นวัตกรรมและ

เทคโนโลยีเพื่อพัฒนา

กระบวนการเรียนรู

และผูเรียน 

- มีการขยายผลไปยงั

สถานศึกษาอ่ืนๆ

พรอมทั้งเอกสารการ

นำไปใชประโยชน

จากผูบริหาร

สถานศึกษา 
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สมรรถนะหลัก 
สมรรถนะรองและ

ยอย  (ถามี) 

คำอธิบายสมรรถนะรอง 

หรือยอย 

ตัวบงชี้ของสมรรถนะ

หลักและเกณฑ 

การผาน 

ตัวบงชี้ของสมรรถนะรอง

หรือยอยและเกณฑการ

ผาน 

เนื้อหา 

(เขียนเปนขอๆ ประกอบดวย

หัวขอและคำอธิบาย 

พอสังเขป) 

แนวการจัดกิจกรรม

การเรียนรูเพื่อใหเกิด

สมรรถนะ 

(รายละเอียดดานทาย

ตาราง)** 

สื่อและ/หรือแหลง

เรียนรู 

วิธีการวัดและ

ประเมินผล 

วิธีการสะทอนผล

กลับใหผูเรียน 

(ตามหลักการ

ประเมินผลสะทอน

ผลและพัฒนา) 

การเรียนรูดวยตนเอง 

Metacognition เปนตน) 

4. วิธีสอนและการจัดการ

เรียนรู(ศึกษาวิธีสอน/

กระบวนการจัดการเรียนรูเชิง

รุกแบบ ตางๆ เชน การเรียนรู

โดยใชสมองเปนฐาน (Brain - 

based learning) การเรียนรู

โดยใชปญหาเปนฐาน 

(Problem - based 

learning) การเรียนรูโดยใช

โครงงานเปนฐาน (Project – 

based learning) การเรียนรู

โดยใชวิจัยเปนฐาน 

(Research-based learning) 

การเรียนรูแบบสืบเสาะ 

(Enquiry-based learning) 

การเรียนรูแบบรวมแรงรวมใจ 

(Collaborative learning) 

การเรียนรูโดยใชกรณีศึกษา

เปนฐาน (Case – based 

learning) การเรียนรู

สถานการณเปนฐาน 
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สมรรถนะหลัก 
สมรรถนะรองและ

ยอย  (ถามี) 

คำอธิบายสมรรถนะรอง 

หรือยอย 

ตัวบงชี้ของสมรรถนะ

หลักและเกณฑ 

การผาน 

ตัวบงชี้ของสมรรถนะรอง

หรือยอยและเกณฑการ

ผาน 

เนื้อหา 

(เขียนเปนขอๆ ประกอบดวย

หัวขอและคำอธิบาย 

พอสังเขป) 

แนวการจัดกิจกรรม

การเรียนรูเพื่อใหเกิด

สมรรถนะ 

(รายละเอียดดานทาย

ตาราง)** 

สื่อและ/หรือแหลง

เรียนรู 

วิธีการวัดและ

ประเมินผล 

วิธีการสะทอนผล

กลับใหผูเรียน 

(ตามหลักการ

ประเมินผลสะทอน

ผลและพัฒนา) 

(Situation – based 

learning) การเรียนรูเชิง

ประสบการณเปนฐาน 

(Experiential –based 

learning) การเรียนรูแบบใช

ชุมชนเปนฐาน (Community 

– based learning) การ

เรียนรูแบบสรางสรรคเปนฐาน 

(Creativity –based 

learning) การเรียนรูแบบ

รวมมือ (Cooperative  

learning) การเรียนรูแบบ

ประสมประสาน (Blended  

learning) 

5. การเลือกและประยุกตใช

นวัตกรรมและเทคโนโลย ีใน

การจัดการเรียนการสอน  

6. กฎหมายและจรรยาบรรณ

ในการใชเทคโนโลยีดิจิทัล 

7 . ก า ร พ ั ฒ น า โ ค ร ง ง า น

นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อ

พัฒนากระบวนการเรียนรูและ

ผูเรียน 
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รหัสวิชา                                                                    ช่ือและคำอธิบายรายวิชา                                                                        น(ท-ป-อ) 

1042109 การวัดและประเมินผลการเรียนรู                                                                                                                                         3(2-2-5) 

Learning Measurement and Evaluation                                                                                                                                  

       วัดและประเมินผลการเรียนรูตามสภาพจริงดวยวิธีการที่เหมาะสมและสอดคลองกับลักษณะของสาระสำคัญในเรื่องที่ประเมิน บริบทและความแตกตาง

ระหวางบุคคลของผูเรียน ผูเรียนที่มีความตองการจำเปนพิเศษ สะทอนผลการประเมินเพื่อพัฒนาการของผูเรียนและพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู  โดยใช

หลักการ แนวคิด ทฤษฎีการวัดและประเมินผล การประเมินตามสภาพจริง การออกแบบและสรางเครื่องมือวัดและประเมินผล  การใหขอมูลปอนกลับท่ีสงเสริม

การเรียนรูของผูเรียน แนวทางการใชผลการวัดและประเมินผลผูเรียนในปรับปรุงพัฒนาการเรียนรูของผูเรียน เพื่อใหสามารถวัดและประเมินผลเพื่อพัฒนา

ผูเรียนอยางเหมาะสมและสรางสรรค และใชการสะทอนคิดไปประยุกตใชในการพัฒนาตนเองในการเปนครูท่ีดี มีความรอบรู และทันสมัยตอความเปล่ียนแปลง 

 

 

สมรรถนะหลัก 
สมรรถนะรองและ

ยอย  (ถามี) 

คำอธิบายสมรรถนะรอง 

หรือยอย 

ตัวบงชี้ของสมรรถนะ

หลักและเกณฑ 

การผาน 

ตัวบงชี้ของสมรรถนะรอง

หรือยอยและเกณฑการ

ผาน 

เนื้อหา 

(เขียนเปนขอๆ ประกอบดวย

หัวขอและคำอธิบาย 

พอสังเขป) 

แนวการจัดกิจกรรม

การเรียนรูเพื่อใหเกิด

สมรรถนะ 

(รายละเอียดดานทาย

ตาราง)** 

สื่อและ/หรือ

แหลงเรียนรู 

วิธีการวัดและ

ประเมินผล 

วิธีการสะทอนผล

กลับใหผูเรียน 

(ตามหลักการ

ประเมินผลสะทอน

ผลและพัฒนา) 

สมรรถนะหลักที่ 

1 

มีความรูและ

ประสบการณ

วิชาชีพ 

 

 

 

สมรรถนะรองที่ 1.4  

ใชความรู 

การวัดประเมินผล 

การเรียนรู และการ

วิจัยเพื่อแกปญหา

และพัฒนาผูเรียน 

 

 

1. อธิบาย วิเคราะห

หลักการ แนวคิด ทฤษฎี 

การวัดผล ประเมินผล  

สะทอนผล  เพื่อพัฒนา

ผูเรียนและการจัดการ

เรียนรู 

2. สามารถออกแบบ 

กำหนดเกณฑและสราง

เคร่ืองมือการวัดและ

1.รูและเขาใจเก่ียวกับ

หลักการ แนวคิด 

ทฤษฎี  

การวัดผล ประเมินผล 

สะทอนผล  เพื่อพัฒนา

ผูเรียนและการจัดการ

เรียนรู 

2 ออกแบบและ

ดำเนินการวัดและ

1. วิเคราะหหลักการ 

แนวคิด ทฤษฎี  

การวัดผล ประเมินผล 

สะทอนผล  เพื่อพัฒนา

ผูเรียนและการจัด 

การเรียนรู 

2. สามารถออกแบบ 

กำหนดเกณฑและสราง

เคร่ืองมือการวัดและ

1. ความรูเบื้องตนเก่ียวกับ

หลักการวัดและประเมินผล

การเรียนรู 

2. พฤติกรรมทางการศึกษา 

3. เทคนิคและเคร่ืองมือวัดผล

การเรียนรู 

4. การประเมินผลการเรียนรู

ตามสภาพจริงการประเมิน

ภาคปฏิบัติ  

- ศึกษากรณีตัวอยาง 

- กำหนดแนวปฏิบัติใน

การวางแผนการจัดการ

เรียนรูและการปฏิบัติ

หนาที่ครูอยาง

เหมาะสม 

- คนควาตัวอยางการ

ออกแบบการเรียนรูที่ดี

และมีประสิทธิภาพ 

- สื่อบุคคล 

- โรงเรียน 

- ชุมชน 

- สถานการณจริง 

- คลิปวิดีโอ 

- หนังสือ ตำรา 

เก่ียวกับการวัด

และประเมินผล 

- ความสนใจและ

ความมุงมั่นใน

การปฏบิัติงาน 

- ผลการวิเคราะห

กรณีศึกษา 

- ตรวจผลงาน 

- สังเกต

พฤติกรรมการ

ทำงาน 

- รายงาน

ความกาวหนา

รายบุคคลในแตละ

คร้ังที่จัดกิจกรรม

ดวยการพูดคุย  

บันทกึแจงผลการ

ประเมินในแตละ

ระยะ 
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สมรรถนะหลัก 
สมรรถนะรองและ

ยอย  (ถามี) 

คำอธิบายสมรรถนะรอง 

หรือยอย 

ตัวบงชี้ของสมรรถนะ

หลักและเกณฑ 

การผาน 

ตัวบงชี้ของสมรรถนะรอง

หรือยอยและเกณฑการ

ผาน 

เนื้อหา 

(เขียนเปนขอๆ ประกอบดวย

หัวขอและคำอธิบาย 

พอสังเขป) 

แนวการจัดกิจกรรม

การเรียนรูเพื่อใหเกิด

สมรรถนะ 

(รายละเอียดดานทาย

ตาราง)** 

สื่อและ/หรือ

แหลงเรียนรู 

วิธีการวัดและ

ประเมินผล 

วิธีการสะทอนผล

กลับใหผูเรียน 

(ตามหลักการ

ประเมินผลสะทอน

ผลและพัฒนา) 

สมรรถนะหลักที่ 

2 

สามารถปฏิบัติ

หนาที่ครู 

สมรรถนะรองที่ 2.3  

สงเสริมการเรียนรู 

เอาใจใส และยอมรับ

ความแตกตางของ

ผูเรียนแตละบุคคล 

สมรรถนะรองที่ 2.5 

พัฒนาตนเองใหมี

ความรอบรู ทันสมัย

และทันตอการ

เปลี่ยนแปลง 

ประเมินผลที่ชัดเจน 

สอดคลองกับพัฒนาการ

ของผูเรียนและดำเนิน 

การวัด และประเมินผล 

เพื่อพัฒนาการเรียนรู

ของผูเรียน 

3. สามารถวิเคราะห

ขอมูล สรุปผลการ

ประเมิน และใหขอมูล

ปอนกลับเพื่อปรับปรุง

และพัฒนาการเรียนรู

ของตามศักยภาพของ

ผูเรียน 

ประเมินผลการเรียนรู

ของผูเรียน 

3. ใชผลการวัดและ

ประเมินผลผูเรียนมา

ปรับปรุงและพัฒนาการ

เรียนรูที่สอดคลองกับ

ศักยภาพของผูเรียน 

 

การผานสมรรถนะตอง

ผานทุกตัวบงชี้อยูใน

ระดับดี 

 

ประเมินผลที่ชัดเจน 

สอดคลองกับพัฒนาการ

ของผูเรียน 

3. สามารถวัด และ

ประเมินผล ตามสภาพจริง

ของผูเรียนทั้งแบบกลุมและ

รายบุคคลโดยใชเคร่ืองมือ

และวิธีการที่เหมาะสมและ

หลากหลาย 

4. สามารถวิเคราะหขอมูล 

สรุปผลและใหขอมูล 

การประเมิน ปอนกลับที่มี

รายละเอียดของขอบก 

พรองและการปรับปรุงการ

เรียนรูของผูเรียน 

5. สามารถใชผลการวัดและ

ประเมินผลผูเรียนมา

ปรับปรุงและพัฒนาการ

เรียนรูของผูเรียนเปน

รายบุคคล 

การผานสมรรถนะตองผาน

ทุกตัวบงชี้อยูในระดับดี 

และการประเมินผลแบบยอย

และแบบรวม 

5. การตรวจสอบคุณภาพ

เคร่ืองมือ 

6. สถิติในการวิเคราะหขอมูล

เพื่อการวัดและประเมินผลการ

เรียนรู 

7. การตัดสินผลการเรียน 

- จัดการเรียนแบบใฝรู 

- ใหสังเกตการจัดการ

เรียนการสอนในชั้น

เรียน 

- ออกแบบการจัดการ

เรียนรู 

- จัดทำแผนการจัดการ

เรียนรู 

- ฝกปฏิบัติการสอนใน

หองเรียน 

- วิเคราะหกรณีศึกษา 

- สรุปองคความรูเปน

แผนผังความคิด 

- แบงกลุมทำกิจกรรม 

- คนควาขอมูลจาก

วารสาร  ตำราและ

อินเตอรเน็ต 

-ตรวจผลงาน 

- สังเกต

พฤติกรรมการ

ทำงานกลุม 

- ประเมินจาก

การรายงาน 

- ประเมินจาก

รายงานและ

ความสามารถใน

การนำเสนอ

ผลงาน 

-การสะทอนผลการ

รวมกิจกรรม 

- ใหคำปรึกษา ชี้แนะ

และใหขอมูลเพื่อการ

พัฒนา 

 - ใหเพื่อนชวยเพื่อน 

- จัดกิจกรรมเสริม 

เชน เรียนรูเพิ่มเติม

จากครูตนแบบ /ครูดี 
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รหัสวิชา                                                                    ช่ือและคำอธิบายรายวิชา                                                                        น(ท-ป-อ) 

1043415 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู                                                                                                                                3(2-2-5) 

Research for  Learning Development  

       วิจัย แกปญหาเพื่อพัฒนาผูเรียน สรางนวัตกรรมเพื่อพัฒนาการเรียนรูของผูเรียนที่สอดคลองกับธรรมชาติของสาขาวิชาเอก บริบทและความแตกตาง

ระหวางบุคคลของผูเรียน ผูเรียนที่มีความตองการพิเศษ โดยการศึกษา วิเคราะหสภาพปญหาและความตองการในการพัฒนาของผูเรียนในชั้นเรียน ออกแบบ

การวิจัยโดยประยุกตใชหลักการ แนวคิด ทฤษฎีทางการวิจัย จรรยาบรรณของนักวิจัย การสรางและหาคุณภาพเครื่องมือวิจัย ประยุกตใชเทคโนโลยีดิจิทัลในการ

สรางนวัตกรรมในการวิจัยเพื่อแกปญหาและพัฒนาผูเรียน นวัตกรรมท่ีสอดคลองกับบริบทของชุมชน เพื่อใหสามารถนำผลการวิจัยไปใชในการพัฒนาการจัดการ

เรียนรู และพัฒนาผูเรียน และใชการสะทอนคิดไปประยุกตใชในการพัฒนาตนเองในการเปนครูท่ีดี  มีความรอบรู และทันสมัยตอความเปล่ียนแปลง 

 

 

สมรรถนะหลัก 
สมรรถนะรองและ

ยอย  (ถามี) 

คำอธิบายสมรรถนะรอง 

หรือยอย 

ตัวบงชี้ของสมรรถนะ

หลักและเกณฑ 

การผาน 

ตัวบงชี้ของสมรรถนะรอง

หรือยอยและเกณฑการ

ผาน 

เนื้อหา 

(เขียนเปนขอๆ ประกอบดวย

หัวขอและคำอธิบาย 

พอสังเขป) 

แนวการจัดกิจกรรม

การเรียนรูเพื่อใหเกิด

สมรรถนะ 

(รายละเอียดดานทาย

ตาราง)** 

สื่อและ/หรือ

แหลงเรียนรู 

วิธีการวัดและ

ประเมินผล 

วิธีการสะทอนผล

กลับใหผูเรียน 

(ตามหลักการ

ประเมินผลสะทอน

ผลและพัฒนา) 

สมรรถนะหลักที่ 

1  

มีความรูและ

ประสบการณ

วิชาชีพ 

 

 

สมรรถนะหลักที่ 

3 

มีความ 

สมรรถนะรองที่ 1.4  

ใชความรูการวัด

ประเมินผลการ

เรียนรู และการวิจัย

เพื่อแกปญหาและ

พัฒนาผูเรียน 

 

สมรรถนะรองที่ 3.5  

วิจัย สรางนวัตกรรม

และประยุกตใช

1. อธิบายมโนทัศนเร่ือง

การวิจัยเพื่อพัฒนาการ

เรียนรูของผูเรียน 

2. ออกแบบนวัตกรรม

เพื่อพัฒนาการเรียนรู

ของผูเรียน 

3. ประยุกตใชเทคโนโลยี

ดิจิทัล ใหเกิดประโยชน

ตอการเรียนรูของผูเรียน 

1. สามารถทำวิจัยเพื่อ

พัฒนาการเรียนรูของ

ผูเรียน 

2. ใชกระบวนการวิจัยใน

การสรางนวัตกรรมเพื่อ

พัฒนาการเรียนรูและ

แกปญหาผูเรียน 

3. ประยุกตใชเทคโนโลยี

ดิจิทัลเพื่อพัฒนาการ

เรียนรูของผูเรียน 

1.1 อธิบาย วิเคราะห

หลักการ แนวคิด ทฤษฎี 

ในการวิจัยและออกแบบ

การวิจัย การสรางและหา

คุณภาพเคร่ืองมือวิจัย และ

จรรยาบรรณนักวิจัย 

1.2 สามารถรวบรวม 

วิเคราะหขอมูลการเรียนรู

ของผูเรียน 

1. หลักการ แนวคิด ทฤษฎี 

ในการวิจัย 

2. ออกแบบการวิจัย  

การสรางและหาคุณภาพ

เคร่ืองมือวิจัย 

3. สถิติ และการวิเคราะห

ขอมูล  

4. จรรยาบรรณนักวิจัย 

5. การเขียนรายงานการวิจัย 

- การเรียนรูเชิง

ประสบการณ 

- การศึกษารายกรณ ี

- การสะทอนผล 

- ฐานขอมูลวิจัย 

- โรงเรียน 

- หนังสือ ตำรา 

เก่ียวกับการวิจัย 

- ความสนใจและ

ความมุงมั่นในการ

ปฏิบัติงาน 

- ตรวจรายงานการ

วิจัย 

- สังเกตพฤติกรรม

การทำงานกลุม 

- ประเมินจากการ

นำเสนอผลงานการ

วิจัย 

- รายงาน

ความกาวหนา

รายบุคคลในแตละ

คร้ังที่จัดกิจกรรม

ดวยการพูดคุย  

บันทึกแจงผลการ

ประเมินในแตละ

ระยะ 

-การสะทอนผลการ

รวมกิจกรรม 
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สมรรถนะหลัก 
สมรรถนะรองและ

ยอย  (ถามี) 

คำอธิบายสมรรถนะรอง 

หรือยอย 

ตัวบงชี้ของสมรรถนะ

หลักและเกณฑ 

การผาน 

ตัวบงชี้ของสมรรถนะรอง

หรือยอยและเกณฑการ

ผาน 

เนื้อหา 

(เขียนเปนขอๆ ประกอบดวย

หัวขอและคำอธิบาย 

พอสังเขป) 

แนวการจัดกิจกรรม

การเรียนรูเพื่อใหเกิด

สมรรถนะ 

(รายละเอียดดานทาย

ตาราง)** 

สื่อและ/หรือ

แหลงเรียนรู 

วิธีการวัดและ

ประเมินผล 

วิธีการสะทอนผล

กลับใหผูเรียน 

(ตามหลักการ

ประเมินผลสะทอน

ผลและพัฒนา) 

สามารถใน 

การจัดการเรียนรู 

เทคโนโลยีดิจิทัล ให

เกิดประโยชนตอการ

เรียนรูของผูเรียน 

การผานสมรรถนะตอง

ผานทุกตัวบงชี้อยูใน

ระดับดี 

 

1.3 สามารถ วิเคราะห 

สังเคราะหแนวคิด 

นวัตกรรมเพื่อพัฒนาการ

เรียนรู 

1.4 สามารถทำวิจยัเพื่อ

แกปญหาและพัฒนาผูเรียน

รายกรณ ี

1.5 สามารถออกแบบวิจัย

และสรางนวัตกรรมที่บูรณา

การเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อ

แกปญหาและพัฒนาผูเรียน

ที่เหมาะสมกับสาขา

วิชาเอก 

1.6 สามารถเขยีนรายงาน

การวิจัย 

1.7 มีจรรยาบรรณของ

นักวิจัย 

 

การผานสมรรถนะตองผาน

ทุกตัวบงชี้อยูในระดับดี 

- ใหคำปรึกษา ชี้แนะ

และใหขอมูลเพื่อการ

พัฒนา 

 - ใหเพื่อนชวยเพื่อน 

- จัดกิจกรรม 

Research 

Conference 
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รหัสวิชา                                                                    ช่ือและคำอธิบายรายวิชา                                                                        น(ท-ป-อ) 

1131503 

 

ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสำหรับครู                                                                                                                                3(2-2-5) 

Thai Language for Communication for Teachers 

                วิเคราะหแนวคิดวาทวิทยาสำหรับครู หลักการและวิธีการใชภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและการสอน ฝกปฏิบัติการฟง การพูด การอาน การเขียน 

และภาษาทาทาง ท้ังการส่ือสารแบบเผชิญหนา การส่ือสารแบบไมเผชิญหนา และการส่ือสารดวยเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝกปฏิบัติการใชภาษาไทยเพื่อการสอน 

ท้ังการสอนในช้ันเรียน และการสอนผานส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ฝกการใชภาษาและวัฒนธรรมเพื่อการอยูรวมกันอยางสันติและออกแบบการ

จัดการเรียนรูทักษะการฟง การพูด การอาน การเขียน และภาษาทาทาง เพื่อพัฒนาผูเรียน และสืบคนสารนิเทศเพื่อพัฒนาตนใหรอบรู ทันสมัย และทันตอการ

เปล่ียนแปลง 
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สรรถนะหลัก 
สมรรถนะรองและ

ยอย  (ถามี) 

คำอธิบายสมรรถนะ

รอง 

หรือยอย 

ตัวบงชี้ของสมรรถนะ

หลักและเกณฑ 

การผาน 

ตัวบงชี้ของ

สมรรถนะรองหรือ

ยอยและเกณฑการ

ผาน 

เนื้อหา  

(เขียนเปนขอๆ 

ประกอบดวยหัวขอและ

คำอธิบาย 

พอสังเขป) 

แนวการจัดกิจกรรมการ

เรียนรูเพื่อใหเกิด

สมรรถนะ 

(รายละเอียดดานทาย

ตาราง)** 

สื่อและ/หรือ

แหลงเรียนรู 

วิธีการวัดและ

ประเมินผล 

วิธีการสะทอนผล

กลับใหผูเรียน 

(ตามหลักการ

ประเมินผลสะทอน

ผลและพัฒนา) 

 6. สามารถใช

ภาษาเพื่อการสื่อ

ความหมายใน

การเรียนการ

สอนและการ

สื่อสารไดอยาง

ถูกตอง 

 

 

 

 

 

 

6.1 สามารถใชภาษา

ดานทักษะการฟง

เพื่อการสื่อ

ความหมายในการ

เรียนการสอนและ

การสื่อสารไดอยาง

ถูกตอง  

6.2 สามารถ

ปฏิบัติการฟงใน

รูปแบบตางๆ 

 

 

 

1.การจับใจความ   

การตีความ และสรุป

ประเด็นเร่ืองที่ฟง

และดู 

2. ปฏบิัติการฟงใน

รูปแบบตางๆ 

 

 

1.อธิบายใจความ

ความสำคัญ แนวคดิ

สำคัญ  และสรุป

ประเด็นเร่ืองที่ฟงและดู

ไดตามจุดประสงคของผู

สงสาร  เกณฑการผาน 

ระดับ ดี  

2. ฝกปฏบิัติการ

วิเคราะหและวินิจสาร

จากการฟงและดู 

 

 

 

1.อธิบายใจความ

ความสำคัญ แนวคดิ

สำคัญ  และสรุป

ประเด็นเร่ืองที่ฟง

และดูไดตาม

จุดประสงคของผูสง

สารเกณฑการผาน 

ระดับ ดี 

 

1.วัตถุประสงคในการฟง 

2. ลักษณะของการฟงที่

เปนประโยชน 

3. ลักษณะของการเปน

นักฟงที่ดี 

4. ลักษณะการฟงที่พึ่ง

หลีกเลี่ยง 

5. มารยาททางภาษา

กาย 

6.หลักการวิเคราะห วินิจ

สารเร่ืองที่ฟงและดู 

 

 

1. สรุปเปน Mind Map 

2.การฝกปฏิบัติการ

วิเคราะห วิจารณเร่ืองที่

ฟงและดู 

3. การฝกปฏิบัติการจับ

ใจความการตีความ   และ

สรุปประเด็น 

4. กิจกรรม Role Play               

1.ตัวอยาง 

2.แผนวีดิทัศน 

3. หนังสือพิมพ 

4.แผนเสียง   

5.ภาพยนตร   

6.แผนที่  

7.รูปภาพ    

8.ภาพเลื่อนและ

ภาพน่ิง 

9.แผนภูมิ

10.PowerPoint 

ประกอบการ

บรรยายการคิด

1.ใบงาน  

2.การอธิบายใจความ

ความสำคัญ แนวคดิ

สำคัญ  และสรุป

ประเด็นเร่ืองที่ฟง

และดูไดอยางมี

วิจารณญาณ 

 

 

 

 

 

 

การวัดและ

ประเมินผลผูเรียนที่มี

ความสามารถต่ำกวา

เกณฑ “ดี” ผูสอนให

คำปรึกษาเปน

รายบุคคลและปฏบิัติ

ใหม 
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สรรถนะหลัก 
สมรรถนะรองและ

ยอย  (ถามี) 

คำอธิบายสมรรถนะ

รอง 

หรือยอย 

ตัวบงชี้ของสมรรถนะ

หลักและเกณฑ 

การผาน 

ตัวบงชี้ของ

สมรรถนะรองหรือ

ยอยและเกณฑการ

ผาน 

เนื้อหา  

(เขียนเปนขอๆ 

ประกอบดวยหัวขอและ

คำอธิบาย 

พอสังเขป) 

แนวการจัดกิจกรรมการ

เรียนรูเพื่อใหเกิด

สมรรถนะ 

(รายละเอียดดานทาย

ตาราง)** 

สื่อและ/หรือ

แหลงเรียนรู 

วิธีการวัดและ

ประเมินผล 

วิธีการสะทอนผล

กลับใหผูเรียน 

(ตามหลักการ

ประเมินผลสะทอน

ผลและพัฒนา) 

7.การคิดวิเคราะห การ

คิดอยางมีวิจารณญาณ 

8.การจับใจความ  การ

ตีความ   และสรุป

ประเด็น  

9. การใชทักษะการฟง

เพื่อการสอนของครู เชน 

- เก็บ รวบรวมและ

แลกเปลี่ยนขอมูล 

- การสะทอนคิดจาก

ผูเรียน 

- เขาใจ เรียนรูเร่ืองราว

ของผูเรียน 

 - สรางสายสัมพันธใน

หองเรียน 

 - เพื่อใหการชวยเหลือ 

 - ขจัดขอขัดแยง 

 - สรางความไววางใจ  

เคราะห การคิด

อยางมี

วิจารณญาณ 
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 6.3 สามารถ

ปฏิบัติการประเมิน

คาจากการฟง 

3.สามารถประเมินคา

เร่ืองที่ฟงและดูตาม

จุดประสงคของผูสง

สาร 

4. สามารถออกแบบ

กิจกรรมการเรียนรู

ทักษะการฟงเพื่อ

พัฒนาผูเรียน 

1.สามารถประเมินคา

เร่ืองที่ฟงและดูตาม

จุดประสงคของผูสงสาร 

เกณฑการผาน ระดับ ดี

สามารถออกแบบ

กิจกรรมการเรียนรู

ทักษะการฟงเพื่อพัฒนา

ผูเรียน 

เกณฑการผาน ระดับ ดี 

1.สามารถประเมินคา

เร่ืองที่ฟงและดูตาม

จุดประสงคของผูสง

สาร 

เกณฑการผาน ระดับ 

ดี 

สามารถออกแบบ

กิจกรรมการเรียนรู

ทักษะการฟงเพื่อ

พัฒนาผูเรียนได 

เกณฑการผาน ระดับ 

ดี 

1.ประเมินคาเร่ืองที่ฟง

และดูอยางมี

วิจารณญาณ  

2.วิเคราะหปญหาที่เกิด

จากการใชภาษาไทยใน

เทคโนโลยีสารสนเทศ    

3.ใชภาษาผานสื่อ

อิเล็กทรอนิกส 

1. วิเคราะหการฟง 

นำมาวางแผน 

ออกแบบกิจกรรมการให

สอดคลองกับความสนใจ

และความถนัดของ

ผูเรียนอยางหลากหลาย

ตามความแตกตาง

ระหวางบุคคล ทัง้ผูเรียน

ปกติและผูเรียนที่มีความ

ตองการจำเปนพิเศษ 

 

1.แลกเปลีย่นเรียนรูปญหา

ที่เกิดจากการใชภาษาไทย

ในเทคโนโลยีสารสนเทศ    

2. เทคนิคเพื่อนคูคิดใน

ประเด็น การประเมินคาเร่ือง

ที่ฟงและดู 

3.การเขียนบทความวิชาการ

ในสื่ออิเล็กทรอนิกส 

4. กิจกรรม Role Play  

1. การเรียนรูโดยใชสมอง

เปนฐาน (Brain - based 

learning) 

2.การเรียนรูเชิง

ประสบการณเปนฐาน 

(Experiential –based 

learning) 

3.การเรียนรูแบบรวมมือ 

(Cooperative  learning)  

4. ฝกปฏบิัติจริง       

 

 

 

1.หนังสือ

อิเล็กทรอนิกส  E-

books 

2.วารสาร

อิเล็กทรอนิกส 

3.ฐานขอมูล 

(Database) 

4.แผนวีดิทัศน 

5.หนังสือพิมพ

อิเล็กทรอนิกส  

6.ไปรษณยี

อิเล็กทรอนิกส 

7. Youtube 

1. แบบประเมินการ

ประเมินคาเร่ืองที่ฟง

และดูอยางมี

วิจารณญาณ * 

หมายเหตุ * การวัด

และประเมินผล

ผูเรียนที่มี

ความสามารถต่ำกวา

เกณฑ “ดีมาก” 

ผูสอนใหคำปรึกษา

เปนรายบคุคลและ

ปฏิบัติ/ทำชิ้นงาน

ใหม 
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สรรถนะหลัก 
สมรรถนะรองและ

ยอย  (ถามี) 

คำอธิบายสมรรถนะ

รอง 

หรือยอย 

ตัวบงชี้ของสมรรถนะ

หลักและเกณฑ 

การผาน 

ตัวบงชี้ของ

สมรรถนะรองหรือ

ยอยและเกณฑการ

ผาน 

เนื้อหา  

(เขียนเปนขอๆ 

ประกอบดวยหัวขอและ

คำอธิบาย 

พอสังเขป) 

แนวการจัดกิจกรรมการ

เรียนรูเพื่อใหเกิด

สมรรถนะ 

(รายละเอียดดานทาย

ตาราง)** 

สื่อและ/หรือ

แหลงเรียนรู 

วิธีการวัดและ

ประเมินผล 

วิธีการสะทอนผล

กลับใหผูเรียน 

(ตามหลักการ

ประเมินผลสะทอน

ผลและพัฒนา) 

  

 

 

 

 

 

   1.ความหมาย, 

ความสำคัญ, 

องคประกอบของการพูด

,จุดมุงหมาย, ลักษณะ

ของผูพูดที่ดี ,ประเภท

ของการพูด , การพดูให

สัมฤทธิผล และหัวใจนัก

พูด 

2. สำนวน/คำประพันธที่

เก่ียวของกับการพูด 

3. การพูดสรางแรง

บันดาลใจ 

4. การพูดเพื่อสราง

สันติภาพ 

5. การใชภาษาและ

วัฒนธรรมเพื่อการอยู

รวมกันอยางสันติ 

6. การพูดเชิงบวก 

7. การใชวาทการเพื่อ

การสอนของครู 

 

1. การอธิบาย 

2. การสอนแบบ PQ4R 

3. การสอนแบบ SQ3R 

4. การสอนแบบ 

PANORAMA 

5. การสอนแบบ KWL 

6. การสอนแบบ 5W1H 

6. การสอนแบบ DR TA 

7. การฝกปฏิบัติ 

 

1.PowerPoint 

2.ตัวอยางวารสาร

อิเล็กทรอนิกส 

3.ฐานขอมูล 

(Database) 

 

1.เกณฑการประเมิน

การเขียน 

2.เกณฑการประเมิน

การพูด 
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สรรถนะหลัก 
สมรรถนะรองและ

ยอย  (ถามี) 

คำอธิบายสมรรถนะ

รอง 

หรือยอย 

ตัวบงชี้ของสมรรถนะ

หลักและเกณฑ 

การผาน 

ตัวบงชี้ของ

สมรรถนะรองหรือ

ยอยและเกณฑการ

ผาน 

เนื้อหา  

(เขียนเปนขอๆ 

ประกอบดวยหัวขอและ

คำอธิบาย 

พอสังเขป) 

แนวการจัดกิจกรรมการ

เรียนรูเพื่อใหเกิด

สมรรถนะ 

(รายละเอียดดานทาย

ตาราง)** 

สื่อและ/หรือ

แหลงเรียนรู 

วิธีการวัดและ

ประเมินผล 

วิธีการสะทอนผล

กลับใหผูเรียน 

(ตามหลักการ

ประเมินผลสะทอน

ผลและพัฒนา) 

 6.5 สามารถใชวาท

วิทยาสาหรับครูใน

การถายทอดความรู 

สรางแรงบันดาลใจ

และสงเสริมใหผูเรียน

มีความสุข 

 

 

 

 

1.ปฏบิัติวาทวิทยาสา

หรับครูในการ

ถายทอดความรู สราง

แรงบันดาลใจและ

สงเสริมใหผูเรียนมี

ความสุข 

2. สามารถใชภาษา

และวัฒนธรรมเพื่อ

การอยูรวมกันอยาง

สันติ  

 

1. สามารถใชวาทวิทยา

สาหรับครูในการ

ถายทอดความรู สราง

แรงบันดาลใจและ

สงเสริมใหผูเรียนมี

ความสุข 

2. สามารถใชภาษาและ

วัฒนธรรมเพื่อการอยู

รวมกันอยางสันติ 

เกณฑการผาน 

 รอยละ 80 

 

 

1.สามารถใชวาท

วิทยาสาหรับครูใน

การถายทอดความรู 

สรางแรงบันดาลใจ

และสงเสริมใหผูเรียน

มีความสุข 

เกณฑการผาน รอย

ละ 80 

 

 

     



 
 

32 

สรรถนะหลัก 
สมรรถนะรองและ

ยอย  (ถามี) 

คำอธิบายสมรรถนะ

รอง 

หรือยอย 

ตัวบงชี้ของสมรรถนะ

หลักและเกณฑ 

การผาน 

ตัวบงชี้ของ

สมรรถนะรองหรือ

ยอยและเกณฑการ

ผาน 

เนื้อหา  

(เขียนเปนขอๆ 

ประกอบดวยหัวขอและ

คำอธิบาย 

พอสังเขป) 

แนวการจัดกิจกรรมการ

เรียนรูเพื่อใหเกิด

สมรรถนะ 

(รายละเอียดดานทาย

ตาราง)** 

สื่อและ/หรือ

แหลงเรียนรู 

วิธีการวัดและ

ประเมินผล 

วิธีการสะทอนผล

กลับใหผูเรียน 

(ตามหลักการ

ประเมินผลสะทอน

ผลและพัฒนา) 

 6.6 สามารถ

ออกแบบกิจกรรม

การเรียนรูทักษะการ

พูดเพื่อพัฒนาผูเรียน 

 

4. สามารถออกแบบ

กิจกรรมการเรียนรู

ทักษะการพูดเพื่อ

พัฒนาผูเรียน 

สามารถออกแบบ

กิจกรรมการเรียนรู

ทักษะการพูดเพื่อ

พัฒนาผูเรียน 

เกณฑการผาน ระดับ ดี 

สามารถออกแบบ

กิจกรรมการเรียนรู

ทักษะการพูดเพื่อ

พัฒนาผูเรียนได 

เกณฑการผาน ระดับ 

ดี 

1. วิเคราะหการพูด 

นำมาวางแผน 

ออกแบบกิจกรรมการให

สอดคลองกับความสนใจ

และความถนัดของ

ผูเรียนอยางหลากหลาย

ตามความแตกตาง

ระหวางบุคคล ทัง้ผูเรียน

ปกติและผูเรียนที่มีความ

ตองการจำเปนพิเศษ 

1. การเรียนรูโดยใชสมอง

เปนฐาน (Brain - based 

learning) 

2.การเรียนรูเชิง

ประสบการณเปนฐาน 

(Experiential –based 

learning) 

3.การเรียนรูแบบรวมมือ 

(Cooperative  learning)  

4. ฝกปฏบิัติจริง 
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สรรถนะหลัก 
สมรรถนะรองและ

ยอย  (ถามี) 

คำอธิบายสมรรถนะ

รอง 

หรือยอย 

ตัวบงชี้ของสมรรถนะ

หลักและเกณฑ 

การผาน 

ตัวบงชี้ของ

สมรรถนะรองหรือ

ยอยและเกณฑการ

ผาน 

เนื้อหา  

(เขียนเปนขอๆ 

ประกอบดวยหัวขอและ

คำอธิบาย 

พอสังเขป) 

แนวการจัดกิจกรรมการ

เรียนรูเพื่อใหเกิด

สมรรถนะ 

(รายละเอียดดานทาย

ตาราง)** 

สื่อและ/หรือ

แหลงเรียนรู 

วิธีการวัดและ

ประเมินผล 

วิธีการสะทอนผล

กลับใหผูเรียน 

(ตามหลักการ

ประเมินผลสะทอน

ผลและพัฒนา) 

 6.7 สามารถใชการ

อานในการ 

สืบคนสารนิเทศ 

สามารถใชการอานใน

การสืบคนสารนิเทศ

เพื่อพัฒนาตนใหรอบ

รู ทันสมัย และทันตอ

การเปลี่ยนแปลง

สำหรับครู 

อานโดยการสืบคน

สารนิเทศเพื่อพัฒนาตน

ใหรอบรู ทันสมัย และ

ทันตอการเปลี่ยนแปลง

สำหรับครูเกณฑการ

ผาน รอยละ 80 

อานบทความวิชาการ 

รายงานการวิจัย 

ตำราวิชาการ 

หนังสือโดยการ 

สืบคนสารนิเทศเพื่อ

พัฒนาตนใหรอบรู 

ทันสมัย และทันตอ

การเปลี่ยนแปลง

สำหรับครู 

เกณฑการผาน อยาง

นอย 8 เร่ือง/เลม 

- หลักการอาน  - 

ความหมายของการอาน   

- จุดมุงหมายของการ

อาน   

- ประเภทของการอาน  

- ความสำคัญของการ

อาน  

- หลักการอานคำใน

ภาษาไทย  - คุณสมบัติ

ของนักอานที่ดี 

 

1. การเรียนรูโดยใชสมอง

เปนฐาน (Brain - based 

learning) 

2.การเรียนรูเชิง

ประสบการณเปนฐาน 

(Experiential –based 

learning) 

3.การเรียนรูแบบรวมมือ 

(Cooperative  learning)  

4. ฝกปฏบิัติจริง 

1.หนังสือ

อิเล็กทรอนิกส  E

-books 

2.วารสาร

อิเล็กทรอนิกส 

3.ฐานขอมูล 

(Database) 

4.แผนวีดิทัศน 

5.หนังสือพิมพ

อิเล็กทรอนิกส  

6.ไปรษณยี

อิเล็กทรอนิกส 

7. Youtube 

8. หองสมุด 

 

1. แบบประเมินการ

ประเมินการอาน 

2. แบบประเมิน

บันทึกการอาน 

หมายเหตุ * การวัด

และประเมินผล

ผูเรียนที่มี

ความสามารถต่ำกวา

เกณฑ “ดีมาก” 

ผูสอนใหคำปรึกษา

เปนรายบคุคลและ

ปฏิบัติ/ทำชิ้นงานใหม 

- รายงาน

ความกาวหนา

รายบุคคลในแตละ

คร้ังที่จัดกิจกรรม

ดวย 

การพูดคุย  บันทึก

แจงผลการประเมิน

ในแตละระยะ 

-การสะทอนผลการ

รวมกิจกรรม 

- ใหคำปรึกษา 

แนะนำ 

ชวยเหลือ 

- ใหเพื่อนชวยเพื่อน 

- จัดกิจกรรมเสริม 

เชน เรียนรูเพิ่มเติม

จากครูตนแบบ /ครู

ดี 
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สรรถนะหลัก 
สมรรถนะรองและ

ยอย  (ถามี) 

คำอธิบายสมรรถนะ

รอง 

หรือยอย 

ตัวบงชี้ของสมรรถนะ

หลักและเกณฑ 

การผาน 

ตัวบงชี้ของ

สมรรถนะรองหรือ

ยอยและเกณฑการ

ผาน 

เนื้อหา  

(เขียนเปนขอๆ 

ประกอบดวยหัวขอและ

คำอธิบาย 

พอสังเขป) 

แนวการจัดกิจกรรมการ

เรียนรูเพื่อใหเกิด

สมรรถนะ 

(รายละเอียดดานทาย

ตาราง)** 

สื่อและ/หรือ

แหลงเรียนรู 

วิธีการวัดและ

ประเมินผล 

วิธีการสะทอนผล

กลับใหผูเรียน 

(ตามหลักการ

ประเมินผลสะทอน

ผลและพัฒนา) 

 6.8 สามารถสื่อสาร

เร่ืองที่อานใหผูอ่ืน

เขาใจ  

6.8 สามารถสื่อสาร

เร่ืองที่อานใหผูอ่ืน

เขาใจ โดยการพูด 

เขียน แสดงความ

คิดเห็น 

วิเคราะห สังเคราะห 

สรางสรรค ประเมิน

คา และนำขอคิดไป

ประยุกตใชแกปญหา 

ในการดำเนินชีวิต 

 

6.8 สามารถสื่อสาร

เร่ืองที่อานใหผูอ่ืนเขาใจ 

โดยการพูด เขียน แสดง

ความคิดเห็น 

วิเคราะห สังเคราะห 

สรางสรรค ประเมินคา 

และนำขอคิดไป

ประยุกตใชแกปญหา 

ในการดำเนินชีวิต 

เกณฑการผาน รอยละ 

80 

สื่อสารเร่ืองที่อานให

ผูอ่ืนเขาใจ โดยการ

พูด เขียน แสดง

ความคิดเห็น 

วิเคราะห สังเคราะห 

สรางสรรค ประเมิน

คา และนำขอคิดไป

ประยุกตใชแกปญหา 

ในการดำเนินชีวิต 

เกณฑการผาน รอย

ละ 80 

- การพูด เขียน แสดง

ความคิดเห็น 

- การพูด เขียนอยาง

สรางสรรค 

- การพูด เขียนในการ

ถายทอดความรู 

- การวิเคราะห 

สังเคราะห สรางสรรค 

ประเมินคา และนำ

ขอคิดไปประยุกตใช

แกปญหาในการดำเนิน

ชีวิต 

1. การเรียนรูโดยใชสมอง

เปนฐาน (Brain - based 

learning) 

2.การเรียนรูเชิง

ประสบการณเปนฐาน 

(Experiential –based 

learning) 

3.การเรียนรูแบบรวมมือ 

(Cooperative  learning)  

4. ฝกปฏบิัติจริง 

1.หนังสือ

อิเล็กทรอนิกส  E

-books 

2.วารสาร

อิเล็กทรอนิกส 

3.ฐานขอมูล 

(Database) 

4.แผนวีดิทัศน 

5.หนังสือพิมพ

อิเล็กทรอนิกส  

6.ไปรษณยี

อิเล็กทรอนิกส 

7. Youtube 

8. หองสมุด 

 

1. แบบประเมินการ

ประเมินการอาน 

เขียน พูด 

2. แบบประเมินการ

วิเคราะห สังเคราะห 

สรางสรรค ประเมิน

คา 

หมายเหตุ * การวัด

และประเมินผล

ผูเรียนที่มี

ความสามารถต่ำกวา

เกณฑ “ดีมาก” 

ผูสอนใหคำปรึกษา

เปนรายบคุคลและ

ปฏิบัติ/ทำชิ้นงานใหม 

- รายงาน

ความกาวหนา

รายบุคคลในแตละ

คร้ังที่จัดกิจกรรม

ดวย 

การพูดคุย  บันทึก

แจงผลการประเมิน

ในแตละระยะ 

-การสะทอนผลการ

รวมกิจกรรม 

- ใหคำปรึกษา 

แนะนำชวยเหลือ 

- ใหเพื่อนชวยเพื่อน 

- จัดกิจกรรมเสริม 

เชน เรียนรูเพิ่มเติม

จากครูตนแบบ /ครู

ดี 
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สรรถนะหลัก 
สมรรถนะรองและ

ยอย  (ถามี) 

คำอธิบายสมรรถนะ

รอง 

หรือยอย 

ตัวบงชี้ของสมรรถนะ

หลักและเกณฑ 

การผาน 

ตัวบงชี้ของ

สมรรถนะรองหรือ

ยอยและเกณฑการ

ผาน 

เนื้อหา  

(เขียนเปนขอๆ 

ประกอบดวยหัวขอและ

คำอธิบาย 

พอสังเขป) 

แนวการจัดกิจกรรมการ

เรียนรูเพื่อใหเกิด

สมรรถนะ 

(รายละเอียดดานทาย

ตาราง)** 

สื่อและ/หรือ

แหลงเรียนรู 

วิธีการวัดและ

ประเมินผล 

วิธีการสะทอนผล

กลับใหผูเรียน 

(ตามหลักการ

ประเมินผลสะทอน

ผลและพัฒนา) 

 6.9 รักการอาน มีการอานอยาง

ตอเน่ืองจนเปนนิสัย

และรักการอาน 

6.9 รักการอานและ

สรางภาคีเครือขายเพื่อ

ปลูกฝงการอานและการ

เรียนรูตลอดชีวิตอยาง

ยั่งยืนทุกรูปแบบ 

อานหนังสือ 10 เลม/

ภาคเรียน 

- บันทึกการอาน 

- ทักษะในการอาน ฟง ดู 

พูด เขียน และต้ังคำถาม

เพื่อคนควาหาความรู 

1. การเรียนรูโดยใชสมอง

เปนฐาน (Brain - based 

learning) 

2.การเรียนรูเชิง

ประสบการณเปนฐาน 

(Experiential –based 

learning) 

3.การเรียนรูแบบรวมมือ 

(Cooperative  learning)  

4. ฝกปฏบิัติจริง 

1.หนังสือ

อิเล็กทรอนิกส  E

-books 

2.วารสาร

อิเล็กทรอนิกส 

3.ฐานขอมูล 

(Database) 

4.แผนวีดิทัศน 

5.หนังสือพิมพ

อิเล็กทรอนิกส  

6.ไปรษณยี

อิเล็กทรอนิกส 

7. YouTube 

8. หองสมุด 

 

1. แบบประเมินการ

ประเมินการอาน  

2. แบบประเมิน

บันทึกการอาน 

หมายเหตุ * การวัด

และประเมินผล

ผูเรียนที่มี

ความสามารถต่ำกวา

เกณฑ “ดีมาก” 

ผูสอนใหคำปรึกษา

เปนรายบคุคลและ

ปฏิบัติ/ทำชิ้นงานใหม 

- รายงาน

ความกาวหนา

รายบุคคลในแตละ

คร้ังที่จัดกิจกรรม

ดวย 

การพูดคุย  บันทึก

แจงผลการประเมิน

ในแตละระยะ 

-การสะทอนผลการ

รวมกิจกรรม 

- ใหคำปรึกษา 

แนะนำ 

ชวยเหลือ 

- ใหเพื่อนชวยเพื่อน 

- จัดกิจกรรมเสริม 

เชน เรียนรูเพิ่มเติม

จากครูตนแบบ /ครู

ดี 
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สรรถนะหลัก 
สมรรถนะรองและ

ยอย  (ถามี) 

คำอธิบายสมรรถนะ

รอง 

หรือยอย 

ตัวบงชี้ของสมรรถนะ

หลักและเกณฑ 

การผาน 

ตัวบงชี้ของ

สมรรถนะรองหรือ

ยอยและเกณฑการ

ผาน 

เนื้อหา  

(เขียนเปนขอๆ 

ประกอบดวยหัวขอและ

คำอธิบาย 

พอสังเขป) 

แนวการจัดกิจกรรมการ

เรียนรูเพื่อใหเกิด

สมรรถนะ 

(รายละเอียดดานทาย

ตาราง)** 

สื่อและ/หรือ

แหลงเรียนรู 

วิธีการวัดและ

ประเมินผล 

วิธีการสะทอนผล

กลับใหผูเรียน 

(ตามหลักการ

ประเมินผลสะทอน

ผลและพัฒนา) 

 6.10 สามารถ

ออกแบบการจัด

กิจกรรมสงเสริมนิสัย

รักการอานใหกับ

ผูเรียน 

ออกแบบการจัด

กิจกรรมสงเสริมนิสัย

รักการอานใหกับ

ผูเรียน 

ออกแบบการจัด

กิจกรรมสงเสริมนิสัยรัก

การอานใหกับผูเรียน

อยางนอย 1 กิจกรรม/

โครงการ  

ออกแบบการจัด

กิจกรรมสงเสริมนิสัย

รักการอานใหกับ

ผูเรียนอยางนอย 1 

กิจกรรม/โครงการ 

- การออกแบบกิจกรรม 

- การเขียนโครงการ 

1. การเรียนรูโดยใชสมอง

เปนฐาน (Brain - based 

learning) 

2.การเรียนรูเชิง

ประสบการณเปนฐาน 

(Experiential –based 

learning) 

3.การเรียนรูแบบรวมมือ 

(Cooperative  learning)  

4. ฝกปฏบิัติจริง 

1.หนังสือ

อิเล็กทรอนิกส  E

-books 

2.วารสาร

อิเล็กทรอนิกส 

3.ฐานขอมูล 

(Database) 

4.แผนวีดิทัศน 

5.หนังสือพิมพ

อิเล็กทรอนิกส  

6.ไปรษณยี

อิเล็กทรอนิกส 

7. Youtube 

8. หองสมุด 

 

1. แบบประเมินการ

จัดกิจกรรมสงเสริม

นิสัยรักการอาน 

2. แบบประเมิน

โครงการ 

หมายเหตุ * การวัด

และประเมินผล

ผูเรียนที่มี

ความสามารถต่ำกวา

เกณฑ “ดีมาก” 

ผูสอนใหคำปรึกษา

เปนรายบคุคลและ

ปฏิบัติ/ทำชิ้นงานใหม 

- รายงาน

ความกาวหนา

รายบุคคลในแตละ

คร้ังที่จัดกิจกรรม

ดวย 

การพูดคุย  บันทึก

แจงผลการประเมิน

ในแตละระยะ 

-การสะทอนผลการ

รวมกิจกรรม 

- ใหคำปรึกษา 

แนะนำ 

ชวยเหลือ 

- ใหเพื่อนชวยเพื่อน 

- จัดกิจกรรมเสริม 

เชน เรียนรูเพิ่มเติม

จากครูตนแบบ /ครู

ดี 



 
 

37 

สรรถนะหลัก 
สมรรถนะรองและ

ยอย  (ถามี) 

คำอธิบายสมรรถนะ

รอง 

หรือยอย 

ตัวบงชี้ของสมรรถนะ

หลักและเกณฑ 

การผาน 

ตัวบงชี้ของ

สมรรถนะรองหรือ

ยอยและเกณฑการ

ผาน 

เนื้อหา  

(เขียนเปนขอๆ 

ประกอบดวยหัวขอและ

คำอธิบาย 

พอสังเขป) 

แนวการจัดกิจกรรมการ

เรียนรูเพื่อใหเกิด

สมรรถนะ 

(รายละเอียดดานทาย

ตาราง)** 

สื่อและ/หรือ

แหลงเรียนรู 

วิธีการวัดและ

ประเมินผล 

วิธีการสะทอนผล

กลับใหผูเรียน 

(ตามหลักการ

ประเมินผลสะทอน

ผลและพัฒนา) 

 6.10 การเขียนอยาง

มีประสิทธิภาพ 

1. การปฏิบัติการ

เขียนอยางมี

ประสิทธิภาพเพื่อใช

ในการจัดการเรียนรู 

1. ความสามารถในการ

เขียนอยางมี

ประสิทธิภาพเพื่อใชใน

การจัดการเรียนรู 

 

- เขียนสื่อสารได

ถูกตองไดระดับดีมาก

ขึ้นไป 

 

1. การเขียนหนังสือ

ราชการ 

2. การเขียนรายงาน 

3. การเขียนบทความ 

 

1. การเรียนรูโดยใชสมอง

เปนฐาน (Brain - based 

learning) 

2.การเรียนรูเชิง

ประสบการณเปนฐาน 

(Experiential –based 

learning) 

3.การเรียนรูแบบรวมมือ 

(Cooperative  learning)  

4. ฝกปฏบิัติจริง 

1.หนังสือ

อิเล็กทรอนิกส  E

-books 

2.วารสาร

อิเล็กทรอนิกส 

3.ฐานขอมูล 

(Database) 

4.แผนวีดิทัศน 

5.หนังสือพิมพ

อิเล็กทรอนิกส  

6.ไปรษณยี

อิเล็กทรอนิกส 

7. Youtube 

8. หองสมุด 

 

1. แบบประเมินการ

เขียน 

2. แบบประเมิน

โครงการ 

หมายเหตุ * การวัด

และประเมินผล

ผูเรียนที่มี

ความสามารถต่ำกวา

เกณฑ “ดีมาก” 

ผูสอนใหคำปรึกษา

เปนรายบคุคลและ

ปฏิบัติ/ทำชิ้นงานใหม 

- รายงาน

ความกาวหนา

รายบุคคลในแตละ

คร้ังที่จัดกิจกรรม

ดวย 

การพูดคุย  บันทึก

แจงผลการประเมิน

ในแตละระยะ 

-การสะทอนผลการ

รวมกิจกรรม 

- ใหคำปรึกษา 

แนะนำ 

ชวยเหลือ 

- ใหเพื่อนชวยเพื่อน 

- จัดกิจกรรมเสริม 

เชน เรียนรูเพิ่มเติม

จากครูตนแบบ /ครู

ดี 
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รหัสวิชา                                                                    ช่ือและคำอธิบายรายวิชา                                                                        น(ท-ป-อ) 

1024903 คุรุนิพนธ                                                                                                                                                                 1 (0-2-1) 

Individual Development Plan                                                                                                              

             จัดทำคุรุนิพนธ (ID Plan) โดยการรวบรวม วิเคราะห สังเคราะหสมรรถนะการปฏิบัติหนาที่ครู คุณลักษณะของความเปนครู ผานกระบวนการถอด

บทเรียนจากการปฏิบัติการสอนและการเรียนรูดวยตนเอง  เขารวมกิจกรรมเพื่อเติมเต็มสมรรถนะ สะทอนกลับ (AAR) เปนรายบุคคลและรวมแลกเปล่ียนเรียนรู

ในรูปแบบชุมชนแหงการเรียนรู (PLC) เพื่อนำไปใชในการพัฒนาตนเองใหมีความรอบรู ทันสมัยและทันตอการเปล่ียนแปลง 

 

สมรรถนะหลัก 

 

สมรรถนะ 

รองและยอย 

(ถามี) 

 

คำอธิบาย 

สมรรถนะ 

รองหรือยอย 

 

ตัวบงช้ีของ

สมรรถนะ

หลัก 

และเกณฑการ

ผาน 

 

ตัวบงช้ีของ

สมรรถนะ 

รองหรือยอย 

และเกณฑการ

ผาน 

 

เน้ือหา 

(เขียนเปนขอ ๆ  

ประกอบดวย

หัวขอและ

คำอธิบายพอ

สังเขป) 

กระบวนการจัดการ

เรียนรูเพื่อใหเกิด

สมรรถนะ 

(รายละเอียดดาน

ทายตาราง)** 

สื่อและ/หรือแหลง

เรียนรู 

 

วิธีการวัดและ

ประเมินผล 

 

วิธีการสะทอนผล

กลับใหผูเรียน 

(ตามหลักการ

ประเมินผล สะทอน

ผลและพัฒนา) 

ปฏิบัติหนาท่ีครู 

 

พัฒนาตนเองใหมี

ความรอบรู 

ทันสมัยและทันตอ

การเปลี่ยนแปลง 

 

1. การเขาใจเสนทาง

ความกาวหนาใน

วิชาชีพและปฏบิัติตน

สูความกาวหนาได

ดวยการเขารวม

กิจกรรมที่สงเสริมให

มีความรอบรูและทัน

ตอการเปลี่ยนแปลง 

รวมทั้งสามารถที่จะ

นำเสนอแนวทางที่

1. ปฏบิัติตนตาม

หนาที่ครูไดอยาง

ถูกตองและ

เหมาะสม 

เกณฑการผาน

รอยละ80 

 

1.วิเคราะหผลการ

ปฏิบัติงานของ

ตนเอง พรอมเสนอ

แนวทางการพัฒนา

ตนเอง(ID Plan) 

ดานการกาวทัน

การเปลี่ยนแปลง  

2. สรุปผลการ

เปลี่ยนแปลงที่

เกิดขึ้นจากการเขา

รวมกิจกรรมเสริม

1. การวิเคราะหผล

การปฏิบัติตนในการ

ทำหนาที่ครู  

2. แนวทางการ

พัฒนาตนเอง (ID 

Plan)  

3. ผลการพัฒนา

ตนเองเพื่อเขาสู

เสนทางสายวิชาชพี

ครู  

1. การเรียนรูโดยใชวิจัย

เปนฐาน (Research-

based learning) 

2. การเรียนรูโดยใช

กรณีศึกษาเปนฐาน 

(Case – based 

learning) 

3. การเรียนรู

สถานการณเปนฐาน 

(Situation – based 

learning) 

คูมือID Plan 

ประกอบดวย  

1.กระบวนการพัฒนา

ตนเอง  

     1.1 การวิเคราะห

ตนเองในการทำหนาที่ครู  

      1.2 แนวทางการ

พัฒนาตนเอง (ID Plan)  

      1.3 ผลการพัฒนา

ตนเองเพื่อเขาสูเสนทาง

สายวิชาชีพครู  

1. การตรวจผลงาน  

2. การสัมภาษณ 

3. การประเมินผล

การสะทอนการเรียนรู 

(AAR) จากการ

อภิปรายกลุม  

4.การนำเสนอ E-

Portfolio  

 

สะทอนกลับ (AAR) : เปน

รายบุคคล และ

แลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน

ในรูปแบบชุมชนแหงการ

เรียนรู (PLC) 

พัฒนา : Creative 

Discussion (แนวทาง

ปฏิบัติและพัฒนาตนเอง) 



 
 

39 

สมรรถนะหลัก 

 

สมรรถนะ 

รองและยอย 

(ถามี) 

 

คำอธิบาย 

สมรรถนะ 

รองหรือยอย 

 

ตัวบงช้ีของ

สมรรถนะ

หลัก 

และเกณฑการ

ผาน 

 

ตัวบงช้ีของ

สมรรถนะ 

รองหรือยอย 

และเกณฑการ

ผาน 

 

เน้ือหา 

(เขียนเปนขอ ๆ  

ประกอบดวย

หัวขอและ

คำอธิบายพอ

สังเขป) 

กระบวนการจัดการ

เรียนรูเพื่อใหเกิด

สมรรถนะ 

(รายละเอียดดาน

ทายตาราง)** 

สื่อและ/หรือแหลง

เรียนรู 

 

วิธีการวัดและ

ประเมินผล 

 

วิธีการสะทอนผล

กลับใหผูเรียน 

(ตามหลักการ

ประเมินผล สะทอน

ผลและพัฒนา) 

เหมาะสมกับการ

พัฒนาครูในภาพรวม

ได 

หลักสูตรเพื่อเติม

เติมสมรรถนะ ดาน

การกาวทันการ

เปลี่ยนแปลง  

เกณฑการผาน

รอยละ 80 

4. การเรียนรูเชิง

ประสบการณเปนฐาน 

(Experiential –based 

learning) 

5. การเรียนรูแบบ

รวมมือ (Cooperative  

learning)  

 

 

2. เครื่องมือท่ีใชในการ

รวบรวมขอมูล 

     2.1. ครู/อาจารย

ผูสอน : แบบประเมิน

สมรรถนะ แบบประเมิน

พฤติกรรม 

   2.2 นักศึกษา : แบบ

ประเมินตนเอง แบบ

สัมภาษณ แบบสังเกต 

และ E-Portfolio 
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สมรรถนะหลัก 

 

สมรรถนะ 

รองและยอย 

(ถามี) 

 

คำอธิบาย 

สมรรถนะ 

รองหรือยอย 

 

ตัวบงช้ีของ

สมรรถนะ

หลัก 

และเกณฑการ

ผาน 

 

ตัวบงช้ีของ

สมรรถนะ 

รองหรือยอย 

และเกณฑการ

ผาน 

 

เน้ือหา 

(เขียนเปนขอ ๆ  

ประกอบดวย

หัวขอและ

คำอธิบายพอ

สังเขป) 

กระบวนการจัดการ

เรียนรูเพื่อใหเกิด

สมรรถนะ 

(รายละเอียดดาน

ทายตาราง)** 

สื่อและ/หรือแหลง

เรียนรู 

 

วิธีการวัดและ

ประเมินผล 

 

วิธีการสะทอนผล

กลับใหผูเรียน 

(ตามหลักการ

ประเมินผล สะทอน

ผลและพัฒนา) 

ปฏิบัติตนตาม

จรรยาบรรณของ

วิชาชีพ 

ประพฤติปฏิบัติตน

ตามจรรยาบรรณ

ของวิชาชีพ 

1. มีความรูความ

เขาใจเก่ียวกับ

จรรยาบรรณวิชาชีพ 

มีความรักและศรัทธา

ในวิชาชีพ การ

ปรารถนาดีตอศิษย

อยางเสมอภาค และ

การมีจิตสาธารณะ

นำไปสูการพัฒนา

ตนเองใหมี

คุณลักษณะดังกลาว  

 

1. ประพฤติ

ปฏิบัติตนตาม

จรรยาบรรณ

วิชาชีพครู 

2. แสดง 

พฤติกรรมที่

สะทอนถึงการมี

จิตวิญญาณความ

เปนครู 

เกณฑการผาน

รอยละ 80 

 

1. วิเคราะหผลการ

ปฏิบัติตนของ

ตนเองในการทำ

หนาที่ครู พรอม

เสนอแนวทางการ

พัฒนาตนเอง(ID 

Plan) ดาน

จรรยาบรรณ

วิชาชีพ  

2 . * สร ุ ป ผลกา ร

เปล ี ่ ย นแป ล ง ที่

เกิดขึ้นจากการเขา

รวมกิจกรรมเสริม

หลักส ูตรเพ ื ่อเติม

เติมสมรรถนะ ดาน

จ ร ร ย า บ ร ร ณ

วิชาชีพ  

     

 

 

 


