เลม่ ๑๓๖ ตอนพิเศษ ๕๖ ง

หนา้ ๑๒
ราชกิจจานุเบกษา

๖ มีนาคม ๒๕๖๒

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒริ ะดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ (หลักสูตรสี่ปี)
พ.ศ. 2562
ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ. ๒๕๕๒ กาหนดให้จัดทามาตรฐานคุณวุฒิสาขาหรือสาขาวิชาเพื่อให้สถาบันอุดมศึกษานาไปจัดทา
หลักสูตรหรือปรับปรุงหลักสูตรและจัดการเรียนการสอนเพื่อให้คุณภาพของบัณฑิตในสาขาหรือสาขาวิชา
ของแต่ละระดับคุณวุฒิมีมาตรฐานใกล้เคียงกัน จึงจาเป็นต้องกาหนดมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี
สาขาครุ ศ าสตร์ แ ละสาขาศึ ก ษาศาสตร์ (หลั ก สู ต รสี่ ปี ) ให้ ส อดคล้ อ งกั บ กรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษาดังกล่าว
อาศั ย อ านาจตามความในมาตรา ๘ และมาตรา ๑๖ แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บ
บริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ โดยคาแนะนาของ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ในการประชุมครั้งที่ 2/๒๕6๒ เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕6๒
จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ การจัดการศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์
(หลักสูตรสี่ปี) ต้องมีมาตรฐานไม่ต่ากว่า “มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์และ
สาขาศึกษาศาสตร์ (หลักสูตรสี่ปี) พ.ศ. 2562”
ข้อ ๒ การจัด ทาหลักสูต รหรือปรับปรุงหลักสูต รระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์และ
สาขาศึกษาศาสตร์ (หลักสูตรสี่ปี) ต้องมุ่งให้เกิดมาตรฐานผลการเรียนรู้ของบัณฑิต โดยมีหลักสูตร
การจัดการเรียนการสอนและองค์ประกอบอื่น ๆ ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์
และสาขาศึกษาศาสตร์ (หลักสูตรสี่ปี) พ.ศ. 2562 ที่แนบท้ายประกาศนี้
ข้อ ๓ ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ข้างต้นได้ หรือมีความจาเป็นต้องปฏิบัติ
นอกเหนือจากที่กาหนดไว้ในประกาศนี้ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการการอุดมศึกษาที่จะพิจารณา
และให้ถือคาวินิจฉัยของคณะกรรมการการอุดมศึกษานั้นเป็นที่สุด
ประกาศ ณ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖2
ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี
สาขาครุศาสตรและสาขาศึกษาศาสตร (หลักสูตรสี่ป)
พ.ศ. ๒๕๖๒

เอกสารแนบทาย
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตรและสาขาศึกษาศาสตร
(หลักสูตรสี่ป) พ.ศ. ๒๕๖๒

มคอ.๑
มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตรและสาขาศึกษาศาสตร (หลักสูตรสี่ป)
๑. ชื่อสาขา สาขาครุศาสตรและสาขาศึกษาศาสตร
สาขาครุศาสตรและสาขาศึกษาศาสตร มีหลายกลุมสาขาวิชา ซึ่งแตละกลุม สาขาวิ ชายังมีสาขาวิช า
(วิชาเอก วิชาโท) อีกหลายสาขาวิชามากนอยเปนไปตามขอบขายของศาสตรแตละกลุมสาขาวิชาและหลักสูตร
การศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับการศึกษาอาชีวศึกษารวมถึงการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัย ซึ่งสถาบันการศึกษาสามารถจัดทํารายละเอียดหลักสูตรและมาตรฐานผลการเรียนรู ตลอดจน
จัดการศึกษาเปนสาขาวิชา (วิชาเอก วิชาโท) ไดอยางอิสระ สอดคลองกับมาตรฐานผลการเรียนรูที่กําหนดไว
ใน มคอ.๑ ตามบริบทและศักยภาพของสถาบัน กลุมสาขาวิชาตางๆ มีดังตอไปนี้
๑.๑ กลุมสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
๑.๒ กลุมสาขาวิชาการประถมศึกษา
๑.๓ กลุมสาขาวิชาภาษาไทยและภาษาตางประเทศ
๑.๔ กลุมสาขาวิชาคณิตศาสตร
๑.๕ กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
๑.๖ กลุมสาขาวิชาสังคมศึกษา
๑.๗ กลุมสาขาวิชาสุขศึกษา พลศึกษา และนันทนาการ
๑.๘ กลุมสาขาวิชาศิลปศึกษา ดนตรีศึกษาและนาฏศิลปศกึ ษา
๑.๙ กลุมสาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว
๑.๑๐ กลุมสาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
๑.๑๑ กลุมสาขาวิชาการวัดและประเมินทางการศึกษา
๑.๑๒ กลุมสาขาวิชาการศึกษาพิเศษ
๑.๑๓ กลุมสาขาวิชาการศึกษาตลอดชีวิตและการศึกษาเพื่อชุมชน
๑.๑๔ กลุมสาขาวิชาบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศึกษา
๑.๑๕ กลุมสาขาวิชาวิทยาการอาชีพ
๑.๑๖ กลุมสาขาวิชาทางการศึกษาอื่นๆ ที่อาจมีการจัดทํามาตรฐานคุณวุฒิวิชาเอกอื่นๆ
เพิ่มเติมในอนาคต
รายละเอียด กลุมสาขาวิชา ตัวอยางสาขาวิชาและตัวอยาง/ขอเสนอสาระความรูสาขาวิชา
ดูที่เอกสารแนบทาย มคอ.๑ สาขาครุศาสตรและสาขาศึกษาศาสตร
๒. ชื่อปริญญาและวิชาเอก
การระบุชื่อปริญญาใหเปนไปตาม "ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง หลักเกณฑการกําหนดชื่อปริญญา
พ.ศ. ๒๕๕๙ ขอ ๓ สถาบันอุดมศึกษาที่มีการตราพระราชกฤษฎีกาวาดวยปริญญาในสาขาวิชาและอักษรยอ
สําหรับสาขาวิชาไวแลว ใหใชชื่อปริญ ญาตามที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกานั้น ในกรณี ที่ป ริญ ญาใดยังมิ ได
กํ าหนดชื่ อไวในพระราชกฤษฎี กาหรือสถาบั น อุ ด มศึ กษาใดไมมี การตราพระราชกฤษฎีก าว า ดว ยปริ ญ ญา
ในสาขาวิชาและอักษรยอสําหรับสาขาวิชาใหใชชื่อปริญญาตามหลักเกณฑการกําหนดชื่อปริญญา พ.ศ. ๒๕๕๙

๑

มคอ.๑
๓. ลักษณะของสาขา
สาขาครุศาสตร/ศึกษาศาสตรเปนศาสตรที่วาดวยการเตรียมความพรอมและพัฒนาครูและบุ คลากร
ทางการศึ ก ษากอ นประจําการและสงเสริมการพัฒ นาครูป ระจํา การและนอกประจํา การให มีค วามรูและมี
สมรรถนะทางวิชาชีพ เปนผูยึดมั่นในคานิยม อุดมการณ มีจิตวิญญาณความเปนครู และสมรรถนะทางวิชาชีพครู
ประกอบกับรัฐไดกําหนดยุทธศาสตรชาติระยะ ๒๐ ป โดยเนนเปาหมายการสรางกําลังคนที่มีคุณภาพ เปนคนเกง
และคนดี มี ขีด ความสามารถในการแขงขัน และความสามารถในการสรางนวัต กรรม การปรั บ ปรุง พั ฒ นา
หลักสูตรสาขาครุศาสตร/ศึกษาศาสตร ในเอกสารฉบับนี้ จึงมุงเนนการยกระดับคุณ ภาพการผลิตบัณฑิตครู
ใหเปนวิชาชีพชั้นสูงมีบทบาทในการสรางครูที่มีคุณภาพที่นําไปสูการสรางกําลังคนที่มีคุณภาพและตอบสนอง
ยุทธศาสตรชาติ
ด ว ยการเปลี่ ย นแปลงของโลกที่ เป น พลวั ต และความก า วหน า ของเทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล ซึ่ ง กระทบ
ตอการเรียนรูในศตวรรษที่ ๒๑ ของมนุษย ตลอดจนพัฒนาการของวิทยาการใหมที่เปนศาสตรบูรณาการ และ
ขามวัฒนธรรม เปาหมายของการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรครุศาสตร/ศึกษาศาสตรครั้งนี้จึงมุงเนนที่การสราง
หลักสูตรใหมีความทันสมัย ตอบสนองยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศ และการเรียนรูในโลกดิจิทัล ลักษณะของ
หลักสูตรครุศาสตร/ศึกษาศาสตร (มคอ. ๑) ฉบับนี้ จึงจัดทําขึ้นโดยอิงงานวิจัยในอดีตที่พบวามีความซ้ําซอน
ของโครงสรางรายวิชา รวมทั้งอิงงานวิจัยจากบทเรียนการผลิตครูของประเทศตางๆ ในสากลที่มีความกาวหนา
ในการผลิต บัณ ฑิ ตวิช าชี พ ครู ตลอดจนการระดมความคิ ดและประสบการณ ข องผูเกี่ ย วขอ งในการพั ฒ นา
คุณภาพการศึกษาของประเทศ การจัดทําหลักสูตรวิชาชีพครู (มคอ. ๑) นี้อยูภายใตหลักการสําคัญหลายประการ
ไดแก ๑) แนวคิดของการจัดทําหลักสูตรวิชาชีพ ครูเปนหลักสูตรบู รณาการ และเป นหลักสู ตรอิงสมรรถนะ
มากกวาหลักสูตรอิงเนื้อหา เนนสมรรถนะการเรียนรูดวยตนเอง และการวิจัยเพื่อพัฒนานวัตกรรมการพัฒนา
ผูเรียน ๒) การกําหนดโครงสรางหลักสูตรมีความยืดหยุน และตอบสนองความตองการของการใชครูในโลก
ปจจุบันและอนาคต รวมทั้งความตองการของผูเรียน ๓) การกําหนดโครงสรางหลักสูตร ไดใหสถาบันผลิตครู
มี อิ ส ระในการสร า งหลั ก สู ต รผลิ ต ครูที่ เหมาะสมกั บ อัต ลั กษณ แ ละสภาพบริบ ทเชิ งพื้ น ที่ ข องสถานศึ ก ษา
โดยยึดผลลัพธการเรียนรูซึ่งกําหนดขึ้นสําหรับแตละกลุมสาขาเปนเปาหมายรวม ตลอดจนกําหนดโครงสราง
หลัก สูต รให มีค วามยืด หยุ น และสะทอ นอัต ลัก ษณ ของผูเรีย น ๔) การสง เสริม การจั ดทํ าหลั ก สู ต รรายวิช า
ที่ ทัน สมัย ตามสากล มี ก ารจัด การเรียนการสอนที่ใชสื่อเทคโนโลยีซึ่งสอดคลอ งกั บการเรีย นรูในโลกดิจิทัล
๕) การสงเสริม การบริหารจัดการหลักสูตร การเรียนการสอน การปฏิบัติการสอนที่ทําใหผูเรียนมีสมรรถนะ
ทางวิชาชีพครู มีจิตวิญญาณและอุดมการณความเปนครู และคุณสมบัติที่สอดคลองกับมาตรฐานวิชาชีพครู และ
๖) การสงเสริมการวางระบบการประกันคุณ ภาพหลักสูตรที่เขมขนเพื่อให ผูเรียนมีคุณลักษณะตามเปาหมาย
ของหลักสูตร
๔. คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค
๔.๑ มีคานิยมรวม ตระหนักและยึดผูเรียนเปนศูนยกลางของการทํางานของครู การพัฒนาความรูสึก
ถึงตัวตนความเปนครูและมีเจตคติตอวิชาชีพครูที่เขมแข็ง มีจิตบริการตอวิชาชีพครูและชุมชน
๔.๒ เป น คนดี มี คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม ยึ ด มั่ น ในวิ ช าชี พ ครู มี จิ ต วิ ญ ญาณครู แ ละยึ ด มั่ น ใน
จรรยาบรรณของวิ ชาชี พ ครู ปฏิ บั ติ หน าที่ ตามอุ ด มการณ ความเป น ครูดวยความรัก ศรั ทธา ซื่ อสั ตย สุ จริ ต
รับผิดชอบตอวิชาชีพ อุทิศตนและทุมเทในการเอาใจใส สรางแรงบันดาลใจ พัฒนาการเรียนรูและผลประโยชน
สูงสุดแกผูเรียน มีความพอเพียงและประพฤติตนเปนแบบอยางที่ดีทั้งทางดานวิชาการและวิชาชีพ
๒
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๔.๓ เปนผูเรียนรูและฉลาดรู และมีปญญา เปนผูมีความรูความสามารถในการคิดวิเคราะห การคิดขั้นสูง
มีความรอบรูดานการเงิน สุขภาพ สุนทรียภาพ วัฒนธรรม รูเทาทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมและของโลก
การสรางสัมมาชีพและความมั่นคงในคุณภาพชีวิตของตนเอง ครอบครัว ชุมชน และสังคม มีความเพียร มุงมั่น
มานะ บากบั่น ใฝเรียนรู มีทักษะการเรียนรูตลอดชีวิต และพัฒนาตนเองใหเปนบุคคลที่เรียนรูและรอบรู ทันสมัย
ทันตอการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
๔.๔ เปนผูรว มสรางสรรค นวัต กรรม เปน ผู มีทัก ษะศตวรรษที่ ๒๑ มีความสามารถคิด วิ เคราะห
การคิดขั้ นสู ง มีความฉลาดดิจิทัล ทักษะการทํางานเป นที ม มีทั กษะขามวัฒ นธรรม รูเท าทันสื่อ เทคโนโลยี
สารสนเทศสมัยใหม การเปลี่ยนแปลงของสังคมและของโลก มีสวนรวมในการพัฒนาความกาวหนาใหกับวิชาชีพครู
สามารถแสวงหาความรู พัฒนาความรู งานวิจัย และสรางนวัตกรรม เพื่อพัฒนา ตนเองผูเรียนใหเต็มตามศักยภาพ
ตามความแตกตางระหวางบุคคล
๔.๕ เปนผูมีความสามารถสูงในการจัด การเรีย นรู เปน ผูมีค วามสามารถในการจัด เนื้ อหาสาระ
ออกแบบกิ จกรรม วางแผนและจัดการเรีย นรู ถ า ยทอดความรู สร างแรงบั น ดาลใจและส ง เสริ มให ผูเรีย น
เกิดการเรียนรูและมีความสุขในการเรียน โดยใชศาสตรการสอน รวมถึงวิธีการใชเทคนิค วิธีการจัดการเรียนรู
กิจกรรมการเรียนรูที่หลากหลาย สื่อ แหลงเรียนรู ชุมชน ภูมิปญญาในชุมชนที่เหมาะสมกับสาระวิชาและผูเรียน
ที่มีความแตกตางกัน สามารถบูรณาการความรูขามศาสตร ขามวัฒนธรรม และการวิจัย สามารถนํามาประยุกตใช
ในการจั ดการเรียนรู แบบบู รณาการศาสตรการสอน ความรู เนื้ อหาสาระ และเทคโนโลยี (TPCK) เพื่ อพั ฒนา
การเรียนรูของผูเรียน ตลอดจนนําไปใชในการ แกไขปญหา พัฒนาตนเอง ผูเรียนและสังคม
๔.๖ เปนพลเมืองที่เขมแข็ง และใสใจสังคม มีความรักชาติ รักทองถิ่น มีจิตสํานึกไทยและจิตสํานึก
สากล รูคุณคาและมีสวนรวมในการพัฒนา อนุรักษสิ่งแวดลอม วัฒนธรรมและภูมิปญญาไทยและทองถิ่น มีจิตอาสา
และดําเนินชีวิตตามวิถีประชาธิปไตย มีความยุติธรรมและมีความกลาหาญทางจริยธรรม ยึดมั่นในความถูกตอง
รูถู ก รู ผิ ด รู ชอบ ชั่ ว ดี กลา ปฏิเสธและตอ ต า นการกระทํ า ที่ ไม ถูก ต อ ง เคารพสิ ท ธิ เสรีภ าพ และศัก ดิ์ศ รี
ความเปนมนุษย มีจิตสํานึกเปนพลเมืองไทยและพลเมืองโลก
รวมทั้งมีคุณลักษณะเปนไปตามมาตรฐานวิชาชีพครูตามที่คุรุสภากําหนด
๕. มาตรฐานผลการเรียนรู
๕.๑ ดานคุณธรรม จริยธรรม
๕.๑.๑ รัก ศรัทธาและภูมิใจในวิชาชีพครู มีจิตวิญญาณและอุดมการณความเปนครู และปฏิบัติ
ตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู
๕.๑.๒ มี จิต อาสา จิต สาธารณะ อดทนอดกลั้ น มี ค วามเสี ย สละ รั บ ผิ ดชอบและซื่ อ สั ต ย
ตอ งานที่ ได รับ มอบหมายทั้งดานวิชาการและวิชาชีพ และสามารถพั ฒนาตนเองอย างต อเนื่ อง ประพฤติ ตน
เปนแบบอยางที่ดีแกศิษย ครอบครัว สังคมและประเทศชาติ และเสริมสรางการพัฒนาที่ยั่งยืน
๕.๑.๓ มีคานิยมและคุณลักษณะเปนประชาธิปไตย คือ การเคารพสิทธิ และใหเกียรติคนอื่น
มีความสามัคคีและทํางานรวมกับผูอื่นได ใชเหตุผลและปญญาในการดําเนินชีวิตและการตัดสินใจ
๕.๑.๔ มีความกลาหาญและแสดงออกทางคุณธรรมจริยธรรม สามารถวินิ จฉัย จัดการและ
คิด แก ป ญ หาทางคุณ ธรรมจริย ธรรมด วยความถู กต องเหมาะสมกับ สังคม การทํ างานและสภาพแวดล อ ม
โดยอาศัยหลักการ เหตุผลและใชดุลยพินิจทางคานิยม บรรทัดฐานทางสังคม ความรูสึกของผูอื่นและประโยชน
ของสังคมสวนรวม มีจิตสํานึกในการธํารงความโปรงใสของสังคมและประเทศชาติ ตอตานการทุจริตคอรัปชั่น
และความไมถูกตอง ไมใชขอมูลบิดเบือน หรือการลอกเลียนผลงาน
๓
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๕.๒ ดานความรู
๕.๒.๑ มีความรอบรูในหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เนื้อหาสาระดานวิชาชีพของครู อาทิ คานิยม
ของครู คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ จิตวิญญาณครู ปรัชญาความเปนครู จิตวิทยาสําหรับครู จิตวิทยา
พั ฒ นาการ จิ ต วิ ทยาการเรี ย นรูเพื่ อ จั ดการเรี ย นรู แ ละช วยเหลื อ แก ไขป ญ หา ส งเสริ ม และพั ฒ นาผู เรี ย น
หลั ก สูต รและวิ ทยาการการจัด การเรีย นรู นวัต กรรมและเทคโนโลยีส ารสนเทศและการสื่อ สารการศึก ษา
และการเรียนรู การวัดประเมินการศึกษาและการเรียนรู การวิจัยและการพัฒนานวัตกรรมเพื่อพัฒนาผูเรียน
และภาษาเพื่อการสื่อสารสํา หรับ ครู ทักษะการนิเทศและการสอนงาน ทั ก ษะเทคโนโลยีแ ละดิจิทัล ทักษะ
การทํางานวิจัยและวัดประเมิน ทักษะการรวมมือสรางสรรค และทักษะศตวรรษที่ ๒๑ มีความรู ความเขาใจ
ในการบู ร ณาการความรูกับ การปฏิ บั ติ จริ งและการบู ร ณาการข า มศาสตร อาทิ การบู รณาการการสอน
(Technological Pedagogical Content Knowledge: TPCK) การสอนแบบบูรณาการความรูทางวิทยาศาสตร
เทคโนโลยี กระบวนการทางวิศวกรรมและคณิ ตศาสตร (Science Technology Engineering and Mathematics
Education: STEM Education) ชุมชนแหงการเรียนรู (Professional Learning Community: PLC) และมี
ความรูในการประยุกตใช
๕.๒.๒ มีความรอบรูในหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เนื้อหาวิชาที่สอน สามารถวิเคราะห ความรู
และเนื้อหาวิชาที่สอนอยางลึกซึ้ง สามารถติดตามความกาวหนาดานวิทยาการและนําไปประยุกตใชในการพัฒนา
ผูเรียน โดยมีผลลัพธการเรียนรูและเนื้อหาสาระดานมาตรฐานผลการเรียนรูดานความรูของแตละสาขาวิชา
ตามเอกสารแนบทาย
๕.๒.๓ มีความรู เขาใจชีวิต เขาใจชุมชน เขาใจโลกและการอยูรวมกันบนพื้นฐานความแตกตาง
ทางวัฒ นธรรม สามารถเผชิญ และเทา ทั น กับ การเปลี่ย นแปลงของสังคม และสามารถนําแนวคิ ดปรัช ญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกตใชในการดําเนินชีวิตและพัฒนาตน พัฒนางานและพัฒนาผูเรียน
๕.๒.๔ มี ค วามรูแ ละความสามารถในการใช ภ าษาไทยและภาษาอั ง กฤษเพื่ อ การสื่ อ สาร
ตามมาตรฐาน
๕.๒.๕ ตระหนักรู เห็นคุณคาและความสําคัญของศาสตรพระราชาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนและ
นํามาประยุกตใชในการพัฒนาตน พัฒนาผูเรียน พัฒนางานและพัฒนาชุมชน
๕.๓ ดานทักษะทางปญญา
๕.๓.๑ คิด คนหา วิเคราะหขอเท็จจริง และประเมิน ขอมูล สื่ อ สารสนเทศจากแหลงขอมูล
ที่หลากหลายอยางรูเทาทัน เปนพลเมืองตื่นรู มีสํานึกสากล สามารถเผชิญ และก าวทันกับการเปลี่ยนแปลง
ในโลกยุคดิจิทัล เทคโนโลยีขามแพลทฟอรม (Platform) และโลกอนาคต นําไปประยุกตใชในการปฏิ บัติงาน
และวินิจฉัยแกปญหาและพัฒนางานไดอยางสรางสรรค โดยคํานึงถึงความรู หลักการทางทฤษฎี ประสบการณ
ภาคปฏิบัติ คานิยม แนวคิด นโยบายและยุทธศาสตรชาติ บรรทัดฐานทางสังคมและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น
๕.๓.๒ สามารถคิดริเริ่มและพัฒนางานอยางสรางสรรค
๕.๓.๓ สรางและประยุกตใชความรูจากการทําวิจัยและสรางหรือรวมสรางนวัตกรรมเพื่อพัฒนา
การเรียนรูข องผู เรียนและพั ฒ นาผูเรียนใหเปน ผู สรางหรือรวมสรา งนวัตกรรม รวมทั้ งการถายทอดความรู
แกชุมชนและสังคม

๔
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๕.๔ ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
๕.๔.๑ เขาใจและใสใจอารมณความรูสึกของผูอื่น มีความคิดเชิงบวก มีวุฒิภาวะทางอารมณ
และทางสังคม
๕.๔.๒ ทํางานรวมกับผูอื่น ทํางานเปนทีม เปนผูนําและผูตามที่ดี มีสัมพันธภาพที่ดีกับผูเรียน
ผูรว มงาน ผูปกครองและคนในชุมชน มีความรับผิดชอบตอสวนรวมทั้งดานเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดลอม
๕.๔.๓ มี ค วามรับ ผิ ด ชอบต อ หน า ที่ ต อ ตนเอง ต อผู เรีย น ต อ ผู รว มงาน และต อส ว นรวม
สามารถชวยเหลือและแกปญหาตนเอง กลุมและระหวางกลุมไดอยางสรางสรรค
๕.๔.๔ มี ภ าวะผู นํ า ทางวิ ช าการและวิ ช าชี พ มี ค วามเข ม แข็ ง และกล า หาญทางจริ ย ธรรม
สามารถชี้นําและถายทอดความรูแกผูเรียน สถานศึกษา ชุมชนและสังคมอยางสรางสรรค
๕.๕ ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยี
๕.๕.๑ มีทัก ษะการวิเคราะหขอ มูล สถิ ติ การสังเคราะห ขอ มู ลเชิง ปริมาณและเชิ งคุ ณ ภาพ
เพื่อเขาใจองคความรู หรือประเด็นปญหาทางการศึกษาไดอยางรวดเร็วและถูกตอง
๕.๕.๒ สื่อสารกับผูเรียน พอแมผูปกครอง บุคคลในชุมชนและสังคม และผูเกี่ยวของกลุมตางๆ
ไดอยางมีประสิทธิภาพโดยสามารถเลือกใชการสื่อสารทางวาจา การเขียน หรือการนําเสนอดวยรูปแบบตางๆ
โดยใชเทคโนโลยีการสื่อสารหรือนวัตกรรมตางๆ ที่เหมาะสม
๕.๕.๓ ใชเทคโนโลยี ส ารสนเทศในการสืบ คน ขอ มู ล หรือ ความรูจากแหล งการเรี ย นรูต างๆ
ไดอยางมีประสิทธิภาพ สามารถใชโปรแกรมสําเร็จรูปที่จําเปนสําหรับการเรียนรู การจัดการเรียนรู การทํางาน
การประชุม การจัดการและสืบคนขอมูลและสารสนเทศ รับและสงขอมูลและสารสนเทศโดยใชดุลยพินิจที่ดี
ในการตรวจสอบความนาเชื่อถือของขอมูลและสารสนเทศ อีกทั้งตระหนักถึงการละเมิดลิขสิทธิ์และการลอกเลียนผลงาน
๕.๖ ดานวิธีวิทยาการจัดการเรียนรู
๕.๖.๑ สามารถเลือกใชป รัช ญาตามความเชื่ อในการสรางหลั กสู ตรรายวิ ช า การออกแบบ
เนื้อหาสาระ กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อและเทคโนโลยีการสื่อสาร การวัดและประเมินผูเรียน การบริหาร
จัดการชั้นเรียน การจัดการเรียนโดยใชแหลงการเรียนรูในโรงเรียนและนอกโรงเรียน แหลงการเรียนรูแบบเปด
ไดอยางเหมาะสมกับสภาพบริบทที่ตางกันของผูเรียนและพื้นที่
๕.๖.๒ สามารถในการนํ า ความรู ท างจิ ต วิ ท ยาไปใช ในการวิ เคราะห ผู เรี ย นเป น รายบุ ค คล
ออกแบบกิจกรรม การจัดเนื้อหาสาระ การบริหารจัดการ และกลไกการชวยเหลือ แกไขและสงเสริมพัฒนา
ผูเรียนที่ ตอบสนองความตองการ ความสนใจ ความถนัด และศักยภาพของผูเรียนที่มีความแตกตางระหวาง
บุคคล ทั้งผูเรียนปกติและผูเรียนที่มีความตองการจําเปนพิเศษ หรือผูเรียนที่มีขอจํากัดทางกาย
๕.๖.๓ จัดกิจกรรมและออกแบบการจัดการเรียนรูใหผูเรียนไดเรียนรูจากประสบการณ เรียนรู
ผานการลงมื อปฏิ บั ติและการทํางานในสถานการณจริง สงเสริมการพัฒ นาการคิด การทํ างาน การจั ดการ
การเผชิญ สถานการณ ฝกการปฏิบัติให ทํา ได คิดเปน ทํา เปน โดยบูรณาการการทํ างานกั บ การเรีย นรูและ
คุณธรรมจริยธรรม สามารถประยุกตความรูมาใชเพื่อปองกัน แกไขปญหา และพัฒนา ดวยความความซี่อสัตย
สุจริต มีวินัยและรับผิดชอบตอผูเรียนโดยยึดผูเรียนสําคัญที่สุด
๕.๖.๔ สรา งบรรยากาศ และจัด สภาพแวดลอ ม สื่อ การเรี ย น แหล งวิ ท ยาการ เทคโนโลยี
วัฒ นธรรมและภูมิปญ ญาทั้งในและนอกสถานศึกษาเพื่อการเรียนรู มีความสามารถในการประสานงานและ
๕
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สรางความรวมมือกับบิดามารดา ผูปกครอง และบุคคลในชุมชนทุกฝาย เพื่ออํานวยความสะดวกและรวมมือ
กันพัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรู มีปญญารูคิดและเกิดการใฝรูอยางตอเนื่องใหเต็มตามศักยภาพ
๕.๖.๕ สามารถจัดการเรียนการสอนใหนักเรียนมีทักษะศตวรรษที่ ๒๑ เชน ทักษะการเรียนรู
ทักษะการรูเรื่อง ทักษะการคิด ทักษะชีวิต ทักษะการทํางานแบบรวมมือ ทักษะการใชภาษาเพื่อการสื่อสาร
ทักษะเทคโนโลยี และการดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และสามารถนําทักษะเหลา นี้
มาใชในการจัดการเรียนรูเพื่อพัฒนาผูเรียน และการพัฒนาตนเอง
๖. องคกรวิชาชีพที่เกี่ยวของ
คุรุสภา
๗. โครงสรางหลักสูตร
โครงสรางของหลักสูตร ประกอบดวยหมวดวิชาศึกษาทั่วไป หมวดวิชาเฉพาะดาน (วิช าชีพ ครูและ
วิชาเอก) และหมวดวิชาเลือกเสรี มีจํานวนหนวยกิตแตละหมวดและหนวยกิตรวมทั้งหลักสูตร ดังนี้
๑. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ใหเรียนไมนอยกวา ๓๐ หนวยกิต
๒. หมวดวิชาเฉพาะดาน ประกอบดวย ๒ สวนคือ
๒.๑ วิชาชีพครู ไมนอยกวา ๓๔ หนวยกิต
๒.๑.๑ เรียนทั้งภาค ทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ไมนอ ยกวา ๒๒ หนวยกิต
๒.๑.๒ การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา เปนเวลาไมนอยกวา ๑ ป โดยมีจํานวนหนวยกิต
ไมนอยกวา ๑๒ หนวยกิต
๒.๒ วิชาเอก และวิชาเอก – โท มีดังนี้
๒.๒.๑ วิชาเอก แบงเปน ๒ แบบ ดังนี้
๑) วิช าเอกเดี่ ย ว ใหเรีย นไม นอ ยกว า ๔๐ หน วยกิ ต และให ผู เรีย นเลือ กเรีย น
ในรายวิ ช าที่ เสริ ม สร างสมรรถนะและศั ก ยภาพความลุ ม ลึ กในวิ ช าเอกอี ก
ไมนอยกวา ๒๐ หนวยกิต รวมกันไมนอยกวา ๖๐ หนวยกิต
๒) วิชาเอกคู ใหเรียนไมนอยกวาวิชาเอกละ ๔๐ หนวยกิต (รวมแลวไมนอยกวา
๘๐ หนวยกิต)
๒.๒.๒ วิชาเอก-โท กําหนดจํานวนหนวยกิตใหเรียน ดังนี้
๑) วิชาเอก ใหเรียนไมนอยกวา ๔๐ หนวยกิต
๒) วิชาโท ใหเรียนไมนอยกวา ๓๐ หนวยกิต
๓. หมวดวิชาเลือกเสรี ใหเลือกเรียนไมนอยกวา ๖ หนวยกิต
หนวยกิตรวมตลอดหลักสูตรโปรแกรมวิชาเอกเดี่ยว วิชาเอกคูและวิชาเอก-โท มีดังนี้
๑. โปรแกรมวิชาเอกเดี่ยว หนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา ๑๓๐ หนวยกิต
๒. โปรแกรมวิชาเอกคู
หนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา ๑๕๐ หนวยกิต
๓. โปรแกรมวิชาเอก-โท หนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา ๑๔๐ หนวยกิต
หมายเหตุ : การจัดการเรียนการสอนวิชาเอกเดี่ยวที่เตรียมผูจะไปเปนครูระดับ มัธยมศึกษาตองเรียนวิชาเอก
จากคณะที่เปดสอนสาขาวิชานั้น หรือสอนโดยคณาจารยในคณะครุศาสตร/ศึกษาศาสตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
หรื ออย างนอ ยดํ ารงตําแหนงรองศาสตราจารย และมีผ ลงานทางวิช าการในสาขาวิ ชานั้ น เพื่ อ สรางความ
เขมแข็งเชิงเนื้อหาสาระวิชาแกนิสิต/นักศึกษา และสามารถศึกษาตอในสาขาวิชาเอกเพื่อเพิ่มพูนคุณวุฒิตอไป
๖
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๘. เนื้อหาสาระสําคัญของสาขาวิชา
การกํ าหนดเนื้อ หาสาระสําคัญ ของสาขาวิชาครุศ าสตรแ ละสาขาศึก ษาศาสตร ตองใหความสํา คัญ
กับการออกแบบหลักสูตรซึ่งประกอบดวยกลุมวิชาครู วิชาในสาขาวิชาเอก/โท และมีการออกแบบหลักสูตร
ที่เนนภาคทฤษฎีและปฏิบัติ ผูรับผิดชอบในการออกแบบสาระของหลักสูตรตองมีการศึกษาการจัดการศึกษา
เพื่ อพัฒ นาครูจากบทเรีย นที่ผานมาของประเทศและบทเรียนจากประเทศที่ มีความกาวหนาในการผลิ ตครู
หลักสูตรผลิตครูตองมีจุดเนนที่การพัฒนาผูเรียนให มีความรูในวิชาเอก/โทที่ ทันสมัย และมีทักษะการเรียนรู
ดวยตนเองเพื่อใหกาวทันวิทยาการที่เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว รวมทั้งมีทักษะการสะทอนคิด (reflection skills)
ที่เป นสมรรถนะสําคัญในการสรางประสิทธิผลของการทํางานโดยใชชุมชนทางวิชาชีพครูในโลกการทํ างานจริง
นอกจากการหลอหลอมจิตวิญญาณความเปนครู แนวคิดสําคัญในการออกแบบการจัดการเรียนรูที่ทําใหผูเรียน
มีความยืดหยุน ปรับตัว สามารถทํางานไดในทุกสภาพบริบทของผูเรียนและพื้นที่ การบริหารจัดการเรียนการสอน
ในรายวิชาตางๆ จึงตองอิงการทํางานแบบรวมมือและความรับผิดชอบรวมกันของผูรับผิดชอบหลักสูตรและ
ผูสอนใหมีมีเอกภาพ และมีเปาหมายรวม
๘.๑ กลุมวิชาแกนหรือวิชาชีพครูบังคับ
ผลลัพธของการเรียนรู
ผูเรียนมีความรูความเขาใจในแนวคิดปรัชญาศึกษา จิตวิทยาการศึกษา ศาสตรการสอน ความรู
ตามกรอบ TPCK แนวคิด STEM ความรอบรูดานดิจิทัล ทักษะวิจัย สามารถบูรณาการศาสตรตางๆ ที่เกี่ยวของ
กั บวิ ชาชีพครู มาใช ในการออกแบบหลักสูตรรายวิชา กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อเทคโนโลยี การวัดและ
ประเมินการเรียนการสอนไดเหมาะสมกับลักษณะธรรมชาติและสภาพบริบทของผูเรียนที่แตกตางกัน
กลุมวิชาแกนหรือวิชาชีพครูบังคับมีสาระสําคัญดังตอไปนี้
๑) คานิยม อุดมการณ และจิตวิญญาณความเปนครู คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพครู
๒) ปรัชญาการศึกษา
๓) จิตวิทยาสําหรับครูเพื่อจัดการเรียนรูและชวยเหลือ แกไขปญหา สงเสริมและพัฒนาผูเรียน
๔) หลักสูตรและวิทยาการการจัดการเรียนรู
๕) นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารการศึกษาและการเรียนรู
๖) การวัดและประเมินการศึกษาและการเรียนรู
๗) การวิจัยและการพัฒนานวัตกรรมเพื่อพัฒนาผูเรียน
๘) ภาษาเพื่อการสื่อสารสําหรับครู
๘.๒ การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา
การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา เปนเวลาไมนอยกวา ๑ ป
๘.๓ กิจกรรมเสริมความเปนครู
ใหสถาบันการศึกษากําหนดกิจกรรมเสริมความเปนครูในแตละป โดยอาจจัดกิจกรรม/ โครงการ
เป น การเฉพาะหรือ อาจบริห ารจัด การให บูร ณาการกับ การเรีย นการสอนในรายวิ ชาต างๆ เพื่ อเสริม สรา ง
คุณลักษณะความเปนครูและเสริมสรางความเปนพลเมืองที่เขมแข็ง ปละไมนอยกวาสองกิจกรรม อาทิ
๑) กิจกรรมเสริมสรางความศรัทธา ความมุงมั่นและรักในอาชีพครู
๒) กิจกรรมจิตอาสาและ/หรือจิตสาธารณะ/การบําเพ็ญประโยชนแกชุมชนและสังคม
๗
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๓)
๔)
๕)
๖)
๗)
๘)
๙)
๑๐)
๑๑)

กิจกรรมสงเสริมความรักชาติ ศาสน กษัตริย และความเปนไทย
กิจกรรมตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและ/หรือศาสตรพระราชา
กิจกรรมลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาด
กิจกรรมสรางเสริมสุขภาวะ การปองกันโรค และเพศศึกษา
กิจกรรมสงเสริมวิถีชีวิตประชาธิปไตย รวมถึงการเลือกตั้ง
กิจกรรมสงเสริมวัฒนธรรม ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป
กิจกรรมสงเสริมสุขภาพ กีฬาและนันทนาการ
กิจกรรมทางวิชาการ
กิจกรรมอื่นๆ ที่สถานศึกษาเห็นสมควร

๘.๔ สาขาวิชาเฉพาะ
สาขาวิชาครุศาสตรและสาขาศึกษาศาสตร มีหลายกลุมสาขาวิชา ซึ่งแตละกลุมสาขาวิชายังมี
สาขาวิช า (วิชาเอก วิชาโท) อีกหลายสาขาวิชามากนอยเปนไปตามขอบขายของศาสตรแตละกลุมสาขาวิช า
และหลักสูตรการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับการศึกษาอาชีวศึกษารวมถึงการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย ซึ่งสถาบันการศึกษาสามารถจัดทํารายละเอียดหลักสูตรและมาตรฐานผลการเรียนรู
ตลอดจนจัดการศึกษาเปนสาขาวิชา (วิชาเอก วิชาโท )ไดอยางอิสระ สอดคลองกั บมาตรฐานผลการเรียนรู
ที่กําหนดไวใน มคอ.๑ ตามบริบทและศักยภาพของสถาบัน รายละเอียดสาขาวิชา ตัวอยางสาขาวิชาและ
ตัวอยาง/ขอเสนอสาระความรูสาขาวิชา ดูที่เอกสารแนบทาย มคอ.๑ สาขาครุศาสตรและสาขาศึกษาศาสตร
(หลักสูตรสี่ป)
๘.๕ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป หมายถึง หมวดวิชาที่เสริมสรางความเปนมนุษยที่สมบูรณ ใหมีความรอบรู
อย า งกว างขวาง เข าใจ และเห็ น คุ ณ ค า ของตนเอง ผู อื่ น สัง คม ศิ ล ปวั ฒ นธรรม และธรรมชาติ ใส ใจต อ
ความเปลี่ยนแปลงของสรรพสิ่ง พัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง ดําเนินชีวิตอยางมีคุณธรรม พรอมใหความชวยเหลือ
เพื่อนมนุษย และเปนพลเมืองที่มีคุณคาของสังคมไทยและสังคมโลก
ในการจัด การศึก ษาหมวดวิช าศึกษาทั่ว ไปใหดํ าเนิน การตามประกาศกระทรวงศึ กษาธิ การ
เรื่อง เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ ขอ ๙.๑ ทั้งนี้ เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคของหมวดวิชา
ศึกษาทั่วไป โดยใหมีจํานวนหนวยกิตรวมไมนอยกวา ๓๐ หนวยกิต
๙. กลยุทธการสอนและการประเมินผลการเรียนรู
๙.๑ กลยุทธการสอน เปนกลยุ ทธการจัดการเรียนรู การถายทอดความรู การสรางแรงบั นดาลใจ
และสงเสริมใหผูเรียนมีความสุขในการเรียนรู โดยใชศาสตรการสอน รวมถึงการใชเทคนิค วิธีการจัดการเรียนรู
และสื่อเทคโนโลยี และรูป แบบกิจกรรมการเรีย นรูอ ย างหลากหลาย เหมาะสมกั บ สาระวิช าและผูเรียนที่มี
ความแตกตางกันโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ บูรณาการความรูขามศาสตร ขามวัฒนธรรม และนํามาประยุกตใช
ในการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการศาสตรการสอน ความรู เนื้อหาสาระ และเทคโนโลยี ไปใชในการจัดการ
เรียนรูเพื่อพัฒนาผูเรียนใหเกิดผลการเรียนรูตามมาตรฐานคุณวุฒิทั้ง ๖ ดานคือ ๑) ดานคุณธรรม จริยธรรม
๒) ดานความรู ๓) ด านทักษะทางปญ ญา ๔) ดา นทัก ษะความสั ม พั นธระหวางบุ คคลและความรับ ผิดชอบ
๕) ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยี และ ๖) ดานวิธีวิทยาการจัดการเรียนรู อาทิ
๘
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(๑)
(๒)
(๓)
(๔)
(๕)
(๖)
(๗)
(๘)
(๙)
(๑๐)
(๑๑)
(๑๒)
(๑๓)
(๑๕)
(๑๖)
(๑๗)
(๑๘)
(๑๙)
(๒๐)

การเรียนรูจากกรณีศึกษา
การเรียนรูจากกระบวนการกระจางคานิยม
การเรียนรูโดยบูรณาการการปฏิบัติงานจริงในสถานศึกษา
การบรรยายเชิงปฏิสัมพันธ
การเรียนรูแบบรวมมือ
การเรียนรูโดยใชการสืบสอบ
การเรียนรูตามแนวทฤษฎีสรรสรางนิยม (Constructivism)
การเรียนรูแบบผสมผสาน โดยบูรณาการเทคโนโลยีดิจิทัล
การเรียนรูแบบหองเรียนกลับดาน
การเรียนรูโดยใชสถานการณ/ปรากฏการณ/ฉากทัศนเปนพื้นฐาน
การเรียนรูโดยใชโครงงานเปนฐาน
การเรียนรูโดยใชการวิจัยเปนฐาน
การเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน
การเรียนรูเชิงผลิตภาพ
การเรียนรูดวยการนําตนเอง
การเรียนรูโดยวิธีโสเครติส
Team-based Learning
Workplace-based Learning
MOOC (Massive Open Online Course)

๙.๒ กลยุทธการประเมินผลการเรียนรู
กลยุทธการประเมินผลการเรียนรู การออกแบบวิธีการวัดและประเมินโดยใชแนวคิดการประเมิน
ตามสภาพจริง วิธีการที่หลากหลาย สอดคลองกับเนื้อหา กิจกรรม และบริบทรายวิชา มีเปาหมายของการวัด
และประเมินเพื่อใชในการปรับปรุงพัฒนาผูเรียน การเรียนการสอน และการตัดสินผลการเรียน ใชการวัดและ
ประเมินเปนกลไกหรือเครื่องมือที่ทําใหผูเรียนสามารถเรียนรูดวยตนเองเปน ทําใหผูเรียนรูจักตนเอง และมีขอมูล
สารสนเทศในการปรับปรุงพัฒนาตนเองทั้งดานวิชาการและวิชาชีพ และทําใหผูเกี่ยวของในหลักสูตรมีขอมูล
สารสนเทศในการเตรียมความพรอมและสงเสริมพัฒนาใหผูเรียนในการประกอบอาชีพเมื่อสําเร็จการศึกษา
โดยมี ก ลยุ ท ธก ารประเมิ นผลการเรีย นรูต ามมาตรฐานคุ ณ วุฒิ ทั้ง ๖ ดา นคือ ๑) ด านคุณ ธรรม จริย ธรรม
๒) ดานความรู ๓) ดานทักษะทางป ญญา ๔) ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับ ผิดชอบ
๕) ด า นทั ก ษะการวิ เคราะห เ ชิ ง ตั ว เลข การสื่ อ สาร และการใช เทคโนโลยี และ ๖) ด า นวิ ธี วิ ท ยาการ
จัดการเรียนรู อาทิ
(๑) การสังเกต เชน พฤติกรรมการเรียน การทํางานตามสภาพจริง การปฏิบัติตามสภาพจริง
หรือหรือในหองปฏิบัติการ การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา การเขารวมกิจกรรมเสริม
ความเปนครู ฯลฯ
(๒) การประเมินโดยเพื่อน พอแมผูปกครอง
(๓) การประเมินกรณีศึกษา
(๔) การใชแบบวัดทางจิตวิทยา เชน แบบวัดคุณธรรมจริยธรรม คานิยม อุดมการณ จิตวิญญาณ
ความเปนครู ทักษะการเรียนรู ความรอบรูดานตางๆ ทักษะดิจิทัล ฯลฯ
๙
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(๕) การทดสอบความรู เชน การทดสอบความรูในเนื้อหารายวิชาที่เนนทฤษฎี
(๖) การวัดผลภาคปฏิบัติ/ทักษะการปฏิบัติ เชน การนําเสนองาน โครงงาน รายงานการศึกษา
คนควา การวิจัยในชั้นเรียน การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ฯลฯ
(๗) การวิเคราะหแบบวิภาษวิธี
๑๐. การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู
ใหมีการทวนสอบผลการเรียนรูตามที่กําหนดไวในหลักสูตรและรายวิชา
๑๐.๑ มีคณะกรรมการตรวจสอบรายละเอียดของรายวิชา รายละเอียดของประสบการณภาคสนาม
และกิจกรรมเสริมความเปนครูตลอดหลักสูตร รวมทั้งการกํากับใหสอดคลองกับมาตรฐานผลการเรียนรูของหลักสูตร
๑๐.๒ มีการทวนสอบผลการเรียนรูของรายวิชา
๑๐.๓ สถานศึก ษาที่ รับ นิ สิ ต /นั ก ศึ ก ษาไปปฏิ บั ติ ก ารสอนในสาขาวิ ช าเฉพาะด า นหรือ วิ ช าเอก
มีการประเมินนิสิต/นักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู และสถาบันควรมีการทวนสอบการประเมินผลการปฏิบัติ
การสอนของแตละสถานศึกษาตามหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขตามที่คุรสุ ภากําหนด
๑๑. คุณสมบัติผูเขาศึกษา การเทียบโอนผลการเรียนรู ระบบและกลไกการผลิต
๑๑.๑ ผูเขาศึกษาตองสําเร็จการศึกษาไมต่ํากวามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา มีคานิยมเจตคติ
ที่ดีและคุณลักษณะที่เหมาะสมกับวิชาชีพครู สอบผานขอสอบวัดคุณลักษณะความเปนครู และผานเกณฑของ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและ/หรือเปนไปตามระเบียบขอบังคับการคัดเลือกซึ่งสถาบันอุดมศึกษา
เปนผูกําหนด
๑๑.๒ การเทียบโอนผลการเรียนรู
การเทียบโอนผลการเรียนรูในสาขาวิชาในสถาบันและระหวางสถาบันสามารถกระทําได โดยให
เปนไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ และขอแนะนําเกี่ยวกับแนวปฏิบัติที่ดีในการเที ยบโอนผลการเรียน
ระดับปริญญาตามประกาศ/ขอบังคับ/ระเบียบที่เกี่ยวของของกระทรวงศึกษาธิการหรือตามขอบังคับของแตละ
สถาบันอุดมศึกษา
๑๑.๓ มีกลไกและระบบการผลิต คัดกรองและพัฒนาผูประกอบวิชาชีพครูใหไดผูมีจิตวิญญาณของ
ความเปนครู มีความรูความสามารถอยางแทจริง
๑๒. คณาจารยและบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน
๑๒.๑ คุณวุฒิของคณาจารย คุณวุฒิของอาจารยผูสอน อาจารยประจําหลักสูตร อาจารยผูรับผิดชอบ
หลักสูตร และอาจารยพิเศษใหเปนไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรีที่มีผลใชบังคับในปจจุบัน
นอกจากนี้อาจารยผูสอนรายวิชาชีพครูยังจะตองมีคุณสมบัติเพิ่มเติมดังตอไปนี้
๑) ไดรับปริญญาหรือประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการศึกษาอยางนอยระดับใดระดับหนึ่ง คือ
ปริญญาตรี ประกาศนียบัตรบัณฑิต ปริญญาโท ปริญญาเอก หรือตองผานการอบรมและผานการประเมินศาสตร
วิชาชีพครูตามที่กําหนด ไดแก คุณธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพครู ความรูและทักษะดานหลักสูตรและการจัด
การเรียนรู จิตวิทยาพัฒนาการและการแนะแนว สื่อเทคโนโลยีและการวัดและประเมินเพื่อการจัดการเรียนรู
ความรูตามกรอบ TPCK แนวคิด STEM กระบวนการ PLC ทักษะการนิเทศและการสอนงาน ทักษะทางเทคโนโลยี
และสื่ อ ดิ จิ ทั ล ทั ก ษะการทํ า งานวิจั ย และวั ด ประเมิ น ทั ก ษะการรว มมือ สร า งสรรค รวมแล วไม น อ ยกว า
๖๐ ชั่วโมง และ
๑๐
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๒) มีประสบการณการสอนระดับอุดมศึกษาไมนอยกวา ๑ ป และกรณีที่ผูสอนมีประสบการณ
นอยกวา ๑ ป ใหมีชั่วโมงสอนไมเกินรอยละ ๕๐ ของรายวิชาโดยมีการสอนรวมกับ ผูสอนที่มีประสบการณ
การสอนตั้งแต ๓ ปขึ้นไป และ
๓) ผูสอนที่รับผิดชอบรายวิช า จะตองมีคุณ วุฒิ ต รงหรือสัม พั น ธ กับ รายวิ ช าที่ส อนและมี
ผลงานทางวิชาการที่เกี่ยวของโดยตรงหรือสัมพันธกับรายวิชาที่สอน เชน ตํารา หนังสือ งานวิจัย นวัตกรรม
ผลงานสรางสรรค อยางนอย ๑ ชิ้นงาน ที่มีการเผยแพรลักษณะใดลักษณะหนึ่ง กรณีบทความอยางนอย ๓ บทความ
ภายใน ๕ ปยอนหลัง และ
๔) มีประสบการณการสอนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและ/หรืออาชีวศึกษาอยางนอย ๑ ป
กรณีที่ยังไมมีประสบการณการสอนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและ/หรืออาชีวศึกษาจะตองมีประสบการณ
การสอนอยางนอย ๑ ป ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและ/หรืออาชีวศึกษาภายใน ๓ ปการศึกษา ทั้งนี้ใหนับรวม
การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในระหวางการศึกษาดวย
หมายเหตุ กรณีผูสอนวิชาชีพครูที่ปฏิบัติการสอนมากอน มคอ. ๑ นี้ใชบังคับ ใหยกเวนเกณฑ
คุณสมบัติผูสอนวิชาชีพครูขอ ๒ – ๔
๑๒.๒ บุคลากรสนับสนุน สถาบันควรมีบุคลากรสนับ สนุนที่มีคุณวุ ฒิและมีความรูความสามารถ
ทักษะดานตางๆ ที่เหมาะสมกับความจําเปนและความตองการของการจัดการเรียนการสอนอยางเพียงพอ
๑๓. แนวทางการพัฒนาคณาจารย
๑๓.๑ คณาจารยใหม
๑) การปฐมนิเทศ
๒) การฝกอบรมคณาจารยใหมที่ไมมีใบอนุญาตประกอบวิ ชาชีพครูดานศาสตรวิชาชีพครู
การจัดการเรียนการสอน กลยุทธการสอนและการประเมินผล
๓) การพัฒนาดานการวิจัย ควรมีการจัดเงินทุนสําหรับนักวิจัยหนาใหมเพื่อผลิตผลงานวิจัย
ที่เกี่ยวของกับวิชาชีพ หรือการเขารวมเปนคณะผูวิจัยรวมกับนักวิจัยอาวุโส
๔) การจัด ใหเปน ผูสอนรวมกับ อาจารย ที่มี ประสบการณ ในรายวิชาที่ ตรงหรื อสัม พันธกับ
คุณวุฒิและการแตงตั้งอาจารยพี่เลี้ยงเพื่อใหคําแนะนําและใหคําปรึกษาในการปฏิบัติงานทางวิชาการ
๑๓.๒ คณาจารยประจําการ
๑) การพั ฒ นาด านการเรีย นการสอน เช น การอบรมความรูจากหน วยงานภายในและ
หน วยงานภายนอก รวมทั้งการประชุม สัมมนาวิชาการตา งๆ ศึกษาดูงานทั้ งใน ประเทศและตางประเทศ
สงเสริมใหมีสวนรวมในกิจกรรมชุมชน
๒) การพัฒนาดานวิชาการ สงเสริมการจัดทําผลงานเพื่อพั ฒนาเขาสูตําแหนงทางวิชาการ
สงเสริมใหคณาจารยไปศึกษาตอ
๓) การพั ฒ นาด า นการวิ จั ย และสร า งนวั ต กรรม การจั ด เงิ น ทุ น เพื่ อ ผลิ ต ผลงานวิ จั ย
ที่เกี่ยวของกับวิชาชีพเพื่อใหมีผลงานตีพิมพในระดับชาติและนานาชาติ
๔) การพัฒนาทักษะทางภาษาไทย ภาษาอังกฤษ/ภาษาตางประเทศ

๑๑
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๑๔. สถาบันผลิตและพัฒนาครู ทรัพยากรการเรียนการสอนและการจัดการ
๑๔.๑ สถาบันผลิตและพัฒนาครูหรือหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีบทบาทหนาที่หลักในการผลิตครู
ตองมีความพรอมและมีความเชี่ยวชาญในการผลิตครู
๑๔.๒ หน ว ยงานที่ เป น สถาบั น การผลิ ต และพั ฒ นาครู ต อ งกํ า หนดปรั ช ญา วิ สั ย ทั ศ น พั น ธกิ จ
มีแผนกลยุทธและมีบทบาท หนาที่โดยตรงในการผลิตและพัฒนาครูเปนภารกิจหลัก
๑๔.๓ กรณีมีหนวยงานอื่นที่ไมไดทําหนาที่โดยตรงในการผลิตและพัฒนาครูเปนภารกิจหลัก เปดสอน
หลักสูตรสาขาวิชาครุศาสตรและสาขาศึกษาศาสตรในสถาบันอุดมศึกษากอนที่ มคอ.๑ ฉบับนี้ประกาศใชให
สามารถดํา เนินการต อไปได โดยใหส ถาบัน ผลิต และพัฒ นาครู ที่มี หน าที่โดยตรงในการผลิ ตและพั ฒ นาครู
เปนภารกิจหลักเปนผูรับผิดชอบหลักในการบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนรายวิชาชีพครู
๑๔.๔ สถาบันผลิตและพัฒนาครูตองมีทรัพยากรเพียงพอและทันสมัยเพื่อใหการจัดการเรียนการสอน
มีประสิท ธิภาพ บรรลุผลตามมาตรฐานคุณ วุฒิระดับ ปริญ ญาตรี สาขาวิช าครุศาสตรและศึกษาศาสตรและ
ตามวัตถุประสงคของหลักสูตร ดังนี้
๑) หองเรียนที่มีสื่อการเรียนการสอนเหมาะสม ทันสมัย ไดแก คอมพิวเตอร และอุปกรณ
ในการนําเสนอหนาชั้นเรียน
๒) หองปฏิบัติการ อาทิ หองปฏิบัติการสอนจุลภาค (Micro-Teaching) หองปฏิบัติการผลิต
สื่ อ การสอน ห อ งปฏิ บั ติ ก ารคอมพิ ว เตอร ห อ งปฏิ บั ติ ก ารภาษา ห อ งปฏิ บั ติ ก ารดนตรี แ ละนาฏศิ ล ป
หองปฏิบัติการศิลปะ หองปฏิบัติการวิทยาศาสตร รวมทั้งหองปฏิบัติการอื่นๆ ที่จําเปนตามหลักสูตรวิชาเอก
ที่เปดสอน
๓) การเรียนการสอนและการนิเทศแบบออนไลนและออฟไลน
๔) หองสมุ ด ที่ป ระกอบไปดวยสื่อ ตา งๆ เชน ตําราเรียน หนั งสือ วารสาร โสตทั ศนวัสดุ
สื่ออิเล็กทรอนิกส วิทยานิพนธ ฐานขอมูลขาวการศึกษา ฐานขอมูลวารสารทางการศึกษา เปนตน โดยสื่อตางๆ
มีความทันสมัย มีจํานวนเพียงพอตามวิชาเอกที่เปดสอน
๕) มีความรวมมืออยางใกลชิดและเปนระบบระหวางหนวยงานที่เปนสถาบันผลิตและพัฒนา
ครูกับสถานศึกษาที่เปนแหลงฝกประสบการณวิชาชีพและปฏิบัติการสอนโดยมีอาจารยนิเทศก ครูพี่เลี้ยงและ/หรือ
ผูสอนงานที่มีคุณภาพ เปนสถานศึกษาที่มีมาตรฐานและมีคุณภาพในการฝกประสบการณวิชาชีพและปฏิบัติ
การสอนใหเปนไปตามมาตรฐานวิชาชีพครูโดยรวมมือกันบูรณาการความรูและเนื้อหาสาระกับประสบการณ
การทํางานในสถานศึกษา (Work Integrated Learning: WIL) อยางหลากหลาย
๖) มีและจัดแหลงเรียนรูในชุมชน ธรรมชาติ สิ่งแวดลอม และปราชญชาวบาน
๗) ทรัพยากรอื่นๆ ที่จําเปนสําหรับการจัดการเรียนรูที่มีคุณภาพ
๑๔.๕ สถาบันผลิตและพัฒนาครูมีกลไก ระบบการผลิต การคัดกรองและพัฒนาผูประกอบวิชาชีพ
ครู /อาจารยให ไดผูมีจิตวิญ ญาณของความเปนครู และมีความรูความสามารถในการปฏิบั ติงานอยางแทจริง
รวมทั้งมีกลไกสรางระบบคุณธรรมในการบริหารงานบุคคลของ ผูประกอบวิชาชีพครู/อาจารย
๑๕. การประกันคุณภาพและการประเมินคุณภาพหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
การประกันคุณ ภาพการศึกษาใหเปนหนาที่ของสถาบันการศึกษา ตองกําหนดมาตรฐานการศึกษา
ที่สอดคลองกับกฏกระทรวงและประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ ที่มีระบบการประกันคุณภาพ ๓ ระดับ คือ
ระดับ สถาบันการศึกษา ระดับหนวยงาน และระดับหลักสูตร ใหสอดคลองกับ มาตรฐานการอุ ดมศึกษาและ
มาตรฐานวิช าชี พ ครู โดยให ค วามสํ าคัญ กับ การประกัน คุณ ภาพหลัก สูตร การประกั น ผลลั พ ธ ดา นผู เรีย น
๑๒
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การประกันคุณภาพอาจารย การประกันคุณภาพการจัดการเรียนรู สื่อ ทรัพยากร และการประกัน คุณภาพ
สถานศึกษาที่เปนหนวยปฏิบัติการสอนของผูเรียน
ทั้งนี้ ใหแตละหลักสูตรมีอิสระในการกําหนดตัวบงชี้ผลการดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิที่ใช
ในการติดตาม ประเมินและรายงานคุณภาพของหลักสูตรในแตละปซึ่งระบุไวในหมวด ๑-๖ ของแตละหลักสูตร
ตามบริบทและวัตถุประสงคในการผลิตบัณฑิต โดยตองไดรับความเห็นชอบจากสภาสถาบันหรืออาจใชตัวบงชี้
ผลการดําเนินงานตามที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนดเปนตัวอยาง
สถาบันสามารถกําหนดตัวบงชี้เพิ่มเติมตามจุดเนนได และมีการประเมินผลการดําเนินงานตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุ ฒิระดับ อุดมศึกษาแหงชาติ ตองมีผลการดําเนินการบรรลุตามเปาหมายตัวบงชี้ทั้งหมดอยูใน
เกณฑดีตอเนื่อง ๒ ปการศึกษาเพื่อติดตามการดําเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติตอไป
เพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐบาลในการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแกผูเรียน ใหสถาบันกําหนดเกณฑ
ขั้นต่ําของทักษะภาษาอังกฤษที่เหมาะสมกับผูเรียนในแตละกลุมสาขาวิชา และบริบทของสถาบัน รวมทั้งสอดคลอง
กับความตองการของการใชครูของประเทศ
ใหสถาบันจั ดทําแผนระยะสั้นและระยะยาวในการยกระดับคุณภาพภาษาอังกฤษของผูเรียนใหผาน
เกณฑ ขั้น ต่ํ าตามที่ ส ถาบั น กํ าหนด และกํ าหนดอัต ราสวนรอยละของผู เรียนที่ สํา เร็จการศึก ษาซึ่ งมี ทั ก ษะ
ภาษาอังกฤษผานเกณฑขั้นต่ําตามที่แตละหลักสูตรกําหนด เพื่อใหสอดคลองกับนโยบายของรัฐบาล หากผล
การประเมินความสามารถทางภาษาอังกฤษของผูเรียนพบวาอัตราสวนรอยละของผูเรียนมีทักษะภาษาอังกฤษ
ต่ํากวาเกณฑขั้นต่ําที่สถาบันกําหนด ใหสถาบั นรายงานกระบวนการพัฒ นาทัก ษะภาษาอังกฤษของผูเรียน
ตามแนวทางที่เหมาะสม
ในปที่ ๕ ของวงรอบการใชหลักสูตร ใหสถาบัน/หลักสูตรทบทวนการปรับเกณฑขั้นต่ําของภาษาอังกฤษ
ใหสูงขึ้นกวาเดิม และควรเปนเกณฑมาตรฐานขั้นต่ําตามนโยบายของรัฐบาล รวมทั้งกําหนดอัตราสวนรอยละ
ของผูเรียนที่สําเร็จการศึกษาซึ่งมีทักษะภาษาอังกฤษผานเกณฑมาตรฐานขั้นต่ําตามที่ หลักสูตรกําหนด เพื่อใช
ในการกํากับ ติดตาม และสงเสริมใหบัณฑิตที่ประกอบวิชาชีพครูมีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษได
ในการปฏิบัติงานจริง
ให ส ถาบัน กํา หนดเป าหมายระยะยาว โดยระบุ ระยะเวลา (จํ านวนป ) ที่ ผู สํ าเร็จ การศึ ก ษาทุ ก คน
มีทักษะภาษาอังกฤษผานเกณฑมาตรฐานขั้นต่ําตามนโยบายของรัฐบาล
๑๖. การนํามาตรฐานคุณวุฒิสาขาสูการปฏิบัติ
การจัดการศึกษาใหผูเรียนที่ผลลัพธที่พึงประสงคควรใหความสําคัญกับการกําหนดปรัชญาการศึกษา
ที่เปนฐานการจัดการเรียนรู เชน ปรัชญาการศึกษาแบบพิพัฒนาการนิยม (progressivism) แบบปฏิรูปนิยม
(re-constructionism) และอัตถิภาวนิยม (existentialism) ซึ่งตองเหมาะสมกับคุณลักษณะที่ตองการพัฒนา
ตัวอยางแนวคิดปรัชญาสําหัรบการจัดการศึกษา มีดังนี้
๑๖.๑ การจัดทํารายละเอียดของหลักสูตร (Program Specifications)
๑) สถาบันอุดมศึกษาแตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร อยางนอย ๕ คน ซึ่งประกอบดวย
คณาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรอยางนอย ๒ คน ผูทรงคุณวุฒิหรือผูเชี่ยวชาญในสาขาครุศาสตร/ ศึกษาศาสตร
ซึ่งเปนบุคคลภายนอกอยางนอย ๒ คน ผูแทนองคกรวิชาชีพรวมเปนกรรมการดวยอยางนอย ๑ คน เพื่อดําเนินการ
พั ฒ นาหลั ก สูต รให ส อดคลอ งกั บ มาตรฐานคุ ณ วุฒิ โดยมี หัวขอ ของหลั กสู ตรอยา งน อ ยตามที่ กํา หนดไวใน
แบบ มคอ. ๒ (รายละเอียดของหลักสูตร)

๑๓
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๒) การพัฒนาหลักสูตร ตามขอ ๑) นั้น ในหัวขอผลการเรียนรูที่คาดหวัง นอกจากมาตรฐาน
ผลการเรียนรูที่กําหนดไวในมาตรฐานคุณวุฒิ นั้นแลว สถาบันฯ อาจเพิ่มเติมผลการเรียนรูซึ่งสถาบันฯ ตองการ
ใหบัณ ฑิตสาขาครุศาสตร/ศึกษาศาสตร มีคุณลั กษณะเดนหรือพิเศษกวาบัณ ฑิตระดับคุ ณ วุฒิเดียวกั น ของ
สถาบันฯ อื่นๆ เพื่อใหเปนไปตามปรัชญาและปณิธานของสถาบันฯ และเปนที่สนใจของบุคคลที่จะเลือกเรียน
หลักสูตรของสถาบันฯ หรือผูใชบัณฑิตสนใจที่จะรับบัณฑิตเขาทํางานเมื่อสําเร็จการศึกษา โดยใหแสดงแผนที่
การกระจายความรับผิดชอบตอผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) เพื่อใหเห็น วา
แตละรายวิช าในหลั กสูตรมีความรับผิดชอบหลักหรือความรับผิดชอบรองต อมาตรฐานผลการเรีย นรูดานใด
ทั้งนี้ ตองจัดใหมีการวิพากษหลักสูตรโดยผูทรงคุณวุฒิ
๑๖.๒ การจัดทํารายละเอียดของรายวิชา (Course Specification) และรายละเอียดของ ประสบการณ
ภาคสนาม (Field Experience Specification)
สถาบันอุดมศึกษาตองมอบหมายใหคณาจารยผูสอนรับผิดชอบในการจัดทํารายละเอียดของ
รายวิชาทุกรายวิชาในหลักสูตร และรายละเอียดของประสบการณภาคสนาม โดยมีหัวขออยางนอยตาม มคอ.๓
รายละเอียดของรายวิชา และ มคอ.๔ รายละเอียดของประสบการณภาคสนาม
๑๖.๓ การขออนุมัติหลักสูตรตอสภาสถาบันอุดมศึกษา
สถาบันอุดมศึกษาตองเสนอสภาสถาบันอุดมศึกษาอนุมัติหลักสูตร ซึ่งไดจัดทําอยางถูกตอง
สมบูรณแลวกอนเปดสอน โดยสภาสถาบันฯ ควรกําหนดระบบและกลไกของการจัดทําและอนุมัติรายละเอียด
ของหลักสูตร รายละเอียดของรายวิชาและรายละเอียดประสบการณภาคสนามหรือฝกงานใหชัดเจน
๑๖.๔ การเสนอหลักสูตรตอสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาต อ งเสนอหลั ก สู ต รซึ่ ง สภาสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาอนุ มั ติ ให เป ด สอนแล ว
ใหสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบภายใน ๓๐ วัน นับแตสภาสถาบันฯ อนุมตั ิ
๑๖.๕ การบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
๑) สถาบัน อุดมศึ กษาตองพัฒ นาอาจารยทั้งดานวิช าการ ทั กษะภาษาทั้ งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ และวิธีการสอนที่มุงเนนการพัฒนามาตรฐานผลการเรียนรูของบัณฑิตอยางนอยตามที่กรอบมาตรฐาน
คุณ วุ ฒิ ระดั บ อุ ด มศึกษาแห งชาติ กํา หนดอยา งต อ เนื่ อ ง โดยมี ก ารประกาศหลั ก เกณฑ ก ารพั ฒ นาอาจารย
อยางชัดเจน
๒) สถาบัน อุดมศึกษาตองจัดสรรทรัพยากรเพื่อการเรียนการสอนและการวิจัยใหเพียงพอ
ที่ จะจัดการศึกษาไดอยางมีคุณภาพ รวมทั้ งอาจประสานกั บสถาบั นอุดมศึกษาและ/หรือหน วยงานอื่ นเพื่ อใช
ทรัพยากรรวมกันในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนใหมีคุณภาพ
๓) สถาบันอุดมศึกษาตองจัดใหมีการประเมินผลการเรียนรูของนิสิต/นักศึกษาที่ครอบคลุม
มาตรฐานผลการเรียนรูในทุกๆ ดานตามที่กําหนดไวในรายละเอียดของหลักสูตรนั้นๆ
๔) สถาบั น อุดมศึกษาตองจัด ทํา แผนระยะสั้นและระยะยาวในการส งเสริม พั ฒ นาทัก ษะ
ภาษาไทยและอังกฤษของผูสอนและผูเรียนที่เหมาะสมอยางตอเนื่อง เพื่อใหสอดคลองกับนโยบายของรัฐบาล
และเพื่อใชในการกํากับ ติดตาม ประเมิน และสงเสริมอาจารยและนิสิต/นักศึกษาใหสามารถสื่อสารไดในโลก
ปจจุบันและอนาคต
๕) สําหรับการจัดการเรียนการสอนในวิชาเอกเดี่ยว ใหหลักสูตรจัดทํารายวิชาบังคับสําหรับ
กลุมวิชาเอกจํานวน ๔๐ หนวยกิต และจัดทํากลุมรายวิชาใหผูเรียนเลือกเรียนหรือใหผูเรียนสามารถเลือกเรียน
ไดอยางอิสระทั้งจากในหนวยงาน ในสถาบันหรือนอกสถาบันตามความสนใจ อีกจํานวนไมนอยกวา ๒๐ หนวยกิต
๑๔
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ทั้งนี้ การเลือกเรียนรายวิชาเลือกตองผานความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร เพื่อให รายวิช า
ที่เลือกเรียนชวยเสริมสรางสมรรถนะและศักยภาพความลุมลึกในวิชาเอกอยางแทจริง
๖) ในการฝกประสบการณวิชาชีพครู สถาบันอุดมศึกษาควรใหนิสิต/นักศึกษา ได มีโอกาส
ฝกประสบการณวิชาชีพเปนประจําทุกป ตั้งแตระยะแรกๆที่เขามาศึกษาเพื่อใหรูจักวิชาชีพ และสรางทัศนคติ
ที่ดีตอวิชาชีพครู และเพิ่มระดับความเขมขนของการฝกประสบการณวิชาชีพใหมากขึ้นตามลําดับจนถึงปสุดทาย
ควรจัดประสบการณฝกปฏิบัติงานในหนาที่ครูในสถานศึกษาตลอดภาคการศึกษา ไมเฉพาะแตประสบการณ
ดา นการสอนเท า นั้ น ทั้ งนี้ สถาบั น ควรมี ความรว มมื อ กั บ สถานศึกษาที่เป น หน วยปฏิ บั ติ ก ารสอนทํ าแผน
การปฏิบัติการสอนของนิสิต/นักศึกษา เพื่อที่บัณฑิตครูจะสามารถทําหนาที่ครูไดทันทีเมื่อเขาไปประกอบอาชีพครู
ในสถานศึกษา
๑๖.๖ การจัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา (Course Report) รายงานผลการดําเนิ นการ
ของประสบการณ ภ าคสนาม (Field Experience Report) และรายงานผลการดํ า เนิ น การของหลั ก สู ต ร
(Program Report)
๑) เมื่อสิ้นสุดการจัดการเรียนการสอนของแตละภาคการศึกษา/ปการศึกษา และประสบการณ
ภาคสนามในแตละภาคการศึกษา ใหผูสอนแตละรายวิชาจัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชาที่สอน
การประเมินผล และการทวนสอบผลการเรียนรูในรายวิชาที่ตนรับผิดชอบพรอมปญหา/อุปสรรคและขอเสนอแนะ
ใหอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรประมวล/วิเคราะห ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการดําเนินงานและจัดทํารายงาน
ประจําภาคการศึกษาของแตละภาคการศึกษา โดยมีหัวขออยางนอยตาม มคอ.๕ (รายงานผลการดําเนินการ
ของรายวิชา) และรายงานผลการดําเนินการของประสบการณภาคสนามตาม มคอ.๖ และเมื่อสิ้นสุดปการศึกษา
ให จัด ทํารายงานในภาพรวมประจําปการศึกษา เพื่ อใชในการปรับ ปรุงและพั ฒ นากลยุทธก ารสอน กลยุ ท ธ
การประเมินผลและแกไขปญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นและหากจําเปนจะตองปรับปรุงหลักสูตรหรือการจัดการเรียน
การสอนก็สามารถกระทําได โดยมีหัวขออยางนอยตาม มคอ.๗ (รายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร)
๒) การพัฒนาหลักสูตร ใหทุกหลักสูตรพัฒนาหลักสูตรใหทันสมัย โดยมีการประเมิน และ
รายงานผลการดําเนินการของหลักสูตรทุกปการศึกษา เพื่อนําขอมูลที่ไดไปปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรเปนระยะๆ
อยางนอยตามรอบระยะเวลาของหลักสูตร
๑๗. การเผยแพรหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
ซึ่งบันทึกในฐานขอมูลหลักสูตรเพื่อการเผยแพร (Thai Qualifications Register : TQR)
การเผยแพรหลักสู ตรที่ มี คุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุ ณวุ ฒิ ระดั บอุดมศึ กษาแห งชาติ
ใหเปนไปตามการกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และที่แกไขเพิ่มเติม
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เอกสารแนบทาย มคอ.๑ สาขาครุศาสตรและสาขาศึกษาศาสตร (หลักสูตรสี่ป)
กลุมสาขาวิชา ตัวอยางสาขาวิชาและตัวอยาง/ขอเสนอสาระความรูสาขาวิชา
สาขาวิชาครุศาสตรและสาขาศึกษาศาสตร มีหลายกลุมสาขาวิชา ซึ่งแตละกลุมสาขาวิชายังมีสาขาวิชา
(วิชาเอก วิชาโท)อีกหลายสาขาวิชามากนอยเปนไปตามขอบขายของศาสตรแตละกลุมสาขาวิชาและหลักสูตร
การศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับการศึกษาอาชีวศึกษารวมถึงการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัย ซึ่งสถาบันการศึกษาสามารถจัดทํารายละเอียดหลักสูตรและมาตรฐานผลการเรียนรู ตลอดจน
จัดการศึกษาเป นสาขาวิชา(วิช าเอก วิชาโท)ไดอยางอิสระ สอดคลองกับมาตรฐานผลการเรียนรูท่ีกําหนดไว
ใน มคอ.๑ ตามบริบทและศักยภาพของสถาบัน กลุมสาขาวิชาตางๆ มีดังตอไปนี้
กลุมสาขาวิชาตางๆ มีดังนี้
๑. กลุมสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
๒. กลุมสาขาวิชาการประถมศึกษา
๓. กลุมสาขาวิชาภาษาไทยและภาษาตางประเทศ
๔. กลุมสาขาวิชาคณิตศาสตร
๕. กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
๖. กลุมสาขาวิชาสังคมศึกษา
๗. กลุมสาขาวิชาสุขศึกษา พลศึกษา และนันทนาการ
๘. กลุมสาขาวิชาศิลปศึกษา ดนตรีศึกษาและนาฏศิลปศึกษา
๙. กลุมสาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว
๑๐. กลุมสาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
๑๑. กลุมสาขาวิชาการวัดและประเมินทางการศึกษา
๑๒. กลุมสาขาวิชาการศึกษาพิเศษ
๑๓. กลุมสาขาวิชาการศึกษาตลอดชีวิตและการศึกษาเพื่อชุมชน
๑๔. กลุมสาขาวิชาบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศึกษา
๑๕. กลุมสาขาวิชาวิทยาการอาชีพ
๑๖. กลุมสาขาวิชาอื่นๆ ที่อาจเกิดขึ้นภายหลัง
ตัวอยางสาขาวิชาและตัวอยาง/ขอเสนอสาระความรูสาขาวิชา ดังนี้
๑. ผลลัพธการเรียนรูและตัวอยางสาขาวิชา/ขอเสนอสาระความรูกลุมสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
ผลลัพธการเรียนรู
ผูเรียนมี ค วามรูความเข า ใจในแนวคิด ปรัช ญาการศึ ก ษาและจิ ตวิท ยาเพื่ อพั ฒ นาเด็ ก เล็ ก การจั ด
ประสบการณการเรียนรูเพื่อพัฒนาผูเรียนทั้งดานรางกาย จิ ตใจ อารมณ สังคม และสติปญญา การวิจัยและ
พัฒนานวัตกรรม รวมทั้งสื่อเทคโนโลยีและการวัดประเมินผลเพื่อการเรียนรูสําหรับเด็กปฐมวัย โภชนาการและ
การจัดโภชนาการสําหรับเด็ก ความรวมมือกับครอบครัว ชุมชนและผูปกครอง เพื่อใหผูเรียนมีพัฒนาการรอบดาน
และสมดุล สนใจเรียนรูและกํากับตัวเองใหทําสิ่งตางๆ ที่เหมาะสมตามชวงวัยไดสําเร็จ
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ตัวอยางสาขาวิชา
 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
ตัวอยาง/ขอเสนอสาระความรู อาทิ
๑) ปรัชญา ทฤษฎี หลักการการศึกษาปฐมวัย
๒) จิตวิทยาเด็กปฐมวัย จิตวิทยาพัฒนาการ จิตวิทยาการเรียนรูเด็กปฐมวัย
๓) การพัฒนาหลักสูตรและวิทยาการการจัดการเรียนรูเพื่อพัฒนาเด็กเล็ก
๔) การพัฒนาความคิดสําหรับเด็กปฐมวัย
๕) การจัดประสบการณการเรียนรูเพื่อพัฒนารางกาย อารมณและสังคม การจัดระบบนิเวศนของ
การเรียนรูที่เอื้อตอการเรียนรูของเด็กปฐมวัย
๖) โภชนาการและการจัดโภชนาการสําหรับเด็ก
๗) การจัดการศึกษาสําหรับเด็กกลุมเปาหมายเฉพาะ การศึกษาพิเศษสําหรับเด็กปฐมวัย
๘) เทคโนโลยีและการวัดและประเมินผลสําหรับเด็กปฐมวัย และเทคโนโลยีดิจิทัลในการจัดการศึกษา
ปฐมวัย
๙) งานวิจัยและนวัตกรรมทางเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย
๑๐) ความรวมมือกับครอบครัว ชุมชน และสังคมในการพัฒนาเด็กปฐมวัย
๑๑) การบริหาร การนิเทศและการประกันคุณภาพการศึกษาการศึกษาปฐมวัย
๒. ผลลัพธการเรียนรูและตัวอยางสาขาวิชา/ขอเสนอสาระความรูกลุมสาขาวิชาการประถมศึกษา
ผลลัพธการเรียนรู
ผูเรียนมีความรูความเขาใจในปรัชญา แนวคิด ทฤษฎีการประถมศึกษา พัฒนาการเรียนรูของเด็กวัย
ประถมศึกษา มี ความรูพื้นฐานสําหรับการสอนเด็กวัยประถมศึกษาและสามารถบูรณาการการจัดการเรียนรู
และการประเมินผลการเรียนรูระดับประถมศึกษา เพื่อสงเสริมใหนักเรียนประถมศึกษาคน พบศักยภาพของ
ตนเองและเกิดการเรียนรูอยางเต็มตามศักยภาพ รวมทั้ งการจั ดสภาพแวดลอมการเรียนรูเพื่อพั ฒ นาผูเรียน
ระดับ ประถมศึกษาใหรักและรับผิดชอบตอการเรียนรู การทํางานรวมกับ ผูอื่น มีทักษะสมรรถนะทางภาษา
การคํานวณ เทคโนโลยีดิจิตัล ความคิดสรางสรรค ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร เป นผูมี เหตุผล มี นิสัยและ
สุขภาพที่ดี แยกแยะผิดถูก ปฏิบัติตนตามสิทธิและหนาที่ของตนโดยไมละเมิดสิทธิของผูอื่น เปนสมาชิกที่ดีของกลุม
มีจิตอาสา รักทองถิ่นและประเทศ มีสุทรียภาพในความงามรอบตัว มีความสามารถในการทําวิจัยเพื่อพัฒนา
การเรียนรูและแกปญหาผูเรียนระดับประถมศึกษา รวมทั้งทําวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่อพัฒนาผูเรียนระดับ
ประถมศึกษาใหสามารถเปนผูรวมสรางนวัตกรรม
ตัวอยางสาขาวิชา
 สาขาวิชาการประถมศึกษา
ตัวอยาง/ขอเสนอสาระความรู อาทิ
๑) ปรัชญา หลักการ แนวคิด ทฤษฎี การประถมศึกษา และการศึกษาเด็ก
๒) พัฒนาการและการเรียนรูของเด็กวัยประถมศึกษาและการวิเคราะหผูเรียน
๓) ภาษาไทยสําหรับครู
๔) ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสําหรับครู
๕) คณิตศาสตรสําหรับครูประถมศึกษา
๑๗

เอกสารแนบทาย มคอ.๑
๖)
๗)
๘)
๙)
๑๐)
๑๑)
๑๒)
๑๓)
๑๔
๑๕)
๑๖)
๑๗)
๑๘)
๑๙)

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสําหรับครูประถมศึกษา
สังคมศึกษา ประวัติศาสตร และภูมิปญญาไทยสําหรับครูประถมศึกษา
ศิลปะ ดนตรี กีฬา และกิจกรรมเขาจังหวะสําหรับครูประถมศึกษา
การศึกษาพิเศษสําหรับเด็ก
หลักสูตรและวิทยาการการจัดการเรียนรูเพื่อพัฒนาเด็กระดับประถมศึกษา
การจัดประสบการณการเรียนรูเพื่อพัฒนาคานิยมและคุณธรรม จริยธรรม
การจัดประสบการณเพื่อพัฒนาการรูหนังสือสําหรับผูเริ่มเรียน
การจัดประสบการณการเรียนรูเพื่อพัฒนาทักษะทางภาษา (การฟง พูด อานและเขียน)
การจัดการเรียนรูแบบบูรณาการและสเต็มศึกษา (การจัดประสบการณการเรียนรูเพื่อพัฒนา
ดานตัวเลข คณิตศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี)
การจัดประสบการณการเรียนรูเพื่อพัฒนาทักษะสังคมและประสบการณชีวิต
การจัดประสบการณการเรียนรูเพื่อพัฒนาสุขภาพ รางกาย ดนตรี กีฬาและศิลปะ และวัฒนธรรม
ละคร วรรณกรรมและการสรางสรรควรรณกรรมสําหรับเด็ก
สื่อ เทคโนโลยี แหลงเรียนรู ระดับประถมศึกษา
การสรางความสัมพันธกับชุมชนและการมีสวนรวมกับผูปกครองในการพัฒนาเด็ก

๓. ผลลัพ ธก ารเรีย นรูแ ละตั ว อย างสาขาวิ ช า/ข อเสนอสาระความรูก ลุม สาขาวิ ช าวิช าภาษาไทยและ
ภาษาตางประเทศ
ตัวอยางสาขาวิชา
 สาขาวิชาภาษาไทย
ผลลัพธการเรียนรู
ผูเรียนมีความรูและทักษะทางภาษาไทย สามารถออกแบบการจัดการเรียนรูโดยใชความรูความเขาใจ
โครงสรา งภาษาไทยและเลือกใชวิธี/รูป แบบการสอนภาษาแบบตางๆ ที่เนน ทั กษะสัม พั น ธ แ ละวรรณคดี/
วรรณกรรมเปนฐาน เพื่ อพัฒนาการรูหนังสือและวิจารณญาณในการใชภาษาเพื่อการสื่อสารของนักเรียนได
การผลิตและใชสื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย การจัดสภาพแวดลอมการเรียนรู การวิจัยเพื่อแกปญหาพัฒนาผูเรียน
และการประเมินผลการเรียนรูภาษาไทย สามารถทําวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่อพัฒนาการเรียนรูภาษาไทย
และพัฒนาผูเรียนใหสามารถเปนผูรวมสรางนวัตกรรมทางภาษาไทย
ตัวอยาง/ขอเสนอสาระความรู อาทิ
๑) หลักภาษา
(๑.๑) ลักษณะและโครงสรางของภาษาไทยตามแนวภาษาศาสตร
(๑.๒) ระบบเสียง ระบบคํา ประโยค
(๑.๓) อรรถศาสตร
(๑.๔) ฉันทลักษณ
(๑.๕) ลั ก ษณะโครงสร างของภาษาต างประเทศ ที่ เกี่ ยวข องกั บ ภาษาไทย เช น ภาษาบาลี
สันสกฤต เขมร ฯลฯ
(๑.๖) วิวัฒนาการภาษาไทย

๑๘

เอกสารแนบทาย มคอ.๑
๒) วรรณคดี วรรณกรรมและวัฒนธรรมไทย
(๒.๑) วรรณคดีไทยสมัยตางๆ วรรณกรรมปจจุบัน วรรณกรรมทองถิ่น วรรณกรรมทางการศึกษา
วรรณกรรมทางศาสนา บทละครไทยฯลฯ
(๒.๒) วิถีชีวิตไทย คุณ ธรรม จริยธรรม ความเชื่อ ภูมิปญ ญาไทย วัฒ นธรรมกับภาษา และ
วรรณคดี
๓) ทักษะการใชภาษา
(๓.๑) หลักเกณฑและลักษณะการใชภาษาไทย ปญหา และการแกปญหาการใชภาษาไทย
(๓.๒) ทักษะ ศิลปะและวัฒนธรรมในการใชภาษาในชีวิตประจําวัน
(๓.๓) พลั งภาษา (ศิ ลปะการใช ภ าษาในสถานการณ ต า งๆ) เช น การพู ด ในโอกาสต า งๆ
การใชภาษาโนมนาวจูงใจ การพูดเชิงวิเคราะหวิจารณ ฯลฯ
(๓.๔) รอยแกวและรอยกรองเพื่อสรางสุนทีรยภาพทางภาษา
(๓.๕) การเขียนเรียงความ บทความ ยอความ การแตงคําประพันธ การเขียนเชิงสรางสรรค
การเขียนเชิงวิชาการ การเขียนหนังสือราชการ
(๓.๖) ทักษะการคิดและการใชภาษาอยางมีวิจารณญาณ การใชภาษาในชีวิตประจําวันและ
ทักษะการใชภาษาผานสื่ออิเล็กทรอนิกส
(๓.๗) การใชภาษาเพื่อวิชาการและวิชาชีพ
๔) ทักษะการจัดการเรียนรูภาษาไทย
(๔.๑) การจัดการเรียนรูหลักภาษาไทย
(๔.๒) การจัดการเรียนรูทักษะการใชภาษาไทย
(๔.๓) การจัดการเรียนรูวรรณคดีและวรรณกรรมไทย
 สาขาวิชาภาษาตางประเทศ
ผลลัพธการเรียนรู
ผูเรียนมีความรูพื้นฐานทางภาษาศาสตร มีทักษะทางภาษา วัฒนธรรม วรรณคดี การแปลภาษา
ต า งประเทศสามารถออกแบบและจัด การเรีย นรูภ าษาตา งประเทศ โดยใช ค วามรู ค วามเข า ใจโครงสร า ง
ภาษาตางประเทศและเลือกใชวิธี/รูป แบบการสอนภาษาแบบตา ง ๆ ที่เนน ทั กษะสัม พั นธ เพื่อพั ฒ นาการรู
หนังสือและวิจารณญาณในการใชภาษาเพื่อการสื่อสารของนักเรียนได การผลิตและใชสื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย
การจัดสภาพแวดลอมการเรียนรู การวิจัยเพื่อ แกปญ หาพัฒ นาผูเรีย นและการประเมิน ผลการเรีย นรูภาษา
ตางประเทศ สามารถทําวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่อพัฒนาการเรียนรูภาษาตางประเทศและพัฒนาผูเรียน
ใหสามารถเปนผูรวมสรางนวัตกรรมทางภาษาตางประเทศ
ตัวอยาง/ขอเสนอสาระความรู อาทิ
๑) ทักษะการจัดการเรียนรูภาษาตางประเทศ
(๑.๑) การจัดการเรียนรูหลักภาษาตางประเทศ
(๑.๒) การจัดการเรียนรูทักษะการใชภาษาตางประเทศ
(๑.๓) การจัดการเรียนรูวรรณคดีและวรรณกรรมตางประเทศ

๑๙

เอกสารแนบทาย มคอ.๑
๒) ภาษาศาสตรเพื่อการสอนภาษาตางประเทศ
(๒.๑) แนวคิดพื้น ฐานทางภาษาศาสตร ได แก ความรูเบื้ องต นเกี่ ยวกั บภาษา (Language)
โดยเฉพาะคุณสมบัติของภาษา วัจนะภาษา ระบบหนวยเสียง (Phonological System)
ระบบหน วยคํา (Morphological System) วากยสัมพั นธและอรรถศาสตร (Syntactic
and Semantic System)
(๒.๒) แนวคิดพื้นฐานทางภาษาศาสตรประยุกต
(๒.๓) พื้นฐานการศึกษาภาษาตางประเทศดวยวิธีการทางภาษาศาสตร
๓) วัฒนธรรม
(๓.๑) วัฒนธรรมของภาษาเปาหมาย (Target Culture)
(๓.๒) วัฒนธรรมไทย (Thai Culture)
(๓.๓) วัฒนธรรมนานาชาติ (International Culture)
๔) วรรณคดี
(๔.๑) วรรณคดีภาษาตางประเทศเบื้องตนในยุคสมัยตางๆ จนถึงรวมสมัย
(๔.๒) องคประกอบของวรรณศิลป รอยแกว รอยกรองภาษาตางประเทศ
๕) การแปลภาษาตางประเทศ
๔. ผลลัพธการเรียนรูและตัวอยางสาขาวิชา/ขอเสนอสาระความรูกลุมสาขาวิชาคณิตศาสตร
ผลลัพธการเรียนรู
ผูเรียนมีความรูเกี่ยวกับหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เนื้อหาสาระคณิตศาสตรและโครงสรางนามธรรม
ที่ถูกกําหนดขึ้นผานทางกลุมของสัจพจนซึ่งมีการใหเหตุผลที่แนนอนโดยใชตรรกศาสตรสัญลักษณและสัญกรณ
คณิตศาสตร รูปแบบและโครงสราง การเปลี่ยนแปลงและปริภูมิมีองคความรูที่เปนสากลเทียบเทานานาชาติ
สามารถเชื่อมโยงองคความรูทางคณิตศาสตรกับวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเขาดวยกันอีกทั้งเชื่อมโยงความรู
และกระบวนการเรียนรูโดยใหเรียนรูผานการปฏิบัติที่สงเสริมใหผูเรียนพัฒนาความคิด สามารถออกแบบและ
จัดการเรียนรูคณิตศาสตร การผลิตและใชสื่อเทคโนโลยีท่ีทันสมัย การจัดสภาพแวดลอมการเรียนรู การวิจัย
เพื่อแก ปญหาพัฒนาผูเรียนและการประเมินผลการเรียนรูคณิคศาสตร สามารถทําวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
เพื่อพัฒนาการเรียนรูคณิตศาสตรและพัฒนาผูเรียนใหสามารถเปนผูรว มสรางนวัตกรรมทางคณิตศาสตร
ตัวอยางสาขาวิชา (วิชาเอก)
 สาขาวิชาคณิตศาสตร
ตัวอยาง/ขอเสนอสาระความรู อาทิ
๑) จํานวนและการดําเนินการ
๒) การวัด
๓) เรขาคณิต
๔) พีชคณิต
๕) สถิติและความนาจะเปน
๖) แคลคูลัส
๗) ความสัมพันธและความเชื่อมโยงของเนื้อหาคณิตศาสตร

๒๐

เอกสารแนบทาย มคอ.๑
๕. ผลลัพธการเรียนรูและตัวอยางสาขาวิชา/ขอเสนอสาระความรูกลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ผลลัพธการเรียนรู
ผูเรียนมีความรูเกี่ยวกับหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เนื้อหาสาระวิทยาศาสตร อันไดแก วิทยาศาสตรทั่วไป
ฟสิกส เคมี ชีววิทยา และเทคโนโลยี ผูเรียนมีองคความรูที่เปนสากลเทียบเทานานาชาติ สามารถติดตามและ
รูเทาทันความกาวหนาทางเทคโนโลยี สามารถเชื่อมโยงองคความรูทางวิทยาศาสตรกับเทคโนโลยีและศาสตร
อื่นเขาดวยกัน อีกทั้งเชื่อมโยงความรูและกระบวนการเรียนรูโดยใหเรียนรูผานการปฏิ บัติที่สงเสริมใหผูเรียน
พัฒนาความคิด สามารถออกแบบและจัดการเรียนรูวิทยาศาสตร สามารถบูรณาการขามศาสตร การผลิตและ
ใช สื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย การจัดสภาพแวดลอมเพื่อพัฒนาการเรียนรูวิทยาศาสตร การวิจัยเพื่อแกปญ หา
พัฒ นาผูเรีย นและการประเมินผลการเรียนรูวิทยาศาสตร สามารถทําวิจัยและพัฒ นานวัต กรรมเพื่อพั ฒนา
การเรียนรูวิทยาศาสตร และพัฒนาผูเรียนใหสามารถเปนผูรวมสรางนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร
ตัวอยางสาขาวิชา
 สาขาวิชาวิทยาศาสตรทั่วไป
ตัวอยาง/ขอเสนอสาระความรู อาทิ
๑) วิทยาศาสตรและคณิตศาสตรพื้นฐาน
(๑.๑) คณิตศาสตร
(๑.๒) ฟสิกส
(๑.๓) เคมี
(๑.๔) ชีววิทยา
๒) วิทยาศาสตรทั่วไป
(๒.๑) วิทยาศาสตรโลก
(๒.๒) วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม
(๒.๓) ดาราศาสตร
(๒.๔) ไฟฟาและพลังงาน
(๒.๕) วิทยาการสมัยใหมเกี่ยวกับวิทยาศาสตรทั่วไป
 สาขาวิชาฟสิกส
ตัวอยาง/ขอเสนอสาระความรู อาทิ
๑) วิทยาศาสตรและคณิตศาสตรพื้นฐาน
๒) ความรูเฉพาะสาขาฟสิกส
(๒.๑) คณิตศาสตรที่จําเปนสําหรับฟสิกส
(๒.๒) กลศาสตร
(๒.๓) อุณหพลศาสตร
(๒.๔) คลื่น
(๒.๕) พลังงาน
(๒.๖) ไฟฟา แมเหล็ก อิเล็กทรอนิกส
(๒.๗) ฟสิกสยุคใหม
(๒.๘) วิทยาการสมัยใหมเกี่ยวกับฟสิกส
๒๑

เอกสารแนบทาย มคอ.๑
 สาขาวิชาเคมี
ตัวอยาง/ขอเสนอสาระความรู อาทิ
๑) วิทยาศาสตรและคณิตศาสตรพื้นฐาน
๒) ความรูเฉพาะสาขาเคมี
(๒.๑) เคมีอินทรีย
(๒.๒) เคมีอนินทรีย
(๒.๓) เคมีวิเคราะห
(๒.๔) วิทยาการสมัยใหมเกี่ยวกับเคมี
 สาขาวิชาชีววิทยา
ตัวอยาง/ขอเสนอสาระความรู อาทิ
๑) วิทยาศาสตรและคณิตศาสตรพื้นฐาน
๒) ความรูเฉพาะสาขาชีววิทยา
(๒.๑) พฤษศาสตร
(๒.๒) พันธุศาสตร
(๒.๓) จุลชีววิทยา
(๒.๔) สัตววิทยา
(๒.๕) นิเวศวิทยา
(๒.๖) วิทยาการสมัยใหมเกี่ยวกับชีววิทยา
 สาขาวิชาเทคโนโลยี
ตัวอยาง/ขอเสนอสาระความรู อาทิ
๑) วิทยาศาสตรและคณิตศาสตรพื้นฐาน
๒) ความรูเฉพาะสาขาเทคโนโลยี
(๒.๑) พื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัล
(๒.๒) หลักการคิดเชิงคํานวณ การแกปญหาโดยใชแนวคิดเชิงคํานวณ ฟงชั่น
(๒.๓) การออกแบบ เทคโนโลยี การวางแผน และการดํ า เนิน การ และการใช เทคโนโลยี
สารสนเทศอยางปลอดภัย
(๒.๔) การใชอินเทอรเน็ต ซอฟตแวรและการพัฒนาแอปพลิเคชัน การเขียนโปรแกรม
(๒.๕) เครื่องมือทางฮารดแวร การใชงานโปรแกรมไมโครคอนโทรเลอร และสมองกล
(๒.๖) การสื บ ค น การรวบรวม การวิ เคราะห การประมวลผล การเลื อ กใช แ หล ง ขอ มู ล
ประเมินและนําเสนอขอมูลสารสนเทศ
(๒.๗) ออกแบบ พัฒนาระบบสารสนเทศ การออกแบบและพัฒนานวัตกรรม การพัฒนาโครงงาน
(๒.๘) การนําแนวคิดเชิงคํานวณไปพัฒนาโครงงานที่เกี่ยวกับชีวิตประจําวัน ธุรกิจและบริการ
(๒.๙) การเพิ่มมูลคาใหบริการหรือผลิตภัณฑ
(๒.๑๐) วิทยาการสมัยใหมเกี่ยวกับเทคโนโลยี การรูเทาทัน
(๒.๑๑) กฎหมายคอมพิวเตอรและการใชลิขสิทธิ์ของผูอื่นโดยชอบธรรม

๒๒

เอกสารแนบทาย มคอ.๑
๖. ผลลัพธการเรียนรูและตัวอยางสาขาวิชา/ขอเสนอสาระความรูกลุมสาขาวิชาสังคมศึกษา
ผลลัพธการเรียนรู
ผู เรี ย นมี ค วามรูเกี่ ย วกั บ หลั ก การ แนวคิ ด ทฤษฎี เนื้ อ หาสาระสั ง คมศึ ก ษา ความรู ความเข าใจ
ในการดํารงชีวิต ทั้งในฐานะปจเจกบุคคลและการอยูรวมกันในสังคม เขาใจถึงการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลง
ตามยุคสมัย กาลเวลา ตามเหตุปจจัยตางๆ ทําใหเกิดความเขาใจในตนเองและผู อื่น มีความอดทน อดกลั้น
ยอมรับ ในความแตกต าง รูจัก การสรา งสมานฉันท มี จิตสํา นึ ก ร วมที่ ดี และมี ทั ศนคติ ที่ถูก ตอ งเกี่ ยวกับ ชาติ
บานเมือ ง มี คุณธรรม จริยธรรม การปฏิ บัติตนตามหลัก ธรรมทางพระพุท ธศาสนาหรือศาสนาที่ ตนนับ ถือ
การปรับตัวตามสภาพแวดลอม การจัดการทรัพยากรที่มีอยูอยางจํากัด และเขาใจอยางลึกซึ้งถึงหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง สามารถออกแบบและจัดการเรียนรูสังคมศึกษา สามารถบูรณาการการจัดการเรียนรู
การผลิตและใชสื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย การจัดสภาพแวดลอมเพื่อพัฒ นาการเรียนรู การวิจัยเพื่อแกปญหา
พัฒนาผูเรียนและการประเมินผลการเรียนรู สามารถทําวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่อพัฒนาการเรียนรู และ
พัฒนาผูเรียนใหสามารถเปนผูรวมสรางนวัตกรรมทางสังคมศึกษา สามารถนําความรูไปปรับใชในการดําเนิน
ชี วิ ต อย างมี คุ ณ ภาพและรว มสร า งสั ง คมที่ มั่ ง คั่ ง และยั่ ง ยื น อย า งสร า งสรรค ตลอดจนเป น พลเมื อ งดีข อง
ประเทศชาติและสังคมโลก
ตัวอยางสาขาวิชา
 สาขาวิชาสังคมศึกษา
ตัวอยาง/ขอเสนอสาระความความรู อาทิ
๑) ปรัชญา ความเชื่อ และศาสนา
(๑.๑) ประวัติของพระพุทธเจาและศาสดาแหงศาสนาอื่นๆ
(๑.๒) หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาและศาสนาอื่นๆ
(๑.๓) การเผยแพรพระพุทธศาสนาและศาสนาอื่นๆ
(๑.๔) พุทธจริยศาสตรและจริยศาสตรแหงศาสนาอื่นๆ
(๑.๕) ศาสนาเปรียบเทียบหรือศาสนาสากล
๒) ประวัติศาสตร
(๒.๑) ประวัติศาสตรไทย
(๒.๒) ประวัติศาสตรทองถิ่น
(๒.๓) ประวัติศาสตรสากล
(๒.๔) วิธีการทางประวัติศาสตร
๓) ภูมิศาสตร สิ่งแวดลอม และประชากร
(๓.๑) ภูมิศาสตรประเทศไทย
(๓.๒) ภูมิศาสตรกายภาพ
(๓.๓) ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร/แผนที่
(๓.๔) สิ่งแวดลอมและประชากร
๔) รัฐศาสตรและนิติศาสตร
(๔.๑) ความรูพื้นฐานทางรัฐศาสตร
(๔.๒) ความรูพื้นฐานทางกฎหมายทั่วไป
(๔.๓) การเมืองการปกครองไทย
๒๓

เอกสารแนบทาย มคอ.๑
๕) สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
(๕.๑) ความรูพื้นฐานทางสังคมวิทยา
(๕.๒) การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมในยุคดิจิทัล
(๕.๓) พัฒนาการของสังคมสมัยใหม/ยุคดิจิทัล
๖) เศรษฐศาสตร
(๖.๑) ความรูพื้นฐานทางเศรษฐศาสตร
(๖.๒) เศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจโลก
๗. ผลลั พธ การเรีย นรูและตั วอยางสาขาวิชา/ขอเสนอสาระความรูกลุ ม สาขาวิช าสุข ศึก ษา พลศึกษา
และนันทนาการ
ผลลัพธการเรียนรู
ผูเรียนมีความรูเกี่ยวกับหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เนื้อหาสาระวิชาสุขศึกษา พลศึกษาและนันทนาการ
มีพั ฒนาการทางกายและทางจิต มีความรู ทักษะ เจตคติ คุณ ธรรม คานิยม และการปฏิบัติและพฤติกรรม
เกี่ยวกับสุขภาพ การสรางเสริมสุขภาพองครวม การออกกําลังกายและปฏิบัติกิจกรรมในเวลาวางเพื่อการเสริมสราง
สุขภาพ สามารถออกแบบและจัดการเรียนรู สรางสรรคนวัตกรรมเพื่อแกปญหาและพัฒนาผูเรียน ใหเปนผูที่มี
สุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี มีคุณภาพ เหมาะสม สอดคลองและตอบสนองความสนใจและความแตกตางของผูเรียน
โดยการประยุกตใชเทคโนโลยี ตลอดจนขอมูลสารสนเทศไดอยางเหมาะสมกับผูเรียนทุกชวงวัย ผูเรียนมีความ
ตระหนั ก รู มี เจตคติ ที่ ดี ต อ การดู แ ลสุ ข ภาพ มี ทั ก ษะปฏิ บั ติ ด า นสุ ข ภาพจนเปน กิ จ นิ สั ย มี สุ ข ภาวะที่ ดี
ทั้งดานรางกายและจิตใจ แข็งแรง สมบูรณ
ตัวอยางสาขาวิชา
 สาขาวิชาสุขศึกษา
ตัวอยาง/ขอเสนอสาระความรู
๑) การเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย
(๑.๑) ปจจัยที่มีผลตอการเจริญเติบโต
(๑.๒) การทํางานของระบบตางๆของรางกายและความสัมพันธเชื่อมโยงกัน
(๑.๓) การปฏิบัติตนเพื่อใหเจริญเติบโตและมีพัฒนาการที่สมวัย
(๑.๔) การปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงทางรางกาย จิตใจ
๒) เพศศึกษา
(๒.๑) อารมณความรูสึกทางเพศ
(๒.๒) สุขปฏิบัติทางเพศ
(๒.๓) การสรางและการรักษาสัมพันธภาพกับผูอื่น
(๒.๔) การตั้งครรภและการปองกัน
๓) โรค โรคติดตอและการปองกันโรค
๔) อาหาร ยาและการบริการสุขภาพ
(๔.๑) ยารักษาโรค
(๔.๒) สารเสพติด
(๔.๓) ความรุนแรง อันตรายจากการใชยาและสารเสพติด
(๔.๔) ผลิตภัณฑและบริการสุขภาพและการเลือกบริโภค
๒๔

เอกสารแนบทาย มคอ.๑
๕) สวัสดิศึกษา
(๕.๑) อุบัติเหตุ
(๕.๒) ความปลอดภัยในชีวิต และการสรางเสริมทักษะความปลอดภัยในชีวิต
(๕.๓) การปฐมพยาบาล
(๕.๔) การปองกันตนเองจากพฤติกรรมเสี่ยงตางๆ
(๕.๕) ความปลอดภัยและการดูแลความปลอดภัยในสถานศึกษาและชุมชน
๖) การดูแลสุขภาพตนเอง ครอบครัวและชุมชน
(๖.๑) การเตรียมพรอมเพื่อเขาสูสังคมสูงวัยและการดูแล
๗) โครงการสุขศึกษาและโครงการสุขภาพในโรงเรียนและชุมชน
 สาขาวิชาพลศึกษา
เป นการศึกษาเพื่อพัฒ นากาย ใจ อารมณ สังคมและสติปญ ญา ความมีน้ําใจนักกีฬา โดยใชกีฬา
และออกกําลังการเปนเครื่องมือในการพัฒนา
ตัวอยาง/ขอเสนอสาระความรู อาทิ
๑) ประวัติ ปรัชญา หลักการ การเลนกีฬาและออกกําลังกาย
๒) การออกแบบโปรแกรม การฝกกีฬา ไทยและ/หรือกีฬาสากล
๓) ระบบการทํางานของรางกายที่เกี่ยวของกับการเคลื่อนไหวรางกาย
๔) วิท ยาศาสตรก ารเคลื่อนไหวรางกาย และการพัฒ นาประสิท ธิภ าพการเคลื่ อนไหวร างกาย
การออกกําลังกาย การเลนเกม และการเลนกีฬา
๕) การเสริมสรางสมรรถภาพทางกายและทักษะการเลนกีฬา
๖) การเขารวมกิ จกรรมกีฬา การปฏิ บั ติ ตามกฎ กติกา ระเบี ยบ และขอตกลงในการเข ารวมและ
การประยุกตใช
๗) ความปลอดภัยและอุบัติเหตุจากการเลนกีฬาและการการปองกันและหลีกเลี่ยง
๘) การสงเสริมการออกกําลังกายและการเสริมสรางศักยภาพการเลนกีฬา
(๘.๑) การเปนผูฝกสอนกีฬาสําหรับผูเรียน
(๘.๒) การจัดโครงการแขงขันกีฬาภายในและระหวางโรงเรียน
(๘.๓) การจั ด โครงการ กิ จ กรรมส งเสริม การออกกํ า ลั งกายและการเล น กี ฬ าแก ผู เรี ย น
ทั้งที่ปกติและมีความบกพรองทางดานรางกาย
(๘.๔) โครงการเสริมสรางและทดสอบสมรรถภาพทางกาย
 สาขาวิชานันทนาการศึกษา
ตัวอยาง/ขอเสนอสาระความรู อาทิ
๑) แนวคิด ทฤษฎีและหลักการ ทางนันทนาการและการประยุกตใชในการจัดการศึกษา
๒) การทํางานของระบบตางๆของรางกายและความสัมพันธเชื่อมโยงกัน
๓) การเลน การพักผอนหยอนใจ เวลาวางและการใชเวลาวางใหเปนประโยซน
๔) กิ จ กรรมนั น ทนาการประเภทต างๆ สํ า หรับ คนวัย ต า งๆ และการประยุ ก ต ใช ในชี วิ ต จริง
และการทํางาน
๕) ผูนํานันทนาการและการบริหาร จัดการนันทนาการ
๖) นันทนาการกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต
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๗) สุขภาพกายและสุขภาพจิต และนันทนาการเพื่อสุขภาพ
๘) นั นทนาการในชุม ชน ภู มิป ญ ญา วัฒ นธรรม บริบ ทชุม ชน ความเป น ไทย และการอนุ รักษ
แหลงนันทนาการในชุมชนอยางยั่งยืน
๙) ความปลอดภัยในการเขารวมกิจกรรมนันทนาการ
๑๐) นันทนาการในโรงเรียน
(๑๐.๑) การออกแบบกิ จ กรรมนั น ทนาการในหลั ก สู ต ร เสริ ม หลั ก สู ต ร นอกหลั ก สู ต ร
เพื่อพัฒนาผูเรียน
(๑๐.๒) โครงการและกิจกรรมนันทนาการในโรงเรียน
๘. ผลลัพธการเรียนรูและตัวอยางสาขาวิชา/ขอเสนอสาระความรูกลุมสาขาวิชาวิชาศิลปศึกษา ดนตรีศึกษา
และนาฏศิลปศึกษา
ผลลัพธการเรียนรู
ผู เรีย นมี ค วามรอบรู ในหลั ก การ แนวคิ ด ทฤษฎี เนื้ อ หาวิ ช าชี พ ทางด า น ศิ ลปะ ดนตรี นาฏศิ ล ป
มีสุนทรียภาพ สามารถวิเคราะห วิพากษ วิจารณงาน ออกแบบและสรางสรรคและแสดงผลงานศิลปะ ดนตรี
นาฏศิลป สามารถออกแบบและจัดการเรียนรู โดยบูรณาการการจัดการเรียนรู ในกลุมสาขาและบู รณาการ
ขามศาสตรขามวัฒนธรรม การผลิตและใชสื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย การจัดสภาพแวดลอมเพื่อพัฒนาการเรียนรู
ดานศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป มีความเขาใจเกี่ยวกับงานวิจัย งานสรางสรรค และงานนวัตกรรม สูนวัตศิลป การวิจัย
เพื่อแก ปญ หาพัฒ นาผูเรี ยนและการประเมินผลการเรียนรู สามารถทําวิจัยและพั ฒนานวัตกรรมเพื่อพั ฒนา
การเรียนรูและพัฒนาผูเรียนใหสามารถเปนผูรวมสรางนวัตกรรม ตลอดจนติดตามความกาวหนาทางดานศิลปะ
ดนตรี นาฏศิลป สามารถวิเคราะหความรู เนื้อหาวิชาที่สอนอยางลึกซึ้ง สามารถนําไปประยุกตใชในการพัฒนา
ผูเรียน และการปฏิบัติงานวิชาชีพอยางลึกซึ้ง
ตัวอยางสาขาวิชา
 สาขาวิชาศิลปะ
ตัวอยาง/ขอเสนอสาระความรู อาทิ
๑) ทฤษฎีและวิธีวิทยาทางศิลปวัฒนธรรม
๒) ประวัติศาสตรศิลปะ ความสัมพันธของทัศนศิลป ประวัติศาสตรและวัฒนธรรม
๓) หลักการ รูปแบบ องคประกอบศิลป ทัศนธาตุ
๔) ศิลปวัฒนธรรมอาเซี่ยน
๕) ศิลปะไทย ศิลปะรวมสมัยและเทคโนโลยี
๖) จิตรกรรม
๗) ประติมากรรม
๘) ภาพพิมพ
๙) สื่อวัสดุศิลปะและกลวิธีสรางสรรคทางจิตรกรรม
๑๐) การออกแบบและการเขียนแบบ
๑๑) คอมพิวเตอรอารต จิตรกรรมรวมสมัยกับสื่อดิจิทัล
๑๒) ปฏิบัติการสรางสรรคศิลปะจิน ตทัศน ทักษะพื้นฐาน ทักษะศิ ลปะ ที่ เป น แบบแผนพื้นบา น
พื้นเมืองและสากลนิยม
๑๓) สรางและนําเสนอผลงานทางทัศนศิลป
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๑๔) การใชเครื่องมือ อุปกรณ เทคนิค วิธีการของศิลปนในการสรางงานทัศนศิลป
๑๕) หลักการวิจารณ วิเคราะห วิพากษงานศิลปะ กฎเกณฑดานศิลปะ
๑๖) ทัศนศิลป นิพนธ
 สาขาวิชาดนตรี
ตัวอยาง/ขอเสนอสาระความรู อาทิ
๑) สุนทรียศาสตรกับดนตรีศึกษา
๒) ทฤษฎีดนตรี
๓) ประวัติ ปรัชญา ดนตรี
(๓.๑) ดนตรีในยุคตางๆ
(๓.๒) ความสัมพันธของดนตรี ประวัติศาสตรและวัฒนธรรม
๔) ดนตรีระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา อาชีวศึกษา
๕) การจัดการเรียนรูดนตรี
๖) จิตวิทยาการจัดเรียนรูดนตรี
๗) เทคโนโลยีในดนตรีศึกษา
๘) ทักษะดนตรี
(๘.๑) การอานออกเสียงโนตและพัฒนาโสตประสาท
(๘.๒) การขับรองและการขับรองประสานเสียง
(๘.๓) การบรรเลงและการแสดงและการถายทอดความรูสึกทางดนตรี
๙) หลักการวิจารณ วิเคราะห วิพากษ กฎเกณฑดานดนตรี
๑๐) การซอมแซมและบํารุงรักษาเครื่องดนตรี
 สาขาวิชานาฏศิลปศกึ ษา
ตัวอยาง/ขอเสนอสาระความรู อาทิ
๑) ประวัติ แนวคิด ทฤษฎีการสอนนาฏศิลปะ
๒) พื้นฐานการเคลื่อนไหวทางนาฏศิลป
๓) นาฏศิลปไทยสําหรับครู
๔) นาฎศิลปไทยพื้นบานสําหรับครู
๕) นาฏศิลปรวมสมัย
๖) ดนตรีสําหรับครูนาฏศิลป
๗) ทฤษฎี หลักการและการจัดการเรียนรูนาฏศิลป
๘) การจัดการเรียนรูนาฏศิลปสําหรับเด็กที่มีความตองการพิเศษเฉพาะ
๙) สื่อและนวัตกรรมการสอนศิลปะการแสดงสําหรับครู
๑๐) นาฏศิลปอาเซียน
๑๑) การสรางผลงานนาฏศิลป
๑๒) การเขียนบทละครเบื้องตน
๑๓) การออกแบบเพื่อศิลปะการแสดง ภูมิปญญาไทยกับศิลปะการแสดง
๑๔) การสรางสรรคงานนาฏศิลป
๑๕) สุนทรียและการวิจารณงานศิลปะการแสดง
๑๖) การวิจัยทางการสอนนาฏศิลปไทย
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๙. ผลลั พ ธก ารเรีย นรูแ ละตั ว อยางสาขาวิช า/ขอเสนอสาระความรูก ลุมสาขาวิ ช าจิต วิ ทยาการศึก ษา
และการแนะแนว
ผลลัพธการเรียนรู
ผูเรียนมีความรูความเขาในดานจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว เนื้อหาวิชาธรรมชาติของผูเรียน
และความแตกตางของบุคคล เปนผูมีวุฒิภาวะทางอารมณและสังคม มีมนุษยสัมพันธ สามารถวิเคราะหผูเรียน
และมีความพรอมในการชวยเหลือ แกปญหาและพัฒนาผูเรียนเปนรายบุคคลดวยความเต็มใจ สามารถบริหารและ
จัดบริการแนะแนวและกิจกรรมแนะแนวในสถานศึกษา การใหบริการดานการปรึกษาเชิงจิตวิทยาอยางเปนระบบ
โดยใชเครื่องมือทางจิตวิทยาเพื่อพัฒนาผูเรียนใหมีความสุขและประสบความสําเร็จในการเรียนรูและการดํารงชีวิต
สามารถออกแบบและจัดการเรียนรู การผลิตและใชสื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย การจัดสภาพแวดลอมเพื่อพัฒนา
การเรียนรู การประเมินผลการเรียนรู สามารถทําวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่อชวยเหลือ แกปญหาและพัฒนา
ผูเรียน และพัฒนาผูเรียนใหสามารถเปนผูรว มสรางนวัตกรรม
ตัวอยางสาขาวิชา
 สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว
ตัวอยาง/ขอเสนอสาระความรู อาทิ
๑) จิตวิทยา
(๑.๑) จิตวิทยาทั่วไป
(๑.๒) จิตวิทยาครอบครัว
(๑.๓) จิตวิทยาพัฒนาการ
(๑.๔) จิตวิทยาสังคม
๒) จิตวิทยาการศึกษา
(๒.๑) จิตวิทยาการเรียนรู
(๒.๒) การปรับพฤติกรรมเบื้องตน
๓) การแนะแนว
(๓.๑) หลักการแนะแนวเบื้องตนการ
(๓.๒) การแนะแนวการศึกษา การแนะแนวอาชีพ การแนะแนวสวนบุคคล
(๓.๓) การจัดบริการแนะแนว
(๓.๔) การจัดกิ จ กรรมแนะแนว และกิ จกรรมพั ฒ นาผูเรีย นในสถานศึก ษาโดยบู รณาการ
หลักการดานจิตวิทยาแบบองครวม
(๓.๕) การเก็บขอมูลเปนรายบุคคล
(๓.๖) การจัดบริการสนเทศ
(๓.๗) การจัดบริการวางตัวบุคคล
(๓.๘) กระบวนการกลุม
(๓.๙) อาชีพศึกษาและพัฒนาการทางอาชีพ
๔) จิตวิทยาการใหการปรึกษา
(๔.๑) ทฤษฎี หลักการการใหการปรึกษา
(๔.๒) คุณสมบัติผูใหการปรึกษา
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(๔.๓) การใหคําปรึกษาเบื้องตน เปาหมายของการใหการปรึกษา กระบวนการใหการปรึกษา
เทคนิคการใหการปรึกษา ฝกปฏิบัติการใหการปรึกษา
๕) การติดตามและประเมินผลการใหบริการทางจิตวิทยา การแนะแนวและใหคําปรึกษา
๑๐. ผลลัพธการเรียนรูและตัวอยางสาขาวิชา/ขอเสนอสาระความรูกลุมสาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสาร
การศึกษา
ผลลัพธการเรียนรู
ผูเรียนมี ความรอบรูในแนวคิด หลักการ พั ฒนาการ ทฤษฎี และวิทยวิธีดานเทคโนโลยี และสื่ อสาร
การศึกษา สามารถวิเคราะห สังเคราะหและประเมินความรูดานเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา อยางลึกซึ้ง
สามารถติดตามความกาวหนาดานวิทยาการเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา รูเท าทันและนําไปประยุกตใช
ในการพัฒ นาผูเรียน สามารถจัดระบบ วิเคราะหและกําหนดพฤติกรรมครูและผูเรียน ออกแบบวิธีการและ
เทคนิคการศึกษา การสื่อสาร การจัดสภาพแวดลอม การบริหารและการจัดการ และการประเมินเทคโนโลยี
และสื่อสารการศึกษา เพื่อออกแบบและจัดการเรียนรู การผลิตและใชเทคโนโลยีทันสมั ย พั ฒนาการเรียนรู
การประเมินผลการเรียนรู สามารถทําวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู และพัฒนาผูเรียนใหสามารถเปน
ผูรวมสรางนวัตกรรม
ตัวอยางสาขาวิชา
 สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
ตัวอยาง/ขอเสนอสาระความรู อาทิ
๑) การจัดระบบการศึกษา (Systems Approach in Education)
(๑.๑) ระบบและการจัดระบบการศึกษา
(๑.๒) วิธีการจัดระบบ และการออกแบบระบบการเรียนการสอนใหม
(๑.๓) การประยุกตระบบการเรียนการสอนในสถานศึกษา
(๑.๔) การออกแบบระบบการสอน และการออกแบบการสอนใหสอดคลองกับบริบทไทย
(๑.๕) การศึกษาคนควาวิจัยดานระบบและการจัดระบบ
(๑.๖) การออกแบบระบบการสอนประจํ า ตั ว ครู (Teacher’s Personal Instructional
System-TPIS) การกําหนดองคประกอบ ขั้นตอน และแบบจําลองระบบ ประจําตัวครู
(ไมใชแผนการสอน)
๒) การวิเคราะหและกําหนดพฤติกรรม (Behavioral Performance Analytics)
(๒.๑) การประยุกตหลักการทฤษฎีจิตวิทยาในการเรียนการสอน
(๒.๒) การวิเคราะหและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมครูอาจารยและผูเรียน
(๒.๓) การพัฒนาโมเดลพฤติกรรมสําหรับครูอาจารยและผูเรียน
(๒.๔) การศึกษาคนควาวิจัยนวัตกรรมโมเดลพฤติกรรมใหมสําหรับครูอาจารยในสถานศึกษา
๓) วิทยวิธีและเทคนิค (Methods and Techniques)
(๓.๑) วิธีการและเทคนิคสําหรับการศึกษา การเผยแพรและฝกอบรม
(๓.๒) การศึกษานวัตกรรมดานวิธีการและเทคนิคใหม
(๓.๓) การสํารวจและการใชวิธีการสอนแบบดั้งเดิมและวิธีการสอนใหม
(๓.๔) วิธีการสอนแบบเผชิญหนา
(๓.๕) วิธีการเรียนทางอิเล็กทรอนิกสในรูปแบบตางๆ
๒๙

เอกสารแนบทาย มคอ.๑
(๓.๖) การศึกษาวิจัยและการประยุกตวิธีการสอนแบบใหม
(๓.๗) ระบบการสอนสมัยใหม
(๓.๘) ระบบการสอนแบบอิงประสบการณ
(๓.๙) ระบบการสอนแบบอิงสมรรถนะ
(๓.๑๐) ระบบการสอนแบบศูนยการเรียน
(๓.๑๑) การสอนแบบมีสวนรวม
๔) การสื่อสารการศึกษา (Educational Communications)
(๔.๑) การสื่อสารพื้นฐานเพื่อการศึกษา (Basic Educational Communication)
หรือ สื่อการศึกษา (Educational Media)
- สื่อโสตทัศน (Audio-visual Media)
- ภาพชุด ภาพเคลื่อนไหว (Stills and Moving Images)
- สไลดคอมพิวเตอร (Computer Slides: PowerPoint presentation)
- โปสเตอร และปายโฆษณา (Posters and Billboards)
- นิทรรศการ (Exhibitions and Expositions)
- การจัดแสดง (Event Organizing)
(๔.๒) สื่อสารมวลชนเพื่อการศึกษา (Educational Mass Communication)
อาจประกอบดวยสาระวิชาดังนี้
- สื่อพิมพการศึกษา
- วิทยุกระจายเสียงการศึกษา
- วิทยุโทรทัศนการศึกษา
- ภาพยนตรการศึกษา
(๔.๓) คอมพิวเตอรศึกษา
- การสอนคอมพิวเตอร
- บทเรียนคอมพิวเตอรศึกษา
- บทเรียนดิจิทัลออนไลนและออฟไลนผาน OER, MOOC
- การศึกษาบนฝามือ (On Palm Education : OPE Model)
- ระบบสอนเสริมอัจฉริยะ (AI-Tutorial System)
(๔.๔) เทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษา
- การจัดระบบขอมูลและสารสนเทศ
- การพัฒนาระบบจัดการจัดหา จัดเก็บและใหบริการสืบคนขอมูล
เครือขายบริการศูนยความรูอัจฉริยะสําหรับศูนยความรู
(๔.๕) เทคโนโลยีการศึกษาภควันภาพ (Ubiquitous Educational Technology)
- การเรียนทางอิเล็กทรอนิกส (E-Learning)
- การเรียนทางคอมพิวเตอรพกพา (Mobile Learning)
- เทคโนโลยีการศึกษาทางไกล (Distance Educational Technology)
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(๔.๖) สื่อสารพื้นบานเพื่อการศึกษา เพื่อถายทอดความรู ประวัติศาสตร วัฒนธรรม
และขนบธรรมเนียมประเพณี ดังนี้
- นาฏศิลปเพื่อการศึกษา
- การแสดงละคร ลิเก หมอลําเพื่อการศึกษา
- ดนตรีพื้นเมือง และเพลงเพื่อการศึกษา
- การศึกษาคนควาวิจัยพัฒนาสื่อสารพื้นบานเพื่อการศึกษา
- การใชนวัตกรรมการสื่อสารการศึกษาพื้นบานที่เหมาะสมกับครูอาจารยและผูเรียน
ในบริบทไทยและวิถีไทย
๕) การจัดสภาพแวดลอมการศึกษา (Educational Environment)
(๕.๑) การจัดสภาพแวดลอมทางกายภาพ
- การจัดสภาพแวดลอมหองเรียนและหองปฏิบัตกิ าร
- อุทยานการศึกษา
- พิ พิ ธ ภั ณ ฑ ก ารศึ ก ษา พิ พิ ธ ภั ณ ฑ โรงเรีย น พิ พิ ธ ภั ณ ฑ ในชุ ม ชน พิ พิ ธภั ณ ฑ ชี วิ ต
(Life Museum) ของครูอาจารยและผูเรียน
(๕.๒) การจัดสภาพแวดลอมทางจิตภาพ
- การพัฒนาบรรยากาศการเรียนการสอน
- การพัฒนาแบบจําลองการพัฒนาจิตวิญญาณครู
- การจัดสภาพแวดลอมทางสังคมภาพ
- มนุษยสัมพันธการอยูรวมกันในสังคมเทคโนโลยีการสื่อสาร
- การพั ฒ นาสภาพแวดล อ มการศึ ก ษาตามวั ฒ นธรรมขนบธรรมเนี ย มประเพณี
วิถี ศาสนาและความเชื่อ
(๕.๓) การจัดสภาพแวดลอมเสมือนจริง (Virtual Learning Environment)
- การจัดการเรียนการสอนเสมือนจริงผานอิเล็กทรอนิกสแบบออนไลนผานไวไฟ
- และออฟไลนผานคอมพิวเตอรพกพา แท็บเล็ต และมือถืออัจฉริยะ
- การจัดโรงเรียนอัจฉรินะ หองเรียนอัจริยะ และอุปกรณอัจฉริยะ อาทิ
กระดานอัจฉริยะและโตะอัจฉริยะ
- การพัฒนาสถานจําลองเพื่อพัฒ นาการเรียนการสอน และการฝกทักษะการสอน
แบบจุลภาค
- การจัดงานนิทรรศการการประชุมวิชาการ (Academic Conferences)
- การจัดสัมมนาและการจัดแสดงทางการศึกษา (Educational Meeting, Incentives,
Conferencing and Exhibitions: MICE)
- การศึกษาคนควาวิจัยและพัฒนานวัตกรรมดานการจัดสภาพแวดลอมการศึกษา
๖) การบริหารและการจัดการเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา (Administration and Management
of Educational Technology and Communication)
- การบริหารและการจัดการเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา รูปแบบการบริหารและการจัดการ
เทคโนโลยี แ ละสื่ อ สารการศึ ก ษาแนวดั้ ง เดิ ม และการบริ ห ารจั ดการแนววิ ท ยาศาสตร
แบบพหุผูนํา
๓๑
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- แบบจําลองการบริหารและการจัดการแบบไทยและแบบสากลอาทิ POSCoRB Model,
POSDCARE Model, CASPERLA Model เนนการประยุกต
- ภาวะผูนําดานเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
- การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการบริหารและการจัดการเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
๗) การประเมินเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา (Assessment of Educational Technology
and Communication)
- การวัดและการประเมินประสิทธิภาพการเรียนการสอน
- การประเมินและทดสอบประสิทธิภาพเครื่องมือและวิธีการเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
(บทเรียน ชุดการสอน สื่อการสอน และบทเรียนสื่อประสม)
- การพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินโครงการการศึกษาและการประเมินโครงการเทคโนโลยี
และสื่อสารการศึกษา
- ภาวะผูนําดานการพัฒนานวัตกรรมการประเมินการศึกษา
- การวิจัย พัฒนาและใชนวัตกรรมดานการประเมินเทคโนโลยีและสื่อสาร
๑๑. ผลลัพธการเรียนรูและตัวอยางสาขาวิชา/ขอเสนอสาระความรูกลุมสาขาวิชาการวัดและประเมินทาง
การศึกษา
ผลลัพธการเรียนรู
ผูเรียนมีความรูค วามเขาใจในแนวคิด หลักการวัด และประเมินสําหรับ การเรีย นรูในศตวรรษที่ ๒๑
เข า ใจและรู จั ก ใช ก ารวั ด และประเมิ น เพื่ อ เป า หมายที่ ห ลากหลาย เช น การประเมิ น ผลของการเรี ย นรู
การประเมินเพื่อการเรียนรู การประเมินในฐานะการเรียนรู การประเมินเพื่อการพัฒนา การประเมินเพื่อสรุป
ผลการเรียนรู การประเมินเพื่อวินิจฉัย การวัดแบบอิงเกณฑ อิงกลุม และอิงตนเอง สามารถออกแบบ สราง
และเลือกใชวิธีการและเครื่องมือวัดและประเมินทั้งที่เปนเครื่องมือแบบดั้งเดิม/แอนะล็อก และเครื่องมือดิจิทัล
หรือแอปพลิเคชันดานการวัดและประเมินแบบตางๆ ที่เหมาะสมกับวัตถุประสงคการเรียนรู การจัดประสบการณ
การเรียนรู สิ่งที่ ตองการประเมิน สามารถวิเคราะหคุณภาพของเครื่องมือวัดและประเมินตามทฤษฎีการทดสอบ
แบบดั้งเดิม และทฤษฎีการทดสอบแนวใหม สามารถวิเคราะหขอมูล จากการวัดและประเมิน เพื่อใหขอมู ล
ปอนกลับที่เปนประโยชน และใชเปนประเด็นวิจัยในการทําวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนได ออกแบบและเลือก
วิธีการวัดและประเมินไดเหมาะสมกับ การจัดการเรียนรูทั้งในชั้นเรียน นอกชั้นเรียน หรือการศึกษาทางไกล
มีสมรรถนะในการวิจัยในบริบทการศึกษาที่เปนสังคมยุคดิจิทัล
ตัวอยางสาขาวิชา
 สาขาวิชาการวัดและประเมินทางการศึกษา
ตัวอยาง/ขอเสนอสาระความรู อาทิ
๑) หลักการและเทคนิคการวัดและประเมินผลการศึกษา
๒) เป าหมายของการประเมิน ผลการเรียนรู (เชน การประเมินผลของการเรียนรู (assessment
of learning) การประเมินเพื่อการเรียนรู (assessment for learning) การประเมินในฐานะ
การเรียนรู (assessment as learning) การประเมินเพื่อการพั ฒนา (formative assessment)
การประเมิ น เพื่ อ สรุป ผลการเรีย นรู (summative assessment) การประเมิ น เพื่ อ วิ นิ จ ฉั ย
(diagnostic assessment) การวัดแบบอิงเกณฑ อิงกลุม และอิงตนเอง (criterion-, norm-,
self-referenced assessment) ฯลฯ
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๓) ประเภทของเครื่องมือวัดผล การประเมินพุทธิพิสัย การประเมินจิตพิสัย การประเมินภาคปฏิบัติ
การประเมินตามสภาพจริง และการประเมินจากแฟมสะสมงาน
๔) การสรางและการใชเครื่องมือวัด และประเมินผลการเรียนการสอนแบบดั้งเดิ ม/แอนะล็ อก
(เช น paper-based test) และเครื่ อ งมื อดิ จิ ทั ล เช น computer-based assessment,
e-portfolio, ClassDojo, Kahoot!, Plicker หรือแอปพลิเคชันดานการวัดและประเมินอื่นๆ)
๕) การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือรายขอ (ความยาก-อํานาจจําแนก)
๖) ทฤษฎีการทดสอบเเบบดั้งเดิม และการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือทั้งฉบับ (ความตรง)
๗) การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือทั้งฉบับ (ความเที่ยง)
๘) คลังขอสอบ
๙) การตัดสินผลการเรียนรู การรายงานผลการเรียนรู การใหขอมูล ปอนกลับ ที่เปน ประโยชน
(productive feedback)
 สาขาวิชาการประเมินและประกันคุณภาพทางการศึกษา
ตัวอยาง/ขอเสนอสาระความรู อาทิ
๑) แนวคิดและทฤษฎีพื้นฐานเกี่ยวกับการประเมินทางการศึกษา การประกัน คุณภาพการศึกษา
การประเมินหลักสูต รและการประเมินโครงการทางการศึกษาและการประยุก ตใชระเบีย บ
วิธีวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชนการเรียนรูวิชาชีพ
๒) การประเมินประกันทางการศึกษาระดับภายในหนวยงาน ระดับชาติ และระดับนานาชาติ
๓) นโยบายเกี่ยวกับการประเมินทางการศึกษา การประเมินเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
องคการหรือสถาบันการศึกษา
 สาขาวิชาการวิจัยทางการศึกษา
ตัวอยาง/ขอเสนอสาระความรู อาทิ
๑) แนวคิดและทฤษฎีพื้นฐานเกี่ยวกับการวิจัยทางการศึกษา ประเภทของการวิจัย การออกแบบ
การวิจัย สถิติเพื่อการวิจัยทางการศึกษา
๒) เทคโนโลยีในการวิจัยทางการศึกษา
๓) สมรรถนะการวิจัยในบริบทการศึกษาสมัยใหมในโลกยุคดิจัล
๔) แนวโน มและนโยบายที่เกี่ ยวข อ งกั บ การวิจัย ทางการศึ กษา การวิจั ย เพื่ อ สร างองค ความรู
แกปญหา และพัฒนาผูเรียนและการจัดการเรียนรูของครู คุณภาพการศึกษาขององคการหรือ
สถาบันการศึกษา
๕) มี ค วามรู ความเข า ใจในการบู รณาการความรู ก ารวิ จัย การเรีย นการสอนกั บ เทคโนโลยี
สมัยใหมและการบูรณาการขามศาสตร
๖) การวิเคราะหและใชขอมูลสถิติสารสนเทศเพื่อการพัฒนาการเรียนการสอน/การพัฒนาโรงเรียน
การวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน การวิจัยวิจัยสถาบัน

๓๓
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๑๒. ผลลัพธการเรียนรูและตัวอยางสาขาวิชา/ขอเสนอสาระความรูกลุมสาขาวิชาการศึกษาพิเศษ
ผลลัพธการเรียนรู
ผูเรียนมีค วามรู ในหลัก การ แนวคิ ด ทฤษฎี การศึก ษาพิ เศษ เนื้อหาวิ ช าธรรมชาติข องผูเรีย นและ
ความแตกตางของผูเรียนที่มีความตองการจําเปนพิเศษ เปนผูมีวุฒิภาวะทางอารมณและสังคม มีมนุษยสัมพันธ
มีความเมตตา กรุณา มีความสามารถวิเคราะหและคัดกรองผูเรียน มีความพรอมในการชวยเหลือ แกปญหา
และพัฒนาผูเรียนเปนรายบุคคลดวยความเต็มใจและเห็นอกเห็นใจ สามารถบริหารและจัดการการศึกษาและ
ให การบริการทางการศึกษษพิ เศษ โดยใชเครื่องมือทางการศึกษาพิเศษเพื่อพัฒ นาผูเรียนใหมี ความสุข และ
ประสบความสํ าเร็ จในการเรี ยนรูและการดํ ารงชี วิ ต สามารถออกแบบและจั ดการเรี ยนรู การผลิ ตและใช สื่ อ
เทคโนโลยีที่ทันสมัย การจัดสภาพแวดลอมเพื่อพัฒนาการเรียนรู การประเมินผลการเรียนรู สามารถทํ าวิจัย
และพัฒนานวัตกรรมเพื่ อชว ยเหลือ แกปญ หาและพัฒ นาผูเรียนที่มีความตองการจําเป น พิ เศษ และพั ฒ นา
ผูเรียนใหสามารถเปนผูรว มสรางนวัตกรรม
ตัวอยางสาขาวิชา
 สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ
ตัวอยาง/ขอเสนอสาระความรู
๑) ความรูพื้นฐาน
(๑.๑) มโนทัศนเกี่ยวกับการศึกษาพิเศษ ปรัชญา ทฤษฎีพื้นฐาน กฎหมาย นโยบาย หลักการ
การศึกษาพิเศษ การจัดการศึกษาเรียนรวม การใหการชวยเหลือระยะแรกเริ่ม (Early
Intervention)
(๑.๒) จิตวิทยาประยุกตสําหรับผูเรียนที่มีความตองการจําเปนพิเศษ
(๑.๓) บทบาทครอบครั ว องค ก รและหน ว ยงานต า งๆ ชุ ม ชน ค า นิ ย มและวั ฒ นธรรม
การมีสวนรวมและรับผิดชอบรวม
๒) ประเภทและลักษณะของผูเรียนที่มีความจําเปนพิเศษ
(๒.๑) พัฒนาการปกติและพัฒนาการลาชาในเด็ก
(๒.๒) ความเหมือนและความแตกตางของบุคคลและผลกระทบตอการจัดการศึกษา
(๒.๓) ประเภท ลักษณะ สาเหตุความพิการ และการชวยเหลือทางการศึกษา
(๒.๔) ระบบครอบครัวและบทบาทของครอบครัวรวมกับครูและนักสหวิชาชีพในการสงเสริม
พัฒนาการ
๓) หลักสูตร การสอน และการเรียนรู
(๓.๑) การคัดกรอง ประเมิน เทคนิค วิธีการ และการนําไปใชในการจัดทํา
แผนการใหบริการชวยเหลือเฉพาะครอบครัว (Individualize Family Service Plan : IFSP)
แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (Individualize Education Program : IEP)
แผนการสอนเฉพาะบุคคล (Individualize Implementation Plan : IIP)
และแผนการเปลี่ยนผาน (Individualize Transition Plan : ITP)
(๓.๒) การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนที่ใชการวิจัยเปน ฐานหรือวิทยาการ
วิจัยทางการศึกษาพิเศษ
(๓.๓) การสราง/การพัฒนาหลักสูตรอิงหลักสูตรแกนกลางและหลักสูตรเพื่อการดํารงชีวิต
(Expanded or Functional Curriculum)
๓๔

เอกสารแนบทาย มคอ.๑
(๓.๔) การวางแผนและบริหารจัดการการเรียนการสอนเปนรายบุคคลเชิงบูรณาการ
(๓.๕) การสอน เทคนิคการสอน การอํานวยความสะดวก การประเมินและเลือกใชเทคโนโลยี
สิ่งอํานวยความสะดวก สื่อ บริการ และความชวยเหลืออื่นใดทางการศึกษาตามหลักการ
การออกแบบการเรียนรูเพื่อคนทั้งมวล (Universal Design : UD)
(๓.๖) การสงเสริมปฏิสัมพันธทางสังคม การจัดการพฤติกรรม และการเสริมแรง
(๓.๗) การจัดสิ่งแวดลอมในการเรียนรูใหเหมาะสม การจัดการชั้นเรียน และการปรับตัว
(๓.๘) เจตคติ บุคลิกภาพและทักษะทางสังคมของครู
(๓.๙) การเตรียมพรอมในวิกฤตการณฉุกเฉิน
๔) การสื่อสาร
(๔.๑) การสื่อสารที่มผี ลตอการจัดการเรียนการสอนและพัฒนาการ
(๔.๒) ยุทธวิธีตางๆ ในการชวยเหลือในการสื่อสาร
๕) ความรวมมือ ประกอบดวย รูปแบบและยุทธศาสตรในการใหคําปรึกษาและสรางความรวมมือ
ระหวางโรงเรียน ครอบครัว ชุมชน และนักสหวิชาชีพ เพื่ อการจัดการศึกษา และการพื้ น ฟู
สมรรถภาพคนพิการโดยชุมชน (Community-based Rehabilitation: CBR)
๖) ความรับผิดชอบในวิชาชีพครูการศึกษาพิเศษ
(๖.๑) ทฤษฎีเกี่ยวกับการพัฒนาบุคคลและสังคมเชิงจริยธรรม
(๖.๒) วัฒนธรรมสวนบุคคล ความลําเอียง และความแตกตางทางแนวคิดที่มีผลตอการทํางาน
(๖.๓) ตนแบบครูที่ดี และแนวทางในการพัฒนาจริยธรรมและความเชื่อของครูการศึกษาพิเศษ
๑๓. ผลลัพธการเรียนรูและตัวอยางสาขาวิชา/ขอเสนอสาระความรูกลุมสาขาวิชาการศึกษาตลอดชีวิต
และการศึกษาเพื่อชุมชน
ผลลัพธการเรียนรู
ผูเรียนมี ความรอบรูในหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เนื้อหาสาระเกี่ ยวกั บการศึกษาในระบบ การศึกษา
นอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัยและการศึกษาเพื่อชุมชน การพัฒนาทรัพยากรมนุษย การจัดการความรูทองถิ่น
แบบมีสวนรวม การจัดการเรียนรูสําหรับคนทุกชวงวัย จริยธรรมและคานิยมของคนในชุมชน สามารถบูรณาการ
ขอบขายสาระความรู การรูเทาทันและใชสื่อเทคโนโลยีสื่อสารสังคม สามารถออกแบบการจัดการเรียนรูและ
การบูรณาการการเรียนรูกับการทํางานของเด็ก เยาวชน ผูใหญ วัยทํางานและผูสู งอายุ สามารถจัดกิจกรรม
เพื่อเสริมสรางศักยภาพตนเองของคนทุกชวงวัยเพื่อใหเปนพลเมืองที่เขมแข็งในสังคม การจัดสภาพแวดลอม
เพื่อพัฒนาการเรียนรู การผลิตและใชสื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย การประเมินผลการเรียนรู สามารถทําวิจัยและ
พัฒนานวัตกรรมเพื่อพัฒนาชุมชนและผูเรียนทุกชวงวัย และพัฒนาผูเรียนใหสามารถเรียนรูและเปนผูรวมสราง
นวัตกรรม
ตัวอยางสาขาวิชา
 สาขาวิชาการศึกษาตลอดชีวิต
ตัวอยาง/ขอเสนอสาระความรู
๑) การศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัยและการศึกษาตลอดชีวิต
๒) หน ว ยงานและองค ก รการศึ ก ษา และการบริ ห าร การบริ ก ารการศึ ก ษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยและการศึกษาตลอดชีวิตของรัฐ เอกชน
๓) การศึกษาและจิตวิทยาการเรียนรูผูใหญ
๓๕
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๔)
๕)
๖)
๗)
๘)
๙)
๑๐)
๑๑)
๑๒)
๑๓)

การศึกษาและการเรียนรูสําหรับผูสูงอายุ
การวิจัยการศึกษาผูใหญ การศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย
สื่อและเทคโนโลยีการเรียนรูสําหรับผูสูงอายุ
การวัดและการประเมินการเรียนรู
ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาตลอดชีวิต
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย การฝกอบรม นันทนาการในการฝกอบรม
การศึกษานอกระบบสําหรับกลุมเปาหมายพิเศษ
การจัดการความรูทองถิ่นอยางมีสวนรวม
การพัฒนาแหลงเรียนรูจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมแบบอยางยั่งยืน
การจัดกิจกรรมการเรียนรูเพื่อการศึกษาตลอดชีวิต

 สาขาวิชาการศึกษาเพื่อชุมชน
ตัวอยาง/ขอเสนอสาระความรู
๑) การจัดการศึกษา เพื่อพัฒนาชุมชน
๒) จริยธรรมและคานิยมของคนในชุมชน
๓) การจัดการศึกษาระหวางวัฒนธรรม สังคม เศรษฐกิจ และวัฒนธรรมอาเซียน
๔) แหลงเรียนรู ภูมิปญญาในชุมชน
๕) การจัดการทรัพ ยากรการศึกษาเพื่ อพั ฒ นาชุ มชน การพั ฒ นาแหล งเรี ย นรู จัดกิ จกรรมและ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเพื่อการจัดการเรียนรูและการพัฒนาอยางยั่งยืน
๖) การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกสเพื่อการเรียนรู
๗) เกษตรทฤษฎีใหม การจัดการพื้นที่เพื่อการเกษตร
๘) ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและปรัชญารวมสมัย
๙) สื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาชุมชน
๑๐) การวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชน
๑๑) การถอดบทเรียนชุมชน
๑๒) ชุมชนแหงการเรียนรู การจัดการความรูทองถิ่นอยางมีสวนรวม
๑๔. ผลลัพธการเรียนรูและตัวอยางสาขาวิชา/ขอเสนอสาระความรูกลุมสาขาวิชาบรรณารักษศาสตรและ
สารสนเทศศึกษา
ผลลัพธการเรียนรู
ผูเรียนมีความรอบรูในหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เนื้อหา แนวโนมของวิชาชีพครูบรรณารักษศาสตรและ
สารสนเทศศาสตร แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวขอ งกับ หอ งสมุดและศูนยสารสนเทศ นโยบายสารสนเทศแหงชาติ
ระบบสารสนเทศ บทบาทของสารสนเทศที่มีตอ สังคม องคกรที่เกี่ ยวขอ งกั บ ห องสมุ ดและศูน ยสารสนเทศ
มีความรูความเขาใจเนื้อหาวิชาสาขาวิชาบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร มี ความรูความสามารถ
ในการบริหารและการบริการหองสมุดโรงเรียนในสภาพแวดลอมการเรียนรูสมัยใหม สามารถออกแบบและ
จัดการเรียนรู การผลิตและใชสื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย การจัดสภาพแวดลอมเพื่อพัฒนาการเรียนรู การประเมินผล
การเรียนรู สามารถทําวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่อชวยเหลือ แกปญหาและพัฒนาผูเรียน และพัฒนาผูเรียน
ใหสามารถเปนผูรวมสรางนวัตกรรม
๓๖

เอกสารแนบทาย มคอ.๑
ตัวอยางสาขาวิชา
 สาขาวิชาบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศึกษา
ตัวอยาง/ขอเสนอสาระความรู
๑) การบริห ารห อ งสมุ ด โรงเรีย นสมั ย ใหม การกํ าหนดกลยุ ท ธก ารบริห ารห อ งสมุ ด โรงเรี ย น
ใหสอดคลองกับแผนและนโยบายการพัฒนาการศึกษาของชาติและของโรงเรียน รวมทั้งแนวโนม
และทิศทางการพัฒนาสมรรถนะของนักเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๒) การกําหนดผลลัพธการเรียนรู และการออกแบบการจัดการเรียนการสอนรายวิชาที่เชื่อมโยง
กับบทบาทของหองสมุดในการสงเสริมและพัฒนาการเรียนรูของนักเรียน
๓) การวิเคราะหความตองการของนักเรียนและครู ในการใชหองสมุดเพื่อการศึกษาคนควา และ
การพัฒนาการเรียนรูของนักเรียน รวมถึงการวิจัยเพื่อพัฒ นาการดําเนินงานและการบริการ
ของหองสมุด
๔) การรวบรวม จั ดหา จัดระบบ และจัดบริการทรัพยากรสารสนเทศทั้ งภายในและภายนอก
ห อ งสมุ ด ที่ ต รงกั บ ความต อ งการของครู แ ละนั ก เรี ย น และสร า งกลไกการเข า ถึ ง และ
ใชประโยชนจากระบบไดอยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ โดยใชเทคโนโลยี สารสนเทศและ
เทคโนโลยีดิจิทัล
๕) การจัดสภาพแวดลอมภายในหองสมุด ใหเปนแหลงสงเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรูรวมกัน
ของนักเรียน ทั้งที่เปนสวนหนึ่งของการจัดการเรียนการสอนรายวิชาตามหลักสูตร และการสงเสริม
การเรียนรูดวยตนเองของนักเรียน
๖) การสอนและการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะการรูสารสนเทศและทักษะการเรียนรู รวมทั้ง
การรวมมือกับครูผูสอนในการบูรณาการการพัฒนาทักษะการรูสารสนเทศในการจัดการเรียน
การสอนรายวิชาตางๆ
๗) ความรวมมือและการสรางเครือขายภายในและชุมชน การจัดกิจกรรมสงเสริมการอานและ
ถายทอดองคความรู สงเสริมการใชหองสมุดแกผูเรียน ครู อาจารย ในโรงเรียนและชุมชน
๘) วิจัย ออกแบบการวิจัยทางบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร การวิจัยพัฒนานวัตกรรม
สื่อการเรียนรูและบทเรียนออนไลน การทบทวนวรรณกรรม การวิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติ
พรรณนา สถิติ การเขียนอางอิง และเขียนรายงานการวิจัย
๑๕. ผลลัพธการเรียนรูและตัวอยางสาขาวิชา/ขอเสนอสาระความรูกลุมสาขาวิชาวิทยาการอาชีพ
ตัวอยางสาขาวิชา
 สาขาวิชาเกษตรกรรมศึกษา
ผลลัพธการเรียนรู
ผูเรียนมีความรอบรูในหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เนื้อหาเกษตรกรรมศึกษา ครอบคลุมทั้งทฤษฎีและ
ปฏิบัติ ทั้งดานพืช สัตว อุตสาหกรรมเกษตร การเพาะเลี้ยง และการแปรรูป การบริหารจัดการและการบริการ
ทางการเกษตร การใช เครื่องมื อที่ เกี่ย วขอ งกับ งานเกษตรกรรม การออกแบบ การพั ฒ นาผลิ ตภั ณ ฑ ห รือ
นวัตกรรมตางๆ การใชเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อใหทันกับเหตุการณและเทคโนโลยี ที่เปลี่ยนแปลงจากแหลง
สารสนเทศตางๆ การพัฒนาผูเรียนใหเกิดความรักในอาชีพเกษตรกรรม มีกิจนิสัยในการทํางาน และจรรยาบรรณ
ในอาชีพ สามารถออกแบบและจัดการเรียนรูเกษตรกรรมศึกษา การผลิตและใชสื่อเทคโนโลยี เกษตรกรรม
ศึกษา ที่ทัน สมัย การจัดสภาพแวดลอมเพื่อพัฒนาการเรียนรูเกษตรกรรมศึกษา การประเมินผลการเรียนรู
สามารถทํา วิจัย และพัฒ นานวัต กรรมดานเกษตรกรรมศึกษา และพั ฒ นาผูเรีย นใหสามารถเปน ผูรวมสรา ง
นวัตกรรมเกษตรกรรมศึกษา
๓๗

เอกสารแนบทาย มคอ.๑
ตัวอยาง/ขอเสนอสาระความรู อาทิ
๑) แนวคิด ทฤษฎีและทักษะการปฏิบัติงานที่เกี่ยวของเกษตรกรรม ทั้งดานพืช สัตว
๒) อุตสาหกรรมเกษตร การเพาะเลี้ยง และการแปรรูป
๓) การบริหารจัดการและการบริการทางการเกษตร
๔) การใชเครื่องมือที่เกี่ยวของกับงานเกษตรกรรม การออกแบบ
๕) การพัฒนาผลิตภัณฑหรือนวัตกรรมทางการเกษตร
 สาขาวิชาคหกรรมศาสตรศึกษา
ผลลัพธการเรียนรู
ผูเรียนมีความรอบรูในหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เนื้อหาคหกรรมศาสตรครอบคลุมทั้งทฤษฎี และ
ปฏิบัติ ทั้งดานกับคหกรรม การใชเครื่องมือที่เกี่ยวของกับงานคหกรรม การออกแบบ การพัฒนาผลิตภัณฑหรือ
นวัตกรรมตางๆ การบริหารจั ดการและการบริการทางคหกรรม การพั ฒนาอาชี พและเสริมสร างคุ ณภาพชีวิ ต
หลักการงานอาชีพ อาชีพทางคหกรรมศาสตร การตลาด การเปนผูประกอบการ สามารถออกแบบการจัดการเรียนรู
โดยบูรณาการศาสตรการสอนในการจัดการเรียนรู มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ ความมั่นคงของสถาบันครอบครัว
และสังคม การบูรณาการการจัดการเรียนรูรวมกับวิชาชีพอื่นที่เกี่ยวของกับ คหกรรม สามารถออกแบบและ
จัด การเรียนรูคหกรรมศาสตรศึกษา การผลิตและใชสื่อเทคโนโลยีคหกรรมศาสตรศึกษาที่ ทัน สมัย การจัด
สภาพแวดล อ มเพื่ อพั ฒ นาการเรีย นรูคหกรรมศาสตรศึ กษา การประเมิน ผลการเรีย นรู และพั ฒ นาผูเรี ยน
ใหมีความรูและทักษะการปฏิบัติงานที่เกี่ยวของ ใชเทคโนโลยีที่ทันสมัยทันกับเหตุการณ มีกิจนิสัยในการทํางาน
เกิดความรักในอาชีพคหกรรม มีจรรยาบรรณในอาชีพ และรวมมือกับสถานศึกษาหรือสถานประกอบการหรือ
หนวยงาน หรือองคกรภายนอกในการพัฒนาหลักสูตรและจัดการศึกษาแบบรวมมือกัน สามารถทําวิจัยและพัฒนา
นวัตกรรมดานคหกรรมศาสตรศึกษา และพัฒนาผูเรียนใหสามารถเปนผูรวมสรางนวัตกรรมคหกรรมศาสตรศึกษา
สามารถพัฒนาตนเองใหมีคุณลักษณะของผูใฝรู สงเสริมใหผูเรียนเกิดความรักในอาชีพคหกรรมศาสตร และมีทักษะ
ที่จําเปนในการเรียนรูในศตวรรษที่ ๒๑
ตัวอยาง/ขอเสนอสาระความรู
๑) ปรัชญา แนวคิด และหลักการทางดานคหกรรมศาสตร
๒) ขอบเขตและแนวคิดสําคัญของวิชาคหกรรมศาสตร
๓) บทบาทและความสําคัญของคหกรรมศาสตรในการพัฒนาคุณภาพชีวิต
๔) หลักการงานอาชีพการวิเคราะหงานอาชีพ แนวโนมของงานอาชีพคหกรรมศาสตร
๕) การตลาด การจัดการและการเปนผูประกอบการ จรรยาบรรณวิชาชีพคหกรรมศาสตร
 สาขาวิชาพาณิชยศาสตรศึกษาและธุรกิจศึกษา
ผลลัพธการเรียนรู
ผู เรียนมีความรอบรูในหลัก การ แนวคิด ทฤษฎี เนื้อหา พาณิ ช ยศาสตรศึกษาและธุรกิจ ศึ กษา
ครอบคลุมทั้งทฤษฎีและปฏิบัติ เนื้อหาสาระครอบคลุมทั้งทฤษฎีและปฏิบัติ ดานการควบคุม การตรวจสอบ
การบริหารจัดการ การบริการ การตลาด การเปนผูประกอบการ และการบัญ ชี การใชเครื่องมือที่เกี่ยวของ
สามารถออกแบบและจัดการเรีย นรู พาณิ ชยศาสตรศึก ษาและธุรกิจศึก ษา การผลิ ตและใช สื่อ เทคโนโลยี
พาณิชยศาสตรศึกษาและธุรกิจศึกษาที่ทันสมัย การจัดสภาพแวดลอมเพื่อพัฒนาการเรียนรูพาณิชยศาสตรศึกษา
และธุรกิจศึกษา การประเมินผลการเรียนรู และพัฒนาผูเรียนใหมีความรูและทักษะการปฏิบัติงานที่เกี่ยวของ
ใชเทคโนโลยีที่ทันสมัยทันกับเหตุการณ มีกิจนิสัยในการทํางาน เกิดความรักในอาชีพพาณิชยศาสตรศึกษาและ
๓๘

เอกสารแนบทาย มคอ.๑
ธุรกิจศึกษา มีจรรยาบรรณในอาชีพ และรวมมือกับสถานศึกษาหรือสถานประกอบการหรือหนวยงาน หรือองคกร
ภายนอกในการพั ฒ นาหลั ก สูต รและจัด การศึก ษาแบบร วมมื อ กัน สามารถทํ า วิจั ย และพั ฒ นานวั ต กรรม
ด า นพาณิ ช ยศาสตรศึ ก ษาและธุ ร กิ จ ศึ ก ษา และพั ฒ นาผู เ รี ย นให ส ามารถเป น ผู ร ว มสร า งนวั ต กรรม
พาณิชยศาสตรศึกษาและธุรกิจศึกษา
ตัวอยาง/ขอเสนอสาระความรู
๑) หลักการ แนวคิด ทฤษฎี เนื้อหาวิชาทางดานพาณิชยศาสตรศึกษาและธุรกิจศึกษา
๒) ธุรกิจการเงินและการบัญชี
๓) เศรษฐศาสตร
๔) การขายและการตลาด
๕) การจัดการและการเปนผูประกอบการ
๖) การอาชีวศึกษาและการงานอาชีพ
 สาขาวิชาอาชีวศึกษาและการงานอาชีพพื้นฐานอาชีพ
ผลลัพธการเรียนรู
ผู เรียนมีความรอบรูในหลักการ แนวคิดทฤษฎีเนื้อหากับอาชีวศึกษาและการงานพื้น ฐานอาชีพ
โดยมี เนื้ อหาที่เกี่ย วกับ การดํารงชี วิต และครอบครัว ทัก ษะพื้ นฐานที่จํ าเป น ต อการดํารงชีวิต การรูเท าทั น
การเปลี่ยนแปลง การนําความรูเกี่ยวกับการดํารงชีวิต อาชีพ มาใชประโยชนในการทํางานอย างสรางสรรค
และทักษะที่จําเปนตอการประกอบอาชีพ สามารถออกแบบการเรียนรูโดยบูรณาการศาสตรการสอนในการจัด
การเรียนรู มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ ความมั่นคงของสถาบันครอบครัวและสังคม การบูรณาการการจัดการเรียนรู
รวมกับวิชาชีพอื่นที่เกี่ยวของกับอาชีวศึกษาและการงานพื้นฐานอาชีพ สามารถออกแบบและจัดการเรียนรู
อาชีวศึกษาและการงานพื้นฐานอาชีพ การผลิตและใชสื่อเทคโนโลยีเกี่ยวกับอาชีวศึกษาและการงานพื้นฐาน
อาชีพที่ทันสมัย การจัดสภาพแวดลอมเพื่อพัฒนาการเรียนรูอาชีวศึกษาและการงานพื้นฐานอาชีพ การประเมินผล
การเรี ยนรูและพั ฒ นาผูเรียนใหมีความรูและทักษะการปฏิ บัติงานที่ เกี่ย วข องใชเทคโนโลยี ที่ทั นสมัยทันกับ
เหตุการณ มีกิจนิสัยการทํางาน เกิดความรักในอาชีพทางดานอาชีวศึกษาและการงานพื้นฐานอาชีพ มีจรรยาบรรณ
ในอาชีพและรวมมือกับสถานศึกษาหรือสถานประกอบการหรือหนวยงานหรือองคกรภายนอกในการพัฒนา
หลักสูตรและจัดการศึกษาแบบรวมมือกัน สามารถทําวิจัยและพัฒนานวัตกรรมดานอาชีวศึกษาและการงาน
พื้นฐานอาชีพ และพัฒนาผูเรียนใหสามารถเปนผูรวมสรางนวัตกรรมดานอาชีวศึกษาและการงานพื้นฐานอาชีพ
สามารถพัฒนาตนเองใหมีคุณลักษณะของผูใฝรู สงเสริมใหผูเรียนเกิดความรักในอาชีพทางดานอาชีวศึกษาและ
การงานพื้นฐานอาชีพและมีทักษะที่จําเปนในการเรียนรูในศตวรรษที่ ๒๑
ตัวอยาง/ขอเสนอแนะสาระความรู
๑) หลักการอาชีวศึกษาและการงานพื้นฐานอาชีพ
๒) งานชางสําหรับ ครู อาทิ งานไม งานไฟฟา งานโลหะ งานเครื่องยนต และงานอุตสาหกรรม
ประดิษฐ เปนตน
๓) บทบาทและความสําคัญของอาชีวศึกษาและการงานพื้นฐานอาชีพในการพัฒนาคุณภาพชีวิต
๔) แนวโนมของงานอาชีพทางดานอาชีวศึกษาและการงานพื้นฐานอาชีพ
๕) จรรยาบรรณวิชาชีพทางดานอาชีวศึกษาและการงานพื้นฐานอาชีพ
๑๖. กลุมสาขาวิชาอื่นๆ ที่อาจเกิดขึ้นภายหลัง
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๓๙

