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
สาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ (หลักสูตรสี่ปี)
พ.ศ. ๒๕๖๒

เอกสารแนบท้าย
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์
(หลักสูตรสี่ปี) พ.ศ. ๒๕๖๒

มคอ.๑
มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ (หลักสูตรสี่ปี)
๑. ชื่อสาขา สาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์
สาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ มี หลายกลุ่มสาขาวิชา ซึ่งแต่ละกลุ่มสาขาวิชายังมีสาขาวิชา
(วิชาเอก วิชาโท) อีกหลายสาขาวิชามากน้อยเป็นไปตามขอบข่ายของศาสตร์แต่ละกลุ่มสาขาวิชาและหลักสูตร
การศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับการศึกษาอาชีวศึกษารวมถึงการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัย ซึ่งสถาบันการศึกษาสามารถจัดทารายละเอียดหลักสูตรและมาตรฐานผลการเรียนรู้ ตลอดจน
จัดการศึกษาเป็นสาขาวิชา (วิชาเอก วิชาโท) ได้อย่างอิสระ สอดคล้องกับมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่กาหนดไว้
ใน มคอ.๑ ตามบริบทและศักยภาพของสถาบัน กลุ่มสาขาวิชาต่างๆ มีดังต่อไปนี้
๑.๑ กลุ่มสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
๑.๒ กลุ่มสาขาวิชาการประถมศึกษา
๑.๓ กลุ่มสาขาวิชาภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ
๑.๔ กลุ่มสาขาวิชาคณิตศาสตร์
๑.๕ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
๑.๖ กลุ่มสาขาวิชาสังคมศึกษา
๑.๗ กลุ่มสาขาวิชาสุขศึกษา พลศึกษา และนันทนาการ
๑.๘ กลุ่มสาขาวิชาศิลปศึกษา ดนตรีศึกษาและนาฏศิลป์ศึกษา
๑.๙ กลุ่มสาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว
๑.๑๐ กลุ่มสาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
๑.๑๑ กลุ่มสาขาวิชาการวัดและประเมินทางการศึกษา
๑.๑๒ กลุ่มสาขาวิชาการศึกษาพิเศษ
๑.๑๓ กลุ่มสาขาวิชาการศึกษาตลอดชีวิตและการศึกษาเพื่อชุมชน
๑.๑๔ กลุ่มสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศึกษา
๑.๑๕ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาการอาชีพ
๑.๑๖ กลุ่มสาขาวิชาทางการศึกษาอื่นๆ ที่อาจมีการจัดทามาตรฐานคุณวุฒิวิชาเอกอื่นๆ
เพิ่มเติมในอนาคต
รายละเอียด กลุ่มสาขาวิชา ตัวอย่างสาขาวิชาและตัวอย่าง/ข้อเสนอสาระความรู้สาขาวิชา
ดูที่เอกสารแนบท้าย มคอ.๑ สาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์
๒. ชื่อปริญญาและวิชาเอก
การระบุชื่อปริญญาให้เป็นไปตาม "ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง หลักเกณฑ์การกาหนดชื่อปริญญา
พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๓ สถาบันอุดมศึกษาที่มีการตราพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชาและอักษรย่อ
สาหรับสาขาวิชาไว้แล้ว ให้ใช้ชื่อปริญญาตามที่กาหนดในพระราชกฤษฎีกานั้น ในกรณีที่ปริญญาใดยังมิได้
กาหนดชื่อไว้ในพระราชกฤษฎี กาหรือสถาบั นอุด มศึกษาใดไม่มีการตราพระราชกฤษฎี กาว่าด้ว ยปริญ ญา
ในสาขาวิชาและอักษรย่อสาหรับสาขาวิชาให้ใช้ชื่อปริญญาตามหลักเกณฑ์การกาหนดชื่อปริญญา พ.ศ. ๒๕๕๙

๑

มคอ.๑
๓. ลักษณะของสาขา
สาขาครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์เป็นศาสตร์ที่ว่าด้วยการเตรียมความพร้อมและพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษาก่อนประจาการและส่งเสริมการพัฒ นาครูประจาการและนอกประจาการให้ มีความรู้และมี
สมรรถนะทางวิชาชีพ เป็นผู้ยึดมั่นในค่านิยม อุดมการณ์ มีจิตวิญญาณความเป็นครู และสมรรถนะทางวิชาชีพครู
ประกอบกับรัฐได้กาหนดยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี โดยเน้นเป้าหมายการสร้างกาลังคนที่มีคุณภาพ เป็นคนเก่ง
และคนดี มี ขีดความสามารถในการแข่งขันและความสามารถในการสร้างนวัตกรรม การปรับ ปรุงพัฒ นา
หลักสูตรสาขาครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ ในเอกสารฉบับนี้ จึงมุ่งเน้นการยกระดับคุณภาพการผลิ ตบัณฑิตครู
ให้เป็นวิชาชีพชั้นสูงมีบทบาทในการสร้างครูที่มีคุณภาพที่นาไปสู่การสร้างกาลังคนที่มีคุณภาพและตอบสนอง
ยุทธศาสตร์ชาติ
ด้ ว ยการเปลี่ ย นแปลงของโลกที่ เป็ น พลวั ต และความก้ า วหน้ า ของเทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล ซึ่ ง กระทบ
ต่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ ของมนุษย์ ตลอดจนพัฒนาการของวิทยาการใหม่ที่เป็นศาสตร์บูรณาการ และ
ข้ามวัฒนธรรม เป้าหมายของการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ครั้งนี้จึงมุ่งเน้นที่การสร้าง
หลักสูตรให้มีความทันสมัย ตอบสนองยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ และการเรียนรู้ในโลกดิจิทัล ลักษณะของ
หลักสูตรครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ (มคอ. ๑) ฉบับนี้ จึงจัดทาขึ้นโดยอิงงานวิจัยในอดีตที่พบว่ามีความซ้าซ้อน
ของโครงสร้างรายวิชา รวมทั้งอิงงานวิจัยจากบทเรียนการผลิตครูของประเทศต่างๆ ในสากลที่มีความก้าวหน้า
ในการผลิ ตบั ณ ฑิตวิช าชี พ ครู ตลอดจนการระดมความคิ ดและประสบการณ์ ของผู้ เกี่ยวข้องในการพั ฒ นา
คุณภาพการศึกษาของประเทศ การจัดทาหลักสูตรวิชาชีพครู (มคอ. ๑) นี้อยู่ภายใต้หลักการสาคัญหลายประการ
ได้แก่ ๑) แนวคิดของการจัดทาหลักสูตรวิชาชีพครูเป็นหลักสูตรบูรณาการ และเป็นหลักสูตรอิงสมรรถนะ
มากกว่าหลักสูตรอิงเนื้อหา เน้นสมรรถนะการเรียนรู้ด้วยตนเอง และการวิจัยเพื่อพัฒนานวัตกรรมการพัฒนา
ผู้เรียน ๒) การกาหนดโครงสร้างหลักสูตรมีความยืดหยุ่น และตอบสนองความต้องการของการใช้ครูในโลก
ปัจจุบันและอนาคต รวมทั้งความต้องการของผู้เรียน ๓) การกาหนดโครงสร้างหลักสูตร ได้ให้สถาบันผลิตครู
มี อิ ส ระในการสร้ างหลั ก สู ต รผลิ ต ครู ที่ เหมาะสมกั บ อั ต ลั ก ษณ์ แ ละสภาพบริบ ทเชิ งพื้ น ที่ ข องสถานศึ ก ษา
โดยยึดผลลัพธ์การเรียนรู้ซึ่งกาหนดขึ้นสาหรับแต่ละกลุ่มสาขาเป็นเป้าหมายร่วม ตลอดจนกาหนดโครงสร้าง
หลั กสู ต รให้ มีค วามยื ดหยุ่ น และสะท้ อนอัตลั กษณ์ ของผู้ เรียน ๔) การส่ งเสริม การจัด ท าหลั ก สู ตรรายวิช า
ที่ทัน สมัย ตามสากล มีก ารจัดการเรียนการสอนที่ใช้สื่ อ เทคโนโลยีซึ่งสอดคล้ องกับการเรียนรู้ในโลกดิจิทัล
๕) การส่งเสริมการบริหารจัดการหลักสูตร การเรียนการสอน การปฏิบัติการสอนที่ทาให้ผู้เรียนมีสมรรถนะ
ทางวิชาชีพครู มีจิตวิญญาณและอุดมการณ์ความเป็นครู และคุณสมบัติที่สอดคล้องกับมาตรฐานวิชาชีพครู และ
๖) การส่งเสริมการวางระบบการประกันคุณภาพหลักสูตรที่เข้มข้นเพื่อให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะตามเป้าหมาย
ของหลักสูตร
๔. คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
๔.๑ มีค่านิยมร่วม ตระหนักและยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลางของการทางานของครู การพัฒนาความรู้สึก
ถึงตัวตนความเป็นครูและมีเจตคติต่อวิชาชีพครูที่เข้มแข็ง มีจิตบริการต่อวิชาชีพครูและชุมชน
๔.๒ เป็ 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
จรรยาบรรณของวิชาชี พครู ปฏิ บั ติ ห น้ าที่ ตามอุ ดมการณ์ ความเป็ นครูด้ วยความรัก ศรัทธา ซื่ อสั ตย์ สุ จริ ต
รับผิดชอบต่อวิชาชีพ อุทิศตนและทุ่มเทในการเอาใจใส่ สร้างแรงบันดาลใจ พัฒนาการเรียนรู้และผลประโยชน์
สูงสุดแก่ผู้เรียน มีความพอเพียงและประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีทั้งทางด้านวิชาการและวิชาชีพ
๒
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๔.๓ เป็นผู้เรียนรู้และฉลาดรู้ และมีปัญญา เป็นผู้มีความรู้ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การคิดขั้นสูง
มีความรอบรู้ด้านการเงิน สุขภาพ สุนทรียภาพ วัฒนธรรม รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมและของโลก
การสร้างสัมมาชีพและความมั่นคงในคุณภาพชีวิตของตนเอง ครอบครัว ชุมชน และสังคม มีความเพียร มุ่งมั่น
มานะ บากบั่น ใฝ่เรียนรู้ มีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต และพัฒนาตนเองให้เป็นบุคคลที่เรียนรู้และรอบรู้ ทันสมัย
ทันต่อการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
๔.๔ เป็น ผู้ร่วมสร้างสรรค์น วัตกรรม เป็นผู้มีทักษะศตวรรษที่ ๒๑ มีความสามารถคิดวิเคราะห์
การคิดขั้นสู ง มีความฉลาดดิจิทัล ทักษะการทางานเป็นทีม มีทักษะข้ามวัฒ นธรรม รู้เท่าทันสื่อ เทคโนโลยี
สารสนเทศสมัยใหม่ การเปลี่ยนแปลงของสังคมและของโลก มีส่วนร่วมในการพัฒนาความก้าวหน้าให้กับวิชาชีพครู
สามารถแสวงหาความรู้ พัฒนาความรู้ งานวิจัย และสร้างนวัตกรรม เพื่อพัฒนา ตนเองผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพ
ตามความแตกต่างระหว่างบุคคล
๔.๕ เป็น ผู้มีค วามสามารถสูงในการจัดการเรียนรู้ เป็นผู้มีความสามารถในการจัดเนื้อหาสาระ
ออกแบบกิจ กรรม วางแผนและจั ดการเรีย นรู้ ถ่ายทอดความรู้ สร้างแรงบั นดาลใจและส่ งเสริมให้ ผู้ เรียน
เกิดการเรียนรู้และมีความสุขในการเรียน โดยใช้ศาสตร์การสอน รวมถึงวิธีการใช้เทคนิค วิธีการจัดการเรียนรู้
กิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย สื่อ แหล่งเรียนรู้ ชุมชน ภูมิปัญญาในชุมชนที่เหมาะสมกับสาระวิชาและผู้เรียน
ที่มีความแตกต่างกัน สามารถบูรณาการความรู้ข้ามศาสตร์ ข้ามวัฒนธรรม และการวิจัย สามารถนามาประยุกต์ใช้
ในการจั ดการเรียนรู้แบบบู รณาการศาสตร์การสอน ความรู้ เนื้อหาสาระ และเทคโนโลยี (TPCK) เพื่ อพั ฒนา
การเรียนรู้ของผู้เรียน ตลอดจนนาไปใช้ในการ แก้ไขปัญหา พัฒนาตนเอง ผู้เรียนและสังคม
๔.๖ เป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง และใส่ใจสังคม มีความรักชาติ รักท้องถิ่น มีจิตสานึกไทยและจิตสานึก
สากล รู้คุณค่าและมีส่วนร่วมในการพัฒนา อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยและท้องถิ่น มีจิตอาสา
และดาเนินชีวิตตามวิถีประชาธิปไตย มีความยุติธรรมและมีความกล้าหาญทางจริยธรรม ยึดมั่นในความถูกต้อง
รู้ถูก รู้ ผิ ด รู้ ช อบ ชั่ว ดี กล้ าปฏิ เสธและต่อ ต้านการกระท าที่ ไม่ ถูก ต้อง เคารพสิ ทธิ เสรีภ าพ และศัก ดิ์ศ รี
ความเป็นมนุษย์ มีจิตสานึกเป็นพลเมืองไทยและพลเมืองโลก
รวมทั้งมีคุณลักษณะเป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพครูตามที่คุรุสภากาหนด
๕. มาตรฐานผลการเรียนรู้
๕.๑ ด้านคุณธรรม จริยธรรม
๕.๑.๑ รัก ศรัทธาและภูมิใจในวิชาชีพครู มีจิตวิญญาณและอุดมการณ์ความเป็นครู และปฏิบัติ
ตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู
๕.๑.๒ มีจิ ต อาสา จิ ตสาธารณะ อดทนอดกลั้ น มี ค วามเสี ย สละ รับ ผิ ด ชอบและซื่ อ สั ต ย์
ต่อ งานที่ ได้ รั บมอบหมายทั้ งด้ านวิชาการและวิชาชี พ และสามารถพั ฒ นาตนเองอย่างต่ อเนื่ อง ประพฤติตน
เป็นแบบอย่างที่ดีแก่ศิษย์ ครอบครัว สังคมและประเทศชาติ และเสริมสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืน
๕.๑.๓ มีค่านิยมและคุณลักษณะเป็นประชาธิปไตย คือ การเคารพสิทธิ และให้เกียรติคนอื่น
มีความสามัคคีและทางานร่วมกับผู้อื่นได้ ใช้เหตุผลและปัญญาในการดาเนินชีวิตและการตัดสินใจ
๕.๑.๔ มีความกล้าหาญและแสดงออกทางคุณธรรมจริยธรรม สามารถวินิจฉัย จัดการและ
คิดแก้ ปั ญ หาทางคุณ ธรรมจริ ย ธรรมด้ วยความถูก ต้องเหมาะสมกับ สั งคม การทางานและสภาพแวดล้ อ ม
โดยอาศัยหลักการ เหตุผลและใช้ดุลยพินิจทางค่านิยม บรรทัดฐานทางสังคม ความรู้สึกของผู้อื่นและประโยชน์
ของสังคมส่วนรวม มีจิตสานึกในการธารงความโปร่งใสของสังคมและประเทศชาติ ต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น
และความไม่ถูกต้อง ไม่ใช้ข้อมูลบิดเบือน หรือการลอกเลียนผลงาน
๓
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๕.๒ ด้านความรู้
๕.๒.๑ มีความรอบรู้ในหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เนื้อหาสาระด้านวิชาชีพของครู อาทิ ค่านิยม
ของครู คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ จิตวิญญาณครู ปรัชญาความเป็นครู จิตวิทยาสาหรับครู จิตวิทยา
พั ฒ นาการ จิ ต วิท ยาการเรี ย นรู้ เพื่ อ จั ดการเรีย นรู้แ ละช่ว ยเหลื อ แก้ ไขปั ญ หา ส่ งเสริม และพั ฒ นาผู้ เรีย น
หลั กสู ตรและวิท ยาการการจั ดการเรีย นรู้ นวัตกรรมและเทคโนโลยีส ารสนเทศและการสื่ อสารการศึกษา
และการเรียนรู้ การวัดประเมินการศึกษาและการเรียนรู้ การวิจัยและการพัฒนานวัตกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียน
และภาษาเพื่อการสื่อสารสาหรับครู ทักษะการนิเทศและการสอนงาน ทักษะเทคโนโลยีและดิจิทัล ทักษะ
การทางานวิจัยและวัดประเมิน ทักษะการร่วมมือสร้างสรรค์ และทักษะศตวรรษที่ ๒๑ มีความรู้ ความเข้าใจ
ในการบู ร ณาการความรู้ กั บ การปฏิ บั ติ จ ริ งและการบู ร ณาการข้ ามศาสตร์ อาทิ การบู รณาการการสอน
(Technological Pedagogical Content Knowledge: TPCK) การสอนแบบบูรณาการความรู้ทางวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี กระบวนการทางวิศวกรรมและคณิตศาสตร์ (Science Technology Engineering and Mathematics
Education: STEM Education) ชุมชนแห่งการเรียนรู้ (Professional Learning Community: PLC) และมี
ความรู้ในการประยุกต์ใช้
๕.๒.๒ มีความรอบรู้ในหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เนื้อหาวิชาที่สอน สามารถวิเคราะห์ความรู้
และเนื้อหาวิชาที่สอนอย่างลึกซึ้ง สามารถติดตามความก้าวหน้าด้านวิทยาการและนาไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนา
ผู้เรียน โดยมีผลลัพธ์การเรียนรู้และเนื้อหาสาระด้านมาตรฐานผลการเรียนรู้ด้านความรู้ของแต่ละสาขาวิชา
ตามเอกสารแนบท้าย
๕.๒.๓ มีความรู้ เข้าใจชีวิต เข้าใจชุมชน เข้าใจโลกและการอยู่ร่วมกันบนพื้นฐานความแตกต่าง
ทางวัฒ นธรรม สามารถเผชิญ และเท่ าทั น กั บการเปลี่ ยนแปลงของสั งคม และสามารถน าแนวคิดปรัช ญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการดาเนินชีวิตและพัฒนาตน พัฒนางานและพัฒนาผู้เรียน
๕.๒.๔ มี ค วามรู้ แ ละความสามารถในการใช้ ภ าษาไทยและภาษาอั งกฤษเพื่ อ การสื่ อ สาร
ตามมาตรฐาน
๕.๒.๕ ตระหนักรู้ เห็นคุณค่าและความสาคัญของศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนและ
นามาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตน พัฒนาผู้เรียน พัฒนางานและพัฒนาชุมชน
๕.๓ ด้านทักษะทางปัญญา
๕.๓.๑ คิด ค้นหา วิเคราะห์ข้อเท็จจริง และประเมินข้อมูล สื่อ สารสนเทศจากแหล่งข้อมูล
ที่หลากหลายอย่างรู้เท่าทัน เป็นพลเมืองตื่นรู้ มีสานึกสากล สามารถเผชิญและก้าวทันกับการเปลี่ยนแปลง
ในโลกยุคดิจิทัล เทคโนโลยีข้ามแพลทฟอร์ม (Platform) และโลกอนาคต นาไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน
และวินิจฉัยแก้ปัญหาและพัฒนางานได้อย่างสร้างสรรค์ โดยคานึงถึงความรู้ หลักการทางทฤษฎี ประสบการณ์
ภาคปฏิบัติ ค่านิยม แนวคิด นโยบายและยุทธศาสตร์ชาติ บรรทัดฐานทางสังคมและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น
๕.๓.๒ สามารถคิดริเริ่มและพัฒนางานอย่างสร้างสรรค์
๕.๓.๓ สร้างและประยุกต์ใช้ความรู้จากการทาวิจัยและสร้างหรือร่วมสร้างนวัตกรรมเพื่อพัฒนา
การเรีย นรู้ของผู้ เรีย นและพัฒ นาผู้เรียนให้ เป็นผู้ส ร้างหรือร่วมสร้างนวัตกรรม รวมทั้งการถ่ายทอดความรู้
แก่ชุมชนและสังคม

๔
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๕.๔ ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
๕.๔.๑ เข้าใจและใส่ใจอารมณ์ความรู้สึกของผู้อื่น มีความคิดเชิงบวก มีวุฒิภาวะทางอารมณ์
และทางสังคม
๕.๔.๒ ทางานร่วมกับผู้อื่น ทางานเป็นทีม เป็นผู้นาและผู้ตามที่ดี มีสัมพันธภาพที่ดีกับผู้เรียน
ผู้ร่วมงาน ผู้ปกครองและคนในชุมชน มีความรับผิดชอบต่อส่วนรวมทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม
๕.๔.๓ มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบต่ อ หน้ า ที่ ต่ อ ตนเอง ต่ อ ผู้ เรีย น ต่ อ ผู้ ร่ว มงาน และต่ อ ส่ ว นรวม
สามารถช่วยเหลือและแก้ปัญหาตนเอง กลุ่มและระหว่างกลุ่มได้อย่างสร้างสรรค์
๕.๔.๔ มี ภ าวะผู้ น าทางวิ ช าการและวิ ช าชี พ มี ค วามเข้ ม แข็ งและกล้ าหาญทางจริย ธรรม
สามารถชี้นาและถ่ายทอดความรู้แก่ผู้เรียน สถานศึกษา ชุมชนและสังคมอย่างสร้างสรรค์
๕.๕ ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี
๕.๕.๑ มีทักษะการวิเคราะห์ ข้อมูล สถิติ การสั งเคราะห์ ข้อมูล เชิงปริมาณและเชิงคุณ ภาพ
เพื่อเข้าใจองค์ความรู้ หรือประเด็นปัญหาทางการศึกษาได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง
๕.๕.๒ สื่อสารกับผู้เรียน พ่อแม่ผู้ปกครอง บุคคลในชุมชนและสังคม และผู้เกี่ยวข้องกลุ่มต่างๆ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยสามารถเลือกใช้การสื่อสารทางวาจา การเขียน หรือการนาเสนอด้วยรูปแบบต่างๆ
โดยใช้เทคโนโลยีการสื่อสารหรือนวัตกรรมต่างๆ ที่เหมาะสม
๕.๕.๓ ใช้ เทคโนโลยีส ารสนเทศในการสื บค้นข้อมูล หรื อความรู้จากแหล่ งการเรียนรู้ต่างๆ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถใช้โปรแกรมสาเร็จรูปที่จาเป็นสาหรับการเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้ การทางาน
การประชุม การจัดการและสืบค้นข้อมูลและสารสนเทศ รับและส่งข้อมูลและสารสนเทศโดยใช้ดุลยพิ นิจที่ดี
ในการตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูลและสารสนเทศ อีกทั้งตระหนักถึงการละเมิดลิขสิทธิ์และการลอกเลียนผลงาน
๕.๖ ด้านวิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้
๕.๖.๑ สามารถเลื อกใช้ป รัช ญาตามความเชื่อในการสร้างหลั กสู ตรรายวิช า การออกแบบ
เนื้อหาสาระ กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อและเทคโนโลยีการสื่อสาร การวัดและประเมินผู้เรียน การบริหาร
จัดการชั้นเรียน การจัดการเรียนโดยใช้แหล่งการเรียนรู้ในโรงเรียนและนอกโรงเรียน แหล่งการเรียนรู้แบบเปิด
ได้อย่างเหมาะสมกับสภาพบริบทที่ต่างกันของผู้เรียนและพื้นที่
๕.๖.๒ สามารถในการน าความรู้ท างจิต วิท ยาไปใช้ ในการวิเคราะห์ ผู้ เรียนเป็ น รายบุ ค คล
ออกแบบกิจกรรม การจัดเนื้อหาสาระ การบริหารจัดการ และกลไกการช่วยเหลือ แก้ไขและส่งเสริมพัฒนา
ผู้เรียนที่ตอบสนองความต้องการ ความสนใจ ความถนัด และศักยภาพของผู้เรียนที่มีความแตกต่างระหว่าง
บุคคล ทั้งผู้เรียนปกติและผู้เรียนที่มีความต้องการจาเป็นพิเศษ หรือผู้เรียนที่มีข้อจากัดทางกาย
๕.๖.๓ จัดกิจกรรมและออกแบบการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์ เรียนรู้
ผ่านการลงมือปฏิบัติและการทางานในสถานการณ์ จริง ส่งเสริมการพัฒ นาการคิด การทางาน การจัดการ
การเผชิญ สถานการณ์ ฝึกการปฏิบั ติให้ ทาได้ คิดเป็น ทาเป็น โดยบูรณาการการทางานกับการเรียนรู้และ
คุณธรรมจริยธรรม สามารถประยุกต์ความรู้มาใช้เพื่อป้องกัน แก้ไขปัญหา และพัฒนา ด้วยความความซี่อสัตย์
สุจริต มีวินัยและรับผิดชอบต่อผู้เรียนโดยยึดผู้เรียนสาคัญที่สุด
๕.๖.๔ สร้ างบรรยากาศ และจัดสภาพแวดล้ อม สื่ อการเรียน แหล่ งวิทยาการ เทคโนโลยี
วัฒนธรรมและภูมิปัญญาทั้งในและนอกสถานศึกษาเพื่อการเรียนรู้ มีความสามารถในการประสานงานและ
๕
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สร้างความร่วมมือกับบิดามารดา ผู้ปกครอง และบุคคลในชุมชนทุกฝ่าย เพื่ออานวยความสะดวกและร่วมมือ
กันพัฒนาผู้เรียนให้มีความรอบรู้ มีปัญญารู้คิดและเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่องให้เต็มตามศักยภาพ
๕.๖.๕ สามารถจัดการเรียนการสอนให้นักเรียนมีทักษะศตวรรษที่ ๒๑ เช่น ทักษะการเรียนรู้
ทักษะการรู้เรื่อง ทักษะการคิด ทักษะชีวิต ทักษะการทางานแบบร่วมมือ ทักษะการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร
ทักษะเทคโนโลยี และการดาเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และสามารถนาทักษะเหล่านี้
มาใช้ในการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียน และการพัฒนาตนเอง
๖. องค์กรวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง
คุรุสภา
๗. โครงสร้างหลักสูตร
โครงสร้างของหลักสูตร ประกอบด้วยหมวดวิชาศึกษาทั่วไป หมวดวิชาเฉพาะด้าน (วิ ชาชีพครูและ
วิชาเอก) และหมวดวิชาเลือกเสรี มีจานวนหน่วยกิตแต่ละหมวดและหน่วยกิตรวมทั้งหลักสูตร ดังนี้
๑. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ให้เรียนไม่น้อยกว่า ๓๐ หน่วยกิต
๒. หมวดวิชาเฉพาะด้าน ประกอบด้วย ๒ ส่วนคือ
๒.๑ วิชาชีพครู ไม่น้อยกว่า ๓๔ หน่วยกิต
๒.๑.๑ เรียนทั้งภาค ทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ไม่น้อยกว่า ๒๒ หน่วยกิต
๒.๑.๒ การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา เป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี โดยมีจานวนหน่วยกิต
ไม่น้อยกว่า ๑๒ หน่วยกิต
๒.๒ วิชาเอก และวิชาเอก – โท มีดังนี้
๒.๒.๑ วิชาเอก แบ่งเป็น ๒ แบบ ดังนี้
๑) วิช าเอกเดี่ยว ให้ เรียนไม่น้อยกว่า ๔๐ หน่วยกิต และให้ ผู้ เรียนเลื อกเรียน
ในรายวิ ช าที่ เสริ ม สร้ างสมรรถนะและศั กยภาพความลุ่ ม ลึ ก ในวิ ช าเอกอี ก
ไม่น้อยกว่า ๒๐ หน่วยกิต รวมกันไม่น้อยกว่า ๖๐ หน่วยกิต
๒) วิชาเอกคู่ ให้เรียนไม่น้ อยกว่าวิชาเอกละ ๔๐ หน่วยกิต (รวมแล้วไม่น้อยกว่า
๘๐ หน่วยกิต)
๒.๒.๒ วิชาเอก-โท กาหนดจานวนหน่วยกิตให้เรียน ดังนี้
๑) วิชาเอก ให้เรียนไม่น้อยกว่า ๔๐ หน่วยกิต
๒) วิชาโท ให้เรียนไม่น้อยกว่า ๓๐ หน่วยกิต
๓. หมวดวิชาเลือกเสรี ให้เลือกเรียนไม่น้อยกว่า ๖ หน่วยกิต
หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรโปรแกรมวิชาเอกเดี่ยว วิชาเอกคู่และวิชาเอก-โท มีดังนี้
๑. โปรแกรมวิชาเอกเดี่ยว หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า ๑๓๐ หน่วยกิต
๒. โปรแกรมวิชาเอกคู่
หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า ๑๕๐ หน่วยกิต
๓. โปรแกรมวิชาเอก-โท หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า ๑๔๐ หน่วยกิต
หมายเหตุ : การจัดการเรียนการสอนวิชาเอกเดี่ยวที่เตรียมผู้จะไปเป็นครูระดับมัธยมศึกษาต้องเรียนวิชาเอก
จากคณะที่เปิดสอนสาขาวิชานั้น หรือสอนโดยคณาจารย์ในคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
หรืออย่ างน้ อยดารงตาแหน่ ง รองศาสตราจารย์ และมีผ ลงานทางวิช าการในสาขาวิช านั้ น เพื่ อสร้างความ
เข้มแข็งเชิงเนื้อหาสาระวิชาแก่นิสิต/นักศึกษา และสามารถศึกษาต่อในสาขาวิชาเอกเพื่อเพิ่มพูนคุณวุฒิต่อไป
๖
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๘. เนื้อหาสาระสาคัญของสาขาวิชา
การกาหนดเนื้ อหาสาระส าคัญ ของสาขาวิช าครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ ต้องให้ ความส าคัญ
กับการออกแบบหลักสูตรซึ่งประกอบด้วยกลุ่มวิชาครู วิชาในสาขาวิชาเอก/โท และมีการออกแบบหลั กสูตร
ที่เน้นภาคทฤษฎีและปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบในการออกแบบสาระของหลักสูตรต้องมีการศึกษาการจัดการศึกษา
เพื่อพัฒ นาครูจากบทเรี ยนที่ผ่ านมาของประเทศและบทเรียนจากประเทศที่มีความก้าวหน้าในการผลิตครู
หลักสูตรผลิตครูต้องมีจุดเน้นที่การพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ในวิชาเอก/โทที่ทันสมัย และมีทักษะการเรียนรู้
ด้วยตนเองเพื่อให้ก้าวทันวิทยาการที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว รวมทั้งมีทักษะการสะท้อนคิด (reflection skills)
ที่เป็นสมรรถนะสาคัญในการสร้างประสิทธิผลของการทางานโดยใช้ชุมชนทางวิชาชีพครูในโลกการทางานจริง
นอกจากการหล่อหลอมจิตวิญญาณความเป็นครู แนวคิดสาคัญในการออกแบบการจัดการเรียนรู้ทที่ าให้ผู้เรียน
มีความยืดหยุ่น ปรับตัว สามารถทางานได้ในทุกสภาพบริบทของผู้เรียนและพื้นที่ การบริหารจัดการเรียนการสอน
ในรายวิชาต่างๆ จึงต้องอิงการทางานแบบร่วมมือและความรับผิดชอบร่วมกันของผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ
ผู้สอนให้มีมีเอกภาพ และมีเป้าหมายร่วม
๘.๑ กลุ่มวิชาแกนหรือวิชาชีพครูบังคับ
ผลลัพธ์ของการเรียนรู้
ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจในแนวคิดปรัชญาศึกษา จิตวิทยาการศึกษา ศาสตร์การสอน ความรู้
ตามกรอบ TPCK แนวคิด STEM ความรอบรู้ด้านดิจิทัล ทักษะวิจัย สามารถบูรณาการศาสตร์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับวิชาชีพครูมาใช้ในการออกแบบหลักสู ตรรายวิชา กิจกรรมการเรียนการสอน สื่ อเทคโนโลยี การวัดและ
ประเมินการเรียนการสอนได้เหมาะสมกับลักษณะธรรมชาติและสภาพบริบทของผู้เรียนที่แตกต่างกัน
กลุ่มวิชาแกนหรือวิชาชีพครูบังคับมีสาระสาคัญดังต่อไปนี้
๑) ค่านิยม อุดมการณ์ และจิตวิญญาณความเป็นครู คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพครู
๒) ปรัชญาการศึกษา
๓) จิตวิทยาสาหรับครูเพื่อจัดการเรียนรู้และช่วยเหลือ แก้ไขปัญหา ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียน
๔) หลักสูตรและวิทยาการการจัดการเรียนรู้
๕) นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารการศึกษาและการเรียนรู้
๖) การวัดและประเมินการศึกษาและการเรียนรู้
๗) การวิจัยและการพัฒนานวัตกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียน
๘) ภาษาเพื่อการสื่อสารสาหรับครู
๘.๒ การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา
การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา เป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี
๘.๓ กิจกรรมเสริมความเป็นครู
ให้สถาบันการศึกษากาหนดกิจกรรมเสริมความเป็นครูในแต่ละปี โดยอาจจัดกิจกรรม/ โครงการ
เป็ น การเฉพาะหรืออาจบริห ารจัดการให้ บู รณาการกับ การเรียนการสอนในรายวิช าต่างๆ เพื่ อเสริมสร้าง
คุณลักษณะความเป็นครูและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง ปีละไม่น้อยกว่าสองกิจกรรม อาทิ
๑) กิจกรรมเสริมสร้างความศรัทธา ความมุ่งมั่นและรักในอาชีพครู
๒) กิจกรรมจิตอาสาและ/หรือจิตสาธารณะ/การบาเพ็ญประโยชน์แก่ชุมชนและสังคม
๗
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๓)
๔)
๕)
๖)
๗)
๘)
๙)
๑๐)
๑๑)

กิจกรรมส่งเสริมความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และความเป็นไทย
กิจกรรมตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและ/หรือศาสตร์พระราชา
กิจกรรมลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาด
กิจกรรมสร้างเสริมสุขภาวะ การป้องกันโรค และเพศศึกษา
กิจกรรมส่งเสริมวิถีชีวิตประชาธิปไตย รวมถึงการเลือกตั้ง
กิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรม ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์
กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ กีฬาและนันทนาการ
กิจกรรมทางวิชาการ
กิจกรรมอื่นๆ ที่สถานศึกษาเห็นสมควร

๘.๔ สาขาวิชาเฉพาะ
สาขาวิชาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ มี หลายกลุ่มสาขาวิชา ซึ่งแต่ละกลุ่มสาขาวิชายังมี
สาขาวิชา (วิชาเอก วิชาโท) อีกหลายสาขาวิชามากน้อยเป็นไปตามขอบข่ายของศาสตร์แต่ละกลุ่มสาขาวิชา
และหลักสูตรการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับการศึกษาอาชีวศึกษารวมถึงการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย ซึ่งสถาบันการศึกษาสามารถจัดทารายละเอียดหลักสูตรและมาตรฐานผลการเรียนรู้
ตลอดจนจัดการศึกษาเป็น สาขาวิชา (วิชาเอก วิชาโท )ได้อย่างอิสระ สอดคล้องกับมาตรฐานผลการเรียนรู้
ที่กาหนดไว้ใน มคอ.๑ ตามบริบทและศักยภาพของสถาบัน รายละเอียดสาขาวิชา ตัวอย่างสาขาวิชาและ
ตัวอย่าง/ข้อเสนอสาระความรู้สาขาวิชา ดูที่เอกสารแนบท้าย มคอ.๑ สาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์
(หลักสูตรสี่ปี)
๘.๕ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป หมายถึง หมวดวิชาที่เสริมสร้างความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ให้มีความรอบรู้
อย่ างกว้า งขวาง เข้ าใจ และเห็ น คุ ณ ค่ าของตนเอง ผู้ อื่ น สั งคม ศิ ล ปวั ฒ นธรรม และธรรมชาติ ใส่ ใจต่ อ
ความเปลี่ยนแปลงของสรรพสิ่ง พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ดาเนินชีวิตอย่างมีคุณธรรม พร้อมให้ความช่วยเหลือ
เพื่อนมนุษย์ และเป็นพลเมืองที่มีคุณค่าของสังคมไทยและสังคมโลก
ในการจัดการศึกษาหมวดวิช าศึกษาทั่ วไปให้ ดาเนิน การตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ ข้อ ๙.๑ ทั้งนี้ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหมวดวิชา
ศึกษาทั่วไป โดยให้มีจานวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า ๓๐ หน่วยกิต
๙. กลยุทธ์การสอนและการประเมินผลการเรียนรู้
๙.๑ กลยุทธ์การสอน เป็นกลยุทธ์การจัดการเรียนรู้ การถ่ายทอดความรู้ การสร้างแรงบันดาลใจ
และส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสุขในการเรียนรู้ โดยใช้ศาสตร์การสอน รวมถึงการใช้เทคนิค วิธีการจัดการเรียนรู้
และสื่ อเทคโนโลยี และรูปแบบกิจกรรมการเรียนรู้อย่างหลากหลาย เหมาะสมกับสาระวิชาและผู้เรียนที่มี
ความแตกต่างกันโดยเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ บูรณาการความรู้ข้ามศาสตร์ ข้ามวัฒนธรรม และนามาประยุกต์ใช้
ในการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการศาสตร์การสอน ความรู้ เนื้อหาสาระ และเทคโนโลยี ไปใช้ในการจัดการ
เรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เกิดผลการเรียนรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิทั้ง ๖ ด้านคือ ๑) ด้านคุณธรรม จริยธรรม
๒) ด้านความรู้ ๓) ด้านทักษะทางปั ญญา ๔) ด้านทักษะความสั มพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
๕) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี และ ๖) ด้านวิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้ อาทิ
๘

มคอ.๑
(๑)
(๒)
(๓)
(๔)
(๕)
(๖)
(๗)
(๘)
(๙)
(๑๐)
(๑๑)
(๑๒)
(๑๓)
(๑๕)
(๑๖)
(๑๗)
(๑๘)
(๑๙)
(๒๐)

การเรียนรู้จากกรณีศึกษา
การเรียนรู้จากกระบวนการกระจ่างค่านิยม
การเรียนรู้โดยบูรณาการการปฏิบัติงานจริงในสถานศึกษา
การบรรยายเชิงปฏิสัมพันธ์
การเรียนรู้แบบร่วมมือ
การเรียนรู้โดยใช้การสืบสอบ
การเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีสรรสร้างนิยม (Constructivism)
การเรียนรู้แบบผสมผสาน โดยบูรณาการเทคโนโลยีดิจิทัล
การเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้าน
การเรียนรู้โดยใช้สถานการณ์/ปรากฏการณ์/ฉากทัศน์เป็นพื้นฐาน
การเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน
การเรียนรู้โดยใช้การวิจัยเป็นฐาน
การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน
การเรียนรู้เชิงผลิตภาพ
การเรียนรู้ด้วยการนาตนเอง
การเรียนรู้โดยวิธีโสเครติส
Team-based Learning
Workplace-based Learning
MOOC (Massive Open Online Course)

๙.๒ กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้
กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ การออกแบบวิธีการวัดและประเมินโดยใช้แนวคิดการประเมิน
ตามสภาพจริง วิธีการที่ หลากหลาย สอดคล้องกับเนื้อหา กิจกรรม และบริบทรายวิชา มีเป้าหมายของการวัด
และประเมินเพื่อใช้ในการปรับปรุงพัฒนาผู้เรียน การเรียนการสอน และการตัดสินผลการเรียน ใช้การวัดและ
ประเมินเป็นกลไกหรือเครื่องมือที่ทาให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองเป็น ทาให้ผู้เรียนรู้จักตนเอง และมีข้อมูล
สารสนเทศในการปรับปรุงพัฒนาตนเองทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพ และทาให้ผู้เกี่ยวข้องในหลักสูตรมีข้อมูล
สารสนเทศในการเตรียมความพร้อมและส่งเสริมพัฒนาให้ผู้เรียนในการประกอบอาชีพเมื่อสาเร็จการศึกษา
โดยมีกลยุ ท ธ์ การประเมิน ผลการเรี ย นรู้ตามมาตรฐานคุณ วุฒิ ทั้ ง ๖ ด้านคือ ๑) ด้านคุ ณ ธรรม จริยธรรม
๒) ด้านความรู้ ๓) ด้านทักษะทางปัญญา ๔) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
๕) ด้ า นทั ก ษะการวิ เคราะห์ เชิ ง ตั ว เลข การสื่ อ สาร และการใช้ เทคโนโลยี และ ๖) ด้ า นวิ ธี วิ ท ยาการ
จัดการเรียนรู้ อาทิ
(๑) การสังเกต เช่น พฤติกรรมการเรียน การทางานตามสภาพจริง การปฏิบัติตามสภาพจริง
หรือหรือในห้องปฏิบัติการ การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา การเข้าร่วมกิจกรรมเสริม
ความเป็นครู ฯลฯ
(๒) การประเมินโดยเพื่อน พ่อแม่ผู้ปกครอง
(๓) การประเมินกรณีศึกษา
(๔) การใช้แบบวัดทางจิตวิทยา เช่น แบบวัดคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยม อุดมการณ์ จิตวิญญาณ
ความเป็นครู ทักษะการเรียนรู้ ความรอบรู้ด้านต่างๆ ทักษะดิจิทัล ฯลฯ
๙

มคอ.๑
(๕) การทดสอบความรู้ เช่น การทดสอบความรู้ในเนื้อหารายวิชาที่เน้นทฤษฎี
(๖) การวัดผลภาคปฏิบตั ิ/ทักษะการปฏิบัติ เช่น การนาเสนองาน โครงงาน รายงานการศึกษา
ค้นคว้า การวิจัยในชั้นเรียน การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ฯลฯ
(๗) การวิเคราะห์แบบวิภาษวิธี
๑๐. การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้
ให้มีการทวนสอบผลการเรียนรู้ตามที่กาหนดไว้ในหลักสูตรและรายวิชา
๑๐.๑ มีคณะกรรมการตรวจสอบรายละเอียดของรายวิชา รายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม
และกิจกรรมเสริมความเป็นครูตลอดหลักสูตร รวมทั้งการกากับให้สอดคล้องกับมาตรฐานผลการเรียนรู้ของหลักสูตร
๑๐.๒ มีการทวนสอบผลการเรียนรู้ของรายวิชา
๑๐.๓ สถานศึ ก ษาที่ รั บ นิ สิ ต /นั ก ศึ ก ษาไปปฏิ บั ติ ก ารสอนในสาขาวิ ช าเฉพาะด้ านหรือ วิช าเอก
มีการประเมินนิสิต/นักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ และสถาบันควรมีการทวนสอบการประเมินผลการปฏิบัติ
การสอนของแต่ละสถานศึกษาตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขตามที่คุรุสภากาหนด
๑๑. คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา การเทียบโอนผลการเรียนรู้ ระบบและกลไกการผลิต
๑๑.๑ ผู้เข้าศึกษาต้องสาเร็จการศึกษาไม่ต่ากว่ามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า มีค่านิยมเจตคติ
ที่ดีและคุณลักษณะที่เหมาะสมกับวิชาชีพครู สอบผ่านข้อสอบวัดคุณลักษณะความเป็นครู และผ่านเกณฑ์ของ
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและ/หรือเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับการคัดเลือกซึ่งสถาบันอุดมศึกษา
เป็นผู้กาหนด
๑๑.๒ การเทียบโอนผลการเรียนรู้
การเทียบโอนผลการเรียนรู้ในสาขาวิชาในสถาบันและระหว่างสถาบันสามารถกระทาได้ โดยให้
เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ และข้อแนะนาเกี่ยวกับ แนวปฏิบัติที่ดีในการเทียบโอนผลการเรียน
ระดับปริญญาตามประกาศ/ข้อบังคับ/ระเบียบที่เกี่ยวข้องของกระทรวงศึกษาธิการหรือตามข้อบังคับของแต่ละ
สถาบันอุดมศึกษา
๑๑.๓ มีกลไกและระบบการผลิต คัดกรองและพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครูให้ได้ผู้มีจิตวิญญาณของ
ความเป็นครู มีความรู้ความสามารถอย่างแท้จริง
๑๒. คณาจารย์และบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน
๑๒.๑ คุณวุฒิของคณาจารย์ คุณวุฒิของอาจารย์ผู้สอน อาจารย์ประจาหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร และอาจารย์พิเศษให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรีที่มีผลใช้บังคับในปัจจุบัน
นอกจากนีอ้ าจารย์ผู้สอนรายวิชาชีพครูยังจะต้องมีคุณสมบัติเพิ่มเติมดังต่อไปนี้
๑) ได้รับปริญญาหรือประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการศึกษาอย่างน้อยระดับใดระดับหนึ่ง คือ
ปริญญาตรี ประกาศนียบัตรบัณฑิต ปริญญาโท ปริญญาเอก หรือต้องผ่านการอบรมและผ่านการประเมินศาสตร์
วิชาชีพครูตามที่กาหนด ได้แก่ คุณธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพครู ความรู้และทักษะด้านหลักสูตรและการจัด
การเรียนรู้ จิตวิทยาพัฒนาการและการแนะแนว สื่อเทคโนโลยีและการวัดและประเมินเพื่อการจัดการเรียนรู้
ความรู้ตามกรอบ TPCK แนวคิด STEM กระบวนการ PLC ทักษะการนิเทศและการสอนงาน ทักษะทางเทคโนโลยี
และสื่ อ ดิ จิ ทั ล ทั ก ษะการท างานวิจั ย และวัด ประเมิ น ทั ก ษะการร่ ว มมื อ สร้ างสรรค์ รวมแล้ ว ไม่ น้ อ ยกว่ า
๖๐ ชั่วโมง และ
๑๐

มคอ.๑
๒) มีประสบการณ์การสอนระดับอุดมศึกษาไม่น้อยกว่า ๑ ปี และกรณีที่ผู้สอนมีประสบการณ์
น้อยกว่า ๑ ปี ให้มีชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ ๕๐ ของรายวิ ชาโดยมีการสอนร่วมกับผู้สอนที่มีประสบการณ์
การสอนตั้งแต่ ๓ ปีขึ้นไป และ
๓) ผู้ส อนที่รับ ผิดชอบรายวิช า จะต้องมี คุณ วุฒิ ตรงหรือสั มพันธ์กับรายวิช าที่ส อนและมี
ผลงานทางวิชาการที่เกี่ยวข้องโดยตรงหรือสัมพันธ์กับรายวิช าที่สอน เช่น ตารา หนังสือ งานวิจัย นวัตกรรม
ผลงานสร้างสรรค์ อย่างน้อย ๑ ชิ้นงาน ที่มีการเผยแพร่ลักษณะใดลักษณะหนึ่ง กรณีบทความอย่างน้อย ๓ บทความ
ภายใน ๕ ปีย้อนหลัง และ
๔) มีประสบการณ์การสอนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและ/หรืออาชีวศึกษาอย่างน้อย ๑ ปี
กรณีที่ยังไม่มีประสบการณ์การสอนในระดับการศึกษาขั้นพื้ นฐานและ/หรืออาชีวศึกษาจะต้องมีประสบการณ์
การสอนอย่างน้อย ๑ ปี ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและ/หรืออาชีวศึกษาภายใน ๓ ปีการศึกษา ทั้งนี้ให้นับรวม
การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในระหว่างการศึกษาด้วย
หมายเหตุ กรณีผู้สอนวิชาชีพครูที่ปฏิบัติการสอนมาก่อน มคอ. ๑ นี้ใช้บังคับ ให้ยกเว้นเกณฑ์
คุณสมบัติผู้สอนวิชาชีพครูข้อ ๒ – ๔
๑๒.๒ บุคลากรสนับสนุน สถาบันควรมีบุคลากรสนับสนุนที่มีคุณวุฒิ และมี ความรู้ความสามารถ
ทักษะด้านต่างๆ ที่เหมาะสมกับความจาเป็นและความต้องการของการจัดการเรียนการสอนอย่างเพียงพอ
๑๓. แนวทางการพัฒนาคณาจารย์
๑๓.๑ คณาจารย์ใหม่
๑) การปฐมนิเทศ
๒) การฝึกอบรมคณาจารย์ใหม่ที่ไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูด้านศาสตร์วิชาชีพครู
การจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล
๓) การพัฒนาด้านการวิจัย ควรมีการจัดเงินทุนสาหรับนักวิจัยหน้าใหม่เพื่อผลิตผลงานวิ จัย
ที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพ หรือการเข้าร่วมเป็นคณะผู้วิจัยร่วมกับนักวิจัยอาวุโส
๔) การจัดให้เป็น ผู้สอนร่วมกับอาจารย์ที่มีประสบการณ์ในรายวิชาที่ตรงหรือสัมพันธ์กับ
คุณวุฒิและการแต่งตั้งอาจารย์พี่เลี้ยงเพื่อให้คาแนะนาและให้คาปรึกษาในการปฏิบัติงานทางวิชาการ
๑๓.๒ คณาจารย์ประจาการ
๑) การพั ฒ นาด้ านการเรี ย นการสอน เช่ น การอบรมความรู้จากหน่ ว ยงานภายในและ
หน่ วยงานภายนอก รวมทั้ งการประชุมสั มมนาวิช าการต่างๆ ศึกษาดูงานทั้งใน ประเทศและต่างประเทศ
ส่งเสริมให้มีส่วนร่วมในกิจกรรมชุมชน
๒) การพัฒนาด้านวิชาการ ส่งเสริมการจัดทาผลงานเพื่อพัฒนาเข้าสู่ตาแหน่งทางวิชาการ
ส่งเสริมให้คณาจารย์ไปศึกษาต่อ
๓) การพั ฒ นาด้ า นการวิ จั ย และสร้ า งนวั ต กรรม การจั ด เงิ น ทุ น เพื่ อ ผลิ ต ผลงานวิ จั ย
ที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพเพื่อให้มีผลงานตีพิมพ์ในระดับชาติและนานาชาติ
๔) การพัฒนาทักษะทางภาษาไทย ภาษาอังกฤษ/ภาษาต่างประเทศ

๑๑
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๑๔. สถาบันผลิตและพัฒนาครู ทรัพยากรการเรียนการสอนและการจัดการ
๑๔.๑ สถาบันผลิตและพัฒนาครูหรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีบทบาทหน้าที่หลักในการผลิตครู
ต้องมีความพร้อมและมีความเชี่ยวชาญในการผลิตครู
๑๔.๒ หน่ ว ยงานที่ เป็ น สถาบั น การผลิ ต และพั ฒ นาครู ต้ อ งก าหนดปรั ช ญา วิ สั ย ทั ศ น์ พั น ธกิ จ
มีแผนกลยุทธ์และมีบทบาท หน้าที่โดยตรงในการผลิตและพัฒนาครูเป็นภารกิจหลัก
๑๔.๓ กรณีมีหน่วยงานอื่นที่ไม่ได้ทาหน้าที่โดยตรงในการผลิตและพัฒนาครูเป็นภารกิจหลัก เปิดสอน
หลักสูตรสาขาวิชาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ ในสถาบันอุดมศึกษาก่อนที่ มคอ.๑ ฉบับนี้ประกาศใช้ให้
สามารถดาเนิ น การต่อไปได้ โดยให้ ส ถาบั น ผลิตและพัฒ นาครูที่ มีห น้าที่ โดยตรงในการผลิ ตและพั ฒ นาครู
เป็นภารกิจหลักเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนรายวิชาชีพครู
๑๔.๔ สถาบันผลิตและพัฒนาครูต้องมีทรัพยากรเพียงพอและทันสมัยเพื่อให้การจัดการเรียนการสอน
มีประสิทธิภาพ บรรลุผลตามมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาครุศาสตร์และศึกษาศาสตร์และ
ตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร ดังนี้
๑) ห้องเรียนที่มีสื่อการเรียนการสอนเหมาะสม ทันสมัย ได้แก่ คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์
ในการนาเสนอหน้าชั้นเรียน
๒) ห้องปฏิบัติการ อาทิ ห้องปฏิบัติการสอนจุลภาค (Micro-Teaching) ห้องปฏิบัติการผลิต
สื่ อ การสอน ห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารคอมพิ ว เตอร์ ห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารภาษา ห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารดนตรี แ ละนาฏศิ ล ป์
ห้องปฏิบัติการศิลปะ ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ รวมทั้งห้องปฏิบัติการอื่นๆ ที่จาเป็นตามหลักสูตรวิชาเอก
ที่เปิดสอน
๓) การเรียนการสอนและการนิเทศแบบออนไลน์และออฟไลน์
๔) ห้องสมุด ที่ป ระกอบไปด้วยสื่ อต่างๆ เช่น ตาราเรียน หนังสื อ วารสาร โสตทัศนวัส ดุ
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ วิทยานิพนธ์ ฐานข้อมูลข่าวการศึกษา ฐานข้อมูลวารสารทางการศึกษา เป็นต้น โดยสื่อต่างๆ
มีความทันสมัย มีจานวนเพียงพอตามวิชาเอกที่เปิดสอน
๕) มีความร่วมมืออย่างใกล้ชิดและเป็นระบบระหว่างหน่วยงานที่เป็นสถาบันผลิตและพัฒนา
ครูกับสถานศึกษาที่เป็นแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพและปฏิบัติการสอนโดยมีอาจารย์นิเทศก์ ครูพี่เลี้ยงและ/หรือ
ผู้สอนงานที่มีคุณภาพ เป็นสถานศึกษาที่มีมาตรฐานและมีคุณภาพในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพและปฏิบัติ
การสอนให้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพ ครูโดยร่วมมือกันบูรณาการความรู้และเนื้อหาสาระกับประสบการณ์
การทางานในสถานศึกษา (Work Integrated Learning: WIL) อย่างหลากหลาย
๖) มีและจัดแหล่งเรียนรู้ในชุมชน ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และปราชญ์ชาวบ้าน
๗) ทรัพยากรอื่นๆ ที่จาเป็นสาหรับการจัดการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ
๑๔.๕ สถาบันผลิตและพัฒนาครูมีกลไก ระบบการผลิต การคัดกรองและพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพ
ครู/อาจารย์ให้ได้ผู้ มีจิตวิญญาณของความเป็นครู และมีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานอย่างแท้จริง
รวมทั้งมีกลไกสร้างระบบคุณธรรมในการบริหารงานบุคคลของ ผู้ประกอบวิชาชีพครู/อาจารย์
๑๕. การประกันคุณภาพและการประเมินคุณภาพหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
การประกันคุณภาพการศึกษาให้ เป็นหน้าที่ของสถาบันการศึกษา ต้องกาหนดมาตรฐานการศึกษา
ที่สอดคล้องกับกฏกระทรวงและประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ ที่มีระบบการประกันคุณภาพ ๓ ระดับ คือ
ระดับสถาบันการศึกษา ระดับหน่วยงาน และระดับหลักสูตร ให้สอดคล้องกับมาตรฐานการอุดมศึกษาและ
มาตรฐานวิช าชี พ ครู โดยให้ ค วามส าคัญ กับ การประกัน คุณ ภาพหลั กสู ต ร การประกัน ผลลั พ ธ์ด้ านผู้ เรีย น
๑๒
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การประกันคุณภาพอาจารย์ การประกันคุณภาพการจัดการเรียนรู้ สื่อ ทรัพยากร และการประกันคุณภาพ
สถานศึกษาที่เป็นหน่วยปฏิบัติการสอนของผู้เรียน
ทั้งนี้ ให้แต่ละหลักสูตรมีอิสระในการกาหนดตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิที่ใช้
ในการติดตาม ประเมินและรายงานคุณภาพของหลักสูตรในแต่ละปีซึ่งระบุไว้ในหมวด ๑-๖ ของแต่ละหลักสูตร
ตามบริบทและวัตถุประสงค์ในการผลิตบัณฑิต โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากสภาสถาบันหรืออาจใช้ตัวบ่งชี้
ผลการดาเนินงานตามที่สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากาหนดเป็นตัวอย่าง
สถาบันสามารถกาหนดตัวบ่งชี้เพิ่มเติมตามจุดเน้นได้ และมีการประเมินผลการดาเนินงานตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ต้องมีผลการดาเนินการบรรลุตามเป้าหมายตัวบ่งชี้ทั้งหมดอยู่ใน
เกณฑ์ดีต่อเนื่อง ๒ ปีการศึกษาเพื่อติดตามการดาเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติต่อไป
เพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐบาลในการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแก่ผู้เรียน ให้สถาบันกาหนดเกณฑ์
ขั้นต่าของทักษะภาษาอังกฤษที่เหมาะสมกับผู้เรียนในแต่ละกลุ่มสาขาวิชา และบริบทของสถาบัน รวมทั้งสอดคล้อง
กับความต้องการของการใช้ครูของประเทศ
ให้สถาบันจัดทาแผนระยะสั้นและระยะยาวในการยกระดับคุณภาพภาษาอังกฤษของผู้เรียนให้ผ่าน
เกณฑ์ ขั้น ต่าตามที่ส ถาบั น กาหนด และกาหนดอัต ราส่ ว นร้อยละของผู้ เรียนที่ส าเร็จการศึก ษาซึ่งมี ทัก ษะ
ภาษาอังกฤษผ่านเกณฑ์ขั้นต่าตามที่แต่ละหลักสูตรกาหนด เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล หากผล
การประเมินความสามารถทางภาษาอังกฤษของผู้เรียนพบว่าอัตราส่วนร้อยละของผู้เรียนมีทักษะภาษาอังกฤษ
ต่ากว่าเกณฑ์ขั้นต่าที่สถาบั นกาหนด ให้ สถาบันรายงานกระบวนการพัฒ นาทักษะภาษาอังกฤษของผู้เรียน
ตามแนวทางที่เหมาะสม
ในปีที่ ๕ ของวงรอบการใช้หลักสูตร ให้สถาบัน/หลักสูตรทบทวนการปรับเกณฑ์ขั้นต่าของภาษาอังกฤษ
ให้สูงขึ้นกว่าเดิม และควรเป็นเกณฑ์มาตรฐานขั้นต่าตามนโยบายของรัฐบาล รวมทั้งกาหนดอัตราส่วนร้อยละ
ของผู้เรียนที่สาเร็จการศึกษาซึ่งมีทักษะภาษาอังกฤษผ่านเกณฑ์มาตรฐานขั้นต่าตามที่ หลักสูตรกาหนด เพื่อใช้
ในการกากับ ติดตาม และส่งเสริมให้บัณฑิตที่ประกอบวิชาชีพครูมีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษได้
ในการปฏิบัติงานจริง
ให้ ส ถาบั น กาหนดเป้ าหมายระยะยาว โดยระบุ ระยะเวลา (จานวนปี ) ที่ ผู้ ส าเร็จการศึกษาทุ กคน
มีทักษะภาษาอังกฤษผ่านเกณฑ์มาตรฐานขั้นต่าตามนโยบายของรัฐบาล
๑๖. การนามาตรฐานคุณวุฒิสาขาสู่การปฏิบัติ
การจัดการศึกษาให้ผู้เรียนที่ผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ควรให้ความสาคัญกับการกาหนดปรัชญาการศึ กษา
ที่เป็นฐานการจัดการเรียนรู้ เช่น ปรัชญาการศึกษาแบบพิพัฒนาการนิยม (progressivism) แบบปฏิรูปนิยม
(re-constructionism) และอัตถิภาวนิยม (existentialism) ซึ่งต้องเหมาะสมกับคุณลักษณะที่ต้องการพัฒนา
ตัวอย่างแนวคิดปรัชญาสาหัรบการจัดการศึกษา มีดังนี้
๑๖.๑ การจัดทารายละเอียดของหลักสูตร (Program Specifications)
๑) สถาบันอุดมศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร อย่างน้อย ๕ คน ซึ่งประกอบด้วย
คณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อย ๒ คน ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญในสาขาครุศาสตร์/ ศึกษาศาสตร์
ซึ่งเป็นบุคคลภายนอกอย่างน้อย ๒ คน ผู้แทนองค์กรวิชาชีพร่วมเป็นกรรมการด้วยอย่างน้อย ๑ คน เพื่อดาเนินการ
พัฒ นาหลั กสู ต รให้ ส อดคล้ อ งกับ มาตรฐานคุณ วุฒิ โดยมีหั วข้ อของหลั กสู ต รอย่างน้ อยตามที่ก าหนดไว้ใน
แบบ มคอ. ๒ (รายละเอียดของหลักสูตร)

๑๓

มคอ.๑
๒) การพัฒนาหลักสูตร ตามข้อ ๑) นั้น ในหัวข้อผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง นอกจากมาตรฐาน
ผลการเรียนรู้ที่กาหนดไว้ในมาตรฐานคุณวุฒิ นั้นแล้ว สถาบันฯ อาจเพิ่มเติมผลการเรียนรู้ซึ่งสถาบันฯ ต้องการ
ให้บั ณฑิตสาขาครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ มีคุณ ลักษณะเด่นหรือพิเศษกว่าบัณ ฑิตระดับคุณ วุฒิ เดียวกันของ
สถาบันฯ อื่นๆ เพื่อให้เป็นไปตามปรัชญาและปณิธานของสถาบันฯ และเป็นที่สนใจของบุคคลที่จะเลือกเรียน
หลักสูตรของสถาบันฯ หรือผู้ใช้บัณฑิตสนใจที่ จะรับบัณฑิตเข้าทางานเมื่อสาเร็จการศึกษา โดยให้แสดงแผนที่
การกระจายความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) เพื่อให้เห็นว่า
แต่ละรายวิชาในหลักสูตรมีความรับผิดชอบหลักหรือความรับผิดชอบรองต่อมาตรฐานผลการเรียนรู้ด้านใด
ทั้งนี้ ต้องจัดให้มีการวิพากษ์หลักสูตรโดยผู้ทรงคุณวุฒิ
๑๖.๒ การจัดทารายละเอียดของรายวิชา (Course Specification) และรายละเอียดของ ประสบการณ์
ภาคสนาม (Field Experience Specification)
สถาบันอุดมศึกษาต้องมอบหมายให้คณาจารย์ผู้สอนรับผิดชอบในการจัดทารายละเอียดของ
รายวิชาทุกรายวิชาในหลักสูตร และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม โดยมีหัวข้ออย่างน้อยตาม มคอ.๓
รายละเอียดของรายวิชา และ มคอ.๔ รายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม
๑๖.๓ การขออนุมัติหลักสูตรต่อสภาสถาบันอุดมศึกษา
สถาบันอุดมศึกษาต้องเสนอสภาสถาบันอุดมศึกษาอนุมัติหลักสูต ร ซึ่งได้จัดทาอย่างถูกต้อง
สมบูรณ์แล้วก่อนเปิดสอน โดยสภาสถาบันฯ ควรกาหนดระบบและกลไกของการจัดทาและอนุมัติรายละเอียด
ของหลักสูตร รายละเอียดของรายวิชาและรายละเอียดประสบการณ์ภาคสนามหรือฝึกงานให้ชัดเจน
๑๖.๔ การเสนอหลักสูตรต่อสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาต้ อ งเสนอหลั ก สู ต รซึ่ งสภาสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาอนุ มั ติ ให้ เปิ ด สอนแล้ ว
ให้สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบภายใน ๓๐ วัน นับแต่สภาสถาบันฯ อนุมัติ
๑๖.๕ การบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
๑) สถาบั น อุดมศึกษาต้องพัฒ นาอาจารย์ทั้งด้านวิช าการ ทักษะภาษาทั้งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ และวิธีการสอนที่มุ่งเน้นการพัฒนามาตรฐานผลการเรียนรู้ของบัณฑิตอย่างน้อยตามที่กรอบมาตรฐาน
คุณ วุฒิ ระดับ อุ ดมศึ กษาแห่ งชาติ กาหนดอย่างต่ อ เนื่ อง โดยมี การประกาศหลั ก เกณฑ์ ก ารพั ฒ นาอาจารย์
อย่างชัดเจน
๒) สถาบันอุดมศึกษาต้องจัดสรรทรัพยากรเพื่อการเรียนการสอนและการวิจัย ให้เพียงพอ
ที่จะจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ รวมทั้งอาจประสานกับสถาบันอุดมศึกษาและ/หรือหน่วยงานอื่น เพื่อใช้
ทรัพยากรร่วมกันในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพ
๓) สถาบันอุดมศึกษาต้องจัดให้มีการประเมินผลการเรียนรู้ของนิสิต/นักศึกษาที่ครอบคลุม
มาตรฐานผลการเรียนรู้ในทุกๆ ด้านตามที่กาหนดไว้ในรายละเอียดของหลักสูตรนั้นๆ
๔) สถาบั น อุดมศึกษาต้องจัดทาแผนระยะสั้นและระยะยาวในการส่ งเสริมพัฒ นาทั กษะ
ภาษาไทยและอังกฤษของผู้สอนและผู้เรียนที่เหมาะสมอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล
และเพื่อใช้ในการกากับ ติดตาม ประเมิน และส่งเสริมอาจารย์และนิสิต/นักศึกษาให้สามารถสื่อสารได้ในโลก
ปัจจุบันและอนาคต
๕) สาหรับการจัดการเรียนการสอนในวิชาเอกเดี่ยว ให้หลักสูตรจัดทารายวิชาบังคับสาหรับ
กลุ่มวิชาเอกจานวน ๔๐ หน่วยกิต และจัดทากลุ่มรายวิชาให้ผู้เรียนเลือกเรียนหรือให้ผู้เรียนสามารถเลือกเรียน
ได้อย่างอิสระทั้งจากในหน่วยงาน ในสถาบันหรือนอกสถาบันตามความสนใจ อีกจานวนไม่น้อยกว่า ๒๐ หน่วยกิต
๑๔

มคอ.๑
ทั้งนี้ การเลือกเรียนรายวิชาเลือกต้องผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร เพื่อให้รายวิชา
ที่เลือกเรียนช่วยเสริมสร้างสมรรถนะและศักยภาพความลุ่มลึกในวิชาเอกอย่างแท้จริง
๖) ในการฝึกประสบการณ์วิชาชี พครู สถาบันอุดมศึกษาควรให้นิสิต /นักศึกษา ได้มีโอกาส
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพเป็นประจาทุกปี ตั้งแต่ระยะแรกๆที่เข้ามาศึกษาเพื่อให้รู้จักวิชาชีพ และสร้างทัศนคติ
ที่ดีต่อวิชาชีพครู และเพิ่มระดับความเข้มข้นของการฝึกประสบการณ์วิชาชีพให้มากขึ้นตามลาดับจนถึงปีสุดท้าย
ควรจัดประสบการณ์ฝึกปฏิบัติงานในหน้าที่ครูในสถานศึกษาตลอดภาคการศึกษา ไม่เฉพาะแต่ประสบการณ์
ด้านการสอนเท่ านั้ น ทั้ งนี้ สถาบั น ควรมี ความร่ว มมื อกั บ สถานศึก ษาที่ เป็ นหน่ ว ยปฏิ บั ติ การสอนท าแผน
การปฏิบัติการสอนของนิสิต/นักศึกษา เพื่อที่บัณฑิตครูจะสามารถทาหน้าที่ครูได้ทันทีเมื่อเข้าไปประกอบอาชีพครู
ในสถานศึกษา
๑๖.๖ การจัดทารายงานผลการดาเนินการของรายวิชา (Course Report) รายงานผลการดาเนินการ
ของประสบการณ์ ภ าคสนาม (Field Experience Report) และรายงานผลการด าเนิ น การของหลั ก สู ต ร
(Program Report)
๑) เมื่อสิ้นสุดการจัดการเรียนการสอนของแต่ละภาคการศึกษา/ปีการศึกษา และประสบการณ์
ภาคสนามในแต่ละภาคการศึกษา ให้ผู้สอนแต่ละรายวิชาจัดทารายงานผลการดาเนินการของรายวิชาที่สอน
การประเมินผล และการทวนสอบผลการเรียนรู้ในรายวิชาที่ตนรับผิดชอบพร้อมปัญหา/อุปสรรคและข้อเสนอแนะ
ให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรประมวล/วิเคราะห์ ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการดาเนินงานและจัดทารายงาน
ประจาภาคการศึกษาของแต่ละภาคการศึกษา โดยมีหัวข้ออย่างน้อยตาม มคอ.๕ (รายงานผลการดาเนินการ
ของรายวิชา) และรายงานผลการดาเนินการของประสบการณ์ภาคสนามตาม มคอ.๖ และเมื่อสิ้นสุดปีการศึกษา
ให้ จัดทารายงานในภาพรวมประจาปีการศึกษา เพื่อใช้ในการปรับปรุงและพัฒ นากลยุทธ์การสอน กลยุทธ์
การประเมินผลและแก้ไขปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นและหากจาเป็นจะต้องปรับปรุงหลักสูตรหรือการจัดการเรียน
การสอนก็สามารถกระทาได้ โดยมีหัวข้ออย่างน้อยตาม มคอ.๗ (รายงานผลการดาเนินการของหลักสูตร)
๒) การพัฒ นาหลักสูตร ให้ทุกหลักสูตรพัฒ นาหลักสูตรให้ทันสมัย โดยมีการประเมินและ
รายงานผลการดาเนินการของหลักสูตรทุกปีการศึกษา เพื่อนาข้อมูลที่ได้ไปปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรเป็นระยะๆ
อย่างน้อยตามรอบระยะเวลาของหลักสูตร
๑๗. การเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
ซึ่งบันทึกในฐานข้อมูลหลักสูตรเพื่อการเผยแพร่ (Thai Qualifications Register : TQR)
การเผยแพร่ หลั กสู ตรที่ มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุ ณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่ งชาติ
ให้เป็นไปตามการกาหนดของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และที่แก้ไขเพิ่มเติม

๑๕

เอกสารแนบท้าย มคอ.๑
เอกสารแนบท้าย มคอ.๑ สาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ (หลักสูตรสี่ปี)
กลุ่มสาขาวิชา ตัวอย่างสาขาวิชาและตัวอย่าง/ข้อเสนอสาระความรู้สาขาวิชา
สาขาวิชาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ มีหลายกลุ่มสาขาวิชา ซึ่งแต่ละกลุ่มสาขาวิชายังมีสาขาวิชา
(วิชาเอก วิชาโท)อีกหลายสาขาวิชามากน้อยเป็นไปตามขอบข่ายของศาสตร์แต่ละกลุ่มสาขาวิชาและหลักสูตร
การศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับการศึกษาอาชีวศึกษารวมถึงการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัย ซึ่งสถาบันการศึกษาสามารถจัดทารายละเอียดหลักสูตรและมาตรฐานผลการเรียนรู้ ตลอดจน
จัดการศึกษาเป็น สาขาวิชา(วิชาเอก วิชาโท)ได้อย่างอิสระ สอดคล้องกับมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่กาหนดไว้
ใน มคอ.๑ ตามบริบทและศักยภาพของสถาบัน กลุ่มสาขาวิชาต่างๆ มีดังต่อไปนี้
กลุ่มสาขาวิชาต่างๆ มีดังนี้
๑. กลุ่มสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
๒. กลุ่มสาขาวิชาการประถมศึกษา
๓. กลุ่มสาขาวิชาภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ
๔. กลุ่มสาขาวิชาคณิตศาสตร์
๕. กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
๖. กลุ่มสาขาวิชาสังคมศึกษา
๗. กลุ่มสาขาวิชาสุขศึกษา พลศึกษา และนันทนาการ
๘. กลุ่มสาขาวิชาศิลปศึกษา ดนตรีศึกษาและนาฏศิลป์ศึกษา
๙. กลุ่มสาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว
๑๐. กลุ่มสาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
๑๑. กลุ่มสาขาวิชาการวัดและประเมินทางการศึกษา
๑๒. กลุ่มสาขาวิชาการศึกษาพิเศษ
๑๓. กลุ่มสาขาวิชาการศึกษาตลอดชีวิตและการศึกษาเพื่อชุมชน
๑๔. กลุ่มสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศึกษา
๑๕. กลุ่มสาขาวิชาวิทยาการอาชีพ
๑๖. กลุ่มสาขาวิชาอื่นๆ ที่อาจเกิดขึ้นภายหลัง
ตัวอย่างสาขาวิชาและตัวอย่าง/ข้อเสนอสาระความรู้สาขาวิชา ดังนี้
๑. ผลลัพธ์การเรียนรู้และตัวอย่างสาขาวิชา/ข้อเสนอสาระความรู้กลุ่มสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
ผลลัพธ์การเรียนรู้
ผู้ เรีย นมีค วามรู้ความเข้าใจในแนวคิด ปรัช ญาการศึกษาและจิต วิท ยาเพื่ อพัฒ นาเด็กเล็ ก การจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้เพื่ อพัฒนาผู้เรียนทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา การวิจัยและ
พัฒนานวัตกรรม รวมทั้งสื่อเทคโนโลยีและการวัดประเมินผลเพื่อการเรียนรู้สาหรับเด็กปฐมวัย โภชนาการและ
การจัดโภชนาการสาหรับเด็ก ความร่วมมือกับครอบครัว ชุมชนและผู้ปกครอง เพื่อให้ผู้เรียนมีพัฒนาการรอบด้าน
และสมดุล สนใจเรียนรู้และกากับตัวเองให้ทาสิ่งต่างๆ ที่เหมาะสมตามช่วงวัยได้สาเร็จ

๑๖

เอกสารแนบท้าย มคอ.๑
ตัวอย่างสาขาวิชา
 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
ตัวอย่าง/ข้อเสนอสาระความรู้ อาทิ
๑) ปรัชญา ทฤษฎี หลักการการศึกษาปฐมวัย
๒) จิตวิทยาเด็กปฐมวัย จิตวิทยาพัฒนาการ จิตวิทยาการเรียนรู้เด็กปฐมวัย
๓) การพัฒนาหลักสูตรและวิทยาการการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาเด็กเล็ก
๔) การพัฒนาความคิดสาหรับเด็กปฐมวัย
๕) การจัดประสบการณ์การเรียนรู้เพื่อพัฒนาร่างกาย อารมณ์และสังคม การจัดระบบนิเวศน์ของ
การเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย
๖) โภชนาการและการจัดโภชนาการสาหรับเด็ก
๗) การจัดการศึกษาสาหรับเด็กกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ การศึกษาพิเศษสาหรับเด็กปฐมวัย
๘) เทคโนโลยีและการวัดและประเมินผลสาหรับเด็กปฐมวัย และเทคโนโลยีดิจิทัลในการจัดการศึกษา
ปฐมวัย
๙) งานวิจัยและนวัตกรรมทางเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย
๑๐) ความร่วมมือกับครอบครัว ชุมชน และสังคมในการพัฒนาเด็กปฐมวัย
๑๑) การบริหาร การนิเทศและการประกันคุณภาพการศึกษาการศึกษาปฐมวัย
๒. ผลลัพธ์การเรียนรู้และตัวอย่างสาขาวิชา/ข้อเสนอสาระความรู้กลุ่มสาขาวิชาการประถมศึกษา
ผลลัพธ์การเรียนรู้
ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจในปรัชญา แนวคิด ทฤษฎีการประถมศึกษา พัฒนาการเรียนรู้ของเด็กวัย
ประถมศึกษา มีความรู้พื้นฐานสาหรับ การสอนเด็กวัยประถมศึกษาและสามารถบูรณาการการจัดการเรียนรู้
และการประเมินผลการเรียนรู้ระดับประถมศึกษา เพื่อส่งเสริ มให้นักเรียนประถมศึกษาค้นพบศักยภาพของ
ตนเองและเกิดการเรียนรู้อย่างเต็มตามศักยภาพ รวมทั้งการจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ เพื่อพัฒ นาผู้เรียน
ระดับประถมศึกษาให้รักและรับผิดชอบต่อการเรียนรู้ การทางานร่วมกับผู้อื่น มีทักษะสมรรถนะทางภาษา
การคานวณ เทคโนโลยีดิจิตัล ความคิดสร้างสรรค์ ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร เป็นผู้มีเหตุผล มีนิสัยและ
สุขภาพที่ดี แยกแยะผิดถูก ปฏิบัติตนตามสิทธิและหน้าที่ของตนโดยไม่ละเมิดสิทธิของผู้อื่น เป็นสมาชิกที่ดีของกลุ่ม
มีจิตอาสา รักท้องถิ่นและประเทศ มีสุทรียภาพในความงามรอบตัว มีความสามารถในการทาวิจัยเพื่อพัฒนา
การเรียนรู้และแก้ปัญหาผู้เรียนระดับประถมศึกษา รวมทั้งทาวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนระดับ
ประถมศึกษาให้สามารถเป็นผู้ร่วมสร้างนวัตกรรม
ตัวอย่างสาขาวิชา
 สาขาวิชาการประถมศึกษา
ตัวอย่าง/ข้อเสนอสาระความรู้ อาทิ
๑) ปรัชญา หลักการ แนวคิด ทฤษฎี การประถมศึกษา และการศึกษาเด็ก
๒) พัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กวัยประถมศึกษาและการวิเคราะห์ผู้เรียน
๓) ภาษาไทยสาหรับครู
๔) ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสาหรับครู
๕) คณิตศาสตร์สาหรับครูประถมศึกษา
๑๗

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

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสาหรับครูประถมศึกษา
สังคมศึกษา ประวัติศาสตร์ และภูมิปัญญาไทยสาหรับครูประถมศึกษา
ศิลปะ ดนตรี กีฬา และกิจกรรมเข้าจังหวะสาหรับครูประถมศึกษา
การศึกษาพิเศษสาหรับเด็ก
หลักสูตรและวิทยาการการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาเด็กระดับประถมศึกษา
การจัดประสบการณ์การเรียนรู้เพื่อพัฒนาค่านิยมและคุณธรรม จริยธรรม
การจัดประสบการณ์เพื่อพัฒนาการรู้หนังสือสาหรับผู้เริ่มเรียน
การจัดประสบการณ์การเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะทางภาษา (การฟัง พูด อ่านและเขียน)
การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการและสเต็มศึกษา (การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ เพื่อพัฒนา
ด้านตัวเลข คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
การจัดประสบการณ์การเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะสังคมและประสบการณ์ชีวิต
การจัดประสบการณ์การเรียนรู้เพื่อพัฒนาสุขภาพ ร่างกาย ดนตรี กีฬาและศิลปะ และวัฒนธรรม
ละคร วรรณกรรมและการสร้างสรรค์วรรณกรรมสาหรับเด็ก
สื่อ เทคโนโลยี แหล่งเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา
การสร้างความสัมพันธ์กับชุมชนและการมีส่วนร่วมกับผู้ปกครองในการพัฒนาเด็ก

๓. ผลลัพธ์ การเรียนรู้ แ ละตั วอย่า งสาขาวิช า/ข้อเสนอสาระความรู้ กลุ่มสาขาวิช าวิชาภาษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศ
ตัวอย่างสาขาวิชา
 สาขาวิชาภาษาไทย
ผลลัพธ์การเรียนรู้
ผู้เรียนมีความรู้และทักษะทางภาษาไทย สามารถออกแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้ความรู้ความเข้าใจ
โครงสร้างภาษาไทยและเลือกใช้วิธี/รูป แบบการสอนภาษาแบบต่างๆ ที่เน้นทักษะสั มพันธ์และวรรณคดี/
วรรณกรรมเป็นฐาน เพื่อพัฒนาการรู้หนังสือและวิจารณญาณในการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารของนักเรียนได้
การผลิตและใช้สื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย การจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ การวิจัยเพื่อแก้ปัญหาพัฒนาผู้เรียน
และการประเมินผลการเรียนรู้ภาษาไทย สามารถทาวิจั ยและพัฒนานวัตกรรมเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ภาษาไทย
และพัฒนาผู้เรียนให้สามารถเป็นผู้ร่วมสร้างนวัตกรรมทางภาษาไทย
ตัวอย่าง/ข้อเสนอสาระความรู้ อาทิ
๑) หลักภาษา
(๑.๑) ลักษณะและโครงสร้างของภาษาไทยตามแนวภาษาศาสตร์
(๑.๒) ระบบเสียง ระบบคา ประโยค
(๑.๓) อรรถศาสตร์
(๑.๔) ฉันทลักษณ์
(๑.๕) ลั กษณะโครงสร้ างของภาษาต่ างประเทศ ที่ เกี่ ยวข้ องกั บภาษาไทย เช่ น ภาษาบาลี
สันสกฤต เขมร ฯลฯ
(๑.๖) วิวัฒนาการภาษาไทย

๑๘

เอกสารแนบท้าย มคอ.๑
๒) วรรณคดี วรรณกรรมและวัฒนธรรมไทย
(๒.๑) วรรณคดีไทยสมัยต่างๆ วรรณกรรมปัจจุบัน วรรณกรรมท้องถิ่น วรรณกรรมทางการศึกษา
วรรณกรรมทางศาสนา บทละครไทยฯลฯ
(๒.๒) วิถีชีวิตไทย คุณธรรม จริยธรรม ความเชื่อ ภูมิปัญญาไทย วัฒนธรรมกับภาษา และ
วรรณคดี
๓) ทักษะการใช้ภาษา
(๓.๑) หลักเกณฑ์และลักษณะการใช้ภาษาไทย ปัญหา และการแก้ปัญหาการใช้ภาษาไทย
(๓.๒) ทักษะ ศิลปะและวัฒนธรรมในการใช้ภาษาในชีวิตประจาวัน
(๓.๓) พลั งภาษา (ศิ ล ปะการใช้ ภ าษาในสถานการณ์ ต่ างๆ) เช่ น การพู ดในโอกาสต่ างๆ
การใช้ภาษาโน้มน้าวจูงใจ การพูดเชิงวิเคราะห์วิจารณ์ ฯลฯ
(๓.๔) ร้อยแก้วและร้อยกรองเพื่อสร้างสุนทีรยภาพทางภาษา
(๓.๕) การเขียนเรียงความ บทความ ย่อความ การแต่งคาประพันธ์ การเขียนเชิงสร้างสรรค์
การเขียนเชิงวิชาการ การเขียนหนังสือราชการ
(๓.๖) ทักษะการคิดและการใช้ภาษาอย่างมีวิจารณญาณ การใช้ภาษาในชีวิตประจาวันและ
ทักษะการใช้ภาษาผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
(๓.๗) การใช้ภาษาเพื่อวิชาการและวิชาชีพ
๔) ทักษะการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย
(๔.๑) การจัดการเรียนรู้หลักภาษาไทย
(๔.๒) การจัดการเรียนรู้ทักษะการใช้ภาษาไทย
(๔.๓) การจัดการเรียนรู้วรรณคดีและวรรณกรรมไทย
 สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ
ผลลัพธ์การเรียนรู้
ผู้เรียนมีความรู้พื้นฐานทางภาษาศาสตร์ มีทักษะทางภาษา วัฒนธรรม วรรณคดี การแปลภาษา
ต่างประเทศสามารถออกแบบและจั ด การเรียนรู้ภ าษาต่ างประเทศ โดยใช้ ค วามรู้ความเข้าใจโครงสร้ าง
ภาษาต่างประเทศและเลือกใช้ วิธี/รูปแบบการสอนภาษาแบบต่าง ๆ ที่เน้นทักษะสัมพันธ์ เพื่อพัฒ นาการรู้
หนังสือและวิจารณญาณในการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารของนักเรียนได้ การผลิตและใช้สื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย
การจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ การวิจัยเพื่อแก้ปัญหาพัฒ นาผู้เรียนและการประเมินผลการเรียนรู้ภ าษา
ต่างประเทศ สามารถทาวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่อพัฒ นาการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศและพัฒนาผู้เรียน
ให้สามารถเป็นผู้ร่วมสร้างนวัตกรรมทางภาษาต่างประเทศ
ตัวอย่าง/ข้อเสนอสาระความรู้ อาทิ
๑) ทักษะการจัดการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
(๑.๑) การจัดการเรียนรู้หลักภาษาต่างประเทศ
(๑.๒) การจัดการเรียนรู้ทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศ
(๑.๓) การจัดการเรียนรู้วรรณคดีและวรรณกรรมต่างประเทศ

๑๙

เอกสารแนบท้าย มคอ.๑
๒) ภาษาศาสตร์เพื่อการสอนภาษาต่างประเทศ
(๒.๑) แนวคิดพื้น ฐานทางภาษาศาสตร์ ได้แก่ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภาษา (Language)
โดยเฉพาะคุณสมบัติของภาษา วัจนะภาษา ระบบหน่วยเสียง (Phonological System)
ระบบหน่ วยคา (Morphological System) วากยสัมพันธ์และอรรถศาสตร์ (Syntactic
and Semantic System)
(๒.๒) แนวคิดพื้นฐานทางภาษาศาสตร์ประยุกต์
(๒.๓) พื้นฐานการศึกษาภาษาต่างประเทศด้วยวิธีการทางภาษาศาสตร์
๓) วัฒนธรรม
(๓.๑) วัฒนธรรมของภาษาเป้าหมาย (Target Culture)
(๓.๒) วัฒนธรรมไทย (Thai Culture)
(๓.๓) วัฒนธรรมนานาชาติ (International Culture)
๔) วรรณคดี
(๔.๑) วรรณคดีภาษาต่างประเทศเบื้องต้นในยุคสมัยต่างๆ จนถึงร่วมสมัย
(๔.๒) องค์ประกอบของวรรณศิลป์ ร้อยแก้ว ร้อยกรองภาษาต่างประเทศ
๕) การแปลภาษาต่างประเทศ
๔. ผลลัพธ์การเรียนรู้และตัวอย่างสาขาวิชา/ข้อเสนอสาระความรู้กลุ่มสาขาวิชาคณิตศาสตร์
ผลลัพธ์การเรียนรู้
ผู้เรียนมีความรู้เกี่ยวกับหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เนื้อหาสาระคณิตศาสตร์และโครงสร้างนามธรรม
ที่ถูกกาหนดขึ้นผ่านทางกลุ่มของสัจพจน์ซึ่งมีการให้เหตุผลที่แน่นอนโดยใช้ตรรกศาสตร์สัญลักษณ์และสัญกรณ์
คณิตศาสตร์ รูปแบบและโครงสร้าง การเปลี่ยนแปลงและปริภูมิมีองค์ความรู้ที่เป็นสากลเทียบเท่านานาชาติ
สามารถเชื่อมโยงองค์ความรู้ทางคณิตศาสตร์กับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้าด้วยกันอีกทั้งเชื่อมโยงความรู้
และกระบวนการเรียนรู้โดยให้เรียนรู้ผ่า นการปฏิบัติที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาความคิด สามารถออกแบบและ
จัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ การผลิตและใช้สื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย การจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ การวิจัย
เพื่อแก้ปัญหาพัฒนาผู้เรียนและการประเมินผลการเรียนรู้คณิคศาสตร์ สามารถทาวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
เพือ่ พัฒนาการเรียนรู้คณิตศาสตร์และพัฒนาผู้เรียนให้สามารถเป็นผู้ร่วมสร้างนวัตกรรมทางคณิตศาสตร์
ตัวอย่างสาขาวิชา (วิชาเอก)
 สาขาวิชาคณิตศาสตร์
ตัวอย่าง/ข้อเสนอสาระความรู้ อาทิ
๑) จานวนและการดาเนินการ
๒) การวัด
๓) เรขาคณิต
๔) พีชคณิต
๕) สถิติและความน่าจะเป็น
๖) แคลคูลัส
๗) ความสัมพันธ์และความเชื่อมโยงของเนื้อหาคณิตศาสตร์

๒๐

เอกสารแนบท้าย มคอ.๑
๕. ผลลัพธ์การเรียนรู้และตัวอย่างสาขาวิชา/ข้อเสนอสาระความรู้กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผลลัพธ์การเรียนรู้
ผู้เรียนมีความรู้เกี่ยวกับหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เนื้อหาสาระวิทยาศาสตร์ อันได้แก่ วิทยาศาสตร์ทั่วไป
ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา และเทคโนโลยี ผู้เรียนมีองค์ความรู้ที่เป็นสากลเทียบเท่านานาชาติ สามารถติดตามและ
รู้เท่าทันความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี สามารถเชื่อมโยงองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์กับ เทคโนโลยีและศาสตร์
อื่นเข้าด้วยกัน อีกทั้งเชื่อมโยงความรู้และกระบวนการเรียนรู้โดยให้เรียนรู้ผ่านการปฏิบัติที่ส่งเสริมให้ผู้เรียน
พัฒนาความคิด สามารถออกแบบและจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สามารถบูรณาการข้ามศาสตร์ การผลิตและ
ใช้สื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย การจัดสภาพแวดล้อมเพื่อพัฒนาการเรี ยนรู้วิทยาศาสตร์ การวิจัยเพื่อแก้ปัญหา
พัฒ นาผู้เรียนและการประเมินผลการเรีย นรู้วิทยาศาสตร์ สามารถทาวิจัยและพัฒ นานวัตกรรมเพื่อพัฒ นา
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และพัฒนาผู้เรียนให้สามารถเป็นผู้ร่วมสร้างนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์
ตัวอย่างสาขาวิชา
 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
ตัวอย่าง/ข้อเสนอสาระความรู้ อาทิ
๑) วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์พื้นฐาน
(๑.๑) คณิตศาสตร์
(๑.๒) ฟิสิกส์
(๑.๓) เคมี
(๑.๔) ชีววิทยา
๒) วิทยาศาสตร์ทั่วไป
(๒.๑) วิทยาศาสตร์โลก
(๒.๒) วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
(๒.๓) ดาราศาสตร์
(๒.๔) ไฟฟ้าและพลังงาน
(๒.๕) วิทยาการสมัยใหม่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ทั่วไป
 สาขาวิชาฟิสิกส์
ตัวอย่าง/ข้อเสนอสาระความรู้ อาทิ
๑) วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์พื้นฐาน
๒) ความรู้เฉพาะสาขาฟิสิกส์
(๒.๑) คณิตศาสตร์ที่จาเป็นสาหรับฟิสิกส์
(๒.๒) กลศาสตร์
(๒.๓) อุณหพลศาสตร์
(๒.๔) คลื่น
(๒.๕) พลังงาน
(๒.๖) ไฟฟ้า แม่เหล็ก อิเล็กทรอนิกส์
(๒.๗) ฟิสิกส์ยุคใหม่
(๒.๘) วิทยาการสมัยใหม่เกี่ยวกับฟิสิกส์
๒๑

เอกสารแนบท้าย มคอ.๑
 สาขาวิชาเคมี
ตัวอย่าง/ข้อเสนอสาระความรู้ อาทิ
๑) วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์พื้นฐาน
๒) ความรู้เฉพาะสาขาเคมี
(๒.๑) เคมีอินทรีย์
(๒.๒) เคมีอนินทรีย์
(๒.๓) เคมีวิเคราะห์
(๒.๔) วิทยาการสมัยใหม่เกี่ยวกับเคมี
 สาขาวิชาชีววิทยา
ตัวอย่าง/ข้อเสนอสาระความรู้ อาทิ
๑) วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์พื้นฐาน
๒) ความรู้เฉพาะสาขาชีววิทยา
(๒.๑) พฤษศาสตร์
(๒.๒) พันธุศาสตร์
(๒.๓) จุลชีววิทยา
(๒.๔) สัตววิทยา
(๒.๕) นิเวศวิทยา
(๒.๖) วิทยาการสมัยใหม่เกี่ยวกับชีววิทยา
 สาขาวิชาเทคโนโลยี
ตัวอย่าง/ข้อเสนอสาระความรู้ อาทิ
๑) วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์พื้นฐาน
๒) ความรู้เฉพาะสาขาเทคโนโลยี
(๒.๑) พื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัล
(๒.๒) หลักการคิดเชิงคานวณ การแก้ปัญหาโดยใช้แนวคิดเชิงคานวณ ฟังชั่น
(๒.๓) การออกแบบ เทคโนโลยี การวางแผน และการด าเนิน การ และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศอย่างปลอดภัย
(๒.๔) การใช้อินเทอร์เน็ต ซอฟต์แวร์และการพัฒนาแอปพลิเคชัน การเขียนโปรแกรม
(๒.๕) เครื่องมือทางฮาร์ดแวร์ การใช้งานโปรแกรมไมโครคอนโทรเลอร์ และสมองกล
(๒.๖) การสื บ ค้ น การรวบรวม การวิ เคราะห์ การประมวลผล การเลื อ กใช้ แ หล่ งข้ อ มู ล
ประเมินและนาเสนอข้อมูลสารสนเทศ
(๒.๗) ออกแบบ พัฒนาระบบสารสนเทศ การออกแบบและพัฒนานวัตกรรม การพัฒนาโครงงาน
(๒.๘) การนาแนวคิดเชิงคานวณไปพัฒนาโครงงานที่เกี่ยวกับชีวิตประจาวัน ธุรกิจและบริการ
(๒.๙) การเพิ่มมูลค่าให้บริการหรือผลิตภัณฑ์
(๒.๑๐) วิทยาการสมัยใหม่เกี่ยวกับเทคโนโลยี การรู้เท่าทัน
(๒.๑๑) กฎหมายคอมพิวเตอร์และการใช้ลิขสิทธิ์ของผู้อื่นโดยชอบธรรม

๒๒

เอกสารแนบท้าย มคอ.๑
๖. ผลลัพธ์การเรียนรู้และตัวอย่างสาขาวิชา/ข้อเสนอสาระความรู้กลุ่มสาขาวิชาสังคมศึกษา
ผลลัพธ์การเรียนรู้
ผู้ เรี ย นมี ค วามรู้ เกี่ ย วกั บ หลั ก การ แนวคิ ด ทฤษฎี เนื้ อ หาสาระสั งคมศึ ก ษา ความรู้ ความเข้ าใจ
ในการดารงชีวิต ทั้งในฐานะปัจเจกบุคคลและการอยู่ร่วมกันในสังคม เข้าใจถึงการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลง
ตามยุคสมัย กาลเวลา ตามเหตุปัจจัยต่างๆ ทาให้เกิดความเข้าใจในตนเองและผู้อื่น มีความอดทน อดกลั้น
ยอมรั บ ในความแตกต่ าง รู้จั กการสร้างสมานฉันท์ มีจิตส านึ กร่วมที่ ดีและมีทั ศนคติที่ถูกต้องเกี่ยวกับชาติ
บ้านเมือง มีคุณ ธรรม จริยธรรม การปฏิบั ติตนตามหลั กธรรมทางพระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือ
การปรับตัวตามสภาพแวดล้อม การจัดการทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจากัด และเข้าใจอย่างลึกซึ้งถึงหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง สามารถออกแบบและจัดการเรียนรู้ สังคมศึกษา สามารถบูรณาการการจัดการเรียนรู้
การผลิตและใช้สื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย การจัดสภาพแวดล้อมเพื่อพัฒ นาการเรียนรู้ การวิจัยเพื่อแก้ปัญหา
พัฒนาผู้เรียนและการประเมินผลการเรียนรู้ สามารถทาวิจัยและพั ฒนานวัตกรรมเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ และ
พัฒนาผู้เรียนให้สามารถเป็นผู้ ร่วมสร้างนวัตกรรมทางสังคมศึกษา สามารถนาความรู้ไปปรับใช้ในการดาเนิน
ชี วิ ต อย่ างมี คุ ณ ภาพและร่ ว มสร้ า งสั งคมที่ มั่ งคั่ งและยั่ งยื น อย่ างสร้า งสรรค์ ตลอดจนเป็ น พลเมื อ งดี ข อง
ประเทศชาติและสังคมโลก
ตัวอย่างสาขาวิชา
 สาขาวิชาสังคมศึกษา
ตัวอย่าง/ข้อเสนอสาระความความรู้ อาทิ
๑) ปรัชญา ความเชื่อ และศาสนา
(๑.๑) ประวัติของพระพุทธเจ้าและศาสดาแห่งศาสนาอื่นๆ
(๑.๒) หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาและศาสนาอื่นๆ
(๑.๓) การเผยแพร่พระพุทธศาสนาและศาสนาอื่นๆ
(๑.๔) พุทธจริยศาสตร์และจริยศาสตร์แห่งศาสนาอื่นๆ
(๑.๕) ศาสนาเปรียบเทียบหรือศาสนาสากล
๒) ประวัติศาสตร์
(๒.๑) ประวัติศาสตร์ไทย
(๒.๒) ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น
(๒.๓) ประวัติศาสตร์สากล
(๒.๔) วิธีการทางประวัติศาสตร์
๓) ภูมิศาสตร์ สิ่งแวดล้อม และประชากร
(๓.๑) ภูมิศาสตร์ประเทศไทย
(๓.๒) ภูมิศาสตร์กายภาพ
(๓.๓) ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์/แผนที่
(๓.๔) สิ่งแวดล้อมและประชากร
๔) รัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
(๔.๑) ความรู้พื้นฐานทางรัฐศาสตร์
(๔.๒) ความรู้พื้นฐานทางกฎหมายทั่วไป
(๔.๓) การเมืองการปกครองไทย
๒๓

เอกสารแนบท้าย มคอ.๑
๕) สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
(๕.๑) ความรู้พื้นฐานทางสังคมวิทยา
(๕.๒) การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมในยุคดิจิทัล
(๕.๓) พัฒนาการของสังคมสมัยใหม่/ยุคดิจิทัล
๖) เศรษฐศาสตร์
(๖.๑) ความรู้พื้นฐานทางเศรษฐศาสตร์
(๖.๒) เศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจโลก
๗. ผลลัพธ์ การเรียนรู้ และตั วอย่างสาขาวิชา/ข้อเสนอสาระความรู้กลุ่มสาขาวิชาสุขศึกษา พลศึกษา
และนันทนาการ
ผลลัพธ์การเรียนรู้
ผู้เรียนมีความรู้เกี่ยวกับหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เนื้อหาสาระวิชาสุขศึกษา พลศึกษาและนันทนาการ
มีพัฒ นาการทางกายและทางจิต มีความรู ทักษะ เจตคติ คุณธรรม คานิยม และการปฏิบัติและพฤติกรรม
เกี่ยวกับสุขภาพ การสร้างเสริมสุขภาพองค์รวม การออกกาลังกายและปฏิบัติกิจกรรมในเวลาว่างเพื่อการเสริมสร้าง
สุขภาพ สามารถออกแบบและจัดการเรียนรู้ สร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียน ให้เป็นผู้ที่มี
สุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี มีคุณภาพ เหมาะสม สอดคล้องและตอบสนองความสนใจและความแตกต่างของผู้เรียน
โดยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี ตลอดจนข้อมูลสารสนเทศได้อย่างเหมาะสมกับผู้เรียนทุกช่วงวัย ผู้เรียนมีความ
ตระหนั ก รู้ มี เจตคติ ที่ ดี ต่ อ การดู แ ลสุ ข ภาพ มี ทั ก ษะปฏิ บั ติ ด านสุ ข ภาพจนเปน กิ จ นิ สั ย มี สุ ข ภาวะที่ ดี
ทั้งด้านร่างกายและจิตใจ แข็งแรง สมบูรณ์
ตัวอย่างสาขาวิชา
 สาขาวิชาสุขศึกษา
ตัวอย่าง/ข้อเสนอสาระความรู้
๑) การเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย
(๑.๑) ปจจัยที่มีผลตอการเจริญเติบโต
(๑.๒) การทางานของระบบตางๆของรางกายและความสัมพันธเชื่อมโยงกัน
(๑.๓) การปฏิบัติตนเพื่อใหเจริญเติบโตและมีพัฒนาการที่สมวัย
(๑.๔) การปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงทางรางกาย จิตใจ
๒) เพศศึกษา
(๒.๑) อารมณความรูสึกทางเพศ
(๒.๒) สุขปฏิบัติทางเพศ
(๒.๓) การสรางและการรักษาสัมพันธภาพกับผู้อื่น
(๒.๔) การตั้งครรภ์และการป้องกัน
๓) โรค โรคติดต่อและการปองกันโรค
๔) อาหาร ยาและการบริการสุขภาพ
(๔.๑) ยารักษาโรค
(๔.๒) สารเสพติด
(๔.๓) ความรุนแรง อันตรายจากการใชยาและสารเสพติด
(๔.๔) ผลิตภัณฑและบริการสุขภาพและการเลือกบริโภค
๒๔
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๕) สวัสดิศึกษา
(๕.๑) อุบัติเหตุ
(๕.๒) ความปลอดภัยในชีวิต และการสร้างเสริมทักษะความปลอดภัยในชีวิต
(๕.๓) การปฐมพยาบาล
(๕.๔) การปองกันตนเองจากพฤติกรรมเสี่ยงตางๆ
(๕.๕) ความปลอดภัยและการดูแลความปลอดภัยในสถานศึกษาและชุมชน
๖) การดูแลสุขภาพตนเอง ครอบครัวและชุมชน
(๖.๑) การเตรียมพร้อมเพื่อเข้าสู่สังคมสูงวัยและการดูแล
๗) โครงการสุขศึกษาและโครงการสุขภาพในโรงเรียนและชุมชน
 สาขาวิชาพลศึกษา
เป็นการศึกษาเพื่อพัฒนากาย ใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญา ความมีน้าใจนักกีฬา โดยใช้กีฬา
และออกกาลังการเป็นเครื่องมือในการพัฒนา
ตัวอย่าง/ข้อเสนอสาระความรู้ อาทิ
๑) ประวัติ ปรัชญา หลักการ การเล่นกีฬาและออกกาลังกาย
๒) การออกแบบโปรแกรม การฝึกกีฬา ไทยและ/หรือกีฬาสากล
๓) ระบบการทางานของร่างกายที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนไหวร่างกาย
๔) วิทยาศาสตร์ การเคลื่อนไหวร่างกาย และการพัฒ นาประสิ ทธิภ าพการเคลื่ อนไหวร่างกาย
การออกกาลังกาย การเลนเกม และการเลนกีฬา
๕) การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายและทักษะการเล่นกีฬา
๖) การเขารวมกิ จกรรมกี ฬา การปฏิ บัติ ตามกฎ กติกา ระเบี ยบ และขอตกลงในการเข้ าร่วมและ
การประยุกต์ใช้
๗) ความปลอดภัยและอุบัติเหตุจากการเล่นกีฬาและการการปองกันและหลีกเลี่ยง
๘) การส่งเสริมการออกกาลังกายและการเสริมสร้างศักยภาพการเล่นกีฬา
(๘.๑) การเป็นผู้ฝึกสอนกีฬาสาหรับผู้เรียน
(๘.๒) การจัดโครงการแข่งขันกีฬาภายในและระหว่างโรงเรียน
(๘.๓) การจั ด โครงการ กิ จ กรรมส่ ง เสริ ม การออกก าลั ง กายและการเล่ น กี ฬ าแก่ ผู้ เรี ย น
ทั้งที่ปกติและมีความบกพร่องทางด้านร่างกาย
(๘.๔) โครงการเสริมสร้างและทดสอบสมรรถภาพทางกาย
 สาขาวิชานันทนาการศึกษา
ตัวอย่าง/ข้อเสนอสาระความรู้ อาทิ
๑) แนวคิด ทฤษฎีและหลักการ ทางนันทนาการและการประยุกต์ใช้ในการจัดการศึกษา
๒) การทางานของระบบตางๆของรางกายและความสัมพันธเชื่อมโยงกัน
๓) การเล่น การพักผ่อนหย่อนใจ เวลาว่างและการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยซน์
๔) กิ จ กรรมนั น ทนาการประเภทต่ างๆ ส าหรับ คนวัย ต่ างๆ และการประยุ ก ต์ ใช้ ในชี วิต จริ ง
และการทางาน
๕) ผู้นานันทนาการและการบริหาร จัดการนันทนาการ
๖) นันทนาการกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต
๒๕
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๗) สุขภาพกายและสุขภาพจิต และนันทนาการเพื่อสุขภาพ
๘) นัน ทนาการในชุมชน ภูมิปั ญญา วัฒ นธรรม บริบทชุมชน ความเป็นไทย และการอนุรักษ์
แหล่งนันทนาการในชุมชนอย่างยั่งยืน
๙) ความปลอดภัยในการเข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการ
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
เพื่อพัฒนาผู้เรียน
(๑๐.๒) โครงการและกิจกรรมนันทนาการในโรงเรียน
๘. ผลลัพธ์การเรียนรู้และตัวอย่างสาขาวิชา/ข้อเสนอสาระความรู้กลุ่มสาขาวิชาวิชาศิลปศึกษา ดนตรีศึกษา
และนาฏศิลป์ศึกษา
ผลลัพธ์การเรียนรู้
ผู้ เรี ย นความรอบรู้ ในหลั ก การ แนวคิ ด ทฤษฎี เนื้ อหาวิ ช าชี พ ทางด้ าน ศิ ล ปะ ดนตรี นาฏศิ ล ป์
มีสุนทรียภาพ สามารถวิเคราะห์ วิพากษ์ วิจารณ์งาน ออกแบบและสร้างสรรค์และแสดงผลงานศิลปะ ดนตรี
นาฏศิลป์ สามารถออกแบบและจัดการเรียนรู้ โดยบูรณาการการจัดการเรียนรู้ ในกลุ่มสาขาและบูรณาการ
ข้ามศาสตร์ข้ามวัฒนธรรม การผลิตและใช้สื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย การจัดสภาพแวดล้อมเพื่อพัฒนาการเรียนรู้
ด้านศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ มีความเข้าใจเกี่ยวกับงานวิจัย งานสร้างสรรค์ และงานนวัตกรรม สู่นวัตศิลป์ การวิจัย
เพื่อแก้ปัญหาพัฒ นาผู้เรียนและการประเมินผลการเรียนรู้ สามารถทาวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่ อพัฒ นา
การเรียนรู้และพัฒนาผู้เรียนให้สามารถเป็นผู้ร่วมสร้างนวัตกรรม ตลอดจนติดตามความก้าวหน้าทางด้านศิลปะ
ดนตรี นาฏศิลป์ สามารถวิเคราะห์ความรู้ เนื้อหาวิชาที่สอนอย่างลึกซึ้ง สามารถนาไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนา
ผู้เรียน และการปฏิบัติงานวิชาชีพอย่างลึกซึ้ง
ตัวอย่างสาขาวิชา
 สาขาวิชาศิลปะ
ตัวอย่าง/ข้อเสนอสาระความรู้ อาทิ
๑) ทฤษฎีและวิธีวิทยาทางศิลปวัฒนธรรม
๒) ประวัติศาสตร์ศิลปะ ความสัมพันธ์ของทัศนศิลป์ ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม
๓) หลักการ รูปแบบ องค์ประกอบศิลป์ ทัศนธาตุ
๔) ศิลปวัฒนธรรมอาเซี่ยน
๕) ศิลปะไทย ศิลปะร่วมสมัยและเทคโนโลยี
๖) จิตรกรรม
๗) ประติมากรรม
๘) ภาพพิมพ์
๙) สื่อวัสดุศิลปะและกลวิธีสร้างสรรค์ทางจิตรกรรม
๑๐) การออกแบบและการเขียนแบบ
๑๑) คอมพิวเตอร์อาร์ต จิตรกรรมร่วมสมัยกับสื่อดิจิทัล
๑๒) ปฏิบั ติการสร้างสรรค์ศิล ปะจินตทัศน์ ทักษะพื้นฐาน ทักษะศิลปะ ที่เป็นแบบแผนพื้นบ้าน
พื้นเมืองและสากลนิยม
๑๓) สร้างและนาเสนอผลงานทางทัศนศิลป์
๒๖
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๑๔) การใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ เทคนิค วิธีการของศิลปินในการสร้างงานทัศนศิลป์
๑๕) หลักการวิจารณ์ วิเคราะห์ วิพากษ์งานศิลปะ กฎเกณฑ์ด้านศิลปะ
๑๖) ทัศนศิลป์ นิพนธ์
 สาขาวิชาดนตรี
ตัวอย่าง/ข้อเสนอสาระความรู้ อาทิ
๑) สุนทรียศาสตร์กับดนตรีศึกษา
๒) ทฤษฎีดนตรี
๓) ประวัติ ปรัชญา ดนตรี
(๓.๑) ดนตรีในยุคต่างๆ
(๓.๒) ความสัมพันธ์ของดนตรี ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม
๔) ดนตรีระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา อาชีวศึกษา
๕) การจัดการเรียนรู้ดนตรี
๖) จิตวิทยาการจัดเรียนรู้ดนตรี
๗) เทคโนโลยีในดนตรีศึกษา
๘) ทักษะดนตรี
(๘.๑) การอ่านออกเสียงโน้ตและพัฒนาโสตประสาท
(๘.๒) การขับร้องและการขับร้องประสานเสียง
(๘.๓) การบรรเลงและการแสดงและการถ่ายทอดความรู้สึกทางดนตรี
๙) หลักการวิจารณ์ วิเคราะห์ วิพากษ์ กฎเกณฑ์ด้านดนตรี
๑๐) การซ่อมแซมและบารุงรักษาเครื่องดนตรี
 สาขาวิชานาฏศิลป์ศึกษา
ตัวอย่าง/ข้อเสนอสาระความรู้ อาทิ
๑) ประวัติ แนวคิด ทฤษฎีการสอนนาฏศิลปะ
๒) พื้นฐานการเคลื่อนไหวทางนาฏศิลป์
๓) นาฏศิลป์ไทยสาหรับครู
๔) นาฎศิลป์ไทยพื้นบ้านสาหรับครู
๕) นาฏศิลป์ร่วมสมัย
๖) ดนตรีสาหรับครูนาฏศิลป์
๗) ทฤษฎี หลักการและการจัดการเรียนรู้นาฏศิลป์
๘) การจัดการเรียนรู้นาฏศิลป์สาหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษเฉพาะ
๙) สื่อและนวัตกรรมการสอนศิลปะการแสดงสาหรับครู
๑๐) นาฏศิลป์อาเซียน
๑๑) การสร้างผลงานนาฏศิลป์
๑๒) การเขียนบทละครเบื้องต้น
๑๓) การออกแบบเพื่อศิลปะการแสดง ภูมิปัญญาไทยกับศิลปะการแสดง
๑๔) การสร้างสรรค์งานนาฏศิลป์
๑๕) สุนทรียและการวิจารณ์งานศิลปะการแสดง
๑๖) การวิจัยทางการสอนนาฏศิลป์ไทย
๒๗
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๙. ผลลัพ ธ์การเรียนรู้ แ ละตั วอย่างสาขาวิชา/ข้อเสนอสาระความรู้กลุ่มสาขาวิชาจิตวิท ยาการศึกษา
และการแนะแนว
ผลลัพธ์การเรียนรู้
ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าในด้านจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว เนื้อหาวิชาธรรมชาติของผู้เรียน
และความแตกต่างของบุคคล เป็นผู้มีวุฒิภาวะทางอารมณ์และสังคม มีมนุษยสัมพันธ์ สามารถวิเคราะห์ผู้เรียน
และมีความพร้อมในการช่วยเหลือ แก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคลด้วยความเต็มใจ สามารถบริหารและ
จัดบริการแนะแนวและกิจกรรมแนะแนวในสถานศึกษา การให้บริการด้านการปรึกษาเชิงจิตวิทยาอย่างเป็นระบบ
โดยใช้เครื่องมือทางจิตวิทยาเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีความสุขและประสบความสาเร็จในการเรียนรู้และการดารงชีวิต
สามารถออกแบบและจัดการเรียนรู้ การผลิตและใช้สื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย การจัดสภาพแวดล้อมเพื่อพัฒนา
การเรียนรู้ การประเมินผลการเรียนรู้ สามารถทาวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่อช่วยเหลือ แก้ปัญหาและพัฒนา
ผู้เรียน และพัฒนาผู้เรียนให้สามารถเป็นผู้ร่วมสร้างนวัตกรรม
ตัวอย่างสาขาวิชา
 สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว
ตัวอย่าง/ข้อเสนอสาระความรู้ อาทิ
๑) จิตวิทยา
(๑.๑) จิตวิทยาทั่วไป
(๑.๒) จิตวิทยาครอบครัว
(๑.๓) จิตวิทยาพัฒนาการ
(๑.๔) จิตวิทยาสังคม
๒) จิตวิทยาการศึกษา
(๒.๑) จิตวิทยาการเรียนรู้
(๒.๒) การปรับพฤติกรรมเบื้องต้น
๓) การแนะแนว
(๓.๑) หลักการแนะแนวเบื้องต้นการ
(๓.๒) การแนะแนวการศึกษา การแนะแนวอาชีพ การแนะแนวส่วนบุคคล
(๓.๓) การจัดบริการแนะแนว
(๓.๔) การจั ดกิจกรรมแนะแนว และกิจกรรมพัฒ นาผู้ เรียนในสถานศึกษาโดยบูรณาการ
หลักการด้านจิตวิทยาแบบองค์รวม
(๓.๕) การเก็บข้อมูลเป็นรายบุคคล
(๓.๖) การจัดบริการสนเทศ
(๓.๗) การจัดบริการวางตัวบุคคล
(๓.๘) กระบวนการกลุ่ม
(๓.๙) อาชีพศึกษาและพัฒนาการทางอาชีพ
๔) จิตวิทยาการให้การปรึกษา
(๔.๑) ทฤษฎี หลักการการให้การปรึกษา
(๔.๒) คุณสมบัติผู้ให้การปรึกษา
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(๔.๓) การให้คาปรึกษาเบื้องต้น เป้าหมายของการให้การปรึกษา กระบวนการให้การปรึกษา
เทคนิคการให้การปรึกษา ฝึกปฏิบัติการให้การปรึกษา
๕) การติดตามและประเมินผลการให้บริการทางจิตวิทยา การแนะแนวและให้คาปรึกษา
๑๐. ผลลัพธ์การเรียนรู้และตัวอย่างสาขาวิชา/ข้อเสนอสาระความรู้กลุ่มสาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสาร
การศึกษา
ผลลัพธ์การเรียนรู้
ผู้เรียนมีความรอบรู้ในแนวคิด หลักการ พัฒ นาการ ทฤษฎี และวิทยวิธีด้านเทคโนโลยีและสื่อสาร
การศึกษา สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์และประเมินความรู้ด้านเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา อย่างลึกซึ้ง
สามารถติดตามความก้าวหน้าด้านวิทยาการเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา รู้เท่าทันและนาไปประยุกต์ใช้
ในการพัฒนาผู้เรียน สามารถจัดระบบ วิเคราะห์และกาหนดพฤติกรรมครูและผู้เรียน ออกแบบวิธีการและ
เทคนิคการศึกษา การสื่อสาร การจัดสภาพแวดล้อม การบริหารและการจัดการ และการประเมินเทคโนโลยี
และสื่อสารการศึกษา เพื่อออกแบบและจัดการเรียนรู้ การผลิตและใช้ เทคโนโลยีทันสมัย พัฒ นาการเรียนรู้
การประเมินผลการเรียนรู้ สามารถทาวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ และพัฒนาผู้เรียนให้สามารถเป็น
ผู้ร่วมสร้างนวัตกรรม
ตัวอย่างสาขาวิชา
 สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
ตัวอย่าง/ข้อเสนอสาระความรู้ อาทิ
๑) การจัดระบบการศึกษา (Systems Approach in Education)
(๑.๑) ระบบและการจัดระบบการศึกษา
(๑.๒) วิธีการจัดระบบ และการออกแบบระบบการเรียนการสอนใหม่
(๑.๓) การประยุกต์ระบบการเรียนการสอนในสถานศึกษา
(๑.๔) การออกแบบระบบการสอน และการออกแบบการสอนให้สอดคล้องกับบริบทไทย
(๑.๕) การศึกษาค้นคว้าวิจัยด้านระบบและการจัดระบบ
(๑.๖) การออกแบบระบบการสอนประจ าตั ว ครู (Teacher’s Personal Instructional
System-TPIS) การกาหนดองค์ประกอบ ขั้นตอน และแบบจาลองระบบ ประจาตัวครู
(ไม่ใช่แผนการสอน)
๒) การวิเคราะห์และกาหนดพฤติกรรม (Behavioral Performance Analytics)
(๒.๑) การประยุกต์หลักการทฤษฎีจิตวิทยาในการเรียนการสอน
(๒.๒) การวิเคราะห์และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมครูอาจารย์และผู้เรียน
(๒.๓) การพัฒนาโมเดลพฤติกรรมสาหรับครูอาจารย์และผู้เรียน
(๒.๔) การศึกษาค้นคว้าวิจัยนวัตกรรมโมเดลพฤติกรรมใหม่สาหรับครูอาจารย์ในสถานศึกษา
๓) วิทยวิธีและเทคนิค (Methods and Techniques)
(๓.๑) วิธีการและเทคนิคสาหรับการศึกษา การเผยแพร่และฝึกอบรม
(๓.๒) การศึกษานวัตกรรมด้านวิธีการและเทคนิคใหม่
(๓.๓) การสารวจและการใช้วิธีการสอนแบบดั้งเดิมและวิธีการสอนใหม่
(๓.๔) วิธีการสอนแบบเผชิญหน้า
(๓.๕) วิธีการเรียนทางอิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบต่างๆ
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(๓.๖) การศึกษาวิจัยและการประยุกต์วิธีการสอนแบบใหม่
(๓.๗) ระบบการสอนสมัยใหม่
(๓.๘) ระบบการสอนแบบอิงประสบการณ์
(๓.๙) ระบบการสอนแบบอิงสมรรถนะ
(๓.๑๐) ระบบการสอนแบบศูนย์การเรียน
(๓.๑๑) การสอนแบบมีส่วนร่วม
๔) การสื่อสารการศึกษา (Educational Communications)
(๔.๑) การสื่อสารพื้นฐานเพื่อการศึกษา (Basic Educational Communication)
หรือ สื่อการศึกษา (Educational Media)
- สื่อโสตทัศน์ (Audio-visual Media)
- ภาพชุด ภาพเคลื่อนไหว (Stills and Moving Images)
- สไลด์คอมพิวเตอร์ (Computer Slides: PowerPoint presentation)
- โปสเตอร์ และป้ายโฆษณา (Posters and Billboards)
- นิทรรศการ (Exhibitions and Expositions)
- การจัดแสดง (Event Organizing)
(๔.๒) สื่อสารมวลชนเพื่อการศึกษา (Educational Mass Communication)
อาจประกอบด้วยสาระวิชาดังนี้
- สื่อพิมพ์การศึกษา
- วิทยุกระจายเสียงการศึกษา
- วิทยุโทรทัศน์การศึกษา
- ภาพยนตร์การศึกษา
(๔.๓) คอมพิวเตอร์ศึกษา
- การสอนคอมพิวเตอร์
- บทเรียนคอมพิวเตอร์ศึกษา
- บทเรียนดิจิทัลออนไลน์และออฟไลน์ผ่าน OER, MOOC
- การศึกษาบนฝ่ามือ (On Palm Education : OPE Model)
- ระบบสอนเสริมอัจฉริยะ (AI-Tutorial System)
(๔.๔) เทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษา
- การจัดระบบข้อมูลและสารสนเทศ
- การพัฒนาระบบจัดการจัดหา จัดเก็บและให้บริการสืบค้นข้อมูล
เครือข่ายบริการศูนย์ความรู้อัจฉริยะสาหรับศูนย์ความรู้
(๔.๕) เทคโนโลยีการศึกษาภควันภาพ (Ubiquitous Educational Technology)
- การเรียนทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-Learning)
- การเรียนทางคอมพิวเตอร์พกพา (Mobile Learning)
- เทคโนโลยีการศึกษาทางไกล (Distance Educational Technology)
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(๔.๖) สื่อสารพื้นบ้านเพื่อการศึกษา เพื่อถ่ายทอดความรู้ ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม
และขนบธรรมเนียมประเพณี ดังนี้
- นาฏศิลป์เพื่อการศึกษา
- การแสดงละคร ลิเก หมอลาเพื่อการศึกษา
- ดนตรีพื้นเมือง และเพลงเพื่อการศึกษา
- การศึกษาค้นคว้าวิจัยพัฒนาสื่อสารพื้นบ้านเพื่อการศึกษา
- การใช้นวัตกรรมการสื่อสารการศึกษาพื้นบ้านที่เหมาะสมกับครูอาจารย์และผู้เรียน
ในบริบทไทยและวิถีไทย
๕) การจัดสภาพแวดล้อมการศึกษา (Educational Environment)
(๕.๑) การจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ
- การจัดสภาพแวดล้อมห้องเรียนและห้องปฏิบัติการ
- อุทยานการศึกษา
- พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ ก ารศึ ก ษา พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ โรงเรีย น พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ ในชุ ม ชน พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ ชี วิ ต
(Life Museum) ของครูอาจารย์และผู้เรียน
(๕.๒) การจัดสภาพแวดล้อมทางจิตภาพ
- การพัฒนาบรรยากาศการเรียนการสอน
- การพัฒนาแบบจาลองการพัฒนาจิตวิญญาณครู
- การจัดสภาพแวดล้อมทางสังคมภาพ
- มนุษยสัมพันธ์การอยู่ร่วมกันในสังคมเทคโนโลยีการสื่อสาร
- การพั ฒ นาสภาพแวดล้ อ มการศึ ก ษาตามวั ฒ นธรรมขนบธรรมเนี ย มประเพณี
วิถี ศาสนาและความเชื่อ
(๕.๓) การจัดสภาพแวดล้อมเสมือนจริง (Virtual Learning Environment)
- การจัดการเรียนการสอนเสมือนจริงผ่านอิเล็กทรอนิกส์แบบออนไลน์ผ่านไวไฟ
- และออฟไลน์ผ่านคอมพิวเตอร์พกพา แท็บเล็ต และมือถืออัจฉริยะ
- การจัดโรงเรียนอัจฉรินะ ห้องเรียนอัจริยะ และอุปกรณ์อัจฉริยะ อาทิ
กระดานอัจฉริยะและโต๊ะอัจฉริยะ
- การพัฒนาสถานจาลองเพื่อพัฒ นาการเรียนการสอน และการฝึกทักษะการสอน
แบบจุลภาค
- การจัดงานนิทรรศการการประชุมวิชาการ (Academic Conferences)
- การจัดสัมมนาและการจัดแสดงทางการศึกษา (Educational Meeting, Incentives,
Conferencing and Exhibitions: MICE)
- การศึกษาค้นคว้าวิจัยและพัฒนานวัตกรรมด้านการจัดสภาพแวดล้อมการศึกษา
๖) การบริหารและการจัดการเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา (Administration and Management
of Educational Technology and Communication)
- การบริหารและการจัดการเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา รูปแบบการบริหารและการจัดการ
เทคโนโลยี และสื่ อ สารการศึ กษาแนวดั้ งเดิ ม และการบริ ห ารจั ดการแนววิ ท ยาศาสตร์
แบบพหุผู้นา
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- แบบจาลองการบริหารและการจัดการแบบไทยและแบบสากลอาทิ POSCoRB Model,
POSDCARE Model, CASPERLA Model เน้นการประยุกต์
- ภาวะผู้นาด้านเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
- การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการบริหารและการจัดการเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
๗) การประเมินเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา (Assessment of Educational Technology
and Communication)
- การวัดและการประเมินประสิทธิภาพการเรียนการสอน
- การประเมินและทดสอบประสิทธิภาพเครื่องมือและวิธีการเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
(บทเรียน ชุดการสอน สื่อการสอน และบทเรียนสื่อประสม)
- การพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินโครงการการศึกษาและการประเมินโครงการเทคโนโลยี
และสื่อสารการศึกษา
- ภาวะผู้นาด้านการพัฒนานวัตกรรมการประเมินการศึกษา
- การวิจัย พัฒนาและใช้นวัตกรรมด้านการประเมินเทคโนโลยีและสื่อสาร
๑๑. ผลลัพธ์การเรียนรู้และตัวอย่างสาขาวิชา/ข้อเสนอสาระความรู้กลุ่มสาขาวิชาการวัดและประเมินทาง
การศึกษา
ผลลัพธ์การเรียนรู้
ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจในแนวคิดหลั กการวัดและประเมินสาหรับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑
เข้ า ใจและรู้ จั ก ใช้ ก ารวั ด และประเมิ น เพื่ อ เป้ า หมายที่ ห ลากหลาย เช่ น การประเมิ น ผลของการเรี ย นรู้
การประเมินเพื่อการเรียนรู้ การประเมินในฐานะการเรียนรู้ การประเมินเพื่อการพัฒนา การประเมินเพื่อสรุป
ผลการเรียนรู้ การประเมินเพื่อวินิจฉัย การวัดแบบอิงเกณฑ์ อิงกลุ่ม และอิงตนเอง สามารถออกแบบ สร้าง
และเลือกใช้วิธีการและเครื่องมือวัดและประเมินทั้งที่เป็นเครื่องมือแบบดั้งเดิม /แอนะล็อก และเครื่องมือดิจิทัล
หรือแอปพลิเคชันด้านการวัดและประเมินแบบต่างๆ ที่เหมาะสมกับวัตถุประสงค์การเรียนรู้ การจัดประสบการณ์
การเรียนรู้ สิ่งที่ต้องการประเมิน สามารถวิเคราะห์คุณภาพของเครื่องมือวัดและประเมินตามทฤษฎีการทดสอบ
แบบดั้งเดิม และทฤษฎีการทดสอบแนวใหม่ สามารถวิเคราะห์ ข้อมูลจากการวัดและประเมินเพื่อให้ข้อมูล
ป้อนกลับที่เป็นประโยชน์ และใช้เป็นประเด็นวิจัยในการทาวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนได้ ออกแบบและเลือก
วิธีการวัดและประเมินได้เหมาะสมกับการจัดการเรียนรู้ทั้งในชั้นเรียน นอกชั้นเรียน หรือการศึกษาทางไกล
มีสมรรถนะในการวิจัยในบริบทการศึกษาที่เป็นสังคมยุคดิจิทัล
ตัวอย่างสาขาวิชา
 สาขาวิชาการวัดและประเมินทางการศึกษา
ตัวอย่าง/ข้อเสนอสาระความรู้ อาทิ
๑) หลักการและเทคนิคการวัดและประเมินผลการศึกษา
๒) เป้าหมายของการประเมินผลการเรียนรู้ (เช่น การประเมินผลของการเรียนรู้ (assessment
of learning) การประเมินเพื่อการเรียนรู้ (assessment for learning) การประเมินในฐานะ
การเรียนรู้ (assessment as learning) การประเมินเพื่อการพัฒนา (formative assessment)
การประเมิ น เพื่ อ สรุ ป ผลการเรียนรู้ (summative assessment) การประเมิ น เพื่ อวินิ จฉั ย
(diagnostic assessment) การวัดแบบอิงเกณฑ์ อิงกลุ่ม และอิงตนเอง (criterion-, norm-,
self-referenced assessment) ฯลฯ
๓๒
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๓) ประเภทของเครื่องมือวัดผล การประเมินพุทธิพิสัย การประเมินจิตพิสัย การประเมินภาคปฏิบัติ
การประเมินตามสภาพจริง และการประเมินจากแฟ้มสะสมงาน
๔) การสร้างและการใช้เครื่องมือวัดและประเมินผลการเรียนการสอนแบบดั้งเดิม /แอนะล็อก
(เช่ น paper-based test) และเครื่ อ งมื อ ดิ จิ ทั ล เช่ น computer-based assessment,
e-portfolio, ClassDojo, Kahoot!, Plicker หรือแอปพลิเคชันด้านการวัดและประเมินอื่นๆ)
๕) การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือรายข้อ (ความยาก-อานาจจาแนก)
๖) ทฤษฎีการทดสอบเเบบดั้งเดิม และการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือทั้งฉบับ (ความตรง)
๗) การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือทั้งฉบับ (ความเที่ยง)
๘) คลังข้อสอบ
๙) การตัดสินผลการเรีย นรู้ การรายงานผลการเรียนรู้ การให้ ข้อมูลป้อนกลับที่เป็นประโยชน์
(productive feedback)
 สาขาวิชาการประเมินและประกันคุณภาพทางการศึกษา
ตัวอย่าง/ข้อเสนอสาระความรู้ อาทิ
๑) แนวคิดและทฤษฎีพื้นฐานเกี่ยวกับการประเมินทางการศึกษา การประกันคุณภาพการศึกษา
การประเมินหลั กสูตรและการประเมินโครงการทางการศึกษาและการประยุกต์ใช้ระเบียบ
วิธีวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพ
๒) การประเมินประกันทางการศึกษาระดับภายในหน่วยงาน ระดับชาติ และระดับนานาชาติ
๓) นโยบายเกี่ยวกับการประเมินทางการศึกษา การประเมินเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
องค์การหรือสถาบันการศึกษา
 สาขาวิชาการวิจัยทางการศึกษา
ตัวอย่าง/ข้อเสนอสาระความรู้ อาทิ
๑) แนวคิดและทฤษฎีพื้นฐานเกี่ยวกับการวิจัยทางการศึกษา ประเภทของการวิจัย การออกแบบ
การวิจัย สถิติเพื่อการวิจัยทางการศึกษา
๒) เทคโนโลยีในการวิจัยทางการศึกษา
๓) สมรรถนะการวิจัยในบริบทการศึกษาสมัยใหม่ในโลกยุคดิจัล
๔) แนวโน้ มและนโยบายที่เกี่ยวข้องกับ การวิจัยทางการศึกษา การวิจัยเพื่ อสร้างองค์ความรู้
แก้ปัญหา และพัฒนาผู้เรียนและการจัดการเรียนรู้ของครู คุณภาพการศึกษาขององค์การหรือ
สถาบันการศึกษา
๕) มี ค วามรู้ ความเข้ า ใจในการบู รณาการความรู้ ก ารวิจั ย การเรี ย นการสอนกั บ เทคโนโลยี
สมัยใหม่และการบูรณาการข้ามศาสตร์
๖) การวิเคราะห์และใช้ข้อมูลสถิติสารสนเทศเพื่อการพัฒนาการเรียนการสอน/การพัฒนาโรงเรียน
การวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน การวิจัยวิจัยสถาบัน

๓๓
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๑๒. ผลลัพธ์การเรียนรู้และตัวอย่างสาขาวิชา/ข้อเสนอสาระความรู้กลุ่มสาขาวิชาการศึกษาพิเศษ
ผลลัพธ์การเรียนรู้
ผู้ เรีย นมีความรู้ ในหลั กการ แนวคิด ทฤษฎี การศึ กษาพิเศษ เนื้อ หาวิช าธรรมชาติของผู้ เรียนและ
ความแตกต่างของผู้เรียนที่มีความต้องการจาเป็นพิเศษ เป็นผู้มีวุฒิภาวะทางอารมณ์และสังคม มีมนุษยสัมพันธ์
มีความเมตตา กรุณา มีความสามารถวิเคราะห์และคัดกรองผู้เรียน มีความพร้อมในการช่วยเหลือ แก้ปัญหา
และพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคลด้วยความเต็มใจและเห็นอกเห็นใจ สามารถบริหารและจัดการการศึกษาและ
ให้ การบริการทางการศึกษษพิเศษ โดยใช้เครื่องมือทางการศึกษาพิเศษเพื่อพัฒ นาผู้เรียนให้มีความสุขและ
ประสบความส าเร็ จในการเรี ยนรู้ และการด ารงชี วิ ต สามารถออกแบบและจั ดการเรี ยนรู้ การผลิ ตและใช้ สื่ อ
เทคโนโลยีที่ทันสมัย การจัดสภาพแวดล้อมเพื่อ พัฒนาการเรียนรู้ การประเมินผลการเรียนรู้ สามารถทาวิจัย
และพัฒ นานวัตกรรมเพื่อ ช่วยเหลือ แก้ปัญหาและพัฒ นาผู้เรียนที่มีความต้องการจาเป็นพิเศษ และพัฒ นา
ผู้เรียนให้สามารถเป็นผู้ร่วมสร้างนวัตกรรม
ตัวอย่างสาขาวิชา
 สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ
ตัวอย่าง/ข้อเสนอสาระความรู้
๑) ความรู้พื้นฐาน
(๑.๑) มโนทัศน์เกี่ยวกับการศึกษาพิเศษ ปรัชญา ทฤษฎีพื้นฐาน กฎหมาย นโยบาย หลักการ
การศึกษาพิเศษ การจัดการศึกษาเรียนรวม การให้การช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม (Early
Intervention)
(๑.๒) จิตวิทยาประยุกต์สาหรับผู้เรียนที่มีความต้องการจาเป็นพิเศษ
(๑.๓) บทบาทครอบครั ว องค์ ก รและหน่ ว ยงานต่ า งๆ ชุ ม ชน ค่ า นิ ย มและวั ฒ นธรรม
การมีส่วนร่วมและรับผิดชอบร่วม
๒) ประเภทและลักษณะของผู้เรียนที่มีความจาเป็นพิเศษ
(๒.๑) พัฒนาการปกติและพัฒนาการล่าช้าในเด็ก
(๒.๒) ความเหมือนและความแตกต่างของบุคคลและผลกระทบต่อการจัดการศึกษา
(๒.๓) ประเภท ลักษณะ สาเหตุความพิการ และการช่วยเหลือทางการศึกษา
(๒.๔) ระบบครอบครัวและบทบาทของครอบครัวร่วมกับครูและนักสหวิชาชีพในการส่งเสริม
พัฒนาการ
๓) หลักสูตร การสอน และการเรียนรู้
(๓.๑) การคัดกรอง ประเมิน เทคนิค วิธีการ และการนาไปใช้ในการจัดทา
แผนการให้บริการช่วยเหลือเฉพาะครอบครัว (Individualize Family Service Plan : IFSP)
แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (Individualize Education Program : IEP)
แผนการสอนเฉพาะบุคคล (Individualize Implementation Plan : IIP)
และแผนการเปลี่ยนผ่าน (Individualize Transition Plan : ITP)
(๓.๒) การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนที่ใช้การวิจัยเป็นฐานหรือวิทยาการ
วิจัยทางการศึกษาพิเศษ
(๓.๓) การสร้าง/การพัฒ นาหลักสูตรอิงหลักสูตรแกนกลางและหลักสูตรเพื่อการดารงชีวิต
(Expanded or Functional Curriculum)
๓๔
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(๓.๔) การวางแผนและบริหารจัดการการเรียนการสอนเป็นรายบุคคลเชิงบูรณาการ
(๓.๕) การสอน เทคนิคการสอน การอานวยความสะดวก การประเมินและเลือกใช้เทคโนโลยี
สิ่งอานวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษาตามหลักการ
การออกแบบการเรียนรู้เพื่อคนทั้งมวล (Universal Design : UD)
(๓.๖) การส่งเสริมปฏิสัมพันธ์ทางสังคม การจัดการพฤติกรรม และการเสริมแรง
(๓.๗) การจัดสิ่งแวดล้อมในการเรียนรู้ให้เหมาะสม การจัดการชั้นเรียน และการปรับตัว
(๓.๘) เจตคติ บุคลิกภาพและทักษะทางสังคมของครู
(๓.๙) การเตรียมพร้อมในวิกฤตการณ์ฉุกเฉิน
๔) การสื่อสาร
(๔.๑) การสื่อสารที่มีผลต่อการจัดการเรียนการสอนและพัฒนาการ
(๔.๒) ยุทธวิธีต่างๆ ในการช่วยเหลือในการสื่อสาร
๕) ความร่วมมือ ประกอบด้วย รูปแบบและยุทธศาสตร์ในการให้คาปรึกษาและสร้างความร่วมมือ
ระหว่างโรงเรียน ครอบครัว ชุมชน และนักสหวิชาชีพ เพื่อการจัดการศึกษา และการพื้นฟู
สมรรถภาพคนพิการโดยชุมชน (Community-based Rehabilitation: CBR)
๖) ความรับผิดชอบในวิชาชีพครูการศึกษาพิเศษ
(๖.๑) ทฤษฎีเกี่ยวกับการพัฒนาบุคคลและสังคมเชิงจริยธรรม
(๖.๒) วัฒนธรรมส่วนบุคคล ความลาเอียง และความแตกต่างทางแนวคิดที่มีผลต่อการทางาน
(๖.๓) ต้นแบบครูที่ดี และแนวทางในการพัฒนาจริยธรรมและความเชื่อของครูการศึกษาพิเศษ
๑๓. ผลลัพธ์การเรียนรู้และตัวอย่างสาขาวิชา/ข้อเสนอสาระความรู้กลุ่มสาขาวิชาการศึกษาตลอดชีวิต
และการศึกษาเพื่อชุมชน
ผลลัพธ์การเรียนรู้
ผู้เรียนมีความรอบรู้ในหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เนื้อหาสาระเกี่ยวกับการศึกษาในระบบ การศึกษา
นอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัยและการศึกษาเพื่อชุมชน การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การจัดการความรู้ท้องถิ่น
แบบมีส่วนร่วม การจัดการเรียนรู้สาหรับคนทุกช่วงวัย จริยธรรมและค่านิยมของคนในชุมชน สามารถบูรณาการ
ขอบข่ายสาระความรู้ การรู้เท่าทันและใช้สื่อเทคโนโลยี สื่อสารสังคม สามารถออกแบบการจัดการเรียนรู้และ
การบูรณาการการเรียนรู้กั บการทางานของเด็ก เยาวชน ผู้ใหญ่ วัยทางานและผู้สูงอายุ สามารถจัดกิจกรรม
เพื่อเสริมสร้างศักยภาพตนเองของคนทุกช่วงวัยเพื่อให้เป็นพลเมืองที่เข้มแข็งในสังคม การจัดสภาพแวดล้อม
เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ การผลิตและใช้สื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย การประเมินผลการเรียนรู้ สามารถทาวิจัยและ
พัฒนานวัตกรรมเพื่อพัฒนาชุมชนและผู้เรียนทุกช่วงวัย และพัฒนาผู้เรียนให้สามารถเรียนรู้และเป็นผู้ร่วมสร้าง
นวัตกรรม
ตัวอย่างสาขาวิชา
 สาขาวิชาการศึกษาตลอดชีวิต
ตัวอย่าง/ข้อเสนอสาระความรู้
๑) การศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัยและการศึกษาตลอดชีวิต
๒) หน่ ว ยงานและองค์ ก รการศึ ก ษา และการบริ ห าร การบริ ก ารการศึ ก ษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยและการศึกษาตลอดชีวิตของรัฐ เอกชน
๓) การศึกษาและจิตวิทยาการเรียนรู้ผู้ใหญ่
๓๕

เอกสารแนบท้าย มคอ.๑
๔)
๕)
๖)
๗)
๘)
๙)
๑๐)
๑๑)
๑๒)
๑๓)

การศึกษาและการเรียนรู้สาหรับผู้สูงอายุ
การวิจัยการศึกษาผู้ใหญ่ การศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย
สื่อและเทคโนโลยีการเรียนรู้สาหรับผู้สูงอายุ
การวัดและการประเมินการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาตลอดชีวิต
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การฝึกอบรม นันทนาการในการฝึกอบรม
การศึกษานอกระบบสาหรับกลุ่มเป้าหมายพิเศษ
การจัดการความรู้ท้องถิ่นอย่างมีส่วนร่วม
การพัฒนาแหล่งเรียนรู้จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบอย่างยั่งยืน
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อการศึกษาตลอดชีวิต

 สาขาวิชาการศึกษาเพื่อชุมชน
ตัวอย่าง/ข้อเสนอสาระความรู้
๑) การจัดการศึกษา เพื่อพัฒนาชุมชน
๒) จริยธรรมและค่านิยมของคนในชุมชน
๓) การจัดการศึกษาระหว่างวัฒนธรรม สังคม เศรษฐกิจ และวัฒนธรรมอาเซียน
๔) แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาในชุมชน
๕) การจัดการทรัพยากรการศึกษาเพื่อพัฒ นาชุมชน การพัฒ นาแหล่งเรียนรู้ จัดกิจกรรมและ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการจัดการเรียนรู้และการพัฒนาอย่างยั่งยืน
๖) การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เพื่อการเรียนรู้
๗) เกษตรทฤษฎีใหม่ การจัดการพื้นที่เพื่อการเกษตร
๘) ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและปรัชญาร่วมสมัย
๙) สื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาชุมชน
๑๐) การวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชน
๑๑) การถอดบทเรียนชุมชน
๑๒) ชุมชนแห่งการเรียนรู้ การจัดการความรู้ท้องถิ่นอย่างมีส่วนร่วม
๑๔. ผลลัพธ์การเรียนรู้และตัวอย่างสาขาวิชา/ข้อเสนอสาระความรู้กลุ่มสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และ
สารสนเทศศึกษา
ผลลัพธ์การเรียนรู้
ผู้เรียนมีความรอบรู้ในหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เนื้อหา แนวโน้มของวิชาชีพครูบรรณารักษศาสตร์และ
สารสนเทศศาสตร์ แนวคิดพื้น ฐานเกี่ยวข้องกับห้องสมุดและศูนย์สารสนเทศ นโยบายสารสนเทศแห่ งชาติ
ระบบสารสนเทศ บทบาทของสารสนเทศที่มีต่อสั งคม องค์กรที่เกี่ยวข้องกับห้ องสมุดและศูนย์สารสนเทศ
มีความรู้ความเข้าใจเนื้อหาวิชาสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ มีความรู้ความสามารถ
ในการบริหารและการบริการห้องสมุดโรงเรียนในสภาพแวดล้อมการเรียนรู้สมัยใหม่ สามารถออกแบบและ
จัดการเรียนรู้ การผลิตและใช้สื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย การจัดสภาพแวดล้อมเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ การประเมินผล
การเรียนรู้ สามารถทาวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่อ ช่วยเหลือ แก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียน และพัฒนาผู้เรียน
ให้สามารถเป็นผู้ร่วมสร้างนวัตกรรม
๓๖

เอกสารแนบท้าย มคอ.๑
ตัวอย่างสาขาวิชา
 สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศึกษา
ตัวอย่าง/ข้อเสนอสาระความรู้
๑) การบริ ห ารห้ อ งสมุ ด โรงเรี ย นสมั ย ใหม่ การก าหนดกลยุ ท ธ์ ก ารบริห ารห้ อ งสมุ ด โรงเรี ย น
ให้สอดคล้องกับแผนและนโยบายการพัฒนาการศึกษาของชาติและของโรงเรียน รวมทั้งแนวโน้ม
และทิศทางการพัฒนาสมรรถนะของนักเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๒) การกาหนดผลลัพธ์การเรียนรู้ และการออกแบบการจัดการเรียนการสอนรายวิชาที่เชื่อมโยง
กับบทบาทของห้องสมุดในการส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียน
๓) การวิเคราะห์ความต้องการของนักเรียนและครู ในการใช้ห้องสมุดเพื่อการศึกษาค้นคว้ า และ
การพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียน รวมถึงการวิจัยเพื่อพัฒนาการดาเนินงานและการบริการ
ของห้องสมุด
๔) การรวบรวม จัดหา จั ดระบบ และจัดบริการทรัพยากรสารสนเทศทั้งภายในและภายนอก
ห้ อ งสมุ ด ที่ ต รงกั บ ความต้ อ งการของครู แ ละนั ก เรี ย น และสร้ า งกลไกการเข้ า ถึ งและ
ใช้ประโยชน์จากระบบได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ
เทคโนโลยีดิจิทัล
๕) การจัดสภาพแวดล้อมภายในห้องสมุด ให้เป็นแหล่งส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกัน
ของนักเรียน ทั้งที่เป็นส่วนหนึ่งของการจัดการเรียนการสอนรายวิชาตามหลักสูตร และการส่งเสริม
การเรียนรู้ด้วยตนเองของนักเรียน
๖) การสอนและการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะการรู้สารสนเทศและทักษะการเรียนรู้ รวมทั้ง
การร่วมมือกับครูผู้สอนในการบูรณาการการพัฒนาทักษะการรู้สารสนเทศในการจัดการเรียน
การสอนรายวิชาต่างๆ
๗) ความร่วมมือและการสร้างเครือข่ายภายในและชุมชน การจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและ
ถ่ายทอดองค์ความรู้ ส่งเสริมการใช้ห้องสมุดแก่ผู้เรียน ครู อาจารย์ ในโรงเรียนและชุมชน
๘) วิจัย ออกแบบการวิจัยทางบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ การวิจัยพัฒนานวัตกรรม
สื่อการเรียนรู้และบทเรียนออนไลน์ การทบทวนวรรณกรรม การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ
พรรณนา สถิติ การเขียนอ้างอิง และเขียนรายงานการวิจัย
๑๕. ผลลัพธ์การเรียนรู้และตัวอย่างสาขาวิชา/ข้อเสนอสาระความรู้กลุ่มสาขาวิชาวิทยาการอาชีพ
ตัวอย่างสาขาวิชา
 สาขาวิชาเกษตรกรรมศึกษา
ผลลัพธ์การเรียนรู้
ผู้เรียนมีความรอบรู้ในหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เนื้อหาเกษตรกรรมศึกษา ครอบคลุมทั้งทฤษฎีและ
ปฏิบัติ ทั้งด้านพืช สัตว์ อุตสาหกรรมเกษตร การเพาะเลี้ยง และการแปรรูป การบริหารจัดการและการบริการ
ทางการเกษตร การใช้เครื่ องมื อที่ เกี่ย วข้องกับ งานเกษตรกรรม การออกแบบ การพั ฒ นาผลิ ตภั ณ ฑ์ ห รือ
นวัตกรรมต่างๆ การใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อให้ทันกับเหตุการณ์และเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงจากแหล่ง
สารสนเทศต่างๆ การพัฒนาผู้เรียนให้เกิดความรักในอาชีพเกษตรกรรม มีกิจนิสัยในการทางาน และจรรยาบรรณ
ในอาชีพ สามารถออกแบบและจัดการเรียนรู้เกษตรกรรมศึกษา การผลิตและใช้สื่อเทคโนโลยี เกษตรกรรม
ศึกษา ที่ทันสมัย การจัดสภาพแวดล้อมเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ เกษตรกรรมศึกษา การประเมินผลการเรียนรู้
สามารถทาวิจัย และพัฒ นานวัตกรรมด้านเกษตรกรรมศึกษา และพัฒ นาผู้เรียนให้ สามารถเป็นผู้ ร่วมสร้าง
นวัตกรรมเกษตรกรรมศึกษา
๓๗

เอกสารแนบท้าย มคอ.๑
ตัวอย่าง/ข้อเสนอสาระความรู้ อาทิ
๑) แนวคิด ทฤษฎีและทักษะการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องเกษตรกรรม ทั้งด้านพืช สัตว์
๒) อุตสาหกรรมเกษตร การเพาะเลี้ยง และการแปรรูป
๓) การบริหารจัดการและการบริการทางการเกษตร
๔) การใช้เครื่องมือที่เกี่ยวข้องกับงานเกษตรกรรม การออกแบบ
๕) การพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือนวัตกรรมทางการเกษตร
 สาขาวิชาคหกรรมศาสตรศึกษา
ผลลัพธ์การเรียนรู้
ผู้เรียนมีความรอบรู้ในหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เนื้อหาคหกรรมศาสตร์ครอบคลุมทั้งทฤษฎีและ
ปฏิบัติ ทั้งด้านกับคหกรรม การใช้เครื่องมือที่เกี่ยวข้องกับงานคหกรรม การออกแบบ การพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือ
นวัตกรรมต่ างๆ การบริ หารจั ดการและการบริการทางคหกรรม การพั ฒนาอาชีพและเสริมสร้างคุ ณภาพชี วิต
หลักการงานอาชีพ อาชีพทางคหกรรมศาสตร์ การตลาด การเป็นผู้ประกอบการ สามารถออกแบบการจัดการเรียนรู้
โดยบูรณาการศาสตร์การสอนในการจัดการเรียนรู้ มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ ความมั่นคงของสถาบันครอบครัว
และสังคม การบูรณาการการจัดการเรียนรู้ร่วมกับวิชาชีพ อื่นที่เกี่ยวข้องกับ คหกรรม สามารถออกแบบและ
จัดการเรียนรู้ คหกรรมศาสตรศึกษา การผลิตและใช้สื่อเทคโนโลยี คหกรรมศาสตรศึกษาที่ทันสมัย การจัด
สภาพแวดล้ อมเพื่อพัฒ นาการเรีย นรู้ คหกรรมศาสตรศึกษา การประเมินผลการเรียนรู้ และพัฒ นาผู้ เรียน
ให้มีความรู้และทักษะการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยทันกับเหตุการณ์ มีกิจนิสัยในการทางาน
เกิดความรักในอาชีพคหกรรม มีจรรยาบรรณในอาชีพ และร่วมมือกับสถานศึกษาหรือสถานประกอบการหรือ
หน่วยงาน หรือองค์กรภายนอกในการพัฒนาหลักสูตรและจัดการศึกษาแบบร่วมมือกัน สามารถทาวิจัยและพัฒนา
นวัตกรรมด้านคหกรรมศาสตรศึกษา และพัฒนาผู้เรียนให้สามารถเป็นผู้ร่วมสร้างนวัตกรรมคหกรรมศาสตรศึกษา
สามารถพัฒนาตนเองให้มีคุณลักษณะของผู้ใฝ่รู้ ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดความรักในอาชีพคหกรรมศาสตร์ และมีทักษะ
ที่จาเป็นในการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑
ตัวอย่าง/ข้อเสนอสาระความรู้
๑) ปรัชญา แนวคิด และหลักการทางด้านคหกรรมศาสตร์
๒) ขอบเขตและแนวคิดสาคัญของวิชาคหกรรมศาสตร์
๓) บทบาทและความสาคัญของคหกรรมศาสตร์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต
๔) หลักการงานอาชีพการวิเคราะห์งานอาชีพ แนวโน้มของงานอาชีพคหกรรมศาสตร์
๕) การตลาด การจัดการและการเป็นผู้ประกอบการ จรรยาบรรณวิชาชีพคหกรรมศาสตร์
 สาขาวิชาพาณิชยศาสตรศึกษาและธุรกิจศึกษา
ผลลัพธ์การเรียนรู้
ผู้เรีย นมีความรอบรู้ในหลั กการ แนวคิด ทฤษฎี เนื้อหา พาณิ ช ยศาสตรศึกษาและธุรกิจศึกษา
ครอบคลุมทั้งทฤษฎีและปฏิบัติ เนื้อหาสาระครอบคลุมทั้ง ทฤษฎีและปฏิบัติ ด้านการควบคุม การตรวจสอบ
การบริหารจัดการ การบริการ การตลาด การเป็นผู้ประกอบการ และการบัญชี การใช้เครื่องมือที่เกี่ยวข้อง
สามารถออกแบบและจั ดการเรีย นรู้ พาณิ ช ยศาสตรศึกษาและธุรกิจศึกษา การผลิ ตและใช้สื่ อเทคโนโลยี
พาณิชยศาสตรศึกษาและธุรกิจศึกษาที่ทันสมัย การจัดสภาพแวดล้อมเพื่อพัฒนาการเรียนรู้พาณิชยศาสตรศึกษา
และธุรกิจศึกษา การประเมินผลการเรียนรู้ และพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้และทักษะการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง
ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยทันกับเหตุการณ์ มีกิจนิสัยในการทางาน เกิดความรักในอาชีพพาณิชยศาสตรศึกษาและ
๓๘

เอกสารแนบท้าย มคอ.๑
ธุรกิจศึกษา มีจรรยาบรรณในอาชีพ และร่วมมือกับสถานศึกษาหรือสถานประกอบการหรือหน่วยงาน หรือองค์กร
ภายนอกในการพั ฒ นาหลั ก สู ต รและจั ด การศึ ก ษาแบบร่ว มมื อ กั น สามารถท าวิจั ยและพั ฒ นานวั ต กรรม
ด้ า นพาณิ ช ยศาสตรศึ ก ษาและธุ ร กิ จ ศึ ก ษา และพั ฒ นาผู้ เรี ย นให้ ส ามารถเป็ น ผู้ ร่ ว มสร้ า งนวั ต กรรม
พาณิชยศาสตรศึกษาและธุรกิจศึกษา
ตัวอย่าง/ข้อเสนอสาระความรู้
๑) หลักการ แนวคิด ทฤษฎี เนื้อหาวิชาทางด้านพาณิชยศาสตรศึกษาและธุรกิจศึกษา
๒) ธุรกิจการเงินและการบัญชี
๓) เศรษฐศาสตร์
๔) การขายและการตลาด
๕) การจัดการและการเป็นผู้ประกอบการ
๖) การอาชีวศึกษาและการงานอาชีพ
 สาขาวิชาอาชีวศึกษาและการงานอาชีพพื้นฐานอาชีพ
ผลลัพธ์การเรียนรู้
ผู้เรียนมีความรอบรู้ในหลักการ แนวคิดทฤษฎีเนื้อหากับอาชีวศึกษาและการงานพื้นฐานอาชีพ
โดยมีเนื้ อหาที่เกี่ย วกับ การดารงชีวิตและครอบครัว ทักษะพื้ นฐานที่ จาเป็น ต่อการดารงชีวิต การรู้เท่าทั น
การเปลี่ยนแปลง การนาความรู้เกี่ยวกับการดารงชีวิต อาชีพ มาใช้ ประโยชน์ในการทางานอย่างสร้างสรรค์
และทักษะที่จาเป็นต่อการประกอบอาชีพ สามารถออกแบบการเรียนรู้โดยบูรณาการศาสตร์การสอนในการจัด
การเรียนรู้ มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ ความมั่นคงของสถาบันครอบครัวและสังคม การบูรณาการการจัดการเรียนรู้
ร่วมกับวิชาชีพอื่นที่เกี่ยวข้องกั บอาชีวศึกษาและการงานพื้นฐานอาชีพ สามารถออกแบบและจัดการเรียนรู้
อาชีวศึกษาและการงานพื้นฐานอาชีพ การผลิตและใช้สื่อเทคโนโลยีเกี่ยวกับอาชีวศึกษาและการงานพื้นฐาน
อาชีพที่ทันสมัย การจัดสภาพแวดล้อมเพื่อพัฒนาการเรียนรู้อาชีวศึกษาและการงานพื้นฐานอาชีพ การประเมินผล
การเรียนรู้และพัฒ นาผู้เรียนให้ มีความรู้และทักษะการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยทันกับ
เหตุการณ์ มีกิจนิสัยการทางาน เกิดความรักในอาชีพทางด้านอาชีวศึกษาและการงานพื้นฐานอาชีพ มีจรรยาบรรณ
ในอาชีพและร่วมมือกับสถานศึกษาหรือสถานประกอบการหรือหน่วยงานหรือองค์กรภายนอกในการพัฒนา
หลักสูตรและจัดการศึกษาแบบร่วมมือกัน สามารถทาวิจัยและพัฒนานวัตกรรมด้านอาชีวศึกษาและการงาน
พื้นฐานอาชีพ และพัฒนาผู้เรียนให้สามารถเป็นผู้ร่วมสร้างนวัตกรรมด้านอาชีวศึกษาและการงานพื้นฐานอาชีพ
สามารถพัฒนาตนเองให้มีคุณลักษณะของผู้ใฝ่รู้ ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดความรักในอาชีพทางด้านอาชีวศึกษาและ
การงานพื้นฐานอาชีพและมีทักษะที่จาเป็นในการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑
ตัวอย่าง/ข้อเสนอแนะสาระความรู้
๑) หลักการอาชีวศึกษาและการงานพื้นฐานอาชีพ
๒) งานช่างสาหรับครู อาทิ งานไม้ งานไฟฟ้า งานโลหะ งานเครื่องยนต์ และงานอุตสาหกรรม
ประดิษฐ์ เป็นต้น
๓) บทบาทและความสาคัญของอาชีวศึกษาและการงานพื้นฐานอาชีพในการพัฒนาคุณภาพชีวิต
๔) แนวโน้มของงานอาชีพทางด้านอาชีวศึกษาและการงานพื้นฐานอาชีพ
๕) จรรยาบรรณวิชาชีพทางด้านอาชีวศึกษาและการงานพื้นฐานอาชีพ
๑๖. กลุ่มสาขาวิชาอื่นๆ ที่อาจเกิดขึ้นภายหลัง
***************************************
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