
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
เรื่อง  มาตรฐานคุณวุฒริะดบัปรญิญาตรี  สาขาครุศาสตรแ์ละสาขาศกึษาศาสตร์  (หลักสูตรสี่ปี) 

พ.ศ.  2562 
 
 

ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่อง  กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  
พ.ศ.  ๒๕๕๒  ก าหนดให้จัดท ามาตรฐานคุณวุฒิสาขาหรือสาขาวิชาเพ่ือให้สถาบันอุดมศึกษาน าไปจัดท า
หลักสูตรหรือปรับปรุงหลักสูตรและจัดการเรียนการสอนเพื่อให้คุณภาพของบัณฑิตในสาขาหรือสาขาวิชา
ของแต่ละระดับคุณวุฒิมีมาตรฐานใกล้เคียงกัน  จึงจ าเป็นต้องก าหนดมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี  
สาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์   (หลักสูตรสี่ปี)  ให้สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาดังกล่าว 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๘  และมาตรา  ๑๖  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ 
บริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ.  ๒๕๔๖  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  โดยค าแนะน าของ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา  ในการประชุมครั้งที่  2/๒๕6๒  เมื่อวันที่  13  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕6๒  
จึงออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ การจัดการศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรี  สาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์  
(หลักสูตรสี่ปี)  ต้องมีมาตรฐานไม่ต่ ากว่า  “มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี  สาขาครุศาสตร์และ 
สาขาศึกษาศาสตร์  (หลักสูตรสี่ปี)  พ.ศ.  2562” 

ข้อ ๒ การจัดท าหลักสูตรหรือปรับปรุงหลักสูตรระดับปริญญาตรี   สาขาครุศาสตร์และ 
สาขาศึกษาศาสตร์  (หลักสูตรสี่ปี)  ต้องมุ่งให้เกิดมาตรฐานผลการเรียนรู้ของบัณฑิต  โดยมีหลักสูตร 
การจัดการเรียนการสอนและองค์ประกอบอื่น ๆ  ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี  สาขาครุศาสตร์
และสาขาศึกษาศาสตร์  (หลักสูตรสี่ปี)  พ.ศ.  2562  ที่แนบท้ายประกาศนี้ 

ข้อ ๓ ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ข้างต้นได้  หรือมีความจ าเป็นต้องปฏิบัติ
นอกเหนือจากที่ก าหนดไวใ้นประกาศนี้  ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการการอุดมศกึษาที่จะพิจารณา  
และให้ถือค าวินิจฉัยของคณะกรรมการการอุดมศึกษานั้นเป็นที่สุด 

 
ประกาศ  ณ  วนัที่  26  กมุภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๖2 

ธีระเกียรติ  เจรญิเศรษฐศิลป์ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 

้หนา   ๑๒

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๕๖    ง ราชกิจจานุเบกษา ๖   มีนาคม   ๒๕๖๒



 
 
 

มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี 
สาขาครุศาสตรและสาขาศึกษาศาสตร (หลักสูตรสี่ป) 

พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารแนบทาย 
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 

เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตรและสาขาศึกษาศาสตร 
(หลักสูตรสี่ป) พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 
 
 



 มคอ.๑ 
 

๑ 
 

มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตรและสาขาศึกษาศาสตร (หลักสูตรส่ีป) 
 

๑. ชื่อสาขา สาขาครุศาสตรและสาขาศึกษาศาสตร  
 สาขาครุศาสตรและสาขาศึกษาศาสตร มีหลายกลุมสาขาวิชา ซึ่งแตละกลุมสาขาวิชายังมีสาขาวิชา
(วิชาเอก วิชาโท) อีกหลายสาขาวิชามากนอยเปนไปตามขอบขายของศาสตรแตละกลุมสาขาวิชาและหลักสูตร
การศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ระดับการศึกษาอาชีวศึกษารวมถึงการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัย ซึ่งสถาบันการศึกษาสามารถจัดทํารายละเอียดหลักสูตรและมาตรฐานผลการเรียนรู ตลอดจน
จัดการศึกษาเปนสาขาวิชา (วิชาเอก วิชาโท) ไดอยางอิสระ สอดคลองกับมาตรฐานผลการเรียนรูที่กําหนดไว 
ใน มคอ.๑ ตามบริบทและศักยภาพของสถาบัน กลุมสาขาวิชาตางๆ มีดังตอไปนี้  
  ๑.๑  กลุมสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 
  ๑.๒  กลุมสาขาวิชาการประถมศกึษา 
  ๑.๓  กลุมสาขาวิชาภาษาไทยและภาษาตางประเทศ 
  ๑.๔  กลุมสาขาวิชาคณติศาสตร 
  ๑.๕  กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
  ๑.๖  กลุมสาขาวิชาสังคมศึกษา 
  ๑.๗  กลุมสาขาวิชาสุขศึกษา พลศึกษา และนันทนาการ 
  ๑.๘  กลุมสาขาวิชาศิลปศึกษา ดนตรีศึกษาและนาฏศิลปศกึษา 
  ๑.๙  กลุมสาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว 
  ๑.๑๐  กลุมสาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศกึษา 
  ๑.๑๑  กลุมสาขาวิชาการวัดและประเมินทางการศกึษา 
  ๑.๑๒  กลุมสาขาวิชาการศึกษาพิเศษ 
  ๑.๑๓  กลุมสาขาวิชาการศึกษาตลอดชีวิตและการศึกษาเพื่อชุมชน 
  ๑.๑๔  กลุมสาขาวิชาบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศึกษา 
  ๑.๑๕  กลุมสาขาวิชาวิทยาการอาชีพ  
  ๑.๑๖  กลุมสาขาวิชาทางการศึกษาอ่ืนๆ ที่อาจมีการจัดทํามาตรฐานคุณวุฒิวิชาเอกอื่นๆ 
    เพ่ิมเติมในอนาคต 

 
รายละเอียด กลุมสาขาวิชา ตัวอยางสาขาวิชาและตัวอยาง/ขอเสนอสาระความรูสาขาวิชา  

ดูที่เอกสารแนบทาย มคอ.๑ สาขาครุศาสตรและสาขาศึกษาศาสตร 
 

๒. ชื่อปริญญาและวิชาเอก 
 การระบุช่ือปริญญาใหเปนไปตาม "ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง หลักเกณฑการกําหนดชื่อปริญญา 
พ.ศ. ๒๕๕๙ ขอ ๓ สถาบันอุดมศึกษาที่มีการตราพระราชกฤษฎีกาวาดวยปริญญาในสาขาวิชาและอักษรยอ
สําหรับสาขาวิชาไวแลว ใหใชชื่อปริญญาตามที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกานั้น  ในกรณีที่ปริญญาใดยังมิได
กําหนดชื่อไวในพระราชกฤษฎีกาหรือสถาบันอุดมศึกษาใดไมมีการตราพระราชกฤษฎีกาวาดวยปริญญา 
ในสาขาวิชาและอักษรยอสําหรับสาขาวิชาใหใชชื่อปริญญาตามหลักเกณฑการกําหนดชื่อปรญิญา พ.ศ. ๒๕๕๙ 



 มคอ.๑ 
 

๒ 
 

๓.  ลักษณะของสาขา 
 สาขาครุศาสตร/ศึกษาศาสตรเปนศาสตรที่วาดวยการเตรียมความพรอมและพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษากอนประจําการและสงเสริมการพัฒนาครูประจําการและนอกประจําการใหมีความรูและมี
สมรรถนะทางวิชาชีพ เปนผูยึดม่ันในคานิยม อุดมการณ มีจิตวิญญาณความเปนครู และสมรรถนะทางวิชาชีพครู 
ประกอบกับรัฐไดกําหนดยุทธศาสตรชาติระยะ ๒๐ ป โดยเนนเปาหมายการสรางกําลังคนที่มีคุณภาพ เปนคนเกง 
และคนดี มีขีดความสามารถในการแขงขันและความสามารถในการสรางนวัตกรรม การปรับปรุงพัฒนา
หลักสูตรสาขาครุศาสตร/ศึกษาศาสตร ในเอกสารฉบับนี้ จึงมุงเนนการยกระดับคุณภาพการผลิตบัณฑิตครู 
ใหเปนวิชาชีพชั้นสูงมีบทบาทในการสรางครูท่ีมีคุณภาพท่ีนําไปสูการสรางกําลังคนท่ีมีคุณภาพและตอบสนอง
ยุทธศาสตรชาต ิ
 ดวยการเปลี่ยนแปลงของโลกที่ เปนพลวัต และความกาวหนาของเทคโนโลยีดิ จิทัลซึ่งกระทบ 
ตอการเรียนรูในศตวรรษที่ ๒๑ ของมนุษย ตลอดจนพัฒนาการของวิทยาการใหมที่เปนศาสตรบูรณาการ และ
ขามวัฒนธรรม เปาหมายของการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรครุศาสตร/ศึกษาศาสตรครั้งนี้จึงมุงเนนที่การสราง
หลักสูตรใหมีความทันสมัย ตอบสนองยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศ และการเรียนรูในโลกดิจิทัล ลักษณะของ
หลักสูตรครุศาสตร/ศึกษาศาสตร (มคอ. ๑) ฉบับนี้  จึงจัดทําขึ้นโดยอิงงานวิจัยในอดีตที่พบวามีความซ้ําซอน
ของโครงสรางรายวิชา รวมทั้งอิงงานวิจัยจากบทเรียนการผลิตครูของประเทศตางๆ ในสากลท่ีมีความกาวหนา
ในการผลิตบัณฑิตวิชาชีพครู ตลอดจนการระดมความคิดและประสบการณของผูเก่ียวของในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของประเทศ การจัดทําหลักสูตรวิชาชีพครู (มคอ. ๑) นี้อยูภายใตหลักการสําคัญหลายประการ 
ไดแก ๑) แนวคิดของการจัดทําหลักสูตรวิชาชีพครูเปนหลักสูตรบูรณาการ และเปนหลักสูตรอิงสมรรถนะ
มากกวาหลักสูตรอิงเน้ือหา เนนสมรรถนะการเรียนรูดวยตนเอง และการวิจัยเพ่ือพัฒนานวัตกรรมการพัฒนา
ผูเรียน  ๒) การกําหนดโครงสรางหลักสูตรมีความยืดหยุน และตอบสนองความตองการของการใชครูในโลก
ปจจุบันและอนาคต รวมทั้งความตองการของผูเรียน ๓) การกําหนดโครงสรางหลักสูตร ไดใหสถาบันผลิตครู 
มีอิสระในการสรางหลักสูตรผลิตครูที่ เหมาะสมกับอัตลักษณและสภาพบริบทเชิงพื้น ท่ีของสถานศึกษา  
โดยยึดผลลัพธการเรียนรูซึ่งกําหนดขึ้นสําหรับแตละกลุมสาขาเปนเปาหมายรวม  ตลอดจนกําหนดโครงสราง
หลักสูตรใหมีความยืดหยุนและสะทอนอัตลักษณของผูเรียน ๔) การสงเสริมการจัดทําหลักสูตรรายวิชา 
ที่ทันสมัยตามสากล มีการจัดการเรียนการสอนที่ใชสื่อเทคโนโลยีซ่ึงสอดคลองกับการเรียนรูในโลกดิจิทัล  
๕) การสงเสริมการบริหารจัดการหลักสูตร การเรียนการสอน การปฏิบัติการสอนที่ทําใหผูเรียนมีสมรรถนะ
ทางวิชาชีพครู มีจิตวิญญาณและอุดมการณความเปนครู และคุณสมบัติท่ีสอดคลองกับมาตรฐานวิชาชีพครู และ 
๖) การสงเสริมการวางระบบการประกันคุณภาพหลักสูตรท่ีเขมขนเพ่ือใหผูเรียนมีคุณลักษณะตามเปาหมาย
ของหลักสูตร 
 
๔. คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค   
 ๔.๑ มีคานิยมรวม ตระหนักและยึดผูเรียนเปนศูนยกลางของการทํางานของครู การพัฒนาความรูสึก 
ถึงตวัตนความเปนครูและมีเจตคติตอวิชาชีพครูที่เขมแข็ง มีจิตบริการตอวิชาชีพครูและชุมชน  
 ๔.๒ เปนคนดี  มีคุณธรรม จริยธรรม ยึดมั่นในวิชาชีพครู มีจิตวิญญาณครูและยึด ม่ันใน
จรรยาบรรณของวิชาชีพครู ปฏิบัติหนาท่ีตามอุดมการณความเปนครูดวยความรัก ศรัทธา ซื่อสัตยสุจริต 
รับผิดชอบตอวิชาชีพ อุทิศตนและทุมเทในการเอาใจใส สรางแรงบันดาลใจ พัฒนาการเรียนรูและผลประโยชน
สูงสุดแกผูเรียน มีความพอเพียงและประพฤติตนเปนแบบอยางที่ดีทั้งทางดานวิชาการและวิชาชีพ 
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 ๔.๓ เปนผูเรียนรูและฉลาดรู และมีปญญา เปนผูมีความรูความสามารถในการคดิวิเคราะห การคิดขั้นสูง 
มีความรอบรูดานการเงิน สุขภาพ สุนทรียภาพ วัฒนธรรม รูเทาทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมและของโลก 
การสรางสัมมาชีพและความม่ันคงในคุณภาพชีวิตของตนเอง ครอบครัว ชุมชน และสังคม มีความเพียร มุงมั่น 
มานะ บากบั่น ใฝเรียนรู มีทักษะการเรียนรูตลอดชีวิต และพัฒนาตนเองใหเปนบุคคลท่ีเรียนรูและรอบรู ทันสมัย 
ทันตอการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา  
 ๔.๔ เปนผูรวมสรางสรรคนวัตกรรม เปนผูมีทักษะศตวรรษที่ ๒๑ มีความสามารถคิดวิเคราะห  
การคิดข้ันสูง มีความฉลาดดิจิทัล ทักษะการทํางานเปนทีม มีทักษะขามวัฒนธรรม รูเทาทันสื่อ เทคโนโลยี 
สารสนเทศสมัยใหม การเปลี่ยนแปลงของสังคมและของโลก มีสวนรวมในการพัฒนาความกาวหนาใหกับวิชาชีพครู 
สามารถแสวงหาความรู พัฒนาความรู งานวิจัย และสรางนวัตกรรม เพ่ือพัฒนา ตนเองผูเรียนใหเต็มตามศกัยภาพ 
ตามความแตกตางระหวางบุคคล  
 ๔.๕ เปนผูมีความสามารถสูงในการจัดการเรียนรู เปนผูมีความสามารถในการจัดเนื้อหาสาระ 
ออกแบบกิจกรรม วางแผนและจัดการเรียนรู ถายทอดความรู สรางแรงบันดาลใจและสงเสริมใหผูเรียน 
เกิดการเรียนรูและมีความสุขในการเรียน โดยใชศาสตรการสอน รวมถึงวิธีการใชเทคนิค วิธีการจัดการเรียนรู 
กิจกรรมการเรียนรูที่หลากหลาย สื่อ แหลงเรียนรู ชุมชน ภูมิปญญาในชุมชนที่เหมาะสมกับสาระวิชาและผูเรียน
ที่มีความแตกตางกัน สามารถบูรณาการความรูขามศาสตร ขามวัฒนธรรม และการวิจัย สามารถนํามาประยุกตใช 
ในการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการศาสตรการสอน ความรู เน้ือหาสาระ และเทคโนโลยี (TPCK) เพ่ือพัฒนา 
การเรยีนรูของผูเรยีน ตลอดจนนําไปใชในการ แกไขปญหา พัฒนาตนเอง ผูเรียนและสังคม  
 ๔.๖ เปนพลเมืองที่เขมแข็ง และใสใจสังคม มีความรักชาติ รักทองถ่ิน มีจิตสํานึกไทยและจิตสํานึก
สากล รูคุณคาและมีสวนรวมในการพัฒนา อนุรักษสิ่งแวดลอม วัฒนธรรมและภูมิปญญาไทยและทองถ่ิน มีจิตอาสา 
และดําเนินชีวิตตามวิถีประชาธิปไตย มีความยุติธรรมและมีความกลาหาญทางจริยธรรม ยึดม่ันในความถูกตอง 
รูถูก รูผิด รูชอบ ชั่ว ดี กลาปฏิเสธและตอตานการกระทําท่ีไมถูกตอง เคารพสิทธิ เสรีภาพ และศักดิ์ศรี 
ความเปนมนุษย มีจิตสํานึกเปนพลเมืองไทยและพลเมืองโลก 
 รวมท้ังมีคุณลักษณะเปนไปตามมาตรฐานวิชาชีพครูตามที่คุรุสภากําหนด 

๕. มาตรฐานผลการเรียนรู 
  ๕.๑ ดานคุณธรรม จริยธรรม 
   ๕.๑.๑ รัก ศรัทธาและภูมิใจในวิชาชีพครู มีจิตวิญญาณและอุดมการณความเปนครู และปฏิบัติ 
ตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู  
   ๕.๑.๒ มีจิตอาสา จิตสาธารณะ อดทนอดกลั้น มีความเสียสละ  รับผิดชอบและซื่อสัตย 
ตองานที่ไดรับมอบหมายทั้งดานวิชาการและวิชาชีพ และสามารถพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง ประพฤติตน 
เปนแบบอยางท่ีดีแกศิษย ครอบครัว สังคมและประเทศชาติ และเสรมิสรางการพัฒนาที่ย่ังยืน 
   ๕.๑.๓ มีคานิยมและคุณลักษณะเปนประชาธิปไตย คือ การเคารพสิทธิ และใหเกียรติคนอื่น  
มีความสามัคคีและทํางานรวมกับผูอ่ืนได ใชเหตุผลและปญญาในการดําเนินชีวิตและการตัดสินใจ 
   ๕.๑.๔ มีความกลาหาญและแสดงออกทางคุณธรรมจริยธรรม สามารถวินิจฉัย จัดการและ 
คิดแกปญหาทางคุณธรรมจริยธรรมดวยความถูกตองเหมาะสมกับสังคม การทํางานและสภาพแวดลอม  
โดยอาศัยหลักการ เหตุผลและใชดุลยพินิจทางคานิยม บรรทัดฐานทางสังคม ความรูสึกของผูอื่นและประโยชน
ของสังคมสวนรวม  มีจิตสํานึกในการธํารงความโปรงใสของสังคมและประเทศชาติ ตอตานการทุจริตคอรัปชั่น
และความไมถูกตอง ไมใชขอมูลบิดเบือน หรอืการลอกเลียนผลงาน  



 มคอ.๑ 
 

๔ 
 

  ๕.๒ ดานความรู 
   ๕.๒.๑ มีความรอบรูในหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เนื้อหาสาระดานวิชาชีพของครู อาทิ คานิยม
ของครู คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ จิตวิญญาณครู ปรัชญาความเปนครู จิตวิทยาสําหรับครู จิตวิทยา
พัฒนาการ จิตวิทยาการเรียนรูเพื่อจัดการเรียนรูและชวยเหลือ แกไขปญหา สงเสริมและพัฒนาผูเรียน 
หลักสูตรและวิทยาการการจัดการเรียนรู นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารการศึกษา 
และการเรียนรู การวัดประเมินการศึกษาและการเรียนรู การวิจัยและการพัฒนานวัตกรรมเพ่ือพัฒนาผูเรียน 
และภาษาเพื่อการสื่อสารสําหรับครู ทักษะการนิเทศและการสอนงาน ทักษะเทคโนโลยีและดิจิทัล ทักษะ 
การทํางานวิจัยและวัดประเมิน ทักษะการรวมมือสรางสรรค และทักษะศตวรรษท่ี ๒๑  มีความรู ความเขาใจ
ในการบูรณาการความรูกับการปฏิบัติจริงและการบูรณาการขามศาสตร อาทิ การบูรณาการการสอน 
(Technological Pedagogical Content Knowledge: TPCK) การสอนแบบบูรณาการความรูทางวิทยาศาสตร 
เทคโนโลยี กระบวนการทางวิศวกรรมและคณิตศาสตร (Science Technology Engineering and Mathematics 
Education: STEM Education) ชุมชนแหงการเรียนรู (Professional Learning Community: PLC)  และมี
ความรูในการประยุกตใช 
   ๕.๒.๒ มีความรอบรูในหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เนื้อหาวิชาที่สอน สามารถวิเคราะหความรู 
และเนื้อหาวิชาที่สอนอยางลึกซึ้ง สามารถติดตามความกาวหนาดานวิทยาการและนําไปประยุกตใชในการพัฒนา 
ผูเรียน  โดยมีผลลัพธการเรียนรูและเนื้อหาสาระดานมาตรฐานผลการเรียนรูดานความรูของแตละสาขาวิชา 
ตามเอกสารแนบทาย 
   ๕.๒.๓ มีความรู เขาใจชีวิต เขาใจชุมชน เขาใจโลกและการอยูรวมกันบนพ้ืนฐานความแตกตาง 
ทางวัฒนธรรม สามารถเผชิญและเทาทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม และสามารถนําแนวคิดปรัชญา 
ของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกตใชในการดําเนินชีวิตและพัฒนาตน พัฒนางานและพัฒนาผูเรยีน  
   ๕.๒.๔ มีความรูและความสามารถในการใชภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 
ตามมาตรฐาน 
   ๕.๒.๕ ตระหนักรู เห็นคณุคาและความสําคัญของศาสตรพระราชาเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืนและ
นํามาประยุกตใชในการพัฒนาตน พัฒนาผูเรียน พัฒนางานและพัฒนาชุมชน 

  ๕.๓ ดานทักษะทางปญญา 
   ๕.๓.๑ คิด คนหา วิเคราะหขอเท็จจริง และประเมินขอมูล สื่อ สารสนเทศจากแหลงขอมูล 
ที่หลากหลายอยางรูเทาทัน เปนพลเมืองตื่นรู มีสํานึกสากล สามารถเผชิญและกาวทันกับการเปลี่ยนแปลง 
ในโลกยุคดิจิทัล เทคโนโลยีขามแพลทฟอรม (Platform) และโลกอนาคต นําไปประยุกตใชในการปฏิบัติงาน
และวินิจฉัยแกปญหาและพัฒนางานไดอยางสรางสรรค โดยคํานึงถึงความรู หลักการทางทฤษฎี ประสบการณ
ภาคปฏิบัต ิคานิยม แนวคิด นโยบายและยุทธศาสตรชาติ  บรรทัดฐานทางสังคมและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น 
   ๕.๓.๒ สามารถคิดริเริ่มและพัฒนางานอยางสรางสรรค 
   ๕.๓.๓ สรางและประยุกตใชความรูจากการทําวิจัยและสรางหรือรวมสรางนวัตกรรมเพ่ือพัฒนา 
การเรียนรูของผูเรียนและพัฒนาผูเรียนใหเปนผูสรางหรือรวมสรางนวัตกรรม รวมท้ังการถายทอดความรู 
แกชุมชนและสังคม 
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  ๕.๔ ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผดิชอบ 
   ๕.๔.๑ เขาใจและใสใจอารมณความรูสึกของผูอ่ืน มีความคิดเชิงบวก มีวุฒิภาวะทางอารมณ
และทางสังคม  
   ๕.๔.๒ ทํางานรวมกับผูอื่น ทํางานเปนทีม เปนผูนําและผูตามที่ดี มีสัมพันธภาพที่ดีกับผูเรียน 
ผูรวมงาน ผูปกครองและคนในชุมชน มีความรับผิดชอบตอสวนรวมทั้งดานเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดลอม 
   ๕.๔.๓ มีความรับผิดชอบตอหนาที่ ตอตนเอง ตอผู เรียน ตอผูรวมงาน และตอสวนรวม 
สามารถชวยเหลือและแกปญหาตนเอง กลุมและระหวางกลุมไดอยางสรางสรรค 
   ๕.๔.๔ มีภาวะผูนําทางวิชาการและวิชาชีพ มีความเขมแข็งและกลาหาญทางจริยธรรม 
สามารถชี้นําและถายทอดความรูแกผูเรยีน สถานศึกษา ชุมชนและสังคมอยางสรางสรรค  

  ๕.๕ ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยี 
   ๕.๕.๑ มีทักษะการวิเคราะหขอมูลสถิติ การสังเคราะหขอมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ  
เพื่อเขาใจองคความรู หรอืประเดน็ปญหาทางการศึกษาไดอยางรวดเร็วและถูกตอง 
   ๕.๕.๒ สื่อสารกับผูเรียน พอแมผูปกครอง บุคคลในชุมชนและสังคม และผูเก่ียวของกลุมตางๆ 
ไดอยางมีประสิทธิภาพโดยสามารถเลือกใชการสื่อสารทางวาจา การเขียน หรือการนําเสนอดวยรูปแบบตางๆ 
โดยใชเทคโนโลยีการสื่อสารหรือนวัตกรรมตางๆ ที่เหมาะสม 
   ๕.๕.๓ ใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบคนขอมูลหรือความรูจากแหลงการเรียนรูตางๆ  
ไดอยางมีประสิทธิภาพ สามารถใชโปรแกรมสําเร็จรูปที่จําเปนสําหรับการเรียนรู การจัดการเรียนรู การทํางาน 
การประชุม การจัดการและสืบคนขอมูลและสารสนเทศ รับและสงขอมูลและสารสนเทศโดยใชดุลยพินิจที่ดี 
ในการตรวจสอบความนาเชื่อถือของขอมูลและสารสนเทศ อีกทั้งตระหนักถึงการละเมิดลิขสิทธิ์และการลอกเลียนผลงาน 

  ๕.๖ ดานวิธีวิทยาการจัดการเรียนรู  
   ๕.๖.๑ สามารถเลือกใชปรัชญาตามความเชื่อในการสรางหลักสูตรรายวิชา การออกแบบ
เนื้อหาสาระ กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อและเทคโนโลยีการสื่อสาร การวัดและประเมินผูเรียน การบริหาร
จัดการชั้นเรียน การจัดการเรียนโดยใชแหลงการเรียนรูในโรงเรียนและนอกโรงเรียน แหลงการเรียนรูแบบเปด 
ไดอยางเหมาะสมกับสภาพบริบทที่ตางกันของผูเรียนและพื้นที่ 
   ๕.๖.๒ สามารถในการนําความรูทางจิตวิทยาไปใชในการวิเคราะหผูเรียนเปนรายบุคคล 
ออกแบบกิจกรรม การจัดเนื้อหาสาระ การบริหารจัดการ และกลไกการชวยเหลือ แกไขและสงเสริมพัฒนา
ผูเรียนท่ีตอบสนองความตองการ ความสนใจ ความถนัด และศักยภาพของผูเรียนที่มีความแตกตางระหวาง
บุคคล ทั้งผูเรียนปกติและผูเรยีนที่มีความตองการจําเปนพิเศษ หรือผูเรียนที่มีขอจํากัดทางกาย 
   ๕.๖.๓ จัดกิจกรรมและออกแบบการจัดการเรียนรูใหผูเรียนไดเรียนรูจากประสบการณ เรียนรู
ผานการลงมือปฏิบัติและการทํางานในสถานการณจริง สงเสริมการพัฒนาการคิด การทํางาน การจัดการ  
การเผชิญสถานการณ ฝกการปฏิบัติใหทําได คิดเปน ทําเปน โดยบูรณาการการทํางานกับการเรียนรูและ
คุณธรรมจริยธรรม สามารถประยุกตความรูมาใชเพ่ือปองกัน แกไขปญหา และพัฒนา ดวยความความซี่อสัตย
สุจริต มีวินัยและรบัผิดชอบตอผูเรียนโดยยึดผูเรียนสําคัญท่ีสุด 
   ๕.๖.๔ สรางบรรยากาศ และจัดสภาพแวดลอม สื่อการเรียน แหลงวิทยาการ เทคโนโลยี 
วัฒนธรรมและภูมิปญญาท้ังในและนอกสถานศึกษาเพ่ือการเรียนรู มีความสามารถในการประสานงานและ
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สรางความรวมมือกับบิดามารดา ผูปกครอง และบุคคลในชุมชนทุกฝาย เพ่ืออํานวยความสะดวกและรวมมือ
กันพัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรู มีปญญารูคิดและเกิดการใฝรูอยางตอเนื่องใหเต็มตามศักยภาพ 
   ๕.๖.๕ สามารถจัดการเรียนการสอนใหนักเรียนมีทักษะศตวรรษที่ ๒๑ เชน ทักษะการเรียนรู 
ทักษะการรูเร่ือง ทักษะการคิด ทักษะชีวิต ทักษะการทํางานแบบรวมมือ ทักษะการใชภาษาเพ่ือการสื่อสาร 
ทักษะเทคโนโลยี และการดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และสามารถนําทักษะเหลาน้ี 
มาใชในการจัดการเรียนรูเพื่อพัฒนาผูเรียน และการพัฒนาตนเอง 

๖. องคกรวิชาชีพที่เกี่ยวของ 
  คุรุสภา 

๗. โครงสรางหลักสูตร 
  โครงสรางของหลักสูตร ประกอบดวยหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป หมวดวิชาเฉพาะดาน (วิชาชีพครูและ
วิชาเอก) และหมวดวิชาเลือกเสร ีมีจํานวนหนวยกิตแตละหมวดและหนวยกิตรวมทั้งหลักสูตร ดังนี้ 
  ๑. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ใหเรียนไมนอยกวา ๓๐ หนวยกิต 
  ๒. หมวดวิชาเฉพาะดาน ประกอบดวย ๒ สวนคือ 
   ๒.๑ วิชาชีพครู ไมนอยกวา ๓๔ หนวยกิต 
    ๒.๑.๑ เรียนทั้งภาค ทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ไมนอยกวา 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) วิชาเอกเด่ียว ใหเรียนไมนอยกวา ๔๐ หนวยกิต และใหผูเรียนเลือกเรียน 
      ในรายวิชาที่ เสริมสรางสมรรถนะและศักยภาพความลุมลึกในวิชาเอกอีก 
      ไมนอยกวา ๒๐ หนวยกิต รวมกันไมนอยกวา ๖๐ หนวยกิต 
     ๒) วิชาเอกคู ใหเรียนไมนอยกวาวิชาเอกละ ๔๐ หนวยกิต (รวมแลวไมนอยกวา 
      ๘๐ หนวยกิต) 
    ๒.๒.๒ วิชาเอก-โท กําหนดจํานวนหนวยกิตใหเรียน ดังน้ี 
     ๑) วิชาเอก ใหเรียนไมนอยกวา ๔๐ หนวยกิต 
     ๒) วิชาโท  ใหเรียนไมนอยกวา ๓๐ หนวยกิต 
  ๓. หมวดวิชาเลือกเสรี ใหเลือกเรียนไมนอยกวา ๖ หนวยกิต 

  หนวยกิตรวมตลอดหลักสูตรโปรแกรมวิชาเอกเด่ียว วิชาเอกคูและวิชาเอก-โท มีดังนี้ 
  ๑. โปรแกรมวิชาเอกเดี่ยว หนวยกิตรวมตลอดหลักสตูร  ไมนอยกวา ๑๓๐ หนวยกิต 
  ๒. โปรแกรมวิชาเอกคู หนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร  ไมนอยกวา ๑๕๐ หนวยกิต 
  ๓. โปรแกรมวิชาเอก-โท หนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร  ไมนอยกวา ๑๔๐ หนวยกิต 

หมายเหตุ : การจัดการเรียนการสอนวิชาเอกเดี่ยวที่เตรียมผูจะไปเปนครูระดับมัธยมศึกษาตองเรียนวิชาเอก
จากคณะที่เปดสอนสาขาวิชานั้น หรือสอนโดยคณาจารยในคณะครุศาสตร/ศึกษาศาสตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
หรืออยางนอยดํารงตําแหนงรองศาสตราจารย และมีผลงานทางวิชาการในสาขาวิชาน้ัน เพ่ือสรางความ
เขมแข็งเชิงเนื้อหาสาระวิชาแกนิสิต/นักศึกษา และสามารถศึกษาตอในสาขาวิชาเอกเพ่ือเพ่ิมพูนคุณวุฒิตอไป 



 มคอ.๑ 
 

๗ 
 

๘. เนื้อหาสาระสําคัญของสาขาวิชา 
  การกําหนดเนื้อหาสาระสําคัญของสาขาวิชาครุศาสตรและสาขาศึกษาศาสตรตองใหความสําคัญ 
กับการออกแบบหลักสูตรซึ่งประกอบดวยกลุมวิชาครู วิชาในสาขาวิชาเอก/โท และมีการออกแบบหลักสูตร 
ที่เนนภาคทฤษฎีและปฏิบัติ ผูรับผิดชอบในการออกแบบสาระของหลักสูตรตองมีการศึกษาการจัดการศึกษา 
เพื่อพัฒนาครูจากบทเรียนที่ผานมาของประเทศและบทเรียนจากประเทศที่มีความกาวหนาในการผลิตครู 
หลักสูตรผลิตครูตองมีจุดเนนที่การพัฒนาผูเรียนใหมีความรูในวิชาเอก/โทที่ทันสมัย และมีทักษะการเรียนรู
ดวยตนเองเพื่อใหกาวทันวิทยาการที่เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว รวมท้ังมีทักษะการสะทอนคิด (reflection skills) 
ที่เปนสมรรถนะสําคัญในการสรางประสิทธิผลของการทํางานโดยใชชุมชนทางวิชาชีพครูในโลกการทํางานจริง 
นอกจากการหลอหลอมจิตวิญญาณความเปนครู แนวคิดสําคัญในการออกแบบการจัดการเรียนรูท่ีทําใหผูเรียน
มีความยืดหยุน ปรับตัว สามารถทํางานไดในทุกสภาพบริบทของผูเรียนและพ้ืนที่ การบริหารจัดการเรียนการสอน 
ในรายวิชาตางๆ จึงตองอิงการทํางานแบบรวมมือและความรับผิดชอบรวมกันของผูรับผิดชอบหลักสูตรและ
ผูสอนใหมีมีเอกภาพ และมีเปาหมายรวม 

  ๘.๑ กลุมวิชาแกนหรือวิชาชีพครูบังคับ  
   ผลลัพธของการเรียนรู 
   ผูเรียนมีความรูความเขาใจในแนวคิดปรัชญาศึกษา จิตวิทยาการศึกษา ศาสตรการสอน ความรู
ตามกรอบ TPCK แนวคิด STEM ความรอบรูดานดิจิทัล ทักษะวิจัย สามารถบูรณาการศาสตรตางๆ ที่เกี่ยวของ 
กับวิชาชีพครูมาใชในการออกแบบหลักสูตรรายวิชา กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อเทคโนโลยี การวัดและ
ประเมินการเรียนการสอนไดเหมาะสมกับลักษณะธรรมชาติและสภาพบริบทของผูเรียนที่แตกตางกัน 
   กลุมวิชาแกนหรือวิชาชีพครบูังคับมีสาระสําคัญดังตอไปน้ี  
   ๑) คานิยม อุดมการณ และจิตวิญญาณความเปนครู คุณธรรม จรยิธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพครู 
   ๒) ปรัชญาการศึกษา  
   ๓) จิตวิทยาสําหรับครูเพ่ือจัดการเรียนรูและชวยเหลือ แกไขปญหา สงเสริมและพัฒนาผูเรียน 
   ๔) หลักสูตรและวิทยาการการจัดการเรียนรู  
   ๕) นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารการศึกษาและการเรยีนรู 
   ๖) การวัดและประเมินการศึกษาและการเรียนรู 
   ๗) การวิจัยและการพัฒนานวัตกรรมเพ่ือพัฒนาผูเรียน 
   ๘) ภาษาเพ่ือการสื่อสารสําหรบัครู 

  ๘.๒ การปฏิบัติการสอนในสถานศกึษา  
   การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา เปนเวลาไมนอยกวา ๑ ป 

  ๘.๓ กิจกรรมเสริมความเปนครู  
   ใหสถาบันการศึกษากําหนดกิจกรรมเสริมความเปนครูในแตละป โดยอาจจัดกิจกรรม/ โครงการ 
เปนการเฉพาะหรืออาจบริหารจัดการใหบูรณาการกับการเรียนการสอนในรายวิชาตางๆ เพ่ือเสริมสราง
คุณลักษณะความเปนครูและเสริมสรางความเปนพลเมืองท่ีเขมแข็ง ปละไมนอยกวาสองกิจกรรม อาทิ 
   ๑) กิจกรรมเสริมสรางความศรัทธา ความมุงม่ันและรักในอาชีพครู 
   ๒) กิจกรรมจิตอาสาและ/หรือจิตสาธารณะ/การบําเพ็ญประโยชนแกชุมชนและสังคม 
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   ๓) กิจกรรมสงเสริมความรกัชาติ ศาสน กษัตรยิ และความเปนไทย 
   ๔) กิจกรรมตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและ/หรือศาสตรพระราชา 
   ๕) กิจกรรมลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาด 
   ๖) กิจกรรมสรางเสริมสุขภาวะ การปองกันโรค และเพศศึกษา 
   ๗) กิจกรรมสงเสริมวิถีชีวิตประชาธิปไตย รวมถึงการเลือกตั้ง  
   ๘) กิจกรรมสงเสริมวัฒนธรรม ศิลปะ ดนตร ีนาฏศิลป 
   ๙) กิจกรรมสงเสริมสุขภาพ กีฬาและนันทนาการ 
   ๑๐) กิจกรรมทางวิชาการ 
   ๑๑) กิจกรรมอ่ืนๆ ที่สถานศกึษาเห็นสมควร 

  ๘.๔ สาขาวิชาเฉพาะ  
   สาขาวิชาครุศาสตรและสาขาศึกษาศาสตร มีหลายกลุมสาขาวิชา ซึ่งแตละกลุมสาขาวิชายังมี
สาขาวิชา (วิชาเอก วิชาโท) อีกหลายสาขาวิชามากนอยเปนไปตามขอบขายของศาสตรแตละกลุมสาขาวิชา
และหลักสูตรการศึกษาระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน ระดับการศึกษาอาชีวศึกษารวมถึงการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย ซึ่งสถาบันการศึกษาสามารถจัดทํารายละเอียดหลักสูตรและมาตรฐานผลการเรียนรู 
ตลอดจนจัดการศึกษาเปนสาขาวิชา (วิชาเอก วิชาโท )ไดอยางอิสระ สอดคลองกับมาตรฐานผลการเรียนรู 
ที่กําหนดไวใน มคอ.๑ ตามบริบทและศักยภาพของสถาบัน รายละเอียดสาขาวิชา ตัวอยางสาขาวิชาและ
ตัวอยาง/ขอเสนอสาระความรูสาขาวิชา ดูที่เอกสารแนบทาย มคอ.๑ สาขาครุศาสตรและสาขาศึกษาศาสตร 
(หลักสูตรสี่ป) 

  ๘.๕ หมวดวิชาศกึษาทั่วไป 
   หมวดวิชาศึกษาทั่วไป หมายถึง หมวดวิชาที่เสริมสรางความเปนมนุษยที่สมบูรณ ใหมีความรอบรู
อยางกวางขวาง เขาใจ และเห็นคุณคาของตนเอง ผู อ่ืน สังคม ศิลปวัฒนธรรม และธรรมชาติ ใสใจตอ 
ความเปลี่ยนแปลงของสรรพสิ่ง พัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง ดําเนินชีวิตอยางมีคุณธรรม พรอมใหความชวยเหลือ
เพื่อนมนุษย และเปนพลเมืองท่ีมีคุณคาของสังคมไทยและสังคมโลก 
   ในการจัดการศึกษาหมวดวิชาศึกษาทั่วไปใหดําเนินการตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  
เร่ือง เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ ขอ ๙.๑ ท้ังนี้ เพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคของหมวดวิชา 
ศึกษาทั่วไป โดยใหมีจํานวนหนวยกิตรวมไมนอยกวา ๓๐ หนวยกิต  

๙. กลยุทธการสอนและการประเมินผลการเรียนรู 
  ๙.๑ กลยุทธการสอน เปนกลยุทธการจัดการเรียนรู การถายทอดความรู การสรางแรงบันดาลใจ
และสงเสริมใหผูเรียนมีความสุขในการเรียนรู โดยใชศาสตรการสอน รวมถึงการใชเทคนิค วิธีการจัดการเรียนรู  
และสื่อเทคโนโลยี และรูปแบบกิจกรรมการเรียนรูอยางหลากหลาย เหมาะสมกับสาระวิชาและผูเรียนที่มี 
ความแตกตางกันโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ บูรณาการความรูขามศาสตร ขามวัฒนธรรม และนํามาประยุกตใช
ในการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการศาสตรการสอน ความรู เนื้อหาสาระ และเทคโนโลยี ไปใชในการจัดการ
เรียนรูเพ่ือพัฒนาผูเรียนใหเกิดผลการเรียนรูตามมาตรฐานคุณวุฒิทั้ง ๖ ดานคือ ๑) ดานคุณธรรม จริยธรรม  
๒) ดานความรู ๓) ดานทักษะทางปญญา ๔) ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ  
๕) ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยี และ ๖) ดานวิธีวิทยาการจัดการเรียนรู อาทิ 



 มคอ.๑ 
 

๙ 
 

   (๑) การเรียนรูจากกรณีศึกษา  
   (๒) การเรียนรูจากกระบวนการกระจางคานิยม  
   (๓) การเรียนรูโดยบูรณาการการปฏิบัติงานจริงในสถานศึกษา  
   (๔) การบรรยายเชิงปฏิสัมพันธ  
   (๕) การเรียนรูแบบรวมมือ  
   (๖) การเรียนรูโดยใชการสืบสอบ 
   (๗) การเรียนรูตามแนวทฤษฎีสรรสรางนยิม (Constructivism)  
   (๘) การเรียนรูแบบผสมผสาน โดยบูรณาการเทคโนโลยีดิจิทัล  
   (๙) การเรียนรูแบบหองเรียนกลับดาน  
   (๑๐) การเรียนรูโดยใชสถานการณ/ปรากฏการณ/ฉากทัศนเปนพ้ืนฐาน  
   (๑๑) การเรียนรูโดยใชโครงงานเปนฐาน 
   (๑๒) การเรียนรูโดยใชการวิจัยเปนฐาน 
   (๑๓) การเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน  
   (๑๕) การเรียนรูเชิงผลิตภาพ 
   (๑๖) การเรียนรูดวยการนําตนเอง  
   (๑๗) การเรียนรูโดยวิธีโสเครติส 
   (๑๘) Team-based Learning 
   (๑๙) Workplace-based Learning 
   (๒๐) MOOC (Massive Open Online Course) 

  ๙.๒ กลยุทธการประเมินผลการเรียนรู  
   กลยุทธการประเมินผลการเรียนรู  การออกแบบวิธีการวัดและประเมินโดยใชแนวคิดการประเมิน 
ตามสภาพจริง วิธีการท่ีหลากหลาย สอดคลองกับเนื้อหา กิจกรรม และบริบทรายวิชา มีเปาหมายของการวัด
และประเมินเพ่ือใชในการปรับปรุงพัฒนาผูเรียน การเรียนการสอน และการตัดสินผลการเรียน ใชการวัดและ
ประเมินเปนกลไกหรือเคร่ืองมือที่ทําใหผูเรียนสามารถเรียนรูดวยตนเองเปน ทําใหผูเรียนรูจักตนเอง และมีขอมูล 
สารสนเทศในการปรับปรุงพัฒนาตนเองทั้งดานวิชาการและวิชาชีพ และทําใหผูเก่ียวของในหลักสูตรมีขอมูล
สารสนเทศในการเตรียมความพรอมและสงเสริมพัฒนาใหผูเรียนในการประกอบอาชีพเมื่อสําเร็จการศึกษา 
โดยมีกลยุทธการประเมินผลการเรียนรูตามมาตรฐานคุณวุฒิท้ัง ๖ ดานคือ  ๑) ดานคุณธรรม จริยธรรม  
๒) ดานความรู  ๓) ดานทักษะทางปญญา  ๔) ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ  
๕) ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยี  และ ๖) ดานวิธีวิทยาการ 
จัดการเรียนรู อาทิ 
   (๑) การสังเกต เชน พฤติกรรมการเรียน การทํางานตามสภาพจริง การปฏิบัติตามสภาพจริง 
    หรือหรือในหองปฏิบัติการ การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา การเขารวมกิจกรรมเสริม 
    ความเปนคร ูฯลฯ 
   (๒) การประเมินโดยเพื่อน พอแมผูปกครอง  
   (๓) การประเมินกรณีศึกษา 
   (๔) การใชแบบวัดทางจิตวิทยา เชน แบบวัดคุณธรรมจริยธรรม คานิยม อุดมการณ จิตวิญญาณ 
    ความเปนคร ูทักษะการเรียนรู ความรอบรูดานตางๆ ทักษะดิจิทัล ฯลฯ 
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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 
และกิจกรรมเสริมความเปนครตูลอดหลักสูตร รวมท้ังการกํากับใหสอดคลองกับมาตรฐานผลการเรียนรูของหลักสูตร 
  ๑๐.๒ มีการทวนสอบผลการเรียนรูของรายวิชา 
  ๑๐.๓ สถานศึกษาที่ รับนิสิต/นักศึกษาไปปฏิบัติการสอนในสาขาวิชาเฉพาะดานหรือวิชาเอก 
มีการประเมินนิสิต/นักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู และสถาบันควรมีการทวนสอบการประเมินผลการปฏิบัติ 
การสอนของแตละสถานศึกษาตามหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขตามที่คุรสุภากําหนด 

๑๑.  คุณสมบัติผูเขาศึกษา การเทียบโอนผลการเรียนรู ระบบและกลไกการผลิต 
  ๑๑.๑ ผูเขาศึกษาตองสําเร็จการศึกษาไมต่ํากวามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา มีคานิยมเจตคติ 
ที่ดีและคุณลักษณะท่ีเหมาะสมกับวิชาชีพคร ูสอบผานขอสอบวัดคุณลักษณะความเปนครู และผานเกณฑของ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและ/หรือเปนไปตามระเบียบขอบังคับการคัดเลือกซึ่งสถาบันอุดมศึกษา 
เปนผูกําหนด 
  ๑๑.๒ การเทียบโอนผลการเรียนรู 
   การเทียบโอนผลการเรียนรูในสาขาวิชาในสถาบันและระหวางสถาบันสามารถกระทําได โดยให 
เปนไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ และขอแนะนําเก่ียวกับแนวปฏิบัติที่ดีในการเทียบโอนผลการเรียน
ระดับปริญญาตามประกาศ/ขอบังคับ/ระเบียบที่เกี่ยวของของกระทรวงศึกษาธิการหรือตามขอบังคับของแตละ
สถาบันอุดมศึกษา 
  ๑๑.๓ มีกลไกและระบบการผลิต คัดกรองและพัฒนาผูประกอบวิชาชีพครูใหไดผูมีจิตวิญญาณของ
ความเปนคร ูมีความรูความสามารถอยางแทจรงิ 

๑๒.  คณาจารยและบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน  

  ๑๒.๑ คุณวุฒิของคณาจารย คุณวุฒิของอาจารยผูสอน อาจารยประจําหลักสูตร อาจารยผูรับผิดชอบ 
หลักสูตร และอาจารยพิเศษใหเปนไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับ
ปรญิญาตรีท่ีมีผลใชบังคบัในปจจุบัน 

   นอกจากนี้อาจารยผูสอนรายวิชาชีพครูยังจะตองมีคุณสมบัติเพ่ิมเติมดังตอไปนี้  
   ๑) ไดรับปริญญาหรือประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการศึกษาอยางนอยระดับใดระดับหนึ่ง คือ 
ปริญญาตรี ประกาศนียบัตรบัณฑิต ปริญญาโท ปริญญาเอก หรือตองผานการอบรมและผานการประเมินศาสตร 
วิชาชีพครูตามท่ีกําหนด ไดแก คุณธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพครู ความรูและทักษะดานหลักสูตรและการจัด 
การเรียนรู จิตวิทยาพัฒนาการและการแนะแนว สื่อเทคโนโลยีและการวัดและประเมินเพ่ือการจัดการเรียนรู 
ความรูตามกรอบ TPCK แนวคิด STEM กระบวนการ PLC ทักษะการนิเทศและการสอนงาน ทักษะทางเทคโนโลยี 
และสื่อดิจิทัล ทักษะการทํางานวิจัยและวัดประเมิน ทักษะการรวมมือสรางสรรค รวมแลวไมนอยกวา  
๖๐ ชั่วโมง และ 
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   ๒) มีประสบการณการสอนระดับอุดมศึกษาไมนอยกวา ๑ ป และกรณีที่ผูสอนมีประสบการณ 
นอยกวา ๑ ป ใหมีชั่วโมงสอนไมเกินรอยละ ๕๐ ของรายวิชาโดยมีการสอนรวมกับผูสอนที่มีประสบการณ 
การสอนตั้งแต ๓ ปข้ึนไป และ 
   ๓) ผูสอนท่ีรับผิดชอบรายวิชา จะตองมีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธกับรายวิชาที่สอนและมี
ผลงานทางวิชาการท่ีเก่ียวของโดยตรงหรือสัมพันธกับรายวิชาที่สอน เชน ตํารา หนังสือ งานวิจัย นวัตกรรม 
ผลงานสรางสรรค อยางนอย ๑ ชิ้นงาน ที่มีการเผยแพรลักษณะใดลักษณะหนึ่ง กรณีบทความอยางนอย ๓ บทความ 
ภายใน ๕ ปยอนหลัง และ  
   ๔) มีประสบการณการสอนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและ/หรืออาชีวศึกษาอยางนอย ๑ ป 
กรณีที่ยังไมมีประสบการณการสอนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและ/หรืออาชีวศึกษาจะตองมีประสบการณ 
การสอนอยางนอย ๑ ป ในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานและ/หรืออาชีวศึกษาภายใน ๓ ปการศึกษา ท้ังนี้ใหนับรวม 
การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในระหวางการศกึษาดวย 
   หมายเหตุ กรณีผูสอนวิชาชีพครูที่ปฏิบัติการสอนมากอน มคอ. ๑ นี้ใชบังคับ ใหยกเวนเกณฑ
คุณสมบัติผูสอนวิชาชีพครขูอ ๒ – ๔ 
  ๑๒.๒ บุคลากรสนับสนุน สถาบันควรมีบุคลากรสนับสนุนที่มีคุณวุฒิและมีความรูความสามารถ 
ทักษะดานตางๆ ที่เหมาะสมกับความจําเปนและความตองการของการจัดการเรียนการสอนอยางเพียงพอ 

๑๓.  แนวทางการพัฒนาคณาจารย 
  ๑๓.๑ คณาจารยใหม 
   ๑) การปฐมนิเทศ 
   ๒) การฝกอบรมคณาจารยใหมที่ไมมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูดานศาสตรวิชาชีพครู  
การจัดการเรยีนการสอน กลยุทธการสอนและการประเมินผล 
   ๓) การพัฒนาดานการวิจัย ควรมีการจัดเงินทุนสําหรับนักวิจัยหนาใหมเพ่ือผลิตผลงานวิจัย
ที่เกี่ยวของกับวิชาชีพ หรือการเขารวมเปนคณะผูวิจัยรวมกับนักวิจัยอาวุโส 
   ๔) การจัดใหเปนผูสอนรวมกับอาจารยท่ีมีประสบการณในรายวิชาที่ตรงหรือสัมพันธกับ
คุณวุฒิและการแตงต้ังอาจารยพี่เลี้ยงเพ่ือใหคําแนะนําและใหคําปรึกษาในการปฏิบัติงานทางวิชาการ 
  ๑๓.๒ คณาจารยประจําการ 
   ๑) การพัฒนาดานการเรียนการสอน เชน การอบรมความรูจากหนวยงานภายในและ 
หนวยงานภายนอก รวมทั้งการประชุมสัมมนาวิชาการตางๆ ศึกษาดูงานทั้งใน ประเทศและตางประเทศ
สงเสริมใหมีสวนรวมในกิจกรรมชุมชน 
   ๒) การพัฒนาดานวิชาการ สงเสริมการจัดทําผลงานเพื่อพัฒนาเขาสูตําแหนงทางวิชาการ 
สงเสริมใหคณาจารยไปศึกษาตอ 
   ๓) การพัฒนาดานการวิจัยและสรางนวัตกรรม การจัดเงินทุนเพื่อผลิตผลงานวิจัย 
ที่เกี่ยวของกับวิชาชีพเพ่ือใหมีผลงานตีพิมพในระดับชาติและนานาชาติ 
   ๔) การพัฒนาทักษะทางภาษาไทย ภาษาอังกฤษ/ภาษาตางประเทศ  



 มคอ.๑ 
 

๑๒ 
 

๑๔.  สถาบันผลิตและพัฒนาครู ทรัพยากรการเรียนการสอนและการจัดการ 
  ๑๔.๑ สถาบันผลิตและพัฒนาครูหรือหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอ่ืนที่มีบทบาทหนาท่ีหลักในการผลิตครู 
ตองมีความพรอมและมีความเชี่ยวชาญในการผลิตครู  
  ๑๔.๒ หนวยงานที่ เปนสถาบันการผลิตและพัฒนาครูตองกําหนดปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจ  
มีแผนกลยุทธและมีบทบาท หนาที่โดยตรงในการผลิตและพัฒนาครูเปนภารกิจหลัก 
  ๑๔.๓ กรณีมีหนวยงานอ่ืนที่ไมไดทําหนาที่โดยตรงในการผลิตและพัฒนาครูเปนภารกิจหลัก เปดสอน 
หลักสูตรสาขาวิชาครุศาสตรและสาขาศึกษาศาสตรในสถาบันอุดมศึกษากอนที่ มคอ.๑ ฉบับนี้ประกาศใชให
สามารถดําเนินการตอไปได โดยใหสถาบันผลิตและพัฒนาครูที่มีหนาที่โดยตรงในการผลิตและพัฒนาครู 
เปนภารกิจหลักเปนผูรับผิดชอบหลักในการบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนรายวิชาชีพครู 
  ๑๔.๔ สถาบันผลิตและพัฒนาครูตองมีทรัพยากรเพียงพอและทันสมัยเพื่อใหการจัดการเรียนการสอน
มีประสิทธิภาพ บรรลุผลตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาครุศาสตรและศึกษาศาสตรและ 
ตามวัตถุประสงคของหลักสูตร ดังนี้ 
   ๑) หองเรียนที่มีสื่อการเรียนการสอนเหมาะสม ทันสมัย ไดแก คอมพิวเตอร และอุปกรณ 
ในการนําเสนอหนาชั้นเรยีน  
   ๒) หองปฏิบัติการ อาทิ หองปฏิบัติการสอนจุลภาค (Micro-Teaching) หองปฏิบัติการผลิต 
สื่อการสอน หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร หองปฏิบัติการภาษา หองปฏิ บัติการดนตรีและนาฏศิลป 
หองปฏิบัติการศิลปะ หองปฏิบัติการวิทยาศาสตร รวมทั้งหองปฏิบัติการอ่ืนๆ ท่ีจําเปนตามหลักสูตรวิชาเอก 
ที่เปดสอน 
   ๓) การเรียนการสอนและการนิเทศแบบออนไลนและออฟไลน 
   ๔) หองสมุด ท่ีประกอบไปดวยสื่อตางๆ เชน ตําราเรียน หนังสือ วารสาร โสตทัศนวัสดุ  
สื่ออิเล็กทรอนิกส วิทยานิพนธ ฐานขอมูลขาวการศึกษา ฐานขอมูลวารสารทางการศึกษา เปนตน โดยสื่อตางๆ 
มีความทันสมัย มีจํานวนเพียงพอตามวิชาเอกท่ีเปดสอน 
   ๕) มีความรวมมืออยางใกลชิดและเปนระบบระหวางหนวยงานที่เปนสถาบันผลิตและพัฒนา
ครกูับสถานศึกษาที่เปนแหลงฝกประสบการณวิชาชีพและปฏิบัติการสอนโดยมีอาจารยนิเทศก ครูพ่ีเลี้ยงและ/หรือ
ผูสอนงานที่มีคุณภาพ เปนสถานศึกษาที่มีมาตรฐานและมีคุณภาพในการฝกประสบการณวิชาชีพและปฏิบัติ 
การสอนใหเปนไปตามมาตรฐานวิชาชีพครูโดยรวมมือกันบูรณาการความรูและเนื้อหาสาระกับประสบการณ
การทํางานในสถานศกึษา (Work Integrated Learning: WIL) อยางหลากหลาย 
   ๖) มีและจัดแหลงเรียนรูในชุมชน ธรรมชาติ สิ่งแวดลอม และปราชญชาวบาน 
   ๗) ทรัพยากรอื่นๆ ที่จําเปนสําหรบัการจัดการเรียนรูที่มีคุณภาพ 
  ๑๔.๕ สถาบันผลิตและพัฒนาครูมีกลไก ระบบการผลิต การคัดกรองและพัฒนาผูประกอบวิชาชีพ
ครู/อาจารยใหไดผูมีจิตวิญญาณของความเปนครู และมีความรูความสามารถในการปฏิบัติงานอยางแทจริง 
รวมท้ังมีกลไกสรางระบบคุณธรรมในการบริหารงานบุคคลของ ผูประกอบวิชาชีพครู/อาจารย 

๑๕.  การประกันคุณภาพและการประเมินคุณภาพหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน  
  การประกันคุณภาพการศึกษาใหเปนหนาที่ของสถาบันการศึกษา ตองกําหนดมาตรฐานการศึกษา 
ที่สอดคลองกับกฏกระทรวงและประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ ท่ีมีระบบการประกันคุณภาพ ๓ ระดับ คือ 
ระดับสถาบันการศึกษา ระดับหนวยงาน และระดับหลักสูตร ใหสอดคลองกับมาตรฐานการอุดมศึกษาและ
มาตรฐานวิชาชีพครู โดยใหความสําคัญกับการประกันคุณภาพหลักสูตร การประกันผลลัพธดานผูเรียน  



 มคอ.๑ 
 

๑๓ 
 

การประกันคุณภาพอาจารย การประกันคุณภาพการจัดการเรียนรู ส่ือ ทรัพยากร และการประกันคุณภาพ
สถานศึกษาที่เปนหนวยปฏิบัติการสอนของผูเรียน 
  ทั้งนี้ ใหแตละหลักสูตรมีอิสระในการกําหนดตัวบงชี้ผลการดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิท่ีใช
ในการติดตาม ประเมินและรายงานคุณภาพของหลักสูตรในแตละปซึ่งระบุไวในหมวด ๑-๖ ของแตละหลักสูตร 
ตามบริบทและวัตถุประสงคในการผลิตบัณฑิต โดยตองไดรับความเห็นชอบจากสภาสถาบันหรืออาจใชตัวบงชี้
ผลการดําเนินงานตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนดเปนตัวอยาง  
  สถาบันสามารถกําหนดตัวบงชี้เพ่ิมเติมตามจุดเนนได และมีการประเมินผลการดําเนินงานตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ ตองมีผลการดําเนินการบรรลุตามเปาหมายตัวบงชี้ทั้งหมดอยูใน
เกณฑดีตอเนื่อง ๒ ปการศึกษาเพื่อติดตามการดําเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติตอไป 
  เพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐบาลในการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแกผูเรียน ใหสถาบันกําหนดเกณฑ
ขั้นต่ําของทักษะภาษาอังกฤษท่ีเหมาะสมกับผูเรียนในแตละกลุมสาขาวิชา และบริบทของสถาบัน รวมทั้งสอดคลอง 
กับความตองการของการใชครขูองประเทศ 

  ใหสถาบันจัดทําแผนระยะสั้นและระยะยาวในการยกระดับคุณภาพภาษาอังกฤษของผูเรียนใหผาน
เกณฑขั้นต่ําตามท่ีสถาบันกําหนด และกําหนดอัตราสวนรอยละของผูเรียนที่สําเร็จการศึกษาซึ่งมีทักษะ
ภาษาอังกฤษผานเกณฑขั้นต่ําตามท่ีแตละหลักสูตรกําหนด เพ่ือใหสอดคลองกับนโยบายของรัฐบาล  หากผล
การประเมินความสามารถทางภาษาอังกฤษของผูเรียนพบวาอัตราสวนรอยละของผูเรียนมีทักษะภาษาอังกฤษ
ต่ํากวาเกณฑขั้นต่ําที่สถาบันกําหนด ใหสถาบันรายงานกระบวนการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของผูเรียน 
ตามแนวทางที่เหมาะสม 

  ในปที่ ๕ ของวงรอบการใชหลักสูตร ใหสถาบัน/หลักสูตรทบทวนการปรับเกณฑข้ันต่ําของภาษาอังกฤษ 
ใหสูงขึ้นกวาเดิม และควรเปนเกณฑมาตรฐานข้ันตํ่าตามนโยบายของรัฐบาล รวมทั้งกําหนดอัตราสวนรอยละ 
ของผูเรียนที่สําเร็จการศึกษาซึ่งมีทักษะภาษาอังกฤษผานเกณฑมาตรฐานขั้นต่ําตามท่ีหลักสูตรกําหนด เพื่อใช
ในการกํากับ ติดตาม และสงเสริมใหบัณฑิตที่ประกอบวิชาชีพครูมีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษได
ในการปฏิบัติงานจริง 

  ใหสถาบันกําหนดเปาหมายระยะยาว โดยระบุระยะเวลา (จํานวนป) ที่ผูสําเร็จการศึกษาทุกคน 
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 ผูทรงคณุวุฒิหรือผูเชี่ยวชาญในสาขาครุศาสตร/ ศึกษาศาสตร 
ซึ่งเปนบุคคลภายนอกอยางนอย ๒ คน ผูแทนองคกรวิชาชีพรวมเปนกรรมการดวยอยางนอย ๑ คน เพื่อดําเนินการ 
พัฒนาหลักสูตรใหสอดคลองกับมาตรฐานคุณวุฒิ โดยมีหัวขอของหลักสูตรอยางนอยตามที่กําหนดไวใน 
แบบ มคอ. ๒ (รายละเอียดของหลักสูตร)  



 มคอ.๑ 
 

๑๔ 
 

   ๒)  การพัฒนาหลักสูตร ตามขอ ๑) นั้น ในหัวขอผลการเรียนรูที่คาดหวัง นอกจากมาตรฐาน 
ผลการเรียนรูที่กําหนดไวในมาตรฐานคุณวุฒิ นั้นแลว สถาบันฯ อาจเพิ่มเติมผลการเรียนรูซึ่งสถาบันฯ ตองการ
ใหบัณฑิตสาขาครุศาสตร/ศึกษาศาสตร มีคุณลักษณะเดนหรือพิเศษกวาบัณฑิตระดับคุณวุฒิเดียวกันของ
สถาบันฯ อื่นๆ เพ่ือใหเปนไปตามปรัชญาและปณิธานของสถาบันฯ และเปนที่สนใจของบุคคลที่จะเลือกเรียน
หลักสูตรของสถาบันฯ หรือผูใชบัณฑิตสนใจที่จะรับบัณฑิตเขาทํางานเม่ือสําเร็จการศึกษา โดยใหแสดงแผนที่
การกระจายความรับผิดชอบตอผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) เพ่ือใหเห็นวา
แตละรายวิชาในหลักสูตรมีความรับผิดชอบหลักหรือความรับผิดชอบรองตอมาตรฐานผลการเรียนรูดานใด 
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 
   สถาบันอุดมศึกษาตองเสนอหลักสูตรซึ่งสภาสถาบันอุดมศึกษาอนุมัติใหเปดสอนแลว 
ใหสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบภายใน ๓๐ วัน นับแตสภาสถาบันฯ อนมุตัิ 
  ๑๖.๕  การบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 
   ๑) สถาบันอุดมศึกษาตองพัฒนาอาจารยท้ังดานวิชาการ ทักษะภาษาท้ังภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ และวิธีการสอนที่มุงเนนการพัฒนามาตรฐานผลการเรียนรูของบัณฑิตอยางนอยตามที่กรอบมาตรฐาน 
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติกําหนดอยางตอเนื่อง โดยมีการประกาศหลักเกณฑการพัฒนาอาจารย 
อยางชัดเจน  
   ๒) สถาบันอุดมศึกษาตองจัดสรรทรัพยากรเพ่ือการเรียนการสอนและการวิจัยใหเพียงพอ 
ที่จะจัดการศึกษาไดอยางมีคุณภาพ รวมทั้งอาจประสานกับสถาบันอุดมศึกษาและ/หรือหนวยงานอื่นเพ่ือใช
ทรัพยากรรวมกันในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนใหมีคุณภาพ 
   ๓) สถาบันอุดมศึกษาตองจัดใหมีการประเมินผลการเรียนรูของนิสิต/นักศึกษาที่ครอบคลุม 
มาตรฐานผลการเรียนรูในทุกๆ ดานตามที่กําหนดไวในรายละเอียดของหลักสูตรนั้นๆ 
   ๔) สถาบันอุดมศึกษาตองจัดทําแผนระยะสั้นและระยะยาวในการสงเสริมพัฒนาทักษะ
ภาษาไทยและอังกฤษของผูสอนและผูเรียนที่เหมาะสมอยางตอเนื่อง เพ่ือใหสอดคลองกับนโยบายของรัฐบาล 
และเพื่อใชในการกํากับ ติดตาม ประเมิน และสงเสริมอาจารยและนิสิต/นักศึกษาใหสามารถสื่อสารไดในโลก
ปจจุบันและอนาคต  
   ๕) สําหรับการจัดการเรียนการสอนในวิชาเอกเดี่ยว ใหหลักสูตรจัดทํารายวิชาบังคับสําหรับ
กลุมวิชาเอกจํานวน ๔๐ หนวยกิต และจัดทํากลุมรายวิชาใหผูเรียนเลือกเรียนหรือใหผูเรียนสามารถเลือกเรียน
ไดอยางอิสระทั้งจากในหนวยงาน ในสถาบันหรือนอกสถาบันตามความสนใจ อีกจํานวนไมนอยกวา ๒๐ หนวยกิต 



 มคอ.๑ 
 

๑๕ 
 

ทั้งนี้ การเลือกเรียนรายวิชาเลือกตองผานความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร เพ่ือใหรายวิชา 
ที่เลือกเรียนชวยเสรมิสรางสมรรถนะและศักยภาพความลุมลึกในวิชาเอกอยางแทจรงิ 
   ๖) ในการฝกประสบการณวิชาชีพครู สถาบันอุดมศึกษาควรใหนิสิต/นักศึกษา ไดมีโอกาส
ฝกประสบการณวิชาชีพเปนประจําทุกป ตั้งแตระยะแรกๆที่เขามาศึกษาเพ่ือใหรูจักวิชาชีพ และสรางทัศนคติ 
ที่ดีตอวิชาชีพครู และเพ่ิมระดับความเขมขนของการฝกประสบการณวิชาชีพใหมากขึ้นตามลําดับจนถึงปสุดทาย 
ควรจัดประสบการณฝกปฏิบัติงานในหนาที่ครูในสถานศึกษาตลอดภาคการศึกษา ไมเฉพาะแตประสบการณ
ดานการสอนเทาน้ัน ทั้งนี้ สถาบันควรมีความรวมมือกับสถานศึกษาที่เปนหนวยปฏิบัติการสอนทําแผน 
การปฏิบัติการสอนของนิสิต/นักศึกษา เพ่ือที่บัณฑิตครูจะสามารถทําหนาท่ีครูไดทันทีเมื่อเขาไปประกอบอาชีพครู 
ในสถานศกึษา 
  ๑๖.๖  การจัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา (Course Report) รายงานผลการดําเนินการ 
ของประสบการณภาคสนาม (Field Experience Report) และรายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร 
(Program Report) 
   ๑) เมื่อสิ้นสุดการจัดการเรียนการสอนของแตละภาคการศึกษา/ปการศึกษา และประสบการณ 
ภาคสนามในแตละภาคการศึกษา ใหผูสอนแตละรายวิชาจัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชาท่ีสอน 
การประเมินผล และการทวนสอบผลการเรียนรูในรายวิชาที่ตนรับผิดชอบพรอมปญหา/อุปสรรคและขอเสนอแนะ 
ใหอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรประมวล/วิเคราะห ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการดําเนินงานและจัดทํารายงาน 
ประจําภาคการศึกษาของแตละภาคการศึกษา  โดยมีหัวขออยางนอยตาม มคอ.๕ (รายงานผลการดําเนินการ 
ของรายวิชา) และรายงานผลการดําเนินการของประสบการณภาคสนามตาม มคอ.๖ และเมื่อสิ้นสุดปการศึกษา 
ใหจัดทํารายงานในภาพรวมประจําปการศึกษา เพ่ือใชในการปรับปรุงและพัฒนากลยุทธการสอน กลยุทธ 
การประเมินผลและแกไขปญหาอุปสรรคที่เกิดข้ึนและหากจําเปนจะตองปรับปรุงหลักสูตรหรือการจัดการเรียน
การสอนก็สามารถกระทําได โดยมีหัวขออยางนอยตาม มคอ.๗ (รายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร) 
   ๒) การพัฒนาหลักสูตร ใหทุกหลักสูตรพัฒนาหลักสูตรใหทันสมัย โดยมีการประเมินและ
รายงานผลการดําเนินการของหลักสูตรทุกปการศึกษา เพ่ือนําขอมูลที่ไดไปปรบัปรุงพัฒนาหลักสูตรเปนระยะๆ 
อยางนอยตามรอบระยะเวลาของหลักสูตร 

๑๗.  การเผยแพรหลักสูตรท่ีมีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ  
 ซึ่งบันทึกในฐานขอมูลหลักสูตรเพื่อการเผยแพร (Thai Qualifications Register : TQR) 

  การเผยแพรหลักสูตรท่ีมีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ  
ใหเปนไปตามการกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และที่แกไขเพิ่มเติม 
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๑๖ 
 

เอกสารแนบทาย มคอ.๑ สาขาครุศาสตรและสาขาศึกษาศาสตร (หลักสูตรสี่ป) 
 

กลุมสาขาวิชา ตัวอยางสาขาวิชาและตัวอยาง/ขอเสนอสาระความรูสาขาวิชา 
 

 สาขาวิชาครุศาสตรและสาขาศึกษาศาสตร มีหลายกลุมสาขาวิชา ซึ่งแตละกลุมสาขาวิชายังมีสาขาวิชา 
(วิชาเอก วิชาโท)อีกหลายสาขาวิชามากนอยเปนไปตามขอบขายของศาสตรแตละกลุมสาขาวิชาและหลักสูตร
การศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ระดับการศึกษาอาชีวศึกษารวมถึงการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัย ซึ่งสถาบันการศึกษาสามารถจัดทํารายละเอียดหลักสูตรและมาตรฐานผลการเรียนรู ตลอดจน
จัดการศึกษาเปนสาขาวิชา(วิชาเอก วิชาโท)ไดอยางอิสระ สอดคลองกับมาตรฐานผลการเรียนรูที่กําหนดไว 
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. กลุมสาขาวิชาบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศกึษา 
 ๑๕. กลุมสาขาวิชาวิทยาการอาชีพ  
 ๑๖. กลุมสาขาวิชาอื่นๆ ที่อาจเกิดข้ึนภายหลัง 

  ตัวอยางสาขาวิชาและตัวอยาง/ขอเสนอสาระความรูสาขาวิชา ดังนี้ 

๑. ผลลัพธการเรียนรูและตัวอยางสาขาวิชา/ขอเสนอสาระความรูกลุมสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 
  ผลลัพธการเรียนรู 
  ผูเรียนมีความรูความเขาใจในแนวคิด ปรัชญาการศึกษาและจิตวิทยาเพ่ือพัฒนาเด็กเล็ก การจัด
ประสบการณการเรียนรูเพ่ือพัฒนาผูเรียนทั้งดานรางกาย จิตใจ อารมณ สังคม และสติปญญา การวิจัยและ
พัฒนานวัตกรรม รวมทั้งส่ือเทคโนโลยีและการวัดประเมินผลเพ่ือการเรียนรูสําหรับเด็กปฐมวัย โภชนาการและ
การจัดโภชนาการสําหรับเด็ก ความรวมมือกับครอบครัว ชุมชนและผูปกครอง เพ่ือใหผูเรียนมีพัฒนาการรอบดาน
และสมดุล สนใจเรียนรูและกํากับตัวเองใหทําสิ่งตางๆ ที่เหมาะสมตามชวงวัยไดสําเร็จ 



เอกสารแนบทาย มคอ.๑ 
 

๑๗ 
 

  ตัวอยางสาขาวิชา  

   สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 
   ตัวอยาง/ขอเสนอสาระความรู อาทิ 
   ๑) ปรชัญา ทฤษฎี หลักการการศึกษาปฐมวัย  
   ๒) จิตวิทยาเด็กปฐมวัย จิตวิทยาพัฒนาการ จิตวิทยาการเรียนรูเด็กปฐมวัย 
   ๓) การพัฒนาหลักสูตรและวิทยาการการจัดการเรยีนรูเพื่อพัฒนาเดก็เล็ก 
   ๔) การพัฒนาความคิดสําหรับเด็กปฐมวัย 
   ๕) การจัดประสบการณการเรียนรูเพ่ือพัฒนารางกาย อารมณและสังคม การจัดระบบนิเวศนของ 
    การเรียนรูที่เอื้อตอการเรียนรูของเด็กปฐมวัย 
   ๖) โภชนาการและการจัดโภชนาการสําหรับเด็ก 
   ๗) การจัดการศึกษาสําหรับเด็กกลุมเปาหมายเฉพาะ การศกึษาพิเศษสําหรับเด็กปฐมวัย 
   ๘) เทคโนโลยีและการวัดและประเมินผลสําหรับเด็กปฐมวัย และเทคโนโลยีดิจิทัลในการจัดการศึกษา 
    ปฐมวัย 
   ๙) งานวิจัยและนวัตกรรมทางเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย  
   ๑๐) ความรวมมือกับครอบครัว ชุมชน และสังคมในการพัฒนาเด็กปฐมวัย  
   ๑๑) การบริหาร การนเิทศและการประกันคุณภาพการศึกษาการศึกษาปฐมวัย 

๒. ผลลัพธการเรียนรูและตัวอยางสาขาวิชา/ขอเสนอสาระความรูกลุมสาขาวิชาการประถมศึกษา 
  ผลลัพธการเรียนรู 
  ผูเรียนมีความรูความเขาใจในปรัชญา แนวคิด ทฤษฎีการประถมศึกษา พัฒนาการเรียนรูของเด็กวัย
ประถมศึกษา มีความรูพ้ืนฐานสําหรับการสอนเด็กวัยประถมศึกษาและสามารถบูรณาการการจัดการเรียนรู
และการประเมินผลการเรียนรูระดับประถมศึกษา เพื่อสงเสริมใหนักเรียนประถมศึกษาคนพบศักยภาพของ
ตนเองและเกิดการเรียนรูอยางเต็มตามศักยภาพ รวมท้ังการจัดสภาพแวดลอมการเรียนรูเพ่ือพัฒนาผูเรียน
ระดับประถมศึกษาใหรักและรับผิดชอบตอการเรียนรู การทํางานรวมกับผูอ่ืน มีทักษะสมรรถนะทางภาษา 
การคํานวณ เทคโนโลยีดิจิตัล ความคิดสรางสรรค ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร เปนผูมีเหตุผล มีนิสัยและ
สุขภาพที่ดี แยกแยะผิดถูก ปฏิบัติตนตามสิทธิและหนาที่ของตนโดยไมละเมิดสิทธิของผูอ่ืน เปนสมาชิกที่ดีของกลุม 
มีจิตอาสา รักทองถ่ินและประเทศ มีสุทรียภาพในความงามรอบตัว มีความสามารถในการทําวิจัยเพื่อพัฒนา 
การเรียนรูและแกปญหาผูเรียนระดับประถมศึกษา รวมทั้งทําวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพ่ือพัฒนาผูเรียนระดับ
ประถมศกึษาใหสามารถเปนผูรวมสรางนวัตกรรม  

  ตัวอยางสาขาวิชา  

   สาขาวิชาการประถมศึกษา 
   ตัวอยาง/ขอเสนอสาระความรู อาทิ 
   ๑) ปรชัญา หลักการ แนวคิด ทฤษฎี การประถมศึกษา และการศึกษาเด็ก 
   ๒) พัฒนาการและการเรียนรูของเด็กวัยประถมศึกษาและการวิเคราะหผูเรียน 
   ๓) ภาษาไทยสําหรับครู  
   ๔) ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารสําหรับครู 
   ๕) คณิตศาสตรสําหรับครูประถมศึกษา 
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๑๘ 
 

   ๖) วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสําหรับครูประถมศึกษา 
   ๗) สังคมศึกษา ประวัติศาสตร และภูมิปญญาไทยสําหรับครูประถมศึกษา   
   ๘) ศิลปะ ดนตรี กีฬา และกิจกรรมเขาจังหวะสําหรับครูประถมศึกษา  
   ๙) การศึกษาพิเศษสําหรับเด็ก  
   ๑๐) หลักสูตรและวิทยาการการจัดการเรียนรูเพื่อพัฒนาเดก็ระดับประถมศึกษา 
   ๑๑) การจัดประสบการณการเรียนรูเพ่ือพัฒนาคานิยมและคุณธรรม จรยิธรรม 
   ๑๒) การจัดประสบการณเพ่ือพัฒนาการรูหนังสือสําหรับผูเร่ิมเรยีน 
   ๑๓) การจัดประสบการณการเรียนรูเพื่อพัฒนาทักษะทางภาษา (การฟง พูด อานและเขียน) 
   ๑๔ การจัดการเรียนรูแบบบูรณาการและสเต็มศึกษา (การจัดประสบการณการเรียนรูเพ่ือพัฒนา 
    ดานตัวเลข คณิตศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี) 
   ๑๕) การจัดประสบการณการเรียนรูเพ่ือพัฒนาทักษะสังคมและประสบการณชีวิต  
   ๑๖) การจัดประสบการณการเรียนรูเพื่อพัฒนาสุขภาพ รางกาย ดนตรี กีฬาและศิลปะ และวัฒนธรรม 
   ๑๗) ละคร วรรณกรรมและการสรางสรรควรรณกรรมสําหรับเด็ก 
   ๑๘) สื่อ เทคโนโลยี แหลงเรียนรู ระดับประถมศึกษา 
   ๑๙) การสรางความสัมพันธกับชุมชนและการมีสวนรวมกับผูปกครองในการพัฒนาเด็ก 

๓. ผลลัพธการเรียนรูและตัวอยางสาขาวิชา/ขอเสนอสาระความรูกลุมสาขาวิชาวิชาภาษาไทยและ 
 ภาษาตางประเทศ 
  ตัวอยางสาขาวิชา  

   สาขาวิชาภาษาไทย 
   ผลลัพธการเรียนรู 
   ผูเรียนมีความรูและทักษะทางภาษาไทย สามารถออกแบบการจัดการเรียนรูโดยใชความรูความเขาใจ 
โครงสรางภาษาไทยและเลือกใชวิธี/รูปแบบการสอนภาษาแบบตางๆ ที่เนนทักษะสัมพันธและวรรณคดี/
วรรณกรรมเปนฐาน เพื่อพัฒนาการรูหนังสือและวิจารณญาณในการใชภาษาเพื่อการสื่อสารของนักเรียนได 
การผลิตและใชสื่อเทคโนโลยีท่ีทันสมัย การจัดสภาพแวดลอมการเรียนรู การวิจัยเพ่ือแกปญหาพัฒนาผูเรียน
และการประเมินผลการเรียนรูภาษาไทย สามารถทําวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่อพัฒนาการเรียนรูภาษาไทย
และพัฒนาผูเรียนใหสามารถเปนผูรวมสรางนวัตกรรมทางภาษาไทย 
   ตัวอยาง/ขอเสนอสาระความรู อาทิ 
   ๑) หลักภาษา 
    (๑.๑) ลักษณะและโครงสรางของภาษาไทยตามแนวภาษาศาสตร 
    (๑.๒) ระบบเสียง ระบบคํา ประโยค 
    (๑.๓) อรรถศาสตร 
    (๑.๔) ฉันทลักษณ 
    (๑.๕) ลักษณะโครงสรางของภาษาตางประเทศ ที่ เกี่ยวของกับภาษาไทย เชน ภาษาบาลี 
     สนัสกฤต เขมร ฯลฯ 
    (๑.๖) วิวัฒนาการภาษาไทย 
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   ๒) วรรณคด ีวรรณกรรมและวัฒนธรรมไทย 
    (๒.๑) วรรณคดีไทยสมัยตางๆ วรรณกรรมปจจุบัน วรรณกรรมทองถ่ิน วรรณกรรมทางการศึกษา 
     วรรณกรรมทางศาสนา บทละครไทยฯลฯ 
    (๒.๒) วิถีชีวิตไทย คุณธรรม จริยธรรม ความเชื่อ ภูมิปญญาไทย วัฒนธรรมกับภาษา และ 
     วรรณคด ี
   ๓) ทักษะการใชภาษา 
    (๓.๑) หลักเกณฑและลักษณะการใชภาษาไทย ปญหา และการแกปญหาการใชภาษาไทย 
    (๓.๒) ทักษะ ศลิปะและวัฒนธรรมในการใชภาษาในชีวิตประจําวัน 
    (๓.๓) พลังภาษา (ศิลปะการใชภาษาในสถานการณตางๆ)  เชน การพูดในโอกาสตางๆ  
     การใชภาษาโนมนาวจูงใจ การพูดเชิงวิเคราะหวิจารณ ฯลฯ 
    (๓.๔) รอยแกวและรอยกรองเพ่ือสรางสุนทีรยภาพทางภาษา 
    (๓.๕) การเขียนเรียงความ บทความ ยอความ การแตงคําประพันธ การเขียนเชิงสรางสรรค 
     การเขียนเชิงวิชาการ การเขียนหนังสือราชการ 
    (๓.๖) ทักษะการคิดและการใชภาษาอยางมีวิจารณญาณ การใชภาษาในชีวิตประจําวันและ 
     ทักษะการใชภาษาผานสื่ออิเล็กทรอนกิส 
    (๓.๗) การใชภาษาเพ่ือวิชาการและวิชาชีพ 
   ๔) ทักษะการจัดการเรียนรูภาษาไทย 
    (๔.๑) การจัดการเรียนรูหลักภาษาไทย 
    (๔.๒) การจัดการเรียนรูทักษะการใชภาษาไทย 
    (๔.๓) การจัดการเรียนรูวรรณคดีและวรรณกรรมไทย 

   สาขาวิชาภาษาตางประเทศ  
   ผลลพัธการเรียนรู 
   ผูเรียนมีความรูพื้นฐานทางภาษาศาสตร มีทักษะทางภาษา วัฒนธรรม วรรณคดี การแปลภาษา
ตางประเทศสามารถออกแบบและจัดการเรียนรูภาษาตางประเทศ โดยใชความรูความเขาใจโครงสราง
ภาษาตางประเทศและเลือกใชวิธี/รูปแบบการสอนภาษาแบบตาง ๆ ที่เนนทักษะสัมพันธ เพื่อพัฒนาการรู
หนังสือและวิจารณญาณในการใชภาษาเพ่ือการสื่อสารของนักเรียนได การผลิตและใชสื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย 
การจัดสภาพแวดลอมการเรียนรู การวิจัยเพ่ือแกปญหาพัฒนาผูเรียนและการประเมินผลการเรียนรูภาษา 
ตางประเทศ สามารถทําวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่อพัฒนาการเรียนรูภาษาตางประเทศและพัฒนาผูเรียน 
ใหสามารถเปนผูรวมสรางนวัตกรรมทางภาษาตางประเทศ 
   ตัวอยาง/ขอเสนอสาระความรู อาทิ 
   ๑) ทักษะการจัดการเรียนรูภาษาตางประเทศ 
    (๑.๑) การจัดการเรียนรูหลักภาษาตางประเทศ 
    (๑.๒) การจัดการเรียนรูทักษะการใชภาษาตางประเทศ 
    (๑.๓) การจัดการเรียนรูวรรณคดีและวรรณกรรมตางประเทศ 
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   ๒) ภาษาศาสตรเพ่ือการสอนภาษาตางประเทศ 
    (๒.๑) แนวคิดพื้นฐานทางภาษาศาสตร ไดแก ความรูเบ้ืองตนเก่ียวกับภาษา (Language)  
     โดยเฉพาะคุณสมบัติของภาษา วัจนะภาษา ระบบหนวยเสียง (Phonological System) 
     ระบบหนวยคํา (Morphological System) วากยสัมพันธและอรรถศาสตร (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) วรรณคด ี
    (๔.๑) วรรณคดีภาษาตางประเทศเบ้ืองตนในยุคสมัยตางๆ จนถึงรวมสมัย 
    (๔.๒) องคประกอบของวรรณศิลป รอยแกว รอยกรองภาษาตางประเทศ 
   ๕) การแปลภาษาตางประเทศ 

๔. ผลลัพธการเรียนรูและตัวอยางสาขาวิชา/ขอเสนอสาระความรูกลุมสาขาวิชาคณิตศาสตร 
  ผลลัพธการเรียนรู 
  ผูเรียนมีความรูเก่ียวกับหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เนื้อหาสาระคณิตศาสตรและโครงสรางนามธรรม 
ที่ถูกกําหนดข้ึนผานทางกลุมของสัจพจนซึ่งมีการใหเหตุผลท่ีแนนอนโดยใชตรรกศาสตรสัญลักษณและสัญกรณ
คณิตศาสตร รูปแบบและโครงสราง การเปลี่ยนแปลงและปริภูมิมีองคความรูท่ีเปนสากลเทียบเทานานาชาติ
สามารถเชื่อมโยงองคความรูทางคณิตศาสตรกับวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเขาดวยกันอีกทั้งเชื่อมโยงความรู
และกระบวนการเรียนรูโดยใหเรียนรูผานการปฏิบัติที่สงเสริมใหผูเรียนพัฒนาความคิด สามารถออกแบบและ
จัดการเรียนรูคณิตศาสตร การผลิตและใชสื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย การจัดสภาพแวดลอมการเรียนรู การวิจัย
เพื่อแกปญหาพัฒนาผูเรียนและการประเมินผลการเรียนรูคณิคศาสตร สามารถทําวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
เพื่อพัฒนาการเรียนรูคณิตศาสตรและพัฒนาผูเรียนใหสามารถเปนผูรวมสรางนวัตกรรมทางคณิตศาสตร 
  ตัวอยางสาขาวิชา (วิชาเอก)  

   สาขาวิชาคณิตศาสตร 
   ตัวอยาง/ขอเสนอสาระความรู อาทิ 
   ๑) จํานวนและการดําเนินการ  
   ๒) การวัด  
   ๓) เรขาคณติ  
   ๔) พีชคณิต  
   ๕) สถิติและความนาจะเปน 
   ๖) แคลคูลัส 
   ๗) ความสัมพันธและความเชื่อมโยงของเนื้อหาคณิตศาสตร 
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๕. ผลลัพธการเรียนรูและตัวอยางสาขาวิชา/ขอเสนอสาระความรูกลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
  ผลลัพธการเรียนรู 
  ผูเรียนมีความรูเก่ียวกับหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เนื้อหาสาระวิทยาศาสตร อันไดแก วิทยาศาสตรท่ัวไป 
ฟสิกส เคมี ชีววิทยา และเทคโนโลยี ผูเรียนมีองคความรูท่ีเปนสากลเทียบเทานานาชาติ สามารถติดตามและ
รูเทาทันความกาวหนาทางเทคโนโลยี สามารถเชื่อมโยงองคความรูทางวิทยาศาสตรกับเทคโนโลยีและศาสตร
อ่ืนเขาดวยกัน อีกทั้งเชื่อมโยงความรูและกระบวนการเรียนรูโดยใหเรียนรูผานการปฏิบัติที่สงเสริมใหผูเรียน
พัฒนาความคิด สามารถออกแบบและจัดการเรียนรูวิทยาศาสตร สามารถบูรณาการขามศาสตร การผลิตและ
ใชสื่อเทคโนโลยีท่ีทันสมัย การจัดสภาพแวดลอมเพื่อพัฒนาการเรียนรูวิทยาศาสตร การวิจัยเพ่ือแกปญหา
พัฒนาผูเรียนและการประเมินผลการเรียนรูวิทยาศาสตร สามารถทําวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพ่ือพัฒนา 
การเรียนรูวิทยาศาสตร และพัฒนาผูเรียนใหสามารถเปนผูรวมสรางนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร 
  ตัวอยางสาขาวิชา  

   สาขาวิชาวิทยาศาสตรทั่วไป  
   ตัวอยาง/ขอเสนอสาระความรู อาทิ 
   ๑) วิทยาศาสตรและคณิตศาสตรพ้ืนฐาน 
    (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) วิทยาการสมัยใหมเก่ียวกับวิทยาศาสตรทั่วไป 

   สาขาวิชาฟสิกส 
   ตัวอยาง/ขอเสนอสาระความรู อาทิ 
   ๑) วิทยาศาสตรและคณิตศาสตรพ้ืนฐาน 
   ๒) ความรูเฉพาะสาขาฟสิกส 
    (๒.๑) คณิตศาสตรท่ีจําเปนสําหรับฟสิกส 
    (๒.๒) กลศาสตร 
    (๒.๓) อุณหพลศาสตร 
    (๒.๔) คลื่น 
    (๒.๕) พลังงาน 
    (๒.๖) ไฟฟา แมเหล็ก อิเล็กทรอนิกส 
    (๒.๗) ฟสิกสยุคใหม 
    (๒.๘) วิทยาการสมัยใหมเก่ียวกับฟสิกส 
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   สาขาวิชาเคมี  
   ตัวอยาง/ขอเสนอสาระความรู อาทิ 
   ๑) วิทยาศาสตรและคณิตศาสตรพ้ืนฐาน 
   ๒) ความรูเฉพาะสาขาเคมี 
    (๒.๑) เคมีอินทรยี 
    (๒.๒) เคมีอนินทรีย 
    (๒.๓) เคมีวิเคราะห 
    (๒.๔) วิทยาการสมัยใหมเก่ียวกับเคมี 

   สาขาวิชาชีววิทยา  
   ตัวอยาง/ขอเสนอสาระความรู อาทิ 
   ๑) วิทยาศาสตรและคณิตศาสตรพ้ืนฐาน 
   ๒) ความรูเฉพาะสาขาชีววิทยา 
    (๒.๑) พฤษศาสตร 
    (๒.๒) พันธุศาสตร 
    (๒.๓) จุลชีววิทยา 
    (๒.๔) สัตววิทยา 
    (๒.๕) นิเวศวิทยา 
    (๒.๖) วิทยาการสมัยใหมเก่ียวกับชีววิทยา 

   สาขาวิชาเทคโนโลยี  
   ตัวอยาง/ขอเสนอสาระความรู อาทิ 
   ๑) วิทยาศาสตรและคณิตศาสตรพ้ืนฐาน 
   ๒) ความรูเฉพาะสาขาเทคโนโลยี 
    (๒.๑) พื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัล 
    (๒.๒) หลักการคิดเชิงคํานวณ การแกปญหาโดยใชแนวคิดเชิงคํานวณ ฟงชั่น 
    (๒.๓) การออกแบบ เทคโนโลยี การวางแผน และการดําเนินการ และการใชเทคโนโลยี 
     สารสนเทศอยางปลอดภัย 
    (๒.๔) การใชอินเทอรเน็ต ซอฟตแวรและการพัฒนาแอปพลิเคชัน การเขียนโปรแกรม  
    (๒.๕) เครื่องมือทางฮารดแวร การใชงานโปรแกรมไมโครคอนโทรเลอร และสมองกล 
    (๒.๖) การสืบคน การรวบรวม การวิเคราะห การประมวลผล การเลือกใชแหลงขอมูล 
     ประเมินและนําเสนอขอมูลสารสนเทศ 
    (๒.๗) ออกแบบ พัฒนาระบบสารสนเทศ การออกแบบและพัฒนานวัตกรรม การพัฒนาโครงงาน 
    (๒.๘) การนําแนวคิดเชิงคาํนวณไปพัฒนาโครงงานที่เกี่ยวกับชีวิตประจําวัน ธุรกิจและบรกิาร 
    (๒.๙) การเพ่ิมมูลคาใหบริการหรือผลิตภัณฑ 
    (๒.๑๐)  วิทยาการสมัยใหมเกี่ยวกับเทคโนโลยี การรูเทาทัน 
    (๒.๑๑)  กฎหมายคอมพิวเตอรและการใชลิขสิทธ์ิของผูอ่ืนโดยชอบธรรม 
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๖. ผลลัพธการเรียนรูและตัวอยางสาขาวิชา/ขอเสนอสาระความรูกลุมสาขาวิชาสังคมศึกษา 
  ผลลัพธการเรียนรู 
  ผูเรียนมีความรูเก่ียวกับหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เนื้อหาสาระสังคมศึกษา ความรู ความเขาใจ 
ในการดํารงชีวิต ทั้งในฐานะปจเจกบุคคลและการอยูรวมกันในสังคม เขาใจถึงการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลง
ตามยุคสมัย กาลเวลา ตามเหตุปจจัยตางๆ ทําใหเกิดความเขาใจในตนเองและผูอ่ืน มีความอดทน อดกลั้น 
ยอมรับในความแตกตาง รูจักการสรางสมานฉันท มีจิตสํานึกรวมที่ดีและมีทัศนคติที่ถูกตองเก่ียวกับชาติ
บานเมือง มีคุณธรรม จริยธรรม การปฏิบัติตนตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือ  
การปรับตัวตามสภาพแวดลอม การจัดการทรัพยากรที่มีอยูอยางจํากัด และเขาใจอยางลึกซึ้งถึงหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง สามารถออกแบบและจัดการเรียนรูสังคมศึกษา สามารถบูรณาการการจัดการเรียนรู 
การผลิตและใชสื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย การจัดสภาพแวดลอมเพ่ือพัฒนาการเรียนรู การวิจัยเพ่ือแกปญหา
พัฒนาผูเรียนและการประเมินผลการเรียนรู สามารถทําวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพ่ือพัฒนาการเรียนรู และ
พัฒนาผูเรียนใหสามารถเปนผูรวมสรางนวัตกรรมทางสังคมศึกษา สามารถนําความรูไปปรับใชในการดําเนิน
ชีวิตอยางมีคุณภาพและรวมสรางสังคมที่มั่งคั่งและยั่งยืนอยางสรางสรรค ตลอดจนเปนพลเมืองดีของ
ประเทศชาติและสังคมโลก 
  ตัวอยางสาขาวิชา  

   สาขาวิชาสังคมศึกษา 
   ตัวอยาง/ขอเสนอสาระความความรู อาทิ 
   ๑) ปรชัญา ความเชื่อ และศาสนา 
    (๑.๑) ประวัติของพระพุทธเจาและศาสดาแหงศาสนาอ่ืนๆ  
    (๑.๒) หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาและศาสนาอื่นๆ  
    (๑.๓) การเผยแพรพระพุทธศาสนาและศาสนาอื่นๆ 
    (๑.๔) พุทธจริยศาสตรและจริยศาสตรแหงศาสนาอ่ืนๆ 
    (๑.๕) ศาสนาเปรียบเทียบหรือศาสนาสากล 
   ๒) ประวัติศาสตร 
    (๒.๑) ประวัติศาสตรไทย 
    (๒.๒) ประวัติศาสตรทองถ่ิน  
    (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) ความรูพื้นฐานทางรฐัศาสตร 
    (๔.๒) ความรูพื้นฐานทางกฎหมายทั่วไป 
    (๔.๓) การเมืองการปกครองไทย 
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   ๕) สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 
    (๕.๑) ความรูพื้นฐานทางสังคมวิทยา 
    (๕.๒) การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมในยุคดิจิทัล 
    (๕.๓) พัฒนาการของสังคมสมัยใหม/ยุคดิจิทัล 
   ๖) เศรษฐศาสตร 
    (๖.๑) ความรูพื้นฐานทางเศรษฐศาสตร 
    (๖.๒) เศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจโลก 

๗. ผลลัพธการเรียนรูและตัวอยางสาขาวิชา/ขอเสนอสาระความรูกลุมสาขาวิชาสุขศึกษา พลศึกษา 
 และนันทนาการ 
  ผลลัพธการเรียนรู 
  ผูเรียนมีความรูเกี่ยวกับหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เนื้อหาสาระวิชาสุขศึกษา พลศึกษาและนันทนาการ 
มีพัฒนาการทางกายและทางจิต มีความรู ทักษะ เจตคติ คุณธรรม คานิยม และการปฏิบัติและพฤติกรรม
เก่ียวกับสุขภาพ การสรางเสริมสุขภาพองครวม การออกกําลังกายและปฏิบัติกิจกรรมในเวลาวางเพ่ือการเสริมสราง 
สุขภาพ สามารถออกแบบและจัดการเรียนรู สรางสรรคนวัตกรรมเพื่อแกปญหาและพัฒนาผูเรียน ใหเปนผูที่มี
สุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี มีคุณภาพ เหมาะสม สอดคลองและตอบสนองความสนใจและความแตกตางของผูเรียน 
โดยการประยุกตใชเทคโนโลยี ตลอดจนขอมูลสารสนเทศไดอยางเหมาะสมกับผูเรียนทุกชวงวัย ผูเรียนมีความ
ตระหนักรู มีเจตคติ ท่ีดีตอการดูแลสุขภาพ มีทักษะปฏิบัติด านสุขภาพจนเปน กิจนิสัย มีสุขภาวะที่ด ี
ทั้งดานรางกายและจิตใจ แข็งแรง สมบูรณ  
  ตัวอยางสาขาวิชา  

   สาขาวิชาสุขศึกษา 
   ตัวอยาง/ขอเสนอสาระความรู 
   ๑) การเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย  
    (๑.๑) ปจจัยที่มีผลตอการเจริญเติบโต   
    (๑.๒) การทํางานของระบบตางๆของรางกายและความสัมพันธเชื่อมโยงกัน  
    (๑.๓) การปฏิบัติตนเพ่ือใหเจริญเติบโตและมีพัฒนาการที่สมวัย  
    (๑.๔) การปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงทางรางกาย จิตใจ  
   ๒) เพศศึกษา 
    (๒.๑) อารมณความรูสึกทางเพศ  
    (๒.๒) สุขปฏิบัติทางเพศ 
    (๒.๓) การสรางและการรกัษาสัมพันธภาพกับผูอื่น 
    (๒.๔) การตั้งครรภและการปองกัน  
   ๓) โรค โรคตดิตอและการปองกันโรค  
   ๔) อาหาร ยาและการบริการสุขภาพ 
    (๔.๑) ยารักษาโรค 
    (๔.๒) สารเสพติด  
    (๔.๓) ความรุนแรง อันตรายจากการใชยาและสารเสพติด 
    (๔.๔) ผลิตภัณฑและบริการสุขภาพและการเลือกบริโภค  
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   ๕) สวัสดิศึกษา  
    (๕.๑) อุบัติเหตุ  
    (๕.๒) ความปลอดภัยในชีวิต และการสรางเสริมทักษะความปลอดภัยในชีวิต 
    (๕.๓) การปฐมพยาบาล  
    (๕.๔) การปองกันตนเองจากพฤติกรรมเสี่ยงตางๆ 
    (๕.๕) ความปลอดภัยและการดูแลความปลอดภัยในสถานศึกษาและชุมชน 
   ๖) การดูแลสุขภาพตนเอง ครอบครัวและชุมชน 
    (๖.๑) การเตรียมพรอมเพ่ือเขาสูสังคมสูงวัยและการดูแล 
   ๗) โครงการสุขศึกษาและโครงการสุขภาพในโรงเรียนและชุมชน  

   สาขาวิชาพลศึกษา  
   เปนการศึกษาเพ่ือพัฒนากาย ใจ อารมณ สังคมและสติปญญา ความมีน้ําใจนักกีฬา โดยใชกีฬา
และออกกําลังการเปนเคร่ืองมือในการพัฒนา  
   ตัวอยาง/ขอเสนอสาระความรู อาทิ 
   ๑) ประวัติ ปรัชญา หลักการ การเลนกีฬาและออกกําลังกาย 
   ๒) การออกแบบโปรแกรม การฝกกีฬา ไทยและ/หรือกีฬาสากล 
   ๓) ระบบการทํางานของรางกายที่เก่ียวของกับการเคลื่อนไหวรางกาย 
   ๔) วิทยาศาสตรการเคลื่อนไหวรางกาย และการพัฒนาประสิทธิภาพการเคลื่อนไหวรางกาย 
    การออกกําลังกาย การเลนเกม  และการเลนกีฬา 
   ๕) การเสริมสรางสมรรถภาพทางกายและทักษะการเลนกีฬา  
   ๖) การเขารวมกิจกรรมกีฬา การปฏิบัติตามกฎ กติกา ระเบียบ และขอตกลงในการเขารวมและ 
    การประยุกตใช 
   ๗) ความปลอดภัยและอุบัติเหตุจากการเลนกีฬาและการการปองกันและหลีกเลี่ยง 
   ๘) การสงเสริมการออกกําลังกายและการเสริมสรางศักยภาพการเลนกีฬา 
    (๘.๑) การเปนผูฝกสอนกีฬาสําหรับผูเรยีน 
    (๘.๒) การจัดโครงการแขงขันกีฬาภายในและระหวางโรงเรียน 
    (๘.๓) การจัดโครงการ กิจกรรมสงเสริมการออกกําลังกายและการเลนกีฬาแกผู เรียน  
     ทั้งท่ีปกติและมีความบกพรองทางดานรางกาย  
    (๘.๔) โครงการเสริมสรางและทดสอบสมรรถภาพทางกาย 

   สาขาวิชานันทนาการศึกษา  
   ตัวอยาง/ขอเสนอสาระความรู อาทิ 
   ๑) แนวคิด ทฤษฎีและหลักการ ทางนันทนาการและการประยุกตใชในการจัดการศึกษา 
   ๒) การทํางานของระบบตางๆของรางกายและความสัมพันธเชื่อมโยงกัน 
   ๓) การเลน การพักผอนหยอนใจ เวลาวางและการใชเวลาวางใหเปนประโยซน 
   ๔) กิจกรรมนันทนาการประเภทตางๆ สําหรับคนวัยตางๆ และการประยุกตใชในชีวิตจริง 
    และการทํางาน 
   ๕) ผูนํานันทนาการและการบริหาร จัดการนันทนาการ 
   ๖) นันทนาการกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
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   ๗) สุขภาพกายและสุขภาพจิต และนันทนาการเพื่อสุขภาพ 
   ๘) นันทนาการในชุมชน ภูมิปญญา วัฒนธรรม บริบทชุมชน ความเปนไทย และการอนุรักษ 
     แหลงนันทนาการในชุมชนอยางยั่งยืน 
   ๙) ความปลอดภัยในการเขารวมกิจกรรมนันทนาการ 
   ๑๐) นันทนาการในโรงเรียน 
    (๑๐.๑) การออกแบบกิจกรรมนันทนาการในหลักสูตร เสริมหลักสูตร นอกหลักสูตร  
     เพื่อพัฒนาผูเรียน 
    (๑๐.๒) โครงการและกิจกรรมนันทนาการในโรงเรียน  

๘. ผลลัพธการเรียนรูและตัวอยางสาขาวิชา/ขอเสนอสาระความรูกลุมสาขาวิชาวิชาศิลปศึกษา ดนตรีศึกษา
 และนาฏศิลปศึกษา 
  ผลลัพธการเรียนรู 
  ผู เรียนมีความรอบรู ในหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เนื้อหาวิชาชีพทางดาน ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป  
มีสุนทรียภาพ สามารถวิเคราะห วิพากษ วิจารณงาน ออกแบบและสรางสรรคและแสดงผลงานศิลปะ ดนตรี 
นาฏศิลป สามารถออกแบบและจัดการเรียนรู โดยบูรณาการการจัดการเรียนรูในกลุมสาขาและบูรณาการ 
ขามศาสตรขามวัฒนธรรม การผลิตและใชสื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย การจัดสภาพแวดลอมเพ่ือพัฒนาการเรียนรู
ดานศิลปะ ดนตร ีนาฏศิลป มีความเขาใจเก่ียวกับงานวิจัย งานสรางสรรค และงานนวัตกรรม สูนวัตศิลป การวิจัย 
เพื่อแกปญหาพัฒนาผูเรียนและการประเมินผลการเรียนรู สามารถทําวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพ่ือพัฒนา 
การเรียนรูและพัฒนาผูเรียนใหสามารถเปนผูรวมสรางนวัตกรรม ตลอดจนติดตามความกาวหนาทางดานศิลปะ 
ดนตรี นาฏศิลป สามารถวิเคราะหความรู เนื้อหาวิชาที่สอนอยางลึกซึ้ง สามารถนําไปประยุกตใชในการพัฒนา
ผูเรียน และการปฏิบัติงานวิชาชีพอยางลึกซึ้ง 
  ตัวอยางสาขาวิชา  

   สาขาวิชาศิลปะ  
   ตัวอยาง/ขอเสนอสาระความรู อาทิ 
   ๑) ทฤษฎีและวิธีวิทยาทางศิลปวัฒนธรรม 
   ๒) ประวัติศาสตรศิลปะ ความสัมพันธของทศันศิลป 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) ปฏิบัติการสรางสรรคศิลปะจินตทัศน ทักษะพื้นฐาน ทักษะศิลปะ ที่เปนแบบแผนพื้นบาน  
    พื้นเมืองและสากลนิยม 
   ๑๓) สรางและนําเสนอผลงานทางทัศนศลิป 
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   ๑๔) การใชเคร่ืองมือ อุปกรณ เทคนิค วิธีการของศิลปนในการสรางงานทัศนศิลป 
   ๑๕) หลักการวิจารณ วิเคราะห วิพากษงานศิลปะ กฎเกณฑดานศิลปะ  
   ๑๖) ทัศนศลิป นิพนธ 

   สาขาวิชาดนตรี 
   ตัวอยาง/ขอเสนอสาระความรู อาทิ 
   ๑) สุนทรียศาสตรกับดนตรีศึกษา 
   ๒) ทฤษฎีดนตรี 
   ๓) ประวัติ ปรัชญา ดนตรี 
    (๓.๑) ดนตรีในยุคตางๆ 
    (๓.๒) ความสัมพันธของดนตรี ประวัติศาสตรและวัฒนธรรม 
   ๔) ดนตรีระดับประถมศึกษา มัธยมศกึษา อาชีวศึกษา 
   ๕) การจัดการเรยีนรูดนตรี 
   ๖) จิตวิทยาการจัดเรียนรูดนตรี  
   ๗) เทคโนโลยีในดนตรีศึกษา 
   ๘) ทักษะดนตร ี
    (๘.๑) การอานออกเสียงโนตและพัฒนาโสตประสาท 
    (๘.๒) การขับรองและการขับรองประสานเสียง 
    (๘.๓) การบรรเลงและการแสดงและการถายทอดความรูสึกทางดนตรี 
   ๙) หลักการวิจารณ วิเคราะห วิพากษ กฎเกณฑดานดนตรี 
   ๑๐) การซอมแซมและบํารุงรักษาเครื่องดนตรี 

   สาขาวิชานาฏศิลปศกึษา  
   ตัวอยาง/ขอเสนอสาระความรู อาทิ 
   ๑) ประวัติ แนวคิด ทฤษฎีการสอนนาฏศิลปะ  
   ๒) พื้นฐานการเคลื่อนไหวทางนาฏศิลป 
   ๓) นาฏศิลปไทยสําหรับครู 
   ๔) นาฎศิลปไทยพื้นบานสําหรับครู 
   ๕) นาฏศิลปรวมสมัย 
   ๖) ดนตรีสําหรับครูนาฏศิลป 
   ๗) ทฤษฎี หลักการและการจัดการเรียนรูนาฏศิลป 
   ๘) การจัดการเรยีนรูนาฏศิลปสําหรบัเด็กที่มีความตองการพิเศษเฉพาะ 
   ๙) สื่อและนวัตกรรมการสอนศิลปะการแสดงสําหรับครู 
   ๑๐) นาฏศิลปอาเซยีน 
   ๑๑) การสรางผลงานนาฏศิลป 
   ๑๒) การเขียนบทละครเบื้องตน 
   ๑๓) การออกแบบเพ่ือศิลปะการแสดง ภูมิปญญาไทยกับศิลปะการแสดง 
   ๑๔) การสรางสรรคงานนาฏศิลป  
   ๑๕) สุนทรียและการวิจารณงานศลิปะการแสดง 
   ๑๖) การวิจัยทางการสอนนาฏศิลปไทย   
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๙. ผลลัพธการเรียนรูและตัวอยางสาขาวิชา/ขอเสนอสาระความรูกลุมสาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษา 
 และการแนะแนว 
  ผลลัพธการเรียนรู 
  ผูเรียนมีความรูความเขาในดานจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว เนื้อหาวิชาธรรมชาติของผูเรียน
และความแตกตางของบุคคล เปนผูมีวุฒิภาวะทางอารมณและสังคม มีมนุษยสัมพันธ สามารถวิเคราะหผูเรียน
และมีความพรอมในการชวยเหลือ แกปญหาและพัฒนาผูเรียนเปนรายบุคคลดวยความเต็มใจ สามารถบริหารและ 
จัดบริการแนะแนวและกิจกรรมแนะแนวในสถานศึกษา การใหบริการดานการปรึกษาเชิงจิตวิทยาอยางเปนระบบ 
โดยใชเคร่ืองมือทางจิตวิทยาเพ่ือพัฒนาผูเรียนใหมีความสุขและประสบความสําเร็จในการเรียนรูและการดํารงชีวิต 
สามารถออกแบบและจัดการเรียนรู การผลิตและใชสื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย การจัดสภาพแวดลอมเพ่ือพัฒนา 
การเรียนรู การประเมินผลการเรียนรู สามารถทําวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่อชวยเหลือ แกปญหาและพัฒนา
ผูเรียน และพัฒนาผูเรียนใหสามารถเปนผูรวมสรางนวัตกรรม 
  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) การจัดกิจกรรมแนะแนว และกิจกรรมพัฒนาผูเรียนในสถานศึกษาโดยบูรณาการ 
     หลักการดานจิตวิทยาแบบองครวม 
    (๓.๕) การเก็บขอมูลเปนรายบุคคล 
    (๓.๖) การจัดบริการสนเทศ 
    (๓.๗) การจัดบริการวางตัวบุคคล 
    (๓.๘) กระบวนการกลุม 
    (๓.๙) อาชีพศึกษาและพัฒนาการทางอาชีพ 
   ๔) จิตวิทยาการใหการปรึกษา 
    (๔.๑) ทฤษฎี หลักการการใหการปรกึษา   
    (๔.๒) คุณสมบัติผูใหการปรึกษา   
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    (๔.๓) การใหคําปรึกษาเบื้องตน เปาหมายของการใหการปรึกษา กระบวนการใหการปรึกษา 
     เทคนิคการใหการปรึกษา ฝกปฏิบัติการใหการปรึกษา  
   ๕) การติดตามและประเมินผลการใหบริการทางจิตวิทยา การแนะแนวและใหคําปรึกษา 

๑๐. ผลลัพธการเรียนรูและตัวอยางสาขาวิชา/ขอเสนอสาระความรูกลุมสาขาวิชาเทคโนโลยีและส่ือสาร 
 การศึกษา 
  ผลลัพธการเรียนรู 
  ผูเรียนมีความรอบรูในแนวคิด หลักการ พัฒนาการ ทฤษฎี และวิทยวิธีดานเทคโนโลยีและสื่อสาร
การศึกษา สามารถวิเคราะห สังเคราะหและประเมินความรูดานเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา อยางลึกซึ้ง
สามารถติดตามความกาวหนาดานวิทยาการเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา รูเทาทันและนําไปประยุกตใช 
ในการพัฒนาผูเรียน สามารถจัดระบบ วิเคราะหและกําหนดพฤติกรรมครูและผูเรียน ออกแบบวิธีการและ
เทคนิคการศึกษา การสื่อสาร การจัดสภาพแวดลอม การบริหารและการจัดการ และการประเมินเทคโนโลยี
และสื่อสารการศึกษา เพ่ือออกแบบและจัดการเรียนรู การผลิตและใชเทคโนโลยีทันสมัย พัฒนาการเรียนรู 
การประเมินผลการเรียนรู สามารถทําวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู และพัฒนาผูเรียนใหสามารถเปน 
ผูรวมสรางนวัตกรรม  
  ตัวอยางสาขาวิชา 

   สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 
   ตัวอยาง/ขอเสนอสาระความรู อาทิ 
   ๑) การจัดระบบการศึกษา (Systems Approach in Education)  
    (๑.๑) ระบบและการจัดระบบการศึกษา 
    (๑.๒) วิธีการจัดระบบ และการออกแบบระบบการเรียนการสอนใหม  
    (๑.๓) การประยุกตระบบการเรยีนการสอนในสถานศึกษา  
    (๑.๔) การออกแบบระบบการสอน และการออกแบบการสอนใหสอดคลองกับบริบทไทย 
    (๑.๕) การศกึษาคนควาวิจัยดานระบบและการจัดระบบ 
    (๑.๖) การออกแบบระบบการสอนประจําตัวครู (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) การศกึษาคนควาวิจัยนวัตกรรมโมเดลพฤติกรรมใหมสําหรับครูอาจารยในสถานศึกษา 
   ๓) วิทยวิธีและเทคนิค (Methods and Techniques) 
    (๓.๑) วิธีการและเทคนิคสําหรับการศึกษา การเผยแพรและฝกอบรม 
    (๓.๒) การศกึษานวัตกรรมดานวิธีการและเทคนิคใหม 
    (๓.๓) การสํารวจและการใชวิธีการสอนแบบดั้งเดิมและวิธีการสอนใหม 
    (๓.๔) วิธีการสอนแบบเผชิญหนา 
    (๓.๕) วิธีการเรียนทางอิเล็กทรอนิกสในรูปแบบตางๆ 
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    (๓.๖) การศกึษาวิจัยและการประยุกตวิธีการสอนแบบใหม 
    (๓.๗) ระบบการสอนสมัยใหม  
    (๓.๘) ระบบการสอนแบบอิงประสบการณ  
    (๓.๙) ระบบการสอนแบบอิงสมรรถนะ  
    (๓.๑๐)  ระบบการสอนแบบศูนยการเรียน  
    (๓.๑๑)  การสอนแบบมีสวนรวม 
   ๔) การสื่อสารการศึกษา (Educational Communications)  
    (๔.๑) การสื่อสารพื้นฐานเพ่ือการศึกษา (Basic Educational Communication)  
     หรือ สื่อการศกึษา (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)  
     - ระบบสอนเสริมอัจฉรยิะ (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 เพ่ือถายทอดความรู ประวัติศาสตร วัฒนธรรม  
     และขนบธรรมเนียมประเพณ ีดังนี้ 
     - นาฏศลิปเพื่อการศึกษา  
     - การแสดงละคร ลิเก หมอลําเพื่อการศึกษา  
     - ดนตรีพ้ืนเมือง และเพลงเพ่ือการศึกษา 
     - การศึกษาคนควาวิจัยพัฒนาสื่อสารพื้นบานเพ่ือการศึกษา 
     - การใชนวัตกรรมการส่ือสารการศึกษาพื้นบานที่เหมาะสมกับครูอาจารยและผูเรียน 
      ในบริบทไทยและวิถีไทย 
   ๕) การจัดสภาพแวดลอมการศกึษา (Educational Environment)  
    (๕.๑) การจัดสภาพแวดลอมทางกายภาพ 
     - การจัดสภาพแวดลอมหองเรียนและหองปฏิบัตกิาร 
     - อุทยานการศกึษา  
     - พิพิธภัณฑการศึกษา พิพิธภัณฑโรงเรียน พิพิธภัณฑในชุมชน พิพิธภัณฑชีวิต  
          (Life Museum) ของครูอาจารยและผูเรียน 
    (๕.๒) การจัดสภาพแวดลอมทางจิตภาพ  
     - การพัฒนาบรรยากาศการเรียนการสอน  
     - การพัฒนาแบบจําลองการพัฒนาจิตวิญญาณครู 
     - การจัดสภาพแวดลอมทางสังคมภาพ  
     - มนุษยสัมพันธการอยูรวมกันในสังคมเทคโนโลยีการสื่อสาร  
     - การพัฒนาสภาพแวดลอมการศึกษาตามวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณ ี 
      วิถี ศาสนาและความเชื่อ  
    (๕.๓) การจัดสภาพแวดลอมเสมือนจริง (Virtual Learning Environment)  
     - การจัดการเรียนการสอนเสมือนจรงิผานอิเล็กทรอนิกสแบบออนไลนผานไวไฟ 
     - และออฟไลนผานคอมพิวเตอรพกพา แท็บเล็ต และมือถืออัจฉริยะ  
     - การจัดโรงเรียนอัจฉรินะ หองเรียนอัจริยะ และอุปกรณอัจฉริยะ อาทิ  
      กระดานอัจฉริยะและโตะอัจฉริยะ 
     - การพัฒนาสถานจําลองเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน 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 
     เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาแนวดั้งเดิม และการบริหารจัดการแนววิทยาศาสตร 
     แบบพหุผูนํา 



เอกสารแนบทาย มคอ.๑ 
 

๓๒ 
 

    - แบบจําลองการบริหารและการจัดการแบบไทยและแบบสากลอาทิ POSCoRB Model, 
     POSDCARE Model, CASPERLA Model เนนการประยุกต 
    - ภาวะผูนําดานเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 
    - การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการบริหารและการจัดการเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 
   ๗) การประเมินเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา (Assessment of Educational Technology 
    and Communication)  
    - การวัดและการประเมินประสิทธิภาพการเรียนการสอน 
    - การประเมินและทดสอบประสิทธิภาพเคร่ืองมือและวิธีการเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 
     (บทเรียน ชุดการสอน สื่อการสอน และบทเรียนสื่อประสม) 
    - การพัฒนาเคร่ืองมือวัดและประเมินโครงการการศึกษาและการประเมินโครงการเทคโนโลยี 
     และสื่อสารการศกึษา 
    - ภาวะผูนําดานการพัฒนานวัตกรรมการประเมินการศึกษา 
    - การวิจัย พัฒนาและใชนวัตกรรมดานการประเมินเทคโนโลยีและสื่อสาร 

๑๑. ผลลัพธการเรียนรูและตัวอยางสาขาวิชา/ขอเสนอสาระความรูกลุมสาขาวิชาการวัดและประเมินทาง 
 การศึกษา 
  ผลลัพธการเรียนรู 
  ผูเรียนมีความรูความเขาใจในแนวคิดหลักการวัดและประเมินสําหรับการเรียนรูในศตวรรษที่ ๒๑ 
เขาใจและรูจักใชการวัดและประเมินเพื่อเปาหมายท่ีหลากหลาย เชน การประเมินผลของการเรียนรู  
การประเมินเพ่ือการเรียนรู การประเมินในฐานะการเรียนรู การประเมินเพ่ือการพัฒนา การประเมินเพ่ือสรุป 
ผลการเรียนรู การประเมินเพ่ือวินิจฉัย การวัดแบบอิงเกณฑ อิงกลุม และอิงตนเอง สามารถออกแบบ สราง 
และเลือกใชวิธีการและเคร่ืองมือวัดและประเมินทั้งท่ีเปนเคร่ืองมือแบบดั้งเดิม/แอนะล็อก และเครื่องมือดิจิทัล 
หรือแอปพลิเคชันดานการวัดและประเมินแบบตางๆ ที่เหมาะสมกับวัตถุประสงคการเรียนรู การจัดประสบการณ 
การเรียนรู สิ่งท่ีตองการประเมิน สามารถวิเคราะหคุณภาพของเคร่ืองมือวัดและประเมินตามทฤษฎีการทดสอบ 
แบบดั้งเดิม และทฤษฎีการทดสอบแนวใหม สามารถวิเคราะหขอมูลจากการวัดและประเมินเพ่ือใหขอมูล
ปอนกลับที่เปนประโยชน และใชเปนประเด็นวิจัยในการทําวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนได ออกแบบและเลือก
วิธีการวัดและประเมินไดเหมาะสมกับการจัดการเรียนรูทั้งในชั้นเรียน นอกชั้นเรียน หรือการศึกษาทางไกล  
มีสมรรถนะในการวิจัยในบรบิทการศึกษาที่เปนสังคมยุคดิจิทัล  
  ตัวอยางสาขาวิชา 

   สาขาวิชาการวัดและประเมินทางการศึกษา 
   ตัวอยาง/ขอเสนอสาระความรู อาทิ   
   ๑) หลักการและเทคนิคการวัดและประเมินผลการศึกษา 
   ๒) เปาหมายของการประเมินผลการเรียนรู (เชน การประเมินผลของการเรียนรู (assessment 
    of learning) การประเมินเพ่ือการเรียนรู (assessment for learning) การประเมินในฐานะ 
    การเรียนรู (assessment as learning) การประเมินเพื่อการพัฒนา (formative assessment) 
    การประเมินเพื่อสรุปผลการเรียนรู (summative assessment) การประเมินเพ่ือวินิจฉัย 
    (diagnostic assessment) การวัดแบบอิงเกณฑ อิงกลุม และอิงตนเอง (criterion-, norm-,  
    self-referenced assessment) ฯลฯ 



เอกสารแนบทาย มคอ.๑ 
 

๓๓ 
 

   ๓) ประเภทของเคร่ืองมือวัดผล การประเมินพุทธิพิสัย การประเมินจิตพิสัย การประเมินภาคปฏิบัติ 
    การประเมินตามสภาพจริง และการประเมินจากแฟมสะสมงาน 
   ๔) การสรางและการใชเครื่องมือวัดและประเมินผลการเรียนการสอนแบบดั้งเดิม/แอนะล็อก 
    (เชน  paper-based test) และเครื่อ งมือดิจิ ทัล  เช น  computer-based assessment,  
    e-portfolio, ClassDojo, Kahoot!, Plicker หรอืแอปพลิเคชันดานการวัดและประเมินอ่ืนๆ) 
   ๕) การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือรายขอ (ความยาก-อํานาจจําแนก) 
   ๖) ทฤษฎีการทดสอบเเบบดั้งเดิม และการตรวจสอบคณุภาพของเครื่องมือทั้งฉบับ (ความตรง) 
   ๗) การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือทั้งฉบับ (ความเท่ียง) 
   ๘) คลังขอสอบ 
   ๙) การตัดสินผลการเรียนรู การรายงานผลการเรียนรู การใหขอมูลปอนกลับที่เปนประโยชน 
    (productive feedback) 

   สาขาวิชาการประเมินและประกันคุณภาพทางการศึกษา 
   ตัวอยาง/ขอเสนอสาระความรู อาทิ 
   ๑) แนวคิดและทฤษฎีพ้ืนฐานเก่ียวกับการประเมินทางการศึกษา การประกันคุณภาพการศึกษา 
    การประเมินหลักสูตรและการประเมินโครงการทางการศึกษาและการประยุกตใชระเบียบ 
    วิธีวิจัยเพ่ือพัฒนาชุมชนการเรียนรูวิชาชีพ 
   ๒) การประเมินประกันทางการศึกษาระดับภายในหนวยงาน ระดับชาติ และระดับนานาชาติ 
   ๓) นโยบายเก่ียวกับการประเมินทางการศึกษา การประเมินเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศกึษาของ 
    องคการหรือสถาบันการศึกษา 

   สาขาวิชาการวิจัยทางการศึกษา 
   ตัวอยาง/ขอเสนอสาระความรู อาทิ   
   ๑) แนวคิดและทฤษฎีพื้นฐานเกี่ยวกับการวิจัยทางการศึกษา ประเภทของการวิจัย การออกแบบ 
    การวิจัย สถิติเพ่ือการวิจัยทางการศึกษา  
   ๒) เทคโนโลยีในการวิจัยทางการศึกษา 
   ๓) สมรรถนะการวิจัยในบริบทการศึกษาสมัยใหมในโลกยุคดิจัล 
   ๔) แนวโนมและนโยบายที่เก่ียวของกับการวิจัยทางการศึกษา การวิจัยเพื่อสรางองคความรู 
    แกปญหา และพัฒนาผูเรียนและการจัดการเรียนรูของครู คุณภาพการศึกษาขององคการหรือ 
    สถาบันการศึกษา 
   ๕) มีความรู ความเขาใจในการบูรณาการความรูการวิจัย การเรียนการสอนกับเทคโนโลยี 
    สมัยใหมและการบูรณาการขามศาสตร  
   ๖) การวิเคราะหและใชขอมูลสถิติสารสนเทศเพ่ือการพัฒนาการเรียนการสอน/การพัฒนาโรงเรียน 
    การวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน การวิจัยวิจัยสถาบัน 
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๑๒. ผลลัพธการเรียนรูและตัวอยางสาขาวิชา/ขอเสนอสาระความรูกลุมสาขาวิชาการศึกษาพิเศษ 
  ผลลัพธการเรียนรู 
  ผูเรียนมีความรูในหลักการ แนวคิด ทฤษฎีการศึกษาพิเศษ เนื้อหาวิชาธรรมชาติของผูเรียนและ 
ความแตกตางของผูเรียนที่มีความตองการจําเปนพิเศษ เปนผูมีวุฒิภาวะทางอารมณและสังคม มีมนุษยสัมพันธ  
มีความเมตตา กรุณา มีความสามารถวิเคราะหและคัดกรองผูเรียน มีความพรอมในการชวยเหลือ แกปญหา
และพัฒนาผูเรียนเปนรายบุคคลดวยความเต็มใจและเห็นอกเห็นใจ สามารถบริหารและจัดการการศึกษาและ
ใหการบริการทางการศึกษษพิเศษ โดยใชเคร่ืองมือทางการศึกษาพิเศษเพื่อพัฒนาผูเรียนใหมีความสุขและ
ประสบความสําเร็จในการเรียนรูและการดํารงชีวิต สามารถออกแบบและจัดการเรียนรู การผลิตและใชสื่อ
เทคโนโลยีที่ทันสมัย การจัดสภาพแวดลอมเพ่ือพัฒนาการเรียนรู การประเมินผลการเรียนรู สามารถทําวิจัย
และพัฒนานวัตกรรมเพ่ือชวยเหลือ แกปญหาและพัฒนาผูเรียนท่ีมีความตองการจําเปนพิเศษ และพัฒนา
ผูเรียนใหสามารถเปนผูรวมสรางนวัตกรรม 
  ตัวอยางสาขาวิชา 

   สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ 
   ตัวอยาง/ขอเสนอสาระความรู 
   ๑) ความรูพื้นฐาน 
    (๑.๑) มโนทัศนเก่ียวกับการศึกษาพิเศษ ปรัชญา ทฤษฎีพื้นฐาน กฎหมาย นโยบาย หลักการ 
     การศึกษาพิเศษ การจัดการศึกษาเรียนรวม การใหการชวยเหลือระยะแรกเริ่ม (Early  
     Intervention) 
    (๑.๒) จิตวิทยาประยุกตสําหรับผูเรียนที่มีความตองการจําเปนพิเศษ  
    (๑.๓) บทบาทครอบครัว องคกรและหนวยงานตางๆ ชุมชน คานิยมและวัฒนธรรม  
     การมีสวนรวมและรับผิดชอบรวม 
   ๒) ประเภทและลักษณะของผูเรยีนที่มีความจําเปนพิเศษ 
    (๒.๑) พัฒนาการปกติและพัฒนาการลาชาในเด็ก 
    (๒.๒) ความเหมือนและความแตกตางของบุคคลและผลกระทบตอการจัดการศกึษา 
    (๒.๓) ประเภท ลักษณะ สาเหตุความพิการ และการชวยเหลือทางการศึกษา 
    (๒.๔) ระบบครอบครัวและบทบาทของครอบครัวรวมกับครูและนักสหวิชาชีพในการสงเสริม 
     พัฒนาการ 
   ๓) หลักสูตร การสอน และการเรียนรู 
    (๓.๑) การคัดกรอง ประเมนิ 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) การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนที่ใชการวิจัยเปนฐานหรือวิทยาการ 
     วิจัยทางการศึกษาพิเศษ 
    (๓.๓) การสราง/การพัฒนาหลักสูตรอิงหลักสูตรแกนกลางและหลักสูตรเพื่อการดํารงชีวิต  
         (Expanded or Functional Curriculum)  
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    (๓.๔) การวางแผนและบริหารจัดการการเรียนการสอนเปนรายบุคคลเชิงบูรณาการ 
    (๓.๕) การสอน เทคนิคการสอน การอํานวยความสะดวก การประเมินและเลือกใชเทคโนโลยี 
     สิ่งอํานวยความสะดวก สื่อ บริการ และความชวยเหลืออ่ืนใดทางการศกึษาตามหลักการ 
     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) การสื่อสารที่มผีลตอการจัดการเรียนการสอนและพัฒนาการ  
    (๔.๒) ยุทธวิธีตางๆ ในการชวยเหลือในการส่ือสาร 
   ๕) ความรวมมือ ประกอบดวย รูปแบบและยุทธศาสตรในการใหคําปรึกษาและสรางความรวมมือ 
    ระหวางโรงเรียน ครอบครัว ชุมชน และนักสหวิชาชีพ เพ่ือการจัดการศึกษา และการพ้ืนฟู 
    สมรรถภาพคนพิการโดยชุมชน (Community-based Rehabilitation: CBR) 
   ๖) ความรับผิดชอบในวิชาชีพครูการศึกษาพิเศษ 
    (๖.๑) ทฤษฎีเก่ียวกับการพัฒนาบุคคลและสังคมเชิงจริยธรรม 
    (๖.๒) วัฒนธรรมสวนบุคคล ความลําเอียง และความแตกตางทางแนวคิดท่ีมีผลตอการทํางาน 
    (๖.๓) ตนแบบครูที่ดี และแนวทางในการพัฒนาจริยธรรมและความเชื่อของครูการศึกษาพิเศษ 

๑๓. ผลลัพธการเรียนรูและตัวอยางสาขาวิชา/ขอเสนอสาระความรูกลุมสาขาวิชาการศึกษาตลอดชีวิต 
 และการศึกษาเพ่ือชุมชน 
  ผลลัพธการเรียนรู 
  ผูเรียนมีความรอบรูในหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เนื้อหาสาระเก่ียวกับการศึกษาในระบบ การศึกษา
นอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัยและการศึกษาเพ่ือชุมชน การพัฒนาทรัพยากรมนุษย การจัดการความรูทองถ่ิน 
แบบมีสวนรวม การจัดการเรียนรูสําหรับคนทุกชวงวัย จริยธรรมและคานิยมของคนในชุมชน สามารถบูรณาการ 
ขอบขายสาระความรู การรูเทาทันและใชสื่อเทคโนโลยีสื่อสารสังคม สามารถออกแบบการจัดการเรียนรูและ
การบูรณาการการเรียนรูกับการทํางานของเด็ก เยาวชน ผูใหญ วัยทํางานและผูสูงอายุ สามารถจัดกิจกรรม
เพื่อเสริมสรางศักยภาพตนเองของคนทุกชวงวัยเพ่ือใหเปนพลเมืองที่เขมแข็งในสังคม การจัดสภาพแวดลอม
เพื่อพัฒนาการเรียนรู การผลิตและใชสื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย การประเมินผลการเรียนรู สามารถทําวิจัยและ
พัฒนานวัตกรรมเพ่ือพัฒนาชุมชนและผูเรียนทุกชวงวัย และพัฒนาผูเรียนใหสามารถเรียนรูและเปนผูรวมสราง
นวัตกรรม 
  ตัวอยางสาขาวิชา 

   สาขาวิชาการศึกษาตลอดชีวิต 
   ตัวอยาง/ขอเสนอสาระความรู 
   ๑) การศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัยและการศึกษาตลอดชีวิต 
   ๒) หนวยงานและองคกรการศึกษา และการบริหาร การบริการการศึกษานอกระบบและ 
    การศึกษาตามอัธยาศยัและการศกึษาตลอดชีวิตของรัฐ เอกชน 
   ๓) การศึกษาและจิตวิทยาการเรียนรูผูใหญ 



เอกสารแนบทาย มคอ.๑ 
 

๓๖ 
 

   ๔) การศึกษาและการเรียนรูสําหรับผูสูงอายุ 
   ๕) การวิจัยการศึกษาผูใหญ การศกึษานอกระบบ การศกึษาตามอัธยาศัย 
   ๖) สื่อและเทคโนโลยีการเรียนรูสําหรับผูสูงอายุ 
   ๗) การวัดและการประเมินการเรียนรู 
   ๘) ภาษาอังกฤษเพ่ือการศึกษาตลอดชีวิต 
   ๙) การพัฒนาทรพัยากรมนุษย การฝกอบรม นันทนาการในการฝกอบรม 
   ๑๐) การศึกษานอกระบบสําหรับกลุมเปาหมายพิเศษ 
   ๑๑) การจัดการความรูทองถ่ินอยางมีสวนรวม  
   ๑๒) การพัฒนาแหลงเรียนรูจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมแบบอยางย่ังยืน 
   ๑๓) การจัดกิจกรรมการเรียนรูเพ่ือการศึกษาตลอดชีวิต  

   สาขาวิชาการศึกษาเพ่ือชุมชน 
   ตัวอยาง/ขอเสนอสาระความรู 
   ๑) การจัดการศึกษา เพื่อพัฒนาชุมชน  
   ๒) จริยธรรมและคานิยมของคนในชุมชน     
   ๓) การจัดการศึกษาระหวางวัฒนธรรม สังคม เศรษฐกิจ และวัฒนธรรมอาเซียน  
   ๔) แหลงเรียนรู ภูมิปญญาในชุมชน 
   ๕) การจัดการทรัพยากรการศึกษาเพ่ือพัฒนาชุมชน การพัฒนาแหลงเรียนรู จัดกิจกรรมและ 
    ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเพ่ือการจัดการเรียนรูและการพัฒนาอยางยั่งยืน 
   ๖) การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกสเพ่ือการเรียนรู 
   ๗) เกษตรทฤษฎีใหม การจัดการพ้ืนท่ีเพ่ือการเกษตร 
   ๘) ปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียงและปรัชญารวมสมัย 
   ๙) สื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือพัฒนาชุมชน 
   ๑๐) การวิจัยเพ่ือพัฒนาชุมชน  
   ๑๑) การถอดบทเรียนชุมชน 
   ๑๒) ชุมชนแหงการเรียนรู การจัดการความรูทองถ่ินอยางมีสวนรวม  

๑๔. ผลลัพธการเรียนรูและตัวอยางสาขาวิชา/ขอเสนอสาระความรูกลุมสาขาวิชาบรรณารักษศาสตรและ 
 สารสนเทศศึกษา 
  ผลลัพธการเรียนรู 
  ผูเรียนมีความรอบรูในหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เน้ือหา แนวโนมของวิชาชีพครูบรรณารักษศาสตรและ
สารสนเทศศาสตร แนวคิดพ้ืนฐานเกี่ยวของกับหองสมุดและศูนยสารสนเทศ นโยบายสารสนเทศแหงชาติ 
ระบบสารสนเทศ บทบาทของสารสนเทศท่ีมีตอสังคม องคกรที่เก่ียวของกับหองสมุดและศูนยสารสนเทศ 
มีความรูความเขาใจเนื้อหาวิชาสาขาวิชาบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร มีความรูความสามารถ 
ในการบริหารและการบริการหองสมุดโรงเรียนในสภาพแวดลอมการเรียนรูสมัยใหม สามารถออกแบบและ
จัดการเรียนรู การผลิตและใชสื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย การจัดสภาพแวดลอมเพื่อพัฒนาการเรียนรู การประเมินผล 
การเรียนรู สามารถทําวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพ่ือชวยเหลือ แกปญหาและพัฒนาผูเรียน และพัฒนาผูเรียน
ใหสามารถเปนผูรวมสรางนวัตกรรม 
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  ตัวอยางสาขาวิชา 

   สาขาวิชาบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศกึษา 
   ตัวอยาง/ขอเสนอสาระความรู 
   ๑) การบริหารหองสมุดโรงเรียนสมัยใหม การกําหนดกลยุทธการบริหารหองสมุดโรงเรียน 
    ใหสอดคลองกับแผนและนโยบายการพัฒนาการศึกษาของชาติและของโรงเรียน รวมทั้งแนวโนม 
    และทิศทางการพัฒนาสมรรถนะของนักเรียนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
   ๒) การกําหนดผลลัพธการเรียนรู และการออกแบบการจัดการเรียนการสอนรายวิชาท่ีเชื่อมโยง 
    กับบทบาทของหองสมุดในการสงเสริมและพัฒนาการเรียนรูของนักเรยีน  
   ๓) การวิเคราะหความตองการของนักเรยีนและครู ในการใชหองสมุดเพื่อการศึกษาคนควา และ 
    การพัฒนาการเรียนรูของนักเรียน รวมถึงการวิจัยเพ่ือพัฒนาการดําเนินงานและการบริการ 
    ของหองสมุด 
   ๔) การรวบรวม จัดหา จัดระบบ และจัดบริการทรัพยากรสารสนเทศท้ังภายในและภายนอก 
    หองสมุด ที่ตรงกับความตองการของครูและนักเรียน และสรางกลไกการเขาถึงและ 
    ใชประโยชนจากระบบไดอยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ โดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศและ 
    เทคโนโลยีดิจิทัล 
   ๕) การจัดสภาพแวดลอมภายในหองสมุด ใหเปนแหลงสงเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรูรวมกัน 
    ของนักเรียน ทั้งที่เปนสวนหนึ่งของการจัดการเรียนการสอนรายวิชาตามหลักสูตร และการสงเสริม 
    การเรียนรูดวยตนเองของนักเรียน 
   ๖) การสอนและการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาทักษะการรูสารสนเทศและทักษะการเรียนรู 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 การใชเครื่องมือที่เกี่ยวของกับงานเกษตรกรรม การออกแบบ การพัฒนาผลิตภัณฑหรือ
นวัตกรรมตางๆ การใชเทคโนโลยีท่ีทันสมัยเพ่ือใหทันกับเหตุการณและเทคโนโลยีท่ีเปลี่ยนแปลงจากแหลง
สารสนเทศตางๆ การพัฒนาผูเรียนใหเกิดความรักในอาชีพเกษตรกรรม มีกิจนิสัยในการทํางาน และจรรยาบรรณ 
ในอาชีพ สามารถออกแบบและจัดการเรียนรูเกษตรกรรมศึกษา การผลิตและใชสื่อเทคโนโลยีเกษตรกรรม
ศึกษา ที่ทันสมัย การจัดสภาพแวดลอมเพ่ือพัฒนาการเรียนรูเกษตรกรรมศึกษา การประเมินผลการเรียนรู 
สามารถทําวิจัยและพัฒนานวัตกรรมดานเกษตรกรรมศึกษา และพัฒนาผูเรียนใหสามารถเปนผูรวมสราง
นวัตกรรมเกษตรกรรมศกึษา 
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   ตัวอยาง/ขอเสนอสาระความรู อาทิ 
   ๑) แนวคิด ทฤษฎีและทักษะการปฏิบัติงานที่เก่ียวของเกษตรกรรม ทั้งดานพืช สัตว  
   ๒) อุตสาหกรรมเกษตร การเพาะเลี้ยง และการแปรรูป  
   ๓) การบริหารจัดการและการบริการทางการเกษตร  
   ๔) การใชเครื่องมือที่เก่ียวของกับงานเกษตรกรรม การออกแบบ 
   ๕) การพัฒนาผลิตภัณฑหรือนวัตกรรมทางการเกษตร 

   สาขาวิชาคหกรรมศาสตรศกึษา 
   ผลลัพธการเรียนรู 
   ผูเรียนมีความรอบรูในหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เนื้อหาคหกรรมศาสตรครอบคลุมท้ังทฤษฎีและ
ปฏิบัติ ทั้งดานกับคหกรรม การใชเคร่ืองมือที่เก่ียวของกับงานคหกรรม การออกแบบ การพัฒนาผลิตภัณฑหรือ
นวัตกรรมตางๆ การบริหารจัดการและการบริการทางคหกรรม การพัฒนาอาชีพและเสริมสรางคุณภาพชีวิต 
หลักการงานอาชีพ อาชีพทางคหกรรมศาสตร การตลาด การเปนผูประกอบการ สามารถออกแบบการจัดการเรียนรู 
โดยบูรณาการศาสตรการสอนในการจัดการเรียนรู มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ ความม่ันคงของสถาบันครอบครัว
และสังคม การบูรณาการการจัดการเรียนรูรวมกับวิชาชีพอ่ืนท่ีเก่ียวของกับ คหกรรม สามารถออกแบบและ
จัดการเรียนรูคหกรรมศาสตรศึกษา การผลิตและใชส่ือเทคโนโลยีคหกรรมศาสตรศึกษาท่ีทันสมัย การจัด
สภาพแวดลอมเพื่อพัฒนาการเรียนรูคหกรรมศาสตรศึกษา การประเมินผลการเรียนรู และพัฒนาผูเรียน 
ใหมีความรูและทักษะการปฏิบัติงานที่เก่ียวของ ใชเทคโนโลยีที่ทันสมัยทันกับเหตุการณ มีกิจนิสัยในการทํางาน 
เกิดความรักในอาชีพคหกรรม มีจรรยาบรรณในอาชีพ และรวมมือกับสถานศึกษาหรือสถานประกอบการหรือ
หนวยงาน หรือองคกรภายนอกในการพัฒนาหลักสูตรและจัดการศึกษาแบบรวมมือกัน สามารถทําวิจัยและพัฒนา 
นวัตกรรมดานคหกรรมศาสตรศึกษา และพัฒนาผูเรียนใหสามารถเปนผูรวมสรางนวัตกรรมคหกรรมศาสตรศึกษา 
สามารถพัฒนาตนเองใหมีคุณลักษณะของผูใฝรู สงเสริมใหผูเรียนเกิดความรักในอาชีพคหกรรมศาสตร และมีทักษะ 
ที่จําเปนในการเรียนรูในศตวรรษที่ ๒๑  
   ตัวอยาง/ขอเสนอสาระความรู 
   ๑) ปรชัญา แนวคิด และหลักการทางดานคหกรรมศาสตร  
   ๒) ขอบเขตและแนวคิดสําคัญของวิชาคหกรรมศาสตร 
   ๓) บทบาทและความสําคัญของคหกรรมศาสตรในการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
   ๔) หลักการงานอาชีพการวิเคราะหงานอาชีพ แนวโนมของงานอาชีพคหกรรมศาสตร  
   ๕) การตลาด การจัดการและการเปนผูประกอบการ  จรรยาบรรณวิชาชีพคหกรรมศาสตร 

   สาขาวิชาพาณิชยศาสตรศึกษาและธุรกิจศึกษา 
   ผลลัพธการเรียนรู 
   ผูเรียนมีความรอบรูในหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เนื้อหา พาณิชยศาสตรศึกษาและธุรกิจศึกษา
ครอบคลุมทั้งทฤษฎีและปฏิบัติ เนื้อหาสาระครอบคลุมท้ังทฤษฎีและปฏิบัติ ดานการควบคุม การตรวจสอบ
การบริหารจัดการ การบริการ การตลาด การเปนผูประกอบการ และการบัญชี การใชเครื่องมือท่ีเกี่ยวของ 
สามารถออกแบบและจัดการเรียนรู พาณิชยศาสตรศึกษาและธุรกิจศึกษา การผลิตและใชสื่อเทคโนโลยี 
พาณิชยศาสตรศึกษาและธุรกิจศึกษาที่ทันสมัย การจัดสภาพแวดลอมเพื่อพัฒนาการเรียนรูพาณิชยศาสตรศึกษา 
และธุรกิจศึกษา การประเมินผลการเรียนรู และพัฒนาผูเรียนใหมีความรูและทักษะการปฏิบัติงานที่เกี่ยวของ 
ใชเทคโนโลยีที่ทันสมัยทันกับเหตุการณ มีกิจนิสัยในการทํางาน เกิดความรักในอาชีพพาณิชยศาสตรศึกษาและ
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ธุรกิจศึกษา มีจรรยาบรรณในอาชีพ และรวมมือกับสถานศึกษาหรือสถานประกอบการหรือหนวยงาน หรือองคกร 
ภายนอกในการพัฒนาหลักสูตรและจัดการศึกษาแบบรวมมือกัน สามารถทําวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 
ดานพาณิชยศาสตรศึกษาและธุรกิจศึกษา และพัฒนาผู เรียนใหสามารถเปนผูรวมสรางนวัตกรรม
พาณิชยศาสตรศึกษาและธุรกิจศึกษา 
   ตัวอยาง/ขอเสนอสาระความรู 
   ๑) หลักการ แนวคิด ทฤษฎี เนื้อหาวิชาทางดานพาณิชยศาสตรศึกษาและธุรกิจศึกษา  
   ๒) ธุรกิจการเงินและการบัญชี  
   ๓) เศรษฐศาสตร  
   ๔) การขายและการตลาด   
   ๕) การจัดการและการเปนผูประกอบการ  
   ๖) การอาชีวศึกษาและการงานอาชีพ  

   สาขาวิชาอาชีวศกึษาและการงานอาชีพพื้นฐานอาชีพ 
   ผลลัพธการเรียนรู  
   ผูเรียนมีความรอบรูในหลักการ แนวคิดทฤษฎีเนื้อหากับอาชีวศึกษาและการงานพ้ืนฐานอาชีพ  
โดยมีเนื้อหาที่เก่ียวกับการดํารงชีวิตและครอบครัว ทักษะพื้นฐานท่ีจําเปนตอการดํารงชีวิต การรูเทาทัน 
การเปลี่ยนแปลง การนําความรูเกี่ยวกับการดํารงชีวิต อาชีพ มาใชประโยชนในการทํางานอยางสรางสรรค 
และทักษะที่จําเปนตอการประกอบอาชีพ สามารถออกแบบการเรียนรูโดยบูรณาการศาสตรการสอนในการจัด 
การเรียนรู มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ ความมั่นคงของสถาบันครอบครัวและสังคม การบูรณาการการจัดการเรียนรู 
รวมกับวิชาชีพอ่ืนที่เก่ียวของกับอาชีวศึกษาและการงานพ้ืนฐานอาชีพ สามารถออกแบบและจัดการเรียนรู
อาชีวศึกษาและการงานพ้ืนฐานอาชีพ การผลิตและใชสื่อเทคโนโลยีเก่ียวกับอาชีวศึกษาและการงานพื้นฐาน
อาชีพที่ทันสมัย การจัดสภาพแวดลอมเพ่ือพัฒนาการเรียนรูอาชีวศึกษาและการงานพ้ืนฐานอาชีพ การประเมินผล 
การเรียนรูและพัฒนาผูเรียนใหมีความรูและทักษะการปฏิบัติงานท่ีเกี่ยวของใชเทคโนโลยีที่ทันสมัยทันกับ
เหตุการณ มีกิจนิสัยการทํางาน เกิดความรักในอาชีพทางดานอาชีวศึกษาและการงานพื้นฐานอาชีพ มีจรรยาบรรณ 
ในอาชีพและรวมมือกับสถานศึกษาหรือสถานประกอบการหรือหนวยงานหรือองคกรภายนอกในการพัฒนา
หลักสูตรและจัดการศึกษาแบบรวมมือกัน สามารถทําวิจัยและพัฒนานวัตกรรมดานอาชีวศึกษาและการงาน
พ้ืนฐานอาชีพ และพัฒนาผูเรียนใหสามารถเปนผูรวมสรางนวัตกรรมดานอาชีวศึกษาและการงานพื้นฐานอาชีพ 
สามารถพัฒนาตนเองใหมีคุณลักษณะของผูใฝรู สงเสรมิใหผูเรียนเกิดความรักในอาชีพทางดานอาชีวศึกษาและ
การงานพ้ืนฐานอาชีพและมีทักษะที่จําเปนในการเรียนรูในศตวรรษที่ ๒๑ 
   ตัวอยาง/ขอเสนอแนะสาระความรู 
   ๑) หลักการอาชีวศกึษาและการงานพ้ืนฐานอาชีพ 
   ๒) งานชางสําหรับครู อาทิ งานไม งานไฟฟา งานโลหะ งานเครื่องยนต และงานอุตสาหกรรม 
    ประดิษฐ เปนตน 
   ๓) บทบาทและความสําคัญของอาชีวศึกษาและการงานพ้ืนฐานอาชีพในการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
   ๔) แนวโนมของงานอาชีพทางดานอาชีวศึกษาและการงานพื้นฐานอาชีพ 
   ๕) จรรยาบรรณวิชาชีพทางดานอาชีวศึกษาและการงานพ้ืนฐานอาชีพ 

๑๖. กลุมสาขาวิชาอื่นๆ ที่อาจเกิดข้ึนภายหลัง 
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