เล่ม ๑๒๘ ตอนพิเศษ ๖๒ ง

หน้า ๑๒
ราชกิจจานุเบกษา

๓ มิถุนายน ๒๕๕๔

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ (หลักสูตรห้าปี)
ตามประกาศกระทรวงศึ กษาธิ การ เรื่ อง กรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ ระดั บอุ ดมศึ กษาแห่ งชาติ
พ.ศ. ๒๕๕๒ กําหนดให้จัดทํามาตรฐานคุณวุฒิสาขาหรือสาขาวิชาเพื่อให้สถาบันอุดมศึกษานําไปจัดทํา
หลักสูต รหรือปรับปรุงหลักสูตรและจัดการเรียนการสอน เพื่อให้คุณภาพของบัณฑิตในสาขาหรือสาขาวิชา
ของแต่ละระดับคุณวุฒิมีมาตรฐานใกล้เคียงกัน กรณีจึงจําเป็นต้องกําหนดมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี
สาขาครุ ศาสตร์ แ ละสาขาศึ ก ษาศาสตร์ (หลั ก สู ต รห้ า ปี ) ให้ ส อดคล้ อ งกั บ กรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษาดังกล่าว อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๘ และมาตรา ๑๖ แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการโดยคําแนะนํา
ของคณะกรรมการการอุดมศึกษา ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๔
จึงออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ การจัดการศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์
(หลักสูตรห้าปี) ต้องมีมาตรฐานไม่ต่ํากว่า “มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์และสาขา
ศึกษาศาสตร์ (หลักสูตรห้าปี)”
ข้อ ๒ การจัดทําหลักสูตรหรือปรับปรุงหลักสูตรระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์และสาขา
ศึก ษาศาสตร์ (หลั ก สู ต รห้ า ปี ) ต้ อ งมุ่ งให้ เ กิ ด มาตรฐานผลการเรี ย นรู้ ข องบั ณ ฑิ ต โดยมีห ลั ก สู ต ร
การจัดการเรียนการสอน และองค์ประกอบอื่น ๆ ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์
และสาขาศึกษาศาสตร์ (หลักสูตรห้าปี) ที่แนบท้ายประกาศนี้
ข้อ ๓ สถาบัน อุด มศึกษาใด จัด การศึกษาในหลักสูต รระดับปริญ ญาตรี สาขาครุศาสตร์
หรือสาขาศึกษาศาสตร์ (หลักสูต รห้าปี) อยู่ในวัน ที่ประกาศฉบับนี้ใช้บังคับ ต้องปรับปรุงหลักสูต ร
ให้ เ ป็ น ไปตามมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิร ะดั บ ปริ ญ ญาตรี สาขาครุ ศ าสตร์ แ ละสาขาศึ ก ษาศาสตร์ ภายใน
ปีการศึกษา ๒๕๕๕
ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๔
ชินวรณ์ บุณยเกียรติ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์
(หลักสูตรห้าปี)

เอกสารแนบท้าย
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์
(หลักสูตรห้าปี)

มคอ.๑

มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์
(หลักสูตรห้าปี)
๑. ชื่อสาขา ครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์
วิชาเอกเดี่ยว*
๑) การศึกษาปฐมวัย
๒) การประถมศึกษา
๓) ภาษาไทย
๔) คณิตศาสตร์
๕) วิทยาศาสตร์ทั่วไป
๖) ฟิสิกส์
๗) เคมี
๘) ชีววิทยา
๙) สังคมศึกษา
๑๐) สุขศึกษา
๑๑) พลศึกษา
๑๒) ศิลปศึกษา
๑๓) ดนตรีศึกษา
๑๔) นาฏศิลป์
๑๕) คอมพิวเตอร์
๑๖) ภาษาต่างประเทศ**
๑๗) ธุรกิจศึกษา
วิชาเอกคู่*
๑) ภาษาไทย
๒) คณิตศาสตร์
๓) วิทยาศาสตร์ทั่วไป
๔) ฟิสิกส์
๕) เคมี
๖) ชีววิทยา
๗) สังคมศึกษา
๘) สุขศึกษา
๙) พลศึกษา
๑๐) ศิลปศึกษา
๑๑) ดนตรีศึกษา
๑๒) นาฏศิลป์
๑๓) คอมพิวเตอร์
๑๔) ภาษาต่างประเทศ**
๑๕) ธุรกิจศึกษา
๑๖) การศึกษาพิเศษ***
๑๗) การศึกษานอกระบบ หรือการศึกษาผู้ใหญ่***
๑
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๑๘) จิตวิทยาการปรึกษาและแนะแนว หรือจิตวิทยาโรงเรียน***
๑๙) เทคโนโลยีการศึกษา***
๒๐) การวัดและประเมินผลการศึกษา***
* สถาบันสามารถใช้ชื่อวิชาเอกในแต่ล ะวิชาเอกที่แตกต่างจากนี้ได้ และจะมีการจัดทํา
มาตรฐานคุณวุฒิวิชาเอกอื่น ๆ เพิ่มเติมในอนาคต
วิชาเอกเดี่ยว หมายถึง วิชาเอกที่นิสิต/นักศึกษาจะเรียนวิชาเอกวิชาเดียวและสามารถสอนได้
ตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สําหรับวิชาเอกการศึกษาปฐมวัยจะสอนได้
เฉพาะระดับการศึกษาปฐมวัย และวิชาเอกประถมศึกษาจะสอนได้เฉพาะระดับประถมศึกษา
วิชาเอกคู่ หมายถึง วิชาเอกที่นิสิต/นักศึกษาจะเรียนวิชาเอกได้ ๒ วิชาเอกและสอนได้ตั้งแต่
ระดับประถมศึกษาถึงระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
**ให้ระบุชื่อภาษา เช่น ภาษาอังกฤษ ภาษาฝรั่งเศส ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น ฯลฯ
***วิชาเอกที่ไม่สามารถคู่กันเองได้ เนื่องจากไม่ได้เป็นวิชาเอกที่เกี่ยวข้องกับการสอนในชั้นเรียน
โดยตรง จึงต้องเลือกวิชาเอกคู่กับวิชาเอกที่มีการสอนในชั้นเรียนโดยตรงอีกวิชาเอกหนึ่ง
๒. ชื่อปริญญาและวิชาเอก
ภาษาไทย
ครุศาสตรบัณฑิต (*……………….)
ค.บ. (*........................) หรือ
ศึกษาศาสตรบัณฑิต (*……………….)
ศษ.บ. (*……………….) หรือ
การศึกษาบัณฑิต (*……………….)
กศ.บ. (*……………….)
ภาษาอังกฤษ Bachelor of Education (*……………….)
B.Ed. (*……………….)
* ให้ระบุวิชาเอก
๓. ลักษณะของสาขา
สาขาครุศาสตร์/ศึก ษาศาสตร์ เป็นศาสตร์เกี่ยวกับศิล ปะและจิตวิท ยาการสอนหรือการจัดการ
เรียนรู้ การผลิตครูใหม่หรือการเตรียมครู และบุคลากรทางการศึกษาก่อนประจําการ รวมทั้งการพัฒนาครู
และบุคลากรทางการศึกษาประจําการ สําหรับการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตาม
อัธยาศัยหรือการเรียนรู้ที่ไม่เป็นทางการ การจัดการศึกษาในสาขาครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ ประกอบด้วยวิชาครู
และวิชาเอกที่จะสอน ทั้งในด้านมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ สาขาครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์
จึงมีลักษณะเป็นสหวิทยาการซึ่งเชื่อมโยงและบูรณาการกับสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ เพื่อ
พัฒนาคนทั้งในวัยเรียนและนอกวัยเรียนให้มีคุณภาพ สามารถพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมให้มีการ
พัฒนาที่ยั่งยืน
๔. คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
๑) มีคุณธรรม มี ความกล้าหาญทางจริยธรรม มีจรรยาบรรณวิ ชาชีพครู และมีความรับผิดชอบสู ง
ต่อวิชาการ วิชาชีพ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
๒) มีความอดทน ใจกว้างและมีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้ รวมทั้งการทํางานร่วมกันกับ
ผู้เรียนและผู้ร่วมงานทุกกลุ่ม
๒
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๓) มีความรอบรู้ และมี ความสามารถประยุ กต์ ความเข้ าใจอั นถ่ องแท้ ในทฤษฎี และระเบี ยบวิ ธี การ
ศึกษาวิจัย เพื่อสร้างความรู้ใหม่
๔) มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการแก้ไขปัญหา และข้อโต้แย้งโดยการแสดงออกซึ่งภาวะผู้นําใน
การแสวงหาทางเลือกใหม่ที่เหมาะสมและปฏิบัติได้
๕) มีความสามารถในการพิจารณาแสวงหา และเสนอแนะแนวทางในการแก้ปัญหาทางวิชาการ วิชาชีพ
และสังคมอย่างมีเหตุผลที่สมเหตุสมผล โดยการบูร ณาการศาสตร์แบบสหวิ ท ยาการและพหุวิท ยาการเพื่ อ
เสริมสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืน
๖) มีความสามารถในการติดตามพัฒนาการของศาสตร์ทั้งหลาย และมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาสมรรถนะ
ของตนอยู่เสมอ
๕. มาตรฐานผลการเรียนรู้
๕.๑ ด้านคุณธรรม จริยธรรม
๑) แสดงออกซึ่งพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพครู มีคุณธรรมที่
เสริ ม สร้ า งการพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น มี ค วามกล้ า หาญทางจริ ย ธรรม มี ค วามเข้ า ใจผู้ อื่ น เข้ า ใจโลก
มีจิตสาธารณะ เสียสละ และเป็นแบบอย่างที่ดี
๒) สามารถจัดการและคิดแก้ปัญหาทางคุณธรรมจริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพครูเชิงสัมพัทธ์
โดยใช้ดุลยพินิจทางค่านิยม ความรู้สึกของผู้อื่น และประโยชน์ของสังคมส่วนรวม
๕.๒ ด้านความรู้
๑) มีความรอบรู้ในด้านความรู้ทั่วไป วิชาชีพครู และวิชาที่จะสอน อย่างกว้างขวางลึกซึ้ง และ
เป็นระบบ
๒) มีความตระหนักรู้หลักการและทฤษฎีในองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องอย่างบูรณาการ ทั้งการบูรณา
การข้ามศาสตร์ และการบูรณาการกับโลกแห่งความเป็นจริง
๓) มีความเข้าใจความก้ าวหน้า ของความรู้เ ฉพาะด้ านในสาขาวิช าที่จ ะสอนอย่า งลึก ซึ้ ง
ตระหนักถึงความสําคัญของงานวิจัยและการวิจัยในการต่อยอดความรู้
๔) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และประเมินค่าองค์ความรู้ และสามารถ
นําไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานวิชาชีพครูอย่างมีประสิทธิภาพ
๕.๓ ด้านทักษะทางปัญญา
๑) สามารถคิดค้นหาข้อเท็จจริง ทําความเข้าใจ และประเมินข้อมูลสารสนเทศและแนวคิด
จากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน การวินิจฉัย แก้ปัญหา และทําการวิจัยเพื่อพัฒนางาน
และพัฒนาองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง
๒) สามารถคิด แก้ ปัญหาที่ มี ความสลั บซับซ้ อน เสนอทางออก และนําไปสู่ การแก้ ไขได้อย่ าง
สร้างสรรค์ โดยคํานึงถึงความรู้ทางภาคทฤษฎี ประสบการณ์ภาคปฏิบัติ และผลกระทบจากการตัดสินใจ
๓) มีความเป็นผู้นําทางปัญญาในการคิดพัฒ นางานอย่างสร้างสรรค์ มีวิสัยทัศน์ และการ
พัฒนาศาสตร์ทางครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ รวมทั้งการพัฒนาทางวิชาชีพอย่างมีนวัตกรรม
๕.๔ ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
๑) มีความไวในการรับ รู้ความรู้สึกของผู้อื่น เข้าใจผู้อื่น มีมุมมองเชิง บวก มีวุฒิภาวะทาง
อารมณ์ และทางสังคม
๒) มีความเอาใจใส่ช่วยเหลือและเอื้อต่อการแก้ปัญหาในกลุ่มและระหว่างกลุม่ ได้อย่างสร้างสรรค์
๓
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๓) มีภาวะผู้นําและผู้ตามที่ดี มีความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้เรียน และมีความรับผิดชอบต่อส่วนรวม
ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
๕.๕ ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
๑) มีความไวในการวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสารทั้งที่เป็นตัวเลขเชิงสถิติ หรือคณิตศาสตร์ ภาษาพูด
และภาษาเขียน อันมีผลให้สามารถเข้าใจองค์ความรู้ หรือประเด็นปัญหาได้อย่างรวดเร็ว
๒) มีความสามารถในการใช้ดุล ยพินิจที่ดีในการประมวลผล แปลความหมาย และเลือกใช้
ข้อมูลสารสนเทศ โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างสม่ําเสมอและต่อเนื่อง
๓) มีความสามารถในการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งการพูด การเขียน และนําเสนอด้วย
รูปแบบที่เหมาะสมสําหรับบุคคลและกลุ่มที่มีความแตกต่างกัน
๕.๖ ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้
๑) มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้ที่มีรูปแบบหลากหลาย ทั้ง รูปแบบที่เป็นทางการ
(Formal) รูปแบบกึ่งทางการ (Non-formal) และรูปแบบไม่เป็นทางการ (Informal) อย่างสร้างสรรค์
๒) มี ค วามเชี่ ย วชาญในการจั ด การเรี ย นรู้ สํ า หรั บ ผู้ เ รี ย นที่ ห ลากหลาย ทั้ ง ผู้ เ รี ย นที่ มี
ความสามารถพิเศษ ผู้เรียนที่มีความสามารถปานกลาง และผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษอย่างมีนวัตกรรม
๓) มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้ในวิชาเอกที่จะสอนอย่างบูรณาการ
๖. องค์กรวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง
คุรุสภา
๗. โครงสร้างหลักสูตร
โครงสร้างของหลักสูตร ประกอบด้วยหมวดวิชาศึกษาทั่วไป หมวดวิชาเฉพาะด้าน (วิชาชีพครูและ
วิชาเอก) และหมวดวิชาเลือกเสรี มีจํานวนหน่วยกิตแต่ละหมวดและหน่วยกิตรวมทั้งหลักสูตร ดังนี้
๑) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ไม่น้อยกว่า
๓๐ หน่วยกิต
๒) หมวดวิชาเฉพาะด้าน
ไม่น้อยกว่า
๑๒๔ หน่วยกิต
ประกอบด้วย ๒ ส่วนคือ
๒.๑) วิชาชีพครู
ไม่น้อยกว่า
๔๖ หน่วยกิต*
(โดยมีวิชาประสบการณ์ภาคสนามหรือการปฏิบัติการสอนในวิชาเอก ในระยะสองภาค
การศึกษาปกติ รวมแล้วไม่น้อยกว่า ๑๒ หน่วยกิต)
๒.๒) วิชาเอก
ไม่น้อยกว่า
๗๘ หน่วยกิต**
ประกอบด้วย
๒.๒.๑) วิชาเอก แบ่งเป็น ๒ แบบ คือ
(๑) วิชาเอกเดี่ยว
ไม่น้อยกว่า
๖๘ หน่วยกิต***
(๒) วิชาเอกคู่
ไม่น้อยกว่าวิชาเอกละ ๓๔ หน่วยกิต****
๒.๒.๒) วิชาการสอนวิชาเอก
ไม่น้อยกว่า
๖ หน่วยกิต
๒.๒.๓) เลือกวิชาเอกหรือวิชาการสอนวิชาเอกเพิม่ เติมไม่น้อยกว่า ๔ หน่วยกิต
๓) หมวดวิชาเลือกเสรี
ไม่น้อยกว่า
๖ หน่วยกิต
หน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า
๑๖๐ หน่วยกิต
หมายเหตุ ทั้งนี้ มีข้อกําหนด ๔ ประการ ดังนี้
๔
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๑.* รายวิชาในวิชาชีพครู จะต้องครอบคลุมผลการเรียนรู้ไม่น้อยกว่าที่คุรุสภากําหนดและสอนโดย
คณาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญทางการสอน หรือมีคุณวุฒิการศึกษาทางการสอนในคณะเจ้าของวิชานั้น
๒.** การจัดการเรียนการสอนวิชาเอกเดี่ยวที่เตรียมผู้จะไปเป็นครูระดับมัธยมศึกษาตอนต้น/ตอนปลาย:
ต้อ งกําหนดให้ชัดเจนว่า นักศึกษาจะต้องเรียนวิชาเอกจากคณะที่เปิดสอนสาขาวิชาหลักนั้น หรือสอนโดย
คณาจารย์ที่มีคุณวุฒิ “ปริญญาเอก” หรือดํารงตําแหน่งไม่ต่ํากว่า “รองศาสตราจารย์” ในสาขาวิชาหลักและมี
ผลงานวิชาการเป็นที่ประจักษ์อย่างต่อเนื่องในสาขาวิชาหลักนั้น ทั้งนี้ เพื่อให้มีการเรียนรู้เนื้อหาสาระที่เข้มข้น
อยู่ในสิ่งแวดล้อม/บรรยากาศที่มีลักษณะและธรรมชาติที่เป็นพลวัต ทําให้ผู้เรียนเกิดการรับรู้การเปลี่ยนแปลง
ของศาสตร์ในวิชาเอกนั้นได้อย่างรวดเร็ว สามารถปรับตัว เกิดจิตใฝ่รู้ (inquiry mind) สามารถคิดวิเคราะห์
แก้ปัญหา ติดตามความก้าวหน้าของศาสตร์นั้นได้ และเกิดความคิดสร้างสรรค์
ทั้งนี้ จะต้องไม่ใช้งบประมาณเพื่อสร้างห้องปฏิบัติการและการจัดหาคณาจารย์ที่มีคุณวุฒิ “ปริญญาเอก”
หรือดํารงตําแหน่ง “รองศาสตราจารย์” ในสาขาวิชาเอกดังกล่าวเพิ่มในคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ เพื่อมิให้
เกิดความซ้ําซ้อนกับคณะสาขาวิชาหลักนั้น ๆ
๓.*** ผลการเรียนรู้ในวิชาเอกเดี่ยว หากมีประกาศกระทรวงศึกษาธิการกําหนดมาตรฐานคุณวุฒิใน
สาขาวิชานั้นเป็นการเฉพาะ จะต้องครอบคลุมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของผลการเรียนรู้ในหมวดวิชาเฉพาะด้าน
ของสาขาวิชานั้น
๔.**** ผลการเรียนรู้ในวิชาเอกคู่แต่ละวิชาเอก หากมีประกาศกระทรวงศึกษาธิการกําหนดมาตรฐาน
คุณวุฒิในสาขาวิชานั้นเป็นการเฉพาะ จะต้องครอบคลุมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ของผลการเรียนรู้ในหมวดวิชา
เฉพาะด้านของสาขาวิชานั้น
๘. ผลการเรียนรู้สําคัญ
บูรณาการผลการเรียนรู้ที่ครอบคลุมไม่น้อยกว่าหัวข้อต่อไปนี้
๘.๑ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
๘.๑.๑ ด้านคุณธรรมจริยธรรม
๑) คุณธรรมค้ําจุนโลก: พรหมวิหาร ๔ (ธรรมประจําใจอันประเสริฐ) สังคหวัตถุ ๔
(ธรรมยึดเหนี่ยวใจบุคคลและประสานหมู่ชน)
๒) ธรรมคุ้มครองโลก: หิริ โอตตัปปะ
๓) คุณธรรมจริยธรรมเสริมสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืน เช่น จริยธรรมของเวลา สิทธิและ
ความรับผิดชอบของมนุษย์ ความเป็นธรรมระหว่างคนรุ่นปัจจุบันกับคนรุ่นหลัง ความใจกว้าง และความอดทน
๔) คุณธรรมจริยธรรมของพลเมืองที่มีหัวใจประชาธิปไตย และมีจิตสํานึกต่อสังคม
๘.๑.๒ ด้านความรู้
การบูรณาการความรู้ด้านสิ่งแวดล้อม สังคม เศรษฐกิจ และประเด็นปัญหาระดับโลกด้วย
วิธีการเชิงระบบที่ครอบคลุมไม่น้อยกว่าหัวข้อต่อไปนี้
๑) ด้านสิ่งแวดล้อม
แนวคิด ระบบ และประเด็นปัญ หาทางนิเ วศวิท ยา กลยุทธ์ก ารเป็นพลเมือ งที่มี
ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม
๒) ด้านสังคม
แนวคิด ระบบ และประเด็นปัญหาทางสังคม กลยุทธ์การเป็นพลเมือ งที่มีความ
รับผิดชอบต่อพฤติกรรมสังคม
๕

มคอ.๑
๓) ด้านเศรษฐกิจ
แนวคิด ระบบ และประเด็นปัญหาทางเศรษฐกิจ กลยุทธ์การเป็นพลเมืองที่มีความ
รับผิดชอบต่อเศรษฐกิจ
๔) ด้านวิธีการเชิงระบบ
การพึ่งพาซึ่งกันและกันของมนุษย์ เศรษฐกิจที่ดี สังคมที่ดี สิ่งแวดล้อมที่ดี วิธีการ
เชิงระบบ และเชิงองค์รวมในการประเมินประเด็นปัญหาทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการ
วิเคราะห์ผลที่เกิดขึ้นกับตนเองและชุมชน และผลของวิถีชีวิตส่วนบุคคลที่มีต่อประเด็นปัญหา
๘.๑.๓ ด้านทักษะทางปัญญา
การพัฒนาทัก ษะการคิดขั้นสูง ในการประมวลสารสนเทศ การแสวงหาความรู้ การสรุป
การตีความ การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ การประเมินค่า โดยเน้นการบูรณาการและเชื่อมโยงสู่สังคม
๘.๑.๔ ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
การพัฒนาทักษะการรับรู้ความรู้สึกของผู้อื่น มุมมองเชิงบวก วุฒิภาวะทางอารมณ์ และสังคม
การเป็นผู้นํา และผู้ตามที่ดี การแก้ปัญหาภายในกลุ่ม และระหว่างกลุ่มอย่างสร้างสรรค์ และมีความรับผิดชอบ
ต่อสังคมส่วนรวม
๘.๑.๕ ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
การวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสาร ทั้งที่เป็นตัวเลขเชิงสถิติหรือคณิตศาสตร์ ภาษาพูด ภาษาเขียน
ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ รวมทั้งการประมวลผล การแปลความหมาย และดุลยพินิจในการเลือกใช้อย่าง
มีประสิทธิภาพ มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารอย่างเหมาะสม
๘.๒ หมวดวิชาเฉพาะด้าน (วิชาชีพครู)
๘.๒.๑ ด้านคุณธรรมจริยธรรม
๑) คุณธรรมจริยธรรมสําหรับครู เช่น กัลยาณมิตรธรรม ๗
๒) จรรยาบรรณวิชาชีพครู ที่กําหนดโดยองค์กรวิชาชีพ คือ คุรุสภา
๘.๒.๒ ด้านความรู้
บูรณาการของความรู้เกี่ยวกับการศึกษาและวิชาชีพครูที่ครอบคลุมไม่น้อยกว่าหัวข้อ
ต่อไปนี้
๑) ความรู้วิชาชีพครู (Pedagogical Knowledge)
๑.๑) หลักการศึกษา ปรัชญาการศึกษา วิชาชีพครู และความเป็นครู
๑.๒) จิตวิทยาพัฒนาการและจิตวิทยาการศึกษา
๑.๓) การออกแบบและพัฒนาหลักสูตร
๑.๔) การออกแบบและจัดการเรียนรู้
๑.๕) การจัดการชั้นเรียนและสิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้
๑.๖) เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสําหรับครู
๑.๗) การสร้างนวัตกรรมทางการศึกษา
๑.๘) การวัดและประเมินผลการศึกษา
๑.๙) การศึกษาพิเศษ
๑.๑๐) การวิจัยทางการศึกษา
๑.๑๑) การบริหารการศึกษาและกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้อง
๖
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๒) ความรู้ เ ชิ ง บู ร ณาการระหว่ า งวิ ช าชี พ ครู กั บ วิ ช าเฉพาะ (PedagogicalContent Knowledge)
๒.๑) จิตวิทยาครูสําหรับการจัดการเรียนรู้แต่ละระดับการศึกษาและวิชาเอก
๒.๒) การพั ฒ นาหลั ก สู ต รวิ ช าเฉพาะสํ า หรั บ การจั ด การเรี ย นรู้ แ ต่ ล ะระดั บ
การศึกษาและวิชาเอก
๒.๓) การจัดการเรียนรู้วิชาเฉพาะสําหรับการจัดการศึกษาแต่ละระดับการศึกษา
และวิชาเอก
๒.๔) การจัดการชั้นเรียนแต่ละระดับการศึกษาและวิชาเอก
๒.๕) นวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทางการศึกษาสําหรับการ
จัดการเรียนรู้แต่ละระดับการศึกษาและวิชาเอก
๒.๖) การวัดและประเมินผลการศึกษาวิชาเฉพาะสําหรับการจัดการเรียนรู้แต่ละ
ระดับการศึกษาและวิชาเอก
๘.๒.๓ ด้านทักษะทางปัญญา
๑) สามารถคิดค้นหาข้อเท็จจริง ทําความเข้าใจและประเมินข้อมูลสารสนเทศ และ
แนวคิดจากแหล่งข้อมูลที่หลากหลายเพื่อนํามาใช้ในการปฏิบัติงานสอนและงานครู
รวมทั้งการวินิจฉัยผู้เรียน และการวิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรียน
๒) สามารถคิดแก้ปัญหาในการจัดการเรียนรู้ที่มีความสลับซับซ้อน เสนอทางออก และ
นําไปสู่การแก้ไขได้อย่างสร้างสรรค์
๓) มีความเป็นผู้นําทางปัญญาในการคิดพัฒนาการจัดการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์และมี
วิสัยทัศน์
๘.๒.๔ ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
๑) มี ค วามไวในการรั บ ความรู้ สึ ก ของผู้ เ รี ย นด้ ว ยความเข้ า ใจ และความรู้ สึ ก
เชิงบวก มีวุฒิภาวะทางอารมณ์และสังคม
๒) มีความเอาใจใส่ มีส่วนช่วยเหลือและเอื้อ ต่อการแก้ปัญ หาความสัมพันธ์ในกลุ่ม
และระหว่างกลุ่มผู้เรียนอย่างสร้างสรรค์
๓) มีความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้เรียน เป็นผู้นําและผู้ตามที่มีความรับผิดชอบต่อส่วนรวมทั้ง
ด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
๘.๒.๕ ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
๑) มีความไวในการวิเ คราะห์และเข้าใจข้อ มูล สารสนเทศที่ได้รับ จากผู้เ รียนอย่าง
รวดเร็ว ทั้งที่เป็นตัวเลขเชิงสถิติหรือคณิตศาสตร์ ภาษาพูดหรือภาษาเขียน
๒) มีความสามารถในการใช้ดุลยพินิจที่ดีในการประมวลผล แปลความหมาย และ
เลื อกใช้ ข้ อ มู ล สารสนเทศเกี่ ย วกั บ วิ ช าที่ ส อน และงานครู ที่รั บ ผิ ดชอบโดยใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศได้ดี
๓) มีความสามารถในการสื่อสารกับผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งการพูด การเขียน และ
การนําเสนอด้วยรูปแบบที่เหมาะสมกับกลุ่มผู้เรียน

๗

มคอ.๑
๘.๒.๖ ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้
๑) มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้ที่มีรูป แบบหลากหลาย ทั้ง รูป แบบที่เ ป็น
ทางการ (Formal) รูปแบบกึ่งทางการ (Non-formal) และรูปแบบไม่เป็นทางการ
(Informal) อย่างสร้างสรรค์
๒) มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้สําหรับผู้เรียนที่หลากหลาย ทั้งผู้เรียนที่มี
ความสามารถพิ เ ศษ ผู้เ รี ยนที่มี ความสามารถปานกลาง และผู้เ รี ยนที่มี ความ
ต้องการพิเศษอย่างมีนวัตกรรม
๓) มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้ในวิชาเอกที่จะสอนอย่างบูรณาการ
๘.๓ หมวดวิชาเฉพาะด้าน (วิชาเอก)
๘.๓.๑ วิชาเอกเดี่ยว
๘.๓.๑.๑ วิชาเอกการศึกษาปฐมวัย
๑) ด้านคุณธรรมจริยธรรม
คุณธรรมจริยธรรมสําหรับครูระดับการศึกษาปฐมวัย
๒) ด้านความรู้
บูรณาการของความรู้การศึกษาปฐมวัยที่ครอบคลุมไม่น้อยกว่าหัวข้อต่อไปนี้
๒.๑) หลักการและแนวคิดทางการศึกษาปฐมวัย
๒.๒) พัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย
๒.๓) ภาษาและการรู้หนังสือสําหรับเด็กปฐมวัย
๒.๔) คณิตศาสตร์สําหรับเด็กปฐมวัย
๒.๕) วิทยาศาสตร์สําหรับเด็กปฐมวัย
๒.๖) สังคมศึกษาสําหรับเด็กปฐมวัย
๒.๗) ศิลปะและดนตรีสําหรับเด็กปฐมวัย
๒.๘) สุขศึกษาและพลศึกษาสําหรับเด็กปฐมวัย
๓) ด้านทักษะทางปัญญา
การคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินค่า และนําความรู้เกี่ยวกับแนวคิดทฤษฎี และ
หลักการที่เ กี่ยวข้องในศาสตร์ส าขาการศึกษาปฐมวัยไปใช้ในการจัดการเรียนรู้
แก้ปัญหาการพัฒนาผู้เรียน และการวิจัยต่อยอดองค์ความรู้ มีความเป็นผู้นําในการ
ปฏิบัติงานอย่างมีวิสัยทัศน์ในการพัฒนาการศึกษาปฐมวัย
๔) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
มีความไวในการรับรู้ความรู้สึกของเด็กปฐมวัย เอาใจใส่ในการรับฟัง และพัฒนา
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลอย่างมีความรับผิดชอบ
๕) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
มีความไวในการวิเ คราะห์ส รุปความคิดรวบยอดข้อ มูลข่าวสารจากเด็ก ปฐมวัย
สามารถสื่อสาร มีดุลยพินิจในการเลือกใช้ และนําเสนอข้อมูลสารสนเทศสําหรับ
เด็กปฐมวัยได้อย่างเหมาะสม

๘

มคอ.๑
๖) ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้
๖.๑) มี ค วามเชี่ ย วชาญในการจั ด การเรี ย นรู้ สํ า หรั บ เด็ ก ปฐมวั ย ที่ มี รู ป แบบ
หลากหลาย ทั้งรูปแบบที่เป็นทางการ (Formal) รูปแบบกึ่งทางการ (Non-formal)
และรูปแบบไม่เป็นทางการ (Informal) อย่างสร้างสรรค์
๖.๒) มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้สําหรับเด็กปฐมวัยที่หลากหลาย ทั้งที่มี
ความสามารถพิเศษ ที่มีความสามารถปานกลาง และที่มีความต้องการพิเศษ
อย่างมีนวัตกรรม
๖.๓) มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้ในวิชาเอกการศึกษาปฐมวัยอย่างบูรณาการ
๘.๓.๑.๒ วิชาเอกการประถมศึกษา
๑) ด้านคุณธรรมจริยธรรม
คุณธรรมจริยธรรมสําหรับครูระดับประถมศึกษา
๒) ด้านความรู้
บูรณาการของความรู้การประถมศึกษาที่ครอบคลุมไม่น้อยกว่าหัวข้อต่อไปนี้
๒.๑) หลักการและแนวคิดทางประถมศึกษา
๒.๒) พัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กระดับประถมศึกษา
๒.๓) ภาษาไทยสําหรับนักเรียนประถมศึกษา
๒.๔) คณิตศาสตร์สําหรับนักเรียนประถมศึกษา
๒.๕) วิทยาศาสตร์สําหรับนักเรียนประถมศึกษา
๒.๖) สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมสําหรับนักเรียนประถมศึกษา
๒.๗) ภาษาอังกฤษ และภาษาต่างประเทศอื่น ๆ สําหรับนักเรียนประถมศึกษา
๒.๘) สุขศึกษาและพลศึกษาสําหรับนักเรียนประถมศึกษา
๒.๙) ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ สําหรับนักเรียนประถมศึกษา
๒.๑๐) การงานอาชีพ คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสําหรับนักเรียนประถมศึกษา
ทั้งนี้ กลุม่ ความรู้ข้อ ๒.๓) - ๒.๑๐) ให้มจี ํานวนหน่วยกิตไม่นอ้ ยกว่ากลุ่มละ ๖ หน่วยกิต
๓) ด้านทักษะทางปัญญา
การคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินค่า และนําความรู้เกี่ยวกับแนวคิดทฤษฎี และ
หลั ก การที่ เ กี่ ย วข้ อ งในศาสตร์ ส าขาประถมศึ ก ษาไปใช้ ใ นการจั ด การเรี ย นรู้
แก้ปัญหาการพัฒนาผู้เรียน และการวิจัยต่อยอดองค์ความรู้ มีความเป็นผู้นําในการ
ปฏิบัติงานอย่างมีวิสัยทัศน์ในการพัฒนาการระดับประถมศึกษา
๔) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
มีความไวในการรับรู้ความรู้สึกของผู้เรียนระดับประถมศึกษาเอาใจใส่ในการรับฟัง
และพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลอย่างมีความรับผิดชอบ
๕) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
มีความไวในการวิเคราะห์ส รุปความคิดรวบยอดข้อ มูลข่าวสารจากผู้เ รียนระดับ
ประถมศึก ษา สามารถสื่ อสาร มีดุล ยพินิจ ในการเลือ กใช้ และนํ าเสนอข้อ มู ล
สารสนเทศสําหรับผู้เรียนระดับประถมศึกษาได้อย่างเหมาะสม

๙

มคอ.๑
๖) ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้
๖.๑) มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรีย นรู้สําหรับ ผู้เ รี ยนระดั บ ประถมศึก ษา
ที่มีรูปแบบหลากหลาย ทั้งรูปแบบที่เป็นทางการ (Formal) รูปแบบกึ่งทางการ
(Non-formal) และรูปแบบไม่เป็นทางการ (Informal) อย่างสร้างสรรค์
๖.๒) มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรีย นรู้สําหรับ ผู้เ รี ยนระดั บ ประถมศึก ษา
ที่หลากหลาย ทั้งที่มีความสามารถพิเศษ ที่มีความสามารถปานกลาง และที่มี
ความต้องการพิเศษอย่างมีนวัตกรรม
๖.๓) มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้ในวิชาเอกการประถมศึกษาอย่างบูรณาการ
๘.๓.๑.๓ วิชาเอกภาษาไทย
๑) ด้านคุณธรรมจริยธรรม
คุณธรรมจริยธรรมสําหรับครูสอนภาษาไทย
๒) ด้านความรู้
บูรณาการของความรู้ภาษาไทยที่ครอบคลุมไม่น้อยกว่าหัวข้อต่อไปนี้
๒.๑) หลักภาษา
(๑) ลักษณะและโครงสร้างของภาษาไทยตามแนวภาษาศาสตร์
(๒) ระบบเสียง ระบบคํา ประโยค
(๓) ฉันทลักษณ์
(๔) ลักษณะโครงสร้างของภาษาต่างประเทศ ที่เกี่ยวข้องกับภาษาไทย เช่น
ภาษาบาลี สันสกฤต เขมร
๒.๒) วรรณคดีและวัฒนธรรมไทย
(๑) วรรณคดีไทยสมั ยต่าง ๆ วรรณกรรมปัจ จุ บัน วรรณกรรมท้ อ งถิ่ น
วรรณกรรม ทางการศึกษา บทละครไทย
(๒) วิถีชีวิตไทย คุณธรรม จริยธรรม ความเชื่อ ภูมิปัญญาไทย วัฒนธรรมเกี่ยวกับ
ภาษา และวรรณคดี
๒.๓) ทักษะการใช้ภาษา
(๑) หลักเกณฑ์และลักษณะการใช้ภาษาไทย ปัญหา และการแก้ปัญหาการ
ใช้ภาษาไทย
(๒) ศิลปะและวัฒนธรรมการใช้ภาษาในการ ฟัง ดู พูด อ่าน เขียน
(๓) พลั ง ภาษา (ศิ ล ปะการใช้ ภาษาในสถานการณ์ ต่ า งๆ) เช่ น การพู ด
ในโอกาสต่าง ๆ การใช้ภาษาโน้มน้าวจูงใจ
(๔) การอ่านร้อยแก้วและร้อยกรอง
(๕) การเขียนเรียงความ บทความ ย่อความ การแต่งคําประพันธ์ การเขียน
เชิงวิชาการ การเขียนหนังสือราชการ
(๖) ทักษะการใช้ภาษาอย่างมีวิจารณญาณ การใช้ภาษาในชีวิตประจําวันและ
ทักษะการใช้ภาษาผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
๓) ด้านทักษะทางปัญญา
การคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินค่า และนําความรู้เกี่ยวกับแนวคิดทฤษฎีและ
หลักการที่เกี่ยวข้องในศาสตร์สาขาภาษาไทยไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ แก้ปัญหา
๑๐

มคอ.๑
การพั ฒ นาผู้ เ รี ย น และการวิ จั ย ต่ อ ยอดองค์ ค วามรู้ มี ค วามเป็ น ผู้ นํ า ในการ
ปฏิบัติงานอย่างมีวิสัยทัศน์ในการพัฒนาการสอนภาษาไทย
๔) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
มีค วามไวในการรับ รู้ค วามรู้ สึก ของผู้ เ รีย นภาษาไทยระดับ ประถมศึ กษาและ
มัธยมศึกษา เอาใจใส่ในการรับฟัง และพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลอย่างมี
ความรับผิดชอบ
๕) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
มีความไวในการวิเคราะห์สรุปความคิดรวบยอดข้อมูลข่าวสารจากผู้เรียนภาษาไทย
ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา สามารถสื่อสาร มีดุล ยพินิจในการเลือกใช้
และนําเสนอข้อ มูล สารสนเทศสําหรับ ผู้เ รียนภาษาไทยระดับประถมศึก ษาและ
มัธยมศึกษาได้อย่างเหมาะสม
๖) ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้
๖.๑) มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้ภาษาไทยที่มีรูป แบบหลากหลาย
ทั้งรูปแบบที่เป็นทางการ (Formal) รูปแบบกึ่งทางการ (Non-formal) และ
รูปแบบไม่เป็นทางการ (Informal) อย่างสร้างสรรค์
๖.๒) มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้ภาษาไทยสําหรับผู้เรียนที่หลากหลาย
ทั้ง ที่มี ความสามารถพิเ ศษ ที่ มีค วามสามารถปานกลาง และที่มี ความ
ต้องการพิเศษอย่างมีนวัตกรรม
๖.๓) มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้ในวิชาเอกภาษาไทยอย่างบูรณาการ
๘.๓.๑.๔ วิชาเอกคณิตศาสตร์
๑) ด้านคุณธรรมจริยธรรม
คุณธรรมจริยธรรมสําหรับครูสอนคณิตศาสตร์
๒) ด้านความรู้
บูรณาการของความรู้คณิตศาสตร์ที่ครอบคลุมไม่น้อยกว่าหัวข้อต่อไปนี้
๒.๑) ทฤษฎี เนื้อหา และมโนทัศน์ ทางคณิตศาสตร์ที่เกี่ยวกับแคลคูลัสจํานวนและ
การดําเนินการ การวัด เรขาคณิต พีชคณิตและสถิติ และความน่าจะเป็น
๒.๒) ความสัมพันธ์และความเชื่อมโยงของเนื้อหาคณิตศาสตร์
๓) ด้านทักษะทางปัญญา
การคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินค่า และนําความรู้เกี่ยวกับแนวคิดทฤษฎีและ
หลักการที่เกี่ยวข้องในศาสตร์สาขาคณิตศาสตร์ไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ แก้ปัญหา
การพั ฒ นาผู้ เ รี ย น และการวิ จั ย ต่ อ ยอดองค์ ค วามรู้ มี ค วามเป็ น ผู้ นํ า ในการ
ปฏิบัติงานอย่างมีวิสัยทัศน์ในการพัฒนาการสอนคณิตศาสตร์
๔) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
มีความไวในการรับ รู้ความรู้สึกของผู้เ รียนคณิตศาสตร์ระดับ ประถมศึก ษาและ
มัธยมศึกษา เอาใจใส่ในการรับฟัง และพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลอย่างมี
ความรับผิดชอบ

๑๑

มคอ.๑
๕) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
มีความไวในการวิเคราะห์สรุปความคิดรวบยอดข้อมูลข่าวสารด้านคณิตศาสตร์จ าก
ผู้ เ รี ย นระดั บ ประถมศึ ก ษาและมั ธ ยมศึ ก ษา สามารถสื่ อ สาร มี ดุ ล ยพิ นิ จ
ในการเลือกใช้ และนําเสนอข้อมูลสารสนเทศสําหรับผู้เรียนคณิตศาสตร์ระดับ
ประถมศึกษาและมัธยมศึกษาได้อย่างเหมาะสม
๖) ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้
๖.๑) มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ที่มีรูปแบบหลากหลาย
ทั้ง รูป แบบที่เ ป็นทางการ (Formal) รูปแบบกึ่งทางการ (Non-formal)
และรูปแบบไม่เป็นทางการ (Informal) อย่างสร้างสรรค์
๖.๒) มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ที่ห ลากหลาย ทั้ง ที่มี
ความสามารถพิเ ศษ ที่มีความสามารถปานกลาง และที่มีความต้องการ
พิเศษอย่างมีนวัตกรรม
๖.๓) มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้ในวิชาเอกคณิตศาสตร์อย่างบูรณาการ
๘.๑.๓.๕ วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป
๑) ด้านคุณธรรมจริยธรรม
คุณธรรมจริยธรรมสําหรับครูสอนวิทยาศาสตร์
๒) ด้านความรู้
บูรณาการของความรู้วิทยาศาสตร์ที่ครอบคลุมไม่น้อยกว่าหัวข้อต่อไปนี้
๒.๑) วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์พื้นฐาน
(๑) คณิตศาสตร์
(๒) ฟิสิกส์
(๓) เคมี
(๔) ชีววิทยา
๒.๒) วิทยาศาสตร์ทั่วไป
(๑) วิทยาศาสตร์โลก
(๒) วิทยาศาสตร์สงิ่ แวดล้อม
(๓) ดาราศาสตร์
(๔) ไฟฟ้าและพลังงาน
๓) ด้านทักษะทางปัญญา
การคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินค่า และนําความรู้เกี่ยวกับแนวคิดทฤษฎีและ
หลักการที่เกี่ยวข้อ งในศาสตร์ส าขาวิทยาศาสตร์ทั่วไปไปใช้ในการจัดการเรียนรู้
แก้ปัญหาการพัฒนาผู้เรียน และการวิจัยต่อยอดองค์ความรู้ มีความเป็นผู้นําในการ
ปฏิบัติงานอย่างมีวิสัยทัศน์ในการพัฒนาการสอนวิทยาศาสตร์ทั่วไป
๔) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
มีความไวในการรับรู้ความรู้สึกของผู้เรียนวิทยาศาสตร์ทั่วไประดับประถมศึกษา
และมัธยมศึก ษา เอาใจใส่ในการรับฟัง และพัฒ นาความสัม พันธ์ร ะหว่างบุคคล
อย่างมีความรับผิดชอบ
๑๒

มคอ.๑
๕) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
มีความไวในการวิเคราะห์สรุปความคิดรวบยอดข้อมูลข่าวสารด้านวิทยาศาสตร์จาก
ผู้เ รียนระดับประถมศึก ษาและมัธยมศึกษา สามารถสื่อ สาร มีดุลยพินิจในการ
เลือกใช้และนําเสนอข้อ มูล สารสนเทศสําหรับ ผู้เ รียนวิท ยาศาสตร์ทั่วไประดับ
ประถมศึกษาและมัธยมศึกษาได้อย่างเหมาะสม
๖) ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้
๖.๑) มี ค วามเชี่ ย วชาญในการจั ด การเรี ย นรู้ วิ ท ยาศาสตร์ ทั่ ว ไปที่ มี รู ปแบบ
หลากหลาย ทั้งรูปแบบที่เ ป็นทางการ (Formal) รูปแบบกึ่งทางการ (Nonformal) และรูปแบบไม่เป็นทางการ (Informal) อย่างสร้างสรรค์
๖.๒) มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้วิท ยาศาสตร์ทั่วไปสําหรับ ผู้เ รียนที่
หลากหลาย ทั้งที่มีความสามารถพิเศษ ที่มีความสามารถปานกลาง และที่มี
ความต้องการพิเศษอย่างมีนวัตกรรม
๖.๓) มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้ในวิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไปอย่าง
บูรณาการ
๘.๓.๑.๖ วิชาเอกฟิสิกส์
๑) ด้านคุณธรรมจริยธรรม
คุณธรรมจริยธรรมสําหรับครูสอนฟิสิกส์
๒) ด้านความรู้
บูรณาการของความรู้ฟิสิกส์ที่ครอบคลุมไม่น้อยกว่าหัวข้อต่อไปนี้
๒.๑) วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์พ้นื ฐาน
๒.๒) ความรู้เฉพาะสาขาฟิสิกส์
(๑) คณิตศาสตร์ที่จําเป็นสําหรับฟิสิกส์
(๒) กลศาสตร์
(๓) อุณหพลศาสตร์
(๔) คลื่น
(๕) พลังงาน
(๖) ไฟฟ้า แม่เหล็ก อิเล็กทรอนิกส์
(๗) ฟิสิกส์ยุคใหม่
๓) ด้านทักษะทางปัญญา
การคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินค่า และนําความรู้เกี่ยวกับแนวคิดทฤษฎีและ
หลักการที่เกี่ยวข้องในศาสตร์สาขาฟิสิกส์ไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ แก้ปัญหาการ
พัฒนาผู้เรียน และการวิจัยต่อยอดองค์ความรู้ มีความเป็นผู้นําในการปฏิบัติงาน
อย่างมีวิสัยทัศน์ในการพัฒนาการสอนฟิสิกส์
๔) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
มีค วามไวในการรั บ รู้ ความรู้สึ ก ของผู้ เ รี ยนฟิสิ ก ส์ร ะดั บ มั ธยมศึ ก ษา เอาใจใส่
ในการรับฟัง และพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลอย่างมีความรับผิดชอบ

๑๓

มคอ.๑
๕) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
มีความไวในการวิเ คราะห์ส รุป ความคิดรวบยอดข้อ มูล ข่าวสารด้านฟิสิก ส์จ าก
ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษา สามารถสื่อสาร มีดุลยพินิจในการเลือกใช้ และนําเสนอ
ข้อมูลสารสนเทศสําหรับผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาได้อย่างเหมาะสม
๖) ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้
๖.๑) มี ค วามเชี่ ย วชาญในการจั ด การเรี ย นรู้ ฟิ สิ ก ส์ ที่ มี รู ป แบบหลากหลาย
ทั้งรูปแบบที่เป็นทางการ (Formal) รูปแบบกึ่งทางการ (Non-formal) และ
รูปแบบไม่เป็นทางการ (Informal) อย่างสร้างสรรค์
๖.๒) มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้ฟิสิกส์สําหรับผู้เรียนที่หลากหลาย ทัง้ ที่
มีความสามารถพิเ ศษ ที่มีความสามารถปานกลาง และที่มีความต้องการ
พิเศษอย่างมีนวัตกรรม
๖.๓) มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้ในวิชาเอกฟิสิกส์อย่างบูรณาการ
๘.๓.๑.๗ วิชาเอกเคมี
๑) ด้านคุณธรรมจริยธรรม
คุณธรรมจริยธรรมสําหรับครูสอนเคมี
๒) ด้านความรู้
บูรณาการของความรู้เคมีที่ครอบคลุมไม่น้อยกว่าหัวข้อต่อไปนี้
๒.๑) วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์พื้นฐาน
๒.๒) ความรู้เฉพาะสาขาเคมี
(๑) เคมีอินทรีย์
(๒) เคมีอนินทรีย์
(๓) เคมีวิเคราะห์
๓) ด้านทักษะทางปัญญา
การคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินค่า และนําความรู้เกี่ยวกับแนวคิดทฤษฎีและ
หลักการที่เกี่ยวข้องในศาสตร์สาขาเคมีไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ แก้ปัญ หาการ
พัฒนาผู้เรียน และการวิจัยต่อยอดองค์ความรู้ มีความเป็นผู้นําในการปฏิบัติงาน
อย่างมีวิสัยทัศน์ในการพัฒนาการสอนเคมี
๔) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
มี ค วามไวในการรั บ รู้ ค วามรู้ สึ ก ของผู้ เ รี ย นเคมี ร ะดั บ มั ธ ยมศึ ก ษา เอาใจใส่
ในการรับฟัง และพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลอย่างมีความรับผิดชอบ
๕) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
มี ค วามไวในการวิ เ คราะห์ ส รุ ป ความคิ ด รวบยอดข้ อ มู ล ข่ า วสารด้ า นเคมี
จากผู้เ รียนระดับ มัธยมศึก ษา สามารถสื่อสาร มีดุล ยพินิจ ในการเลือกใช้ และ
นําเสนอข้อมูลสารสนเทศสําหรับผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาได้อย่างเหมาะสม
๖) ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้
๖.๑) มี ค วามเชี่ ย วชาญในการจั ด การเรี ย นรู้ เ คมี ที่ มี รู ป แบบหลากหลาย
ทั้งรูปแบบที่เป็นทางการ (Formal) รูปแบบกึ่งทางการ (Non-formal) และ
รูปแบบไม่เป็นทางการ (Informal) อย่างสร้างสรรค์
๑๔

มคอ.๑
๖.๒) มีค วามเชี่ ยวชาญในการจั ด การเรี ยนรู้เ คมี สํ าหรับ ผู้ เ รี ยนที่ห ลากหลาย
ทั้งที่มีความสามารถพิเศษ ที่มีความสามารถปานกลาง และที่มีความต้องการ
พิเศษอย่างมีนวัตกรรม
๖.๓) มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้ในวิชาเอกเคมีอย่างบูรณาการ
๘.๓.๑.๘ วิชาเอกชีววิทยา
๑) ด้านคุณธรรมจริยธรรม
คุณธรรมจริยธรรมสําหรับครูสอนชีววิทยา
๒) ด้านความรู้
บูรณาการของความรู้ชีววิทยาที่ครอบคลุมไม่น้อยกว่าหัวข้อต่อไปนี้
๒.๑) วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์พื้นฐาน
๒.๒) ความรู้เฉพาะสาขาชีววิทยา
(๑) พฤกษศาสตร์
(๒) พันธุศาสตร์
(๓) จุลชีววิทยา
(๔) สัตววิทยา
(๕) นิเวศวิทยา
๓) ด้านทักษะทางปัญญา
การคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินค่า และนําความรู้เกี่ยวกับแนวคิดทฤษฎีและ
หลักการที่เกี่ยวข้องในศาสตร์สาขาชีววิทยาไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ แก้ปัญหา
การพั ฒ นาผู้ เ รี ย น และการวิ จั ย ต่ อ ยอดองค์ ค วามรู้ มี ค วามเป็ น ผู้ นํ า ในการ
ปฏิบัติงานอย่างมีวิสัยทัศน์ในการพัฒนาการสอนชีววิทยา
๔) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
มีความไวในการรับรู้ความรู้สึกของผู้เรียนระดับมัธยมศึกษา เอาใจใส่ในการรับฟัง
และพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลอย่างมีความรับผิดชอบ
๕) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
มีความไวในการวิเคราะห์ส รุปความคิดรวบยอดข้อ มูลข่าวสารด้านชีววิทยาจาก
ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษา สามารถสื่อสาร มีดุลยพินิจในการเลือกใช้ และนําเสนอ
ข้อมูลสารสนเทศสําหรับผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาได้อย่างเหมาะสม
๖) ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้
๖.๑) มีความเชี่ ยวชาญในการจัด การเรียนรู้ชีว วิท ยาที่มี รูป แบบหลากหลาย
ทั้ง รูป แบบที่เ ป็นทางการ (Formal) รูปแบบกึ่งทางการ (Non-formal)
และรูปแบบไม่เป็นทางการ (Informal) อย่างสร้างสรรค์
๖.๒) มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้ชีววิทยาสําหรับผู้เรียนที่หลากหลาย
ทั้งที่มีความสามารถพิเศษ ที่มีความสามารถปานกลาง และที่มีความต้องการ
พิเศษอย่างมีนวัตกรรม
๖.๓) มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้ในวิชาเอกชีววิทยาอย่างบูรณาการ

๑๕

มคอ.๑
๘.๓.๑.๙ วิชาเอกสังคมศึกษา
๑) ด้านคุณธรรมจริยธรรม
คุณธรรมจริยธรรมสําหรับครูสอนสังคมศึกษา
๒) ด้านความรู้
บูรณาการของความรู้สังคมศึกษาที่ครอบคลุมไม่น้อยกว่าหัวข้อต่อไปนี้
๒.๑) ประวัติศาสตร์
(๑) ประวัติศาสตร์ไทย
(๒) ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้/เอเชียตะวันออก/เอเชียใต้
(๓) ประวัติศาสตร์ยุโรป
(๔) ประวัติศาสตร์อเมริกา
๒.๒) ภูมิศาสตร์ สิ่งแวดล้อม และประชากร
(๑) ภูมิศาสตร์ประเทศไทย
(๒) ภูมิศาสตร์กายภาพ
(๓) ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์/แผนที่
(๔) สิ่งแวดล้อมและประชากร
๒.๓) รัฐศาสตร์ นิติศาสตร์ สังคมวิทยา และ เศรษฐศาสตร์
(๑) ความรู้พื้นฐานทางรัฐศาสตร์
(๒) ความรู้พื้นฐานทางกฎหมายทั่วไป
(๓) ความรู้พื้นฐานทางสังคมวิทยา
(๔) ความรู้พื้นฐานทางเศรษฐศาสตร์
(๕) การเมืองการปกครองไทย
(๖) ประเทศไทยกับเศรษฐกิจโลก
(๗) การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม
(๘) ความสัมพันธ์ระหว่างเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง
(๙) พัฒนาการของสังคมสมัยใหม่
๒.๔) ศาสนาและปรัชญา
(๑) หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา
(๒) พุทธประวัติ คําสอนของพระพุทธเจ้า การเผยแผ่อทิ ธิพลของ
พระพุทธศาสนาในวัฒนธรรมของประเทศต่าง ๆ
(๓) จริยศาสตร์
(๔) จริยธรรมสิ่งแวดล้อม
(๕) ศาสนาเปรียบเทียบ หรือศาสนาสากล
๓) ด้านทักษะทางปัญญา
การคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินค่า และนําความรู้เกี่ยวกับแนวคิดทฤษฎีและ
หลักการที่เกี่ยวข้องในศาสตร์สาขาสังคมศึกษาไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ แก้ปัญหา
การพั ฒ นาผู้ เ รี ย น และการวิ จั ย ต่ อ ยอดองค์ ค วามรู้ มี ค วามเป็ น ผู้ นํ า ในการ
ปฏิบัติงานอย่างมีวิสัยทัศน์ในการพัฒนาการสอนสังคมศึกษา

๑๖

มคอ.๑
๔) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
มีความไวในการรับ รู้ความรู้สึก ของผู้เ รียนสัง คมศึก ษาระดับ ประถมศึก ษาและ
มัธยมศึกษา เอาใจใส่ในการรับฟัง และพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลอย่างมี
ความรับผิดชอบ
๕) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
มีความไวในการวิเคราะห์สรุปความคิดรวบยอดข้อมูลข่าวสารด้านสังคมศึกษาจาก
ผู้เรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา สามารถสื่อสาร มีดุลยพินิจในการเลือกใช้
และนําเสนอข้อมูลสารสนเทศสําหรับผู้เรียนสังคมศึกษาระดับประถมศึกษาและ
มัธยมศึกษาได้อย่างเหมาะสม
๖) ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้
๖.๑) มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้สังคมศึก ษาที่มีรูปแบบหลากหลาย
ทั้ง รูป แบบที่เ ป็นทางการ (Formal) รูปแบบกึ่งทางการ (Non-formal)
และรูปแบบไม่เป็นทางการ (Informal) อย่างสร้างสรรค์
๖.๒) มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้สังคมศึกษาสําหรับผู้เรียนที่หลากหลาย
ทั้งที่มีความสามารถพิเศษ ที่มีความสามารถปานกลาง และที่มีความต้องการ
พิเศษอย่างมีนวัตกรรม
๖.๓) มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้ในวิชาเอกสังคมศึกษาอย่างบูรณาการ
๘.๓.๑.๑๐ วิชาเอกสุขศึกษา
๑) ด้านคุณธรรมจริยธรรม
คุณธรรมจริยธรรมสําหรับครูสอนสุขศึกษา
๒) ด้านความรู้
บูรณาการของความรู้สุขศึกษาที่ครอบคลุมไม่น้อยกว่าหัวข้อต่อไปนี้
๒.๑) แนวคิดและหลักการทางสาธารณสุข
๒.๒) แนวคิด ทฤษฎีทางสุขศึกษา
๒.๓) แนวคิดทางสุขศึกษาที่เชื่อมโยงกับสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ และการเมือง
๒.๔) การดูแลสุขภาพกาย สุขภาพจิต การดูแลสุขภาพในวัยเด็ก วัยรุ่น วัยผู้ใหญ่และ
วัยสูงอายุ สุขภาพครอบครัวและชุมชน
๒.๕) สุขภาพผู้บริโภค การป้องกันโรคและปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพ
๒.๖) การจัดการเรียนรู้เพื่อการส่งเสริมสุขภาพ
๒.๗) การจัดสิ่งแวดล้อมทางสุขภาพ
๒.๘) การบริการสุขภาพ
๒.๙) การจัดความปลอดภัยในสถานศึกษาและชุมชน
๒.๑๐) จิตวิทยาทางสุขศึกษา
๓) ด้านทักษะทางปัญญา
การคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินค่า และนําความรู้เกี่ยวกับแนวคิดทฤษฎีและ
หลักการที่เกี่ยวข้องในศาสตร์สาขาสุขศึกษาไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ แก้ปัญหา
การพั ฒ นาผู้ เ รี ย น และการวิ จั ย ต่ อ ยอดองค์ ค วามรู้ มี ค วามเป็ น ผู้ นํ า ในการ
ปฏิบัติงานอย่างมีวิสัยทัศน์ในการพัฒนาการสอนสุขศึกษา
๑๗

มคอ.๑
๔) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
มีค วามไวในการรั บ รู้ ค วามรู้ สึ ก ของผู้เ รี ย นสุ ข ศึ ก ษาระดั บ ประถมศึ ก ษาและ
มัธยมศึกษา เอาใจใส่ในการรับฟัง และพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลอย่างมี
ความรับผิดชอบ
๕) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
มีความไวในการวิเคราะห์สรุป ความคิดรวบยอดข้อมูลข่าวสารด้านสุขศึกษาจาก
ผู้เ รียนระดับประถมศึก ษาและมัธยมศึกษา สามารถสื่อ สาร มีดุลยพินิจในการ
เลือกใช้ และนําเสนอข้อมูล สารสนเทศสําหรับ ผู้เ รียนระดับ ประถมศึก ษาและ
มัธยมศึกษาได้อย่างเหมาะสม
๖) ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้
๖.๑) มีความเชี่ย วชาญในการจัดการเรี ยนรู้สุขศึกษาที่มีรูป แบบหลากหลาย
ทั้ง รูป แบบที่เ ป็นทางการ (Formal) รูปแบบกึ่งทางการ (Non-formal)
และรูปแบบไม่เป็นทางการ (Informal) อย่างสร้างสรรค์
๖.๒) มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้สุขศึกษาสําหรับผู้เรียนที่หลากหลาย
ทั้ง ที่มี ความสามารถพิเ ศษ ที่ มีค วามสามารถปานกลาง และที่มี ความ
ต้องการพิเศษอย่างมีนวัตกรรม
๖.๓) มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้ในวิชาเอกสุขศึกษาอย่างบูรณาการ
๘.๓.๑.๑๑ วิชาเอกพลศึกษา
๑) ด้านคุณธรรมจริยธรรม
คุณธรรมจริยธรรมสําหรับครูสอนพลศึกษา
๒) ด้านความรู้
บูรณาการของความรู้พลศึกษาที่ครอบคลุมไม่น้อยกว่าหัวข้อต่อไปนี้
๒.๑) ปรัชญา แนวคิดและหลักการทางพลศึกษา
๒.๒) การบริหารพลศึกษาและการบริหารโปรแกรมพลศึกษา
๒.๓) ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับร่างกายมนุษย์
๒.๔) ลักษณะและการทําหน้าที่ของอวัยวะระบบต่าง ๆ
๒.๕) สรีรวิทยา
๒.๖) การออกกําลังกายทีม่ ีผลต่อระบบของร่างกาย
๒.๗) หลักการฝึกและการออกแบบโปรแกรมการฝึกกีฬา
๒.๘) การประยุกต์กายวิภาค สรีรวิทยา และหลักกลศาสตร์เพื่อพัฒนา
ประสิทธิภาพในการเคลื่อนไหวของร่างกาย
๒.๙) เทคนิคและทักษะกีฬา
๒.๑๐) กิจกรรมพลศึกษา
๓) ด้านทักษะทางปัญญา
การคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินค่า และนําความรู้เกี่ยวกับแนวคิดทฤษฎีและ
หลักการที่เกี่ยวข้องในศาสตร์สาขาพลศึกษาไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ แก้ปัญหา
การพั ฒ นาผู้ เ รี ย น และการวิ จั ย ต่ อ ยอดองค์ ค วามรู้ มี ค วามเป็ น ผู้ นํ า ในการ
ปฏิบัติงานอย่างมีวิสัยทัศน์ในการพัฒนาการสอนพลศึกษา
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๔) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
มีค วามไวในการรั บ รู้ ค วามรู้ สึ ก ของผู้ เ รีย นพลศึก ษาระดั บ ประถมศึ ก ษาและ
มัธยมศึกษา เอาใจใส่ในการรับฟัง และพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลอย่างมี
ความรับผิดชอบ
๕) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
มีความไวในการวิเคราะห์สรุปความคิดรวบยอดข้อมูลข่าวสารด้านพลศึกษาจาก
ผู้เ รียนระดับประถมศึก ษาและมัธยมศึกษา สามารถสื่อ สาร มีดุลยพินิจในการ
เลือกใช้ และนําเสนอข้อมูล สารสนเทศสําหรับ ผู้เ รียนระดับ ประถมศึก ษาและ
มัธยมศึกษาได้อย่างเหมาะสม
๖) ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้
๖.๑) มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้พ ลศึกษาที่มีรูป แบบหลากหลาย
ทั้ง รูป แบบที่เ ป็นทางการ (Formal) รูปแบบกึ่งทางการ (Non-formal)
และรูปแบบไม่เป็นทางการ (Informal) อย่างสร้างสรรค์
๖.๒) มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้พลศึกษาสําหรับผู้เรียนที่หลากหลาย
ที่มีความสามารถพิเศษ ที่มีความสามารถปานกลาง และที่มีความต้องการ
พิเศษอย่างมีนวัตกรรม
๖.๓) มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้ในวิชาเอกพลศึกษาอย่างบูรณาการ
๘.๓.๑.๑๒ วิชาเอกศิลปศึกษา
๑) ด้านคุณธรรมจริยธรรม
คุณธรรมจริยธรรมสําหรับครูสอนศิลปศึกษา
๒) ด้านความรู้
บูรณาการของความรู้ศิลปศึกษาที่ครอบคลุมไม่น้อยกว่าหัวข้อต่อไปนี้
๒.๑) ศิลปะปฏิบัติ
(๑) ความรู้เ บื้อ งต้นเกี่ยวกั บ หลัก การปฏิบัติง านศิ ล ปะแขนงต่างๆ ได้แ ก่
ทัศนศิลป์ และประยุกต์ศิลป์
(๒) การวางแผน แนวคิ ด การวิจัย การดํ าเนิ นการ และการสร้ างสรรค์
ผลงานศิลปะ
(๓) การประยุกต์ใช้เทคนิคต่าง ๆ ในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ
(๔) การนําเสนอผลงานศิลปะ
๒.๒) ประวัติศาสตร์ศิลป์
(๑) ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของศิลปะตะวันออกและศิลปะ
ตะวันตกในยุคต่าง ๆ
(๒) โบราณสถานสําคัญด้านศิลปะ โบราณวัตถุของศิลปะแขนงต่าง ๆ
(๓) ประวั ติ แนวคิ ดของศิ ล ปิ นแต่ ล ะยุ ค ตั้ ง แต่ ยุ คก่ อ นประวั ติ ศ าสตร์
ยุคประวัติศาสตร์ และยุคปัจจุบัน
(๔) ศิลปะไทยประเภทต่าง ๆ ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านศิลปะ
๒.๓) ศิลปวิจารณ์
(๑) ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับหลักการวิจารณ์งานศิลปะ
๑๙
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(๒) มีทักษะในการสังเกต การบรรยาย วิเคราะห์ การตีความผลงานศิลปะ
(๓) มีทกั ษะในการประเมินหรือตัดสินคุณภาพของงานศิลปะแขนงต่าง ๆ
อย่างเป็นระบบ
๒.๔) สุนทรียศาสตร์
๓) ด้านทักษะทางปัญญา
การคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินค่า และนําความรู้เกี่ยวกับแนวคิดทฤษฎีและ
หลักการที่เกี่ยวข้องในศาสตร์สาขาศิลปศึกษาไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ แก้ปัญหา
การพั ฒ นาผู้ เ รี ย น และการวิ จั ย ต่ อ ยอดองค์ ค วามรู้ มี ค วามเป็ น ผู้ นํ า ในการ
ปฏิบัติงานอย่างมีวิสัยทัศน์ในการพัฒนาการสอนศิลปศึกษา
๔) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
มีความไวในการรับ รู้ ความรู้สึ ก ของผู้ เ รีย นศิล ปศึก ษาระดับ ประถมศึ ก ษาและ
มัธยมศึกษา เอาใจใส่ในการรับฟัง และพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลอย่างมี
ความรับผิดชอบ
๕) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
มีความไวในการวิเคราะห์สรุปความคิดรวบยอดข้อมูลข่าวสารด้านศิลปะจากผูเ้ รียน
ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา สามารถสื่อสาร มีดุลยพินิจในการเลือกใช้
และนําเสนอข้อมูลสารสนเทศสําหรับผู้เรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาได้
อย่างเหมาะสม
๖) ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้
๖.๑) มี ค วามเชี่ ย วชาญในการจั ด การเรี ย นรู้ ศิ ล ปะที่ มี รู ป แบบหลากหลาย
ทั้งรูปแบบที่เป็นทางการ (Formal) รูปแบบกึ่งทางการ (Non-formal) และ
รูปแบบไม่เป็นทางการ (Informal) อย่างสร้างสรรค์
๖.๒) มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้ศิลปะสําหรับผู้เรียนที่หลากหลาย ทั้งที่
มีความสามารถพิเศษ ที่มีความสามารถปานกลาง และที่มีความต้องการพิเศษ
อย่างมีนวัตกรรม
๖.๓) มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้ในวิชาเอกศิลปศึกษาอย่างบูรณาการ
๘.๓.๑.๑๓ วิชาเอกดนตรีศึกษา
๑) ด้านคุณธรรมจริยธรรม
คุณธรรมจริยธรรมสําหรับครูสอนดนตรีศึกษา
๒) ด้านความรู้
บูรณาการของความรู้ดนตรีศึกษาที่ครอบคลุมไม่น้อยกว่าหัวข้อต่อไปนี้
๒.๑) ทักษะดนตรี
(๑) ทักษะพื้นฐานที่สําคัญทั้งในเครื่องมือเอกของตนและทักษะเบื้องต้นของ
การขับร้องและบรรเลงเครื่องดนตรีอื่น ๆ
(๒) การพัฒนาโน้ต ทักษะการขับร้องและการบรรเลงร่วมกันเป็นกลุ่ม
๒.๒) ทฤษฎีดนตรี
ทฤษฎีดนตรีเบื้องต้นที่เกี่ยวกับการสร้างงานดนตรี ระบบประสานเสียงทั้งใน
ระบบสากล และระบบของดนตรีไทย
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๒.๓) ประวัติศาสตร์ และวรรณคดีดนตรี
(๑) การจัดระบบการเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ดนตรีทั้งของไทยและในระบบสากล
(๒) วรรณคดีสําคัญในยุคต่าง ๆ
๒.๔) สุนทรียศาสตร์
๓) ด้านทักษะทางปัญญา
การคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินค่า และนําความรู้เกี่ยวกับแนวคิดทฤษฎีและ
หลักการที่เกี่ยวข้องในศาสตร์สาขาดนตรีศึกษาไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ แก้ปัญหา
การพั ฒ นาผู้ เ รี ย น และการวิ จั ย ต่ อ ยอดองค์ ค วามรู้ มี ค วามเป็ น ผู้ นํ า ในการ
ปฏิบัติงานอย่างมีวิสัยทัศน์ในการพัฒนาการสอนดนตรีศึกษา
๔) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
มีความไวในการรับรู้ความรู้สึกของผู้เรียนดนตรีระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
เอาใจใส่ ใ นการรั บ ฟั ง และพั ฒ นาความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งบุ ค คลอย่ า งมี ค วาม
รับผิดชอบ
๕) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
มีความไวในการวิเคราะห์สรุปความคิดรวบยอดข้อมูลข่าวสารด้านดนตรีจากผูเ้ รียน
ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา สามารถสื่อสาร มีดุล ยพินิจในการเลือกใช้
และนําเสนอข้อมูลสารสนเทศสําหรับผู้เรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาได้
อย่างเหมาะสม
๖) ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้
๖.๑) มี ค วามเชี่ ย วชาญในการจั ด การเรี ย นรู้ ด นตรี ที่ มี รู ป แบบหลากหลาย
ทั้งรูปแบบที่เป็นทางการ (Formal) รูปแบบกึ่งทางการ (Non-formal) และ
รูปแบบไม่เป็นทางการ (Informal) อย่างสร้างสรรค์
๖.๒) มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้ดนตรีสําหรับผู้เรียนที่หลากหลาย ทัง้ ที่
มีความสามารถพิเศษ ที่มีความสามารถปานกลาง และที่มีความต้องการ
พิเศษอย่างมีนวัตกรรม
๖.๓) มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้ในวิชาเอกดนตรีศึกษาอย่างบูรณาการ
๘.๓.๑.๑๔ วิชาเอกนาฏศิลป์
๑) ด้านคุณธรรมจริยธรรม
คุณธรรมจริยธรรมสําหรับครูสอนนาฏศิลป์
๒) ด้านความรู้
บูรณาการของความรู้นาฏศิลป์ที่ครอบคลุมไม่น้อยกว่าหัวข้อต่อไปนี้
๒.๑) ทฤษฎีนาฏศิลป์
ทฤษฎีน าฏศิล ป์ ที่ เ กี่ ย วกับ ประวั ติ ศาสตร์ นาฏศิ ลป์ ประเภท จารีต ขนบนิ ยม
วรรณคดี รูปแบบ และองค์ประกอบในการจัดการแสดง
๒.๒) ทักษะนาฏศิลป์
ทัก ษะนาฏศิลป์ไทยที่เป็นแบบแผน นาฏศิลป์พื้นบ้าน นาฏศิลป์ตะวันตก และ
นาฏศิลป์ตะวันออก
๒.๓) สุนทรียศาสตร์
๒๑
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๓) ด้านทักษะทางปัญญา
การคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินค่า และนําความรู้เกี่ยวกับแนวคิดทฤษฎีและ
หลักการที่เกี่ยวข้องในศาสตร์สาขานาฏศิลป์ไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ แก้ปัญหา
การพั ฒ นาผู้ เ รี ย น และการวิ จั ย ต่ อ ยอดองค์ ค วามรู้ มี ค วามเป็ น ผู้ นํ า ในการ
ปฏิบัติงานอย่างมีวิสัยทัศน์ในการสอนนาฏศิลป์
๔) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
มีค วามไวในการรั บ รู้ค วามรู้ สึ ก ของผู้เ รี ย นนาฏศิ ล ป์ ร ะดั บ ประถมศึ ก ษาและ
มัธยมศึกษา เอาใจใส่ในการรับฟัง และพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลอย่างมี
ความรับผิดชอบ
๕) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
มีความไวในการวิเคราะห์สรุปความคิดรวบยอดข้อมูลข่าวสารด้านนาฏศิลป์จาก
ผู้เ รียนระดับ ประถมศึก ษาและมัธยมศึก ษา สามารถสื่อสาร มีดุล ยพินิจ ในการ
เลือกใช้ และนําเสนอข้อมูล สารสนเทศสําหรับ ผู้เ รียนระดับประถมศึก ษาและ
มัธยมศึกษาได้อย่างเหมาะสม
๖) ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้
๖.๑) มีค วามเชี่ย วชาญในการจัด การเรี ยนรู้น าฏศิ ล ป์ ที่มี รูป แบบหลากหลาย
ทั้ง รูป แบบที่เ ป็นทางการ (Formal) รู ป แบบกึ่ง ทางการ (Non-formal)
และรูปแบบไม่เป็นทางการ (Informal) อย่างสร้างสรรค์
๖.๒) มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้นาฏศิลป์สําหรับผู้เรียนที่หลากหลาย
ทั้งที่มีความสามารถพิเศษ ที่มีความสามารถปานกลาง และที่มีความต้องการ
พิเศษอย่างมีนวัตกรรม
๖.๓) มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้ในวิชาเอกนาฏศิลป์อย่างบูรณาการ
๘.๓.๑.๑๕ วิชาเอกคอมพิวเตอร์
๑) ด้านคุณธรรมจริยธรรม
คุณธรรมจริยธรรมสําหรับครูสอนคอมพิวเตอร์
๒) ด้านความรู้
บูรณาการของความรู้คอมพิวเตอร์ที่ครอบคลุมไม่น้อยกว่าหัวข้อต่อไปนี้
๒.๑) ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
(๑) สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์
(๒) ระบบปฏิบัตกิ ารและโปรแกรมประยุกต์เพื่อการศึกษา
(๓) เครือข่ายคอมพิวเตอร์ การสื่อสารข้อมูล และระบบอินเทอร์เน็ต
(๔) การบํารุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
(๕) กฎหมายและจริยธรรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
๒.๒) การออกแบบระบบงานคอมพิวเตอร์การศึกษา และการเขียนโปรแกรม
(๑) คณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์
(๒) การออกแบบระบบงานคอมพิวเตอร์การศึกษา
(๓) การจัดระบบสารสนเทศทางการศึกษา
(๔) การจัดการฐานข้อมูลทางการศึกษา
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(๕) การเขียนโปรแกรม
(๖) การพัฒนาโครงงานทางคอมพิวเตอร์การศึกษา
๒.๓) การออกแบบและพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อการศึกษา
(๑) การผลิตสือ่ อิเล็กทรอนิกส์เพื่อการศึกษา
(๒) การออกแบบคอมพิวเตอร์กราฟิก
(๓) การออกแบบบทเรียนมัลติมเี ดียและแอนิเมชัน
(๔) การออกแบบโปรแกรมการสอนผ่านเว็บ
๓) ด้านทักษะทางปัญญา
การคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินค่า และนําความรู้เกี่ยวกับแนวคิดทฤษฎีและ
หลั ก การที่ เ กี่ ย วข้ อ งในศาสตร์ ส าขาคอมพิ ว เตอร์ ไ ปใช้ ใ นการจั ด การเรี ย นรู้
แก้ปัญหาการพัฒนาผู้เรียน และการวิจัยต่อยอดองค์ความรู้ มีความเป็นผู้นําในการ
ปฏิบัติงานอย่างมีวิสัยทัศน์ในการสอนคอมพิวเตอร์
๔) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
มีความไวในการรับ รู้ความรู้สึกของผู้เ รียนคอมพิวเตอร์ระดับ ประถมศึก ษาและ
มัธยมศึกษา เอาใจใส่ในการรับฟัง และพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลอย่างมี
ความรับผิดชอบ
๕) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
มีความไวในการวิเคราะห์สรุปความคิดรวบยอดข้อมูลข่าวสารด้านคอมพิวเตอร์
จากผู้เรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา สามารถสื่อสาร มีดุลยพินิจในการ
เลือกใช้ และนําเสนอข้อมูล สารสนเทศสําหรับ ผู้เ รียนระดับประถมศึก ษาและ
มัธยมศึกษาได้อย่างเหมาะสม
๖) ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้
๖.๑) มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้คอมพิวเตอร์ที่มีรูปแบบหลากหลาย
ทั้งรูปแบบที่เป็นทางการ (Formal) รูปแบบกึ่งทางการ (Non-formal) และ
รูปแบบไม่เป็นทางการ (Informal) อย่างสร้างสรรค์
๖.๒) มี ค วามเชี่ ย วชาญในการจั ด การเรี ย นรู้ ค อมพิ ว เตอร์ สํ า หรั บ ผู้ เ รี ย น
ที่หลากหลาย ทั้งที่มีความสามารถพิเศษ ที่มีความสามารถปานกลาง และที่มี
ความต้องการพิเศษอย่างมีนวัตกรรม
๖.๓) มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้ในวิชาเอกคอมพิวเตอร์อย่างบูรณาการ
๘.๓.๑.๑๖ วิชาเอกภาษาต่างประเทศ
๑) ด้านคุณธรรมจริยธรรม
คุณธรรมจริยธรรมสําหรับครูสอนภาษาต่างประเทศ
๒) ด้านความรู้
บูรณาการของความรู้ภาษาต่างประเทศที่ครอบคลุมไม่น้อยกว่าหัวข้อต่อไปนี้
๒.๑) ทักษะทางภาษาต่างประเทศ
๒.๒) ภาษาศาสตร์เพื่อการสอนภาษาต่างประเทศ
(๑) แนวคิดพื้นฐานทางภาษาศาสตร์
(๒) แนวคิดพื้นฐานทางภาษาศาสตร์ประยุกต์สาขาย่อยต่าง ๆ
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(๓) พื้นฐานการศึกษาภาษาต่างประเทศด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์
๒.๓) วัฒนธรรม
(๑) วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา (target culture)
(๒) วัฒนธรรมไทย (local source culture)
(๓) วัฒนธรรมนานาชาติ (international culture)
๒.๔) วรรณคดี
(๑) วรรณคดีภาษาต่างประเทศเบื้องต้นในยุคสมัยต่าง ๆ จนถึงร่วมสมัย
(๒) องค์ประกอบของวรรณศิลป์ ร้อยแก้ว ร้อยกรองภาษาต่างประเทศ
๓) ด้านทักษะทางปัญญา
การคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินค่า และนําความรู้เกี่ยวกับแนวคิดทฤษฎีและ
หลักการที่เกี่ยวข้องในศาสตร์สาขาภาษาต่างประเทศไปใช้ในการจัดการเรียนรู้
แก้ปัญหาการพัฒ นาผู้เรียน และการวิจัยต่อยอดองค์ความรู้ มีความเป็นผู้นําใน
การปฏิบัติงานอย่างมีวิสัยทัศน์ในการพัฒนาการสอนภาษาต่างประเทศ
๔) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
มีความไวในการรับรู้ความรู้สึกของผู้เรียนภาษาต่างประเทศระดับประถมศึกษา
และมัธยมศึกษา เอาใจใส่ในการรับ ฟัง และพัฒนาความสัม พันธ์ระหว่างบุคคล
อย่างมีความรับผิดชอบ
๕) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
มี ค วามไวในการวิ เ คราะห์ ส รุ ป ความคิ ด รวบยอดข้ อ มู ล ข่ า วสารด้ า นภาษา
ต่า งประเทศจากผู้ เ รียนระดับ ประถมศึก ษาและมัธ ยมศึก ษา สามารถสื่อ สาร
มีดุล ยพินิจ ในการเลือกใช้ และนําเสนอข้อ มูล สารสนเทศสําหรับ ผู้เ รียนระดับ
ประถมศึกษาและมัธยมศึกษาได้อย่างเหมาะสม
๖) ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้
๖.๑) มี ค วามเชี่ ย วชาญในการจั ด การเรี ย นรู้ ภ าษาต่ า งประเทศที่ มี รู ป แบบ
หลากหลาย ทั้งรูปแบบที่เป็ นทางการ (Formal) รู ปแบบกึ่งทางการ (Nonformal) และรูปแบบไม่เป็นทางการ (Informal) อย่างสร้างสรรค์
๖.๒) มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศสําหรับ ผู้เ รียน
ที่หลากหลาย ทั้งที่มีความสามารถพิเศษ ที่มีความสามารถปานกลาง และที่
มีความต้องการพิเศษอย่างมีนวัตกรรม
๖.๓) มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้ในวิชาเอกภาษาต่างประเทศอย่าง
บูรณาการ
๘.๓.๑.๑๗ วิชาเอกธุรกิจศึกษา
๑) ด้านคุณธรรมจริยธรรม
คุณธรรมจริยธรรมสําหรับครูสอนธุรกิจศึกษา
๒) ด้านความรู้
บูรณาการของความรู้ธุรกิจศึกษาที่ครอบคลุมไม่น้อยกว่าหัวข้อต่อไปนี้
๒.๑) ปรัชญา แนวคิด และหลักธุรกิจศึกษา
๒.๒) ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจ
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๒.๓) การเงินและการบัญชี
๒.๔) เศรษฐศาสตร์
๒.๕) การขายและการตลาด
๒.๖) การจัดการ
๒.๗) การอาชีพ
๓) ด้านทักษะทางปัญญา
การคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินค่า และนําความรู้เกี่ยวกับแนวคิดทฤษฎีและ
หลักการที่เกี่ยวข้องในศาสตร์สาขาธุรกิจหรือธุรกิจศึกษาไปใช้ในการจัดการเรียนรู้
แก้ปัญหาการพัฒนาผู้เรียน และการวิจัยต่อยอดองค์ความรู้ มีความเป็นผู้นําในการ
ปฏิบัติงานอย่างมีวิสัยทัศน์ในการพัฒนาการสอนธุรกิจหรือธุรกิจศึกษา
๔) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
มีความไวในการรับรู้ความรู้สึกของผู้เรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา เอาใจใส่
ในการรับฟัง และพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลอย่างมีความรับผิดชอบ
๕) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
มีความไวในการวิเคราะห์สรุปความคิดรวบยอดข้อมูลข่าวสารด้านธุรกิจจากผู้เรียน
ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา สามารถสื่อสาร มีดุล ยพินิจในการเลือกใช้
และนําเสนอข้อมูลสารสนเทศสําหรับผู้เรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาได้
อย่างเหมาะสม
๖) ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้
๖.๑) มี ค วามเชี่ ย วชาญในการจั ด การเรี ย นรู้ ธุ ร กิ จ ที่ มี รู ป แบบหลากหลาย
ทั้ง รูป แบบที่เ ป็นทางการ (Formal) รูปแบบกึ่งทางการ (Non-formal)
และรูปแบบไม่เป็นทางการ (Informal) อย่างสร้างสรรค์
๖.๒) มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้ธุรกิจสําหรับผู้เรียนที่หลากหลาย ทั้งที่
มีความสามารถพิเศษ ที่มีความสามารถปานกลาง และที่มีความต้อ งการ
พิเศษอย่างมีนวัตกรรม
๖.๓) มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้ในวิชาเอกธุรกิจศึกษาอย่างบูรณาการ
ทั้งนี้ ผลการเรียนรู้ในวิชาเอกเดี่ยวลําดับที่ (๘.๓.๑.๓)-(๘.๓.๑.๑๗) หากมีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
กําหนดมาตรฐานคุณวุฒิในสาขาวิชานั้นเป็นการเฉพาะ จะต้องครอบคลุมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของผลการ
เรียนรู้ในหมวดวิชาเฉพาะด้านของสาขาวิชานั้น
๘.๓.๒ วิชาเอกคู่
๘.๓.๒.๑ วิชาเอกภาษาไทย
บูรณาการผลการเรียนรู้ที่ครอบคลุมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ของวิชาเอกภาษาไทยที่
เป็นวิชาเอกเดี่ยว
๘.๓.๒.๒ วิชาเอกคณิตศาสตร์
บูรณาการผลการเรียนรู้ที่ครอบคลุมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ของวิชาเอกคณิตศาสตร์ที่
เป็นวิชาเอกเดี่ยว
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๘.๓.๒.๓ วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป
บูรณาการผลการเรียนรู้ที่ครอบคลุมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ของวิชาเอกวิทยาศาสตร์
ทั่วไปที่เป็นวิชาเอกเดี่ยว
๘.๓.๒.๔ วิชาเอกฟิสิกส์
บูร ณาการผลการเรีย นรู้ ที่ค รอบคลุม ไม่ น้อ ยกว่ าร้ อ ยละ ๕๐ ของวิ ชาเอกฟิ สิก ส์
ที่เป็นวิชาเอกเดี่ยว
๘.๓.๒.๕ วิชาเอกเคมี
บูรณาการผลการเรียนรู้ที่ครอบคลุมไม่น้อ ยกว่าร้อ ยละ ๕๐ ของวิชาเอกเคมีที่เป็น
วิชาเอกเดี่ยว
๘.๓.๒.๖ วิชาเอกชีววิทยา
บูร ณาการผลการเรียนรู้ที่ครอบคลุมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ของวิชาเอกชีววิท ยา
ที่เป็นวิชาเอกเดี่ยว
๘.๓.๒.๗ วิชาเอกสังคมศึกษา
บูรณาการผลการเรียนรู้ท่คี รอบคลุมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ของวิชาเอกสังคมศึกษา
ที่เป็นวิชาเอกเดี่ยว
๘.๓.๒.๘ วิชาเอกสุขศึกษา
บูร ณาการผลการเรียนรู้ที่ครอบคลุมไม่น้อ ยกว่าร้อยละ ๕๐ ของวิชาเอกสุขศึก ษา
ที่เป็นวิชาเอกเดี่ยว
๘.๓.๒.๙ วิชาเอกพลศึกษา
บูรณาการผลการเรียนรู้ที่ครอบคลุมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ของวิชาเอกพลศึกษาที่
เป็นวิชาเอกเดี่ยว
๘.๓.๒.๑๐ วิชาเอกศิลปศึกษา
บูรณาการผลการเรียนรู้ที่ครอบคลุมไม่น้อ ยกว่าร้อยละ ๕๐ ของวิชาเอกศิลปศึกษา
ที่เป็นวิชาเอกเดี่ยว
๘.๓.๒.๑๑ วิชาเอกดนตรีศึกษา
บูรณาการผลการเรียนรู้ที่ครอบคลุมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ของวิชาเอกดนตรีศึกษา
ที่เป็นวิชาเอกเดี่ยว
๘.๓.๒.๑๒ วิชาเอกนาฏศิลป์
บูร ณาการผลการเรียนรู้ที่ครอบคลุม ไม่น้อยกว่าร้อ ยละ ๕๐ ของวิชาเอกนาฏศิลป์
ที่เป็นวิชาเอกเดี่ยว
๘.๓.๒.๑๓ วิชาเอกคอมพิวเตอร์
บูรณาการผลการเรียนรู้ที่ครอบคลุมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ของวิชาเอกคอมพิวเตอร์
ที่เป็นวิชาเอกเดี่ยว

๒๖

มคอ.๑
๘.๓.๒.๑๔ วิชาเอกภาษาต่างประเทศ
บู ร ณาการผลการเรี ย นรู้ ที่ ค รอบคลุ ม ไม่ น้ อ ยกว่ า ร้ อ ยละ ๕๐ ของวิ ช าเอก
ภาษาต่างประเทศที่เป็นวิชาเอกเดี่ยว
๘.๓.๒.๑๕ วิชาเอกธุรกิจศึกษา
บูรณาการผลการเรียนรู้ที่ครอบคลุมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ของวิชาเอกธุรกิจศึกษาที่
เป็นวิชาเอกเดี่ยว
๘.๓.๒.๑๖ วิชาเอกการศึกษาพิเศษ
๑) ด้านคุณธรรมจริยธรรม
คุณธรรมจริยธรรมสําหรับครูสอนเด็กที่มีความต้องการพิเศษ
๒) ด้านความรู้
บู ร ณาการของความรู้ ก ารสอนเด็ ก ที่ มี ค วามต้ อ งการพิ เ ศษระดั บ ปฐมวั ย
ประถมศึกษา และมัธยมศึกษาที่ครอบคลุมไม่น้อยกว่าหัวข้อต่อไปนี้
๒.๑) กฎหมายและนโยบายทีเ่ กี่ยวข้องกับการศึกษาพิเศษ
๒.๒) ประวัติและความเป็นมาของการจัดการศึกษาสําหรับบุคคลที่มีความต้องการพิเศษ
๒.๓) พัฒนาการและลักษณะเฉพาะของเด็กที่มีความต้องการพิเศษ
๒.๔) การจัดการศึกษาและบริการสําหรับเด็กทีม่ ีความต้องการพิเศษ
๒.๕) ผลกระทบของลักษณะความต้องการพิเศษที่มีต่อครอบครัว
๒.๖) การมีส่วนร่วมในชุมชนและสังคมของเด็กที่มีความต้องการพิเศษ
๓) ด้านทักษะทางปัญญา
๓.๑) การคิดวิเ คราะห์ สัง เคราะห์ ประเมินค่า และนําความรู้เ กี่ยวกับแนวคิด
ทฤษฎี และหลักการที่เกี่ยวข้องกับสาขาการศึกษาพิเศษไปใช้ในการจัดการ
เรีย นรู้แ ละพั ฒ นาผู้เ รี ยนที่มีค วามต้อ งการพิเ ศษระดับ การศึก ษาปฐมวั ย
ปร ะ ถมศึ ก ษาแ ล ะ มั ธ ย ม ศึ ก ษา ก า ร แก้ ปั ญ หา และ ก ารต่ อ ย อ ด
องค์ ค วามรู้ โดยคํ า นึ ง ถึ ง ธรรมเนี ย มปฏิ บั ติ กฎระเบี ย บและข้ อ บั ง คั บ
ที่เปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์
๓.๒) ความสามารถคัดกรองเด็กที่มีความต้อ งการพิเศษสามารถทํางานร่วมกับ
ผู้ปกครอง บุคลากรทางการศึกษาและนักวิชาชีพเพื่อการจัดการศึกษาสําหรับ
เด็กที่มีความต้องการพิเศษ
๔) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
มีความไวในการรับรู้ความรู้สึกของผู้เรียนที่มีความต้อ งการพิเศษระดับการศึกษา
ปฐมวั ย ประถมศึ ก ษา และมั ธ ยมศึ ก ษา เอาใจใส่ ใ นการรั บ ฟั ง และพั ฒ นา
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลอย่างมีความรับผิดชอบ
๕) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
มีความไวในการวิเ คราะห์สรุปความคิดรวบยอดข้อมูลข่าวสารด้านเด็กที่มีความ
ต้องการพิเศษจากผู้เรียนระดับการศึก ษาปฐมวัย ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
สามารถสื่อสาร มีดุลยพินิจในการเลือกใช้ และนําเสนอข้อมูลสารสนเทศสําหรับ
ผู้เรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาได้อย่างเหมาะสม
๒๗

มคอ.๑
๖) ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้
๖.๑) มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้สําหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษด้วย
รูปแบบหลากหลาย ทั้งรูปแบบที่เป็นทางการ (Formal) รูปแบบกึ่งทางการ
(Non-formal) และรูปแบบไม่เป็นทางการ (Informal) อย่างสร้างสรรค์
๖.๒) มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้สําหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษที่
หลากหลาย ทั้งที่มีความสามารถพิเศษ และที่มีความต้องการพิเศษอย่างมี
นวัตกรรม
๖.๓) มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้ในวิชาเอกการศึกษาพิเศษอย่างบูรณาการ
๘.๓.๒.๑๗ วิชาเอกการศึกษานอกระบบ หรือ การศึกษาผู้ใหญ่
๑) ด้านคุณธรรมจริยธรรม
คุณธรรมจริยธรรมสําหรับครูการศึกษานอกระบบหรือการศึกษาผู้ใหญ่
๒) ด้านความรู้
บูร ณาการของความรู้ก ารศึ ก ษานอกระบบหรือ การศึก ษาผู้ใ หญ่ที่ ครอบคลุ ม
ไม่น้อยกว่าหัวข้อต่อไปนี้
๒.๑) ปรัชญาและแนวคิดทางการศึกษานอกระบบ
(๑) ปรัชญาและแนวคิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต
(๒) แนวคิดสังคมแห่งการเรียนรู้ สังคมฐานความรู้
(๓) แนวคิดการเสริมสร้างพลัง
(๔) แนวคิดการศึกษาทางเลือก
(๕) แนวคิดบริบทสังคมและแนวคิดร่วมสมัย
(๖) แนวคิดผู้นําการเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรม
๒.๒) จิตวิทยาสําหรับนักการศึกษานอกระบบ
(๑) การศึกษานอกระบบโรงเรียนสําหรับผู้ใหญ่
(๒) การศึกษานอกระบบโรงเรียนเพื่อการเสริมสร้างพลังบุคคล
๓) ด้านทักษะทางปัญญา
การคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินค่าและนําความรู้เกี่ยวกับแนวคิดทฤษฎีและ
หลักการที่เกี่ยวข้องในศาสตร์สาขาการศึกษานอกระบบหรือการศึกษาผู้ใหญ่ไปใช้
ในการจัดการเรียนรู้ แก้ปัญหาการพัฒนาผู้เรียน และการวิจัยต่อยอดองค์ความรู้
มีความเป็นผู้นําในการปฏิบัติงานอย่างมีวิสัยทัศน์ในการจัดการศึกษานอกระบบ
หรือ การศึกษาผู้ใหญ่
๔) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
มีค วามไวในการรั บรู้ ความรู้ สึ กของผู้ เรี ยนนอกระบบหรื อผู้ เรี ยนผู้ ใหญ่ เอาใจใส่
ในการรับฟัง และพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลอย่างมีความรับผิดชอบ
๕) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
มีความไวในการวิเคราะห์สรุปความคิดรวบยอดข้อมูลข่าวสารด้านการศึกษานอก
ระบบ หรือ การศึกษาผู้ใหญ่ สามารถสื่อสาร มีดุล ยพินิจ ในการเลือกใช้ และ
นําเสนอข้อ มูล สารสนเทศสําหรับ ผู้เ รียนนอกระบบหรือ ผู้เ รียนผู้ใ หญ่ได้อ ย่า ง
เหมาะสม
๒๘

มคอ.๑
๖) ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้
๖.๑) มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้สําหรับผู้เรียนนอกระบบหรือผู้เรียน
ผู้ใหญ่ที่ มีรู ป แบบหลากหลาย รู ป แบบกึ่ ง ทางการ (Non-formal) และ
รูปแบบไม่เป็นทางการ (Informal) อย่างสร้างสรรค์
๖.๒) มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้สําหรับผู้เรียนนอกระบบหรือผู้เรียน
ผู้ใหญ่ที่หลากหลาย ทั้งที่มีความสามารถพิเศษ และที่มีความต้องการพิเศษ
อย่างมีนวัตกรรม
๖.๓) มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้ในวิชาเอกการจัดการศึกษานอกระบบ
หรือการศึกษาผู้ใหญ่อย่างบูรณาการ
๘.๓.๒.๑๘ วิชาเอกจิตวิทยาการปรึกษาและแนะแนว หรือ จิตวิทยาโรงเรียน
๑) ด้านคุณธรรมจริยธรรม
คุณธรรมจริยธรรมสําหรับครูที่ปรึกษาและแนะแนว
๒) ด้านความรู้
บูร ณาการของความรู้เกี่ยวกับ จิตวิทยาการให้คําปรึกษาแนะแนวและจิตวิท ยา
โรงเรียนที่ครอบคลุมไม่น้อยกว่าหัวข้อต่อไปนี้
๒.๑) พื้นฐานความรู้ จิตวิทยาการปรึกษาการแนะแนวและจิตวิทยาโรงเรียน
๒.๒) ธรรมชาติของผู้เรียนและความแตกต่างระหว่างบุคคล
๒.๓) การจัดบริการแนะแนวในสถานศึกษา
๒.๔) การบริการให้การปรึกษา
๒.๕) การใช้แบบทดสอบและเครื่องมือทางจิตวิทยา
๒.๖) การศึกษา วิเคราะห์ และวิจัยด้านการปรึกษาและการแนะแนว
๓) ด้านทักษะทางปัญญา
การคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินค่า และนําความรู้เกี่ยวกับแนวคิดทฤษฎีและ
หลักการที่เกี่ยวข้องในศาสตร์สาขาจิตวิทยาการปรึกษาและแนะแนว หรือจิตวิทยา
โรงเรียนไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ แก้ปัญหาการพัฒนาผู้เรียน และการวิจัยต่อยอด
องค์ความรู้ มีความเป็นผู้นําในการให้คําปรึกษาและแนะแนวอย่างมีวิสัยทัศน์
๔) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
มีความไวในการรับรู้ความรู้สึกของผู้เรียนระดับการศึกษาปฐมวัย ประถมศึกษาและ
มัธยมศึกษา เอาใจใส่ในการรับฟัง และพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลอย่างมี
ความรับผิดชอบ
๕) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
มีความไวในการวิเคราะห์สรุปความคิดรวบยอดข้อมูลข่าวสารด้านจิตวิทยา การให้
คําปรึก ษาและแนะแนวจากผู้เ รียนระดับ การศึก ษาปฐมวัย ประถมศึก ษาและ
มัธยมศึกษา สามารถสื่อสาร มีดุลยพินิจในการเลือกใช้ จิตวิทยา การให้คําปรึกษา
และการแนะแนวสํา หรั บ ผู้ เ รี ยนระดับ ประถมศึ ก ษาและมัธ ยมศึก ษาได้ อ ย่ า ง
เหมาะสม

๒๙

มคอ.๑
๖) ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้
๖.๑) มี ค วามเชี่ ย วชาญในการจั ด การให้ คํ า ปรึ ก ษาและแนะแนวที่ มี รู ปแบบ
หลากหลาย ทั้งรูปแบบที่เป็นทางการ (Formal) รูปแบบกึ่งทางการ (Non-formal)
และรูปแบบไม่เป็นทางการ (Informal) อย่างสร้างสรรค์
๖.๒) มี ค วามเชี่ ย วชาญในการให้ คํ า ปรึ ก ษาและแนะแนวสํ า หรั บ ผู้ เ รี ย น
ที่หลากหลาย ทั้งที่มีความสามารถพิเศษ และที่มีความต้องการพิเศษอย่างมี
นวัตกรรม
๖.๓) มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้ในวิชาเอกจิตวิท ยาการปรึกษาและ
แนะแนว หรือจิตวิทยาโรงเรียนอย่างบูรณาการ
๘.๓.๒.๑๙ วิชาเอกเทคโนโลยีการศึกษา
๑) ด้านคุณธรรมจริยธรรม
คุณธรรมจริยธรรมสําหรับครูเกี่ยวกับเทคโนโลยีการศึกษา
๒) ด้านความรู้
บูรณาการของความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีการศึกษาที่ครอบคลุมไม่น้อยกว่าหัวข้อ
ต่อไปนี้
๒.๑) ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับเทคโนโลยีการศึกษา
(๑) แนวคิด หลักการ ทฤษฎีเกี่ยวกับเทคโนโลยีและสือ่ สารการศึกษา
(๒) การออกแบบและพัฒนาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
(๓) การเลือกใช้และบํารุงรักษาเทคโนโลยีและสือ่ สารการศึกษา
(๔) นวัตกรรมทางเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
(๕) การบริหารจัดการเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
(๖) จรรยาบรรณนักเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
๒.๒) การออกแบบและพัฒนาสื่อการเรียนการสอนและกิจกรรมเทคโนโลยีการศึกษา
(๑) สื่อโสตทัศนวัสดุการศึกษา
(๒) วิทยุ และโทรทัศน์การศึกษา
(๓) สื่อการเรียนการสอนสําหรับผู้เรียนประเภทต่าง ๆ
(๔) กิจกรรม กลยุทธ์ และการฝึกอบรมทางเทคโนโลยีการศึกษา
๒.๓) การออกแบบและพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อการศึกษา
(๑) คอมพิวเตอร์กราฟิก และแอนนิเมชั่น เพื่อการศึกษา
(๒) มัลติมเี ดียเพือ่ การศึกษา
(๓) โปรแกรมประยุกต์สําหรับการเรียนการสอนบนเครือข่าย
๓) ด้านทักษะทางปัญญา
การคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินค่า และนําความรู้เกี่ยวกับแนวคิดทฤษฎีและ
หลักการที่เกี่ยวข้องในศาสตร์สาขาเทคโนโลยีการศึกษาไปใช้ในการจัดการเรียนรู้
แก้ปัญหาการพัฒนาผู้เรียน และการวิจัยต่อยอดองค์ความรู้ มีความเป็นผู้นําด้าน
เทคโนโลยีการศึกษาอย่างมีวสิ ัยทัศน์

๓๐

มคอ.๑
๔) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
มีความไวในการรับรู้ความรู้สึกของผู้เรียนระดับการศึกษาปฐมวัย ประถมศึกษาและ
มัธยมศึกษา เอาใจใส่ในการรับฟัง และพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลอย่างมี
ความรับผิดชอบ
๕) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
มีความไวในการวิเ คราะห์ส รุป ความคิดรวบยอดข้อ มูล ข่าวสารด้านเทคโนโลยี
การศึ กษาจากผู้ เ รี ยนระดั บ การศึ กษาปฐมวั ย ประถมศึก ษาและมัธ ยมศึก ษา
สามารถสื่อสาร มีดุลยพินิจในการเลือกใช้เทคโนโลยีการศึกษาสําหรับผู้เรียนระดับ
ประถมศึกษาและมัธยมศึกษาได้อย่างเหมาะสม
๖) ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้
๖.๑) มีความเชี่ยวชาญในการจัดเทคโนโลยีการศึกษาที่มีรูปแบบหลากหลาย
ทั้ง รูป แบบที่เ ป็นทางการ (Formal) รูปแบบกึ่งทางการ (Non-formal)
และรูปแบบไม่เป็นทางการ (Informal) อย่างสร้างสรรค์
๖.๒) มีความเชี่ยวชาญในการจัดเทคโนโลยีการศึกษาสําหรับผู้เรียนที่หลากหลาย
ทั้งที่มีความสามารถพิเศษ และที่มีความต้องการพิเศษอย่างมีนวัตกรรม
๖.๓) มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้ในวิชาเอกเทคโนโลยีการศึกษาอย่าง
บูรณาการ
๘.๓.๒.๒๐ วิชาเอกการวัดและประเมินผลการศึกษา
๑) ด้านคุณธรรมจริยธรรม
คุณธรรมจริยธรรมสําหรับครูวัดผลและประเมินผลทางการศึกษา
๒) ด้านความรู้
๒.๑) ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการวัดผลทางการศึกษา
(๑) ทฤษฎีการวัดผลทางการศึกษา
(๒) การพัฒนาเครื่องมือวัดผลการเรียนรู้ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ในหลักสูตร
(๓) การพัฒนาเครื่องมือวัดพุทธิพิสัย
(๔) การพัฒนาเครื่องมือวัดจิตพิสัย
(๕) การพัฒนาเครื่องมือวัดทักษะพิสัย
(๖) จรรยาบรรณนักวัดผลทางการศึกษา
๒.๒) การประเมินผลทางการศึกษา
(๑) การประเมินหลักสูตรและโครงการทางการศึกษา
(๒) การประเมินในชั้นเรียน
(๓) การประกันคุณภาพ
(๔) การพัฒนาตัวบ่งชี้ทางการศึกษา
๒.๓) การวิจัยทางการศึกษา
(๑) การวิจัยเชิงปฏิบัติการทางการศึกษา โดยมุง่ เน้นการวิจัยในชั้นเรียนที่
สอดคล้องกับวิชาเอก
(๒) การวิจัยเชิงทดลอง
(๓) การวิจัยเชิงคุณภาพ
๓๑

มคอ.๑
(๔) การวิจัยเชิงผสมผสาน
๒.๔) สถิติทางการศึกษา
(๑) สถิติเพื่อการวัดและการประเมินผลทางการศึกษา
(๒) สถิติเพื่อการวิจัย
๒.๕) คอมพิวเตอร์สําหรับการวัดและประเมิน
(๑) คอมพิวเตอร์เพื่อการวิเคราะห์คุณภาพเครือ่ งมือวัดและประเมิน
(๒) คอมพิวเตอร์เพื่อการจัดการสารสนเทศทางการศึกษา
(๓) การพัฒนาสารสนเทศเพือ่ การประกันคุณภาพทางการศึกษา
๓) ด้านทักษะทางปัญญา
การคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินค่า และนําความรู้เกี่ยวกับแนวคิดทฤษฎีและ
หลักการที่เกี่ยวข้องในศาสตร์สาขาการวัดผลและการประเมินผลทางการศึกษาไป
ใช้ในการจัดการเรียนรู้ แก้ปัญหาการพัฒนาผู้เรียน และการวิจัยต่อยอดองค์ความรู้
มีความเป็นผู้นําด้านการวัดและประเมินผลการศึกษาอย่างมีวิสัยทัศน์
๔) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
มีความไวในการรับรู้ความรู้สึกของผู้เรียนระดับการศึกษาปฐมวัย ประถมศึกษาและ
มัธยมศึกษา เอาใจใส่ในการรับฟัง และพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลอย่างมี
ความรับผิดชอบ
๕) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
มีความไวในการวิเคราะห์สรุปความคิดรวบยอดข้อมูลข่าวสารด้านการวัดผลทาง
การศึกษา การประเมินผลทางการศึกษา และการวิจัยการศึกษาจากผู้เรียนระดับ
การศึกษาปฐมวัย ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา สามารถสื่อสาร มีดุลยพินิจในการ
เลือกใช้ก ารวัดผลทางการศึก ษา การประเมินผลทางการศึก ษา และการวิจั ย
การศึกษาสําหรับผู้เรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาได้อย่างเหมาะสม
๖) ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้
๖.๑) มีความเชี่ยวชาญด้านการวัดผลและการประเมินผลทางการศึกษา และการ
วิจัยการศึกษาที่มีรูปแบบหลากหลาย ทั้งรูปแบบที่เป็นทางการ (Formal)
รูปแบบกึ่งทางการ (Non-formal) และรูปแบบไม่เป็นทางการ (Informal)
อย่างสร้างสรรค์
๖.๒) มีความเชี่ยวชาญด้านการวัดผลและการประเมินผลทางการศึกษา และการ
วิจัยการศึกษาสําหรับผู้เรียนที่หลากหลาย ทั้งที่มีความสามารถพิเศษ และ
ที่มีความต้องการพิเศษอย่างมีนวัตกรรม
๖.๓) มี ค วามเชี่ ย วชาญในการจั ด การเรี ย นรู้ ใ นวิ ช าเอกการวั ด ผลและการ
ประเมินผลทางการศึกษาอย่างบูรณาการ
ทั้งนี้ ผลการเรียนรู้ในวิชาเอกคู่แต่ละวิชาเอกลําดับที่ (๘.๓.๒.๑)-(๘.๓.๒.๑๕) หากมีประกาศกระทรวง
ศึกษาธิการกําหนดมาตรฐานคุณวุฒใิ นสาขาวิชานั้นเป็นการเฉพาะ จะต้องครอบคลุมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐
ของผลการเรียนรู้ในหมวดวิชาเฉพาะด้านของสาขาวิชานั้น
๙. กลยุทธ์การสอนและการประเมินผลการเรียนรู้
บูรณาการของกลยุทธ์การสอนและการประเมินผลการเรียนรู้ที่ครอบคลุมไม่น้อยกว่าหัวข้อต่อไปนี้
๓๒

มคอ.๑
๙.๑ กลยุทธ์การสอน
๙.๑.๑ ด้านคุณธรรม จริยธรรม
(๑) การวิเคราะห์แบบวิภาษวิธี (Dialectics) ในประเด็นวิกฤตด้านคุณธรรมจริยธรรม
ของสังคมและวิชาการ รวมทั้งประเด็นวิกฤตของจรรยาบรรณวิชาชีพครู
(๒) การเรียนรู้โดยการปฏิสัมพันธ์เชิงปฏิบัติการ (Interactive action learning)
(๓) การใช้กรณีศึกษา (Case study)
(๔) การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครู เป็นรายปีตลอดหลักสูตร
๙.๑.๒ ด้านความรู้
(๑) การวิเคราะห์และสังเคราะห์องค์ความรู้และการเรียนรู้แบบสืบสอบ (Inquiry method)
(๒) การทบทวนวรรณกรรมและสรุปสถานะขององค์ความรู้
(๓) การวิเคราะห์แบบวิภาษวิธีเกี่ยวกับประเด็นวิกฤตขององค์ความรู้และทฤษฎี
(๔) การเรียนรู้ร่วมมือ (Collaborative learning) เพื่อประยุกต์และประเมินค่าองค์ความรู้
ในสถานการณ์โลกแห่งความเป็นจริง
(๕) การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครู เป็นรายปีตลอดหลักสูตร
๙.๑.๓ ด้านทักษะทางปัญญา
(๑) การวิเคราะห์แบบวิภาษวิธีเกี่ยวกับประเด็นวิกฤตทางวิชาการ วิชาชีพ และทาง
สังคม (Problem-based learning)
(๒) การทําวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ (Research-based learning)
(๓) การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมอย่างมีวิสัยทัศน์ (Research and Development
และ Vision-based learning)
(๔) การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครูเป็นรายปีตลอดหลักสูตร
๙.๑.๔ ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
(๑) การเรียนแบบมีส่วนร่วมปฏิบัติการ (Participative learning through action)
(๒) การเป็นผู้นําแบบมีส่วนร่วม (Shared leadership) ในการนําเสนองานวิชาการ
(๓) การคิ ดให้ ความเห็ น และการรั บ ฟั ง ความเห็ น แบบสะท้ อ นกลับ (Reflective
thinking)
(๔) การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครู เป็นรายปีตลอดหลักสูตร
๙.๑.๕ ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
(๑) การติดตามวิเคราะห์ และนําเสนอรายงานประเด็นสําคัญด้านการศึกษาจากข่าว
หนังสือพิมพ์
(๒) การสืบค้นและนําเสนอรายงานประเด็นสําคัญด้านการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
(๓) การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครู เป็นรายปีตลอดหลักสูตร
๙.๑.๖ ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้
(๑) การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูก่อนปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา
(๒) การปฏิบัตกิ ารสอนเต็มเวลาในสถานศึกษา (Field based learning through
action)
(๓) การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครู เป็นรายปีตลอดหลักสูตร
๓๓

มคอ.๑
๙.๒ กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้
๙.๒.๑ ด้านคุณธรรม จริยธรรม
(๑) วัดและประเมินจากผลการวิเคราะห์แบบวิภาษวิธี
(๒) วัดและประเมินจากกลุ่มเพื่อน
(๓) วัดและประเมินจากผลงานกรณีศึกษา
(๔) วัดและประเมินจากผลการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครู เป็นรายปีตลอด
หลักสูตร
๙.๒.๒ ด้านความรู้
(๑) วัดและประเมินจากผลการวิเคราะห์และสังเคราะห์องค์ความรู้
(๒) วัดและประเมินจากผลการทบทวนวรรณกรรมและสรุปสถานะขององค์ความรู้
(๓) วัดและประเมินจากผลการวิเคราะห์แบบวิภาษวิธี
(๔) วัดและประเมินจากการเรียนรู้ร่วมมือ
(๕) วัดและประเมินจากการเข้าร่วมกิจ กรรมเสริม ความเป็นครู เป็นรายปีตลอด
หลักสูตร
๙.๒.๓ ด้านทักษะทางปัญญา
(๑) วัดและประเมินจากผลการวิเ คราะห์แบบวิภาษวิธีเกี่ยวกับ ประเด็นวิกฤตทาง
วิชาการ วิชาชีพ และทางสังคม
(๒) วัดและประเมินจากผลการทําวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่
(๓) วัดและประเมินจากผลการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
(๔) วัดและประเมินจากการเข้าร่วมกิจ กรรมเสริม ความเป็นครู เป็นรายปีตลอด
หลักสูตร
๙.๒.๔ ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
(๑) วัดและประเมินจากผลการเรียนแบบร่วมมือ
(๒) วัดและประเมินจากผลการศึกษาค้นคว้า/แก้โจทย์
(๓) วัดและประเมินจากผลนําเสนอผลงานกลุ่ม และการเป็นผู้นําในการอภิปรายซักถาม
(๔) วัดและประเมินจากการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครู เป็นรายปีตลอดหลักสูตร
๙.๒.๕ ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
(๑) วัดและประเมินจากผลการติดตามวิเคราะห์ และนําเสนอรายงานประเด็นสําคัญ
ด้านการศึกษา
(๒) วัด และประเมิน จากผลการสื บ ค้ นและนํ าเสนอรายงานประเด็ นสํ าคั ญ ด้ า น
การศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
(๓) วัดและประเมินจากการเข้าร่วมกิจ กรรมเสริม ความเป็นครู เป็นรายปีตลอด
หลักสูตร
๙.๒.๖ ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้
(๑) วัดและประเมินจากผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูก่อนปฏิบัติการสอน
(๒) วัดและประเมินจากผลการปฏิบัติการสอนเต็มเวลา
(๓) วัดและประเมินจากการเข้าร่วมกิจ กรรมเสริม ความเป็นครู เป็นรายปีตลอด
หลักสูตร
๓๔

มคอ.๑
๑๐. การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้
๑๐.๑ มีคณะกรรมการตรวจสอบรายละเอี ยดของรายวิชา รายละเอียดของประสบการณ์
ภาคสนาม และกิจกรรมเสริมความเป็นครูตลอดหลักสูตร รวมทั้งการกํากับให้สอดคล้องกับมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ของหลักสูตร
๑๐.๒ สถานศึกษาที่รับนิสิตนักศึกษาไปปฏิบัติการสอนในสาขาวิชาเฉพาะด้านหรือวิชาเอกมีการ
ประเมินนิสิตนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ และกลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้
๑๐.๓ ผู้ใช้บัณฑิตมีส่วนร่วมในการทวนสอบผลการเรียนรู้
๑๐.๔ มีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกร่วมทวนสอบผลการเรียนรู้
๑๑. คุณสมบัติผู้เข้าศึกษาและการเทียบโอนผลการเรียนรู้
๑๑.๑ คุ ณ สมบั ติ ผู้ เข้ าศึ กษา เป็ น ผู้ สํ า เร็ จ การศึ ก ษาชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ ๖ หรื อ เที ย บเท่ า
มี ค วามถนั ด ทางวิ ช าชี พ ครู มี บุ ค ลิ ก ภาพและจิ ต ใจที่ เ หมาะสมกั บ วิ ช าชี พ ครู และมี คุ ณ วุ ฒิ อื่ น ๆ
ที่สภามหาวิทยาลัยกําหนด
๑๑.๒ การเทียบโอนหน่วยกิตและผลการเรียนรู้ ให้เทียบโอนหน่วยกิตจากสถาบันอุดมศึกษา
และผลการเรียนรู้จากประสบการณ์อื่นของผู้เรียนตามระเบียบที่สถาบันอุดมศึกษากําหนด
๑๒. คณาจารย์และบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน
คณาจารย์ ป ระจํ า หลั ก สู ต รให้ มี จํ า นวนและคุ ณ วุ ฒิ ต ามข้ อ กํ า หนดในประกาศของ
กระทรวงศึกษาธิการ
๑๓. ทรัพยากรการเรียนการสอนและการจัดการ
สถาบั น อุ ด มศึ ก ษามี ท รั พ ยากรการเรี ย นการสอนและการจั ด การที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
ที่ครอบคลุมไม่น้อยกว่าหัวข้อต่อไปนี้
๑๓.๑ ห้องเรียนที่มีอุปกรณ์ประกอบการเรียนสอนเหมาะสม ได้แก่ คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์
ประกอบต่าง ๆ ที่ใช้ในการนําเสนอหน้าชั้นเรียน โดยมีการจัดตารางการใช้ห้องเรียนอย่างเป็นระบบ
๑๓.๒ ห้องปฏิบัติการ ได้แก่ ห้องปฏิบัติการสอนจุลภาค (micro teaching) ห้องปฏิบัติการผลิต
สื่อการสอน ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ห้องปฏิบัติการทางภาษา ห้องปฏิบัติการทางดนตรีและนาฏศิล ป์
ห้อ งปฏิบัติก ารทางศิล ปะ ห้อ งปฏิบัติการทางวิท ยาศาสตร์ รวมทั้งห้อ งปฏิบัติการที่จําเป็นตามหลัก สูตร
วิชาเอกที่เปิดสอน
๑๓.๓ ห้องเรียนแบบสื่อประสมหรือสื่อการเรียนการสอนแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-learning)
๑๓.๔ ห้อ งสมุด ประกอบไปด้วยสื่อ ต่าง ๆ เช่น ตําราเรียน หนัง สือ วารสาร โสตทัศนวัส ดุ
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ วิทยานิพนธ์ ฐานข้อมูลข่าวการศึกษา ฐานข้อมูลวารสารทางการศึกษา เป็นต้น โดยสื่อต่าง ๆ
ที่มีความทันสมัย มีจํานวนเพียงพอตามวิชาเอกที่เปิดสอน
๑๓.๕ โรงเรียนเครือข่ายในการปฏิบัติการสอน ซึ่งเป็นโรงเรียนที่ผ่านการรับรองจากสํานักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)
๑๓.๖ แหล่งเรียนรู้ในชุมชน ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และปราชญ์ชาวบ้าน
๑๓.๗ ทรัพยากรอื่น ๆ ที่จําเป็นสําหรับการจัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ
๑๔. แนวทางการพัฒนาคณาจารย์
บูรณาการของแนวทางการพัฒนาคณาจารย์ที่ครอบคลุมไม่น้อยกว่าหัวข้อต่อไปนี้
๓๕

มคอ.๑
๑๔.๑ คณาจารย์ใหม่
(๑) การปฐมนิเทศ
(๒) การฝึกอบรมคณาจารย์ใหม่ด้านการจัดการเรียนการสอน กลยุท ธ์ก ารสอนและ
การประเมินผล
(๓) การพัฒนาด้านการวิจัย การจัดเงินทุนสําหรับนักวิจัยหน้าใหม่เพื่อผลิตผลงานวิจัย และ
การเข้าร่วมเป็นคณะผู้วิจัยร่วมกับนักวิจัยอาวุโส
๑๔.๒ คณาจารย์ประจําการ
(๑) การพัฒ นาการเรี ย นการสอน เช่ น การอบรมความรู้จ ากหน่ วยงานภายในและ
หน่วยงานภายนอก รวมทั้งการประชุม สัมมนาวิชาการต่าง ๆ ศึกษาดูง านทั้ง ใน
ประเทศและต่างประเทศส่งเสริมให้มีส่วนร่วมในกิจกรรมชุมชน
(๒) การพัฒนาวิชาการ ส่งเสริมการจัดทําผลงานเพื่อพัฒนาเข้าสู่ตําแหน่งทางวิชาการ
ส่งเสริมให้คณาจารย์ไปศึกษาต่อ
(๓) การพัฒนาด้านการวิจัย การจัดเงินทุนเพื่อผลิตผลงานวิจัยเพื่อให้มีผลงานตีพิมพ์ใน
ระดับชาติและนานาชาติ
๑๕. การประกันคุณภาพหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
๑๕.๑ มีการประกันคุณภาพภายใน
๑๕.๒ มีการรายงานผลการประกันคุณภาพภายในต่อสภาสถาบัน
๑๕.๓ มีการนําผลการประเมินมาปรับปรุงหลักสูตร
๑๕.๔ ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมิน ควรมีอย่างน้อย ๕ ข้อ ดังต่อไปนี้
(๑) มีการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานคุณวุฒฯิ
(๒) มีการวางแผนดําเนินการหลักสูตร ดังนี้
(๒.๑) จัดทํารายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.๒
(๒.๒) จัดทํารายละเอียดของรายวิชา ตามแบบ มคอ.๓
(๒.๓) จัดทํารายละเอียดประสบการณ์ภาคสนาม ตามแบบ มคอ.๔
(๓) มีการดําเนินการตามแผน และการจัดทํารายงานผล ดังนี้
(๓.๑) รายงานผลการดําเนินการรายวิชา ตามแบบ มคอ.๕
(๓.๒) รายงานผลการดําเนินการประสบการณ์ภาคสนาม ตามแบบ มคอ.๖
(๓.๓) รายงานผลการดําเนินการหลักสูตร ตามแบบ มคอ.๗
(๔) มีการปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน และการประเมินผลการ
เรียนรู้จากผลการประเมินการดําเนินงานทีผ่ ่านมา
(๕) มีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่กําหนดในมาตรฐานคุณวุฒิฯ
๑๕.๕ มีการกําหนดตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมิน ที่สะท้อนการดําเนินงานตามมาตรฐาน
คุณวุฒิฯ ดังตารางที่ ๔.๑

๓๖

มคอ.๑
ตารางที่ ๔.๑
ตัวบ่งชี้ และเกณฑ์การประเมิน
ตัวบ่งชี้
เกณฑ์การประเมิน
๑. การพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรและการจัดการเรียน
การสอน
๑.๑ การพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร
มีการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรอย่างน้อย ๑ ครั้งใน ๕ ปี
๑.๒ การพัฒนาปรับปรุงการเรียนการสอน
(๑) การพัฒนาการเรียนการสอนคณาจารย์ใหม่ ได้รับการปฐมนิเทศ มีการปฐมนิเทศคณาจารย์ใหม่
ด้านการจัดการเรียนการสอนทุกคน
(๒) การพัฒนาการเรียนการสอนคณาจารย์
มีการพัฒนาคณาจารย์ประจําการด้านวิธีการสอนและ
ประจําการ
วิธีการวัดผลอย่างน้อย ๑ ครั้งใน ๒ ปีทุกคน
(๓) การพัฒนาบุคลากรด้านการสนับสนุน
มีการพัฒนาบุคลากรด้านการสนับสนุนการเรียน
การเรียนการสอน
การสอนอย่างน้อย ๑ ครั้งใน ๒ ปีทกุ คน
๒. การวางแผนการดําเนินการหลักสูตร
๒.๑ การจัดคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
มีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรทําหน้าที่ครบวงจร
คือ วางแผนการสอน จัดการสอนและประเมินผลการสอน
๒.๒ การจัดกิจกรรมเสริมความเป็นครู
มีโครงการกิจกรรมเสริมความเป็นครูเป็นรายปี ทุกปี
ตลอดหลักสูตร โดยมีคณะกรรมการบริหารโครงการ
และมีการประเมินผลการเข้าโครงการของนิสิต
นักศึกษาเป็นรายบุคคล เพือ่ ใช้ประกอบการพิจารณา
อนุมัติให้สําเร็จการศึกษาควบคู่กับผลการเรียน
รายวิชาตามหลักสูตร
๒.๓ การจัดคณาจารย์ผู้รบั ผิดชอบหลักสูตร
มีคณาจารย์ผู้รบั ผิดชอบหลักสูตรตามเกณฑ์
๒.๔ การจัดทํารายละเอียดของหลักสูตร
หลักสูตรใหม่ให้จัดทํารายละเอียดหลักสูตร (มคอ.๒)
ตามแบบ มคอ.๒
ตามมาตรฐานคุณวุฒิฯสาขา ภายในปีการศึกษา ๒๕๕๔
หลักสูตรเดิมให้มีการจัดทํารายละเอียดของหลักสูตร
(มคอ.๒) ตามมาตรฐานคุณวุฒิ ฯ สาขา ภายในปี
การศึกษา ๒๕๕๕
๒.๕ การจัดทํารายละเอียดของรายวิชาและ
รายวิชาใหม่ให้จดั ทํารายละเอียดรายวิชาตามมาตรฐาน
ประสบการณ์ภาคสนาม ตามแบบ มคอ.๓
คุณวุฒิฯสาขา ภายในปีการศึกษา ๒๕๕๔
และ มคอ.๔
รายวิชาเดิมให้มกี ารจัดทํารายละเอียดของรายวิชา
ตามมาตรฐานคุณวุฒิ ฯ สาขา ภายในปีการศึกษา
๒๕๕๕
๓. การดําเนินการตามแผน และการจัดทํารายงานผล
๓.๑ การจัดสรรทรัพยากร
(๑) อาคารสถานที่สําหรับการเรียนการสอน มีปริมาณและคุณภาพเหมาะสมกับการเรียนการสอน
และจํานวนนิสิต/นักศึกษา
(๒) สื่อคอมพิวเตอร์สําหรับการเรียนการสอน มีปริมาณและคุณภาพเหมาะสมกับการเรียนการสอน
และจํานวนนิสิต/นักศึกษา
๓๗

มคอ.๑
ตัวบ่งชี้

เกณฑ์การประเมิน

(๓) อาคารสถานทีส่ ําหรับการวิจยั

มีปริมาณและคุณภาพเหมาะสม เอื้ออํานวย
ต่อการวิจัย
มีจํานวนเพียงพอตามวิชาเอกที่เปิดสอน
มีการจัดสิง่ แวดล้อมเพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์

(๔) หนังสือห้องสมุด
(๕) การจัดสิง่ แวดล้อมเพื่อเสริมสร้าง
การเรียนรู้ตามอัธยาศัย
๓.๒ การจัดการเรียนการสอนและรายงานผล
(๑) การจัดทําประมวลการสอนรายวิชา
(๒) การรายงานผลการดําเนินการรายวิชา
ตามแบบ มคอ.๕
(๓) การรายงานผลการดําเนินการ
ประสบการณ์ภาคสนาม ตามแบบ มคอ.๖
(๔) การรายงานผลการดําเนินการหลักสูตร
ตามแบบ มคอ.๗
๔. การพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน
กลยุทธ์การสอน หรือ การประเมินผลการเรียนรู้
จากผลการประเมินการดําเนินงาน
๔.๑ การประเมินการสอนของคณาจารย์
๔.๒ การพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการ
สอนและกลยุทธ์การสอน

มีประมวลการสอนรายวิชาที่ครอบคลุมพุทธิพสิ ัย
จิตพิสัย และทักษะพิสัย
มีการจัดทํารายงานผลการดําเนินการรายวิชา
ที่เปิดสอนทุกภาคการศึกษา
มีการจัดทํารายงานผลการดําเนินการประสบการณ์
ภาคสนามที่เปิดสอนทุกภาคการศึกษา
มีการจัดทํารายงานผลการดําเนินการหลักสูตร
ทุกปีการศึกษา

มีการประเมินการสอนของคณาจารย์ทุกภาคการศึกษา
มีการนําผลการประเมินการสอนมาใช้ในการปรับปรุง
ประมวลการสอนรายวิชา โดยระบุไว้ในประมวลการ
สอนในภาคการศึกษาถัดไป
๔.๓ การประเมินผลการเรียนรู้ของนิสติ /นักศึกษา มีการประเมินผลการเรียนรู้ของนิสิต/นักศึกษา
ที่ครอบคลุมมาตรฐานผลการเรียนรู้
๔.๔ การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล
มีการรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบและ
การเรียนการสอน
ประเมินผลการจัดการเรียนการสอนต่อสภา
สถาบันอุดมศึกษาทุกปี
๕. การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูท้ ี่กําหนดใน มีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่กําหนดใน
มาตรฐานคุณวุฒิฯ
มาตรฐานคุณวุฒิฯ ของผูส้ ําเร็จการศึกษาทุกรุ่น
ทั้ง นี้ สถาบันอุดมศึกษาอาจกําหนดตัวบ่ง ชี้เ พิ่ม เติมตามจุดเน้น โดยกําหนดไว้ในรายละเอียดของ
หลั ก สู ต ร สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาที่ จ ะได้ รั บ การรั บ รองมาตรฐานหลั ก สู ต รตามกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ต้องมีผลการดําเนินการบรรลุตามเป้าหมายตัวบ่งชี้ทั้งหมดอยู่ในเกณฑ์ดีต่อเนื่อง
๒ ปีการศึกษาเพื่อติดตามการดําเนินการตาม TQF ต่อไป ดังนี้

๓๘

มคอ.๑

ปีที่๑ ปีที่๒ ปีที่๓ ปีที่๔ ปีที่ ๕ ปีที่๖

ตัวบ่งชี้ผลการดําเนินงาน
(๑) คณาจารย์ประจําหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ ๘๐ มีส่วนร่วมในการ
ประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการดําเนินงานหลักสูตร
(๒) มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.๒ ที่สอดคล้องกับกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ หรือ มาตรฐานคุณวุฒสิ าขา (ถ้ามี)
(๓) มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.๓ และ มคอ.๔ อย่างน้อยก่อนการ
เปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา
(๔) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา และรายงานผลการ
ดําเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.๕ และ
มคอ.๖ ภายใน ๓๐ วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาทีเ่ ปิดสอนให้ครบ
ทุกรายวิชา
(๕) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.๗ ภายใน
๖๐ วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา
(๖) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนิสิต/นักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่
กําหนดใน มคอ.๓ และ มคอ.๔ (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ ๒๕ ของ
รายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา
(๗) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือ
การประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการดําเนินงานที่รายงาน
ใน มคอ.๗ ปีที่แล้ว
(๘) คณาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือคําแนะนําด้าน
การจัดการเรียนการสอน
(๙) คณาจารย์ประจําทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ
อย่างน้อยปีละหนึ่งครัง้
(๑๐) จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการพัฒนา
วิชาการ และหรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ต่อปี
(๑๑) ระดับความพึงพอใจของนิสิต/นักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อ
คุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า ๓.๕ จากคะแนนเต็ม ๕.๐
(๑๒) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่
เฉลี่ยไม่น้อยกว่า ๓.๕ จากคะแนนเต็ม ๕.๐
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ทั้งนี้ เกณฑ์การประเมินผ่าน คือ มีการดําเนินงานตามข้อ ๑-๕ จากตารางตัวบ่งชี้การดําเนินงาน และ
อย่างน้อยร้อยละ ๘๐ ของตัวบ่งชี้ผลการดําเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปี
๑๖. การนํามาตรฐานคุณวุฒิสาขาสู่การปฏิบัติ
๑๖.๑ การจัดทํารายละเอียดของหลักสูตร (Programme Specification)
(๑) สถาบันอุดมศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาตรีสาขาครุศาสตร์/
ศึกษาศาสตร์ ตามมาตรฐานคุณวุ ฒิร ะดับ ปริญ ญาตรี สาขาครุ ศาสตร์ /ศึกษาศาสตร์ อย่า งน้อ ย ๕ คน
ซึ่งประกอบด้วยคณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อย ๒ คนผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญในสาขาครุศาสตร์/
๓๙

X
X

มคอ.๑
ศึกษาศาสตร์ ซึ่งเป็นบุคคลภายนอกอย่างน้อย ๒ คน แทนองค์กรวิชาชีพร่วมเป็นกรรมการด้วยอย่างน้อย ๑ คน
เพื่อดําเนินการพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขาครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์
โดยมีหัวข้อของหลักสูตรอย่างน้อยตามที่กําหนดไว้ในแบบมคอ. ๒ (รายละเอียดของหลักสูตร)
(๒) การพัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์ /ศึกษาศาสตร์ ตามข้อ (๑) นั้น
ในหัวข้อผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง นอกจากมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่กําหนดไว้ในมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี
สาขาครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ นั้นแล้ว สถาบันฯ อาจเพิ่มเติมผลการเรียนรู้ซึ่งสถาบันฯต้องการให้บัณฑิตสาขา
ครุศาสตร์ /ศึกษาศาสตร์ ในระดับ คุณวุฒิปริญ ญาตรีมีคุณลัก ษณะเด่นหรือ พิเ ศษกว่าบัณฑิตระดับคุณวุฒิ
เดียวกันของสถาบันฯ อื่น ๆ เพื่อให้เป็นไปตามปรัชญาและปณิธานของสถาบันฯ และเป็นที่สนใจของบุคคลที่จะ
เลือกเรียนหลักสูตรของสถาบันฯ หรือผู้ใช้บัณฑิตสนใจที่จะรับบัณฑิตเข้าทํางานเมื่อสําเร็จการศึกษา โดยให้
แสดงแผนที่การกระจายความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
เพื่อให้เห็นว่าแต่ละรายวิชาในหลักสูตรมีความรับผิดชอบหลักหรือความรับผิดชอบรองต่อมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ด้านใด
๑๖.๒ การจัดทํารายละเอียดของรายวิชา (Course Specification) และรายละเอียดของ
ประสบการณ์ภาคสนาม (Field Experience Specification)
สถาบันอุดมศึกษาต้องมอบหมายให้คณาจารย์ผู้สอนรับผิดชอบในการจัดทํารายละเอียด
ของรายวิชาทุกรายวิชาในหลักสูตร และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม โดยมีหัวข้ออย่างน้อยตาม
แบบ มคอ.๓ รายละเอียดของรายวิชา และแบบ มคอ.๔ รายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม
๑๖.๓ การขออนุมัติหลักสูตรต่อสภาสถาบันอุดมศึกษา
สถาบันอุดมศึกษาต้อ งเสนอสภาสถาบันอุดมศึก ษาอนุมัติห ลัก สูตร ซึ่ง ได้จัดทําอย่าง
ถูกต้อ งสมบูรณ์แล้วก่อนเปิดสอน โดยสภาสถาบันฯ ควรกําหนดระบบและกลไกของการจัดทําและอนุมัติ
รายละเอียดของหลักสูตร รายละเอียดของรายวิชาและรายละเอียดประสบการณ์ภาคสนามหรือฝึกงานให้ชดั เจน
๑๖.๔ การเสนอหลักสูตรต่อสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
สถาบันอุดมศึกษาต้องเสนอหลักสูตรซึ่งสภาสถาบันอุดมศึกษาอนุมัติให้เปิดสอนแล้วให้
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบภายใน ๓๐ วัน นับแต่สภาสถาบันฯ อนุมัติ
๑๖.๕ การบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
(๑) สถาบันอุดมศึกษาที่ผ ลิตครู ต้องกําหนดให้การผลิตครูเ ป็น “วาระแห่งสถาบัน”
(campus agenda) มิใช่เป็นของคณะใดคณะหนึ่ง โดยมีคณะกรรมการคุรุศึกษา (Teacher Education Board)
ระดับสถาบันทําหน้าที่ประสานให้ทุกคณะ/สาขาวิชา ร่วมกันจัดการศึกษาเพื่อการผลิตครูที่มีคุณภาพ
(๒) สถาบันอุดมศึกษาต้องพัฒนาอาจารย์ทั้งด้านวิชาการและวิธีการสอนที่มุ่งเน้นการ
พัฒนามาตรฐานผลการเรียนรู้ของบัณฑิตอย่างน้อยตามที่กรอบมาตรฐานคุณวุฒิร ะดับอุดมศึก ษาแห่งชาติ
กําหนดอย่างต่อเนื่อง โดยมีการประกาศหลักเกณฑ์การพัฒนาอาจารย์อย่างชัดเจน
(๓) สถาบันอุดมศึกษาต้องจัดสรรทรัพยากรเพื่อการเรียนการสอนและการวิจัยให้เพียงพอ
ที่จะจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ รวมทั้งอาจประสานกับสถาบันอุดมศึกษาและ /หรือหน่วยงานอื่นเพื่อใช้
ทรัพยากรร่วมกันในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพ
(๔) สถาบันอุดมศึกษาต้องจัดให้มีการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาที่ครอบคลุม
มาตรฐานผลการเรียนรู้ในทุก ๆ ด้านตามที่กําหนดไว้ในรายละเอียดของหลักสูตรนั้น ๆ

๔๐

มคอ.๑
๑๖.๖ การจัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา (Course Report) รายงานผลการ
ดํา เนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (Field Experience Report) (ถ้า มี) และรายงานผลการ
ดําเนินการของหลักสูตร (Programme Report)
(๑) เมื่อสิ้นสุดการจัดการเรียนการสอนของแต่ละภาคการศึกษา/ปีการศึกษา เมื่อสิ้นสุด
การเรียนการสอน การประเมินผลและการทวนสอบผลการเรียนรู้ของแต่ล ะรายวิชาและประสบการณ์
ภาคสนามในแต่ละภาคการศึกษาให้ผู้สอนจัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชาที่สอน การประเมินผล
และการทวนสอบผลการเรียนรู้ในรายวิชาที่ตนรับผิดชอบพร้อมปัญหา/อุปสรรคและข้อเสนอแนะให้อาจารย์
ผู้รับ ผิดชอบหลักสูตรประมวล /วิเ คราะห์ ประสิท ธิภาพและประสิทธิผ ลการดําเนินงานและจัดทํารายงาน
ประจําภาคการศึกษาของแต่ล ะภาคการศึก ษา โดยมีหัวข้อ อย่างน้อ ยตามแบบ มคอ.๕ (รายงานผลการ
ดําเนินการของรายวิชา) และรายงานผลการดําเนินการของประสบการณ์ภาคสนามตามแบบ มคอ.๖ และเมื่อ
สิ้นสุดปีการศึกษาให้จัดทํารายงานในภาพรวมประจําปีการศึกษา เพื่อใช้ในการปรับปรุงและพัฒนากลยุทธ์การ
สอน กลยุทธ์การประเมินผลและแก้ไขปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นและหากจําเป็นจะต้องปรับปรุงหลักสูตรหรือ
การจั ดการเรีย นการสอนก็ส ามารถกระทํ าได้ โดยมีหัวข้ อ อย่า งน้อ ยตามแบบ มคอ.๗ (รายงานผลการ
ดําเนินการของหลักสูตร)
(๒) เมื่อครบรอบหลักสูตร (เช่น หลักสูตร ๕ ปี ครบรอบหลักสูตรคือ ๕ ปี) ให้ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย วิเคราะห์ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการบริหารจัดการหลักสูตรใน
ภาพรวมว่าบัณฑิตบรรลุผลการเรียนรู้ตามที่คาดหวังไว้หรือไม่ และนําผลการวิเคราะห์มาปรับปรุงและพัฒนา
ต่อ ไป โดยมีหัวข้ออย่างน้อยตามแบบ มคอ.๗ เช่นเดียวกับ การรายงานผลการดําเนินการของแต่ล ะภาค
การศึกษาหรือปีการศึกษา
๑๗. การเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจะมีการนําหลักสูตรที่มีคุณภาพตามมาตรฐานคุณวุฒิฯ
ไปเผยแพร่ ดังนี้
๑๗.๑ เป็นหลักสูตรที่ได้รับอนุมัติจากสภาสถาบันอุดมศึกษาก่อนเปิดสอนและได้แจ้งสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่สภาสถาบันอุดมศึกษาอนุมัติหลักสูตรนั้น
๑๗.๒ ผลการประเมิ นคุณ ภาพภายในตามตั วบ่ง ชี้ที่กํา หนดไว้ใ นรายละเอีย ดของหลั ก สูต ร
ซึ่งสอดคล้องกับการประกันคุณภาพภายในจะต้องมีคะแนนเฉลี่ยระดับดีขึ้นไปต่อเนื่องกัน ๒ ปี นับตั้งแต่เปิดสอน
หลักสูตรที่ได้พัฒนาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ เว้นแต่หลักสูตรใดที่มาตรฐานคุณวุฒิ
สาขา/สาขาวิชาได้กําหนดตัวบ่งชี้และ/หรือเกณฑ์การประเมินเพิ่มเติม ผลการประเมินคุณภาพจะต้องเป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ที่มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชานั้นๆ กําหนด จึงจะได้รับการเผยแพร่ กรณีหลักสูตรใดมีครึ่ง
ระยะเวลาของหลักสูตร ๑ ปี หรือน้อยกว่าให้พิจารณาผลการประเมินคุณภาพภายในของปีแรกที่เปิดสอนด้วย
หลักเกณฑ์เดียวกัน
๑๗.๓ หลักสูตรที่ไม่ได้รับการเผยแพร่ ให้สถาบันอุดมศึกษาดําเนินการปรับปรุงตามเงื่อนไขที่
คณะกรรมการการอุดมศึกษาจะกําหนดจากผลการประเมินต่อไป
๑๗.๔ กรณีหลักสูตรใดได้รับการเผยแพร่แล้ว สถาบันอุดมศึกษาจะต้องกํากับดูแลให้มีการรักษา
คุณภาพให้มีมาตรฐานอยู่เสมอ โดยผลการประเมินคุณภาพภายในต้องมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับดีขึ้นไป หรือ
เป็นไปตามที่มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชานั้นกําหนดทุกปี หลังจากได้รับการเผยแพร่ หากต่อมาปรากฏว่า
ผลการประเมินคุณภาพหลักสูตรใดไม่เป็นไปตามที่กําหนด ให้สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเสนอ
๔๑

มคอ.๑
คณะกรรมการการอุดมศึกษา เพื่อพิจารณาถอนการเผยแพร่หลักสูตรนั้น จนกว่าสถาบันอุดมศึกษานั้นจะได้มี
การปรับปรุงตามเงื่อนไขของคณะกรรมการการอุดมศึกษา
---------------------------------------------------------

๔๒

มคอ. ๒

ตัวอยางรายละเอียดของหลักสูตร
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร ๕ ป)
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๒
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยพระนครไทย
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา คณะครุศาสตร

หมวดที่ ๑ ขอมูลทั่วไป
๑. รหัสและชื่อหลักสูตร
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร ๕ ป)
Bachelor of Education Program (five-year program)
๒. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ครุศาสตรบัณฑิต
ค.บ.
Bachelor of Education
B.Ed.
๓. วิชาเอกหรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย
๔. จํานวนหนวยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
๑๗๐ หนวยกิต
๕. รูปแบบของหลักสูตร
๕.๑ รูปแบบ หลักสูตรระดับปริญญาบัณฑิต หลักสูตร ๕ ป
๕.๒ ภาษาที่ใช ภาษาไทย
๕.๓ การรับเขาศึกษา รับนักเรียนไทย
๕.๔ ความรวมมือกับสถาบันอื่น เปนหลักสูตรเฉพาะของสถาบันการศึกษาที่จัดการเรียนการสอน
โดยตรง
๕.๕ การใหปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษา ใหปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว

๑

มคอ. ๒
๖. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๒ ปรับปรุงจากหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต พ.ศ. ๒๕๔๗
เปดสอนภาคการศึกษาตน ปการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๒
คณะกรรมการนโยบายวิชาการของมหาวิทยาลัย อนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๑
วันที่ ๕ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๑
สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ/เห็นชอบในหลักสูตรในการประชุม ครั้งที่ 12/๒๕๕๑
วันที่ ๗ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๑
คุรุสภาเห็นชอบหลักสูตรเมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๒
๗. ความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
ปการศึกษา ๒๕๕๖ (หลังจากเปดสอนเปนเวลา ๓ ป)
๘. อาชีพที่สามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา
ครูและบุคลากรทางการศึกษา
๙. ชื่อ-สกุล ตําแหนง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
๙.๑ รองศาสตราจารยประภาพรรณ ธีรานิวัฒน
ค.บ.เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง การศึกษาปฐมวัย (จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย) ๒๕๓๕.
ค.ม.การศึกษาปฐมวัย (จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย) ๒๕๓๗.
Ph.D. (Early Childhood Education, Indiana University) ๒๕๔๓.
๙.๒ รองศาสตราจารย ดร.ศศิวิมล ประกอบกิจ
ค.บ.เกียรตินิยมอันดับสอง การศึกษาปฐมวัย (จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย) ๒๕๓๖.
ค.ม.การศึกษาปฐมวัย (จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย) ๒๕๓๘.
Ph.D. (Early Childhood Education, University of Illinois) ๒๕๔๕.
๙.๓ ผูชวยศาสตราจารย ดร.มณีวรรณ บุญชู
ค.บ.เกียรตินิยมอันดับสอง การศึกษาปฐมวัย (จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย) ๒๕๓๙.
ค.ม.การศึกษาปฐมวัย (จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย) ๒๕๔๑.
Ph.D. (Early Childhood Education, University of Sydney) ๒๕๔๗.

๒

มคอ. ๒
๑๐. สถานที่จัดการเรียนการสอน
๑๐.๑ อาคารเรียน คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยพระนครไทย
๑๐.๒ สถานศึกษาและองคกรที่นิสิตปฏิบัติการวิชาชีพ
๑๑. สถานการณภายนอกหรือการพัฒนาที่จําเปนตองนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
๑๑.๑ สถานการณหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
วิกฤตการพัฒนาที่เกิดขึ้นทั่วโลกมุงพัฒนาเศรษฐกิจแบบทุนนิยม เกิดการแขงขันในยุคโลกาภิวัตน
การสรางคนใหสามารถดํารงชีพอยูในสภาพการแขงขันสูงทางเศรษฐกิจจึงเปนสิ่งสําคัญ การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษยของประเทศจึงเปนเรื่องที่ตองใหความสําคัญและควรเริ่มตนอยางจริงจังตั้งแตเด็ก
ระดับปฐมวัย เนื่องจากเด็กปฐมวัยเปนวัยที่มีอัตราการเจริญเติบโตสูงสุดทั้งทางดานรางกาย อารมณ
สังคม และสติปญญา การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาบุคลากรใหสามารถทําหนาที่ในการอบรมเลี้ยงดูและ
พัฒนาเด็กปฐมวัยอยางมีประสิทธิภาพจึงเปนปจจัยสําคัญตอคุณภาพของประชากรของประเทศใน
อนาคต
๑๑.๒ สถานการณหรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
สถานการณ ก ารพั ฒ นาทางเศรษกิ จ ของประเทศไทยในป จ จุ บั นส ง ผลกระทบต อ วิ ถี ชี วิ ต และ
การเลี้ยงดูเด็กระดับปฐมวัยเปนอยางมาก กลาวคือ ในอดีตเด็กในวัยนี้จะไดรับการดูแลโดยญาติผูใหญ
ในครอบครัวซึ่งอยูกันแบบครอบครัวขยาย แตในปจจุบันครอบครัวสวนใหญมีขนาดเล็กลงอยูกันแบบ
ครอบครัวเดี่ยวที่ประกอบไปดวย พอ แมและลูก เทานั้น เมื่อพอแมตองทํางานนอกบานทําใหมีความ
จําเปนที่จะตองสงบุตรหลานเขาสถานรับเลี้ยงเด็กหรือโรงเรียนอนุบาลเร็วขึ้น
ทั้งนี้ ชวงวัย ๐-๖ ป เปนชวงเวลาที่สําคัญในการสงเสริมพัฒนาการและการเรียนรูของมนุษย
การพัฒนาคุณภาพของการเลี้ยงดูเด็กและคุณภาพของครูหรือพี่เลี้ยงในสถานรับเลี้ยงเด็กหรือโรงเรียน
อนุบาลจึงเปนเรื่องที่มีความสําคัญอยางยิ่ง เนื่องจากเด็กจะเรียนรูและมีพัฒนาการดานตางๆ ผาน
ประสบการณที่ไดรับจากสถานรับเลี้ยงเด็กหรือโรงเรียนอนุบาลแทนที่จะไดเรียนรูและซึมซับวิถีชีวิต
จากครอบครัวและคนในครอบครัวเหมือนในอดีต การผลิตครูและบุคลากรทางการศึกษาปฐมวัยที่มี
ประสิทธิภาพจึงมีความสําคัญอยางยิ่งสําหรับการพัฒนาทรัพยากรมนุษยของประเทศ

๓

มคอ. ๒
๑๒. ผลกระทบจาก ขอ ๑๑.๑ และ ๑๑.๒ ตอการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวของกับพันธกิจของ
สถาบัน
๑๒.๑ การพัฒนาหลักสูตร
จากการเปลี่ ย นแปลงทางสั ง คม เศรษฐกิ จ และวั ฒ นธรรมของสั ง คมไทยในป จ จุ บั น ทํ า ให
มหาวิทยาลัยพระนครไทยมีความจําเปนที่จะตองพัฒนาหลักสูตรในเชิงรุกและเนนการพัฒนาบัณฑิต
ให มี ค วามสามารถในการจั ด การศึ ก ษาปฐมวั ย แนวใหม ที่ เ สริ ม สร า งการพั ฒ นาเด็ ก ปฐมวั ย ให มี
พัฒนาการรอบดานและสมดุล และสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองไดอยางยั่งยืนในสังคมฐานความรู
๑๒.๒ ความเกี่ยวของกับพันธกิจของสถาบัน
มหาวิทยาลัยพระนครไทยมีพันธกิจที่สําคัญในการผลิตและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของประเทศ
ในสาขาวิชาตางๆ ใหเปนผูที่มีความรูและทักษะในศาสตรสาขาวิชาที่ศึกษา และมีความสามารถในการ
พัฒนาตนเองและสังคมอยางตอเนื่อง การผลิตบุคลากรดานการจัดการศึกษาปฐมวัยจึงเปนพันธกิจที่
สําคัญสวนหนึ่งที่สถาบันใหการสนับสนุนและสงเสริมมาตลอดระยะเวลาตั้งแตคณะครุศาสตรเปดสอน
หลักสูตรนี้
๑๓. ความสัมพันธ (ถามี) กับหลักสูตรอื่นที่เปดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน
หลักสูตรกําหนดใหนักศึกษาศึกษารายวิชาบังคับและรายวิชาเลือกทีเ่ ปดสอนโดยภาควิชา
ศิลปศึกษา ดนตรีศึกษา จิตวิทยาการศึกษา พลศึกษา และวิจัยการศึกษา และรายวิชาของคณะอื่น
เชน คณะพยาบาลศาสตร นิติศาสตร และพาณิชยศาสตรและการบัญชี โดยมีคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรทําหนาที่กํากับดูแลและประสานงานกับภาควิชาและฝายวิชาการของคณะตางๆ

๔

มคอ. ๒

หมวดที่ ๒ ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร
๑. ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงคของหลักสูตร
๑.๑ ปรัชญาและความสําคัญของหลักสูตร
ครู คณาจารย และบุคลากรทางการศึกษา เปนผูมีบทบาทสําคัญในการพัฒนาเด็กและเยาวชนให
เติบโตและสามารถดํารงชี วิตอยางพอเพียงในสังคมฐานความรู ใ นป จจุบันไดอย างมีคุณภาพและ
มีความสุข โดยชวงวัย ๐-๖ ป เปนชวงเวลาที่สําคัญในการสงเสริมพัฒนาการและการเรียนรูของมนุษย
การผลิตครูและบุคลากรทางการศึกษาปฐมวัยที่มีประสิทธิภาพจึงมีความสําคัญอยางยิ่งสําหรับการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษยของประเทศ
๑.๒ วัตถุประสงคของหลักสูตร
เพื่อผลิตบัณฑิตใหมีความรูความสามารถในดานการจัดการศึกษาปฐมวัย สามารถประยุกตใชองค
ความรูในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวของกับการจัดการศึกษาปฐมวัยไดอยางมีประสิทธิภาพและสอดคลองกับ
สภาพเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมของประเทศ
๑.๓ คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค
๑) มีคุณธรรม มีความกลาหาญทางจริยธรรม มีจรรยาบรรณวิชาชีพครู และมีความรับผิดชอบ
สูงตอวิชาการ วิชาชีพ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม
๒) มีความอดทน ใจกวางและมีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู รวมทั้งการทํางานรวมกัน
กับผูเรียนและผูรวมงานทุกกลุม
๓) มีความรอบรูและมีความสามารถประยุกตความเขาใจอันถองแทในทฤษฎี และระเบียบ
วิธีการศึกษาวิจัย เพื่อสรางความรูใหม
๔) มีความคิดริเริ่มสรางสรรคในการแกไขปญหา และขอโตแยงโดยการแสดงออกซึ่งภาวะผูนํา
ในการแสวงหาทางเลือกใหมที่เหมาะสมและปฏิบัติได
๕) มี ค วามสามารถในการพิ จ ารณาแสวงหา และเสนอแนะแนวทางในการแก ป ญ หาทาง
วิชาการ วิชาชีพ และสังคมอยางมีเหตุผลที่สมเหตุสมผล โดยการบูรณาการศาสตรแบบสหวิทยาการและ
พหุวิทยาการเพื่อเสริมสรางการพัฒนาที่ยั่งยืน
๖) มีความสามารถในการติดตามพัฒนาการของศาสตรทั้งหลาย และมีความมุงมั่นในการ
พัฒนาสมรรถนะของตนอยูเสมอ
๒. แผนพัฒนาปรับปรุง
๒.๑ แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง
มีการประเมินผลการจัดการเรียนการสอนทุกรายวิชาทุกภาคการศึกษาและนําผลการประเมิน
มาใชในการปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนการสอน โดยระบุการปรับปรุงไวในประมวลการสอน
รายวิชา และจะมีการประเมินหลักสูตรในปที่ ๔ เพื่อนําไปสูการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรทุก ๕ ป

๕

มคอ. ๒
๒.๒ กลยุทธ
มีคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ๒ ระดับคือ ระดับคณะและระดับวิชาเอก ดูแลและติดตามผล
การจัดการเรียนการสอนของคณาจารย และดําเนินการสอบถามความคิดเห็นของนิสิต บัณฑิต และ
ผูใชบัณฑิตตลอดระยะเวลาการดําเนินการของหลักสูตร
๒.๓ หลักฐาน/ตัวบงชี้
ดูรายละเอียดในหมวด ๗ ขอ ๗

หมวดที่ ๓ ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสรางของหลักสูตร
๑. ระบบการจัดการศึกษา
๑.๑ ระบบ หลักสูตรนี้จัดการศึกษาระบบทวิภาค
๑.๒ การจัดการศึกษาภาคฤดูรอน มี
๑.๓ การเทียบเคียงหนวยกิตในระบบทวิภาค ไมมี
๒. การดําเนินการหลักสูตร
๒.๑ วัน – เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน
จัดการเรียนการสอนในชวงเวลาราชการ วันจันทร-วันศุกร
ภาคการศึกษาที่ ๑ วันจันทรแรกของเดือนมิถนุ ายน-วันศุกรที่หนึ่งของเดือนตุลาคม
ภาคการศึกษาที่ ๒ วันจันทรที่สี่ของเดือนตุลาคม-วันศุกรที่หนึ่งของเดือนมีนาคม
ภาคฤดูรอน
วันจันทรแรกของเดือนเมษายน-วันศุกรที่สองของเดือนพฤษภาคม
๒.๒ คุณสมบัติของผูเขาศึกษา
เปนผูสําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๖ หรือเทียบเทาและมีคุณสมบัติตามที่มหาวิทยาลัย
กําหนด
๒.๓ ปญหาของนิสิตแรกเขา
(๑) การปรับตัวในการเรียนระบบอุดมศึกษา ซึ่งเปนระบบเนนการเรียนรู และควบคุมตนเอง
(๒) ผูที่เขาศึกษาตองมีความถนัดทางวิชาชีพครู
๒.๔ กลยุทธในการดําเนินการเพื่อแกไขปญหา/ขอจํากัดของนิสิตในขอ ๒.๓
(๑) จัดปฐมนิเทศทั้งในระดับมหาวิทยาลัย คณะ และสาขาวิชา จัดประชุมผูปกครอง จัดระบบ
การปรึกษา แนะแนว โดยมีอาจารยที่ปรึกษาจากสาขาวิชา และนักจิตวิทยาของคณะดูแล
ประสานงานกับคณาจารยผูสอน และผูปกครองในกรณีที่มีปญหา
(๒) มีการจัดสอบความถนัดทางวิชาชีพครู

๖

มคอ. ๒
๒.๕ แผนการรับนิสิตและผูสําเร็จการศึกษาในระยะ ๕ ป
คาดวาจะรับผูเขาศึกษาในหลักสูตรปการศึกษาละ ๓๐ คน
จํานวนนิสิต
๒๕๕๒

๒๕๕๓

๓๐

๓๐
๓๐

ชั้นปที่ ๑
ชั้นปที่ ๒
ชั้นปที่ ๓
ชั้นปที่ ๔
ชั้นปที่ ๕
รวม
คาดวาจะสําเร็จการศึกษา

-

ปการศึกษา
๒๕๕๔

๖๐
-

๓๐
-

๓๐
๓๐
๓๐
๙๐
-

๒๕๕๕

๒๕๕๖

๓๐
๓๐
๓๐
๓๐

๓๐
๓๐
๓๐
๓๐
๓๐

๑๒๐
-

๑๕๐

๓๐

๒.๖ งบประมาณตามแผน
ใชงบประมาณของคณะครุศาสตร ในสวนของสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ดังนี้
งบบุคลากร

xxxxxxxx
หมวดเงินเดือน
หมวดคาจางประจํา

xxxxxxxx
xxxxxxxx

งบดําเนินการ

xxxxxxxx
หมวดคาตอบแทน
หมวดคาใชสอย
หมวดคาวัสดุ
หมวดสาธารณูปโภค

xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx

งบลงทุน

xxxxxxxx
หมวดครุภัณฑ

xxxxxxxx
รวมทั้งสิ้น

xxxxxxxx

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

๒.๗ ระบบการศึกษา
แบบชั้นเรียน
๒.๘ การเทียบโอนหนวยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนขามมหาวิทยาลัย (ถามี)
การเทียบโอนหนวยกิตใหเปนไปตามขอบังคับที่มหาวิทยาลัยกําหนด และมหาวิทยาลัยอื่นๆ ที่
เปดหลักสูตร
๓. หลักสูตรและอาจารยผูสอน
๓.๑ หลักสูตร
๗

มคอ. ๒
๓.๑.๑ จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร
๑๗๐ หนวยกิต
๓.๑.๒ โครงสรางหลักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
๓๐ หนวยกิต
(๑) ตามขอกําหนดของมหาวิทยาลัย
๒๔ หนวยกิต
(๒) ตามขอกําหนดของคณะครุศาสตร
๖ หนวยกิต
ข. หมวดวิชาเฉพาะดาน
๑๓๐ หนวยกิต
๕๐ หนวยกิต
(๑) วิชาชีพครู
(๑.๑) รายวิชาบังคับ
๔๘ หนวยกิต
(๑.๒) รายวิชาเลือก
๒ หนวยกิต
(๒) วิชาเอก
๘๐ หนวยกิต
(๒.๑) รายวิชาบังคับ
๔๔ หนวยกิต
(๒.๒) รายวิชาเลือก
๓๖ หนวยกิต
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี
๑๐ หนวยกิต
๓.๑.๓ รายวิชา
(๑) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (๓๐ หนวยกิต)
(๑.๑) รายวิชาตามขอกําหนดของมหาวิทยาลัย (๒๔ หนวยกิต)
นิสิตเลือกเรียนรายวิชาในหมวดวิชาการศึกษาทั่วไป ใหครบทั้ง ๕ กลุมวิชาๆ ละ ๓
หนวยกิต
ยกเวน กลุมวิชาภาษาตางประเทศตองเรียน ๑๒ หนวยกิต
๑.๑
๑.๒
๑.๓
๑.๔
๑.๕

กลุมวิชาสังคมศาสตร
๓ หนวยกิต
กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
๓ หนวยกิต
กลุมวิชามนุษยศาสตร
๓ หนวยกิต
กลุมวิชาสหศาสตร
๓ หนวยกิต
กลุมวิชาภาษาตางประเทศ
๑๒ หนวยกิต
๕๕๐๐๑๑๑ ภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนรูในชีวติ จริง ๑
๓ หนวยกิต
๕๕๐๐๑๑๒ ภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนรูในชีวติ จริง ๒
๓ หนวยกิต
๕๕๐๐๒๕๒ พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
๓ หนวยกิต
เลือกเรียนรายวิชาภาษาตางประเทศ ทีไ่ มใชภาษาอังกฤษ ๓ หนวยกิต

(๑.๒) รายวิชาตามขอกําหนดของคณะ (๖ หนวยกิต)
(๑.๒.๑) รายวิชาบังคับ ๔ หนวยกิต ดังนี้
๒(๒-๐-๔)
๒(๒-๐-๔)

๒๗๑๙๑๑๑ ภาษาไทย
๒๗๓๖๒๑๐ สุนทรียนิยม
๘

มคอ. ๒
(๑.๒.๒) รายวิชาเลือก กลุมวิชาพลศึกษา ๒ หนวยกิต
๒๗๒๓๑๒๒
๒๗๒๓๑๒๓
๒๗๒๓๑๒๔
๒๗๒๓๑๒๕
๒๗๒๓๑๒๖
๒๗๒๓๑๒๗
๒๗๒๓๑๒๘
๒๗๒๓๑๒๙

กิจกรรมพลศึกษาสําหรับครู
กิจกรรมพลศึกษาสําหรับครู
กิจกรรมพลศึกษาสําหรับครู
กิจกรรมพลศึกษาสําหรับครู
กิจกรรมพลศึกษาสําหรับครู
กิจกรรมพลศึกษาสําหรับครู
กิจกรรมพลศึกษาสําหรับครู
กิจกรรมพลศึกษาสําหรับครู

- วายน้ํา
- แบดมินตัน
- เทเบิลเทนนิส
- เทนนิส
- ศิลปะปองกันตัว
-ฟุตบอล
- วอลเลยบอล
- บาสเกตบอล

๑(๐-๒-๑)
๑(๐-๒-๑)
๑(๐-๒-๑)
๑(๐-๒-๑)
๑(๐-๒-๑)
๑(๐-๒-๑)
๑(๐-๒-๑)
๑(๐-๒-๑)

(๒) หมวดวิชาเฉพาะดาน
๑๓๐ หนวยกิต
(๒.๑) วิชาชีพครู (๕๐ หนวยกิต)
(๒.๑.๑) รายวิชาบังคับของคณะ (๔๘ หนวยกิต)
๒๗๐๐๕๐๖
๒๗๐๐๕๐๗
๒๗๑๖๓๐๒
๒๗๑๖๓๐๓
๒๗๑๙๑๑๒
๒๗๒๕๓๙๘
๒๗๒๖๒๐๗
๒๗๔๖๒๙๐
๒๗๔๖๕๐๑
๒๗๔๗๔๐๔
๒๗๕๖๕๐๑
๒๗๕๗๓๐๖
๒๗๕๘๕๐๑
๒๗๕๙๒๑๔
๒๗๕๙๒๑๖

ปฏิบัติการวิชาชีพ ๑
ปฏิบัติการวิชาชีพ ๒
การออกแบบและการจัดการเรียนการสอน
การพัฒนาหลักสูตรขั้นนํา
ภาษาไทยสําหรับครู
ภาษาอังกฤษสําหรับครู
เทคโนโลยีและสารสนเทศทางการศึกษา
พื้นฐานการศึกษาและวิชาชีพครู
การศึกษากับการพัฒนาสังคมที่ยั่งยืน
การบริหารจัดการและภาวะผูนําทางการศึกษา
การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
การวัดและประเมินผลการศึกษา
สถิติและสารสนเทศทางการศึกษา
จิตวิทยาพี้นฐานการศึกษา
จิตวิทยาสําหรับครูและการศึกษาพิเศษ

๘(๑-๑๔-๙)
๘(๐-๑๖-๘)
๒(๒-๐-๔)
๒(๒-๐-๔)
๒(๒-๐-๔)
๒(๓-๒-๑)
๒(๑-๒-๓)
๒(๒-๐-๔)
๒(๒-๐-๔)
๒(๒-๐-๔)
๒(๒-๐-๔)
๒(๒-๐-๔)
๒(๒-๐-๔)
๒(๒-๐-๔)
๒(๒-๐-๔)

(๒.๑.๒) รายวิชาบังคับของสาขาวิชา ๖ หนวยกิต
๒๗๑๗๓๐๑

วิธวี ิทยาการสอนระดับการศึกษาปฐมวัย

๓(๓-๐-๖)

๒๗๑๗๓๐๒

นวัตกรรมการสอนและการเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย

๓(๓-๐-๖)

๙

มคอ. ๒

(๒.๑.๓) รายวิชาเลือก ๒ หนวยกิต
๒๗๑๖๔๐๑
๒๗๑๘๓๑๓
๒๗๑๙๓๗๒
๒๗๒๑๓๒๖
๒๗๒๒๒๐๙
๒๗๒๒๓๕๓
๒๗๒๒๓๕๔
๒๗๒๕๑๘๑
๒๗๒๖๑๒๒
๒๗๒๖๓๔๔
๒๗๒๖๔๑๒
๒๗๓๖๒๑๔
๒๗๓๖๒๑๕
๒๗๓๖๓๒๘
๒๗๓๖๓๓๒
๒๗๓๖๔๕๔
๒๗๓๗๑๑๐
๒๗๓๗๓๔๘
๒๗๓๗๓๔๙
๒๗๓๗๓๕๙
๒๗๓๗๓๘๙
๒๗๔๗๔๐๑
๒๗๕๐๑๗๐
๒๗๕๐๒๗๔
๒๗๕๖๓๐๔
๒๗๕๙๑๔๑
๒๗๕๙๒๐๘
๒๗๕๙๒๑๐
๒๗๕๙๒๑๒
๒๗๕๙๒๔๓
๒๗๕๙๒๔๕
๒๗๕๙๒๖๒

การพัฒนาหลักสูตรทองถิ่น
คุณธรรมของครู
วาทวิทยาสําหรับครู
สิ่งแวดลอมศึกษา
ประชากรศึกษา
การศึกษานอกสถานที่เพื่อการอนุรักษสิ่งแวดลอม
สันติศึกษา
ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการเรียนรู
การผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกสเพื่อการศึกษา
โปรแกรมการเรียนการสอนผานเว็บขั้นนํา
การพัฒนาทรัพยากรบุคคลทางการศึกษา
กิจกรรมศิลปะสําหรับครู
ศิลปะการชางสําหรับครู
ประเด็นปจจุบันทางศิลปศึกษา
ภูมิปญญาทางศิลปะพื้นบาน
การวางแผนและการจัดระบบทางศิลปศึกษา
สังคีตนิยม
การสอนเครื่องดนตรีไทย
การสอนเครื่องดนตรีสากล
ดนตรีศึกษาในการศึกษานอกระบบโรงเรียน
กิจกรรมดนตรีสําหรับครู
การบริหารการศึกษาทัว่ ไป
การศึกษานอกโรงเรียนขั้นนํา
การพัฒนาทรัพยากรการเรียนรูตามอัธยาศัย
การวิจัยและพัฒนาสื่อและอุปกรณทางการศึกษา
เด็กที่มีความตองการพิเศษ
สุขภาพจิตโรงเรียน
หลักการแนะแนว
กระบวนการกลุมสําหรับครู
จิตวิทยาการสอนเด็กที่มีความตองการพิเศษ
เด็กที่มีความสามารถพิเศษ
จิตวิทยาการสอนเด็กดอยโอกาส
๑๐

๒(๒-๐-๔)
๒(๒-๐-๔)
๒(๓-๒-๑)
๒(๒-๐-๔)
๓(๓-๐-๖)
๒(๓-๒-๑)
๒(๒-๐-๔)
๒(๒-๐-๔)
๒(๓-๒-๑)
๓(๕-๒-๒)
๒(๓-๒-๑)
๒(๓-๒-๑)
๒(๒-๐-๔)
๒(๒-๐-๔)
๒(๒-๐-๔)
๒(๒-๐-๔)
๒(๒-๐-๔)
๒(๒-๐-๔)
๒(๒-๐-๔)
๒(๓-๒-๑)
๒(๔-๐-๒)
๒(๒-๐-๔)
๒(๒-๐-๔)
๒(๒-๐-๔)
๒(๒-๐-๔)
๒(๒-๐-๔)
๒(๒-๐-๔)
๓(๓-๐-๖)
๒(๓-๒-๑)
๒(๒-๐-๔)
๒(๒-๐-๔)
๒(๒-๐-๔)

มคอ. ๒
๒๗๕๙๒๙๐
๒๗๕๙๓๐๘
๒๗๕๙๓๑๒
๒๗๕๙๓๔๔
หมายเหตุ

จิตวิทยาการเรียนการสอน
จิตวิทยาการสอนการคิดและการสรางสรรค
การปรับพฤติกรรมในการศึกษา
ปญหาพฤติกรรมของเด็กที่มีความตองการพิเศษ

๒(๒-๐-๔)
๒(๒-๐-๔)
๒(๒-๐-๔)
๒(๒-๐-๔)

นอกจากรายวิชาเลือกขางตน นิสิต/นักศึกษาสามารถเลือกเรียน
รายวิชาอื่นๆ ไดตามที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตร
ครุศาสตรบัณฑิตเห็นสมควร

(๒.๒) วิชาเอก
(๒.๒.๑) รายวิชาบังคับ

๘๐ หนวยกิต
๔๔ หนวยกิต

๒๗๑๗๑๑๑ วัฒนธรรมและการเลนในการศึกษาปฐมวัย
๒๗๑๗๑๑๒ คุณธรรมและสมรรถภาพของนักวิชาชีพทางการศึกษา
ปฐมวัย
๒๗๑๗๒๒๑ การศึกษาปฐมวัย
๒๗๑๗๒๒๒ การศึกษาสําหรับเด็กที่มีความตองการพิเศษในระดับ
ปฐมวัย
๒๗๑๗๒๒๓ การจัดสิ่งแวดลอมและสื่อการสอนทางการศึกษา
ปฐมวัย
๒๗๑๗๓๐๔ หลักสูตรและการสอนทางการศึกษาปฐมวัย
๒๗๑๗๓๐๕ การบูรณาการสาระการเรียนรูสําหรับเด็กอนุบาล
๒๗๑๗๓๐๖ การประเมินและสงเสริมพัฒนาการและการเรียนรูของ
เด็กปฐมวัย
๒๗๑๗๔๑๑ การศึกษาสําหรับผูปกครองเด็กปฐมวัย
๒๗๑๗๔๑๒ งานครูในระดับปฐมวัย
๒๗๑๗๔๑๓ ประเด็นและแนวโนมทางการศึกษาปฐมวัย
๒๗๓๖๓๓๐ ศิลปะสําหรับเด็กเล็ก
๒๗๓๗๓๙๙ ดนตรีและเพลงสําหรับเด็กปฐมวัย
๒๗๕๖๔๒๒ การวิจัยปฏิบตั ิการในชั้นเรียน
(๒.๒.๒)

รายวิชาเลือก

๓(๓-๐-๖)
๓(๓-๐-๖)
๔(๔-๐-๘)
๔(๔-๐-๘)
๔(๔-๐-๘)
๓(๓-๐-๖)
๓(๓-๐-๖)
๓(๓-๐-๖)
๓(๓-๐-๖)
๒(๒-๐-๔)
๓(๒-๒-๕)
๓(๓-๐-๖)

๓๖ หนวยกิต

๒๗๑๗๒๑๐ สิทธิเด็กกับการจัดการศึกษาปฐมวัย
๒๗๑๗๓๓๙ การสงเสริมพัฒนาการสําหรับเด็กวัยทารกและวัย
เตาะแตะ
๑๑

๓(๓-๐-๖)
๓(๓-๐-๖)

๒(๒-๐-๔)
๒(๒-๐-๔)

มคอ. ๒
๒๗๑๗๓๔๐ การสงเสริมพัฒนาการทางอารมณและสังคมของเด็ก
ปฐมวัย
๒๗๑๗๓๔๒ การสงเสริมพัฒนาการสําหรับเด็กระดับอนุบาลและ
ระดับประถมศึกษาตอนตน
๒๗๓๗๑๑๘ คียบอรดขั้นตน
๒๗๓๗๓๐๐ ออรฟ 1
๒๗๕๙๓๑๐ จิตวิทยาการสอนเด็กปญญาเลิศและเด็กที่มี
ความสามารถพิเศษ
๓๕๐๑๔๕๖ ความคิดสรางสรรค
๓๖๐๐๒๐๕ การดูแลสุขภาพครอบครัว
๓๖๔๐๒๐๑ โภชนาการสําหรับเด็ก
๓๖๔๐๒๐๒ การบริบาลทารกและเด็กกอนวัยเรียน
๓๖๔๐๒๐๓ การอนามัยแมและเด็ก
๒๖๔๑๒๐๑ การพยาบาลฉุกเฉิน
๓๘๐๐๓๕๑ จิตวิทยาการคิดและความคิดสรางสรรค
๓๘๐๒๒๐๘ สุขภาพจิต
๓๘๐๔๒๒๕ จิตวิทยาเด็กที่มีความตองการพิเศษ
๓๘๐๔๔๕๑ จิตวิทยาครอบครัวและชีวติ
๓๙๐๐๒๖๐ กิจกรรมกีฬาสําหรับเด็ก
๓๙๐๔๒๐๒ สวัสดิศึกษา

๒(๒-๐-๔)
๒(๒-๐-๔)
๒(๓-๒-๑)
๒(๓-๒-๑)
๒(๒-๐-๔)
๓(๓-๐-๖)
๓(๓-๐-๖)
๒(๒-๐-๔)
๒(๒-๐-๔)
๒(๒-๐-๔)
๒(๒-๐-๔)
๒(๒-๐-๔)
๒(๒-๐-๔)
๒(๒-๐-๔)
๓(๓-๐-๖)
๒(๑-๒-๓)
๒(๒-๐-๔)

หมายเหตุ นิสิตสามารถเลือกเรียนรายวิชานอกเหนือจากรายวิชาขางตนได
โดยไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
(๓) หมวดวิชาเลือกเสรี
๑๐ หนวยกิต
นิสิตสามารถเลือกเรียนรายวิชาในคณะครุศาสตร หรือในมหาวิทยาลัยพระนคร
ไทยไดตามความสนใจ

๑๒

มคอ. ๒
๓.๑.๔ แสดงแผนการศึกษา
ปที่ ๑ ภาคการศึกษาที่ ๑ (จํานวนหนวยกิต) (บรรยาย – ปฏิบัติการ – การศึกษาดวยตนเอง)
๒๗๑๗๑๑๑ วัฒนธรรมและการเลนในการศึกษาปฐมวัย
๓(๓-๐-๖)
๓๖๔๑๒๐๑ การพยาบาลฉุกเฉิน
๒(๒-๐-๔)
xxxxxxx
วิชาเลือกในเอก
๓
๒๗๑๙๑๑๑ ภาษาไทย
๒(๒-๐-๔)
๓(๓-๒-๕)
๕๕๐๐๑๑๑ ภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนรูในชีวติ จริง ๑
xxxxxxx
วิชาการศึกษาทั่วไป ๑
๓
xxxxxxx
วิชาการศึกษาทั่วไป ๒
๓
xxxxxxx
วิชาเลือกเสรี
๒
รวม
๒๑
ปที่ ๑ ภาคการศึกษาที่ ๒ (จํานวนหนวยกิต) (บรรยาย – ปฏิบัติการ – การศึกษาดวยตนเอง)
๒๗๑๗๑๑๒ คุณธรรมและสมรรถภาพของนักวิชาชีพ
๓(๓-๐-๖)
ทางการศึกษาปฐมวัย
๒๗๑๗๒๑๐ สิทธิและปญหาเด็กปฐมวัย
๒(๒-๐-๔)
๒๗๑๙๑๑๒ ภาษาไทยสําหรับครู
๒(๒-๐-๔)
๕๕๐๐๑๑๒ ภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนรูในชีวติ จริง ๒
๓(๒-๒-๕)
xxxxxxx
วิชาเลือกในหมวดวิชาครู
๒
๒๗๕๙๒๑๔ จิตวิทยาพื้นฐานการศึกษา
๒(๒-๐-๔)
xxxxxxx
วิชาการศึกษาทั่วไป 3
๓
๓
xxxxxxx
วิชาการศึกษาทั่วไป 4
รวม
๒๐
ปที่ ๒ ภาคการศึกษาที่ ๑ (จํานวนหนวยกิต) (บรรยาย – ปฏิบัติการ – การศึกษาดวยตนเอง)
๒๗๑๗๒๒๑ การศึกษาปฐมวัย
๓(๓-๐-๖)
๒๗๑๗๒๒๒ การศึกษาสําหรับเด็กที่มีความตองการพิเศษ
๓(๓-๐-๖)
ในระดับปฐมวัย
๓๘๐๐๓๕๑ จิตวิทยาการคิดและความคิดสรางสรรค
๓(๓-๐-๖)
๒๗๓๖๒๐๑ สุนทรียศึกษา
๒(๒-๐-๔)
๕๕๐๐๒๕๒ พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
๓(๕-๒-๒)
๒๗๕๙๒๑๖ จิตวิทยาสําหรับครูและการศึกษาพิเศษ
๒(๒-๐-๔)
xxxxxxx
วิชาเลือกเสรี
๒
xxxxxxx
วิชาเลือกในเอก
๒
รวม
๒๐
๑๓

มคอ. ๒
ปที่ ๒ ภาคการศึกษาที่ ๒ (จํานวนหนวยกิต) (บรรยาย – ปฏิบัติการ – การศึกษาดวยตนเอง)
๒๗๓๖๓๓๐ ศิลปะสําหรับเด็กเล็ก
๒(๒-๐-๔)
๒๗๑๗๒๒๓ การจัดสิ่งแวดลอมและสื่อการสอน
๔(๔-๐-๘)
ทางการศึกษาปฐมวัย
๓๖๔๐๒๐๓ การอนามัยแมและเด็ก
๒(๒-๐-๔)
xxxxxxx
วิชาเลือกในเอก
๔
๒(๑-๒-๓)
๒๗๒๖๒๐๗ เทคโนโลยีและสารสนเทศทางการศึกษา
๒๗๔๖๒๙๐ พื้นฐานการศึกษาและวิชาชีพครู
๒(๒-๐-๔)
๒๗๔๖๓๐๒ การศึกษากับการพัฒนาสังคมที่ยั่งยืน
๒(๒-๐-๔)
xxxxxxx
วิชาเลือกกลุมวิชาพลศึกษา
๒
รวม
๒๐
ปที่ ๓ ภาคการศึกษาที่ ๑ (จํานวนหนวยกิต) (บรรยาย – ปฏิบัติการ – การศึกษาดวยตนเอง)
๒๗๑๗๓๐๔ หลักสูตรและการสอนทางการศึกษาปฐมวัย
๔(๔-๐-๘)
๒๗๑๗๓๐๕ การบูรณาการสาระการเรียนรูสําหรับเด็กอนุบาล
๔(๔-๐-๘)
๒๗๓๗๑๑๘ คียบอรดขั้นตน
๒(๑-๒-๓)
๕๕๐๐๓๕๒ ภาษาอังกฤษเพื่อการทํางานและศึกษาตอ
๓(๒-๒-๕)
๒๗๑๖๓๐๓
๒๗๕๘๕๐๑
xxxxxxx

การพัฒนาหลักสูตรขั้นนํา
สถิติและสารสนเทศทางการศึกษา
วิชาเลือกเสรี
รวม

๒(๒-๐-๔)
๒(๒-๐-๔)
๓
๒๐

ปที่ ๓ ภาคการศึกษาที่ ๒ (จํานวนหนวยกิต) (บรรยาย – ปฏิบัติการ – การศึกษาดวยตนเอง)
๒๗๑๗๓๐๖ การประเมินและสงเสริมพัฒนาการ
๓(๓-๐-๖)
และการเรียนรูของเด็กปฐมวัย
๒๗๓๗๓๙๙ ดนตรีและเพลงสําหรับเด็กปฐมวัย
๓(๒-๒-๕)
๒๗๑๗๔๑๑ การศึกษาสําหรับผูปกครองเด็กปฐมวัย
๓(๓-๐-๖)
๒(๑-๒-๓)
๒๗๒๕๓๙๘ ภาษาอังกฤษสําหรับครู
xxxxxxx
วิชาเลือกในเอก
๒
๒๗๕๖๕๐๑ การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
๒(๒-๐-๔)
๒๗๑๖๓๐๒ การออกแบบและการจัดการเรียนการสอน
๒(๒-๐-๔)
๒๗๑๗๓๐๑ วิธวี ิทยาการสอนระดับการศึกษาปฐมวัย
๓(๒-๒-๕)
๒๗๕๘๕๐๑ การวัดและการประเมินผลการศึกษา
๒(๒-๐-๔)
รวม
๒๒
๑๔

มคอ. ๒
ปที่ ๔ ภาคการศึกษาที่ ๑ (จํานวนหนวยกิต) (บรรยาย – ปฏิบัติการ – การศึกษาดวยตนเอง)
2756422
การวิจัยปฏิบตั ิการในชั้นเรียน
๓(๓-๐-๖)
2717412
งานครูในระดับปฐมวัย
๓(๓-๐-๖)
2717413
ประเด็นและแนวโนมทางการศึกษาปฐมวัย
๓(๓-๐-๖)
2737300
ออรฟ ๑
๒(๑-๒-๓)
xxxxxxx
วิชาเลือกในเอก
๖
2747404
การบริหารจัดการและภาวะผูนําทางการศึกษา
๒(๒-๐-๔)
2717302
นวัตกรรมการสอนและการเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย
๓(๒-๒-๕)
รวม
๒๑
ปที่ ๔ ภาคการศึกษาที่ ๒ (จํานวนหนวยกิต) (บรรยาย – ปฏิบัติการ – การศึกษาดวยตนเอง)
๒๗๐๐๕๐๖ ปฏิบัติการวิชาชีพ ๑
๘(๑-๑๔-๙)
รวม
๘
ปที่ ๕ ภาคการศึกษาที่ ๑ (จํานวนหนวยกิต) (บรรยาย – ปฏิบัติการ – การศึกษาดวยตนเอง)
๒๗๐๐๕๐๗ ปฏิบัติการวิชาชีพ ๒
๘(๐-๑๖-๘)
รวม
๘
ปที่ ๕ ภาคการศึกษาที่ ๒ (จํานวนหนวยกิต) (บรรยาย – ปฏิบัติการ – การศึกษาดวยตนเอง)
๒๗๑๗XXX วิชาเลือกในเอก
๔
xxxxxxx
วิชาเลือกเสรี
๓
รวม
๗
๓.๑.๕ คําอธิบายรายวิชา
โปรดดูในภาคผนวก
๓.๒ ชื่อ-สกุล ตําแหนงและคุณวุฒิของอาจารย
๓.๒.๑ อาจารยประจําหลักสูตร
ลําดับ
๑

ชื่อ-นามสกุล
เลขประจําตัวประชาชน
นางประภาพรรณ ธีรานิวัฒน

ตําแหนง
ทางวิชาการ
รองศาสตราจารย

คุณวุฒิ
สาขาวิชา
(ทุกระดับการศึกษา)
ค.บ. (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) การศึกษาปฐมวัย
ค.ม.
การศึกษาปฐมวัย
Ph.D.
Early Childhood
Education

๑๕

สําเร็จการศึกษา
สถาบัน
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
Indiana University

ปที่สําเร็จ
๒๕๓๕
๒๕๓๗
๒๕๔๓

มคอ. ๒
ลําดับ
๒

ชื่อ-นามสกุล
เลขประจําตัวประชาชน
นางศศิวิมล ประกอบกิจ

ตําแหนง
ทางวิชาการ
รองศาสตราจารย

คุณวุฒิ
(ทุกระดับการศึกษา)
ค.บ. (เกียรตินิยมอันดับสอง)
M.A.
Ph.D.

๓

นางสาวมณีวรรณ บุญชู

ผูชวยศาสตราจารย

ค.บ. (เกียรตินิยมอันดับสอง)
ค.ม.
Ph.D.

๔

นางสาวสุกัญญา พิมลมาศ

ผูชวยศาสตราจารย

ค.บ.
M.A.
Ph.D.

๕

นางอุไรมณี บุญดิลก

อาจารย ดร.

ค.บ.
ค.ม.
Ph.D.

๓.๒.๒ อาจารยประจํา

ไมมี

๓.๒.๓ อาจารยพิเศษ

ไมมี

สาขาวิชา
การศึกษาปฐมวัย
Early Childhood
Education
Early Childhood
Education
การศึกษาปฐมวัย
การศึกษาปฐมวัย
Early Childhood
Education
การศึกษาปฐมวัย
Early Childhood
Education
Early Childhood
Education
การศึกษาปฐมวัย
การศึกษาปฐมวัย
Early Childhood
Education

สําเร็จการศึกษา
สถาบัน
ปที่สําเร็จ
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
๒๕๓๖
Cal State University
๒๕๓๘
University of Illinois

๒๕๔๕

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
University of Sydney

๒๕๓๙
๒๕๔๑
๒๕๔๗

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
University of Southern
California
University of London

๒๕๔๐
๒๕๔๒

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
Ohio University

๒๕๔๑
๒๕๔๓
๒๕๔๙

๔. องคประกอบเกี่ยวกับประสบการณภาคสนาม
หลักสูตรกําหนดใหมีการปฏิบัติการวิชาชีพ ๒ ลักษณะ ดังนี้
๑) การฝกปฏิบัติวิชาชีพระหวางเรียน จัดในลักษณะบูรณาการเขากับรายวิชาในหมวด
วิชาชีพครู ประกอบดวย การสังเกตการณสอน การมีสวนรวมกับสถานศึกษาในการพัฒนา
หลักสูตร การออกแบบการสอนและการทดลองใชในชั้นเรียน
๒) การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในสาขาวิชาเฉพาะ หมายถึง การปฏิบัติการสอน
ในสถานศึ ก ษาภายใต ร ะบบการนิ เ ทศโดยคณาจารย นิ เ ทศจากคณะครุ ศ าสตร แ ละจาก
สถานศึกษาที่นิสิตปฏิบัติการวิชาชีพ ซึ่งนิสิตจะไดพัฒนาความรูและสมรรถนะที่สําคัญผาน
ประสบการณที่ไดรับจากกิจกรรมตางๆ ดังนี้ การบูรณาการความรูในการจัดทําแผนการเรียนรู
การจัดกระบวนการเรียนรูโดยใชสื่อนวัตกรรม เทคนิค และยุทธวิธีการเรียนรูในวิชาเฉพาะหรือ
วิชาเอกไดอยางเหมาะสมกับผูเรียน การวัดและประเมินผลการเรียนรูเพื่อพัฒนาการจัดการ
เรียนรูและผูเรียน การจัดทําบันทึกและรายงานผลการจัดการเรียนรูการจัดกิจกรรมทางวิชาการ
การวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาผูเรียน การปฏิบัติงานครูนอกเหนือจากการสอน และการสัมมนา
ทางการศึกษา
๑๖

๒๕๔๘

มคอ. ๒
๔.๑ ผลการเรียนรูของประสบการณภาคสนาม
๔.๑.๑ ปฏิบัติงานตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู
๔.๑.๒ มีความรูและทักษะในการจัดการเรียนรูสําหรับเด็กปฐมวัยในรูปแบบที่หลากหลาย
ทั้งรูปแบบที่เปนทางการ รูปแบบกึ่งทางการ และรูปแบบไมเปนทางการ อยางสรางสรรค
๔.๑.๓ มี ค วามรู และทั ก ษะในการจั ด การเรี ย นรู สํา หรับ เด็ก ปฐมวั ย ที่ห ลากหลาย ทั้ ง ที่ มี
ความสามารถพิเศษ ที่มีความสามารถปานกลาง และที่มีความตองการพิเศษอยางมีนวัตกรรม
๔.๑.๔ มี ค วามเป น ผู นํ า ในการปฏิ บั ติ ง านและการจั ด การเรี ย นรู อ ย า งสร า งสรรค แ ละมี
วิสัยทัศน
๔.๑.๕ ปฏิบิติตอผูเรียนและเพื่อนรวมงานดวยความเขาใจและเอื้ออาทร
๔.๒ ชวงเวลา
๔.๒.๑ การฝกปฏิบตั วิ ิชาชีพระหวางเรียน
ชั้นปที่ ๑ – ชั้นปที่ ๔
๔.๒.๒ การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในสาขาวิชาเฉพาะ
ชั้นปที่ ๔ – ชั้นปที่ ๕
๔.๓ การจัดเวลาและตารางสอน
๔.๓.๑ การฝกปฏิบัติวิชาชีพระหวางเรียน จัดเต็มเวลาในแตละภาคการศึกษา แตกตางกัน
ไปตามรายวิชา
๔.๓.๒ การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในสาขาวิชาเฉพาะไมนอยกวาภาคการศึกษาละ
๑๘๐ ชั่วโมง รวม ๑ ปการศึกษาไมนอยกวา ๓๖๐ ชั่วโมง
๕. ขอกําหนดเกี่ยวกับการทําโครงงานหรืองานวิจัย (ถามี)
๕.๑ คําอธิบายโดยยอ
ในระหวางการปฏิบัติการวิชาชีพในสถานศึกษา หลักสูตรกําหนดใหนิสิตทําวิจัยในชั้นเรียนควบคู
ไปดวย โดยในการปฏิบัติการวิชาชีพครั้งที่ ๑ เนนการทําวิจัยเพื่อพัฒนาผูเรียน และในการปฏิบัติการ
วิชาชีพครูครั้งที่ ๒ เนนการวิจัยเพื่อพัฒนานวัตกรรม เชน การพัฒนาสื่อการสอนหรือวิธีการสอน
รูปแบบใหม เปนตน
๕.๒ ผลการเรียนรู
๕.๒.๑ มีความรูความเขาใจในกระบวนการและวิธีการดําเนินการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน
๕.๒.๒ สามารถทําวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาผูเรียนและการจัดการเรียนการสอนสําหรับเด็ก
ปฐมวัย
๕.๓ ชวงเวลา
ชั้นปที่ ๔-๕
๕.๔ จํานวนหนวยกิต
ไมนับหนวยกิต (เปนสวนหนึ่งของภาระงานในรายวิชาปฏิบัติการวิชาชีพครู ๑ และ ๒)
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๕.๕ การเตรียมการ
๑) กําหนดใหนิสิตเรียนรายวิชา ๒๗๕๖๕๐๑ การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน และรายวิชา
๒๗๕๘๕๐๑ สถิติและสารสนเทศทางการศึกษา เปนรายวิชาบังคับในปที่ ๓
๒) จัดอบรมเรื่องการทําวิจัยในชั้นเรียนใหกับนิสิตกอนฝกประสบการณวิชาชีพครู
๓) จัดอาจารยนิเทศกคณะครุศาสตรเพื่อเปนที่ปรึกษาสําหรับนิสิตแตละคนเพื่อใหคําแนะนําและ
ชวยเหลือตลอดระยะเวลาการดําเนินการวิจัย
๕.๖ กระบวนการประเมินผล
ประเมินผลงานวิจัยโดยอาจารยนิเทศกคณะครุศาสตร

หมวดที่ ๔ ผลการเรียนรู กลยุทธการสอนและการประเมินผล
๑. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต
คุณลักษณะพิเศษ
๑.๑ ใฝรู
๑.๒ มีความเปนผูน ําทางวิชาชีพครู
๑.๓ มีจิตสํานึกตอการพัฒนาสังคม
เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน
๑.๔ มีความรูความสามารถในการวิจัยและ
ใชประโยชนจากการวิจัย
๑.๕ มีความกลาหาญทางจริยธรรม

กลยุทธหรือกิจกรรมของนิสิต
การเรียนการสอนตามหลักสูตรและกิจกรรมเสริมความเปนครู
การเรียนการสอนตามหลักสูตรและกิจกรรมเสริมความเปนครู
การเรียนการสอนตามหลักสูตรและกิจกรรมเสริมความเปนครู
การเรียนการสอนตามหลักสูตรและกิจกรรมเสริมความเปนครู
การเรียนการสอนตามหลักสูตรและกิจกรรมเสริมความเปนครู

๒. การพัฒนาผลการเรียนรูใ นแตละดาน
๒.๑ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
๒.๑.๑ ผลการเรียนรูดานคุณธรรมจริยธรรม
(๑) คุณธรรมค้ําจุนโลก เชน พรหมวิหาร ๔ สังคหวัตถุ ๔
(๒) คุณธรรมจริยธรรมเสริมสรางการพัฒนาที่ยั่งยืน เชน จริยธรรมของเวลา สิทธิและ
ความรับผิดชอบของมนุษย ความเปนธรรมระหวางคนรุนปจจุบันกับคนรุนหลัง ความใจกวาง และความอดทน
(๓) คุณธรรมจริยธรรมของผูนําที่มีหัวใจประชาธิปไตย และผูนําที่หลากหลาย
๒.๑.๒ ผลการเรียนรูดานความรู
การบูรณาการความรูดานสิ่งแวดลอม สังคม เศรษฐกิจ และประเด็นปญหาระดับโลกดวย
วิธีการเชิงระบบ
(๑) ดานสิ่งแวดลอม
แนวคิด ระบบ และประเด็นปญหาทางนิเวศวิทยา กลยุทธการเปนพลเมืองที่มีความ
รับผิดชอบตอสิ่งแวดลอม
๑๘
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(๒) ดานสังคม
แนวคิด ระบบ และประเด็นป ญหาทางสังคม กลยุทธการเปนพลเมืองที่มีความ
รับผิดชอบตอพฤติกรรมสังคม
(๓) ดานเศรษฐกิจ
แนวคิด ระบบ และประเด็นปญหาทางเศรษฐกิจ กลยุทธการเปนพลเมืองที่มีความ
รับผิดชอบตอเศรษฐกิจ
(๔) ดานวิธีการเชิงระบบ
การพึ่งพาซึ่งกันและกันของมนุษย เศรษฐกิจที่ดี สังคมที่ดี สิ่งแวดลอมที่ดี วิธีการ
เชิงระบบ และเชิงองครวมในการประเมินประเด็นปญหาทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม รวมทั้ง
การวิเคราะหผลที่เกิดขึ้นกับตนเองและชุมชน และผลของวิถีชีวิตสวนบุคคลที่มีตอประเด็นปญหา
๒.๑.๓ ผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
(๑) การพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูงในการประมวลสารสนเทศ
(๒) การแสวงหาความรู การสรุป การตีความ การวิเคราะห การสังเคราะห และการ
ประเมินคา โดยเนนการบูรณาการและเชื่อมโยงสูสังคม
(๓) ความเปนผูนําทางปญญาในการคิดพัฒนางานอยางสรางสรรค มีวิสัยทัศน และ
การพัฒนาศาสตรทางครุศาสตร/ศึกษาศาสตร รวมทั้งการพัฒนาทางวิชาชีพอยางมีนวัตกรรม
๒.๑.๔ ผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
(๑) การพั ฒ นาทั ก ษะการรั บ รู ค วามรู สึ ก ของผู อื่ น มุ ม มองเชิ ง บวก วุ ฒิ ภ าวะทาง
อารมณ และสังคม
(๒) การเป น ผู นํ า และผู ต ามที่ ดี การแก ป ญ หาภายในกลุ ม และระหว า งกลุ ม อย า ง
สรางสรรค
(๓) การมีความรับผิดชอบตอสังคมสวนรวมทั้งดานเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม
๒.๑.๕ ผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ
(๑) การวิเคราะหขอมูลขาวสาร ทั้งที่เปนตัวเลขเชิงสถิติหรือคณิตศาสตร ภาษาพูด
ภาษาเขียน ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
(๒) การประมวลผล การแปลความหมาย และดุ ล ยพิ นิ จ ในการเลื อ กใช อ ย า งมี
ประสิทธิภาพ
(๓) การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารอยางเหมาะสม
๒.๑.๖ กลยุทธการสอนที่ใชในการพัฒนาการเรียนรู
กลยุทธการสอน ประกอบดวย ๕ กลยุทธ ไดแก
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(๑) การเรียนรูผานกระบวนการคิดและการใชปญหาเปนฐาน (Problem-based
learning) เพื่อสงเสริมใหเกิดการคิดวิเคราะห การคิดสังเคราะห การคิดอยางมีวิจารณญาณ โดยจัด
ใหมีกิจกรรมในลักษณะตางๆ ไดแก การอภิปรายกลุม การวิเคราะหหรือแกปญหากรณีตัวอยางหรือ
สถานการณจําลอง กิจกรรมการแกปญหา (problem-solving task) การสะทอนการเรียนรู การเขียน
บันทึกการเรียนรู หรือบันทึกประสบการณสวนบุคคล การทําโครงงาน
(๒) การเรียนรูผานประสบการณตรง ไดแก กิจกรรมฝกปฏิบัติ การฝกทักษะ การ
แสดงบทบาทสมมติ การแสดงละคร เกม การทดลอง การทํ ากิจกรรมกลุม การนําเสนอผลงาน
การศึกษานอกสถานที่ การจัดกิจกรรมคายอาสา การจัดกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน
(๓) การเรียนรูจากตนแบบ (role model) ไดแก ผูสอน เพื่อน บุคคลตัวอยางใน
ทองถิ่นหรือสังคม หรือบุคคลสําคัญในประวัติศาสตร
(๔) การเรียนรูผานกระบวนการวิจัย ไดแก การศึกษาคนควาขอมูล การทําโครงงาน
การทําวิจัยในชั้นเรียน
(๕) การเรียนรูผานแหลงเรียนรูในและนอกหองเรียน ไดแก การฟงการบรรยาย
จากผูสอนหรือวิทยากร การรับรูขาวสารจากสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศในรูปแบบตางๆ และการสราง
บรรยากาศการเรียนรู
๒.๑.๗ กลยุทธการประเมินผลการเรียนรู
ใชวิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรูที่หลากหลายเพื่อใหสามารถวัดและประเมินผล
ไดตรงตามสภาพจริง ไดแก การใชแบบวัด แบบทดสอบ การสังเกตพฤติกรรมผูเรียน การประเมิน
ชิ้นงานหรือโครงงาน การทําแฟมสะสมงาน และการบันทึกการเรียนรู (learning journal)
๒.๒ หมวดวิชาเฉพาะดาน
๒.๒.๑ วิชาชีพครู
๒.๒.๑.๑ ผลการเรียนรูดานคุณธรรมจริยธรรม
(๑) คุณธรรมจริยธรรมสําหรับครู เชน กัลยาณมิตรธรรม 7
(๒) จรรยาบรรณวิชาชีพ ที่กําหนดโดยองคกรวิชาชีพ คือ คุรุสภา
๒.๒.๑.๒ ผลการเรียนรูดานความรู
(๑) ความรูวิชาชีพครู (Pedagogical Knowledge)
(๑.๑) ความเปนครู
(๑.๒) ภาษาและเทคโนโลยีการสื่อสารสําหรับครู
(๑.๓) จิตวิทยาสําหรับครู
(๑.๔) การพัฒนาหลักสูตร
(๑.๕) การจัดการเรียนรู
(๑.๖) การจัดการชั้นเรียน
(๑.๗) นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
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(๑.๘) การวัดและประเมินผลการศึกษา
(๑.๙) การศึกษาพิเศษ
(๑.๑๐) การวิจัยทางการศึกษา
(๑.๑๑) การบริหารการศึกษาและกฎหมายที่เกี่ยวของ
(๒) ความรู เ ชิ ง บู ร ณาการระหว า งวิ ช าชี พ ครู กั บ วิ ช าเฉพาะ (PedagogicalContent Knowledge)
(๒.๑) จิตวิทยาครูสําหรับการจัดการเรียนรูแตละระดับการศึกษาและวิชาเอก
(๒.๒) การพั ฒ นาหลั ก สู ต รวิ ช าเฉพาะสํ า หรั บ การจั ด การเรี ย นรู แ ต ล ะระดั บ
การศึกษาและวิชาเอก
(๒.๓) การจัดการเรียนรูวิชาเฉพาะสําหรับการจัดการศึกษาแตละระดับการศึกษา
และวิชาเอก
(๒.๔) การจัดการชั้นเรียนแตละระดับการศึกษา
(๒.๕) นวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทางการศึกษาสําหรับการ
จัดการเรียนรูแตละระดับการศึกษาและวิชาเอก
(๒.๖) การวัดและประเมินผลการศึกษาวิชาเฉพาะสําหรับการจัดการเรียนรูแตละ
ระดับการศึกษาและวิชาเอก
๒.๒.๑.๓ ผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
(๑) สามารถคิ ด ค น หาข อเท็ จจริ ง ทํ าความเขาใจและประเมินข อมู ลสารสนเทศ และ
แนวคิดจากแหลงขอมูลที่หลากหลายเพื่อนํามาใชในการปฏิบัติงานสอนและงานครู
รวมทั้งการวินิจฉัยผูเรียน และการวิจัยเพื่อพัฒนาผูเรียน
(๒) สามารถคิดแกปญหาในการจัดการเรียนรูที่มีความสลับซับซอน เสนอทางออก และ
นําไปสูการแกไขไดอยางสรางสรรค
(๓) มีความเปนผูนําทางปญญาในการจัดการเรียนรูอยางมีวิสัยทัศน
๒.๒.๑.๔ ผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
(๑) มีความไวในการรับความรูสึกของผูเรียนดวยความเขาใจและความรูสึกเชิงบวก
มีวุฒิภาวะทางอารมณและสังคม
(๒) มีความเอาใจใส มีสวนชวยเหลือและเอื้อตอการแกปญหาความสัมพันธในกลุม
และระหวางกลุมผูเรียนอยางสรางสรรค
(๓) มีความสัมพันธที่ดีกับผูเรียน เปนผูนําและผูตามที่มีความรับผิดชอบตอสวนรวม
ทั้งดานเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม
๒.๒.๑.๕ ผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ
(๑) มีความไวในการวิเคราะหและเขาใจขอมูลสารสนเทศที่ไดรับจากผูเรียนอยาง
รวดเร็ว ทั้งที่เปนตัวเลขเชิงสถิติหรือคณิตศาสตร ภาษาพูดหรือภาษาเขียน
๒๑
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(๒) มีความสามารถและมีดุลยพินิจที่ดีในการประมวลผล แปลความหมาย และ
เลือกใชขอมูลสารสนเทศเกี่ยวกับวิชาที่สอน และงานครูที่รับผิดชอบโดยใช
เทคโนโลยีสารสนเทศไดดี
(๓) มีความสามารถในการสื่อสารกับผูเรียนอยางมีประสิทธิภาพ ทั้งการพูด การเขียน
และการนําเสนอดวยรูปแบบที่เหมาะสมกับกลุมผูเรียน
๒.๒.๑.๖ ผลการเรียนรูดานทักษะการจัดการเรียนรู
(๑) มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรูที่มีรูปแบบหลากหลาย ทั้งรูปแบบที่เปน
ทางการ (Formal) รูปแบบกึ่งทางการ (Non-formal) และรูปแบบไมเปนทางการ
(Informal) อยางสรางสรรค
(๒) มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรูสําหรับผูเรียนที่หลากหลาย ทั้งผูเรียนที่มี
ความสามารถพิเศษ ผูเรียนที่มีความสามารถปานกลาง และผูเรียนที่มีความ
ตองการพิเศษอยางมีนวัตกรรม
(๓) มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรูในสาขาวิชา/วิชาเอกที่จะสอนอยางบูรณาการ
๒.๒.๑.๗ กลยุทธการสอนที่ใชในการพัฒนาการเรียนรู
กลยุทธการสอน ประกอบดวย ๕ กลยุทธ ไดแก
(๑) การเรี ย นรู ผ า นกระบวนการคิ ด และการใช ป ญ หาเป น ฐาน (Problembased learning) เพื่อสงเสริมใหเกิดการคิดวิเคราะห การคิดสังเคราะห การคิด
อยางมีวิจารณญาณ โดยจัดใหมีกิจกรรมในลักษณะตางๆ ไดแก การอภิปราย
กลุม การวิเคราะหหรือแกปญหากรณีตัวอยางหรือสถานการณจําลอง กิจกรรม
การแกปญหา (problem-solving task) การสะทอนการเรียนรู การเขียนบันทึก
การเรียนรู หรือบันทึกประสบการณสวนบุคคล การทําโครงงาน
(๒) การเรียนรูผานประสบการณตรง ไดแก กิจกรรมฝกปฏิบัติ การฝกทักษะ
การแสดงบทบาทสมมติ การแสดงละคร เกม การทดลอง การทํากิจกรรมกลุม
การนําเสนอผลงาน การศึกษานอกสถานที่ การสังเกตการณสอน การสังเกต
พฤติกรรมผูเรียน การสัมภาษณหรือสนทนากับผูมีประสบการณ การจัดทํา
แผนการสอน การผลิตสื่อประกอบการสอน การประเมินผูเรียนและการจัดการ
เรียนการสอน การสอนแบบจุลภาค (microteaching) การสอนในชั้นเรียน การ
จัดกิจกรรมคายอาสา การจัดกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน
(๓) การเรียนรูจากตนแบบ(role model) ไดแก ผูสอน เพื่อน บุคคลตัวอยางใน
ทองถิ่นหรือสังคม หรือบุคคลสําคัญในประวัติศาสตร
(๔) การเรียนรูผานกระบวนการวิจัย ไดแก การศึกษาคนควาขอมูล การทําโครงงาน
การทําวิจัยในชั้นเรียน
(๕) การเรี ย นรู ผ า นแหล ง เรี ย นรู ใ นและนอกห อ งเรี ย น ได แ ก การฟ ง การ
บรรยายจากผูสอนหรือวิทยากร การรับรูขาวสารจากสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ
๒๒
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ในรูปแบบตางๆ นอกเหนือจากกลยุทธการสอนที่จะทําใหเกิดความสําเร็จใน
การจัดการเรียนการสอนแลว ควรคํานึงถึงการสรางบรรยากาศการเรียนรูดังนี้
(๕.๑) สรางบรรยากาศการเรียนรูที่สอดคลองกับธรรมชาติทางสมองและการ
เรียนรูของผูเรียนตามหลัก Brain-based learning
(๕.๒) สรางบรรยากาศความเปนประชาธิปไตยในหองเรียนและสถานศึกษา
(๕.๓) สรางโอกาสใหผูเรียนไดตัดสินใจและมีความรับผิดชอบตอการเรียนรูของ
ตนเอง
(๕.๔) จัด ให มี แ หล ง เรี ย นรู ที่ ห ลากหลายและบริ ก ารเทคโนโลยี ส ารสนเทศที่
เพียงพอในสถานศึกษา
๒.๒.๑.๘ กลยุทธการประเมินผลการเรียนรู
การประเมินผลการเรียนรูใชวิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรูที่หลากหลายและ
ตรงตามสภาพจริง ไดแก การใชแบบวัด แบบทดสอบ การสังเกตพฤติกรรมผูเรียน การประเมิน
ชิ้นงานหรือโครงงาน การทําแฟมสะสมงาน และการบันทึกการเรียนรู (learning journal)
๒.๒.๒ วิชาเอก: การศึกษาปฐมวัย
๒.๒.๒.๑ ดานคุณธรรมจริยธรรม
(๑) ผลการเรียนรูดานคุณธรรมจริยธรรม
(๑.๑) มีคุณธรรมจริยธรรมสําหรับครูระดับการศึกษาปฐมวัย มีจรรยาบรรณของ
วิชาชีพครูและคานิยมที่พึงประสงคสําหรับการสรางสรรคสังคมแหงความ
พอเพียงและยั่งยืน
(๑.๒) ยอมรั บ ในคุ ณ ค า ของความแตกต า งหลากหลาย สามารถวิ เ คราะห
สังเคราะหประเมินและนําคุณธรรมจริยธรรมสําหรับครูระดับการศึกษา
ปฐมวั ย จรรยาบรรณของวิ ช าชี พ ครู แ ละค า นิ ย มที่ พึ ง ประสงค ไ ป
ประยุกตใชในการดํารงชีวิตและประกอบวิชาชีพ เพื่อสรางสรรคสังคม
แหงความพอเพียง ยั่งยืน และมีสันติสุข
(๑.๓) ตระหนั ก ถึ ง ความสํ า คั ญ ของการดํ า รงชี วิ ต และประกอบวิ ช าชี พ ตาม
คุณธรรมจริยธรรมสําหรับครูระดับการศึกษาปฐมวัย และจรรยาบรรณ
ของวิชาชีพครู
(๒) กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานคุณธรรมและจริยธรรม
(๒.๑) การเรียนรูผานกระบวนการวิเคราะห และสะทอนความคิดและการเรียนรู
เปนรายบุคคลและรายกลุมสูการเขาใจตนเองผานการเขียนบันทึกการ
เรี ย นรู จากสถานการณ จํ า ลอง หรื อ ประสบการณ ภาพวาดสะท อ น
ความรูสึก แผนภาพสะทอนความเขาใจ (graphic design) และสุนทรีย
สนทนา (dialogue)
๒๓
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(๒.๒) การเรียนรูผานประสบการณตรง เชน การแสดงบทบาทสมมติ การทํา
กิจกรรมกลุม การจัดกิจกรรมจิตอาสา คายอาสา หรือกิจกรรมบําเพ็ญ
ประโยชน
(๒.๓) การเรียนรูจากตนแบบ (role model) เชน ครูผูสอน เพื่อน วิทยากร
บุคคลตัวอยางในสังคมหรือทองถิ่น หรือบุคคลในประวัติศาสตร
(๓) กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานคุณธรรมและจริยธรรม
(๓.๑) นิสิต/นักศึกษาประเมินผลการเรียนรูดวยตนเอง กอนและหลังการเรียน
(๓.๒) อาจารยประเมินผลจากการสังเกตพฤติกรรมการแสดงออกตามปกติของ
นิสิต
(๓.๓) วัดและประเมินจากการเขารวมกิจกรรมเสริมความเปนครู เปนรายป
ตลอดหลักสูตร
(๓.๔) ผูใชบัณฑิตประเมินคุณธรรมจริยธรรมบัณฑิตจากการปฏิบัติงาน
๒.๒.๒.๒ ดานความรู
(๑) ผลการเรียนรูดานความรู
(๑.๑) มีค วามรูค วามเขา ใจและเห็น ความสัม พัน ธข องวิช าพื้น ฐานทางดา น
มนุษยศาสตร สังคมศาสตร วิทยาศาสตร คณิตศาสตร สหศาสตร ภาษาไทย
ภาษาตางประเทศ และคอมพิวเตอร
(๑.๒) สามารถบูรณาการความรูในศาสตรสาขาวิชาตางๆ ไปใชในการดํารงชีวิต
และประกอบวิชาชีพอยางมีประสิทธิภาพ
(๑.๓) ตระหนักถึงคุณคาและความสําคัญของศาสตรสาขาวิชาตางๆ ที่มีตอ
การดํารงชีวิตและประกอบวิชาชีพ
(๑.๔) มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับแนวคิด ทฤษฎี และหลักการที่เกี่ยวของกับ
พัฒนาการและการเรียนรูของผูเรียน การจัดการเรียนการสอน การวิจัย
และกฎหมายที่เกี่ยวของกับการศึกษา
(๑.๕) สามารถคิ ด วิ เ คราะห สั ง เคราะห ประเมิ น ค า และนํ า ความรู เ กี่ ย วกั บ
แนวคิดทฤษฎี และหลักการที่เกี่ยวของกับพัฒนาการและการเรียนรูของ
ผูเรียนการจัดการเรียนการสอน การวิจัย และกฎหมายที่เกี่ยวของกับ
การศึกษาไปใชในการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนาผูเรียนอยาง
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
(๑.๖) ตระหนั ก ถึ ง คุ ณ ค า ของการนํ า ความรู เ กี่ ย วกั บ แนวคิ ด ทฤษฎี และ
หลักการที่เกี่ยวของกับพัฒนาการและการเรียนรูของผูเรียน การจัดการ
เรียนการสอน การวิจัย และกฎหมายที่เกี่ยวของกับการศึกษาไปใชใน
การจัดการเรียนการสอนและการพัฒนาผูเรียน
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(๒) กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานความรู
(2.1) การใหภาพรวมความรูกอนเขาสูบทเรียน การสรุปย้ําความรูใหมหลังการ
บทเรี ย นพร อ มกั บ เชื่ อ มโยงความรู ใ หม กั บ ความรู เ ดิ ม การเชื่ อ มโยง
ความรูจากวิชาหนึ่งไปสูอีกวิชาหนึ่งในระดับที่สูงขึ้น การเลือกใชวิธีการ
สอนที่เหมาะสมกับเนื้อหาสาระ
(2.2) ใช ก ารสอนหลายรู ป แบบตามเนื้ อ หาสาระ ได แ ก การบรรยาย การ
ทบทวน การฝกปฏิบัติการ การสัมมนา และเทคนิคการสอนอื่นๆ ที่เนน
ผูเรียนเปนสําคัญ
(2.3) การเรียนรูจากแหลงเรียนรูในและนอกหองเรียน เชน การศึกษาดูงาน
แหล ง ปฏิ บั ติ ที่ ดี แ ละที่ เ ป น เลิ ศ การรั บ รู ข า วสารจากสื่ อ เทคโนโลยี
สารสนเทศ หรือจากสื่อมวลชนในรูปแบบตางๆ การเรียนรูภูมิปญญาจาก
คนในชุมชน
(2.4) การเรี ย นรู จ ากสถานการณ จ ริ ง จากการฝ ก งานในสถานศึ ก ษา จาก
วิทยากรภายนอกสถาบันในหัวขอที่นาสนใจและทันสมัย
(2.5) การเรียนรูผานกระบวนการวิจัย เชน การศึกษาคนควาขอมูล การทํา
โครงงาน การถาม-ตอบปญหาทางวิชาการในหองเรียน
(2.6) การเขารวมกิจกรรมเสริมความเปนครู เปนรายปตลอดหลักสูตร
(๓) กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานความรู
(๓.๑) นิสิตประเมินตนเองกอนเรียนและหลังเรียน
(๓.๒) นิสิตตรวจสอบความนาเชื่อถือของการสรุปผลความเขาใจแบบสามเสา
(triangulation)
(๓.๓) อาจารยประเมินความเขาใจของนิสิตจากการสะทอนความคิดของนิสิตใน
ต า งรู ป แบบ เช น การนํ า เสนอปากเปล า ผลงาน การแสดงออกใน
ระหวางการทํางาน จากความคิดเห็นของเพื่อนนิสิตรวมกันที่มีตองาน
ของเพื่อน
(๓.๔) วัดและประเมินจากการเขารว มกิ จกรรมเสริมความเปนครู เป นรายป
ตลอดหลักสูตร
๒.๒.๒.๓ ดานทักษะทางปญญา
(๑) ผลการเรียนรูดา นทักษะทางปญญา
(๑.๑) สามารถคิ ด วิ เ คราะห สั ง เคราะห ประเมิ น ค า และนํ า ความรู เ กี่ ย วกั บ
แนวคิดทฤษฎี และหลักการที่ เกี่ยวของในศาสตรสาขาวิ ชาการศึกษา
ปฐมวัยไปใชในการจัดการเรียนรู แกปญหาการพัฒนาผูเรียน
(๑.๒) สามารถวิจัยตอยอดองคความรู หรือพัฒนานวัตกรรมไปใชในการพัฒนา
ตนเอง
๒๕

มคอ. ๒
(๑.๓) การจัดการเรียนการสอนระดับปฐมวัย และพัฒนาเด็กปฐมวัย อยางมี
ประสิทธิภาพ
(๑.๔) มีความเปนผูนําในการปฏิบัติงานอยางมีวิสัยทัศนในการพัฒนาการศึกษา
ปฐมวัย
(๒) กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
(๒.๑) การเรียนรูจากประสบการณตรง เชน กิจกรรมฝกปฏิบัติ การฝกทักษะ
การแสดงบทบาทสมมติ การทดลอง การศึกษานอกสถานที่ การสังเกต
พฤติกรรมผูเรียน การสังเกตการณสอน การสัมภาษณหรือพูดคุยกับผูมี
ประสบการณ การสอนในชั้นเรียน
(๒.๒) การเรียนรูผานกระบวนการวิจัย เชน การศึกษาคนควาขอมูลจากแหลง
เรียนรูแบบตางๆ และจากการใชสื่อเทคโนนโลยี การทําโครงงาน การทํา
วิจัยในชั้นเรียน
(๒.๓)การเรียนรูผานกระบวนการคิดเพื่อสงเสริมการคิดวิเคราะห คิดสืบสาว คิด
สังเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณ โดยจัดใหมีกิจกรรมในลักษณะตางๆ
เชน การอภิปรายกลุม การวิเคราะหหรือแกปญหาในสถานการณจําลอง
กิจกรรมการแกปญหา กิจกรรมการวิเคราะหจากการมองตางมุม
(๒.๔) การเขารวมกิจกรรมเสริมความเปนครู เปนรายปตลอดหลักสูตร
(๓) กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
(๓.๑) นิสิต/นักศึกษาประเมินกระบวนการพัฒนาความสามารถทางปญญาของ
ตนในแตละขั้นตอน เชน การสังเกต การตั้งคําถาม การสืบคน การคิดด
วิเคราะห การสังเคราะห การสะทอน และสื่อความคิด
(๓.๒)อาจารยประเมินความสามารถทางปญญาทั้งการคิดที่เปนนามธรรมและ
การแสดงออกที่ เ ปน รูป ธรรมในหลายรูป แบบ เชน จากกระบวนการ
ทํางานของนิสิต กระบวนการคิด การสื่อความคิดความเขาใจ ความคิด
สรางสรรคของผลงาน
(๓.๓) วัดและประเมินจากผลการเขารวมกิจกรรมเสริมความเปนครู เปนรายป
ตลอดหลักสูตร
๒.๒.๒.๔ ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
(๑) ผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความ
รับผิดชอบ
(๑.๑) มีความไวในการรับรูความรูสึกของเด็ กปฐมวัย เอาใจใสในการรับฟง และ
พัฒนาความสัมพันธกับผูเรียนระดับปฐมวัยอยางมีความรับผิดชอบ

๒๖

มคอ. ๒
(๑.๒) มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับบทบาทหนาที่และความรับผิดชอบของตนเอง
และสมาชิกในสังคม และหลักการทํางานและอยูรวมกับผูอื่นอยางเปน
กัลยาณมิตร
(๑.๓) สามารถสรางความสัมพันธที่ดี มีความรับผิดชอบ และสามารถทํางาน
รวมกับผูอื่นอยางมีความสุข และมีประสิทธิภาพ
(๑.๔) เคารพในความแตกตางและปฏิบัติตอผูเรียน และเพื่อนรวมงานดวยความ
เขาใจและเปนมิตร
(๑.๕) ตระหนักถึงคุณคาของการมีความรับผิดชอบและการอยูรวมกับผูอื่นอยาง
เปนกัลยาณมิตร
(๒) กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวาง
บุคคลและความรับผิดชอบ
(๒.๑) การเรียนรูผานประสบการณตรงจากการทํางานเปนคู เปนกลุมเล็ก หรือ
กลุมใหญ เพื่อฝกความรับผิดชอบ ทักษะการเปนผูนําผูตาม การสื่อสาร
สรางสังคมและสรางสรรค การยอมรับในความแตกตาง
(๒.๒) การเรี ย นรู ผ า นกิ จ กรรมสะท อ นความคิ ด ความรู สึ ก ร ว มกั บ ผู อื่ น เช น
สุนทรียสนทนา กิจกรรมศิลปะ การแสดงการเคลื่อนไหว ดนตรี กีฬา การ
ละคร
(๒.๓) การเขารวมกิจกรรมเสริมความเปนครู เปนรายปตลอดหลักสูตร
(๓) กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
๓.๑ ความสามารถในการทํางานเปนทีมที่บรรลุสูเปาหมายรวมกันภายใตการ
เคารพความแตกตางของความคิด บุคลิกภาพและลักษณะนิสัย
๓.๒ ความสามารถในการใช ภาษาสื่ อความคิ ด ไดอย า งสรา งสรรคแ ละเกิ ด
ความเขาใจที่ตรงกันระหวางตนเองและผูอื่น ทั้งภาษาทาทาง ภาษาพูด
ภาษาภาพ ภาษาเขียน ภาษาสัญลักษณ
๓.๓ วัดและประเมินจากผลการเขารวมกิจกรรมเสริมความเปนครู เปนรายป
ตลอดหลักสูตร
๒.๒.๒.๕ ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
(๑) ผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ
(๑.๑) มีความไวในการวิเคราะหสรุปความคิดรวบยอดขอมูลขาวสารจากเด็ก
ปฐมวัย อยางมีประสิทธิภาพ

๒๗

มคอ. ๒
(๑.๒) มี ค วามสามารถและมี ดุ ล ยพิ นิ จ ในการเลื อ กใช ภ าษาพู ด ภาษาเขี ย น
เทคโนโลยีสารสนเทศ และคณิตศาสตรและสถิติพื้นฐานในการสื่อสารและ
นําเสนอขอมูลสารสนเทศสําหรับเด็กปฐมวัยไดอยางเหมาะสม
(๑.๓) ตระหนั ก ถึ ง คุ ณ ค า ของการใช ภ าษาพู ด ภาษาเขี ย น เทคโนโลยี
สารสนเทศ และคณิตศาสตร และสถิติพื้นฐาน ในการสื่อสาร การเรียนรู
และการจัดการเรียนการสอน
(๒) กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข
การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
(๒.๑) เรียนรูจากประสบการณตรงจากการใชเทคโนโลยี โปรแกรมคอมพิวเตอร
แบบตางๆ การสื่อสารแบบ on-line
(๒.๒) การเรียนรูจากตนแบบในการใชเทคโนโลยีในการสื่อสาร สืบ คน เช น
ผูสอน เพื่อน วิทยากรที่เปนผูเชี่ยวชาญ
(๒.๓) การเขารวมกิจกรรมเสริมความเปนครู เปนรายปตลอดหลักสูตร
(๓) กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
(๓.๑) นิสิต/นักศึกษาสะทอนความรู ความเขาใจ ความคิดเห็นผานเทคโนโลยี
ในรูปแบบตางๆ
(๓.๒) อาจารยสังเกตพฤติกรรมการใชเทคโนโลยีในระหวางกระบวนการเรียนรู
และจากผลของการสื่อความคิดและการสื่อสารผานเทคโนโลยี
(๓.๓) วัดและประเมินจากการเขารว มกิจกรรมเสริมความเปนครู เปนรายป
ตลอดหลักสูตร
๒.๒.๒.๖ ทักษะการจัดการเรียนรู
(๑) ผลการเรียนรูดานทักษะการจัดการเรียนรู
(๑.๑) มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรูสําหรับเด็กปฐมวัยที่มีรูปแบบหลากหลาย
ทั้งรูปแบบที่เปนทางการ (Formal) รูปแบบกึ่งทางการ (Non-formal) และ
รูปแบบไมเปนทางการ (Informal) อยางสรางสรรค
(๑.๒) มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรูสําหรับเด็กปฐมวัยที่หลากหลาย
ทั้งที่มีความสามารถพิเศษ ที่มีความสามารถปานกลาง และที่มีความ
ตองการพิเศษอยางมีนวัตกรรม
(๑.๓) มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรูในสาขาวิช า/วิชาเอกการศึกษา
ปฐมวัย หรือปฐมวัยศึกษาอยางบูรณาการ
(๒) กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานทักษะการจัดการเรียนรู
(๒.๑) การเรี ย นรู จ ากประสบการณ ต รง เช น การศึ ก ษากรณี ตั ว อย า งจาก
หองเรียน การสังเกตการณสอนแบบตางๆ การสังเกตพฤติกรรมผูเรียน
๒๘

มคอ. ๒
การสัมภาษณหรือพูดคุยกับผูมีประสบการณ การทําแผนการสอน การ
ผลิตสื่อประกอบการสอน การทดลองสอน การทําวิจัยในชั้นเรียน การ
ประเมินผูเรียนและการจัดแหลงประสบการณการเรียนรูใหกับเด็ก
(๒.๒) การเรียนรูจากตนแบบ เชน ผูสอน เพื่อน ครูประจําชั้น ครูผูชวย พี่เลี้ยง
หรือครูตนแบบ
(๒.๓) การเขารวมกิจกรรมเสริมความเปนครู เปนรายปตลอดหลักสูตร
(๓) กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะการจัดการเรียนรู
(๓.๑) นิ สิ ต /นั ก ศึ ก ษาแผนการสอน ศู น ย ก ารเรี ย น สื่ อ การสอนที่ ส อดรั บ กั บ
หลักสูตรและพัฒนาการตามวัยอยางเปนองครวมและสามารถบูรณาการ
ไปสูศาสตรอื่นๆ ไดสอดรับกับพัฒนาการตามวัย
(๓.๒) อาจารยสังเกตพฤติกรรมการเรี ยนรูและการพั ฒนาการสอน จากการ
สะทอนความคิดในหองเรียน และจากสังเกตการณสอนระหวางทดลอง
สอน เปรียบเทียบเทียบแผนการสอน สื่อ ศูนยการเรียนที่ทําสงกับการ
ปฏิบัติจริงในหองเรียน
(๓.๓) อาจารย ป ระมวลพฤติ ก รรมการสอนและทั ก ษะการสอนจากบุ ค คลที่
เกี่ยวของ เชน จากเด็ก ครูประจําชั้น พี่เลี้ยง ครูผูชวย เพื่อน ครูใหญ
(๓.๔) วัดและประเมินจากการเขารว มกิ จกรรมเสริ มความเปนครู เปนรายป
ตลอดหลักสูตร
๓. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา
(Curriculum Mapping)
ดูในภาคผนวก

หมวดที่ ๕ หลักเกณฑในการประเมินผลนิสติ
๑. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑในการใหระดับคะแนน (เกรด)
เกณฑการวัดผล/ประเมินผล แบงเปน ๒ ดาน
๑.๑ ดานวิชาการ
นิสิตตองสอบไดสัญลักษณ A, B+, B, C+, C, D+, D หรือ S จึงจะถือวาสอบผาน ถาไดรับ
สัญลักษณ F, U หรือ W ถือวาสอบไมผาน ถาเปนรายวิชาบังคับตามหลักสูตรนิสิตตองลงทะเบียนเรียน
รายวิชานั้นซ้ําอีก ถาเปนรายวิชาเลือกนิสิตสามารถลงทะเบียนวิชาอื่นแทนวิชาที่สอบไมผานได
๑.๒ ดานคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณความเปนครู
นิสิตตองผานเกณฑการประเมินพัฒนาการดานคุณธรรม และคุณลักษณความเปนครูโดยการเขารวม
กิจกรรมในโครงการเสริมความเปนครูตลอดหลักสูตร และลงทะเบียนเรียนรายวิชาไมนับหนวยกิตตาม
ขอกําหนดของคณะ
๒๙

มคอ. ๒
๒. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานการวัดผลสัมฤทธิ์ของนิสิต
มีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรรับผิดชอบเรื่องกระบวนการทวนสอบมาตรฐานการวัดผลสัมฤทธิ์โดยใหมี
การทวนสอบในเรื่องตางๆ ดังนี้
๒.๑ ตรวจสอบ ดูแลรายงานรายวิชา ผลสัมฤทธิ์ของนิสิตแตละรายวิชา
๒.๒ มีคณะกรรมการประเมินขอสอบของแตละรายวิชา
๒.๓ สุมวิเคราะหความเหมาะสมของขอสอบโดยหลักการทางสถิติ
๒.๔ การเปรียบเทียบการใหคะแนนจากกระดาษคําตอบเดียวกัน (การเปรียบเทียบคุณภาพขอสอบ)
๒.๕ การแลกเปลี่ยนขอสอบในรายวิชาในหลักสูตรอื่น
๓. เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
๓.๑ มีระยะเวลาการศึกษาไมนอยกวา ๙ ภาคการศึกษาและเรียนครบตามหนวยกิตที่กําหนดในหลักสูตร
๓.๒ ไดแตมเฉลี่ยสะสม ๒.๐๐ ขึ้นไป
๓.๓ ผานเกณฑการประเมินพัฒนาการดานคุณธรรม และคุณลักษณความเปนครูโดยการเขารวมกิจกรรม
เสริมความเปนครูตามขอกําหนดของคณะ

หมวดที่ ๖ การพัฒนาคณาจารย
๑. การเตรียมการสําหรับอาจารยใหม
๑.๑ กํ า หนดให ค ณาจารย ใ หม เ ข า โครงการปฐมนิ เ ทศและสั ม มนาคณาจารย ใ หม ข องจุ ฬ าลงกรณ
มหาวิทยาลัย และโครงการพัฒนาคณาจารยใหมของคณะครุศาสตร
๑.๒ สําหรับคณาจารยใหมที่ตองทําหนาที่อาจารยที่ปรึกษานิสิต ใหมีการจัดประชุมอาจารยที่ปรึกษาเปน
ประจําทุกปการศึกษาเพื่อทําความเขาใจในจุดมุงหมาย โครงสรางหลักสูตรและรายวิชา และการพัฒนา
นิสิต เพื่อใหคณาจารยสามารถใหคําแนะนํานิสิตเกี่ยวกับหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนของคณะ
และการพัฒนานิสิตไดอยางมีประสิทธิภาพ
๒. การพัฒนาความรูและทักษะใหแกอาจารย
๒.๑ การพัฒนาความรูและทักษะการจัดการเรียนรู การวัดผลและการประเมินผล
(๑) ประชาสัมพันธและสนับสนุนใหคณาจารยเขารวมโครงการพัฒนาความรูและทักษะการจัดการ
เรียนรู การวัดและการประเมินผลที่จัดโดยหนวยงานหรือองคการตางๆ
(๒) จัดโครงการประชุม อบรม หรือสัมมนาเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู การใชสื่อการเรียนการสอน
และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนการสอน
(๓) สงเสริมใหคณาจารยเขียนบทความ ตํารา และเอกสารคําสอนเกี่ยวกับทักษะการจัดการเรียนรู
การวัดและการประเมินผล โดยการจัดสรรงบประมาณสนับสนุน
(๔) จัดสรรงบประมาณสนับสนุนใหคณาจารยเขาประชุม อบรม หรือสัมมนาเพื่อพัฒนาความรูและ
ทักษะเกี่ยวกัยการจัดการเรียนรู การวัดผลและการประเมินผล
๓๐

มคอ. ๒
๒.๒ การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพดานอื่นๆ
(๑) จัดโครงการประชุม อบรม หรือสัมมนาเกี่ยวกับการทําวิจัย การพัฒนาผลงานเพื่อขอตําแหนง
ทางวิชาการ หรือหัวขออื่นที่สนใจ
(๒) จัดสรรงบประมาณสนับสนุนใหคณาจารยเขาประชุม อบรม หรือสัมมนาเพื่อพัฒนาความรูตาม
ความสนใจ
(๓) จัดสรรงบประมาณเพื่อพัฒนาทรัพยากรและแหลงเรียนรูสําหรับคณาจารย นิสิตและบุคลากร

หมวดที่ ๗ การประกันคุณภาพหลักสูตร
๑. การบริหารหลักสูตร
มีคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ซึ่งไดรับการแตงตั้งจากคณะกรรมการบริหารคณะ มีวาระ
คราวละ ๒ ป ทําหนาที่บริหารจัดการ วางแผนดําเนินงาน และติดตามผลการดําเนินงานหลักสูตร
โดยวิเคราะหผลการดําเนินงานตามปจจัยคุณภาพตางๆ เทียบกับแผนงานเพื่อทบทวนทิศทางและ
วัตถุประสงคเปนประจําทุกปการศึกษา
๒. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน
๒.๑ การบริหารงบประมาณ
จัดสรรงบประมาณเพื่อจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนใหไดตามมาตรฐานสากลและมาตรฐาน
ของคุรุสภา
๒.๒ ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยูเดิม
หนังสือ ตําราเรียน วารสาร และเอกสารทางวิชาการอยางเพียงพอ
รายการ
หนังสือ ตําราเรียน
วารสาร
วารสารเย็บเลม
วิทยานิพนธ
ฐานขอมูลขาวการศึกษา
ฐานขอมูลวารสารทาง
การศึกษา

จํานวน (เลม / ชื่อเรื่อง / รายการ)
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
รวม
๑๑๕,๘๖๕
๕๒,๗๖๒
๑๖๘,๖๒๗
๑๓๗
๑๓๐
๒๖๗
๒,๐๔๐
๔,๖๕๖
๖,๖๙๖
๘,๘๔๕
๕๓
๘,๘๙๘
๓๘,๐๕๑
๒๑๐
๓๘,๒๖๑
๗,๗๙๗
๗๑๒
๘,๕๐๙

(เลม)
(ชื่อเรื่อง)
(เลม)
(เลม)
(รายการ)
(รายการ)

๒.๓ การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม
คณะครุศาสตรมีการจัดสรรงบประมาณสําหรับการจัดซื้อทรัพยากรการเรียนการสอนสําหรับแต
ละหลักสูตรเพื่อใชในศูนยบรรณสารสนเทศเฉลี่ยอยางนอยปการศึกษาละ ๑๐,๐๐๐ บาท
๓๑

มคอ. ๒
๒.๔ การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร
ศู น ย บ รรณสารสนเทศทางการศึ ก ษาดํ า เนิ น การสํ า รวจความต อ งการตํ า รา หนั ง สื อ อ า งอิ ง
เอกสาร รวมทั้งฐานขอมูลอิเลคทรอนิคสของคณาจารยเปนประจําทุกปการศึกษา นอกจากนี้ ยัง
ดําเนินการรวบรวมขอมูลผูใชหนังสือ วารสารตางๆ เพื่อรายงานกับคณะกรรมการบริหารคณะและ
คณาจารยเปนประจําปละ ๑ ครั้ง
๓. การบริหารคณาจารย
๓.๑ การรับอาจารยใหม
กําหนดคุณวุฒิของอาจารยที่จะรับสมัครตามเกณฑของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
โดยคณะครุ ศ าสตรกําหนดรับอาจารยใหม ที่มีวุฒิการศึก ษาระดับ ปริญญาเอกเทานั้น สวนการ
คัดเลือกอาจารยใหมกําหนดใหมีการสอบดังนี้
๑) สอบขอเขียน ๔ วิชา ไดแก ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ (อยางนอยเทียบเทา TOEFL
๕๕๐ คะแนน) ทัศนคติในการเปนอาจารย และวิชาเฉพาะสาขา
๒) สอบปฏิบัติการสอนหรือเสนอผลงานทางวิชาการ
๓) สอบสัมภาษณ (สําหรับผูที่สอบผานขอเขียน)
๓.๒ การมีสวนรวมของคณาจารยในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร
กําหนดใหมีการประชุมของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและคณาจารยผูสอนเปนประจําอยาง
นอยภาคการศึกษาละ 2 ครั้งเพื่อติดตามการดําเนินงานการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร และ
นําขอมูลมาใชในการวางแผนการปรับปรุงหลักสูตรในระดับรายวิชาและระดับการปรับปรุงหลักสูตร
๓.๓ การแตงตั้งคณาจารยพิเศษ
ใหเปนไปตามระเบียบและแนวปฏิบัติของคณะครุศาสตรและมหาวิทยาลัย
๔. การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน
๔.๑ การกําหนดคุณสมบัตเิ ฉพาะสําหรับตําแหนง
ใหเปนไปตามความตองการของคณะและมหาวิทยาลัย โดยกําหนดใหมีวุฒิการศึกษาขั้นต่ํา
ระดับปริญญาบัณฑิต
๔.๒ การเพิ่มทักษะความรูเพือ่ การปฏิบัติงาน
จัดประชุม อบรมและสัมมนาเพื่อเพิ่มทักษะและประสิทธิภาพในการทํางานตามตําแหนงงาน
เปนประจําอยางนอยปละ ๒ ครั้ง
๕. การสนับสนุนและการใหคําแนะนํานิสิต
๕.๑ การใหคําปรึกษาดานวิชาการ และอืน่ ๆ แกนิสิต
(๑) ในภาคการศึกษาแรกที่เขาศึกษา จัดใหมีการปฐมนิเทศนิสิตใหมเพื่อใหอาจารยที่ปรึกษาได
พบกับนิสิตใหมและใหคําแนะนําเกี่ยวกับหลักสูตรและการวางแผนการเรียนในหลักสูตรใหกับนิสิต
(๒) ในการลงทะเบียนเรียนในแตละภาคการศึกษา มหาวิทยาลัยกําหนดใหนิสิตพบอาจารยที่
ปรึกษาเพื่อขอคําปรึกษาเกี่ยวกับรายวิชาที่จะลงทะเบียนเรียนและรับรหัสสําหรับการลงทะเบียน
เรียนจากอาจารยที่ปรึกษา
๓๒

มคอ. ๒
(๓) คณะครุ ศ าสตร กํ า หนดให อ าจารย ที่ ป รึ ก ษากํ า หนดเวลาให คํ า ปรึ ก ษานิ สิ ต อย า งน อ ย
สัปดาหละ ๒ ชั่วโมง เปนสวนหนึ่งของภาระงาน
(๔) ในการดําเนินการที่เกี่ยวของกับการลงทะเบียนเรียน นิสิตจะตองขอความเห็นชอบจาก
อาจารยที่ปรึกษากอนโดยจะตองยื่นคํารองตางๆ ผานอาจารยที่ปรึกษา
(๕) คณะครุศาสตรจัดสรรงบประมาณสนับสนุนใหอาจารยที่ปรึกษาจัดโครงการสรางเสริม
ความสัมพันธระหวางอาจารยที่ปรึกษากับนิสิตเปนประจําทุกภาคการศึกษา
๕.๒ การอุทธรณของนิสิต
ใหเปนไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
๖. ความตองการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความพึงพอใจของผูใชบณ
ั ฑิต
การศึก ษาในระดับ ปฐมวัย เปน การจัด การศึก ษาขั้น ตน ที่มีค วามสํา คัญ อยา งยิ่ง งานวิจัย
ทางการแพทยยืน ยัน วา เด็ ก ในช ว งอายุ ๐-๖ ป เป น วั ย ที่ มี พั ฒ นาการทางด า นร า งกาย
อารมณ สั ง คม และสติ ป ญ ญามากที่ สุ ด เนื่ อ งจากสมองของเด็กในวัยนี้ มีการเจริญเติบโตสูงถึง
รอยละ ๘๐ การอบรมเลี้ยงดูและพัฒนาเด็กปฐมวัยอยางมีประสิทธิภาพจึงเปนปจจัยสําคัญตอ
คุณภาพประชากรของประเทศ ในอนาคต องคกรและหนวยงานตางๆ ทั่วโลกไดใหความสําคัญ
ตอการพัฒนาเด็กปฐมวัย เห็นไดจากการกําหนดนโยบาย เรื่อง “โลกที่เหมาะสมสําหรับเด็ก” (A World
Fit for Children) ขององคกรยูนิเซฟซึ่งใหความสําคัญกับกลุม เด็กวัยกอน ประถมศึกษาปที่ ๑
นอกจากนี้ แผนการศึกษาแหงชาติของไทยไดกําหนดเปาหมายใหเด็กปฐมวัยอายุ ๐-๕ ป ทุกคน
ไดรับการเตรียมความพรอมทุกดานกอนเขาสูระบบการศึกษา ซึ่งนโยบายดังกลาวมีความสอดคลอง
กั บ ปฏิ ญ ญาโลกว า ด ว ยการศึ ก ษาเพื่ อ ปวงชน (สํ า นั ก งานเลขาธิ ก ารสภาการศึ ก ษา
กระทรวงศึกษาธิการ, ๒๕๕๐:๖)
ขอมูลของสํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ (๒๕๕๐:๑๐) ระบุวา
ปจจุบันมีเด็กวัย ๐-๕ ป เขารับการดูแลในสถานรับเลี้ยงเด็ก ศูนยพัฒนาเด็ก และโรงเรียนอนุบาล
จํานวนมากขึ้น ถึงรอยละ ๘๒.๕ หรือคิดเปนจํานวนเด็กเกือบ ๓ ลานคน ดังนั้น การจัดเตรียม
บุ ค ลากรด า นการศึ ก ษาปฐมวั ย ที่ มี คุ ณ ภาพจึ ง ถื อ เป น ภารกิ จ สํ า คั ญ ของประเทศ นอกจากนี้
สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ไดดํารินโยบาย และยุทธศาสตรการปฏิรูป
กระบวนการผลิตผูเลี้ยงดูเด็ก ผูดูแลเด็ก ครู และบุคลากรอื่น ๆ ใหมีคุณภาพและมีความเปน “มืออาชีพ”
เนื่องจาก การจัดการศึกษาปฐมวัย เปนศาสตรเฉพาะที่มีความแตกตางจากการศึกษาระดับอื่น จึง
ตองการบุคลากรที่มีความรูความชํานาญเฉพาะทาง ในการจัดสภาพแวดลอม การจัดการเรียนรู
และมีความเขาใจดานจิตวิทยาพัฒนาการเด็ก เพื่อใหสามารถสงเสริมพัฒนาการและดูแลเด็กได
อยางเหมาะสม
ปจจุบันประเทศไทยกําลังประสบปญหาการขาดแคลนครูในระดับปฐมวัยทั้งในเชิงปริมาณ
และคุณภาพ กลาวคือ สถานรับเลี้ยงเด็กสวนใหญยังดอยคุณภาพทั้งในดานการบริหารและการ
จัดการ โดยเฉพาะมาตรฐานคุณภาพที่เหมาะสม อาทิ มาตรฐานการเลี้ยงดูเด็ก มาตรฐานสถานรับ
เลี้ยงเด็ก มาตรฐานครูพี่เลี้ยง รวมทั้งยังไมมีการกํากับดูแลคุณภาพมาตรฐานอยางมีประสิทธิภาพ
๓๓

มคอ. ๒
และตอเนื่อง (นโยบายและยุทธศาสตรการพัฒนาเด็กปฐมวัย, ๒๕๕๐:๑๒) ประกอบกับปญหาเรื่อง
การผลิ ต ครู และผู ดู แ ลเด็ ก ยั ง มี จํ า นวนไม เ พี ย งพอกั บ ความต อ งการของตลาดแรงงาน ทั้ ง นี้
อัตราสวนครูตอเด็กเปนอีกปจจัยหนึ่งที่สะทอนคุณภาพของการจัดการศึกษาปฐมวัยดวยเชนกัน
จากความสําคัญดังกลาวขางตน คณะครุศาสตรในฐานะที่เปนสถาบันอุดมศึกษาหลัก ซึ่งมีหนาที่
สําคัญในการเตรียมบุคลากรดานการศึกษาปฐมวัยใหเปนผูมีความรู ความสามารถ ทักษะ และ
ทัศนคติที่ดีตอวิชาชีพ จึงไดกําหนดหลักสูตรสําหรับผลิตครูตลอดจนบุคลากรดานการศึกษาปฐมวัย
เพื่อผลิตครูและบุคลากรดานการศึกษาปฐมวัยใหมีความรูและสามารถทํางานกับเด็กปฐมวัยไดอยาง
มีประสิทธิภาพ
๗. ตัวบงชี้ผลการดําเนินการ (Key Performance Indicators)
ดัชนีบงชี้ผลการดําเนินงาน
ปที่ ๑ ปที่ ๒ ปที่ ๓ ปที่ ๔ ปที่ ๕ ปที่ ๖
(๑) คณาจารยประจําหลักสูตรอยางนอยรอยละ ๘๐ มีสว นรวม
X
X
X
X
X
ในการประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการดําเนินงาน
หลักสูตร
(๒) มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.๒ ที่สอดคลองกับ X
X
X
X
X
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติ หรือ มาตรฐานคุณวุฒิ
สาขา/สาขาวิชา (ถามี)
(๓) มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ X
X
X
X
X
ภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ มคอ.๓ และ มคอ.๔ อยางนอย
กอนการเปดสอนในแตละภาคการศึกษาใหครบทุกรายวิชา
(๔) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา และรายงานผล X
X
X
X
X
การดําเนินการของประสบการณภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ
มคอ.๕ และ มคอ.๖ ภายใน ๓๐ วัน หลังสิ้นสุดภาค
การศึกษาทีเ่ ปดสอนใหครบทุกรายวิชา
(๕) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร ตามแบบ
X
X
X
X
X
มคอ.๗ ภายใน ๖๐ วัน หลังสิ้นสุดปการศึกษา
(๖) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนิสิต/นักศึกษาตามมาตรฐานผล
X
X
X
X
X
การเรียนรูที่กําหนดใน มคอ.๓ และ มคอ.๔ (ถามี) อยางนอย
รอยละ ๒๕ ของรายวิชาทีเ่ ปดสอนในแตละปการศึกษา
(๗) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธการ
X
X
X
X
สอน หรือ การประเมินผลการเรียนรู จากผลการประเมินการ
ดําเนินงานที่รายงานใน มคอ.๗ ปที่แลว
(๘) คณาจารยใหม (ถามี) ทุกคน ไดรับการปฐมนิเทศหรือ
X
X
X
X
X
คําแนะนําดานการจัดการเรียนการสอน
(๙) คณาจารยประจําทุกคนไดรบั การพัฒนาทางวิชาการ และ/
X
X
X
X
X
หรือวิชาชีพ อยางนอยปละหนึ่งครั้ง
๓๔

มคอ. ๒

ดัชนีบงชี้ผลการดําเนินงาน
ปที่ ๑ ปที่ ๒ ปที่ ๓ ปที่ ๔ ปที่ ๕ ปที่ ๖
(๑๐) จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถามี) ไดรับ
X
X
X
X
X
การพัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไมนอยกวารอยละ
๕๐ ตอป
(๑๑) ระดับความพึงพอใจของนิสิต/นักศึกษาปสุดทาย/บัณฑิต
X
X
ใหมที่มีตอคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไมนอยกวา ๓.๕ จาก
คะแนนเต็ม ๕.๐
(๑๒) ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตที่มีตอ บัณฑิตใหม
X
X
เฉลี่ยไมนอยกวา ๓.๕ จากคะแนนเต็ม ๕.๐
(๑๓) ระดับความพึงพอใจของผูเรียนตอระบบสารสนเทศที่
X
X
X
X
X
สนับสนุนการเรียนรูดวยตนเองเฉลี่ยไมนอ ยกวา ๓.๕ จาก
คะแนนเต็ม ๕.๐
(๑๔) ระดับความพึงพอใจของผูเรียนตอระบบอาจารยที่ปรึกษา
X
X
X
X
X
เฉลี่ยไมนอยกวา ๓.๕ จากคะแนนเต็ม ๕.๐
(๑๕) ระดับความพึงพอใจของผูเรียนตอกิจกรรมเสริมหลักสูตร
X
X
X
X
X
(กิจกรรมเสริมความเปนครู) เฉลี่ยไมนอยกวา ๓.๕ จาก
คะแนนเต็ม ๕.๐
(๑๖) อาจารยผูสอนใชกลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาตาม
X
X
X
X
X
ผลการเรียนรูท ั้ง ๖ ดาน
(๑๗) ผลการประเมินประสิทธิภาพการสอนของอาจารยไมนอย
X
X
X
X
X
กวา ๓.๕ จาก ๕ ของทุกรายวิชาทีค่ ณะเปดสอน

หมวดที่ ๘ การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร
๑. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
๑.๑ การประเมินกลยุทธการสอน
กําหนดใหคณาจารยเขียนรายละเอียดของรายวิชาที่สอนตามแบบฟอรม มคอ.๓ และ มคอ.๔
และจัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชาตามแบบฟอรม มคอ.๕ และ มคอ.๖ เพื่อการ
ปรับปรุงการสอนเปนประจําทุกภาคการศึกษา
๑.๒ การประเมินทักษะของคณาจารยในการใชแผนกลยุทธการสอน
มีการประเมินความพึงพอใจในการสอนของคณาจารย โดยนิสิตในแตละรายวิชากอนสิ้นภาค
การศึกษา ขอมูลที่ไดจะมีการวิเคราะหโดยศูนยทดสอบทางการศึกษา คณะครุศาสตร และสงให
ภาควิชา/สาขาวิชา และคณาจารยผูสอนแตละคนในภาคการศึกษาถัดไปเพื่อใชเปนผลปอนกลับใน
การปรับปรุงการสอนของรายวิชาที่รับผิดชอบ
๓๕

มคอ. ๒
๒. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
๒.๑ ประเมินโดยนิสิต/นักศึกษาปจจุบัน และบัณฑิตทีจ่ บการศึกษาในหลักสูตร
ประเมินหลักสูตรโดยสงแบบสอบถามใหบัณฑิตที่เพิ่งสําเร็จการศึกษาในแตละปการศึกษาโดย
มีหัว หนาภาควิช าและประธานสาขาวิชาเปนผูรับ ผิดชอบในการให ข อมูลและติ ดตามการแก ไข
ปรับปรุงหลักสูตร
๒.๒ ประเมินโดยนายจางและ/หรือผูมีสวนเกี่ยวของ
สํารวจความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตโดยสงแบบสอบถามความคิดเห็นไปยังนายจางหรือ
ผูบังคับบัญชา
๒.๓ ประเมินโดยผูทรงคุณวุฒิ ที่ปรึกษาและ/หรือจากผูประเมิน
ประเมินคุณภาพการศึกษาจากหนวยงานภายในมหาวิทยาลัยและภายนอกที่เกี่ยวของทาง
การศึกษา
๓. การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
ประเมินผลคุณภาพการศึกษาประจําป ตามดัชนีบงชี้ในหมวด ๗ ขอ ๗ โดยผูประเมินระดับ
สาขาวิชาที่แตงตั้งโดยคณบดี
๔. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง
กําหนดเปนแผนกลยุทธในการปรับปรุงหลักสูตรเพื่อใหหลักสูตรที่ปรับปรุงใหมมีรูปแบบและ
สาระเปนไปตามผลที่ไดจากการประเมินสวนหนึ่ง และจากการศึกษาในเชิงวิชาการในเรื่องของการศึกษา
อีกสวนหนึ่ง ซึ่งจะมาใชในการปรับปรุงหลักสูตร โดยคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรเปนผูรับผิดชอบ
ดําเนินการ ทั้งนี้อยูในกรอบของการประกันคุณภาพดวย
เอกสารแนบ
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา

๓๖

มคอ. ๒
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping)
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง

1.คุณธรรม
จริยธรรม

รายวิชา

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1.1 รายวิชาตามขอกําหนด
ของมหาวิทยาลัย
1.1.1 กลุมวิชาสังคมศาสตร
1.1.2 กลุมวิชาวิทยาศาสตร
และคณิตศาสตร
1.1.3 กลุมวิชามนุษยศาสตร
1.1.4 กลุมวิชาสหศาสตร
1.1.5 กลุมวิชา
ภาษาตางประเทศ
1.2 รายวิชาตามขอกําหนด
ของคณะ
1.2.1 รายวิชาบังคับ
2719111 ภาษาไทย
2736210 สุนทรียนิยม
1.2.2 รายวิชาเลือก
กลุมวิชาพลศึกษา

2. ความรู
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4. ทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและความ
รับผิดชอบ

3. ทักษะทางปญญา
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๓๗

16

17

4

4

5

5. ทักษะ
การวิเคราะห
เชิงตัวเลข
การสื่อสาร
และเทคโนโลยี
สารสนเทศ

6. ทักษะ
การจัด
การเรียนรู
1

2

3

มคอ. ๒

1.คุณธรรม
จริยธรรม

รายวิชา

2. หมวดวิชาแกน
2.1 วิชาครู
2.1.1 รายวิชาบังคับของคณะ
2700506 ปฏิบัติการวิชาชีพ 1
2700507 ปฏิบัติการวิชาชีพ 2
2716302 การออกแบบและ
การจัดการเรียนการสอน
2716303 การพัฒนาหลักสูตร
ขั้นนํา
2719112 ภาษาไทยสําหรับ
ครู
2725398 ภาษาอังกฤษสําหรับ
ครู
2726207 เทคโนโลยีและ
สารสนเทศทางการศึกษา
2746290 พื้นฐานการศึกษาและ
วิชาชีพครู
2746501 การศึกษากับการ
พัฒนาสังคมที่ยั่งยืน
2747404 การบริหารจัดการ
และภาวะผูนําทางการศึกษา
2756501 การวิจัยเพื่อ
พัฒนาการเรียนการสอน

1

2



3

2. ความรู

4. ทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและความ
รับผิดชอบ

3. ทักษะทางปญญา

5. ทักษะ
การวิเคราะห
เชิงตัวเลข
การสื่อสาร
และเทคโนโลยี
สารสนเทศ

6. ทักษะ
การจัด
การเรียนรู

1
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3

4

5

6
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8

9
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๓๘

มคอ. ๒

1.คุณธรรม
จริยธรรม

รายวิชา

2757306 การวัดและ
ประเมินผลการศึกษา
2758501 สถิติและสารสนเทศ
ทางการศึกษา
2759214 จิตวิทยาพื้นฐาน
การศึกษา
2759216 จิตวิทยาสําหรับครู
และการศึกษาพิเศษ
2.1.2 รายวิชาบังคับของ
สาขาวิชา
2717301 วิธีวิทยาการสอน
ระดับการศึกษาปฐมวัย
2717302 นวัตกรรมการสอน
และการเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย
2.1.3 รายวิชาเลือก
2.2 วิชาเอก
2.2.1 รายวิชาบังคับ
2717111 วัฒนธรรมและการ
เลนในการศึกษาปฐมวัย
2717112 คุณธรรมและ
สมรรถภาพของนักวิชาชีพ
ทางการศึกษาปฐมวัย
2717221 การศึกษาปฐมวัย
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2. ความรู
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4. ทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและความ
รับผิดชอบ

3. ทักษะทางปญญา
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6. ทักษะ
การจัด
การเรียนรู

1



4

5. ทักษะ
การวิเคราะห
เชิงตัวเลข
การสื่อสาร
และเทคโนโลยี
สารสนเทศ

มคอ. ๒

1.คุณธรรม
จริยธรรม

รายวิชา

2717222 การศึกษาสําหรับ
เด็กที่มีความตองการพิเศษใน
ระดับปฐมวัย
2717223 การจัดสิ่งแวดลอม
และสื่อการสอนทางการศึกษา
ปฐมวัย
2717304 หลักสูตรและการ
สอนทางการศึกษาปฐมวัย
2717305 การบูรณาการสาระ
การเรียนรูสําหรับเด็กอนุบาล
2717306 การประเมินและ
สงเสริมพัฒนาการและการ
เรียนรูของเด็กปฐมวัย
2717411 การศึกษาสําหรับ
ผูปกครองเด็กปฐมวัย
2717412 งานครูในระดับ
ปฐมวัย
2717413 ประเด็นและ
แนวโนมทางการศึกษาปฐมวัย
2736330 ศิลปะสําหรับเด็ก
เล็ก
2737399 ดนตรีและเพลง
สําหรับเด็กปฐมวัย

2. ความรู
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4. ทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและความ
รับผิดชอบ

3. ทักษะทางปญญา
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6. ทักษะ
การจัด
การเรียนรู
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5. ทักษะ
การวิเคราะห
เชิงตัวเลข
การสื่อสาร
และเทคโนโลยี
สารสนเทศ

มคอ. ๒

1.คุณธรรม
จริยธรรม

รายวิชา

2756422 การวิจัยปฏิบัติการ
ในชั้นเรียน
2.2.2 รายวิชาเลือก
2717339 การสงเสริม
พัฒนาการสําหรับเด็กวัย
ทารกและวัยเตาะแตะ
2717340 การสงเสริม
พัฒนาการทางอารมณและ
สังคมของเด็กปฐมวัย
2717342 การสงเสริม
พัฒนาการสําหรับเด็กระดับ
อนุบาลและระดับ
ประถมศึกษาตอนตน
2737118 คียบอรดขั้นตน
2737300 ออรฟ 1
2759310 จิตวิทยาการสอน
เด็กปญญาเลิศและเด็กที่มี
ความสามารถพิเศษ
3600205 การดูแลสุขภาพ
ครอบครัว
3640201 โภชนาการสําหรับ
เด็ก

2. ความรู
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4. ทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและความ
รับผิดชอบ

3. ทักษะทางปญญา
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6. ทักษะ
การจัด
การเรียนรู
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5. ทักษะ
การวิเคราะห
เชิงตัวเลข
การสื่อสาร
และเทคโนโลยี
สารสนเทศ

มคอ. ๒

1.คุณธรรม
จริยธรรม

รายวิชา

3640202 การบริบาลทารกและ
เด็กกอนวัยเรียน
3640203 การอนามัยแมและ
เด็ก
3641201 การพยาบาลฉุกเฉิน
3800351 จิตวิทยาการคิดและ
ความคิดสรางสรรค
3802208 สุขภาพจิต
3804225 จิตวิทยาเด็กที่มี
ความตองการพิเศษ
3804451 จิตวิทยาครอบครัว
และชีวิต
3900260 กิจกรรมกีฬา
สําหรับเด็ก

2. ความรู
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4. ทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและความ
รับผิดชอบ

3. ทักษะทางปญญา
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5. ทักษะ
การวิเคราะห
เชิงตัวเลข
การสื่อสาร
และเทคโนโลยี
สารสนเทศ

6. ทักษะ
การจัด
การเรียนรู
1

2

3

มคอ. 3

ตัวอยางรายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
มหาวิทยาลัยพระนครไทย
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา
คณะครุศาสตร/ภาควิชาหลักสูตร การสอนและเทคโนโลยีการศึกษา

หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
2716303 การพัฒนาหลักสูตรขั้นนํา
2. จํานวนหนวยกิต
3 หนวยกิต (3-0-6)
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต วิชาบังคับหมวดวิชาครู
4. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา
ตอนเรียนที่ 1
ผูชวยศาสตราจารย ดร.กมลพร วัฒนะ
ผูชวยศาสตราจารย ดร.รัชนี สมบูรณ
อาจารย ดร.จินดา วิทยา
ตอนเรียนที่ 2
ผูชวยศาสตราจารย ดร.วลัยพร มีสุข
ผูชวยศาสตราจารย ดร.วรพล อนันต
ตอนเรียนที่ 3
รองศาสตราจารย ดร.สกลรักษ วงศรักษา
อาจารย ดร.พรรณี จีระพันธ
ตอนเรียนที่ 4
รองศาสตราจารย ดร.วัชรา หาญไพฑูรย
อาจารย ดร.ปรารถนา หิรัญรักษ
ตอนเรียนที่ 5
รองศาสตราจารย ดร.กัญญา แวววาว
อาจารย ดร.มงคล อุทัย
5. ภาคการศึกษา/ชั้นปที่เรียน
ภาคการศึกษาตน/ชั้นปที่ 3 ปการศึกษา 2552
6. รายวิชาทีต่ องเรียนมากอน
2746290 พื้นฐานการศึกษาและวิชาชีพครู
7. วิชาทีต่ องเรียนพรอมกัน
ไมมี
8. สถานที่เรียน
คณะครุศาสตร
1

มคอ. 3
9. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด
14 กุมภาพันธ 2552

หมวดที่ 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค
1. จุดมุงหมายของรายวิชา
1.1 เพื่อให นิสิ ต มีความรูความเข าใจเกี่ย วกับความหมาย หลักการ แนวคิ ด องค ประกอบและ
ประเภทของหลักสูตร และสามารถเชื่อมโยงไปสูการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
1.2 เพื่อใหนิสิตมีความรูความเขาใจในขั้นตอนสําคัญในกระบวนการพัฒนาหลักสูตร
1.3 เพื่อใหนิสิตสามารถวิเคราะหพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติและหลักสูตรการศึกษาขั้น
พื้นฐานในระดับตางๆ
1.4 เพื่อใหนิสิตมีประสบการณตรงในการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา และการนําหลักสูตรไปใช
2. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
เพื่อใหนิสิตมีความรูและเขาใจการพัฒนาหลักสูตรใหสอดคลองกับความตองการของผูใชหลักสูตร
และแผนการจัดการศึกษาของชาติ

หมวดที่ 3 สวนประกอบของรายวิชา
1. คําอธิบายรายวิชา
หลักการ ความสําคั ญและองค ประกอบของหลักสูต ร ประเภทหลั กสูต ร แนวคิดในการพัฒ นา
หลักสูตร หลักสูตรแกนกลาง หลักสูตรระดับทองถิ่น หลักสูตรสถานศึกษา การจัดทําหลักสูตร และ
การนําหลักสูตรไปใช แนวคิดเกี่ยวกับการเรียนการสอนแบบการเรียนรู การสงเสริมการเรียนรูที่
เหมาะสมกับผูเรียนและมาตรฐานการเรียนรูในบริบทของโรงเรียนและชุมชน
2. จํานวนชั่วโมงที่ใชตอภาคการศึกษา
บรรยาย
สอนเสริม
3 ชั่วโมง/สัปดาห

การฝกปฏิบัติ/งาน
ภาคสนาม/การฝกงาน
-

-

การศึกษาดวยตนเอง
6 ชั่วโมง/สัปดาห

3. จํ า นวนชั่ ว โมงต อ สั ป ดาห ที่ อ าจารย ใ ห คํ า ปรึ ก ษาและแนะนํ า ทางวิ ช าการแก นิ สิ ต เป น
รายบุคคล
1 ชั่วโมง/สัปดาห วันจันทร เวลา 13.00 – 14.00 น.

2

มคอ. 3

หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรูของนิสิต
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ตองพัฒนา
ปลูกฝงความมีวินัย ใฝรู ความซื่อสัตย ความรับผิดชอบและความมีน้ําใจ
1.2 วิธีการสอน
สอดแทรกระหวางการเรียนการสอนในทุกครั้ง
การแสดงความคิดเห็นในเรื่องความมีวินยั ใฝรู ความซื่อสัตย ความรับผิดชอบ และความมีน้ําใจ
การปฏิบัตติ นอันเปนแบบอยางที่ดีของอาจารยผูสอน
1.3 วิธีการประเมิน
ประเมินจากพฤติกรรมในชัน้ เรียน และนอกชั้นเรียน
2. ความรู
2.1 ความรูที่จะไดรับ
ความรู เ รื่ อ งหลั ก การ ความสํ า คัญ และองค ป ระกอบของหลัก สู ต ร ประเภทหลัก สูต รระดั บ
ทองถิ่น แนวคิดในการพัฒ นาหลัก สูต ร หลัก สูต รแกนกลางการศึก ษาขั้น พื้น ฐาน พุท ธศัก ราช
2551 หลักสูตรระดับทองถิ่น หลักสูตรสถานศึกษา การจัดทําหลักสูตร และการนําหลักสูตรไปใช
แนวคิดเกี่ยวกับการเรียนการสอน แบบการเรียนรู การสงเสริมการเรียนรูที่เหมาะสมกับผูเรียนและ
มาตรฐานการเรียนรูในบริบทของโรงเรียนและชุมชน
2.2 วิธีการสอน
การบรรยาย การอภิปราย การทํารายงานกลุมและรายงานเดี่ยว การนําเสนอรายงานในชั้น
เรียน การคนควาดวยตนเอง การเรียนรูแบบสืบสอบ รวมทั้งเชิญวิทยากรมาบรรยาย
2.3 วิธีการประเมิน
ประเมินผลจากการเขาชั้นเรียน การอภิปราย การทํารายงาน การคนควา และการสอบกลาง
ภาคและปลายภาค
3. ทักษะทางปญญา
3.1 ทักษะทางปญญาที่ตอ งพัฒนา
คิดสะทอน (reflective thinking) คิดวิเคราะห สังเคราะห และบูรณาการองคความรูจากการ
วิพากษ งานวิจัย ทฤษฎีและประเด็นปญหาดานหลักสูตร
3.2 วิธีการสอน
ใชกระบวนการกลุมในการอภิปราย สะทอนความคิด การคิดวิเคราะห สังเคราะห การทําแฟม
วิเคราะหขาวตลอดภาคการศึกษา

3

มคอ. 3
3.3 วิธีการประเมิน
ประเมินจากการแสดงความคิดเห็นและการอภิปราย รายงานรายบุคคลและรายงานกลุม และ
นําเสนอหนาชั้นเรียนและจัดสงผลการวิเคราะหขาวทุกสัปดาห
4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบที่ตองพัฒนา
มีความรับผิดชอบตอการเรียนรูและการพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง สรางความสัมพันธที่ดี
ระหวางผูเรียน มีความสามารถในการทํางานรวมกับผูอื่น มีความรับผิดชอบ ความรวมมืออยาง
สรางสรรค
4.2 วิธีการสอน
ทํากิจกรรมกลุมในลักษณะตางๆ ทั้งในชั้นเรียนและนอกชั้นเรียน
4.3 วิธีการประเมิน
ประเมินจากความรับผิ ดชอบในการปฏิบัติกิจกรรมในชั้นเรียน และประเมินจากผลการทํา
กิจกรรมกลุมและการทํารายงาน
5. ทักษะการวิเคราะห การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะห การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่ตองพัฒนา
ใชภาษาพูด ภาษาเขียน ในการสื่อสาร ใชคอมพิวเตอร/อินเตอรเน็ตในการสืบคน วิเคราะหและ
จัดการขอมูลอยางเปนระบบและถายทอดสารสนเทศไดอยางมีประสิทธิภาพ
5.2 วิธีการสอน
การสอนโดยใช power point ประกอบการบรรยาย การทํารายงานโดยคนควาขอมูลจากหนังสือ
เอกสาร และอินเตอรเน็ต
5.3 วิธีการประเมิน
ประเมินผลจากการเสนอรายงานหนาชั้นเรียนและรายงาน

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
หัวขอ/รายละเอียด
สัปดาห
ที่
1
แนะนํารายวิชา กิจกรรมการเรียน
การสอน และวิธีการวัดและ
ประเมินผล นิสิตมีสวนรวมในการ
เลือกวิธีการประเมินผลการเรียนรู

จํานวน*
(ชั่วโมง)
3

4

กิจกรรมการเรียนการ
สอนและสื่อที่ใช
บรรยาย
มอบหมายรายงานกลุม

ผูสอน
คณาจารยประจํากลุม

มคอ. 3
หัวขอ/รายละเอียด
สัปดาห
ที่
2
การจัดการศึกษาของไทย: ประวัติ
ความเปนมา ปรัชญา แนวคิด
ทฤษฎี วิสัยทัศน และแผนพัฒนา
การศึกษาของไทย
3
ความหมาย ความสําคัญ หลักการ
แนวคิด และศัพทที่เกี่ยวของกับ
หลักสูตร
4
แนวคิดเกี่ยวกับทฤษฎีหลักสูตร
องคประกอบของหลักสูตร และ
ประเภทของหลักสูตร
5
กระบวนการและพื้นฐานสําคัญใน
การพัฒนาหลักสูตร
6
การวิเคราะหหลักสูตรและการ
ประเมินหลักสูตรทั้งกอนและหลัง
การใชหลักสูตร การปรับปรุงและ
พัฒนาหลักสูตรอยางหลากหลาย
7-8
ปญหาและแนวโนมในการพัฒนา
หลักสูตร
9
สอบกลางภาค
10
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ:
กฎหมายการศึกษาฉบับแรกของไทย
วิทยากร บรรยายเรื่อง
“พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ
กับหลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน”
เวลา 16.00-18.00 น. ณ หอง 101
อาคาร 3

จํานวน*
(ชั่วโมง)
3

กิจกรรมการเรียนการ
สอนและสื่อที่ใช
บรรยาย
ตัวอยาง
หลักสูครแกนกลาง

คณาจารยประจํากลุม

3

บรรยาย

คณาจารยประจํากลุม

3

บรรยาย

คณาจารยประจํากลุม

3

บรรยาย

คณาจารยประจํากลุม

3

อภิปรายและนําเสนอ
รายงาน

คณาจารยประจํากลุม

3

อภิปรายและนําเสนอ
รายงาน

คณาจารยประจํากลุม

3
3

บรรยายและการอภิปราย คณาจารยประจํากลุม
บรรยาย

5

ผูสอน

วิทยากร

มคอ. 3
หัวขอ/รายละเอียด
จํานวน*
สัปดาห
ที่
(ชัว่ โมง)
11
หลักสูตรแกนกลางการศึกษา
3
ขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551
วิทยากร บรรยายเรื่อง “หลักสูตร
3
ระดับทองถิ่นและหลักสูตร
สถานศึกษา”
เวลา 16.00-18.00 น. ณ หอง 101
อาคาร 3
การจัดทําหลักสูตรระดับทองถิ่น
12
3
การจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาและ
การมีสวนรวมกับสถานศึกษาในการ
พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรและ
การนําหลักสูตรไปใช
การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา:
13
3
วิสัยทัศน พันธกิจ เปาหมาย
โครงสรางหลักสูตร การจัดทํา
โครงงานทางวิชาการ
การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา:
3
14
มาตรฐานการเรียนรู
มาตรฐานการเรียนรูชวงชั้น
คําอธิบายรายวิชา
การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา:
15
3
หนวยการเรียนรู
16-17 การนําเสนอผลงานการจัดทํา
3
หลักสูตรสถานศึกษา
สอบปลายภาค
18
3
* จํานวนชั่วโมงตองสอดคลองกับจํานวนหนวยกิต
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กิจกรรมการเรียนการ
ผูสอน
สอนและสื่อที่ใช
บรรยายและการอภิปราย คณาจารยประจํากลุม
บรรยาย

วิทยากร

บรรยายและการอภิปราย คณาจารยประจํากลุม

บรรยายและการอภิปราย คณาจารยประจํากลุม

บรรยายและการอภิปราย คณาจารยประจํากลุม

การอภิปรายและนําเสนอ คณาจารยประจํากลุม
รายงานจากการคนควา
การนําเสนอรายงานกลุม คณาจารยประจํากลุม
การสอบ

คณาจารยประจํากลุม

มคอ. 3
2. แผนการประเมินผลการเรียนรู
กิจกรรม
ที่
1

ผลการเรียนรู*

กิจกรรมการประเมิน

คุณธรรม จริยธรรม

กําหนดการ
ประเมิน
(สัปดาหที่)
1 – 16

สัดสวนของ
การประเมินผล

การสังเกตพฤติกรรมในชั้นเรียน
10
และนอกชั้นเรียน
10 – 15
2
ความรู
รายงานกลุม
50
การนําเสนอรายงานในชั้นเรียน
10 – 15
การสอบกลางภาค
9
การสอบปลายภาค
18
3
ทักษะทางปญญา
การคนควาดวยตนเอง
1 - 17
20
การอภิปราย
16 – 17
4
ทักษะความสัมพันธระหวาง นําเสนอรายงาน
10
บุคคลและความรับผิดชอบ การสังเกตพฤติกรรม
รายงานกลุม
16 – 17
5
ทักษะการวิเคราะห
นําเสนอรายงาน
10
การสื่อสารและการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ
* ระบุผลการเรียนรูหัวขอยอยตามที่ปรากฏในแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบของรายวิชาของรายละเอียดของหลักสูตร (แบบ มคอ. 2)

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียน
1. ตําราและเอกสารหลัก
ธํารง บัวศรี. (2531). ทฤษฎีหลักสูตร: การออกแบบและการพัฒนา. กรุงเทพมหานคร: เอราวัณ
การพิมพ. สงัด อุทรานันท. (2531). ทฤษฎีหลักสูตร. กรุงเทพมหานคร: มิตรสยามการ
พิมพ.
Tanner, D. and Tanner, L.N. (1975). Curriculum development: theory into practice.
2nd ed. New York: Macmillan.
Tyler, R.W. (1949). Basic principles of curriculum and instruction. Chicago: University of
Chicago Press.
2. เอกสารและขอมูลสําคัญ
ศึกษาธิการ, กระทรวง. (2551). หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551.
กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ ชุมนุมสหกรณการเกษตรแหงประเทศไทย. คณะกรรมการ
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การศึกษาแหงชาติ, สํานักงาน. (2543). พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542.
กรุงเทพมหานคร: พริกหวานกราฟฟค.
วิชัย ประเสริฐวุฒิเชช. (2542). การพัฒนาหลักสูตรระดับทองถิ่น. วารสารวิชาการ 2(9) : 16-22.
วิชาการ, กรม. (2545). แนวทางการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา. กรุงเทพมหานคร: กรม
วิชาการ.
ศึ ก ษาธิ ก าร , กระทรวง. (2544). หลั ก สู ต รการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน พุ ท ธศั ก ราช 2544.
กรุงเทพมหานคร: องคการรับสงสินคาและพัสดุภัณฑ.
อุดม เชยกีวงศ. (2545). หลักสูตรทองถิ่น: ยุทธศาสตรการปฏิรูปการเรียนรู. กรุงเทพมหานคร:
สํานักพิมพบรรณกิจ.
ภาษาอังกฤษ
Bloom, B.S. (1964). Taxonomy of educational objectives : the classification of educational
goals. New York: D. McKay.
3. เอกสารและขอมูลแนะนํา
วิชาการ, กรม. (2543). แนวทางการนํามาตรฐานหลักสูตรไปสูการออกแบบการจัดการ
เรียนรูและการวัดและประเมินตามสภาพจริง. กรุงเทพมหานคร: คณะอนุกรรมการปฏิรูป
การเรียนรู.

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนิสิต
1.1 ประเมินผลการสอนโดยใชระบบออนไลน
1.2 สอบถามความคิดเห็นจากนิสิตในสัปดาหสุดทาย
1.3 ใหนิสิตเขียนแสดงความคิดเห็นการสอนในสัปดาหสุดทาย
2. กลยุทธการประเมินการสอน
จัดประชุมระดมความคิดเห็นจากคณาจารยผูสอนปลายภาค
2.1 กลยุทธการมีสวนรวม
2.1.1 ผูสอนมีสวนรวมในการประเมินตนเอง
2.1.2 การจัดประชุมระดมความคิดเห็นจากคณาจารยผูสอนปลายภาค
2.2 กลยุทธการประเมินยอนกลับ
ผูสอนมีสวนในการสะทอนความคิดเห็นตอผลการประเมิน
3. การปรับปรุงการสอน
3.1 นําผลการประเมินมาใชในการปรับปรุงการสอน
3.2 คนควาขอมูลความรูใหมๆนํามาใชในการสอน
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3.3 กลุมคณาจารยจัดอภิปราย/สัมมนาเพื่อพัฒนารายวิชาใหมีสาระวิชาและการสอนใหเหมาะสม
และนาสนใจ
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์รายวิชาของนิสิต
4.1 ประชุมคณาจารยผูสอนทุกกลุมเพื่อทวนสอบคะแนนและเกรดของนิสิต
4.2 ใหนิสิตไดมีโอกาสตรวจสอบคะแนนและเกรดกอนสงเกรดใหสํานักทะเบียนและประมวลผล
4.3 กอนการสอบกลางภาคและปลายภาค จัดประชุมคณาจารยเพื่อออกขอสอบรวมกับการพัฒนา
ขอสอบเพื่อใหไดมาตรฐาน
5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
นําผลที่ไดจากการสอบถามความคิดเห็น คะแนนสอบของนิสิต การประชุมสัมมนา นํามาสรุปผล
และพัฒนารายวิชากอนการสอนในภาคการศึกษาหนา
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ตัวอยางรายละเอียดของประสบการณภาคสนาม
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
มหาวิทยาลัยพระนครไทย
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา
คณะครุศาสตร

หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
2700506 ปฏิบัติการวิชาชีพ 1
2. จํานวนหนวยกิตหรือจํานวนชัว่ โมง
8 หนวยกิต (11-4-9)
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
ครุศาสตรบัณฑิต ทุกสาขาวิชา
4. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา/อาจารยที่ปรึกษาการฝกประสบการณภาคสนาม
อาจารยนิเทศกคณะครุศาสตร/อาจารยนิเทศกโรงเรียน
5. ภาคการศึกษา/ชั้นปที่กําหนดใหมีการฝกประสบการณภาคสนามตามแผนการศึกษาของหลักสูตร
ภาคการศึกษาปลาย ชั้นปที่ 4 ปการศึกษา 2552
6. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาปฏิบัติการภาคสนามครั้งลาสุด
10 สิงหาคม 2552

หมวดที่ 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค
1. จุดมุงหมายของประสบการณภาคสนาม
1.1 บูรณาการความรูทั้งหมดที่ไดศึกษามาใชในการปฏิบตั กิ ารสอนในสถานศึกษาจริง
1.2 นําประมวลรายวิชาเฉพาะมาจัดทําแผนการเรียนรูโดยยึดผูเรียนเปนสําคัญ
1.3 ใชเทคนิคและยุทธวิธีจัดกระบวนการเรียนรู
1.4 เลือกใช ผลิตสื่อและนวัตกรรมที่สอดคลองกับการจัดการเรียนรู
1.5 ดําเนินการวัดและประเมินผลการเรียนรูไดตามสภาพความเปนจริง
1.6 จัดทําบันทึกและรายงานผลการจัดการเรียนรู
1.7 วิจัยในชั้นเรียนและนําผลการประเมินมาพัฒนาการจัดการเรียนรูและพัฒนาคุณภาพผูเรียน
1.8 จัดกิจกรรมทางวิชาการเรียนรูรวมทั้งการปฏิบัติงานครูดานอื่นๆ ที่ไมใชงานสอนโดยตรง และ
เพื่อสงเสริมการสรางมนุษยสัมพันธที่ดีในองคการ มีเจตคติที่ดีและศรัทธาวิชาชีพครู
1.9 รวมสัมมนาการศึกษาไดอยางมีคุณภาพ
1
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2. วัตถุประสงคของการพัฒนาหรือปรับปรุงประสบการณภาคสนาม
เพื่ อ ให นิ สิ ต สามารถปฏิ บั ติ ง านด า นการสอน ผลิ ต สื่ อ ทํ า วิ จั ย ชั้ น เรี ย นและปฏิ บั ติ ง านอื่ น ๆ ใน
โรงเรียนใหสอดคลองกับการปฏิรูปการศึกษา

หมวดที่ 3 การพัฒนาผลการเรียนรู
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่จะตองพัฒนา
ปฏิบัติตามบทบาท หนาที่และคุณลักษณะของการเปนครูที่ดี และประพฤติตามจรรยาบรรณ
ของวิ ช าชี พ ครู 5 ด า นคื อ จรรยาบรรณต อ ตนเอง จรรยาบรรณต อ วิ ช าชี พ จรรยาบรรณ ต อ
ผูรับบริการ จรรยาบรรณตอผูรวมประกอบวิชาชีพ และจรรยาบรรณตอสังคม มีเจตคติที่ดีและ
ศรัทธาวิชาชีพครู
1.2 กระบวนการหรือกิจกรรมตางๆ เพื่อพัฒนาผลการเรียนรู
ใช กิ จ กรรมต า งๆ ในโรงเรี ย น สอดแทรกหลั ก คุ ณ ธรรมจริ ย ธรรมในการสอนพร อ มทั้ ง
ยกตัวอยางประกอบ และประพฤติตนเปนแบบอยางที่ดี
1.3 วิธีการประเมินผล
อาจารยนิเทศกคณะฯ และอาจารยนิเทศกโรงเรียนใชแบบวัดและประเมินผลดานลักษณะครูที่
ดีตลอดภาคการศึกษา ในชวงกลางภาคการศึกษา 1 ครั้งและปลายภาค 1 ครั้ง เพื่อพิจารณาความ
ประพฤติในการปฎิบัติการสอน ตามมาตรฐานการปฏิบัติงานของผูประกอบวิชาชีพครูและยึดมั่นใน
จรรยาบรรณของวิชาชีพ
2. ความรู
2.1 ความรูที่จะไดรับ
ประสบการณตรงในการฝกประสบการณวิชาชีพครูโดยผานการบูรณาการความรู เพื่อจัดการ
เรียนรูในสาขาวิชาเฉพาะ ความสามารถในการประเมินปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรูให
เหมาะสมกั บ ศั ก ยภาพของผู เ รี ย น การเรี ย นรู แ บบสื บ สอบ การจั ด ทํ า แผนการเรี ย นรู และจั ด
กระบวนการเรียนรู การมีสวนรวมกับสถานศึกษาในการพัฒนาหลักสูตร
2.2 กระบวนการหรือกิจกรรมตางๆ เพื่อพัฒนาผลการเรียนรู
(1) ศูนยประสบการณวิชาชีพครูคณะครุศาสตรจัดปฐมนิเทศนิสิตกอนไปปฏิบัติการวิชาชีพครู
(2) ปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนและงานครูอื่นๆ รวมกับอาจารยนิเทศกโรงเรียน
2.3 วิธีการประเมินผล
(1) พิ จ ารณาจากแบบวั ด และประเมิ น ผลด า นทั ก ษะและสมรรถนะของการจั ด การเรี ย นรู
ในสาขาวิชาเฉพาะตลอดภาคการศึกษา โดยการประเมินของอาจารยนิเทศกโรงเรียนและ
อาจารยนิเทศกคณะครุศาสตร อยางนอย 3 ครั้งตอวิชา/ภาคการศึกษา
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(2) ประเมินผลการฝกปฏิบัติการวิชาชีพตลอดภาคการศึกษาโดยนิสิตตองสงรายงานสรุปผล
การจั ด การปฏิ บั ติ ก ารสอนและสรุ ป ผลงานอื่ น ๆ ที่ ไ ด ฝ ก ปฏิ บั ติ ม าตลอดภาครวมทั้ ง
แผนการจัดการเรียนรู
3. ทักษะทางปญญา
3.1 ทักษะทางปญญาที่จะไดรับการพัฒนา
ความสามารถในการเชื่อมโยงความรูเดิมกับความรูใหม สามารถตัดสินใจและแกปญหาในชั้นเรียน
สามารถจัดการกับอารมณ ความรูสึก
3.2 กระบวนการหรือกิจกรรมตางๆ ที่จะพัฒนาผลการเรียน
(1) อาจารยนิเทศกโรงเรียนสาธิตการสอนในชั้นเรียน
(2) จัดใหนิสิต/นักศึกษาไดรวมทําแผนการสอน สังเกตการสอน
3.3 วิธีการประเมินผล
(1) นิเทศการจัดการเรียนการสอนของนิสิต/นักศึกษา โดยอาจารยนิเทศกคณะครุศาสตรและ
อาจารยนิเทศกโรงเรียน
(2) ใชแบบวัดและประเมินผลดานทักษะและสมรรถนะของการปฎิบัติการสอนในสถานศึกษา
ตลอดภาคการศึกษา
4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบที่ตองพัฒนา
ความสามารถในการทํางานรวมกับบุคลากรอื่นในวิชาชีพครูและวิชาชีพที่เกี่ยวของ
4.2 กระบวนการ หรือกิจกรรมตางๆ ที่จะพัฒนาการเรียนรู
(1) การมีสวนรวมกับสถานศึกษา เชน การจัดกิจกรรมทางวิชาการเพื่อสงเสริมการเรียนรู
รวมทั้งการปฏิบัติงานครูดานตางๆ ที่ไมใชการสอนโดยตรง คือ งานอื่นๆ ในโรงเรียนที่
เกี่ยวของกับนักเรียน เชน งานดานกิจการนักเรียน หรือฝายปกครองนักเรียน งานธุรการ
งานบริหารทรัพยากรมนุษย งานประชาสัมพันธ งานทะเบียน งานประจําชั้น งานธุรการใน
ชั้นเรียน หรืองานอื่นๆ ที่ไดรับมอบหมาย
(2) การสัมมนากลุมยอยระหวางอาจารยนิเทศกคณะครุศาสตรและนิสิตแตละสาขาวิชาและ
วิชาเอก
(3) การสัมมนานิสิตหลังปฎิบัติการสอนในสถานศึกษา เพื่อสรุปเปนบทเรียนและพัฒนาตนเอง
ในอนาคต
4.3 วิธีการประเมินผล
ประเมินโดยใชแบบวัดและประเมินผลดานลักษณะครูที่ดีตลอดภาคการศึกษา เกี่ยวกับความ
ประพฤติของนิสิตในขณะปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ตามมาตรฐานการปฏิบัติงานของผูประกอบ
วิชาชีพครูและยึดมั่นในจรรยาบรรณของวิชาชีพทั้ง 5 ดาน นอกจากนี้ตองเสริมสรางมนุษยสัมพันธ
ที่ดี ในการใหความรวมมือกับผูอื่นในสถานศึกษา และชุมชน เปนตน
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5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทั ก ษะการวิ เ คราะหเ ชิ ง ตั ว เลข การสื่ อ สาร และการใชเ ทคโนโลยี ส ารสนเทศที่ ตอ ง
พัฒนา
ความสามารถในการใชภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ทดลองวิธีการจัดการเรียนการสอน โดยใช
สื่อการสอนที่สรางสรรคเปนรายบุคคล
5.2 กระบวนการหรือกิจกรรมตางๆ ทีจ่ ะพัฒนาผลการเรียนรู
การจัดทําสื่อการสอนที่ผลิตขึ้นตองสอดคลองกับเนื้อหาวิชา เพื่อใชประกอบการเรียนการสอน
แตละคาบ รวมทั้งของจริง หุนจําลอง รูปภาพ แผนภาพ ภาพโฆษณา หนังสือพิมพ วารสาร วีดี
ทัศน สไลด เทปบันทึกเสียง
5.3 วิธีการประเมินผล
(1) ใช แ บบวัด และประเมิน ผลดานทั กษะและสมรรถนะของการจัดการเรียนรูในสาขาวิช า
เฉพาะตลอดภาคการศึกษา ในสวนของการดําเนินการจัดการเรียนรู ดานการสื่อสาร/
อธิบายและบุคลิกภาพ
(2) ใชแบบวัดและประเมินผลดานทักษะและสมรรถนะของการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา
ตลอดภาคการศึกษา ในสวนของการประเมินดานสาระการฝกทักษะในการเลือกใชการ
ผลิตสื่อและนวัตกรรมที่สอดคลองกับการจัดการเรียนรู รวมทั้งการใชเทคนิคและยุทธวิธีใน
การจัดการเรียนรู
6. ทักษะการสอน
6.1 ทักษะสอนที่ตองพัฒนา
(1) สามารถวางแผน ออกแบบหลักสูตร ปฏิบัติการสอน จัดการชั้นเรียน วัดและประเมินผล
การเรี ย นรู บั น ทึ ก และรายงานผลการจั ด การเรี ย นการสอน และทํ า วิ จั ย ในชั้ น เรี ย น
เพื่อพัฒนาศักยภาพของผูเรียนไดอยางเหมาะสมตามความแตกตางระหวางบุคคล
(2) สามารถปฏิบัติงานครูดานตางๆ นอกเหนือจากการสอนที่ไดรับมอบหมาย
(3) สามารถประสานความรวมมือระหวางครอบครัว โรงเรียน และชุมชนในการจัดการศึกษา
(4) สามารถประยุกตแนวคิด ทฤษฎีในการแกไขปญหาไดอยางเหมาะสมกับสถานการณ
6.2 กระบวนการหรือกิจกรรมตางๆ ที่จะพัฒนาผลการเรียนรู
(1) สํารวจขอมูลนักเรียน
(2) สังเกตปญหาที่เกิดในชั้นเรียน
(3) วางแผนการการแกปญหาในชั้นเรียนโดยใชกระบวนการวิจัย
(4) หาแนวทางในการแกปญหาในชั้นเรียน
6.3 วิธีการประเมินผล
(1) จัดทําบันทึกหลังสอนและรายงานผลการจัดการเรียนรู
(2) รายงานผลการทําวิจัยในชั้นเรียน
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(3) ใช แ บบวัด และประเมิ น ผลดานทักษะและสมรรถนะของการจัดการเรียนรู ในสาขาวิ ช า
เฉพาะตลอดภาคการศึกษา
(4) ใชแบบวัดและประเมินผลดานทักษะและสมรรถนะของการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา
ตลอดภาคการศึกษา
(5) สอบสอน

หมวดที่ 4 ลักษณะและการดําเนินงาน
1. คําอธิบายรายวิชา
การบูรณาการความรูในการจัดทําแผนการเรียนรูและจัดกระบวนการเรียนรูโดยใชสื่อ นวัตกรรม
เทคนิคและยุทธวิธีการเรียนรูในวิชาเฉพาะหรือวิชาเอกไดอยางเหมาะสมกับผูเรียน การวัดและ
ประเมินผลการเรียนรูเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรูและผูเรียน การจัดทําบันทึกและรายงานผลการ
จัดการเรียนรู การทําวิจัยในชั้นเรียน การมีสวนรวมกับสถานศึกษาในการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร
ไปใช หรือการจัดกิจกรรมทางวิชาการเพื่อสงเสริมการเรียนรู รวมทั้งการปฏิบัติงานครูดานตางๆ
นอกเหนือจากการสอน และการสัมมนาทางการศึกษาโดยไดรับการนิเทศอยางใกลชิด
2. กิจกรรมของนิสิต
นิสิตปฏิบัติการสอนไมนอยกวา 7 ชั่วโมง/สัปดาห และงานอื่นๆ ในโรงเรียนที่เกี่ยวของกับ
นักเรียน เชน งานดานกิจการนักเรียนหรือฝายปกครองนักเรียน งานธุรการ งานบริหารทรัพยากร
มนุษยงานประชาสัมพันธ งานทะเบียน งานประจําชั้น งานธุรการในชั้นเรียน หรืองานอื่นๆ ที่ไดรับ
มอบหมายอีกไมนอยกวา 5 ชั่วโมง/สัปดาห
การฝกปฏิบตั /ิ งาน
การศึกษาดวยตนเอง
ภาคสนาม/การฝกงาน
1 ชั่วโมง/สัปดาห
14 ชั่วโมง/สัปดาห
9 ชั่วโมง/สัปดาห
จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหที่คณาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการใหคําปรึกษาแกนิสิต
ในชวงเวลาที่นิเทศการสอน และอนุญาตนิสิตเขาพบเพื่อใหคําปรึกษาได 1 ชั่วโมง/สัปดาห
บรรยาย

สอนเสริม

3. รายงานหรืองานที่นิสิตไดรับมอบหมาย
รายงานหรืองานที่ไดรับมอบหมาย
3.1 แผนการจัดการเรียนรู

-

3.2 บันทึกหลังการจัดการเรียนรู

-

กําหนดสง
สงใหอาจารยนิเทศกโรงเรียนทุกครั้งกอนการจัด
การเรียนการสอน
สงใหอาจารยนิเทศกอนการนิเทศ
รวบรวมสงทั้งหมดปลายภาค
สงใหอาจารยนิเทศกโรงเรียนทุกครั้งทีจ่ ัดการเรียน
การสอน
5

มคอ. 4
รายงานหรืองานที่ไดรับมอบหมาย
3.3 สรุปผลงานที่ไดฝกปฏิบัติมาตลอดภาค - ปลายภาค
- ปลายภาค
3.4 วิจัยในชัน้ เรียนฉบับสมบูรณ

กําหนดสง

3. การติดตามผลการเรียนรูการฝกประสบการณภาคสนามของนิสิต
สัปดาหที่
หัวขอ/รายละเอียด
ปฏิบัติงานอืน่ ๆ
วิจัยในชั้นเรียน
1
- โรงเรียนจัดปฐมนิเทศใหนิสิตรับรูเกี่ยวกับ 5 ชั่วโมงตอ เริ่มวิจัยในชั้นเรียน
โรงเรียน เชน ปรัชญา วิสัยทัศน นโยบาย
สัปดาห
ระบบบริหาร ระเบีย บวินัย และขอบังคั บ
ตางๆ
- พบอาจารย นิ เ ทศก โ รงเรี ย นเพื่ อ เรี ย นรู
เรื่องทั่ วไปเกี่ยวกับโรงเรียน การบริหาร
ทั่วไป
งานกิจการนักเรียน หรือฝาย
ปกครอง งานทะเบี ย นนั ก เรี ย น งาน
ประชาสั ม พั น ธ หรื อ งานที่ โ รงเรี ย น
มอบหมาย
- ศึกษาขอมูลนักเรียน หลักสูตรระดับชั้นที่
สอน แหลงขอมูลการเรียนการสอน
- จั ด ทํ า แผนการสอนระยะยาวตลอดภาค
การศึ ก ษาร ว มกั บ อาจารย นิ เ ทศก และ
เริ่มทําวิจัยในชั้นเรียน
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มคอ. 4
สัปดาหที่
2

3

4

ปฏิบัติงานอืน่ ๆ
หัวขอ/รายละเอียด
- สั ง เกตการจั ด การเรี ย นการสอนและ
5 ชั่วโมงตอ
ปฏิ บั ติ ง านครู ใ นห อ งเรี ย นจากอาจารย
สัปดาห
นิเทศกฝายโรงเรียน อยางนอย 2 ชั่วโมง/
สัปดาห
- จัดทําบันทึกการสอนรายวิชา รายคาบ/
ชั่ ว โมง ร ว มกั บ อาจารย นิ เ ทศก จั ด ทํ า
บันทึกการสอนรายวิชารายคาบ/ชั่วโมง
ของตนเอง เพื่ อ ให อ าจารย นิ เ ทศก
พิจารณาตรวจแกไข กอนนําไปปฏิบัติจริง
- ช ว ยงานตรวจการบ า นนั ก เรี ย นหลั ง จบ
คาบการเรียนการสอนของอาจารยนิเทศก
และรวมประเมินผลนักเรียนหลังการสอน
กับอาจารยนิเทศก
-ปฏิ บั ติ ก ารจั ด การเรี ย นการสอนโดยมี
5 ชั่วโมงตอ
อาจารย นิ เ ทศก โ รงเรี ย น/หน ว ยงานให
สัปดาห
คําปรึกษา โดย นิสิตจะตองสงบันทึกการสอน
ลวงหนา 1 สัปดาห เพื่อใหอาจารยนิเทศกได
ตรวจสอบความถูกตองของ เนื้อหา วิธีการ
และสามารถให คํ า ปรึ ก ษา แนะนํ า นิ สิ ต
ลวงหนา กอนที่นําไปปฏิบัติจริง
- อาจารยนิเทศกสังเกตการสอนของนิสิตทุก
ครั้งที่นิสิตปฏิบัติการจัดการเรียนการสอน
- อาจารย นิ เ ทศก ใ ห คํ า แนะนํ า และร ว ม
อภิ ป รายผลหลั ง การสอนของนิ สิ ต เพื่ อ
ติดตามการพัฒนาในการฝกประสบการณ
วิชาชีพครูของนิสิต
5 ชั่วโมงตอ
ประเมิ น ผลครั้ ง ที่ 1 โดยอาจารย นิ เ ทศก
สัปดาห
โรงเรี ย น อาจารย นิ เ ทศก ค ณะครุ ศ าสตร
ประเมิ น แบบวั ด และประเมิ น ผลด า นทั ก ษะ
และสมรรถนะของการจั ด การเรี ย นรู ใ น
สาขาวิชาเฉพาะและแบบวัดและประเมินผล
ดานลักษณะครูที่ดีและชี้แจงขอบกพรองและ
เสนอแนะวิธีแกไข
7

วิจัยในชั้นเรียน
ทําวิจัยในชั้นเรียน

ทําวิจัยในชั้นเรียน

อาจารยนิเทศกโรงเรียน
อาจารยนิเทศก
คณะครุศาสตรชี้แจง
ขอบกพรองและ
เสนอแนะวิธีแกไข
การทําวิจัยในชั้นเรียน

มคอ. 4
สัปดาหที่
5

6

7-8

9-13

14-15

ปฏิบัติงานอืน่ ๆ
วิจัยในชั้นเรียน
หัวขอ/รายละเอียด
5 ชั่วโมงตอ ทําวิจัยในชั้นเรียน
- นิสิ ต ปฏิบั ติ ก ารจั ด การเรี ย นการสอนโดย
สัปดาห
ปรั บ ปรุ ง แก ไ ขตามข อ เสนอแนะจากการ
ประเมินครั้งที่ 1 ของอาจารยนิเทศก เนน
การทําบันทึกการสอน การคุมชั้นเรียน การ
ตรวจงานนั ก เรี ย น การแก ป ญ หา ใน
ระหวางการสอนอยางมีประสิทธิภาพ
5 ชั่วโมงตอ ทําวิจัยในชั้นเรียน
- นิสิตปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนโดยมี
สัปดาห
อาจารยนิเทศกโรงเรียนคอยใหคําแนะนํา
และสังเกตการสอนและใหคําแนะนําในการ
แก ป ญ หาต า งๆ เพื่ อ นิ สิ ต จะได ป รั บ ปรุ ง
แกไขขอบกพรอง เพื่อพัฒนาการใหดีขึ้นใน
ครั้งตอไป
5 ชั่วโมงตอ ทําวิจัยในชั้นเรียน
ประเมิ น ครั้ ง ที่ 2 โดยอาจารย นิ เ ทศก
สัปดาห
โรงเรี ย น อาจารย นิ เ ทศก ค ณะครุ ศ าสตร
ประเมิ น แบบวั ด และประเมิ น ผลด า นทั ก ษะ
และสมรรถนะของการจั ด การเรี ย นรู ใ น
สาขาวิชาเฉพาะและแบบวัดและประเมินผล
ดานลักษณะครูที่ดี และชี้แจงขอบกพรองและ
เสนอแนะวิธีแกไข
ประเมิ น ผลครั้ ง ที่ 3 โดยอาจารย นิ เ ทศก
โรงเรี ย น อาจารย นิ เ ทศก ค ณะครุ ศ าสตร
ประเมิ น แบบวั ด และประเมิ น ผลด า นทั ก ษะ
และสมรรถนะของการจั ด การเรี ย นรู ใ น
สาขาวิชาเฉพาะและแบบวัดและประเมินผล
ดานลักษณะครูที่ดี และชี้แจงขอบกพรองและ
เสนอแนะวิธีแกไข
- ปฏิ บั ติ ก ารสอนโดยปรั บ ปรุ ง แก ไ ขตาม
ขอเสนอแนะของอาจารยนิเ ทศกจากการ
ประเมิ นครั้ งที่ 3 และปฏิ บัติการสอนโดย
อิ ส ร ะ เ น น ก า ร ผ ลิ ต สื่ อ ก า ร ส อ น
การประเมินผลนั กเรียนแบบใหม รวมทั้ง
การติดตามผล
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5 ชั่วโมงตอ
สัปดาห

ทําวิจัยในชั้นเรียน

5 ชั่วโมงตอ
สัปดาห

ทําวิจัยในชั้นเรียน

มคอ. 4
สัปดาหที่
16-18

หัวขอ/รายละเอียด
- สอบสอน และประเมิ น ผลการสอนของ
ตนเอง บันทึกการสอนครบภาคการศึกษา
ส ง ให อ าจารย นิ เ ทศก แ ต ล ะวิ ช าเอก เพื่ อ
ประเมินผลตอไป

ปฏิบัติงานอืน่ ๆ
สรุปรายงานการ
ปฏิบัติงานครูอื่น
สงใหอาจารย
นิเทศกแตละ
วิชาเอกเพื่อ
ประเมินผลตอไป

วิจัยในชั้นเรียน
เขียนสรุปวิจัยใน
ชั้นเรียนเปนรายงาน
สงใหอาจารยนิเทศก
แตละวิชาเอก เพื่อ
ประเมินผลตอไป

หนังสือที่แนะนําและเอกสารอางอิง
(1) คูมือการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา
(2) หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(3) หลักสูตรสถานศึกษา
(4) แบบเรียนตามหลักสูตรที่โรงเรียนกําหนด
(5) หนังสืออานประกอบและเอกสารคนควาเพิ่มเติมในสาขาวิชาและวิชาเอก ของนิสิตคูมือการ
วิจัยในชั้นเรียน
(6) ตัวอยางการวิจัยในชั้นเรียน ศาสตรการสอน องคความรูเพื่อการจัดกระบวนการเรียนรูที่มี
ประสิทธิภาพ (รองศาสตราจารย ดร.ทิศนา แขมมณี)
5. หนาที่ความรับผิดชอบของพนักงานพี่เลี้ยงในสถานประกอบการที่ดูแลกิจกรรมในภาคสนาม
อาจารยนิเทศกโรงเรียนมีหนาที่ความรับผิดชอบในการประชุมกับคณะครุศาสตรเพื่อเตรียมการ
ในการนิเทศ ดูแลนิสิต และประชุมประเมินผลเมื่อเสร็จสิ้นการปฏิบัติการวิชาชีพ
ระหวางที่นิสิตปฏิบัติการวิชาชีพที่โรงเรียน อาจารยนิเทศกโรงเรียนมีหนาที่นิเทศการสอนของ
นิสิตทุกครั้ง และใหงานและดูแลการปฏิบัติงานครูอื่นๆ เชน งานประจําชั้น งานธุรการ กิจกรรม
นักเรียน เปนตน โดยใหเปนไปตามสัดสวนของเวลาและประเภทของงานตามเอกสารการนิเทศของ
คณะครุศาสตร
6. หนาที่และความรับผิดชอบของอาจารยที่ปรึกษา/อาจารยนิเทศกคณะ
อาจารยที่ปรึกษามีหนาที่ในการใหคําปรึกษาเรื่องทั่วๆ ไป เพื่อดูแลใหนิสิตมีสภาพจิตใจ และ
ร า งกายสมบู ร ณ ข ณะปฏิ บั ติ ก ารวิ ช าชี พ โดยพบกั บ นิ สิ ต อย า งน อ ยภาคการศึ ก ษาละ 2 ครั้ ง
อาจารยนิเทศกคณะมีหนาที่ในการดูแลใหการปรึกษานิสิตในเรื่องปฏิบัติการวิชาชีพโดยตรง โดยไป
นิเทศและสอบนิสิตตามที่กําหนดไวในเอกสารการนิเทศของคณะครุศาสตร นอกจากนี้ใหพบนิสิต
สัปดาห เวนสัปดาหเมื่อนิสิตกลับมาที่คณะครุศาสตรในวันศุกร เพื่อใหคําปรึกษา แนะแนวในเรื่อง
การเตรี ย มแผนการสอน และการสอน รวมทั้ ง ดู แ ลให คํ า ปรึ ก ษาเรื่ อ งการปฏิ บั ติ ง านครู อื่ น ๆ
นอกเหนือจากงานสอนดวย
ความรับผิดชอบของศูนยประสบการณวิชาชีพครู คณะครุศาสตร การใหคําปรึกษา การวางแผน
ใหคําแนะนําแกนิสิตอาจารยนิเทศกทั้งคณะฯ และอาจารยนิเทศกโรงเรียน กําหนดตารางเวลาการ
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สงนิสิตและการนิเทศของอาจารยนิเทศกคณะฯ และรวบรวมขอมูลในการประเมินผลนิสิตของทุก
สาขาวิชาและวิชาเอก จัดปฐมนิเทศและสัมมนานิสิตและอาจารยนิเทศก
7. การเตรียมการในการแนะแนวและชวยเหลือนิสิต
ปฏิบัติตามเอกสารการนิเทศของคณะครุศาสตร โดยการใหคําปรึกษาทั้งระหวางการนิเทศที่
โรงเรียน และการพบกับนิสิต เมื่อนิสิตกลับมาที่คณะครุศาสตรในวันศุกร ถามีเรื่องเกินกวาจะให
การชวยเหลือได ใหปรึกษากับหัวหนาอาจารยนิเทศกคณะครุศาสตร หรือศูนยปฏิบัติการวิชาชีพ
เพื่อดําเนินการชวยเหลือตอไป
8. สิ่งอํานวยความสะดวกและการสนับสนุน ที่ตองการจากสถานที่ที่จัดประสบการณ
ภาคสนาม/สถานประกอบการ
คณะครุ ศ าสตร แ ละโรงเรี ย นเป น ผู ดํ า เนิ น การจั ด สรรสิ่ ง อํ า นวยความสะดวกต า งๆ เช น
คอมพิวเตอรและวัสดุทางการศึกษาที่จําเปนในการเรียนการสอน

หมวดที่ 5 การวางแผนและการเตรียมการ
1. การกําหนดสถานที่
ในการปฏิ บั ติ ก ารสอน คณะครุ ศ าสตร มี โ รงเรี ย นเครื อ ข า ยปฏิ บั ติ ก ารวิ ช าชี พ โดยนิ สิ ต
ศูนยประสบการณวิชาชีพและหัวหนาอาจารยนิเทศกในแตละวิชาเอกเปนผูรวมกันกําหนดโรงเรียน
สําหรับนิสิตในการปฏิบัติการวิชาชีพ และประกาศใหนิสิตทราบกอนการปฏิบัติการวิชาชีพอยาง
นอย 6 สัปดาห
2. การเตรียมนิสิต
จัดปฐมนิเทศนิสิตกอนไปปฏิบัติการวิชาชีพ โดยมีการใหความรูในเรื่องทักษะการสอน ทักษะ
การปฏิบัติงานครูอื่นๆ การนิเทศ การประเมินผล ชี้แจงกฎ ระเบียบที่นิสิตควรทราบและปฏิบัติ
หัวหนาอาจารยนิเทศกจะสงนิสิตที่โรงเรียนกอนเปดภาคการศึกษากับผูอํานวยการโรงเรียนหรือ
ผูเแทน
3. การเตรียมอาจารยที่ปรึกษา/อาจารยนิเทศกคณะ
ศูนยประสบการณวิชาชีพจัดประชุมสัมมนาอาจารยนิเทศกคณะครุศาสตร โดยมีเอกสารการ
นิเทศมอบใหกับอาจารยนิเทศกทุกคน
4. การเตรียมพนักงานพี่เลี้ยงในสถานที่ฝก
ศู น ย ป ระสบการณ วิ ช าชี พ จั ด ประชุ ม สั ม มนาอาจารย นิ เ ทศก โ รงเรี ย นและอาจารย นิ เ ทศก
คณะครุศาสตร เพื่อทําความเขาใจในการนิเทศรวมกัน โดยมีเอกสารการนิเทศมอบใหกับผูเกี่ยวของ
ทุกคน
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5. การจัดการความเสี่ยง
ศูนยประสบการณวิชาชีพ วางแผนรวมกันกับอาจารยนิเทศกคณะครุศาสตร และอาจารยนิเทศก
โรงเรียน โดยกําหนดลําดับขั้นตอนในการแกปญหาหรือใหความชวยเหลือ ตั้งแตอาจารยนิเทศก
โรงเรี ย น อาจารย นิ เ ทศก ค ณะฯ หั ว หน า อาจารย นิ เ ทศก ผู อํ า นวยการโรงเรี ย น จนถึ ง ศู น ย
ประสบการณวิชาชีพ กอนการประชุมนิสิตเพื่อรับทราบขอมูลตางๆ อยางเปนระบบ พรอมทั้งแจก
เอกสารแนวทางในการปฏิบัติการวิชาชีพ วางแผนการติดตาม ดูแลและชวยเหลือนิสิตในกรณีเกิด
เหตุการณที่ไมคาดคิด

หมวดที่ 6 การประเมินนิสิต
1. หลักเกณฑการประเมิน
ประเมินการบรรลุผลการเรียนรูของนิสิตทั้ง 6 ดาน โดยใหระดับคะแนน 1-5 ตามเกณฑของ
มหาวิทยาลัย ดังนี้
5 หมายถึง ดีมาก
4 หมายถึง ดี
3 หมายถึง ปานกลาง
2 หมายถึง พอใช
1 หมายถึง ตองปรับปรุง
นิสิตตองไดรบั คะแนนเฉลีย่ ไมนอยกวา 2 จึงผานเกณฑการประเมิน
2. กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานของนิสิต
2.1 ประเมิ น โดยอาจารย นิ เ ทศก โ รงเรี ย น โดยใช เ กณฑ ค ะแนน 1-5 ในแต ล ะประเด็ น
ตามแบบฟอรมการประเมินการปฏิบัติงานใหครบถวน สรุปเปนคะแนนเฉลี่ยของแตละคน
2.2 ประเมิ น โดยอาจารย นิ เ ทศก ค ณะครุ ศ าสตร โดยใช เ กณฑ ค ะแนน 1-5 ในแต ล ะประเด็ น
ตามแบบฟอรมการประเมินการปฏิบัติงานใหครบถวน สรุปเปนคะแนนเฉลี่ยของแตละคน
2.3 ศูนยประสบการณวิชาชีพประมวลคะแนนตามหลักเกณฑที่ไดระบุไว โดยรวมคะแนนของ
อาจารยนิเทศกคณะครุศาสตรและอาจารยนิเทศกโรงเรียน ไดเปนเกรด
3. ความรับผิดชอบของพนักงานพี่เลี้ยงตอการประเมินนิสิต
อาจารยนิเทศกโรงเรียนตองศึกษาการประเมิน และปรึกษากับอาจารยนิเทศกคณะครุศาสตร
เพื่อรวมกันประเมินผลการสอนของนิสิต 2 ครั้ง และการประเมินโดยอาจารยนิเทศกโรงเรียนอีกไม
นอยกวา 3 ครั้ง และรวบรวมคะแนนสงหัวหนาอาจารยนิเทศกคณะครุศาตรประจําโรงเรียน เพื่อ
การประมวลผลเปนเกรดตอไป
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4. ความรับผิดชอบของอาจารยผูรับผิดชอบประสบการณภาคสนามตอการประเมินนิสติ
ปรึ ก ษาหารื อ กั บ อาจารย นิ เ ทศก โ รงเรี ย นเพื่ อ ประเมิ น พฤติ ก รรมนิ สิ ต และประเมิ น ผลการ
ปฏิ บั ติ ก ารวิ ช าชี พ ของนิ สิ ต ในความดู แ ลตามที่ ร ะบุ ไ ว ใ นเอกสารการนิ เ ทศ และนํ า ส ง ศู น ย
ประสบการณวิชาชีพเพื่อประมวลผลเปนคะแนนตอไป
5. การสรุปผลการประเมินที่แตกตาง
ศูนยประสบการณวิชาชีพประสานงานการโรงเรียนและสาขาวิชาเพื่อตรวจสอบ และทําความ
เขาใจเมื่อการประเมินมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ และกรณีจําเปน โดยประสานงาน หรือ
จัดประชุมเพื่อพิจารณาหาขอสรุปที่ยุติธรรม และดําเนินการตอไป

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของ
การฝกประสบการณภาคสนาม
1. กระบวนการประเมินการฝกประสบการณภาคสนามจากผูเกี่ยวของตอไปนี้
1.1 นิสิต
(1) การตอบแบบประเมินผล
(2) การประชุมสัมมนาหลังการปฏิบัติการวิชาชีพ
(3) การใหรางวัลนิสิตปฏิบัติการวิชาชีพดีเดน และนิสิตจัดทําสื่อการสอนดีเดน
1.2 พนักงานพี่เลี้ยงหรือผูประกอบการ
(1) นิเทศ และประเมินผลการปฏิบัติการวิชาชีพทั้งการสอน และการปฏิบัติงานครูอ่ืนๆ ใน
แบบฟอรมของคณะครุศาสตร
(2) การประชุมอาจารยนิเทศกโรงเรียนหลังการปฏิบัติการวิชาชีพ เพื่อประเมินผลการปฏิบัติ
การวิชาชีพของนิสิต และการจัดการปฏิบัติการวิชาชีพ
1.3 อาจารยที่ดูแลกิจกรรมภาคสนาม
(1) นิเทศ และประเมินผลการปฏิบัติการวิชาชีพทั้งการสอน และการปฏิบัติงานครูอื่นๆ ใน
แบบฟอรมของคณะครุศาสตร
(2) การประชุมอาจารยนิเทศกคณะครุศาสตรหลังการปฏิบัติการวิชาชีพ เพื่อประเมินผลการ
ปฏิบัติการวิชาชีพของนิสิต และการจัดการปฏิบัติการวิชาชีพ
1.4 อื่น ๆ
การสํารวจความพึงพอใจในการปฏิบัตกิ ารวิชาชีพของนิสติ จากคณะผูบ ริหารสถานศึกษาแตละแหง
2. กระบวนการทบทวนผลประเมินและการวางแผนปรับปรุง
(1) ศูนยประสบการณวิชาชีพประมวลผลการประชุมอาจารยนิเทศกคณะครุศาสตร อาจารย
นิเทศกโรงเรียน จากเอกสารการนิเทศ และแบบสอบถามความพึงพอใจของคณะผูบริหาร
สถานศึกษา และการประเมินผลเกรดของนิสิต เพื่อนําเสนอตอคณะกรรมการบริหาร
คณะครุศาสตรเพื่อทราบและพิจารณาและแจงผลใหภาควิชา และสาขาวิชา
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(2) สาขาวิชารวมพิจารณาประสิทธิผลของการปฏบัติการวิชาชีพ วิเคราะหปญหาและกําหนด
แผนพัฒนาปรับปรุงสําหรับใชในภาคการศึกษาตอไป โดยแสดงไวในรายงานผลการ
ดําเนินงานหลักสูตร
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ตัวอยาง
รายงานผลการดําเนินการของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
มหาวิทยาลัยพระนครไทย
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา
คณะครุศาสตร/ภาควิชาหลักสูตร การสอนและเทคโนโลยีการศึกษา

หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
2716303 การพัฒนาหลักสูตรขั้นนํา
2. รายวิชาทีต่ องเรียนกอนรายวิชานี้
2746290 พื้นฐานการศึกษาและวิชาชีพครู
3. อาจารยผูรับผิดชอบ อาจารยผูสอนและกลุมเรียน
ตอนเรียนที่ 1
ผูชวยศาสตราจารย ดร.กมลพร วัฒนะ
ผูชวยศาสตราจารย ดร.รัชนี สมบูรณ
อาจารย ดร.จินดา วิทยา
ตอนเรียนที่ 2
ผูชวยศาสตราจารย ดร.วลัยพร มีสุข
ผูชวยศาสตราจารย ดร. วรพล อนันต
ตอนเรียนที่ 3
รองศาสตราจารย ดร.สกลรักษ วงศรักษา
อาจารย ดร.พรรณี จีระพันธ
ตอนเรียนที่ 4
รองศาสตราจารย ดร.วัชรา หาญไพฑูรย
อาจารย ดร.ปรารถนา หิรัญรักษ
ตอนเรียนที่ 5
รองศาสตราจารย ดร.กัญญา แวววาว
อาจารย ดร.มงคล อุทัย
4. ภาคการศึกษา/ปการศึกษาที่เปดสอนรายวิชา
ภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2556 (ปริญญาตรี ชั้นปที่ 3)
5. สถานที่เรียน
คณะครุศาสตร
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หมวดที่ 2 การจัดการเรียนการสอนที่เปรียบเทียบกับแผนการสอน
1. รายงานชั่วโมงการสอนจริงเทียบกับแผนการสอน
หัวขอ

แนะนํารายวิชา กิจกรรมการเรียนการสอน และ
วิธีการวัดและประเมินผล
การจัดการศึกษาของไทย: ประวัติความเปนมา
ปรัชญา แนวคิด ทฤษฎี วิสัยทัศน และแผนพัฒนา
การศึกษาของไทย
ความหมาย ความสําคัญ หลักการ แนวคิดและศัพท
ที่เกี่ยวของกับหลักสูตร
แนวคิดเกี่ยวกับทฤษฎีหลักสูตร องคประกอบของ
หลักสูตร และประเภทของหลักสูตร
กระบวนการและพื้นฐานสําคัญในการพัฒนา
หลักสูตร
การวิเคราะหหลักสูตรและการประเมินหลักสูตรทั้ง
กอนและหลังการใชหลักสูตร การปรับปรุงและ
พัฒนาหลักสูตรอยางหลากหลาย
ปญหาและแนวโนมในการพัฒนาหลักสูตร
สอบกลางภาค
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ: กฎหมาย
การศึกษาฉบับแรกของไทย
วิทยากร บรรยายเรื่อง “พระราชบัญญัติการศึกษา
แหงชาติ กับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน” เวลา
16.00-18.00 น. ณ หอง 101 อาคาร 3
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551

ระบุเหตุผลที่การ
สอนจริงตางจาก
จํานวนชั่วโมง จํานวนชั่วโมง
แผนการสอนหาก
ตามแผนการสอน ที่สอนจริง
มีความแตกตาง
เกินรอยละ 25
3
3

2

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3
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หัวขอ

วิทยากร บรรยายเรื่อง “หลักสูตรระดับทองถิ่นและ
หลักสูตรสถานศึกษา” เวลา 16.00-18.00 น.
ณ หอง 101 อาคาร 3
การจัดทําหลักสูตรระดับทองถิ่น การจัดทําหลักสูตร
และการมีสวนรวมกับสถานศึกษาในการพัฒนาและ
ปรับปรุงหลักสูตรและการนําหลักสูตรไปใช
การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา: วิสัยทัศน พันธกิจ
เปาหมาย โครงสรางหลักสูตร การจัดทําโครงงาน
ทางวิชาการ
การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา: มาตรฐานการ
เรียนรู มาตรฐานการเรียนรูชวงชั้น คําอธิบาย
รายวิชา
การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา: หนวยการเรียนรู
การนําเสนอผลงานการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา
สอบปลายภาค

ระบุเหตุผลที่การ
สอนจริงตางจาก
จํานวนชั่วโมง จํานวนชั่วโมง
แผนการสอนหาก
ตามแผนการสอน ที่สอนจริง
มีความแตกตาง
เกินรอยละ 25
3
3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

2. หัวขอที่สอนไมครอบคลุมตามแผน
หัวขอที่สอนไมครอบคลุมตาม นัยสําคัญของหัวขอที่สอนไม
แผน (ถามี)
ครอบคลุมตามแผน

3

แนวทางชดเชย
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3. ประสิทธิผลของวิธีสอนที่ทําใหเกิดผลการเรียนรูต ามที่ระบุในรายละเอียดของรายวิชา
ปญหาของการใช
ประสิทธิผล
วิธีสอน (ถามี)
พรอมขอเสนอแนะ
มี ไมมี
ในการแกไข

ผลการเรียนรู

วิธีสอนที่ระบุในรายละเอียดรายวิชา

คุณธรรม จริยธรรม

1. สอดแทรกระหวางการเรียนการสอนในทุกครั้ง
2. การแสดงความคิดเห็นในเรื่องความมีวินัย
ใฝรู ความซื่อสัตย ความรับผิดชอบและ
ความมีน้ําใจ
3. การปฏิบัติตนอันเปนแบบอยางที่ดีของ
อาจารยผูสอน
1. มีการบรรยาย การอภิปราย การทํารายงาน
กลุมและรายงานเดี่ยว การนําเสนอรายงาน
ในชั้นเรียน การคนควาดวยตนเอง รวมทั้ง
เชิญวิทยากรมาบรรยาย
1. ใชกระบวนการกลุมในการอภิปราย สะทอน
ความคิด การคิดวิเคราะหและสังเคราะห
การทําแฟมวิเคราะหขาวตลอดภาค
การศึกษา




1. ทํากิจกรรมกลุมในลักษณะตางๆ ในชั้นเรียน



2. ทํากิจกรรมกลุมในลักษณะตางๆ และนอก
ชั้นเรียน
1. การสอนโดยใช power point ประกอบ การ
บรรยาย การทํารายงานโดยคนควาขอมูล
จากอินเตอรเน็ต



ความรู

ทักษะทางปญญา

ทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

ทักษะการวิเคราะห
เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ






การคิดวิเคราะหและ
สังเคราะหของนิสิต
สวนหนึ่งยังไมลึกซึ้ง
ทั้งนี้อาจารยประจํา
วิชาไดแนะนํา
แนวทางเพิ่มเติมและ
ใหแกไขงาน
การทํากิจกรรมนอก
หองเรียนนิสิต
บางคนไม
รับผิดชอบเทาที่ควร
อาจารยประจําวิชา
ตักเตือนและใหปรับ
พฤติกรรม



4. ขอเสนอการดําเนินการเพื่อปรับปรุงวิธีสอน
อาจารยประจํารายวิชามีการประชุมรวมกันมากขึ้นเพื่อวางแผนการสอนใหอยูในรูปแบบเดียวกัน
และมีมาตรฐานการสอนในทุกตอนเรียนเทาเทียมกัน
4
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หมวดที่ 3 สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา
1.
2.
3.
4.

จํานวนนิสิตที่ลงทะเบียนเรียน
จํานวนนิสิตที่คงอยูเมื่อสิน้ สุดภาคการศึกษา
จํานวนนิสิตที่ถอน (W)
การกระจายของระดับคะแนน (เกรด)
ระดับคะแนน (เกรด)
จํานวน
A
38
B+
70
B
73
+
C
63
C
24
+
D
10
D
5
F
I
ผาน (P, S)
ไมผาน (U)
-

300
283
17

คน
คน
คน

รอยละ
13.43
24.73
25.80
22.26
8.48
3.53
1.77
-

5. ปจจัยที่ทําใหระดับคะแนนผิดปกติ (ถามี)
6. ความคลาดเคลื่อนจากแผนการประเมินที่กําหนดไวในรายละเอียดรายวิชา
6.1 ความคลาดเคลื่อนดานกําหนดเวลาการประเมิน
ความคลาดเคลื่อน
เหตุผล
ตอนเรียนที่ 4 มีการเรียนชดเชย 1 ครั้ง
เนื่องจากเปนวันหยุดราชการ
6.2 ความคลาดเคลื่อนดานวิธีการประเมินผลการเรียนรู
ความคลาดเคลื่อน
ไมมี
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7. การทวนสอบผลสัมฤทธิข์ องนิสิต
วิธีการทวนสอบ
7.1 ประชุมผูสอนทุกกลุมเพื่อทวนสอบคะแนน
และเกรดของนิสิต
7.2 ใหนิสิตไดมีโอกาสตรวจสอบคะแนนและ
เกรดกอนสงเกรดใหสํานักทะเบียนและ
ประเมินผล
7.3 กอนการสอบกลางภาคและปลายภาค จัด
ประชุมคณาจารยเพื่อออกขอสอบรวมกับการ
พัฒนาขอสอบเพื่อใหไดมาตรฐาน
7.4 คณาจารยประชุมรวมกันเพื่อกําหนด
แนวทางในการจัดทํารายงานและการประเมินผล
รายงาน

สรุปผล
7.1 ไมพบขอผิดพลาด
7.2 นิสิตพึงพอใจกับเกรดที่ไดรับ

7.3 ขอสอบมีความเที่ยงตรงและเปนมาตรฐาน
เดียวกัน
7.4 รายงานของนิสิตมีมาตรฐานเทาเทียมกัน ทั้ง
ในเรื่องของคุณภาพและการประเมินผล

หมวดที่ 4 ปญหาและผลกระทบตอการดําเนินการ
1. ประเด็นดานทรัพยากรประกอบการเรียนและสิ่งอํานวยความสะดวก
ปญหาในการใชแหลงทรัพยากรประกอบ
ผลกระทบ
การเรียนการสอน (ถามี)
1.1 หองเรียนไมเพียงพอเนื่องจากมีการกอสราง
อาคารเรียนใหม
1.2 เครื่องฉายภาพทึบแสงไมพอเพียงในชวง
วันที่มีการจัดการเรียนการสอนเต็มทั้งวัน

1.1 มีการเปลี่ยนแปลงเวลาเรียนและการใช
หองเรียนในอาคารเรียนอื่นๆ
1.2 อาจารยไมสามารถใชสอื่ ได ทําใหการสอน
ไมมีประสิทธิภาพ

2. ประเด็นดานการบริหารและองคกร
ปญหาดานการบริหารและองคกร (ถามี)
ไมมี

ผลกระทบตอผลการเรียนรูของนักศึกษา
-
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หมวดที่ 5 การประเมินรายวิชา
1. ผลการประเมินรายวิชาโดยนิสิต (แนบเอกสาร)
คะแนนเฉลี่ยผลการประเมิน 4.3 จาก 5
1.1 ขอวิพากษที่สําคัญจากผลการประเมินโดยนิสิต
1) จุดแข็ง
มีการวางแผนการสอนและดําเนินการสอนอยางเปนระบบ การสอนมีทั้งการบรรยายและ
การอภิปรายทําให นิสิต ไดเรียนรูทั้งภาคทฤษฎี หลักการและศึกษาสาระและปญหาที่สนใจจากการ
คนควาและอภิปรายอยางกวางขวาง การใหเกรดมีความยุติธรรม
2) จุดออน
(1) สื่อไมพอเพียง ทําใหไมสามารถจัดการเรียนการสอนไดอยางมีประสิทธิภาพ
(2) ชั้นเรียนมีขนาดใหญเกินไป ทําใหการจัดกิจกรรมในชั้นเรียนในแตละครั้งใชเวลามาก
1.2 ความเห็นของอาจารยผูสอนตอขอวิพากษตามขอ 1.1
จากการประชุมของอาจารยผูสอน ใหความเห็นวาอาจารยผูสอนตองวางแผนรวมกันในการ
ปรับเนื้อหาใหทันสมัย สวนในการอภิปราย เนื้อหาตองนาสนใจและทันสมัยเชนเดียวกัน สวนสื่อ ให
เสนอคณะใหดําเนินการจัดหาสื่อใหพอเพียงในภาคการศึกษาตอไป
2. ผลการประเมินรายวิชาโดยวิธีอื่น
คะแนนเฉลี่ยผลการประเมินจากผูสอน 4.7 จาก 5.0
2.1 ขอวิพากษที่สําคัญจากผลการประเมินโดยวิธีอื่น
จากการประเมินของคณะกรรมการสาขาวิชา
1) จุดแข็ง
เนื้อหาสาระของรายวิชาเปนไปตามที่หลักสูตรกําหนด
2) จุดออน
ชั้นเรียนมีขนาดใหญเกินไป แตไมสามารถแกไขปญหาไดเนื่องจากอาจารยมีจํานวนจํากัด
และไดเสนอปญหาดังกลาวใหคณะเพื่อดําเนินการปรับปรุงในภาคการศึกษาตอไป
2.2 ความเห็นของอาจารยผูสอนตอขอวิพากษตามขอ 2.1
1) แมเนื้อหาสาระจะตรงตามที่หลักสูตรกําหนดแตอาจารยผูสอนเห็นวาจะตองมีการปรับปรุง
เนื้อหาตลอดเวลา จึงตองมีการวางแผนและปรับปรุงเปนระยะ
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หมวดที่ 6 แผนการปรับปรุง
1. ความกาวหนาของการปรับปรุงการเรียนการสอนตามที่เสนอในรายงานของรายวิชาครั้งที่ผา นมา
แผนการปรับปรุงที่เสนอในภาคการศึกษา/
ผลการดําเนินการ
ปการศึกษาที่ผานมา
มีการปรับเนื้อหาใหทันสมัย
มีการดําเนินงานปรับเนื้อหาเปนระยะ

2. การดําเนินการอื่น ในการปรับปรุงรายวิชา
มีการเปลี่ยนแปลงวิทยากรใหเหมาะสมกับสาระวิชามากขึ้น
3. ขอเสนอแผนการปรับปรุงสําหรับภาคการศึกษา/ปการศึกษาตอไป
ขอเสนอ
3.1 ปรับตารางสอนในบางตอนเรียนให
เหมาะสมกับตารางเวลาเรียนของนิสิต
3.2 ควรมีการจัดกิจกรรมใหนิสิตไดศึกษา
ดูงานนอกสถานที่

กําหนดเวลาที่แลวเสร็จ

ผูรับผิดชอบ

กอนการเปดสอนครั้งตอไป

คณาจารยผูสอน

4. ขอเสนอแนะของอาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา ตออาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
เพิ่มอาจารยผูสอนและเพิ่มตอนเรียน เพือ่ ใหจํานวนนิสิตในแตละตอนเรียนไมเกิน 40 คน
ชื่ออาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา : ผูชวยศาสตราจารย ดร.วลัย มีสุข
ลงชื่อ........................................ วันที่รายงาน 5 พฤศจิกายน 2552
ชื่ออาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร : รองศาสตราจารย ดร.ประภาพรรณ ธีรานิวัฒน
ลงชื่อ........................................ วันที่รับรายงาน 6 พฤศจิกายน 2552
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ตัวอยาง
รายงานผลการดําเนินการของประสบการณภาคสนาม
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
มหาวิทยาลัยพระนครไทย
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา
คณะครุศาสตร

หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
2700506 ปฏิบัติการวิชาชีพ 1
2. หลักสูตร
ครุศาสตรบัณฑิต ทุกสาขาวิชา
3. อาจารยผูรับผิดชอบ/อาจารยที่ปรึกษาการฝกประสบการณภาคสนาม
อาจารยนิเทศกคณะครุศาสตรทุกสาขาวิชาจํานวน 132 คน
อาจารยนิเทศกโรงเรียนในเครือขายจํานวน 132 คน
4. ภาคการศึกษา/ปการศึกษาที่ฝกประสบการณภาคสนาม
ภาคปลาย ระดับชั้นปที่ 4

หมวดที่ 2 การดําเนินการที่ตางจากแผนการฝกประสบการณภาคสนาม
1. การเตรียมนิสิต
ไมมี
2. การเตรียมอาจารยที่ปรึกษา/อาจารยนิเทศก
ไมมี
3. การเตรียมพนักงานพี่เลี้ยง จากสถานประกอบการ
ไมมี

1

มคอ.6
4. การเปลี่ยนแปลงการจัดการในการฝกประสบการณภาคสนาม
การเปลี่ยนแปลง
ขอเสนอแนะ/ขอคิดเห็นเพื่อการวางแผน
4.1 การเปลีย่ นแปลงกิจกรรม และ/หรืองาน
ที่มอบหมายใหนิสิต
มีการเปลี่ยนแปลงวันนัดประชุมที่คณะ 2 ครั้ง
เนื่องจากนิสิตไมสามารถมาประชุมได เพราะ
โรงเรียนมีงาน
4.2 การเปลีย่ นแปลงสิ่งอํานวยความสะดวก
ในการสนับสนุนนิสิต
4.3 การเปลีย่ นแปลงอื่นๆ
-

หมวดที่ 3 ผลการดําเนินการ
1.
2.
3.
4.

จํานวนนิสิตที่ลงทะเบียน/สงไปฝกประสบการณภาคสนาม
จํานวนนิสิตที่คงอยูเมื่อสิน้ สุดการฝกประสบการณภาคสนาม
จํานวนนิสิตที่ถอน (W)
การกระจายระดับคะแนน (เกรด)
ระดับคะแนน (เกรด)
จํานวน
A
270
+
B
25
B
5
+
C
C
+
D
D
F
I
ผาน (P,S)
ไมผาน (U)
-

2

300
รอยละ
90
8.33
1.67
-

คน
คน
คน
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5. ปจจัยที่มีผลกระทบตอผลการฝกประสบการณภาคสนาม
5.1 อาจารยนิเทศกโรงเรียนบางแหงไมสามารถปฏิบัติงานไดตามแผนงานไดเต็มที่เนื่องจากสาเหตุ
หลายประการ เชน ภาระงานประจํามากเกินไป กิจกรรมภายในโรงเรียนมีมาก
5.2 อาจารยนิเทศกไมสามารถนิเทศนิสติ ไดตามเวลาที่กําหนด

หมวดที่ 4 ปญหาและผลกระทบดานการบริหาร
1. ปญหาดานการบริหารของสถาบันอุดมศึกษา และ/หรือ สถานประกอบการ/สถานที่ฝก
ไมมี
2. ผลกระทบตอผลการเรียนรูของนิสิต
อาจารยนิเทศกโรงเรียนบางคนไมสามารถนิเทศนิสิตไดตามระบบงานที่คณะวางแผนไว
3. การเปลี่ยนแปลงที่จําเปนเพื่อหลีกเลี่ยงปญหาและอุปสรรคในอนาคต (ถามี)
3.1 คณะจัดอบรมอาจารยนิเทศกโรงเรียนเพื่อใหเขาใจระบบการนิเทศกและปฏิบัติได
3.2 เตรียมโรงเรียนเครือขายทีม่ ีความพรอมเพิ่มเติม

หมวดที่ 5 การประเมินการฝกประสบการณภาคสนาม
1. การประเมินการฝกประสบการณภาคสนามโดยนิสิต (ใหแนบผลการสํารวจ)
1.1 ขอวิพากษที่สําคัญจากผลการประเมิน
1) อาจารยนิเทศกคณะและอาจารยนิเทศกโรงเรียนไมสอนงานและไมใหคําแนะนําที่เปนประโยชน
2) ภาระงานมากเกินไป
1.2 ความเห็นของอาจารยผูรับผิดชอบ / อาจารยที่ปรึกษาการฝกประสบการณภาคสนาม
1) นิสิตควรมีความรับผิดชอบมากขึ้น
2. การประเมินการฝกประสบการณภาคสนามโดยสถานประกอบการหรือพนักงานพี่เลี้ยง
2.1 ขอวิพากษที่สําคัญจากผลการประเมิน
1) จุดแข็ง
(1) นิสิตสวนใหญ (รอยละ 95) มีความรูความสามารถในการสอน
(2) นิสิตสวนใหญ (รอยละ 95) สามารถทําสื่อการเรียนสอนไดอยางเหมาะสมกับบทเรียน
และทันสมัย
2) จุดออน
(1) นิสิตสวนนอย (รอยละ 5) ไมมีความรับผิดชอบตองานที่ไดรับ
2.2 ความเห็นของอาจารยผูรับผิดชอบ / อาจารยที่ปรึกษาการฝกประสบการณภาคสนาม
1) อาจารยนิเทศกโรงเรียนและอาจารยนิเทศกคณะควรจะมีการวางแผนปรับพฤติกรรมนิสิต
สวนนอยที่ไดมีความรับผิดชอบรวมกัน
3
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หมวดที่ 6 แผนการปรับปรุง
1. การดําเนินการเพื่อปรับปรุงการฝกประสบการณภาคสนามครั้งที่ผานมา
1.1 จัดประชุมอาจารยนิเทศกโรงเรียนเปนระยะๆ
1.2 จัดประชุมอาจารยนิเทศกคณะและอาจารยนิเทศกโรงเรียน รวมกันเพื่อชี้แจงปญหาและหา
แนวทางแกไขปญหา
2. ความกาวหนาของการปรับปรุงการฝกประสบการณภาคสนามจากรายงานการประเมินครั้งกอน
ประเด็นที่ระบุในครั้งที่ผานมา สําหรับการ
ผลการดําเนินงาน
ปรับปรุง นอกเหนือจากขอ 1.
มีการจัดประชุมใหความรูแกนิสิตในการวิจัย
นิสิตมีความรูค วามเขาใจมากขึ้น
ชั้นเรียนเพิ่มเติม
3. ขอเสนอแผนการปรับปรุงสําหรับภาคการศึกษา/ปการศึกษาตอไป
ขอเสนอ
กําหนดเวลาที่แลวเสร็จ
ผูรับผิดชอบ
ปรับปรุงเอกสารในการนิเทศใหมี ภาคการศึกษาตอไป
ศูนยประสบการณวิชาชีพ
รายละเอียดเรือ่ งการปฏิบัตงิ าน
ครูและการวิจัยในชั้นเรียน
4. ขอเสนอแนะของอาจารยผูรับผิดชอบการฝกประสบการณภาคสนาม เสนอตออาจารย
ผูรับผิดชอบหลักสูตร
ควรมีการปรับปรุงเอกสารในการนิเทศรวมกันระหวางอาจารยนิเทศกคณะและศูนยประสบการณ
วิชาชีพ
ชื่ออาจารยผูรับผิดชอบ/อาจารยที่ปรึกษาการฝกประสบการณภาคสนาม อาจารยนวลนอย เพิม่ ลักษณ
ลงชื่อ ...........................................
วันที่รายงาน 31 มีนาคม 2553
อาจารยนิเทศกคณะครุศาสตร
ชื่อผูรับผิดชอบหลักสูตร อาจารย ดร.กุลนันท ธงชัยพฤกษ
ลงชื่อ ...........................................
วันที่รับรายงาน 31 มีนาคม 2553
ผูอํานวยการศูนยประสบการณวิชาชีพ
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ตัวอยาง
รายงานผลการดําเนินการของหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
ประจําปการศึกษา 2556
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
มหาวิทยาลัยพระนครไทย
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา
คณะครุศาสตร

หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป
1. หลักสูตร
2.

3.
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5

4.
5.
6.

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (การศึกษาปฐมวัย)
ระดับคุณวุฒิ
ปริญญาตรี
อาจารยผูรบั ผิดชอบหลักสูตร
ชื่อ
นางประภาพรรณ ธีรานิวัฒน (ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร)
นางศศิวิมล ประกอบกิจ
นางสาวมณีวรรณ บุญชู
นางสาวสุกัญญา พิมลมาศ
นางสาวอุไรมณี บุญดิลก
วันที่รายงาน
31 กรกฎาคม 2557
ปการศึกษาที่รายงาน
2556
สถานทีต่ ั้ง
คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

1

คุณวุฒิ
Ph.D.(Early Childhood Education) 2543
Ph.D.(Early Childhood Education) 2545
Ph.D.(Early Childhood Education) 2547
Ph.D.(Early Childhood Education) 2548
Ph.D.(Early Childhood Education) 2549

มคอ.7

หมวดที่ 2 ขอมูลเชิงสถิติ
1. จํานวนนิสิตชั้นปที่ 1 ที่รบั เขาในปการศึกษาที่รายงาน
2. จํานวนนิสิตที่สําเร็จการศึกษาในปทรี่ ายงาน
2.1 จํานวนนิสิตที่สําเร็จการศึกษากอนกําหนดเวลาของหลักสูตร
2.2 จํานวนนิสิตที่สําเร็จการศึกษาตามกําหนดเวลาของหลักสูตร
2.3 จํานวนนิสิตที่สําเร็จการศึกษาหลังกําหนดเวลาของหลักสูตร
2.4 จํานวนนิสิตที่สําเร็จการศึกษาในสาขาวิชาเอกตาง ๆ (ระบุ)
สาขา/สาขาวิชา……………………………………...จํานวน
สาขา/สาขาวิชา……………………………………...จํานวน
สาขา/สาขาวิชา……………………………………...จํานวน
3. รายละเอียดเกี่ยวกับอัตราการสําเร็จการศึกษา
3.1 รอยละของนิสิตที่สาํ เร็จการศึกษาตามหลักสูตร

30

คน

2
27
1

คน
คน
คน

คน
คน
คน
90

4. จํานวนและรอยละนิสติ ทีส่ อบผานตามแผนการศึกษาของหลักสูตรในแตละป
จํานวนนิสิตในแตละ
ชั้นป
ชั้นปที่ 1
ชั้นปที่ 2
ชั้นปที่ 3
ชั้นปที่ 4
ชั้นปที่ 5
ชั้นปที่ 6

30
30
30
30
30
30
1

จํานวนนิสิตที่สอบ
รอยละนิสติ ที่สอบ
ผานตามแผนกําหนด ผานตามแผนกําหนด
การศึกษา
การศึกษา
30
100
30
100
30
100
30
100
30
100
29
96.67
-

5. อัตราการเปลี่ยนแปลงจํานวนนิสติ ในแตละปการศึกษา
สัดสวนของนิสิที่สอบผานตามแผนกําหนดการศึกษาและยังคงศึกษาตอในหลักสูตรเปรียบเทียบกับ
จํานวนนิสิตทั้งหมดของรุนในปที่ผานมา
2
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นิสิตชั้นปที่ 1 ที่เรียนตอชั้นปที่ 2
รอยละ 100
นิสิตชั้นปที่ 2 ที่เรียนตอชั้นปที่ 3
รอยละ 100
นิสิตชั้นปที่ 3 ที่เรียนตอชั้นปที่ 4
รอยละ 100
นิสิตชั้นปที่ 4 ที่เรียนตอชั้นปที่ 5
รอยละ 100
นิสิตชั้นปที่ 5 ที่เรียนตอชั้นปที่ 6
รอยละ 3.34
6. ปจจัย/สาเหตุท่มี ีผลกระทบตอจํานวนนิสิตตามแผนการศึกษา
นิสิตไมสามารถเรียนรายวิชาการปฏิบัติการวิชาชีพครูไดตามเวลาที่กําหนด เนื่องจากลาพักการศึกษา
7. ภาระการไดงานทําของบัณฑิตภายในระยะ 1 ป หลังสําเร็จการศึกษา
วันที่สํารวจ
20 มิถุนายน 2557
จํานวนแบบสอบถามที่สง 29

จํานวนแบบสอบถามที่ตอบกลับ

รอยละของผูตอบแบบสอบถาม

100

29

การกระจายภาระการไดงานทําเทียบกับจํานวนผูตอบแบบสอบถาม
ไดงานทําแลว
ไมประสงคจะทํางาน
การไดงานทํา
ยังไมไดงานทํา
ตรงสาขาที่เรียน ไมตรงสาขาที่เรียน ศึกษาตอ สาเหตุอื่น
จํานวน
10
5
5
4
5
รอยละ
34.5
17.2
17.2
13.8
17.2
8. การวิเคราะหผลที่ได
บัณฑิตสวนใหญไดงานทําคิดเปนรอยละ 51.7 สวนบัณฑิตที่ไมประสงคจะทํางาน ไดศึกษาตอคิดเปน
รอยละ 17.2 โดยสวนใหญศึกษาตอระดับมหาบัณฑิตในประเทศ ทางสาขาวิชาครุศาสตร สวนสาเหตุอื่นๆ
คิดเปนรอยละ 13.8 นั้น บัณฑิตกําลังหาที่ศึกษาตอ สวนผูที่ยังไมไดทํางาน คิดเปนรอยละ 17.2 ทั้งนี้กลุมที่
ไม ป ระสงค ทํ า งานด ว ยสาเหตุ อื่ น และยั ง ไม ไ ด ง านทํ า มี ร ายได จ ากการสอนพิ เ ศษนั ก เรี ย นระดั บ ชั้ น
ประถมศึกษา

3
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หมวดที่ 3 การเปลีย่ นแปลงที่มีผลกระทบตอหลักสูตร
1. การเปลี่ยนแปลงภายในสถาบัน (ถามี) ที่มีผลกระทบตอหลักสูตรในชวง 2 ปที่ผานมา
ในชว ง 2 ป ที่ ผา นมา มี คณาจารย ประจําสาขาวิ ช าการศึ กษาปฐมวั ย คณะครุศ าสตร มหาวิ ท ยาลั ย
พระนครไทยไดเกษียณอายุราชการหลายทาน ฉะนั้นจึงสงผลกระทบตอสาขาวิชาที่จะตองมีแผนงานที่
ชัดเจนในการพัฒนาอาจารยรุนใหมใหมีความเชี่ยวชาญและสามารถปฏิบัติแทนไดอยางตอเนื่อง
2. การเปลี่ยนแปลงภายนอกสถาบัน (ถามี) ทีม่ ีผลกระทบตอหลักสูตรในชวง 2 ปที่ผา นมา
ในชวง 2 ปที่ผานมา ไดมีการเปลี่ยนหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตจากหลักสูตร 4 ป เปนหลักสูตร 5 ป ซึ่ง
นิ สิ ต ต อ งฝ ก ประสบการณ วิ ช าชี พ เป นเวลา 1 ป การศึ กษา เพื่ อ เป นไปตามเงื่ อ นไขของคุ รุ ส ภาเรื่ อ งใบ
ประกอบวิชาชีพครู จึงสงผลตอทัศนคติในการประกอบวิชาชีพครูของนิสิตบางสวน

หมวดที่ 4 ขอมูลสรุปรายวิชาของหลักสูตร
1. สรุปผลรายวิชาที่เปดสอนในภาคการศึกษา/ปการศึกษา
1) หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป (30 หนวยกิต)
(1) รายวิชาตามขอกําหนดของมหาวิทยาลัย (24 หนวยกิต)
การกระจายระดับคะแนน
ชื่อรายวิชา
กลุม วิชาสังคมศาสตร
2701178 วัฒนธรรมไทย
2701158 การจัดการตนเองและอาชีพ
2701134 กฎหมายเบื้องตน
กลุม วิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
2107129 สภาพแวดลอมของเมือง
2702243 ธรรมชาติวิทยา
กลุม วิชามนุษยศาสตร
2701110 สังคีตนิยม
2701165 อารยธรรมตะวันตก
กลุม วิชาสหศาสตร
0201114 บัณฑิตอุดมคติ
0201108 ความสัมพันธของครอบครัว
กลุม วิชาภาษาตางประเทศ
5500111 ภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนรูในชีวิต
จริง 1

จํานวน จํานวน
นิสิตที่ นิสิตที่
ลงเรียน สอบ
ผาน

ภาค/ป
การศึกษา

A

B+

B

C+

C

D+

D

F

S

U

1/2552
1/2552
1/2552

6
5
4

3
3
3

1
2
3

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

-

-

10
10
10

10
10
10

2/2552
2/2552

10
7

2
6

2
1

2
0

0
0

0
0

0
0

0
0

-

-

16
14

16
14

1/2553
1/2553

10
8

6
2

4
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

-

-

20
10

20
10

2/2553
2/2553

20
10

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

-

-

20
10

20
10

1/2552

6

4

7

5

7

1

0

0

-

-

30

30
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การกระจายระดับคะแนน
ชื่อรายวิชา
5500112ภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนรูในชีวิต
จริง 2
5500252 พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
5600101 ภาษาจีนเบื้องตน

ภาค/ป
การศึกษา

A

B+

B

C+

C

D+

D

F

S

U

2/2552
1/2553
2/2554

6
8
15

7
8
8

5
7
7

4
4
0

6
3
0

2
0
0

0
0
0

0
0
0

-

-

จํานวน จํานวน
นิสิตที่ นิสิตที่
ลงเรียน สอบ
ผาน
30
30
30

30
30
30

(2) รายวิชาตามขอกําหนดของคณะ (6 หนวยกิต)
การกระจายระดับคะแนน

จํานวน จํานวน
นิสิตที่ นิสิตที่
ลงเรียน สอบ
ผาน

ภาค/ป
การศึกษา

A

B+

B

C+

C

D+

D

F

S

U

2719111 ภาษาไทย

1/2552

20

6

3

1

0

0

0

0

-

-

30

30

2737104 สุนทรียศึกษา
2723101 กิจกรรมพลศึกษาสําหรับครู-วาย
น้ํา
2723100 กิจกรรมพลศึกษาสําหรับครูเทนนิส

2/2554
1/2555

16
26

12
4

2
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

-

-

30
30

30
30

1/2554

21

6

3

0

0

0

0

0

-

-

30

30

ชื่อรายวิชา

2) หมวดวิชาแกน
130
หนวยกิต
1) วิชาครู (50 หนวยกิต)
การกระจายระดับคะแนน
ชื่อรายวิชา
วิชาบังคับ
2700506 ปฏิบัติการวิชาชีพ 1
2700507 ปฏิบัติการวิชาชีพ 2
2716302 การออกแบบและการจัด
การเรียนการสอน
2716303 การพัฒนาหลักสูตรขั้นนํา
2719112 ภาษาไทยสําหรับครู
2725398 ภาษาอังกฤษสําหรับครู
2726207เทคโนโลยีและสารสนเทศ
ทางการศึกษา
2746290 พื้นฐานการศึกษาและวิชาชีพ
ครู

จํานวน จํานวน
นิสิตที่ นิสิตที่
ลงเรียน สอบ
ผาน

ภาค/ป
การศึกษา

A

B+

B

C+

C

D+

D

F

S

U

2/2555
1/2556

29
30

1
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

-

-

30
30

30
30

1/2554
2/2553
2/2552
1/2554

21
25
20
19

6
2
8
6

3
3
2
5

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

-

-

30
30
30
30

30
30
30
30

2/2554

23

4

2

1

0

0

0

0

-

-

30

30

1/2553

27

2

1

0

0

0

0

0

-

-

30

30

5

มคอ.7
การกระจายระดับคะแนน
ชื่อรายวิชา
2746501 การศึกษากับการพัฒนาสังคมที่
ยั่งยืน
2747404การบริหารจัดการและภาวะผูนํา
ทางการศึกษา
2756501 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียน
การสอน
2757306 การวัดและประเมินผล
การศึกษา
2758501 สถิติและสารสนเทศทางการ
ศึกษา
2759214 จิตวิทยาพี้นฐานการศึกษา
2759216 จิตวิทยาสําหรับครูและ
การศึกษาพิเศษ
2717301 วิธีวทิ ยาการสอนระดับ
การศึกษาปฐมวัย
2717302 นวัตกรรมการสอนและการเลี้ยง
ดูเด็กปฐมวัย
วิชาเลือก
2716401 การพัฒนาหลักสูตรทองถิน่
2759308 จิตวิทยาการสอนการคิดและ
การสรางสรรค
2722354 สันติศึกษา

2) วิชาเอก

จํานวน จํานวน
นิสิตที่ นิสิตที่
ลงเรียน สอบ
ผาน

ภาค/ป
การศึกษา

A

B+

B

C+

C

D+

D

F

S

U

1/2555

23

3

4

0

0

0

0

0

-

-

30

30

1/2555

21

4

2

3

0

0

0

0

-

-

30

30

1/2554

20

4

2

1

2

1

0

0

-

-

30

30

2/2554

23

2

2

1

1

1

0

0

-

-

30

30

1/2553
2/2552

18
23

7
2

2
2

2
1

1
1

0
1

0
0

0
0

-

-

30
30

30
30

1/2553

24

4

2

0

0

0

0

0

-

-

30

30

2/2554

27

3

0

0

0

0

0

0

-

-

30

30

1/2555

28

2

0

0

0

0

0

0

-

-

30

30

1/2554

27

2

1

0

0

0

0

0

-

-

30

30

1/2555
2/2556

17
28

3
2

4
0

3
0

2
0

1
0

0
0

0
0

-

-

30
30

30
30

(80 หนวยกิต)
การกระจายระดับคะแนน

ชื่อรายวิชา

จํานวน จํานวน
นิสิตที่ นิสิตที่
ลงเรียน สอบ
ผาน

ภาค/ป
การศึกษา

A

B+

B

C+

C

D+

D

F

S

U

1/2552

9

10

7

4

0

0

0

0

-

-

30

30

2/2553
1/2552

6
9

8
7

8
7

5
6

3
1

0
0

0
0

0
0

-

-

30
30

30
30

รายวิชาบังคับ
2717111 วัฒนธรรมและการเลนใน
การศึกษาปฐมวัย
2717112 คุณธรรมและสมรรถภาพของ
นักวิชาชีพทางการศึกษาปฐมวัย
2717221 การศึกษาปฐมวัย
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มคอ.7
การกระจายระดับคะแนน
ชื่อรายวิชา
2717222 การศึกษาสําหรับเด็กที่มีความ
ตองการพิเศษในระดับปฐมวัย
2717112 การจัดสิ่งแวดลอมและสื่อการ
สอนทางการศึกษาปฐมวัย
2717304 หลักสูตรและการสอนทาง
การศึกษาปฐมวัย
2717305 การบูรณาการสาระการเรียนรู
สําหรับเด็กอนุบาล
2717306 การประเมินและสงเสริม
พัฒนาการและการเรียนรูของเด็กปฐมวัย
2717411 การศึกษาสําหรับผูปกครอง
เด็กปฐมวัย
2717412 งานครูในระดับปฐมวัย
2717413 ประเด็นและแนวโนมทางการ
ศึกษาปฐมวัย
2736330 ศิลปะสําหรับเด็กเล็ก
2737399 ดนตรีและเพลงสําหรับเด็ก
ปฐมวัย
2756422 การวิจยั ปฏิบัติการในชั้นเรียน
รายวิชาเลือก
2207165 ศาสนากับปญหาปจจุบัน
2717210 สิทธิและปญหาเด็กปฐมวัย
2717339 การสงเสริมพัฒนาการสําหรับ
เด็กวัยทารกและวัยเตาะแตะ
2717340 การสงเสริมพัฒนาการทาง
อารมณและสังคมของเด็กปฐมวัย
2717342 การสงเสริมพัฒนาการสําหรับ
เด็กระดับอนุบาลและระดับประถมศึกษา
ตอนตน
2719301 คติชนวิทยากับการเรียนรูแ ละ
การสอน
2719388 การสอนภาษาไทยเปน
ภาษาตางประเทศ
2722326 สิ่งแวดลอมศึกษา
2722354 สันติศึกษา

จํานวน จํานวน
นิสิตที่ นิสิตที่
ลงเรียน สอบ
ผาน

ภาค/ป
การศึกษา

A

B+

B

C+

C

D+

D

F

S

U

2/2552

5

5

7

7

6

0

0

0

-

-

30

30

1/2555

10

5

7

4

4

0

0

0

-

-

30

30
29

8

9

3

1

1

0

1

-

-

30

1/2553
2/2553

6

4

7

5

7

1

0

0

-

-

30

30

1/2553

6

6

8

7

2

1

0

0

-

-

30

30

1/2554
1/2554
2/2554

8
9

8
7

8
7

3
6

3
1

0
0

0
0

0
0

-

-

30
30

30
30

1/2552

9
10

10
7

7
4

4
7

0
2

0
0

0
0

0
0

-

-

30
30

30
30

2/2552

5

5

7

13

0

0

0

0

-

-

30

30

2/2554

6

4

7

5

7

1

0

0

-

-

30

30

1/2552
1/2556

9
6

9
9

9
7

3
5

0
3

0
0

0
0

0
0

-

-

30
30

30
30

2/2554

8

8

8

3

3

0

0

0

-

-

30

30

1/2552

5

8

9

5

3

0

0

0

-

-

30

30

2/2552

9

10

7

4

0

0

0

0

-

-

30

30

1/2553

11

8

7

4

0

0

0

0

-

-

30

30

1/2554
1/2552
2/2555

8
12
10

8
11
7

8
7
9

4
0
4

2
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

-

-

30
30
30

30
30
30
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มคอ.7
การกระจายระดับคะแนน
ชื่อรายวิชา
2737118 คียบอรดขั้นตน
2737300 กอลฟ 1
2746490 กฎหมายการศึกษา
2746492 ครูกับการพัฒนาชุมชน
2750172 การศึกษาทางเลือก
2750272 การศึกษานอกระบบโรงเรียน
เพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย
2750273 การศึกษานอกระบบโรงเรียน
สําหรับเด็กดอยโอกาส
2759310 จิตวิทยาการสอนเด็กปญญา
เลิศและเด็กที่มีความสามารถพิเศษ
3501456 ความคิดสรางสรรค
3600202 โภชนาการ
3600205 การดูแลสุขภาพครอบครัว
3640202 การบริบาลทารกและเด็กกอน
วัยเรียน
3640203 การอนามัยแมและเด็ก
3641201 การพยาบาลฉุกเฉิน
3800206 จิตวิทยาการจัดการตน
3800251 สุขภาพจิต
3800351 จิตวิทยาการคิดและความคิด
สรางสรรค
3804225 จิตวิทยาเด็กที่มีความตองการ
พิเศษ
3804451 จิตวิทยาครอบครัวและชีวติ
3900260 กิจกรรมกีฬาสําหรับเด็ก
3904202 สวัสดิศึกษา

จํานวน จํานวน
นิสิตที่ นิสิตที่
ลงเรียน สอบ
ผาน

ภาค/ป
การศึกษา

A

B+

B

C+

C

D+

D

F

S

U

1/2555
2/2552
2/2554
1/2552
2/2553

10
5
6
9
6

10
11
8
10
10

6
9
8
7
6

4
5
5
4
4

0
0
3
0
4

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

-

-

30
30
30
30
30

30
30
30
30
30

2/2554

10

9

7

4

0

0

0

0

-

-

30

30

1/2556

9

10

10

1

0

0

0

0

-

-

30

30

2/2555
2/2552
1/2553
2/2553

6
7
10
10

9
9
7
9

7
8
4
7

5
4
7
4

3
2
2
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

-

-

30
30
30
30
30

30
30
30
30
30

1/2554
1/2554
1/2556
1/2553
2/2553

11
7
10
5
7

10
9
9
11
9

5
8
8
9
8

4
4
3
5
4

0
2
0
0
2

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

-

-

30
30
30
30

30
30
30
30

1/2554

9

10

7

4

0

0

0

0

-

-

30

30

2/2554
1/2555
2/2553
1/2553

10
6
11
10

9
10
11
9

9
6
8
7

2
4
0
4

0
4
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

-

-

30
30
30
30

30
30
30
30
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มคอ.7
3. หมวดวิชาเลือกเสรี

10 หนวยกิต
การกระจายระดับคะแนน

ชื่อรายวิชา
3640201 การพยาบาลฉุกเฉิน
2759216 จิตวิทยาสําหรับครูและการศึกษา
พิเศษ
2207363 ตรรกวิทยา
2719372 วาทวิทยาสําหรับครู
2723130 กิจกรรมพลศึกษาสําหรับครูลีลาศ
2728313 คุณธรรมของครู

จํานวน จํานวน
นิสิตที่ นิสิตที่
ลงเรียน สอบ
ผาน

ภาค/ป
การศึกษา

A

B+

B

C+

C

D+

D

F

S

U

1/2555

17

1

0

0

0

0

0

0

-

-

18

18

1/2553
2/2554
2/2556
2/2556

12
8
14
14

3
4
0
2

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

-

-

15
12
14
16

15
12
14
16

2/2554

15

0

0

0

0

0

0

0

-

-

15

15

2. การวิเคราะหรายวิชาทีม่ ผี ลการเรียนไมปกติ
รหัสและ
ชื่อ
รายวิชา
2737399
ดนตรีและ
เพลง
สําหรับเด็ก
ปฐมวัย

ความไม
ปกติทพี่ บ

การดําเนินการ
ตรวจสอบ

เหตุผลทีท่ าํ ใหเกิดความไม
มาตรการแกไขที่ได
ดําเนินการแลว
ปกติจากขอกําหนด หรือ
(หากจําเปน)
เกณฑที่ตงั้ ไว
เนื่องจากนิสิตไมมีพื้ฐานความรู อาจารยผูสอนในรายวิชา
มี GPA
อาจารยผูสอนใน
นี้ดําเนินการปรับ
รายวิชาอยู รายวิชาประชุมหารือ ทางดนตรี
การเรียนการสอนแลวใน
ในระดับ
รวมกับอาจารยที่
ระดับหนึ่ง แตผลการ
ปานกลาง ปรึกษาเพือ่ วาง
เรียนยังไมดีเทาที่ควร
แผนการจัดการเรียน
การสอนวิชานี้เพือ่ ให
เหมาะสมกับผูเรียน
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มคอ.7
3. การเปดรายวิชาในภาคหรือปการศึกษา
3.1 รายวิชาที่ไมไดเปดตามแผนการศึกษา และเหตุผลที่ไมไดเปด
มาตรการทดแทนที่ได
รหัสและชื่อรายวิชา
คําอธิบาย
ดําเนินการ (ถามี)
2746490 กฎหมายการศึกษา เปนวิชาเลือก ที่ไดกําหนดไว แต อาจกําหนดหรือเปลี่ยนแปลง
ไมไดเปด เนือ่ งจากมีนิสติ สนใจ วิชาเลือก ที่เปนที่นาสนใจ และ
ลงทะเบียนนอย จากการทีม่ ีการ เปนความตองการของตลาด
เปดวิชาเลือกปริมาณมาก
3.2 วิธีแกไขกรณีทมี่ ีการสอนเนื้อหาในรายวิชาไมครบถวน
สาเหตุที่ไมไดสอน
รหัสและชื่อรายวิชา
สาระหรือหัวขอที่ขาด
2717111 วัฒนธรรมและการ
การนํานิสิตไปดูงานนอกสถานที่ หลักสูตรไมไดตั้งงบประมาณใน
เลนในการศึกษาปฐมวัย
การดูงานไว อีกทั้ง นิสิตชัน้ ปที่ 1
มีกิจกรรมตาง ๆ เปนจํานวนมาก
ในภาคการศึกษาแรกจึงไม
สะดวกในการเดินทาง และหา
เวลาชดเชยการสอนไดยาก
วิธีแกไข
ไดเชิญวิทยากร นําภาพวีดิทัศนและอุปกรณมานําเสนอในชั้นเรียน ทดแทนการเดินทางไปดูงาน
นอกสถานที่

หมวดที่ 5 การบริหารหลักสูตร
1. การบริหารหลักสูตร
ผลกระทบของปญหาตอ
ปญหาในการบริหารหลักสูตร สัมฤทธิผลตามวัตถุประสงค
ของหลักสูตร
อาจารยนิเทศกโรงเรียนบางคน นิสิตไมไดรับประสบการณ
ไมเขาใจระบบการนิเทศการ
การปฏิบัติการสอนอยาง
ปฏิบัติการสอน เนือ่ งจากไมมา ครบถวนสมบูรณ
เขารับการนิเทศการสอน
10

แนวทางการปองกันและแกไข
ปญหาในอนาคต
ขอความรวมมือกับทางโรงเรียน
ในการใหความสําคัญกับการสง
อาจารยนิเทศกมาอบรมมากขึ้น

มคอ.7
หมวดที่ 6 สรุปการประเมินหลักสูตร
1. การประเมินจากผูที่กาํ ลังจะสําเร็จการศึกษา (รายงานตามปทสี่ ํารวจ)
วันที่สาํ รวจ 20 พฤศจิกายน 2557
1.1 ขอวิพากษทสี่ ําคัญจากผลการประเมินและขอคิดเห็นของคณาจารยตอผลการประเมิน
ขอวิพากษทสี่ ําคัญจากผลการประเมิน
ขอคิดเห็นของคณาจารยตอผลการประเมิน
จุดออน
1) สถานที่ใชจัดการเรียนการสอนไมเพียงพอ 1) เมื่อสรางอาคารเรียนเสร็จ จะมีสถานที่เรียน
เพียงพอในป 2558
2) จะพยายามพัฒนาปรับปรุงจุดแข็งอยาง
ตอเนือ่ ง
จุดแข็ง
1) อาจารยผูสอนมีความเชี่ยวชาญและมี
ประสบการณ
2) มีการศึกษาดูงานอยางกวางขวางทั้ง
โรงเรียนในกรุงเทพและตางจังหวัด
3) มีระบบการจัดการเรียนการสอนโดยใช
โปรแกรม Blackboard เพื่อการเรียนรูและ
การประเมินผลทางสื่ออิเล็กทรอนิคส
1.2 ขอเสนอการเปลี่ยนแปลงในหลักสูตรจากผลการประเมินขอ 1.1
จะหาแหลงศึกษาดูงานใหหลากหลายมากขึ้น รวมทั้งการปรับปรุงโปรแกรม Blackboard ใหมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น
2. การประเมินจากผูม ีสว นเกี่ยวของ
การประเมินดําเนินการโดยสงแบบสอบถามไปยังผูใชบณ
ั ฑิต โดยฝายประกันคุณภาพของคณะฯ ซึ่งได
จัดทําอยางตอเนือ่ งทุกป
2.1 ขอวิพากษทสี่ ําคัญจากผลการประเมินและขอคิดเห็นของคณาจารยตอผลการประเมิน
ขอคิดเห็นของคณาจารยตอผลการประเมิน
ขอวิพากษทสี่ ําคัญจากผลการประเมิน
1) จะพยายามพัฒนาปรับปรุงจุดแข็งอยาง
จุดแข็ง บัณฑิตมีความรูความสามารถ ตั้งใจ
ตอเนือ่ ง
ปฏิบัติงาน และใฝรใู นการพัฒนาตนเอง
2) เพิ่มการศึกษาดูงานและการฝกปฏิบตั ิงานให
จุดออน บัณฑิตขาดประสบการณในการทํางาน
มากขึ้น รวมทั้งจัดกิจกรรมเสริมความเปนครู
มีปญหาดานการปรับตัวในระยะแรกของการ
ในเรื่องเกี่ยวกับการปรับตัว
ทํางาน
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2.2 ขอเสนอการเปลี่ยนแปลงในหลักสูตรจากผลการประเมินขอ 2.1 (ถามี)
3. การประเมินคุณภาพหลักสูตรตามมาตรฐานคุณวุฒิฯ
3.1 เกณฑการประเมิน
คะแนน 1 ต่าํ กวามาตรฐาน
คะแนน 2 ยอมรับได
คะแนน 3 ไดมาตรฐาน
ผลการดําเนินงานบรรลุ
ผลการดําเนินงานบรรลุ
ผลการดําเนินงานบรรลุ
เปาหมายตัวบงชี้ขอ 1-5 และผล เปาหมายตัวบงชี้ของ 1-5 และ
เปาหมายตัวบงชี้ขอ 1-5 ไม
ครบถวนหรือผลการดําเนินงาน ดําเนินงานรวมบรรลุเปาหมาย ผลดําเนินงานรวมบรรลุ
รวมบรรลุเปาหมายนอยกวารอย รอยละ 60-79
เปาหมายเทากับหรือมากกวา
ละ 60
รอยละ 80
3.2 ผลการดําเนินงานของหลักสูตร
เปาหมาย

ผลการ
ดําเนินงาน

ผลบรรลุ
เปาหมาย

(1) อาจารยประจําหลักสูตรอยางนอยรอยละ 80 มีสวน
รวมในการประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวน
การดําเนินงานหลักสูตร

รอยละ100

รอยละ100



(2) มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่
สอดคลองกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติ หรือ
มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา
(3) มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของ
ประสบการณภาคสนาม ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.
4 อยางนอยกอนการเปดสอนในแตละภาคการศึกษา
ใหครบทุกรายวิชา
(4) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา
และรายงานผลการดําเนินการของประสบการณ
ภาคสนาม ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30
วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปดสอนใหครบทุก
รายวิชา
(5) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร
ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดป
การศึกษา

รอยละ100

รอยละ100



รอยละ100

รอยละ100



รอยละ100

รอยละ100



รอยละ100

รอยละ100



ดัชนีบง ชี้ผลการดําเนินงาน
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เปาหมาย

ผลการ
ดําเนินงาน

ผลบรรลุ
เปาหมาย

รอยละ 25



มี



มี



1 ครั้ง



รอยละ 60



4.0



4.2



(13) ระดับความพึงพอใจของผูเรียนตอระบบสารสนเทศ ไมนอยกวา 3.5 จาก
ที่สนับสนุนการเรียนรูดวยตนเองเฉลี่ยไมนอยกวา
คะแนนเต็ม 5.0
3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0

4.5



(14)

4.5



ดัชนีบง ชี้ผลการดําเนินงาน
(6)

มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนิสิตตามมาตรฐาน
อยางนอย
ผลการเรียนรูที่กําหนดในมคอ.3 และมคอ.4 อยาง
รอยละ 25
นอยรอยละ 25 ของรายวิชาที่เปดสอนในแตละป
การศึกษา
(7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน
มี
กลยุทธการสอน หรือ การประเมินผลการเรียนรู จาก
ผลการประเมินการดําเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ป
ที่แลว
(8) อาจารยใหมทกุ คน ไดรับการปฐมนิเทศหรือ
มี
คําแนะนําดานการจัดการเรียนการสอน
(9) อาจารยประจําทุกคนไดรับการพัฒนาทาง
ปละ 1 ครั้ง
วิชาการ และ/หรือวิชาชีพ อยางนอยปละหนึ่งครั้ง
(10) จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน
ไมนอยกวารอยละ
ไดรับการพัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไมนอย
50 ตอป
กวารอยละ 50 ตอป
(11) ระดับความพึงพอใจของนิสติ ปสุดทาย/บัณฑิต ไมนอยกวา 3.5 จาก
ใหมที่มีตอคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไมนอยกวา 3.5
คะแนนเต็ม 5.0
จากคะแนนเต็ม 5.0
(12) ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตที่มีตอ
ไมนอ ยกวา 3.5 จาก
บัณฑิตใหม
คะแนนเต็ม 5.0
เฉลี่ยไมนอยกวา 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0

ระดับความพึงพอใจของผูเรียนตอระบบอาจารย ไมนอยกวา 3.5 จาก
ที่ปรึกษาเฉลีย่ ไมนอยกวา 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 คะแนนเต็ม 5.0
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เปาหมาย

ดัชนีบง ชี้ผลการดําเนินงาน

(15) ระดับความพึงพอใจของผูเรียนตอกิจกรรมเสริม ไมนอยกวา 3.5 จาก
หลักสูตร(กิจกรรมเสริมความเปนครู) เฉลี่ยไมนอย
คะแนนเต็ม 5.0
กวา 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
(16) อาจารยผูสอนใชกลยุทธการสอนที่ใชพฒ
ั นาตาม
รอยละ 100
ผลการเรียนรูท ั้ง 6 ดาน
(17) ผลการประเมินประสิทธิภาพการสอนของ
รอยละ 100
อาจารยไมนอยกวา 3.5 จาก 5 ของทุกรายวิชาที่
คณะเปดสอน

ผลการ
ดําเนินงาน

ผลบรรลุ
เปาหมาย

3.8



รอยละ 100



รอยละ 85



3.3 สรุปผลการประเมิน
ผลการดําเนินงานบรรลุเปาหมาย 16 ตัวบงชี้จากจํานวนตัวบงชี้ทั้งหมด 17 ตัวคิดเปนรอยละ 94.11
อยูในเกณฑคะแนน 3 ไดมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
หมวดที่ 7 คุณภาพของการสอน
1. การประเมินรายวิชาทีเ่ ปดสอนในปทรี่ ายงาน
1.1 รายวิชาทีม่ ีการประเมินคุณภาพการสอน และแผนการปรับปรุงจากผลการประเมิน
การประเมิน
แผนปฏิบัติ
จากนิสิต
การประเมินคุณภาพการสอนวิธอี ื่น ที่ไดดําเนินการ
รหัสและชือ่ รายวิชา
แลว
(ระบุ)
มี ไมมี
มี ไมมี

2717304 หลักสูตรและการสอนทาง 
ใหกลุมนิสิตสงรายงานการวิเคราะห
การศึกษาปฐมวัย
หลักสูตรสถานศึกษาตามความสนใจ

2717305 การบูรณาการสาระการ
ใหนิสิตเขียนรายงานการสะทอนความ 
เรียนรูสําหรับเด็กอนุบาล
คิดจากการฝกปฏิบัติงานสอนใน
เรื่องของการบูรณาการสาระการเรียนรู
2717222 การศึกษาสําหรับเด็กที่มี 
ใหนิสิตจัดทํารายงานกรณีศึกษาเด็กที่ 
ความตองการพิเศษในระดับปฐมวัย
มีความตองการพิเศษ
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รหัสและชือ่ รายวิชา
2737399 ดนตรีและเพลงสําหรับ
เด็กปฐมวัย

การประเมิน
จากนิสิต
มี


2700506 ปฏิบัติการวิชาชีพ 1



2700507 ปฏิบัติการวิชาชีพ 2



การประเมินคุณภาพการสอนวิธอี ื่น
(ระบุ)

ไมมี
ใหนิสิตแสดงผลงานการจัดทําสื่อการ
สอนดนตรีและการแสดง ดนตรีใน
รายการเที่ยงวันวิชาการ
ใหนิสิตบันทึกสะทอนความคิดในการ
ปฏิบัติการวิชาชีพ
ใหนิสิตบันทึกสะทอนความคิดในการ
ปฏิบัติการวิชาชีพ

แผนปฏิบัติ
ที่ไดดําเนินการ
แลว
มี ไมมี





1.2 ผลการประเมินคุณภาพการสอนโดยรวม
2. ประสิทธิผลของกลยุทธการสอน
กลยุทธการสอนที่เปดโอกาสใหนิสิตสะทอนความคิดทําใหไดทราบถึงผลการเรียนรูและทัศนคติตอ
รายวิชาตางๆอยางลึกซึ้ง สามารถใชผลในการใหคําแนะนําและพัฒนาความคิด ความรูและความเขาใจใน
สาระวิชาไดอยางเหมาะสมกับผูเรียนแตละคน แตผูสอนตองมีภาระงานเพิ่มในการวิเคราะหรายงานและให
คํ า ปรึ ก ษาแก นิ สิ ต เป น การส ว นตั ว จึ ง ควรมี ก ารจั ด ระบบการเรี ย นการสอนโดยวิ ธี ก ารคิ ด สะท อ นให มี
ประสิทธิภาพ
สรุปขอคิดเห็นของผูสอน และขอมูลปอนกลับจาก
แนวทางแกไข/ปรับปรุง
แหลงตางๆ
ผูสอนมีปญ
 หาเกี่ยวกับการประเมินผลเรื่องคุณธรรม
จัดประชุมปฏิบตั ิการโดยเชิญผูท รงคุณวุฒิดานการพัฒนา
จริยธรรม จึงควรมีการกําหนดรูปแบบในการประเมินผลให คุณธรรมจริยธรรมมาใหความรู เพื่อเปนแนวทางในการ
ชัดเจน
พัฒนารูปแบบการประเมินผลเรื่องคุณธรรม จริยธรรม
2.1 คุณธรรม จริยธรรม
ควรจะมีการกําหนดเรื่องการปลูกฝงคุณธรรม
จริยธรรมเปนวัตถุประสงคหนึ่งในทุกรายวิชา
2.2 ความรู

จัดประชุมคณาจารยเพื่อวางแนวทางในการกําหนดคุณธรรม
จริยธรรมเปนวัตถุประสงคหนึ่งในทุกแตละรายวิชา

ควรใหนิสิตไดศกึ ษาดูงานและพบเห็นสภาพความ
เปนจริงมากขึ้น
2.3 ทักษะทางปญญา

วางแผนในการกําหนดการศึกษาดูงานใหเปนประจําอยาง
นอยภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง

ควรเปดโอกาสใหนิสิตเสนอรายงานในเชิงการคิด
วิเคราะหใหมากขึ้น

ในแตละรายวิชาควรมีการกําหนดการรายงานสวนบุคคล
และรายงานกลุมเกี่ยวกับการคิดวิเคราะหอยางละ 1 ครั้ง
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สรุปขอคิดเห็นของผูสอน และขอมูลปอนกลับจาก
แหลงตางๆ
2.4 ทักษะดานความสัมพันธระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
ควรมีการทํางานกลุมใหมากขึ้น โดยใหมีการสอน
ทักษะการทํางานกลุมใหมีประสิทธิภาพ
2.5 ทักษะทางการวิเคราะห การสื่อสาร และการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ควรจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการหาขอมูลเชิงสถิติเพื่อ
เปนประโยชนในการศึกษาและทําวิจัยอยางเปน
ระบบตอไป
2.6 ทักษะการจัดการเรียนรู

แนวทางแกไข/ปรับปรุง

เชิญวิทยากรมาใหความรูเรื่องทักษะและประสิทธิภาพใน
การทํางานกลุมใหแกคณาจารย

ใหแตละรายวิชามีการออกแบบการจัดกิจกรรมและ
นําเสนอในเชิงสถิติ

ควรมี การพั ฒนาการจั ด การเรี ย นรูใหทันสมั ยและ คณาจารยในสาขาวิชาจัดสัมมนาเพื่อออกแบบการสอนแต
น า สนใจ โดยเน น การคิ ด วิ เ คราะห ม ากกว า การ ละรายวิชา โดยเนนการจัดการเรียนรูใหนิสติ ไดคิด
ทองจํา
วิเคราะหมากขึ้น

3. การปฐมนิเทศอาจารยใหม
การปฐมนิเทศเพื่อชี้แจงหลักสูตร มี

ไมมี



หากมีการปฐมนิเทศใหระบุจํานวน

อาจารยใหม
จํานวนอาจารยที่เขารวมปฐมนิเทศ
3.1 สรุปสาระสําคัญในการดําเนินการ
3.2 สรุปการประเมินจากอาจารยที่เขารวมกิจกรรมปฐมนิเทศ
3.3 หากไมมีการจัดปฐมนิเทศ ใหแสดงเหตุผลที่ไมไดดําเนินการ
4. กิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพของอาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน
4.1 กิจกรรมทีจ่ ัดหรือเขารวม
กิจกรรมทีจ่ ัดหรือเขารวม
การสงอาจารยไปเขารับการอบรม เพือ่ กาวทันเทคโนโลยี และเรียนรูการ
ใชเครือ่ งมือ หรือโปรแกรมสมัยใหม
การพัฒนาทักษะการฟง พูด อาน และเขียนของบุคลากรสายสนับสนุน
การอบรมพัฒนาการจัดการความรูในสถานศึกษา โดยวิทยากรจาก
ภายนอก
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จํานวนผูเ ขารวม
บุคลากร
อาจารย
สาย
สนับสนุน
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4.2 สรุปขอคิดเห็น และประโยชนที่ผูเขารวมกิจกรรมไดรับ (สรุปจากผลการประเมินของผูเขารวม
กิจกรรม)
ทั้งอาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนมีความพึงพอใจในการเขารวมอบรมเปนอยางยิ่ง และมี
ความคิดเห็นวาเปนกิจกรรมที่เปดโอกาสอันดีใหอาจารยแตละทานไดนําเสนอองคความรู หรือนวัตกรรมใหม
เพื่อแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน และไดเสนอแนะใหคณะฯ ไดมีการจัดทุนและกิจกรรมพัฒนาอาจารยและ
บุคลากรสายสนับสนุนอยางตอเนื่อง
หมวดที่ 8 ขอคิดเห็น และขอเสนอแนะเกี่ยวกับคุณภาพหลักสูตรจากผูประเมินอิสระ
1. ขอคิดเห็นหรือสาระที่ไดรับการเสนอแนะจากผูป ระเมินและความเห็นของหลักสูตร/
ผูรับผิดชอบหลักสูตรตอขอคิดเห็นหรือสาระที่ไดรับการเสนอแนะ
ขอคิดเห็นหรือสาระที่ไดรับการเสนอแนะจาก ความเห็นของหลักสูตร/ผูร ับผิดชอบหลักสูตร
ผูประเมิน
ตอขอคิดเห็นหรือสาระทีไ่ ดรับการเสนอแนะ
ผูประเมินมีความคิดเห็นวา
ประธานหลักสูตร และคณะกรรมการคณะ เห็นดวย
1.1 ควรมีการจัดกิจกรรมเสริมทักษะดานอื่นๆ ในขอเสนอแนะจากผูประเมินภายนอก และ
เชน การทํางานเปนทีม การเปนผูนํา ใหแก วางแผนปรับหลักสูตร
นิสิตอยางตอเนื่อง
ควรปรับใหมวี ิชาเลือก ในความหลากหลาย
ของการใชโปรแกรม ใหครอบคลุมความ
ตองการของตลาด
2. การนําไปดําเนินการเพื่อการวางแผนหรือปรับปรุงหลักสูตร
คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร ดําเนินการจัดแผนการทํากิจกรรม/ฝกอบรม และงบประมาณในการจัด
กิจกรรม/ฝกอบรมอยางตอเนื่อง โดยการเชิญวิทยากรหรือศิษยเกาทีม่ ีประสบการณทํางานที่เกี่ยวของ มา
ฝกอบรมให
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หมวดที่ 9 แผนการดําเนินการเพื่อพัฒนาหลักสูตร
1. ผลการดําเนินการตอเนื่องจากรายงานปทแี่ ลว
แผนการดําเนินการ

กําหนดเวลาที่
แลวเสร็จ

ผูรับผิดชอบ

ความสําเร็จ
ของแผน

เหตุผลที่ไม
สามารถ
ดําเนินการให
สําเร็จ

1.1 การแตงตั้งผูทรงคุณวุฒิ
ภายใน
ประธาน
แลวเสร็จ
ภายนอกเพือ่ พัฒนา/ปรับปรุง ธันวาคม 2556 หลักสูตร
หลักสูตร
1.2 ปรับวิธีการสอนดานการดนตรี ภายใน
ประธาน
แลวเสร็จ
และเพลงสําหรับเด็กปฐมวัย ธันวาคม 2556 หลักสูตร
เนนการฝกปฏิบัตจิ ริง
2. ขอเสนอในการพัฒนาหลักสูตร
2.1 ขอเสนอในการปรับโครงสรางหลักสูตร (จํานวนหนวยกิต รายวิชาแกน รายวิชาเลือก)
1) ควรปรับหลักสูตรใหมีการเรียนภาษาอังกฤษอยางตอเนื่อง โดยปรับลดจํานวนหนวยกิต ให
เหลือเพียง 1.5 หรือ 2 หนวย เพื่อใหสามารถเรียนไดทุกเทอม
2) ควรปรับโครงสรางชั่วโมงการสอน จาก 3 ชั่วโมง ตอเนื่อง เปน 1.30 ชั่วโมง 2 ครั้ง ใน 1
สัปดาห
2.2 ข อ เสนอในการเปลี่ ย นแปลงรายวิ ช า (การเปลี่ ย นแปลง เพิ่ ม หรื อ ลดเนื้ อ หาในรายวิ ช า การ
เปลี่ยนแปลงวิธีการสอนและการประเมินสัมฤทธิผลรายวิชาฯ)
1) ควรลดเนื้อหาวิชา 2717413 ประเด็นและแนวโนมทางการศึกษาปฐมวัย เนื่องจากมีการ
บรรยายปริมาณมากไป ใหนิสิตมีเวลาในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในชั้นเรียนมากขึ้น
2) ให มี ก ารศึ ก ษาดู ง านนอกสถานที่ ใ นวิ ช า 2717111 วั ฒ นธรรมและการเล น ในการศึ ก ษา
ปฐมวัย เปน 1-2 แหง ตอภาคการศึกษา
2.3 กิจกรรมการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน
1) พัฒนาเทคนิคการสอนใหอาจารย
2) สงอาจารยไปฝกอบรมการใชโปรแกรมบริหารสํานักงาน (Office Management) เวอรชั่นใหม
3) อบรมบุคลากรสายสนับสนุนใหใชโปรแกรมบริหารสํานักงานที่เหมาะสมกับการทํางาน
4) อบรมการใชภาษาอังกฤษสําหรับการสื่อสารใหบุคลากรสายสนับสนุน
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3. แผนปฏิบตั ิการใหมสาํ หรับป 2557
วันที่คาดวาจะ
ผูรับผิดชอบ
สิ้นสุดแผน
31 พฤษภาคม 2558 อ.ดร.อุไรมณี

แผนปฏิบตั ิการ
แผนปรับปรุงเนื้อหารายวิชา 2756422
การวิจบั ปฏิบตั ิการในชั้นเรียน
แผนการจัดตัง้ งบประมาณเพิ่มเติม ในการเชิญ
วิทยากรมาใหความรูเกี่ยวกับการปฏิบตั ิในรายวิชา

30 กันยายน 2559

ประธานหลักสูตร

อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร :
1)
2)
3)
4)

รองศาสตราจารย ดร .ศศิวิมล ประกอบกิจ
ผูชวยศาสตราจารย ดร .มณีวรรณ บุญชู
ผูชวยศาสตราจารย ดร. สุกัญญา พิมลมาศ
อาจารย ดร. อุไรมณี บุญดิลก

ลายเซ็น: ……………………..
ลายเซ็น: ……………………..
ลายเซ็น: ……………………..
ลายเซ็น: ……………………..

วันที่รายงาน: 26 เมษายน 2557
วันที่รายงาน: 26 เมษายน 2557
วันที่รายงาน: 26 เมษายน 2557
วันที่รายงาน: 26 เมษายน 2557

ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร รองศาสตราจารย ดร.ประภาพรรณ ธีรานิวัฒน
ลายเซ็น:__________________________ วันที่รายงาน 26 เมษายน 2557
เห็นชอบโดย รองศาสตราจารย ดร.พิชติ วงศกลุ ชัย (หัวหนาภาควิชา)
ลายเซ็น:__________________________ วันที:่ 26 เมษายน 2557
เห็นชอบโดย รองศาสตราจารย ดร.ไพบูลย เกียรติรงุ เรือง (คณบดี)
ลายเซ็น: __________________________

เอกสารประกอบรายงาน
สําเนารายงานรายวิชาทุกวิชา
วิธีการใหคะแนนตามกําหนดเกณฑมาตรฐานที่ใชในการประเมิน
ขอสรุปผลการประเมินของบัณฑิตทีจ่ บการศึกษาในปที่ประเมิน
ขอสรุปผลการประเมินจากบุคคลภายนอก
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วันที:่ 26 เมษายน 2557

