เลม่ ๑๓๖ ตอนพิเศษ ๕๖ ง

หนา้ ๑๓
ราชกิจจานุเบกษา

๖ มีนาคม ๒๕๖๒

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒริ ะดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์อตุ สาหกรรม (หลักสูตรสี่ปี)
พ.ศ. 2562
ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ. ๒๕๕๒ กาหนดให้จัดทามาตรฐานคุณวุฒิสาขาหรือสาขาวิชาเพื่อให้สถาบันอุดมศึกษานาไปจัดทา
หลักสูตรหรือปรับปรุงหลักสูตรและจัดการเรียนการสอนเพื่อให้คุณภาพของบัณฑิตในสาขาหรือสาขาวิชา
ของแต่ละระดับคุณวุฒิมีมาตรฐานใกล้เคียงกัน จึงจาเป็นต้องกาหนดมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี
สาขาครุศาสตร์อุตสาหกรรม (หลักสูตรสี่ปี) ให้สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
ดังกล่าว
อาศั ย อ านาจตามความในมาตรา ๘ และมาตรา ๑๖ แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บ
บริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ โดยคาแนะนาของ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ในการประชุมครั้งที่ 2/๒๕6๒ เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕6๒
จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ การจัดการศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์อุตสาหกรรม (หลักสูตรสี่ปี)
ต้องมีมาตรฐานไม่ต่ากว่า “มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์อุตสาหกรรม (หลักสูตรสี่ปี)
พ.ศ. 2562”
ข้อ ๒ การจัดทาหลักสูตรหรือปรับปรุงหลักสูตรระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์อุตสาหกรรม
(หลักสูตรสี่ปี) ต้องมุ่งให้เกิดมาตรฐานผลการเรียนรู้ของบัณฑิต โดยมีหลักสูตรการจัดการเรียนการสอน
และองค์ประกอบอื่น ๆ ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์อุตสาหกรรม (หลักสูตรสี่ปี)
พ.ศ. 2562 ที่แนบท้ายประกาศนี้
ข้อ ๓ ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ข้างต้ นได้ หรือมีความจาเป็นต้องปฏิบัติ
นอกเหนือจากที่กาหนดไว้ในประกาศนี้ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการการอุดมศึกษาที่จะพิจารณา
และให้ถือคาวินิจฉัยของคณะกรรมการการอุดมศึกษานั้นเป็นที่สุด
ประกาศ ณ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖2
ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี
สาขาครุศาสตร์อุตสาหกรรม (หลักสูตรสี่ปี)
พ.ศ. ๒๕๖๒

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

Error! Number cannot be represented in specified format.

มคอ.๑
มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์อุตสาหกรรม (หลักสูตรสี่ปี)
๑. ชื่อสาขา สาขาครุศาสตร์อุตสาหกรรม
สาขาครุ ศาสตร์ อุต สาหกรรม มีห ลายกลุ่ มสาขาวิช า ซึ่งแต่ ล ะกลุ่ ม สาขาวิช ายังมี ส าขาวิช า อีกหลาย
สาขาวิชามากน้ อยเป็น ไปตามขอบข่ายของศาสตร์แต่ละกลุ่มสาขาวิชาและหลักสูตรการศึกษาระดับการศึกษา
ขั้ น พื้ นฐาน ระดั บ การศึ ก ษ าอาชี ว ศึ ก ษารวมถึ ง การศึ ก ษานอกระบบและการศึ ก ษ าตามอั ธ ยาศั ย
ซึ่งสถาบั น การศึกษาสามารถจั ดท ารายละเอี ยดหลั กสู ตรและมาตรฐานผลการเรียนรู้ ตลอดจนจัด การศึก ษา
เป็นสาขาวิชาได้อย่างอิสระ สอดคล้องกับมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่กาหนดไว้ใน มคอ.๑ ตามบริบทและศักยภาพ
ของสถาบัน กลุ่มสาขาวิชาต่างๆ มีดังต่อไปนี้
๑.๑ กลุ่มสาขาวิชาไฟฟ้า
๑.๒ กลุ่มสาขาวิชาคอมพิวเตอร์
๑.๓ กลุ่มสาขาวิชาเครื่องกล
๑.๔ กลุ่มสาขาวิชาโยธา
๑.๕ กลุ่มสาขาวิชาการควบคุมอัตโนมัติและแมคคาทรอนิกส์
๑.๖ กลุ่มสาขาวิชาอุตสาหการ
๑.๗ กลุม่ สาขาวิชาโลจิสติกส์
๑.๘ กลุ่มสาขาวิชาเหมืองแร่
๑.๙ กลุ่มสาขาวิชาสถาปัตยกรรมและการออกแบบ
๑.๑๐ กลุ่มสาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
๑.๑๑ กลุ่มสาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์
๑.๑๒ กลุ่มสาขาวิชาหรือสาขาวิชาเฉพาะอื่นๆ ที่อาจเพิ่มเติมในอนาคต
๒. ชื่อปริญญาและสาขาวิชาเอก
การระบุชื่อปริญญาให้เป็นไปตาม "ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง หลักเกณฑ์การกาหนดชื่อปริญญา
พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๓ สถาบั น อุดมศึกษาที่มีการตราพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญ ญาในสาขาวิช าและอักษรย่อ
สาหรับสาขาวิชาไว้แล้ว ให้ใช้ชื่อปริญญาตามที่กาหนดในพระราชกฤษฎีกานั้น ในกรณีที่ปริญญาใด ยังมิได้กาหนด
ชื่อไว้ในพระราชกฤษฎีกาหรือสถาบันอุดมศึกษาใดไม่มีการตราพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชาและ
อักษรย่อสาหรับสาขาวิชาให้ใช้ชื่อปริญญาตามหลักเกณฑ์การกาหนดชื่อปริญญา พ.ศ. ๒๕๕๙
๓. ลักษณะของสาขา
สาขาครุศาสตร์อุตสาหกรรมที่ว่าด้วยการเตรียมความพร้อมและพัฒ นาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ก่อนประจาการในสถานศึกษาและหรือสถานประกอบการและส่งเสริมการพัฒนาครูประจาการและนอกประจาการ
ให้ มี ค วามรู้ แ ละมี ส มรรถนะทางวิ ช าชี พ เป็ น ผู้ ยึ ด มั่ น ในค่ านิ ย ม อุ ด มการณ์ มี จิ ต วิญ ญาณความเป็ น ครู และ
สมรรถนะทางวิชาชีพครู ประกอบกับรัฐได้กาหนดยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี โดยเน้นเป้าหมายการสร้างกาลังคน
ที่ มีคุ ณ ภาพ เป็ น คนเก่ งและคนดี มี ขี ดความสามารถในการแข่ งขั น และความสามารถในการสร้างนวั ตกรรม
๑

มคอ.๑
การปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรสาขาครุศาสตร์อุตสาหกรรมในเอกสารฉบับนี้ จึงมุ่งเน้นการยกระดับคุณภาพการผลิต
บัณ ฑิตครูให้ เป็ น วิชาชีพชั้นสู งมีบ ทบาทในการสร้างครูที่มีคุณ ภาพที่นาไปสู่ การสร้างกาลังคนที่มี คุณ ภาพและ
ตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติ
ด้วยการเปลี่ยนแปลงของโลกที่เป็นพลวัต และความก้าวหน้าของเทคโนโลยีดิจิทัลซึ่งกระทบต่อการเรียนรู้
ในศตวรรษที่ ๒๑ ของมนุษย์ ตลอดจนพัฒนาการของวิทยาการใหม่ที่เป็นศาสตร์บูรณาการ และข้ามวัฒนธรรม
เป้าหมายของการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมครั้งนี้จึงมุ่งเน้นที่การสร้างหลักสูตรให้มีความ
ทันสมัย ตอบสนองยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ และการเรียนรู้ในโลกดิจิทัล ลักษณะของหลักสูตรครุศาสตร์
อุตสาหกรรม (มคอ.๑) ฉบั บนี้ จึงจัดทาขึ้น โดยอิงงานวิจัยในอดีตที่พบว่ามีความซ้าซ้อนของโครงสร้างรายวิช า
รวมทั้งอิงงานวิจัยจากบทเรียนการผลิตครูของประเทศต่างๆ ในสากลที่มีความก้าวหน้าในการผลิตบัณฑิตวิชาชีพครู
ตลอดจนการระดมความคิ ด และประสบการณ์ ข องผู้ เกี่ ย วข้ อ งในการพั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษาของประเทศ
การจัดทาหลักสูตรวิชาชีพครู (มคอ.๑) นี้อยู่ภายใต้หลักการสาคัญหลายประการ ได้แก่ ๑) แนวคิดของการจัดทา
หลักสูตรวิชาชีพครูเป็นหลักสูตรบูรณาการ และเป็นหลักสูตรอิงสมรรถนะมากกว่าหลักสูตรอิงเนื้อหา เน้นสมรรถนะ
การเรี ย นรู้ ด้ ว ยตนเอง สมรรถนะวิ ช าชี พ ของสาขาวิ ช า และการวิ จั ยเพื่ อ พั ฒ นานวั ต กรรมการพั ฒ นาผู้ เรี ย น
๒) การกาหนดโครงสร้างหลักสูตรมีความยืดหยุ่น และตอบสนองความต้องการของการใช้ครูในโลกปัจจุบันและอนาคต
รวมทั้งความต้องการของผู้เรียนและสถานประกอบการ ๓) การกาหนดโครงสร้างหลักสูตรได้ให้สถาบันผลิตครู
มีอิสระในการสร้างหลักสูตรผลิตครูที่เหมาะสมกับอัตลักษณ์และสภาพบริบทเชิงพื้นที่ของตนเอง โดยยึดผลลัพธ์
การเรียนรู้ซึ่งกาหนดขึ้นสาหรับแต่ละกลุ่มสาขาเป็นเป้าหมายร่วม ๔) การส่งเสริมการจัดทาหลักสูตรรายวิชาที่ทันสมัย
ตามสากล มีการจัดการเรียนการสอนที่ใช้สื่อ เทคโนโลยีซึ่งสอดคล้องกับการเรียนรู้ในโลกดิจิทัล ๕) การส่งเสริม
การบริหารจัดการหลักสูตร การเรียนการสอน การฝึกปฏิบัติงานในสถานประกอบการ การปฏิบัติการสอนที่ทาให้
ผู้เรียนมีสมรรถนะทางวิชาชีพครูและวิชาชีพในสาขาที่เกี่ยวข้อง มีจิตวิญญาณและอุดมการณ์ความเป็นครู และ
คุณสมบัติที่สอดคล้องกับ มาตรฐานวิชาชีพครู และ ๖) การส่งเสริมการวางระบบการประกันคุณภาพหลักสูตร
ที่เข้มข้นเพื่อให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะตามเป้าหมายของหลักสูตร
๔. คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
สาขาครุ ศ าสตร์ อุ ต สาหกรรม มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ ผลิ ต บั ณ ฑิ ต ทางด้ า นครุ ศ าสตร์ อุ ต สาหกรรม ที่ มี
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ ดังนี้
๔.๑ มีค่านิยมร่วม ได้แก่ ตระหนั กและยึดการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้ เรียนเป็นศูนย์กลาง มีเอกลักษณ์
ของการเป็นครูผู้ประกอบวิชาชีพชั้นสูง และมีจิตบริการต่อวิชาชีพครูและชุมชน รวมทั้งสถานประกอบการ
๔.๒ เป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตวิญญาณและยึดมั่นในจรรยาบรรณของวิชาชีพครู ปฏิบัติหน้าที่
ตามอุดมการณ์ความเป็นครูด้วยความรัก ศรัทธา ซื่อสัตย์สุจริต รับผิดชอบต่อวิชาชีพ เอาใจใส่ ช่วยเหลือ ส่งเสริม
ให้ กาลั งใจแก่ศิษ ย์ อุทิศ ตนและทุ่ มเทในการพั ฒ นาการเรียนรู้และผลประโยชน์ สู งสุ ดแก่ ผู้ เรียน ประพฤติต น
เป็นแบบอย่างที่ดีทั้งทางด้านวิชาการและวิชาชีพ
๔.๓ เป็นผู้เรียนรู้และฉลาดรู้ และมีปัญญา และมีปัญญา เป็นผู้มีความรู้ความสามารถในการคิดวิเคราะห์
การคิดขั้น สูง มีความรอบรู้ด้านการเงิน สุ ขภาพ สุ นทรียภาพ วัฒ นธรรม รู้เท่าทันการเปลี่ ยนแปลงของสังคม
และของโลก การสร้างสัมมาชีพและความมั่นคงในคุณภาพชีวิตของตนเอง ครอบครัว ชุมชน และสังคม มีความเพียร
๒
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มุ่งมั่น มานะ บากบั่น ใฝ่เรียนรู้ มีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต และพัฒนาตนเองให้เป็นบุคคลที่เรียนรู้และรอบรู้
ทันสมัย ทันต่อการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
๔.๔ เป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม เป็นผู้มีทักษะศตวรรษที่ ๒๑ มีความฉลาดดิจิทัล ทักษะการทางาน
เป็นทีม มีทักษะข้ามวัฒนธรรม รู้เท่าทันสื่อ เทคโนโลยี สารสนเทศสมัยใหม่ มีส่วนร่วมในการพัฒนาความก้าวหน้า
ให้กับวิชาชีพครู สามารถแสวงหาความรู้ พัฒนาความรู้ งานวิจัย และสร้างนวัตกรรม เพื่อพัฒนา ตนเอง ผู้เรียน
ให้เต็มตามศักยภาพตามความแตกต่างระหว่างบุคคล
๔.๕ เป็นผู้มีความสามารถสูงในการจัดการเรียนรู้ เป็นผู้มีความสามารถในการจัดเนื้อหาสาระ ออกแบบ
กิจกรรม วางแผนและจั ดการเรียนรู้ ถ่ายทอดความรู้ สร้างแรงบันดาลใจและส่งเสริมให้ ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้
และมีความสุขในการเรียน โดยใช้ศาสตร์การสอน เทคนิค วิธีการจัดการเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย
สื่อ แหล่งเรียนรู้ ชุมชน ภูมิปัญญาในชุมชนที่เหมาะสมกับสาระวิชาและผู้เรียนที่มีความแตกต่างกัน สามารถบูรณาการ
ความรู้ข้ามศาสตร์ ข้ามวัฒ นธรรม และการวิจัย สามารถนามาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ
ศาสตร์การสอน ความรู้ เนื้อหาสาระ และเทคโนโลยี (TPCK) เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน ตลอดจนนาไปใช้
ในการแก้ไขปัญหา พัฒนาตนเอง ผู้เรียนและสังคม
๔.๖ เป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง และใส่ใจสังคม มีความรักชาติ รักท้องถิ่น มีจิตสานึกไทยและจิตสานึกสากล
รู้คุณค่าและมีส่วนร่วมในการพัฒนา อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยและท้องถิ่น มีจิตอาสา และ
ดาเนินชีวิตตามวิถีประชาธิปไตย มีความยุติธรรมและมีความกล้าหาญทางจริยธรรม ยึดมั่นในความถูกต้อง รู้ถูก
รู้ผิด รู้ชอบ ชั่ว ดี กล้าปฏิเสธและต่อต้านการกระทาที่ไม่ถูกต้อง เคารพสิทธิ เสรีภาพ และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
มีจิตสานึกเป็นพลเมืองไทยและพลเมืองโลก
รวมทั้งมีคุณลักษณะเป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพครูตามที่คุรุสภากาหนด
๕. มาตรฐานผลการเรียนรู้
๕.๑ ด้านคุณธรรม จริยธรรม
๕.๑.๑ แสดงออกซึ่งความรักและศรัทธาและภูมิใจในวิชาชีพครูและจิตวิญญาณความเป็นครู และ
ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู
๕.๑.๒ มีจิตอาสา จิตสาธารณะ อดทนอดกลั้น มีความเสียสละ รับผิดชอบและซื่อสัตย์ต่องานที่ได้รับ
มอบหมายทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพ และสามารถพัฒ นาตนเองอย่างต่อเนื่อง ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี
แก่ศิษย์ ครอบครัว สังคมและประเทศชาติ และเสริมสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืน
๕.๑.๓ มีค่านิยมและคุณลักษณะเป็นประชาธิปไตย คือ การเคารพสิทธิ และให้เกียรติคนอื่น มีความ
สามัคคีและทางานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข และใช้เหตุผลและปัญญาในการดาเนินชีวิตและการตัดสินใจ
๕.๑.๔ มีความกล้ าหาญและแสดงออกทางคุณ ธรรมจริยธรรม สามารถวินิ จฉัย จัดการและคิ ด
แก้ปัญหาทางคุณธรรมจริยธรรมด้วยความถูกต้องเหมาะสมกับสังคม การทางานและสภาพแวดล้อม โดยอาศัยหลักการ
เหตุผลและใช้ดุลยพินิจทางค่านิ ยม บรรทัดฐานทางสังคม ความรู้สึกของผู้อื่นและประโยชน์ของสังคมส่วนรวม
มีจิตสานึกในการธารงความโปร่งใสของสังคมและประเทศชาติ ต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่นและความไม่ถูกต้อง
ไม่ใช้ข้อมูลบิดเบือน หรือการลอกเลียนผลงาน
๓
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๕.๒ ด้านความรู้
๕.๒.๑ มีความรอบรู้ในหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เนื้อหาสาระด้านวิชาชีพของครู อาทิ ค่านิยมของครู
คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ จิตวิญญาณครู ปรัชญาความเป็นครู จิตวิทยาสาหรับครู จิตวิทยาพัฒ นาการ
จิตวิทยาการเรียนรู้เพื่อจัดการเรียนรู้และช่วยเหลือ แก้ไขปัญหา ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียน หลักสูตรและวิทยาการ
การจัดการเรียนรู้ นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารการศึกษาและการเรียนรู้ การวัดประเมิน
การศึกษาและการเรียนรู้ การวิจัยและการพัฒนานวัตกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียน และภาษาเพื่อการสื่อสารสาหรับครู
ทักษะการนิเทศและการสอนงาน ทักษะเทคโนโลยีและดิจิทัล ทักษะการทางานวิจัยและวัดประเมิน ทักษะการ
ร่วมมือสร้างสรรค์ และทักษะศตวรรษที่ ๒๑ มีความรู้ ความเข้าใจในการบูรณาการความรู้กับการปฏิบัติจริงและ
การบูรณาการข้ามศาสตร์ อาทิ การบูรณาการการสอน (Technological Pedagogical Content Knowledge:
TPCK) การสอนแบบบูรณาการความรู้ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี กระบวนการทางวิศวกรรม และคณิตศาสตร์
(Science Technology Engineering and Mathematics Education: STEM Education) ชุมชนแห่ งการเรียนรู้
(Professional Learning Community: PLC) และมีความรู้ในการประยุกต์ใช้
๕.๒.๒ มีความรู้และเนื้อหาในวิชาชี พ ด้านหลักการ แนวคิด ทฤษฎีและทักษะการปฏิบัติ อย่างลึกซึ้ง
ถ่องแท้ รวมทั้งบริบทของอุตสาหกรรม มาตรฐานอุตสาหกรรมและ/หรือมาตรฐานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในสาขาวิชา
เฉพาะต่างๆ มีความสามารถในการใช้เครื่องมือ การซ่อมแซม การบารุงรักษา การสร้าง การพัฒนากระบวนการ
ขั้นตอนในการทางาน โดยคานึงถึงผลดีและผลเสีย ความปลอดภัยของอุปกรณ์ ผลิตภัณฑ์และชีวิตและทรัพย์สิ น
ของผู้ ป ฏิ บั ติงานและผู้ บ ริ โภค สามารถติ ดตามความก้าวหน้ าด้านวิทยาการที่ เกี่ ยวข้องและน าไปประยุก ต์ใช้
ในการพั ฒ นาผู้ เรีย นได้อย่ างเหมาะสม โดยมี ผ ลลั พ ธ์การเรียนรู้และเนื้ อหาสาระด้า นมาตรฐานผลการเรียนรู้
ด้านความรู้ของแต่ละสาขาวิชาตามเอกสารแนบท้าย
๕.๒.๓ เข้ า ใจชุ ม ชน เข้ า ใจชี วิ ต มี ค วามรู้ บริ บ ทอุ ต สาหกรรม สถานประกอบการ เข้ า ใจโลก
และการอยู่ร่วมกันบนพื้นฐานความแตกต่างทางวัฒธรรม สามารถเผชิญและเท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม
และสามารถนาแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการดาเนินชีวิตและพัฒนาตน พัฒนางาน
และพัฒนาผู้เรียน
๕.๒.๔ มี ค วามรู้ แ ละความสามารถในการใช้ ภ าษาไทยและภาษาอั ง กฤษเพื่ อ การสื่ อ สาร
ตามมาตรฐาน
๕.๒.๕ ตระหนักรู้ เห็นคุณค่าและความสาคัญของศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยื นและนามา
ประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตน พัฒนาผู้เรียน พัฒนางานและพัฒนาชุมชน
๕.๓ ด้านทักษะทางปัญญา
๕.๓.๑ สามารถคิด ค้นหา วิเคราะห์ข้อเท็จจริง และประเมินข้อมูล สื่อ สารสนเทศ จากแหล่งข้อมูล
ที่หลากหลายอย่างรู้เท่าทัน เป็นพลเมืองตื่นรู้ มีสานึกสากล สามารถเผชิญและก้าวทันกับการเปลี่ยนแปลงในโลก
ยุคดิจิทัล เทคโนโลยีข้ามแพลทฟอร์มและโลกอนาคต นาไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน และวินิจฉัยแก้ปัญหาและ
พัฒนางานได้อย่างสร้างสรรค์ โดยคานึงถึงความรู้ หลักการทางทฤษฎี ประสบการณ์ภาคปฏิบัติ ค่านิยม แนวคิด
นโยบายและยุทธศาสตร์ชาติ บรรทัดฐานทางสังคมและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น
๕.๓.๒ สามารถคิดริเริ่มและพัฒนางานอย่างสร้างสรรค์
๔
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๕.๓.๓ สร้างและประยุกต์ใช้ความรู้จากการทาวิจัยและสร้างหรือร่วมสร้าง ผลิตภาพ หรือผลิตภัณฑ์
หรือนวัต กรรม เพื่ อพัฒ นาตนเอง พัฒ นาการเรียนรู้ของผู้ เรียนและพัฒ นาผู้ เรียนให้ เป็น ผู้ ส ร้างหรือร่ว มสร้าง
นวัตกรรม รวมทั้งการถ่ายทอดความรู้แก่ชุมชน สถานประกอบการและสังคม
๕.๔ ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
๕.๔.๑ รับรู้ความรู้สึกของผู้อื่น เข้าใจผู้อื่น มีความคิดเชิงบวก มีวุฒิภาวะทางอารมณ์และทางสังคม
๕.๔.๒ ท างานร่ ว มกั บ ผู้ อื่ น ท างานเป็ น ที ม เป็ น ผู้ น าและผู้ ต ามที่ ดี มี สั ม พั น ธภาพที่ ดี กั บ ผู้ เรี ย น
ผู้ร่วมงาน ผู้ปกครอง คนในชุมชน และผู้ปฏิบัติงานในสถานประกอบการ มีสานึกรับผิดชอบต่อส่วนรวมทั้งด้าน
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม สามารถพัฒนาผู้เรียนให้เกิดความภาคภูมิใจและเห็นคุณค่าในตนเอง ในวิชาชีพ
เคารพในเกียรติและศักดิ์ศรีของผู้อื่น และความเป็นมนุษย์
๕.๔.๓ มีความรับ ผิดชอบต่อหน้าที่ ต่อตนเอง ต่อผู้เรียน ต่อผู้ร่วมงาน และต่อส่วนรวม สามารถ
ช่วยเหลือและแก้ปัญหาตนเอง กลุ่มและระหว่างกลุ่มได้อย่างสร้างสรรค์
๕.๔.๔ มีภาวะผู้นาทางวิชาการและวิชาชีพ มีความเข้มแข็งและกล้าหาญทางจริยธรรม สามารถชี้นา
และถ่ายทอดความรู้แก่ผู้เรียน สถานศึกษา ชุมชนและสังคมอย่างสร้างสรรค์
๕.๕ ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
๕.๕.๑ วิเคราะห์เชิงตัวเลข สาหรับข้อมูลและสารสนเทศ ทั้งที่เป็นตัวเลขเชิงสถิติ หรือคณิตศาสตร์
เพื่อเข้าใจองค์ความรู้ หรือประเด็นปัญหาได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง
๕.๕.๒ สื่อสารกับผู้เรียน บุคคลและกลุ่มต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพด้วยวิธีการหลากหลาย ทั้งการพูด
การเขียน และการนาเสนอด้วยรูปแบบต่างๆ โดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เหมาะสม
๕.๕.๓ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ซอฟต์แวร์หรือโปรแกรมสาเร็จรูปหรือแอปพลิเคชันหรือแพลตฟอร์ม
รวมทั้งอุปกรณ์สนับสนุนที่ทันสมัย จาเป็นสาหรับการจัดการเรียนรู้ การวิจัย การทางาน และการประชุม รวมทั้ง
สามารถติดตามความก้าวหน้ า การจั ด การและสื บ ค้น ข้อมูล และสารสนเทศ รับ และส่ ง ข้อมูล และสารสนเทศ
โดยใช้ดุลยพินิจที่ดีในการตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูลและสารสนเทศ อีกทั้งตระหนักถึงการละเมิดลิขสิทธิ์
และการลอกเลียนผลงาน
๕.๖ ด้านวิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้
๕.๖.๑ มี ค วามเชี่ ย วชาญในการจัด การเรียนรู้ และสอนงาน ด้ ว ยรูป แบบ วิธีก ารที่ ห ลากหลาย
โดยเน้น ผู้เรีย นเป็น ศูน ย์กลาง สามารถออกแบบและสร้างหลั กสูตรรายวิช าในชั้นเรียน หรือหลักสูตรฝึ กอบรม
วางแผนและออกแบบเนื้ อ หาสาระและกิ จ กรรมการจั ด การเรี ย นรู้ บริ ห ารจั ด การชั้ น เรี ย น และ/หรื อ
สถานประกอบการ ใช้สื่อและเทคโนโลยี วัดและประเมินผลเพื่อพัฒนาผู้เรียนอย่างเหมาะสมและสร้างสรรค์
๕.๖.๒ มีความรู้ความเข้าใจ สามารถวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคลและจัดการเรียนรู้ หรือสอนงาน
ได้อย่างหลากหลายเพื่อพัฒนาผู้เรียนตามความแตกต่างระหว่างบุคคล ทั้งผู้เรียนปกติหรือที่มีความต้องการจาเป็น
พิเศษ หรือต่างวัฒนธรรม
๕.๖.๓ จั ด กิจ กรรมและออกแบบการจัดการเรียนรู้ให้ ผู้ เรีย นได้เรียนรู้จากประสบการณ์ เรียนรู้
ผ่านการลงมือปฏิบัติและการทางานในสถานการณ์จริงที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาการคิด การทางาน การจัดการ
๕
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การเผชิญสถานการณ์ ฝึกการปฏิบัติให้ทาได้ คิดเป็น ทาเป็น โดยบูรณาการการทางานกับการเรียนรู้แ ละคุณธรรม
จริยธรรม สามารถประยุกต์ความรู้มาใช้เพื่อป้องกัน แก้ไขปัญหา และพัฒนา
๕.๖.๔ สร้างบรรยากาศ และจัดสภาพแวดล้อม สื่อการเรียน แหล่งวิทยาการ เทคโนโลยี วัฒนธรรม
และภูมิปัญญาทั้งในและนอกสถานศึกษาเพื่อการเรียนรู้ มีความสามารถในการประสานงานและสร้างความร่วมมือ
กั บ บิ ดามารดา ผู้ ป กครอง และบุ ค คลในชุมชนทุ กฝ่ าย เพื่ อ อานวยความสะดวกและร่ว มมือ กันพั ฒ นาผู้ เรีย น
ให้มีความรอบรู้ มีปัญญารู้คิดและเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่องให้เต็มตามศักยภาพ
๕.๖.๕ สามารถจัดการเรียนการสอนให้นักเรียนมีทักษะศตวรรษที่ ๒๑ และเทคโนโลยี มาใช้ในการ
จั ด การเรี ย นรู้ เพื่ อ พั ฒ นาผู้ เรี ย นและพั ฒ นาตนเอง เช่ น ทั กษะการเรี ยนรู้ (Learning Skills) ทั กษะการรู้ เรื่ อ ง
(Literacy Skills) และทั กษะชี วิต (Life Skills) ทั ก ษะการท างานแบบร่ว มมื อ และดาเนิ น ชีวิต ตามหลั ก ปรัช ญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง
๖. องค์กรวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง
คุรุสภา
๗. โครงสร้างหลักสูตร
๗.๑ แผนการเรียนของหลักสูตร
โครงสร้างของหลักสูตร ประกอบด้วยหมวดวิชาศึกษา ทั่วไป หมวดวิชาเฉพาะด้าน (วิชาชีพครูและ
วิชาเอก) และหมวดวิชาเลือกเสรี โดยจานวนหน่วยกิตของแต่ละหมวดรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า ๑๓๐ หน่วยกิต
และมีจานวนหน่วยกิตแต่ละหมวดทั้งหลักสูตรดังนี้
๑. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ให้เรียนไม่น้อยกว่า
๓๐ หน่วยกิต
๒. หมวดวิชาเฉพาะด้าน
ให้เรียนไม่น้อยกว่า
๙๔ หน่วยกิต
ประกอบด้วย ๒ ส่วน ดังนี้
๒.๑ วิชาชีพครู
ให้เรียนไม่น้อยกว่า
๓๔ หน่วยกิต
๒.๑.๑ ให้ ก ารเรี ย นทุ ก รายวิ ช า มี ก ารเรี ย นทั้ ง ภาคทฤษฎี แ ละภาคปฏิ บั ติ
ไม่น้อยกว่า ๒๒ หน่วยกิต
๒.๑.๒ การปฏิบั ติการสอนในสถานศึ กษา เป็น เวลาไม่น้ อยกว่า ๑ ปี โดยมี
จานวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า ๑๒ หน่วยกิต
๒.๒ วิชาชีพเฉพาะสาขา ให้เรียนไม่น้อยกว่า
๖๐ หน่วยกิต
ให้ มี ก ารฝึ ก ปฏิ บั ติ วิ ช าชี พ เฉพาะสาขา ในสถานประกอบการ ไม่ น้ อ ยกว่ า
๓ หน่วยกิต (หรือไม่น้อยกว่า ๒๘๐ ชั่วโมง)
๓. หมวดวิชาเลือกเสรี
ให้เรียนไม่น้อยกว่า
๖
หน่วยกิต
๗.๒ แผนการเรียนของหลักสูตร (ต่อเนื่อง)
โครงสร้ างของหลั ก สู ต ร (ต่อ เนื่ อ ง) ประกอบด้ ว ย หมวดวิช าศึ ก ษาทั่ ว ไป หมวดวิช าเฉพาะด้ าน
(วิชาชีพครูและวิชาชีพเฉพาะสาขา) และหมวดวิชาเลือกเสรี โดยจานวนหน่วยกิตของแต่ละหมวดรวมตลอดหลักสูตร
ไม่น้อยกว่า ๙๑ หน่วยกิต และมีจานวนหน่วยกิตแต่ละหมวดทั้งหลักสูตรดังนี้
๖
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๑. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ให้เรียนไม่น้อยกว่า
๑๘ หน่วยกิต
๒. หมวดวิชาเฉพาะด้าน
ให้เรียนไม่น้อยกว่า
๖๗ หน่วยกิต
ประกอบด้วย ๒ ส่วน ดังนี้
๒.๑ วิชาชีพครู
ให้เรียนไม่น้อยกว่า
๓๔ หน่วยกิต
๒.๑.๑ ให้ ก ารเรี ย นทุ ก รายวิ ช า มี ก ารเรี ย นทั้ ง ภาคทฤษฎี แ ละภาคปฏิ บั ติ
ไม่น้อยกว่า ๒๒ หน่วยกิต
๒.๑.๒ ให้มีการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา เป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี โดยมี
จานวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า ๑๒ หน่วยกิต
๒.๒ วิชาชีพเฉพาะสาขา ให้เรียนไม่น้อยกว่า
๓๓ หน่วยกิต
ให้มีการฝึกปฏิบัติวิชาชีพเฉพาะสาขา ในสถานประกอบการไม่น้อยกว่า ๓ หน่วยกิต
(หรือไม่น้อยกว่า ๒๘๐ ชั่วโมง)
๓. หมวดวิชาเลือกเสรี
ให้เรียนไม่น้อยกว่า
๖
หน่วยกิต
๘. เนื้อหาสาระสาคัญของสาขาวิชา
การกาหนดเนื้ อหาสาระส าคัญ ของสาขาวิช าครุศาสตร์อุตสาหกรรม ให้ ความส าคัญ กับการออกแบบ
หลักสูตรซึ่งประกอบด้วยกลุ่มวิชาครู กลุ่มวิชาเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับสาชาวิชา และมีการออกแบบหลั กสูตรที่เน้น
ภาคทฤษฎีและปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบในการออกแบบสาระของหลัก สูตรต้องมีการศึกษาการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนา
ครูจากบทเรียนที่ผ่านมาของประเทศและบทเรียนจากประเทศที่มีความก้าวหน้าในการผลิตครู หลักสูตรผลิตครู
ต้องมีจุดเน้นที่การพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ในวิชาชีพที่ทันสมัย และมีทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเองเพื่อให้ก้าวทัน
วิทยาการที่ เปลี่ ย นแปลงอย่ างรวดเร็ว มีไหวพริบปฏิภ าณในการปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม รวมทั้งมีทักษะ
การสะท้อนคิด (Reflection Skills) ที่เป็นสมรรถนะสาคัญในการสร้างประสิทธิผลของการทางาน โดยใช้ชุมชน
ทางวิช าชีพครูและวิช าชีพที่เกี่ย วข้ องกับ สาชาวิช าในโลกการทางานจริง นอกจากการหล่ อหลอมจิตวิญ ญาณ
ความเป็นครูและความเป็นผู้ชานาญในงานที่เกี่ยวข้องกับสาชาวิชา แนวคิดสาคัญในการออกแบบการจัดการเรียนรู้
ทีท่ าให้ผู้เรียนมีความยืดหยุ่น ปรับตัว สามารถทางานได้ในทุกสภาพบริบทของผู้เรียนและพื้นที่ การบริหารจัดการเรียนรู้
ในรายวิชาต่างๆ จึงต้องอิงการทางานแบบร่วมมือและความรับผิดชอบร่วมกันของผู้รับผิดชอบหลักสูตรและผู้สอน
ให้มีเอกภาพ และมีเป้าหมายร่วม
๘.๑ กลุ่มวิชาแกนหรือวิชาชีพครูบังคับ
ผลลัพธ์ของการเรียนรู้
ผู้เรีย นมีความรู้ความเข้าใจในแนวคิ ดปรัชญาศึกษา จิตวิทยาการศึกษา ศาสตร์การสอน ความรู้
ตามกรอบ TPACK แนวคิด STEM ความรอบรู้ด้านดิจิทัล ทักษะวิจัย สามารถบูรณาการศาสตร์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับวิชาชีพครูมาใช้ในการออกแบบหลักสูตรรายวิชา กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อเทคโนโลยี การวัดและประเมิน
การเรียนการสอนได้เหมาะสมกับลักษณะธรรมชาติและสภาพบริบทของผู้เรียนที่แตกต่างกัน
กลุ่มวิชาแกนหรือวิชาชีพครูบังคับมีสาระสาคัญดังต่อไปนี้
๑) ค่านิยม อุดมการณ์ และจิตวิญญาณความเป็นครู คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพครู
๒) ปรัชญาการศึกษา
๗
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๓) จิตวิทยาสาหรับครูเพื่อจัดการเรียนรู้และช่วยเหลือ แก้ไขปัญหา ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียน
๔) หลักสูตรและวิทยาการการจัดการเรียนรู้
๕) นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารการศึกษาและการเรียนรู้
๖) การวัดและประเมินการศึกษาและการเรียนรู้
๗) การวิจัยและการพัฒนานวัตกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียน
๘) ภาษาเพื่อการสื่อสารสาหรับครู
๘ ๒.การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา
การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา เป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี
๘.๓ กิจกรรมเสริมความเป็นครู
ให้สถาบันการศึกษากาหนดกิจกรรมเสริมความเป็นครูในแต่ละปี โดยอาจจัดกิจกรรม/ โครงการ
เป็ น การเฉพาะหรืออาจบริห ารจั ดการให้ บู รณาการกับ การเรียนรู้ในรายวิช าต่างๆ เพื่อเสริมสร้า งคุณ ลักษณะ
ความเป็นครูและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง ปีละไม่น้อยกว่าสองกิจกรรม อาทิ
๑) กิจกรรมเสริมสร้างความศรัทธา ความมุ่งมั่นและรักในอาชีพเป็นครู
๒) กิจกรรมจิตอาสาและ/หรือจิตสาธารณะ/การบาเพ็ญประโยชน์แก่ชุมชนและสังคม
๓) กิจกรรมส่งเสริมความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และความเป็นไทย
๔) กิจกรรมตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและ/หรือศาสตร์พระราชา
๕) กิจกรรมลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาด
๖) กิจกรรมสร้างเสริมสุขภาวะ การป้องกันโรค และเพศศึกษา
๗) กิจกรรมส่งเสริมวิถีชีวิตประชาธิปไตย รวมถึงการเลือกตั้ง
๘) กิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรม ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์
๙) กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ กีฬาและนันทนาการ
๑๐)กิจกรรมทางวิชาการ
๑๑)กิจกรรมอื่นๆ ที่สถานศึกษาเห็นสมควร
๘.๔ กลุ่มสาขาวิชาเฉพาะ
สาขาครุศาสตร์อุตสาหกรรม มีหลายกลุ่มสาขาวิชา ซึ่งแต่ละกลุ่มสาขาวิชายังมีสาขาวิชาอีกหลาย
สาขาวิชามากน้อยเป็นไปตามขอบข่ายของศาสตร์ แต่ละกลุ่มสาขาวิชา และหลักสูตรการศึกษาระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ระดับการศึกษาอาชีวศึกษารวมถึงการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ซึ่งสถาบันการศึกษา
สามารถจัดทารายละเอียดหลักสูตรและมาตรฐานผลการเรียนรู้ ตลอดจนจัดการศึกษาเป็นสาขาวิชาได้อย่างอิสระ
สอดคล้องกับ มาตรฐานผลการเรียนรู้ที่กาหนดไว้ใน มคอ.๑ ตามบริบทและศักยภาพของสถาบัน รายละเอียด
สาขาวิ ชา ตั วอย่ างสาขาวิช าและตั ว อย่ าง/ข้ อเสนอสาระความรู้ ส าขาวิช า ดู ที่ เอกสารแนบท้ า ย มคอ.๑
สาขาครุศาสตร์อุตสาหกรรม
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๘ ๕. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
หมวดวิชาศึกษาทั่ วไป หมายถึง หมวดวิชาที่ เสริมสร้างความเป็นมนุ ษย์ที่สมบู รณ์ ให้ มีความรอบรู้
อย่างกว้างขวาง เข้าใจ และเห็นคุณค่าของตนเอง ผู้อื่น สังคม ศิลปวัฒนธรรม และธรรมชาติ ใส่ใจต่อความเปลี่ยนแปลง
ของสรรพสิ่ง พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ดาเนินชีวิตอย่างมีคุณธรรม พร้อมให้ความช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ และเป็น
พลเมืองที่มีคุณค่าของสังคมไทยและสังคมโลก
ในการจัดการศึกษาหมวดวิชาศึกษาทั่ว ไปให้ ดาเนินการตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ ข้อ ๙.๑ ทั้งนี้ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหมวดวิชา
ศึกษาทั่วไป โดยให้มีจานวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า ๓๐ หน่วยกิต
๙. กลยุทธ์การสอนและการประเมินผลการเรียนรู้
๙.๑ กลยุทธ์การสอน เป็นกลยุทธ์การจัดการเรียนรู้ การถ่ายทอดความรู้ การสร้างแรงบันดาลใจและ
ส่ งเสริม ให้ ผู้ เรี ย นมีค วามสุ ข ในการเรี ย นรู้ โดยใช้ ศาสตร์ก ารสอน รวมถึงการใช้ เทคนิ ค วิธีก ารจั ดการเรียนรู้
และสื่อเทคโนโลยี และรูปแบบกิจกรรมการเรียนรู้อย่างหลากหลาย เหมาะสมกับสาระวิชาและผู้เรียนที่มีความแตกต่างกัน
โดยเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ บูรณาการความรู้ข้ามศาสตร์ ข้ามวัฒนธรรม และนามาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้
แบบบูรณาการศาสตร์การสอน ความรู้ เนื้อหาสาระ และเทคโนโลยี ไปใช้ในการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียน
ให้เกิดผลการเรียนรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิทั้ง ๖ ด้านคือ ๑) ด้านคุณธรรม จริยธรรม ๒) ด้านความรู้ ๓) ด้านทักษะ
ทางปัญญา ๔) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ๕) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี และ ๖) ด้านวิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้ อาทิ
(๑) การเรียนรู้จากกรณีศึกษา
(๒) การเรียนรู้จากกระบวนการกระจ่างค่านิยม
(๓) การเรียนรู้โดยบูรณาการการปฏิบัติงานจริงในสถานศึกษา
(๔) การบรรยายเชิงปฏิสัมพันธ์
(๕) การเรียนรู้แบบร่วมมือ
(๖) การเรียนรู้โดยใช้การสืบสอบ
(๗) การการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีสรรสร้างนิยม (Constructivism)
(๘) การเรียนรู้แบบผสมผสาน โดยบูรณาการเทคโนโลยีดิจิทัล
(๙) การเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้าน
(๑๐) การเรียนรู้โดยใช้สถานการณ์/ปรากฏการณ์/ฉากทัศน์เป็นพื้นฐาน
(๑๑) การเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน
(๑๒) การเรียนรู้โดยใช้การวิจัยเป็นฐาน
(๑๓) การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน
(๑๔) การเรียนรู้เชิงผลิตภาพ
(๑๕) การเรียนรู้ด้วยการนาตนเอง
(๑๖) การเรียนรู้โดยวิธีโสเครติส
(๑๗) Team-based Learning
(๑๘) Workplace-based Learning
๙
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(๑๙) MOOC (Massive Open Online Course)
(๒๐) การเรียนรู้แบบโต้ตอบ (Interactive learning) โดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่รวมทั้งการจาลอง
การทางานแบบเสมือนจริงด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ อาทิ เทคโนโลยีความเป็นจริงเสมือน(Virtual Reality) หรือ
เทคโนโลยีการรวมสภาพแวดล้อมจริงกับวัตถุเสมือน(Augmented Reality)
๙.๒ กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้
กลยุทธ์การประเมิน ผลการเรียนรู้ การออกแบบวิธีการวัดและประเมินโดยใช้แนวคิดการประเมิน
ตามสภาพจริง วิธีการที่หลากหลาย สอดคล้องกับเนื้อหา กิจกรรม และบริบทรายวิชา มีเป้าหมายของการวัดและ
ประเมินเพื่อใช้ในการปรับปรุงพัฒนาผู้เรียน การเรียนการสอน และการตัดสินผลการเรียน ใช้การวัดและประเมิน
เป็ น กลไกหรื อ เครื่ อ งมื อ ที่ ท าให้ ผู้ เรี ย นสามารถเรี ย นรู้ ด้ ว ยตนเองเป็ น ท าให้ ผู้ เรีย นรู้ จั ก ตนเอง และมี ข้ อ มู ล
สารสนเทศในการปรับ ปรุงพั ฒ นาตนเองทั้งด้านวิชาการและวิช าชีพ และทาให้ ผู้ เกี่ยวข้องในหลักสูตรมีข้อมูล
สารสนเทศในการเตรียมความพร้อมและส่งเสริมพัฒนาให้ผู้เรีย นในการประกอบอาชีพเมื่อสาเร็จการศึกษา โดยมี
กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิทั้ง ๖ ด้านคือ ๑) ด้านคุณธรรม จริยธรรม ๒) ด้านความรู้
๓) ด้านทักษะทางปัญญา ๔) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ๕) ด้านทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี และ ๖) ด้านวิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้ อาทิ
(๑) การสังเกต เช่น พฤติกรรมการเรียน การทางานตามสภาพจริง การปฏิบัติตามสภาพจริงหรือ
ในห้องปฏิบัติการ การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครู ฯลฯ
(๒) การประเมินโดยเพื่อน พ่อแม่ผู้ปกครอง
(๓) การประเมินกรณีศึกษา
(๔) การใช้แบบวัดทางจิตวิทยา เช่น แบบวัดคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยม อุดมการณ์ จิตวิญญาณ
ความเป็นครู ทักษะการเรียนรู้ ความรอบรู้ด้านต่างๆ ทักษะดิจิทัล ฯลฯ
(๕) การทดสอบความรู้ เช่น การทดสอบความรู้ในเนื้อหารายวิชาที่เน้นทฤษฎี
(๖) การวัดผลภาคปฏิบัติ/ทักษะการปฏิบัติ เช่น การนาเสนองาน โครงงาน รายงานการศึกษาค้นคว้า
การวิจัยในชั้นเรียน การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ฯลฯ
(๗) การวิเคราะห์แบบวิภาษวิธี
๑๐. การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้
ให้มีการทวนสอบผลการเรียนรู้ตามที่กาหนดไว้ในหลักสูตรและรายวิชา
๑๐.๑ มีคณะกรรมการตรวจสอบรายละเอียดของรายวิช า รายละเอียดของประสบการณ์ ภ าคสนาม
และกิจกรรมเสริมความเป็นครูตลอดหลักสูตร รวมทั้งการกากับให้สอดคล้องกับมาตรฐานผลการเรียนรู้ของหลักสูตร
๑๐.๒ มีการทวนสอบผลการเรียนรู้ของรายวิชา
๑๐.๓ สถานศึกษาที่รับนิสิต/นักศึกษาไปปฏิบัติการสอนในสาขาวิชาเฉพาะด้านหรือวิชาเอกมีการประเมิน
นิสิต/นักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ และสถาบัน ควรมีการทวนสอบการประเมิน ผลการปฏิบัติการสอน
ของแต่ละสถานศึกษาตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขตามที่คุรุสภากาหนด
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๑๑. คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา การเทียบโอนผลการเรียนรู้ ระบบและกลไกการผลิต
๑๑.๑ ผู้ เข้ าศึ ก ษาในหลั กสู ตร ต้อ งส าเร็จ การศึก ษาไม่ต่ ากว่ามัธ ยมศึ กษาตอนปลายหรือเที ยบเท่ า
มีค่านิยมเจตคติ ที่ดีและคุณลักษณะที่เหมาะสมกับวิชาชีพครู สอบผ่านการสอบวัดคุณลักษณะความเป็นครู และ
ผ่ านเกณฑ์ ข องส านั ก งานคณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษาและ/หรือ เป็ น ไปตามระเบี ย บข้ อ บั งคั บ การคั ด เลื อ ก
ซึ่งสถาบันอุดมศึกษาเป็นผู้กาหนด
๑๑.๒ กรณีหลักสูตร (ต่อเนื่อง) ผู้เข้าศึกษาต้องสาเร็จการศึกษาไม่ต่ากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
หรือเทียบเท่า มีค่านิยมเจตคติ ที่ดีและคุณลักษณะที่เหมาะสมกับวิชาชีพครู สอบผ่านการสอบวัดคุณลักษณะ
ความเป็นครู และผ่านเกณฑ์/หรือเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับการคัดเลือก ซึ่งสถาบันอุดมศึกษาเป็นผู้กาหนด
๑๑.๓ การเทียบโอนผลการเรียนรู้
การเทียบโอนผลการเรียนรู้ในสาขาวิชาในสถาบันและระหว่างสถาบัน สามารถกระทาได้โดยให้
เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ และข้อแนะนาเกี่ยวกับแนวปฏิบัติที่ดีในการเทียบโอนผลการเรียนระดับ
ปริ ญ ญาตามประกาศ/ข้ อ บั งคั บ /ระเบี ย บที่ เกี่ ย วข้ อ งของกระทรวงศึ กษาธิก าร หรือ ตามข้ อ บั งคั บ ของแต่ ล ะ
สถาบันอุดมศึกษา
๑๑.๔ มี ก ลไกและระบบการผลิ ต คั ด กรองและพั ฒ นาผู้ ป ระกอบวิ ช าชี พ ครู ให้ ได้ ผู้ มี จิ ต วิ ญ ญาณ
ของความเป็นครู มีความรู้ความสามารถอย่างแท้จริง
๑๒. คณาจารย์และบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน
๑๒.๑ คุณวุฒิ ของคณาจารย์ คุณวุฒิ ของอาจารย์ผู้สอน อาจารย์ประจาหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร และอาจารย์พิเศษให้เป็น ไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลั กสูตรระดับ
ปริ ญ ญาตรี ที่ มี ผ ลใช้ บั งคั บ ในปั จ จุ บั น นอกจากนี้ อ าจารย์ผู้ ส อนรายวิช าชี พ ครูยั งจะต้ องมี คุ ณ สมบั ติ เพิ่ ม เติ ม
ดังต่อไปนี้
๑) ได้รับปริญญาหรือประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการศึกษาอย่างน้อยระดับใดระดับหนึ่ง หรือต้อง
ผ่านการอบรมและผ่านการประเมินความรู้ความสามารถในศาสตร์การสอน สาระเนื้อหาสาคัญ ศาสตร์วิชาชีพครู
ตามกาหนดได้แก่ ความรู้และทักษะด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ จิตวิทยาพัฒ นาการและการแนะแนว
ผู้เรียน สื่อเทคโนโลยีและการวัดและประเมินเพื่อการจัดการเรียนรู้ ความรู้ตามกรอบ TPACK แนวคิด STEM
แนวคิดชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ทักษะการนิเทศและการสอนงาน ทักษะทางเทคโนโลยีและสื่อดิจิทัล
ทักษะการทางานวิจัยและวัดประเมิน ทักษะการร่วมมือสร้างสรรค์ รวมแล้วไม่น้อยกว่า ๖๐ ชั่วโมง และ
๒) มีประสบการณ์การสอนระดับอุดมศึกษาไม่น้อยกว่า ๑ ปี และกรณีที่ผู้สอนมีประสบการณ์น้อยกว่า
๑ ปี ให้มีชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ ๕๐ ของรายวิชาโดยมีการสอนร่วมกับผู้สอนที่มีประสบการณ์การสอนตั้งแต่ ๓ ปีขึ้นไป และ
๓) ผู้ ส อนที่ รับ ผิ ดชอบรายวิชาจะต้องมีคุณ วุฒิ ตรงหรือสั มพัน ธ์กับรายวิช าที่ ส อนและมีผ ลงาน
ทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับรายวิชาที่สอนหรือเกี่ยวข้องสัมพั นธ์ที่มีการเผยแพร่ลักษณะใดลักษณะหนึ่ง เช่น ตารา
หนังสือ งานวิจัย อย่างน้อย ๑ ชิ้นงาน กรณีบทความอย่างน้อย ๓ บทความ ภายใน ๕ ปีย้อนหลัง และ
๔) มีประสบการณ์การสอนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและ/หรืออาชีวศึกษาอย่างน้อย ๑ ปี กรณี
ที่ยังไม่มีประสบการณ์การสอนในระดับ การศึกษาขั้นพื้นฐานและ/หรืออาชีวศึกษาจะต้องมีประสบการณ์การสอน
อย่างน้อย ๑ ปี ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและ/หรืออาชีวศึกษา ภายใน ๓ ปีการศึกษา
๑๑
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หมายเหตุ กรณีผู้สอนวิชาชีพครูที่ปฏิบัติการสอนมาก่อน มคอ. ๑ นี้ใช้บังคับ ให้ยกเว้นเกณฑ์คุณสมบัติ
ผู้สอนวิชาชีพครูข้อ ๒ – ๔
๑๒.๒ บุคลากรสนับสนุน สถาบันควรมีบุคลากรสนับสนุนที่มีคุณวุฒิและมีความรู้ความสามารถ ทักษะ
ด้านต่าง ๆ ที่เหมาะสมกับความจาเป็นและความต้องการของการจัดการเรียนรู้อย่างเพียงพอ
๑๓. แนวทางการพัฒนาคณาจารย์
๑๓.๑ คณาจารย์ใหม่
๑) การปฐมนิเทศ
๒) การฝึ ก อบรมคณาจารย์ ใหม่ ที่ ไม่ มี ใบอนุ ญ าตประกอบวิช าชี พ ครูด้ านศาสตร์ วิช าชี พ ครู
การจัดการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล
๓) การพั ฒ นาด้านการวิจั ย ควรมี การจัดเงินทุนส าหรับนักวิจัยหน้าใหม่เพื่อผลิ ตผลงานวิจัย
ที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพ หรือการเข้าร่วมเป็นคณะผู้วิจัยร่วมกับนักวิจัยอาวุโส
๑๓.๒ คณาจารย์ประจาการ
๑) การพัฒนาด้านการเรียนการสอน เช่น การอบรมความรู้จากหน่วยงานภายในและ หน่วยงาน
ภายนอก รวมทั้งการประชุมสัมมนาวิชาการต่างๆ ศึกษาดูงานทั้งใน ประเทศและต่างประเทศส่งเสริมให้มีส่วนร่วม
ในกิจกรรมชุมชน และสถานประกอบการ
๒) การพั ฒ นาด้ านวิ ช าการ ส่ งเสริม การจั ด ท าผลงานเพื่ อ พั ฒ นาเข้ าสู่ ต าแหน่ งทางวิ ช าการ
ส่งเสริมให้คณาจารย์ไปศึกษาต่อ
๓) การพัฒ นาด้านการวิจัยและสร้างนวัตกรรม การจัดเงินทุนเพื่อผลิตผลงานวิจัย ที่เกี่ยวข้อง
กับวิชาชีพเพื่อให้มีผลงานตีพิมพ์ในระดับชาติและนานาชาติ
๑๔. สถาบันผลิตและพัฒนาครู ทรัพยากรการเรียนรู้และการจัดการ
๑๔.๑ สถาบันผลิตและพัฒนาครูหรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีบทบาทหน้าที่หลักในการผลิตครู
ต้องมีความพร้อมและมีความเชี่ยวชาญในการผลิตครู
๑๔.๒ หน่วยงานที่เป็นสถาบันการผลิตและพัฒนาครูต้องกาหนดปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ มีแผนกลยุทธ์
และ มีบทบาท หน้าที่โดยตรงในการผลิตและพัฒนาครูเป็นภารกิจหลัก
๑๔.๓ กรณีมีหน่วยงานอื่นที่ไม่ได้ทาหน้าที่โดยตรงในการผลิตและพัฒ นาครูเป็นภารกิจหลัก เปิดสอน
หลั กสู ต รสาขาวิช าครุ ศาสตร์ อุตสาหกรรม ในสถาบั นอุด มศึกษาก่อนที่ มคอ.๑ ฉบั บนี้ ประกาศใช้ ให้ ส ามารถ
ดาเนินการต่อไปได้ โดยให้สถาบันผลิตและพัฒนาครูที่มีหน้าที่โดยตรงในการผลิตและพัฒนาครูเป็นภารกิจหลัก
เป็นผู้รับผิดชอบหลักในการบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้รายวิชาชีพครู
๑๔.๔ สถาบันผลิตและพัฒนาครูมีทรัพยากรเพียงพอและทันสมัยเพื่อให้การจัดการเรียนรู้มีประสิทธิภาพ
บรรลุผลตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาครุศาสตร์อุตสาหกรรมและตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร ดังนี้
๑) ห้องเรียนที่มีสื่อการเรียนการสอนเหมาะสม ทันสมัย ได้แก่ คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ในการ
นาเสนอหน้าชั้นเรียน
๑๒
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๒) ห้ องปฏิบั ติการ ได้แก่ ห้ องปฏิบัติการสอนจุลภาค (Micro-Teaching) ห้องปฏิบัติการผลิ ต
สื่อการสอน ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ห้องปฏิบัติการภาษา ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ รวมทั้งห้องปฏิบัติการ
ที่จาเป็นตามหลักสูตร สาขาวิชาเฉพาะที่เปิดสอน
๓) การเรียนรู้และการนิเทศแบบออนไลน์และออฟไลน์
๔) ห้ อ งสมุ ด ที่ ป ระกอบไปด้ ว ยสื่ อ ต่ า งๆ เช่ น ต าราเรี ย น หนั ง สื อ วารสาร โสตทั ศ นวั ส ดุ
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ วิทยานิพนธ์ ฐานข้อมูลข่าวการศึกษา ฐานข้อมูลวารสารทางการศึกษา เป็นต้น โดยสื่อต่างๆ
มีความทันสมัย มีจานวนเพียงพอตามวิชาเอกที่เปิดสอน
๕) มีความร่วมมืออย่างใกล้ชิด และเป็นระบบระหว่างหน่วยงานที่เป็นสถาบันผลิตและพัฒนาครู
กับสถานศึกษาที่เป็นแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพและปฏิบัติการสอนโดยมีอาจารย์นิเทศก์ ครูพี่เลี้ ยงและ/หรือ
ผู้สอนงานที่มีคุณภาพ เป็นสถานศึกษาที่มีมาตรฐานและมีคุณภาพในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพและปฏิบัติการสอน
ให้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพครูโดยร่วมมือกันบูรณาการความรู้และเนื้อหาสาระกับประสบการณ์การทางาน
ในสถานศึกษาอย่างหลากหลาย (Work Integrated Learning: WIL)
๖) แหล่งเรียนรู้ในชุมชน สถานประกอบการ ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และปราชญ์ชาวบ้าน
๗) ทรัพยากรอื่นๆ ที่จาเป็นสาหรับการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
๑๔.๕ สถาบันผลิตและพัฒนาครูมีกลไก ระบบการผลิต การคัดกรองและพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครู/
อาจารย์ให้ได้ผู้มีจิตวิญญาณของความเป็นครู และมีความรู้ความสามารถในการปฏิบั ติงานอย่างแท้จริง รวมทั้ง
มีกลไกสร้างระบบคุณธรรมในการบริหารงานบุคคลของ ผู้ประกอบวิชาชีพครู/อาจารย์
๑๕. การประกันคุณภาพและการประเมินคุณภาพหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้
การประกัน คุ ณ ภาพการศึ ก ษาให้ เป็ น หน้ าที่ ของสถาบั น การศึ กษา ต้ อ งก าหนดมาตรฐานการศึ ก ษา
ที่สอดคล้องกับกฎกระทรวงและประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ ที่มีระบบการประกันคุณภาพ ๓ ระดับ คือ
ระดั บ สถาบั น การศึก ษา ระดั บ หน่ ว ยงาน และระดั บ หลั กสู ตร ให้ ส อดคล้ องกั บมาตรฐานการอุ ดมศึกษาและ
มาตรฐานวิชาชีพครู โดยให้ความสาคัญกับการประกันคุณภาพหลักสูตร การประกันผลลัพธ์ด้านผู้เรียน การประกัน
คุณภาพอาจารย์ การประกันคุณภาพการจัดการเรียนรู้ สื่อ ทรัพยากร และการประกันคุณภาพสถานศึกษาที่เป็น
หน่วยปฏิบัติการสอนของผู้เรียน
ทั้งนี้ ให้แต่ละหลักสูตรมีอิสระในการกาหนดตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ที่ใช้
ในการติดตาม ประเมิน และรายงานคุณ ภาพของหลักสูตรในแต่ล ะปีซึ่งระบุไว้ในหมวด ๑ ของแต่ละหลั กสู ตร
ตามบริบทและวัตถุประสงค์ในการผลิตบัณฑิต โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากสภาสถาบันหรืออาจใช้ตัวบ่งชี้
ผลการดาเนินงานตามที่สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากาหนดเป็นตัวอย่าง
สถาบัน สามารถกาหนดตัวบ่งชี้เพิ่ มเติมตามจุดเน้นได้ และมีการประเมินผลการดาเนินงานตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ต้องมีผลการดาเนินการบรรลุตามเป้าหมายตัวบ่งชี้ทั้งหมดอยู่ในเกณฑ์ดี
ต่อเนื่อง ๒ ปีการศึกษาเพื่อติดตามการดาเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติต่อไป
เพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐบาลในการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแก่ผู้เรียน ให้สถาบันกาหนดเกณฑ์ขั้นต่า
ของทักษะภาษาอังกฤษที่เหมาะสมกับผู้เรียนในแต่ละกลุ่มสาขาวิชา และบริบทของสถาบัน รวมทั้งสอดคล้องกับ
ความต้องการของการใช้ครูของประเทศ
๑๓
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ให้สถาบันจัดทาแผนระยะสั้นและระยะยาวในก ารยกระดับคุณภาพภาษาอังกฤษของผู้เรียนให้ผ่านเกณฑ์
ขั้นต่าตามที่สถาบันกาหนด และกาหนดอัตราส่วนร้อยละของผู้เรียนที่สาเร็จการศึกษาซึ่งมีทักษะภาษาอังกฤษ
ผ่ านเกณฑ์ ขั้ น ต่าตามที่ แต่ ล ะหลั กสู ต รก าหนด เพื่ อให้ ส อดคล้ องกับ นโยบายของรัฐ บาล หากผลการประเมิ น
ความสามารถทางภาษาอังกฤษของผู้เรียนพบว่าอัตราส่วนร้อยละของผู้เรียนมีทักษะภาษาอังกฤษต่ากว่าเกณฑ์ขั้นต่า
ที่สถาบันกาหนด ให้สถาบันรายงานกระบวนการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของผู้เรียนตามแนวทางที่เหมาะสม
ในปีที่ ๕ ของวงรอบการใช้หลักสูตร ให้สถาบัน/หลักสูตรทบทวนการปรับเกณฑ์ขั้นต่าของภาษาอังกฤษ
ให้สูงขึ้นกว่าเดิม และ ควรเป็นเกณฑ์มาตรฐานขั้นต่าตามนโยบายของรัฐบาล รวมทั้งกาหนดอัตราส่วนร้อยละ
ของผู้เรียนที่สาเร็จการศึกษาซึ่งมีทักษะภาษาอังกฤษผ่านเกณฑ์มาตรฐานขั้นต่าตามที่ หลักสูตรกาหนด เพื่อใช้
ในการกากับ ติดตาม และส่งเสริมให้บัณฑิตที่ประกอบวิชาชี พครูมีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษได้
ในการปฏิบัติงานจริง
ให้สถาบันกาหนดเป้าหมายระยะยาว โดยระบุระยะเวลา (จานวนปี) ที่ผู้สาเร็จการศึกษาทุกคนมีทักษะ
ภาษาอังกฤษผ่านเกณฑ์มาตรฐานขั้นต่าตามนโยบายของรัฐบาล
๑๖. การนามาตรฐานคุณวุฒิสาขาสู่การปฏิบัติ
การจัดการศึกษาให้ผู้เรียนที่ผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ควรให้ความสาคัญกับการกาหนดปรัชญาการศึกษาที่เป็น
ฐานการจั ด การเรี ย นรู้ เช่ น ปรั ช ญาการศึ ก ษาแบบพิ พั ฒ นาการนิ ย ม (Progressivism) แบบปฏิ รู ป นิ ย ม
(Reconstructionism) และอั ตถิภ าวนิ ย ม (Existentialism) ซึ่ งต้อ งเหมาะสมกั บคุ ณ ลั กษณะที่ ต้ องการพั ฒ นา
ตัวอย่างแนวคิดปรัชญาสาหรับการจัดการศึกษามีดังนี้
๑๖.๑ การจัดทารายละเอียดของหลักสูตร (Program Specifications)
๑) สถาบั น อุดมศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒ นาหลักสูตร อย่างน้อย ๕ คน ซึ่งประกอบด้ว ย
คณาจารย์ผู้รับ ผิดชอบหลักสู ตรอย่างน้ อย ๒ คน ผู้ทรงคุณวุฒิ ห รือผู้เชี่ยวชาญในสาขาครุศาสตร์อุตสาหกรรม
ซึ่ ง เป็ น บุ ค คลภายนอกอย่ า งน้ อ ย ๒ คน ผู้ แ ทนองค์ ก รวิ ช าชี พ ร่ ว มเป็ น กรรมการด้ ว ยอย่ า งน้ อ ย ๑ คน
เพื่อดาเนินการพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับมาตรฐานคุณวุฒิ โดยมีหัวข้อของหลักสูตรอย่างน้อยตามที่กาหนดไว้
ในแบบ มคอ.๒ (รายละเอียดของหลักสูตร)
๒) การพั ฒ นาหลั ก สู ต ร ตามข้ อ ๑) นั้ น ในหั ว ข้ อผลการเรีย นรู้ที่ ค าดหวัง นอกจากมาตรฐาน
ผลการเรียนรู้ที่กาหนดไว้ในมาตรฐานคุณวุฒินั้นแล้ว สถาบันอาจเพิ่มเติมผลการเรียนรู้ซึ่งสถาบันต้องการให้บัณฑิต
สาขาครุศ าสตร์ อุต สาหกรรม มีคุ ณ ลั กษณะเด่น หรือ พิ เศษกว่าบั ณ ฑิ ต ระดับ คุ ณ วุฒิ เดี ยวกั น ของสถาบั น อื่ น ๆ
เพื่อให้เป็นไปตามปรัชญาและปณิธานของสถาบัน และเป็นที่สนใจของบุคคลที่จะเลือกเรียนหลักสูตรของสถาบัน
หรือผู้ใช้บัณฑิตสนใจที่จะรับบัณฑิตเข้าทางานเมื่อสาเร็จการศึกษา โดยให้แสดงแผนที่การกระจายความรับผิดชอบ
ต่ อ ผลการเรี ย นรู้ จ ากหลั ก สู ต รสู่ ร ายวิ ช า (Curriculum Mapping) เพื่ อ ให้ เห็ น ว่ า แต่ ล ะรายวิ ช าในหลั ก สู ต ร
มีความรับผิ ดชอบหลักหรือ ความรับผิดชอบรองต่อมาตรฐานผลการเรียนรู้ด้านใด ทั้งนี้ ต้องจัดให้ มีการวิพากษ์
หลักสูตรโดยผู้ทรงคุณวุฒิ
๑๖.๒ การจัดทารายละเอียดของรายวิชา(Course Specification) และรายละเอียดของ ประสบการณ์
ภาคสนาม (Field Experience Specification)

๑๔

มคอ.๑
สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาต้ อ งมอบหมายให้ ค ณาจารย์ ผู้ ส อนรั บ ผิ ด ชอบในการจั ด ท ารายละเอี ย ด
ของรายวิชาทุกรายวิชาในหลักสูตร และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม โดยมีหัวข้ออย่างน้อยตาม มคอ.๓
รายละเอียดของรายวิชา และ มคอ.๔ รายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม
๑๖.๓ การขออนุมัติหลักสูตรต่อสภาสถาบันอุดมศึกษา
สถาบันอุดมศึกษาต้องเสนอสภาสถาบันอุดมศึกษาอนุมัติหลักสูตร ซึ่งได้จัดทาอย่างถูกต้องสมบูรณ์
แล้วก่อนเปิดสอน โดยสภาสถาบันควรกาหนดระบบและกลไกของการจัดทาและอนุมัติรายละเอี ยดของหลักสูตร
รายละเอียดของรายวิชาและรายละเอียดประสบการณ์ภาคสนามหรือฝึกงานให้ชัดเจน
๑๖.๔ การเสนอหลักสูตรต่อสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
สถาบันอุดมศึกษาต้องเสนอหลักสูตรซึ่งสภาสถาบันอุดมศึกษาอนุมัติให้เปิดสอนแล้วให้ สานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบภายใน ๓๐ วัน นับแต่สภาสถาบันอนุมัติ
๑๖.๕ การบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้
๑) สถาบั น อุด มศึ ก ษาต้ องพั ฒ นาอาจารย์ ทั้ งด้ านวิ ช าการและวิ ธีก ารสอนที่ มุ่ งเน้ น การพั ฒ นา
มาตรฐานผลการเรี ย นรู้ ของบั ณ ฑิ ตอย่ างน้ อ ยตามที่ กรอบมาตรฐานคุณ วุฒิ ระดับ อุด มศึ กษาแห่ งชาติกาหนด
อย่างต่อเนื่อง โดยมีการประกาศหลักเกณฑ์การพัฒนาอาจารย์อย่างชัดเจน
๒) สถาบันอุดมศึกษาต้องจัดสรรทรัพยากรเพื่อการเรียนรู้และการวิจัยให้เพียงพอที่จะจัดการศึกษา
ได้อย่ างมีคุณ ภาพ รวมทั้ งอาจประสานกับ สถาบัน อุดมศึกษาและ/หรือหน่วยงานอื่นเพื่อใช้ทรัพ ยากรร่ว มกัน
ในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ
๓) สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาต้ อ งจั ด ให้ มี ก ารประเมิ น ผลการเรีย นรู้ ข องนิ สิ ต /นั ก ศึ ก ษาที่ ค รอบคลุ ม
มาตรฐานผลการเรียนรู้ในทุกๆ ด้านตามที่กาหนดไว้ในรายละเอียดของหลักสูตรนั้นๆ
๔) สถาบันอุดมศึกษาต้องจัดทาแผนระยะสั้นและระยะยาวในการส่งเสริมพัฒนาทักษะภาษาไทย
และอังกฤษของผู้สอนและผู้เรียนที่เหมาะสมอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล และเพื่อใช้
ในการกากับ ติดตาม ประเมิน และส่งเสริมอาจารย์และนิสิต/นักศึกษาให้สามารถสื่อสารได้ในโลกปัจจุบันและอนาคต
๕) ในการฝึ ก ประสบการณ์ วิ ช าชี พ ครู สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาควรให้ นิ สิ ต /นั ก ศึ ก ษา ได้ มี โอกาส
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพเป็นประจาทุกปี ตั้งแต่ระยะแรกๆ ที่เข้ามาศึกษาเพื่อให้รู้จักวิชาชีพ และสร้างทัศนคติที่ดี
ต่อวิชาชีพครู และเพิ่มระดับความเข้มข้นของการฝึกประสบการณ์ วิช าชีพให้ มากขึ้นตามลาดับจนถึงปีสุดท้าย
ควรจั ดประสบการณ์ ฝึ กปฏิบั ติงานในหน้ าที่ครูในสถานศึกษาตลอดภาคการศึกษา ไม่เฉพาะแต่ประสบการณ์
ด้านการสอนเท่านั้น ทั้งนี้ สถาบันควรมีความร่วมมือกับสถานศึกษาที่เป็นหน่วยปฏิบัติการสอนทาแผนการปฏิบัติการสอน
ของนิสิต/นักศึกษาเพื่อที่บัณฑิตครูจะสามารถทาหน้าที่ครูได้ทันทีเมื่อเข้าไปประกอบอาชีพครูในสถานศึกษา
๑๖.๖ การจัดทารายงานผลการดาเนินการของรายวิชา (Course Report) รายงานผลการดาเนินการของ
ประสบการณ์ ภ าคสนาม (Field Experience Report) (ถ้ า มี ) และรายงานผลการด าเนิ น การของหลั ก สู ต ร
(Program Report)
๑) เมื่ อ สิ้ น สุ ดการจั ด การเรีย นรู้ของแต่ ล ะภาคการศึ ก ษา/ปี การศึ ก ษา เมื่ อ สิ้ น สุ ด การเรียนรู้
การประเมิ น ผลและการทวนสอบผลการเรี ย นรู้ ข องแต่ ล ะรายวิ ช าและประสบการณ์ ภาคสนามในแต่ ล ะ
ภาคการศึกษาให้ ผู้สอนจัดทารายงานผลการดาเนินการของรายวิชาที่สอน การประเมินผล และการทวนสอบ
ผลการเรียนรู้ในรายวิชาที่ตนรับผิดชอบพร้อมปัญหา/อุปสรรคและข้อเสนอแนะให้อาจารย์ ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
๑๕

มคอ.๑
ประมวล/วิเคราะห์ ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการดาเนินงานและจัดทารายงาน ประจาภาคการศึกษาของแต่ละ
ภาคการศึ กษา โดยมี หั ว ข้อ อย่ างน้ อ ยตาม มคอ.๕ (รายงานผลการดาเนิ น การของรายวิช า) และรายงานผล
การดาเนินการของประสบการณ์ภาคสนามตาม มคอ.๖ และเมื่อสิ้นสุดปีการศึกษาให้จัดทารายงานในภาพรวม
ประจาปี การศึกษา เพื่อใช้ในการปรับปรุงและพัฒ นากลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมินผลและแก้ไขปัญหา
อุปสรรคที่เกิดขึ้นและหากจาเป็นจะต้องปรับปรุงหลักสูตรหรือการจัดการเรียนรู้ก็สามารถกระทาได้ โดยมีหัวข้อ
อย่างน้อยตาม มคอ.๗ (รายงานผลการดาเนินการของหลักสูตร)
๒) การพัฒนาหลักสูตร ให้ทุกหลักสูตรพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัย โดยมีการประเมินและรายงาน
ผลการดาเนินการของหลักสูตรทุกปีการศึกษา เพื่อนาข้อมูลที่ได้ไปปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรเป็นระยะๆ อย่างน้อย
ตามรอบระยะเวลาของหลักสูตร
๑๗. การเผยแพร่ หลักสูต รที่มีคุณ ภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณ วุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
ซึ่งบันทึกในฐานข้อมูลหลักสูตรเพื่อการเผยแพร่ (Thai Qualifications Register : TQR)
การเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ให้เป็นไป
ตามการกาหนดของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และที่แก้ไขเพิ่มเติม

๑๖

เอกสารแนบท้าย มคอ.๑
เอกสารแนบท้าย มคอ.๑ สาขาครุศาสตร์อุตสาหกรรม (หลักสูตรสี่ปี)
กลุ่มสาขาวิชาต่างๆ และรายละเอียดผลลัพธ์การเรียนรู้ และตัวอย่าง/ข้อเสนอสาระความรู้กลุ่มสาขาวิชา
สาขาครุ ศ าสตร์ อุ ต สาหกรรม มี ก ลุ่ ม สาขาวิ ช าอย่ า งหลากหลาย และภายใต้ ก ลุ่ ม สาขาวิ ช าเฉพาะ
บางกลุ่มยังมีสาขาวิชาย่อยอย่างหลากหลายด้วย อันเป็นไปตามหลักสูตรการศึกษาระดับการศึกษาอาชีวศึกษาและ
ระดั บ การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน รวมถึ ง การศึ ก ษาตามอั ธ ยาศั ย จึ ง มี ก ลุ่ ม สาขาวิ ช าและสาขาวิ ช าย่ อ ยต่ า งๆ
ที่สถาบันการศึกษาสามารถจัดโปรแกรมต่างๆ ให้ผู้เรียนเลือกเรียนได้อย่างหลากหลายตามความเชี่ยวชาญและ
ศักยภาพของแต่ละสถาบันการศึกษา ดังนี้
สาระสังเขปและมาตรฐานผลการเรียนรู้กลุ่มสาขาวิชาต่างๆ ดังนี้
๑) กลุ่มสาขาวิชาไฟฟ้า
๒) กลุ่มสาขาวิชาคอมพิวเตอร์
๓) กลุ่มสาขาวิชาเครื่องกล
๔) กลุม่ สาขาวิชาโยธา
๕) กลุ่มสาขาวิชาการควบคุมอัตโนมัติและแมคคาทรอนิกส์
๖) กลุ่มสาขาวิชาอุตสาหการ
๗) กลุ่มสาขาวิชาโลจิสติกส์
๘) กลุ่มสาขาวิชาเหมืองแร่
๙) กลุ่มสาขาวิชาสถาปัตยกรรมและการออกแบบ
๑๐) กลุ่มสาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
๑๑) กลุ่มสาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์
๑๒) กลุ่มสาขาอื่นๆ ที่อาจเกิดขึ้นภายหลัง
๑. กลุม่ สาขาวิชาไฟฟ้า
(๑.๑) สาขาวิชาไฟฟ้า
ผลลัพธ์การเรียนรู้
ผู้เรียนสามารถแสดงออกถึงความรู้ ความเข้าใจ สามารถอธิบายความรู้ทางด้านไฟฟ้าขั้นสูง สามารถ
คานวณ ออกแบบและวิเคราะห์ วงจรและระบบด้านไฟฟ้ า เพื่ อแก้ปั ญ หางานที่ เกี่ยวข้องด้านไฟฟ้า สามารถ
ออกแบบการจั ด การเรี ย นรู้ ในสถานศึ ก ษาและการฝึ ก อบรมเพื่ อ พั ฒ นาบุ ค ลากรในสถานประกอบการ ให้ มี
ความสามารถในการใช้ อุป กรณ์ เครื่องมือ และเทคโนโลยีส มัยใหม่ รวมทั้งการติดตั้งระบบไฟฟ้า การควบคุม
เครื่องจักรอุตสาหกรรม เพื่อสร้างผลงาน พัฒนาองค์ความรู้และแก้ปัญหางานด้านไฟฟ้า มีความสามารถในการ
เลือกใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ สื่อการสอนและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ที่หลากหลายและทันการเปลี่ยนแปลง
ของเทคโนโลยีที่เน้น ทฤษฎีและปฏิบัติ เพื่อจัดการเรียนรู้และปฏิบัติงานในสถานศึกษาและสถานประกอบการ
เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะในสาขาอาชีพและทักษะตามมาตรฐานอาชีพ
๑๗

เอกสารแนบท้าย มคอ.๑
ตัวอย่าง/ข้อเสนอแนะสาระความรู้ อาทิ
- พื้นฐานทางวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
- ด้านการวัด เครื่องมือวัด และวิศวกรรมระบบควบคุม
- เครื่องจักรกลไฟฟ้า
- การวิเคราะห์และการออกแบบระบบไฟฟ้า
- การแปลงรูปพลังงานและการขับเคลื่อน
- ระบบไฟฟ้ากาลัง วิศวกรรมไฟฟ้าแรงสูง และมาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้า
- วิทยาการหรือเทคโนโลยีสมัยใหม่ด้านวิศวกรรมไฟฟ้าและการศึกษา
- มาตรฐานอุตสาหกรรมหรือมาตรฐานอื่นที่เกี่ยวข้อง
(๑.๒) สาขาวิชาไฟฟ้าสื่อสารหรือโทรคมนาคม
ผลลัพธ์การเรียนรู้
ผู้ เรี ย นสามารถแสดงออกถึ งความรู้ ความเข้ า ใจ สามารถอธิ บ ายความรู้ ท างด้ า นไฟฟ้ าสื่ อ สารหรื อ
โทรคมนาคมขั้นสูง สามารถคานวณ ออกแบบและวิเคราะห์ เพื่อแก้ปัญหางานด้านไฟฟ้าสื่อสารหรือโทรคมนาคม
สามารถออกแบบการจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษาและการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรในสถานประกอบการ ให้มี
ความสามารถในการใช้เครื่องมือ การติดตั้งระบบ และการสร้าง การควบคุมอุปกรณ์และระบบไฟฟ้าสื่อสารหรือ
โทรคมนาคมที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างผลงาน พัฒนาองค์ความรู้และแก้ปัญหางานด้านไฟฟ้าสื่อสารหรือโทรคมนาคม
มีความสามารถในการเลือกใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ สื่ อการสอนและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ที่หลากหลาย
และทันการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีที่เน้น ทฤษฎีและปฏิบัติ เพื่อจัดการเรียนรู้และปฏิบัติงานในสถานศึกษา
และสถานประกอบการ เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะในสาขาอาชีพและทักษะตามมาตรฐานอาชีพ
ตัวอย่าง/ข้อเสนอแนะสาระความรู้ อาทิ
- ทฤษฎีการสื่อสาร
- ระบบสื่อสารแอนาลอกและดิจิตอล
- การประมวลผลสัญญาณ
- วิศวกรรมสายอากาศ
- อุปกรณ์สื่อสารและการส่งสัญญาณ
- ระบบไฟฟ้าสื่อสารและเครือข่าย
- วิทยาการหรือเทคโนโลยีสมัยใหม่ด้านวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสารหรือวิศวกรรมโทรคมนาคมและการศึกษา
- มาตรฐานอุตสาหกรรมหรือมาตรฐานอื่นที่เกี่ยวข้อง
(๑.๓) สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์
ผลลัพธ์การเรียนรู้
ผู้เรีย นสามารถแสดงออกถึงความรู้ ความเข้าใจ สามารถอธิบายความรู้ทางด้านอิเล็กทรอนิกส์ ขั้นสู ง
สามารถคานวณ ออกแบบและวิเคราะห์ เพื่อแก้ปัญหางานด้านอิเล็กทรอนิกส์ สามารถออกแบบการจัดการเรียนรู้
ในสถานศึกษาและการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรในสถานประกอบการ ให้มีความสามารถในการใช้เครื่องมือ
๑๘

เอกสารแนบท้าย มคอ.๑
การติดตั้งระบบ รวมทั้งการสร้างอุปกรณ์ วงจรและการควบคุมระบบด้านอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อสร้างผลงาน พัฒนา
องค์ความรู้และแก้ปัญหางานด้านอิเล็กทรอนิกส์ มีความสามารถในการเลือกใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ สื่อการสอน
และเทคโนโลยี เพื่ อ การเรีย นรู้ ที่ ห ลากหลายและทั น การเปลี่ ย นแปลงของเทคโนโลยี ที่ เน้ น ทฤษฎี แ ละปฏิ บั ติ
เพื่อจัดการเรียนรู้และปฏิบัติงานในสถานศึกษาและสถานประกอบการ เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะในสาขา
อาชีพและทักษะตามมาตรฐานอาชีพ
ตัวอย่าง/ข้อเสนอแนะสาระความรู้ อาทิ
- พื้นฐานทางวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
- วงจรไฟฟ้าและวงจรอิเล็กทรอนิกส์
- การประมวลสัญญาณ
- การออกแบบวงจรและระบบอิเล็กทรอนิกส์
- วงจรรวม
- ระบบสมองกลฝังตัวและการประยุกต์ใช้งาน
- วิทยาการหรือเทคโนโลยีสมัยใหม่ด้านวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และการศึกษา
- มาตรฐานอุตสาหกรรมหรือมาตรฐานอื่นที่เกี่ยวข้อง
(๑.๔) สาขาวิชาระบบวัดคุม/ระบบอัตโนมัติ
ผลลัพธ์การเรียนรู้
ผู้ เรี ย นสามารถแสดงออกถึงความรู้ ความเข้าใจ สามารถอธิบ ายความรู้ท างด้านระบบวัดคุม /ระบบ
อั ต โนมั ติ ขั้ น สู ง สามารถค านวณ ออกแบบและวิ เคราะห์ ท างระบบวั ด คุ ม /ระบบอั ต โนมั ติ เพื่ อ แก้ ปั ญ หางาน
ด้านอุตสาหกรรมที่เกี่ย วข้อง สามารถออกแบบการจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษาและการฝึกอบรมเพื่อพั ฒ นา
บุคลากรในสถานประกอบการ มีความสามารถในการใช้อุปกรณ์ เซนเซอร์ ทรานสดิวเซอร์ เครื่องมือเกี่ย วกับ
การควบคุมระบบวัดคุม/ระบบอัตโนมัติ เพื่อการสร้างผลงาน พัฒ นาองค์ความรู้และแก้ปัญ หางานด้านระบบ
วัด คุ ม /ระบบอั ต โนมั ติ มี ค วามสามารถในการเลื อ กใช้ รูป แบบการจัด การเรีย นรู้ สื่ อการสอนและเทคโนโลยี
เพื่อการเรียนรู้ที่หลากหลายและทันการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีที่เน้น ทฤษฎี และปฏิบัติ เพื่อจัดการเรียนรู้
และปฏิบัติงานในสถานศึกษาและสถานประกอบการ เพื่อพัฒ นาผู้เรียนให้มีสมรรถนะในสาขาอาชีพและทักษะ
ตามมาตรฐานอาชีพ
ตัวอย่าง/ข้อเสนอแนะสาระความรู้ อาทิ
- พื้นฐานทางวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
- การวัดและเครื่องมือ
- ระบบและการควบคุม
- หุ่นยนต์/ปัญญาประดิษฐ์
- ระบบสารสนเทศในอุตสาหกรรม
- บริหารและจัดการระบบควบคุมในอุตสาหกรรม
- วิทยาการหรือเทคโนโลยีสมัยใหม่ด้านระบบวัดคุม/วิศวกรรมอัตโนมัติและการศึกษา
- มาตรฐานอุตสาหกรรมหรือมาตรฐานอื่นที่เกี่ยวข้อง
๑๙

เอกสารแนบท้าย มคอ.๑
๒. กลุ่มสาขาวิชาคอมพิวเตอร์
ผลลัพธ์การเรียนรู้
ผู้ เรีย นสามารถแสดงออกถึงความรู้ ความเข้ าใจ สามารถอธิ บ ายความรู้ท างด้านคอมพิ ว เตอร์ขั้ น สู ง
ทั้งฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ การรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับระบบและข้อมูล ออกแบบและวิเคราะห์ระบบงาน
ด้านคอมพิวเตอร์เพื่อแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้อง สามารถออกแบบการจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษาและการฝึกอบรม
เพื่อพัฒ นาบุคลากรในสถานประกอบการ มีความสามารถในการใช้งานและการสร้างฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์
รวมทั้งเครื่องมือที่เกี่ยวของกับวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เพื่อการสร้างผลงาน พัฒนาองค์ความรู้ และแก้ปัญหางาน
ด้านคอมพิวเตอร์ มีความสามารถในการเลือกใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ สื่อการสอนและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
ที่หลากหลายและทันการเปลี่ ยนแปลงของเทคโนโลยีที่ เน้ น ทฤษฎี และปฏิ บั ติ เพื่ อจั ดการเรียนรู้และปฏิ บั ติ งาน
ในสถานศึกษาและสถานประกอบการ เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะในสาขาอาชีพและทักษะตามมาตรฐานอาชีพ
ตัวอย่าง/ข้อเสนอแนะสาระความรู้ อาทิ
- พื้นฐานทางวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
- พื้นฐานทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ด้านฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์
- การเขียนโปรแกรม
- ระบบฐานข้อมูล
- เครือข่ายข้อมูล
- ระบบสมองกลฝังตัว
- ปัญญาประดิษฐ์
- การเรียนรู้เชิงลึก (Deep Learning)
- การรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับระบบและข้อมูล
- การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีทางด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และการศึกษา
- วิทยาการหรือเทคโนโลยีสมัยใหม่ด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และการศึกษา
- มาตรฐานอุตสาหกรรมหรือมาตรฐานอื่นที่เกี่ยวข้อง
๓. กลุ่มสาขาวิชาเครื่องกล
ผลลัพธ์การเรียนรู้
ผู้เรียนสามารถแสดงออกถึงความรู้ ความเข้าใจ สามารถอธิบายความรู้ทางด้านเครื่องกลขั้นสูง สามารถ
คานวณ ออกแบบและวิเคราะห์ ทางเครื่องกลเพื่อแก้ปัญหางานด้านอุตสาหกรรมเครื่องกล สามารถออกแบบ
การจั ดการเรี ย นรู้ในสถานศึกษาและการฝึ กอบรมเพื่ อพั ฒ นาบุ คลากรในสถานประกอบการ มีความสามารถ
ในการใช้เครื่ องมือและควบคุมเครื่ องจักรอุตสาหกรรมเพื่ อสร้างผลงาน พัฒ นาองค์ความรู้และแก้ปัญ หางาน
อุ ต สาหกรรมเครื่ อ งกล มี ค วามสามารถในการเลื อ กใช้ รู ป แบบการจั ดการเรี ยนรู้ สื่ อการสอนและเทคโนโลยี
เพื่อการเรียนรู้ที่ห ลากหลายและทัน การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีที่เน้น ทฤษฎีและปฏิบัติ เพื่อจัดการเรียนรู้
และปฏิบัติงานในสถานศึกษาและสถานประกอบการ เพื่อพัฒ นาผู้เรียนให้มีสมรรถนะในสาขาอาชีพและทักษะ
ตามมาตรฐานอาชีพ
๒๐

เอกสารแนบท้าย มคอ.๑
ตัวอย่าง/ข้อเสนอแนะสาระความรู้ อาทิ
- ความรู้พื้นฐานทางวิศวกรรมเครื่องกล
- การออกแบบเชิงกล
- อุณหศาสตร์และของไหล
- ระบบพลศาสตร์และการควบคุม
- การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีทางด้านวิศวกรรมเครื่องกลเพื่อการพัฒ นาอุตสาหกรรมทางด้านเครื่องกล
และการศึกษา
- วิทยาการหรือเทคโนโลยีสมัยใหม่เกี่ยวกับวิศวกรรมเครื่องกล
- มาตรฐานอุตสาหกรรมหรือมาตรฐานอื่นที่เกี่ยวข้อง
๔. กลุ่มสาขาวิชาโยธา
ผลลัพธ์การเรียนรู้
ผู้เรียนสามารถแสดงออกถึงความรู้ ความเข้าใจ สามารถอธิบายความรู้ทางด้านโยธาและการศึกษาขั้นสู ง
สามารถออกแบบการจั ดการเรียนรู้ที่เกี่ยวกับโยธาเพื่อการสอนและการฝึกอบรมในธุรกิจอุตสาหกรรมก่อสร้างได้
มีทักษะในการใช้เครื่องมือทางด้านโยธาเพื่อทางานและการแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับงานด้านโยธา เลือกใช้รูปแบบ
การจัดการเรียนรู้ สื่อการสอนและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ที่หลากหลายและทันการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี
ที่เน้น ทฤษฎีและปฏิบั ติ เพื่อจัดการเรี ยนรู้และปฏิบัติงานในสถานศึกษาและสถานประกอบการสาหรับพัฒ นา
ผู้เรียนให้มีสมรรถนะในสาขาอาชีพและทักษะตามมาตรฐานอาชีพ
ตัวอย่าง/ข้อเสนอแนะสาระความรู้ อาทิ
- ความรู้พื้นฐานทางวิศวกรรมโยธา
- วิศวกรรมโครงสร้าง และวัสดุ
- วิศวกรรมปฐพี และชลศาสตร์
- วิศวกรรมสารวจ และการจัดการงานก่อสร้าง
- โปรแกรมสาเร็จรูปสาหรับการบริหารจัดการและวิเคราะห์งานทางด้านวิศวกรรมโยธา
- การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีทางด้านวิศวกรรมโยธาเพื่อการพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรมการก่อสร้าง
- วิทยาการหรือเทคโนโลยีสมัยใหม่เกี่ยวกับวิศวกรรมโยธาและการศึกษา
- มาตรฐานอุตสาหกรรมหรือมาตรฐานอื่นที่เกี่ยวข้อง
๕. กลุ่มสาขาวิชาการควบคุมอัตโนมัติและแมคคาทรอนิกส์
(๕.๑) สาขาวิชาการควบคุมอัตโนมัติ
ผลลัพธ์การเรียนรู้
ผู้ เรี ย นสามารถแสดงออกถึ งความรู้ ความเข้ าใจ สามารถอธิ บ ายทางด้ านไฟฟ้ าและอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์
ที่จาเป็นสาหรับการวัดและควบคุม ระบบอัตโนมัติและสารสนเทศในอุตสาหกรรมเพื่อพัฒ นาระบบการควบคุม
อัตโนมัติในอุตสาหกรรม มีทักษะในการออกแบบ สร้าง/พัฒนา การใช้เครื่องมือและควบคุมระบบควบคุมอัตโนมัติ
ที่ใช้ในการสนับสนุนอุตสาหกรรม มีความสามารถออกแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
๒๑
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การควบคุมอัตโนมัติ เลือกใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ สื่อการสอนและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ที่หลากหลาย
และทันการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีที่เน้น ทฤษฎีและปฏิบัติ เพื่อจัดการเรียนรู้และปฏิบัติงานในสถานศึกษา
และสถานประกอบการตามความต้องการของงภาคอุตสาหกรรม เพื่ อพัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะในสาขาอาชีพ
และทักษะตามมาตรฐานอาชีพ
ตัวอย่าง/ข้อเสนอแนะสาระความรู้ อาทิ
- พื้นฐานทางไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส
- การวัดและเครื่องมือ
- ระบบและการควบคุม
- หุ่นยนต์/ปัญญาประดิษฐ์
- ระบบสารสนเทศในอุตสาหกรรม
- บริหารและจัดการระบบควบคุมในอุตสาหกรรม
- การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีทางด้านวิศวกรรมการควบคุมสาหรับพัฒนาระบบอัตโนมัติตามความต้องการ
ของภาคอุตสาหกรรม
- วิทยาการหรือเทคโนโลยีสมัยใหม่ด้านวิศวกรรมการควบคุมอัตโนมัติและการศึกษา
- มาตรฐานอุตสาหกรรมหรือมาตรฐานอื่นที่เกี่ยวข้อง
(๕.๒) สาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์
ผลลัพธ์การเรียนรู้
ผู้เรียนสามารถแสดงออกถึงความรู้ ความเข้าใจ สามารถอธิบายเกี่ยวกับระบบขับเคลื่อน ระบบควบคุม
ระบบสมองกลฝังตัวและปัญญาประดิษฐ์ ระบบการวัดและตรวจสอบสาหรับการพัฒ นาทางด้านแมคคาทรอนิกส์
มีความสามารถและทักษะในการออกแบบ สร้าง การเลือกใช้เครื่องมือ การแก้ปัญหาและพัฒนาระบบแมคคาทรอนิกส์
อุตสาหกรรมให้สอดคล้องกับความต้องการของอุตสาหกรรม มีทักษะในการจัดการเรียนรู้โดยใช้ความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับแมคคาทรอนิกส์ เลือกใช้ รูปแบบการเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้ สื่อการสอนและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
ที่หลากหลายและทันการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี ที่เน้น ทฤษฎีและปฏิบัติ เพื่อจัดการเรียนรู้และปฏิบัติงาน
ในสถานศึกษาและสถานประกอบการ เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะในสาขาอาชีพและทักษะตามมาตรฐานอาชีพ
ตัวอย่าง/ข้อเสนอแนะสาระความรู้ อาทิ
- พืน้ ฐานทางไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส
- กลศาสตรและเครื่องจักรกล
- หุ่นยนต์
- ระบบอัตโนมัติและคอมพิวเตอร
- เเมคคาทรอนิกสประยุกต
- ระบบสมองกลฝังตัวและปัญญาประดิษฐ์
- การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีทางด้านวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์และการศึกษา
- วิทยาการหรือเทคโนโลยีสมัยใหม่เกี่ยวกับวิศวกรรมอุตสาหการและการศึกษา
- มาตรฐานอุตสาหกรรมหรือมาตรฐานอื่นที่เกี่ยวข้อง
๒๒
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๖. กลุ่มสาขาวิชาอุตสาหการ
ผลลัพธ์การเรียนรู้
ผู้เรียนสามารถแสดงออกถึงความรู้ ความเข้าใจ สามารถอธิบายเกี่ยวกับกระบวนการผลิต กระบวนการ
จัดการทางอุตสาหกรรมเพื่อการผลิ ตผลิ ตภัณ ฑ์ได้ตามมาตรฐานของอุตสาหกรรม บริห ารจัดการและควบคุม
คุณภาพการผลิตทางอุตสาหกรรม การออกแบบกระบวนการเรียนรู้โดยใช้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ อุตสาหการ
มีทักษะในการแก้ปัญหารงานอุตสาหกรรมการผลิต การใช้เครื่องมือทางด้านอุตสาหการเพื่อควบคุ มกระบวนการ
ผลิ ต ได้ อ ย่ า งมี คุ ณ ภาพ การเลื อ กใช้ รู ป แบบการจั ด การเรี ย นรู้ สื่ อ การสอนและเทคโนโลยี เพื่ อ การเรี ย นรู้
ที่หลากหลายและทันการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี ที่เน้น ทฤษฎีและปฏิบัติ เพื่อจัดการเรียนรู้และปฏิบัติงาน
ในสถานศึกษาและสถานประกอบการ เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะในสาขาอาชีพและทักษะตามมาตรฐานอาชีพ
ตัวอย่าง/ข้อเสนอแนะสาระความรู้ อาทิ
- ความรู้พื้นฐานทางวิศวกรรมอุตสาหการ
- ความรู้ด้านวัสดุและกระบวนการผลิต
- ระบบงานและความปลอดภัย
- ระบบคุณภาพ
- เศรษฐศาสตร์และการเงิน
- การจัดการการผลิตและดาเนินการ
- การบูรณาการวิธีการทางวิศวกรรมอุตสาหการ
- โปรแกรมสาเร็จรูปสาหรับวิศวกรรมอุตสาหการ
- การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีทางด้านวิศวกรรมอุตสาหการเพื่อการพัฒนาระบบการผลิตของภาคอุตสาหกรรม
- วิทยาการหรือเทคโนโลยีสมัยใหม่เกี่ยวกับวิศวกรรมอุตสาหการและการศึกษา
- มาตรฐานอุตสาหกรรมหรือมาตรฐานอื่นที่เกี่ยวข้อง
๗. กลุ่มสาขาวิชาโลจิสติกส์
ผลลัพธ์การเรียนรู้
ผู้เรียนมีความรู้ เข้าใจและสามารถออกแบบการเรียนรู้โดยใช้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโลจิสติกส์ การใช้
เครื่องมือที่เกี่ยวข้องกับงานด้านโลจิสติกส์อย่างเหมาะสม รวมทั้งมีทักษะการแก้ปัญหา การประเมินผล และเลือ ก
วิธีแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม ทั้งด้านเทคนิคและเชิงเศรษฐกิจ สามารถประยุกต์เทคโนโลยีด้านโลจิสติกส์และ
เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องภายใต้บริบทที่มีความซับซ้อนสูง เลือกใช้รูปแบบการเรียนรู้ และสื่อการสอน/เทคโนโลยี
เพื่ อการเรี ย นรู้ที่ ห ลากหลายและทั น สมัย โดยเน้ น ทั้ง ทฤษฎี และปฏิ บัติ เพื่ อประยุกต์ใช้กับ การจัด การเรียนรู้
และการปฏิบั ติงานในสถานศึกษาและ/หรือสถานประกอบการ เพื่อพัฒ นาผู้เรียนให้มีสมรรถนะในสาขาอาชีพ
และทักษะในศตวรรษที่ ๒๑
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ตัวอย่าง/ข้อเสนอแนะสาระความรู้ อาทิ
- ความรู้พื้นฐานทางด้านวิศวกรรมโลจิสติกส์พื้นฐาน
- การจัดการโลจิสติกส์
- การออกแบบระบบโลจิสติกส์
- การจัดการโซ่อุปทานเชิงวิศวกรรม
- วิทยาการหรือเทคโนโลยีสมัยใหม่เกี่ยวกับวิศวกรรมโลจิสติกส์และการศึกษา
- มาตรฐานอุตสาหกรรมหรือมาตรฐานอื่นที่เกี่ยวข้อง
๘. กลุ่มสาขาวิชาเหมืองแร่
ผลลัพธ์การเรียนรู้
ผู้ เรี ย นสามารถแสดงออกถึ งความรู้ ความเข้ าใจ สามารถอธิบ ายเกี่ ย วกั บ เหมื อ งแร่ ก ารใช้ เครื่อ งมื อ
ที่เกี่ยวข้องกับงานด้านเหมืองแร่อย่างเหมาะสม รวมทั้งมีทักษะการแก้ปัญหา การประเมินผล และเลือกวิธีแก้ไข
ปัญหาได้อย่างเหมาะสม ทั้งด้านเทคนิคและเชิงเศรษฐกิจ สามารถประยุกต์เทคโนโลยีด้านเหมืองแร่และเทคโนโลยี
ที่เกี่ยวข้องภายใต้บริบทที่มีความซับซ้อนสูง เลือกใช้รูปแบบการเรียนรู้ และสื่อการสอน/เทคโนโลยี เพื่อการเรียนรู้
ที่หลากหลายและทันสมัย โดยเน้นทั้ง ทฤษฎีและปฏิบัติ เพื่อประยุกต์ใช้กับการจัดการเรียนรู้และการปฏิบัติงาน
ในสถานศึกษาและ/หรือสถานประกอบการ เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะในสาขาอาชีพ
ตัวอย่าง/ข้อเสนอแนะสาระความรู้ อาทิ
- ความรู้พื้นฐานทางด้านวิศวกรรมเหมืองแร่
- การทาเหมืองและออกแบบเหมืองแร่
- การแต่งแร่
- วิศวกรรมวัตถุระเบิด
- ศิลากลศาสตร์และศิลาวิศวกรรม
- การบริหารและเศรษฐศาสตร์เหมืองแร่
- วิทยาการเหมืองแร่สมัยใหม่
- วิทยาการหรือเทคโนโลยีสมัยใหม่เกี่ยวกับเหมืองแร่และการศึกษา
- มาตรฐานอุตสาหกรรมหรือมาตรฐานอื่นที่เกี่ยวข้อง
๙. กลุ่มสาขาวิชาสถาปัตยกรรมและการออกแบบ
ผลลัพธ์การเรียนรู้
ผู้เรียนสามารถแสดงออกถึงความรู้ ความเข้าใจ สามารถอธิบายเกี่ยวกับสถาปัตยกรรมและการออกแบบ
การใช้เครื่องมือที่เกี่ยวข้องกับงานด้านสถาปัตยกรรมและการออกแบบ อย่างเหมาะสม รวมทั้งมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
มีความละเอียด รอบคอบ ช่างสังเกต และประณีต มีทักษะการแก้ปัญหา การประเมินผล และเลือกวิธีแก้ไขปัญหา
ได้อย่างเหมาะสม ทั้งด้านเทคนิคและเชิงเศรษฐกิจ สามารถประยุกต์เทคโนโลยีด้านสถาปัตยกรรมและการออกแบบ
และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องภายใต้บริบทที่มีความซับซ้อนสูง เลือกใช้รูปแบบการเรียนรู้ และสื่อการสอน/เทคโนโลยี
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เพื่ อการเรี ย นรู้ที่ ห ลากหลายและทั น สมัย โดยเน้ น ทั้ง ทฤษฎี และปฏิ บัติ เพื่ อประยุกต์ใช้กับ การจัด การเรียนรู้
และการปฏิบัติงานในสถานศึกษาและ/หรือสถานประกอบการ เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะในสาขาอาชีพ
ตัวอย่าง/ข้อเสนอแนะสาระความรู้ อาทิ
- ความรู้พื้นฐานทางสถาปัตยกรรมและการออกแบบ
- หลักการ แนวคิด ทฤษฎีและปฏิบัติ งานตัวอย่าง
- ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีทางสถาปัตยกรรมและการออกแบบ ที่ทันสมัย
- สถาปัตยกรรม
- การออกแบบสภาพแวดล้อมภายใน
- วิทยาการหรือเทคโนโลยีสมัยใหม่เกี่ยวกับสถาปัตยกรรมและการออกแบบและการศึกษา
- มาตรฐานอุตสาหกรรมหรือมาตรฐานอื่นที่เกี่ยวข้อง
๑๐. กลุม่ สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
ผลลัพธ์การเรียนรู้
ผู้เรียนสามารถแสดงออกถึงความรู้ ความเข้าใจ สามารถอธิบายเกี่ยวกับ เทคโนโลยีการเกษตรทั้งด้าน
เทคโนโลยีการผลิตพืช เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ ทั้งการเพาะเลี้ยง การใช้เครื่องมือที่เกี่ยวข้องกับงานด้านการเกษตร
การบริหารจัดการและการบริการทางการเกษตร การแปรรูป การพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือนวัตกรรมทางการเกษตร
และด้านอุตสาหกรรมเกษตร เลือกใช้ รูปแบบการเรียนรู้ และสื่อการสอน/เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ที่หลากหลาย
และทันการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี ที่เน้น ทฤษฎีและปฏิบัติ เพื่อจัดการเรียนรู้และปฏิบัติงานในสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน อาชีวศึกษา ชุมชน และสถานประกอบการ เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะในสาขาอาชีพ
ตัวอย่าง/ข้อเสนอแนะสาระความรู้ อาทิ
- ความรู้พื้นฐานทางด้านเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
- เทคโนโลยีการผลิตพืช
- เทคโนโลยีการผลิตสัตว์
- เทคโนโลยีการเกษตรสมัยใหม่
- อุตสาหกรรมเกษตร
- การเพาะเลี้ยง และการแปรรูป
- การบริหารจัดการและการบริการทางการเกษตร
- การใช้เครื่องมือที่เกี่ยวข้องกับงานเกษตรกรรม
- การออกแบบ การพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือนวัตกรรมทางการเกษตรและการศึกษา
- มาตรฐานอุตสาหกรรมหรือมาตรฐานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
๑๑. กลุ่มสาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์
ผลลัพธ์การเรียนรู้
ผู้เรีย นมีความรอบรู้ในหลั กการ แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับช่างอุตสาหกรรมศิล ป์ โดยมีเนื้อหาที่เกี่ยวกับ
ทักษะพื้นฐานที่จาเป็นต่อการดารงชีวิตด้านการใช้งาน การบารุงรักษา การแก้ไขปัญหาพื้นฐาน และความปลอดภัย
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ในการใช้งานเครื่องมือช่าง มีจ รรยาบรรณในวิชาชีพช่างอุตสาหกรรมศิลป์ สามารถวิเคราะห์และแก้ไขปัญ หา
ด้านช่างอุตสาหกรรมศิลป์ รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง การนาความรู้เกี่ยวกับการดารงชีวิตและอาชีพมาใช้ประโยชน์
ในการท างานอย่ างสร้างสรรค์ มี ทั กษะที่จ าเป็ น ต่อ การประกอบอาชี พ สามารถออกแบบการเรียนรู้ด้านช่าง
อุตสาหกรรมศิลป์โดยบูรณาการศาสตร์การสอนและสามารถบูรณาการจัดการเรียนรู้ร่วมกับวิชาชีพอื่นที่เกี่ยวข้อง
กับ อุ ตสาหกรรมศิล ป์ เพื่ อ ให้ ผู้ เรีย นมี ความรู้แ ละทั กษะในการปฏิ บั ติงานที่ เกี่ ยวข้ องกับ เทคโนโลยีที่ ทั น สมั ย
และทั น ต่อ เหตุ การณ์ มี กิ จ นิ สั ย การท างาน เกิ ด ความรัก ในอาชีพ ทางด้านอุ ต สาหกรรมศิ ล ป์ และร่ว มมื อ กั บ
สถานศึกษาหรือสถานประกอบการหรือหน่วยงานหรือองค์กรภายนอกในการพัฒนาหลักสูตรและจัดการศึกษา
แบบร่วมมือกัน สามารถทาวิจัยและพัฒนานวัตกรรมด้านอุตสาหกรรมศิลป์ และพัฒนาผู้เรียนให้ สามารถเป็นผู้ร่วม
สร้างนวัตกรรมด้านอุตสาหกรรมศิลป์ สามารถพัฒ นาตนเองให้ มีคุณ ลักษณะของผู้ ใฝ่เรียนรู้ ส่ งเสริมให้ ผู้เรียน
เกิดความรักในอาชีพทางอุตสาหกรรมศิลป์
ตัวอย่าง/ข้อเสนอสาระความรู้
- แนวคิด ทฤษฎีและทักษะการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับช่างอุตสาหกรรมศิลป์
- งานช่ า งส าหรั บ ครู อุ ต สาหกรรมศิ ล ป์ อาทิ งานไม้ งานไฟ ฟ้ า งานโลหะ งานเครื่ อ งยนต์
และงานอุตสาหกรรมประดิษฐ์ เป็นต้น
- บทบาทและความสาคัญของช่างอุตสาหกรรมศิลป์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต
- แนวโน้ มของเทคโนโลยี ด้านงานช่างอุตสาหกรรมศิลป์และวิชาชีพอื่นที่ เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมศิลป์
และการศึกษา
- จรรยาบรรณวิชาชีพทางด้านช่างอุตสาหกรรมศิลป์
***************************************
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