
(ร่าง) 

ข้อบังคับคุรุสภา 

ว่าด้วยมาตรฐานวชิาชีพ พ.ศ. .....  



          
   

 

 

(ร่าง) 
ข้อบังคบัคุรุสภา 

ว่าด้วยมาตรฐานวชิาชีพ  พ.ศ. ...... 
............................................................... 

 
โดยท่ีเป็นการสมควรยกเลิกขอ้บงัคบัคุรุสภา  วา่ดว้ยมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของ

วิชาชีพ พ.ศ.๒๕๔๘ 
อาศยัอาํนาจตามความในมาตรา ๙ (๑) (๑๑) (ฉ)  และมาตรา ๔๙  แห่งพระราชบญัญติัสภาครู

และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๖  ประกอบกบัมติคณะกรรมการคุรุสภา  ในการประชุมคร้ังท่ี ..........  
วนัท่ี ..............................  โดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีวา่การกระทรวงศึกษาธิการ  คณะกรรมการคุรุสภา
จึงออกขอ้บงัคบัคุรุสภา วา่ดว้ยมาตรฐานวชิาชีพไว ้ ดงัต่อไปน้ี 

ขอ้ ๑ ขอ้บงัคบัน้ีเรียกวา่ “ขอ้บงัคบัคุรุสภา  วา่ดว้ยมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. ......” 
ขอ้ ๒ ขอ้บงัคบัน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นตน้ไป 
ขอ้ ๓ ใหย้กเลิก   

(๑) ขอ้บงัคบัคุรุสภา วา่ดว้ยมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ.๒๕๔๘ 
(๒) ขอ้บงัคบัคุรุสภา วา่ดว้ยมาตรฐานวชิาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ (ฉบบัท่ี ๒) 

พ.ศ.๒๕๕๔ 
(๓) ประกาศคณะกรรมการคุรุสภา เร่ือง มาตรฐานความรู้  มาตรฐานประสบการณ์

วิชาชีพ  สาระความรู้  สมรรถนะ  และมาตรฐานการปฏิบติังานของผูป้ระกอบวิชาชีพศึกษานิเทศก ์
(๔) ประกาศคณะกรรมการคุรุสภา เร่ือง มาตรฐานความรู้  มาตรฐานประสบการณ์

วิชาชีพ  สาระความรู้  สมรรถนะ  และมาตรฐานการปฏิบติังานของผูป้ระกอบวิชาชีพศึกษานิเทศก ์(ฉบบัท่ี ๒) 
ขอ้บงัคบัคุรุสภาฉบบัใดอา้งอิงขอ้บงัคบัคุรุสภาฉบบัท่ียกเลิกแลว้ตามวรรคหน่ึง  รวมทั้ง

ระเบียบหรือประกาศใดท่ีออกภายใตข้อ้บงัคบัดงักล่าว  ใหถื้อวา่อา้งอิงขอ้บงัคบัคุรุสภา  วา่ดว้ยมาตรฐานวิชาชีพ 
พ.ศ. ......  หรือขอ้บงัคบัคุรุสภา  วา่ดว้ยจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ. ......  แลว้แต่กรณี 

 

ขอ้ ๔ ในขอ้บงัคบัน้ี  
“วิชาชีพ” หมายความวา่  วิชาชีพทางการศึกษาท่ีทาํหนา้ท่ีหลกัทางดา้นการเรียนการสอน

และการส่งเสริมการเรียนรู้ของผูเ้รียนดว้ยวิธีการต่าง ๆ รวมทั้งการรับผดิชอบการบริหารสถานศึกษา            
ในสถานศึกษาปฐมวยั  ขั้นพื้นฐาน  และอุดมศึกษาท่ีตํ่ากวา่ปริญญาทั้งของรัฐและเอกชน  และการบริหาร
การศึกษานอกสถานศึกษาในระดบัเขตพื้นท่ีการศึกษา  ตลอดจนการสนบัสนุนการศึกษาใหบ้ริการหรือ
ปฏิบติังานเก่ียวเน่ืองกบัการจดักระบวนการเรียนการสอน  การนิเทศ  และการบริหารการศึกษาในหน่วยงาน
การศึกษาต่าง ๆ 



          
   

 

 

“สถาบนั” หมายความวา่  มหาวิทยาลยั  วทิยาลยั  สถาบนั  บณัฑิตวิทยาลยั  คณะหรือ
หน่วยงานท่ีเรียกช่ืออยา่งอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเท่าคณะ  ซ่ึงจดัการศึกษาตามหลกัสูตรปริญญาตรีทางการศึกษา 
(หลกัสูตร ๕ ปี)  หลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิตวิชาชีพครู  หรือประกาศนียบตัรบณัฑิตทางการบริหาร
การศึกษา 

“ผูป้ระกอบวชิาชีพทางการศึกษา” หมายความวา่  ครู  ผูบ้ริหารสถานศึกษา  ผูบ้ริหารการศึกษา  
และบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน  ซ่ึงไดรั้บใบอนุญาตเป็นผูป้ระกอบวิชาชีพตามพระราชบญัญติัสภาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๖ 

“ครู” หมายความวา่  บุคคลซ่ึงประกอบวิชาชีพหลกัทางดา้นการเรียนการสอนและการ
ส่งเสริมการเรียนรู้ของผูเ้รียนดว้ยวิธีการต่าง ๆ ในสถานศึกษาปฐมวยั  ขั้นพื้นฐาน  และอุดมศึกษาท่ีตํ่ากวา่
ปริญญาทั้งของรัฐและเอกชน 

“ผูบ้ริหารสถานศึกษา” หมายความวา่  บุคคลซ่ึงปฏิบติังานในตาํแหน่งผูบ้ริหารสถานศึกษา
ภายในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  และสถานศึกษาอ่ืนท่ีจดัการศึกษาปฐมวยั  ขั้นพื้นฐาน  และอุดมศึกษาท่ีตํ่ากวา่
ปริญญาทั้งของรัฐและเอกชน 

“ผูบ้ริหารการศึกษา” หมายความวา่  บุคคลซ่ึงปฏิบติังานในตาํแหน่งผูบ้ริหารนอกสถานศึกษา
ในระดบัเขตพื้นท่ีการศึกษา 

“บุคลากรทางการศึกษาอ่ืน” หมายความวา่  บุคคลซ่ึงทาํหนา้ท่ีสนบัสนุนการศึกษา  
ใหบ้ริการหรือปฏิบติังานเก่ียวเน่ืองกบัการจดักระบวนการเรียนการสอน  การนิเทศ  และการบริหาร
การศึกษาในหน่วยงานการศึกษาต่าง ๆ ซ่ึงหน่วยงานการศึกษากาํหนดตาํแหน่งใหต้อ้งมีคุณวฒิุทางการศึกษา 

“มาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา” หมายความวา่  ขอ้กาํหนดเก่ียวกบัคุณลกัษณะ  และ
คุณภาพท่ีพึงประสงคใ์นการประกอบวิชาชีพทางการศึกษา  ซ่ึงผูป้ระกอบวิชาชีพทางการศึกษาตอ้งประพฤติ
ปฏิบติัตาม  ประกอบดว้ย  มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ  มาตรฐานการปฏิบติังานและ
มาตรฐานการปฏิบติัตน 

“มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ” หมายความวา่  ขอ้กาํหนดเก่ียวกบัความรู้และ
ประสบการณ์ในการจดัการเรียนรู้  หรือการจดัการศึกษา  ซ่ึงผูต้อ้งการประกอบวิชาชีพทางการศึกษา          
ตอ้งมีเพียงพอท่ีสามารถนาํไปใชใ้นการประกอบวิชาชีพได ้

“มาตรฐานการปฏิบติังาน” หมายความวา่  ขอ้กาํหนดเก่ียวกบัคุณลกัษณะหรือการแสดง
พฤติกรรมการปฏิบติังานและการพฒันางาน  ซ่ึงผูป้ระกอบวิชาชีพทางการศึกษาตอ้งปฏิบติัตามเพื่อให้
เกิดผลตามวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายการเรียนรู้  หรือการจดัการศึกษา  รวมทั้งตอ้งฝึกฝนใหมี้ทกัษะหรือ
ความชาํนาญสูงข้ึนอยา่งต่อเน่ือง 

“มาตรฐานการปฏิบติัตน” หมายความวา่  จรรยาบรรณของวิชาชีพท่ีกาํหนดข้ึนเป็นแบบแผน
ในการประพฤติตน  ซ่ึงผูป้ระกอบวิชาชีพทางการศึกษาตอ้งปฏิบติัตาม  เพื่อรักษาและส่งเสริมเกียรติคุณ
ช่ือเสียง  และฐานะของผูป้ระกอบวิชาชีพทางการศึกษาใหเ้ป็นท่ีเช่ือถือศรัทธาแก่ผูรั้บบริการและสงัคม       
อนัจะนาํมาซ่ึงเกียรติและศกัด์ิศรีแห่งวิชาชีพ 



          
   

 

 

“บูรณาการความรู้และสมรรถนะ” หมายความวา่  การจดัการเรียนรู้ใหบุ้คคล  เพื่อใหมี้
ความรู้  ความเขา้ใจในสาระความรู้ต่าง ๆ และสามารถนาํความรู้เหล่านั้นสู่การปฏิบติัได ้

ขอ้ ๕ ใหป้ระธานกรรมการคุรุสภารักษาการตามขอ้บงัคบัน้ี  และใหมี้อาํนาจออกระเบียบ
ประกาศ  หรือคาํสัง่  เพื่อปฏิบติัตามขอ้บงัคบัน้ี  รวมทั้งใหมี้อาํนาจตีความและวนิิจฉยัช้ีขาดปัญหาเก่ียวกบั
การปฏิบติัตามท่ีกาํหนดไวใ้นขอ้บงัคบั 

 

หมวด ๑ 
มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วชิาชีพ 

 

ขอ้ ๖ ผูป้ระกอบวิชาชีพครู  ตอ้งมีคุณวฒิุไม่ตํ่ากวา่ปริญญาตรีทางการศึกษา  หรือเทียบเท่า  
หรือมีคุณวฒิุอ่ืนท่ีคุรุสภารับรอง  โดยมีมาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ  ดงัต่อไปน้ี 

(ก) มาตรฐานความรู้  ประกอบดว้ยบูรณาการของความรู้และสมรรถนะไม่นอ้ยกวา่
หวัขอ้ต่อไปน้ี 

๑) ความรู้วิชาชีพครู 
๑.๑ ความเป็นครู 
๑.๒ ปรัชญาการศึกษา 
๑.๓ ภาษาและวฒันธรรม 
๑.๔ จิตวิทยาสาํหรับครู 
๑.๕ หลกัสูตร   
๑.๖ การจดัการเรียนรู้และส่ิงแวดลอ้มเพื่อการเรียนรู้ 
๑.๗ การวจิยัเพื่อพฒันาการเรียนรู้ 
๑.๘ นวตักรรมและเทคโนโลยสีารสนเทศทางการศึกษา 
๑.๙ การวดัและการประเมินผลการเรียนรู้ 
๑.๑๐ การประกนัคุณภาพการศึกษา 
๑.๑๑ คุณธรรม  จริยธรรม  และจรรยาบรรณ 

๒) ความรู้วิชาเอก 
(ข) มาตรฐานประสบการณ์วิชาชีพ  ผา่นการปฏิบติัการสอนในสถานศึกษาตาม

หลกัสูตรปริญญาทางการศึกษา  เป็นเวลาไม่นอ้ยกวา่หน่ึงปี  และผา่นเกณฑก์ารประเมินปฏิบติัการสอนตาม
หลกัเกณฑ ์ วธีิการ  และเง่ือนไขท่ีคณะกรรมการคุรุสภากาํหนด  ดงัต่อไปน้ี 

๑) การฝึกปฏิบติัวิชาชีพระหวา่งเรียน 
๒) การปฏิบติัการสอนในสถานศึกษาในสาขาวิชาเฉพาะ 



          
   

 

 

ขอ้ ๗ ผูป้ระกอบวิชาชีพผูบ้ริหารสถานศึกษา  ตอ้งมีคุณวฒิุไม่ตํ่ากวา่ปริญญาโททางการ
บริหารการศึกษา  หรือเทียบเท่า  หรือมีคุณวฒิุอ่ืนท่ีคุรุสภารับรอง  โดยมีมาตรฐานความรู้และประสบการณ์
วิชาชีพ  ดงัต่อไปน้ี 

(ก) มาตรฐานความรู้  ประกอบดว้ยบูรณาการของความรู้และสมรรถนะไม่นอ้ยกวา่
หวัขอ้ต่อไปน้ี 

๑) การพฒันาวิชาชีพ 
๒) ความเป็นผูบ้ริหาร 
๓) การบริหารสถานศึกษา 
๔) หลกัสูตร  การสอน  การวดัและประเมินผลการเรียนรู้ 
๕) กิจการและกิจกรรมนกัเรียน 
๖) การประกนัคุณภาพการศึกษา 
๗) คุณธรรม  จริยธรรมและจรรยาบรรณ 

นอกจากคุณวฒิุตามวรรคหน่ึง  ตอ้งผา่นการฝึกอบรมหลกัสูตรการบริหารสถานศึกษา       
ท่ีคณะกรรมการคุรุสภารับรอง 

(ข) มาตรฐานประสบการณ์วิชาชีพ  ดงัต่อไปน้ี 
๑) มีประสบการณ์ดา้นปฏิบติัการสอนมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่หา้ปี  หรือ 
๒) มีประสบการณ์ดา้นปฏิบติัการสอนและตอ้งมีประสบการณ์ในตาํแหน่งหวัหนา้

หมวด  หรือหวัหนา้สาย  หรือหวัหนา้งาน  หรือตาํแหน่งบริหารอ่ืน ๆ ในสถานศึกษามาแลว้ไม่นอ้ยกวา่สองปี 
ขอ้ ๘ ผูป้ระกอบวิชาชีพผูบ้ริหารการศึกษา  ตอ้งมีคุณวฒิุไม่ตํ่ากวา่ปริญญาโททางการ

บริหารการศึกษา  หรือเทียบเท่า  หรือมีคุณวฒิุอ่ืนท่ีคุรุสภารับรอง  โดยมีมาตรฐานความรู้และประสบการณ์
วิชาชีพ  ดงัต่อไปน้ี 

(ก) มาตรฐานความรู้  ประกอบดว้ยบูรณาการของความรู้และสมรรถนะไม่นอ้ยกวา่
หวัขอ้ต่อไปน้ี 

๑) การพฒันาวิชาชีพ 
๒) ความเป็นผูบ้ริหาร 
๓) การบริหารการศึกษา 
๔) การส่งเสริมคุณภาพการศึกษา 
๕) การประกนัคุณภาพการศึกษา 
๖) คุณธรรม  จริยธรรมและจรรยาบรรณ 

นอกจากคุณวฒิุตามวรรคหน่ึง  ตอ้งผา่นการฝึกอบรมหลกัสูตรการบริหารการศึกษา          
ท่ีคณะกรรมการคุรุสภารับรอง 

 
 



          
   

 

 

(ข) มาตรฐานประสบการณ์วิชาชีพ  ดงัต่อไปน้ี 
๑) มีประสบการณ์ดา้นปฏิบติัการสอนมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่แปดปี  หรือ 
๒) มีประสบการณ์ในตาํแหน่งผูบ้ริหารสถานศึกษามาแลว้ไม่นอ้ยกวา่สามปี  

หรือ 
๓) มีประสบการณ์ในตาํแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามท่ีกาํหนดใน

กฎกระทรวงมาแลว้   ไม่นอ้ยกวา่สามปี  หรือ 
๔) มีประสบการณ์ในตาํแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนท่ีมีประสบการณ์การ

บริหาร  ไม่ตํ่ากวา่หวัหนา้กลุ่ม  หรือผูอ้าํนวยการกลุ่ม  หรือเทียบเท่า  มาแลว้ไม่นอ้ยกวา่หา้ปี  หรือ 
๕) มีประสบการณ์ดา้นปฏิบติัการสอน  และมีประสบการณ์ในตาํแหน่งผูบ้ริหาร

สถานศึกษา  หรือบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน  ตามท่ีกาํหนดในกฎกระทรวง  หรือบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนท่ี
มีประสบการณ์การบริหารไม่ตํ่ากวา่หวัหนา้กลุ่ม  หรือผูอ้าํนวยการกลุ่ม  หรือเทียบเท่า  รวมกนัมาแลว้ไม่
นอ้ยกวา่แปดปี 

ขอ้ ๙ ผูป้ระกอบวิชาชีพศึกษานิเทศก ์ ตอ้งมีคุณวฒิุไม่ตํ่ากวา่ปริญญาโททางการนิเทศการศึกษา  
หรือเทียบเท่า  หรือมีคุณวฒิุอ่ืนท่ีคุรุสภารับรอง  โดยมีมาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ  ดงัต่อไปน้ี 

(ก) มาตรฐานความรู้  ประกอบดว้ยบูรณาการของความรู้และสมรรถนะไม่นอ้ยกวา่
หวัขอ้ต่อไปน้ี 

๑) การพฒันาวิชาชีพ 
๒). การนิเทศการศึกษา 
๓) แผนและกิจกรรมการนิเทศ 
๔) การพฒันาหลกัสูตรและการจดัการเรียนรู้ 
๕) การวจิยัทางการศึกษา 
๖) นวตักรรมและเทคโนโลยสีารสนเทศทางการศึกษา 
๗) การบริหารและการประกนัคุณภาพการศึกษา 
๘) คุณธรรม  จริยธรรมและจรรยาบรรณ 

นอกจากคุณวฒิุตามวรรคหน่ึง  ตอ้งผา่นการฝึกอบรมหลกัสูตรการนิเทศการศึกษา             
ท่ีคณะกรรมการคุรุสภารับรอง 

(ข) มาตรฐานประสบการณ์วิชาชีพ  ดงัต่อไปน้ี 
๑) มีประสบการณ์ดา้นปฏิบติัการสอนมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่หา้ปี  หรือ                        

มีประสบการณ์ดา้นปฏิบติัการสอนและมีประสบการณ์ในตาํแหน่งผูบ้ริหารสถานศึกษา  หรือผูบ้ริหาร
การศึกษารวมกนัมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่หา้ปี 

๒) มีผลงานทางวิชาการท่ีมีคุณภาพและมีการเผยแพร่ 
ขอ้ ๑๐ วิชาเอก  สาระความรู้และสมรรถนะตามมาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ

ในขอ้ ๖   ขอ้ ๗   ขอ้ ๘   และขอ้ ๙  ใหเ้ป็นไปตามท่ีคณะกรรมการคุรุสภากาํหนด 



          
   

 

 

หมวด ๒ 
มาตรฐานการปฏิบัติงาน 

 

ขอ้ ๑๑ ผูป้ระกอบวิชาชีพครู  ตอ้งมีมาตรฐานการปฏิบติังาน  ดงัต่อไปน้ี 
๑) ปฏิบติักิจกรรมทางวิชาการเก่ียวกบัการพฒันาวิชาชีพอยูเ่สมอ 
๒) ปฏิบติัตนเป็นแบบอยา่งท่ีดีแก่ผูเ้รียน 
๓) ตดัสินใจปฏิบติักิจกรรมต่าง ๆโดยคาํนึงถึงผลท่ีจะเกิดแก่ผูเ้รียน 
๔) มุ่งมัน่พฒันาผูเ้รียนใหเ้ตม็ตามศกัยภาพ 
๕) พฒันาแผนการสอนใหส้ามารถปฏิบติัไดเ้กิดผลจริง 
๖) พฒันาส่ือการเรียนการสอนใหมี้ประสิทธิภาพอยูเ่สมอ 
๗) จดักิจกรรมการเรียนการสอนโดยเนน้ผลถาวรท่ีเกิดแก่ผูเ้รียน 
๘) แสวงหาและใชข้อ้มูลข่าวสารในการพฒันา 
๙) สร้างโอกาสใหผู้เ้รียนไดเ้รียนรู้ในทุกสถานการณ์ 
๑๐) รายงานผลการพฒันาคุณภาพของผูเ้รียนไดอ้ยา่งมีระบบ 
๑๑) ร่วมมือกบัผูอ่ื้นในสถานศึกษาอยา่งสร้างสรรค ์
๑๒) ร่วมมือกบัผูอ่ื้นในชุมชนอยา่งสร้างสรรค ์

 

ขอ้ ๑๒ ผูป้ระกอบวิชาชีพผูบ้ริหารสถานศึกษา  และผูบ้ริหารการศึกษา  ตอ้งมีมาตรฐานการ
ปฏิบติังาน  ดงัต่อไปน้ี 

๑) ปฏิบติักิจกรรมทางวิชาการเก่ียวกบัการพฒันาวิชาชีพการบริหารการศึกษา 
๒) แสวงหาและใชข้อ้มูลข่าวสารในการพฒันา 
๓) เป็นผูน้าํและสร้างผูน้าํ 
๔) สร้างโอกาสในการพฒันาไดทุ้กสถานการณ์ 
๕)  ร่วมมือกบัชุมชนและหน่วยงานอ่ืนอยา่งสร้างสรรค ์
๖) ตดัสินใจปฏิบติักิจกรรมต่าง ๆโดยคาํนึงถึงผลท่ีจะเกิดข้ึนกบัการพฒันาของ

บุคลากร ผูเ้รียน และชุมชน 
๗) มุ่งมัน่พฒันาผูร่้วมงานใหส้ามารถปฏิบติังานไดเ้ตม็ศกัยภาพ 
๘) พฒันาแผนงานขององคก์ารใหส้ามารถปฏิบติัไดเ้กิดผลจริง 
๙) พฒันาและใชน้วตักรรมการบริหารจนเกิดผลงานท่ีมีคุณภาพสูงข้ึนเป็นลาํดบั 
๑๐) ปฏิบติังานขององคก์ารโดยเนน้ผลถาวร 
๑๑) รายงานผลการพฒันาคุณภาพการศึกษาไดอ้ยา่งเป็นระบบ 
๑๒) ปฏิบติัตนเป็นแบบอยา่งท่ีดี  

 
 
 



          
   

 

 

ขอ้ ๑๓ ผูป้ระกอบวิชาชีพศึกษานิเทศก ์ ตอ้งมีมาตรฐานการปฏิบติังาน  ดงัต่อไปน้ี 
๑) ปฏิบติักิจกรรมทางวิชาการเก่ียวกบัการพฒันาการนิเทศการศึกษา เพื่อใหเ้กิดการ

พฒันาวิชาชีพทางการศึกษา 
๒) แสวงหาและใชข้อ้มูลข่าวสารในการพฒันา 
๓) เป็นผูน้าํและสร้างผูน้าํทางวชิาการ 
๔) สร้างโอกาสในการพฒันางานไดทุ้กสถานการณ์ 
๕)  ร่วมพฒันางานกบัผูอ่ื้นอยา่งสร้างสรรค ์
๖) ตดัสินใจปฏิบติักิจกรรมการนิเทศการศึกษา โดยคาํนึงถึงผลท่ีจะเกิดแก่            

ผูรั้บการนิเทศ 
๗) มุ่งมัน่พฒันาผูรั้บการนิเทศใหล้งมือปฏิบติักิจกรรมจนเกิดผลต่อการพฒันา 

อยา่งเตม็ศกัยภาพ 
๘) พฒันาแผนการนิเทศใหส้ามารถปฏิบติัไดเ้กิดผลจริง 
๙) พฒันาและใชน้วตักรรมการนิเทศการศึกษาจนเกิดผลงานท่ีมีคุณภาพสูงข้ึนเป็นลาํดบั 
๑๐) จดักิจกรรมการนิเทศการศึกษาโดยเนน้ผลถาวรท่ีเกิดแก่ผูรั้บการนิเทศ 
๑๑) รายงานผลการนิเทศการศึกษาไดอ้ยา่งเป็นระบบ 
๑๒) ปฏิบติัตนเป็นแบบอยา่งท่ีดี 

  

หมวด ๓ 
มาตรฐานการปฏิบัติตน 

 

ขอ้ ๑๔  ผูป้ระกอบวิชาชีพทางการศึกษา  ตอ้งมีมาตรฐานการปฏิบติัตนตามขอ้บงัคบัคุรุสภา
วา่ดว้ยจรรยาบรรณของวิชาชีพ   

 

หมวด ๔ 
บทเฉพาะกาล 

 

ขอ้ ๑๕ ขอ้บงัคบัน้ีไม่กระทบสิทธิและหนา้ท่ีของบรรดาผูไ้ดรั้บใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
ทางการศึกษา  ท่ีใชม้าตรฐานวิชาชีพตามขอ้บงัคบัคุรุสภาวา่ดว้ยมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ 
พ.ศ.๒๕๔๘  

ขอ้ ๑๖ ใหส้ถาบนัท่ียงัปรับปรุงหลกัสูตรไม่แลว้เสร็จตามขอ้บงัคบัน้ี  ยงัคงใชห้ลกัสูตรตาม
ขอ้บงัคบัคุรุสภา วา่ดว้ยมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๔๘ ไปพลางก่อน                    
ทั้งน้ี ตอ้งไม่เกินสามปีหลงัจากวนัท่ีขอ้บงัคบัน้ีใชบ้งัคบั 



          
   

 

 

ขอ้ ๑๗ ผูท่ี้สาํเร็จการศึกษาตามหลกัสูตรท่ีใชม้าตรฐานวชิาชีพตามขอ้บงัคบัคุรุสภาวา่ดว้ย
มาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๔๘ ท่ีตอ้งการข้ึนทะเบียนขอรับใบอนุญาต           
ใหม้าขอข้ึนทะเบียนใบอนุญาตใหแ้ลว้เสร็จภายในหา้ปีนบัตั้งแต่วนัท่ีสาํเร็จการศึกษา 

ผูมี้คุณวุฒิไม่ตํ่ากว่าปริญญาตรีทางการศึกษา  หรือเทียบเท่า  หรือคุณวุฒิอ่ืนท่ีคุรุสภา 
ใหก้ารรับรองตามขอ้บงัคบัคุรุสภา  วา่ดว้ยมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ.๒๕๔๘  
สามารถใชเ้ป็นคุณวฒิุในการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู  ไดภ้ายในหา้ปีนบัแต่วนัท่ีขอ้บงัคบัน้ีใชบ้งัคบั 

ผูมี้คุณวฒิุไม่ตํ่ากวา่ปริญญาตรีทางการบริหารการศึกษา  หรือเทียบเท่า  หรือคุณวฒิุอ่ืนท่ีคุรุสภา
ใหก้ารรับรองตามขอ้บงัคบัคุรุสภา วา่ดว้ยมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ.๒๕๔๘  สามารถใชเ้ป็น
คุณวฒิุในการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผูบ้ริหารสถานศึกษา  และผูบ้ริหารการศึกษา  ไดภ้ายในหา้ปี
นบัแต่วนัท่ีขอ้บงัคบัน้ีใชบ้งัคบั 

ผูมี้คุณวฒิุไม่ตํ่ากวา่ปริญญาโททางการศึกษา  หรือเทียบเท่า  หรือคุณวฒิุอ่ืนท่ีคุรุสภา         
ใหก้ารรับรองตามขอ้บงัคบัคุรุสภา วา่ดว้ยมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ.๒๕๔๘  สามารถใชเ้ป็น
คุณวฒิุในการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพศึกษานิเทศก ์ ไดภ้ายในหา้ปีนบัแต่วนัท่ีขอ้บงัคบัน้ีใชบ้งัคบั 
    

 
    ประกาศ ณ วนัท่ี .................................................. 



(ร่าง) 

ข้อบังคับคุรุสภา 

ว่าด้วยจรรยาบรรณของวชิาชีพ พ.ศ. .....  



 
 

(ร่าง) 
ข้อบังคบัคุรุสภา 

ว่าด้วยจรรยาบรรณของวชิาชีพ  พ.ศ. ...... 
............................................................... 

 
โดยท่ีเป็นการสมควรยกเลิกขอ้บงัคบัคุรุสภา  วา่ดว้ยมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของ

วิชาชีพ พ.ศ.๒๕๔๘ 
อาศยัอาํนาจตามความในมาตรา ๙  วรรคหน่ึง (๑)  (๑๑)  (จ)   และมาตรา ๕๐  แห่ง

พระราชบญัญติัสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๖   ประกอบกบัมติคณะกรรมการคุรุสภาในการ
ประชุมคร้ังท่ี ................  วนัท่ี ..............................  โดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีวา่การกระทรวงศึกษาธิการ  
คณะกรรมการคุรุสภาจึงออกขอ้บงัคบัคุรุสภา  วา่ดว้ยจรรยาบรรณของวิชาชีพ  ดงัต่อไปน้ี 

ขอ้ ๑  ขอ้บงัคบัน้ีเรียกวา่ “ขอ้บงัคบัคุรุสภา  วา่ดว้ยจรรยาบรรณของวิชาชีพ  พ.ศ. ......” 
ขอ้ ๒  ขอ้บงัคบัน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นตน้ไป 
ขอ้ ๓  ใหย้กเลิก  ขอ้บงัคบัคุรุสภา  วา่ดว้ยมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ.๒๕๔๘ 

ขอ้บงัคบัคุรุสภาฉบบัใดอา้งอิงขอ้บงัคบัคุรุสภาฉบบัท่ียกเลิกแลว้ตามวรรคหน่ึง  รวมทั้ง
ระเบียบหรือประกาศใดท่ีออกภายใตข้อ้บงัคบัดงักล่าว  ใหถื้อวา่อา้งอิงขอ้บงัคบัคุรุสภา  วา่ดว้ยมาตรฐานวิชาชีพ 
พ.ศ. ......  หรือขอ้บงัคบัคุรุสภา  วา่ดว้ยจรรยาบรรณของวิชาชีพ  พ.ศ. ......  แลว้แต่กรณี 

ขอ้ ๔  ในขอ้บงัคบัน้ี 
“วิชาชีพ” หมายความวา่  วิชาชีพทางการศึกษาท่ีทาํหนา้ท่ีหลกัทางดา้นการเรียนการสอน

และการส่งเสริมการเรียนรู้ของผูเ้รียนดว้ยวิธีการต่าง ๆ รวมทั้งการรับผดิชอบการบริหารสถานศึกษา            
ในสถานศึกษาปฐมวยั  ขั้นพื้นฐาน  และอุดมศึกษาท่ีตํ่ากวา่ปริญญาทั้งของรัฐและเอกชน  และการบริหาร
การศึกษานอกสถานศึกษาในระดบัเขตพื้นท่ีการศึกษา  ตลอดจนการสนบัสนุนการศึกษาใหบ้ริการหรือ
ปฏิบติังานเก่ียวเน่ืองกบัการจดักระบวนการเรียนการสอน  การนิเทศ  และการบริหารการศึกษาในหน่วยงาน
การศึกษาต่าง ๆ 

“ผูป้ระกอบวชิาชีพทางการศึกษา” หมายความวา่  ครู  ผูบ้ริหารสถานศึกษา  ผูบ้ริหารการศึกษา  
และบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน  ซ่ึงไดรั้บใบอนุญาตเป็นผูป้ระกอบวิชาชีพตามพระราชบญัญติัสภาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๖ 

“ครู” หมายความวา่  บุคคลซ่ึงประกอบวิชาชีพหลกัทางดา้นการเรียนการสอนและการ
ส่งเสริมการเรียนรู้ของผูเ้รียนดว้ยวิธีการต่าง ๆ ในสถานศึกษาปฐมวยั  ขั้นพื้นฐาน  และอุดมศึกษาท่ีตํ่ากวา่
ปริญญาทั้งของรัฐและเอกชน 



 
 

“ผูบ้ริหารสถานศึกษา” หมายความวา่  บุคคลซ่ึงปฏิบติังานในตาํแหน่งผูบ้ริหารสถานศึกษา
ภายในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  และสถานศึกษาอ่ืนท่ีจดัการศึกษาปฐมวยั  ขั้นพื้นฐาน  และอุดมศึกษาท่ีตํ่ากวา่
ปริญญาทั้งของรัฐและเอกชน 

“ผูบ้ริหารการศึกษา” หมายความวา่  บุคคลซ่ึงปฏิบติังานในตาํแหน่งผูบ้ริหารนอกสถานศึกษา
ในระดบัเขตพื้นท่ีการศึกษา 

“บุคลากรทางการศึกษาอ่ืน” หมายความวา่  บุคคลซ่ึงทาํหนา้ท่ีสนบัสนุนการศึกษา  
ใหบ้ริการหรือปฏิบติังานเก่ียวเน่ืองกบัการจดักระบวนการเรียนการสอน  การนิเทศ  และการบริหาร
การศึกษาในหน่วยงานการศึกษาต่าง ๆ ซ่ึงหน่วยงานการศึกษากาํหนดตาํแหน่งใหต้อ้งมีคุณวฒิุทางการศึกษา 

“จรรยาบรรณของวิชาชีพ” หมายความวา่  มาตรฐานการปฏิบติัตนท่ีกาํหนดข้ึนเป็นแบบแผน
ในการประพฤติตน  ซ่ึงผูป้ระกอบวิชาชีพทางการศึกษาตอ้งปฏิบติัตาม  เพื่อรักษาและส่งเสริมเกียรติคุณ
ช่ือเสียง  และฐานะของผูป้ระกอบวิชาชีพทางการศึกษาใหเ้ป็นท่ีเช่ือถือศรัทธาแก่ผูรั้บบริการและสงัคม       
อนัจะนาํมาซ่ึงเกียรติและศกัด์ิศรีแห่งวิชาชีพ 

ขอ้ ๕  ใหป้ระธานกรรมการคุรุสภารักษาการตามขอ้บงัคบัน้ี  และใหมี้อาํนาจออกระเบียบ  
ประกาศ  หรือคาํสัง่  เพื่อปฏิบติัตามขอ้บงัคบัน้ี  รวมทั้ง  ใหมี้อาํนาจตีความและวินิจฉยัช้ีขาดปัญหาเก่ียวกบั
การปฏิบติัตามท่ีกาํหนดไวใ้นขอ้บงัคบั 

ขอ้ ๖  ผูป้ระกอบวิชาชีพทางการศึกษา  ตอ้งประพฤติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพและ
แบบแผนพฤติกรรมตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ 

 
หมวด ๑ 

จรรยาบรรณต่อตนเอง 
 

ขอ้ ๖  ผูป้ระกอบวิชาชีพทางการศึกษา  ตอ้งมีวินยัในตนเอง  พฒันาตนเองดา้นวิชาชีพ  
บุคลิกภาพ  และวิสยัทศัน์  ใหท้นัต่อการพฒันาทางวิทยาการ  เศรษฐกิจ  สงัคม  และการเมืองอยูเ่สมอ 

 
หมวด ๒ 

จรรยาบรรณต่อวชิาชีพ 
 

ขอ้ ๗  ผูป้ระกอบวิชาชีพทางการศึกษา  ตอ้งรัก  ศรัทธา  ซ่ือสตัยสุ์จริต  รับผดิชอบต่อ
วิชาชีพและเป็นสมาชิกท่ีดีขององคก์รวิชาชีพ  

 
 
 



 
 

หมวด ๓ 
จรรยาบรรณต่อผู้รับบริการ 

 
ขอ้ ๘  ผูป้ระกอบวชิาชีพทางการศึกษา  ตอ้งรัก  เมตตา  เอาใจใส่  ช่วยเหลือ  ส่งเสริม           

ใหก้าํลงัใจแก่ศิษย ์ และผูรั้บบริการ  ตามบทบาทหนา้ท่ีโดยเสมอหนา้ 
ขอ้ ๙ ผูป้ระกอบวิชาชีพทางการศึกษา  ตอ้งส่งเสริมใหเ้กิดการเรียนรู้  ทกัษะ  และนิสยั              

ท่ีถูกตอ้งดีงานแก่ศิษย ์ และผูรั้บบริการ  ตามบทบาทหนา้ท่ีอยา่งเตม็ความสามารถ  ดว้ยความบริสุทธ์ิใจ 
ขอ้ ๑๐ ผูป้ระกอบวชิาชีพทางการศึกษา  ตอ้งประพฤติปฏิบติัตนเป็นแบบอยา่งท่ีดี  ทั้งทางกาย  

วาจา  และจิตใจ 
ขอ้ ๑๑ ผูป้ระกอบวชิาชีพทางการศึกษา  ตอ้งไม่กระทาํตนเป็นปฏิปักษต่์อความเจริญทางกาย  

สติปัญญา  จิตใจ  อารมณ์  และสงัคมของศิษย ์ และผูรั้บบริการ 
ขอ้ ๑๒ ผูป้ระกอบวิชาชีพทางการศึกษา  ตอ้งใหบ้ริการดว้ยความจริงใจและเสมอภาค        

โดยไม่เรียกรับหรือยอมรับผลประโยชน์จากการใชต้าํแหน่งหนา้ท่ีโดยมิชอบ 
 

หมวด ๔ 
จรรยาบรรณต่อผู้ประกอบวชิาชีพ 

 
ขอ้ ๑๓ ผูป้ระกอบวิชาชีพทางการศึกษา  พึงช่วยเหลือเก้ือกลูซ่ึงกนัและกนัอยา่งสร้างสรรค์

โดยยดึมัน่ในระบบคุณธรรม  สร้างความสามคัคีในหมู่คณะ 
 

หมวด ๕ 
จรรยาบรรณต่อสังคม 

 
ขอ้ ๑๐ ผูป้ระกอบวิชาชีพทางการศึกษา  พึงประพฤติปฏิบติัตนเป็นผูน้าํในการอนุรักษแ์ละ

พฒันาเศรษฐกิจ  สงัคม  ศาสนา  ศิลปวฒันธรรม  ภูมิปัญญา  ส่ิงแวดลอ้ม  รักษาผลประโยชน์ของส่วนรวม  
และยดึมัน่ในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข 

ประกาศ ณ วนัท่ี ................................... 
 
        ประธานกรรมการคุรุสภา 



(ร่าง) 

ประกาศคณะกรรมการคุรุสภา 

เร่ือง สาระความรู้ สมรรถนะและประสบการณ์วชิาชีพ 

ของผู้ประกอบวชิาชีพครู ผู้บริหารสถานศึกษา 

ผู้บริการการศึกษาและศึกษานิเทศก์ 

ตามข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐานวชิาชีพ พ.ศ. ..... 



(ร่าง) 
ประกาศคณะกรรมการคุรุสภา 

เร่ือง  สาระความรู้  สมรรถนะและประสบการณ์วชิาชีพของผู้ประกอบวชิาชีพครู  ผู้บริหารสถานศึกษา  
ผู้บริหารการศึกษา  และศึกษานิเทศก์  ตามข้อบังคบัคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐานวชิาชีพ พ.ศ. ...... 

 

อาศยัอาํนาจตามความในขอ้ ๕  และขอ้ ๑๐  แห่งขอ้บงัคบัคุรุสภา  วา่ดว้ยมาตรฐานวิชาชีพ    
พ.ศ. ......  ประกอบกบัมติคณะกรรมการคุรุสภา  ในการประชุมคร้ังท่ี .............  วนัท่ี .....................................  
จึงมีมติใหย้กเลิกประกาศคณะกรรมการคุรุสภา เร่ือง  สาระความรู้และสมรรถนะของ ผูป้ระกอบวิชาชีพครู  
ผูบ้ริหารสถานศึกษาและผูบ้ริหารการศึกษาตามมาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ  ลงวนัท่ี ๘ 
กมุภาพนัธ์ ๒๕๔๙    ประกาศคณะกรรมการคุรุสภา  เร่ือง มาตรฐานความรู้  มาตรฐานประสบการณ์วิชาชีพ  
สาระความรู้  สมรรถนะ  และมาตรฐานการปฏิบติังานของผูป้ระกอบวิชาชีพศึกษานิเทศก ์  ลงวนัท่ี ๓ 
เมษายน ๒๕๔๙   และประกาศคณะกรรมการคุรุสภา เร่ือง มาตรฐานความรู้  มาตรฐานประสบการณ์วิชาชีพ  
สาระความรู้  สมรรถนะ  และมาตรฐานการปฏิบติังานของผูป้ระกอบวิชาชีพศึกษานิเทศก ์(ฉบบัท่ี ๒)        
ลงวนัท่ี ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๓  คณะกรรมการคุรุสภา  จึงออกประกาศคณะกรรมการคุรุสภากาํหนดสาระความรู้  
สมรรถนะและประสบการณ์ของผูป้ระกอบวิชาชีพทางการศึกษา ดงัต่อไปน้ี 

 

 หมวด ๑ 
ผูป้ระกอบวิชาชีพครู 

 

สาระความรู้  สมรรถนะและประสบการณ์วิชาชีพ  ประกอบดว้ยบูรณาการของสาระความรู้  
สมรรถนะ  และประสบการณ์วิชาชีพดงัต่อไปน้ี 

ก. สาระความรู้และสมรรถนะ 
๑. ความรู้วิชาชีพครู  ประกอบดว้ยบูรณาการของสาระความรู้และสมรรถนะดงัต่อไปน้ี 

๑.๑ ความเป็นครู 
(๑) ความรอบรู้ในเน้ือหาวิชาท่ีสอนและกลยทุธ์การสอน 
(๒) สภาพงานครู  คุณลกัษณะ  และมาตรฐานวิชาชีพครู 
(๓) กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัครูและวิชาชีพครู 
(๔) การจดัการความรู้เก่ียวกบัวิชาชีพครู 
(๕) การสร้างความกา้วหนา้และพฒันาวิชาชีพครูอยา่งต่อเน่ือง 
(๖) แสวงหาและเลือกใชข้อ้มูลข่าวสาร  ความรู้เพื่อใหท้นัต่อการเปล่ียนแปลง 
(๗) ปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งครูกบัผูเ้รียน  ท่ีส่งเสริมการพฒันาศกัยภาพผูเ้รียน 

 
 
 



๑.๒ ปรัชญาการศึกษา 
(๑) ปรัชญา  แนวคิดและทฤษฎีการศึกษา  ศาสนา  เศรษฐกิจ  สงัคม  วฒันธรรม  และ

การประยกุตใ์ชเ้พื่อพฒันาสถานศึกษา 
(๒) แนวคิด  และกลวิธีการจดัการศึกษาเพื่อเสริมสร้างการพฒันาท่ีย ัง่ยนื 

๑.๓ ภาษาและวฒันธรรม 
(๑) ภาษาและวฒันธรรมไทยเพื่อการเป็นครู 
(๒) ภาษาต่างประเทศเพ่ือพฒันาวิชาชีพครู 
(๓) การใชภ้าษาและวฒันธรรมเพ่ือการอยูร่่วมกนัอยา่งสนัติ 

๑.๔ จิตวิทยาสาํหรับครู 
(๑) จิตวิทยาพื้นฐานและจิตวทิยาพฒันาการของมนุษย ์
(๒) จิตวิทยาการเรียนรู้และจิตวิทยาการศึกษา 
(๓) จิตวิทยาการแนะแนวและการใหค้าํปรึกษา 
(๔) การใชจิ้ตวิทยาเพื่อความเขา้ใจและสนบัสนุนการเรียนรู้ของผูเ้รียนใหเ้ตม็ศกัยภาพ 

๑.๕ หลกัสูตร 
(๑) หลกัการ  แนวคิดในการจดัทาํหลกัสูตร 
(๒) การนาํหลกัสูตรไปใช ้
(๓) ปฏิบติัการประเมินหลกัสูตรและนาํผลการประเมินไปใชใ้นการพฒันาหลกัสูตร 
(๔) การพฒันาหลกัสูตร 

๑.๖ การจดัการเรียนรู้และส่ิงแวดลอ้มเพื่อการเรียนรู้ 
(๑) หลกัการ  แนวคิด  แนวปฏิบติัเก่ียวกบัการจดัทาํแผนการเรียนรู้  การจดัการเรียนรู้

และส่ิงแวดลอ้มเพ่ือการเรียนรู้  และการนาํไปสู่การปฏิบติัใหเ้กิดผลจริง 
(๒) ทฤษฎีและรูปแบบการจดัการเรียนรู้ 
(๓) การบูรณาการการเรียนรู้แบบเรียนรวม 
(๔) การบริหารการจดัการหอ้งเรียน 
(๕) การพฒันาศูนยก์ารเรียนในสถานศึกษา 

๑.๗ การวจิยัเพื่อพฒันาการเรียนรู้ 
(๑) หลกัการ  แนวคิด  แนวปฏิบติัในการวิจยั  การใชแ้ละผลิตงานวิจยัเพื่อพฒันาการเรียนรู้ 

๑.๘ นวตักรรมและเทคโนโลยสีารสนเทศทางการศึกษา 
(๑) หลกัการ  แนวคิด  การออกแบบ  การประยกุตใ์ช ้ และการประเมินส่ือ  นวตักรรม  

เทคโนโลยสีารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้ 
(๒) ความรู้เก่ียวกบัเทคโนโลยสีารสนเทศเพ่ือการส่ือสาร 

๑.๙ การวดัและการประเมินผลการเรียนรู้ 
(๑) หลกัการ  แนวคิด  และแนวปฏิบติัในการวดัและประเมินผลการเรียนรู้ของผูเ้รียน 
(๒) ปฏิบติัการวดัและการประเมินผล  และนาํผลไปใชใ้นการพฒันาผูเ้รียน 



๑.๑๐ การประกนัคุณภาพการศึกษา 
(๑) หลกัการ  แนวคิด  แนวปฏิบติัเก่ียวกบัการบริหารสถานศึกษาและการประกนั

คุณภาพการศึกษา 
(๒) การนาํผลการประเมินคุณภาพการศึกษาไปใชใ้นการพฒันาการเรียนรู้ 
(๓) กลยทุธ์การสร้างความร่วมมือกบับุคลากรทางการศึกษาและชุมชนเพื่อพฒันาผูเ้รียน 

๑.๑๑ คุณธรรม  จริยธรรม  และจรรยาบรรณ 
(๑) หลกัธรรมาภิบาล 
(๒) การปฏิบติัตนเป็นแบบอยา่งท่ีดี 
(๓) คุณธรรม  และจริยธรรมของวิชาชีพครู  
(๔) จรรยาบรรณของวิชาชีพท่ีคุรุสภากาํหนด 

๒. ความรู้วิชาเอก 
๒.๑ วิชาเอกเด่ียว  จาํนวน ๒๙ วิชาเอก* 

๑) วิชาเอกการศึกษาปฐมวยั  ประกอบดว้ยบูรณาการของสาระความรู้และสมรรถนะ
ดงัต่อไปน้ี 

(๑) หลกัการ  แนวคิด  และแนวโนม้ทางการศึกษาปฐมวยั 
(๒) พฒันาการและการเรียนรู้ของเดก็ปฐมวยั 
(๓) การเรียนรู้ภาษาสาํหรับเดก็ปฐมวยั 
(๔) การเรียนรู้คณิตศาสตร์สาํหรับเดก็ปฐมวยั 
(๕) การเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยสีาํหรับเดก็ปฐมวยั 
(๖) การเรียนรู้สงัคมศึกษาสาํหรับเดก็ปฐมวยั 
(๗) การเรียนรู้สุนทรียศาสตร์สาํหรับเดก็ปฐมวยั 
(๘) การเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาสาํหรับเดก็ปฐมวยั 

๒) วิชาเอกการประถมศึกษา  ประกอบดว้ยบูรณาการของสาระความรู้และสมรรถนะ
ดงัต่อไปน้ี 

(๑) หลกัการและแนวคิดทางการประถมศึกษา 
(๒) พฒันาการและการเรียนรู้ของเดก็ระดบัประถมศึกษา 
(๓) ภาษาไทยสาํหรับครูประถมศึกษา 
(๔) คณิตศาสตร์สาํหรับครูประถมศึกษา 
(๕) วิทยาศาสตร์สาํหรับครูประถมศึกษา 
(๖) สงัคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรมสาํหรับครูประถมศึกษา  
(๗) ภาษาองักฤษ และภาษาต่างประเทศอ่ืนๆสาํหรับครูประถมศึกษา 
(๘) สุขศึกษาและพลศึกษาสาํหรับครูประถมศึกษา  
(๙) ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ สาํหรับครูประถมศึกษา 



(๑๐) การงานอาชีพ คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยสีาํหรับครูประถมศึกษา 
ทั้งน้ี กลุ่มความรู้ขอ้ (๓)-(๑๐) ใหมี้จาํนวนหน่วยกิต   ไม่นอ้ยกวา่กลุ่มละ ๖ หน่วยกิต 

๓) วิชาเอกภาษาไทย  ประกอบดว้ยบูรณาการของสาระความรู้และสมรรถนะ
ดงัต่อไปน้ี 

(ก) หลกัภาษา  
(๑) ลกัษณะและโครงสร้างของภาษาไทยตามแนวภาษาศาสตร์  
(๒) ระบบเสียง  ระบบคาํ ประโยคตามหลกัภาษาไทย 
(๓) ฉนัทลกัษณ์  
(๔) ภาษาต่างประเทศในภาษาไทย เช่น ภาษาบาลี สนัสกฤต  เขมร ฯลฯ  

(ข) วรรณคดี  วรรณกรรม  และวฒันธรรมไทย 
(๑) วรรณคดีไทยสมยัต่างๆ วรรณกรรมปัจจุบนั  วรรณกรรมทอ้งถ่ิน วรรณกรรม

สาํหรับเดก็  และหนงัสือเรียนวิชาภาษาไทย 
(๒) วฒันธรรมทางภาษา  วรรณคดี  และวรรณกรรม  เก่ียวกบัวิถีชีวิตไทย  

คุณธรรมจริยธรรม  ความเช่ือ  และภูมิปัญญาไทย 
(ค) ทกัษะการใช้ภาษา 

(๑) หลกัเกณฑแ์ละลกัษณะการใชภ้าษาไทย  ปัญหา  และการแกปั้ญหาการใชภ้าษาไทย 
(๒) การอ่านร้อยแกว้และร้อยกรอง 
(๓) การเขียนเรียงความ บทความ ยอ่ความ การแต่งคาํประพนัธ์ การเขียนเชิง

วิชาการ การเขียนหนงัสือราชการ  
(๔) ศิลปะและวฒันธรรมการใชภ้าษาในการ ฟัง ดู พดู อ่าน เขียน 
(๕) ทกัษะการใชภ้าษาอยา่งมีวิจารณญาณ การใชภ้าษาในชีวติประจาํวนัและทกัษะ

การใชภ้าษาผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์   
(๖) พลงัภาษา (ศิลปะการใชภ้าษาในสถานการณ์ต่างๆ) เช่น การพดู ในโอกาสต่างๆ 

การใชภ้าษาโนม้นา้วจูงใจ 
๔) วิชาเอกคณิตศาสตร์  ประกอบดว้ยบูรณาการของสาระความรู้และสมรรถนะดงัต่อไปน้ี 

(๑) แนวคิด  และทฤษฎีทางคณิตศาสตร์ท่ีเก่ียวกบัแคลคูลสั  จาํนวนและการดาํเนินการ  
การวดัเรขาคณิต  พีชคณิต  สถิติและความน่าจะเป็น  รวมทั้งทกัษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ 

(๒) ความสมัพนัธ์และความเช่ือมโยงของเน้ือหาคณิตศาสตร์กบัการจดัการเรียนรู้ 
๕) วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทัว่ไป  ประกอบดว้ยบูรณาการของสาระความรู้และสมรรถนะ

ดงัต่อไปน้ี 
(ก) วทิยาศาสตร์และคณติศาสตร์พืน้ฐาน 

(๑) คณิตศาสตร์ 
(๒) ฟิสิกส์ 



(๓) เคมี 
(๔) ชีววิทยา 

(ข) วทิยาศาสตร์ทัว่ไป 
(๑) วิทยาศาสตร์โลก 
(๒) วิทยาศาสตร์ส่ิงแวดลอ้ม 
(๓) ดาราศาสตร์ 
(๔) ไฟฟ้าในชีวิตประจาํวนั 
(๕) พลงังาน 

๖) วิชาเอกฟิสิกส์  ประกอบดว้ยบูรณาการของสาระความรู้และสมรรถนะดงัต่อไปน้ี 
(ก) วทิยาศาสตร์และคณติศาสตร์พืน้ฐาน 

(๑) หน่วยและการวดั 
(๒) เคมีพื้นฐาน 
(๓) ชีววิทยาพื้นฐาน 
(๔) เคร่ืองวดัและอุปกรณ์พื้นฐานทางไฟฟ้าและอิเลก็ทรอนิกส์ 
(๕) วิทยาศาสตร์โลกพื้นฐาน 
(๖) พีชคณิต, ตรีโกณ, สถิติ, กราฟ 

(ข) ความรู้เฉพาะสาขาฟิสิกส์ 
(๑) คณิตศาสตร์ท่ีจาํเป็นสาํหรับฟิสิกส์ (แคลคูลสั   เวกเตอร์   ฟังกช์นัต่าง ๆ   

เรขาคณิตวิเคราะห์   สมการดิฟเฟอเรนเชียล) 
(๒) กลศาสตร์ (การเคล่ือนท่ีแบบต่าง ๆ    โมเมนตมั   สมดุล   งานพลงังาน          

กฎการเคล่ือนท่ี   การเคล่ือนท่ีแบบหมุน   ของไหล   การเคล่ือนท่ีแบบซิมเปิลฮาร์โมนิก) 
(๓) อุณหพลศาสตร์ (ความร้อน   ทฤษฎีจลน์ของแก๊ส   กฎของแก๊ส                    

กฎทางอุณหพลศาสตร์) 
(๔) คล่ืน (คล่ืนกล   คล่ืนแม่เหลก็ไฟฟ้า   แสง   เสียง   สมบติัของคล่ืน   สเปกตรัม   

ปรากฏการณ์ต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัสมบติัของคล่ืน) 
(๕) พลงังาน (ความหมาย   ประเภท   การนาํไปใชป้ระโยชน์   การอนุรักษแ์ละ

ความมัน่คงทางดา้นพลงังานของประเทศ   สถานการณ์พลงังาน   การใชพ้ลงังานและผลกระทบ) 
(๖) ไฟฟ้า แม่เหลก็ อิเลก็ทรอนิกส์ (ไฟฟ้าสถิต   ไฟฟ้ากระแสตรง   ไฟฟ้ากระแสสลบั   

ไฟฟ้าแม่เหลก็   อิเลก็ทรอนิกส์พื้นฐาน) 
(๗) ฟิสิกส์ยคุใหม่ (ฟิสิกส์อะตอม   ฟิสิกส์นิวเคลียร์   กลศาสตร์ควอนตมัเบ้ืองตน้) 

 
 
 
 



๗) วิชาเอกเคมี  ประกอบดว้ยบูรณาการของสาระความรู้และสมรรถนะดงัต่อไปน้ี 
(ก) วทิยาศาสตร์และคณติศาสตร์พืน้ฐาน 

(๑) เคมีส่ิงแวดลอ้ม (ปฏิกิริยาเคมีในส่ิงแวดลอ้ม   การกาํจดัสารเคมีและ           
การจดัการในหอ้งปฏิบติัการ) 

(๒) หลกัสถิติและวิธีวิจยัทางวิทยาศาสตร์ 
(๓) คณิตศาสตร์เบ้ืองตน้ (แคลคูลสัพื้นฐาน   ลอการิทึม) 
(๔) ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี(ปรัชญาและววิฒันาการทาง

วิทยาศาสตร์   ทกัษะและวิธีการทางวิทยาศาสตร์   การใชเ้คร่ืองมือทางวิทยาศาสตร์   จิตวิทยาศาสตร์       
ความปลอดภยัในหอ้งปฏิบติัการ) 

(ข) ความรู้เฉพาะสาขาเคมี 
(๑) เคมีอินทรีย ์(สารอินทรีย ์  พอลิเมอร์   ปิโตรเคมี) 
(๒) เคมีอนินทรีย ์(โครงสร้างอะตอม   ตารางธาตุและสารประกอบ   พนัธะเคมี   

ของแขง็   แก๊ส   ของเหลวและสารละลาย   สมดุลเคมี   ปฏิกิริยาเคมีและอตัราการเกิดปฏิกิริยาเคมี          
กรด-เบส   ไฟฟ้าเคมี) 

(๓) เคมีวิเคราะห์ (ปริมาณสารสมัพนัธ์   สเปกโทรสโกปี) 
(๔) เคมีเชิงฟิสิกส์ (อุณหพลศาสตร์   จลศาสตร์เคมี) 
(๕) ชีวเคมี (สมบติั  โครงสร้างและปฏิกิริยาของสารชีวโมเลกลุ) 

๘) วิชาเอกชีววิทยา  ประกอบดว้ยบูรณาการของสาระความรู้และสมรรถนะดงัต่อไปน้ี 
(ก) วทิยาศาสตร์และคณติศาสตร์พืน้ฐาน 

(๑) สถิติเบ้ืองตน้ 
(๒) แคลคูลสัพื้นฐาน 
(๓) ฟิสิกส์พื้นฐาน 
(๔) เคมีพื้นฐาน 
(๕) เคมีอินทรีย ์
(๖) ชีวเคมี 
(๗) วิทยาศาสตร์ส่ิงแวดลอ้ม 

(ข) ความรู้เฉพาะสาขาชีววทิยา 
(๑) พฤกษศาสตร์ (อนุกรมวิธานพืช   สณัฐานวทิยาพืช   สรีรวิทยาพืช) 
(๒) พนัธุศาสตร์ (พนัธุศาสตร์พื้นฐาน   พนัธุศาสตร์ประชากร   พนัธุวิศวกรรม   

วิวฒันาการ) 
(๓) จุลชีววิทยา (จุลชีววิทยาพื้นฐาน   ภูมิคุม้กนัวิทยา) 
(๔) สตัววิทยา (อนุกรมวิธานสตัว ์  สณัฐานวทิยาสตัว ์  สรีรวิทยาสตัว ์   พฤติกรรมศาสตร์) 
(๕) นิเวศวิทยา (นิเวศวิทยาพื้นฐาน   หลกัการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและ

หลกัการใชท้รัพยากรอยา่งชาญฉลาดและยัง่ยนื) 



๙) วิชาเอกสงัคมศึกษา  ประกอบดว้ยบูรณาการของสาระความรู้และสมรรถนะดงัต่อไปน้ี 
(ก) ประวตัิศาสตร์ 

(๑) ประวติัศาสตร์ไทย 
(๒) ประวติัศาสตร์เอเชียตะวนัออกเฉียงใต/้เอเชียตะวนัออก/เอเชียใต ้
(๓) ประวติัศาสตร์ยโุรป 
(๔) ประวติัศาสตร์อเมริกา 

(ข) ภูมิศาสตร์ ส่ิงแวดล้อม และประชากร 
(๑) ภูมิศาสตร์ประเทศไทย 
(๒) ภูมิศาสตร์กายภาพ 
(๓) ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์/แผนท่ี 
(๔) ส่ิงแวดลอ้มและประชากร 

(ค) รัฐศาสตร์ นิติศาสตร์ สังคมวทิยา และ เศรษฐศาสตร์ 
(๑) ความรู้พื้นฐานทางรัฐศาสตร์ 
(๒) ความรู้พื้นฐานทางกฎหมายทัว่ไป 
(๓) ความรู้พื้นฐานทางสงัคมวทิยา 
(๔) ความรู้พื้นฐานทางเศรษฐศาสตร์ 
(๕) การเมืองการปกครองไทย 
(๖) ประเทศไทยกบัเศรษฐกิจโลก 
(๗) การเปล่ียนแปลงทางสงัคมและวฒันธรรม 
(๘) ความสมัพนัธ์ระหวา่งเศรษฐกิจ สงัคม และการเมือง 
(๙) พฒันาการของสงัคมสมยัใหม่ 

(ง) ศาสนาและปรัชญา 
(๑) หลกัธรรมทางพระพทุธศาสนา  และความรู้พื้นฐานทางพระพทุธศาสนา  หรือ

ศาสนาท่ีตนนบัถือ 
(๒) จริยศาสตร์ 
(๓) จริยธรรมส่ิงแวดลอ้ม 
(๔) ศาสนาเปรียบเทียบ หรือ ศาสนาสากล 

๑๐) วิชาเอกสุขศึกษา  ประกอบดว้ยบูรณาการของสาระความรู้และสมรรถนะ
ดงัต่อไปน้ี 

(๑) แนวคิดหลกัการทางสาธารณสุข   ระบบสุขภาพ  สถานการณ์ปัญหาสุขภาพ
และสาธารณสุข   กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัสุขภาพ 

 
 



(๒) แนวคิด ทฤษฎีทางสุขศึกษา  และพฤติกรรมสุขภาพ 
แนวคิด  ทฤษฎีหลกัการทางสุขศึกษา  และพฤติกรรมศาสตร์   การประยกุตใ์ช้

แนวคิด   ทฤษฎีในการปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภาพท่ีสอดคลอ้งกบับริบททางสงัคม  วฒันธรรม  เศรษฐกิจ  
และการเมือง 

(๓) กระบวนการและกลวิธีทางสุขศึกษาเพื่อพฒันาพฤติกรรมสุขภาพ 
กระบวนการและกลวิธีทางสุขศึกษา  การใหสุ้ขศึกษารายบุคคล  และรายกลุ่ม  

การปลูกฝังและปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภาพของบุคคลและชุมชน 
(๔) การดูแลและส่งเสริมสุขภาพกาย  สุขภาพจิต  สุขภาพสงัคม  และสุขภาพ        

ทางปัญญา  การดูแลสุขภาพในวยัเดก็  วยัรุ่น  วยัผูใ้หญ่และวยัสูงอาย ุ สุขภาพครอบครัวและชุมชน 
หลกัและวิธีการการดูแลและส่งเสริมสุขภาพ  การดูแลสุขภาพบุคคลวยัต่าง ๆ  

เพศศึกษา  การวางแผนครอบครัว  ทกัษะชีวิต  การส่งเสริมสุขภาพในชุมชน 
(๕) สุขภาพผูบ้ริโภค  

สุขภาพผูบ้ริโภค  การเลือกซ้ือและใชผ้ลิตภณัฑสุ์ขภาพ  กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัการคุม้ครองผูบ้ริโภค 

(๖) การจดัการเรียนรู้เพื่อการส่งเสริมสุขภาพ  และการใชจิ้ตวิทยาทางสุขศึกษา 
ปรัชญา  หลกัการ  วิธีการจดัการเรียนรู้  การวางแผนและประเมินผล          

การจดัการเรียนรู้สุขศึกษา  ส่ือและนวตักรรมการจดัการเรียนรู้สุขศึกษา  การใชจิ้ตวิทยาทางสุขศึกษาในการ
จดัการเรียนรู้ 

(๗) การจดัส่ิงแวดลอ้มทางสุขภาพ 
ปัญหาส่ิงแวดลอ้ม  การจดัการและการป้องกนัปัญหาส่ิงแวดลอ้ม                        

ในสถานศึกษาและชุมชน 
(๘) การจดัโครงการส่งเสริมสุขภาพในสถานศึกษาและชุมชน 

การวางแผนการดาํเนินงานดา้นการควบคุมส่ิงแวดลอ้มใหถู้กสุขลกัษณะ    
การจดับริการสุขภาพและการส่ือสารเพ่ือสุขภาพในสถานศึกษาและชุมชนเพื่อการส่งเสริมสุขภาพ 

(๙) การจดัความปลอดภยัและการปฐมพยาบาลในสถานศึกษาและชุมชน 
การป้องกนัหลีกเล่ียงอุบติัเหตุ  อุบติัภยั  หลกัการจดัความปลอดภยั                

ในสถานศึกษาและชุมชน  การปฐมพยาบาล 
(๑๐) การวางแผนและประเมินผลทางสุขศึกษา 

หลกัการและแนวคิดการวางแผนการประเมินผลทางสุขศึกษา  การออกแบบ
และสร้างขอ้สอบและแบบวดัความรู้เจตคติ  และการปฏิบติัทางสุขภาพ  การกาํหนดเกณฑแ์ละดชันีการ
ประเมินผล 

 
 



(๑๑) ปัญหาสุขภาพและการป้องกนัควบคุมโรคและปัจจยัเส่ียงทางสุขภาพ 
ปัญหาสุขภาพและปัญหาสาธารณสุขท่ีสาํคญัของประเทศ  หลกัการ  วธีิการ  

การป้องกนัควบคุมโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ  และปัจจยัเส่ียงทางสุขภาพ  การจดัการความรุนแรง 
(๑๒) การวิจยัทางสุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ 

หลกัการ  วิธีการ  การออกแบบการวิจยัทางสุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ   
การสร้างเคร่ืองมือ  และการเก็บรวบรวมเคร่ืองมือ  การวิเคราะห์สรุปผลการเขียนรายงาน  และการนาํเสนองานวิจยั 

(๑๓) กายวิภาค  สรีรวิทยา   การเจริญเติบโตและพฒันาการของมนุษย ์
ระบบร่างกาย  หนา้ท่ีและการทาํงานของระบบอวยัวะในร่างกาย                

การเปล่ียนแปลงดา้นร่างกาย  จิตใจ  อารมณ์  สงัคม  และปัญญา  ปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อการเปล่ียนแปลง  
การดูแลส่งเสริมระบบอวยัวะและพฒันาการของร่างกาย 

๑๑) วิชาเอกพลศึกษา  ประกอบดว้ยบูรณาการของสาระความรู้และสมรรถนะ
ดงัต่อไปน้ี 

(๑) ประวติั  ปรัชญา และหลกัการทางพลศึกษา 
(๒) การบริหารพลศึกษาในโรงเรียน 
(๓) หลกัสูตร  การจดัการเรียนรู้  การวดัและประเมินผลทางพลศึกษา 
(๔) การพฒันาและการเรียนรู้ทางกลไก 
(๕) การเคล่ือนไหวพ้ืนฐาน 
(๖) กายวิภาคศาสตร์ / สรีรวิทยาพื้นฐาน 
(๗) สรีรวิทยาของการออกกาํลงักาย 
(๘) หลกัการเป็นผูฝึ้กสอนและผูต้ดัสินกีฬา 
(๙) เทคนิค  ทกัษะกีฬา  และกิจกรรมทางกาย 
(๑๐) สงัคมวิทยา / จิตวิทยาการกีฬา 

๑๒) วิชาเอกศิลปศึกษา  ประกอบดว้ยบูรณาการของสาระความรู้และสมรรถนะ
ดงัต่อไปน้ี 

(ก) ศิลปะปฏบัิต ิ
(๑) ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัหลกัการปฏิบติังานศิลปะสาขาต่างๆ ไดแ้ก่ ทศันศิลป์ 

และประยกุตศิ์ลป์ 
(๒) การวางแผน แนวคิด การวจิยั การดาํเนินการ เพื่อการสร้างสรรคผ์ลงานศิลปะ 
(๓) การประยกุตใ์ชเ้ทคนิคต่างๆในการสร้างสรรคผ์ลงานศิลปะ 
(๔) การนาํเสนอผลงานศิลปะและประยกุตใ์ชใ้หเ้กิดประโยชน์ 

 
 
 



(ข) ประวตัิศาสตร์ศิลป์ 
(๑) ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัประวติัศาสตร์ของศิลปะตะวนัออกและศิลปะตะวนัตก

ในยคุต่างๆ 
(๒) ประวติั  แนวคิดของศิลปินแต่ละยคุสมยั  ก่อนประวติัศาสตร์  ประวติัศาสตร์   

และปัจจุบนั 
(๓) ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัศิลปะไทย  และภูมิปัญญาทอ้งถ่ินดา้นศิลปะ 

(ค) ศิลปวจิารณ์ 
(๑) ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัหลกัการวิจารณ์งานศิลปะ 
(๒) มีทกัษะในการสงัเกต การบรรยาย วิเคราะห์ การตีความผลงานศิลปะ 
(๓) มีทกัษะในการประเมินหรือตดัสินคุณภาพของงานศิลปะ 

(ง) สุนทรียศาสตร์ 
(๑) ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัสุนทรียศาสตร์ 
(๒) ประยกุตใ์ชห้ลกัสุนทรียศาสตร์ในการดาํเนินชีวิต 
(๓) เห็นคุณค่า  ซาบซ้ึงในงานศิลปะ 

๑๓) วิชาเอกดนตรีศึกษา  ประกอบดว้ยบูรณาการของสาระความรู้และสมรรถนะดงัต่อไปน้ี 
(ก) ทกัษะดนตรี 

(๑) ทกัษะพื้นฐานท่ีสาํคญัทั้งในเคร่ืองมือเอกของตนและทกัษะเบ้ืองตน้ของการ  
ขบัร้องและบรรเลงเคร่ืองดนตรีอ่ืนๆ 

- เคร่ืองเอก : การปฏิบติัเคร่ืองเอกบรรเลงเพลงเทียบเท่ามาตรฐานไม่ตํ่ากวา่ขั้นกลาง 
- การขบัร้องเบ้ืองตน้ : การร้องโนต้ดนตรีไดถู้กเสียง  เทคนิคการใชเ้สียง 
- เคร่ืองดนตรีอ่ืน ๆ : เลือกเคร่ืองดนตรีท่ีไม่ใช่เคร่ืองเอกของตนเอง  สามารถ

บรรเลงในระดบัเบ้ืองตน้ 
(๒) ทกัษะการขบัร้องและการบรรเลงร่วมกนัเป็นกลุ่ม 

- ร้องและทาํนองเพลงขั้นพื้นฐานได ้
- การขบัร้องประสานเสียงเบ้ืองตน้ 
- การบรรเลงหมู่, การบรรเลงดนตรีเป็นกลุ่ม, บรรเลงเพลงกลุ่มในระดบัมาตรฐาน

ขั้นกลาง 
(ข) ทฤษฎดีนตรี 
ทฤษฎีดนตรีขั้นพื้นฐานท่ีเก่ียวกบัการสร้างสรรคผ์ลงานทางดนตรีดว้ยคอมพวิเตอร์  

การประสานเสียง ๔ แนว  และการเรียบเรียงเสียงดนตรีไทยเบ้ืองตน้ 
 
 
 



(ค) ประวตัิศาสตร์ และวรรณคดีดนตรี 
(๑) การจดัระบบการเรียนรู้ทางประวติัศาสตร์ดนตรีทั้งของไทยและในระบบสากล 

- ประวติัศาสตร์ดนตรีไทย 
คีตลกัษณ์  สไตล ์ ประเภทบทเพลง  พฒันาการจากอดีตจนถึงปัจจุบนั 

- ประวติัศาสตร์ดนตรีตะวนัตก 
คีตลกัษณ์  สไตล ์ บทเพลง  พฒันาการและบริบททางประวติัศาสตร์  สงัคม

และวฒันธรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัดนตรี  ตั้งแต่ยคุกลางจนถึงยตุศตวรรษท่ี ๒๐ 
(๒) วรรณคดีดนตรีและบทเพลงสาํคญัในยคุต่างๆ 

(ง) สุนทรียศาสตร์ 
(๑) สาระดา้นสุนทรียศาสตร์ 
(๒) กระบวนการทางสุนทรียศาสตร์ 

๑๔) วิชาเอกนาฏศิลป์  ประกอบดว้ยบูรณาการของสาระความรู้และสมรรถนะ
ดงัต่อไปน้ี 

(ก) ทฤษฎนีาฏศิลป์ 
ทฤษฎีนาฏศิลป์ท่ีเก่ียวกบัประวติัศาสตร์นาฏศิลป์ ประเภท จารีต  ขนบนิยม 

วรรณคดีการละคร รูปแบบ และองคป์ระกอบในการจดัการแสดง 
(ข) ทกัษะนาฏศิลป์ 
ทกัษะนาฏศิลป์ไทยท่ีเป็นแบบแผน นาฏศิลป์พื้นบา้น นาฏศิลป์ตะวนัตก และ

นาฏศิลป์ตะวนัออก  และนาฏศิลป์ร่วมสมยั 
(ค) สุนทรียศาสตร์ 
ความหมาย  หลกัการ  ปรัชญา  แนวคิด  และทฤษฎีทางสุนทรียศาสตร์  องคป์ระกอบ  

ความงาม  ความไพเราะ  การส่ือความหมาย  ดา้นนาฏดุริยางคศิ์ลป์  และทศันศิลป์ 
(ง) สาระความรู้ด้านวชิาชีพนาฏศิลป์ 
การบริหารจดัการงานดา้นนาฏศิลป์  งานธุรกิจศิลป์  คอมพิวเตอร์สาํหรับนาฏศิลป์  

การออกแบบงานนาฏศิลป์  การฝึกประสบการณ์วิชาชีพดา้นนาฏศิลป์  กฎหมายทรัพยสิ์นทางปัญญา 
๑๕) วิชาเอกคอมพิวเตอร์ ประกอบดว้ยบูรณาการของสาระความรู้และสมรรถนะ

ดงัต่อไปน้ี 
(ก) ความรู้เบือ้งต้นเกีย่วกบัคอมพวิเตอร์ 

(๑) สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ 
โครงสร้างและส่วนประกอบในการทาํงานของคอมพิวเตอร์ระบบต่าง ๆ 

MEMORY   RAM   ROM  REGISTER  วงจร BUS  สถาปัตยแบบต่าง ๆ  หลกั HW  SW 
 
 



(๒) ระบบปฏิบติัการ 
OS ต่าง ๆ เช่น DOS, WINDOWS, UNIX, LINUX (OPEN SOURCES)   UTILITES 
(๓) โปรแกรมประยกุตเ์พื่อการศึกษา 
OFFICES ต่าง ๆ เช่น WORD, EXCEL, ACCESS, POWERPOINT 
(๔) เครือข่ายคอมพิวเตอร์ และการส่ือสารขอ้มูล 
มาตรฐาน OSI LAYER, LAN, MAN, WAN, SECURITY    NETWORK               

การเช่ือมตวั, TCP/IP 
(๕) ระบบอินเทอร์เน็ต 
การเช่ือมต่ออุปกรณ์    อุปกรณ์การเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ต 
(๖) การบาํรุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 
การแกปั้ญหาเคร่ืองคอมพิวเตอร์  บาํรุงรักษา  การซ่อมบาํรุงคอมพิวเตอร์และ

อุปกรณ์  ปฏิบติัการติดตั้ง  การป้องกนัดูแลรักษาคอมพิวเตอร์ (หอ้งปฏิบติัการ) 
(๗) กฎหมายและจริยธรรมดา้นคอมพวิเตอร์และเทคโนโลยสีารสนเทศ 
ศึกษากฎหมายและการบงัคบัใช ้ ความสมัพนัธ์ระหวา่งกฎหมายสนธิสญัญา  

ขอ้ตกลงระหวา่งประเทศ  กฎหมายส่ือสารและโทรคมนาคม  การคา้อิเลก็ทรอนิกส์   การเปล่ียนแปลงของ
กฎหมาย   

(ข) การออกแบบระบบงานคอมพวิเตอร์การศึกษาและการเขียนโปรแกรม 
(๑) คณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์ 
พื้นฐานความรู้ เร่ือง เซต  ตรรกศาสตร์  ความสมัพนัธ์  ฟังกช์นั  ระบบจาํนวน  

เมตริกซ์  พีชคณิตบูลีน 
(๒) การวิเคราะห์และออกแบบระบบงานคอมพิวเตอร์การศึกษา 
การวิเคราะห์ระบบ  การวางแผนแกปั้ญหา  การออกแบบระบบ  ผงัระบบ

(FLOW-CHART)  การส่ือสาร  การประเมินและการตดัสินใจ 
(๓) การจดัระบบสารสนเทศทางการศึกษา   
ความรู้ดา้น IT  ตลอดจน ICT  การนาํ IT มาประยกุตใ์ชใ้นการศึกษา  ประโยชน์  ขอ้ดี  

ขอ้เสีย ขอ้จาํกดัของ IT 
(๔) การจดัการฐานขอ้มูลทางการศึกษา 
การวิเคราะห์ออกแบบและพฒันาระบบ, IBMS,  การใชคี้ยต่์าง ๆ , ภาษาสอบถาม

เชิงโครงสร้าง  การบูรณภาพของขอ้มูล  การบริหารจดัการระบบ 
 
 
 
 



(๕) การเขียนโปรแกรม 
อลักอริทึม  การเขียนผงังาน  วิเคราะห์หลกัการเก่ียวกบัการเขียนโปรแกรม     

การใชภ้าษา C++, JAVA Script,  FLASH (SCRIPT)  JAVA เพื่อพฒันาโปรแกรมทางการศึกษา  C#  
วิเคราะห์ปัญหา  ทดสอบโปรแกรม   พื้นฐานการเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต ์

(๖) การพฒันาโครงงานทางคอมพิวเตอร์ 
ส่ิงประดิษฐ ์เช่น Robot และโครงงานทางคอมพิวเตอร์ 

(ค) การออกแบบและพฒันาส่ืออเิลก็ทรอนิกส์เพือ่การศึกษา 
(๑) การออกแบบคอมพิวเตอร์กราฟิก 
การทาํงานร่วมกนัของโปรแกรม Bitmap (Photoshop)  และโปรแกรมดา้น vector 

(Illustrator) หลกัการออกแบบกราฟิก 
(๒) การผลิตส่ืออิเลก็ทรอนิกส์เพื่อการศึกษา 
การพฒันาบทเรียนคอมพวิเตอร์ช่วยสอน  CAI   E-book   ประเภทของส่ือ

อิเลก็ทรอนิกส์  ขอ้ดี  ขอ้จาํกดั  ประโยชน์ของส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ 
(๓) การออกแบบบทเรียนมลัติมีเดียและแอนิเมชนั 
ผลิตส่ือมลัติมีเดีย  หลกัการออกแบบบทเรียนทั้งภาพ  เสียง  ภาพเคล่ือนไหว  

ปฏิสมัพนัธ์  อกัษร ดว้ยโปรแกรม FLASH  กระบวนการส่ือสาร  สร้างเกม 
 (๔) การออกแบบโปรแกรมการสอนผา่นเวบ็ 
การเรียนรู้ผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์  การจดัการความรู้ (Knowledge Management)  

การบริหารจดัการรายวิชา (LMS)   การออกแบบการสอน   การเลือกเคร่ืองมือ  การจดัการเรียนการสอนบน
ส่ือออนไลน์ 

(ง) ภาษาองักฤษสําหรับคอมพวิเตอร์ 
๑๖) วิชาเอกภาษาต่างประเทศ (ใหร้ะบุช่ือภาษา เช่น ภาษาองักฤษ ภาษาฝร่ังเศส 

ภาษาจีน ภาษาญ่ีปุ่น ฯลฯ)  ประกอบดว้ยบูรณาการของสาระความรู้และสมรรถนะดงัต่อไปน้ี 
(ก) ทกัษะทางภาษาต่างประเทศ 
(ข) ภาษาศาสตร์เพือ่การสอนภาษาต่างประเทศ 

(๑) แนวคิดพื้นฐานทางภาษาศาสตร์ 
(๒) แนวคิดพื้นฐานทางภาษาศาสตร์ประยกุตส์าขายอ่ยต่างๆ   
(๓) พื้นฐานการศึกษาภาษาต่างประเทศดว้ยวธีิการทางวิทยาศาสตร์ 

(ค) วฒันธรรม 
(๑) วฒันธรรมของเจา้ของภาษา (target culture)   
(๒) วฒันธรรมไทย (local source culture) 
(๓) วฒันธรรมนานาชาติ (international culture) 

 



(ง) วรรณคด ี
(๑) วรรณคดีภาษาต่างประเทศเบ้ืองตน้ในยคุสมยัต่างๆ จนถึงร่วมสมยั 
(๒) องคป์ระกอบของวรรณศิลป์ ร้อยแกว้ ร้อยกรองภาษาต่างประเทศ 

๑๗) วิชาเอกธุรกิจศึกษา  ประกอบดว้ยบูรณาการของสาระความรู้และสมรรถนะดงัต่อไปน้ี 
(๑) ปรัชญา แนวคิด และหลกัธุรกิจศึกษา 

การใชแ้นวคิด  ปรัชญาการศึกษาธุรกิจท่ีมีผลต่อการดาํรงชีวิต  ความจาํเป็น
ของการศึกษาวิชาธุรกิจศึกษา 

(๒) ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัธุรกิจ 
ความหมาย  วตัถุประสงค ์ ประเภทของธุรกิจ  จรรยาบรรณของนกัธุรกิจ      

ครูธุรกิจ  ลกัษณะงานอาชีพธุรกิจ 
(๓) การเงินและการบญัชี 

งบประมาณ  การออมทรัพย ์ การลงทุน  การบญัชีเบ้ืองตน้ (การทาํบญัชีตนเอง  
การทาํบญัชีครัวเรือน  และการทาํบญัชีของธุรกิจการผลิต/บริการ) 

(๔) การขายและการตลาด 
การเลือกซ้ือสินคา้และบริการ  เทคนิคการขาย  พระราชบญัญติัคุม้ครองผูบ้ริโภค 

(๕) การจดัการ 
การจดัการตนเอง  การจดัการทรัพยากรมนุษย ์ การจดัการอาชีพ  การจดัการ

สาํนกังาน(บริหารสาํนกังาน)  การจดัการความรู้  การจดัการเวลา  การจดัการคุณภาพ 
(๖) การอาชีพ 

การประกอบอาชีพ  การทาํโครงงานอาชีพ  การฝึกงานในสถานประกอบการ  
การอาชีพ  การมีส่วนร่วมของชุมชน 

๑๘) วิชาเอกอุตสาหกรรม  ประกอบดว้ยบูรณาการของสาระความรู้และสมรรถนะ
ดงัต่อไปน้ี 

(๑) การอาชีวศึกษา 
ประวติัและแนวคิดการอาชีวศึกษา  ววิฒันาการการอาชีวศึกษาของไทย        

การจดัการการอาชีวศึกษา  กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการอาชีวศึกษา 

(๒) พื้นฐานดา้นอุตสาหกรรม 
พฒันาการและทิศทางการพฒันาเศรษฐกิจอุตสาหกรรมในประเทศไทย      

เขตอุตสาหกรรม  นิคมอุตสาหกรรม  ตลาดแรงงาน  องคก์รต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัอุตสาหกรรม เช่น                
สภาอุตสาหกรรม  องคก์รแรงงานต่าง ๆ  BOI ฯลฯ 

 
 
 
 



(๓) ธุรกิจอุตสาหกรรม 
องคก์รธุรกิจ  การพฒันาองคก์ร  การบริหารองคก์ร  การวางแผนธุรกิจ       

การบริหารความเส่ียง  ตน้ทุนกาํไร  ภาษีธุรกิจ 

(๔) การจดัการในงานอุตสาหกรรม 
การควบคุมและบริหารคุณภาพและการผลิตในอุตสาหกรรม  การเพิ่ม

ประสิทธิภาพ  การจดัการส่ิงแวดลอ้ม  การวางผงัโรงงาน  การบริหารความปลอดภยั 

(๕) ทกัษะงานอุตสาหกรรมพ้ืนฐาน 
งานเขียนแบบเบ้ืองตน้  การใชเ้คร่ืองมือพื้นฐานการช่างอุตสาหกรรม  ไฟฟ้าเบ้ืองตน้ 

(๖) กฎหมายในงานอาชีพอุตสาหกรรม 

กฎหมายธุรกิจ  กฎหมายแรงงาน  กฎหมายโรงงานอุตสาหกรรม  กฎหมาย
มาตรฐานในงานอุตสาหกรรม 

๑๙) วิชาเอกบริหารธุรกิจ  ประกอบดว้ยบูรณาการของสาระความรู้และสมรรถนะ
ดงัต่อไปน้ี 

(๑) การอาชีวศึกษา 
ปรัชญาและแนวคิดการอาชีวศึกษา  ววิฒันาการการอาชีวศึกษาของไทย         

การจดัการอาชีวศึกษา  กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการอาชีวศึกษา 
(๒) หลกัเศรษฐศาสตร์  หลกัการจดัการ 
(๓) การเงินและการบญัชี (หลกัการบญัชีเบ้ืองตน้) 
(๔) ธุรกิจและการประกอบการ   

ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัธุรกิจ  ประเภทของธุรกิจ  แผนธุรกิจ 
(๕) การตลาดและบริการ 

หลกัการตลาด 
(๖) กฎหมายธุรกิจ 

ประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย ์
๒๐) วิชาเอกศิลปกรรม  ประกอบดว้ยบูรณาการของสาระความรู้และสมรรถนะดงัต่อไปน้ี 

(๑) การอาชีวศึกษา 
ปรัชญาและแนวคิดการอาชีวศึกษา  ววิฒันาการการอาชีวศึกษาของไทย                    

การจดัการอาชีวศึกษา  กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการอาชีวศึกษา 
(๒) พื้นฐานดา้นศิลปกรรม 

ดา้นวาดเสน้  ดา้นองคป์ระกอบศิลป์  ดา้นความคิดสร้างสรรค ์ ดา้นสุนทรียศาสตร์ 
(๓) รูปแบบศิลปะแต่ละยคุสมยั 

ยคุก่อนประวติัศาสตร์  ยคุประวติัศาสตร์  ยคุปัจจุบนั 
 



(๔) การสร้างสรรคศิ์ลปะประเภทต่าง ๆ  
มีความรู้และทกัษะในกระบวนการสร้างสรรคศิ์ลปะประเภทต่าง ๆ เช่น      

สาขาวิจิตรศิลป์  สาขาประยกุตศิ์ลป์ 
(๕) สุนทรียศาสตร์และการประเมินคุณค่าผลงานศิลปะ 

มีความรู้ดา้นสุนทรียศาสตร์  หลกัการประเมินผลงาน  ศิลปะประเภทต่าง ๆ 
พฒันาคุณภาพผลงานศิลปะ 

(๖) กฎหมายในงานอาชีพศิลปกรรม 
ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบักฎ  ระเบียบ  กฎหมายในการจดัการทางธุรกิจ  ความรู้

เก่ียวกบักฎหมายลิขสิทธ์ิ 
๒๑) วิชาเอกคหกรรม  ประกอบดว้ยบูรณาการของสาระความรู้และสมรรถนะดงัต่อไปน้ี 

(๑) พื้นฐานดา้นคหกรรม (อาหารและโภชนาการ   ศิลปะประดิษฐ ์  ผา้และส่ิงทอ   
การวิจยัเฉพาะทางดา้นคหกรรม   ครอบครัวและเดก็) 

(๒) ธุรกิจคหกรรมเบ้ืองตน้ (การจดัการธุรกิจคหกรรม   การผลิตสินคา้และบริการ
ดา้นคหกรรม   บรรจุภณัฑแ์ละการจดัจาํหน่าย) 

(๓) การจดัการทรัพยากรในงานอาชีพคหกรรม (การจดัการทรัพยากรครอบครัว  
เศรษฐศาสตร์  และเศรษฐศาสตร์ครอบครัว) 

(๔) กฎหมายในงานอาชีพคหกรรม (กฎหมายครอบครัว   กฎหมายคุม้ครองผูบ้ริโภค) 
๒๒) วิชาเอกเกษตรกรรม  ประกอบดว้ยบูรณาการของสาระความรู้และสมรรถนะ

ดงัต่อไปน้ี 
(๑) การอาชีวศึกษา 

- ปรัชญาและแนวคิดการอาชีวศึกษา 
- ววิฒันาการการอาชีวศึกษาของไทย 
- การจดัการอาชีวศึกษา 
- กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการอาชีวศึกษา 

(๒) พื้นฐานดา้นเกษตรกรรม 
- หลกัการปลูกพืช 
- หลกัการเล้ียงสตัว ์
- เคร่ืองทุ่นแรงในงานเกษตร 
- หลกัการจดัการผลผลิตเกษตร 
- วิทยาศาสตร์เกษตร 
- การประยกุตใ์ชห้ลกัการวิจยัทางการเกษตร 
 
 



(๓) ธุรกิจเกษตรเบ้ืองตน้ 
- เศรษฐศาสตร์เกษตรเบ้ืองตน้ 
- หลกัการขายการตลาด 
- หลกัสหกรณ์การเกษตร 
- การจดัการฟาร์ม 
- โลจิสติกในงานเกษตร 
- สินเช่ือและสถาบนัเกษตร 

(๔) การผลิตและบริการดา้นการเกษตร 
- การวางแผนการผลิต / บริการ 
- การเตรียมพื้นท่ี  ปัจจยัการผลิต / บริการพนัธ์ุพืช-พนัธ์ุสตัว ์ วตัถุดิบ 
- การปลูกพืช  การเล้ียงสตัว ์ การผลิตผลิตภณัฑ ์ การใหบ้ริการทางการเกษตร 
- การปฏิบติัดูแลรักษา 
- การเกบ็เก่ียวและการจดัการหลงัการเกบ็เก่ียว 
- การประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยใีนการผลิต / บริการ 
- การเพิ่มมูลค่าผลผลิต / ผลิตภณัฑก์ารเกษตร 
- การประยกุตใ์ชห้ลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในงานเกษตร 

(๕) การจดัการทรัพยากรในงานอาชีพเกษตร 
- การจดัการดินและนํ้าทางการเกษตร 
- การจดัการทรัพยากร  พลงังานและส่ิงแวดลอ้มทางการเกษตร 
- ระบบนิเวศวทิยา 

(๖) กฎหมายในงานอาชีพเกษตร 
- กฎหมายแรงงาน 
- กฎหมายลิขสิทธ์ิ 
- กฎหมายส่ิงแวดลอ้ม 
- มาตรฐานสินคา้ / ผลิตภณัฑเ์กษตร 
- กฎหมายทางการเกษตร 

๒๓) วิชาเอกประมง  ประกอบดว้ยบูรณาการของสาระความรู้และสมรรถนะดงัต่อไปน้ี 
(๑) การอาชีวศึกษา 

- ปรัชญาและแนวคิดการอาชีวศึกษา 
- ววิฒันาการการอาชีวศึกษาของไทย 
- การจดัการอาชีวศึกษา 
- กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการอาชีวศึกษา 
 



(๒) พื้นฐานดา้นการประมง 
- หลกัการเพาะเล้ียงสตัวน์ํ้ า 
- เคร่ืองทุ่นแรงในงานประมง 
- หลกัการจดัการผลผลิตสตัวน์ํ้ า 
- วิทยาศาสตร์เพื่อการประมง 
- การประยกุตใ์ชห้ลกัการวิจยัทางประมง 

(๓) ธุรกิจประมงเบ้ืองตน้ 
- เศรษฐศาสตร์เกษตรเบ้ืองตน้ 
- หลกัการขายการตลาด 
- หลกัสหกรณ์การเกษตร 
- การจดัการฟาร์ม 
- โลจิสติกในงานประมง 
- สินเช่ือและสถาบนัเกษตร 

(๔) การผลิตและบริการดา้นการประมง 
- การวางแผนการผลิต/บริการ 
- การเตรียมพื้นท่ี  ปัจจยัการผลิต/บริการ   พนัธ์ุสตัวน์ํ้ า   วตัถุดิบสตัวน์ํ้า 
- การเพาะเล้ียง  การผลิตผลิตภณัฑ ์ การใหบ้ริการทางการประมง 
- การปฏิบติัดูแลรักษา 
- การเกบ็เก่ียวและการจดัการหลงัการเกบ็เก่ียว 
- การประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยใีนการผลิต/บริการ 
- การเพิ่มมูลค่าผลผลิต/ผลิตภณัฑท์างประมง 
- การประยกุตใ์ชห้ลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในงานประมง 

(๕) การจดัการทรัพยากรดา้นการประมง 
- การจดัการดินและนํ้าเพื่อการประมง 
- การจดัการทรัพยากร  พลงังานและส่ิงแวดลอ้มทางการประมง 
- ระบบนิเวศวทิยา 

(๖) กฎหมายในงานอาชีพประมง 
- กฎหมายแรงงาน 
- กฎหมายลิขสิทธ์ิ 
- กฎหมายส่ิงแวดลอ้ม 
- มาตรฐานสินคา้/ผลิตภณัฑป์ระมง 
-  กฎหมายทางการประมง 
 



๒๔) วิชาเอกอุตสาหกรรมท่องเท่ียว  ประกอบดว้ยบูรณาการของสาระความรู้และ
สมรรถนะดงัต่อไปน้ี 

(๑) การอาชีวศึกษา 
- ปรัชญาและแนวคิดการอาชีวศึกษา 
- ววิฒันาการการอาชีวศึกษาของไทย 
- การจดัการอาชีวศึกษา 
- กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการอาชีวศึกษา 

(๒) พื้นฐานดา้นการท่องเท่ียวและการโรงแรม 
- องคป์ระกอบและปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการท่องเท่ียว 
- การวางแผน  การจดัการและการพฒันาการท่องเท่ียวและการโรงแรม 
- การจดัการทรัพยากรมนุษย ์
- สารสนเทศสาํหรับการท่องเท่ียวและโรงแรม 
- ธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้ง  ไดแ้ก่  ธุรกิจขนส่ง  ท่ีพกั   สินคา้ท่ีระลึก   ร้านอาหารและ

ภตัตาคาร เป็นตน้ 
(๓) ศิลปะการใหบ้ริการ 

- การวิเคราะห์ความตอ้งการของลูกคา้ 
- พฤติกรรมลูกคา้และปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
- การสร้างมนุษยส์มัพนัธ์ 
- การจูงใจ  การสร้างความพึงพอใจและความประทบัใจ 

(๔) พฤติกรรมนกัท่องเท่ียว 
- ประเภทของนกัท่องเท่ียว 
- ปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัพฤติกรรมนกัท่องเท่ียว  ไดแ้ก่  วฒันธรรม  อาย ุ เพศ  

การศึกษา  และอาชีพ เป็นตน้ 
- ลกัษณะและความแตกต่างของพฤติกรรม 
- การส่ือสารขา้มวฒันธรรม 
- การแกปั้ญหาเฉพาะหนา้ในการใหบ้ริการ 

(๕) การตลาดเพื่อการท่องเท่ียว 
- องคป์ระกอบและลกัษณะของตลาด 
- การวิเคราะห์สถานการณ์และสภาพแวดลอ้มดา้นการแข่งขนั 
- กลยทุธ์ดา้นการตลาด 
- แนวโนม้การตลาดในอนาคต 
 
 



(๖) กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัอุตสาหกรรมท่องเท่ียว 
- จรรยาบรรณวิชาชีพ 
- กฎหมายสาํหรับการท่องเท่ียวและการโรงแรม 
- กฎหมายก่ียวกบัอุทยานแห่งชาติ   โบราณสถาน   โบราณวตัถุ                           

การขนส่ง  เป็นตน้ 
- การแกปั้ญหาดา้นกฎหมายแก่นกัท่องเท่ียว 

๒๕) วิชาเอกการงานอาชีพและเทคโนโลย ี ประกอบดว้ยบูรณาการของสาระความรู้
และสมรรถนะดงัต่อไปน้ี 

(๑) การดาํรงชีวิตและครอบครัว 
กระบวนการทาํงานดา้นการเกษตร  งานบา้น  งานช่างพื้นฐาน  งานประดิษฐ ์        

งานธุรกิจ  ทกัษะกระบวนการแกปั้ญหา  การทาํงานร่วมกนั  เพื่อการดาํรงชีวิตและครอบครัว  การทาํงานใน
ชีวิตประจาํวนั 

(๒) การออกแบบและเทคโนโลย ี
กระบวนการทางเทคโนโลย ี หลกัการออกแบบ  การเขียนแบบ  การออกแบบ 

สร้างส่ิงของเคร่ืองใชอ้ยา่งมีความคิดสร้างสรรค ์ เพื่อสนองความตอ้งการต่อชีวิต  สงัคม  ส่ิงแวดลอ้ม 
(๓) เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร 

กระบวนการใชเ้ทคโนโลย ี การสืบคน้ขอ้มูล  การส่ือสารขอ้มูล  กระบวนการ
ทาํงานของระบบคอมพิวเตอร์  การใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูปเพื่อพฒันาการเรียนรู้  การใชข้อ้มูลสารสนเทศ 

(๔) การอาชีพ 
แนวทางในงานอาชีพ  มีทกัษะในงานอาชีพ  การเลือกใชเ้ทคโนโลยเีพื่อพฒันาอาชีพ  

การเลือกเทคโนโลยอียา่งเหมาะสมกบัอาชีพ  ทกัษะงานช่างต่าง ๆ 
๒๖) วิชาเอกนาฏศิลป์ไทยศึกษา  ประกอบดว้ยบูรณาการของสาระความรู้และ

สมรรถนะดงัต่อไปน้ี 
(ก) ทฤษฎีนาฏศิลป์ 

ทฤษฎีนาฏศิลป์ท่ีเก่ียวกบัประวติัศาสตร์นาฏศิลป์  จารีต  ขนมธรรมเนียมประเพณี  
ขนบนิยม  วรรณคดี  รูปแบบและองคป์ระกอบในการจดัการแสดง 

(ข) ทกัษะนาฏศิลป์ 
ทกัษะนาฏศิลป์ไทยท่ีเป็นแบบแผน  นาฏศิลป์พื้นเมือง  นาฏศิลป์นานาชาติ  และ

นาฏศิลป์สร้างสรรค ์
(ค) สุนทรียศาสตร์ 

แนวคิดและทฤษฎีทางสุนทรียศาสตร์เพื่อการนาฏศิลป์ 
 
 



(ง) บูรณาการนาฏศิลป์ 
การบูรณาการองคค์วามรู้และทกัษะนาฏศิลป์กบัศาสตร์ท่ีเก่ียวขอ้ง  เพือ่การ

จดัการเรียนรู้และจดัการแสดง 
(จ) เทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการนาฏศิลป์ 

ออกแบบ  สร้างสรรคจ์ดัการเรียนการสอนและการแสดงนาฏศิลป์โดยใช้
เทคโนโลยสีารสนเทศ 

๒๗) วิชาเอกนาฏศิลป์สากลศึกษา  ประกอบดว้ยบูรณาการของสาระความรู้และ
สมรรถนะดงัต่อไปน้ี 

(ก) ทฤษฎีนาฏศิลป์ 
ทฤษฎีนาฏศิลป์ท่ีเก่ียวกบัประวติัศาสตร์นาฏศิลป์  จารีต  ขนมธรรมเนียมประเพณี  

ขนบนิยม  วรรณคดี  รูปแบบและองคป์ระกอบในการจดัการแสดง 
(ข) ทกัษะนาฏศิลป์ 

ทกัษะนาฏศิลป์สากลท่ีเป็นแบบแผน  นาฏศิลป์พื้นเมือง  นาฏศิลป์ตะวนัตก  
ตะวนัออก และนาฏศิลป์สร้างสรรค ์

(ค) สุนทรียศาสตร์ 
แนวคิดและทฤษฎีทางสุนทรียศาสตร์เพื่องานนาฏศิลป์สากล 

(ง) บูรณาการนาฏศิลป์ 
เป็นองคร์วมในการประยกุตใ์ชง้านดา้นการสอนและการแสดง 

(จ) เทคโนโลยสีารสนเทศเพื่องานนาฏศิลป์ 
ทกัษะในการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเพ่ือการออกแบบ  สร้างสรรค ์ และจดัการ

เรียนการสอน 
๒๘) วิชาเอกดนตรีคีตศิลป์ไทยศึกษา  ประกอบดว้ยบูรณาการของสาระความรู้และ

สมรรถนะดงัต่อไปน้ี 
(ก) ทกัษะดนตรีและคีตศิลป์ไทย 

(๑) ทกัษะพื้นฐานท่ีสาํคญัในเคร่ืองมือเอกของตน  และทกัษะเบ้ืองตน้ของการขบัร้อง
และบรรเลงเคร่ืองดนตรีอ่ืน ๆ 

(๒) การพฒันาทกัษะการขบัร้องและบรรเลงร่วมกนั 
(ข) ทฤษฎีดนตรีและคีตศิลป์ไทย 

หลกัการทางวชิาการดนตรีไทย  หลกัการประสาน  ประสมและตกแต่งเสียงแบบไทย  
รูปแบบการบรรเลงและขบัร้อง  การประพนัธ์เพลง  ทฤษฎีโนต้  ตลอดจนกระบวนท่ีใชเ้ป็นหลกัในการ
เสริมสร้างพฒันาการและประสิทธิภาพดา้นต่าง ๆ 

 
 



(ค) ประวติัศาสตร์และวรรณคดีดนตรี 
(๑) การจดัระบบการเรียนรู้ทางประวติัศาสตร์ดนตรีไทยและบริบทดนตรีอ่ืน ๆ 
(๒) วรรณคดีสาํคญัในยตุต่าง ๆ 

(ง) สุนทรียศาสตร์ 
๒๙) วิชาเอกดนตรีคีตศิลป์สากลศึกษา  ประกอบดว้ยบูรณาการของสาระความรู้และ

สมรรถนะดงัต่อไปน้ี 
(ก) ทฤษฎีดนตรี 

ทฤษฎีดนตรีสากล  หลกัการวิเคราะห์สงัเคราะห์ 
(ข) ทกัษะดนตรี 

ทกัษะดนตรีท่ีสาํคญัในการปฏิบติัเคร่ืองดนตรี  การขบัร้องและการบรรเลง    
เคร่ืองดนตรีอ่ืน ๆ ทั้งแบบเด่ียวและแบบเป็นกลุ่ม 

(ค) ประวติัศาสตร์  วรรณคดีดนตรี 
ความรู้ทางประวติัศาสตร์วรรณคดี  และสุนทรียศาสตร์ทางดนตรี 

(ง) เทคโนโลยดีนตรี 
หลกัและการใชเ้ทคโนโลยดีนตรี 

 
๔.๒ วิชาเอกคู่  จาํนวน ๒๔ วิชาเอก* 

๑) วิชาเอกการศึกษาปฐมวยั 
บูรณาการของสาระความรู้และสมรรถนะท่ีครอบคลุมไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ ๕๐         

ของวิชาเอกแต่ละวิชาเอกท่ีเป็นวิชาเอกเด่ียว 
๒) วิชาเอกการประถมศึกษา 

บูรณาการของสาระความรู้และสมรรถนะท่ีครอบคลุมไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ ๕๐         
ของวิชาเอกแต่ละวิชาเอกท่ีเป็นวิชาเอกเด่ียว 

๓) วิชาเอกภาษาไทย 
บูรณาการของสาระความรู้และสมรรถนะท่ีครอบคลุมไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ ๕๐         

ของวิชาเอกแต่ละวิชาเอกท่ีเป็นวิชาเอกเด่ียว 
๔) วิชาเอกคณิตศาสตร์ 

บูรณาการของสาระความรู้และสมรรถนะท่ีครอบคลุมไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ ๕๐         
ของวิชาเอกแต่ละวิชาเอกท่ีเป็นวิชาเอกเด่ียว 

๕) วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทัว่ไป 
บูรณาการของสาระความรู้และสมรรถนะท่ีครอบคลุมไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ ๕๐         

ของวิชาเอกแต่ละวิชาเอกท่ีเป็นวิชาเอกเด่ียว 
 
 



๖) วิชาเอกฟิสิกส์ 
บูรณาการของสาระความรู้และสมรรถนะท่ีครอบคลุมไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ ๕๐         

ของวิชาเอกแต่ละวิชาเอกท่ีเป็นวิชาเอกเด่ียว 
๗) วิชาเอกเคมี 

บูรณาการของสาระความรู้และสมรรถนะท่ีครอบคลุมไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ ๕๐         
ของวิชาเอกแต่ละวิชาเอกท่ีเป็นวิชาเอกเด่ียว 

๘) วิชาเอกชีววิทยา 
บูรณาการของสาระความรู้และสมรรถนะท่ีครอบคลุมไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ ๕๐         

ของวิชาเอกแต่ละวิชาเอกท่ีเป็นวิชาเอกเด่ียว 
๙) วิชาเอกสงัคมศึกษา 

บูรณาการของสาระความรู้และสมรรถนะท่ีครอบคลุมไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ ๕๐         
ของวิชาเอกแต่ละวิชาเอกท่ีเป็นวิชาเอกเด่ียว 

๑๐) วิชาเอกสุขศึกษา 
บูรณาการของสาระความรู้และสมรรถนะท่ีครอบคลุมไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ ๕๐         

ของวิชาเอกแต่ละวิชาเอกท่ีเป็นวิชาเอกเด่ียว 
๑๑) วิชาเอกพลศึกษา 

บูรณาการของสาระความรู้และสมรรถนะท่ีครอบคลุมไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ ๕๐         
ของวิชาเอกแต่ละวิชาเอกท่ีเป็นวิชาเอกเด่ียว 

๑๒) วิชาเอกศิลปศึกษา 
บูรณาการของสาระความรู้และสมรรถนะท่ีครอบคลุมไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ ๕๐         

ของวิชาเอกแต่ละวิชาเอกท่ีเป็นวิชาเอกเด่ียว 
๑๓) วิชาเอกดนตรีศึกษา 

บูรณาการของสาระความรู้และสมรรถนะท่ีครอบคลุมไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ ๕๐         
ของวิชาเอกแต่ละวิชาเอกท่ีเป็นวิชาเอกเด่ียว 

๑๔) วิชาเอกนาฏศิลป์ 
บูรณาการของสาระความรู้และสมรรถนะท่ีครอบคลุมไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ ๕๐         

ของวิชาเอกแต่ละวิชาเอกท่ีเป็นวิชาเอกเด่ียว 
๑๕) วิชาเอกคอมพิวเตอร์ 

บูรณาการของสาระความรู้และสมรรถนะท่ีครอบคลุมไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ ๕๐         
ของวิชาเอกแต่ละวิชาเอกท่ีเป็นวิชาเอกเด่ียว 

๑๖) วิชาเอกภาษาต่างประเทศ (ใหร้ะบุช่ือภาษา เช่น ภาษาองักฤษ  ภาษาฝร่ังเศส  
ภาษาจีน  ภาษาญ่ีปุ่น ฯลฯ) 

บูรณาการของสาระความรู้และสมรรถนะท่ีครอบคลุมไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ ๕๐         
ของวิชาเอกแต่ละวิชาเอกท่ีเป็นวิชาเอกเด่ียว 

 



๑๗) วิชาเอกธุรกิจศึกษา 
บูรณาการของสาระความรู้และสมรรถนะท่ีครอบคลุมไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ ๕๐         

ของวิชาเอกแต่ละวิชาเอกท่ีเป็นวิชาเอกเด่ียว 
๑๘) วิชาเอกการศึกษาพิเศษ** 

บูรณาการของความรู้การสอนเดก็ท่ีมีความตอ้งการพิเศษระดบัปฐมวยั 
ประถมศึกษา และมธัยมศึกษา  ต่อไปน้ี 

(๑) กฎหมายและนโยบายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการศึกษาพิเศษทั้งในและต่างประเทศ 
(๒) ประวติัและความเป็นมา  ปรัชญา  หลกัการ  แนวคิดของการจดัการศึกษา

สาํหรับบุคคลท่ีมีความตอ้งการพิเศษ 
(๓) พฒันาการและลกัษณะเฉพาะของเดก็ท่ีมีความตอ้งการพิเศษ  การประเมินและ

การตรวจสอบเบ้ืองตน้ 
(๔) การจดัการศึกษา  การใหบ้ริการในรูปแบบต่าง ๆ  การจดัทาํแผนการจดัการศึกษา

เฉพาะบุคคล  การวิจยัเพื่อพฒันา  การใชเ้ทคโนโลย ี ส่ือ  ส่ิงอาํนวยความสะดวกและการสร้างนวตักรรม 
(๕) ผลกระทบของลกัษณะความตอ้งการพิเศษท่ีมีต่อครอบครัว  การใหค้าํปรึกษา  

แนะนาํเพื่อการส่งเสริมและพฒันาเดก็ท่ีมีความตอ้งการพิเศษ 
(๖) การส่งเสริมและพฒันาคุณภาพชีวิตคนพิการโดยครอบครัวและชุมชน        

การเสริมพลงัอาํนาจและการดาํรงชีวิตอิสระ 
๑๙) วิชาเอกการศึกษานอกระบบ  หรือการศึกษาผูใ้หญ่  หรือการศึกษาตลอดชีวิต** 

บูรณาการของความรู้การศึกษานอกระบบหรือการศึกษาผูใ้หญ่  ต่อไปน้ี 
(ก) ปรัชญาและแนวคดิทางการศึกษานอกระบบและการศึกษาตลอดชีวติ 

(๑) ปรัชญาและแนวคิดการศึกษานอกระบบและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
(๒) แนวคิดสงัคมแห่งการเรียนรู้ สงัคมฐานความรู้ 
(๓) แนวคิดการเสริมสร้างพลงั 
(๔) แนวคิดการศึกษาทางเลือก 
(๕) แนวคิดบริบทสงัคมและแนวคิดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตลอดชีวิตร่วมสมยั 
(๖) แนวคิดผูน้าํการเปล่ียนแปลงและนวตักรรมการศึกษานอกระบบและการศึกษา

ตลอดชีวิต 
(ข) จิตวทิยาสําหรับนักการศึกษานอกระบบ 

(๑) จิตวิทยาผูใ้หญ่และกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ 
(๒) การศึกษานอกระบบเพ่ือการเสริมสร้างพลงับุคคล 

 
 
 



(ค) การพฒันาหลกัสูตรและการสอนการศึกษานอกระบบและการศึกษาตลอดชีวติ 
(๑) การพฒันาหลกัสูตร  โครงการและกิจกรรมการศึกษานอกระบบและการศึกษา

ตลอดชีวิต 
(๒) วิธีวิทยาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตลอดชีวิต 

๒๐) วิชาเอกจิตวิทยาการปรึกษาและแนะแนว   หรือจิตวทิยาโรงเรียน** 
บูรณาการของความรู้เก่ียวกบัจิตวิทยาการใหค้าํปรึกษาแนะแนวและจิตวิทยา

โรงเรียน  ต่อไปน้ี 
(๑) พื้นฐานความรู้ จิตวิทยาการปรึกษา  และการแนะแนวและจิตวิทยาโรงเรียน 

- ปรัชญาแนวคิด 
- กรอบในการทาํงานดา้นแนะแนว 
- ความรู้ทัว่ไปทางจิตวิทยาการปรึกษาและงานแนะแนว 
- จรรยาบรรณวิชาชีพ 
- หวัใจบริการ 

(๒) ธรรมชาติของผูเ้รียนและความแตกต่างระหวา่งบุคคล 
- จิตวิทยาสาํหรับครู 
- จิตวิทยาทัว่ไป 

(๓) การจดับริการและกิจกรรมแนะแนวตามหลกัสูตรสถานศึกษา 
- ความรู้  เขา้ใจ  ใหบ้ริการแนะแนว ๕ บริการได ้
- ความรู้  เขา้ใจ  และจดักิจกรรมเพ่ือพฒันาผูเ้รียนได ้

(๔) การบริการใหก้ารปรึกษา 
- ทฤษฎี  ทกัษะ  เทคนิคการใหค้าํปรึกษาแบบรายบุคคล  และแบบกลุ่ม 
- การฝึกการใหค้าํปรึกษาเชิงจิตวิทยา 

(๕) การใชแ้บบทดสอบและเคร่ืองมือทางจิตวทิยา 
- ความรู้  เขา้ใจ  และใชแ้บบทดสอบและเคร่ืองมือทางจิตวิทยาได ้
- การสร้างแบบทดสอบเบ้ืองตน้ 

(๖) การศึกษา วิเคราะห์ และวิจยัดา้นการปรึกษาและการแนะแนว 
- การศึกษาและการวเิคราะห์ดา้นการปรึกษาและการแนะแนว 
- การวจิยัดา้นการปรึกษาและการแนะแนวในชั้นเรียน 

(๗) การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเพ่ือการแนะแนว 
การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ Social media เพื่อการแนะแนวและใหค้าํปรึกษา 

 
 
 



๒๑) วิชาเอกเทคโนโลยกีารศึกษา** 
บูรณาการของความรู้เก่ียวกบัเทคโนโลยกีารศึกษา  ต่อไปน้ี 

(ก) ความรู้พืน้ฐานเกีย่วกบัเทคโนโลยกีารศึกษา 
(๑) แนวคิด หลกัการ ทฤษฎีเก่ียวกบัเทคโนโลยแีละส่ือสารการศึกษา 
(๒) การออกแบบและพฒันาเทคโนโลยแีละส่ือสารการศึกษา 
(๓) การเลือกใชแ้ละบาํรุงรักษาเทคโนโลยแีละส่ือสารการศึกษา 
(๔) นวตักรรมทางเทคโนโลยแีละส่ือสารการศึกษา 
(๕) การบริหารจดัการเทคโนโลยแีละส่ือสารการศึกษา 
(๖) จรรยาบรรณนกัเทคโนโลยแีละส่ือสารการศึกษา 

(ข) การออกแบบและพฒันาส่ือการเรียนการสอนและกจิกรรมเทคโนโลยกีารศึกษา 
(๑) ส่ือโสตทศันวสัดุการศึกษา 
(๒) วิทย ุและโทรทศัน์การศึกษา 
(๓) ส่ือการเรียนการสอนสาํหรับผูเ้รียนประเภทต่างๆ 
(๔) กิจกรรม กลยทุธ์ และการฝึกอบรมทางเทคโนโลยกีารศึกษา 

(ค) การออกแบบและพฒันาส่ืออเิลคทรอนิกส์เพือ่การศึกษา 
(๑) คอมพิวเตอร์กราฟิก และแอนนิเมชัน่ เพื่อการศึกษา 
(๒) มลัติมีเดียเพื่อการศึกษา 
(๓) โปรแกรมประยกุตส์าํหรับการเรียนการสอนบนเครือข่าย 

๒๒) วิชาเอกการวดัและประเมินผลการศึกษา** 
บูรณาการของความรู้เก่ียวกบัการวดัและประเมินผลการศึกษา  ต่อไปน้ี 

(ก) การวดัผลการศึกษา 
(๑) ทฤษฎีการวดัผลการศึกษา 
(๒) การพฒันาเคร่ืองมือวดัผลการเรียนรู้ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ในหลกัสูตร  

- การพฒันาเคร่ืองมือวดัพทุธิพิสยั 
- การพฒันาเคร่ืองมือวดัจิตพิสยั 
- การพฒันาเคร่ืองมือวดัทกัษะพิสยั 

(๓) จรรยาบรรณนกัวดัผลทางการศึกษา 
(ข) การประเมินผลทางการศึกษา 

(๑) การประเมินในชั้นเรียน 
(๒) การประเมินหลกัสูตรและโครงการทางการศึกษา 
(๓) การประกนัคุณภาพการศึกษา 
(๔) การประเมินคุณภาพการศึกษาระดบัต่าง ๆ เช่น ประเมินระดบัชั้น            

ระดบัการศึกษา  ระดบัเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  และระดบัชาติ 



(ค) สถิติและการใช้คอมพวิเตอร์ในการวดัและประเมินการศึกษา 
(๑) สถิติและการใชค้อมพิวเตอร์เพื่อการวิเคราะห์คุณภาพเคร่ืองมือในการวดัผลการศึกษา 
(๒) สถิติและการใชค้อมพิวเตอร์เพื่อการประเมินการศึกษา 

(ง) การบริหารจัดการงานวดัและประเมินในสถานศึกษา 
(๑) กาํกบัและส่งเสริมงานวดัและประเมินในสถานศึกษา 
(๒) การพฒันาคลงัขอ้สอบ 
(๓) การปฏิบติัการวดัและประเมินในสถานศึกษา 
(๔) การพฒันาระบบสารสนเทศเพ่ือการประกนัคุณภาพการศึกษา 

๒๓) วิชาเอกพระพทุธศาสนา  หรือการสอนพระพทุธศาสนา   
บูรณาการของความรู้เก่ียวกบัพระพทุธศาสนา  หรือการสอนพระพทุธศาสนา  ต่อไปน้ี 

(ก) ภาคทฤษฎ ี
(๑) พทุธประวติั 
(๒) หลกัธรรมทางพระพทุธศาสนา 
(๓) ศาสนพิธี 
(๔) มรรยาทชาวพทุธ 
(๕) วนัสาํคญัทางพระพทุธศาสนา 
(๖) หนา้ท่ีชาวพทุธ 
(๗) ชาวพทุธตวัอยา่ง 
(๘) ชาดก 
(๙) ประวติัศาสตร์พระพทุธศาสนา 
(๑๐) ศาสนาต่าง ๆ 
(๑๑) พระพทุธศาสนากบัเศรษฐกิจพอเพียงและส่ิงแวดลอ้ม 

(ข) ภาคปฏิบัต ิ
(๑) การปฏิบติัวิปัสสนา  กรรมฐาน  จาํนวน ๒ หน่วยกิต 
(๒) การปฏิบติักิจกรรมทางพระพทุธศาสนา  อยา่งนอ้ย ๔ หน่วยกิต 

๒๔) วิชาเอกอิสลามศึกษา 
บูรณาการของความรู้เก่ียวกบัการสอนอิสลามศึกษา  ต่อไปน้ี 

(ก) ความรู้  ความเข้าใจในสาระ อลั-กรฺุอาน 
(๑) หลกัการอ่าน  การอรรถาธิบาย 
(๒) การท่องจาํ  และการประยกุตใ์ชใ้นชีวติประจาํวนั 

(ข) ความรู้  ความเข้าใจในสาระ อลั-หะดิษ 
(๑) บท อลั-หะดิษ  การอรรถาธิบาย 
(๒) การท่องจาํ  และการประยกุตใ์ชใ้นชีวติประจาํวนั 



(ค) ความรู้  ความเข้าใจในสาระ อลั-อะกดีะฮฺ (หลกัศรัทธา) 
หลกัการ  ความหมาย  ความสาํคญัของหลกัศรัทธา  และการปฏิบติัตนในชีวิตประจาํวนั 

(ง) ความรู้  ความเข้าใจในสาระ อกั-ฟิกฮฺ (ศาสนบัญญตัิ) 
(๑) กฎ  หลกัการ  และบทบญัญติั 
(๒) การอรรถาธิบาย  และการประยกุตใ์ชใ้นชีวิตประจาํวนั 

(จ) ความรู้  ความเข้าใจในสาระ อตั-ตารีค (ศาสนประวตั)ิ 
(๑) เหตุการณ์สาํคญัทางประวติัศาสตร์อิสลาม 
(๒) วิเคราะห์บทเรียนจากประวติัศาสตร์และการประยกุตใ์ชใ้นชีวิตประจาํวนั 

(ฉ) ความรู้  ความเข้าใจในสาระ อลั-อคัลาก (จริยธรรม) 
(๑) แบบอยา่งจริยธรรมอิสลามจากอลั-ชุนนฮฺ 
(๒) การวิเคราะห์และการประยกุตใ์ชใ้นชีวติประจาํวนั 

(ช) ความรู้  ความเข้าใจในสาระภาษาทีเ่ป็นเคร่ืองมือในการเรียนรู้อสิลามศึกษา 
(๑) พื้นฐานทกัษะการใชภ้าษาอาหรับ (บงัคบั) 
(๒) พื้นฐานทกัษะการใชภ้าษามลาย ู(เสริม) 

(ซ) ความรู้  ความเข้าใจ  และประสบการณ์การจัดกจิกรรมการเรียนรู้สาระอสิลามศึกษา 
(๑) หลกัสูตรอิสลามศึกษา 
(๒) การออกแบบและการวางแผนการจดัการเรียนรู้ 
(๓) เทคนิคการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ 
(๔) การวดัและการประเมินผลการเรียนรู้ 
(๕) การจดักิจกรรมเสริมหลกัสูตร 

(ฌ) การประพฤติตนและการครองตนตามหลกัศาสนา  เป็นแบบอย่างทีด่ีแก่นักเรียนและชุมชน 
ข. สาระประสบการณ์วิชาชีพ  ผา่นการปฏิบติัการสอนในสถานศึกษาตามหลกัสูตรปริญญา      

ทางการศึกษา  เป็นเวลาไม่นอ้ยกวา่หน่ึงปี  และผา่นเกณฑก์ารประเมินปฏิบติัการสอนตามหลกัเกณฑ ์ 
วิธีการ  และเง่ือนไขท่ีคณะกรรมการคุรุสภากาํหนด  ดงัต่อไปน้ี 

๑. การฝึกปฏิบติัวิชาชีพระหวา่งเรียน 
(๑) การสงัเกตการจดัการเรียนรู้ 
(๒) การจดัทาํแผนการสอน 
(๓) การทดลองสอนในสถานการณ์จาํลอง  และสถานการณ์จริง 
(๔) การออกแบบทดสอบ  ขอ้สอบหรือเคร่ืองมือวดัผล 
(๕) การตรวจขอ้สอบ  การใหค้ะแนน  และการตดัสินผลการเรียน 
(๖) การสอบภาคปฏิบติัและการใหค้ะแนน 
(๗) การวิจยัแกปั้ญหาผูเ้รียน 
(๘) การพฒันาความเป็นครูมืออาชีพ 
(๙) การปฏิบติัธรรม  เขา้ค่ายลูกเสือ  ศึกษาดูงานโครงการในพระราชดาํริ  และ / หรือ     

การจดักิจกรรมอาสา 



๒. การปฏิบติัการสอนในสถานศึกษาในสาขาวิชาเฉพาะ 
(๑) การปฏิบติัการสอนวิชาเอก 
(๒) การวดัและประเมินผล  และนาํผลไปใชใ้นการพฒันาผูเ้รียน 
(๓) การวิจยัเพือ่พฒันาผูเ้รียน 
(๔) การแลกเปล่ียนเรียนรู้  หรือแบ่งปันความรู้ในการสมัมนาการศึกษา 
(๕) การปฏิบติังานอ่ืนท่ีไดรั้บมอบหมาย 

* ในกรณีท่ีมีการเปิดสอนวิชาเอกเด่ียว / วิชาเอกคู่ ท่ีแตกต่างจากน้ีคุรุสภาจะกาํหนดมาตรฐานความรู้และ
สาระความรู้เพิ่มเติมภายหลงั 
** วิชาเอกท่ีไม่สามารถคู่กนัเองได ้เน่ืองจากไม่ไดเ้ป็นวิชาเอกท่ีเก่ียวขอ้งกบัการสอนในชั้นเรียนโดยตรง      
จึงตอ้งเลือกวชิาเอกคู่กบัวิชาเอกท่ีมีการสอนในชั้นเรียนโดยตรงอีกวิชาเอกหน่ึง 
 

หมวด ๒ 
ผูป้ระกอบวิชาชีพผูบ้ริหารสถานศึกษา  

 

สาระความรู้  และสมรรถนะ  ประกอบดว้ยบูรณาการของสาระความรู้  และสมรรถนะดงัต่อไปน้ี 
๑. การพฒันาวิชาชีพ  ประกอบดว้ยบูรณาการของสาระความรู้และสมรรถนะดงัต่อไปน้ี 

(๑) จิตวิญญาณ  อุดมการณ์ของผูบ้ริหาร 
(๒) การจดัการความรู้เก่ียวกบัการบริหารสถานศึกษา 
(๓) ความเป็นผูบ้ริหารมืออาชีพ 
(๔) การวิจยัเพือ่พฒันาวิชาชีพ 

๒. ความเป็นผูบ้ริหาร  ประกอบดว้ยบูรณาการของสาระความรู้และสมรรถนะดงัต่อไปน้ี 
(๑) ผูน้าํ  พฤติกรรมผูน้าํ  ภาวะผูน้าํ 
(๒) การเปล่ียนแปลงเพ่ือการพฒันา 
(๓) การระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา 
(๔) การนิเทศเพื่อพฒันาการเรียนรู้ 
(๕) การบริหารความเส่ียงและความขดัแยง้ 
(๖) ปฏิสมัพนัธ์และการพฒันาเพื่อนร่วมงาน 
(๗) ความสมัพนัธ์ระหวา่งสถานศึกษากบัชุมชน  และทอ้งถ่ิน 

๓. การบริหารสถานศึกษา  ประกอบดว้ยบูรณาการของสาระความรู้และสมรรถนะดงัต่อไปน้ี 
(๑) ทฤษฎี  หลกัการ  กระบวนการ  และหนา้ท่ีในการบริหาร 
(๒) การบริหารงานวชิาการ 
(๓) การบริหารแหล่งเรียนรู้และส่ิงแวดลอ้มเพ่ือส่งเสริมการจดัการเรียนรู้ 
(๔) นวตักรรมและเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการบริหารและการเรียนรู้ 
(๕) การบริหารงานบุคคล 



(๖) การบริหารงานธุรการ  การเงิน  พสัดุ  และอาคารสถานท่ี 
(๗) กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการศึกษา  และผูบ้ริหารสถานศึกษา 
(๘) การวางแผนเพ่ิมประสิทธิภาพ  และประสิทธิผลการบริหารสถานศึกษา 
(๙) เลือกใชท้ฤษฎี  หลกัการ  และกระบวนการบริหารใหส้อดคลอ้งกบับริบทมหภาคและ

ภูมิสงัคม 
(๑๐) กาํหนดนโยบาย  แผน  กลยทุธ์  และนาํไปสู่การปฏิบติัใหส้อดคลอ้งกบับริบทของ

สถานศึกษา 
๔. หลกัสูตร  การสอน  การวดัและประเมินผลการเรียนรู้  ประกอบดว้ยบูรณาการของสาระ

ความรู้และสมรรถนะดงัต่อไปน้ี 
(๑) พฒันาหลกัสูตรและหลกัสูตรสถานศึกษา 
(๒) การจดัการเรียนการสอนและการสอนเสริม 
(๓) การวดัและประเมินผลการเรียนรู้ 
(๔) ปฏิบติัการประเมิน  และปรับปรุงการบริหารหลกัสูตรและการจดัการเรียนรู้ 

๕. กิจการและกิจกรรมนกัเรียน  ประกอบดว้ยบูรณาการของสาระความรู้และสมรรถนะ
ดงัต่อไปน้ี 

(๑) บริหารกิจกรรมเสริมหลกัสูตรและกิจกรรมนกัเรียนเพื่อพฒันาศกัยภาพผูเ้รียน 
(๒) บริหารจดัการใหเ้กิดการพฒันาทกัษะชีวิตของผูเ้รียน 
(๓) บริหารจดัการใหเ้กิดการดูแลช่วยเหลือผูเ้รียน 
(๔) สามารถส่งเสริมวินยั  คุณธรรม  จริยธรรม  และความสามคัคีในหมู่คณะ 

๖. การประกนัคุณภาพการศึกษา  ประกอบดว้ยบูรณาการของสาระความรู้และสมรรถนะ
ดงัต่อไปน้ี 

(๑) ระบบการประกนัคุณภาพการศึกษาทั้งภายในและภายนอก 
(๒) การนาํผลการประกนัคุณภาพการศึกษาไปใชเ้พื่อพฒันาสถานศึกษา 

๗. คุณธรรม  จริยธรรมและจรรยาบรรณ  ประกอบดว้ยบูรณาการของสาระความรู้และ
สมรรถนะดงัต่อไปน้ี 

(๑) หลกัธรรมาภิบาล 
(๒) การปฏิบติัตนเป็นแบบอยา่งท่ีดี 
(๓) คุณธรรม  และจริยธรรมของวิชาชีพผูบ้ริหารสถานศึกษา 
(๔) จรรยาบรรณของวิชาชีพท่ีคุรุสภากาํหนด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



หมวด ๓ 
ผูป้ระกอบวิชาชีพผูบ้ริหารการศึกษา 

 

สาระความรู้  และสมรรถนะ  ประกอบดว้ยบูรณาการของสาระความรู้  และสมรรถนะดงัต่อไปน้ี 
๑. การพฒันาวิชาชีพ  ประกอบดว้ยบูรณาการของสาระความรู้และสมรรถนะดงัต่อไปน้ี 

(๑) จิตวิญญาณ  อุดมการณ์ของผูบ้ริหาร 
(๒) การจดัการความรู้เก่ียวกบัการบริหารการศึกษา 
(๓) ความเป็นผูบ้ริหารมืออาชีพ 
(๔) การวิจยัเพือ่พฒันาวิชาชีพ 

๒. ความเป็นผูบ้ริหาร  ประกอบดว้ยบูรณาการของสาระความรู้และสมรรถนะดงัต่อไปน้ี 
(๑) ผูน้าํ  พฤติกรรมผูน้าํ  ภาวะผูน้าํ 
(๒) การเปล่ียนแปลงเพ่ือการพฒันา 
(๓) การระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา 
(๔) การบริหารงานระบบเครือข่าย 
(๕) การบริหารความเส่ียงและความขดัแยง้ 
(๖) ปฏิสมัพนัธ์และการพฒันาเพื่อนร่วมงาน 
(๗) การนิเทศการศึกษา 
(๘) การกาํกบั  ติดตาม  ส่งเสริม  และประเมินสถานศึกษา 

๓. การบริหารการศึกษา  ประกอบดว้ยบูรณาการของสาระความรู้และสมรรถนะดงัต่อไปน้ี 
(๑) ทฤษฎี  หลกัการ  กระบวนการ  และหนา้ท่ีในการบริหาร 
(๒) การบริหารองคก์าร  สาํนกังาน  และองคค์ณะบุคคล 
(๓) การบริหารงานบุคคล 
(๔) กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการศึกษา  และผูบ้ริหารการศึกษา 
(๕) นวตักรรมและเทคโนโลยสีารสนเทศเพ่ือการบริหารและการเรียนรู้ 
(๖) การวางแผนเพ่ิมประสิทธิภาพ  และประสิทธิผลการบริหารการศึกษา 
(๗) เลือกใชท้ฤษฎี  หลกัการ  และกระบวนการบริหารใหส้อดคลอ้งกบับริบทมหภาคและภูมิสงัคม 
(๘) กาํหนดนโยบาย  แผน  กลยทุธ์  และนาํไปสู่การปฏิบติัใหส้อดคลอ้งกบับริบทของ

หน่วยงานทางการศึกษา 
๔. การส่งเสริมคุณภาพการศึกษา  ประกอบดว้ยบูรณาการของสาระความรู้และสมรรถนะดงัต่อไปน้ี 

(๑) การพฒันาศกัยภาพผูเ้รียน 
(๒) การบริหารแหล่งเรียนรู้และส่ิงแวดลอ้มเพ่ือส่งเสริมการจดัการเรียนรู้ 
(๓) การพฒันาหลกัสูตร  และหลกัสูตรสถานศึกษา 
(๔) การประเมินหลกัสูตร 
(๕) การติดตาม  ประเมินผล  รายงานและนาํผลการประเมินมาใชใ้นการพฒันาคุณภาพการศึกษา 



๕. การประกนัคุณภาพการศึกษา  ประกอบดว้ยบูรณาการของสาระความรู้และสมรรถนะ
ดงัต่อไปน้ี 

(๑) ระบบการประกนัคุณภาพการศึกษาทั้งภายในและภายนอก 
(๒) การกาํกบัติดตามการประกนัคุณภาพการศึกษา 
(๓) การนาํผลการประกนัคุณภาพการศึกษาไปใชเ้พื่อพฒันาการศึกษา 

๖. คุณธรรม  จริยธรรมและจรรยาบรรณ  ประกอบดว้ยบูรณาการของสาระความรู้และ
สมรรถนะดงัต่อไปน้ี 

(๑) หลกัธรรมาภิบาล 
(๒) การปฏิบติัตนเป็นแบบอยา่งท่ีดี 
(๓) คุณธรรม  และจริยธรรมของวิชาชีพผูบ้ริหารการศึกษา 
(๔) จรรยาบรรณของวิชาชีพท่ีคุรุสภากาํหนด 

 

หมวด ๔ 
ผูป้ระกอบวิชาชีพศึกษานิเทศก ์

 

สาระความรู้  และสมรรถนะ  ประกอบดว้ยบูรณาการของสาระความรู้  และสมรรถนะดงัต่อไปน้ี 
๑. การพฒันาวิชาชีพ  ประกอบดว้ยบูรณาการของสาระความรู้และสมรรถนะดงัต่อไปน้ี 

(๑) สภาพงาน  คุณลกัษณะ  และมาตรฐานวิชาชีพศึกษานิเทศก ์
(๒) ทกัษะในการแสวงหาความรู้ในบริบทของการเปล่ียนแปลง 
(๓) การจดัการความรู้เก่ียวกบัการนิเทศการศึกษา 
(๔) กฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งกบัการศึกษา  และศึกษานิเทศก ์
(๕) สร้างศรัทธาผูรั้บการนิเทศเพื่อใหต้ระหนกัและมองเห็นประโยชนข์องการนิเทศ 
(๖) สร้างความกา้วหนา้และพฒันาวิชาชีพอยา่งต่อเน่ือง 

๒. การนิเทศการศึกษา  ประกอบดว้ยบูรณาการของสาระความรู้และสมรรถนะดงัต่อไปน้ี 
(๑) หลกัการ  แนวคิด  แนวปฏิบติัเก่ียวกบัการนิเทศ 
(๒) ผูน้าํ  ภาวะผูน้าํ  และภาวะผูน้าํทางวิชาการ 
(๓) จิตวิทยาการนิเทศและการส่ือสาร 
(๔) กลวิธีการถ่ายทอดความรู้  แนวคิด  ทฤษฎี  และผลงานทางวิชาการ 
(๕) การใชเ้ทคนิคการนิเทศอยา่งหลากหลายดว้ยความเป็นกลัยาณมิตร 
(๖) การสร้างวฒันธรรมในการพฒันางานวชิาการ  และนาํสู่การเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ 
(๗) การเสริมแรง  การสร้างพลงัอาํนาจ  และการพฒันาศกัยภาพครู 

 
 
 



๓. แผนและกิจกรรมการนิเทศ  ประกอบดว้ยบูรณาการของสาระความรู้และสมรรถนะ
ดงัต่อไปน้ี 

(๑) นโยบายการศึกษาและการเช่ือมโยงระบบการศึกษากบัระบบอ่ืนในสงัคม 
(๒) การวางแผนพฒันาคุณภาพการศึกษา 
(๓) การพฒันาแผนการนิเทศตามบริบทมหภาคและภูมิสงัคม 
(๔) การจดัทาํแผนปฏิบติัการนิเทศ  โครงการ  และการนาํสู่การปฏิบติั 
(๕) การประเมินและปรับปรุงแผนการนิเทศ 

๔. การพฒันาหลกัสูตรและการจดัการเรียนรู้  ประกอบดว้ยบูรณาการของสาระความรู้และ
สมรรถนะดงัต่อไปน้ี 

(๑) หลกัการ  แนวคิด  ในการพฒันาหลกัสูตรและการจดัการเรียนรู้ 
(๒) การวดัและการประเมินผลการเรียนรู้ 
(๓) การสร้าง  ใช ้ ประเมิน  และปรับปรุงหลกัสูตร 
(๔) การนิเทศเพื่อพฒันาหลกัสูตร  การจดัการเรียนรู้  และการวดัประเมินผล 

๕. การวิจยัทางการศึกษา  ประกอบดว้ยบูรณาการของสาระความรู้และสมรรถนะดงัต่อไปน้ี 
(๑) หลกัการ  แนวคิด  แนวปฏิบติัในการวิจยั 
(๒) การใชแ้ละผลิตงานวิจยัเพื่อพฒันานวตักรรมการนิเทศ 

๖. นวตักรรมและเทคโนโลยสีารสนเทศทางการศึกษา  ประกอบดว้ยบูรณาการของสาระความรู้
และสมรรถนะดงัต่อไปน้ี 

(๑) หลกัการ  แนวคิด  การออกแบบ  การประยกุตใ์ช ้ และการประเมินส่ือนวตักรรม  
เทคโนโลยสีารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้ 

(๒) ความรู้เก่ียวกบัเทคโนโลยสีารสนเทศเพ่ือการส่ือสาร 
๗. การบริหารและการประกนัคุณภาพการศึกษา  ประกอบดว้ยบูรณาการของสาระความรู้และ

สมรรถนะดงัต่อไปน้ี 
(๑) การบริหารจดัการการศึกษา 
(๒) ระบบการประกนัคุณภาพการศึกษาทั้งภายในและภายนอก 
(๓) การนาํผลการประกนัคุณภาพการศึกษาไปใชเ้พื่อพฒันาสถานศึกษา 

๘. คุณธรรม  จริยธรรมและจรรยาบรรณ  ประกอบดว้ยบูรณาการของสาระความรู้และ
สมรรถนะดงัต่อไปน้ี 

(๑) หลกัธรรมาภิบาล 
(๒) การปฏิบติัตนเป็นแบบอยา่งท่ีดี 
(๓) คุณธรรม  และจริยธรรมของวิชาชีพศึกษานิเทศก ์
(๔) จรรยาบรรณของวิชาชีพท่ีคุรุสภากาํหนด 

      ประกาศ ณ วนัท่ี .......................................... 


