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รายละเอียดของหลักสูตร 

หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต 

สาขาวิชาภาษาไทย (5 ปี) 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 

 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา   มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  

คณะ/สถาบัน/ส านัก   คณะมนุษยศาสตร์ และคณะศึกษาศาสตร์  

 

หมวดที ่1 ข้อมูลท่ัวไป 

1. รหัสและชื่อหลักสูตร 

 รหัสหลักสูตร   25520091104024 

  ชื่อหลักสูตร 

 ภาษาไทย : หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย 

 ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Education Program in Thai 

 

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา   

 ภาษาไทย  ชื่อเต็ม :  การศึกษาบัณฑิต  (ภาษาไทย)  

 ชื่อย่อ :  กศ.บ. (ภาษาไทย) 

 ภาษาอังกฤษ  ชื่อเต็ม :  Bachelor of Education (Thai) 

 ชื่อย่อ :  B.Ed. (Thai) 

 

3. วิชาเอก/แขนงวิชา (ถ้าม)ี 

 - 

4. จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 

ไม่น้อยกว่า 171 หน่วยกิต 

 

5. รูปแบบของหลักสูตร 

5.1  รูปแบบ 

  หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ป ี

  หลักสูตรระดับปริญญาตรี 5 ป ี

      หลักสูตรระดับปริญญาตรี 6 ป ี 

 



หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาไทย (หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ. 2559)                                                2 

 

5.2  ประเภทของหลักสูตร (เฉพาะหลักสูตรระดับปริญญาตรี) 

   หลักสูตรทางวิชาการ 

        หลักสูตรแบบก้าวหน้าวิชาการ 

        หลักสูตรทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ 

        หลักสูตรแบบก้าวหน้าทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ 

 

5.3  ภาษาที่ใช้ 

  ภาษาไทย เอกสารต าราที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

 

5.4  การรับเข้าศึกษา 

 รับผู้เข้าศึกษาชาวไทยและชาวต่างประเทศที่สามารถใช้ภาษาไทยได้เป็นอย่างดี 

 

5.5  ความร่วมมือกับสถาบันอื่น 

 เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒที่จัดการเรียนการสอนโดยตรงซึ่งเป็นหลักสูตร

ของคณะศึกษาศาสตร์และคณะร่วมผลิต ได้แก่ คณะสังคมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ 

คณะวิทยาศาสตร์ และคณะพลศึกษา   

 

5.6  การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 

 ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 

 

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติเห็นชอบหลักสูตร  

เป็นหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 โดยจะเริ่มใช้หลักสูตรนี้ในภาคการศึกษาที่ 1 ของปีการศึกษา

2560 ได้รับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากคณะกรรมการการศึกษาระดับปริญญาตรีในการประชุม               

ครั้งท่ี................ เมื่อวันที ่........ เดือน ........................... พ.ศ..............  

 ได้รับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากสภาวิชาการในการประชุม ครั้งท่ี................  

เมื่อวันที ่........ เดือน ........................... พ.ศ.............. 

 ได้รับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่......... 

เมื่อวันที ่........ เดือน ........................... พ.ศ.............. 

 ได้รับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากสภาวิชาชีพ (ถ้าม)ี ................................ 

เมื่อวันที ่........ เดือน ........................... พ.ศ.............. 
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7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน   

หลักสูตรมีความพร้อมในการเผยแพร่คุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ   

ในปีการศึกษา 2563  

 

8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา  

8.1 ครูสอนภาษาไทยระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และครูการศึกษา 

   นอกโรงเรียน 

     8.2 นักวิจัยทางด้านการศึกษาภาษาและการสอนภาษาไทย 

     8.3 นักวิชาการทางด้านภาษาไทยและวิธีสอนภาษาไทย 

     8.4 นักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ บุคลากร ฝึกอบรม 

     8.5 ผู้จัดการการเรียนรู้ศูนย์ส าหรับเด็กตามช่วงวัยต่าง ๆ 

     8.6 ครูสอนพิเศษวิชาภาษาไทยระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

 ในสถาบันกวดวิชาต่างๆ 

8.7 อาชีพอื่นๆ ในหน่วยงาน/องค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน 

 

9.  ชื่อ ต าแหน่งทางวิชาการ และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ล าดับที ่ รายชื่อคณาจารย์ 
คุณวุฒิการศึกษา 

ตรี-โท-เอก (สาขาวิชา) 

สถาบันที่ส าเร็จ 

การศึกษา 

เลขประจ าตัว

ประชาชน 

1 ผศ.ดร.ภาณุพงศ์  อุดมศิลป์ ค.บ. (ภาษาไทย), 2528 วิทยาลัยครูสกลนคร x xxxxx xxxxx xx x 

  อ.ม. (ภาษาไทย), 2538 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  

  อ.ด. (ภาษาไทย), 2554 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  

2 อ.ดร.วิชชุกร ทองหล่อ ศศ.บ. (ภาษาไทย), 2523 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ x xxxxx xxxxx xx x 

  กศ.ม. (ภาษาไทย), 2531 มหาวิทยาลัยศรีนครินทร-

วิโรฒ 

 

  ศศ.ด. (ภาษาเขมร), 2548 มหาวิทยาลัยศิลปากร  

3 อ.ดร.รัชนีย์ญา กลิ่นน้ าหอม ศษ.บ. (ภาษาไทย), 2541 มหาวิทยาลัยศิลปากร x xxxxx xxxxx xx x 

  ศศ.ม. (ภาษาไทย), 2546 มหาวิทยาลัยศรีนครินทร-

วิโรฒ 

 

  อ.ด. (ภาษาไทย), 2551 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
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ล าดับที ่ รายชื่อคณาจารย์ 
คุณวุฒิการศึกษา 

ตรี-โท-เอก (สาขาวิชา) 

สถาบันที่ส าเร็จ 

การศึกษา 

เลขประจ าตัว

ประชาชน 

4 อ.ประภาพร ลิ้มจิตสมบูรณ์ ศษ.บ. (ภาษาไทย),2547 มหาวิทยาลัยศิลปากร x xxxxx xxxxx xx x 

  ศศ.ม. (ภาษาไทย),2550 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

5 อ.กิ่งกาญจน์ บูรณสินวัฒนกูล กศ.บ. (ภาษาไทย), 2544 มหาวิทยาลัย 

ศรีนครินทรวิโรฒ 

x xxxxx xxxxx xx x 

  ศษ.ม. (การสอนภาษาไทย), 

2547 

มหาวิทยาลัยศิลปากร  

 

10. สถานที่จัดการเรียนการสอน   

คณะศึกษาศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์

และคณะพลศึกษา  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โรงเรียนเครือข่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 

ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒและชุมชนที่เกี่ยวข้อง 

 

11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 

11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ  

 แนวทางในการพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 - 

2559) ซึ่งมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพคนในสังคมไทยให้มีคุณธรรมและมีความรอบรู้   มีพื้นฐานจิตใจที่ดีงาม  

มีจิตสาธารณะ พร้อมทั้งมีสมรรถนะ ทักษะและความรู้พื้นฐานที่จ าเป็นในการด ารงชีวิต อันจะส่งผลต่อการ

พัฒนาประเทศแบบย่ังยืน (สภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. 2554) นั้นได้ด าเนินการมาอย่างต่อเนื่อง 

และก าลังจะเข้าสู่แผนพัฒนาแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) ซึ่งเป็น 

“รถไฟขบวนที่ 12 สู่จุดหมายแห่งความย่ังยืน” (ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม

แห่งชาติ. 2558) การพัฒนาจะมุ่งเน้นให้คนไทยใฝ่ดีมีวินัย สร้างสรรค์นวัตกรรม พึ่งพาตนเองได้อย่างย่ังยืน 

อันจะน าไปสู่ความก้าวหน้าของประเทศไทย สอดคล้องกับแนวคิดประเทศไทย 4.0 ที่มุ่งขับเคล่ือนประเทศ

ไปสู่ความม่ังคง มั่งคั่ง และยั่งยืน 

 จากสถานการณ์ทางด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดังกล่าว การพัฒนาคนให้มีคุณภาพ คุณธรรม 

มีความรอบรู้ และรู้เท่าทันการเปล่ียนแปลงจึงนับเป็นความจ าเป็นอย่างย่ิง ดังนั้นการจัดการศึกษาจึงควร

ตอบสนองพันธกิจเพื่อเตรียมทรัพยากรบุคคลให้รองรับต่อการพัฒนาประเทศ โดยมีสถาบันการศึกษาและครู

เป็นกลไกส าคัญ ในการจัดการศึกษาจึงจ าเป็นอย่างย่ิงที่ต้องมีการพัฒนาหลักสูตรเพื่อผลิตครูที่มีความรู้

ความสามารถในการถ่ายทอดและพัฒนาคนเพื่อตอบสนองการพัฒนาประเทศ 
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สถาบันการผลิตครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกแห่งจึงต้องปรับตัวให้ทันเพื่อให้สามารถรองรับต่อ  

การเปล่ียนแปลงดังกล่าว อย่างไรก็ดีการจะเป็นผู้รอบรู้และสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ได้จักต้องมีความรู้ทาง

ภาษาอย่างลึกซึ้งเนื่องจากภาษานับเป็นเครื่องมือส าคัญในการแสวงหาความรู้ พัฒนาและสร้างสรรค์นวัตกรรม

ใหม่ๆ ได้ หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย เป็นหลักสูตรหนึ่งที่มีภาระหน้าที่ส าคัญในการผลิต

บัณฑิตไปเป็นครูภาษาไทยและปฏิบัติหน้าที่ทางการศึกษาตามหน่วยงานต่าง ๆ จึงจ าเป็นต้องมีการปรับปรุง

หลักสูตรการศึกษาบัณฑิตให้มีความทันสมัย ทันต่อความก้าวหน้าทางวิชาการและการเปล่ียนแปลงทางสังคม

และเศรษฐกิจ บริหารและจัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิผล ผลิตบัณฑิตที่มีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์นิสิตของ

มหาวิทยาลัย ได้แก่ มีทักษะส่ือสาร สามารถในการใช้ภาษา (Language) ส่ือสารได้เข้าใจชัดเจนมีความสามารถ

ในการถ่ายทอดข้อมูล/ความรู้ (Teaching) และมีความสามารถในการใช้ ICT (Information Communication 

Technology) เพื่อการส่ือสารอันมาจากรากฐานของ “ความเป็นครู” เป็นหลักสูตรที่สามารถผลิตบัณฑิตให้มี

ความรู้ ความสามารถและลุ่มลึกในเชิงวิชาการและวิชาชีพที่เป็นสากล สามารถตอบสนองความต้องการในการ

แก้ไขปัญหาและพัฒนาประเทศได้เป็นอย่างดี มีความพร้อมและมีความเข้มแข็งและเป็นผู้พัฒนาตนเองอย่าง

ต่อเนื่อง  
     

11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 

ประเทศไทยมีการปฏิรูปการศึกษามาอย่างต่อเนื่อง และในปี พ.ศ. 2558 กระทรวงศึกษาธิการได้

ประกาศแนวทาง (road map) การปฏิรูปการศึกษาเพื่อพัฒนาคนอย่างย่ังยืน (พ.ศ. 2558-2569) ซึ่งมี

สาระส าคัญครอบคลุม 6 ด้าน ได้แก่ 1) การปฏิรูปครู 2) การปฏิรูปการเรียนรู้ 3) การเพิ่มและกระจาย

โอกาสอย่างมีคุณภาพและทั่วถึงเท่าเทียม 4) การปฏิรูประบบการบริหารจัดการศึกษา 5) การผลิตและพัฒนา

ก าลังคนเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน และ 6) การปรับระบบการใช้ ICT เพื่อการศึกษา 

จุดมุ่งหมายส าคัญของการปฏิรูปการศึกษาคือมุ่งพัฒนาให้ครูมีศักยภาพสูงมากขึ้น และมุ่งเปล่ียนแปลง

ผู้เรียนให้ดีขึ้นใน 3 ด้าน คือ มีความรู้และความใฝ่รู้ มีทักษะเท่าทันชีวิตและโลกของการท างาน และเป็นคนดี

มีคุณธรรม นอกจากนี้ยังมุ่งเน้นการจัดการศึกษาเพื่อตอบสนองการพัฒนาประเทศ มุ่งสร้างบุคลากรที่มีคุณภาพ

ระดับสากล ที่จะช่วยยกระดับประเทศไทยให้พ้นกับดักรายได้ปานกลาง (Middle-income Trap) ในอนาคต 

ท าให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่สามารถปรับตัวให้ทันกับบริบทความเปล่ียนแปลงของโลกได้ตลอดเวลา 

ดังนั้นกระทรวงศึกษาธิการจึงเสนอประเด็นการปฏิรูปการศึกษาที่ควรด าเนินการในระยะเร่งด่วน (พ.ศ.2558) 

คือ ปรับหลักสูตร กระบวน การเรียนการสอน ต าราเรียน และระบบวัด ประเมินผล ให้สอดคล้องกับแนว

ทางการพัฒนาคนของประเทศ และพัฒนาผู้เรียนในแต่ละช่วงวัยด้วย เน้นที ่ “กระบวนการจัดการเรียนรู้ใหม่”  
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12.  ผลกระทบจาก ข้อ 11.1 และข้อ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของ 

       สถาบัน 

1. การพัฒนาหลักสูตร  

จากสถานการณ์ทางด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม จ าเป็นต้องพัฒนาคนให้มีคุณภาพ 

คุณธรรม มีความรอบรู้ และรู้เท่าทันการเปล่ียนแปลง ด้วยเหตุนี้ การจัดการศึกษาจึงควรตอบสนองพันธกิจ

เพื่อเตรียมทรัพยากรบุคคลให้รองรับต่อการพัฒนาประเทศ  โดยมีสถาบันการศึกษาและครูเป็นกลไกส าคัญใน

การจัดการศึกษา จึงจ าเป็น อย่างย่ิงที่ต้องมีการพัฒนาหลักสูตรเพื่อผลิตครูที่มีความรู้ความสามารถต่อการจัด

การศึกษาเพื่อตอบสนอง การพัฒนาประเทศ 

ในการผลิตครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความสามารถในการจัดการศึกษาเพื่อตอบสนอง                 

การพัฒนาประเทศนั้นต้องค านึงถึงแผนพัฒนาแผนพัฒนาแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 

(พ.ศ. 2560 - 2564) และแนวทาง (road map) การปฏิรูปการศึกษาเพื่อพัฒนาคนอย่างย่ังยืน (พ.ศ. 2558 - 

2569) ของกระทรวงศึกษาธิการ รวมถึงกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2552 ของ

ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาซึ่งก าหนดให้สถาบันอุดมศึกษาพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2552 นอกจากนี้ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

ก าหนดให้สถาบันอุดมศึกษาพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์

และสาขาศึกษาศาสตร์ (หลักสูตรห้าปี) เมื่อครบรอบการปรับปรุง เพื่อเป็นการประกันคุณภาพหลักสูตรและ

คุณภาพของบัณฑิตถึงผลการเรียนรู้ที่บัณฑิตได้รับการพัฒนาว่ามีมาตรฐาน คณะกรรมการบริหารหลักสูตร

การศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย จึงได้ปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยให้มีคุณภาพ

มากยิ่งขึ้น ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี 

สาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ (หลักสูตรห้าปี) เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถในทาง

วิชาการและวิชาชีพทางการศึกษา ตลอดจนตอบสนองนโยบายในการปฏิรูปการศึกษาไปสู่และการพัฒนา

ประเทศสู่ความเป็นประเทศแห่งความม่ันคง มั่งคั่งและยังยืนต่อไป 
 

2.  ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน  

     มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่เป็นต้นแบบด้านการผลิตครูและบุคลากร

ทางการศึกษาแห่งหนึ่งของประเทศนานกว่า 60 ปี  จึงตระหนักถึงบทบาทความเป็นผู้น าด้านการผลิตครูและ

บุคลากรทางการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ได้ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีสมรรถนะในการบริหาร

และจัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิผลและเกิดคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย ได้แก่ มีทักษะส่ือสาร 

กล่าวคือมีความสามารถในการใช้ภาษา (Language) ส่ือสารได้เข้าใจชัดเจน มีความสามารถในการถ่ายทอด

ข้อมูล/ความรู้ (Teaching) และมีความสามารถในการใช้ ICT (Information Communication Technology) 

เพื่อการส่ือสารอันมาจากรากฐานของ “ความเป็นครู”     

คณะมนุษยศาสตร์และคณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่หลัก

ส าคัญในการผลิตบัณฑิตทางการศึกษา สาขาวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษให้เป็นครูและปฏิบัติหน้าที่
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ทางการศึกษาตามสถานศึกษาและในชุมชนต่างๆ จ าเป็นต้องมีการปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาระดับ สาขาวิชา

ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ให้มีความทันสมัย  ทันต่อความก้าวหน้าทางวิชาการและการเปล่ียนแปลงทาง

สังคมและเศรษฐกิจ เป็นหลักสูตรที่สามารถผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ ความสามารถและลุ่มลึกในเชิงวิชาการและ

วิชาชีพที่เป็นสากล สามารถเป็นก าลังส าคัญในการขับเคลื่อนประเทศไปสู่ประเทศไทย 4.0 ต่อไป 

 

13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน  

นิสิตเรียนรายวิชาในหมวดการศึกษาทั่วไป จากส านักนวัตกรรมการเรียนรู้ของมหาวิทยาลัย เรียนราย

วิชาเอกจากคณะที่นิสิตสังกัด และเรียนรายวิชาชีพครูจากคณะศึกษาศาสตร์ โดยมีการบริหารจัดการในหมวด

วิชาชีพครู ดังนี้ 

       13.1 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่น 

    หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

    หลักสูตรก าหนดให้นิสิตเรียนรายวิชาศึกษาทั่วไป จ านวน 30 หน่วยกิต ที่เปิดสอนโดยส านัก

นวัตกรรมการเรียนรู้ของมหาวิทยาลัย  

    หมวดวิชาเลือกเสรี 

      หลักสูตรก าหนดให้นิสิตเลือกเรียนจ านวน 6 หน่วยกิต จากรายวิชาที่เปิดสอนในระดับ 

ปริญญาตรีของมหาวิทยาลัย โดยเป็นรายวิชาที่มุ่งให้นิสิตมีความรู้ ความเข้าใจตามท่ีตนเองถนัดหรือสนใจ  

13.2 รายวิชาที่เปิดสอนให้คณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่น 

 มอบหมายคณะกรรมการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรการศึกษาบัณฑิตด าเนินการเกี่ยวกับ 

กระบวนการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้บรรลุเป้าหมายรายวิชา 

13.3 การบริหารจัดการ 

  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรประสานงานกับอาจารย์ผู้สอน ด้านเนื้อหาสาระให้สอดคล้องกับ

มาตรฐานผลการเรียนรู้  
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หมวดที ่2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 

 

1. ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร  

1.1 ปรัชญาของหลักสูตร 

 เปี่ยมด้วยความรู้ทางภาษาไทย คุณธรรม จริยธรรมแห่งความเป็นครู มุ่งพัฒนาตนและพัฒนา

การศึกษาของชาติให้เจริญงอกงามอย่างย่ังยืน 

1.2 ความส าคัญ   

ครูมีบทบาทส าคัญในการพัฒนาสังคม กอบกู้วิกฤตด้วยการสร้างคน สร้างความรู้ ด้วยการจัดการ

การศึกษาที่ดีท่ีสุดเพื่อสร้างคนดี คนเก่ง คนที่มีความสุข มีจิตส านึกในความเป็นพลเมืองและพลโลกที่พร้อมรับ

กับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและโลก  

วิชาชีพครูเป็นวิชาชีพชั้นสูง หลักสูตรการศึกษาบัณฑิตมุ่งผลิตบัณฑิตวิชาชีพครู ให้เป็นผู้มีความรู้ 

ความสามารถ มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ เพื่อไปท าหน้าที่ให้ความรู้ สามารถจัดการเรียนรู้และเสริมสร้าง

ประสบการณ์ตลอดจนให้การอบรมบ่มนิสัย ให้แก่เยาวชนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานในโรงเรียนทั่วประเทศ 

ให้บัณฑิตครูเป็นผู้มีความรู้ความสามารถในการร่วมคิด ร่วมใจ ร่วมท ากับคนในชุมชน ในสังคม เพื่อสร้างสภาพ 

แวดล้อมในการหล่อหลอมเยาวชนให้เกิดการเรียนรู้ที่เท่าเทียมกัน อย่างเต็มตามศักยภาพของผู้เรียนแต่ละคน 

เพื่อการด ารงตนให้อยู่ในสังคมอย่างมีคุณภาพ บัณฑิตครูจึงเป็นบุคคลที่ส าคัญย่ิง ในการสร้างคน สร้างชาติ  

โดยการพัฒนาการศึกษาและคุณภาพชีวิตของเยาวชนของประเทศ หลักสูตรนี้จ าเป็นต้องสร้างให้ตอบสนอง 

ความต้องการของชุมชนและสังคม สอดคล้องกับนโยบายและแผนการศึกษาชาติ   

1.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

เพื่อผลิตบัณฑิตสาขาวิชาภาษาไทยที่มีความเป็นเลิศทางวิชาการและวิชาชีพ เป็นผู้น าใน 

การสร้างสรรค์ การเรียนรู้แนวใหม่ มีความเป็นครูและเป็นนักวิชาการที่พร้อมด้วยคุณธรรม บัณฑิตที่ส าเร็จ

การศึกษาจะมีคุณลักษณะ ดังนี้ 

1) มีความรู้ในศาสตร์ภาษาไทยอย่างลึกซึ้ง และสามารถถ่ายทอดความรู้ได้อย่างถูกต้อง 

2) สามารถคิดวิเคราะห์ ประยุกต์ และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 

 3) มีคุณธรรม จริยธรรมและจรรณยาบรรณในวิชาชีพ มีความเป็นผู้น าทางการศึกษา มีจิตส านึก

และความรับผิดชอบในการท างานเพื่อสังคม สามารถจัดการและแก้ปัญหาทางคุณธรรมจริยธรรม 

4) สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นโดยใช้หลักประสานประโยชน์ส่วนรวมตามวิถีประชาธิปไตย      

เพื่อขับเคล่ือนและพัฒนาสังคมอย่างย่ังยืน ธ ารงรักษาไว้ซึ่งภูมิปัญญาไทย จรรยาบรรณาวิชาชีพครูเชิงสัมพันธ์

โดยใช้ดุลยพินิจทางค่านิยมและประโยชน์ของสังคมส่วนรวม 

5) มีความรอบรู้ ใฝ่รู้ ในศาสตร์การศึกษาอย่างกว้างขวาง ลึกซึ้งและเป็นระบบ มีทักษะการจัด    

การเรียนรู้อย่างหลากหลายและเชี่ยวชาญ โดยใช้หลักการวิเคราะห์ สังเคราะห์ การประยุกต์ใช้องค์ความรู้ และ

นวัตกรรมได้อย่างเหมาะสม สามารถใช้ภาษาเพื่อการส่ือสารให้เกิดความรู้อย่างมีประสิทธิภาพและสร้างสรรค์  
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6) มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการจัดการเรียนรู้ การวจิัย มีทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข    

การประมวลผล การส่ือสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 

     

2. แผนพัฒนาปรับปรุง 

คาดว่าจะด าเนินการแล้วเสร็จภายในเวลา 5 ป ีโดยมีรายละเอียด ดังนี้  

แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ ตัวบ่งชี้ 

1.  การพัฒนามาตรฐานการฝึก

ปฏิบัติการวิชาชีพครู 

1.1 จดัการปฏิบัติการวิชาชีพ 

ระหว่างเรียนในเครือข่าย

สถานศึกษา 

1.2  จัดการปฏิบัติการสอน               

ในสถานศึกษา(ในสาขาวิชาเฉพาะ)

ที่มีคุณสมบัติตามที่ คุรุสภาก าหนด

เป็นเวลา 1 ป ี

1.1.1 เครือข่ายสถานศึกษาส าหรับ

การปฏิบัติการวิชาชีพระหว่างเรียน 

1.1.2 รายงานผลการผ่านเกณฑ์          

การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

1.2.1 การปฏิบัติการสอนใน

สถานศึกษาที่มีคุณสมบัติตามท่ี  

คุรุสภาก าหนดเป็นเวลา 1 ป ี

1.2.2 รายงานผลการผ่านเกณฑ์        

การปฏิบัติการสอนในสาขาวิชา

เฉพาะ 

2. การพัฒนาหลักสูตรและ 

การสอนที่เน้นผลการเรียนรู้

เป็นฐาน 

2.1 ประเมินและพัฒนาหลักสูตร

ด้านการสอนที่เน้นผลการเรียนรู้

เป็นฐาน 

2.2  พัฒนาอาจารย์ในด้านการสอน 

ที่เน้นผลการเรียนรู้เป็นฐาน 

2.3  พัฒนารูปแบบการสอนที่เน้น 

ผลการเรียนรู้เป็นฐาน 

2.1.1 ผลการประเมินหลักสูตรที่

เน้นผลการเรียนรู้เป็นฐาน 

2.1.2 ผลการประเมินและติดตาม

ผลการสอนที่เน้นผลการเรียนรู ้

เป็นฐาน 

2.2 ร้อยละความพึงพอใจของ

อาจารย์ที่ได้รับการพัฒนาจากการจัด

โครงการอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน 

การสอนที่เน้นผลการเรียนรู้เป็นฐาน 

2.3 รายงานผลงานวิจัยและพัฒนา

รูปแบบ การสอนที่เน้นผลการเรียนรู้

เป็นฐาน 
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แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ ตัวบ่งชี้ 

3. การปรับปรุงหลักสูตรให้

เป็นไปตามมาตรฐานที ่สกอ.

ก าหนด 

3.1 ศึกษากรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาของ สกอ.  

3.2 มีการประเมินผลจาก

ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก     

3.3 พัฒนาหลักสูตรโดยมีพื้นฐาน

จากหลักสูตรสากลและพื้นฐาน

ของสังคมไทย 

3.1 กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาของ สกอ.      

3.2 รายงานผลการด าเนินงานของ

หลักสูตร (มคอ.7) 

3.3 หลักสูตรฉบับปรับปรุงหลักสูตร 

4. การปรับปรุงหลักสูตร                    

ให้สอดคล้องกับการเปล่ียนแปลง

ทางการศึกษา การเปลี่ยนแปลง

ทางสังคมและตามความต้องการ

ของสังคม 

4.1 มีการประเมินหลักสูตรจาก

บัณฑิตและผู้ใช้บัณฑิต 

4.2 มีการส ารวจความคิดเห็น

เกี่ยวกับหลักสูตรจากหน่วยงาน

ภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชน 

4.1 รายงานผลการประเมินการใช้ 

หลักสูตร (มคอ.7) 

4.2 รายงานผลการศึกษาความ พึง

พอใจของบัณฑิต/ผู้ใช้บัณฑิต 

4.3 ผลการส ารวจความคิดเห็นของ

ศิษย์ปัจจุบัน ศิษย์เก่า ครู บุคลากร

ทางการศึกษา 

4.4 การประเมินความคิดเห็นจาก

หน่วยงานภายในและภายนอก 

5. การปรับปรุงสถานที่       

ส่ือการเรียนการสอนให้มีความ

เหมาะสม มีความทันสมัย 

5.1 มีการประเมินเรื่องสถานที่ ส่ือ

การเรียนการสอน  

5.2 ปรับปรุงสถานที่ ส่ือการเรียน

การสอนให้เหมาะสม 

5.1 ผลการปรับปรุงสถานที่ ส่ือการ

เรียนการสอน  

5.2 ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้

ในการปรับปรุงสถานที่ และส่ือการ

เรียนการสอน 

6. การพัฒนาบุคลากร อาจารย์ 

ที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอน

ให้มีความทันสมัย เพิ่มพูน

ประสบการณ์ให้หลากหลาย

และลุ่มลึก 

6.2 สนับสนุนบุคลากรให้ได้รับ

การเพิ่มพูนประสบการณ์ความรู้

โดยการศึกษา ดูงาน เข้าร่วม

อบรม ประชุมสัมมนา  

ท าวิจัยและการเผยแพร่ความรู้

ผลงานหรือแนวคิดโดยการบริการ

วิชาการแก่สังคม 

6.1 ร้อยละความพึงพอใจของ

บุคลากรที่ได้รับการพัฒนาในด้าน

ต่างๆ 

6.2 ร้อยละความพึงพอใจของ

อาจารย์ที่ได้รับการพัฒนาในด้าน

ต่างๆวิชาการ งานวิจัย และการท า

ผลงาน วิชาการในลักษณะต่าง ๆ 

ของอาจารย์ 
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หมวดที ่3 ระบบการจัดการศึกษา  การด าเนินการ  และโครงสร้างของหลักสูตร 

 

1. ระบบการจัดการศึกษา 

1.1 ระบบ   

ระบบการศึกษาเป็นแบบทวิภาค คือ ปีการศึกษาหนึ่งแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ หนึ่งภาค

การศึกษาปกติมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห ์ 

1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน 

ไม่มี แต่อาจมีการจัดการเรียนการสอนภาคฤดูร้อนเท่าที่จ าเป็น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของ 

คณะกรรมการบริหารหลักสูตร  

1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค   

การเทียบเคียงหน่วยกิตให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษา 

ระดับปริญญาตรี พ.ศ.2559 (ภาคผนวก ก) 
 

2. การด าเนินการหลักสูตร 

2.1 วัน-เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน   

ภาคการศึกษาต้น           เดือนสิงหาคม –   ธันวาคม 

ภาคการศึกษาปลาย        เดือนมกราคม   –   พฤษภาคม 

ภาคฤดูร้อน                  เดือนมิถุนายน   –   กรกฎาคม 

(ทัง้นี้เป็นไปตามประกาศปฏิทินการศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ) 

2.2  คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาและการคัดเลือกผู้เข้าศึกษา 

 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 

1)  ส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าจากสถานศึกษา           

ที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง 

2) มีเจตคติทางบวกต่อวิชาชีพครู  

3) มีคุณลักษณะและบุคลิกภาพเหมาะสมกับวิชาชีพครู 

2.3  ปัญหาของนิสิตแรกเข้า 

  นิสิตท่ีเข้าศึกษาในหลักสูตรนี้มาจากทั่วประเทศ ท าให้นิสิตมีพื้นฐานเบื้องต้นที่แตกต่างกันจึงมัก

พบปัญหาดังต่อไปนี้ 

1) มีแรงจูงใจและความเข้าใจในความเป็นครูที่แตกต่างกัน 

2) มีความพร้อมในด้านความรู้และทักษะพื้นฐานด้านวิชาการและวิชาชีพครูค่อนข้างน้อย และ 

มีความแตกต่างกัน 

3) มีความรู้และทักษะพื้นฐานด้านภาษาและการส่ือสาร ทักษะด้านสารสนเทศ ค่อนข้างน้อย 
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2.4 กลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ข้อจ ากัดของนิสิตในข้อ 2.3 

1) จัดโครงการปฐมนิเทศ เพื่อสร้างแรงจูงใจ ความเข้าใจ และความพร้อมในการเข้าเรียนวิชาชีพ 

ครู มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  

2) จัดรายวิชาชีพครูที่เป็นวิชาพื้นฐานที่จ าเป็น เพื่อเตรียมความพร้อมในด้านความเป็นครูแก่นิสิต  

เช่น จิตส านึกและจรรยาบรรณวิชาชีพครู 

3) จัดกิจกรรมให้ได้คุ้นเคยกับสภาพปัญหาโรงเรียนในท้องถิ่นต่างๆ เพื่อขยายความคิด ความเข้าใจ 

ในปัญหาวิชาชีพครู 

4) จัดกิจกรรมเสริมเพื่อให้ความรู้และทักษะพื้นฐานด้านภาษาและการส่ือสาร และเทคโนโลยี 

สารสนเทศแก่นิสิต 
 

    2.5 แผนการรับนิสิตและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี    

จ านวนนิสิต 
จ านวนนิสิตแต่ละปีการศึกษา 

   2560 2561 2562 2563 2564 

ชั้นปีที่ 1      40 40 40 40 40 

ชั้นปีที่ 2  40 40 40 40 

ชั้นปีที่ 3   40 40 40 

ชั้นปีที่ 4    40 40 

ชั้นปีที่ 5     40 

รวม      40 80 120 160 200 

คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา     40 

 

2.6  งบประมาณตามแผน 

 ใช้งบประมาณของสาขาวิชา คณะศึกษาศาสตร์และคณะร่วมผลิต  

 2.6.1 งบประมาณรายรับ 

รายละเอียดรายรับ 
ปีงบประมาณ 

ปี 2560 ปี2561 ปี 2562 ปี2563 ปี 2564 

ค่าธรรมเนียมการศึกษาเหมาจ่าย  

1 ปีการศึกษา   

(ค่าธรรมเนียม/คน/ป ีx จ านวนรับ) 

1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 

รวมรายรับ 1,200,000 2,400,000 3,600,000 4,800,000 6,000,000 
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2.6.2 งบประมาณรายจ่าย 

รายละเอียดรายจ่าย 
ปีงบประมาณ 

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

หมวดการจัดการเรียนการสอน      

1. ค่าสอน (ค่าตอนแทนอาจารย์พิเศษและคณะ

ร่วมสอน) (3,000 บาท/คน/ภาคการศึกษา) 
240,000 480,000 720,000 960,000 1,200,000 

2. ค่าวัสดุ (วัสดุส านักงานและวัสดุการเรียนการ

สอน) (1,500 บาท/คน/ภาคการศึกษา) 
120,000 240,000 360,000 480,000 600,000 

3. ทุนและกิจกรรมนิสิต (750 บาท/คน/ภาค

การศึกษา) 
60,000 120,000 180,000 240,000 300,000 

4. งบพัฒนาบุคลากร (750 บาท/คน/ภาค

การศึกษา) 
60,000 120,000 180,000 240,000 300,000 

5. งบสนับสนุนการวิจัย (750 บาท/คน/ภาค

การศึกษา) 
60,000 120,000 180,000 240,000 300,000 

6. ค่าใช้จ่ายส่วนกลางของคณะ (750 บาท/

คน/ภาคการศึกษา) 
60,000 120,000 180,000 240,000 300,000 

7. ค่าสาธารณูปโภค (750 บาท/คน/ภาค

การศึกษา) 
60,000 120,000 180,000 240,000 300,000 

8. ค่าพัฒนาสถานที่ ครุภัณฑ์ (750 บาท/คน/

ภาคการศึกษา) 
60,000 120,000 180,000 240,000 300,000 

9. ค่าพัฒนามหาวิทยาลัย (2,250 บาท/คน/

ภาคการศึกษา) 
180,000 360,000 540,000 720,000 900,000 

หมวดค่าใช้จ่ายส่วนกลาง      

1. ค่าบ ารุงมหาวิทยาลัย (950 บาท/คน/ภาค

การศึกษา) 
76,000 152,000 228,000 304,000 380,000 

2. ค่าบ ารุงห้องสมุด (900 บาท/คน/ภาค

การศึกษา) 
72,000 144,000 216,000 288,000 360,000 

3. ค่าบ ารุงฝ่ายกิจการนิสิต (850 บาท/คน/

ภาคการศึกษา) 
68,000 136,000 204,000 272,000 340,000 

4. ค่ากองทุนคอมพิวเตอร์ (650 บาท/คน/

ภาคการศึกษา) 
52,000 104,000 156,000 208,000 260,000 

5. ค่าบ ารุงด้านการกีฬา (300 บาท/คน/ภาค

การศึกษา) 
24,000 48,000 72,000 96,000 120,000 

รวมรายจ่าย 1,192,000 2,384,000 3,576,000 4,768,000 5,960,000 
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2.7  ระบบการศึกษา 

    แบบชั้นเรียน 

    แบบทางไกลผ่านส่ือสิ่งพิมพ์เป็นหลัก 

    แบบทางไกลผ่านส่ือแพร่ภาพและเสียงเป็นส่ือหลัก 

    แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (E-learning) 

    แบบทางไกลทางอินเทอร์เน็ต 

    อื่นๆ (ระบุ)  

2.8  การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนเรียนข้ามสถาบันอุดมศึกษา  

การเทียบเคียงหน่วยกิตเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒว่าด้วยการศึกษา   

ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559 (ภาคผนวก ก) 
 

3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 

3.1  หลักสูตร 

 3.1.1 จ านวนรวมหน่วยกิต 

     รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 171 หน่วยกิต  

         3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร 

รายละเอียดวิชา หน่วยกิต 

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

2. หมวดวิชาเฉพาะ 

2.1. กลุ่มวิชาชีพครู   ไม่น้อยกว่า 

2.1.1. วิชาชีพครูบังคับ 

1) วิชาชีพครู 

2) วิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูระหว่างเรียน 

(เรียนปี 3, 4 วิชาละ 2 หน่วยกิต)  

3) วิชาการปฏิบัติการสอนและฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 

2.1.2. วิชาชีพครูเลือก 

2.2. กลุ่มวิชาเอก   ไม่น้อยกว่า 

2.2.1. วิชาเอกเดี่ยว 

2.2.2. วิชาการสอนวิชาเอก   

2.2.3. เลือกวิชาเอกหรือวิชาการสอนวิชาเอกเพิ่มเติม    

3.   หมวดวิชาเลือกเสรี   

30 

135 

51 

 

 

 

 

 

 

84 

 

 

 

6 

รวมไม่น้อยกว่า 171 
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3.1.3 รายวิชา 

1.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   ก าหนดให้เรียน  ไม่น้อยกว่า  30 หน่วยกิต  โดยเลือกจาก   

กลุ่มวิชาต่าง ๆ ดังนี้  กลุ่มวิชาภาษา กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี กลุ่มวิชาศิลปศาสตร์ 

1.1  กลุ่มวิชาภาษา 

ก าหนดให้เรียน  ไม่น้อยกว่า  9  หน่วยกิต  ดังนี้ 

 1.1.1  ภาษาไทย  ก าหนดให้เรียน  3  หน่วยกิต ดังนี้ 

มศว111 ภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร  3(2-2-5) 

SWU111            Thai for Communication  

 1.1.2  ภาษาต่างประเทศ  ก าหนดให้เลือกเรียนไม่น้อยกว่า  6  หน่วยกิต                                 

          จากรายวิชาต่อไปนี้ 

มศว121 ภาษาอังกฤษเพื่อประสิทธิภาพการส่ือสาร 1 3(2-2-5) 

SWU121 English for Effective Communication I   

มศว122 ภาษาอังกฤษเพื่อประสิทธิภาพการส่ือสาร 2 3(2-2-5) 

SWU122 English for Effective Communication II  

มศว123 ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารนานาชาติ 1  3(2-2-5) 

SWU123 English for International Communication I  

มศว124 ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารนานาชาติ 2 3(2-2-5) 

SWU124 English for International Communication II  

มศว131 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการส่ือสาร 1 3(2-2-5) 

SWU131 French for Communication I  

มศว132 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการส่ือสาร 2  3(2-2-5) 

SWU132 French for Communication II  

มศว133 ภาษาเยอรมันเพื่อการส่ือสาร 1  3(2-2-5) 

SWU133 German for Communication I 
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มศว134 ภาษาเยอรมันเพื่อการส่ือสาร 2 3(2-2-5) 

SWU134 German for Communication II  

มศว135 ภาษาจีนเพื่อการส่ือสาร 1  3(2-2-5) 

SWU135 Chinese for Communication I  

มศว136 ภาษาจีนเพื่อการส่ือสาร 2  3(2-2-5) 

SWU136 Chinese for Communication II  

มศว137 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการส่ือสาร 1 3(2-2-5) 

SWU137 Japanese for Communication I  

มศว138 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการส่ือสาร 2  3(2-2-5) 

SWU138 Japanese for Communication II  

                    1.2 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี 

 ก าหนดให้เลือกเรียน ไม่น้อยกว่า  6  หน่วยกิต  จากรายวิชาต่อไปนี้ 

มศว141 ทักษะการรู้สารสนเทศ  3(2-2-5) 

SWU141 Information Literacy Skills  

มศว142 วิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม 3(2-2-5) 

SWU142 Science for Life Quality Development and Environment  

มศว143 พลังงานทางเลือก 3(2-2-5) 

SWU143 Alternative Energy  

มศว144 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน 3(2-2-5) 

SWU144 Mathematics in Daily Life  

มศว145 สุขภาวะและวิถีชีวิตเชิงสร้างสรรค์ 3(2-2-5) 

SWU145 Wellness and Healthy Lifestyle 
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มศว341 วิทยาศาสตร์ฟิสิกส์ กฎของธรรมชาติ พลังงาน และจิต 3(2-2-5) 

SWU341 Physical Science, Laws of Nature, Energy and Spirit  

                      1.3 กลุ่มวิชาศิลปศาสตร์  ก าหนดให้เรียนไม่น้อยกว่า  15  หน่วยกิต  ดังนี้ 

      1.3.1 วิชาบังคับ  ก าหนดให้เรียน  9  หน่วยกิต  ดังนี้  

มศว151 การศึกษาทั่วไปเพื่อพัฒนามนุษย์  3(2-2-5) 

SWU151 General Education for Human Development  

มศว251 มนุษย์กับสังคม 3(2-2-5) 

SWU251 Man and Society  

มศว252 สุนทรียศาสตร์เพื่อชีวิต 3(2-2-5) 

SWU252 Aesthetics for Life  

       1.3.2 วิชาเลือก  ก าหนดให้เลือกเรียน ไม่น้อยกว่า  6  หน่วยกิต   

               จากรายวิชาต่อไปนี้ 

มศว351 การพัฒนาบุคลิกภาพ 3(2-2-5) 

SWU351 Personality Development  

มศว352 ปรัชญาและกระบวนการคิด 3(2-2-5) 

SWU352 Philosophy and Thinking Process  

มศว353 มนุษย์กับการใช้เหตุผลและจริยธรรม 3(2-2-5) 

SWU353 Man, Reasoning and Ethics  

มศว354 มนุษย์กับสันติภาพ 3(2-2-5) 

SWU354 Man and Peace  

มศว355 พุทธธรรม 3(2-2-5) 

SWU355 Buddhism 
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มศว356 วรรณกรรมและพลังทางปัญญา  3(2-2-5) 

SWU356 Literature for Intellectual Powers  

มศว357 ศิลปะและความคิดสร้างสรรค์ 3(2-2-5) 

SWU357 Art and Creativity  

มศว358 ดนตรีและจิตวิญญาณมนุษย์ 3(2-2-5) 

SWU358 Music and Human Spirit  

มศว361 ประวัติศาสตร์และพลังขับเคลื่อนสังคม 3(2-2-5) 

SWU361 History and Effects on Society  

มศว362 มนุษย์กับอารยธรรม 3(2-2-5) 

SWU362 Man and Civilization  

มศว363 มนุษย์กับการเมือง 3(2-2-5) 

SWU363 Man and Politics  

มศว364 เศรษฐกิจในกระแสโลกาภิวัฒน์ 3(2-2-5) 

SWU364 Economy in Globalization  

มศว365 หลักการจัดการสมัยใหม่ 3(2-2-5) 

SWU365 Principles of Modern Management  

มศว366 จิตวิทยาสังคม 3(2-2-5) 

SWU366 Social Psychology  

มศว367 กฎหมายทั่วไป 3(2-2-5) 

SWU367 Legal Studies  

มศว371 ความคิดสร้างสรรค์กับนวัตกรรม และเทคโนโลยี 3(2-2-5) 

SWU371 Creativity, Innovation and Technology 
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มศว372 ภูมิปัญญาท้องถิ่น 3(2-2-5) 

SWU372 Local Wisdom  

มศว373 ภูมิลักษณ์ชุมชน  3(2-2-5) 

SWU373 Man and Community  

มศว374 สัมมาชีพเพื่อชุมชน 3(2-2-5) 

SWU374 Ethical Careers for Community  

มศว375 ธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการชุมชน  3(2-2-5) 

SWU375 Good Governance in Community Management  

 

2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน ก าหนดให้เรียน ไม่น้อยกว่า  129  หน่วยกิต  ดังนี้ 

 2.1 กลุ่มวิชาชีพครู ก าหนดให้เรียน ไม่น้อยกว่า  51  หน่วยกิต  ดังนี้ 

  2.1.1 วิชาชีพครูบังคับ ก าหนดให้เรียน 49 หน่วยกิต  ดังนี้ 

ศษ111    จิตส านึกและจรรยาบรรณวิชาชีพครู                                        3(2-2-5) 

ED111   Consciousness and Ethics for Teaching Profession  

ศษ201   ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาการเรียนรู้                                      3(2-2-5) 

ED201   English Skills for Learning Development 

ศษ202    ภาษาและวัฒนธรรมไทยส าหรับครู      3(2-2-5)  

ED202     Thai Language and Thai Culture for Teachers  

ศษ211   กระบวนทัศน์ทางการศึกษา    3(2-2-5) 

ED211   Educational Paradigms  

ศษ241   การเรียนรู้ของมนุษย์และจิตวิทยาส าหรับครู      3(2-2-5) 

ED241    Human Learning and Psychology for Teachers 

ศษ321   วิธีวิทยาในการพัฒนาหลักสูตร    3(2-2-5) 

ED321   Methodologies for Curriculum Development 

ศษ331   วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้    3(2-2-5) 

ED331  Methodologies for Learning Management  
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ศษ351   การวัดและประเมินผลทางการศึกษา    3(2-2-5) 

ED351  Educational Measurement and Evaluation 

ศษ391   การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูระหว่างเรียน 1       2(0-4-2)  

ED391   Teaching Practicum I 

ศษ461   การประกันคุณภาพและการจัดการการศึกษา      3(2-2-5) 

ED461   Educational Quality Assurance and Management  

ศษ471   การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้      3(2-2-5) 

ED471  Research for Learning Development 

ศษ481   การออกแบบและพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยี 

   สารสนเทศเพื่อการส่ือสารการศึกษา     3(2-2-5) 

ED481  Design and Development of Media, Innovation  

  and Information Technology for Educational Communication   

ศษ491   การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูระหว่างเรียน 2        2(0-4-2)  

ED491  Teaching Practicum II 

ศษ591   การปฏิบัติการสอนและฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 1                6(1-18-0) 

ED591   Education Internship I 

ศษ592   การปฏิบัติการสอนและฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 2             6(0-18-0) 

ED592   Education Internship II 

  2.1.1 วิชาชีพครูเลือก ก าหนดให้เรียนไม่น้อยกว่า  2  หน่วยกิต  ดังนี้ 

ศษ212  ลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน                           2(1-2-3) 

ED212  Scouts, Junior Red Cross, and Learner Development Activities 

ศษ231  หลักการอุดมศึกษา      2(1-2-3) 

ED231  Principles of Higher Education 

ศษ311  จิตส านึกและการมีส่วนร่วมทางสังคมและการเมือง             2(1-2-3) 

ED311  Social and Political Consciousness and Participation 

ศษ312  การต่อรองกับวัฒนธรรมการบริโภค       2(1-2-3) 

ED312  Negotiation and Consumer Culture   

ศษ313  งานอาสาสมัครและกิจกรรมเยาวชน        2(1-2-3) 
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ED313  Voluntary Work and Youth Activities 

ศษ314  การพัฒนาทักษะการคิดระดับสูง     2(1-2-3) 

ED314  Developing Higher Order Thinking Skills  

ศษ322  การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น              2(1-2-3) 

ED322  Local Curriculum Development 

ศษ330  นวัตกรรมและกลยุทธ์การจัดการเรียนรู้ในระดับอุดมศึกษา  2(1-2-3) 

ED330  Innovation and Learning Management Strategies  

 in Higher Education 

ศษ332  การศึกษาพิเศษ             2(1-2-3) 

ED332  Special Education  

ศษ333  การจัดการเรียนรู้นอกระบบและตามอัธยาศัย        2(1-2-3) 

ED333  Non-formal and Informal Learning Management 

ศษ334  การจัดการเรียนรู้เพื่อสร้างจิตส านึกสาธารณะ       2(1-2-3) 

ED334  Public Concern-Based Learning 

ศษ335  การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของผู้เรียน        2(1-2-3) 

ED335  Learner’s Creativity Development 

ศษ336   การอบรมเล้ียงดูเด็กปฐมวัย         2(1-2-3)  

ED336  Rearing of Young Children 

ศษ337   การมัธยมศึกษา          2(1-2-3)  

ED337  Secondary Education  

ศษ338 หลักการอาชีวศึกษา     2(2-0-4) 

ED338  Principles of Vocational Education 

ศษ341  การแนะแนวเพื่อการพัฒนาคุณค่าแห่งตน       2(1-2-3) 

ED341  Guidance for Self-Esteem Development 

ศษ361  การประกันคุณภาพการศึกษา       2(1-2-3) 

ED361  Quality Assurance in Education 

ศษ362  การศึกษาและการพัฒนาชุมชน      2(1-2-3) 

ED362  Education and Community Development 
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ศษ371  สถิติเบื้องต้นทางการศึกษา     2(1-2-3) 

ED371  Introduction to Statistics in Education 

ศษ381  การงานอาชีพและเทคโนโลยี        2(1-2-3)  

ED381  Occupations and Technology 

ศษ431  การพัฒนาแหล่งการเรียนรู้และเครือข่ายการเรียนรู้       2(1-2-3) 

ED431  Development of Learning Resources and Learning Networks 

ศษ452  การประเมินหลักสูตรและการสอนเบื้องต้น        2(1-2-3) 

ED452  Introduction to Curriculum and Instructional Evaluation 

ศษ453 เทคโนโลยีเพื่อการวัดผล การประเมิน และการวิจัยทางการศึกษา   2(1-2-3) 

ED453 Technology for Educational Measurement, Evaluation  

 and Research 

ศษ472 การวิจัยเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้และสังคม       2(1-2-3) 

ED472 Research for Learning Processes and Social Development 

ศษ482 การออกแบบและพัฒนาสื่อการเรียนการสอน     2(1-2-3) 

ED482 Instructional Media Design and Development 

  2.2 กลุ่มวิชาเอก  ก าหนดให้เรียน 84 หน่วยกิต   ดังนี้ 

    2.2.1 วิชาเอกเดี่ยว  ก าหนดให้เรียน 72  หน่วยกิต  ดังนี้ 

                             วิชาพื้นฐานวิชาเอก ก าหนดให้เรียน 24 หน่วยกิต ดังนี้ 

ทกศ 111  ภาษากับสังคมไทย 3(3-0-6) 

THE 111  Language and Thai Society 

ทกศ 131  การฟัง-พูดเพื่อประสิทธิผล 3(2-2-5) 

THE 131  Effective Listening-Speaking 

ทกศ 141  ภูมิปัญญาไทย 3(3-0-6) 

THE 141  Thai Wisdoms 

ทกศ 437  วาทการส าหรับครู 3(2-2-5) 

THE 437  Speaking Training for Teachers 

ทกศ 201  ภาษาอังกฤษเฉพาะทาง 1 3(2-2-5) 

THE 201  English for Specific Purposes1 
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ทกศ 202  ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 3(2-2-5) 

THE 202  English for Academic Purposes1 

อกช  301 

ECP  301 

ภาษาอังกฤษเพื่อการเตรียมพร้อมสู่อาชีพ 1 

English for Career Preparation I 

 3(2-2-5) 

อกช  402 

ECP  402 

ภาษาอังกฤษเพื่อการเตรียมพร้อมสู่อาชีพ 2 

English for Career Preparation II 

3(2-2-5) 

   

                               วิชาเอกบังคับ ก าหนดให้เรียน 48 หน่วยกิต ดังนี้ 

ทกศ 211 

THE 211 

ภาษาศาสตร์ส าหรับครู  

Linguistics for Teachers  

3(3-0-6) 

ทกศ 212 

THE 212 

หลักภาษาไทย 

Thai Grammar 

3(3-0-6) 

ทกศ 221 

THE 221 

ความรู้พื้นฐานทางวรรณคดี 

Basic Knowledge of Thai Literature 

3(3-0-6) 

ทกศ 222 

THE 222 

วรรณคดีไทยส าหรับครู 

Thai Literature for Teachers 

3(3-0-6) 

ทกศ 231 

THE 231 

การอ่าน 

Reading 

3(2-2-5) 

ทกศ 232 

THE 232 

การเขียน 

Writing 

3(2-2-5) 

ทกศ 313 

THE 313 

พัฒนาการแบบเรียนภาษาไทย 

Development of Thai Textbooks 

3(3-0-6) 

ทกศ 314 

THE 314 

ภาษาบาลีสันสกฤตในภาษาไทย 

Pali and Sanskrit in Thai Language 

3(3-0-6) 

ทกศ 315 

THE 315 

สัมมนาการใช้ภาษาไทยในปัจจุบัน 

Seminar in Usage of Modern Thai 

3(2-2-5) 

ทกศ 323 

THE 323 

การวิเคราะห์และวิจารณ์วรรณกรรมไทย 

Analysis and Criticism of Thai Literature 

3(3-0-6) 
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ทกศ 324 

THE 324 

วรรณคดีการละคร 

Dramatic Literature 

3(3-0-6) 

ทกศ 333 

THE 333 

การประพันธ์ร้อยกรอง 

Poetry Writing 

3(2-2-5) 

ทกศ 342 

THE 342 

คติชนวิทยา 

Folklore 

3(3-0-6) 

ทกศ 419 

THE 419 

ภาษาต่างประเทศในภาษาไทย 

Foreign Language Contact in Thai 

3(3-0-6) 

ทกศ 436 

THE 436 

สัมมนาและการวิจัยทางภาษาไทยส าหรับครู 

Seminar and Research in Thai for Teacher 

3(2-2-5) 

ทกศ 438 

THE 438 

การอ่านออกเสียงร้อยแก้วและร้อยกรอง 

Prose and Poetry Oral Reading  

3(2-2-5) 

    2.2.2 วิชาการสอนวิชาเอก ก าหนดให้เรียน 6  หน่วยกิต ดังนี้ 

ทกศ 451 

THE 451 

หลักสูตรและการสอนภาษาไทย 

Curriculum and Thai Teaching 

 3(3-0-6) 

ทกศ 452 

THE 452 

วิธีการสอนภาษาและวรรณคดีไทย 

Methods in Teaching Thai and Literature 

 3(2-2-5) 

   2.2.3 เลือกวิชาเอกหรือวิชาการสอนวิชาเอกเพิ่มเติม ก าหนดให้เลือกเรียนไม่

น้อยกว่า 6  หน่วยกิต  จากรายวิชาต่อไปนี้ 

ทกศ 316 

THE 316 

อรรถศาสตร์เบื้องต้น 

Introduction to Semantics 

3(3-0-6) 

ทกศ 317 

THE 317 

การเล่นภาษาในภาษาไทย 

Language Play in Thai 

3(3-0-6) 

 

ทกศ 325 

THE 325 

วรรณคดีชาดก 

Jataka Literature 

3(3-0-6) 
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3. หมวดวิชาเลือกเสรี  ก าหนดให้เรียน 6  หน่วยกิต  

 ให้นิสิตเลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  

 

ความหมายของรหัสวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ 

 ความหมายของรหัสรายวิชาในกลุ่มวิชาชีพครู  

 ศษ   :  วิชาชีพครูทางการศึกษา 

 ED   : Education 

 เลขตัวที่หนึ่ง :  ชั้นปีที่ควรเรียน 

 เลขตัวที่สอง :  กลุ่มวิชาในหมวดวิชาชีพครู 

 0  หมายถึง กลุ่ม ภาษาส าหรับครู 

 1  หมายถึง กลุ่ม ความเป็นครู 

 2  หมายถึง กลุ่ม การพัฒนาหลักสูตร 

 3  หมายถึง กลุ่ม การจัดการเรียนรู้ 

 4  หมายถึง กลุ่ม จิตวิทยาและการแนะแนวส าหรับครู 

 5  หมายถึง กลุ่ม การวัดและประเมินผลการศึกษา 

 6   หมายถึง กลุ่ม การบริหารการศึกษา และการจัดการชั้นเรียน 

 7  หมายถึง กลุ่ม การวิจัยทางการศึกษา 

 8  หมายถึง กลุ่ม ส่ือ นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา

 9  หมายถึง กลุ่ม ประสบการณ์วิชาชีพครู 

 เลขตัวที่สาม :  ล าดับวิชาในแต่ละกลุ่มวิชา 

ทกศ 326 

THE 326 

อิทธิพลวรรณกรรมต่างประเทศในวรรณกรรมไทย 

Influence of Foreign Literature on Thai Literature 

3(3-0-6) 

ทกศ 334 

THE 334 

ศิลปะการพูดและการน าเสนองาน 

 Art of Speaking and Presentation 

3(2-2-5) 

ทกศ 335 

THE 335 

ทกศ 427 

THE 427 

ศิลปะการเล่าเรื่อง 

 Art of Storytelling 

วรรณกรรมไทยปัจจุบัน 

Modern Thai Literature 

3(2-2-5) 

 

3(3-0-6) 

ทกศ 453 

THE 453 

วิธีสอนภาษาไทยแก่ชาวต่างประเทศ 

Methods in Teaching Thai for Foreigners  

 

3(2-2-5) 
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 ความหมายของรหัสรายวิชาในกลุ่มวิชาเอก 

 ทกศ :  ภาษาไทยทางการศึกษา 

 THE   : Thai Education 

เลขตัวที ่1   หมายถึง ชั้นปีทีค่วรเรียน 

เลขตัวที ่2  หมายถึง หมวดวิชา  ดังต่อไปนี้ 

เลข  0 หมายถึง พื้นฐานทางภาษาและวรรณคดี 

เลข  1 หมายถึง ภาษา 

เลข  2 หมายถึง วรรณคดีและวรรณกรรม 

เลข  3 หมายถึง ทักษะทางภาษา 

เลข  4 หมายถึง คติชนวิทยา 

เลข  5 หมายถึง การสอน  

เลขตัวสุดท้าย  หมายถึง ล าดับรายวิชาในหมวดของเลขรหัสตัวกลาง 

 

 

เช่น ทกศ 111  หมายถึง วิชาภาษาไทยทางการศึกษา เรียนชั้นปีที่ 1  

     THE 111    หมวดรายวิชาภาษา ล าดับที ่1 

       
 

ความหมายของจ านวนหน่วยกิต 

        เช่น 3(3-0-6)  

    หมายถึง จ านวนหน่วยกิตรวม 

          หมายถึง  จ านวนชั่วโมงทฤษฎีต่อสัปดาห์ 

         หมายถึง  จ านวนชั่วโมงปฏิบัติต่อสัปดาห์ 

         หมายถึง จ านวนชั่วโมงศึกษาด้วยตนเองต่อสัปดาห์ 
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3.1.4   แผนการศึกษา 
 

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

มศว 111 ภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร 3(2-2-5) 

มศว xxx กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศเลือก 1 รายวิชา  3(2-2-5) 

มศว 141   ทักษะการรู้สารสนเทศ     3(2-2-5) 

มศว 151  การศึกษาทั่วไปเพื่อพัฒนามนุษย์ 3(2-2-5) 

ศษ 111 จิตส านึกและจรรยาบรรณวิชาชีพครู 3(2-2-5) 

ทกศ 131 การฟัง-พูดเพื่อประสิทธิผล 3(2-2-5) 

 รวม 18 

 

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

มศว xxx กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศเลือก 1 รายวิชา 3(2-2-5) 

มศว 142   วิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาคุณภาพและสิ่งแวดล้อม 3(2-2-5) 

มศว 251   มนุษย์กับสังคม 3(2-2-5) 

มศว 252   สุนทรียศาสตร์เพื่อชีวิต 3(2-2-5) 

ทกศ 111   ภาษากับสังคม ไทย                3(3-0-6) 

ทกศ 141   ภูมิปัญญาไทย                           3(3-0-6) 

 รวม 18 
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ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

มศว xxx กลุ่มวิชาศิลปศาสตร์ 3(2-2-5) 

ศษ 201 ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาการเรียนรู้        3(2-2-5) 

ศษ 211 กระบวนทัศน์ทางการศึกษา               3(2-2-5) 

ทกศ 201    ภาษาอังกฤษเฉพาะทาง 1 3(2-2-5) 

ทกศ 211 ภาษาศาสตร์ส าหรับครู 3(3-0-6) 

ทกศ 221 ความรู้พื้นฐานทางวรรณคดี            3(3-0-6) 

ทกศ 231 การอ่าน                                   3(2-2-5)                                       

 รวม 21 

 

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

มศว xxx กลุ่มวิชาศิลปศาสตร์ 3(2-2-5) 

ศษ 241   การเรียนรู้ของมนุษย์และจิตวิทยาส าหรับครู      3(2-2-5) 

ศษ 202 ภาษาและวัฒนธรรมไทยส าหรับครู       3(2-2-5) 

ทกศ 202    ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 1              3(2-2-5) 

ทกศ 212   หลักภาษาไทย                                3(3-0-6) 

ทกศ 222   วรรณคดีไทยส าหรับครู                    3(3-0-6) 

ทกศ 232   การเขียน                                  3(2-2-5)                              

 รวม 21 
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ปี 3 ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

ศษ 321 วิธีวิทยาในการพัฒนาหลักสูตร          3(2-2-5) 

ศษ 391    การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูระหว่างเรียน 1  2(0-4-2) 

ทกศ 313 พัฒนาการแบบเรียนภาษาไทย        3(3-0-6) 

ทกศ 314 ภาษาบาลีสันสกฤตในภาษาไทย       3(3-0-6) 

ทกศ 323 การวิเคราะห์วิจารณ์วรรณกรรมไทย  3(3-0-6) 

ทกศ 324 วรรณคดีการละคร                      3(3-0-6) 

 วิชาเลือกเสรี                              3(x-x-x) 

 รวม 20 

 
 

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

ศษ 331    วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้                3(2-2-5) 

ศษ 351    การวัดและประเมินผลทางการศึกษา  3(2-2-5) 

อกช  301 ภาษาอังกฤษเพื่อการเตรียมพร้อมสู่อาชีพ 1 3(2-2-5) 

ทกศ 315 สัมมนาการใช้ภาษาไทยในปัจจุบัน       3(3-0-6) 

ทกศ 333 การประพันธ์ร้อยกรอง                  3(2-2-5) 

ทกศ 342 คติชนวิทยา                               3(3-0-6) 

 วิชาเอกเลือก                                3(x-x-x) 

 วิชาเลือกเสรี                                3(x-x-x) 

 รวม 24 
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ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

ศษ 471 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้           3(2-2-5) 

ศษ 491   การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูระหว่างเรียน 2                                                       2(0-4-2) 

 วิชาครูเลือก                              2(x-x-x) 

อกช  402 ภาษาอังกฤษเพื่อการเตรียมพร้อมสู่อาชีพ 2 3(2-2-5) 

ทกศ 436   การวิจัยทางภาษาไทยส าหรับครู                                                3(2-2-5) 

ทกศ 451 หลักสูตรและการสอนภาษาไทย 3(3-0-6) 

 วิชาเอกเลือก                                3(x-x-x) 

 รวม 19 

 
 

ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

ศษ 481   การออกแบบและพัฒนาส่ือ นวัตกรรม และเทคโนโลยีสารสนเทศ

เพื่อการส่ือสารการศึกษา                

3(2-2-5) 

ศษ 461   การประกันคุณภาพและการจัดการการศึกษา                                                     3(2-2-5) 

ทกศ 437   วาทการส าหรับครู                       3(2-2-5) 

ทกศ 419 ภาษาต่างประเทศในภาษาไทย          3(3-0-6) 

ทกศ 438   การอ่านออกเสียงร้อยแก้วและร้อยกรอง                                                         3(2-2-5) 

ทกศ 452 วิธีการสอนภาษาและวรรณคดีไทย     3(2-2-5) 

 รวม 18 
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ปีที่ 5 ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

ศษ 591 การปฏิบัติการสอนและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 1                                                                                                               6(0-18-0) 

 รวม 6 

 
 

ปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 2 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

ศษ 592 การปฏิบัติการสอนและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 2 6(0-18-0) 

 รวม 6 

 

หมายเหต ุ* 

 1. นิสิตชั้นปีที ่1 คณะศึกษาศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ และคณะพลศึกษาจะเรียนวิชา 

ศษ 111 ในภาคเรียนที่ 1 คณะวิทยาศาสตร์ และคณะศิลปกรรมศาสตร์ จะเรียนวิชา ศษ 111 ในภาคเรียนที่ 2 

 2. นิสิตชั้นปีที ่2 คณะศึกษาศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ และคณะพลศึกษา จะเรียนวิชา 

ศษ 201 และ ศษ 211 ในภาคเรียนที่ 1 และเรียนวิชา ศษ 241 และ ศษ 202 ในภาคเรียนที่ 2คณะวิทยาศาสตร์ 

และคณะศิลปกรรมศาสตร์ จะเรียนวิชา ศษ 241 และ ศษ 202 ในภาคเรียนที่ 1 และเรียนวิชา ศษ 201 และ  

ศษ 211 ในภาคเรียนที่ 2 

 3. นิสิตชั้นปีที ่3  นิสิตทุกวิชาเอก จะเรียนวิชา และ ศษ 391 ในภาคเรียนที่ 1 และเรียนวิชา และ ศษ 351 

ในภาคเรียนที่ 2 นิสิตคณะศึกษาศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ และคณะพลศึกษา จะเรียนวิชา ศษ 

321 ในภาคเรียนที่ 1 และเรียนรายวิชา ศษ 331 ในภาคเรียนที่ 2 นิสิตคณะวิทยาศาสตร์ และคณะศิลปกรรมศาสตร์

จะเรียนวิชา 331 ในภาคเรียนที่ 1และเรียน รายวิชา ศษ 321 ในภาคเรียนที่ 2 

 4. นิสิตชั้นปีที ่4 นิสิตทุกวิชาเอก  จะเรียนวิชา ศษ 471, ศษ 491 ในภาคเรียนที่ 1 และเรียนวิชาศษ 481 

และ ศษ 461 ในภาคเรียนที่ 2 

 5. นิสิตชั้นปีที ่5 นิสิตทุกวิชาเอก เรียนวิชา ศษ 591 ในภาคเรียนที่ 1 และ เรียนวิชา ศษ 592 ใน 

ภาคเรียนที่ 2 

 6. วิชาเลือกให้แต่ละสาขาวิชาก าหนดวิชาชีพครูเลือกให้นิสิตไม่น้อยกว่า 2 หน่วยกิต ใน ปีที่ 2 หรือ 

ปีที่ 3 หรือ ปีที ่4 

 7.  นิสิตสามารถเรียนวิชาเลือกจากวิชาที่เปิดสอนในหลักสูตรการศึกษาบัณฑิตสาขาอื่นๆ ในคณะ

ศึกษาศาสตร์ เช่น การประถมศึกษา 
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3.1.5 ค าอธิบายรายวิชา  

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

    1.1 กลุ่มวิชาภาษา 
 

มศว111  ภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร      3(2-2-5) 

SWU111 Thai for Communication                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

  ศึกษาองค์ประกอบการส่ือสารและกลวิธีการใช้ภาษาเพื่อการส่ือสารการเขียนพรรณนาความ 

สรุปความ ย่อความ ขยายความ และการสังเคราะห์ความคิดเพื่อการส่ือสาร ฝึกปฏิบัติการใช้ภาษาเพื่อสื่อสาร

ในสถานการณ์ต่างๆ ด้วยกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลาย 
 

มศว121    ภาษาอังกฤษเพื่อประสิทธิภาพการส่ือสาร 1   3(2-2-5) 

SWU121  English for Effective Communication I  

ศึกษาและฝึกทักษะภาษาด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน และค าศัพท์ในชีวิตประจ าวัน ด้วย

กระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลายทั้งในและนอกห้องเรียน  ส่งเสริมการเรียนรู้แบบพึ่งพาตน  น าภาษาอังกฤษ

ไปใช้ในการส่ือสารในสถานการณ์ต่างๆ และเป็นพื้นฐานในการพัฒนาการเรียนรู้ภาษาต่อไป 
 

มศว122    ภาษาอังกฤษเพื่อประสิทธิภาพการส่ือสาร 2   3(2-2-5) 

SWU122  English for Effective Communication II 

พัฒนาทักษะด้านภาษาและกระบวนการเรียนรู้เพื่อการส่ือสารในยุคโลกาภิวัตน์ โดยฝึกทักษะ

ภาษาด้านการฟัง พูด อ่าน และเขียน ด้วยส่ือกระบวนการเรียนรู้ และเทคโนโลยีสารสนเทศที่หลากหลาย  

ส่งเสริมการเรียนรู้แบบพึ่งพาตน สนับสนุนให้น าภาษาอังกฤษไปใช้ในการสร้างความร่วมมือในการเรียนรู้และ

เป็นประโยชน์ต่อตนเองและสังคม 
 

มศว123   ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารนานาชาติ 1    3(2-2-5) 

SWU123   English for International Communication I 

พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน และด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาน  

เรียนรู้ภาษาอังกฤษในฐานะที่เป็นภาษานานาชาติ  เพื่อพัฒนาความสามารถทางด้านภาษาผ่านส่ือและ

กระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลายท้ังในและนอกห้องเรียน  เรียนรู้วิธีการน าความรู้และกระบวนการเรียนรู้ภาษา

ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันและในการศึกษา  เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต และเพื่อพัฒนาตนให้เป็นส่วนหนึ่ง

ของสังคมไทยและสังคมโลก 
 

มศว124   ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารนานาชาติ 2    3(2-2-5) 

SWU124  English for International Communication II 

พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน และด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาน  

เพิ่มพูนทักษะและประสบการณ์การส่ือสารภาษาอังกฤษในฐานะที่เป็นภาษานานาชาติ  พัฒนาการน าเสนอ
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ข้อมูลและความคิด  ส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษผ่านส่ือและกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลายทั้งในและ

นอกห้องเรียน น าความสามารถทางภาษาและการจัดการกระบวนการเรียนรู้มาประยุกต์ใช้ส าหรับการพัฒนา

ตนให้เป็นผู้เรียนภาษาแบบย่ังยืน 
 

มศว131   ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการส่ือสาร 1     3(2-2-5) 

SWU131  French for Communication I  

ศึกษาภาษาฝรั่งเศสเพื่อการส่ือสารเบื้องต้น โดยเรียนรู้และฝึกฝนทักษะด้านการฟัง พูด อ่าน 

และเขียน เพื่อสามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน  ด้วยส่ือและกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลายทั้งใน           

และนอกห้องเรียน เพื่อเป็นพื้นฐานในการเรียนภาษาฝรั่งเศสอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 
 

มศว132   ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการส่ือสาร 2     3(2-2-5) 

SWU132  French for Communication II 

บุรพวิชา : มศว 131 

ศึกษาภาษาฝรั่งเศสเพื่อการส่ือสารเบื้องต้น ต่อจากวิชาภาษาฝรั่งเศสเพื่อการส่ือสาร 1 เพื่อ

เพิ่มพูนความรู้และทักษะด้านการฟัง พูด อ่าน และเขียน ในชีวิตประจ าวัน ในสถานการณ์ที่หลากหลายย่ิงขึ้น  

ด้วยส่ือและกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลาย เพื่อเป็นพื้นฐานในการเรียนภาษาฝรั่งเศสในระดับที่สูงขึ้น 
 

มศว133   ภาษาเยอรมันเพื่อการส่ือสาร 1     3(2-2-5) 

SWU133  German for Communication I 

ศึกษาภาษาเยอรมันเบื้องต้นเพื่อการส่ือสาร โดยเรียนรู้และฝึกฝนทักษะด้านการฟัง พูด อ่าน 

และเขียน เพื่อสามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน ด้วยส่ือและกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลายทั้งในและนอก

ห้องเรียน เพื่อเป็นพื้นฐานในการเรียนภาษาเยอรมันอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 
 

มศว134   ภาษาเยอรมันเพื่อการส่ือสาร 2     3(2-2-5) 

SWU134  German for Communication II 

บุรพวิชา : มศว 133 

ศึกษาภาษาเยอรมันเบื้องต้นเพื่อการส่ือสารต่อจากวิชาภาษาเยอรมันเพื่อการส่ือสาร  1     

เพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะด้านการฟัง พูด อ่าน และเขียน ในชีวิตประจ าวัน ในสถานการณ์ที่หลากหลาย

ย่ิงขึ้น  ด้วยส่ือและกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลาย เพื่อเป็นพื้นฐานในการเรียนภาษาเยอรมันในระดับที่สูงขึ้น 
 

มศว135  ภาษาจีนเพื่อการส่ือสาร 1     3(2-2-5) 

SWU135 Chinese for Communication I 

ศึกษาภาษาจีนเบื้องต้นเพื่อการส่ือสาร โดยเรียนรู้และฝึกฝนทักษะด้านการฟัง พูด อ่าน    

และเขียน เพื่อสามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน ด้วยส่ือและกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลายทั้งในและนอก

ห้องเรียน เพื่อเป็นพื้นฐานในการเรียนภาษาจีนอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 
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มศว136   ภาษาจีนเพื่อการส่ือสาร 2     3(2-2-5) 

SWU136  Chinese for Communication II 

ศึกษาภาษาจีนเบื้องต้นเพื่อการส่ือสาร ต่อจากวิชาภาษาจีนเพื่อการส่ือสาร 1 เพื่อเพิ่มพูน

ความรู้และทักษะด้านการฟัง พูด อ่าน และเขียน ในชีวิตประจ าวัน ในสถานการณ์ที่หลากหลายย่ิงขึ้น        

ด้วยส่ือและกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลาย เพื่อเป็นพื้นฐานในการเรียนภาษาจีนในระดับที่สูงขึ้น 
 

มศว137  ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการส่ือสาร 1     3(2-2-5) 

SWU137  Japanese for Communication I 

ศึกษาภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้นเพื่อการส่ือสาร โดยเรียนรู้และฝึกฝนทักษะด้านการฟัง พูด อ่าน 

และเขียน เพื่อสามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน ด้วยส่ือและกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลายทั้งในและนอก

ห้องเรียน เพื่อเป็นพื้นฐานในการเรียนภาษาญี่ปุ่นอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 
 

มศว138   ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการส่ือสาร 2     3(2-2-5) 

SWU138  Japanese for Communication II 

ศึกษาภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้นเพื่อการส่ือสาร  ต่อจากวิชาภาษาญี่ปุ่นเพื่อการส่ือสาร  1           

เพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะด้านการฟัง พูด อ่าน และเขียน ในชีวิตประจ าวัน ในสถานการณ์ที่หลากหลาย

ย่ิงขึ้น  ด้วยส่ือและกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลาย เพื่อเป็นพื้นฐานในการเรียนภาษาญี่ปุ่นในระดับที่สูงขึ้น 

 

   1.2 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี 

มศว141  ทักษะการรู้สารสนเทศ      3(2-2-5) 

SWU141  Information Learning Skills 

ศึกษาความส าคัญของระบบและกระบวนการส่ือสาร พัฒนาทักษะในการสืบค้นและอ้างอิง

ข้อมูล การใช้ซอฟท์แวร์ต่างๆ และการจัดการความรู้จากเครือข่ายอินเตอร์เน็ต เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

ตลอดจนฝึกทักษะการน าเสนอข้อมูลสารสนเทศ โดยตระหนักในจรรยาบรรณ ผลกระทบที่มีต่อบุคคล      

และสังคม รวมท้ังกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
 

มศว142  วิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม  3(2-2-5) 

SWU142  Science for Life Quality Development and Environment 

ศึกษากระบวนการคิดทางวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ประยุกต์ และเทคโนโลยี ศึกษาระบบ

นิเวศวิทยาเพื่อให้เข้าใจถึงความส าคัญของการอยู่ร่วมกันอย่างสมดุล  รวมทั้งศึกษาผลกระทบของความเจริญ

ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีต่อส่ิงแวดล้อม สังคม และเศรษฐกิจ  เพื่อปลูกฝังให้ตระหนัก               

ถึงความส าคัญของธรรมชาติส่ิงแวดล้อม  เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสันติสุขอย่างย่ังยืน 
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มศว143  พลังงานทางเลือก      3(2-2-5) 

SWU143  Alternative Energy 

ศึกษาผลกระทบจากการใช้พลังงานกระแสหลักที่ เกี่ยวข้องกับปรากฏการณ์โลกร้อน       

ภาวะ เรือนกระจก และความไม่ย่ังยืนทางเศรษฐกิจ  ความหมายและความส าคัญของการใช้พลังงานทางเลือก  

การปรับระบบคิดหรือกระบวนทัศน์ที่มีต่อการจัดการพลังงานให้มีความเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม มีความย่ังยืน

ของชุมชนมากกว่าเป้าหมายทางเศรษฐกิจเพียงอย่างเดียว  การสร้างภูมิคุ้มกันให้เกิดขึ้นในระบบพลังงาน  

การสร้างภูมิปัญญาและเทคโนโลยีในการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในท้องถิ่น เพื่อส่งผลต่อการด าเนินชีวิตที่สันติสุข

และยั่งยืน 
 

มศว144  คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน     3(2-2-5) 

SWU144 Mathematics in Daily Life 

ศึกษาคณิตศาสตร์กับการใช้เหตุผล  ความรู้ทางสถิติ   คณิตศาสตร์ส าหรับผู้บริโภค  

คณิตศาสตร์กับศิลปะ คณิตศาสตร์กับการแก้ปัญหาในชีวิตประจ าวัน และเป็นฐานความคิดในเชิงตรรกะ    

และเหตุผล การเรียนรู้และการด ารงชีวิตในสังคม 
 

มศว145  สุขภาวะและวิถีชีวิตเชิงสร้างสรรค์     3(2-2-5) 

SWU145  Wellness and Healthy Lifestyle 

ศึกษาหลักการและแนวคิดของสุขภาวะแบบองค์รวม การบูรณาการแนวคิดดังกล่าวเข้ากับ   

วิถีชีวิ โดยเน้นการสร้างเสริมศักยภาพส่วนบุคคลของนิสิต ให้สามารถพัฒนาสมรรถภาพทางกายและคุณภาพ

ชีวิตของตนเอง ตลอดจนเลือกใช้วิถีชีวิตในเชิงสร้างสรรค์ได้อย่างเหมาะสมกับบริบททางสังคม 
 

มศว341   วิทยาศาสตร์ฟิสิกส์ กฎของธรรมชาติ พลังงาน และจิต                 3(2-2-5) 

SWU341  Physical Science, Laws of Nature, Energy and Spirit 

ศึกษาความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ฟิสิกส์ที่เป็นความจริงของธรรมชาติ เช่น ทฤษฎีของ  กาลิเลโอ   

กฏของนิวตัน ทฤษฎีของไอน์สไตน์ ทฤษฎีสสาร-พลังงาน ทฤษฎีสัมพันธภาพ ทฤษฎีฟิสิกส์ควอนตั้ม     

ทฤษฎีเทอร์โมไดนามิกส์  น าไปสู่ความเข้าใจเรื่องของกฎของธรรมชาติ พลังงาน และความจริงแท้ของจิต 

 

   1.3 กลุ่มวิชาศิลปศาสตร์ 

มศว151   การศึกษาทั่วไปเพื่อพัฒนามนุษย์     3(2-2-5) 

SWU151  General Education for Human Development  

ศึกษาความหมาย ความส าคัญ และคุณค่าของวิชาศึกษาทั่วไป ทั้งทางด้านมนุษยศาสตร์  

สังคมศาสตร์  วิทยาศาสตร์ ศาสตร์และศิลป์  โดยเน้นการพัฒนาศักยภาพการรับรู้และการส่ือสาร           

การแสวงหาความรู้  การพัฒนาจิตใจ  การพัฒนาเชาว์ปัญญา ให้สามารถคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และแสวงหา

แนวทางในการแก้ปัญหา  เพื่อให้ผู้เรียนเป็นบัณฑิตท่ีมีคุณภาพ   
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มศว251  มนุษย์กับสังคม       3(2-2-5) 

SWU251  Man and Society  

ศึกษาความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับมนุษย์และสังคม ทั้งสังคมไทยและสังคมโลก โดยมุ่งให้ผู้เรียน 

มีความเข้าใจในพฤติกรรมของมนุษย์ และน าความรู้มาพัฒนาตนเองให้รู้เท่าทันสังคม  มีความรับผิดชอบ      

มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  มีคุณธรรมจริยธรรม  ซาบซึ้งในวัฒนธรรม ศิลปะ และอารยธรรมของมนุษย์       

มีจิตส านึกในการอยู่ร่วมกันในสังคมและธรรมชาติส่ิงแวดล้อมอย่างสันติ  ตระหนักในหน้าที่รับผิดชอบ       

และบทบาทที่พึงมีในฐานะพลเมืองและสมาชิกของสังคม 
 

มศว252  สุนทรียศาสตร์เพื่อชีวิต      3(2-2-5) 

SWU252  Aesthetics for Life 

ศึกษาแนวคิดทางด้านสุนทรียศาสตร์  แสวงหาประสบการณ์และคุณค่าของสุนทรียะ           

ที่มีต่อการด ารงชีวิต ศึกษาสุนทรียศาสตร์ในเชิงบูรณาการ ทั้งที่เกี่ยวข้องกับธรรมชาติ ศิลปะ การแสดง ดนตรี 

วรรณกรรม สุนทรียะที่ผสานสัมพันธ์กับบริบทสังคม วัฒนธรรม ธรรมชาติส่ิงแวดล้อม โดยมุ่งเน้น

กระบวนการเรียนรู้ ส่ือและประสบการณ์ที่หลากหลาย 
 

มศว351  การพัฒนาบุคลิกภาพ      3(2-2-5) 

SWU351  Personality Development 

ศึกษาและพัฒนาบุคลิกภาพทั้งที่เป็นรูปธรรมและนามธรรมเพื่อการด าเนินชีวิตที่ดีงาม มีวินัย 

รู้กาลเทศะ ทั้งในโลกส่วนตัว ครอบครัว ชุมชนและสังคม ท่ามกลางขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม  

ความเป็นไทยท่ามกลางกระแสสังคมโลก  ด้วยส่ือและกระบวนการเรียนรู้และประสบการณ์ที่หลากหลาย 
 

มศว352  ปรัชญาและกระบวนการคิด     3(2-2-5) 

SWU352  Philosophy and Thinking Process 

ศึกษาแนวคิดและปรัชญาในเชิงบูรณาการทั้งกระแสตะวันออกและตะวันตก พัฒนาการคิด

วิเคราะห์ สังเคราะห์ ปรัชญาที่ เป็นกระบวนการคิดที่ สัมพันธ์กับชีวิต  สังคม ธรรมชาติ ส่ิงแวดล้อม             

เพื่อการด าเนินชีวิตที่ดีงาม มีเหตุผล มีอุดมการณ์ มีคุณธรรมจริยธรรม 
 

มศว353  มนุษย์กับการใช้เหตุผลและจริยธรรม    3(2-2-5) 

SWU353  Man, Reasoning and Ethics 

ศึกษาการใช้เหตุผลและจริยธรรม  สร้างเสริมให้เป็นผู้ใฝ่รู้ความจริงและคิดอย่างมีเหตุผล  

ตลอดจนเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรม เหตุผลจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับตนเอง ผู้อื่น และบริบทที่เกี่ยวข้อง     

ด้วยส่ือและกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลาย 
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มศว354  มนุษย์กับสันติภาพ       3(2-2-5) 

SWU354  Man and Peace 

ศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับสันติภาพและการจัดการความขัดแย้งในชีวิตครอบครัว  ชุมชน สังคม 

ศึกษาหลักสันติธรรมจากศาสนา ปรัชญา ความเชื่อ ขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม รวมถึงแนวคิด    

และการปฏิบัติของผู้ที่มีอุดมการณ์  ที่เกี่ยวกับสันติภาพ และสันติสุขของมวลมนุษยชาติ  
 

มศว355  พุทธธรรม       3(2-2-5) 

SWU355  Buddhism 

ศึกษาภูมิปัญญาและกระบวนการคิดจากพุทธธรรมที่เกี่ยวข้องกับการด ารงชีวิต   การพัฒนา

คุณภาพชีวิตบนฐานพุทธธรรม  ทั้งในเชิงวิทยาศาสตร์ ปรัชญา และศาสนา เพื่อเป็นแนวทางไปสู่การด าเนิน

ชีวิตท่ีมีศีลธรรมจรรยา  มีระเบียบวินัยและสันติสุข 
 

มศว356  วรรณกรรมและพลังทางปัญญา     3(2-2-5) 

SWU356  Literature for Intellectual Powers 

ศึกษาแนวคิด คุณค่า และสุนทรียะจากวรรณกรรมหลากรูปแบบโดยเน้นการศึกษาในเชิงคิด

วิเคราะห์ท่ีก่อให้เกิดพลังปัญญา พลังจินตนาการ และพลังในการด าเนินชีวิต อันจะช่วยพัฒนาการด าเนินชีวิต   

ที่ดีงาม มีระเบียบวินัยและอุดมการณ์ 
 

มศว357  ศิลปะและความคิดสร้างสรรค์     3(2-2-5) 

SWU357  Arts and Creativity  

ศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับพลังความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการที่ก่อให้เกิดความงาม          

และสุนทรียะในงานศิลปะนานาประเภทในบริบทวัฒนธรรมที่หลากหลายอันจะน าไปสู่การสร้างสรรค์           

ในชีวิตประจ าวัน ทั้งนี้โดยใช้กระบวนการเรียนรู้และสื่อท่ีหลากหลาย 
 

มศว358  ดนตรีและจิตวิญญาณมนุษย์     3(2-2-5) 

SWU358  Music and Human Spirit 

ศึกษาและแสวงหาประสบการณ์ทางด้านดนตรีที่กว้างและหลากหลาย  ดนตรีจากอดีตและ

ร่วมสมัยดนตรีตะวันออกและตะวันตก ดนตรีไทย ดนตรีพื้นบ้าน ดนตรีที่พัฒนาจาก อดีตกาล ดนตรีในบริบท

ของวัฒนธรรม ด้วยส่ือและกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลาย 
 

มศว361  ประวัติศาสตร์และพลังขับเคลื่อนสังคม    3(2-2-5) 

SWU361  History and Effects on Society 

ศึกษาค้นคว้าข้อมูลทางประวัติศาสตร์  ประวัติศาสตร์ไทยและประวัติศาสตร์สากล ที่พัฒนา

จากกระบวนการคิดของมนุษย์ ประวัติศาสตร์ที่เป็นพลังขับเคล่ือนสังคม ประวัติศาสตร์การเมือง สังคม 

เศรษฐกิจ ศิลปวัฒนธรรม 
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มศว362  มนุษย์กับอารยธรรม      3(2-2-5) 

SWU362  Man and Civilization 

ศึกษาและเปรียบเทียบวิวัฒนาการอารยธรรมตะวันตกและตะวันออก  ตั้งแต่ยุคโบราณ       

ถึงปัจจุบัน  ตลอดจนการแพร่ขยายและการถ่ายทอดแลกเปล่ียนอารยธรรมในดินแดนต่าง ๆ ซึ่งมีผลต่อสภาพ

การเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมของโลกปัจจุบัน  รวมทั้งการศึกษาในส่วนที่เกี่ยวกับอารยธรรมไทย  

ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของอารยธรรมโลก 
 

มศว363  มนุษย์กับการเมือง      3(2-2-5) 

SWU363  Man and Politics 

ศึกษาธรรมชาติของสังคมมนุษย์และสังคมการเมือง  การจัดระเบียบทางการเมือง  องค์กร  

ที่ใช้อ านาจการปกครอง  การรวมกลุ่มทางการเมือง  กระบวนการทางการเมือง  พฤติกรรมและพลวัตทาง

การเมือง การบริหารงานของรัฐ  โดยเน้นระบบการเมือง การปกครอง และกฎหมายที่มีความส าคัญต่อการ

ด ารงชีวิตของมนุษย์ มนุษย์ที่มีคุณธรรมจริยธรรม 
 

มศว364  เศรษฐกิจในกระแสโลกาภิวัตน์     3(2-2-5) 

SWU364  Economy in Globalization 

ศึกษาพื้นความรู้เกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์  ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สภาพเศรษฐกิจไทย    

และเศรษฐกิจโลกในปัจจุบัน และแนวโน้มในอนาคตที่มีผลกระทบต่อการด าเนินชีวิต  ตลอดจนบทบาท     

และความสัมพนัธ์ขององค์กรธุรกิจที่มีผลต่อการด ารงชีวิตประจ าวัน 
 

มศว365   หลักการจัดการสมัยใหม่      3(2-2-5) 

SWU365  Principles of Modern Management 

ศึกษาแนวคิดและหลักการจัดการ  ทฤษฎีการจัดการสมัยใหม่  แนวคิด เกี่ ยวกับ               

การจัดการองค์กร  การจัดการทรัพยากรขององค์ กร  ประเด็นต่างๆที่น่าสนใจเกี่ยวกับแนวโน้ม                 

ในการจัดการสมัยใหม่ การจัดการที่เกี่ยวข้องกับคน ภาวะผู้น า การพัฒนาองค์กรและการพัฒนาสังคม          

ที่ก้าวหน้าและสันติสุข 
 

มศว366  จิตวิทยาสังคม        3(2-2-5) 

SWU366  Social Psychology 

ศึกษาจิตวิทยาพื้นฐานทางชีววิทยาของพฤติกรรมของมนุษย์ พฤติกรรมสังคม ตัวแปรต่าง ๆ 

ทางสังคมที่ท าให้เกิดพฤติกรรมและสภาวะทางจิตของมนุษย์ โครงสร้างทางสังคมกระบวนการต่างๆทางสังคม 

เจตคติ การรับรู้ทางสังคม ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ความก้าวร้าว พฤติกรรมและบทบาททางเพศ        

และการส่ือสาร การโฆษณาชวนเชื่อ  และแนวทางการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งทางสังคม  
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มศว367  กฎหมายทั่วไป       3(2-2-5) 

SWU367  Legal Studies 

ศึกษาวิวัฒนาการของกฎหมาย ลักษณะของกฎหมายความสัมพันธ์ระหว่างกฎหมายกับ

ศีลธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณี  ประเภท ล าดับชั้น และหมวดหมู่ของกฎหมาย  กฎหมายส าคัญที่

จ าเป็นต้องรู้ในการด าเนินชีวิต โดยเน้นกระบวนการเรียนรู้ และสื่อท่ีหลากหลาย  
 

มศว371  ความคิดสร้างสรรค์กับนวัตกรรมและเทคโนโลยี     3(2-2-5) 

SWU371  Creativity, Innovation and Technology 

ศึกษาค้นคว้าและฝึกปฏิบัติกระบวนการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ด้วยกระบวนการต่าง ๆ    

การจัดการภูมิปัญญาท้องถิ่น  เพื่อน าไปสู่การพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีชุมชนซึ่งเกี่ยวข้องกับ

เกษตรกรรม วิศวกรรม ศิลปหัตถกรรม ธุรกิจชุมชน ความสัมพันธ์กับชุมชนและส่ิงแวดล้อม โดยเน้น

กระบวนการเรียนรู้และ ส่ือที่หลากหลาย 
 

มศว372  ภูมิปัญญาท้องถิ่น      3(2-2-5) 

SWU372  Local Wisdom 

ศึกษาและค้นคว้าภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาชุมชน ภูมิปัญญาที่เกิดจากกระบวน การคิด

การเรียนรู้  การพัฒนาด้วยการกระท าและปฏิสัมพันธ์ในชุมชน  ภูมิปัญญาในการด ารงชีวิตร่วมกับผู้อื่น      

ภูมิปัญญาในการอยู่ร่วมกับธรรมชาติส่ิงแวดล้อม ภูมิปัญญาใน   การแสวงหาคุณค่าและตัวตนในความเป็น

มนุษย์ โดยเน้นกระบวนการเรียนรู้และสื่อท่ีหลากหลาย  
 

มศว373  ภูมิลักษณ์ชุมชน       3(2-2-5) 

SWU373  Man and Community 

ศึกษาค้นคว้าเพื่อพัฒนาภูมิลักษณ์ชุมชน ภูมิลักษณ์ที่แสดงความเป็นท้องถิ่น ลักษณะเฉพาะ 

และความผสานสัมพันธ์ในชุมชนในบริบทของพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ พื้นที่ทางวัฒนธรรม และพื้นที่ทางชาติพันธุ์ 

บนฐานของคุณธรรม จริยธรรม และความดีงาม โดยเน้นกระบวนการเรียนรู้และสื่อท่ีหลากหลาย 
  

มศว374  สัมมาชีพชุมชน       3(2-2-5) 

SWU374  Ethical Careers for Community 

ศึกษาค้นคว้าและพัฒนาสัมมาชีพในชุมชน เพื่อสร้างสัมมาชีพที่เข้มแข็ง ปลูกฝัง สร้างส านึก 

และสร้างความตระหนักในศักดิ์ศรีชุมชน สัมมาชีพที่ผูกพันและเคารพในธรรมชาติส่ิงแวดล้อม สันติสุข                

คุณความด ีศิลปวัฒนธรรม และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยเน้นกระบวนการเรียนรู้และสื่อท่ีหลากหลาย  
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มศว375  ธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการชุมชน     3(2-2-5) 

SWU375  Good Governance in Community Management 

ศึกษาค้นคว้า ปลูกฝังแนวคิด และการปฏิบัติธรรมาภิบาลการบริหารจัดการชุมชน บริหาร

จัดการบนความถูกต้องและนิติธรรม ความโปร่งใสเชื่อถือได้ การอธิบายตรวจสอบได้ การมีส่วนร่วม         

การรับผิดชอบต่อบทบาทและหน้าที่เพื่อกานพัฒนาตนเอง ครอบครัว และชุมชนให้เข้มแข็งและย่ังยืน      

โดยเน้นกระบวนการเรียนรู้และสื่อท่ีหลากหลาย 

 

2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน 

2.1 กลุ่มวิชาชีพครู 

      2.1.1 วิชาชีพครูบังคับ 

ศษ111    จิตส านึกและจรรยาบรรณวิชาชีพครู                                               3(2-2-5) 

ED111   Consciousness and Ethics for Teaching Profession  

      ศึกษาพัฒนาการของวิชาชีพครู เกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู สมรรถนะที่ส าคัญของครู คุณลักษณะของ

ครูที่ดี หลักธรรมาภิบาล ความซื่อสัตย์สุจริต และคุณธรรมจริยธรรมส าหรับครู จรรยาบรรณวิชาชีพครู ความรู้ทั่วไป

เกี่ยวกับวิชาชีพครู กฎระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพครู การจัดการความรู้เกี่ยวกับวิชาชีพครู การสร้าง

ความก้าวหน้าและพัฒนาวิชาชีพครู การเสริมสร้างศักยภาพและสมรรถนะความเป็นครู การฝึกปฏิบัติเพื่อเสริมสร้าง

จิตส านึกสาธารณะ บทบาท หน้าที่และภาระงานของครูในฐานะนิสิตครูและผู้ส่งเสริมการเรียนรู้ การเป็นบุคคลแห่ง

การเรียนรู้และการเป็นผู้น าทางวิชาการและการศึกษา การสร้างจิตส านึกและทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพครู ฟังการเสวนา

จากครูต้นแบบและแลกเปล่ียนเรียนรู้เพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการเป็นครูเพื่อการปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี      

มีจิตส านึกสาธารณะ และเสียสละให้สังคม 
 

ศษ201  ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาการเรียนรู้                                              3(2-2-5) 

ED201  English Skills for Learning Development 

 ศึกษาและฝึกปฏิบัติการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนรู้ด้วยกระบวนการคิด  วิเคราะห์อย่างมี

วิจารณญาณ ทั้งการฟัง-การพูด-การอ่าน และการเขียน ในการสรุปความ แปลความ ตีความ ขยายความ   

การอภิปราย การแสดงความคิดเห็น การน าเสนองาน การรายงาน และเทคนิคการพูดในที่สาธารณะ ด้วยสาระ

การเรียนรู้ เรื่องราวต่างๆ จากสื่อหลากหลายเชิงบูรณาการในวิชาต่างๆ ทั้งภาษาพูด และภาษาเขียน 
 

ศษ 202   ภาษาและวัฒนธรรมไทยส าหรับครู                                               3(2-2-5)  

ED 202    Thai Language and Thai Culture for Teacher  

 ศึกษา วิเคราะห์และฝึกปฏิบัติการใช้ทักษะภาษาไทยเพื่อการจัดการเรียนรู้บนฐานคิดที่สอดคล้อง

กับวิชาชีพครู สังคม และวัฒนธรรมไทย ทั้งการฟัง การดู การพูด การอ่านและการเขียน ที่ผ่านกระบวนการ

คิดวิเคราะห์อย่างมีวิจารณญาณ โดยมุ่งเน้นทกัษะการใช้ภาษาไทยเพื่อการศึกษาค้นคว้า การอ่าน การสรุปความ 
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การบันทึก การอธิบาย การอภิปราย การน าเสนอผลงาน การรายงาน และเทคนิคการพูดในที่สาธารณะ ด้วย

สาระการเรียนรู้ที่สอดแทรกวัฒนธรรมไทยจากส่ือ และแหล่งการเรียนรู้ที่หลากหลายในรายวิชา และ

สถานการณ์ต่าง ๆ  เพื่อสง่เสริมประสิทธิภาพในการจัดการเรียนรู้ และเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดี ในการอยู่

ร่วมกับผู้อื่นในวิชาชีพครูและสังคม 
 

ศษ211  กระบวนทัศน์ทางการศึกษา                                                      3(2-2-5) 

ED211  Educational Paradigms  

 ศึกษากระบวนทัศน์ทางการศึกษาซึ่งเชื่อมโยงปรัชญาเข้ากับแนวคิดของปรัชญาการศึกษาในแต่ละ

ยุคสมัย ซึ่งแบ่งยุคสมัยตามการเปล่ียนแปลงของทัศนะในการมองโลกและมองชีวิต การสร้างความเข้าใจต่อ

การปรับเปล่ียนกระบวนทัศน์ทางการศึกษาทั้งในส่วนของปรัชญาการศึกษา หลักการและระบบการจัด

การศึกษา  ความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกันของการศึกษา ศาสนา เศรษฐกิจ  สังคมวัฒนธรรม  และกฎเกณฑ์

ต่างๆ ที่ถูกก าหนดขึ้นเพื่อก ากับทิศทางของการศึกษาในแต่ละยุคสมัย ผลกระทบต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการ

ปรับเปล่ียนวิธีคิดต่อการ ปฏิรูปการศึกษา การสร้างวิสัยทัศน์ทางการศึกษาเพื่อน าไปสู่การสร้างสรรค์ปรัชญา

และกลยุทธ์ทางการศึกษาเพื่อเสริมสร้างการพัฒนาอย่างย่ังยืน  เพื่อให้ผู้เรียนสามารถน าแนวคิดเชิงกระบวน

ทัศน์ไปประยุกต์ใช้เพื่อการพัฒนาสถานศึกษาไปสู่การเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 
 

ศษ241  การเรียนรู้ของมนุษย์และจิตวิทยาส าหรับครู                                  3(2-2-5) 

ED241  Human Learning and Psychology for Teachers  

 ศึกษาเกี่ยวกับกระบวนการเรียนรู้ของมนุษย์ ที่มีองค์ประกอบเกี่ยวเนื่องกันทั้งทางจิต ทางสมอง 

เน้นในความสัมพันธ์ระหว่างจิต-สมอง ความสัมพันธ์ระหว่างสมองกับกระบวนการเรียนรู้ของมนุษย์ ศึกษา

ฐานคิดและองค์ความรู้ทางจิตวิทยาการศึกษาและจิตวิทยาการแนะแนว ตลอดจนการให้การปรึกษา เกี่ยวกับ

ระบบการพัฒนาสมองและพัฒนาการเรียนรู้ในระดับวัยต่างๆ ธรรมชาติของการเรียนรู้ องค์ประกอบของ 

การเรียนรู้ กระบวนการเรียนรู้ ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเรียนรู้ ทฤษฎี  การเรียนรู้ ทักษะการคิด กระบวนการ

คิด การสร้างแรงจูงใจ สุขภาพจิต เชาวน์ปัญญา ความถนัด เชาวน์อารมณ์ บุคลิกภาพ การปรับตัว และ

สามารถให้ค าแนะน า ช่วยเหลือนักเรียนโดยการให้ค าปรึกษา โดยมุ่งให้ผู้เรียนรู้จักและเข้าใจตนเอง และมี

คุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น ตลอดจนสามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้แต่ละระดับการศึกษาและวิชาเอก 
 

ศษ321  วิธีวิทยาในการพัฒนาหลักสูตร  3(2-2-5) 

ED321  Methodologies for Curriculum Development 

        ศึกษาฐานคิด ปรัชญา แนวคิด ทฤษฎีหลักสูตร องค์ประกอบหลักสูตร และการพัฒนาหลักสูตร ศึกษา

ปัญหาและแนวโน้มของมาตรฐานการศึกษาและมาตรฐานหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน การอาชีวศึกษาและ 

การอุดมศึกษา หลักสูตรมาตรฐานสากล หลักสูตรการศึกษาเพื่ออาชีพ ฝึกปฏิบัติการออกแบบและสร้างหลักสูตร

แบบจุลภาคทุกระดับการศึกษาและวิชาเอก ฝึกปฏิบัติการน าหลักสูตรไปทดลองใช้ ฝึกปฏิบัติการประเมินและ 
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น าผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาหลักสูตร สามารถพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้มีดุลยภาพระหว่างเป้าหมาย

ของหลักสูตรแกนกลาง การมีส่วนร่วมของชุมชนและสอดคล้องกับบริบททางวัฒนธรรม สังคม ชุมชน และท้องถิ่น 
 

ศษ331  วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้   3(2-2-5) 

ED331  Methodologies for Learning Management  

        ศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฎีการจัดการเรียนรู้  รูปแบบและแนวทางทางจัดการเรียนรู้ในแต่ละ

ระดับการศึกษาและวิชาเอก สามารถบูรณาการความรู้และจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายโดยเน้นผู้เรียน

เป็นส าคัญ   ให้ผู้เรียนได้คิดวิเคราะห์  คิดสร้างสรรค์และแก้ปัญหา  ฝึกปฏิบัติการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้

และฝึกทดลองสอนในสถานการณ์จ าลองเพื่อน าไปสู่การปฏิบัติให้เกิดการเรียนรู้ในผู้เรียนและฝึกปฏิบัติ  

การจัดการชั้นเรียน สร้างบรรยากาศและส่ิงแวดล้อมทางการเรียนรู้ทั้งด้านกายภาพและจินตภาพที่เอื้อต่อ 

การเรียน ทัง้การเรียนรู้ในชั้นเรียนและการบูรณาการการเรียนรู้แบบเรียนรวม จัดกระบวนการเรียนรู้จากฐาน

วัฒนธรรมที่หลากหลายให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้จากแหล่งต่างๆ อย่างเหมาะสม  ฝึกปฏิบัติการจัดการศูนย์

การเรียนรู้ จัดสภาพแวดล้อมและบรรยากาศศูนย์การเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้และการน าตนเองของผู้เรียน 
 

ศษ351  การวัดและประเมินผลทางการศึกษา                                              3(2-2-5) 

ED351 Educational Measurement and Evaluation 

 ศึกษาความหมาย วิวัฒนาการ แนวคิดและทฤษฎีพื้นฐานเกี่ยวกับการวัดและประเมินผลการเรียนรู้  

จุดมุง่หมาย หลักการ กระบวนการ รูปแบบและเทคนิคการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ทั้งในระดับชาติและ

ระดับชั้นเรียน การประเมินผลแบบย่อยและแบบรวม ศึกษากระบวนการสร้างและใช้เครื่องมือวัดและ

ประเมินผลการเรียนรู้ การออกแบบ การสร้างแบบทดสอบ และการสร้างข้อสอบ วิธีการตรวจข้อสอบ การให้

คะแนน และการตัดสินผลการเรียน การประเมินตามสภาพจริง การประเมินสอบภาคปฏิบัติ และการสร้าง

เกณฑ์การให้คะแนน การประเมินจากแฟ้มสะสมงาน การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ และแปลความหมาย 

การรายงาน และการน าผลการวัดและประเมินไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียน และการปรับปรุงการจัดการเรียนรู้

และหลักสูตรโดยจัดให้ผู้เรียนอภิปรายแลกเปล่ียนแนวคิด และความรู้ที่ได้จากการศึกษาค้นคว้า และน า

ความรู้ที่ได้ไปใช้ในการปฏิบัติ  การออกแบบและพัฒนาเครื่องมือวัดประเมินผลการเรียนรู้แต่ละระดับ

การศึกษาและวิชาเอกที่อยู่บนพื้นฐานความแตกต่างกันของความสามารถของนักเรียน และจัดท ารายงานการ

ค้นคว้าอิสระเกี่ยวกับการออกแบบและพัฒนาเครื่องมือวัดประเมินผลการเรียนรู้เป็นรายบุคคลหรือกลุ่ม 
 

ศษ391  การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูระหว่างเรียน                                    2(0-4-2)  

ED391  Teaching Practicum I 

 ศึกษาและสังเกตสภาพแวดล้อมทั่วไปของโรงเรียน การบริหารจัดการในโรงเรียน สภาพงานครู 

พฤติกรรมและคุณลักษณะของครู นักเรียน ผู้บริหารสถานศึกษา ส่ือ แหล่งเรียนรู้และส่ิงแวดล้อมเพื่อ  การ

เรียนรู้ สังเกตธรรมชาติการเรียนรู้ของนักเรียน ศึกษาและสังเกตการจัดกิจกรรมการเรียนรู้    ฝึกการ

เตรียมการสร้างและการใช้ส่ือการเรียนรู้ การบริหารและจัดการชั้นเรียน ฝึกการตรวจแบบฝึกหัด ทดลองฝึก 
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ปฏิบัติการสอนในสภาพห้องเรียน ทดลองฝึกปฏิบัติการสอนนักเรียนเป็นรายบุคคล ฝึกออกแบบการจัดการ

เรียนรู้เพื่อส่งเสริมพัฒนาการด้านปัญญา อารมณ์ สังคม ร่างกาย จิตใจ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ฝึก

ปฏิบัติงานในสถานศึกษา ตลอดจนทดลองจัดกิจกรรม การเรียนรู้ในห้องเรียนเสมือนจริงเพื่อเตรียมพร้อมสู่

การเป็นครูมืออาชีพ ในแต่ละระดับการศึกษาและวิชาเอก 
 

ศษ461  การประกันคุณภาพและการจัดการการศึกษา                                    3(2-2-5) 

ED461  Educational Quality Assurance and Management  

  ศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฎีและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการคุณภาพการศึกษา 

การศึกษาบทบัญญัติและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ศึกษาระบบ กลไก มาตรฐานและเกณฑ์การประกันคุณภาพ

การศึกษา การประกันคุณภาพภายนอกและการประกันคุณภาพภายใน บนฐานคิดเพื่อการปฏิรูปการศึกษา 

การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ โดยการมุ่งเน้นการบริหารและ การ

จัดการการศึกษาอย่างมีคุณภาพ พร้อมฝึกปฏิบัติให้สามารถจัดการคุณภาพการจัดการเรียนโดยพัฒนา

คุณภาพการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง และสามารถด าเนินการจัดกิจกรรมประเมินคุณภาพ จัดการกิจกรรม การ

เรียนรู้ได้ 
 

ศษ471 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้                                                     3(2-2-5) 

ED471      Research for Learning Development 

 ศึกษาความหมาย วิวัฒนาการ แนวคิดและทฤษฎีพื้นฐานเกี่ยวกับการวิจัย จรรยาบรรณนักวิจัย  

แนวคิดและหลักการวิจัย  รูปแบบการวิจัย กระบวนการวิจัย  การเชื่อมโยงกระบวนการวิจัยกับการจัด  การ

เรียนการสอนและการพัฒนาผู้เรียน การออกแบบ  การวิจัย  และวางแผนการท าวิจัยเพื่อการพัฒนา  การ

เรียนรู้ โดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัติการใช้กระบวนการวิจัยในการแก้ปัญหาและพัฒนาการเรียนรู้ตามสาระ

การเรียนรู้ที่สนใจ ควบคู่ไปกับการจัดท าแผนการเรียนรู้  โดยจัดให้ผู้เรียนอภิปรายแลกเปล่ียนแนวคิดและ

ความรู้ที่ได้จากการศึกษาค้นคว้างานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาการเรียนรู้  ใช้และผลิตงานวิจัยเพื่อ

พัฒนาการเรียนรู้ โดยจัดให้ผู้เรียนได้เสนอเค้าโครงการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้  ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ

สาระการเรียนรู้ตามความสนใจและน าเสนอผลงานวิจัย 
 

ศษ481  การออกแบบและพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

               เพื่อการส่ือสารการศึกษา          3(2-2-5) 

ED481  Design and Development of Media, Innovation and Information         

  Technology for Educational Communication  

          ศึกษา หลักการ แนวคิดและทฤษฎีของการออกแบบ การใช้ การพัฒนาและ   การประเมินผลส่ือ 

นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการส่ือสารการศึกษา การพัฒนาส่ือการเรียนการสอน  การวิเคราะห์

ปัญหาท่ีเกิดจากการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีจริยธรรม ใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และ

โปรแกรมสาเร็จรูปเพื่อการจัดการเรียนการสอน ส ารวจ รวบรวมและประยุกต์ใช้แหล่งการเรียนรู้ที่มีอยู่ใน 
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ชุมชน ตลอดจนเรียนรู้จากประสบการณ์ตรงผ่านแหล่งการเรียนรู้และเครือข่ายการเรียนรู้   การจัดท าโครงงาน

ออกแบบและพัฒนาส่ือและนวัตกรรม  การเรียนการสอนให้เหมาะสมกับผู้เรียน ส่ิงแวดล้อมและสอดคล้อง

กับการจัดการเรียนรู้ตามระดับการศึกษาและวิชาเอก อย่างมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐานเพื่อส่งเสริมการ

พัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ 
 

ศษ491  การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูระหว่างเรียน 2                                  2(0-4-2)  

ED491  Teaching Practicum II 

 ศึกษาทักษะต่างๆ โดยเชื่อมโยงกับทฤษฎีการจัดการเรียนรู้อย่างเหมาะสมและน าไปประยุกต์ใช้

ในการจัดการเรียนรู้ ฝึกปฏิบัติการสอนระดับจุลภาค ฝึกเขียนแผนการจัดการเรียนรู้และออกแบบกิจกรรมการ

เรียนรู้และการวัดและประเมินผลที่สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ในแต่ละระดับการศึกษาและวิชาเอก  

และฝึกปฏิบัติการสอนตามแผน บันทึกและรายงานผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการวิจัยในชั้นเรียนเป็น

ฐาน ศึกษาและแก้ปัญหาพฤติกรรมของนักเรียน สังเกตการสอนของเพื่อน เรียนรู้บทบาทหน้าที่ของครู

ตลอดจนจัดกิจกรรมอาสาและโครงการทางวิชาการที่เป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอนเพื่อน าไปสู่การพัฒนา

ความเป็นครูมืออาชีพ 
 

ศษ591  การปฏิบัติการสอนและฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 1          6(0-18-0) 

ED591  Education Internship I 

 ฝึกปฏิบัติงานในสถานศึกษา  โดยบูรณาการเนื้อหาความรู้ด้านวิชาเอกและวิชาชีพครู สู่                    

การปฏิบัติการสอนและฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ ตามเกณฑ์

มาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษาของคุรุสภา เป็นเวลา 1 ภาคเรียน ภายใต้การนิเทศร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัย

ศรีครินทรวิโรฒกับสถานศึกษา โดยเน้นการปฏิบัติงานในหน้าที่ครู การบูรณาการความรู้ทั้งหมดมาใช้ในการ

ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ในด้านการปฏิบัติการสอนในชั้นเรียนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ การวิจัยเพื่อ

พัฒนาผู้เรียน การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน งานบริการของโรงเรียน การศึกษา

และบริการชุมชน งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับสถานศึกษา น าผลการประเมินมาพัฒนาการจัดการเรียนรู้และ

พัฒนาคุณภาพผู้เรียน สัมมนาการศึกษากับอาจารย์นิเทศก์การศึกษาและเพื่อนนิสิตเพื่อแลกเปล่ียนเรียนรู้ 

โดยใช้เทคโนโลยีส่ือสาร และ/หรือ Face to face อย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ชั่วโมง จัดท าบันทึกและรายงานผล

การจัดการเรียนรู้ต่ออาจารย์นิเทศก์ 
 

ศษ592  การปฏิบัติการสอนและฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 2          6(0-18-0) 

ED592  Education Internship II 

  ฝึกปฏิบัติงานในสถานศึกษา โดยบูรณาการเนื้อหาความรู้ด้านวิชาเอกและวิชาชีพครู  สู่การปฏิบัติการ

สอน และฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพและคุณธรรมจริยธรรม ตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษาของคุรุสภา เป็น

เวลา 1 ภาคเรียน ภายใต้การนิเทศร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยศรีครินทรวิโรฒกับสถานศึกษา โดยการบูรณาการ

ความรู้ทั้งหมดมาใช้ในการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ในด้านการปฏิบัติการสอนในชั้นเรียนที่เน้นผู้เรียนเป็น 
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ส าคัญ การวิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรียน การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน งานบริการของ

โรงเรียน การศึกษาและบริการชุมชน งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับสถานศึกษา น าผลการประเมิน  มาพัฒนาการจัดการ

เรียนรู้และพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และการสัมมนาแลกเปล่ียนเรียนรู้ โดยเน้นการปฏิบัติงานในหน้าที่ครูเพื่อพัฒนา

ความเป็นครูมืออาชีพ จัดท าบันทึกและรายงานผลการจัดการเรียนรู้ต่ออาจารย์นิเทศก์  

 

วิชาชีพครูเลือก 

ศษ212  ลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน            2(1-2-3) 

ED212  Scouts, Junior Red Cross, and Learner Development Activities 

 ศึกษาบทบาท หน้าที่ และความส าคัญของครูลูกเสือ ครูยุวกาชาด และครูกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  

การพัฒนาบุคลิกภาพและทักษะของครูผู้สอนลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การจัดกิจกรรมที่

ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้รู้จักตนเอง รู้และเข้าใจตนเองในการก าหนดเป้าหมาย วางแผนชีวิตทั้งด้าน การ

เรียนและอาชีพ การจัดกิจกรรมที่มุ่งพัฒนาความมีระเบียบความเป็นผู้น าผู้ตามที่ดี และการจัดกิจกรรมที่

ส่งเสริมให้ผู้เรียนบ าเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน และท้องถิ่นตามความสนใจในลักษณะ

อาสาสมัคร โดยให้มีการฝึกปฏิบัติในฐานะผู้เข้าร่วมกิจกรรมและผู้สอน 
 

ศษ231 หลักการอุดมศึกษา             2(1-2-3) 

ED231  Principles of Higher Education  

  ศึกษาหลักการ แนวคิด ปรัชญา  ทฤษฎี ความมุ่งหมาย บทบาท และหน้าที่ส าคัญ                

ของการอุดมศึกษา การจัดโครงสร้างและองค์การของสถาบันอุดมศึกษา นวัตกรรมในการจัดการศึกษา

ระดับอุดมศึกษา และวิเคราะห์แนวโน้มในอนาคตของระบบการศึกษาระดับอุดมศึกษา รวมทั้งการให้ผู้เรียน

ได้เสนอรูปแบบระบบการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่จ าเป็นเหมาะสมกับการเรียนรู้ในอนาคต 
 

ศษ311  จิตส านึกและการมีส่วนร่วมทางสังคมและการเมือง            2(1-2-3) 

ED311  Social and Political Consciousness and Participation 

 การสร้างกระบวนการเรียนรู้เพื่อสร้างจิตส านึกทางสังคมและการเมือง  การตระหนักถึงบทบาท หน้าที ่

และสิทธิแห่งความเป็นมนุษย์และความเป็นพลเมืองของสังคมทั้งในระดับชุมชน  ประเทศ  และสังคมโลก การสร้าง

จิตส านึกต่อการมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคมและการเมือง การเป็นผู้น าทาง

สังคมโดยเป็นผู้ตระหนักถึงความเสมอภาคและความเท่าเทียมกันของมนุษย์ที่หลากหลาย การท าความเข้าใจต่อสังคม

แบบพหุวัฒนธรรม การเมืองเพื่อการมีส่วนร่วมของประชาชน  และกระบวนการเคล่ือนไหวทางสังคม 
 

ศษ312  การต่อรองกับวัฒนธรรมการบริโภค              2(1-2-3) 

ED312  Negotiation and Consumer Culture   

 ศึกษาการก่อรูปของวัฒนธรรมการบริโภคในระบบทุนนิยม  กระบวนการสร้างค่านิยมต่อ                   

การบริโภคในสังคมสมัยใหม ่ผลกระทบของวัฒนธรรมการบริโภคต่อฐานคิดและการด ารงชีวิตของคนใน 
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สังคม ความตระหนักต่อปัญหา การรู้เท่าทัน และสร้างอ านาจต่อรองกับวัฒนธรรมการบริโภค เพื่อให้เกิดการ

บริโภคอย่างมีสติ และส่งเสริมฐานคิดของความพอเพียงในการด ารงชีวิตท้ังระดับปัจเจกและสังคม เพื่อน าไปสู่  

การสร้างครูที่เข้าใจต่อฐานคิดข้างต้น การท าให้ครูเป็นผู้น าในการสร้างความรู้  สร้างกระบวนการเรียนรู้ และ

เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการบริโภคอย่างรู้เท่าทัน มีสต ิและใช้ปัญญา  
 

ศษ313  งานอาสาสมัครและกิจกรรมเยาวชน            2(1-2-3) 

ED313  Voluntary Work and Youth Activities 

 ศึกษาขอบข่าย หลักการ โครงการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับงานอาสาสมัครและกิจกรรม

เยาวชนทั้งในและต่างประเทศ บทบาทของการศึกษาในงานอาสาสมัครและกิจกรรมเยาวชน 
 

ศษ314  การพัฒนาทักษะการคิดระดับสูง             2(1-2-3) 

ED314  Developing Higher Order Thinking Skills  

 ศึกษาเกี่ยวกับความความคิด ความส าคัญจ าเป็นในการฝึกความคิดระดับสูง การประเมินทักษะ

ความคิดระดับสูงเบื้องต้นและการบูรณาการกลยุทธ์ในการใช้ทักษะความคิดระดับสูงกับการเรียนการสอน    

การผลิตส่ือการสอน การประเมินผล ตลอดจนการจัดกิจกรรมต่างๆ โดยมีสาระเน้นกลยุทธ์ทางความคิด 

เกี่ยวกับความคิดสร้างสรรค์ ความคิดอย่างมีวิจารณญาณ และกลยุทธ์ในการแก้ปัญหา 
 

ศษ322  การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น            2(1-2-3) 

ED322  Local Curriculum Development 

 ศึกษา ภูมิหลัง ประวัติความเป็นมาของการจัดท าหลักสูตรท้องถิ่น สามารถวิเคราะห์หลักสูตร 

ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนและสอดคล้องกับบริบททางวัฒนธรรม 

สังคมและท้องถิ่น รวมทั้งสามารถประเมินหลักสูตรได้ทั้งก่อนและหลังการใช้หลักสูตร เพื่อให้สามารถพัฒนา

หลักสูตรท้องถิ่นให้มีดุลยภาพระหว่างเป้าหมายของหลักสูตรแกนกลางกับความต้องการของชุมชน 
 

ศษ 330  นวัตกรรมและกลยุทธ์การจัดการเรียนรู้ในระดับอุดมศึกษา      2(1-2-3) 

ED 330  Innovation and Learning Management Strategies in Higher Education 

  ศึกษานวัตกรรมและกลยุทธ์การจัดการเรียนรู้ในระดับอุดมศึกษา ทฤษฎีการเรียนรู้และการสอน

ในระดับอุดมศึกษา รูปแบบการเรียนรู้และการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษา  การใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนรู้ในระดับอุดมศึกษา รวมทั้งวิเคราะห์แนวโน้มการเปล่ียนแปลง แนว

ทางการวิจัย และการพัฒนานวัตกรรมและกลยุทธ์การจัดการเรียนรู้ในระดับอุดมศึกษา รวมทั้งการให้ผู้เรียน

ได้ฝึกปฏิบัติงานและเสนอโครงการนวัตกรรมและกลยุทธ์การจัดการเรียนรู้ในระดับอุดมศึกษา 
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ศษ332  การศึกษาพิเศษ                                                                         2(1-2-3) 

ED332  Special Education  

  ศึกษาประวัติความเป็นมา ความส าคัญของระบบการจัดการศึกษาพิเศษในประเทศไทย เรียนรู้

เกี่ยวกับเด็กที่มีความต้องการพิเศษประเภทต่างๆ อาทิ บุคคลที่มีความบกพร่องทางการเห็น บกพร่องทางการ

ได้ยิน บุคคลที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา บุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกาย การเคล่ือนไหว และ

สุขภาพ บุคคลที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้  บุคคลที่มีความพิการซ้อน บุคคลที่มีความบกพร่องทาง

อารมณ์และพฤติกรรม บุคคลออทิสติก และผู้ที่มีความสามารถพิเศษ ศึกษาลักษณะ ความสามารถ และ

ข้อจ ากัดของเด็กกลุ่มดังกล่าว โดยการสังเกต คัดแยก หรือการเสาะหา และการช่วยเหลือเบื้องต้น รวมทั้ง

ศึกษาเกี่ยวกับจิตวิทยาส าหรับเด็กพิเศษ ตลอดจนการจัดการศึกษาพิเศษ การจัดการเรียนร่วม เรียนรวม    

การปรับหลักสูตร การท าแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล 
 

ศษ333  การจัดการเรียนรู้นอกระบบและตามอัธยาศัย            2(1-2-3) 

ED333  Non-formal and Informal Learning Management 

 ศึกษาวิธีการ หลักการ แนวทาง และจัดการเรียนให้แก่บุคคลตลอดชีวิต โดยวิธีการเรียนรู้นอก

ระบบและตามอัธยาศัย การสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้ตามอัธยาศัยให้แก่บุคคล การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้

นอกระบบและตามอัธยาศัย รูปแบบต่างๆ ให้สอดคล้องกับสภาพชุมชนทั้งเมืองและชนบท การจัดแหล่งการ

เรียนรู้และสภาพแวดล้อมให้สอดคล้องกับการเรียนรู้นอกระบบและตามอัธยาศัย การประเมินผลการจัดการ

เรียนรู้นอกระบบและตามอัธยาศัยและการฝึกลงมือปฏิบัติงานจริงในชุมชน    
 

ศษ334  การจัดการเรียนรู้เพื่อสร้างจิตส านึกสาธารณะ            2(1-2-3) 

ED334  Public Concern-Based Learning 

  ศึกษาและวิเคราะห์หลักการและฐานคิดด้านความส าคัญของส่วนรวม (สาธารณะ) รวมทั้งองค์

ความรู้และความสัมพันธ์ด้านส่ิงแวดล้อมทุกมิติ ทั้งในมิติทรัพยากร มิติเทคโนโลยี มิติของเสียและมลพิษ มิติ

มนุษย์/สังคม/วัฒนธรรม คุณค่าทางนิเวศวิทยา วิธีการและกระบวนการจัดการเรียนรู้เพื่อสร้างจิตส านึกใน 

การคุ้มครอง ดูแลรักษา และสร้างพลังในการปกป้องส่ิงที่เป็นของสาธารณะและสิทธิประโยชน์ของชุมชนและ

สังคม ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ผ่านกระบวนการคิดด้วยความกล้าหาญทางจริยธรรม เพื่อสร้าง

ความเข้มแข็งให้ชุมชนและสังคมได้รู้เท่าทันกระแสโลกาภิวัฒน์  และความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีที่เข้ามา

พร้อมๆ กับวัฒนธรรมการบริโภคในระบบทุนนิยม ทั้งนี้เพื่อให้ทุกสรรพชีวิตอยู่ร่วมกันได้อย่างย่ังยืน โดยให้มี

การศึกษาดูงานและฝึกปฏิบัติ การจัดการเรียนรู้เพื่อสร้างจิตส านึกสาธารณะในสถานศึกษา/ชุมชนร่วมด้วย 
 

ศษ335  การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของผู้เรียน            2(1-2-3) 

ED335  Learner Creativity Development  

   ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีต่างๆ ความหมาย กระบวนการพัฒนาสมอง การคิดและความคิดสร้างสรรค์

ส าหรับผู้เรียน ปัจจัยท่ีมีผลต่อความคิดสร้างสรรค์ในผู้เรียน หลักการส าคัญในการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์  
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การวิเคราะห์และออกแบบกิจกรรม การมีคุณธรรมจริยธรรมที่ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ในชั้นเรียน รวมถึง

การฝึกแก้ปัญหาเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีความคิดอย่างสร้างสรรค์ และการน าความคิดสร้างสรรค์ไปประยุกต์ใช้

ในการแก้ปัญหา และการสร้างสรรค์ส่ิงใหม่ๆ ในกระบวนการจัดการเรียนรู้ 
 

ศษ336  การอบรมเล้ียงดูเด็กปฐมวัย           2(1-2-3)  

ED336  Rearing of Young Children 

 ศึกษาหลักการอบรมเล้ียงดู การโภชนาการ และสวัสดิภาพส าหรับเด็กปฐมวัย บทบาทของผู้ปกครอง 

ครู และโรงเรียนในการอบรมเล้ียงดูและจัดประสบการณ์ให้กับเด็ก คุณธรรมจริยธรรมที่ดีส าหรับผู้ปกครอง ครู และ

ผู้ท่ีเกี่ยวข้องกับเด็กปฐมวัย กระบวนการและรูปแบบการอบรมเล้ียงดูเด็ก สุขภาพและความปลอดภัยในเด็กปฐมวัย 

รวมทั้งความเข้าใจ ความรับผิดชอบ คุณธรรมจริยธรรมที่ดีต่อการพัฒนาเด็กปฐมวัย 
 

ศษ337   การมัธยมศึกษา           2(1-2-3)  

ED337  Secondary Education  

        ศึกษาหลักการมัธยมศึกษา ความมุ่งหมาย หลักสูตร การเรียนการสอน และการประเมินผล 

ศึกษาแนวคิด และแนวโน้มการมัธยมศึกษา ธรรมชาติของนักเรียนในระดับมัธยมศึกษา การบริหารและการจัด

โรงเรียนมัธยม ตลอดจนเกณฑ์มาตรฐานของโรงเรียนมัธยมศึกษา 
 

ศษ338     หลักการอาชีวศึกษา                      2(2-0-4) 

ED338      Principles of Vocational Education 

     ศึกษาเกี่ยวกับปรัชญาการจัดการอาชีวศึกษา   หลักการและทฤษฎีการอาชีวศึกษา นิยาม  

ความหมาย เป้าหมาย วัตถุประสงค์การจัดอาชีวศึกษาทั้งของไทยและต่างประเทศ ความเป็นมาของการจัด

อาชีวศึกษาในประเทศไทย ความสัมพันธ์ของอาชีวศึกษากับการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคม บทบาทของ

การอาชีวศึกษากับการศึกษาในระบบต่างๆ ความร่วมมือของการจัดการอาชีวศึกษาระหว่างสถานศึกษาและ

สถานประกอบการ มาตรฐานการจัดการการอาชีวศึกษา 
 

ศษ341  การแนะแนวเพื่อการพัฒนาคุณค่าแห่งตน           2(1-2-3) 

ED341  Guidance for Self-Esteem Development 

 ศึกษาหลักการ แนวคิด และทฤษฎีด้านจิตวิทยาการแนะแนว เพื่อให้รู้จักและเข้าใจธรรมชาติของ

ผู้เรียน ตลอดจนเข้าใจสถานการณ์หรือบริบทในชั้นเรียน เพื่อเป็นแนวทางในการแนะแนว สร้างการเห็นคุณค่า

ในตัวตน พัฒนาผู้เรียนให้เรียนรู้และพัฒนาได้ตามศักยภาพแห่งตน สามารถให้ค าปรึกษาช่วยเหลือผู้เรียนให้

มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สามารถส่งเสริมความถนัดและความสนใจของผู้เรียน โดยตระหนักว่าภารกิจของการแนะ

แนวเป็นส่วนหนึ่งของความเป็นครู รวมถึงการจัดโครงการฝึกอาชีพเพื่อสร้างการตระหนักในคุณค่าแห่งตน

และสามารถจัดการเรียนรู้แต่ละระดับการศึกษาและวิชาเอก  
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ศษ361  การประกันคุณภาพการศึกษา           2(1-2-3) 

ED361  Quality Assurance in Education 

  ศึกษาค้นคว้าและพัฒนาแนวคิดทางด้านการประกันคุณภาพการศึกษา บนฐานคิดเพื่อการปฏิรูป

การศึกษา การพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ การพัฒนาระบบและกลไกทางการ

ศึกษา โดยมุ่งเน้นการประกันคุณภาพ การศึกษาเพื่อพัฒนา 

ศษ362  การศึกษาและการพัฒนาชุมชน            2(1-2-3) 

ED362  Education and Community Development 

 ศึกษาหลักการ และวิธีการของงานพัฒนาชุมชน แนวคิดและทฤษฎีที่ส าคัญๆ ในการพัฒนาชุมชน 

สภาพปัญหา และความก้าวหน้าของโครงการพัฒนาชุมชนต่าง ๆ ของไทย บทบาทของบุคลากรทางการศึกษา

ต่องานพัฒนาชุมชน  
 

ศษ371  สถิติเบื้องต้นทางการศึกษา                                                             2(1-2-3) 

ED371  Introduction to Statistics in Education 

  ศึกษาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสถิติ สถิติบรรยาย การแจกแจงปกติ สถิติอ้างอิง  การประมาณค่า 

การทดสอบสมมติฐานทางสถิติ การทดสอบค่าเฉล่ียของกลุ่มตัวอย่างหนึ่งกลุ่ม และมากกว่าสองกลุ่ม เน้นการ

เลือกใช้สถิติได้เหมาะสมกับปัญหาวิจัย ฝึกปฏิบัติการใช้โปรแกรมส าเร็จรูปในการวิเคราะห์ทางสถิติ สามารถ

แปลผล สรุปผล และรายงานผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 

ศษ381  การงานอาชีพและเทคโนโลยี            2(1-2-3)  

ED381  Occupations and Technology 

     ศึกษา แนวคิด หลักการและทฤษฎี เกี่ยวกับการงานอาชีพและเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาผู้เรียนใน

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอบข่าย เนื้อหาสาระและวิธีการพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้    ความเข้าใจ มีทักษะ

พื้นฐาน ต่อการด ารงชีวิต และประยุกต์ใช้ในการท างาน เป็นแนวทางในการประกอบอาชีพ รักการท างาน โดย

ครอบคลุมเนื้อหาด้านการด ารงชีวิตและครอบครัว การออกแบบเทคโนโลยี เทคโนโลยีสารสนเทศและการ

ส่ือสาร ศึกษาหลักเกณฑ์และรายละเอียดการจัดการและ   การวางแผนโรงฝึกงานส าหรับกลุ่มสาระการเรียนรู้

การงานอาชีพและเทคโนโลยี หลักการใช้โรงฝึกงานเพื่อการสอนการงานอาชีพและเทคโนโลยี ฝึกการออกแบบ

วางผังโรงฝึกงานตามลักษณะการใช้งาน 
 

ศษ431  การพัฒนาแหล่งการเรียนรู้และเครือข่ายการเรียนรู้            2(1-2-3) 

ED431  Development of Learning Resources and Learning Networks 

 ศึกษาแนวคิด สภาพ ปัญหาของแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตในชุมชน ประเภท ลักษณะ 

องค์ประกอบ ของแหล่งการเรียนรู้ และเครือข่ายการเรียนรู้ และบทบาทของแหล่งการเรียนรู้ต่อการศึกษาไทย  

แนวทางการพัฒนาและให้บริการแหล่งการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับสภาพกลุ่มเป้าหมาย ชุมชน และสังคม การพัฒนา

และบริหารจัดการแหล่งการเรียนรู้และเครือข่ายการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตของชุมชน 
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ศษ452  การประเมินหลักสูตรและการสอนเบื้องต้น            2(1-2-3) 

ED452  Introduction to Curriculum and Instructional Evaluation 

  ศึกษาแนวคิด หลักสูตร ความส าคัญ และกระบวนการของการพัฒนาหลักสูตรและการสอน

หลักการ รูปแบบและวัตถุประสงค์ของการประเมินหลักสูตรและการสอน การวิเคราะห์หลักสูตร การวางแผน

และออกแบบการประเมินหลักสูตรและการสอน การเขียนข้อเสนอโครงการและรายงานการประเมิน และการ

น าผลการประเมินหลักสูตรและการสอนไปประยุกต์ใช้เพื่อการพัฒนาฝึกปฏิบัติการประเมินหลักสูตรและการ

สอน เพื่อให้เข้าใจข้อดี ข้อบกพร่อง พร้อมท้ังให้ข้อเสนอแนะ 
 

ศษ453 เทคโนโลยีเพื่อการวัดผล การประเมิน และการวิจัยทางการศึกษา             2(1-2-3) 

ED453 Technology for Educational Measurement, Evaluation and Research 

      แนวคิด เกี่ ยวกับ เทคโนโล ยีทางการวัดผล  การประ เมินและการวิ จั ยทางการศึกษา                              

เน้นการจัดระบบข้อมูล การเตรียมข้อมูลเพื่อการวิเคราะห์และการวิเคราะห์โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์    

การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการวิเคราะห์ข้อมูล สามารถน าโปรแกรมส าเร็จรูปมาประยุกต์ใช้ในการ

ออกแบบและน าเสนอวิธีการทางการวัดผล การประเมิน และการวิจัยทางการศึกษา 
 

ศษ472 การวิจัยเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้และสังคม            2(1-2-3) 

ED472 Research for Learning Processes and Social Development 

      ศึกษาค้นคว้าแนวคิดเกี่ยวกับวิธีวิทยาการวิจัย กระบวนการเรียนรู้ และการพัฒนาสังคมโดยใช้

กระบวนการวิจัยเป็นฐาน เพื่อให้การวิจัยเป็นเครื่องมือและกลไกในการพัฒนากระบวนการเรียนรู้และสังคม 

เน้นการจัดการความรู้ โดยอภิปรายแลกเปล่ียนเรียนรู้แนวคิดและความรู้ที่ได้จากการศึกษาค้นคว้างานวิจัย

ทางการศึกษา และจากการจัดให้ผู้เรียนจัดท ารายงานวิจัยในประเด็นที่สนใจและน าเสนอผลงานวิจัย 
 

ศษ482 การออกแบบและพัฒนาสื่อการเรียนการสอน                               2(1-2-3) 

ED482 Instructional Media Design and Development 

 ศึกษาแนวคิด หลักการ และทฤษฎี ที่น ามาใช้ในการออกแบบ และพัฒนาส่ือการเรียนการสอน 

หลักการผลิต การใช้ และการประเมินผลส่ือการเรียนการสอน ตลอดจนปฎิบัติการพัฒนาสื่อการเรียนการสอน

ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 
 

2.2 กลุ่มวิชาเอก 

       2.2.1 วิชาพื้นฐานวิชาเอก 

ทกศ  111  ภาษากับสังคมไทย          3(3-0-6) 

THE  111  Language and Thai Society 

 ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับวัฒนธรรมทั้งวัจนภาษาและอวัจนภาษาในบริบททางสังคมไทยที่

เปลีย่นแปลงตามยุคสมัย 
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ทกศ  131  การฟัง-พูดเพื่อประสิทธิผล                  3(2-2-5) 

THE  131  Effective Listening-Speaking  

 ศึกษาหลักการพูด การเลือกหัวข้อพูด การวิเคราะห์ผู้ฟัง การเตรียมเนื้อหา การวางโครงเรื่อง ศึกษา

ศิลปะการใช้ภาษาและแนวทางการน าเสนอ ตลอดจนฝึกทักษะการฟังและสรุปสาระส าคัญจากสารที่ได้ฟัง 
 

ทกศ   141  ภูมิปัญญาไทย                 3(3-0-6) 

THE   141  Thai Wisdoms 

 ศึกษาความหมาย ความส าคัญ ประเภทของภูมิปัญญาไทย เง่ือนไขการเกิดภูมิปัญญาไทย ภูมิปัญญา 

ดั้งเดิมและภูมิปัญญาที่รับมาจากต่างถิ่น กระบวนการคิด การด ารงอยู่ การผสมผสานการสืบทอด และผลกระทบ 

ที่มีต่อสังคมไทย ศึกษาชีวิตและผลงานด้านภูมิปัญญาของนักปราชญ์ท้องถิ่น คนส าคัญ แนวคิดในการส่งเสริม

และพัฒนาภูมิปัญญาไทย 
 

ทกศ   437  วาทการส าหรับครู       3(2-2-5)  

THE   437  Speaking Training  for Teachers               

 ศึกษาความหมาย ความส าคัญและประโยชน์ของการพูดทั้งในเชิงศาสตร์และศิลป์ หลักศิลปะการพูด

ส าหรับครู การพูดสื่อความรู้ ความคิดที่เหมาะสมกับเอกัตภาพของผู้รับสาร การประเมินผลการพูด ตลอดจน

ศึกษาการใช้โสตทัศนูปกรณ์ประกอบการพูด และฝึกปฏิบัติพูดและประเมินผลการพูด 
 

ทกศ   201  ภาษาอังกฤษเฉพาะทาง 1                                                     3(2-2-5)  

THE   201  English  for  Specific  Purposes I                   

 ศึกษาและฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อประโยชน์ในการประกอบอาชีพในสาขาวิชาเฉพาะทางของ

ผู้เรียน 
 

ทกศ   202   ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 1                                        3(2-2-5)  

THE   202   English for Academic Purposes I     

 ศึกษาและฝึกทักษะการอ่านและเขียนเชิงวิชาการ  สามารถน าไปใช้ในการศึกษาค้นคว้าได้อย่างลึกซึ้ง 

 

อกช 301 ภาษาอังกฤษเพื่อการเตรียมพร้อมสู่อาชีพ 1                                      3(2-2-5)  
ECP 301 English for career Preparation I  
 ศึกษาและฝึกทักษะการอ่าน การฟัง การใช้โครงสร้างภาษา และค าศัพท์ที่ใช้ในการส่ือสารนานาชาติที่

สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานของการวัดระดับความสามารถในการส่ือสารภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารนานาชาติ 

(Test of English for International communication หรือ TOEIC) ที่คะแนน 550 ขึ้นไป หรือเทียบเท่า 
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อกช  402 ภาษาอังกฤษเพื่อการเตรียมพร้อมสู่อาชีพ 2                                    3(2-2-5) 

ECP 402  English for Career Preparation II 

 ฝึกและพัฒนาทักษะการฟัง การอ่านแบบเข้ม การใช้โครงสร้างภาษาที่ซับซ้อน และค าศัพท์ในบริบท

ของการส่ือสารวิชาชีพระดับนานาชาติ ที่สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานของการสอบวัดระดับความสามารถใน

การส่ือสารภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารนานาชาติ (Test of English for International Communication หรือ 

TOEIC) ที่คะแนน 650 ขึ้นไป หรือเทียบเท่า 
 

 2.2.2  วิชาเอกบังคับ 
 

ทกศ 211  ภาษาศาสตร์ส าหรับครู       3(3-0-6)  

THE 211  Linguistics  for  Teachers    

 ศึกษาองค์ประกอบของภาษา กระบวนการออกเสียง ระบบเสียง และการใช้สัทสัญลักษณ์ ระบบพยางค์  

ระบบค า ระบบวากยสัมพันธ์ และระบบความหมายของภาษาไทย การวิเคราะห์ระบบต่างๆ ของภาษาไทยตาม

ทฤษฎีภาษาศาสตร์  
 

ทกศ  212  หลักภาษาไทย        3(3-0-6)  

THE  212  Thai Grammar      

 ศึกษาหลักภาษาไทย อักขรวิธี วจีวิภาค วากยสัมพันธ์ ฉันทลักษณ์  และทฤษฎีทางหลักภาษาจากอดีต

จนถึงปัจจุบัน การประยุกต์หลักภาษาในการใช้ภาษาปัจจุบัน 
 

ทกศ  221  ความรู้พื้นฐานทางวรรณคดี       3(3-0-6)  

THE  221  Basic Knowledge of Thai Literature    

 ศึกษาความหมาย รูปแบบ ประเภทของวรรณคดี ลักษณะเด่น คุณค่า ความสัมพันธ์ระหว่างวรรณคดี

กับชีวิต และสังคมไทย การประยุกต์ความรู้พื้นฐานทางวรรณคดีไปใช้ในการสอนวรรณดดีไทย 
 

ทกศ  222  วรรณคดีไทยส าหรับครู      3(3-0-6) 

THE  222  Thai Literature for Teachers 

 ศึกษาวรรณคดีเรื่องเอกของไทยที่บรรจุในหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ ที่มีคุณค่าด้านวรรณศิลป์ 

คุณค่าทางประวัติศาสตร์ คุณค่าทางสังคม คุณค่าทางศิลปวัฒนธรรม และคุณค่าทางคติธรรมในการด าเนิน

ชีวิต 
 

ทกศ  231   การอ่าน        3(2-2-5)  

THE  231   Reading       

 ศึกษาความหมาย ความส าคัญ และประโยชน์ของการอ่าน หลักการอ่าน การอ่านเอาความ การอ่าน 

จับใจความ การอ่านสรุป การอ่านวิเคราะห ์การอ่านตีความ ฝึกทักษะการอ่านจากงานเขียนประเภทต่างๆ   

ทั้งร้อยแก้วและร้อยกรอง 
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ทกศ  232  การเขียน                  3(2-2-5)  

THE  232  Writing       

 หลักการใช้ถ้อยค า ส านวน โวหาร และมารยาทในการใช้ภาษาเพื่อส่ือสารในชีวิตประจ าวัน การเขียน

อนุเฉท การเขียนสรุปความ การเขียนเรียงความ และการเขียนหนังสือราชการ ด้วยการฝึกฝนการเขียนแบบ

ต่างๆ และพัฒนาทักษะการใช้ภาษาเพื่อสื่อสารในชีวิตประจ าวัน 
 

ทกศ  313  พัฒนาการแบบเรียนภาษาไทย     3(3-0-6) 

THE  313  Development of Thai Textbooks   

 ศึกษาวิวัฒนาการของแบบเรียนภาษาไทยตั้งแต่สมัยอยุธยาจนถึงปัจจุบัน ด้านวัตถุประสงค์ เนื้อหา 

วิธีการเรียบเรียงที่สะท้อนการสืบสานภูมิปัญญาเรื่องการเรียนการสอนภาษาของชาติ 
 

ทกศ  314  ภาษาบาลีสันสกฤตในภาษาไทย         3(3-0-6)  

THE  314  Pali and Sanskrit in Thai Language                                  

 ศึกษาสระ พยัญชนะ พยัญชนะสังโยค และพยัญชนะประสมในภาษาบาลีและภาษาสันสกฤต วิธีสร้าง

ค าในภาษาบาลีสันสกฤต การเปรียบเทียบค าภาษาบาลีกับภาษาสันสกฤต การกลายเสียง การกลายความหมาย

ค าบาลีสันสกฤตที่ใช้ในภาษาไทย และการใช้ภาษาบาลีสันสกฤตในภาษาไทยปัจจุบัน 
 

ทกศ  315  สัมมนาการใช้ภาษาไทยในปัจจุบัน         3(2-2-5) 

THE  315  Seminar in Usage of  Modern Thai     

 ศึกษาข้อมูลสภาพการใช้ภาษาไทยปัจจุบันจากส่ือต่างๆ การใช้ภาษาเฉพาะอาชีพ โดยน าเสนอและ

อภิปรายเกี่ยวกับปัญหาการใช้ภาษาไทย ทั้งในด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน  ตลอดจนแก้ไข

ปรับปรุงและการพัฒนาการใช้ภาษาไทยของผู้เรียน 
 

ทกศ  323  การวิเคราะห์และวิจารณ์วรรณกรรมไทย                3(3-0-6) 

THE  323  Analysis and Criticism of Thai Literature 

 ศึกษาประวัติ และการพัฒนาการวิจารณ์วรรณกรรมไทย กรอบแนวคิด และทฤษฎีทางวรรณกรรม 

การวิเคราะห ์วิจารณ์วรรณคดีไทย และวรรณกรรมไทยร่วมสมัย  
 

ทกศ  324  วรรณคดีการละคร           3(3-0-6) 

THE  324  Dramatic  Literature     

 ศึกษาพัฒนาการ ลักษณะ ประเภท และคุณค่าของวรรณคดีการละคร ขนบนิยมการละครที่สัมพันธ์กับ

วรรณคดีการละคร การวิเคราะห์วิจารณ์วรรณคดีการละคร  
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ทกศ   333   การประพันธ์ร้อยกรอง          3(2-2-5) 

THE   333   PoetryWriting 

 ศึกษารูปแบบของร้อยกรองประเภทต่างๆ ศิลปะการใช้ภาษา โวหารภาพพจน์ ฝึกแต่งค าประพันธ์

ประเภทร่าย โคลง ฉันท์ กาพย์ กลอน ร้อยกรองร่วมสมัยและร้อยกรองเชิงประยุกต์ การวิเคราะห์วิจารณ์ร้อย

กรองประเภทต่างๆ  
 

ทกศ   342  คติชนวิทยา            3(3-0-6) 

THE   342   Folklore       

 ศึกษาความหมายและความเป็นมาของวิชาคติชนวิทยา ประโยชน์ของการศึกษาวิชาคติชนวิทยาใน

ประเทศไทย คุณค่าของคติชนที่มีต่อสังคมไทย พลวัตทางคติชนไทย ระเบียบวิธีการรวบรวมข้อมูลภาคสนาม 

การจัดระเบียบข้อมูลตามวิธีการทางคติชนวิทยา  
 

ทกศ  419  ภาษาต่างประเทศในภาษาไทย        3(3-0-6)  

THE  419  Foreign Language Contact in Thai Language                                                    

 ศึกษาภาษาเขมร ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาชวามลายู ภาษาญี่ปุ่น และภาษาอื่นๆ ในแง่การกลายเสียง

การกลายความหมายและอิทธิพลที่มีต่อภาษาไทย 
 

ทกศ  436  สัมมนาและการวิจัยทางภาษาไทยส าหรับครู                3(2-2-5)                

THE  436  Seminar and Research in Thai for Teacher     

 ศึกษาค้นคว้า วิเคราะห ์และสังเคราะห์ปรากฏการณ์ทางภาษาไทยตามความสนใจ ด าเนินการสัมมนา 

และเสนอผลการศึกษาตามระเบียบวิธีวิจัย 
 

ทกศ  438   การอ่านออกเสียงร้อยแก้วและร้อยกรอง        3(2-2-5) 

THE  438   Prose and Poetry Oral Reading 

 ศึกษาองค์ประกอบและหลักการอ่านออกเสียง ความชัดเจนของเสียง การใช้น้ าเสียงให้สอดคล้องกับ

ชนิดของสาร การเน้นเสียงหนัก-เบา การเว้นจังหวะ การออกเสียงให้ถูกต้อง ทั้งนี้ให้ผู้เรียนฝึกอ่านออกเสียง

ทั้งร้อยแก้วและร้อยกรอง 

 

      2.2.3 วิชาการสอนวิชาเอก 

ทกศ  451  หลักสูตรและการสอนภาษาไทย                    3(3-0-6) 

THE  451  Curriculum and Thai Teaching     

 ศึกษาหลักสูตรและแบบเรียนวิชาภาษาไทยระดับต่าง ๆ ทฤษฎีการเรียนรู้ ทฤษฎีการสอนแบบต่างๆ 

การประยุกต์วิธีสอนกับเนื้อหาภาษาไทย การสร้างส่ือการสอนภาษาไทย การจัดกิจกรรมและการประเมินผล 
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ทกศ  452  วิธีการสอนภาษาและวรรณคดีไทย        3(2-2-5) 

THE  452  Methods  in  Teaching  Thai and Literature     

 วิธีการสอนภาษาไทยและวรรณคดีไทย การท าแผนการสอน การจัดกิจกรรม และการใช้ส่ือการสอน 

การวัดผลและประเมินผลกิจกรรมเสริมหลักสูตร ปัญหาและการแก้ปัญหาในชั้นเรียน 

 

    2.2.4 วิชาเลือก 

ทกศ  316  อรรถศาสตร์เบื้องต้น                    3(3-0-6) 

THE  316  Introduction to Semantics 

 ศึกษาความหมาย ความส าคัญของอรรถศาสตร์ หน่วยในภาษาระดับต่างๆ ที่ส่ือความหมาย  

การเปลี่ยนแปลงและปัจจัยการเปลี่ยนแปลงของความหมาย 
 

ทกศ  317  การเล่นภาษาในภาษาไทย         3(3-0-6) 

THE  317  Language Play in Thai 

 ศึกษาความส าคัญของการเล่นภาษาทั้งในแง่ของภาษาศาสตร์และสังคมวัฒนธรรม  ลักษณะหรือ

รูปแบบของการเล่นภาษาที่หลากหลายในวิถีชีวิตของคนไทยทั้งในอดีตและปัจจุบัน 
 

ทกศ  325  วรรณคดีชาดก          3(3-0-6) 

THE  325  Jataka Literature 

 ศึกษาประเภท วัตถุประสงค์ ลักษณะ และคุณค่าของวรรณคดีชาดก อิทธิพลของวรรณคดีชาดกที่มีต่อ 

สังคมไทย และวรรณคดีเรื่องอื่นๆ รวมท้ังการประยุกต์น าวรรณคดีชาดกไปสอนวรรณคดีไทย 
 

ทกศ  326   อิทธิพลวรรณกรรมต่างประเทศในวรรณกรรมไทย       3(3-0-6) 

THE  326   Influence of Foreign Literature on Thai Literature  

 ศึกษาประวัติวรรณกรรมและวรรณกรรมเรื่องส าคัญของไทยที่รับอิทธิพลจากวรรณกรรมต่างประเทศ 

อิทธิพลของวรรณกรรมต่างประเทศที่มีต่อวรรณกรรมไทย 
 

ทกศ  334   ศิลปะการพูดและการน าเสนองาน                                   3(2-2-5) 

THE  334   Art of Speaking and Presentation 

 ศึกษาหลักและศิลปะของการพูดประเภทต่างๆ การเตรียมข้อมูลการน าเสนอความคิดด้วยการพูด  

การใช้ส่ือ การน าเสนอประเด็นรวมท้ังการฝึกฝนและพัฒนาการพูดตามวัตถุประสงค์และโอกาสท่ีแตกต่างกัน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาไทย (หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ. 2559)                                                56 

 

ทกศ   335   ศิลปะการเล่าเรื่อง            3(2-2-5) 

THE   335   Art of Storytelling 

 ศึกษาคุณลักษณะของเรื่องราวที่น ามาถ่ายทอดในงานศิลปะและวรรณกรรมประเภทต่างๆ โครงสร้าง

และองค์ประกอบของเรื่องราวกลวิธีการเล่าเรื่องในลักษณะต่างๆ ฝึกปฏิบัติตัวอย่างจากบทประพันธ์บทละคร   

บทภาพยนตร์ที่หลากหลาย 
 

ทกศ  427  วรรณกรรมไทยปัจจุบัน           3(3-0-6) 

THE  427  Modern Thai Literature 

 ศึกษาพัฒนาการของวรรณกรรมไทยตั้งแต่รัชกาลที่ 5 จนถึงปัจจุบัน ทั้งประเภทร้อยแก้วและ 

ร้อยกรอง ด้านองค์ประกอบของวรรณกรรม และแนวคิดท่ีสัมพันธ์กับสังคม 
 

ทกศ  453  วิธีสอนภาษาไทยแก่ชาวต่างประเทศ          3(2-2-5) 

THE  453  Methods in Teaching Thai for Foreigners 

 ศึกษาหลักการและวิธีการเบื้องต้นในการสอนภาษาไทยแก่ชาวต่างประเทศ การวิเคราะห์หลักสูตร  

การท าแผนการสอน การสร้างบทเรียน วิธีสอน ส่ือการสอน การวัดและการประเมินผล และการฝึกปฏิบัติการสอน 

 

 3.2 ชื่อ สกุล เลขประจ าตัวประชาชน ต าแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 

 3.2.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  

ล าดับ

ที่ 
รายชื่อคณาจารย์ 

คุณวุฒิการศึกษา 

ตรี-โท-เอก(สาขาวิชา) 

สถาบันที่ส าเร็จ 

การศึกษา 

เลขประจ าตัว

ประชาชน 

1 ผศ.ดร.ภาณุพงศ์  อุดมศิลป์ ค.บ. (ภาษาไทย), 2528 วิทยาลัยครูสกลนคร x xxxxx xxxxx xx x 

  อ.ม. (ภาษาไทย), 2538 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  

  อ.ด. (ภาษาไทย), 2554 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  

2 อ.ดร.วิชชุกร ทองหล่อ ศศ.บ. (ภาษาไทย), 2523 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ x xxxxx xxxxx xx x 

  กศ.ม. (ภาษาไทย), 2531 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ   

  ศศ.ด. (ภาษาเขมร), 2548 มหาวิทยาลัยศิลปากร  

3 อ.ดร.รัชนีย์ญา กลิ่นน้ าหอม ศษ.บ. (ภาษาไทย), 2541 มหาวิทยาลัยศิลปากร x xxxxx xxxxx xx x 

  ศศ.ม. (ภาษาไทย), 2546 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  

  อ.ด. (ภาษาไทย), 2551 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
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ล าดับ

ที่ 
รายชื่อคณาจารย์ 

คุณวุฒิการศึกษา 

ตรี-โท-เอก(สาขาวิชา) 

สถาบันที่ส าเร็จ 

การศึกษา 

เลขประจ าตัว

ประชาชน 

4 อ.ประภาพร ลิ้มจิตสมบูรณ์ ศษ.บ. (ภาษาไทย), 2547 มหาวิทยาลัยศิลปากร x xxxxx xxxxx xx x 

  ศศ.ม. (ภาษาไทย), 2550 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

5 อ.กิ่งกาญจน ์บูรณสินวัฒนกูล กศ.บ. (ภาษาไทย), 2544 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ x xxxxx xxxxx xx x 

  ศษ.ม. (การสอนภาษาไทย), 

2547 

มหาวิทยาลัยศิลปากร  

 

3.2.2 อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ล าดับ

ที่ 
รายชื่อคณาจารย์ 

คุณวุฒิการศึกษา 

ตรี-โท-เอก(สาขาวิชา) 

สถาบันที่ส าเร็จ 

การศึกษา 

เลขประจ าตัว

ประชาชน 

1 ผศ.ดร.ภาณุพงศ์  อุดมศิลป์ ค.บ. (ภาษาไทย), 2528 วิทยาลัยครูสกลนคร x xxxxx xxxxx xx x 

  อ.ม. (ภาษาไทย), 2538 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  

  อ.ด. (ภาษาไทย), 2554 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  

2 อ.ดร.วิชชุกร ทองหล่อ ศศ.บ. (ภาษาไทย), 2523 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ x xxxxx xxxxx xx x 

  กศ.ม. (ภาษาไทย), 2531 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ   

  ศศ.ด. (ภาษาเขมร), 2548 มหาวิทยาลัยศิลปากร  

3 อ.ดร.รัชนีย์ญา กลิ่นน้ าหอม ศษ.บ. (ภาษาไทย), 2541 มหาวิทยาลัยศิลปากร x xxxxx xxxxx xx x 

  ศศ.ม. (ภาษาไทย), 2546 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  

  อ.ด. (ภาษาไทย), 2551 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  

4 อ.ประภาพร ลิ้มจิตสมบูรณ์ ศษ.บ. (ภาษาไทย), 2547 มหาวิทยาลัยศิลปากร x xxxxx xxxxx xx x 

  ศศ.ม. (ภาษาไทย), 2550 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
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ล าดับ

ที่ 
รายชื่อคณาจารย์ 

คณุวุฒิการศึกษา 

ตรี-โท-เอก(สาขาวิชา) 

สถาบันที่ส าเร็จ 

การศึกษา 

เลขประจ าตัว

ประชาชน 

5 อ.กิ่งกาญจน ์บูรณสินวัฒนกูล กศ.บ. (ภาษาไทย), 2544 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ x xxxxx xxxxx xx x 

  ศษ.ม. (การสอนภาษาไทย), 

2547 

มหาวิทยาลัยศิลปากร  

 

3.2.3 อาจารย์ผู้สอน 

ล าดับ

ที่ 
รายชื่อคณาจารย์ 

คุณวุฒิการศึกษา 

(สาขาวิชา) 

และปีที่จบ 

สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 
เลขประจ าตัว

ประชาชน 

1 รศ.รุ่งฤดี  แผลงศร อ.ม. (ภาษาไทย), 2540 มหาวิทยาลัยศิลปากร x xxxxx xxxxx xx x 

2 ผศ.ดร.ภาณุพงศ์  อุดมศิลป์ อ.ด. (ภาษาไทย), 2554 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย x xxxxx xxxxx xx x 

3 ผศ.ดร.พิมพาภรณ์  

บุญประเสริฐ 

ปร.ด. (ภาษาไทย), 2555 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ x xxxxx xxxxx xx x 

4 ผศ.ดร.สุภัค  มหาวรากร อ.ด. (ภาษาไทย), 2552 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย x xxxxx xxxxx xx x 

5 อ.ดร.วิชชุกร  ทองหล่อ ศศ.ด. (ภาษาเขมร), 2548 มหาวิทยาลัยศิลปากร x xxxxx xxxxx xx x 

6 อ.ดร.พรธาดา  สุวัธนวนิช อ.ด. (วรรณคดีและ

วรรณคดีเปรียบเทียบ), 

2551 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย x xxxxx xxxxx xx x 

7 อ.ดร.รัชนีย์ญา กลิ่นน้ าหอม อ.ด. (ภาษาไทย), 2551 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย x xxxxx xxxxx xx x 

8 อ.ดร.นิธิอร พรอ าไพสกุล ศศ.ด. (ศิลปวัฒนธรรม 

วิจัย), 2557 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ x xxxxx xxxxx xx x 

9 อ.ดร.ทรงภพ ขุนมธุรส ศศ.ด. (ภาษาไทย), 2551 มหาวิทยาลัยนเรศวร x xxxxx xxxxx xx x 

10 อ.ประภาพร ลิ้มจิตสมบูรณ์ ศศ.ม. (ภาษาไทย), 2550 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  x xxxxx xxxxx xx x 

11 อ.กิ่งกาญจน ์บูรณสินวัฒนกูล ศษ.ม. (การสอนภาษาไทย), 

2547 

มหาวิทยาลัยศิลปากร x xxxxx xxxxx xx x 
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ล าดับ

ที่ 
รายชื่อคณาจารย์ 

คุณวุฒิการศึกษา 

(สาขาวิชา) 

และปีที่จบ 

สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 
เลขประจ าตัว

ประชาชน 

12 อ.จรรยวรรณ จรัสจรูญฤทธิ์ ศศ.ม. (ภาษาไทย), 2559 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ x xxxxx xxxxx xx x 

 

4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา) 

คณะศึกษาศาสตร์ในฐานะที่รับผิดชอบการสอนในกลุ่มวิชาชีพครูได้จัดประสบการณ์ภาคสนาม     

ให้กับนิสิตตลอดหลักสูตร ดังนี้ 

1. การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูระหว่างเรียนเป็นการบูรณาการความรู้ทั้งหมดมาใช้ในการฝึก

ประสบการณ์วิชาชีพในสถานศึกษา ฝึกปฏิบัติการวางแผนการศึกษาผู้เรียน โดยการสังเกต สัมภาษณ์ รวบรวม

ข้อมูลและน าเสนอผลการศึกษา ฝึกปฏิบัติการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา รวมทั้งทดลองน า

หลักสูตรไปใช้ ฝึกการจัดท าแผนการเรียนรู้ร่วมกับสถานศึกษา ฝึกปฏิบัติการสอนแบบจุลภาค ฝึกปฏิบัติ 

การด าเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ รวมท้ังการจัดท าโครงการทางวิชาการ  

2. ก่อนฝึกปฏิบัติการสอนและฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในสถานศึกษานิสิตต้องผ่านการเรียนใน

กลุ่มวิชาชีพครูและวิชาเอกบังคับ  

3. การฝึกปฏิบัติการสอนและฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในสถานศึกษาในสาขาวิชาภาษาไทย โดย

จัดให้นิสิตฝึกปฏิบัติงานในสถานศึกษา โดยบูรณาการเนื้อหาความรู้ด้านวิชาเอกและวิชาชีพครูสู่การปฏิบัติ  

การสอนและฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพและคุณธรรมจริยธรรม ตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษาของคุรุสภา 

เป็นเวลา 1 ปีการศึกษา ภายใต้การนิเทศร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยศรีครินทรวิโรฒกับสถานศึกษา         

โดยการบูรณาการความรู้ทั้งหมดมาใช้ในการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา  ได้แก่ การปฏิบัติการสอน         

ในชั้นเรียน การวิจัยทางการศึกษา การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน งานบริการของ

โรงเรียน การศึกษาและบริการชุมชน งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับสถานศึกษา และการสัมมนาแลกเปล่ียนเรียนรู้ 

โดยเน้นการปฏิบัติงานในหน้าที่ครูเพื่อพัฒนาความเป็นครูมืออาชีพ ทั้งนี้นิสิตต้องท าวิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรียน 

การฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในแต่ละภาคเรียนนั้นนิสิตต้องเข้าร่วมปฐมนิเทศก่อนการฝึกปฏิบัติ       

การสอน สัมมนากลุ่มย่อยและกลุ่มใหญ่กึ่งภาคเรียน (ระหว่างการฝึกปฏิบัติการสอน) และสัมมนาหลังการฝึก

ปฏิบัติการสอนและฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
 

วิธีการจัดการเรียนการสอน 

1) การปฐมนิเทศนิสิตก่อนไปปฏิบัติการสอนและฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 

2) การสังเกตการณ์สอนแบบมีส่วนร่วมและศึกษางานอาจารย์พี่เลี้ยง/ครูพี่เลี้ยง 

3) การปฏิบัติการจัดการเรียนรู้และงานการวิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรียน การพัฒนาหลักสูตร 
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สถานศึกษา งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน งานบริการของโรงเรียน โครงการทางวิชาการ ศึกษาและบริการชุมชน 

งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย  

4) การทดลองวิธีการจัดการเรียนรู้โดยใช้ส่ือการสอนหรือเทคนิคการสอนที่สร้างสรรค์ 

5) การนิเทศการจัดการเรียนรู้ของนิสิตโดยอาจารย์นิเทศก์การศึกษา อาจารย์นิเทศก์วิชา 

เฉพาะ อาจารย์พี่เลี้ยง/ครูพี่เลี้ยง รวมถึงผู้บริหารสถานศึกษา 

6) การสัมมนากลุ่มย่อยและกลุ่มใหญ่ระหว่างการปฏิบัติการสอนและฝึกประสบการณ์ 

7) การให้ค าปรึกษาเป็นรายบุคคลแก่นิสิต โดยอาจารย์นิเทศก์การศึกษา อาจารย์นิเทศก์วิชา 

เฉพาะ อาจารย์พี่เลี้ยง/ครูพี่เลี้ยง รวมถึงผู้บริหารสถานศึกษา 

8) การจัดคลินิคให้ค าปรึกษาในด้านต่างๆ แก่นิสิตท่ีไปปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาที่คณะ 

ศึกษาศาสตร์ เช่น การจัดการเรียนการสอน การบริหารจัดการชั้นเรียน การท าวิจัยในชั้นเรียน เป็นต้น 

9) การสัมมนาหลังการปฏิบัติการสอนและฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูเพื่อสรุปเป็นบทเรียน 

ส าคัญส าหรับการพัฒนาตนเองและวิชาชีพครูในอนาคต 
 

1. มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม  

 4.1.1  มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม และประพฤติตนอยู่ในจรรยาบรรณวิชาชีพครู  

 4.1.2  มีสมรรถนะในการปฏิบัติหน้าที่รวมท้ังพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ให้บังเกิดผลต่อ

การศึกษาและผู้เรียน 

  4.1.3  มีสมรรถนะประจ าสายงานและสมรรถนะเฉพาะของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้แก่ 

1)  ความรู้เกี่ยวกับหลักสูตรและมาตรฐานการเรียนรู้ 

2)  การออกแบบการจัดการเรียนรู้และการจัดการเรียนรู้ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

3)  การเรียนรู้เพื่อส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

4)  การจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ 

5)  การแก้ปัญหาและพัฒนางานด้วยกระบวนการวิจัย 

2. ช่วงเวลา  

2.1. การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครรูะหว่างเรียน ฝกึในภาคการศึกษาที ่1 หรือ 2 ของชั้นปีที่ 3–4 

2.2. การฝึกปฏิบัติการสอนและฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในสถานศึกษาในสาขาวิชาเอกฝึกใน 

ภาคการศึกษาที่ 1 และ 2 ของชั้นปีที ่5 

3. การจัดเวลาและตารางสอน 

3.1.  การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูระหว่างเรียน จัดใหฝ้ึกประสบการณ์ในภาคสนาม 4 -5 ชั่วโมง/สัปดาห ์

3.2.  จัดให้ฝึกปฏิบัติการสอนและฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในสถานศึกษา 2 ภาคการศึกษา  

เต็มเวลา โดยต้องมีชั่วโมงฝึกปฏิบัติการสอนตั้งแต่ 8-12 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 
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5. ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย  

 5.1 ค าอธิบายโดยย่อ 

เพื่อให้นิสิตทุกคนได้เรียนรู้การท าวิจัยทางการศึกษาทั้งสองประเภท คือ การวิจัยเพื่อรู้และเข้าใจ

ปัญหา และการวิจัยเพื่อพัฒนา/แก้ปัญหา จึงก าหนดให้นิสิตแต่ละคนต้องฝึกประสบการณ์การท าวิจัย        

โดยท าการส ารวจเพื่อรู้/เข้าใจปัญหาแล้วท าวิจัยเชิงทดลองเพื่อพัฒนา/แก้ไขปัญหา ใน 1 ปีการศึกษา นิสิต

อาจท ารายงานการวิจัย 1 หรือ 2 เล่ม แต่ให้มีสาระครอบคลุมตามที่ก าหนด ทั้งนี้ต้องได้รับการเห็นชอบจาก

อาจารย์นิเทศก์การศึกษา 

5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้ 

1) มีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการวิจัยทางการศึกษา 

2) สามารถท างานวิจัยเพื่อใช้ในการแก้ปัญหาการจัดการเรียนรู้ได้ 

3) สามารถเขียนผลงานวิจัยเพื่อการส่ือสารได้ 

4) สามารถพัฒนางานวิจัยและประยุกต์ใช้ผลงานวิจัยเพื่อเป็นประโยชน์ในการประกอบวิชาชีพ 

  5.3 ช่วงเวลา  

     ภาคการศึกษาที่ 1 และ 2 ของชั้นปีที ่5 

      5.4 จ านวนหน่วยกิต   

      เป็นส่วนหนึ่งในการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาซึ่งรวมอยู่ในรายวิชาการฝึกปฏิบัติการสอนและ

ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในสถานศึกษา จ านวน 12 หน่วยกิต 

5.5  การเตรียมการ  

               5.5.1  นิสิตต้องลงทะเบียนเรียนวิชาการวิจัยทางการศึกษา 

     5.5.2  ก าหนดให้มีอาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัย ประกอบด้วย อาจารย์นิเทศก์วิชาเฉพาะและ

อาจารย์นิเทศก์การศึกษาของนิสิตแต่ละคน 

5.5.3 อาจาร ย์ที่ปรึกษาให้ค าปรึกษาในการก าหนดประเด็นหัวข้อที่ จะศึกษา  และ

กระบวนการวิจัยทุกขั้นตอน 

5.5.4 ให้นิสิตจัดท ารายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ทั้งเอกสารและแฟ้มข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ และ

จัดนิทรรศการแสดงผลงานเพื่อเผยแพร่ต่อสาธารณชน 

 5.6 กระบวนการประเมินผล 

5.6.1 ประเมินผลจากความก้าวหน้าในการท าวิจัย  

5.6.2 ประเมินงานวิจัยของนิสิต ด้วยแบบประเมินงานวิจัย 

5.6.3 ประเมินการจัดนิทรรศการของนิสิต 

5.6.4 อาจารย์นิเทศก์ร่วมกันประเมินงานวิจัยของนิสิตตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
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หมวดที ่4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 

 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต   

  บัณฑิตมีความสามารถทางด้านการส่ือสาร เลือกใช้ภาษาได้อย่างเหมาะสมสอดคล้องกับบริบทและ

สถานการณ์นั้น ๆ สามารถน าความรู้ทางภาษาไทยไปใช้เป็นพื้นฐานในการศึกษาวิชาอื่นๆ มีความซื่อสัตย์  

มีวิจัย ตรงต่อเวลา  และเลือกใช้กลยุทธ์การจัดการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ 

คุณลักษณะพิเศษของนิสิต / 

สมรรถนะของหลักสูตร 

กลยุทธ์การสอน และการประเมินผล 

สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ ดังนี ้

1. มีทักษะสื่อสาร  ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

5.2 สามารถสื่อสารได้อย่างมี   

ประสิทธิภาพ 

2. มีจิตอาสา จิตส านึกสาธารณะรับใช้สังคม ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

1.2 มีจิตสาธารณะ เสียสละเพื่อส่วนรวม 

3. มีสมรรถนะของหลักสูตร  

สามารถจัดการเรียนรู้ทางภาษาไทยได้อย่าง

เชี่ยวชาญด้วยรูปแบบที่หลากหลาย เหมาะสมกับ

ความแตกต่างของผู้เรียน 

ด้านทักษะพิสัย/สมรรถนะของหลักสูตร 

6.1 แสดงความเชี่ยวชาญในการจัดการการเรียนรู้ที่มี

รูปแบบหลากหลาย 

6.2 แสดงความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้ด้วย

นวัตกรรมที่เหมาะสมกับความแตกต่างของผู้เรียน 

6.3 แสดงความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้อย่าง 

บูรณาการ 

 

 

2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน   
 

 1. ด้านคุณธรรมและจริยธรรม  

ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม

และจริยธรรม 
กลยุทธ์การสอน วิธีการวัดและประเมินผล 

1.1 มีความซื่อสัตย ์ มีวินัย 

ตรงต่อเวลา  

 

 

 

 

- สอดแทรกเน้ือหาด้านคุณธรรม 

จริยธรรม และจรรยาบรรณทาง

วิชาการในทุกรายวิชา 

- ฝึกปฏิบัติ ท ากิจกรรม ส่งเสริมให้เก

มีความซื่อสัตย ์มีวินัย และตรงต่อเวลา 

- สอดแทรกวัฒนธรรมองค์กรเพื่อให้

- ก าหนดเกณฑ์มาตรฐานในการประเมิน

พฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมของทุก

รายวชิา 

- สังเกตพฤติกรรมความซื่อสตัย์และการ

ตรงต่อเวลาในการเข้าชั้นเรียน การท า

รายงาน การอ้างอิงผลงาน และการสอบ 
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ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม

และจริยธรรม 
กลยุทธ์การสอน วิธีการวัดและประเมินผล 

นิสิตมีค่านิยมพื้นฐานที่ถูกต้อง 

- ชี้แจงกฎระเบียบและแนวปฏิบัติใน

การเรียนการสอนให้ชัดเจนในทุก

รายวิชา 

- สังเกตพฤติกรรมการมีวินัย การปฏิบัติ

ตนตามระเบียบของมหาวิทยาลัยและ

ข้อตกลงในชั้นเรียน เช่น การแต่งกาย 

1.2 มีจิตสาธารณะ เสียสละ

เพื่อส่วนรวม 

- ให้นิสิตเรียนรู้การเสียสละเพื่อ

ส่วนรวม และกระตุ้นให้เกิดจิตส านึก

สาธารณะ โดยใช้กรณีศึกษาบุคคล

ตัวอย่างที่ได้รับการยกย่องในสงัคม  

- ฝึกเขียนโครงการ และท ากิจกรรม

จิตอาสา/กิจกรรมเพื่อสังคม  

- เขียนรายงานความรู้สึกที่มีต่อ 

การท ากิจกรรม  

- ประเมินจากการมีส่วนร่วมใน 

การอภิปราย การวางแผน การปฎิบัติ  

การน าเสนอผลงาน และการสะท้อนคิด

กิจกรรมในชั้นเรียน 

- ประเมินจากคุณภาพของรายงาน  

- ประเมินจากการอ้างอิงแหล่งข้อมูล

อย่างถูกต้องตามหลักและจรรยาบรรณทาง

วิชาการ 

1.3 ตระหนักในคุณค่าของ

ศิลปะและวัฒนธรรม 

- สอดแทรกแนวคิดด้านสุนทรียศาสตร์  

เพือ่ให้ตระหนักในคุณค่าของ 

ศิลปวัฒนธรรมที่มีต่อการด ารงชีวิต  

- สอดแทรกเน้ือหาในด้านศิลป- 

วัฒนธรรมและประเพณีที่ดีงามทั้งของ

ไทยและนานาชาติในการเรียน 

การสอนทุกรายวิชา 

- จัดกิจกรรมสร้างเสริมประสบการณ์

ทั้งในและนอกเวลาเรียนและให้ท า

รายงานแสดงความคิดเห็นทั้ง

รายบุคคลและงานกลุ่ม 

- ประเมินจากคุณภาพของรายงานที่แสดง

ถึงการน าแนวคิดทางสุนทรียศาสตร์  /

ศิลปวัฒนธรรมมาใช้  

- สังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วมใน 

การอภิปรายและการสะท้อนคดิกิจกรรม

ในชั้นเรียน 

- สั ง เกตจากการประพฤติตนอยู่ ใน

ประเพณีและวัฒนธรรมที่ดีงามของไทย  

- สังเกตจากการรู้เท่าทัน สามารถปรับตัว

และเลือกรับวัฒนธรรมที่ดีงามของ

นานาชาติได้ 

 1.4 มีระเบียบและความ

รับผิดชอบ มีจิตส านึกและ

ตระหนักในการปฏิบัติตาม

จรรยาบรรณวิชาชีพครู และ

ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี 

 

 

- สอดแทรกเน้ือหาในด้านบทบาท

หน้าที่ของความเป็นครูที่ดีในการเรียน 

การสอนทุกรายวิชา 

- ให้นิสิตเรียนรู้และฝึกฝนการปฏิบัติ

ตนที่ดี และกระตุ้นให้เกิดจติส านึก

ของการเป็นครู โดยใช้กรณีศึกษาครู

ต้นแบบที่ได้รับการยกย่องในสังคม 

 

- สังเกตพฤติกรรมและการประพฤติตน

ที่ถูกต้อง ดีงาม อยู่ในกฎระเบียบของ

นิสิต เช่น การไม่แสดงพฤติกรรมที่ไม่

เหมาะสม การไม่ท าผิดกฏหมาย 

- สังเกตการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าที่

แสดงออกถึงความมีวุฒิภาวะ เช่น   

ไม่แสดงอารมณ์เกรี้ยวกราดหรือโวยวาย 
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 2. ด้านความรู้ 

ผลการเรียนรู้ด้านความรู ้ กลยุทธ์การสอน วิธีการวัดและประเมินผล 

2.1 มีความรู้พื้นฐานศึกษา

ทั่วไป  

- จัดการเรียนการสอนที่ครอบคลุม

ความรู้ในสาขาต่างๆ อย่างกว้างขวาง 

พร้อมสอดแทรกแนวคิดปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงในทุกรายวิชา 

- จัดการเรียนการสอนในลักษณะ

บูรณาการ และเน้นให้ผู้เรียนลงมือ

ปฏิบัติ (Active Learning)  

- มีการแนะน าวิธีการเรียนรู้/การ

สืบค้นข้อมูลด้ วยตนเอง  และฝึก

ปฏิบัติในทุกรายวิชา 

- จัดกิจกรรมเพื่อให้เข้าใจและเห็น

คุณค่าของตนเอง ผู้อื่น และสังคม 

พร้อมตั้ ง เป้ าหมายในการพัฒนา

ตนเอง สังคม และส่ิงแวดล้อม 

- ก าหนดมาตรฐานการประเมินผลการ

เรียนรู้ โดยใช้เกณฑ ์Rubrics ทุกรายวิชา 

- สังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วมใน 

การอภิปรายและการสะท้อนคิดกิจกรรม

ในชั้นเรียน 

- ประเมินจากคุณภาพของรายงาน 

- ประเมินจากการอ้างอิงแหล่งข้อมูล

อย่างถูกต้องตามหลักและจรรยาบรรณ

ทางวิชาการ 

- ประเมินจากการสอบภาคทฤษฎี/

ปฏิบัติ 

2.2 มีความรู้ในหลักการและ

ทฤษฎีหรือศาสตร์ภาษาไทยที่

เรียนเป็นอย่างดี  

- จัดการเรียนการสอนในลักษณะ

บูรณาการ และเน้นให้ผู้เรียนลงมือ

ปฏิบัติ (Active Learning)  

- มีการแนะน าวิธีการเรียนรู้/การ

สืบค้นข้อมูลด้ วยตนเอง  และฝึก

ปฏิบัติในทุกรายวิชา 

- สังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วมใน 

การอภิปรายและการสะท้อนคิดกิจกรรม

ในชั้นเรียน 

- ประเมินจากการสอบภาคทฤษฎี/

ปฏิบัติ 

 

2.3 ติดตามความก้าวหน้าทาง

วิชาการและงานวิจั ย  และ

สามารถบูรณาการความรู้และ

ทักษะ/กระบวนการในวิชา

ต่างๆ กับการประกอบอาชีพ 

- จัดการเรียนการสอนแบบการใช้

ปัญหาเป็นฐานในการเรียนรู้ 

(Problem-based Learning)ทีเ่น้นให้

ผู้เรียนได้ค้นคว้าเพิ่มเติมจากงาน

วิชาการและงานวิจัยเพื่อหาค าตอบ

ของปัญหา 

- มอบหมายให้นิสิตติดตาม

ความก้าวหน้าทางวิชาการและการวิจัย

แล้วน ามาเสนอในชั้นเรียนหรือจัดท า

เป็นรายงาน 

- ประเมินจากการตอบค าถามโดยอ้างอิง

แนวคิดหรือแนวทางที่ร่วมสมัย 

- ประเมินจากผลการศึกษาค้นคว้าใน 

การน าเสนอหรือรายงานที่ข้อมูลแสดงให้

เห็นความก้าวหน้าหรือทิศทางของแนวคิด

ที่เกี่ยวข้อง 
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 3. ด้านทักษะทางปัญญา 

ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทาง

ปัญญา 
กลยุทธ์การสอน วิธีการวัดและประเมินผล 

3.1 สามารถประยุกต์ความรู้

ให้เกิดประโยชน์  

 

- จัดกิจกรรมให้นิสิตฝึกค้นคว้าหา

ความรู้ด้วยตนเอง และน าความรู้มา

ประยุกต์ใช้ในการเรียนและการด าเนิน

ชีวิตประจ าวัน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- ก าหนดมาตรฐานการประเมินผลการ

เรียนรู้ โดยใช้เกณฑ ์Rubrics ทุกรายวิชา 

- สังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในการ

อภิปรายและการสะท้อนคิดกิจกรรมใน

ชั้นเรียน 

- ประเมินจากคุณภาพของรายงาน ที่

แสดงถึงการค้นคว้าความรู้เพิ่มเติม การ

เลือกรับข้อมูลข่าวสารโดยใช้หลักกาลาม

สูตร และการคิดอย่างมีเหตุผลและเป็น

ระบบ 

- ประเมินจากการอ้างอิงแหล่งข้อมูล

อย่างถูกต้องตามหลักและจรรยาบรรณ 

ทางวิชาการ 

- ประเมินจากการสอบภาคทฤษฎี/

ปฏิบัติ 

3.2 สามารถคิดอย่างเป็น

ระบบ และแก้ไขปัญหาได้  

 - ใช้ตั วอย่ า งที่ ดี เป็นกรณีศึกษา

เพื่อให้นิสิตได้ เรียนรู้ วิธี วิ เคราะห์

ปัญหาและฝึกบูรณาการความรู้เพื่อใช้

ในการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ 

- ก าหนดมาตรฐานการประเมินผลการ

เรียนรู้ โดยใช้เกณฑ์ Rubrics ทุกรายวิชา 

- สังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในการ

อภิปรายและการสะท้อนคิดกิจกรรมใน

ชั้นเรียน 

- ประเมินจากคุณภาพของรายงาน   ที่

แสดงถึงการค้นคว้าความรู้เพิ่มเติม การ

เลือกรับข้อมูลข่าวสารโดยใช้หลักกาลาม

สูตร และการคิดอย่างมีเหตผุลและเป็น

ระบบ 

- ประเมินจากการอ้างอิงแหล่งข้อมูล

อย่างถูกต้องตามหลักและจรรยาบรรณ 

ทางวิชาการ 

- ประเมินจากการสอบภาคทฤษฎี/ปฏิบัติ 

3.3 สามารถประเมิน วิพากษ์ 

สถานการณ์ต่างๆ โดยใช้

- เลือกปัญหาสังคมที่ เป็นประเด็น

สาธารณะให้นิสิตฝึกวิพากษ์วิจารณ์ใน

- ประเมินจากคุณภาพของรายงานที่

แสดงถึงการน าข้อมูลความรู้ที่ถูกต้อง มา
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ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทาง

ปัญญา 
กลยุทธ์การสอน วิธีการวัดและประเมินผล 

ความรู้เป็นฐาน ชั้นเรียน และเสนอแนะแนวทางแก้ไข 

เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเอง 

สังคม และสิ่งแวดล้อมในทุกมิติได้

อย่างสมดุล 

- น าเสนอ อภิปรายแลกเปลี่ยนความ

คิดเห็น และสะท้อนคิดในชั้นเรียน 

ใช้ในการคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล เป็น

ระบบ  

- ประเมินจากการอ้างอิงแหล่งข้อมูล

อย่างถูกต้องตามหลักและจรรยาบรรณ 

ทางวิชาการ 

- สังเกตพัฒนาการในด้านต่างๆ จาก

พฤติกรรมการมีส่วนร่วมในกิจกรรมกลุม่ 

การสะท้อนคิดในชั้นเรียน 

3.4 เป็นผู้มีความคิดริเริ่ม 

สร้างสรรค์นวัตกรรม  

- จัดกิจกรรมฝึกความคิดสร้างสรรค์ 

และนวัตกรรมที่ เป็นประโยชน์ต่อ

ตนเอง สังคมและส่ิงแวดล้อม 

- ประเมินจากผลงานที่เป็นนวัตกรรม

สร้างสรรค์ ที่เป็นประโยชน์ต่อตนเองและ

สังคม 

 

4.  ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

ผลการเรียนรู้ด้านทักษะ

ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล

และความรับผิดชอบ 

กลยุทธ์การสอน วิธีการวัดและประเมินผล 

4.1 สามารถท างานร่วมกับ

ผู้อื่นทั้งในฐานะผู้น าและ

ผู้ร่วมงานได้ 

- จัดกิจกรรมเพื่อให้นิสิตฝึกการ

ปรับตัว การท างานร่วมกับผู้อื่น รับฟัง

ความคิด เห็นของเพื่ อนร่ วมกลุ่ ม 

สามารถแสดงจุดยืนของตนเอง และ

ค้นหาทางออกร่วมกันได้ 

- ก าหนดมาตรฐานการประเมินผลการ

เรียนรู้ โดยใช้เกณฑ์ Rubrics  

ทุกรายวิชา 

- สังเกตพฤติกรรม ที่แสดงถึงความ

รับผิดชอบตอ่สังคมและส่ิงแวดล้อม  

การมีส่วนร่วมในการอภิปรายและ 

การสะท้อนคิดกิจกรรมในชั้นเรียน 

- ประเมินจากคุณภาพของรายงาน  

ที่แสดงถึงความร่วมมือในการวางแผน 

การปฏิบัติ และการแก้ปัญหา 

- ประเมินจากการอ้างอิงแหล่งข้อมูล

อย่างถูกต้องตามหลักและจรรยาบรรณ

ทางวิชาการ 

- สังเกตจากพัฒนาการด้านความคิด

และพฤติกรรมการเรียนรู้ในชั้นเรียน 

- ให้นิสิตประเมินเพื่อนในชั้นเรียน และ

4.2 มีความรับผิดชอบต่อ

ตนเอง สังคม และสิ่งแวดล้อม  

- เลือกประเด็นที่ เป็นปัญหาสังคม

และสิ่งแวดล้อมให้นิสิตเรียนรู้  และ

ตระหนักถึงผลกระทบที่เกิดขึ้น พร้อม

ทั้งกระตุ้นให้คิดหาวิธีที่จะมีส่วนร่วม

รับผิดชอบในการแก้ปัญหาโดยเริ่มต้น

จากตัวนิสิตเอง 

4.3 สามารถปรับตัวให้เข้ากับ

สถานการณ์ต่าง ๆ  

- สอดแทรกแนวคิดผ่านกิจกรรมเพื่อ

ฝึกเพื่อให้นิสิตสามารถปรับตัวใน

สถานการณ์ต่างๆ  
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ผลการเรียนรู้ด้านทักษะ

ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล

และความรับผิดชอบ 

กลยุทธ์การสอน วิธีการวัดและประเมินผล 

น ามาใช้เป็นข้อมูลส าหรับการประเมินผล

การเรียนรู้ 

 

 5.  ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการ

วิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร

และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

กลยุทธ์การสอน 
วิธีการวัดและประเมินผล 

 

5.1 สามารถวิเคราะห์ข้อมูลเชิง

ตัวเลข เพื่อให้เข้าใจองค์ความรู้ 

หรือประเด็นปัญหา 

- สอดแทรกทักษะการวิเคราะห์

เชิงตัวเลขในรายวิชาต่าง ๆ เพื่อ

พัฒนาทักษะการวิ เคราะห์ เชิ ง

ตัวเลขอย่างต่อเน่ือง 

- ก าหนดมาตรฐานการประเมินผลการ

เรียนรู้ โดยใช้เกณฑ ์Rubrics ทุกรายวิชา 

- ประเมินจากคุณภาพของรายงาน 

ที่แสดงถึงการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงตัวเลข  

- ประเมินจากการอ้างอิงแหล่ง ข้อมูล

อย่างถูกต้องตามหลักและจรรยาบรรณ

ทางวิชาการ 

- ประเมินจากการสอบภาคทฤษฎี 

5.2 สามารถสื่อสารได้อย่างมี   

ประสิทธิภาพ 

- ฝึกการใช้ทักษะสื่อสารในทุก

รายวิชา  

- ประเมินจากการสอบภาคทฤษฎี/ปฏิบัติ 

- ประเมินจากคุณภาพจากรายงาน ที่

แสดงถึงความสามารถในการสือ่สาร 

- ประเมินจากการอ้างอิงแหล่ง ข้อมูล

อย่างถูกต้องตามหลักและจรรยาบรรณ

ทางวิชาการ 

5.3 สามารถใช้เทคโนโลยีใน 

การสืบค้น เก็บรวบรวมข้อมูล 

และเลือกใช้ได้เหมาะสมกับ

สถานการณ์อย่างมีประสิทธิภาพ 

- ฝึกการใช้ เทคโนโลยีในการ

สืบค้นข้อมูลจากแหล่งที่เชื่อถือได้

ในทุกรายวิชา 

- ฝึกการเลือกใช้ข้อมูลสารสนเทศ 

ที่เหมาะสมประกอบการน าเสนอ

งาน 

 

- ประเมินจากการสอบภาคทฤษฎี/ปฏิบัติ 

- ประเมินจากคุณภาพของรายงาน ที่

แสดงถึงการสืบค้นข้อมูล การเลือกใช้

ข้อมูล และการรู้จักแหล่ง ข้อมลูที่

เหมาะสม 

- ประเมินจากการอ้างอิงแหล่ง ข้อมูล

อย่างถูกต้องตามหลักและจรรยาบรรณ

ทางวิชาการ 
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6.  ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้ 

ผลการเรียนรู้ด้านทักษะ                  

การจัดการเรียนรู ้
กลยุทธ์การสอน 

วิธีการวัดและประเมินผล 

 

6.1 แสดงความเชี่ยวชาญในการ

จัดการการเรียนรู้ที่มีรูปแบบ

หลากหลาย  

 

- จัดให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่าน

ประสบการณ์ตรง ได้แก่ การจดัท า

แผนการเรียนรู้ การจัดกิจกรรม

การเรียนการสอน การผลิตสื่อ 

และการใช้สื่อ การวัดประเมินผล  

การปฏิบัติการสอนแบบจุลภาค

(micro teaching)  การวิจัยใน 

ชั้นเรียน  

- เน้นการประเมินตามสภาพจริง ใน

เรื่องความ สามารถในการจัดการเรียนรู้

ที่หลากหลายและความเป็นครู 

 

6.2  แสดงความเชี่ยวชาญใน 

การจัดการเรียนรู้ด้วยนวัตกรรมที่

เหมาะสมกับความแตกต่างของ

ผู้เรียน 

 

- จัดให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่าน

ประสบการณ์ตรงในด้านการ

ปฏิบัติงานครูในสถานศึกษา   

การปฏิบัติการสอนระหว่างเรียน

และในสถานศึกษา  

 

- ประเมินผลงานนิสิต จากบันทึกการ

สอนประจ าวัน บันทึกการนิเทศ บันทึก

การสังเกตการสอนครูพี่เลี้ยงและเพื่อน 

แผนการจัดการเรียนรู้  กระบวนการ

ท างานวิจัยในชั้นเรียน การท าแฟ้ม

สะสมงาน สรุปผลการปฏิบัติการสอน

และฝึกประสบการณ์ รายงานผลการ

จัดการเรียนรู้และการปฏิบัติงาน 

6.3  แสดงความเชี่ยวชาญในการ

จัดการเรียนรู้อย่างบูรณาการ 

 

- จัดให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากผู้มี

ประสบการณ ์หรือผู้เชี่ยวชาญ

ทางด้านการสอนผ่านการสังเกต 

การสอน การสัมภาษณ์ 

- จัดให้ผู้เรียนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้

จากเพื่อนในสถาบันและต่างสถาบัน  

-จัดให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากต้นแบบ 

เช่น ครูผู้สอน ครูประจ าชั้น ครูผู้ช่วย 

ครูพี่เลี้ยง ครูต้นแบบ ครูแกนน า 

หรือครูแห่งชาติ 

- จัดให้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรง 

เช่น กรณีตัวอย่างจากห้องเรียน 

การสังเกตการณ์สอนแบบต่างๆ 

การสัมภาษณ์หรือสนทนากับผู้มี

ประสบการณ์ 

- สั ง เกตการสอนในชั้ น เรี ยนและ

ประเมินแบบบันทึกหลังการสอน โดย

ครูพี่ เลี้ยง อาจารย์นิเทศก์  ผู้บริหาร

สถานศึกษา และเพื่อนนิสิต  

- ประเมินงานวิจัยในชั้นเรียนโดยครูพี่

เล้ียง และอาจารย์นิเทศก์ 

- ประเมินการจัดโครงการทางวิชาการ

ของนิสิต 
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●   ความรับผิดชอบหลัก   ○  ความรับผิดชอบรอง 

มาตรฐานผลการเรียนรู้ 

 

 

 

 

รายวิชา 

คุณธรรม จริยธรรม ความรู ้ ทักษะทางปัญญา 

ทักษะ

ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ

ความรับผิดชอบ 

ทักษะการ

วิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การ

สื่อสาร และ

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

ทักษะการ

จัดการเรียนรู้ 

 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

มศว 111 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร   ○       ○    ○ ○  ○    

มศว 112 วรรณกรรมไทยปริทรรศน์   ○       ○    ○ ○  ○    

มศว 121 ภาษาอังกฤษเพื่อประสิทธิภาพการสื่อสาร 1   ○       ○    ○ ○  ○    

มศว 122 ภาษาอังกฤษเพื่อประสิทธิภาพการสื่อสาร 2   ○       ○    ○ ○  ○    

มศว 123 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ 1   ○       ○    ○ ○  ○    

มศว 124 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ 2   ○       ○    ○ ○  ○    

มศว 131 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร 1   ○       ○    ○ ○  ○    

มศว 132 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร 2   ○       ○    ○ ○  ○    

3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum mapping) 
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●   ความรับผิดชอบหลัก   ○  ความรับผิดชอบรอง 

มาตรฐานผลการเรียนรู้ 

 

 

 

 

รายวิชา 

คุณธรรม จริยธรรม ความรู ้ ทักษะทางปัญญา 

ทักษะ

ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ

ความรับผิดชอบ 

ทักษะการ

วิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การ

สื่อสาร และ

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

ทักษะการ

จัดการเรียนรู้ 

 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

มศว 133 ภาษาเยอรมันเพื่อการสื่อสาร 1   ○       ○    ○ ○  ○    

มศว 134 ภาษาเยอรมันเพื่อการสื่อสาร 2   ○ ● ●   ● ● ○    ○ ○ ● ○    

มศว 135 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 1   ○ ● ●   ● ● ○  ● ● ○ ○ ● ○    

มศว 136 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 2   ○ ● ●   ● ● ○  ● ● ○ ○ ● ○    

มศว 137 ภาษาญ่ีปุ่นเพื่อการสื่อสาร 1   ○ ● ●   ● ● ○  ● ● ○ ○ ● ○    

มศว 138 ภาษาญ่ีปุ่นเพื่อการสื่อสาร 2   ○ ● ●   ● ● ○  ● ● ○ ○ ● ○    

มศว 141 ทักษะการรู้สารสนเทศ   ●  ●   ● ● ● ○ ● ● ○ ● ● ○    

มศว 142 วิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต  

             และส่ิงแวดล้อม 
  ○  ●   ● ● ○ ○ ● ● ○ ● ● ○    

มศว 143 พลังงานทางเลือก   ● ○ ●   ● ● ● ○ ● ● ○ ○ ● ○    

3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum mapping) 
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●   ความรับผิดชอบหลัก   ○  ความรับผิดชอบรอง 

มาตรฐานผลการเรียนรู้ 

 

 

 

 

รายวิชา 

คุณธรรม จริยธรรม ความรู ้ ทักษะทางปัญญา 

ทักษะ

ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ

ความรับผิดชอบ 

ทักษะการ

วิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การ

สื่อสาร และ

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

ทักษะการ

จัดการเรียนรู้ 

 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

มศว 144 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน   ○ ○ ●   ● ● ● ○ ● ● ○ ● ● ○    

มศว 145 สุขภาวะและวิถีชีวิตเชิงสร้างสรรค์   ○ ● ●   ● ● ○ ○ ● ● ● ● ● ○    

มศว 341 วิทยาศาสตร์ฟิสิกส์ กฎของธรรมชาติ พลังงาน     

             และจิต 
  ○       ○ ○      ○    

มศว 151 การศึกษาทั่วไปเพื่อพัฒนามนุษย์   ●              ○    

มศว 251 มนุษย์กับสังคม                 ○    

มศว 252 สุนทรียศาสตร์เพื่อชีวิต   ○       ○    ○   ○    

มศว 351 การพัฒนาบุคลิกภาพ          ○    ○       

มศว 352 ปรัชญาและกระบวนการคิด           ○      ○    

มศว 353 มนุษย์กับการใช้เหตุผลและจริยธรรม               ○  ○    

3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum mapping) 
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●   ความรับผิดชอบหลัก   ○  ความรับผิดชอบรอง 

มาตรฐานผลการเรียนรู้ 

 

 

 

 

รายวิชา 

คุณธรรม จริยธรรม ความรู ้ ทักษะทางปัญญา 

ทักษะ

ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ

ความรับผิดชอบ 

ทักษะการ

วิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การ

สื่อสาร และ

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

ทักษะการ

จัดการเรียนรู้ 

 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

มศว 354 มนุษย์กับสันติภาพ                 ○    

มศว 355 พุทธธรรม                 ○    

มศว 356 วรรณกรรมและพลังทางปัญญา   ○              ○    

มศว 357 ศิลปะและความคิดสร้างสรรค์   ○ ●      ● ●   ○ ○  ●    

มศว 358 ดนตรีและจิตวิญญาณมนุษย์   ○ ●      ○ ○   ○ ○  ○    

มศว 361 ประวัติศาสตร์และพลังขับเคลื่อนสังคม   ○ ●      ●    ○ ●  ○    

มศว 362 มนุษย์กับอารยธรรม   ○ ●      ○    ● ●  ○    

มศว 363 มนุษย์กับการเมือง   ● ●      ● ○   ● ●  ○    

มศว 364 เศรษฐกิจในกระแสโลกาภิวัตน์   ○ ●      ● ○   ● ●  ○    

3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum mapping) 
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●   ความรับผิดชอบหลัก   ○  ความรับผิดชอบรอง 

มาตรฐานผลการเรียนรู้ 

 

 

 

 

รายวิชา 

คุณธรรม จริยธรรม ความรู ้ ทักษะทางปัญญา 

ทักษะ

ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ

ความรับผิดชอบ 

ทักษะการ

วิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การ

สื่อสาร และ

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

ทักษะการ

จัดการเรียนรู้ 

 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

มศว 365 หลักการจัดการสมัยใหม่   ● ○      ● ●   ○ ●  ○    

มศว 366 จิตวิทยาสังคม   ● ●      ● ○   ● ○  ○    

มศว 367 กฎหมายทั่วไป   ● ●      ○    ● ●  ○    

มศว 371 ความคิดสร้างสรรค์กับนวัตกรรม และ

เทคโนโลย ี
  ○ ●      ○ ●   ○ ○  ○    

มศว 372 ภูมิปัญญาท้องถิ่น ●  ● ● ●   ● ● ○ ● ● ● ● ● ● ○    

มศว 373 ภูมิลักษณ์ชุมชน ●  ● ● ●   ● ● ○ ○ ● ● ● ● ● ○    

มศว 374 สัมมาชีพชุมชน ●  ● ● ●   ● ● ○ ● ● ● ● ● ● ○    

มศว 375 ธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการชุมชน ●  ● ● ●   ● ● ● ○ ● ● ● ● ● ○    

หมวดวิชาเฉพาะ 

3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum mapping) 
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●   ความรับผิดชอบหลัก   ○  ความรับผิดชอบรอง 

มาตรฐานผลการเรียนรู้ 

 

 

 

 

รายวิชา 

คุณธรรม จริยธรรม ความรู ้ ทักษะทางปัญญา 

ทักษะ

ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ

ความรับผิดชอบ 

ทักษะการ

วิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การ

สื่อสาร และ

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

ทักษะการ

จัดการเรียนรู้ 

 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

วิชาชีพครูบังคับ 

ศษ 111 จิตส านึกและจรรยาบรรณวิชาชีพครู ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ○ ● ● ○ ● ● ○ ● ○ ● 

ศษ 201  ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ ●  ○ ●  ●  ●  ● ○ ● ● ●  ● ●  ○ ○ 

ศษ 202 ภาษาและวัฒนธรรมไทยส าหรับครู ●   ●  ● ● ○  ○ ● ●   ○ ● ○    

ศษ 211  กระบวนทัศน์ทางการศึกษา ●  ○ ●  ●  ○ ● ● ● ● ● ○ ● ● ●    

ศษ 241 การเรียนรู้ของมนุษย์และจิตวิทยาส าหรับครู   ● ○ ○  ● ●  ● ● ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ● ● ○ ○ 

ศษ 321  วิธีวิทยาในการพัฒนาหลักสูตร ● ● ○  ○ ● ● ● ● ○ ● ● ○ ○ ○ ● ○ ○ ● ○ 

ศษ 331  วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้ ● ○ ○  ● ● ● ● ● ○ ○ ● ○ ○ ○ ● ● ● ● ● 

ศษ 351 การวัดและประเมินผลทางการศึกษา ● ●    ● ● ● ● ○ ○ ● ○  ● ○ ●    

3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum mapping) 
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●   ความรับผิดชอบหลัก   ○  ความรับผิดชอบรอง 

มาตรฐานผลการเรียนรู้ 

 

 

 

 

รายวิชา 

คุณธรรม จริยธรรม ความรู ้ ทักษะทางปัญญา 

ทักษะ

ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ

ความรับผิดชอบ 

ทักษะการ

วิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การ

สื่อสาร และ

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

ทักษะการ

จัดการเรียนรู้ 

 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

ศษ 391 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูระหว่างเรียน 1 ●  ● ●  ● ● ● ● ○ ○ ● ● ● ○ ● ○ ● ● ○ 

ศษ 461 การประกันคุณภาพและการจัดการการศึกษา ● ○ ● ○ ● ●  ● ○ ○ ● ● ● ○ ● ● ○ ○ ● ○ 

ศษ 471 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ ● ●    ● ● ● ● ● ● ● ○  ● ○ ●    

ศษ 481 การออบแบบและพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และ

เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารการศึกษา 
●     ● ●  ● ○ ○ ● ●  ○ ● ●  ●  

ศษ 491 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูระหว่างเรียน 2 ●  ○ ●  ● ● ● ● ○ ○ ● ● ● ○ ● ○ ● ● ● 

ศษ 591 การปฏิบัติการสอนและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

ครู 1 
● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 

ศษ 592 การปฏิบัติการสอนและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 

3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum mapping) 
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●   ความรับผิดชอบหลัก   ○  ความรับผิดชอบรอง 

มาตรฐานผลการเรียนรู้ 

 

 

 

 

รายวิชา 

คุณธรรม จริยธรรม ความรู ้ ทักษะทางปัญญา 

ทักษะ

ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ

ความรับผิดชอบ 

ทักษะการ

วิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การ

สื่อสาร และ

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

ทักษะการ

จัดการเรียนรู้ 

 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

ครู 2 

วิชาชีพครูเลือก 

ศษ 212 ลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ● ○ ●  ○ ●  ● ● ○ ○ ● ● ● ● ● ○ ○ ○ ● 

ศษ 231 หลักการอุดมศึกษา ● ○ ● ○ ● ○  ● ○ ●  ● ○ ● ● ○ ● ● ○ ○ 

ศษ 311 จิตส านึกและการมีส่วนร่วมทางสังคมและ

การเมือง 
●  ● ●  ● ● ● ● ● ● ● ●  ○ ● ○    

ศษ 312 การต่อรองกับวัฒนธรรมการบริโภค ● ○ ○ ●  ○ ● ● ● ● ○ ● ● ○ ● ● ○    

ศษ 313 งานอาสาสมัครและกิจกรรมเยาวชน ●  ● ● ● ● ● ●   ● ● ○  ● ●  ● ○  

ศษ 314  การพัฒนาทักษะการคิดระดับสูง ● ●   ● ● ● ●  ● ● ● ● ●  ● ● ● ●  

3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum mapping) 
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●   ความรับผิดชอบหลัก   ○  ความรับผิดชอบรอง 

มาตรฐานผลการเรียนรู้ 

 

 

 

 

รายวิชา 

คุณธรรม จริยธรรม ความรู ้ ทักษะทางปัญญา 

ทักษะ

ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ

ความรับผิดชอบ 

ทักษะการ

วิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การ

สื่อสาร และ

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

ทักษะการ

จัดการเรียนรู้ 

 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

ศษ 330 นวัตกรรมและกลยุทธ์การจัดการเรียนรู้ใน

ระดับอุดมศึกษา 
● ● ○  ● ●  ● ○  ● ○ ● ○ ● ○ ● ● ○ ○ 

ศษ 322  การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น ●   ●  ●    ○ ● ●    ● ●   ● 

ศษ 332 การศึกษาพิเศษ  ● ●  ● ● ● ●   ●  ● ●  ● ● ● ● ●  

ศษ 333 การจัดการเรียนรู้นอกระบบและตามอัธยาศัย ○ ○ ●  ● ●  ○ ○ ●  ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○  

ศษ 334 การจัดการเรียนรู้เพื่อสร้างจิตส านึกสาธารณะ ● ● ● ● ● ●  ● ● ● ○ ● ● ● ● ● ○ ● ● ● 

ศษ 335 การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของผู้เรียน ● ○ ●   ●  ●   ●  ●   ●     

ศษ 336 การอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย ●  ○   ●  ●  ● ● ●   ● ○     

ศษ 337  การมัธยมศึกษา ●     ●   ●    ● ○  ● ○ ○   

3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum mapping) 
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●   ความรับผิดชอบหลัก   ○  ความรับผิดชอบรอง 

มาตรฐานผลการเรียนรู้ 

 

 

 

 

รายวิชา 

คุณธรรม จริยธรรม ความรู ้ ทักษะทางปัญญา 

ทักษะ

ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ

ความรับผิดชอบ 

ทักษะการ

วิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การ

สื่อสาร และ

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

ทักษะการ

จัดการเรียนรู้ 

 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

ศษ 338 หลัการอาชีวศึกษา ●     ●  ●  ●  ●   ●   ●   

ศษ 342 การแนะแนวเพื่อการพัฒนาคุณค่าแห่งตน ●     ●  ●    ●     ● ●   

ศษ 361 การประกันคุณภาพการศึกษา ● ○ ○ ● ○ ●  ● ● ○ ○ ● ○ ○ ● ● ○ ○ ● ○ 

ศษ 362 การศึกษาเพื่อการพัฒนาชุมชน ● ○ ●  ● ○  ● ● ● ○ ○ ● ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ 

ศษ 371  สถิติเบื้องต้นทางการศึกษา ● ●    ●  ● ● ○ ○ ○   ● ○ ●    

ศษ 381  การงานอาชีพและเทคโนโลยี ●     ●  ●    ●     ● ●   

ศษ 431  การพัฒนาแหล่งการเรียนรู้และเครือข่าย      

การเรียนรู้ 
○ ○ ●  ● ●  ○ ● ○ ○ ○ ● ○ ○ ● ○ ○   

ศษ 452 การประเมินหลักสูตรและการสอนเบื้องต้น ● ●    ● ● ● ● ● ● ○ ○  ● ● ●    

3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum mapping) 
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●   ความรับผิดชอบหลัก   ○  ความรับผิดชอบรอง 

มาตรฐานผลการเรียนรู้ 

 

 

 

 

รายวิชา 

คุณธรรม จริยธรรม ความรู ้ ทักษะทางปัญญา 

ทักษะ

ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ

ความรับผิดชอบ 

ทักษะการ

วิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การ

สื่อสาร และ

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

ทักษะการ

จัดการเรียนรู้ 

 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

ศษ 453  เทคโนโลยีเพื่อการวัดผล การประเมินและ    

การวิจัยทางการศึกษา 
● ●    ● ● ○ ● ○ ● ○ ○  ● ● ●    

ศษ 472 การวิจัยเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้และสังคม ● ● ○   ●  ● ● ● ● ● ○ ○ ● ○ ●    

ศษ 482 การออกแบบและพัฒนาสื่อการเรียนการสอน ●     ○ ● ● ○ ○ ● ●   ○ ● ●  ●  

กลุ่มวิชาเอก 

วิชาพื้นฐานวิชาเอก 

 ทกศ 111 ภาษากับสังคมไทย ●  ○  ● ○   ●  ○ ● ○ ● ○ ○ ○    

ทกศ 131 การฟัง-พูดเพื่อประสิทธิผล ●     ●  ●   ○ ○ ○ ● ○ ● ○    

ทกศ 141 ภูมิปัญญาไทย ●  ○  ● ○   ○   ● ○ ○ ● ○ ○    

ทกศ 436 วาทการส าหรับครู ●     ●  ● ○  ○ ○ ○   ● ○    

3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum mapping) 
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●   ความรับผิดชอบหลัก   ○  ความรับผิดชอบรอง 

มาตรฐานผลการเรียนรู้ 

 

 

 

 

รายวิชา 

คุณธรรม จริยธรรม ความรู ้ ทักษะทางปัญญา 

ทักษะ

ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ

ความรับผิดชอบ 

ทักษะการ

วิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การ

สื่อสาร และ

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

ทักษะการ

จัดการเรียนรู้ 

 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

ทกศ 201 ภาษาอังกฤษเฉพาะทาง 1 ●    ● ○   ○ ●    ○ ○ ○ ○    

ทกศ 202 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 1 ●    ● ○   ○ ●    ○ ○ ○ ○    

วิชาเอกบังคับ 

ทกศ 211 ภาษาศาสตร์ส าหรับครู ●    ●    ○ ●  ○    ● ○    

ทกศ 212 หลักภาษาไทย ●    ●    ○   ○    ○     

ทกศ 221 ความรู้พื้นฐานทางวรรณคดี ●    ● ●   ●   ○         

ทกศ 222 วรรณคดีไทยส าหรับครู ●    ● ●   ●   ○         

ทกศ 231 การอ่าน ●    ● ●  ● ●   ○    ○     

ทกศ 232 การเขียน ●    ● ●  ● ●   ○ ○ ○   ○    

3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum mapping) 
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●   ความรับผิดชอบหลัก   ○  ความรับผิดชอบรอง 

มาตรฐานผลการเรียนรู้ 

 

 

 

 

รายวิชา 

คุณธรรม จริยธรรม ความรู ้ ทักษะทางปัญญา 

ทักษะ

ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ

ความรับผิดชอบ 

ทักษะการ

วิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การ

สื่อสาร และ

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

ทักษะการ

จัดการเรียนรู้ 

 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

ทกศ 313 พัฒนาการแบบเรียนภาษาไทย ●    ●  ● ● ○  ○ ●  ○ ○ ○     

ทกศ 314 ภาษาบาลีสันสกฤตในภาษาไทย ●  ○  ● ○   ●   ○ ○ ○ ○ ○ ○    

ทกศ 315 สัมมนาการใช้ภาษาไทยในปัจจุบัน ○  ●  ○ ●   ● ●  ● ○ ○ ○ ○ ○    

ทกศ 323 การวิเคราะห์วิจารณ์วรรณกรรมไทย ●  ○  ● ○   ● ●  ● ○ ○ ○ ○ ○    

ทกศ 324 วรรณคดีการละคร ●    ○ ●   ●  ○ ○ ○  ○ ○     

ทกศ 333 การประพันธ์ร้อยกรอง ●    ○ ●  ●   ○ ○ ○  ○      

ทกศ 342 คติชนวิทยา ●    ●    ●   ●    ○     

ทกศ 419 ภาษาต่างประเทศในภาษาไทย ●  ○  ● ○   ●  ○ ● ○ ○ ○ ○ ○    

ทกศ 437 การอ่านออกเสียงรอ้ยแก้วและร้อยกรอง ●    ○ ●  ●    ● ○   ○ ○    

3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum mapping) 
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●   ความรับผิดชอบหลัก   ○  ความรับผิดชอบรอง 

มาตรฐานผลการเรียนรู้ 

 

 

 

 

รายวิชา 

คุณธรรม จริยธรรม ความรู ้ ทักษะทางปัญญา 

ทักษะ

ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ

ความรับผิดชอบ 

ทักษะการ

วิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การ

สื่อสาร และ

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

ทักษะการ

จัดการเรียนรู้ 

 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

ทกศ 438 การวิจัยทางภาษาไทยส าหรับครู ●     ●   ●   ○ ○   ○ ○    

อกช 301 ภาษาอังกฤษเพื่อการเตรียมความพร้อมสู่อาชีพ 1 ●  ○  ●   ●    ●   ●      

อกช 402 ภาษาอังกฤษเพื่อการเตรียมความพร้อมสู่อาชีพ 2 ●  ○  ●   ●    ●   ●      

วิชาการสอนวิชาเอก 

ทกศ 451 หลักสูตรและการสอนภาษาไทย ●    ● ○  ● ●   ○ ○ ○ ○ ○  ○ ● ○ 

 ทกศ 452 วิธีการสอนภาษาและวรรณคดีไทย ●    ● ○  ● ○   ○ ○ ○ ○ ○  ○ ● ○ 

วิชาเอกเลือก 

ทกศ 316 อรรถศาสตร์เบื้องต้น ●    ●    ●   ○    ● ○    

 ทกศ 317 การเล่นภาษาในภาษาไทย ●  ○  ● ○   ●  ○ ● ○ ○ ○ ○ ○    

3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum mapping) 
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●   ความรับผิดชอบหลัก   ○  ความรับผิดชอบรอง 

มาตรฐานผลการเรียนรู้ 

 

 

 

 

รายวิชา 

คุณธรรม จริยธรรม ความรู ้ ทักษะทางปัญญา 

ทักษะ

ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ

ความรับผิดชอบ 

ทักษะการ

วิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การ

สื่อสาร และ

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

ทักษะการ

จัดการเรียนรู้ 

 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

ทกศ 325 วรรณคดีชาดก ●    ● ●   ●            

ทกศ 326 อิทธิพลวรรณกรรมต่างประเทศในวรรณกรรม

ไทย 
●  ○  ● ○   ●  ○ ● ○ ○ ○ ○ ○    

 ทกศ 334 ศิลปะการพูดและการน าเสนองาน ●    ○ ●  ● ○   ● ● ○  ● ○    

ทกศ 335 ศิลปะการเล่าเรื่อง ●    ○ ●  ● ○   ○ ○ ○ ○ ● ○    

ทกศ 427 วรรณกรรมไทยปัจจุบัน ●  ○  ● ○   ●   ● ○ ○ ○ ○ ○    

 ทกศ 453 วิธีการสอนภาษาไทยแก่ชาวต่างประเทศ ●    ● ○  ● ○  ○ ● ○  ○ ○ ○ ○ ○ ● 

3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum mapping) 
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนิสิต 

 

1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 

 เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2559 

(ภาคผนวก ก) 
 

2. กระบวนการทวนสอบผลการเรียนของนิสิต 

 2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่ส าเร็จการศึกษา 

      ก าหนดให้มีระบบการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิการเรียนรู้ของนักศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของระบบประกัน

คุณภาพภายในสถาบันอุดมศึกษาโดยกระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐาน

ผลการเรียนรู้แต่ละรายวิชาด าเนินการ ดังนี้ 

     (1) ให้นักศึกษาประเมินการสอนในระดับรายวิชา    

     (2) ประเมินความสัมพันธ์ของข้อสอบกับมาตรฐานผลการเรียนรู้  

     (3) วิเคราะห์การกระจายของระดับคะแนนในกลุ่ม  

     (4) ตรวจสอบผลการให้คะแนนกับข้อสอบ รายงาน โครงงานที่ผู้เรียนได้รับมอบหมาย  

2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาส าเร็จการศึกษา 

      จัดให้มีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ตลอดหลักสูตรหลังจากนักศึกษาส าเร็จการศึกษา  

เพื่อน าผลท่ีได้มาปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนและหลักสูตรแบบครบวงจร ดังนี้ 

    (1)  ส ารวจภาวการณ์ได้งานท าของบัณฑิต   

    (2) ส ารวจความเห็นของผู้ใช้บัณฑิตเพื่อประเมินความพึงพอใจบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาและเข้า

ท างานในสถานประกอบการนั้นๆ 
  

3.   เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

     เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี  พ.ศ.2559 

(ภาคผนวก ก) 
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หมวดที ่6 การพัฒนาคณาจารย ์

 

1. การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่      

หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ก าหนดให้มีการปฐมนิเทศ และ/หรือการแนะน า

อาจารย์ใหม่และอาจารย์พิเศษในรูปแบบต่างๆ ให้มีความรู้ความเข้าใจในนโยบายของมหาวิทยาลัย ของคณะ

ศึกษาศาสตร์ตลอดจนอัตลักษณ์ของสาขาวิชาและให้เข้าใจถึงหลักสูตรและบทบาทของรายวิชาต่างๆ ที่สอนใน

หลักสูตรและรายวิชาที่ตนรับผิดชอบสอน ตลอดจนแนะน าบทบาท หน้าที ่ภารกิจต่างๆ ในมหาวิทยาลัยใน

ฐานะอาจารย์มหาวิทยาลัย เพื่อให้มีความมั่นใจในการปฏิบัติงาน โดย 

1.1 ก าหนดให้คณาจารย์ใหม่เข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศและสัมมนาคณาจารย์ใหม่ของมหาวิทยาลัย

ศรีนครินทรวิโรฒ และโครงการพัฒนาคณาจารย์ใหม่ของคณะศึกษาศาสตร์และคณะร่วมผลิต ด้านการจัด  

การเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน การประเมินผล การนิเทศและการวิจัย การท า มคอ.3-7 

1.2 จัดระบบอาจารย์พี่เลี้ยงส าหรับอาจารย์ใหม่ เพื่อให้ค าแนะน าและให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับ

จุดมุ่งหมาย โครงสร้างหลักสูตรและรายวิชา และการพัฒนานิสิต เพื่อให้อาจารย์ใหม่สามารถให้ค าแนะน านิสิต

เกี่ยวกับหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนของคณะและการพัฒนานิสิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ พัฒนาด้าน

วิจัย จดัเงินทุนส าหรับนักวิจัยหน้าใหม่และเข้าร่วมเป็นคณะผู้วิจัยร่วมกับนักวิจัยอาวุโส 
 

2.    การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ 

2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 

2.1.1 จัดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาอาจารย์ในด้านการจัดการเรียนการสอน 

การพัฒนาสื่อการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลผู้เรียน 

2.1.2 สนับสนุนให้คณาจารย์เข้าร่วมโครงการพัฒนาความรู้ในด้านทักษะการจัดการสอน การใช้

ส่ือการเรียนการสอน การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดการความรู้และการท าวิจัยของมหาวิทยาลัย 

ศรีนครินทรวิโรฒและภายนอกสถาบัน  

2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่นๆ 

2.2.1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์พัฒนาผลงานทางวิชาการและพัฒนาผลงานทางด้านวิจัย 

โดยการสนับสนุนเงินทุนและส่งเสริมการเผยแพร่ในรูปแบบต่างๆ ที่เป็นระดับชาติและนานาชาต ิ

2.2.2  จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมทักษะ การเขียนเอกสารต ารา บทความ และผลงานทางวิชาการใน

ลักษณะอื่นๆ  

2.2.3 ให้ทุนสนับสนุนการไปเข้าร่วมประชุมเพื่อเสนอผลงานทางวิชาการในต่างประเทศ สนับสนุน

การเข้าร่วมสัมมนาวิชาการต่างๆ ศึกษาดูงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ                  

2.2.4  จัดโครงการสนับสนุนให้คณาจารย์ศึกษาต่อในระดับปริญญาโท และปริญญาเอกโดยให้

ทุนการศึกษาในรูปแบบต่างๆ ส าหรับผู้เข้าร่วมโครงการ 

2.2.5  จัดสัมมนาระดับชาติ/นานาชาติ 
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หมวดที ่7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 

 
 

1. การบริหารหลักสูตร  ระบบและกลไกในการบริหารหลักสูตรมีดังนี้ 

     1.1 การวางแผนก่อนการเปิดการเรียนการสอน 

 1.1.1  มีคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ประกอบด้วย อาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์

ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เพื่อท าหน้าที่พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรให้ทีคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติอย่างน้อยทุก 5 ป ีภายใต้การก ากับดูแลของคณะกรรมการประจ าคณะมนุษยศาสตร์  

 1.1.2 หลักสูตรประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรทุกเดือน เพื่อหาแผนติดตามก ากับดูแลและ

ทบทวนการด าเนินงานของหลักสูตร 

 1.1.3 หลักสูตรเชิญผู้ใช้บัณฑิตมาร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหลักสูตรและการจัดการเรียน  

การสอน 

 1.1.4 หลักสูตรประสานงานร่วมกับงานบริการการศึกษาของคณะและมหาวิทยาลัย เป็นผู้รับผิดชอบ

เรื่องการรับสมัครนิสิต การเปิดสอนรายวิชาต่างๆตามแผนการศึกษา การเปิดสอนรายวิชาภาษาไทยแก่คณะ

อื่นๆ ก ากับดูแลกิจกรรมให้เป็นไปตามปฏิทินปีการศึกษา ด าเนินโครงการและกิจกรรมการพัฒนาอาจารย์ 

การพัฒนาหลักสูตร รวมท้ังการบริหารจัดการด้านต่างๆตามนโยบายคณะและมหาวิทยาลัย    

 1.1.5 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรมีหน้าที่จัดหาผู้สอนที่เหมาะสมกับรายวิชาที่เปิดสอน  และ

เป็นไปตามเกณฑ์ภาระงานสอนที่มหาวิทยาลัยก าหนด  และมอบหมายอาจารย์ผู้สอนจัดท ารายละเอียดของ

รายวิชาตามแผน มคอ.3 / มคอ.4 ก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชาซึ่งต้อง

สอดคล้องกับค าอธิบายรายวิชา และผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรก่อนน าไปใช้ทุกภาค

การศึกษา และให้อาจารย์ผู้สอนเตรียมความพร้อมในเรื่องอุปกรณ์การเรียนการสอน ส่ือการสอน เอกสาร

ประกอบการสอน และส่ิงอ านวยความสะดวกอื่นๆ รวมทั้งจัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา และ

รายงานผลการด าเนินการประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน              

หลังส้ินสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนทุกวิชา 

     1.2 การติดตามการจัดการเรียนการสอน    

           หลักสูตรมีระบบสังเกตการณ์การจัดการเรียนการสอน เพื่อให้ทราบ ปัญหา อุปสรรค โดยเป็นเรื่อง

สืบเนื่องในทุกวาระการประชุมบริหารหลักสูตร 

     1.3 การประเมินการจัดการเรียนการสอน 

 1.3.1 หลักสูตรจัดท าระบบการประเมินผลผู้สอนโดยผู้เรียน ผู้สอนประเมินการสอนของตนเอง และ

ผู้สอนประเมินผลรายวิชาเมื่อสิ้นภาคการศึกษา  

 1.3.2 หลักสูตรก ากับติดตามผลการประเมินคุณภาพการสอน และการติดตามผลสัมฤทธิ์ของนิสิต 

 1.3.3 หลักสูตรจัดประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตร   วิเคราะห์ผลการด าเนินงานหลักสูตรเมื่อสิ้นภาค

การศึกษา รวมทั้งส ารวจความคิดเห็นจากผู้ประกอบการที่นิสิตเข้ารับการฝึกงานในกรณีที่มีรายวิชาเกี่ยวกับการฝึกงาน 
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เพื่อปรับปรุงกลยุทธ์การสอนให้มีคุณภาพ รวมทั้งจัดท ารายงานผลการด าเนินงานหลักสูตรเสนอหน่วยงาน 

 1.3.4 หลักสูตรจัดโครงการส ารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับหลักสูตรจากบัณฑิต การน าความรู้จาก

รายวิชาในหลักสูตรไปประยุกต์ใช้กับการท างาน  การประกอบอาชีพและการศึกษาต่อ 

 1.3.5 เมื่อครบรอบ 4 ปี หลักสูตรประเมินผลการด าเนินงานหลักสูตรโดยรวม โดยประเมินจาก

รายงานผลการด าเนินงานหลักสูตรแต่ละภาคการศึกษา และจัดประเมินคุณภาพหลักสูตรโดยใช้ข้อมูลจากนิสิต

ชั้นปีสุดท้ายและผู้ใช้บัณฑิต 

  1.3.6 แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร ที่มีจ านวนและคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์การบริหาร

หลักสูตรของ สกอ. เพื่อให้มีการปรับปรุงหลักสูตรอย่างน้อยทุก 5 ปี โดยน าความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้              

ส่วนเสียหรือผู้เกี่ยวข้อง ได้แก่ ผู้ทรงคุณวุฒิ บัณฑิต ผู้ใช้บัณฑิต การเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมที่มี

ผลกระทบต่อลักษณะที่พึงประสงค์ของบัณฑิตมาประกอบการพิจารณา 
 

2. บัณฑิต 

 2.1  ส ารวจภาวะการได้งานท าของผู้ส าเร็จการศึกษาทุกปี    

 2.2  คณะด าเนินโครงการส ารวจความพึงพอใจและความคิดเห็นของผู้ใช้บัณฑิตเป็นประจ าทุกปีและ

เสนอผลการส ารวจต่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

 2.3 หลักสูตรน าข้อคิดเห็นจากสถานประกอบการ และผู้ใช้บัณฑิมาพิจารณาจัดท าโครงการและ

กิจกรรมในการพัฒนานิสิต พัฒนาคณาจารย์ รวมท้ังการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร 

 2.4 อาจารย์ประจ าหลักสูตรควรศึกษาสภาพเศรษฐกิจ สังคม และตลาดแรงงาน เพื่อน าข้อมูลมาเป็น

พื้นฐานในการปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยรองรับกระแสความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น 
 

3. นิสิต  

         3.1 การให้ค าปรึกษาด้านวิชาการ และอื่นๆ แก่นิสิต 

     3.1.1  มีระบบอาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการ โดยจัดอาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการให้นิสิตตลอดหลักสูตร 

เพื่อให้ค าแนะน าปรึกษาทั้งทางด้านการศึกษาตามหลักสูตร และการจัดการปัญหาด้านต่างๆ ตลอดระยะเวลาที่

ศึกษาอยู่ในหลักสูตร และอาจารย์ที่ปรึกษาต้องก าหนดเวลาที่ให้นิสิตเข้าพบหรือวิธีการติดต่อในรูปแบบต่างๆ 

และแจ้งให้นิสิตในความดูแลทราบ   

    3.1.2 หลักสูตรจัดโครงการเพื่อพัฒนาศักยภาพนิสิตในด้านต่างๆ   

    หลักสูตรจัดโครงการเพื่อพัฒนาศักยภาพนิสิต เช่น โครงการพัฒนาอัตลักษณ์นิสิต ตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ โครงการบริการวิชาการ และโครงการเตรียมความพร้อมให้แก่นิสิต 

เป็นต้น 

    3.1.3 มีอาจารย์นิเทศให้ค าปรึกษาและประเมินผลการฝึกสอนและปฏิบัติการสอนในโรงเรียน

ต่างๆ ของนิสิต 
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     3.2 การอุทธรณ์ของนิสิต  

นิสิตสามารถแจ้งอุทธรณ์ได้ตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษา

ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559 
 

4. อาจารย ์

4.1 การรับอาจารย์ใหม ่

           4.1.1 การคัดเลือก 

  มีการคัดเลือกอาจารย์ใหม่ตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยโดยอาจารย์ใหม่ควร

มีคุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอกในสาขาวิชาภาษาไทย หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง 

 4.1.2 ขั้นตอนการรับอาจารย์ใหม่ 

   4.1.2.1  หลักสูตรหรือคณะกรรมการคัดเลือกก าหนดคุณสมบัติและภาระงานตามเกณฑ์ของ 

สกอ. และตามนโยบายของสาขา คณะ และมหาวิทยาลัย 

   4.1.2.2  คณะจัดท าประกาศรับสมัครโดยระบุคุณสมบัติผู้สมัคร หลักฐานประกอบการสมัครให้

ชัดเจน  ด าเนินการรับสมัคร ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสัมภาษณ์ พร้อมทั้งก าหนดวันสอบให้ชัดเจน 

  4.1.2.3  หลักสูตรหรือคณะกรรมการคัดเลือกด าเนินการสอบข้อเขียนและสัมภาษณ์ เสนอ

ผลการสอบให้คณะทราบ 

  4.1.2.4  คณะ / มหาวิทยาลัยด าเนินการบรรจุแต่งตั้ง 

     4.2 การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร 

4.2.1 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรจัดประชุมทุกเดือน เพื่อติดตามผลการด าเนินงานของหลักสูตร ดังนี้ 

           1)  วางแผนการจัดการเรียนการสอน  การวัดและประเมินผลก่อนเปิดภาคการศึกษา    

           2)  ปรึกษาหารือแนวทางที่จะท าให้บรรลุเป้าหมายของหลักสูตรเพื่อให้ได้บัณฑิตที่มี 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์  

 3)  ให้ความเห็นชอบการประเมนิผลทุกรายวิชา   

 4)  เก็บรวบรวมข้อมูลการด าเนินงานของหลักสูตรเพื่อการปรับปรุงหลักสูตร 

           5)  แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรตามวาระ ซึ่งท าหน้าที่ทบทวนการบริหารหลักสูตร    

เพื่อน าไปสู่การปรับปรุง 

           6) ส ารวจความต้องการของผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นข้อมูลในการปรับปรุงหลักสูตร 

4.3 การแต่งตั้งคณาจารย์พิเศษ คณะก าหนดนโยบายการเชิญอาจารย์พิเศษ  ดังนี้ 

4.3.1  ต้องเป็นผู้มีประสบการณ์ตรง และมีวุฒิการศึกษาไม่ต่ ากว่าปริญญาโท หรือมีความเชี่ยวชาญพิเศษ   

4.3.2  มีการเชิญผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมาร่วมสอนในบางรายวิชา และบางหัวข้อที่ต้องการความ

เชี่ยวชาญเฉพาะหรือประสบการณ์จริง 

4.3.3  ขออนุมัติการเชิญตามระเบียบของสถาบัน 

 4.3.4   ให้มีการประเมินการสอนของอาจารย์พิเศษท่ีสอนทั้งรายวิชาทุกภาคการศึกษา 
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    4.4 การก าหนดคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 

 4.4.1   มีการก าหนดคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งและภาระงานของบุคคลากรสายสนับสนุนการเรียน

การสอนให้เป็นไปตามความต้องการของคณะและนโยบายของมหาวิทยาลัย   

 4.4.2  ต้องผ่านการสอบแข่งขันที่ประกอบด้วยการสอบข้อเขียนและการสอบสัมภาษณ์  โดยให้

ความส าคัญต่อความสามารถในการปฏิบัติงานตามต าแหน่ง และทัศนคติต่องานการให้บริการอาจารย์และนิสิต 

     4.5 การเพิ่มทักษะความรู้เพื่อการปฏิบัติงาน    

 4.5.1  จัดการฝึกอบรมเฉพาะทางที่สอดคล้องกับภาระงานที่รับผิดชอบ เพื่อสามารถให้บริการด้าน

การสนับสนุนการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 4.5.2  จัดให้มีการศึกษาดูงาน เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การท างานในหน่วยงานอื่น 

 4.5.3  สนับสนุนให้บุคลากรได้ร่วมงานกับอาจารย์ในโครงการบริการทางวิชาการ 

 

5.  หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 

 หลักสูตรมีกระบวนการบริหารจัดการหลักสูตรให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างต่อเนื่อง โดย

การออกแบบหลักสูตร ควบคุม ก ากับการจัดท ารายวิชา การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการ

สอนในแต่ละรายวิชา การประเมินผู้เรียน การก ากับให้มีการประเมินตามสภาพจริง มีการจัดกิจกรรมการเรียน

การสอนและมีผลการด าเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ดังนี้ 
  

 การออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตร 

 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย เป็นหลักสูตรที่ได้รับการอนุมัติในปี พ.ศ.2553 และ

ในปี พ.ศ. 2554 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้ปรับปรุงหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานการศึกษา (TQF) 

เพื่อให้ทันสมัยตามบริบทสังคมที่เปลี่ยนไปและตอบสนองต่อตลาดแรงงานย่ิงขึ้น โดยเปิดใช้หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. 2554 ในปีการศึกษา 2554 

 เมื่อถึงก าหนดการปรับปรุงหลักสูตรอีกครั้งในปี  พ.ศ. 2559 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้

ประชุมเพื่อประเมินกระบวนการการปรับปรุงหลักสูตร และมีมติในการประชุมครั้งที่ 2/2559 วันที่ 20 

มกราคม 2559 ให้ปรับปรุงกระบวนการดังต่อไปนี้ 

 (1) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรน าผลสรุปความคิดเห็นของผู้ใช้บัณฑิตในหลักสูตรที่จัดท าโดย

มหาวิทยาลัย ความคิดเห็นของนิสิตชั้นปีที่  4 และบัณฑิตต่อหลักสูตร ที่จัดท าโดยคณะกรรมการบริหาร

หลักสูตรมาเป็นข้อมูลอ้างอิงในการออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชา 

 (2) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรด าเนินการปรับปรุงหลักสูตรและสาระรายวิชา  โดยเพิ่มสาระ

รายวิชาที่ช่วยพัฒนาทักษะทางด้านภาษาไทย วรรณคดีไทย และภาษาไทยเพื่อการส่ือสารส าหรับชาวต่างชาติ 

เพื่อให้สาระของหลักสูตรตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน และสอดคล้องตามกรอบมาตรฐาน

การศึกษา (TQF) เพิ่มชั่วโมงการฝึกปฏิบัติในรายวิชาที่เน้นไปทางวิชาชีพเฉพาะด้านเพื่อน าไปใช้ในการ

ประกอบอาชีพจริง เพื่อให้นิสิตก้าวสู่ความเป็นสากลทางด้านวิชาการและทักษะทางวิชาชีพ 
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 (3) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรเชิญผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกมาวิพาก์หลักสูตรและปรับแก้ให้

เหมาะสม 

 (4) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรส่งหลักสูตรและด าเนินการตามขั้นตอนของมหาวิทยาลัย 

 (5) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรเปิดใช้หลักสูตรที่ปรับปรุงแล้ว 

 (6) มหาวิทยาลัยประเมินความคิดเห็นของผู้ใช้บัณฑิตในหลักสูตร และคณะกรรมการบริหาร

หลักสูตรประเมินความคิดเห็นของนิสิตและบัณฑิตในหลักสูตร เพื่อใช้ปรับปรุงหลักสูตรในครั้งต่อไป 
  

 การปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์สาขาน้ันๆ (การปรับปรุงสาระ

รายวิชาประจ าปี) 

 (1) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรมีการปรับปรุงสาระรายวิชาประจ าปี  เพื่อพัฒนาหลักสูตรให้

ทันสมัย สอดคล้องกับความต้องการและข้อเสนอแนะของนิสิต จากผลสรุปความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะจาก

การประเมินความพึงพอใจของนิสิต ที่มีต่อคุณภาพการจัดการเรียนรู้และส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ของแต่ละ

รายวิชาที่จัดท าโดยคณะฯ โดยการปรับเนื้อหาบางส่วนและวิธีการจัดการเรียนการสอนให้มีความเหมาะสมมาก

ข้ึน และจัดท าเป็น มคอ. 3 ของปีการศึกษาถัดไป 

 (2) ก่อนเปิดภาคเรียน มีการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเพื่อพิจารณาสาระรายวิชาที่จะ

เปิด โดยอ้างอิงข้อเสนอแนะจาก มคอ. 5 และน ามารายงานให้คณะกรรมการบริหารหลักสูตรทราบ         

เพื่อพิจารณาว่าสาระรายวิชาสอดคล้องกับวัตถุประสงค์หรือไม่ มีรายวิชาที่ควรปรับปรุงเนื้อหาหรือไม่ 

 (3) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรประเมินกระบวนการการปรับปรุงสาระรายวิชา เพื่อปรับปรุงการ

ท างานให้ดีขึ้น 
  

 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน การก าหนดผู้สอน 

 (1) ก่อนเปิดภาคการศึกษา คณะกรรมการบริหารหลักสูตรประชุมพิจารณาก าหนดอาจารย์ผู้สอนตาม

เกณฑ์ดังนี้ 

  1.1 พิจารณาตามความรู้ ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ของแต่ละคนให้เหมาะสมกับ

รายวิชา 

  1.2 จัดหาอาจารย์ผู้สอนที่เหมาะสมกับรายวิชาที่เปิดสอน และเป็นไปตามเกณฑ์การบริหาร

หลักสูตร 

  1.3 ก าหนดให้นิสิตได้แลกเปล่ียนเรียนรู้กับอาจารย์พิเศษ ผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพด้าน

ภาษาไทย เพื่อให้นิสิตได้พัฒนาและเพิ่มพูนองค์ความรู้ทางวิชาการ 

 (2) ก่อนเปิดภาคการศึกษา คณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้ก าหนดคุณสมบัติของอาจารย์พิเศษ ดังนี้ 

  2.1 มีคุณวุฒิการศึกษาไม่ต่ ากว่าปริญญาโท 

  2.2 มีความรู้ความเชี่ยวชาญในวิชาที่สอน 

  2.3 มีประสบการณ์ในการสอน 

  2.4 จัดท า มคอ. 3 และ มคอ. 5 ด้วยตนเอง 
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 (3) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรก าหนดให้ประธานหลักสูตร หรืออาจารย์ผู้ได้รับมอบหมาย             

คอยประสานงาน ติดตาม และก ากับดูแลการเรียนการสอนของอาจารย์พิเศษ และให้ค าปรึกษาเพื่อแก้ไข

ปัญหาต่างๆ ตลอดภาคการศึกษา 

 (4) เมื่อส้ินสุดภาคการศึกษาแล้ว อาจารย์พิเศษจะต้องได้รับการประเมินการเรียนการสอนจากนิสิต

ในรายวิชาที่ตนรับผิดชอบ จากแบบสอบถามออนไลน์เกี่ยวกับความพึงพอใจของนิสิตที่มีต่อคุณภาพ 

การจัดการเรียนรู้ และการเรียนรู้ของนิสิตตามกรอบมาตรฐาน TQF เพื่อน าผลการประเมินมาพิจารณาใน 

การก าหนดผู้สอนในครั้งต่อไป หากผลการประเมินการสอนของอาจารย์พิเศษในหลักสูตรไม่เป็นไปตาม

มาตรฐาน คณะกรรมการบริหารหลักสูตรจะพิจารณาก าหนดหรือปรับเปล่ียนผู้ สอนให้เหมาะสมในภาค

การศึกษาต่อไป 

 (5) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรประเมินกระบวนการก าหนดผู้สอน และปรับปรุงการท างานให้ดีขึ้น 
 

 การก ากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดท าแผนการเรียนรู้ (มคอ. 3 และ มคอ. 4) 

 (1) ก่อนเปิดภาคเรียน คณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณาก าหนดให้คณาจารย์ผู้สอนในทุก

รายวิชาในหลักสูตร พิจารณาเนื้อหาการเรียนการสอน โดยให้มีการปรับปรุงแผนการสอน ต ารา เอกสาร

ประกอบการสอนให้ทันสมัย โดยให้อาจารย์ผู้สอนน าผลการประเมินของนิสิตในปีที่ผ่านมา และ มคอ. 5 มา

ใช้ในการปรับสาระแต่ละรายวิชาให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนให้สามารถออกแบบหัวข้อปริญญา

นิพนธ์ได้ แล้วจัดท า มคอ. 3 เข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณาร่วมกัน ในด้านสาระของ

รายวิชา กลยุทธ์การสอน และวิธีการประเมินผลให้ตรงตามวัตถุประสงค์ จากนั้นให้อาจารย์ผู้สอนแก้ไข ก่อน

น าส่ง มคอ.3 ออนไลน์ และมอบหมายให้ประธานหลักสูตรเป็นผู้ก ากับและติดตามการส่ง มคอ.3 ออนไลน์ 

ของหลักสูตรให้ครบถ้วนทุกรายวิชา 

 (2) ประธานหลักสูตรรายงานผลการส่ง มคอ. 3 ออนไลน์ ในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

 (3) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรประเมินกระบวนการก ากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดท า

แผนการเรียนรู้ 
 

 การจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีที่มีการบูรณาการกับการวิจัย การบริการวิชาการทาง

สังคม การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

 (1) ก่อนเปิดภาคการศึกษา คณะกรรมการบริหารหลักสูตรก าหนดแผนการจัดโครงการประจ าปี

งบประมาณ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อบูรณาการการเรียนการสอนรายวิชาในหลักสูตรเข้ากับการวิจัย การบริการ

วิชาการทางสังคม และการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

 (2) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรประชุมก าหนดผู้รับผิดชอบแต่ละโครงการ โดยจัดแบ่งภาระงาน

ให้อาจารย์ในหลักสูตร 

 (3) ผู้รับผิดชอบแต่ละโครงการด าเนินโครงการตามที่ได้รับมอบหมาย และแจ้งความคืบหน้าของ

โครงการให้คณะกรรมการบริหารหลักสูตรทราบเป็นระยะ 
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 (4) ประธานโครงการน าผลสรุปการด าเนินงานโครงการมารายงานให้ที่ประชุมรับทราบ และร่วมกัน

พิจารณาการจัด เพิ่มหรือลด หรือปรับปรุงเนื้อหาหรือรูปแบบโครงการในปีการศึกษาถัดไป 

 (5) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรประเมินกระบวนการการจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี

ที่มีการบูรณาการกับการวิจัย การบริการวิชาการทางสังคม การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 

 การประเมินผู้เรียน 

 การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

 (1) ในทุกภาคการศึกษาก่อนการจัดท า มคอ. 3 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรก าหนดเกณฑ์การ

ประเมินผลการเรียนรู้  โดยมีสัดส่วนการประเมินผลการเรียนรู้  90% ซึ่งอาจารย์ผู้สอนแต่ละรายวิชาเป็น       

ผู้ก าหนดตามวัตถุประสงค์ของรายวิชา  และสัดส่วนการประเมินผลด้านจิตพิสัย 10% ตามมติของ

คณะกรรมการประจ าคณะฯ  

 (2) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรก าหนดวิธีการวัดผลการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับความรับผิดชอบ

หลัก – รองใน มคอ. 2 และให้ระบุใน มคอ.3 

 (3) ก่อนการสอบกลางภาคและสอบปลายภาค อาจารย์ผู้สอนจัดท าข้อสอบและส่งข้อสอบให้

ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจพิจารณาข้อสอบ เพื่อตรวจสอบให้ตรงตามเกณฑ์การประเมินการเรียนรู้และวิธีการวัดผล

การเรียนรู้ที่ระบุใน มคอ.3 จากนั้นอาจารย์ผู้สอนปรับแก้ให้เรียบร้อยตามความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ 

หลังจากที่ผู้ทรงคุณวุฒิให้ความเห็นชอบแล้ว จึงจะสามารถน าไปใช้สอบได้ 

 (4) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรประเมินกระบวนการในการประเมินผลการเรียนรู้ ตามกรอบ

มาตรฐาน (TQF) ว่าสามารถประเมินผลการเรียนรู้ของนิสิตได้จริง โดยอ้างอิงจากผลการเรียนของนิสิตใน  

แต่ละรายวิชา 
 

 การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนิสิต 

 หลังจากสอบปลายภาคเสร็จแล้ว หลักสูตรจัดให้มีการประชุมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ โดยมีขั้นตอน

ดังต่อไปนี้ 

 (1) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรประชุมร่วมกันเพื่อพิจารณาความเหมาะสมของผลการเรียนในแต่

ละรายวิชา และรับรองผลการเรียน หากมีผลการเรียนที่ผิดปกติ ให้อาจารย์ผู้สอนชี้แจงเหตุผล 

 (2) หลังจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตรรับรองผลการเรียนแล้ว อาจารย์ผู้สอนส่งผลการเรียน

ให้แก่คณะฯ หลังจากที่คณะกรรมการบริหารคณะรับรองผลการเรียนแล้ว อาจารย์ผู้สอนสามารถส่งผล 

การเรียนในระบบของมหาวิทยาลัยได้ หากนิสิตไม่เห็นด้วยกับผลการเรียน นิสิตสามารถอุทธรณ์โดยท าบันทึก

ข้อความถึงอาจารย์ผู้สอนเพื่อให้อาจารย์ผู้สอนชี้แจงเหตุผลให้นิสิตทราบ 
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 การก ากบัการประเมินการจัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตร (มคอ. 5 มคอ. 6 และ มคอ.7) 

 (1) หลังจากส่งผลการเรียนในระบบของมหาวิทยาลัยแล้ว  คณะกรรมการบริหารหลักสูตรมี

กระบวนการการส่ง มคอ. 5 ออนไลน์ และ มคอ. 7 ตามขั้นตอนดังต่อไปนี้ 

  1.1 ประธานหลักสูตร จัดประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร เพื่อพิจารณาและรับรอง 

มคอ. 5 จากนั้นประธานฯ รวบรวม มคอ. 5  ที่ผ่านการประชุมแล้วส่งภาควิชาเพื่อด าเนินการต่อไป 

  1.2 อาจารย์ผู้สอนแต่ละคนกรอก มคอ. 5 ออนไลน์ รายวิชาที่ตนรับผิดชอบ 

  1.2 ประธานหลักสูตรเป็นผู้ก ากับและติดตามการส่ง มคอ. 5 ออนไลน์ ของหลักสูตรให้

ครบถ้วนทุกรายวิชา 

 (2) ประธานหลักสูตรรายงานผลการส่ง มคอ. 5 ออนไลน์ ในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารภาควิชา 

 (3) ส้ินปีการศึกษาภายใน 60 วัน คณะกรรมการบริหารหลักสูตรร่วมกันจัดท า มคอ. 7 เพื่อประเมิน

การจัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตรตลอดปีการศึกษาที่ผ่านมา 

 (4) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรทบทวนกระบวนการก ากับการประเมินการจัดการเรียนการสอน

และประเมินหลักสูตร 

 

6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู ้

     6.1 การบริหารงบประมาณ 

          วิเคราะห์ค่าใช้จ่ายและรายได้ตลอดหลักสูตร  ซึ่งช่วยในการวางแผนงบประมาณเงินรายได้ในแต่ละปี

ให้สอดคล้องกับรายได้และค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้น นอกจากนี้ผลการวิเคราะห์การเงินยังน ามาใช้ในการวาง

แผนการปฏิบัติงานประจ าปีการศึกษา โดยเฉพาะในเรื่องการวางแผนการจัดกิจกรรม/โครงการให้สอดคล้อง

กับงบประมาณ  การวางแผน การจัดหา การใช้ และการเพิ่มจ านวนทรัพยากรการเรียนการสอนของหลักสูตร 

6.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม 

6.2.1 มีห้องเรียน ห้องปฏิบัติการทางภาษา และศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง   

     6.2.2 มีหนังสือต าราเรียน ส่ือการเรียนรู้  อุปกรณ์การเรียนการสอน โสตทัศนูปกรณ์  และ

คอมพิวเตอร์ในจ านวนที่เพียงพอส าหรับนิสิต 

 6.2.3 มีอาจารย์ ผู้เชี่ยวชาญ และวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิที่รับเชิญเป็นอาจารย์พิเศษ 

6.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม 

6.3.1 คณะให้ผู้สอนเสนอความต้องการทรัพยากรเพื่อการจัดหา 

6.3.2 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรประชุมเพื่อเสนอแผนจัดท าข้อเสนองบประมาณครุภัณฑ์และ    

อุปกรณ์การเรียนการสอนแก่คณะ 

6.3.3  คณะจัดสรรงบประมาณประจ าปีในการจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอน ต ารา วารสารทาง 

วิชาการและสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามมติของที่ประชุมคณาจารย์ 
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6.4 การประเมินความพียงพอของทรัพยากร 

6.4.1 ส ารวจความต้องการทรัพยากรการเรียนการสอนเป็นประจ าทุกปีจากผู้สอนและผู้เรียน 

6.4.2 ประเมินความพอเพียงของทรัพยากรการเรียนการสอนทุกรายวิชา 

          6.4.3 สรุปแหล่งทรัพยากรการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัย คณะ และภาควิชาฯ ที่ผู้สอนและ 

     ผู้เรียนสามารถใช้บริการได้ 

 

7. ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) 

ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน 
ปีที่ 1 

2560 

ปีที่ 2 

2561 

ปีที่ 3 

2562 

ปีที่ 4 

2563 

ปีที่ 5 

2564 

(1) อาจารย์ประจ าหลักสูตรมีส่วนร่วมในการประชุมเพื่อวางแผน

และทบทวนการด าเนินงานหลักสูตร 

     

(2) มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ.2    ที่สอดคล้องกับ

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ อุดมศึกษาแห่งชาติหรือมาตรฐาน

คุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี) 

     

(3) มีรายละเอียดของรายวิชาและรายละเอียดของประสบการณ์ 

ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4  อย่างน้อยก่อน 

การเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 

     

(4) จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชาและรายงานผล 

การด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5

และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังส้ินสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้

ครบทุกรายวิชา 

     

(5) จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตรตามแบบ มคอ.7

ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา 

     

(6) มีการทวนสอบผลการเรียนทุกรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละ 

 ปีการศึกษา 

     

(7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การ

สอนหรือการประเมินผลการเรยีนรู้ จากผลการประเมินการ

ด าเนินการที่รายงานใน มคอ.7 ปีที่แล้ว 

     

(8) อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคนได้รับการปฐมนิเทศหรือค าแนะน า 

ด้านการจัดการเรียนการสอน 

     

(9) อาจารย์ประจ าทุกคนได้รบัการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือ

วิชาชีพอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

     

(10)บุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการพัฒนา

วิชาการ และ/หรือวิชาชีพ  
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(11) ระดับความพึงพอใจของนิสิตปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อ

คุณภาพหลักสูตรเฉล่ียไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

     

(12) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่เฉล่ีย 

ไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 
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หมวดที ่8 การประเมิน และปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 

 
 

1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 

 1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน 

 1. ประเมินกลยุทธ์การสอนที่ได้วางแผนไว้ส าหรับการพัฒนาการเรียนรู้ในด้านต่างๆ โดย  

การปรึกษาหารือกับผู้เชี่ยวชาญด้านหลักสูตร และวิธีสอน    

 2. ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนการสอนของนิสิตท้ังในและนอก 

ชั้นเรียน 

 3. ประเมินจากผลงานของนิสิตท่ีได้รับมอบหมายในแต่ละรายวิชา 

 4. ประเมินการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  

 1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 

 1. การวิเคราะห์ผลการประเมินการจัดการเรียนรู้รายวิชา โดยนิสิตท่ีลงทะเบียนเรียนเพื่อปรับกลยุทธ์ 

การสอน 

 2. รายงานผลการประเมินทักษะอาจารย์ให้แก่อาจารย์ผู้สอนและผู้รับผิดชอบหลักสูตรเพื่อใช้ในการ

ปรับปรุงกลยุทธ์การสอนของอาจารย์ต่อไป 

 3. คณะรวบรวมผลการประเมินที่เป็นความต้องการในการปรับปรุงทักษะการสอนเพื่อน ามาวางแผน

พัฒนาให้สอดคล้องและ/หรือปรับปรุงกลยุทธ์การสอนให้เหมาะสมกับรายวิชาและสถานการณ์ของคณะ 
 

2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 

 1. วางแผนการประเมินอย่างเป็นระบบ  

 2. ก าหนดให้มีคณะกรรมการประเมินหลักสูตร ซึง่ประกอบไปด้วยคณะกรรมการภายในและภายนอก

สถาบัน 

 3. ประเมินหลักสูตรในแต่ละปีการศึกษา ซึ่งประกอบไปด้วย การประเมินการจัดการเรียนการสอน 

การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ การประเมินผลสัมฤทธิ์ของนิสิต และการประมวลความรู้ของนิสิตก่อนจบ  

การประเมินผลผลิต (Output) และประเมินผลที่ได ้(Outcome) 

 4. ประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 

 5. จัดท าการวิจัยเชิงประเมินหลักสูตร เพื่อน าผลไปใช้ในการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร 

 6. ด าเนินการส ารวจข้อมูลเพื่อประกอบการประเมินหลักสูตรจากนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายและบัณฑิตที่

ส าเร็จการศึกษา รวมท้ังผูใ้ช้บัณฑิตและผู้เกี่ยวข้องอื่นๆ อาท ิสถาบันที่นักศึกษาเข้าศึกษาต่อ เป็นต้น 
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3. การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร  

คณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน ด าเนินการประเมินผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้(Key 

Performance Indicators) ในหมวดที่ 7 ข้อ 7 โดยคณะกรรมการประเมินอย่างน้อย 3 คน และมีผู้ทรงคุณวุฒิ

ในสาขาที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 1 คน 
 

4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธ์การสอน 

 1. จัดท ารายงานการประเมินหลักสูตร เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการในระดับต่างๆ คณาจารย์และ

ผู้เกี่ยวข้อง 

 2. จัดประชุม สัมมนา การวางแผนปรับปรุงหลักสูตร และกลยุทธ์การสอน โดยใช้ผลการประเมินเป็น

ฐานในการปรับปรุง  

 3. เชิญผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholders) มีส่วนร่วมในการให้ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงหลักสูตรและ

กลยุทธ์การสอน 
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ภาคผนวก 

 
ภาคผนวก ก  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559 

ภาคผนวก ข  ส าเนาค าส่ังแต่งตั้งคณะกรรมการร่าง/ ปรับปรุงหลักสูตร  

ภาคผนวก ค  รายงานผลการวิพากษ์หลักสูตร 

ภาคผนวก ง ประวัติและผลงานของอาจารย์ 

ภาคผนวก จ  ตารางเปรียบเทียบการปรับปรุงหลักสูตร 
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ภาคผนวก ก  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559 
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ภาคผนวกข ข 

ส าเนาค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการร่าง/ปรับปรุงหลักสูตร 
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102 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ค 

รายงานผลการวิพากษ์หลักสูตร 
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ตารางเปรียบเทียบการปรับปรุงหลักสูตร 

 

ชื่อหลักสูตรเดิม  หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (5 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 

ชื่อหลักสูตรปรับปรุง หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (5 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 

 

สาระส าคัญ/ภาพรวมในการปรับปรุง 

 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (5 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 มีการปรับปรุงที่

ส าคัญคือ การเพิ่มเติมรายวิชาเฉพาะที่นิสิตในหลักสูตรจะต้องศึกษาอีก 6 หน่วยกิต ปรับชื่อและค าอธิบาย

รายวิชาที่เป็นองค์ความรู้ที่เป็นศาสตร์ภาษาไทยและรายวิชาที่เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนให้มีความ

ชัดเจนมากขึ้น  

 

เปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตร 

หลักสูตรเดิม 2554 หลักสูตรปรับปรุง 2559 

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

2. หมวดวิชาเฉพาะ 

     2.1 กลุ่มวิชาชีพคร ู  ไม่น้อยกว่า 

          2.1.1 วิชาชีพครูบังคับ 

                  1) วิชาชีพคร ู

                  2) วิชาการฝึกประสบการณ์ 

                      วิชาชีพครูระหว่างเรียน  

                      (เรียนปี 3, 4 วิชาละ 2  

                      หน่วยกิต) 

                   3) วิชาการปฏิบัติการสอนและ 

                       ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู              

          2.1.2 วิชาชีพครูเลือก 

     2.2 กลุ่มวิชาเอก   ไม่น้อยกว่า 

          2.2.1 วิชาเอกเดี่ยว 

          2.2.2 วิชาการสอนวิชาเอก   

          2.2.3 เลือกวิชาเอกหรือวิชาการสอน 

                   วิชาเอกเพิ่มเติม    

3.   หมวดวิชาเลือกเสรี   

30 นก. 

129 นก. 

51 นก. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

78 นก. 

 

 

 

 

6 นก. 

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

2. หมวดวิชาเฉพาะ 

     2.1 กลุ่มวิชาชีพคร ู  ไม่น้อยกว่า 

          2.1.1 วิชาชีพครูบังคับ 

                  1) วิชาชีพคร ู

                  2) วิชาการฝึกประสบการณ ์

                      วิชาชีพครูระหว่างเรียน  

                      (เรียนปี 3, 4 วิชาละ 2  

                      หน่วยกิต) 

                   3) วิชาการปฏิบัติการสอนและ 

                       ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู              

          2.1.2 วิชาชีพครูเลือก 

     2.2 กลุ่มวิชาเอก   ไม่น้อยกว่า 

          2.2.1 วิชาเอกเดี่ยว 

          2.2.2 วิชาการสอนวิชาเอก   

          2.2.3 เลือกวิชาเอกหรือวิชาการสอน 

                   วิชาเอกเพิ่มเติม    

3.   หมวดวิชาเลือกเสรี   

30 นก. 

135 นก. 

51 นก. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

84 นก. 

 

 

 

 

6 นก. 

      รวมไม่น้อยกว่า 165 นก.       รวมไม่น้อยกว่า 171 นก. 
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แบบวิพากษ์หลักสูตร 

การตรวจสอบหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต หมวดวิชาชีพครู  

เดือน  ธันวาคม  พ.ศ. 2558 

 

 ข้อวิพากษ์จากผู้ทรงคุณวุฒิ (อ.ดร.สิริมา เชียงเชาว์ไว, อ. ดร.กมลพัทธ์  โพธิ์ทอง และ อ.ดร.สิริชญ   

      คอนกรีต) 

ข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิ การด าเนินการปรับปรุง เหตุผลในการไม่ปรับปรุงแก้ไข 

- ตัดรายวิชาเลือก ทกศ 317 ภาษาเขมร      

ในภาษาไทย เนื่องจากมีความทับซ้อนกับ

รายวิชา ทกศ 419 ภาษาต่างประเทศใน

ภาษาไทย 

- ผู้วิพากษ์เสนอแนะให้ปรับรายวิชา ทกศ 453 

วิธีสอนภาษาไทยแก่ชาวต่างประเทศ  จาก

วิชาเอกเลือก เป็นวิชาเอกบังคับ    เพื่อให้

สอดคล้องกับการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 และ

การรองรับในการเปิดประชาคมอาเซียน 

- ตรวจสอบรายชื่อวิชาภาษาไทย และ

ภาษาอังกฤษในบางวิชาที่ไม่สอดคล้องกัน 

 

 

 

-  ควรปรับชื่อรายวิชาให้เหมาะสมกับหลักสูตร

การศึกษาบัณฑิต ได้แก่ รายวิชา ทกศ 111  

ภาษากับวัฒนธรรมไทย เป็นรายวิชา ทกศ 111 

ภาษากับสังคมไทย 

- มีการเปลี่ยนแปลงรายชื่อวิชาให้มีความชัดเจน 

และสอดคล้องกับค าอธิบายรายวิชามากขึ้นได้แก่  

รายวิชา ทกศ 436 สัมมนา และการวิจัยทาง

ภาษาไทยส าหรับครู เป็น ทกศ 436 การวิจัย

ภาษาไทยส าหรับครู และ รายวิชา   

- ตัดรายวิชาเลือก ทกศ 317 

ภาษาเขมรในภาษาไทย  

 

 

 

 

 

 

 

- ปรับรายววิชาทกศ  419  

ภาษาต่างประเทศใน

ภาษาไทย THE 419  

Foreign Language Contact 

in Thai Language 

- ปรับรายวิชา ทกศ  111  

ภาษากับวัฒนธรรมไทย     

เป็น ทกศ  111 ภาษากับ

สังคมไทย 

-ปรับรายวิชา ทกศ 436 

สัมมนา และการวิจัยทาง

ภาษาไทยส าหรับครู  เป็น 

ทกศ 436 การวิจัยภาษาไทย

ส าหรับครู และปรับรายวิชา 

 

 

 

 

 

- เปิดรายวิชาวิธีสอนภาษาไทยแก่

ชาวต่างประเทศ เป็นวิชาเอกเลือก 

เพราะเป็นศาสตร์เฉพาะทางให้นิสิต

เลือกเรียนได้ ตามความสนใจ 
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ข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิ การด าเนินการปรับปรุง เหตุผลในการไม่ปรับปรุงแก้ไข 

ทกศ 315 การใช้ภาษาไทยในปัจจุบัน เป็น ทกศ 

315 สัมมนาการใช้ภาษาไทยในปัจจุบัน 

 

 

-การระบุค าอธิบายรายวิชา ควรจะอธิบาย

รายละเอียดให้ชัดเจนในแต่ละรายวิชา โดยมี

ค าอธิบายรายวิชาที่ควรปรับให้ชัดเจน ดังนี้ 

1.ทกศ 111 ภาษากับสังคมไทย ให้พิจารณา

แก้ไขค าอธิบายรายวิชา ภาษากับวัฒนธรรม แก้

“ภาษาไทยกับสังคมไทย” 

2.ทกศ 232 การเขียน ให้พิจารณารายละเอียด

ประเภทของการเขียน และปรับ “การฝึกฝน”   

ไว้ท้ายข้อความ 

3.ทกศ 314 ภาษาบาลีสันสกฤตในภาษาไทย 

ให้เพิ่มรายละเอียดค าอธิบายรายวิชา “และการ

ใช้ภาษาบาลีสันสกฤตในภาษาไทยยุคปัจจุบัน” 

4.ทกศ 315 การใช้ภาษาไทยในปัจจุบัน ให้เพิ่ม

รายละเอียดค าอธิบายรายวิชา “จัดกระบวนการ 

สัมมนาปัญหาการใช้ภาษาไทย” 

5.ทกศ 324 วรรณคดีการละคร ให้เพิ่ม

รายละเอียดค าอธิบายรายวิชา “เพื่อน าไปใช้ใน

การจัด การเรียนการสอนในชั้นเรียน” 

ทกศ 315 การใช้ภาษาไทยใน

ปัจจุบัน เป็น ทกศ 315 

สัมมนาการใช้ภาษาไทยใน

ปัจจุบัน  

- ปรับค าธิบายรายวิชา ทกศ  

111  ภาษากับสังคมไทย 

เป็น “ศึกษาความสัมพันธ์

ระหว่างภาษาไทยกับสังคม 

ไทย ทั้งวัจนภาษาและอวัจน

ภาษาในบริบททางสังคมไทย 

ที่เปล่ียนแปลงตามยุคสมัย” 

- ปรับค าอธิบายรายวิชา 

ทกศ 232 การเขียน

“หลักการใช้ถ้อยค าส านวน 

โวหาร และมารยาทในการใช้

ภาษาเพื่อสื่อสารในชีวิต 

ประจ าวัน การเขียนอนุเฉท 

การเขียนสรุปความ การเขียน

เรียงความ และการเขียน

หนังสือราชการ ด้วยการ

ฝึกฝนการเขียนแบบต่าง ๆ 

และพัฒนาทักษะการใช้ภาษา

เพื่อสื่อสาร ในชีวิตประจ าวัน” 

-ปรับค าอธิบายรายวิชา ทกศ  

314  ภาษาบาลีสันสกฤต    

ในภาษาไทย เป็น “ศึกษาสระ 

พยัญชนะ พยัญชนะสังโยค 

และพยัญชนะประสมในภาษา

บาลีและภาษาสันสกฤตวิธี

สร้างค าในภาษาบาลีสันสกฤต 
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ข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิ การด าเนินการปรับปรุง เหตุผลในการไม่ปรับปรุงแก้ไข 

 การเปรียบเทียบค าภาษาบาลีกับ

ภาษาสันสกฤต การกลายเสียง

การกลายความหมายค าบาลี

สันสกฤตที่ใช้ในภาษาไทย และ

การใช้ภาษาบาลีสันสกฤตใน

ภาษาไทยในยุคปัจจุบัน” 

- ปรับค าอธิบายรายวิชา ทกศ  

315  สัมมนาการใช้ภาษาไทยใน

ปัจจุบัน เป็น “ศึกษาข้อมูลสภาพ

การใช้ภาษาไทยปัจจุบันจากส่ือ

ต่างๆ  การใช้ภาษาเฉพาะอาชีพ  

โดยการจัดกระบวนการสัมมนา

ปัญหาการใช้ภาษาไทยด้านการ

ฟัง การพูด  การอ่าน  และการ

เขียน การแก้ไขปรับปรุง  และ

การพัฒนาการใช้ภาษาไทยของ

ผู้เรียน” 

-ปรับค าอธิบายรายวิชา ทกศ  

324  วรรณคดีการละคร เป็น 

“ศึกษาพัฒนาการ ลักษณะ 

ประเภท และคุณค่าของวรรณคดี  

การละคร ขนบนิยมการละครที่

สัมพันธ์กับวรรณคดีการละคร 

การวิเคราะห์วิจารณ์วรรณคดีการ

ละครเพื่อน าไปใช้ในการจัดการ

เรียนการสอนในชั้นเรียน” 
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ข้อวิพากษ์จากผู้ใช้บัณฑิต 

ข้อเสนอแนะจากผู้ใช้บัณฑิต การด าเนินการปรับปรุง เหตุผลในการไม่ปรับปรุงแก้ไข 

- ควรเพิ่มเรื่องเทคนิควิธีสอน จะช่วยให้นิสิตมี

ความม่ันใจในการสอนและคุมชั้นเรียนมากขึ้น 

 

 

 

 

 

 

- ควรพัฒนาทักษะการส่ือสารและการสอนใน

โรงเรียนนานาชาติ 

 

 

 

 

 

 

-หลักสูตรมีรายวิชาวิธีสอนทั้ง

ศาสตร์ภาษาไทย และศาสตร์ด้าน

การศึกษา เช่น รายวิชา ทกศ 451 

หลักสูตรและการสอนภาษาไทย 

และรายวิชา 452 วิธีการสอนภาษา

และวรรณคดีไทย ซึ่งเปิดสอนใน

หลักสูตรปรับปรุงปี 2556 เป็นต้น

มา 

- หลักสูตรมีรายวิชา ทกศ 453 

วิธีสอนภาษาไทยแก่ชาวต่างประเทศ 

ซึ่งเปิดสอนในหลักสูตรปรับปรุง  

ป ี2556 เป็นต้นมา 

 

 

ข้อวิพากษ์จากศิษย์เก่า  

ข้อเสนอแนะจากบัณฑิต การด าเนินการปรับปรุง เหตุผลในการไม่ปรับปรุงแก้ไข 

- ควรเพิ่มรายวิชาวรรณคดี เพราะมีน้อยเกินไป 

ส่วนวิชาการสอนวรรณคดีก็เรียนได้ไม่เต็มที่  

เพราะจะเน้นหนักไปที่การสอนเป็นหลัก แต่ละ

คนก็จะได้น าเสนอคนละครั้ง  ซึ่งน้อยเกินไปเมื่อ

ต้องออกมาสอนจริง 

- ควรเพิ่มรายวิชาการอ่าน นอกจากอ่าน

วิเคราะห์  สังเคราะห์  จับใจความเป็นแล้ว ควร

มีพื้นฐานการอ่านออกเสียงร้อยแก้ว(ที่ถูกต้อง) 

หรือการอ่านท านองเสนาะเบื้องต้น  เพราะเวลา

สอนจริง  ถ้าครูอ่านได้เอง  ย่อมดีกว่าเปิดจาก

Youtube 

 -ศิษย์เก่าได้เรียนรายวิชาใน

หลักสูตรปรับปรุงปี 2554 ซึง่ใน

หลักสูตรฉบับปรับปรุงปี 2556 

และ 2560 ได้ปรับเพิ่มรายวิชา

วรรณคดีแล้ว 

-ศิษย์เก่าได้เรียนรายวิชาใน

หลักสูตรปรับปรุงปี 2554 ซึ่งใน

หลักสูตรฉบับปรับปรุงปี 2556 

และ 2560 ได้ปรับเพิ่มรายวิชา

การอ่านออกเสียงร้อยแก้ว 

ร้อยกรองแล้ว 
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ข้อวิพากษ์จากนิสิตปัจจุบัน 

ข้อเสนอแนะจากนิสิตปัจจุบัน การด าเนินการปรับปรุง เหตุผลในการไม่ปรับปรุงแก้ไข 

- ปรับค าอธิบายรายวิชาการเขียน โดยเพิ่ม 

การเขียนหนังสือราชการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- วิชาภูมิปัญญาไทย กับวิชาภาษากับวัฒนธรรม

ไทย มีความคล้ายคลึงกัน 

- ปรับค าอธิบายรายวิชา ทกศ 

232 เป็น “หลักการใช้ถ้อยค า 

ส านวน โวหาร และมารยาทใน

การใช้ภาษาเพื่อสื่อสารใน

ชีวิตประจ าวัน การเขียนอนุเฉท 

การเขียนสรุปความ การเขียน

เรียงความ และการเขียน

หนังสือราชการ ด้วยการฝึกฝน

การเขียน แบบต่าง ๆ และ

พัฒนาทักษะการใช้ภาษาเพื่อ 

ส่ือสารในชีวิตประจ าวัน” 

- ปรับรายวิชา ทกศ 111  

ภาษากับวัฒนธรรมไทย เป็น 

ทกศ 111  ภาษากับสังคมไทย 
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ภาคผนวก ง 

ประวัติและผลงานอาจารย์ 
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ประวัติและผลงานอาจารย์ 

 

ชื่อ-นามสกุล  (ภาษาไทย) นายภาณุพงศ์  อุดมศิลป์ 

ชื่อ-นามสกุล  (ภาษาอังกฤษ) Mr. Panupong  Udomsilp 

ต าแหน่งทางวิชาการ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. 

ที่ท างาน   ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก 

    คณะมนุษยศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

เบอร์โทรศัพท์   02-260-1770 ต่อ 16244 

Email    panupong@g.swu.ac.th 

 

คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบันที่ส าเร็จการศึกษา  

วุฒิการศึกษา คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบัน ปีที่ส าเร็จ 

ปริญญาตรี ค.บ. (ภาษาไทย) วิทยาลัยครูสกลนคร 2528 

ปริญญาโท อ.ม. (ภาษาไทย) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2538 

ปริญญาเอก อ.ด. (ภาษาไทย) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2554 

 

ความเชี่ยวชาญ 

 คติชนวิทยา   ความเชื่อและพิธีกรรม ไทยศึกษา วรรณกรรมท้องถิ่น วรรณกรรมวิจารณ์ การสอน

ภาษาไทยให้ชาวต่างชาติ  

 

ผลงานทางวิชาการ 

1. บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ 

ภาณุพงศ์  อุดมศิลป์. (2559).ทัศนะของชาวไทยพวนในวรรณกรรมนิทาน : มุมมองที่มีต่อกลุ่มของ 

ตนเองและกลุ่มชาติพันธ์อื่น. (เมษายน -กันยายน). ปาริชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ  29 

(เมษายน -กันยายน)  :111-126. 

ภาณุพงศ์  อุดมศิลป์. (2559).  การผสมผสานความเชื่อเรื่องผี เทวดา และพุทธศาสนาในพิธีจุลกฐินของ 

ชาวไทยวน ชุมชนวัดบ้านทัพ ต าบลท่าผา  อ าเภอแม่แจ่ม  จังหวัดเชียงใหม่. ไทยศึกษา. 12  

(มกราคม – มิถุนายน ) : 35-55. 

ภาณุพงศ์  อุดมศิลป์. (2557).  ประเพณีส่วงเฮือชายฝั่งลุ่มน้ าโขง: บทบาทดั้งเดิมและการปรับเปลี่ยน 

ตามนโยบายของรัฐชาติ. มนุษยศาสตร์ 21(กรกฎาคม – ธันวาคม)  :  77-94. 

ภาณุพงศ์  อุดมศิลป์. (2556).   นิทานเสียวสวาด : บทบาทการควบคุมข้าโอกาสและชนชั้นปกครองใน 

สมัยล้านช้าง. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์.  7 (มกราคม – มิถุนายน) : 25-38. 
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2. บทความที่ได้รับการตีพิมพ์ฉบับเต็มจากการประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ 

Yin Lingyun และภาณุพงศ์  อุดมศิลป์. (2559).  การศึกษาวิเคราะห์เนื้อหาบทอ่านในแบบเรียน 

ภาษาไทยส าหรับชาวจีน.  ในงานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งท่ี 3. เรื่อง  การเรียนการสอน 

ภาษาไทยในเอเชีย  ณ โรงแรมดิเอมเมอรัล กรุงเทพฯ  ระหว่างวันที่ 30 – 31  พฤษภาคม. 

Dao Thi Lan Anh  และภาณุพงศ์  อุดมศิลป์. (2559).  การวิเคาะห์โครงสร้าง นามวล ีกริยาวลี :  

กรณีศึกษาความเรียงภาษาไทยของนักศึกษาเวียดนาม.  ในงานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งท่ี 3.  

เรื่อง  การเรียนการสอนภาษาไทยในเอเชีย  ณ โรงแรมดิเอมเมอรัล กรุงเทพฯ  ระหว่างวันที่  

30– 30  พฤษภาคม. 

Yin Lingyun and Panupong  Udomsilp . (2016). “An Analysis of Content in thai Textbook for  

Chinese Learners.”  In  The 3
rd
 International Joint Conference on Korean Studies and Thai  

Studies “Korean Studies – Thai Studies in Multicultural Context” On 28 th -29 th July.  

At Faculty  of Humanities and Social Sciences  Burapha University, Chonburi, Thailand. 

ธนพล  เพ็งแก้ว และภาณุพงศ์  อุดมศิลป์ อัควิทย์  เรืองรอง. (2548). การสืบทอดและการสร้างสรรค์ 

วรรณกรรมเรื่องจันทโครพ. ในงานประชุมวิชาการระดับชาติ  เรื่อง ภาษา วรรณคดีไทยและการ 

สอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ : การเรียนรู้และสร้างสรรค์จากสังคมไทยสู่สังคมโลก   

ครั้งท่ี 2  ณ โรงแรม Swissotel le Concorde Bangkok. ระหว่างวันที ่25 -26 มิถุนายน 2588. 

Dao Thi Lan Anh  และ ภาณุพงศ์  อุดมศิลป์. (2548). การวิเคราะห์ข้อผิดพลาดการใช้นามวลีด้าน 

โครงสร้างในความเรียงภาษาไทยของนักศึกษาเวียดนาม.  ในงานประชุมวิชาการระดับชาติ  เรื่อง  

ภาษา วรรณคดีไทยและการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ : การเรียนรู้และสร้างสรรค์ 

จากสังคมไทยสู่สังคมโลก  ครั้งที ่2  ณ โรงแรม Swissotel le Concorde Bangkok.ระหว่างวันที่  

25 -26 มิถุนายน 2588. 

Pamupong  Udomsilp. (2013).  Integrating Beliefs in Spirits, Deities and Buddhsh In Small Robe- 

Presenting  Ceremony of Tai Yuan People in Wat Bantap Community, Tambon  

Changkerng, Mae Cham District, Chiangmai  Prpvinve. In The Asian conference on Arts  

and Cultures   at Srinakharinwirot University Bangkok Thailand, June 13-14. 

Pamupong  Udomsilp. (2012).  The "Suang Huea" Tradition of the Mekong Riverine Communities  

: A Tradition role has been A dapted to Accommodate Thai Government Policy.  In The  

Asian conference on Arts and Cultures   at Srinakharinwirot University Bangkok Thailand,  

August 9-10. 
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3. ต ารา/หนังสือ 

ภาณุพงศ์  อุดมศิลป์. (2556). สารานุกรมรอบรู้ประชาคมอาเซียน : สาธารณรัฐประชาธิปไตย 

ประชาชนลาว. กรุงเทพฯ : เอส พี อินเตอร์เอ็ดดูเคชั่น. 

ภาณุพงศ์  อุดมศิลป์. (2556). สารานุกรมรอบรู้ประชาคมอาเซียน : สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 

กรุงเทพฯ : เอส พี อินเตอร์เอ็ดดูเคชั่น. 

 

4. ภาระงานสอน 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา 

THE141 ภูมิปัญญาไทย                                                                  3(3-0-6)  

THE342 คติชนวิทยา                                                                     3(3-0-6)  

 

5. ทุนวิจัยที่ได้รับ 

ชื่อโครงการวิจัย แหล่งทุน ปีงบประมาณ 

ที่ได้รับทุน 

 

ระบุสถานภาพ 

(หัวหน้า

โครงการ/ผู้ร่วม

โครงการ) 

พิธีกรรม “กินดอง”: การ

วิเคราะห์บริบทและบทบาทของ

พิธีกรรมที่มีตอ่ชาวบ้านและชุมชน

เมืองหนองบัวล าภู 

ทุนวิจัยจากส านักงานคณะกรรมการ

วิจัยแห่งชาติ (วช.) 

2558 หัวหน้าโครงการ 

นิทานเสียวสวาด: การศึกษา

บทบาทหน้าที่ต่อชุมชนในสังคม

ล้านช้าง 

ทุนวิจัยจากคณะนวัตกรรมสื่อสาร

สังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

2557 หัวหน้าโครงการ 

การจัดระเบียบสังคม: กรณีศึกษา

พธิีบวงสรวงเจ้าพ่อพระวอ จังหวัด

หนองบัวล าภู 

ทุนวิจัยจากคณะนวัตกรรมสื่อสาร

สังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  

2556 หัวหน้าโครงการ 

บทบาทหน้าประเพณีส่วงเฮือกับ

ชุมชนชายฝั่งลุ่มน้ าโขง 

ทุนวิจัยจากบัณฑิตวิทยาลัย  

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

2555 หัวหน้าโครงการ 
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ประวัติและผลงานอาจารย์ 

 

ชื่อ-นามสกุล  (ภาษาไทย) นางสาววิชชุกร  ทองหล่อ 

ชื่อ-นามสกุล  (ภาษาอังกฤษ) Miss Witchukorn Thonglo 

ต าแหน่งทางวิชาการ  อาจารย์ ดร. 

ที่ท างาน   ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก 

    คณะมนุษยศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

เบอร์โทรศัพท์   02-260-1770 ต่อ 16269 

Email    Witchuko@g.swu.ac.th 

 

คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบันที่ส าเร็จการศึกษา  

วุฒิการศึกษา คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบัน ปีที่ส าเร็จ 

ปริญญาตรี ศศ.บ. (ภาษาไทย) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   พ.ศ. 2523 

ปรญิญาโท กศ.ม. (ภาษาไทย) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ   พ.ศ. 2531 

ปริญญาเอก ศศ.ด. (ภาษาเขมร) มหาวิทยาลัยศิลปากร  พ.ศ. 2548 

 

ความเชี่ยวชาญ 

 ทักษะการพูด วาทการ การใช้ภาษา ไทยศึกษา 

 

ผลงานทางวิชาการ 

1. หนังสือ ต ารา 

วิชชุกร ทองหล่อ.  (2557).  หน่วยที่ 8 อาหาร ใน ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร.  พิมพ์ครั้งท่ี 6.  นนทบุรี :  

 ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัย สุโขทัยธรรมมาธิราช  ประกอบการสอนรายวิชา 10163 ภาษาเขมรเพื่อการ 

 ส่ือสาร. 

วิชชุกร ทองหล่อ.  (2556).  หน่วยที่ 4 ท่องเที่ยวตามเทศกาล ใน ภาษาเขมรเพื่อการท่องเที่ยว 1.   

 นนทบุรี : ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  ประกอบการสอนรายวิชา 11017  ภาษาเขมร 

 เพื่อการท่องเที่ยว 1 

 

 

 

 

mailto:Witchuko@g.swu.ac.th
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2. ภาระงานสอน 

รหัสวิชา รายวิชา 

ทกศ 419      ภาษาต่างประเทศในภาษาไทย                                                       3(3-0-6) 

ทกศ 231 การอ่าน                                                                                 3(2-2-5) 

ทกศ 437 วาทการส าหรับครู                                                                      3(2-2-5) 
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ประวัติและผลงานอาจารย์ 

 

ชื่อ-นามสกุล  (ภาษาไทย) นางสาวรัชนีย์ญา กลิ่นน้ าหอม 

ชื่อ-นามสกุล  (ภาษาอังกฤษ) Miss Ratchaneeya Klinnamhom  

ต าแหน่งทางวิชาการ  อาจารย์ ดร. 

ที่ท างาน   ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก 

    คณะมนุษยศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

เบอร์โทรศัพท์   02-260-1770 ต่อ 16270 

Email    ratchaneeya@g.swu.ac.th 

 

คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบันที่ส าเร็จการศึกษา  

ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษาที่ได้รับ สถานที่ศึกษา ปีที่ส าเร็จ 

ปริญญาตรี ศษ.บ. (ภาษาไทย) เกียรตินิยมอันดับ 2 มหาวิทยาลัยศิลปากร  พ.ศ.  2541 

ปริญญาโท ศศ.ม. (ภาษาไทย) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ   พ.ศ.  2546 

ปริญญาเอก อ.ด. (ภาษาไทย) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  พ.ศ.  2551 

 

ความเชี่ยวชาญ 

 ภาษาศาสตร์ภาษาไทย  วัจนปฏิบัติศาสตร์   อุปลักษณ์ 
 

ผลงานทางวิชาการ 

1. บทความวิชาการ 

วัชรี ใจประเสริฐ และรัชนีย์ญา  กลิ่นน้ าหอม.  "เมาท์เท่น ภูผา ฟ้าใส ชื่อเล่นเด็กยุคใหม่ของพ่อแม่ 

 เจเนอเรชั่นวาย: กรณีศึกษาเขตเทศบาล อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น" ในเอกสาร 

 การประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติของสมาชิกเครือข่ายความร่วมมือวิชาการ-วิจัย  

 สายมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งท่ี 9 ระหว่างวันที่ 24-25 มีนาคม 2559  

 ณ โรงแรมท็อปแลนด์พิษณุโลก จ.พิษณุโลก 
 

Zheng Wuyao, Ratchaneeya Klinnamhom and Wison Sukwisith. “I am not free”:A  Comparative 

 Study Strategies for Refusal Request of Teachers Between Thai and  Chinese University 

 Students. Proceeding Impact of China towards ASEAN Integration. 2nd Mae Fah Luang  

 University International Conference 2014, 11 - 12 February 2014 Mae Fah Luang  

 University, Chiangrai, THAILAND 

mailto:ratchaneeya@g.swu.ac.th
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Zou Siyuan, Ratchaneeya Klinnamhom and Montri Jiamjarungyong. What’s Life? : The Concept of  

 Life in Thai and Chinese Webblogs. Proceeding Impact of China towards ASEAN Integration.  

 2nd Mae Fah Luang University International  Conference 2014, 11 - 12 February 2014 Mae  

 Fah Luang University, Chiangrai, THAILAND 
 

รัชนีย์ญา กลิ่นน้ าหอม.  (มกราคม-มิถุนายน 2556).   “อุปลักษณ์ความสุขในบล็อกไทย" วารสารสถาบัน 

วัฒนธรรมและศิลปะ.  ปีที1่4(2): 132-138  

 

2. ภาระงานสอน  

รหัสวิชา รายวิชา 

ทกศ 111 ภาษากับสังคมไทย                                                               3(3-0-6)  

ทกศ 211 ภาษาศาสตร์ส าหรับครู                                                           3(3-0-6)                       

ทกศ 316 อรรถศาสตร์เบื้องต้น                                                             3(3-0-6)  

 

 

3. ทุนวิจัยที่ได้รับ 

ชื่อโครงการวิจัย แหล่งทุน 

ปีงบประมาณ 

ที่ได้รับทุน 

 

ระบุสถานภาพ 

(หัวหน้า

โครงการ/ผู้ร่วม

โครงการ) 

มโนทัศน์เรื่องน้ าที่สะท้อนจากพาดหัวข่าวใน

หนังสือพิมพ์ไทย 

ทุนสนับสนุนการวิจัย 

คณะนวัตกรรมสื่อสารสังคม 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

2556 หัวหน้าโครงการ 
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ประวัติและผลงานอาจารย์ 

 

ชื่อ-นามสกุล  (ภาษาไทย) นางสาวประภาพร ล้ิมจิตสมบูรณ ์

ชื่อ-นามสกุล  (ภาษาอังกฤษ) Miss Prapaporn Limjitsomboon 

ต าแหน่งทางวิชาการ  อาจารย์  

ที่ท างาน   ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก 

    คณะมนุษยศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

เบอร์โทรศัพท์   02-260-1770 ต่อ 16271 

Email    prapaporn@g.swu.ac.th 

 

คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบันที่ส าเร็จการศึกษา  

ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษาที่ได้รับ สถานที่ศึกษา ปีที่ส าเร็จ 

ปริญญาตรี ศษ.บ. (ภาษาไทย) มหาวิทยาลัยศิลปากร  พ.ศ.  2547 

ปริญญาโท ศศ.ม. (วิชาภาษาไทย) มหาวิทยากลัยเกษตรศาสตร์  พ.ศ.  2550 

 

ความเชี่ยวชาญ 

 ภาษาศาสตร์ภาษาไทย  หลักภาษาไทย  การประพันธ์ร้อยแก้วร้อยกรอง 

 

ผลงานทางวิชาการ 

1. หนังสือ ต ารา 

ประภาพร ล้ิมจิตสมบูรณ์. (2555).  ชุดกิจกรรมพัฒนาการคิด กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  

 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ส านักพิมพ์บริษัทพัฒนาคุณภาพวิชาการ. ซีดีรอม แผนการจัดการเรียนรู้ราย 

 ชั่วโมงและแผน Backward design ตามหลักสูตรแกนกลาง 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ช้ัน 

 มัธยมศึกษาปีที่ 3 สถาบันพัฒนาวิชาการ 

 

2. ภาระงานสอน  

รหัสวิชา รายวิชา 

ทกศ  212   หลักภาษาไทย                                  3(3-0-6)  

ทกศ  438   การประพันธ์ร้อยกรอง                                                                  3(2-2-5) 
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3. ทุนวิจัยที่ได้รับ 

ชื่อโครงการวิจัย แหล่งทุน 

ปีงบประมาณ 

ที่ได้รับทุน 

 

ระบุสถานภาพ 

(หัวหน้า

โครงการ/ผู้

ร่วมโครงการ) 

การใช้รูปแบบซิปปาเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียน ของนิสิตการศึกษาบัณฑิต 

สาขาวิชาภาษาไทย ชั้นปีที่1  รายวิชา ทกศ 

111 ภาษากับวัฒนธรรมไทย. 

คณะมนุษยศาสตร์  

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

2559 หัวหน้า

โครงการ 
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ประวัติและผลงานอาจารย์ 

 

ชื่อ-นามสกุล  (ภาษาไทย) นางสาวกิ่งกาญจน์ บูรณสินวัฒนกูล 

ชื่อ-นามสกุล  (ภาษาอังกฤษ) Miss Kingkarn Buranasinvattanakul 

ต าแหน่งทางวิชาการ  อาจารย์  

ที่ท างาน   ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก 

    คณะมนุษยศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

เบอร์โทรศัพท์   02-260-1770 ต่อ 16271 

Email    prapaporn@g.swu.ac.th 

 

 

คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบันที่ส าเร็จการศึกษา  

ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษาที่ได้รับ สถานที่ศึกษา 
ปีที่จบ

การศึกษา 

ปริญญาตรี กศ.บ. (ภาษาไทย) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  พ.ศ.  2544 

ปริญญาโท ศษ.ม. (การสอนภาษาไทย) มหาวิทยาลัยศิลปากร  พ.ศ.  2547 

 

ความเชี่ยวชาญ 

 หลักสูตรและการสอน ทักษะการเขียน การวิจัยทางการสอน 

 

ผลงานทางวิชาการ 

1. บทความวิชาการ 

กิ่งกาญจน์ บูรณสินวัฒนกูล (2556). เมฆฑูต ฤตุสังหาร ฤาจะเป็นบ่อเกิดวรรณกรรมนิราศของไทย.   

 ใน วัฒนศิลปสาร มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี วารสารรายปี ปีที ่8 มกราคม – ธันวาคม 2556  

 หน้า 11-21. 

2. หนังสือ ต ารา 

ธัญญลักษณ์ จุ้ยเรือง, สมศักดิ์ อัมพรวิสิทธ์ิโสภา และกิ่งกาญจน์ บูรณสินวัฒนกูล.  (2556). พจนานุกรมค า 

 ที่มีความหมายใกล้เคียงกัน  ค าพ้องรูป ค าพ้องเสียง.  กรุงเทพมหานคร:  นิพนธ์.     
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3. ภาระงานสอน  

รหัสวิชา รายวิชา 

ทกศ  232   การเขียน                  3(2-2-5)  

ทกศ  313   พัฒนาการแบบเรียนภาษาไทย                            3(3-0-6) 

ทกศ  436   การวิจัยทางภาษาไทยส าหรับครู       3(2-2-5)  

ทกศ  452   วิธีการสอนภาษาและวรรณคดีไทย     3(2-2-5)    
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ภาคผนวก จ 

ตารางเปรียบเทียบการปรับปรุงหลักสูตร 
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ตารางแสดงการเปรียบเทียบโครงสร้างระหว่างหลักสูตรปรับปรุง 2554 และหลักสูตรปรับปรุง 2559 

 

โครงสร้างหลักสูตรเก่า โครงสร้างหลักสูตรปรับปรุง 

กลุ่มวิชาชีพครู ไม่น้อยกว่า 51 นก. กลุ่มวิชาชีพครู ไม่น้อยกว่า 51 นก. 

วิชาชีพครูบังคับ 49 นก วิชาชีพครูบังคับ 49 นก 

ศษ 111 จิตส านึกและจรรยาบรรณวิชาชีพครู 3 นก ศษ 111 จิตส านึกและจรรยาบรรณวิชาชีพครู 3 นก 

ศษ 201 ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 3 นก ศษ 201 ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 3 นก 

- ศษ 202 ภาษาและวัฒนธรรมไทยส าหรับครู 3 นก 

ศษ 211 กระบวนทัศน์ทางการศึกษา 3 นก ศษ 211 กระบวนทัศน์ทางการศึกษา 3 นก 

ศษ 241 การเรียนรู้ของมนษุย์และจิตวิทยาส าหรับครู 3 นก ศษ 241 การเรียนรู้ของมนษุย์และจิตวิทยาส าหรับครู   3 นก 

ศษ 281 การออบแบบและพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และ

เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารการศึกษา 

3 นก ศษ 481 การออบแบบและพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยี

สารสนเทศเพื่อการสื่อสารการศกึษา 

3 นก 

ศษ 321 วิธีวิทยาในการพัฒนาหลักสูตร 3 นก ศษ 321 วิธีวิทยาในการพัฒนาหลักสูตร 3 นก 

ศษ 331 วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้ 3 นก ศษ 331 วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้ 3 นก 

ศษ 332 การศึกษาพิเศษ 3 นก - 

ศษ 391 การฝึกประสบการณว์ิชาชีพครูระหว่างเรียน 

1 

3 นก ศษ 391 การฝึกประสบการณว์ิชาชีพครูระหว่างเรียน 1 3 นก 

ศษ 451  การวัดและประเมินผลทางการศกึษา 3 นก ศษ 351  การวัดและประเมินผลทางการศกึษา 3 นก 

ศษ 461   การบริหารและการจัดการการศึกษา 3 นก ศษ 461   การประกันคุณภาพและการจัดการการศึกษา 3 นก 

ศษ 471  การวิจัยทางการศึกษา 3 นก ศษ 471  การวิจัยเพื่อพฒันาการเรียนรู ้ 3 นก 

ศษ 491  การฝึกประสบการณว์ิชาชีพครูระหว่างเรียน 

2 

3 นก ศษ 491  การฝึกประสบการณว์ิชาชีพครูระหว่างเรียน 2 3 นก 

ศษ 591  การปฏิบัติการสอนและฝึกประสบการณ์

วิชาชีพครู 1 

6 นก ศษ 591  การปฏิบัติการสอนและฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 1 6 นก 

ศษ 592  การปฏิบัตกิารสอนและฝึกประสบการณ์

วิชาชีพครู 2 

6 นก ศษ 592  การปฏิบัติการสอนและฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 2 6 นก 

วิชาชีพครเูลือก ไม่น้อยกว่า    2  นก.  วิชาชีพครเูลือก ไม่น้อยกว่า    2  นก. 

ศษ 212 ลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจกรรมพัฒนา

ผู้เรียน 

2 นก ศษ 212 ลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจกรรมพัฒนาผูเ้รียน 2 นก 

  ศษ 231  หลักการอุดมศึกษา 2 นก 

ศษ 301 ภาษาไทยเพื่อพัฒนาการเรียนรู ้ 2 นก -  

ศษ 311 จิตส านึกและการมีส่วนร่วมทางสงัคมและ

การเมือง 

2 นก ศษ 311 จิตส านึกและการมีส่วนร่วมทางสงัคมและการเมือง 2 นก 

ศษ 312 การต่อรองกับวัฒนธรรมการบริโภค 2 นก ศษ 312 การต่อรองกับวัฒนธรรมการบริโภค 2 นก 
ศษ 313 งานอาสาสมัครและกิจกรรมเยาวชน 2 นก ศษ 313 งานอาสาสมัครและกิจกรรมเยาวชน 2 นก 
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โครงสร้างหลักสูตรเก่า โครงสร้างหลักสูตรปรับปรุง 

ศษ 314 การพัฒนาทักษะการคิดระดับสูง 2 นก ศษ 314 การพัฒนาทักษะการคิดระดับสูง 2 นก 
ศษ 322 การพัฒนาหลักสูตรท้องถ่ิน 2 นก ศษ 322 การพัฒนาหลักสูตรท้องถ่ิน 2 นก 

-  ศษ 332 การศึกษาพิเศษ 2 นก 

ศษ 333 การจัดการเรียนรู้นอกระบบและตาม

อัธยาศัย 

2 นก ศษ 333 การจัดการเรียนรู้นอกระบบและตามอัธยาศัย 2 นก 

ศษ 334 การจัดการเรียนรู้เพื่อสร้างจิตส านึก

สาธารณะ 

2 นก ศษ 334 การจัดการเรียนรู้เพื่อสร้างจิตส านึกสาธารณะ 2 นก 

ศษ 335 การศึกษาปฐมวัย 2 นก -  
ศษ 336 การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของผู้เรียน 2 นก ศษ 335 การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของผู้เรียน 2 นก 

ศษ 337 การอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย 2 นก ศษ 336 การอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย 2 นก 
ศษ 338 การมัธยมศึกษา 2 นก ศษ 337 การมัธยมศึกษา 2 นก 
ศษ 339 หลัการอาชีวศึกษา 2 นก ศษ 338 หลัการอาชีวศึกษา 2 นก 
ศษ 342  การแนะแนวเพื่อการพัฒนาคุณค่าแห่งตน 2 นก ศษ 342  การแนะแนวเพื่อการพัฒนาคุณค่าแห่งตน 2 นก 
ศษ 361 การประกันคุณภาพการศึกษา 2 นก ศษ 361 การประกันคุณภาพการศึกษา 2 นก 
ศษ 362 การศึกษาเพื่อการพฒันาชุมชน 2 นก ศษ 362 การศึกษาเพื่อการพฒันาชุมชน 2 นก 
ศษ 371 สถิติเบื้องต้นทางการศึกษา 2 นก ศษ 371 สถิติเบื้องต้นทางการศึกษา 2 นก 
ศษ 382 การงานอาชพีและเทคโนโลยี 2 นก ศษ 381 การงานอาชพีและเทคโนโลยี 2 นก 
ศษ 431 การพัฒนาแหลง่การเรียนรู้และเครือข่าย

การเรียนรู ้

2 นก ศษ 431 การพัฒนาแหลง่การเรียนรู้และเครือข่ายการเรียนรู้ 2 นก 

ศษ 452 การประเมินหลักสูตรและการสอนเบ้ืองตน้ 2 นก ศษ 452 การประเมินหลักสูตรและการสอนเบ้ืองตน้ 2 นก 

ศษ 472 การวิจัยเพื่อพฒันากระบวนการเรียนรู้และ

สังคม 

2 นก ศษ 472 การวิจัยเพื่อพฒันากระบวนการเรียนรู้และสังคม 2 นก 

-  ศษ482 การออกแบบและพัฒนาสื่อการเรียนการสอน 2 นก 
-  ศษ482 การออกแบบและพัฒนาสื่อการเรียนการสอน 2 นก 

กลุ่มวิชาเอกภาษาไทย  กลุ่มวิชาเอกภาษาไทย  
กลุ่มวิชาเอกภาษาไทย ไม่น้อยกว่า 81 นก.  กลุ่มวิชาเอกภาษาไทย ไม่น้อยกว่า 78 นก.  

 

วิชาพื้นฐานวิชาเอก 18 นก วิชาพื้นฐานวิชาเอก 18 นก 

ทกศ 111 ภาษากับวัฒนธรรมไทย 3นก ทกศ  111  ภาษากับสังคมไทย 3นก 

ทกศ 131 การฟัง-พูดเพื่อประสิทธิผล 3นก ทกศ  131  การฟัง-พูดเพื่อประสิทธิผล 3นก 

ทกศ 141 ภูมิปัญญาไทย 3นก ทกศ   141  ภูมิปัญญาไทย 3นก 

ทกศ   437  วาทการส าหรับครู  3นก ทกศ   437  วาทการส าหรับครู  3นก 
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ทกศ   201  ภาษาอังกฤษเฉพาะทาง 1 3นก ทกศ   201  ภาษาอังกฤษเฉพาะทาง 1 3นก 

ทกศ   203   ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 1 3นก ทกศ   202   ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 1 3นก 

วิชาเอกบังคับ 51 นก วิชาเอกบังคับ 48 นก 

ทกศ 211 ภาษาศาสตร์ส าหรับครู 3นก ทกศ 211 ภาษาศาสตร์ส าหรับครู 3นก 

ทกศ  212  หลักภาษา 3นก ทกศ  212  หลักภาษาไทย 3นก 

ทกศ  221  ความรู้พื้นฐานทางวรรณคดี  3นก ทกศ  221  ความรู้พื้นฐานทางวรรณคดี  3นก 

ทกศ  222  วรรณคดีเอกของไทย 3นก ทกศ  222  วรรณคดีไทยส าหรับครู 3นก 

ทกศ  231   การอ่าน 3นก ทกศ  231   การอ่าน 3นก 

ทกศ  232  การเขียน 3นก ทกศ  232  การเขียน 3นก 

ทกศ  313  พัฒนาการแบบเรียนภาษาไทย 3นก ทกศ  313  พัฒนาการแบบเรียนภาษาไทย 3นก 

ทกศ  314  ภาษาบาลีสันสกฤตในภาษาไทย 3นก ทกศ  314  ภาษาบาลีสันสกฤตในภาษาไทย 3นก 

ทกศ  315  การใช้ภาษาไทยในปัจจุบัน 3นก ทกศ  315  สัมมนาการใช้ภาษาไทยในปัจจุบัน 3นก 

ทกศ  323  การวิเคราะห์และวิจารณ์วรรณกรรมไทย 3นก ทกศ  323  การวิเคราะห์และวิจารณ์วรรณกรรมไทย 3นก 

ทกศ  324  วรรณคดีการละคร 3นก ทกศ  324  วรรณคดีการละคร 3นก 

ทกศ   333   การประพันธ์ร้อยกรอง 3นก ทกศ   333   การประพันธ์ร้อยกรอง 3นก 

ทกศ   342  คติชนวิทยา 3นก ทกศ   342  คติชนวิทยา 3นก 

ทกศ  419  ภาษาต่างประเทศในภาษาไทย 3นก ทกศ  419  ภาษาต่างประเทศในภาษาไทย 3นก 

ทกศ  427  วรรณกรรมไทยปัจจุบัน 3นก - 

ทกศ  436  สัมมนาและการวิจัยทางภาษาไทยส าหรับครู 3นก ทกศ  436  การวิจัยทางภาษาไทยส าหรับครู 3นก 

ทกศ  438   การอ่านออกเสียงร้อยแก้วและร้อยกรอง 3นก ทกศ  438  การอ่านออกเสียงร้อยแก้วและร้อยกรอง 3นก 

-  อกช  301 ภาษาอังกฤษเพื่อการเตรียมความพร้อมสู่อาชีพ 1 3นก 

-  อกช  402 ภาษาอังกฤษเพื่อการเตรียมความพร้อมสู่อาชีพ 2 3นก 
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วิชาการสอนวิชาเอก 6 นก วิชาการสอนวิชาเอก 6 นก 

ทกศ  451  หลักสูตรและการสอนภาษาไทย 3นก ทกศ  451  หลักสูตรและการสอนภาษาไทย 3นก 

ทกศ  452  วิธีการสอนภาษาและวรรณคดีไทย 3นก ทกศ  452  วิธีการสอนภาษาและวรรณคดีไทย 3นก 

วิชาเอกเลือก  ไม่น้อยกว่า 6 นก วิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า 6 นก 

ทกศ  451  หลักสูตรและการสอนภาษาไทย 3นก ทกศ  451  หลักสูตรและการสอนภาษาไทย 3นก 

ทกศ  452  วิธีการสอนภาษาและวรรณคดีไทย 3นก ทกศ  452  วิธีการสอนภาษาและวรรณคดีไทย 3นก 

ทกศ  316  อรรถศาสตร์เบ้ืองต้น 3นก ทกศ  316  อรรถศาสตร์เบ้ืองต้น 3นก 

ทกศ  318  การเล่นภาษาในภาษาไทย 3นก ทกศ  317  การเล่นภาษาในภาษาไทย 3นก 

ทกศ  325  วรรณคดีชาดก 3นก ทกศ  325  วรรณคดีชาดก 3นก 

ทกศ  326 อิทธิพลวรรณกรรมต่างประเทศใน

วรรณกรรมไทย 

3นก ทกศ  326   อิทธิพลวรรณกรรมต่างประเทศในวรรณกรรมไทย 3นก 

ทกศ  334   ศิลปะการพูดและการน าเสนองาน 3นก ทกศ  334   ศิลปะการพูดและการน าเสนองาน 3นก 

ทกศ   335   ศิลปะการเล่าเรื่อง 3นก ทกศ   335   ศิลปะการเล่าเรื่อง 3นก 

- 3นก ทกศ   427  วรรณกรรมไทยปัจจุบัน 3นก 

ทกศ  453  วิธีสอนภาษาไทยแก่ชาวต่างประเทศ 3นก ทกศ  453  วิธีสอนภาษาไทยแก่ชาวต่างประเทศ 3นก 
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ตารางแสดงการเปรียบเทียบค าอธิบายรายวิชาระหว่างหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554  และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 
 

รายวิชาและค าอธิบายรายวิชา 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 

รายวิชาและค าอธิบายรายวิชา 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 
หมายเหต ุ

วิชาชีพครูบังคับ  

ศษ111    จิตส านึกและจรรยาบรรณวิชาชีพคร ู                      3(2-2-5) 

ED111   Consciousness and Ethics for Teacher Profession 

                 ศึกษาพัฒนาการของวิชาชพีครู เกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู 

สมรรถนะท่ีส าคัญของครู  คุณลักษณะของครูท่ีดี จิตส านึกและคณุธรรม

จริยธรรมส าหรับครู จรรยาบรรณวิชาชีพคร ูความรู้ท่ัวไปเก่ียวกบัวิชาชีพครู 

กฎระเบียบและกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับวิชาชีพครู การเสริมสร้างศกัยภาพและ

สมรรถนะความเปน็ครู การเสริมสร้างกระบวนการคิดด้วยจิตส านกึทาง

จริยธรรม บทบาท หน้าท่ีและภาระงานของครูในฐานะนิสิตครูและผู้ส่งเสริมการ

เรียนรู้ การเปน็บุคคลแห่งการเรยีนรู้และการเป็นผูน้ าทางวิชาการและการศึกษา 

รวมท้ังบทบาทของครูในฐานะผู้ขับเคล่ือนการศึกษาเพื่อพัฒนาชุมชนและสงัคม 

การสร้างทัศนคติท่ีดีต่อวิชาชีพครู การศึกษาดูงานและฝึกปฏิบัตกิารด้าน

การศึกษาเพื่อพฒันาชุมชนและสงัคม 

ศษ111    จิตส านึกและจรรยาบรรณวิชาชีพคร ู                    3(2-2-5) 

ED111   Consciousness and Ethics for Teaching Profession 

      ศกึษาพฒันาการของวิชาชพีคร ูเกณฑ์มาตรฐานวชิาชพีคร ู

สมรรถนะท่ีส าคญัของคร ูคุณลักษณะของครูท่ีด ีหลักธรรมาภิบาล ความซื่อสัตย์

สุจริต และคุณธรรมจรยิธรรมส าหรับคร ูจรรยาบรรณวชิาชพีคร ูความรู้ท่ัวไป

เก่ียวกับวชิาชพีคร ูกฎระเบียบและกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับวชิาชพีคร ูการจัดการ

ความรูเ้ก่ียวกับวิชาชีพคร ูการสรา้งความก้าวหน้าและพฒันาวิชาชพีคร ูการ

เสริมสร้างศักยภาพและสมรรถนะความเปน็คร ูการฝึกปฏิบัตเิพื่อเสริมสร้าง

จิตส านึกสาธารณะ บทบาท หนา้ท่ีและภาระงานของครูในฐานะนิสติครูและผู้

ส่งเสริมการเรียนรู ้การเปน็บุคคลแห่งการเรียนรู้และการเปน็ผูน้ าทางวิชาการและ

การศึกษา การสรา้งจิตส านกึและทัศนคติท่ีดีต่อวชิาชพีคร ูฟงัการเสวนาจากครู

ต้นแบบและแลกเปลี่ยนเรียนรูเ้พื่อสร้างแรงบันดาลใจในการเปน็ครเูพื่อการ

ปฏิบัติตนเปน็แบบอยา่งท่ีด ีมีจิตส านึกสาธารณะ และเสียสละให้สงัคม 

  ปรับปรงุรหัสวิชา 

  ปรับปรงุชื่อรายวิชา 

  ปรับปรงุจ านวนหนว่ยกิต 

  ปรับปรงุค าอธิบายรายวิชา 

  รายวิชาใหม่ 

  คงเดิม 

 

ศษ201  ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาการเรียนรู้                   3(2-2-5) 

ED201  English Skills for Learning Development 

       ศกึษาและฝึกปฏิบัติการใชภ้าษาอังกฤษเพื่อการเรียนรู้ด้วย

กระบวนการคิด วเิคราะห์อยา่งมีวจิารณญาณ ท้ังการฟงั-การพูด-การอ่าน และ

การเขียน ในการสรปุความ แปลความ ตีความ ขยายความ การอภปิราย การแสดง

ความคิดเหน็ การน าเสนองาน การรายงาน และเทคนิคการพูดในท่ีสาธารณะ ดว้ย

สาระการเรียนรู ้เรื่องราวต่างๆ จากสื่อหลากหลายเชงิบูรณาการในวชิาต่างๆ ท้ัง

ภาษาพดู และภาษาเขียน 

ศษ201  ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาการเรียนรู้                  3(2-2-5) 

ED201 English Skills for Learning Development 

      ศึกษาและฝึกปฏิบัติการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนรู้ด้วย

กระบวนการคิด วิเคราะห์อย่างมีวิจารณญาณ ท้ังการฟัง-การพูด-การอ่าน 

และการเขียน ในการสรุปความ แปลความ ตีความ ขยายความ การ

อภิปราย การแสดงความคิดเหน็ การน าเสนองาน การรายงาน และเทคนิค

การพูดในท่ีสาธารณะ ดว้ยสาระการเรียนรู้ เรื่องราวต่างๆ จากสื่อ

หลากหลายเชิงบูรณาการในวิชาต่างๆ ท้ังภาษาพูด และภาษาเขียน 

 

  ปรับปรงุรหัสวิชา 

  ปรับปรงุชื่อรายวิชา 

  ปรับปรงุจ านวนหนว่ยกิต 

  ปรับปรงุค าอธิบายรายวิชา 

  รายวิชาใหม่ 

  คงเดิม 
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รายวิชาและค าอธิบายรายวิชา 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 

รายวิชาและค าอธิบายรายวิชา 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 
หมายเหต ุ

- 

ศษ 202   ภาษาและวัฒนธรรมไทยส าหรับครู                     3(2-2-5)  

ED 202    Thai Language and Thai Culture for Teacher 

             ศึกษา วเิคราะห์และฝกึปฏิบัติการใช้ทักษะภาษาไทยเพื่อการ

จัดการเรียนรู้บนฐานคิดท่ีสอดคล้องกับวิชาชีพครู สงัคม และวัฒนธรรม

ไทย ท้ังการฟัง การด ูการพูด การอ่านและการเขียน ท่ีผ่านกระบวนการคิด

วิเคราะห์อย่างมีวิจารณญาณ โดยมุ่งเนน้ทักษะการใช้ภาษาไทยเพื่อ

การศึกษาค้นควา้ การอ่าน การสรุปความ การบันทึก การอธิบาย การ

อภิปราย การน าเสนอผลงาน การรายงาน และเทคนิคการพูดในท่ีสาธารณะ 

ด้วยสาระการเรียนรู้ท่ีสอดแทรกวัฒนธรรมไทยจากสื่อ และแหล่งการเรียนรู้

ท่ีหลากหลายในรายวิชา และสถานการณ์ต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมประสทิธิภาพ

ในการจัดการเรียนรู้ และเสริมสร้างความสัมพนัธ์อันดีในการอยู่ร่วมกับผู้อ่ืน

ในวิชาชีพครูและสังคม 

  ปรับปรงุรหัสวิชา 

  ปรับปรงุชื่อรายวิชา 

  ปรับปรงุจ านวนหนว่ยกิต 

  ปรับปรงุค าอธิบายรายวิชา 

  รายวิชาใหม่ 

  คงเดิม 

 

ศษ211  กระบวนทัศน์ทางการศึกษา                           3(2-2-5) 

ED211  Educational Paradigms  

 ศึกษากระบวนทัศน์ทางการศึกษาซึ่งเชื่อมโยงปรัชญาเข้ากับ

แนวคิดของปรัชญาการศึกษาในแต่ละยุคสมัย ซึ่งแบ่งยุคสมัยตามการ

เปลี่ยนแปลงของทัศนะในการมองโลกและมองชีวิต ได้แก่ ยุคก่อนทันสมัย ยุค

ทันสมัย และยุคหลังทันสมัย การสร้างความเข้าใจต่อการปรับเปลี่ยนกระบวน

ทัศน์ทางการศึกษาท้ังในส่วนของปรัชญาการศึกษา หลักการและระบบการจัด

การศึกษา และกฎเกณฑ์ต่างๆท่ีถูกก าหนดขึ้นเพื่อก ากับทิศทางของการศึกษา

ในแต่ละยุคสมัย ท้ังในระดับชุมชน สังคมไทยและสังคมโลก ผลกระทบต่างๆ ท่ี

เกิดขึ้นจากการปรับเปลี่ยนวิธีคิดต่อการปฏิรูปการศึกษา การเกิดขึ้นของ

หลักการของสหประชาชาติว่าด้วยการพัฒนาท่ียั่งยืน และการสร้างวิสัยทัศน์ทาง

การศึกษาเพื่อน าไปสู่การสร้างสรรค์ปรัชญาและกลยุทธ์ทางการศึกษาเพื่อ

ศษ211  กระบวนทัศน์ทางการศึกษา                         3(2-2-5) 

ED211  Educational Paradigms  

 ศึกษากระบวนทัศน์ทางการศึกษาซึ่งเชื่อมโยงปรัชญาเขา้กับ

แนวคิดของปรัชญาการศึกษาในแต่ละยุคสมัย ซึ่งแบ่งยุคสมัยตามการ

เปลี่ยนแปลงของทัศนะในการมองโลกและมองชีวิต การสร้างความเข้าใจต่อ

การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ทางการศึกษาทัง้ในส่วนของปรัชญาการศึกษา 

หลักการและระบบการจัดการศึกษา ความเก่ียวข้องเชื่อมโยงกันของ

การศึกษา ศาสนา เศรษฐกิจ สงัคม วัฒนธรรม และกฎเกณฑ์ต่างๆ ท่ีถูก

ก าหนดข้ึนเพื่อก ากับทิศทางของการศึกษาในแต่ละยุคสมัย ผลกระทบต่างๆ 

ท่ีเกิดข้ึนจากการปรับเปลี่ยนวิธีคดิต่อการปฏิรูปการศึกษา การสร้าง

วิสัยทัศน์ทางการศึกษาทีน่ าไปสูก่ารสร้างสรรค์ปรัชญาและกลยุทธ์ทาง

การศึกษาเพื่อเสริมสร้างการพฒันาอย่างยัง่ยืน ฝึกประยุกต์ใช้แนวคิดเชงิ

  ปรับปรุงรหัสวิชา 

  ปรับปรุงชื่อรายวิชา 

  ปรับปรุงจ านวนหน่วยกิต 

  ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชา 

  รายวิชาใหม่ 

  คงเดิม 
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รายวิชาและค าอธิบายรายวิชา 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 

รายวิชาและค าอธิบายรายวิชา 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 
หมายเหต ุ

เสริมสร้างการพฒันาอยา่งยัง่ยืน รวมถึงการสร้างสงัคมใหเ้ปน็สงัคมแห่งการ

เรียนรู ้เพื่อท าให้คนในสงัคมได้มีการเรียนรู้ตลอดชีวติ  

กระบวนทัศน์ในการพฒันาสถานศึกษาไปสู่การเป็นสงัคมแห่งการเรียนรู้ 

ศษ241  การเรียนรู้ของมนษุย์และจิตวิทยาส าหรับครู        3(2-2-5) 

ED241  Human Learning and Psychology for Teachers  

 ศึกษาเก่ียวกับกระบวนการเรียนรู้ของมนุษย์  ท่ีมีองค์ประกอบ

เก่ียวเนื่องกันท้ังทางจิต ทางสมอง เน้นในความสัมพันธ์ระหว่างจิต-สมอง 

ความสัมพันธ์ระหว่างสมองกับกระบวนการเรียนรู้ของมนุษย์  ศึกษาฐานคิด

และองค์ความรู้ทางจิตวิทยาการศึกษาและจิตวิทยาการแนะแนว ตลอดจน

การให้การปรึกษา เก่ียวกับระบบการพัฒนาสมองและพัฒนาการเรียนรู้ใน

ระดับวัยต่างๆ ธรรมชาติของการเรียนรู้  องค์ประกอบของการเรียนรู้ 

กระบวนการเรียนรู้ ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการเรียนรู้ ทฤษฎี การเรียนรู้ ทักษะ

การคิด กระบวนการคิด การสร้างแรงจูงใจ สุขภาพจิต เชาวน์ปัญญา ความ

ถนัด เชาวน์อารมณ์ บุคลิกภาพ การปรับตัว และสามารถให้ค าแนะน า 

ช่วยเหลือนักเรียนโดยการให้ค าปรึกษา โดยมุ่งให้ผู้เรียนรู้จักและเข้าใจตนเอง 

และมีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น ตลอดจนสามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการจัดการ

เรียนรู้แต่ละระดับการศึกษาและวิชาเอก 

ศษ241  การเรียนรู้ของมนษุย์และจิตวิทยาส าหรับครู       3(2-2-5) 

ED241  Human Learning and Psychology for Teachers  

 ศึ กษ า เ ก่ี ยว กับกระบวนการ เ รี ยนรู้ ขอ งมนุ ษย์  ท่ี มี

องค์ประกอบเก่ียวเนื่องกันท้ังทางจิต ทางสมอง เน้นในความสัมพันธ์

ระหว่างจิต-สมอง ความสัมพันธ์ระหว่างสมองกับกระบวนการเรียนรู้ของ

มนุษย์ ศึกษาฐานคิดและองค์ความรู้ทางจิตวิทยาการศึกษาและจิตวิทยา

การแนะแนว ตลอดจนการให้การปรึกษาเก่ียวกับระบบการพัฒนาสมอง

และพัฒนาการเรียนรู้ในแต่ละวัย ธรรมชาติของการเรียนรู้ องค์ประกอบ

ของการเรียนรู้ กระบวนการเรียนรู้ ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการเรียนรู้ ทฤษฎี

การเรียนรู้ ทักษะการคิด กระบวนการคิด การสร้างแรงจูงใจ สุขภาพจิต 

เชาวน์ปัญญา ความถนัด เชาวน์อารมณ์ บุคลิกภาพ การปรับตัว และ

สามารถให้ค าแนะน า ช่วยเหลือนักเรียนโดยการให้ค าปรึกษา โดยมุ่งให้

ผู้เรียนรู้จักและเข้าใจตนเอง และมีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น ตลอดจนสามารถ

น ามาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้แต่ละระดับการศึกษาและวิชาเอก 

  ปรับปรุงรหัสวิชา 

  ปรับปรุงชื่อรายวิชา 

  ปรับปรุงจ านวนหน่วยกิต 

  ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชา 

  รายวิชาใหม่ 

  คงเดิม 

 

ศษ281  การออกแบบและพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยี

สารสนเทศเพื่อการสื่อสารการศกึษา                                3(2-2-5) 

ED281  Design and Development of Media, Innovation  

and Information Technology for Educational Communication  

          ศึกษา หลักการ แนวคิดและทฤษฎีของการออกแบบ การใช้ การ

พัฒนาและ  การประเมินผลสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ

สื่อสารการศึกษา การพัฒนาสื่อ  การเรียนการสอนการวเิคราะห์ปญัหาที่เกิด

จากการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีจริยธรรม ใช้

ศษ481  การออกแบบและพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยี

สารสนเทศเพื่อการสื่อสารการศกึษา                                 3(2-2-5) 

ED481  Design and Development of Media, Innovation and 

Information Technology  for Educational Communication  

          ศึกษา หลักการ แนวคิดและทฤษฎีของการออกแบบ การใช้ 

การพัฒนาและ   การประเมินผลสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ

เพื่อการสื่อสารการศึกษา การพฒันาสื่อการเรียนการสอนการวเิคราะห์

ปัญหาทีเ่กิดจากการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมี

  ปรับปรุงรหัสวิชา 

  ปรับปรุงชื่อรายวิชา 

  ปรับปรุงจ านวนหน่วยกิต 

  ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชา 

  รายวิชาใหม่ 

  คงเดิม 
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เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และโปรแกรมสาเร็จรูปเพื่อการจัดการเรยีนการสอน 

ส ารวจ รวบรวมและประยุกต์ใช้แหล่งการเรียนรู้ท่ีมีอยู่ในชุมชน ตลอดจนเรียนรู้

จากประสบการณ์ตรงผ่านแหลง่การเรียนรู้และเครือข่าย  การเรียนรู้ การจัดท า

โครงงานออกแบบและพัฒนาสื่อและนวัตกรรม  การเรียนการสอนใหเ้หมาะสม

กับผู้เรียน สิ่งแวดล้อมและสอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้ตามระดับการศึกษา

และวิชาเอก อย่างมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐานเพื่อส่งเสรมิการพัฒนา

คุณภาพการเรียนรู ้

จริยธรรม ใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และโปรแกรมสาเร็จรูปเพื่อการจัดการ

เรียนการสอน ส ารวจ รวบรวมและประยุกต์ใช้แหล่งการเรียนรู้ท่ีมีอยู่ใน

ชุมชน ตลอดจนเรียนรู้จากประสบการณ์ตรงผ่านแหล่งการเรียนรูแ้ละ

เครือข่ายการเรียนรู้ การจัดท าโครงงานออกแบบและพัฒนาสื่อและ

นวัตกรรม  การเรียนการสอนใหเ้หมาะสมกับผู้เรียน สิ่งแวดล้อมและ

สอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้ตามระดับการศึกษาและวิชาเอก อย่างมี

ประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐานเพื่อส่งเสริมการพฒันาคุณภาพการเรียนรู้ 

ศษ321  วิธีวิทยาในการพัฒนาหลักสูตร                       3(2-2-5) 

ED321  Methodologies for Curriculum Development 

             ศึกษาฐานคิด ปรัชญา แนวคดิ ทฤษฎีหลักสูตร องค์ประกอบ

หลักสูตร และการพัฒนาหลักสูตร ศึกษาปัญหาและแนวโน้มของมาตรฐาน

การศึกษาและมาตรฐานหลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ฐาน การอาชีวศึกษาและการ

อุดมศึกษา หลักสูตรมาตรฐานสากล หลักสูตรการศึกษาเพื่ออาชพี                 

ฝึกปฏิบัติการออกแบบและสร้างหลักสูตรแบบจุลภาคทุกระดับการศึกษาและ

วิชาเอก ฝึกปฏิบัติการน าหลักสูตรไปทดลองใช้ ฝึกปฏิบัติการประเมินและน า

ผลการประเมินไปใชใ้นการพัฒนาหลักสูตร สามารถพัฒนาหลักสูตร

สถานศึกษาให้มีดุลยภาพระหว่างเป้าหมายของหลักสูตรแกนกลาง การมีส่วน

ร่วมของชุมชนและสอดคล้องกับบริบททางวัฒนธรรม สงัคม ชุมชน และท้องถ่ิน 

ศษ321  วิธีวิทยาในการพัฒนาหลักสูตร                       3(2-2-5) 

ED321  Methodologies for Curriculum Development 

              ศกึษาฐานคดิ ปรชัญา แนวคดิ ทฤษฎีหลักสูตร องคป์ระกอบ

หลักสูตร และการพฒันาหลักสูตร ศึกษาปญัหาและแนวโน้มของมาตรฐาน

การศึกษาและมาตรฐานหลักสตูรการศึกษาขั้นพื้นฐาน การอาชีวศึกษาและการ

อุดมศึกษา หลักสูตรมาตรฐานสากล หลักสูตรการศึกษาเพื่ออาชีพ ฝกึปฏิบัติการ

ออกแบบและสรา้งหลักสตูรแบบจลุภาคทุกระดับการศึกษาและวชิาเอก ฝึก

ปฏิบัติการน าหลักสูตรไปทดลองใช้ ฝึกปฏิบัติการประเมินและน าผลการประเมิน

ไปใชใ้นการพัฒนาหลักสูตร สามารถพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้มีดุลยภาพ

ระหวา่งเปา้หมายของหลักสูตรแกนกลาง การมีสว่นรว่มของชมุชนและสอดคล้อง

กับบริบททางวฒันธรรม สงัคม ชุมชน และท้องถ่ิน 

  ปรับปรุงรหัสวิชา 

  ปรับปรุงชื่อรายวิชา 

  ปรับปรุงจ านวนหน่วยกิต 

  ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชา 

  รายวิชาใหม่ 

  คงเดิม 

 

ศษ331  วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้                             3(2-2-5) 

ED331  Methodologies for Learning Management  

             ศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฎีการจัดการเรียนรู้  รูปแบบและ

แนวทางการจัดการเรียนรู้ ในแต่ละระดับการศึกษาและวิชาเอก สามารถ

บูรณาการความรู้และจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีหลากหลายโดยเน้นผู้เรียนเป็น

ส าคัญ สามารถบริหารจัดการชั้นเรียนและสิ่งแวดล้อมในการเรียนรู้  ท้ังใน

ด้านกายภาพ และด้านจิตวิทยาเพื่อสร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ จัดและ

ศษ331  วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้                             3(2-2-5) 

ED331  Methodologies for Learning Management  

                  ศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฎีการจัดการเรียนรู้  รปูแบบ

และแนวทางทางจัดการเรียนรู้ในแต่ละระดับการศึกษาและวิชาเอก 

สามารถบูรณาการความรู้และจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีหลากหลายโดยเน้น

ผู้เรียนเป็นส าคัญ   ให้ผู้เรียนได้คิดวิเคราะห์  คิดสร้างสรรค์และแก้ปัญหา  

ฝึกปฏิบัติการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้และฝึกทดลองสอนใน

  ปรับปรุงรหัสวิชา 

  ปรับปรุงชื่อรายวิชา 

  ปรับปรุงจ านวนหน่วยกิต 

 ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชา 

  รายวชิาใหม่ 

  คงเดิม 
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ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ สิ่งแวดล้อมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน 

การใช้และผลิตสื่อและการพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ท่ีส่งเสริมการเรียนรู้

ของผู้เรียน ปฏิบัติการจัดการชั้นเรียนและสร้างสรรค์กิจกรรมเพื่อเสริมสร้าง

พลังอ านาจในการเรียนรู้และการพัฒนาด้านอารมณ์ สังคม โดยเป็นการจัด

กระบวนการเรียนรู้จากฐานวัฒนธรรมอันหลากหลายท่ีให้ผู้เรียนเกิดการ

เรียนรู้จากแหล่งต่างๆ อย่างเหมาะสม ออกแบบการเรียนรู้ ท่ีสร้าง

ประสิทธิภาพสูงสุดให้กับผู้เรียนโดยสัมพันธ์กับศักยภาพสมอง รวมท้ัง

ทฤษฎีทางสติปัญญาของมนุษย์ท่ีส าคัญการบูรณาการเนื้อในกลุ่มสาระการ

เรียนรู้และการจัดการเรียนรู้แบบเรียนร่วมได้สอดคล้องกับสภาพความเป็น

จริงในวิถีชีวิต การทดลองสอนในสถานการณ์จ าลอง 

สถานการณ์จ าลองเพื่อน าไปสู่การปฏิบัติให้เกิดการเรียนรู้ในผู้เรียนและฝึก

ปฏิบัติการจัดการชั้นเรียน สร้างบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้

ท้ังด้านกายภาพและจนิตภาพทีเ่อ้ือต่อการเรียน ท้ังการเรียนรูใ้นชั้นเรียน

และการบูรณาการการเรียนรู้แบบเรียนรวม จัดกระบวนการเรียนรู้จากฐาน

วัฒนธรรมท่ีหลากหลายให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้จากแหล่งต่างๆ อย่าง

เหมาะสม  ฝึกปฏิบัติการจัดการศูนย์การเรียนรู้ จัดสภาพแวดล้อมและ

บรรยากาศศูนย์การเรียนรู้ท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้และการน าตนเองของผู้เรียน 

 

ศษ332  การศึกษาพิเศษ                                         3(2-2-5) 

ED332        Special Education 

  ศึกษาประวัติความเปน็มา ความส าคัญของระบบการจัด

การศึกษาพิเศษในประเทศไทย เรียนรู้เกี่ยวกับเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษ

ประเภทต่างๆ อาท ิบุคคลท่ีมีความบกพร่องทางการเหน็ บกพร่องทางการได้

ยิน บุคคลท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา บุคคลท่ีมีความบกพร่องทาง

ร่างกาย     การเคล่ือนไหว และสุขภาพ บุคคลท่ีมีความบกพร่องทางการ

เรียนรู้ บุคคลท่ีมีความพิการซ้อน บุคคลท่ีมีความบกพร่องทางอารมณ์และ

พฤติกรรม บุคคลออทิสติก และผู้ท่ีมีความสามารถพิเศษ ศึกษาลักษณะ 

ความสามารถ และข้อจ ากัดของเด็กกลุ่มดังกล่าว โดยการสังเกต คัดแยก 

หรือการเสาะหา และ          การช่วยเหลือเบ้ืองตน้ รวมท้ังศึกษาเก่ียวกับ

จิตวิทยาส าหรับเด็กพเิศษ ตลอดจนการจัดการศึกษาพิเศษ การจดัการเรียน

ร่วม เรียนรวม การปรบัหลักสูตร การท าแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล 

 

- 

  ปรับปรุงรหัสวิชา 

  ปรับปรุงชื่อรายวิชา 

  ปรับปรุงจ านวนหน่วยกิต 

 ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชา 

  รายวิชาใหม่ 

  คงเดิม 

  ปรับย้ายรายวิชาเป็นกลุ่ม

วิชาชีพครูเลือก 
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รายวิชาและค าอธิบายรายวิชา 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 

รายวิชาและค าอธิบายรายวิชา 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 
หมายเหต ุ

ศษ391  การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูระหว่างเรียน 1      2(0-4-2)  

ED391  Teaching Practicum I 

      ศึกษาและสังเกตสภาพแวดล้อมท่ัวไปของโรงเรียน การบริหาร

จัดการในโรงเรียน สภาพงานครู พฤติกรรมและคุณลักษณะของครู นักเรียน 

ผู้บริหารสถานศึกษา สื่อ แหล่งเรียนรู้และสิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้ สังเกต

ธรรมชาติการเรียนรู้ของนักเรียน ศึกษาและสังเกตการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

ฝึกการเตรียมการสร้างและการใช้สื่อการเรียนรู้  การบริหารและจัดการชั้น

เรียน ฝึกการตรวจแบบฝึกหัด ทดลองฝึกปฏิบัติการสอนในสภาพห้องเรียน 

ทดลองฝึกปฏิบัติการสอนนักเรียนเป็นรายบุคคล ฝึกออกแบบการจัดการ

เรียนรู้เพื่อส่งเสริมพัฒนาการด้านปัญญา อารมณ์ สังคม ร่างกาย จิตใจ และ

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ฝึกปฏิบัติงานในสถานศึกษา ตลอดจนทดลองจัด

กิจกรรมการเรียนรู้ในห้องเรียนเสมือนจริงเพื่อเตรียมพร้อมสู่การเป็นครูมือ

อาชีพ ในแต่ละระดับการศึกษาและวิชาเอก 

ศษ391  การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูระหว่างเรียน 1    2(0-4-2)  

ED391  Teaching Practicum I 

 ศึกษาและสังเกตสภาพแวดล้อมท่ัวไปของโรงเรียน การ

บริหารจัดการในโรงเรียน สภาพงานครู พฤติกรรมและคุณลักษณะของครู 

นักเรียน ผู้บริหารสถานศึกษา สื่อ แหล่งเรียนรู้และสิ่งแวดล้อมเพื่อการ

เรียนรู้ สังเกตธรรมชาติการเรียนรู้ของนักเรียน ศึกษาและสังเกตการจัด

กิจกรรมการเรียนรู้ ฝึกการเตรียมการสร้างและการใช้สื่อการเรียนรู้  การ

บริหารและจัดการชั้นเรียน ฝึกการตรวจแบบฝึกหัด ทดลองฝึกปฏิบัติการ

สอนในสภาพห้องเรียน ทดลองฝึกปฏิบัติการสอนนักเรียนเป็นรายบุคคล 

ฝึกออกแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมพัฒนาการด้านปัญญา อารมณ์ 

สังคม ร่างกาย จิตใจ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ฝึกปฏิบัติงานใน

สถานศึกษา ตลอดจนทดลองจัดกิจกรรม การเรียนรู้ในห้องเรียนเสมือนจริง

เพื่อเตรียมพร้อมสู่การเป็นครูมืออาชีพ ในแต่ละระดับการศึกษาและวิชาเอก 

  ปรับปรุงรหัสวิชา 

  ปรับปรุงชื่อรายวิชา 

  ปรับปรุงจ านวนหน่วยกิต 

 ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชา 

  รายวิชาใหม่ 

  คงเดิม 

 

ศษ451  การวัดและประเมินผลทางการศึกษา                       3(2-2-5) 

ED451 Educational Measurement and Evaluation 

       ศึกษาความหมาย วิวัฒนาการ แนวคิดและทฤษฎีพื้นฐาน

เก่ียวกับการวัดและประเมินผล      การเรียนรู้  จุดมุ่งหมาย หลักการ 

กระบวนการ รูปแบบและเทคนิคการวัดและประเมินผลการเรียนรู้  ท้ังใน

ระดับชาติและระดับชั้นเรียน การประเมินผลแบบย่อยและแบบรวม ศึกษา

กระบวนการสร้างและใช้เคร่ืองมือวัดและประเมินผลการเรียนรู ้การออกแบบ 

การสร้างแบบทดสอบ และการสร้างข้อสอบ วิธีการตรวจข้อสอบ การให้

คะแนน และการตัดสินผลการเรียน การประเมินตามสภาพจริง การประเมิน

สอบภาคปฏิบัติ และการสร้างเกณฑ์การให้คะแนน การประเมินจากแฟ้ม

สะสมงาน การตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ และแปลความหมาย การรายงาน 

ศษ351  การวัดและประเมินผลทางการศึกษา                 3(2-2-5) 

ED351 Educational Measurement and Evaluation 

        ศึกษาความหมาย วิวัฒนาการ แนวคิดและทฤษฎีพื้นฐาน

เก่ียวกับการวัดและประเมินผลการเรียนรู้  จุด มุ่งหมาย หลักการ 

กระบวนการ รูปแบบและเทคนิคการวัดและประเมินผลการเรียนรู้  ท้ังใน

ระดับชาติและระดับชั้นเรียน การประเมินผลแบบย่อยและแบบรวม ศึกษา

กระบวนการสร้างและใช้เครื่องมือวัดและประเมินผลการเรียนรู้  การ

ออกแบบ การสร้างแบบทดสอบ และการสร้างข้อสอบ วิธีการตรวจข้อสอบ 

การให้คะแนน และการตัดสินผลการเรียน การประเมินตามสภาพจริง การ

ประเมินสอบภาคปฏิบัติ และการสร้างเกณฑ์การให้คะแนน การประเมิน

จากแฟ้มสะสมงาน การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ และแปลความหมาย 

  ปรับปรุงรหัสวิชา 

  ปรับปรุงชื่อรายวิชา 

  ปรับปรุงจ านวนหน่วยกิต 

 ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชา 

  รายวิชาใหม่ 

  คงเดิม 
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รายวิชาและค าอธิบายรายวิชา 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 

รายวิชาและค าอธิบายรายวิชา 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 
หมายเหต ุ

และการน าผลการวัดและประเมินไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียน และการปรับปรุง

การจัดการเรียนรู้และหลักสูตรโดยจัดให้ผู้เรียนอภิปรายแลกเปลี่ยนแนวคิด 

และความรู้ท่ีได้จากการศึกษาค้นคว้า และน าความรู้ท่ีได้ไปใช้ในการปฏิบัติ  

การออกแบบและพัฒนาเครื่องมือวัดประเมินผลการเรียนรู้แต่ละระดับ

การศึกษาแบะวิชาเอก ท่ีอยู่บนพื้นฐานความแตกต่างกันของความสามารถ

ของนักเรียน และจัดท ารายงานการค้นคว้าอิสระเก่ียวกับการออกแบบและ

พัฒนาเคร่ืองมือวัดประเมินผลการเรียนรู้เป็นรายบุคคลหรือกลุ่ม 

การรายงาน และการน าผลการวัดและประเมินไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียน 

และการปรับปรุงการจัดการเรียนรู้และหลักสูตรโดยจัดให้ผู้เรียนอภิปราย

แลกเปลี่ยนแนวคิด และความรู้ท่ีได้จากการศึกษาค้นคว้า และน าความรู้ท่ี

ได้ไปใช้ในการปฏิบัติ การออกแบบและพัฒนาเคร่ืองมือวัดประเมินผลการ

เรียนรู้แต่ละระดับการศึกษาแบะวิชาเอก ท่ีอยู่บนพื้นฐานความแตกต่างกัน

ของความสามารถของนักเรียน และจัดท ารายงานการค้นคว้าอิสระเก่ียวกับ

การออกแบบและพัฒนาเครื่องมือวัดประเมินผลการเรียนรู้เป็นรายบุคคล

หรือกลุ่ม 

ศษ461  การบริหารและการจดัการการศึกษา                        3(2-2-5) 

ED461  Educational Administration and Management  

       ศกึษาหลักการ แนวคิด ทฤษฎกีารบริหารจัดการ  บทบัญญัต ิและ

กฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการศึกษา ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา บนฐานคิด

ของการเคารพและการอยู่ร่วมกันท่ามกลาง ความหลากหลายทางวฒันธรรม โดย

เนน้การพฒันาภาวะผู้น าทางการศกึษา การท างานเปน็ทีม มนษุยสัมพันธ์และการ

ติดต่อสื่อสาร การประสานประโยชน์ในองค์กร การคิดอยา่งเปน็ระบบ การ

จัดระบบสารสนเทศและใชน้วัตกรรมเพื่อการบรหิารจัดการวฒันธรรมองค์กร การ

บริหารจดัการชัน้เรยีนแต่ละระดับการศึกษาและวิชาเอก การพฒันาชมุชน  พร้อม

ท้ังฝึกปฏิบัติการวางแผนและการประเมิน   การบริหารและการประกันคุณภาพ 

การจัดท าระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจดัการ การจดัท าโครงงานทางวชิาการ 

โครงการฝึกอาชีพ และกิจกรรมเพือ่พัฒนาผู้เรียนในองค์รวม 

ศษ461  การประกันคุณภาพและการจัดการการศึกษา      3(2-2-5) 

ED461  Educational Quality Assurance and Management 

                    ศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฎีและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับ

การจัดการคุณภาพการศึกษา การศึกษาบทบัญญัติและกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง 

ศึกษาระบบ กลไก มาตรฐานและเกณฑ์การประกันคุณภาพการศกึษา การ

ประกันคุณภาพภายนอกและการประกันคุณภาพภายใน บนฐานคดิเพื่อ

การปฏิรูปการศึกษา การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา การพัฒนา

กระบวนการเรียนรู้ โดยการมุ่งเน้นการบริหารและการจัดการการศึกษา

อย่างมีคุณภาพ พร้อมฝึกปฏิบัติให้สามารถจัดการคุณภาพการจดัการเรียน

โดยพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง และสามารถด าเนนิการจัด

กิจกรรมประเมินคุณภาพ จัดการกิจกรรมการเรียนรู้ได้ 

  ปรับปรุงรหัสวิชา 

  ปรับปรุงชื่อรายวิชา 

  ปรับปรุงจ านวนหน่วยกิต 

 ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชา 

  รายวิชาใหม่ 

  คงเดิม 

 

ศษ471 การวิจัยทางการศึกษา                                   3(2-2-5) 

ED471        Educational Research 

 ศึกษาธรรมชาต ิความหมาย วิวฒันาการ แนวคิดและทฤษฎีพื้นฐาน

ของการวิจัยทางการศึกษา จรรยาบรรณนักวิจัยและกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง 

ศษ471        การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู ้                       3(2-2-5) 

ED471        Research for Learning Development 

 ศึกษาความหมาย วิวฒันาการ แนวคิดและทฤษฎีพืน้ฐาน

เก่ียวกับการวิจัย จรรยาบรรณนกัวิจัย  แนวคิดและหลักการวิจัย  รูปแบบ

  ปรับปรุงรหัสวิชา 

  ปรับปรุงชื่อรายวิชา 

  ปรับปรุงจ านวนหน่วยกิต 

 ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชา 

  รายวิชาใหม่ 
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หมายเหต ุ

รูปแบบการวิจัย ขั้นตอนการวิจัย การเลือกปัญหาในการวิจัย การค้นคว้า

เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง ตัวแปรและสมมติฐาน การออกแบบ  การวิจัย

ทางการศึกษา การวเิคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณและเชงิคุณภาพ การแปลผลและ

สรุปผล  การเขียนเคา้โครงการวจิัยและรายงานการวจิัยทางการศกึษา การ

อภิปรายแลกเปลี่ยนแนวคิดและความรู้ท่ีได้จากการศึกษาคน้คว้างานวิจัย 

รวมท้ังการน าเสนอเค้าโครงการวจิัยทางการศึกษา   

การปฏิบัติการวิจัยและการน าเสนอผลงานวิจัย 

การวิจัย กระบวนการวจิัย  การเชื่อมโยงกระบวนการวิจัยกับการจัดการเรียน

การสอนและการพัฒนาผู้เรียน การออกแบบ  การวิจัย  และวางแผนการท า

วิจัยเพื่อการพฒันาการเรียนรู้ โดยมุ่งเนน้ให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัติการใช้

กระบวนการวิจัยในการแก้ปัญหาและพัฒนาการเรียนรู้ตามสาระการเรียนรู้ท่ี

สนใจ ควบคู่ไปกับการจัดท าแผนการเรียนรู ้โดยจัดให้ผู้เรียนอภปิราย

แลกเปลี่ยนแนวคิดและความรู้ท่ีได้จากการศึกษาคน้คว้างานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง

กับการพัฒนาการเรียนรู้ ใช้และผลิตงานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ โดยจัด

ให้ผู้เรียนได้เสนอเค้าโครงการวิจยัเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ ในประเด็นท่ี

เก่ียวข้องกับสาระการเรียนรู้ตามความสนใจและน าเสนอผลงานวจิัย 

  คงเดิม 

 

ศษ491  การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูระหว่างเรียน 2          2(0-4-2)  

ED491  Teaching Practicum II 

 ศึกษาทักษะต่างๆ โดยเชื่อมโยงกับทฤษฎีการจัดการเรียนรู้อย่าง

เหมาะสมและน าไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้ ฝึกปฏิบัติการสอนระดับ

จุลภาค ฝึกเขียนแผนการจัดการเรียนรู้และออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้และ

การวัดและประเมินผลท่ีสอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ในแต่ละระดับ

การศึกษาและวิชาเอก และฝึกปฏิบัติการสอนตามแผน บันทึกและรายงานผล

การจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการวิจัยในชั้นเรียนเป็นฐาน ศึกษาและ

แก้ปัญหาพฤติกรรมของนักเรียน สังเกตการสอนของเพื่อน เรียนรู้บทบาท

หน้าท่ีของครูตลอดจนจัดกิจกรรมอาสาและโครงการทางวิชาการท่ีเป็น

ประโยชน์ต่อการเรียนการสอนเพื่อน าไปสู่การพัฒนาความเป็นครูมืออาชีพ 

ศษ491  การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูระหว่างเรียน 2    2(0-4-2)  

ED491  Teaching Practicum II 

       ศึกษาทักษะต่างๆ โดยเชื่อมโยงกับทฤษฎีการจัดการเรียนรู้

อย่างเหมาะสมและน าไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้ ฝึกปฏิบัติการสอน

ระดับจุลภาค ฝึกเขียนแผนการจัดการเรียนรู้และออกแบบกิจกรรมการ

เรียนรู้และการวัดและประเมินผลท่ีสอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ใน

แต่ละระดับการศึกษาและวิชาเอก และฝึกปฏิบัติการสอนตามแผน บันทึก

และรายงานผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการวิจัยในชั้นเรียนเป็นฐาน 

ศึกษาและแก้ปัญหาพฤติกรรมของนักเรียน สังเกตการสอนของเพื่อน 

เรียนรู้บทบาทหน้าท่ีของครูตลอดจนจัดกิจกรรมอาสาและโครงการทาง

วิชาการท่ีเป็นประโยชนต์่อการเรียนการสอนเพือ่น าไปสู่การพัฒนาความเป็น

ครูมืออาชีพ 

  ปรับปรุงรหัสวิชา 

  ปรับปรุงชื่อรายวิชา 

  ปรับปรุงจ านวนหน่วยกิต 

 ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชา 

  รายวิชาใหม่ 

  คงเดิม 

 

ศษ591  การปฏิบัติการสอนและฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 1  6(1-12-5) 

ED591  Education Internship I 

 ฝึกปฏิบัติงานในสถานศึกษา โดยบูรณาการเนื้อหาความรู้ด้าน

ศษ591  การปฏิบัติการสอนและฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู    16(0-18-0) 

ED591  Education Internship I 

            ฝึกปฏิบัติงานในสถานศึกษา โดยบูรณาการเนื้อหาความรู้ด้าน

  ปรับปรุงรหัสวิชา 

  ปรับปรุงชื่อรายวิชา 

  ปรับปรุงจ านวนหน่วยกิต 
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รายวิชาและค าอธิบายรายวิชา 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 

รายวิชาและค าอธิบายรายวิชา 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 
หมายเหต ุ

วิชาเอกและวิชาชีพครูสูก่ารปฏิบัติการสอนและฝึกปฏิบัตงิานวิชาชีพ 

คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ ตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพทาง

การศึกษาของคุรุสภา เป็นเวลา 1 ภาคเรียน ภายใต้การนิเทศรว่มกันระหว่าง

มหาวิทยาลัยศรีครินทรวิโรฒกับสถานศึกษา โดยเน้นการปฏิบัติงานในหนา้ที่

ครู การบูรณาการความรู้ท้ังหมดมาใช้ในการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 

ได้แก่ การปฏิบัติการสอนในชั้นเรียนท่ีเนน้ผู้เรียนเป็นส าคญั การวิจัยเพื่อ

พัฒนาผูเ้รียน การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

งานบริการของโรงเรียน การศึกษาและบริการชุมชน งานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องกับ

สถานศึกษา น าผลการประเมินมาพัฒนาการจัดการเรียนรู้และพฒันาคุณภาพ

ผู้เรียน สัมมนาการศึกษากับอาจารย์นิเทศก์การศึกษาและเพื่อนนสิิตเพื่อ

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยใช้เทคโนโลยีสื่อสาร และ/หรือ Face to face อย่าง

น้อยสัปดาห์ละ 1 ชัว่โมง จัดท าบันทึกและรายงานผลการจัดการเรยีนรู้ต่อ

อาจารย์นิเทศก์ 

วิชาเอกและวิชาชีพครูสู่การปฏิบัติการสอนและฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ 

คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ ตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ

ทางการศึกษาของคุรุสภา เป็นเวลา 1 ภาคเรียน ภายใต้การนิเทศร่วมกัน

ระหว่างมหาวิทยาลัยศรีครินทรวิโรฒกับสถานศึกษา โดยเน้นการปฏิบัติงาน

ในหน้าท่ีครู การบูรณาการความรู้ท้ังหมดมาใช้ในการปฏิบัติการสอนใน

สถานศึกษา ในด้านการปฏิบัติการสอนในชั้นเรียนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

การวิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรียน การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา งานกิจกรรม

พัฒนาผู้เรียน งานบริการของโรงเรียน การศึกษาและบริการชุมชน งานอ่ืนๆ 

ท่ีเก่ียวข้องกับสถานศึกษา น าผลการประเมินมาพัฒนาการจัดการเรียนรู้และ

พัฒนาคุณภาพผู้เรียน สัมมนาการศึกษากับอาจารย์นิเทศก์การศึกษาและ

เพื่อนนิสิตเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยใช้เทคโนโลยีสื่อสาร และ/หรือ Face 

to face อย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ชั่วโมง จัดท าบันทึกและรายงานผลการ

จัดการเรียนรู้ต่ออาจารย์นิเทศก์ 

  ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชา 

  รายวิชาใหม่ 

   คงเดิม 

 

ศษ592  การปฏิบัติการสอนและฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 2   6(0-12-6) 

ED592  Education Internship II 

 ฝึกปฏิบัติงานในสถานศึกษา โดยบูรณาการเนื้อหาความรู้ด้าน

วิชาเอกและวิชาชีพครูสู่การปฏิบัติการสอนและฝึกปฏิบัตงิานวิชาชีพและ

คุณธรรมจริยธรรม ตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษาของคุรุสภา 

เปน็เวลา 1 ภาคเรียน ภายใต้การนิเทศรว่มกันระหว่างมหาวิทยาลัยศรีคริ

นทรวิโรฒกับสถานศึกษา โดยการบูรณาการความรู้ท้ังหมดมาใช้ในการ

ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ได้แก่ การปฏิบัติการสอนในชัน้เรยีนที่เนน้

ผู้เรียนเป็นส าคัญ การวิจัยเพื่อพฒันาผูเ้รียน การพัฒนาหลักสูตร

สถานศึกษา งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน งานบริการของโรงเรียน การศึกษา

และบริการชุมชน งานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องกับสถานศึกษา น าผลการประเมินมา

ศษ592  การปฏิบัติการสอนและฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 2  6(0-18-0) 

ED592  Education Internship II 

 ฝึกปฏิบัติงานในสถานศึกษา โดยบูรณาการเนื้อหาความรู้ด้าน

วิชาเอกและวิชาชีพครูสู่การปฏิบัติการสอน และฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพและ

คุณธรรมจริยธรรม ตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษาของคุรุสภา 

เปน็เวลา 1 ภาคเรียน ภายใต้การนิเทศรว่มกันระหว่างมหาวิทยาลัยศรีคริ

นทรวิโรฒกับสถานศึกษา โดยการบูรณาการความรู้ท้ังหมดมาใช้ในการ

ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ในด้านการปฏิบัติการสอนในชั้นเรียนท่ีเนน้

ผู้เรียนเป็นส าคัญ การวิจัยเพื่อพฒันาผูเ้รียน การพัฒนาหลักสูตร

สถานศึกษา งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน งานบริการของโรงเรียน การศึกษา

และบรกิารชุมชน งานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องกับสถานศึกษา น าผลการประเมิน

  ปรับปรุงรหัสวิชา 

  ปรับปรุงชื่อรายวิชา 

  ปรับปรุงจ านวนหน่วยกิต 

  ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชา 

  รายวิชาใหม่ 

   คงเดิม 
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รายวิชาและค าอธิบายรายวิชา 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 

รายวิชาและค าอธิบายรายวิชา 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 
หมายเหต ุ

พัฒนาการจัดการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพผูเ้รียนและการสัมมนา

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยเนน้การปฏิบัติงานในหน้าที่ครูเพื่อพัฒนาความเป็น

ครูมืออาชีพ จัดท าบันทึกและรายงานผลการจัดการเรียนรู้ต่ออาจารย์นิเทศก ์

มาพัฒนาการจัดการเรียนรู้และพฒันาคุณภาพผู้เรียน และการสัมมนา

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยเนน้การปฏิบัติงานในหน้าที่ครูเพื่อพัฒนาความเป็น

ครูมืออาชีพ จัดท าบันทึกและรายงานผลการจัดการเรียนรู้ต่ออาจารย์

นิเทศก ์

วิชาชีพครูเลือก   

ศษ212  ลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจกรรมพัฒนาผูเ้รียน      2(1-2-3) 

ED212  Scouts, Junior Red Cross, and Learner Development 

Activities 

     ศึกษาบทบาท หน้าท่ี และความส าคัญของครูลูกเสือ ครูยุว

กาชาด และครูกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  การพฒันาบุคลิกภาพและทักษะของ

ครูผู้สอนลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การจัดกิจกรรมท่ี

ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้รู้จักตนเอง รู้และเข้าใจตนเองในการก าหนด

เป้าหมาย วางแผนชวีิตท้ังด้านการเรียนและอาชพี การจัดกิจกรรมท่ีมุ่ง

พัฒนาความมีระเบียบความเป็นผู้น าผู้ตามท่ีดี และการจัดกิจกรรมท่ีส่งเสริม

ให้ผู้เรียนบ าเพ็ญตนใหเ้ปน็ประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน และท้องถ่ินตามความ

สนใจในลักษณะอาสาสมัคร โดยให้มีการฝึกปฏิบัติในฐานะผู้เข้ารว่ม

กิจกรรมและผู้สอน 

ศษ212  ลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจกรรมพัฒนาผูเ้รียน     2(1-2-3) 

ED212  Scouts, Junior Red Cross, and Learner Development 

Activities 

      ศึกษาบทบาท หน้าที ่และความส าคัญของครูลูกเสือ ครูยุว

กาชาด และครูกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  การพฒันาบุคลิกภาพและทักษะของ

ครูผู้สอนลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การจัดกิจกรรมท่ี

ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้รู้จักตนเอง รู้และเข้าใจตนเองในการก าหนด

เป้าหมาย วางแผนชวีิตท้ังด้านการเรียนและอาชพี การจัดกิจกรรมท่ีมุ่ง

พัฒนาความมีระเบียบความเป็นผู้น าผู้ตามท่ีด ีและการจัดกิจกรรมท่ีส่งเสริม

ให้ผู้เรียนบ าเพ็ญตนใหเ้ปน็ประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน และท้องถ่ินตามความ

สนใจในลักษณะอาสาสมัคร โดยให้มีการฝึกปฏิบัติในฐานะผู้เข้ารว่มกิจกรรม

และผู้สอน 

  ปรับปรุงรหัสวิชา 

  ปรับปรุงชื่อรายวิชา 

  ปรับปรุงจ านวนหน่วยกิต 

  ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชา 

  รายวิชาใหม่ 

   คงเดิม 

 

- 

ศษ231  หลักการอุดมศึกษา                                    2(1-2-3) 

ED231  Principles of Higher Education 

           ศึกษาหลักการ แนวคิด ปรัชญา ทฤษฎี ความมุ่งหมาย 

บทบาท และหน้าท่ีส าคัญของการอุดมศึกษา การจัดโครงสร้างและองค์การ

ของสถาบันอุดมศึกษา นวัตกรรมในการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา และ

วิเคราะห์แนวโน้มในอนาคตของระบบการศึกษาระดับอุดมศึกษา รวมท้ัง

การให้ผู้เรียนได้เสนอรูปแบบระบบการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่จ าเปน็

เหมาะสมกับการเรียนรูใ้นอนาคต 

  ปรับปรุงรหัสวิชา 

  ปรับปรุงชื่อรายวิชา 

  ปรับปรุงจ านวนหน่วยกิต 

  ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชา 

  รายวิชาใหม่ 

   คงเดิม 
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รายวิชาและค าอธิบายรายวิชา 
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รายวิชาและค าอธิบายรายวิชา 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 
หมายเหต ุ

ศษ301  ภาษาไทยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้                    2(1-2-3) 

ED301  Thai Skills for Learning Development 

      ศึกษาและพัฒนาการใช้ภาษาไทยเพื่อการเรียนรู้  การศึกษา

และการพัฒนาภาษาไทยท่ีสัมพันธ์กับการศึกษาค้นคว้า การอ่าน การคิด 

การสรุปสาระ การบันทึก การเขียน และการอภิปราย โดยเน้นการศึกษาและ

พัฒนาผ่านระบบการเรียนรู้บนฐานคิดท่ีสอดคล้องกับวิชาชีพครู ท่ีต้องเรียน 

พัฒนา และถ่ายทอดความรู้ความคิด 

- 

  ปรับปรุงรหัสวิชา 

  ปรับปรุงชื่อรายวิชา 

  ปรับปรุงจ านวนหน่วยกิต 

  ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชา 

  รายวิชาใหม่ 

  คงเดิม 

  ปรับออก 

ศษ311   จิตส านึกและการมีส่วนร่วมทางสังคมและการเมือง    2(1-2-3) 

ED311  Social and Political Consciousness and Participation 

 การสร้างกระบวนการเรียนรู้เพื่อสร้างจิตส านึกทางสงัคมและ

การเมือง  การตระหนักถึงบทบาท หน้าท่ี และสิทธิแห่งความเปน็มนุษย์และ

ความเป็นพลเมืองของสงัคมท้ังในระดับชุมชน  ประเทศ  และสงัคมโลก 

การสร้างจิตส านึกต่อการมีส่วนรว่มในการแสดงความคิดเห็นและเข้าร่วม

กิจกรรมทางสังคมและการเมือง การเปน็ผู้น าทางสังคมโดยเปน็ผู้ตระหนัก

ถึงความเสมอภาคและความเท่าเทียมกันของมนุษย์ท่ีหลากหลาย การท า

ความเข้าใจต่อสังคมแบบพหุวัฒนธรรม การเมืองเพื่อการมีส่วนรว่มของ

ประชาชน  และกระบวนการเคล่ือนไหวทางสงัคม 

ศษ311  จิตส านึกและการมีส่วนร่วมทางสังคมและการเมือง   2(1-2-3) 

ED311  Social and Political Consciousness and Participation 

  การสร้างกระบวนการเรียนรู้เพื่อสร้างจิตส านึกทางสงัคมและ

การเมือง  การตระหนักถึงบทบาท หน้าท่ี และสิทธิแห่งความเปน็มนุษย์และ

ความเป็นพลเมืองของสงัคมท้ังในระดับชุมชน  ประเทศ  และสงัคมโลก การ

สร้างจิตส านึกต่อการมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและเข้าร่วม

กิจกรรมทางสังคมและการเมือง การเปน็ผู้น าทางสังคมโดยเปน็ผู้ตระหนักถึง

ความเสมอภาคและความเท่าเทียมกันของมนุษย์ท่ีหลากหลาย การท าความ

เข้าใจต่อสงัคมแบบพหุวัฒนธรรม การเมืองเพื่อการมีส่วนรว่มของประชาชน  

และกระบวนการเคล่ือนไหวทางสังคม 

  ปรับปรุงรหัสวิชา 

  ปรับปรุงชื่อรายวิชา 

  ปรับปรุงจ านวนหน่วยกิต 

  ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชา 

  รายวิชาใหม่ 

   คงเดิม 

 

ศษ312  การต่อรองกับวัฒนธรรมการบริโภค              2(1-2-3) 

ED312  Negotiation and Consumer Culture   

      ศึกษาการก่อรูปของวัฒนธรรมการบริโภคในระบบทุนนิยม 

กระบวนการสร้างค่านิยมต่อการบริโภคในสังคมสมัยใหม่ ผลกระทบของ

วัฒนธรรมการบริโภคต่อฐานคิดและการด ารงชีวิตของคนในสังคม ความ

ตระหนักต่อปัญหา การรู้เท่าทัน และสร้างอ านาจต่อรองกับวัฒนธรรมการ

บริโภค เพื่อให้เกิดการบริโภคอย่างมีสติ และส่งเสริมฐานคิดของความ

ศษ312  การต่อรองกับวัฒนธรรมการบริโภค               2(1-2-3) 

ED312  Negotiation and Consumer Culture   

       ศึกษาการก่อรูปของวัฒนธรรมการบริโภคในระบบทุนนิยม 

กระบวนการสร้างค่านิยมต่อการบริโภคในสังคมสมัยใหม่ ผลกระทบของ

วัฒนธรรมการบริโภคต่อฐานคิดและการด ารงชีวิตของคนในสังคม ความ

ตระหนักต่อปัญหา การรู้เท่าทัน และสร้างอ านาจต่อรองกับวัฒนธรรมการ

บริโภค เพื่อให้เกิดการบริโภคอย่างมีสติ และส่งเสริมฐานคิดของความ

  ปรับปรุงรหัสวิชา 

  ปรับปรุงชื่อรายวิชา 

  ปรับปรุงจ านวนหน่วยกิต 

  ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชา 

  รายวิชาใหม่ 

   คงเดิม 
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พอเพียงในการด ารงชีวติท้ังระดับปจัเจกและสังคม เพื่อน าไปสู่การสร้างครูท่ี

เข้าใจต่อฐานคิดข้างต้น การท าให้ครูเป็นผู้น าในการสร้างความรู้   สร้าง

กระบวนการเรียนรู้ และเผยแพร่ความรู้เก่ียวกับการบริโภคอย่างรู้เท่าทัน มี

สต ิและใช้ปัญญา 

พอเพียงในการด ารงชีวิตท้ังระดับปัจเจกและสังคม เพื่อน าไปสู่การสร้างครูท่ี

เข้าใจต่อฐานคิดข้างต้น การท าให้ครูเป็นผู้น าในการสร้างความรู้  สร้าง

กระบวนการเรียนรู้ และเผยแพร่ความรู้เก่ียวกับการบริโภคอย่างรู้เท่าทัน มี

สต ิและใช้ปัญญา 

ศษ313  งานอาสาสมัครและกิจกรรมเยาวชน            2(1-2-3) 

ED313  Voluntary Work and Youth Activities 

      ศึกษาขอบข่าย หลักการ โครงการและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง

กับงานอาสาสมัครและกิจกรรมเยาวชนท้ังในและต่างประเทศ บทบาทของ

การศึกษาในงานอาสาสมัครและกิจกรรมเยาวชน 

ศษ313  งานอาสาสมัครและกิจกรรมเยาวชน             2(1-2-3) 

ED313  Voluntary Work and Youth Activities 

       ศึกษาขอบข่าย หลักการ โครงการและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง

กับงานอาสาสมัครและกิจกรรมเยาวชนท้ังในและต่างประเทศ บทบาทของ

การศึกษาในงานอาสาสมัครและกิจกรรมเยาวชน 

  ปรับปรุงรหัสวิชา 

  ปรับปรุงชื่อรายวิชา 

  ปรับปรุงจ านวนหน่วยกิต 

  ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชา 

  รายวิชาใหม่ 

   คงเดิม 

ศษ314  การพัฒนาทักษะการคิดระดับสูง                  2(1-2-3) 

ED314  Developing Higher Order Thinking Skills  

      ศึกษาเก่ียวกับความความคิด ความส าคัญจ าเป็นในการฝึก

ความคิดระดับสูง การประเมินทักษะความคิดระดับสงูเบ้ืองตน้และการบูรณา

การกลยุทธ์ในการใช้ทักษะความคิดระดับสูงกับการเรียนการสอน การผลิต

สื่อการสอน การประเมินผล ตลอดจนการจัดกิจกรรมต่างๆ โดยมีสาระเน้น

กลยุทธ์ทางความคิด เก่ียวกับความคิดสร้างสรรค์ ความคิดอย่างมี

วิจารณญาณ และกลยุทธ์ในการแก้ปัญหา 

ศษ314  การพัฒนาทักษะการคิดระดับสูง                  2(1-2-3) 

ED314  Developing Higher Order Thinking Skills  

      ศึกษาเก่ียวกับความความคิด ความส าคัญจ าเป็นในการฝึก

ความคิดระดับสูง การประเมินทักษะความคิดระดับสงูเบ้ืองตน้และการบูร

ณาการกลยุทธ์ในการใช้ทักษะความคิดระดับสูงกับการเรียนการสอน การ

ผลิตสื่อการสอน การประเมินผล ตลอดจนการจัดกิจกรรมต่างๆ โดยมีสาระ

เนน้กลยุทธ์ทางความคิด เก่ียวกับความคิดสร้างสรรค์ ความคิดอย่างมี

วิจารณญาณ และกลยุทธ์ในการแก้ปัญหา 

  ปรับปรุงรหัสวิชา 

  ปรับปรุงชื่อรายวิชา 

  ปรับปรุงจ านวนหน่วยกิต 

  ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชา 

  รายวิชาใหม่ 

  คงเดิม 

 

ศษ322  การพัฒนาหลักสูตรท้องถ่ิน                      2(1-2-3) 

ED322  Local Curriculum Development 

      ศึกษา ภูมิหลัง ประวัติความเป็นมาของการจัดท าหลักสูตร

ท้องถ่ิน สามารถวิเคราะห์หลักสูตร ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรท้องถ่ิน

โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนและสอดคล้องกับบริบททางวัฒนธรรม สังคม

และท้องถ่ิน รวมท้ังสามารถประเมินหลักสูตรได้ท้ังก่อนและหลังการใช้

หลักสูตร เพื่อให้สามารถพัฒนาหลักสูตรท้องถ่ินให้มีดุลยภาพระหว่าง

ศษ322  การพัฒนาหลักสูตรท้องถ่ิน                       2(1-2-3) 

ED322  Local Curriculum Development 

      ศึกษา ภูมิหลัง ประวัติความเป็นมาของการจัดท าหลักสูตร

ท้องถ่ิน สามารถวิเคราะห์หลักสูตร ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรท้องถ่ินโดย

การมีส่วนร่วมของชุมชนและสอดคล้องกับบริบททางวัฒนธรรม สังคมและ

ท้องถ่ิน รวมท้ังสามารถประเมินหลักสูตรได้ท้ังก่อนและหลังการใช้หลักสูตร 

เพื่อให้สามารถพัฒนาหลักสูตรท้องถ่ินให้มีดุลยภาพระหว่างเป้าหมายของ

  ปรับปรุงรหัสวิชา 

  ปรับปรุงชื่อรายวิชา 

  ปรับปรุงจ านวนหน่วยกิต 

  ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชา 

  รายวิชาใหม่ 

  คงเดิม 
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รายวิชาและค าอธิบายรายวิชา 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 

รายวิชาและค าอธิบายรายวิชา 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 
หมายเหต ุ

เป้าหมายของหลักสูตรแกนกลางกับความต้องการของชุมชน หลักสูตรแกนกลางกับความต้องการของชุมชนน 

- ศษ332  การศึกษาพิเศษ                                       2(1-2-3) 

ED332  Special Education   

  ศึกษาประวัติความเปน็มา ความส าคัญของระบบการจัด

การศึกษาพิเศษในประเทศไทย เรียนรู้เกี่ยวกับเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษ

ประเภทต่างๆ อาท ิบุคคลท่ีมีความบกพร่องทางการเหน็ บกพร่องทางการ

ได้ยิน บุคคลท่ีมีความบกพร่องทางสติปญัญา บุคคลท่ีมีความบกพร่องทาง

ร่างกาย การเคล่ือนไหว และสุขภาพ บุคคลท่ีมีความบกพร่องทางการ

เรียนรู้ บุคคลท่ีมีความพิการซ้อน บุคคลท่ีมีความบกพร่องทางอารมณ์และ

พฤติกรรม บุคคลออทิสติก และผู้ท่ีมีความสามารถพิเศษ ศึกษาลักษณะ 

ความสามารถ และข้อจ ากัดของเด็กกลุ่มดังกล่าว โดยการสังเกต คัดแยก 

หรือการเสาะหา และการชว่ยเหลือเบ้ืองต้น รวมท้ังศึกษาเก่ียวกบัจิตวิทยา

ส าหรับเด็กพิเศษ ตลอดจนการจดัการศึกษาพิเศษ การจัดการเรียนร่วม 

เรียนรวม การปรับหลักสูตร การท าแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล 

  ปรับปรุงรหัสวิชา 

  ปรับปรุงชื่อรายวิชา 

  ปรับปรุงจ านวนหน่วยกิต 

  ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชา 

  รายวิชาใหม่ 

  คงเดิม 

  ปรับจากหมวดวิชาชีพครู

บังคับเป็นหมวดวิชาชีพครูเลือก 

 

ศษ333  การจัดการเรียนรู้นอกระบบและตามอัธยาศัย    2(1-2-3) 

ED333  Non-formal and Informal Learning Management 

      ศึกษาวิธีการ หลักการ แนวทาง และจัดการเรียนให้แก่บุคคล

ตลอดชีวิต โดยวิธีการเรียนรู้นอกระบบและตามอัธยาศัย  การสร้าง

วัฒนธรรมการเรียนรู้ตามอัธยาศัยให้แก่บุคคล การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้

นอกระบบและตามอัธยาศัย รูปแบบต่างๆ ให้สอดคล้องกับสภาพชุมชนท้ัง

เมืองและชนบท   การจัดแหล่งการเรียนรู้และสภาพแวดล้อมให้สอดคล้อง

กับการเรียนรู้นอกระบบและตามอัธยาศัย การประเมินผลการจัดการเรียนรู้

นอกระบบและตามอัธยาศัยและการฝึกลงมือปฏิบัติงานจริงในชุมชน 

ศษ333  การจัดการเรียนรู้นอกระบบและตามอัธยาศัย    2(1-2-3) 

ED333  Non-formal and Informal Learning Management 

      ศึกษาวิธีการ หลักการ แนวทาง และจัดการเรียนให้แก่บุคคล

ตลอดชีวิต โดยวิธีการเรียนรู้นอกระบบและตามอัธยาศัย การสร้าง

วัฒนธรรมการเรียนรู้ตามอัธยาศัยให้แก่บุคคล การพัฒนารูปแบบการ

เรียนรู้นอกระบบและตามอัธยาศัย รูปแบบต่างๆ ให้สอดคล้องกับสภาพ

ชุมชนท้ังเมืองและชนบท   การจัดแหล่งการเรียนรู้และสภาพแวดล้อมให้

สอดคล้องกับการเรียนรู้นอกระบบและตามอัธยาศัย การประเมินผลการ

จัดการเรียนรู้นอกระบบและตามอัธยาศัยและการฝึกลงมือปฏิบัติงานจริง

ในชุมชน 

  ปรับปรุงรหัสวิชา 

  ปรับปรุงชื่อรายวิชา 

  ปรับปรุงจ านวนหน่วยกิต 

  ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชา 

  รายวิชาใหม่ 

  คงเดิม 
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รายวิชาและค าอธิบายรายวิชา 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 

รายวิชาและค าอธิบายรายวิชา 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 
หมายเหต ุ

ศษ334  การจัดการเรียนรู้เพื่อสร้างจิตส านึกสาธารณะ     2(1-2-3) 

ED334  Public Concern-Based Learning 

  ศึกษาและวิเคราะห์หลักการและฐานคิดด้านความส าคัญของ

ส่วนรวม (สาธารณะ) รวมท้ังองค์ความรู้และความสัมพันธ์ด้านสิ่งแวดล้อม

ทุกมิติ ได้แก่ มิติทรัพยากร มิติเทคโนโลยี มิติของเสียและมลพิษ มิติ

มนุษย์/สังคม/วัฒนธรรม คุณค่าทางนิเวศวิทยา วิธีการและกระบวนการ

จัดการเรียนรู้เพื่อสร้างจิตส านึกในการคุ้มครอง ดูแลรักษา และสร้างพลังใน

การปกป้องสิ่งท่ีเป็นของสาธารณะและสิทธิประโยชน์ของชุมชนและสังคม 

ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถ่ิน ผ่านกระบวนการคิดด้วยความกล้า

หาญทางจริยธรรม เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนและสังคมได้รู้เท่าทัน

กระแสโลกาภิวัฒน์  และความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีท่ีเข้ามาพร้อมๆ 

กับวัฒนธรรมการบริโภคในระบบทุนนิยม ท้ังนี้เพื่อให้ทุกสรรพชีวิตอยู่

ร่วมกันได้อย่างยั่งยืน โดยให้มีการศึกษาดูงานและฝึกปฏิบัติ การจัดการ

เรียนรู้เพื่อสร้างจิตส านึกสาธารณะในสถานศึกษา/ชุมชนร่วมด้วย 

ศษ334  การจัดการเรียนรู้เพื่อสร้างจิตส านึกสาธารณะ    2(1-2-3) 

ED334  Public Concern-Based Learning 

      ศึกษาและวิเคราะห์หลักการและฐานคิดด้านความส าคัญของ

ส่วนรวม (สาธารณะ) รวมท้ังองค์ความรู้และความสัมพันธ์ด้านสิ่งแวดล้อม

ทุกมิติ ได้แก่ มิติทรัพยากร มิติเทคโนโลยี มิติของเสียและมลพิษ มิติ

มนุษย์/สังคม/วัฒนธรรม คุณค่าทางนิเวศวิทยา วิธีการและกระบวนการ

จัดการเรียนรู้เพื่อสร้างจิตส านึกในการคุ้มครอง ดูแลรักษา และสร้างพลัง

ในการปกป้องสิ่งท่ีเป็นของสาธารณะและสิทธิประโยชน์ของชุมชนและ

สังคม ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถ่ิน ผ่านกระบวนการคิดด้วย

ความกล้าหาญทางจริยธรรม เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนและสังคมได้

รู้เท่าทันกระแสโลกาภิวัฒน์  และความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีท่ีเข้ามา

พร้อมๆ กับวัฒนธรรมการบริโภคในระบบทุนนิยม ท้ังนี้เพื่อให้ทุกสรรพ

ชีวิตอยู่ร่วมกันได้อย่างยั่งยืน โดยให้มีการศึกษาดูงานและฝึกปฏิบัติ การ

จัดการเรียนรู้เพื่อสร้างจิตส านึกสาธารณะในสถานศึกษา/ชุมชนร่วมด้วย 

  ปรับปรุงรหัสวิชา 

  ปรับปรุงชื่อรายวิชา 

  ปรับปรุงจ านวนหน่วยกิต 

  ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชา 

  รายวิชาใหม่ 

  คงเดิม 

 

ศษ335  การศึกษาปฐมวัย                                     2(1-2-3) 

ED335  Early Childhood Education 

      ศึกษาแนวคิด นโยบาย ความส าคัญ ความมุ่งหมาย ขอบข่าย

ของการจัดการศึกษาปฐมวัยและจรรยาบรรณวิชาชีพครูปฐมวัย วิวัฒนาการ

ของการจัดการศึกษาปฐมวัยท้ังในและต่างประเทศ หลักสูตรและรูปแบบ

การจัดการศึกษาปฐมวัยท้ังในและต่างประเทศ นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้

ทางการศึกษาปฐมวัย และทักษะการจัดการเรียนรู้บูรณาการทางการศึกษา

ปฐมวัย 

- 

  ปรับปรุงรหัสวิชา 

  ปรับปรุงชื่อรายวิชา 

  ปรับปรุงจ านวนหน่วยกิต 

  ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชา 

  รายวิชาใหม่ 

  คงเดิม 

  ปรับออก 

 

ศษ336  การพฒันาความคิดสร้างสรรค์ของผู้เรียน        2(1-2-3) 

ED336  Learner Creativity Development  

      ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีต่างๆ ความหมาย กระบวนการพัฒนา

ศษ335  การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของผู้เรียน       2(1-2-3) 

ED335  Learner Creativity Development  

      ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีต่างๆ ความหมาย กระบวนการพัฒนา

  ปรับปรุงรหัสวิชา 

  ปรับปรุงชื่อรายวิชา 

  ปรับปรุงจ านวนหน่วยกิต 
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รายวิชาและค าอธิบายรายวิชา 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 

รายวิชาและค าอธิบายรายวิชา 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 
หมายเหต ุ

สมอง การคิดและความคิดสร้างสรรค์ส าหรับผู้ เรียน  ปัจจัยท่ีมีผลต่อ

ความคิดสร้างสรรค์ในผู้เรียน หลักการส าคัญในการส่งเสริมความคิด

สร้างสรรค์ การวิเคราะห์และออกแบบกิจกรรม การมีคุณธรรมจริยธรรมท่ี

ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ในชั้นเรียน รวมถึงการฝึกแก้ปัญหาเพื่อพัฒนา

ผู้เรียนให้มีความคิดอย่างสร้างสรรค์ และการน าความคิดสร้างสรรค์ไป

ประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหา และการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ในกระบวนการ

จัดการเรียนรู้ 

สมอง การคิดและความคิดสร้างสรรค์ส าหรับผู้ เรียน ปัจจัยท่ีมีผลต่อ

ความคิดสร้างสรรค์ในผู้เรียน หลักการส าคัญในการส่งเสริมความคิด

สร้างสรรค์ การวิเคราะห์และออกแบบกิจกรรม การมีคุณธรรมจริยธรรมท่ี

ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ในชั้นเรียน รวมถึงการฝึกแก้ปัญหาเพื่อพัฒนา

ผู้เรียนให้มีความคิดอย่างสร้างสรรค์ และการน าความคิดสร้างสรรค์ไป

ประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหา และการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ในกระบวนการ

จัดการเรียนรู้ 

  ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชา 

  รายวิชาใหม่ 

  คงเดิม 

 

ศษ337  การอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย                             2(1-2-3)  

ED337   Rearing of Young Children 

 ศึกษาหลักการอบรมเลี้ยงดู การโภชนาการ และสวัสดิภาพส าหรับ

เด็กปฐมวัย บทบาทของผู้ปกครอง ครู และโรงเรียนในการอบรมเลี้ยงดูและ

จัดประสบการณ์ให้กับเด็ก คุณธรรมจริยธรรมท่ีดีส าหรับผู้ปกครอง ครู และ

ผู้ท่ีเก่ียวข้องกับเด็กปฐมวัย กระบวนการและรูปแบบการอบรมเลี้ยงดูเด็ก 

สุขภาพและความปลอดภัยในเด็กปฐมวัย  รวมท้ังความเข้าใจ ความ

รับผิดชอบ คุณธรรมจริยธรรมท่ีดีต่อการพัฒนาเด็กปฐมวัย 

ศษ336 การอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย                     2(1-2-3)  

ED336   Rearing of Young Children 

 ศึกษาหลักการอบรมเลี้ยงดู  การโภชนาการ และสวัสดิภาพ

ส าหรับเด็กปฐมวัย บทบาทของผู้ปกครอง ครู และโรงเรียนในการอบรม

เลี้ยงดูและจัดประสบการณ์ให้กับเด็ก คุณธรรมจริยธรรมท่ีดีส าหรับ

ผู้ปกครอง ครู และผู้ท่ีเก่ียวข้องกับเด็กปฐมวัย กระบวนการและรูปแบบ

การอบรมเลี้ยงดูเด็ก สุขภาพและความปลอดภัยในเด็กปฐมวัย รวมท้ัง

ความเข้าใจ ความรับผิดชอบ คุณธรรมจริยธรรมท่ีดีต่อการพัฒนาเด็ก

ปฐมวัย 

  ปรับปรงุรหัสวิชา 

  ปรับปรงุชื่อรายวิชา 

  ปรับปรงุจ านวนหนว่ยกิต 

  ปรับปรงุค าอธิบายรายวิชา 

  รายวิชาใหม่ 

  คงเดิม 

 

ศษ338   การมัธยมศึกษา                                     2(1-2-3)  

ED338  Secondary Education  

             ศึกษาหลักการมัธยมศึกษา ความมุ่งหมาย หลักสูตร การเรียน

การสอน และการประเมินผล ศึกษาแนวคิด และแนวโน้มการมัธยมศึกษา 

ธรรมชาติของนักเรียนในระดับมัธยมศึกษา การบริหารและการจัดโรงเรียน

มัธยม ตลอดจนเกณฑ์มาตรฐานของโรงเรียนมัธยมศึกษา 

ศษ337   การมัธยมศึกษา                           2(1-2-3)  

ED337  Secondary Education  

            ศึกษาหลักการมัธยมศึกษา ความมุ่งหมาย หลักสูตร การเรียน

การสอน และการประเมินผล ศึกษาแนวคิด และแนวโน้มการมัธยมศึกษา 

ธรรมชาติของนักเรียนในระดับมัธยมศึกษา การบริหารและการจัดโรงเรียน

มัธยม ตลอดจนเกณฑ์มาตรฐานของโรงเรียนมัธยมศึกษา 

  ปรับปรุงรหัสวิชา 

  ปรับปรุงชื่อรายวิชา 

  ปรับปรุงจ านวนหน่วยกิต 

  ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชา 

  รายวิชาใหม่ 

  คงเดิม 

 

ศษ339     หลักการอาชีวศึกษา                      2(2-0-4) 

ED339      Principles of Vocational Education 

ศษ338     หลักการอาชีวศึกษา         2(2-0-4) 

ED338      Principles of Vocational Education 

  ปรับปรุงรหัสวิชา 

  ปรับปรุงชื่อรายวิชา 
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รายวิชาและค าอธิบายรายวิชา 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 

รายวิชาและค าอธิบายรายวิชา 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 
หมายเหต ุ

             ศึกษาเก่ียวกับปรัชญาการจัดการอาชีวศึกษา  หลักการและทฤษฎี

การอาชีวศึกษา นิยาม  ความหมาย เป้าหมาย วัตถุประสงค์การจัด

อาชีวศึกษาทั้งของไทยและต่างประเทศ ความเป็นมาของการจัดอาชีวศึกษา

ในประเทศไทย ความสัมพันธ์ของอาชีวศึกษากับการพัฒนาทางเศรษฐกิจ

และสังคม บทบาทของการอาชีวศึกษากับการศึกษาในระบบต่างๆ ความ

ร่วมมือของการจัดการอาชีวศึกษาระหว่างสถานศึกษาและสถานประกอบการ 

มาตรฐานการจัดการการอาชีวศึกษา 

              ศึกษาเก่ียวกับปรัชญาการจัดการอาชีวศึกษา  หลักการและ

ทฤษฎีการอาชีวศึกษา นิยาม  ความหมาย เป้าหมาย วัตถุประสงค์การจัด

อาชีวศึกษาทั้งของไทยและต่างประเทศ ความเป็นมาของการจัดอาชีวศึกษา

ในประเทศไทย ความสัมพันธ์ของอาชีวศึกษากับการพัฒนาทางเศรษฐกิจ

และสังคม บทบาทของการอาชีวศึกษากับการศึกษาในระบบต่างๆ ความ

ร่วมมือของการจัดการอาชีวศึกษาระหว่างสถานศึกษาและสถาน

ประกอบการ มาตรฐานการจัดการการอาชีวศึกษา 

  ปรับปรุงจ านวนหน่วยกิต 

  ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชา 

  รายวิชาใหม่ 

  คงเดิม 

 

ศษ341  การแนะแนวเพื่อการพัฒนาคุณค่าแห่งตน       2(1-2-3) 

ED341  Guidance for Self-Esteem Development 

      ศึกษาหลักการ แนวคิด และทฤษฎีด้านจิตวิทยาการแนะแนว 

เพื่อให้รู้จักและเข้าใจธรรมชาติของผู้เรียน ตลอดจนเข้าใจสถานการณ์หรือ

บริบทในชั้นเรียน เพื่อเป็นแนวทางในการแนะแนว สร้างการเห็นคุณค่าใน

ตัวตน พัฒนาผู้เรียนให้เรียนรู้และพัฒนาได้ตามศักยภาพแห่งตน สามารถ

ให้ค าปรึกษาช่วยเหลือผู้เรียนให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน สามารถส่งเสริมความ

ถนัดและความสนใจของผู้เรียน โดยตระหนักว่าภารกิจของการแนะแนวเป็น

ส่วนหนึ่งของความเป็นครู รวมถึงการจัดโครงการฝึกอาชีพเพื่อสร้างการ

ตระหนักในคุณค่าแห่งตนและสามารถจัดการเรียนรู้แต่ละระดับการศึกษา

และวิชาเอก 

ศษ341  การแนะแนวเพื่อการพัฒนาคุณค่าแห่งตน      2(1-2-3) 

ED341  Guidance for Self-Esteem Development 

      ศึกษาหลักการ แนวคิด และทฤษฎีด้านจิตวิทยาการแนะแนว 

เพื่อให้รู้จักและเข้าใจธรรมชาติของผู้เรียน ตลอดจนเข้าใจสถานการณ์หรือ

บริบทในชั้นเรียน เพื่อเป็นแนวทางในการแนะแนว สร้างการเห็นคุณค่าใน

ตัวตน พัฒนาผู้เรียนให้เรียนรู้และพัฒนาได้ตามศักยภาพแห่งตน สามารถ

ให้ค าปรึกษาช่วยเหลือผู้เรียนให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น  สามารถส่งเสริม

ความถนัดและความสนใจของผู้เรียน โดยตระหนักว่าภารกิจของการแนะ

แนวเป็นส่วนหนึ่งของความเป็นครู รวมถึงการจัดโครงการฝึกอาชีพเพื่อ

สร้างการตระหนักในคุณค่าแห่งตนและสามารถจัดการเรียนรู้แต่ละระดับ

การศึกษาและวิชาเอก 

  ปรับปรุงรหัสวิชา 

  ปรับปรุงชื่อรายวิชา 

  ปรับปรุงจ านวนหน่วยกิต 

  ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชา 

  รายวิชาใหม่ 

  คงเดิม 
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รายวิชาและค าอธิบายรายวิชา 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 

รายวิชาและค าอธิบายรายวิชา 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 
หมายเหต ุ

ศษ361  การประกันคุณภาพการศึกษ                         2(1-2-3) 

ED361  Quality Assurance in Education 

      ศึกษาค้นคว้าและพัฒนาแนวคิดทางด้านการประกันคุณภาพ

การศึกษา บนฐานคิดเพื่อการปฏิรูปการศึกษา การพัฒนาบุคลากรทาง

การศึกษา การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ การพัฒนาระบบและกลไกทางการ

ศึกษา โดยมุ่งเน้นการประกันคุณภาพ การศึกษาเพื่อพัฒนา 

ศษ361  การประกันคุณภาพการศึกษา                      2(1-2-3) 

ED361  Quality Assurance in Education 

       ศึกษาค้นคว้าและพฒันาแนวคิดทางด้านการประกันคุณภาพ

การศึกษา บนฐานคิดเพื่อการปฏริูปการศึกษา การพัฒนาบุคลากรทาง

การศึกษา การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ การพฒันาระบบและกลไก

ทางการศึกษา โดยมุ่งเน้นการประกันคุณภาพ การศึกษาเพื่อพฒันา 

  ปรับปรุงรหัสวิชา 

  ปรับปรุงชื่อรายวิชา 

  ปรับปรุงจ านวนหน่วยกิต 

  ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชา 

  รายวิชาใหม่ 

  คงเดิม 

 

ศษ362  การศึกษาและการพฒันาชุมชน                      2(1-2-3) 

ED362  Education and Community Development 

 ศึกษาหลักการ และวิธีการของงานพัฒนาชุมชน แนวคิดและ

ทฤษฎีท่ีส าคัญๆ ในการพัฒนาชุมชน สภาพปัญหา และความก้าวหน้าของ

โครงการพัฒนาชุมชนต่าง ๆ ของไทย บทบาทของบุคลากรทางการศึกษา

ต่องานพัฒนาชุมชน  

ศษ362  การศึกษาและการพัฒนาชุมชน                     2(1-2-3) 

ED362  Education and Community Development 

       ศึกษาหลักการ และวิธีการของงานพัฒนาชุมชน แนวคิดและ

ทฤษฎีท่ีส าคัญๆ ในการพัฒนาชมุชน สภาพปัญหา และความก้าวหน้าของ

โครงการพัฒนาชุมชนต่าง ๆ ของไทย บทบาทของบุคลากรทางการศึกษา

ต่องานพฒันาชุมชน 

  ปรับปรุงรหัสวิชา 

  ปรับปรุงชื่อรายวิชา 

  ปรับปรุงจ านวนหน่วยกิต 

  ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชา 

  รายวิชาใหม่ 

  คงเดิม 

 

ศษ371  สถิติเบื้องต้นทางการศึกษา                           2(1-2-3) 

ED371  Introduction to Statistics in Education 

      ศึกษาความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับสถิติ สถิติบรรยาย การแจกแจง

ปกติ สถิติอ้างอิง การประมาณค่า การทดสอบสนมมติฐานทางสถิติ การ

ทดสอบค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างหนึ่งกลุ่ม และมากกว่าสองกลุ่ม เน้นการ

เลือกใช้สถิติได้เหมาะสมกับปัญหาวิจัย ฝึกปฏิบัติการใช้โปรแกรมส าเร็จรูป

ในการวิเคราะห์ทางสถิติ สามารถแปลผล สรุปผล และรายงานผลการ

วิเคราะห์ข้อมูล 

ศษ371  สถิติเบื้องต้นทางการศึกษา                         2(1-2-3) 

ED371  Introduction to Statistics in Education 

                  ศึกษาความรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับสถิติ สถิติบรรยาย การแจก

แจงปกติ สถิติอ้างอิง การประมาณค่า การทดสอบสนมมติฐานทางสถิติ 

การทดสอบค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างหนึง่กลุ่ม และมากกว่าสองกลุ่ม เนน้

การเลือกใช้สถิติได้เหมาะสมกับปัญหาวิจัย ฝึกปฏิบัติการใช้โปรแกรม

ส าเร็จรูปในการวเิคราะห์ทางสถิติ สามารถแปลผล สรุปผล และรายงานผล

การวิเคราะห์ข้อมูล 

 

 

  ปรับปรุงรหัสวิชา 

  ปรับปรุงชื่อรายวิชา 

  ปรับปรุงจ านวนหน่วยกิต 

  ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชา 

  รายวิชาใหม่ 

  คงเดิม 
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ศษ381  การงานอาชพีและเทคโนโลยี                        2(1-2-3)  

ED381  Occupations and Technology 

 ศึกษา แนวคิด หลักการและทฤษฎี เก่ียวกับการงานอาชีพและ

เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอบข่าย เนื้อหา

สาระและวิธีการพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะพื้นฐาน ต่อ

การด ารงชีวิต และประยุกต์ใช้ในการท างาน เป็นแนวทางในการประกอบ

อาชีพ รักการท างาน โดยครอบคลุมเนื้อหาด้านการด ารงชีวิตและครอบครัว 

การออกแบบเทคโนโลยี เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ศึกษา

หลักเกณฑ์และรายละเอียดการจัดการและการวางแผนโรงฝึกงานส าหรับ

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี หลักการใช้โรงฝึกงานเพื่อ

การสอน     การงานอาชีพและเทคโนโลยี ฝึกการออกแบบวางผังโรงฝึกงาน

ตามลักษณะการใช้งาน 

ศษ381  การงานอาชีพและเทคโนโลยี                       2(1-2-3)  

ED381  Occupations and Technology 

 ศึกษา แนวคิด หลักการและทฤษฎ ีเก่ียวกับการงานอาชีพและ

เทคโนโลยีเพื่อพฒันาผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอบขา่ย เนื้อหา

สาระและวิธีการพัฒนาผู้เรียนใหมี้ความรู้ ความเขา้ใจ มีทักษะพืน้ฐาน ต่อ

การด ารงชีวิต และประยุกต์ใชใ้นการท างาน เป็นแนวทางในการประกอบ

อาชีพ รักการท างาน โดยครอบคลุมเนื้อหาด้านการด ารงชวีิตและ

ครอบครัว การออกแบบเทคโนโลยี เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

ศึกษาหลักเกณฑ์และรายละเอียดการจัดการและการวางแผนโรงฝึกงาน

ส าหรับกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี หลักการใช้โรง

ฝึกงานเพื่อการสอน     การงานอาชีพและเทคโนโลยี ฝึกการออกแบบวาง

ผังโรงฝึกงานตามลักษณะการใชง้าน 

  ปรับปรุงรหัสวิชา 

  ปรับปรุงชื่อรายวิชา 

  ปรับปรุงจ านวนหน่วยกิต 

  ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชา 

  รายวิชาใหม่ 

  คงเดิม 

 

ศษ431  การพัฒนาแหล่งการเรียนรู้และเครือข่ายการเรียนรู้    2(1-2-3) 

ED431  Development of Learning Resources and Learning Networks 

     ศึกษาแนวคิด สภาพ ปัญหาของแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตใน

ชุมชน ประเภท ลักษณะ องค์ประกอบ ของแหล่งการเรียนรู้ และเครือข่าย

การเรียนรู้ และบทบาทของแหล่งการเรียนรู้ต่อการศึกษาไทย แนวทางการ

พัฒนาและให้บริการแหล่งการเรียนรู้ท่ีสอดคล้องกับสภาพกลุ่มเป้าหมาย ชุมชน 

และสังคม การพัฒนาและบริหารจัดการแหล่งการเรียนรู้และเครือข่ายการ

เรียนรู้เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตของชุมชน 

ศษ431  การพัฒนาแหล่งการเรียนรู้และเครือข่ายการเรียนรู้   2(1-2-3) 

ED431  Development of Learning Resources and Learning Networks 

       ศึกษาแนวคิด สภาพ ปญัหาของแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต

ในชุมชน ประเภท ลักษณะ องคป์ระกอบ ของแหล่งการเรียนรู ้และ

เครือข่ายการเรียนรู้ และบทบาทของแหล่งการเรียนรู้ต่อการศึกษาไทย 

แนวทางการพัฒนาและให้บริการแหล่งการเรียนรู้ท่ีสอดคล้องกับสภาพ

กลุ่มเป้าหมาย ชุมชน และสงัคม การพัฒนาและบริหารจัดการแหลง่การ

เรียนรู้และเครือข่ายการเรียนรูเ้พือ่ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชวีิตของชุมชน 

 

  ปรับปรุงรหัสวิชา 

  ปรับปรุงชื่อรายวิชา 

  ปรับปรุงจ านวนหน่วยกิต 

  ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชา 

  รายวิชาใหม่ 

  คงเดิม 

 

ศษ452  การประเมินหลักสูตรและการสอนเบ้ืองตน้     2(1-2-3) 

ED452  Introduction to Curriculum and Instructional Evaluation 

     ศึกษาแนวคิด หลักสูตร ความส าคัญ และกระบวนการของการ

ศษ452  การประเมินหลักสูตรและการสอนเบ้ืองต้น      2(1-2-3) 

ED452  Introduction to Curriculum and Instructional Evaluation 

                ศึกษาแนวคิด หลักสูตร ความส าคัญ และกระบวนการของ

  ปรับปรุงรหัสวิชา 

  ปรับปรุงชื่อรายวิชา 

  ปรับปรุงจ านวนหน่วยกิต 
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รายวิชาและค าอธิบายรายวิชา 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 

รายวิชาและค าอธิบายรายวิชา 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 
หมายเหต ุ

พัฒนาหลักสูตรและการสอน หลักการ รูปแบบและวัตถุประสงค์ของการ

ประเมินหลักสูตรและการสอน การวิเคราะห์หลักสูตร การวางแผนและ

ออกแบบการประเมินหลักสูตรและการสอน การเขียนข้อเสนอโครงการและ

รายงาน    การประเมิน และการน าผลการประเมินหลักสูตรและการสอนไป

ประยุกต์ใช้เพื่อการพัฒนาฝกึปฏิบัติ       การประเมินหลักสูตรและการสอน 

เพื่อให้เข้าใจข้อดี ข้อบกพร่อง พร้อมท้ังให้ข้อเสนอแนะ 

การพัฒนาหลักสูตรและการสอน หลักการ รูปแบบและวัตถุประสงค์ของ

การประเมินหลักสูตรและการสอน การวิเคราะห์หลักสูตร การวางแผนและ

ออกแบบการประเมินหลักสูตรและการสอน การเขียนข้อเสนอโครงการ

และรายงาน การประเมิน และการน าผลการประเมินหลักสูตรและการสอน

ไปประยุกต์ใช้เพื่อการพัฒนาฝึกปฏิบัติ การประเมินหลักสูตรและการสอน 

เพื่อให้เข้าใจข้อดี ข้อบกพร่อง พร้อมท้ังให้ข้อเสนอแนะ 

  ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชา 

  รายวิชาใหม่ 

  คงเดิม 

 

ศษ453  เทคโนโลยีเพื่อการวัดผล การประเมิน และ              2(1-2-3) 

            การวจิัยทางการศึกษา                                                                                                                                                        

ED453  Technology for Educational Measurement, Evaluation  

            and Research 

 แนวคิดเก่ียวกับเทคโนโลยีทางการวัดผล การประเมินและการวิจัย

ทางการศึกษา เน้นการจัดระบบข้อมูล การเตรียมข้อมูลเพื่อการวิเคราะห์และ

การวิเคราะห์โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ใน

การวิเคราะห์ข้อมูล สามารถน าโปรแกรมส าเร็จรูปมาประยุกต์ใช้ในการ

ออกแบบและน าเสนอวิธีการทางการวัดผล การประเมิน และการวิจัยทาง

การศึกษา 

ศษ453   เทคโนโลยีเพื่อการวัดผล การประเมิน และ             2(1-2-3) 

             การวิจัยทางการศึกษา                                                                    

ED453   Technology for Educational Measurement, Evaluation  

             and Research 

  แนวคิดเก่ียวกับเทคโนโลยีทางการวัดผล การประเมินและการวิจัย

ทางการศึกษา เน้นการจัดระบบข้อมูล การเตรียมข้อมูลเพื่อการวิเคราะห์

และการวิเคราะห์โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์

ในการวิเคราะห์ข้อมูล สามารถน าโปรแกรมส าเร็จรูปมาประยุกต์ใช้ในการ

ออกแบบและน าเสนอวิธีการทางการวัดผล การประเมิน และการวิจัยทาง

การศึกษา 

  ปรับปรุงรหัสวิชา 

  ปรับปรุงชื่อรายวิชา 

  ปรับปรุงจ านวนหน่วยกิต 

  ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชา 

  รายวิชาใหม่ 

  คงเดิม 

 

ศษ472   การวิจัยเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้และสังคม       2(1-2-3) 

ED472   Research for Learning Processes and Social Development 

  ศึกษาค้นคว้าแนวคิดเก่ียวกับวิธีวิทยาการวิจัย กระบวนการเรียนรู้ 

และการพัฒนาสังคมโดยใช้กระบวนการวิจัยเป็นฐาน เพื่อให้การวิจัยเป็น

เครื่องมือและกลไกในการพัฒนากระบวนการเรียนรู้และสังคม เน้นการ

จัดการความรู้ โดยอภิปรายแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวคิดและความรู้ท่ีได้จาก

การศึกษาค้นคว้างานวิจัยทางการศึกษา และจากการจัดให้ผู้เรียนจัดท า

รายงานวิจัยในประเด็นที่สนใจและน าเสนอผลงานวิจัย 

ศษ472   การวิจัยเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้และสังคม      2(1-2-3) 

ED472   Research for Learning Processes and Social Development 

  ศึกษาค้นคว้าแนวคิดเก่ียวกับวิธีวิทยาการวิจัย กระบวนการเรียนรู้ 

และการพัฒนาสังคมโดยใช้กระบวนการวจิัยเป็นฐาน เพื่อให้การวิจัยเป็น

เคร่ืองมือและกลไกในการพัฒนากระบวนการเรียนรู้และสงัคม เนน้การ

จัดการความรู้ โดยอภิปรายแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวคิดและความรู้ท่ีได้จาก

การศึกษาค้นควา้งานวิจัยทางการศึกษา และจากการจัดให้ผูเ้รียนจัดท า

รายงานวิจัยในประเด็นท่ีสนใจและน าเสนอผลงานวิจัย 

 

  ปรับปรุงรหัสวิชา 

  ปรับปรุงชื่อรายวิชา 

  ปรับปรุงจ านวนหน่วยกิต 

  ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชา 

  รายวิชาใหม่ 

  คงเดิม 
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รายวิชาและค าอธิบายรายวิชา 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 

รายวิชาและค าอธิบายรายวิชา 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 
หมายเหต ุ

 ศษ482 การออกแบบและพัฒนาสื่อการเรียนการสอน          2(1-2-3) 

ED482 Instructional Media Design and Development 

 ศึกษาแนวคิด หลักการ และทฤษฎ ีท่ีน ามาใช้ในการออกแบบ และพัฒนาสื่อการเรียนการสอน หลักการผลิต การใช้ และการ

ประเมินผลสื่อการเรียนการสอน ตลอดจนปฎิบัติการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 

 

  ปรับปรุงรหัสวิชา 

  ปรับปรุงชื่อรายวิชา 

  ปรับปรุงจ านวนหน่วยกิต 

  ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชา 

  รายวิชาใหม่ 

  คงเดิม 

วิชาพืน้ฐานเอก  

ทกศ  111  ภาษากับวัฒนธรรมไทย                             3(3-0-6) 

THE  111  Language and Thai Culture 

 ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับวัฒนธรรมท้ังวัจนภาษา

และอวัจนภาษาในบริบททางสังคมไทยท่ีเปลี่ยนแปลงตามยุคสมัย 

ทกศ  111  ภาษากับสังคมไทย           3(3-0-6) 

THE  111  Language and Thai Society 

 ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาษาไทยกับสังคมไทยท้ังวัจนภาษา

และอวัจนภาษาในบริบททางสังคมไทยท่ีเปลี่ยนแปลงตามยุคสมัย 

  ปรับปรงุรหัสวิชา 

  ปรับปรงุชื่อรายวิชา 

  ปรับปรงุจ านวนหนว่ยกิต 

  ปรับปรงุค าอธิบายรายวิชา 

  รายวิชาใหม่ 

  คงเดิม 

ทกศ  131  การฟัง-พูดเพื่อประสิทธิผล                  3(2-2-5) 

THE  131  Effective Listening-Speaking  

 ศึกษาหลักการพูด ท่ีช่ วยให้การพูดบัง เ กิดประสิทธิผล  ตาม

วัตถุประสงค์ของการพูดประเภทต่างๆการเลือกหัวข้อพูด การเตรียมเนื้อหา 

การวางโครงเรื่อง การวิเคราะห์ผู้ฟัง การใช้ภาษา ศิลปะการน าเสนอค าพูด 

และการประเ มินผล การฝึกทักษะ การฟังสารประเภทต่างๆ  ตาม

วัตถุประสงค์ของการฟัง สามารถบันทึกสารท่ีได้ฟังแต่ละประเภทได้ และ

สามารถเรียบเรียงเป็นบทย่อความท่ีถูกต้องครอบคลุมประเด็นส าคัญที่ได้ฟัง 

- 

 ปรับปรุงรหัสวิชา 

 ปรับปรุงชื่อรายวิชา 

 ปรับปรุงจ านวนหน่วยกิต 

 ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชา 

 รายวิชาใหม่ 

 คงเดิม 

ทกศ   141  ภูมิปัญญาไทย                               3(3-0-6) 

THE   141  Thai Wisdoms 

 ศึกษาความหมาย ความส าคัญ ประเภทของภูมิปัญญาไทย เงื่อนไข

การเกิดภูมิปัญญาไทย  ภูมิปัญญาดั้งเดิมและภูมิปัญญาท่ีรับมาจากต่างถ่ิน 

- 

 ปรับปรุงรหัสวิชา 

 ปรับปรุงชื่อรายวิชา 

 ปรับปรุงจ านวนหน่วยกิต 
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รายวิชาและค าอธิบายรายวิชา 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 

รายวิชาและค าอธิบายรายวิชา 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 
หมายเหต ุ

กระบวนการคิด การด ารงอยู่ การผสมผสาน การสืบทอด และผลกระทบท่ีมี

ต่อสังคมไทย ศึกษาชีวิตและผลงานด้านภูมิปัญญาของนักปราชญ์ท้องถ่ินคน

ส าคญั แนวคิดในการส่งเสริมและพัฒนาภูมิปัญญาไทย 

 ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชา 

 รายวิชาใหม่ 

 คงเดิม 

ทกศ   437  วาทการส าหรับครู                     3(2-2-5)  

THE   437  Speaking Training  for Teachers               

 ศึกษาความหมาย  ความส าคัญ  และประโยชน์ของการพูดท้ังในเชิง

ศาสตร์และศิลป์  หลักศิลปะการพูดส าหรับครู การพูดสื่อความรู้ การพูดสื่อ

ความคิดในระดับชั้นและวัยท่ีแตกต่างกันให้เหมาะสมกับเอกัตภาพของผู้รับ

สาร หลักการพูดแบบต่าง ๆ การใช้โสตทัศนูปกรณ์  การประเมินผล การพูด  

ฝึกพูด 

- 

 ปรับปรุงรหัสวิชา 

 ปรับปรุงชื่อรายวิชา 

 ปรับปรุงจ านวนหน่วยกิต 

 ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชา 

 รายวิชาใหม่ 

 คงเดิม 

อก   201  ภาษาอังกฤษเฉพาะทาง 1                    3(2-2-5)  

ESP 201  English  for  Specific  Purposes 1                     

ฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อประโยชน์ในการประกอบอาชีพในสาขาวิชา

เฉพาะทางของผู้เรียน 

ทกศ   201  ภาษาอังกฤษเฉพาะทาง 1          3(2-2-5)  

THE 201  English  for  Specific  Purposes I                 

     ฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อประโยชน์ในการประกอบ

อาชีพในสาขาวิชาเฉพาะทางของผู้เรียน 

 ปรับปรุงรหัสวิชา 

 ปรับปรุงชื่อรายวิชา 

 ปรับปรุงจ านวนหน่วยกิต 

 ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชา 

 รายวิชาใหม่  

 คงเดิม 

 

อก  203   ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 1                               3(2-2-5)  

EAP 203   English for Academic Purposes 1   

              ฝึกทักษะการอ่านและเขียนเชิงวิชาการ  เพื่อให้สามารถน าไปใช้

ในการศึกษาค้นคว้าได้อย่างลึกซึ้ง 

ทกศ   202   ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 1                          3(2-2-5)  

THE  202   English for Academic Purposes I  

                ฝึกทักษะการอ่านและเขียนเชิงวิชาการ  เพื่อให้สามารถน าไปใช้

ในการศึกษาค้นคว้าได้อย่างลึกซึ้ง 

 ปรับปรุงรหัสวิชา 

 ปรับปรุงชื่อรายวิชา 

 ปรับปรุงจ านวนหน่วยกิต 

 ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชา 

 รายวิชาใหม่ 

 คงเดิม 
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รายวิชาและค าอธิบายรายวิชา 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 

รายวิชาและค าอธิบายรายวิชา 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 
หมายเหต ุ

วิชาเอกบังคับ  

ทกศ 211 ภาษาศาสตร์ส าหรับครู         3(3-0-6)  

THE  211   Linguistics  for  Teachers     

 ศึกษาองค์ประกอบของภาษา   กระบวนการออกเสียง  ระบบเสียง   

และการใช้สัทสัญลักษณ์ ระบบพยางค์  ระบบค า  ระบบวากยสัมพันธ์  และ

ระบบความหมายของภาษาไทย การวิเคราะห์ระบบต่าง ๆ ของภาษาไทยตาม

ทฤษฎีภาษาศาสตร์  โดยเน้นความรู้และการปฏิบัติจริง  เพื่อการน าไปใช้ใน

การสอน  และแก้ปัญหาในการสอนภาษาไทย 

- 

 ปรับปรุงรหัสวิชา 

 ปรับปรุงชื่อรายวิชา 

 ปรับปรุงจ านวนหน่วยกิต 

 ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชา 

 รายวิชาใหม่ 

☑ คงเดิม 

ทกศ  212  หลักภาษา                       3(3-0-6)  

THE  212  Thai Grammar      

 ศึกษาหลักภาษาไทย อักขรวิธี วจีวิภาค วากยสัมพันธ์และ 

ฉันทลักษณ์  ความเปลี่ยนแปลงของหลักภาษาจากอดีตจนถึงปัจจุบัน  

การประยุกต์หลักภาษาในการใช้ภาษาปัจจุบัน 

ทกศ  212  หลักภาษาไทย                               3(3-0-6)  

THE  212  Thai Grammar      

 ศึกษาหลักภาษาไทย อักขรวิธี วจีวิภาค วากยสัมพันธ์ ฉันทลักษณ์  

และทฤษฎีทางหลักภาษาจากอดีตจนถึงปัจจุบัน  การประยุกต์หลักภาษาใน

การใช้ภาษาปัจจุบัน 

 ปรับปรุงรหัสวิชา 

 ปรับปรุงชื่อรายวิชา 

 ปรับปรุงจ านวนหน่วยกิต 

☑ ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชา 

 รายวิชาใหม่ 

 คงเดิม 

ทกศ  221  ความรูพ้ื้นฐานทางวรรณคดี           3(3-0-6)  

THE  221  Background of Thai Literature    

 ศึกษาวรรณคดีเพื่อให้เห็นลักษณะเด่นและคุณค่า  ท้ังให้เห็น

ความสัมพันธ์ระหว่างวรรณคดีกับชีวิตและสังคมไทย 

ทกศ  221  ความรู้พื้นฐานทางวรรณคดี          3(3-0-6)  

THE  221  Background of Thai Literature    

 ศึกษาความหมาย รูปแบบ ประเภทของวรรณคดีเพื่อให้เห็น

ลักษณะเด่น คุณค่า ความสัมพันธ์ระหว่างวรรณคดีกับชีวิต และสังคมไทย 

รวมถึงการประยุกต์ความรู้พื้นฐานทางวรรณคดีไปใช้ในการสอนวรรณดดี

ไทยได ้

 ปรับปรุงรหัสวิชา 

 ปรับปรุงชื่อรายวิชา 

 ปรับปรุงจ านวนหน่วยกิต 

☑ ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชา 

 รายวิชาใหม่ 

 คงเดิม 

ทกศ  222  วรรณคดีเอกของไทย                                3(3-0-6) 

THE  222  Thai Literature Masterpieces 

 ศึกษาวรรณคดีเรื่องเอกของไทยด้านคุณค่าวรรณศิลป์  คุณค่าทาง

ประวัติศาสตร์ คุณค่าทางสังคม คุณค่าทางศิลปวัฒนธรรม และคุณค่าทางคติ

ทกศ  222  วรรณคดีไทยส าหรับครู                              3(3-0-6) 

THE  222  Thai Literature for Teachers 

 ศึกษาวรรณคดี เ รื่ อง เอกของไทย ท่ีบรรจุ ในหลักสูตรของ

กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อให้ เห็นคุณค่าด้านวรรณศิลป์  คุณค่าทาง

 ปรับปรุงรหัสวิชา 

 ปรับปรุงชื่อรายวิชา 

 ปรับปรุงจ านวนหน่วยกิต 

☑ ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชา 
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รายวิชาและค าอธิบายรายวิชา 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 

รายวิชาและค าอธิบายรายวิชา 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 
หมายเหต ุ

ธรรมในการด าเนินชีวิต ประวัติศาสตร์ คุณค่าทางสังคม คุณค่าทางศิลปวัฒนธรรม และคุณค่าทางคติ

ธรรมในการด าเนินชีวิต 

 รายวิชาใหม่ 

 คงเดิม 

ทกศ  231   การอ่าน            3(2-2-5)  

THE  231   Reading      

 ศึกษาความหมาย ความส าคัญ และประโยชน์ของการอ่าน   หลักการ

อ่าน  การอ่านเอาความ  การอ่านจับใจความ การอ่านสรุป  การอ่านวิเคราะห์ 

การอ่านตีความ ฝึกทักษะ  การอ่านจากงานเขียนประเภทต่างๆ  ท้ังร้อยแก้ว

และร้อยกรอง 

- 

◻ ปรับปรุงรหัสวิชา 

◻ ปรับปรุงชื่อรายวิชา 

◻ ปรับปรุงจ านวนหน่วยกิต 

◻ ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชา 

◻ รายวิชาใหม่ 

☑ คงเดิม 

ทกศ  232  การเขียน                      3(2-2-5)  

THE  232  Writing      

 ศกึษาหลักการเขียนค าถูกอักขรวิธี  การใช้ค าถูกความหมาย    

การสร้างประโยค ความรู้เรื่องอนุเฉท  การเขียนอนุเฉท  การเขียนความเรียง  

การเขียนย่อความ   การเขียนบทความ  การเขียนหนังสือราชการ  การเขียน

โครงการ  ฝึกเขียน 

ทกศ  232  การเขียน            3(2-2-5)  

THE  232  Writing     

  หลักการใช้ถ้อยค า ส านวน โวหาร และมารยาทในการใช้ภาษาเพื่อ

สื่อสารในชีวิตประจ าวัน การเขียนอนุเฉท การเขียนสรุปความ การเขียน

เรียงความ และการเขียนหนังสือราชการ ด้วยการฝึกฝนการเขียนแบบต่างๆ 

และพัฒนาทักษะการใช้ภาษาเพื่อส่ือสารในชีวิตประจ าวัน 

◻ ปรับปรุงรหัสวิชา 

◻ ปรับปรุงชื่อรายวิชา 

◻ ปรับปรุงจ านวนหน่วยกิต 

☑ ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชา 

◻ รายวิชาใหม่ 

◻ คงเดิม 

ทกศ  313  พัฒนาการแบบเรียนภาษาไทย          3(3-0-6) 

THE  313  Development of the Thai Textbooks   

 ศึกษาวิวัฒนาการของแบบเรียนภาษาไทยตั้งแต่สมัยอยุธยาจนถึง

ปัจจุบันในด้านวัตถุประสงค์เนื้อหา วิธีการเรียบเรียงท่ีสะท้อนการสืบสานภูมิ

ปัญญาเรื่องการเรียนการสอนภาษาของชาติ 

ทกศ  313  พัฒนาการแบบเรียนภาษาไทย          3(3-0-6) 

THE  313  Development of Thai Textbooks   

 ศึกษาวิวัฒนาการของแบบเรียนภาษาไทยตั้งแต่สมัยอยุธยาจนถึง

ปัจจุบันในด้านวัตถุประสงค์เนื้อหา วิธีการเรียบเรียงท่ีสะท้อนการสืบสานภูมิ

ปัญญาเรื่องการเรียนการสอนภาษาของชาติ 

◻ ปรับปรุงรหัสวิชา 

☑ ปรับปรุงชื่อรายวิชา 

◻ ปรับปรุงจ านวนหน่วยกิต 

◻ ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชา 

◻ รายวิชาใหม่ 

◻ คงเดิม 

ทกศ  314  ภาษาบาลีสันสกฤตในภาษาไทย                     3(3-0-6)  

THE  314  Pali and Sanskrit in Thai Language                                  

 ศึกษาสระ พยัญชนะ พยัญชนะสังโยค และพยัญชนะประสมในภาษา

บาลีและภาษาสันสกฤตวิธีสร้างค าในภาษาบาลีสันสกฤตการเปรียบเทียบค า

ทกศ  314  ภาษาบาลีสันสกฤตในภาษาไทย          3(3-0-6)  

THE  314  Pali and Sanskrit in Thai Language                                  

 ศึกษาสระ พยัญชนะ พยัญชนะสังโยค และพยัญชนะประสมใน

ภาษาบาลีและภาษาสันสกฤตวิ ธีสร้างค าในภาษาบาลีสันสกฤตการ

◻ ปรับปรุงรหัสวิชา 

◻ ปรับปรุงชื่อรายวิชา 

◻ ปรับปรุงจ านวนหน่วยกิต 

☑ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชา 
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รายวิชาและค าอธิบายรายวิชา 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 

รายวิชาและค าอธิบายรายวิชา 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 
หมายเหต ุ

ภาษาบาลีกับภาษาสันสกฤต การกลายเสียงการกลายความหมายค าบาลีและ

สันสกฤตท่ีใช้ในภาษาไทย 

เปรียบเทียบค าภาษาบาลีกับภาษาสันสกฤต การกลายเสียงการกลาย

ความหมายค าบาลีสันสกฤตท่ีใช้ในภาษาไทย และการใช้ภาษาบาลีสันสกฤต

ในภาษาไทยในยุคปัจจุบัน 

◻ รายวิชาใหม่ 

◻ คงเดิม 

ทกศ  315  การใช้ภาษาไทยในปัจจุบัน                    3(3-0-6) 

THE  315  Usage of  Modern Thai     

 ศึกษาข้อมูลสภาพการใช้ภาษาไทยปัจจุบันจากสื่อต่างๆ การใช้ภาษา

เฉพาะอาชีพ  ปัญหาการใช้ภาษาไทยด้านการฟัง  การพูด  การอ่าน  และการ

เขียน  การแก้ไขปรับปรุง  และการพัฒนาการใช้ภาษาไทยของผู้เรียน 

ทกศ  315  สัมมนาการใช้ภาษาไทยในปัจจุบัน                    3(3-0-6) 

THE  315  Usage of  Modern Thai     

 ศึกษาข้อมูลสภาพการใช้ภาษาไทยปัจจุบันจากสื่อต่างๆ การใช้

ภาษาเฉพาะอาชีพ  โดยการจัดกระบวนการสัมมนาปัญหาการใช้ภาษาไทย

ด้านการฟัง  การพูด  การอ่าน  และการเขียน  การแก้ไขปรับปรุง  และการ

พัฒนาการใช้ภาษาไทยของผู้เรียน 

◻ ปรับปรุงรหัสวิชา 

☑ ปรับปรุงชื่อรายวิชา 

◻ ปรับปรุงจ านวนหน่วยกิต 

☑ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชา 

◻ รายวิชาใหม่ 

◻ คงเดิม 

ทกศ  323  การวิเคราะห์และวิจารณ์วรรณกรรมไทย         3(3-0-6) 

THE  323  Analysis and Criticism of Thai Literature 

 ศึกษาวรรณคดีและวรรณกรรมไทยเชิงวิจักษณ์ วิเคราะห์ วินิจสาร 

และวิจารณ์ รวมท้ังศึกษาวรรณคดีด้วยทฤษฎีและศาสตร์ต่าง ๆ 

ทกศ  323  การวิเคราะห์และวิจารณ์วรรณกรรมไทย          (3-0-6) 

THE  323  Analysis and Criticism of Thai Literature 

 ศึกษาประวัต ิและการพัฒนาการการวิจารณ์วรรณกรรมไทย กรอบ

แนวคิด และทฤษฎีทางวรรณกรรม และศึกษาวิเคราะห์ วิจารณ์วรรณคดีไทย 

และวรรณกรรมไทยร่วมสมัย 

◻ ปรับปรุงรหัสวิชา 

◻ ปรับปรุงชื่อรายวิชา 

◻ ปรับปรุงจ านวนหน่วยกิต 

☑ ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชา 

◻ รายวิชาใหม่ 

◻ คงเดิม 

ทกศ  324  วรรณคดีการละคร           3(3-0-6) 

THE  324  Dramatic  Literature     

 ศึกษาพัฒนาการ ลักษณะ ประเภท และคุณค่าของวรรณคดี       

การละคร ขนบนิยมการละครท่ีสัมพันธ์กับวรรณคดีการละคร  การวิเคราะห์

วิจารณ์วรรณคดีการละคร 

ทกศ  324  วรรณคดีการละคร                    3(3-0-6) 

THE  324  Dramatic  Literature     

 ศึกษาพัฒนาการ ลักษณะ ประเภท และคุณค่าของวรรณคดี      

การละคร ขนบนิยมการละครท่ีสัมพันธ์กับวรรณคดีการละคร  การวิเคราะห์

วิจารณ์วรรณคดีการละคร เพื่อน าไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนในชั้น

เรียน 

◻ ปรับปรุงรหัสวิชา 

◻ ปรับปรุงชื่อรายวิชา 

◻ ปรับปรุงจ านวนหน่วยกิต 

☑ ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชา 

◻ รายวิชาใหม่ 

◻ คงเดิม 

ทกศ   333   การประพันธ์ร้อยกรอง          3(2-2-5) 

THE   333   Poetry Writing 

 ศึกษารูปแบบของร้อยกรองประเภทต่างๆ ศิลปะการใช้ภาษา โวหาร

- 

◻ ปรับปรุงรหัสวิชา 

◻ ปรับปรุงชื่อรายวิชา 

◻ ปรับปรุงจ านวนหน่วยกิต 
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รายวิชาและค าอธิบายรายวิชา 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 

รายวิชาและค าอธิบายรายวิชา 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 
หมายเหต ุ

ภาพพจน์ ฝึกแต่งค าประพันธ์ประเภทร่าย โคลง ฉันท์ กาพย ์กลอน ร้อยกรอง

ร่วมสมัยและร้อยกรองเชิงประยุกต์  การวิเคราะห์วิจารณ์ร้อยกรองประเภท

ต่างๆ  

◻ ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชา 

◻ รายวิชาใหม่ 

☑ คงเดิม 

ทกศ   342  คติชนวิทยา           3(3-0-6) 

THE   342   Folklore      

 ศึกษาความหมายและความเป็นมาของวิชาคติชนวิทยา  ประโยชน์

ของการศึกษาวิชาคติชนวิทยา  การศึกษาคติชนวิทยาในประเทศไทย คุณค่า

ของคติชนท่ีมีต่อสังคมไทย พลวัตทางคติชนไทย  ระเบียบวิธีการรวบรวม

ข้อมูลภาคสนาม การจัดระเ บียบข้อมูลตามวิ ธีการทางคติชนวิทยา        

ปฏิบัติภาคสนาม 

- 

◻ ปรับปรุงรหัสวิชา 

◻ ปรับปรุงชื่อรายวิชา 

◻ ปรับปรุงจ านวนหน่วยกิต 

◻ ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชา 

◻ รายวิชาใหม่ 

☑ คงเดิม 

ทกศ  419  ภาษาต่างประเทศในภาษาไทย         3(3-0-6)  

THE  419  Foreign Lingustic Contact in Thai                                                      

 ศึกษาภาษาอังกฤษภาษาจีน ภาษามาลายู   และภาษาอ่ืน ๆ           

ในแง่การกลายเสียง การกลายความหมายและอิทธิพลท่ีมีต่อภาษาไทย 

ทกศ  419  ภาษาต่างประเทศในภาษาไทย                    3(3-0-6)  

THE  419  Foreign Words Contact in Thai                                                      

 ศึกษาภาษาเขมร  ภาษาอังกฤษ  ภาษาจีน  ภาษาชวามลายู  

ภาษาญี่ปุ่น และภาษาอ่ืน ๆ ในแง่  การกลายเสียงการกลายความหมายและ

อิทธิพลท่ีมีต่อภาษาไทย 

◻ ปรับปรุงรหัสวิชา 

◻ ปรับปรุงชื่อรายวิชา 

◻ ปรับปรุงจ านวนหน่วยกิต 

☑ ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชา 

◻ รายวิชาใหม่ 

◻ คงเดิม 

ทกศ  427  วรรณกรรมไทยปัจจุบัน                                 3(3-0-6) 

THE  427  Modern Thai Literature 

 ศึกษาพัฒนาการของวรรณกรรมสมัยใหม่ตั้งแต่รัชกาลท่ี5 จนถึง

ปัจจุบัน ลักษณะเฉพาะของวรรณกรรมไทยปัจจุบันด้านเนื้อหา  แนวคิด 

รูปแบบ กลวิธีการประพันธ์ ภาษา และอิทธิพลท่ีมีต่อกันระหว่างวิถีชีวิตมนุษย์

ในสังคมกับวรรณกรรม 

- 

◻ ปรับปรุงรหัสวิชา 

◻ ปรับปรุงชื่อรายวิชา 

◻ ปรับปรุงจ านวนหน่วยกิต 

☑ ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชา 

◻ รายวิชาใหม่ 

◻  คงเดิม 

☑ ปรับย้ายรายวิชาเป็นกลุ่ม

วิชาเอกเลือก 
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รายวิชาและค าอธิบายรายวิชา 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 

รายวิชาและค าอธิบายรายวิชา 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 
หมายเหต ุ

ทกศ  436  สัมมนาและการวิจัยทางภาษาไทยส าหรับครู      3(2-2-5)                

THE  436  Seminar and Research in Thai for Teacher   

 ศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ และสังเคราะห์ปรากฏการณ์ทางภาษาไทย

ตามความสนใจ ด าเนินการสัมมนา และเสนอผลการศึกษาตามระเบียบ  วิธี

วิจัย 

ทกศ  436  การวิจัยทางภาษาไทยส าหรับครู          3(2-2-5)                

THE  436  Seminar and Research in Thai for Teacher  

  ศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ และสังเคราะห์ปรากฏการณ์ทางภาษาไทย

ตามความสนใจ ด าเนินการสัมมนา และเสนอผลการศึกษาตามระเบีย  วิธี

วิจัย 

◻ ปรับปรุงรหัสวิชา 

☑ ปรับปรุงชื่อรายวิชา 

◻ ปรับปรุงจ านวนหน่วยกิต 

◻ ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชา 

◻ รายวิชาใหม่ 

◻ คงเดิม 

ทกศ  438   การอ่านออกเสียงร้อยแก้วและร้อยกรอง         3(2-2-5) 

THE  438   Prose and Poetry Oral Reading 

 ศึกษาองค์ประกอบและหลักการอ่านออกเสียง ความชัดเจนของเสียง 

การใช้น้ าเสียงให้สอดคล้องกับชนิดของสาร การเน้นเสียงหนัก-เบา การเว้น

จังหวะ การออกเสียงให้ถูกต้อง ท้ังนี้ให้ผู้เรียนฝึกอ่านออกเสียงท้ังร้อยแก้ว

และร้อยกรอง 

- 

◻ ปรับปรุงรหัสวิชา 

◻ ปรับปรุงชื่อรายวิชา 

◻ ปรับปรุงจ านวนหน่วยกิต 

◻ ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชา 

◻ รายวิชาใหม่ 

☑ คงเดิม 

- 

อกช  303 ภาษาอังกฤษเพื่อการเตรียมพร้อมสู่อาชีพ 1           3(2-2-5) 

ECP 303  English for Career Preparation I 

               ศึกษาและฝึกทักษะการอ่าน การฟัง การใช้โครงสร้างภาษา และ

ค าศัพท์ท่ีใช้ในการสื่อสารนานาชาติท่ีสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานของการ

วัดระดับความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ 

(Test of English for International Communication หรือ TOEIC) ท่ี

คะแนน 550 ขึ้นไป หรือเทียบเท่า 

◻ ปรับปรุงรหัสวิชา 

◻ ปรับปรุงชื่อรายวิชา 

◻ ปรับปรุงจ านวนหน่วยกิต 

◻ ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชา 

☑ รายวิชาใหม่ 

◻ คงเดิม 

- 

อกช  404 ภาษาอังกฤษเพื่อการเตรียมพร้อมสู่อาชีพ 2           3(2-2-5) 

ECP 404  English for Career Preparation II 

              ฝึกและพัฒนาทักษะการฟัง การอ่านแบบเข้ม การใช้โครงสร้าง

ภาษาท่ีซับซ้อน และค าศัพท์ในบริบทของการสื่อสารวิชาชีพระดับนานาชาติ                        

ท่ีสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานของการสอบวัดระดับความสามารถในการ

◻ ปรับปรุงรหัสวิชา 

◻ ปรับปรุงชื่อรายวิชา 

◻ ปรับปรุงจ านวนหน่วยกิต 

◻ ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชา 

☑ รายวิชาใหม่ 
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รายวิชาและค าอธิบายรายวิชา 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 

รายวิชาและค าอธิบายรายวิชา 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 
หมายเหต ุ

สื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ (Test of English for 

International Communication หรือ TOEIC) ท่ีคะแนน 650 ขึ้นไป หรือ

เทียบเท่า 

◻ คงเดิม 

วิชาการสอนวิชาเอก  

ทกศ  451  หลักสูตรและการสอนภาษาไทย                  3(3-0-6) 

THE  451  Curriculum and Thai Teaching     

 ศึกษาหลักสูตรและแบบเรียนวิชาภาษาไทยระดับต่าง  ๆ ทฤษฎี     

การเรียนรู้  ทฤษฎีการสอนแบบ ต่าง ๆ การประยุกต์วิธีสอนกับเนื้อหา

ภาษา ไทย  กา รสร้ า งสื่ อ กา รสอนภาษาไทย  ก ารจั ด กิ จกรรมและ                   

การประเมินผล 

- 

◻ ปรับปรุงรหัสวิชา 

◻ ปรับปรุงชื่อรายวิชา 

◻ ปรับปรุงจ านวนหน่วยกิต 

◻ ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชา 

◻ รายวิชาใหม่ 

☑ คงเดิม 

ทกศ  452  วิธีการสอนภาษาและวรรณคดีไทย                 3(2-2-5) 

THE  452  Method  in  Teaching  Thai and Literature   

 วิธีการสอนภาษาไทยและวรรณคดีไทย  การท าแผนการสอน           

การจัดกิจกรรม   และการใช้สื่อการสอน  การวัดผลและประเมินผล   

กิจกรรมเสริมหลักสูตร  ปัญหาและการแก้ปัญหาในชั้นเรียน  

- 

◻ ปรับปรุงรหัสวิชา 

◻ ปรับปรุงชื่อรายวิชา 

◻ ปรับปรุงจ านวนหน่วยกิต 

◻ ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชา 

◻ รายวิชาใหม่ 

☑ คงเดิม 

วิชาเอกเลือก  

ทกศ  316  อรรถศาสตร์เบ้ืองต้น        3(3-0-6) 

THE  316  Introduction to Semantics 

 ศึกษาความหมายของอรรถศาสตร์   ความส าคัญของความหมาย  

ประเภทต่าง ๆ ของความหมาย หน่วยในภาษาระดับต่าง ๆ ท่ีสื่อความหมาย 

การเปลี่ยนแปลงความหมายลักษณะต่าง ๆ และเหตุผลในการเปลี่ยนแปลง     

เสวนาผลกระทบของความเปลี่ยนแปลงความหมายของภาษาไทย 

- 

◻ ปรับปรุงรหัสวิชา 

◻ ปรับปรุงชื่อรายวิชา 

◻ ปรับปรุงจ านวนหน่วยกิต 

◻ ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชา 

◻ รายวิชาใหม่ 

☑ คงเดิม 

 



 

153 

 

รายวิชาและค าอธิบายรายวิชา 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 

รายวิชาและค าอธิบายรายวิชา 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 
หมายเหต ุ

ทกศ  317  ภาษาเขมรในภาษาไทย                            3(3-0-6)  

THE  317  Khmer in Thai Language     

 ศึกษาอักขรวิธีและการสร้างค าในภาษาเขมร ภาษาเขมรท่ีใช้ใน

ภาษาไทย ค าและความหมาย   การยืมภาษาและวัฒนธรรมระหว่างเขมร            

กับไทย 

- 

◻ ปรับปรุงรหัสวิชา 

◻ ปรับปรุงชื่อรายวิชา 

◻ ปรับปรุงจ านวนหน่วยกิต 

◻ ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชา 

◻ รายวิชาใหม่ 

◻ คงเดิม 

☑ ปรับออก 

ทกศ  318  การเล่นภาษาในภาษาไทย                            3(3-0-6) 

THE  318  Language Play in Thai 

 ศึกษาความส าคัญของการเล่นภาษาท้ังในแง่ของภาษาศาสตร์และ

สังคมวัฒนธรรม การเล่นภาษาแบบต่างๆ ในวิถีชีวิตของคนไทยท้ังในอดีต

และปัจจุบัน 

ทกศ  317  การเล่นภาษาในภาษาไทย                               3(3-0-6) 

THE  317  Language Play in Thai 

 ศึกษาความส าคัญของการเล่นภาษาท้ังในแง่ของภาษาศาสตร์และ

สังคมวัฒนธรรม การเล่นภาษาแบบต่างๆ ในวิถีชีวิตของคนไทยท้ังในอดีต

และปัจจุบัน 

☑ ปรับปรุงรหัสวิชา 

◻ ปรับปรุงชื่อรายวิชา 

◻ ปรับปรุงจ านวนหน่วยกิต 

◻ ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชา◻ 

รายวิชาใหม่ 

◻ คงเดิม 

ทกศ  325  วรรณคดีชาดก        3(3-0-6) 

THE  325  Jataka Literature 

 ศึกษาประเภท วัตถุประสงค์ ลักษณะและคุณค่าของวรรณคดีชาดก 

อิทธิพลของวรรณคดีชาดกท่ีมีต่อสังคมไทยและวรรณคดีเรื่องอ่ืนๆ 

 

ทกศ  325  วรรณคดีชาดก          3(3-0-6) 

THE  325  Jataka Literature 

 ศึกษาประเภท วัตถุประสงค์ ลักษณะ และคุณค่าของวรรณคดีชาดก 

อิทธิพลของวรรณคดีชาดกท่ีมีต่อสังคมไทย และวรรณคดีเรื่องอ่ืนๆ รวมท้ัง

การประยุกต์น าวรรณคดีชาดกไปสอนวรรณคดีไทย 

◻ ปรับปรุงรหัสวิชา 

◻ ปรับปรุงชื่อรายวิชา 

◻ ปรับปรุงจ านวนหน่วยกิต 

☑ ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชา 

◻ รายวิชาใหม่ 

◻ คงเดิม 

ทกศ  326   อิทธิพลวรรณกรรมต่างประเทศในวรรณกรรมไทย   3(3-0-6) 

THE  326   Influence of Foreign Literature on Thai Literature  

 ศึกษาประวัติวรรณกรรมและวรรณกรรมเรื่องส าคัญของไทยท่ีรับ

อิทธิพลจากวรรณกรรมต่างประเทศ อิทธิพลของวรรณกรรมต่างประเทศท่ีมี

ต่อวรรณกรรมไทย 

 ◻ ปรับปรุงรหัสวิชา 

◻ ปรับปรุงชื่อรายวิชา 

◻ ปรับปรุงจ านวนหน่วยกิต 

◻ ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชา 

◻ รายวิชาใหม่ 
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รายวิชาและค าอธิบายรายวิชา 
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☑ คงเดิม 

ทกศ  334   ศิลปะการพูดและการน าเสนองาน                     3(2-2-5) 

THE  334   Art of Speaking and Presentation 

 ศึกษาหลักและศิลปะของการพูดประเภทต่างๆ การเตรียมข้อมูล 

การน าเสนอความคิดด้วยการพูด การใช้สื่อเพื่อช่วยในการน าเสนอประเด็น

รวมท้ังการฝึกฝนและพัฒนาการพูดตามวัตถุประสงค์และโอกาสที่แตกต่างกัน 

- 

◻ ปรับปรุงรหัสวิชา 

◻ ปรับปรุงชื่อรายวิชา 

◻ ปรับปรุงจ านวนหน่วยกิต 

◻ ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชา 

◻ รายวิชาใหม่ 

☑ คงเดิม 

ทกศ   335   ศิลปะการเล่าเรื่อง                       3(2-2-5) 

THE   335   Art of Storytelling 

 ศึกษาคุณลักษณะของเรื่องราวท่ีน ามาถ่ายทอดในงานศิลปะและ

วรรณกรรมประเภทต่าง ๆ โครงสร้างและองค์ประกอบของเรื่องราวกลวิธีการ

เล่าเรื่องในลักษณะต่าง ๆ ศึกษาตัวอย่างจากบทประพันธ์บทละครบท

ภาพยนตร์ท่ีหลากหลายฝึกปฏิบัติ 

- 

◻ ปรับปรุงรหัสวิชา 

◻ ปรับปรุงชื่อรายวิชา 

◻ ปรับปรุงจ านวนหน่วยกิต 

◻ ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชา 

◻ รายวิชาใหม่ 

☑ คงเดิม 

- 

ทกศ  427  วรรณกรรมไทยปัจจุบัน           3(3-0-6) 

THE  427  Modern Thai Literature 

 ศึกษาพัฒนาการของวรรณกรรมไทยตั้งแต่รัชกาลท่ี 5 จนถึง

ปัจจุบัน ท้ังประเภทร้อยแก้วและร้อยกรอง ศึกษาด้านองค์ประกอบของ

วรรณกรรม และแนวคิดท่ีสัมพันธ์กับสังคม 

 

◻ ปรับปรุงรหัสวิชา 

◻ ปรับปรุงชื่อรายวิชา 

◻ ปรับปรุงจ านวนหน่วยกิต 

☑ ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชา 

◻ รายวิชาใหม่ 

◻ คงเดิม 

☑ ปรับจากหมวดวิชาเอก

บังคับเป็นหมวดวิชาเอกเลือก 

 

ทกศ  453  วิธีสอนภาษาไทยแก่ชาวต่างประเทศ                    3(2-2-5) 

THE  453  Method in Teaching Thai for Foreigners 
- 

◻ ปรับปรุงรหัสวิชา 

◻ ปรับปรุงชื่อรายวิชา 
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รายวิชาและค าอธิบายรายวิชา 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 

รายวิชาและค าอธิบายรายวิชา 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 
หมายเหต ุ

 ศึกษาหลักการและวิธีการเบ้ืองต้นในการสอนภาษาไทยแก่ชาว

ต่างประเทศ การวิเคราะห์หลักสูตร การท าแผนการสอน การสร้างบทเรียน วิธี

สอน สื่อการสอน การวัดและการประเมินผล 

◻ ปรับปรุงจ านวนหน่วยกิต 

◻ ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชา 

◻ รายวิชาใหม่ 

☑ คงเดิม 

 

  

 


