มคอ. 2
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาไทย (5 ปี)
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)

คณะมนุษยศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

สารบัญ
เรื่อง
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. ชื่อหลักสูตร
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
3. วิชาเอก
4. จานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
5. รูปแบบของหลักสูตร
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสาเร็จการศึกษา
9. ชื่อ ตาแหน่งทางวิชาการ และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จาเป็นต้องนามาพิจารณาในการวางแผน
หลักสูตร
12. ผลกระทบจาก ข้อ 11.1 และข้อ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและ
ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน
13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน
หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสาคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
2. แผนพัฒนาปรับปรุง
หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
2. การดาเนินการหลักสูตร
3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน
4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม
5. ข้อกาหนดเกี่ยวกับการทาโครงงานหรืองานวิจัย
หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต
2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน
3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตร
สู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนิสิต
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ ในการให้ระดับคะแนน (เกรด)
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิต
3. เกณฑ์การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร

หน้า
1
1
1
1
1
2
3
3
3
4
4
6
7
8
9
11
11
14
59
61
62
62
69

84
84
84

สารบัญ
เรื่อง
หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์
1. การเตรียมการสาหรับอาจารย์ใหม่
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์
หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
1. การบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
2. บัณฑิต
3. นิสิต
4. อาจารย์
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
7. ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินการ (Key Performance Indicators)
หมวดที่ 8 การประเมิน และปรับปรุงการดาเนินการของหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
3. การประเมินผลการดาเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธ์การสอน
ภาคผนวก
ก. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2559
ข. สาเนาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการร่าง/ปรับปรุงหลักสูตร
ค. รายงานผลการวิพากษ์หลักสูตร
ง. ประวัติและผลงานของอาจารย์
จ. ตารางเปรียบเทียบการปรับปรุงหลักสูตร

หน้า
85
85
86
87
87
88
89
93
94
96
96
97
97
99
100
102
109
121

รายละเอียดของหลักสูตร
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาไทย (5 ปี)
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
คณะ/สถาบัน/สานัก

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
คณะมนุษยศาสตร์ และคณะศึกษาศาสตร์

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อหลักสูตร
รหัสหลักสูตร 25520091104024
ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย : หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Education Program in Thai
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ

ชื่อเต็ม
ชื่อย่อ
ชื่อเต็ม
ชื่อย่อ

:
:
:
:

การศึกษาบัณฑิต (ภาษาไทย)
กศ.บ. (ภาษาไทย)
Bachelor of Education (Thai)
B.Ed. (Thai)

3. วิชาเอก/แขนงวิชา (ถ้ามี)
4. จานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
ไม่น้อยกว่า 171 หน่วยกิต
5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
 หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี
 หลักสูตรระดับปริญญาตรี 5 ปี
หลักสูตรระดับปริญญาตรี 6 ปี
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5.2 ประเภทของหลักสูตร (เฉพาะหลักสูตรระดับปริญญาตรี)
 หลักสูตรทางวิชาการ
 หลักสูตรแบบก้าวหน้าวิชาการ
 หลักสูตรทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ
 หลักสูตรแบบก้าวหน้าทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ
5.3 ภาษาที่ใช้
ภาษาไทย เอกสารตาราที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
5.4 การรับเข้าศึกษา
รับผู้เข้าศึกษาชาวไทยและชาวต่างประเทศที่สามารถใช้ภาษาไทยได้เป็นอย่างดี
5.5 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น
เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒที่จัดการเรียนการสอนโดยตรงซึ่งเป็นหลักสูตร
ของคณะศึกษาศาสตร์และคณะร่วมผลิต ได้แก่ คณะสังคมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ คณะศิลปกรรมศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์ และคณะพลศึกษา
5.6 การให้ปริญญาแก่ผู้สาเร็จการศึกษา
ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติเห็นชอบหลักสูตร
เป็นหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 โดยจะเริ่มใช้หลักสูตรนี้ในภาคการศึกษาที่ 1 ของปีการศึกษา
2560 ได้ รั บ อนุ มั ติ /เห็ น ชอบหลั ก สู ต รจากคณะกรรมการการศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี ใ นการประชุ ม
ครั้งที่................ เมื่อวันที่ ........ เดือน ........................... พ.ศ..............
ได้รับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากสภาวิชาการในการประชุม ครั้งที่................
เมื่อวันที่ ........ เดือน ........................... พ.ศ..............
ได้รับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่.........
เมื่อวันที่ ........ เดือน ........................... พ.ศ..............
ได้รับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากสภาวิชาชีพ (ถ้ามี) ................................
เมื่อวันที่ ........ เดือน ........................... พ.ศ..............
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7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
หลักสูตรมีความพร้อมในการเผยแพร่คุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
ในปีการศึกษา 2563
8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสาเร็จการศึกษา
8.1 ครูสอนภาษาไทยระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และครูการศึกษา
นอกโรงเรียน
8.2 นักวิจัยทางด้านการศึกษาภาษาและการสอนภาษาไทย
8.3 นักวิชาการทางด้านภาษาไทยและวิธีสอนภาษาไทย
8.4 นักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ บุคลากร ฝึกอบรม
8.5 ผู้จัดการการเรียนรู้ศูนย์สาหรับเด็กตามช่วงวัยต่าง ๆ
8.6 ครูสอนพิเศษวิชาภาษาไทยระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ในสถาบันกวดวิชาต่างๆ
8.7 อาชีพอื่นๆ ในหน่วยงาน/องค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน
9. ชื่อ ตาแหน่งทางวิชาการ และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ลาดับที่

รายชื่อคณาจารย์

1

ผศ.ดร.ภาณุพงศ์ อุดมศิลป์

2

อ.ดร.วิชชุกร ทองหล่อ

คุณวุฒิการศึกษา
ตรี-โท-เอก (สาขาวิชา)

สถาบันที่สาเร็จ
การศึกษา

ค.บ. (ภาษาไทย), 2528

วิทยาลัยครูสกลนคร

อ.ม. (ภาษาไทย), 2538

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อ.ด. (ภาษาไทย), 2554

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ศศ.บ. (ภาษาไทย), 2523

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กศ.ม. (ภาษาไทย), 2531

มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ

เลขประจาตัว
ประชาชน
x xxxxx xxxxx xx x

x xxxxx xxxxx xx x

ศศ.ด. (ภาษาเขมร), 2548 มหาวิทยาลัยศิลปากร
3

อ.ดร.รัชนีย์ญา กลิ่นน้าหอม

ศษ.บ. (ภาษาไทย), 2541

มหาวิทยาลัยศิลปากร

ศศ.ม. (ภาษาไทย), 2546

มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ

อ.ด. (ภาษาไทย), 2551

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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ลาดับที่
4

5

รายชื่อคณาจารย์
อ.ประภาพร ลิ้มจิตสมบูรณ์

คุณวุฒิการศึกษา
ตรี-โท-เอก (สาขาวิชา)

สถาบันที่สาเร็จ
การศึกษา

ศษ.บ. (ภาษาไทย),2547

มหาวิทยาลัยศิลปากร

ศศ.ม. (ภาษาไทย),2550

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

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

มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ

เลขประจาตัว
ประชาชน
x xxxxx xxxxx xx x

x xxxxx xxxxx xx x

ศษ.ม. (การสอนภาษาไทย), มหาวิทยาลัยศิลปากร
2547

10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
คณะศึกษาศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
และคณะพลศึกษา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โรงเรียนเครือข่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒและชุมชนที่เกี่ยวข้อง
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จาเป็นต้องนามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
แนวทางในการพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 2559) ซึ่งมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพคนในสังคมไทยให้มีคุณธรรมและมีความรอบรู้ มีพื้นฐานจิตใจที่ดีงาม
มีจิตสาธารณะ พร้อมทั้งมีสมรรถนะ ทักษะและความรู้พื้นฐานที่จาเป็นในการดารงชีวิต อันจะส่งผลต่อการ
พัฒนาประเทศแบบยั่งยืน (สภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. 2554) นั้นได้ดาเนินการมาอย่างต่อเนื่อง
และกาลังจะเข้าสู่แผนพัฒนาแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) ซึ่งเป็น
“รถไฟขบวนที่ 12 สู่จุดหมายแห่งความยั่งยื น” (สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ. 2558) การพัฒนาจะมุ่งเน้นให้คนไทยใฝ่ดีมีวินัย สร้างสรรค์นวัตกรรม พึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน
อันจะนาไปสู่ความก้าวหน้าของประเทศไทย สอดคล้องกับแนวคิดประเทศไทย 4.0 ที่มุ่งขับเคลื่อนประเทศ
ไปสู่ความมั่งคง มั่งคั่ง และยั่งยืน
จากสถานการณ์ทางด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดังกล่าว การพัฒนาคนให้มีคุณภาพ คุณธรรม
มีความรอบรู้ และรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงจึงนับเป็นความจาเป็นอย่างยิ่ง ดังนั้นการจัดการศึกษาจึงควร
ตอบสนองพันธกิจเพื่อเตรียมทรัพยากรบุคคลให้รองรับต่อการพัฒนาประเทศ โดยมีสถาบันการศึกษาและครู
เป็ นกลไกสาคัญ ในการจัดการศึก ษาจึ งจาเป็น อย่า งยิ่งที่ต้องมีการพัฒนาหลักสูตรเพื่อผลิตครูที่มีความรู้
ความสามารถในการถ่ายทอดและพัฒนาคนเพื่อตอบสนองการพัฒนาประเทศ
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สถาบันการผลิตครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกแห่งจึงต้องปรับตัวให้ทันเพื่อให้สามารถรองรับต่อ
การเปลี่ยนแปลงดังกล่าว อย่างไรก็ดีการจะเป็นผู้รอบรู้และสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ได้จักต้องมีความรู้ทาง
ภาษาอย่างลึกซึ้งเนื่องจากภาษานับเป็นเครื่องมือสาคัญในการแสวงหาความรู้ พัฒนาและสร้างสรรค์นวัตกรรม
ใหม่ๆ ได้ หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย เป็นหลักสูตรหนึ่งที่มีภาระหน้าที่สาคัญในการผลิต
บัณฑิตไปเป็นครูภาษาไทยและปฏิบัติหน้าที่ทางการศึกษาตามหน่วยงานต่าง ๆ จึงจาเป็นต้องมีการปรับปรุง
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิตให้มีความทันสมัย ทันต่อความก้าวหน้าทางวิชาการและการเปลี่ยนแปลงทางสังคม
และเศรษฐกิจ บริหารและจัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิผล ผลิตบัณฑิตที่มีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์นิสิตของ
มหาวิทยาลัย ได้แก่ มีทักษะสื่อสาร สามารถในการใช้ภาษา (Language) สื่อสารได้เข้าใจชัดเจนมีความสามารถ
ในการถ่ายทอดข้อมูล/ความรู้ (Teaching) และมีความสามารถในการใช้ ICT (Information Communication
Technology) เพื่อการสื่อสารอันมาจากรากฐานของ “ความเป็นครู” เป็นหลักสูตรที่สามารถผลิตบัณฑิตให้มี
ความรู้ ความสามารถและลุ่มลึกในเชิงวิชาการและวิชาชีพที่เป็นสากล สามารถตอบสนองความต้องการในการ
แก้ไขปัญหาและพัฒนาประเทศได้เป็นอย่างดี มีความพร้อมและมีความเข้มแข็งและเป็นผู้พัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง
11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
ประเทศไทยมีการปฏิรูปการศึกษามาอย่างต่อเนื่อง และในปี พ.ศ. 2558 กระทรวงศึกษาธิการได้
ประกาศแนวทาง (road map) การปฏิรูปการศึกษาเพื่อพัฒนาคนอย่างยั่งยืน (พ.ศ. 2558-2569) ซึ่งมี
สาระสาคัญครอบคลุม 6 ด้าน ได้แก่ 1) การปฏิรูปครู 2) การปฏิรูปการเรียนรู้ 3) การเพิ่มและกระจาย
โอกาสอย่างมีคุณภาพและทั่วถึงเท่าเทียม 4) การปฏิรูประบบการบริหารจัดการศึกษา 5) การผลิตและพัฒนา
กาลังคนเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน และ 6) การปรับระบบการใช้ ICT เพื่อการศึกษา
จุดมุ่งหมายสาคัญของการปฏิรูปการศึกษาคือมุ่งพัฒนาให้ครูมีศักยภาพสูงมากขึ้น และมุ่งเปลี่ยนแปลง
ผู้เรียนให้ดีขึ้นใน 3 ด้าน คือ มีความรู้และความใฝ่รู้ มีทักษะเท่าทันชีวิตและโลกของการทางาน และเป็นคนดี
มีคุณธรรม นอกจากนี้ยังมุ่งเน้นการจัดการศึกษาเพื่อตอบสนองการพัฒนาประเทศ มุ่งสร้างบุคลากรที่มีคุณภาพ
ระดับสากล ที่จะช่วยยกระดับประเทศไทยให้พ้นกับดักรายได้ปานกลาง (Middle-income Trap) ในอนาคต
ทาให้ประเทศไทยเป็ น ประเทศที่สามารถปรับ ตัวให้ทันกับ บริบทความเปลี่ยนแปลงของโลกได้ตลอดเวลา
ดังนั้นกระทรวงศึกษาธิการจึงเสนอประเด็นการปฏิรูปการศึกษาที่ควรดาเนินการในระยะเร่งด่วน (พ.ศ.2558)
คือ ปรับหลักสูตร กระบวน การเรียนการสอน ตาราเรียน และระบบวัด ประเมินผล ให้สอดคล้องกับแนว
ทางการพัฒนาคนของประเทศ และพัฒนาผู้เรียนในแต่ละช่วงวัยด้วย เน้นที่ “กระบวนการจัดการเรียนรู้ใหม่”
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12. ผลกระทบจาก ข้อ 11.1 และข้อ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของ
สถาบัน
1. การพัฒนาหลักสูตร
จากสถานการณ์ทางด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม จาเป็นต้องพัฒนาคนให้มีคุณภาพ
คุณธรรม มีความรอบรู้ และรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง ด้วยเหตุนี้ การจัดการศึกษาจึงควรตอบสนองพันธกิจ
เพื่อเตรียมทรัพยากรบุคคลให้รองรับต่อการพัฒนาประเทศ โดยมีสถาบันการศึกษาและครูเป็นกลไกสาคัญใน
การจัดการศึกษา จึงจาเป็น อย่างยิ่งที่ต้องมีการพัฒนาหลักสูตรเพื่อผลิตครูที่มีความรู้ความสามารถต่อการจัด
การศึกษาเพื่อตอบสนอง การพัฒนาประเทศ
ในการผลิ ต ครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาให้ มี ค วามสามารถในการจั ด การศึ ก ษาเพื่ อ ตอบสนอง
การพัฒนาประเทศนั้นต้องคานึงถึงแผนพัฒนาแผนพัฒนาแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
(พ.ศ. 2560 - 2564) และแนวทาง (road map) การปฏิรูปการศึกษาเพื่อพัฒนาคนอย่างยั่งยืน (พ.ศ. 2558 2569) ของกระทรวงศึกษาธิการ รวมถึงกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ของ
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาซึ่งกาหนดให้สถาบันอุดมศึกษาพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 นอกจากนี้สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กาหนดให้สถาบันอุดมศึกษาพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์
และสาขาศึกษาศาสตร์ (หลักสูตรห้าปี) เมื่อครบรอบการปรับปรุง เพื่อเป็นการประกันคุณภาพหลักสูตรและ
คุณภาพของบัณฑิตถึงผลการเรียนรู้ที่บัณฑิตได้รับการพัฒนาว่ามีมาตรฐาน คณะกรรมการบริหารหลักสูตร
การศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย จึงได้ปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยให้มีคุณภาพ
มากยิ่งขึ้น ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี
สาขาครุศาสตร์แ ละสาขาศึกษาศาสตร์ (หลักสูตรห้าปี ) เพื่อผลิตบัณ ฑิตให้มีความรู้ความสามารถในทาง
วิชาการและวิชาชีพทางการศึกษา ตลอดจนตอบสนองนโยบายในการปฏิรูปการศึกษาไปสู่และการพัฒนา
ประเทศสู่ความเป็นประเทศแห่งความมั่นคง มั่งคั่งและยังยืนต่อไป
2. ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่เป็นต้นแบบด้านการผลิตครูและบุคลากร
ทางการศึกษาแห่งหนึ่งของประเทศนานกว่า 60 ปี จึงตระหนักถึงบทบาทความเป็นผู้นาด้านการผลิตครูและ
บุคลากรทางการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ได้ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีสมรรถนะในการบริหาร
และจัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิผลและเกิดคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย ได้แก่ มีทักษะสื่อสาร
กล่าวคือมีความสามารถในการใช้ภาษา (Language) สื่อสารได้เข้าใจชัดเจน มีความสามารถในการถ่ายทอด
ข้อมูล/ความรู้ (Teaching) และมีความสามารถในการใช้ ICT (Information Communication Technology)
เพื่อการสื่อสารอันมาจากรากฐานของ “ความเป็นครู”
คณะมนุษยศาสตร์และคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่หลัก
สาคัญ ในการผลิตบัณ ฑิ ตทางการศึก ษา สาขาวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษให้เป็ น ครูแ ละปฏิบัติหน้ า ที่
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ทางการศึกษาตามสถานศึกษาและในชุมชนต่างๆ จาเป็นต้องมีการปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาระดับ สาขาวิชา
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ให้มีความทันสมัย ทันต่อความก้าวหน้าทางวิชาการและการเปลี่ยนแปลงทาง
สังคมและเศรษฐกิจ เป็นหลักสูตรที่สามารถผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ ความสามารถและลุ่มลึกในเชิงวิชาการและ
วิชาชีพที่เป็นสากล สามารถเป็นกาลังสาคัญในการขับเคลื่อนประเทศไปสู่ประเทศไทย 4.0 ต่อไป
13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน
นิสิตเรียนรายวิชาในหมวดการศึกษาทั่วไป จากสานักนวัตกรรมการเรียนรู้ของมหาวิทยาลัย เรียนราย
วิชาเอกจากคณะที่นิสิตสังกัด และเรียนรายวิชาชีพครูจากคณะศึกษาศาสตร์ โดยมีการบริหารจัดการในหมวด
วิชาชีพครู ดังนี้
13.1 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่น
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
หลักสูตรกาหนดให้นิสิตเรียนรายวิชาศึกษาทั่วไป จานวน 30 หน่วยกิต ที่เปิดสอนโดยสานัก
นวัตกรรมการเรียนรู้ของมหาวิทยาลัย
หมวดวิชาเลือกเสรี
หลักสูตรกาหนดให้นิสิตเลือกเรียนจานวน 6 หน่วยกิต จากรายวิชาที่เปิดสอนในระดับ
ปริญญาตรีของมหาวิทยาลัย โดยเป็นรายวิชาที่มุ่งให้นิสิตมีความรู้ ความเข้าใจตามที่ตนเองถนัดหรือสนใจ
13.2 รายวิชาที่เปิดสอนให้คณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่น
มอบหมายคณะกรรมการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรการศึกษาบัณฑิตดาเนินการเกี่ยวกับ
กระบวนการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้บรรลุเป้าหมายรายวิชา
13.3 การบริหารจัดการ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรประสานงานกับอาจารย์ผู้สอน ด้านเนื้อหาสาระให้สอดคล้องกับ
มาตรฐานผลการเรียนรู้
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หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสาคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.1 ปรัชญาของหลักสูตร
เปี่ยมด้วยความรู้ทางภาษาไทย คุณธรรม จริยธรรมแห่งความเป็นครู มุ่งพัฒนาตนและพัฒนา
การศึกษาของชาติให้เจริญงอกงามอย่างยั่งยืน
1.2 ความสาคัญ
ครูมีบทบาทสาคัญในการพัฒนาสังคม กอบกู้วิกฤตด้วยการสร้างคน สร้างความรู้ ด้วยการจัดการ
การศึกษาที่ดีที่สุดเพื่อสร้างคนดี คนเก่ง คนที่มีความสุข มีจิตสานึกในความเป็นพลเมืองและพลโลกที่พร้อมรับ
กับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและโลก
วิชาชีพครูเป็นวิชาชีพชั้นสูง หลักสูตรการศึกษาบัณฑิตมุ่งผลิตบัณฑิตวิชาชีพครู ให้เป็นผู้มีความรู้
ความสามารถ มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ เพื่อไปทาหน้าที่ให้ความรู้ สามารถจัดการเรียนรู้และเสริมสร้าง
ประสบการณ์ตลอดจนให้การอบรมบ่มนิสัย ให้แก่เยาวชนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานในโรงเรียนทั่วประเทศ
ให้บัณฑิตครูเป็นผู้มีความรู้ความสามารถในการร่วมคิด ร่วมใจ ร่วมทากับคนในชุมชน ในสังคม เพื่อสร้างสภาพ
แวดล้อมในการหล่อหลอมเยาวชนให้เกิดการเรียนรู้ที่เท่าเทียมกัน อย่างเต็มตามศักยภาพของผู้เรียนแต่ละคน
เพื่อการดารงตนให้อยู่ในสังคมอย่างมีคุณภาพ บัณฑิตครูจึงเป็นบุคคลที่สาคัญยิ่ง ในการสร้างคน สร้างชาติ
โดยการพัฒนาการศึกษาและคุณภาพชีวิตของเยาวชนของประเทศ หลักสูตรนี้จาเป็นต้องสร้างให้ตอบสนอง
ความต้องการของชุมชนและสังคม สอดคล้องกับนโยบายและแผนการศึกษาชาติ
1.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
เพื่ อ ผลิ ต บั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าภาษาไทยที่ มี ค วามเป็ น เลิ ศ ทางวิ ช าการและวิ ช าชี พ เป็ น ผู้ น าใน
การสร้างสรรค์ การเรียนรู้แนวใหม่ มีความเป็นครูและเป็นนักวิชาการที่พร้อมด้วยคุณธรรม บัณฑิตที่สาเร็จ
การศึกษาจะมีคุณลักษณะ ดังนี้
1) มีความรู้ในศาสตร์ภาษาไทยอย่างลึกซึ้ง และสามารถถ่ายทอดความรู้ได้อย่างถูกต้อง
2) สามารถคิดวิเคราะห์ ประยุกต์ และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
3) มีคุณธรรม จริยธรรมและจรรณยาบรรณในวิชาชีพ มีความเป็นผู้นาทางการศึกษา มีจิตสานึก
และความรับผิดชอบในการทางานเพื่อสังคม สามารถจัดการและแก้ปัญหาทางคุณธรรมจริยธรรม
4) สามารถทางานร่วมกับผู้อื่นโดยใช้หลักประสานประโยชน์ส่วนรวมตามวิถีประชาธิปไตย
เพื่อขับเคลื่อนและพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน ธารงรักษาไว้ซึ่งภูมิปัญญาไทย จรรยาบรรณาวิชาชีพครูเชิงสัมพันธ์
โดยใช้ดุลยพินิจทางค่านิยมและประโยชน์ของสังคมส่วนรวม
5) มีความรอบรู้ ใฝ่รู้ ในศาสตร์การศึกษาอย่างกว้างขวาง ลึกซึ้งและเป็นระบบ มีทักษะการจัด
การเรียนรู้อย่างหลากหลายและเชี่ยวชาญ โดยใช้หลักการวิเคราะห์ สังเคราะห์ การประยุกต์ใช้องค์ความรู้ และ
นวัตกรรมได้อย่างเหมาะสม สามารถใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารให้เกิดความรู้อย่างมีประสิทธิภาพและสร้างสรรค์

หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)

8

6) มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการจัดการเรียนรู้ การวิจัย มีทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข
การประมวลผล การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการเรียนรู้
2. แผนพัฒนาปรับปรุง
คาดว่าจะดาเนินการแล้วเสร็จภายในเวลา 5 ปี โดยมีรายละเอียด ดังนี้
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง

กลยุทธ์

ตัวบ่งชี้

1. การพัฒนามาตรฐานการฝึก 1.1 จัดการปฏิบัติการวิชาชีพ
ปฏิบัติการวิชาชีพครู
ระหว่างเรียนในเครือข่าย
สถานศึกษา
1.2 จัดการปฏิบัติการสอน
ในสถานศึกษา(ในสาขาวิชาเฉพาะ)
ที่มีคุณสมบัติตามที่ คุรุสภากาหนด
เป็นเวลา 1 ปี

1.1.1 เครือข่ายสถานศึกษาสาหรับ
การปฏิบัติการวิชาชีพระหว่างเรียน
1.1.2 รายงานผลการผ่านเกณฑ์
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
1.2.1 การปฏิบัติการสอนใน
สถานศึกษาที่มีคุณสมบัติตามที่
คุรุสภากาหนดเป็นเวลา 1 ปี
1.2.2 รายงานผลการผ่านเกณฑ์
การปฏิบัติการสอนในสาขาวิชา
เฉพาะ

2. การพัฒนาหลักสูตรและ
การสอนที่เน้นผลการเรียนรู้
เป็นฐาน

2.1.1 ผลการประเมินหลักสูตรที่
เน้นผลการเรียนรู้เป็นฐาน
2.1.2 ผลการประเมินและติดตาม
ผลการสอนที่เน้นผลการเรียนรู้
เป็นฐาน
2.2 ร้อยละความพึงพอใจของ
อาจารย์ที่ได้รับการพัฒนาจากการจัด
โครงการอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน
การสอนที่เน้นผลการเรียนรู้เป็นฐาน
2.3 รายงานผลงานวิจัยและพัฒนา
รูปแบบ การสอนที่เน้นผลการเรียนรู้
เป็นฐาน

2.1 ประเมินและพัฒนาหลักสูตร
ด้านการสอนที่เน้นผลการเรียนรู้
เป็นฐาน
2.2 พัฒนาอาจารย์ในด้านการสอน
ที่เน้นผลการเรียนรู้เป็นฐาน
2.3 พัฒนารูปแบบการสอนที่เน้น
ผลการเรียนรู้เป็นฐาน
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แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง

กลยุทธ์

ตัวบ่งชี้

3. การปรับปรุงหลักสูตรให้
เป็นไปตามมาตรฐานที่ สกอ.
กาหนด

3.1 ศึกษากรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาของ สกอ.
3.2 มีการประเมินผลจาก
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
3.3 พัฒนาหลักสูตรโดยมีพื้นฐาน
จากหลักสูตรสากลและพื้นฐาน
ของสังคมไทย

3.1 กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาของ สกอ.
3.2 รายงานผลการดาเนินงานของ
หลักสูตร (มคอ.7)
3.3 หลักสูตรฉบับปรับปรุงหลักสูตร

4. การปรับปรุงหลักสูตร
ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง
ทางการศึกษา การเปลี่ยนแปลง
ทางสังคมและตามความต้องการ
ของสังคม

4.1 มีการประเมินหลักสูตรจาก
บัณฑิตและผู้ใช้บัณฑิต
4.2 มีการสารวจความคิดเห็น
เกี่ยวกับหลักสูตรจากหน่วยงาน
ภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชน

4.1 รายงานผลการประเมินการใช้
หลักสูตร (มคอ.7)
4.2 รายงานผลการศึกษาความ พึง
พอใจของบัณฑิต/ผู้ใช้บัณฑิต
4.3 ผลการสารวจความคิดเห็นของ
ศิษย์ปัจจุบัน ศิษย์เก่า ครู บุคลากร
ทางการศึกษา
4.4 การประเมินความคิดเห็นจาก
หน่วยงานภายในและภายนอก

5. การปรับปรุงสถานที่
สื่อการเรียนการสอนให้มีความ
เหมาะสม มีความทันสมัย

5.1 มีการประเมินเรื่องสถานที่ สื่อ
การเรียนการสอน
5.2 ปรับปรุงสถานที่ สื่อการเรียน
การสอนให้เหมาะสม

5.1 ผลการปรับปรุงสถานที่ สื่อการ
เรียนการสอน
5.2 ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้
ในการปรับปรุงสถานที่ และสื่อการ
เรียนการสอน

6. การพัฒนาบุคลากร อาจารย์
ที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอน
ให้มีความทันสมัย เพิ่มพูน
ประสบการณ์ให้หลากหลาย
และลุ่มลึก

6.2 สนับสนุนบุคลากรให้ได้รับ
การเพิ่มพูนประสบการณ์ความรู้
โดยการศึกษา ดูงาน เข้าร่วม
อบรม ประชุมสัมมนา
ทาวิจัยและการเผยแพร่ความรู้
ผลงานหรือแนวคิดโดยการบริการ
วิชาการแก่สังคม

6.1 ร้อยละความพึงพอใจของ
บุคลากรที่ได้รับการพัฒนาในด้าน
ต่างๆ
6.2 ร้อยละความพึงพอใจของ
อาจารย์ที่ได้รับการพัฒนาในด้าน
ต่างๆวิชาการ งานวิจัย และการทา
ผลงาน วิชาการในลักษณะต่าง ๆ
ของอาจารย์
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
ระบบการศึกษาเป็นแบบทวิภาค คือ ปีการศึกษาหนึ่งแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ หนึ่งภาค
การศึกษาปกติมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
ไม่มี แต่อาจมีการจัดการเรียนการสอนภาคฤดูร้อนเท่าที่จาเป็น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร
1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค
การเทียบเคียงหน่วยกิตให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษา
ระดับปริญญาตรี พ.ศ.2559 (ภาคผนวก ก)
2. การดาเนินการหลักสูตร
2.1 วัน-เวลาในการดาเนินการเรียนการสอน
ภาคการศึกษาต้น
เดือนสิงหาคม – ธันวาคม
ภาคการศึกษาปลาย
เดือนมกราคม – พฤษภาคม
ภาคฤดูร้อน
เดือนมิถุนายน – กรกฎาคม
(ทัง้ นี้เป็นไปตามประกาศปฏิทินการศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ)
2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาและการคัดเลือกผู้เข้าศึกษา
คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
1) สาเร็จการศึกษาไม่ต่ากว่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าจากสถานศึกษา
ที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง
2) มีเจตคติทางบวกต่อวิชาชีพครู
3) มีคุณลักษณะและบุคลิกภาพเหมาะสมกับวิชาชีพครู
2.3 ปัญหาของนิสิตแรกเข้า
นิสิตที่เข้าศึกษาในหลักสูตรนี้มาจากทั่วประเทศ ทาให้นิสิตมีพื้นฐานเบื้องต้นที่แตกต่างกันจึงมัก
พบปัญหาดังต่อไปนี้
1) มีแรงจูงใจและความเข้าใจในความเป็นครูที่แตกต่างกัน
2) มีความพร้อมในด้านความรู้และทักษะพื้นฐานด้านวิชาการและวิชาชีพครูค่อนข้างน้อย และ
มีความแตกต่างกัน
3) มีความรู้และทักษะพื้นฐานด้านภาษาและการสื่อสาร ทักษะด้านสารสนเทศ ค่อนข้างน้อย
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2.4 กลยุทธ์ในการดาเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ข้อจากัดของนิสิตในข้อ 2.3
1) จัดโครงการปฐมนิเทศ เพื่อสร้างแรงจูงใจ ความเข้าใจ และความพร้อมในการเข้าเรียนวิชาชีพ
ครู มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2) จัดรายวิชาชีพครูที่เป็นวิชาพื้นฐานที่จาเป็น เพื่อเตรียมความพร้อมในด้านความเป็นครูแก่นิสิต
เช่น จิตสานึกและจรรยาบรรณวิชาชีพครู
3) จัดกิจกรรมให้ได้คุ้นเคยกับสภาพปัญหาโรงเรียนในท้องถิ่นต่างๆ เพื่อขยายความคิด ความเข้าใจ
ในปัญหาวิชาชีพครู
4) จัดกิจกรรมเสริมเพื่อให้ความรู้และทักษะพื้นฐานด้านภาษาและการสื่อสาร และเทคโนโลยี
สารสนเทศแก่นิสิต
2.5 แผนการรับนิสิตและผู้สาเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี
จานวนนิสิตแต่ละปีการศึกษา
จานวนนิสิต
2560
2561
2562
2563
ชั้นปีที่ 1
40
40
40
40
ชั้นปีที่ 2
40
40
40
ชั้นปีที่ 3
40
40
ชั้นปีที่ 4
40
ชั้นปีที่ 5
รวม
40
80
120
160
คาดว่าจะสาเร็จการศึกษา

2564
40
40
40
40
40
200
40

2.6 งบประมาณตามแผน
ใช้งบประมาณของสาขาวิชา คณะศึกษาศาสตร์และคณะร่วมผลิต
2.6.1 งบประมาณรายรับ
รายละเอียดรายรับ
ค่าธรรมเนียมการศึกษาเหมาจ่าย
1 ปีการศึกษา
(ค่าธรรมเนียม/คน/ปี x จานวนรับ)
รวมรายรับ

ปี 2560
1,200,000

ปีงบประมาณ
ปี2561
ปี 2562
ปี2563
ปี 2564
1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000

1,200,000

2,400,000
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2.6.2 งบประมาณรายจ่าย
รายละเอียดรายจ่าย

ปี 2560

ปี 2561

ปีงบประมาณ
ปี 2562

ปี 2563

ปี 2564

หมวดการจัดการเรียนการสอน
1. ค่าสอน (ค่าตอนแทนอาจารย์พิเศษและคณะ
240,000
480,000
720,000
960,000 1,200,000
ร่วมสอน) (3,000 บาท/คน/ภาคการศึกษา)
2. ค่าวัสดุ (วัสดุสานักงานและวัสดุการเรียนการ
120,000
240,000
360,000
480,000 600,000
สอน) (1,500 บาท/คน/ภาคการศึกษา)
3. ทุนและกิจกรรมนิสิต (750 บาท/คน/ภาค
60,000
120,000
180,000
240,000 300,000
การศึกษา)
4. งบพัฒนาบุคลากร (750 บาท/คน/ภาค
60,000
120,000
180,000
240,000 300,000
การศึกษา)
5. งบสนับสนุนการวิจัย (750 บาท/คน/ภาค
60,000
120,000
180,000
240,000 300,000
การศึกษา)
6. ค่าใช้จ่ายส่วนกลางของคณะ (750 บาท/
60,000
120,000
180,000
240,000 300,000
คน/ภาคการศึกษา)
7. ค่าสาธารณูปโภค (750 บาท/คน/ภาค
60,000
120,000
180,000
240,000 300,000
การศึกษา)
8. ค่าพัฒนาสถานที่ ครุภัณฑ์ (750 บาท/คน/
60,000
120,000
180,000
240,000 300,000
ภาคการศึกษา)
9. ค่าพัฒนามหาวิทยาลัย (2,250 บาท/คน/
180,000
360,000
540,000
720,000 900,000
ภาคการศึกษา)
หมวดค่าใช้จ่ายส่วนกลาง
1. ค่าบารุงมหาวิทยาลัย (950 บาท/คน/ภาค
76,000
152,000
228,000
304,000 380,000
การศึกษา)
2. ค่าบารุงห้องสมุด (900 บาท/คน/ภาค
72,000
144,000
216,000
288,000 360,000
การศึกษา)
3. ค่าบารุงฝ่ายกิจการนิสิต (850 บาท/คน/
68,000
136,000
204,000
272,000 340,000
ภาคการศึกษา)
4. ค่ากองทุนคอมพิวเตอร์ (650 บาท/คน/
52,000
104,000
156,000
208,000 260,000
ภาคการศึกษา)
5. ค่าบารุงด้านการกีฬา (300 บาท/คน/ภาค
24,000
48,000
72,000
96,000
120,000
การศึกษา)
รวมรายจ่าย
1,192,000 2,384,000 3,576,000 4,768,000 5,960,000
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2.7 ระบบการศึกษา
 แบบชั้นเรียน
 แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก
 แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นสื่อหลัก
 แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (E-learning)
 แบบทางไกลทางอินเทอร์เน็ต
 อื่นๆ (ระบุ)
2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนเรียนข้ามสถาบันอุดมศึกษา
การเทียบเคียงหน่ วยกิ ตเป็ น ไปตามข้อบั งคับ มหาวิทยาลัยศรีน คริน ทรวิโรฒว่า ด้วยการศึกษา
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559 (ภาคผนวก ก)
3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จานวนรวมหน่วยกิต
รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 171 หน่วยกิต
3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร
รายละเอียดวิชา
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
รวมไม่น้อยกว่า
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30
135
51

84

6
171
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3.1.3 รายวิชา
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป กาหนดให้เรียน ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต โดยเลือกจาก
กลุ่มวิชาต่าง ๆ ดังนี้ กลุ่มวิชาภาษา กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี กลุ่มวิชาศิลปศาสตร์
1.1 กลุ่มวิชาภาษา
กาหนดให้เรียน ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต ดังนี้
1.1.1 ภาษาไทย กาหนดให้เรียน 3 หน่วยกิต ดังนี้
มศว111

ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

SWU111

Thai for Communication

3(2-2-5)

1.1.2 ภาษาต่างประเทศ กาหนดให้เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
จากรายวิชาต่อไปนี้
มศว121

ภาษาอังกฤษเพื่อประสิทธิภาพการสื่อสาร 1

SWU121

English for Effective Communication I

มศว122

ภาษาอังกฤษเพื่อประสิทธิภาพการสื่อสาร 2

SWU122

English for Effective Communication II

มศว123

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ 1

SWU123

English for International Communication I

มศว124

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ 2

SWU124

English for International Communication II

มศว131

ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร 1

SWU131

French for Communication I

มศว132

ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร 2

SWU132

French for Communication II

มศว133

ภาษาเยอรมันเพื่อการสื่อสาร 1

SWU133

German for Communication I
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มศว134

ภาษาเยอรมันเพื่อการสื่อสาร 2

SWU134

German for Communication II

มศว135

ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 1

SWU135

Chinese for Communication I

มศว136

ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 2

SWU136

Chinese for Communication II

มศว137

ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร 1

SWU137

Japanese for Communication I

มศว138

ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร 2

SWU138

Japanese for Communication II

3(2-2-5)

3(2-2-5)

3(2-2-5)

3(2-2-5)

3(2-2-5)

1.2 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี
กาหนดให้เลือกเรียน ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้
มศว141

ทักษะการรู้สารสนเทศ

SWU141

Information Literacy Skills

มศว142

วิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม

SWU142

Science for Life Quality Development and Environment

มศว143

พลังงานทางเลือก

SWU143

Alternative Energy

มศว144

คณิตศาสตร์ในชีวิตประจาวัน

SWU144

Mathematics in Daily Life

มศว145

สุขภาวะและวิถีชีวิตเชิงสร้างสรรค์

SWU145

Wellness and Healthy Lifestyle
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มศว341

วิทยาศาสตร์ฟิสิกส์ กฎของธรรมชาติ พลังงาน และจิต

SWU341

Physical Science, Laws of Nature, Energy and Spirit

3(2-2-5)

1.3 กลุ่มวิชาศิลปศาสตร์ กาหนดให้เรียนไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต ดังนี้
1.3.1 วิชาบังคับ กาหนดให้เรียน 9 หน่วยกิต ดังนี้
มศว151

การศึกษาทั่วไปเพื่อพัฒนามนุษย์

SWU151

General Education for Human Development

มศว251

มนุษย์กับสังคม

SWU251

Man and Society

มศว252

สุนทรียศาสตร์เพื่อชีวิต

SWU252

Aesthetics for Life

3(2-2-5)

3(2-2-5)

3(2-2-5)

1.3.2 วิชาเลือก กาหนดให้เลือกเรียน ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
จากรายวิชาต่อไปนี้
มศว351

การพัฒนาบุคลิกภาพ

SWU351

Personality Development

มศว352

ปรัชญาและกระบวนการคิด

SWU352

Philosophy and Thinking Process

มศว353

มนุษย์กับการใช้เหตุผลและจริยธรรม

SWU353

Man, Reasoning and Ethics

มศว354

มนุษย์กับสันติภาพ

SWU354

Man and Peace

มศว355

พุทธธรรม

SWU355

Buddhism
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มศว356

วรรณกรรมและพลังทางปัญญา

SWU356

Literature for Intellectual Powers

มศว357

ศิลปะและความคิดสร้างสรรค์

SWU357

Art and Creativity

มศว358

ดนตรีและจิตวิญญาณมนุษย์

SWU358

Music and Human Spirit

มศว361

ประวัติศาสตร์และพลังขับเคลื่อนสังคม

SWU361

History and Effects on Society

มศว362

มนุษย์กับอารยธรรม

SWU362

Man and Civilization

มศว363

มนุษย์กับการเมือง

SWU363

Man and Politics

มศว364

เศรษฐกิจในกระแสโลกาภิวัฒน์

SWU364

Economy in Globalization

มศว365

หลักการจัดการสมัยใหม่

SWU365

Principles of Modern Management

มศว366

จิตวิทยาสังคม

SWU366

Social Psychology

มศว367

กฎหมายทั่วไป

SWU367

Legal Studies

มศว371

ความคิดสร้างสรรค์กับนวัตกรรม และเทคโนโลยี

SWU371

Creativity, Innovation and Technology
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มศว372

ภูมิปัญญาท้องถิ่น

SWU372

Local Wisdom

มศว373

ภูมิลักษณ์ชุมชน

SWU373

Man and Community

มศว374

สัมมาชีพเพื่อชุมชน

SWU374

Ethical Careers for Community

มศว375

ธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการชุมชน

SWU375

Good Governance in Community Management

3(2-2-5)

3(2-2-5)

3(2-2-5)

3(2-2-5)

2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน กาหนดให้เรียน ไม่น้อยกว่า 129 หน่วยกิต ดังนี้
2.1 กลุ่มวิชาชีพครู กาหนดให้เรียน ไม่น้อยกว่า 51 หน่วยกิต ดังนี้
2.1.1 วิชาชีพครูบังคับ กาหนดให้เรียน 49 หน่วยกิต ดังนี้
ศษ111
ED111
ศษ201
ED201
ศษ202
ED202
ศษ211
ED211
ศษ241
ED241
ศษ321
ED321
ศษ331
ED331

จิตสานึกและจรรยาบรรณวิชาชีพครู
Consciousness and Ethics for Teaching Profession
ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาการเรียนรู้
English Skills for Learning Development
ภาษาและวัฒนธรรมไทยสาหรับครู
Thai Language and Thai Culture for Teachers
กระบวนทัศน์ทางการศึกษา
Educational Paradigms
การเรียนรู้ของมนุษย์และจิตวิทยาสาหรับครู
Human Learning and Psychology for Teachers
วิธีวิทยาในการพัฒนาหลักสูตร
Methodologies for Curriculum Development
วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้
Methodologies for Learning Management
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ศษ351
ED351
ศษ391
ED391
ศษ461
ED461
ศษ471
ED471
ศษ481
ED481
ศษ491
ED491
ศษ591
ED591
ศษ592
ED592

ศษ212
ED212
ศษ231
ED231
ศษ311
ED311
ศษ312
ED312
ศษ313

การวัดและประเมินผลทางการศึกษา
3(2-2-5)
Educational Measurement and Evaluation
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูระหว่างเรียน 1
2(0-4-2)
Teaching Practicum I
การประกันคุณภาพและการจัดการการศึกษา
3(2-2-5)
Educational Quality Assurance and Management
การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้
3(2-2-5)
Research for Learning Development
การออกแบบและพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการสื่อสารการศึกษา
3(2-2-5)
Design and Development of Media, Innovation
and Information Technology for Educational Communication
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูระหว่างเรียน 2
2(0-4-2)
Teaching Practicum II
การปฏิบัติการสอนและฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 1
6(1-18-0)
Education Internship I
การปฏิบัติการสอนและฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 2
6(0-18-0)
Education Internship II
2.1.1 วิชาชีพครูเลือก กาหนดให้เรียนไม่น้อยกว่า 2 หน่วยกิต ดังนี้
ลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
2(1-2-3)
Scouts, Junior Red Cross, and Learner Development Activities
หลักการอุดมศึกษา
2(1-2-3)
Principles of Higher Education
จิตสานึกและการมีส่วนร่วมทางสังคมและการเมือง
2(1-2-3)
Social and Political Consciousness and Participation
การต่อรองกับวัฒนธรรมการบริโภค
2(1-2-3)
Negotiation and Consumer Culture
งานอาสาสมัครและกิจกรรมเยาวชน
2(1-2-3)
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ED313
ศษ314
ED314
ศษ322
ED322
ศษ330
ED330
ศษ332
ED332
ศษ333
ED333
ศษ334
ED334
ศษ335
ED335
ศษ336
ED336

Voluntary Work and Youth Activities
การพัฒนาทักษะการคิดระดับสูง
Developing Higher Order Thinking Skills
การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น
Local Curriculum Development
นวัตกรรมและกลยุทธ์การจัดการเรียนรู้ในระดับอุดมศึกษา
Innovation and Learning Management Strategies
in Higher Education
การศึกษาพิเศษ
Special Education
การจัดการเรียนรู้นอกระบบและตามอัธยาศัย
Non-formal and Informal Learning Management
การจัดการเรียนรู้เพื่อสร้างจิตสานึกสาธารณะ
Public Concern-Based Learning
การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของผู้เรียน
Learner’s Creativity Development
การอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย
Rearing of Young Children

ศษ337
ED337
ศษ338
ED338
ศษ341
ED341
ศษ361
ED361
ศษ362
ED362

การมัธยมศึกษา
Secondary Education
หลักการอาชีวศึกษา
Principles of Vocational Education
การแนะแนวเพื่อการพัฒนาคุณค่าแห่งตน
Guidance for Self-Esteem Development
การประกันคุณภาพการศึกษา
Quality Assurance in Education
การศึกษาและการพัฒนาชุมชน
Education and Community Development
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2(1-2-3)
2(1-2-3)

2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(2-0-4)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
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ศษ371
ED371
ศษ381
ED381
ศษ431
ED431
ศษ452
ED452
ศษ453
ED453
ศษ472
ED472
ศษ482
ED482

สถิติเบื้องต้นทางการศึกษา
2(1-2-3)
Introduction to Statistics in Education
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
2(1-2-3)
Occupations and Technology
การพัฒนาแหล่งการเรียนรู้และเครือข่ายการเรียนรู้
2(1-2-3)
Development of Learning Resources and Learning Networks
การประเมินหลักสูตรและการสอนเบื้องต้น
2(1-2-3)
Introduction to Curriculum and Instructional Evaluation
เทคโนโลยีเพื่อการวัดผล การประเมิน และการวิจัยทางการศึกษา 2(1-2-3)
Technology for Educational Measurement, Evaluation
and Research
การวิจัยเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้และสังคม
2(1-2-3)
Research for Learning Processes and Social Development
การออกแบบและพัฒนาสื่อการเรียนการสอน
2(1-2-3)
Instructional Media Design and Development

2.2 กลุ่มวิชาเอก กาหนดให้เรียน 84 หน่วยกิต ดังนี้
2.2.1 วิชาเอกเดี่ยว กาหนดให้เรียน 72 หน่วยกิต ดังนี้
วิชาพื้นฐานวิชาเอก กาหนดให้เรียน 24 หน่วยกิต ดังนี้
ทกศ 111
THE 111
ทกศ 131
THE 131
ทกศ 141
THE 141
ทกศ 437
THE 437
ทกศ 201
THE 201

ภาษากับสังคมไทย
Language and Thai Society
การฟัง-พูดเพื่อประสิทธิผล
Effective Listening-Speaking
ภูมิปัญญาไทย
Thai Wisdoms
วาทการสาหรับครู
Speaking Training for Teachers
ภาษาอังกฤษเฉพาะทาง 1
English for Specific Purposes1
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3(2-2-5)
3(2-2-5)

22

ทกศ 202
THE 202
อกช 301
ECP 301
อกช 402
ECP 402

ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
English for Academic Purposes1
ภาษาอังกฤษเพื่อการเตรียมพร้อมสู่อาชีพ 1
English for Career Preparation I
ภาษาอังกฤษเพื่อการเตรียมพร้อมสู่อาชีพ 2
English for Career Preparation II

ทกศ 211
THE 211
ทกศ 212
THE 212
ทกศ 221
THE 221
ทกศ 222
THE 222
ทกศ 231
THE 231
ทกศ 232
THE 232
ทกศ 313
THE 313
ทกศ 314
THE 314
ทกศ 315
THE 315
ทกศ 323
THE 323

วิชาเอกบังคับ กาหนดให้เรียน 48 หน่วยกิต ดังนี้
ภาษาศาสตร์สาหรับครู
Linguistics for Teachers
หลักภาษาไทย
Thai Grammar
ความรู้พื้นฐานทางวรรณคดี
Basic Knowledge of Thai Literature
วรรณคดีไทยสาหรับครู
Thai Literature for Teachers
การอ่าน
Reading
การเขียน
Writing
พัฒนาการแบบเรียนภาษาไทย
Development of Thai Textbooks
ภาษาบาลีสันสกฤตในภาษาไทย
Pali and Sanskrit in Thai Language
สัมมนาการใช้ภาษาไทยในปัจจุบัน
Seminar in Usage of Modern Thai
การวิเคราะห์และวิจารณ์วรรณกรรมไทย
Analysis and Criticism of Thai Literature
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3(3-0-6)
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3(3-0-6)
3(2-2-5)
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ทกศ 324
THE 324
ทกศ 333
THE 333
ทกศ 342
THE 342
ทกศ 419
THE 419
ทกศ 436
THE 436
ทกศ 438
THE 438

วรรณคดีการละคร
Dramatic Literature
การประพันธ์ร้อยกรอง
Poetry Writing
คติชนวิทยา
Folklore
ภาษาต่างประเทศในภาษาไทย
Foreign Language Contact in Thai
สัมมนาและการวิจัยทางภาษาไทยสาหรับครู
Seminar and Research in Thai for Teacher
การอ่านออกเสียงร้อยแก้วและร้อยกรอง
Prose and Poetry Oral Reading
2.2.2 วิชาการสอนวิชาเอก

3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)

กาหนดให้เรียน 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 กาหนดให้เลือกเรียนไม่
น้อยกว่า 6 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้
ทกศ 316
THE 316
ทกศ 317
THE 317
ทกศ 325
THE 325

อรรถศาสตร์เบื้องต้น
Introduction to Semantics
การเล่นภาษาในภาษาไทย
Language Play in Thai
วรรณคดีชาดก
Jataka Literature
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3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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ทกศ 326
THE 326
ทกศ 334
THE 334
ทกศ 335
THE 335
ทกศ 427
THE 427
ทกศ 453
THE 453

อิทธิพลวรรณกรรมต่างประเทศในวรรณกรรมไทย
Influence of Foreign Literature on Thai Literature
ศิลปะการพูดและการนาเสนองาน
Art of Speaking and Presentation
ศิลปะการเล่าเรื่อง
Art of Storytelling
วรรณกรรมไทยปัจจุบัน
Modern Thai Literature
วิธีสอนภาษาไทยแก่ชาวต่างประเทศ
Methods in Teaching Thai for Foreigners

3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)

3. หมวดวิชาเลือกเสรี กาหนดให้เรียน 6 หน่วยกิต
ให้นิสิตเลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรระดับ ปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยศรีน คริน ทรวิโรฒ
ความหมายของรหัสวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ
ความหมายของรหัสรายวิชาในกลุ่มวิชาชีพครู
ศษ : วิชาชีพครูทางการศึกษา
ED : Education
เลขตัวที่หนึ่ง : ชั้นปีที่ควรเรียน
เลขตัวที่สอง : กลุ่มวิชาในหมวดวิชาชีพครู
0 หมายถึง
กลุ่ม ภาษาสาหรับครู
1 หมายถึง
กลุ่ม ความเป็นครู
2 หมายถึง
กลุ่ม การพัฒนาหลักสูตร
3 หมายถึง
กลุ่ม การจัดการเรียนรู้
4 หมายถึง
กลุ่ม จิตวิทยาและการแนะแนวสาหรับครู
5 หมายถึง
กลุ่ม การวัดและประเมินผลการศึกษา
6 หมายถึง
กลุ่ม การบริหารการศึกษา และการจัดการชั้นเรียน
7 หมายถึง
กลุ่ม การวิจัยทางการศึกษา
8 หมายถึง
กลุ่ ม สื่อ นวัต กรรมและเทคโนโลยีส ารสนเทศทางการศึ กษา
9 หมายถึง
กลุ่ม ประสบการณ์วิชาชีพครู
เลขตัวที่สาม : ลาดับวิชาในแต่ละกลุ่มวิชา
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ความหมายของรหัสรายวิชาในกลุ่มวิชาเอก
ทกศ : ภาษาไทยทางการศึกษา
THE : Thai Education
เลขตัวที่ 1
หมายถึง
ชั้นปีทคี่ วรเรียน
เลขตัวที่ 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
ลาดับรายวิชาในหมวดของเลขรหัสตัวกลาง

เช่น ทกศ 111
THE 111

หมายถึง

วิชาภาษาไทยทางการศึกษา เรียนชั้นปีที่ 1
หมวดรายวิชาภาษา ลาดับที่ 1

ความหมายของจานวนหน่วยกิต
เช่น 3(3-0-6)
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

จานวนหน่วยกิตรวม
จานวนชั่วโมงทฤษฎีต่อสัปดาห์
จานวนชั่วโมงปฏิบัติต่อสัปดาห์
จานวนชั่วโมงศึกษาด้วยตนเองต่อสัปดาห์
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3.1.4 แผนการศึกษา
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

มศว 111

ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

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

จิตสานึกและจรรยาบรรณวิชาชีพครู

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

ภาษาศาสตร์สาหรับครู

3(3-0-6)

ทกศ 221

ความรู้พื้นฐานทางวรรณคดี

3(3-0-6)

ทกศ 231

การอ่าน

3(2-2-5)

รวม
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ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

มศว xxx

กลุ่มวิชาศิลปศาสตร์

3(2-2-5)

ศษ 241

การเรียนรู้ของมนุษย์และจิตวิทยาสาหรับครู

3(2-2-5)

ศษ 202

ภาษาและวัฒนธรรมไทยสาหรับครู

3(2-2-5)

ทกศ 202

ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 1

3(2-2-5)

ทกศ 212

หลักภาษาไทย

3(3-0-6)

ทกศ 222

วรรณคดีไทยสาหรับครู

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

การวิจัยทางภาษาไทยสาหรับครู

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

การออกแบบและพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีสารสนเทศ 3(2-2-5)
เพื่อการสื่อสารการศึกษา

ศษ 461

การประกันคุณภาพและการจัดการการศึกษา

3(2-2-5)

ทกศ 437

วาทการสาหรับครู

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
ศษ 591

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

การปฏิบัติการสอนและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 1

6(0-18-0)

รวม

6

ปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 2
รหัสวิชา
ศษ 592

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

การปฏิบัติการสอนและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 2

6(0-18-0)

รวม

6

หมายเหตุ *
1. นิสิตชั้นปีที่ 1 คณะศึกษาศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ และคณะพลศึกษาจะเรียนวิชา
ศษ 111 ในภาคเรียนที่ 1 คณะวิทยาศาสตร์ และคณะศิลปกรรมศาสตร์ จะเรียนวิชา ศษ 111 ในภาคเรียนที่ 2
2. นิสิตชั้นปีที่ 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. นิสิตชั้นปีที่ 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. นิสิตชั้นปีที่ 4 นิสิตทุกวิชาเอก จะเรียนวิชา ศษ 471, ศษ 491 ในภาคเรียนที่ 1 และเรียนวิชาศษ 481
และ ศษ 461 ในภาคเรียนที่ 2
5. นิสิตชั้นปีที่ 5 นิสิตทุกวิชาเอก เรียนวิชา ศษ 591 ในภาคเรียนที่ 1 และ เรียนวิชา ศษ 592 ใน
ภาคเรียนที่ 2
6. วิชาเลือกให้แต่ละสาขาวิ ชากาหนดวิชาชีพครูเลือกให้นิสิตไม่น้อยกว่า 2 หน่วยกิต ใน ปีที่ 2 หรือ
ปีที่ 3 หรือ ปีที่ 4
7.
นิสิตสามารถเรียนวิชาเลือกจากวิชาที่เปิดสอนในหลักสูตรการศึกษาบัณฑิตสาขาอื่นๆ ในคณะ
ศึกษาศาสตร์ เช่น การประถมศึกษา
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3.1.5 คาอธิบายรายวิชา
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1.1 กลุ่มวิชาภาษา
มศว111
SWU111

ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3(2-2-5)
Thai for Communication
ศึกษาองค์ประกอบการสื่อสารและกลวิธีการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารการเขียนพรรณนาความ
สรุปความ ย่อความ ขยายความ และการสังเคราะห์ความคิดเพื่อการสื่อสาร ฝึกปฏิบัติการใช้ภาษาเพื่อสื่อสาร
ในสถานการณ์ต่างๆ ด้วยกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลาย
มศว121
SWU121

ภาษาอังกฤษเพื่อประสิทธิภาพการสื่อสาร 1
3(2-2-5)
English for Effective Communication I
ศึก ษาและฝึก ทัก ษะภาษาด้า นการฟัง พูด อ่าน เขียน และคาศัพท์ในชีวิตประจาวัน ด้วย
กระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลายทั้งในและนอกห้องเรียน ส่งเสริมการเรียนรู้แบบพึ่งพาตน นาภาษาอังกฤษ
ไปใช้ในการสื่อสารในสถานการณ์ต่างๆ และเป็นพื้นฐานในการพัฒนาการเรียนรู้ภาษาต่อไป
มศว122
SWU122

ภาษาอังกฤษเพื่อประสิทธิภาพการสื่อสาร 2
3(2-2-5)
English for Effective Communication II
พัฒนาทักษะด้านภาษาและกระบวนการเรียนรู้เพื่อการสื่อสารในยุคโลกาภิวัตน์ โดยฝึกทักษะ
ภาษาด้านการฟัง พูด อ่าน และเขียน ด้วยสื่อกระบวนการเรียนรู้ และเทคโนโลยีสารสนเทศที่หลากหลาย
ส่งเสริมการเรียนรู้แบบพึ่งพาตน สนับสนุนให้นาภาษาอังกฤษไปใช้ในการสร้ างความร่วมมือในการเรียนรู้และ
เป็นประโยชน์ต่อตนเองและสังคม
มศว123
SWU123

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ 1
3(2-2-5)
English for International Communication I
พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน และด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาน
เรี ย นรู้ ภ าษาอั ง กฤษในฐานะที่ เ ป็ น ภาษานานาชาติ เพื่ อ พั ฒ นาความสามารถทางด้ า นภาษาผ่ า นสื่ อ และ
กระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลายทั้งในและนอกห้องเรียน เรียนรู้วิธีการนาความรู้และกระบวนการเรียนรู้ภาษา
ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวันและในการศึกษา เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต และเพื่อพัฒนาตนให้เป็นส่วนหนึ่ง
ของสังคมไทยและสังคมโลก
มศว124
SWU124

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ 2
3(2-2-5)
English for International Communication II
พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน และด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาน
เพิ่มพูนทักษะและประสบการณ์การสื่ อสารภาษาอังกฤษในฐานะที่เป็นภาษานานาชาติ พัฒนาการนาเสนอ
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ข้อมูลและความคิด ส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษผ่านสื่อและกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลายทั้งในและ
นอกห้องเรียน นาความสามารถทางภาษาและการจัดการกระบวนการเรียนรู้มาประยุกต์ใช้สาหรับการพัฒนา
ตนให้เป็นผู้เรียนภาษาแบบยั่งยืน
มศว131
SWU131

ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร 1
3(2-2-5)
French for Communication I
ศึกษาภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสารเบื้องต้น โดยเรียนรู้และฝึกฝนทักษะด้านการฟัง พูด อ่าน
และเขี ย น เพื่ อ สามารถน าไปใช้ ใ นชี วิ ต ประจ าวั น ด้ ว ยสื่ อ และกระบวนการเรี ย นรู้ ที่ ห ลากหลายทั้ ง ใน
และนอกห้องเรียน เพื่อเป็นพื้นฐานในการเรียนภาษาฝรั่งเศสอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป
มศว132
SWU132

ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร 2
3(2-2-5)
French for Communication II
บุรพวิชา : มศว 131
ศึกษาภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสารเบื้ องต้น ต่อจากวิชาภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร 1 เพื่อ
เพิ่มพูนความรู้และทักษะด้านการฟัง พูด อ่าน และเขียน ในชีวิตประจาวัน ในสถานการณ์ที่หลากหลายยิ่งขึ้น
ด้วยสื่อและกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลาย เพื่อเป็นพื้นฐานในการเรียนภาษาฝรั่งเศสในระดับที่สูงขึ้น
มศว133
SWU133

ภาษาเยอรมันเพื่อการสื่อสาร 1
3(2-2-5)
German for Communication I
ศึกษาภาษาเยอรมันเบื้องต้นเพื่อการสื่อสาร โดยเรียนรู้และฝึกฝนทักษะด้านการฟัง พูด อ่าน
และเขียน เพื่อสามารถนาไปใช้ในชีวิตประจาวัน ด้วยสื่อและกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลายทั้งในและนอก
ห้องเรียน เพื่อเป็นพื้นฐานในการเรียนภาษาเยอรมันอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป
มศว134
SWU134

ภาษาเยอรมันเพื่อการสื่อสาร 2
3(2-2-5)
German for Communication II
บุรพวิชา : มศว 133
ศึก ษาภาษาเยอรมั น เบื้ อ งต้ น เพื่ อการสื่อ สารต่อจากวิ ชาภาษาเยอรมัน เพื่อ การสื่อสาร 1
เพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะด้านการฟัง พูด อ่าน และเขียน ในชีวิตประจาวัน ในสถานการณ์ที่หลากหลาย
ยิ่งขึ้น ด้วยสื่อและกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลาย เพื่อเป็นพื้นฐานในการเรียนภาษาเยอรมันในระดับที่สูงขึ้น
มศว135
SWU135

ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 1
3(2-2-5)
Chinese for Communication I
ศึก ษาภาษาจี น เบื้อ งต้นเพื่อการสื่อสาร โดยเรียนรู้แ ละฝึกฝนทักษะด้า นการฟัง พูด อ่า น
และเขียน เพื่อสามารถนาไปใช้ในชีวิตประจาวัน ด้วยสื่อและกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลายทั้งในและนอก
ห้องเรียน เพื่อเป็นพื้นฐานในการเรียนภาษาจีนอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป
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มศว136
SWU136

ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 2
3(2-2-5)
Chinese for Communication II
ศึกษาภาษาจีนเบื้องต้นเพื่อการสื่อสาร ต่อจากวิชาภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 1 เพื่อเพิ่มพูน
ความรู้ แ ละทั ก ษะด้ า นการฟั ง พู ด อ่ า น และเขี ย น ในชี วิ ต ประจ าวั น ในสถานการณ์ ที่ ห ลากหลายยิ่ ง ขึ้ น
ด้วยสื่อและกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลาย เพื่อเป็นพื้นฐานในการเรียนภาษาจีนในระดับที่สูงขึ้น
มศว137
SWU137

ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร 1
3(2-2-5)
Japanese for Communication I
ศึกษาภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้นเพื่อการสื่อสาร โดยเรียนรู้และฝึกฝนทักษะด้านการฟัง พูด อ่าน
และเขียน เพื่อสามารถนาไปใช้ในชีวิตประจาวัน ด้วยสื่อและกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลายทั้งในและนอก
ห้องเรียน เพื่อเป็นพื้นฐานในการเรียนภาษาญี่ปุ่นอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป
มศว138
SWU138

ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร 2
3(2-2-5)
Japanese for Communication II
ศึ ก ษาภาษาญี่ ปุ่ น เบื้ อ งต้ น เพื่ อ การสื่ อ สาร ต่ อ จากวิ ช าภาษาญี่ ปุ่ น เพื่ อ การสื่ อ สาร 1
เพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะด้านการฟัง พูด อ่าน และเขียน ในชีวิตประจาวัน ในสถานการณ์ที่หลากหลาย
ยิ่งขึ้น ด้วยสื่อและกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลาย เพื่อเป็นพื้นฐานในการเรียนภาษาญี่ปุ่นในระดับที่สูงขึ้น
1.2 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี
มศว141
ทักษะการรู้สารสนเทศ
3(2-2-5)
SWU141
Information Learning Skills
ศึกษาความสาคัญของระบบและกระบวนการสื่อสาร พัฒนาทักษะในการสืบค้นและอ้างอิง
ข้อมูล การใช้ซอฟท์แวร์ต่างๆ และการจัดการความรู้จากเครือข่ายอินเตอร์เน็ต เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต
ตลอดจนฝึก ทั ก ษะการน าเสนอข้ อ มูล สารสนเทศ โดยตระหนั ก ในจรรยาบรรณ ผลกระทบที่มี ต่อ บุค คล
และสังคม รวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
มศว142
SWU142

วิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม
3(2-2-5)
Science for Life Quality Development and Environment
ศึกษากระบวนการคิดทางวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ประยุกต์ และเทคโนโลยี ศึกษาระบบ
นิเวศวิทยาเพื่อให้เข้าใจถึงความสาคัญของการอยู่ร่วมกันอย่างสมดุล รวมทั้งศึกษาผลกระทบของความเจริญ
ทางวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี ที่ มี ต่ อ สิ่ ง แวดล้ อ ม สั ง คม และเศรษฐกิ จ เพื่ อ ปลู ก ฝั ง ให้ ต ระหนั ก
ถึงความสาคัญของธรรมชาติสิ่งแวดล้อม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสันติสุขอย่างยั่งยืน
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มศว143
SWU143

พลังงานทางเลือก
3(2-2-5)
Alternative Energy
ศึ ก ษาผลกระทบจากการใช้ พ ลั ง งานกระแสหลั ก ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ปรากฏการณ์ โ ลกร้ อ น
ภาวะ เรือนกระจก และความไม่ยั่งยืนทางเศรษฐกิจ ความหมายและความสาคัญของการใช้พลังงานทางเลือก
การปรับระบบคิดหรือกระบวนทัศน์ที่มีต่อการจัดการพลังงานให้มีความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีความยั่งยืน
ของชุมชนมากกว่าเป้าหมายทางเศรษฐกิจเพียงอย่างเดียว การสร้างภูมิคุ้มกันให้เกิดขึ้นในระบบพลังงาน
การสร้างภูมิปัญญาและเทคโนโลยีในการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในท้องถิ่น เพื่อส่งผลต่อการดาเนินชีวิตที่สันติสุข
และยั่งยืน
มศว144
SWU144

คณิตศาสตร์ในชีวิตประจาวัน
3(2-2-5)
Mathematics in Daily Life
ศึ ก ษาคณิ ต ศาสตร์ กั บ การใช้ เ หตุ ผ ล ความรู้ ท างสถิ ติ คณิ ต ศาสตร์ ส าหรั บ ผู้ บ ริ โ ภค
คณิตศาสตร์กั บศิลปะ คณิตศาสตร์กับการแก้ปัญ หาในชีวิตประจาวัน และเป็นฐานความคิดในเชิงตรรกะ
และเหตุผล การเรียนรู้และการดารงชีวิตในสังคม
มศว145
SWU145

สุขภาวะและวิถีชีวิตเชิงสร้างสรรค์
3(2-2-5)
Wellness and Healthy Lifestyle
ศึกษาหลักการและแนวคิดของสุขภาวะแบบองค์รวม การบูรณาการแนวคิดดังกล่าวเข้ากับ
วิถีชีวิ โดยเน้นการสร้างเสริมศักยภาพส่วนบุคคลของนิสิต ให้สามารถพัฒนาสมรรถภาพทางกายและคุณภาพ
ชีวิตของตนเอง ตลอดจนเลือกใช้วิถีชีวิตในเชิงสร้างสรรค์ได้อย่างเหมาะสมกับบริบททางสังคม
มศว341
SWU341

วิทยาศาสตร์ฟิสิกส์ กฎของธรรมชาติ พลังงาน และจิต
3(2-2-5)
Physical Science, Laws of Nature, Energy and Spirit
ศึกษาความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ฟิสิกส์ที่เป็นความจริงของธรรมชาติ เช่น ทฤษฎีของ กาลิเลโอ
กฏของนิ ว ตั น ทฤษฎี ข องไอน์ ส ไตน์ ทฤษฎี ส สาร-พลั ง งาน ทฤษฎี สั ม พั น ธภาพ ทฤษฎี ฟิ สิ ก ส์ ค วอนตั้ ม
ทฤษฎีเทอร์โมไดนามิกส์ นาไปสู่ความเข้าใจเรื่องของกฎของธรรมชาติ พลังงาน และความจริงแท้ของจิต
1.3 กลุ่มวิชาศิลปศาสตร์
มศว151
การศึกษาทั่วไปเพื่อพัฒนามนุษย์
3(2-2-5)
SWU151
General Education for Human Development
ศึก ษาความหมาย ความสาคัญ และคุณ ค่า ของวิชาศึกษาทั่วไป ทั้งทางด้า นมนุ ษยศาสตร์
สั ง คมศาสตร์ วิ ท ยาศาสตร์ ศาสตร์ แ ละศิ ล ป์ โดยเน้ น การพั ฒ นาศั ก ยภาพการรั บ รู้ แ ละการสื่ อ สาร
การแสวงหาความรู้ การพัฒนาจิตใจ การพัฒนาเชาว์ปัญญา ให้สามารถคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และแสวงหา
แนวทางในการแก้ปัญหา เพื่อให้ผู้เรียนเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพ
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มศว251
SWU251

มนุษย์กับสังคม
3(2-2-5)
Man and Society
ศึกษาความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับมนุษย์และสังคม ทั้งสังคมไทยและสังคมโลก โดยมุ่งให้ผู้เรียน
มีความเข้าใจในพฤติกรรมของมนุษย์ และนาความรู้มาพัฒนาตนเองให้รู้เท่าทันสังคม มีความรับผิดชอบ
มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีคุณธรรมจริยธรรม ซาบซึ้งในวัฒนธรรม ศิลปะ และอารยธรรมของมนุษย์
มีจิ ตส านึ ก ในการอยู่ร่ วมกั น ในสัง คมและธรรมชาติสิ่ ง แวดล้ อ มอย่ า งสัน ติ ตระหนั ก ในหน้ า ที่ รับ ผิ ดชอบ
และบทบาทที่พึงมีในฐานะพลเมืองและสมาชิกของสังคม
มศว252
SWU252

สุนทรียศาสตร์เพื่อชีวิต
3(2-2-5)
Aesthetics for Life
ศึ ก ษาแนวคิ ด ทางด้ า นสุ น ทรี ย ศาสตร์ แสวงหาประสบการณ์ แ ละคุ ณ ค่ า ของสุ น ทรี ย ะ
ที่มีต่อการดารงชีวิต ศึกษาสุนทรียศาสตร์ในเชิงบูรณาการ ทั้งที่เกี่ยวข้องกับธรรมชาติ ศิลปะ การแสดง ดนตรี
วรรณกรรม สุ น ทรี ยะที่ ผ สานสั มพั น ธ์ กับ บริ บ ทสั งคม วัฒ นธรรม ธรรมชาติ สิ่ง แวดล้ อ ม โดยมุ่ง เน้ น
กระบวนการเรียนรู้ สื่อและประสบการณ์ที่หลากหลาย
มศว351
SWU351

การพัฒนาบุคลิกภาพ
3(2-2-5)
Personality Development
ศึกษาและพัฒนาบุคลิกภาพทั้งที่เป็นรูปธรรมและนามธรรมเพื่อการดาเนินชีวิตที่ดีงาม มีวินัย
รู้กาลเทศะ ทั้งในโลกส่วนตัว ครอบครัว ชุมชนและสังคม ท่ามกลางขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม
ความเป็นไทยท่ามกลางกระแสสังคมโลก ด้วยสื่อและกระบวนการเรียนรู้และประสบการณ์ที่หลากหลาย
มศว352
SWU352

ปรัชญาและกระบวนการคิด
3(2-2-5)
Philosophy and Thinking Process
ศึกษาแนวคิดและปรัช ญาในเชิงบูรณาการทั้งกระแสตะวันออกและตะวันตก พัฒนาการคิด
วิ เ คราะห์ สั ง เคราะห์ ปรั ช ญาที่ เ ป็ น กระบวนการคิ ด ที่ สั ม พั น ธ์ กั บ ชี วิ ต สั ง คม ธรรมชาติ สิ่ ง แวดล้ อ ม
เพื่อการดาเนินชีวิตที่ดีงาม มีเหตุผล มีอุดมการณ์ มีคุณธรรมจริยธรรม
มศว353
SWU353

มนุษย์กับการใช้เหตุผลและจริยธรรม
3(2-2-5)
Man, Reasoning and Ethics
ศึกษาการใช้เหตุผลและจริยธรรม สร้างเสริมให้เป็นผู้ใฝ่รู้ความจริงและคิดอย่างมีเหตุผล
ตลอดจนเป็ น ผู้มีคุณ ธรรมจริยธรรม เหตุผลจริ ยธรรมที่เกี่ ยวข้องกับ ตนเอง ผู้ อื่น และบริบ ทที่เกี่ ยวข้อ ง
ด้วยสื่อและกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลาย
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มศว354
SWU354

มนุษย์กับสันติภาพ
3(2-2-5)
Man and Peace
ศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับสันติภาพและการจัดการความขัดแย้งในชีวิตครอบครัว ชุมชน สังคม
ศึกษาหลัก สัน ติธรรมจากศาสนา ปรัชญา ความเชื่อ ขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม รวมถึงแนวคิ ด
และการปฏิบัติของผู้ที่มีอุดมการณ์ ที่เกี่ยวกับสันติภาพ และสันติสุขของมวลมนุษยชาติ
มศว355
SWU355

พุทธธรรม
3(2-2-5)
Buddhism
ศึกษาภูมิปัญญาและกระบวนการคิดจากพุทธธรรมที่เกี่ยวข้องกับการดารงชีวิต การพัฒนา
คุณภาพชีวิตบนฐานพุทธธรรม ทั้งในเชิงวิทยาศาสตร์ ปรัชญา และศาสนา เพื่อเป็นแนวทางไปสู่การดาเนิน
ชีวิตที่มีศีลธรรมจรรยา มีระเบียบวินัยและสันติสุข
มศว356
SWU356

วรรณกรรมและพลังทางปัญญา
3(2-2-5)
Literature for Intellectual Powers
ศึกษาแนวคิด คุณค่า และสุนทรียะจากวรรณกรรมหลากรูปแบบโดยเน้นการศึกษาในเชิงคิด
วิเคราะห์ที่ก่อให้เกิดพลังปัญญา พลังจินตนาการ และพลังในการดาเนินชีวิต อันจะช่วยพัฒนาการดาเนินชีวิต
ที่ดีงาม มีระเบียบวินัยและอุดมการณ์
มศว357
SWU357

ศิลปะและความคิดสร้างสรรค์
3(2-2-5)
Arts and Creativity
ศึ ก ษาค้ น คว้ า เกี่ ย วกั บ พลั ง ความคิ ด สร้ า งสรรค์ แ ละจิ น ตนาการที่ ก่ อ ให้ เ กิ ด ความงาม
และสุ น ทรี ย ะในงานศิ ล ปะนานาประเภทในบริ บ ทวั ฒ นธรรมที่ ห ลากหลายอั น จะน าไปสู่ ก ารสร้ า งสรรค์
ในชีวิตประจาวัน ทั้งนี้โดยใช้กระบวนการเรียนรู้และสื่อที่หลากหลาย
มศว358
SWU358

ดนตรีและจิตวิญญาณมนุษย์
3(2-2-5)
Music and Human Spirit
ศึกษาและแสวงหาประสบการณ์ทางด้านดนตรีที่กว้างและหลากหลาย ดนตรีจากอดีตและ
ร่วมสมัยดนตรีตะวันออกและตะวันตก ดนตรีไทย ดนตรีพื้นบ้าน ดนตรีที่พัฒนาจาก อดีตกาล ดนตรีในบริบท
ของวัฒนธรรม ด้วยสื่อและกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลาย
มศว361
SWU361

ประวัติศาสตร์และพลังขับเคลื่อนสังคม
3(2-2-5)
History and Effects on Society
ศึกษาค้นคว้าข้อมูลทางประวัติศาสตร์ ประวัติศาสตร์ไทยและประวัติศาสตร์สากล ที่พัฒนา
จากกระบวนการคิดของมนุ ษย์ ประวัติศ าสตร์ที่เป็ น พลังขับเคลื่อนสังคม ประวัติศาสตร์การเมือ ง สังคม
เศรษฐกิจ ศิลปวัฒนธรรม

หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)

37

มศว362
SWU362

มนุษย์กับอารยธรรม
3(2-2-5)
Man and Civilization
ศึก ษาและเปรี ยบเทีย บวิวั ฒนาการอารยธรรมตะวัน ตกและตะวั น ออก ตั้ งแต่ ยุค โบราณ
ถึงปัจจุบัน ตลอดจนการแพร่ขยายและการถ่ายทอดแลกเปลี่ยนอารยธรรมในดินแดนต่าง ๆ ซึ่งมีผลต่อสภาพ
การเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมของโลกปัจจุบัน รวมทั้งการศึกษาในส่วนที่เกี่ยวกับอารยธรรมไทย
ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของอารยธรรมโลก
มศว363
SWU363

มนุษย์กับการเมือง
3(2-2-5)
Man and Politics
ศึกษาธรรมชาติของสังคมมนุษย์และสังคมการเมือง การจัดระเบียบทางการเมือง องค์กร
ที่ใช้อานาจการปกครอง การรวมกลุ่มทางการเมือง กระบวนการทางการเมือง พฤติกรรมและพลวัตทาง
การเมือง การบริหารงานของรัฐ โดยเน้นระบบการเมือง การปกครอง และกฎหมายที่มีความสาคัญต่อการ
ดารงชีวิตของมนุษย์ มนุษย์ที่มีคุณธรรมจริยธรรม
มศว364
SWU364

เศรษฐกิจในกระแสโลกาภิวัตน์
3(2-2-5)
Economy in Globalization
ศึก ษาพื้น ความรู้เกี่ยวกั บ เศรษฐศาสตร์ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สภาพเศรษฐกิจไทย
และเศรษฐกิ จโลกในปั จจุ บัน และแนวโน้มในอนาคตที่มีผลกระทบต่อการดาเนิน ชีวิต ตลอดจนบทบาท
และความสัมพันธ์ขององค์กรธุรกิจที่มีผลต่อการดารงชีวิตประจาวัน
มศว365
SWU365

หลักการจัดการสมัยใหม่
3(2-2-5)
Principles of Modern Management
ศึ ก ษาแนวคิ ด และหลั ก การจั ด การ ทฤษฎี ก ารจั ด การสมั ย ใหม่ แนวคิ ด เกี่ ย วกั บ
การจั ด การองค์ ก ร การจั ด การทรั พ ยากรขององค์ ก ร ประเด็ น ต่ า งๆที่ น่ า สนใจเกี่ ย วกั บ แนวโน้ ม
ในการจั ด การสมัยใหม่ การจั ดการที่เกี่ ยวข้ องกั บ คน ภาวะผู้น า การพัฒ นาองค์กรและการพั ฒนาสังคม
ที่ก้าวหน้าและสันติสุข
มศว366
SWU366

จิตวิทยาสังคม
3(2-2-5)
Social Psychology
ศึกษาจิตวิทยาพื้นฐานทางชีววิทยาของพฤติกรรมของมนุษย์ พฤติกรรมสังคม ตัวแปรต่าง ๆ
ทางสังคมที่ทาให้เกิดพฤติกรรมและสภาวะทางจิตของมนุษย์ โครงสร้างทางสังคมกระบวนการต่างๆทางสังคม
เจตคติ การรั บ รู้ท างสั ง คม ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งบุค คล ความก้ า วร้า ว พฤติ ก รรมและบทบาททางเพศ
และการสื่อสาร การโฆษณาชวนเชื่อ และแนวทางการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งทางสังคม

หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)

38

มศว367
SWU367

กฎหมายทั่วไป
3(2-2-5)
Legal Studies
ศึก ษาวิ วัฒนาการของกฎหมาย ลั กษณะของกฎหมายความสั มพัน ธ์ ร ะหว่า งกฎหมายกั บ
ศีลธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณี ประเภท ลาดับชั้น และหมวดหมู่ของกฎหมาย กฎหมายสาคัญที่
จาเป็นต้องรู้ในการดาเนินชีวิต โดยเน้นกระบวนการเรียนรู้ และสื่อที่หลากหลาย
มศว371
SWU371

ความคิดสร้างสรรค์กับนวัตกรรมและเทคโนโลยี
3(2-2-5)
Creativity, Innovation and Technology
ศึกษาค้นคว้าและฝึกปฏิบัติกระบวนการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ด้วยกระบวนการต่าง ๆ
การจั ด การภู มิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น เพื่ อ น าไปสู่ ก ารพั ฒ นานวั ต กรรมและเทคโนโลยี ชุ ม ชนซึ่ ง เกี่ ย วข้ อ งกั บ
เกษตรกรรม วิศ วกรรม ศิ ล ปหั ต ถกรรม ธุ ร กิ จ ชุ ม ชน ความสั ม พั น ธ์ กั บ ชุ มชนและสิ่ ง แวดล้ อ ม โดยเน้ น
กระบวนการเรียนรู้และ สื่อที่หลากหลาย
มศว372
SWU372

ภูมิปัญญาท้องถิ่น
3(2-2-5)
Local Wisdom
ศึกษาและค้นคว้าภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาชุมชน ภูมิปัญญาที่เกิดจากกระบวน การคิด
การเรียนรู้ การพั ฒนาด้วยการกระทาและปฏิสัมพัน ธ์ในชุมชน ภูมิปั ญ ญาในการดารงชีวิตร่วมกับ ผู้อื่น
ภูมิปัญญาในการอยู่ร่วมกับธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ภูมิปัญญาใน การแสวงหาคุณค่าและตัวตนในความเป็น
มนุษย์ โดยเน้นกระบวนการเรียนรู้และสื่อที่หลากหลาย
มศว373
SWU373

ภูมิลักษณ์ชุมชน
3(2-2-5)
Man and Community
ศึกษาค้นคว้าเพื่อพัฒนาภูมิลักษณ์ชุมชน ภูมิลักษณ์ที่แสดงความเป็นท้องถิ่น ลักษณะเฉพาะ
และความผสานสัมพันธ์ในชุมชนในบริบทของพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ พื้นที่ทางวัฒนธรรม และพื้นที่ทางชาติพันธุ์
บนฐานของคุณธรรม จริยธรรม และความดีงาม โดยเน้นกระบวนการเรียนรู้และสื่อที่หลากหลาย
มศว374
SWU374

สัมมาชีพชุมชน
3(2-2-5)
Ethical Careers for Community
ศึกษาค้นคว้าและพัฒนาสัมมาชีพในชุมชน เพื่อสร้างสัมมาชีพที่เข้มแข็ง ปลูกฝัง สร้างสานึก
และสร้างความตระหนักในศักดิ์ศรีชุมชน สัมมาชีพที่ผูกพันและเคารพในธรรมชาติสิ่งแวดล้อม สันติสุข
คุณความดี ศิลปวัฒนธรรม และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยเน้นกระบวนการเรียนรู้และสื่อที่หลากหลาย
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มศว375
SWU375

ธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการชุมชน
3(2-2-5)
Good Governance in Community Management
ศึกษาค้นคว้า ปลูกฝังแนวคิด และการปฏิบัติธรรมาภิบาลการบริหารจัดการชุมชน บริหาร
จั ด การบนความถู ก ต้ อ งและนิ ติ ธ รรม ความโปร่ ง ใสเชื่ อ ถื อ ได้ การอธิ บ ายตรวจสอบได้ การมี ส่ ว นร่ ว ม
การรับ ผิ ดชอบต่ อ บทบาทและหน้ า ที่ เพื่ อ กานพัฒ นาตนเอง ครอบครัว และชุม ชนให้ เข้ ม แข็ ง และยั่ง ยื น
โดยเน้นกระบวนการเรียนรู้และสื่อที่หลากหลาย
2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน
2.1 กลุ่มวิชาชีพครู
2.1.1 วิชาชีพครูบังคับ
ศษ111 จิตสานึกและจรรยาบรรณวิชาชีพครู
3(2-2-5)
ED111 Consciousness and Ethics for Teaching Profession
ศึกษาพัฒนาการของวิชาชีพครู เกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู สมรรถนะที่สาคัญของครู คุณลักษณะของ
ครูที่ดี หลักธรรมาภิบาล ความซื่อสัตย์สุจริต และคุณธรรมจริยธรรมสาหรับครู จรรยาบรรณวิชาชีพครู ความรู้ทั่วไป
เกี่ยวกับวิชาชีพครู กฎระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพครู การจัดการความรู้เกี่ยวกับวิชาชีพครู การสร้าง
ความก้าวหน้าและพัฒนาวิชาชีพครู การเสริมสร้างศักยภาพและสมรรถนะความเป็นครู การฝึกปฏิบัติเพื่อเสริมสร้าง
จิตสานึกสาธารณะ บทบาท หน้าที่และภาระงานของครูในฐานะนิสิตครูและผู้ส่งเสริมการเรียนรู้ การเป็นบุคคลแห่ง
การเรียนรู้และการเป็นผู้นาทางวิชาการและการศึกษา การสร้างจิตสานึกและทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพครู ฟังการเสวนา
จากครูต้นแบบและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการเป็นครูเพื่ อการปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี
มีจิตสานึกสาธารณะ และเสียสละให้สังคม
ศษ201
ED201

ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาการเรียนรู้
3(2-2-5)
English Skills for Learning Development
ศึกษาและฝึก ปฏิบัติการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนรู้ด้วยกระบวนการคิด วิเคราะห์อย่างมี
วิจารณญาณ ทั้งการฟัง-การพูด-การอ่าน และการเขียน ในการสรุปความ แปลความ ตีความ ขยายความ
การอภิปราย การแสดงความคิดเห็น การนาเสนองาน การรายงาน และเทคนิคการพูดในที่สาธารณะ ด้วยสาระ
การเรียนรู้ เรื่องราวต่างๆ จากสื่อหลากหลายเชิงบูรณาการในวิชาต่างๆ ทั้งภาษาพูด และภาษาเขียน
ศษ 202 ภาษาและวัฒนธรรมไทยสาหรับครู
3(2-2-5)
ED 202 Thai Language and Thai Culture for Teacher
ศึกษา วิเคราะห์และฝึกปฏิบัติการใช้ทักษะภาษาไทยเพื่อการจัดการเรียนรู้บนฐานคิดที่สอดคล้อง
กับวิชาชีพครู สังคม และวัฒนธรรมไทย ทั้งการฟัง การดู การพูด การอ่านและการเขียน ที่ผ่านกระบวนการ
คิดวิเคราะห์อย่างมีวิจารณญาณ โดยมุ่งเน้นทักษะการใช้ภาษาไทยเพื่อการศึกษาค้นคว้า การอ่าน การสรุปความ
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การบันทึก การอธิบาย การอภิปราย การนาเสนอผลงาน การรายงาน และเทคนิคการพูดในที่สาธารณะ ด้วย
สาระการเรี ย นรู้ ที่ ส อดแทรกวั ฒ นธรรมไทยจากสื่ อ และแหล่ ง การเรี ย นรู้ ที่ ห ลากหลายในรายวิ ช า และ
สถานการณ์ต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพในการจัดการเรียนรู้ และเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดี ในการอยู่
ร่วมกับผู้อื่นในวิชาชีพครูและสังคม
ศษ211
ED211

กระบวนทัศน์ทางการศึกษา
3(2-2-5)
Educational Paradigms
ศึกษากระบวนทัศน์ทางการศึกษาซึ่งเชื่อมโยงปรัชญาเข้ากับแนวคิดของปรัชญาการศึกษาในแต่ละ
ยุคสมัย ซึ่งแบ่งยุคสมัยตามการเปลี่ยนแปลงของทัศนะในการมองโลกและมองชีวิต การสร้างความเข้าใจต่อ
การปรับ เปลี่ ยนกระบวนทั ศ น์ ท างการศึ ก ษาทั้ง ในส่ วนของปรั ชญาการศึ กษา หลั ก การและระบบการจั ด
การศึกษา ความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกันของการศึกษา ศาสนา เศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรม และกฎเกณฑ์
ต่างๆ ที่ถูกกาหนดขึ้นเพื่อกากับทิศ ทางของการศึกษาในแต่ละยุคสมัย ผลกระทบต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการ
ปรับเปลี่ยนวิธีคิดต่อการ ปฏิรูปการศึกษา การสร้างวิสัยทัศน์ทางการศึกษาเพื่อนาไปสู่การสร้างสรรค์ปรัชญา
และกลยุทธ์ทางการศึกษาเพื่อเสริมสร้างการพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนาแนวคิดเชิงกระบวน
ทัศน์ไปประยุกต์ใช้เพื่อการพัฒนาสถานศึกษาไปสู่การเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้
ศษ241
ED241

การเรียนรู้ของมนุษย์และจิตวิทยาสาหรับครู
3(2-2-5)
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 การสร้า งแรงจู งใจ สุขภาพจิ ต เชาวน์ปั ญ ญา ความถนั ด เชาวน์ อารมณ์ บุคลิกภาพ การปรับ ตัว และ
สามารถให้คาแนะนา ช่วยเหลือนักเรียนโดยการให้คาปรึกษา โดยมุ่งให้ผู้เรียนรู้จักและเข้าใจตนเอง และมี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ตลอดจนสามารถนามาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้แต่ละระดับการศึกษาและวิชาเอก
ศษ321
ED321

วิธีวิทยาในการพัฒนาหลักสูตร
3(2-2-5)
Methodologies for Curriculum Development
ศึกษาฐานคิด ปรัชญา แนวคิด ทฤษฎีหลักสูตร องค์ประกอบหลักสูตร และการพัฒนาหลักสูตร ศึกษา
ปัญหาและแนวโน้ มของมาตรฐานการศึกษาและมาตรฐานหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน การอาชีวศึกษาและ
การอุดมศึกษา หลักสูตรมาตรฐานสากล หลักสูตรการศึกษาเพื่ออาชีพ ฝึกปฏิบัติการออกแบบและสร้างหลักสูตร
แบบจุลภาคทุกระดับการศึกษาและวิชาเอก ฝึกปฏิบัติการนาหลักสูตรไปทดลองใช้ ฝึกปฏิบัติการประเมินและ
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นาผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาหลักสูตร สามารถพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้มีดุลยภาพระหว่างเป้าหมาย
ของหลักสูตรแกนกลาง การมีส่วนร่วมของชุมชนและสอดคล้องกับบริบททางวัฒนธรรม สังคม ชุมชน และท้องถิ่น
ศษ331
ED331

วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้
3(2-2-5)
Methodologies for Learning Management
ศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฎีการจัดการเรียนรู้ รูปแบบและแนวทางทางจัดการเรียนรู้ในแต่ละ
ระดับการศึกษาและวิชาเอก สามารถบูรณาการความรู้และจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายโดยเน้นผู้เรียน
เป็นสาคัญ ให้ผู้เรียนได้คิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์และแก้ปัญหา ฝึกปฏิบัติการจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้
และฝึกทดลองสอนในสถานการณ์จ าลองเพื่อน าไปสู่การปฏิบัติให้เกิดการเรียนรู้ในผู้เรียนและฝึกปฏิบัติ
การจัดการชั้นเรียน สร้างบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้ทั้งด้านกายภาพและจินตภาพที่เอื้อต่อ
การเรียน ทัง้ การเรียนรู้ในชั้นเรียนและการบูรณาการการเรียนรู้แบบเรียนรวม จัดกระบวนการเรียนรู้จากฐาน
วัฒนธรรมที่หลากหลายให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้จากแหล่งต่างๆ อย่างเหมาะสม ฝึกปฏิบัติการจัดการศูนย์
การเรียนรู้ จัดสภาพแวดล้อมและบรรยากาศศูนย์การเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้และการนาตนเองของผู้เรียน
ศษ351 การวัดและประเมินผลทางการศึกษา
3(2-2-5)
ED351 Educational Measurement and Evaluation
ศึกษาความหมาย วิวัฒนาการ แนวคิดและทฤษฎีพื้นฐานเกี่ยวกับการวัดและประเมิน ผลการเรียนรู้
จุดมุง่ หมาย หลักการ กระบวนการ รูปแบบและเทคนิคการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ทั้งในระดับชาติและ
ระดั บ ชั้ น เรี ย น การประเมิ น ผลแบบย่ อ ยและแบบรวม ศึ ก ษากระบวนการสร้ า งและใช้ เครื่ อ งมื อ วัด และ
ประเมินผลการเรียนรู้ การออกแบบ การสร้างแบบทดสอบ และการสร้างข้อสอบ วิธีการตรวจข้อสอบ การให้
คะแนน และการตัดสินผลการเรียน การประเมินตามสภาพจริง การประเมินสอบภาคปฏิบัติ และการสร้าง
เกณฑ์การให้คะแนน การประเมินจากแฟ้มสะสมงาน การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ และแปลความหมาย
การรายงาน และการนาผลการวัดและประเมินไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียน และการปรับปรุงการจัดการเรียนรู้
และหลักสูตรโดยจั ดให้ผู้เรียนอภิปรายแลกเปลี่ยนแนวคิด และความรู้ที่ได้จากการศึกษาค้นคว้า และน า
ความรู้ ที่ไ ด้ ไปใช้ใ นการปฏิ บัติ การออกแบบและพั ฒ นาเครื่ อ งมื อวั ด ประเมิ น ผลการเรี ย นรู้ แ ต่ล ะระดั บ
การศึกษาและวิชาเอกที่อยู่บนพื้นฐานความแตกต่างกันของความสามารถของนักเรียน และจัดทารายงานการ
ค้นคว้าอิสระเกี่ยวกับการออกแบบและพัฒนาเครื่องมือวัดประเมินผลการเรียนรู้เป็นรายบุคคลหรือกลุ่ม
ศษ391
ED391

การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูระหว่างเรียน
2(0-4-2)
Teaching Practicum I
ศึกษาและสังเกตสภาพแวดล้อมทั่วไปของโรงเรียน การบริหารจัดการในโรงเรียน สภาพงานครู
พฤติกรรมและคุณลักษณะของครู นักเรียน ผู้บริหารสถานศึกษา สื่อ แหล่งเรียนรู้และสิ่งแวดล้อมเพื่อ การ
เรี ย นรู้ สั ง เกตธรรมชาติ ก ารเรี ย นรู้ ข องนั ก เรี ย น ศึ ก ษาและสั ง เกตการจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ ฝึ ก การ
เตรียมการสร้างและการใช้สื่อการเรียนรู้ การบริหารและจัดการชั้นเรียน ฝึกการตรวจแบบฝึกหัด ทดลองฝึก
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ปฏิบัติการสอนในสภาพห้องเรียน ทดลองฝึกปฏิบัติการสอนนักเรียนเป็นรายบุคคล ฝึกออกแบบการจัดการ
เรียนรู้เพื่อส่งเสริมพัฒนาการด้านปัญญา อารมณ์ สังคม ร่างกาย จิตใจ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ฝึก
ปฏิบัติงานในสถานศึกษา ตลอดจนทดลองจัดกิจกรรม การเรียนรู้ในห้องเรียนเสมือนจริงเพื่อเตรียมพร้อมสู่
การเป็นครูมืออาชีพ ในแต่ละระดับการศึกษาและวิชาเอก
ศษ461
ED461

การประกันคุณภาพและการจัดการการศึกษา
3(2-2-5)
Educational Quality Assurance and Management
ศึ ก ษาหลั ก การ แนวคิ ด ทฤษฎี แ ละแนวทางปฏิ บั ติ เ กี่ ย วกั บ การจั ด การคุ ณ ภาพการศึ ก ษา
การศึกษาบทบัญญัติและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ศึกษาระบบ กลไก มาตรฐานและเกณฑ์การประกันคุณภาพ
การศึกษา การประกันคุณภาพภายนอกและการประกั นคุณภาพภายใน บนฐานคิดเพื่อการปฏิรูปการศึกษา
การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ โดยการมุ่งเน้นการบริหารและ การ
จั ดการการศึก ษาอย่า งมีคุณ ภาพ พร้อ มฝึกปฏิบั ติให้สามารถจัดการคุณ ภาพการจัดการเรียนโดยพัฒนา
คุณภาพการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง และสามารถดาเนินการจัดกิจกรรมประเมินคุณภาพ จัดการกิจกรรม การ
เรียนรู้ได้
ศษ471
ED471

การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้
3(2-2-5)
Research for Learning Development
ศึกษาความหมาย วิวัฒนาการ แนวคิดและทฤษฎีพื้นฐานเกี่ยวกับการวิจัย จรรยาบรรณนักวิจัย
แนวคิดและหลักการวิจัย รูปแบบการวิจัย กระบวนการวิจัย การเชื่อมโยงกระบวนการวิจัยกับการจัด การ
เรียนการสอนและการพัฒนาผู้เรียน การออกแบบ การวิจัย และวางแผนการทาวิจัยเพื่อการพัฒนา การ
เรียนรู้ โดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัติการใช้กระบวนการวิจัยในการแก้ปัญหาและพัฒนาการเรียนรู้ตามสาระ
การเรียนรู้ที่สนใจ ควบคู่ไปกับการจัดทาแผนการเรียนรู้ โดยจัดให้ผู้เรียนอภิปรายแลกเปลี่ยนแนวคิดและ
ความรู้ ที่ ไ ด้ จ ากการศึ ก ษาค้ น คว้ า งานวิ จั ย ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การพั ฒ นาการเรี ย นรู้ ใช้ แ ละผลิ ต งานวิ จั ย เพื่ อ
พัฒนาการเรียนรู้ โดยจัดให้ผู้เรียนได้เสนอเค้าโครงการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ
สาระการเรียนรู้ตามความสนใจและนาเสนอผลงานวิจัย
ศษ481

การออกแบบและพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อการสื่อสารการศึกษา
3(2-2-5)
ED481 Design and Development of Media, Innovation and Information
Technology for Educational Communication
ศึกษา หลักการ แนวคิดและทฤษฎีของการออกแบบ การใช้ การพัฒนาและ การประเมินผลสื่อ
นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารการศึกษา การพัฒนาสื่อการเรียนการสอน การวิเคราะห์
ปัญหาที่เกิดจากการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีจริยธรรม ใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และ
โปรแกรมสาเร็จรูปเพื่อการจัดการเรียนการสอน สารวจ รวบรวมและประยุกต์ใช้แหล่งการเรียนรู้ที่มีอยู่ใน
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ชุมชน ตลอดจนเรียนรู้จากประสบการณ์ตรงผ่านแหล่งการเรียนรู้และเครือข่ายการเรียนรู้ การจัดทาโครงงาน
ออกแบบและพัฒนาสื่อและนวัตกรรม การเรียนการสอนให้เหมาะสมกับผู้เรียน สิ่งแวดล้อมและสอดคล้อง
กับการจัดการเรียนรู้ตามระดับการศึกษาและวิชาเอก อย่างมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐานเพื่อส่งเสริมการ
พัฒนาคุณภาพการเรียนรู้
ศษ491
ED491

การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูระหว่างเรียน 2
2(0-4-2)
Teaching Practicum II
ศึกษาทักษะต่างๆ โดยเชื่อมโยงกับทฤษฎีการจัดการเรียนรู้อย่างเหมาะสมและนาไปประยุกต์ใช้
ในการจัดการเรียนรู้ ฝึกปฏิบัติการสอนระดับจุลภาค ฝึกเขียนแผนการจัดการเรียนรู้และออกแบบกิจกรรมการ
เรียนรู้และการวัดและประเมินผลที่สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ในแต่ละระดับการศึกษาและวิชาเอก
และฝึกปฏิบัติการสอนตามแผน บันทึกและรายงานผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการวิจัยในชั้นเรียนเป็น
ฐาน ศึก ษาและแก้ ปั ญ หาพฤติก รรมของนั กเรียน สังเกตการสอนของเพื่อน เรียนรู้บ ทบาทหน้ า ที่ของครู
ตลอดจนจัดกิจกรรมอาสาและโครงการทางวิชาการที่เป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอนเพื่อนาไปสู่การพัฒนา
ความเป็นครูมืออาชีพ
ศษ591
ED591

การปฏิบัติการสอนและฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 1
6(0-18-0)
Education Internship I
ฝึ ก ปฏิ บั ติ ง านในสถานศึ ก ษา โดยบู ร ณาการเนื้ อ หาความรู้ ด้ า นวิ ช าเอกและวิ ช าชี พ ครู สู่
การปฏิ บัติ ก ารสอนและฝึก ปฏิ บั ติง านวิ ชาชี พ คุ ณ ธรรม จริ ยธรรม และจรรยาบรรณวิ ชาชีพ ตามเกณฑ์
มาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษาของคุรุสภา เป็นเวลา 1 ภาคเรียน ภายใต้การนิเทศร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัย
ศรีครินทรวิโรฒกับสถานศึกษา โดยเน้นการปฏิบัติงานในหน้าที่ครู การบูรณาการความรู้ทั้งหมดมาใช้ในการ
ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ในด้านการปฏิบัติการสอนในชั้นเรียนที่เน้นผู้เรียนเป็ นสาคัญ การวิจัยเพื่อ
พัฒนาผู้เรียน การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน งานบริการของโรงเรียน การศึกษา
และบริการชุมชน งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับ สถานศึกษา นาผลการประเมินมาพัฒนาการจัดการเรียนรู้และ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียน สัมมนาการศึกษากับอาจารย์นิเทศก์ การศึกษาและเพื่อนนิสิตเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้
โดยใช้เทคโนโลยีสื่อสาร และ/หรือ Face to face อย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ชั่วโมง จัดทาบันทึกและรายงานผล
การจัดการเรียนรู้ต่ออาจารย์นิเทศก์
ศษ592
ED592

การปฏิบัติการสอนและฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 2
6(0-18-0)
Education Internship II
ฝึกปฏิบัติงานในสถานศึกษา โดยบูรณาการเนื้อหาความรู้ด้านวิชาเอกและวิชาชีพครู สู่การปฏิบัติการ
สอน และฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพและคุณธรรมจริยธรรม ตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษาของคุรุสภา เป็น
เวลา 1 ภาคเรียน ภายใต้การนิเทศร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยศรีครินทรวิโรฒกับสถานศึกษา โดยการบูรณาการ
ความรู้ทั้งหมดมาใช้ในการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ในด้านการปฏิบัติการสอนในชั้นเรียนที่เน้นผู้เรียนเป็น
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สาคัญ การวิจั ยเพื่ อพัฒนาผู้เรียน การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน งานบริการของ
โรงเรียน การศึกษาและบริการชุมชน งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับสถานศึกษา นาผลการประเมิน มาพัฒนาการจัดการ
เรียนรู้และพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยเน้นการปฏิบัติงานในหน้าที่ครูเพื่อพัฒนา
ความเป็นครูมืออาชีพ จัดทาบันทึกและรายงานผลการจัดการเรียนรู้ต่ออาจารย์นิเทศก์
วิชาชีพครูเลือก
ศษ212 ลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
2(1-2-3)
ED212 Scouts, Junior Red Cross, and Learner Development Activities
ศึกษาบทบาท หน้าที่ และความสาคัญของครูลูกเสือ ครูยุวกาชาด และครูกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การพัฒนาบุคลิกภาพและทักษะของครูผู้สอนลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การจัดกิจกรรมที่
ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้รู้จักตนเอง รู้และเข้าใจตนเองในการกาหนดเป้าหมาย วางแผนชีวิตทั้งด้าน การ
เรียนและอาชีพ การจัดกิจกรรมที่มุ่งพัฒนาความมีระเบียบความเป็นผู้ นาผู้ตามที่ดี และการจัดกิจกรรมที่
ส่ ง เสริ ม ให้ ผู้ เ รี ย นบ าเพ็ ญ ตนให้ เ ป็ น ประโยชน์ ต่ อ สั ง คม ชุ ม ชน และท้ อ งถิ่ น ตามความสนใจในลั ก ษณะ
อาสาสมัคร โดยให้มีการฝึกปฏิบัติในฐานะผู้เข้าร่วมกิจกรรมและผู้สอน
ศษ231
ED231

หลักการอุดมศึกษา
2(1-2-3)
Principles of Higher Education
ศึ ก ษาหลั ก การ แนวคิ ด ปรั ช ญา
ทฤษฎี ความมุ่ ง หมาย บทบาท และหน้ า ที่ ส าคั ญ
ของการอุ ดมศึก ษา การจั ดโครงสร้า งและองค์การของสถาบัน อุดมศึ กษา นวัตกรรมในการจัดการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา และวิเคราะห์แนวโน้มในอนาคตของระบบการศึกษาระดับอุดมศึกษา รวมทั้งการให้ผู้เรียน
ได้เสนอรูปแบบระบบการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่จาเป็นเหมาะสมกับการเรียนรู้ในอนาคต
ศษ311
ED311

จิตสานึกและการมีส่วนร่วมทางสังคมและการเมือง
2(1-2-3)
Social and Political Consciousness and Participation
การสร้างกระบวนการเรียนรู้เพื่อสร้างจิตสานึกทางสังคมและการเมือง การตระหนักถึงบทบาท หน้าที่
และสิทธิแห่งความเป็นมนุษย์และความเป็นพลเมืองของสังคมทั้งในระดับชุมชน ประเทศ และสังคมโลก การสร้าง
จิตสานึกต่อการมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคมและการเมือง การเป็นผู้นาทาง
สังคมโดยเป็นผู้ตระหนักถึงความเสมอภาคและความเท่าเทียมกันของมนุษย์ที่หลากหลาย การทาความเข้าใจต่อสังคม
แบบพหุวัฒนธรรม การเมืองเพื่อการมีส่วนร่วมของประชาชน และกระบวนการเคลื่อนไหวทางสังคม
ศษ312
ED312

การต่อรองกับวัฒนธรรมการบริโภค
2(1-2-3)
Negotiation and Consumer Culture
ศึ ก ษาการก่ อ รู ป ของวั ฒ นธรรมการบริ โ ภคในระบบทุ น นิ ย ม กระบวนการสร้ า งค่ า นิ ย มต่ อ
การบริโภคในสังคมสมัยใหม่ ผลกระทบของวัฒนธรรมการบริโภคต่อฐานคิดและการดารงชีวิตของคนใน
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สังคม ความตระหนักต่อปัญหา การรู้เท่าทัน และสร้างอานาจต่อรองกับวัฒนธรรมการบริโภค เพื่อให้เกิดการ
บริโภคอย่างมีสติ และส่งเสริมฐานคิดของความพอเพียงในการดารงชีวิตทั้งระดับปัจเจกและสังคม เพื่อนาไปสู่
การสร้างครูที่เข้าใจต่อฐานคิดข้างต้น การทาให้ครูเป็นผู้นาในการสร้างความรู้ สร้างกระบวนการเรียนรู้ และ
เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการบริโภคอย่างรู้เท่าทัน มีสติ และใช้ปัญญา
ศษ313
ED313

งานอาสาสมัครและกิจกรรมเยาวชน
2(1-2-3)
Voluntary Work and Youth Activities
ศึก ษาขอบข่า ย หลัก การ โครงการและหน่ วยงานที่เ กี่ยวข้องกับ งานอาสาสมัค รและกิจกรรม
เยาวชนทั้งในและต่างประเทศ บทบาทของการศึกษาในงานอาสาสมัครและกิจกรรมเยาวชน
ศษ314
ED314

การพัฒนาทักษะการคิดระดับสูง
2(1-2-3)
Developing Higher Order Thinking Skills
ศึกษาเกี่ยวกับความความคิด ความสาคัญจาเป็นในการฝึกความคิดระดับสูง การประเมินทักษะ
ความคิดระดับสูงเบื้องต้นและการบูรณาการกลยุทธ์ในการใช้ทักษะความคิดระดับสูงกับการเรียนการสอน
การผลิตสื่อการสอน การประเมินผล ตลอดจนการจัดกิจกรรมต่า งๆ โดยมีสาระเน้นกลยุทธ์ทางความคิด
เกี่ยวกับความคิดสร้างสรรค์ ความคิดอย่างมีวิจารณญาณ และกลยุทธ์ในการแก้ปัญหา
ศษ322
ED322

การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น
2(1-2-3)
Local Curriculum Development
ศึกษา ภูมิหลัง ประวัติความเป็นมาของการจัดทาหลักสูตรท้องถิ่น สามารถวิเคราะห์หลักสูตร
ปรับ ปรุงและพั ฒนาหลักสูตรท้อ งถิ่ นโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนและสอดคล้องกับ บริบททางวัฒนธรรม
สังคมและท้องถิ่น รวมทั้งสามารถประเมินหลักสูตรได้ทั้งก่อนและหลังการใช้หลักสูตร เพื่อให้สามารถพัฒนา
หลักสูตรท้องถิ่นให้มีดุลยภาพระหว่างเป้าหมายของหลักสูตรแกนกลางกับความต้องการของชุมชน
ศษ 330
ED 330

นวัตกรรมและกลยุทธ์การจัดการเรียนรู้ในระดับอุดมศึกษา
2(1-2-3)
Innovation and Learning Management Strategies in Higher Education
ศึกษานวัตกรรมและกลยุทธ์การจัดการเรียนรู้ในระดับอุดมศึกษา ทฤษฎีการเรียนรู้และการสอน
ในระดับอุดมศึกษา รูปแบบการเรียนรู้และการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษา การใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนรู้ในระดับอุดมศึกษา รวมทั้งวิเคราะห์แนวโน้มการเปลี่ยนแปลง แนว
ทางการวิจัย และการพัฒนานวัตกรรมและกลยุทธ์การจัดการเรียนรู้ในระดับอุดมศึกษา รวมทั้งการให้ผู้เรียน
ได้ฝึกปฏิบัติงานและเสนอโครงการนวัตกรรมและกลยุทธ์การจัดการเรียนรู้ในระดับอุดมศึกษา
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ศษ332
ED332

การศึกษาพิเศษ
2(1-2-3)
Special Education
ศึกษาประวัติความเป็นมา ความสาคัญของระบบการจัดการศึกษาพิเศษในประเทศไทย เรียนรู้
เกี่ยวกับเด็กที่มีความต้องการพิเศษประเภทต่างๆ อาทิ บุคคลที่มีความบกพร่องทางการเห็น บกพร่องทางการ
ได้ยิน บุคคลที่มีความบกพร่อ งทางสติปั ญ ญา บุคคลที่มีความบกพร่องทางร่า งกาย การเคลื่อนไหว และ
สุขภาพ บุคคลที่มีความบกพร่อ งทางการเรียนรู้ บุคคลที่มีความพิการซ้อน บุคคลที่มีความบกพร่องทาง
อารมณ์ และพฤติกรรม บุคคลออทิสติก และผู้ที่มีความสามารถพิเศษ ศึกษาลักษณะ ความสามารถ และ
ข้อจากัดของเด็กกลุ่มดังกล่าว โดยการสังเกต คัดแยก หรือการเสาะหา และการช่วยเหลือเบื้องต้น รวมทั้ง
ศึกษาเกี่ยวกับจิตวิทยาสาหรับเด็กพิเศษ ตลอดจนการจัดการศึกษาพิเศษ การจัดการเรียนร่วม เรียนรวม
การปรับหลักสูตร การทาแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล
ศษ333
ED333

การจัดการเรียนรู้นอกระบบและตามอัธยาศัย
2(1-2-3)
Non-formal and Informal Learning Management
ศึกษาวิธีการ หลักการ แนวทาง และจัดการเรียนให้แก่บุคคลตลอดชีวิต โดยวิธีการเรียนรู้นอก
ระบบและตามอัธยาศัย การสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้ตามอัธยาศัยให้แก่บุคคล การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้
นอกระบบและตามอัธยาศัย รูปแบบต่างๆ ให้สอดคล้องกับสภาพชุมชนทั้งเมืองและชนบท การจัดแหล่งการ
เรียนรู้และสภาพแวดล้อมให้สอดคล้องกับการเรียนรู้นอกระบบและตามอัธยาศัย การประเมินผลการจัดการ
เรียนรู้นอกระบบและตามอัธยาศัยและการฝึกลงมือปฏิบัติงานจริงในชุมชน
ศษ334
ED334

การจัดการเรียนรู้เพื่อสร้างจิตสานึกสาธารณะ
2(1-2-3)
Public Concern-Based Learning
ศึกษาและวิเคราะห์หลักการและฐานคิดด้านความสาคัญของส่วนรวม (สาธารณะ) รวมทั้งองค์
ความรู้และความสัมพันธ์ด้านสิ่งแวดล้อมทุกมิติ ทั้งในมิติทรัพยากร มิติเทคโนโลยี มิติของเสียและมลพิษ มิติ
มนุษย์/สังคม/วัฒนธรรม คุณค่าทางนิเวศวิทยา วิธีการและกระบวนการจัดการเรียนรู้เพื่อสร้างจิตสานึกใน
การคุ้มครอง ดูแลรักษา และสร้างพลังในการปกป้องสิ่งที่เป็ นของสาธารณะและสิทธิประโยชน์ของชุมชนและ
สังคม ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ผ่านกระบวนการคิดด้วยความกล้าหาญทางจริยธรรม เพื่อสร้าง
ความเข้มแข็งให้ชุมชนและสังคมได้รู้เท่าทันกระแสโลกาภิวัฒน์ และความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีที่เข้ามา
พร้อมๆ กับวัฒนธรรมการบริโภคในระบบทุนนิยม ทั้งนี้เพื่อให้ทุกสรรพชีวิตอยู่ร่วมกันได้อย่างยั่งยืน โดยให้มี
การศึกษาดูงานและฝึกปฏิบัติ การจัดการเรียนรู้เพื่อสร้างจิตสานึกสาธารณะในสถานศึกษา/ชุมชนร่วมด้วย
ศษ335
ED335

การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของผู้เรียน
2(1-2-3)
Learner Creativity Development
ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีต่างๆ ความหมาย กระบวนการพัฒนาสมอง การคิดและความคิดสร้างสรรค์
สาหรับผู้เรียน ปัจจัยที่มีผลต่อความคิดสร้างสรรค์ในผู้เรียน หลักการสาคัญในการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์
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การวิเคราะห์และออกแบบกิจกรรม การมีคุณธรรมจริยธรรมที่ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ในชั้นเรียน รวมถึง
การฝึกแก้ปัญหาเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีความคิดอย่างสร้างสรรค์ และการนาความคิดสร้างสรรค์ไปประยุกต์ใช้
ในการแก้ปัญหา และการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ในกระบวนการจัดการเรียนรู้
ศษ336
ED336

การอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย
2(1-2-3)
Rearing of Young Children
ศึกษาหลักการอบรมเลี้ยงดู การโภชนาการ และสวัสดิภาพสาหรับเด็กปฐมวัย บทบาทของผู้ปกครอง
ครู และโรงเรียนในการอบรมเลี้ยงดูและจัดประสบการณ์ให้กับเด็ก คุณธรรมจริยธรรมที่ดีสาหรับผู้ปกครอง ครู และ
ผู้ที่เกี่ยวข้องกับเด็กปฐมวัย กระบวนการและรูปแบบการอบรมเลี้ยงดูเด็ก สุขภาพและความปลอดภัยในเด็กปฐมวัย
รวมทั้งความเข้าใจ ความรับผิดชอบ คุณธรรมจริยธรรมที่ดีต่อการพัฒนาเด็กปฐมวัย
ศษ337
ED337

การมัธยมศึกษา
2(1-2-3)
Secondary Education
ศึก ษาหลัก การมัธยมศึก ษา ความมุ่งหมาย หลักสูตร การเรียนการสอน และการประเมิน ผล
ศึกษาแนวคิด และแนวโน้มการมัธยมศึกษา ธรรมชาติของนักเรียนในระดับมัธยมศึกษา การบริหารและการจัด
โรงเรียนมัธยม ตลอดจนเกณฑ์มาตรฐานของโรงเรียนมัธยมศึกษา
ศษ338
ED338

หลักการอาชีวศึกษา
2(2-0-4)
Principles of Vocational Education
ศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ ปรั ช ญาการจั ด การอาชี ว ศึ ก ษา หลั ก การและทฤษฎี ก ารอาชี ว ศึ ก ษา นิ ย าม
ความหมาย เป้าหมาย วัตถุประสงค์การจัดอาชีวศึกษาทั้งของไทยและต่างประเทศ ความเป็นมาของการจัด
อาชีวศึกษาในประเทศไทย ความสัมพันธ์ของอาชีวศึกษากับ การพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคม บทบาทของ
การอาชีวศึกษากับการศึกษาในระบบต่างๆ ความร่วมมือของการจัดการอาชีวศึกษาระหว่างสถานศึกษาและ
สถานประกอบการ มาตรฐานการจัดการการอาชีวศึกษา
ศษ341
ED341

การแนะแนวเพื่อการพัฒนาคุณค่าแห่งตน
2(1-2-3)
Guidance for Self-Esteem Development
ศึกษาหลักการ แนวคิด และทฤษฎีด้านจิตวิทยาการแนะแนว เพื่อให้รู้จักและเข้าใจธรรมชาติของ
ผู้เรียน ตลอดจนเข้าใจสถานการณ์หรือบริบทในชั้นเรียน เพื่อเป็นแนวทางในการแนะแนว สร้างการเห็นคุณค่า
ในตัวตน พัฒนาผู้เรียนให้เรียนรู้และพัฒนาได้ตามศักยภาพแห่ง ตน สามารถให้คาปรึกษาช่วยเหลือผู้เรียนให้
มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สามารถส่งเสริมความถนัดและความสนใจของผู้เรียน โดยตระหนักว่าภารกิจของการแนะ
แนวเป็นส่วนหนึ่งของความเป็นครู รวมถึงการจัดโครงการฝึกอาชีพเพื่อสร้างการตระหนักในคุณค่าแห่งตน
และสามารถจัดการเรียนรู้แต่ละระดับการศึกษาและวิชาเอก
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ศษ361
ED361

การประกันคุณภาพการศึกษา
2(1-2-3)
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 แนวคิดและทฤษฎีที่สาคัญๆ ในการพัฒนาชุมชน
สภาพปัญหา และความก้าวหน้าของโครงการพัฒนาชุมชนต่าง ๆ ของไทย บทบาทของบุคลากรทางการศึกษา
ต่องานพัฒนาชุมชน
ศษ371
ED371

สถิติเบื้องต้นทางการศึกษา
2(1-2-3)
Introduction to Statistics in Education
ศึกษาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสถิติ สถิติบรรยาย การแจกแจงปกติ สถิติอ้างอิง การประมาณค่า
การทดสอบสมมติฐานทางสถิติ การทดสอบค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างหนึ่งกลุ่ม และมากกว่าสองกลุ่ม เน้นการ
เลือกใช้สถิติได้เหมาะสมกับปัญหาวิจัย ฝึกปฏิบัติการใช้โปรแกรมสาเร็จรูปในการวิ เคราะห์ทางสถิติ สามารถ
แปลผล สรุปผล และรายงานผลการวิเคราะห์ข้อมูล
ศษ381
ED381

การงานอาชีพและเทคโนโลยี
2(1-2-3)
Occupations and Technology
ศึกษา แนวคิด หลักการและทฤษฎี เกี่ยวกับการงานอาชีพและเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาผู้เรียนใน
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอบข่าย เนื้อหาสาระและวิธีการพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะ
พื้นฐาน ต่อการดารงชีวิต และประยุกต์ใช้ในการทางาน เป็นแนวทางในการประกอบอาชีพ รักการทางาน โดย
ครอบคลุมเนื้อหาด้านการดารงชีวิตและครอบครัว การออกแบบเทคโนโลยี เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร ศึกษาหลักเกณฑ์และรายละเอียดการจัดการและ การวางแผนโรงฝึกงานสาหรับกลุ่มสาระการเรียนรู้
การงานอาชีพและเทคโนโลยี หลักการใช้โรงฝึกงานเพื่อการสอนการงานอาชีพและเทคโนโลยี ฝึกการออกแบบ
วางผังโรงฝึกงานตามลักษณะการใช้งาน
ศษ431
ED431

การพัฒนาแหล่งการเรียนรู้และเครือข่ายการเรียนรู้
2(1-2-3)
Development of Learning Resources and Learning Networks
ศึ ก ษาแนวคิ ด สภาพ ปั ญ หาของแหล่ ง การเรี ย นรู้ ต ลอดชี วิ ต ในชุ ม ชน ประเภท ลั ก ษณะ
องค์ประกอบ ของแหล่งการเรียนรู้ และเครือข่ายการเรียนรู้ และบทบาทของแหล่งการเรียนรู้ต่อการศึกษาไทย
แนวทางการพัฒนาและให้บริการแหล่งการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับสภาพกลุ่มเป้าหมาย ชุมชน และสังคม การพัฒนา
และบริหารจัดการแหล่งการเรียนรู้และเครือข่ายการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตของชุมชน
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ศษ452
ED452

การประเมินหลักสูตรและการสอนเบื้องต้น
2(1-2-3)
Introduction to Curriculum and Instructional Evaluation
ศึก ษาแนวคิด หลัก สูตร ความสาคัญ และกระบวนการของการพัฒนาหลักสูตรและการสอน
หลักการ รูปแบบและวัตถุประสงค์ของการประเมินหลักสูตรและการสอน การวิเคราะห์หลักสูตร การวางแผน
และออกแบบการประเมินหลักสูตรและการสอน การเขียนข้อเสนอโครงการและรายงานการประเมิน และการ
นาผลการประเมินหลักสูตรและการสอนไปประยุกต์ใช้เพื่อการพัฒนาฝึกปฏิบัติการประเมินหลักสูตรและการ
สอน เพื่อให้เข้าใจข้อดี ข้อบกพร่อง พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะ
ศษ453
ED453

เทคโนโลยีเพื่อการวัดผล การประเมิน และการวิจัยทางการศึกษา
2(1-2-3)
Technology for Educational Measurement, Evaluation and Research
แนวคิ ด เกี่ ย วกั บ เทคโนโลยี ท างการวั ด ผล การประเมิ น และการวิ จั ย ทางการศึ ก ษา
เน้นการจัดระบบข้อมูล การเตรี ยมข้อมูลเพื่อการวิเคราะห์และการวิเคราะห์โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
การใช้โปรแกรมคอมพิ วเตอร์ในการวิเคราะห์ข้อมูล สามารถน าโปรแกรมสาเร็จรูป มาประยุกต์ใช้ในการ
ออกแบบและนาเสนอวิธีการทางการวัดผล การประเมิน และการวิจัยทางการศึกษา
ศษ472
ED472

การวิจัยเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้และสังคม
2(1-2-3)
Research for Learning Processes and Social Development
ศึกษาค้นคว้าแนวคิดเกี่ยวกับวิธีวิทยาการวิจัย กระบวนการเรียนรู้ และการพัฒนาสังคมโดยใช้
กระบวนการวิจัยเป็นฐาน เพื่อให้การวิจัยเป็นเครื่องมือและกลไกในการพั ฒนากระบวนการเรียนรู้และสังคม
เน้นการจัดการความรู้ โดยอภิปรายแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวคิดและความรู้ที่ได้จากการศึกษาค้นคว้างานวิจัย
ทางการศึกษา และจากการจัดให้ผู้เรียนจัดทารายงานวิจัยในประเด็นที่สนใจและนาเสนอผลงานวิจัย
ศษ482
ED482

การออกแบบและพัฒนาสื่อการเรียนการสอน
2(1-2-3)
Instructional Media Design and Development
ศึกษาแนวคิด หลักการ และทฤษฎี ที่นามาใช้ในการออกแบบ และพัฒนาสื่อการเรียนการสอน
หลักการผลิต การใช้ และการประเมินผลสื่อการเรียนการสอน ตลอดจนปฎิบัติการพัฒนาสื่อการเรียนการสอน
ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน
2.2 กลุ่มวิชาเอก
2.2.1 วิชาพื้นฐานวิชาเอก
ทกศ 111 ภาษากับสังคมไทย
3(3-0-6)
THE 111 Language and Thai Society
ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับวัฒนธรรมทั้งวัจนภาษาและอวัจนภาษาในบริบททางสังคมไทยที่
เปลีย่ นแปลงตามยุคสมัย
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ทกศ 131 การฟัง-พูดเพื่อประสิทธิผล
3(2-2-5)
THE 131 Effective Listening-Speaking
ศึกษาหลักการพูด การเลือกหัวข้อพูด การวิเคราะห์ผู้ฟัง การเตรียมเนื้อหา การวางโครงเรื่อง ศึกษา
ศิลปะการใช้ภาษาและแนวทางการนาเสนอ ตลอดจนฝึกทักษะการฟังและสรุปสาระสาคัญจากสารที่ได้ฟัง
ทกศ 141 ภูมิปัญญาไทย
3(3-0-6)
THE 141 Thai Wisdoms
ศึกษาความหมาย ความสาคัญ ประเภทของภูมิปัญญาไทย เงื่อนไขการเกิดภูมิปัญญาไทย ภูมิปัญญา
ดั้งเดิมและภูมิปัญญาที่รับมาจากต่างถิ่น กระบวนการคิด การดารงอยู่ การผสมผสานการสืบทอด และผลกระทบ
ที่มีต่อสังคมไทย ศึกษาชีวิตและผลงานด้านภูมิปัญญาของนักปราชญ์ท้องถิ่น คนสาคัญ แนวคิดในการส่งเสริม
และพัฒนาภูมิปัญญาไทย
ทกศ 437 วาทการสาหรับครู
3(2-2-5)
THE 437 Speaking Training for Teachers
ศึกษาความหมาย ความสาคัญและประโยชน์ของการพูดทั้งในเชิงศาสตร์และศิลป์ หลักศิลปะการพูด
สาหรับครู 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 สามารถนาไปใช้ในการศึกษาค้นคว้าได้อย่างลึกซึ้ง
อกช 301 ภาษาอังกฤษเพื่อการเตรียมพร้อมสู่อาชีพ 1
3(2-2-5)
ECP 301 English for career Preparation I
ศึกษาและฝึกทักษะการอ่าน การฟัง การใช้โครงสร้างภาษา และคาศัพท์ที่ใช้ในการสื่อสารนานาชาติที่
สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานของการวัดระดับความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ
(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 และคาศัพท์ในบริบท
ของการสื่อสารวิชาชีพระดับนานาชาติ ที่สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานของการสอบวัดระดับความสามารถใน
การสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ (Test of English for International Communication หรือ
TOEIC) ที่คะแนน 650 ขึ้นไป หรือเทียบเท่า
2.2.2 วิชาเอกบังคับ
ทกศ 211 ภาษาศาสตร์สาหรับครู
3(3-0-6)
THE 211 Linguistics for Teachers
ศึกษาองค์ประกอบของภาษา กระบวนการออกเสียง ระบบเสียง และการใช้สัทสัญลักษณ์ ระบบพยางค์
ระบบคา 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 วรรณคดีไทยสาหรับครู
3(3-0-6)
THE 222 Thai Literature for Teachers
ศึกษาวรรณคดีเรื่องเอกของไทยที่บรรจุในหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ ที่มีคุณค่าด้านวรรณศิลป์
คุณค่าทางประวัติศาสตร์ คุณค่าทางสังคม คุณค่าทางศิลปวัฒนธรรม และคุณค่าทางคติธรรมในการดาเนิน
ชีวติ
ทกศ 231 การอ่าน
3(2-2-5)
THE 231 Reading
ศึกษาความหมาย ความสาคัญ และประโยชน์ของการอ่าน หลักการอ่าน การอ่านเอาความ การอ่าน
จับใจความ การอ่านสรุป การอ่านวิเคราะห์ การอ่านตีความ ฝึกทักษะการอ่านจากงานเขียนประเภทต่างๆ
ทั้งร้อยแก้วและร้อยกรอง
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ทกศ 232 การเขียน
3(2-2-5)
THE 232 Writing
หลักการใช้ถ้อยคา สานวน โวหาร และมารยาทในการใช้ภาษาเพื่อสื่อสารในชีวิตประจาวัน การเขียน
อนุเฉท การเขียนสรุปความ การเขียนเรียงความ และการเขียนหนังสือราชการ ด้วยการฝึกฝนการเขียนแบบ
ต่างๆ และพัฒนาทักษะการใช้ภาษาเพื่อสื่อสารในชีวิตประจาวัน
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
คาในภาษาบาลีสันสกฤต การเปรียบเทียบคาภาษาบาลีกับภาษาสันสกฤต การกลายเสียง การกลายความหมาย
คาบาลีสันสกฤตที่ใช้ในภาษาไทย และการใช้ภาษาบาลีสันสกฤตในภาษาไทยปัจจุบัน
ทกศ 315 สัมมนาการใช้ภาษาไทยในปัจจุบัน
3(2-2-5)
THE 315 Seminar in Usage of Modern Thai
ศึกษาข้อมูลสภาพการใช้ภาษาไทยปัจจุบันจากสื่อต่างๆ การใช้ภาษาเฉพาะอาชีพ โดยนาเสนอและ
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
การวิเคราะห์ 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 ฝึกแต่งคาประพันธ์
ประเภทร่าย โคลง ฉันท์ กาพย์ กลอน ร้อยกรองร่วมสมัยและร้อยกรองเชิงประยุกต์ การวิเคราะห์วิจารณ์ร้อย
กรองประเภทต่างๆ
ทกศ 342 คติชนวิทยา
3(3-0-6)
THE 342 Folklore
ศึกษาความหมายและความเป็ นมาของวิชาคติชนวิทยา 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 สัมมนาและการวิจัยทางภาษาไทยสาหรับครู
3(2-2-5)
THE 436 Seminar and Research in Thai for Teacher
ศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ และสังเคราะห์ปรากฏการณ์ทางภาษาไทยตามความสนใจ ดาเนินการสัมมนา
และเสนอผลการศึกษาตามระเบียบวิธีวิจัย
ทกศ 438 การอ่านออกเสียงร้อยแก้วและร้อยกรอง
3(2-2-5)
THE 438 Prose and Poetry Oral Reading
ศึกษาองค์ประกอบและหลักการอ่านออกเสียง ความชัดเจนของเสียง การใช้น้าเสียงให้สอดคล้องกับ
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 การสร้างสื่อการสอนภาษาไทย การจัดกิจกรรมและการประเมินผล
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ทกศ 452 วิธีการสอนภาษาและวรรณคดีไทย
3(2-2-5)
THE 452 Methods in Teaching Thai and Literature
วิธีการสอนภาษาไทยและวรรณคดีไทย การทาแผนการสอน การจัดกิจกรรม และการใช้สื่อการสอน
การวัดผลและประเมินผลกิจกรรมเสริมหลักสูตร ปัญหาและการแก้ปัญหาในชั้นเรียน
2.2.4 วิชาเลือก
ทกศ 316 อรรถศาสตร์เบื้องต้น
3(3-0-6)
THE 316 Introduction to Semantics
ศึกษาความหมาย ความสาคัญของอรรถศาสตร์ หน่วยในภาษาระดับต่างๆ ที่สื่อความหมาย
การเปลี่ยนแปลงและปัจจัยการเปลี่ยนแปลงของความหมาย
ทกศ 317 การเล่นภาษาในภาษาไทย
3(3-0-6)
THE 317 Language Play in Thai
ศึก ษาความสาคัญ ของการเล่น ภาษาทั้งในแง่ของภาษาศาสตร์และสังคมวัฒนธรรม ลักษณะหรือ
รูปแบบของการเล่นภาษาที่หลากหลายในวิถีชีวิตของคนไทยทั้งในอดีตและปัจจุบัน
ทกศ 325 วรรณคดีชาดก
3(3-0-6)
THE 325 Jataka Literature
ศึกษาประเภท วัตถุประสงค์ ลักษณะ และคุณค่าของวรรณคดีชาดก อิทธิพลของวรรณคดีชาดกที่มีต่อ
สังคมไทย และวรรณคดีเรื่องอื่นๆ รวมทั้งการประยุกต์นาวรรณคดีชาดกไปสอนวรรณคดีไทย
ทกศ 326 อิทธิพลวรรณกรรมต่างประเทศในวรรณกรรมไทย
3(3-0-6)
THE 326 Influence of Foreign Literature on Thai Literature
ศึกษาประวัติวรรณกรรมและวรรณกรรมเรื่องสาคัญของไทยที่รับอิทธิพลจากวรรณกรรมต่างประเทศ
อิทธิพลของวรรณกรรมต่างประเทศที่มีต่อวรรณกรรมไทย
ทกศ 334 ศิลปะการพูดและการนาเสนองาน
3(2-2-5)
THE 334 Art of Speaking and Presentation
ศึกษาหลักและศิลปะของการพูดประเภทต่างๆ การเตรียมข้อมูลการนาเสนอความคิดด้วยการพูด
การใช้สื่อ การนาเสนอประเด็นรวมทั้งการฝึกฝนและพัฒนาการพูดตามวัตถุประสงค์และโอกาสที่แตกต่างกัน
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ทกศ 335 ศิลปะการเล่าเรื่อง
3(2-2-5)
THE 335 Art of Storytelling
ศึกษาคุณลักษณะของเรื่องราวที่นามาถ่ายทอดในงานศิลปะและวรรณกรรมประเภทต่างๆ โครงสร้าง
และองค์ประกอบของเรื่องราวกลวิธีการเล่าเรื่องในลักษณะต่างๆ ฝึกปฏิบัติตัวอย่างจากบทประพันธ์บทละคร
บทภาพยนตร์ที่หลากหลาย
ทกศ 427 วรรณกรรมไทยปัจจุบัน
3(3-0-6)
THE 427 Modern Thai Literature
ศึกษาพัฒนาการของวรรณกรรมไทยตั้งแต่รัชกาลที่ 5 จนถึงปัจจุบัน ทั้งประเภทร้อยแก้วและ
ร้อยกรอง ด้านองค์ประกอบของวรรณกรรม และแนวคิดที่สัมพันธ์กับสังคม
ทกศ 453 วิธีสอนภาษาไทยแก่ชาวต่างประเทศ
3(2-2-5)
THE 453 Methods in Teaching Thai for Foreigners
ศึกษาหลักการและวิธีการเบื้องต้นในการสอนภาษาไทยแก่ชาวต่างประเทศ การวิเคราะห์หลักสูตร
การทาแผนการสอน การสร้างบทเรียน วิธีสอน สื่อการสอน การวัดและการประเมินผล และการฝึกปฏิบัติการสอน
3.2 ชื่อ สกุล เลขประจาตัวประชาชน ตาแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
3.2.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ลาดับ
ที่

รายชื่อคณาจารย์

1

ผศ.ดร.ภาณุพงศ์ อุดมศิลป์

คุณวุฒิการศึกษา
ตรี-โท-เอก(สาขาวิชา)

สถาบันที่สาเร็จ
การศึกษา

ค.บ. (ภาษาไทย), 2528 วิทยาลัยครูสกลนคร

เลขประจาตัว
ประชาชน
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 กลิ่นน้าหอม

ศษ.บ. (ภาษาไทย), 2541 มหาวิทยาลัยศิลปากร

x xxxxx xxxxx xx x

ศศ.ม. (ภาษาไทย), 2546 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
อ.ด. (ภาษาไทย), 2551 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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ลาดับ
ที่

รายชื่อคณาจารย์

4

อ.ประภาพร ลิ้มจิตสมบูรณ์

คุณวุฒิการศึกษา
ตรี-โท-เอก(สาขาวิชา)

สถาบันที่สาเร็จ
การศึกษา

ศษ.บ. (ภาษาไทย), 2547 มหาวิทยาลัยศิลปากร

เลขประจาตัว
ประชาชน
x xxxxx xxxxx xx x

ศศ.ม. (ภาษาไทย), 2550 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
5

อ.กิ่งกาญจน์ บูรณสินวัฒนกูล กศ.บ. (ภาษาไทย), 2544 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ x xxxxx xxxxx xx x
ศษ.ม. (การสอนภาษาไทย), มหาวิทยาลัยศิลปากร
2547

3.2.2 อาจารย์ประจาหลักสูตร
ลาดับ
ที่

รายชื่อคณาจารย์

1

ผศ.ดร.ภาณุพงศ์ อุดมศิลป์

คุณวุฒิการศึกษา
ตรี-โท-เอก(สาขาวิชา)

สถาบันที่สาเร็จ
การศึกษา

ค.บ. (ภาษาไทย), 2528 วิทยาลัยครูสกลนคร

เลขประจาตัว
ประชาชน
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 กลิ่นน้าหอม

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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ลาดับ
ที่
5

รายชื่อคณาจารย์

คุณวุฒิการศึกษา
ตรี-โท-เอก(สาขาวิชา)

สถาบันที่สาเร็จ
การศึกษา

เลขประจาตัว
ประชาชน

อ.กิ่งกาญจน์ บูรณสินวัฒนกูล กศ.บ. (ภาษาไทย), 2544 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ x xxxxx xxxxx xx x
ศษ.ม. (การสอนภาษาไทย), มหาวิทยาลัยศิลปากร
2547

3.2.3 อาจารย์ผู้สอน
ลาดับ
ที่

รายชื่อคณาจารย์

1

รศ.รุ่งฤดี แผลงศร

2

คุณวุฒิการศึกษา
(สาขาวิชา)
และปีที่จบ
อ.ม. (ภาษาไทย), 2540

สถาบันที่สาเร็จการศึกษา

เลขประจาตัว
ประชาชน

มหาวิทยาลัยศิลปากร

x xxxxx xxxxx xx x

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 กลิ่นน้าหอม อ.ด. (ภาษาไทย), 2551

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

x xxxxx xxxxx xx x

8

อ.ดร.นิธิอร พรอาไพสกุล

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.กิ่งกาญจน์ บูรณสินวัฒนกูล ศษ.ม. (การสอนภาษาไทย), มหาวิทยาลัยศิลปากร
2547
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ลาดับ
ที่

รายชื่อคณาจารย์

12

อ.จรรยวรรณ จรัสจรูญฤทธิ์

คุณวุฒิการศึกษา
(สาขาวิชา)
และปีที่จบ
ศศ.ม. (ภาษาไทย), 2559

สถาบันที่สาเร็จการศึกษา

เลขประจาตัว
ประชาชน

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

x xxxxx xxxxx xx x

4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา)
คณะศึก ษาศาสตร์ในฐานะที่ รับ ผิดชอบการสอนในกลุ่ม วิชาชีพ ครูไ ด้จัด ประสบการณ์ ภ าคสนาม
ให้กับนิสิตตลอดหลักสูตร ดังนี้
1. การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูระหว่างเรียนเป็นการบูรณาการความรู้ทั้งหมดมาใช้ในการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพในสถานศึกษา ฝึกปฏิบัติการวางแผนการศึกษาผู้เรียน โดยการสังเกต สัมภาษณ์ รวบรวม
ข้อมูลและนาเสนอผลการศึกษา ฝึกปฏิบัติการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา รวมทั้งทดลองนา
หลักสูตรไปใช้ ฝึกการจัดทาแผนการเรียนรู้ร่วมกับสถานศึกษา ฝึกปฏิบัติการสอนแบบจุลภาค ฝึกปฏิบัติ
การดาเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ รวมทั้งการจัดทาโครงการทางวิชาการ
2. ก่อนฝึกปฏิบัติการสอนและฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในสถานศึกษานิสิตต้องผ่านการเรียนใน
กลุ่มวิชาชีพครูและวิชาเอกบังคับ
3. การฝึกปฏิบัติการสอนและฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในสถานศึกษาในสาขาวิชาภาษาไทย โดย
จัดให้นิสิตฝึกปฏิบัติงานในสถานศึก ษา โดยบูรณาการเนื้อหาความรู้ด้านวิชาเอกและวิชาชีพครูสู่การปฏิบัติ
การสอนและฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพและคุณธรรมจริยธรรม ตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษาของคุรุสภา
เป็ นเวลา 1 ปี การศึก ษา ภายใต้การนิเทศร่วมกันระหว่า งมหาวิทยาลัยศรีคริน ทรวิโรฒกับ สถานศึกษา
โดยการบูร ณาการความรู้ ทั้ งหมดมาใช้ ใ นการปฏิ บั ติก ารสอนในสถานศึ ก ษา ได้แ ก่ การปฏิ บัติ ก ารสอน
ในชั้นเรียน การวิจัยทางการศึกษา การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน งานบริการของ
โรงเรียน การศึกษาและบริการชุมชน งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับสถานศึกษา และการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้
โดยเน้นการปฏิบัติงานในหน้าที่ครูเพื่อพัฒนาความเป็นครูมืออาชีพ ทั้งนี้นิสิตต้องทาวิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรียน
การฝึก ปฏิบัติก ารสอนในสถานศึกษาในแต่ละภาคเรียนนั้น นิสิตต้องเข้าร่วมปฐมนิเทศก่อนการฝึกปฏิบัติ
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) การทดลองวิธีการจัดการเรียนรู้โดยใช้สื่อการสอนหรือเทคนิคการสอนที่สร้างสรรค์
5) การนิเทศการจัดการเรียนรู้ของนิสิตโดยอาจารย์นิเทศก์การศึกษา อาจารย์นิเทศก์วิชา
เฉพาะ อาจารย์พี่เลี้ยง/ครูพี่เลี้ยง รวมถึงผู้บริหารสถานศึกษา
6) การสัมมนากลุ่มย่อยและกลุ่มใหญ่ระหว่างการปฏิบัติการสอนและฝึกประสบการณ์
7) การให้คาปรึกษาเป็นรายบุคคลแก่นิสิต โดยอาจารย์นิเทศก์การศึกษา อาจารย์นิเทศก์วิชา
เฉพาะ อาจารย์พี่เลี้ยง/ครูพี่เลี้ยง รวมถึงผู้บริหารสถานศึกษา
8) การจัดคลินิคให้คาปรึกษาในด้านต่างๆ แก่นิสิตที่ไปปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาที่คณะ
ศึกษาศาสตร์ เช่น การจัดการเรียนการสอน การบริหารจัดการชั้นเรียน การทาวิจัยในชั้นเรียน เป็นต้น
9) การสัมมนาหลังการปฏิบัติการสอนและฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูเพื่อสรุปเป็นบทเรียน
สาคัญสาหรับการพัฒนาตนเองและวิชาชีพครูในอนาคต
1. มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม
4.1.1 มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม และประพฤติตนอยู่ในจรรยาบรรณวิชาชีพครู
4.1.2 มีสมรรถนะในการปฏิบัติหน้าที่รวมทั้งพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ให้บังเกิดผลต่อ
การศึกษาและผู้เรียน
4.1.3 มีสมรรถนะประจาสายงานและสมรรถนะเฉพาะของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้แก่
1) ความรู้เกี่ยวกับหลักสูตรและมาตรฐานการเรียนรู้
2) การออกแบบการจัดการเรียนรู้และการจัดการเรียนรู้ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้
3) การเรียนรู้เพื่อส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4) การจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้
5) การแก้ปัญหาและพัฒนางานด้วยกระบวนการวิจัย
2. ช่วงเวลา
2.1. การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูระหว่างเรียน ฝึกในภาคการศึกษาที่ 1 หรือ 2 ของชั้นปีที่ 3–4
2.2. การฝึกปฏิบัติการสอนและฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในสถานศึกษาในสาขาวิชาเอกฝึกใน
ภาคการศึกษาที่ 1 และ 2 ของชั้นปีที่ 5
3. การจัดเวลาและตารางสอน
3.1. การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูระหว่างเรียน จัดให้ฝึกประสบการณ์ในภาคสนาม 4 -5 ชั่วโมง/สัปดาห์
3.2. จัดให้ฝึกปฏิบัติการสอนและฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในสถานศึกษา 2 ภาคการศึกษา
เต็มเวลา โดยต้องมีชั่วโมงฝึกปฏิบัติการสอนตั้งแต่ 8-12 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
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5. ข้อกาหนดเกี่ยวกับการทาโครงงานหรืองานวิจัย
5.1 คาอธิบายโดยย่อ
เพื่อให้นิสิตทุกคนได้เรียนรู้การทาวิจัยทางการศึกษาทั้งสองประเภท คือ การวิจัยเพื่อรู้และเข้าใจ
ปั ญ หา และการวิ จั ย เพื่ อ พั ฒ นา/แก้ ปั ญ หา จึง ก าหนดให้ นิ สิต แต่ ล ะคนต้ องฝึ ก ประสบการณ์ ก ารท าวิ จั ย
โดยทาการสารวจเพื่อรู้/เข้าใจปัญหาแล้วทาวิจัยเชิงทดลองเพื่อพัฒนา/แก้ไขปัญหา ใน 1 ปีการศึกษา นิสิต
อาจทารายงานการวิจัย 1 หรือ 2 เล่ม แต่ให้มีสาระครอบคลุมตามที่กาหนด ทั้งนี้ต้องได้รับการเห็นชอบจาก
อาจารย์นิเทศก์การศึกษา
5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้
1) มีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการวิจัยทางการศึกษา
2) สามารถทางานวิจัยเพื่อใช้ในการแก้ปัญหาการจัดการเรียนรู้ได้
3) สามารถเขียนผลงานวิจัยเพื่อการสื่อสารได้
4) สามารถพัฒนางานวิจัยและประยุกต์ใช้ผลงานวิจัยเพื่อเป็นประโยชน์ในการประกอบวิชาชีพ
5.3 ช่วงเวลา
ภาคการศึกษาที่ 1 และ 2 ของชั้นปีที่ 5
5.4 จานวนหน่วยกิต
เป็นส่วนหนึ่งในการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาซึ่งรวมอยู่ในรายวิชาการฝึกปฏิบัติการสอนและ
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในสถานศึกษา จานวน 12 หน่วยกิต
5.5 การเตรียมการ
5.5.1 นิสิตต้องลงทะเบียนเรียนวิชาการวิจัยทางการศึกษา
5.5.2 ก าหนดให้ มีอ าจารย์ ที่ป รึ กษางานวิ จัย ประกอบด้ว ย อาจารย์นิ เ ทศก์ วิชาเฉพาะและ
อาจารย์นิเทศก์การศึกษาของนิสิตแต่ละคน
5.5.3 อาจารย์ ที่ ป รึ ก ษาให้ ค าปรึ ก ษาในการก าหนดประเด็ น หั ว ข้ อ ที่ จ ะศึ ก ษา และ
กระบวนการวิจัยทุกขั้นตอน
5.5.4 ให้นิสิตจัดทารายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ทั้งเอกสารและแฟ้มข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ และ
จัดนิทรรศการแสดงผลงานเพื่อเผยแพร่ต่อสาธารณชน
5.6 กระบวนการประเมินผล
5.6.1 ประเมินผลจากความก้าวหน้าในการทาวิจัย
5.6.2 ประเมินงานวิจัยของนิสิต ด้วยแบบประเมินงานวิจัย
5.6.3 ประเมินการจัดนิทรรศการของนิสิต
5.6.4 อาจารย์นิเทศก์ร่วมกันประเมินงานวิจัยของนิสิตตามเกณฑ์ที่กาหนด
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต
บัณฑิตมีความสามารถทางด้านการสื่อสาร เลือกใช้ภาษาได้อย่างเหมาะสมสอดคล้องกับบริบทและ
สถานการณ์นั้น ๆ สามารถนาความรู้ทางภาษาไทยไปใช้เป็นพื้นฐานในการศึกษาวิชาอื่นๆ มีความซื่อสัตย์
มีวิจัย ตรงต่อเวลา และเลือกใช้กลยุทธ์การจัดการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ
คุณลักษณะพิเศษของนิสิต /
สมรรถนะของหลักสูตร

กลยุทธ์การสอน และการประเมินผล
สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ ดังนี้

1. มีทักษะสื่อสาร

ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.2 สามารถสื่อสารได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

2. มีจิตอาสา จิตสานึกสาธารณะรับใช้สังคม

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
กลยุทธ์การสอน
และจริยธรรม
1.1 มีความซื่อสัตย์ มีวินัย
- สอดแทรกเนื้อหาด้านคุณธรรม
ตรงต่อเวลา
จริยธรรม และจรรยาบรรณทาง
วิชาการในทุกรายวิชา
- ฝึกปฏิบัติ ทากิจกรรม ส่งเสริมให้เก
มีความซื่อสัตย์ มีวินัย และตรงต่อเวลา
- สอดแทรกวัฒนธรรมองค์กรเพื่อให้

วิธีการวัดและประเมินผล
- กาหนดเกณฑ์มาตรฐานในการประเมิน
พฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมของทุก
รายวิชา
- สังเกตพฤติกรรมความซื่อสัตย์และการ
ตรงต่อเวลาในการเข้าชั้นเรียน การทา
รายงาน การอ้างอิงผลงาน และการสอบ
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ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม
และจริยธรรม

กลยุทธ์การสอน

นิสิตมีค่านิยมพื้นฐานที่ถูกต้อง
- ชี้แจงกฎระเบียบและแนวปฏิบัติใน
การเรียนการสอนให้ชัดเจนในทุก
รายวิชา
1.2 มี จิ ต สาธารณะ เสี ย สละ - ให้นิสิตเรียนรู้การเสียสละเพื่อ
เพื่อส่วนรวม
ส่วนรวม และกระตุ้นให้เกิดจิตสานึก
สาธารณะ โดยใช้กรณีศึกษาบุคคล
ตัวอย่างที่ได้รับการยกย่องในสังคม
- ฝึกเขียนโครงการ และทากิจกรรม
จิตอาสา/กิจกรรมเพื่อสังคม
- เขียนรายงานความรู้สึกที่มีต่อ
การทากิจกรรม
1.3 ตระหนั ก ในคุ ณ ค่ า ของ - สอดแทรกแนวคิดด้านสุนทรียศาสตร์
ศิลปะและวัฒนธรรม
เพือ่ ให้ตระหนักในคุณค่าของ
ศิลปวัฒนธรรมที่มีต่อการดารงชีวิต
- สอดแทรกเนื้อหาในด้านศิลปวัฒนธรรมและประเพณีที่ดีงามทั้งของ
ไทยและนานาชาติในการเรียน
การสอนทุกรายวิชา
- จัดกิจกรรมสร้างเสริมประสบการณ์
ทั้งในและนอกเวลาเรียนและให้ทา
รายงานแสดงความคิดเห็นทั้ง
รายบุคคลและงานกลุ่ม
1.4 มีระเบียบและความ
- สอดแทรกเนื้อหาในด้านบทบาท
หน้าที่ของความเป็นครูที่ดีในการเรียน
รับผิดชอบ มีจิตสานึกและ
การสอนทุกรายวิชา
ตระหนักในการปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพครู และ - ให้นิสิตเรียนรู้และฝึกฝนการปฏิบัติ
ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี ตนที่ดี และกระตุ้นให้เกิดจิตสานึก
ของการเป็นครู โดยใช้กรณีศึกษาครู
ต้นแบบที่ได้รับการยกย่องในสังคม

วิธีการวัดและประเมินผล
- สังเกตพฤติกรรมการมีวินัย การปฏิบัติ
ตนตามระเบียบของมหาวิทยาลัยและ
ข้อตกลงในชั้นเรียน เช่น การแต่งกาย
- ประเมินจากการมีส่วนร่วมใน
การอภิปราย การวางแผน การปฎิบัติ
การนาเสนอผลงาน และการสะท้อนคิด
กิจกรรมในชั้นเรียน
- ประเมินจากคุณภาพของรายงาน
- ประเมิ น จากการอ้ า งอิ ง แหล่ ง ข้ อ มู ล
อย่างถูกต้องตามหลักและจรรยาบรรณทาง
วิชาการ
- ประเมินจากคุณภาพของรายงานที่แสดง
ถึ ง การน าแนวคิ ดทางสุ นทรี ยศาสตร์ /
ศิลปวัฒนธรรมมาใช้
- สังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วมใน
การอภิปรายและการสะท้อนคิดกิจกรรม
ในชั้นเรียน
- สั ง เกตจากการประพฤติ ต นอยู่ ใ น
ประเพณีและวัฒนธรรมที่ดีงามของไทย
- สังเกตจากการรู้เท่าทัน สามารถปรับตัว
และเลือกรับวัฒนธรรมที่ดีงามของ
นานาชาติได้
- สังเกตพฤติกรรมและการประพฤติตน
ที่ ถู ก ต้ อ ง ดี ง าม อยู่ ใ นกฎระเบี ย บของ
นิ สิ ต เช่ น การไม่ แ สดงพฤติ ก รรมที่ ไ ม่
เหมาะสม การไม่ทาผิดกฏหมาย
- สังเกตการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าที่
แสดงออกถึงความมีวุฒิภาวะ เช่น
ไม่แสดงอารมณ์เกรี้ยวกราดหรือโวยวาย
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2. ด้านความรู้
ผลการเรียนรู้ด้านความรู้
2.1 มีความรู้พื้นฐานศึกษา
ทั่วไป

2.2 มีความรู้ในหลักการและ
ทฤษฎีหรือศาสตร์ภาษาไทยที่
เรียนเป็นอย่างดี

2.3 ติดตามความก้าวหน้าทาง
วิ ช าการและงานวิ จั ย และ
สามารถบูรณาการความรู้และ
ทั ก ษะ/กระบวนการในวิ ช า
ต่างๆ กับการประกอบอาชีพ

กลยุทธ์การสอน
- จั ด การเรี ยนการสอนที่ ค รอบคลุ ม
ความรู้ในสาขาต่างๆ อย่างกว้างขวาง
พร้ อ มสอดแทรกแนวคิ ด ปรั ช ญา
เศรษฐกิจพอเพียงในทุกรายวิชา
- จั ด การเรี ย นการสอนในลั ก ษณะ
บู ร ณาการ และเน้ น ให้ ผู้ เ รี ย นลงมื อ
ปฏิบัติ (Active Learning)
- มี ก ารแนะน าวิ ธี ก ารเรี ย นรู้ / การ
สื บ ค้ น ข้ อ มู ล ด้ ว ยตนเอง และฝึ ก
ปฏิบัติในทุกรายวิชา
- จั ด กิ จ กรรมเพื่ อ ให้ เ ข้า ใจและเห็ น
คุ ณ ค่ า ของตนเอง ผู้ อื่ น และสั ง คม
พร้ อ มตั้ ง เป้ า หมายในการพั ฒ นา
ตนเอง สังคม และสิ่งแวดล้อม
- จั ด การเรี ย นการสอนในลั ก ษณะ
บู ร ณาการ และเน้ น ให้ ผู้ เ รี ย นลงมื อ
ปฏิบัติ (Active Learning)
- มี ก ารแนะน าวิ ธี ก ารเรี ย นรู้ / การ
สื บ ค้ น ข้ อ มู ล ด้ ว ยตนเอง และฝึ ก
ปฏิบัติในทุกรายวิชา
- จัดการเรียนการสอนแบบการใช้
ปัญหาเป็นฐานในการเรียนรู้
(Problem-based Learning)ทีเ่ น้นให้
ผู้เรียนได้ค้นคว้าเพิ่มเติมจากงาน
วิชาการและงานวิจัยเพื่อหาคาตอบ
ของปัญหา
- มอบหมายให้นิสิตติดตาม
ความก้าวหน้าทางวิชาการและการวิจัย
แล้วนามาเสนอในชั้นเรียนหรือจัดทา
เป็นรายงาน

วิธีการวัดและประเมินผล
- ก าหนดมาตรฐานการประเมินผลการ
เรียนรู้ โดยใช้เกณฑ์ Rubrics ทุกรายวิชา
- สั ง เกตพฤติ ก รรมการมี ส่ ว นร่ ว มใน
การอภิปรายและการสะท้อนคิดกิจกรรม
ในชั้นเรียน
- ประเมินจากคุณภาพของรายงาน
- ประเมิ น จากการอ้ า งอิ ง แหล่ ง ข้ อ มู ล
อย่างถู ก ต้ อ งตามหลัก และจรรยาบรรณ
ทางวิชาการ
- ประเมิ น จากการสอบภาคทฤษฎี /
ปฏิบัติ

- สั ง เกตพฤติ ก รรมการมี ส่ ว นร่ ว มใน
การอภิปรายและการสะท้อนคิดกิจกรรม
ในชั้นเรียน
- ประเมิ น จากการสอบภาคทฤษฎี /
ปฏิบัติ
- ประเมินจากการตอบคาถามโดยอ้างอิง
แนวคิดหรือแนวทางที่ร่วมสมัย
- ประเมิ น จากผลการศึ ก ษาค้ น คว้ า ใน
การนาเสนอหรือรายงานที่ข้อมูลแสดงให้
เห็นความก้าวหน้าหรือทิศทางของแนวคิด
ที่เกี่ยวข้อง
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3. ด้านทักษะทางปัญญา
ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทาง
กลยุทธ์การสอน
ปัญญา
3.1 สามารถประยุกต์ความรู้ - จั ด กิ จ กรรมให้ นิ สิ ต ฝึ ก ค้ น คว้ า หา
ให้เกิดประโยชน์
ความรู้ ด้ วยตนเอง และนาความรู้ ม า
ประยุกต์ใช้ในการเรียนและการดาเนิน
ชีวิตประจาวัน

3.2 สามารถคิ ด อย่ า งเป็ น - ใช้ ตั ว อย่ า งที่ ดี เ ป็ น กรณี ศึ ก ษา
ระบบ และแก้ไขปัญหาได้
เพื่ อ ให้ นิ สิ ต ได้ เ รี ย นรู้ วิ ธี วิ เ คราะห์
ปัญหาและฝึกบูรณาการความรู้เพื่อใช้
ในการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ

3.3 สามารถประเมิน วิพากษ์ - เลื อ กปั ญ หาสั ง คมที่ เ ป็ น ประเด็ น
สถานการณ์ต่างๆ โดยใช้
สาธารณะให้นิสิตฝึกวิพากษ์วิจารณ์ใน

วิธีการวัดและประเมินผล
- กาหนดมาตรฐานการประเมินผลการ
เรียนรู้ โดยใช้เกณฑ์ Rubrics ทุกรายวิชา
- สังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในการ
อภิปรายและการสะท้อนคิดกิจกรรมใน
ชั้นเรียน
- ประเมิ นจากคุ ณ ภาพของรายงาน ที่
แสดงถึงการค้นคว้าความรู้เพิ่มเติม การ
เลือกรับข้อมูลข่าวสารโดยใช้หลักกาลาม
สูตร และการคิดอย่างมีเหตุผลและเป็น
ระบบ
- ประเมินจากการอ้างอิงแหล่งข้อมูล
อย่างถูกต้องตามหลักและจรรยาบรรณ
ทางวิชาการ
- ประเมินจากการสอบภาคทฤษฎี/
ปฏิบัติ
- กาหนดมาตรฐานการประเมินผลการ
เรียนรู้ โดยใช้เกณฑ์ Rubrics ทุกรายวิชา
- สังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในการ
อภิปรายและการสะท้อนคิดกิจกรรมใน
ชั้นเรียน
- ประเมินจากคุณภาพของรายงาน ที่
แสดงถึงการค้นคว้าความรู้เพิ่มเติม การ
เลือกรับข้อมูลข่าวสารโดยใช้หลักกาลาม
สูตร และการคิดอย่างมีเหตุผลและเป็น
ระบบ
- ประเมินจากการอ้างอิงแหล่งข้อมูล
อย่างถูกต้องตามหลักและจรรยาบรรณ
ทางวิชาการ
- ประเมินจากการสอบภาคทฤษฎี/ปฏิบัติ
- ประเมินจากคุณภาพของรายงานที่
แสดงถึงการนาข้อมูลความรู้ที่ถูกต้อง มา
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ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทาง
กลยุทธ์การสอน
ปัญญา
ความรู้เป็นฐาน
ชั้นเรียน และเสนอแนะแนวทางแก้ไข
เพื่ อ พั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต ของตนเอง
สั ง คม และสิ่ ง แวดล้ อ มในทุ ก มิ ติ ไ ด้
อย่างสมดุล
- นาเสนอ อภิปรายแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น และสะท้อนคิดในชั้นเรียน

วิธีการวัดและประเมินผล

ใช้ในการคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล เป็น
ระบบ
- ประเมินจากการอ้างอิงแหล่งข้อมูล
อย่างถูกต้องตามหลักและจรรยาบรรณ
ทางวิชาการ
- สัง เกตพั ฒนาการในด้ า นต่ างๆ จาก
พฤติกรรมการมีส่วนร่วมในกิจกรรมกลุม่
การสะท้อนคิดในชั้นเรียน
3.4 เป็ น ผู้ มี ค วามคิ ด ริ เ ริ่ ม - จัดกิจกรรมฝึกความคิดสร้างสรรค์ - ประเมินจากผลงานที่เป็นนวัตกรรม
สร้างสรรค์นวัตกรรม
และนวั ต กรรมที่ เ ป็ น ประโยชน์ ต่ อ สร้างสรรค์ ที่เป็นประโยชน์ต่อตนเองและ
ตนเอง สังคมและสิ่งแวดล้อม
สังคม

4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
ผลการเรียนรู้ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
กลยุทธ์การสอน
และความรับผิดชอบ
4.1 สามารถทางานร่วมกับ
- จั ด กิ จ กรรมเพื่ อ ให้ นิ สิ ต ฝึ ก การ
ผู้อื่นทั้งในฐานะผู้นาและ
ปรับตัว การทางานร่วมกับผู้อื่น รับฟัง
ผู้ร่วมงานได้
ความคิ ด เห็ น ของเพื่ อ นร่ ว มกลุ่ ม
สามารถแสดงจุดยืนของตนเอง และ
ค้นหาทางออกร่วมกันได้
4.2 มีความรับผิดชอบต่อ
- เลื อ กประเด็ น ที่ เ ป็ น ปั ญ หาสั ง คม
ตนเอง สังคม และสิ่งแวดล้อม และสิ่ ง แวดล้อ มให้ นิสิ ต เรี ยนรู้ และ
ตระหนักถึงผลกระทบที่เกิดขึ้น พร้อม
ทั้งกระตุ้นให้คิ ดหาวิธีที่จะมีส่วนร่วม
รับผิดชอบในการแก้ปัญหาโดยเริ่มต้น
จากตัวนิสิตเอง
4.3 สามารถปรับตัวให้เข้ากับ - สอดแทรกแนวคิดผ่านกิจกรรมเพื่อ
สถานการณ์ต่าง ๆ
ฝึ ก เพื่ อ ให้ นิ สิ ต สามารถปรั บ ตั ว ใน
สถานการณ์ต่างๆ

วิธีการวัดและประเมินผล
- กาหนดมาตรฐานการประเมินผลการ
เรียนรู้ โดยใช้เกณฑ์ Rubrics
ทุกรายวิชา
- สังเกตพฤติกรรม ที่แสดงถึงความ
รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
การมีส่วนร่วมในการอภิปรายและ
การสะท้อนคิดกิจกรรมในชั้นเรียน
- ประเมินจากคุณภาพของรายงาน
ที่แสดงถึงความร่วมมือในการวางแผน
การปฏิบัติ และการแก้ปัญหา
- ประเมิ น จากการอ้ า งอิ ง แหล่ ง ข้ อ มู ล
อย่ างถู กต้ องตามหลั กและจรรยาบรรณ
ทางวิชาการ
- สังเกตจากพัฒนาการด้านความคิด
และพฤติกรรมการเรียนรู้ในชั้นเรียน
- ให้นิสิตประเมินเพื่อนในชั้นเรียน และ
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ผลการเรียนรู้ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ

กลยุทธ์การสอน

วิธีการวัดและประเมินผล
นามาใช้เป็นข้อมูลสาหรับการประเมินผล
การเรียนรู้

5.

ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร
กลยุทธ์การสอน
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 สามารถวิ เคราะห์ ข้ อ มู ล เชิ ง - สอดแทรกทั กษะการวิเคราะห์
ตั วเลข เพื่ อ ให้ เ ข้าใจองค์ ค วามรู้ เชิงตัวเลขในรายวิช าต่าง ๆ เพื่ อ
หรือประเด็นปัญหา
พั ฒ นาทั ก ษะการวิ เ คราะห์ เ ชิ ง
ตัวเลขอย่างต่อเนื่อง

5.2 สามารถสื่อสารได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

- ฝึ ก การใช้ ทั ก ษะสื่ อ สารในทุ ก
รายวิชา

5.3 สามารถใช้เทคโนโลยีใน
การสืบค้น เก็บรวบรวมข้อมูล
และเลือกใช้ได้เหมาะสมกับ
สถานการณ์อย่างมีประสิทธิภาพ

- ฝึ ก การใช้ เ ทคโนโลยี ใ นการ
สืบค้นข้อมูลจากแหล่งที่เชื่อถือได้
ในทุกรายวิชา
- ฝึกการเลือกใช้ข้อมูลสารสนเทศ
ที่เหมาะสมประกอบการนาเสนอ
งาน

วิธีการวัดและประเมินผล
- กาหนดมาตรฐานการประเมินผลการ
เรียนรู้ โดยใช้เกณฑ์ Rubrics ทุกรายวิชา
- ประเมินจากคุณภาพของรายงาน
ที่แสดงถึงการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงตัวเลข
- ประเมินจากการอ้างอิงแหล่ง ข้อมูล
อย่างถูกต้องตามหลักและจรรยาบรรณ
ทางวิชาการ
- ประเมินจากการสอบภาคทฤษฎี
- ประเมินจากการสอบภาคทฤษฎี/ปฏิบัติ
- ประเมินจากคุณภาพจากรายงาน ที่
แสดงถึงความสามารถในการสือ่ สาร
- ประเมินจากการอ้างอิงแหล่ง ข้อมูล
อย่างถูกต้องตามหลักและจรรยาบรรณ
ทางวิชาการ
- ประเมินจากการสอบภาคทฤษฎี/ปฏิบัติ
- ประเมินจากคุณภาพของรายงาน ที่
แสดงถึงการสืบค้นข้อมูล การเลือกใช้
ข้อมูล และการรู้จักแหล่ง ข้อมูลที่
เหมาะสม
- ประเมินจากการอ้างอิงแหล่ง ข้อมูล
อย่างถูกต้องตามหลักและจรรยาบรรณ
ทางวิชาการ

หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)
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6. ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้
ผลการเรียนรู้ด้านทักษะ
การจัดการเรียนรู้
6.1 แสดงความเชี่ยวชาญในการ
จัดการการเรียนรู้ที่มีรูปแบบ
หลากหลาย

- จัดให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่าน
ประสบการณ์ตรง ได้แก่ การจัดทา
แผนการเรียนรู้ การจัดกิจกรรม
การเรียนการสอน การผลิตสื่อ
และการใช้สื่อ การวัดประเมินผล
การปฏิบัติการสอนแบบจุลภาค
(micro teaching) การวิจัยใน
ชั้นเรียน
6.2 แสดงความเชี่ยวชาญใน
- จัดให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่าน
การจัดการเรียนรู้ด้วยนวัตกรรมที่ ประสบการณ์ตรงในด้านการ
เหมาะสมกับความแตกต่างของ
ปฏิบัติงานครูในสถานศึกษา
ผู้เรียน
การปฏิบัติการสอนระหว่างเรียน
และในสถานศึกษา

6.3 แสดงความเชี่ยวชาญในการ
จัดการเรียนรู้อย่างบูรณาการ

วิธีการวัดและประเมินผล

กลยุทธ์การสอน

- จัดให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากผู้มี
ประสบการณ์ หรือผู้เชี่ยวชาญ
ทางด้านการสอนผ่านการสังเกต
การสอน การสัมภาษณ์
- จัดให้ผู้เรียนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้
จากเพื่อนในสถาบันและต่างสถาบัน
-จัดให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากต้นแบบ
เช่น ครูผู้สอน ครูประจาชั้น ครูผู้ช่วย
ครูพี่ เลี้ยง ครู ต้นแบบ ครู แกนนา
หรือครูแห่งชาติ
- จัดให้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรง
เช่น กรณีตัวอย่างจากห้องเรียน
การสังเกตการณ์สอนแบบต่างๆ
การสัมภาษณ์หรือสนทนากับผู้มี
ประสบการณ์

- เน้ น การประเมิ น ตามสภาพจริ ง ใน
เรื่องความ สามารถในการจัดการเรียนรู้
ที่หลากหลายและความเป็นครู

- ประเมินผลงานนิสิต จากบันทึ กการ
สอนประจาวัน บันทึกการนิเทศ บันทึก
การสังเกตการสอนครูพี่เลี้ยงและเพื่อน
แผนการจั ด การเรี ย นรู้ กระบวนการ
ท างานวิ จั ย ในชั้ น เรี ย น การท าแฟ้ ม
สะสมงาน สรุ ปผลการปฏิ บัติ ก ารสอน
และฝึ ก ประสบการณ์ รายงานผลการ
จัดการเรียนรู้และการปฏิบัติงาน
- สั ง เกตการสอนในชั้ น เรี ย นและ
ประเมินแบบบั นทึ กหลัง การสอน โดย
ครู พี่ เ ลี้ ย ง อาจารย์ นิ เ ทศก์ ผู้ บ ริ ห าร
สถานศึกษา และเพื่อนนิสิต
- ประเมินงานวิจัยในชั้นเรียนโดยครูพี่
เลี้ยง และอาจารย์นิเทศก์
- ประเมินการจัดโครงการทางวิชาการ
ของนิสิต

หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)
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3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum mapping)
●

ความรับผิดชอบหลัก

○

ความรับผิดชอบรอง

มาตรฐานผลการเรียนรู้
คุณธรรม จริยธรรม

ความรู้

ทักษะการ
ทักษะ
วิเคราะห์เชิง
ความสัมพันธ์
ตัวเลข การ
ระหว่างบุคคลและ สื่อสาร และ
ความรับผิดชอบ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

ทักษะทางปัญญา

รายวิชา
1

2

3

4

1

2

3

1

2

3

4

1

2

3

1

2

3

ทักษะการ
จัดการเรียนรู้

1

2

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



○









○





○

○



○
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3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum mapping)
●

ความรับผิดชอบหลัก

○

ความรับผิดชอบรอง

มาตรฐานผลการเรียนรู้
คุณธรรม จริยธรรม

ความรู้

ทักษะการ
ทักษะ
วิเคราะห์เชิง
ความสัมพันธ์
ตัวเลข การ
ระหว่างบุคคลและ สื่อสาร และ
ความรับผิดชอบ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

ทักษะทางปัญญา

รายวิชา
1

2

3

4

1

2

3

1

2

3

4

1

2

3

1

2

3

มศว 133 ภาษาเยอรมันเพื่อการสื่อสาร 1



○









○





○

○



○

มศว 134 ภาษาเยอรมันเพื่อการสื่อสาร 2



○

●

●

●

●

○





○

○

●

○

มศว 135 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 1



○

●

●

●

●

○

●

●

○

○

●

○

มศว 136 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 2



○

●

●

●

●

○

●

●

○

○

●

○

มศว 137 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร 1



○

●

●

●

●

○

●

●

○

○

●

○

มศว 138 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร 2



○

●

●

●

●

○

●

●

○

○

●

○

มศว 141 ทักษะการรู้สารสนเทศ



●

●

●

●

●

○

●

●

○

●

●

○

มศว 142 วิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต
และสิ่งแวดล้อม



○

●

●

●

○

○

●

●

○

●

●

○

มศว 143 พลังงานทางเลือก



●

●

●

●

●

○

●

●

○

○

●

○

○

ทักษะการ
จัดการเรียนรู้

1

2
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3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum mapping)
●

ความรับผิดชอบหลัก

○

ความรับผิดชอบรอง

มาตรฐานผลการเรียนรู้
คุณธรรม จริยธรรม

ความรู้

ทักษะการ
ทักษะ
วิเคราะห์เชิง
ความสัมพันธ์
ตัวเลข การ
ระหว่างบุคคลและ สื่อสาร และ
ความรับผิดชอบ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

ทักษะทางปัญญา

รายวิชา
1

2

3

4

1

2

3

1

2

3

4

1

2

3

1

2

3

มศว 144 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจาวัน



○

○

●

●

●

●

○

●

●

○

●

●

○

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





















○



○

○

ทักษะการ
จัดการเรียนรู้

1

2
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3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum mapping)
●

ความรับผิดชอบหลัก

○

ความรับผิดชอบรอง

มาตรฐานผลการเรียนรู้
คุณธรรม จริยธรรม

ความรู้

ทักษะการ
ทักษะ
วิเคราะห์เชิง
ความสัมพันธ์
ตัวเลข การ
ระหว่างบุคคลและ สื่อสาร และ
ความรับผิดชอบ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

ทักษะทางปัญญา

รายวิชา
1

2

3

4

1

2

3

1

2

3

4

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



○

●







●

○





●

●



○

ทักษะการ
จัดการเรียนรู้

1

2

72

3

3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum mapping)
●

ความรับผิดชอบหลัก

○

ความรับผิดชอบรอง

มาตรฐานผลการเรียนรู้
คุณธรรม จริยธรรม

ความรู้

ทักษะการ
ทักษะ
วิเคราะห์เชิง
ความสัมพันธ์
ตัวเลข การ
ระหว่างบุคคลและ สื่อสาร และ
ความรับผิดชอบ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

ทักษะทางปัญญา

รายวิชา
1

2

3

4

1

2

3

1

2

3

4

1

2

3

1

2

3

มศว 365 หลักการจัดการสมัยใหม่



●

○







●

●





○

●



○

มศว 366 จิตวิทยาสังคม



●

●







●

○





●

○



○

มศว 367 กฎหมายทั่วไป



●

●







○





●

●



○

มศว 371
เทคโนโลยี



○

●







○

●





○

○



○

มศว 372 ภูมิปัญญาท้องถิ่น

●

●

●

●

●

●

○

●

●

●

●

●

●

○

มศว 373 ภูมิลักษณ์ชุมชน

●

●

●

●

●

●

○

○

●

●

●

●

●

○

มศว 374 สัมมาชีพชุมชน

●

●

●

●

●

●

○

●

●

●

●

●

●

○

มศว 375 ธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการชุมชน

●

●

●

●

●

●

●

○

●

●

●

●

●

○

ความคิ ด สร้ า งสรรค์ กั บ นวั ต กรรม และ

ทักษะการ
จัดการเรียนรู้

1

2

หมวดวิชาเฉพาะ
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3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum mapping)
●

ความรับผิดชอบหลัก

○

ความรับผิดชอบรอง

มาตรฐานผลการเรียนรู้
คุณธรรม จริยธรรม

ความรู้

ทักษะการ
ทักษะ
วิเคราะห์เชิง
ความสัมพันธ์
ตัวเลข การ
ระหว่างบุคคลและ สื่อสาร และ
ความรับผิดชอบ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

ทักษะทางปัญญา

รายวิชา

ทักษะการ
จัดการเรียนรู้

1

2

3

4

1

2

3

1

2

3

4

1

2

3

1

2

3

1

2

3

ศษ 111 จิตสานึกและจรรยาบรรณวิชาชีพครู

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

○

●

●

○

●

●

○

●

○

●

ศษ 201 ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาการเรียนรู้

●

○

●

●

●

●

○

●

●

●

●

●

○

○

ศษ 202 ภาษาและวัฒนธรรมไทยสาหรับครู

●

●

●

○

○

●

●

○

●

○

ศษ 211 กระบวนทัศน์ทางการศึกษา

●

●

●

○

●

●

●

●

●

○

●

●

●

ศษ 241 การเรียนรู้ของมนุษย์และจิตวิทยาสาหรับครู

●

○

○

●

●

●

●

○

○

●

○

○

○

○

●

●

○

○

ศษ 321 วิธีวิทยาในการพัฒนาหลักสูตร

●

●

○

○

●

●

●

●

○

●

●

○

○

○

●

○

○

●

○

ศษ 331 วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้

●

○

○

●

●

●

●

●

○

○

●

○

○

○

●

●

●

●

●

ศษ 351 การวัดและประเมินผลทางการศึกษา

●

●

●

●

●

●

○

○

●

○

●

○

●

วิชาชีพครูบังคับ

○

●
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3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum mapping)
●

ความรับผิดชอบหลัก

○

ความรับผิดชอบรอง

มาตรฐานผลการเรียนรู้
คุณธรรม จริยธรรม

ความรู้

ทักษะการ
ทักษะ
วิเคราะห์เชิง
ความสัมพันธ์
ตัวเลข การ
ระหว่างบุคคลและ สื่อสาร และ
ความรับผิดชอบ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

ทักษะทางปัญญา

รายวิชา
1

2

ศษ 391 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูระหว่างเรียน 1

●

ศษ 461 การประกันคุณภาพและการจัดการการศึกษา

●

○

ศษ 471 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้

●

●

ศษ 481 การออบแบบและพั ฒ นาสื่ อ นวั ต กรรม และ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารการศึกษา

●

ศษ 491 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูระหว่างเรียน 2

●

ศษ 591 การปฏิบัติการสอนและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ครู 1

●

ศษ 592 การปฏิบัติการสอนและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

●

3

4

●

●

●

○

1

●

ทักษะการ
จัดการเรียนรู้

2

3

1

2

3

4

1

2

3

1

2

3

1

2

3

●

●

●

●

○

○

●

●

●

○

●

○

●

●

○

●

○

○

●

●

●

○

●

●

○

○

●

○

●

●

●

●

●

○

●

○

●

●

○

○

●

●

○

●

●

●
●

●

●

●

●

●

●

●

○

○

●

●

●

○

●

○

●

●

●

●

○

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●
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3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum mapping)
●

ความรับผิดชอบหลัก

○

ความรับผิดชอบรอง

มาตรฐานผลการเรียนรู้
คุณธรรม จริยธรรม

ความรู้

ทักษะการ
ทักษะ
วิเคราะห์เชิง
ความสัมพันธ์
ตัวเลข การ
ระหว่างบุคคลและ สื่อสาร และ
ความรับผิดชอบ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

ทักษะทางปัญญา

รายวิชา
1

2

3

4

1

2

ศษ 212 ลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

●

○

●

○

ศษ 231 หลักการอุดมศึกษา

●

○

●

○

●

ศษ 311
การเมือง

●

●

●

●

○

●

●

●

3

ทักษะการ
จัดการเรียนรู้

1

2

3

4

1

2

3

1

2

3

1

2

3

●

●

●

○

○

●

●

●

●

●

○

○

○

●

○

●

○

●

●

○

●

●

○

●

●

○

○

●

●

●

●

●

●

●

○

●

○

○

●

●

●

●

○

●

●

●

●

○

●

●

●

●

●

●

○

●

●

●

○

●

●

●

●

●

●

●

●

●

ครู 2
วิชาชีพครูเลือก

จิ ต สานึ ก และการมี ส่ว นร่ วมทางสัง คมและ

ศษ 312 การต่อรองกับวัฒนธรรมการบริโภค

●

ศษ 313 งานอาสาสมัครและกิจกรรมเยาวชน

●

ศษ 314 การพัฒนาทักษะการคิดระดับสูง

●

○

●

●

○

●

●

●
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3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum mapping)
●

ความรับผิดชอบหลัก

○

ความรับผิดชอบรอง

มาตรฐานผลการเรียนรู้
คุณธรรม จริยธรรม

ความรู้

ทักษะการ
ทักษะ
วิเคราะห์เชิง
ความสัมพันธ์
ตัวเลข การ
ระหว่างบุคคลและ สื่อสาร และ
ความรับผิดชอบ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

ทักษะทางปัญญา

รายวิชา
1

2

3

ศษ 330 นวัต กรรมและกลยุท ธ์ก ารจั ด การเรี ยนรู้ ใ น
ระดับอุดมศึกษา

●

●

○

ศษ 322 การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น

●

ศษ 332 การศึกษาพิเศษ

●

●

ศษ 333 การจัดการเรียนรู้นอกระบบและตามอัธยาศัย

○

○

●

ศษ 334 การจัดการเรียนรู้เพื่อสร้างจิตสานึกสาธารณะ

●

●

●

ศษ 335 การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของผู้เรียน

●

○

ศษ 336 การอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย

●

ศษ 337 การมัธยมศึกษา

●

4

1

2

●

●

●
●

3

1

2

●

○

●

○

●

●

●

●

○

●

●

●

●

●

●

○

●

●

●

●

3

●

ทักษะการ
จัดการเรียนรู้

4

1

2

3

1

2

3

1

2

3

●

○

●

○

●

○

●

●

○

○

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

○

●

○

○

○

○

○

○

○

○

●

●

●

●

●

●

●

○

●

●

○

○

○

●
●
●

●

●

●

●

●
●

○

○

●
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●

3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum mapping)
●

ความรับผิดชอบหลัก

○

ความรับผิดชอบรอง

มาตรฐานผลการเรียนรู้
คุณธรรม จริยธรรม

ความรู้

ทักษะการ
ทักษะ
วิเคราะห์เชิง
ความสัมพันธ์
ตัวเลข การ
ระหว่างบุคคลและ สื่อสาร และ
ความรับผิดชอบ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

ทักษะทางปัญญา

รายวิชา
1

2

3

4

1

2

3

1

2

3

4

2

3

●

●

●

ศษ 342 การแนะแนวเพื่อการพัฒนาคุณค่าแห่งตน

●

●

●

ศษ 361 การประกันคุณภาพการศึกษา

●

○

○

○

●

●

●

○

○

●

○

○

●

ศษ 362 การศึกษาเพื่อการพัฒนาชุมชน

●

○

●

●

○

●

●

●

○

○

●

○

ศษ 371 สถิติเบื้องต้นทางการศึกษา

●

●

●

●

●

○

○

○

ศษ 381 การงานอาชีพและเทคโนโลยี

●

●

●

ศษ 431 การพัฒนาแหล่งการเรียนรู้และเครือข่าย
การเรียนรู้

○

○

●

○

●

○

○

○

●

ศษ 452 การประเมินหลักสูตรและการสอนเบื้องต้น

●

●

●

●

●

●

○

○

●

●

●

●

●

1

ศษ 338 หลัการอาชีวศึกษา

●

●

1

2

3

●

1

2

3

●

●

●

●

●

○

○

●

○

●

○

○

○

○

○

●

○

●

●
○

ทักษะการ
จัดการเรียนรู้

●

●
○

○

●

○

●

●

●
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3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum mapping)
●

ความรับผิดชอบหลัก

○

ความรับผิดชอบรอง

มาตรฐานผลการเรียนรู้
คุณธรรม จริยธรรม

ความรู้

ทักษะการ
ทักษะ
วิเคราะห์เชิง
ความสัมพันธ์
ตัวเลข การ
ระหว่างบุคคลและ สื่อสาร และ
ความรับผิดชอบ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

ทักษะทางปัญญา

รายวิชา
1

2

ศษ 453 เทคโนโลยี เ พื่ อ การวั ด ผล การประเมิ น และ
การวิจัยทางการศึกษา

●

●

ศษ 472 การวิจัยเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้และสังคม

●

●

ศษ 482 การออกแบบและพัฒนาสื่อการเรียนการสอน

●

3

4

1

2

3

1

2

3

4

1

2

●

●

○

●

○

●

○

○

●

●

●

●

●

○

●

○

○

●

●

○

●

○

○

○

●

○

○

●

3

1

2

3

●

●

●

●

○

●

○

●

●

●

○

○

○

○

●

○

●

○

●

○

○

●

○

○

○

○

●

○

○

ทักษะการ
จัดการเรียนรู้

1

2

●

กลุ่มวิชาเอก
วิชาพื้นฐานวิชาเอก
ทกศ 111 ภาษากับสังคมไทย

●

ทกศ 131 การฟัง-พูดเพื่อประสิทธิผล

●

ทกศ 141 ภูมิปัญญาไทย

●

ทกศ 436 วาทการสาหรับครู

●

○

●

●
○

●

●

○

●

○

●

○

●

○

○
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3

3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum mapping)
●

ความรับผิดชอบหลัก

○

ความรับผิดชอบรอง

มาตรฐานผลการเรียนรู้
คุณธรรม จริยธรรม

ความรู้

ทักษะการ
ทักษะ
วิเคราะห์เชิง
ความสัมพันธ์
ตัวเลข การ
ระหว่างบุคคลและ สื่อสาร และ
ความรับผิดชอบ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

ทักษะทางปัญญา

รายวิชา
1

2

3

4

1

2

3

1

2

3

4

1

2

3

1

2

3

ทกศ 201 ภาษาอังกฤษเฉพาะทาง 1

●

●

○

○

●

○

○

○

○

ทกศ 202 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 1

●

●

○

○

●

○

○

○

○

ทกศ 211 ภาษาศาสตร์สาหรับครู

●

●

○

●

○

●

○

ทกศ 212 หลักภาษาไทย

●

●

○

○

○

ทกศ 221 ความรู้พื้นฐานทางวรรณคดี

●

●

●

●

○

ทกศ 222 วรรณคดีไทยสาหรับครู

●

●

●

●

○

ทกศ 231 การอ่าน

●

●

●

●

●

○

ทกศ 232 การเขียน

●

●

●

●

●

○

ทักษะการ
จัดการเรียนรู้

1

2

วิชาเอกบังคับ

○
○

○

○
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3

3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum mapping)
●

ความรับผิดชอบหลัก

○

ความรับผิดชอบรอง

มาตรฐานผลการเรียนรู้
คุณธรรม จริยธรรม

ความรู้

ทักษะการ
ทักษะ
วิเคราะห์เชิง
ความสัมพันธ์
ตัวเลข การ
ระหว่างบุคคลและ สื่อสาร และ
ความรับผิดชอบ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

ทักษะทางปัญญา

รายวิชา
1

2

3

4

1

2

●

3

1

2

●

●

○

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 การอ่านออกเสียงร้อยแก้วและร้อยกรอง

●

○

●

3

4

1

○

●

○

○

●

●
●

3

1

2

○

○

○

3

○

○

○

○

○

○

●

●

○

○

○

○

○

●

●

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

●

●

2

●
○

ทักษะการ
จัดการเรียนรู้

1

2

○

●

○

●

○

○

○

○

○

○

○
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3

3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum mapping)
●

ความรับผิดชอบหลัก

○

ความรับผิดชอบรอง

มาตรฐานผลการเรียนรู้
คุณธรรม จริยธรรม

ความรู้

ทักษะการ
ทักษะ
วิเคราะห์เชิง
ความสัมพันธ์
ตัวเลข การ
ระหว่างบุคคลและ สื่อสาร และ
ความรับผิดชอบ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

ทักษะทางปัญญา

รายวิชา
1

2

3

4

1

2

3

1

●

2

3

4

●

1

2

○

○

3

1

ทกศ 438 การวิจัยทางภาษาไทยสาหรับครู

●

อกช 301 ภาษาอังกฤษเพื่อการเตรียมความพร้อมสู่อาชีพ 1

●

○

●

●

●

●

อกช 402 ภาษาอังกฤษเพื่อการเตรียมความพร้อมสู่อาชีพ 2

●

○

●

●

●

●

2

3

○

○

ทักษะการ
จัดการเรียนรู้

1

2

3

วิชาการสอนวิชาเอก
ทกศ 451 หลักสูตรและการสอนภาษาไทย

●

●

○

●

●

○

○

○

○

○

○

●

○

ทกศ 452 วิธีการสอนภาษาและวรรณคดีไทย

●

●

○

●

○

○

○

○

○

○

○

●

○

ทกศ 316 อรรถศาสตร์เบื้องต้น

●

●

●

○

ทกศ 317 การเล่นภาษาในภาษาไทย

●

วิชาเอกเลือก

○

●

○

●

○

●

○

○

○

●

○

○

○
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3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum mapping)
●

ความรับผิดชอบหลัก

○

ความรับผิดชอบรอง

มาตรฐานผลการเรียนรู้
คุณธรรม จริยธรรม

ความรู้

ทักษะการ
ทักษะ
วิเคราะห์เชิง
ความสัมพันธ์
ตัวเลข การ
ระหว่างบุคคลและ สื่อสาร และ
ความรับผิดชอบ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

ทักษะทางปัญญา

รายวิชา
1

2

3

4

1

2

3

1

2

●

●

●

●

○

●

3

4

1

2

3

1

2

3

○

●

○

○

○

○

○

●

○

ทกศ 325 วรรณคดีชาดก

●

ทกศ 326 อิทธิพลวรรณกรรมต่างประเทศในวรรณกรรม
ไทย

●

ทกศ 334 ศิลปะการพูดและการนาเสนองาน

●

○

●

●

○

●

●

○

ทกศ 335 ศิลปะการเล่าเรื่อง

●

○

●

●

○

○

○

○

○

●

○

ทกศ 427 วรรณกรรมไทยปัจจุบัน

●

●

○

●

●

○

○

○

○

○

ทกศ 453 วิธีการสอนภาษาไทยแก่ชาวต่างประเทศ

●

●

○

●

○

○

○

○

○

○

●

○

○

ทักษะการ
จัดการเรียนรู้

1

2

3

○

○

●
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนิสิต
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด)
เป็ น ไปตามข้ อ บั ง คับ มหาวิ ท ยาลั ยศรี น คริ น ทรวิ โรฒ ว่ า ด้ว ยการศึก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี พ.ศ.2559
(ภาคผนวก ก)
2. กระบวนการทวนสอบผลการเรียนของนิสิต
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่สาเร็จการศึกษา
กาหนดให้มีระบบการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของนักศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของระบบประกัน
คุณภาพภายในสถาบันอุดมศึกษาโดยกระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐาน
ผลการเรียนรู้แต่ละรายวิชาดาเนินการ ดังนี้
(1) ให้นักศึกษาประเมินการสอนในระดับรายวิชา
(2) ประเมินความสัมพันธ์ของข้อสอบกับมาตรฐานผลการเรียนรู้
(3) วิเคราะห์การกระจายของระดับคะแนนในกลุ่ม
(4) ตรวจสอบผลการให้คะแนนกับข้อสอบ รายงาน โครงงานที่ผู้เรียนได้รับมอบหมาย
2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาสาเร็จการศึกษา
จัดให้มีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ตลอดหลักสูตรหลังจากนักศึกษาสาเร็จการศึกษา
เพื่อนาผลที่ได้มาปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนและหลักสูตรแบบครบวงจร ดังนี้
(1) สารวจภาวการณ์ได้งานทาของบัณฑิต
(2) สารวจความเห็นของผู้ใช้บัณฑิตเพื่อประเมินความพึงพอใจบัณฑิตที่สาเร็จการศึกษาและเข้า
ทางานในสถานประกอบการนั้นๆ
3. เกณฑ์การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
เป็ น ไปตามข้ อ บั ง คั บ มหาวิ ท ยาลั ย ศรี น คริ น ทรวิ โ รฒ ว่ า ด้ ว ยการศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี พ.ศ.2559
(ภาคผนวก ก)
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หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์
1. การเตรียมการสาหรับอาจารย์ใหม่
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย กาหนดให้มีการปฐมนิเทศ และ/หรือการแนะนา
อาจารย์ใหม่และอาจารย์พิเศษในรูปแบบต่างๆ ให้มีความรู้ความเข้าใจในนโยบายของมหาวิทยาลัย ของคณะ
ศึกษาศาสตร์ตลอดจนอัตลักษณ์ของสาขาวิชาและให้เข้าใจถึงหลักสูตรและบทบาทของรายวิชาต่างๆ ที่สอนใน
หลักสูตรและรายวิชาที่ตนรับผิดชอบสอน ตลอดจนแนะนาบทบาท หน้าที่ ภารกิจต่างๆ ในมหาวิทยาลัยใน
ฐานะอาจารย์มหาวิทยาลัย เพื่อให้มีความมั่นใจในการปฏิบัติงาน โดย
1.1 กาหนดให้คณาจารย์ใหม่เข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศและสัมมนาคณาจารย์ใหม่ของมหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ และโครงการพัฒนาคณาจารย์ใหม่ของคณะศึกษาศาสตร์และคณะร่วมผลิต ด้านการจัด
การเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน การประเมินผล การนิเทศและการวิจัย การทา มคอ.3-7
1.2 จัดระบบอาจารย์พี่เลี้ยงสาหรับอาจารย์ใหม่ เพื่อให้คาแนะนาและให้คาปรึกษาเกี่ยวกับ
จุดมุ่งหมาย โครงสร้างหลักสูตรและรายวิชา และการพัฒนานิสิต เพื่อให้อาจารย์ใหม่สามารถให้คาแนะนานิสิต
เกี่ยวกับหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนของคณะและการพัฒนานิสิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ พัฒนาด้าน
วิจัย จัดเงินทุนสาหรับนักวิจัยหน้าใหม่และเข้าร่วมเป็นคณะผู้วิจัยร่วมกับนักวิจัยอาวุโส
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
2.1.1 จัดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาอาจารย์ในด้านการจัดการเรียนการสอน
การพัฒนาสื่อการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลผู้เรียน
2.1.2 สนับสนุนให้คณาจารย์เข้าร่วมโครงการพัฒนาความรู้ในด้านทักษะการจัดการสอน การใช้
สื่อการเรียนการสอน การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดการความรู้และการทาวิจัยของมหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒและภายนอกสถาบัน
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่นๆ
2.2.1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์พัฒนาผลงานทางวิชาการและพัฒนาผลงานทางด้านวิจัย
โดยการสนับสนุนเงินทุนและส่งเสริมการเผยแพร่ในรูปแบบต่างๆ ที่เป็นระดับชาติและนานาชาติ
2.2.2 จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมทักษะ การเขียนเอกสารตารา บทความ และผลงานทางวิชาการใน
ลักษณะอื่นๆ
2.2.3 ให้ทุนสนับสนุนการไปเข้าร่วมประชุมเพื่อเสนอผลงานทางวิชาการในต่างประเทศ สนับสนุน
การเข้าร่วมสัมมนาวิชาการต่างๆ ศึกษาดูงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ
2.2.4 จัดโครงการสนับสนุนให้คณาจารย์ศึกษาต่อในระดับปริญญาโท และปริญญาเอกโดยให้
ทุนการศึกษาในรูปแบบต่างๆ สาหรับผู้เข้าร่วมโครงการ
2.2.5 จัดสัมมนาระดับชาติ/นานาชาติ
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
1. การบริหารหลักสูตร ระบบและกลไกในการบริหารหลักสูตรมีดังนี้
1.1 การวางแผนก่อนการเปิดการเรียนการสอน
1.1.1 มี ค ณะกรรมการบริ ห ารหลั ก สู ต ร ประกอบด้ ว ย อาจารย์ ป ระจ าหลั ก สู ต รและอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เพื่อทาหน้าที่พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรให้ทีคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติอย่างน้อยทุก 5 ปี ภายใต้การกากับดูแลของคณะกรรมการประจาคณะมนุษยศาสตร์
1.1.2 หลักสูตรประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรทุกเดือน เพื่อหาแผนติดตามกากับดูแลและ
ทบทวนการดาเนินงานของหลักสูตร
1.1.3 หลัก สูตรเชิญผู้ใช้บัณ ฑิ ตมาร่วมแสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับ หลักสูตรและการจัดการเรียน
การสอน
1.1.4 หลักสูตรประสานงานร่วมกับงานบริ การการศึกษาของคณะและมหาวิทยาลัย เป็นผู้รับผิดชอบ
เรื่องการรับสมัครนิสิต การเปิดสอนรายวิชาต่างๆตามแผนการศึกษา การเปิดสอนรายวิชาภาษาไทยแก่คณะ
อื่นๆ กากับดูแลกิจกรรมให้เป็นไปตามปฏิทินปีการศึกษา ดาเนินโครงการและกิจกรรมการพัฒนาอาจารย์
การพัฒนาหลักสูตร รวมทั้งการบริหารจัดการด้านต่างๆตามนโยบายคณะและมหาวิทยาลัย
1.1.5 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรมีหน้า ที่จัดหาผู้สอนที่เหมาะสมกับ รายวิชาที่เปิดสอน และ
เป็นไปตามเกณฑ์ภาระงานสอนที่มหาวิทยาลัยกาหนด และมอบหมายอาจารย์ผู้สอนจัดทารายละเอียดของ
รายวิ ชาตามแผน มคอ.3 / มคอ.4 ก่ อ นการเปิ ด สอนในแต่ล ะภาคการศึ กษาให้ ครบทุ กรายวิช าซึ่ งต้ อ ง
สอดคล้องกับคาอธิบายรายวิชา และผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรก่อนนาไปใช้ทุกภาค
การศึกษา และให้อาจารย์ผู้สอนเตรียมความพร้อมในเรื่องอุปกรณ์การเรียนการสอน สื่อการสอน เอกสาร
ประกอบการสอน และสิ่งอานวยความสะดวกอื่นๆ รวมทั้งจัดทารายงานผลการดาเนินการของรายวิชา และ
รายงานผลการดาเนิน การประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน
หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนทุกวิชา
1.2 การติดตามการจัดการเรียนการสอน
หลักสูตรมีระบบสังเกตการณ์การจัดการเรียนการสอน เพื่อให้ทราบ ปัญหา อุปสรรค โดยเป็นเรื่อง
สืบเนื่องในทุกวาระการประชุมบริหารหลักสูตร
1.3 การประเมินการจัดการเรียนการสอน
1.3.1 หลักสูตรจัดทาระบบการประเมินผลผู้สอนโดยผู้เรียน ผู้สอนประเมินการสอนของตนเอง และ
ผู้สอนประเมินผลรายวิชาเมื่อสิ้นภาคการศึกษา
1.3.2 หลักสูตรกากับติดตามผลการประเมินคุณภาพการสอน และการติดตามผลสัมฤทธิ์ของนิสิต
1.3.3 หลั กสูตรจัดประชุ มอาจารย์ประจ าหลักสูตร วิเคราะห์ผลการดาเนินงานหลักสูตรเมื่อสิ้นภาค
การศึกษา รวมทั้งสารวจความคิดเห็นจากผู้ประกอบการที่นิสิตเข้ารับการฝึกงานในกรณีที่มีรายวิชาเกี่ยวกับการฝึกงาน
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เพื่อปรับปรุงกลยุทธ์การสอนให้มีคุณภาพ รวมทั้งจัดทารายงานผลการดาเนินงานหลักสูตรเสนอหน่วยงาน
1.3.4 หลักสูตรจั ดโครงการสารวจความคิดเห็น เกี่ยวกับ หลักสูตรจากบัณ ฑิ ต การนาความรู้จาก
รายวิชาในหลักสูตรไปประยุกต์ใช้กับการทางาน การประกอบอาชีพและการศึกษาต่อ
1.3.5 เมื่อครบรอบ 4 ปี หลัก สูตรประเมินผลการดาเนินงานหลักสูตรโดยรวม โดยประเมินจาก
รายงานผลการดาเนินงานหลักสูตรแต่ละภาคการศึกษา และจัดประเมินคุณภาพหลักสูตรโดยใช้ข้อมูลจากนิสิต
ชั้นปีสุดท้ายและผู้ใช้บัณฑิต
1.3.6 แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร ที่มีจานวนและคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์การบริหาร
หลักสูตรของ สกอ. เพื่อให้มีการปรับปรุงหลักสูตรอย่า งน้อยทุก 5 ปี โดยน าความคิดเห็น ของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียหรือผู้เกี่ยวข้อง ได้แก่ ผู้ทรงคุณวุฒิ บัณฑิต ผู้ใช้บัณฑิต การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมที่มี
ผลกระทบต่อลักษณะที่พึงประสงค์ของบัณฑิตมาประกอบการพิจารณา
2. บัณฑิต
2.1 สารวจภาวะการได้งานทาของผู้สาเร็จการศึกษาทุกปี
2.2 คณะดาเนินโครงการสารวจความพึงพอใจและความคิดเห็ นของผู้ใช้บัณฑิตเป็นประจาทุกปีและ
เสนอผลการสารวจต่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
2.3 หลักสูตรนาข้อคิดเห็นจากสถานประกอบการ และผู้ใช้บัณฑิมาพิจารณาจัดทาโครงการและ
กิจกรรมในการพัฒนานิสิต พัฒนาคณาจารย์ รวมทั้งการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร
2.4 อาจารย์ประจาหลักสูตรควรศึกษาสภาพเศรษฐกิจ สังคม และตลาดแรงงาน เพื่อนาข้อมูลมาเป็น
พื้นฐานในการปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยรองรับกระแสความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
3. นิสิต
3.1 การให้คาปรึกษาด้านวิชาการ และอื่นๆ แก่นิสิต
3.1.1 มีระบบอาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการ โดยจัดอาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการให้นิสิตตลอดหลักสูตร
เพื่อให้คาแนะนาปรึกษาทั้งทางด้านการศึกษาตามหลักสูตร และการจัดการปัญหาด้านต่างๆ ตลอดระยะเวลาที่
ศึกษาอยู่ในหลักสูตร และอาจารย์ที่ปรึกษาต้องกาหนดเวลาที่ให้นิสิตเข้าพบหรือวิธีการติดต่อในรูปแบบต่างๆ
และแจ้งให้นิสิตในความดูแลทราบ
3.1.2 หลักสูตรจัดโครงการเพื่อพัฒนาศักยภาพนิสิตในด้านต่างๆ
หลักสูตรจัดโครงการเพื่อพัฒนาศักยภาพนิสิต เช่น โครงการพัฒนาอัตลักษณ์นิสิต ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ โครงการบริการวิชาการ และโครงการเตรียมความพร้อมให้แก่นิสิต
เป็นต้น
3.1.3 มีอาจารย์นิเทศให้คาปรึกษาและประเมิ นผลการฝึกสอนและปฏิบัติการสอนในโรงเรียน
ต่างๆ ของนิสิต
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3.2 การอุทธรณ์ของนิสิต
นิสิตสามารถแจ้งอุทธรณ์ได้ตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษา
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559
4. อาจารย์
4.1 การรับอาจารย์ใหม่
4.1.1 การคัดเลือก
มีการคัดเลือกอาจารย์ใหม่ตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยโดยอาจารย์ใหม่ควร
มีคุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอกในสาขาวิชาภาษาไทย หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
4.1.2 ขั้นตอนการรับอาจารย์ใหม่
4.1.2.1 หลักสูตรหรือคณะกรรมการคัดเลือกกาหนดคุณสมบัติและภาระงานตามเกณฑ์ของ
สกอ. และตามนโยบายของสาขา คณะ และมหาวิทยาลัย
4.1.2.2 คณะจัดทาประกาศรับสมัครโดยระบุคุณสมบัติผู้สมัคร หลักฐานประกอบการสมัครให้
ชัดเจน ดาเนินการรับสมัคร ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสัมภาษณ์ พร้อมทั้งกาหนดวันสอบให้ชัดเจน
4.1.2.3 หลักสูตรหรือคณะกรรมการคัดเลือกดาเนินการสอบข้อเขียนและสัมภาษณ์ เสนอ
ผลการสอบให้คณะทราบ
4.1.2.4 คณะ / มหาวิทยาลัยดาเนินการบรรจุแต่งตั้ง
4.2 การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร
4.2.1 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรจัดประชุมทุกเดือน เพื่อติดตามผลการดาเนินงานของหลักสูตร ดังนี้
1) วางแผนการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลก่อนเปิดภาคการศึกษา
2) ปรึกษาหารือแนวทางที่จะทาให้บรรลุเป้าหมายของหลักสูตรเพื่อให้ได้บัณฑิตที่มี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
3) ให้ความเห็นชอบการประเมินผลทุกรายวิชา
4) เก็บรวบรวมข้อมูลการดาเนินงานของหลักสูตรเพื่อการปรับปรุงหลักสูตร
5) แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรตามวาระ ซึ่งทาหน้าที่ทบทวนการบริหารหลักสูตร
เพื่อนาไปสู่การปรับปรุง
6) สารวจความต้องการของผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นข้อมูลในการปรับปรุงหลักสูตร
4.3 การแต่งตั้งคณาจารย์พิเศษ คณะกาหนดนโยบายการเชิญอาจารย์พิเศษ ดังนี้
4.3.1 ต้องเป็นผู้มีประสบการณ์ตรง และมีวุฒิการศึกษาไม่ต่ากว่าปริญญาโท หรือมีความเชี่ยวชาญพิเศษ
4.3.2 มีการเชิญผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมาร่วมสอนในบางรายวิชา และบางหัวข้อที่ต้องการความ
เชี่ยวชาญเฉพาะหรือประสบการณ์จริง
4.3.3 ขออนุมัติการเชิญตามระเบียบของสถาบัน
4.3.4 ให้มีการประเมินการสอนของอาจารย์พิเศษที่สอนทั้งรายวิชาทุกภาคการศึกษา
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4.4 การกาหนดคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
4.4.1 มีการกาหนดคุณสมบัติ เฉพาะตาแหน่งและภาระงานของบุคคลากรสายสนับสนุนการเรียน
การสอนให้เป็นไปตามความต้องการของคณะและนโยบายของมหาวิทยาลัย
4.4.2 ต้ อ งผ่ า นการสอบแข่ งขั น ที่ ป ระกอบด้ วยการสอบข้ อเขี ยนและการสอบสั มภาษณ์ โดยให้
ความสาคัญต่อความสามารถในการปฏิบัติงานตามตาแหน่ง และทัศนคติต่องานการให้บริการอาจารย์และนิสิต
4.5 การเพิ่มทักษะความรู้เพื่อการปฏิบัติงาน
4.5.1 จัดการฝึกอบรมเฉพาะทางที่สอดคล้องกับภาระงานที่รับผิดชอบ เพื่อสามารถให้บริการด้าน
การสนับสนุนการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4.5.2 จัดให้มีการศึกษาดูงาน เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทางานในหน่วยงานอื่น
4.5.3 สนับสนุนให้บุคลากรได้ร่วมงานกับอาจารย์ในโครงการบริการทางวิชาการ
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน
หลักสูตรมีกระบวนการบริหารจัดการหลักสูตรให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างต่อเนื่อง โดย
การออกแบบหลักสูตร ควบคุม กากับการจัดทารายวิชา การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการ
สอนในแต่ละรายวิชา การประเมินผู้เรียน การกากับให้มีการประเมินตามสภาพจริง มีการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนและมีผลการดาเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ดังนี้
การออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตร
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย เป็นหลักสูตรที่ได้รับการอนุมัติในปี พ.ศ.2553 และ
ในปี พ.ศ. 2554 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้ปรับปรุงหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานการศึกษา (TQF)
เพื่อให้ทันสมัยตามบริบทสังคมที่เปลี่ยนไปและตอบสนองต่อตลาดแรงงานยิ่งขึ้น โดยเปิดใช้หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2554 ในปีการศึกษา 2554
เมื่อ ถึ งก าหนดการปรับ ปรุงหลัก สูตรอีกครั้งในปี พ.ศ. 2559 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้
ประชุมเพื่ อ ประเมินกระบวนการการปรับ ปรุงหลักสูตร และมีมติในการประชุมครั้งที่ 2/2559 วัน ที่ 20
มกราคม 2559 ให้ปรับปรุงกระบวนการดังต่อไปนี้
(1) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรนาผลสรุปความคิดเห็นของผู้ใช้บัณฑิตในหลักสูตรที่จัดทาโดย
มหาวิทยาลัย ความคิดเห็น ของนิ สิตชั้น ปี ที่ 4 และบัณ ฑิ ตต่อหลักสูตร ที่จัดทาโดยคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรมาเป็นข้อมูลอ้างอิงในการออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชา
(2) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรดาเนิน การปรับ ปรุงหลักสูตรและสาระรายวิชา โดยเพิ่มสาระ
รายวิชาที่ช่วยพัฒนาทักษะทางด้านภาษาไทย วรรณคดีไทย และภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสาหรับชาวต่างชาติ
เพื่ อ ให้ สาระของหลั ก สูต รตรงตามความต้ อ งการของตลาดแรงงาน และสอดคล้อ งตามกรอบมาตรฐาน
การศึกษา (TQF) เพิ่มชั่วโมงการฝึกปฏิบัติในรายวิชาที่เน้นไปทางวิชาชีพเฉพาะด้านเพื่อนาไปใช้ในการ
ประกอบอาชีพจริง เพื่อให้นิสิตก้าวสู่ความเป็นสากลทางด้านวิชาการและทักษะทางวิชาชีพ
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(3) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรเชิญผู้ทรงคุณวุ ฒิจากภายนอกมาวิพาก์หลักสูตรและปรับแก้ให้
เหมาะสม
(4) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรส่งหลักสูตรและดาเนินการตามขั้นตอนของมหาวิทยาลัย
(5) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรเปิดใช้หลักสูตรที่ปรับปรุงแล้ว
(6) มหาวิ ท ยาลั ย ประเมิ น ความคิ ด เห็ น ของผู้ ใช้ บั ณ ฑิ ต ในหลั ก สู ต ร และคณะกรรมการบริ ห าร
หลักสูตรประเมินความคิดเห็นของนิสิตและบัณฑิตในหลักสูตร เพื่อใช้ปรับปรุงหลักสูตรในครั้งต่อไป
การปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์สาขานั้นๆ (การปรับปรุงสาระ
รายวิชาประจาปี)
(1) คณะกรรมการบริหารหลัก สูตรมีการปรับ ปรุงสาระรายวิชาประจาปี เพื่อพัฒนาหลักสูตรให้
ทันสมัย สอดคล้องกับความต้องการและข้อเสนอแนะของนิสิต จากผลสรุปความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะจาก
การประเมินความพึงพอใจของนิสิต ที่มีต่อคุณภาพการจัดการเรียนรู้และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของแต่ละ
รายวิชาที่จัดทาโดยคณะฯ โดยการปรับเนื้อหาบางส่วนและวิธีการจัดการเรียนการสอนให้มีความเหมาะสมมาก
ขึน้ และจัดทาเป็น มคอ. 3 ของปีการศึกษาถัดไป
(2) ก่อนเปิดภาคเรียน มีการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเพื่อพิจารณาสาระรายวิชาที่จะ
เปิ ด โดยอ้ า งอิ ง ข้ อ เสนอแนะจาก มคอ. 5 และน ามารายงานให้ ค ณะกรรมการบริ ห ารหลั ก สู ต รทราบ
เพื่อพิจารณาว่าสาระรายวิชาสอดคล้องกับวัตถุประสงค์หรือไม่ มีรายวิชาที่ควรปรับปรุงเนื้อหาหรือไม่
(3) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรประเมินกระบวนการการปรับปรุงสาระรายวิชา เพื่อปรับปรุงการ
ทางานให้ดีขึ้น
การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน การกาหนดผู้สอน
(1) ก่อนเปิดภาคการศึกษา คณะกรรมการบริหารหลักสูตรประชุมพิจารณากาหนดอาจารย์ผู้สอนตาม
เกณฑ์ดังนี้
1.1 พิจ ารณาตามความรู้ ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ ของแต่ละคนให้เหมาะสมกับ
รายวิชา
1.2 จัดหาอาจารย์ผู้สอนที่เหมาะสมกับรายวิชาที่เปิดสอน และเป็นไปตามเกณฑ์การบริหาร
หลักสูตร
1.3 กาหนดให้นิสิตได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับอาจารย์พิเศษ ผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพด้าน
ภาษาไทย เพื่อให้นิสิตได้พัฒนาและเพิ่มพูนองค์ความรู้ทางวิชาการ
(2) ก่อนเปิดภาคการศึกษา คณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้กาหนดคุณสมบัติของอาจารย์พิเศษ ดังนี้
2.1 มีคุณวุฒิการศึกษาไม่ต่ากว่าปริญญาโท
2.2 มีความรู้ความเชี่ยวชาญในวิชาที่สอน
2.3 มีประสบการณ์ในการสอน
2.4 จัดทา มคอ. 3 และ มคอ. 5 ด้วยตนเอง
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(3) คณะกรรมการบริหารหลัก สูตรกาหนดให้ประธานหลักสูตร หรืออาจารย์ผู้ได้รับ มอบหมาย
คอยประสานงาน ติดตาม และกากับดูแลการเรียนการสอนของอาจารย์พิเศษ และให้คาปรึกษาเพื่อแก้ไข
ปัญหาต่างๆ ตลอดภาคการศึกษา
(4) เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษาแล้ว อาจารย์พิเศษจะต้องได้รับการประเมินการเรียนการสอนจากนิสิต
ในรายวิ ช าที่ ต นรั บ ผิ ด ชอบ จากแบบสอบถามออนไลน์ เ กี่ ย วกั บ ความพึ ง พอใจของนิ สิ ต ที่ มี ต่ อ คุ ณ ภาพ
การจัดการเรียนรู้ และการเรียนรู้ของนิสิตตามกรอบมาตรฐาน TQF เพื่อนาผลการประเมินมาพิจารณาใน
การกาหนดผู้สอนในครั้งต่อ ไป หากผลการประเมินการสอนของอาจารย์พิเศษในหลักสูตรไม่เป็ นไปตาม
มาตรฐาน คณะกรรมการบริหารหลัก สูตรจะพิจารณากาหนดหรือปรับ เปลี่ยนผู้ สอนให้เหมาะสมในภาค
การศึกษาต่อไป
(5) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรประเมินกระบวนการกาหนดผู้สอน และปรับปรุงการทางานให้ดีขึ้น
การกากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดทาแผนการเรียนรู้ (มคอ. 3 และ มคอ. 4)
(1) ก่อนเปิดภาคเรียน คณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณากาหนดให้คณาจารย์ผู้สอนในทุก
รายวิชาในหลักสูตร พิจารณาเนื้อหาการเรียนการสอน โดยให้มีการปรับปรุงแผนการสอน ตารา เอกสาร
ประกอบการสอนให้ทันสมัย โดยให้อาจารย์ผู้สอนนาผลการประเมินของนิสิตในปีที่ผ่านมา และ มคอ. 5 มา
ใช้ในการปรับสาระแต่ละรายวิชาให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนให้สามารถออกแบบหัวข้อปริญญา
นิพนธ์ได้ แล้วจัดทา มคอ. 3 เข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณาร่วมกัน ในด้านสาระของ
รายวิชา กลยุทธ์การสอน และวิธีการประเมินผลให้ตรงตามวัตถุประสงค์ จากนั้นให้อาจารย์ผู้สอนแก้ไข ก่อน
นาส่ง มคอ.3 ออนไลน์ และมอบหมายให้ประธานหลั กสูตรเป็นผู้กากับและติดตามการส่ง มคอ.3 ออนไลน์
ของหลักสูตรให้ครบถ้วนทุกรายวิชา
(2) ประธานหลักสูตรรายงานผลการส่ง มคอ. 3 ออนไลน์ ในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
(3) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรประเมินกระบวนการกากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดทา
แผนการเรียนรู้
การจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีที่มีการบูรณาการกับการวิจัย การบริการวิชาการทาง
สังคม การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
(1) ก่อนเปิดภาคการศึกษา คณะกรรมการบริหารหลักสูตรกาหนดแผนการจัดโครงการประจาปี
งบประมาณ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อบูรณาการการเรียนการสอนรายวิชาในหลักสูตรเข้ากับการวิจัย การบริการ
วิชาการทางสังคม และการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
(2) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรประชุมกาหนดผู้รับผิดชอบแต่ละโครงการ โดยจัดแบ่งภาระงาน
ให้อาจารย์ในหลักสูตร
(3) ผู้รับผิดชอบแต่ละโครงการดาเนินโครงการตามที่ได้รับมอบหมาย และแจ้งความคืบหน้าของ
โครงการให้คณะกรรมการบริหารหลักสูตรทราบเป็นระยะ
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(4) ประธานโครงการนาผลสรุปการดาเนินงานโครงการมารายงานให้ที่ประชุมรับทราบ และร่วมกัน
พิจารณาการจัด เพิ่มหรือลด หรือปรับปรุงเนื้อหาหรือรูปแบบโครงการในปีการศึกษาถัดไป
(5) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรประเมินกระบวนการการจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี
ที่มีการบูรณาการกับการวิจัย การบริการวิชาการทางสังคม การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
การประเมินผู้เรียน
การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
(1) ในทุกภาคการศึกษาก่อนการจัดทา มคอ. 3 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรกาหนดเกณฑ์การ
ประเมินผลการเรียนรู้ โดยมีสัดส่วนการประเมิน ผลการเรียนรู้ 90% ซึ่งอาจารย์ผู้สอนแต่ละรายวิชาเป็ น
ผู้ ก าหนดตามวั ต ถุ ป ระสงค์ ข องรายวิ ช า และสั ด ส่ ว นการประเมิ น ผลด้ า นจิ ต พิ สั ย 10% ตามมติ ข อง
คณะกรรมการประจาคณะฯ
(2) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรกาหนดวิธีการวัดผลการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับความรับผิดชอบ
หลัก – รองใน มคอ. 2 และให้ระบุใน มคอ.3
(3) ก่ อ นการสอบกลางภาคและสอบปลายภาค อาจารย์ ผู้ ส อนจั ด ท าข้ อ สอบและส่ ง ข้ อ สอบให้
ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจพิจารณาข้อสอบ เพื่อตรวจสอบให้ตรงตามเกณฑ์การประเมินการเรียนรู้และวิธีการวัดผล
การเรียนรู้ที่ระบุใน มคอ.3 จากนั้น อาจารย์ผู้สอนปรับแก้ให้เรียบร้อยตามความคิดเห็น ของผู้ทรงคุณวุฒิ
หลังจากที่ผู้ทรงคุณวุฒิให้ความเห็นชอบแล้ว จึงจะสามารถนาไปใช้สอบได้
(4) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรประเมิน กระบวนการในการประเมินผลการเรียนรู้ ตามกรอบ
มาตรฐาน (TQF) ว่าสามารถประเมินผลการเรียนรู้ของนิสิตได้จริง โดยอ้างอิงจากผลการเรียนของนิสิตใน
แต่ละรายวิชา
การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนิสิต
หลังจากสอบปลายภาคเสร็จแล้ว หลักสูตรจัดให้มีการประชุมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ โดยมีขั้นตอน
ดังต่อไปนี้
(1) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรประชุมร่วมกันเพื่อพิจารณาความเหมาะสมของผลการเรียนในแต่
ละรายวิชา และรับรองผลการเรียน หากมีผลการเรียนที่ผิดปกติ ให้อาจารย์ผู้สอนชี้แจงเหตุผล
(2) หลังจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตรรับรองผลการเรียนแล้ว อาจารย์ผู้สอนส่งผลการเรียน
ให้แ ก่ คณะฯ หลังจากที่คณะกรรมการบริหารคณะรับ รองผลการเรี ยนแล้ว อาจารย์ผู้ สอนสามารถส่งผล
การเรียนในระบบของมหาวิทยาลัยได้ หากนิสิตไม่เห็นด้วยกับผลการเรียน นิสิตสามารถอุทธรณ์โดยทาบันทึก
ข้อความถึงอาจารย์ผู้สอนเพื่อให้อาจารย์ผู้สอนชี้แจงเหตุผลให้นิสิตทราบ
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การกากับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตร (มคอ. 5 มคอ. 6 และ มคอ.7)
(1) หลั ง จากส่ ง ผลการเรี ย นในระบบของมหาวิ ท ยาลั ย แล้ ว คณะกรรมการบริ ห ารหลั ก สู ต รมี
กระบวนการการส่ง มคอ. 5 ออนไลน์ และ มคอ. 7 ตามขั้นตอนดังต่อไปนี้
1.1 ประธานหลักสูตร จัดประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร เพื่อพิจารณาและรับรอง
มคอ. 5 จากนั้นประธานฯ รวบรวม มคอ. 5 ที่ผ่านการประชุมแล้วส่งภาควิชาเพื่อดาเนินการต่อไป
1.2 อาจารย์ผู้สอนแต่ละคนกรอก มคอ. 5 ออนไลน์ รายวิชาที่ตนรับผิดชอบ
1.2 ประธานหลัก สูตรเป็ นผู้กากับ และติดตามการส่ง มคอ. 5 ออนไลน์ ของหลักสูตรให้
ครบถ้วนทุกรายวิชา
(2) ประธานหลักสูตรรายงานผลการส่ง มคอ. 5 ออนไลน์ ในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารภาควิชา
(3) สิ้นปีการศึกษาภายใน 60 วัน คณะกรรมการบริหารหลักสูตรร่วมกันจัดทา มคอ. 7 เพื่อประเมิน
การจัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตรตลอดปีการศึกษาที่ผ่านมา
(4) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรทบทวนกระบวนการกากับการประเมินการจัดการเรียนการสอน
และประเมินหลักสูตร
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
6.1 การบริหารงบประมาณ
วิเคราะห์ค่าใช้จ่ายและรายได้ตลอดหลักสูตร ซึ่งช่วยในการวางแผนงบประมาณเงินรายได้ในแต่ ละปี
ให้สอดคล้อ งกับรายได้และค่าใช้จ่ ายที่จ ะเกิดขึ้น นอกจากนี้ผลการวิเคราะห์การเงิน ยังนามาใช้ในการวาง
แผนการปฏิบัติงานประจาปีการศึกษา โดยเฉพาะในเรื่องการวางแผนการจัดกิจกรรม/โครงการให้สอดคล้อง
กับงบประมาณ การวางแผน การจัดหา การใช้ และการเพิ่มจานวนทรัพยากรการเรียนการสอนของหลักสูตร
6.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม
6.2.1 มีห้องเรียน ห้องปฏิบัติการทางภาษา และศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง
6.2.2 มี ห นั ง สื อ ต าราเรี ย น สื่ อ การเรี ย นรู้ อุ ป กรณ์ ก ารเรี ย นการสอน โสตทั ศ นู ป กรณ์ และ
คอมพิวเตอร์ในจานวนที่เพียงพอสาหรับนิสิต
6.2.3 มีอาจารย์ ผู้เชี่ยวชาญ และวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิที่รับเชิญเป็นอาจารย์พิเศษ
6.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม
6.3.1 คณะให้ผู้สอนเสนอความต้องการทรัพยากรเพื่อการจัดหา
6.3.2 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรประชุมเพื่อเสนอแผนจัดทาข้อเสนองบประมาณครุภัณฑ์และ
อุปกรณ์การเรียนการสอนแก่คณะ
6.3.3 คณะจัดสรรงบประมาณประจาปีในการจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอน ตารา วารสารทาง
วิชาการและสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามมติของที่ประชุมคณาจารย์
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6.4 การประเมินความพียงพอของทรัพยากร
6.4.1 สารวจความต้องการทรัพยากรการเรียนการสอนเป็นประจาทุกปีจากผู้สอนและผู้เรียน
6.4.2 ประเมินความพอเพียงของทรัพยากรการเรียนการสอนทุกรายวิชา
6.4.3 สรุปแหล่งทรัพยากรการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัย คณะ และภาควิชาฯ ที่ผู้สอนและ
ผู้เรียนสามารถใช้บริการได้
7. ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน (Key Performance Indicators)
ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน
(1) อาจารย์ประจาหลักสูตรมีส่วนร่วมในการประชุมเพื่อวางแผน
และทบทวนการดาเนินงานหลักสูตร
(2) มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ อุดมศึกษาแห่งชาติหรือมาตรฐาน
คุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี)
(3) มีรายละเอียดของรายวิชาและรายละเอียดของประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อน
การเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา
(4) จัดทารายงานผลการดาเนินการของรายวิชาและรายงานผล
การดาเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5
และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้
ครบทุกรายวิชา
(5) จัดทารายงานผลการดาเนินการของหลักสูตรตามแบบ มคอ.7
ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา
(6) มีการทวนสอบผลการเรียนทุกรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละ
ปีการศึกษา
(7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การ
สอนหรือการประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการ
ดาเนินการที่รายงานใน มคอ.7 ปีที่แล้ว
(8) อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคนได้รับการปฐมนิเทศหรือคาแนะนา
ด้านการจัดการเรียนการสอน
(9) อาจารย์ประจาทุกคนได้รบั การพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือ
วิชาชีพอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
(10)บุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการพัฒนา
วิชาการ และ/หรือวิชาชีพ

ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5
2560 2561 2562 2563 2564
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(11) ระดับความพึงพอใจของนิสิตปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อ
คุณภาพหลักสูตรเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
(12) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่เฉลี่ย
ไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
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หมวดที่ 8 การประเมิน และปรับปรุงการดาเนินการของหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน
1. ประเมินกลยุทธ์การสอนที่ได้วางแผนไว้สาหรับการพัฒนาการเรียนรู้ในด้านต่างๆ โดย
การปรึกษาหารือกับผู้เชี่ยวชาญด้านหลักสูตร และวิธีสอน
2. ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนการสอนของนิสิตทั้งในและนอก
ชั้นเรียน
3. ประเมินจากผลงานของนิสิตที่ได้รับมอบหมายในแต่ละรายวิชา
4. ประเมินการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน
1. การวิเคราะห์ผลการประเมินการจัดการเรียนรู้รายวิชา โดยนิสิตที่ลงทะเบียนเรียนเพื่อปรับกลยุทธ์
การสอน
2. รายงานผลการประเมินทักษะอาจารย์ให้แก่อาจารย์ผู้สอนและผู้รับผิดชอบหลักสูตรเพื่อใช้ในการ
ปรับปรุงกลยุทธ์การสอนของอาจารย์ต่อไป
3. คณะรวบรวมผลการประเมินที่เป็นความต้องการในการปรับปรุงทักษะการสอนเพื่อนามาวางแผน
พัฒนาให้สอดคล้องและ/หรือปรับปรุงกลยุทธ์การสอนให้เหมาะสมกับรายวิชาและสถานการณ์ของคณะ
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
1. วางแผนการประเมินอย่างเป็นระบบ
2. กาหนดให้มีคณะกรรมการประเมินหลักสูตร ซึง่ ประกอบไปด้วยคณะกรรมการภายในและภายนอก
สถาบัน
3. ประเมินหลักสูตรในแต่ละปีการศึกษา ซึ่งประกอบไปด้วย การประเมินการจัดการเรียนการสอน
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ การประเมินผลสัมฤทธิ์ของนิสิต และการประมวลความรู้ของนิสิตก่อนจบ
การประเมินผลผลิต (Output) และประเมินผลที่ได้ (Outcome)
4. ประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต
5. จัดทาการวิจัยเชิงประเมินหลักสูตร เพื่อนาผลไปใช้ในการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร
6. ดาเนินการสารวจข้อมูลเพื่อประกอบการประเมินหลักสูตรจากนักศึกษาชั้นปีสุดท้ ายและบัณฑิตที่
สาเร็จการศึกษา รวมทั้งผูใ้ ช้บัณฑิตและผู้เกี่ยวข้องอื่นๆ อาทิ สถาบันที่นักศึกษาเข้าศึกษาต่อ เป็นต้น
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3. การประเมินผลการดาเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
คณะกรรมการประกั น คุ ณ ภาพภายใน ด าเนิ น การประเมิ น ผลการด าเนิ น งานตามตั ว บ่ ง ชี้ (Key
Performance Indicators) ในหมวดที่ 7 ข้อ 7 โดยคณะกรรมการประเมินอย่างน้อย 3 คน และมีผู้ทรงคุณวุฒิ
ในสาขาที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 1 คน
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธ์การสอน
1. จัดทารายงานการประเมินหลักสูตร เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการในระดับต่า งๆ 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 สาเนาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการร่าง/ 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
สาเนาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการร่าง/ปรับปรุงหลักสูตร
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101

ภาคผนวก ค
รายงานผลการวิพากษ์หลักสูตร
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ตารางเปรียบเทียบการปรับปรุงหลักสูตร
ชื่อหลักสูตรเดิม
ชื่อหลักสูตรปรับปรุง

หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (5 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (5 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559

สาระสาคัญ/ภาพรวมในการปรับปรุง
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (5 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 มีการปรับปรุงที่
สาคัญคือ การเพิ่มเติมรายวิชาเฉพาะที่นิสิตในหลักสูตรจะต้องศึกษาอีก 6 หน่วยกิต ปรับชื่อและคาอธิบาย
รายวิชาที่เป็นองค์ความรู้ที่เป็นศาสตร์ภาษาไทยและรายวิชาที่เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนให้มีความ
ชัดเจนมากขึ้น
เปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตร
หลักสูตรเดิม 2554
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุ่มวิชาชีพครู ไม่น้อยกว่า
2.1.1 วิชาชีพครูบังคับ
1) วิชาชีพครู
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
รวมไม่น้อยกว่า

หลักสูตรปรับปรุง 2559
30 นก. 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
129 นก. 2. หมวดวิชาเฉพาะ
51 นก.
2.1 กลุม่ วิชาชีพครู ไม่น้อยกว่า
2.1.1 วิชาชีพครูบังคับ
1) วิชาชีพครู
2) วิชาการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครูระหว่างเรียน
(เรียนปี 3, 4 วิชาละ 2
หน่วยกิต)
3) วิชาการปฏิบัติการสอนและ
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
2.1.2 วิชาชีพครูเลือก
78 นก.
2.2 กลุ่มวิชาเอก ไม่น้อยกว่า
2.2.1 วิชาเอกเดี่ยว
2.2.2 วิชาการสอนวิชาเอก
2.2.3 เลือกวิชาเอกหรือวิชาการสอน
วิชาเอกเพิ่มเติม
6 นก. 3. หมวดวิชาเลือกเสรี
165 นก.
รวมไม่น้อยกว่า

30 นก.
135 นก.
51 นก.

84 นก.

6 นก.
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

การดาเนินการปรับปรุง

- ตัดรายวิชาเลือก ทกศ 317 ภาษาเขมร
ในภาษาไทย เนื่องจากมีความทับซ้อนกับ
รายวิชา ทกศ 419 ภาษาต่างประเทศใน
ภาษาไทย
- ผู้วิพากษ์เสนอแนะให้ปรับรายวิชา ทกศ 453
วิธีสอนภาษาไทยแก่ชาวต่างประเทศ จาก
วิชาเอกเลือก เป็นวิชาเอกบังคับ เพื่อให้
สอดคล้องกับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และ
การรองรับในการเปิดประชาคมอาเซียน
- ตรวจสอบรายชื่อวิชาภาษาไทย และ
ภาษาอังกฤษในบางวิชาที่ไม่สอดคล้องกัน

- ตัดรายวิชาเลือก ทกศ 317
ภาษาเขมรในภาษาไทย

- ควรปรับชื่อรายวิชาให้เหมาะสมกับหลักสูตร
การศึกษาบัณฑิต ได้แก่ รายวิชา ทกศ 111
ภาษากับวัฒนธรรมไทย เป็นรายวิชา ทกศ 111
ภาษากับสังคมไทย
- มีการเปลี่ยนแปลงรายชื่อวิชาให้มีความชัดเจน
และสอดคล้องกับคาอธิบายรายวิชามากขึ้นได้แก่
รายวิชา ทกศ 436 สัมมนา และการวิจัยทาง
ภาษาไทยสาหรับครู เป็น ทกศ 436 การวิจัย
ภาษาไทยสาหรับครู และ รายวิชา

เหตุผลในการไม่ปรับปรุงแก้ไข

- เปิดรายวิชาวิธีสอนภาษาไทยแก่
ชาวต่า งประเทศ เป็ น วิชาเอกเลือ ก
เพราะเป็นศาสตร์เฉพาะทางให้นิสิต
เลือกเรียนได้ ตามความสนใจ
- 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
ภาษาไทยสาหรับครู เป็น
ทกศ 436 การวิจัยภาษาไทย
สาหรับครู และปรับรายวิชา
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การดาเนินการปรับปรุง

เหตุผลในการไม่ปรับปรุงแก้ไข

ทกศ 315 การใช้ภาษาไทยในปัจจุบัน เป็น ทกศ ทกศ 315 การใช้ภาษาไทยใน
315 สัมมนาการใช้ภาษาไทยในปัจจุบัน
ปัจจุบนั เป็น ทกศ 315
สัมมนาการใช้ภาษาไทยใน
ปัจจุบัน
-การระบุคาอธิบายรายวิชา ควรจะอธิบาย
- ปรับคาธิบายรายวิชา ทกศ
รายละเอียดให้ชัดเจนในแต่ละรายวิชา โดยมี
111 ภาษากับสังคมไทย
คาอธิบายรายวิชาที่ควรปรับให้ชัดเจน ดังนี้
เป็น “ศึกษาความสัมพันธ์
1.ทกศ 111 ภาษากับสังคมไทย ให้พิจารณา ระหว่างภาษาไทยกับสังคม
แก้ไขคาอธิบายรายวิชา ภาษากับวัฒนธรรม แก้ ไทย ทั้งวัจนภาษาและอวัจน
“ภาษาไทยกับสังคมไทย”
ภาษาในบริบททางสังคมไทย
2.ทกศ 232 การเขียน ให้พิจารณารายละเอียด ที่เปลี่ยนแปลงตามยุคสมัย”
ประเภทของการเขียน และปรับ “การฝึกฝน” - ปรับคาอธิบายรายวิชา
ไว้ท้ายข้อความ
ทกศ 232 การเขียน
3.ทกศ 314 ภาษาบาลีสันสกฤตในภาษาไทย “หลักการใช้ถ้อยคาสานวน
ให้เพิ่มรายละเอียดคาอธิบายรายวิชา “และการ โวหาร และมารยาทในการใช้
ใช้ภาษาบาลีสันสกฤตในภาษาไทยยุคปัจจุบัน” ภาษาเพื่อสื่อสารในชีวิต
4.ทกศ 315 การใช้ภาษาไทยในปัจจุบัน ให้เพิ่ม ประจาวัน การเขียนอนุเฉท
รายละเอียดคาอธิบายรายวิชา “จัดกระบวนการ การเขียนสรุปความ การเขียน
สัมมนาปัญหาการใช้ภาษาไทย”
เรียงความ และการเขียน
5.ทกศ 324 วรรณคดีการละคร ให้เพิ่ม
หนังสือราชการ ด้วยการ
รายละเอียดคาอธิบายรายวิชา “เพื่อนาไปใช้ใน ฝึกฝนการเขียนแบบต่าง ๆ
การจัด การเรียนการสอนในชั้นเรียน”
และพัฒนาทักษะการใช้ภาษา
เพื่อสื่อสาร ในชีวิตประจาวัน”
-ปรับคาอธิบายรายวิชา ทกศ
314 ภาษาบาลีสันสกฤต
ในภาษาไทย เป็น “ศึกษาสระ
พยัญชนะ พยัญชนะสังโยค
และพยัญชนะประสมในภาษา
บาลีและภาษาสันสกฤตวิธี
สร้างคาในภาษาบาลีสันสกฤต
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การดาเนินการปรับปรุง

เหตุผลในการไม่ปรับปรุงแก้ไข

การเปรียบเทียบคาภาษาบาลีกับ
ภาษาสันสกฤต การกลายเสียง
การกลายความหมายคาบาลี
สันสกฤตที่ใช้ในภาษาไทย และ
การใช้ภาษาบาลีสันสกฤตใน
ภาษาไทยในยุคปัจจุบัน”
- ปรับคาอธิบายรายวิชา ทกศ
315 สัมมนาการใช้ภาษาไทยใน
ปัจจุบัน เป็น “ศึกษาข้อมูลสภาพ
การใช้ภาษาไทยปัจจุบันจากสื่อ
ต่างๆ การใช้ภาษาเฉพาะอาชีพ
โดยการจัดกระบวนการสัมมนา
ปัญหาการใช้ภาษาไทยด้านการ
ฟัง การพูด การอ่าน และการ
เขียน การแก้ไขปรับปรุง และ
การพัฒนาการใช้ภาษาไทยของ
ผู้เรียน”
-ปรับคาอธิบายรายวิชา ทกศ
324 วรรณคดีการละคร เป็น
“ศึกษาพัฒนาการ ลักษณะ
ประเภท และคุณค่าของวรรณคดี
การละคร ขนบนิยมการละครที่
สัมพันธ์กับวรรณคดีการละคร
การวิเคราะห์วิจารณ์วรรณคดีการ
ละครเพื่อนาไปใช้ในการจัดการ
เรียนการสอนในชั้นเรียน”
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ข้อวิพากษ์จากผู้ใช้บัณฑิต
ข้อเสนอแนะจากผู้ใช้บัณฑิต

การดาเนินการปรับปรุง

- ควรเพิ่มเรื่องเทคนิควิธีสอน จะช่วยให้นิสิตมี
ความมั่นใจในการสอนและคุมชั้นเรียนมากขึ้น

เหตุผลในการไม่ปรับปรุงแก้ไข
-หลักสูตรมีรายวิชาวิธีสอนทั้ง
ศาสตร์ภาษาไทย และศาสตร์ด้าน
การศึกษา เช่น รายวิชา ทกศ 451
หลักสูตรและการสอนภาษาไทย
และรายวิชา 452 วิธีการสอนภาษา
และวรรณคดีไทย ซึ่งเปิดสอนใน
หลักสูตรปรับปรุงปี 2556 เป็นต้น
มา
- หลักสูตรมีรายวิชา ทกศ 453
วิธีสอนภาษาไทยแก่ชาวต่างประเทศ
ซึ่งเปิดสอนในหลักสูตรปรับปรุง
ปี 2556 เป็นต้นมา

- ควรพัฒนาทักษะการสื่อสารและการสอนใน
โรงเรียนนานาชาติ

ข้อวิพากษ์จากศิษย์เก่า
ข้อเสนอแนะจากบัณฑิต
- ควรเพิ่มรายวิชาวรรณคดี เพราะมีน้อยเกินไป
ส่วนวิชาการสอนวรรณคดีก็เรียนได้ไม่เต็มที่
เพราะจะเน้นหนักไปที่การสอนเป็นหลัก แต่ละ
คนก็จะได้นาเสนอคนละครั้ง ซึ่งน้อยเกินไปเมื่อ
ต้องออกมาสอนจริง
- ควรเพิ่มรายวิชาการอ่าน นอกจากอ่าน
วิเคราะห์ สังเคราะห์ จับใจความเป็นแล้ว ควร
มีพื้นฐานการอ่านออกเสียงร้อยแก้ว(ที่ถูกต้อง)
หรือการอ่านทานองเสนาะเบื้องต้น เพราะเวลา
สอนจริง ถ้าครูอ่านได้เอง ย่อมดีกว่าเปิดจาก
Youtube

การดาเนินการปรับปรุง

เหตุผลในการไม่ปรับปรุงแก้ไข
-ศิษย์เก่าได้เรียนรายวิชาใน
หลักสูตรปรับปรุงปี 2554 ซึง่ ใน
หลักสูตรฉบับปรับปรุงปี 2556
และ 2560 ได้ปรับเพิ่มรายวิชา
วรรณคดีแล้ว
-ศิษย์เก่าได้เรียนรายวิชาใน
หลักสูตรปรับปรุงปี 2554 ซึ่งใน
หลักสูตรฉบับปรับปรุงปี 2556
และ 2560 ได้ปรับเพิ่มรายวิชา
การอ่านออกเสียงร้อยแก้ว
ร้อยกรองแล้ว
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เหตุผลในการไม่ปรับปรุงแก้ไข

- ปรับคาอธิบายรายวิชาการเขียน โดยเพิ่ม
การเขียนหนังสือราชการ

- ปรับคาอธิบายรายวิชา ทกศ
232 เป็น “หลักการใช้ถ้อยคา
สานวน โวหาร และมารยาทใน
การใช้ภาษาเพื่อสื่อสารใน
ชีวิตประจาวัน การเขียนอนุเฉท
การเขียนสรุปความ การเขียน
เรียงความ และการเขียน
หนังสือราชการ ด้วยการฝึกฝน
การเขียน แบบต่าง ๆ และ
พัฒนาทักษะการใช้ภาษาเพื่อ
สื่อสารในชีวิตประจาวัน”
- วิชาภูมิปัญญาไทย กับวิชาภาษากับวัฒนธรรม - ปรับรายวิชา ทกศ 111
ไทย มีความคล้ายคลึงกัน
ภาษากับวัฒนธรรมไทย เป็น
ทกศ 111 ภาษากับสังคมไทย
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30– 30 พฤษภาคม.
Yin Lingyun and Panupong Udomsilp . (2016). “An Analysis of Content in thai Textbook for
Chinese Learners.” In The 3rd 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
ครั้งที่ 2 ณ โรงแรม Swissotel le Concorde Bangkok. ระหว่างวันที่ 25 -26 มิถุนายน 2588.
Dao Thi Lan Anh และ ภาณุพงศ์ อุดมศิลป์. (2548). การวิเคราะห์ข้อผิดพลาดการใช้นามวลีด้าน
โครงสร้างในความเรียงภาษาไทยของนักศึกษาเวียดนาม. ในงานประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่อง
ภาษา วรรณคดีไทยและการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ : การเรียนรู้และสร้างสรรค์
จากสังคมไทยสู่สังคมโลก ครั้งที่ 2 ณ โรงแรม Swissotel le Concorde Bangkok.ระหว่างวันที่
25 -26 มิถุนายน 2588.
Pamupong Udomsilp. (2013). Integrating Beliefs in Spirits, Deities and Buddhsh In Small RobePresenting 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.

111

3. ตารา/หนังสือ
ภาณุพงศ์ อุดมศิลป์. (2556). สารานุกรมรอบรู้ประชาคมอาเซียน : สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว. กรุงเทพฯ : เอส พี อินเตอร์เอ็ดดูเคชั่น.
ภาณุพงศ์ อุดมศิลป์. (2556). สารานุกรมรอบรู้ประชาคมอาเซียน : สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
กรุงเทพฯ : เอส พี อินเตอร์เอ็ดดูเคชั่น.
4. ภาระงานสอน
รหัสวิชา
THE141
THE342

ชื่อรายวิชา
ภูมิปัญญาไทย
คติชนวิทยา

3(3-0-6)
3(3-0-6)

5. ทุนวิจัยที่ได้รับ
ชื่อโครงการวิจัย

แหล่งทุน

ปีงบประมาณ
ที่ได้รับทุน

พิธีกรรม “กินดอง”: การ
วิเคราะห์บริบทและบทบาทของ
พิธีกรรมที่มีตอ่ ชาวบ้านและชุมชน
เมืองหนองบัวลาภู
นิทานเสียวสวาด: การศึกษา
บทบาทหน้าที่ต่อชุมชนในสังคม
ล้านช้าง
การจัดระเบียบสังคม: กรณีศึกษา
พิธีบวงสรวงเจ้าพ่อพระวอ จังหวัด
หนองบัวลาภู
บทบาทหน้าประเพณีส่วงเฮือกับ
ชุมชนชายฝั่งลุ่มน้าโขง

ทุนวิจัยจากสานักงานคณะกรรมการ
วิจัยแห่งชาติ (วช.)

2558

ระบุสถานภาพ
(หัวหน้า
โครงการ/ผู้ร่วม
โครงการ)
หัวหน้าโครงการ

ทุนวิจัยจากคณะนวัตกรรมสื่อสาร
สังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

2557

หัวหน้าโครงการ

ทุนวิจัยจากคณะนวัตกรรมสื่อสาร
สังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

2556

หัวหน้าโครงการ

ทุนวิจัยจากบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

2555

หัวหน้าโครงการ
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ประวัติและผลงานอาจารย์
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)
ตาแหน่งทางวิชาการ
ที่ทางาน
เบอร์โทรศัพท์
Email

นางสาววิชชุกร ทองหล่อ
Miss Witchukorn Thonglo
อาจารย์ ดร.
ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
02-260-1770 ต่อ 16269
Witchuko@g.swu.ac.th

คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบันที่สาเร็จการศึกษา
วุฒิการศึกษา

คุณวุฒิ/สาขาวิชา

สถาบัน

ปีที่สาเร็จ

ปริญญาตรี

ศศ.บ. (ภาษาไทย)

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

พ.ศ. 2523

ปริญญาโท

กศ.ม. (ภาษาไทย)

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

พ.ศ. 2531

ปริญญาเอก

ศศ.ด. (ภาษาเขมร)

มหาวิทยาลัยศิลปากร

พ.ศ. 2548

ความเชี่ยวชาญ
ทักษะการพูด วาทการ การใช้ภาษา ไทยศึกษา
ผลงานทางวิชาการ
1. หนังสือ ตารา
วิชชุกร ทองหล่อ. (2557). หน่วยที่ 8 อาหาร ใน ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร. พิมพ์ครั้งที่ 6. นนทบุรี :
สานักพิมพ์มหาวิทยาลัย สุโขทัยธรรมมาธิราช ประกอบการสอนรายวิชา 10163 ภาษาเขมรเพื่อการ
สื่อสาร.
วิชชุกร ทองหล่อ. (2556). หน่วยที่ 4 ท่องเที่ยวตามเทศกาล ใน ภาษาเขมรเพื่อการท่องเที่ยว 1.
นนทบุรี : สานักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ประกอบการสอนรายวิชา 11017 ภาษาเขมร
เพื่อการท่องเที่ยว 1
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2. ภาระงานสอน
รหัสวิชา

รายวิชา

ทกศ 419

ภาษาต่างประเทศในภาษาไทย

3(3-0-6)

ทกศ 231

การอ่าน

3(2-2-5)

ทกศ 437

วาทการสาหรับครู

3(2-2-5)
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ประวัติและผลงานอาจารย์
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)
ตาแหน่งทางวิชาการ
ที่ทางาน
เบอร์โทรศัพท์
Email

นางสาวรัชนีย์ญา กลิ่นน้าหอม
Miss Ratchaneeya Klinnamhom
อาจารย์ ดร.
ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
02-260-1770 ต่อ 16270
ratchaneeya@g.swu.ac.th

คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบันที่สาเร็จการศึกษา
ระดับการศึกษา

วุฒิการศึกษาที่ได้รับ

สถานที่ศึกษา

ปีที่สาเร็จ

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 กลิ่นน้าหอม. "เมาท์เท่น ภูผา ฟ้าใส ชื่อเล่นเด็กยุคใหม่ของพ่อแม่
เจเนอเรชั่นวาย: กรณีศึกษาเขตเทศบาล อาเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น" ในเอกสาร
การประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติของสมาชิกเครือข่ายความร่วมมือวิชาการ-วิจัย
สายมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 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
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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 กลิ่นน้าหอม. (มกราคม-มิถุนายน 2556). “อุปลักษณ์ความสุขในบล็อกไทย" วารสารสถาบัน
วัฒนธรรมและศิลปะ. ปีท1ี่ 4(2): 132-138
2. ภาระงานสอน
รหัสวิชา

รายวิชา

ทกศ 111

ภาษากับสังคมไทย

3(3-0-6)

ทกศ 211

ภาษาศาสตร์สาหรับครู

3(3-0-6)

ทกศ 316

อรรถศาสตร์เบื้องต้น

3(3-0-6)

3. ทุนวิจัยที่ได้รับ

ชื่อโครงการวิจัย

แหล่งทุน

มโนทัศน์เรื่องน้าที่สะท้อนจากพาดหัวข่าวใน ทุนสนับสนุนการวิจัย
หนังสือพิมพ์ไทย
คณะนวัตกรรมสื่อสารสังคม
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ปีงบประมาณ
ที่ได้รับทุน

2556

ระบุสถานภาพ
(หัวหน้า
โครงการ/ผู้ร่วม
โครงการ)
หัวหน้าโครงการ
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ประวัติและผลงานอาจารย์
นางสาวประภาพร ลิ้มจิตสมบูรณ์
Miss Prapaporn Limjitsomboon
อาจารย์
ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
02-260-1770 ต่อ 16271
prapaporn@g.swu.ac.th

ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)
ตาแหน่งทางวิชาการ
ที่ทางาน
เบอร์โทรศัพท์
Email

คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบันที่สาเร็จการศึกษา
ระดับการศึกษา

วุฒิการศึกษาที่ได้รับ

สถานที่ศึกษา

ปีที่สาเร็จ

ปริญญาตรี

ศษ.บ. (ภาษาไทย)

มหาวิทยาลัยศิลปากร

พ.ศ. 2547

ปริญญาโท

ศศ.ม. (วิชาภาษาไทย)

มหาวิทยากลัยเกษตรศาสตร์

พ.ศ. 2550

ความเชี่ยวชาญ
ภาษาศาสตร์ภาษาไทย หลักภาษาไทย การประพันธ์ร้อยแก้วร้อยกรอง
ผลงานทางวิชาการ
1. หนังสือ ตารา
ประภาพร ลิ้มจิตสมบูรณ์. (2555). ชุดกิจกรรมพัฒนาการคิด กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สานักพิมพ์บริษัทพัฒนาคุณภาพวิชาการ. ซีดีรอม แผนการจัดการเรียนรู้ราย
ชั่วโมงและแผน Backward design ตามหลักสูตรแกนกลาง 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชัน้
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

การใช้รูปแบบซิปปาเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน ของนิสิตการศึกษาบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาไทย ชั้นปีที่1 รายวิชา ทกศ
111 ภาษากับวัฒนธรรมไทย.

แหล่งทุน

ปีงบประมาณ
ที่ได้รับทุน

คณะมนุษยศาสตร์
2559
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ระบุสถานภาพ
(หัวหน้า
โครงการ/ผู้
ร่วมโครงการ)
หัวหน้า
โครงการ
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ประวัติและผลงานอาจารย์
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)
ตาแหน่งทางวิชาการ
ที่ทางาน
เบอร์โทรศัพท์
Email

นางสาวกิ่งกาญจน์ บูรณสินวัฒนกูล
Miss Kingkarn Buranasinvattanakul
อาจารย์
ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
02-260-1770 ต่อ 16271
prapaporn@g.swu.ac.th

คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบันที่สาเร็จการศึกษา
ระดับการศึกษา

วุฒิการศึกษาที่ได้รับ

สถานที่ศึกษา

ปริญญาตรี

กศ.บ. (ภาษาไทย)

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ปริญญาโท

ศษ.ม. (การสอนภาษาไทย) มหาวิทยาลัยศิลปากร

ปีที่จบ
การศึกษา
พ.ศ. 2544
พ.ศ. 2547

ความเชี่ยวชาญ
หลักสูตรและการสอน ทักษะการเขียน การวิจัยทางการสอน
ผลงานทางวิชาการ
1. บทความวิชาการ
กิ่งกาญจน์ บูรณสินวัฒนกูล (2556). เมฆฑูต ฤตุสังหาร ฤาจะเป็นบ่อเกิดวรรณกรรมนิราศของไทย.
ใน วัฒนศิลปสาร มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี วารสารรายปี ปีที่ 8 มกราคม – ธันวาคม 2556
หน้า 11-21.
2. หนังสือ ตารา
ธัญญลักษณ์ จุ้ยเรือง, สมศักดิ์ อัมพรวิสิทธิ์โสภา และกิ่งกาญจน์ บูรณสินวัฒนกูล. (2556). พจนานุกรมคา
ที่มีความหมายใกล้เคียงกัน คาพ้องรูป คาพ้องเสียง. 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

การวิจัยทางภาษาไทยสาหรับครู

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
กลุ่มวิชาชีพครู
ไม่น้อยกว่า 51 นก.
วิชาชีพครูบังคับ
49 นก
ศษ 111 จิตสานึกและจรรยาบรรณวิชาชีพครู
3 นก
ศษ 201 ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาการเรียนรู้
3 นก

3 นก
3 นก
3 นก
3 นก
3 นก
3 นก

3 นก
3 นก
3 นก
3 นก

ศษ 111 จิตสานึกและจรรยาบรรณวิชาชีพครู
ศษ 201 ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาการเรียนรู้
ศษ 202 ภาษาและวัฒนธรรมไทยสาหรับครู
ศษ 211 กระบวนทัศน์ทางการศึกษา
ศษ 241 การเรียนรู้ของมนุษย์และจิตวิทยาสาหรับครู
ศษ 481 การออบแบบและพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการสื่อสารการศึกษา
ศษ 321 วิธีวิทยาในการพัฒนาหลักสูตร
ศษ 331 วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้
ศษ 391 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูระหว่างเรียน 1

3 นก
3 นก
3 นก
3 นก

ศษ 351
ศษ 461
ศษ 471
ศษ 491

3 นก
3 นก
3 นก
3 นก

6 นก

ศษ 591 การปฏิบัติการสอนและฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 1

6 นก

6 นก

ศษ 592 การปฏิบัติการสอนและฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 2

6 นก

ศษ 211 กระบวนทัศน์ทางการศึกษา
ศษ 241 การเรียนรู้ของมนุษย์และจิตวิทยาสาหรับครู
ศษ 281 การออบแบบและพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารการศึกษา
ศษ 321 วิธีวิทยาในการพัฒนาหลักสูตร
ศษ 331 วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้
ศษ 332 การศึกษาพิเศษ
ศษ 391 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูระหว่างเรียน
1
ศษ 451 การวัดและประเมินผลทางการศึกษา
ศษ 461
การบริหารและการจัดการการศึกษา
ศษ 471 การวิจัยทางการศึกษา
ศษ 491 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูระหว่างเรียน
2
ศษ 591 การปฏิบัติการสอนและฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครู 1
ศษ 592 การปฏิบัตกิ ารสอนและฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครู 2
วิชาชีพครูเลือก ไม่น้อยกว่า 2 นก.
ศษ 212 ลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน
ศษ 301
ศษ 311
การเมือง
ศษ 312
ศษ 313

โครงสร้างหลักสูตรปรับปรุง
กลุ่มวิชาชีพครู
ไม่น้อยกว่า 51 นก.
วิชาชีพครูบังคับ
49 นก

3 นก
3 นก
3 นก

การวัดและประเมินผลทางการศึกษา
การประกันคุณภาพและการจัดการการศึกษา
การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูระหว่างเรียน 2

วิชาชีพครูเลือก
ไม่น้อยกว่า 2 นก.
2 นก ศษ 212 ลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รียน

3 นก
3 นก
3 นก

2 นก

ศษ 231 หลักการอุดมศึกษา

2 นก

ภาษาไทยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้
จิตสานึกและการมีส่วนร่วมทางสังคมและ

2 นก
2 นก

ศษ 311 จิตสานึกและการมีส่วนร่วมทางสังคมและการเมือง

2 นก

การต่อรองกับวัฒนธรรมการบริโภค
งานอาสาสมัครและกิจกรรมเยาวชน

2 นก
2 นก

ศษ 312 การต่อรองกับวัฒนธรรมการบริโภค
ศษ 313 งานอาสาสมัครและกิจกรรมเยาวชน

2 นก
2 นก
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โครงสร้างหลักสูตรเก่า

โครงสร้างหลักสูตรปรับปรุง

ศษ 314 การพัฒนาทักษะการคิดระดับสูง
ศษ 322 การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น
ศษ 333 การจัดการเรียนรู้นอกระบบและตาม
อัธยาศัย
ศษ 334 การจัดการเรียนรู้เพื่อสร้างจิตสานึก
สาธารณะ
ศษ 335 การศึกษาปฐมวัย
ศษ 336 การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของผู้เรียน
ศษ 337 การอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย
ศษ 338 การมัธยมศึกษา
ศษ 339 หลัการอาชีวศึกษา
ศษ 342 การแนะแนวเพื่อการพัฒนาคุณค่าแห่งตน
ศษ 361 การประกันคุณภาพการศึกษา
ศษ 362 การศึกษาเพื่อการพัฒนาชุมชน
ศษ 371 สถิติเบื้องต้นทางการศึกษา
ศษ 382 การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ศษ 431 การพัฒนาแหล่งการเรียนรู้และเครือข่าย
การเรียนรู้
ศษ 452 การประเมินหลักสูตรและการสอนเบื้องต้น
ศษ 472 การวิจัยเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้และ
สังคม
กลุ่มวิชาเอกภาษาไทย
กลุ่มวิชาเอกภาษาไทย ไม่น้อยกว่า
81 นก.
วิชาพื้นฐานวิชาเอก

2 นก
2 นก
2 นก

ศษ 314
ศษ 322
ศษ 332
ศษ 333

การพัฒนาทักษะการคิดระดับสูง
การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น
การศึกษาพิเศษ
การจัดการเรียนรู้นอกระบบและตามอัธยาศัย

2 นก
2 นก
2 นก
2 นก

2 นก

ศษ 334 การจัดการเรียนรู้เพื่อสร้างจิตสานึกสาธารณะ

2 นก

การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของผู้เรียน
การอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย
การมัธยมศึกษา
หลัการอาชีวศึกษา
การแนะแนวเพื่อการพัฒนาคุณค่าแห่งตน
การประกันคุณภาพการศึกษา
การศึกษาเพื่อการพัฒนาชุมชน
สถิติเบื้องต้นทางการศึกษา
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การพัฒนาแหล่งการเรียนรู้และเครือข่ายการเรียนรู้

2 นก
2 นก
2 นก
2 นก
2 นก
2 นก
2 นก
2 นก
2 นก
2 นก
2 นก

ศษ 335
ศษ 336
ศษ 337
ศษ 338
ศษ 342
ศษ 361
ศษ 362
ศษ 371
ศษ 381
ศษ 431

2 นก
2 นก

ศษ 452 การประเมินหลักสูตรและการสอนเบื้องต้น
ศษ 472 การวิจัยเพือ่ พัฒนากระบวนการเรียนรู้และสังคม

2 นก
2 นก

ศษ482 การออกแบบและพัฒนาสื่อการเรียนการสอน
ศษ482 การออกแบบและพัฒนาสื่อการเรียนการสอน
กลุ่มวิชาเอกภาษาไทย
กลุ่มวิชาเอกภาษาไทย ไม่น้อยกว่า
78 นก.

2 นก
2 นก

18 นก

วิชาพื้นฐานวิชาเอก

2 นก
2 นก
2 นก
2 นก
2 นก
2 นก
2 นก
2 นก
2 นก
2 นก

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 วาทการสาหรับครู

3นก

ทกศ 437 วาทการสาหรับครู

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 ภาษาศาสตร์สาหรับครู

3นก

ทกศ 211 ภาษาศาสตร์สาหรับครู

3นก

ทกศ 212 หลักภาษา

3นก

ทกศ 212 หลักภาษาไทย

3นก

ทกศ 221 ความรู้พื้นฐานทางวรรณคดี

3นก

ทกศ 221 ความรู้พื้นฐานทางวรรณคดี

3นก

ทกศ 222 วรรณคดีเอกของไทย

3นก

ทกศ 222 วรรณคดีไทยสาหรับครู

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 สัมมนาและการวิจัยทางภาษาไทยสาหรับครู 3นก

ทกศ 436 การวิจัยทางภาษาไทยสาหรับครู

3นก

ทกศ 438 การอ่านออกเสียงร้อยแก้วและร้อยกรอง

ทกศ 438 การอ่านออกเสียงร้อยแก้วและร้อยกรอง

3นก

-

อกช 301 ภาษาอังกฤษเพื่อการเตรียมความพร้อมสู่อาชีพ 1

3นก

-

อกช 402 ภาษาอังกฤษเพื่อการเตรียมความพร้อมสู่อาชีพ 2

3นก

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 อรรถศาสตร์เบื้องต้น

3นก

ทกศ 316 อรรถศาสตร์เบื้องต้น

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 ศิลปะการพูดและการนาเสนองาน

3นก

ทกศ 334 ศิลปะการพูดและการนาเสนองาน

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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ตารางแสดงการเปรียบเทียบคาอธิบายรายวิชาระหว่างหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
รายวิชาและคาอธิบายรายวิชา
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554
วิชาชีพครูบังคับ
ศษ111
จิตสานึกและจรรยาบรรณวิชาชีพครู
3(2-2-5)
ED111
Consciousness and Ethics for Teacher Profession
ศึกษาพัฒนาการของวิชาชีพครู เกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู
สมรรถนะที่สาคัญของครู คุณลักษณะของครูที่ดี จิตสานึกและคุณธรรม
จริยธรรมสาหรับครู จรรยาบรรณวิชาชีพครู ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับวิชาชีพครู
กฎระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพครู การเสริมสร้างศักยภาพและ
สมรรถนะความเป็นครู การเสริมสร้างกระบวนการคิดด้วยจิตสานึกทาง
จริยธรรม บทบาท หน้าที่และภาระงานของครูในฐานะนิสิตครูและผู้ส่งเสริมการ
เรียนรู้ การเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้และการเป็นผูน้ าทางวิชาการและการศึกษา
รวมทั้งบทบาทของครูในฐานะผู้ขบั เคลื่อนการศึกษาเพื่อพัฒนาชุมชนและสังคม
การสร้างทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพครู การศึกษาดูงานและฝึกปฏิบัตกิ ารด้าน
การศึกษาเพื่อพัฒนาชุมชนและสังคม
ศษ201
ED201

ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาการเรียนรู้
3(2-2-5)
English Skills for Learning Development
ศึกษาและฝึกปฏิบัติการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนรู้ด้วย
กระบวนการคิด วิเคราะห์อย่างมีวจิ ารณญาณ ทัง้ การฟัง-การพูด-การอ่าน และ
การเขียน ในการสรุปความ แปลความ ตีความ ขยายความ การอภิปราย การแสดง
ความคิดเห็น การนาเสนองาน การรายงาน และเทคนิคการพูดในที่สาธารณะ ด้วย
สาระการเรียนรู้ เรื่องราวต่างๆ จากสื่อหลากหลายเชิงบูรณาการในวิชาต่างๆ ทัง้
ภาษาพูด และภาษาเขียน

รายวิชาและคาอธิบายรายวิชา
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
ศษ111
ED111

จิตสานึกและจรรยาบรรณวิชาชีพครู
3(2-2-5)
Consciousness and Ethics for Teaching Profession
ศึกษาพัฒนาการของวิชาชีพครู เกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู
สมรรถนะที่สาคัญของครู คุณลักษณะของครูที่ดี หลักธรรมาภิบาล ความซื่อสัตย์
สุจริต และคุณธรรมจริยธรรมสาหรับครู จรรยาบรรณวิชาชีพครู ความรู้ทั่วไป
เกี่ยวกับวิชาชีพครู กฎระเบียบและกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้องกับวิชาชีพครู การจัดการ
ความรูเ้ กี่ยวกับวิชาชีพครู การสร้างความก้าวหน้าและพัฒนาวิชาชีพครู การ
เสริมสร้างศักยภาพและสมรรถนะความเป็นครู การฝึกปฏิบัตเิ พื่อเสริมสร้าง
จิตสานึกสาธารณะ บทบาท หน้าที่และภาระงานของครูในฐานะนิสติ ครูและผู้
ส่งเสริมการเรียนรู้ การเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้และการเป็นผูน้ าทางวิชาการและ
การศึกษา การสร้างจิตสานึกและทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพครู ฟังการเสวนาจากครู
ต้นแบบและแลกเปลี่ยนเรียนรูเ้ พื่อสร้างแรงบันดาลใจในการเป็นครูเพื่อการ
ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี มีจิตสานึกสาธารณะ และเสียสละให้สงั คม
ศษ201
ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาการเรียนรู้
3(2-2-5)
ED201 English Skills for Learning Development
ศึกษาและฝึกปฏิบัติการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนรู้ดว้ ย
กระบวนการคิด วิเคราะห์อย่างมีวิจารณญาณ ทั้งการฟัง-การพูด-การอ่าน
และการเขียน ในการสรุปความ แปลความ ตีความ ขยายความ การ
อภิปราย การแสดงความคิดเห็น การนาเสนองาน การรายงาน และเทคนิค
การพูดในที่สาธารณะ ด้วยสาระการเรียนรู้ เรื่องราวต่างๆ จากสื่อ
หลากหลายเชิงบูรณาการในวิชาต่างๆ ทั้งภาษาพูด และภาษาเขียน

หมายเหตุ
 ปรับปรุงรหัสวิชา
 ปรับปรุงชื่อรายวิชา
 ปรับปรุงจานวนหน่วยกิต
 ปรับปรุงคาอธิบายรายวิชา
 รายวิชาใหม่
 คงเดิม

 ปรับปรุงรหัสวิชา
 ปรับปรุงชื่อรายวิชา
 ปรับปรุงจานวนหน่วยกิต
 ปรับปรุงคาอธิบายรายวิชา
 รายวิชาใหม่
 คงเดิม
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รายวิชาและคาอธิบายรายวิชา
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554

-

ศษ211
ED211

กระบวนทัศน์ทางการศึกษา
3(2-2-5)
Educational Paradigms
ศึกษากระบวนทัศน์ทางการศึกษาซึ่งเชื่อมโยงปรัชญาเข้ากับ
แนวคิดของปรัชญาการศึกษาในแต่ละยุคสมัย ซึ่งแบ่งยุคสมัยตามการ
เปลี่ยนแปลงของทัศนะในการมองโลกและมองชีวิต ได้แก่ ยุคก่อนทันสมัย ยุค
ทันสมัย และยุคหลังทันสมัย การสร้างความเข้าใจต่อการปรับเปลี่ยนกระบวน
ทัศน์ทางการศึกษาทั้งในส่วนของปรัชญาการศึกษา หลักการและระบบการจัด
การศึกษา และกฎเกณฑ์ต่างๆที่ถูกกาหนดขึ้นเพื่อกากับทิศทางของการศึกษา
ในแต่ละยุคสมัย ทั้งในระดับชุมชน สังคมไทยและสังคมโลก ผลกระทบต่างๆ ที่
เกิดขึ้นจากการปรับเปลี่ยนวิธีคิดต่อการปฏิรูปการศึกษา การเกิดขึ้นของ
หลักการของสหประชาชาติว่าด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืน และการสร้างวิสัยทัศน์ทาง
การศึกษาเพื่อนาไปสู่การสร้างสรรค์ปรัชญาและกลยุทธ์ทางการศึกษาเพื่อ

รายวิชาและคาอธิบายรายวิชา
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
ศษ 202 ภาษาและวัฒนธรรมไทยสาหรับครู
3(2-2-5)
ED 202 Thai Language and Thai Culture for Teacher
ศึกษา วิเคราะห์และฝึกปฏิบัติการใช้ทักษะภาษาไทยเพื่อการ
จัดการเรียนรู้บนฐานคิดที่สอดคล้องกับวิชาชีพครู สังคม และวัฒนธรรม
ไทย ทั้งการฟัง การดู การพูด การอ่านและการเขียน ที่ผ่านกระบวนการคิด
วิเคราะห์อย่างมีวิจารณญาณ โดยมุ่งเน้นทักษะการใช้ภาษาไทยเพื่อ
การศึกษาค้นคว้า การอ่าน การสรุปความ การบันทึก การอธิบาย การ
อภิปราย การนาเสนอผลงาน การรายงาน และเทคนิคการพูดในที่สาธารณะ
ด้วยสาระการเรียนรู้ที่สอดแทรกวัฒนธรรมไทยจากสื่อ และแหล่งการเรียนรู้
ที่หลากหลายในรายวิชา และสถานการณ์ต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพ
ในการจัดการเรียนรู้ และเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีในการอยู่ร่วมกับผู้อื่น
ในวิชาชีพครูและสังคม
ศษ211
ED211

กระบวนทัศน์ทางการศึกษา
3(2-2-5)
Educational Paradigms
ศึกษากระบวนทัศน์ทางการศึกษาซึ่งเชื่อมโยงปรัชญาเข้ากับ
แนวคิดของปรัชญาการศึกษาในแต่ละยุคสมัย ซึ่งแบ่งยุคสมัยตามการ
เปลี่ยนแปลงของทัศนะในการมองโลกและมองชีวิต การสร้างความเข้าใจต่อ
การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ทางการศึกษาทัง้ ในส่วนของปรัชญาการศึกษา
หลักการและระบบการจัดการศึกษา ความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกันของ
การศึกษา ศาสนา เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่ถูก
กาหนดขึ้นเพื่อกากับทิศทางของการศึกษาในแต่ละยุคสมัย ผลกระทบต่างๆ
ที่เกิดขึ้นจากการปรับเปลี่ยนวิธีคดิ ต่อการปฏิรูปการศึกษา การสร้าง
วิสัยทัศน์ทางการศึกษาทีน่ าไปสูก่ ารสร้างสรรค์ปรัชญาและกลยุทธ์ทาง
การศึกษาเพื่อเสริมสร้างการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน ฝึกประยุกต์ใช้แนวคิดเชิง

หมายเหตุ
 ปรับปรุงรหัสวิชา
 ปรับปรุงชื่อรายวิชา
 ปรับปรุงจานวนหน่วยกิต
 ปรับปรุงคาอธิบายรายวิชา
 รายวิชาใหม่
 คงเดิม

 ปรับปรุงรหัสวิชา
 ปรับปรุงชื่อรายวิชา
 ปรับปรุงจานวนหน่วยกิต
 ปรับปรุงคาอธิบายรายวิชา
 รายวิชาใหม่
 คงเดิม
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รายวิชาและคาอธิบายรายวิชา
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554
เสริมสร้างการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน รวมถึงการสร้างสังคมให้เป็นสังคมแห่งการ
เรียนรู้ เพื่อทาให้คนในสังคมได้มีการเรียนรู้ตลอดชีวติ

รายวิชาและคาอธิบายรายวิชา
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
กระบวนทัศน์ในการพัฒนาสถานศึกษาไปสู่การเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้

ศษ241
ED241

ศษ241
ED241

การเรียนรู้ของมนุษย์และจิตวิทยาสาหรับครู
3(2-2-5)
Human Learning and Psychology for Teachers
ศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ กระบวนการเรี ย นรู้ ข องมนุ ษ ย์ ที่ มีอ งค์ ป ระกอบ
เกี่ยวเนื่องกันทั้งทางจิต ทางสมอง เน้นในความสัมพันธ์ระหว่างจิต -สมอง
ความสัมพันธ์ระหว่างสมองกับกระบวนการเรียนรู้ของมนุษย์ ศึกษาฐานคิด
และองค์ความรู้ทางจิตวิทยาการศึกษาและจิตวิทยาการแนะแนว ตลอดจน
การให้การปรึกษา เกี่ยวกับระบบการพัฒนาสมองและพัฒนาการเรียนรู้ ใน
ระดั บ วั ย ต่ า งๆ ธรรมชาติ ข องการเรี ย นรู้ องค์ ป ระกอบของการเรี ย นรู้
กระบวนการเรียนรู้ ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเรียนรู้ ทฤษฎี การเรียนรู้ ทักษะ
การคิด กระบวนการคิด การสร้างแรงจูงใจ สุขภาพจิต เชาวน์ปัญญา ความ
ถนั ด เชาวน์ อารมณ์ บุ ค ลิ กภาพ การปรั บ ตั ว และสามารถให้ ค าแนะน า
ช่วยเหลือนักเรียนโดยการให้คาปรึกษา โดยมุ่งให้ผู้เรียนรู้จักและเข้าใจตนเอง
และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ตลอดจนสามารถนามาประยุกต์ใช้ในการจัดการ
เรียนรู้แต่ละระดับการศึกษาและวิชาเอก
ศษ281
การออกแบบและพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการสื่อสารการศึกษา
3(2-2-5)
ED281
Design and Development of Media, Innovation
and Information Technology for Educational Communication

การเรียนรู้ของมนุษย์และจิตวิทยาสาหรับครู
3(2-2-5)
Human Learning and Psychology for Teachers
ศึ ก ษ าเ กี่ ย ว กั บ กระบว นการเรี ย นรู้ ข องมนุ ษย์ ที่ มี
องค์ ป ระกอบเกี่ ย วเนื่ องกั น ทั้ ง ทางจิต ทางสมอง เน้ น ในความสั มพั น ธ์
ระหว่างจิต-สมอง ความสัมพันธ์ระหว่างสมองกับกระบวนการเรียนรู้ของ
มนุษย์ ศึกษาฐานคิดและองค์ความรู้ทางจิตวิทยาการศึ กษาและจิตวิทยา
การแนะแนว ตลอดจนการให้การปรึกษาเกี่ยวกับระบบการพัฒนาสมอง
และพัฒนาการเรียนรู้ในแต่ละวัย ธรรมชาติของการเรียนรู้ องค์ประกอบ
ของการเรียนรู้ กระบวนการเรียนรู้ ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเรียนรู้ ทฤษฎี
การเรียนรู้ ทักษะการคิด กระบวนการคิด การสร้างแรงจูงใจ สุขภาพจิต
เชาวน์ ปั ญ ญา ความถนั ด เชาวน์ อารมณ์ บุ ค ลิ กภาพ การปรั บตั ว และ
สามารถให้คาแนะนา ช่วยเหลือนักเรียนโดยการให้คาปรึกษา โดยมุ่งให้
ผู้เรียนรู้จักและเข้าใจตนเอง และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ตลอดจนสามารถ
นามาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้แต่ละระดับการศึกษาและวิชาเอก
ศษ481
การออกแบบและพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการสื่อสารการศึกษา
3(2-2-5)
ED481
Design and Development of Media, Innovation and
Information Technology for Educational Communication

ศึกษา หลักการ แนวคิดและทฤษฎีของการออกแบบ การใช้ การ
ศึกษา หลักการ แนวคิดและทฤษฎีของการออกแบบ การใช้
พัฒนาและ การประเมินผลสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ การพัฒนาและ การประเมินผลสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ
สื่อสารการศึกษา การพัฒนาสื่อ การเรียนการสอนการวิเคราะห์ปญ
ั หาที่เกิด เพื่อการสื่อสารการศึกษา การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนการวิเคราะห์
จากการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีจริยธรรม ใช้
ปัญหาทีเ่ กิดจากการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมี
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รายวิชาและคาอธิบายรายวิชา
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และโปรแกรมสาเร็จรูปเพื่อการจัดการเรียนการสอน
สารวจ รวบรวมและประยุกต์ใช้แหล่งการเรียนรู้ที่มีอยู่ในชุมชน ตลอดจนเรียนรู้
จากประสบการณ์ตรงผ่านแหล่งการเรียนรู้และเครือข่าย การเรียนรู้ การจัดทา
โครงงานออกแบบและพัฒนาสื่อและนวัตกรรม การเรียนการสอนให้เหมาะสม
กับผู้เรียน สิ่งแวดล้อมและสอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้ตามระดับการศึกษา
และวิชาเอก อย่างมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐานเพื่อส่งเสริมการพัฒนา
คุณภาพการเรียนรู้
ศษ321
วิธีวิทยาในการพัฒนาหลักสูตร
3(2-2-5)
ED321
Methodologies for Curriculum Development
ศึกษาฐานคิด ปรัชญา แนวคิด ทฤษฎีหลักสูตร องค์ประกอบ
หลักสูตร และการพัฒนาหลักสูตร ศึกษาปัญหาและแนวโน้มของมาตรฐาน
การศึกษาและมาตรฐานหลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน การอาชีวศึกษาและการ
อุดมศึกษา หลักสูตรมาตรฐานสากล หลักสูตรการศึกษาเพื่ออาชีพ
ฝึกปฏิบัติการออกแบบและสร้างหลักสูตรแบบจุลภาคทุกระดับการศึกษาและ
วิชาเอก ฝึกปฏิบัติการนาหลักสูตรไปทดลองใช้ ฝึกปฏิบัติการประเมินและนา
ผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาหลักสูตร สามารถพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษาให้มีดุลยภาพระหว่างเป้าหมายของหลักสูตรแกนกลาง การมีส่วน
ร่วมของชุมชนและสอดคล้องกับบริบททางวัฒนธรรม สังคม ชุมชน และท้องถิน่
ศษ331
วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้
3(2-2-5)
ED331
Methodologies for Learning Management
ศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฎีการจัดการเรียนรู้ รูปแบบและ
แนวทางการจัดการเรียนรู้ ในแต่ละระดับการศึกษาและวิชาเอก สามารถ
บูรณาการความรู้และจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายโดยเน้นผู้เรียนเป็น
สาคัญ สามารถบริหารจัดการชั้นเรียนและสิ่งแวดล้อมในการเรียนรู้ ทั้งใน
ด้านกายภาพ และด้านจิตวิทยาเพื่อสร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ จัดและ

รายวิชาและคาอธิบายรายวิชา
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
จริยธรรม ใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และโปรแกรมสาเร็จรูปเพื่อการจัดการ
เรียนการสอน สารวจ รวบรวมและประยุกต์ใช้แหล่งการเรียนรู้ทมี่ ีอยู่ใน
ชุมชน ตลอดจนเรียนรู้จากประสบการณ์ตรงผ่านแหล่งการเรียนรูแ้ ละ
เครือข่ายการเรียนรู้ การจัดทาโครงงานออกแบบและพัฒนาสื่อและ
นวัตกรรม การเรียนการสอนให้เหมาะสมกับผู้เรียน สิ่งแวดล้อมและ
สอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้ตามระดับการศึกษาและวิชาเอก อย่างมี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐานเพื่อส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้
ศษ321
วิธีวิทยาในการพัฒนาหลักสูตร
3(2-2-5)
ED321
Methodologies for Curriculum Development
ศึกษาฐานคิด ปรัชญา แนวคิด ทฤษฎีหลักสูตร องค์ประกอบ
หลักสูตร และการพัฒนาหลักสูตร ศึกษาปัญหาและแนวโน้มของมาตรฐาน
การศึกษาและมาตรฐานหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน การอาชีวศึกษาและการ
อุดมศึกษา หลักสูตรมาตรฐานสากล หลักสูตรการศึกษาเพื่ออาชีพ ฝึกปฏิบัติการ
ออกแบบและสร้างหลักสูตรแบบจุลภาคทุกระดับการศึกษาและวิชาเอก ฝึก
ปฏิบัติการนาหลักสูตรไปทดลองใช้ ฝึกปฏิบัติการประเมินและนาผลการประเมิน
ไปใช้ในการพัฒนาหลักสูตร สามารถพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้มดี ุลยภาพ
ระหว่างเป้าหมายของหลักสูตรแกนกลาง การมีสว่ นร่วมของชุมชนและสอดคล้อง
กับบริบททางวัฒนธรรม สังคม ชุมชน และท้องถิน่
ศษ331
วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้
3(2-2-5)
ED331
Methodologies for Learning Management
ศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฎีการจัดการเรียนรู้ รูปแบบ
และแนวทางทางจัดการเรียนรู้ในแต่ละระดับการศึกษาและวิชาเอก
สามารถบูรณาการความรู้และจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายโดยเน้น
ผู้เรียนเป็นสาคัญ ให้ผเู้ รียนได้คิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์และแก้ปัญหา
ฝึกปฏิบัติการจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้และฝึกทดลองสอนใน
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รายวิชาและคาอธิบายรายวิชา
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554
ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ สิ่งแวดล้อมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน
การใช้และผลิตสื่อและการพัฒนานวั ตกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการเรียนรู้
ของผู้เรียน ปฏิบัติการจัดการชั้นเรียนและสร้างสรรค์กิจกรรมเพื่อเสริมสร้าง
พลังอานาจในการเรียนรู้และการพัฒนาด้านอารมณ์ สังคม โดยเป็นการจัด
กระบวนการเรียนรู้จากฐานวัฒนธรรมอันหลากหลายที่ให้ผู้เรียนเกิดการ
เรี ย นรู้ จ ากแหล่ ง ต่ า งๆ อย่ า งเหมาะสม ออกแบบการเรี ย นรู้ ที่ ส ร้ า ง
ประสิ ทธิ ภ าพสู ง สุ ดให้ กับผู้เ รี ย นโดยสัมพั น ธ์กับศั กยภาพสมอง รวมทั้ ง
ทฤษฎีทางสติปัญญาของมนุษย์ที่สาคัญการบูรณาการเนื้อในกลุ่มสาระการ
เรียนรู้และการจัดการเรียนรู้แบบเรียนร่วมได้สอดคล้องกับสภาพความเป็น
จริงในวิถีชีวิต การทดลองสอนในสถานการณ์จาลอง
ศษ332

การศึกษาพิเศษ

รายวิชาและคาอธิบายรายวิชา
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
สถานการณ์จาลองเพื่อนาไปสู่การปฏิบัติให้เกิดการเรียนรู้ในผู้เรียนและฝึก
ปฏิบัติการจัดการชั้นเรียน สร้างบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้
ทั้งด้านกายภาพและจินตภาพทีเ่ อื้อต่อการเรียน ทั้งการเรียนรูใ้ นชั้นเรียน
และการบูรณาการการเรียนรู้แบบเรียนรวม จัดกระบวนการเรียนรู้จากฐาน
วัฒนธรรมที่หลากหลายให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้จากแหล่งต่างๆ อย่าง
เหมาะสม ฝึกปฏิบัติการจัดการศูนย์การเรียนรู้ จัดสภาพแวดล้อมและ
บรรยากาศศูนย์การเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้และการนาตนเองของผู้เรียน

3(2-2-5)

ED332

Special Education
ศึกษาประวัติความเป็นมา ความสาคัญของระบบการจัด
การศึกษาพิเศษในประเทศไทย เรียนรู้เกี่ยวกับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ
ประเภทต่างๆ อาทิ บุคคลที่มีความบกพร่องทางการเห็น บกพร่องทางการได้
ยิน บุคคลที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา บุคคลที่มีความบกพร่องทาง
ร่างกาย การเคลื่อนไหว และสุขภาพ บุคคลที่มีความบกพร่องทางการ
เรียนรู้ บุคคลที่มีความพิการซ้อน บุคคลที่มีความบกพร่องทางอารมณ์และ
พฤติกรรม บุคคลออทิสติก และผู้ที่มีความสามารถพิเศษ ศึกษาลักษณะ
ความสามารถ และข้อจากัดของเด็กกลุ่มดังกล่าว โดยการสังเกต คัดแยก
หรือการเสาะหา และ
การช่วยเหลือเบื้องต้น รวมทั้งศึกษาเกี่ยวกับ
จิตวิทยาสาหรับเด็กพิเศษ ตลอดจนการจัดการศึกษาพิเศษ การจัดการเรียน
ร่วม เรียนรวม การปรับหลักสูตร การทาแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล

-
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รายวิชาและคาอธิบายรายวิชา
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554
ศษ391
ED391

การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูระหว่างเรียน 1 2(0-4-2)
Teaching Practicum I
ศึกษาและสังเกตสภาพแวดล้อมทั่วไปของโรงเรียน 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
ศษ451
การวัดและประเมินผลทางการศึกษา
3(2-2-5)
ED451
Educational Measurement and Evaluation
ศึ ก ษาความหมาย วิ วั ฒ นาการ แนวคิ ด และทฤษฎี พื้ น ฐาน
เกี่ ย วกั บ การวั ด และประเมิ น ผล
การเรี ย นรู้ จุ ด มุ่ ง หมาย หลั ก การ
กระบวนการ รูปแบบและเทคนิคการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ทั้งใน
ระดับชาติและระดับชั้นเรียน การประเมินผลแบบย่อยและแบบรวม ศึกษา
กระบวนการสร้างและใช้เครื่องมือวัดและประเมินผลการเรียนรู้ การออกแบบ
การสร้ างแบบทดสอบ และการสร้า งข้ อสอบ วิธีการตรวจข้อสอบ การให้
คะแนน และการตัดสินผลการเรียน การประเมินตามสภาพจริง การประเมิน
สอบภาคปฏิบัติ และการสร้างเกณฑ์การให้คะแนน การประเมินจากแฟ้ม
สะสมงาน การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ และแปลความหมาย การรายงาน

รายวิชาและคาอธิบายรายวิชา
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
ศษ391
ED391

การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูระหว่างเรียน 1 2(0-4-2)
Teaching Practicum I
ศึ ก ษาและสั ง เกตสภาพแวดล้ อ มทั่ ว ไปของโรงเรี ย น การ
บริหารจัดการในโรงเรียน สภาพงานครู พฤติกรรมและคุณลักษณะของครู
นักเรียน ผู้ บริหารสถานศึกษา สื่อ แหล่ง เรียนรู้และสิ่งแวดล้ อมเพื่อการ
เรียนรู้ สังเกตธรรมชาติการเรียนรู้ของนักเรียน ศึกษาและสังเกตการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ ฝึกการเตรียมการสร้างและการใช้สื่อการเรียนรู้ การ
บริหารและจัดการชั้นเรียน ฝึกการตรวจแบบฝึกหัด ทดลองฝึกปฏิบัติการ
สอนในสภาพห้องเรียน ทดลองฝึกปฏิบัติการสอนนักเรียนเป็นรายบุคคล
ฝึกออกแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมพัฒนาการด้านปัญญา อารมณ์
สั ง คม ร่ า งกาย จิ ต ใจ และคุ ณ ลั กษณะอั น พึ ง ประสงค์ ฝึ กปฏิ บัติ ง านใน
สถานศึกษา ตลอดจนทดลองจัดกิจกรรม การเรียนรู้ในห้องเรียนเสมือนจริง
เพื่อเตรียมพร้อมสู่การเป็นครูมืออาชีพ ในแต่ละระดับการศึกษาและวิชาเอก
ศษ351
การวัดและประเมินผลทางการศึกษา
3(2-2-5)
ED351
Educational Measurement and Evaluation
ศึกษาความหมาย วิวัฒนาการ แนวคิดและทฤษฎีพื้นฐาน
เกี่ ย วกั บ การวั ด และประเมิ น ผลการเรี ย นรู้ จุ ด มุ่ ง หมาย หลั ก การ
กระบวนการ รูปแบบและเทคนิคการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ทั้งใน
ระดับชาติและระดับชั้นเรียน การประเมินผลแบบย่อยและแบบรวม ศึกษา
กระบวนการสร้ า งและใช้ เ ครื่ องมื อ วั ด และประเมิ น ผลการเรี ย นรู้ การ
ออกแบบ การสร้างแบบทดสอบ และการสร้างข้อสอบ วิธีการตรวจข้อสอบ
การให้คะแนน และการตัดสินผลการเรียน การประเมินตามสภาพจริง การ
ประเมินสอบภาคปฏิบัติ และการสร้างเกณฑ์การให้คะแนน การประเมิน
จากแฟ้มสะสมงาน การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ และแปลความหมาย

หมายเหตุ
 ปรับปรุงรหัสวิชา
 ปรับปรุงชื่อรายวิชา
 ปรับปรุงจานวนหน่วยกิต
ปรับปรุงคาอธิบายรายวิชา
 รายวิชาใหม่
 คงเดิม

 ปรับปรุงรหัสวิชา
 ปรับปรุงชื่อรายวิชา
 ปรับปรุงจานวนหน่วยกิต
ปรับปรุงคาอธิบายรายวิชา
 รายวิชาใหม่
 คงเดิม
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รายวิชาและคาอธิบายรายวิชา
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554
และการนาผลการวัดและประเมินไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียน และการปรับปรุง
การจัดการเรียนรู้และหลักสูตรโดยจัดให้ผู้เรียนอภิปรายแลกเปลี่ยนแนวคิด
และความรู้ที่ได้จากการศึกษาค้นคว้า และนาความรู้ที่ได้ไปใช้ในการปฏิบัติ
การออกแบบและพั ฒ นาเครื่ อ งมื อ วั ด ประเมิ น ผลการเรี ย นรู้ แ ต่ ล ะระดั บ
การศึกษาแบะวิชาเอก ที่อยู่บนพื้นฐานความแตกต่างกันของความสามารถ
ของนักเรียน และจัดทารายงานการค้นคว้าอิสระเกี่ยวกับการออกแบบและ
พัฒนาเครื่องมือวัดประเมินผลการเรียนรู้เป็นรายบุคคลหรือกลุ่ม

รายวิชาและคาอธิบายรายวิชา
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
การรายงาน และการนาผลการวัดและประเมินไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียน
และการปรับปรุงการจัดการเรียนรู้และหลักสูตรโดยจัดให้ผู้เรียนอภิปราย
แลกเปลี่ยนแนวคิด และความรู้ที่ได้จากการศึกษาค้นคว้า และนาความรู้ที่
ได้ไปใช้ในการปฏิบัติ การออกแบบและพัฒนาเครื่องมือวัดประเมินผลการ
เรียนรู้แต่ละระดับการศึกษาแบะวิชาเอก ที่อยู่บนพื้นฐานความแตกต่างกัน
ของความสามารถของนักเรียน และจัดทารายงานการค้นคว้าอิสระเกี่ยวกับ
การออกแบบและพัฒนาเครื่องมือวัดประเมินผลการเรียนรู้เป็นรายบุคคล
หรือกลุ่ม

ศษ461
ED461

ศษ461
ED461

การบริหารและการจัดการการศึกษา
3(2-2-5)
Educational Administration and Management
ศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฎีการบริหารจัดการ บทบัญญัติ และ
กฎหมายทีเ่ กี่ยวข้องกับการศึกษา ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา บนฐานคิด
ของการเคารพและการอยู่รว่ มกันท่ามกลาง ความหลากหลายทางวัฒนธรรม โดย
เน้นการพัฒนาภาวะผู้นาทางการศึกษา การทางานเป็นทีม มนุษยสัมพันธ์และการ
ติดต่อสื่อสาร การประสานประโยชน์ในองค์กร การคิดอย่างเป็นระบบ การ
จัดระบบสารสนเทศและใช้นวัตกรรมเพื่อการบริหารจัดการวัฒนธรรมองค์กร การ
บริหารจัดการชัน้ เรียนแต่ละระดับการศึกษาและวิชาเอก การพัฒนาชุมชน พร้อม
ทั้งฝึกปฏิบัติการวางแผนและการประเมิน การบริหารและการประกันคุณภาพ
การจัดทาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ การจัดทาโครงงานทางวิชาการ
โครงการฝึกอาชีพ และกิจกรรมเพือ่ พัฒนาผู้เรียนในองค์รวม
ศษ471
การวิจัยทางการศึกษา
3(2-2-5)
ED471
Educational Research
ศึกษาธรรมชาติ ความหมาย วิวฒ
ั นาการ แนวคิดและทฤษฎีพื้นฐาน
ของการวิจัยทางการศึกษา จรรยาบรรณนักวิจัยและกฎหมายที่เกีย่ วข้อง

การประกันคุณภาพและการจัดการการศึกษา 3(2-2-5)
Educational Quality Assurance and Management
ศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฎีและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับ
การจัดการคุณภาพการศึกษา การศึกษาบทบัญญัติและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ศึกษาระบบ กลไก มาตรฐานและเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา การ
ประกันคุณภาพภายนอกและการประกันคุณภาพภายใน บนฐานคิดเพื่อ
การปฏิรูปการศึกษา การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา การพัฒนา
กระบวนการเรียนรู้ โดยการมุ่งเน้นการบริหารและการจัดการการศึกษา
อย่างมีคุณภาพ พร้อมฝึกปฏิบัติให้สามารถจัดการคุณภาพการจัดการเรียน
โดยพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง และสามารถดาเนินการจัด
กิจกรรมประเมินคุณภาพ จัดการกิจกรรมการเรียนรู้ได้
ศษ471
ED471

การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้
3(2-2-5)
Research for Learning Development
ศึกษาความหมาย วิวฒ
ั นาการ แนวคิดและทฤษฎีพนื้ ฐาน
เกี่ยวกับการวิจัย จรรยาบรรณนักวิจัย แนวคิดและหลักการวิจัย รูปแบบ

หมายเหตุ

 ปรับปรุงรหัสวิชา
 ปรับปรุงชื่อรายวิชา
 ปรับปรุงจานวนหน่วยกิต
ปรับปรุงคาอธิบายรายวิชา
 รายวิชาใหม่
 คงเดิม

 ปรับปรุงรหัสวิชา
 ปรับปรุงชื่อรายวิชา
 ปรับปรุงจานวนหน่วยกิต
ปรับปรุงคาอธิบายรายวิชา
 รายวิชาใหม่
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รายวิชาและคาอธิบายรายวิชา
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554
รูปแบบการวิจัย ขั้นตอนการวิจัย การเลือกปัญหาในการวิจัย การค้นคว้า
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ตัวแปรและสมมติฐาน การออกแบบ การวิจัย
ทางการศึกษา การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ การแปลผลและ
สรุปผล การเขียนเค้าโครงการวิจัยและรายงานการวิจัยทางการศึกษา การ
อภิปรายแลกเปลี่ยนแนวคิดและความรู้ที่ได้จากการศึกษาค้นคว้างานวิจัย
รวมทั้งการนาเสนอเค้าโครงการวิจัยทางการศึกษา
การปฏิบัติการวิจัยและการนาเสนอผลงานวิจัย

รายวิชาและคาอธิบายรายวิชา
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
การวิจัย กระบวนการวิจัย การเชื่อมโยงกระบวนการวิจัยกับการจัดการเรียน
การสอนและการพัฒนาผู้เรียน การออกแบบ การวิจัย และวางแผนการทา
วิจัยเพื่อการพัฒนาการเรียนรู้ โดยมุ่งเน้นให้ผเู้ รียนฝึกปฏิบัติการใช้
กระบวนการวิจัยในการแก้ปัญหาและพัฒนาการเรียนรู้ตามสาระการเรียนรู้ที่
สนใจ ควบคู่ไปกับการจัดทาแผนการเรียนรู้ โดยจัดให้ผู้เรียนอภิปราย
แลกเปลี่ยนแนวคิดและความรู้ทไี่ ด้จากการศึกษาค้นคว้างานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
กับการพัฒนาการเรียนรู้ ใช้และผลิตงานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ โดยจัด
ให้ผู้เรียนได้เสนอเค้าโครงการวิจยั เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ ในประเด็นที่
เกี่ยวข้องกับสาระการเรียนรู้ตามความสนใจและนาเสนอผลงานวิจัย

ศษ491 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูระหว่างเรียน 2
2(0-4-2)
ED491 Teaching Practicum II
ศึกษาทักษะต่างๆ โดยเชื่อมโยงกับทฤษฎีการจัดการเรียนรู้อย่าง
เหมาะสมและนาไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้ ฝึกปฏิบัติการสอนระดับ
จุลภาค ฝึกเขียนแผนการจัดการเรียนรู้และออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้และ
การวัดและประเมินผลที่สอดคล้องกับจุดประสงค์ก ารเรียนรู้ในแต่ละระดับ
การศึกษาและวิชาเอก และฝึกปฏิบัติการสอนตามแผน บันทึกและรายงานผล
การจั ด การเรี ย นรู้ โ ดยใช้กระบวนการวิ จัย ในชั้ น เรี ยนเป็น ฐาน ศึกษาและ
แก้ปัญหาพฤติกรรมของนักเรียน สังเกตการสอนของเพื่อน เรียนรู้บทบาท
หน้ า ที่ ข องครู ต ลอดจนจั ด กิ จ กรรมอาสาและโครงการทางวิ ช าการที่ เ ป็ น
ประโยชน์ต่อการเรียนการสอนเพื่อนาไปสู่การพัฒนาความเป็นครูมืออาชีพ

ศษ491
ED491

ศษ591 การปฏิบัติการสอนและฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 1 6(1-12-5)
ED591 Education Internship I
ฝึกปฏิบัติงานในสถานศึกษา โดยบูรณาการเนื้อหาความรู้ด้าน

ศษ591 การปฏิบัติการสอนและฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 16(0-18-0)
ED591 Education Internship I
ฝึกปฏิบัติ งานในสถานศึ กษา โดยบู ร ณาการเนื้ อหาความรู้ ด้ า น

การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูระหว่างเรียน 2 2(0-4-2)
Teaching Practicum II
ศึกษาทักษะต่างๆ โดยเชื่อมโยงกับทฤษฎีการจัดการเรียนรู้
อย่างเหมาะสมและนาไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้ ฝึกปฏิบัติการสอน
ระดั บจุล ภาค ฝึกเขีย นแผนการจัด การเรี ยนรู้ และออกแบบกิจกรรมการ
เรียนรู้และการวัดและประเมินผลที่สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ใน
แต่ละระดับการศึกษาและวิชาเอก และฝึกปฏิบัติการสอนตามแผน บันทึก
และรายงานผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการวิจัยในชั้นเรียนเป็นฐาน
ศึ กษาและแก้ ปั ญ หาพฤติ ก รรมของนั ก เรี ย น สั ง เกตการสอนของเพื่ อ น
เรีย นรู้บทบาทหน้ าที่ข องครูตลอดจนจั ดกิจ กรรมอาสาและโครงการทาง
วิชาการที่เป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอนเพือ่ นาไปสู่การพัฒนาความเป็น
ครูมืออาชีพ

หมายเหตุ
 คงเดิม

 ปรับปรุงรหัสวิชา
 ปรับปรุงชื่อรายวิชา
 ปรับปรุงจานวนหน่วยกิต
ปรับปรุงคาอธิบายรายวิชา
 รายวิชาใหม่
 คงเดิม

 ปรับปรุงรหัสวิชา
 ปรับปรุงชื่อรายวิชา
 ปรับปรุงจานวนหน่วยกิต
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รายวิชาและคาอธิบายรายวิชา
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554
วิชาเอกและวิชาชีพครูสกู่ ารปฏิบตั ิการสอนและฝึกปฏิบัตงิ านวิชาชีพ
คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ ตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพทาง
การศึกษาของคุรุสภา เป็นเวลา 1 ภาคเรียน ภายใต้การนิเทศร่วมกันระหว่าง
มหาวิทยาลัยศรีครินทรวิโรฒกับสถานศึกษา โดยเน้นการปฏิบัติงานในหน้าที่
ครู การบูรณาการความรู้ทั้งหมดมาใช้ในการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา
ได้แก่ การปฏิบัติการสอนในชั้นเรียนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ การวิจัยเพื่อ
พัฒนาผูเ้ รียน การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
งานบริการของโรงเรียน การศึกษาและบริการชุมชน งานอื่นๆ ทีเ่ กี่ยวข้องกับ
สถานศึกษา นาผลการประเมินมาพัฒนาการจัดการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน สัมมนาการศึกษากับอาจารย์นิเทศก์การศึกษาและเพื่อนนิสิตเพื่อ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยใช้เทคโนโลยีสื่อสาร และ/หรือ Face to face อย่าง
น้อยสัปดาห์ละ 1 ชัว่ โมง จัดทาบันทึกและรายงานผลการจัดการเรียนรู้ต่อ
อาจารย์นิเทศก์

รายวิชาและคาอธิบายรายวิชา
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
วิ ช าเอกและวิ ช าชี พ ครู สู่ ก ารปฏิ บั ติ ก ารสอนและฝึ ก ปฏิ บั ติ ง านวิ ช าชี พ
คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ ตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ
ทางการศึกษาของคุรุสภา เป็นเวลา 1 ภาคเรียน ภายใต้การนิเทศร่วมกัน
ระหว่างมหาวิทยาลัยศรีครินทรวิโรฒกับสถานศึกษา โดยเน้นการปฏิบัติงาน
ในหน้ าที่ค รู การบู รณาการความรู้ทั้งหมดมาใช้ใ นการปฏิ บัติการสอนใน
สถานศึกษา ในด้านการปฏิบัติการสอนในชั้นเรียนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
การวิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรียน การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา งานกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน งานบริการของโรงเรียน การศึกษาและบริการชุมชน งานอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้องกับสถานศึกษา นาผลการประเมินมาพัฒนาการจัดการเรียนรู้และ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียน สัมมนาการศึกษากับอาจารย์นิเทศก์การศึกษาและ
เพื่อนนิสิตเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยใช้เทคโนโลยีสื่อสาร และ/หรือ Face
to face อย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ชั่วโมง จัดทาบันทึกและรายงานผลการ
จัดการเรียนรู้ต่ออาจารย์นิเทศก์

ศษ592 การปฏิบัติการสอนและฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 2 6(0-12-6)
ED592 Education Internship II
ฝึกปฏิบัติงานในสถานศึกษา โดยบูรณาการเนื้อหาความรู้ด้าน
วิชาเอกและวิชาชีพครูสู่การปฏิบตั ิการสอนและฝึกปฏิบัตงิ านวิชาชีพและ
คุณธรรมจริยธรรม ตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษาของคุรุสภา
เป็นเวลา 1 ภาคเรียน ภายใต้การนิเทศร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยศรีคริ
นทรวิโรฒกับสถานศึกษา โดยการบูรณาการความรู้ทั้งหมดมาใช้ในการ
ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ได้แก่ การปฏิบัติการสอนในชัน้ เรียนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นสาคัญ การวิจัยเพื่อพัฒนาผูเ้ รียน การพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน งานบริการของโรงเรียน การศึกษา
และบริการชุมชน งานอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับสถานศึกษา นาผลการประเมินมา

ศษ592 การปฏิบัติการสอนและฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 2 6(0-18-0)
ED592 Education Internship II
ฝึกปฏิบัติงานในสถานศึกษา โดยบูรณาการเนื้อหาความรู้ด้าน
วิชาเอกและวิชาชีพครูสู่การปฏิบตั ิการสอน และฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพและ
คุณธรรมจริยธรรม ตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษาของคุรุสภา
เป็นเวลา 1 ภาคเรียน ภายใต้การนิเทศร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยศรีคริ
นทรวิโรฒกับสถานศึกษา โดยการบูรณาการความรู้ทั้งหมดมาใช้ในการ
ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ในด้านการปฏิบัติการสอนในชั้นเรียนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นสาคัญ การวิจัยเพื่อพัฒนาผูเ้ รียน การพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน งานบริการของโรงเรียน การศึกษา
และบริการชุมชน งานอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับสถานศึกษา นาผลการประเมิน

หมายเหตุ
 ปรับปรุงคาอธิบายรายวิชา
 รายวิชาใหม่
 คงเดิม

 ปรับปรุงรหัสวิชา
 ปรับปรุงชื่อรายวิชา
 ปรับปรุงจานวนหน่วยกิต
 ปรับปรุงคาอธิบายรายวิชา
 รายวิชาใหม่
 คงเดิม
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รายวิชาและคาอธิบายรายวิชา
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554
พัฒนาการจัดการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพผูเ้ รียนและการสัมมนา
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยเน้นการปฏิบัติงานในหน้าที่ครูเพื่อพัฒนาความเป็น
ครูมืออาชีพ จัดทาบันทึกและรายงานผลการจัดการเรียนรู้ต่ออาจารย์นิเทศก์
วิชาชีพครูเลือก
ศษ212
ลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รียน 2(1-2-3)
ED212
Scouts, Junior Red Cross, and Learner Development
Activities
ศึกษาบทบาท หน้าที่ และความสาคัญของครูลูกเสือ ครูยุว
กาชาด และครูกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การพัฒนาบุคลิกภาพและทักษะของ
ครูผู้สอนลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การจัดกิจกรรมที่
ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้รู้จักตนเอง รู้และเข้าใจตนเองในการกาหนด
เป้าหมาย วางแผนชีวิตทั้งด้านการเรียนและอาชีพ การจัดกิจกรรมที่มุ่ง
พัฒนาความมีระเบียบความเป็นผู้นาผู้ตามที่ดี และการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริม
ให้ผู้เรียนบาเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน และท้องถิน่ ตามความ
สนใจในลักษณะอาสาสมัคร โดยให้มีการฝึกปฏิบัติในฐานะผู้เข้าร่วม
กิจกรรมและผู้สอน

-

รายวิชาและคาอธิบายรายวิชา
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
มาพัฒนาการจัดการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และการสัมมนา
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยเน้นการปฏิบัติงานในหน้าที่ครูเพื่อพัฒนาความเป็น
ครูมืออาชีพ จัดทาบันทึกและรายงานผลการจัดการเรียนรู้ต่ออาจารย์
นิเทศก์
ศษ212
ED212
Activities

ลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รียน 2(1-2-3)
Scouts, Junior Red Cross, and Learner Development

ศึกษาบทบาท หน้าที่ และความสาคัญของครูลูกเสือ ครูยุว
กาชาด และครูกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การพัฒนาบุคลิกภาพและทักษะของ
ครูผู้สอนลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การจัดกิจกรรมที่
ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้รู้จักตนเอง รู้และเข้าใจตนเองในการกาหนด
เป้าหมาย วางแผนชีวิตทั้งด้านการเรียนและอาชีพ การจัดกิจกรรมที่มุ่ง
พัฒนาความมีระเบียบความเป็นผู้นาผู้ตามที่ดี และการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริม
ให้ผู้เรียนบาเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน และท้องถิน่ ตามความ
สนใจในลักษณะอาสาสมัคร โดยให้มีการฝึกปฏิบัติในฐานะผู้เข้าร่วมกิจกรรม
และผู้สอน
ศษ231
หลักการอุดมศึกษา
2(1-2-3)
ED231
Principles of Higher Education
ศึกษาหลักการ แนวคิด ปรัชญา ทฤษฎี ความมุ่งหมาย
บทบาท และหน้าที่สาคัญของการอุดมศึกษา การจัดโครงสร้างและองค์การ
ของสถาบันอุดมศึกษา นวัตกรรมในการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา และ
วิเคราะห์แนวโน้มในอนาคตของระบบการศึกษาระดับอุดมศึกษา รวมทั้ง
การให้ผู้เรียนได้เสนอรูปแบบระบบการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่จาเป็น
เหมาะสมกับการเรียนรูใ้ นอนาคต

หมายเหตุ

 ปรับปรุงรหัสวิชา
 ปรับปรุงชื่อรายวิชา
 ปรับปรุงจานวนหน่วยกิต
 ปรับปรุงคาอธิบายรายวิชา
 รายวิชาใหม่
 คงเดิม

 ปรับปรุงรหัสวิชา
 ปรับปรุงชื่อรายวิชา
 ปรับปรุงจานวนหน่วยกิต
 ปรับปรุงคาอธิบายรายวิชา
 รายวิชาใหม่
 คงเดิม
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รายวิชาและคาอธิบายรายวิชา
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554

รายวิชาและคาอธิบายรายวิชา
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559

ศษ301
ED301

ภาษาไทยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้
2(1-2-3)
Thai Skills for Learning Development
ศึกษาและพัฒนาการใช้ภาษาไทยเพื่อการเรียนรู้ การศึกษา
และการพัฒนาภาษาไทยที่สัมพันธ์กับการศึกษาค้นคว้า การอ่าน การคิด
การสรุปสาระ การบันทึก การเขียน และการอภิปราย โดยเน้นการศึกษาและ
พัฒนาผ่านระบบการเรียนรู้บนฐานคิดที่สอดคล้องกับวิชาชีพครู ที่ต้องเรียน
พัฒนา และถ่ายทอดความรู้ความคิด

-

ศษ311 จิตสานึกและการมีส่วนร่วมทางสังคมและการเมือง 2(1-2-3)
ED311 Social and Political Consciousness and Participation
การสร้างกระบวนการเรียนรู้เพื่อสร้างจิตสานึกทางสังคมและ
การเมือง การตระหนักถึงบทบาท หน้าที่ และสิทธิแห่งความเป็นมนุษย์และ
ความเป็นพลเมืองของสังคมทั้งในระดับชุมชน ประเทศ และสังคมโลก
การสร้างจิตสานึกต่อการมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและเข้าร่วม
กิจกรรมทางสังคมและการเมือง การเป็นผู้นาทางสังคมโดยเป็นผู้ตระหนัก
ถึงความเสมอภาคและความเท่าเทียมกันของมนุษย์ที่หลากหลาย การทา
ความเข้าใจต่อสังคมแบบพหุวัฒนธรรม การเมืองเพื่อการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน และกระบวนการเคลือ่ นไหวทางสังคม

ศษ311 จิตสานึกและการมีส่วนร่วมทางสังคมและการเมือง 2(1-2-3)
ED311 Social and Political Consciousness and Participation
การสร้างกระบวนการเรียนรู้เพื่อสร้างจิตสานึกทางสังคมและ
การเมือง การตระหนักถึงบทบาท หน้าที่ และสิทธิแห่งความเป็นมนุษย์และ
ความเป็นพลเมืองของสังคมทั้งในระดับชุมชน ประเทศ และสังคมโลก การ
สร้างจิตสานึกต่อการมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและเข้าร่วม
กิจกรรมทางสังคมและการเมือง การเป็นผู้นาทางสังคมโดยเป็นผู้ตระหนักถึง
ความเสมอภาคและความเท่าเทียมกันของมนุษย์ที่หลากหลาย การทาความ
เข้าใจต่อสังคมแบบพหุวัฒนธรรม การเมืองเพื่อการมีส่วนร่วมของประชาชน
และกระบวนการเคลื่อนไหวทางสังคม

ศษ312
ED312

ศษ312
ED312

การต่อรองกับวัฒนธรรมการบริโภค
2(1-2-3)
Negotiation and Consumer Culture
ศึกษาการก่อรูปของวัฒนธรรมการบริโภคในระบบทุนนิยม
กระบวนการสร้างค่านิยมต่อการบริโภคในสังคมสมัยใหม่ ผลกระทบของ
วัฒนธรรมการบริโภคต่อฐานคิดและการดารงชีวิตของคนในสังคม ความ
ตระหนักต่อปัญหา การรู้เท่าทัน และสร้างอานาจต่อรองกับวัฒนธรรมการ
บริโ ภค เพื่อให้ เกิ ดการบริ โภคอย่า งมีส ติ และส่ งเสริ มฐานคิด ของความ

การต่อรองกับวัฒนธรรมการบริโภค
2(1-2-3)
Negotiation and Consumer Culture
ศึกษาการก่อรูปของวัฒนธรรมการบริโภคในระบบทุนนิยม
กระบวนการสร้างค่านิยมต่อการบริโภคในสังคมสมัยใหม่ ผลกระทบของ
วัฒนธรรมการบริโภคต่อฐานคิดและการดารงชีวิตของคนในสังคม ความ
ตระหนักต่อปัญหา การรู้เท่าทัน และสร้างอานาจต่อรองกับวัฒนธรรมการ
บริ โ ภค เพื่อให้ เ กิ ด การบริ โ ภคอย่ า งมี ส ติ และส่ ง เสริ มฐานคิด ของความ

หมายเหตุ
 ปรับปรุงรหัสวิชา
 ปรับปรุงชื่อรายวิชา
 ปรับปรุงจานวนหน่วยกิต
 ปรับปรุงคาอธิบายรายวิชา
 รายวิชาใหม่
 คงเดิม
 ปรับออก
 ปรับปรุงรหัสวิชา
 ปรับปรุงชื่อรายวิชา
 ปรับปรุงจานวนหน่วยกิต
 ปรับปรุงคาอธิบายรายวิชา
 รายวิชาใหม่
 คงเดิม

 ปรับปรุงรหัสวิชา
 ปรับปรุงชื่อรายวิชา
 ปรับปรุงจานวนหน่วยกิต
 ปรับปรุงคาอธิบายรายวิชา
 รายวิชาใหม่
 คงเดิม
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รายวิชาและคาอธิบายรายวิชา
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554
พอเพียงในการดารงชีวติ ทั้งระดับปัจเจกและสังคม เพื่อนาไปสู่การสร้างครูที่
เข้าใจต่ อฐานคิด ข้างต้น การทาให้ครูเป็ นผู้นาในการสร้า งความรู้ สร้า ง
กระบวนการเรียนรู้ และเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการบริโภคอย่างรู้เท่าทัน มี
สติ และใช้ปัญญา
ศษ313
งานอาสาสมัครและกิจกรรมเยาวชน
2(1-2-3)
ED313
Voluntary Work and Youth Activities
ศึกษาขอบข่าย หลักการ โครงการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กับงานอาสาสมัครและกิจกรรมเยาวชนทั้งในและต่างประเทศ บทบาทของ
การศึกษาในงานอาสาสมัครและกิจกรรมเยาวชน

รายวิชาและคาอธิบายรายวิชา
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
พอเพียงในการดารงชีวิตทั้งระดับปัจเจกและสังคม เพื่อนาไปสู่การสร้างครูที่
เข้ าใจต่ อฐานคิด ข้ างต้น การทาให้ ค รูเ ป็น ผู้น าในการสร้า งความรู้ สร้ า ง
กระบวนการเรียนรู้ และเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการบริโภคอย่างรู้เท่าทัน มี
สติ และใช้ปัญญา
ศษ313
งานอาสาสมัครและกิจกรรมเยาวชน
2(1-2-3)
ED313
Voluntary Work and Youth Activities
ศึกษาขอบข่าย หลักการ โครงการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กับงานอาสาสมัครและกิจกรรมเยาวชนทั้งในและต่างประเทศ บทบาทของ
การศึกษาในงานอาสาสมัครและกิจกรรมเยาวชน

ศษ314
ED314

ศษ314
ED314

การพัฒนาทักษะการคิดระดับสูง
2(1-2-3)
Developing Higher Order Thinking Skills
ศึกษาเกี่ยวกับความความคิด ความสาคัญจาเป็นในการฝึก
ความคิดระดับสูง การประเมินทักษะความคิดระดับสูงเบื้องต้นและการบูรณา
การกลยุทธ์ในการใช้ทักษะความคิดระดับสูงกับการเรียนการสอน การผลิต
สื่อการสอน การประเมินผล ตลอดจนการจัดกิจกรรมต่างๆ โดยมีสาระเน้น
กลยุทธ์ทางความคิด เกี่ยวกับความคิดสร้างสรรค์ ความคิดอย่างมี
วิจารณญาณ และกลยุทธ์ในการแก้ปัญหา
ศษ322
การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น
2(1-2-3)
ED322
Local Curriculum Development
ศึกษา ภูมิหลัง ประวัติความเป็นมาของการจัดทาหลักสูตร
ท้องถิ่น สามารถวิเคราะห์หลักสูตร ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น
โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนและสอดคล้องกับบริบททางวัฒนธรรม สังคม
และท้องถิ่น รวมทั้งสามารถประเมินหลักสูตรได้ทั้งก่อนและหลังการใช้
หลักสูตร เพื่อให้สามารถพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่ นให้มีดุลยภาพระหว่า ง

การพัฒนาทักษะการคิดระดับสูง
2(1-2-3)
Developing Higher Order Thinking Skills
ศึกษาเกี่ยวกับความความคิด ความสาคัญจาเป็นในการฝึก
ความคิดระดับสูง การประเมินทักษะความคิดระดับสูงเบื้องต้นและการบูร
ณาการกลยุทธ์ในการใช้ทักษะความคิดระดับสูงกับการเรียนการสอน การ
ผลิตสื่อการสอน การประเมินผล ตลอดจนการจัดกิจกรรมต่างๆ โดยมีสาระ
เน้นกลยุทธ์ทางความคิด เกี่ยวกับความคิดสร้างสรรค์ ความคิดอย่างมี
วิจารณญาณ และกลยุทธ์ในการแก้ปัญหา
ศษ322
การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น
2(1-2-3)
ED322
Local Curriculum Development
ศึกษา ภูมิห ลัง ประวั ติ ความเป็น มาของการจั ดทาหลั กสู ต ร
ท้องถิ่น สามารถวิเคราะห์หลักสูตร ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นโดย
การมีส่วนร่วมของชุมชนและสอดคล้องกับบริบททางวัฒนธรรม สังคมและ
ท้องถิ่น รวมทั้งสามารถประเมินหลักสูตรได้ทั้งก่อนและหลังการใช้หลักสูตร
เพื่อให้สามารถพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นให้มีดุลยภาพระหว่างเป้าหมายของ

หมายเหตุ

 ปรับปรุงรหัสวิชา
 ปรับปรุงชื่อรายวิชา
 ปรับปรุงจานวนหน่วยกิต
 ปรับปรุงคาอธิบายรายวิชา
 รายวิชาใหม่
 คงเดิม
 ปรับปรุงรหัสวิชา
 ปรับปรุงชื่อรายวิชา
 ปรับปรุงจานวนหน่วยกิต
 ปรับปรุงคาอธิบายรายวิชา
 รายวิชาใหม่
 คงเดิม

 ปรับปรุงรหัสวิชา
 ปรับปรุงชื่อรายวิชา
 ปรับปรุงจานวนหน่วยกิต
 ปรับปรุงคาอธิบายรายวิชา
 รายวิชาใหม่
 คงเดิม
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รายวิชาและคาอธิบายรายวิชา
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554
เป้าหมายของหลักสูตรแกนกลางกับความต้องการของชุมชน
-

ศษ333
ED333

การจัดการเรียนรู้นอกระบบและตามอัธยาศัย 2(1-2-3)
Non-formal and Informal Learning Management
ศึกษาวิธีการ หลักการ แนวทาง และจัดการเรียนให้แก่บุคคล
ตลอดชี วิ ต โดยวิ ธี ก ารเรี ย นรู้ น อกระบบและตามอั ธ ยาศั ย การสร้ า ง
วัฒนธรรมการเรียนรู้ตามอัธยาศัยให้แก่บุคคล การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้
นอกระบบและตามอัธยาศัย รูปแบบต่างๆ ให้สอดคล้องกับสภาพชุมชนทั้ง
เมืองและชนบท การจัดแหล่งการเรียนรู้และสภาพแวดล้อมให้สอดคล้อง
กับการเรียนรู้นอกระบบและตามอัธยาศัย การประเมินผลการจัดการเรียนรู้
นอกระบบและตามอัธยาศัยและการฝึกลงมือปฏิบัติงานจริงในชุมชน

รายวิชาและคาอธิบายรายวิชา
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
หลักสูตรแกนกลางกับความต้องการของชุมชนน
ศษ332
การศึกษาพิเศษ
2(1-2-3)
ED332
Special Education
ศึกษาประวัติความเป็นมา ความสาคัญของระบบการจัด
การศึกษาพิเศษในประเทศไทย เรียนรู้เกี่ยวกับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ
ประเภทต่างๆ อาทิ บุคคลที่มีความบกพร่องทางการเห็น บกพร่องทางการ
ได้ยิน บุคคลที่มีความบกพร่องทางสติปญ
ั ญา บุคคลที่มีความบกพร่องทาง
ร่างกาย การเคลื่อนไหว และสุขภาพ บุคคลที่มีความบกพร่องทางการ
เรียนรู้ บุคคลที่มีความพิการซ้อน บุคคลที่มีความบกพร่องทางอารมณ์และ
พฤติกรรม บุคคลออทิสติก และผู้ที่มีความสามารถพิเศษ ศึกษาลักษณะ
ความสามารถ และข้อจากัดของเด็กกลุ่มดังกล่าว โดยการสังเกต คัดแยก
หรือการเสาะหา และการช่วยเหลือเบื้องต้น รวมทั้งศึกษาเกี่ยวกับจิตวิทยา
สาหรับเด็กพิเศษ ตลอดจนการจัดการศึกษาพิเศษ การจัดการเรียนร่วม
เรียนรวม การปรับหลักสูตร การทาแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล
ศษ333
การจัดการเรียนรู้นอกระบบและตามอัธยาศัย 2(1-2-3)
ED333
Non-formal and Informal Learning Management
ศึกษาวิธีการ หลักการ แนวทาง และจัดการเรียนให้แก่บุคคล
ตลอดชี วิ ต โดยวิ ธี ก ารเรี ย นรู้ น อกระบบและตามอั ธ ยาศั ย การสร้ า ง
วัฒนธรรมการเรีย นรู้ ตามอัธยาศั ยให้แก่ บุค คล การพัฒ นารูปแบบการ
เรียนรู้นอกระบบและตามอัธยาศัย รูปแบบต่างๆ ให้สอดคล้องกับสภาพ
ชุมชนทั้งเมืองและชนบท การจัดแหล่งการเรียนรู้และสภาพแวดล้อมให้
สอดคล้องกับการเรียนรู้นอกระบบและตามอัธยาศัย การประเมินผลการ
จัดการเรียนรู้นอกระบบและตามอัธยาศัยและการฝึกลงมือปฏิบัติงานจริง
ในชุมชน

หมายเหตุ
 ปรับปรุงรหัสวิชา
 ปรับปรุงชื่อรายวิชา
 ปรับปรุงจานวนหน่วยกิต
 ปรับปรุงคาอธิบายรายวิชา
 รายวิชาใหม่
 คงเดิม
 ปรับจากหมวดวิชาชีพครู
บังคับเป็นหมวดวิชาชีพครูเลือก

 ปรับปรุงรหัสวิชา
 ปรับปรุงชื่อรายวิชา
 ปรับปรุงจานวนหน่วยกิต
 ปรับปรุงคาอธิบายรายวิชา
 รายวิชาใหม่
 คงเดิม
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รายวิชาและคาอธิบายรายวิชา
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554
ศษ334
การจัดการเรียนรู้เพื่อสร้างจิตสานึกสาธารณะ 2(1-2-3)
ED334
Public Concern-Based Learning
ศึกษาและวิเคราะห์หลักการและฐานคิดด้านความสาคัญของ
ส่วนรวม (สาธารณะ) รวมทั้งองค์ความรู้และความสัมพันธ์ด้านสิ่งแวดล้อม
ทุ ก มิ ติ ได้ แ ก่ มิ ติ ทรั พ ยากร มิ ติ เ ทคโนโลยี มิ ติ ข องเสี ย และมลพิ ษ มิ ติ
มนุษย์/สังคม/วัฒนธรรม คุณค่าทางนิเวศวิทยา วิธีการและกระบวนการ
จัดการเรียนรู้เพื่อสร้างจิตสานึกในการคุ้มครอง ดูแลรักษา และสร้างพลังใน
การปกป้องสิ่งที่เป็นของสาธารณะและสิทธิประโยชน์ของชุมชนและสังคม
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ผ่านกระบวนการคิดด้วยความกล้า
หาญทางจริยธรรม เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนและสังคมได้รู้เท่าทัน
กระแสโลกาภิวัฒน์ และความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีที่เข้ามาพร้อมๆ
กับวัฒ นธรรมการบริ โภคในระบบทุน นิ ยม ทั้ง นี้ เพื่ อให้ ทุกสรรพชี วิต อยู่
ร่วมกันได้อย่างยั่งยืน โดยให้มีการศึกษาดูงานและฝึกปฏิบัติ การจัดการ
เรียนรู้เพื่อสร้างจิตสานึกสาธารณะในสถานศึกษา/ชุมชนร่วมด้วย
ศษ335
การศึกษาปฐมวัย
2(1-2-3)
ED335
Early Childhood Education
ศึกษาแนวคิด นโยบาย ความสาคัญ ความมุ่งหมาย ขอบข่าย
ของการจัดการศึกษาปฐมวัยและจรรยาบรรณวิชาชีพครูปฐมวัย วิวัฒนาการ
ของการจัดการศึกษาปฐมวัยทั้งในและต่างประเทศ หลักสูตรและรูปแบบ
การจัดการศึกษาปฐมวัยทั้งในและต่างประเทศ นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้
ทางการศึกษาปฐมวัย และทักษะการจัดการเรียนรู้บูรณาการทางการศึกษา
ปฐมวัย
ศษ336
การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของผู้เรียน
2(1-2-3)
ED336
Learner Creativity Development
ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีต่างๆ ความหมาย กระบวนการพัฒนา

รายวิชาและคาอธิบายรายวิชา
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
ศษ334
การจัดการเรียนรู้เพื่อสร้างจิตสานึกสาธารณะ 2(1-2-3)
ED334
Public Concern-Based Learning
ศึกษาและวิเคราะห์หลักการและฐานคิดด้านความสาคัญของ
ส่วนรวม (สาธารณะ) รวมทั้งองค์ความรู้และความสัมพันธ์ด้านสิ่งแวดล้อม
ทุกมิ ติ ได้ แก่ มิ ติทรั พยากร มิ ติ เทคโนโลยี มิ ติ ของเสี ย และมลพิษ มิ ติ
มนุษย์/สังคม/วัฒนธรรม คุณค่าทางนิเวศวิทยา วิธีการและกระบวนการ
จัดการเรียนรู้เพื่อสร้างจิตสานึกในการคุ้มครอง ดูแลรักษา และสร้างพลัง
ในการปกป้องสิ่ งที่เ ป็นของสาธารณะและสิทธิประโยชน์ของชุมชนและ
สังคม ศิล ปวัฒ นธรรมและภู มิปัญ ญาท้ องถิ่ น ผ่ านกระบวนการคิ ดด้ว ย
ความกล้าหาญทางจริยธรรม เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนและสังคมได้
รู้เท่าทันกระแสโลกาภิวัฒน์ และความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีที่เข้ามา
พร้อมๆ กับวัฒนธรรมการบริโภคในระบบทุนนิยม ทั้งนี้เพื่อให้ทุกสรรพ
ชีวิตอยู่ร่วมกันได้อย่างยั่งยืน โดยให้มีการศึกษาดูงานและฝึกปฏิบัติ การ
จัดการเรียนรู้เพื่อสร้างจิตสานึกสาธารณะในสถานศึกษา/ชุมชนร่วมด้วย

-

ศษ335
ED335

การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของผู้เรียน
2(1-2-3)
Learner Creativity Development
ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีต่างๆ ความหมาย กระบวนการพัฒนา

หมายเหตุ
 ปรับปรุงรหัสวิชา
 ปรับปรุงชื่อรายวิชา
 ปรับปรุงจานวนหน่วยกิต
 ปรับปรุงคาอธิบายรายวิชา
 รายวิชาใหม่
 คงเดิม

 ปรับปรุงรหัสวิชา
 ปรับปรุงชื่อรายวิชา
 ปรับปรุงจานวนหน่วยกิต
 ปรับปรุงคาอธิบายรายวิชา
 รายวิชาใหม่
 คงเดิม
 ปรับออก
 ปรับปรุงรหัสวิชา
 ปรับปรุงชื่อรายวิชา
 ปรับปรุงจานวนหน่วยกิต
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รายวิชาและคาอธิบายรายวิชา
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554
สมอง การคิ ด และความคิ ด สร้ า งสรรค์ ส าหรั บ ผู้ เ รี ย น ปั จ จั ย ที่ มี ผ ลต่ อ
ความคิ ด สร้ า งสรรค์ ใ นผู้ เ รี ย น หลั กการส าคั ญ ในการส่ ง เสริ ม ความคิ ด
สร้างสรรค์ การวิเคราะห์และออกแบบกิจกรรม การมีคุณธรรมจริยธรรมที่
ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ในชั้นเรียน รวมถึงการฝึกแก้ปัญหาเพื่อพัฒนา
ผู้เรียนให้มีความคิดอย่างสร้างสรรค์ และการนาความคิดสร้างสรรค์ไป
ประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหา และการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ในกระบวนการ
จัดการเรียนรู้
ศษ337 การอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย
2(1-2-3)
ED337 Rearing of Young Children
ศึกษาหลักการอบรมเลี้ยงดู การโภชนาการ และสวัสดิภาพสาหรับ
เด็กปฐมวัย บทบาทของผู้ปกครอง ครู และโรงเรียนในการอบรมเลี้ยงดูและ
จัดประสบการณ์ให้กับเด็ก คุณธรรมจริยธรรมที่ดีสาหรับผู้ปกครอง ครู และ
ผู้ที่เกี่ยวข้องกับเด็กปฐมวัย กระบวนการและรูปแบบการอบรมเลี้ยงดูเด็ก
สุ ข ภาพและความปลอดภั ย ในเด็ ก ปฐมวั ย รวมทั้ ง ความเข้ า ใจ ความ
รับผิดชอบ คุณธรรมจริยธรรมที่ดีต่อการพัฒนาเด็กปฐมวัย
การมัธยมศึกษา
2(1-2-3)
Secondary Education
ศึกษาหลักการมัธยมศึกษา ความมุ่งหมาย หลักสูตร การเรียน
การสอน และการประเมินผล ศึกษาแนวคิด และแนวโน้มการมัธยมศึกษา
ธรรมชาติของนักเรียนในระดับมัธยมศึกษา การบริหารและการจัดโรงเรียน
มัธยม ตลอดจนเกณฑ์มาตรฐานของโรงเรียนมัธยมศึกษา

รายวิชาและคาอธิบายรายวิชา
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
สมอง การคิ ด และความคิ ด สร้ า งสรรค์ ส าหรั บผู้ เ รี ย น ปั จ จั ย ที่ มีผ ลต่ อ
ความคิ ด สร้ า งสรรค์ ใ นผู้ เ รี ย น หลั กการส าคั ญ ในการส่ ง เสริ มความคิ ด
สร้างสรรค์ การวิเคราะห์และออกแบบกิจกรรม การมีคุณธรรมจริยธรรมที่
ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ในชั้นเรียน รวมถึงการฝึกแก้ปัญหาเพื่อพัฒนา
ผู้เรียนให้มีความคิดอย่างสร้างสรรค์ และการนาความคิดสร้างสรรค์ไป
ประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหา และการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ในกระบวนการ
จัดการเรียนรู้
ศษ336 การอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย
2(1-2-3)
ED336 Rearing of Young Children
ศึ ก ษาหลั ก การอบรมเลี้ ย งดู การโภชนาการ และสวั ส ดิ ภ าพ
สาหรับเด็กปฐมวัย บทบาทของผู้ปกครอง ครู และโรงเรียนในการอบรม
เลี้ ย งดู แ ละจั ด ประสบการณ์ ใ ห้ กั บ เด็ ก คุ ณ ธรรมจริ ย ธรรมที่ ดี ส าหรั บ
ผู้ปกครอง ครู และผู้ที่เกี่ยวข้องกับเด็กปฐมวัย กระบวนการและรูปแบบ
การอบรมเลี้ยงดูเด็ก สุขภาพและความปลอดภัยในเด็กปฐมวัย รวมทั้ง
ความเข้ าใจ ความรับผิดชอบ คุณ ธรรมจริ ยธรรมที่ดีต่ อการพั ฒนาเด็ ก
ปฐมวัย
ศษ337
การมัธยมศึกษา
2(1-2-3)
ED337
Secondary Education
ศึกษาหลักการมัธยมศึกษา ความมุ่งหมาย หลักสูตร การเรียน
การสอน และการประเมินผล ศึกษาแนวคิด และแนวโน้มการมัธยมศึกษา
ธรรมชาติของนักเรียนในระดับมัธยมศึกษา การบริหารและการจัดโรงเรียน
มัธยม ตลอดจนเกณฑ์มาตรฐานของโรงเรียนมัธยมศึกษา

ศษ339
ED339

ศษ338
ED338

ศษ338
ED338

หลักการอาชีวศึกษา
Principles of Vocational Education

2(2-0-4)

หลักการอาชีวศึกษา
Principles of Vocational Education

2(2-0-4)

หมายเหตุ
 ปรับปรุงคาอธิบายรายวิชา
 รายวิชาใหม่
 คงเดิม

 ปรับปรุงรหัสวิชา
 ปรับปรุงชื่อรายวิชา
 ปรับปรุงจานวนหน่วยกิต
 ปรับปรุงคาอธิบายรายวิชา
 รายวิชาใหม่
 คงเดิม

 ปรับปรุงรหัสวิชา
 ปรับปรุงชื่อรายวิชา
 ปรับปรุงจานวนหน่วยกิต
 ปรับปรุงคาอธิบายรายวิชา
 รายวิชาใหม่
 คงเดิม
 ปรับปรุงรหัสวิชา
 ปรับปรุงชื่อรายวิชา
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รายวิชาและคาอธิบายรายวิชา
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554
ศึกษาเกี่ยวกับปรัชญาการจัดการอาชีวศึกษา หลักการและทฤษฎี
การอาชี ว ศึ ก ษา นิ ย าม ความหมาย เป้ า หมาย วั ต ถุ ป ระสงค์ ก ารจั ด
อาชีวศึกษาทั้งของไทยและต่างประเทศ ความเป็นมาของการจัดอาชีวศึกษา
ในประเทศไทย ความสัมพันธ์ของอาชีวศึกษากับการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
และสังคม บทบาทของการอาชีวศึกษากับการศึกษาในระบบต่างๆ ความ
ร่วมมือของการจัดการอาชีวศึกษาระหว่างสถานศึกษาและสถานประกอบการ
มาตรฐานการจัดการการอาชีวศึกษา
ศษ341
การแนะแนวเพื่อการพัฒนาคุณค่าแห่งตน
2(1-2-3)
ED341
Guidance for Self-Esteem Development
ศึกษาหลักการ แนวคิด และทฤษฎีด้านจิตวิทยาการแนะแนว
เพื่อให้รู้จักและเข้าใจธรรมชาติของผู้เรียน ตลอดจนเข้าใจสถานการณ์หรือ
บริบทในชั้นเรียน เพื่อเป็นแนวทางในการแนะแนว สร้างการเห็นคุณค่าใน
ตัวตน พัฒนาผู้เรียนให้เรียนรู้และพัฒนาได้ตามศักยภาพแห่งตน สามารถ
ให้คาปรึกษาช่วยเหลือผู้เรียนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สามารถส่งเสริมความ
ถนัดและความสนใจของผู้เรียน โดยตระหนักว่าภารกิจของการแนะแนวเป็น
ส่วนหนึ่งของความเป็นครู รวมถึงการจัดโครงการฝึกอาชีพเพื่อสร้างการ
ตระหนักในคุณค่าแห่งตนและสามารถจัดการเรียนรู้แต่ละระดับการศึกษา
และวิชาเอก

รายวิชาและคาอธิบายรายวิชา
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
ศึกษาเกี่ ยวกับปรัช ญาการจัดการอาชี วศึกษา หลักการและ
ทฤษฎีการอาชีวศึกษา นิยาม ความหมาย เป้าหมาย วัตถุประสงค์การจัด
อาชีวศึกษาทั้งของไทยและต่างประเทศ ความเป็นมาของการจัดอาชีวศึกษา
ในประเทศไทย ความสัมพันธ์ของอาชีวศึกษากับการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
และสังคม บทบาทของการอาชีวศึกษากับการศึกษาในระบบต่างๆ ความ
ร่ ว มมื อ ของการจั ด การอาชี ว ศึ ก ษาระหว่ า งสถานศึ ก ษาและสถาน
ประกอบการ มาตรฐานการจัดการการอาชีวศึกษา
ศษ341
การแนะแนวเพื่อการพัฒนาคุณค่าแห่งตน 2(1-2-3)
ED341
Guidance for Self-Esteem Development
ศึกษาหลักการ แนวคิด และทฤษฎีด้านจิตวิทยาการแนะแนว
เพื่อให้รู้จักและเข้าใจธรรมชาติของผู้เรียน ตลอดจนเข้าใจสถานการณ์หรือ
บริบทในชั้นเรียน เพื่อเป็นแนวทางในการแนะแนว สร้างการเห็นคุณค่าใน
ตัวตน พัฒนาผู้เรียนให้เรียนรู้และพัฒนาได้ตามศักยภาพแห่งตน สามารถ
ให้คาปรึกษาช่วยเหลือผู้เรีย นให้มีคุณภาพชีวิต ที่ดีขึ้น สามารถส่ งเสริ ม
ความถนัดและความสนใจของผู้เรียน โดยตระหนักว่าภารกิจของการแนะ
แนวเป็นส่วนหนึ่งของความเป็นครู รวมถึงการจัดโครงการฝึกอาชีพเพื่อ
สร้างการตระหนักในคุณค่าแห่งตนและสามารถจัดการเรียนรู้แต่ละระดับ
การศึกษาและวิชาเอก

หมายเหตุ
 ปรับปรุงจานวนหน่วยกิต
 ปรับปรุงคาอธิบายรายวิชา
 รายวิชาใหม่
 คงเดิม

 ปรับปรุงรหัสวิชา
 ปรับปรุงชื่อรายวิชา
 ปรับปรุงจานวนหน่วยกิต
 ปรับปรุงคาอธิบายรายวิชา
 รายวิชาใหม่
 คงเดิม
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559

ศษ361
ED361

การประกันคุณภาพการศึกษ
2(1-2-3)
Quality Assurance in Education
ศึกษาค้นคว้าและพัฒนาแนวคิดทางด้านการประกันคุณภาพ
การศึ กษา บนฐานคิ ด เพื่อการปฏิ รู ปการศึกษา การพัฒ นาบุค ลากรทาง
การศึกษา การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ การพัฒนาระบบและกลไกทางการ
ศึกษา โดยมุ่งเน้นการประกันคุณภาพ การศึกษาเพื่อพัฒนา

ศษ361
ED361

ศษ362
ED362

การศึกษาและการพัฒนาชุมชน
2(1-2-3)
Education and Community Development
ศึกษาหลักการ และวิธีการของงานพัฒนาชุมชน แนวคิดและ
ทฤษฎีที่สาคัญๆ ในการพัฒนาชุมชน สภาพปัญหา และความก้าวหน้าของ
โครงการพัฒนาชุมชนต่าง ๆ ของไทย บทบาทของบุคลากรทางการศึกษา
ต่องานพัฒนาชุมชน

ศษ362
ED362

ศษ371
ED371

ศษ371
ED371

สถิติเบื้องต้นทางการศึกษา
2(1-2-3)
Introduction to Statistics in Education
ศึกษาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสถิติ สถิติบรรยาย การแจกแจง
ปกติ สถิติอ้างอิง การประมาณค่า การทดสอบสนมมติฐานทางสถิติ การ
ทดสอบค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างหนึ่งกลุ่ม และมากกว่าสองกลุ่ม เน้นการ
เลือกใช้สถิติได้เหมาะสมกับปัญหาวิจัย ฝึกปฏิบัติการใช้โปรแกรมสาเร็จรูป
ในการวิ เ คราะห์ ทางสถิ ติ สามารถแปลผล สรุ ป ผล และรายงานผลการ
วิเคราะห์ข้อมูล

การประกันคุณภาพการศึกษา
2(1-2-3)
Quality Assurance in Education
ศึกษาค้นคว้าและพัฒนาแนวคิดทางด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษา บนฐานคิดเพื่อการปฏิรูปการศึกษา การพัฒนาบุคลากรทาง
การศึกษา การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ การพัฒนาระบบและกลไก
ทางการศึกษา โดยมุ่งเน้นการประกันคุณภาพ การศึกษาเพื่อพัฒนา
การศึกษาและการพัฒนาชุมชน
2(1-2-3)
Education and Community Development
ศึกษาหลักการ และวิธีการของงานพัฒนาชุมชน แนวคิดและ
ทฤษฎีที่สาคัญๆ ในการพัฒนาชุมชน สภาพปัญหา และความก้าวหน้าของ
โครงการพัฒนาชุมชนต่าง ๆ ของไทย บทบาทของบุคลากรทางการศึกษา
ต่องานพัฒนาชุมชน
สถิติเบื้องต้นทางการศึกษา
2(1-2-3)
Introduction to Statistics in Education
ศึกษาความรูเ้ บื้องต้นเกี่ยวกับสถิติ สถิติบรรยาย การแจก
แจงปกติ สถิติอ้างอิง การประมาณค่า การทดสอบสนมมติฐานทางสถิติ
การทดสอบค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างหนึง่ กลุ่ม และมากกว่าสองกลุ่ม เน้น
การเลือกใช้สถิติได้เหมาะสมกับปัญหาวิจัย ฝึกปฏิบัติการใช้โปรแกรม
สาเร็จรูปในการวิเคราะห์ทางสถิติ สามารถแปลผล สรุปผล และรายงานผล
การวิเคราะห์ข้อมูล

หมายเหตุ
 ปรับปรุงรหัสวิชา
 ปรับปรุงชื่อรายวิชา
 ปรับปรุงจานวนหน่วยกิต
 ปรับปรุงคาอธิบายรายวิชา
 รายวิชาใหม่
 คงเดิม
 ปรับปรุงรหัสวิชา
 ปรับปรุงชื่อรายวิชา
 ปรับปรุงจานวนหน่วยกิต
 ปรับปรุงคาอธิบายรายวิชา
 รายวิชาใหม่
 คงเดิม
 ปรับปรุงรหัสวิชา
 ปรับปรุงชื่อรายวิชา
 ปรับปรุงจานวนหน่วยกิต
 ปรับปรุงคาอธิบายรายวิชา
 รายวิชาใหม่
 คงเดิม
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ศษ381
ED381

การงานอาชีพและเทคโนโลยี
2(1-2-3)
Occupations and Technology
ศึกษา แนวคิด หลักการและทฤษฎี เกี่ยวกับการงานอาชีพและ
เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอบข่าย เนื้อหา
สาระและวิธีการพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะพื้นฐาน ต่อ
การดารงชีวิต และประยุกต์ใช้ในการทางาน เป็นแนวทางในการประกอบ
อาชีพ รักการทางาน โดยครอบคลุมเนื้อหาด้านการดารงชีวิตและครอบครัว
การออกแบบเทคโนโลยี เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ศึกษา
หลักเกณฑ์และรายละเอียดการจัดการและการวางแผนโรงฝึกงานสาหรับ
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี หลักการใช้โรงฝึกงานเพื่อ
การสอน การงานอาชีพและเทคโนโลยี ฝึกการออกแบบวางผังโรงฝึกงาน
ตามลักษณะการใช้งาน

ศษ381
ED381

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
พัฒนาและให้บริการแหล่งการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับสภาพกลุ่มเป้าหมาย ชุมชน
และสังคม การพัฒนาและบริหารจัดการแหล่งการเรียนรู้และเครือข่ายการ
เรียนรู้เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตของชุมชน

ศษ431 การพัฒนาแหล่งการเรียนรู้และเครือข่ายการเรียนรู้ 2(1-2-3)
ED431 Development of Learning Resources and Learning Networks
ศึกษาแนวคิด สภาพ ปัญหาของแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต
ในชุมชน ประเภท ลักษณะ องค์ประกอบ ของแหล่งการเรียนรู้ และ
เครือข่ายการเรียนรู้ และบทบาทของแหล่งการเรียนรู้ต่อการศึกษาไทย
แนวทางการพัฒนาและให้บริการแหล่งการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับสภาพ
กลุ่มเป้าหมาย ชุมชน และสังคม การพัฒนาและบริหารจัดการแหล่งการ
เรียนรู้และเครือข่ายการเรียนรูเ้ พือ่ ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตของชุมชน

ศษ452
ED452

ศษ452
ED452

การประเมินหลักสูตรและการสอนเบื้องต้น 2(1-2-3)
Introduction to Curriculum and Instructional Evaluation
ศึกษาแนวคิด หลักสูตร ความสาคัญ และกระบวนการของการ

การงานอาชีพและเทคโนโลยี
2(1-2-3)
Occupations and Technology
ศึกษา แนวคิด หลักการและทฤษฎี เกี่ยวกับการงานอาชีพและ
เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอบข่าย เนื้อหา
สาระและวิธีการพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะพืน้ ฐาน ต่อ
การดารงชีวิต และประยุกต์ใช้ในการทางาน เป็นแนวทางในการประกอบ
อาชีพ รักการทางาน โดยครอบคลุมเนื้อหาด้านการดารงชีวิตและ
ครอบครัว การออกแบบเทคโนโลยี เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ศึกษาหลักเกณฑ์และรายละเอียดการจัดการและการวางแผนโรงฝึกงาน
สาหรับกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี หลักการใช้โรง
ฝึกงานเพื่อการสอน การงานอาชีพและเทคโนโลยี ฝึกการออกแบบวาง
ผังโรงฝึกงานตามลักษณะการใช้งาน

การประเมินหลักสูตรและการสอนเบื้องต้น 2(1-2-3)
Introduction to Curriculum and Instructional Evaluation
ศึกษาแนวคิด หลักสูตร ความสาคัญ และกระบวนการของ

หมายเหตุ
 ปรับปรุงรหัสวิชา
 ปรับปรุงชื่อรายวิชา
 ปรับปรุงจานวนหน่วยกิต
 ปรับปรุงคาอธิบายรายวิชา
 รายวิชาใหม่
 คงเดิม

 ปรับปรุงรหัสวิชา
 ปรับปรุงชื่อรายวิชา
 ปรับปรุงจานวนหน่วยกิต
 ปรับปรุงคาอธิบายรายวิชา
 รายวิชาใหม่
 คงเดิม

 ปรับปรุงรหัสวิชา
 ปรับปรุงชื่อรายวิชา
 ปรับปรุงจานวนหน่วยกิต
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พัฒนาหลักสูตรและการสอน หลักการ รูปแบบและวัตถุประสงค์ของการ
ประเมินหลักสู ตรและการสอน การวิเคราะห์ หลักสูตร การวางแผนและ
ออกแบบการประเมินหลักสูตรและการสอน การเขียนข้อเสนอโครงการและ
รายงาน การประเมิน และการนาผลการประเมินหลักสูตรและการสอนไป
ประยุกต์ใช้เพื่อการพัฒนาฝึกปฏิบัติ
การประเมินหลักสูตรและการสอน
เพื่อให้เข้าใจข้อดี ข้อบกพร่อง พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะ
ศษ453 เทคโนโลยีเพื่อการวัดผล การประเมิน และ
2(1-2-3)
การวิจัยทางการศึกษา
ED453 Technology for Educational Measurement, Evaluation
and Research
แนวคิดเกี่ยวกับเทคโนโลยีทางการวัดผล การประเมินและการวิจัย
ทางการศึกษา เน้นการจัดระบบข้อมูล การเตรียมข้อมูลเพื่อการวิเคราะห์และ
การวิเคราะห์โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ใน
การวิ เ คราะห์ ข้ อมูล สามารถน าโปรแกรมส าเร็ จ รู ป มาประยุ กต์ ใ ช้ ใ นการ
ออกแบบและนาเสนอวิธีการทางการวัดผล การประเมิน และการวิจัยทาง
การศึกษา
ศษ472 การวิจัยเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้และสังคม
2(1-2-3)
ED472 Research for Learning Processes and Social Development
ศึกษาค้นคว้าแนวคิดเกี่ยวกับวิธีวิทยาการวิจัย กระบวนการเรียนรู้
และการพัฒนาสังคมโดยใช้กระบวนการวิจัยเป็นฐาน เพื่อให้การวิจัยเป็น
เครื่องมือและกลไกในการพั ฒ นากระบวนการเรี ยนรู้แ ละสั ง คม เน้ นการ
จัดการความรู้ โดยอภิปรายแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวคิดและความรู้ที่ได้จาก
การศึ กษาค้ น คว้ า งานวิ จั ย ทางการศึ กษา และจากการจั ด ให้ ผู้ เ รี ย นจั ด ทา
รายงานวิจัยในประเด็นที่สนใจและนาเสนอผลงานวิจัย

รายวิชาและคาอธิบายรายวิชา
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
การพัฒนาหลักสูตรและการสอน หลักการ รูปแบบและวัตถุประสงค์ของ
การประเมินหลักสูตรและการสอน การวิเคราะห์หลักสูตร การวางแผนและ
ออกแบบการประเมินหลักสูตรและการสอน การเขียนข้อเสนอโครงการ
และรายงาน การประเมิน และการนาผลการประเมินหลักสูตรและการสอน
ไปประยุกต์ใช้เพื่อการพัฒนาฝึกปฏิบัติ การประเมินหลักสูตรและการสอน
เพื่อให้เข้าใจข้อดี ข้อบกพร่อง พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะ
ศษ453 เทคโนโลยีเพื่อการวัดผล การประเมิน และ
2(1-2-3)
การวิจัยทางการศึกษา
ED453 Technology for Educational Measurement, Evaluation
and Research
แนวคิดเกี่ยวกับเทคโนโลยีทางการวัดผล การประเมินและการวิจัย
ทางการศึกษา เน้นการจัดระบบข้อมูล การเตรียมข้อมูลเพื่อการวิ เคราะห์
และการวิเคราะห์โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
ในการวิเคราะห์ข้อมูล สามารถนาโปรแกรมสาเร็จรูปมาประยุกต์ใช้ในการ
ออกแบบและนาเสนอวิธีการทางการวัดผล การประเมิน และการวิจัยทาง
การศึกษา
ศษ472 การวิจัยเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้และสังคม 2(1-2-3)
ED472 Research for Learning Processes and Social Development
ศึกษาค้นคว้าแนวคิดเกี่ยวกับวิธีวิทยาการวิจัย กระบวนการเรียนรู้
และการพัฒนาสังคมโดยใช้กระบวนการวิจัยเป็นฐาน เพื่อให้การวิจัยเป็น
เครื่องมือและกลไกในการพัฒนากระบวนการเรียนรู้และสังคม เน้นการ
จัดการความรู้ โดยอภิปรายแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวคิดและความรู้ที่ได้จาก
การศึกษาค้นคว้างานวิจัยทางการศึกษา และจากการจัดให้ผเู้ รียนจัดทา
รายงานวิจัยในประเด็นที่สนใจและนาเสนอผลงานวิจัย

หมายเหตุ
 ปรับปรุงคาอธิบายรายวิชา
 รายวิชาใหม่
 คงเดิม

 ปรับปรุงรหัสวิชา
 ปรับปรุงชื่อรายวิชา
 ปรับปรุงจานวนหน่วยกิต
 ปรับปรุงคาอธิบายรายวิชา
 รายวิชาใหม่
 คงเดิม

 ปรับปรุงรหัสวิชา
 ปรับปรุงชื่อรายวิชา
 ปรับปรุงจานวนหน่วยกิต
 ปรับปรุงคาอธิบายรายวิชา
 รายวิชาใหม่
 คงเดิม
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รายวิชาและคาอธิบายรายวิชา
หมายเหตุ
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ศษ482 การออกแบบและพัฒนาสื่อการเรียนการสอน
2(1-2-3)
 ปรับปรุงรหัสวิชา
 ปรับปรุงชื่อรายวิชา
ED482 Instructional Media Design and Development
 ปรั
บปรุงยจนการสอน
านวนหน่วยกิหลั
ต กการผลิต
ศึกษาแนวคิด หลักการ และทฤษฎี ที่นามาใช้ในการออกแบบ และพัฒนาสื
่อการเรี
บปรุ
าอธิบายรายวิชมา าตรฐาน
ประเมินผลสื่อการเรียนการสอน ตลอดจนปฎิบัติการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนให้มีปปรั
ระสิ
ทธิงภคาพตามเกณฑ์
 รายวิชาใหม่
 คงเดิม

วิชาพืน้ ฐานเอก
ทกศ 111 ภาษากับวัฒนธรรมไทย
3(3-0-6)
THE 111 Language and Thai Culture
ศึ ก ษาความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งภาษากั บ วั ฒ นธรรมทั้ ง วั จ นภาษา
และอวัจนภาษาในบริบททางสังคมไทยที่เปลี่ยนแปลงตามยุคสมัย

ทกศ 131 การฟัง-พูดเพื่อประสิทธิผล
3(2-2-5)
THE 131 Effective Listening-Speaking
ศึ ก ษาหลั ก การพู ด ที่ ช่ ว ยให้ ก ารพู ด บั ง เกิ ด ประสิ ท ธิ ผ ล ตาม
วัตถุประสงค์ของการพูดประเภทต่างๆการเลือกหัวข้อพูด การเตรียมเนื้อหา
การวางโครงเรื่อง การวิเคราะห์ผู้ฟัง การใช้ภาษา ศิลปะการนาเสนอคาพูด
และการประเมิ น ผล การฝึ ก ทั ก ษะ การฟั ง สารประเภทต่ า งๆ ตาม
วัตถุประสงค์ของการฟัง สามารถบันทึกสารที่ได้ฟังแต่ละประเภทได้ และ
สามารถเรียบเรียงเป็นบทย่อความที่ถูกต้องครอบคลุมประเด็นสาคัญที่ได้ฟัง
ทกศ 141 ภูมิปัญญาไทย
3(3-0-6)
THE 141 Thai Wisdoms
ศึกษาความหมาย ความสาคัญ ประเภทของภูมิปัญญาไทย เงื่อนไข
การเกิดภูมิปัญญาไทย ภูมิปัญญาดั้งเดิมและภูมิปัญญาที่รับมาจากต่างถิ่น

ทกศ 111 ภาษากับสังคมไทย
3(3-0-6)
THE 111 Language and Thai Society
ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาษาไทยกับสังคมไทยทั้งวัจนภาษา
และอวัจนภาษาในบริบททางสังคมไทยที่เปลี่ยนแปลงตามยุคสมัย

-

-

 ปรับปรุงรหัสวิชา
 ปรับปรุงชื่อรายวิชา
 ปรับปรุงจานวนหน่วยกิต
 ปรับปรุงคาอธิบายรายวิชา
 รายวิชาใหม่
 คงเดิม
 ปรับปรุงรหัสวิชา
 ปรับปรุงชื่อรายวิชา
 ปรับปรุงจานวนหน่วยกิต
 ปรับปรุงคาอธิบายรายวิชา
 รายวิชาใหม่
 คงเดิม
 ปรับปรุงรหัสวิชา
 ปรับปรุงชื่อรายวิชา
 ปรับปรุงจานวนหน่วยกิต
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กระบวนการคิด การดารงอยู่ การผสมผสาน การสืบทอด และผลกระทบที่มี
ต่อสังคมไทย ศึกษาชีวิตและผลงานด้านภูมิปัญญาของนักปราชญ์ท้องถิ่นคน
สาคัญ แนวคิดในการส่งเสริมและพัฒนาภูมิปัญญาไทย
ทกศ 437 วาทการสาหรับครู
3(2-2-5)
THE 437 Speaking Training for Teachers
ศึกษาความหมาย ความสาคัญ และประโยชน์ของการพูดทั้งในเชิง
ศาสตร์และศิลป์ หลักศิลปะการพูดสาหรับครู การพูดสื่อความรู้ การพูดสื่อ
ความคิดในระดับชั้นและวัยที่แตกต่างกันให้เหมาะสมกับเอกัตภาพของผู้รับ
สาร หลักการพูดแบบต่าง ๆ การใช้โสตทัศนูปกรณ์ การประเมินผล การพูด
ฝึกพูด
อก 201 ภาษาอังกฤษเฉพาะทาง 1
3(2-2-5)
ทกศ 201 ภาษาอังกฤษเฉพาะทาง 1
3(2-2-5)
ESP 201 English for Specific Purposes 1
THE 201 English for Specific Purposes I
ฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อประโยชน์ในการประกอบอาชีพในสาขาวิชา
ฝึ กทั กษะการใช้ ภ าษาอั ง กฤษเพื่ อประโยชน์ ใ นการประกอบ
เฉพาะทางของผู้เรียน
อาชีพในสาขาวิชาเฉพาะทางของผู้เรียน

อก 203 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 1
3(2-2-5)
EAP 203 English for Academic Purposes 1
ฝึกทักษะการอ่านและเขียนเชิงวิชาการ เพื่อให้สามารถนาไปใช้
ในการศึกษาค้นคว้าได้อย่างลึกซึ้ง

ทกศ 202 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 1
3(2-2-5)
THE 202 English for Academic Purposes I
ฝึกทักษะการอ่านและเขียนเชิงวิชาการ เพื่อให้สามารถนาไปใช้
ในการศึกษาค้นคว้าได้อย่างลึกซึ้ง

หมายเหตุ
 ปรับปรุงคาอธิบายรายวิชา
 รายวิชาใหม่
 คงเดิม
 ปรับปรุงรหัสวิชา
 ปรับปรุงชื่อรายวิชา
 ปรับปรุงจานวนหน่วยกิต
 ปรับปรุงคาอธิบายรายวิชา
 รายวิชาใหม่
 คงเดิม
 ปรับปรุงรหัสวิชา
 ปรับปรุงชื่อรายวิชา
 ปรับปรุงจานวนหน่วยกิต
 ปรับปรุงคาอธิบายรายวิชา
 รายวิชาใหม่
 คงเดิม
 ปรับปรุงรหัสวิชา
 ปรับปรุงชื่อรายวิชา
 ปรับปรุงจานวนหน่วยกิต
 ปรับปรุงคาอธิบายรายวิชา
 รายวิชาใหม่
 คงเดิม
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วิชาเอกบังคับ
ทกศ 211 ภาษาศาสตร์สาหรับครู
3(3-0-6)
THE 211 Linguistics for Teachers
ศึกษาองค์ประกอบของภาษา กระบวนการออกเสียง ระบบเสียง
และการใช้สัทสัญลักษณ์ ระบบพยางค์ ระบบคา ระบบวากยสัมพันธ์ และ
ระบบความหมายของภาษาไทย การวิเคราะห์ระบบต่าง ๆ ของภาษาไทยตาม
ทฤษฎีภาษาศาสตร์ โดยเน้นความรู้และการปฏิ บัติจริง เพื่อการนาไปใช้ใน
การสอน และแก้ปัญหาในการสอนภาษาไทย
ทกศ 212 หลักภาษา
3(3-0-6)
THE 212 Thai Grammar
ศึกษาหลักภาษาไทย อักขรวิธี วจีวิภาค วากยสัมพันธ์และ
ฉันทลักษณ์ ความเปลี่ยนแปลงของหลักภาษาจากอดีตจนถึงปัจจุบัน
การประยุกต์หลักภาษาในการใช้ภาษาปัจจุบัน

รายวิชาและคาอธิบายรายวิชา
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559

-

ทกศ 212 หลักภาษาไทย
3(3-0-6)
THE 212 Thai Grammar
ศึกษาหลักภาษาไทย อักขรวิธี วจีวิภาค วากยสัมพันธ์ ฉันทลักษณ์
และทฤษฎีทางหลักภาษาจากอดีตจนถึงปัจจุบัน การประยุกต์หลักภาษาใน
การใช้ภาษาปัจจุบัน

ทกศ 221 ความรูพ้ ื้นฐานทางวรรณคดี
3(3-0-6) ทกศ 221 ความรู้พื้นฐานทางวรรณคดี
3(3-0-6)
THE 221 Background of Thai Literature
THE 221 Background of Thai Literature
ศึ ก ษาวรรณคดี เ พื่ อ ให้ เ ห็ น ลั ก ษณะเด่ น และคุ ณ ค่ า ทั้ ง ให้ เ ห็ น
ศึ ก ษาความหมาย รู ป แบบ ประเภทของวรรณคดี เ พื่ อ ให้ เ ห็ น
ความสัมพันธ์ระหว่างวรรณคดีกับชีวิตและสังคมไทย
ลักษณะเด่น คุณค่า ความสัมพันธ์ระหว่างวรรณคดีกับชีวิต และสังคมไทย
รวมถึงการประยุกต์ความรู้พื้นฐานทางวรรณคดีไปใช้ในการสอนวรรณดดี
ไทยได้
ทกศ 222 วรรณคดีเอกของไทย
3(3-0-6) ทกศ 222 วรรณคดีไทยสาหรับครู
3(3-0-6)
THE 222 Thai Literature Masterpieces
THE 222 Thai Literature for Teachers
ศึกษาวรรณคดีเรื่องเอกของไทยด้านคุณค่าวรรณศิลป์ คุณค่าทาง
ศึ ก ษาวรรณคดี เ รื่ อ งเอกของไทยที่ บ รรจุ ใ นหลั ก สู ต รของ
ประวัติศาสตร์ คุณค่าทางสังคม คุณค่าทางศิลปวัฒนธรรม และคุณค่าทางคติ กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร เพื่ อ ให้ เ ห็ น คุ ณ ค่ า ด้ า นวรรณศิ ล ป์ คุ ณ ค่ า ทาง

หมายเหตุ
 ปรับปรุงรหัสวิชา
 ปรับปรุงชื่อรายวิชา
 ปรับปรุงจานวนหน่วยกิต
 ปรับปรุงคาอธิบายรายวิชา
 รายวิชาใหม่
☑ คงเดิม
 ปรับปรุงรหัสวิชา
 ปรับปรุงชื่อรายวิชา
 ปรับปรุงจานวนหน่วยกิต
☑ ปรับปรุงคาอธิบายรายวิชา
 รายวิชาใหม่
 คงเดิม
 ปรับปรุงรหัสวิชา
 ปรับปรุงชื่อรายวิชา
 ปรับปรุงจานวนหน่วยกิต
☑ ปรับปรุงคาอธิบายรายวิชา
 รายวิชาใหม่
 คงเดิม
 ปรับปรุงรหัสวิชา
 ปรับปรุงชื่อรายวิชา
 ปรับปรุงจานวนหน่วยกิต
☑ ปรับปรุงคาอธิบายรายวิชา
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รายวิชาและคาอธิบายรายวิชา
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554
ธรรมในการดาเนินชีวิต
ทกศ 231 การอ่าน
3(2-2-5)
THE 231 Reading
ศึกษาความหมาย ความสาคัญ และประโยชน์ของการอ่าน หลักการ
อ่าน การอ่านเอาความ การอ่านจับใจความ การอ่านสรุป การอ่านวิเคราะห์
การอ่านตีความ ฝึกทักษะ การอ่านจากงานเขียนประเภทต่างๆ ทั้งร้อยแก้ว
และร้อยกรอง
ทกศ 232 การเขียน
3(2-2-5)
THE 232 Writing
ศึกษาหลักการเขียนคาถูกอักขรวิธี การใช้คาถูกความหมาย
การสร้างประโยค ความรู้เรื่องอนุเฉท การเขียนอนุเฉท การเขียนความเรียง
การเขียนย่อความ การเขียนบทความ การเขียนหนังสือราชการ การเขียน
โครงการ ฝึกเขียน
ทกศ 313 พัฒนาการแบบเรียนภาษาไทย
3(3-0-6)
THE 313 Development of the Thai Textbooks
ศึกษาวิวัฒนาการของแบบเรียนภาษาไทยตั้งแต่สมัยอยุธยาจนถึง
ปัจจุบันในด้านวัตถุประสงค์เนื้อหา วิธีการเรียบเรียงที่สะท้อนการสืบสานภูมิ
ปัญญาเรื่องการเรียนการสอนภาษาของชาติ
ทกศ 314 ภาษาบาลีสันสกฤตในภาษาไทย
3(3-0-6)
THE 314 Pali and Sanskrit in Thai Language
ศึกษาสระ พยัญชนะ พยัญชนะสังโยค และพยัญชนะประสมในภาษา
บาลีและภาษาสันสกฤตวิธีสร้างคาในภาษาบาลีสันสกฤตการเปรียบเทียบคา

รายวิชาและคาอธิบายรายวิชา
หมายเหตุ
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
ประวัติศาสตร์ คุณค่าทางสังคม คุณค่าทางศิลปวัฒนธรรม และคุณค่าทางคติ  รายวิชาใหม่
ธรรมในการดาเนินชีวิต
 คงเดิม
◻ปรับปรุงรหัสวิชา
◻ปรับปรุงชื่อรายวิชา
◻ปรับปรุงจานวนหน่วยกิต
◻ปรับปรุงคาอธิบายรายวิชา
◻รายวิชาใหม่
☑ คงเดิม
ทกศ 232 การเขียน
3(2-2-5) ◻ปรับปรุงรหัสวิชา
THE 232 Writing
◻ปรับปรุงชื่อรายวิชา
หลักการใช้ถ้อยคา สานวน โวหาร และมารยาทในการใช้ภาษาเพื่อ ◻ปรับปรุงจานวนหน่วยกิต
สื่อสารในชีวิต ประจาวั น การเขียนอนุเ ฉท การเขีย นสรุ ปความ การเขีย น ☑ ปรับปรุงคาอธิบายรายวิชา
เรียงความ และการเขียนหนังสือราชการ ด้วยการฝึกฝนการเขียนแบบต่างๆ ◻รายวิชาใหม่
และพัฒนาทักษะการใช้ภาษาเพื่อสื่อสารในชีวิตประจาวัน
◻คงเดิม
ทกศ 313 พัฒนาการแบบเรียนภาษาไทย
3(3-0-6) ◻ปรับปรุงรหัสวิชา
THE 313 Development of Thai Textbooks
☑ ปรับปรุงชื่อรายวิชา
ศึกษาวิวัฒนาการของแบบเรียนภาษาไทยตั้งแต่สมัยอยุธยาจนถึง ◻ปรับปรุงจานวนหน่วยกิต
ปัจจุบันในด้านวัตถุประสงค์เนื้อหา วิธีการเรียบเรียงที่สะท้อนการสืบสานภูมิ ◻ปรับปรุงคาอธิบายรายวิชา
ปัญญาเรื่องการเรียนการสอนภาษาของชาติ
◻รายวิชาใหม่
◻คงเดิม
ทกศ 314 ภาษาบาลีสันสกฤตในภาษาไทย
3(3-0-6) ◻ปรับปรุงรหัสวิชา
THE 314 Pali and Sanskrit in Thai Language
◻ปรับปรุงชื่อรายวิชา
ศึกษาสระ พยัญ ชนะ พยัญชนะสังโยค และพยั ญชนะประสมใน ◻ปรับปรุงจานวนหน่วยกิต
ภาษาบาลี แ ละภาษาสั น สกฤตวิ ธี ส ร้ า งค าในภาษาบาลี สั น สกฤตการ ☑ปรับปรุงคาอธิบายรายวิชา
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รายวิชาและคาอธิบายรายวิชา
รายวิชาและคาอธิบายรายวิชา
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
ภาษาบาลีกับภาษาสันสกฤต การกลายเสียงการกลายความหมายคาบาลีและ เปรี ย บเที ย บค าภาษาบาลี กั บ ภาษาสั น สกฤต การกลายเสี ย งการกลาย
สันสกฤตที่ใช้ในภาษาไทย
ความหมายคาบาลีสันสกฤตที่ใช้ในภาษาไทย และการใช้ภาษาบาลีสันสกฤต
ในภาษาไทยในยุคปัจจุบัน
ทกศ 315 การใช้ภาษาไทยในปัจจุบัน
3(3-0-6) ทกศ 315 สัมมนาการใช้ภาษาไทยในปัจจุบัน
3(3-0-6)
THE 315 Usage of Modern Thai
THE 315 Usage of Modern Thai
ศึกษาข้อมูลสภาพการใช้ภาษาไทยปัจจุบันจากสื่อต่างๆ การใช้ภาษา
ศึกษาข้ อมู ลสภาพการใช้ ภาษาไทยปั จจุ บัน จากสื่อต่ างๆ การใช้
เฉพาะอาชีพ ปัญหาการใช้ภาษาไทยด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการ ภาษาเฉพาะอาชีพ โดยการจัดกระบวนการสัมมนาปัญหาการใช้ภาษาไทย
เขียน การแก้ไขปรับปรุง และการพัฒนาการใช้ภาษาไทยของผู้เรียน
ด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน การแก้ไขปรับปรุง และการ
พัฒนาการใช้ภาษาไทยของผู้เรียน
ทกศ 323 การวิเคราะห์และวิจารณ์วรรณกรรมไทย
3(3-0-6)
THE 323 Analysis and Criticism of Thai Literature
ศึกษาวรรณคดีและวรรณกรรมไทยเชิงวิจักษณ์ วิเคราะห์ วินิจสาร
และวิจารณ์ รวมทั้งศึกษาวรรณคดีด้วยทฤษฎีและศาสตร์ต่าง ๆ

ทกศ 324 วรรณคดีการละคร
3(3-0-6)
THE 324 Dramatic Literature
ศึ ก ษาพั ฒ นาการ ลั ก ษณะ ประเภท และคุ ณ ค่ า ของวรรณคดี
การละคร ขนบนิยมการละครที่สัมพันธ์กับวรรณคดีการละคร การวิเคราะห์
วิจารณ์วรรณคดีการละคร
ทกศ 333 การประพันธ์ร้อยกรอง
3(2-2-5)
THE 333 Poetry Writing
ศึกษารูปแบบของร้อยกรองประเภทต่างๆ ศิลปะการใช้ภาษา โวหาร

หมายเหตุ
◻รายวิชาใหม่
◻คงเดิม

◻ปรับปรุงรหัสวิชา
☑ ปรับปรุงชื่อรายวิชา
◻ปรับปรุงจานวนหน่วยกิต
☑ปรับปรุงคาอธิบายรายวิชา
◻รายวิชาใหม่
◻คงเดิม
ทกศ 323 การวิเคราะห์และวิจารณ์วรรณกรรมไทย
(3-0-6) ◻ปรับปรุงรหัสวิชา
THE 323 Analysis and Criticism of Thai Literature
◻ปรับปรุงชื่อรายวิชา
ศึกษาประวัติ และการพัฒนาการการวิจารณ์วรรณกรรมไทย กรอบ ◻ปรับปรุงจานวนหน่วยกิต
แนวคิด และทฤษฎีทางวรรณกรรม และศึกษาวิเคราะห์ วิจารณ์วรรณคดีไทย ☑ ปรับปรุงคาอธิบายรายวิชา
และวรรณกรรมไทยร่วมสมัย
◻รายวิชาใหม่
◻คงเดิม
ทกศ 324 วรรณคดีการละคร
3(3-0-6) ◻ปรับปรุงรหัสวิชา
THE 324 Dramatic Literature
◻ปรับปรุงชื่อรายวิชา
ศึกษาพั ฒนาการ ลักษณะ ประเภท และคุณ ค่าของวรรณคดี ◻ปรับปรุงจานวนหน่วยกิต
การละคร ขนบนิยมการละครที่สัมพันธ์กับวรรณคดีการละคร การวิเคราะห์ ☑ ปรับปรุงคาอธิบายรายวิชา
วิจารณ์วรรณคดีการละคร เพื่อนาไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนในชั้น ◻รายวิชาใหม่
เรียน
◻คงเดิม
◻ปรับปรุงรหัสวิชา
◻ปรับปรุงชื่อรายวิชา
◻ปรับปรุงจานวนหน่วยกิต
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รายวิชาและคาอธิบายรายวิชา
รายวิชาและคาอธิบายรายวิชา
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
ภาพพจน์ ฝึกแต่งคาประพันธ์ประเภทร่าย โคลง ฉันท์ กาพย์ กลอน ร้อยกรอง
ร่วมสมัยและร้อยกรองเชิงประยุกต์ การวิเคราะห์วิจารณ์ร้อยกรองประเภท
ต่างๆ
ทกศ 342 คติชนวิทยา
3(3-0-6)
THE 342 Folklore
ศึกษาความหมายและความเป็นมาของวิชาคติชนวิทยา ประโยชน์
ของการศึกษาวิชาคติชนวิทยา การศึกษาคติชนวิทยาในประเทศไทย คุณค่า
ของคติชนที่มีต่อสังคมไทย พลวัตทางคติชนไทย ระเบียบวิธีการรวบรวม
ข้ อ มู ล ภาคสนาม การจั ด ระเบี ย บข้ อ มู ล ตามวิ ธี ก ารทางคติ ช นวิ ท ยา
ปฏิบัติภาคสนาม
ทกศ 419 ภาษาต่างประเทศในภาษาไทย
3(3-0-6) ทกศ 419 ภาษาต่างประเทศในภาษาไทย
3(3-0-6)
THE 419 Foreign Lingustic Contact in Thai
THE 419 Foreign Words Contact in Thai
ศึ ก ษาภาษาอั ง กฤษภาษาจี น ภาษามาลายู และภาษาอื่ น ๆ
ศึ ก ษาภาษาเขมร ภาษาอั ง กฤษ ภาษาจี น ภาษาชวามลายู
ในแง่การกลายเสียง การกลายความหมายและอิทธิพลที่มีต่อภาษาไทย
ภาษาญี่ปุ่น และภาษาอื่น ๆ ในแง่ การกลายเสียงการกลายความหมายและ
อิทธิพลที่มีต่อภาษาไทย
ทกศ 427 วรรณกรรมไทยปัจจุบัน
3(3-0-6)
THE 427 Modern Thai Literature
ศึกษาพัฒนาการของวรรณกรรมสมัยใหม่ตั้งแต่รัชกาลที่ 5 จนถึง
ปั จ จุ บัน ลั ก ษณะเฉพาะของวรรณกรรมไทยปั จ จุ บั น ด้ า นเนื้ อ หา แนวคิ ด
รูปแบบ กลวิธีการประพันธ์ ภาษา และอิทธิพลที่มีต่อกันระหว่างวิถีชีวิตมนุษย์
ในสังคมกับวรรณกรรม

-

หมายเหตุ
◻ปรับปรุงคาอธิบายรายวิชา
◻รายวิชาใหม่
☑ คงเดิม
◻ปรับปรุงรหัสวิชา
◻ปรับปรุงชื่อรายวิชา
◻ปรับปรุงจานวนหน่วยกิต
◻ปรับปรุงคาอธิบายรายวิชา
◻รายวิชาใหม่
☑ คงเดิม
◻ปรับปรุงรหัสวิชา
◻ปรับปรุงชื่อรายวิชา
◻ปรับปรุงจานวนหน่วยกิต
☑ ปรับปรุงคาอธิบายรายวิชา
◻รายวิชาใหม่
◻คงเดิม
◻ปรับปรุงรหัสวิชา
◻ปรับปรุงชื่อรายวิชา
◻ปรับปรุงจานวนหน่วยกิต
☑ ปรับปรุงคาอธิบายรายวิชา
◻รายวิชาใหม่
◻คงเดิม
☑ ปรับย้ายรายวิชาเป็นกลุ่ม
วิชาเอกเลือก
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รายวิชาและคาอธิบายรายวิชา
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554
ทกศ 436 สัมมนาและการวิจัยทางภาษาไทยสาหรับครู 3(2-2-5)
THE 436 Seminar and Research in Thai for Teacher
ศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ และสังเคราะห์ปรากฏการณ์ทางภาษาไทย
ตามความสนใจ ดาเนินการสัมมนา และเสนอผลการศึกษาตามระเบียบ วิธี
วิจัย

รายวิชาและคาอธิบายรายวิชา
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
ทกศ 436 การวิจัยทางภาษาไทยสาหรับครู
3(2-2-5)
THE 436 Seminar and Research in Thai for Teacher
ศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ และสังเคราะห์ปรากฏการณ์ทางภาษาไทย
ตามความสนใจ ดาเนินการสัมมนา และเสนอผลการศึกษาตามระเบีย วิธี
วิจัย

หมายเหตุ

◻ปรับปรุงรหัสวิชา
☑ ปรับปรุงชื่อรายวิชา
◻ปรับปรุงจานวนหน่วยกิต
◻ปรับปรุงคาอธิบายรายวิชา
◻รายวิชาใหม่
◻คงเดิม
ทกศ 438 การอ่านออกเสียงร้อยแก้วและร้อยกรอง
3(2-2-5)
◻ปรับปรุงรหัสวิชา
THE 438 Prose and Poetry Oral Reading
◻ปรับปรุงชื่อรายวิชา
ศึกษาองค์ประกอบและหลักการอ่านออกเสียง ความชัดเจนของเสียง
◻ปรับปรุงจานวนหน่วยกิต
การใช้น้าเสียงให้สอดคล้องกั บชนิดของสาร การเน้นเสียงหนัก-เบา การเว้น
◻ปรับปรุงคาอธิบายรายวิชา
จังหวะ การออกเสียงให้ถูกต้อง ทั้งนี้ให้ผู้เรียนฝึกอ่านออกเสียงทั้งร้อยแก้ว
◻รายวิชาใหม่
และร้อยกรอง
☑ คงเดิม
อกช 303 ภาษาอังกฤษเพื่อการเตรียมพร้อมสู่อาชีพ 1
3(2-2-5) ◻ปรับปรุงรหัสวิชา
ECP 303 English for Career Preparation I
◻ปรับปรุงชื่อรายวิชา
ศึกษาและฝึกทักษะการอ่าน การฟัง การใช้โครงสร้างภาษา และ ◻ปรับปรุงจานวนหน่วยกิต
คาศัพท์ที่ใช้ในการสื่อสารนานาชาติที่สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานของการ ◻ปรับปรุงคาอธิบายรายวิชา
วัดระดับความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ
☑ รายวิชาใหม่
(Test of English for International Communication หรือ TOEIC) ที่
◻คงเดิม
คะแนน 550 ขึ้นไป หรือเทียบเท่า
อกช 404 ภาษาอังกฤษเพื่อการเตรียมพร้อมสู่อาชีพ 2
3(2-2-5) ◻ปรับปรุงรหัสวิชา
ECP 404 English for Career Preparation II
◻ปรับปรุงชื่อรายวิชา
ฝึกและพัฒนาทักษะการฟัง การอ่านแบบเข้ม การใช้โครงสร้าง ◻ปรับปรุงจานวนหน่วยกิต
ภาษาที่ซับซ้อน และคาศัพท์ในบริบทของการสื่อสารวิชาชีพระดับนานาชาติ ◻ปรับปรุงคาอธิบายรายวิชา
ที่สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานของการสอบวัดระดับความสามารถในการ ☑ รายวิชาใหม่
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วิชาการสอนวิชาเอก
ทกศ 451 หลักสูตรและการสอนภาษาไทย
3(3-0-6)
THE 451 Curriculum and Thai Teaching
ศึ กษาหลั กสู ต รและแบบเรี ย นวิ ช าภาษาไทยระดั บต่ า ง ๆ ทฤษฎี
การเรี ย นรู้ ทฤษฎี ก ารสอนแบบ ต่ า ง ๆ การประยุ ก ต์ วิ ธี ส อนกั บ เนื้ อ หา
ภา ษา ไ ทย กา รสร้ า งสื่ อกา รสอน ภา ษ าไ ทย การจั ดกิ จ กรรมแล ะ
การประเมินผล
ทกศ 452 วิธีการสอนภาษาและวรรณคดีไทย
3(2-2-5)
THE 452 Method in Teaching Thai and Literature
วิ ธี ก ารสอนภาษาไทยและวรรณคดี ไ ทย การท าแผนการสอน
การจั ด กิ จ กรรม และการใช้ สื่ อ การสอน การวั ด ผลและประเมิ น ผล
กิจกรรมเสริมหลักสูตร ปัญหาและการแก้ปัญหาในชั้นเรียน
วิชาเอกเลือก
ทกศ 316 อรรถศาสตร์เบื้องต้น
3(3-0-6)
THE 316 Introduction to Semantics
ศึกษาความหมายของอรรถศาสตร์ ความสาคัญของความหมาย
ประเภทต่าง ๆ ของความหมาย หน่วยในภาษาระดับต่าง ๆ ที่สื่อความหมาย
การเปลี่ยนแปลงความหมายลักษณะต่าง ๆ และเหตุผลในการเปลี่ยนแปลง
เสวนาผลกระทบของความเปลี่ยนแปลงความหมายของภาษาไทย

รายวิชาและคาอธิบายรายวิชา
หมายเหตุ
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
สื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ (Test of English for ◻คงเดิม
International Communication หรือ TOEIC) ที่คะแนน 650 ขึ้นไป หรือ
เทียบเท่า

-

-

-

◻ปรับปรุงรหัสวิชา
◻ปรับปรุงชื่อรายวิชา
◻ปรับปรุงจานวนหน่วยกิต
◻ปรับปรุงคาอธิบายรายวิชา
◻รายวิชาใหม่
☑ คงเดิม
◻ปรับปรุงรหัสวิชา
◻ปรับปรุงชื่อรายวิชา
◻ปรับปรุงจานวนหน่วยกิต
◻ปรับปรุงคาอธิบายรายวิชา
◻รายวิชาใหม่
☑ คงเดิม
◻ปรับปรุงรหัสวิชา
◻ปรับปรุงชื่อรายวิชา
◻ปรับปรุงจานวนหน่วยกิต
◻ปรับปรุงคาอธิบายรายวิชา
◻รายวิชาใหม่
☑ คงเดิม
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ทกศ 317 ภาษาเขมรในภาษาไทย
3(3-0-6)
THE 317 Khmer in Thai Language
ศึ กษาอั กขรวิ ธีแ ละการสร้ า งค าในภาษาเขมร ภาษาเขมรที่ ใ ช้ ใ น
ภาษาไทย ค าและความหมาย การยืมภาษาและวั ฒนธรรมระหว่า งเขมร
กับไทย

รายวิชาและคาอธิบายรายวิชา
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559

ทกศ 318 การเล่นภาษาในภาษาไทย
3(3-0-6)
THE 318 Language Play in Thai
ศึกษาความสาคัญของการเล่นภาษาทั้งในแง่ของภาษาศาสตร์และ
สังคมวัฒนธรรม การเล่นภาษาแบบต่างๆ ในวิถีชีวิตของคนไทยทั้งในอดีต
และปัจจุบัน

ทกศ 317 การเล่นภาษาในภาษาไทย
3(3-0-6)
THE 317 Language Play in Thai
ศึกษาความสาคัญของการเล่นภาษาทั้งในแง่ของภาษาศาสตร์และ
สังคมวัฒนธรรม การเล่นภาษาแบบต่างๆ ในวิถีชีวิตของคนไทยทั้งในอดีต
และปัจจุบัน

-

ทกศ 325 วรรณคดีชาดก
3(3-0-6)
ทกศ 325 วรรณคดีชาดก
3(3-0-6)
THE 325 Jataka Literature
THE 325 Jataka Literature
ศึกษาประเภท วัตถุประสงค์ ลักษณะและคุณค่าของวรรณคดีชาดก
ศึกษาประเภท วัตถุประสงค์ ลักษณะ และคุณค่าของวรรณคดีชาดก
อิทธิพลของวรรณคดีชาดกที่มีต่อสังคมไทยและวรรณคดีเรื่องอื่นๆ
อิทธิพลของวรรณคดีชาดกที่มีต่อสังคมไทย และวรรณคดีเรื่องอื่นๆ รวมทั้ง
การประยุกต์นาวรรณคดีชาดกไปสอนวรรณคดีไทย
ทกศ 326 อิทธิพลวรรณกรรมต่างประเทศในวรรณกรรมไทย 3(3-0-6)
THE 326 Influence of Foreign Literature on Thai Literature
ศึกษาประวัติวรรณกรรมและวรรณกรรมเรื่องสาคัญของไทยที่รับ
อิทธิพลจากวรรณกรรมต่างประเทศ อิทธิพลของวรรณกรรมต่างประเทศที่มี
ต่อวรรณกรรมไทย

หมายเหตุ
◻ปรับปรุงรหัสวิชา
◻ปรับปรุงชื่อรายวิชา
◻ปรับปรุงจานวนหน่วยกิต
◻ปรับปรุงคาอธิบายรายวิชา
◻รายวิชาใหม่
◻คงเดิม
☑ ปรับออก
☑ ปรับปรุงรหัสวิชา
◻ปรับปรุงชื่อรายวิชา
◻ปรับปรุงจานวนหน่วยกิต
◻ปรับปรุงคาอธิบายรายวิชา◻
รายวิชาใหม่
◻คงเดิม
◻ปรับปรุงรหัสวิชา
◻ปรับปรุงชื่อรายวิชา
◻ปรับปรุงจานวนหน่วยกิต
☑ ปรับปรุงคาอธิบายรายวิชา
◻รายวิชาใหม่
◻คงเดิม
◻ปรับปรุงรหัสวิชา
◻ปรับปรุงชื่อรายวิชา
◻ปรับปรุงจานวนหน่วยกิต
◻ปรับปรุงคาอธิบายรายวิชา
◻รายวิชาใหม่
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ทกศ 334 ศิลปะการพูดและการนาเสนองาน
3(2-2-5)
THE 334 Art of Speaking and Presentation
ศึกษาหลักและศิลปะของการพูดประเภทต่างๆ การเตรียมข้อมูล
การนาเสนอความคิดด้วยการพูด การใช้สื่อเพื่อช่วยในการนาเสนอประเด็น
รวมทั้งการฝึกฝนและพัฒนาการพูดตามวัตถุประสงค์และโอกาสที่แตกต่างกัน
ทกศ 335 ศิลปะการเล่าเรื่อง
3(2-2-5)
THE 335 Art of Storytelling
ศึกษาคุ ณ ลักษณะของเรื่องราวที่น ามาถ่ ายทอดในงานศิ ล ปะและ
วรรณกรรมประเภทต่าง ๆ โครงสร้างและองค์ประกอบของเรื่องราวกลวิธีการ
เล่ า เรื่ อ งในลั ก ษณะต่ า ง ๆ ศึ ก ษาตั ว อย่ า งจากบทประพั น ธ์ บ ทละครบท
ภาพยนตร์ที่หลากหลายฝึกปฏิบัติ

-

ทกศ 453 วิธีสอนภาษาไทยแก่ชาวต่างประเทศ
THE 453 Method in Teaching Thai for Foreigners

3(2-2-5)

หมายเหตุ

☑ คงเดิม
◻ปรับปรุงรหัสวิชา
◻ปรับปรุงชื่อรายวิชา
◻ปรับปรุงจานวนหน่วยกิต
◻ปรับปรุงคาอธิบายรายวิชา
◻รายวิชาใหม่
☑ คงเดิม
◻ปรับปรุงรหัสวิชา
◻ปรับปรุงชื่อรายวิชา
◻ปรับปรุงจานวนหน่วยกิต
◻ปรับปรุงคาอธิบายรายวิชา
◻รายวิชาใหม่
☑ คงเดิม
ทกศ 427 วรรณกรรมไทยปัจจุบัน
3(3-0-6) ◻ปรับปรุงรหัสวิชา
THE 427 Modern Thai Literature
◻ปรับปรุงชื่อรายวิชา
ศึกษาพัฒ นาการของวรรณกรรมไทยตั้ งแต่ รัช กาลที่ 5 จนถึ ง ◻ปรับปรุงจานวนหน่วยกิต
ปัจ จุ บัน ทั้ งประเภทร้ อยแก้ว และร้ อยกรอง ศึ กษาด้ า นองค์ ประกอบของ ☑ ปรับปรุงคาอธิบายรายวิชา
วรรณกรรม และแนวคิดที่สัมพันธ์กับสังคม
◻รายวิชาใหม่
◻คงเดิม
☑ ปรับจากหมวดวิ ชาเอก
บังคับเป็นหมวดวิชาเอกเลือก
-

◻ปรับปรุงรหัสวิชา
◻ปรับปรุงชื่อรายวิชา
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ศึ ก ษาหลั ก การและวิ ธีก ารเบื้ อ งต้ น ในการสอนภาษาไทยแก่ ช าว
ต่างประเทศ การวิเคราะห์หลักสูตร การทาแผนการสอน การสร้างบทเรียน วิธี
สอน สื่อการสอน การวัดและการประเมินผล

รายวิชาและคาอธิบายรายวิชา
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559

หมายเหตุ
◻ปรับปรุงจานวนหน่วยกิต
◻ปรับปรุงคาอธิบายรายวิชา
◻รายวิชาใหม่
☑ คงเดิม

155

