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รายละเอียดของหลักสูตร
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวรรณกรรมสาหรับเด็ก
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
คณะ/สถาบัน/ สานัก

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
คณะมนุษยศาสตร์
ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์

หมวดที่ 1 ข้อมูลทัวไป
่
1. รหัสและชื่อหลักสูตร
รหัสหลักสูตร 25480091103967
ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย: หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวรรณกรรมสาหรับเด็ก
ภาษาอังกฤษ: Bachelor of Arts Program in Children’s Literature
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ภาษาไทย
ชื่อเต็ม: ศิลปศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาวรรณกรรมสาหรับเด็ก)
ชื่อย่อ: ศศ.บ. (วรรณกรรมสาหรับเด็ก)
ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม: Bachelor of Arts (Children’s Literature)
ชื่อย่อ: B.A. (Children’s Literature)
3. วิชาเอก/แขนงวิชา (ถ้ามี)
ไม่มี
4. จานวนหน่วยกิตทีเ่ รียนตลอดหลักสูตร
ไม่น้อยกว่า 138 หน่วยกิต
5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
 หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี
 หลักสูตรระดับปริญญาตรี 5 ปี
 หลักสูตรระดับปริญญาตรี 6 ปี
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5.2 ประเภทของหลักสูตร (เฉพาะหลักสูตรระดับปริญญาตรี)
 หลักสูตรทางวิชาการ
 หลักสูตรแบบก้ าวหน้ าวิชาการ
 หลักสูตรทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ
 หลักสูตรแบบก้ าวหน้ าทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ
5.3 ภาษาทีใ่ ช้
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
5.4 การรับเข้าศึกษา
รับผู้เข้ าศึกษาชาวไทยหรือชาวต่างประเทศที่สามารถใช้ ภาษาไทยได้ เป็ นอย่างดี
5.5 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น
5.6 การให้ปริญญาแก่ผสู ้ าเร็จการศึกษา
ให้ ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุ มตั ิ/เห็นชอบหลักสูตร
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวรรณกรรมสาหรับเด็ก (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
นี้ เป็ นหลักสูตรที่ปรับปรุงจากหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวรรณกรรมสาหรับเด็ก (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2555) โดยจะเริ่มใช้ หลักสูตรนี้ในภาคการศึกษา 1 ปี การศึกษา 2560
ได้ รับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากคณะกรรมการประจาคณะมนุษยศาสตร์ ในการประชุม เมื่อ
วันที่ 7 กันยายน 2559
ได้ รับอนุ มัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากคณะกรรมการศึกษาระดับปริญญาตรี ในการประชุม เมื่อ
วันที่ 16 พฤศจิกายน 2559
ได้ รับอนุ มัติ/เห็นชอบหลั กสูตรจากสภาวิชาการในการประชุ ม ครั้ งที่ 8/2559 เมื่อวั นที่ 29
พฤศจิกายน 2559
ได้ รับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัยในการประชุม ครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่1
มีนาคม พ.ศ. 2560
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรทีม่ ีคุณภาพและมาตรฐาน
หลักสูตรมีความพร้ อมในการเผยแพร่คุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
ในปี การศึกษา 2562
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8. อาชีพทีป่ ระกอบได้หลังสาเร็จการศึกษา
1. กองบรรณาธิการหนังสือสาหรับเด็กและเยาวชน
2. กองบรรณาธิการหนังสือสาหรับผู้ใหญ่
3. นักเขียน
4. นักแปล
5. นักวาดภาพประกอบ
6. เจ้ าหน้ าที่ฝ่ายศิลป์
7. นักออกแบบภาพกราฟิ ก
8. นักออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ ออกแบบเกมคอมพิวเตอร์สาหรับเด็ก สื่อสมัยใหม่สาหรับเด็ก
9. ครูโรงเรียนระดับอนุบาล ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ทั้งของภาครัฐและเอกชน
ตลอดจนโรงเรียนนานาชาติ
10. ครูผ้ ูสอน/ผู้นาการเรียนรู้ในสถาบันต่าง ๆ ของเอกชนเพื่อพัฒนาศักยภาพของเด็กและ
เยาวชน เช่น สถาบันสอนภาษาไทย อังกฤษ สถาบันพัฒนาสมองของเด็ก สถาบันพัฒนาทักษะทางกาย
สาหรับเด็ก ฯลฯ
11. นักจัดกิจกรรมสาหรับเด็ก นักเล่านิทาน นักแสดงละครสาหรับเด็ก
12. ผู้สร้ างสรรค์เนื้อหา เช่น นักเขียนบท (โทรทัศน์, ภาพยนตร์, ละครเวที, สารคดี) ผู้
สร้ างสรรค์เนื้อหาเพื่อการผลิตสื่อสมัยใหม่ (new media, website)
13. ทีมงานศึกษาค้ นคว้ าข้ อมูลแก่บริษัทรับจัดนิทรรศการ/พิพิธภัณฑ์
9. ชื่อ นามสกุล เลขประจาตัวบัตรประชาชน ตาแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์
ผูร้ บั ผิดชอบหลักสูตร
ลาดับที่
1

รายชื่อคณาจารย์

คุณวุฒิการศึกษา
ตรี-โท-เอก (สาขาวิชา)
ปี ที่จบ

รศ. เกริก ยุ้นพันธ์

- กศ.บ (ศิลปศึกษา), 2524
- กศ.ม. (ศิลปศึกษา), 2532

2

ผศ. รพินทร
คงสมบูรณ์

- ศศ.บ. (ภาษาฝรั่งเศส), 2537
- M.A. (Children’s Literature),
2541
- ประกาศนียบัตรวิชาหนังสือ,
2545
- ประกาศนียบัตรการแปลและ
ตรวจแก้ ต้นฉบับ, 2553

สถาบันที่สาเร็จการศึกษา

เลขบัตรประจาตัว
ประชาชน

- มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประสานมิตร
- มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประสานมิตร
- มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- Macquarie University, Australia
- จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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ลาดับที่

รายชื่อคณาจารย์

3

อ. อัจฉรา ประดิษฐ์

4

5

6

อ. ดร. ธันยา
พิทธยาพิทกั ษ์

อ. ยศยา อัยศิริ

อ. อนุสรา ดีไหว้

คุณวุฒิการศึกษา
ตรี-โท-เอก (สาขาวิชา)
ปี ที่จบ

สถาบันที่สาเร็จการศึกษา

- ศศ.บ. (ภาษาและวรรณคดี
อังกฤษ), 2536
- M.A. (Children’s Literature
Studies), 2540
- ประกาศนียบัตรวิชาหนังสือ,
2545
- ศศ.บ. (วรรณกรรมสาหรับเด็ก),
2542
- ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู,
2545
- M.A. (Children’s Literature),
2546
- ค.ด. (การศึกษาปฐมวัย), 2553
- ศ.บ. (ออกแบบนิเทศศิลป์ ),
2549
- M.A. (Illustration), 2552

- มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

- ศศ.บ. (วรรณกรรมสาหรับเด็ก),
2546
- ศศ.ม. (ภาษาไทย), 2552
- ประกาศนียบัตร นักวิจัยรุ่นใหม่
(รุ่นที่ 4), 2559

- มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

เลขบัตรประจาตัว
ประชาชน

- University of Warwick, UK.
- จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
- สถาบันราชภัฎสวนดุสติ
- Macquarie University, Australia
- จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- มหาวิทยาลัยศิลปากร
-Savannah College of Art and
Design, USA.

- มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
- สานักงานคณะกรรมการวิจัย
แห่งชาติ (วช.) ร่วมกับสมาคม
นักวิจัย และมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้ าน
สมเด็จเจ้ าพระยา

10. สถานทีจ่ ัดการเรียนการสอน
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ถนนสุขุมวิท 23
และ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์
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11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาทีจ่ าเป็ นต้องนามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
การวางแผนพัฒนาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวรรณกรรมสาหรับเด็ก คานึงถึงความ
สอดคล้ องกับแผนพั ฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ซึ่งขณะนี้
(กรกฎาคม พ.ศ. 2559) สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้ ระดม
ความคิ ดเห็น เพื่ อ เสนอร่ า ง โดยมี น โยบายรั ฐที่สาคั ญ ของแผนฯ 12 คื อ “พัฒนาคุณ ภาพชี วิต ของ
ประชาชนตัง้ แต่ในช่วงตัง้ ครรภ์ วัยเด็ก วัยเจริญพันธุ์ วัยบรรลุนิติภาวะ วัยชรา และผูพ้ ิการ” โดยถือว่า
“คนเป็ นศูนย์กลางของการพัฒนาสู่ความมั่นคง มัง่ คั่ง ยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ” กรอบ
วิสัยทัศ น์แ ละเป้ าหมายของแผนฯ 12 จึงเน้ น พั ฒนาศั กยภาพคนให้ สนั บ สนุ น การเจริ ญ เติบ โตของ
ประเทศ ประชาชนทุ ก ช่ ว งวั ย มี ค วามมั่ น คงทางด้ า นเศรษฐกิจ และสั ง คมและมี คุ ณ ภาพชี วิ ต ดี ข้ ึ น
การศึกษาและการเรี ยนรู้ได้ รับการพัฒนาคุณภาพ และสถาบันทางสังคมมีความเข้ มแข็งเป็ นฐานราก
ที่เอื้อต่อการพัฒนาคน
แนวโน้ ม ของสัง คมพหุ วั ฒ นธรรมตามพั ฒ นาการของสัง คมโลก ประกอบกับ วิ สัย ทัศ น์ เ ชิ ง
นโยบายการพั ฒนาเศรษฐกิจของประเทศจากรั ฐบาลเรื่ องไทยแลนด์ 4.0 (ในพ.ศ. 2559) ซึ่งเน้ น
เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้ วยนวัตกรรม ทาให้ ผ้ ูเรียนในสถาบันอุดมศึกษาควรต้ องเป็ นรู้กว้ าง รู้ลึก รู้รอบ
รู้จักการคิดวิเคราะห์ สามารถสร้ างสรรค์ต่อยอดสิ่งที่เรียนเพื่อสร้ างนวัตกรรมใหม่ เพราะเป็ นผู้ท่กี าลัง
จะจบไปทางานเป็ นผู้สร้ างสังคมรุ่นต่อไป
การเตรี ย มความพร้ อ มแก่ ค นให้ เ ป็ นผู้ ร้ ู ก ว้ า ง รู้ ลึ ก รู้ รอบ รู้ คิ ด รู้ วิ เ คราะห์ และสามารถ
สร้ างสรรค์ คิดค้ นนวัตกรรมใหม่เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศนั้น ล้ วนเริ่มมาจากพื้นฐานของความ
เป็ นเด็กผู้มีคุณภาพของครอบครัวเป็ นอันดับแรก การสร้ างเด็กให้ เป็ นทรัพยากรของประเทศ ต้ องสร้ าง
ตั้งแต่ระดับครอบครัว ตั้งแต่วัยทารกเรื่อยไป จนเด็กเข้ าโรงเรียน แต่การเรียนรู้และการพัฒนาของเด็ก
ไม่ ไ ด้ จ ากัด อยู่ เ ฉพาะในโรงเรี ย นเท่า นั้ น สิ่ง แวดล้ อมในสัง คมทุ ก ขณะที่เ ด็ก เผชิ ญ ล้ ว นมี ส่ ว นช่ ว ย
หล่ อ หลอมและพั ฒนาเด็ก ทั้งสิ้น ดังนั้ น วรรณกรรมสาหรั บ เด็กหลากหลายรู ป แบบ ทั้งสื่อเก่า ( old
media) เช่น หนังสือ สิ่งพิ มพ์ การร้ องเล่นเล่านิทาน การจัดกิจกรรมสาหรั บเด็ก และสื่อใหม่ (new
media) เพื่อการเรียนรู้สาหรับเด็ก ล้ วนมีบทบาทช่วยพัฒนาเด็กให้ มีคุณภาพ ทั้งด้ า นปัญญาและจิตใจ
ช่วยกระตุ้นความใฝ่ รู้ ช่ วยส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ และเปิ ดโลกทัศน์ใหม่แก่เด็ก ให้ เป็ นคนทันสมัย
รู้ เ ท่ า ทั น การเปลี่ ย นแปลง และปรั บ ตั ว ง่ า ย สั ง คมไทยจึ ง ยั ง ต้ อ งการผู้ มี ค วามรู้ ค วามสามารถด้ า น
วรรณกรรมสาหรับเด็กอีกมาก เพื่อประยุกต์องค์ความรู้ไปพัฒนาเด็กให้ มีคุณสมบัติดังกล่าว
11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
แนวโน้ มความเป็ นสังคมพหุวัฒนธรรมและการแข่งขันอย่างสูงในระบบเศรษฐกิจ ทาให้ สถาบัน
ครอบครั วขาดความเข้ มแข็ง วั ฒนธรรมอันดีงามของไทยเริ่ มเสื่อมถอย การเข้ ามาของนั กท่องเที่ยว
จานวนมหาศาลในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว และแรงงานต่างชาติ เมื่อประกอบกับการเปลี่ยนแปลง
ทางสังคมยุคการสื่อสารไร้ พรมแดน ซึ่งมีการไหลบ่ าของข้ อมูลข่าวสารอย่างไร้ ขีดจากัดผ่ านสื่อใหม่
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(new media) ล้ วนทาให้ เด็กและเยาวชนไทยได้ รับผลกระทบหลายด้ าน จนอาจถูกมอมเมา ถูกชักจูงให้
เสียหายได้ ง่าย ขาดความภูมิใจในตัวเองและเอกลักษณ์ความเป็ นไทย เพราะขาดวิจารณญาณในการ
บริ โ ภคสื่ อ ต่ า งๆ มี แ นวโน้ ม ให้ คุ ณ ค่ า กั บ ความสนุ ก สนานและความสะดวกสบาย และขาดความ
รับผิดชอบ ขาดความมั่นคงทางจิตใจ หนทางหนึ่งที่รัฐบาลพยายามพัฒนาเด็กในวัยที่กาลังก่อร่ างพลัง
ทางปัญญาเพื่อแก้ ปัญหาเหล่านั้น คือการส่งเสริมการเรียนในระบบโรงเรียนมากขึ้น เห็นได้ จากการเน้ น
พั ฒนาเด็ก ปฐมวัย-วั ยรุ่ นตอนกลางในระบบโรงเรี ยน ดังที่มีประกาศในราชกิจจานุ เบกษา วั นที่ 15
มิถุนายน 2559 เรื่องให้ จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ปี โดยไม่เก็บค่าใช้ จ่าย (นโยบายเรียนฟรี 15 ปี
สืบค้ นจาก ข่าวสานักงานรัฐมนตรี 248/2559 เว็บไซต์ http://www.moe.go.th/websm/2016/
jun/248.html)
แต่การพัฒนาคุณภาพเด็กและเยาวชน ไม่ได้ จากัดเฉพาะในขอบเขตของสถานศึกษาเท่านั้น ที่
บ้ านและพื้ นที่สาธารณะของสังคมก็คือ พื้ นที่พัฒนาเด็กด้ ว ย เช่ น ห้ องสมุ ด แหล่ งเรี ยนรู้ พิ พิธภัณ ฑ์
สถานสงเคราะห์ สานักพิมพ์ สถาบันเอกชนเพื่อพัฒนาคุณภาพของเด็ก การสื่อสารมวลชนสาหรับเด็ก
ในเมื่ อ โอกาสการเรี ย นรู้ ข องเด็ก เกิ ด ขึ้ นทุ ก ขณะและไม่ จ ากั ด พื้ นที่ห รื อ เวลา สั ง คมไทยจึ ง มี ค วาม
จาเป็ นต้ องใช้ บุคลากรผู้เชี่ยวชาญด้ านวรรณกรรมสาหรับเด็กจานวนมาก นอกเหนือจากบุคลากรครูใน
ระบบโรงเรียนเท่านั้น เพื่อช่วยชี้นาและขับเคลื่อนให้ เด็กและเยาวชนได้ พัฒนาอย่างสอดคล้ องเหมาะสม
บุคลากรผู้ศึกษาด้ านวรรณกรรมสาหรับเด็กโดยตรงมีความสามารถทางานทั้งในแวดวงการศึกษา และ
นอกวงการศึกษา เพราะมีความรู้ความเข้ าใจเนื้อหาและสื่อที่เกี่ยวข้ องกับการพั ฒนาเด็กอย่างเป็ นองค์
รวม สามารถเป็ นผู้ผลิต ผู้สร้ างสรรค์ สร้ างนวัตกรรม หรือผู้ใช้ ส่อื เพื่อการเรียนรู้สาหรับเด็ก ให้ ปลูกฝัง
นิสยั ใฝ่ รู้ ค่านิยมที่พึงประสงค์ ส่งเสริมการศึกษายั่งยืนตลอดชีวิตแก่เด็กได้
12. ผลกระทบจากข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกีย่ วข้องกับพันธกิจของ
สถาบัน
12.1 การพัฒนาหลักสูตร
การพัฒนาหลักสูตรครั้งนี้ คานึ งถึงการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมที่จาเป็ นต่อการ
พัฒนาคนจากประเด็นต่างๆ ในข้ อ 11 ข้ างต้ น เด็กและครอบครัวคือพื้นฐานในการสร้ างสังคม ปัจจุบัน
เมื่อบริ บทของเด็กและครอบครั วในสังคมเปลี่ยนแปลงไป การพัฒนาหลักสูตรด้ านวรรณกรรมสาหรั บ
เด็กให้ ทันสมัยตามบริ บทสังคมจึงจาเป็ น โดยเฉพาะวิสัยทัศน์เชิงนโยบายของรัฐบาล เรื่องไทยแลนด์
4.0 และการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรีย นรู้ให้ มีคุณภาพ เท่าเทียมและทั่วถึง โดยมุ่งจัดการ
เรียนรู้เพื่อสร้ างสมรรถนะกาลังคนทั้งระบบการศึกษาตั้งแต่ระดับปฐมศึกษาจนถึงการเรียนรู้ตลอดชีวิต
แนวโน้ ม “การพั ฒ นาคุ ณ ภาพของคน” ให้ ส นั บ สนุ น การเจริ ญ เติ บ โตของประเทศและมี
คุณภาพชี วิตที่ดี สามารถใช้ องค์ความรู้ในศาสตร์ด้านวรรณกรรมสาหรับเด็กตอบสนองได้ ไม่ต่างจาก
ศาสตร์ด้านการศึกษา ตรงตามปรั ชญาของหลักสูตรฯ ที่ว่า ‘การพัฒนาเด็กด้วยวรรณกรรมสาหรับเด็ก
เป็ นพื้นฐานของการพัฒนาสังคม’ เพราะเป็ นหลักสูตรที่ ‘เน้นพัฒนาคนเพือ่ ให้จบออกไปเป็ นผูพ้ ฒ
ั นา
คน’ โดยเฉพาะคนในวัยเด็กผู้เป็ นรากฐานทรั พยากรของชาติ วรรณกรรมสาหรั บเด็กมีกระบวนการ
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สร้ างสรรค์และการนาไปใช้ ที่เชื่อมโยงคนทุกวัยให้ เข้ ามามีปฏิสัมพันธ์กัน ช่วงเวลาขณะที่พ่อแม่ ปู่ ย่าตา
ยาย คุณครู ผู้เลี้ยงดูเด็ก อ่านหนังสือ เล่านิทาน หรือใช้ ส่ือเพื่อการเรียนรู้กับเด็ก เป็ นช่วงเวลาที่นาคน
ทุกรุ่นมาอยู่ในกระบวนการเรียนรู้และมีปฏิสัมพันธ์ร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ ตั้งแต่ 1) กลุ่มเด็กแรก
เกิด - Generation Alpha 2) กลุ่มนิสิตผู้เรียนวรรณกรรมสาหรับเด็ก เองซึ่งเป็ นวัยรุ่นตอนปลาย Generation Y 3) กลุ่มพ่อแม่ผ้ ูปกครอง ครู -Generation X ไปจนถึง 4) กลุ่มผู้สูงอายุปู่ย่าตายาย Generation Baby Boomer การเรียนรู้ผ่านคนหลายวัยนี้จะช่วยส่งผ่านภูมิปัญญา ส่งเสริมสัมพันธภาพที่
ดีงามในครอบครัว ทาให้ เด็กใกล้ ชิดผู้ใหญ่ ผู้ใหญ่ได้ ปลูกฝังและบ่มเพาะวิถีการดาเนินชีวิตแก่สมาชิกใน
ครอบครั ว ให้ มี คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม ความซื่ อ สัต ย์ สุจ ริ ต มี วิ นั ย มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สัง คมและ
สิ่งแวดล้ อม มีความภูมิใจในความเป็ นไทย การปฏิสัมพันธ์ระหว่างคนหลายวัยในครอบครัวและใน
โรงเรี ย นอย่ า งสนิ ท สนมผ่ า นทางวรรณกรรมส าหรั บ เด็ก ยัง ทาให้ เด็กและวั ย รุ่ น เห็น แบบแผนของ
ครอบครั ว ที่มีคุณ ภาพและผู้ ใหญ่ ท่ีครองตนอย่ า งถู กต้ อง ซึ่ งนั บ ว่ า ช่ วยส่งเสริ มการวางแผนชี วิ ตใน
ครอบครัว (Life Planning) อันจะช่วยลดปัญหาวัยรุ่นตั้งครรภ์อย่างไม่พึงประสงค์ได้ ทางอ้ อมอีกด้ วย
ตรงตามกรอบวิสยั ทัศน์และเป้ าหมายของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
การสร้ างบุคลากรที่มีความโดดเด่นในการประยุกต์ศาสตร์วรรณกรรมสาหรับเด็กเพื่อพัฒนาเด็ก
และเยาวชนที่มีคุณภาพแก่ประเทศจึงเป็ นเรื่องจาเป็ น เพราะจะเป็ นผู้สร้ างสรรค์ส่อื การเรียนรู้ทุกรูปแบบ
สาหรับเด็ก ทั้งสื่อเก่า (old media) และสื่อใหม่ (new media) ที่ส่อื สารด้ วยภาษาเข้ าใจง่าย เสริมสร้ าง
ความคิดสร้ างสรรค์ของเด็กและเยาวชน อันจะช่วยกระตุ้นให้ การเรียนรู้เป็ นหน้ าที่ของคนไทย มีนิสัยใฝ่ รู้
รักการอ่านตั้งแต่เด็ก มีทกั ษะในการคิดวิเคราะห์แก้ ปัญหา ทาให้ คนเปิ ดใจกว้ างและรับฟังความคิดเห็น
ของผู้อ่ ืน การเรียนรู้อย่างสร้ างสรรค์ผ่านวรรณกรรมสาหรับเด็กยังเป็ นเครื่องมือเชื่อมโยงไปสู่ศาสตร์
วิทยาต่างๆ เมื่อเด็กเติบโตขึ้น เพื่อต่อยอดสู่นวัตกรรมความรู้ ซึ่งนาไปสู่การค้ นคว้ าวิจัยและพัฒนาสู่การ
เสริมสร้ างขีดความสามารถในการประกอบสัมมาอาชีพได้ อย่างหลากหลาย สอดคล้ องกับแนวโน้ มการ
จ้ างงานที่ประเทศต้ องเป็ นส่วนหนึ่งของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในสังคมโลกแบบพหุวัฒนธรรม และ
วิสัยทัศน์เรื่องไทยแลนด์ 4.0 ของรัฐบาล ดังนั้นการพัฒนาคนทางด้ านจิตใจควบคู่กับการพั ฒนาการ
เรียนรู้ต้ังแต่วัยเด็ก จึงสะท้ อนถึงความต้ องการใช้ บุคลากรทางวรรณกรรมสาหรับเด็กที่มีคุณภาพ และ
เป้ าหมายของหลักสูตรวรรณกรรมสาหรั บเด็ก ก็มุ่งผลิตบัณฑิต ให้ มีคุณลักษณะที่สามารถตอบสนอง
แผนการพัฒนาคนทุกมิติ
12.2 ความเกีย่ วข้องกับพันธกิจของสถาบัน
การผลิ ต บั ณ ฑิ ต ด้ านวรรณกรรมส าหรั บ เด็ก สอดคล้ องกั บ นโยบายและวิ สั ย ทั ศ น์ ข อง
มหาวิ ท ยาลั ย ด้ า นการพั ฒ นาและเสริ ม สร้ า งปั ญ ญา (wisdom) ของนิ สิต และบุ ค ลากรตามแผน
ยุทธศาสตร์ 15 ปี (พ.ศ. 2553-2567) ตามพันธกิจและกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย ด้ านที่ 1 คือ สร้ าง
บัณฑิตที่มีคุณภาพและสมรรถนะตามมาตรฐานสากล สามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ อย่างต่อเนื่อง
มีคุณ ธรรม ความรั บ ผิ ดชอบ ความพอเพี ยง มี จิ ตส านึ ก ที่ดี และมีความพร้ อ มเพื่ อรองรั บ การเปิ ด
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ประชาคมอาเซียน อีกทั้งยังตรงตามวิสัยทัศน์ (Vision) ของมหาวิทยาลัย ด้ านที่ 1 คือ ผลิตและพัฒนา
บุคคลที่มีคุณภาพและคุณธรรมให้ แก่สงั คม โดยผ่านกระบวนการเรียนรู้ และสังคมแห่งการเรียนรู้
ดังนั้นจึงมีการพัฒนาหลักสูตรในเชิงรุก เพื่อผลิตบุคลากรที่มีศักยภาพและสามารถปรับเปลี่ยน
ได้ ต ามวิ วั ฒ นาการของสั ง คม โดยการผลิ ต บุ ค ลากรทางวรรณกรรมส าหรั บ เด็ก ให้ มี ค วามพร้ อม
ปฏิบัติงานได้ ทนั ที มีศักยภาพสูงในการพัฒนาตนเองให้ เข้ ากับลักษณะงานทั้งด้ านวิชาการและวิชาชีพ
รวมถึงความเข้ าใจในผลกระทบของสังคมที่มีต่อเด็ก โดยต้ องปฏิบัติตนอย่างมืออาชีพ มีจรรยาบรรณใน
วิชาชีพ มีคุณธรรมและจริยธรรม
13. ความสัมพันธ์กบั หลักสูตรอื่นทีเ่ ปิ ดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน
13.1 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรทีเ่ ปิ ดสอนโดยคณะ/ ภาควิชา/ หลักสูตรอื่น
หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
หลักสูตรกาหนดให้ นิสติ เรียนรายวิชาศึกษาทั่วไป จานวน 30 หน่วยกิต ที่เปิ ดสอนโดยสานัก
นวัตกรรมการเรียนรู้ของมหาวิทยาลัย
หมวดวิชาเลือกเสรี
หลั ก สูตรก าหนดให้ นิ สิตเลื อ กเรี ยนจานวน 6 หน่ ว ยกิต จากรายวิ ช าที่เ ปิ ดสอนในระดั บ
ปริญญาตรี ของมหาวิทยาลัย โดยเป็ นรายวิชาที่มุ่งให้ นิสิตมีความรู้ ความเข้ าใจตามที่ตนเองถนัดหรื อ
สนใจ
หลักสูตรฯ ยังส่งเสริ มให้ ผ้ ูเรี ยนเลือกเรี ยนวิชาโทจากภาควิชาต่างๆ ในคณะมนุ ษยศาสตร์
เช่น ภาควิชาจิตวิทยา ภาควิชาปรัชญาและศาสนา ภาควิชาภาษาตะวันตก ภาควิชาภาษาไทยและภาษา
ตะวันออก ภาควิชาภาษาศาสตร์ จากคณะศึกษาศาสตร์ เช่น สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย สาขาวิชาการ
ประถมศึกษา จากคณะศิลปกรรมศาสตร์ เช่น สาขาวิชาศิลปะการแสดง สาขาวิชาศิลปศึกษา สาขาวิชา
ดุริยางค์ศาสตร์ สาขาวิชาดุริยางค์ ศาสตร์ สากล จากคณะพลศึกษา เช่น ภาควิชาสันทนาการ ภาควิชา
สุขศึกษา เป็ นต้ น เพื่อให้ ผ้ ูเรียนมีความรู้กว้ างและมีทกั ษะหลากหลาย
13.2 รายวิชาในหลักสูตรทีเ่ ปิ ดสอนให้คณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่น
เปิ ดสอนเป็ นวิชาโทสาหรั บนิสิตที่เรียนวิชาเอกสาขาอื่นในคณะและนอกคณะที่เลือกเรียนเป็ น
วิชาโท (การเปิ ดวิชาโทในปี การศึกษาต่าง ๆ ขึ้นอยู่กบั การพิจารณาของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร)
13.3 การบริหารจัดการ
1) ให้ มีการปรึกษาหารือระหว่างผู้สอนรายวิชาที่สอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่น เพื่อให้
ได้ เนื้อหาความรู้และทักษะด้ านวรรณกรรมสาหรับเด็กตามความต้ องการของหลักสูตร
2) สารวจความต้ องการเชิงวิชาชีพจากผู้ประกอบการร่วมกันกับผู้สอนรายวิชาที่สอนโดยคณะ/
ภาควิชา/หลักสูตรอื่น
3) จัดตั้งคณะกรรมการเพื่อทบทวนความต้ องการหรือเงื่อนไขการเรียนรู้และทักษะด้ าน
วรรณกรรมสาหรับเด็กเป็ นระยะ เพื่อแสวงหาลู่ทางในการปรับปรุงรายวิชาร่วมกัน
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวรรณกรรมสาหรับเด็ก (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
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หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสาคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.1 ปรัชญา
การพัฒนาเด็กด้ วยวรรณกรรมสาหรับเด็กเป็ นพื้นฐานของการพัฒนาสังคม
1.2 ความสาคัญ
ศาสตร์ด้านวรรณกรรมสาหรับเด็ก เน้ นการสร้ างสรรค์หนังสือ สื่อการเรียนรู้ ในรูปแบบสิ่งพิมพ์
(old media) และสื่อใหม่สาหรับเด็ก (new media) การออกแบบและการจัดกิจกรรมสาหรับเด็ก ทั้ง
การร้ องเล่นเล่านิทาน ที่สร้ างสรรค์อย่างมีศิลปะหลายรูปแบบ เพื่อส่งเสริมให้ เด็กเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
ช่ วยกระตุ้น พั ฒนาการเด็ก ช่ วยสร้ า งนิ สัยรั ก การอ่า นรั กการเรี ยนรู้ ช่ วยส่ง ผ่ า นค่ า นิ ยม วั ฒนธรรม
คุณธรรมอันเหมาะสมของสังคมสู่เด็กๆ ทาให้ เด็กผู้เป็ นอนาคตของชาติ ได้ พัฒนาอย่างเหมาะสม เป็ น
พื้นฐานของการพั ฒนาสังคมต่อไป แต่ปัจจุ บันการพั ฒนาเด็กยังเน้ นมากในระบบโรงเรี ยน ทั้งที่เด็ก
ใช้ ชีวิตในสังคมนอกโรงเรียนมากกว่า ทั้งการปฏิสัมพั นธ์กับคนในครอบครั ว กับเพื่ อนและผู้ใหญ่ ท้งั ที่
โรงเรียน ที่บ้าน ในพื้นที่สาธารณะ การท่องโลกออนไลน์เพื่อค้ นคว้ าข้ อมูลและเพื่อความบันเทิง การใช้
เครือข่ายสังคมออนไลน์เพื่อแบ่งปันประสบการณ์ส่วนตัวไปเป็ นเรื่องสาธารณะ ทาให้ การเรียนรู้ของเด็ก
ในศตวรรษที่ 21 นี้ ไม่ได้ จากัดอยู่ในขอบเขตอันปลอดภัยภายใต้ การควบคุมของผู้ใหญ่แบบศตวรรษ
ก่อนอีกต่อไป จึงต้ องมีผ้ ูร้ ูจักคิด สร้ าง ใช้ วรรณกรรมสาหรับเด็กอย่างมีคุณภาพและมีจรรยาบรรณ เพื่อ
ช่วยสร้ างสรรค์เนื้อหาและรูปแบบของสื่อต่างๆ ที่เด็กและเยาวชนเสพให้ เกิดประโยชน์ในการพัฒนาเด็ก
อย่างแท้จริง
หลักสูตรนี้ยังสอดคล้ องกับคุณลักษณะบัณฑิต (Character) ผู้เรียนจบจากมหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ ในด้ านการรักชุมชน มีความรู้ความสามารถ มีศักยภาพที่หลากหลาย พร้ อมรับการ
เปลี่ ยนแปลง และมีความมุ่งมั่นในการทางาน เห็นแก่ประโยชน์องค์กรและส่วนรวม เพราะผู้จบ
การศึกษาด้ านวรรณกรรมสาหรับเด็ก ถูกหล่ อหลอมให้ คิดสร้ างสรรค์ผลงานเพื่ อการพั ฒนาเด็กและ
สังคม
1.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
เพื่อผลิตบัณฑิตให้ มีคุณลักษณะดังนี้
1) มีความรู้ด้านวรรณกรรมสาหรับเด็กและเยาวชนอย่างลึกซึ้งและกว้ างขวาง
2) สามารถวิเคราะห์และวิจารณ์วรรณกรรมสาหรับเด็กและเยาวชน
3) สามารถสร้ างสรรค์และประยุกต์ ใช้ วรรณกรรมสาหรับเด็กเพื่อการพัฒนาเด็กและ
เยาวชนได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
4) มีคุณธรรมและจริยธรรมในวิชาชีพ เป็ นพลเมืองที่ดี พร้ อมอุทศิ ตนเพื่อการทางาน
ส่วนรวมและประเทศชาติ
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวรรณกรรมสาหรับเด็ก (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
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2. แผนพัฒนาปรับปรุง
แผนพัฒนา/แผนการเปลีย่ นแปลง
- ปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวรรณกรรมสาหรับเด็ก ให้ เป็ นไป
ตามมาตรฐานไม่ต่ากว่าที่ สกอ. กาหนด
ภายในระยะเวลา 5 ปี
- ปรับปรุงหลักสูตรให้ ทนั สมัยและ
สอดคล้ องกับความต้ องการของตลาด
แรงงานภายในระยะเวลา 3 ปี

กลยุทธ์
- ติดตามและประเมินหลักสูตรอย่าง
สม่าเสมอ

- เอกสารการปรับปรุงหลักสูตร
- รายงานผลการประเมินหลักสูตร

- ติดตามการเปลี่ยนแปลงตามความ
ต้ องการของหน่วยงาน องค์กร และ
สถานประกอบการ

- รายงานผลการประเมินความพึง
พอใจของผู้ใช้ บณ
ั ฑิต

- แผนการส่งเสริมการเรียนการสอนที่เน้ น - เพิ่มพูนทักษะ/ความรู้แก่อาจารย์
ผู้เรียนเป็ นสาคัญภายในระยะเวลา 2 ปี
เพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนที่
เน้ นผู้เรียนเป็ นสาคัญ
- พัฒนาระบบสารสนเทศที่สนับสนุน
การเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง
- ส่งเสริมการประเมินผลที่เน้ น
พัฒนาการของผู้เรียน
- จัดกิจกรรมเสริมนอกหลักสูตรที่เน้ น
ทักษะการเรียนรู้ท้งั 5 ด้ านตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี

- แผนการพัฒนาทักษะการสอน/การ
ประเมินผลของอาจารย์ตามผลการเรียนรู้
ทั้ง 5 ด้ านตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2552 ภายใน
ระยะเวลา 2 ปี

ตัวบ่งชี้

- พัฒนาทักษะการสอนของอาจารย์ท่ี
เน้ นการสอนด้ านคุณธรรมจริยธรรม
ด้ านความรู้ ทักษะทางปัญญา ทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ ทักษะในการวิเคราะห์และ
สื่อสาร

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวรรณกรรมสาหรับเด็ก (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)

- มีกจิ กรรมการอบรมเพิ่มพูนทักษะ
แก่คณาจารย์
- ผลการประเมินประสิทธิภาพการ
จัดการสอนที่เน้ นผู้เรียนเป็ นสาคัญ
- ความพึงพอใจของผู้เรียนต่อระบบ
สารสนเทศที่สนับสนุนการเรียนรู้ด้วย
ตนเอง
- จานวนรายวิชาที่ใช้ การประเมินผล
ที่เน้ นพัฒนาการของผู้เรียน
- ผลการประเมินการมีสว่ นร่วมของ
ผู้เรียนในการจัดการเรียนการสอน
กิจกรรมทางวิชาการและกิจกรรม
อื่นๆ ของคณะ
- จานวนโครงการการพัฒนาทักษะ
การสอนและการประเมินผลการ
เรียนรู้ท้งั 5 ด้ าน
- ระดับความพึงพอใจของนิสติ ต่อ
ทักษะการสอนของอาจารย์ท่มี ่งุ ผลการ
เรียนรู้ท้งั 5 ด้ าน
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
ระบบการศึกษาเป็ นแบบทวิภาค คือ ปี การศึกษาหนึ่งแบ่งออกเป็ น 2 ภาคการศึกษาปกติ
หนึ่งภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูรอ้ น
อาจจั ดภาคฤดู ร้ อ นเป็ นพิ เศษได้ โดยเป็ นไปตามข้ อ บั ง คับ มหาวิ ท ยาลั ย ศรี น คริ น ทรวิ โ รฒ
ว่าด้ วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559 (ภาคผนวก ก)
1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค
การเทียบเคียงหน่วยกิตเป็ นไปตามข้ อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้ วยการศึกษา
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559 (ภาคผนวก ก)
2. การดาเนินการหลักสูตร
2.1 วัน-เวลาในการดาเนินการเรียนการสอน
ภาคการศึกษาต้ น
เดือนสิงหาคม - ธันวาคม
ภาคการศึกษาปลาย เดือนมกราคม - พฤษภาคม
ภาคฤดูร้อน
เดือนมิถุนายน - กรกฎาคม
2.2 คุณสมบัติของผูเ้ ข้าศึกษา
1) ต้ องสาเร็จการศึกษาไม่ต่ากว่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
2) ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและ/หรือ
เป็ นไปตามระเบียบการคัดเลือกของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
3) มีคุณสมบัติอ่นื ครบถ้ วนตามที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรกาหนด
2.3 ปัญหาของนิสิตแรกเข้า
1) นิสิตใหม่ช้ันปี ที่ 1 ขาดความรู้พ้ ืนฐานด้ านจิตวิทยาเด็กและพัฒนาการของเด็กวัย
ต่างๆ ทาให้ มีมุมมองในการวิเคราะห์ตีความวรรณกรรมสาหรับเด็กอย่างจากัด
2) นิสิตใหม่ช้ันปี ที่ 1 มีพ้ ืนฐานทางศิลปะไม่เท่ากันทุกคน เนื่องจากหลักสูตรฯ รั บ
สมัครนิสติ ใหม่จากทุกสาขาวิชา ไม่ได้ เน้ นเฉพาะผู้มีความสามารถทางศิลปะ ทาให้ นิสิตใหม่ผ้ ูขาดทักษะ
ทางศิ ล ปะ อาจจะขาดความมั่ น ใจในการสื่ อ สารความคิ ด ด้ ว ยชั้ น เชิ ง ทางศิ ล ปะ หรื อ ขาดความ

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวรรณกรรมสาหรับเด็ก (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)

11

กระตือรือร้ นในการพัฒนาทักษะทางศิลปะของตนเมื่อเทียบกับนิสติ ใหม่ผ้ ูมีทกั ษะทางศิลปะมากกว่า แต่
นิสติ เหล่านี้อาจพัฒนาฝี มือทางศิลปะได้ มากเมื่อเรียนในชั้นปี ที่สงู ขึ้น
3) นิสิตขาดทักษะด้ านภาษา ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษที่หลักสูตรเน้ น ทาให้ ไม่
อาจสื่อสารได้ อย่างมีประสิทธิภาพ เพราะหลักสูตรเน้ นการคิด การเขียน และการวิเคราะห์ ซึ่งนิสิตต้ องมี
ทักษะด้ า นการใช้ ภาษาไทยในระดับดี การเรี ยนการสอนมีการใช้ หนั งสือและตารา ตลอดจนสื่อการ
เรียนรู้เป็ นภาษาอังกฤษประกอบด้ วย นิสติ จึงต้ องมีทกั ษะด้ านภาษาอังกฤษในระดับดี
4) นิสิตขาดทักษะด้ านการใช้ เทคโนโลยีคอมพิ วเตอร์ เพื่ อออกแบบและผลิตงาน
สร้ างสรรค์ เนื่องจากรายวิชาชั้นสูงในหลักสูตรเน้ นทักษะการออกแบบและการจัดทาหนังสือและสื่อ
สาหรับเด็กด้ วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
5) นิสติ ขาดทักษะการใช้ ห้องสมุดและการสืบค้ นข้ อมูลเพื่อการศึกษาค้ นคว้ า
2.4 กลยุทธ์ในการดาเนินการเพือ่ แก้ไขปัญหา/ข้อจากัดของนิสิตในข้อ 2.3
1) ในรายวิชาที่เกี่ยวข้ องของชั้นปี ที่ 1 อาจารย์ผ้ ูสอนจะแทรกเนื้อหาเรื่องพัฒนาการ
ของเด็ก เพื่อให้ นิสิตมีพ้ ื นฐานเบื้องต้ นในการเข้ าใจเด็ก ด้ วยบทเรียนบางหัวข้ อ และหนังสืออ่าน
ประกอบเกี่ยวกับเรื่องจิตวิทยาและพัฒนาการของเด็ก
2) เพิ่มรายวิชาในหลักสูตรฯ ที่ช่วยปรับพื้นฐานทางศิลปะแก่นิสิตชั้นปี ที่ 1 และจัดวิชา
ทางศิลปะให้ นิสิตเรียนอย่างต่อเนื่อง และจั ดโครงการอบรมเพื่อเพิ่มพูนทักษะด้ านศิลปะแก่นิสิตตาม
ความเหมาะสม
3) ออกแบบการเรียนการสอน การจัดกิจกรรมรายวิชา/โครงการ ที่กระตุ้นให้ นิสิตได้
ฝึ กฝนทักษะการใช้ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษอย่างสม่าเสมอ
4) จัดโครงการอบรมเพิ่มพูนทักษะด้ านคอมพิ วเตอร์เพื่ อการออกแบบและจัด ทา
หนังสือและสื่อแก่นิสติ
5) อบรม สร้ างความเข้ าใจและเพิ่มพูนทักษะการเรียนรู้ การใช้ ห้องสมุดและการสืบค้ น
ข้ อมูลแก่นิสติ
2.5 แผนการรับนิสิตและผูส้ าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี
จานวนนิสิตแต่ละปี การศึกษา
ระดับชั้นปี
2560
2561
2562
2563
ปี ที่ 1
ปี ที่ 2
ปี ที่ 3
ปี ที่ 4
รวม
คาดว่าจะสาเร็จการศึกษา

35
35
-

35
35
70
-

35
35
35
105
-
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35
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2.6 งบประมาณตามแผน
ใช้ งบประมาณของคณะมนุษยศาสตร์ โดยมีรายละเอียดการดาเนินการดังนี้
2.6.1 งบประมาณรายรั บ เพื่ อใช้ ในการบริ หารหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วรรณกรรมสาหรับเด็ก
งบประมาณรายรับ (หน่วย : บาท)
ปี งบประมาณ (จานวนนิสิต/คน)
รายละเอียดรายรับ
2560 (35)
ค่าธรรมเนียมการศึกษาเหมา 1,050,000

2561 (70) 2562 (105) 2563 (140) 2564 (140)
2,100,000 3,150,000 4,200,000 4,200,000

จ่าย 1 ปี การศึกษา
(ค่าธรรมเนียม 15,000/คน x 2
เทอม/ปี x จานวนรับ 35 คน)

รวมรายรับ

1,050,000

2,100,000

3,150,000

4,200,000

4,200,000

*หมายเหตุ : นิสิตแผนปกติชนั้ ปี ที่ 3 มีการลงทะเบียนเรียนภาคเรียนฤดูรอ้ น แต่ไม่ได้คานวณค่าลงทะเบียน
ในตารางนี้

2.6.2 ประมาณการค่าใช้ จ่ายในหลักสูตร (หน่วย : บาท)
ค่าใช้ จ่ายหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวรรณกรรมสาหรับเด็ก คณะมนุษยศาสตร์
ปี งบประมาณ
รายละเอียดรายจ่ าย
ปี 2560
ปี 2561
ปี 2562
ปี 2563

ปี 2564

หมวดการจัดการเรียนการสอน
1. ค่าสอน (ค่าตอนแทนอาจารย์
พิเศษและคณะร่วมสอน)
2. ค่าวัสดุ (วัสดุสานักงานและ
วัสดุการเรียนการสอน)
3. ทุนและกิจกรรมนิสติ

193,375

386,750

580,125

773,500

773,500

193,375

386,750

580,125

773,500

773,500

73,500

147,000

220,500

294,000

294,000

4. งบพัฒนาบุคลากร

50,750

101,500

152,250

203,000

203,000

5. งบสนับสนุนการวิจัย

50,750

101,500

152,250

203,000

203,000

6. ค่าใช้ จ่ายส่วนกลางของคณะ

101,500

203,000

304,500

406,000

406,000

7. ค่าสาธารณูปโภค

50,750

101,500

152,250

203,000

203,000

8. ค่าพัฒนาสถานที่ ครุภัณฑ์
9. ค่าพัฒนามหาวิทยาลัย

50,750
157,500

101,500
315,000

152,250
472,500

203,000
630,000

203,000
630,000
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ปี 2560

ปี 2561

ปี งบประมาณ
ปี 2562

66,500

133,000

199,500

266,000

266,000

63,000

126,000

189,000

252,000

252,000

59,500

119,000

178,500

238,000

238,000

45,500

91,000

136,500

182,000

182,000

21,000

42,000

63,000

84,000

84,000

1,177,750

2,355,500

3,533,250

4,711,000

4,711,000

รายละเอียดรายจ่ าย

ปี 2563

ปี 2564

หมวดค่าใช้จ่ายส่วนกลาง
1. ค่าบารุงมหาวิทยาลัย (950
บาท/คน/ภาคการศึกษา)

หมวดค่าใช้จ่ายส่วนกลาง (ต่อ)
2. ค่าบารุงห้ องสมุด (900
บาท/คน/ภาคการศึกษา)
3. ค่าบารุงฝ่ ายกิจการนิสติ
(850 บาท/คน/ภาคการศึกษา)
4. ค่ากองทุนคอมพิวเตอร์
(650 บาท/คน/ภาคการศึกษา)
5. ค่าบารุงด้ านการกีฬา (300
บาท/คน/ภาคการศึกษา)
รวมรายจ่ ายต่อนิสิต/ปี

2.7 ระบบการศึกษา
 แบบชั้นเรียน
 แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็ นหลัก
 แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็ นสื่อหลัก
 แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็ นสื่อหลัก (E-learning)
 แบบทางไกลทางอินเทอร์เน็ต
 อื่น ๆ (ระบุ)
2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนข้ามมหาวิทยาลัย
การเทีย บเคี ย งหน่ ว ยกิต เป็ นไปตามข้ อ บั ง คั บ มหาวิ ท ยาลั ย ศรี น คริ น ทรวิ โ รฒ ว่ า ด้ ว ย
การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559 (ภาคผนวก ก)
3. หลักสูตรและอาจารย์ผสู ้ อน
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จานวนหน่วยกิต
รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 138 หน่วยกิต
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3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร
แผนปกติ
หน่วยกิต
30

แผนสหกิจศึกษา
หน่วยกิต
30

1) กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร
2) กลุ่มวิชาพลานามัย
3) กลุ่มวิชาบูรณาการ (วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
และเทคโนโลยี)
4) กลุ่มวิชาบูรณาการ (มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์)
5) เลือกวิชาอื่น ๆ จากหมวดวิชาศึกษาทั่วไป

9
2
3

9
2
3

8

8

8

8

ข) หมวดวิชาเฉพาะด้าน ไม่น้อยกว่า

84

84

1) วิชาภาษาอังกฤษบังคับ
2) วิชาเอกบังคับ
3) วิชาเอกเลือก
4) การฝึ กวิชาชีพด้ านวรรณกรรมสาหรับเด็ก
5) การศึกษาอิสระ

12
39
24
3
6

12
39
24
6
3

18
6
138 หน่วยกิต

18
6
138 หน่วยกิต

หมวดวิชา
ก. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป ไม่น้อยกว่า

ค) หมวดวิชาโท
ง) หมวดวิชาเลือกเสรี
รวมไม่น้อยกว่า

3.1.3 รายวิชา
ก. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
1. กลุ่มวิชาภาษาและการสือ่ สาร 9 หน่วยกิต
มศว 111 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
6)
SWU 111 Thai for Communication
มศว 121 ภาษาอังกฤษเพื่อประสิทธิภาพการสื่อสาร 1
5)
SWU 121 English for Effective Communication 1
มศว 122 ภาษาอังกฤษเพื่อประสิทธิภาพการสื่อสาร 2
5)
SWU 122 English for Effective Communication 2
มศว 123 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ 1
SWU 123 English for International Communication 1
มศว 124 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ 2

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

3(2-2-

3(2-2-

3(2-2-5)

SWU 124

English for International Communication 2

2. กลุ่มวิชาพลานามัย 2 หน่วยกิต
มศว 131 ลีลาศ
1)
SWU 131 Social Dance
มศว 132 สมรรถภาพส่วนบุคคล
1)
SWU 132 Personal Fitness
มศว 133 การวิ่งเหยาะเพื่อสุขภาพ
1)
SWU 133 Jogging for Health
มศว 134 โยคะ
1)
SWU 134 Yoga
มศว 135 ว่ายนา้
1)
SWU 135 Swimming
มศว 136 แบดมินตัน
1)
SWU 136 Badminton
มศว 137 เทนนิส
1)
SWU 137 Tennis
มศว 138 กอล์ฟ
1)
SWU 138 Golf
มศว 139 การฝึ กโดยการใช้ นา้ หนัก
1)
SWU 139 Weight Training
3. กลุ่มวิชาบูรณาการ (วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี) 3 หน่วยกิต
มศว 141 ชีวิตในโลกดิจิทลั
6)
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1(0-2-

1(0-2-

1(0-2-

1(0-2-

1(0-2-
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1(0-2-

3(3-0-
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SWU 141
มศว 241

Life in a Digital World
แนวโน้ มเทคโนโลยีดิจิทลั และสังคม

2(1-2-

SWU 241
มศว 242

Digital Technology and Society Trends
คณิตศาสตร์ในชีวิตประจาวัน

3(3-0-

SWU 242
มศว 243

Mathematics in Daily Life
การจัดการทางการเงินส่วนบุคคล

3(3-0-

SWU 243
มศว 244

Personal Financial Management
วิทยาศาสตร์เพื่อชีวิตและสิ่งแวดล้ อมที่ดี

3(3-0-

SWU 244
มศว 245

Science for Better Life and Environment
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสังคม

2(2-0-

SWU 245
มศว 246

Science, Technology and Society
วิถีชีวิตเพื่อสุขภาพ

2(2-0-

SWU
มศว
SWU
มศว

Healthy Lifestyle
อาหารเพื่อชีวิต
Food for Life
พลังงานทางเลือก

3)

6)

6)

6)

4)

4)
246
247
247
248

2(1-2-3)
2(2-0-

4)
SWU 248
มศว 341

Alternative Energy
ธุรกิจในโลกดิจิทลั

2(1-2-

3)
SWU 341 Business in a Digital World
4. กลุ่มวิชาบูรณาการ (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) 8 หน่วยกิต
มศว 151 การศึกษาทั่วไปเพื่อพัฒนามนุษย์
SWU 151 General Education for Human Development
มศว 161 มนุษย์ในสังคมแห่งการเรียนรู้
4)
SWU 161 Human in Learning Society

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวรรณกรรมสาหรับเด็ก (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)

3(3-0-6)
2(2-0-
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มศว

251

ดนตรีและจิตวิญญาณมนุษย์

2(1-2-

SWU 251
มศว 252

Music and Human Spirit
สุนทรียศาสตร์เพื่อชีวิต

3(3-0-

SWU 252
มศว 253

Aesthetics for Life
สุนทรียสนทนา

2(1-2-

SWU 253
มศว 254

Dialogue
ศิลปะและความคิดสร้ างสรรค์

2(1-2-

SWU 254
มศว 255

Art and Creativity
ธรรมนูญชีวิต

2(1-2-

SWU 255
มศว 256

Constitution for Living
การอ่านเพื่อชีวิต

2(2-0-

SWU 256
มศว 257

Reading for Life
วรรณกรรมและพลังทางปัญญา

2(2-0-

SWU
มศว
SWU
มศว

Literature for Intellectual Powers
ศิลปะการพูดและการนาเสนอ
Arts of Speaking and Presentation
พลเมืองวิวัฒน์

3)

6)

3)

3)

3)

4)

4)
257
258
258
261

2(2-0-4)
3(3-0-

6)
SWU 261
มศว 262

Active Citizens
ประวัติศาสตร์และพลังขับเคลื่อนสังคม

2(2-0-

SWU 262
มศว 263

History and Effects on Society
มนุษย์กับสันติภาพ

2(2-0-

SWU 263

Human and Peace

มศว

มนุษย์ในสังคมพหุวัฒนธรรม

4)

4)

264

2(2-0-

4)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวรรณกรรมสาหรับเด็ก (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
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SWU 264
มศว 265

Human in Multicultural Society
เศรษฐกิจโลกาภิวัตน์

3(3-0-

SWU 265
มศว 266

Economic Globalization
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

2(2-0-

SWU 266
มศว 267

Sufficiency Economy
หลักการจัดการสมัยใหม่

2(2-0-

SWU 267
มศว 268

Principles of Modern Management
การศึกษาทางสังคมด้ วยกระบวนการวิจัย

2(1-2-

SWU 268
มศว 351

Social Study by Research
การพัฒนาบุคลิกภาพ

3(2-2-

SWU 351
มศว 352

Personality Development
ปรัชญาและกระบวนการคิด

3(3-0-

SWU
มศว
SWU
มศว

352
353
353
354

Philosophy and Thinking Process
การคิดอย่างมีเหตุผลและจริยธรรม
Logical Thinking and Ethics
ความคิดสร้ างสรรค์กับนวัตกรรม

SWU
มศว
SWU
มศว

354
355
355
356

Creativity and Innovation
พุทธธรรม
Buddhism
จิตวิทยาสังคมในการดาเนินชีวิต

6)

4)

4)

3)

5)

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

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

4)
SWU 356
มศว 357

Social Psychology for Living
สุขภาพจิตและการปรับตัวในสังคม

2(2-0-

SWU 357
มศว 358

Mental Health and Social Adaptability
กิจกรรมสร้ างสรรค์เพื่อพัฒนาชีวิตและสังคม

2(1-2-

SWU 358

Creative Activities for Life and Social Development

4)

3)

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวรรณกรรมสาหรับเด็ก (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
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มศว

361

มศว เพื่อชุมชน

3(1-4-

SWU 361
มศว 362

SWU for Communities
ภูมิปัญญาท้ องถิ่น

2(1-2-

SWU 362
มศว 363

Local Wisdom
สัมมาชีพชุมชน

2(1-2-

SWU 363
มศว 364

Ethical Careers for Community
กิจการเพื่อสังคม

2(1-2-

4)

3)

3)

3)
SWU 364 Social Enterprise
ข. หมวดวิชาเฉพาะ กาหนดให้ เรียนไม่น้อยกว่า 75 หน่วยกิต ดังนี้
1) วิชาภาษาอังกฤษบังคับ 12 หน่วยกิต
วด 201 ภาษาอังกฤษเฉพาะทางด้ านวรรณกรรมสาหรับเด็ก
CL 201 English for Children’s Literature
อก 203 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 1
EN 203 English for Academic Purposes 1
อกช 302 ภาษาอังกฤษเพื่อการเตรียมพร้ อมสู่อาชีพ 2
ECP 302 English for Career Preparation 2
อกช 303 ภาษาอังกฤษเพื่อการเตรียมพร้ อมสู่อาชีพ 3
ECP 303 English for Career Preparation 3
2) วิชาเอกบังคับ กาหนดให้ เรียน 39 หน่วยกิต ดังนี้
วด 101 ความรู้ท่วั ไปด้ านวรรณกรรมสาหรับเด็ก
CL 101 Overview of Children’s Literature
วด 102 ประวัติและวิวัฒนาการวรรณกรรมสาหรับเด็กนานาชาติ

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

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

6)
CL
วด
CL
วด
CL
วด

102
103
103
111
111
121

History and Development of International Children’s Literature
ประวัติและวิวัฒนาการวรรณกรรมสาหรับเด็กของไทย
3(3-0-6)
History and Development of Thai Children’s Literature
วรรณกรรมคลาสสิคสาหรับเด็ก
3(3-0-6)
Children’s Classic Literature
พื้นฐานการวาดและการออกแบบ
3(2-2-5)

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวรรณกรรมสาหรับเด็ก (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
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CL
วด
CL
วด
CL
วด
CL
วด
CL
วด
CL
วด
CL
วด
CL
วด
CL

121
202
202
211
211
212
212
213
213
234
234
311
311
321
321
431
431

Basic Drawing and Design
พัฒนาการของเด็ก
Child Development
วรรณกรรมกับสังคม
Literature and Society
คติชาวบ้ าน
Folklore
การอ่านและวิเคราะห์วรรณกรรมสาหรับเด็ก 1
Readings and Analysis of Children’s Literature 1
คอมพิวเตอร์เพื่อการผลิตสื่อสาหรับเด็ก
Computer for Children’s Media Production
วรรณกรรมศาสนา
Religious Literature
นิทานและการเล่านิทาน
Tales and Story-telling
บรรณาธิการกิจและธุรกิจการพิมพ์
Editorial Works and Publishing Business

3) วิชาเอกเลือก เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้
วด 203 ความรู้ท่วั ไปด้ านการศึกษาสาหรับเด็ก
CL 203 Overview of Education for Children
วด 231 บันเทิงคดีสาหรับเด็ก
CL 231 Children’s Fiction
วด 232 สารคดีสาหรับเด็ก
CL 232 Children’s Non-Fiction
วด 233 การเขียนบทกวีสาหรับเด็ก
CL 233 Writing Verses for Children
วด 312 หนังสือและสื่อเสริมประสบการณ์ทางการศึกษาสาหรับเด็ก
CL 312 Educational Materials for Children
วด 322 การออกแบบและการเขียนภาพประกอบหนังสือสาหรับเด็ก
CL 322 Children’s Books Design and Illustration
วด 323 การละครสาหรับเด็ก
CL 323 Children’s Theatre
วด 332 วารสารสาหรับเด็ก
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3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)

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

332
411
411
432
432
433
433
434
434

Children’s Periodicals
การอ่านและวิเคราะห์วรรณกรรมสาหรับเด็ก 2
Readings and Evaluation of Children’s Literature 2
การเขียนสร้ างสรรค์สาหรับเด็ก
Creative Writing for Children
การแปลวรรณกรรมสาหรับเด็ก
Translation of Children’s Literature
กิจกรรมส่งเสริมการอ่านสาหรับเด็ก
Activities for Reading Promotion

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

4) การฝึ กงานวิชาชีพด้านวรรณกรรมสาหรับเด็ก กาหนดให้ เรียนวิชาใดวิชาหนึ่ง ไม่น้อยกว่า
3 หน่วยกิต
วด 361 การฝึ กงาน
3(0-6-3)
CL 361 Practicum
วด 362 สหกิจศึกษา
6(0-40-0)
CL 362 Co-operative Education
5) การศึกษาอิสระ กาหนดให้ เรียน 3-6 หน่วยกิต (แผนสหกิจศึกษาไม่ต้องเรียน วด 451)
วด 341 สัมมนาวรรณกรรมสาหรับเด็ก
3(1-4-4)
CL 341 Seminar in Children’s Literature
วด 451 วรรณกรรมสาหรับเด็กนิพนธ์
3(1-4-4)
CL 451 Term Project in Children’s Literature
ค. หมวดวิชาโท
กาหนดให้ นิสิตเลื อกศึ กษาวิ ชาใดก็ได้ ท่ีเ ปิ ดสอนในมหาวิ ทยาลั ยศรี นคริ นทรวิ โรฒ เพี ยง 1
สาขาวิชาเป็ นวิชาโท จานวนไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต ทั้งนี้โดยได้ รับความเห็นชอบจากอาจารย์ท่ปี รึกษา
และหัวหน้ าภาควิชา/ประธานหลักสูตร ซึ่งรับผิดชอบวิชาโท
ง. หมวดวิชาเลือกเสรี
ก าหนดให้ เลื อ กศึ ก ษารายวิ ช าใดก็ไ ด้ ที่ เ ปิ ดสอนในมหาวิ ท ยาลั ย ศรี น คริ น ทรวิ โ รฒ หรื อ
สถาบันอุดมศึกษาอื่นทั้งในประเทศและต่างประเทศ ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
ความหมายของรหัสวิชา (หมวดวิชาเฉพาะด้าน)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวรรณกรรมสาหรับเด็ก (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
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วด (CL)
อก (EN)
อกช (ECP)
เลขรหัสตัวแรก
เลขรหัสตัวกลาง
เลข 0
เลข 1
เลข 2
เลข 3
เลข 4
เลข 5
เลข 6
เลขรหัสตัวสุดท้าย

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

เลขรหัสนอกวงเล็บ
เลขรหัสในวงเล็บ
ตัวที่หนึ่ง
ตัวที่สอง
ตัวที่สาม

หมายถึง

วรรณกรรมสาหรับเด็ก
ภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้ อมสู่อาชีพ
ชั้นปี ที่เปิ ดสอน
หมวดวิชาดังต่อไปนี้
พื้นฐานและทฤษฎี
วรรณกรรมและประเภทของวรรณกรรม
ศิลปะ
ทฤษฎีและการนาไปประยุกต์
สัมมนา
โครงงาน / การศึกษาอิสระ
การฝึ กงาน / สหกิจศึกษา
ลาดับรายวิชาในหมวดวิชาของเลขรหัส
ตัวกลางที่เปิ ดสอนในแต่ละชั้นปี
จานวนหน่วยกิตทั้งหมดของรายวิชานั้น

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

จานวนชั่วโมงภาคทฤษฎี
จานวนชั่วโมงปฏิบัติงานในห้ องปฏิบัติการ
จานวนชั่วโมงที่ต้องศึกษาเพิ่มเติมด้ วยตนเอง

3.1.4 แผนการศึกษา
แผนปกติ และแผนสหกิจศึกษา

ชั้นปี ที่ 1 (First Year)
ภาคการศึกษาต้น (First Semester)
วิชา
หน่วยกิต
หมวดวิชา
ศึกษาทัว่ ไป

- กลุ่มวิชาภาษา
มศว 111 ภาษาไทยเพื่อการ
สื่อสาร
มศว 121 ภาษาอังกฤษเพื่อ
ประสิทธิภาพการ
สื่อสาร 1
- กลุ่มวิชาบูรณาการ
(มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)
มศว 151 การศึกษาทั่วไปเพื่อ

ภาคการศึกษาปลาย (Second Semester)
วิชา
หน่วยกิต

หมวดวิชา - กลุ่มวิชาภาษา
3(3-0-6) ศึกษาทัว่ ไป มศว 122 ภาษาอังกฤษเพื่อ
ประสิทธิภาพ
3(2-2-5)
การสื่อสาร 2
- กลุ่มวิชาบูรณาการ
(วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และ
เทคโนโลยี)
มศว 141 ชีวิตในโลกดิจิทลั
3(3-0-6)
- กลุ่มวิชาบูรณาการ
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3(2-2-5)

3(3-0-6)

พัฒนามนุษย์
- กลุ่มวิชาพลานามัย
(เลือก 1 วิชา)

1(0-2-1)

วด 101 ความรู้ท่วั ไปด้ าน
วรรณกรรมสาหรับเด็ก
วด 102 ประวัตแิ ละวิวัฒนาการ
วรรณกรรมสาหรับเด็ก
นานาชาติ

กลุ่มวิชา
เอกบังคับ

(มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)
มศว 161 มนุษย์ในสังคมแห่ง 2(2-0-4)
การเรียนรู้
- กลุ่มวิชาพลานามัย
1(0-2-1)
(เลือก 1 วิชา)

3(3-0-6) กลุ่มวิชา
เอกบังคับ
3(3-0-6)

รวม (Total) 16 หน่วยกิต

วด 103 ประวัตแิ ละวิวัฒนาการ 3(3-0-6)
วรรณกรรมสาหรับเด็ก
ของไทย
วด 111 วรรณกรรมคลาสสิค
3(3-0-6)
สาหรับเด็ก
วด 121 พื้นฐานการวาดและ
3(2-2-5)
การออกแบบ
รวม (Total) 18 หน่วยกิต

แผนปกติ และแผนสหกิจศึกษา

ชั้นปี ที่ 2 (Second Year)
ภาคการศึกษาต้น (First Semester)
วิชา
หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาบูรณาการ
(มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)
มศว 261 พลเมืองวิวฒ
ั น์
วด 201 ภาษาอังกฤษเฉพาะทาง
กลุ่มวิชา
ด้ านวรรณกรรมสาหรับ
เฉพาะบังคับ
เด็ก
ภาษาอังกฤษ
วด 202 พัฒนาการของเด็ก
กลุ่มวิชา
วด 211 วรรณกรรมกับสังคม
เอกบังคับ
หมวดวิชา
ศึกษาทัว่ ไป

กลุ่มวิชา
เอกเลือก

กลุ่มวิชา
เลือกเสรี

* อย่างน้อย 6 หน่วยกิต
วด 231 บันเทิงคดีสาหรับเด็ก
วด 232 สารคดีสาหรับเด็ก
วด 234 คอมพิวเตอร์เพื่อการ
ผลิตสื่อสาหรับเด็ก
* 3 หน่วยกิต

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

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

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)

ภาคการศึกษาปลาย (Second Semester)
วิชา
หน่วยกิต
หมวดวิชา เลือกวิชาใดก็ได้ จากหมวดวิชา
ศึกษาทัว่ ไป ศึกษาทั่วไป 2-3 หน่วยกิต
มศว XXX
อก 203 ภาษาอังกฤษเชิง
กลุ่มวิชา
วิชาการ 1
เฉพาะบังคับ
ภาษาอังกฤษ
วด 212 คติชาวบ้ าน
กลุ่มวิชา
เอกบังคับ วด 213 การอ่านและวิเคราะห์
วรรณกรรมสาหรับ
เด็ก 1
กลุ่มวิชา
* อย่างน้อย 6 หน่วยกิต
วด 203 ความรู้ท่วั ไปด้ าน
เอกเลือก
การศึกษาสาหรับเด็ก
วด 233 การเขียนบทกวี
สาหรับเด็ก
กลุ่มวิชาโท * 3 หน่วยกิต

รวม (Total) 21 หน่วยกิต
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวรรณกรรมสาหรับเด็ก (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)

2-3
3(3-0-6)

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

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

รวม (Total) 21 หน่วยกิต
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แผนปกติ และแผนสหกิจศึกษา

ชั้นปี ที่ 3 (Third Year)
ภาคการศึกษาต้น (First Semester)
วิชา
หน่วยกิต
หมวดวิชา
ศึกษาทัว่ ไป
(เลือก)
กลุ่มวิชา
เฉพาะบังคับ
ภาษาอังกฤษ
กลุ่มวิชา
เอกบังคับ
กลุ่มวิชา
เอกเลือก

เลือกวิชาใดก็ได้ จากหมวดวิชา
ศึกษาทั่วไป 2-3 หน่วยกิต
มศว XXX
อกช 302 ภาษาอังกฤษเพื่อการ
เตรียมพร้ อมสู่อาชีพ 2

วด 311 วรรณกรรมศาสนา
วด 321 นิทานและการเล่านิทาน
* เลือก 3 หน่วยกิต
วด 312 หนังสือและสื่อเสริม
ประสบการณ์ทางการ
ศึกษาสาหรับเด็ก
วด 322 การออกแบบและการ
เขียนภาพประกอบ
หนังสือสาหรับเด็ก
กลุ่มวิชาโท * 6 หน่วยกิต

2-3
3(2-2-5)

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

ภาคการศึกษาปลาย (Second Semester)
วิชา
หน่วยกิต
หมวดวิชา
ศึกษาทัว่ ไป
(เลือก)
กลุ่มวิชา
เฉพาะบังคับ
ภาษาอังกฤษ
การศึกษา
อิสระ
กลุ่มวิชา
เอกเลือก

เลือกวิชาใดก็ได้ จากหมวดวิชา
ศึกษาทั่วไป 2-3 หน่วยกิต
มศว XXX
2-3
อกช 303 ภาษาอังกฤษเพื่อการ 3(2-2-5)
เตรียมพร้ อมสู่อาชีพ 3
วด 341 สัมมนาวรรณกรรม
สาหรับเด็ก
* เลือก 3 หน่วยกิต
วด 323 การละครสาหรับเด็ก
วด 332 วารสารสาหรับเด็ก

3(1-4-4)

3(2-2-5)
3(2-2-5)

3(2-2-5)

กลุ่มวิชา
เลือกเสรี
กลุ่มวิชาโท

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวรรณกรรมสาหรับเด็ก (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)

* 3 หน่วยกิต
* 6 หน่วยกิต
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รวม (Total) 21 หน่วยกิต

รวม (Total) 21 หน่วยกิต

เฉพาะแผนปกติ
ชั้นปี ที่ 3 (Third Year) ภาคฤดูรอ้ น (Summer Semester)
วิชา
การฝึ กงานวิชาชีพด้านวรรณกรรมสาหรับเด็ก วด 361 การฝึ กงาน

หน่วยกิต
3(0-6-3)
รวม (Total) 3 หน่วยกิต

แผนปกติ

ชั้นปี ที่ 4 (Forth Year)
ภาคการศึกษาต้น (First Semester)
วิชา
หน่วยกิต
กลุ่มวิชา
เอกบังคับ
กลุ่มวิชา
เอกเลือก

ภาคการศึกษาปลาย (Second Semester)
วิชา
หน่วยกิต

วด 431 บรรณาธิการกิจและธุรกิจ 3(3-0-6) การศึกษา
การพิมพ์
อิสระ
เลือก 3 หน่วยกิต จากรายวิชา
กลุม่ วิชา
3(2-2-5) เอกเลือก
วด 432 การเขียนสร้ างสรรค์
สาหรับเด็ก
3(2-2-5)
วด 433 การแปลวรรณกรรม
สาหรับเด็ก

กลุ่มวิชาโท 3 หน่วยกิต

กลุ่มวิชาโท
รวม (Total) 9 หน่วยกิต

วด 451 วรรณกรรมสาหรับเด็ก 3(1-4-4)
นิพนธ์
เลือก 3 หน่วยกิต จากรายวิชา
วด 411 การอ่านและวิเคราะห์ 3(3-0-6)
วรรณกรรมสาหรับ
เด็ก 2
3(2-2-5)
วด 434 กิจกรรมส่งเสริม
การอ่านสาหรับเด็ก
3 หน่วยกิต
รวม (Total) 9 หน่วยกิต

แผนสหกิจศึกษา

ชั้นปี ที่ 4 (Forth Year)
ภาคการศึกษาต้น (First Semester)
วิชา
หน่วยกิต

ภาคการศึกษาปลาย (Second Semester)
วิชา
หน่วยกิต
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วด 431 บรรณาธิการกิจและธุรกิจ 3(3-0-6)
การพิมพ์
เลือก 6 หน่วยกิต จากรายวิชา
3(2-2-5)
วด 432 การเขียนสร้ างสรรค์
สาหรับเด็ก
3(2-2-5)
วด 433 การแปลวรรณกรรม
สาหรับเด็ก
3(2-2-5)
วด 411 การอ่านและวิเคราะห์
วรรณกรรมสาหรับ
เด็ก 2
3(2-2-5)
วด 434 กิจกรรมส่งเสริม
การอ่านสาหรับเด็ก
กลุ่มวิชาโท 3 หน่วยกิต
รวม (Total) 12 หน่วยกิต
กลุ่มวิชา
เอกบังคับ
กลุ่มวิชา
เอกเลือก

การฝึ กงาน วด 362 สหกิจศึกษา
วิชาชีพด้าน
วรรณกรรม
สาหรับเด็ก

กลุ่มวิชาโท

6(0-40-0)

3 หน่วยกิต
รวม (Total) 9 หน่วยกิต

3.1.5 คาอธิบายรายวิชา
ก. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
1. กลุ่มวิชาภาษาและการสือ่ สาร
มศว 111 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3(3-06)
SWU 111 Thai for Communication
ศึ ก ษาองค์ป ระกอบของการสื่อ สาร ทั้ง การฟั ง การพู ด การอ่า น การเขี ยน การสัง เคราะห์
ความคิด และกลวิธีการใช้ ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารในสถานการณ์ต่างๆ โดยเน้ นทักษะการเขียนสรุป
ความ ย่อความ ขยายความ และพรรณนาความ
มศว

121

ภาษาอังกฤษเพื่อประสิทธิภาพการสื่อสาร 1

3(2-2-

5)
SWU 121 English for Effective Communication 1
ศึกษาและฝึ กทักษะภาษาอังกฤษ โดยเน้ นการฟังและการพูดภาษาอังกฤษในฐานะภาษา
ต่างประเทศในสถานการณ์ต่างๆ ผ่านการทาแบบฝึ กหัดการฟังและการพูด โดยใช้ กระบวนการเรียนรู้
สื่อ และเทคโนโลยีสารสนเทศที่หลากหลายทั้งในและนอกห้ องเรียน
มศว

122

ภาษาอังกฤษเพื่อประสิทธิภาพการสื่อสาร 2

3(2-2-

5)
SWU 122

English for Effective Communication 2
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ศึ ก ษาและฝึ กทั ก ษะภาษาอั ง กฤษ โดยเน้ นการอ่ า นและการเขี ย นภาษาอั ง กฤษในฐานะ
ภาษาต่างประเทศในสถานการณ์ต่างๆ ผ่านการทาแบบฝึ กหัดการอ่านและการเขียน โดยใช้ ก ระบวนการ
เรียนรู้ สื่อ และเทคโนโลยีสารสนเทศที่หลากหลายทั้งในและนอกห้ องเรียน
มศว 123 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ 1
3(2-2-5)
SWU 123 English for International Communication 1
ศึกษาหลั กการใช้ ภาษาอังกฤษโดยเน้ นการฟั งและการพูดสาหรั บผู้ เรี ยนที่ใช้ ภาษาอังกฤษใน
ฐานะที่เป็ นภาษานานาชาติ ทั้งคาศั พท์ สานวน ประโยค ไวยากรณ์ท่ีซับซ้ อน และการออกเสียง ฝึ ก
ปฏิบัติการสนทนาในสถานการณ์ต่างๆ ผ่านสื่อ และกิจกรรมการเรี ยนรู้ท่ีหลากหลายทั้งในและนอก
ห้ องเรียน
มศว 124 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ 2
3(2-2-5)
SWU 124 English for International Communication 2
ศึกษาหลักการใช้ ภาษาอังกฤษโดยเน้ นการอ่านและการเขียนสาหรับผู้เรียนที่ใช้ ภาษาอังกฤษใน
ฐานะที่เป็ นภาษานานาชาติ การฝึ กเขียนเรียงความในหัวข้ อที่หลากหลาย โดยฝึ กปฏิบัติผ่านกิจกรรมการ
เรียนรู้ต่างๆ ทั้งในและนอกห้ องเรียน
2. กลุ่มวิชาพลานามัย
มศว 131 ลีลาศ
1(0-2-1)
SWU 131 Social Dance
เทคนิคและทักษะเบื้องต้ นในการเต้ นลีลาศในจังหวะต่างๆ การเสริมสร้ างสมรรถภาพทางกาย
และบุคลิกที่เหมาะสมสาหรับการเต้ นลีลาศ ตลอดจนมารยาทในการเต้ นลีลาศเพื่อสุขภาพ
มศว

132

สมรรถภาพส่วนบุคคล

1(0-2-

1)
SWU 132 Personal Fitness
หลักการพื้นฐานของการสร้ างและพัฒนาสมรรถภาพทางกายด้ านความแข็งแรง ความเร็ว ความ
อดทน และความยืดหยุ่นของกล้ ามเนื้อและการทางานของระบบการไหลเวียนโลหิต
มศว

133

การวิ่งเหยาะเพื่อสุขภาพ

1(0-2-

1)
SWU 133

Jogging for Health
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หลั ก การออกก าลั ง กายด้ ว ยการวิ่ งเหยาะ การวิ่ ง เหยาะที่มุ่งเน้ น ความอดทนของระบบการ
ไหลเวียนโลหิตและความยืดหยุ่นของร่างกาย การจัดโปรแกรมการออกกาลังกายด้ วยการวิ่งเหยาะเพื่อ
สุขภาพ
มศว

134

โยคะ

1(0-2-

1)
SWU 134 Yoga
เทคนิคและทักษะเบื้องต้ นในการฝึ กโยคะ การฝึ กระบบการหายใจ ความอ่อนตัว และความ
แข็งแรงของร่างกายเพื่อสุขภาพ
มศว

135

ว่ายนา้

1(0-2-

1)
SWU 135 Swimming
เทคนิคและทักษะเบื้องต้ นของการว่ายนา้ การว่ายนา้ ท่าต่างๆ การเสริมสร้ างสมรรถภาพทาง
กาย กติกาการแข่งขัน การเก็บรักษาอุปกรณ์ และความปลอดภัยในการว่ายนา้ เพื่อสุขภาพ
มศว

136

แบดมินตัน

1(0-2-

1)
SWU 136 Badminton
ทักษะการยืน การเคลื่อนที่ การจับไม้ การตีลูกหน้ ามือและหลังมือ การตบ การส่งลูก การเล่ น
ลูกหน้ าตาข่าย กลวิธีการเล่ นประเภทเดี่ยวและประเภทคู่ การเก็บรักษาอุปกรณ์และความปลอดภัยใน
การเล่นแบดมินตันเพื่อสุขภาพ

มศว 137 เทนนิส
1(0-21)
SWU 137 Tennis
เทคนิคและทักษะเบื้องต้ นในการเล่นเทนนิส มารยาทในการชมเทนนิส กติกาการแข่งขัน กลวิธี
การเล่นประเภทเดี่ยวและประเภทคู่ การเก็บรักษาอุปกรณ์ และความปลอดภัยในการเล่ นเทนนิสเพื่ อ
สุขภาพ
มศว 138 กอล์ฟ
1(0-2-1)
SWU 138 Golf
ความเป็ นมาของกีฬากอล์ฟ ทักษะการยืน การจับไม้ การเหวี่ยงไม้ กติกาการเล่นกอล์ฟ การใช้
และเก็บรักษาอุปกรณ์ และความปลอดภัยในการเล่นกอล์ฟเพื่อสุขภาพ
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มศว

139

การฝึ กโดยการใช้ นา้ หนัก

1(0-2-

1)
SWU 139 Weight Training
เทคนิคการออกกาลังกายแบบใช้ เครื่องมือช่วย หลักการปฏิบัติ การฝึ กโดยการใช้ นา้ หนักและ
การประยุกต์กายวิภาคศาสตร์และสรี รวิทยาของระบบโครงร่ างและกล้ ามเนื้อ ควบคู่ไปกับการศึกษา
เทคนิคการฝึ กโดยการใช้ นา้ หนักเพื่อสุขภาพ
3. กลุ่มวิชาบูรณาการ (วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี)
มศว 141 ชีวิตในโลกดิจิทลั
3(3-06)
SWU 141 Life in a Digital World
ศึกษาความสาคัญของกระบวนการสื่อสารและเทคโนโลยีในโลกดิจิทัล ทักษะการสืบค้ น การ
ประเมินสื่อสารสนเทศ การอ้ างอิงข้ อมูล จริ ยธรรมและกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง ภัยอันตรายในโลกดิจิทัล
และแนวทางการป้ องกัน การนาเสนอในรูปแบบต่างๆ การจัดการความรู้เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตและ
การรู้เท่าทันสื่อสารสนเทศและเทคโนโลยี
มศว

241

แนวโน้ มเทคโนโลยีดิจิทลั และสังคม

2(1-2-

3)
SWU 241 Digital Technology and Society Trends
ศึกษาวิ วัฒนาการและแนวคิดของเทคโนโลยีดิจิทัลที่มีผลกระทบต่ อสังคมในด้ านวั ฒนธรรม
เศรษฐกิจ การเมือง และสิ่งแวดล้ อม ประเมินพฤติกรรมการบริโภคเทคโนโลยีของสังคมและสมาชิก
รวมทั้งวิเคราะห์แนวโน้ มของเทคโนโลยีดิจิทลั ในสังคมโลกอนาคต

มศว 242 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจาวัน
3(3-0-6)
SWU 242 Mathematics in Daily Life
ศึกษาวิธคี ิดและหลักการคณิตศาสตร์กับความคิดในเชิงตรรกะและเหตุผล คณิตศาสตร์สาหรับ
ผู้บริโภคและการคานวณภาษี คณิตศาสตร์กับความงาม การวิเคราะห์เชิงตัวเลข การแปลความหมาย
การประยุกต์ใช้ คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจาวัน
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มศว

243

การจัดการทางการเงินส่วนบุคคล

3(3-0-

6)
SWU 243 Personal Financial Management
ศึกษาหลักการวางแผนและการจัดการทางการเงิน เครื่องมือทางการเงินในการบริหารสภาพ
คล่องส่วนบุคคล มูลค่าเงินตามเวลา และเทคโนโลยีทางการเงิน การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลทาง
การเงินส่วนบุคคล การวางแผนทางภาษี การวางแผนการออมและประกัน การบริ หารหนี้ และการ
วางแผนลงทุน
มศว 244 วิทยาศาสตร์เพื่อชีวิตและสิ่งแวดล้ อมที่ดี
3(3-0-6)
SWU 244 Science for Better Life and Environment
ศึกษาเจตคติและกระบวนการคิดทางวิทยาศาสตร์ ระบบนิเวศวิทยาและความสาคัญของการอยู่
ร่ วมกันอย่างสมดุล วิทยาศาสตร์ประยุกต์ เทคโนโลยี ผลกระทบของความเจริญทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีท่มี ีต่อวิถีชีวิต เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้ อม และการประยุกต์ใช้ วิทยาศาสตร์ อย่างรู้เท่าทัน
และเป็ นมิตรต่อสิ่งแวดล้ อม
มศว

245

วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสังคม

2(2-0-

4)
SWU 245 Science, Technology and Society
ศึ ก ษากระบวนทัศ น์ และวิ ธีคิดของนั ก วิ ทยาศาสตร์ ท่ีมีบ ทบาทในเหตุ ก ารณ์ สาคั ญ ของโลก
ผลกระทบของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในมิติทางสังคม การสะท้ อนคิดวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กับบริบทสังคมไทยในปัจจุบัน
มศว

246

วิถีชีวิตเพื่อสุขภาพ

2(2-0-

4)
SWU 246 Healthy Lifestyle
ศึกษาองค์ประกอบและความสาคัญของสุขภาพแบบองค์รวม ปัจจัยสาคัญที่มีผลต่อสุขภาพ โรค
วิถี ชีวิตกับ พฤติก รรมการใช้ ชีวิ ตของมนุ ษย์ สาเหตุ วิ ธีป้ องกัน และการรั กษา การพั ฒนาวิ ถีชีวิตเชิ ง
สร้ างสรรค์และการประยุกต์ใช้ นวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์

มศว

247

อาหารเพื่อชีวิต

2(1-2-

3)
SWU 247

Food for Life
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ศึกษาความสาคัญของอาหารและโภชนาการสาหรั บทุกช่ วงวัย อาหารเพื่ อสุขภาพ สมุนไพร
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร อันตรายจากอาหารและมาตรฐานความปลอดภัย หลักการเลือกซื้อและการเก็บ
รักษาอาหาร การเลือกบริ โภคด้ วยปั ญญา และการฝึ กประกอบอาหารอย่างง่ายจากวัตถุดิบที่ปลอดภัย
และมีคุณค่า
มศว 248 พลังงานทางเลือก
2(2-0-4)
SWU 248 Alternative Energy
ศึกษาความหมาย ความสาคัญ กระบวนการ บทบาทและผลกระทบของการใช้ พลังงานหลักและ
พลังงานทดแทน ปรากฏการณ์โลกร้ อน การอนุ รักษ์พลังงานอย่างมีส่วนร่ วม การใช้ พลังงานอย่างมี
ประสิทธิภาพและเป็ นมิตรกับสิ่งแวดล้ อม การจัดการพลังงานชุมชน ขยะชุมชน และวัสดุเหลื อใช้ ด้ วย
ภูมิปัญญาและเทคโนโลยีท่เี หมาะสม
มศว

341

ธุรกิจในโลกดิจิทลั

2(1-2-

3)
SWU 341 Business in a Digital World
ศึ ก ษาแนวคิดและหลั ก การทาธุร กิจ ในโลกดิ จิ ทัล แนวปฏิบั ติ หลั กจริ ยธรรมและกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้ อง นวัตกรรมด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในปัจจุบันและแนวโน้ มในอนาคต
4. กลุ่มวิชาบูรณาการ (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)
มศว 151 การศึกษาทั่วไปเพื่อพัฒนามนุษย์
3(3-06)
SWU 151 General Education for Human Development
ศึ ก ษาความหมาย ความส าคั ญ และคุ ณ ค่ า ของวิ ช าศึ ก ษาทั่ว ไป ประวั ติ แ ละปรั ช ญาของ
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ เป้ าหมายที่แท้ จริ งของการศึกษาในระดับอุดมศึกษา ความสาคัญและ
แนวทางการพั ฒนาพฤติก รรม จิ ตใจ และปั ญ ญา การพั ฒนาทักษะการเรี ย นรู้ การสื่อ สาร การคิ ด
วิเคราะห์ การสังเคราะห์ และการแก้ ปัญหาอย่างมีวิจารณญาณ
มศว

161

มนุษย์ในสังคมแห่งการเรียนรู้

2(2-0-

4)
SWU 161 Human in Learning Society
ศึกษาความสัมพั นธ์ระหว่ า งมนุ ษย์กับสังคม ทั้งสังคมไทยและสังคมโลก ผลกระทบของการ
เปลี่ ยนแปลงทางสังคมต่ อการดาเนิ นชี วิตและสิ่งแวดล้ อม ความสาคัญของการแสวงหาความรู้ อย่ าง
ต่อเนื่อง และการดาเนินชีวิตอย่างมีคุณธรรมจริยธรรมในสังคมแห่งการเรียนรู้

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวรรณกรรมสาหรับเด็ก (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)

32

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวรรณกรรมสาหรับเด็ก (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)

33

มศว 251 ดนตรีและจิตวิญญาณมนุษย์
2(1-23)
SWU 251 Music and Human Spirit
ศึกษาวิเคราะห์จิตวิญญาณ อารมณ์ และพฤติกรรมของมนุษย์ โดยใช้ ดนตรีเป็ นเครื่องมือในการ
เรียนรู้คุณค่าของตนเองและบริบทของสังคม รวมทั้งฝึ กประยุกต์และถ่ายทอดศิลปกรรมแบบบูรณาการ
สู่สาธารณชน
มศว 252 สุนทรียศาสตร์เพื่อชีวิต
3(3-0-6)
SWU 252 Aesthetics for Life
ศึกษาแนวคิดทางด้ านสุนทรียศาสตร์ สุนทรียศาสตร์ในเชิงบูรณาการทั้งที่เกี่ยวข้ องกับธรรมชาติ
ศิลปะ การแสดง ดนตรี วรรณกรรม สุนทรียะที่ผสานสัมพันธ์กับบริบทสังคม วัฒนธรรม และธรรมชาติ
สิ่งแวดล้ อม
มศว 253 สุนทรียสนทนา
2(1-2-3)
SWU 253 Dialogue
ศึก ษาฐานคิด ทฤษฎี กลวิ ธี แนวทางปฏิบั ติของสุน ทรี ยสนทนา ระดับ ของการสื่อสาร การ
ประยุกต์ใช้ สุนทรียสนทนาในการดาเนินชีวิต โดยการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ การถ่ายทอดความคิด
และความรู้สกึ ร่วมกันผ่านศิลปะการฟังอย่างลึกซึ้ง การเรียนรู้ด้วยใจอย่างใคร่ครวญ และการฝึ กปฏิบัติ
สุนทรียสนทนาในสถานการณ์ท่หี ลากหลาย
มศว 254 ศิลปะและความคิดสร้ างสรรค์
2(1-2-3)
SWU 254 Art and Creativity
ศึ ก ษาค้ น คว้ า เกี่ ย วกั บ พลั ง ความคิ ด สร้ า งสรรค์ แ ละจิ น ตนาการที่ก่ อ ให้ เ กิ ด ความงามและ
สุนทรียะในงานศิลปะนานาประเภท ในบริบทวัฒนธรรมที่หลากหลาย
มศว

255

ธรรมนูญชีวิต

2(1-2-

3)
SWU 255 Constitution for Living
ศึ ก ษาหลั ก ธรรมนู ญ ชี วิ ต วิ นั ย ชี วิ ต กฎการสร้ า งทุ น ชี วิ ต การน าชี วิ ต ไปสู่ เ ป้ าหมายที่ดี ง าม
หลักการปฏิบัติตนในฐานะสมาชิกที่ดีของชุ มชน และหลักการพั ฒนาชี วิต โดยการวิเคราะห์และสร้ าง
แนวทางการพัฒนาตนเองพร้ อมฝึ กปฏิบัติ
มศว 256
SWU 256

การอ่านเพื่อชีวิต
Reading for Life

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวรรณกรรมสาหรับเด็ก (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)

2(2-0-4)

34

ศึกษาหลักการอ่านจับใจความ วิเคราะห์ ตีความ วิจารณ์และประเมินค่างานเขียน โดยการอ่าน
จากแหล่งเรียนรู้ท่หี ลากหลาย
มศว 257 วรรณกรรมและพลังทางปัญญา
2(2-0-4)
SWU 257 Literature for Intellectual Powers
ศึกษาแนวคิด คุณค่า และสุนทรียะจากวรรณกรรมไทยหลากรูปแบบทั้งในอดีตและร่ วมสมัย
การวิเคราะห์วรรณกรรมที่ก่อให้ เกิดพลังทางปัญญาและยกระดับจิตใจ
มศว 258 ศิลปะการพูดและการนาเสนอ
2(2-04)
SWU 258 Arts of Speaking and Presentation
ศึกษาองค์ประกอบ ความหมาย ความสาคัญ ประเภทและกลวิธีการพูด การเตรียมภาษาและ
เนื้อหา การเรียบเรียงความคิด การร่างบทพูด การพัฒนาวัจนภาษาและอวัจนภาษากับการพูดประเภท
ต่างๆ
มศว

261

พลเมืองวิวัฒน์

3(3-0-

6)
SWU 261 Active Citizens
ศึก ษาประวั ติความเป็ นมาและวัฒนธรรมทางการเมืองการปกครองของไทย กระบวนทัศ น์
เกี่ ย วกั บ พลเมื อ งในระบอบประชาธิ ป ไตย กฎหมาย ระบบภาษี หน้ า ที่พ ลเมื อ งตามรั ฐ ธรรมนู ญ
ความสาคัญของการยึดหลักสันติวิธีในการดาเนินชีวิต การมีจิตสานึกสาธารณะและการมีส่วนร่ วมลด
ความเหลื่อมลา้ ในสังคม รวมทั้งแนวทางการปรับตัวในฐานะพลเมืองอาเซียนและพลเมืองโลก
มศว 262 ประวัติศาสตร์และพลังขับเคลื่อนสังคม
2(2-0-4)
SWU 262 History and Effects on Society
ศึกษาค้ นคว้ าข้ อมูลและเหตุการณ์สาคัญทางประวัติศาสตร์ท่เี ป็ นพลังขับเคลื่อนสังคมจากอดีต
สู่ปัจจุ บัน วิเคราะห์ กระบวนการเปลี่ ยนแปลงทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และแนวโน้ มการก่อรู ป
ทางสังคมในบริบทของโลกาภิวัตน์
มศว

263

มนุษย์กับสันติภาพ

2(2-0-

4)
SWU 263 Human and Peace
ศึ ก ษาแนวคิ ด และทฤษฎี เ กี่ ยวกับ สั น ติ ภาพ หลั ก สัน ติ ธ รรมจากศาสนา ปรั ช ญา ความเชื่ อ
วัฒนธรรม และการจัดการความขัดแย้ งในชีวิตครอบครัว ชุมชน สังคม รวมทั้งแนวคิดและการปฏิบัติ
ของผู้ท่มี ีอุดมการณ์เกี่ยวกับสันติภาพและสันติสขุ ของมนุษยชาติ
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มศว

264

มนุษย์ในสังคมพหุวัฒนธรรม

2(2-0-

4)
SWU 264 Human in Multicultural Society
ศึ ก ษาความหมายและความส าคั ญ ของสัง คมพหุ วั ฒ นธรรม โดยการวิ เ คราะห์ ปั จ จั ย ด้ า น
โครงสร้ างทางสังคม เชื้ อชาติ ศาสนา การศึกษา ที่มีผลต่ อความเชื่อและวิ ถีชีวิตของกลุ่มคนในสังคม
การเสริมสร้ างกระบวนทัศน์ และการปรับตัวในสังคมพหุวัฒนธรรม
มศว 265 เศรษฐกิจโลกาภิวัตน์
3(3-06)
SWU 265 Economic Globalization
ศึกษาแนวคิดเศรษฐกิจโลกาภิวัตน์ นโยบายทางเศรษฐกิจของประเทศที่มีอิทธิพลต่อโลกาภิวัตน์ การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ สถาบันการเงินระหว่ างประเทศ วิกฤตเศรษฐกิจโลก แนวโน้ มใน
อนาคตและผลกระทบต่อการดารงชีวิต ตลอดจนแนวทางการพั ฒนาอย่างยั่งยืนตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง
มศว

266

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

2(2-0-

4)
SWU 266 Sufficiency Economy
ศึกษาภูมิหลังและสภาพทั่วไปของสังคมไทย แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เปรียบเทียบกับ
เศรษฐศาสตร์ ก ระแสหลั ก โดยการเรี ยนรู้ จ ากโครงการอัน เนื่ องมาจากพระราชดาริ การวิ เ คราะห์
หาแนวทางประยุกต์ใช้ ในการดาเนินชีวิตและการประกอบอาชีพ อันจะนาไปสู่การพึ่งตนเองบนความ
รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้ อม เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนภายใต้ กระแสโลกาภิวัตน์
มศว

267

หลักการจัดการสมัยใหม่

2(2-0-

4)
SWU 267 Principles of Modern Management
ศึ ก ษาแนวคิ ดและหลั ก การจั ดการ ทฤษฎี ก ารจั ดการสมั ย ใหม่ แนวคิ ดเกี่ยวกับ การจั ดการ
องค์กร การจัดการทรั พยากรมนุ ษย์ การพั ฒนาองค์กร แนวโน้ มการจัดการสมัยใหม่และการพั ฒนา
สังคมอย่างยั่งยืน
มศว

268

การศึกษาทางสังคมด้ วยกระบวนการวิจัย

2(1-2-

3)
SWU 268

Social Study by Research
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36

ศึกษาข้ อมูลและเหตุการณ์ท่มี ีผลกระทบสาคัญต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคมปั จจุ บันโดยการ
เรียนรู้แบบวิจัยเป็ นฐาน เพื่อให้ เกิดความเข้ าใจอย่างลึกซึ้งและสามารถเชื่อมโยงข้ อมูลจากการวิจัยไปสู่
การใช้ ประโยชน์ในการพัฒนาตนเอง สังคม และสิ่งแวดล้ อม
มศว

351

การพัฒนาบุคลิกภาพ

3(2-2-

5)
SWU 351 Personality Development
ศึกษาความหมายและความสาคัญของการพัฒนาบุคลิกภาพ ความแตกต่างระหว่างบุคคล การ
วิเคราะห์ และประเมินบุคลิ กภาพภายในและภายนอกของตนเอง การพั ฒนาเจตคติท่ดี ีต่อตนเองและ
ผู้อ่นื มารยาทพื้นฐานทางสังคม ทักษะสื่อสารและการสร้ างสัมพันธภาพที่ดีงามกับผู้อ่นื

มศว

352

ปรัชญาและกระบวนการคิด

3(3-0-

6)
SWU 352 Philosophy and Thinking Process
ศึกษาแนวคิดและปรัชญาทั้งกระแสตะวันออกและตะวันตกในเชิงบูรณาการ พัฒนาทักษะการ
คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ปรั ชญาที่เป็ นกระบวนการคิดที่สัมพั นธ์กับชีวิต สังคม ธรรมชาติ สิ่งแวดล้ อม
บนพื้นฐานความมีเหตุผล อุดมการณ์ และคุณธรรมจริยธรรม
มศว 353 การคิดอย่างมีเหตุผลและจริยธรรม
3(3-0-6)
SWU 353 Logical Thinking and Ethics
ศึกษากระบวนการคิดอย่างมีเหตุผลบนพื้นฐานความรู้ คุณธรรม จริยธรรม เรียนรู้ความสาคัญ
ของวิธีคิดอย่างมีเหตุผลจากตัวแบบทางสังคม และฝึ กพัฒนาตนเองให้ เป็ นผู้ใฝ่ รู้ความจริง คิดอย่างมี
เหตุผล มีคุณธรรม จริยธรรม ดารงชีวิตอย่างมีความสุขท่ามกลางพลวัตทางสังคมและสิ่งแวดล้ อม
มศว

354

ความคิดสร้ างสรรค์กับนวัตกรรม

3(2-2-

5)
SWU 354 Creativity and Innovation
ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี องค์ประกอบ วิธีการพัฒนาความคิดสร้ างสรรค์และนวัตกรรม กฎหมาย
ลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปั ญญา กรณีศึกษาการพัฒนานวัตกรรมที่สาคัญของโลก การฝึ กปฏิบัติพัฒนา
ความคิดสร้ างสรรค์และนวัตกรรมเพื่อชุมชนและสิ่งแวดล้ อม พร้ อมทั้งนาเสนอผลงานต่อสาธารณชน
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มศว

355

พุทธธรรม

3(3-0-

6)
SWU 355 Buddhism
ศึ กษาภูมิปัญ ญาและกระบวนการคิดจากพุ ทธธรรมที่เ กี่ยวข้ องกับ การดารงชี วิต การพั ฒนา
คุณภาพชีวิตบนฐานพุทธธรรม ทั้งในเชิงวิทยาศาสตร์ ปรั ชญา และศาสนา การวิเคราะห์และพั ฒนา
แนวทางการดาเนินชีวิตที่มีศีลธรรมและสันติสขุ
มศว

356

จิตวิทยาสังคมในการดาเนินชีวิต

2(2-0-

4)
SWU 356 Social Psychology for Living
ศึกษาโครงสร้ างและพฤติกรรมทางสังคม พื้ นฐานทางชีววิทยาที่เกี่ยวข้ องกับพฤติกรรมมนุ ษย์
ตัวแปรทางสังคมที่ทาให้ เกิดพฤติกรรมและสภาวะทางจิต การวิเคราะห์พฤติกรรมของบุคคลและกลุ่ม
จากปรากฏการณ์ทางสังคม การหาแนวทางแก้ ไขปัญหาความขัดแย้ ง การส่งเสริมพฤติกรรมเอื้อสังคม
และการดาเนินชีวิตอย่างมีความสุข
มศว

357

สุขภาพจิตและการปรับตัวในสังคม

2(2-0-

4)
SWU 357 Mental Health and Social Adaptability
ศึกษาแนวคิดและกระบวนการเสริมสร้ างสุขภาพจิต การปรับตัวในสังคม การวิเคราะห์สาเหตุ
และการป้ องกันสุขภาพจิตเสื่อมโทรม รวมทั้งการประยุกต์ใช้ ในชีวิตประจาวัน
มศว 358 กิจกรรมสร้ างสรรค์เพื่อพัฒนาชีวิตและสังคม
2(1-23)
SWU 358 Creative Activities for Life and Social Development
ศึ ก ษาความหมาย ความส าคั ญ ทรั พ ยากร ประเภทและรู ป แบบของกิจ กรรมสร้ างสรรค์
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์จากกิจกรรมที่ตนเองสนใจ ค้ นคว้ าเพิ่ มเติม วิเคราะห์ สังเคราะห์ และ
พัฒนากิจกรรมให้ มีคุณค่าต่อการพัฒนาชีวิตและสังคม
มศว

361

มศว เพื่อชุมชน

3(1-4-

4)
SWU 361 SWU for Communities
ศึกษาวิธีการและเครื่องมือศึกษาชุมชน กระบวนการมีส่วนร่ วม โดยการบูรณาการการเรียนรู้
ผ่ า นกิจ กรรมนิ สิต เพื่ อ เสริ มสร้ า งความรู้ ความเข้ า ใจบริ บ ทชุ มชนด้ า นวั ฒนธรรม เศรษฐกิจ สังคม
รวมทั้งเสริมสร้ างสัมพันธภาพที่ดีและเชื่อมโยงไปสู่การพัฒนาชุมชนอย่างมีส่วนร่วม
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มศว

362

ภูมิปัญญาท้ องถิ่น

2(1-2-

3)
SWU 362 Local Wisdom
ศึ ก ษาค้ น คว้ า ภูมิปั ญ ญาท้ อ งถิ่น ความสัมพั น ธ์ข องภูมิปั ญ ญาท้ องถิ่ น กับ การด ารงชี วิ ต และ
พัฒนาการของชุมชน ตลอดจนผลกระทบของกระแสโลกาภิวัตน์กับการพัฒนาภูมิปัญญาท้ องถิ่น โดย
การเรี ยนรู้ร่วมกับชุมชน เพื่อหาแนวทางสืบสานและพั ฒนาตามบริ บทสังคม รวมทั้งประยุกต์ให้ เป็ น
ประโยชน์ต่อการดารงชีวิต การพัฒนาชุมชน และการอนุรักษ์ส่งิ แวดล้ อม
มศว 363 สัมมาชีพชุมชน
2(1-2-3)
SWU 363 Ethical Careers for Community
ศึกษาค้ นคว้ าและพัฒนาสัมมาชีพชุมชนที่ผูกพันและเคารพในธรรมชาติ สิ่งแวดล้ อม คุณธรรม
และวัฒนธรรมโดยใช้ หลักปรั ชญาเศรษฐกิจพอเพี ยง เรียนรู้ร่วมกับชุ มชน เสริมสร้ างจิตสานึก ความ
สามัคคี และความตระหนั กในศั กดิ์ศรี ของชุ มชน อันจะทาให้ เกิดแนวทางการพั ฒนาสัมมาชี พชุ มชน
ที่เข้ มแข็งและยั่งยืน
มศว

364

กิจการเพื่อสังคม

2(1-2-

3)
SWU 364 Social Enterprise
ศึก ษาความหมาย ความสาคัญ หลั กการเป็ นผู้ ประกอบการและกระบวนการบริ หารจัดการ
กิจการเพื่อสังคม เรียนรู้ กิจการเพื่อสังคมในรูปแบบต่างๆ วิเคราะห์ สังเคราะห์องค์ความรู้จากกิจการ
เพื่อสังคมต้ นแบบ และนาเสนอแนวทางสร้ างสรรค์กจิ การเพื่อสังคม พร้ อมทั้งฝึ กปฏิบัติร่วมกับชุมชน

ข. หมวดวิชาเฉพาะ
1) รายวิชาภาษาอังกฤษบังคับ 12 หน่วยกิต
วด 201 ภาษาอังกฤษเฉพาะทางด้ านวรรณกรรมสาหรับเด็ก
3(3-0-6)
CL 201 English for Children’s Literature
ฝึ กทักษะการใช้ ภาษาอังกฤษทั้งการฟั ง พูด อ่าน เขียน ด้ วยนิทาน บทกวี เรื่องสั้นสาหรับเด็ก
หนังสือภาพ บทความวิชาการ
อก
EN

203
203

ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 1
English for Academic Purposes 1
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3(3-0-6)

39

เพิ่ มพูน ประสิทธิภาพด้ านทักษะการอ่านและเขียนภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ เพื่ อให้ สามารถ
นาไปใช้ ในการศึกษาค้ นคว้ าได้ ลึกซึ้งยิ่งขึ้น
อกช 302 ภาษาอังกฤษเพื่อการเตรียมพร้ อมสู่อาชีพ 2
3(2-2-5)
ECP 302 English for Career Preparation 2
ศึ ก ษาและฝึ กทักษะการอ่ าน การฟั ง การใช้ โครงสร้ า งภาษา และคาศั พ ท์ท่ีใช้ ในการสื่อสาร
นานาชาติท่สี อดคล้ องกับเกณฑ์มาตรฐานของการวัดระดับความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อ
การสื่อสารนานาชาติ (Test of English for International Communication หรือ TOEIC) ที่คะแนน
600 ขึ้นไป หรือเทียบเท่า
อกช 303 ภาษาอังกฤษเพื่อการเตรียมพร้ อมสู่อาชีพ 3
3(2-2-5)
ECP 303 English for Career Preparation 3
ฝึ กและพัฒนาทักษะการฟั ง การอ่านแบบเข้ ม การใช้ โครงสร้ างภาษาที่ซับซ้ อน และคาศัพท์ใน
บริ บ ทของการสื่อสารวิ ช าชี พระดั บนานาชาติ ที่สอดคล้ องกับเกณฑ์มาตรฐานของการสอบวั ดระดับ
ความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ (Test of English for International
Communication หรือ TOEIC) ที่คะแนน 650 ขึ้นไป หรือเทียบเท่า
2) รายวิชาเอกบังคับ 39 หน่วยกิต
วด 101 ความรู้ท่วั ไปด้ านวรรณกรรมสาหรับเด็ก
3(3-0-6)
CL 101 Overview of Children’s Literature
ศึกษาความหมาย คุณค่ า ความสาคัญ วัตถุประสงค์ การนาเสนอ ลั กษณะและประเภทของ
วรรณกรรมส าหรั บ เด็ก ความแตกต่ า งระหว่ า งวรรณกรรมส าหรั บ เด็ก และผู้ ใ หญ่ เป็ นพื้ นฐานใน
การศึกษาวรรณกรรมสาหรับเด็ก

วด 102 ประวัติและวิวัฒนาการวรรณกรรมสาหรับเด็กนานาชาติ
3(3-0-6)
CL 102 History and Development of International Children’s Literature
ศึกษาประวัติความเป็ นมา และวิวัฒนาการวรรณกรรมสาหรับเด็กนานาชาติ ศึกษาวรรณกรรม
สาหรับเด็กที่แพร่ หลาย รางวัลวรรณกรรมสาหรั บเด็ก วรรณกรรมสาหรั บเด็กที่ได้ รับรางวัล แนวโน้ ม
วรรณกรรมสาหรับเด็กในระดับสากล
วด
CL

103
103

ประวัติและวิวัฒนาการวรรณกรรมสาหรับเด็กของไทย
History and Development of Thai Children’s Literature
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ศึกษาประวัติความเป็ นมา และวิวัฒนาการวรรณกรรมสาหรับเด็กของไทย ศึกษาวรรณกรรม
สาหรั บเด็กที่แพร่ หลาย รางวัลวรรณกรรมสาหรั บเด็ก วรรณกรรมสาหรั บเด็กที่ได้ รับรางวัล แนวโน้ ม
วรรณกรรมสาหรับเด็กของไทย
วด 111 วรรณกรรมคลาสสิคสาหรับเด็ก
3(3-0-6)
CL 111 Children’s Classic Literature
ศึกษาความหมาย ลักษณะของวรรณกรรมคลาสสิคสาหรับเด็กซึ่งเป็ นที่ยอมรับอย่างกว้ างขวาง
ทั้งของไทยและของต่างประเทศ อ่าน ตีความ และวิเคราะห์หาสาระสาคัญ
วด 121 พื้นฐานการวาดและการออกแบบ
3(2-2-5)
CL 121 Basic Drawing and Design
ศึกษาพื้นฐานการวาด พื้นฐานการออกแบบ และองค์ประกอบศิลป์ จรรยาบรรณในการทางาน
ศิ ลปะ การหาข้ อ มู ลและการใช้ รู ป ภาพอ้ า งอิงที่เ หมาะสม ฝึ กปฏิบั ติก ารวาดภาพและการออกแบบ
ภาพประกอบ
วด 202 พัฒนาการของเด็ก
3(3-0-6)
CL 202 Child Development
ศึกษาพัฒนาการของเด็กและเยาวชนทั้งด้ านร่ างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา แรงจู งใจ
พฤติกรรม ตลอดจนกระบวนการเรียนรู้และการปรับตัว
วด 211 วรรณกรรมกับสังคม
3(3-0-6)
CL 211 Literature and Society
ศึกษาเนื้อหาและวิธีการนาเสนอวรรณกรรมที่สะท้ อนภาพสังคม ความสัมพันธ์ของวรรณกรรม
กับสังคม อิทธิพลของวรรณกรรมกับสังคมในแต่ละยุคสมัย

วด 212 คติชาวบ้ าน
3(3-0-6)
CL 212 Folklore
ศึ ก ษาความหมาย รู ป แบบ ประเภท ลั ก ษณะของคติ ช าวบ้ าน วิ ถี ค วามเชื่ อ ภู มิ ปั ญ ญา
วรรณกรรมพื้นบ้ าน ทั้งของไทยและสากล
วด
CL

213
213

การอ่านและวิเคราะห์วรรณกรรมสาหรับเด็ก 1
Readings and Analysis of Children’s Literature 1
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ศึกษาพื้ นฐานการวิเคราะห์วิจารณ์วรรณกรรมสาหรับเด็ก ฝึ กการอ่านและวิเคราะห์ ประเมิน
คุณค่าวรรณกรรมสาหรับเด็ก
วด 234 คอมพิวเตอร์เพื่อการผลิตสื่อสาหรับเด็ก
3(2-2-5)
CL 234 Computer for Children’s Media Production
ศึกษารูปแบบของสื่อคอมพิวเตอร์ ฝึ กปฏิบัติการใช้ โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อการสร้ างสรรค์
ภาพประกอบ การออกแบบหนังสือและสิ่งพิมพ์ สื่อสมัยใหม่สาหรับเด็ก
วด 311 วรรณกรรมศาสนา
3(3-0-6)
CL 311 Religious Literature
ศึกษาความหมาย ลักษณะ รูปแบบ เนื้อหา คุณธรรมจริยธรรม และศรัทธาในวรรณกรรมทาง
ศาสนาที่มีผลต่อเด็ก
วด 321 นิทานและการเล่านิทาน
3(2-2-5)
CL 321 Tales and Story-telling
ศึ ก ษานิ ท านและเทคนิ ค การเล่ า นิ ท าน ประโยชน์ แ ละคุ ณ ค่ า ของการเล่ า นิ ท าน ฝึ กปฏิบั ติ
การเล่านิทานด้ วยเทคนิคหลากหลาย
วด 431 บรรณาธิการกิจและธุรกิจการพิมพ์
3(3-0-6)
CL 431 Editorial Works and Publishing Business
ศึ ก ษาบทบาท หน้ าที่ ความส าคั ญ ขอบเขตการท างานของบรรณาธิ ก าร ฝึ กปฏิ บั ติ
การบรรณาธิการกิจและเรียนรู้กระบวนการทางานของธุรกิจการพิมพ์
3) รายวิชาเอกเลือก เลือกเรียนไม่นอ้ ยกว่า 24 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้
วด 203 ความรู้ท่วั ไปด้ านการศึกษาสาหรับเด็ก
3(3-0-6)
CL 203 Overview of Education for Children
ศึกษาความหมาย ปรั ชญา รูปแบบ แนวคิด นวัตกรรมด้ านการศึกษา องค์ความรู้ท่เี กี่ยวข้ อง
กับการศึกษาสาหรับเด็ก
วด 231 บันเทิงคดีสาหรับเด็ก
3(2-2-5)
CL 231 Children’s Fiction
ศึกษาความหมาย รูปแบบ ประเภท องค์ประกอบ ประโยชน์และคุณค่าของบันเทิงคดีสาหรับ
เด็ก ฝึ กปฏิบัติการสร้ างสรรค์บันเทิงคดีสาหรับเด็ก
วด
CL

232
232

สารคดีสาหรับเด็ก
Children’s Non-Fiction
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ศึกษาความหมาย รูปแบบ ประเภท องค์ประกอบ ประโยชน์และคุณค่าของสารคดีสาหรับเด็ก
ฝึ กปฏิบัติการสร้ างสรรค์สารคดีสาหรับเด็ก
วด 233 การเขียนบทกวีสาหรับเด็ก
3(2-2-5)
CL 233 Writing Verses for Children
ศึกษาความหมาย รูปแบบของบทกวีสาหรับเด็ก วิเคราะห์ วิจารณ์ ประเมินคุณค่า ฝึ กปฏิบัติ
การเขียนบทกวีสาหรับเด็กและการนาไปประยุกต์ใช้
วด 312 หนังสือและสื่อเสริมประสบการณ์ทางการศึกษาสาหรับเด็ก
3(2-2-5)
CL 312 Educational Materials for Children
ศึกษาความหมาย รูปแบบ ประเภท องค์ประกอบ คุณค่า ประโยชน์ของหนังสือและสื่อเสริ ม
ประสบการณ์ทางการศึ กษาสาหรั บ เด็ก ฝึ กปฏิบั ติการสร้ างสรรค์หนั งสือและสื่อเสริ มประสบการณ์
ทางการศึกษาสาหรับเด็ก
วด 322 การออกแบบและการเขียนภาพประกอบหนังสือสาหรับเด็ก
3(2-2-5)
CL 322 Children’s Books Design and Illustration
ศึกษาคุณลักษณะของภาพประกอบหนังสือสาหรับเด็ก หลักการออกแบบ เทคนิคและสื่อวัสดุ
ในการจัดทาภาพประกอบ ฝึ กปฏิบัติการสร้ างภาพประกอบและการจัดทารูปเล่มหนังสือสาหรับเด็ก
วด 323 การละครสาหรับเด็ก
3(2-2-5)
CL 323 Children’s Theatre
ศึกษาความหมาย รูปแบบ พัฒนาการ คุณค่าของละคร/การแสดงสาหรับเด็ก ฝึ กปฏิบัติการ
ดาเนิ น การ และการใช้ ป ระโยชน์ ข องละคร/การแสดงส าหรั บ เด็ก ในสถานศึ ก ษา หรื อ ในสถานที่
จัดกิจกรรมของเอกชน

วด 332 วารสารสาหรับเด็ก
3(2-2-5)
CL 332 Children’s Periodicals
ศึกษาความหมาย ประวัติวารสารสาหรับเด็กของไทยและของต่างประเทศ ประเภท คุณค่าของ
วารสารสาหรับเด็ก ฝึ กปฏิบัติการเขียนคอลัมน์ และการจัดทาวารสารสาหรับเด็ก
วด
CL

411
411

การอ่านและวิเคราะห์วรรณกรรมสาหรับเด็ก 2
Readings and Analysis of Children’s Literature 2
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ศึกษามุ มมอง สาระสาคัญ แนวคิด ของวรรณกรรมสาหรั บเด็กในขอบเขตที่กาหนด ฝึ กการ
วิเคราะห์ วิจารณ์และประเมินคุณค่าอย่างลึกซึ้ง
วด 432 การเขียนสร้ างสรรค์สาหรับเด็ก
3(2-2-5)
CL 432 Creative Writing for Children
ศึกษาหลักการเขียนสร้ างสรรค์ วิเคราะห์และประเมินคุณค่างานเขียนสร้ างสรรค์สาหรับเด็ก ฝึ ก
ปฏิบัติการเขียนสร้ างสรรค์สาหรับเด็กในรูปแบบหลากหลาย
วด 433 การแปลวรรณกรรมสาหรับเด็ก
3(2-2-5)
CL 433 Translation of Children’s Literature
ศึ ก ษาความหมาย ความส าคั ญ บทบาทของการแปล กระบวนการและการปรั บ บทแปล
จรรยาบรรณของนักแปล ฝึ กปฏิบัติการแปลวรรณกรรมสาหรับเด็ก
วด 434 กิจกรรมส่งเสริมการอ่านสาหรับเด็ก
3(2-2-5)
CL 434 Activities for Reading Promotion
ศึกษาเทคนิควิธีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านสาหรับเด็ก ฝึ กปฏิบัติการจัดกิจกรรมส่งเสริม
การอ่านสาหรับเด็กตามโรงเรียน องค์กร หน่วยงานของรัฐและเอกชน
4) การฝึ กงานวิชาชีพวรรณกรรมสาหรับเด็ก ไม่ตา่ กว่า 3 หน่วยกิต (เลือกเรียนวิชาใดวิชา
หนึง่ )
- แผนปกติ เลือกเรียนวิชา วด 361
- แผนสหกิจศึกษา เลือกเรียนวิชา วด 362
วด 361 การฝึ กงาน
3(0-6-3)
CL 361 Practicum
ฝึ กงานในสานักพิมพ์ สถานศึกษา มูลนิธิ สมาคม หรือองค์กรที่เกี่ยวข้ องกับเด็กและการพัฒนา
เด็ก ไม่ต่ากว่า 400 ชั่วโมง พัฒนาทักษะการทางานและเพิ่มพูนประสบการณ์ในวิชาชีพ โดยมีการนิเทศ
จากอาจารย์ผ้ ูสอน
วด 362 สหกิจศึกษา
6(0-40-0)
CL 362 Co-operative Education
ฝึ กปฏิบัติงานจริงในองค์กรหรือสถานประกอบการต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องกับเด็กและการพัฒนาเด็ก
การปฏิบั ติ ง านและการท ารายงานต้ อ งอยู่ ภ ายใต้ ก ารดู แ ลของผู้ บ ริ ห ารแต่ ล ะองค์ ก รหรื อ สถาน
ประกอบการ และอาจารย์ท่ปี รึกษา เป็ นเวลา 1 ภาคเรียน หรือไม่น้อยกว่า 480 ชั่วโมง
5) การศึกษาอิสระ 3-6 หน่วยกิต
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- แผนปกติ เลือกเรียนทั้ง 2 วิชา
- แผนสหกิจศึกษา เลือกเรียนเฉพาะ วด 341
วด 341 สัมมนาวรรณกรรมสาหรับเด็ก
3(1-4-4)
CL 341 Seminar in Children’s Literature
ฝึ กตั้งประเด็นปั ญหาที่เกี่ยวข้ องกับวรรณกรรมสาหรั บเด็ก ฝึ กกระบวนการศึกษาหาข้ อมูลด้ วย
ระเบียบวิธีวิจัย จัดสัมมนา อภิปราย แลกเปลี่ยนเรียนรู้สาระสาคัญของประเด็นปั ญหาด้ านวรรณกรรม
สาหรับเด็ก
วด 451 วรรณกรรมสาหรับเด็กนิพนธ์
3(1-4-4)
CL 451 Term Project in Children’s Literature
ฝึ กปฏิบัติการสร้ างสรรค์วรรณกรรมสาหรั บเด็กตามความสนใจของผู้เรียน เป็ นต้ นแบบการ
ประยุกต์ใช้ องค์ความรู้ด้านวรรณกรรมสาหรับเด็ก จัดกิจกรรมเผยแพร่ผลงานต่อสาธารณะ
3.1.6 หมวดวิชาโทวรรณกรรมสาหรับเด็ก
เปิ ดสอนเป็ นวิชาโท สาหรับนิสติ ที่เรียนวิชาเอกสาขาอื่นทั้งในคณะและนอกคณะที่เลือกเรียนเป็ น
วิชาโท มีรายละเอียด ดังนี้
1) จานวนหน่วยกิต
กาหนดให้ ศึกษาไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต
2) โครงสร้างหมวดวิชา
จานวนหน่วยกิตรวม (ไม่น้อยกว่า)
ก. หมวดวิชาโทบังคับ
ข. หมวดวิชาโทเลือก

18 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต

3) รายวิชา
ก. หมวดวิชาโทบังคับ 9 หน่วยกิต
วด 101 ความรู้ท่วั ไปด้ านวรรณกรรมสาหรับเด็ก
CL 101 Overview of Children’s Literature
วด 121 พื้นฐานการวาดและการออกแบบ
CL 121 Basic Drawing and Design
วด 322 การออกแบบและการเขียนภาพประกอบหนังสือสาหรับเด็ก
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CL

322

Children’s Book Design and Illustration

ข. หมวดวิชาโทเลือก 9 หน่วยกิต
กาหนดให้ เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้
วด 212 คติชาวบ้ าน
CL 212 Folklore
วด 213 การอ่านและวิเคราะห์วรรณกรรมสาหรับเด็ก 1
CL 213 Readings and Analysis of Children’s Literature 1
วด 232 สารคดีสาหรับเด็ก
CL 232 Children’s Non-Fiction
วด 321 นิทานและการเล่านิทาน
CL 321 Tales and Story-Telling
วด 332 วารสารสาหรับเด็ก
CL 332 Children’s Periodicals
วด 432 การเขียนสร้ างสรรค์สาหรับเด็ก
CL 432 Creative Writing for Children
วด 433 การแปลวรรณกรรมสาหรับเด็ก
CL 433 Translation of Children’s Literature
วด 434 กิจกรรมส่งเสริมการอ่านสาหรับเด็ก
CL 434 Activities for Reading Promotion

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

ความหมายของรหัสวิชา
ดูในหัวข้ อ 3.1.3

4) แผนการศึกษาวิชาโทวรรณกรรมสาหรับเด็ก
ชั้นปี ที่ 2 ภาคเรียนที่ 1
ชั้นปี ที่ 2 ภาคเรียนที่ 2
รายวิชา
หน่วยกิต
รายวิชา
หน่วยกิต
วิชาโทบังคับ 6 หน่วยกิต
วิชาโทเลือก อย่างน้อย 3 หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
วด 101 ความรู้ท่วั ไปด้ าน
วด 212 คติชาวบ้ าน
3(3-0-6)
วรรณกรรมสาหรับเด็ก
วด 213 การอ่านและวิเคราะห์
3(2-2-5)
วด 121 พื้นฐานการวาดและ
วรรณกรรมสาหรับเด็ก 1
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การออกแบบ
รวม
6
ชั้นปี ที่ 3 ภาคเรียนที่ 1
วิชาโทเลือก อย่างน้อย 3 หน่วยกิต
3(2-2-5)
วด 232 สารคดีสาหรับเด็ก
3(2-2-5)
วด 321 นิทานและการเล่านิทาน
รวม

3

รวม
3
ชั้นปี ที่ 3 ภาคเรียนที่ 2
วิชาโทบังคับ 3 หน่วยกิต
วด 322 การออกแบบและการเขียน 3(2-2-5)
ภาพประกอบหนังสือ
สาหรับเด็ก
วิชาโทเลือก อย่างน้อย 3 หน่วยกิต
3(2-2-5)
วด 332 วารสารสาหรับเด็ก
3(2-2-5)
วด 432 การเขียนสร้ างสรรค์
สาหรับเด็ก
รวม
6

ชั้นปี ที่ 4 ภาคเรียนที่ 1
วิชาโทเลือก อย่างน้อย 3 หน่วยกิต
วด 433 การแปลวรรณกรรม
3(2-2-5)
สาหรับเด็ก
วด 434 กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
3(2-2-5)
สาหรับเด็ก
รวม
3

5) คาอธิบายรายวิชาโทวรรณกรรมสาหรับเด็ก
- หมวดวิชาโทบังคับ 9 หน่วยกิต
วด
101 ความรู้ท่วั ไปด้ านวรรณกรรมสาหรับเด็ก
CL 101 Overview of Children’s Literature
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ศึกษาความหมาย คุณ ค่า ความสาคัญ วัตถุ ประสงค์ การน าเสนอ ลักษณะและประเภทของ
วรรณกรรมส าหรั บ เด็ก ความแตกต่ า งระหว่ า งวรรณกรรมส าหรั บ เด็ก และผู้ ใ หญ่ เป็ นพื้ นฐาน
ในการศึกษาวรรณกรรมสาหรับเด็ก
วด
121 พื้นฐานการวาดและการออกแบบ
3(2-2-5)
CL 121 Basic Drawing and Design
ศึกษาพื้นฐานการวาด พื้นฐานการออกแบบ และองค์ประกอบศิลป์ จรรยาบรรณในการทางาน
ศิ ลปะ การหาข้ อ มู ลและการใช้ รู ป ภาพอ้ า งอิงที่เ หมาะสม ฝึ กปฏิบั ติก ารวาดภาพและการออกแบบ
ภาพประกอบ
วด
322 การออกแบบและการเขียนภาพประกอบหนังสือสาหรับเด็ก
3(2-2-5)
CL 322 Children’s Book Design and Illustration
ศึกษาคุณลักษณะของภาพประกอบหนังสือสาหรับเด็ก หลักการออกแบบ เทคนิคและสื่อวัสดุ
ในการจัดทาภาพประกอบ ฝึ กปฏิบัติการสร้ างภาพประกอบและการจัดทารูปเล่มหนังสือสาหรับเด็ก
- หมวดวิชาโทเลือก 9 หน่วยกิต
วด 212 คติชาวบ้ าน
3(3-0-6)
CL 212 Folklore
ศึ ก ษาความหมาย รู ป แบบ ประเภท ลั ก ษณะของคติ ช าวบ้ าน วิ ถี ค วามเชื่ อ ภู มิ ปั ญ ญา
วรรณกรรมพื้นบ้ าน ทั้งของไทยและสากล
วด 213 การอ่านและวิเคราะห์วรรณกรรมสาหรับเด็ก 1
3(3-0-6)
CL 213 Readings and Analysis of Children’s Literature
ศึกษาพื้ นฐานการวิเคราะห์วิจารณ์วรรณกรรมสาหรับเด็ก ฝึ กการอ่านและวิเคราะห์ ประเมิน
คุณค่าวรรณกรรมสาหรับเด็ก
วด 232 สารคดีสาหรับเด็ก
3(2-2-5)
CL 232 Children’s Non-Fiction
ศึกษาความหมาย รูปแบบ ประเภท องค์ประกอบ ประโยชน์และคุณค่าของสารคดีสาหรับเด็ก
ฝึ กปฏิบัติการสร้ างสรรค์สารคดีสาหรับเด็ก
วด 321 นิทานและการเล่านิทาน
3(2-2-5)
CL 321 Tales and Story-Telling
ศึ ก ษานิ ท านและเทคนิ ค การเล่ า นิ ท าน ประโยชน์ แ ละคุ ณ ค่ า ของการเล่ า นิ ท าน ฝึ กปฏิบั ติ
การเล่านิทานด้ วยเทคนิคหลากหลาย
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วด 332 วารสารสาหรับเด็ก
3(2-2-5)
CL 332 Children’s Periodicals
ศึกษาความหมาย ประวัติวารสารสาหรับเด็กของไทยและของต่างประเทศ ประเภท คุณค่าของ
วารสารสาหรับเด็ก ฝึ กปฏิบัติการเขียนคอลัมน์ และการจัดทาวารสารสาหรับเด็ก
วด 432 การเขียนสร้ างสรรค์สาหรับเด็ก
3(2-2-5)
CL 432 Creative Writing for Children
ศึกษาหลักการเขียนสร้ างสรรค์ วิเคราะห์และประเมินคุณค่างานเขียนสร้ างสรรค์สาหรับเด็ก ฝึ ก
ปฏิบัติการเขียนสร้ างสรรค์สาหรับเด็กในรูปแบบหลากหลาย
วด 433 การแปลวรรณกรรมสาหรับเด็ก
3(2-2-5)
CL 433 Translation of Children’s Literature
ศึ ก ษาความหมาย ความส าคั ญ บทบาทของการแปล กระบวนการและการปรั บ บทแปล
จรรยาบรรณของนักแปล ฝึ กปฏิบัติการแปลวรรณกรรมสาหรับเด็ก
วด 434 กิจกรรมส่งเสริมการอ่านสาหรับเด็ก
3(2-2-5)
CL 434 Activities for Reading Promotion
ศึกษาเทคนิควิธีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านสาหรับเด็ก ฝึ กปฏิบัติการจัดกิจกรรมส่งเสริม
การอ่านสาหรับเด็กตามโรงเรียน องค์กร หน่วยงานของรัฐและเอกชน
3.2 ชื่อ สกุล เลขประจาตัวประชาชน ตาแหน่ง และคุณวุฒิของอาจารย์ผรู ้ บั ผิดชอบหลักสูตร
3.2.1 ตารางแสดงอาจารย์ผรู ้ บั ผิดชอบหลักสูตร
ลาดับ
ที่

รายชื่อคณาจารย์

1

รศ. เกริก ยุ้นพันธ์

2

ผศ. รพินทร คงสมบูรณ์

คุณวุฒิการศึกษา
สถาบันที่สาเร็จการศึกษา
ตรี-โท-เอก (สาขาวิชา)
ปี ที่จบ
- กศ.บ (ศิลปศึกษา), 2524 - มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประสานมิตร
- กศ.ม. (ศิลปศึกษา),
- มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2532
ประสานมิตร
- ศศ.บ. (ภาษาฝรั่งเศส),
2537
- M.A. (Children’s
Literature), 2541
- ประกาศนียบัตรวิชาหนังสือ,
2545

เลขประจาตัว
ประชาชน

- มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- Macquarie University,
Australia
- จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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ลาดับ
ที่

รายชื่อคณาจารย์

คุณวุฒิการศึกษา
ตรี-โท-เอก (สาขาวิชา)
ปี ที่จบ
- ประกาศนียบัตรการแปล
และตรวจแก้ ต้นฉบับ, 2553

สถาบันที่สาเร็จการศึกษา

- จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

3

อ. อัจฉรา ประดิษฐ์

- ศศ.บ. (ภาษาและวรรณคดี - มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
อังกฤษ), 2536
- M.A. (Children’s
- University of Warwick, UK.
Literature Studies), 2540
- ประกาศนียบัตรวิชาหนังสือ, - จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2545

4

อ. ดร. ธันยา
พิทธยาพิทกั ษ์

- ศศ.บ. (วรรณกรรมสาหรับ
เด็ก), 2542
- ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู,
2545
- M.A. (Children’s
Literature ), 2546
- ค.ด. (การศึกษาปฐมวัย),
2553

- มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

- ศ.บ. (ออกแบบนิเทศ
ศิลป์ ), 2549
- M.A. (Illustration),
2552

- มหาวิทยาลัยศิลปากร

- ศศ.บ. (วรรณกรรมสาหรับ
เด็ก), 2546
- ศศ.ม. (ภาษาไทย), 2552
- ประกาศนียบัตร นักวิจัยรุ่น
ใหม่ (รุ่นที่ 4), 2559

- มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

5

6

อ. ยศยา อัยศิริ

อ. อนุสรา ดีไหว้

เลขประจาตัว
ประชาชน

- สถาบันราชภัฎสวนดุสติ
- Macquarie University,
Australia
- จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

-Savannah College of Art and
Design, USA.

- มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
- สานักงานคณะกรรมการวิจัย
แห่งชาติ (วช.) ร่วมกับสมาคม
นักวิจัย และมหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้ านสมเด็จเจ้ าพระยา

3.2.2 ตารางแสดงอาจารย์ประจาหลักสูตร
ลาดับ
ที่
1

รายชื่อคณาจารย์

รศ. เกริก ยุ้นพันธ์

คุณวุฒิการศึกษา
สถาบันที่สาเร็จการศึกษา
ตรี-โท-เอก (สาขาวิชา)
ปี ที่จบ
- กศ.บ (ศิลปศึกษา), 2524 - มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประสานมิตร
- กศ.ม. (ศิลปศึกษา),
- มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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ลาดับ
ที่

2

รายชื่อคณาจารย์

ผศ. รพินทร คงสมบูรณ์

คุณวุฒิการศึกษา
ตรี-โท-เอก (สาขาวิชา)
ปี ที่จบ
2532
- ศศ.บ. (ภาษาฝรั่งเศส),
2537
- M.A. (Children’s
Literature), 2541
- ประกาศนียบัตรวิชาหนังสือ,
2545
- ประกาศนียบัตรการแปล
และตรวจ แก้ ต้นฉบับ, 2553

สถาบันที่สาเร็จการศึกษา

ประสานมิตร
- มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- Macquarie University,
Australia
- จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

3

อ. อัจฉรา ประดิษฐ์

- ศศ.บ. (ภาษาและวรรณคดี - มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
อังกฤษ), 2536
- M.A. (Children’s
- University of Warwick, UK.
Literature Studies), 2540
- ประกาศนียบัตรวิชาหนังสือ, - จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2545

4

อ. ดร. ธันยา
พิทธยาพิทกั ษ์

- ศศ.บ. (วรรณกรรมสาหรับ
เด็ก), 2542
- ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู,
2545
- M.A. (Children’s
Literature ), 2546
- ค.ด. (การศึกษาปฐมวัย),
2553

- มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

- ศ.บ. (ออกแบบนิเทศ
ศิลป์ ), 2549
- M.A. (Illustration),
2552

- มหาวิทยาลัยศิลปากร

- ศศ.บ. (วรรณกรรมสาหรับ
เด็ก), 2546
- ศศ.ม. (ภาษาไทย), 2552
- ประกาศนียบัตร นักวิจัยรุ่น
ใหม่ (รุ่นที่ 4), 2559

- มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

5

6

อ. ยศยา อัยศิริ

อ. อนุสรา ดีไหว้

เลขประจาตัว
ประชาชน

- สถาบันราชภัฎสวนดุสติ
- Macquarie University,
Australia
- จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

-Savannah College of Art and
Design, USA.

- มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
- สานักงานคณะกรรมการวิจัย
แห่งชาติ (วช.) ร่วมกับสมาคม
นักวิจัย และมหาวิทยาลัยราชภัฏ
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ลาดับ
ที่

รายชื่อคณาจารย์

คุณวุฒิการศึกษา
ตรี-โท-เอก (สาขาวิชา)
ปี ที่จบ

สถาบันที่สาเร็จการศึกษา

เลขประจาตัว
ประชาชน

บ้ านสมเด็จเจ้ าพระยา

3.2.3 อาจารย์พเิ ศษ
ลาดับ
ที่
1

รายชื่อคณาจารย์

ผศ. วิพุธ โสภวงศ์

คุณวุฒิการศึกษา
ตรี-โท-เอก (สาขาวิชา)
ปี ที่จบ
- อ.บ. ภาษาและวรรณคดี
อังกฤษ/ ภาษาไทย, 2499
- ค.บ. การสอนภาษาไทย
มัธยมศึกษา, 2502
- สส.บ. สังคมสงเคราะห์
ศาสตร์, 2502
- M.A. (Linguistics),
2510

สถาบันที่สาเร็จการศึกษา

เลขประจาตัว
ประชาชน

- จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- University of Hawaii, USA.

2

พญ. นพวรรณ
ศรีวงค์พานิช

- พ.บ. (กุมารเวชศาสตร์และ - มหาวิทยาลัยมหิดล
พัฒนาการเด็ก), 2531

3

นายปรีดา ปัญญาจันทร์

- ศศ.บ. (ศิลปะและ
วัฒนธรรม), 2522

- มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประสานมิตร

4

นายชีวนั วิสาสะ

- กศ.บ. (ศิลปศึกษา),
2530

- มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประสานมิตร

5

นายชัยฤทธิ์ ศรีโรจน์ฤทธิ์

- ศศ.บ. วรรณกรรมสาหรับ
เด็ก, 2540
- ศศ.บ. เทคโนโลยีส่อื สาร
การศึกษา, 2452

- มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
- มหาวิทยาลัยสุโขทัย
ธรรมาธิราช

6

นายกิตติ อุ่นทรัพย์

- ศศ.บ. วรรณกรรมสาหรับ
เด็ก, 2548

- มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

7

นางสาวธัญโรจน์
โรจน์ธเนศ

- ศศ.บ. วรรณกรรมสาหรับ
เด็ก, 2547

- มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

4. องค์ประกอบเกีย่ วกับการฝึ กประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึ กงาน หรือสหกิจศึกษา) (ถ้ามี)
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หลักสูตรกาหนดให้ นิสิตแผนปกติ เมื่อขึ้นชั้นปี ที่ 3 ต้ องลงทะเบียนเรียนวิชา วด 361 การ
ฝึ กงาน ในภาคเรียนฤดูร้อน หรือนิสิตแผนสหกิจศึกษา ลงทะเบียนเรียนวิชา วด 362 สหกิจศึกษา ใน
ชั้นปี ที่ 4 ภาคเรียนที่ 2 โดยนิสิตต้ องออกไปฝึ กปฏิบัติงานในหน่วยงานภาครัฐหรือสถานประกอบการ
เอกชน ห้ อ งสมุ ด สถานสงเคราะห์ จานวนไม่ น้ อยกว่ า 400 ชั่ ว โมง เพื่ อเพิ่ มพู น ประสบการณ์ จริ ง
เกี่ยวกับการทางานด้ านวรรณกรรมสาหรับเด็ก โดยมีการนิเทศจากอาจารย์ผ้ ูสอนและคณาจารย์ประจา
หลักสูตร รวมทั้งมีการประเมินผลการเรียนโดยหัวหน้ างานในสถานประกอบการ ในหน้ าที่ดังต่อไปนี้
1) ด้านการผลิตหนังสือสาหรับเด็ก
เป็ นนักเขียน นักแปล นักวาดภาพประกอบ เจ้ าหน้ าที่ฝ่ายศิลป์ กองบรรณาธิการหนังสือสาหรับ
เด็กและเยาวชน กองบรรณาธิการหนังสือ/วารสาร/นิตยสารสาหรับเด็กและผู้ใหญ่
2) ด้านการศึกษา
เป็ นครูผ้ ูช่วย/ครูผ้ ูสอน ในโรงเรี ยนอนุ บาล โรงเรี ยนประถมศึกษาและมัธยมศึ กษา ทั้งของ
ภาครัฐและเอกชน ตลอดจนโรงเรียนนานาชาติ รวมทั้งเป็ นครูผ้ ูสอน/ผู้นาการเรียนรู้ในสถาบันต่างๆ
ของเอกชนเพื่อพัฒนาศักยภาพของเด็กและเยาวชน เช่น สถาบันสอนภาษาไทย อังกฤษ สถาบันพัฒนา
สมองของเด็ก ฯลฯ
3) ด้านการจัดกิจกรรมสาหรับเด็ก
เป็ นนักจัดกิจกรรมสาหรับเด็ก นักเล่านิทาน นักแสดงละครสาหรับเด็ก/ นักเขียนบท / ผู้ผลิต
การแสดงและการจัดกิจกรรมสาหรับเด็กในกลุ่มนิทานต่างๆ ระดับมืออาชีพ หรือในห้ องสมุดสาธารณะ
4) ด้านการสือ่ สารมวลชน
เป็ นผู้สร้ างสรรค์เนื้อหา เช่น นักเขียนบทละคร (โทรทัศน์, ภาพยนตร์, ละครเวที) บทสารคดี
โทรทัศน์ และพิ ธีกร เป็ นทีมงานศึกษาค้ นคว้ าข้ อมูลแก่บริษัทรับจัดนิทรรศการ เป็ นผู้สร้ างเนื้อหา
สาหรับเว็บไซต์ (Web Content Provider) เป็ นต้ น
5) ด้านศิลปะสร้างสรรค์
เป็ นนักออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ เว็บไซต์ ภาพกราฟิ ก ออกแบบเกมคอมพิวเตอร์สาหรับเด็ก และ
สื่อสมัยใหม่สาหรับเด็กชนิดอื่น
4.1 มาตรฐานผลการเรียนรูข้ องประสบการณ์ภาคสนาม
ความคาดหวังในผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนามของนิสติ มีดังนี้
1) นิสติ มีความรู้และทักษะการทางานด้ านหนังสือสาหรับเด็กและวารสาร การออกแบบและการ
เขียนหนังสือสาหรับเด็ก การจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านสาหรับเด็ก การสร้ างสรรค์และการผลิตสื่อ
สาหรั บเด็ก การใช้ วรรณกรรมสาหรับเด็กเพื่ อพัฒนาเด็ก จากหน่ วยงานหรื อองค์กร ตลอดจนเข้ าใจ
หลักการความจาเป็ นในการเรียนรู้ทฤษฎีมากยิ่งขึ้น
2) นิสิตสามารถประยุกต์และบูรณาการความรู้ท่เี รียนเพื่อนาไปแก้ ปัญหาในการทางาน โดยใช้
องค์ความรู้ด้านวรรณกรรมสาหรับเด็กเป็ นเครื่องมือได้ อย่างเหมาะสมและสร้ างสรรค์
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3) นิสิตมีพัฒนาการที่ดีข้ ึนด้ านทัศนคติเกี่ยวกับการทางานในศาสตร์ด้านวรรณกรรมสาหรั บ
เด็ก
4) นิสติ มีความกล้ าแสดงออก และสามารถนาความคิดสร้ างสรรค์ไปใช้ ประโยชน์ในงานได้
5) นิ สิตมีร ะเบียบวิ นัย ตรงต่ อเวลา เข้ า ใจวั ฒนธรรมองค์กรและสามารถปรั บ ตัวเข้ า กับ
หน่วยงาน หรือองค์กรได้
6) นิสติ มีมนุษยสัมพันธ์และสามารถทางานร่วมกับผู้อ่นื ได้ ดี
4.2 ช่วงเวลา
- แผนปกติ ภาคฤดูร้อนชั้นปี ที่ 3 ตามระยะเวลาที่เหมาะสมกับการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่
นิสติ ออกไปปฏิบัติงาน
- แผนสหกิจศึกษา ตลอดภาคเรียนที่ 2 ชั้นปี ที่ 4 ตามระยะเวลาที่เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน
ของหน่วยงานที่นิสติ ออกไปปฏิบัติงาน
4.3 การจัดเวลาและตารางสอน
- แผนปกติ จัดเต็มเวลาใน 1 ภาคฤดูร้อนชั้นปี ที่ 3
- แผนสหกิจศึกษา จัดเต็มเวลาในภาคเรียนที่ 2 ชั้นปี ที่ 4 โดยนิสติ ต้ องไม่ติดเรียนวิชาโท
5. ข้อกาหนดเกีย่ วกับการทาโครงงานหรืองานวิจยั (ถ้ ามี)
- แผนปกติ ข้ อกาหนดในการทาโครงงานกรณีศึกษาเฉพาะทางด้ านวรรณกรรมสาหรับเด็ก ซึ่ง
กาหนดไว้ ใน รายวิชา วด 341 สัมมนาวรรณกรรมสาหรับเด็ก และรายวิชา วด 451 วรรณกรรมสาหรับ
เด็กนิพนธ์ ต้ องเป็ นหัวข้ อที่เกี่ยวข้ องกับการประยุกต์ใช้ วรรณกรรมสาหรับเด็กเพื่อการพัฒนาเด็กและ
เยาวชน หรือ เพื่อการเรียนการสอน หรือเพื่อทานุ บารุงศิลปวัฒนธรรม โดยต้ องนาโครงการที่สาเร็จไป
ใช้ งานได้ จริง และมีรายงานต้ องนาส่งตามรูปแบบและระยะเวลาที่หลักสูตรกาหนดอย่างเคร่ งครัด หรื อ
เป็ นโครงงานที่มุ่งเน้ นการสร้ างผลงานวิจัยเพื่อพัฒนางานด้ านวรรณกรรมสาหรับเด็ก
- แผนสหกิจศึกษา นิสิตผู้เรียนวิชา วด 362 สหกิจศึกษา ต้ องปฏิบัติงานในองค์กร/สถาน
ประกอบการเต็มเวลาเรียน 1 ภาคเรียน และต้ องจัดทาโครงงานด้ านวรรณกรรมสาหรับเด็กและเยาวชน
1 ชิ้นงาน เพื่อเสนอให้ คณาจารย์และองค์กร ร่วมกันประเมินผลการเรียน
5.1 คาอธิบายโดยย่อ
- แผนปกติ การทาโครงงานกรณี ศึ กษาเฉพาะทางด้ า นวรรณกรรมส าหรั บ เด็ก ในรายวิ ช า
วด 341 สัมมนา วรรณกรรมสาหรับเด็ก (เรียนชั้นปี ที่ 3) และรายวิชา วด 451 วรรณกรรมสาหรับเด็ก
นิพนธ์ (เรียนชั้นปี ที่ 4) นิสิตผู้ลงทะเบียนเรียนต้ องทาผลงานเดี่ยว โดยอธิบายทฤษฎีท่นี ามาใช้ ในการ
ทาโครงงาน ประโยชน์ ท่ีไ ด้ รั บ จากการทาโครงงาน มี ขอบเขตโครงงานที่สามารถท าสาเร็จ ภายใน
ระยะเวลาที่กาหนด มีการดาเนิ นการเสนอโครงงาน การศึกษาค้ นคว้ าหรื อเก็บรวบรวมข้ อมูล การ
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วิเคราะห์และรายงานข้ อมูล การผลิตและการนาเสนอผลการทาโครงงาน/การทาวิจัย/ภาคนิพนธ์ ใน
รูปแบบเอกสารรายงาน การรายงานในชั้นเรียน การจัดงานสัมมนา หรือการจัดนิทรรศการเพื่อนาเสนอ
ผลงานต่อสาธารณะ
- แผนสหกิจศึกษา โครงงานของนิสติ ต้ องเป็ นผลงานที่แสดงให้ เห็นวิธคี ิด วิธกี ารออกแบบ การ
ลงมือผลิต/สร้ างสรรค์ผลงาน การนาไปใช้ จริง และนาเสนอผลงานอันสาเร็จเป็ นรูปธรรม 1 ชิ้นงาน
5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู ้
1) นิสติ มีความรู้ด้านวรรณกรรมสาหรับเด็กและเยาวชนอย่างลึกซึ้งและกว้ างขวาง
2) นิสติ สามารถวิเคราะห์และวิจารณ์วรรณกรรมสาหรับเด็กและเยาวชน
3) นิสิตสามารถสร้ างสรรค์และประยุกต์ใช้ วรรณกรรมสาหรั บเด็กเพื่ อการพั ฒนาเด็กและ
เยาวชนได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
4) นิสิตมีคุณธรรมและจริ ยธรรมในวิชาชี พ เป็ นพลเมืองที่ดี พร้ อมอุทิศตนเพื่ อการทางาน
ส่วนรวมและประเทศชาติ
5.3 ช่วงเวลา
- แผนปกติ
วิชา วด 341 สัมมนาวรรณกรรมสาหรับเด็ก ภาคการศึกษาที่ 2 ชั้นปี ที่ 3
วิชา วด 451 วรรณกรรมสาหรับเด็กนิพนธ์ ภาคการศึกษาที่ 2 ชั้นปี ที่ 4
- แผนสหกิจศึกษา
วิชา วด 341 สัมมนาวรรณกรรมสาหรับเด็ก ภาคการศึกษาที่ 2 ชั้นปี ที่ 3
วิชา วด 362 สหกิจศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2 ชั้นปี ที่ 4
5.4 จานวนหน่วยกิต
- แผนปกติ
วิชา วด 341 สัมมนาวรรณกรรมสาหรับเด็ก และวิชา วด 451 วรรณกรรมสาหรับเด็กนิพนธ์
วิชาละ 3 หน่วยกิต รวม 6 หน่วยกิต
- แผนสหกิจศึกษา
วิชา วด 341 สัมมนาวรรณกรรมสาหรับเด็ก 3 หน่ วยกิต และวิชา วด 362 สหกิจศึกษา
6 หน่วยกิต รวม 9 หน่วยกิต
5.5 การเตรียมการ
1) ด้ านการเรียนการสอน มีตัวอย่างโครงงานให้ นิสติ ศึกษา มีการกาหนดชั่วโมงให้ คาปรึกษาใน
การเลือกหัวข้ อเรื่อง และการทางาน การแนะนาแหล่งข้ อมูล การจัดตารางเวลาเข้ าพบ/ให้ คาปรึกษา มี
การจัดทาบันทึกให้ คาปรึกษา มีกาหนดการนาเสนอความคืบหน้ าการศึกษาแจ้ งล่วงหน้ าอย่างชัดเจน
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2) ด้ านการบริหาร มีการจัดสรรงบประมาณ เพื่ อจัดกิจกรรมพัฒนานิสิตที่เชื่อมโยงสู่การทา
โครงงาน คือ “โครงการสัมมนาวรรณกรรมสาหรับเด็ก” และ “โครงการนิทรรศการต้ นฉบับวรรณกรรม
สาหรั บ เด็กนิ พ นธ์ ” มีก ารเตรี ยมอุ ป กรณ์ เครื่ องมือการน าเสนอผลงาน ผลการศึ กษาค้ นคว้ า มีการ
วางแผนจัดเตรียมการจัดงานสัมมนาและงานแสดงนิทรรศการ โดยให้ นิสิตมีส่วนร่ วมกับคณาจารย์ทุก
ขั้นตอน และมีการประเมินผลเพื่อปรับปรุงงานในปี ต่อไป
5.6 กระบวนการประเมินผล
1) ประเมินผลจากความก้ าวหน้ าในการทาโครงงานเป็ นระยะตามกาหนดเวลา และจากที่บันทึก
ใน สมุดให้ คาปรึกษาโดยอาจารย์ท่ปี รึกษาประจากลุ่มย่อย
2) ประเมินคุณภาพของงานจากการนาผลงานไปทดลองใช้ กบั กลุ่มเป้ าหมาย
3) ประเมินการนาเสนอผลงานในชั้นเรียน ในการจัดงานสัมมนา และในงานนิทรรศการ
4) ประเมินตามเกณฑ์จิตพิสยั และการจัดสอบ การนาเสนอที่มีอาจารย์สอบไม่ต่ากว่า 3 คน
5) ประเมินผลการจัดงานสัมมนาหรือการจัดนิทรรศการต่อสาธารณะ
ทั้งนี้หลักสูตรฯ มีกลไกการทวนสอบมาตรฐานคือ เมื่อประเมินผลการจัดงานสัมมนาหรือการ
จัด นิทรรศการต่อสาธารณะ โดยสารวจความเห็นของผู้เข้ าร่วมงานทั่วไป จากนิสิตผู้จัดงาน และจาก
คณาจารย์ ผู้ประเมินผลแล้ ว คณะกรรมการบริหารหลักสูตรจะนาผลประเมินนั้นมาปรับปรุงการทางาน
ในปี ต่อไป เช่ น ปรั บปรุ งวิธีการเรี ยนการสอน ปรั บหั วข้ อการสัมมนา หรื อหั วข้ อการสร้ างสรรค์งาน
วรรณกรรมสาหรับเด็กนิพนธ์ให้ ตรงตามความต้ องการของสังคมมากขึ้น หรือปรับปรุงคุณภาพผลงาน
ของนิสติ ให้ ได้ มาตรฐานมากขึ้น เป็ นต้ น
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู ้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล
การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวรรณกรรมสาหรับเด็ก เน้ นให้ ผ้ ูเรียนมีองค์ความรู้ด้าน
วรรณกรรมสาหรั บ เด็ก และเยาวชนอย่ า งกว้ า งขวาง มีความรู้ ด้า นวรรณกรรมไทยและวรรณกรรม
ต่างประเทศ มีทกั ษะภาษาไทยและภาษาอังกฤษในระดับดี เข้ าใจพัฒนาการของเด็กแต่ละวัย มีทกั ษะ
ทางศิลปะ การวาดภาพและการออกแบบภาพประกอบ ควบคู่กับมีทักษะการใช้ เครื่องมือสารสนเทศ
สมัยใหม่ จึงสามารถวิเคราะห์วิจารณ์ สร้ างสรรค์ และประยุกต์ ใช้ วรรณกรรมสาหรับเด็กเพื่อการพัฒนา
เด็กและเยาวชนได้ อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถสร้ างสรรค์เนื้อหาแก่เด็กด้ วยสื่อหลากหลายรูปแบบ
และรู้วิธีการใช้ เครื่ องมือต่างๆ เพื่ อออกแบบการสื่อสารสาหรั บเด็กอย่างเหมาะสม ผ่านสื่อเก่า (สื่อ
สิ่งพิมพ์) และสื่อใหม่ (New Media ทุกรูปแบบ) จึงมีคุณลักษณะพิเศษแตกต่างจากบุคลากรด้ าน
การศึ กษา การปฐมวัยศึกษา วรรณคดีศึกษา หรื อศิลปศึกษาสาหรั บเด็ก ทาให้ ผ้ ูเรี ยนประยุกต์องค์
ความรู้เพื่อการทางานได้ กว้ างขวาง นอกจากนี้หลักสูตรยังปลูกฝังให้ บัณฑิตมีคุณธรรมและจริยธรรมใน
วิชาชีพ เป็ นพลเมืองที่ดี พร้ อมอุทศิ ตนเพื่อการทางานส่วนรวมและประเทศชาติ บัณฑิตจึงตระหนักใน
บทบาทหน้ าที่สาคัญของการเป็ นผู้ทางานสร้ างสรรค์เพื่อพัฒนาเด็กแก่สงั คม
คุณลักษณะพิเศษของนิสิต /
สมรรถนะของหลักสูตร
1. มีทกั ษะสื่อสาร

กลยุทธ์การสอน และการประเมินผล
สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู ้ ดังนี้
- ด้ านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ ข้ อ 5.2, 5.3
2. มีจิตอาสา จิตสานึกสาธารณะรับใช้ สงั คม
- ด้ านคุณธรรม จริยธรรม ข้ อ 1.2
มีคุณธรรมและจริยธรรมในวิชาชีพ เป็ นพลเมืองที่ดี
- ด้ านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
พร้ อมอุทศิ ตนเพื่อการทางานส่วนรวมและประเทศชาติ
รับผิดชอบ ข้ อ 4.1, 4.2, 4.3
3. มีสมรรถนะของหลักสูตร
- ด้ านความรู้ ข้ อ 2.2, 2.3
- มีความรู้ด้านวรรณกรรมสาหรับเด็กและเยาวชน
- ด้ านทักษะทางปัญญา ข้ อ 3.1, 3.4
อย่างลึกซึ้งและกว้ างขวาง
- ด้ านทักษะพิสยั /สมรรถนะของหลักสูตร ข้ อ
- สามารถวิเคราะห์ วิจารณ์ สร้ างสรรค์ และ
6.1, 6.2
ประยุกต์ใช้ วรรณกรรมสาหรับเด็กเพื่อการพัฒนา
เด็กและเยาวชนได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
- มีความเป็ นต้ นแบบในการใช้ วรรณกรรมสาหรับเด็ก
ในวิชาชีพ
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การพัฒนาผลการเรียนรูใ้ นแต่ละด้าน
1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม : มีคุณธรรม จริยธรรมในการดาเนินชีวิต พร้ อมให้ ความ
ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ มีจิตสานึกสาธารณะ และเป็ นพลเมืองที่มีคุณค่าของสังคม
ผลการเรียนรูด้ า้ น
คุณธรรมและ
กลยุทธ์การสอน
วิธีการวัดและประเมินผล
จริยธรรม
1.1 ซื่อสัตย์ มี
- สอดแทรกเนื้อหาด้ านคุณธรรม
- กาหนดเกณฑ์มาตรฐานในการประเมิน
วินัย ตรงต่อเวลา จริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาการใน พฤติกรรมด้ านคุณธรรมจริยธรรมของรายวิชา
รายวิชา
- สังเกตพฤติกรรมความซื่อสัตย์และการตรง
- ฝึ กปฏิบัติ ทากิจกรรม ส่งเสริมให้ เกิด ต่อเวลาในการเข้ าชั้นเรียน การทารายงาน การ
ความซื่อสัตย์ มีวินัย และตรงต่อเวลา
อ้ างอิงผลงาน และการสอบ
- สอดแทรกวัฒนธรรมองค์กร เพื่อให้
- สังเกตพฤติกรรมการมีวินัย การปฏิบัติตน
นิสติ มีค่านิยมพื้นฐานที่ถูกต้ อง
ตามระเบียบของมหาวิทยาลัยและข้ อตกลงใน
- ชี้แจงกฎระเบียบและแนวปฏิบัติในการ ชั้นเรียน เช่น การแต่งกาย
เรียนการสอนให้ ชัดเจนในรายวิชา
1.2 มีจิตสานึก
ให้ นิสติ เรียนรู้การเสียสละเพื่อส่วนรวม
- ประเมินจากการมีส่วนร่วมในการอภิปราย
สาธารณะ เสียสละ และกระตุ้นให้ เกิดจิตสานึกสาธารณะ ดังนี้ การวางแผน การปฏิบัติ การนาเสนอผลงาน
เพื่อส่วนรวม
- ใช้ กรณีศึกษาบุคคลตัวอย่างที่ได้ รับการ และการสะท้อนคิดกิจกรรมในชั้นเรียน
มีคุณธรรมและ
ยกย่องในสังคม
- ประเมินจากคุณภาพของรายงาน
จริยธรรมใน
- ฝึ กเขียนโครงการ และทากิจกรรมจิต
- ประเมินจากการอ้ างอิงแหล่งข้ อมูลอย่าง
วิชาชีพ เป็ น
อาสา/กิจกรรมเพื่อสังคม
ถูกต้ องตามหลักและจรรยาบรรณทางวิชาการ
พลเมืองที่ดี
- เขียนรายงานความรู้สกึ ที่มีต่อการทา
- ประเมินจากคุณภาพและประโยชน์ของ
พร้ อมอุทศิ ตนเพื่อ กิจกรรม
ผลงานสร้ างสรรค์
การทางาน
- ในรายวิชาที่เกี่ยวข้ อง มีการแทรก
ส่วนรวมและ
บทเรียนเรื่องคุณธรรมและจรรยาบรรณใน
ประเทศชาติ
วิชาชีพด้ านวรรณกรรมสาหรับเด็ก
- ในรายวิชาที่เกี่ยวข้ อง เช่น สัมมนา
วรรณกรรมสาหรับเด็ก หรือ วรรณกรรม
สาหรับเด็กนิพนธ์ ส่งเสริมให้ นิสติ ศึกษา
ประเด็นปัญหาที่เกี่ยวข้ องกับเด็กและ
เยาวชน และเสนอแนวทางแก้ ไข หรือเน้ น
การสร้ างสรรค์ผลงานวรรณกรรมสาหรับ
เด็กเพื่อการพัฒนาเด็กอย่างหลากหลาย
เช่น เด็กชายขอบ เด็กด้ อยโอกาสในสังคม
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ผลการเรียนรูด้ า้ น
คุณธรรมและ
จริยธรรม
1.3 ตระหนักใน
คุณค่าของศิลปะ
และวัฒนธรรม

กลยุทธ์การสอน
นอกเหนือจากกลุ่มเด็กทั่วไป
- สอดแทรกแนวคิดด้ านสุนทรียศาสตร์
เพื่อให้ ตระหนักในคุณค่าของ
ศิลปวัฒนธรรมที่มีต่อการดารงชีวิต
- สอดแทรกเนื้อหาในด้ านศิลปวัฒนธรรม
และประเพณีท่ดี ีงามทั้งของไทยและ
นานาชาติในการเรียนการสอนรายวิชา
- จัดกิจกรรมสร้ างเสริมประสบการณ์ท้งั
ในและนอกเวลาเรียน และให้ ทารายงาน
แสดงความคิดเห็นทั้งรายบุคคลและงาน
กลุ่ม
- ในรายวิชาที่เกี่ยวข้ อง ส่งเสริมให้ นิสติ
ไปพัฒนาทักษะด้ านศิลปะอย่าง
หลากหลาย
- ในรายวิชาที่เกี่ยวข้ อง ส่งเสริมให้ นิสติ ได้
เพิ่มประสบการณ์ด้านศิลปะนอกห้ องเรียน
เช่น ชมนิทรรศการศิลปะ ชมพิพิธภัณฑ์
หรือศึกษาเรียนรู้จากปราชญ์ชาวบ้ าน

วิธีการวัดและประเมินผล

- ประเมินจากคุณภาพของรายงาน ที่แสดงถึง
การนาแนวคิดทางสุนทรียศาสตร์/
ศิลปวัฒนธรรมมาใช้
- สังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในการ
อภิปรายและการสะท้อนคิดกิจกรรมในชั้นเรียน
- สังเกตจากการประพฤติตนอยู่ในประเพณี
และวัฒนธรรมที่ดีงามของไทย
- สังเกตจากการรู้เท่าทัน สามารถปรับตัวและ
เลือกรับวัฒนธรรมที่ดีงามของนานาชาติได้

2. ด้านความรู ้ : มีความรอบรู้อย่างกว้ างขวาง เข้ าใจ และเห็นคุณค่าของตนเองผู้อ่นื สังคม ศิลปวัฒนธรรม
และธรรมชาติ บนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ผลการเรียนรู ้
กลยุทธ์การสอน
วิธีการวัดและประเมินผล
ด้านความรู ้
2.1 มีความรู้
- จัดการเรียนการสอนที่ครอบคลุมความรู้ - กาหนดมาตรฐานการประเมินผลการเรียนรู้
พื้นฐานศึกษา
ในสาขาต่างๆ อย่างกว้ างขวาง พร้ อม
โดยใช้ เกณฑ์ Rubrics
ทั่วไป
สอดแทรกแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจ
- สังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในการ
พอเพียงในรายวิชา
อภิปรายและการสะท้อนคิดกิจกรรมในชั้นเรียน
- จัดการเรียนการสอนในลักษณะบูรณา - ประเมินจากคุณภาพของรายงาน
การ และเน้ นให้ นิสติ ลงมือปฏิบัติ (Active - ประเมินจากการอ้ างอิงแหล่งข้ อมูลอย่าง
Learning)
ถูกต้ องตามหลักและจรรยาบรรณทางวิชาการ
- มีการแนะนาวิธกี ารเรียนรู้/การสืบค้ น - ประเมินจากการสอบภาคทฤษฎี/ปฏิบัติ
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ผลการเรียนรูด้ า้ น
คุณธรรมและ
จริยธรรม

กลยุทธ์การสอน

ข้ อมูลด้ วยตนเอง และฝึ กปฏิบัติในรายวิชา
- จัดกิจกรรมเพื่อให้ เข้ าใจและเห็นคุณค่า
ของตนเอง ผู้อ่นื และสังคม พร้ อม
ตั้งเป้ าหมายในการพัฒนาตนเอง สังคม
และสิ่งแวดล้ อม
2.2 มีความรู้ด้าน - ใช้ การสอนหลายรูปแบบในรายวิชาตาม
วรรณกรรมสาหรับ หลักสูตร ได้ แก่ การบรรยาย การอภิปราย
เด็กและเยาวชน การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ การให้ ศึกษา
ค้ นคว้ าด้ วยตนเอง การฝึ กปฏิบัติ การ
อย่างลึกซึ้งและ
ฝึ กงาน โดยเน้ นหลักการทางทฤษฎีและ
กว้ างขวาง
การประยุกต์ทางปฏิบัติในสภาพแวดล้ อม
จริง
- เชิญผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ตรงมา
เป็ นวิทยากรพิเศษเฉพาะเรื่อง

2.3 สามารถบูรณา
การความรู้ด้าน
วรรณกรรมสาหรับ
เด็กในการแสวงหา
ความรู้เพิ่มเติม
และประยุกต์ใช้ ใน
วิชาชีพ

- จัดให้ มีการเรียนรู้จากสถานการณ์จริง
โดยการศึกษาดูงาน
- จัดกิจกรรมการเรียนการสอนรูปแบบ
การอภิปราย สัมมนา ในรายวิชาที่
เกี่ยวข้ อง
- เชิญผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ตรงมา
เป็ นวิทยากรพิเศษเฉพาะเรื่อง
- ส่งเสริมการฝึ กปฏิบัติงานในหน่วยงาน
หรือองค์กรที่ทางานเกี่ยวข้ องกับ
วรรณกรรมสาหรับเด็ก ทั้งภาครัฐและ
เอกชน ในรายวิชาที่เกี่ยวข้ อง

วิธีการวัดและประเมินผล

- ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการ
ปฏิบัติของนิสติ คือ
1. การทดสอบย่อย การทาแบบฝึ กหัด การ
สอบข้ อเขียนและการปฏิบัติ
2. การสอบกลางภาคเรียนและสอบปลาย
ภาคเรียน
3. ประเมินจากรายงานและผลงานที่นิสติ
จัดทา
4. ประเมินจากโครงการที่นาเสนอ
5. ประเมินจากการนาเสนอรายงานในชั้น
เรียน
ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการ
ปฏิบัติของนิสติ คือ
1. การทดสอบย่อย การทาแบบฝึ กหัด การ
สอบข้ อเขียนและการปฏิบัติ
2. การสอบกลางภาคเรียนและสอบปลาย
ภาคเรียน
3. ประเมินจากรายงานและผลงานที่นิสติ
จัดทา
4. ประเมินจากโครงการที่นาเสนอ
5. ประเมินจากการนาเสนอรายงานในชั้น
เรียน
6. ประเมินจากแบบประเมินจากหัวหน้ า
งานที่นิสติ ไปฝึ กงาน
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ผลการเรียนรูด้ า้ น
คุณธรรมและ
จริยธรรม
2.4 มีความสนใจ
พัฒนาความรู้
ความชานาญของ
สาขาวิชาที่ศึกษา
อย่างต่อเนื่อง เพื่อ
เล็งเห็นการ
เปลี่ยนแปลง และ
เข้ าใจผลกระทบ
ของบริบททาง
สังคมใหม่ๆ ที่
ส่งผลต่อการ
พัฒนาเด็กและ
เยาวชน

กลยุทธ์การสอน

วิธีการวัดและประเมินผล

- จัดกิจกรรมให้ นิสติ ฝึ กค้ นคว้ าหาความรู้
ด้ วยตนเอง และนาความรู้มาประยุกต์ใช้
ในการเรียนและการฝึ กงานวิชาชีพ
- จัดกิจกรรมให้ นิสติ ได้ ค้นคว้ าข้ อมูล
ภาษาต่างประเทศที่มีความทันสมัยใน
ศาสตร์ด้านวรรณกรรมสาหรับเด็ก และ
นามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กนั
- ให้ นิสติ ทารายงาน/โครงงาน/
โครงการวิจัยขนาดเล็ก ที่เกี่ยวข้ องกับ
ประเด็นปัญหาด้ านวรรณกรรมสาหรับเด็ก
และเยาวชนในรายวิชาต่างๆ

- ประเมินคุณภาพข้ อมูลที่นิสติ ได้ จากการ
สืบค้ น
- ประเมินความเข้ าใจและการประยุกต์ใช้
ข้ อมูลของนิสิต
- ประเมินความถูกต้ องในการเลือกวรรณกรรม
และการประยุกต์ใช้ ทฤษฎีอย่างเหมาะสมจาก
ผลงานนิสิต

3. ด้านทักษะทางปั ญญา : ตระหนักถึงความเปลี่ยนแปลงของสรรพสิ่ง เรียนรู้ตลอดชีวิต สามารถบูรณาการ
ความรู้ส่กู ารคิดริเริ่มสร้ างสรรค์และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
ผลการเรียนรู ้
กลยุทธ์การสอน
วิธีการวัดและประเมินผล
ด้านทักษะทาง
ปัญญา
3.1 สามารถ
- จัดกิจกรรมให้ นิสติ ฝึ กค้ นคว้ าหาความรู้ - กาหนดมาตรฐานการประเมินผลการเรียนรู้
ประยุกต์ความรู้ให้ ด้ วยตนเอง และนาความรู้มาประยุกต์ใช้ โดยใช้ เกณฑ์ Rubrics
เกิดประโยชน์
ในการเรียนและการดาเนินชีวิตประจาวัน - สังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในการ
อภิปรายและการสะท้อนคิดกิจกรรมในชั้นเรียน
- ประเมินจากคุณภาพของรายงาน ที่แสดงถึง
3.2 คิดวิเคราะห์ - ใช้ ตัวอย่างที่ดีเป็ นกรณีศึกษาเพื่อให้
อย่างเป็ นระบบ
นิสติ ได้ เรียนรู้วิธวี ิเคราะห์ปัญหาและฝึ ก การค้ นคว้ าความรู้เพิ่มเติม การเลือกรับข้ อมูล
และแก้ ไขปัญหา บูรณาการความรู้เพื่อใช้ ในการแก้ ไขปัญหา ข่าวสารโดยใช้ หลักกาลามสูตร และการคิด
อย่างมีเหตุผลและเป็ นระบบ
ได้
อย่างเป็ นระบบ
- ประเมินจากการอ้ างอิงแหล่งข้ อมูลอย่าง
ถูกต้ องตามหลักและจรรยาบรรณทางวิชาการ
- ประเมินจากการสอบภาคทฤษฎี/ปฏิบัติ
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ผลการเรียนรูด้ า้ น
คุณธรรมและ
จริยธรรม
3.3 สามารถ
ประเมิน วิเคราะห์
วิพากษ์
สถานการณ์ต่างๆ
โดยใช้ ความรู้เป็ น
ฐาน
3.4 มีความคิด
ริเริ่ม สร้ างสรรค์
นวัตกรรม

กลยุทธ์การสอน

วิธีการวัดและประเมินผล

- เลือกปัญหาสังคมที่เป็ นประเด็น
สาธารณะให้ นิสติ ฝึ กวิพากษ์วิจารณ์ในชั้น
เรียน และเสนอแนะแนวทางแก้ ไข เพื่อ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเอง สังคม และ
สิ่งแวดล้ อมในทุกมิติได้ อย่างสมดุล
- นาเสนอ อภิปรายแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น และสะท้อนคิดในชั้นเรียน
- จัดกิจกรรมฝึ กความคิดสร้ างสรรค์ และ
นวัตกรรมที่เป็ นประโยชน์ต่อตนเอง สังคม
และสิ่งแวดล้ อม
- ในรายวิชาที่เกี่ยวข้ อง ส่งเสริมให้ นิสติ
สร้ างสรรค์ผลงานต้ นแบบของตนเอง
นาไปทดลองใช้ เพื่อทราบประโยชน์ของ
ผลงาน และนาผลที่ได้ มาพัฒนางาน
ชิ้นงานต้ นแบบต่อไป

- ประเมินจากคุณภาพของรายงาน/ ผลงาน
สร้ างสรรค์ ที่แสดงถึงการนาข้ อมูลความรู้ท่ี
ถูกต้ องมาใช้ ในการคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล
เป็ นระบบ
- ประเมินจากการอ้ างอิงแหล่งข้ อมูลอย่าง
ถูกต้ องตามหลักและจรรยาบรรณทางวิชาการ
- สังเกตพัฒนาการในด้ านต่างๆ จาก
พฤติกรรมการมีส่วนร่วมในกิจกรรมกลุ่ม การ
สะท้อนคิดในชั้นเรียน

4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ : สามารถทางานทางานร่วมกับผู้อ่นื มีความ
รับผิดชอบต่อตนเอง สังคม และสิ่งแวดล้ อม
ผลการเรียนรู ้
กลยุทธ์การสอน
วิธีการวัดและประเมินผล
ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และความ
รับผิดชอบ
4.1 ทางานร่วมกับ - จัดกิจกรรมเพื่อให้ นิสติ ฝึ กการปรับตัว - กาหนดมาตรฐานการประเมินผลการเรียนรู้
ผู้อ่นื ทั้งในฐานะ การทางานร่วมกับผู้อ่นื รับฟังความ
โดยใช้ เกณฑ์ Rubrics
ผู้นาและผู้ร่วมงาน คิดเห็นของเพื่อนร่วมกลุ่ม สามารถแสดง - สังเกตพฤติกรรม ที่แสดงถึงความรับผิดชอบ
ได้
จุดยืนของตนเอง และค้ นหาทางออก
ต่อสังคมและสิ่งแวดล้ อม การมีส่วนร่วมในการ
ร่วมกันได้
อภิปรายและการสะท้อนคิดกิจกรรมในชั้นเรียน
- ประเมินจากคุณภาพของรายงาน ที่แสดงถึง
4.2 มีความ
- เลือกประเด็นที่เป็ นปัญหาสังคมและ
รับผิดชอบต่อ
สิ่งแวดล้ อมให้ นิสติ เรียนรู้ และตระหนัก ความร่วมมือในการวางแผน การปฏิบัติ และ
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ผลการเรียนรูด้ า้ น
คุณธรรมและ
กลยุทธ์การสอน
จริยธรรม
ตนเอง สังคม และ ถึงผลกระทบที่เกิดขึ้น พร้ อมทั้งกระตุ้นให้
สิ่งแวดล้ อม
คิดหาวิธีท่จี ะมีส่วนร่วมรับผิดชอบในการ
แก้ ปัญหาโดยเริ่มต้ นจากตัวนิสติ เอง
4.3 สามารถ
- สอดแทรกแนวคิดผ่านกิจกรรมเพื่อฝึ ก
ปรับตัวให้ เข้ ากับ เพื่อให้ นิสติ สามารถปรับตัวในสถานการณ์
สถานการณ์ต่างๆ ต่างๆ

วิธีการวัดและประเมินผล
การแก้ ปัญหา
- ประเมินจากการอ้ างอิงแหล่งข้ อมูลอย่าง
ถูกต้ องตามหลักและจรรยาบรรณทางวิชาการ
- สังเกตจากพัฒนาการด้ านความคิดและ
พฤติกรรมการเรียนรู้ในชั้นเรียน
- ให้ นิสติ ประเมินเพื่อนในชั้นเรียน และ
นามาใช้ เป็ นข้ อมูลสาหรับการประเมินผลการ
เรียนรู้

5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสือ่ สาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ : สามารถวิเคราะห์ข้อมูล
เชิงตัวเลข มีทกั ษะสื่อสาร พร้ อมทั้งสามารถเลือกใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเหมาะสม
ผลการเรียนรู ้
กลยุทธ์การสอน
วิธีการวัดและประเมินผล
ด้านทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
สือ่ สาร และการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
5.1 สามารถ
- สอดแทรกทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข - กาหนดมาตรฐานการประเมินผลการเรียนรู้
วิเคราะห์ข้อมูลเชิง ในรายวิชาต่าง ๆ เพื่อพัฒนาทักษะการ
โดยใช้ เกณฑ์ Rubrics
ตัวเลข เพื่อให้
วิเคราะห์เชิงตัวเลขอย่างต่อเนื่อง
- ประเมินจากคุณภาพของรายงาน ที่แสดงถึง
เข้ าใจองค์ความรู้ - จัดกิจกรรมให้ นิสติ ศึกษาค้ นคว้ าอย่าง การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงตัวเลข
หรือประเด็น
กว้ างขวาง เพื่อรู้จักคัดเลือกข้ อมูลสาคัญ - ประเมินจากการอ้ างอิงแหล่งข้ อมูลอย่าง
ปัญหา
มาใช้ ประโยชน์อย่างเป็ นรูปธรรม
ถูกต้ องตามหลักและจรรยาบรรณทางวิชาการ
- ประเมินจากการสอบภาคทฤษฎี
5.2 สื่อสารได้
- ฝึ กการใช้ ทกั ษะสื่อสารในทุกรายวิชา
- ประเมินจากการสอบภาคทฤษฎี/ปฏิบัติ
อย่างมี
- ฝึ กการแสดงความคิดเห็นในชั้นเรียน
- ประเมินจากคุณภาพจากรายงาน ที่แสดงถึง
ประสิทธิภาพ
อย่างมีมารยาท เคารพกติกาของสังคม
ความสามารถในการสื่อสาร
และมีหลักการ
- ประเมินจากการอ้ างอิงแหล่งข้ อมูลอย่าง
ถูกต้ องตามหลักและจรรยาบรรณทางวิชาการ
5.3 ใช้ เทคโนโลยี - ฝึ กการใช้ เทคโนโลยีในการสืบค้ นข้ อมูล - ประเมินจากการสอบภาคทฤษฎี/ปฏิบัติ
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ผลการเรียนรูด้ า้ น
คุณธรรมและ
จริยธรรม
ในการสืบค้ น เก็บ
รวบรวมข้ อมูล
และเลือกใช้ ได้
เหมาะสมกับ
สถานการณ์อย่างมี
ประสิทธิภาพ

กลยุทธ์การสอน
จากแหล่งที่เชื่อถือได้ ในรายวิชา
- ฝึ กการเลือกใช้ ข้อมูลสารสนเทศที่
เหมาะสมประกอบการนาเสนองาน
- ฝึ กการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ
ออกแบบ สร้ างสรรค์ เผยแพร่ ผลงาน
ด้ านวรรณกรรมสาหรับเด็ก

วิธีการวัดและประเมินผล
- ประเมินจากคุณภาพของรายงาน/ผลงาน
สร้ างสรรค์ ที่แสดงถึงการสืบค้ นข้ อมูล การ
เลือกใช้ ข้อมูล และการรู้จักแหล่งข้ อมูลที่
เหมาะสม
- ประเมินจากการอ้ างอิงแหล่งข้ อมูลอย่าง
ถูกต้ องตามหลักและจรรยาบรรณทางวิชาการ
- ประเมินจากคุณภาพของผลงานรายงาน /
สร้ างสรรค์ ที่แสดงทักษะและปรสบการณ์ใน
การเลือกใช้ เครื่องมือสารสนเทศ

6. ด้านทักษะพิสยั /สมรรถนะของหลักสูตร : มีความรู้ด้านวรรณกรรมสาหรับเด็กและเยาวชนอย่างลึกซึ้งและ
กว้ างขวาง สามารถวิเคราะห์ วิจารณ์ สร้ างสรรค์และประยุกต์ ใช้ วรรณกรรมสาหรั บเด็ก เพื่อการพัฒนาเด็กและ
เยาวชนได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
ผลการเรียนรูด้ า้ น
กลยุทธ์การสอน
วิธีการวัดและประเมินผล
ทักษะพิสยั /
สมรรถนะของ
หลักสูตร
6.1 มีความรู้
- ในรายวิชาที่เกี่ยวข้ อง เน้ นการอ่าน
- ประเมินจากการมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม
ความเข้ าใจด้ าน วิเคราะห์วรรณกรรม การค้ นคว้ าข้ อมูล
โครงงาน โครงการ
วรรณกรรมสาหรับ และการอภิปรายแสดงความคิดเห็น
- ประเมินจากคะแนนสอบภาคทฤษฎี/ปฏิบัติ
เด็ก และเด็กตาม - จัดกิจกรรม โครงการ โครงงาน ให้ นิสติ - ประเมินจากคุณภาพของผลงานที่แสดงถึง
พัฒนาการอย่าง ได้ ออกไปปฏิบัติงานกับเด็กจริงๆ เพื่อ
การประยุกต์ใช้ ทฤษฎีทางจิตวิทยาและ
ลึกซึ้ง
สัมผัสและคลุกคลีกบั เด็กวัยต่างๆ
พัฒนาการของเด็ก และการรู้จักเลือกใช้
- รายวิชาที่มีการฝึ กปฏิบัติสร้ างสรรค์
แหล่งข้ อมูลที่เหมาะสม
ผลงานสาหรับเด็ก นิสติ ต้ องนาผลงานไป - ประเมินจากจรรยาบรรณในการสร้ างสรรค์
ทดลองใช้ กบั เด็กในสถานการณ์จริง เพื่อ งานสาหรับเด็ก
นาความคิดเห็น ข้ อเสนอแนะ ข้ อสังเกต
จากเด็ก ครู ผู้ปกครอง ผู้ดูแลเด็ก มา
ปรับปรุงงาน
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ผลการเรียนรูด้ า้ น
คุณธรรมและ
จริยธรรม
6.2 สามารถ
สร้ างสรรค์และ
ประยุกต์ใช้
วรรณกรรมสาหรับ
เด็กเพื่อการ
พัฒนาเด็กและ
เยาวชนได้ อย่างมี
ประสิทธิภาพ เป็ น
ต้ นแบบของการ
นาวรรณกรรม
สาหรับเด็กไป
ประยุกต์ใช้ ใน
วิชาชีพ

กลยุทธ์การสอน

วิธีการวัดและประเมินผล

- ทุกรายวิชาในหลักสูตร เน้ นการฝึ กคิด
วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูล การสืบค้ น
ข้ อมูล การประยุกต์ใช้ ข้อมูล การ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างผู้สอน
และผู้เรียนด้ วยบรรยากาศแห่ง
กัลยาณมิตร เพื่อพัฒนาผลงาน
- ทุกรายวิชาในหลักสูตรเน้ นการปฏิบัติ
สร้ างสรรค์ผลงานสาหรับเด็ก สื่อสาหรับ
เด็ก ทั้งการคิด การเขียน การผลิต และ
การนาไปใช้ เพื่อให้ ผลงานสามารถ
นาไปใช้ พัฒนาเด็กและเยาวชนได้ จริง
- จัดกิจกรรม โครงการ เพื่อให้ นิสติ ทุก
ชั้นปี ได้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านนวัตกรรม
ทางวรรณกรรมสาหรับเด็ก สื่อสมัยใหม่
แนวโน้ มในการสร้ างสรรค์งานสาหรับเด็ก
กับผู้เชี่ยวชาญในวิชาชีพ

- ประเมินจากการมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม
โครงงาน โครงการ
- ประเมินจากคะแนนสอบภาคทฤษฎี/ปฏิบัติ
- ประเมินจากคุณภาพของผลงานที่แสดงถึง
การประยุกต์ใช้ ทฤษฎี และการรู้จักเลือกใช้
แหล่งข้ อมูลที่เหมาะสม
- ประเมินจากจรรยาบรรณในการสร้ างสรรค์
งานสาหรับเด็ก
- ประเมินจากความเป็ นต้ นแบบ นวัตกรรมใน
การสร้ างสรรค์ผลงาน

สรุปมาตรฐานผลการเรียนรูข้ องหลักสูตร
มาตรฐานผลการเรียนรู ้
รายละเอียดผลการเรียนรู ้
1. ด้ านคุณธรรม จริยธรรม
1.1 ซื่อสัตย์ มีวินัย ตรงต่อเวลา
1.2 มีจิตสานึกสาธารณะ เสียสละเพื่อส่วนรวม
มีคุณธรรมและจริยธรรมในวิชาชีพ เป็ นพลเมืองที่ดี
พร้ อมอุทศิ ตนเพื่อการทางานส่วนรวมและประเทศชาติ
1.3 ตระหนักในคุณค่าของศิลปะและวัฒนธรรม
2. ด้ านความรู้
2.1 มีความรู้พ้ ืนฐานศึกษาทั่วไป
2.2 มีความรู้ด้านวรรณกรรมสาหรับเด็กและเยาวชนอย่างลึกซึ้ง
และกว้ างขวาง
2.3 สามารถบูรณาการความรู้ด้านวรรณกรรมสาหรับเด็กในการ
แสวงหาความรู้เพิ่มเติมและประยุกต์ใช้ ในวิชาชีพ
2.4 มีความสนใจพัฒนาความรู้ ความชานาญของสาขาวิชาที่ศึกษา
อย่างต่อเนื่อง เพื่อเล็งเห็นการเปลี่ยนแปลง และเข้ าใจ
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มาตรฐานผลการเรียนรู ้

รายละเอียดผลการเรียนรู ้
ผลกระทบของบริบททางสังคมใหม่ๆ ที่ส่งผลต่อการพัฒนา
เด็กและเยาวชน
3. ด้ านทักษะทางปัญญา
3.1 สามารถประยุกต์ความรู้ให้ เกิดประโยชน์
3.2 คิดวิเคราะห์อย่างเป็ นระบบ และแก้ ไขปัญหาได้
3.3 สามารถประเมิน วิพากษ์ วิเคราะห์ สถานการณ์ต่างๆ โดยใช้
ความรู้เป็ นฐาน
3.4 มีความคิดริเริ่ม สร้ างสรรค์นวัตกรรม
4. ด้ านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
4.1 ทางานร่วมกับผู้อ่นื ในฐานะผู้นาและผู้ร่วมงานได้
บุคคลและความรับผิดชอบ
4.2 มีความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคมและสิ่งแวดล้ อม
4.3 สามารถปรับตัวให้ เข้ ากับสถานการณ์ต่างๆ
4.4 มีบุคลิกภาพที่กล้ าแสดงออก มีความมั่นใจ และมีความสุภาพ
5. ด้ านทักษะการคิดวิเคราะห์เชิงตัวเลข 5.1 สามารถวิเคราะห์ข้อมูลเชิงตัวเลข เพื่อให้ เข้ าใจองค์ความรู้หรือ
การสื่อสารและการใช้ เทคโนโลยี
ประเด็นปัญหา
สารสนเทศ
5.2 สื่อสารได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
5.3 ใช้ เทคโนโลยีในการสืบค้ น เก็บรวบรวมข้ อมูล และเลือกใช้ ได้
เหมาะสมกับสถานการณ์อย่างมีประสิทธิภาพ
6. ด้ านทักษะพิสัย/สมรรถนะของ
6.1 มีความรู้ความเข้ าใจด้ านวรรณกรรมสาหรับเด็ก และเด็กตาม
หลักสูตร
พัฒนาการอย่างลึกซึ้ง
6.2 สามารถสร้ างสรรค์และประยุกต์ใช้ วรรณกรรมสาหรับเด็กเพื่อ
การพัฒนาเด็กและเยาวชนได้ อย่างมีประสิทธิภาพ เป็ นต้ นแบบ
ของการนาวรรณกรรมสาหรับเด็กไปประยุกต์ใช้ ในวิชาชีพ
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3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจ้ ากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
 หมายถึง ความรับผิดชอบหลัก  หมายถึง ความรับผิดชอบรอง - หมายถึง ไม่กาหนดมาตรฐานการเรียนรู้

รายวิชา

1. คุณธรรม
จริยธรรม

2. ความรู ้

3. ทักษะทางปั ญญา

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 3.4

6.
ทักษะ
พิสยั /
สมรรถ
นะของ
หลัก
สูตร
5.1 5.2 5.3 6.1 6.2

5. ทักษะการ
4. ทักษะ
วิเคราะห์เชิง
ความสัมพันธ์
ตัวเลข การ
ระหว่างบุคคล และ สื่อสาร และการ
ความรับผิดชอบ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
4.1 4.2 4.3 4.4

หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
มศว 111 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร





 

 



        



มศว 121 ภาษาอังกฤษเพื่อประสิทธิภาพการสื่อสาร 1
มศว 122 ภาษาอังกฤษเพื่อประสิทธิภาพการสื่อสาร 2
มศว 123 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ 1
มศว 124 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ 2
มศว 131 ลีลาศ
มศว 132 สมรรถภาพส่วนบุคคล
มศว 133 การวิ่งเหยาะเพื่อสุขภาพ
มศว 134 โยคะ
มศว 135 ว่ายนา้





 

 



        







 

 



        







 

 



        







 

 



        



   

 



      







 





 



      







 





 



      







 





 



      







 





 



      







มศว 136 แบดมินตัน
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รายวิชา

1. คุณธรรม
จริยธรรม

2. ความรู ้

3. ทักษะทางปั ญญา

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 3.4

6.
ทักษะ
พิสยั /
สมรรถ
นะของ
หลัก
สูตร
5.1 5.2 5.3 6.1 6.2

5. ทักษะการ
4. ทักษะ
วิเคราะห์เชิง
ความสัมพันธ์
ตัวเลข การ
ระหว่างบุคคล และ สื่อสาร และการ
ความรับผิดชอบ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
4.1 4.2 4.3 4.4

มศว 137 เทนนิส

 









 



      







มศว 138 กอล์ฟ

 









 



      







มศว 139 การฝึ กโดยการใช้ นา้ หนัก
มศว 141 ชีวิตในโลกดิจิทลั
มศว 151 การศึกษาทั่วไปเพื่อพัฒนามนุษย์
มศว 161 มนุษย์ในสังคมแห่ งการเรียนรู้
มศว 241 แนวโน้ มเทคโนโลยีดจิ ิทลั และสังคม
มศว 242 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจาวัน
มศว 243 การจัดการทางการเงินส่วนบุคคล
มศว 244 วิทยาศาสตร์เพื่อชีวิตและสิ่งแวดล้ อมที่ดี
มศว 245 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสังคม
มศว 246 วิถชี ีวิตเพื่อสุขภาพ
มศว 247 อาหารเพื่อชีวิต
มศว 248 พลังงานทางเลือก
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รายวิชา

1. คุณธรรม
จริยธรรม

2. ความรู ้

3. ทักษะทางปั ญญา

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 3.4
มศว 251 ดนตรีและจิตวิญญาณมนุษย์
มศว 252 สุนทรียศาสตร์เพื่อชีวติ
มศว 253 สุนทรียสนทนา
มศว 254 ศิลปะและความคิดสร้ างสรรค์
มศว 255 ธรรมนูญชีวิต
มศว 256 การอ่านเพื่อชีวิต
มศว 257 วรรณกรรมและพลังทางปัญญา
มศว 258 ศิลปะการพูดและการนาเสนอ
มศว 261 พลเมืองวิวฒ
ั น์
มศว 262 ประวัตศิ าสตร์และพลังขับเคลื่อนสังคม
มศว 263 มนุษย์กบั สันติภาพ
มศว 264 มนุษย์ในสังคมพหุวัฒนธรรม
มศว 265 เศรษฐกิจโลกาภิวัตน์
มศว 266 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

6.
ทักษะ
พิสยั /
สมรรถ
นะของ
หลัก
สูตร
5.1 5.2 5.3 6.1 6.2

5. ทักษะการ
4. ทักษะ
วิเคราะห์เชิง
ความสัมพันธ์
ตัวเลข การ
ระหว่างบุคคล และ สื่อสาร และการ
ความรับผิดชอบ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
4.1 4.2 4.3 4.4
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รายวิชา

1. คุณธรรม
จริยธรรม

2. ความรู ้

3. ทักษะทางปั ญญา

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 3.4
มศว 267 หลักการจัดการสมัยใหม่
มศว 268 การศึกษาทางสังคมด้ วยกระบวนการวิจัย
มศว 341 ธุรกิจในโลกดิจิทลั
มศว 351 การพัฒนาบุคลิกภาพ
มศว 352 ปรัชญาและกระบวนการคิด
มศว 353 การคิดอย่างมีเหตุผลและจริยธรรม
มศว 354 ความคิดสร้ างสรรค์กบั นวัตกรรม
มศว 355 พุทธธรรม
มศว 356 จิตวิทยาสังคมในการดาเนินชีวิต
มศว 357 สุขภาพจิตและการปรับตัวในสังคม
มศว 358 กิจกรรมสร้ างสรรค์เพื่อพัฒนาชีวิตและ
สังคม
มศว 361 มศว เพื่อชุมชน
มศว 362 ภูมปิ ัญญาท้ องถิ่น

6.
ทักษะ
พิสยั /
สมรรถ
นะของ
หลัก
สูตร
5.1 5.2 5.3 6.1 6.2

5. ทักษะการ
4. ทักษะ
วิเคราะห์เชิง
ความสัมพันธ์
ตัวเลข การ
ระหว่างบุคคล และ สื่อสาร และการ
ความรับผิดชอบ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
4.1 4.2 4.3 4.4
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รายวิชา

1. คุณธรรม
จริยธรรม

2. ความรู ้

3. ทักษะทางปั ญญา

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 3.4
มศว 363 สัมมาชีพชุมชน
มศว 364 กิจการเพื่อสังคม

6.
ทักษะ
พิสยั /
สมรรถ
นะของ
หลัก
สูตร
5.1 5.2 5.3 6.1 6.2

5. ทักษะการ
4. ทักษะ
วิเคราะห์เชิง
ความสัมพันธ์
ตัวเลข การ
ระหว่างบุคคล และ สื่อสาร และการ
ความรับผิดชอบ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
4.1 4.2 4.3 4.4

   







           



 











           



 





 









     

   

 





 









     

  



 





 









     

  



 





 









     

  



หมวดวิชาเฉพาะ ภาษาอังกฤษบังคับ
วด 201 ภาษาอังกฤษเฉพาะทางด้ านวรรณกรรม
สาหรับเด็ก
อก 203 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 1
อกช 302 ภาษาอังกฤษเพื่อการเตรียมพร้ อมสู่อาชีพ 2
อกช 303 ภาษาอังกฤษเพื่อการเตรียมพร้ อมสู่อาชีพ 3
หมวดวิชาเฉพาะ วิชาเอกบังคับ
วด 101 ความรู้ท่วั ไปด้ านวรรณกรรมสาหรับเด็ก
วด 102 ประวัตแิ ละวิวฒ
ั นาการวรรณกรรมสาหรับเด็ก
นานาชาติ
วด 103 ประวัตแิ ละวิวฒ
ั นาการวรรณกรรมสาหรับเด็ก
ของไทย
วด 111 วรรณกรรมคลาสสิคสาหรับเด็ก
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รายวิชา

1. คุณธรรม
จริยธรรม

2. ความรู ้

3. ทักษะทางปั ญญา

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 3.4
วด 121 พื้นฐานการวาดและการออกแบบ
วด 202 พัฒนาการของเด็ก
วด 211 วรรณกรรมกับสังคม
วด 212 คติชาวบ้ าน
วด 213 การอ่านและวิเคราะห์วรรณกรรมสาหรับเด็ก 1
วด 234 คอมพิวเตอร์เพื่อการผลิตสื่อสาหรับเด็ก
วด 311 วรรณกรรมศาสนา
วด 321 นิทานและการเล่านิทาน
วด 431 บรรณาธิการกิจและธุรกิจการพิมพ์
หมวดวิชาเฉพาะ วิชาเอกเลือก
วด 203 ความรู้ท่วั ไปด้ านการศึกษาสาหรับเด็ก
วด 231 บันเทิงคดีสาหรับเด็ก
วด 232 สารคดีสาหรับเด็ก
วด 233 การเขียนบทกวีสาหรับเด็ก
วด 312 หนังสือและสื่อเสริมประสบการณ์ทาง
การศึกษาสาหรับเด็ก

  





  

  



 

  











6.
ทักษะ
พิสยั /
สมรรถ
นะของ
หลัก
สูตร
5.1 5.2 5.3 6.1 6.2

5. ทักษะการ
4. ทักษะ
วิเคราะห์เชิง
ความสัมพันธ์
ตัวเลข การ
ระหว่างบุคคล และ สื่อสาร และการ
ความรับผิดชอบ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
4.1 4.2 4.3 4.4
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รายวิชา

1. คุณธรรม
จริยธรรม

2. ความรู ้

3. ทักษะทางปั ญญา

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 3.4
วด 322 การออกแบบและการเขียนภาพประกอบ
หนังสือสาหรับเด็ก
วด 323 การละครสาหรับเด็ก
วด 332 วารสารสาหรับเด็ก
วด 411 การอ่านและวิเคราะห์วรรณกรรมสาหรับเด็ก 2
วด 432 การเขียนสร้ างสรรค์สาหรับเด็ก
วด 433 การแปลวรรณกรรมสาหรับเด็ก
วด 434 กิจกรรมส่งเสริมการอ่านสาหรับเด็ก







6.
ทักษะ
พิสยั /
สมรรถ
นะของ
หลัก
สูตร
5.1 5.2 5.3 6.1 6.2

5. ทักษะการ
4. ทักษะ
วิเคราะห์เชิง
ความสัมพันธ์
ตัวเลข การ
ระหว่างบุคคล และ สื่อสาร และการ
ความรับผิดชอบ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
4.1 4.2 4.3 4.4





   

      

   

  



           

   

  



           

   









     

   









           

   









           

   

  



           

   

  



           

   

  



           

   

  



               

  



               

     

หมวดวิชาเฉพาะ การฝึ กงานวิชาชีพด้านวรรณกรรมสาหรับเด็ก
วด 361 การฝึ กงาน
วด 362 สหกิจศึกษา

หมวดวิชาเฉพาะ การศึกษาอิสระ
วด 341 สัมมนาวรรณกรรมสาหรับเด็ก
วด 451 วรรณกรรมสาหรับเด็กนิพนธ์
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนิสิต
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด)
เป็ นไปตามข้ อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้ วยการศึกษาระดับปริญญาตรี
พ.ศ. 2559 (ภาคผนวก ก)
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิต
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูข้ ณะนิสิตยังไม่สาเร็จการศึกษา
กาหนดให้ มีระบบการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรี ยนรู้ ของนิ สิต เป็ นส่วนหนึ่งของระบบประกัน
คุณภาพภายในสถาบันอุดมศึกษา โดยกระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิตตามมาตรฐาน
ผลการเรียนรู้แต่ละรายวิชาดาเนินการ ดังนี้
1) ให้ นิสติ ประเมินการเรียนการสอนแต่ละรายวิชา
2) ประเมินความสัมพันธ์ของข้ อสอบกับมาตรฐานผลการเรียนรู้
3) ประชุมพิจารณาเค้ าโครงการสอนก่อนการเรียนการสอน
4) ตรวจสอบผลการให้ คะแนนกับข้ อสอบ รายงาน โครงงาน และอื่นๆ
2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูห้ ลังจากนิสิตสาเร็จการศึกษา
จัดให้ มีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ตลอดหลักสูตรหลังจากนิสิตสาเร็จการศึกษา เพื่อนา
ผลที่ได้ มาปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนและหลักสูตรแบบครบวงจร ดังนี้
1) สารวจภาวะการได้ งานทา การศึกษาต่อ และการประกอบอาชีพอิสระของบัณฑิต
2) สารวจความพึงพอใจของผู้ใช้ บัณฑิตที่สาเร็จการศึกษาและเข้ าทางานในสถานประกอบการ ทุก
2 ปี
3) สารวจความพึ งพอใจของบั ณฑิตที่ไปประกอบอาชี พ ในแง่ ของความพร้ อมและความรู้ จาก
สาขาวิชาที่เรียน รวมทั้งวิชาอื่นๆ ที่กาหนดในหลักสูตรที่เกี่ยวเนื่องกับการประกอบอาชีพของบัณฑิต และ
เปิ ดโอกาสให้ เสนอข้ อคิดเห็นในการปรับปรุงหลักสูตรให้ ดีย่ิงขึ้น
3. เกณฑ์การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
เป็ นไปตามข้ อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้ วยการศึกษาระดับปริญญาตรี
พ.ศ. 2559 (ภาคผนวก ก)
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หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์
1. การเตรียมการสาหรับอาจารย์ใหม่
1) มีการปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ให้ มีความรู้ความเข้ าใจนโยบายของมหาวิทยาลัย คณะ หลักสูตร
และรายวิชาที่เปิ ดสอน บทบาทหน้ าที่ของอาจารย์มหาวิทยาลัยและจรรยาบรรณครู และให้ มีทกั ษะเกี่ยวกับ
การจัดการเรียนการสอนที่เน้ นผู้เรียนเป็ นสาคัญ การสอนสอดแทรกคุณธรรมและจริยธรรม และการสอน
โดยใช้ ส่อื และเทคโนโลยีสารสนเทศ
2) มีการมอบหมายให้ มีอาจารย์พ่ี เลี้ยงทาหน้ าที่ให้ คาแนะนาและเป็ นที่ปรึ กษาในการจัดการ
เรียนการสอน
3) กาหนดให้ อาจารย์ใหม่เข้ าร่วมสังเกตการณ์การสอนของอาจารย์ในหลักสูตร และมีส่วนร่วมใน
การสอนบางหัวข้ อ
4) มีนโยบายส่งเสริมอาจารย์ใหม่ให้ มีการเพิ่มพูนความรู้ สร้ างเสริ มประสบการณ์เพื่อส่งเสริมการ
สอนและการวิจัยอย่างต่อเนื่อง โดยผ่านการทาวิจัยที่เกี่ยวข้ องในสาขาวิชา การสนับสนุ นด้ านการศึกษาต่อ
ฝึ กอบรม ดู ง านทางวิ ช าการและวิ ช าชี พ ในองค์ ก รต่ า งๆ การประชุ ม ทางวิ ช าการทั้ง ในประเทศและ
ต่างประเทศ หรือการลาเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์
2. การพัฒนาความรูแ้ ละทักษะให้แก่คณาจารย์
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
1) จัดให้ มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของอาจารย์
2) เพิ่ มพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนโดยเน้ นผู้เรียนเป็ นสาคัญและการวัดประเมินผลให้
ทันสมัย
3) ส่งเสริมอาจารย์ใหม่ให้ มีการเพิ่มพูนความรู้ สร้ างเสริมประสบการณ์เพื่อส่งเสริมการสอนและ
การวิจัยอย่างต่อเนื่องโดยผ่านการทาวิจัยที่เกี่ยวข้ องในสาขาวิชา การสนับสนุ นด้ านการศึกษาต่อ ฝึ กอบรม
ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองค์กรต่าง ๆ การประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศและต่ างประเทศ หรือ
การลาเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์
4) จั ด ให้ มี ก ารส่ง เสริ ม และพั ฒ นาทัก ษะการใช้ เ ทคโนโลยี แ ละนวั ต กรรมทางการศึ ก ษาแก่
คณาจารย์
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่นๆ
1) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชนที่เกี่ยวข้ องกับการพัฒนาความรู้ทาง
วิชาการ และคุณธรรม จริยธรรม
2) ส่งเสริมให้ อาจารย์มีการเพิ่มพูนความรู้ สร้ างเสริมประสบการณ์เพื่อส่งเสริมการสอนและการ
วิจัยอย่างต่อเนื่อง โดยผ่านการทาวิจัยสายตรงในสาขาวิชา สนับสนุนด้ านการศึกษาต่อ ฝึ กอบรม ดูงานทาง
วิชาการและวิชาชีพในองค์กรต่างๆ การประชุมทางวิชาการทั้งในและต่างประเทศ หรือการลาเพิ่มพูน
ประสบการณ์
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวรรณกรรมสาหรับเด็ก (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)

75

3) กระตุ้นให้ อาจารย์ทาผลงานทางวิชาการและส่งเสริมให้ ขอตาแหน่งทางวิชาการ
4) ส่งเสริมการทาวิจัยสร้ างองค์ความรู้ใหม่และพัฒนาการเรียนการสอนเพื่อให้ มีความเชี่ยวชาญ
ในสาขาวิชา
5) จัดสรรงบประมาณสาหรับการทาวิจัยและการพัฒนาหลักสูตร
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพ
1. การบริหารหลักสูตร
ในการบริ หารหลักสูตรมีคณะกรรมการบริ หารหลักสูตร ทาหน้ าที่กากับดู แลและให้ คาแนะน า
ตลอดจนกาหนดนโยบายในการบริหารหลักสูตรให้ เป็ นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
เป้าหมาย
1. มีคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรเป็ นผู้ดูแลรับผิดชอบ
หลักสูตร

การดาเนินการ
- มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร
- มีการประชุมคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรอย่างสม่าเสมอทุกภาคเรียน
2. หลักสูตรมีคุณภาพและ
- กาหนดให้ อาจารย์ผ้ สู อนมีคุณวุฒิตาม
มาตรฐานไม่ต่ากว่าเกณฑ์ท่ี สกอ. มาตรฐานของ สกอ.
กาหนด
- กาหนดให้ มจี านวนคณาจารย์ไม่น้อยกว่า
เกณฑ์มาตรฐานที่ สกอ. กาหนด
- สนับสนุนให้ อาจารย์ผ้ สู อนมีตาแหน่งทาง
วิชาการและ/หรือเป็ นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ
ด้ าน
3. หลักสูตรมีความทันสมัยและ - มีการประเมินหลักสูตรโดยบัณฑิตทุก 2
สอดคล้ องกับความต้ องการของ ปี โดยคณะกรรมการภายในคณะทุก 3 ปี
ตลาดแรงงาน
และโดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอกอย่างน้ อยทุก 5 ปี
- มีการนาผลการประเมินมาพัฒนา/
ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน และ
เนื้อหาหลักสูตร

การประเมินผล
- ประเมินจากรายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร

- จานวนและรายชื่อคณาจารย์ประจา
หลักสูตร คุณวุฒิ ประสบการณ์ และ
การพัฒนาตนเอง การเข้ าร่วมอบรม
ของอาจารย์

- ประเมินผลโดยคณะกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก บัณฑิต และ
นิสติ ปัจจุบนั ที่เรียนในหลักสูตร

2. บัณฑิต
หลักสูตรฯ ดาเนินการสารวจข้ อมูลของบัณฑิตที่จบการศึกษาทุกปี การศึกษา ได้ แก่ ภาวะการได้ งาน
ทา การศึกษาต่อ และความพึงพอใจต่อการเรียนการสอนของหลักสูตร นอกจากนี้ ยังมีการสารวจคุณภาพ
ของบัณฑิตที่จบการศึกษา ที่ครอบคลุมตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 5 ด้ าน คือ
(1) ด้ านคุณธรรมจริยธรรม (2) ด้ านความรู้ (3) ด้ านทักษะทางปัญญา (4) ด้ านทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล และ (5) ด้ านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
โดยการแจกแบบสอบถามให้ ผ้ ูใช้ บัณฑิต เพื่อใช้ เป็ นข้ อมูลในการปรับปรุงเนื้อหารายวิชาและการเรียนการ
สอน
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3. นิสิต
หลักสูตรมีกระบวนในการรั บนิสิตและการเตรี ยมความพร้ อมก่อนเข้ าศึกษา การควบคุมการดูแล
การให้ คาปรึกษาวิชาการและแนะแนว ดังนี้
- การรับนิสิต
1) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรกาหนดจานวนรับนิสติ ตามที่กาหนดใน มคอ. 2 ปี การศึกษาละ
35 คน โดยร่ วมกันพิจารณาและกาหนดจานวนรับนิสิตแต่ละปี การศึกษาผ่าน 2 ช่องทาง ได้ แก่ การรับ
ตรงและการรับผ่านระบบแอดมิชชัน ตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด โดยพิจารณาจานวนรับแต่ละช่องทางตาม
ข้ อมูลการรับนิสติ ในปี การศึกษาที่ผ่านมา ดังนี้ (1) การรับตรง จานวน 20 คน (2) การรับผ่านระบบแอด
มิชชัน จานวน 15 คน รวมทั้งสิ้น 35 คน หากไม่ได้ จานวนนิสิตในรอบรับตรงตามเป้ าหมาย จะจัดประชุม
เพื่อปรับเพิ่มจานวนนิสติ ในระบบแอดมิชชัน
2) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณาคุณ สมบัติท่วั ไปของผู้สมัคร โดยอ้ างอิงตามเกณฑ์ท่ี
มหาวิทยาลัยกาหนด และร่วมกันกาหนดค่านา้ หนักของคะแนน GAT และ PAT ของผู้สมัครในระบบรับ
ตรง และในระบบแอดมิชชัน รวมถึงเกณฑ์การสัมภาษณ์ และคะแนนจากอาจารย์ผ้ ูสอบสัมภาษณ์ ซึ่งอาจมี
การเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมในแต่ละปี
3) หลังจากกระบวนการรั บนิสิตเสร็จสิ้น แล้ ว คณะกรรมการบริ หารหลั กสูตรร่ วมกันประเมิน
กระบวนการการรับนิสติ และปรับปรุงกระบวนการให้ ดีย่งิ ขึ้น
- การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา
1) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรกาหนดให้ นิสิตใหม่เข้ าร่วมกิจกรรมเตรียมความพร้ อมก่อนเข้ า
ศึกษาทุกกิจกรรมทั้งที่จัดโดยมหาวิทยาลัย คณะ และหลักสูตร
2) หลั ง จากเสร็จ สิ้น กิจ กรรมเตรี ย มความพร้ อ มก่ อนเข้ า ศึ ก ษาต่ า งๆ คณะกรรมการบริ ห าร
หลักสูตรติดตามผลและสรุปความคิดเห็นของนิสติ หลังเข้ าร่วมกิจกรรม
3) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรร่วมกันประเมิ นกิจกรรมต่างๆ ว่าเป็ นไปตามวัตถุประสงค์ของ
การเตรียมความพร้ อมก่อนเข้ าศึกษาหรือไม่ หากไม่เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ จะมีการปรับปรุงกิจกรรมให้
ดีย่งิ ขึ้น
- การควบคุมการดูแลการให้คาปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นสิ ิต
1) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรกาหนดให้ อาจารย์ประจาหลักสูตรเป็ นอาจารย์ท่ปี รึกษาอย่างน้ อย
1 ชั้นปี และเป็ นอาจารย์ท่ีปรึ กษานิสิตตลอด 4 ปี การศึกษา พร้ อมทั้งกาหนดแนวทางการให้ คาปรึกษา
วิ ช าการและแนะแนวแก่ นิ สิ ต อาจารย์ ท่ี ป รึ ก ษาจะเข้ า อบรมเรื่ อ งระบบอาจารย์ ท่ี ป รึ ก ษาที่ จั ด โดย
มหาวิทยาลัย พร้ อมรับคู่มืออาจารย์ท่ปี รึกษาและคู่มือนิสติ
2) อาจารย์ท่ีปรึ กษาให้ การแนะแนวเกี่ยวกับเรื่ องการเรี ยน การใช้ ชีวิตในมหาวิทยาลัย และเรื่ อง
อื่นๆ โดยมีช่องทางการปรึ กษาหลายช่ องทาง ได้ แก่ มาพบโดยตรงที่ห้องพั กอาจารย์ ปรึ กษาผ่ าน Line
Facebook E-mail หรือโทรศัพท์ รวมทั้งติดตามดูแลนิสิตอย่างต่อเนื่ อง โดยอาจารย์ท่ปี รึกษาจะรายงาน
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ปั ญ หาของนิ สิต ในที่ป รึ ก ษาแก่ ค ณะกรรมการบริ หารหลั ก สู ต รให้ ท ราบเพื่ อ ช่ ว ยกั น หาทางแก้ ปั ญ หา
ให้ ทนั ท่วงที
3) สิ้นปี การศึกษา คณะกรรมการบริ หารหลักสูตรให้ นิสิตประเมินการให้ คาปรึ กษาของอาจารย์
ที่ปรึกษาและแจ้ งผลการประเมินจากนิสติ ให้ ท่ปี ระชุมทราบ
4) คณะกรรมการบริ หารหลั ก สูตรร่ วมกัน ประเมิน กระบวนการการให้ คาปรึ ก ษาแก่นิ สิต เพื่ อ
ปรับปรุงกระบวนการให้ ดีย่งิ ขึ้น
นอกจากนี้ หลั ก สู ต รยั ง มี ก ารส ารวจอัต ราการคงอยู่ การส าเร็จ การศึ ก ษา และความพึ ง พอใจ
และผลการจัดการข้ อร้ องเรียนของนิสิตทุกปี การศึกษา เพื่อนาข้ อมูลมาปรับปรุงการดาเนินการด้ านนิสิต
ของหลักสูตร
4. อาจารย์
หลักสูตรมีกระบวนการบริหารและพั ฒนาอาจารย์ ตั้งแต่ระบบการรั บอาจารย์ใหม่และการแต่งตั้ง
อาจารย์ป ระจาหลั ก สูตร ระบบการบริ หารอาจารย์ประจาหลั กสูตร และระบบการส่งเสริ มและพั ฒนา
อาจารย์ประจาหลักสูตร ดังนี้
- ระบบการรับอาจารย์ใหม่และแต่งตั้งอาจารย์ประจาหลักสูตร
1) คณะกรรมการบริ หารหลักสูตรประชุ มหารื อเรื่ องขออัตราพนักงานมหาวิ ทยาลั ย ตาแหน่ ง
อาจารย์ ข้ อกาหนดเรื่ อง TOR และเสนอไปยังคณะกรรมการบริหารภาควิชา คณะ และมหาวิทยาลัย
ตามลาดับ
2) การประกาศรับและคัดเลือกอาจารย์ใหม่เป็ นไปตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย
โดยอาจารย์ใหม่จะต้ องมีคุณวุฒิการศึกษาในสาขาวิชาวรรณกรรมสาหรั บเด็กหรื อสาขาวิ ชาที่เกี่ยวข้ อง
ตามมาตรฐานของ สกอ.
3) คณะฯ แต่ งตั้ งคณะกรรมการการสอบคั ดเลื อกบุ ค คลเพื่ อ จ้ า งเป็ นพนั ก งานมหาวิ ทยาลั ย
ตาแหน่งอาจารย์ โดยมีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเป็ นคณะกรรมการสอบคัดเลือก ซึ่งมีข้ันตอนดังนี้
พิจารณาคุณสมบัติ สอบสัมภาษณ์ สอบข้ อเขียน และสอบสอน
4) มหาวิทยาลัยประกาศผลการคัดเลือกพนักงานมหาวิ ทยาลั ย ตาแหน่ งอาจารย์ และคณะฯ
ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ให้ ผ้ ูผ่านการคัดเลือกมารายงานตัวเพื่อเข้ าทางาน
5) มหาวิทยาลัยกาหนดให้ พนั กงานใหม่เข้ ารั บการปฐมนิเทศที่จัดโดยมหาวิทยาลัย และคณะฯ
หรือคณะกรรมการบริหารหลักสูตรแต่งตั้งอาจารย์พ่ีเลี้ยง เพื่อให้ คาแนะนาด้ านจัดการเรียนการสอน การ
ทางานในองค์กร และภารกิจด้ านอื่นๆ ของทางสาขาวิชา คณะ และมหาวิทยาลัย
6) คณะกรรมการประจาคณะประเมินผลการปฏิบัติ งานภารกิจทั้ง 5 ด้ านของพนักงานใหม่ เพื่อ
ดาเนินการต่อสัญญา
7) คณะฯ แต่งตั้งอาจารย์ประจาหลักสูตรหรือคณะกรรมการบริหารหลักสูตร โดยพิจารณาเกณฑ์
คุณสมบัติ ดังนี้ มีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับหลักสูตรและสาขาวิชาที่เปิ ดสอน และไม่เป็ นอาจารย์ประจา
ในหลักสูตรอื่น
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8) สิ้นปี การศึกษา คณะกรรมการบริ หารหลักสูตรประเมิน กระบวนการในการรั บและแต่ งตั้ง
อาจารย์ประจาหลักสูตร และปรับปรุงกระบวนการให้ ดีย่งิ ขึ้น
- ระบบการบริหารอาจารย์ประจาหลักสูตร
1) คณะฯ แต่ ง ตั้งคณะกรรมการบริ หารหลั กสูตร ซึ่ งประกอบด้ วย ประธาน กรรมการ และ
เลขานุการ
2) คณะฯ กาหนดบทบาทและหน้ าที่ในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริ หารหลักสูตรอย่าง
ชัดเจน
3) คณะกรรมการบริ ห ารหลั ก สู ต ร ก ากั บ ดู แ ล ติ ด ตามให้ อ าจารย์ ป ฏิ บั ติ ง านตามที่ ไ ด้ รั บ
มอบหมายผ่านช่องทางต่างๆ เช่น การประชุมหลักสูตร การมอบหมายผ่านประธานหลักสูตร การจัดแบ่ง
ภาระงาน การมอบหมายผ่านประธานโครงการ การทาหนังสือแจ้ ง และการติดต่อผ่านสื่อต่างๆ และ
ประเมินการปฏิบัติหน้ าที่ของอาจารย์ประจาหลักสูตร ตามเกณฑ์ประเมิน KPI ของคณะ
4) สิ้นปี การศึกษา คณะกรรมการบริ หารหลักสูตรได้ ประเมินระบบการบริ หารอาจารย์ประจา
หลักสูตรโดยใช้ แบบประเมิน
- ระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ประจาหลักสูตร
1) ก่อนเปิ ดภาคการศึกษา คณะกรรมการบริหารหลักสูตรกาหนดแผนส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์
ประจาหลักสูตร โดยให้ อาจารย์เข้ าร่ วมอบรมสัมมนาเพื่อพัฒนาความรู้ทุกภาคการศึกษา และทาผลงาน
วิชาการ นอกจากนี้ ส่งเสริมให้ ผ้ ูท่ยี ังไม่สาเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกได้ ไปศึกษาต่อ และให้ ผ้ ูท่ยี ัง
ไม่มีตาแหน่งทางวิชาการได้ ผลิตผลงานเพื่อขอตาแหน่งทางวิชาการ
2) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรติดตามผลการพัฒนาตนเองของอาจารย์ประจาหลักสูตร โดยให้
อาจารย์รายงานความคืบหน้ าให้ ท่ปี ระชุมรับทราบ
3) สิ้นปี การศึกษา คณะกรรมการบริหารหลักสูตรประเมินระบบการส่งเสริมและพั ฒนาอาจารย์
ประจาหลักสูตร และปรับปรุงระบบให้ ดีย่งิ ขึ้น
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเ้ รียน
หลักสูตรมีกระบวนการบริหารจัดการหลักสูตรให้ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างต่อเนื่อง โดย
การออกแบบหลักสูตร ควบคุม กากับการจัดทารายวิชา การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียน
การสอนในแต่ละรายวิชา การประเมินผู้เรียน การกากับให้ มีการประเมินตามสภาพจริง มีการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนและมีผลการดาเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
ดังนี้
- การออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตร
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวรรณกรรมสาหรับเด็ก เป็ นหลักสูตรที่ได้ รับการอนุ มัติครั้ง
แรกในปี พ.ศ. 2537 มีก ารปรั บปรุงหลักสูตรตามวาระเรื่ อยมา และในปี พ.ศ. 2555 คณะกรรมการ
บริ หารหลักสูตรได้ ปรั บปรุงหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานการศึกษา (TQF) เพื่ อให้ ทันสมัยตามบริ บท
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สังคมที่เปลี่ยนไปและตอบสนองต่อตลาดแรงงานยิ่งขึ้น โดยเปิ ดใช้ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วรรณกรรมสาหรับเด็ก ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2555 ในปี การศึกษา 2555
เมื่อถึงกาหนดการปรั บปรุงหลักสูตรอีกครั้ งในปี พ.ศ. 2559 คณะกรรมการบริ หารหลักสูตรได้
ประชุมเพื่อประเมินกระบวนการการปรับปรุงหลักสูตร และมีมติในการประชุ มครั้ งที่ 8/2558 วันที่ 26
สิงหาคม 2558 ให้ ปรับปรุงกระบวนการดังต่อไปนี้
1) คณะกรรมการบริ หารหลักสูตรนาผลสรุปความคิดเห็นของผู้ใช้ บัณฑิตในหลักสูตรที่จัดทาโดย
มหาวิทยาลัย ความคิดเห็นของนิสิตชั้นปี ที่ 4 และบัณฑิตต่อหลักสูตร ที่จัดทาโดยคณะกรรมการบริ หาร
หลักสูตรมาเป็ นข้ อมูลอ้ างอิงในการออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชา
2) คณะกรรมการบริ หารหลั กสูตรดาเนินการปรั บปรุงหลักสูตรและสาระรายวิชา โดยเพิ่ มสาระ
รายวิ ช าที่ช่ ว ยพั ฒ นาทัก ษะทางด้ า นศิ ล ปะ และการใช้ โ ปรแกรมคอมพิ ว เตอร์ เ พื่ อ การออกแบบและ
สร้ า งสรรค์ ห นั ง สือ และสื่อ ส าหรั บ เด็ก เพิ่ ม ความรู้ ค วามเข้ า ใจเรื่ อ งพั ฒ นาการและจิ ต วิ ท ยาของเด็ก
จัดลาดับวิชาเรียนตามกลุ่มทักษะให้ สอดคล้ องกัน เพื่อให้ สาระของหลักสูตรตรงตามความต้ องการของ
ตลาดแรงงาน และสอดคล้ องตามกรอบมาตรฐานการศึกษา (TQF) เพิ่มชั่วโมงการฝึ กปฏิบัติในรายวิชาที่
เน้ นไปทางวิชาชีพเฉพาะด้ านเพื่ อ นาไปใช้ ในการประกอบอาชีพจริ ง เพื่ อให้ นิสิตก้ าวสู่ความเป็ นสากล
ทางด้ านวิชาการและทักษะทางวิชาชีพ
3) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรเชิญผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกมาวิพากษ์หลักสูตรและปรับแก้ ให้
เหมาะสม
4) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรส่งหลักสูตรและดาเนินการตามขั้นตอนของมหาวิทยาลัย
5) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรเปิ ดใช้ หลักสูตรที่ปรับปรุงแล้ ว
6) มหาวิ ทยาลั ยประเมิ น ความคิ ดเห็น ของผู้ ใช้ บั ณ ฑิต ในหลั กสูตร และคณะกรรมการบริ หาร
หลักสูตรประเมินความคิดเห็นของนิสติ และบัณฑิตในหลักสูตร เพื่อใช้ ปรับปรุงหลักสูตรในครั้งต่อไป
- การปรับปรุงหลักสูตรให้ทนั สมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์สาขานั้นๆ
(การปรับปรุงสาระรายวิชาประจาปี )
1) คณะกรรมการบริ หารหลั กสูตรมีการปรั บปรุ งสาระรายวิชาประจาปี เพื่ อ พั ฒนาหลักสูตรให้
ทันสมัย สอดคล้ องกับความต้ องการและข้ อเสนอแนะของนิสิต จากผลสรุปความคิดเห็นหรือข้ อเสนอแนะ
จากการประเมินความพึงพอใจของนิสิต ที่มีต่อคุณภาพการจัดการเรียนรู้และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของ
แต่ละรายวิ ชาที่จัดทาโดยคณะฯ โดยการปรั บเนื้อหาบางส่วนและวิธีการจัดการเรี ยนการสอนให้ มีความ
เหมาะสมมากขึ้น และจัดทาเป็ น มคอ. 3 ของปี การศึกษาถัดไป
2) ก่อนเปิ ดภาคเรียน มีการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเพื่อ พิ จารณาสาระรายวิชาที่จะ
เปิ ด โดยอ้ างอิงข้ อเสนอแนะจาก มคอ. 5 และนามารายงานให้ คณะกรรมการบริหารหลักสูตรทราบ เพื่อ
พิจารณาว่าสาระรายวิชาสอดคล้ องกับวัตถุประสงค์หรือไม่ มีรายวิชาที่ควรปรับปรุงเนื้อหาหรือไม่
3) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรประเมินกระบวนการการปรับปรุงสาระรายวิชา เพื่อปรับปรุงการ
ทางานให้ ดีข้ นึ
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การวางระบบผูส้ อนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน
- การกาหนดผูส้ อน
1) ก่อนเปิ ดภาคการศึกษา คณะกรรมการบริหารหลักสูตรประชุมพิจารณากาหนดอาจารย์ผ้ ูสอน
ตามเกณฑ์ดังนี้
(1.1) พิ จารณาตามความรู้ ความเชี่ ยวชาญและประสบการณ์ของแต่ละคนให้ เหมาะสมกับ
รายวิชา
(1.2) จัดให้ อาจารย์ผ้ ูสอน 1 คน ได้ สอนนิสิตครบทุกชั้นปี ใน 1 ภาคการศึกษาเท่าที่เป็ นไป
ได้ เพื่อให้ นิสิตได้ มีโอกาสได้ รับการพัฒนามุมมองหรือความคิดจากผู้สอนหลากหลายความรู้และ
ประสบการณ์
(1.3) กาหนดให้ นิสิตได้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับอาจารย์พิเศษ ผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพด้ าน
วรรณกรรมสาหรับเด็กในทุกภาคการศึกษา เพื่อให้ นิสติ ได้ พัฒนาทักษะการทางานในวิชาชีพ
2) ก่อนเปิ ดภาคการศึกษา คณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้ กาหนดคุณสมบัติของอาจารย์พิเศษ
ดังนี้
(2.1) ต้ องจบการศึกษาในระดับปริญญาโท หรือปริญญาเอก
(2.2) มีความรู้ความเชี่ยวชาญในวิชาที่สอน
(2.3) มีประสบการณ์ในการสอน
(2.4) จัดทา มคอ. 3 และ มคอ. 5 ด้ วยตนเอง
3) คณะกรรมบริ หารหลักสูตรกาหนดให้ ประธานหลักสูตร หรื ออาจารย์ผ้ ูได้ รับมอบหมาย คอย
ประสานงาน ติดตาม และก ากับดู แลการเรี ยนการสอนของอาจารย์พิเศษ และให้ คาปรึ กษาเพื่ อแก้ ไข
ปัญหาต่างๆ ตลอดภาคการศึกษา
4) เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษาแล้ ว อาจารย์พิเศษจะต้ องได้ รับการประเมินการเรียนการสอนจากนิสิต
ในรายวิชาที่ตนรับผิดชอบ จากแบบสอบถาม online เกี่ยวกับความพึงพอใจของนิสิตที่มีต่อคุณภาพการ
จัดการเรียนรู้ และการเรียนรู้ของนิสติ ตามกรอบมาตรฐาน TQF เพื่อนาผลการประเมินมาพิจารณาในการ
กาหนดผู้สอนในครั้ งต่อไป หากผลการประเมินการสอนของอาจารย์ พิเศษในหลักสูตรไม่เป็ นไปตาม
มาตรฐาน คณะกรรมบริ หารหลั ก สูตรจะพิ จ ารณาก าหนดหรื อ ปรั บ เปลี่ ยนผู้ สอนให้ เ หมาะสมในภาค
การศึกษาต่อไป
5) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรประเมินกระบวนการกาหนดผู้สอน และปรับปรุงการทางานให้ ดี
ขึ้น
- การกากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดทาแผนการเรียนรู ้ (มคอ. 3 และ มคอ. 4)
1) ก่อนเปิ ดภาคการศึกษา คณะกรรมการบริหารหลักสูตรแจ้ งกาหนดการส่ง มคอ. 3 ออนไลน์ ให้
อาจารย์ผ้ ูสอนทราบ และมอบหมายให้ ประธานหลักสูตรเป็ นผู้กากับและติดตามการส่ง มคอ. 3 ออนไลน์
ของหลักสูตรให้ ครบถ้ วนทุกรายวิชา ตลอดจนตรวจสอบรูปแบบการจัดทาให้ เป็ นไปในทิศทางเดียวกันและ
เป็ นปั จจุ บัน อีกทั้งพิจารณาสาระของรายวิชา วิธีการจัดการเรียนการสอน วิธีการประเมินผลให้ ตรงตาม
วัตถุประสงค์
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2) ประธานหลั ก สูตรรายงานผลการส่ ง มคอ. 3 ออนไลน์ ในที่ป ระชุ ม คณะกรรมการบริ ห าร
หลักสูตร
3) ประธานหลักสูตรรายงานผลการส่ง มคอ. 3 ออนไลน์ ในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารภาควิชา
4) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรประเมินกระบวนการกากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดทา
แผนการเรียนรู้
- การจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีที่มีการบูรณาการกับการวิจัย การบริการวิชาการทาง
สังคม การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
1) ก่อนเปิ ดภาคการศึกษา คณะกรรมการบริ หารหลักสูตรกาหนดแผนการจัดโครงการประจาปี
งบประมาณ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อบูรณาการการเรี ยนการสอนรายวิชาในหลักสูตรเข้ ากับการวิจัย การ
บริการวิชาการทางสังคม และการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
2) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรประชุมกาหนดผู้รับผิดชอบแต่ละโครงการ โดยจัดแบ่งภาระงาน
ให้ อาจารย์ในหลักสูตรอย่างเท่าเทียมกัน
3) ผู้รับผิดชอบแต่ละโครงการดาเนินโครงการตามที่ได้ รับมอบหมาย และแจ้ งความคืบหน้ าของ
โครงการให้ คณะกรรมการบริหารหลักสูตรทราบเป็ นระยะ
4) ประธานโครงการนาผลสรุปการดาเนินงานโครงการมารายงานให้ ท่ปี ระชุมรับทราบ และร่วมกัน
พิจารณาการจัด เพิ่มหรือลด หรือปรับปรุงเนื้อหาหรือรูปแบบโครงการในปี การศึกษาถัดไป
5) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรประเมินกระบวนการการจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี
ที่มีการบูรณาการกับการวิจัย การบริการวิชาการทางสังคม การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
การประเมินผูเ้ รียน
- การประเมินผลการเรียนรูต้ ามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่ งชาติ
1) ในทุกภาคการศึกษาก่อนการจัดทา มคอ. 3 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรกาหนดเกณฑ์การ
ประเมินผลการเรียนรู้ โดยมีสัดส่วนการประเมินผลการเรียนรู้ 90% ซึ่งอาจารย์ผ้ ูสอนแต่ละรายวิชาเป็ นผู้
ก าหนดตามวั ตถุ ป ระสงค์ของรายวิ ชา และสัดส่วนการประเมิน ผลด้ า นจิ ตพิ สัย 10% ตามมติของ
คณะกรรมการประจาคณะฯ
2) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรกาหนดวิธีการวัดผลการเรียนรู้ให้ สอดคล้ องกับความรับผิดชอบ
หลัก-รองใน มคอ. 2 และให้ ระบุใน มคอ. 3
3) ก่อ นการสอบกลางภาคและสอบปลายภาค อาจารย์ผ้ ู สอนจัดทาข้ อสอบและนาเข้ า ที่ประชุ ม
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรเพื่อประชุมร่วมกัน เพื่อตรวจสอบให้ ตรงตามเกณฑ์การประเมินการเรียนรู้
และวิธีการวัดผลการเรี ยนรู้ท่รี ะบุใน มคอ. 3 จากนั้นอาจารย์ผ้ ูสอนปรับแก้ ให้ เรียบร้ อยตามมติท่ปี ระชุ ม
หลังจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตรให้ ความเห็นชอบแล้ ว จึงจะสามารถนาไปใช้ สอบได้
4) คณะกรรมการบริ หารหลักสูตรประเมินกระบวนการในการประเมินผลการเรี ยนรู้ตามกรอบ
มาตรฐาน (TQF) ว่าสามารถประเมินผลการเรียนรู้ของนิสิตได้ จริง โดยอ้ างอิงจากผลการเรียนของนิสิตใน
แต่ละรายวิชา
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- การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรูข้ องนิสิต
หลังจากสอบปลายภาคเสร็จแล้ ว หลักสูตรจัดให้ มีการประชุมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ โดยมีข้ันตอน
ดังต่อไปนี้
1) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรประชุมร่วมกันเพื่อพิจารณาความเหมาะสมของผลการเรียนในแต่
ละรายวิชา และรับรองผลการเรียน หากมีผลการเรียนที่ผิดปกติ ให้ อาจารย์ผ้ ูสอนชี้แจงเหตุผล
2) หลังจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตรรับรองผลการเรียนแล้ ว อาจารย์ผ้ ูสอนส่งผลการเรียน
ให้ แก่ภาควิชาฯ หรือคณะฯ หลังจากที่คณะกรรมการบริหารภาควิชาและคณะกรรมการบริหารคณะรับรอง
ผลการเรียนแล้ ว อาจารย์ผ้ ูสอนสามารถส่งผลการเรียนในระบบของมหาวิทยาลัยได้ หากนิสิตไม่เห็นด้ วย
กับผลการเรียน นิสิตสามารถอุทธรณ์โดยทาบันทึกข้ อความถึงอาจารย์ผ้ ูสอนเพื่อให้ อาจารย์ผ้ ูสอนชี้แจง
เหตุผลให้ นิสติ ทราบ
- การกากับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสู ตร (มคอ. 5 มคอ. 6 และ
มคอ. 7)
1) หลั ง จากส่ ง ผลการเรี ย นในระบบของมหาวิ ท ยาลั ย แล้ ว คณะกรรมการบริ ห ารหลั ก สูต รมี
กระบวนการการส่ง มคอ. 5 ออนไลน์ และ มคอ. 7 ตามขั้นตอน ดังต่อไปนี้
(1.1) ประธานหลักสูตร จัดประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร เพื่อ พิจารณาและรับรอง
มคอ. 5 จากนั้นประธานรวบรวม มคอ. 5 ที่ผ่านการประชุมแล้ วส่งภาควิชาเพื่อดาเนินการต่อไป
(1.2) อาจารย์ผ้ ูสอนแต่ละคนกรอก มคอ. 5 ออนไลน์ รายวิชาที่ตนรับผิดชอบ
(1.3) ประธานหลักสูตรเป็ นผู้กากับและติดตามการส่ง มคอ. 5 ออนไลน์ ของหลักสูตรให้
ครบถ้ วนทุกรายวิชา
2) ประธานหลักสูตรรายงานผลการส่ง มคอ. 5 ออนไลน์ ในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารภาควิชา
3) สิ้น ปี การศึ ก ษาภายใน 60 วั น คณะกรรมการบริ ห ารหลั ก สูต รร่ ว มกัน จั ด ทา มคอ. 7 เพื่ อ
ประเมินการจัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตรตลอดปี การศึกษาที่ผ่านมา
4) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรทบทวนกระบวนการกากับ การประเมินการจัดการเรียนการสอน
และประเมินหลักสูตร
6. สิง่ สนับสนุนการเรียนรู ้
- ระบบการดาเนินงานของภาควิชา/คณะ/สถาบันโดยมีส่วนร่วมของอาจารย์ประจาหลักสูตรเพือ่ ให้มี
สิง่ สนับสนุนการเรียนรู ้
1) ก่อนเริ่ มปี การศึกษาใหม่ คณะฯ เป็ นผู้ดาเนินงานเพื่ อจัดหาสิ่งสนับ สนุ นการเรี ยนรู้ เพื่ อการ
จัดการเรียนการสอนแก่นิสิต เช่น จัดห้ องเรียนให้ เพียงพอ สารวจความพร้ อมของสื่อและอุปกรณ์ต่างๆ
ให้ อ ยู่ ในสภาพที่พ ร้ อ มใช้ งาน สาหรั บ สื่อ การเรี ย นการสอนเฉพาะ เช่ น ตาราเรี ยน หนั งสือ ประกอบ
การเรียนการสอนของแต่ละสาขาวิชา คณะกรรมการบริหารหลักสูตรมอบหมายให้ ประธานหลักสูตรเป็ น
ผู้สารวจและจัดหาให้ เพียงพอต่อความต้ องการและสอดคล้ องกับสาขาวิชา
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2) ประธานหลักสูตรมอบหมายให้ อาจารย์สารวจความพร้ อมของห้ องเรี ยนและสื่อและอุปกรณ์
ต่างๆ ก่อนเปิ ดภาคเรียนทุกภาคเรียน และรายงานให้ คณะกรรมการบริหารหลักสูตรทราบ
3) สิ้น ปี การศึ ก ษา คณะฯ ร่ วมกับ หลั กสูตรให้ นิ สิตและอาจารย์ในหลั กสูตร ประเมิน ผลความ
พึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุ นการเรียนรู้ในด้ านต่างๆ หลังจากได้ ผลการประเมินแล้ ว คณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรจัดประชุมโดยมีวาระการประเมินกระบวนการการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้และความพึงพอใจ
ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของนิสติ และอาจารย์ เพื่อปรับปรุงกระบวนการให้ ดีย่งิ ขึ้ น
- จานวนสิง่ สนับสนุนการเรียนรูท้ ีเ่ พียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน
คณะกรรมการบริ หารหลักสูตรประเมินผลความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุ นการเรี ยนรู้ในด้ านต่างๆ
จากนิสิตในทุกปี การศึกษา ได้ แก่ ด้ านสภาพแวดล้ อมทางกายภาพ (ห้ องเรี ยน, ห้ องปฏิบัติการ SelfAccess Learning Center) และด้ านอุปกรณ์การศึกษา พร้ อมทั้งสรุปผลการประเมิน หากมีความเห็นว่า
ควรเพิ่มสิ่งสนับสนุ นการเรียนรู้ให้ เพียงพอกับจานวนของอาจารย์ และนิสิต จึงจะนาเสนอภาควิชาฯ และ
คณะฯ ทราบตามลาดับ
- กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิ ตและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุ นการ
เรียนรู ้
ประธานหลักสูตรนาเสนอผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุ นการ
เรียนรู้ต่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตร เพื่อร่วมกันพิจารณาผลการประเมิน รวมถึงข้ อเสนอแนะในการ
ปรั บปรุง หากเป็ นเรื่ องที่หลั กสูตรดาเนินการแก้ ไขได้ เอง คณะกรรมการบริ หารหลักสูตรจะดาเนินการ
ตามข้ อเสนอแนะ หากเป็ นเรื่องที่นอกเหนือจากความสามารถในการแก้ ไขของหลักสูตร ประธานหลักสูตร
จะทาหนังสือแจ้ งหัวหน้ าภาควิชาฯ เพื่ อส่งต่อในระดับคณะ ซึ่งคณะอาจดาเนินการได้ เอง แต่หากเป็ น
เรื่องที่อยู่นอกเหนือความสามารถในการแก้ ไขของคณะ คณะก็จะส่งเรื่องต่อไปยังมหาวิทยาลัย
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7. ตัวบ่งชี้ ผลการดาเนินงาน (Key Performance Indicators)
ตัวบ่งชี้ ผลการดาเนินงาน
(1) อาจารย์ผ้ รู ับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้ อยร้ อยละ 80 มีส่วนร่วมในการประชุม
เพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการดาเนินงานหลักสูตร
(2) มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.๒ ที่สอดคล้ องกับกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ หรือ มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ้ ามี)
(3) มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ า
มี) ตามแบบ มคอ. 3 และ มคอ. 4 อย่างน้ อยก่อนการเปิ ดสอนในแต่ละภาค
การศึกษาให้ ครบทุกรายวิชา
(4) จัดทารายงานผลการดาเนินการของรายวิชา และรายงานผลการดาเนินการ
ของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ ามี) ตามแบบ มคอ. 5 และ มคอ. 6 ภายใน 30
วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิ ดสอนให้ ครบทุกรายวิชา
(5) จัดทารายงานผลการดาเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ. 7 ภายใน 60
วัน หลังสิ้นสุดปี การศึกษา
(6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ที่
กาหนดใน มคอ. 3 และมคอ. 4 (ถ้ ามี) อย่างน้ อยร้ อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิ ด
สอนในแต่ละปี การศึกษา
(7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือ การ
ประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการดาเนินงานที่รายงานใน มคอ. 7 ปี
ที่แล้ ว
(8) อาจารย์ใหม่ (ถ้ ามี) ทุกคน ได้ รับการปฐมนิเทศหรือคาแนะนาด้ านการ
จัดการเรียนการสอน
(9) อาจารย์ประจาหลักสูตรทุกคนได้ รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือ
วิชาชีพ อย่างน้ อยปี ละหนึ่งครั้ง
(10) จานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ ามี) ได้ รับการพัฒนา
วิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้ อยละ 50 ต่อปี

ปี ที่ 1 ปี ที่ 2 ปี ที่3 ปี ที่ 4 ปี ที่ 5
2560 2561 2562 2563 2564
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(11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปี สุดท้ าย/บัณฑิตใหม่ท่มี ตี ่อคุณภาพ
หลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0

-

-

-

-



(12) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้ บณ
ั ฑิตที่มตี ่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า
3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0

-

-

-

-
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หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน
1) ประเมินการเรียนรู้ของนิสติ จากพฤติกรรมการแสดงออก การทากิจกรรม และผลการสอบ
2) จัดให้ นิสิตประเมินการสอนทุกรายวิชาแต่ละภาคการศึกษาโดยใช้ แบบประเมิน มศว.ปค.
003 โดยผ่านระบบออนไลน์ หรื อการสอบถามนิ สิตถึงประสิทธิผลการเรี ยนรู้ จากวิ ธีการที่ใช้ โดยใช้
แบบสอบถามหรือการแลกเปลี่ยนสนทนากับนิสติ เพื่อสะท้อนผลการจัดการเรียนการสอนในช่วงการเรียน
แต่ละรายวิชา
3) ปรึ ก ษาหารื อ กั บ ผู้ เ ชี่ ย วชาญด้ า นหลั ก สู ต รหรื อ วิ ธี ส อน การประชุ ม ร่ ว มของคณาจารย์
ในหลั ก สู ตรเพื่ อ แลกเปลี่ ยนความคิ ดเห็น ขอค าแนะน าและข้ อ เสนอแนะจากอาจารย์ ผ้ ู มี ความรู้ แ ละ
ประสบการณ์ หรือเพื่อนร่วมงาน
4) ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนิสิต เปรียบเทียบพัฒนาการหรือความเปลี่ยนแปลง
ที่เกิดขึ้นจากการใช้ กลยุทธ์การสอนที่แตกต่างกัน
5) แบบรายงานผล แบบ มคอ. 5 มคอ. 6/แบบประเมินตนเองในการจัดการเรียนการสอน
โดยได้ นาผลการประเมินมาพัฒนาปรับปรุงกลยุทธ์การสอน
1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน
1) การประเมินประสิทธิภาพการสอนของอาจารย์โดยนิสิต ทุกสิ้นภาคการศึกษา ตามระบบของ
คณะฯ ผลการประเมินจะจัดส่งอาจารย์ผ้ ูสอน และประธานหลักสูตรเพื่อปรับปรุงการเรียนการสอนต่อไป
2) การประเมิ น การสอนของอาจารย์ โ ดยหั ว หน้ า ภาควิ ช า หรื อ ประธานหลั ก สู ต ร หรื อ
เพื่อนร่วมงาน ตามระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานประจาปี ของอาจารย์/พนักงานสายผู้สอน
3) การประเมินการสอนโดยผู้สอนแต่ละวิชา โดยวิเคราะห์จุดอ่อน จุ ดแข็งของกลยุทธ์ ผลการ
เรียนของนิสติ และเขียนไว้ ในรายงาน มคอ. 5/มคอ. 6
4) คณะรวบรวมผลการประเมินมาวางแผนพัฒนาให้ สอดคล้ องและ/หรือปรับปรุงกลยุทธ์การ
สอนให้ เหมาะสมกับรายวิชา
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
มหาวิทยาลั ยกาหนดให้ มีการประเมิน เพื่ อพั ฒนาปรั บปรุงหลักสูตรทุก 5 ปี การศึกษา เพื่ อให้
หลั กสูตรมีความทันสมัยและเป็ นไปตามมาตรฐานที่ สกอ. กาหนด โดยแต่ งตั้งคณะกรรมการประเมิน
หลักสูตรเพื่อดาเนินการ ดังนี้
1) วางแผนการประเมินอย่างเป็ นระบบ
2) ด าเนิ น การประเมิ น หลั ก สู ต รโดยนิ สิ ต ปั จ จุ บั น ชั้ น ปี สุ ด ท้ า ยและอาจารย์ เพื่ อ น าข้ อ มู ล
มาทบทวนและปรั บปรุงการจัดการแผนการเรี ยน การจัดการเรี ยนการสอน และเนื้อหารายวิ ชาที่อาจ
ซา้ ซ้ อน ไม่ทนั สมัย ยาก/ง่าย เป็ นต้ น
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3) ส ารวจข้ อ มู ล จากศิ ษ ย์ เ ก่ า เพื่ อ ติ ด ตามผลการน าความรู้ แ ละประสบการณ์ ท่ี ไ ด้ รั บ จาก
การศึกษาในหลักสูตรไปใช้ ในการทางาน
4) สารวจข้ อมูลจากผู้ใช้ บัณฑิต เพื่อสารวจความพึงพอใจและความคิดเห็นและข้ อเสนอแนะจาก
ผู้ใช้ บัณฑิต เกี่ยวกับคุณภาพของบัณฑิตที่จบจากหลักสูตร
5) ผลการสารวจบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ไี ด้ ทางานตรงสาขาที่สาเร็จการศึกษาภายใน 1 ปี และ
ได้ รับเงินเดือนเริ่มต้ นเป็ นไปตามเกณฑ์
6) ประเมินจากนิสิตปั จจุบันและศิษย์เก่า ที่สาเร็จการศึกษาในรอบ 5 ปี ที่ผ่านมา ที่ได้ รับการ
ประกาศเกียรติคุณยกย่องในด้ านวิชาการและวิชาชีพ
3. การประเมินผลการดาเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
การประเมินคุณภาพการศึกษาประจาปี ตามดัชนีบ่งชี้ผลการดาเนินงานที่ระบุในหมวดที่ 7 ข้ อ 7
โดยคณะกรรมการประเมินอย่างน้ อย 3 คน ประกอบด้ วยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาอย่างน้ อย 1 คน ที่
ได้ รับการแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัย โดยมีเกณฑ์การประเมินดังนี้
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1
มีการดาเนินการครบ 5 ข้ อตาม
ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน

คะแนน 2
มีการดาเนินการครบ 12 ข้ อตาม
ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน

คะแนน 3
มีการดาเนินการครบทุกข้ อ

4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง
4.1 การปรับปรุงรายวิชา
1) อาจารย์ประจาวิชา อาจารย์ผ้ ูสอน นาผลการประเมินประสิทธิภาพการสอนของอาจารย์โดย
นิสติ ผู้บังคับบัญชา และหรือเพื่อนร่วมงาน แล้ วแต่กรณี มาปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
ในรายวิชาที่ตนรับผิดชอบให้ แล้ วเสร็จในภาคการศึกษา/ปี การศึกษาถัดไป
2) กรณีท่พี บปั ญหาของรายวิชาสามารถปรั บปรุงรายวิชานั้นๆ ได้ ทันที ซึ่งถือเป็ นการปรั บปรุง
ย่อยที่ไม่มีผลกระทบต่อโครงสร้ างของหลักสูตรโดยรวม
3) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรนาผลประเมินตามระบบการจัดการหลักสูตรของมหาวิทยาลัย
ซึ่งดาเนินการทุกสิ้นปี มาศึกษา ทบทวน และวิเคราะห์ พร้ อมนาเสนอแนวทางปรั บปรุงแก้ ไขในจุ ดที่มี
ข้ อบกพร่อง สาหรับปี การศึกษาถัดไป
4.2 การปรับปรุงหลักสูตร
จะมีการปรับปรุงหลักสูตรทุก 5 ปี เมื่อครบรอบระยะเวลาการใช้ หลักสูตร เพื่อให้ หลักสูตรมีความ
ทันสมัย และสอดคล้ องกับความต้ องการของผู้ใช้ บัณฑิต โดยมีข้นั ตอนดังนี้
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1) คณะกรรมการบริหารหลักสูตร นาผลการประเมินภาพรวมของหลักสูตรโดยนิสิตปัจจุบันและ
อาจารย์ โดยศิษย์เก่า และโดยผู้ใช้ บัณฑิต เพื่อทบทวนและพิจารณาแก้ ไขปรับปรุงหลักสูตร ตามรอบ
ระยะเวลาที่กาหนดในระบบประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย
2) คณะกรรมการประเมินหลักสูตรของคณะจัดทารายงานการประเมินผล และเสนอประเด็น
ที่จาเป็ นในการปรับปรุง
3) จัดประชุมสัมมนาเพื่อปรับปรุงหลักสูตร
4) เชิญผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาหลักสูตรและให้ ข้อเสนอแนะ
5) หลักสูตรที่ดาเนินการปรับปรุงแล้ วจะเสนอให้ คณะกรรมการวิชาการของคณะและมหาวิทยาลัย
ก่อนนาเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป
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ภาคผนวก
ภาคผนวก ก
ภาคผนวก ข
ภาคผนวก ค
ภาคผนวก ง
ภาคผนวก จ
ภาคผนวก ฉ

ข้ อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้ วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559
สาเนาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการร่าง/ ปรับปรุง หลักสูตร
รายงานผลการวิพากษ์หลักสูตร
รายงานการประเมินหลักสูตร (กรณีหลักสูตรปรับปรุง)
ประวัติและผลงานของอาจารย์
ตารางเปรียบเทียบการปรับปรุงหลักสูตร
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ภาคผนวก ก
ข้ อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ว่าด้ วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559
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รายงานผลการวิพากษ์หลักสูตร
ข้ อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิ

การดาเนินการปรับปรุง

เหตุผลในการไม่ปรับปรุงแก้ ไข

1. ควรเพิ่มการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
แก่นิสติ เพราะเป็ นสิ่งจาเป็ นต่อการ
ทางานในปัจจุบนั

ปรับเพิ่มการเรียนวิชาภาษาอังกฤษจาก
หลักสูตรเดิม 2 วิชา (6 หน่วยกิต) เป็ น
เรียน 4 วิชา (12 หน่วยกิต) วิชาที่ปรับ
เพิ่มขึ้นคือ อกช 301 และ อกช 402

2. ควรเพิ่มทักษะด้ าน IT แก่นิสติ

หลักสูตรใหม่เพิ่มวิชาการเรียนรู้และ
ฝึ กฝนทักษะด้ านการใช้ เทคโนโลยี
สมัยใหม่เพื่อการออกแบบและการทางาน
วรรณกรรมสาหรับเด็ก คือ วิชา วด 234
คอมพิวเตอร์เพื่อการผลิตสื่อสาหรับเด็ก

-

3. ควรเพิ่มทักษะด้ านการสื่อสารด้ วยภาพ ปรับเนื้อหาวิชาด้ านศิลปะของนิสติ ชั้นปี ที่
แก่นิสติ เพื่อให้ เหมาะกับกระแส Visual 1 ให้ เป็ นวิชาที่เน้ นฝึ กฝนทักษะพื้นฐาน
ทางศิลปะและการออกแบบโดยเฉพาะ
Culture
คือ วด. 121 พื้นฐานการวาดและการ
ออกแบบ
4. ควรเพิ่มโอกาสทางการประกอบอาชีพ
ด้ าน New Media แก่นิสติ ให้ มากขึ้นอย่าง
ครอบคลุมทุกรูปแบบ นอกจากด้ าน
หนังสือและสิง่ พิมพ์ซ่งึ เป็ น Old Media

ไม่มกี ารปรับ

ความพร้ อมและศักยภาพของสาขาฯ
สามารถเน้ นการสอนด้ าน Content
development ได้ มากกว่าทักษะสารสนเทศ
สมัยใหม่ซ่งึ มีหลายหลักสูตรในสถาบันอื่น
เปิ ดแข่งขันกันมากแล้ ว แต่จะสอดแทรก
การสร้ างผลงานด้ วย New Media ให้ นิสติ
ได้ ฝึกฝนมากขึ้นในวิชาที่เกี่ยวข้ อง

5. ควรปรับชื่อวิชา วด. 323 การละคร
สาหรับเด็ก เป็ นวิชา “มหรสพสาหรับ
เด็ก” เพื่อให้ ครอบคลุมรูปแบบความ
บันเทิง หรือ Edutainment ของเด็ก และ
กระตุ้นความคิดสร้ างสรรค์หลายรูปแบบ
ของนิสติ อย่างไม่จากัด

ไม่มกี ารปรับ

คาว่า “มหรสพ” หมายถึงการแสดงที่
จะต้ องขออนุญาตจากฝ่ ายบ้ านเมืองก่อน
จัดแสดง ซึ่งกาหนดเป็ นพระราชบัญญัติ
ไว้ หลายอย่าง คือ ละครไทย ละครชาตรี
ละครแขก งิ้ว หุ่นไทย หุ่นจีน หุ่นต่างๆ
หนังไทย หนังตะลุง หนังแขก หนังจีน
เพลงสักวา เสภา ลิเก กลองยาว ลาวแพน
มอญรา ทวายรา พิณพาทย์ มโหรี กลอง
แขก คฤหัสถ์สวดศพ และจาอวด ซึ่ง
อาจจะเป็ นรูปแบบความบันเทิงที่
กว้ างขวางเกินไปสาหรับเด็ก

6. ควรกระตุ้นให้ นิสติ รู้กว้ าง รู้โลก มี
ความรู้รอบตัวอย่างรอบด้ าน ไม่ร้ เู ฉพาะ

วิชาต่างๆ ในหลักสูตรจะพยายามกระตุ้น
ให้ นิสติ ได้ เรียนรู้โลกกว้ าง และเปิ ดโลก

-
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การดาเนินการปรับปรุง

เหตุผลในการไม่ปรับปรุงแก้ ไข

เรื่องที่เรียนเท่านั้น

ทัศน์อย่างกว้ างขวาง รวมทั้งหลักสูตรฯ
จะจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรให้ นสิ ติ ได้ มี
ความรู้รอบด้ านและรอบตัว

7. ควรจัดกลุ่มวิชาให้ นิสติ ได้ เลือกเรียน
ตามความถนัดของแต่ละคน เช่น กลุ่ม
วิชาด้ านการเขียน ด้ านการวาดภาพ ด้ าน
การจัดกิจกรรมสาหรับเด็ก เป็ นต้ น

รายวิชาในหลักสูตรปรับปรุงนี้มกี าร
จัดลาดับความยากง่าย และความต่อเนื่อง
ให้ แต่ละชั้นปี ได้ เรียนขั้นพื้นฐานไปสู่ข้นั
สูงขึ้น เช่น วิชาด้ านศิลปะ มีการเรียน
Basic Drawing ไปสู่การออกแบบ
ภาพประกอบหนังสือสาหรับเด็ก รายวิชา
ด้ านการอ่านและวิเคราะห์วรรณกรรม มี
การจัดลาดับ 1 และ 2 เพื่อให้ นสิ ติ ต่อ
ยอดการเรียนรู้ตามความสนใจได้

8. ควรมีวชิ าวรรณกรรมร่วมสมัย เพื่อให้ ไม่ได้ เพิ่มวิชาดังกล่าว
นิสติ มีความรู้เรื่องวรรณกรรมของปัจจุบนั

ในหลักสูตรมีวิชาการอ่านและวิเคราะห์
วรรณกรรม 2 วิชา คือ วด. 213, วด.
411 ซึ่งสามารถสอดแทรกเนื้อหา
วรรณกรรมร่วมสมัยใน 2 วิชานั้นได้

9. ควรเน้ นให้ บณ
ั ฑิตมีคุณลักษณะเฉพาะ
คือ มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์
และมีความคิดสร้ างสรรค์ ควบคู่กบั การมี
จริยธรรมและมีจรรยาบรรณในการทางาน
เพื่อเด็กและสังคม

การเรียนการสอนในหลักสูตรใหม่ทุก
รายวิชาผู้สอนจะเน้ นให้ ผ้ เู รียนได้ คดิ
วิเคราะห์ ประกอบการทางานสร้ างสรรค์
และมีการปลูกฝังเนื้อหาด้ านจริยธรรม
และจรรยาบรรณในการทางาน ในบาง
รายวิชาที่เกี่ยวข้ อง

-

10. ควรเปิ ดโอกาสให้ นิสติ มีโอกาสได้
เรียนรู้ รับฟังประสบการณ์ และความ
คิดเห็นต่อผลงานภาคนิพนธ์จาก
บุคคลภายนอกในสายวิชาชีพต่างๆ

วิชาชั้นสูง คือ วด. 341 สัมมนา
วรรณกรรมสาหรับเด็ก และ วด. 451
วรรณกรรมสาหรับเด็กนิพนธ์ จะเชิญ
วิทยากรผู้เชี่ยวชาญมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้
แสดงความเห็นในการจัดกิจกรรมสัมมนา
และร่วมพัฒนาผลงานภาคนิพนธ์กบั นิสติ
มากขึ้น

รายงานผลการประชุมวิพากษ์หลักสูตร โดยผูใ้ ช้บณ
ั ฑิต ครั้งที่ 1/2559
โครงการปรับปรุงหลักสูตร ศศ.บ. วรรณกรรมสาหรับเด็ก
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จัดโดย สาขาวิชาวรรณกรรมสาหรับเด็ก ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559 ณ อาคาร 6 ห้อง 634
ผูเ้ ข้าร่วมประชุม
1. อ. อัจฉรา ประดิษฐ์
2. ผศ. รพินทร คงสมบูรณ์
3. อ. ยศยา อัยศิริ
4. อ. ดร. ธันยา พิทธยาพิทกั ษ์
5. น.ส. เพลิกา โลหารชุน
6. น.ส. กิ่งไผ่ เอกคณาปราชญ์
7. น.ส. ธัญโรจน์ โรจนธเนศ
8. นายบุญเอก พฤกษาวัฒนา
9. น.ส. ทิราวรรณ เดชชูตระกูล
10. น.ส. ปฐมาภรณ์ วิโรจน์พันธุ์

ประธานหลักสูตร
อาจารย์ผ้ ูรับผิดชอบหลักสูตร / กรรมการ
อาจารย์ประจาหลักสูตร / กรรมการ
อาจารย์ผ้ ูรับผิดชอบหลักสูตร / กรรมการและเลขานุการ
นักจัดกิจกรรมสาหรับเด็ก กลุ่มนิทาน “แต้ มฝัน”
บรรณาธิการหนังสือสาหรับเด็ก สานักพิมพ์ประภาคาร
บรรณาธิการวรรณกรรมเยาวชน สานักพิมพ์แพรวเยาวชน
บรรณาธิการหนังสือสาหรับเด็ก สานักพิมพ์สถาพรบุค๊ ส์
นักวิชาการ วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋ วย อึ๊งภากรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
นักเขียนสารคดีอสิ ระ

เริ่มประชุมเวลา 13.00 น.
หลักสูตร ศศ.บ. วรรณกรรมสาหรับเด็ก จัดการประชุมวิพากษ์หลักสูตร โดยเชิญผู้ทรงคุณวุฒิซ่ ึงเป็ นศิษย์เก่าและเป็ น ผู้ใช้ บัณฑิต
ของหลักสูตร มานาเสนอข้ อคิดเห็นต่างๆ เพื่อการปรับปรุงหลักสูตร ศศ.บ. วรรณกรรมสาหรับเด็กตามเกณฑ์มาตรฐานที่ สกอ. กาหนดไว้ ทุก
5 ปี โดยเชิญศิษย์เก่าในแวดวงการทางานด้ านวรรณกรรมสาหรับเด็กอย่างหลากหลาย เพื่อสะท้ อนแง่มุมการปรับปรุงหลักสูตรอย่างรอบด้ าน
สามารถสรุปข้ อคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิได้ ดังนี้
ลาดับที่
ประเด็นข้อคิดเห็น
1
จุดแข็ง จุดอ่อน สถานะของบัณฑิต
สาขาวิชาวรรณกรรมสาหรับเด็ก

รายละเอียด
บัณฑิตสาขาวิชาวรรณกรรมสาหรับเด็กมี
ความรู้กว้ าง มีความสามารถในการทางาน
ที่หลากหลาย เช่น สื่อสิ่งพิมพ์ กิจกรรม
ส่งเสริมการอ่าน ครูในสถาบันการศึกษา
ตั้งแต่ระดับปฐมวัย-อุดมศึกษา ฯลฯ
บัณฑิตสาขาวิชาวรรณกรรมสาหรับเด็กมี
ทักษะการอ่านดี มีความคิดสร้ างสรรค์และ
สามารถผสมผสานความคิดสร้ างสรรค์กบั
ศาสตร์ด้านวิชาการได้ เป็ นอย่างดี

2

ทักษะต่างๆ และความคิดสร้ างสรรค์

3

มีองค์ความรู้ท่ตี อบสนองความต้ องการ
ของตลาดและสังคมอย่างแท้จริง

แม้ บัณฑิตสาขาวิชาวรรณกรรมสาหรับเด็ก
จะมีทกั ษะและความรู้รอบด้ าน แต่หาก
เสริมความรู้เฉพาะทางที่ตอบสนองความ
ต้ องการของการตลาดและสังคมอย่าง
แท้จริงก็จะยิ่งอานวยประโยชน์ให้ สงั คม
มากขึ้น

4

อุดมการณ์ การปรับตัวและ

บัณฑิตสาขาวิชาวรรณกรรมสาหรับเด็ก

แนวทางการปรับปรุง
แม้ จะมีความสามารถหลากหลายแต่
หลักสูตรควรปรับให้ มีความทันสมัย
ตอบรับการเปลี่ยนแปลงของสังคม
โลก และเทคโนโลยี รวมทั้งความ
เคลื่อนไหวทางการตลาดด้ วย
ควรเสริมพื้นฐานทักษะทางภาษาแก่
นิสติ ให้ ม่นั คง ทั้ง ฟัง พูด อ่าน เขียน
เพื่อการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น โดยเฉพาะภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ
ในวิชาชั้นสูงที่มีการวิจัยขั้นต้ น ควร
ส่งเสริมให้ นิสติ ศึกษาปัญหาเฉพาะทาง
(Special Study) ด้ านวรรณกรรม
สาหรับเด็กแบบเจาะลึกและวิเคราะห์
ปัญหาอย่างแท้ จริง เช่น ปัญหาเกี่ยวกับ
วิชาชีพของคนทาหนังสือเด็ก ปัญหา
เรื่องเด็กพิเศษ วรรณกรรมบาบัด การ
เล่นบาบัด ทั้งนี้หลักสูตรอาจพิจารณา
เพิ่มรายวิชาหรือเนื้อหาที่เกี่ยวกับ
ประเด็นเหล่านี้ (เช่นต่อยอดจากวิชา
พัฒนาการของเด็ก) จะช่วยทาให้
ผู้เรียนเข้ าใจปัญหาต่างๆ ด้ วยหลัก
วิชาการอย่างแท้จริง
การยึดมั่นในอุดมการณ์ด้านการทางาน
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ประเด็นข้อคิดเห็น
การประยุกต์ใช้ ความรู้กบั การทางานใน
ชีวิตจริง

แนวทางการปรับปรุง
เกี่ยวกับวรรณกรรมสาหรับเด็กเป็ นสิ่ง
ที่สาคัญ แต่ต้องประเมินสถานการณ์
โลก กระแสสังคม และการตลาดที่
เปลี่ยนแปลงเสมอด้ วย และบัณฑิตต้ อง
สามารถปรับวิธกี ารทางานให้ เข้ ากับ
ปัจจัยเหล่านั้น ซึ่งในการเรียนการสอน
ควรมีการยกตัวอย่างสถานการณ์ท่ี
ผู้สร้ างงานต้ องสามารถปรับเปลี่ยนวิธี
ทางานได้ ยืดหยุ่นตามบริบทต่างๆ แต่
ขณะเดียวกันก็ต้องรักษาอุดมการณ์ใน
การทางานให้ สมดุลกันด้ วย
5
ความน่าเชื่อถือและการยอมรับจาก
บัณฑิตสาขาวิชาวรรณกรรมสาหรับเด็ก มี ควรเสริมสร้ างและรักษาจุดเด่นนี้โดย
สังคม
ความรู้ บุคลิกภาพ และความสามารถเป็ น อาจเสริมทักษะให้ บัณฑิตรู้จักปรับ
ที่ยอมรับอย่างกว้ างขวางมากในแวดวง
อุดมการณ์ให้ สอดคล้ องกับการ
วรรณกรรมสาหรับเด็ก
เปลี่ยนแปลงของสังคม วัฒนธรรม
องค์กร ผู้จ้างงาน รู้จักรับฟังความ
คิดเห็น ข้ อวิพากษ์วิจารณ์จากคนอื่น
เพื่อพัฒนางานให้ เหมาะสม
นอกจากความคิดเห็นในภาพรวมที่มีต่อคุณภาพของบัณฑิตสาขาวิชาวรรณกรรมสาหรับเด็กแล้ ว ผู้ทรงคุณวุฒิยังมีความเห็นต่ อรายวิชา
ต่างๆ ที่เปิ ดสอนในหลักสูตร ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2555 ดังนี้
ลาดับที่
1

แนวคิด / รายวิชา
- วิชาประวัติวรรณกรรมสาหรับ
เด็กของไทย
- วิชาประวัติวรรณกรรมสาหรับ
เด็กของต่างประเทศ

2

- วิชาการอ่านวรรณกรรมสาหรับ
เด็ก
- วิชาการวิเคราะห์วรรณกรรม
สาหรับเด็ก

3

วิชาการฝึ กงาน

4

วิชาวรรณกรรมร่วมสมัย

รายละเอียด
เป็ นผู้ท่รี ้ จู ักตัวตน จุดแข็ง จุดด้ อยของ
ตนเองค่อนข้ างชัดเจน สามารถวิเคราะห์
และประเมินวรรณกรรมสาหรับเด็กตาม
สายงานของตนเองได้ อีกทั้งยังยึดมั่นใน
อุดมการณ์ของการทางานเกี่ยวกับ
วรรณกรรมสาหรับเด็กมาก จนบางครั้ง
อาจขาดความยืดหยุ่นตามสถานการณ์
สังคมหรือกระแสด้ านการตลาด

ข้อคิดเห็น
ทั้งสองวิชานี้อาจรวมเป็ นวิชาเดียวกันได้ เพื่อให้
เนื้อหากระชับ เพื่อให้ ผ้ เู รียนสามารถ
เปรียบเทียบความเหมือน ความคล้ ายคลึง หรือ
ความแตกต่างระหว่างวรรณกรรมสาหรับเด็ก
ของไทยและของต่างประเทศได้
เนื่องจากทั้งสองวิชานี้มีจุดเน้ นคือการอ่านเพื่อ
วิเคราะห์เช่นเดียวกัน ดังนั้น อาจรวมเป็ นวิชา
เดียวกันได้ เพื่อให้ ผ้ เู รียนเห็นกระบวนการของ
การอ่าน การวิเคราะห์ การตีความ และการ
ประเมินคุณค่าได้ อย่างชัดเจน
วิชานี้เป็ นวิชาที่สาคัญมาก เป็ นเหมือนการเปิ ด
โลกการทางานจริงให้ แก่ผ้ เู รียน ดังนั้นควรเน้ น
ให้ ผ้ เู รียนเลือกสถานที่ฝึกงานที่ฝึกฝนทักษะ
มุมมอง และประสบการณ์ให้ อย่างแท้จริง และ
ควรมีระยะเวลาในการฝึ กงานนานขึ้น
วิชานี้เคยเปิ ดสอนแต่ไม่มีในหลักสูตรฉบับ
พ.ศ. 2555 แต่เป็ นประโยชน์มาก โดยเฉพาะ
แก่บัณฑิตที่ทางานในกองบรรณาธิการ
วรรณกรรมเยาวชน เพราะได้ พัฒนาทักษะทั้งใน
ด้ านการอ่าน การวิเคราะห์วรรณกรรม
ทาให้ สามารถเลือกสรรวรรณกรรมเพื่อการ
ตีพิมพ์ให้ สอดคล้ องกับตลาดได้ ผู้ทรงคุณวุฒิมี
ความเห็นว่าควรให้ มีวิชาวรรณกรรมร่วมสมัย
กลับมาเปิ ดสอนอีกครั้ง
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ลาดับที่
5

แนวคิด / รายวิชา
- วิชาวรรณกรรมกับสังคม
- วิชาคติชาวบ้ าน
- วิชาวรรณกรรมร่วมสมัย

6

วิชาบรรณาธิการกิจ

7

- วิชาภาคนิพนธ์วรรณกรรม
สาหรับเด็ก

8

- วิชาการจัดกิจกรรมสาหรับเด็ก

9

- วิชาสร้ างทักษะในการค้ นหา
เป้ าหมายและการค้ นหาตัวตน

10

วิชาพัฒนาการของเด็ก

ข้อคิดเห็น
ผู้ทรงคุณวุฒิเห็นว่าทั้งสามวิชามีจุดเชื่อมโยงที่
สอดคล้ องกันได้ แม้ จะไม่อาจรวมเป็ นหนึ่งวิชา
เดียวได้ เพราะแต่ละวิชามีเนื้อหามากและมี
จุดเด่นต่างกัน แต่น่าจะส่งต่อองค์ความรู้ท้งั สาม
วิชาให้ เชื่อมโยงกันเป็ นชุดวิชาใหญ่ เพื่อ
ประโยชน์ในการพัฒนาผู้เรียนด้ านวรรณกรรม
กับสังคมร่วมสมัย
วิชานี้เป็ นวิชาที่มีประโยชน์มากสาหรับบัณฑิตผู้
ทางานในแวดวงสิ่งพิมพ์ ทั้งสาหรับเด็กและ
ผู้ใหญ่ ดังนั้น จึงควรเพิ่มเนื้อหาเกี่ยวกับระบบ
การพิมพ์ ธุรกิจการพิมพ์ การออกแบบหนังสือ
การกาหนดรูปแบบหนังสือ รวมถึงการคานวณ
ต้ นทุนในการพิมพ์ด้วย เพื่อให้ ผ้ เู รียนเรียนรู้งาน
บรรณาธิการกิจทั้งระบบ ไม่ใช่แค่การ edit
เนื้อหาวรรณกรรมเท่านั้น
วิชานี้ผ้ เู รียนต้ องใช้ เวลามากในกระบวนการคิด
ค้ นคว้ าและผลิตชิ้นงาน ผู้ทรงคุณวุฒิเห็นว่า
การเรียนวิชาภาคนิพนธ์วรรณกรรมสาหรับเด็ก
ในภาคเรียนที่ 2 เพียงภาคเดียวเหมาะสมดีแล้ ว
ไม่จาเป็ นต้ องขยายเวลาเรียนเป็ น 2 ภาคเรียน
เพราะการขยายเวลาเรียน 2 ภาคเรียนจะทาให้
นิสติ ขาดโอกาสเรียนรู้วิชาที่เป็ นประโยชน์อ่นื ๆ
ผู้ทรงคุณวุฒิเห็นว่า หลักสูตรฯ ควรเพิ่มพูน
ทักษะ ความรู้ และประสบการณ์ให้ ผ้ เู รียนด้ วย
วิชาเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมสาหรับเด็ก เช่ น
การจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน การจัดแสดง
ละครสาหรับเด็ก การจัดกิจกรรมเปิ ดตัวหนังสือ
เป็ นต้ น เพราะวิชาเหล่านี้ช่วยสร้ างการตลาด
ของหนังสือ จึงเป็ นสิ่งที่ควรเรียนรู้มากขึ้น
หลักสูตรฯ ออกแบบรายวิชาหลากหลาย ที่ช่วย
สร้ างองค์ความรู้ด้านวรรณกรรมสาหรับเด็ก
อย่างกว้ างแก่บัณฑิต ทาให้ บัณฑิตประกอบ
อาชีพได้ หลากหลายแนว แต่เพื่อเสริมอัตลักษณ์
เฉพาะให้ บัณฑิตแต่ละคนมากขึ้น หลักสูตรฯ จึง
ควรจัดชุดวิชาเป็ นกลุ่มชัดเจน เช่น กลุ่ม
วรรณกรรม กลุ่มกิจกรรม กลุ่มการผลิตสื่อ
สาหรับเด็ก เพื่อส่งเสริมให้ ผ้ เู รียนได้ ค้นหา
ความชอบ ความถนัดและพรสวรรค์ของตัวเอง
ให้ พบ และรู้ลึกในความรู้ด้านที่สนใจนั้น เพื่อ
บัณฑิตจะได้ มีจุดยืนที่
สง่างามในวิชาชีพแขนงต่างๆ ที่เกี่ยวกับ
วรรณกรรมสาหรับเด็ก
วิชาพัฒนาการของเด็กเป็ นวิชาที่บัณฑิตได้ นา
ความรู้ไปปรับใช้ ในวิชาชีพ การทางาน รวมทั้ง
ชีวิตส่วนตัวสูงมาก ผู้ทรงคุณวุฒิเห็นว่าวิชานี้
ควรเพิ่มเนื้อหาในส่วนของจิตวิทยาเด็กด้ วย จะ
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ลาดับที่

แนวคิด / รายวิชา

11

แนวคิดเกี่ยวกับความคิด
สร้ างสรรค์

12

การเชิญบุคคลภายนอก หรือ
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้ าน เป็ น
อาจารย์ท่ปี รึกษาร่วมในวิชาภาค
นิพนธ์วรรณกรรมสาหรับเด็ก

13

รายวิชาต่างๆ ของหลักสูตร
ทั้งหมด ควรเน้ นฝึ กกระบวนการ
อ่าน การคิดและการวิเคราะห์แก่
ผู้เรียน

14

ควรมีวิชาที่เรียนรู้เกี่ยวกับ
เศรษฐศาสตร์

15

วิชาเกี่ยวกับการศึกษาของเด็ก
(Education)

ข้อคิดเห็น
ยิ่งเป็ นประโยชน์ต่อการนาไปใช้ ต่อไป
ความคิดสร้ างสรรค์เป็ นพรสวรรค์ท่ขี าดไม่ได้
สาหรับบัณฑิตสาขาวิชาวรรณรกรมสาหรับเด็ก
แต่บางครั้งความคิดสร้ างสรรค์อาจติดกรอบโดย
หลักการศึกษาและจิตวิทยาได้ ผู้ทรงคุณวุฒิเห็น
ว่า ควรสอดแทรกกระบวนการคิดสร้ างสรรค์ท่ ี
ยังคงความเป็ นตัวของตัวเอง แต่มีจุดร่วมที่เอื้อ
ประโยชน์ในทางการศึกษาและจิตวิทยาได้ ด้วย
รายวิชาภาคนิพนธ์วรรณกรรมสาหรับเด็กนั้น
นิสติ ต้ องประมวลความรู้จากหลายสาขาวิชา
เพื่อให้ ภาคนิพนธ์มีคุณภาพมากที่สดุ
ผู้ทรงคุณวุฒิเห็นว่า หากมีการเชิญผู้เชี่ยวชาญ
เฉพาะด้ าน หรืออาจารย์จากสถาบันหรือ
องค์การภายนอก มาเป็ นอาจารย์ท่ปี รึกษาร่วม
แก่นิสติ ก็จะช่วยขยายขอบเขตความรู้และ
ประสบการณ์ให้ แก่ผ้ เู รียน อีกทั้งยังทาให้ ภาค
นิพนธ์น้นั มีความถูกต้ อง เหมาะสม และมีมิติท่ ี
น่าสนใจยิ่งขึ้น
จุดเด่นที่สดุ ของของรายวิชาส่วนใหญ่ ใน
หลักสูตรฯ คือ ทาให้ ผ้ เู รียนได้ กระบวนการอ่าน
การคิด และการวิเคราะห์ ดังนั้น รายวิชาต่างๆ
ทั้งหมดในหลักสูตรจึงควรมุ่งเสริมความเข้ มแข็ง
ในการอ่าน การคิดและการวิเคราะห์แก่ผ้ เู รียน
ยิ่งขึ้น เพราะเป็ นทักษะจาเป็ นมากในการ
ดารงชีวิตและอยู่รอดในการทางานเมื่อเรียนจบ
อาชีพในสายงานด้ านวรรณกรรมสาหรับเด็ก
หลีกเลี่ยงไม่ได้ ท่จี ะเกี่ยวข้ องกับโลกธุรกิจ การ
ทาความเข้ าใจเรื่องอุปสงค์ อุปทาน
กลุ่มเป้ าหมาย Product จึงเป็ นเรื่องสาคัญ แต่
หลักสูตรฯ ปัจจุบันไม่ได้ สอนเรื่องนี้โดยตรง
หรือลึกซึ้งนัก ความคิดของบัณฑิตจึงไม่ค่อยคิด
อะไรนอกเหนือจากกรอบของผู้สร้ างงานเท่านั้น
บัณฑิตไม่ได้ ถูกฝึ กให้ คานึงถึงกลไกการตลาด
ต้ นทุน ค่าใช้ จ่าย จุดคุ้มทุน ฯลฯ ดังนั้น
หลักสูตรฯ จึงควรสอนความรู้ด้าน
เศรษฐศาสตร์ท่เี ชื่อมโยงกับวรรณกรรมสาหรับ
เด็กแก่ผ้ เู รียนด้ วย
บัณฑิตจากหลักสูตรฯ จานวนไม่น้อยจบไป
ประกอบอาชีพในแวดวงการศึกษา เช่น เป็ นครู
อนุบาล ครูระดับประถมฯ ครูระดับมัธยมฯ
หรือเป็ นอาจารย์มหาวิทยาลัย ตลอดจน
นักวิชาการ ดังนั้น ผู้ทรงคุณวุฒิเห็นว่าวิชา
เกี่ยวกับการศึกษาจาเป็ นต้ องมีในหลักสูตร และ
ควรเป็ นวิชาบังคับ เพื่อเป็ นพื้นฐานสาหรับ
บัณฑิตที่จะประกอบอาชีพทางการศึกษาต่อไป
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ลาดับที่
16

แนวคิด / รายวิชา
หมวดวิชาบังคับในระดับชั้นปี ท่ี 4

ข้อคิดเห็น
เมื่อประเมินจานวนวิชาที่เปิ ดสอนให้ นิสติ แต่ละ
ชั้นปี ผู้ทรงคุณวุฒิเห็นว่าควรมีวิชาบังคับในชั้น
ปี 4 ภาคเรียนที่ 2 ด้ วย (ไม่ควรมีแต่วิชาเลือก
อย่างเดียว) แม้ นิสติ ปี 4 จะเก็บหน่วยกิตได้
ครบแล้ วก็ตาม เพื่อให้ นิสติ ได้ ความเข้ มข้ นทาง
วิชาการอย่างต่อเนื่อง ซึ่งน่าจะเป็ นประโยชน์ต่อ
การทาภาคนิพนธ์ทางวรรณกรรมสาหรับเด็ก
ของนิสติ ชั้นปี ที่ 4 ด้ วย

แนวทางการปรับปรุง

เมื่อผู้ทรงคุณวุฒิแสดงความเห็นเสร็จแล้ ว คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ได้ รวบรวมข้ อคิดเห็นทั้งหมดเพื่อนาไปวิเคราะห์ในการ
ปรับปรุงหลักสูตรฯ อย่างเหมาะสมต่อไป

ปิ ดประชุมเวลา 16.30 น.

(ผศ. รพินทร คงสมบูรณ์)

(อ. อัจฉรา ประดิษฐ์)

ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม

ผู้ตรวจรายงานการประชุม
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ข้อวิพากษ์หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวรรณกรรมสาหรับเด็ก
โดยศิษย์เก่า/ผูใ้ ช้บณ
ั ฑิต น.ส. ปฐมาภรณ์ วิโรจน์พนั ธ์
วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559 (แสดงความเห็นทางอีเมล)
ความเห็นในเรื่องความร่วมมือกับสถาบันอื่น
เห็นว่ามีความร่วมมือกับหน่วยงานภายใต้ “สานักงานบริหารและ พัฒนาองค์ความรู้ องค์การมหาชน” (OKMD)
อยู่แล้ ว คือ TK Park แต่เสนอแนะให้ สร้ างเครือข่ายความร่วมมือเพิ่มเติมกับหน่วยงานภายใต้ OKMD เช่นกัน คือ
1) สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (สพร.)
 สพร. นี้ แม้ จะมีงานหลักในการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้ แต่มีหลายกิจกรรมที่จัดที่ Museum Siam และจัดใน
ต่ า งจั ง หวั ด เป็ นกิจ กรรมเน้ นสร้ า งกระบวนการเรีย นรู้ส าหรั บเด็กและเยาวชน ซึ่ งสัมพั น ธ์กับการเรี ยนใน
หลักสูตร
 งานส่วนใหญ่ของ สพร. เป็ นแนววัฒนธรรมสร้ างสรรค์จากประวัติศาสตร์ ความเชื่อ และวัฒนธรรมหลากหลาย
ซึ่งอาจสอดแทรกเนื้อหาเหล่ านี้ได้ ในรายวิช าต่างๆ ของหลักสูตรฯ เพื่อสร้ างฐานความรู้ด้านวัฒนธรรมอย่ าง
เข้ มแข็งให้ ผ้ เู รียนนาไปพัฒนาในการทางานวรรณกรรมและสื่อสาหรับเด็กต่อไป
2) Thailand Creative and Design Center (TCDC)
 TCDC มีพั น ธกิจ เน้ น การทางานด้ า นการออกแบบ จึ ง มีก ารออกเอกสาร หนัง สือ มีการจัด งานเสวนา จั ด
นิทรรศการ หรือกิจกรรมที่ใครก็ตามที่เรียน ทางาน หรือสนใจด้ าน "การคิด" และ "การสร้ างสรรค์" สามารถนา
ความรู้ไปใช้ ประโยชน์ได้ เพื่อจะได้ ตามกระแสโลกได้ ทนั
ความเห็นเกี่ยวอาชีพที่สามารถประกอบได้หลังจบการศึกษา
ปัจจุบนั ดิฉันทางานด้ านการสร้ างสรรค์เนื้อหา ซึ่งขอบข่ ายกว้ างขวาง ครอบคลุมทั้งงานเขียนบทโทรทัศน์ เขียน
หนังสือ จัดนิทรรศการ บริหารศูนย์การเรียนรู้ และสร้ างสรรค์ส่ อื ดิจิตัลต่างๆ จึงเห็นว่ ายังมีงานอีกหลายอาชีพ หลาย
รูปแบบ ที่บัณฑิตจากหลัก สูตรจบออกไปทาได้ เรี ยกรวมๆ ว่ า "นัก สร้ างสรรค์เ นื้อหา" ซึ่ง ก็คืองานที่ใช้ ฐานความรู้
(Knowledge Base) ความเข้ าใจในเรื่องต่างๆ นาไป ย่อย สกัด คัดสรรค์ สร้ างสรรค์เป็ นเนื้อหาหรือรูปแบบที่เหมาะสมกับ
สื่อต่างๆ ทุกรูปแบบ
ความเห็นต่อรายวิชาต่างๆ
1) วิชาวรรณกรรมคลาสสิค
 ควรแทรกบริบทด้ านประวัตศิ าสตร์ สังคม เศรษฐกิจของโลก ในยุคแห่ งการสร้ างวรรณกรรมที่ศึกษาในวิชาด้ วย
เพื่อจะได้ เสริมความรู้ด้านอื่นๆ แก่ผ้ เู รียน ให้ ร้ จู ักเชื่อมโยงสิ่งต่างๆ อย่างผู้ร้ กู ว้ าง และคิดได้ อย่างเป็ นเหตุเป็ น
ผล
2) วิชาพัฒนาการเด็ก
 วิชานี้ใช้ ประโยชน์ได้ สงู มาก ในการทางานที่มเี นื้อหาเกี่ยวกับเด็กและเยาวชน เช่น การสร้ างสรรค์เนื้อหาและสื่อ
ต่างๆ สาหรับศูนย์การเรียนรู้ หรือพิพิธภัณฑ์ ที่มีกลุ่มเป้ าหมายเป็ นเด็กและเยาวชน เพราะการสร้ างสรรค์ส่ อื
เหล่านี้กเ็ พื่อทาให้ เด็กมาเรียนรู้ด้วยตนเอง จึงต้ องคิดให้ ทะลุว่าทาอย่างไรกลุ่มเป้ าหมายจะสนใจเนื้อหาหรือสื่อ
Content แบบไหนจึงเหมาะสมกับการรับรู้ของเด็ก โดยที่สอดคล้ องตามเป้ าหมายของแหล่งเรียนรู้น้นั ๆ ด้ วย
3) วิชาวรรณกรรมสังคม
 ได้ ประโยชน์มากจากการเรียนวิชานี้ เพราะสามารถนาความรู้ และวิธคี ิดที่ได้ จากวิชา มาใช้ ทางานได้ จริง การ
เรียนเรื่องบริบทของประวัตศิ าสตร์ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองผ่านวรรณกรรม แม้ จะไม่ได้ เรียนจนถึงขึ้นทราบ
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"ข้ อเท็จจริง" ในเชิงวิชาการ แต่กท็ าให้ เห็นภาพปัจจัยแวดล้ อมต่างๆ ของบ้ านเมือง และโลกในแต่ละยุคสมัย ทา
ให้ ร้ กู ว้ าง และรู้จักคิดเชื่อมโยงได้ ซึ่งสองอย่างนี้ เมื่อต้ องทางานสร้ างสรรค์อะไรก็ตาม ช่วยให้ เชื่อมโยงความรู้
ได้ ช่วยให้ ร้ วู ่าต้ องไปหาความรู้เรื่องอะไร จากที่ไหน
4) วิชาการผลิตหนังสือและสื่อสมัยใหม่สาหรับเด็ก
 นอกจากสื่อรูปแบบเดิมแล้ ว ในยุคนี้เกิดสื่อสร้ างสรรค์ใหม่ๆ มากมาย และจะมีมากขึ้นเรื่อยๆ จึงเสนอว่าควร
เปิ ดโลกทัศน์ให้ นิสิตรู้จักสื่อทันสมัยใหม่ๆ ให้ มากๆ เพื่อให้ ร้ วู ่ายังมีเครื่องมืออีกมากมายที่สามารถสื่อสารกับ
เด็กและเยาวชนได้ บัณฑิตจะได้ มโี ลกทัศน์และทักษะที่พร้ อมในการสร้ างสรรค์งานได้ หลากหลายเมื่อเรียนจบ
 โดยธรรมชาติของการสร้ างสื่อสมัยใหม่ ส่วนใหญ่จะมีผ้ เู ชี่ยวชาญเทคนิค (Technician) เฉพาะทางด้ านนั้นๆ อยู่
ผู้เรียนในหลักสูตรฯ จึงควรเรียนให้ ใช้ เครื่องมือเป็ น แต่อาจไม่จาเป็ นต้ องลงลึก เพราะเมื่อจบมา ถ้ าไม่สนใจ
เรียนรู้การใช้ เครื่องมือต่างๆ ด้ วยตัวเองจริงๆ ก็มกั จะตามไม่ทนั คนที่เป็ นช่างเทคนิค (Technician) โดยตรงอยู่
ดี การเรียนให้ ใช้ เครื่องมือเป็ น (เช่น รู้จักเครื่องมือในการการจัดรูปเล่มหนังสือ มีทกั ษะพื้นฐานในการออกแบบ
ฯลฯ) ก็น่าจะเพียงพอ สิ่งสาคัญคือรู้ว่าธรรมชาติของสื่อสมัยใหม่แต่ละอย่างเป็ นอย่างไร เราควรมีกระบวนการ
คิด การสร้ างสรรค์แบบใด จึงจะใช้ ส่อื นั้นกับงานสาหรับเด็กของเราได้ ดี
 จากประสบการณ์ ถ้ าเรามีความรู้เพี ยงพอเกี่ยวกับสื่อชนิ ดนั้นๆ เราก็ทางานสร้ า งสรรค์โ ดยการบอกความ
ต้ องการแก่ Technician ให้ ทางานให้ เราอีกทีได้
5) เสนอวิชาใหม่ “โลกของเด็ก”
 วิชานี้น่าจะเป็ นประโยชน์มากในการเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ูเรียนเข้ าใจลักษณะของเด็กและเยาวชนที่ไม่ใช่ Stereotype
แบบเด็กในเมืองใหญ่ เช่ นกรุงเทพฯ เพราะนิสิตส่วนใหญ่ เป็ นคนกรุงเทพฯ หรื อมาจากเมืองใหญ่ ถ้ าหาก
หลั กสูต รเปิ ดโอกาสให้ นิ สิต ได้ ไ ปรู้จั ก ไปสัมผัส หรื อไปจั ด กิจ กรรมแก่ เ ด็กในท้ องถิ่น อื่น ตามปริ มณฑล
ต่างจังหวัด หรือเด็กที่มลี ักษณะเฉพาะพิเศษต่างๆ อย่างหลากหลายหลายๆ กลุ่ม น่าจะทาให้ การสร้ างสรรค์ส่อื
และวรรณกรรมทาได้ ดี ครอบคลุมความสนใจของเด็กได้ หลากหลาย
 ดิฉันได้ เป็ นกรรมการและอาจารย์ท่ปี รึกษาจุลนิพนธ์ แก่คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัย
ศิลปากร ซึ่งเป็ นการทางานคล้ ายกับในวิชาภาคนิพนธ์ฯ ของหลักสูตรฯ คือ ให้ ผ้ ูเรียนแต่ละคนเลือกประเด็น
เพื่ อพัฒนาชิ้นงานของตนเอง เป็ นชิ้นงานสาคัญเพื่ อจบการศึกษา ปั ญหาที่พบบ่ อยๆ คือเวลาเสนอชิ้นงาน
นั ก ศึ ก ษา มัก จะใช้ ห ลั ก การในต าราที่ไ ม่ ส อดคล้ อ งกับ ยุ ค สมัย โดยเฉพาะการก าหนดกลุ่ ม เป้ าหมายของ
ผู้ ใ ช้ ชิ้ นงานนั้ น ๆ นั ก ศึ ก ษามั ก จะยึ ด หลั ก จิ ต วิ ท ยาพั ฒ นาการ และการจั ด กลุ่ ม แบบ Demographic
(https://en.wikipedia.org/wiki/Demographic_profile) ท าให้ งานที่ ส ร้ างไม่ พ้ นไปจากกรอบวิ ธีคิ ด มิ ติ เ ดิ ม ๆ
ในขณะที่ผ้ รู ับสารไปไกลกว่านั้นมาก
 หากวิชา “โลกของเด็ก” สามารถสอดแทรกวิธคี ิดการสร้ างสรรค์ส่อื และวรรณกรรมโดยมองกลุ่มเป้ าหมายแบบ
Psychographic (https://en.wikipedia.org/wiki/Psychographic) น่าจะช่วยให้ นิสติ พัฒนางานได้ หลากหลาย และ
ตรงกลุ่มเป้ าหมายมากขึ้น
ความเห็นต่อจุดแข็งและคุณลักษณะที่พงึ ประสงค์ของบัณฑิต
เมือ่ ได้จา้ งงานหรือร่วมงานบัณฑิตสาขาวิชาวรรณกรรมสาหรับเด็ก
จากประสบการณ์การในการร่วมงาน และจ้างงานนิ สิตรุ่ นน้อง ในสายงานด้านการค้นคว้า การสร้างสรรค์เนื้ อหา การ
ประสานงานการผลิต การวางแผนการผลิต งานออกแบบ เป็ นต้น พบว่า บัณฑิตมีคณ
ุ ลักษณะเหล่านี้
 มีสัมมาคารวะ มีมารยาท มีความเกรงใจผู้อ่ นื อยู่ในเกณฑ์ดี รู้จักธรรมชาติของมนุ ษย์ และมีพ้ ืนฐานในการ
ประสานงานกับผู้อ่นื ได้ ดี
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 มีทกั ษะด้ านการอ่านอยู่ในเกณฑ์ท่สี ามารถทางานเนื้อหาไม่ซับซ้ อนนักได้ ดี
 มีความรู้เ ฉพาะทางในด้ า นเด็ก และเยาวชน ที่ไ ม่ ติ ดกรอบเกิน ไปแบบผู้ ท่ ีเ รี ยนทางด้ า นปฐมวั ย โดยเฉพาะ
กล่าวคือ มีความสามารถเลือกใช้ วิธกี ารเพื่อดึงดูดความสนใจของเด็กได้ ดี และมีวิธีการทาให้ เด็กเรียนรู้ได้ อย่าง
สนุกสนาน
 มีลักษณะของคนทางานหนักเอาเบาสู้ วิธกี ารเรียนในหลักสูตรที่เน้ นให้ ผ้ เู รียนสร้ างสรรค์ช้ น
ิ งานแทบจะทุกวิชาที่
เรียน ทาให้ นิสติ มีผลงานในแฟ้ มสะสมผลงานเยอะ เป็ นภูมิค้ ุมกันที่ดีมากเพราะเมื่อออกมาทางานจริง บัณฑิต
เคยชินกับการต้ องทางานปริมาณมากๆ และไม่ย่อท้ อ ยอมแพ้ ง่ายๆ กับงานที่มคี วามยาก และซับซ้ อน
ความเห็นต่อจุดอ่อนของบัณฑิต เมือ่ ได้จา้ งงานหรือร่วมงานบัณฑิตสาขาวิชาวรรณกรรมสาหรับเด็ก
 บัณฑิตยังขาดเป้ าหมายที่ชัดเจนด้ านอาชีพที่ต้องการทางาน เพราะเมื่อเรียนจบมาบัณฑิตมองที่ช่ ือตาแหน่งของ
อาชีพเป็ นหลัก ทั้งที่บางครั้งตาแหน่งอาชีพไม่ได้ บอกลักษณะงานอย่างชัดเจน บัณฑิตควรมองจุดเด่นของตัวเอง
ให้ ออกว่าเหมาะจะทาสิ่งใดได้ ดี หากบัณฑิตสามารถค้ นพบตัวเองว่าทางานลักษณะใดได้ ดี ถนัดอะไร จะช่วยให้
มุ่งพัฒนาตัวเองได้ อย่างถูกทาง จนอาจมีโอกาสในการเลือกงานมากกว่าผู้ท่ไี ม่ชัดเจนว่าทางานอะไรได้ บ้าง
 บัณฑิตส่วนใหญ่ ยังขาด Logic ไม่สามารถคิดในเชิงกระบวนการได้ อย่างทะลุ จึงวางแผนและตัดสินใจเลือกทาง
แก้ ปัญหาได้ ไม่ ดีนัก ลักษณะแบบนี้ทาให้ ทางานได้ แต่ในชั้นผู้ปฏิบัติงาน ไม่สามารถพั ฒนาไปเป็ นผู้นาของ
หน่วยงานที่ดไี ด้
 บัณฑิตไม่ช่างสังเกต หู ไม่ไวตาไม่ไว ไม่ สนใจความรู้รอบตัวด้ านอื่นๆ นอกเหนือจากศาสตร์ท่ีเรียนมา หรือ
นอกเหนือจากสิ่งที่ตวั เองสนใจ
 ความรู้รอบตัวน้ อย ความสนใจต่อสถานการณ์ความเป็ นไปของโลกน้ อย ทาให้ มีแนวคิด และสไตล์ในการคิด
สร้ างสรรค์อย่างจากัด
ความเห็นต่อการเพิม่ พูนทักษะแก่นิสิต เพือ่ ผลในการออกไปทางานจริง
หัวใจหลักของการเรียนหลักสูตรนี้ คือ "การพัฒนาคนให้ ไปพัฒนาคน (เด็ก)" ดังนั้นคน (บัณฑิต) ผู้ท่จี ะไป
พัฒนาคน (เด็ก) ต้ องรู้จักธรรมชาติของเด็กของแม่นยา รู้จักเลือกใช้ เครื่องมือในการพั ฒนาเด็กอย่างเหมาะสม ซึ่งเป็ น
การรู้ลึกตามสาขาที่เรียน แต่บัณฑิตควรเสริมความรู้ให้ กว้ างขวาง รู้เท่าทันสถานการณ์ของโลก เพื่อปรับตัวเองให้ ทนั ยุค
สมัย ทันโลก เพียงพอที่จะไปเป็ นผู้พัฒนาคน (เด็ก) มีข้อเสนอประเด็นนี้ดงั นี้
 ในการเรียนแต่ละวิชา ควรสอดแทรกการให้ โจทย์ ท่ฝี ึ กกระบวนการคิดอย่างเป็ นระบบ ให้ ผ้ ูเรียนรู้จักวางแผน
รู้จักหาวิธจี ัดการ/บริหารงานให้ ลุล่วง ซึ่งถ้ าหากจะรอโอกาสทาสิ่งดังกล่าวในวิชาการฝึ กงาน อาจจะไม่แน่นอนว่า
นิสติ แต่ละคนจะได้ เรียนรู้ทกั ษะด้ านนี้มากน้ อยแค่ไหน
 ควรเปิ ดโอกาสให้ นิสติ ได้ เรียนรู้ศาสตร์อ่นื อย่ างกว้ างและลึกด้ วย เพื่อให้ ร้ สู ถานการณ์โลก Trend ของโลก รู้วิธี
ที่จะเข้ าถึงแหล่งข้ อมูลความรู้ใหม่ๆ ที่หลากหลาย เพื่อจะได้ เป็ นคนไม่ตกยุค
 ควรเปิ ดโอกาสให้ นิ สิต มีโ อกาสได้ เรีย นรู้ รั บฟั งประสบการณ์ และความคิด เห็นต่ อผลงานภาคนิพ นธ์จาก
บุคคลภายนอกในสายวิชาชีพต่างๆ เนื่องจากดิฉันได้ เป็ นกรรมการและอาจารย์ท่ปี รึกษาจุลนิพนธ์ แก่นักศึกษา
ชั้นปี ที่ 4 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร ซึ่งได้ เห็นพัฒนาการที่ดีของผู้เรียน
จากวิ ธีการดัง กล่ า ว ว่ า ทาให้ ผ้ ูเ รี ย นได้ พั ฒนาทักษะการค้ น คว้ า การหาข้ อมู ล จากแหล่ ง ต่ า งๆ (รว มไปถึง
แหล่ งข้ อมูลบุคคล) รู้จักสร้ างสรรค์งานบนฐานความรู้ และรู้จักแก้ ปัญหาเฉพาะหน้ าได้ ดี นอกจากนั้น ยังได้
เรียนรู้คาแนะนาและความคิดเห็นจากผู้ทางานในสายอาชีพจริงๆ ด้ วย
-------------------------(อ. อัจฉรา ประดิษฐ์)
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ผู้เรียบเรียงเนื้อหา

ภาคผนวก ง
รายงานการประเมินหลักสูตร (กรณีหลักสูตรปรับปรุง)
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รายงานการประเมินหลักสูตร ศศ.บ. วรรณกรรมสาหรับเด็ก (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)
โดยบัณฑิตสาขาวิชาวรรณกรรมสาหรับเด็ก
สารวจโดยแบบสอบถามออนไลน์ ในภาคเรียนที่ 2/2558
โครงการปรับปรุงหลักสูตร ศศ.บ. วรรณกรรมสาหรับเด็ก
จัดทาโดย สาขาวิชาวรรณกรรมสาหรับเด็ก ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
Summary จานวนผูต้ อบแบบสอบถามทั้งสิ้ น 85 คน
1. เพศ
เพศชาย
8 9.4%
เพศหญิง 77 90.6%
2. อายุ
ไม่เกิน 25 ปี
26-30 ปี
31-35 ปี
36-40 ปี
41 ปี ขึ้นไป

36 คน 42.9%
25 คน 29.8%
14 คน 16.7%
9 คน 10.7%
0 คน 0%

3. สถานภาพการทางานปั จจุบนั
ทางานแล้ ว
55 คน 68.8%
ยังไม่ได้ ทางาน ข้ ามไปตอบข้ อ 7 25 คน 31.3%
4. ตาแหน่งงาน
สายสานักพิมพ์
- บรรณาธิการ / กองบรรณาธิการ/ หัวหน้ ากองบรรณาธิการหนังสือเด็ก/ หัวหน้ ากองบรรณาธิการ กองบันเทิงคดี/ กองบรรณาธิการนิตยสาร/
บรรณาธิการหนังสือสาหรับเด็ก/ หัวหน้ าฝ่ ายพิสจู น์อกั ษรนิยาย / เจ้ าหน้ าที่พิสจู น์อกั ษร
สายการศึกษา / กิจกรรมสาหรับเด็ก
- อาจารย์ประจา/ ผู้บริหารสถานศึกษา (ผู้รับใบอนุญาต)/ อาจารย์พิเศษ (วิชาวรรณกรรมสาหรับเด็กปฐมวัย)/ ครูพิเศษผู้สอนวิชา
คอมพิวเตอร์สาหรับเด็ก/ ครูโรงเรียนเอกชน/ ครูภาษาไทยระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย/ Tutor/ ครูอาสาสมัคร
- นักจัดกิจกรรมสาหรับเด็ก, กองบรรณาธิการ, นักเล่านิทาน, พิธกี ร
- เจ้ าหน้ าที่ศนู ย์ส่งเสริมการเรียนรู้
- ผู้ช่วยหัวหน้ างานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์
สายการออกแบบ / งานสร้างสรรค์ / งานสื่อสารมวลชน /
- Content Creator / นักสร้ างสรรค์เนื้อหา/ นักเขียน / นักเขียนอิสระ เขียนหนังสือและบทละคร/ Content Creator / Content Writer นักเขียน
คอนเทนต์ในเว็บไซต์
- กราฟิ กดีไซเนอร์
- ครีเอทีฟไดเรคเตอร์/ ครีเอทีฟ/ Design Director
- พนักงานฝ่ ายวางแผนการผลิตละคร
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- เจ้าของธุรกิจ (ผูบ้ ริหาร)
- ผู้จัดการเขต/ Marketing Division Manager
- ผู้จัดการร้ านหนังสือ/ เจ้ าของร้ าน Bookburi เคยทางานเป็ นกองบรรณาธิการหนังสือเด็กกว่า 5 ปี
- Production Manager
อื่นๆ
- แม่บ้าน/ แม่ของลูก/ ฟรีแลนซ์
- Establishment Trainer
- ธุรการประสานงาน/ Cashier and Customer Service/ Assistant sales manager
- เคยเป็ นครูผ้ นู ากิจกรรม(เด็กเล็ก) ครูผ้ ชู ่วย(โรงเรียนนานาชาติ) ครูสอนภาษาไทย(โรงเรียนนานาชาติ/ศึกษาเพิ่มเติมสาขา การสอน
ภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ) เจ้ าของกิจการ(โรงเรียนสอนศิลปะ/ทาอาหาร/เต้ น) ปัจจุบันอยู่บ้านเลี้ยงลูก
5. สถานที่ทางาน
สานักพิมพ์
- สานักพิมพ์ Hello Kids บริษัท แปลน ฟอร์ คิดส์ จากัด
- บริษัทแปลน ฟอร์ คิดส์ จากัด
- บริษัทสถาพรบุค๊ ส์ จากัด
- บริษัทอมรินทร์แอนด์พับลิชชิ่ง จากัด (มหาชน)
- เมพ คอร์ปอเรชั่น (ธุรกิจ Mobile E-Book)
- ประภาคาร เอ็ดดูเคชั่น (บริษัทในเครือ วพ.)
- บริษัท บันลือ พับลิเคชั่นส์ จากัด Giraffe Magazine
- บริษัท รักพิมพ์ พับลิชชิ่ง จากัด
- สานักพิมพ์พราว
- สานักพิมพ์ห้องเรียน
- บริษัท นานมีบคุ๊ ส์ จากัด
สถาบันการศึกษา
- โรงเรียนสาธิตบางนา
- โรงเรียนนฤมลทิน ธนบุรี
- คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
- มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
- Wall Street
- คณะศิลปศาสตร์ วิทยาลัยเซาธ์อสี บางกอก
- มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
องค์กร / สถาบันเพือ่ การพัฒนาเด็ก
- มูลนิธเิ ด็ก
- มูลนิธพิ ันธกิจเด็กและชุมชน (บ้ านนานา) 516 ต. เวียงพางคา อ. แม่สาย จ. เชียงราย 57130
- บ้ านรักเนอร์สเซอรี่สคูล สาขาศรีราชา และ สาขาอมตะนคร จ. ชลบุรี-โปรแกรมการศึกษาปฐมวัย
- Kidzania Bangkok บริษัท คิดส์ เอ็ดดูเทนเม้ นต์ โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จากัด
- Gymboree Play & Music
- Ascot International School
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- KIS international School
- Kids Gallery (franchise from Hong Kong)
- ห้ องสมุด
บริษทั จัดกิจกรรมสาหรับเด็ก
- กลุ่มนิทานแต้ มฝัน
บริษทั ออกแบบ / ผลิตงานสร้างสรรค์ / งานสื่อสารมวลชน
- บริษัท มิราเคิล มัชรูม จากัด
- บริษัท DONUTS BKK ถ. พระราม 9 กรุงเทพฯ
- Pleiades Bangkok (บริษัทพลีอาดีส บางกอก รับจัดงานแสดงสินค้ า งานอีเว้ นท์ท่วั ไป)
- บริษัทซแลพแดชสตูดิโอ (บริษัทออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ ด้ านดิจิตอลนวัตกรรม สิ่งของหรือสินค้ าต่างๆ ติดตั้งงานโครงสร้ างต่างๆ การบริการ
ถ่ายภาพนิ่ง เคลื่อนไหว บันทึกเสียง เขียนบทความ โฆษณาทุกประเภท)
- IMPACT Exhibition Management
- บริษัทกรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จากัด
เจ้าของธุรกิจ ร้านหนังสือ
- ร้ าน Hardcover: The Art Book Shop สาขา Central Embassy
- Bookburi
อื่นๆ
- บ้ าน
- ร้ าน โรงเรียน
- Freelance
- สปาช่า สลิมมิ่ง เซ็นเตอร์
- บริษัท SM Paper Box
- บริษัท เสียงทองหล่มสัก จากัด (บริษัทตัวแทนจาหน่ายรถยนต์การเกษตร (คูโบต้ า) จ. เพชรบูรณ์)
- Asian Honda Motor co., Ltd
- The Mall Group
6. ประสบการณ์การทางาน
1-3 ปี
22 คน 40%
4-6 ปี
11 คน 20%
7-9 ปี
10 คน 18.2%
10 ปี ขึ้ นไป 12 คน 21.8%
7. การเข้าศึกษาในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวรรณกรรมสาหรับเด็ก ทาให้ท่านได้พฒ
ั นาความรูค้ วามสามารถ ทักษะหรือมี
คุณลักษณะด้านต่างๆ ในระดับใด
น้ อยที่สดุ 1
1
1.2%
น้ อย 2

2

2.4%

ปานกลาง 3

18

21.2%
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มาก 4

33

38.8%

มากที่สุด: 5

31

36.5%

7.1 สามารถสร้างสรรค์วรรณกรรมสาหรับเด็กและเยาวชน
น้ อยที่สดุ 1
3
3.5%
น้ อย 2

0

0%

ปานกลาง 3

24

28.2%

มาก 4

37

43.5%

มากที่สดุ 5

21

24.7%

7.2 สามารถวิเคราะห์และวิจารณ์วรรณกรรมสาหรับเด็กและเยาวชนได้
น้ อยที่สดุ 1
0
0%
น้ อย 2

2

2.4%

ปานกลาง 3

14

16.7%

มาก 4

36

42.9%

มากที่สุด 5

32

38.1%

7.3 สามารถศึกษาค้นคว้าด้านวรรณกรรมสาหรับเด็กอย่างลึกซึ้ งและกว้างขวาง
น้ อยที่สดุ 1
0
0%
น้ อย 2

4

4.7%

ปานกลาง 3

19

22.4%

มาก 4

34

40%

มากที่สุด 5

28

32.9%

7.4 เป็ นผูม้ ีคุณธรรมและจริยธรรม เป็ นพลเมืองที่ดี พร้อมอุทิศตนเพือ่ การทางาน ส่วนรวมและประเทศชาติ
น้ อยที่สดุ 1
0
0%
น้ อย 2

2

2.4%

ปานกลาง 3

9

10.6%

มาก 4

37

43.5%

มากที่สุด 5

37

43.5%

8. ท่านมีความพึงพอใจในองค์ประกอบของหลักสูตรเพียงใด
น้ อยที่สดุ 1
0%
0
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น้ อย 2

0

0%

ปานกลาง 3

22

26.2%

มาก 4

47

56%

มากที่สดุ 5

15

17.9%

8.1 ด้านความรูค้ วามสามารถจากการเรียนในหลักสูตรที่นาไปประยุกต์ใช้ในวิชาชีพ
น้ อยที่สดุ 1
1
1.2%
น้ อย 2

2

2.4%

ปานกลาง 3

17

20.2%

มาก 4

35

41.7%

มากที่สุด 5

29

34.5%

8.2 ความพึงพอใจโดยรวมต่อหลักสูตร
น้ อยที่สดุ 1
0
0%
น้ อย 2

0

0%

ปานกลาง 3

10

11.9%

มาก 4

48

57.1%

มากที่สุด 5

26

31%

9. จากประสบการณ์ในการทางาน ท่านคิดว่าหลักสูตรควรมีการปรับปรุงหรือไม่
ไม่ควร 16
20%
ควร

64

80%

10. ข้อเสนอแนะเพือ่ การปรับปรุงหลักสูตรให้ท่านสามารถนาความรูไ้ ปใช้ปฏิบตั ิงานได้มากขึ้ น
1) การปรับปรุงเนื้ อหาวิชาในภาพรวม
- จิตวิทยาและพัฒนาการเด็ก ความเข้ าในธรรมชาติและพฤติกรรมของเด็กแบบเรียนรู้จากประสบการณ์ ไม่ใช่ การบรรยายในห้ อง การเข้ า
ใจความแตกต่างระหว่างบุคคล
- ปรับปรุงเนื้อหาวิชาต่ าง ๆ ให้ เหมาะกับยุคสมัยและเด็กในยุคปั จจุบันมากขึ้น และเน้ นเรื่องพัฒนาการเด็กแต่ละวัยรวมถึงจิตวิทยาเด็ก
เบื้องต้ น
- ควรมีวิชาใหม่ ๆ เกี่ยวกับโปรแกรมที่ใช้ ในสื่อสิ่งพิมพ์ เช่ น Illustrator หรือ inDesign และควรเรียนการตลาดเบื้องต้ นไว้ บ้าง เพราะหากคิดจะ
ทางานในบริษัทเอกชน ผลประกอบการจะเข้ ามามีบทบาท ไม่ว่าจะทางานฝ่ ายไหนก็ตาม ถ้ ามีความรู้เรื่องตัวเลข Marketing จะทาให้ หัวหน้ า
มองเห็นความสามารถได้ มากขึ้น นอกเหนือจากทักษะการเขียนการวาด
- ควรปรับเปลี่ยนหลักสูตรบางวิชาย้ ายไปอยู่ปีอื่น เพื่อเอื้อต่อการฝึ กงาน
- ควรเพิ่มเติมเนื้อหาเกี่ยวกับเด็กชายขอบ เด็กชาติพันธุ์ตามชายแดน เด็กผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ที่ไม่ มีสถานะทางทะเบียน เด็กที่ถูกค้ า
มนุษย์ เด็กที่ถูกใช้ ความรุนแรงจากครอบครัว เด็กกาพร้ า เด็กที่ติดยาเสพติด เพราะเด็กเหล่ านี้ไม่ ค่อยมีใครสนใจศึกษาและแก้ ไขปั ญหาของ
พวกเขาอย่ า งจริงจัง ผมทางานกับ เด็กเหล่ านี้ รู้สึกว่ ายากมาก กว่ าจะเข้ า ถึงใจเขาใช้ เวลาหลายเดือน จึงอยากให้ สาขาปรับ ปรุงหลักสูต ร
เพิ่มเติมเนื้อหาเรื่องนี้สอนรุ่นต่อไป เผื่อจะมีใครเขียนวรรณกรรมสาหรับเด็กที่ใช้ พัฒนาเด็กกลุ่มนี้ได้ และเผื่อใครอยากจะทางานพัฒนาเด็ก
เหล่านี้ ก็เอาความรู้ท่เี รียนไปปรับใช้ ในการทางานได้
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- เน้ นวิชาที่ฝึกการคิด วิเคราะห์ อย่างมีกระบวนการ ฝึ กคิดสร้ างสรรค์ เพื่อเป็ นพื้นฐานในการนาไปใช้ ทุกสายงาน
- เชิญอาจารย์พิเศษที่มีความรู้ / ประสบการณ์จริงมาช่ วยสอนเสริมในบางวิชา โดยเฉพาะวิชาที่มีการเปลี่ยนแปลงตามกระแสสังคม
- เพิ่มวิชาฝึ กงาน ให้ เป็ นวิชาที่มีการเก็บคะแนน (สมัยที่เรียนยังไม่มีวิชาฝึ กงาน)
- คิดว่าวิชาบรรณาธิการกิจเป็ นวิชาที่มีประโยชน์ในการฝึ กงาน อาจจะสลับไปให้ เรียนก่อนออกไปฝึ กงาน
- หลักสูตรควรเพิ่มเติมการ Workshop และกระบวนการสร้ างสื่อ โดยเฉลี่ยเวลากับภาคทฤษฎี เพื่ อให้ ผ้ ูเรียนสามารถนาวิชาการที่ได้ รับ
ถ่ายทอดออกมาเป็ นรูปธรรมด้ วยสื่อต่าง ๆ ได้ อย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจาก บางครั้ง ผู้เรียนมีองค์ความรู้เต็มที่ แต่ ขาดทักษะด้ านเทคนิคใน
การนาเสนอเนื้อหา อาจให้ นิสติ เริ่มจากการทาตามตัวอย่างงานที่เคยพบเห็น คงโครงสร้ างเดิมไว้ เปลี่ยนเพียงบริบท
- มีวิชาที่เน้ นด้ านการเขียนวรรณกรรมโดยตรงที่ไม่ใช่ การเขียนนิทานสาหรับเด็กมากขึ้น
- เปิ ดสอนวิชา Thesis ตั้งแต่ปีสี่เทอม 1 เพื่อจะได้ มีเวลาในการจัดนิทรรศการด้ วย บังคับให้ นักเรียนทุกคนนาผลงานการแต่งนิ ทานในแต่ละ
รายวิชา และผลงาน Thesis ส่งประกวด นิสติ จะได้ กดดันและตั้งใจทาผลงานให้ ดีท่สี ดุ
- ในส่วนของ concept ทางความคิดควรเปิ ดกว้ าง
- วิชาสัมมนา ควรกาหนดให้ ชัดเจนและรัดกุมว่าเป็ นการทาสัมมนาเฉพาะเรื่องวรรณกรรมสาหรับเด็กมากกว่าเรื่องอะไรก็ได้ เกี่ยวกับเด็ก การ
ทาสัมมนาสาหรับนิสติ ชั้นปี ที่ 3 ควรมีขอบเขตที่เหมาะสมในการหาข้ อมูล รายวิชาปี ที่ 4 ข้ าพเจ้ าอยากให้ ในเทอมแรกมีวิชาสาหรับเตรียมตัวทา
Thesis ทาการค้ นคว้ า หาตัวอย่างหนังสือที่ชอบและอยากทาเป็ น Thesis อย่างจริงจัง เพื่อให้ เข้ าใจว่าสิ่งที่กาลังจะทาในเทอม 2 เป็ นอย่างไร ไม่
เพียงแต่ค้นคว้ าด้ วยตัวเองแต่ถ้าได้ รับคาแนะนาจากอาจารย์ต้งั แต่เนิ่น ๆ นานกว่าระยะเวลาสั้น ๆ เพียง 2-3 เดือน ผลงานที่ออกมาก็น่าจะมี
คุณภาพมากกว่า
- สิ่งที่หลักสูตรควรปรับอาจเป็ นการให้ นิสติ เจอกับสภาพแวดล้ อมจริง การทางานจริง การฝึ กงานอาจจะช่ วยได้ ด้านหนึ่ง แต่เป็ นเพียงด้ าน
เดียวที่เด็กต้ องเจอ ในขณะที่การทางานจริง เด็กจะต้ องประยุกต์หลายศาสตร์เข้ าด้ วยกัน ทั้งการเล่านิทาน การจัดการ การทาอีเวนท์ การทาดิส
เพลศิลปะ อย่างน้ อยถ้ าเด็กเข้ าใจโครงสร้ างหรือรูปแบบของสิ่งที่กาลังทา ก็จะส่งผลดีต่อการทางาน โดยปกติเด็กที่เข้ าใจเรื่องพวกนี้ จะเข้ าใจ
ได้ จากการที่ออกไปทางานข้ างนอก ซึ่งทางสาขาฯ ก็มีส่วนในการหางานมาให้ แต่คนที่ไม่ทาก็จะไม่ค่อยมีความรู้เรื่องเหล่านี้
- ควรเรียนรู้เรื่องการบรรณาธิการกิจก่อนที่จะฝึ กงาน เพราะสาหรับนิสติ ที่ได้ ฝึกงานจริง ๆ ในสานักพิมพ์ไม่ มีความรู้พ้ ืนฐานมาก่อน ทาให้
กระบวนการในการเรียนรู้งานฝึ กงานด้ านกองบรรณาธิการหรือพิสจู น์อักษรเริ่มได้ ช้า อีกทั้งการฝึ กงานก็มีเวลาฝึ กเพียงแค่ 2 เดือน ตัวนิสติ
และหัวหน้ าที่ฝึกงานเองรู้สกึ ว่ายังไม่ได้ ทางานเป็ นชิ้นเป็ นอันอย่างจริงๆ จังๆ
- อยากให้ เพิ่มเนื้อหาให้ ลึกซึ้งมากขึ้น เช่น วิชาการเขียน ควรมีวิชาการเขียน 1 การเขียน 2 วิชาการแปลควรมี การแปล 1 การแปล 2 เป็ นต้ น
- อยากให้ เน้ นภาคปฏิบัติในการผลิตสื่อรูปแบบที่หลากหลายมากขึ้นกว่ าที่ผ่านมา รวมถึงเพิ่ มเนื้อหาเกี่ยวกับกระบวนการพิ มพ์ และการ
ทดลองใช้ วรรณกรรมกับเด็กจริง ๆ
- เพิ่มวิชาการตลาด
- ควรเพิ่ มวิชาที่เกี่ยวกับทักษะทางภาษา ทั้งไทยและอังกฤษ เพราะสาคัญ มากในการเป็ นเครื่อ งมือ ทางานทางด้ า นหนั งสือ จ าได้ ว่า วิช า
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้ เรียนเป็ นวิชาบังคับตอนปี 1 เท่านั้น ในวิชาเอกได้ เรียนภาษาอังกฤษแค่วิชาการแปลตัวเดียว ทั้งที่เรื่องภาษาควร
ได้ เรียนทุกเทอมเพื่อเป็ นการฝึ กฝน ส่วนตัวคิดว่าได้ เรียนวิชาเกี่ยวกับทักษะทางภาษาน้ อยมาก ทั้งที่เป็ นสาขาวิชาที่เน้ นการเรียนเพื่อผลิตสื่อ
(หนังสือและวรรณกรรมสาหรับเด็ก)
2) ควรเพิม่ เติมเนื้ อหาหลักสูตรเพือ่ การทางานบรรณาธิการ / งานด้านสิ่งพิมพ์และสื่อสาหรับเด็ก
- เพิ่มความรู้ด้านบรรณาธิการกิจและระบบการพิมพ์ในยุคปัจจุบัน
- เพิ่มความรู้เกี่ยวกับระบบธุรกิจหนังสือเบื้องต้ น
- อยากให้ มีการสอนเกี่ยวกับเรื่องกฎหมาย เรื่องการทาสัญญา ลิขสิทธิ์ ในการทางานสร้ างสรรค์ เพราะจาเป็ นต่อคนที่จะทาสายธุรกิจการพิมพ์
- ปรับตามความทันสมัยของสื่อเทคโนโลยีปัจจุบันด้ วย เช่ น วารสารสาหรับเด็ก ปั จจุ บันอาจจะมีน้อย ไม่ เป็ นที่ต้องการของตลาด มีวิชาที่
น่าสนใจมากกว่า
- อยากให้ สอนเกี่ยวกับกฎหมายลิขสิทธิ์ให้ มาก ๆ เพราะปั จจุบันมีการละเมิดลิขสิทธิ์กนั มากด้ วยวิธกี ารที่หลากหลายมากขึ้น
- ควรให้ ความรู้เรื่องการทาสัญญางานเขียนประเภทต่าง ๆ ว่าควรทาอย่างไรไม่ให้ ถูกเอาเปรียบ และความรู้ในเรื่องการประเมินค่าตอบแทน
ด้ วย เพราะนิสติ ที่จบใหม่จะมีปัญหาเมื่อต้ องเรียกค่าตอบแทนเอง
- อยากให้ เพิ่มเนื้อหาเกี่ยวกับวรรณกรรมในรูปแบบสื่อสมัยใหม่ เช่ น E-Book หรือ Animation ให้ มากขึ้น
จากที่เห็นด้ วยตัวเองในตลาด ณ ปั จจุบัน เทคโนโลยีเข้ ามามีส่วนในหนังสือเยอะขึ้น e-book, interactive book, 3D และเทคนิคต่าง ๆ ถูกแทรก
เข้ ามาในหนังสือ ทาให้ หนังสือกลายเป็ นมากกว่ าหนังสือ ฝ่ ายผลิตและการตลาดต้ องการงานที่ขายได้ ฝ่ ายผู้บริโภคเองก็ต้องการสิ่งที่ตอบ
โจทย์ได้ ครบวงจร การทาหนังสือที่มีแค่ตัวอักษร ภาพ และกระดาษ จึงได้ รับความสนใจน้ อยลง แม้ เป็ นเรื่องน่ าเสียดายและสะเทือนใจ แต่ก ็
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ต้ องหมุนตามโลกให้ ทัน ต้ องผสานระหว่ างสิ่งที่รักกับเทคโนโลยีให้ ได้ เพื่ อหาตรงกลางที่ตอบโจทย์ได้ กับทุกฝ่ าย เพื่ อไม่ ให้ หนังสือถูกกลืน
หายไปกับเทคโนโลยี ก่อนหน้ านี้ไม่มีความรู้ด้านนี้จึงต้ องขวนขวายศึกษาเพิ่มขึ้นเพื่อจะออกแบบหนังสือให้ ทนั ยุคปั จจุบันให้ ได้ ดังนั้ นหากมี
การเสริมด้ านเทคโนโลยีปัจจุบันเข้ าไปในหลักสูตร เช่ น การเขียนโปรแกรม, การออกแบบหนังสือที่มีเทคโนโลยีแทรกเข้ าไป ฯลฯ อาจเพิ่ม
ทางเลือกให้ กบั สาขาอาชีพในอนาคตและไอเดียดี ๆ ที่นักศึกษาคิดอาจช่ วยให้ วงการหนังสือมีหนังสือที่ให้ ท้งั ประโยชน์และตอบโจทย์ผ้ ูบริโภค
ได้ อกี ทางหนึ่ง
- น่าจะเพิ่มวิชาที่เรียนเกี่ยวกับหนังสือ ในเรื่องการแปล การถอดความ และจาแนกหนังสือให้ ละเอียดมากขึ้น ที่มีอยู่น้อยไป
- น่าจะเพิ่มวิชาที่เกี่ยวกับการวิเคราะห์วิจารณ์และการสร้ างสรรค์งานให้ มากและหลากหลายขึ้น
- เนื่องจากปัจจุบันวงการหนังสือ วรรณกรรม ในรูปแบบสื่อสิ่งพิมพ์ตามเดิมที่เคยเรียน มียอดจาหน่ ายด้ านการพิมพ์ลดลง แม้ ว่าจะมีจานวน
เด็กเยอะเหมือนเดิม และพ่อแม่สนใจซื้อสื่อสาหรับเด็กมากขึ้น แต่เพราะมีทางเลือกใหม่ ๆ ให้ พ่อแม่และเด็กบริโภคสื่อมากขึ้น เช่ น โทรทัศน์
อินเตอร์เน็ต ไอแพด แท็ปเล็ต และอื่น ๆ อีกมากมายเท่าที่เทคโนโลยีจะไปได้ ทาให้ หลักสูตรต้ องมีการเรียนการสอนให้ เท่าทันเทคโนโลยี
เหล่านั้น โดยเฉพาะมัลติมีเดีย สื่อทุกประเภท รวมไปถึงผลิตภัณฑ์สาหรับเด็ก เช่ น แฟชั่นเสื้อผ้ า ของใช้ ของเล่นสาหรับเด็ก ให้ เป็ นการรู้จัก
ความต้ องการของเด็กครบวงจร ต้ อ งมี ก ารผลั ก ดั นให้ เ กิด นวั ต กรรมใหม่ ๆ เกี่ย วกับ เด็กมากขึ้ น และเนื่อ งด้ ว ยการเลี้ย งลู ก ของคนใน
Generation ใหม่ ๆ อย่าง Generation X ตอนปลายและ Generation Y แตกต่างจากยุคพ่ อแม่ปู่ย่าตายายมาก ทาให้ ต้องศึกษาพฤติกรรม และ
การตลาดของคนในวัยเหล่านี้ด้วย อย่างไรก็ตาม ขอบพระคุณสาขาวรรณกรรมสาหรับเด็กที่ปลูกฝังความคิดให้ ข้าพเจ้ านามาประยุกต์-ปรับ
ใช้ ได้ อย่างมากมายในการทางานปัจจุบัน ให้ มีความละเอียดมากกว่าผู้อ่นื มีการวิเคราะห์เชิงลึกที่ดี มีความคิดสร้ างสรรค์ท่นี อกเหนือจากผู้อ่นื
ในสายงานเดียวกันอย่างที่ไม่มีใครจะเคยได้ เรียนมาก่อน
- น่าจะมีคอร์สสั้นที่สอนเรื่องลิขสิทธิ์ผลงานอย่างละเอียด
- มีการอบรมเรื่องลิขสิทธิ์งานด้ านต่ าง ๆ โดยผู้ร้ ูท่ คี รอบคลุมสายงานทั้งด้ านการเขี ยน การบรรณาธิการ การวาด การเล่ า นิทาน การท า
กิจกรรม และอื่น ๆ
- สอนเพิ่มเรื่องการทาอาร์ตเวิร์ค การพิสจู น์อกั ษร
- เพิ่มความรู้เรื่องของการตลาดให้ มากขึ้น เพราะเมื่อมาทางานจริง ๆ ต้ องเผชิ ญกับการตลาดที่ยากมาก ต้ องปรับตัว เรียนรู้ว่าเราจะทา
อย่างไรให้ หนังสือที่ทาขายได้ แต่ยังคงคุณภาพให้ เป็ นที่ยอมรับ ทั้งตลาดภายในประเทศและต่างประเทศ
- เพิ่มวิชาบรรณาธิการให้ เรียนอย่างต่าสองคอร์ส
3)ควรเพิม่ การสอนด้านการใช้โปรแกรม Computer และ Multi Media
- สอนเพิ่มเติมสื่อด้ านวรรณกรรมสาหรับเด็กในโซเชียลมีเดีย
- ควรปรับปรุงเรื่องการสอนใช้ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่าง ๆ ให้ มากขึ้น อาทิ โปรแกรมชุด Adobe
- อยากให้ มีเปิ ดสอนการใช้ โปรแกรมอย่าง Illustraton ส่วน InDesign อยากให้ คงไว้ เหมือนเดิม
- การใช้ โปรแกรมที่เกี่ยวข้ อง เช่น Adobe Illustrator Adobe Photoshop InDesign รวมถึงสอนเทคนิคการทาภาพประกอบหลากหลายมากขึ้น
- การใช้ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการสร้ างสรรค์วรรณกรรมสาหรับเด็ก ทั้งงานศิลปกรรม การจัดรูปเล่ ม หรือการตัดต่ อภาพเคลื่อนไหว ที่
ผ่านมาต้ องศึกษาด้ วยตัวเองเป็ นส่วนใหญ่ จึงต้ องการให้ เพิ่มการเรียนการสอนด้ านนี้ให้ มากขึ้น
- เพิ่มการสอนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ท่ใี ช้ ในกระบวนการทาหนังสือหรือสื่อในบางวิชา
- ให้ ความรู้ด้านโปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการสร้ างสรรค์งานให้ มากขึ้น
- การผลิตสื่อการสอน
- รายวิชาเก่าที่มีอยู่คิดว่าเป็ นประโยชน์กบั นิสติ และดีอยู่แล้ ว แต่อาจเพิ่มเติมเรื่องการใช้ เทคโนโลยีให้ มากขึ้น ต้ องการห้ องและอุปกรณ์อานวย
ความสะดวกและสื่อต่าง ๆ ในปัจจุบันอาจารย์มีการจัด workshop บ้ างแล้ ว แต่คิดว่าเวลาอาจจะน้ อยไปสาหรับทักษะการใช้ ให้ ชานาญกว่าเดิม
หากเพิ่มในหลักสูตรอาจจะเป็ นรายวิชาเพิ่มเติมแทนการเลือกเสรี (หากทาได้ )
- อยากให้ มีการสอนที่เกี่ยวกับวิชาชีพมากขึ้น เช่ น โปรแกรมคอมพิวเตอร์ อยากให้ สอนเต็มรูปแบบ เพื่อนิสติ จะได้ นาไปใช้ ประกอบอาชีพ
ได้ มากขึ้น
- เพิ่มวิชาคอมพิวเตอร์ท่สี อนการใช้ โปรแกรม ID AI PSD
4) ควรส่งเสริมให้นิสิตได้แสวงหาความถนัดเฉพาะด้านจากหลักสูตร
- ควรเปิ ดโอกาสให้ นิสติ ได้ เลือกสาขาว่าต้ องการพัฒนาตนเองไปในทิศทางไหน ระหว่าง 1) งานวาดและออกแบบ กับ 2) งานเขียน ซึ่งน่าจะ
ทาให้ ลงลึกในส่วนของสาขาที่ตนเองถนัดมากยิ่งขึ้น
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- เพิ่มวิชาที่ลงรายละเอียดแบบเฉพาะเจาะจงในสายงานมากขึ้น สาหรับนิสติ ที่มีความสนใจและความถนัดเฉพาะทาง เช่ น สายหนังสือภาพ /
สายวรรณกรรมเยาวชน / นักเล่านิทาน / คนทาสื่อสาหรับเด็ก / นักแปล ฯลฯ เพื่อเตรียมพร้ อมก่อนออกมาทางานจริง
- ควรแยกสายวาดกับสายเขียนใช้ ชัดเจนเพื่อที่นิสติ จะได้ พัฒนาไปตามสิ่งที่ตนเองถนัดได้ ดีย่งิ ขึ้น
- มีวิชาเลือกที่เฉพาะเจาะจงกับความต้ องการมากขึ้น เช่ น หากสนใจด้ านการทาหนังสือนิทานควรมีวิชาเฉพาะที่จะได้ ฝึกทาหรือศึกษาด้ านนี้
โดยละเอียด เพื่อให้ เกิดความชานาญเฉพาะด้ านมากขึ้น
- อยากให้ เพิ่มเติมด้ านที่ช่วยพัฒนาความสนใจเฉพาะด้ านของนิสติ และช่ วยหาสื่อ หรือแนะนาแหล่ งความรู้เพิ่มเติมในส่วนนั้นแก่นิสติ เช่ น
นิสติ สนใจในการเป็ นบรรณาธิการหนังสือเด็ก ก็อยากให้ ครูช่วยหาแบบฝึ กหัด หรือจัดสภาพแวดล้ อมให้ นิสติ ได้ ฝึกความสามารถในจุดนี้ ถ้ า
นิสติ ชอบแปลนิทาน ก็ส่งเสริมในจุดนั้นเพิ่มเติม หรือหากนิสติ ยังไม่ ทราบว่ าตนเองเด่ นหรือสนใจด้ านใดเป็ นพิเศษ ก็อยากให้ มีคลาสที่จะให้
นิสติ ได้ ลองทาหลายอย่างเกี่ยวกับวิชาต่าง ๆ ของสาขาวิชาเพื่อจุดประกายความถนัดแก่นิสติ ที่อาจจะยังหลงทาง
5)ควรเสริมทักษะทางวิชาชีพเพิม่ เติมแก่ผูเ้ รียน
- ควรพัฒนาความเป็ นวิชาการของแนวคิดและวิธกี ารโดยที่ผ้ จู บวิชาชีพอื่นไม่สามารถเทียบเท่านิสติ ที่จบจากสาขาวรรณกรรมสาหรับเด็กได้
- อยากให้ เพิ่มองค์ความรู้เกี่ยวกับความเป็ นสื่อในรูปแบบต่ าง ๆ บ้ าง เช่ น การเล่ าเรื่องในสื่อโทรทัศน์ ภาพยนตร์ วิทยุ ฯลฯ แต่ ไม่ ต้องลง
รายละเอียด อาจเป็ นพื้นฐานเพื่อให้ นาไปประยุกต์และต่อยอดได้
- สนับสนุนและผลักดันการทากิจกรรมภายนอกที่นิสติ นาสิ่งที่ได้ จากการเรียนมาประยุกต์ใช้ ได้ นิสติ จะได้ พัฒนาตัวเองอยู่เรื่อย ๆ
- สนับสนุนให้ เพิ่มจานวนวิชาหรือเพิ่มรายวิชาสาคัญเพื่อประยุกต์ใช้ ในงานวรรณกรรมเด็กได้ จริง เช่ น วิชาการแปล วิชาบรรณาธิการ วิชา
ศิลปะวาดภาพหรือศิลปะสื่อร่วมสมัย เพราะสาขาวรรณกรรมเด็กไม่ใช่สาขาวิชาการ แต่เป็ นสายอาชีพเพราะต่อยอดไปทางานสายหนังสือหรือ
สายงานเพื่อเยาวชนได้ ดีมาก
- ควรปรับปรุงเรื่องการนามาใช้ ในการทางานจริงมากกว่าทฤษฎี เช่น ส่งไป workshop การทางานจริงตามสานักพิมพ์
- ดีอยู่แล้ ว แต่ควรสอนให้ นาไปประยุกต์ใช้ กบั ศาสตร์วิชาอื่น ๆ ได้ ชอบเวลามีทศั นศึกษา และเวลามี speaker ท่านอื่นในศาสตร์ท่นี ่ าสนใจมา
บรรยาย ทาให้ เปิ ดโลกทัศน์ดีมาก
- เน้ นความรู้ในเชิงปฏิบัติให้ มากขึ้น
- ทราบมาว่าปัจจุบันหลักสูตรแต่ละวิชาก็มีการพัฒนามากขึ้นแล้ ว จึงไม่แน่ใจว่าจะต้ องปรับปรุงด้ านใดอีก แต่หากให้ บอกจากความรู้สกึ อยาก
ให้ จัดวิชาเอกและเลือกเสรีท่ลี งลึกทักษะสายอาชีพเฉพาะทางให้ เข้ มข้ นขึ้น และทันสมัย อยากให้ ร่นุ น้ องรู้ตัวเองเร็ว ๆ แล้ วตัดสินใจเลือกเรียน
เสริมเฉพาะสายที่ถนัด แล้ วได้ ลองฝึ กฝนค้ นหาตนเองเฉพาะสายที่ชอบได้ เจาะจงมากขึ้น ถ้ าไม่เก่งด้ านไหนก็ไม่จาเป็ นต้ องเรียน อาจจะเรียน
แค่ตัวบังคับพื้นฐานเพื่อรู้ไว้ กว้ าง ๆ ก็พอ ถ้ าหากสาขาสามารถเปิ ดวิชาโทได้ ย่ิงดี อาจเชิญอาจารย์พิเศษผู้เชี่ยวชาญทางสายอาชีพนั้น ๆ มา
สอน เด็กจะได้ มีเวลาเคี่ยวตัวเองให้ ร้ สู ภาพการทางานภายนอกจริง ๆ ได้ มากขึ้น แต่สาหรับใครที่อยากเรียนวิชาของคณะอื่นเสริมก็ยังเลือกได้
อยากให้ เน้ นโทภาษาอังกฤษ และภาษาอื่น ๆ หรือไปเรียนสายออกแบบ และ ทัศนศิลปศึกษา ที่คณะศิลปกรรมศาสตร์กด็ ี ช่ วยเสริมทักษะได้
มากที่สดุ
- สายอาชีพหลัก ๆ เท่าที่บัณฑิตจากสาขาไปประกอบอาชีพ
1. นักเล่านิทานและนักกิจกรรมเด็ก ควรเน้ นฝึ กสร้ างสรรค์หนังสือภาพ สื่อผสม ที่ส่งเสริมทักษะสาหรับเด็กเล็ก ฝึ กคิดจัดกิจกรรมสาหรับ
เด็กหลายช่วงวัย ออกไปทากิจกรรมจริงตามโรงเรียน และอาจฝี กเขียนสคริปต์รายการสาหรับเด็ก จบแล้ วอาจไปเรียนเพิ่มเป็ นครูปฐมวัยต่อ
หรือทางานสาย Event ของเด็ก
2. นักเขียนและนักวาดหนังสือภาพสาหรับเด็ก ควรให้ ร้ เู ทคนิคการวาดหลายแบบ ให้ ศกึ ษาวิเคราะห์งานที่มีวิธีวาดหลากหลาย เพื่อเลือก
เทคนิคที่ชอบแล้ วจึงเริ่มฝึ กสร้ างผลงาน โดยเน้ นทั้งวิธีคิดสร้ างพล็อต และเทคนิคการวาด นอกจากเทคนิคการลงสีพ้ ื นฐานอย่างสีไม้ สีน้า
และอะคลีลิกแล้ ว ควรให้ นิสติ เริ่มใช้ โปรแกรมวาดภาพ เช่น Photoshop กับเมาส์ปากกาในการวาดมากขึ้น โดยเลียนแบบภาพที่ได้ จากเทคนิค
เดิม
3. นักเขียนวรรณกรรมเยาวชน ควรได้ ศกึ ษาวรรณกรรมเยาวชนเยอะ ๆ ศึกษาวิเคราะห์พล็อต แยกโครงเรื่องเป็ น และหัด คิดสร้ างพล็อต
สร้ างโลกจินตนาการอย่างสมเหตุสมผล รู้วิธคี ิดพล็อตแบบหลายเล่มจบ ศึกษาการวางพล็อตหลักพล็อตรอง อาจเริ่มเขียนจากนิทานสั้น ๆ
ก่อน แล้ วค่อยเขียนเรื่องที่ยาวขึ้น ควรเรียนคล้ ายวิชาเขียนบทเหมือนสายภาพยนตร์ท่มี ีการเขียนทรีตเมนท์ ฝึ กการเขียนหลาย ๆ กลวิธี (สาย
นี้ไม่จาเป็ นต้ องวาดภาพเป็ น) แต่ตอนนี้เราเน้ นแต่เรียนวิเคราะห์วิจารณ์อย่างเดียว จริงๆ ก็มีประโยชน์ แต่อยากให้ เพิ่มการเขียน เพื่ อการ
สร้ างงานจริงทางสายวรรณกรรมเยาวชนสาหรับเด็กวัย 10-14 ปี ให้ มากขึ้น
4. กองบรรณาธิการ เน้ นเรียนเรื่องวิเคราะห์วิจารณ์วรรณกรรม การตรวจแก้ ต้นฉบับ และจาเป็ นต้ องหัดใช้ โปรแกรม Photoshop และ
InDesign สาหรับจัดหน้ าให้ คล่อง และหัดออกแบบรูปเล่ม อาจต้ องเรียนสายอื่นควบคู่ด้วยทุกสาย เพราะต้ องรู้กว้ างเพื่อให้ เข้ าใจและวิจารณ์
งานได้ จริง ต้ องบูรณาการความรู้ได้ ดี และหากเรียนเสริมทางภาษาอังกฤษ จีน ญี่ปุ่น หรือเกาหลี ได้ จะยิ่งช่ วยให้ ได้ ใช้ ในงานสายกอง
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวรรณกรรมสาหรับเด็ก (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)

122

บรรณาธิการที่ต้องตรวจแก้ งานวรรณกรรมต่างประเทศ อนาคตถ้ าหากว่าสามารถแยกสายได้ จริง ๆ ก็ให้ เด็กจับคู่กนั ทางานในสายที่ตนเอง
ถนัดได้ จะได้ ในเรื่องการร่วมงานกับผู้อ่นื ด้ วย เช่น คนวาดรูปเก่งมาวาดภาพประกอบให้ คนเขียนวรรณกรรมเยาวชน เป็ นต้ น โดยรวมแล้ วคิด
ว่าถ้ าน้ อง ๆ ตั้งใจจริงที่จะมาสายนี้ และค้ นหาตัวเองเจอเร็ว คิดว่าจะสร้ างงานได้ เองเพื่อคว้ าโอกาสดี ๆ ในสายอาชีพนี้ได้ แต่ต้องอดทนมาก
ๆ ไปให้ ถึงฝัน แม้ จะจบไปแล้ วก็ต้องศึกษางานพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอด อย่ามี ego งานที่ทาเพื่อบริษัทคืองานของบริษัท ไม่ควรคิดว่า
เป็ นงานของเรา ควรตอบโจทย์เขาเป็ นหลัก แต่แทรกความเป็ นไว้ ด้วย (เรื่องค่าตอบแทนการทางานช่วงแรกอาจต้ องยอมผู้จ้างไปก่อนเพื่อให้
ได้ เข้ าไปทางาน เมื่อถึงจุดหนึ่งก็ต้องต่อสู้เพื่อตัวเองได้ ) พอเราปี กกล้ าขาแข็งค่อยสร้ างงานตัวเองตามที่พอใจ หวังว่าเอกวรรณกรรมสาหรับ
เด็กจะยังอยู่ต่อไปและสร้ างน้ องรุ่นใหม่ท่เี ก่งยิ่ง ๆ เอาใจช่ วยน้ องทุกคน และเป็ นกาลังใจให้ อาจารย์ทุกท่าน และขอบคุณมากที่ทุ่มเทสอนพวก
เราอย่างเต็มที่
- เน้ นการลงมือทางานจริงและเปิ ดโอกาสให้ คนภายนอกได้ เข้ าใจความสาคัญของสาชาวิชานี้มากขึ้น
- ควรเพิ่มวิชาโทที่สนับสนุนความถนัดหรือความสนใจเฉพาะด้ านเพิ่มเติม เพื่อบรรจุวิชาเรียนเกี่ยวกับด้ านนั้น ๆ เช่ น วิชาโทภาพประกอบ มี
สอนโปรแกรมวาดรูป Photoshop, Illustration วิชาโทวรรณกรรม สอนวิชาการเขียน วิเคราะห์วรรณกรรม
- ทักษะในการพรีเซนต์งาน, ผลงาน, ตนเอง เพื่อนาไปประกอบอาชีพในอนาคต
- เพิ่มความรู้ให้ นิสติ เรื่องการทางานจริง เพราะสาขานี้ต่อยอดการทางานได้ หลายอย่าง และมีไม่ก่คี นที่ได้ ทางานด้ านวรรณกรรมสาหรับเด็ก
จริง ๆ อาจต้ องให้ ความรู้เรื่องการบริหารหรือธุรกิจสิ่งพิมพ์มากขึ้น เพราะตอนจบใหม่ ๆ ส่วนใหญ่มีปัญหาว่าประเมินค่าผลงานของตัวเอง
ไม่ได้ ไม่เข้ าใจหลักการรับงาน ไม่ร้ จู ักใบเสนอราคา (Quotation) ไม่เข้ าใจเรื่องการคานวนภาษี
- อยากให้ เปิ ดสอนระดับปริญญาโท อยากจะกลับไปเรียน
- คณาจารย์มีความรู้ความสามารถแต่เนื่องจากสมัยเรียนคณาจารย์มีน้อย (แต่ กเ็ ปี่ ยมความสามารถ และคุณภาพ) อยากให้ เพิ่มจานวน
คณาจารย์และวิชาที่เกี่ยวข้ องกับสาขาเพื่อให้ นิสติ มีความรู้ในเรื่องเกี่ยวกับวรรณกรรมเด็กมากขึ้น

-------------------

(อ. ดร. ธันยา พิทธยาพิทกั ษ์)
ผู้ออกแบบสอบถาม สารวจและสรุปผล
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(อ. อัจฉรา ประดิษฐ์)
ผู้ตรวจรายงานการสรุปผล
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ประวัติและผลงานอาจารย์ประจาหลักสูตร ระดับปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
1. ชื่อ – นามสกุล (ภาษาไทย)
ชื่อ – นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)
ตาแหน่งทางวิชาการ
ที่ทางาน

เบอร์โทรศัพท์
E-mail

เกริก ยุ้นพันธ์ (จะเกษียณอายุ พ.ศ. 2562)
Krik Yoonpund
รองศาสตราจารย์
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวรรณกรรมสาหรับเด็ก
ศูนย์การศึกษาระดับปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
114 สุขมุ วิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
02 2601770-4 ต่อ 16304, 16305
krirk@swu.ac.th

คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบันที่สาเร็จการศึกษา (เรียงจากระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก)
วุฒิการศึกษา
คุณวุฒิ / สาขาวิชา
สถาบัน
ปี ที่สาเร็จ
ปริญญาตรี
กศ.บ. (ศิลปศึกษา)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
2525
ปริญญาโท
กศ.ม. (ศิลปศึกษา)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
2532
ปริญญาเอก
ความเชี่ยวชาญ

ศิลปะศึกษา การออกแบบและการเขียนภาพประกอบสาหรับเด็ก การผลิตหนังสือและสื่อ
สาหรับเด็ก การเขียนเรื่องสาหรับเด็ก การเล่านิทาน การจัดกิจกรรมสาหรับเด็ก
บทกวีสาหรับเด็ก วรรณกรรมศาสนา ประวัตศิ าสตร์ไทย การบรรณาธิการกิจ
การบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์

ผลงานทางวิชาการ (ย้อนหลัง 5 ปี )
1. บทความวิจยั ตีพมิ พ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
เกริก ยุ้นพันธ์. (2560, มกราคม – มิถุนายน). การศึกษาวรรณกรรมสาหรับเด็กในประเทศไทยตั้งแต่ปี พ.ศ.
2455 – 2555. วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) ปี ที่ 9 (17).
2. บทความที่ได้รบั การตีพมิ พ์ฉบับเต็มจากการประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ
-3. ตารา/หนังสือ
--
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4. ภาระงานสอน
ลาดับที่

รหัสวิชา

1
2
3
4
5
6
7
8

วด 212
วด 231
วด 233
วด 311
วด 341
วด 361
วด 362
วด 451

รายวิชา
คติชาวบ้ าน
บันเทิงคดีสาหรับเด็ก
การเขียนบทกวีสาหรับเด็ก
วรรณกรรมศาสนา
สัมมนาวรรณกรรมสาหรับเด็ก (สอนร่วม)
การฝึ กงาน (นิเทศงานร่วม)
สหกิจศึกษา (สอนร่วม)
วรรณกรรมสาหรับเด็กนิพนธ์ (สอนร่วม)

5. ทุนวิจยั ที่ได้รบั
ชื่อโครงการวิจยั

แหล่งทุน

การศึกษาวรรณกรรมสาหรับเด็กในประเทศ
ไทยตั้งแต่ปี พ.ศ. 2455-2555

สานักงานกองทุนสนับสนุน
การสร้ างเสริมสุขภาพ
(สสส.)

ปี งบประมาณ ระบุสถานภาพ (หัวหน้า
ที่ได้รบั ทุน โครงการ/ผูร้ ่วมโครงการ)
2558

หัวหน้ าโครงการ

6. งานสร้างสรรค์ / งานอื่นๆ
ผูแ้ ต่งเรื่องและผูว้ าดภาพประกอบหนังสือสาหรับเด็ก
เกริก ยุ้นพันธ์; ชีวนั วิสาสะ และ ปรีดา ปัญญาจันทร์. (2558). กระดุก๊ กระดิ๊กกระด๊อกกระแด๊ก (Big Book). กรุงเทพฯ:
แพรวเพื่อนเด็ก.
เกริก ยุ้นพันธ์. (2558). มาร์สเมนกับยายเช้า ตอน ปราบมังกรไฟ. กรุงเทพฯ: เฮลโลคิดส์.
เกริก ยุ้นพันธ์. (2559). มาร์สเมนกับยายเช้า ตอน ปี ศาจขยะ. กรุงเทพฯ: เฮลโลคิดส์.
เกริก ยุ้นพันธ์. (2558). ยายเช้าชอบขับเครื่องบิน. กรุงเทพฯ: แฮปปี้ คิดส์.
เกริก ยุ้นพันธ์. (2558). ยายเช้าชอบวาดรูป. กรุงเทพฯ: เฮลโลคิดส์.
งานภาพประกอบหนังสือสาหรับเด็ก
เกริก ยุ้นพันธ์. (2559). ของเล่นมีชีวิต. Mother & Care. ปี ที่ 12 (136): 73.
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2. ชื่อ – นามสกุล (ภาษาไทย)
ชื่อ – นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)
ตาแหน่งทางวิชาการ
ที่ทางาน

เบอร์โทรศัพท์
E-mail

รพินทร คงสมบูรณ์
Rapindhorn Kongsomboon
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวรรณกรรมสาหรับเด็ก
ศูนย์การศึกษาระดับปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
114 สุขมุ วิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
02 2601770-4 ต่อ 16304, 16305
rapind@g.swu.ac.th

คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบันที่สาเร็จการศึกษา (เรียงจากระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก)
วุฒิการศึกษา
คุณวุฒิ / สาขาวิชา
สถาบัน
ปี ที่สาเร็จ
ปริญญาตรี
ศศ.บ. (ภาษาฝรั่งเศส)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2537
ปริญญาโท
2541
M.A. (Children’s Literature)
Macquarie University, Australia
ปริญญาเอก
ประกาศนียบัตร
วิชาหนังสือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2545
ประกาศนียบัตร
การบรรณาธิการกิจและการแปล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2553
ความเชี่ยวชาญ

การวิเคราะห์วิจารณ์วรรณกรรม การเขียนสร้ างสรรค์/การแปลสาหรับเด็ก ภาษาอังกฤษ
ภาษาฝรั่งเศส คติชาวบ้ าน คติชนวิทยา การบรรณาธิการกิจ

ผลงานทางวิชาการ (ย้อนหลัง 5 ปี )
1. บทความวิจยั ตีพมิ พ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
-2. บทความที่ได้รบั การตีพมิ พ์ฉบับเต็มจากการประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ
2.1 บทความวิชาการ
-2.2 บทความทัว่ ไป
รพินทร คงสมบูรณ์. (2555). ขวัญสงฆ์ ชีวิตหนูน้อยกาพร้ าผู้เติบโตทางธรรม. วารสารบรรณาศาสตร์ มศว.
5(2): 148-150.
3. ตารา/หนังสือ
--

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวรรณกรรมสาหรับเด็ก (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)

127

4. ภาระงานสอน
ลาดับที่

รหัสวิชา

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

วด 101
วด 201
วด 332
วด 341
วด 361
วด 362
วด 431
วด 432
วด 433
วด 451

รายวิชา
ความรู้ท่วั ไปด้ านวรรณกรรมสาหรับเด็ก
ภาษาอังกฤษเฉพาะทางด้ านวรรณกรรมสาหรับเด็ก (สอนร่วม)
วารสารสาหรับเด็ก
สัมมนาวรรณกรรมสาหรับเด็ก (สอนร่วม)
การฝึ กงาน (นิเทศงานร่วม)
สหกิจศึกษา (สอนร่วม)
บรรณาธิการกิจและธุรกิจการพิมพ์ (สอนร่วม)
การเขียนสร้ างสรรค์สาหรับเด็ก
การแปลวรรณกรรมสาหรับเด็ก
วรรณกรรมสาหรับเด็กนิพนธ์ (สอนร่วม)

5. ทุนวิจยั ที่ได้รบั
ชื่อโครงการวิจยั
100 หนังสือดีเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชน

แหล่งทุน

ปี งบประมาณ ระบุสถานภาพ (หัวหน้า
ที่ได้รบั ทุน โครงการ/ผูร้ ่วมโครงการ)

สานักงานส่งเสริมสังคม
แห่งการเรียนรู้และคุณภาพ
เยาวชน

2556

ผู้ร่วมโครงการ

6. งานสร้างสรรค์/ งานอื่น ๆ
หนังสือแปลสาหรับเด็กปฐมวัย งานแปลวรรณกรรมเยาวชน
เชิร์ช, แคโรลีน เจย์น. (2557). สวนผลไม้ของแพะน้อย. แปลจาก Little Apple Goat. โดย รพินทร ณ ถลาง.
กรุงเทพฯ: นานมีบคุ๊ ส์.
เชิร์ช, แคโรลีน เจย์น. (2557). เจ้าแกะทาความดี. แปลจาก Scruff Sheep. โดย รพินทร ณ ถลาง. กรุงเทพฯ:
นานมีบคุ๊ ส์.
เชิร์ช, แคโรลีน เจย์น. (2557). ห่านน้อยนักแก้ปัญหา. แปลจาก Pond Goose. โดย รพินทร ณ ถลาง. กรุงเทพฯ:
นานมีบคุ๊ ส์.
แบร์เร็ตต์, จูด้ .ี (2558). สัตว์ไม่ควรใส่เสื้ อผ้าเด็ดขาด. แปลจาก Animals Should Definitely Not Wear Clothes โดย
รพินทร ณ ถลาง. กรุงเทพฯ: มูลนิธเิ อสซีจี.
โมโรนี, เทรซ. (2557). ถ้วยฟูรกั สัตว์เลี้ ยง. แปลจาก The Things I Love About Pets โดย รพินทร ณ ถลาง.
กรุงเทพฯ: นานมีบคุ๊ ส์.
โมโรนี, เทรซ. (2557). ถ้วยฟูรกั เพือ่ น. แปลจาก The Things I Love About Friends โดย รพินทร ณ ถลาง.
กรุงเทพฯ: นานมีบคุ๊ ส์.
โมโรนี, เทรซ. (2557). ถ้วยฟูรกั ปู่ ย่าตายาย. แปลจาก The Things I Love About Grandparents โดย รพินทร
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ณ ถลาง. กรุงเทพฯ: นานมีบคุ๊ ส์.
โมโรนี, เทรซ. (2557). ถ้วยฟูรกั ครอบครัว. แปลจาก The Things I Love About Family โดย รพินทร ณ ถลาง.
กรุงเทพฯ: นานมีบคุ๊ ส์.
รูลี, ลี. (2557). จมูกดาดา. แปลจาก Coda the polar Bear- The Black Noses โดย รพินทร ณ ถลาง. กรุงเทพฯ:
นานมีบคุ๊ ส์.
โรยเกลือหน่อยจ้ ะ. แปลโดย รพินทร ณ ถลาง จาก Salt the Pudding, African American Read aloud Stories.
กรุงเทพฯ : วารสารหนังสือเพือ่ เด็ก. หน้ า 44-45.
วู้ด, จอห์น นอร์ริส. (2538). แม่น้ าและทะเลสาบ. แปลจาก River and Lake โดย รพินทร ณ ถลาง. กรุงเทพฯ:
นิวเจนเนอเรชั่น.
งานบรรณาธิการหนังสือแปลสาหรับเด็กและเยาวชน บรรณาธิการวรรณกรรมเยาวชน
วีนงิ เกอร์, บริจิตต์. (2555). ข้าวตังไม่อยากอาบน้ า. แปลโดย หัทยา บุบผาทอง. รพินทร ณ ถลาง, บรรณาธิการ.
กรุงเทพฯ: นานมีบคุ๊ ส์.
วีนงิ เกอร์, บริจิตต์. (2555). ข้าวตังตามหาข้าวตู . แปลโดย หัทยา บุบผาทอง. รพินทร ณ ถลาง, บรรณาธิการ.
กรุงเทพฯ: นานมีบคุ๊ ส์.
วีนงิ เกอร์, บริจิตต์. (2555). ข้าวตังอยากเล่นกับแม่. แปลโดย หัทยา บุบผาทอง. รพินทร ณ ถลาง, บรรณาธิการ.
กรุงเทพฯ: นานมีบคุ๊ ส์.
วีนงิ เกอร์, บริจิตต์. (2555). ข้าวตังอยากเลี้ ยงหมา. แปลโดย หัทยา บุบผาทอง. รพินทร ณ ถลาง, บรรณาธิการ.
กรุงเทพฯ: นานมีบคุ๊ ส์.
วีนงิ เกอร์, บริจิตต์. (2555). แม่ครับ ข้าวตังขอโทษ. แปลโดย หัทยา บุบผาทอง. รพินทร ณ ถลาง, บรรณาธิการ.
กรุงเทพฯ: นานมีบคุ๊ ส์.
วีนงิ เกอร์, บริจิตต์. (2555). ข้าวตังไม่ทิ้งเพือ่ น. แปลโดย หัทยา บุบผาทอง. รพินทร ณ ถลาง, บรรณาธิการ.
กรุงเทพฯ: นานมีบคุ๊ ส์.
วีนงิ เกอร์, บริจิตต์. (2555). ข้าวตังไม่อยากอยู่บา้ น. แปลโดย หัทยา บุบผาทอง. รพินทร ณ ถลาง, บรรณาธิการ.
กรุงเทพฯ: นานมีบคุ๊ ส์.
วีนงิ เกอร์, บริจิตต์. (2555). ข้าวตังแบ่งของขวัญ. แปลโดย หัทยา บุบผาทอง. รพินทร ณ ถลาง, บรรณาธิการ.
กรุงเทพฯ: นานมีบคุ๊ ส์.
สจวร์ต, แอมเบอร์. (2556). มันใจอี
่ กนิดนะคนดี. แปลโดย รุ่งอรุณ สัมปัชชลิต. รพินทร ณ ถลาง, บรรณาธิการ.
กรุงเทพฯ: นานมีบคุ๊ ส์.
สจวร์ต, แอมเบอร์. (2556). ลองดูหน่อยนะคนดี. แปลโดย รุ่งอรุณ สัมปัชชลิต. รพินทร ณ ถลาง, บรรณาธิการ.
กรุงเทพฯ: นานมีบคุ๊ ส์.
สจวร์ต, แอมเบอร์. (2556). ไม่ตอ้ งกลัวนะคนดี. แปลโดย รุ่งอรุณ สัมปัชชลิต. รพินทร ณ ถลาง, บรรณาธิการ.
กรุงเทพฯ: นานมีบคุ๊ ส์.
สจวร์ต, แอมเบอร์. (2556). ค่อยๆ ฝึ กฝนนะคนดี. แปลโดย รุ่งอรุณ สัมปัชชลิต. รพินทร ณ ถลาง, บรรณาธิการ.
กรุงเทพฯ: นานมีบคุ๊ ส์.
สมอลแมน, สตีฟ. (2559). ฉันไม่กลัวกระต่ายยักษ์เกเร. แปลโดย พัชร วัฒนศรีมงคล จาก Who’s Afraid of the Big
Bad Bunny?. รพินทร ณ ถลาง บรรณาธิการต้ นฉบับ. กรุงเทพฯ: นานมีบคุ๊ ส์.
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3. ชื่อ – นามสกุล (ภาษาไทย)
ชื่อ – นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)
ตาแหน่งทางวิชาการ
ที่ทางาน

เบอร์โทรศัพท์
E-mail

อัจฉรา ประดิษฐ์
Atchara Pradit
อาจารย์
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวรรณกรรมสาหรับเด็ก
ศูนย์การศึกษาระดับปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
114 สุขมุ วิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
02 2601770-4 ต่อ 16304, 16305
atchara@swu.ac.th

คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบันที่สาเร็จการศึกษา (เรียงจากระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก)
วุฒิการศึกษา
คุณวุฒิ / สาขาวิชา
สถาบัน
ปี ที่สาเร็จ
ปริญญาตรี
ศศ.บ. (ภาษาและวรรณคดีองั กฤษ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2536
ปริญญาโท
2540
M.A. (Children’s Literature Studies) University of Warwick, UK.
ปริญญาเอก
ประกาศนียบัตร
วิชาหนังสือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2545
ความเชี่ยวชาญ

ภาษาและวรรณคดีไทย/อังกฤษ การวิเคราะห์วิจารณ์วรรณกรรม การบรรณาธิการกิจ
การแปล (อังกฤษ-ไทย, ไทย-อังกฤษ) การเล่านิทาน การพัฒนาเด็กด้ วยหนังสือ
การแสดงและการจัดกิจกรรมสาหรับเด็ก สื่อเพื่อการเรียนรู้สาหรับเด็ก

ผลงานทางวิชาการ (ย้อนหลัง 5 ปี )
1. บทความวิจยั ตีพมิ พ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
-2. บทความที่ได้รบั การตีพมิ พ์ฉบับเต็มจากการประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ
2.1 บทความวิชาการ
-2.2 บทความทัว่ ไป
-2.3 การนาเสนอผลงานวิจยั Conference /abstract /proceedings
หัวข้ อ “พลังการเรียนรู้จิตใต้ สานึกของเด็กปฐมวัย...กุญแจป้ องกันพฤติกรรมเสี่ยงในชีวิต”
หัวข้ องานวิจัย “แนวทางแนวทางการพัฒนาสื่อสร้ างภูมคิ ้ มุ กันพฤติกรรมเสี่ยงสาหรับเด็กปฐมวัย” ได้ รับทุน
วิจัยจากแผนงานสร้ างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน สานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้ างเสริมสุขภาพ (สสส.)
สถานที่: ห้ องประชุม 2 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร. สาโรช บัวศรี
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
วัน / เวลา: วันพุธที่ 29 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 8.30-12.30 น.
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวรรณกรรมสาหรับเด็ก (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)

130

วิทยากร: รศ. ดร. สายฤดี วรกิจโภคาทร ดร. อมรา ตัณฑ์สมบุญ ดร. ภญ. พัชราภรณ์ ปัญญาวุฒิไกร
อ. อัจฉรา ประดิษฐ์ ดร. วิมลทิพย์ มุสกิ พันธ์ นพ. ปิ ยะวงศ์ เศรษฐวงศ์ ดร. ธีรารัตน์ พันทวี

3. ตารา/หนังสือ
-4. ภาระงานสอน
ลาดับที่

รหัสวิชา

1
2
3
4
5
6
7
8
9

วด 201
วด 102
วด 321
วด 323
วด 341
วด 361
วด 362
วด 411
วด 451

รายวิชา
ภาษาอังกฤษเฉพาะทางด้ านวรรณกรรมสาหรับเด็ก (สอนร่วม)
ประวัตแิ ละวิวฒ
ั นาการวรรณกรรมสาหรับเด็กนานาชาติ
นิทานและการเล่านิทาน
การละครสาหรับเด็ก
สัมมนาวรรณกรรมสาหรับเด็ก (สอนร่วม)
การฝึ กงาน (นิเทศงานร่วม)
สหกิจศึกษา (สอนร่วม)
การอ่านและวิเคราะห์วรรณกรรมสาหรับเด็ก 2
วรรณกรรมสาหรับเด็กนิพนธ์ (สอนร่วม)

5. ทุนวิจยั ที่ได้รบั
ชื่อโครงการวิจยั

แหล่งทุน

โครงการพัฒนาสื่อหนังสือเพื่อการเรียนรู้
สาหรับเด็กปฐมวัยในระดับจิตใต้ สานึก เพื่อ
ป้ องกันพฤติกรรมเสพบุหรี่และเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์

แผนงานสร้ างเสริม
วัฒนธรรมการอ่าน
สานักงานกองทุนสนับสนุน
การสร้ างเสริมสุขภาพ
(สสส.)

โครงการพัฒนาสื่อหนังสือเพื่อการเรียนรู้
สาหรับเด็กปฐมวัยในระดับจิตใต้ สานึกเพื่อ
ป้ องกันพฤติกรรมการดื่มแอลกอฮอล์
โครงการพัฒนาสื่อหนังสือเพื่อการเรียนรู้
สาหรับเด็กปฐมวัยในระดับจิตใต้ สานึก เพื่อ
ป้ องกันพฤติกรรมเสี่ยงในการพนัน

ปี งบประมาณ ระบุสถานภาพ (หัวหน้า
ที่ได้รบั ทุน โครงการ/ผูร้ ่วมโครงการ)
มีนาคม –
ธันวาคม
2555

สิงหาคม
สานักงานเครือข่ายองค์กร
2556 –
งดเหล้ า สสส.
ธันวาคม
2557
สานักงานกองทุนสนับสนุน 1 กุมภาพันธ์
การสร้ างเสริมสุขภาพ
2559 – 31
(สสส.)
มีนาคม 2560

ผู้ร่วมโครงการ

ผู้ร่วมโครงการ

ผู้ร่วมโครงการ

6. งานสร้างสรรค์/ งานอื่นๆ
งานแปลหนังสือสาหรับเด็ก วรรณกรรมเยาวชน หนังสือสาหรับผูใ้ หญ่
กุลวรา ชูพงศ์ไพโรจน์. (2556). ความรักของพ่อนก (The Love of Father Great Hornbill). แปลโดย อัจฉรา
ประดิษฐ์. กรุงเทพฯ: สถาพรบุค๊ ส์.
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กุลวรา ชูพงศ์ไพโรจน์. (2556). พ่อปลาผูก้ ล้าหาญ (The Brave Father Fish). แปลโดย อัจฉรา ประดิษฐ์. กรุงเทพฯ:
สถาพรบุค๊ ส์.
นาบุญ นามเป็ นบุญ. (2556). วันเกิดของลูกกระต่าย (Little Rabbit’s Birthday). แปลโดย อัจฉรา ประดิษฐ์.
กรุงเทพฯ: สถาพรบุค๊ ส์.
นาบุญ นามเป็ นบุญ. (2556). ลูกแมวน้ ายอดนักกีฬา (The Sportive Seal). แปลโดย อัจฉรา ประดิษฐ์. กรุงเทพฯ:
สถาพรบุค๊ ส์.
นาบุญ นามเป็ นบุญ. (2556). ลูกหนู ตวั จิ๋ ว (The Mini Mouse). แปลโดย อัจฉรา ประดิษฐ์. กรุงเทพฯ: สถาพรบุค๊ ส์.
มันชฺ, โรเบิร์ต. (2556). เจ้าหญิงถุงกระดาษ. แปลจาก The Paper Bag Princess โดย อัจฉรา ประดิษฐ์. กรุงเทพฯ:
มูลนิธเิ อสซีจี.
สวิฟต์, โจนาธาน. (2558). กัลลิเวอร์ผจญภัย. แปลจาก Gulliver’s Travels โดย อัจฉรา ประดิษฐ์. กรุงเทพฯ:
แพรวเยาวชน.
บรรณาธิการวรรณกรรมเยาวชน
อัจฉรา ประดิษฐ์. บรรณาธิการ. จักษณ์ จันทร. (2557). เซนในสวน. กรุงเทพฯ: นานมีบคุ๊ ส์.
อัจฉรา ประดิษฐ์ บรรณาธิการและคานิยม. ศักดิ์สทิ ธิ์ เทวบิน. (2558). ในสระน้ า. กรุงเทพฯ: นานมีบคุ๊ ส์.
บรรณาธิการหนังสือภาพสาหรับเด็ก
ยาบุอจุ ิ, มาซายูก.ิ (2555). ลูกสัตว์ไปกับแม่. แปลจาก Animal Mothers โดย มารินา โคบายาชิ. กองบรรณาธิการ
พรอนงค์ นิยมค้ า ชีวัน วิสาสะ วิภาวี ฉกาจทรงศักดิ์ อัจฉรา ประดิษฐ์. กรุงเทพฯ: มูลนิธเิ อสซีจี.
โรห์มนั น์, เอริค. (2555). บินข้ามเวลา. แปลจาก Time Flies. กองบรรณาธิการ พรอนงค์ นิยมค้ า ชีวัน วิสาสะ วิภาวี
ฉกาจทรงศักดิ์ อัจฉรา ประดิษฐ์. กรุงเทพฯ: มูลนิธเิ อสซีจี.
วอร์ด, ลินด์. (2555). หมีตวั ใหญ่ที่สุด. แปลจาก The Biggest Bear โดย ชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์. กองบรรณาธิการ พรอนงค์
นิยมค้ า ชีวัน วิสาสะ วิภาวี ฉกาจทรงศักดิ์ อัจฉรา ประดิษฐ์. กรุงเทพฯ: มูลนิธเิ อสซีจี.
แสวนสัน, ซูซาน มารี. (2555) บ้านหลังน้อยยามคา่ คืน. แปลจาก The House in the Night โดย รพินทร ณ ถลาง.
กองบรรณาธิการ พรอนงค์ นิยมค้ า ชีวัน วิสาสะ วิภาวี ฉกาจทรงศักดิ์ อัจฉรา ประดิษฐ์. กรุงเทพฯ: มูลนิธเิ อสซีจี.
อัสบียอนเซน, เปี ยเตอร์; แองแบรธเซน, โม และ บราวน์, มาเซีย. (2555). แพะสามตัว. แปลจาก The Three Billy Goats
Gruff โดย ดาราฉันท์ สุทธิธนกูล. กองบรรณาธิการ พรอนงค์ นิยมค้ า ชีวัน วิสาสะ วิภาวี ฉกาจทรงศักดิ์ อัจฉรา
ประดิษฐ์. กรุงเทพฯ: มูลนิธเิ อสซีจี.
มันชฺ, โรเบิร์ต. (2556). เจ้าหญิงถุงกระดาษ. แปลจาก The Paper Bag Princess โดย อัจฉรา ประดิษฐ์. กอง
บรรณาธิการ พรอนงค์ นิยมค้ า ชีวัน วิสาสะ วิภาวี ฉกาจทรงศักดิ์ อัจฉรา ประดิษฐ์. กรุงเทพฯ: มูลนิธเิ อสซีจี.
วีสเนอร์, เดวิด. (2556). รอยทะเล. แปลจาก Flotsam. กองบรรณาธิการ พรอนงค์ นิยมค้ า ชีวัน วิสาสะ
วิภาวี ฉกาจทรงศักดิ์ อัจฉรา ประดิษฐ์. กรุงเทพฯ: มูลนิธเิ อสซีจ.ี
สมิธ, เลน. (2556). นีค่ ือหนังสือ. แปลจาก It’s a Book โดย ชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์. กองบรรณาธิการ พรอนงค์
นิยมค้ า ชีวัน วิสาสะ วิภาวี ฉกาจทรงศักดิ์ อัจฉรา ประดิษฐ์. กรุงเทพฯ: มูลนิธเิ อสซีจี.
ฮายาชิ, อาคิโกะ. (2556). มือหนู อยู่ไหน. แปลจาก Where’s My Hand? โดย มารินา โคบายาชิ.
กองบรรณาธิการ พรอนงค์ นิยมค้ า ชีวัน วิสาสะ วิภาวี ฉกาจทรงศักดิ์ อัจฉรา ประดิษฐ์. กรุงเทพฯ:
มูลนิธเิ อสซีจี.
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวรรณกรรมสาหรับเด็ก (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)

132

นากาโนะ, ฮิโรทากะ. (2557). คุณช้างไปเดินเล่น. แปลจาก The Elephant Happy. โดย มารินา โคบายาชิ.
กองบรรณาธิการ พรอนงค์ นิยมค้ า ชีวัน วิสาสะ วิภาวี ฉกาจทรงศักดิ์ อัจฉรา ประดิษฐ์. กรุงเทพฯ:
มูลนิธเิ อสซีจี.
มารี, เอียลา และ อองโซ. (2557). แอปเปิ้ ลกับผีเสื้ อ. แปลจาก The Apple and the Butterfly. กอง
บรรณาธิการ พรอนงค์ นิยมค้ า ชีวัน วิสาสะ วิภาวี ฉกาจทรงศักดิ์ อัจฉรา ประดิษฐ์. กรุงเทพฯ:
มูลนิธเิ อสซีจี.
ไวส์ บราวน์, มาร์กาเร็ต. (2557). ลูกกระต่ายคืนรัง. แปลจาก The Runaway Bunny ภาพประกอบโดย
คลีเมนต์ เฮิร์ด. โดย สาธิตา ทรงวิทยา. กองบรรณาธิการ พรอนงค์ นิยมค้ า ชีวัน วิสาสะ วิภาวี
ฉกาจทรงศักดิ์ อัจฉรา ประดิษฐ์. กรุงเทพฯ: มูลนิธเิ อสซีจี.
ชีวัน วิสาสะ. (2557). ลูกแมวซื้ อมันแกว. กองบรรณาธิการ พรอนงค์ นิยมค้ า ชีวัน วิสาสะ วิภาวี ฉกาจทรงศักดิ์
อัจฉรา ประดิษฐ์. กรุงเทพฯ: มูลนิธเิ อสซีจี.
เซย์, อัลเลน. (2558). คุณตานักเล่านิทาน. แปลจาก Kamishibai Man โดย ดร. ชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์. กอง
บรรณาธิการ พรอนงค์ นิยมค้ า ชีวัน วิสาสะ วิภาวี ฉกาจทรงศักดิ์ และ อัจฉรา ประดิษฐ์. กรุงเทพฯ: มูลนิธเิ อส
ซีจี.
แบร์เร็ตต์, จูด้ .ี (2558). สัตว์ไม่ควรใส่เสื้ อผ้าเด็ดขาด. แปลจาก Animals Should Definitely Not Wear Clothes
โดย รพินทร ณ ถลาง. กองบรรณาธิการ พรอนงค์ นิยมค้ า ชีวัน วิสาสะ วิภาวี ฉกาจทรงศักดิ์ และ อัจฉรา
ประดิษฐ์. กรุงเทพฯ: มูลนิธเิ อสซีจี.
มิตษุมาสะ อันโนะ. (2558). นักเดินทาง. แปลจาก Anno’s Journey. กองบรรณาธิการ พรอนงค์ นิยมค้ า ชีวัน
วิสาสะ วิภาวี ฉกาจทรงศักดิ์ และ อัจฉรา ประดิษฐ์. กรุงเทพฯ: มูลนิธเิ อสซีจี.
วิภาวี ฉกาจทรงศักดิ์. (2558). ห้าพีน่ อ้ งกับของเล่นใหม่. กองบรรณาธิการ พรอนงค์ นิยมค้ า ชีวัน วิสาสะ วิภาวี
ฉกาจทรงศักดิ์ และ อัจฉรา ประดิษฐ์. กรุงเทพฯ: มูลนิธเิ อสซีจี.
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4. ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย)
ชื่อ – นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)
ตาแหน่งทางวิชาการ
ที่ทางาน

เบอร์โทรศัพท์
E-mail

ธันยา พิทธยาพิทกั ษ์
Tanya Pittayapitak
อาจารย์
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวรรณกรรมสาหรับเด็ก
ศูนย์การศึกษาระดับปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
114 สุขมุ วิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
02 2601770-4 ต่อ 16304, 16305
tanya@g.swu.ac.th

คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบันที่สาเร็จการศึกษา (เรียงจากระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก)
วุฒิการศึกษา
คุณวุฒิ / สาขาวิชา
สถาบัน
ปี ที่สาเร็จ
ปริญญาตรี
ศศ.บ. (วรรณกรรมสาหรับเด็ก)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2542
ประกาศนียบัตร
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
สถาบันราชภัฏสวนดุสติ
2545
ปริญญาโท
2547
M.A. (Children’s Literature)
Macquarie University, Australia
ปริญญาเอก
ค.ด. (การศึกษาปฐมวัย)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2553
ความเชี่ยวชาญ
การศึกษาปฐมวัย วรรณกรรมสาหรับเด็ก การวิเคราะห์วรรณกรรม
การเขียนสร้ างสรรค์สาหรับเด็ก พัฒนาการเด็กปฐมวัย วิชาชีพครู
ผลงานทางวิชาการ (ย้อนหลัง 5 ปี )
1. บทความวิจยั ตีพมิ พ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
ธันยา พิทธยาพิทกั ษ์ และธันยวิช วิเชียรพันธ์. (2555, มกราคม-มิถุนายน). การถ่ายทอดนวัตกรรม : หลักการและ
รูปแบบ. วารสารบรรณศาสตร์ มศว 5, (1 ) : 107-108.
2. บทความที่ได้รบั การตีพมิ พ์ฉบับเต็มจากการประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ
-3. ตารา/หนังสือ
-4. ภาระงานสอน
ลาดับที่

รหัสวิชา

1
2
3
4
5
6
7

วด 201
วด 203
วด 213
วด 232
วด 312
วด 341
วด 361

รายวิชา
ภาษาอังกฤษเฉพาะทางด้ านวรรณกรรมสาหรับเด็ก (สอนร่วม)
ความรู้ท่วั ไปด้ านการศึกษาสาหรับเด็ก
การอ่านและวิเคราะห์วรรณกรรมสาหรับเด็ก 1
สารคดีสาหรับเด็ก
หนังสือและสื่อเสริมประสบการณ์ทางการศึกษาสาหรับเด็ก
สัมมนาวรรณกรรมสาหรับเด็ก (สอนร่วม)
การฝึ กงาน (นิเทศงานร่วม)

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวรรณกรรมสาหรับเด็ก (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
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ลาดับที่

รหัสวิชา

8
9

วด 362
วด 451

รายวิชา
สหกิจศึกษา (สอนร่วม)
วรรณกรรมสาหรับเด็กนิพนธ์ (สอนร่วม)

5. ทุนวิจยั ที่ได้รบั
ชื่อโครงการวิจยั
โครงการวิจัยเรื่องการติดตามและ
ประเมินผลการใช้ งานเครื่องมือเสริมสร้ าง
ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ของเด็กและ
เยาวชนไทยเพื่อเตรียมความพร้ อมสู่
ประชาคมอาเซียน

แหล่งทุน

ปี งบประมาณ ระบุสถานภาพ (หัวหน้า
ที่ได้รบั ทุน โครงการ/ผูร้ ่วมโครงการ)

สานักงานส่งเสริมสังคม
แห่งการเรียนรู้และคุณภาพ
เยาวชน

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวรรณกรรมสาหรับเด็ก (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
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ผู้ร่วมโครงการ
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5. ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย)
ชื่อ – นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)
ตาแหน่งทางวิชาการ
ที่ทางาน

เบอร์โทรศัพท์
E-mail

ยศยา อัยศิริ
Yossaya Isiri
อาจารย์
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวรรณกรรมสาหรับเด็ก
ศูนย์การศึกษาระดับปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
114 สุขมุ วิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
02 2601770-4 ต่อ 16304, 16305
yossaya@swu.ac.th

คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบันที่สาเร็จการศึกษา (เรียงจากระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก)
วุฒิการศึกษา
คุณวุฒิ / สาขาวิชา
สถาบัน
ปี ที่สาเร็จ
ปริญญาตรี
ศ.บ. (ออกแบบนิเทศศิลป์ )
มหาวิทยาลัยศิลปากร
2549
ปริญญาโท
2552
M.F.A. (Illustration)
Savannah College of Art and
Design, United States of America
ปริญญาเอก
ความเชี่ยวชาญ
การออกแบบและการวาดภาพประกอบ ศิลปะ กราฟิ กดีไซน์
คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบและผลิตสื่อสาหรับเด็ก การผลิตหนังสือและสื่อสาหรับเด็ก
การส่งเสริมการอ่าน การผลิตรายการโทรทัศน์สาหรับเด็ก
การจัดกิจกรรม/ Event สาหรับเด็ก การบริหารจัดการ Production House
ผลงานทางวิชาการ (ย้อนหลัง 5 ปี )
1. บทความวิจยั ตีพมิ พ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
-2. บทความที่ได้รบั การตีพมิ พ์ฉบับเต็มจากการประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ
-3. ตารา/หนังสือ
-4. ภาระงานสอน
ลาดับที่

รหัสวิชา

1
2
3
4
5
6
7

วด 201
วด 121
วด 202
วด 234
วด 322
วด 341
วด 361

รายวิชา
ภาษาอังกฤษเฉพาะทางด้ านวรรณกรรมสาหรับเด็ก (สอนร่วม)
พื้นฐานการวาดและการออกแบบ
พัฒนาการของเด็ก (สอนร่วมกับอาจารย์พิเศษ)
คอมพิวเตอร์เพื่อการผลิตสื่อสาหรับเด็ก
การออกแบบและการเขียนภาพประกอบหนังสือสาหรับเด็ก
สัมมนาวรรณกรรมสาหรับเด็ก (สอนร่วม)
การฝึ กงาน (นิเทศงานร่วม)

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวรรณกรรมสาหรับเด็ก (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
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ลาดับที่

รหัสวิชา

8
วด 362
9
วด 434
10
วด 451
5. งานวิจยั / ทุนวิจยั ที่ได้รบั
--

รายวิชา
สหกิจศึกษา (สอนร่วม)
กิจกรรมส่งเสริมการอ่านสาหรับเด็ก (สอนร่วม)
วรรณกรรมสาหรับเด็กนิพนธ์ (สอนร่วม)

6. งานสร้างสรรค์ / งานอื่นๆ
งานออกแบบและวาดภาพประกอบ
ยศยา อัยศิริ. (2555). งอกงาม เบิกบาน อ่าน อ่าน อ่าน. โปสเตอร์วันหนังสือเด็กแห่งชาติ และวันหนังสือเด็ก
นานาชาติ. กรุงเทพฯ : มูลนิธเิ อสซีจี.
ชนิศา ชงัดเวช. ยศยา อัยศิริ ออกแบบปกและรูปเล่ม. (2557). เพลงกล่อมเด็กไทย. กรุงเทพฯ: แผนงานสร้ างเสริม
วัฒนธรรมการอ่าน สานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้ างเสริมสุขภาพ (สสส.).
รายการโทรทัศน์สาหรับเด็ก
รายการ Thai PBS Kids Club. แขกรับเชิญ ยศยา อัยศิริ. สถานีโทรทัศน์ไทยพีบเี อส. วันที่ 22 สิงหาคม 2558. เวลา
9.30-9.45 น.
รายการ Thai PBS Kids Club. แขกรับเชิญ ยศยา อัยศิริ. สถานีโทรทัศน์ไทยพีบเี อส. วันที่ 29 สิงหาคม 2558. เวลา
9.30-9.45 น.
รายการ Thai PBS Kids Club. แขกรับเชิญ ยศยา อัยศิริ. สถานีโทรทัศน์ไทยพีบเี อส. วันที่ 5 กันยายน 2558. เวลา
9.30-9.45 น.
รายการ Thai PBS Kids Club. แขกรับเชิญ ยศยา อัยศิริ. สถานีโทรทัศน์ไทยพีบเี อส. วันที่ 12 กันยายน 2558. เวลา
9.30-9.45 น.
รายการ Thai PBS Kids Club. แขกรับเชิญ ยศยา อัยศิริ. สถานีโทรทัศน์ไทยพีบเี อส. วันที่ 19 กันยายน 2558. เวลา
9.30-9.45 น.
รายการ Thai PBS Kids Club. แขกรับเชิญ ยศยา อัยศิริ. สถานีโทรทัศน์ไทยพีบเี อส. วันที่ 26 กันยายน 2558. เวลา
9.30-9.45 น.
รายการขบวนการ Fun น้ านม. ผู้ดาเนินรายการช่วง “นิทานสนุก” โดย ยศยา อัยศิริ. สถานีโทรทัศน์ไทยพีบเี อส.
(2556). ทุกวันอาทิตย์ เวลา 6.30-7.00 น.
การแสดงนิทรรศการศิลปะ
1) นิทรรศการ “04 Voices” วันที่ 8-18 เมษายน 2552 ณ Griffin Davis Art Gallery เมืองแอตแลนต้ า มลรัฐ
จอร์เจีย ประเทศสหรัฐอเมริกา
2) นิทรรศการ “From the Deep” เดือนมกราคม 2551 ณ Morris Hall Gallery เมืองซาวานนาห์ มลรัฐจอร์เจีย
ประเทศสหรัฐอเมริกา
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รางวัลด้านศิลปะที่ได้รบั
ตุลาคม 2551
- รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ในการประกวดวาดภาพประกอบนิทาน “SCAD 24 Hours
Contest” จัดโดย Savannah College of Art and Design เมืองแอตแลนต้ า มลรัฐจอร์เจีย
ประเทศสหรัฐอเมริกา
มีนาคม 2551
- รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ในการประกวดออกแบบโปสเตอร์งาน “The 10th Annual
International Festival” จัดโดย Savannah College of Art and Design เมืองซาวานนาห์ มลรัฐ
จอร์เจีย ประเทศสหรัฐอเมริกา
พฤศจิกายน 2550
- รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ในการประกวดออกแบบโปสเตอร์งาน “Taste of the World,
The International Food Festival” จัดโดย Savannah College of Art and Design
เมืองซาวานนาห์ มลรัฐจอร์เจีย ประเทศสหรัฐอเมริกา
ตุลาคม 2550
- รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ในการประกวดวาดภาพ หัวข้ อ “From the Deep” จัดโดย The
Society of Illustrator’s Club เมืองซาวานนาห์ มลรัฐจอร์เจีย ประเทศสหรัฐอเมริกา
มีนาคม 2550
- รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ในการประกวดออกแบบบัตรอวยพรวันเกิด “ESL International
Birthday Card Design Competition” จัดโดย Savannah College of Art and Design
เมืองซาวานนาห์ มลรัฐจอร์เจีย ประเทศสหรัฐอเมริกา
มีนาคม 2549-2552
- ทุนการศึกษา “Combined Honors Fellowship” จาก Savannah College of Art and Design
เมืองซาวานนาห์ มลรัฐจอร์เจีย ประเทศสหรัฐอเมริกา
มิถุนายน 2549-2552 - ทุนการศึกษาระดับปริญญาโท จากสานักงานคณะกรรมการข้ าราชการพลเรือน (ก.พ.)
กรกฎาคม 2548
- รางวัลชมเชย โครงการประกวดภาพประกอบหนังสือ จัดโดยสมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้
จาหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย
เมษายน 2548
- รางวัลดีเด่นภาพประกอบนิทานแห่งจินตนาการ ครั้งที่ 8 เรื่อง เทพจอมบึ้ งแห่งวังสายรุง้
จัดโดยมูลนิธเิ ด็ก
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6. ชื่อ – นามสกุล (ภาษาไทย)
ชื่อ – นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)
ตาแหน่งทางวิชาการ
ที่ทางาน

เบอร์โทรศัพท์
E-mail

อนุสรา ดีไหว้
Anusara Deewai
อาจารย์
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวรรณกรรมสาหรับเด็ก
ศูนย์การศึกษาระดับปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
114 สุขมุ วิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
02 2601770-4 ต่อ 16304, 16305
anusarade@g.swu.ac.th

คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบันที่สาเร็จการศึกษา (เรียงจากระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก)
วุฒิการศึกษา
คุณวุฒิ / สาขาวิชา
สถาบัน
ปี ที่สาเร็จ
ปริญญาตรี
ศศ.บ. (วรรณกรรมสาหรับเด็ก)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2546
ปริญญาโท
ศศ.ม. (ภาษาไทย)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2552
ปริญญาเอก
ประกาศนียบัตร
นักวิจัยรุ่นใหม่ รุ่นที่ 4
สานักงานคณะกรรมการวิจัย
2559
แห่งชาติ (วช.) ร่วมกับสมาคม
นักวิจัย และมหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้ านสมเด็จเจ้ าพระยา
ความเชี่ยวชาญ

การบรรณาธิการกิจหนังสือสาหรับเด็กและเยาวชน ภาษาและวรรณกรรมไทย
การสร้ างสรรค์เนื้อหาและการผลิตวรรณกรรมสาหรับเด็ก การจัดกิจกรรมสาหรับเด็ก
วาทศาสตร์ การพากย์เสียง

ผลงานทางวิชาการ (ย้อนหลัง 5 ปี )
1. บทความวิจยั ตีพมิ พ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
--

2. บทความที่ได้รบั การตีพมิ พ์ฉบับเต็มจากการประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ
2.1 บทความวิชาการ
-2.2 บทความทัว่ ไป
-2.3 การนาเสนอผลงานวิจยั Conference /abstract /proceedings
-หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวรรณกรรมสาหรับเด็ก (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
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3. ตารา/หนังสือ
อนุสรา ดีไหว้ และคณะ. (2558). ภาษาไทยเพือ่ การสื่อสาร. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้ านสมเด็จ
เจ้ าพระยา.
4. ภาระงานสอน
ลาดับที่

รหัสวิชา

1
2
3
4
5
6
7
8
9

วด 103
วด 111
วด 211
วด 341
วด 361
วด 362
วด 431
วด 434
วด 451

รายวิชา
ประวัตแิ ละวิวฒ
ั นาการวรรณกรรมสาหรับเด็กของไทย
วรรณกรรมคลาสสิคสาหรับเด็ก
วรรณกรรมกับสังคม
สัมมนาวรรณกรรมสาหรับเด็ก (สอนร่วม)
การฝึ กงาน (นิเทศงานร่วม)
สหกิจศึกษา (สอนร่วม)
บรรณาธิการกิจและธุรกิจการพิมพ์ (สอนร่วม)
กิจกรรมส่งเสริมการอ่านสาหรับเด็ก (สอนร่วม)
วรรณกรรมสาหรับเด็กนิพนธ์ (สอนร่วม)

5. ทุนวิจยั ที่ได้รบั
ชื่อโครงการวิจยั

แหล่งทุน

-

-

ปี งบประมาณ ระบุสถานภาพ (หัวหน้า
ที่ได้รบั ทุน โครงการ/ผูร้ ่วมโครงการ)
-

-

6. งานสร้างสรรค์/ งานอื่นๆ
งานแปลหนังสือสาหรับเด็ก
โจวอี้เฟิ น. (2555). หนู นงกระโถนเองได้
ั่
แล้วนะ แปลจาก MiMi Goes Potty โดยอนุสรา ดีไหว้ . กรุงเทพฯ:
แพรวเพื่อนเด็ก.
โจวอี้เฟิ น. (2555). มานังกระโถนกั
่
นเถอะ แปลจาก The Potty Story โดยอนุสรา ดีไหว้ . กรุงเทพฯ:
แพรวเพื่อนเด็ก.
บรรณาธิการหนังสือภาพสาหรับเด็ก
อนุสรา ดีไหว้ . บรรณาธิการ. กิตติยา ลี้ครองสกุล, ร่มรัฐ ปรมาธิกุล. (2556). ชุดนิทานเด็กดีกบั ว.วชิรเมธี
เล่ม 1-7. กรุงเทพฯ: แพรวเพื่อนเด็ก.
อนุสรา ดีไหว้ . บรรณาธิการ. ปรีดา ปัญญาจันทร์. (2556). ขนมจากข้าว. กรุงเทพฯ: แพรวเพื่อนเด็ก.
อนุสรา ดีไหว้ . บรรณาธิการ. ปรีดา ปัญญาจันทร์. (2556). ชุดของใคร. กรุงเทพฯ: แพรวเพื่อนเด็ก.
อนุสรา ดีไหว้ . บรรณาธิการ. ปรีดา ปัญญาจันทร์. (2556). ธงสีเดียวกัน. กรุงเทพฯ: แพรวเพื่อนเด็ก.
อนุสรา ดีไหว้ . บรรณาธิการ. นันทวรรณ์ ภู่ศรี. (2556). มาช่วยกันนะ. กรุงเทพฯ: แพรวเพื่อนเด็ก.
อนุสรา ดีไหว้ . บรรณาธิการ. กิตติยา ลี้ครองสกุล, ร่มรัฐ ปรมาธิกุล. (2557). ชุดนิทานเด็กดีกบั ว.วชิรเมธี
เล่ม 8-10. กรุงเทพฯ: แพรวเพื่อนเด็ก.
อนุสรา ดีไหว้ . บรรณาธิการ. ปรีดา ปั ญญาจันทร์. (2557). ชุดนิทานพยัญชนะ เล่ม 1-6. กรุงเทพฯ:
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อนุสรา
อนุสรา
อนุสรา
อนุสรา
อนุสรา

แพรวเพื่อนเด็ก.
ดีไหว้ . บรรณาธิการ. นันทวรรณ์ ภู่ศรี. (2557). ไม่ใช่ของเรา...คืนเขาไปนะ. กรุงเทพฯ:
แพรวเพื่อนเด็ก.
ดีไหว้ . บรรณาธิการ. สุวิมล เมธาวัชรินทร์. (2557). ชุดนิทานอีสปหรรษา เล่ม 1-5. กรุงเทพฯ:
แพรวเพื่อนเด็ก.
ดีไหว้ . บรรณาธิการ. กิตติยา ลี้ครองสกุล, ร่มรัฐ ปรมาธิกุล. (2558). ชุดนิทานเด็กดีกบั ว.วชิรเมธี
เล่ม 11-14. กรุงเทพฯ: แพรวเพื่อนเด็ก.
ดีไหว้ . บรรณาธิการ. กิตติยา ลี้ครองสกุล, ร่มรัฐ ปรมาธิกุล. (2558). ชุดนิทานเด็กดีกบั หน้าที่
พลเมือง เล่ม 1-5. กรุงเทพฯ: แพรวเพื่อนเด็ก.
ดีไหว้ . บรรณาธิการ. ปรีดา ปัญญาจันทร์. (2558). ชุดนิทานตัวสะกด เล่ม 1-8. กรุงเทพฯ:
แพรวเพื่อนเด็ก.

บรรณาธิการหนังสืออื่นๆ
อนุสรา ดีไหว้ . บรรณาธิการ. ตวงทิพย์ ยุวชิต. (2557). มาเตรียมสอบเข้า ป.1 กันเถอะ เล่ม 1. กรุงเทพฯ:
แพรวเพื่อนเด็ก.
อนุสรา ดีไหว้ . บรรณาธิการ. ปรีดา ปัญญาจันทร์, สุดไผท เมืองไทย. (2557). การเขียนภาพประกอบหนังสือ
สาหรับเด็ก. กรุงเทพฯ: แพรวเพื่อนเด็ก.
อนุสรา ดีไหว้ . บรรณาธิการ. ตวงทิพย์ ยุวชิต. (2558). มาเตรียมสอบเข้า ป.1 กันเถอะ เล่ม 2. กรุงเทพฯ:
แพรวเพื่อนเด็ก.
อนุสรา ดีไหว้ . บรรณาธิการ. สุมนรัตน์ นุชอนงค์. (2559). เล่นแบบไข่ ไข่. กรุงเทพฯ: แพรวเพื่อนเด็ก.
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ตารางเปรียบเทียบการปรับปรุงหลักสูตร
ชื่อหลักสูตรเดิม
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวรรณกรรมสาหรับเด็ก
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555
ชื่อหลักสูตรปรับปรุง หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวรรณกรรมสาหรับเด็ก
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
เริ่มเปิ ดรับนิสติ ในภาคการศึกษาที่ 1 ปี การศึกษา 2560
สาระสาคัญ / ภาพรวมในการปรับปรุง
หลักสูตรนี้ได้ รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการการอุดมศึกษา เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 ซึ่งเริ่ม
เปิ ดสอนตั้งแต่ภาคเรียนที่ 1 ปี การศึกษา 2555 เนื่องจากหลักสูตรนี้ใช้ มาแล้ วครบ 5 ปี ซึ่งครบรอบในการปรับปรุง
หลักสูตร จึงจาเป็ นต้ องปรับปรุงหลักสูตรให้ สอดคล้ องกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยในปัจจุบนั รวมทั้งเพื่อยกระดับ
มาตรฐานการเรียนการสอน การบริหารจัดการหลักสูตรและบุคลากรให้ พัฒนายิ่งขึ้น โดยมีสาระสาคัญในการปรับปรุง
ดังนี้
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (วิชา มศว XXX) ปรับวิชาและคาอธิบายรายวิชา
2) เพิ่มหน่วยกิต จากเดิม 129 หน่วยกิต เป็ น 138 หน่วยกิต
3) วิชาเอก ปรับปรุงเลขรหัสวิชา ชื่อวิชา และคาอธิบายรายวิชา
4) เพิ่มวิชาสหกิจศึกษาในหลักสูตร จึงปรับแผนการศึกษาเป็ น 2 แบบ ให้ นิสติ เลือกเรียน
แผนปกติ หรือแผนสหกิจศึกษา ซึ่งมีชุดวิชาที่เรียนต่างกันในชั้นปี ที่ 3 และชั้นปี ที่ 4
5) วิชาเอกภาษาอังกฤษบังคับ เดิมมี 2 วิชา ได้ เพิ่มวิชาใหม่อกี 2 วิชา รวมเป็ น 4 วิชา 12 หน่วยกิต)

เปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตร *หมายเหตุ: หน่วยกิตในวงเล็บคือเฉพาะแผนสหกิจศึกษา
หลักสูตรเดิม
หลักสูตรใหม่
หมวดวิชา
หมวดวิชา
พ.ศ. 2555
พ.ศ. 2560
ก) หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป ไม่น้อยกว่า
- กลุ่มวิชาภาษา
- กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
- กลุ่มวิชาศิลปศาสตร์

30

ก) หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป ไม่น้อยกว่า

30

9
6

1) กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร
2) กลุ่มวิชาพลานามัย
3) กลุ่มวิชาบูรณาการ (วิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี)
4) กลุ่มวิชาบูรณาการ (มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์)
5) เลือกวิชาอื่นๆ จากหมวดวิชาศึกษาทั่วไป

9
2
3

84

15

ข) หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า

75

ข) หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า

1) วิชาภาษาอังกฤษบังคับ
2) วิชาเอกบังคับ
3) วิชาเอกเลือก
4) การฝึ กวิชาชีพด้ านวรรณกรรมสาหรับเด็ก
5) การศึกษาอิสระ
ค) หมวดวิชาโท
ง) หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า

6
42
27
-

1) วิชาภาษาอังกฤษบังคับ
2) วิชาเอกบังคับ
3) วิชาเอกเลือก
4) การฝึ กวิชาชีพด้ านวรรณกรรมสาหรับเด็ก
5) การศึกษาอิสระ
ค) หมวดวิชาโท
ง) หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า

รวม ไม่น้อยกว่า

18
6

129 หน่วยกิต

รวม ไม่น้อยกว่า
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8
8
12
39
24
3 (6)*
6 (3)*
18
6

138 หน่วยกิต
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รายละเอียดการปรับปรุง
เปรียบเทียบคาอธิบายรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป ฉบับปี พ.ศ. 2552
และฉบับปรับปรุง ปี พ.ศ. 2560
วิชาศึกษาทัว่ ไป ฉบับปี พ.ศ. 2552
1. กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร
มศว 111 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3(2-2-5)
SWU 111 Thai for Communication
ศึกษาองค์ประกอบการสื่อสารและกลวิธีการใช้ ภาษาเพื่อการ
สื่อสาร การเขียนพรรณนาความ สรุปความ ย่อความ ขยายความ
และการสังเคราะห์ความคิดเพื่อการสื่อสาร ฝึ กปฏิบตั กิ ารใช้ ภาษา
เพื่ อ สื่ อ สารในสถานการณ์ ต่ า งๆ ด้ วยกระบวนการเรี ย นรู้ ที่
หลากหลาย
มศว 121 ภาษาอังกฤษเพื่อประสิทธิภาพการสื่อสาร 1
3(2-2-5)
SWU 121 English for Effective Communication 1
พัฒนาทักษะทางด้ านภาษาเพื่อการสื่อสารในยุคโลกาภิวัตน์
โดยเรียนรู้ เข้ าใจและฝึ กทักษะภาษาด้ านการฟัง พูด อ่าน เขียน
คาศัพท์ในชีวิตประจาวัน ด้ วยกระบวนการเรียนรู้ท่หี ลากหลาย
ทั้งในและนอกห้ องเรียน ส่งเสริมการเรียนรู้แบบพึ่งพาตน นา
ภาษาอังกฤษไปใช้ ในการสื่อสารในสถานการณ์ต่างๆ และเป็ น
พื้นฐานในการพัฒนาการเรียนรู้ภาษาต่อไป
มศว 122 ภาษาอังกฤษเพื่อประสิทธิภาพการสื่อสาร 2
3(2-2-5)
SWU 122 English for Effective Communication II
พัฒนาทักษะด้ านภาษาและกระบวนการเรียนรู้เพื่อการสื่อสาร
ในยุคโลกาภิวัตน์ โดยฝึ กทักษะภาษาด้ านการฟั ง พูด อ่าน และ
เขียน ด้ ว ยสื่อกระบวนการเรีย นรู้แ ละเทคโนโลยี สารสนเทศที่
หลากหลาย ส่งเสริมการเรียนรู้แบบพึ่ งพาตน สนับสนุ นให้ น า
ภาษาอังกฤษไปใช้ ในการสร้ างความร่วมมือในการเรียนรู้และเป็ น
ประโยชน์ต่อตนเองและสังคม
มศว 123 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ 1 3(2-2-5)
SWU 123 English for International Communication I
พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษด้ านการฟั ง พูด อ่าน เขียน และ
ด้ านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ เรียนรู้ภาษาอังกฤษในฐานะที่เป็ น
ภาษานานาชาติ เพื่ อพัฒนาความสามารถทางด้ านภาษาผ่านสื่อ
และกระบวนการเรีย นรู้ท่ีหลากหลายทั้งในและนอกห้ องเรีย น
เรี ย นรู้ วิ ธี ก ารน าความรู้ และกระบวนการเรี ย นรู้ ภาษาไป
ประยุ กต์ใ ช้ ใ นชี วิต ประจาวัน และในการศึกษา เพื่ อการเรี ยนรู้
ตลอดชีวิต และเพื่อพัฒนาตนให้ เป็ นส่วนหนึ่งของสังคมไทยและ

วิชาศึกษาทัว่ ไป ฉบับปี พ.ศ. 2560
มศว 111 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
SWU 111 Thai for Communication
ศึกษาองค์ประกอบของการสื่อสาร ทั้งการฟั ง การพูด การ
อ่ า น การเขี ย น การสั ง เคราะห์ ค วามคิ ด และกลวิ ธี ก ารใช้
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารในสถานการณ์ต่ างๆ โดยเน้ นทักษะ
การเขียนสรุปความ ย่อความ ขยายความ และพรรณนาความ
มศว 121 ภาษาอังกฤษเพื่อประสิทธิภาพการสื่อสาร 1
3(2-2-5)
SWU 121 English for Effective Communication 1
ศึกษาและฝึ กทักษะภาษาอังกฤษ โดยเน้ นการฟังและการพูด
ภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่ างประเทศในสถานการณ์ต่างๆ
ผ่านการทาแบบฝึ กหัดการฟั งและการพูด โดยใช้ กระบวนการ
เรียนรู้ สื่อ และเทคโนโลยีสารสนเทศที่หลากหลายทั้งในและ
นอกห้ องเรียน
มศว 112ภาษาอังกฤษเพื่อประสิทธิภาพการสื่อสาร 2
3(2-2-5)
SWU 122 English for Effective Communication 2
ศึกษาและฝึ กทักษะภาษาอังกฤษ โดยเน้ นการอ่านและการ
เขีย นภาษาอัง กฤษในฐานะภาษาต่ า งประเทศในสถานการณ์
ต่ า งๆ ผ่ า นการทาแบบฝึ กหั ด การอ่ า นและการเขีย น โดยใช้
กระบวนการเรียนรู้ สื่อ และเทคโนโลยีสารสนเทศที่หลากหลาย
ทั้งในและนอกห้ องเรียน
มศว 123 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ 1 3(2-2-5)
SWU 123 English for International Communication 1
ศึกษาหลักการใช้ ภาษาอังกฤษโดยเน้ นการฟั งและการพูด
สาหรับผู้เรียนที่ใช้ ภาษาอังกฤษในฐานะที่เป็ นภาษานานาชาติ
ทั้งคาศัพท์ สานวน ประโยค ไวยากรณ์ท่ซี ับซ้ อน และการออก
เสียง ฝึ กปฏิบัติการสนทนาในสถานการณ์ต่างๆ ผ่านสื่อ และ
กิจกรรมการเรียนรู้ท่หี ลากหลายทั้งในและนอกห้ องเรียน
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สังคมโลก
มศว 124 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ 2 3(2-2-5)
SWU 124 English for International Communication II
พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษด้ านการฟั ง พูด อ่าน เขียน และ
ด้ านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ เพิ่มพูนทักษะและประสบการณ์
การสื่อสารภาษาอังกฤษในฐานะที่เป็ นภาษานานาชาติ พัฒนาการ
นาเสนอข้ อมูลและความคิด ส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษผ่าน
สื่อและกระบวนการเรียนรู้ท่หี ลากหลายทั้งในและนอกห้ องเรียน
นาความสามารถทางภาษาและการจัดการกระบวนการเรียนรู้มา
ประยุกต์ใช้ สาหรับการพัฒนาตนให้ เป็ นผู้เรียนภาษาแบบยั่งยืน
2. กลุ่มวิชาพลานามัย
มศว 145 สุขภาวะและวิถชี ีวิตเชิงสร้ างสรรค์ 3(2-2-5)
SWU 145 Wellness and Healthy Lifestyle
ศึกษาหลักการและแนวคิดของสุขภาวะแบบองค์รวม การบูร
ณาการแนวคิด ดัง กล่ าวเข้ า กับวิถีชี วิ ต โดยเน้ น การสร้ า งเสริ ม
ศักยภาพส่วนบุคคลของนิสติ ให้ สามารถพัฒนาสมรรถภาพทาง
กายและคุณภาพชีวิตของตนเอง ตลอดจนเลือกใช้ วิถีชีวิตในเชิง
สร้ างสรรค์ได้ อย่างเหมาะสมกับบริบททางสังคม
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มศว 124 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ 2 3(2-2-5)
SWU 124 English for International Communication 2
ศึกษาหลักการใช้ ภาษาอังกฤษโดยเน้ นการอ่านและการเขียน
สาหรับผู้เรียนที่ใช้ ภาษาอังกฤษในฐานะที่เป็ นภาษานานาชาติ
การฝึ กเขียนเรียงความในหั วข้ อ ที่หลากหลาย โดยฝึ กปฏิบัติ
ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ต่างๆ ทั้งในและนอกห้ องเรียน

มศว 131 ลีลาศ
1(0-2-1)
SWU 131 Social Dance
เทคนิคและทักษะเบื้องต้ นในการเต้ นลีลาศในจังหวะต่างๆ
การเสริมสร้ างสมรรถภาพทางกายและบุคลิกที่เหมาะสมสาหรับ
การเต้ นลีลาศ ตลอดจนมารยาทในการเต้ นลีลาศเพื่อสุขภาพ

มศว 132 สมรรถภาพส่วนบุคคล
1(0-2-1)
SWU 132 Personal Fitness
หลักการพื้นฐานของการสร้ างและพัฒนาสมรรถภาพทางกาย
ด้ านความแข็งแรง ความเร็ว ความอดทน และความยืดหยุ่นของ
กล้ ามเนื้อและการทางานของระบบการไหลเวียนโลหิต
มศว 133 การวิ่งเหยาะเพื่อสุขภาพ
1(0-2-1)
SWU 133 Jogging for Health
หลั ก การออกก าลั ง กายด้ ว ยการวิ่ ง เหยาะ การวิ่ ง เหยาะที่
มุ่ ง เน้ น ความอดทนของระบบการไหลเวี ย นโลหิ ต และความ
ยืดหยุ่นของร่างกาย การจัดโปรแกรมการออกกาลังกายด้ วยการ
วิ่งเหยาะเพื่อสุขภาพ
มศว 134 โยคะ
1(0-2-1)
SWU 134 Yoga
เทคนิคและทักษะเบื้องต้ นในการฝึ กโยคะ การฝึ กระบบการ
หายใจ ความอ่อนตัว และความแข็งแรงของร่างกายเพื่อสุขภาพ

มศว 135 ว่ายนา้
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SWU 135 Swimming
เทคนิ ค และทัก ษะเบื้องต้ น ของการว่ า ยน้า การว่ า ยน้า ท่ า
ต่างๆ การเสริมสร้ างสมรรถภาพทางกาย กติกาการแข่งขัน การ
เก็บรักษาอุปกรณ์ และความปลอดภัยในการว่ายนา้ เพื่อสุขภาพ
มศว 136 แบดมินตัน
1(0-2-1)
SWU 136 Badminton
ทักษะการยืน การเคลื่อนที่ การจับไม้ การตีลูกหน้ ามือและ
หลังมือ การตบ การส่งลูก การเล่นลูกหน้ าตาข่าย กลวิธกี ารเล่น
ประเภทเดี่ยวและประเภทคู่ การเก็บรักษาอุปกรณ์และความ
ปลอดภัยในการเล่นแบดมินตันเพื่อสุขภาพ
มศว 137 เทนนิส
1(0-2-1)
SWU 137 Tennis
เทคนิคและทักษะเบื้องต้ นในการเล่นเทนนิส มารยาทในการ
ชมเทนนิส กติกาการแข่งขัน กลวิธีการเล่ นประเภทเดี่ยวและ
ประเภทคู่ การเก็บรักษาอุปกรณ์ และความปลอดภัยในการเล่น
เทนนิสเพื่อสุขภาพ
มศว 138 กอล์ฟ
1(0-2-1)
SWU 138 Golf
ความเป็ นมาของกีฬากอล์ฟ ทักษะการยืน การจับไม้ การ
เหวี่ยงไม้ กติกาการเล่ นกอล์ฟ การใช้ และเก็บรักษาอุปกรณ์
และความปลอดภัยในการเล่นกอล์ฟเพื่อสุขภาพ
มศว 139 การฝึ กโดยการใช้ นา้ หนัก
1(0-2-1)
SWU 139 Weight Training
เทคนิ คการออกกาลัง กายแบบใช้ เ ครื่องมือช่ ว ย หลั กการ
ปฏิบัติ การฝึ กโดยการใช้ น้าหนักและการประยุ กต์กายวิภาค
ศาสตร์และสรีรวิทยาของระบบโครงร่างและกล้ ามเนื้อ ควบคู่ไป
กับการศึกษาเทคนิคการฝึ กโดยการใช้ นา้ หนักเพื่อสุขภาพ
3. กลุ่มวิชาบู รณาการ (วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี)
มศว 141 ทักษะการรู้สารสนเทศ
3(2-2-5)
มศว 141 ชีวิตในโลกดิจิทลั
3(3-0-6)
SWU 141 Information Literacy Skills
SWU 141 Life in a Digital World
ศึกษาความสาคัญของระบบและกระบวนการสื่อสาร พัฒนา
ศึกษาความสาคัญของกระบวนการสื่อสารและเทคโนโลยีใน
ทักษะในการสืบค้ นและอ้ างอิงข้ อมูล การใช้ ซอฟต์แวร์ต่างๆ และ โลกดิจิทัล ทักษะการสืบค้ น การประเมินสื่อสารสนเทศ การ
การจัดการความรู้จากเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เพื่อการเรียนรู้ตลอด อ้ างอิงข้ อมูล จริยธรรมและกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง ภัยอันตรายใน
ชี วิ ต ตลอดจนฝึ กทัก ษะการน าเสนอข้ อ มู ล สารสนเทศ โดย โลกดิจิทลั และแนวทางการป้ องกัน การนาเสนอในรูปแบบต่างๆ
ตระหนั ก ในจรรยาบรรณ ผลกระทบที่ มี ต่ อ บุ ค คลและสัง คม การจั ดการความรู้เพื่ อการเรียนรู้ตลอดชีวิต และการรู้เ ท่าทัน
รวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง
สื่อสารสนเทศและเทคโนโลยี
มศว 241 แนวโน้ มเทคโนโลยีดจิ ิทลั และสังคม 2(1-2-3)
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มศว 144 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจาวัน
3(2-2-5)
SWU 144 Mathematics in Daily Life
ศึ ก ษาคณิ ต ศาสตร์ กั บ การใช้ เหตุ ผ ล ความรู้ ทางสถิ ติ
คณิตศาสตร์สาหรับผู้บริโภค คณิตศาสตร์กบั ศิลปะ คณิตศาสตร์
กับการแก้ ปัญหาในชีวิตประจาวัน และเป็ นฐานความคิดในเชิง
ตรรกะและเหตุผล การเรียนรู้และการดารงชีวิตในสังคม

มศว 142 วิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตและ
สิ่งแวดล้ อม
3(2-2-5)
SWU 142 Science for Life Quality Development
and Environment
ศึกษากระบวนการคิดทางวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ประยุกต์
และเทคโนโลยี ศึ ก ษาระบบนิ เ วศวิ ท ยาเพื่ อให้ เข้ าใจถึ ง
ความส าคั ญ ของการอยู่ ร่ ว มกั น อย่ า งสมดุ ล รวมทั้ ง ศึ ก ษา
ผลกระทบของความเจริญทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีท่มี ีต่อ
สิ่ง แวดล้ อม สัง คม และเศรษฐกิจ เพื่ อปลู กฝังให้ ตระหนักถึง
ความสาคัญของธรรมชาติส่ิงแวดล้ อม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
และสันติสขุ อย่างยั่งยืน
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SWU 241 Digital Technology and Society Trends
ศึ ก ษาวิ วั ฒ นาการและแนวคิ ด ของเทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล ที่ มี
ผลกระทบต่อสังคมในด้ านวัฒนธรรม เศรษฐกิจ การเมือง และ
สิ่งแวดล้ อม ประเมินพฤติกรรมการบริโภคเทคโนโลยีของสังคม
และสมาชิก รวมทั้งวิเคราะห์แนวโน้ มของเทคโนโลยีดิจิทัลใน
สังคมโลกอนาคต
มศว 242 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจาวัน
3(3-0-6)
SWU 242 Mathematics in Daily Life
ศึ กษาวิ ธีคิด และหลั กการคณิ ต ศาสตร์ กับความคิด ในเชิ ง
ตรรกะและเหตุผล คณิตศาสตร์สาหรับผู้บริโภคและการคานวณ
ภาษี คณิตศาสตร์กับความงาม การวิเ คราะห์ เ ชิงตัวเลข การ
แปลความหมาย การประยุ ก ต์ ใ ช้ คณิ ต ศาสตร์ แ ละสถิ ติ ใ น
ชีวิตประจาวัน
มศว 243 การจัดการทางการเงินส่วนบุคคล 3(3-0-6)
SWU 243 Personal Financial Management
ศึกษาหลักการวางแผนและการจัดการทางการเงิน เครื่องมือ
ทางการเงินในการบริหารสภาพคล่องส่วนบุคคล มูลค่าเงินตาม
เวลา และเทคโนโลยี ทางการเงิ น การรวบรวมและวิ เคราะห์
ข้ อมูลทางการเงินส่วนบุคคล การวางแผนทางภาษี การวางแผน
การออมและประกัน การบริหารหนี้ และการวางแผนลงทุน
มศว 244 วิทยาศาสตร์เพื่อชีวิตและสิ่งแวดล้ อมที่ดี
3(3-0-6)
SWU 244 Science for Better Life and Environment
ศึกษาเจตคติและกระบวนการคิดทางวิทยาศาสตร์ ระบบ
นิ เ วศวิ ท ยาและความส าคั ญ ของการอยู่ ร่ ว มกัน อย่ า งสมดุ ล
วิทยาศาสตร์ประยุกต์ เทคโนโลยี ผลกระทบของความเจริญทาง
วิท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี ท่ีมีต่ อ วิ ถีชี วิ ต เศรษฐกิจ สัง คม
สิ่งแวดล้ อม และการประยุกต์ใช้ วิทยาศาสตร์อย่างรู้เท่าทันและ
เป็ นมิตรต่อสิ่งแวดล้ อม

มศว 245 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสังคม 2(2-0-4)
SWU 245 Science, Technology and Society
ศึ ก ษากระบวนทั ศ น์ และวิ ธี คิ ด ของนั ก วิ ท ยาศาสตร์ ท่ี มี
บทบาทในเหตุการณ์สาคัญของโลก ผลกระทบของวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีในมิตทิ างสังคม การสะท้ อนคิดวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีกบั บริบทสังคมไทยในปัจจุบนั
มศว 246 วิถชี ีวิตเพื่อสุขภาพ
2(2-0-4)
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มศว 143 พลังงานทางเลือก
3(2-2-5)
SWU 143 Alternative Energy
ศึกษาผลกระทบจากการใช้ พลังงานกระแสหลักที่เกี่ยวข้ องกับ
ปรากฏการณ์โลกร้ อน ภาวะเรือนกระจก และความไม่ย่ังยืนทาง
เศรษฐกิ จ ความหมายและความส าคั ญ ของการใช้ พลั ง งาน
ทางเลื อ ก การปรั บ ระบบคิ ด หรื อ กระบวนทัศ น์ ท่ีมีต่ อ การจั ด
การพลังงานให้ มคี วามเป็ นมิตรกับสิ่งแวดล้ อม มีความยั่งยืนของ
ชุมชนมากกว่าเป้ าหมายทางเศรษฐกิจเพียงอย่างเดียว การสร้ าง
ภูมิค้ ุมกันให้ เกิดขึ้นในระบบพลั งงาน การสร้ างภูมิปัญญาและ
เทคโนโลยีในการใช้ ทรัพยากรที่มีอยู่ในท้ องถิ่น เพื่อส่งผลต่อการ
ดาเนินชีวิตที่สนั ติสขุ และยั่งยืน

วิชาศึกษาทัว่ ไป ฉบับปี พ.ศ. 2560
SWU 246 Healthy Lifestyle
ศึกษาองค์ประกอบและความสาคัญของสุข ภาพแบบองค์
รวม ปั จจัยสาคัญที่มีผลต่ อสุขภาพ โรควิถีชีวิตกับพฤติกรรม
การใช้ ชี วิ ต ของมนุ ษ ย์ สาเหตุ วิ ธีป้ องกันและการรั กษา การ
พัฒนาวิถีชีวิตเชิงสร้ างสรรค์และการประยุกต์ใช้ นวัตกรรมทาง
วิทยาศาสตร์
มศว 247 อาหารเพื่อชีวิต
2(1-2-3)
SWU 247 Food for Life
ศึกษาความสาคัญของอาหารและโภชนาการสาหรับทุกช่ วง
วั ย อาหารเพื่ อสุ ข ภาพ สมุ น ไพร ผลิ ต ภั ณ ฑ์ เ สริ ม อาหาร
อันตรายจากอาหารและมาตรฐานความปลอดภัย หลักการเลือก
ซื้อและการเก็บรักษาอาหาร การเลือกบริโภคด้ วยปั ญญา และ
การฝึ กประกอบอาหารอย่ างง่ ายจากวัตถุดิบที่ปลอดภัยและมี
คุณค่า
มศว 248 พลังงานทางเลือก
2(2-0-4)
SWU 248 Alternative Energy
ศึกษาความหมาย ความสาคัญ กระบวนการ บทบาทและ
ผลกระทบของการใช้ พลั ง งานหลั ก และพลั ง งานทดแทน
ปรากฏการณ์โลกร้ อน การอนุรักษ์พลังงานอย่างมีส่วนร่วม การ
ใช้ พ ลังงานอย่ า งมีป ระสิทธิภาพและเป็ นมิต รกับสิ่ง แวดล้ อม
การจัดการพลังงานชุมชน ขยะชุมชน และวัสดุเหลือใช้ ด้ วยภูมิ
ปัญญาและเทคโนโลยีท่เี หมาะสม

มศว 341 ธุรกิจในโลกดิจิทลั
2(1-2-3)
SWU 341 Business in a Digital World
ศึกษาแนวคิดและหลักการทาธุรกิจในโลกดิจิทลั แนวปฏิบัติ
หลั ก จริ ย ธรรมและกฎหมายที่ เ กี่ ย วข้ อง นวั ต กรรมด้ าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในปัจจุบันและแนวโน้ มใน
อนาคต
4. กลุ่มวิชาบู รณาการ (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)
มศว 151 การศึกษาทั่วไปเพื่อพัฒนามนุษย์ 3(2-2-5)
SWU 151 General Education for Human Development
ศึกษาความหมาย ความสาคัญ และคุณค่าของวิชาศึกษาทั่วไป
ทั้งทางด้ านมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ศาสตร์และ
ศิลป์ โดยเน้ นการพัฒนาศักยภาพการรับรู้และการสื่อสาร การ
แสวงหาความรู้ การพัฒนาจิตใจ การพัฒนาเชาวน์ปัญญา ให้

มศว 151 การศึกษาทั่วไปเพื่อพัฒนามนุษย์ 3(3-0-6)
SWU 151 General Education for Human Development
ศึกษาความหมาย ความสาคัญ และคุณค่าของวิชาศึกษา
ทั่วไป ประวัตแิ ละปรัชญาของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
เป้ าหมายที่แท้ จริงของการศึกษาในระดับอุดมศึกษา
ความสาคัญและแนวทางการพัฒนาพฤติกรรม จิตใจ และ
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สามารถคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และแสวงหาแนวทางในการ
แก้ ปัญหา เพื่อให้ ผ้ เู รียนเป็ นบัณฑิตที่มคี ุณภาพ
มศว 251 มนุษย์กบั สังคม
3(2-2-5)
SWU 251 Man and Society
ศึกษาความรู้พ้ ืนฐานเกี่ยวกับมนุ ษย์และสังคม ทั้งสังคมไทย
และสังคมโลก โดยมุ่งให้ ผ้ ูเรี ยนมีความเข้ าใจในพฤติกรรมของ
มนุ ษย์ และนาความรู้มาพัฒนาตนเองให้ ร้ ูเท่าทันสังคม มีความ
รั บ ผิ ด ชอบ มี ค วามคิ ด ริ เ ริ่ มสร้ า งสรรค์ มีคุ ณ ธรรมจริ ย ธรรม
ซาบซึ้งในวัฒนธรรม ศิลปะ และอารยธรรมของมนุษย์ มีจิตสานึก
ในการอยู่ร่วมกันในสังคมและธรรมชาติส่ิงแวดล้ อมอย่ างสันติ
ตระหนักในหน้ าที่รับผิดชอบและบทบาทที่พึงมีในฐานะพลเมือง
และสมาชิกของสังคม
มศว 358 ดนตรีและจิตวิญญาณมนุษย์
3(2-2-5)
SWU 358 Music and Human Spirit
ศึก ษาและแสวงหาประสบการณ์ท างด้ านดนตรี ท่ีก ว้ า งและ
หลากหลาย ดนตรีจากอดีตและร่ วมสมัย ดนตรีตะวันออกและ
ตะวันตก ดนตรีไทย ดนตรีพ้ ืนบ้ าน ดนตรีท่พี ัฒนาจากอดีตกาล
ดนตรีในบริบทของวัฒนธรรม ด้ วยสื่อและกระบวนการเรียนรู้ท่ี
หลากหลาย
มศว 252 สุนทรียศาสตร์เพื่อชีวติ
3(2-2-5)
SWU 252 Aesthetics for Life
ศึกษาแนวคิดทางด้ านสุนทรียศาสตร์ แสวงหาประสบการณ์
และคุณค่าของสุนทรียะที่มตี ่อการดารงชีวิต ศึกษาสุนทรียศาสตร์
ในเชิงบูรณาการ ทั้งที่เกี่ยวข้ องกับธรรมชาติ ศิลปะ การแสดง
ดนตรี วรรณกรรม สุน ทรี ย ะที่ผ สานสัม พั น ธ์กับ บริ บ ทสัง คม
วัฒนธรรม ธรรมชาติส่งิ แวดล้ อม โดยมุ่งเน้ นกระบวนการเรียนรู้
สื่อ และประสบการณ์ท่หี ลากหลาย
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ปัญญา การพัฒนาทักษะการเรียนรู้ การสื่อสาร การคิดวิเคราะห์
การสังเคราะห์ และการแก้ปัญหาอย่างมีวิจารณญาณ
มศว 161 มนุษย์ในสังคมแห่งการเรียนรู้
2(2-0-4)
SWU 161 Human in Learning Society
ศึกษาความสัมพั นธ์ระหว่ างมนุ ษย์กับสังคม ทั้งสังคมไทย
และสังคมโลก ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงทางสังคมต่อการ
ดาเนินชีวิตและสิ่งแวดล้ อม ความสาคัญของการแสวงหาความรู้
อย่างต่อเนื่อง และการดาเนินชีวิตอย่างมีคุณธรรมจริยธรรมใน
สังคมแห่งการเรียนรู้

มศว 251 ดนตรีและจิตวิญญาณมนุษย์
2(1-2-3)
SWU 251 Music and Human Spirit
ศึ กษาวิ เ คราะห์ จิ ต วิ ญ ญาณ อารมณ์ และพฤติ กรรมของ
มนุ ษ ย์ โดยใช้ ด นตรี เ ป็ นเครื่ อ งมือ ในการเรี ย นรู้ คุ ณ ค่ า ของ
ตนเองและบริบทของสังคม รวมทั้งฝึ กประยุกต์และถ่ายทอด
ศิลปกรรมแบบบูรณาการสู่สาธารณชน
มศว 252 สุนทรียศาสตร์เพื่อชีวติ
3(3-0-6)
SWU 252 Aesthetics for Life
ศึกษาแนวคิดทางด้ านสุนทรียศาสตร์ สุนทรียศาสตร์ในเชิ ง
บูรณาการทั้งที่เกี่ยวข้ องกับธรรมชาติ ศิลปะ การแสดง ดนตรี
วรรณกรรม สุนทรียะที่ผสานสัมพันธ์กบั บริบทสังคม วัฒนธรรม
และธรรมชาติส่งิ แวดล้ อม

มศว 253 สุนทรียสนทนา
2(1-2-3)
SWU 253 Dialogue
ศึ ก ษาฐานคิ ด ทฤษฎี กลวิ ธี แนวทางปฏิบั ติ ข องสุน ทรี ย
สนทนา ระดับของการสื่อสาร การประยุกต์ใช้ สนุ ทรียสนทนาใน
การดาเนินชีวิต โดยการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ การถ่ายทอด
ความคิดและความรู้สกึ ร่วมกันผ่านศิลปะการฟังอย่างลึกซึ้ง การ
เรียนรู้ด้วยใจอย่างใคร่ครวญ และการฝึ กปฏิบัติสนุ ทรียสนทนา
ในสถานการณ์ท่หี ลากหลาย

มศว 357 ศิลปะและความคิดสร้ างสรรค์

3(2-2-5)

มศว 254 ศิลปะและความคิดสร้ างสรรค์
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SWU 357 Art and Creativity
SWU 254 Art and Creativity
ศึกษาค้ นคว้ าเกี่ยวกับพลังความคิดสร้ างสรรค์และจินตนาการ
ศึ ก ษาค้ นคว้ าเกี่ ย วกั บ พลั ง ความคิ ด สร้ างสรรค์ แ ละ
ที่ก่อให้ เกิดความงามและสุนทรียะในงานศิลปะนานาประเภท ใน จิ น ตนาการที่ก่ อ ให้ เ กิด ความงามและสุน ทรี ย ะในงานศิ ล ปะ
บริบทวัฒนธรรมที่หลากหลาย อันจะนาไปสู่การสร้ างสรรค์ใน นานาประเภท ในบริบทวัฒนธรรมที่หลากหลาย
ชีวิตประจาวัน ทั้งนี้โดยใช้ กระบวนการเรียนรู้และสื่อที่หลากหลาย
มศว 255 ธรรมนูญชีวิต
2(1-2-3)
SWU 255 Constitution For Living
ศึกษาหลักธรรมนูญชีวิต วินัยชีวิต กฎการสร้ างทุนชีวิต การ
นาชีวิตไปสู่เป้ าหมายที่ดงี าม หลักการปฏิบัติตนในฐานะสมาชิก
ที่ดีของชุมชน และหลักการพั ฒนาชีวิต โดยการวิเคราะห์และ
สร้ างแนวทางการพัฒนาตนเองพร้ อมฝึ กปฏิบตั ิ
มศว 256 การอ่านเพื่อชีวิต
2(2-0-4)
SWU 256 Reading for Life
ศึกษาหลักการอ่านจับใจความ วิเคราะห์ ตีความ วิจารณ์และ
ประเมินค่างานเขียน โดยการอ่านจากแหล่งเรียนรู้ท่หี ลากหลาย
มศว 356 วรรณกรรมและพลังทางปัญญา
3(2-2-5)
มศว 257 วรรณกรรมและพลังทางปัญญา
2(2-0-4)
SWU 356 Literature for Intellectual Powers
SWU 257 Literature for Intellectual Powers
ศึ ก ษาแนวคิ ด คุ ณ ค่ า และสุน ทรี ย ะจากวรรณกรรมหลาก
ศึกษาแนวคิด คุณค่า และสุนทรียะจากวรรณกรรมไทยหลาก
รูปแบบ โดยเน้ นการศึกษาในเชิงคิดวิเคราะห์ ท่ีก่อให้ เกิดพลัง รูป แบบทั้ง ในอดีต และร่ ว มสมั ย การวิ เ คราะห์ ว รรณกรรมที่
ปั ญญา พลังจินตนาการ และพลังในการดาเนินชีวิต อันจะช่ วย ก่อให้ เกิดพลังทางปัญญาและยกระดับจิตใจ
พัฒนาการดาเนินชีวิตที่ดงี าม มีระเบียบวินัยและอุดมการณ์
มศว 258 ศิลปะการพูดและการนาเสนอ
2(2-0-4)
SWU 258 Arts of Speaking and Presentation
ศึกษาองค์ประกอบ ความหมาย ความสาคัญ ประเภทและ
กลวิธกี ารพูด การเตรียมภาษาและเนื้อหา การเรียบเรียงความ
คิด การร่างบทพูด การพัฒนาวัจนภาษาและอวัจนภาษากับการ
พูดประเภทต่างๆ
มศว 261 พลเมืองวิวฒ
ั น์
3(3-0-6)
SWU 261 Active Citizens
ศึกษาประวัติความเป็ นมาและวัฒนธรรมทางการเมืองการ
ปกครองของไทย กระบวนทัศ น์ เ กี่ย วกับ พลเมือ งในระบอบ
ประชาธิ ป ไตย กฎหมาย ระบบภาษี หน้ าที่ พ ลเมื อ งตาม
รัฐธรรมนู ญ ความสาคัญของการยึดหลักสันติวิธใี นการดาเนิน
ชีวิต การมีจิตสานึกสาธารณะและการมีส่วนร่วมลดความเหลื่อม
ลา้ ในสังคม รวมทั้งแนวทางการปรับตัวในฐานะพลเมืองอาเซียน
และพลเมืองโลก
มศว 361ประวัตศิ าสตร์และพลังขับเคลื่อนสังคม 3(2-2-5)

มศว 262 ประวัตศิ าสตร์และพลังขับเคลื่อนสังคม 2(2-0-4)
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SWU 361 History and Effects on Society
ศึกษาค้ นคว้ าข้ อมูลทางประวัติศาสตร์ ประวัติศาสตร์ไทยและ
ประวั ติ ศ าสตร์ ส ากลที่พั ฒ นาจากกระบวนการคิ ด ของมนุ ษ ย์
ประวัตศิ าสตร์ท่เี ป็ นพลังขับเคลื่อนสังคม ประวัตศิ าสตร์การเมือง
สังคม เศรษฐกิจ ศิลปวัฒนธรรม
มศว 354 มนุษย์กบั สันติภาพ
3(2-2-5)
SWU 354 Man and Peace
ศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับสันติภาพและการจัดการความขัดแย้ งใน
ชีวิตครอบครัว ชุ มชน สังคม ศึกษาหลักสันติธรรมจากศาสนา
ปรัชญา ความเชื่อ ขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม รวมถึง
แนวคิดและการปฏิบัติของผู้ท่ีมีอุดมการณ์ท่เี กี่ยวกับสันติภาพ
และสันติสขุ ของมวลมนุษยชาติ
มศว 362 มนุษย์กบั อารยธรรม
3(2-2-5)
SWU 362 Man and Civilization
ศึกษาและเปรียบเทียบวิวัฒนาการอารยธรรมตะวันตกและ
ตะวันออก ตั้งแต่ยุคโบราณถึงปั จจุ บัน ตลอดจนการแพร่ ขยาย
และการถ่ายทอดแลกเปลี่ยนอารยธรรมในดินแดนต่างๆ ซึ่งมีผล
ต่ อ สภาพการเมื อ ง เศรษฐกิจ สัง คมและวั ฒ นธรรมของโลก
ปัจจุบนั รวมทั้งการศึกษาในส่วนที่เกี่ยวกับอารยธรรมไทย ซึ่งเป็ น
ส่วนหนึ่งของอารยธรรมโลก
มศว 364 เศรษฐกิจในกระแสโลกาภิวัตน์
3(2-2-5)
SWU 364 Economy in Globalization
ศึ ก ษาพื้ นความรู้เ กี่ย วกับ เศรษฐศาสตร์ ปรั ช ญาเศรษฐกิจ
พอเพียง สภาพเศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจโลกในปั จจุบัน และ
แนวโน้ มในอนาคตที่มีผลกระทบต่ อการด าเนินชีวิต ตลอดจน
บทบาทและความสัม พั นธ์ขององค์กรธุรกิจที่มีผ ลต่ อการดารง
ชีวิตประจาวัน
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SWU 262 History and Effects on Society
ศึกษาค้ นคว้ าข้ อมูลและเหตุการณ์สาคัญทางประวัติศาสตร์ท่ี
เป็ นพลั ง ขั บ เคลื่ อนสั ง คมจากอดี ต สู่ ปั จจุ บั น วิ เ คราะห์
กระบวนการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และ
แนวโน้ มการก่อรูปทางสังคมในบริบทของโลกาภิวัตน์
มศว 263 มนุษย์กบั สันติภาพ
2(2-0-4)
SWU 263 Human and Peace
ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับสันติภาพ หลักสันติธรรม
จากศาสนา ปรัชญา ความเชื่อ วัฒนธรรม และการจัดการความ
ขัดแย้ งในชีวิตครอบครัว ชุมชน สังคม รวมทั้งแนวคิดและการ
ปฏิบัติของผู้ท่ีมีอุดมการณ์เกี่ยวกับสันติภาพและสันติสุขของ
มนุษยชาติ
มศว 264 มนุษย์ในสังคมพหุวัฒนธรรม
2(2-0-4)
SWU 264 Human in Multicultural Society
ศึกษาความหมายและความสาคัญของสังคมพหุวัฒนธรรม
โดยการวิ เ คราะห์ ปั จ จั ย ด้ า นโครงสร้ า งทางสัง คม เชื้ อชาติ
ศาสนา การศึกษา ที่มผี ลต่อความเชื่อและวิถชี ีวิตของกลุ่มคนใน
สังคม การเสริมสร้ างกระบวนทัศน์ และการปรับตัวในสังคมพหุ
วัฒนธรรม

มศว 365 หลักการจัดการสมัยใหม่

มศว 267 หลักการจัดการสมัยใหม่

3(2-2-5)

มศว 265 เศรษฐกิจโลกาภิวัตน์
3(3-0-6)
SWU 265 Economic Globalization
ศึกษาแนวคิดเศรษฐกิจโลกาภิวัตน์ นโยบายทางเศรษฐกิจ
ของประเทศที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ โลกาภิ วั ต น์ การรวมกลุ่ ม ทาง
เศรษฐกิจ สถาบันการเงินระหว่างประเทศ วิกฤตเศรษฐกิจโลก
แนวโน้ มในอนาคตและผลกระทบต่อการดารงชีวิต ตลอดจน
แนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
มศว 266 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2(2-0-4)
SWU 266 Sufficiency Economy
ศึกษาภูมหิ ลังและสภาพทั่วไปของสังคมไทย แนวคิดปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง เปรียบเทียบกับเศรษฐศาสตร์กระแสหลัก
โดยการเรียนรู้จากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ การ
วิ เ คราะห์ ห าแนวทางประยุ กต์ ใ ช้ ใ นการด าเนิ น ชี วิ ต และการ
ประกอบอาชีพ อันจะนาไปสู่การพึ่งตนเองบนความรับผิดชอบ
ต่ อสังคมและสิ่ง แวดล้ อม เพื่ อการพั ฒ นาอย่ างยั่ งยื น ภายใต้
กระแสโลกาภิวัตน์
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SWU 365 Principles of Modern Management
ศึกษาแนวคิดและหลักการจัดการ ทฤษฎีการจัดการสมัยใหม่
แนวคิด เกี่ย วกับ การจั ด การองค์ก ร การจั ด การทรั พ ยากรของ
องค์กร ประเด็นต่างๆ ที่น่าสนใจเกี่ยวกับแนวโน้ มในการจัดการ
สมัย ใหม่ การจั ด การที่เกี่ย วข้ องกับ คน ภาวะผู้ นา การพั ฒ นา
องค์กร และการพัฒนาสังคมที่ก้าวหน้ าและสันติสขุ

มศว 351 การพัฒนาบุคลิกภาพ
3(2-2-5)
SWU 351 Personality Development
ศึกษาและพัฒนาบุคลิกภาพทั้งที่เป็ นรูปธรรมและนามธรรม
เพื่อการดาเนินชีวิตที่ดีงาม มีวินัย รู้กาลเทศะ ทั้งในโลกส่วนตัว
ครอบครัว ชุมชนและสังคม ท่ามกลางขนบธรรมเนียมประเพณี
วัฒนธรรมความเป็ นไทยท่ามกลางกระแสสังคมโลก ด้ วยสื่อและ
กระบวนการเรียนรู้และประสบการณ์ท่หี ลากหลาย
มศว 352 ปรัชญาและกระบวนการคิด
3(2-2-5)
SWU 352 Philosophy and Thinking Process
ศึกษาแนวคิดและปรัชญา ปรัชญาในเชิงบูรณาการ ทั้งกระแส
ตะวั น ออกและตะวั น ตก พั ฒ นาการคิด วิ เ คราะห์ สัง เคราะห์
ปรัชญาที่เป็ นกระบวนการคิดที่สัมพันธ์กบั ชีวิต สังคม ธรรมชาติ
สิ่งแวดล้ อม เพื่อการดาเนินชีวิตที่ดงี าม มีเหตุผล มีอุดมการณ์ มี
คุณธรรมจริยธรรม
มศว 353 มนุษย์กบั การใช้ เหตุผลและจริยธรรม 3(2-2-5)
SWU 353 Man, Reasoning and Ethics
ศึกษาการใช้ เ หตุผลและจริ ยธรรม สร้ า งเสริ มให้ เ ป็ นผู้ใ ฝ่ รู้
ความจริ ง และคิ ด อย่ า งมี เ หตุ ผ ล ตลอดจนเป็ นผู้ มี คุ ณ ธรรม
จริยธรรม เหตุผลจริยธรรมที่เกี่ยวข้ องกับตนเอง ผู้อ่นื และบริบท
ที่เกี่ยวข้ อง ด้ วยสื่อและกระบวนการเรียนรู้ท่หี ลากหลาย

มศว 371 ความคิดสร้ างสรรค์กบั นวัตกรรมและเทคโนโลยี
3(2-2-5)
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SWU 267 Principles of Modern Management
ศึ ก ษาแนวคิ ด และหลั ก การจั ด การ ทฤษฎี ก ารจั ด การ
สมั ย ใหม่ แนวคิ ด เกี่ ย วกั บ การจั ด การองค์ ก ร การจั ด การ
ทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ การพั ฒ นาองค์ ก ร แนวโน้ มการจั ด การ
สมัยใหม่และการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน
มศว 268 การศึกษาทางสังคมด้ วยกระบวนการวิจัย
2(1-2-3)
SWU 268 Social Study by Research
ศึ ก ษาข้ อ มู ล และเหตุ ก ารณ์ ท่ี มี ผ ลกระทบส าคั ญ ต่ อ การ
เปลี่ยนแปลงทางสังคมปั จจุบันโดยการเรียนรู้แบบวิจัยเป็ นฐาน
เพื่อให้ เกิดความเข้ าใจอย่ างลึกซึ้งและสามารถเชื่อมโยงข้ อมูล
จากการวิจัยไปสู่การใช้ ประโยชน์ในการพั ฒนาตนเอง สังคม
และสิ่งแวดล้ อม
มศว 351 การพัฒนาบุคลิกภาพ
3(2-2-5)
SWU 351 Personality Development
ศึกษาความหมายและความสาคัญของการพัฒนาบุคลิกภาพ
ความแตกต่ า งระหว่ า งบุ ค คล การวิ เ คราะห์ แ ละประเมิ น
บุคลิกภาพภายในและภายนอกของตนเองการพัฒนาเจตคติท่ดี ี
ต่ อตนเองและผู้อ่ ืน มารยาทพื้ นฐานทางสังคม ทักษะสื่อสาร
และการสร้ างสัมพันธภาพที่ดงี ามกับผู้อ่นื
มศว 352 ปรัชญาและกระบวนการคิด
3(3-0-6)
SWU 352 Philosophy and Thinking Process
ศึกษาแนวคิดและปรัชญาทั้งกระแสตะวันออกและตะวันตก
ในเชิ ง บู ร ณาการ พั ฒ นาทักษะการคิ ด วิ เ คราะห์ สัง เคราะห์
ปรัชญาที่เป็ นกระบวนการคิดที่สมั พันธ์กบั ชีวิต สังคม ธรรมชาติ
สิ่ ง แวดล้ อม บนพื้ นฐานความมี เ หตุ ผ ล อุ ด มการณ์ และ
คุณธรรมจริยธรรม
มศว 353 การคิดอย่างมีเหตุผลและจริยธรรม 3(3-0-6)
SWU 353 Logical Thinking and Ethics
ศึ ก ษากระบวนการคิ ด อย่ า งมี เ หตุ ผ ลบนพื้ นฐานความรู้
คุณธรรม จริยธรรม เรียนรู้ความสาคัญของวิธคี ิดอย่างมีเหตุผล
จากตัวแบบทางสังคม และฝึ กพัฒนาตนเองให้ เป็ นผู้ใฝ่ รู้ความ
จริง คิดอย่ างมีเหตุผล มีคุณธรรม จริยธรรม ดารงชีวิตอย่างมี
ความสุขท่ามกลางพลวัตทางสังคมและสิ่งแวดล้ อม
มศว 354 ความคิดสร้ างสรรค์กบั นวัตกรรม
SWU 354 Creativity and Innovation
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SWU 371 Creativity, Innovation and Technology
ศึ ก ษาค้ นคว้ าและฝึ กปฏิ บั ติ ก ระบวนการพั ฒ นาความคิ ด
สร้ างสรรค์ด้วยกระบวนการต่างๆ การจัดการภูมิปัญญาท้ องถิ่ น
เพื่อนาไปสู่การพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีชุมชนซึ่งเกี่ยวข้ อง
กั บ เกษตรกรรม วิ ศ วกรรม ศิ ล ปหั ต ถกรรม ธุ ร กิ จ ชุ ม ชน
ความสัมพั นธ์กับชุ มชนและสิ่งแวดล้ อม โดยเน้ น กระบวนการ
เรียนรู้และสื่อที่หลากหลาย
มศว 355 พุทธธรรม
3(2-2-5)
SWU 355 Buddhism
ศึกษาภูมปิ ัญญาและกระบวนการคิดจากพุทธธรรมที่เกี่ยวข้ อง
กับการดารงชีวิต การพัฒนาคุณภาพชีวิตบนฐานพุทธธรรม ทั้งใน
เชิงวิทยาศาสตร์ ปรัชญา และศาสนา เพื่อเป็ นแนวทางไปสู่การ
ดาเนินชีวิตที่มศี ีลธรรมจรรยา มีระเบียบวินัยและสันติสขุ
มศว 366 จิตวิทยาสังคม
3(2-2-5)
SWU 366 Social Psychology
ศึกษาจิตวิทยาพื้นฐานทางชีววิทยาของพฤติกรรมของมนุ ษย์
พฤติกรรมสังคม ตัวแปรต่างๆ ทางสังคมที่ทาให้ เกิดพฤติกรรม
และสภาวะทางจิตของมนุ ษย์ โครงสร้ างทางสังคม กระบวนการ
ต่ า งๆ ทางสั ง คม เจตคติ การรั บ รู้ ทางสัง คม ความสั ม พั น ธ์
ระหว่างบุคคล ความก้ าวร้ าว พฤติกรรมและบทบาททางเพศ และ
การสื่อสาร การโฆษณาชวนเชื่ อ และแนวทางการแก้ ไขปั ญหา
ความขัดแย้ งทางสังคม

วิชาศึกษาทัว่ ไป ฉบับปี พ.ศ. 2560
ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี องค์ประกอบ วิธีการพัฒนาความคิด
สร้ างสรรค์และนวัตกรรม กฎหมายลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทาง
ปัญญา กรณีศึกษาการพัฒนานวัตกรรมที่สาคัญของโลก การฝึ ก
ปฏิบัติพัฒนาความคิดสร้ างสรรค์และนวัตกรรมเพื่อชุมชนและ
สิ่งแวดล้ อม พร้ อมทั้งนาเสนอผลงานต่อสาธารณชน

มศว 355 พุทธธรรม
3(3-0-6)
SWU 355 Buddhism
ศึ ก ษาภู มิ ปั ญ ญาและกระบวนการคิ ด จากพุ ท ธธรรมที่
เกี่ยวข้ องกับการดารงชีวิต การพัฒนาคุณภาพชีวิตบนฐานพุทธ
ธรรม ทั้งในเชิงวิทยาศาสตร์ ปรัชญา และศาสนา การวิเคราะห์
และพัฒนาแนวทางการดาเนินชีวิตที่มศี ีลธรรมและสันติสขุ
มศว 356 จิตวิทยาสังคมในการดาเนินชีวิต
2(2-0-4)
SWU 356 Social Psychology for Living
ศึ ก ษาโครงสร้ างและพฤติ ก รรมทางสัง คม พื้ นฐานทาง
ชีววิทยาที่เกี่ยวข้ องกับพฤติกรรมมนุษย์ ตัวแปรทางสังคมที่ทา
ให้ เกิดพฤติกรรมและสภาวะทางจิต การวิเคราะห์พฤติกรรม
ของบุ ค คลและกลุ่ มจากปรากฏการณ์ท างสัง คมการหาแนว
ทางแก้ ไขปั ญหาความขัดแย้ ง การส่งเสริมพฤติกรรมเอื้อสังคม
และการดาเนินชีวิตอย่างมีความสุข
มศว 357 สุขภาพจิตและการปรับตัวในสังคม 2(2-0-4)
SWU 357 Mental Health and Social Adaptability
ศึกษาแนวคิด และกระบวนการเสริ มสร้ างสุขภาพจิต การ
ปรับตัวในสังคม การวิเคราะห์สาเหตุและการป้ องกันสุขภาพจิต
เสื่อมโทรม รวมทั้งการประยุกต์ใช้ ในชีวิตประจาวัน
มศว 358 กิจกรรมสร้ างสรรค์เพื่อพัฒนาชีวิตและสังคม
2(1-2-3)
SWU 358 Creative Activities for Life and Social
Development
ศึ กษาความหมาย ความส าคัญ ทรั พ ยากร ประเภทและ
รูปแบบของกิจกรรมสร้ างสรรค์ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์
จากกิ จ กรรมที่ ต นเองสนใจ ค้ นคว้ าเพิ่ ม เติ ม วิ เ คราะห์
สังเคราะห์ และพัฒนากิจกรรมให้ มีคุณค่ าต่ อการพั ฒนาชีวิต
และสังคม
มศว 361 มศว เพื่อชุมชน
3(1-4-4)
SWU 361 SWU for Communities
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วิชาศึกษาทัว่ ไป ฉบับปี พ.ศ. 2552

มศว 372 ภูมปิ ัญญาท้ องถิ่น
3(2-2-5)
SWU 372 Local Wisdom
ศึ กษาและค้ น คว้ า ภูมิปั ญ ญาท้ องถิ่น ภูมิ ปั ญ ญาชุ มชน ภูมิ
ปั ญญาที่เกิดจากกระบวนการคิด การเรียนรู้ การพัฒนาด้ วยการ
กระท าและปฏิสัม พั น ธ์ใ นชุ ม ชน ภูมิ ปั ญ ญาในการด ารงชี วิ ต
ร่ วมกับผู้อ่ นื ภูมิปัญญาในการอยู่ ร่วมกับธรรมชาติส่งิ แวดล้ อม
ภูมิปัญญาในการแสวงหาคุ ณค่ าและตัวตนในความเป็ นมนุ ษ ย์
โดยเน้ นกระบวนการเรียนรู้และสื่อที่หลากหลาย
มศว 374 สัมมาชีพชุมชน
3(2-2-5)
SWU 374 Ethical Careers for Community
ศึกษาค้ นคว้ าและพัฒนาสัมมาชีพในชุมชน เพื่อสร้ างสัมมาชีพ
ที่เข้ มแข็ง ปลูกฝัง สร้ างสานึกและสร้ างความตระหนักในศักดิ์ศรี
ชุมชน สัมมาชีพที่ผูกพันและเคารพในธรรมชาติส่งิ แวดล้ อม สันติ
สุข คุณความดี ศิลปวัฒนธรรม และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
โดยเน้ นกระบวนการเรียนรู้และสื่อที่หลากหลาย

วิชาศึกษาทัว่ ไป ฉบับปี พ.ศ. 2560
ศึ ก ษาวิ ธีก ารและเครื่ อ งมื อ ศึ ก ษาชุ ม ชน กระบวนการมี
ส่วนร่ วม โดยการบูรณาการการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมนิสิต เพื่ อ
เสริ ม สร้ างความรู้ ความเข้ า ใจบริ บ ทชุ ม ชนด้ า นวั ฒ นธรรม
เศรษฐกิ จ สั ง คม รวมทั้ ง เสริ ม สร้ างสั ม พั น ธภาพที่ ดี แ ละ
เชื่อมโยงไปสู่การพัฒนาชุมชนอย่างมีส่วนร่วม
มศว 362 ภูมปิ ัญญาท้ องถิ่น
2(1-2-3)
SWU 362 Local Wisdom
ศึกษาค้ นคว้ าภูมปิ ัญญาท้ องถิ่น ความสัมพันธ์ของภูมิปัญญา
ท้ องถิ่นกับการดารงชีวิตและพั ฒนาการของชุ มชน ตลอดจน
ผลกระทบของกระแสโลกาภิ วั ต น์ กั บ การพั ฒ นาภู มิ ปั ญ ญา
ท้ องถิ่น โดยการเรียนรู้ร่วมกับชุมชน เพื่ อหาแนวทางสืบสาน
และพัฒนาตามบริบทสังคม รวมทั้งประยุกต์ให้ เป็ นประโยชน์
ต่อการดารงชีวิต การพัฒนาชุมชน และการอนุรักษ์ส่งิ แวดล้ อม
มศว 363 สัมมาชีพชุมชน
2(1-2-3)
SWU 363 Ethical Careers for Community
ศึกษาค้ นคว้ าและพัฒนาสัมมาชีพชุมชนที่ผูกพันและเคารพ
ในธรรมชาติ สิ่งแวดล้ อม คุณธรรม และวัฒนธรรมโดยใช้ หลัก
ปรั ช ญาเศรษฐกิจ พอเพี ย ง เรี ย นรู้ร่ ว มกับ ชุ มชน เสริ มสร้ า ง
จิตสานึก ความสามัคคี และความตระหนักในศักดิ์ศรีของชุมชน
อันจะทาให้ เกิดแนวทางการพัฒนาสัมมาชีพชุมชนที่เข้ มแข็งและ
ยั่งยืน
มศว 364 กิจการเพื่อสังคม
2(1-2-3)
SWU 364 Social Enterprise
ศึกษาความหมาย ความสาคัญ หลักการเป็ นผู้ประกอบการ
และกระบวนการบริหารจัดการกิจการเพื่อสังคม เรียนรู้ กิจการ
เพื่อสังคมในรูปแบบต่างๆ วิเคราะห์ สังเคราะห์องค์ความรู้จาก
กิจ การเพื่ อ สัง คมต้ น แบบ และน าเสนอแนวทางสร้ า งสรรค์
กิจการเพื่อสังคม พร้ อมทั้งฝึ กปฏิบตั ริ ่วมกับชุมชน

เปรียบเทียบคาอธิบายรายวิชาในหมวดวิชาเอก ฉบับปี พ.ศ. 2555
และฉบับปรับปรุง ปี พ.ศ. 2560
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หมวด
วิชา

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2555

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560

หมายเหตุ

อก 201 ภาษาอังกฤษเฉพาะทาง 1 3(2-2-5)
EN 201 English for Special Purposes 1
ฝึ กทักษะการใช้ ภาษาอังกฤษทั้งการฟัง พูด อ่าน
เขียน ด้ วยนิทาน บทกวีสาหรับเด็ก เรื่องสั้นสาหรับ
เด็ก หนังสือภาพ ตลอดจนบทความทางวิชาการ
เพื่อประโยชน์ในการศึกษาค้ นคว้ าและประกอบ
อาชีพในสาขาวิชาเฉพาะของผู้เรียน
อก 203 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 1 3(3-0-6)
EN 203 English for Academic Purposes 1
เพิ่มพูนประสิทธิภาพด้ านทักษะการอ่านและการ
เขียนภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ เพื่อให้ สามารถ
นาไปใช้ ในการศึกษาค้ นคว้ าได้ ลกึ ซึ้งยิ่งขึ้น

วด 201 ภาษาอังกฤษเฉพาะทางด้ านวรรณกรรม
สาหรับเด็ก
3(3-0-6)
CL 201 English for Children’s Literature
ฝึ กทักษะการใช้ ภาษาอังกฤษทั้งการฟัง พูด อ่าน
เขียน ด้ วยนิทาน บทกวี เรื่องสั้นสาหรับเด็ก
หนังสือภาพ บทความวิชาการ

- เปลี่ยนรหัสวิชา
- ปรับชื่อวิชา
- ปรับคาอธิบาย
รายวิชา
- ปรับ
รายละเอียดหน่วย
กิต

อก 203 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 1 3(3-0-6)
EN 203 English for Academic Purposes 1
เพิ่มพูนประสิทธิภาพด้ านทักษะการอ่านและ
เขียนภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ เพื่อให้ สามารถ
นาไปใช้ ในการศึกษาค้ นคว้ าได้ ลกึ ซึ้งยิ่งขึ้น
อกช 302 ภาษาอังกฤษเพื่อการเตรียมพร้ อมสู่
อาชีพ 2
3(2-2-5)
ECP English for Career Preparation 2
ศึกษาและฝึ กทักษะการอ่าน การฟัง การใช้
โครงสร้ างภาษา และคาศัพท์ท่ใี ช้ ในการสื่อสาร
นานาชาติท่สี อดคล้ องกับเกณฑ์มาตรฐานของการ
วัดระดับความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ
เพื่อการสื่อสารนานาชาติ (Test of English for
International Communication หรือ TOEIC) ที่
คะแนน 600 ขึ้นไป หรือเทียบเท่า
อกช 303 ภาษาอังกฤษเพื่อการเตรียมพร้ อมสู่
อาชีพ 3
3(2-2-5)
ECP 303 English for Career Preparation 3
ฝึ กและพัฒนาทักษะการฟัง การอ่านแบบเข้ ม
การใช้ โครงสร้ างภาษาที่ซับซ้ อน และคาศัพท์ใน
บริบทของการสื่อสารวิชาชีพระดับนานาชาติ ที่
สอดคล้ องกับเกณฑ์มาตรฐานของการสอบวัดระดับ
ความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสารนานาชาติ (Test of English for International
Communication หรือ TOEIC) ที่คะแนน 650 ขึ้น
ไป หรือเทียบเท่า

- ไม่มกี ารปรับ

วด 101 ความรู้ท่วั ไปด้ านวรรณกรรมสาหรับเด็ก
3(3-0-6)

- ปรับคาอธิบาย
รายวิชา

1.
หมวด
วิชา
ภาษา
อังกฤษ
บังคับ

วด 101 ความรู้ท่วั ไปด้ านวรรณกรรมสาหรับเด็ก
3(3-0-6)
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- เพิ่มรายวิชา
ใหม่

- เพิ่มรายวิชา
ใหม่
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หมวด
วิชา
2.
หมวด
วิชา
เอก
บังคับ

2.
หมวด
วิชา
เอก
บังคับ

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2555

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560

CL 101 An Overview of Children’s Literature
ศึกษาความหมาย ลักษณะ ประเภท
วัตถุประสงค์ และวิธกี ารนาเสนอของวรรณกรรม
สาหรับเด็กที่ดี เรียนรู้ระเบียบวิธวี ิจัยเบื้องต้ นที่
เกี่ยวข้ องกับวรรณกรรมสาหรับเด็กเพื่อเสริม
กระบวนการคิด วิเคราะห์ วิจารณ์ และวิจัย
วรรณกรรมสาหรับเด็กต่อไป
วด 102 ประวัตแิ ละวิวัฒนาการวรรณกรรม
สาหรับเด็กของต่างประเทศ 3(3-0-6)
CL 102 History and Development of
International Children’s Literature
ศึกษาประวัตคิ วามเป็ นมา และวิวัฒนาการ
วรรณกรรมสาหรับเด็กของต่างประเทศ ทั้งภูมภิ าค
ตะวันตก ตะวันออก และภูมภิ าคอาเซียน โดย
ศึกษาวรรณกรรมเด็กที่แพร่หลาย รางวัล
วรรณกรรมสาหรับเด็ก และวรรณกรรมสาหรับเด็ก
ที่ได้ รับรางวัลประเภทต่างๆ ตลอดจนแนวโน้ มของ
วรรณกรรมสาหรับเด็กในระดับสากล
วด 103 ประวัตแิ ละวิวัฒนาการวรรณกรรม
สาหรับเด็กของไทย
3(3-0-6)
CL 103 History and Development of Thai
Children’s Literature
ศึกษาประวัตคิ วามเป็ นมา และวิวัฒนาการ
วรรณกรรมสาหรับเด็กของไทย โดยศึกษา
วรรณกรรมเด็กที่แพร่หลาย รางวัลวรรณกรรม
สาหรับเด็ก และวรรณกรรมสาหรับเด็กที่ได้ รับ
รางวัลประเภทต่างๆ ตลอดจนแนวโน้ มวรรณกรรม
สาหรับเด็กของไทย
วด 111 วรรณกรรมคลาสสิคสาหรับเด็ก 3(3-0-6)
CL 111 Children’s Classic Literature
ศึกษาความหมาย ลักษณะของวรรณกรรม
คลาสสิคสาหรับเด็กที่ได้ รับการยอมรับอย่าง
กว้ างขวางทั้งของไทย ของภูมภิ าคอาเซียน และของ
ตะวันตก อ่านเพื่อตีความและวิเคราะห์หา
สาระสาคัญ

CL 101 Overview of Children’s Literature
ศึกษาความหมาย คุณค่า ความสาคัญ
วัตถุประสงค์ การนาเสนอ ลักษณะและประเภทของ
วรรณกรรมสาหรับเด็ก ความแตกต่างระหว่าง
วรรณกรรมสาหรับเด็กและผู้ใหญ่ เป็ นพื้นฐานใน
การศึกษาวรรณกรรมสาหรับเด็ก
วด 102 ประวัตแิ ละวิวัฒนาการวรรณกรรม
สาหรับเด็กนานาชาติ
3(3-0-6)
CL 102 History and Development of
International Children’s Literature
ศึกษาประวัตคิ วามเป็ นมา และวิวัฒนาการ
วรรณกรรมสาหรับเด็กของต่างประเทศ ศึกษา
วรรณกรรมสาหรับเด็กที่แพร่หลาย รางวัล
วรรณกรรมสาหรับเด็ก วรรณกรรมสาหรับเด็กที่
ได้ รับรางวัล แนวโน้ มวรรณกรรมสาหรับเด็กใน
ระดับสากล

หมายเหตุ

- ปรับชื่อวิชา
- ปรับคาอธิบาย
รายวิชา

วด 103 ประวัตแิ ละวิวัฒนาการวรรณกรรม
- ปรับคาอธิบาย
สาหรับเด็กของไทย
3(3-0-6) รายวิชา
CL 103 History and Development of Thai
Children’s Literature
ศึกษาประวัตคิ วามเป็ นมา และวิวัฒนาการ
วรรณกรรมสาหรับเด็กของไทย ศึกษาวรรณกรรม
สาหรับเด็กที่แพร่หลาย รางวัลวรรณกรรมสาหรับ
เด็ก วรรณกรรมสาหรับเด็กที่ได้ รับรางวัล แนวโน้ ม
วรรณกรรมสาหรับเด็กของไทย
วด 111 วรรณกรรมคลาสสิคสาหรับเด็ก 3(3-0-6) - ปรับคาอธิบาย
รายวิชา
CL 111 Children’s Classic Literature
ศึกษาความหมาย ลักษณะของวรรณกรรม
คลาสสิคสาหรับเด็กซึ่งเป็ นที่ยอมรับอย่างกว้ างขวาง
ทั้งของไทยและของต่างประเทศ อ่าน ตีความ และ
วิเคราะห์หาสาระสาคัญ

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวรรณกรรมสาหรับเด็ก (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
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หมวด
วิชา

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2555

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560

วด 121 พื้นฐานการวาดและการออกแบบ
3(2-2-5)
CL 121 Basic Drawing and Design
ศึกษาพื้นฐานการวาด พื้นฐานการออกแบบ
และองค์ประกอบศิลป์ จรรยาบรรณในการทางาน
ศิลปะ การหาข้ อมูลและการใช้ รปู ภาพอ้ างอิงที่
เหมาะสม ฝึ กปฏิบตั กิ ารวาดภาพและการออกแบบ
ภาพประกอบ
3(3-0-6)
วด 204 พัฒนาการของเด็ก
3(3-0-6) วด 202 พัฒนาการของเด็ก
CL 202 Child Development
CL 204 Child Development
ศึกษาพัฒนาการของเด็กและเยาวชนทั้งด้ าน
ศึกษาพัฒนาการของเด็กและเยาวชนทั้งด้ าน
ร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา แรงจูงใจ
ร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา รวมทั้ง
แรงจูงใจ พฤติกรรม ตลอดจนกระบวนการเรียนรู้ พฤติกรรม ตลอดจนกระบวนการเรียนรู้และการ
ปรับตัว เพื่อประยุกต์ใช้ ในศาสตร์ด้านวรรณกรรม
และการปรับตัว
สาหรับเด็ก
3(3-0-6)
วด 212 วรรณกรรมกับสังคม
3(3-0-6) วด 211 วรรณกรรมกับสังคม
2.
CL 211 Literature and Society
หมวด CL 212 Literature and Society
ศึกษาเนื้อหาและวิธกี ารนาเสนอวรรณกรรมที่
ศึกษาเนื้อหาและสาระของวรรณกรรมที่มี
วิชา
สะท้ อนภาพสังคม ความสัมพันธ์ของวรรณกรรม
ความสัมพันธ์กบั สังคม และ/หรือ ได้ รับอิทธิพล
เอก
กับสังคม อิทธิพลของวรรณกรรมกับสังคมในแต่ละ
บังคับ จากสังคมแวดล้ อม
ยุคสมัย เพื่อประยุกต์ใช้ ในศาสตร์ด้านวรรณกรรม
สาหรับเด็ก
3(3-0-6)
วด 213 คติชาวบ้ าน
3(3-0-6) วด 212 คติชาวบ้ าน
CL 212 Folklore
CL 213 Folklore
ศึกษาความหมาย รูปแบบ ประเภท ลักษณะ
ศึกษาและวิเคราะห์คติชนวิทยา วิถคี วามเชื่อ
ภูมปิ ัญญาต่างๆ ลักษณะ รูปแบบและองค์ประกอบ ของคติชาวบ้ าน วิถคี วามเชื่อ ภูมปิ ัญญา
ของนิทานพื้นบ้ าน ทั้งของต่างประเทศและภูมภิ าค วรรณกรรมพื้นบ้ าน ทั้งของไทยและสากล
ต่างๆ ของประเทศไทย
วด 214 การวิเคราะห์วรรณกรรมสาหรับเด็ก
วด 213 การอ่านและวิเคราะห์วรรณกรรมสาหรับ
เด็ก 1
3(3-0-6)
3(3-0-6)
CL 213 Readings and Analysis of
CL 214 Evaluation of Children’s Literature
Children’s Literature 1
ศึกษาความหมาย กระบวนการและวิธวี เิ คราะห์
วิจารณ์วรรณกรรมสาหรับเด็ก ค้ นหาสาระสาคัญ
ศึกษาพื้นฐานการวิเคราะห์วิจารณ์วรรณกรรม
แนวคิดและปรัชญาที่แฝงไว้ และประเมินคุณค่า
สาหรับเด็ก ฝึ กการอ่านและวิเคราะห์ ประเมิน
วรรณกรรมสาหรับเด็ก
คุณค่าวรรณกรรมสาหรับเด็ก

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวรรณกรรมสาหรับเด็ก (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)

หมายเหตุ
- เพิ่มรายวิชา
ใหม่

- เปลี่ยนรหัสวิชา
- ปรับคาอธิบาย
รายวิชา

- ปรับคาอธิบาย
รายวิชา

- เปลี่ยนรหัสวิชา
- ปรับคาอธิบาย
รายวิชา

- เปลี่ยนรหัสวิชา
- เปลี่ยนชื่อวิชา
- ปรับคาอธิบาย
รายวิชา
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วด 334 การผลิตสื่อและหนังสือสมัยใหม่สาหรับ
เด็ก
3(2-2-5)
CL 334 Children’s Modern Media and Books
Production
ศึกษาศิลปะ เทคนิคในการผลิตหนังสือและสื่อ
สมัยใหม่สาหรับเด็ก ตลอดจนฝึ กปฏิบตั กิ ารและ
สามารถนาไปใช้ ได้ อย่างมีประสิทธิภาพ

วด 234 คอมพิวเตอร์เพื่อการผลิตสื่อสาหรับเด็ก
3(2-2-5)
CL 234 Computer for Children’s Media
Production
ศึกษารูปแบบของสื่อคอมพิวเตอร์ ฝึ ก
ปฏิบตั กิ ารใช้ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการ
สร้ างสรรค์ภาพประกอบ การออกแบบหนังสือและ
สิ่งพิมพ์ สื่อสมัยใหม่สาหรับเด็ก

วด 315 วรรณกรรมศาสนา
3(3-0-6)
CL 315 Religious Literature
ศึกษาลักษณะ รูปแบบ เนื้อหา คุณธรรมและ
จริยธรรม ในวรรณกรรมทางศาสนาต่างๆ ที่มผี ล
ต่อจิตใจและพฤติกรรมของเด็ก
2.
3(2-2-5)
หมวด วด 323 นิทานและการเล่านิทาน
วิชา
CL 323 Tales and Story-Telling
เอก
ศึกษาประวัตนิ ิทานประเภทต่างๆ วิธกี ารเล่า
บังคับ นิทานแบบต่างๆ ประโยชน์และคุณค่าของการเล่า
นิทาน ตลอดจนฝึ กปฏิบตั เิ ล่านิทาน และใช้ วัสดุ
และสื่อประกอบการเล่านิทาน
วด 406 บรรณาธิการกิจ
3(3-0-6)
CL 406 Editorial Works
ศึกษาหน้ าที่และลักษณะงานบรรณาธิการ
คุณสมบัตขิ องบรรณาธิการ และจรรยาบรรณของ
บรรณาธิการประเภทต่างๆ รวมทั้งกฎหมาย
ทรัพย์สนิ ทางปัญญา พระราชบัญญัตลิ ิขสิทธิ์ ของ
ไทยและภูมภิ าคอาเซียน ตลอดจนของภูมภิ าค
ตะวันตก และกระบวนการทางานที่เกี่ยวข้ องกับการ
ผลิตวรรณกรรมสาหรับเด็ก
3.
หมวด
วิชา
เอก
เลือก

หมายเหตุ

- เปลี่ยนรหัสวิชา
- เปลี่ยนชื่อวิชา
- เปลี่ยน
คาอธิบายรายวิชา
- เปลี่ยนเป็ น
วิชาเอกบังคับ
- เปลี่ยนเวลา
เรียนเป็ นชั้นปี ที่ 2
(เดิมเรียนชั้นปี ที่
3)
วด 311 วรรณกรรมศาสนา
3(3-0-6) - เปลี่ยนรหัสวิชา
- ปรับคาอธิบาย
CL 311 Religious Literature
รายวิชา
ศึกษาความหมาย ลักษณะ รูปแบบ เนื้อหา
คุณธรรมจริยธรรม และศรัทธาในวรรณกรรมทาง
ศาสนาที่มผี ลต่อเด็ก
วด 321 นิทานและการเล่านิทาน
3(2-2-5) - เปลี่ยนรหัสวิชา
- ปรับคาอธิบาย
CL 321 Tales and Story-telling
ศึกษานิทานและเทคนิคการเล่านิทาน xระโยชน์ รายวิชา
และคุณค่าของการเล่านิทาน ฝึ กปฏิบตั กิ ารเล่า
นิทานด้ วยเทคนิคหลากหลาย
วด 431 บรรณาธิการกิจและธุรกิจการพิมพ์
3(3-0-6)
CL 431 Editorial Works and Publishing
Business
ศึกษาบทบาท หน้ าที่ ความสาคัญ ขอบเขตการ
ทางานของบรรณาธิการ ฝึ กปฏิบตั กิ ารบรรณาธิการ
กิจและเรียนรู้กระบวนการทางานของธุรกิจการ
พิมพ์

วด 121 การ์ตนู และการเขียนการ์ตนู 3(2-2-5)
CL 121 Cartoons and Cartoon Drawing
ศึกษาความหมาย รูปแบบ ประเภท คุณค่า และ
พัฒนาการของการ์ตนู และหนังสือการ์ตนู ตลอดจน
ฝึ กปฏิบตั กิ ารเขียนการ์ตนู และการผลิตหนังสือ
การ์ตนู สาหรับเด็ก

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวรรณกรรมสาหรับเด็ก (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)

- เปลี่ยนรหัสวิชา
- ปรับชื่อวิชา
- ปรับคาอธิบาย
รายวิชา
- เปลี่ยนเป็ นวิชา
บังคับ (เดิมเป็ น
วิชาเลือก)

- ตัดวิชาออก
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หมวด
วิชา

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2555

วด 205 พื้นฐานทางปรัชญาการศึกษา 3(3-0-6)
CL 205 Fundamental of Education
Philosophy
ศึกษาปรัชญาการศึกษา แนวคิด วิวฒ
ั นาการ
และอิทธิพลที่เป็ นพื้นฐานสาคัญต่อการพัฒนาเด็ก
และกระบวนการเรียนรู้ของเด็ก
วด 231 บันเทิงคดีสาหรับเด็ก 3(2-2-5)
CL 231 Children’s Fiction
ศึกษาความหมาย รูปแบบ ประเภท
องค์ประกอบและคุณค่า ตลอดจนหลักเกณฑ์การ
เขียนและเทคนิคต่างๆ ในการสร้ างสรรค์บนั เทิงคดี
สาหรับเด็ก
วด 232 สารคดีสาหรับเด็ก
3(2-2-5)
CL 232 Children’s Non-Fiction
ศึกษาความหมาย รูปแบบ ประเภท
3.
หมวด องค์ประกอบและคุณค่า ตลอดจนหลักเกณฑ์การ
เขียนและเทคนิคต่างๆ ในการสร้ างสรรค์สารคดี
วิชา
สาหรับเด็ก
เอก
3(2-2-5)
เลือก วด 233 บทกวีสาหรับเด็ก
CL 233 Verses for Children
ศึกษารูปแบบวิธกี ารเขียนบทกวีสาหรับเด็ก
วิเคราะห์ วิจารณ์ และประเมินคุณค่า ตลอดจนฝึ ก
ปฏิบตั กิ ารเขียนบทกวีสาหรับเด็ก
วด 316 หนังสือเรียนและหนังสือเสริม
ประสบการณ์
3(3-0-6)
CL 316 Textbooks and Supplementary
Materials
ศึกษาความหมาย รูปแบบ ประเภท คุณค่าและ
องค์ประกอบ ตลอดจนหลักเกณฑ์ในการเลือก การ
ผลิตหนังสือเรียน หนังสือเสริมประสบการณ์ และ
สื่อการเรียนการสอน

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560

หมายเหตุ

วด 203 ความรู้ท่วั ไปด้ านการศึกษาสาหรับเด็ก
3(3-0-6)
CL 203 Overview of Education for Children
ศึกษาความหมาย ปรัชญา รูปแบบ แนวคิด
นวัตกรรมด้ านการศึกษา องค์ความรู้ท่เี กี่ยวข้ องกับ
การศึกษาสาหรับเด็ก

- เปลี่ยนรหัสวิชา
- เปลี่ยนชื่อวิชา
- ปรับคาอธิบาย
รายวิชา

วด 231 บันเทิงคดีสาหรับเด็ก
3(2-2-5)
CL 231 Children’s Fiction
ศึกษาความหมาย รูปแบบ ประเภท
องค์ประกอบ ประโยชน์และคุณค่าของบันเทิงคดี
สาหรับเด็ก ฝึ กปฏิบตั กิ ารสร้ างสรรค์บนั เทิงคดี
สาหรับเด็ก
วด 232 สารคดีสาหรับเด็ก
3(2-2-5)
CL 232 Children’s Non-Fiction
ศึกษาความหมาย รูปแบบ ประเภท
องค์ประกอบ ประโยชน์และคุณค่าของสารคดี
สาหรับเด็ก ฝึ กปฏิบตั กิ ารสร้ างสรรค์สารคดีสาหรับ
เด็ก
วด 233 การเขียนบทกวีสาหรับเด็ก 3(2-2-5)
CL 233 Writing Verses for Children
ศึกษาความหมาย รูปแบบของบทกวีสาหรับเด็ก
วิเคราะห์ วิจารณ์ ประเมินคุณค่า ฝึ กปฏิบตั กิ าร
เขียนบทกวีสาหรับเด็กและการนาไปประยุกต์ใช้
วด 312 หนังสือและสื่อเสริมประสบการณ์ทาง
การศึกษาสาหรับเด็ก
3(2-2-5)
CL 312 Educational Materials for Children
ศึกษาความหมาย รูปแบบ ประเภท
องค์ประกอบ คุณค่า และประโยชน์ของหนังสือและ
สื่อเสริมประสบการณ์ทางการศึกษาสาหรับเด็ก ฝึ ก
ปฏิบตั กิ ารสร้ างสรรค์หนังสือและสื่อเสริม
ประสบการณ์ทางการศึกษาสาหรับเด็ก

- ปรับคาอธิบาย
รายวิชา
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- ปรับคาอธิบาย
รายวิชา

- ปรับชื่อวิชา
- ปรับคาอธิบาย
รายวิชา

- เปลี่ยนรหัสวิชา
- ปรับชื่อวิชา
- ปรับคาอธิบาย
รายวิชา
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วด 122 การออกแบบและการเขียนภาพประกอบ
หนังสือสาหรับเด็ก
3(2-2-5)
CL 122 Children’s Book Design and
Illustration
ศึกษาคุณลักษณะภาพประกอบหนังสือสาหรับ
เด็ก หลักการออกแบบ เทคนิคและสื่อวัสดุในการ
จัดทาภาพประกอบ ตลอดจนฝึ กปฏิบตั กิ ารสร้ าง
ภาพประกอบและการจัดทารูปเล่มหนังสือ

วด 322 การออกแบบและการเขียนภาพประกอบ
หนังสือสาหรับเด็ก
3(2-2-5)
CL 322 Children’s Books Design and
Illustration
ศึกษาคุณลักษณะของภาพประกอบหนังสือ
สาหรับเด็ก หลักการออกแบบ เทคนิคและสื่อวัสดุ
ในการจัดทาภาพประกอบ ฝึ กปฏิบตั กิ ารสร้ าง
ภาพประกอบและการจัดทารูปเล่มหนังสือสาหรับ
เด็ก
วด 324 การละครสาหรับเด็ก
3(2-2-5)
วด 323 การละครสาหรับเด็ก
3(2-2-5)
CL 324 Children’s Theatre
CL 323 Children’s Theatre
ศึกษาความหมาย รูปแบบ พัฒนาการ ตลอดจน
ศึกษาความหมาย รูปแบบ พัฒนาการ คุณค่า
คุณค่าของละครสาหรับเด็ก และฝึ กปฏิบตั กิ าร
ของละคร/การแสดงสาหรับเด็ก ฝึ กปฏิบตั กิ าร
ดาเนินการ และการใช้ ประโยชน์ของละครสาหรับ ดาเนินการ และการใช้ ประโยชน์ของละคร/การ
เด็กในสถานศึกษา หรือในสถานที่จัดกิจกรรมของ แสดงสาหรับเด็กในสถานศึกษา หรือในสถานที่จัด
เอกชน
กิจกรรมของเอกชน
วด 332 วารสารสาหรับเด็ก
3(2-2-5)
วด 335 วารสารสาหรับเด็ก
3(2-2-5)
3.
CL 332 Children’s Periodicals
หมวด CL 335 Children’s Periodicals
ศึกษาความหมาย ประวัตวิ ารสารสาหรับเด็ก
ศึกษาประวัตแิ ละพัฒนาการวารสารสาหรับเด็ก
วิชา
ของไทยและของต่างประเทศ ประเภท คุณค่าของ
ทั้งของต่างประเทศและของไทย รูปแบบ เนื้อหา
เอก
วารสารสาหรับเด็ก ฝึ กปฏิบตั กิ ารเขียนคอลัมน์
เลือก คุณค่าและกระบวนการผลิตวารสารสาหรับเด็ก
และการจัดทาวารสารสาหรับเด็ก
ตลอดจนฝึ กปฏิบตั กิ ารจัดทาวารสารสาหรับเด็ก
วด 417 การอ่านวรรณกรรมสาหรับเด็ก
วด 411 การอ่านและวิเคราะห์วรรณกรรมสาหรับ
เด็ก 2
3(3-0-6)
3(3-0-6)
CL 411 Readings and Analysis of Children’s
CL 417 Readings in Children’s Literature
Literature 2
ศึกษาวรรณกรรมสาหรับเด็กในขอบเขตที่
กาหนดอย่างลึกซึ้ง เพื่อวิเคราะห์และประเมิน
ศึกษามุมมอง สาระสาคัญ แนวคิด ของ
คุณค่า เช่น การอ่านนิทานปรัมปรา การอ่านเทพ
วรรณกรรมสาหรับเด็กในขอบเขตที่กาหนด ฝึ กการ
นิยาย การอ่านเรื่องจินตนาการ การอ่าน
วิเคราะห์ วิจารณ์และประเมินคุณค่าอย่างลึกซึ้ง
วรรณกรรมสมัยใหม่
วด 436 การเขียนสร้ างสรรค์สาหรับเด็ก
วด 432 การเขียนสร้ างสรรค์สาหรับเด็ก
3(2-2-5)
3(2-2-5)
CL 432 Creative Writing for Children
CL 436 Creative Writing for Children
ศึกษาหลักการเขียนสร้ างสรรค์ วิเคราะห์และ
ศึกษางานเขียนสร้ างสรรค์สาหรับเด็กและฝึ ก
ประเมินคุณค่างานเขียนสร้ างสรรค์สาหรับเด็ก ฝึ ก
ปฏิบตั กิ ารเขียนเชิงสร้ างสรรค์สาหรับเด็ก
ปฏิบตั กิ ารเขียนสร้ างสรรค์สาหรับเด็กในรูปแบบ
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หมายเหตุ
- เปลี่ยนรหัสวิชา
- ปรับคาอธิบาย
รายวิชา
- เปลี่ยนเป็ น
เรียนในชั้นปี ที่ 3
(เดิมเรียนชั้นปี ที่
1)

- เปลี่ยนรหัสวิชา

- เปลี่ยนรหัสวิชา
- ปรับคาอธิบาย
รายวิชา

- เปลี่ยนรหัสวิชา
- ปรับชื่อวิชา
- ปรับคาอธิบาย
รายวิชา

- เปลี่ยนรหัสวิชา
- ปรับคาอธิบาย
รายวิชา
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หลากหลาย
วด 437 การแปลวรรณกรรมสาหรับเด็ก
วด 433 การแปลวรรณกรรมสาหรับเด็ก
3(2-2-5)
3(2-2-5)
CL 433 Translation of Children’s Literature
CL 437 Translation of Children’s Literature
ศึกษาความหมาย ความสาคัญ บทบาทของการ
ศึกษาความหมาย ลักษณะ วิธกี ารและปัจจัยที่มี
ผลต่อคุณภาพการแปล ประวัตแิ ละพัฒนาการการ แปล กระบวนการและการปรับบทแปล
แปลทั้งของไทยและต่างประเทศ คุณสมบัตขิ องนัก จรรยาบรรณของนักแปล ฝึ กปฏิบตั กิ ารแปล
วรรณกรรมสาหรับเด็ก
แปล ตลอดจนฝึ กปฏิบตั กิ ารแปลวรรณกรรม
สาหรับเด็กประเภทต่างๆ
วด 438 การส่งเสริมการอ่านสาหรับเด็ก
วด 434 กิจกรรมส่งเสริมการอ่านสาหรับเด็ก
3.
3(2-2-5)
3(2-2-5)
หมวด
CL 434 Activities for Reading Promotion
วิชา
CL 438 Reading Promotion for Children
เอก
ศึกษาเทคนิควิธกี ารจัดกิจกรรมส่งเสริมการ
ศึกษารูปแบบและเทคนิคการจัดกิจกรรม
เลือก ส่งเสริมการอ่านเพื่อปลูกฝังนิสยั รักการอ่านแก่เด็ก อ่านสาหรับเด็ก ฝึ กปฏิบตั กิ ารจัดกิจกรรมส่งเสริม
ตลอดจนฝึ กปฏิบตั กิ ารจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน การอ่านสาหรับเด็กตามโรงเรียน องค์กร หน่วยงาน
ในมูลนิธิ องค์กร โรงเรียน เพื่อนาไปประยุกต์ใช้ กบั ของรัฐและเอกชน
กลุ่มเป้ าหมายให้ เหมาะสมต่อไป
4.
วด 461 การฝึ กงาน
3(0-6-3)
วด 361 การฝึ กงาน
3(0-6-3)
การ
CL 461 Practicum
CL 361 Practicum
ฝึ ก
ฝึ กงานในสานักพิมพ์ สถานศึกษา มูลนิธิ
ฝึ กงานในสานักพิมพ์ สถานศึกษา มูลนิธิ
งาน
สมาคมหรือองค์กร ที่ทางานเกี่ยวข้ องกับเด็กและ สมาคม หรือองค์กรที่เกี่ยวข้ องกับเด็กและการ
วิชา
การพัฒนาเด็ก นาความรู้มาปฏิบตั เิ พื่อพัฒนา
พัฒนาเด็ก ไม่ต่ากว่า 400 ชั่วโมง พัฒนาทักษะการ
ชีพ
ทักษะการทางานและเพิ่มพูนประสบการณ์ โดย
ทางานและเพิ่มพูนประสบการณ์ในวิชาชีพ โดยมี
ได้ รับการนิเทศจากอาจารย์ผ้ สู อน
การนิเทศจากอาจารย์ผ้ สู อน
วด 362 สหกิจศึกษา
6(0-40-0)
CL 362 Co-operative Education
การปฏิบตั งิ านจริงในองค์กรหรือสถาน
ประกอบการต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องกับเด็กและการ
พัฒนาเด็กโดยการปฏิบตั งิ านและการทารายงาน
จะต้ องอยู่ภายใต้ การดูแลของผู้บริหารแต่ละองค์กร
หรือสถานประกอบการ และอาจารย์ท่ปี รึกษา เป็ น
เวลา 1 ภาคเรียน หรือไม่น้อยกว่า 480 ชั่วโมง

วด 341 สัมมนาวรรณกรรมสาหรับเด็ก

วด 341 สัมมนาวรรณกรรมสาหรับเด็ก
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หมายเหตุ

- เปลี่ยนรหัสวิชา
- ปรับคาอธิบาย
รายวิชา

- เปลี่ยนรหัสวิชา
- ปรับชื่อวิชา
- ปรับคาอธิบาย
รายวิชา

- เปลี่ยนรหัสวิชา
- ปรับคาอธิบาย
รายวิชา
- เปลี่ยนเวลา
เรียนเป็ นชั้นปี ที่ 3
(เดิมเรียนชั้นปี ที่
4)
- เพิ่มรายวิชา
ใหม่

- ปรับคาอธิบาย
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3(1-4-4)
CL 341 Seminar in Children’s Literature
ศึกษาแนวคิด ที่มา รูปแบบ เนื้อหาสาระ ของ
วรรณกรรมสาหรับเด็กรูปแบบต่างๆ ตลอดจน
แนวโน้ มและปัญหาที่เกี่ยวข้ องกับวรรณกรรม
สาหรับเด็ก และจัดอภิปรายเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ระหว่างผู้เรียนในด้ านคุณค่า การสร้ างสรรค์ การ
5.
ผลิต การเผยแพร่ และการนาไปใช้ ประโยชน์ใน
การ
ชีวิตประจาวันของวรรณกรรมสาหรับเด็ก
ศึกษา
อิสระ วด 451 ภาคนิพนธ์ทางวรรณกรรมสาหรับเด็ก
3(1-4-4)
CL 451 Term Project in Children’s Literature
ศึกษาค้ นคว้ าวรรณกรรมสาหรับเด็กประเภทใด
ประเภทหนึ่งตามความสนใจของผู้เรียน ลักษณะ
ทั่วไป รูปแบบ เทคนิคการสร้ างสรรค์ผลงาน ข้ อ
กฎหมายที่เกี่ยวข้ องกับทรัพย์สนิ ทางปัญญา
ประโยชน์ในการใช้ พัฒนาเด็ก ปฏิบตั กิ าร
สร้ างสรรค์ผลงานสาหรับเด็ก และจัดกิจกรรม
เผยแพร่ผลงานต่อสาธารณะ

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
3(1-4-4)
CL 341 Seminar in Children’s Literature
ฝึ กตั้งประเด็นปัญหาที่เกี่ยวข้ องกับวรรณกรรม
สาหรับเด็ก ฝึ กกระบวนการศึกษาหาข้ อมูลด้ วย
ระเบียบวิธวี ิจัย จัดสัมมนา อภิปราย แลกเปลี่ยน
เรียนรู้สาระสาคัญของประเด็นปัญหาด้ าน
วรรณกรรมสาหรับเด็ก

หมายเหตุ
รายวิชา

วด 451 วรรณกรรมสาหรับเด็กนิพนธ์
- เปลี่ยนชื่อวิชา
3(1-4-4) - ปรับคาอธิบาย
รายวิชา
CL 451 Term Project in Children’s Literature
ฝึ กปฏิบตั กิ ารสร้ างสรรค์วรรณกรรมสาหรับเด็ก
ตามความสนใจของผู้เรียน เป็ นต้ นแบบการ
ประยุกต์ใช้ องค์ความรู้ด้านวรรณกรรมสาหรับเด็ก
จัดกิจกรรมเผยแพร่ผลงานต่อสาธารณะ
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