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รายละเอียดของหลกัสูตร 

หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต  

สาขาวิชาวรรณกรรมส าหรบัเด็ก 

หลกัสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2560 

 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา   มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

คณะ/สถาบัน/ ส านัก   คณะมนุษยศาสตร์  

     ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 

 

หมวดที ่1 ขอ้มูลทัว่ไป 

1. รหสัและชื่อหลกัสูตร 

รหัสหลักสูตร   25480091103967 

  ช่ือหลักสตูร 

   ภาษาไทย: หลักสตูรศิลปศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาวรรณกรรมส าหรับเดก็  

    ภาษาองักฤษ: Bachelor of Arts Program in Children’s Literature  

 

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 

ภาษาไทย ช่ือเตม็: ศิลปศาสตรบัณฑติ (สาขาวิชาวรรณกรรมส าหรับเดก็) 

   ช่ือย่อ: ศศ.บ. (วรรณกรรมส าหรับเดก็)  

ภาษาองักฤษ ช่ือเตม็: Bachelor of Arts (Children’s Literature) 

   ช่ือย่อ: B.A. (Children’s Literature) 

 

3. วิชาเอก/แขนงวิชา (ถา้มี)      

ไม่มี 

 

4. จ านวนหน่วยกิตทีเ่รียนตลอดหลกัสูตร 

 ไม่น้อยกว่า 138 หน่วยกติ 

 

5. รูปแบบของหลกัสูตร 

  5.1 รูปแบบ 

   หลักสตูรระดับปริญญาตรี 4 ปี 

            หลักสตูรระดับปริญญาตรี 5 ปี 

                หลักสตูรระดับปริญญาตรี 6 ปี 
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         5.2 ประเภทของหลกัสูตร (เฉพาะหลกัสูตรระดบัปริญญาตรี) 

              หลักสตูรทางวิชาการ 

             หลักสตูรแบบก้าวหน้าวิชาการ 

             หลักสตูรทางวิชาชีพหรือปฏบัิติการ 

             หลักสตูรแบบก้าวหน้าทางวิชาชีพหรือปฏบัิติการ 

 

  5.3 ภาษาทีใ่ช ้

  ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

 

  5.4 การรบัเขา้ศึกษา 

   รับผู้เข้าศึกษาชาวไทยหรือชาวต่างประเทศที่สามารถใช้ภาษาไทยได้เป็นอย่างดี 

 

  5.5 ความร่วมมือกบัสถาบนัอื่น 

  -   

   

  5.6 การใหป้ริญญาแก่ผูส้ าเร็จการศึกษา 

  ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 

        

6. สถานภาพของหลกัสูตรและการพจิารณาอนุมติั/เห็นชอบหลกัสูตร  

  หลักสตูรศิลปศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาวรรณกรรมส าหรับเดก็ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

น้ี เป็นหลักสูตรที่ปรับปรุงจากหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวรรณกรรมส าหรับเดก็ (หลักสูตร

ปรับปรุง พ.ศ. 2555) โดยจะเร่ิมใช้หลักสตูรนี้ ในภาคการศึกษา 1 ปีการศึกษา 2560 

 ได้รับอนุมัติ/เหน็ชอบหลักสูตรจากคณะกรรมการประจ าคณะมนุษยศาสตร์ ในการประชุมเมื่อ 

วันที่ 7 กนัยายน 2559  

 ได้รับอนุมัติ/เหน็ชอบหลักสูตรจากคณะกรรมการศึกษาระดับปริญญาตรี ในการประชุม เมื่อ

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2559  

 ได้รับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากสภาวิชาการในการประชุมคร้ังที่ 8/2559 เมื่อวันที่ 29 

พฤศจิกายน 2559 

 ได้รับอนุมัติ/เหน็ชอบหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัยในการประชุม คร้ังที่ 3/2560 เมื่อวันที่1 

มีนาคม พ.ศ. 2560 

 

7. ความพรอ้มในการเผยแพร่หลกัสูตรทีม่ีคุณภาพและมาตรฐาน 

  หลักสตูรมีความพร้อมในการเผยแพร่คุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  

ในปีการศึกษา 2562 
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8. อาชีพทีป่ระกอบไดห้ลงัส าเร็จการศึกษา   

1. กองบรรณาธกิารหนังสอืส าหรับเดก็และเยาวชน   

2. กองบรรณาธกิารหนังสอืส าหรับผู้ใหญ่ 

3. นักเขียน      

4. นักแปล 

5. นักวาดภาพประกอบ     

6. เจ้าหน้าที่ฝ่ายศิลป์  

7. นักออกแบบภาพกราฟิก     

8. นักออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ ออกแบบเกมคอมพิวเตอร์ส าหรับเดก็ สื่อสมัยใหม่ส าหรับเดก็ 

9. ครูโรงเรียนระดับอนุบาล ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ทั้งของภาครัฐและเอกชน 

ตลอดจนโรงเรียนนานาชาติ  

10. ครูผู้สอน/ผู้น าการเรียนรู้ ในสถาบันต่าง ๆ ของเอกชนเพ่ือพัฒนาศักยภาพของเดก็และ

เยาวชน เช่น สถาบันสอนภาษาไทย องักฤษ สถาบันพัฒนาสมองของเดก็ สถาบันพัฒนาทกัษะทางกาย

ส าหรับเดก็ ฯลฯ   

11. นักจัดกจิกรรมส าหรับเดก็ นักเล่านิทาน นักแสดงละครส าหรับเดก็  

12. ผู้สร้างสรรค์เน้ือหา เช่น นักเขียนบท (โทรทศัน์, ภาพยนตร์, ละครเวที, สารคดี) ผู้

สร้างสรรค์เน้ือหาเพ่ือการผลิตสื่อสมัยใหม่ (new media, website) 

13. ทมีงานศึกษาค้นคว้าข้อมูลแก่บริษัทรับจัดนิทรรศการ/พิพิธภัณฑ ์ 

 

9.  ชื่อ นามสกุล เลขประจ าตวับตัรประชาชน ต าแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์

ผูร้บัผดิชอบหลกัสูตร  

ล าดบัท่ี รายช่ือคณาจารย ์

คุณวุฒิการศึกษา 

ตรี-โท-เอก (สาขาวิชา)  

ปีท่ีจบ 

สถาบนัท่ีส าเร็จการศึกษา 
เลขบตัรประจ าตวั

ประชาชน 

1 รศ. เกริก ยุ้นพันธ ์ - กศ.บ (ศิลปศึกษา), 2524  

 

- กศ.ม. (ศิลปศึกษา), 2532 

- มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ประสานมติร  

- มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ประสานมติร 

 

2 ผศ. รพินทร  

คงสมบูรณ ์

 

- ศศ.บ. (ภาษาฝรั่งเศส), 2537 

- M.A. (Children’s Literature), 

2541  

- ประกาศนียบตัรวิชาหนังสอื, 

2545 

- ประกาศนียบตัรการแปลและ 

ตรวจแก้ต้นฉบบั, 2553 

- มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  

- Macquarie University, Australia  

 

- จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย  

 

- จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย 
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ล าดบัท่ี รายช่ือคณาจารย ์

คุณวุฒิการศึกษา 

ตรี-โท-เอก (สาขาวิชา)  

ปีท่ีจบ 

สถาบนัท่ีส าเร็จการศึกษา 
เลขบตัรประจ าตวั

ประชาชน 

3 อ. อจัฉรา ประดษิฐ์ 

 

- ศศ.บ. (ภาษาและวรรณคด ี

องักฤษ), 2536  

- M.A. (Children’s Literature 

Studies), 2540  

- ประกาศนียบตัรวิชาหนังสอื, 

2545 

- มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  

 

- University of Warwick, UK.  

 

- จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย 

 

4 อ. ดร. ธนัยา  

พิทธยาพิทกัษ์ 

 

- ศศ.บ. (วรรณกรรมส าหรับเดก็), 

2542 

- ประกาศนียบตัรวิชาชีพคร,ู 

2545  

- M.A. (Children’s Literature), 

2546  

- ค.ด. (การศึกษาปฐมวัย), 2553 

- มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  

 

- สถาบนัราชภัฎสวนดุสติ  

 

- Macquarie University, Australia 

 

- จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย 

 

5 อ. ยศยา อยัศิร ิ  - ศ.บ. (ออกแบบนิเทศศิลป์), 

2549  

- M.A. (Illustration), 2552 

- มหาวิทยาลัยศิลปากร  

 

-Savannah College of Art and 

Design, USA.  

 

6 อ. อนุสรา ดไีหว้ - ศศ.บ. (วรรณกรรมส าหรับเดก็), 

2546 

- ศศ.ม. (ภาษาไทย), 2552 

- ประกาศนียบตัร นักวจิัยรุ่นใหม่ 

(รุ่นที่ 4), 2559 

- มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 

- มหาวิทยาลัยศรนีครินทรวิโรฒ 

- ส านักงานคณะกรรมการวิจัย

แห่งชาต ิ(วช.) ร่วมกบัสมาคม

นักวิจัย และมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้าน

สมเดจ็เจ้าพระยา 

 

 

10. สถานทีจ่ัดการเรียนการสอน  

คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ถนนสขุุมวิท 23  

และ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ 
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11. สถานการณภ์ายนอกหรือการพฒันาทีจ่ าเป็นตอ้งน ามาพจิารณาในการวางแผนหลกัสูตร  

 11.1 สถานการณห์รือการพฒันาทางเศรษฐกิจ  

การวางแผนพัฒนาหลักสตูรศิลปศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาวรรณกรรมส าหรับเดก็ ค านึงถึงความ

สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ซ่ึงขณะน้ี 

(กรกฎาคม พ.ศ. 2559) ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้ระดม

ความคิดเห็นเพ่ือเสนอร่าง โดยมีนโยบายรัฐที่ส าคัญของแผนฯ 12 คือ “พัฒนาคุณภาพชีวิตของ

ประชาชนตัง้แต่ในช่วงตัง้ครรภ์ วยัเด็ก วยัเจริญพนัธุ์ วยับรรลุนิติภาวะ วยัชรา และผูพิ้การ” โดยถือว่า 

“คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาสู่ความมั่นคง มัง่คั่ง ยั่งยืน สงัคมอยู่ร่วมกนัอย่างมีความสุข” กรอบ

วิสัยทัศน์และเป้าหมายของแผนฯ 12 จึงเน้นพัฒนาศักยภาพคนให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของ

ประเทศ ประชาชนทุกช่วงวัยมีความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจและสังคมและมีคุณภาพชีวิตดีขึ้ น 

การศึกษาและการเรียนรู้ได้รับการพัฒนาคุณภาพ และสถาบันทางสังคมมีความเข้มแขง็เป็นฐานราก 

ที่เอื้อต่อการพัฒนาคน  

แนวโน้มของสังคมพหุวัฒนธรรมตามพัฒนาการของสังคมโลก ประกอบกับวิสัยทัศน์เชิง

นโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศจากรัฐบาลเร่ืองไทยแลนด์ 4.0 (ในพ.ศ. 2559) ซ่ึงเน้น

เศรษฐกิจที่ขับเคล่ือนด้วยนวัตกรรม ท าให้ผู้เรียนในสถาบันอุดมศึกษาควรต้องเป็นรู้กว้าง รู้ลึก รู้รอบ 

รู้จักการคิดวิเคราะห์ สามารถสร้างสรรค์ต่อยอดสิ่งที่เรียนเพ่ือสร้างนวัตกรรมใหม่ เพราะเป็นผู้ที่ก  าลัง 

จะจบไปท างานเป็นผู้สร้างสงัคมรุ่นต่อไป 

การเตรียมความพร้อมแก่คนให้เป็นผู้รู้กว้าง รู้ลึก รู้รอบ รู้คิด รู้วิเคราะห์ และสามารถ

สร้างสรรค์ คิดค้นนวัตกรรมใหม่เพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศน้ัน ล้วนเร่ิมมาจากพ้ืนฐานของความ

เป็นเดก็ผู้มีคุณภาพของครอบครัวเป็นอันดับแรก การสร้างเดก็ให้เป็นทรัพยากรของประเทศ ต้องสร้าง

ตั้งแต่ระดับครอบครัว ตั้งแต่วัยทารกเร่ือยไป จนเดก็เข้าโรงเรียน แต่การเรียนรู้และการพัฒนาของเดก็

ไม่ได้จ ากัดอยู่เฉพาะในโรงเรียนเท่าน้ัน สิ่งแวดล้อมในสังคมทุกขณะที่เด็กเผชิญ ล้วนมีส่วนช่วย 

หล่อหลอมและพัฒนาเด็กทั้งสิ้ น ดังน้ันวรรณกรรมส าหรับเด็กหลากหลายรูปแบบ ทั้งสื่อเก่า ( old 

media) เช่น หนังสือ สิ่งพิมพ์ การร้องเล่นเล่านิทาน การจัดกิจกรรมส าหรับเดก็ และสื่อใหม่ (new 

media) เพ่ือการเรียนรู้ส าหรับเดก็ ล้วนมีบทบาทช่วยพัฒนาเดก็ให้มีคุณภาพ ทั้งด้านปัญญาและจิตใจ 

ช่วยกระตุ้นความใฝ่รู้ ช่วยส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ และเปิดโลกทัศน์ใหม่แก่เดก็ ให้เป็นคนทันสมัย 

รู้เท่าทันการเปล่ียนแปลง และปรับตัวง่าย สังคมไทยจึงยังต้องการผู้มีความรู้ความสามารถด้าน

วรรณกรรมส าหรับเดก็อกีมาก เพ่ือประยุกต์องค์ความรู้ไปพัฒนาเดก็ให้มีคุณสมบัติดังกล่าว 

 

 11.2 สถานการณห์รือการพฒันาทางสงัคมและวฒันธรรม  

แนวโน้มความเป็นสงัคมพหุวัฒนธรรมและการแข่งขันอย่างสูงในระบบเศรษฐกิจ ท าให้สถาบัน

ครอบครัวขาดความเข้มแขง็ วัฒนธรรมอันดีงามของไทยเร่ิมเสื่อมถอย การเข้ามาของนักท่องเที่ยว

จ านวนมหาศาลในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว และแรงงานต่างชาติ เมื่อประกอบกับการเปล่ียนแปลง

ทางสังคมยุคการสื่อสารไร้พรมแดน ซ่ึงมีการไหลบ่าของข้อมูลข่าวสารอย่างไร้ขีดจ ากัดผ่านสื่อใหม่ 
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(new media) ล้วนท าให้เดก็และเยาวชนไทยได้รับผลกระทบหลายด้าน จนอาจถูกมอมเมา ถูกชักจูงให้

เสียหายได้ง่าย ขาดความภูมิใจในตัวเองและเอกลักษณ์ความเป็นไทย เพราะขาดวิจารณญาณในการ

บริโภคสื่อต่างๆ มีแนวโน้มให้คุณค่ากับความสนุกสนานและความสะดวกสบาย และขาดความ

รับผิดชอบ ขาดความมั่นคงทางจิตใจ หนทางหน่ึงที่รัฐบาลพยายามพัฒนาเดก็ในวัยที่ก  าลังก่อร่างพลัง

ทางปัญญาเพ่ือแก้ปัญหาเหล่านั้น คือการส่งเสริมการเรียนในระบบโรงเรียนมากขึ้น เหน็ได้จากการเน้น

พัฒนาเดก็ปฐมวัย-วัยรุ่นตอนกลางในระบบโรงเรียน ดังที่มีประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 15 

มิถุนายน 2559 เร่ืองให้จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 15 ปีโดยไม่เกบ็ค่าใช้จ่าย (นโยบายเรียนฟรี 15 ปี 

สบืค้นจาก ข่าวส านักงานรัฐมนตรี 248/2559 เวบ็ไซต์ http://www.moe.go.th/websm/2016/ 

jun/248.html) 

แต่การพัฒนาคุณภาพเดก็และเยาวชน ไม่ได้จ ากัดเฉพาะในขอบเขตของสถานศึกษาเท่าน้ัน ที่

บ้านและพ้ืนที่สาธารณะของสังคมกคื็อพ้ืนที่พัฒนาเด็กด้วย เช่น ห้องสมุด แหล่งเรียนรู้ พิพิธภัณฑ ์

สถานสงเคราะห์ ส านักพิมพ์ สถาบันเอกชนเพ่ือพัฒนาคุณภาพของเดก็ การสื่อสารมวลชนส าหรับเดก็ 

ในเม่ือโอกาสการเรียนรู้ของเด็กเกิดข้ึนทุกขณะและไม่จ ากัดพ้ืนที่หรือเวลา สังคมไทยจึงมีความ

จ าเป็นต้องใช้บุคลากรผู้เช่ียวชาญด้านวรรณกรรมส าหรับเดก็จ านวนมาก นอกเหนือจากบุคลากรครูใน

ระบบโรงเรียนเทา่นั้น เพ่ือช่วยช้ีน าและขับเคล่ือนให้เดก็และเยาวชนได้พัฒนาอย่างสอดคล้องเหมาะสม 

บุคลากรผู้ศึกษาด้านวรรณกรรมส าหรับเดก็โดยตรงมีความสามารถท างานทั้งในแวดวงการศึกษา และ

นอกวงการศึกษา เพราะมีความรู้ความเข้าใจเน้ือหาและสื่อที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเดก็อย่างเป็นองค์

รวม สามารถเป็นผู้ผลิต ผู้สร้างสรรค์ สร้างนวัตกรรม หรือผู้ใช้สื่อเพ่ือการเรียนรู้ส าหรับเดก็ ให้ปลูกฝัง

นิสยัใฝ่รู้ ค่านิยมที่พึงประสงค์ ส่งเสริมการศึกษาย่ังยืนตลอดชีวิตแก่เดก็ได้  

 

12. ผลกระทบจากขอ้ 11.1 และ 11.2 ต่อการพฒันาหลกัสูตรและความเกีย่วขอ้งกบัพนัธกิจของ

สถาบนั 

 12.1 การพฒันาหลกัสูตร 

การพัฒนาหลักสูตรคร้ังน้ี ค านึงถึงการเปล่ียนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมที่จ าเป็นต่อการ

พัฒนาคนจากประเดน็ต่างๆ ในข้อ 11 ข้างต้น เดก็และครอบครัวคือพ้ืนฐานในการสร้างสังคม ปัจจุบัน

เม่ือบริบทของเดก็และครอบครัวในสังคมเปล่ียนแปลงไป การพัฒนาหลักสูตรด้านวรรณกรรมส าหรับ

เดก็ให้ทันสมัยตามบริบทสังคมจึงจ าเป็น โดยเฉพาะวิสัยทัศน์เชิงนโยบายของรัฐบาล เร่ืองไทยแลนด์ 

4.0 และการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ เท่าเทยีมและทั่วถึง โดยมุ่งจัดการ

เรียนรู้ เพ่ือสร้างสมรรถนะก าลังคนทั้งระบบการศึกษาตั้งแต่ระดับปฐมศึกษาจนถึงการเรียนรู้ตลอดชีวิต  

  แนวโน้ม “การพัฒนาคุณภาพของคน” ให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศและมี

คุณภาพชีวิตที่ดี สามารถใช้องค์ความรู้ในศาสตร์ด้านวรรณกรรมส าหรับเดก็ตอบสนองได้ไม่ต่างจาก

ศาสตร์ด้านการศึกษา ตรงตามปรัชญาของหลักสูตรฯ ที่ว่า ‘การพฒันาเด็กดว้ยวรรณกรรมส าหรับเด็ก 

เป็นพ้ืนฐานของการพฒันาสงัคม’ เพราะเป็นหลักสูตรที่ ‘เนน้พฒันาคนเพือ่ใหจ้บออกไปเป็นผูพ้ฒันา

คน’ โดยเฉพาะคนในวัยเดก็ผู้เป็นรากฐานทรัพยากรของชาติ วรรณกรรมส าหรับเดก็มีกระบวนการ
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สร้างสรรค์และการน าไปใช้ ที่เช่ือมโยงคนทุกวัยให้เข้ามามีปฏสิัมพันธ์กัน ช่วงเวลาขณะที่พ่อแม่ ปู่ย่าตา

ยาย คุณครู ผู้เล้ียงดูเดก็ อ่านหนังสือ เล่านิทาน หรือใช้สื่อเพ่ือการเรียนรู้กับเดก็ เป็นช่วงเวลาที่น าคน

ทุกรุ่นมาอยู่ในกระบวนการเรียนรู้และมีปฏสิัมพันธ์ร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ ตั้งแต่ 1) กลุ่มเดก็แรก

เกิด - Generation Alpha 2) กลุ่มนิสิตผู้เรียนวรรณกรรมส าหรับเดก็เองซ่ึงเป็นวัยรุ่นตอนปลาย - 

Generation Y 3) กลุ่มพ่อแม่ผู้ปกครอง ครู -Generation X ไปจนถึง 4) กลุ่มผู้สูงอายุปู่ย่าตายาย - 

Generation Baby Boomer การเรียนรู้ ผ่านคนหลายวัยน้ีจะช่วยส่งผ่านภมูิปัญญา ส่งเสริมสัมพันธภาพที่

ดีงามในครอบครัว ท าให้เดก็ใกล้ชิดผู้ใหญ่ ผู้ใหญ่ได้ปลูกฝังและบ่มเพาะวิถีการด าเนินชีวิตแก่สมาชิกใน

ครอบครัว ให้มีคุณธรรม จริยธรรม ความซ่ือสัตย์สุจริต มีวินัย มีความรับผิดชอบต่อสังคมและ

สิ่งแวดล้อม มีความภูมิใจในความเป็นไทย การปฏิสัมพันธ์ระหว่างคนหลายวัยในครอบครัวและใน

โรงเรียนอย่างสนิทสนมผ่านทางวรรณกรรมส าหรับเด็ก ยังท าให้เด็กและวัยรุ่นเห็นแบบแผนของ

ครอบครัวที่มีคุณภาพและผู้ใหญ่ที่ครองตนอย่างถูกต้อง ซ่ึงนับว่าช่วยส่งเสริมการวางแผนชีวิตใน

ครอบครัว (Life Planning) อันจะช่วยลดปัญหาวัยรุ่นตั้งครรภ์อย่างไม่พึงประสงค์ได้ทางอ้อมอีกด้วย 

ตรงตามกรอบวิสยัทศัน์และเป้าหมายของแผนพัฒนาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 

การสร้างบุคลากรที่มีความโดดเด่นในการประยุกต์ศาสตร์วรรณกรรมส าหรับเดก็เพ่ือพัฒนาเดก็

และเยาวชนที่มีคุณภาพแก่ประเทศจึงเป็นเร่ืองจ าเป็น เพราะจะเป็นผู้สร้างสรรค์สื่อการเรียนรู้ ทุกรูปแบบ

ส าหรับเดก็ ทั้งสื่อเก่า (old media) และสื่อใหม่ (new media) ที่สื่อสารด้วยภาษาเข้าใจง่าย เสริมสร้าง

ความคิดสร้างสรรค์ของเดก็และเยาวชน อนัจะช่วยกระตุ้นให้การเรียนรู้เป็นหน้าที่ของคนไทย มีนิสัยใฝ่รู้ 

รักการอ่านตั้งแต่เดก็ มีทกัษะในการคิดวิเคราะห์แก้ปัญหา ท าให้คนเปิดใจกว้างและรับฟังความคิดเหน็

ของผู้อื่น การเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ผ่านวรรณกรรมส าหรับเดก็ยังเป็นเคร่ืองมือเช่ือมโยงไปสู่ศาสตร์

วิทยาต่างๆ เมื่อเดก็เติบโตขึ้น เพ่ือต่อยอดสู่นวัตกรรมความรู้ ซ่ึงน าไปสู่การค้นคว้าวิจัยและพัฒนาสู่การ

เสริมสร้างขีดความสามารถในการประกอบสัมมาอาชีพได้อย่างหลากหลาย สอดคล้องกับแนวโน้มการ

จ้างงานที่ประเทศต้องเป็นส่วนหน่ึงของประชาคมเศรษฐกจิอาเซียนในสงัคมโลกแบบพหุวัฒนธรรม และ

วิสัยทัศน์เร่ืองไทยแลนด์ 4.0 ของรัฐบาล ดังน้ันการพัฒนาคนทางด้านจิตใจควบคู่กับการพัฒนาการ

เรียนรู้ตั้งแต่วัยเดก็ จึงสะท้อนถึงความต้องการใช้บุคลากรทางวรรณกรรมส าหรับเดก็ที่มีคุณภาพ และ

เป้าหมายของหลักสูตรวรรณกรรมส าหรับเดก็กมุ่็งผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะที่สามารถตอบสนอง

แผนการพัฒนาคนทุกมิติ  

 

 12.2 ความเกีย่วขอ้งกบัพนัธกิจของสถาบนั  

 การผลิตบัณฑิตด้านวรรณกรรมส าหรับเด็ก สอดคล้องกับนโยบายและวิสัยทัศน์ของ

มหาวิทยาลัยด้านการพัฒนาและเสริมสร้างปัญญา (wisdom) ของนิสิตและบุคลากรตามแผน

ยุทธศาสตร์ 15 ปี (พ.ศ. 2553-2567) ตามพันธกิจและกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย ด้านที่ 1 คือ สร้าง

บัณฑติที่มีคุณภาพและสมรรถนะตามมาตรฐานสากล สามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้อย่างต่อเน่ือง 

มีคุณธรรม ความรับผิดชอบ ความพอเพียง มีจิตส านึกที่ดี และมีความพร้อมเพ่ือรองรับการเปิด
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ประชาคมอาเซียน อกีทั้งยังตรงตามวิสัยทศัน์ (Vision) ของมหาวิทยาลัย ด้านที่ 1 คือ ผลิตและพัฒนา

บุคคลที่มีคุณภาพและคุณธรรมให้แก่สงัคม โดยผ่านกระบวนการเรียนรู้  และสงัคมแห่งการเรียนรู้  

 ดังน้ันจึงมีการพัฒนาหลักสตูรในเชิงรุก เพ่ือผลิตบุคลากรที่มีศักยภาพและสามารถปรับเปล่ียน

ได้ตามวิวัฒนาการของสังคม โดยการผลิตบุคลากรทางวรรณกรรมส าหรับ เด็กให้มีความพร้อม

ปฏบัิติงานได้ทนัที มีศักยภาพสูงในการพัฒนาตนเองให้เข้ากับลักษณะงานทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพ 

รวมถึงความเข้าใจในผลกระทบของสงัคมที่มีต่อเดก็ โดยต้องปฏบัิติตนอย่างมืออาชีพ มีจรรยาบรรณใน

วิชาชีพ มีคุณธรรมและจริยธรรม   

    

13. ความสมัพนัธก์บัหลกัสูตรอื่นทีเ่ปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบนั  

13.1 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลกัสูตรทีเ่ปิดสอนโดยคณะ/ ภาควิชา/ หลกัสูตรอื่น 

   หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป 

   หลักสตูรก าหนดให้นิสติเรียนรายวิชาศึกษาทั่วไป จ านวน 30 หน่วยกิต ที่เปิดสอนโดยส านัก

นวัตกรรมการเรียนรู้ของมหาวิทยาลัย  

   หมวดวิชาเลือกเสรี 

     หลักสูตรก าหนดให้นิสิตเลือกเรียนจ านวน 6 หน่วยกิต จากรายวิชาที่เปิดสอนในระดับ

ปริญญาตรีของมหาวิทยาลัย โดยเป็นรายวิชาที่มุ่งให้นิสิตมีความรู้ ความเข้าใจตามที่ตนเองถนัดหรือ

สนใจ  

     หลักสูตรฯ ยังส่งเสริมให้ผู้เรียนเลือกเรียนวิชาโทจากภาควิชาต่างๆ ในคณะมนุษยศาสตร์ 

เช่น ภาควิชาจิตวิทยา ภาควิชาปรัชญาและศาสนา ภาควิชาภาษาตะวันตก ภาควิชาภาษาไทยและภาษา

ตะวันออก ภาควิชาภาษาศาสตร์ จากคณะศึกษาศาสตร์ เช่น สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย สาขาวิชาการ

ประถมศึกษา จากคณะศิลปกรรมศาสตร์ เช่น สาขาวิชาศิลปะการแสดง สาขาวิชาศิลปศึกษา สาขาวิชา

ดุริยางค์ศาสตร์ สาขาวิชาดุริยางค์ศาสตร์สากล จากคณะพลศึกษา เช่น ภาควิชาสันทนาการ ภาควิชา 

สขุศึกษา เป็นต้น เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้กว้างและมีทกัษะหลากหลาย 
 

13.2 รายวิชาในหลกัสูตรทีเ่ปิดสอนใหค้ณะ/ภาควิชา/หลกัสูตรอื่น 

 เปิดสอนเป็นวิชาโทส าหรับนิสิตที่เรียนวิชาเอกสาขาอื่นในคณะและนอกคณะที่เลือกเรียนเป็น

วิชาโท (การเปิดวิชาโทในปีการศึกษาต่าง ๆ ขึ้นอยู่กบัการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารหลักสตูร) 
 

 13.3 การบริหารจดัการ 

1) ให้มีการปรึกษาหารือระหว่างผู้สอนรายวิชาที่สอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่น เพ่ือให้

ได้เน้ือหาความรู้และทกัษะด้านวรรณกรรมส าหรับเดก็ตามความต้องการของหลักสตูร 

2) ส ารวจความต้องการเชิงวิชาชีพจากผู้ประกอบการร่วมกนักบัผู้สอนรายวิชาที่สอนโดยคณะ/

ภาควิชา/หลักสตูรอื่น 

3) จัดตั้งคณะกรรมการเพ่ือทบทวนความต้องการหรือเงื่อนไขการเรียนรู้และทกัษะด้าน

วรรณกรรมส าหรับเดก็เป็นระยะ เพ่ือแสวงหาลู่ทางในการปรับปรุงรายวิชาร่วมกนั 
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หมวดที ่2 ขอ้มูลเฉพาะของหลกัสูตร 

 

1. ปรชัญา ความส าคญั และวตัถุประสงคข์องหลกัสูตร 

  1.1 ปรชัญา 

 การพัฒนาเดก็ด้วยวรรณกรรมส าหรับเดก็เป็นพ้ืนฐานของการพัฒนาสงัคม 

 

  1.2 ความส าคญั  

ศาสตร์ด้านวรรณกรรมส าหรับเดก็ เน้นการสร้างสรรค์หนังสอื สื่อการเรียนรู้  ในรูปแบบสิ่งพิมพ์ 

(old media) และสื่อใหม่ส าหรับเดก็ (new media) การออกแบบและการจัดกิจกรรมส าหรับเดก็ ทั้ง

การร้องเล่นเล่านิทาน ที่สร้างสรรค์อย่างมีศิลปะหลายรูปแบบ เพ่ือส่งเสริมให้เดก็เรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

ช่วยกระตุ้นพัฒนาการเด็ก ช่วยสร้างนิสัยรักการอ่านรักการเรียนรู้ ช่วยส่งผ่านค่านิยม วัฒนธรรม 

คุณธรรมอันเหมาะสมของสังคมสู่เดก็ๆ ท าให้เดก็ผู้เป็นอนาคตของชาติได้พัฒนาอย่างเหมาะสม เป็น

พ้ืนฐานของการพัฒนาสังคมต่อไป แต่ปัจจุบันการพัฒนาเดก็ยังเน้นมากในระบบโรงเรียน ทั้งที่เดก็ 

ใช้ชีวิตในสังคมนอกโรงเรียนมากกว่า ทั้งการปฏิสัมพันธ์กับคนในครอบครัว กับเพ่ือนและผู้ใหญ่ทั้งที่

โรงเรียน ที่บ้าน ในพ้ืนที่สาธารณะ การท่องโลกออนไลน์เพ่ือค้นคว้าข้อมูลและเพ่ือความบันเทงิ การใช้

เครือข่ายสงัคมออนไลน์เพ่ือแบ่งปันประสบการณ์ส่วนตัวไปเป็นเร่ืองสาธารณะ ท าให้การเรียนรู้ของเดก็

ในศตวรรษที่ 21 น้ี ไม่ได้จ ากัดอยู่ในขอบเขตอันปลอดภัยภายใต้การควบคุมของผู้ใหญ่แบบศตวรรษ

ก่อนอกีต่อไป จึงต้องมีผู้รู้จักคิด สร้าง ใช้ วรรณกรรมส าหรับเดก็อย่างมีคุณภาพและมีจรรยาบรรณ เพ่ือ

ช่วยสร้างสรรค์เน้ือหาและรูปแบบของสื่อต่างๆ ที่เดก็และเยาวชนเสพให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาเดก็

อย่างแท้จริง 

 หลักสูตรน้ียังสอดคล้องกับคุณลักษณะบัณฑิต (Character) ผู้เรียนจบจากมหาวิทยาลัยศรี- 

นครินทรวิโรฒ ในด้านการรักชุมชน มีความรู้ความสามารถ มีศักยภาพที่หลากหลาย พร้อมรับการ

เปล่ียนแปลง และมีความมุ่งมั่นในการท างาน เห็นแก่ประโยชน์องค์กรและส่วนรวม เพราะผู้จบ

การศึกษาด้านวรรณกรรมส าหรับเดก็ ถูกหล่อหลอมให้คิดสร้างสรรค์ผลงานเพ่ือการพัฒนาเดก็และ

สงัคม 

 

 1.3 วตัถุประสงคข์องหลกัสูตร  

เพ่ือผลิตบัณฑติให้มีคุณลักษณะดังน้ี 

1) มีความรู้ด้านวรรณกรรมส าหรับเดก็และเยาวชนอย่างลึกซ้ึงและกว้างขวาง 

2) สามารถวิเคราะห์และวิจารณ์วรรณกรรมส าหรับเดก็และเยาวชน 

3) สามารถสร้างสรรค์และประยุกต์ใช้วรรณกรรมส าหรับเดก็เพ่ือการพัฒนาเดก็และ

เยาวชนได้อย่างมีประสทิธภิาพ 

4) มีคุณธรรมและจริยธรรมในวิชาชีพ เป็นพลเมืองที่ดี พร้อมอุทศิตนเพ่ือการท างาน

ส่วนรวมและประเทศชาติ 
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2. แผนพฒันาปรบัปรุง   

แผนพฒันา/แผนการเปลีย่นแปลง กลยุทธ ์ ตวับ่งช้ี 

- ปรับปรงุหลักสตูรศิลปศาสตรบณัฑติ 

สาขาวิชาวรรณกรรมส าหรับเดก็ ให้เป็นไป

ตามมาตรฐานไม่ต ่ากว่าที่ สกอ. ก าหนด

ภายในระยะเวลา 5 ปี 

- ตดิตามและประเมนิหลักสตูรอย่าง

สม ่าเสมอ 

- เอกสารการปรับปรงุหลักสตูร 

- รายงานผลการประเมนิหลักสตูร 

 

- ปรับปรงุหลักสตูรให้ทนัสมยัและ 

สอดคล้องกบัความต้องการของตลาด 

แรงงานภายในระยะเวลา 3 ปี 

- ตดิตามการเปล่ียนแปลงตามความ

ต้องการของหน่วยงาน องคก์ร และ

สถานประกอบการ 

- รายงานผลการประเมนิความพึง

พอใจของผู้ใช้บณัฑติ 

- แผนการส่งเสริมการเรียนการสอนที่เน้น

ผู้เรียนเป็นส าคญัภายในระยะเวลา 2 ปี 

- เพ่ิมพนูทกัษะ/ความรู้แก่อาจารย์ 

เพ่ือส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนที่

เน้นผู้เรียนเป็นส าคญั 

- พัฒนาระบบสารสนเทศที่สนับสนุน 

การเรียนรู้ ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง 

- ส่งเสริมการประเมนิผลที่เน้น

พัฒนาการของผู้เรียน 

- จัดกจิกรรมเสริมนอกหลักสตูรที่เน้น 

ทกัษะการเรียนรู้ทั้ง 5 ด้านตามกรอบ 

มาตรฐานคุณวฒิุระดบัปรญิญาตรี 

- มกีจิกรรมการอบรมเพ่ิมพูนทกัษะ

แก่คณาจารย์ 

- ผลการประเมนิประสทิธภิาพการ

จัดการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคญั 

- ความพึงพอใจของผู้เรียนต่อระบบ

สารสนเทศที่สนับสนุนการเรียนรู้ ด้วย

ตนเอง 

- จ านวนรายวิชาที่ใช้การประเมนิผล 

ที่เน้นพัฒนาการของผู้เรียน 

- ผลการประเมนิการมสีว่นร่วมของ

ผู้เรียนในการจัดการเรียนการสอน

กจิกรรมทางวิชาการและกจิกรรม 

อื่นๆ ของคณะ 

- แผนการพัฒนาทกัษะการสอน/การ

ประเมนิผลของอาจารย์ตามผลการเรียนรู้

ทั้ง 5 ด้านตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดบัอดุมศึกษา พ.ศ. 2552 ภายใน

ระยะเวลา 2 ปี 

- พัฒนาทกัษะการสอนของอาจารย์ที่

เน้นการสอนด้านคุณธรรมจริยธรรม  

ด้านความรู้  ทกัษะทางปัญญา ทกัษะ

ความสมัพันธร์ะหว่างบุคคลและความ

รับผดิชอบ ทกัษะในการวเิคราะห์และ

สื่อสาร 

- จ านวนโครงการการพัฒนาทกัษะ

การสอนและการประเมนิผลการ

เรียนรู้ทั้ง 5 ด้าน 

- ระดบัความพึงพอใจของนิสติต่อ 

ทกัษะการสอนของอาจารย์ที่มุ่งผลการ

เรียนรู้ทั้ง 5 ด้าน  
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หมวดที ่3 ระบบการจดัการศึกษา การด าเนนิการ และโครงสรา้งของหลกัสูตร 

 

1. ระบบการจดัการศึกษา 

  1.1 ระบบ 

ระบบการศึกษาเป็นแบบทวิภาค คือ ปีการศึกษาหน่ึงแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ  

หน่ึงภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สปัดาห์   

  

  1.2 การจดัการศึกษาภาคฤดูรอ้น 

อาจจัดภาคฤดูร้อนเป็นพิเศษได้ โดยเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี  พ.ศ. 2559 (ภาคผนวก ก) 

    

     1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค 

   การเทยีบเคียงหน่วยกิตเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษา

ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559 (ภาคผนวก ก) 

          

2. การด าเนนิการหลกัสูตร 

  2.1 วนั-เวลาในการด าเนนิการเรียนการสอน    

   ภาคการศึกษาต้น  เดือนสงิหาคม - ธนัวาคม   

ภาคการศึกษาปลาย  เดือนมกราคม - พฤษภาคม 

ภาคฤดูร้อน    เดือนมิถุนายน - กรกฎาคม 

      

  2.2 คุณสมบติัของผูเ้ขา้ศึกษา  

  1) ต้องส าเรจ็การศึกษาไม่ต ่ากว่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทยีบเทา่ 

  2) ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและ/หรือ 

เป็นไปตามระเบียบการคัดเลือกของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

  3) มีคุณสมบัติอื่นครบถ้วนตามที่คณะกรรมการบริหารหลักสตูรก าหนด 

 

2.3 ปัญหาของนสิิตแรกเขา้   

   1) นิสิตใหม่ช้ันปีที่ 1 ขาดความรู้พ้ืนฐานด้านจิตวิทยาเดก็และพัฒนาการของเดก็วัย

ต่างๆ ท าให้มีมุมมองในการวิเคราะห์ตีความวรรณกรรมส าหรับเดก็อย่างจ ากดั 

  2) นิสิตใหม่ช้ันปีที่ 1 มีพ้ืนฐานทางศิลปะไม่เท่ากันทุกคน เน่ืองจากหลักสูตรฯ รับ

สมัครนิสติใหม่จากทุกสาขาวิชา ไม่ได้เน้นเฉพาะผู้มีความสามารถทางศิลปะ ท าให้นิสิตใหม่ผู้ขาดทกัษะ

ทางศิลปะ อาจจะขาดความมั่นใจในการสื่อสารความคิดด้วยช้ันเชิงทางศิลปะ หรือขาดความ
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กระตือรือร้นในการพัฒนาทกัษะทางศิลปะของตนเมื่อเทยีบกบันิสติใหม่ผู้มีทกัษะทางศิลปะมากกว่า แต่

นิสติเหล่านี้อาจพัฒนาฝีมือทางศิลปะได้มากเมื่อเรียนในช้ันปีที่สงูข้ึน 

  3) นิสิตขาดทักษะด้านภาษา ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษที่หลักสูตรเน้น ท าให้ไม่

อาจสื่อสารได้อย่างมีประสทิธภิาพ เพราะหลักสตูรเน้นการคิด การเขียน และการวิเคราะห์ ซ่ึงนิสิตต้องมี

ทักษะด้านการใช้ภาษาไทยในระดับดี การเรียนการสอนมีการใช้หนังสือและต ารา ตลอดจนสื่อการ

เรียนรู้ เป็นภาษาองักฤษประกอบด้วย นิสติจึงต้องมีทกัษะด้านภาษาองักฤษในระดับดี 

  4) นิสิตขาดทักษะด้านการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพ่ือออกแบบและผลิตงาน

สร้างสรรค์ เน่ืองจากรายวิชาช้ันสูงในหลักสูตรเน้นทักษะการออกแบบและการจัดท าหนังสือและสื่อ

ส าหรับเดก็ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

  5) นิสติขาดทกัษะการใช้ห้องสมุดและการสบืค้นข้อมูลเพ่ือการศึกษาค้นคว้า 

 

2.4 กลยุทธใ์นการด าเนนิการเพือ่แกไ้ขปัญหา/ขอ้จ ากดัของนสิิตในขอ้ 2.3 

  1) ในรายวิชาที่เกี่ยวข้องของช้ันปีที่ 1 อาจารย์ผู้สอนจะแทรกเน้ือหาเร่ืองพัฒนาการ

ของเดก็ เพ่ือให้นิสิตมีพ้ืนฐานเบ้ืองต้นในการเข้าใจเดก็ ด้วยบทเรียนบางหัวข้อ และหนังสืออ่าน

ประกอบเกี่ยวกบัเร่ืองจิตวิทยาและพัฒนาการของเดก็ 

  2) เพ่ิมรายวิชาในหลักสตูรฯ ที่ช่วยปรับพ้ืนฐานทางศิลปะแก่นิสิตช้ันปีที่ 1 และจัดวิชา

ทางศิลปะให้นิสิตเรียนอย่างต่อเน่ือง และจัดโครงการอบรมเพ่ือเพ่ิมพูนทกัษะด้านศิลปะแก่นิสิตตาม

ความเหมาะสม 

  3) ออกแบบการเรียนการสอน การจัดกิจกรรมรายวิชา/โครงการ ที่กระตุ้นให้นิสิตได้

ฝึกฝนทกัษะการใช้ภาษาไทยและภาษาองักฤษอย่างสม ่าเสมอ 

  4) จัดโครงการอบรมเพ่ิมพูนทักษะด้านคอมพิวเตอร์เพ่ือการออกแบบและจัดท า

หนังสอืและสื่อแก่นิสติ  

  5) อบรม สร้างความเข้าใจและเพ่ิมพูนทกัษะการเรียนรู้  การใช้ห้องสมุดและการสืบค้น

ข้อมูลแก่นิสติ 

 

2.5  แผนการรบันสิิตและผูส้ าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี 

ระดบัชั้นปี 
จ านวนนสิิตแต่ละปีการศึกษา 

2560 2561 2562 2563 2564 

ปีที่ 1 35 35 35 35 35 

ปีที่ 2 - 35 35 35 35 

ปีที่ 3 - - 35 35 35 

ปีที่ 4 - - - 35 35 

รวม 35 70 105 140 140 

คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา - - - 35 35 
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 2.6 งบประมาณตามแผน   

ใช้งบประมาณของคณะมนุษยศาสตร์ โดยมีรายละเอยีดการด าเนินการดังน้ี 

              2.6.1 งบประมาณรายรับ เพ่ือใช้ในการบริหารหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

วรรณกรรมส าหรับเดก็  

 งบประมาณรายรับ (หน่วย : บาท) 

รายละเอียดรายรบั 
ปีงบประมาณ (จ านวนนสิิต/คน) 

 

 

2560 (35) 2561 (70) 2562 (105) 2563 (140) 2564 (140) 

ค่าธรรมเนียมการศึกษาเหมา

จ่าย 1 ปีการศึกษา 

(ค่าธรรมเนียม 15,000/คน x 2 

เทอม/ปี x จ านวนรับ 35 คน) 

1,050,000 2,100,000 3,150,000 4,200,000 4,200,000 

 

รวมรายรับ 1,050,000 2,100,000 3,150,000 4,200,000 4,200,000 

*หมายเหต ุ: นิสิตแผนปกติชัน้ปีที ่3 มีการลงทะเบียนเรียนภาคเรียนฤดรูอ้น แต่ไม่ไดค้ านวณค่าลงทะเบียน 

      ในตารางน้ี 

 

2.6.2 ประมาณการค่าใช้จ่ายในหลักสตูร (หน่วย : บาท)  

  ค่าใช้จ่ายหลักสตูรศิลปศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาวรรณกรรมส าหรับเดก็ คณะมนุษยศาสตร์ 

รายละเอียดรายจ่าย 
ปีงบประมาณ 

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

หมวดการจดัการเรียนการสอน 

 1. ค่าสอน (ค่าตอนแทนอาจารย์

พิเศษและคณะร่วมสอน)  
193,375 386,750 580,125 773,500 773,500 

 2. ค่าวัสด ุ(วัสดุส านักงานและ

วัสดุการเรียนการสอน)  
193,375 386,750 580,125 773,500 773,500 

 3. ทุนและกจิกรรมนิสติ  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. ค่าใช้จ่ายสว่นกลางของคณะ  101,500 203,000 304,500 406,000 406,000 

 7. ค่าสาธารณปูโภค  50,750 101,500 152,250 203,000 203,000 

 8. ค่าพัฒนาสถานที่ ครภุัณฑ ์ 50,750 101,500 152,250 203,000 203,000 

9. ค่าพัฒนามหาวิทยาลัย 

 

 

157,500 315,000 472,500 630,000 630,000 



  

หลักสตูรศิลปศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาวรรณกรรมส าหรับเดก็ (หลักสตูรปรับปรงุ พ.ศ. 2560)  14 
 

รายละเอียดรายจ่าย 
ปีงบประมาณ 

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

 หมวดค่าใชจ่้ายส่วนกลาง  

1. ค่าบ ารุงมหาวิทยาลัย (950 

บาท/คน/ภาคการศึกษา) 

66,500 133,000 199,500 266,000 266,000 

 หมวดค่าใชจ่้ายส่วนกลาง (ต่อ) 

2. ค่าบ ารุงห้องสมุด (900 

บาท/คน/ภาคการศึกษา) 
63,000 126,000 189,000 252,000 252,000 

3. ค่าบ ารุงฝ่ายกจิการนิสติ 

(850 บาท/คน/ภาคการศึกษา) 
59,500 119,000 178,500 238,000 238,000 

4. ค่ากองทุนคอมพิวเตอร์ 

(650 บาท/คน/ภาคการศึกษา) 
45,500 91,000 136,500 182,000 182,000 

5. ค่าบ ารุงด้านการกฬีา (300 

บาท/คน/ภาคการศึกษา) 
21,000 42,000 63,000 84,000 84,000 

รวมรายจ่ายต่อนิสิต/ปี 1,177,750 2,355,500 3,533,250 4,711,000 4,711,000 

 

2.7 ระบบการศึกษา 

  แบบช้ันเรียน 

  แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก 

  แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสยีงเป็นสื่อหลัก 

  แบบทางไกลทางอเิลก็ทรอนิกสเ์ป็นสื่อหลัก (E-learning) 

  แบบทางไกลทางอนิเทอร์เนต็ 

  อื่น ๆ  (ระบุ) 

 

        2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชา และการลงทะเบยีนขา้มมหาวิทยาลยั  

     การเทียบเคียงหน่วยกิตเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วย

การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559 (ภาคผนวก ก) 

 

3.  หลกัสูตรและอาจารยผ์ูส้อน 

  3.1   หลกัสูตร 

 3.1.1 จ านวนหน่วยกิต  

 รวมตลอดหลักสตูรไม่น้อยกว่า 138 หน่วยกติ 
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 3.1.2  โครงสรา้งหลกัสูตร   

หมวดวิชา 
แผนปกติ แผนสหกิจศึกษา 

หน่วยกิต หน่วยกิต 

ก. หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป ไม่น้อยกว่า 

1) กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 

2) กลุ่มวิชาพลานามยั 

3) กลุ่มวิชาบูรณาการ (วิทยาศาสตร์ คณติศาสตร์  

     และเทคโนโลยี) 

4) กลุ่มวิชาบูรณาการ (มนุษยศาสตร์และ 

    สงัคมศาสตร์) 

5) เลือกวิชาอื่น ๆ จากหมวดวิชาศึกษาทั่วไป  

30 

9 

2 

3 

 

8 

 

8 

30 

9 

2 

3 

 

8 

 

8 

ข) หมวดวิชาเฉพาะดา้น ไม่น้อยกว่า 

1) วิชาภาษาองักฤษบงัคบั 

2) วิชาเอกบงัคบั 

3) วิชาเอกเลือก 

4) การฝึกวิชาชีพด้านวรรณกรรมส าหรับเดก็ 

5) การศึกษาอสิระ 

84 

12 

39 

24 

3 

6 

84 

12 

39 

24 

6 

3 

ค) หมวดวิชาโท 18 18 

ง) หมวดวิชาเลือกเสรี  6 6 

รวมไม่น้อยกว่า 138 หน่วยกติ 138 หน่วยกติ 

 

3.1.3 รายวิชา    

ก. หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป  ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกติ 

1. กลุ่มวิชาภาษาและการสือ่สาร  9  หน่วยกิต 

มศว  111  ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร                                                   3(3-0-

6) 

SWU  111  Thai for Communication 

มศว  121  ภาษาอังกฤษเพ่ือประสิทธิภาพการสื่อสาร 1                            3(2-2-

5) 

SWU  121  English for Effective Communication 1 

มศว  122  ภาษาอังกฤษเพ่ือประสิทธิภาพการสื่อสาร 2                            3(2-2-

5) 

SWU  122  English for Effective Communication 2 

มศว  123  ภาษาองักฤษเพ่ือการสื่อสารนานาชาติ 1                                3(2-2-5) 

SWU  123  English for International Communication 1 

มศว  124  ภาษาองักฤษเพ่ือการสื่อสารนานาชาติ 2                                3(2-2-5) 
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SWU  124  English for International Communication 2 

 

 

2. กลุ่มวิชาพลานามยั  2  หน่วยกิต 

มศว  131  ลีลาศ                                                                          1(0-2-

1) 

SWU  131  Social Dance 

มศว  132  สมรรถภาพส่วนบุคคล                                                      1(0-2-

1) 

SWU  132  Personal Fitness 

มศว  133  การว่ิงเหยาะเพ่ือสุขภาพ                                                    1(0-2-

1) 

SWU 133 Jogging for Health 

มศว 134 โยคะ                                                                           1(0-2-

1) 

SWU 134 Yoga 

มศว 135 ว่ายน า้                                                                         1(0-2-

1) 

SWU 135 Swimming 

มศว 136 แบดมินตัน                                                                   1(0-2-

1) 

  SWU 136 Badminton 

มศว 137 เทนนิส                                                                        1(0-2-

1) 

  SWU 137 Tennis 

  มศว 138 กอล์ฟ                                                                         1(0-2-

1) 

  SWU  138  Golf 

  มศว  139 การฝึกโดยการใช้น า้หนัก                                                   1(0-2-

1) 

  SWU  139  Weight Training 

3. กลุ่มวิชาบูรณาการ (วิทยาศาสตร ์คณิตศาสตร ์และเทคโนโลยี)  3  หน่วยกิต  

  มศว  141  ชีวิตในโลกดิจิทลั                                                            3(3-0-

6) 
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  SWU  141  Life in a Digital World 

  มศว  241 แนวโน้มเทคโนโลยีดิจิทลัและสังคม                                      2(1-2-

3) 

  SWU  241  Digital Technology and Society Trends 

  มศว  242  คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน                                              3(3-0-

6) 

  SWU  242  Mathematics in Daily Life 

  มศว  243  การจัดการทางการเงินส่วนบุคคล                                         3(3-0-

6) 

  SWU  243  Personal Financial Management 

  มศว  244  วิทยาศาสตร์เพ่ือชีวิตและสิ่งแวดล้อมที่ดี                                3(3-0-

6) 

  SWU  244  Science for Better Life and Environment 

  มศว  245  วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสังคม                                       2(2-0-

4) 

  SWU  245  Science, Technology and Society 

  มศว  246  วิถีชีวิตเพ่ือสุขภาพ                                                          2(2-0-

4) 

   SWU  246  Healthy Lifestyle 

  มศว  247  อาหารเพ่ือชีวิต                                                             2(1-2-3) 

  SWU  247  Food for Life 

  มศว  248  พลังงานทางเลือก                                                            2(2-0-

4) 

  SWU  248  Alternative Energy 

  มศว  341 ธุรกิจในโลกดิจิทลั                                                           2(1-2-

3) 

  SWU  341  Business in a Digital World 

4. กลุ่มวิชาบูรณาการ (มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร)์  8  หน่วยกติ 

มศว  151  การศึกษาทั่วไปเพ่ือพัฒนามนุษย์                                3(3-0-6) 

  SWU  151  General Education for Human Development 

  มศว  161  มนุษย์ในสังคมแห่งการเรียนรู้                                             2(2-0-

4) 

SWU  161  Human in Learning Society 
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  มศว  251  ดนตรีและจิตวิญญาณมนุษย์                                               2(1-2-

3) 

  SWU  251  Music and Human Spirit 

  มศว  252  สุนทรียศาสตร์เพ่ือชีวิต                                                     3(3-0-

6) 

SWU  252  Aesthetics for Life 

มศว  253  สุนทรียสนทนา                                                               2(1-2-

3) 

SWU  253  Dialogue 

มศว  254  ศิลปะและความคิดสร้างสรรค์                                             2(1-2-

3) 

SWU  254  Art and Creativity 

มศว  255 ธรรมนูญชีวิต                                                                 2(1-2-

3) 

SWU  255  Constitution for Living 

มศว  256  การอ่านเพ่ือชีวิต                                                             2(2-0-

4) 

SWU  256  Reading for Life 

มศว  257  วรรณกรรมและพลังทางปัญญา                                           2(2-0-

4) 

SWU  257  Literature for Intellectual Powers 

มศว  258  ศิลปะการพูดและการน าเสนอ                                    2(2-0-4) 

SWU  258  Arts of Speaking and Presentation 

มศว  261  พลเมืองวิวัฒน์                                                               3(3-0-

6) 

SWU  261  Active Citizens 

มศว  262  ประวัติศาสตร์และพลังขับเคล่ือนสังคม                                  2(2-0-

4) 

SWU  262  History and Effects on Society 

มศว  263  มนุษย์กับสันติภาพ                                                          2(2-0-

4) 

 SWU  263  Human and Peace 

 

มศว  264  มนุษย์ในสังคมพหุวัฒนธรรม                                              2(2-0-

4) 
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SWU  264  Human in Multicultural Society 

มศว  265  เศรษฐกิจโลกาภิวัตน์                                                        3(3-0-

6) 

SWU  265  Economic Globalization 

มศว  266  ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง                                                  2(2-0-

4) 

SWU  266  Sufficiency Economy 

มศว  267  หลักการจัดการสมัยใหม่                                                   2(2-0-

4) 

SWU  267  Principles of Modern Management 

มศว  268  การศึกษาทางสังคมด้วยกระบวนการวิจัย                                2(1-2-

3) 

SWU  268  Social Study by Research 

มศว  351  การพัฒนาบุคลิกภาพ                                                       3(2-2-

5) 

 SWU  351  Personality Development 

มศว  352  ปรัชญาและกระบวนการคิด                                                3(3-0-

6) 

SWU  352  Philosophy and Thinking Process 

มศว  353  การคิดอย่างมีเหตุผลและจริยธรรม                                      3(3-0-6) 

SWU  353 Logical Thinking and Ethics 

มศว  354  ความคิดสร้างสรรค์กับนวัตกรรม                                         3(2-2-

5) 

SWU  354  Creativity and Innovation 

มศว  355  พุทธธรรม                                                                    3(3-0-6) 

SWU  355  Buddhism 

มศว  356  จิตวิทยาสังคมในการด าเนินชีวิต                                          2(2-0-

4) 

SWU  356  Social Psychology for Living 

มศว  357  สุขภาพจิตและการปรับตัวในสังคม                                       2(2-0-

4) 

SWU  357  Mental Health and Social Adaptability 

  มศว  358  กิจกรรมสร้างสรรค์เพ่ือพัฒนาชีวิตและสังคม                           2(1-2-

3) 

SWU  358  Creative Activities for Life and Social Development 
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มศว  361  มศว เพ่ือชุมชน                                                              3(1-4-

4) 

SWU  361  SWU for Communities 

  มศว  362  ภมูิปัญญาท้องถิ่น                                                            2(1-2-

3) 

SWU  362 Local Wisdom 

มศว  363  สัมมาชีพชุมชน                                                               2(1-2-

3) 

SWU  363  Ethical Careers for Community 

มศว  364  กิจการเพ่ือสังคม                                                             2(1-2-

3) 

SWU  364  Social Enterprise 

ข. หมวดวิชาเฉพาะ ก าหนดให้เรียนไม่น้อยกว่า 75 หน่วยกติ ดังน้ี 

1) วิชาภาษาองักฤษบงัคบั 12 หน่วยกติ 

  วด 201 ภาษาองักฤษเฉพาะทางด้านวรรณกรรมส าหรับเดก็           3(3-0-6) 

  CL 201 English for Children’s Literature  

  อก 203 ภาษาองักฤษเชิงวิชาการ 1              3(3-0-6) 

  EN 203 English for Academic Purposes 1 

  อกช   302  ภาษาองักฤษเพ่ือการเตรียมพร้อมสู่อาชีพ 2                            3(2-2-5) 

  ECP  302   English for Career Preparation 2 

  อกช   303  ภาษาองักฤษเพ่ือการเตรียมพร้อมสู่อาชีพ 3                            3(2-2-5) 

  ECP   303   English for Career Preparation 3 

 

  2) วิชาเอกบงัคบั ก าหนดให้เรียน 39 หน่วยกติ ดังน้ี 

  วด 101 ความรู้ทั่วไปด้านวรรณกรรมส าหรับเดก็            3(3-0-6) 

CL 101 Overview of Children’s Literature 

วด 102 ประวัติและวิวัฒนาการวรรณกรรมส าหรับเดก็นานาชาติ              3(3-0-

6) 

  CL 102 History and Development of International Children’s Literature 

  วด 103 ประวัติและวิวัฒนาการวรรณกรรมส าหรับเดก็ของไทย          3(3-0-6) 

CL 103 History and Development of Thai Children’s Literature  

  วด 111 วรรณกรรมคลาสสคิส าหรับเดก็             3(3-0-6) 

  CL 111 Children’s Classic Literature 

วด  121  พ้ืนฐานการวาดและการออกแบบ             3(2-2-5) 
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  CL  121  Basic Drawing and Design  

วด 202 พัฒนาการของเดก็                 3(3-0-6) 

CL  202  Child Development 

วด 211 วรรณกรรมกบัสงัคม               3(3-0-6) 

CL 211 Literature and Society 

  วด 212 คติชาวบ้าน               3(3-0-6) 

CL 212 Folklore 

วด 213 การอ่านและวิเคราะห์วรรณกรรมส าหรับเดก็ 1           3(3-0-6) 

CL  213  Readings and Analysis of Children’s Literature 1 

วด  234  คอมพิวเตอร์เพ่ือการผลิตสื่อส าหรับเดก็            3(2-2-5) 

CL  234  Computer for Children’s Media Production 

วด  311  วรรณกรรมศาสนา              3(3-0-6) 

CL  311  Religious Literature 

วด  321  นิทานและการเล่านิทาน              3(2-2-5) 

CL  321  Tales and Story-telling 

วด  431   บรรณาธกิารกจิและธุรกจิการพิมพ์            3(3-0-6) 

CL  431  Editorial Works and Publishing Business 

 

3) วิชาเอกเลือก เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกติ จากรายวิชาต่อไปนี้  

 วด  203 ความรู้ทั่วไปด้านการศึกษาส าหรับเดก็            3(3-0-6) 

  CL  203  Overview of Education for Children  

วด  231  บันเทงิคดีส าหรับเดก็              3(2-2-5) 

CL  231  Children’s Fiction 

วด  232  สารคดีส าหรับเดก็              3(2-2-5) 

CL  232  Children’s Non-Fiction 

วด  233  การเขียนบทกวีส าหรับเดก็             3(2-2-5) 

CL  233   Writing Verses for Children  

วด  312  หนังสอืและสื่อเสริมประสบการณ์ทางการศึกษาส าหรับเดก็          3(2-2-5) 

CL  312  Educational Materials for Children 

วด  322  การออกแบบและการเขียนภาพประกอบหนังสอืส าหรับเดก็          3(2-2-5) 

CL  322  Children’s Books Design and Illustration 

วด  323  การละครส าหรับเดก็              3(2-2-5) 

CL  323  Children’s Theatre   

วด  332  วารสารส าหรับเดก็              3(2-2-5) 
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CL 332  Children’s Periodicals 

วด  411  การอ่านและวิเคราะห์วรรณกรรมส าหรับเดก็ 2           3(3-0-6) 

CL  411  Readings and Evaluation of Children’s Literature 2 

วด  432  การเขียนสร้างสรรค์ส าหรับเดก็             3(2-2-5) 

CL  432 Creative Writing for Children 

วด  433  การแปลวรรณกรรมส าหรับเดก็             3(2-2-5) 

  CL  433  Translation of Children’s Literature 

วด  434 กจิกรรมส่งเสริมการอ่านส าหรับเดก็            3(2-2-5) 

CL  434  Activities for Reading Promotion 

 

 

 

4) การฝึกงานวิชาชีพดา้นวรรณกรรมส าหรบัเด็ก ก าหนดให้เรียนวิชาใดวิชาหน่ึง ไม่น้อยกว่า 

3 หน่วยกติ 

  วด  361  การฝึกงาน               3(0-6-3) 

  CL  361  Practicum 

 วด 362 สหกจิศึกษา                        6(0-40-0) 

 CL  362  Co-operative Education 

 

5) การศึกษาอิสระ ก าหนดให้เรียน 3-6 หน่วยกติ (แผนสหกจิศึกษาไม่ต้องเรียน วด 451) 

  วด  341 สมัมนาวรรณกรรมส าหรับเดก็             3(1-4-4) 

  CL  341  Seminar in Children’s Literature 

วด  451  วรรณกรรมส าหรับเดก็นิพนธ์             3(1-4-4) 

  CL  451  Term Project in Children’s Literature 

 

ค. หมวดวิชาโท  

ก าหนดให้นิสิตเลือกศึกษาวิชาใดกไ็ด้ที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เพียง 1 

สาขาวิชาเป็นวิชาโท จ านวนไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกติ ทั้งน้ีโดยได้รับความเหน็ชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา

และหัวหน้าภาควิชา/ประธานหลักสตูร ซ่ึงรับผิดชอบวิชาโท 

 

ง. หมวดวิชาเลือกเสรี  

ก าหนดให้เลือกศึกษารายวิชาใดก็ได้ที่ เปิดสอนในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ หรือ

สถาบันอุดมศึกษาอื่นทั้งในประเทศและต่างประเทศ ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกติ 

 ความหมายของรหสัวิชา (หมวดวิชาเฉพาะดา้น) 
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วด (CL)   หมายถึง  วรรณกรรมส าหรับเดก็ 

   อก (EN)  หมายถึง ภาษาองักฤษ 

   อกช (ECP)  หมายถึง ภาษาองักฤษเพ่ือเตรียมความพร้อมสู่อาชีพ 

เลขรหัสตัวแรก  หมายถึง   ช้ันปีที่เปิดสอน 

เลขรหัสตัวกลาง  หมายถึง หมวดวิชาดังต่อไปนี้  

  เลข  0  หมายถึง  พ้ืนฐานและทฤษฎี 

    เลข  1  หมายถึง  วรรณกรรมและประเภทของวรรณกรรม 

    เลข  2  หมายถึง  ศิลปะ 

    เลข  3  หมายถึง  ทฤษฎีและการน าไปประยุกต์ 

    เลข  4  หมายถึง  สมัมนา 

    เลข  5  หมายถึง โครงงาน / การศึกษาอสิระ 

    เลข  6  หมายถึง การฝึกงาน / สหกจิศึกษา 

เลขรหัสตัวสดุท้าย  หมายถึง ล าดับรายวิชาในหมวดวิชาของเลขรหัส 

     ตัวกลางที่เปิดสอนในแต่ละช้ันปี 

เลขรหัสนอกวงเลบ็ หมายถึง จ านวนหน่วยกติทั้งหมดของรายวิชานั้น 

เลขรหัสในวงเลบ็  

          ตัวที่หน่ึง หมายถึง จ านวนช่ัวโมงภาคทฤษฎี 

ตัวที่สอง หมายถึง จ านวนช่ัวโมงปฏบัิติงานในห้องปฏบัิติการ 

ตัวที่สาม หมายถึง จ านวนช่ัวโมงที่ต้องศึกษาเพ่ิมเติมด้วยตนเอง 

 

          3.1.4 แผนการศึกษา  

 

แผนปกติ และแผนสหกิจศึกษา 

ชั้นปีที ่ 1  (First Year) 

ภาคการศึกษาตน้  (First Semester) ภาคการศึกษาปลาย (Second Semester) 

วิชา หน่วยกิต วิชา หน่วยกิต 

หมวดวิชา

ศึกษาทัว่ไป  

 

- กลุ่มวิชาภาษา 

มศว 111   ภาษาไทยเพ่ือการ 

               สื่อสาร 

มศว 121   ภาษาองักฤษเพ่ือ 

               ประสทิธภิาพการ 

               สื่อสาร 1 

- กลุ่มวิชาบูรณาการ 

(มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์) 

มศว 151   การศึกษาทั่วไปเพ่ือ 

 

3(3-0-6) 

 

3(2-2-5) 

 

 

 

 

3(3-0-6) 

หมวดวิชา

ศึกษาทัว่ไป  

 

- กลุ่มวิชาภาษา 

มศว 122   ภาษาองักฤษเพ่ือ  

               ประสทิธภิาพ 

               การสื่อสาร 2 

- กลุ่มวิชาบูรณาการ 

(วิทยาศาสตร ์คณติศาสตร ์และ

เทคโนโลยี) 

มศว 141   ชวีิตในโลกดจิิทลั 

- กลุ่มวิชาบูรณาการ 

 

3(2-2-5) 

 

 

 

 

 

3(3-0-6) 
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               พัฒนามนุษย ์

- กลุ่มวิชาพลานามยั 

(เลือก 1 วิชา) 

 

1(0-2-1) 

(มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์) 

มศว 161   มนุษย์ในสงัคมแห่ง 

               การเรียนรู้ 

- กลุ่มวิชาพลานามยั  

(เลือก 1 วิชา) 

 

2(2-0-4) 

 

1(0-2-1) 

กลุ่มวิชา 

เอกบงัคบั 

วด 101   ความรู้ทั่วไปด้าน 

            วรรณกรรมส าหรับเดก็          

วด 102  ประวัตแิละวิวัฒนาการ 

            วรรณกรรมส าหรับเดก็ 

            นานาชาต ิ

 

3(3-0-6) 

 

3(3-0-6) 

 

 

 

กลุ่มวิชา 

เอกบงัคบั 

วด 103  ประวัตแิละวิวัฒนาการ 

            วรรณกรรมส าหรับเดก็ 

            ของไทย 

วด 111  วรรณกรรมคลาสสคิ 

            ส าหรับเดก็ 

วด 121  พ้ืนฐานการวาดและ 

            การออกแบบ 

3(3-0-6) 

 

 

3(3-0-6) 

  

3(2-2-5) 

รวม (Total)  16 หน่วยกิต รวม (Total) 18 หน่วยกิต 

 

 

แผนปกติ และแผนสหกิจศึกษา 

ชั้นปีที ่2 (Second Year) 

ภาคการศึกษาตน้  (First Semester) ภาคการศึกษาปลาย (Second Semester) 

วิชา หน่วยกิต วิชา หน่วยกิต 

หมวดวิชา

ศึกษาทัว่ไป  

 

- กลุ่มวิชาบูรณาการ 

(มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์) 

มศว 261   พลเมอืงวิวฒัน ์

 

 

3(3-0-6) 

หมวดวิชา

ศึกษาทัว่ไป    

 

เลือกวิชาใดกไ็ด้จากหมวดวิชา

ศึกษาทั่วไป 2-3 หน่วยกติ 

มศว XXX 

 

 

2-3 

กลุ่มวิชา

เฉพาะบงัคบั

ภาษาองักฤษ 

วด 201  ภาษาองักฤษเฉพาะทาง 

            ด้านวรรณกรรมส าหรบั 

            เดก็ 

3(3-0-6) กลุ่มวิชา

เฉพาะบงัคบั

ภาษาองักฤษ 

อก 203  ภาษาองักฤษเชงิ 

            วิชาการ 1 

3(3-0-6) 

กลุ่มวิชา 

เอกบงัคบั 

วด 202  พัฒนาการของเดก็ 

วด 211  วรรณกรรมกบัสงัคม 

3(3-0-6) 

3(3-0-6) 

กลุ่มวิชา 

เอกบงัคบั 

วด 212  คตชิาวบ้าน 

วด 213  การอ่านและวิเคราะห์ 

            วรรณกรรมส าหรับ 

            เดก็ 1 

3(3-0-6) 

3(3-0-6) 

กลุ่มวิชา 

เอกเลือก 

* อย่างนอ้ย 6 หน่วยกิต 

วด 231  บนัเทงิคดสี าหรับเดก็ 

วด 232  สารคดสี าหรับเดก็ 

วด 234  คอมพิวเตอร์เพ่ือการ 

            ผลิตสื่อส าหรับเดก็ 

 

3(2-2-5) 

3(2-2-5) 

3(2-2-5) 

กลุ่มวิชา 

เอกเลือก 

* อย่างนอ้ย 6 หน่วยกิต  

วด 203   ความรู้ทั่วไปด้าน 

             การศึกษาส าหรับเดก็ 

วด 233   การเขยีนบทกวี 

             ส าหรับเดก็ 

 

3(3-0-6) 

 

3(3-0-6) 

 

กลุ่มวิชา

เลือกเสรี 

* 3 หน่วยกิต  กลุ่มวิชาโท * 3 หน่วยกิต  

รวม (Total)  21 หน่วยกิต รวม (Total)  21 หน่วยกิต 
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แผนปกติ และแผนสหกิจศึกษา 

ชั้นปีที ่3 (Third Year) 

ภาคการศึกษาตน้  (First Semester) ภาคการศึกษาปลาย (Second Semester) 

วิชา หน่วยกิต วิชา หน่วยกิต 

หมวดวิชา

ศึกษาทัว่ไป  

(เลือก) 

เลือกวิชาใดกไ็ด้จากหมวดวิชา

ศึกษาทั่วไป 2-3 หน่วยกติ 

มศว XXX  

 

 

2-3 

หมวดวิชา

ศึกษาทัว่ไป 

(เลือก) 

เลือกวิชาใดกไ็ด้จากหมวดวิชา

ศึกษาทั่วไป 2-3 หน่วยกติ 

มศว XXX 

 

 

2-3 

กลุ่มวิชา

เฉพาะบงัคบั

ภาษาองักฤษ 

อกช  302 ภาษาองักฤษเพ่ือการ 

              เตรียมพร้อมสู่อาชีพ 2                                                    

3(2-2-5) กลุ่มวิชา

เฉพาะบงัคบั

ภาษาองักฤษ 

อกช 303  ภาษาองักฤษเพ่ือการ 

              เตรียมพร้อมสู่อาชีพ 3                                                      

3(2-2-5) 

กลุ่มวิชา 

เอกบงัคบั 

วด  311  วรรณกรรมศาสนา 

วด  321  นิทานและการเล่านิทาน 

3(3-0-6) 

3(2-2-5) 

การศึกษา

อิสระ 

วด 341  สมัมนาวรรณกรรม 

            ส าหรับเดก็ 

3(1-4-4) 

กลุ่มวิชา 

เอกเลือก 

* เลือก 3 หน่วยกิต  

วด 312  หนงัสอืและสื่อเสริม 

            ประสบการณท์างการ 

            ศึกษาส าหรับเดก็ 

วด 322  การออกแบบและการ 

            เขยีนภาพประกอบ 

            หนังสอืส าหรับเดก็ 

 

3(2-2-5) 

 

 

3(2-2-5) 

กลุ่มวิชา 

เอกเลือก 

* เลือก 3 หน่วยกิต  

วด 323  การละครส าหรับเดก็      

วด 332  วารสารส าหรับเดก็      

 

3(2-2-5) 

3(2-2-5) 

กลุ่มวิชาโท * 6 หน่วยกิต  กลุ่มวิชา

เลือกเสรี 

* 3 หน่วยกิต 

 

 

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

 

เฉพาะแผนปกติ 

ชั้นปีที ่3 (Third Year) ภาคฤดูรอ้น (Summer Semester) 

วิชา หน่วยกิต 

การฝึกงานวิชาชีพดา้นวรรณกรรมส าหรบัเด็ก วด 361  การฝึกงาน  3(0-6-3) 

รวม (Total)  3 หน่วยกิต 

 

 

 

 

 

 

แผนปกติ 

ชั้นปีที ่4 (Forth Year) 

ภาคการศึกษาตน้  (First Semester) ภาคการศึกษาปลาย (Second Semester) 

วิชา หน่วยกิต วิชา หน่วยกิต 

กลุ่มวิชา 

เอกบงัคบั 

วด 431  บรรณาธกิารกจิและธรุกจิ 

            การพิมพ์  

3(3-0-6) การศึกษา

อิสระ 

วด 451  วรรณกรรมส าหรับเดก็ 

            นิพนธ ์

3(1-4-4) 

กลุ่มวิชา 

เอกเลือก 

เลือก 3 หน่วยกิต จากรายวิชา 

วด 432  การเขยีนสร้างสรรค ์

            ส าหรับเดก็ 

วด 433  การแปลวรรณกรรม 

            ส าหรับเดก็ 

 

3(2-2-5) 

 

3(2-2-5) 

กลุ่มวิชา 

เอกเลือก 

เลือก 3 หน่วยกิต จากรายวิชา 

วด 411  การอ่านและวิเคราะห์ 

            วรรณกรรมส าหรับ 

            เดก็ 2 

วด 434  กจิกรรมส่งเสริม 

            การอ่านส าหรับเดก็ 

 

3(3-0-6) 

 

 

3(2-2-5) 

กลุ่มวิชาโท 3 หน่วยกิต กลุ่มวิชาโท 3 หน่วยกิต 

รวม (Total)  9 หน่วยกิต  รวม (Total) 9 หน่วยกิต               

  

 

แผนสหกิจศึกษา 

ชั้นปีที ่4 (Forth Year) 

ภาคการศึกษาตน้  (First Semester) ภาคการศึกษาปลาย (Second Semester) 

วิชา หน่วยกิต วิชา หน่วยกิต 
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กลุ่มวิชา 

เอกบงัคบั 

วด 431  บรรณาธกิารกจิและธรุกจิ 

            การพิมพ์  

3(3-0-6) การฝึกงาน

วิชาชีพดา้น

วรรณกรรม

ส าหรบัเด็ก 

วด 362  สหกจิศึกษา 6(0-40-0) 

กลุ่มวิชา 

เอกเลือก 

เลือก 6 หน่วยกิต จากรายวิชา 

วด 432  การเขยีนสร้างสรรค ์

            ส าหรับเดก็ 

วด 433  การแปลวรรณกรรม 

            ส าหรับเดก็ 

วด 411  การอ่านและวิเคราะห์ 

            วรรณกรรมส าหรับ 

            เดก็ 2 

วด 434  กจิกรรมส่งเสริม 

            การอ่านส าหรับเดก็ 

 

3(2-2-5) 

 

3(2-2-5) 

 

3(2-2-5) 

 

 

3(2-2-5) 

กลุ่มวิชาโท 3 หน่วยกิต กลุ่มวิชาโท 3 หน่วยกิต 

รวม (Total)  12 หน่วยกิต  รวม (Total) 9 หน่วยกิต               

 

3.1.5  ค าอธิบายรายวิชา  

ก. หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป  

1. กลุ่มวิชาภาษาและการสือ่สาร 

มศว 111 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร                                                   3(3-0-

6) 

SWU  111 Thai for Communication 

ศึกษาองค์ประกอบของการสื่อสาร ทั้งการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน การสังเคราะห์

ความคิด และกลวิธีการใช้ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารในสถานการณ์ต่างๆ โดยเน้นทักษะการเขียนสรุป

ความ ย่อความ ขยายความ และพรรณนาความ 

 

มศว  121 ภาษาอังกฤษเพ่ือประสิทธิภาพการสื่อสาร 1                            3(2-2-

5) 

SWU  121  English for Effective Communication 1 

ศึกษาและฝึกทกัษะภาษาองักฤษ โดยเน้นการฟังและการพูดภาษาองักฤษในฐานะภาษา 

ต่างประเทศในสถานการณ์ต่างๆ ผ่านการท าแบบฝึกหัดการฟังและการพูด โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ 

สื่อ และเทคโนโลยีสารสนเทศที่หลากหลายทั้งในและนอกห้องเรียน 

 

มศว 122 ภาษาอังกฤษเพ่ือประสิทธิภาพการสื่อสาร 2                            3(2-2-

5) 

SWU 122 English for Effective Communication 2 
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ศึกษาและฝึกทักษะภาษาอังกฤษ โดยเน้นการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษในฐานะ

ภาษาต่างประเทศในสถานการณ์ต่างๆ ผ่านการท าแบบฝึกหัดการอ่านและการเขียน โดยใช้กระบวนการ

เรียนรู้ สื่อ และเทคโนโลยีสารสนเทศที่หลากหลายทั้งในและนอกห้องเรียน 

 

มศว 123 ภาษาองักฤษเพ่ือการสื่อสารนานาชาติ 1                              3(2-2-5) 

SWU 123  English for International Communication 1 

ศึกษาหลักการใช้ภาษาอังกฤษโดยเน้นการฟังและการพูดส าหรับผู้เรียนที่ใช้ภาษาอังกฤษใน

ฐานะที่เป็นภาษานานาชาติ ทั้งค าศัพท์ ส านวน ประโยค ไวยากรณ์ที่ซับซ้อน และการออกเสียง ฝึก

ปฏิบัติการสนทนาในสถานการณ์ต่างๆ ผ่านสื่อ และกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายทั้งในและนอก

ห้องเรียน 

 

มศว 124 ภาษาองักฤษเพ่ือการสื่อสารนานาชาติ 2                                3(2-2-5) 

SWU 124  English for International Communication 2 

ศึกษาหลักการใช้ภาษาองักฤษโดยเน้นการอ่านและการเขียนส าหรับผู้เรียนที่ใช้ภาษาอังกฤษใน

ฐานะที่เป็นภาษานานาชาติ การฝึกเขียนเรียงความในหัวข้อที่หลากหลาย โดยฝึกปฏบัิติผ่านกิจกรรมการ

เรียนรู้ ต่างๆ ทั้งในและนอกห้องเรียน 

 

2. กลุ่มวิชาพลานามยั 

มศว 131 ลีลาศ                                                                       1(0-2-1) 

SWU 131  Social Dance 

เทคนิคและทกัษะเบ้ืองต้นในการเต้นลีลาศในจังหวะต่างๆ การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย

และบุคลิกที่เหมาะสมส าหรับการเต้นลีลาศ ตลอดจนมารยาทในการเต้นลีลาศเพ่ือสขุภาพ 

 

มศว 132 สมรรถภาพส่วนบุคคล                                                      1(0-2-

1) 

SWU 132 Personal Fitness 

หลักการพ้ืนฐานของการสร้างและพัฒนาสมรรถภาพทางกายด้านความแขง็แรง ความเรว็ ความ

อดทน และความยืดหยุ่นของกล้ามเน้ือและการท างานของระบบการไหลเวียนโลหิต 

 

มศว 133 การว่ิงเหยาะเพ่ือสุขภาพ                                                    1(0-2-

1) 

SWU 133 Jogging for Health 
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หลักการออกก าลังกายด้วยการว่ิงเหยาะ การว่ิงเหยาะที่ มุ่งเน้นความอดทนของระบบการ

ไหลเวียนโลหิตและความยืดหยุ่นของร่างกาย การจัดโปรแกรมการออกก าลังกายด้วยการว่ิงเหยาะเพ่ือ

สขุภาพ 

 

มศว 134 โยคะ                                                                           1(0-2-

1) 

SWU 134 Yoga 

เทคนิคและทักษะเบ้ืองต้นในการฝึกโยคะ การฝึกระบบการหายใจ ความอ่อนตัว และความ

แขง็แรงของร่างกายเพ่ือสขุภาพ 

 

มศว 135 ว่ายน า้                                                                         1(0-2-

1) 

SWU 135 Swimming 

เทคนิคและทักษะเบ้ืองต้นของการว่ายน า้ การว่ายน า้ท่าต่างๆ การเสริมสร้างสมรรถภาพทาง

กาย กติกาการแข่งขัน การเกบ็รักษาอุปกรณ์ และความปลอดภัยในการว่ายน า้เพ่ือสขุภาพ 

 

มศว 136 แบดมินตัน                                                                   1(0-2-

1) 

SWU 136  Badminton 

ทกัษะการยืน การเคล่ือนที่ การจับไม้ การตีลูกหน้ามือและหลังมือ การตบ การส่งลูก การเล่น

ลูกหน้าตาข่าย กลวิธีการเล่นประเภทเด่ียวและประเภทคู่ การเกบ็รักษาอุปกรณ์และความปลอดภัยใน

การเล่นแบดมินตันเพ่ือสขุภาพ 

 

 

มศว 137 เทนนิส                                                                        1(0-2-

1) 

SWU  137  Tennis 

เทคนิคและทกัษะเบื้องต้นในการเล่นเทนนิส มารยาทในการชมเทนนิส กติกาการแข่งขัน กลวิธี

การเล่นประเภทเด่ียวและประเภทคู่ การเกบ็รักษาอุปกรณ์ และความปลอดภัยในการเล่นเทนนิสเพ่ือ

สขุภาพ 

 

มศว 138 กอล์ฟ                                                            1(0-2-1) 

SWU  138  Golf 

ความเป็นมาของกฬีากอล์ฟ ทกัษะการยืน การจับไม้ การเหว่ียงไม้ กติกาการเล่นกอล์ฟ การใช้

และเกบ็รักษาอุปกรณ์ และความปลอดภัยในการเล่นกอล์ฟเพ่ือสขุภาพ 
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มศว 139 การฝึกโดยการใช้น า้หนัก                                                   1(0-2-

1) 

SWU  139  Weight Training 

เทคนิคการออกก าลังกายแบบใช้เคร่ืองมือช่วย หลักการปฏิบัติ การฝึกโดยการใช้น า้หนักและ

การประยุกต์กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของระบบโครงร่างและกล้ามเน้ือ ควบคู่ไปกับการศึกษา

เทคนิคการฝึกโดยการใช้น า้หนักเพ่ือสขุภาพ 

 

3. กลุ่มวิชาบูรณาการ (วิทยาศาสตร ์คณิตศาสตร ์และเทคโนโลยี) 

มศว 141 ชีวิตในโลกดิจิทลั                                                            3(3-0-

6) 

SWU  141  Life in a Digital World 

ศึกษาความส าคัญของกระบวนการสื่อสารและเทคโนโลยีในโลกดิจิทัล ทักษะการสืบค้น การ

ประเมินสื่อสารสนเทศ การอ้างอิงข้อมูล จริยธรรมและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ภัยอันตรายในโลกดิจิทัล

และแนวทางการป้องกัน การน าเสนอในรูปแบบต่างๆ การจัดการความรู้เพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิตและ

การรู้เทา่ทนัสื่อสารสนเทศและเทคโนโลยี 

 

มศว  241  แนวโน้มเทคโนโลยีดิจิทลัและสังคม                                      2(1-2-

3) 

SWU  241  Digital Technology and Society Trends 

ศึกษาวิวัฒนาการและแนวคิดของเทคโนโลยีดิจิทัลที่มีผลกระทบต่อสังคมในด้านวัฒนธรรม 

เศรษฐกิจ การเมือง และสิ่งแวดล้อม ประเมินพฤติกรรมการบริโภคเทคโนโลยีของสังคมและสมาชิก 

รวมทั้งวิเคราะห์แนวโน้มของเทคโนโลยีดิจิทลัในสังคมโลกอนาคต 

 

 

 

 

มศว  242  คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน                                  3(3-0-6) 

SWU  242  Mathematics in Daily Life 

ศึกษาวิธคีิดและหลักการคณิตศาสตร์กับความคิดในเชิงตรรกะและเหตุผล คณิตศาสตร์ส าหรับ

ผู้บริโภคและการค านวณภาษี คณิตศาสตร์กับความงาม การวิเคราะห์เชิงตัวเลข การแปลความหมาย 

การประยุกต์ใช้คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจ าวัน 
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มศว  243  การจัดการทางการเงินส่วนบุคคล                                         3(3-0-

6) 

SWU  243  Personal Financial Management 

ศึกษาหลักการวางแผนและการจัดการทางการเงิน เคร่ืองมือทางการเงินในการบริหารสภาพ

คล่องส่วนบุคคล มูลค่าเงินตามเวลา และเทคโนโลยีทางการเงิน การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลทาง

การเงินส่วนบุคคล การวางแผนทางภาษี การวางแผนการออมและประกัน การบริหารหน้ี และการ

วางแผนลงทุน 

 

มศว  244  วิทยาศาสตร์เพ่ือชีวิตและสิ่งแวดล้อมที่ดี                       3(3-0-6) 

SWU  244  Science for Better Life and Environment 

ศึกษาเจตคติและกระบวนการคิดทางวิทยาศาสตร์ ระบบนิเวศวิทยาและความส าคัญของการอยู่

ร่วมกันอย่างสมดุล วิทยาศาสตร์ประยุกต์ เทคโนโลยี ผลกระทบของความเจริญทางวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีที่มีต่อวิถีชีวิต เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์อย่างรู้เท่าทัน

และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

 

มศว  245  วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสังคม                                       2(2-0-

4) 

SWU  245  Science, Technology and Society 

ศึกษากระบวนทัศน์ และวิธีคิดของนักวิทยาศาสตร์ที่มีบทบาทในเหตุการณ์ส าคัญของโลก 

ผลกระทบของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในมิติทางสังคม การสะท้อนคิดวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

กบับริบทสงัคมไทยในปัจจุบัน 

 

มศว  246  วิถีชีวิตเพ่ือสุขภาพ                                                          2(2-0-

4) 

SWU  246  Healthy Lifestyle 

ศึกษาองค์ประกอบและความส าคัญของสขุภาพแบบองค์รวม ปัจจัยส าคัญที่มีผลต่อสุขภาพ โรค

วิถีชีวิตกับพฤติกรรมการใช้ชีวิตของมนุษย์ สาเหตุ วิธีป้องกันและการรักษา การพัฒนาวิถีชีวิตเชิง

สร้างสรรค์และการประยุกต์ใช้นวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์ 

 

 

 

 

มศว  247  อาหารเพ่ือชีวิต                                                               2(1-2-

3) 

SWU  247  Food for Life 
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ศึกษาความส าคัญของอาหารและโภชนาการส าหรับทุกช่วงวัย อาหารเพ่ือสุขภาพ สมุนไพร 

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร อันตรายจากอาหารและมาตรฐานความปลอดภัย หลักการเลือกซ้ือและการเกบ็

รักษาอาหาร การเลือกบริโภคด้วยปัญญา และการฝึกประกอบอาหารอย่างง่ายจากวัตถุดิบที่ปลอดภัย

และมีคุณค่า 

 

มศว 248 พลังงานทางเลือก                                                 2(2-0-4) 

SWU  248  Alternative Energy 

ศึกษาความหมาย ความส าคัญ กระบวนการ บทบาทและผลกระทบของการใช้พลังงานหลักและ

พลังงานทดแทน ปรากฏการณ์โลกร้อน การอนุรักษ์พลังงานอย่างมีส่วนร่วม การใช้พลังงานอย่างมี

ประสิทธิภาพและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การจัดการพลังงานชุมชน ขยะชุมชน และวัสดุเหลือใช้ ด้วย

ภมิูปัญญาและเทคโนโลยีที่เหมาะสม 

 

มศว  341  ธุรกิจในโลกดิจิทลั                                                           2(1-2-

3) 

SWU  341  Business in a Digital World 

ศึกษาแนวคิดและหลักการท าธุรกิจในโลกดิจิทัล แนวปฏิบัติ หลักจริยธรรมและกฎหมาย 

ที่เกี่ยวข้อง นวัตกรรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต 

 

4. กลุ่มวิชาบูรณาการ (มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร)์ 

มศว 151 การศึกษาทั่วไปเพ่ือพัฒนามนุษย์                                         3(3-0-

6) 

SWU  151  General Education for Human Development 

ศึกษาความหมาย ความส าคัญ และคุณค่าของวิชาศึกษาทั่วไป ประวัติและปรัชญาของ

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป้าหมายที่แท้จริงของการศึกษาในระดับอุดมศึกษา ความส าคัญและ

แนวทางการพัฒนาพฤติกรรม จิตใจ และปัญญา การพัฒนาทักษะการเรียนรู้ การสื่อสาร การคิด

วิเคราะห์ การสงัเคราะห์ และการแก้ปัญหาอย่างมีวิจารณญาณ 

 

มศว 161 มนุษย์ในสังคมแห่งการเรียนรู้                                             2(2-0-

4) 

SWU  161  Human in Learning Society 

ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสังคม ทั้งสังคมไทยและสังคมโลก ผลกระทบของการ

เปล่ียนแปลงทางสังคมต่อการด าเนินชีวิตและสิ่งแวดล้อม ความส าคัญของการแสวงหาความรู้อย่าง

ต่อเน่ือง และการด าเนินชีวิตอย่างมีคุณธรรมจริยธรรมในสงัคมแห่งการเรียนรู้  
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มศว  251  ดนตรีและจิตวิญญาณมนุษย์                                               2(1-2-

3) 

SWU  251  Music and Human Spirit 

ศึกษาวิเคราะห์จิตวิญญาณ อารมณ์ และพฤติกรรมของมนุษย์ โดยใช้ดนตรีเป็นเคร่ืองมือในการ

เรียนรู้ คุณค่าของตนเองและบริบทของสังคม รวมทั้งฝึกประยุกต์และถ่ายทอดศิลปกรรมแบบบูรณาการ

สู่สาธารณชน 

 

มศว 252 สนุทรียศาสตร์เพ่ือชีวิต                                          3(3-0-6) 

SWU  252  Aesthetics for Life 

ศึกษาแนวคิดทางด้านสนุทรียศาสตร์ สนุทรียศาสตร์ในเชิงบูรณาการทั้งที่เกี่ยวข้องกับธรรมชาติ 

ศิลปะ การแสดง ดนตรี วรรณกรรม สนุทรียะที่ผสานสัมพันธ์กับบริบทสังคม วัฒนธรรม และธรรมชาติ

สิ่งแวดล้อม 

 

มศว 253 สนุทรียสนทนา                                                         2(1-2-3) 

SWU  253  Dialogue 

ศึกษาฐานคิด ทฤษฎี กลวิธี แนวทางปฏิบัติของสุนทรียสนทนา ระดับของการสื่อสาร การ

ประยุกต์ใช้สุนทรียสนทนาในการด าเนินชีวิต โดยการแลกเปล่ียนประสบการณ์ การถ่ายทอดความคิด

และความรู้สกึร่วมกันผ่านศิลปะการฟังอย่างลึกซ้ึง การเรียนรู้ด้วยใจอย่างใคร่ครวญ และการฝึกปฏบัิติ

สนุทรียสนทนาในสถานการณ์ที่หลากหลาย 

 

มศว 254 ศิลปะและความคิดสร้างสรรค์                                2(1-2-3) 

SWU  254  Art and Creativity 

ศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับพลังความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการที่ก่อให้เกิดความงามและ

สนุทรียะในงานศิลปะนานาประเภท ในบริบทวัฒนธรรมที่หลากหลาย 

 

มศว  255  ธรรมนูญชีวิต                                                                 2(1-2-

3) 

SWU  255  Constitution for Living 

ศึกษาหลักธรรมนูญชีวิต วินัยชีวิต กฎการสร้างทุนชีวิต การน าชีวิตไปสู่เป้าหมายที่ดีงาม 

หลักการปฏิบัติตนในฐานะสมาชิกที่ดีของชุมชน และหลักการพัฒนาชีวิต โดยการวิเคราะห์และสร้าง

แนวทางการพัฒนาตนเองพร้อมฝึกปฏบัิติ 

 

มศว  256  การอ่านเพ่ือชีวิต                                               2(2-0-4) 

SWU  256  Reading for Life 
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ศึกษาหลักการอ่านจับใจความ วิเคราะห์ ตีความ วิจารณ์และประเมินค่างานเขียน โดยการอ่าน

จากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย 

 

มศว  257  วรรณกรรมและพลังทางปัญญา                                    2(2-0-4) 

SWU  257  Literature for Intellectual Powers 

ศึกษาแนวคิด คุณค่า และสุนทรียะจากวรรณกรรมไทยหลากรูปแบบทั้งในอดีตและร่วมสมัย 

การวิเคราะห์วรรณกรรมที่ก่อให้เกดิพลังทางปัญญาและยกระดับจิตใจ 

 

มศว 258 ศิลปะการพูดและการน าเสนอ                                             2(2-0-

4) 

SWU  258  Arts of Speaking and Presentation 

ศึกษาองค์ประกอบ ความหมาย ความส าคัญ ประเภทและกลวิธีการพูด การเตรียมภาษาและ

เน้ือหา การเรียบเรียงความคิด การร่างบทพูด การพัฒนาวัจนภาษาและอวัจนภาษากับการพูดประเภท

ต่างๆ 

 

มศว  261  พลเมืองวิวัฒน์                                                               3(3-0-

6) 

SWU  261  Active Citizens 

ศึกษาประวัติความเป็นมาและวัฒนธรรมทางการเมืองการปกครองของไทย กระบวนทัศน์

เกี่ยวกับพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย กฎหมาย ระบบภาษี หน้าที่พลเมืองตามรัฐธรรมนูญ 

ความส าคัญของการยึดหลักสันติวิธีในการด าเนินชีวิต การมีจิตส านึกสาธารณะและการมีส่วนร่วมลด

ความเหล่ือมล า้ในสงัคม รวมทั้งแนวทางการปรับตัวในฐานะพลเมืองอาเซียนและพลเมืองโลก 

 

มศว 262 ประวัติศาสตร์และพลังขับเคล่ือนสงัคม                               2(2-0-4) 

SWU  262  History and Effects on Society 

ศึกษาค้นคว้าข้อมูลและเหตุการณ์ส าคัญทางประวัติศาสตร์ที่เป็นพลังขับเคล่ือนสังคมจากอดีต 

สู่ปัจจุบัน วิเคราะห์กระบวนการเปล่ียนแปลงทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และแนวโน้มการก่อรูป 

ทางสงัคมในบริบทของโลกาภิวัตน์ 

 

มศว 263 มนุษย์กับสันติภาพ                                                          2(2-0-

4) 

SWU  263  Human and Peace 

ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับสันติภาพ หลักสันติธรรมจากศาสนา ปรัชญา ความเช่ือ 

วัฒนธรรม และการจัดการความขัดแย้งในชีวิตครอบครัว ชุมชน สังคม รวมทั้งแนวคิดและการปฏิบัติ

ของผู้ที่มีอุดมการณ์เกี่ยวกบัสนัติภาพและสนัติสขุของมนุษยชาติ 
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มศว  264  มนุษย์ในสังคมพหุวัฒนธรรม                                              2(2-0-

4) 

SWU  264  Human in Multicultural Society 

ศึกษาความหมายและความส าคัญของสังคมพหุวัฒนธรรม โดยการวิเคราะห์ปัจจัยด้าน

โครงสร้างทางสังคม เช้ือชาติ ศาสนา การศึกษา ที่มีผลต่อความเช่ือและวิถีชีวิตของกลุ่มคนในสังคม 

การเสริมสร้างกระบวนทศัน์ และการปรับตัวในสงัคมพหุวัฒนธรรม 

มศว 265 เศรษฐกิจโลกาภิวัตน์                                                        3(3-0-

6) 

SWU  265  Economic Globalization 

ศึกษาแนวคิดเศรษฐกิจโลกาภิวัตน์ นโยบายทางเศรษฐกิจของประเทศที่มีอิทธิพลต่อโลกา- 

ภิวัตน์ การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ สถาบันการเงินระหว่างประเทศ วิกฤตเศรษฐกิจโลก แนวโน้มใน

อนาคตและผลกระทบต่อการด ารงชีวิต ตลอดจนแนวทางการพัฒนาอย่างย่ังยืนตามหลักเศรษฐกิจ

พอเพียง 

 

มศว  266  ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง                                                  2(2-0-

4) 

SWU 266 Sufficiency Economy 

ศึกษาภมูิหลังและสภาพทั่วไปของสงัคมไทย แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เปรียบเทยีบกับ

เศรษฐศาสตร์กระแสหลัก โดยการเรียนรู้จากโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ การวิเคราะห์  

หาแนวทางประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิตและการประกอบอาชีพ อันจะน าไปสู่การพ่ึงตนเองบนความ

รับผิดชอบต่อสงัคมและสิ่งแวดล้อม เพ่ือการพัฒนาอย่างย่ังยืนภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ 

 

มศว  267  หลักการจัดการสมัยใหม่                                                   2(2-0-

4) 

SWU 267 Principles of Modern Management 

ศึกษาแนวคิดและหลักการจัดการ ทฤษฎีการจัดการสมัยใหม่ แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการ

องค์กร การจัดการทรัพยากรมนุษย์ การพัฒนาองค์กร แนวโน้มการจัดการสมัยใหม่และการพัฒนา

สงัคมอย่างย่ังยืน 

 

มศว  268  การศึกษาทางสังคมด้วยกระบวนการวิจัย                                2(1-2-

3) 

SWU  268  Social Study by Research 
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ศึกษาข้อมูลและเหตุการณ์ที่มีผลกระทบส าคัญต่อการเปล่ียนแปลงทางสังคมปัจจุบันโดยการ

เรียนรู้แบบวิจัยเป็นฐาน เพ่ือให้เกิดความเข้าใจอย่างลึกซ้ึงและสามารถเช่ือมโยงข้อมูลจากการวิจัยไปสู่

การใช้ประโยชน์ในการพัฒนาตนเอง สงัคม และสิ่งแวดล้อม 

 

มศว  351  การพัฒนาบุคลิกภาพ                                                       3(2-2-

5) 

SWU  351  Personality Development 

ศึกษาความหมายและความส าคัญของการพัฒนาบุคลิกภาพ ความแตกต่างระหว่างบุคคล การ

วิเคราะห์และประเมินบุคลิกภาพภายในและภายนอกของตนเอง การพัฒนาเจตคติที่ดีต่อตนเองและ

ผู้อื่น มารยาทพ้ืนฐานทางสงัคม ทกัษะสื่อสารและการสร้างสมัพันธภาพที่ดีงามกบัผู้อื่น 

 

 

 

 

มศว  352  ปรัชญาและกระบวนการคิด                                                3(3-0-

6) 

SWU  352  Philosophy and Thinking Process 

ศึกษาแนวคิดและปรัชญาทั้งกระแสตะวันออกและตะวันตกในเชิงบูรณาการ พัฒนาทกัษะการ

คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ปรัชญาที่เป็นกระบวนการคิดที่สัมพันธ์กับชีวิต สังคม ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม 

บนพ้ืนฐานความมีเหตุผล อุดมการณ์ และคุณธรรมจริยธรรม 

 

มศว  353  การคิดอย่างมีเหตุผลและจริยธรรม                                      3(3-0-6) 

SWU 353 Logical Thinking and Ethics 

ศึกษากระบวนการคิดอย่างมีเหตุผลบนพ้ืนฐานความรู้ คุณธรรม จริยธรรม เรียนรู้ความส าคัญ

ของวิธีคิดอย่างมีเหตุผลจากตัวแบบทางสังคม และฝึกพัฒนาตนเองให้เป็นผู้ใฝ่รู้ความจริง คิดอย่างมี

เหตุผล มีคุณธรรม จริยธรรม ด ารงชีวิตอย่างมีความสขุทา่มกลางพลวัตทางสังคมและสิ่งแวดล้อม 

 

มศว  354  ความคิดสร้างสรรค์กับนวัตกรรม                                         3(2-2-

5) 

SWU  354  Creativity and Innovation 

ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี องค์ประกอบ วิธีการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม กฎหมาย

ลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญา กรณีศึกษาการพัฒนานวัตกรรมที่ส าคัญของโลก การฝึกปฏบัิติพัฒนา

ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมเพ่ือชุมชนและสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งน าเสนอผลงานต่อสาธารณชน 
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มศว  355  พุทธธรรม                                                                     3(3-0-

6) 

SWU  355  Buddhism 

ศึกษาภูมิปัญญาและกระบวนการคิดจากพุทธธรรมที่เกี่ยวข้องกับการด ารงชีวิต การพัฒนา

คุณภาพชีวิตบนฐานพุทธธรรม ทั้งในเชิงวิทยาศาสตร์ ปรัชญา และศาสนา การวิเคราะห์และพัฒนา  

แนวทางการด าเนินชีวิตที่มีศีลธรรมและสนัติสขุ 

 

มศว  356  จิตวิทยาสังคมในการด าเนินชีวิต                                          2(2-0-

4) 

SWU  356 Social Psychology for Living 

ศึกษาโครงสร้างและพฤติกรรมทางสังคม พ้ืนฐานทางชีววิทยาที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมมนุษย์ 

ตัวแปรทางสังคมที่ท  าให้เกิดพฤติกรรมและสภาวะทางจิต การวิเคราะห์พฤติกรรมของบุคคลและกลุ่ม

จากปรากฏการณ์ทางสังคม การหาแนวทางแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง การส่งเสริมพฤติกรรมเอื้ อสังคม

และการด าเนินชีวิตอย่างมีความสขุ 

 

มศว  357  สุขภาพจิตและการปรับตัวในสังคม                                       2(2-0-

4) 

SWU  357  Mental Health and Social Adaptability 

ศึกษาแนวคิดและกระบวนการเสริมสร้างสุขภาพจิต การปรับตัวในสังคม การวิเคราะห์สาเหตุ

และการป้องกนัสขุภาพจิตเสื่อมโทรม รวมทั้งการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 

มศว  358  กิจกรรมสร้างสรรค์เพ่ือพัฒนาชีวิตและสังคม                           2(1-2-

3) 

SWU  358  Creative Activities for Life and Social Development 

ศึกษาความหมาย ความส าคัญ ทรัพยากร ประเภทและรูปแบบของกิจกรรมสร้างสรรค์ 

แลกเปล่ียนเรียนรู้ประสบการณ์จากกิจกรรมที่ตนเองสนใจ ค้นคว้าเพ่ิมเติม วิเคราะห์ สังเคราะห์ และ

พัฒนากจิกรรมให้มีคุณค่าต่อการพัฒนาชีวิตและสงัคม 

 

มศว  361  มศว เพ่ือชุมชน                                                              3(1-4-

4) 

SWU  361  SWU for Communities 

ศึกษาวิธีการและเคร่ืองมือศึกษาชุมชน กระบวนการมีส่วนร่วม โดยการบูรณาการการเรียนรู้

ผ่านกิจกรรมนิสิต เพ่ือเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจบริบทชุมชนด้านวัฒนธรรม เศรษฐกิจ สังคม 

รวมทั้งเสริมสร้างสมัพันธภาพที่ดีและเช่ือมโยงไปสู่การพัฒนาชุมชนอย่างมีส่วนร่วม 
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มศว  362  ภมูิปัญญาท้องถิ่น                                                            2(1-2-

3) 

SWU  362  Local Wisdom 

ศึกษาค้นคว้าภูมิปัญญาท้องถิ่น ความสัมพันธ์ของภูมิปัญญาท้องถิ่นกับการด ารงชีวิตและ

พัฒนาการของชุมชน ตลอดจนผลกระทบของกระแสโลกาภิวัตน์กับการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น โดย

การเรียนรู้ร่วมกับชุมชน เพ่ือหาแนวทางสืบสานและพัฒนาตามบริบทสังคม รวมทั้งประยุกต์ให้เป็น

ประโยชน์ต่อการด ารงชีวิต การพัฒนาชุมชน และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

 

มศว  363  สมัมาชีพชุมชน                                               2(1-2-3) 

SWU  363  Ethical Careers for Community 

ศึกษาค้นคว้าและพัฒนาสัมมาชีพชุมชนที่ผูกพันและเคารพในธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม คุณธรรม 

และวัฒนธรรมโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เรียนรู้ร่วมกับชุมชน เสริมสร้างจิตส านึก ความ

สามัคคี และความตระหนักในศักด์ิศรีของชุมชน อันจะท าให้เกิดแนวทางการพัฒนาสัมมาชีพชุมชน 

ที่เข้มแขง็และย่ังยืน 

 

มศว  364  กิจการเพ่ือสังคม                                                             2(1-2-

3) 

SWU  364  Social Enterprise 

ศึกษาความหมาย ความส าคัญ หลักการเป็นผู้ประกอบการและกระบวนการบริหารจัดการ

กิจการเพ่ือสังคม เรียนรู้กิจการเพ่ือสังคมในรูปแบบต่างๆ วิเคราะห์ สังเคราะห์องค์ความรู้จากกิจการ

เพ่ือสงัคมต้นแบบ และน าเสนอแนวทางสร้างสรรค์กจิการเพ่ือสงัคม พร้อมทั้งฝึกปฏบัิติร่วมกบัชุมชน 

 

 

 

ข. หมวดวิชาเฉพาะ 

1) รายวิชาภาษาองักฤษบงัคบั 12 หน่วยกิต 

วด 201  ภาษาองักฤษเฉพาะทางด้านวรรณกรรมส าหรับเดก็           3(3-0-6) 

CL  201  English for Children’s Literature  

ฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษทั้งการฟัง พูด อ่าน เขียน ด้วยนิทาน บทกวี เร่ืองสั้นส าหรับเดก็ 

หนังสอืภาพ บทความวิชาการ  

 

อก  203  ภาษาองักฤษเชิงวิชาการ 1               3(3-0-6) 

EN  203  English for Academic Purposes 1 



  

หลักสตูรศิลปศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาวรรณกรรมส าหรับเดก็ (หลักสตูรปรับปรงุ พ.ศ. 2560)  40 
 

  เพ่ิมพูนประสิทธิภาพด้านทักษะการอ่านและเขียนภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ เพ่ือให้สามารถ

น าไปใช้ในการศึกษาค้นคว้าได้ลึกซ้ึงย่ิงขึ้น 

 

อกช   302 ภาษาองักฤษเพ่ือการเตรียมพร้อมสู่อาชีพ 2              3(2-2-5) 

ECP  302 English for Career Preparation 2 

ศึกษาและฝึกทักษะการอ่าน การฟัง การใช้โครงสร้างภาษา และค าศัพท์ที่ใช้ในการสื่อสาร

นานาชาติที่สอดคล้องกบัเกณฑ์มาตรฐานของการวัดระดับความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษเพ่ือ

การสื่อสารนานาชาติ (Test of English for International Communication หรือ TOEIC) ที่คะแนน 

600 ขึ้นไป หรือเทยีบเทา่ 

 

อกช 303 ภาษาองักฤษเพ่ือการเตรียมพร้อมสู่อาชีพ 3            3(2-2-5) 

ECP  303   English for Career Preparation 3 

ฝึกและพัฒนาทักษะการฟัง การอ่านแบบเข้ม การใช้โครงสร้างภาษาที่ซับซ้อน และค าศัพทใ์น

บริบทของการสื่อสารวิชาชีพระดับนานาชาติ ที่สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานของการสอบวัดระดับ

ความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารนานาชาติ (Test of English for International 

Communication หรือ TOEIC) ที่คะแนน 650 ขึ้นไป หรือเทยีบเทา่ 

 

2) รายวิชาเอกบงัคบั  39  หน่วยกิต 

วด  101 ความรู้ทั่วไปด้านวรรณกรรมส าหรับเดก็            3(3-0-6) 

CL  101 Overview of Children’s Literature  

  ศึกษาความหมาย คุณค่า ความส าคัญ วัตถุประสงค์ การน าเสนอ ลักษณะและประเภทของ

วรรณกรรมส าหรับเด็ก ความแตกต่างระหว่างวรรณกรรมส าหรับเด็กและผู้ใหญ่ เป็นพ้ืนฐานใน

การศึกษาวรรณกรรมส าหรับเดก็ 

 

 

วด  102 ประวัติและวิวัฒนาการวรรณกรรมส าหรับเดก็นานาชาติ          3(3-0-6) 

CL  102 History and Development of International Children’s Literature  

  ศึกษาประวัติความเป็นมา และวิวัฒนาการวรรณกรรมส าหรับเดก็นานาชาติ ศึกษาวรรณกรรม

ส าหรับเดก็ที่แพร่หลาย รางวัลวรรณกรรมส าหรับเดก็ วรรณกรรมส าหรับเดก็ที่ได้รับรางวัล แนวโน้ม

วรรณกรรมส าหรับเดก็ในระดับสากล  

 

วด  103  ประวัติและวิวัฒนาการวรรณกรรมส าหรับเดก็ของไทย          3(3-0-6) 

  CL  103  History and Development of Thai Children’s Literature  
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  ศึกษาประวัติความเป็นมา และวิวัฒนาการวรรณกรรมส าหรับเดก็ของไทย ศึกษาวรรณกรรม

ส าหรับเดก็ที่แพร่หลาย รางวัลวรรณกรรมส าหรับเดก็ วรรณกรรมส าหรับเดก็ที่ได้รับรางวัล แนวโน้ม

วรรณกรรมส าหรับเดก็ของไทย 

 

 วด 111 วรรณกรรมคลาสสคิส าหรับเดก็             3(3-0-6) 

  CL 111 Children’s Classic Literature 

  ศึกษาความหมาย ลักษณะของวรรณกรรมคลาสสิคส าหรับเดก็ซ่ึงเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวาง

ทั้งของไทยและของต่างประเทศ อ่าน ตีความ และวิเคราะห์หาสาระส าคัญ 

 

วด  121  พ้ืนฐานการวาดและการออกแบบ             3(2-2-5) 

  CL  121  Basic Drawing and Design 

  ศึกษาพ้ืนฐานการวาด พ้ืนฐานการออกแบบ และองค์ประกอบศิลป์ จรรยาบรรณในการท างาน

ศิลปะ การหาข้อมูลและการใช้รูปภาพอ้างอิงที่เหมาะสม ฝึกปฏิบัติการวาดภาพและการออกแบบ

ภาพประกอบ 

 

วด 202 พัฒนาการของเดก็              3(3-0-6) 

CL 202 Child Development 

  ศึกษาพัฒนาการของเดก็และเยาวชนทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา แรงจูงใจ 

พฤติกรรม ตลอดจนกระบวนการเรียนรู้และการปรับตัว  

 

  วด 211 วรรณกรรมกบัสงัคม               3(3-0-6) 

  CL 211 Literature and Society 

  ศึกษาเน้ือหาและวิธีการน าเสนอวรรณกรรมที่สะท้อนภาพสังคม ความสัมพันธ์ของวรรณกรรม

กบัสงัคม อทิธพิลของวรรณกรรมกบัสงัคมในแต่ละยุคสมัย  

 

 

 

 วด 212 คติชาวบ้าน               3(3-0-6) 

  CL 212 Folklore 

  ศึกษาความหมาย รูปแบบ ประเภท ลักษณะของคติชาวบ้าน วิถีความเช่ือ ภู มิปัญญา 

วรรณกรรมพ้ืนบ้าน ทั้งของไทยและสากล  

   

  วด 213 การอ่านและวิเคราะห์วรรณกรรมส าหรับเดก็ 1           3(3-0-6) 

  CL 213 Readings and Analysis of Children’s Literature 1 
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  ศึกษาพ้ืนฐานการวิเคราะห์วิจารณ์วรรณกรรมส าหรับเดก็ ฝึกการอ่านและวิเคราะห์ ประเมิน

คุณค่าวรรณกรรมส าหรับเดก็ 

วด  234  คอมพิวเตอร์เพ่ือการผลิตสื่อส าหรับเดก็            3(2-2-5) 

CL  234  Computer for Children’s Media Production 

 ศึกษารูปแบบของสื่อคอมพิวเตอร์ ฝึกปฏบัิติการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพ่ือการสร้างสรรค์

ภาพประกอบ การออกแบบหนังสือและสิ่งพิมพ์ สื่อสมัยใหม่ส าหรับเดก็ 

 

  วด 311 วรรณกรรมศาสนา              3(3-0-6) 

  CL 311 Religious Literature 

  ศึกษาความหมาย ลักษณะ รูปแบบ เน้ือหา คุณธรรมจริยธรรม และศรัทธาในวรรณกรรมทาง

ศาสนาที่มีผลต่อเดก็ 

 

  วด 321 นิทานและการเล่านิทาน              3(2-2-5) 

  CL 321 Tales and Story-telling 

  ศึกษานิทานและเทคนิคการเล่านิทาน ประโยชน์และคุณค่าของการเล่านิทาน ฝึกปฏิบัติ 

การเล่านิทานด้วยเทคนิคหลากหลาย 

 

  วด 431 บรรณาธกิารกจิและธุรกจิการพิมพ์            3(3-0-6) 

  CL 431 Editorial Works and Publishing Business 

  ศึกษาบทบาท หน้าที่  ความส า คัญ ขอบเขตการท างานของบรรณาธิการ ฝึกปฏิบั ติ 

การบรรณาธกิารกจิและเรียนรู้กระบวนการท างานของธุรกจิการพิมพ์ 

 

3) รายวิชาเอกเลือก เลือกเรียนไม่นอ้ยกว่า 24 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้  

 วด 203 ความรู้ทั่วไปด้านการศึกษาส าหรับเดก็            3(3-0-6) 

 CL 203 Overview of Education for Children  

  ศึกษาความหมาย ปรัชญา รูปแบบ แนวคิด นวัตกรรมด้านการศึกษา องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้อง 

กบัการศึกษาส าหรับเดก็ 

  วด 231 บันเทงิคดีส าหรับเดก็              3(2-2-5) 

  CL 231 Children’s Fiction 

  ศึกษาความหมาย รูปแบบ ประเภท องค์ประกอบ ประโยชน์และคุณค่าของบันเทิงคดีส าหรับ

เดก็ ฝึกปฏบัิติการสร้างสรรค์บันเทงิคดีส าหรับเดก็ 

 

  วด 232 สารคดีส าหรับเดก็              3(2-2-5) 

  CL 232 Children’s Non-Fiction 
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  ศึกษาความหมาย รูปแบบ ประเภท องค์ประกอบ ประโยชน์และคุณค่าของสารคดีส าหรับเดก็ 

ฝึกปฏบัิติการสร้างสรรค์สารคดีส าหรับเดก็ 

 

  วด 233 การเขียนบทกวีส าหรับเดก็             3(2-2-5) 

  CL 233 Writing Verses for Children  

  ศึกษาความหมาย รูปแบบของบทกวีส าหรับเดก็ วิเคราะห์ วิจารณ์ ประเมินคุณค่า ฝึกปฏิบัติ  

การเขียนบทกวีส าหรับเดก็และการน าไปประยุกต์ใช้ 

 

  วด 312 หนังสอืและสื่อเสริมประสบการณ์ทางการศึกษาส าหรับเดก็          3(2-2-5) 

  CL  312  Educational Materials for Children 

  ศึกษาความหมาย รูปแบบ ประเภท องค์ประกอบ คุณค่า ประโยชน์ของหนังสือและสื่อเสริม

ประสบการณ์ทางการศึกษาส าหรับเดก็ ฝึกปฏิบัติการสร้างสรรค์หนังสือและสื่อเสริมประสบการณ์  

ทางการศึกษาส าหรับเดก็ 

 

 วด 322 การออกแบบและการเขียนภาพประกอบหนังสอืส าหรับเดก็          3(2-2-5) 

   CL 322 Children’s Books Design and Illustration 

  ศึกษาคุณลักษณะของภาพประกอบหนังสือส าหรับเดก็ หลักการออกแบบ เทคนิคและสื่อวัสดุ

ในการจัดท าภาพประกอบ ฝึกปฏบัิติการสร้างภาพประกอบและการจัดท ารูปเล่มหนังสอืส าหรับเดก็ 

 

วด 323 การละครส าหรับเดก็              3(2-2-5) 

  CL  323  Children’s Theatre 

  ศึกษาความหมาย รูปแบบ พัฒนาการ คุณค่าของละคร/การแสดงส าหรับเดก็ ฝึกปฏิบัติการ

ด าเนินการ และการใช้ประโยชน์ของละคร/การแสดงส าหรับเด็ก ในสถานศึกษา หรือในสถานที่ 

จัดกจิกรรมของเอกชน 

 

 

 

 

วด 332 วารสารส าหรับเดก็              3(2-2-5) 

  CL  332  Children’s Periodicals 

  ศึกษาความหมาย ประวัติวารสารส าหรับเดก็ของไทยและของต่างประเทศ ประเภท คุณค่าของ

วารสารส าหรับเดก็ ฝึกปฏบัิติการเขียนคอลัมน์ และการจัดท าวารสารส าหรับเดก็ 

 

วด  411  การอ่านและวิเคราะห์วรรณกรรมส าหรับเดก็ 2            3(3-0-6) 

  CL  411  Readings and Analysis of Children’s Literature 2 
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  ศึกษามุมมอง สาระส าคัญ แนวคิด ของวรรณกรรมส าหรับเดก็ในขอบเขตที่ก  าหนด ฝึกการ

วิเคราะห์ วิจารณ์และประเมินคุณค่าอย่างลึกซ้ึง 

 

วด 432 การเขียนสร้างสรรค์ส าหรับเดก็             3(2-2-5) 

CL  432  Creative Writing for Children 

  ศึกษาหลักการเขียนสร้างสรรค์ วิเคราะห์และประเมินคุณค่างานเขียนสร้างสรรค์ส าหรับเดก็ ฝึก

ปฏบัิติการเขียนสร้างสรรค์ส าหรับเดก็ในรูปแบบหลากหลาย  

 

วด 433 การแปลวรรณกรรมส าหรับเดก็             3(2-2-5) 

  CL 433  Translation of Children’s Literature 

ศึกษาความหมาย ความส าคัญ บทบาทของการแปล กระบวนการและการปรับบทแปล 

จรรยาบรรณของนักแปล ฝึกปฏบัิติการแปลวรรณกรรมส าหรับเดก็ 

 

วด 434 กจิกรรมส่งเสริมการอ่านส าหรับเดก็            3(2-2-5) 

CL  434  Activities for Reading Promotion  

  ศึกษาเทคนิควิธีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านส าหรับเดก็ ฝึกปฏบัิติการจัดกิจกรรมส่งเสริม

การอ่านส าหรับเดก็ตามโรงเรียน องค์กร หน่วยงานของรัฐและเอกชน   

 

4) การฝึกงานวิชาชีพวรรณกรรมส าหรบัเด็ก ไม่ต า่กว่า 3 หน่วยกิต (เลือกเรียนวิชาใดวิชา

หนึง่) 

- แผนปกติ เลือกเรียนวิชา วด 361 

- แผนสหกิจศึกษา เลือกเรียนวิชา วด 362  

วด  361  การฝึกงาน               3(0-6-3) 

CL  361  Practicum 

  ฝึกงานในส านักพิมพ์ สถานศึกษา มูลนิธิ สมาคม หรือองค์กรที่เกี่ยวข้องกับเดก็และการพัฒนา

เดก็ ไม่ต ่ากว่า 400 ช่ัวโมง พัฒนาทกัษะการท างานและเพ่ิมพูนประสบการณ์ในวิชาชีพ โดยมีการนิเทศ

จากอาจารย์ผู้สอน  

 วด 362 สหกจิศึกษา                 6(0-40-0) 

 CL 362 Co-operative Education 

  ฝึกปฏบัิติงานจริงในองค์กรหรือสถานประกอบการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับเดก็และการพัฒนาเดก็ 

การปฏิบัติงานและการท ารายงานต้องอยู่ภายใต้การดูแลของผู้บริหารแต่ละองค์กรหรือสถาน

ประกอบการ และอาจารย์ที่ปรึกษา เป็นเวลา 1 ภาคเรียน หรือไม่น้อยกว่า 480 ช่ัวโมง 

 

5) การศึกษาอิสระ 3-6 หน่วยกิต 
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- แผนปกติ เลือกเรียนทั้ง 2 วิชา 

- แผนสหกิจศึกษา เลือกเรียนเฉพาะ วด 341 

  วด  341  สมัมนาวรรณกรรมส าหรับเดก็             3(1-4-4) 

  CL  341  Seminar in Children’s Literature 

ฝึกต้ังประเดน็ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับวรรณกรรมส าหรับเดก็ ฝึกกระบวนการศึกษาหาข้อมูลด้วย

ระเบียบวิธีวิจัย จัดสัมมนา อภิปราย แลกเปล่ียนเรียนรู้สาระส าคัญของประเดน็ปัญหาด้านวรรณกรรม

ส าหรับเดก็ 

 

วด 451 วรรณกรรมส าหรับเดก็นิพนธ์             3(1-4-4) 

  CL  451 Term Project in Children’s Literature 

  ฝึกปฏิบัติการสร้างสรรค์วรรณกรรมส าหรับเดก็ตามความสนใจของผู้เรียน เป็นต้นแบบการ

ประยุกต์ใช้องค์ความรู้ด้านวรรณกรรมส าหรับเดก็ จัดกจิกรรมเผยแพร่ผลงานต่อสาธารณะ 

 

3.1.6 หมวดวิชาโทวรรณกรรมส าหรบัเด็ก 

เปิดสอนเป็นวิชาโท ส าหรับนิสติที่เรียนวิชาเอกสาขาอื่นทั้งในคณะและนอกคณะที่เลือกเรียนเป็น

วิชาโท  มีรายละเอยีด ดังน้ี 

 

1)  จ านวนหน่วยกิต 

 ก าหนดให้ศึกษาไม่น้อยกว่า  18  หน่วยกติ 

 

2) โครงสรา้งหมวดวิชา 

จ านวนหน่วยกติรวม (ไม่น้อยกว่า)  18 หน่วยกติ  

ก. หมวดวิชาโทบังคับ       9 หน่วยกติ  

ข. หมวดวิชาโทเลือก      9 หน่วยกติ 

 

 

 

3) รายวิชา 

ก. หมวดวิชาโทบังคับ  9  หน่วยกติ  

วด  101  ความรู้ทั่วไปด้านวรรณกรรมส าหรับเดก็             3(3-0-6)  

CL  101  Overview of Children’s Literature  

วด  121 พ้ืนฐานการวาดและการออกแบบ              3(2-2-5)  

CL  121  Basic Drawing and Design  

วด  322 การออกแบบและการเขียนภาพประกอบหนังสอืส าหรับเดก็          3(2-2-5)  
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CL  322  Children’s Book Design and Illustration   

 

ข. หมวดวิชาโทเลือก  9  หน่วยกติ  

ก าหนดให้เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกติ จากรายวิชาต่อไปนี้   

วด  212  คติชาวบ้าน                3(3-0-6)  

CL  212  Folklore  

วด  213  การอ่านและวิเคราะห์วรรณกรรมส าหรับเดก็ 1           3(3-0-6)  

CL  213  Readings and Analysis of Children’s Literature 1  

วด  232  สารคดีส าหรับเดก็               3(2-2-5)  

CL  232  Children’s Non-Fiction  

วด  321  นิทานและการเล่านิทาน               3(2-2-5)  

CL  321  Tales and Story-Telling  

วด  332  วารสารส าหรับเดก็               3(2-2-5)  

CL  332  Children’s Periodicals  

วด  432  การเขียนสร้างสรรค์ส าหรับเดก็              3(2-2-5)  

CL  432  Creative Writing for Children  

วด  433  การแปลวรรณกรรมส าหรับเดก็              3(2-2-5)  

CL  433  Translation of Children’s Literature  

วด  434  กจิกรรมส่งเสริมการอ่านส าหรับเดก็             3(2-2-5)  

CL  434  Activities for Reading Promotion  

 

ความหมายของรหสัวิชา 

   ดูในหัวข้อ 3.1.3  

 

 

 

 

4) แผนการศึกษาวิชาโทวรรณกรรมส าหรบัเด็ก 

ชั้นปีที ่2 ภาคเรียนที ่1 ชั้นปีที ่2 ภาคเรียนที ่2 

รายวิชา หน่วยกิต รายวิชา หน่วยกิต 

วิชาโทบงัคบั 6 หน่วยกิต 

วด 101   ความรู้ทั่วไปด้าน 

             วรรณกรรมส าหรับเดก็  

วด 121    พ้ืนฐานการวาดและ 

 

3(3-0-6) 

 

3(2-2-5) 

วิชาโทเลือก อย่างนอ้ย 3 หน่วยกิต 

วด 212   คติชาวบ้าน 

วด 213   การอ่านและวิเคราะห์ 

             วรรณกรรมส าหรับเดก็ 1 

 

3(3-0-6) 

3(3-0-6) 
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              การออกแบบ 

รวม 6 รวม 3 

ชั้นปีที ่3 ภาคเรียนที ่1 ชั้นปีที ่3 ภาคเรียนที ่2 

วิชาโทเลือก อย่างนอ้ย 3 หน่วยกิต 

วด 232   สารคดีส าหรับเดก็ 

วด 321   นิทานและการเล่านิทาน 

 

3(2-2-5) 

3(2-2-5) 

วิชาโทบงัคบั 3 หน่วยกิต 

วด 322   การออกแบบและการเขียน 

             ภาพประกอบหนังสอื 

             ส าหรับเดก็ 

 

3(2-2-5) 

รวม 3 วิชาโทเลือก อย่างนอ้ย 3 หน่วยกิต 

วด 332   วารสารส าหรับเดก็ 

วด 432   การเขียนสร้างสรรค์ 

             ส าหรับเดก็ 

 

3(2-2-5) 

3(2-2-5) 

 

รวม 6 

ชั้นปีที ่4 ภาคเรียนที ่1   

วิชาโทเลือก อย่างนอ้ย 3 หน่วยกิต 

วด 433   การแปลวรรณกรรม 

             ส าหรับเดก็ 

วด 434   กจิกรรมส่งเสริมการอ่าน 

             ส าหรับเดก็ 

 

3(2-2-5) 

 

3(2-2-5) 

 

  

รวม 3   

 

 

 

 

 

 

5) ค าอธิบายรายวิชาโทวรรณกรรมส าหรบัเด็ก 

- หมวดวิชาโทบงัคบั  9  หน่วยกิต  

วด  101  ความรู้ทั่วไปด้านวรรณกรรมส าหรับเดก็                3(3-0-6)  

CL  101  Overview of Children’s Literature  
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ศึกษาความหมาย คุณค่า ความส าคัญ วัตถุประสงค์ การน าเสนอ ลักษณะและประเภทของ

วรรณกรรมส าหรับเด็ก ความแตกต่างระหว่างวรรณกรรมส าหรับเด็กและผู้ใหญ่ เป็นพ้ืนฐาน  

ในการศึกษาวรรณกรรมส าหรับเดก็ 

 

วด  121 พ้ืนฐานการวาดและการออกแบบ              3(2-2-5)  

CL  121  Basic Drawing and Design  

ศึกษาพ้ืนฐานการวาด พ้ืนฐานการออกแบบ และองค์ประกอบศิลป์ จรรยาบรรณในการท างาน

ศิลปะ การหาข้อมูลและการใช้รูปภาพอ้างอิงที่เหมาะสม ฝึกปฏิบัติการวาดภาพและการออกแบบ

ภาพประกอบ  

 

วด  322 การออกแบบและการเขียนภาพประกอบหนังสอืส าหรับเดก็          3(2-2-5)  

CL  322  Children’s Book Design and Illustration   

ศึกษาคุณลักษณะของภาพประกอบหนังสือส าหรับเดก็ หลักการออกแบบ เทคนิคและสื่อวัสดุ

ในการจัดท าภาพประกอบ ฝึกปฏบัิติการสร้างภาพประกอบและการจัดท ารูปเล่มหนังสอืส าหรับเดก็ 

 

- หมวดวิชาโทเลือก  9  หน่วยกิต  

วด  212  คติชาวบ้าน                3(3-0-6)  

CL  212  Folklore  

ศึกษาความหมาย รูปแบบ ประเภท ลักษณะของคติชาวบ้าน วิถีความเช่ือ ภูมิปัญญา 

วรรณกรรมพ้ืนบ้าน ทั้งของไทยและสากล  

 

วด  213  การอ่านและวิเคราะห์วรรณกรรมส าหรับเดก็ 1           3(3-0-6)  

CL  213  Readings and Analysis of Children’s Literature   

ศึกษาพ้ืนฐานการวิเคราะห์วิจารณ์วรรณกรรมส าหรับเดก็ ฝึกการอ่านและวิเคราะห์ ประเมิน

คุณค่าวรรณกรรมส าหรับเดก็ 

 

วด  232  สารคดีส าหรับเดก็               3(2-2-5)  

CL  232  Children’s Non-Fiction  

ศึกษาความหมาย รูปแบบ ประเภท องค์ประกอบ ประโยชน์และคุณค่าของสารคดีส าหรับเดก็ 

ฝึกปฏบัิติการสร้างสรรค์สารคดีส าหรับเดก็ 

วด  321  นิทานและการเล่านิทาน               3(2-2-5)  

CL  321  Tales and Story-Telling  

ศึกษานิทานและเทคนิคการเล่านิทาน ประโยชน์และคุณค่าของการเล่านิทาน ฝึกปฏิบัติ 

การเล่านิทานด้วยเทคนิคหลากหลาย 
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วด  332  วารสารส าหรับเดก็               3(2-2-5)  

CL  332  Children’s Periodicals  

ศึกษาความหมาย ประวัติวารสารส าหรับเดก็ของไทยและของต่างประเทศ ประเภท คุณค่าของ

วารสารส าหรับเดก็ ฝึกปฏบัิติการเขียนคอลัมน์ และการจัดท าวารสารส าหรับเดก็ 

 

วด  432  การเขียนสร้างสรรค์ส าหรับเดก็              3(2-2-5)  

CL  432  Creative Writing for Children  

ศึกษาหลักการเขียนสร้างสรรค์ วิเคราะห์และประเมินคุณค่างานเขียนสร้างสรรค์ส าหรับเดก็ ฝึก

ปฏบัิติการเขียนสร้างสรรค์ส าหรับเดก็ในรูปแบบหลากหลาย 

 

วด  433  การแปลวรรณกรรมส าหรับเดก็              3(2-2-5)  

CL  433  Translation of Children’s Literature  

ศึกษาความหมาย ความส าคัญ บทบาทของการแปล กระบวนการและการปรับบทแปล 

จรรยาบรรณของนักแปล ฝึกปฏบัิติการแปลวรรณกรรมส าหรับเดก็ 

 

วด  434  กจิกรรมส่งเสริมการอ่านส าหรับเดก็             3(2-2-5)  

CL  434  Activities for Reading Promotion  

ศึกษาเทคนิควิธีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านส าหรับเดก็ ฝึกปฏิบัติการจัดกิจกรรมส่งเสริม

การอ่านส าหรับเดก็ตามโรงเรียน องค์กร หน่วยงานของรัฐและเอกชน    

 

 3.2  ชื่อ สกุล เลขประจ าตวัประชาชน ต าแหน่ง และคุณวุฒิของอาจารยผ์ูร้บัผดิชอบหลกัสูตร   

    3.2.1 ตารางแสดงอาจารยผ์ูร้บัผดิชอบหลกัสูตร 

ล าดบั

ท่ี 

รายช่ือคณาจารย ์ คุณวุฒิการศึกษา 

ตรี-โท-เอก (สาขาวิชา) 

ปีท่ีจบ 

สถาบนัท่ีส าเร็จการศึกษา เลขประจ าตวั

ประชาชน 

1 รศ. เกริก ยุ้นพันธ ์ - กศ.บ (ศิลปศึกษา), 2524  

 

- กศ.ม. (ศิลปศึกษา), 

2532 

- มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ประสานมติร  

- มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ประสานมติร 

 

2 ผศ. รพินทร คงสมบูรณ ์ - ศศ.บ. (ภาษาฝรั่งเศส), 

2537  

- M.A. (Children’s 

Literature), 2541  

- ประกาศนียบตัรวิชาหนังสอื, 

2545  

- มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  

 

- Macquarie University, 

Australia  

- จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย  
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ล าดบั

ท่ี 

รายช่ือคณาจารย ์ คุณวุฒิการศึกษา 

ตรี-โท-เอก (สาขาวิชา) 

ปีท่ีจบ 

สถาบนัท่ีส าเร็จการศึกษา เลขประจ าตวั

ประชาชน 

- ประกาศนียบตัรการแปล

และตรวจแก้ต้นฉบบั, 2553 

- จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย 

3 อ. อจัฉรา ประดษิฐ์ - ศศ.บ. (ภาษาและวรรณคด ี

องักฤษ), 2536  

- M.A. (Children’s 

Literature Studies), 2540  

- ประกาศนียบตัรวิชาหนังสอื, 

2545 

- มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

 

- University of Warwick, UK.  

 

- จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย 

 

4 อ. ดร. ธนัยา  

พิทธยาพิทกัษ์ 

- ศศ.บ. (วรรณกรรมส าหรับ

เดก็), 2542  

- ประกาศนียบตัรวิชาชีพคร,ู 

2545  

- M.A. (Children’s 

Literature ), 2546  

- ค.ด. (การศึกษาปฐมวัย), 

2553 

- มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  

 

- สถาบนัราชภัฎสวนดุสติ  

 

- Macquarie University, 

Australia  

- จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย 

 

5 อ. ยศยา อยัศิร ิ  - ศ.บ. (ออกแบบนิเทศ

ศิลป์), 2549  

- M.A. (Illustration), 

2552 

- มหาวิทยาลัยศิลปากร  

 

-Savannah College of Art and 

Design, USA.   

 

6 อ. อนุสรา ดไีหว้ - ศศ.บ. (วรรณกรรมส าหรับ

เดก็), 2546 

- ศศ.ม. (ภาษาไทย), 2552 

- ประกาศนียบตัร นักวจิัยรุ่น

ใหม่ (รุ่นที่ 4), 2559 

- มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 

- มหาวิทยาลัยศรนีครินทรวิโรฒ 

- ส านักงานคณะกรรมการวิจัย

แห่งชาต ิ(วช.) ร่วมกบัสมาคม

นักวิจัย และมหาวิทยาลัยราชภัฏ

บ้านสมเดจ็เจ้าพระยา 

 

  3.2.2 ตารางแสดงอาจารยป์ระจ าหลกัสูตร 

ล าดบั

ท่ี 

รายช่ือคณาจารย ์ คุณวุฒิการศึกษา 

ตรี-โท-เอก (สาขาวิชา) 

ปีท่ีจบ 

สถาบนัท่ีส าเร็จการศึกษา เลขประจ าตวั

ประชาชน 

1 รศ. เกริก ยุ้นพันธ ์ - กศ.บ (ศิลปศึกษา), 2524  

 

- กศ.ม. (ศิลปศึกษา), 

- มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ประสานมติร  

- มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
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ล าดบั

ท่ี 

รายช่ือคณาจารย ์ คุณวุฒิการศึกษา 

ตรี-โท-เอก (สาขาวิชา) 

ปีท่ีจบ 

สถาบนัท่ีส าเร็จการศึกษา เลขประจ าตวั

ประชาชน 

2532 ประสานมติร 

2 ผศ. รพินทร คงสมบูรณ ์ - ศศ.บ. (ภาษาฝรั่งเศส), 

2537  

- M.A. (Children’s 

Literature), 2541  

- ประกาศนียบตัรวิชาหนังสอื, 

2545  

- ประกาศนียบตัรการแปล

และตรวจ แก้ต้นฉบบั, 2553 

- มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  

 

- Macquarie University, 

Australia  

- จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย  

 

- จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย 

 

3 อ. อจัฉรา ประดษิฐ์ - ศศ.บ. (ภาษาและวรรณคด ี

องักฤษ), 2536  

- M.A. (Children’s 

Literature Studies), 2540  

- ประกาศนียบตัรวิชาหนังสอื, 

2545 

- มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

 

- University of Warwick, UK.  

 

- จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย 

 

4 อ. ดร. ธนัยา  

พิทธยาพิทกัษ์ 

- ศศ.บ. (วรรณกรรมส าหรับ

เดก็), 2542  

- ประกาศนียบตัรวิชาชีพคร,ู 

2545  

- M.A. (Children’s 

Literature ), 2546  

- ค.ด. (การศึกษาปฐมวัย), 

2553 

- มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  

 

- สถาบนัราชภัฎสวนดุสติ  

 

- Macquarie University, 

Australia  

- จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย 

 

5 อ. ยศยา อยัศิร ิ  - ศ.บ. (ออกแบบนิเทศ

ศิลป์), 2549  

- M.A. (Illustration), 

2552 

- มหาวิทยาลัยศิลปากร  

 

-Savannah College of Art and 

Design, USA.   

 

6 อ. อนุสรา ดไีหว้ - ศศ.บ. (วรรณกรรมส าหรับ

เดก็), 2546 

- ศศ.ม. (ภาษาไทย), 2552 

- ประกาศนียบตัร นักวจิัยรุ่น

ใหม่ (รุ่นที่ 4), 2559 

- มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 

- มหาวิทยาลัยศรนีครินทรวิโรฒ 

- ส านักงานคณะกรรมการวิจัย

แห่งชาต ิ(วช.) ร่วมกบัสมาคม

นักวิจัย และมหาวิทยาลัยราชภัฏ
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ล าดบั

ท่ี 

รายช่ือคณาจารย ์ คุณวุฒิการศึกษา 

ตรี-โท-เอก (สาขาวิชา) 

ปีท่ีจบ 

สถาบนัท่ีส าเร็จการศึกษา เลขประจ าตวั

ประชาชน 

บ้านสมเดจ็เจ้าพระยา 

 

 3.2.3 อาจารยพ์เิศษ  

ล าดบั

ท่ี 

รายช่ือคณาจารย ์ คุณวุฒิการศึกษา 

ตรี-โท-เอก (สาขาวิชา) 

ปีท่ีจบ 

สถาบนัท่ีส าเร็จการศึกษา เลขประจ าตวั

ประชาชน 

1 ผศ. วิพุธ โสภวงศ ์ - อ.บ. ภาษาและวรรณคดี

องักฤษ/ ภาษาไทย, 2499  

- ค.บ. การสอนภาษาไทย 

มธัยมศึกษา, 2502  

- สส.บ. สงัคมสงเคราะห์

ศาสตร์, 2502  

- M.A. (Linguistics), 

2510 

- จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย  

 

- จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย  

 

- มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  

 

- University of Hawaii, USA. 

 

2 พญ. นพวรรณ  

ศรีวงคพ์านชิ 

- พ.บ. (กุมารเวชศาสตร์และ 

พัฒนาการเดก็), 2531 

- มหาวิทยาลัยมหิดล   

3 นายปรีดา ปัญญาจนัทร์  - ศศ.บ. (ศิลปะและ

วัฒนธรรม), 2522 

- มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ประสานมติร 

 

4 นายชีวนั วิสาสะ - กศ.บ. (ศิลปศึกษา), 

2530  

- มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ประสานมติร 

 

5 นายชัยฤทธิ์ ศรีโรจน์ฤทธิ์ - ศศ.บ. วรรณกรรมส าหรับ

เดก็, 2540  

- ศศ.บ. เทคโนโลยีสื่อสาร

การศึกษา, 2452 

- มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  

 

- มหาวิทยาลัยสโุขทยั  

ธรรมาธริาช 

 

6 นายกติต ิอุ่นทรัพย์ - ศศ.บ. วรรณกรรมส าหรับ

เดก็, 2548 

- มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

  

 

7 นางสาวธญัโรจน ์ 

โรจน์ธเนศ 

- ศศ.บ. วรรณกรรมส าหรับ

เดก็, 2547 

- มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  

 

4. องคป์ระกอบเกีย่วกบัการฝึกประสบการณภ์าคสนาม (การฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา) (ถา้มี) 
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   หลักสูตรก าหนดให้นิสิตแผนปกติ เม่ือข้ึนช้ันปีที่ 3 ต้องลงทะเบียนเรียนวิชา วด 361 การ

ฝึกงาน ในภาคเรียนฤดูร้อน หรือนิสิตแผนสหกิจศึกษา ลงทะเบียนเรียนวิชา วด 362 สหกิจศึกษา ใน

ช้ันปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2 โดยนิสิตต้องออกไปฝึกปฏบัิติงานในหน่วยงานภาครัฐหรือสถานประกอบการ

เอกชน ห้องสมุด สถานสงเคราะห์ จ านวนไม่น้อยกว่า 400 ช่ัวโมง เพ่ือเพ่ิมพูนประสบการณ์จริง

เกี่ยวกับการท างานด้านวรรณกรรมส าหรับเดก็ โดยมีการนิเทศจากอาจารย์ผู้สอนและคณาจารย์ประจ า

หลักสตูร รวมทั้งมีการประเมินผลการเรียนโดยหัวหน้างานในสถานประกอบการ ในหน้าที่ดังต่อไปน้ี 

1) ดา้นการผลิตหนงัสือส าหรบัเด็ก 

เป็นนักเขียน นักแปล นักวาดภาพประกอบ เจ้าหน้าที่ฝ่ายศิลป์ กองบรรณาธิการหนังสือส าหรับ

เดก็และเยาวชน กองบรรณาธกิารหนังสอื/วารสาร/นิตยสารส าหรับเดก็และผู้ใหญ่ 

2) ดา้นการศึกษา  

เป็นครูผู้ช่วย/ครูผู้สอน ในโรงเรียนอนุบาล โรงเรียนประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ทั้งของ

ภาครัฐและเอกชน ตลอดจนโรงเรียนนานาชาติ รวมทั้งเป็นครูผู้สอน/ผู้น าการเรียนรู้ในสถาบันต่างๆ 

ของเอกชนเพ่ือพัฒนาศักยภาพของเดก็และเยาวชน เช่น สถาบันสอนภาษาไทย อังกฤษ สถาบันพัฒนา

สมองของเดก็ ฯลฯ  

3) ดา้นการจดักิจกรรมส าหรบัเด็ก  

เป็นนักจัดกิจกรรมส าหรับเดก็ นักเล่านิทาน นักแสดงละครส าหรับเดก็/ นักเขียนบท / ผู้ผลิต 

การแสดงและการจัดกจิกรรมส าหรับเดก็ในกลุ่มนิทานต่างๆ ระดับมืออาชีพ หรือในห้องสมุดสาธารณะ  

4) ดา้นการสือ่สารมวลชน 

เป็นผู้สร้างสรรค์เน้ือหา เช่น นักเขียนบทละคร (โทรทศัน์, ภาพยนตร์, ละครเวท)ี บทสารคดี

โทรทัศน์ และพิธีกร เป็นทีมงานศึกษาค้นคว้าข้อมูลแก่บริษัทรับจัดนิทรรศการ  เป็นผู้สร้างเน้ือหา

ส าหรับเวบ็ไซต์ (Web Content Provider) เป็นต้น 

5) ดา้นศิลปะสรา้งสรรค ์

เป็นนักออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ เวบ็ไซต์ ภาพกราฟิก ออกแบบเกมคอมพิวเตอร์ส าหรับเดก็ และ

สื่อสมัยใหม่ส าหรับเดก็ชนิดอื่น   

   

4.1 มาตรฐานผลการเรียนรูข้องประสบการณภ์าคสนาม  

ความคาดหวังในผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนามของนิสติ มีดังน้ี 

1) นิสติมีความรู้และทกัษะการท างานด้านหนังสอืส าหรับเดก็และวารสาร การออกแบบและการ

เขียนหนังสือส าหรับเดก็ การจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านส าหรับเดก็ การสร้างสรรค์และการผลิตสื่อ

ส าหรับเดก็ การใช้วรรณกรรมส าหรับเดก็เพ่ือพัฒนาเดก็ จากหน่วยงานหรือองค์กร ตลอดจนเข้าใจ 

หลักการความจ าเป็นในการเรียนรู้ทฤษฎีมากยิ่งขึ้น  

2) นิสิตสามารถประยุกต์และบูรณาการความรู้ที่เรียนเพ่ือน าไปแก้ปัญหาในการท างาน โดยใช้

องค์ความรู้ด้านวรรณกรรมส าหรับเดก็เป็นเคร่ืองมือได้อย่างเหมาะสมและสร้างสรรค์ 
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3) นิสิตมีพัฒนาการที่ดีข้ึนด้านทัศนคติเกี่ยวกับการท างานในศาสตร์ด้านวรรณกรรมส าหรับ

เดก็ 

4) นิสติมีความกล้าแสดงออก และสามารถน าความคิดสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์ในงานได้  

5) นิสิตมีระเบียบวินัย ตรงต่อเวลา เข้าใจวัฒนธรรมองค์กรและสามารถปรับตัวเข้ากับ

หน่วยงาน หรือองค์กรได้  

6) นิสติมีมนุษยสมัพันธแ์ละสามารถท างานร่วมกบัผู้อื่นได้ดี  

 

4.2 ช่วงเวลา  

- แผนปกติ ภาคฤดูร้อนช้ันปีที่ 3 ตามระยะเวลาที่เหมาะสมกับการปฏบัิติงานของหน่วยงานที่

นิสติออกไปปฏบัิติงาน 

- แผนสหกิจศึกษา ตลอดภาคเรียนที่ 2 ช้ันปีที่ 4 ตามระยะเวลาที่เหมาะสมกับการปฏบัิติงาน

ของหน่วยงานที่นิสติออกไปปฏบัิติงาน 

 

4.3 การจดัเวลาและตารางสอน  

- แผนปกติ จัดเตม็เวลาใน 1 ภาคฤดูร้อนช้ันปีที่ 3  

- แผนสหกจิศึกษา จัดเตม็เวลาในภาคเรียนที่ 2 ช้ันปีที่ 4 โดยนิสติต้องไม่ติดเรียนวิชาโท 

 

5. ขอ้ก าหนดเกีย่วกบัการท าโครงงานหรืองานวิจยั (ถ้ามี) 

- แผนปกติ ข้อก าหนดในการท าโครงงานกรณีศึกษาเฉพาะทางด้านวรรณกรรมส าหรับเดก็ ซ่ึง

ก าหนดไว้ใน รายวิชา วด 341 สมัมนาวรรณกรรมส าหรับเดก็ และรายวิชา วด 451 วรรณกรรมส าหรับ

เดก็นิพนธ์ ต้องเป็นหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับการประยุกต์ใช้วรรณกรรมส าหรับเดก็เพ่ือการพัฒนาเดก็และ

เยาวชน หรือ เพ่ือการเรียนการสอน หรือเพ่ือท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม โดยต้องน าโครงการที่ส าเรจ็ไป

ใช้งานได้จริง และมีรายงานต้องน าส่งตามรูปแบบและระยะเวลาที่หลักสูตรก าหนดอย่างเคร่งครัด หรือ

เป็นโครงงานที่มุ่งเน้นการสร้างผลงานวิจัยเพ่ือพัฒนางานด้านวรรณกรรมส าหรับเดก็  

- แผนสหกิจศึกษา นิสิตผู้เรียนวิชา วด 362 สหกิจศึกษา ต้องปฏิบัติงานในองค์กร/สถาน

ประกอบการเตม็เวลาเรียน 1 ภาคเรียน และต้องจัดท าโครงงานด้านวรรณกรรมส าหรับเดก็และเยาวชน 

1 ช้ินงาน เพ่ือเสนอให้คณาจารย์และองค์กร ร่วมกันประเมินผลการเรียน 

 

5.1 ค าอธิบายโดยย่อ  

- แผนปกติ การท าโครงงานกรณีศึกษาเฉพาะทางด้านวรรณกรรมส าหรับเด็ก ในรายวิชา  

วด 341 สมัมนา วรรณกรรมส าหรับเดก็ (เรียนช้ันปีที่ 3) และรายวิชา วด 451 วรรณกรรมส าหรับเดก็

นิพนธ์ (เรียนช้ันปีที่ 4) นิสิตผู้ลงทะเบียนเรียนต้องท าผลงานเด่ียว โดยอธิบายทฤษฎีที่น ามาใช้ในการ

ท าโครงงาน ประโยชน์ที่ได้รับจากการท าโครงงาน มีขอบเขตโครงงานที่สามารถท าส าเร็จภายใน

ระยะเวลาที่ก  าหนด มีการด าเนินการเสนอโครงงาน การศึกษาค้นคว้าหรือเกบ็รวบรวมข้อมูล การ
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วิเคราะห์และรายงานข้อมูล การผลิตและการน าเสนอผลการท าโครงงาน/การท าวิจัย/ภาคนิพนธ์ ใน

รูปแบบเอกสารรายงาน การรายงานในช้ันเรียน การจัดงานสัมมนา หรือการจัดนิทรรศการเพ่ือน าเสนอ

ผลงานต่อสาธารณะ  

- แผนสหกจิศึกษา โครงงานของนิสติต้องเป็นผลงานที่แสดงให้เหน็วิธคิีด วิธกีารออกแบบ การ

ลงมือผลิต/สร้างสรรค์ผลงาน การน าไปใช้จริง และน าเสนอผลงานอนัส าเรจ็เป็นรูปธรรม 1 ช้ินงาน 

 

5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู ้ 

1) นิสติมีความรู้ด้านวรรณกรรมส าหรับเดก็และเยาวชนอย่างลึกซ้ึงและกว้างขวาง 

2) นิสติสามารถวิเคราะห์และวิจารณ์วรรณกรรมส าหรับเดก็และเยาวชน 

3) นิสิตสามารถสร้างสรรค์และประยุกต์ใช้วรรณกรรมส าหรับเดก็เพ่ือการพัฒนาเดก็และ

เยาวชนได้อย่างมีประสทิธภิาพ 

4) นิสิตมีคุณธรรมและจริยธรรมในวิชาชีพ เป็นพลเมืองที่ดี พร้อมอุทิศตนเพ่ือการท างาน

ส่วนรวมและประเทศชาติ 

 

5.3 ช่วงเวลา  

- แผนปกติ  

วิชา วด 341 สมัมนาวรรณกรรมส าหรับเดก็ ภาคการศึกษาที่ 2 ช้ันปีที่ 3  

วิชา วด 451 วรรณกรรมส าหรับเดก็นิพนธ ์ภาคการศึกษาที่ 2 ช้ันปีที่ 4  

- แผนสหกจิศึกษา 

วิชา วด 341 สมัมนาวรรณกรรมส าหรับเดก็ ภาคการศึกษาที่ 2 ช้ันปีที่ 3  

วิชา วด 362 สหกจิศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2 ช้ันปีที่ 4 

 

5.4 จ านวนหน่วยกิต  

- แผนปกติ 

วิชา วด 341 สัมมนาวรรณกรรมส าหรับเดก็ และวิชา วด 451 วรรณกรรมส าหรับเดก็นิพนธ ์ 

วิชาละ 3 หน่วยกติ รวม 6 หน่วยกติ  

- แผนสหกจิศึกษา 

วิชา วด 341 สัมมนาวรรณกรรมส าหรับเดก็ 3 หน่วยกิต และวิชา วด 362 สหกิจศึกษา  

6 หน่วยกติ รวม 9 หน่วยกติ 

 

5.5 การเตรียมการ  

1) ด้านการเรียนการสอน มีตัวอย่างโครงงานให้นิสติศึกษา มีการก าหนดช่ัวโมงให้ค าปรึกษาใน

การเลือกหัวข้อเร่ือง และการท างาน การแนะน าแหล่งข้อมูล การจัดตารางเวลาเข้าพบ/ให้ค าปรึกษา มี

การจัดท าบันทกึให้ค าปรึกษา มีก าหนดการน าเสนอความคืบหน้าการศึกษาแจ้งล่วงหน้าอย่างชัดเจน  
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2) ด้านการบริหาร มีการจัดสรรงบประมาณ เพ่ือจัดกิจกรรมพัฒนานิสิตที่เช่ือมโยงสู่การท า 

โครงงาน คือ “โครงการสมัมนาวรรณกรรมส าหรับเดก็” และ “โครงการนิทรรศการต้นฉบับวรรณกรรม

ส าหรับเด็กนิพนธ์” มีการเตรียมอุปกรณ์เคร่ืองมือการน าเสนอผลงาน ผลการศึกษาค้นคว้า มีการ

วางแผนจัดเตรียมการจัดงานสัมมนาและงานแสดงนิทรรศการ โดยให้นิสิตมีส่วนร่วมกับคณาจารย์ทุก

ขั้นตอน และมีการประเมินผลเพ่ือปรับปรุงงานในปีต่อไป  

 

5.6 กระบวนการประเมินผล  

1) ประเมินผลจากความก้าวหน้าในการท าโครงงานเป็นระยะตามก าหนดเวลา และจากที่บันทกึ

ใน สมุดให้ค าปรึกษาโดยอาจารย์ที่ปรึกษาประจ ากลุ่มย่อย 

2) ประเมินคุณภาพของงานจากการน าผลงานไปทดลองใช้กบักลุ่มเป้าหมาย  

3) ประเมินการน าเสนอผลงานในช้ันเรียน ในการจัดงานสมัมนา และในงานนิทรรศการ 

4) ประเมินตามเกณฑจิ์ตพิสยั และการจัดสอบ การน าเสนอที่มีอาจารย์สอบไม่ต ่ากว่า 3 คน  

5) ประเมินผลการจัดงานสมัมนาหรือการจัดนิทรรศการต่อสาธารณะ  

ทั้งน้ีหลักสูตรฯ มีกลไกการทวนสอบมาตรฐานคือ เมื่อประเมินผลการจัดงานสัมมนาหรือการ

จัด นิทรรศการต่อสาธารณะ โดยส ารวจความเหน็ของผู้เข้าร่วมงานทั่วไป จากนิสิตผู้จัดงาน และจาก

คณาจารย์ ผู้ประเมินผลแล้ว คณะกรรมการบริหารหลักสูตรจะน าผลประเมินน้ันมาปรับปรุงการท างาน

ในปีต่อไป เช่น ปรับปรุงวิธีการเรียนการสอน ปรับหัวข้อการสัมมนา หรือหัวข้อการสร้างสรรค์งาน

วรรณกรรมส าหรับเดก็นิพนธ์ให้ตรงตามความต้องการของสังคมมากขึ้น หรือปรับปรุงคุณภาพผลงาน

ของนิสติให้ได้มาตรฐานมากขึ้น เป็นต้น 
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หมวดที ่4 ผลการเรียนรู ้กลยุทธก์ารสอนและการประเมินผล 

 

การพฒันาคุณลกัษณะพเิศษของนสิิต  

 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวรรณกรรมส าหรับเดก็ เน้นให้ผู้เรียนมีองค์ความรู้ด้าน

วรรณกรรมส าหรับเด็กและเยาวชนอย่างกว้างขวาง มีความรู้ด้านวรรณกรรมไทยและวรรณกรรม

ต่างประเทศ มีทกัษะภาษาไทยและภาษาอังกฤษในระดับดี เข้าใจพัฒนาการของเดก็แต่ละวัย มีทกัษะ

ทางศิลปะ การวาดภาพและการออกแบบภาพประกอบ ควบคู่กับมีทักษะการใช้เคร่ืองมือสารสนเทศ

สมัยใหม่ จึงสามารถวิเคราะห์วิจารณ์ สร้างสรรค์ และประยุกต์ใช้วรรณกรรมส าหรับเดก็เพ่ือการพัฒนา

เดก็และเยาวชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถสร้างสรรค์เน้ือหาแก่เดก็ด้วยสื่อหลากหลายรูปแบบ 

และรู้วิธีการใช้เคร่ืองมือต่างๆ เพ่ือออกแบบการสื่อสารส าหรับเดก็อย่างเหมาะสม ผ่านสื่อเก่า (สื่อ

สิ่งพิมพ์) และสื่อใหม่ (New Media ทุกรูปแบบ) จึงมีคุณลักษณะพิเศษแตกต่างจากบุคลากรด้าน

การศึกษา การปฐมวัยศึกษา วรรณคดีศึกษา หรือศิลปศึกษาส าหรับเดก็ ท าให้ผู้เรียนประยุกต์องค์

ความรู้เพ่ือการท างานได้กว้างขวาง นอกจากน้ีหลักสูตรยังปลูกฝังให้บัณฑิตมีคุณธรรมและจริยธรรมใน

วิชาชีพ เป็นพลเมืองที่ดี พร้อมอุทศิตนเพ่ือการท างานส่วนรวมและประเทศชาติ บัณฑิตจึงตระหนักใน

บทบาทหน้าที่ส าคัญของการเป็นผู้ท างานสร้างสรรค์เพ่ือพัฒนาเดก็แก่สงัคม  

 

คุณลกัษณะพเิศษของนสิิต /  

สมรรถนะของหลกัสูตร 

กลยุทธก์ารสอน และการประเมินผล 

สอดคลอ้งกบัมาตรฐานการเรียนรู ้ดงันี้  

1. มีทกัษะสื่อสาร - ด้านทกัษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร

และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ข้อ 5.2, 5.3 

2. มีจิตอาสา จิตส านึกสาธารณะรับใช้สงัคม  

มีคุณธรรมและจริยธรรมในวิชาชีพ เป็นพลเมืองที่ดี 

พร้อมอุทศิตนเพ่ือการท างานส่วนรวมและประเทศชาติ 

- ด้านคุณธรรม จริยธรรม ข้อ 1.2 

- ด้านทกัษะความสัมพันธร์ะหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ ข้อ 4.1, 4.2, 4.3 

3. มีสมรรถนะของหลักสตูร  

- มีความรู้ด้านวรรณกรรมส าหรับเดก็และเยาวชน

อย่างลึกซ้ึงและกว้างขวาง 

- สามารถวิเคราะห์ วิจารณ์ สร้างสรรค์ และ

ประยุกต์ใช้วรรณกรรมส าหรับเดก็เพ่ือการพัฒนา

เดก็และเยาวชนได้อย่างมีประสทิธภิาพ  

- มีความเป็นต้นแบบในการใช้วรรณกรรมส าหรับเดก็

ในวิชาชีพ 

- ด้านความรู้ ข้อ 2.2, 2.3  

- ด้านทกัษะทางปัญญา ข้อ 3.1, 3.4 

- ด้านทกัษะพิสยั/สมรรถนะของหลักสูตร ข้อ 

6.1, 6.2  
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การพฒันาผลการเรียนรูใ้นแต่ละดา้น 

1. ดา้นคุณธรรม จริยธรรม : มีคุณธรรม จริยธรรมในการด าเนินชีวิต พร้อมให้ความ

ช่วยเหลือเพ่ือนมนุษย์ มีจิตส านึกสาธารณะ และเป็นพลเมืองที่มีคุณค่าของสังคม 

ผลการเรียนรูด้า้น

คุณธรรมและ

จริยธรรม 

กลยุทธก์ารสอน วิธีการวดัและประเมินผล 

1.1 ซ่ือสตัย์  มี

วินัย ตรงต่อเวลา  

- สอดแทรกเน้ือหาด้านคุณธรรม 

จริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาการใน

รายวิชา 

- ฝึกปฏบัิติ ท ากจิกรรม ส่งเสริมให้เกดิ

ความซ่ือสตัย์ มีวินัย และตรงต่อเวลา 

- สอดแทรกวัฒนธรรมองค์กร เพ่ือให้

นิสติมีค่านิยมพ้ืนฐานที่ถูกต้อง 

- ช้ีแจงกฎระเบียบและแนวปฏบัิติในการ

เรียนการสอนให้ชัดเจนในรายวิชา 

- ก าหนดเกณฑ์มาตรฐานในการประเมิน

พฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมของรายวิชา 

- สังเกตพฤติกรรมความซ่ือสตัย์และการตรง

ต่อเวลาในการเข้าช้ันเรียน การท ารายงาน การ

อ้างองิผลงาน และการสอบ 

- สังเกตพฤติกรรมการมีวินัย การปฏบัิติตน

ตามระเบียบของมหาวิทยาลัยและข้อตกลงใน

ช้ันเรียน เช่น การแต่งกาย  

1.2 มีจิตส านึก

สาธารณะ เสยีสละ

เพ่ือส่วนรวม 

มีคุณธรรมและ

จริยธรรมใน

วิชาชีพ เป็น

พลเมืองที่ดี 

พร้อมอุทศิตนเพ่ือ

การท างาน

ส่วนรวมและ

ประเทศชาติ 

ให้นิสติเรียนรู้การเสยีสละเพ่ือส่วนรวม 

และกระตุ้นให้เกดิจิตส านึกสาธารณะ ดังน้ี 

- ใช้กรณีศึกษาบุคคลตัวอย่างที่ได้รับการ

ยกย่องในสังคม  

- ฝึกเขียนโครงการ และท ากจิกรรมจิต

อาสา/กจิกรรมเพ่ือสงัคม  

- เขียนรายงานความรู้สกึที่มีต่อการท า

กจิกรรม  

- ในรายวิชาที่เกี่ยวข้อง มีการแทรก

บทเรียนเร่ืองคุณธรรมและจรรยาบรรณใน

วิชาชีพด้านวรรณกรรมส าหรับเดก็ 

- ในรายวิชาที่เกี่ยวข้อง เช่น สมัมนา

วรรณกรรมส าหรับเดก็ หรือ วรรณกรรม

ส าหรับเดก็นิพนธ ์ส่งเสริมให้นิสติศึกษา

ประเดน็ปัญหาที่เกี่ยวข้องกบัเดก็และ

เยาวชน และเสนอแนวทางแก้ไข หรือเน้น

การสร้างสรรค์ผลงานวรรณกรรมส าหรับ

เดก็เพ่ือการพัฒนาเดก็อย่างหลากหลาย 

เช่น เดก็ชายขอบ เดก็ด้อยโอกาสในสังคม 

- ประเมินจากการมีส่วนร่วมในการอภิปราย 

การวางแผน การปฏบัิติ การน าเสนอผลงาน 

และการสะท้อนคิดกจิกรรมในช้ันเรียน 

- ประเมินจากคุณภาพของรายงาน  

- ประเมินจากการอ้างองิแหล่งข้อมูลอย่าง

ถูกต้องตามหลักและจรรยาบรรณทางวิชาการ 

- ประเมินจากคุณภาพและประโยชน์ของ

ผลงานสร้างสรรค์ 
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ผลการเรียนรูด้า้น

คุณธรรมและ

จริยธรรม 

กลยุทธก์ารสอน วิธีการวดัและประเมินผล 

นอกเหนือจากกลุ่มเดก็ทั่วไป 

1.3 ตระหนักใน

คุณค่าของศิลปะ

และวัฒนธรรม 

- สอดแทรกแนวคิดด้านสนุทรียศาสตร์ 

เพ่ือให้ตระหนักในคุณค่าของ

ศิลปวัฒนธรรมที่มีต่อการด ารงชีวิต  

- สอดแทรกเน้ือหาในด้านศิลปวัฒนธรรม

และประเพณีที่ดีงามทั้งของไทยและ

นานาชาติในการเรียนการสอนรายวิชา 

- จัดกจิกรรมสร้างเสริมประสบการณ์ทั้ง

ในและนอกเวลาเรียน และให้ท ารายงาน

แสดงความคิดเหน็ทั้งรายบุคคลและงาน

กลุ่ม 

- ในรายวิชาที่เกี่ยวข้อง ส่งเสริมให้นิสติ

ไปพัฒนาทกัษะด้านศิลปะอย่าง

หลากหลาย 

- ในรายวิชาที่เกี่ยวข้อง ส่งเสริมให้นิสติได้

เพ่ิมประสบการณ์ด้านศิลปะนอกห้องเรียน 

เช่น ชมนิทรรศการศิลปะ ชมพิพิธภัณฑ ์

หรือศึกษาเรียนรู้จากปราชญ์ชาวบ้าน  

- ประเมินจากคุณภาพของรายงาน ที่แสดงถึง

การน าแนวคิดทางสนุทรียศาสตร์/

ศิลปวัฒนธรรมมาใช้  

- สังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในการ

อภิปรายและการสะท้อนคิดกจิกรรมในช้ันเรียน 

- สังเกตจากการประพฤติตนอยู่ในประเพณี

และวัฒนธรรมที่ดีงามของไทย  

- สังเกตจากการรู้เทา่ทนั สามารถปรับตัวและ

เลือกรับวัฒนธรรมที่ดีงามของนานาชาติได้ 

 

2. ดา้นความรู ้: มีความรอบรู้อย่างกว้างขวาง เข้าใจ และเหน็คุณค่าของตนเองผู้อื่น สงัคม ศิลปวัฒนธรรม  

และธรรมชาติ บนพ้ืนฐานปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง 

ผลการเรียนรู ้

ดา้นความรู ้

กลยุทธก์ารสอน วิธีการวดัและประเมินผล 

2.1 มีความรู้

พ้ืนฐานศึกษา

ทั่วไป  

- จัดการเรียนการสอนที่ครอบคลุมความรู้

ในสาขาต่างๆ อย่างกว้างขวาง พร้อม

สอดแทรกแนวคิดปรัชญาเศรษฐกจิ

พอเพียงในรายวิชา 

- จัดการเรียนการสอนในลักษณะบูรณา

การ และเน้นให้นิสติลงมือปฏบัิติ (Active 

Learning)  

- มีการแนะน าวิธกีารเรียนรู้/การสบืค้น

- ก าหนดมาตรฐานการประเมินผลการเรียนรู้  

โดยใช้เกณฑ ์Rubrics  

- สงัเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในการ

อภิปรายและการสะท้อนคิดกจิกรรมในช้ันเรียน 

- ประเมินจากคุณภาพของรายงาน  

- ประเมินจากการอ้างองิแหล่งข้อมูลอย่าง

ถูกต้องตามหลักและจรรยาบรรณทางวิชาการ 

- ประเมินจากการสอบภาคทฤษฎี/ปฏบัิติ 
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ผลการเรียนรูด้า้น

คุณธรรมและ

จริยธรรม 
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ข้อมูลด้วยตนเอง และฝึกปฏบัิติในรายวิชา 

- จัดกจิกรรมเพ่ือให้เข้าใจและเหน็คุณค่า

ของตนเอง ผู้อื่น และสังคม พร้อม

ตั้งเป้าหมายในการพัฒนาตนเอง สังคม 

และสิ่งแวดล้อม 

2.2 มีความรู้ด้าน

วรรณกรรมส าหรับ

เดก็และเยาวชน

อย่างลึกซ้ึงและ

กว้างขวาง 

- ใช้การสอนหลายรูปแบบในรายวิชาตาม

หลักสตูร ได้แก่ การบรรยาย การอภิปราย 

การจัดกจิกรรมการเรียนรู้  การให้ศึกษา

ค้นคว้าด้วยตนเอง การฝึกปฏบัิติ การ

ฝึกงาน โดยเน้นหลักการทางทฤษฎีและ

การประยุกต์ทางปฏบัิติในสภาพแวดล้อม

จริง 

- เชิญผู้เช่ียวชาญที่มีประสบการณ์ตรงมา

เป็นวิทยากรพิเศษเฉพาะเร่ือง  

 

- ประเมินจากผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนและการ

ปฏบัิติของนิสติ คือ 

     1. การทดสอบย่อย การท าแบบฝึกหัด การ

สอบข้อเขียนและการปฏบัิติ 

     2. การสอบกลางภาคเรียนและสอบปลาย

ภาคเรียน 

     3. ประเมินจากรายงานและผลงานที่นิสติ

จัดท า 

     4. ประเมินจากโครงการที่น าเสนอ 

     5. ประเมินจากการน าเสนอรายงานในช้ัน

เรียน 

2.3 สามารถบูรณา

การความรู้ด้าน

วรรณกรรมส าหรับ

เดก็ในการแสวงหา

ความรู้เพ่ิมเติม

และประยุกต์ใช้ใน

วิชาชีพ 

- จัดให้มีการเรียนรู้จากสถานการณ์จริง

โดยการศึกษาดูงาน  

- จัดกจิกรรมการเรียนการสอนรูปแบบ

การอภิปราย สมัมนา ในรายวิชาที่

เกี่ยวข้อง 

- เชิญผู้เช่ียวชาญที่มีประสบการณ์ตรงมา

เป็นวิทยากรพิเศษเฉพาะเร่ือง  

- ส่งเสริมการฝึกปฏบัิติงานในหน่วยงาน

หรือองค์กรที่ท  างานเกี่ยวข้องกบั

วรรณกรรมส าหรับเดก็ ทั้งภาครัฐและ

เอกชน ในรายวิชาที่เกี่ยวข้อง  

ประเมินจากผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนและการ

ปฏบัิติของนิสติ คือ 

     1. การทดสอบย่อย การท าแบบฝึกหัด การ

สอบข้อเขียนและการปฏบัิติ 

     2. การสอบกลางภาคเรียนและสอบปลาย

ภาคเรียน 

     3. ประเมินจากรายงานและผลงานที่นิสติ

จัดท า 

     4. ประเมินจากโครงการที่น าเสนอ 

5. ประเมินจากการน าเสนอรายงานในช้ัน

เรียน 

6. ประเมินจากแบบประเมินจากหัวหน้า

งานที่นิสติไปฝึกงาน 
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ผลการเรียนรูด้า้น

คุณธรรมและ
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2.4 มีความสนใจ

พัฒนาความรู้ 

ความช านาญของ

สาขาวิชาที่ศึกษา

อย่างต่อเน่ือง เพ่ือ

เลง็เหน็การ 

เปล่ียนแปลง และ

เข้าใจผลกระทบ

ของบริบททาง

สงัคมใหม่ๆ ที่

ส่งผลต่อการ

พัฒนาเดก็และ

เยาวชน 

- จัดกจิกรรมให้นิสติฝึกค้นคว้าหาความรู้

ด้วยตนเอง และน าความรู้มาประยุกต์ใช้

ในการเรียนและการฝึกงานวิชาชีพ  

- จัดกจิกรรมให้นิสติได้ค้นคว้าข้อมูล

ภาษาต่างประเทศที่มีความทนัสมัยใน

ศาสตร์ด้านวรรณกรรมส าหรับเดก็ และ

น ามาแลกเปล่ียนเรียนรู้กนั 

- ให้นิสติท ารายงาน/โครงงาน/

โครงการวิจัยขนาดเลก็ ที่เกี่ยวข้องกบั

ประเดน็ปัญหาด้านวรรณกรรมส าหรับเดก็

และเยาวชนในรายวิชาต่างๆ 

- ประเมินคุณภาพข้อมูลที่นิสติได้จากการ

สบืค้น 

- ประเมินความเข้าใจและการประยุกต์ใช้

ข้อมูลของนิสิต 

- ประเมินความถูกต้องในการเลือกวรรณกรรม 

และการประยุกต์ใช้ทฤษฎีอย่างเหมาะสมจาก

ผลงานนิสิต 

 

 

3.  ดา้นทกัษะทางปัญญา : ตระหนักถึงความเปล่ียนแปลงของสรรพสิ่ง เรียนรู้ตลอดชีวิต สามารถบูรณาการ

ความรู้สู่การคิดริเร่ิมสร้างสรรค์และพัฒนาตนเองอย่างต่อเน่ือง 

ผลการเรียนรู ้

ดา้นทกัษะทาง

ปัญญา 

กลยุทธก์ารสอน วิธีการวดัและประเมินผล 

3.1 สามารถ

ประยุกต์ความรู้ให้

เกดิประโยชน์  

 

- จัดกจิกรรมให้นิสติฝึกค้นคว้าหาความรู้

ด้วยตนเอง และน าความรู้มาประยุกต์ใช้

ในการเรียนและการด าเนินชีวิตประจ าวัน  

- ก าหนดมาตรฐานการประเมินผลการเรียนรู้  

โดยใช้เกณฑ ์Rubrics  

- สังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในการ

อภิปรายและการสะท้อนคิดกจิกรรมในช้ันเรียน 

- ประเมินจากคุณภาพของรายงาน ที่แสดงถึง

การค้นคว้าความรู้เพ่ิมเติม การเลือกรับข้อมูล

ข่าวสารโดยใช้หลักกาลามสูตร และการคิด

อย่างมีเหตุผลและเป็นระบบ 

- ประเมินจากการอ้างองิแหล่งข้อมูลอย่าง

ถูกต้องตามหลักและจรรยาบรรณทางวิชาการ 

- ประเมินจากการสอบภาคทฤษฎี/ปฏบัิติ 

3.2 คิดวิเคราะห์

อย่างเป็นระบบ 

และแก้ไขปัญหา

ได้  

 - ใช้ตัวอย่างที่ดีเป็นกรณีศึกษาเพ่ือให้

นิสติได้เรียนรู้ วิธวิีเคราะห์ปัญหาและฝึก

บูรณาการความรู้เพ่ือใช้ในการแก้ไขปัญหา

อย่างเป็นระบบ 

 



  

หลักสตูรศิลปศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาวรรณกรรมส าหรับเดก็ (หลักสตูรปรับปรงุ พ.ศ. 2560)  62 
 

ผลการเรียนรูด้า้น

คุณธรรมและ

จริยธรรม 
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3.3 สามารถ

ประเมิน วิเคราะห์ 

วิพากษ์ 

สถานการณ์ต่างๆ 

โดยใช้ความรู้เป็น

ฐาน 

- เลือกปัญหาสังคมที่เป็นประเดน็

สาธารณะให้นิสติฝึกวิพากษ์วิจารณ์ในช้ัน

เรียน และเสนอแนะแนวทางแก้ไข เพ่ือ

พัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเอง สังคม และ

สิ่งแวดล้อมในทุกมิติได้อย่างสมดุล 

- น าเสนอ อภิปรายแลกเปล่ียนความ

คิดเหน็ และสะท้อนคิดในช้ันเรียน 

- ประเมินจากคุณภาพของรายงาน/ ผลงาน

สร้างสรรค์ ที่แสดงถึงการน าข้อมูลความรู้ที่

ถูกต้องมาใช้ในการคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล 

เป็นระบบ  

- ประเมินจากการอ้างองิแหล่งข้อมูลอย่าง

ถูกต้องตามหลักและจรรยาบรรณทางวิชาการ 

- สังเกตพัฒนาการในด้านต่างๆ จาก

พฤติกรรมการมีส่วนร่วมในกจิกรรมกลุ่ม การ

สะท้อนคิดในช้ันเรียน 

3.4 มีความคิด

ริเร่ิม สร้างสรรค์

นวัตกรรม  

- จัดกจิกรรมฝึกความคิดสร้างสรรค์ และ

นวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อตนเอง สงัคม

และสิ่งแวดล้อม 

- ในรายวิชาที่เกี่ยวข้อง ส่งเสริมให้นิสติ

สร้างสรรค์ผลงานต้นแบบของตนเอง 

น าไปทดลองใช้เพ่ือทราบประโยชน์ของ

ผลงาน และน าผลที่ได้มาพัฒนางาน

ช้ินงานต้นแบบต่อไป 

 

4.  ดา้นทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลและความรบัผิดชอบ : สามารถท างานท างานร่วมกับผู้อื่น มีความ

รับผิดชอบต่อตนเอง สงัคม และสิ่งแวดล้อม  

ผลการเรียนรู ้

ดา้นทกัษะ

ความสมัพนัธ์

ระหว่างบุคคล

และความ

รบัผิดชอบ 

กลยุทธก์ารสอน วิธีการวดัและประเมินผล 

4.1 ท างานร่วมกบั

ผู้อื่นทั้งในฐานะ

ผู้น าและผู้ร่วมงาน

ได้ 

- จัดกจิกรรมเพ่ือให้นิสติฝึกการปรับตัว 

การท างานร่วมกบัผู้อื่น รับฟังความ

คิดเหน็ของเพ่ือนร่วมกลุ่ม สามารถแสดง

จุดยืนของตนเอง และค้นหาทางออก

ร่วมกนัได้ 

- ก าหนดมาตรฐานการประเมินผลการเรียนรู้  

โดยใช้เกณฑ ์Rubrics  

- สังเกตพฤติกรรม ที่แสดงถึงความรับผิดชอบ

ต่อสงัคมและสิ่งแวดล้อม การมีส่วนร่วมในการ

อภิปรายและการสะท้อนคิดกจิกรรมในช้ันเรียน 

- ประเมินจากคุณภาพของรายงาน ที่แสดงถึง

ความร่วมมือในการวางแผน การปฏบัิติ และ

4.2 มีความ

รับผิดชอบต่อ

- เลือกประเดน็ที่เป็นปัญหาสงัคมและ

สิ่งแวดล้อมให้นิสติเรียนรู้  และตระหนัก
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ตนเอง สงัคม และ

สิ่งแวดล้อม  

ถึงผลกระทบที่เกดิข้ึน พร้อมทั้งกระตุ้นให้

คิดหาวิธีที่จะมีส่วนร่วมรับผิดชอบในการ

แก้ปัญหาโดยเร่ิมต้นจากตัวนิสติเอง 

การแก้ปัญหา 

- ประเมินจากการอ้างองิแหล่งข้อมูลอย่าง

ถูกต้องตามหลักและจรรยาบรรณทางวิชาการ 

- สังเกตจากพัฒนาการด้านความคิดและ

พฤติกรรมการเรียนรู้ ในช้ันเรียน 

- ให้นิสติประเมินเพ่ือนในช้ันเรียน และ

น ามาใช้เป็นข้อมูลส าหรับการประเมินผลการ

เรียนรู้ 

4.3 สามารถ

ปรับตัวให้เข้ากบั

สถานการณ์ต่างๆ  

- สอดแทรกแนวคิดผ่านกจิกรรมเพ่ือฝึก

เพ่ือให้นิสติสามารถปรับตัวในสถานการณ์

ต่างๆ  

 

5.  ดา้นทกัษะการวิเคราะหเ์ชิงตวัเลข การสือ่สาร และการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ : สามารถวิเคราะห์ข้อมูล

เชิงตัวเลข มีทกัษะสื่อสาร พร้อมทั้งสามารถเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเหมาะสม 

ผลการเรียนรู ้

ดา้นทกัษะการ

วิเคราะหเ์ชิง

ตวัเลข การ

สือ่สาร และการ

ใชเ้ทคโนโลยี

สารสนเทศ 

กลยุทธก์ารสอน วิธีการวดัและประเมินผล 

5.1 สามารถ

วิเคราะห์ข้อมูลเชิง

ตัวเลข เพ่ือให้

เข้าใจองค์ความรู้ 

หรือประเดน็

ปัญหา 

- สอดแทรกทกัษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข

ในรายวิชาต่าง ๆ เพ่ือพัฒนาทกัษะการ

วิเคราะห์เชิงตัวเลขอย่างต่อเน่ือง 

- จัดกจิกรรมให้นิสติศึกษาค้นคว้าอย่าง

กว้างขวาง เพ่ือรู้จักคัดเลือกข้อมูลส าคัญ

มาใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม 

- ก าหนดมาตรฐานการประเมินผลการเรียนรู้  

โดยใช้เกณฑ ์Rubrics  

- ประเมินจากคุณภาพของรายงาน ที่แสดงถึง

การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงตัวเลข  

- ประเมินจากการอ้างองิแหล่งข้อมูลอย่าง

ถูกต้องตามหลักและจรรยาบรรณทางวิชาการ 

- ประเมินจากการสอบภาคทฤษฎี 

5.2 สื่อสารได้

อย่างมี   

ประสทิธภิาพ 

- ฝึกการใช้ทกัษะสื่อสารในทุกรายวิชา  

- ฝึกการแสดงความคิดเหน็ในช้ันเรียน

อย่างมีมารยาท เคารพกติกาของสังคม

และมีหลักการ 

 

- ประเมินจากการสอบภาคทฤษฎี/ปฏบัิติ 

- ประเมินจากคุณภาพจากรายงาน ที่แสดงถึง

ความสามารถในการสื่อสาร 

- ประเมินจากการอ้างองิแหล่งข้อมูลอย่าง

ถูกต้องตามหลักและจรรยาบรรณทางวิชาการ 

5.3 ใช้เทคโนโลยี - ฝึกการใช้เทคโนโลยีในการสบืค้นข้อมูล - ประเมินจากการสอบภาคทฤษฎี/ปฏบัิติ 
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ผลการเรียนรูด้า้น

คุณธรรมและ

จริยธรรม 

กลยุทธก์ารสอน วิธีการวดัและประเมินผล 

ในการสบืค้น เกบ็

รวบรวมข้อมูล 

และเลือกใช้ได้

เหมาะสมกบั

สถานการณ์อย่างมี

ประสทิธภิาพ 

จากแหล่งที่เช่ือถือได้ในรายวิชา 

- ฝึกการเลือกใช้ข้อมูลสารสนเทศที่

เหมาะสมประกอบการน าเสนองาน 

- ฝึกการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการ

ออกแบบ สร้างสรรค์ เผยแพร่ ผลงาน

ด้านวรรณกรรมส าหรับเดก็ 

 

- ประเมินจากคุณภาพของรายงาน/ผลงาน

สร้างสรรค์ ที่แสดงถึงการสบืค้นข้อมูล การ

เลือกใช้ข้อมูล และการรู้จักแหล่งข้อมูลที่

เหมาะสม 

- ประเมินจากการอ้างองิแหล่งข้อมูลอย่าง

ถูกต้องตามหลักและจรรยาบรรณทางวิชาการ 

- ประเมินจากคุณภาพของผลงานรายงาน / 

สร้างสรรค์ ที่แสดงทกัษะและปรสบการณ์ใน

การเลือกใช้เคร่ืองมือสารสนเทศ 

 

6.  ดา้นทกัษะพิสยั/สมรรถนะของหลกัสูตร : มีความรู้ด้านวรรณกรรมส าหรับเดก็และเยาวชนอย่างลึกซ้ึงและ

กว้างขวาง สามารถวิเคราะห์ วิจารณ์ สร้างสรรค์และประยุกต์ใช้วรรณกรรมส าหรับเดก็เพ่ือการพัฒนาเดก็และ

เยาวชนได้อย่างมีประสทิธภิาพ 

ผลการเรียนรูด้า้น

ทกัษะพสิยั/

สมรรถนะของ

หลกัสูตร 

กลยุทธก์ารสอน วิธีการวดัและประเมินผล 

6.1 มีความรู้

ความเข้าใจด้าน

วรรณกรรมส าหรับ

เดก็ และเดก็ตาม

พัฒนาการอย่าง

ลึกซ้ึง  

- ในรายวิชาที่เกี่ยวข้อง เน้นการอ่าน 

วิเคราะห์วรรณกรรม การค้นคว้าข้อมูล

และการอภิปรายแสดงความคิดเหน็ 

- จัดกจิกรรม โครงการ โครงงาน ให้นิสติ

ได้ออกไปปฏบัิติงานกบัเดก็จริงๆ เพ่ือ

สมัผัสและคลุกคลีกบัเดก็วัยต่างๆ  

- รายวิชาที่มีการฝึกปฏบัิติสร้างสรรค์

ผลงานส าหรับเดก็ นิสติต้องน าผลงานไป

ทดลองใช้กบัเดก็ในสถานการณ์จริง เพ่ือ

น าความคิดเหน็ ข้อเสนอแนะ ข้อสังเกต 

จากเดก็ ครู ผู้ปกครอง ผู้ดูแลเดก็ มา

ปรับปรุงงาน 

- ประเมินจากการมีส่วนร่วมในการจัดกจิกรรม 

โครงงาน โครงการ 

- ประเมินจากคะแนนสอบภาคทฤษฎี/ปฏบัิติ 

- ประเมินจากคุณภาพของผลงานที่แสดงถึง

การประยุกต์ใช้ทฤษฎีทางจิตวิทยาและ

พัฒนาการของเดก็ และการรู้จักเลือกใช้

แหล่งข้อมูลที่เหมาะสม  

- ประเมินจากจรรยาบรรณในการสร้างสรรค์

งานส าหรับเดก็ 



  

หลักสตูรศิลปศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาวรรณกรรมส าหรับเดก็ (หลักสตูรปรับปรงุ พ.ศ. 2560)  65 
 

ผลการเรียนรูด้า้น

คุณธรรมและ

จริยธรรม 

กลยุทธก์ารสอน วิธีการวดัและประเมินผล 

6.2 สามารถ

สร้างสรรค์และ

ประยุกต์ใช้

วรรณกรรมส าหรับ

เดก็เพ่ือการ

พัฒนาเดก็และ

เยาวชนได้อย่างมี

ประสทิธภิาพ เป็น

ต้นแบบของการ

น าวรรณกรรม

ส าหรับเดก็ไป

ประยุกต์ใช้ใน

วิชาชีพ 

- ทุกรายวิชาในหลักสตูร เน้นการฝึกคิด 

วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูล การสบืค้น

ข้อมูล การประยุกต์ใช้ข้อมูล การ

แลกเปล่ียนความคิดเหน็ระหว่างผู้สอน

และผู้เรียนด้วยบรรยากาศแห่ง

กลัยาณมิตร เพ่ือพัฒนาผลงาน 

- ทุกรายวิชาในหลักสตูรเน้นการปฏบัิติ

สร้างสรรค์ผลงานส าหรับเดก็ สื่อส าหรับ

เดก็ ทั้งการคิด การเขียน การผลิต และ

การน าไปใช้ เพ่ือให้ผลงานสามารถ

น าไปใช้พัฒนาเดก็และเยาวชนได้จริง 

- จัดกจิกรรม โครงการ เพ่ือให้นิสติทุก

ช้ันปีได้แลกเปล่ียนเรียนรู้ด้านนวัตกรรม

ทางวรรณกรรมส าหรับเดก็ สื่อสมัยใหม่ 

แนวโน้มในการสร้างสรรค์งานส าหรับเดก็ 

กบัผู้เช่ียวชาญในวิชาชีพ 

- ประเมินจากการมีส่วนร่วมในการจัดกจิกรรม 

โครงงาน โครงการ 

- ประเมินจากคะแนนสอบภาคทฤษฎี/ปฏบัิติ 

- ประเมินจากคุณภาพของผลงานที่แสดงถึง

การประยุกต์ใช้ทฤษฎี และการรู้จักเลือกใช้

แหล่งข้อมูลที่เหมาะสม  

- ประเมินจากจรรยาบรรณในการสร้างสรรค์

งานส าหรับเดก็ 

- ประเมินจากความเป็นต้นแบบ นวัตกรรมใน

การสร้างสรรค์ผลงาน 

 

สรุปมาตรฐานผลการเรียนรูข้องหลกัสูตร  

มาตรฐานผลการเรียนรู ้ รายละเอียดผลการเรียนรู ้

1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม  1.1 ซ่ือสตัย์ มีวินัย ตรงต่อเวลา  

1.2 มีจิตส านึกสาธารณะ เสียสละเพ่ือส่วนรวม  

มีคุณธรรมและจริยธรรมในวิชาชีพ เป็นพลเมืองที่ดี 

พร้อมอุทศิตนเพ่ือการท างานส่วนรวมและประเทศชาติ 

1.3 ตระหนักในคุณค่าของศิลปะและวัฒนธรรม 

2. ด้านความรู้ 2.1 มีความรู้พ้ืนฐานศึกษาทั่วไป 

2.2 มีความรู้ด้านวรรณกรรมส าหรับเดก็และเยาวชนอย่างลึกซ้ึง

และกว้างขวาง  

2.3 สามารถบูรณาการความรู้ด้านวรรณกรรมส าหรับเดก็ในการ

แสวงหาความรู้เพ่ิมเติมและประยุกต์ใช้ในวิชาชีพ 

2.4 มีความสนใจพัฒนาความรู้ ความช านาญของสาขาวิชาที่ศึกษา

อย่างต่อเน่ือง เพ่ือเลง็เหน็การเปล่ียนแปลง และเข้าใจ
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มาตรฐานผลการเรียนรู ้ รายละเอียดผลการเรียนรู ้

ผลกระทบของบริบททางสงัคมใหม่ๆ ที่ส่งผลต่อการพัฒนา

เดก็และเยาวชน 

3. ด้านทกัษะทางปัญญา  3.1 สามารถประยุกต์ความรู้ให้เกดิประโยชน์ 

3.2 คิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ และแก้ไขปัญหาได้ 

3.3 สามารถประเมิน วิพากษ์ วิเคราะห์ สถานการณ์ต่างๆ โดยใช้

ความรู้เป็นฐาน 

3.4 มีความคิดริเร่ิม สร้างสรรค์นวัตกรรม 

4. ด้านทกัษะความสมัพันธร์ะหว่าง

บุคคลและความรับผิดชอบ 

4.1 ท างานร่วมกบัผู้อื่นในฐานะผู้น าและผู้ร่วมงานได้ 

4.2 มีความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคมและสิ่งแวดล้อม 

4.3 สามารถปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ต่างๆ  

4.4 มีบุคลิกภาพที่กล้าแสดงออก มีความม่ันใจ และมีความสภุาพ 

5. ด้านทกัษะการคิดวิเคราะห์เชิงตัวเลข

การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ  

5.1 สามารถวิเคราะห์ข้อมูลเชิงตัวเลข เพ่ือให้เข้าใจองค์ความรู้หรือ

ประเดน็ปัญหา 

5.2 สื่อสารได้อย่างมีประสทิธภิาพ 

5.3 ใช้เทคโนโลยีในการสบืค้น เกบ็รวบรวมข้อมูล และเลือกใช้ได้

เหมาะสมกบัสถานการณ์อย่างมีประสิทธภิาพ 

6. ด้านทกัษะพิสัย/สมรรถนะของ

หลักสตูร 

6.1 มีความรู้ความเข้าใจด้านวรรณกรรมส าหรับเดก็ และเดก็ตาม

พัฒนาการอย่างลึกซ้ึง 

6.2 สามารถสร้างสรรค์และประยุกต์ใช้วรรณกรรมส าหรับเดก็เพ่ือ

การพัฒนาเดก็และเยาวชนได้อย่างมีประสทิธิภาพ เป็นต้นแบบ

ของการน าวรรณกรรมส าหรับเดก็ไปประยุกต์ใช้ในวิชาชีพ 
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3.  แผนที่แสดงการกระจายความรบัผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจ้ากหลกัสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)    

  หมายถึง  ความรับผิดชอบหลัก      หมายถึง  ความรับผิดชอบรอง   -  หมายถึง ไม่ก าหนดมาตรฐานการเรียนรู้ 

รายวิชา 

1. คุณธรรม 

จริยธรรม 
2. ความรู ้ 3. ทกัษะทางปัญญา 

4. ทกัษะ

ความสมัพนัธ์

ระหว่างบุคคล และ

ความรบัผิดชอบ 

5. ทกัษะการ

วิเคราะหเ์ชิง

ตวัเลข การ

สื่อสาร และการ

ใชเ้ทคโนโลยี

สารสนเทศ 

6. 

ทกัษะ

พสิยั/

สมรรถ 

นะของ

หลกั 

สูตร 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 6.1 6.2 

หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป 

มศว 111 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร                    

มศว 121 ภาษาองักฤษเพ่ือประสทิธภิาพการสื่อสาร 1                    

มศว 122 ภาษาองักฤษเพ่ือประสทิธภิาพการสื่อสาร 2                    

มศว 123 ภาษาองักฤษเพ่ือการสื่อสารนานาชาต ิ1                    

มศว 124 ภาษาองักฤษเพ่ือการสื่อสารนานาชาต ิ2                    

มศว 131 ลีลาศ                    

มศว 132 สมรรถภาพสว่นบุคคล                    

มศว 133 การวิ่งเหยาะเพ่ือสขุภาพ                    

มศว 134 โยคะ                    

มศว 135 ว่ายน า้                    

มศว 136 แบดมนิตนั                    
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รายวิชา 

1. คุณธรรม 

จริยธรรม 
2. ความรู ้ 3. ทกัษะทางปัญญา 

4. ทกัษะ

ความสมัพนัธ์

ระหว่างบุคคล และ

ความรบัผิดชอบ 

5. ทกัษะการ

วิเคราะหเ์ชิง

ตวัเลข การ

สื่อสาร และการ

ใชเ้ทคโนโลยี

สารสนเทศ 

6. 

ทกัษะ

พสิยั/

สมรรถ 

นะของ

หลกั 

สูตร 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 6.1 6.2 

มศว 137 เทนนิส                    

มศว 138 กอล์ฟ                    

มศว 139 การฝึกโดยการใช้น า้หนัก                    

มศว 141 ชีวิตในโลกดจิิทลั                    

มศว 151 การศึกษาทั่วไปเพ่ือพัฒนามนุษย ์                    

มศว 161 มนุษย์ในสงัคมแห่งการเรียนรู้                    

มศว 241 แนวโน้มเทคโนโลยีดจิิทลัและสงัคม                    

มศว 242 คณติศาสตร์ในชวีิตประจ าวัน                    

มศว 243 การจัดการทางการเงนิส่วนบุคคล                    

มศว 244 วิทยาศาสตร์เพ่ือชวีิตและสิ่งแวดล้อมที่ด ี                    

มศว 245 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสงัคม                    

มศว 246 วิถชีีวิตเพ่ือสขุภาพ                    

มศว 247 อาหารเพ่ือชวีิต                    

มศว 248 พลังงานทางเลือก                    
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รายวิชา 

1. คุณธรรม 

จริยธรรม 
2. ความรู ้ 3. ทกัษะทางปัญญา 

4. ทกัษะ

ความสมัพนัธ์

ระหว่างบุคคล และ

ความรบัผิดชอบ 

5. ทกัษะการ

วิเคราะหเ์ชิง

ตวัเลข การ

สื่อสาร และการ

ใชเ้ทคโนโลยี

สารสนเทศ 

6. 

ทกัษะ

พสิยั/

สมรรถ 

นะของ

หลกั 

สูตร 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 6.1 6.2 

มศว 251 ดนตรีและจิตวิญญาณมนุษย์                    

มศว 252 สนุทรียศาสตร์เพ่ือชีวติ                    

มศว 253 สนุทรียสนทนา                    

มศว 254 ศิลปะและความคดิสร้างสรรค ์                    

มศว 255 ธรรมนูญชีวิต                    

มศว 256 การอ่านเพ่ือชีวิต                    

มศว 257 วรรณกรรมและพลงัทางปัญญา                     

มศว 258 ศิลปะการพูดและการน าเสนอ                    

มศว 261 พลเมอืงวิวฒัน ์                    

มศว 262 ประวัตศิาสตร์และพลงัขบัเคล่ือนสงัคม                    

มศว 263 มนุษย์กบัสนัตภิาพ                    

มศว 264 มนุษย์ในสงัคมพหุวัฒนธรรม                    

มศว 265 เศรษฐกจิโลกาภิวัตน ์                    

มศว 266 ปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง                    
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รายวิชา 

1. คุณธรรม 

จริยธรรม 
2. ความรู ้ 3. ทกัษะทางปัญญา 

4. ทกัษะ

ความสมัพนัธ์

ระหว่างบุคคล และ

ความรบัผิดชอบ 

5. ทกัษะการ

วิเคราะหเ์ชิง

ตวัเลข การ

สื่อสาร และการ

ใชเ้ทคโนโลยี

สารสนเทศ 

6. 

ทกัษะ

พสิยั/

สมรรถ 

นะของ

หลกั 

สูตร 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 6.1 6.2 

มศว 267 หลักการจัดการสมยัใหม่                    

มศว 268 การศึกษาทางสงัคมด้วยกระบวนการวิจัย                    

มศว 341 ธรุกจิในโลกดจิิทลั                    

มศว 351 การพัฒนาบุคลิกภาพ                    

มศว 352 ปรัชญาและกระบวนการคดิ                    

มศว 353 การคดิอย่างมเีหตผุลและจริยธรรม                    

มศว 354 ความคดิสร้างสรรคก์บันวัตกรรม                    

มศว 355 พุทธธรรม                    

มศว 356 จิตวิทยาสงัคมในการด าเนนิชวีิต                    

มศว 357 สขุภาพจิตและการปรบัตวัในสงัคม                    

มศว 358 กจิกรรมสร้างสรรคเ์พ่ือพัฒนาชวีิตและ  

             สงัคม 
                   

มศว 361 มศว เพ่ือชุมชน                    

มศว 362 ภมูปัิญญาท้องถิ่น                    
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รายวิชา 

1. คุณธรรม 

จริยธรรม 
2. ความรู ้ 3. ทกัษะทางปัญญา 

4. ทกัษะ

ความสมัพนัธ์

ระหว่างบุคคล และ

ความรบัผิดชอบ 

5. ทกัษะการ

วิเคราะหเ์ชิง

ตวัเลข การ

สื่อสาร และการ

ใชเ้ทคโนโลยี

สารสนเทศ 

6. 

ทกัษะ

พสิยั/

สมรรถ 

นะของ

หลกั 

สูตร 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 6.1 6.2 

มศว 363 สมัมาชพีชุมชน                    

มศว 364 กจิการเพ่ือสงัคม                    

หมวดวิชาเฉพาะ ภาษาองักฤษบงัคบั

วด 201 ภาษาองักฤษเฉพาะทางด้านวรรณกรรม   

           ส าหรับเดก็ 
                   

อก 203 ภาษาองักฤษเชิงวิชาการ 1                    

อกช 302 ภาษาองักฤษเพ่ือการเตรียมพร้อมสู่อาชีพ 2                                                                         

อกช 303 ภาษาองักฤษเพ่ือการเตรียมพร้อมสู่อาชีพ 3                                                                         

หมวดวิชาเฉพาะ วิชาเอกบงัคบั

วด 101 ความรู้ทั่วไปด้านวรรณกรรมส าหรับเดก็                    

วด 102 ประวัตแิละวิวฒันาการวรรณกรรมส าหรับเดก็ 

           นานาชาต ิ
                   

วด 103 ประวัตแิละวิวฒันาการวรรณกรรมส าหรับเดก็ 

           ของไทย 
                   

วด 111 วรรณกรรมคลาสสคิส าหรับเดก็                    



  

หลักสตูรศิลปศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาวรรณกรรมส าหรับเดก็ (หลักสตูรปรับปรงุ พ.ศ. 2560)                                                      72 

 

รายวิชา 

1. คุณธรรม 

จริยธรรม 
2. ความรู ้ 3. ทกัษะทางปัญญา 

4. ทกัษะ

ความสมัพนัธ์

ระหว่างบุคคล และ

ความรบัผิดชอบ 

5. ทกัษะการ

วิเคราะหเ์ชิง

ตวัเลข การ

สื่อสาร และการ

ใชเ้ทคโนโลยี

สารสนเทศ 

6. 

ทกัษะ

พสิยั/

สมรรถ 

นะของ

หลกั 

สูตร 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 6.1 6.2 

วด 121 พ้ืนฐานการวาดและการออกแบบ                    

วด 202 พัฒนาการของเดก็                    

วด 211 วรรณกรรมกบัสงัคม                    

วด 212 คตชิาวบ้าน                    

วด 213 การอ่านและวิเคราะห์วรรณกรรมส าหรับเดก็ 1                    

วด 234 คอมพิวเตอร์เพ่ือการผลิตสื่อส าหรับเดก็                    

วด 311 วรรณกรรมศาสนา                    

วด 321 นิทานและการเล่านิทาน                    

วด 431 บรรณาธกิารกจิและธรุกจิการพิมพ์                    

หมวดวิชาเฉพาะ วิชาเอกเลือก

วด 203 ความรู้ทั่วไปด้านการศกึษาส าหรับเดก็                    

วด 231 บนัเทงิคดสี าหรับเดก็                    

วด 232 สารคดสี าหรับเดก็                    

วด 233 การเขยีนบทกวีส าหรับเดก็                    

วด 312 หนังสอืและสื่อเสริมประสบการณท์าง  

           การศึกษาส าหรับเดก็ 
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รายวิชา 

1. คุณธรรม 

จริยธรรม 
2. ความรู ้ 3. ทกัษะทางปัญญา 

4. ทกัษะ

ความสมัพนัธ์

ระหว่างบุคคล และ

ความรบัผิดชอบ 

5. ทกัษะการ

วิเคราะหเ์ชิง

ตวัเลข การ

สื่อสาร และการ

ใชเ้ทคโนโลยี

สารสนเทศ 

6. 

ทกัษะ

พสิยั/

สมรรถ 

นะของ

หลกั 

สูตร 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 6.1 6.2 
วด 322 การออกแบบและการเขยีนภาพประกอบ 

           หนงัสอืส าหรับเดก็ 
                   

วด 323 การละครส าหรับเดก็                    

วด 332 วารสารส าหรับเดก็                    

วด 411 การอ่านและวิเคราะห์วรรณกรรมส าหรับเดก็ 2                    

วด 432 การเขยีนสร้างสรรคส์ าหรับเดก็                    

วด 433 การแปลวรรณกรรมส าหรับเดก็                    

วด 434 กจิกรรมส่งเสริมการอ่านส าหรับเดก็                    

หมวดวิชาเฉพาะ การฝึกงานวิชาชีพดา้นวรรณกรรมส าหรบัเด็ก

วด 361 การฝึกงาน                    

วด 362 สหกจิศึกษา 

 
                   

หมวดวิชาเฉพาะ การศึกษาอิสระ

วด 341 สมัมนาวรรณกรรมส าหรับเดก็                    

วด 451 วรรณกรรมส าหรับเดก็นิพนธ ์                    
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หมวดที ่ 5 หลกัเกณฑใ์นการประเมินผลนสิิต 

 

1. กฎระเบยีบหรือหลกัเกณฑใ์นการใหร้ะดบัคะแนน (เกรด) 

  เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี  

พ.ศ. 2559 (ภาคผนวก ก) 

 

2.  กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธ์ิของนสิิต 

  2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูข้ณะนสิิตยงัไม่ส าเร็จการศึกษา 

  ก าหนดให้มีระบบการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของนิสิต เป็นส่วนหน่ึงของระบบประกัน

คุณภาพภายในสถาบันอุดมศึกษา โดยกระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิตตามมาตรฐาน

ผลการเรียนรู้แต่ละรายวิชาด าเนินการ ดังน้ี 

1) ให้นิสติประเมินการเรียนการสอนแต่ละรายวิชา    

2) ประเมินความสมัพันธข์องข้อสอบกบัมาตรฐานผลการเรียนรู้   

3) ประชุมพิจารณาเค้าโครงการสอนก่อนการเรียนการสอน 

4) ตรวจสอบผลการให้คะแนนกบัข้อสอบ รายงาน โครงงาน และอื่นๆ  

 

2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูห้ลงัจากนสิิตส าเร็จการศึกษา 

 จัดให้มีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ตลอดหลักสูตรหลังจากนิสิตส าเรจ็การศึกษา เพ่ือน า

ผลที่ได้มาปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนและหลักสตูรแบบครบวงจร ดังน้ี 

1) ส ารวจภาวะการได้งานท า การศึกษาต่อ และการประกอบอาชีพอสิระของบัณฑติ   

2) ส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑติที่ส าเรจ็การศึกษาและเข้าท างานในสถานประกอบการ ทุก 

2 ปี 

 3) ส ารวจความพึงพอใจของบัณฑิตที่ไปประกอบอาชีพ ในแง่ของความพร้อมและความรู้จาก

สาขาวิชาที่เรียน รวมทั้งวิชาอื่นๆ ที่ก  าหนดในหลักสูตรที่เกี่ยวเน่ืองกับการประกอบอาชีพของบัณฑิต และ

เปิดโอกาสให้เสนอข้อคิดเหน็ในการปรับปรุงหลักสตูรให้ดีย่ิงขึ้น 

 

3.  เกณฑก์ารส าเร็จการศึกษาตามหลกัสูตร 

  เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี  

พ.ศ. 2559 (ภาคผนวก ก) 
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หมวดที ่6 การพฒันาคณาจารย ์

 

1.  การเตรียมการส าหรบัอาจารยใ์หม่ 

 1) มีการปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ให้มีความรู้ความเข้าใจนโยบายของมหาวิทยาลัย คณะ หลักสูตร 

และรายวิชาที่เปิดสอน บทบาทหน้าที่ของอาจารย์มหาวิทยาลัยและจรรยาบรรณครู และให้มีทกัษะเกี่ยวกับ

การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ การสอนสอดแทรกคุณธรรมและจริยธรรม และการสอน

โดยใช้สื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

  2) มีการมอบหมายให้มีอาจารย์พ่ีเล้ียงท าหน้าที่ให้ค าแนะน าและเป็นที่ปรึกษาในการจัดการ 

เรียนการสอน 

  3) ก าหนดให้อาจารย์ใหม่เข้าร่วมสงัเกตการณ์การสอนของอาจารย์ในหลักสูตร และมีส่วนร่วมใน

การสอนบางหัวข้อ 

 4) มีนโยบายส่งเสริมอาจารย์ใหม่ให้มีการเพ่ิมพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพ่ือส่งเสริมการ

สอนและการวิจัยอย่างต่อเน่ือง โดยผ่านการท าวิจัยที่เกี่ยวข้องในสาขาวิชา การสนับสนุนด้านการศึกษาต่อ 

ฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองค์กรต่างๆ การประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศและ

ต่างประเทศ หรือการลาเพ่ือเพ่ิมพูนประสบการณ์ 

 

2.  การพฒันาความรูแ้ละทกัษะใหแ้ก่คณาจารย ์ 

     2.1  การพฒันาทกัษะการจดัการเรียนการสอน  การวดัและการประเมินผล 

 1)  จัดให้มีการประเมินผลการปฏบัิติงานของอาจารย์    

 2)  เพ่ิมพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและการวัดประเมินผลให้

ทนัสมัย 

 3)  ส่งเสริมอาจารย์ใหม่ให้มีการเพ่ิมพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพ่ือส่งเสริมการสอนและ

การวิจัยอย่างต่อเน่ืองโดยผ่านการท าวิจัยที่เกี่ยวข้องในสาขาวิชา การสนับสนุนด้านการศึกษาต่อ ฝึกอบรม 

ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองค์กรต่าง ๆ การประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศและต่างประเทศ หรือ

การลาเพ่ือเพ่ิมพูนประสบการณ์ 

 4)  จัดให้มีการส่งเสริมและพัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษาแก่

คณาจารย์ 
 

     2.2  การพฒันาวิชาการและวิชาชีพดา้นอื่นๆ  

 1)  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในกจิกรรมบริการวิชาการแกชุ่มชนที่เกี่ยวข้องกบัการพัฒนาความรู้ทาง

วิชาการ และคุณธรรม จริยธรรม 

  2)  ส่งเสริมให้อาจารย์มีการเพ่ิมพูนความรู้  สร้างเสริมประสบการณ์เพ่ือส่งเสริมการสอนและการ

วิจัยอย่างต่อเน่ือง โดยผ่านการท าวิจัยสายตรงในสาขาวิชา สนับสนุนด้านการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงานทาง

วิชาการและวิชาชีพในองค์กรต่างๆ  การประชุมทางวิชาการทั้งในและต่างประเทศ หรือการลาเพ่ิมพูน

ประสบการณ ์
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 3)  กระตุ้นให้อาจารย์ท าผลงานทางวิชาการและส่งเสริมให้ขอต าแหน่งทางวิชาการ  

 4)  ส่งเสริมการท าวิจัยสร้างองค์ความรู้ใหม่และพัฒนาการเรียนการสอนเพ่ือให้มีความเช่ียวชาญ

ในสาขาวิชา 

 5)  จัดสรรงบประมาณส าหรับการท าวิจัยและการพัฒนาหลักสตูร 
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หมวดที ่ 7 การประกนัคุณภาพ 

 

1.  การบริหารหลกัสูตร 

 ในการบริหารหลักสูตรมีคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ท าหน้าที่ก  ากับดูแลและให้ค าแนะน า  

ตลอดจนก าหนดนโยบายในการบริหารหลักสตูรให้เป็นไปตามเกณฑม์าตรฐาน  

เป้าหมาย การด าเนินการ การประเมินผล 

1. มคีณะกรรมการบริหาร

หลักสตูรเป็นผู้ดูแลรับผดิชอบ

หลักสตูร 

- มกีารแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร

หลักสตูร 

- มกีารประชุมคณะกรรมการบริหาร

หลักสตูรอย่างสม ่าเสมอทุกภาคเรียน  

- ประเมนิจากรายงานการประชุม

คณะกรรมการบริหารหลักสตูร 

2. หลักสตูรมคีุณภาพและ

มาตรฐานไม่ต ่ากว่าเกณฑท์ี่ สกอ. 

ก าหนด 

- ก าหนดให้อาจารย์ผู้สอนมคีุณวุฒิตาม

มาตรฐานของ สกอ. 

- ก าหนดให้มจี านวนคณาจารย์ไม่น้อยกว่า

เกณฑม์าตรฐานที่ สกอ. ก าหนด 

- สนับสนุนให้อาจารย์ผู้สอนมตี าแหน่งทาง

วิชาการและ/หรือเป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ

ด้าน 

- จ านวนและรายชื่อคณาจารย์ประจ า

หลักสตูร คุณวุฒิ ประสบการณ ์และ

การพัฒนาตนเอง การเข้าร่วมอบรม

ของอาจารย์ 

 

3. หลักสตูรมคีวามทนัสมยัและ

สอดคล้องกบัความต้องการของ

ตลาดแรงงาน 

- มกีารประเมนิหลักสตูรโดยบณัฑติทุก 2 

ปี โดยคณะกรรมการภายในคณะทุก 3 ปี 

และโดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ภายนอกอย่างน้อยทุก 5 ปี 

- มกีารน าผลการประเมนิมาพัฒนา/

ปรับปรงุการจัดการเรียนการสอน และ

เนื้อหาหลักสตูร 

- ประเมนิผลโดยคณะกรรมการ

ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก บณัฑติ และ

นิสติปัจจุบนัที่เรียนในหลักสตูร 

 

2. บณัฑิต 

หลักสูตรฯ ด าเนินการส ารวจข้อมูลของบัณฑิตที่จบการศึกษาทุกปีการศึกษา ได้แก่ ภาวะการได้งาน

ท า การศึกษาต่อ และความพึงพอใจต่อการเรียนการสอนของหลักสูตร นอกจากน้ี ยังมีการส ารวจคุณภาพ

ของบัณฑิตที่จบการศึกษา ที่ครอบคลุมตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 5 ด้าน คือ 

(1) ด้านคุณธรรมจริยธรรม (2) ด้านความรู้ (3) ด้านทกัษะทางปัญญา (4) ด้านทกัษะความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคล และ (5) ด้านทกัษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

โดยการแจกแบบสอบถามให้ผู้ใช้บัณฑติ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงเน้ือหารายวิชาและการเรียนการ

สอน 
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3. นสิิต 

      หลักสูตรมีกระบวนในการรับนิสิตและการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา การควบคุมการดูแล  

การให้ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนว ดังน้ี 

- การรบันสิิต    

 1) คณะกรรมการบริหารหลักสตูรก าหนดจ านวนรับนิสติตามที่ก  าหนดใน มคอ. 2 ปีการศึกษาละ 

35 คน โดยร่วมกันพิจารณาและก าหนดจ านวนรับนิสิตแต่ละปีการศึกษาผ่าน 2 ช่องทาง ได้แก่ การรับ

ตรงและการรับผ่านระบบแอดมิชชัน ตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด โดยพิจารณาจ านวนรับแต่ละช่องทางตาม

ข้อมูลการรับนิสติในปีการศึกษาที่ผ่านมา ดังน้ี (1) การรับตรง จ านวน 20 คน (2) การรับผ่านระบบแอด

มิชชัน จ านวน 15 คน รวมทั้งสิ้น 35 คน หากไม่ได้จ านวนนิสิตในรอบรับตรงตามเป้าหมาย จะจัดประชุม

เพ่ือปรับเพ่ิมจ านวนนิสติในระบบแอดมิชชัน  

2) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณาคุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร โดยอ้างอิงตามเกณฑ์ที่

มหาวิทยาลัยก าหนด และร่วมกันก าหนดค่าน า้หนักของคะแนน GAT และ PAT ของผู้สมัครในระบบรับ

ตรง และในระบบแอดมิชชัน รวมถึงเกณฑก์ารสมัภาษณ์ และคะแนนจากอาจารย์ผู้สอบสัมภาษณ์ ซ่ึงอาจมี

การเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสมในแต่ละปี  

3) หลังจากกระบวนการรับนิสิตเสร็จสิ้ นแล้ว คณะกรรมการบริหารหลักสูตรร่วมกันประเมิน

กระบวนการการรับนิสติและปรับปรุงกระบวนการให้ดีย่ิงขึ้น  

 

- การเตรียมความพรอ้มก่อนเขา้ศึกษา 

1) คณะกรรมการบริหารหลักสตูรก าหนดให้นิสิตใหม่เข้าร่วมกิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนเข้า

ศึกษาทุกกจิกรรมทั้งที่จัดโดยมหาวิทยาลัย คณะ และหลักสตูร 

2) หลังจากเสร็จสิ้ นกิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาต่างๆ คณะกรรมการบริหาร

หลักสตูรติดตามผลและสรุปความคิดเหน็ของนิสติหลังเข้าร่วมกจิกรรม  

3) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรร่วมกันประเมินกิจกรรมต่างๆ ว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของ

การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาหรือไม่ หากไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ จะมีการปรับปรุงกิจกรรมให้

ดีย่ิงขึ้น  

 

- การควบคุมการดูแลการใหค้ าปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นสิิต   

 1) คณะกรรมการบริหารหลักสตูรก าหนดให้อาจารย์ประจ าหลักสตูรเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาอย่างน้อย 

1 ช้ันปี และเป็นอาจารย์ที่ปรึกษานิสิตตลอด 4 ปีการศึกษา พร้อมทั้งก าหนดแนวทางการให้ค าปรึกษา

วิชาการและแนะแนวแก่นิสิต อาจารย์ที่ปรึกษาจะเข้าอบรมเร่ืองระบบอาจารย์ที่ปรึกษาที่ จัดโดย

มหาวิทยาลัย พร้อมรับคู่มืออาจารย์ที่ปรึกษาและคู่มือนิสติ 

 2) อาจารย์ที่ปรึกษาให้การแนะแนวเกี่ยวกับเร่ืองการเรียน การใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย และเร่ือง

อื่นๆ โดยมีช่องทางการปรึกษาหลายช่องทาง ได้แก่ มาพบโดยตรงที่ห้องพักอาจารย์ ปรึกษาผ่าน Line 

Facebook E-mail หรือโทรศัพท ์รวมทั้งติดตามดูแลนิสิตอย่างต่อเน่ือง โดยอาจารย์ที่ปรึกษาจะรายงาน



  

หลักสตูรศิลปศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาวรรณกรรมส าหรับเดก็ (หลักสตูรปรับปรงุ พ.ศ. 2560)                                                      79 

 

ปัญหาของนิสิตในที่ปรึกษาแก่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรให้ทราบเพ่ือช่วยกันหาทางแก้ปัญหา 

ให้ทนัทว่งท ี

 3) สิ้ นปีการศึกษา คณะกรรมการบริหารหลักสูตรให้นิสิตประเมินการให้ค าปรึกษาของอาจารย์  

ที่ปรึกษาและแจ้งผลการประเมินจากนิสติให้ที่ประชุมทราบ 

 4) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรร่วมกันประเมินกระบวนการการให้ค าปรึกษาแก่นิสิต เพ่ือ

ปรับปรุงกระบวนการให้ดีย่ิงขึ้น 

 นอกจากน้ี หลักสูตรยังมีการส ารวจอัตราการคงอยู่ การส าเร็จการศึกษา และความพึงพอใจ  

และผลการจัดการข้อร้องเรียนของนิสิตทุกปีการศึกษา เพ่ือน าข้อมูลมาปรับปรุงการด าเนินการด้านนิสิต

ของหลักสตูร 

 

4. อาจารย ์

 หลักสูตรมีกระบวนการบริหารและพัฒนาอาจารย์ ตั้งแต่ระบบการรับอาจารย์ใหม่และการแต่งตั้ง

อาจารย์ประจ าหลักสูตร ระบบการบริหารอาจารย์ประจ าหลักสูตร และระบบการส่งเสริมและพัฒนา

อาจารย์ประจ าหลักสตูร ดังน้ี  

 

- ระบบการรบัอาจารยใ์หม่และแต่งตั้งอาจารยป์ระจ าหลกัสูตร 

1) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรประชุมหารือเร่ืองขออัตราพนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่ง

อาจารย์ ข้อก าหนดเร่ือง TOR และเสนอไปยังคณะกรรมการบริหารภาควิชา คณะ และมหาวิทยาลัย

ตามล าดับ 

 2) การประกาศรับและคัดเลือกอาจารย์ใหม่เป็นไปตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย 

โดยอาจารย์ใหม่จะต้องมีคุณวุฒิการศึกษาในสาขาวิชาวรรณกรรมส าหรับเดก็หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง 

ตามมาตรฐานของ สกอ. 

3) คณะฯ แต่งตั้งคณะกรรมการการสอบคัดเลือกบุคคลเพ่ือจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 

ต าแหน่งอาจารย์ โดยมีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเป็นคณะกรรมการสอบคัดเลือก ซ่ึงมีขั้นตอนดังน้ี 

พิจารณาคุณสมบัติ สอบสมัภาษณ์ สอบข้อเขียน และสอบสอน 

4) มหาวิทยาลัยประกาศผลการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งอาจารย์ และคณะฯ 

ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกมารายงานตัวเพ่ือเข้าท างาน 

5) มหาวิทยาลัยก าหนดให้พนักงานใหม่เข้ารับการปฐมนิเทศที่จัดโดยมหาวิทยาลัย และคณะฯ 

หรือคณะกรรมการบริหารหลักสูตรแต่งต้ังอาจารย์พ่ีเล้ียง เพ่ือให้ค าแนะน าด้านจัดการเรียนการสอน การ

ท างานในองค์กร และภารกจิด้านอื่นๆ ของทางสาขาวิชา คณะ และมหาวิทยาลัย 

6) คณะกรรมการประจ าคณะประเมินผลการปฏิบัติงานภารกิจทั้ง 5 ด้านของพนักงานใหม่ เพ่ือ

ด าเนินการต่อสญัญา 

7) คณะฯ แต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตรหรือคณะกรรมการบริหารหลักสูตร โดยพิจารณาเกณฑ์

คุณสมบัติ ดังน้ี มีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับหลักสูตรและสาขาวิชาที่เปิดสอน และไม่เป็นอาจารย์ประจ า

ในหลักสตูรอื่น 
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 8) สิ้ นปีการศึกษา คณะกรรมการบริหารหลักสูตรประเมินกระบวนการในการรับและแต่งตั้ง

อาจารย์ประจ าหลักสตูร และปรับปรุงกระบวนการให้ดีย่ิงขึ้น 

 

- ระบบการบริหารอาจารยป์ระจ าหลกัสูตร 

1) คณะฯ แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ซ่ึงประกอบด้วย ประธาน กรรมการ และ

เลขานุการ  

2) คณะฯ ก าหนดบทบาทและหน้าที่ในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรอย่าง

ชัดเจน  

3) คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ก ากับ ดูแล ติดตามให้อาจารย์ปฏิบัติงานตามที่ได้รับ

มอบหมายผ่านช่องทางต่างๆ เช่น การประชุมหลักสูตร การมอบหมายผ่านประธานหลักสูตร การจัดแบ่ง

ภาระงาน การมอบหมายผ่านประธานโครงการ การท าหนังสือแจ้ง และการติดต่อผ่านสื่อต่างๆ  และ

ประเมินการปฏบัิติหน้าที่ของอาจารย์ประจ าหลักสตูร ตามเกณฑป์ระเมิน KPI ของคณะ  

4) สิ้ นปีการศึกษา คณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้ประเมินระบบการบริหารอาจารย์ประจ า

หลักสตูรโดยใช้แบบประเมิน  

 

- ระบบการส่งเสริมและพฒันาอาจารยป์ระจ าหลกัสูตร 

 1) ก่อนเปิดภาคการศึกษา คณะกรรมการบริหารหลักสูตรก าหนดแผนส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์

ประจ าหลักสูตร โดยให้อาจารย์เข้าร่วมอบรมสัมมนาเพ่ือพัฒนาความรู้ทุกภาคการศึกษา และท าผลงาน

วิชาการ นอกจากน้ี ส่งเสริมให้ผู้ที่ยังไม่ส าเรจ็การศึกษาในระดับปริญญาเอกได้ไปศึกษาต่อ และให้ผู้ที่ยัง

ไม่มีต าแหน่งทางวิชาการได้ผลิตผลงานเพ่ือขอต าแหน่งทางวิชาการ 

 2) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรติดตามผลการพัฒนาตนเองของอาจารย์ประจ าหลักสูตร โดยให้

อาจารย์รายงานความคืบหน้าให้ที่ประชุมรับทราบ 

 3) สิ้ นปีการศึกษา คณะกรรมการบริหารหลักสูตรประเมินระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์

ประจ าหลักสตูร และปรับปรุงระบบให้ดีย่ิงขึ้น 

 

5. หลกัสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเ้รียน  

 หลักสูตรมีกระบวนการบริหารจัดการหลักสูตรให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างต่อเน่ือง โดย

การออกแบบหลักสตูร ควบคุม ก ากับการจัดท ารายวิชา การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียน

การสอนในแต่ละรายวิชา การประเมินผู้เรียน การก ากับให้มีการประเมินตามสภาพจริง มีการจัดกิจกรรม

การเรียนการสอนและมีผลการด าเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  

ดังน้ี 

- การออกแบบหลกัสูตรและสาระรายวิชาในหลกัสูตร 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวรรณกรรมส าหรับเดก็ เป็นหลักสูตรที่ได้รับการอนุมัติคร้ัง

แรกในปี พ.ศ. 2537 มีการปรับปรุงหลักสูตรตามวาระเร่ือยมา และในปี พ.ศ. 2555 คณะกรรมการ

บริหารหลักสูตรได้ปรับปรุงหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานการศึกษา (TQF) เพ่ือให้ทันสมัยตามบริบท
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สังคมที่เปล่ียนไปและตอบสนองต่อตลาดแรงงานย่ิงข้ึน โดยเปิดใช้หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

วรรณกรรมส าหรับเดก็ ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2555 ในปีการศึกษา 2555 

 เมื่อถึงก าหนดการปรับปรุงหลักสูตรอีกคร้ังในปีพ.ศ. 2559 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้

ประชุมเพ่ือประเมินกระบวนการการปรับปรุงหลักสูตร และมีมติในการประชุมคร้ังที่ 8/2558 วันที่ 26 

สงิหาคม 2558 ให้ปรับปรุงกระบวนการดังต่อไปนี้    

 1) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรน าผลสรุปความคิดเหน็ของผู้ใช้บัณฑิตในหลักสูตรที่จัดท าโดย

มหาวิทยาลัย ความคิดเหน็ของนิสิตช้ันปีที่ 4 และบัณฑิตต่อหลักสูตร ที่จัดท าโดยคณะกรรมการบริหาร

หลักสตูรมาเป็นข้อมูลอ้างองิในการออกแบบหลักสตูรและสาระรายวิชา 

 2) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรด าเนินการปรับปรุงหลักสูตรและสาระรายวิชา โดยเพ่ิมสาระ

รายวิชาที่ ช่วยพัฒนาทักษะทางด้านศิลปะ และการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพ่ือการออกแบบและ

สร้างสรรค์หนังสือและสื่อส าหรับเด็ก เพ่ิมความรู้ความเข้าใจเร่ืองพัฒนาการและจิตวิทยาของเด็ก 

จัดล าดับวิชาเรียนตามกลุ่มทักษะให้สอดคล้องกัน เพ่ือให้สาระของหลักสูตรตรงตามความต้องการของ

ตลาดแรงงาน และสอดคล้องตามกรอบมาตรฐานการศึกษา (TQF) เพ่ิมช่ัวโมงการฝึกปฏบัิติในรายวิชาที่

เน้นไปทางวิชาชีพเฉพาะด้านเพ่ือน าไปใช้ในการประกอบอาชีพจริง เพ่ือให้นิสิตก้าวสู่คว ามเป็นสากล

ทางด้านวิชาการและทกัษะทางวิชาชีพ 

 3) คณะกรรมการบริหารหลักสตูรเชิญผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกมาวิพากษ์หลักสูตรและปรับแก้ให้

เหมาะสม 

 4) คณะกรรมการบริหารหลักสตูรส่งหลักสตูรและด าเนินการตามขั้นตอนของมหาวิทยาลัย 

 5) คณะกรรมการบริหารหลักสตูรเปิดใช้หลักสตูรที่ปรับปรุงแล้ว 

 6) มหาวิทยาลัยประเมินความคิดเห็นของผู้ใช้บัณฑิตในหลักสูตร  และคณะกรรมการบริหาร

หลักสตูรประเมินความคิดเหน็ของนิสติและบัณฑติในหลักสตูร เพ่ือใช้ปรับปรุงหลักสตูรในคร้ังต่อไป 

 

- การปรบัปรุงหลกัสูตรใหท้นัสมยัตามความกา้วหนา้ในศาสตรส์าขานั้นๆ  

(การปรบัปรุงสาระรายวิชาประจ าปี) 

 1) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรมีการปรับปรุงสาระรายวิชาประจ าปี เพ่ือพัฒนาหลักสูตรให้

ทนัสมัย สอดคล้องกบัความต้องการและข้อเสนอแนะของนิสิต จากผลสรุปความคิดเหน็หรือข้อเสนอแนะ

จากการประเมินความพึงพอใจของนิสิต ที่มีต่อคุณภาพการจัดการเรียนรู้และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของ

แต่ละรายวิชาที่จัดท าโดยคณะฯ โดยการปรับเน้ือหาบางส่วนและวิธีการจัดการเรียนการสอนให้มีความ

เหมาะสมมากขึ้น และจัดท าเป็น มคอ. 3 ของปีการศึกษาถัดไป 

 2) ก่อนเปิดภาคเรียน มีการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเพ่ือพิจารณาสาระรายวิชาที่จะ

เปิด โดยอ้างอิงข้อเสนอแนะจาก มคอ. 5 และน ามารายงานให้คณะกรรมการบริหารหลักสูตรทราบ เพ่ือ

พิจารณาว่าสาระรายวิชาสอดคล้องกบัวัตถุประสงค์หรือไม่ มีรายวิชาที่ควรปรับปรุงเน้ือหาหรือไม่  

 3) คณะกรรมการบริหารหลักสตูรประเมินกระบวนการการปรับปรุงสาระรายวิชา เพ่ือปรับปรุงการ

ท างานให้ดีขึ้น 
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การวางระบบผูส้อนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน  

- การก าหนดผูส้อน 

 1) ก่อนเปิดภาคการศึกษา คณะกรรมการบริหารหลักสูตรประชุมพิจารณาก าหนดอาจารย์ผู้สอน

ตามเกณฑด์ังน้ี  

      (1.1) พิจารณาตามความรู้ ความเช่ียวชาญและประสบการณ์ของแต่ละคนให้เหมาะสมกับ

รายวิชา 

      (1.2) จัดให้อาจารย์ผู้สอน 1 คน ได้สอนนิสิตครบทุกช้ันปี ใน 1 ภาคการศึกษาเท่าที่เป็นไป

ได้ เพ่ือให้นิสิตได้มีโอกาสได้รับการพัฒนามุมมองหรือความคิดจากผู้สอนหลากหลายความรู้และ

ประสบการณ์  

      (1.3) ก าหนดให้นิสิตได้แลกเปล่ียนเรียนรู้กับอาจารย์พิเศษ ผู้เช่ียวชาญในสาขาวิชาชีพด้าน

วรรณกรรมส าหรับเดก็ในทุกภาคการศึกษา เพ่ือให้นิสติได้พัฒนาทกัษะการท างานในวิชาชีพ 

 2) ก่อนเปิดภาคการศึกษา คณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้ก าหนดคุณสมบัติของอาจารย์พิเศษ 

ดังน้ี 

          (2.1) ต้องจบการศึกษาในระดับปริญญาโท หรือปริญญาเอก 

            (2.2) มีความรู้ความเช่ียวชาญในวิชาที่สอน 

     (2.3) มีประสบการณ์ในการสอน  

            (2.4) จัดท า มคอ. 3 และ มคอ. 5 ด้วยตนเอง  

 3) คณะกรรมบริหารหลักสูตรก าหนดให้ประธานหลักสูตร หรืออาจารย์ผู้ได้รับมอบหมาย คอย

ประสานงาน ติดตาม และก ากับดูแลการเรียนการสอนของอาจารย์พิเศษ และให้ค าปรึกษาเพ่ือแก้ไข

ปัญหาต่างๆ ตลอดภาคการศึกษา  

 4) เม่ือสิ้นสดุภาคการศึกษาแล้ว อาจารย์พิเศษจะต้องได้รับการประเมินการเรียนการสอนจากนิสิต

ในรายวิชาที่ตนรับผิดชอบ จากแบบสอบถาม online เกี่ยวกับความพึงพอใจของนิสิตที่มีต่อคุณภาพการ

จัดการเรียนรู้  และการเรียนรู้ของนิสติตามกรอบมาตรฐาน TQF เพ่ือน าผลการประเมินมาพิจารณาในการ

ก าหนดผู้สอนในคร้ังต่อไป หากผลการประเมินการสอนของอาจารย์พิเศษในหลักสูตรไม่เป็นไปตาม

มาตรฐาน คณะกรรมบริหารหลักสูตรจะพิจารณาก าหนดหรือปรับเปล่ียนผู้สอนให้เหมาะสมในภาค

การศึกษาต่อไป 

 5) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรประเมินกระบวนการก าหนดผู้สอน และปรับปรุงการท างานให้ดี

ขึ้น 

 

- การก ากบั ติดตาม และตรวจสอบการจดัท าแผนการเรียนรู ้(มคอ. 3 และ มคอ. 4) 

 1) ก่อนเปิดภาคการศึกษา คณะกรรมการบริหารหลักสูตรแจ้งก าหนดการส่ง มคอ. 3 ออนไลน์ ให้

อาจารย์ผู้สอนทราบ และมอบหมายให้ประธานหลักสูตรเป็นผู้ก ากับและติดตามการส่ง มคอ. 3 ออนไลน์ 

ของหลักสตูรให้ครบถ้วนทุกรายวิชา ตลอดจนตรวจสอบรูปแบบการจัดท าให้เป็นไปในทศิทางเดียวกันและ

เป็นปัจจุบัน อีกทั้งพิจารณาสาระของรายวิชา วิธีการจัดการเรียนการสอน วิธีการประเมินผลให้ตรงตาม

วัตถุประสงค์ 
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 2) ประธานหลักสูตรรายงานผลการส่ง มคอ. 3 ออนไลน์ ในที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร

หลักสตูร  

 3) ประธานหลักสตูรรายงานผลการส่ง มคอ. 3 ออนไลน์ ในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารภาควิชา  

 4) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรประเมินกระบวนการก ากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดท า

แผนการเรียนรู้ 

 

- การจัดการเรียนการสอนในระดบัปริญญาตรีที่มีการบูรณาการกบัการวิจัย การบริการวิชาการทาง

สงัคม การท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรม 

 1) ก่อนเปิดภาคการศึกษา คณะกรรมการบริหารหลักสูตรก าหนดแผนการจัดโครงการประจ าปี

งบประมาณ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือบูรณาการการเรียนการสอนรายวิชาในหลักสูตรเข้ากับการวิจัย การ

บริการวิชาการทางสงัคม และการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

 2) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรประชุมก าหนดผู้รับผิดชอบแต่ละโครงการ โดยจัดแบ่งภาระงาน

ให้อาจารย์ในหลักสตูรอย่างเทา่เทยีมกนั 

 3) ผู้รับผิดชอบแต่ละโครงการด าเนินโครงการตามที่ได้รับมอบหมาย และแจ้งความคืบหน้าของ

โครงการให้คณะกรรมการบริหารหลักสตูรทราบเป็นระยะ 

 4) ประธานโครงการน าผลสรุปการด าเนินงานโครงการมารายงานให้ที่ประชุมรับทราบ และร่วมกนั

พิจารณาการจัด เพ่ิมหรือลด หรือปรับปรุงเน้ือหาหรือรูปแบบโครงการในปีการศึกษาถัดไป 

 5) คณะกรรมการบริหารหลักสตูรประเมินกระบวนการการจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี

ที่มีการบูรณาการกบัการวิจัย การบริการวิชาการทางสงัคม การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

 

การประเมินผูเ้รียน  

- การประเมินผลการเรียนรูต้ามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ 

 1) ในทุกภาคการศึกษาก่อนการจัดท า มคอ. 3 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรก าหนดเกณฑ์การ

ประเมินผลการเรียนรู้ โดยมีสัดส่วนการประเมินผลการเรียนรู้ 90% ซ่ึงอาจารย์ผู้สอนแต่ละรายวิชาเป็นผู้

ก าหนดตามวัตถุประสงค์ของรายวิชา และสัดส่วนการประเมินผลด้านจิตพิสัย 10% ตามมติของ

คณะกรรมการประจ าคณะฯ 

 2) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรก าหนดวิธีการวัดผลการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับความรับผิดชอบ

หลัก-รองใน มคอ. 2 และให้ระบุใน มคอ. 3  

 3) ก่อนการสอบกลางภาคและสอบปลายภาค อาจารย์ผู้สอนจัดท าข้อสอบและน าเข้าที่ประชุม

คณะกรรมการบริหารหลักสตูรเพ่ือประชุมร่วมกัน เพ่ือตรวจสอบให้ตรงตามเกณฑ์การประเมินการเรียนรู้

และวิธีการวัดผลการเรียนรู้ที่ระบุใน มคอ. 3 จากน้ันอาจารย์ผู้สอนปรับแก้ให้เรียบร้อยตามมติที่ประชุม

หลังจากคณะกรรมการบริหารหลักสตูรให้ความเหน็ชอบแล้ว จึงจะสามารถน าไปใช้สอบได้ 

 4) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรประเมินกระบวนการในการประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบ

มาตรฐาน (TQF) ว่าสามารถประเมินผลการเรียนรู้ของนิสิตได้จริง โดยอ้างอิงจากผลการเรียนของนิสิตใน

แต่ละรายวิชา  
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- การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรูข้องนสิิต 

 หลังจากสอบปลายภาคเสรจ็แล้ว หลักสตูรจัดให้มีการประชุมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ โดยมีขั้นตอน

ดังต่อไปนี้  

 1) คณะกรรมการบริหารหลักสตูรประชุมร่วมกนัเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมของผลการเรียนในแต่

ละรายวิชา และรับรองผลการเรียน หากมีผลการเรียนที่ผิดปกติ ให้อาจารย์ผู้สอนช้ีแจงเหตุผล 

 2) หลังจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตรรับรองผลการเรียนแล้ว อาจารย์ผู้สอนส่งผลการเรียน

ให้แก่ภาควิชาฯ หรือคณะฯ หลังจากที่คณะกรรมการบริหารภาควิชาและคณะกรรมการบริหารคณะรับรอง

ผลการเรียนแล้ว อาจารย์ผู้สอนสามารถส่งผลการเรียนในระบบของมหาวิทยาลัยได้ หากนิสิตไม่เหน็ด้วย

กับผลการเรียน นิสิตสามารถอุทธรณ์โดยท าบันทึกข้อความถึงอาจารย์ผู้สอนเพ่ือให้อาจารย์ผู้สอนช้ีแจง

เหตุผลให้นิสติทราบ 

 

- การก ากบัการประเมินการจัดการเรียนการสอนและประเมินหลกัสูตร (มคอ.  5 มคอ. 6 และ 

มคอ. 7) 

1) หลังจากส่งผลการเรียนในระบบของมหาวิทยาลัยแล้ว  คณะกรรมการบริหารหลักสูตรมี

กระบวนการการส่ง มคอ. 5 ออนไลน์ และ มคอ. 7 ตามขั้นตอน ดังต่อไปนี้  

  (1.1) ประธานหลักสูตร จัดประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร เพ่ือพิจารณาและรับรอง 

มคอ. 5 จากน้ันประธานรวบรวม มคอ. 5 ที่ผ่านการประชุมแล้วส่งภาควิชาเพ่ือด าเนินการต่อไป  

  (1.2) อาจารย์ผู้สอนแต่ละคนกรอก มคอ. 5 ออนไลน์ รายวิชาที่ตนรับผิดชอบ 

  (1.3) ประธานหลักสูตรเป็นผู้ก ากับและติดตามการส่ง มคอ. 5 ออนไลน์ ของหลักสูตรให้

ครบถ้วนทุกรายวิชา 

 2) ประธานหลักสตูรรายงานผลการส่ง มคอ. 5 ออนไลน์ ในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารภาควิชา 

 3) สิ้ นปีการศึกษาภายใน 60 วัน คณะกรรมการบริหารหลักสูตรร่วมกันจัดท า มคอ. 7 เพ่ือ

ประเมินการจัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสตูรตลอดปีการศึกษาที่ผ่านมา 

 4) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรทบทวนกระบวนการก ากับการประเมินการจัดการเรียนการสอน

และประเมินหลักสตูร 

 

6. สิง่สนบัสนุนการเรียนรู ้

- ระบบการด าเนนิงานของภาควิชา/คณะ/สถาบนัโดยมีส่วนร่วมของอาจารยป์ระจ าหลกัสูตรเพือ่ใหม้ี

สิง่สนบัสนุนการเรียนรู ้

 1) ก่อนเร่ิมปีการศึกษาใหม่ คณะฯ เป็นผู้ด าเนินงานเพ่ือจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้เพ่ือการ

จัดการเรียนการสอนแก่นิสิต เช่น จัดห้องเรียนให้เพียงพอ ส ารวจความพร้อมของสื่อและอุปกรณ์ต่างๆ 

ให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งาน ส าหรับสื่อการเรียนการสอนเฉพาะ เช่น ต าราเรียน หนังสือประกอบ 

การเรียนการสอนของแต่ละสาขาวิชา คณะกรรมการบริหารหลักสูตรมอบหมายให้ประธานหลักสูตรเป็น

ผู้ส ารวจและจัดหาให้เพียงพอต่อความต้องการและสอดคล้องกบัสาขาวิชา 
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 2) ประธานหลักสูตรมอบหมายให้อาจารย์ส ารวจความพร้อมของห้องเรียนและสื่อและอุปกรณ์

ต่างๆ ก่อนเปิดภาคเรียนทุกภาคเรียน และรายงานให้คณะกรรมการบริหารหลักสตูรทราบ  

 3) สิ้ นปีการศึกษา คณะฯ ร่วมกับหลักสูตรให้นิสิตและอาจารย์ในหลักสูตร  ประเมินผลความ 

พึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ในด้านต่างๆ หลังจากได้ผลการประเมินแล้ว คณะกรรมการบริหาร

หลักสตูรจัดประชุมโดยมีวาระการประเมินกระบวนการการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้และความพึงพอใจ

ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของนิสติและอาจารย์ เพ่ือปรับปรุงกระบวนการให้ดีย่ิงขึ้ น  

 

- จ านวนสิง่สนบัสนุนการเรียนรูที้เ่พยีงพอและเหมาะสมต่อการจดัการเรียนการสอน 

 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรประเมินผลความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ในด้านต่างๆ 

จากนิสิตในทุกปีการศึกษา ได้แก่ ด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพ (ห้องเรียน, ห้องปฏิบัติการ Self-

Access Learning Center) และด้านอุปกรณ์การศึกษา พร้อมทั้งสรุปผลการประเมิน หากมีความเหน็ว่า

ควรเพ่ิมสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ให้เพียงพอกับจ านวนของอาจารย์และนิสิต จึงจะน าเสนอภาควิชาฯ และ

คณะฯ ทราบตามล าดับ 

 

- กระบวนการปรบัปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตและอาจารยต่์อสิ่งสนบัสนุนการ

เรียนรู ้

 ประธานหลักสูตรน าเสนอผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการ

เรียนรู้ต่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตร เพ่ือร่วมกันพิจารณาผลการประเมิน รวมถึงข้อเสนอแนะในการ

ปรับปรุง หากเป็นเร่ืองที่หลักสูตรด าเนินการแก้ไขได้เอง คณะกรรมการบริหารหลักสูตรจะด าเนินการ 

ตามข้อเสนอแนะ หากเป็นเร่ืองที่นอกเหนือจากความสามารถในการแก้ไขของหลักสูตร ประธานหลักสูตร

จะท าหนังสือแจ้งหัวหน้าภาควิชาฯ เพ่ือส่งต่อในระดับคณะ ซ่ึงคณะอาจด าเนินการได้เอง แต่หากเป็น  

เร่ืองที่อยู่นอกเหนือความสามารถในการแก้ไขของคณะ คณะกจ็ะส่งเร่ืองต่อไปยังมหาวิทยาลัย 
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7.  ตวับ่งช้ีผลการด าเนนิงาน (Key Performance Indicators)   

ตวับ่งช้ีผลการด าเนินงาน 
ปีท่ี 1 

2560 

ปีท่ี 2 

2561 

ปีท่ี3 

2562 

ปีท่ี 4 

2563 

ปีท่ี 5 

2564 

(1) อาจารยผ์ู้รับผดิชอบหลักสตูรอย่างน้อยร้อยละ 80 มสี่วนร่วมในการประชุม

เพ่ือวางแผน ตดิตาม และทบทวนการด าเนินงานหลักสตูร 
     

(2) มรีายละเอยีดของหลักสตูร ตามแบบ มคอ.๒ ที่สอดคล้องกบักรอบ

มาตรฐานคุณวฒิุแห่งชาต ิหรือ มาตรฐานคุณวฒิุสาขา/สาขาวิชา (ถ้าม)ี 
     

(3) มรีายละเอยีดของรายวิชา และรายละเอยีดของประสบการณภ์าคสนาม (ถ้า

ม)ี ตามแบบ มคอ. 3 และ มคอ. 4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาค

การศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 

     

(4) จัดท ารายงานผลการด าเนนิการของรายวิชา และรายงานผลการด าเนนิการ

ของประสบการณภ์าคสนาม (ถ้าม)ี ตามแบบ มคอ. 5 และ มคอ. 6 ภายใน 30 

วัน หลังสิ้นสดุภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา 

     

(5) จัดท ารายงานผลการด าเนนิการของหลักสตูร ตามแบบ มคอ. 7 ภายใน 60 

วัน หลังสิ้นสดุปีการศึกษา 
     

(6) มกีารทวนสอบผลสมัฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้  ที่

ก  าหนดใน มคอ. 3 และมคอ. 4 (ถ้าม)ี อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิด

สอนในแต่ละปีการศึกษา 

     

(7) มกีารพัฒนา/ปรับปรงุการจดัการเรียนการสอน กลยุทธก์ารสอน หรือ การ

ประเมนิผลการเรียนรู้  จากผลการประเมนิการด าเนนิงานที่รายงานใน มคอ. 7 ปี

ที่แล้ว   

-     

(8) อาจารย์ใหม่ (ถ้าม)ี ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือค าแนะน าด้านการ

จัดการเรียนการสอน 
     

(9) อาจารยป์ระจ าหลักสตูรทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือ

วิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่งคร้ัง 
     

(10) จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้าม)ี ได้รับการพัฒนา

วิชาการ และ/หรือวิชาชพี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี 
     

(11) ระดบัความพึงพอใจของนกัศึกษาปีสดุท้าย/บณัฑติใหม่ที่มต่ีอคุณภาพ

หลักสตูร เฉล่ียไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเตม็ 5.0 
- - - -  

(12) ระดบัความพึงพอใจของผู้ใช้บณัฑติที่มต่ีอบณัฑติใหม่ เฉล่ียไม่น้อยกว่า 

3.5 จากคะแนนเตม็ 5.0 
- - - -  
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หมวดที ่8 การประเมินและปรบัปรุงการด าเนนิการของหลกัสูตร 

 

1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 

     1.1  การประเมินกลยุทธก์ารสอน 

 1)  ประเมินการเรียนรู้ของนิสติจากพฤติกรรมการแสดงออก การท ากจิกรรม และผลการสอบ 

  2)  จัดให้นิสิตประเมินการสอนทุกรายวิชาแต่ละภาคการศึกษาโดยใช้แบบประเมิน มศว.ปค. 

003 โดยผ่านระบบออนไลน์ หรือการสอบถามนิสิตถึงประสิทธิผลการเรียนรู้จากวิธีการที่ใช้ โดยใช้

แบบสอบถามหรือการแลกเปล่ียนสนทนากบันิสติ เพ่ือสะท้อนผลการจัดการเรียนการสอนในช่วงการเรียน

แต่ละรายวิชา 

3)  ปรึกษาหารือกับผู้เ ช่ียวชาญด้านหลักสูตรหรือวิธีสอน การประชุมร่วมของคณาจารย์ 

ในหลักสูตรเพ่ือแลกเปล่ียนความคิดเห็น ขอค าแนะน าและข้อเสนอแนะจากอาจารย์ผู้มีความรู้และ

ประสบการณ์ หรือเพ่ือนร่วมงาน 

  4)  ประเมินจากผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนของนิสิต เปรียบเทยีบพัฒนาการหรือความเปล่ียนแปลง

ที่เกดิข้ึนจากการใช้กลยุทธก์ารสอนที่แตกต่างกนั 

 5)  แบบรายงานผล แบบ มคอ. 5 มคอ. 6/แบบประเมินตนเองในการจัดการเรียนการสอน    

โดยได้น าผลการประเมินมาพัฒนาปรับปรุงกลยุทธก์ารสอน  

 

1.2  การประเมินทกัษะของอาจารยใ์นการใชแ้ผนกลยุทธก์ารสอน 

  1)  การประเมินประสิทธิภาพการสอนของอาจารย์โดยนิสิต ทุกสิ้นภาคการศึกษา ตามระบบของ

คณะฯ ผลการประเมินจะจัดส่งอาจารย์ผู้สอน และประธานหลักสตูรเพ่ือปรับปรุงการเรียนการสอนต่อไป 

 2)  การประเมินการสอนของอาจารย์โดยหัวหน้าภาควิชา หรือประธานหลักสูตร  หรือ 

เพ่ือนร่วมงาน ตามระบบการประเมินผลการปฏบัิติงานประจ าปีของอาจารย์/พนักงานสายผู้สอน  

3) การประเมินการสอนโดยผู้สอนแต่ละวิชา โดยวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแขง็ของกลยุทธ์ ผลการ

เรียนของนิสติ และเขียนไว้ในรายงาน มคอ. 5/มคอ. 6 

 4)  คณะรวบรวมผลการประเมินมาวางแผนพัฒนาให้สอดคล้องและ/หรือปรับปรุงกลยุทธ์การ

สอนให้เหมาะสมกบัรายวิชา 

 

2.  การประเมินหลกัสูตรในภาพรวม 

 มหาวิทยาลัยก าหนดให้มีการประเมินเพ่ือพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรทุก 5 ปีการศึกษา เพ่ือให้

หลักสูตรมีความทันสมัยและเป็นไปตามมาตรฐานที่ สกอ. ก าหนด โดยแต่งต้ังคณะกรรมการประเมิน

หลักสตูรเพ่ือด าเนินการ ดังน้ี 

1) วางแผนการประเมินอย่างเป็นระบบ  

2) ด าเนินการประเมินหลักสูตรโดยนิสิตปัจจุบันช้ันปีสุดท้ายและอาจารย์ เพ่ือน าข้อมูล 

มาทบทวนและปรับปรุงการจัดการแผนการเรียน การจัดการเรียนการสอน และเน้ือหารายวิชาที่อาจ

ซ า้ซ้อน ไม่ทนัสมัย ยาก/ง่าย เป็นต้น 
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3) ส ารวจข้อมูลจากศิษย์เก่า เพ่ือติดตามผลการน าความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับจาก

การศึกษาในหลักสตูรไปใช้ในการท างาน 

4) ส ารวจข้อมูลจากผู้ใช้บัณฑติ เพ่ือส ารวจความพึงพอใจและความคิดเหน็และข้อเสนอแนะจาก 

ผู้ใช้บัณฑติ เกี่ยวกบัคุณภาพของบัณฑติที่จบจากหลักสตูร 

5) ผลการส ารวจบัณฑติระดับปริญญาตรีที่ได้ท างานตรงสาขาที่ส าเรจ็การศึกษาภายใน 1 ปี และ

ได้รับเงินเดือนเร่ิมต้นเป็นไปตามเกณฑ์ 

6) ประเมินจากนิสิตปัจจุบันและศิษย์เก่าที่ส าเร็จการศึกษาในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา ที่ได้รับการ

ประกาศเกยีรติคุณยกย่องในด้านวิชาการและวิชาชีพ 

 

3.  การประเมินผลการด าเนนิงานตามรายละเอียดหลกัสูตร 

 การประเมินคุณภาพการศึกษาประจ าปีตามดัชนีบ่งช้ีผลการด าเนินงานที่ระบุในหมวดที่ 7 ข้อ 7 

โดยคณะกรรมการประเมินอย่างน้อย 3 คน  ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาอย่างน้อย 1 คน ที่

ได้รับการแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัย โดยมีเกณฑก์ารประเมินดังน้ี 

 

เกณฑก์ารประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มกีารด าเนินการครบ 5 ข้อตาม 

ตวับ่งชี้ผลการด าเนินงาน 

มกีารด าเนินการครบ 12 ข้อตาม 

ตวับ่งชี้ผลการด าเนินงาน 

มกีารด าเนินการครบทุกข้อ 

 

4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรบัปรุง 

 4.1  การปรบัปรุงรายวิชา 

  1) อาจารย์ประจ าวิชา อาจารย์ผู้สอน น าผลการประเมินประสิทธิภาพการสอนของอาจารย์โดย

นิสติ ผู้บังคับบัญชา และหรือเพ่ือนร่วมงาน แล้วแต่กรณี มาปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนการสอน

ในรายวิชาที่ตนรับผิดชอบให้แล้วเสรจ็ในภาคการศึกษา/ปีการศึกษาถัดไป 

  2) กรณีที่พบปัญหาของรายวิชาสามารถปรับปรุงรายวิชาน้ันๆ ได้ทันที  ซ่ึงถือเป็นการปรับปรุง

ย่อยที่ไม่มีผลกระทบต่อโครงสร้างของหลักสตูรโดยรวม 

  3) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรน าผลประเมินตามระบบการจัดการหลักสูตรของมหาวิทยาลัย 

ซ่ึงด าเนินการทุกสิ้นปี มาศึกษา ทบทวน และวิเคราะห์ พร้อมน าเสนอแนวทางปรับปรุงแก้ไขในจุดที่มี

ข้อบกพร่อง ส าหรับปีการศึกษาถัดไป 

 

 4.2  การปรบัปรุงหลกัสูตร 

 จะมีการปรับปรุงหลักสตูรทุก 5 ปีเมื่อครบรอบระยะเวลาการใช้หลักสูตร เพ่ือให้หลักสูตรมีความ

ทนัสมัย และสอดคล้องกบัความต้องการของผู้ใช้บัณฑติ โดยมีข้ันตอนดังน้ี 
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1) คณะกรรมการบริหารหลักสตูร น าผลการประเมินภาพรวมของหลักสตูรโดยนิสิตปัจจุบันและ

อาจารย์ โดยศิษย์เก่า และโดยผู้ใช้บัณฑิต เพ่ือทบทวนและพิจารณาแก้ไขปรับปรุงหลักสูตร ตามรอบ

ระยะเวลาที่ก  าหนดในระบบประกนัคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย 

2) คณะกรรมการประเมินหลักสูตรของคณะจัดท ารายงานการประเมินผล และเสนอประเดน็  

ที่จ าเป็นในการปรับปรุง 

3) จัดประชุมสมัมนาเพ่ือปรับปรุงหลักสตูร 

4) เชิญผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาหลักสตูรและให้ข้อเสนอแนะ 

5) หลักสตูรที่ด าเนินการปรับปรุงแล้วจะเสนอให้คณะกรรมการวิชาการของคณะและมหาวิทยาลัย 

ก่อนน าเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป 
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รายงานผลการวิพากษห์ลกัสูตร 

ข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิ  การด าเนินการปรับปรุง เหตุผลในการไม่ปรับปรุงแก้ไข 

1. ควรเพ่ิมการพัฒนาทกัษะภาษาองักฤษ
แก่นิสติ เพราะเป็นสิ่งจ าเป็นต่อการ

ท างานในปัจจุบนั 

ปรับเพ่ิมการเรียนวิชาภาษาองักฤษจาก

หลักสตูรเดมิ 2 วิชา (6 หน่วยกติ) เป็น

เรียน 4 วิชา (12 หน่วยกติ) วิชาที่ปรับ

เพ่ิมขึ้นคอื อกช 301 และ อกช 402  

- 

2. ควรเพ่ิมทกัษะด้าน IT แก่นิสติ หลักสตูรใหม่เพ่ิมวิชาการเรียนรู้และ

ฝึกฝนทกัษะด้านการใช้เทคโนโลยี

สมยัใหม่เพ่ือการออกแบบและการท างาน

วรรณกรรมส าหรับเดก็ คอื วิชา วด 234 

คอมพิวเตอร์เพ่ือการผลิตสื่อส าหรับเดก็ 

- 

3. ควรเพ่ิมทกัษะด้านการสื่อสารด้วยภาพ

แก่นิสติ เพ่ือให้เหมาะกบักระแส Visual 
Culture 

ปรับเนื้อหาวิชาด้านศลิปะของนิสติชั้นปีที่ 

1 ให้เป็นวิชาที่เน้นฝึกฝนทกัษะพ้ืนฐาน

ทางศิลปะและการออกแบบโดยเฉพาะ 

คอื วด. 121 พ้ืนฐานการวาดและการ

ออกแบบ 

 

4. ควรเพ่ิมโอกาสทางการประกอบอาชีพ

ด้าน New Media แก่นิสติให้มากขึ้นอย่าง
ครอบคลุมทุกรปูแบบ นอกจากด้าน

หนังสอืและสิง่พิมพ์ซึ่งเป็น Old Media 

ไม่มกีารปรับ ความพร้อมและศักยภาพของสาขาฯ 

สามารถเน้นการสอนด้าน Content 
development ได้มากกว่าทกัษะสารสนเทศ
สมยัใหม่ซึ่งมหีลายหลักสตูรในสถาบนัอื่น

เปิดแข่งขนักนัมากแล้ว แต่จะสอดแทรก

การสร้างผลงานด้วย New Media ให้นิสติ
ได้ฝึกฝนมากขึ้นในวชิาที่เกี่ยวข้อง 

5. ควรปรับชื่อวิชา วด. 323 การละคร
ส าหรับเดก็ เป็นวิชา “มหรสพส าหรับ

เดก็” เพ่ือให้ครอบคลุมรปูแบบความ

บนัเทงิ หรือ Edutainment ของเดก็ และ
กระตุ้นความคดิสร้างสรรคห์ลายรปูแบบ

ของนิสติอย่างไม่จ ากดั 

ไม่มกีารปรับ ค าว่า “มหรสพ” หมายถงึการแสดงที่

จะต้องขออนุญาตจากฝ่ายบ้านเมอืงก่อน

จัดแสดง ซึ่งก าหนดเป็นพระราชบญัญัติ

ไว้หลายอย่าง คอื ละครไทย ละครชาตรี 

ละครแขก งิ้ ว หุ่นไทย หุ่นจีน หุ่นต่างๆ 

หนังไทย หนงัตะลงุ หนังแขก หนังจนี 

เพลงสกัวา เสภา ลิเก กลองยาว ลาวแพน 

มอญร า ทวายร า พิณพาทย์ มโหรี กลอง

แขก คฤหัสถส์วดศพ และจ าอวด ซึ่ง

อาจจะเป็นรปูแบบความบนัเทงิที่

กว้างขวางเกนิไปส าหรับเดก็ 

6. ควรกระตุ้นให้นิสติรู้กว้าง รู้ โลก มี

ความรู้รอบตวัอย่างรอบด้าน ไม่รู้ เฉพาะ

วิชาต่างๆ ในหลักสตูรจะพยายามกระตุ้น

ให้นิสติได้เรียนรู้โลกกว้าง และเปิดโลก

- 
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ข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิ  การด าเนินการปรับปรุง เหตุผลในการไม่ปรับปรุงแก้ไข 

เร่ืองที่เรียนเท่านั้น ทศัน์อย่างกว้างขวาง รวมทั้งหลักสตูรฯ 

จะจัดกจิกรรมเสริมหลักสตูรให้นสิติได้มี

ความรู้รอบด้านและรอบตวั 

7. ควรจัดกลุ่มวิชาให้นิสติได้เลือกเรียน

ตามความถนัดของแต่ละคน เช่น กลุ่ม

วิชาด้านการเขยีน ด้านการวาดภาพ ด้าน

การจัดกจิกรรมส าหรับเดก็ เป็นต้น 

รายวิชาในหลักสตูรปรับปรงุนี้มกีาร

จัดล าดบัความยากง่าย และความต่อเนื่อง

ให้แต่ละชั้นปีได้เรียนขั้นพ้ืนฐานไปสู่ขั้น

สงูขึ้น เช่น วิชาด้านศิลปะ มกีารเรียน 

Basic Drawing ไปสู่การออกแบบ
ภาพประกอบหนังสอืส าหรับเดก็ รายวิชา

ด้านการอ่านและวเิคราะห์วรรณกรรม มี

การจัดล าดบั 1 และ 2 เพ่ือให้นสิติต่อ

ยอดการเรียนรู้ตามความสนใจได้ 

- 

8. ควรมวีชิาวรรณกรรมร่วมสมยั เพ่ือให้

นิสติมคีวามรู้ เรื่องวรรณกรรมของปัจจุบนั 

ไม่ได้เพ่ิมวิชาดงักล่าว ในหลักสตูรมวีิชาการอ่านและวิเคราะห์

วรรณกรรม 2 วิชา คอื วด. 213, วด. 

411 ซึ่งสามารถสอดแทรกเนื้อหา

วรรณกรรมร่วมสมยัใน 2 วิชานั้นได้ 

9. ควรเน้นให้บณัฑติมคีุณลักษณะเฉพาะ 

คอื มคีวามสามารถในการคดิวเิคราะห์ 

และมคีวามคดิสร้างสรรค ์ควบคู่กบัการมี

จริยธรรมและมจีรรยาบรรณในการท างาน

เพ่ือเดก็และสงัคม 

การเรียนการสอนในหลักสตูรใหม่ทุก

รายวิชาผู้สอนจะเน้นให้ผู้เรียนได้คดิ

วิเคราะห์ ประกอบการท างานสร้างสรรค ์

และมกีารปลูกฝงัเนื้อหาด้านจริยธรรม

และจรรยาบรรณในการท างาน ในบาง

รายวิชาที่เกี่ยวข้อง 

- 

10. ควรเปิดโอกาสให้นิสติมโีอกาสได้

เรียนรู้  รับฟังประสบการณ ์และความ

คดิเหน็ต่อผลงานภาคนิพนธจ์าก

บุคคลภายนอกในสายวชิาชีพต่างๆ 

วิชาชั้นสงู คอื วด. 341 สมัมนา

วรรณกรรมส าหรับเดก็ และ วด. 451 

วรรณกรรมส าหรับเดก็นิพนธ ์จะเชิญ

วิทยากรผู้เชี่ยวชาญมาแลกเปล่ียนเรียนรู้ 

แสดงความเหน็ในการจัดกจิกรรมสมัมนา 

และร่วมพัฒนาผลงานภาคนิพนธก์บันิสติ

มากขึ้น 

- 

 

 

รายงานผลการประชุมวิพากษห์ลกัสูตร โดยผูใ้ชบ้ณัฑิต ครั้งที ่1/2559 
โครงการปรบัปรุงหลกัสูตร ศศ.บ. วรรณกรรมส าหรบัเด็ก  
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7. น.ส. ธญัโรจน์ โรจนธเนศ   บรรณาธกิารวรรณกรรมเยาวชน ส านักพิมพ์แพรวเยาวชน 
8. นายบุญเอก พฤกษาวัฒนา   บรรณาธกิารหนังสอืส าหรับเดก็ ส านักพิมพ์สถาพรบุค๊ส ์

9. น.ส. ทริาวรรณ เดชชูตระกูล   นักวิชาการ วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
10. น.ส. ปฐมาภรณ์ วิโรจน์พันธุ ์   นักเขียนสารคดีอสิระ 
 
เร่ิมประชุมเวลา 13.00 น. 

 หลักสตูร ศศ.บ. วรรณกรรมส าหรับเดก็ จัดการประชุมวิพากษ์หลักสตูร โดยเชิญผู้ทรงคุณวุฒิซ่ึงเป็นศิษย์เก่าและเป็นผู้ใช้บัณฑิต

ของหลักสตูร มาน าเสนอข้อคิดเหน็ต่างๆ เพ่ือการปรับปรงุหลักสตูร ศศ.บ. วรรณกรรมส าหรับเดก็ตามเกณฑม์าตรฐานที่ สกอ. ก าหนดไว้ทุก 

5 ปี โดยเชิญศษิย์เก่าในแวดวงการท างานด้านวรรณกรรมส าหรับเดก็อย่างหลากหลาย เพ่ือสะท้อนแง่มุมการปรับปรุงหลักสตูรอย่างรอบด้าน 

สามารถสรปุข้อคิดเหน็ของผู้ทรงคุณวุฒิได้ดังนี้  

ล าดบัท่ี ประเด็นขอ้คิดเห็น รายละเอียด แนวทางการปรบัปรุง 

1 จุดแขง็ จุดอ่อน สถานะของบัณฑติ

สาขาวิชาวรรณกรรมส าหรับเดก็ 

บัณฑติสาขาวชิาวรรณกรรมส าหรับเดก็มี

ความรู้กว้าง มีความสามารถในการท างาน

ที่หลากหลาย เช่น สื่อสิ่งพิมพ์ กจิกรรม

ส่งเสริมการอ่าน ครใูนสถาบันการศกึษา

ตั้งแต่ระดับปฐมวัย-อุดมศกึษา ฯลฯ 

แม้จะมีความสามารถหลากหลายแต่

หลักสตูรควรปรับให้มีความทนัสมัย 

ตอบรับการเปล่ียนแปลงของสงัคม 

โลก และเทคโนโลยี รวมทั้งความ

เคลื่อนไหวทางการตลาดด้วย 
2 ทกัษะต่างๆ และความคิดสร้างสรรค์ บัณฑติสาขาวชิาวรรณกรรมส าหรับเดก็มี

ทกัษะการอ่านดี มีความคิดสร้างสรรค์และ

สามารถผสมผสานความคิดสร้างสรรค์กบั

ศาสตร์ด้านวิชาการได้เป็นอย่างดี 

ควรเสริมพ้ืนฐานทกัษะทางภาษาแก่

นิสติให้มั่นคง ทั้ง ฟัง พูด อ่าน เขียน 

เพ่ือการสื่อสารที่มีประสทิธภิาพมาก

ยิ่งขึ้น โดยเฉพาะภาษาไทยและ

ภาษาองักฤษ 
3 มีองค์ความรู้ที่ตอบสนองความต้องการ

ของตลาดและสงัคมอย่างแท้จริง 

แม้บัณฑติสาขาวิชาวรรณกรรมส าหรับเดก็

จะมีทกัษะและความรู้รอบด้าน แต่หาก

เสริมความรู้ เฉพาะทางที่ตอบสนองความ

ต้องการของการตลาดและสงัคมอย่าง

แท้จริงกจ็ะยิ่งอ านวยประโยชน์ให้สงัคม

มากขึ้น 

ในวิชาช้ันสงูที่มีการวิจัยขั้นต้น ควร

ส่งเสริมให้นิสติศกึษาปัญหาเฉพาะทาง 

(Special Study) ด้านวรรณกรรม
ส าหรับเดก็แบบเจาะลึกและวิเคราะห์

ปัญหาอย่างแท้จริง เช่น ปัญหาเกี่ยวกบั

วิชาชีพของคนท าหนังสอืเดก็ ปัญหา

เรื่องเดก็พิเศษ วรรณกรรมบ าบัด การ

เล่นบ าบัด ทั้งน้ีหลักสตูรอาจพิจารณา

เพ่ิมรายวิชาหรือเน้ือหาที่เกี่ยวกบั

ประเดน็เหล่านี้  (เช่นต่อยอดจากวชิา

พัฒนาการของเดก็) จะช่วยท าให้

ผู้เรียนเข้าใจปัญหาต่างๆ ด้วยหลัก

วิชาการอย่างแท้จริง 

4 อุดมการณ์ การปรับตัวและ บัณฑติสาขาวชิาวรรณกรรมส าหรับเดก็ การยึดมั่นในอุดมการณ์ด้านการท างาน
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ล าดบัท่ี ประเด็นขอ้คิดเห็น รายละเอียด แนวทางการปรบัปรุง 

การประยุกต์ใช้ความรู้กบัการท างานใน

ชีวิตจริง 

เป็นผู้ที่รู้จักตัวตน จุดแขง็ จุดด้อยของ

ตนเองค่อนข้างชัดเจน สามารถวิเคราะห์

และประเมินวรรณกรรมส าหรับเดก็ตาม

สายงานของตนเองได้ อกีทั้งยังยึดมั่นใน
อุดมการณ์ของการท างานเกี่ยวกบั

วรรณกรรมส าหรับเดก็มาก จนบางคร้ัง

อาจขาดความยืดหยุ่นตามสถานการณ์

สงัคมหรือกระแสด้านการตลาด 

เกี่ยวกบัวรรณกรรมส าหรับเดก็เป็นสิ่ง

ที่ส  าคัญ แต่ต้องประเมินสถานการณ์

โลก กระแสสงัคม และการตลาดที่

เปล่ียนแปลงเสมอด้วย และบัณฑติต้อง

สามารถปรับวิธกีารท างานให้เข้ากบั

ปัจจัยเหล่านั้น ซ่ึงในการเรียนการสอน

ควรมีการยกตัวอย่างสถานการณ์ที่

ผู้สร้างงานต้องสามารถปรับเปล่ียนวิธี

ท างานได้ยืดหยุ่นตามบริบทต่างๆ แต่

ขณะเดียวกนักต้็องรักษาอุดมการณ์ใน

การท างานให้สมดุลกนัด้วย 
5 ความน่าเช่ือถอืและการยอมรับจาก

สงัคม 

บัณฑติสาขาวชิาวรรณกรรมส าหรับเดก็ มี

ความรู้  บุคลิกภาพ และความสามารถเป็น

ที่ยอมรับอย่างกว้างขวางมากในแวดวง

วรรณกรรมส าหรับเดก็ 

ควรเสริมสร้างและรักษาจุดเด่นนี้ โดย

อาจเสริมทกัษะให้บัณฑติรู้จักปรับ

อุดมการณ์ให้สอดคล้องกบัการ

เปล่ียนแปลงของสงัคม วัฒนธรรม

องค์กร ผู้จ้างงาน รู้จักรับฟังความ

คิดเหน็ ข้อวิพากษ์วิจารณ์จากคนอื่น

เพ่ือพัฒนางานให้เหมาะสม 
   นอกจากความคิดเห็นในภาพรวมที่มีต่อคุณภาพของบัณฑิตสาขาวิชาวรรณกรรมส าหรับเดก็แล้ว ผู้ทรงคุณวุฒิยังมีความเหน็ต่อรายวิชา

ต่างๆ ที่เปิดสอนในหลักสตูร ฉบับปรับปรงุ พ.ศ. 2555 ดังนี้  

ล าดบัท่ี แนวคิด / รายวิชา ขอ้คิดเห็น แนวทางการปรบัปรุง 
1 - วิชาประวัติวรรณกรรมส าหรับ

เดก็ของไทย 
- วิชาประวัติวรรณกรรมส าหรับ

เดก็ของต่างประเทศ 

ทั้งสองวิชานี้อาจรวมเป็นวิชาเดียวกนัได้ เพ่ือให้

เนื้อหากระชับ เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถ

เปรียบเทยีบความเหมือน ความคล้ายคลึง หรือ

ความแตกต่างระหว่างวรรณกรรมส าหรับเดก็

ของไทยและของต่างประเทศได้ 

 

2 - วิชาการอ่านวรรณกรรมส าหรับ

เดก็ 
- วิชาการวิเคราะห์วรรณกรรม

ส าหรับเดก็ 

เนื่องจากทั้งสองวชิานี้มีจุดเน้นคือการอ่านเพื่อ

วิเคราะห์เช่นเดียวกนั ดังน้ัน อาจรวมเป็นวิชา

เดียวกนัได้ เพ่ือให้ผู้เรียนเหน็กระบวนการของ

การอ่าน การวิเคราะห์ การตีความ และการ

ประเมินคุณค่าได้อย่างชัดเจน 

 

3 วิชาการฝึกงาน วิชาน้ีเป็นวชิาที่ส าคัญมาก เป็นเหมือนการเปิด

โลกการท างานจริงให้แก่ผู้เรียน ดังน้ันควรเน้น

ให้ผู้เรียนเลือกสถานที่ฝึกงานที่ฝึกฝนทกัษะ 

มุมมอง และประสบการณ์ให้อย่างแท้จริง และ

ควรมีระยะเวลาในการฝึกงานนานขึ้น 

 

4 วิชาวรรณกรรมร่วมสมัย วิชานี้ เคยเปิดสอนแต่ไม่มีในหลักสตูรฉบับ 

พ.ศ. 2555 แต่เป็นประโยชน์มาก โดยเฉพาะ

แก่บัณฑติที่ท  างานในกองบรรณาธกิาร

วรรณกรรมเยาวชน เพราะได้พัฒนาทกัษะทั้งใน

ด้านการอ่าน การวิเคราะห์วรรณกรรม  

ท าให้สามารถเลือกสรรวรรณกรรมเพื่อการ

ตีพิมพ์ให้สอดคล้องกบัตลาดได้ ผู้ทรงคุณวุฒิมี

ความเหน็ว่าควรให้มีวิชาวรรณกรรมร่วมสมัย

กลับมาเปิดสอนอกีคร้ัง  
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ล าดบัท่ี แนวคิด / รายวิชา ขอ้คิดเห็น แนวทางการปรบัปรุง 
5 - วิชาวรรณกรรมกบัสงัคม 

- วิชาคติชาวบ้าน 
- วิชาวรรณกรรมร่วมสมัย 

ผู้ทรงคุณวุฒิเหน็ว่าทั้งสามวิชามีจุดเช่ือมโยงที่

สอดคล้องกนัได้ แม้จะไม่อาจรวมเป็นหนึ่งวิชา

เดียวได้ เพราะแต่ละวิชามีเนื้อหามากและมี

จุดเด่นต่างกนั แต่น่าจะส่งต่อองค์ความรู้ทั้งสาม

วิชาให้เช่ือมโยงกนัเป็นชุดวิชาใหญ่ เพ่ือ

ประโยชน์ในการพัฒนาผู้เรียนด้านวรรณกรรม

กบัสงัคมร่วมสมัย 

 

6 วิชาบรรณาธกิารกจิ วิชาน้ีเป็นวชิาที่มีประโยชน์มากส าหรับบัณฑติผู้

ท  างานในแวดวงสิ่งพิมพ์ ทั้งส าหรับเดก็และ

ผู้ใหญ่ ดังน้ัน จึงควรเพ่ิมเน้ือหาเกี่ยวกบัระบบ

การพิมพ์ ธุรกจิการพิมพ์ การออกแบบหนังสอื 

การก าหนดรปูแบบหนังสอื รวมถึงการค านวณ

ต้นทุนในการพิมพ์ด้วย เพ่ือให้ผู้เรียนเรียนรู้งาน

บรรณาธกิารกจิทั้งระบบ ไม่ใช่แค่การ edit 
เนื้อหาวรรณกรรมเท่านั้น 

 

7 - วิชาภาคนิพนธว์รรณกรรม

ส าหรับเดก็ 

วิชานี้ผู้เรียนต้องใช้เวลามากในกระบวนการคิด 

ค้นคว้าและผลิตช้ินงาน ผู้ทรงคุณวุฒิเหน็ว่า 

การเรียนวิชาภาคนิพนธว์รรณกรรมส าหรับเดก็

ในภาคเรียนที่ 2 เพียงภาคเดียวเหมาะสมดีแล้ว 
ไม่จ าเป็นต้องขยายเวลาเรียนเป็น 2 ภาคเรียน 

เพราะการขยายเวลาเรียน 2 ภาคเรียนจะท าให้

นิสติขาดโอกาสเรียนรู้วิชาที่เป็นประโยชน์อื่นๆ  

 

8 - วิชาการจัดกจิกรรมส าหรับเดก็ ผู้ทรงคุณวุฒิเหน็ว่า หลักสตูรฯ ควรเพ่ิมพูน

ทกัษะ ความรู้  และประสบการณ์ให้ผู้เรียนด้วย

วิชาเกี่ยวกบัการจัดกจิกรรมส าหรับเดก็ เช่น 

การจัดกจิกรรมส่งเสริมการอ่าน การจัดแสดง

ละครส าหรับเดก็ การจัดกจิกรรมเปิดตัวหนังสอื 

เป็นต้น เพราะวิชาเหล่านี้ ช่วยสร้างการตลาด

ของหนังสอื จึงเป็นสิ่งที่ควรเรียนรู้มากขึ้น 

 

9 - วิชาสร้างทกัษะในการค้นหา

เป้าหมายและการค้นหาตัวตน 

หลักสตูรฯ ออกแบบรายวิชาหลากหลาย ที่ช่วย

สร้างองค์ความรู้ ด้านวรรณกรรมส าหรับเดก็

อย่างกว้างแก่บัณฑติ ท าให้บัณฑติประกอบ

อาชีพได้หลากหลายแนว แต่เพ่ือเสริมอตัลักษณ์

เฉพาะให้บัณฑติแต่ละคนมากขึ้น หลักสตูรฯ จึง

ควรจัดชุดวิชาเป็นกลุ่มชัดเจน เช่น กลุ่ม

วรรณกรรม กลุ่มกจิกรรม กลุ่มการผลิตสื่อ

ส าหรับเดก็ เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ค้นหา

ความชอบ ความถนัดและพรสวรรค์ของตัวเอง

ให้พบ และรู้ ลึกในความรู้ ด้านที่สนใจน้ัน เพ่ือ

บัณฑติจะได้มีจุดยืนที่ 

สง่างามในวิชาชีพแขนงต่างๆ ที่เกี่ยวกบั

วรรณกรรมส าหรับเดก็ 

 

10 วิชาพัฒนาการของเดก็ วิชาพัฒนาการของเดก็เป็นวชิาที่บัณฑติได้น า

ความรู้ไปปรับใช้ในวิชาชีพ การท างาน รวมทั้ง

ชีวิตส่วนตัวสงูมาก ผู้ทรงคุณวุฒิเหน็ว่าวิชานี้

ควรเพ่ิมเนื้อหาในส่วนของจติวิทยาเดก็ด้วย จะ
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ล าดบัท่ี แนวคิด / รายวิชา ขอ้คิดเห็น แนวทางการปรบัปรุง 
ยิ่งเป็นประโยชน์ต่อการน าไปใช้ต่อไป 

11 แนวคิดเกี่ยวกบัความคิด

สร้างสรรค์ 

ความคิดสร้างสรรค์เป็นพรสวรรค์ที่ขาดไม่ได้

ส าหรับบัณฑติสาขาวิชาวรรณรกรมส าหรับเดก็ 

แต่บางคร้ังความคิดสร้างสรรค์อาจติดกรอบโดย

หลักการศกึษาและจิตวิทยาได้ ผู้ทรงคุณวุฒิเหน็

ว่า ควรสอดแทรกกระบวนการคิดสร้างสรรค์ที่
ยังคงความเป็นตัวของตัวเอง แต่มีจุดร่วมที่เอื้อ

ประโยชน์ในทางการศกึษาและจิตวิทยาได้ด้วย 

 

12 การเชิญบุคคลภายนอก หรือ

ผู้เช่ียวชาญเฉพาะด้าน เป็น

อาจารย์ที่ปรึกษาร่วมในวชิาภาค

นิพนธว์รรณกรรมส าหรับเดก็ 

รายวิชาภาคนิพนธว์รรณกรรมส าหรับเดก็นั้น 

นิสติต้องประมวลความรู้จากหลายสาขาวิชา 

เพ่ือให้ภาคนิพนธม์ีคุณภาพมากที่สดุ 

ผู้ทรงคุณวุฒิเหน็ว่า หากมีการเชิญผู้เช่ียวชาญ

เฉพาะด้าน หรืออาจารย์จากสถาบันหรือ

องค์การภายนอก มาเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม

แก่นิสติ กจ็ะช่วยขยายขอบเขตความรู้และ

ประสบการณ์ให้แก่ผู้เรียน อกีทั้งยังท าให้ภาค

นิพนธน์ั้นมีความถูกต้อง เหมาะสม และมีมิติที่

น่าสนใจยิ่งขึ้น 

 

13 รายวิชาต่างๆ ของหลักสตูร

ทั้งหมด ควรเน้นฝึกกระบวนการ

อ่าน การคิดและการวิเคราะห์แก่

ผู้เรียน 

จุดเด่นที่สดุของของรายวชิาส่วนใหญ่ใน

หลักสตูรฯ คือ ท าให้ผู้เรียนได้กระบวนการอ่าน 

การคิด และการวิเคราะห์ ดังนั้น รายวิชาต่างๆ 

ทั้งหมดในหลักสตูรจึงควรมุ่งเสริมความเข้มแขง็

ในการอ่าน การคิดและการวิเคราะห์แก่ผู้เรียน

ยิ่งขึ้น เพราะเป็นทกัษะจ าเป็นมากในการ

ด ารงชีวิตและอยู่รอดในการท างานเมื่อเรียนจบ 

 

14 ควรมีวิชาที่เรียนรู้ เกี่ยวกบั

เศรษฐศาสตร์ 
อาชีพในสายงานด้านวรรณกรรมส าหรับเดก็ 

หลีกเล่ียงไม่ได้ที่จะเกี่ยวข้องกบัโลกธุรกจิ การ

ท าความเข้าใจเรื่องอุปสงค์ อุปทาน 

กลุ่มเป้าหมาย Product จึงเป็นเร่ืองส าคัญ แต่
หลักสตูรฯ ปัจจุบันไม่ได้สอนเร่ืองน้ีโดยตรง

หรือลึกซ้ึงนัก ความคิดของบัณฑติจึงไม่ค่อยคิด

อะไรนอกเหนือจากกรอบของผู้สร้างงานเท่านั้น 

บัณฑติไม่ได้ถูกฝึกให้ค านึงถึงกลไกการตลาด 

ต้นทุน ค่าใช้จ่าย จุดคุ้มทุน ฯลฯ ดังนั้น

หลักสตูรฯ จึงควรสอนความรู้ ด้าน

เศรษฐศาสตร์ที่เช่ือมโยงกบัวรรณกรรมส าหรับ

เดก็แก่ผู้เรียนด้วย  

 

15 วิชาเกี่ยวกบัการศกึษาของเดก็ 

(Education) 
บัณฑติจากหลักสตูรฯ จ านวนไม่น้อยจบไป

ประกอบอาชีพในแวดวงการศกึษา เช่น เป็นครู

อนุบาล ครรูะดับประถมฯ ครรูะดับมัธยมฯ 

หรือเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัย ตลอดจน

นักวิชาการ ดังนั้น ผู้ทรงคุณวุฒิเหน็ว่าวิชา

เกี่ยวกบัการศกึษาจ าเป็นต้องมีในหลักสตูร และ

ควรเป็นวิชาบังคับ เพ่ือเป็นพ้ืนฐานส าหรับ

บัณฑติที่จะประกอบอาชีพทางการศกึษาต่อไป 
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ล าดบัท่ี แนวคิด / รายวิชา ขอ้คิดเห็น แนวทางการปรบัปรุง 
16 หมวดวิชาบังคับในระดับช้ันปีที่ 4 เมื่อประเมินจ านวนวชิาที่เปิดสอนให้นิสติแต่ละ

ช้ันปี ผู้ทรงคุณวุฒิเหน็ว่าควรมีวิชาบังคับในช้ัน

ปี 4 ภาคเรียนที่ 2 ด้วย (ไม่ควรมีแต่วิชาเลือก
อย่างเดียว) แม้นิสติปี 4 จะเกบ็หน่วยกติได้

ครบแล้วกต็าม เพ่ือให้นิสติได้ความเข้มข้นทาง

วิชาการอย่างต่อเนื่อง ซ่ึงน่าจะเป็นประโยชน์ต่อ

การท าภาคนิพนธท์างวรรณกรรมส าหรับเดก็

ของนิสติช้ันปีที่ 4 ด้วย 

 

 

 เมื่อผู้ทรงคุณวุฒิแสดงความเหน็เสรจ็แล้ว คณะกรรมการบริหารหลักสตูรฯ ได้รวบรวมข้อคิดเหน็ทั้งหมดเพ่ือน าไปวิเคราะห์ในการ

ปรับปรงุหลักสตูรฯ อย่างเหมาะสมต่อไป 

 

 ปิดประชุมเวลา 16.30 น. 

 

 

      (ผศ. รพินทร คงสมบูรณ์)                 (อ. อจัฉรา ประดิษฐ์) 

    ผู้จดบันทกึรายงานการประชุม               ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
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ขอ้วิพากษห์ลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวรรณกรรมส าหรบัเด็ก 
โดยศิษยเ์ก่า/ผูใ้ชบ้ณัฑิต น.ส. ปฐมาภรณ ์วิโรจนพ์นัธ  ์
วนัที ่19 กุมภาพนัธ ์2559 (แสดงความเห็นทางอีเมล) 

 

ความเห็นในเร่ืองความร่วมมือกบัสถาบนัอ่ืน 

เหน็ว่ามคีวามร่วมมอืกบัหน่วยงานภายใต้ “ส านักงานบริหารและ พัฒนาองคค์วามรู้  องค์การมหาชน” (OKMD) 
อยู่แล้ว คอื TK Park แต่เสนอแนะให้สร้างเครือข่ายความร่วมมอืเพ่ิมเตมิกบัหน่วยงานภายใต้ OKMD เช่นกนั คอื  
1) สถาบนัพิพิธภัณฑก์ารเรียนรู้แห่งชาต ิ(สพร.)  

 สพร. นี้  แม้จะมงีานหลักในการจัดตั้งพิพิธภัณฑก์ารเรียนรู้  แต่มีหลายกจิกรรมที่จัดที่ Museum Siam และจัดใน
ต่างจังหวัด เป็นกิจกรรมเน้นสร้างกระบวนการเรียนรู้ ส  าหรับเดก็และเยาวชน ซึ่งสัมพันธ์กับการเรียนใน

หลักสตูร   
 งานส่วนใหญ่ของ สพร. เป็นแนววัฒนธรรมสร้างสรรคจ์ากประวัติศาสตร์ ความเชื่อ และวัฒนธรรมหลากหลาย 

ซึ่งอาจสอดแทรกเนื้ อหาเหล่านี้ ได้ในรายวิชาต่างๆ ของหลักสูตรฯ เพ่ือสร้างฐานความรู้ ด้านวัฒนธรรมอย่าง

เข้มแขง็ให้ผู้เรียนน าไปพัฒนาในการท างานวรรณกรรมและสื่อส าหรับเดก็ต่อไป 
2) Thailand Creative and Design Center (TCDC) 

 TCDC มีพันธกิจเน้นการท างานด้านการออกแบบ จึงมีการออกเอกสาร หนังสือ มีการจัดงานเสวนา จัด

นิทรรศการ หรือกจิกรรมที่ใครกต็ามที่เรียน ท างาน หรือสนใจด้าน "การคดิ" และ "การสร้างสรรค์" สามารถน า

ความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้ เพ่ือจะได้ตามกระแสโลกได้ทนั 
 

ความเห็นเกี่ยวอาชีพท่ีสามารถประกอบไดห้ลงัจบการศึกษา 

ปัจจุบนัดฉัินท างานด้านการสร้างสรรค์เนื้ อหา ซึ่งขอบข่ายกว้างขวาง ครอบคลุมทั้งงานเขียนบทโทรทศัน์ เขียน

หนังสือ จัดนิทรรศการ บริหารศูนย์การเรียนรู้  และสร้างสรรค์สื่อดิจิตัลต่างๆ จึงเห็นว่ายังมีงานอีกหลายอาชีพ หลาย

รูปแบบ ที่บัณฑิตจากหลักสูตรจบออกไปท าได้ เรียกรวมๆ ว่า "นักสร้างสรรค์เนื้ อหา" ซึ่งกค็ืองานที่ใช้ฐานความรู้  

(Knowledge Base) ความเข้าใจในเร่ืองต่างๆ น าไป ย่อย สกดั คดัสรรค ์สร้างสรรคเ์ป็นเนื้อหาหรือรปูแบบที่เหมาะสมกบั
สื่อต่างๆ ทุกรปูแบบ 
 

ความเห็นต่อรายวิชาต่างๆ 

1) วิชาวรรณกรรมคลาสสคิ  

 ควรแทรกบริบทด้านประวัตศิาสตร์ สงัคม เศรษฐกจิของโลก ในยุคแห่งการสร้างวรรณกรรมที่ศึกษาในวิชาด้วย 

เพ่ือจะได้เสริมความรู้ ด้านอื่นๆ แก่ผู้เรียน ให้รู้จักเชื่อมโยงสิ่งต่างๆ อย่างผู้รู้กว้าง และคิดได้อย่างเป็นเหตุเป็น

ผล 
2) วิชาพัฒนาการเดก็ 

 วิชานี้ ใช้ประโยชน์ได้สงูมาก ในการท างานที่มเีนื้อหาเกี่ยวกบัเดก็และเยาวชน เช่น การสร้างสรรค์เนื้ อหาและสื่อ

ต่างๆ ส าหรับศูนย์การเรียนรู้  หรือพิพิธภัณฑ์ ที่มีกลุ่มเป้าหมายเป็นเดก็และเยาวชน เพราะการสร้างสรรค์สื่อ

เหล่านี้กเ็พ่ือท าให้เดก็มาเรียนรู้ ด้วยตนเอง จึงต้องคดิให้ทะลุว่าท าอย่างไรกลุ่มเป้าหมายจะสนใจเนื้ อหาหรือสื่อ 

Content แบบไหนจึงเหมาะสมกบัการรับรู้ของเดก็ โดยที่สอดคล้องตามเป้าหมายของแหล่งเรียนรู้นั้นๆ ด้วย  
3) วิชาวรรณกรรมสงัคม  

 ได้ประโยชน์มากจากการเรียนวิชานี้  เพราะสามารถน าความรู้  และวิธคีิดที่ได้จากวิชา มาใช้ท างานได้จริง การ

เรียนเรื่องบริบทของประวัตศิาสตร์ สงัคม เศรษฐกจิ การเมืองผ่านวรรณกรรม แม้จะไม่ได้เรียนจนถึงขึ้นทราบ 
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"ข้อเทจ็จริง" ในเชิงวิชาการ แต่กท็ าให้เหน็ภาพปัจจัยแวดล้อมต่างๆ ของบ้านเมอืง และโลกในแต่ละยุคสมยั ท า

ให้รู้กว้าง และรู้จักคิดเชื่อมโยงได้ ซึ่งสองอย่างนี้  เมื่อต้องท างานสร้างสรรค์อะไรกต็าม ช่วยให้เชื่อมโยงความรู้

ได้ ช่วยให้รู้ ว่าต้องไปหาความรู้ เร่ืองอะไร จากที่ไหน  
4) วิชาการผลิตหนังสอืและสื่อสมยัใหม่ส าหรับเดก็ 

 นอกจากสื่อรูปแบบเดิมแล้ว ในยุคนี้ เกดิสื่อสร้างสรรค์ใหม่ๆ มากมาย และจะมีมากขึ้นเรื่อยๆ จึงเสนอว่าควร

เปิดโลกทัศน์ให้นิสิตรู้จักสื่อทนัสมัยใหม่ๆ ให้มากๆ เพ่ือให้รู้ ว่ายังมีเคร่ืองมืออกีมากมายที่สามารถสื่อสารกับ

เดก็และเยาวชนได้ บณัฑติจะได้มโีลกทศัน์และทกัษะที่พร้อมในการสร้างสรรคง์านได้หลากหลายเมื่อเรียนจบ  
 โดยธรรมชาตขิองการสร้างสื่อสมยัใหม่ ส่วนใหญ่จะมผู้ีเชี่ยวชาญเทคนิค (Technician) เฉพาะทางด้านนั้นๆ อยู่ 

ผู้ เรียนในหลักสตูรฯ จึงควรเรียนให้ใช้เครื่องมือเป็น แต่อาจไม่จ าเป็นต้องลงลึก เพราะเมื่อจบมา ถ้าไม่สนใจ

เรียนรู้การใช้เคร่ืองมอืต่างๆ ด้วยตวัเองจริงๆ กม็กัจะตามไม่ทนัคนที่เป็นช่างเทคนิค (Technician) โดยตรงอยู่
ด ีการเรียนให้ใช้เคร่ืองมอืเป็น (เช่น รู้จักเครื่องมอืในการการจัดรปูเล่มหนังสอื มทีกัษะพ้ืนฐานในการออกแบบ 

ฯลฯ) กน่็าจะเพียงพอ สิ่งส าคญัคอืรู้ ว่าธรรมชาตขิองสื่อสมัยใหม่แต่ละอย่างเป็นอย่างไร เราควรมีกระบวนการ

คดิ การสร้างสรรคแ์บบใด จึงจะใช้สื่อนั้นกบังานส าหรับเดก็ของเราได้ดี 
 จากประสบการณ์ ถ้าเรามีความรู้ เพียงพอเกี่ยวกับสื่อชนิดนั้นๆ เรากท็ างานสร้างสรรค์โดยการบอกความ

ต้องการแก่ Technician ให้ท างานให้เราอกีทไีด้ 
5) เสนอวิชาใหม่ “โลกของเดก็” 

 วิชานี้ น่าจะเป็นประโยชน์มากในการเปิดโอกาสให้ผู้เรียนเข้าใจลักษณะของเดก็และเยาวชนที่ไม่ใช่ Stereotype 
แบบเดก็ในเมืองใหญ่เช่นกรุงเทพฯ เพราะนิสิตส่วนใหญ่เป็นคนกรุงเทพฯ หรือมาจากเมืองใหญ่ ถ้าหาก

หลักสูตรเปิดโอกาสให้นิสิตได้ไปรู้ จัก ไปสัมผัส หรือไปจัดกิจกรรมแก่เด็กในท้องถิ่นอื่น ตามปริมณฑล 

ต่างจังหวัด หรือเดก็ที่มลัีกษณะเฉพาะพิเศษต่างๆ อย่างหลากหลายหลายๆ กลุ่ม น่าจะท าให้การสร้างสรรค์สื่อ

และวรรณกรรมท าได้ด ีครอบคลุมความสนใจของเดก็ได้หลากหลาย  
 ดฉัินได้เป็นกรรมการและอาจารย์ที่ปรึกษาจุลนิพนธ ์แก่คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัย

ศิลปากร ซึ่งเป็นการท างานคล้ายกบัในวิชาภาคนิพนธฯ์ ของหลักสตูรฯ คือ ให้ผู้ เรียนแต่ละคนเลือกประเดน็

เพ่ือพัฒนาชิ้ นงานของตนเอง เป็นชิ้ นงานส าคัญเพ่ือจบการศึกษา ปัญหาที่พบบ่อยๆ คือเวลาเสนอชิ้ นงาน 

นักศึกษา มักจะใช้หลักการในต าราที่ไม่สอดคล้องกับยุคสมัย โดยเฉพาะการก าหนดกลุ่มเป้าหมายของ 

ผู้ ใ ช้ชิ้ นงานนั้ นๆ นักศึกษามักจะยึดหลักจิตวิทยาพัฒนาการ และการจัดกลุ่มแบบ  Demographic 
(https://en.wikipedia.org/wiki/Demographic_profile) ท าให้งานที่สร้างไม่พ้นไปจากกรอบวิธีคิดมิติเดิมๆ 
ในขณะที่ผู้รับสารไปไกลกว่านั้นมาก  

 หากวิชา “โลกของเดก็” สามารถสอดแทรกวิธคีิดการสร้างสรรค์สื่อและวรรณกรรมโดยมองกลุ่มเป้าหมายแบบ 
Psychographic (https://en.wikipedia.org/wiki/Psychographic) น่าจะช่วยให้นิสติพัฒนางานได้หลากหลาย และ
ตรงกลุ่มเป้าหมายมากขึ้น 

 
ความเห็นต่อจุดแข็งและคุณลกัษณะท่ีพงึประสงคข์องบณัฑิต  
เมือ่ไดจ้า้งงานหรือร่วมงานบณัฑิตสาขาวิชาวรรณกรรมส าหรบัเด็ก 
จากประสบการณ์การในการร่วมงาน และจา้งงานนิสิตรุ่นนอ้ง ในสายงานดา้นการคน้ควา้ การสรา้งสรรค์เน้ือหา การ

ประสานงานการผลิต การวางแผนการผลิต งานออกแบบ เป็นตน้ พบวา่ บณัฑิตมีคณุลกัษณะเหล่าน้ี 
 มีสัมมาคารวะ มีมารยาท มีความเกรงใจผู้อื่น อยู่ในเกณฑ์ดี รู้ จักธรรมชาติของมนุษย์ และมีพ้ืนฐานในการ

ประสานงานกบัผู้อื่นได้ดี 
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 มทีกัษะด้านการอ่านอยู่ในเกณฑท์ี่สามารถท างานเนื้อหาไม่ซับซ้อนนักได้ด ี 
 มีความรู้ เฉพาะทางในด้านเดก็และเยาวชน ที่ไม่ติดกรอบเกินไปแบบผู้ที่เรียนทางด้านปฐมวัยโดยเฉพาะ 

กล่าวคอื มคีวามสามารถเลือกใช้วิธกีารเพ่ือดงึดูดความสนใจของเดก็ได้ดี และมีวิธีการท าให้เดก็เรียนรู้ ได้อย่าง

สนุกสนาน  

 มลัีกษณะของคนท างานหนักเอาเบาสู้ วิธกีารเรียนในหลักสตูรที่เน้นให้ผู้เรียนสร้างสรรคช์ิ้นงานแทบจะทุกวิชาที่

เรียน ท าให้นิสติมผีลงานในแฟ้มสะสมผลงานเยอะ เป็นภมูิคุ้มกนัที่ดีมากเพราะเมื่อออกมาท างานจริง บัณฑติ

เคยชินกบัการต้องท างานปริมาณมากๆ และไม่ย่อท้อ ยอมแพ้ง่ายๆ กบังานที่มคีวามยาก และซับซ้อน 
 

ความเห็นต่อจุดอ่อนของบณัฑิต เมือ่ไดจ้า้งงานหรือร่วมงานบณัฑิตสาขาวิชาวรรณกรรมส าหรบัเด็ก 

 บณัฑติยังขาดเป้าหมายที่ชัดเจนด้านอาชีพที่ต้องการท างาน เพราะเมื่อเรียนจบมาบัณฑติมองที่ชื่อต าแหน่งของ

อาชีพเป็นหลัก ทั้งที่บางคร้ังต าแหน่งอาชีพไม่ได้บอกลักษณะงานอย่างชัดเจน บณัฑติควรมองจุดเด่นของตัวเอง

ให้ออกว่าเหมาะจะท าสิ่งใดได้ด ีหากบณัฑติสามารถค้นพบตวัเองว่าท างานลักษณะใดได้ดี ถนัดอะไร จะช่วยให้

มุ่งพัฒนาตวัเองได้อย่างถูกทาง จนอาจมโีอกาสในการเลือกงานมากกว่าผู้ที่ไม่ชัดเจนว่าท างานอะไรได้บ้าง  
 บณัฑติส่วนใหญ่ ยังขาด Logic ไม่สามารถคดิในเชิงกระบวนการได้อย่างทะลุ จึงวางแผนและตัดสนิใจเลือกทาง

แก้ปัญหาได้ไม่ดีนัก ลักษณะแบบนี้ ท าให้ท างานได้แต่ในชั้นผู้ปฏิบัติงาน ไม่สามารถพัฒนาไปเป็นผู้น าของ

หน่วยงานที่ดไีด้ 
 บัณฑิตไม่ช่างสังเกต หูไม่ไวตาไม่ไว ไม่สนใจความรู้ รอบตัวด้านอื่นๆ นอกเหนือจากศาสตร์ที่เรียนมา หรือ

นอกเหนือจากสิ่งที่ตวัเองสนใจ 
 ความรู้รอบตัวน้อย ความสนใจต่อสถานการณ์ความเป็นไปของโลกน้อย  ท าให้มีแนวคิด และสไตล์ในการคิด

สร้างสรรคอ์ย่างจ ากดั 
 

ความเห็นต่อการเพิม่พูนทกัษะแก่นิสิต เพือ่ผลในการออกไปท างานจริง 

หัวใจหลักของการเรียนหลักสูตรนี้  คือ "การพัฒนาคนให้ไปพัฒนาคน (เดก็)" ดังนั้นคน (บัณฑิต) ผู้ที่จะไป

พัฒนาคน (เดก็) ต้องรู้จักธรรมชาติของเดก็ของแม่นย า รู้จักเลือกใช้เครื่องมือในการพัฒนาเดก็อย่างเหมาะสม ซึ่งเป็น

การรู้ ลึกตามสาขาที่เรียน แต่บัณฑติควรเสริมความรู้ ให้กว้างขวาง รู้ เท่าทนัสถานการณ์ของโลก เพ่ือปรับตัวเองให้ทนัยุค

สมยั ทนัโลก เพียงพอที่จะไปเป็นผู้พัฒนาคน (เดก็) มข้ีอเสนอประเดน็นี้ดงันี้  
 ในการเรียนแต่ละวิชา ควรสอดแทรกการให้โจทย์ที่ฝึกกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ ให้ผู้เรียนรู้จักวางแผน 

รู้จักหาวิธจีัดการ/บริหารงานให้ลุล่วง ซึ่งถ้าหากจะรอโอกาสท าสิ่งดงักล่าวในวิชาการฝึกงาน อาจจะไม่แน่นอนว่า

นิสติแต่ละคนจะได้เรียนรู้ทกัษะด้านนี้มากน้อยแค่ไหน  
 ควรเปิดโอกาสให้นิสติได้เรียนรู้ศาสตร์อื่นอย่างกว้างและลึกด้วย เพ่ือให้รู้สถานการณ์โลก Trend ของโลก รู้วิธ ี

ที่จะเข้าถงึแหล่งข้อมูลความรู้ใหม่ๆ ที่หลากหลาย เพ่ือจะได้เป็นคนไม่ตกยุค  

 ควรเปิดโอกาสให้นิสิตมีโอกาสได้เรียนรู้  รับฟังประสบการณ์ และความคิดเห็นต่อผลงานภาคนิพนธ์จาก

บุคคลภายนอกในสายวิชาชีพต่างๆ เนื่องจากดฉัินได้เป็นกรรมการและอาจารย์ที่ปรึกษาจุลนิพนธ ์แก่นักศึกษา

ชั้นปีที่ 4 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร ซึ่งได้เหน็พัฒนาการที่ดีของผู้เรียน 

จากวิธีการดังกล่าว ว่าท าให้ผู้ เรียนได้พัฒนาทักษะการค้นคว้า การหาข้อมูลจากแหล่งต่างๆ (รว มไปถึง

แหล่งข้อมูลบุคคล) รู้ จักสร้างสรรค์งานบนฐานความรู้  และรู้จักแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี นอกจากนั้น ยังได้

เรียนรู้ค าแนะน าและความคดิเหน็จากผู้ท างานในสายอาชีพจริงๆ ด้วย  
-------------------------- 

                    (อ. อจัฉรา ประดษิฐ์) 
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                     ผู้เรียบเรียงเนื้อหา 
 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ง   

รายงานการประเมินหลักสตูร (กรณหีลักสตูรปรับปรุง) 
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รายงานการประเมินหลกัสูตร ศศ.บ. วรรณกรรมส าหรบัเด็ก (หลกัสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2555) 
โดยบณัฑิตสาขาวิชาวรรณกรรมส าหรบัเด็ก  

ส ารวจโดยแบบสอบถามออนไลน ์ในภาคเรียนที ่2/2558 
โครงการปรับปรุงหลักสูตร ศศ.บ. วรรณกรรมส าหรับเดก็  

จัดท าโดย สาขาวิชาวรรณกรรมส าหรับเดก็ ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์  

Summary จ านวนผูต้อบแบบสอบถามทั้งส้ิน 85 คน 
1. เพศ 

เพศชาย       8     9.4%   
เพศหญิง    77     90.6% 
 
2. อาย ุ

ไม่เกนิ 25 ปี    36 คน      42.9% 

26-30 ปี   25 คน      29.8% 

31-35 ปี   14 คน      16.7% 

36-40 ปี    9   คน     10.7% 

41 ปีขึ้นไป   0   คน      0% 
 
3. สถานภาพการท างานปัจจุบนั 
ท างานแล้ว     55 คน    68.8% 

ยังไม่ได้ท างาน ข้ามไปตอบข้อ 7     25 คน    31.3% 
 
4. ต าแหน่งงาน 
สายส านกัพิมพ ์
- บรรณาธกิาร / กองบรรณาธกิาร/ หัวหน้ากองบรรณาธกิารหนังสอืเดก็/ หัวหน้ากองบรรณาธกิาร กองบันเทงิคดี/ กองบรรณาธกิารนิตยสาร/
บรรณาธกิารหนังสอืส าหรับเดก็/ หัวหน้าฝ่ายพิสจูน์อกัษรนิยาย / เจ้าหน้าที่พิสจูน์อกัษร 
 
สายการศึกษา / กิจกรรมส าหรบัเดก็ 
- อาจารย์ประจ า/ ผู้บริหารสถานศกึษา (ผู้ รับใบอนุญาต)/ อาจารย์พิเศษ (วิชาวรรณกรรมส าหรับเดก็ปฐมวัย)/ ครพิูเศษผู้สอนวิชา

คอมพิวเตอร์ส าหรับเดก็/ ครโูรงเรียนเอกชน/ ครภูาษาไทยระดับช้ันมัธยมศกึษาตอนปลาย/ Tutor/ ครอูาสาสมัคร 
- นักจัดกจิกรรมส าหรับเดก็, กองบรรณาธกิาร, นักเล่านิทาน, พิธกีร 
- เจ้าหน้าที่ศนูย์ส่งเสริมการเรียนรู้  
- ผู้ช่วยหัวหน้างานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและวิเทศสมัพันธ์ 
 
สายการออกแบบ / งานสรา้งสรรค ์/ งานสื่อสารมวลชน /  
- Content Creator / นักสร้างสรรค์เนื้อหา/ นักเขียน / นักเขียนอสิระ เขียนหนังสอืและบทละคร/ Content Creator / Content Writer นักเขียน
คอนเทนต์ในเวบ็ไซต์ 
- กราฟิกดีไซเนอร์ 
- ครีเอทฟีไดเรคเตอร์/ ครีเอทฟี/ Design Director 
- พนักงานฝ่ายวางแผนการผลิตละคร 
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- เจา้ของธุรกิจ (ผูบ้ริหาร) 
- ผู้จัดการเขต/  Marketing Division Manager 
- ผู้จัดการร้านหนังสอื/ เจ้าของร้าน Bookburi เคยท างานเป็นกองบรรณาธกิารหนังสอืเดก็กว่า 5 ปี 
- Production Manager 
 
อ่ืนๆ  
- แม่บ้าน/ แม่ของลูก/ ฟรีแลนซ์ 
- Establishment Trainer 
- ธุรการประสานงาน/ Cashier and Customer Service/ Assistant sales manager 
- เคยเป็นครผูู้น ากจิกรรม(เดก็เลก็) ครผูู้ ช่วย(โรงเรียนนานาชาติ) ครสูอนภาษาไทย(โรงเรียนนานาชาติ/ศกึษาเพ่ิมเติมสาขา การสอน

ภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ) เจ้าของกจิการ(โรงเรียนสอนศลิปะ/ท าอาหาร/เต้น) ปัจจุบันอยู่บ้านเลี้ยงลูก 
 
5. สถานที่ท างาน 
ส านกัพิมพ ์
- ส านักพิมพ์ Hello Kids บริษัท แปลน ฟอร์ คิดส ์จ ากดั 
- บริษัทแปลน ฟอร์ คิดส ์จ ากดั 
- บริษัทสถาพรบุค๊ส ์จ ากดั 
- บริษัทอมรินทร์แอนด์พับลิชช่ิง จ ากดั (มหาชน) 
- เมพ คอร์ปอเรช่ัน (ธุรกจิ Mobile E-Book) 
- ประภาคาร เอด็ดูเคช่ัน (บริษัทในเครือ วพ.) 
- บริษัท บันลือ พับลิเคช่ันส ์จ ากดั Giraffe Magazine 
- บริษัท รักพิมพ์ พับลิชช่ิง จ ากดั 
- ส านักพิมพ์พราว 
- ส านักพิมพ์ห้องเรียน 
- บริษัท นานมีบุค๊ส ์จ ากดั 
 
สถาบนัการศึกษา   
- โรงเรียนสาธติบางนา 
- โรงเรียนนฤมลทนิ ธนบุรี 
- คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
- มหาวิทยาลัยราชภฏัอุบลราชธานี 
- Wall Street 
- คณะศลิปศาสตร์ วิทยาลัยเซาธอ์สีบางกอก 
- มหาวิทยาลัยราชภฏันครปฐม 
 
องคก์ร / สถาบนัเพือ่การพฒันาเด็ก 
- มูลนิธเิดก็ 
- มูลนิธพัินธกจิเดก็และชุมชน (บ้านนานา) 516 ต. เวียงพางค า อ. แม่สาย จ. เชียงราย 57130 
- บ้านรักเนอร์สเซอร่ีสคูล สาขาศรีราชา และ สาขาอมตะนคร จ. ชลบุรี-โปรแกรมการศกึษาปฐมวัย  
- Kidzania Bangkok บริษัท คิดส ์เอด็ดูเทนเม้นต์ โฮลดิ้ ง (ประเทศไทย) จ ากดั 
- Gymboree Play & Music   
- Ascot International School 
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- KIS international School 
- Kids Gallery (franchise from Hong Kong) 
- ห้องสมุด 
 
บริษทัจัดกิจกรรมส าหรบัเด็ก 
- กลุ่มนิทานแต้มฝัน  
 
บริษทัออกแบบ / ผลิตงานสรา้งสรรค ์/ งานสื่อสารมวลชน   
- บริษัท มิราเคิล มัชรมู จ ากดั 
- บริษัท DONUTS BKK ถ. พระราม 9 กรงุเทพฯ 
- Pleiades Bangkok (บริษัทพลีอาดีส บางกอก รับจัดงานแสดงสนิค้า งานอเีว้นทท์ั่วไป) 
- บริษัทซแลพแดชสตูดิโอ (บริษัทออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ ด้านดจิิตอลนวัตกรรม สิ่งของหรือสนิค้าต่างๆ ติดตั้งงานโครงสร้างต่างๆ การบริการ
ถ่ายภาพนิ่ง เคล่ือนไหว บันทกึเสยีง เขียนบทความ โฆษณาทุกประเภท) 
- IMPACT Exhibition Management 
- บริษัทกรงุเทพโทรทศัน์และวิทยุ จ ากดั 
 
เจา้ของธุรกิจ รา้นหนงัสือ 
- ร้าน Hardcover: The Art Book Shop สาขา Central Embassy 
- Bookburi 
 
อ่ืนๆ  
- บ้าน 
- ร้าน โรงเรียน 
- Freelance 
- สปาช่า สลิมมิ่ง เซน็เตอร์ 
- บริษัท SM Paper Box 
- บริษัท เสยีงทองหล่มสกั จ ากดั (บริษัทตัวแทนจ าหน่ายรถยนต์การเกษตร (คูโบต้า) จ. เพชรบูรณ์) 
- Asian Honda Motor co., Ltd 
- The Mall Group 
 
6. ประสบการณก์ารท างาน 

1-3 ปี      22 คน     40% 

4-6 ปี      11 คน     20% 

7-9 ปี      10  คน    18.2% 

10 ปีข้ึนไป      12  คน    21.8% 

 
7. การเขา้ศึกษาในหลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิตสาขาวรรณกรรมส าหรบัเดก็ ท าใหท่้านไดพ้ฒันาความรูค้วามสามารถ ทกัษะหรือมี

คุณลกัษณะดา้นต่างๆ ในระดบัใด  
น้อยที่สดุ  1 1 1.2% 

น้อย  2 2 2.4% 

ปานกลาง  3 18 21.2% 
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มาก  4 33 38.8% 

มากท่ีสุด:  5 31 36.5% 

7.1 สามารถสรา้งสรรคว์รรณกรรมส าหรบัเด็กและเยาวชน 

น้อยที่สดุ  1 3 3.5% 

น้อย  2 0 0% 

ปานกลาง  3 24 28.2% 

มาก  4 37 43.5% 

มากที่สดุ  5 21 24.7% 

  7.2 สามารถวิเคราะหแ์ละวิจารณว์รรณกรรมส าหรบัเด็กและเยาวชนได ้

น้อยที่สดุ  1 0 0% 

น้อย  2 2 2.4% 

ปานกลาง  3 14 16.7% 

มาก  4 36 42.9% 

มากท่ีสุด  5 32 38.1% 

 
  7.3 สามารถศึกษาคน้ควา้ดา้นวรรณกรรมส าหรบัเด็กอย่างลึกซ้ึงและกวา้งขวาง 

น้อยที่สดุ  1 0 0% 

น้อย  2 4 4.7% 

ปานกลาง  3 19 22.4% 

มาก  4 34 40% 

มากท่ีสุด  5 28 32.9% 

 
  7.4 เป็นผูม้ีคุณธรรมและจริยธรรม เป็นพลเมืองท่ีดี พรอ้มอุทิศตนเพือ่การท างาน ส่วนรวมและประเทศชาติ 

น้อยที่สดุ  1 0 0% 

น้อย  2 2 2.4% 

ปานกลาง  3 9 10.6% 

มาก  4 37 43.5% 

มากท่ีสุด  5 37 43.5% 

 
8. ท่านมีความพึงพอใจในองคป์ระกอบของหลกัสูตรเพียงใด  

น้อยที่สดุ  1 0 0% 
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น้อย  2 0 0% 

ปานกลาง  3 22 26.2% 

มาก  4 47 56% 

มากที่สดุ  5 15 17.9% 

  
8.1 ดา้นความรูค้วามสามารถจากการเรียนในหลกัสูตรที่น าไปประยกุตใ์ชใ้นวิชาชีพ 

น้อยที่สดุ  1 1 1.2% 

น้อย  2 2 2.4% 

ปานกลาง  3 17 20.2% 

มาก  4 35 41.7% 

มากท่ีสุด  5 29 34.5% 

  
8.2 ความพึงพอใจโดยรวมต่อหลกัสูตร 

น้อยที่สดุ  1 0 0% 

น้อย  2 0 0% 

ปานกลาง  3 10 11.9% 

มาก  4 48 57.1% 

มากท่ีสุด  5 26 31% 

 
9. จากประสบการณใ์นการท างาน ท่านคิดว่าหลกัสูตรควรมีการปรบัปรุงหรือไม่ 
ไม่ควร 16 20% 

ควร 64 80% 

10. ขอ้เสนอแนะเพือ่การปรบัปรุงหลกัสูตรใหท่้านสามารถน าความรูไ้ปใชป้ฏิบติังานไดม้ากข้ึน 
1) การปรบัปรุงเนื้ อหาวิชาในภาพรวม 

- จิตวิทยาและพัฒนาการเดก็ ความเข้าในธรรมชาติและพฤติกรรมของเดก็แบบเรียนรู้จากประสบการณ์ ไม่ใช่การบรรยายในห้อง การเข้า
ใจความแตกต่างระหว่างบุคคล 
- ปรับปรุงเนื้ อหาวิชาต่าง ๆ ให้เหมาะกับยุคสมัยและเด็กในยุคปัจจุบันมากขึ้น และเน้นเร่ืองพัฒนาการเดก็แต่ละวัยรวมถึงจิตวิทยาเด็ก
เบื้องต้น 
- ควรมีวิชาใหม่ ๆ เกี่ยวกบัโปรแกรมที่ใช้ในสื่อสิ่งพิมพ์ เช่น Illustrator หรือ inDesign และควรเรียนการตลาดเบื้องต้นไว้บ้าง เพราะหากคิดจะ
ท างานในบริษัทเอกชน ผลประกอบการจะเข้ามามีบทบาท ไม่ว่าจะท างานฝ่ายไหนกต็าม ถ้ามีความรู้ เร่ืองตัวเลข Marketing จะท าให้หัวหน้า
มองเหน็ความสามารถได้มากขึ้น นอกเหนือจากทกัษะการเขียนการวาด 
- ควรปรับเปล่ียนหลักสตูรบางวิชาย้ายไปอยู่ปีอื่น เพ่ือเอื้อต่อการฝึกงาน 
- ควรเพ่ิมเติมเน้ือหาเกี่ยวกับเด็กชายขอบ เด็กชาติพันธุ์ตามชายแดน เด็กผู้ ด้อยโอกาสทางสังคม ที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน เดก็ที่ถูกค้า

มนุษย์ เดก็ที่ถูกใช้ความรนุแรงจากครอบครัว เดก็ก าพร้า เดก็ที่ติดยาเสพติด เพราะเดก็เหล่าน้ีไม่ค่อยมีใครสนใจศึกษาและแก้ไขปัญหาของ

พวกเขาอย่างจริงจัง ผมท างานกับเด็กเหล่านี้  รู้ สึกว่ายากมาก กว่าจะเข้าถึงใจเขาใช้เวลาหลายเดือน จึงอยากให้สาขาปรับปรุงหลักสูตร 

เพ่ิมเติมเน้ือหาเร่ืองน้ีสอนรุ่นต่อไป เผื่อจะมีใครเขียนวรรณกรรมส าหรับเดก็ที่ใช้พัฒนาเดก็กลุ่มน้ีได้ และเผื่อใครอยากจะท างานพัฒนาเดก็

เหล่าน้ี กเ็อาความรู้ที่เรียนไปปรับใช้ในการท างานได้ 
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- เน้นวิชาที่ฝึกการคิด วิเคราะห์ อย่างมีกระบวนการ ฝึกคิดสร้างสรรค์ เพ่ือเป็นพ้ืนฐานในการน าไปใช้ทุกสายงาน  
- เชิญอาจารย์พิเศษที่มีความรู้  / ประสบการณ์จริงมาช่วยสอนเสริมในบางวิชา โดยเฉพาะวิชาที่มีการเปล่ียนแปลงตามกระแสสงัคม  
- เพ่ิมวิชาฝึกงาน ให้เป็นวิชาที่มีการเกบ็คะแนน (สมัยที่เรียนยังไม่มีวิชาฝึกงาน) 
- คิดว่าวิชาบรรณาธกิารกจิเป็นวิชาที่มีประโยชน์ในการฝึกงาน อาจจะสลับไปให้เรียนก่อนออกไปฝึกงาน 
- หลักสูตรควรเพ่ิมเติมการ Workshop และกระบวนการสร้างสื่อ โดยเฉล่ียเวลากับภาคทฤษฎี เพ่ือให้ผู้ เรียนสามารถน าวิชาการที่ได้รับ 
ถ่ายทอดออกมาเป็นรปูธรรมด้วยสื่อต่าง ๆ ได้อย่างมีประสทิธภิาพ เน่ืองจาก บางคร้ัง ผู้เรียนมีองค์ความรู้ เตม็ที่ แต่ขาดทกัษะด้านเทคนิคใน

การน าเสนอเนื้อหา อาจให้นิสติเร่ิมจากการท าตามตัวอย่างงานที่เคยพบเหน็ คงโครงสร้างเดิมไว้ เปล่ียนเพียงบริบท  
- มีวิชาที่เน้นด้านการเขียนวรรณกรรมโดยตรงที่ไม่ใช่การเขียนนิทานส าหรับเดก็มากขึ้น  
- เปิดสอนวิชา Thesis ตั้งแต่ปีสี่เทอม 1 เพ่ือจะได้มีเวลาในการจัดนิทรรศการด้วย บังคับให้นักเรียนทุกคนน าผลงานการแต่งนิทานในแต่ละ
รายวิชา และผลงาน Thesis ส่งประกวด นิสติจะได้กดดันและตั้งใจท าผลงานให้ดีที่สดุ 
- ในส่วนของ concept ทางความคิดควรเปิดกว้าง 
- วิชาสมัมนา ควรก าหนดให้ชัดเจนและรัดกุมว่าเป็นการท าสมัมนาเฉพาะเร่ืองวรรณกรรมส าหรับเดก็มากกว่าเร่ืองอะไรกไ็ด้เกี่ยวกับเดก็ การ

ท าสมัมนาส าหรับนิสติช้ันปีที่ 3 ควรมีขอบเขตที่เหมาะสมในการหาข้อมูล รายวิชาปีที่ 4 ข้าพเจ้าอยากให้ในเทอมแรกมีวิชาส าหรับเตรียมตัวท า 
Thesis ท าการค้นคว้า หาตัวอย่างหนังสอืที่ชอบและอยากท าเป็น Thesis อย่างจริงจัง เพ่ือให้เข้าใจว่าสิ่งที่ก าลังจะท าในเทอม 2 เป็นอย่างไร ไม่
เพียงแต่ค้นคว้าด้วยตัวเองแต่ถ้าได้รับค าแนะน าจากอาจารย์ตั้งแต่เนิ่น ๆ นานกว่าระยะเวลาสั้น ๆ เพียง 2-3 เดือน ผลงานที่ออกมากน่็าจะมี
คุณภาพมากกว่า 
- สิ่งที่หลักสตูรควรปรับอาจเป็นการให้นิสติเจอกับสภาพแวดล้อมจริง การท างานจริง การฝึกงานอาจจะช่วยได้ด้านหน่ึง แต่เป็นเพียงด้าน

เดียวที่เดก็ต้องเจอ ในขณะที่การท างานจริง เดก็จะต้องประยุกต์หลายศาสตร์เข้าด้วยกนั ทั้งการเล่านิทาน การจัดการ การท าอเีวนท ์การท าดิส

เพลศลิปะ อย่างน้อยถ้าเดก็เข้าใจโครงสร้างหรือรปูแบบของสิ่งที่ก าลังท า กจ็ะส่งผลดีต่อการท างาน โดยปกติเดก็ที่เข้าใจเร่ืองพวกนี้  จะเข้าใจ

ได้จากการที่ออกไปท างานข้างนอก ซ่ึงทางสาขาฯ กม็ีส่วนในการหางานมาให้ แต่คนที่ไม่ท ากจ็ะไม่ค่อยมีความรู้ เร่ืองเหล่าน้ี 
- ควรเรียนรู้ เร่ืองการบรรณาธิการกิจก่อนที่จะฝึกงาน เพราะส าหรับนิสติที่ได้ฝึกงานจริง ๆ ในส านักพิมพ์ไม่มีความรู้ พ้ืนฐานมาก่อน ท าให้
กระบวนการในการเรียนรู้งานฝึกงานด้านกองบรรณาธิการหรือพิสจูน์อักษรเร่ิมได้ช้า อีกทั้งการฝึกงานกม็ีเวลาฝึกเพียงแค่ 2 เดือน ตัวนิสติ
และหัวหน้าที่ฝึกงานเองรู้สกึว่ายังไม่ได้ท างานเป็นช้ินเป็นอนัอย่างจริงๆ จังๆ  
- อยากให้เพ่ิมเนื้อหาให้ลึกซ้ึงมากขึ้น เช่น วิชาการเขียน ควรมีวิชาการเขียน 1 การเขียน 2 วิชาการแปลควรมี การแปล 1 การแปล 2 เป็นต้น  
- อยากให้เน้นภาคปฏิบัติในการผลิตสื่อรูปแบบที่หลากหลายมากขึ้นกว่าที่ผ่านมา รวมถึงเพ่ิมเน้ือหาเกี่ยวกับกระบวนการพิมพ์ และการ
ทดลองใช้วรรณกรรมกบัเดก็จริง ๆ 
- เพ่ิมวิชาการตลาด 
- ควรเพ่ิมวิชาที่เกี่ยวกับทักษะทางภาษา ทั้งไทยและอังกฤษ เพราะส าคัญมากในการเป็นเคร่ืองมือท างานทางด้านหนังสือ จ าได้ว่าวิชา

ภาษาไทยและภาษาองักฤษได้เรียนเป็นวิชาบังคับตอนปี 1 เท่าน้ัน ในวิชาเอกได้เรียนภาษาองักฤษแค่วิชาการแปลตัวเดียว ทั้งที่เร่ืองภาษาควร
ได้เรียนทุกเทอมเพ่ือเป็นการฝึกฝน ส่วนตัวคิดว่าได้เรียนวิชาเกี่ยวกับทกัษะทางภาษาน้อยมาก ทั้งที่เป็นสาขาวิชาที่เน้นการเรียนเพ่ือผลิตสื่อ 

(หนังสอืและวรรณกรรมส าหรับเดก็) 
 
2) ควรเพิม่เติมเนื้ อหาหลกัสูตรเพือ่การท างานบรรณาธิการ / งานดา้นสิ่งพิมพแ์ละสื่อส าหรบัเด็ก 
- เพ่ิมความรู้ ด้านบรรณาธกิารกจิและระบบการพิมพ์ในยุคปัจจุบัน  
- เพ่ิมความรู้ เกี่ยวกบัระบบธุรกจิหนังสอืเบื้องต้น  
- อยากให้มีการสอนเกี่ยวกบัเร่ืองกฎหมาย เร่ืองการท าสญัญา ลิขสทิธิ์ ในการท างานสร้างสรรค์ เพราะจ าเป็นต่อคนที่จะท าสายธุรกจิการพิมพ์  
- ปรับตามความทันสมัยของสื่อเทคโนโลยีปัจจุบันด้วย เช่น วารสารส าหรับเด็ก ปัจจุบันอาจจะมีน้อย ไม่เป็นที่ต้องการของตลาด มีวิชาที่
น่าสนใจมากกว่า 
- อยากให้สอนเกี่ยวกบักฎหมายลิขสทิธิ์ให้มาก ๆ เพราะปัจจุบันมีการละเมิดลิขสทิธิ์กนัมากด้วยวิธกีารที่หลากหลายมากขึ้น  
- ควรให้ความรู้ เร่ืองการท าสญัญางานเขียนประเภทต่าง ๆ ว่าควรท าอย่างไรไม่ให้ถูกเอาเปรียบ และความรู้ ในเร่ืองการประเมินค่าตอบแทน

ด้วย เพราะนิสติที่จบใหม่จะมีปัญหาเมื่อต้องเรียกค่าตอบแทนเอง  
- อยากให้เพ่ิมเน้ือหาเกี่ยวกบัวรรณกรรมในรปูแบบสื่อสมัยใหม่ เช่น E-Book หรือ Animation ให้มากขึ้น 
จากที่เหน็ด้วยตัวเองในตลาด ณ ปัจจุบัน เทคโนโลยีเข้ามามีส่วนในหนังสอืเยอะขึ้น e-book, interactive book, 3D และเทคนิคต่าง ๆ ถูกแทรก
เข้ามาในหนังสือ ท าให้หนังสือกลายเป็นมากกว่าหนังสือ ฝ่ายผลิตและการตลาดต้องการงานที่ขายได้ ฝ่ายผู้บริโภคเองกต้็องการสิ่งที่ตอบ

โจทย์ได้ครบวงจร การท าหนังสอืที่มีแค่ตัวอกัษร ภาพ และกระดาษ จึงได้รับความสนใจน้อยลง แม้เป็นเร่ืองน่าเสยีดายและสะเทอืนใจ แต่ก็
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ต้องหมุนตามโลกให้ทัน ต้องผสานระหว่างสิ่งที่รักกับเทคโนโลยีให้ได้ เพ่ือหาตรงกลางที่ตอบโจทย์ได้กับทุกฝ่าย เพ่ือไม่ให้หนังสอืถูกกลืน

หายไปกบัเทคโนโลยี ก่อนหน้านี้ ไม่มีความรู้ ด้านนี้ จึงต้องขวนขวายศึกษาเพ่ิมขึ้นเพ่ือจะออกแบบหนังสอืให้ทนัยุคปัจจุบันให้ได้ ดังนั้ นหากมี

การเสริมด้านเทคโนโลยีปัจจุบันเข้าไปในหลักสตูร เช่น การเขียนโปรแกรม , การออกแบบหนังสอืที่มีเทคโนโลยีแทรกเข้าไป ฯลฯ อาจเพ่ิม
ทางเลือกให้กบัสาขาอาชีพในอนาคตและไอเดียดี ๆ ที่นักศกึษาคิดอาจช่วยให้วงการหนังสอืมีหนังสอืที่ให้ทั้งประโยชน์และตอบโจทย์ผู้บริโภค

ได้อกีทางหนึ่ง 
- น่าจะเพ่ิมวิชาที่เรียนเกี่ยวกบัหนังสอื ในเร่ืองการแปล การถอดความ และจ าแนกหนังสอืให้ละเอยีดมากขึ้น ที่มีอยู่น้อยไป 
- น่าจะเพ่ิมวิชาที่เกี่ยวกบัการวิเคราะห์วิจารณ์และการสร้างสรรค์งานให้มากและหลากหลายขึ้น 
- เน่ืองจากปัจจุบันวงการหนังสอื วรรณกรรม ในรปูแบบสื่อสิ่งพิมพ์ตามเดิมที่เคยเรียน มียอดจ าหน่ายด้านการพิมพ์ลดลง แม้ว่าจะมีจ านวน

เดก็เยอะเหมือนเดิม และพ่อแม่สนใจซ้ือสื่อส าหรับเดก็มากขึ้น แต่เพราะมีทางเลือกใหม่ ๆ ให้พ่อแม่และเดก็บริโภคสื่อมากขึ้น เช่น โทรทศัน์ 

อินเตอร์เนต็ ไอแพด แทป็เลต็ และอื่น ๆ อีกมากมายเท่าที่เทคโนโลยีจะไปได้ ท าให้หลักสูตรต้องมีการเรียนการสอนให้เท่าทนัเทคโนโลยี

เหล่านั้น โดยเฉพาะมัลติมีเดีย สื่อทุกประเภท รวมไปถึงผลิตภณัฑส์ าหรับเดก็ เช่น แฟช่ันเสื้อผ้า ของใช้ ของเล่นส าหรับเดก็ ให้เป็นการรู้จัก

ความต้องการของเด็กครบวงจร ต้องมีการผลักดันให้เกิดนวัตกรรมใหม่ ๆ เกี่ยวกับเด็กมากขึ้ น และเน่ืองด้วยการเล้ียงลูกของคนใน 

Generation ใหม่ ๆ อย่าง Generation X ตอนปลายและ Generation Y แตกต่างจากยุคพ่อแม่ปู่ ย่าตายายมาก ท าให้ต้องศึกษาพฤติกรรม และ
การตลาดของคนในวัยเหล่าน้ีด้วย อย่างไรกต็าม ขอบพระคุณสาขาวรรณกรรมส าหรับเดก็ที่ปลูกฝังความคิดให้ข้าพเจ้าน ามาประยุกต์-ปรับ

ใช้ได้อย่างมากมายในการท างานปัจจุบัน ให้มีความละเอียดมากกว่าผู้อื่น มีการวิเคราะห์เชิงลึกที่ดี มีความคิดสร้างสรรค์ที่นอกเหนือจากผู้อื่น

ในสายงานเดียวกนัอย่างที่ไม่มีใครจะเคยได้เรียนมาก่อน 
- น่าจะมีคอร์สสั้นที่สอนเร่ืองลิขสทิธิ์ผลงานอย่างละเอยีด 
- มีการอบรมเร่ืองลิขสิทธิ์งานด้านต่าง ๆ โดยผู้รู้ที่ครอบคลุมสายงานทั้งด้านการเขียน การบรรณาธิการ การวาด การเล่านิทาน การท า

กจิกรรม และอื่น ๆ  
- สอนเพ่ิมเรื่องการท าอาร์ตเวิร์ค การพิสจูน์อกัษร 
- เพ่ิมความรู้ เร่ืองของการตลาดให้มากขึ้ น เพราะเมื่อมาท างานจริง ๆ ต้องเผชิญกับการตลาดที่ยากมาก ต้องปรับตัว เรียนรู้ ว่าเราจะท า

อย่างไรให้หนังสอืที่ท  าขายได้ แต่ยังคงคุณภาพให้เป็นที่ยอมรับ ทั้งตลาดภายในประเทศและต่างประเทศ  
- เพ่ิมวิชาบรรณาธกิารให้เรียนอย่างต ่าสองคอร์ส  
 
3)ควรเพิม่การสอนดา้นการใชโ้ปรแกรม Computer และ Multi Media  
- สอนเพ่ิมเติมสื่อด้านวรรณกรรมส าหรับเดก็ในโซเชียลมีเดีย 
- ควรปรับปรงุเร่ืองการสอนใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่าง ๆ ให้มากขึ้น อาท ิโปรแกรมชุด Adobe 
- อยากให้มีเปิดสอนการใช้โปรแกรมอย่าง Illustraton ส่วน InDesign อยากให้คงไว้เหมือนเดิม 
- การใช้โปรแกรมที่เกี่ยวข้อง เช่น Adobe Illustrator Adobe Photoshop InDesign รวมถึงสอนเทคนิคการท าภาพประกอบหลากหลายมากขึ้น 
- การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการสร้างสรรค์วรรณกรรมส าหรับเดก็ ทั้งงานศิลปกรรม การจัดรูปเล่ม หรือการตัดต่อภาพเคล่ือนไหว ที่
ผ่านมาต้องศกึษาด้วยตัวเองเป็นส่วนใหญ่ จึงต้องการให้เพ่ิมการเรียนการสอนด้านนี้ ให้มากขึ้น 
- เพ่ิมการสอนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในกระบวนการท าหนังสอืหรือสื่อในบางวิชา  
- ให้ความรู้ ด้านโปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกบัการสร้างสรรค์งานให้มากขึ้น 
- การผลิตสื่อการสอน 
- รายวิชาเก่าที่มีอยู่คิดว่าเป็นประโยชน์กบันิสติและดีอยู่แล้ว แต่อาจเพ่ิมเติมเร่ืองการใช้เทคโนโลยีให้มากขึ้น ต้องการห้องและอุปกรณ์อ านวย

ความสะดวกและสื่อต่าง ๆ ในปัจจุบันอาจารย์มีการจัด workshop บ้างแล้ว แต่คิดว่าเวลาอาจจะน้อยไปส าหรับทกัษะการใช้ให้ช านาญกว่าเดิม 
หากเพ่ิมในหลักสตูรอาจจะเป็นรายวิชาเพ่ิมเติมแทนการเลือกเสรี (หากท าได้) 
- อยากให้มีการสอนที่เกี่ยวกับวิชาชีพมากขึ้น เช่น โปรแกรมคอมพิวเตอร์ อยากให้สอนเตม็รูปแบบ เพ่ือนิสติจะได้น าไปใช้ประกอบอาชีพ

ได้มากขึ้น  
- เพ่ิมวิชาคอมพิวเตอร์ที่สอนการใช้โปรแกรม ID AI PSD  
 
4) ควรส่งเสริมใหน้ิสิตไดแ้สวงหาความถนดัเฉพาะดา้นจากหลกัสูตร 
- ควรเปิดโอกาสให้นิสติได้เลือกสาขาว่าต้องการพัฒนาตนเองไปในทศิทางไหน ระหว่าง 1) งานวาดและออกแบบ กับ 2) งานเขียน ซ่ึงน่าจะ
ท าให้ลงลึกในส่วนของสาขาที่ตนเองถนัดมากยิ่งขึ้น 
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- เพ่ิมวิชาที่ลงรายละเอยีดแบบเฉพาะเจาะจงในสายงานมากขึ้น ส าหรับนิสติที่มีความสนใจและความถนัดเฉพาะทาง เช่น สายหนังสอืภาพ / 
สายวรรณกรรมเยาวชน / นักเล่านิทาน / คนท าสื่อส าหรับเดก็ / นักแปล ฯลฯ เพ่ือเตรียมพร้อมก่อนออกมาท างานจริง 
- ควรแยกสายวาดกบัสายเขียนใช้ชัดเจนเพ่ือที่นิสติจะได้พัฒนาไปตามสิ่งที่ตนเองถนัดได้ดียิ่งขึ้น 
- มีวิชาเลือกที่เฉพาะเจาะจงกบัความต้องการมากขึ้น เช่น หากสนใจด้านการท าหนังสอืนิทานควรมีวิชาเฉพาะที่จะได้ฝึกท าหรือศึกษาด้านน้ี

โดยละเอยีด เพ่ือให้เกดิความช านาญเฉพาะด้านมากขึ้น 
- อยากให้เพ่ิมเติมด้านที่ช่วยพัฒนาความสนใจเฉพาะด้านของนิสติ และช่วยหาสื่อ หรือแนะน าแหล่งความรู้ เพ่ิมเติมในส่วนน้ันแก่นิสติ เช่น 

นิสติสนใจในการเป็นบรรณาธกิารหนังสอืเดก็ กอ็ยากให้ครูช่วยหาแบบฝึกหัด หรือจัดสภาพแวดล้อมให้นิสติได้ฝึกความสามารถในจุดนี้  ถ้า

นิสติชอบแปลนิทาน กส่็งเสริมในจุดน้ันเพ่ิมเติม หรือหากนิสติยังไม่ทราบว่าตนเองเด่นหรือสนใจด้านใดเป็นพิเศษ กอ็ยากให้มีคลาสที่จะให้

นิสติได้ลองท าหลายอย่างเกี่ยวกบัวิชาต่าง ๆ ของสาขาวิชาเพ่ือจุดประกายความถนัดแก่นิสติที่อาจจะยังหลงทาง 
 
5)ควรเสริมทกัษะทางวิชาชีพเพิม่เติมแก่ผูเ้รียน 
- ควรพัฒนาความเป็นวิชาการของแนวคิดและวิธกีารโดยที่ผู้จบวิชาชีพอื่นไม่สามารถเทยีบเท่านิสติที่จบจากสาขาวรรณกรรมส าหรับเดก็ได้ 
- อยากให้เพ่ิมองค์ความรู้ เกี่ยวกับความเป็นสื่อในรูปแบบต่าง ๆ บ้าง เช่น การเล่าเร่ืองในสื่อโทรทศัน์ ภาพยนตร์ วิทยุ ฯลฯ แต่ไม่ต้องลง
รายละเอยีด อาจเป็นพ้ืนฐานเพื่อให้น าไปประยุกต์และต่อยอดได้ 
- สนับสนุนและผลักดันการท ากจิกรรมภายนอกที่นิสติน าสิ่งที่ได้จากการเรียนมาประยุกต์ใช้ได้ นิสติจะได้พัฒนาตัวเองอยู่เรื่อย ๆ 
- สนับสนุนให้เพ่ิมจ านวนวิชาหรือเพ่ิมรายวิชาส าคัญเพ่ือประยุกต์ใช้ในงานวรรณกรรมเดก็ได้จริง เช่น วิชาการแปล วิชาบรรณาธิการ วิชา

ศลิปะวาดภาพหรือศลิปะสื่อร่วมสมัย เพราะสาขาวรรณกรรมเดก็ไม่ใช่สาขาวิชาการ แต่เป็นสายอาชีพเพราะต่อยอดไปท างานสายหนังสอืหรือ

สายงานเพ่ือเยาวชนได้ดีมาก 
- ควรปรับปรงุเร่ืองการน ามาใช้ในการท างานจริงมากกว่าทฤษฎี เช่น ส่งไป workshop การท างานจริงตามส านักพิมพ์ 
- ดีอยู่แล้ว แต่ควรสอนให้น าไปประยุกต์ใช้กบัศาสตร์วิชาอื่น ๆ ได้ ชอบเวลามีทศันศึกษา และเวลามี speaker ท่านอื่นในศาสตร์ที่น่าสนใจมา
บรรยาย ท าให้เปิดโลกทศัน์ดีมาก 
- เน้นความรู้ในเชิงปฏบิัติให้มากขึ้น 
- ทราบมาว่าปัจจุบันหลักสตูรแต่ละวิชากม็ีการพัฒนามากขึ้นแล้ว จึงไม่แน่ใจว่าจะต้องปรับปรงุด้านใดอกี แต่หากให้บอกจากความรู้สกึ อยาก

ให้จัดวิชาเอกและเลือกเสรีที่ลงลึกทกัษะสายอาชีพเฉพาะทางให้เข้มข้นขึ้น และทนัสมัย อยากให้รุ่นน้องรู้ตัวเองเรว็ ๆ แล้วตัดสนิใจเลือกเรียน

เสริมเฉพาะสายที่ถนัด แล้วได้ลองฝึกฝนค้นหาตนเองเฉพาะสายที่ชอบได้เจาะจงมากขึ้น ถ้าไม่เก่งด้านไหนกไ็ม่จ าเป็นต้องเรียน อาจจะเรียน

แค่ตัวบังคับพ้ืนฐานเพ่ือรู้ ไว้กว้าง ๆ กพ็อ ถ้าหากสาขาสามารถเปิดวิชาโทได้ยิ่งดี อาจเชิญอาจารย์พิเศษผู้ เช่ียวชาญทางสายอาชีพน้ัน ๆ มา

สอน เดก็จะได้มีเวลาเคี่ยวตัวเองให้รู้สภาพการท างานภายนอกจริง ๆ ได้มากขึ้น แต่ส าหรับใครที่อยากเรียนวิชาของคณะอื่นเสริมกย็ังเลือกได้ 

อยากให้เน้นโทภาษาองักฤษ และภาษาอื่น ๆ หรือไปเรียนสายออกแบบ และ ทศันศลิปศกึษา ที่คณะศิลปกรรมศาสตร์กด็ี ช่วยเสริมทกัษะได้

มากที่สดุ  
- สายอาชีพหลัก ๆ เท่าที่บัณฑติจากสาขาไปประกอบอาชีพ   
     1. นักเล่านิทานและนักกจิกรรมเดก็ ควรเน้นฝึกสร้างสรรค์หนังสอืภาพ สื่อผสม ที่ส่งเสริมทกัษะส าหรับเดก็เลก็ ฝึกคิดจัดกิจกรรมส าหรับ
เดก็หลายช่วงวัย ออกไปท ากจิกรรมจริงตามโรงเรียน และอาจฝีกเขียนสคริปต์รายการส าหรับเดก็ จบแล้วอาจไปเรียนเพ่ิมเป็นครูปฐมวัยต่อ 

หรือท างานสาย Event ของเดก็  
      2. นักเขียนและนักวาดหนังสอืภาพส าหรับเดก็ ควรให้รู้ เทคนิคการวาดหลายแบบ ให้ศกึษาวิเคราะห์งานที่มีวิธีวาดหลากหลาย เพ่ือเลือก
เทคนิคที่ชอบแล้วจึงเร่ิมฝึกสร้างผลงาน โดยเน้นทั้งวิธีคิดสร้างพลอ็ต และเทคนิคการวาด นอกจากเทคนิคการลงสพ้ืีนฐานอย่างสไีม้ สนี ้า 

และอะคลีลิกแล้ว ควรให้นิสติเร่ิมใช้โปรแกรมวาดภาพ เช่น Photoshop กบัเมาสป์ากกาในการวาดมากขึ้น โดยเลียนแบบภาพที่ได้จากเทคนิค
เดิม  
      3. นักเขียนวรรณกรรมเยาวชน ควรได้ศกึษาวรรณกรรมเยาวชนเยอะ ๆ ศกึษาวิเคราะห์พลอ็ต แยกโครงเรื่องเป็น และหัดคิดสร้างพลอ็ต 
สร้างโลกจินตนาการอย่างสมเหตุสมผล รู้วิธคีิดพลอ็ตแบบหลายเล่มจบ ศกึษาการวางพลอ็ตหลักพลอ็ตรอง อาจเร่ิมเขียนจากนิทานสั้น ๆ 

ก่อน แล้วค่อยเขยีนเร่ืองที่ยาวขึ้น ควรเรียนคล้ายวิชาเขียนบทเหมือนสายภาพยนตร์ที่มีการเขียนทรีตเมนท ์ฝึกการเขียนหลาย ๆ กลวิธ ี(สาย

นี้ ไม่จ าเป็นต้องวาดภาพเป็น) แต่ตอนนี้ เราเน้นแต่เรียนวิเคราะห์วิจารณ์อย่างเดียว จริงๆ กม็ีประโยชน์ แต่อยากให้เพ่ิมการเขียน เพ่ือการ

สร้างงานจริงทางสายวรรณกรรมเยาวชนส าหรับเดก็วัย 10-14 ปี ให้มากขึ้น  
      4. กองบรรณาธกิาร เน้นเรียนเร่ืองวิเคราะห์วิจารณ์วรรณกรรม การตรวจแก้ต้นฉบับ และจ าเป็นต้องหัดใช้โปรแกรม Photoshop และ 
InDesign ส าหรับจัดหน้าให้คล่อง และหัดออกแบบรปูเล่ม อาจต้องเรียนสายอื่นควบคู่ด้วยทุกสาย เพราะต้องรู้กว้างเพ่ือให้เข้าใจและวิจารณ์
งานได้จริง ต้องบูรณาการความรู้ได้ดี และหากเรียนเสริมทางภาษาอังกฤษ จนี ญ่ีปุ่ น หรือเกาหลี ได้ จะยิ่งช่วยให้ได้ใช้ในงานสายกอง
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บรรณาธกิารที่ต้องตรวจแก้งานวรรณกรรมต่างประเทศ อนาคตถ้าหากว่าสามารถแยกสายได้จริง ๆ กใ็ห้เดก็จับคู่กนัท างานในสายที่ตนเอง

ถนัดได้ จะได้ในเร่ืองการร่วมงานกบัผู้อื่นด้วย เช่น คนวาดรปูเก่งมาวาดภาพประกอบให้คนเขียนวรรณกรรมเยาวชน เป็นต้น โดยรวมแล้วคิด

ว่าถ้าน้อง ๆ ตั้งใจจริงที่จะมาสายน้ี และค้นหาตัวเองเจอเรว็ คิดว่าจะสร้างงานได้เองเพ่ือคว้าโอกาสดี ๆ ในสายอาชีพน้ีได้ แต่ต้องอดทนมาก 

ๆ ไปให้ถึงฝัน แม้จะจบไปแล้วกต้็องศกึษางานพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอด อย่ามี ego งานที่ท  าเพ่ือบริษัทคืองานของบริษัท ไม่ควรคิดว่า
เป็นงานของเรา ควรตอบโจทย์เขาเป็นหลัก แต่แทรกความเป็นไว้ด้วย (เร่ืองค่าตอบแทนการท างานช่วงแรกอาจต้องยอมผู้จ้างไปก่อนเพ่ือให้

ได้เข้าไปท างาน เมื่อถึงจุดหนึ่งกต้็องต่อสู้เพ่ือตวัเองได้) พอเราปีกกล้าขาแขง็ค่อยสร้างงานตัวเองตามที่พอใจ หวังว่าเอกวรรณกรรมส าหรับ

เดก็จะยังอยู่ต่อไปและสร้างน้องรุ่นใหม่ที่เก่งยิ่ง ๆ เอาใจช่วยน้องทุกคน และเป็นก าลังใจให้อาจารย์ทุกทา่น และขอบคุณมากที่ทุ่มเทสอนพวก

เราอย่างเตม็ที ่
- เน้นการลงมือท างานจริงและเปิดโอกาสให้คนภายนอกได้เข้าใจความส าคัญของสาชาวชิานี้มากขึ้น 
- ควรเพ่ิมวิชาโทที่สนับสนุนความถนัดหรือความสนใจเฉพาะด้านเพ่ิมเติม เพ่ือบรรจุวิชาเรียนเกี่ยวกบัด้านน้ัน ๆ เช่น วิชาโทภาพประกอบ มี

สอนโปรแกรมวาดรปู Photoshop, Illustration วิชาโทวรรณกรรม สอนวิชาการเขียน วิเคราะห์วรรณกรรม 
- ทกัษะในการพรีเซนต์งาน, ผลงาน, ตนเอง เพ่ือน าไปประกอบอาชีพในอนาคต 
- เพ่ิมความรู้ให้นิสติเร่ืองการท างานจริง เพราะสาขาน้ีต่อยอดการท างานได้หลายอย่าง และมีไม่กี่คนที่ได้ท างานด้านวรรณกรรมส าหรับเดก็

จริง ๆ อาจต้องให้ความรู้ เรื่องการบริหารหรือธุรกจิสิ่งพิมพ์มากขึ้น เพราะตอนจบใหม่ ๆ ส่วนใหญ่มีปัญหาว่าประเมินค่าผลงานของตัวเอง

ไม่ได้ ไม่เข้าใจหลักการรับงาน ไม่รู้จักใบเสนอราคา (Quotation) ไม่เข้าใจเร่ืองการค านวนภาษี  
- อยากให้เปิดสอนระดับปริญญาโท อยากจะกลับไปเรียน  
- คณาจารย์มีความรู้ความสามารถแต่เนื่องจากสมัยเรียนคณาจารย์มีน้อย (แต่กเ็ป่ียมความสามารถ และคุณภาพ) อยากให้เพ่ิมจ านวน

คณาจารย์และวิชาที่เกี่ยวข้องกบัสาขาเพ่ือให้นิสติมีความรู้ในเร่ืองเกี่ยวกบัวรรณกรรมเดก็มากขึ้น 
 
 
 

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

 
  (อ. ดร. ธนัยา พิทธยาพิทกัษ์)        (อ. อจัฉรา ประดิษฐ์) 
ผู้ออกแบบสอบถาม ส ารวจและสรปุผล                         ผู้ตรวจรายงานการสรปุผล 
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ภาคผนวก จ   
ประวัติและผลงานของอาจารย์ประจ าหลักสตูร 
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    การบริหารจัดการพิพิธภัณฑ ์ 

 

ผลงานทางวิชาการ (ยอ้นหลงั 5 ปี)  

1.  บทความวิจยัตีพมิพใ์นวารสารวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ 

เกริก ยุ้นพันธ.์  (2560, มกราคม – มถุินายน).  การศึกษาวรรณกรรมส าหรับเดก็ในประเทศไทยตั้งแต่ปี พ.ศ.  

  2455 – 2555.  วารสารศรนีครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา (สาขามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์) ปีที่ 9 (17).  

 

2.  บทความท่ีไดร้บัการตีพมิพฉ์บบัเต็มจากการประชมุวิชาการระดบัชาติหรือนานาชาติ 

 -- 
 

3.  ต ารา/หนงัสือ 

-- 
 
 
 

http://ejournals.swu.ac.th/index.php/swurd/issue/view/861
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4. ภาระงานสอน  

ล าดบัท่ี รหสัวิชา รายวิชา 

1 วด 212 คตชิาวบ้าน 

2 วด 231 บนัเทงิคดสี าหรับเดก็ 

3 วด 233 การเขยีนบทกวีส าหรับเดก็ 

4 วด 311 วรรณกรรมศาสนา 

5 วด 341 สมัมนาวรรณกรรมส าหรับเดก็  (สอนร่วม) 

6 วด 361 การฝึกงาน  (นเิทศงานร่วม) 

7 วด 362 สหกจิศึกษา  (สอนร่วม) 

8 วด 451 วรรณกรรมส าหรับเดก็นิพนธ ์ (สอนร่วม) 

 

5. ทุนวิจยัท่ีไดร้บั   

ช่ือโครงการวิจยั แหล่งทุน 
ปีงบประมาณ 

ท่ีไดร้บัทุน 

ระบุสถานภาพ (หวัหนา้

โครงการ/ผูร่้วมโครงการ) 

การศึกษาวรรณกรรมส าหรับเดก็ในประเทศ

ไทยตั้งแต่ปี พ.ศ. 2455-2555 

ส านักงานกองทุนสนับสนุน

การสร้างเสริมสขุภาพ 

(สสส.) 

2558 หัวหน้าโครงการ 

 

6.   งานสรา้งสรรค ์/ งานอ่ืนๆ 

ผูแ้ต่งเร่ืองและผูว้าดภาพประกอบหนงัสือส าหรบัเด็ก 

เกริก ยุ้นพันธ;์ ชีวนั วสิาสะ และ ปรีดา ปัญญาจันทร์. (2558). กระดุก๊กระด๊ิกกระดอ๊กกระแดก๊ (Big Book). กรงุเทพฯ: 

แพรวเพ่ือนเดก็. 

เกริก ยุ้นพันธ.์  (2558).  มารส์เมนกบัยายเชา้ ตอน ปราบมงักรไฟ. กรงุเทพฯ:  เฮลโลคดิส.์ 

เกริก ยุ้นพันธ.์  (2559).  มารส์เมนกบัยายเชา้ ตอน ปีศาจขยะ. กรงุเทพฯ:  เฮลโลคดิส.์ 

เกริก ยุ้นพันธ.์  (2558).  ยายเชา้ชอบขบัเคร่ืองบิน.  กรงุเทพฯ: แฮปป้ีคดิส.์ 

เกริก ยุ้นพันธ.์  (2558).  ยายเชา้ชอบวาดรูป.  กรงุเทพฯ:  เฮลโลคดิส.์ 

 

งานภาพประกอบหนงัสือส าหรบัเด็ก 

เกริก ยุ้นพันธ.์  (2559).  ของเล่นมชีีวิต.   Mother & Care. ปีที่ 12 (136): 73. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

หลักสตูรศิลปศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาวรรณกรรมส าหรับเดก็ (หลักสตูรปรับปรงุ พ.ศ. 2560) 127 

 

 
 

2. ช่ือ – นามสกุล (ภาษาไทย) รพินทร  คงสมบูรณ ์

ช่ือ – นามสกุล (ภาษาองักฤษ) Rapindhorn  Kongsomboon 
ต าแหน่งทางวิชาการ  ผู้ช่วยศาสตราจารย ์

ท่ีท างาน    หลักสตูรศิลปศาสตรบณัฑติ สาขาวิชาวรรณกรรมส าหรับเดก็  

     ศูนย์การศึกษาระดบัปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

     114 สขุมุวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันา กรงุเทพฯ 10110 

เบอรโ์ทรศพัท ์   02 2601770-4 ต่อ 16304, 16305 

E-mail    rapind@g.swu.ac.th 
 

คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบนัท่ีส าเร็จการศึกษา  (เรียงจากระดบัปริญญาตรี  ปริญญาโท  และปริญญาเอก) 

วุฒิการศึกษา คุณวุฒิ / สาขาวิชา สถาบนั ปีท่ีส าเร็จ 

ปริญญาตร ี ศศ.บ. (ภาษาฝรั่งเศส) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2537 

ปริญญาโท M.A. (Children’s Literature) Macquarie University, Australia 2541 

ปริญญาเอก - - - 

ประกาศนียบตัร วิชาหนังสอื จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย 2545 

ประกาศนียบตัร การบรรณาธกิารกจิและการแปล จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย 2553 

 

ความเช่ียวชาญ การวิเคราะห์วิจารณว์รรณกรรม การเขยีนสร้างสรรค/์การแปลส าหรับเดก็ ภาษาองักฤษ  

ภาษาฝรั่งเศส คตชิาวบ้าน คตชินวิทยา การบรรณาธกิารกจิ  

 

ผลงานทางวิชาการ (ยอ้นหลงั 5 ปี) 

1.  บทความวิจยัตีพมิพใ์นวารสารวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ 

  -- 
 

2.  บทความท่ีไดร้บัการตีพมิพฉ์บบัเต็มจากการประชมุวิชาการระดบัชาติหรือนานาชาติ 

  2.1 บทความวิชาการ 

-- 

 2.2 บทความทัว่ไป 

รพินทร คงสมบูรณ.์ (2555).  ขวัญสงฆ ์ชีวิตหนูน้อยก าพร้าผู้เตบิโตทางธรรม.  วารสารบรรณาศาสตร ์มศว.  

  5(2):  148-150. 
 

3.  ต ารา/หนงัสือ 

-- 
 
 
 
 
 
 



  

หลักสตูรศิลปศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาวรรณกรรมส าหรับเดก็ (หลักสตูรปรับปรงุ พ.ศ. 2560) 128 

 

 
 

4. ภาระงานสอน 

ล าดบัท่ี รหสัวิชา รายวิชา 

1 วด 101 ความรู้ทั่วไปด้านวรรณกรรมส าหรับเดก็ 

2 วด 201 ภาษาองักฤษเฉพาะทางด้านวรรณกรรมส าหรับเดก็  (สอนร่วม)  

3 วด 332 วารสารส าหรับเดก็  

4 วด 341 สมัมนาวรรณกรรมส าหรับเดก็  (สอนร่วม) 

5 วด 361 การฝึกงาน  (นเิทศงานร่วม) 

6 วด 362 สหกจิศึกษา  (สอนร่วม) 

7 วด 431 บรรณาธกิารกจิและธรุกจิการพิมพ์  (สอนร่วม)    

8 วด 432 การเขยีนสร้างสรรคส์ าหรับเดก็ 

9 วด 433 การแปลวรรณกรรมส าหรับเดก็ 

10 วด 451  วรรณกรรมส าหรับเดก็นิพนธ ์ (สอนร่วม)  

 

5. ทุนวิจยัท่ีไดร้บั 

ช่ือโครงการวิจยั แหล่งทุน 
ปีงบประมาณ 

ท่ีไดร้บัทุน 

ระบุสถานภาพ (หวัหนา้

โครงการ/ผูร่้วมโครงการ) 

100 หนังสอืดเีพ่ือพัฒนาเดก็และเยาวชน 

ส านักงานสง่เสริมสงัคม

แห่งการเรียนรู้และคุณภาพ

เยาวชน 

2556 ผู้ ร่วมโครงการ 

 

6.  งานสรา้งสรรค/์ งานอ่ืน ๆ 

หนงัสือแปลส าหรบัเด็กปฐมวยั งานแปลวรรณกรรมเยาวชน 

เชิร์ช, แคโรลีน เจยน์. (2557). สวนผลไมข้องแพะนอ้ย. แปลจาก Little Apple Goat. โดย รพินทร ณ ถลาง.  
  กรงุเทพฯ: นานมบุีค๊ส.์ 

เชิร์ช, แคโรลีน เจยน์. (2557). เจา้แกะท าความดี. แปลจาก Scruff Sheep. โดย รพินทร ณ ถลาง. กรงุเทพฯ:  
  นานมบุีค๊ส.์ 
เชิร์ช, แคโรลีน เจยน์. (2557). ห่านนอ้ยนกัแกปั้ญหา. แปลจาก Pond Goose. โดย รพินทร ณ ถลาง. กรงุเทพฯ:  
  นานมบุีค๊ส.์ 
แบร์เรต็ต,์ จูดี้ . (2558).  สตัวไ์ม่ควรใส่เส้ือผา้เด็ดขาด.  แปลจาก Animals Should Definitely Not Wear Clothes โดย 

รพินทร ณ ถลาง. กรงุเทพฯ: มูลนิธเิอสซีจี. 
โมโรนี, เทรซ.  (2557). ถว้ยฟูรกัสตัวเ์ลี้ ยง. แปลจาก The Things I Love About Pets  โดย รพินทร ณ ถลาง.   
  กรงุเทพฯ: นานมบุีค๊ส.์ 
โมโรนี, เทรซ.  (2557). ถว้ยฟูรกัเพือ่น. แปลจาก The Things I Love About Friends โดย รพินทร ณ ถลาง.  
  กรงุเทพฯ:  นานมบุีค๊ส.์ 
โมโรนี, เทรซ.  (2557). ถว้ยฟูรกัปู่ย่าตายาย. แปลจาก The Things I Love About Grandparents โดย รพินทร  
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 ณ ถลาง.  กรงุเทพฯ: นานมบุีค๊ส.์ 
โมโรนี, เทรซ. (2557). ถว้ยฟูรกัครอบครวั. แปลจาก The Things I Love About Family โดย รพินทร ณ ถลาง.    
  กรงุเทพฯ: นานมบุีค๊ส.์ 
รลูี, ลี.  (2557). จมูกด าด า. แปลจาก Coda the polar Bear- The Black Noses โดย รพินทร ณ ถลาง. กรงุเทพฯ:  
  นานมบุีค๊ส.์ 
โรยเกลือหน่อยจ้ะ. แปลโดย รพินทร ณ ถลาง จาก Salt the Pudding, African American Read aloud Stories. 

กรงุเทพฯ : วารสารหนงัสือเพือ่เด็ก. หน้า 44-45. 
วู้ด, จอห์น นอร์ริส.  (2538).  แม่น ้ าและทะเลสาบ.  แปลจาก  River and Lake โดย รพินทร ณ ถลาง.  กรงุเทพฯ:  

นิวเจนเนอเรชั่น.  
 
งานบรรณาธิการหนงัสือแปลส าหรบัเด็กและเยาวชน บรรณาธิการวรรณกรรมเยาวชน 

วีนงิเกอร,์ บริจิตต.์ (2555). ขา้วตงัไม่อยากอาบน ้ า. แปลโดย หัทยา บุบผาทอง. รพินทร ณ ถลาง, บรรณาธกิาร.  

  กรงุเทพฯ: นานมบุีค๊ส.์ 

วีนงิเกอร,์ บริจิตต.์ (2555).  ขา้วตงัตามหาขา้วตู. แปลโดย หัทยา บุบผาทอง. รพินทร ณ ถลาง, บรรณาธกิาร.  

  กรงุเทพฯ: นานมบุีค๊ส.์ 

วีนงิเกอร,์ บริจิตต.์ (2555). ขา้วตงัอยากเล่นกบัแม่. แปลโดย หัทยา บุบผาทอง. รพินทร ณ ถลาง,  บรรณาธกิาร. 

  กรงุเทพฯ: นานมบุีค๊ส.์ 

วีนงิเกอร,์ บริจิตต.์  (2555).  ขา้วตงัอยากเลี้ ยงหมา. แปลโดย หัทยา บุบผาทอง. รพินทร ณ ถลาง, บรรณาธกิาร.  

  กรงุเทพฯ: นานมบุีค๊ส.์ 

วีนงิเกอร,์ บริจิตต.์  (2555).  แม่ครบั ขา้วตงัขอโทษ. แปลโดย หัทยา บุบผาทอง. รพินทร ณ ถลาง, บรรณาธกิาร.  

  กรงุเทพฯ: นานมบุีค๊ส.์ 

วีนงิเกอร,์ บริจิตต.์  (2555).  ขา้วตงัไม่ท้ิงเพือ่น. แปลโดย หัทยา บุบผาทอง. รพินทร ณ ถลาง, บรรณาธกิาร. 

   กรงุเทพฯ:  นานมบุีค๊ส.์ 

วีนงิเกอร,์ บริจิตต.์  (2555).  ขา้วตงัไม่อยากอยู่บา้น. แปลโดย หัทยา บุบผาทอง. รพินทร ณ ถลาง, บรรณาธกิาร.  

  กรงุเทพฯ: นานมบุีค๊ส.์ 

วีนงิเกอร,์ บริจิตต.์  (2555).  ขา้วตงัแบ่งของขวญั. แปลโดย หัทยา บุบผาทอง. รพินทร ณ ถลาง, บรรณาธกิาร.  

  กรงุเทพฯ: นานมบุีค๊ส.์ 

สจวร์ต, แอมเบอร์.  (2556).  มัน่ใจอีกนิดนะคนดี. แปลโดย รุ่งอรณุ สมัปัชชลิต. รพินทร ณ ถลาง, บรรณาธกิาร.  

  กรงุเทพฯ: นานมบุีค๊ส.์ 

สจวร์ต, แอมเบอร์.  (2556).  ลองดูหน่อยนะคนดี. แปลโดย รุ่งอรณุ สมัปัชชลิต. รพินทร ณ ถลาง, บรรณาธกิาร.  

  กรงุเทพฯ: นานมบุีค๊ส.์ 

สจวร์ต, แอมเบอร์.  (2556).  ไม่ตอ้งกลวันะคนดี. แปลโดย รุ่งอรณุ สมัปัชชลิต. รพินทร ณ ถลาง, บรรณาธกิาร.  

  กรงุเทพฯ: นานมบุีค๊ส.์ 

สจวร์ต, แอมเบอร์.  (2556).  ค่อยๆ ฝึกฝนนะคนดี. แปลโดย รุ่งอรณุ สมัปัชชลิต. รพินทร ณ ถลาง, บรรณาธกิาร. 

  กรงุเทพฯ: นานมบุีค๊ส.์ 

สมอลแมน, สตฟี. (2559). ฉนัไม่กลวักระต่ายยกัษเ์กเร. แปลโดย พัชร วัฒนศรีมงคล จาก Who’s Afraid of the Big 
Bad Bunny?. รพินทร ณ ถลาง บรรณาธกิารต้นฉบบั. กรงุเทพฯ: นานมบุีค๊ส.์ 
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3.  ช่ือ – นามสกุล (ภาษาไทย) อจัฉรา  ประดษิฐ์  

ช่ือ – นามสกุล (ภาษาองักฤษ) Atchara  Pradit 
ต าแหน่งทางวิชาการ  อาจารย ์

ท่ีท างาน    หลักสตูรศิลปศาสตรบณัฑติ สาขาวิชาวรรณกรรมส าหรับเดก็  

     ศูนย์การศึกษาระดบัปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

     114 สขุมุวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันา กรงุเทพฯ 10110 
เบอรโ์ทรศพัท ์   02 2601770-4 ต่อ 16304, 16305 

E-mail    atchara@swu.ac.th 
 

คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบนัท่ีส าเร็จการศึกษา  (เรียงจากระดบัปริญญาตรี  ปริญญาโท  และปริญญาเอก) 

วุฒิการศึกษา คุณวุฒิ / สาขาวิชา สถาบนั ปีท่ีส าเร็จ 

ปริญญาตร ี ศศ.บ. (ภาษาและวรรณคดอีงักฤษ)  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2536 

ปริญญาโท M.A. (Children’s Literature Studies) University of Warwick, UK. 2540 

ปริญญาเอก - - - 

ประกาศนียบตัร วิชาหนังสอื จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย 2545 

 

ความเช่ียวชาญ  ภาษาและวรรณคดไีทย/องักฤษ การวิเคราะห์วิจารณว์รรณกรรม การบรรณาธกิารกจิ  

การแปล (องักฤษ-ไทย, ไทย-องักฤษ) การเล่านิทาน การพัฒนาเดก็ด้วยหนงัสอื 

การแสดงและการจัดกจิกรรมส าหรับเดก็ สื่อเพ่ือการเรียนรู้ส  าหรับเดก็ 

 

ผลงานทางวิชาการ (ยอ้นหลงั 5 ปี) 

1.  บทความวิจยัตีพมิพใ์นวารสารวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ 

  -- 
 

2.  บทความท่ีไดร้บัการตีพมิพฉ์บบัเต็มจากการประชมุวิชาการระดบัชาติหรือนานาชาติ 

  2.1 บทความวิชาการ 

-- 

 2.2 บทความทัว่ไป 

-- 

2.3 การน าเสนอผลงานวิจยั  Conference /abstract /proceedings  
หัวข้อ “พลังการเรียนรู้จิตใต้ส านกึของเดก็ปฐมวัย...กุญแจป้องกนัพฤตกิรรมเสี่ยงในชวีิต”  
หัวข้องานวิจัย “แนวทางแนวทางการพัฒนาสื่อสร้างภมูคุ้ิมกนัพฤตกิรรมเสี่ยงส าหรับเดก็ปฐมวัย” ได้รับทุน
วิจัยจากแผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสขุภาพ (สสส.) 

สถานที่: ห้องประชุม 2 อาคารนวตักรรม ศาสตราจารย์ ดร. สาโรช บวัศรี  

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

วัน / เวลา: วันพุธที่ 29 กุมภาพันธ ์2555 เวลา 8.30-12.30 น. 
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วิทยากร: รศ. ดร. สายฤด ีวรกจิโภคาทร ดร. อมรา ตณัฑส์มบุญ ดร. ภญ. พัชราภรณ ์ปัญญาวุฒิไกร  

อ. อจัฉรา ประดษิฐ์ ดร. วิมลทพิย์ มุสกิพันธ ์นพ. ปิยะวงศ ์เศรษฐวงศ์ ดร. ธรีารัตน ์พันทวี 
 
 

3.  ต ารา/หนงัสือ 

-- 

4.  ภาระงานสอน 

ล าดบัท่ี รหสัวิชา รายวิชา 

1 วด 201 ภาษาองักฤษเฉพาะทางด้านวรรณกรรมส าหรับเดก็  (สอนร่วม) 

2 วด 102 ประวัตแิละวิวฒันาการวรรณกรรมส าหรับเดก็นานาชาต ิ  

3 วด 321 นิทานและการเล่านิทาน 

4 วด 323 การละครส าหรับเดก็ 

5 วด 341 สมัมนาวรรณกรรมส าหรับเดก็  (สอนร่วม) 

6 วด 361 การฝึกงาน  (นเิทศงานร่วม) 

7 วด 362 สหกจิศึกษา  (สอนร่วม) 

8 วด 411 การอ่านและวเิคราะห์วรรณกรรมส าหรับเดก็ 2 

9 วด 451 วรรณกรรมส าหรับเดก็นิพนธ ์(สอนร่วม) 

 

5. ทุนวิจยัท่ีไดร้บั 

ช่ือโครงการวิจยั แหล่งทุน 
ปีงบประมาณ 

ท่ีไดร้บัทุน 

ระบุสถานภาพ (หวัหนา้

โครงการ/ผูร่้วมโครงการ) 

โครงการพัฒนาสื่อหนงัสอืเพ่ือการเรียนรู้

ส  าหรับเดก็ปฐมวัยในระดบัจิตใต้ส านึก เพ่ือ

ป้องกนัพฤตกิรรมเสพบุหร่ีและเคร่ืองดื่ม

แอลกอฮอล์  

แผนงานสร้างเสริม

วัฒนธรรมการอ่าน 

ส านักงานกองทุนสนับสนุน

การสร้างเสริมสขุภาพ 

(สสส.) 

มนีาคม – 

ธนัวาคม 

2555 

ผู้ ร่วมโครงการ 

โครงการพัฒนาสื่อหนงัสอืเพ่ือการเรียนรู้

ส  าหรับเดก็ปฐมวัยในระดบัจิตใต้ส านึก เพ่ือ

ป้องกนัพฤตกิรรมการดื่มแอลกอฮอล์  

ส านักงานเครือข่ายองคก์ร

งดเหล้า สสส. 

สงิหาคม 

2556 – 

ธนัวาคม 

2557 

ผู้ ร่วมโครงการ 

โครงการพัฒนาสื่อหนงัสอืเพ่ือการเรียนรู้

ส  าหรับเดก็ปฐมวัยในระดบัจิตใต้ส านึก เพ่ือ

ป้องกนัพฤตกิรรมเสี่ยงในการพนัน  

ส านักงานกองทุนสนับสนุน

การสร้างเสริมสขุภาพ 

(สสส.) 

1 กุมภาพันธ ์

2559 – 31 

มนีาคม 2560 

ผู้ ร่วมโครงการ 

 

6.  งานสรา้งสรรค/์ งานอ่ืนๆ 

งานแปลหนงัสือส าหรบัเด็ก วรรณกรรมเยาวชน หนงัสือส าหรบัผูใ้หญ่ 

กุลวรา ชูพงศไ์พโรจน์.  (2556).  ความรกัของพอ่นก (The Love of Father Great Hornbill). แปลโดย อจัฉรา  
  ประดษิฐ์.  กรงุเทพฯ:  สถาพรบุค๊ส.์ 
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กุลวรา ชูพงศไ์พโรจน์.  (2556).  พอ่ปลาผูก้ลา้หาญ (The Brave Father Fish).  แปลโดย อจัฉรา ประดษิฐ์.  กรงุเทพฯ:   
  สถาพรบุค๊ส.์ 
น าบุญ  นามเป็นบุญ.  (2556).  วนัเกิดของลูกกระต่าย (Little Rabbit’s Birthday).  แปลโดย อจัฉรา ประดษิฐ์.   
  กรงุเทพฯ:  สถาพรบุค๊ส.์ 
น าบุญ  นามเป็นบุญ.  (2556).  ลูกแมวน ้ายอดนกักีฬา (The Sportive Seal).  แปลโดย อจัฉรา ประดษิฐ์.  กรงุเทพฯ:   
  สถาพรบุค๊ส.์ 
น าบุญ  นามเป็นบุญ.  (2556).  ลูกหนูตวัจ๋ิว (The Mini Mouse).  แปลโดย อจัฉรา ประดษิฐ์.  กรงุเทพฯ:  สถาพรบุค๊ส.์ 
มนัช,ฺ โรเบริ์ต.  (2556).  เจา้หญิงถุงกระดาษ.  แปลจาก The Paper Bag Princess โดย อจัฉรา ประดษิฐ์.  กรงุเทพฯ:  
  มูลนิธเิอสซีจี. 

สวิฟต,์ โจนาธาน.  (2558).  กลัลิเวอรผ์จญภยั.  แปลจาก Gulliver’s Travels โดย อจัฉรา ประดษิฐ์. กรงุเทพฯ:  

 แพรวเยาวชน. 
 

บรรณาธิการวรรณกรรมเยาวชน 

อจัฉรา ประดษิฐ์. บรรณาธกิาร. จักษณ ์จันทร.  (2557).  เซนในสวน.  กรงุเทพฯ:  นานมบุีค๊ส.์  

อจัฉรา ประดษิฐ์ บรรณาธกิารและค านิยม.  ศักดิ์สทิธิ์ เทวบนิ.  (2558).  ในสระน ้ า.  กรงุเทพฯ:  นานมบุีค๊ส.์ 
 

บรรณาธิการหนงัสือภาพส าหรบัเด็ก 

ยาบุอจุิ, มาซายูก.ิ  (2555).  ลูกสตัวไ์ปกบัแม่.  แปลจาก Animal Mothers โดย มารินา โคบายาชิ.  กองบรรณาธกิาร  
  พรอนงค ์นิยมค้า ชีวัน วิสาสะ วภิาวี ฉกาจทรงศักดิ์ อจัฉรา ประดษิฐ์. กรงุเทพฯ: มูลนิธเิอสซีจี. 
โรห์มนัน์, เอริค.  (2555).  บินขา้มเวลา.  แปลจาก Time Flies. กองบรรณาธกิาร พรอนงค ์นิยมค้า ชีวัน วิสาสะ วิภาวี  
  ฉกาจทรงศักดิ์ อจัฉรา ประดษิฐ์. กรงุเทพฯ: มูลนิธเิอสซีจี. 
วอร์ด, ลินด.์  (2555).  หมีตวัใหญ่ท่ีสุด.  แปลจาก The Biggest Bear โดย ชัยวัฒน ์วิบูลย์สวัสดิ์. กองบรรณาธกิาร พรอนงค ์ 
 นิยมค้า ชีวัน วิสาสะ วิภาวี ฉกาจทรงศักดิ์ อจัฉรา ประดษิฐ์. กรงุเทพฯ: มูลนิธเิอสซีจี. 
แสวนสนั, ซซูาน มารี.  (2555)  บา้นหลงันอ้ยยามค า่คืน.  แปลจาก The House in the Night โดย รพินทร ณ ถลาง.  
  กองบรรณาธกิาร พรอนงค ์นิยมค้า ชีวัน วิสาสะ วิภาวี ฉกาจทรงศักดิ์ อจัฉรา ประดษิฐ์. กรงุเทพฯ: มูลนิธเิอสซีจี. 
อสับยีอนเซน, เปียเตอร;์ แองแบรธเซน, โม และ บราวน์, มาเซีย.  (2555).  แพะสามตวั.  แปลจาก The Three Billy Goats  
 Gruff โดย ดาราฉันท ์สทุธธินกูล. กองบรรณาธกิาร พรอนงค ์นิยมค้า ชีวัน วิสาสะ วิภาวี ฉกาจทรงศักดิ์ อจัฉรา  
 ประดษิฐ์. กรงุเทพฯ: มูลนิธเิอสซีจี. 
มนัช,ฺ โรเบริ์ต.  (2556).  เจา้หญิงถุงกระดาษ.  แปลจาก The Paper Bag Princess โดย อจัฉรา ประดษิฐ์.  กอง 
  บรรณาธกิาร พรอนงค ์นิยมค้า ชีวัน วิสาสะ วิภาวี ฉกาจทรงศักดิ์ อจัฉรา ประดษิฐ์. กรงุเทพฯ: มูลนิธเิอสซีจี. 
วีสเนอร์, เดวิด.  (2556).  รอยทะเล.  แปลจาก Flotsam.  กองบรรณาธกิาร พรอนงค ์นิยมค้า ชีวัน วิสาสะ 
 วิภาวี ฉกาจทรงศักดิ์ อจัฉรา ประดษิฐ์. กรงุเทพฯ:  มูลนิธเิอสซีจ.ี 
สมธิ, เลน.  (2556).  นีคื่อหนงัสือ.  แปลจาก It’s a Book โดย ชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์. กองบรรณาธกิาร พรอนงค ์ 
  นิยมค้า ชีวัน วิสาสะ วิภาวี ฉกาจทรงศักดิ์ อจัฉรา ประดษิฐ์. กรงุเทพฯ: มูลนิธเิอสซีจี. 
ฮายาชิ, อาคโิกะ.  (2556).  มือหนูอยู่ไหน.  แปลจาก Where’s My Hand? โดย มารินา โคบายาชิ.  
 กองบรรณาธกิาร พรอนงค ์นิยมค้า ชีวัน วิสาสะ วิภาวี ฉกาจทรงศักดิ์ อจัฉรา ประดษิฐ์. กรงุเทพฯ:  
 มูลนิธเิอสซีจี. 
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นากาโนะ, ฮิโรทากะ. (2557).  คุณชา้งไปเดินเล่น.  แปลจาก The Elephant Happy. โดย มารินา โคบายาชิ.   
 กองบรรณาธกิาร พรอนงค ์นิยมค้า ชีวัน วิสาสะ วิภาวี ฉกาจทรงศักดิ์ อจัฉรา ประดษิฐ์. กรงุเทพฯ:  
  มูลนิธเิอสซีจี. 
มารี, เอยีลา และ อองโซ. (2557).  แอปเป้ิลกบัผีเส้ือ.  แปลจาก The Apple and the Butterfly.  กอง 
 บรรณาธกิาร พรอนงค ์นิยมค้า ชีวัน วิสาสะ วิภาวี ฉกาจทรงศักดิ์ อจัฉรา ประดษิฐ์. กรงุเทพฯ:   
 มูลนิธเิอสซีจี. 
ไวส ์บราวน์, มาร์กาเรต็. (2557).  ลูกกระต่ายคืนรงั.  แปลจาก The Runaway Bunny ภาพประกอบโดย  
 คลีเมนต ์เฮิร์ด. โดย สาธติา ทรงวิทยา. กองบรรณาธกิาร พรอนงค ์นิยมค้า ชีวัน วิสาสะ วิภาวี  
  ฉกาจทรงศักดิ์ อจัฉรา ประดษิฐ์. กรงุเทพฯ:  มูลนิธเิอสซีจี. 
ชีวัน วิสาสะ.  (2557).  ลูกแมวซ้ือมนัแกว.  กองบรรณาธกิาร พรอนงค ์นิยมค้า ชีวัน วิสาสะ วภิาวี ฉกาจทรงศักดิ์  
  อจัฉรา ประดษิฐ์. กรงุเทพฯ:  มูลนิธเิอสซีจี.  
เซย์,  อลัเลน.  (2558).  คุณตานกัเลา่นิทาน.  แปลจาก Kamishibai Man โดย ดร. ชัยวฒัน ์วบูิลย์สวัสดิ์. กอง 
  บรรณาธกิาร พรอนงค ์นิยมค้า ชีวัน วิสาสะ วิภาวี ฉกาจทรงศักดิ์ และ อจัฉรา ประดษิฐ์. กรงุเทพฯ:  มูลนิธเิอส 
 ซีจี. 

แบร์เรต็ต,์ จูดี้ . (2558).  สตัวไ์ม่ควรใส่เส้ือผา้เด็ดขาด.  แปลจาก Animals Should Definitely Not Wear Clothes  
  โดย รพินทร ณ ถลาง. กองบรรณาธกิาร พรอนงค ์นิยมค้า ชวีัน วิสาสะ วภิาว ีฉกาจทรงศักดิ์ และ อจัฉรา  
 ประดษิฐ์. กรงุเทพฯ: มูลนิธเิอสซีจี. 
มติษุมาสะ อนัโนะ.  (2558).  นกัเดินทาง. แปลจาก Anno’s Journey.  กองบรรณาธกิาร พรอนงค ์นิยมค้า ชวีัน  
 วิสาสะ วภิาว ีฉกาจทรงศักดิ์ และ อจัฉรา ประดษิฐ์. กรงุเทพฯ:  มูลนิธเิอสซีจี. 
วิภาวี ฉกาจทรงศักดิ์.  (2558).  หา้พีน่อ้งกบัของเล่นใหม่.  กองบรรณาธกิาร พรอนงค ์นิยมค้า ชีวัน วิสาสะ วิภาวี  
 ฉกาจทรงศักดิ์ และ อจัฉรา ประดษิฐ์. กรงุเทพฯ:  มูลนิธเิอสซีจี. 
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4.  ช่ือ - นามสกุล  (ภาษาไทย) ธนัยา  พิทธยาพิทกัษ์  

ช่ือ – นามสกุล (ภาษาองักฤษ) Tanya  Pittayapitak 

ต าแหน่งทางวิชาการ  อาจารย ์

ท่ีท างาน    หลักสตูรศิลปศาสตรบณัฑติ สาขาวิชาวรรณกรรมส าหรับเดก็  

     ศูนย์การศึกษาระดบัปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

     114 สขุมุวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันา กรงุเทพฯ 10110 
เบอรโ์ทรศพัท ์   02 2601770-4 ต่อ 16304, 16305 

E-mail    tanya@g.swu.ac.th 
 

คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบนัท่ีส าเร็จการศึกษา  (เรียงจากระดบัปริญญาตรี  ปริญญาโท  และปริญญาเอก) 

วุฒิการศึกษา คุณวุฒิ / สาขาวิชา สถาบนั ปีท่ีส าเร็จ 

ปริญญาตร ี ศศ.บ. (วรรณกรรมส าหรับเดก็)  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2542 

ประกาศนียบตัร ประกาศนียบตัรบณัฑติวิชาชีพครู สถาบนัราชภัฏสวนดุสติ 2545 

ปริญญาโท M.A. (Children’s Literature) Macquarie University, Australia 2547 

ปริญญาเอก ค.ด. (การศึกษาปฐมวัย) จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย 2553 

ความเช่ียวชาญ  การศึกษาปฐมวัย วรรณกรรมส าหรับเดก็ การวิเคราะห์วรรณกรรม  

    การเขยีนสร้างสรรคส์ าหรับเดก็ พัฒนาการเดก็ปฐมวัย วิชาชีพคร ู

 

ผลงานทางวิชาการ (ยอ้นหลงั 5 ปี) 

1.  บทความวิจยัตีพมิพใ์นวารสารวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ 

ธนัยา พิทธยาพิทกัษ์ และธนัยวิช วิเชียรพันธ.์ (2555, มกราคม-มถุินายน). การถา่ยทอดนวตักรรม : หลกัการและ 

  รูปแบบ.  วารสารบรรณศาสตร์ มศว 5, (1 ) : 107-108. 
 

2.  บทความท่ีไดร้บัการตีพมิพฉ์บบัเต็มจากการประชมุวิชาการระดบัชาติหรือนานาชาติ 

  -- 

    

3.  ต ารา/หนงัสือ 

  -- 

4.  ภาระงานสอน 

ล าดบัท่ี รหสัวิชา รายวิชา 

1 วด 201 ภาษาองักฤษเฉพาะทางด้านวรรณกรรมส าหรับเดก็  (สอนร่วม) 

2 วด 203 ความรู้ทั่วไปด้านการศึกษาส าหรบัเดก็ 

3 วด 213 การอ่านและวเิคราะห์วรรณกรรมส าหรับเดก็ 1 

4 วด 232 สารคดสี าหรับเดก็ 

5 วด 312 หนังสอืและสื่อเสริมประสบการณท์างการศึกษาส าหรับเดก็ 

6 วด 341 สมัมนาวรรณกรรมส าหรับเดก็  (สอนร่วม) 

7 วด 361 การฝึกงาน  (นเิทศงานร่วม) 
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ล าดบัท่ี รหสัวิชา รายวิชา 

8 วด 362 สหกจิศึกษา  (สอนร่วม) 

9 วด 451 วรรณกรรมส าหรับเดก็นิพนธ ์ (สอนร่วม) 

5.  ทุนวิจยัท่ีไดร้บั 

ช่ือโครงการวิจยั แหล่งทุน 
ปีงบประมาณ 

ท่ีไดร้บัทุน 

ระบุสถานภาพ (หวัหนา้

โครงการ/ผูร่้วมโครงการ) 

โครงการวิจัยเรื่องการตดิตามและ

ประเมนิผลการใช้งานเคร่ืองมอืเสริมสร้าง

ทกัษะแห่งศตวรรษที่ 21 ของเดก็และ
เยาวชนไทยเพ่ือเตรียมความพร้อมสู่

ประชาคมอาเซียน 

ส านักงานสง่เสริมสงัคม

แห่งการเรียนรู้และคุณภาพ

เยาวชน 

 

2557 ผู้ ร่วมโครงการ 
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5.  ช่ือ - นามสกุล (ภาษาไทย) ยศยา  อยัศิริ  

ช่ือ – นามสกุล (ภาษาองักฤษ) Yossaya  Isiri 
ต าแหน่งทางวิชาการ  อาจารย ์

ท่ีท างาน    หลักสตูรศิลปศาสตรบณัฑติ สาขาวิชาวรรณกรรมส าหรับเดก็  

     ศูนย์การศึกษาระดบัปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

    114 สขุมุวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันา กรงุเทพฯ 10110 
เบอรโ์ทรศพัท ์   02 2601770-4 ต่อ 16304, 16305 

E-mail    yossaya@swu.ac.th 
 

คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบนัท่ีส าเร็จการศึกษา  (เรียงจากระดบัปริญญาตรี  ปริญญาโท  และปริญญาเอก) 

วุฒิการศึกษา คุณวุฒิ / สาขาวิชา สถาบนั ปีท่ีส าเร็จ 

ปริญญาตร ี ศ.บ. (ออกแบบนิเทศศิลป์) มหาวิทยาลัยศิลปากร 2549 

ปริญญาโท M.F.A. (Illustration) Savannah College of Art and 
Design, United States of America 

2552 

ปริญญาเอก - - - 

ความเช่ียวชาญ  การออกแบบและการวาดภาพประกอบ ศิลปะ กราฟิกดไีซน ์ 

คอมพิวเตอร์เพ่ือการออกแบบและผลิตสื่อส าหรับเดก็ การผลิตหนังสอืและสื่อส าหรับเดก็  

การส่งเสริมการอ่าน การผลิตรายการโทรทศัน์ส าหรับเดก็  
การจัดกจิกรรม/ Event ส าหรับเดก็ การบริหารจัดการ Production House 

ผลงานทางวิชาการ (ยอ้นหลงั 5 ปี) 

1.  บทความวิจยัตีพมิพใ์นวารสารวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ 

-- 

2.  บทความท่ีไดร้บัการตีพมิพฉ์บบัเต็มจากการประชมุวิชาการระดบัชาติหรือนานาชาติ 

-- 

3.  ต ารา/หนงัสือ 

-- 

4. ภาระงานสอน 

ล าดบัท่ี รหสัวิชา รายวิชา 

1 วด 201 ภาษาองักฤษเฉพาะทางด้านวรรณกรรมส าหรับเดก็  (สอนร่วม) 

2 วด 121 พ้ืนฐานการวาดและการออกแบบ 

3 วด 202  พัฒนาการของเดก็  (สอนร่วมกบัอาจารย์พิเศษ) 

4 วด 234 คอมพิวเตอร์เพ่ือการผลิตสื่อส าหรับเดก็ 

5 วด 322 การออกแบบและการเขยีนภาพประกอบหนงัสอืส าหรับเดก็ 

6 วด 341 สมัมนาวรรณกรรมส าหรับเดก็  (สอนร่วม) 

7 วด 361 การฝึกงาน  (นเิทศงานร่วม) 
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ล าดบัท่ี รหสัวิชา รายวิชา 

8 วด 362 สหกจิศึกษา  (สอนร่วม) 

9 วด 434 กจิกรรมส่งเสริมการอ่านส าหรับเดก็  (สอนร่วม) 

10 วด 451 วรรณกรรมส าหรับเดก็นิพนธ ์ (สอนร่วม) 

5.  งานวิจยั / ทุนวิจยัท่ีไดร้บั 

 -- 
 

6.  งานสรา้งสรรค ์/ งานอ่ืนๆ 

งานออกแบบและวาดภาพประกอบ 
ยศยา อยัศิริ. (2555). งอกงาม เบิกบาน อ่าน อ่าน อ่าน. โปสเตอร์วันหนงัสอืเดก็แห่งชาต ิและวันหนังสอืเดก็ 

  นานาชาต.ิ กรงุเทพฯ : มูลนิธเิอสซีจี. 

ชนิศา ชงัดเวช.  ยศยา อยัศิริ ออกแบบปกและรปูเล่ม.  (2557).  เพลงกล่อมเด็กไทย.  กรงุเทพฯ:  แผนงานสร้างเสริม 

  วัฒนธรรมการอ่าน ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสขุภาพ (สสส.). 

 
รายการโทรทศันส์ าหรบัเด็ก 

รายการ Thai PBS Kids Club. แขกรับเชิญ ยศยา อยัศิริ. สถานโีทรทศัน์ไทยพีบเีอส. วันที่ 22 สงิหาคม 2558. เวลา 
9.30-9.45 น. 

รายการ Thai PBS Kids Club. แขกรับเชิญ ยศยา อยัศิริ. สถานโีทรทศัน์ไทยพีบเีอส. วันที่ 29 สงิหาคม 2558. เวลา 
9.30-9.45 น. 

รายการ Thai PBS Kids Club. แขกรับเชิญ ยศยา อยัศิริ. สถานโีทรทศัน์ไทยพีบเีอส. วันที่ 5 กนัยายน 2558. เวลา 
9.30-9.45 น.  

รายการ Thai PBS Kids Club. แขกรับเชิญ ยศยา อยัศิริ. สถานโีทรทศัน์ไทยพีบเีอส. วันที่ 12 กนัยายน 2558. เวลา 
9.30-9.45 น.  

รายการ Thai PBS Kids Club. แขกรับเชิญ ยศยา อยัศิริ. สถานโีทรทศัน์ไทยพีบเีอส. วันที่ 19 กนัยายน 2558. เวลา 
9.30-9.45 น.  

รายการ Thai PBS Kids Club. แขกรับเชิญ ยศยา อยัศิริ. สถานโีทรทศัน์ไทยพีบเีอส. วันที่ 26 กนัยายน 2558. เวลา 
9.30-9.45 น.  

รายการขบวนการ Fun น ้ านม. ผู้ด าเนนิรายการช่วง “นิทานสนุก” โดย ยศยา อยัศิริ. สถานีโทรทศัน์ไทยพีบเีอส. 
(2556). ทุกวนัอาทติย์ เวลา 6.30-7.00 น. 

 
การแสดงนทิรรศการศิลปะ 

1) นิทรรศการ “04 Voices” วันที่ 8-18 เมษายน 2552 ณ Griffin Davis Art Gallery เมอืงแอตแลนต้า มลรัฐ
จอร์เจีย ประเทศสหรัฐอเมริกา 

2) นิทรรศการ “From the Deep” เดอืนมกราคม 2551 ณ Morris Hall Gallery เมอืงซาวานนาห์ มลรัฐจอร์เจีย 
ประเทศสหรัฐอเมริกา 
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รางวลัดา้นศิลปะท่ีไดร้บั 

ตลุาคม 2551 - รางวัลชนะเลิศอนัดบัที่ 1 ในการประกวดวาดภาพประกอบนิทาน “SCAD 24 Hours 
Contest” จัดโดย Savannah College of Art and Design เมอืงแอตแลนต้า มลรัฐจอร์เจีย 
ประเทศสหรัฐอเมริกา  

มนีาคม 2551 - รางวัลชนะเลิศอนัดบัที่ 1 ในการประกวดออกแบบโปสเตอร์งาน “The 10th Annual 
International Festival”  จัดโดย Savannah College of Art and Design เมอืงซาวานนาห์ มลรัฐ
จอร์เจีย ประเทศสหรัฐอเมริกา 

พฤศจิกายน 2550  - รางวัลชนะเลิศอนัดบัที่ 1 ในการประกวดออกแบบโปสเตอร์งาน “Taste of the World, 
The International Food Festival” จัดโดย Savannah College of Art and Design  
เมอืงซาวานนาห์ มลรัฐจอร์เจีย ประเทศสหรัฐอเมริกา 

ตลุาคม 2550 - รางวัลชนะเลิศอนัดบัที่ 1 ในการประกวดวาดภาพ หัวข้อ “From the Deep”  จัดโดย The 
Society of Illustrator’s Club เมอืงซาวานนาห์ มลรัฐจอร์เจีย ประเทศสหรัฐอเมริกา 

มนีาคม 2550 - รางวัลชนะเลิศอนัดบัที่ 1 ในการประกวดออกแบบบตัรอวยพรวันเกดิ “ESL International 
Birthday Card Design Competition”  จัดโดย Savannah College of Art and Design   

  เมอืงซาวานนาห์ มลรัฐจอร์เจีย ประเทศสหรัฐอเมริกา 
มนีาคม 2549-2552  - ทุนการศึกษา “Combined Honors Fellowship”  จาก Savannah College of Art and Design 

เมอืงซาวานนาห์ มลรัฐจอร์เจีย ประเทศสหรัฐอเมริกา 
มถุินายน 2549-2552   - ทุนการศึกษาระดบัปริญญาโท จากส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) 
กรกฎาคม 2548 - รางวัลชมเชย โครงการประกวดภาพประกอบหนังสอื จัดโดยสมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้

จ าหน่ายหนังสอืแห่งประเทศไทย 
เมษายน 2548 - รางวัลดเีด่นภาพประกอบนิทานแห่งจนิตนาการ คร้ังที่ 8 เรื่อง เทพจอมบึ้ งแห่งวงัสายรุง้  

จัดโดยมูลนิธเิดก็ 
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6.  ช่ือ – นามสกุล (ภาษาไทย) อนุสรา  ดไีหว้   

ช่ือ – นามสกุล (ภาษาองักฤษ) Anusara  Deewai 
ต าแหน่งทางวิชาการ  อาจารย ์

ท่ีท างาน    หลักสตูรศิลปศาสตรบณัฑติ สาขาวิชาวรรณกรรมส าหรับเดก็  

     ศูนย์การศึกษาระดบัปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

     114 สขุมุวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันา กรงุเทพฯ 10110 
เบอรโ์ทรศพัท ์   02 2601770-4 ต่อ 16304, 16305 

E-mail    anusarade@g.swu.ac.th 
 

คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบนัท่ีส าเร็จการศึกษา  (เรียงจากระดบัปริญญาตรี  ปริญญาโท  และปริญญาเอก) 

วุฒิการศึกษา คุณวุฒิ / สาขาวิชา สถาบนั ปีท่ีส าเร็จ 

ปริญญาตร ี ศศ.บ. (วรรณกรรมส าหรับเดก็)  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2546 

ปริญญาโท ศศ.ม. (ภาษาไทย) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2552 

ปริญญาเอก - - - 

ประกาศนียบตัร นักวิจัยรุ่นใหม่ รุ่นที่ 4 ส านักงานคณะกรรมการวิจัย

แห่งชาต ิ(วช.) ร่วมกบัสมาคม

นักวิจัย และมหาวิทยาลัยราชภัฏ

บ้านสมเดจ็เจ้าพระยา 

2559 

 

ความเช่ียวชาญ  การบรรณาธกิารกจิหนังสอืส าหรบัเดก็และเยาวชน   ภาษาและวรรณกรรมไทย   

การสร้างสรรคเ์นื้อหาและการผลติวรรณกรรมส าหรับเดก็ การจัดกจิกรรมส าหรับเดก็ 

  วาทศาสตร์ การพากย์เสยีง  

 

ผลงานทางวิชาการ (ยอ้นหลงั 5 ปี) 

1.  บทความวิจยัตีพมิพใ์นวารสารวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ 

  -- 
 

2.  บทความท่ีไดร้บัการตีพมิพฉ์บบัเต็มจากการประชมุวิชาการระดบัชาติหรือนานาชาติ 

  2.1 บทความวิชาการ 

-- 

 2.2 บทความทัว่ไป 

-- 

2.3 การน าเสนอผลงานวิจยั  Conference /abstract /proceedings  
-- 
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3.  ต ารา/หนงัสือ 

อนุสรา  ดไีหว้ และคณะ. (2558). ภาษาไทยเพือ่การสื่อสาร. กรงุเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเดจ็ 

เจ้าพระยา.  
 
 

4.  ภาระงานสอน 

ล าดบัท่ี รหสัวิชา รายวิชา 

1 วด 103 ประวัตแิละวิวฒันาการวรรณกรรมส าหรับเดก็ของไทย  

2 วด 111 วรรณกรรมคลาสสคิส าหรับเดก็   

3 วด 211 วรรณกรรมกบัสงัคม 

4 วด 341 สมัมนาวรรณกรรมส าหรับเดก็ (สอนร่วม) 

5 วด 361 การฝึกงาน  (นเิทศงานร่วม) 

6 วด 362 สหกจิศึกษา  (สอนร่วม) 

7 วด 431  บรรณาธกิารกจิและธรุกจิการพิมพ์  (สอนร่วม) 

8 วด 434 กจิกรรมส่งเสริมการอ่านส าหรับเดก็  (สอนร่วม) 

9 วด 451 วรรณกรรมส าหรับเดก็นิพนธ ์(สอนร่วม) 

 

5.  ทุนวิจยัท่ีไดร้บั 

ช่ือโครงการวิจยั แหล่งทุน 
ปีงบประมาณ 

ท่ีไดร้บัทุน 

ระบุสถานภาพ (หวัหนา้

โครงการ/ผูร่้วมโครงการ) 

- - - - 
 

6.  งานสรา้งสรรค/์ งานอ่ืนๆ 

งานแปลหนงัสือส าหรบัเด็ก  

โจวอี้ เฟิน. (2555).  หนูนัง่กระโถนเองไดแ้ลว้นะ แปลจาก  MiMi Goes Potty  โดยอนุสรา  ดไีหว้.  กรงุเทพฯ:  

แพรวเพ่ือนเดก็. 

โจวอี้ เฟิน. (2555).  มานัง่กระโถนกนัเถอะ แปลจาก  The Potty Story โดยอนุสรา  ดไีหว้.  กรงุเทพฯ:  

แพรวเพ่ือนเดก็. 

 

บรรณาธิการหนงัสือภาพส าหรบัเด็ก 

อนุสรา  ดไีหว้.  บรรณาธกิาร.  กติตยิา  ลี้ครองสกุล, ร่มรัฐ  ปรมาธกุิล.  (2556).  ชดุนิทานเด็กดีกบั ว.วชิรเมธี  

เล่ม 1-7.  กรงุเทพฯ: แพรวเพ่ือนเดก็. 

อนุสรา  ดไีหว้.  บรรณาธกิาร.  ปรีดา  ปัญญาจนัทร์.  (2556).  ขนมจากขา้ว.  กรงุเทพฯ: แพรวเพ่ือนเดก็. 

อนุสรา  ดไีหว้.  บรรณาธกิาร.  ปรีดา  ปัญญาจนัทร์.  (2556).  ชดุของใคร.  กรงุเทพฯ: แพรวเพ่ือนเดก็. 

อนุสรา  ดไีหว้.  บรรณาธกิาร.  ปรีดา  ปัญญาจนัทร์. (2556).  ธงสีเดียวกนั.  กรงุเทพฯ: แพรวเพ่ือนเดก็. 

อนุสรา  ดไีหว้.  บรรณาธกิาร.  นันทวรรณ ์ ภู่ศรี.  (2556).  มาช่วยกนันะ.  กรงุเทพฯ: แพรวเพ่ือนเดก็. 

อนุสรา  ดไีหว้.  บรรณาธกิาร.  กติตยิา  ลี้ครองสกุล, ร่มรัฐ  ปรมาธกุิล.  (2557).  ชดุนิทานเด็กดีกบั ว.วชิรเมธี  

เล่ม 8-10.  กรงุเทพฯ: แพรวเพ่ือนเดก็. 

อนุสรา  ดไีหว้.  บรรณาธกิาร.  ปรีดา  ปัญญาจนัทร์.  (2557).  ชดุนิทานพยญัชนะ เล่ม 1-6.  กรงุเทพฯ:  
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แพรวเพ่ือนเดก็. 

อนุสรา  ดไีหว้.  บรรณาธกิาร.  นันทวรรณ ์ ภู่ศรี.  (2557).  ไม่ใช่ของเรา...คืนเขาไปนะ.  กรงุเทพฯ:  

แพรวเพ่ือนเดก็. 

อนุสรา  ดไีหว้.  บรรณาธกิาร.  สวุิมล  เมธาวัชรนิทร์. (2557).  ชดุนทิานอีสปหรรษา เล่ม 1-5.  กรงุเทพฯ:  

แพรวเพ่ือนเดก็. 

อนุสรา  ดไีหว้.  บรรณาธกิาร.  กติตยิา  ลี้ครองสกุล, ร่มรัฐ  ปรมาธกุิล.  (2558).  ชดุนิทานเด็กดีกบั ว.วชิรเมธี  

เล่ม 11-14.  กรงุเทพฯ: แพรวเพ่ือนเดก็. 

อนุสรา  ดไีหว้.  บรรณาธกิาร.  กติตยิา  ลี้ครองสกุล, ร่มรัฐ  ปรมาธกุิล.  (2558).  ชดุนิทานเด็กดีกบัหนา้ท่ี 

พลเมือง เล่ม 1-5.  กรงุเทพฯ: แพรวเพ่ือนเดก็. 

อนุสรา  ดไีหว้.  บรรณาธกิาร.  ปรีดา  ปัญญาจนัทร์.  (2558).  ชดุนิทานตวัสะกด เล่ม 1-8.  กรงุเทพฯ:  

แพรวเพ่ือนเดก็.  

 

บรรณาธิการหนงัสืออ่ืนๆ  

อนุสรา  ดไีหว้.  บรรณาธกิาร.  ตวงทพิย์  ยุวชิต.  (2557).  มาเตรียมสอบเขา้ ป.1 กนัเถอะ เล่ม 1.   กรงุเทพฯ:  

แพรวเพ่ือนเดก็. 

อนุสรา  ดไีหว้.  บรรณาธกิาร.  ปรีดา  ปัญญาจนัทร์, สดุไผท  เมอืงไทย. (2557).  การเขียนภาพประกอบหนงัสือ 

ส าหรบัเด็ก.  กรงุเทพฯ: แพรวเพ่ือนเดก็. 

 อนุสรา  ดไีหว้.  บรรณาธกิาร.  ตวงทพิย์  ยุวชิต.  (2558).  มาเตรียมสอบเขา้ ป.1 กนัเถอะ เล่ม 2.   กรงุเทพฯ:  

แพรวเพ่ือนเดก็. 

อนุสรา  ดไีหว้.  บรรณาธกิาร.  สมุนรัตน์  นุชอนงค.์  (2559).  เล่นแบบไข่ ไข่.   กรงุเทพฯ: แพรวเพ่ือนเดก็. 
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ภาคผนวก ฉ 
ตารางเปรียบเทยีบการปรับปรุงหลักสตูร 
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ตารางเปรียบเทียบการปรบัปรุงหลกัสูตร 
ชื่อหลกัสูตรเดิม  หลักสตูรศิลปศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาวรรณกรรมส าหรับเดก็  
   หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2555  
ชื่อหลกัสูตรปรบัปรุง หลักสตูรศิลปศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาวรรณกรรมส าหรับเดก็  
   หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2560 
              เร่ิมเปิดรับนิสติในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560 
สาระส าคญั / ภาพรวมในการปรบัปรุง 
 หลักสตูรนี้ ได้รับความเหน็ชอบจากคณะกรรมการการอดุมศึกษา เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 ซึ่งเริ่ม

เปิดสอนตั้งแต่ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555 เนื่องจากหลักสตูรนี้ ใช้มาแล้วครบ 5 ปี ซึ่งครบรอบในการปรับปรงุ

หลักสตูร จึงจ าเป็นต้องปรับปรงุหลักสตูรให้สอดคล้องกบัการเปล่ียนแปลงของสงัคมไทยในปัจจุบนั รวมทั้งเพ่ือยกระดบั

มาตรฐานการเรียนการสอน การบริหารจัดการหลักสตูรและบุคลากรให้พัฒนายิ่งขึ้น โดยมสีาระส าคญัในการปรับปรงุ 

ดงันี้   
   1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (วิชา มศว XXX) ปรับวิชาและค าอธบิายรายวิชา  
   2) เพ่ิมหน่วยกติ จากเดมิ 129 หน่วยกติ เป็น 138 หน่วยกติ  
 3) วิชาเอก ปรับปรงุเลขรหัสวิชา ชื่อวิชา และค าอธบิายรายวิชา 
 4) เพ่ิมวชิาสหกจิศึกษาในหลักสตูร จึงปรับแผนการศึกษาเป็น 2 แบบ ให้นิสติเลือกเรียน 

แผนปกต ิหรือแผนสหกจิศึกษา ซึ่งมชุีดวิชาที่เรียนต่างกนัในชั้นปีที่ 3 และชั้นปีที่ 4 
 5) วิชาเอกภาษาองักฤษบงัคบั เดมิมี 2 วชิา ได้เพ่ิมวิชาใหม่อกี 2 วิชา รวมเป็น 4 วิชา 12 หน่วยกติ)   

   
เปรียบเทียบโครงสรา้งหลกัสูตร   *หมายเหตุ: หน่วยกิตในวงเลบ็คือเฉพาะแผนสหกิจศึกษา 

หมวดวิชา 
หลกัสูตรเดิม  

พ.ศ. 2555 
หมวดวิชา 

หลกัสูตรใหม่ 

พ.ศ. 2560 

ก) หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป ไม่น้อยกว่า 
- กลุ่มวิชาภาษา 
- กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 

   และเทคโนโลยี 
- กลุ่มวิชาศลิปศาสตร์ 

30 
9 

6 

 

15 

ก) หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป ไม่น้อยกว่า 

1) กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 

2) กลุ่มวิชาพลานามัย 

3) กลุ่มวิชาบูรณาการ (วิทยาศาสตร์  

    คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี) 

4) กลุ่มวิชาบูรณาการ (มนุษยศาสตร์และ 

    สงัคมศาสตร์) 

5) เลือกวิชาอื่นๆ จากหมวดวชิาศกึษาทั่วไป 

30 

9 

2 

3 

 

8 

 

8 
ข) หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 

1) วิชาภาษาองักฤษบังคับ 

2) วิชาเอกบังคับ 
3) วิชาเอกเลือก 
4) การฝึกวิชาชีพด้านวรรณกรรมส าหรับเดก็ 
5) การศกึษาอสิระ 

75 
6 
42 
27 
- 

- 

ข) หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 

1) วิชาภาษาองักฤษบังคับ 

2) วิชาเอกบังคับ 
3) วิชาเอกเลือก 
4) การฝึกวิชาชีพด้านวรรณกรรมส าหรับเดก็ 
5) การศกึษาอสิระ 

84 
12 
39 
24 

3 (6)* 
6 (3)* 

ค) หมวดวิชาโท 18 ค) หมวดวิชาโท 18 

ง) หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 ง) หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 
รวม ไม่น้อยกว่า 129 หน่วยกติ รวม ไม่น้อยกว่า 138 หน่วยกติ 
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รายละเอียดการปรบัปรุง 

เปรียบเทียบค าอธิบายรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทัว่ไป ฉบบัปี พ.ศ. 2552  

และฉบบัปรบัปรุง ปี พ.ศ. 2560 

วิชาศึกษาทัว่ไป ฉบบัปี พ.ศ. 2552 วิชาศึกษาทัว่ไป ฉบบัปี พ.ศ. 2560 

1. กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 

มศว 111  ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร                 3(2-2-5) 

SWU 111 Thai for Communication 

    ศึกษาองค์ประกอบการสื่อสารและกลวิธีการใช้ภาษาเพ่ือการ

สื่อสาร การเขยีนพรรณนาความ สรุปความ ย่อความ ขยายความ 

และการสงัเคราะห์ความคดิเพ่ือการสื่อสาร ฝึกปฏบิตักิารใช้ภาษา

เพ่ือสื่อสารในสถานการณ์ต่างๆ ด้วยกระบวนการเรียนรู้ ที่

หลากหลาย 

มศว 111  ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร                3(3-0-6) 

SWU 111 Thai for Communication 

    ศึกษาองค์ประกอบของการสื่อสาร ทั้งการฟัง การพูด การ

อ่าน การเขียน การสังเคราะห์ความคิด และกลวิธีการใช้

ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารในสถานการณ์ต่างๆ โดยเน้นทักษะ

การเขยีนสรปุความ ย่อความ ขยายความ และพรรณนาความ 

มศว 121 ภาษาองักฤษเพ่ือประสทิธภิาพการสื่อสาร 1  

                                                                3(2-2-5) 

SWU 121 English for Effective Communication 1 

    พัฒนาทกัษะทางด้านภาษาเพ่ือการสื่อสารในยุคโลกาภิวัตน์ 

โดยเรียนรู้  เข้าใจและฝึกทกัษะภาษาด้านการฟัง พูด อ่าน เขยีน 

ค าศัพทใ์นชีวิตประจ าวนั ด้วยกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลาย 

ทั้งในและนอกห้องเรียน ส่งเสริมการเรียนรู้แบบพ่ึงพาตน น า

ภาษาองักฤษไปใช้ในการสื่อสารในสถานการณต่์างๆ และเป็น

พ้ืนฐานในการพัฒนาการเรียนรู้ภาษาต่อไป 

มศว 121 ภาษาองักฤษเพ่ือประสทิธภิาพการสื่อสาร 1    

                                                              3(2-2-5) 

SWU 121 English for Effective Communication 1 

    ศึกษาและฝึกทกัษะภาษาองักฤษ โดยเน้นการฟังและการพูด

ภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศในสถานการณ์ต่างๆ 

ผ่านการท าแบบฝึกหัดการฟังและการพูด โดยใช้กระบวนการ

เรียนรู้  สื่อ และเทคโนโลยีสารสนเทศที่หลากหลายทั้งในและ

นอกห้องเรียน 

มศว 122 ภาษาองักฤษเพ่ือประสทิธภิาพการสื่อสาร 2      

                                                                3(2-2-5) 

SWU 122 English for Effective Communication II 

    พัฒนาทกัษะด้านภาษาและกระบวนการเรียนรู้ เพ่ือการสื่อสาร

ในยุคโลกาภิวัตน์ โดยฝึกทกัษะภาษาด้านการฟัง พูด อ่าน และ

เขียน ด้วยสื่อกระบวนการเรียนรู้ และเทคโนโลยีสารสนเทศที่

หลากหลาย ส่งเสริมการเรียนรู้ แบบพ่ึงพาตน สนับสนุนให้น า

ภาษาองักฤษไปใช้ในการสร้างความร่วมมอืในการเรียนรู้และเป็น

ประโยชน์ต่อตนเองและสงัคม 

มศว 112ภาษาองักฤษเพ่ือประสทิธภิาพการสื่อสาร 2    

                                                              3(2-2-5) 

SWU 122 English for Effective Communication 2 

    ศึกษาและฝึกทักษะภาษาอังกฤษ โดยเน้นการอ่านและการ

เขียนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศในสถานการณ์

ต่างๆ ผ่านการท าแบบฝึกหัดการอ่านและการเขียน โดยใช้

กระบวนการเรียนรู้  สื่อ และเทคโนโลยีสารสนเทศที่หลากหลาย

ทั้งในและนอกห้องเรียน 

มศว 123 ภาษาองักฤษเพ่ือการสื่อสารนานาชาต ิ1   3(2-2-5) 

SWU 123 English for International Communication I 

    พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน และ

ด้านการคดิอย่างมวีิจารณญาณ เรียนรู้ภาษาองักฤษในฐานะที่เป็น

ภาษานานาชาติ เพ่ือพัฒนาความสามารถทางด้านภาษาผ่านสื่อ

และกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลายทั้งในและนอกห้องเรียน 

เรียนรู้ วิ ธีการน าความรู้ และกระบวนการเรียนรู้ ภาษาไป

ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันและในการศึกษา เพ่ือการเรียนรู้

ตลอดชีวิต และเพ่ือพัฒนาตนให้เป็นส่วนหนึ่งของสงัคมไทยและ

มศว 123 ภาษาองักฤษเพ่ือการสื่อสารนานาชาต ิ1 3(2-2-5) 

SWU 123 English for International Communication 1 

    ศึกษาหลักการใช้ภาษาอังกฤษโดยเน้นการฟังและการพูด

ส าหรับผู้เรียนที่ใช้ภาษาอังกฤษในฐานะที่เป็นภาษานานาชาต ิ

ทั้งค าศัพท ์ส านวน ประโยค ไวยากรณ์ที่ซับซ้อน และการออก

เสียง ฝึกปฏิบัติการสนทนาในสถานการณ์ต่างๆ ผ่านสื่อ และ

กจิกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายทั้งในและนอกห้องเรียน 
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สงัคมโลก 

มศว 124 ภาษาองักฤษเพ่ือการสื่อสารนานาชาต ิ2   3(2-2-5) 

SWU 124 English for International Communication II 

    พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน และ

ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ เพ่ิมพูนทกัษะและประสบการณ์

การสื่อสารภาษาองักฤษในฐานะที่เป็นภาษานานาชาติ พัฒนาการ

น าเสนอข้อมูลและความคิด ส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาองักฤษผ่าน

สื่อและกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลายทั้งในและนอกห้องเรียน 

น าความสามารถทางภาษาและการจัดการกระบวนการเรียนรู้มา

ประยุกตใ์ช้ส าหรับการพัฒนาตนให้เป็นผู้เรียนภาษาแบบยั่งยืน 

มศว 124 ภาษาองักฤษเพ่ือการสื่อสารนานาชาต ิ2 3(2-2-5) 

SWU 124 English for International Communication 2 

    ศึกษาหลักการใช้ภาษาองักฤษโดยเน้นการอ่านและการเขียน

ส าหรับผู้ เรียนที่ใช้ภาษาอังกฤษในฐานะที่เป็นภาษานานาชาต ิ

การฝึกเขียนเรียงความในหัวข้อที่หลากหลาย โดยฝึกปฏิบัติ

ผ่านกจิกรรมการเรียนรู้ ต่างๆ ทั้งในและนอกห้องเรียน 

2. กลุ่มวิชาพลานามยั 

มศว 145 สขุภาวะและวิถชีีวิตเชงิสร้างสรรค ์   3(2-2-5) 

SWU 145 Wellness and Healthy Lifestyle 

    ศึกษาหลักการและแนวคิดของสุขภาวะแบบองค์รวม การบูร

ณาการแนวคิดดังกล่าวเข้ากับวิถีชีวิต โดยเน้นการสร้างเสริม

ศักยภาพส่วนบุคคลของนิสติ ให้สามารถพัฒนาสมรรถภาพทาง

กายและคุณภาพชีวิตของตนเอง ตลอดจนเลือกใช้วิถีชีวิตในเชิง

สร้างสรรคไ์ด้อย่างเหมาะสมกบับริบททางสงัคม 

มศว 131 ลีลาศ                                      1(0-2-1) 

SWU 131 Social Dance 

    เทคนิคและทกัษะเบื้องต้นในการเต้นลีลาศในจังหวะต่างๆ 

การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายและบุคลิกที่เหมาะสมส าหรับ

การเต้นลีลาศ ตลอดจนมารยาทในการเต้นลีลาศเพ่ือสขุภาพ 

 มศว 132 สมรรถภาพสว่นบุคคล                  1(0-2-1) 

SWU 132 Personal Fitness 

    หลักการพ้ืนฐานของการสร้างและพัฒนาสมรรถภาพทางกาย

ด้านความแขง็แรง ความเรว็ ความอดทน และความยืดหยุ่นของ

กล้ามเนื้อและการท างานของระบบการไหลเวียนโลหิต 

 มศว 133 การวิ่งเหยาะเพ่ือสขุภาพ               1(0-2-1) 

SWU 133 Jogging for Health 

    หลักการออกก าลังกายด้วยการวิ่งเหยาะ การวิ่ งเหยาะที่

มุ่งเน้นความอดทนของระบบการไหลเวียนโลหิตและความ

ยืดหยุ่นของร่างกาย การจัดโปรแกรมการออกก าลังกายด้วยการ

วิ่งเหยาะเพ่ือสขุภาพ 

 

 มศว 134 โยคะ                                       1(0-2-1) 

SWU 134 Yoga 

    เทคนิคและทกัษะเบื้องต้นในการฝึกโยคะ การฝึกระบบการ

หายใจ ความอ่อนตวั และความแขง็แรงของร่างกายเพ่ือสขุภาพ 

 

 

 

 มศว 135 ว่ายน า้                                     1(0-2-1) 
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SWU 135 Swimming 

    เทคนิคและทักษะเบื้ องต้นของการว่ายน ้า การว่ายน ้าท่า

ต่างๆ การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย กตกิาการแข่งขัน การ

เกบ็รักษาอปุกรณ ์และความปลอดภัยในการว่ายน า้เพ่ือสขุภาพ 

 มศว 136 แบดมนิตนั                               1(0-2-1) 

SWU 136 Badminton 

    ทกัษะการยืน การเคล่ือนที่ การจับไม้ การตีลูกหน้ามือและ

หลังมอื การตบ การส่งลูก การเล่นลูกหน้าตาข่าย กลวิธกีารเล่น

ประเภทเดี่ยวและประเภทคู่ การเกบ็รักษาอุปกรณ์และความ

ปลอดภัยในการเล่นแบดมนิตนัเพ่ือสขุภาพ 

 มศว 137 เทนนิส                                    1(0-2-1) 

SWU 137 Tennis 

    เทคนิคและทกัษะเบื้องต้นในการเล่นเทนนิส มารยาทในการ

ชมเทนนิส กติกาการแข่งขัน กลวิธีการเล่นประเภทเดี่ยวและ

ประเภทคู่ การเกบ็รักษาอปุกรณ ์และความปลอดภัยในการเล่น

เทนนิสเพ่ือสขุภาพ 

 มศว 138 กอล์ฟ                                     1(0-2-1) 

SWU 138 Golf 

    ความเป็นมาของกีฬากอล์ฟ ทักษะการยืน การจับไม้ การ

เหวี่ยงไม้ กติกาการเล่นกอล์ฟ การใช้และเกบ็รักษาอุปกรณ ์

และความปลอดภัยในการเล่นกอล์ฟเพ่ือสขุภาพ 

 มศว 139 การฝึกโดยการใช้น า้หนัก               1(0-2-1) 

SWU 139 Weight Training 

    เทคนิคการออกก าลังกายแบบใช้เครื่องมือช่วย หลักการ

ปฏิบัติ การฝึกโดยการใช้น ้าหนักและการประยุกต์กายวิภาค

ศาสตร์และสรีรวิทยาของระบบโครงร่างและกล้ามเนื้ อ ควบคู่ไป

กบัการศึกษาเทคนิคการฝึกโดยการใช้น า้หนักเพ่ือสขุภาพ 

3. กลุ่มวิชาบูรณาการ (วิทยาศาสตร ์คณิตศาสตร ์และเทคโนโลยี) 

มศว 141 ทกัษะการรู้สารสนเทศ                  3(2-2-5) 

SWU 141 Information Literacy Skills 

    ศึกษาความส าคัญของระบบและกระบวนการสื่อสาร พัฒนา

ทกัษะในการสบืค้นและอ้างองิข้อมูล การใช้ซอฟต์แวร์ต่างๆ และ

การจัดการความรู้จากเครือข่ายอนิเทอร์เนต็ เพ่ือการเรียนรู้ตลอด

ชีวิต ตลอดจนฝึกทักษะการน าเสนอข้อมูลสารสนเทศ โดย

ตระหนักในจรรยาบรรณ ผลกระทบที่มีต่อบุคคลและสังคม 

รวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

มศว 141 ชีวิตในโลกดจิิทลั                         3(3-0-6) 

SWU 141 Life in a Digital World 

    ศึกษาความส าคัญของกระบวนการสื่อสารและเทคโนโลยีใน

โลกดิจิทัล ทักษะการสืบค้น การประเมินสื่อสารสนเทศ การ

อ้างองิข้อมูล จริยธรรมและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ภัยอนัตรายใน

โลกดจิิทลัและแนวทางการป้องกนั การน าเสนอในรปูแบบต่างๆ 

การจัดการความรู้ เพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิตและการรู้ เท่าทัน

สื่อสารสนเทศและเทคโนโลยี 

 

 มศว 241 แนวโน้มเทคโนโลยีดจิิทลัและสงัคม  2(1-2-3) 
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SWU 241 Digital Technology and Society Trends 

    ศึกษาวิวัฒนาการและแนวคิดของเทคโนโล ยีดิจิทัลที่มี

ผลกระทบต่อสงัคมในด้านวัฒนธรรม เศรษฐกจิ การเมือง และ

สิ่งแวดล้อม ประเมนิพฤตกิรรมการบริโภคเทคโนโลยีของสงัคม

และสมาชิก รวมทั้งวิเคราะห์แนวโน้มของเทคโนโลยีดิจิทัลใน

สงัคมโลกอนาคต 

มศว 144 คณติศาสตร์ในชวีิตประจ าวัน          3(2-2-5) 

SWU 144 Mathematics in Daily Life 

    ศึกษาคณิตศาสตร์กับการใ ช้ เหตุผล ความรู้ ทางสถิติ

คณติศาสตร์ส าหรับผู้บริโภค คณิตศาสตร์กบัศิลปะ คณิตศาสตร์

กับการแก้ปัญหาในชีวิตประจ าวัน และเป็นฐานความคิดในเชิง

ตรรกะและเหตผุล การเรียนรู้และการด ารงชีวิตในสงัคม 

มศว 242 คณติศาสตร์ในชวีิตประจ าวัน          3(3-0-6) 

SWU 242 Mathematics in Daily Life 

    ศึกษาวิธีคิดและหลักการคณิตศาสตร์กับความคิดในเชิง

ตรรกะและเหตผุล คณติศาสตร์ส าหรับผู้บริโภคและการค านวณ

ภาษี คณิตศาสตร์กับความงาม การวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ

แปลความหมาย การประยุกต์ใช้คณิตศาสตร์และสถิติใน

ชีวิตประจ าวัน 

 มศว 243 การจัดการทางการเงนิส่วนบุคคล     3(3-0-6) 

SWU 243 Personal Financial Management 

    ศึกษาหลักการวางแผนและการจัดการทางการเงิน เครื่องมือ

ทางการเงินในการบริหารสภาพคล่องส่วนบุคคล มูลค่าเงินตาม

เวลา และเทคโนโลยีทางการเงิน การรวบรวมและวิเคราะห์

ข้อมูลทางการเงินส่วนบุคคล การวางแผนทางภาษี การวางแผน

การออมและประกนั การบริหารหนี้  และการวางแผนลงทุน 

มศว 142 วิทยาศาสตร์เพ่ือการพัฒนาคุณภาพชวีิตและ 

              สิ่งแวดล้อม                              3(2-2-5)             

SWU 142 Science for Life Quality Development  

              and Environment 

    ศึกษากระบวนการคิดทางวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ประยุกต ์

และเทคโนโลยี  ศึกษาระบบนิ เวศวิทยาเ พ่ือให้ เ ข้าใจถึง

ความส าคัญของการอยู่ ร่วมกันอย่างสมดุล รวมทั้ งศึกษา

ผลกระทบของความเจริญทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีต่อ

สิ่งแวดล้อม สังคม และเศรษฐกิจ เพ่ือปลูกฝังให้ตระหนักถึง

ความส าคัญของธรรมชาติสิ่งแวดล้อม เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต

และสนัตสิขุอย่างยั่งยืน 

มศว 244 วิทยาศาสตร์เพ่ือชวีิตและสิ่งแวดล้อมที่ด ี  

                                                              3(3-0-6) 

SWU 244 Science for Better Life and Environment 

    ศึกษาเจตคติและกระบวนการคิดทางวิทยาศาสตร์ ระบบ

นิเวศวิทยาและความส าคัญของการอยู่ร่วมกันอย่างสมดุล 

วิทยาศาสตร์ประยุกต ์เทคโนโลยี ผลกระทบของความเจริญทาง

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีต่อวิถีชีวิต เศรษฐกิจ สังคม 

สิ่งแวดล้อม และการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์อย่างรู้ เท่าทนัและ

เป็นมติรต่อสิ่งแวดล้อม 

 มศว 245 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสงัคม   2(2-0-4) 

SWU 245 Science, Technology and Society 

    ศึกษากระบวนทัศน์ และวิธีคิดของนักวิทยาศาสตร์ที่มี

บทบาทในเหตกุารณส์ าคญัของโลก ผลกระทบของวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยีในมติทิางสงัคม การสะท้อนคดิวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีกบับริบทสงัคมไทยในปัจจุบนั 

 มศว 246 วิถชีีวิตเพ่ือสขุภาพ                       2(2-0-4) 
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SWU 246 Healthy Lifestyle 

    ศึกษาองค์ประกอบและความส าคัญของสุขภาพแบบองค์

รวม ปัจจัยส าคัญที่มีผลต่อสุขภาพ โรควิถีชีวิตกับพฤติกรรม

การใช้ชีวิตของมนุษย์ สาเหตุ วิธีป้องกันและการรักษา การ

พัฒนาวิถีชีวิตเชิงสร้างสรรค์และการประยุกต์ใช้นวัตกรรมทาง

วิทยาศาสตร ์

 มศว 247 อาหารเพ่ือชวีิต                           2(1-2-3) 

SWU 247 Food for Life 

    ศึกษาความส าคัญของอาหารและโภชนาการส าหรับทุกช่วง

วัย อาหารเพ่ือสุขภาพ สมุนไพร ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร 

อนัตรายจากอาหารและมาตรฐานความปลอดภัย หลักการเลือก

ซื้ อและการเกบ็รักษาอาหาร การเลือกบริโภคด้วยปัญญา และ

การฝึกประกอบอาหารอย่างง่ายจากวัตถุดิบที่ปลอดภัยและมี

คุณค่า 

มศว 143  พลงังานทางเลือก                       3(2-2-5) 

SWU 143 Alternative Energy 

    ศึกษาผลกระทบจากการใช้พลังงานกระแสหลักที่เกี่ยวข้องกบั

ปรากฏการณ์โลกร้อน ภาวะเรือนกระจก และความไม่ยั่งยืนทาง

เศรษฐกิจ ความหมายและความส าคัญของการใช้พลังงาน

ทางเลือก การปรับระบบคิดหรือกระบวนทัศน์ที่มีต่อการจัด

การพลังงานให้มคีวามเป็นมิตรกบัสิ่งแวดล้อม มีความยั่งยืนของ

ชุมชนมากกว่าเป้าหมายทางเศรษฐกจิเพียงอย่างเดียว การสร้าง

ภูมิคุ้มกันให้เกิดขึ้ นในระบบพลังงาน การสร้างภูมิปัญญาและ

เทคโนโลยีในการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในท้องถิ่น เพ่ือส่งผลต่อการ

ด าเนินชีวิตที่สนัตสิขุและย่ังยืน 

มศว 248 พลังงานทางเลือก                        2(2-0-4) 

SWU 248 Alternative Energy 

    ศึกษาความหมาย ความส าคัญ กระบวนการ บทบาทและ

ผลกระทบของการใช้พลังงานหลักและพลังงานทดแทน 

ปรากฏการณโ์ลกร้อน การอนุรักษ์พลังงานอย่างมีส่วนร่วม การ

ใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

การจัดการพลังงานชุมชน ขยะชุมชน และวัสดุเหลือใช้ ด้วยภมูิ

ปัญญาและเทคโนโลยีที่เหมาะสม 

 มศว 341 ธรุกจิในโลกดจิิทลั                       2(1-2-3) 

SWU 341 Business in a Digital World 

    ศึกษาแนวคดิและหลักการท าธรุกจิในโลกดิจิทลั แนวปฏบิัต ิ

หลักจริยธรรมและกฎหมายที่ เกี่ ยว ข้อง นวัตกรรมด้าน

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในปัจจุบันและแนวโน้มใน

อนาคต 

4. กลุ่มวิชาบูรณาการ (มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร)์ 

มศว 151 การศึกษาทั่วไปเพ่ือพัฒนามนุษย ์    3(2-2-5) 

SWU 151 General Education for Human Development 

    ศึกษาความหมาย ความส าคญั และคุณค่าของวิชาศึกษาทั่วไป 

ทั้งทางด้านมนุษยศาสตร์ สงัคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ศาสตร์และ

ศิลป์ โดยเน้นการพัฒนาศักยภาพการรับรู้และการสื่อสาร การ

แสวงหาความรู้  การพัฒนาจิตใจ การพัฒนาเชาวน์ปัญญา ให้

มศว 151 การศึกษาทั่วไปเพ่ือพัฒนามนุษย ์    3(3-0-6) 

SWU 151 General Education for Human Development 

    ศึกษาความหมาย ความส าคญั และคุณค่าของวิชาศึกษา

ทั่วไป ประวัตแิละปรัชญาของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

เป้าหมายที่แท้จริงของการศึกษาในระดบัอดุมศึกษา 

ความส าคญัและแนวทางการพัฒนาพฤตกิรรม จิตใจ และ
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สามารถคดิวิเคราะห์ สงัเคราะห์ และแสวงหาแนวทางในการ

แก้ปัญหา เพ่ือให้ผู้เรียนเป็นบณัฑติที่มคุีณภาพ 

ปัญญา การพัฒนาทกัษะการเรียนรู้  การสื่อสาร การคดิวเิคราะห์ 

การสงัเคราะห์ และการแก้ปัญหาอย่างมวีิจารณญาณ 

มศว 251 มนุษย์กบัสงัคม                          3(2-2-5) 

SWU 251 Man and Society 

    ศึกษาความรู้ พ้ืนฐานเกี่ยวกับมนุษย์และสังคม ทั้งสังคมไทย

และสังคมโลก โดยมุ่งให้ผู้ เรียนมีความเข้าใจในพฤติกรรมของ

มนุษย์ และน าความรู้มาพัฒนาตนเองให้รู้ เท่าทันสังคม มีความ

รับผิดชอบ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีคุณธรรมจริยธรรม 

ซาบซึ้ งในวัฒนธรรม ศิลปะ และอารยธรรมของมนุษย์ มจีิตส านึก

ในการอยู่ร่วมกันในสังคมและธรรมชาติสิ่งแวดล้อมอย่างสันต ิ

ตระหนักในหน้าที่รับผิดชอบและบทบาทที่พึงมีในฐานะพลเมือง

และสมาชิกของสงัคม 

มศว 161 มนุษย์ในสงัคมแห่งการเรียนรู้         2(2-0-4) 

SWU 161 Human in Learning Society 

    ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสังคม ทั้งสังคมไทย

และสงัคมโลก ผลกระทบของการเปล่ียนแปลงทางสงัคมต่อการ

ด าเนินชีวิตและสิ่งแวดล้อม ความส าคญัของการแสวงหาความรู้

อย่างต่อเนื่อง และการด าเนินชีวิตอย่างมีคุณธรรมจริยธรรมใน

สงัคมแห่งการเรียนรู้ 

มศว 358 ดนตรีและจิตวิญญาณมนุษย์           3(2-2-5) 

SWU 358 Music and Human Spirit 

    ศึกษาและแสวงหาประสบการณ์ทางด้านดนตรีที่กว้างและ

หลากหลาย ดนตรีจากอดีตและร่วมสมัย ดนตรีตะวันออกและ

ตะวันตก ดนตรีไทย ดนตรีพ้ืนบ้าน ดนตรีที่พัฒนาจากอดีตกาล 

ดนตรีในบริบทของวัฒนธรรม ด้วยสื่อและกระบวนการเรียนรู้ที่

หลากหลาย 

มศว 251 ดนตรีและจิตวิญญาณมนุษย์           2(1-2-3) 

SWU 251 Music and Human Spirit 

    ศึกษาวิเคราะห์จิตวิญญาณ อารมณ์ และพฤติกรรมของ

มนุษย์ โดยใช้ดนตรีเป็นเครื่ องมือในการเรียนรู้ คุณค่าของ

ตนเองและบริบทของสังคม รวมทั้งฝึกประยุกต์และถ่ายทอด

ศิลปกรรมแบบบูรณาการสู่สาธารณชน 

มศว 252 สนุทรียศาสตร์เพ่ือชีวติ                 3(2-2-5) 

SWU 252 Aesthetics for Life 

    ศึกษาแนวคิดทางด้านสุนทรียศาสตร์ แสวงหาประสบการณ์

และคุณค่าของสนุทรียะที่มต่ีอการด ารงชีวิต ศึกษาสนุทรียศาสตร์

ในเชิงบูรณาการ ทั้งที่เกี่ยวข้องกับธรรมชาติ ศิลปะ การแสดง 

ดนตรี วรรณกรรม สุนทรียะที่ผสานสัมพันธ์กับบริบทสังคม 

วัฒนธรรม ธรรมชาติสิ่งแวดล้อม โดยมุ่งเน้นกระบวนการเรียนรู้

สื่อ และประสบการณท์ี่หลากหลาย 

มศว 252 สนุทรียศาสตร์เพ่ือชีวติ                 3(3-0-6) 

SWU 252 Aesthetics for Life 

    ศึกษาแนวคิดทางด้านสุนทรียศาสตร์ สุนทรียศาสตร์ในเชิง

บูรณาการทั้งที่เกี่ยวข้องกบัธรรมชาติ ศิลปะ การแสดง ดนตรี 

วรรณกรรม สนุทรียะที่ผสานสมัพันธก์บับริบทสงัคม วัฒนธรรม 

และธรรมชาตสิิ่งแวดล้อม 

 มศว 253 สนุทรียสนทนา                           2(1-2-3) 

SWU 253 Dialogue 

    ศึกษาฐานคิด ทฤษฎี กลวิธี แนวทางปฏิบัติของสุนทรีย

สนทนา ระดบัของการสื่อสาร การประยุกต์ใช้สนุทรียสนทนาใน

การด าเนินชีวิต โดยการแลกเปล่ียนประสบการณ์ การถ่ายทอด

ความคดิและความรู้สกึร่วมกนัผ่านศิลปะการฟังอย่างลึกซึ้ ง การ

เรียนรู้ ด้วยใจอย่างใคร่ครวญ และการฝึกปฏบิัติสนุทรียสนทนา

ในสถานการณท์ี่หลากหลาย 

 

 

มศว 357 ศิลปะและความคดิสร้างสรรค ์        3(2-2-5) มศว 254 ศิลปะและความคดิสร้างสรรค ์        2(1-2-3) 
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SWU 357 Art and Creativity 

    ศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกบัพลังความคดิสร้างสรรค์และจินตนาการ

ที่ก่อให้เกดิความงามและสนุทรียะในงานศิลปะนานาประเภท ใน

บริบทวัฒนธรรมที่หลากหลาย อันจะน าไปสู่การสร้างสรรค์ใน

ชีวิตประจ าวัน ทั้งนี้ โดยใช้กระบวนการเรียนรู้และสื่อที่หลากหลาย 

SWU 254 Art and Creativity 

    ศึกษาค้นคว้ า เกี่ ยวกับพลังความคิดส ร้างสรรค์และ

จินตนาการที่ก่อให้เกิดความงามและสุนทรียะในงานศิลปะ

นานาประเภท ในบริบทวัฒนธรรมที่หลากหลาย 

 มศว 255 ธรรมนูญชีวิต                             2(1-2-3) 

SWU 255 Constitution For Living 

    ศึกษาหลักธรรมนูญชีวิต วินัยชีวิต กฎการสร้างทุนชีวิต การ

น าชีวิตไปสู่เป้าหมายที่ดงีาม หลักการปฏบิัติตนในฐานะสมาชิก

ที่ดีของชุมชน และหลักการพัฒนาชีวิต โดยการวิเคราะห์และ

สร้างแนวทางการพัฒนาตนเองพร้อมฝึกปฏบิตัิ 

 มศว 256 การอ่านเพ่ือชีวิต                         2(2-0-4) 

SWU 256 Reading for Life 

    ศึกษาหลักการอ่านจับใจความ วิเคราะห์ ตคีวาม วิจารณแ์ละ

ประเมนิค่างานเขยีน โดยการอ่านจากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย 

มศว 356 วรรณกรรมและพลงัทางปัญญา       3(2-2-5) 

SWU 356 Literature for Intellectual Powers 

    ศึกษาแนวคิด คุณค่า และสุนทรียะจากวรรณกรรมหลาก

รูปแบบ โดยเน้นการศึกษาในเชิงคิดวิเคราะห์ที่ก่อให้เกิดพลัง

ปัญญา พลังจินตนาการ และพลังในการด าเนินชีวิต อันจะช่วย

พัฒนาการด าเนินชีวิตที่ดงีาม มรีะเบยีบวินัยและอดุมการณ ์

มศว 257 วรรณกรรมและพลงัทางปัญญา       2(2-0-4) 

SWU 257 Literature for Intellectual Powers 

    ศึกษาแนวคดิ คุณค่า และสนุทรียะจากวรรณกรรมไทยหลาก

รูปแบบทั้งในอดีตและร่วมสมัย การวิเคราะห์วรรณกรรมที่

ก่อให้เกดิพลังทางปัญญาและยกระดบัจิตใจ 

 มศว 258 ศิลปะการพูดและการน าเสนอ         2(2-0-4) 

SWU 258 Arts of Speaking and Presentation 

    ศึกษาองค์ประกอบ ความหมาย ความส าคัญ ประเภทและ

กลวิธกีารพูด การเตรียมภาษาและเนื้ อหา การเรียบเรียงความ

คดิ การร่างบทพูด การพัฒนาวัจนภาษาและอวัจนภาษากบัการ

พูดประเภทต่างๆ 

 มศว 261 พลเมอืงวิวฒัน ์                          3(3-0-6) 

SWU 261 Active Citizens 

    ศึกษาประวัติความเป็นมาและวัฒนธรรมทางการเมืองการ

ปกครองของไทย กระบวนทัศน์เกี่ยวกับพลเมืองในระบอบ

ประชาธิปไตย กฎหมาย ระบบภาษี หน้าที่พลเมืองตาม

รัฐธรรมนูญ ความส าคัญของการยึดหลักสันติวิธใีนการด าเนิน

ชีวิต การมจีิตส านึกสาธารณะและการมสี่วนร่วมลดความเหลื่อม

ล า้ในสงัคม รวมทั้งแนวทางการปรับตวัในฐานะพลเมอืงอาเซยีน

และพลเมอืงโลก 

 

มศว 361ประวัตศิาสตร์และพลงัขบัเคล่ือนสงัคม   3(2-2-5) มศว 262 ประวัตศิาสตร์และพลงัขบัเคล่ือนสงัคม  2(2-0-4) 
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SWU 361 History and Effects on Society 

    ศึกษาค้นคว้าข้อมูลทางประวัติศาสตร์ ประวัติศาสตร์ไทยและ

ประวัติศาสตร์สากลที่พัฒนาจากกระบวนการคิดของมนุษย์ 

ประวัตศิาสตร์ที่เป็นพลังขบัเคล่ือนสงัคม ประวัตศิาสตร์การเมือง 

สงัคม  เศรษฐกจิ ศิลปวัฒนธรรม 

SWU 262 History and Effects on Society 

    ศึกษาค้นคว้าข้อมูลและเหตกุารณส์ าคญัทางประวัติศาสตร์ที่

เ ป็นพลังขับ เคลื่ อนสังคมจากอดีตสู่ ปั จ จุบัน  วิ เคราะ ห์

กระบวนการเปล่ียนแปลงทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และ

แนวโน้มการก่อรปูทางสงัคมในบริบทของโลกาภิวัตน์ 

มศว 354 มนุษย์กบัสนัตภิาพ                      3(2-2-5) 

SWU 354 Man and Peace 

    ศึกษาแนวคดิเกี่ยวกบัสนัตภิาพและการจัดการความขดัแย้งใน

ชีวิตครอบครัว ชุมชน สังคม ศึกษาหลักสันติธรรมจากศาสนา 

ปรัชญา ความเชื่อ ขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม รวมถึง

แนวคิดและการปฏิบัติของผู้ที่มีอุดมการณ์ที่เกี่ยวกับสันติภาพ 

และสนัตสิขุของมวลมนุษยชาติ 

มศว 263 มนุษย์กบัสนัตภิาพ                      2(2-0-4) 

SWU 263 Human and Peace 

    ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับสันติภาพ หลักสนัติธรรม

จากศาสนา ปรัชญา ความเชื่อ วัฒนธรรม และการจัดการความ

ขัดแย้งในชีวิตครอบครัว ชุมชน สังคม รวมทั้งแนวคิดและการ

ปฏิบัติของผู้ที่มีอุดมการณ์เกี่ยวกับสันติภาพและสันติสุขของ

มนุษยชาต ิ

มศว 362 มนุษย์กบัอารยธรรม                     3(2-2-5) 

SWU 362 Man and Civilization 

    ศึกษาและเปรียบเทียบวิวัฒนาการอารยธรรมตะวันตกและ

ตะวันออก ตั้งแต่ยุคโบราณถึงปัจจุบัน ตลอดจนการแพร่ขยาย

และการถ่ายทอดแลกเปล่ียนอารยธรรมในดินแดนต่างๆ ซึ่งมีผล

ต่อสภาพการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมของโลก

ปัจจุบนั รวมทั้งการศึกษาในส่วนที่เกี่ยวกบัอารยธรรมไทย ซึ่งเป็น

ส่วนหนึ่งของอารยธรรมโลก 

มศว 264 มนุษย์ในสงัคมพหุวัฒนธรรม          2(2-0-4) 

SWU 264 Human in Multicultural Society 

    ศึกษาความหมายและความส าคัญของสังคมพหุวัฒนธรรม 

โดยการวิเคราะห์ปัจจัยด้านโครงสร้างทางสังคม เชื้ อชาต ิ

ศาสนา การศึกษา ที่มผีลต่อความเชื่อและวิถชีีวิตของกลุ่มคนใน

สงัคม การเสริมสร้างกระบวนทศัน์ และการปรับตวัในสงัคมพหุ

วัฒนธรรม 

มศว 364 เศรษฐกจิในกระแสโลกาภิวัตน ์       3(2-2-5) 

SWU 364 Economy in Globalization 

    ศึกษาพ้ืนความรู้ เกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์ ปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง สภาพเศรษฐกจิไทยและเศรษฐกิจโลกในปัจจุบัน และ

แนวโน้มในอนาคตที่มีผลกระทบต่อการด าเนินชีวิต ตลอดจน

บทบาทและความสัมพันธ์ขององค์กรธุรกิจที่มีผลต่อการด ารง

ชีวิตประจ าวัน 

มศว 265 เศรษฐกจิโลกาภิวัตน์                    3(3-0-6) 

SWU 265 Economic Globalization 

    ศึกษาแนวคิดเศรษฐกิจโลกาภิวัตน์ นโยบายทางเศรษฐกิจ

ของประเทศที่มีอิทธิพลต่อโลกาภิวัตน์ การรวมกลุ่มทาง

เศรษฐกจิ สถาบันการเงินระหว่างประเทศ วิกฤตเศรษฐกจิโลก 

แนวโน้มในอนาคตและผลกระทบต่อการด ารงชีวิต ตลอดจน

แนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามหลักเศรษฐกจิพอเพียง 

 

 

 

 

มศว 266 ปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง              2(2-0-4) 

SWU 266 Sufficiency Economy 

    ศึกษาภมูหิลังและสภาพทั่วไปของสงัคมไทย แนวคดิปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง เปรียบเทียบกับเศรษฐศาสตร์กระแสหลัก 

โดยการเรียนรู้ จากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ การ

วิเคราะห์หาแนวทางประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิตและการ

ประกอบอาชีพ อนัจะน าไปสู่การพ่ึงตนเองบนความรับผิดชอบ

ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืนภายใต้

กระแสโลกาภิวัตน์ 

 

มศว 365 หลักการจัดการสมยัใหม่                3(2-2-5) มศว 267 หลักการจัดการสมยัใหม่                2(2-0-4) 
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SWU 365 Principles of Modern Management 

    ศึกษาแนวคิดและหลักการจัดการ ทฤษฎีการจัดการสมัยใหม่ 

แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการองค์กร การจัดการทรัพยากรของ

องค์กร ประเดน็ต่างๆ ที่น่าสนใจเกี่ยวกบัแนวโน้มในการจัดการ

สมัยใหม่ การจัดการที่เกี่ยวข้องกับคน ภาวะผู้น า การพัฒนา

องคก์ร และการพัฒนาสงัคมที่ก้าวหน้าและสนัตสิขุ 

SWU 267 Principles of Modern Management 

    ศึกษาแนวคิดและหลักการจัดการ ทฤษฎีการจัดการ

สมัยใหม่ แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการองค์กร การจัดการ

ทรัพยากรมนุษย์ การพัฒนาองค์กร แนวโน้มการจัดการ

สมยัใหม่และการพัฒนาสงัคมอย่างยั่งยืน 

 มศว 268 การศึกษาทางสงัคมด้วยกระบวนการวิจัย    

                                                             2(1-2-3) 

SWU 268 Social Study by Research 

    ศึกษาข้อมูลและเหตุการณ์ที่มีผลกระทบส าคัญต่อการ

เปล่ียนแปลงทางสงัคมปัจจุบันโดยการเรียนรู้แบบวิจัยเป็นฐาน 

เพ่ือให้เกิดความเข้าใจอย่างลึกซึ้ งและสามารถเชื่อมโยงข้อมูล

จากการวิจัยไปสู่การใช้ประโยชน์ในการพัฒนาตนเอง สังคม 

และสิ่งแวดล้อม 

มศว 351 การพัฒนาบุคลิกภาพ                   3(2-2-5) 

SWU 351 Personality Development 

    ศึกษาและพัฒนาบุคลิกภาพทั้งที่เป็นรูปธรรมและนามธรรม

เพ่ือการด าเนินชีวิตที่ดีงาม มีวินัย รู้กาลเทศะ ทั้งในโลกส่วนตัว 

ครอบครัว ชุมชนและสังคม ท่ามกลางขนบธรรมเนียมประเพณ ี

วัฒนธรรมความเป็นไทยท่ามกลางกระแสสงัคมโลก ด้วยสื่อและ

กระบวนการเรียนรู้และประสบการณท์ี่หลากหลาย 

มศว 351 การพัฒนาบุคลิกภาพ                   3(2-2-5) 

SWU 351 Personality Development 

    ศึกษาความหมายและความส าคัญของการพัฒนาบุคลิกภาพ 

ความแตกต่างระหว่างบุคคล การวิ เคราะห์และประเมิน

บุคลิกภาพภายในและภายนอกของตนเองการพัฒนาเจตคติที่ดี

ต่อตนเองและผู้อื่น มารยาทพ้ืนฐานทางสังคม ทักษะสื่อสาร

และการสร้างสมัพันธภาพที่ดงีามกบัผู้อื่น 

มศว 352 ปรัชญาและกระบวนการคดิ            3(2-2-5) 

SWU 352 Philosophy and Thinking Process 

    ศึกษาแนวคดิและปรัชญา ปรัชญาในเชิงบูรณาการ ทั้งกระแส

ตะวันออกและตะวันตก พัฒนาการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ 

ปรัชญาที่เป็นกระบวนการคิดที่สัมพันธก์บัชีวิต สงัคม ธรรมชาต ิ

สิ่งแวดล้อม เพ่ือการด าเนินชีวิตที่ดงีาม มีเหตุผล มีอุดมการณ์ มี

คุณธรรมจริยธรรม 

มศว 352 ปรชัญาและกระบวนการคดิ            3(3-0-6) 

SWU 352 Philosophy and Thinking Process 

    ศึกษาแนวคิดและปรัชญาทั้งกระแสตะวันออกและตะวันตก

ในเชิงบูรณาการ พัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ 

ปรัชญาที่เป็นกระบวนการคดิที่สมัพันธก์บัชีวิต สงัคม ธรรมชาติ 

สิ่ งแวดล้อม บนพ้ืนฐานความมีเหตุผล อุดมการณ์ และ

คุณธรรมจริยธรรม 

มศว 353 มนุษย์กบัการใช้เหตผุลและจริยธรรม 3(2-2-5) 

SWU 353 Man, Reasoning and Ethics 

    ศึกษาการใช้เหตุผลและจริยธรรม สร้างเสริมให้เป็นผู้ ใฝ่รู้

ความจริงและคิดอย่างมีเหตุผล ตลอดจนเป็นผู้ มีคุณธรรม

จริยธรรม เหตผุลจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกบัตนเอง ผู้อื่น และบริบท

ที่เกี่ยวข้อง ด้วยสื่อและกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลาย 

มศว 353 การคดิอย่างมเีหตผุลและจริยธรรม   3(3-0-6) 

SWU 353 Logical Thinking and Ethics 

    ศึกษากระบวนการคิดอย่างมีเหตุผลบนพ้ืนฐานความรู้  

คุณธรรม จริยธรรม เรียนรู้ความส าคญัของวิธคีิดอย่างมีเหตุผล

จากตัวแบบทางสงัคม และฝึกพัฒนาตนเองให้เป็นผู้ใฝ่รู้ความ

จริง คิดอย่างมีเหตุผล มีคุณธรรม จริยธรรม ด ารงชีวิตอย่างมี

ความสขุท่ามกลางพลวัตทางสงัคมและสิ่งแวดล้อม 

 

มศว 371 ความคดิสร้างสรรคก์บันวัตกรรมและเทคโนโลยี 

                                                              3(2-2-5)                                          

มศว 354 ความคดิสร้างสรรคก์บันวัตกรรม      3(2-2-5) 

SWU 354 Creativity and Innovation 
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SWU 371 Creativity, Innovation and Technology 

ศึกษาค้นคว้าและฝึกปฏิบัติกระบวนการพัฒนาความคิด

สร้างสรรค์ด้วยกระบวนการต่างๆ การจัดการภมูิปัญญาท้องถิ่น 

เพ่ือน าไปสู่การพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีชุมชนซึ่งเกี่ยวข้อง

กับเกษตรกรรม วิศวกรรม ศิลปหัตถกรรม ธุรกิจชุมชน 

ความสัมพันธ์กับชุมชนและสิ่งแวดล้อม โดยเน้นกระบวนการ

เรียนรู้และสื่อที่หลากหลาย 

    ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี องค์ประกอบ วิธีการพัฒนาความคิด

สร้างสรรค์และนวัตกรรม กฎหมายลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทาง

ปัญญา กรณศีึกษาการพัฒนานวัตกรรมที่ส  าคญัของโลก การฝึก

ปฏบิัติพัฒนาความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมเพ่ือชุมชนและ

สิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งน าเสนอผลงานต่อสาธารณชน 

มศว 355 พุทธธรรม                                 3(2-2-5) 

SWU 355 Buddhism 

    ศึกษาภมูปัิญญาและกระบวนการคดิจากพุทธธรรมที่เกี่ยวข้อง

กบัการด ารงชีวิต การพัฒนาคุณภาพชีวิตบนฐานพุทธธรรม ทั้งใน

เชิงวิทยาศาสตร์ ปรัชญา และศาสนา เพ่ือเป็นแนวทางไปสู่การ

ด าเนินชีวิตที่มศีีลธรรมจรรยา มรีะเบยีบวินัยและสนัตสิขุ 

มศว 355 พุทธธรรม                                 3(3-0-6) 

SWU 355 Buddhism 

    ศึกษาภูมิปัญญาและกระบวนการคิดจากพุทธธรรมที่

เกี่ยวข้องกบัการด ารงชีวิต การพัฒนาคุณภาพชีวิตบนฐานพุทธ

ธรรม ทั้งในเชิงวิทยาศาสตร์ ปรัชญา และศาสนา การวิเคราะห์

และพัฒนาแนวทางการด าเนินชีวิตที่มศีีลธรรมและสนัตสิขุ 

มศว 366 จิตวิทยาสงัคม                            3(2-2-5) 

SWU 366 Social Psychology 

    ศึกษาจิตวิทยาพ้ืนฐานทางชีววิทยาของพฤติกรรมของมนุษย์ 

พฤติกรรมสงัคม ตัวแปรต่างๆ ทางสงัคมที่ท าให้เกดิพฤติกรรม

และสภาวะทางจิตของมนุษย์ โครงสร้างทางสังคม กระบวนการ

ต่างๆ ทางสังคม เจตคติ การรับรู้ ทางสังคม ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคล ความก้าวร้าว พฤตกิรรมและบทบาททางเพศ และ

การสื่อสาร การโฆษณาชวนเชื่อ และแนวทางการแก้ไขปัญหา

ความขดัแย้งทางสงัคม 

มศว 356 จิตวิทยาสงัคมในการด าเนนิชวีิต       2(2-0-4) 

SWU 356 Social Psychology for Living 

    ศึกษาโครงสร้างและพฤติกรรมทางสังคม พ้ืนฐานทาง

ชีววิทยาที่เกี่ยวข้องกบัพฤติกรรมมนุษย์ ตัวแปรทางสงัคมที่ท า

ให้เกิดพฤติกรรมและสภาวะทางจิต การวิเคราะห์พฤติกรรม

ของบุคคลและกลุ่มจากปรากฏการณ์ทางสังคมการหาแนว

ทางแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง การส่งเสริมพฤติกรรมเอื้อสงัคม

และการด าเนินชีวิตอย่างมคีวามสขุ 

 มศว 357 สขุภาพจิตและการปรบัตวัในสงัคม   2(2-0-4) 

SWU 357 Mental Health and Social Adaptability  

    ศึกษาแนวคิดและกระบวนการเสริมสร้างสุขภาพจิต การ

ปรับตวัในสงัคม การวิเคราะห์สาเหตแุละการป้องกนัสขุภาพจิต

เสื่อมโทรม รวมทั้งการประยุกตใ์ช้ในชีวิตประจ าวัน 

 มศว 358 กจิกรรมสร้างสรรคเ์พ่ือพัฒนาชวีิตและสงัคม    

                                                              2(1-2-3) 

SWU 358 Creative Activities for Life and Social 

              Development 

    ศึกษาความหมาย ความส าคัญ ทรัพยากร ประเภทและ

รปูแบบของกจิกรรมสร้างสรรค ์แลกเปล่ียนเรียนรู้ประสบการณ์

จากกิจกรรมที่ตนเองสนใจ ค้นคว้าเ พ่ิมเติม วิ เคราะห์ 

สังเคราะห์ และพัฒนากิจกรรมให้มีคุณค่าต่อการพัฒนาชีวิต

และสงัคม 

 มศว 361 มศว เพ่ือชุมชน                           3(1-4-4) 

SWU 361 SWU for Communities 
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    ศึกษาวิธีการและเครื่ องมือศึกษาชุมชน กระบวนการมี 

ส่วนร่วม โดยการบูรณาการการเรียนรู้ ผ่านกิจกรรมนิสิต เพ่ือ

เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจบริบทชุมชนด้านวัฒนธรรม 

เศรษฐกิจ สังคม รวมทั้ ง เสริมสร้างสัมพันธภาพที่ดีและ

เชื่อมโยงไปสู่การพัฒนาชุมชนอย่างมสี่วนร่วม 

มศว 372 ภมูปัิญญาท้องถิ่น                        3(2-2-5) 

SWU 372 Local Wisdom 

    ศึกษาและค้นคว้าภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาชุมชน ภูมิ

ปัญญาที่เกดิจากกระบวนการคิด การเรียนรู้  การพัฒนาด้วยการ

กระท าและปฏิสัมพันธ์ในชุมชน ภูมิปัญญาในการด ารงชีวิต

ร่วมกับผู้อื่น ภูมิปัญญาในการอยู่ร่วมกับธรรมชาติสิ่งแวดล้อม 

ภูมิปัญญาในการแสวงหาคุณค่าและตัวตนในความเป็นมนุษย์ 

โดยเน้นกระบวนการเรียนรู้และสื่อที่หลากหลาย 

มศว 362 ภมูปัิญญาท้องถิ่น                        2(1-2-3) 

SWU 362 Local Wisdom 

    ศึกษาค้นคว้าภมูปัิญญาท้องถิ่น ความสมัพันธข์องภมูิปัญญา

ท้องถิ่นกับการด ารงชีวิตและพัฒนาการของชุมชน ตลอดจน

ผลกระทบของกระแสโลกาภิวัตน์กับการพัฒนาภูมิปัญญา

ท้องถิ่น โดยการเรียนรู้ ร่วมกับชุมชน เพ่ือหาแนวทางสืบสาน

และพัฒนาตามบริบทสังคม รวมทั้งประยุกต์ให้เป็นประโยชน์

ต่อการด ารงชีวิต การพัฒนาชุมชน และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

มศว 374 สมัมาชพีชุมชน                           3(2-2-5) 

SWU 374 Ethical Careers for Community 

    ศึกษาค้นคว้าและพัฒนาสมัมาชีพในชุมชน เพ่ือสร้างสมัมาชีพ

ที่เข้มแขง็ ปลูกฝัง สร้างส านึกและสร้างความตระหนักในศักดิ์ศรี

ชุมชน สมัมาชีพที่ผูกพันและเคารพในธรรมชาตสิิ่งแวดล้อม สนัติ

สุข คุณความดี ศิลปวัฒนธรรม และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

โดยเน้นกระบวนการเรียนรู้และสื่อที่หลากหลาย 

มศว 363 สมัมาชีพชุมชน                           2(1-2-3) 

SWU 363 Ethical Careers for Community 

    ศึกษาค้นคว้าและพัฒนาสมัมาชีพชุมชนที่ผูกพันและเคารพ

ในธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม คุณธรรม และวัฒนธรรมโดยใช้หลัก

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เรียนรู้ ร่วมกับชุมชน เสริมสร้าง

จิตส านึก ความสามคัค ีและความตระหนักในศักดิ์ศรีของชุมชน 

อนัจะท าให้เกดิแนวทางการพัฒนาสมัมาชีพชุมชนที่เข้มแขง็และ

ยั่งยืน 

 มศว 364 กจิการเพ่ือสงัคม                         2(1-2-3) 

SWU 364 Social Enterprise 

    ศึกษาความหมาย ความส าคัญ หลักการเป็นผู้ประกอบการ

และกระบวนการบริหารจัดการกจิการเพ่ือสงัคม เรียนรู้ กิจการ

เพ่ือสงัคมในรปูแบบต่างๆ วิเคราะห์ สงัเคราะห์องค์ความรู้จาก

กิจการเพ่ือสังคมต้นแบบ และน าเสนอแนวทางสร้างสรรค์

กจิการเพ่ือสงัคม พร้อมทั้งฝึกปฏบิตัร่ิวมกบัชุมชน 

 

 

 

 

 

 

 

เปรียบเทียบค าอธิบายรายวิชาในหมวดวิชาเอก ฉบบัปี พ.ศ. 2555  

และฉบบัปรบัปรุง ปี พ.ศ. 2560 
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หมวด

วิชา 
หลกัสูตรเดิม พ.ศ. 2555 หลกัสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2560 หมายเหตุ 

1. 
หมวด

วิชา

ภาษา 
องักฤษ

บงัคบั 

อก 201  ภาษาองักฤษเฉพาะทาง 1    3(2-2-5) 
EN 201  English for Special Purposes 1   
    ฝึกทกัษะการใช้ภาษาองักฤษทั้งการฟัง พูด อ่าน 

เขยีน ด้วยนิทาน บทกวีส าหรับเดก็ เรื่องสั้นส าหรับ

เดก็ หนงัสอืภาพ ตลอดจนบทความทางวิชาการ 

เพ่ือประโยชนใ์นการศึกษาค้นคว้าและประกอบ

อาชีพในสาขาวชิาเฉพาะของผู้เรียน 

วด 201  ภาษาองักฤษเฉพาะทางด้านวรรณกรรม 
            ส าหรับเดก็                     3(3-0-6) 
CL 201  English for Children’s Literature  
    ฝึกทกัษะการใช้ภาษาองักฤษทั้งการฟัง พูด อ่าน 

เขยีน ด้วยนิทาน บทกวี เรื่องสั้นส าหรับเดก็ 

หนังสอืภาพ บทความวชิาการ  

- เปล่ียนรหัสวิชา 
- ปรับชื่อวิชา 
- ปรับค าอธบิาย

รายวิชา  
- ปรับ

รายละเอยีดหน่วย

กติ  

อก 203  ภาษาองักฤษเชงิวิชาการ  1  3(3-0-6) 
EN 203  English for Academic Purposes 1 
    เพ่ิมพูนประสทิธภิาพด้านทกัษะการอ่านและการ
เขยีนภาษาองักฤษเชิงวิชาการ เพ่ือให้สามารถ

น าไปใช้ในการศึกษาค้นคว้าได้ลกึซึ้ งยิ่งขึ้น 

อก 203  ภาษาองักฤษเชงิวชิาการ 1     3(3-0-6) 
EN 203  English for Academic Purposes 1 
    เพ่ิมพนูประสทิธภิาพด้านทกัษะการอ่านและ

เขยีนภาษาองักฤษเชิงวิชาการ เพ่ือให้สามารถ

น าไปใช้ในการศึกษาค้นคว้าได้ลกึซึ้ งยิ่งขึ้น 

- ไม่มกีารปรับ 

 อกช 302  ภาษาองักฤษเพ่ือการเตรียมพร้อมสู่ 
             อาชพี 2                               3(2-2-5) 
ECP  English for Career Preparation 2 
    ศึกษาและฝึกทกัษะการอ่าน การฟัง การใช้

โครงสร้างภาษา และค าศพัทท์ี่ใช้ในการสื่อสาร

นานาชาตทิี่สอดคล้องกบัเกณฑม์าตรฐานของการ

วัดระดบัความสามารถในการสื่อสารภาษาองักฤษ

เพ่ือการสื่อสารนานาชาต ิ(Test of English for 

International Communication หรือ TOEIC) ที่

คะแนน 600 ขึ้นไป หรือเทยีบเท่า 

- เพ่ิมรายวิชา

ใหม่ 

 อกช 303 ภาษาองักฤษเพ่ือการเตรียมพร้อมสู่ 
             อาชพี 3                              3(2-2-5) 
ECP 303  English for Career Preparation 3 

     ฝึกและพัฒนาทกัษะการฟัง การอ่านแบบเข้ม 

การใช้โครงสร้างภาษาที่ซับซ้อน และค าศัพทใ์น

บริบทของการสื่อสารวิชาชีพระดบันานาชาต ิที่

สอดคล้องกบัเกณฑม์าตรฐานของการสอบวัดระดบั

ความสามารถในการสื่อสารภาษาองักฤษเพ่ือการ

สื่อสารนานาชาต ิ(Test of English for International 
Communication หรือ TOEIC) ที่คะแนน 650 ขึ้น
ไป หรือเทยีบเท่า 
 

- เพ่ิมรายวิชา

ใหม่ 

 วด 101  ความรู้ทั่วไปด้านวรรณกรรมส าหรับเดก็                              
                                                3(3-0-6) 

วด 101  ความรู้ทั่วไปด้านวรรณกรรมส าหรับเดก็  
                                                3(3-0-6) 

- ปรับค าอธบิาย

รายวิชา 
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2. 

หมวด

วิชา 
เอก

บงัคบั 
 
 

CL 101  An Overview of Children’s Literature 
    ศึกษาความหมาย ลักษณะ ประเภท 

วัตถุประสงค ์และวิธกีารน าเสนอของวรรณกรรม

ส าหรับเดก็ที่ด ีเรียนรู้ระเบยีบวิธวีิจัยเบื้องต้นที่

เกี่ยวข้องกบัวรรณกรรมส าหรับเดก็เพ่ือเสริม

กระบวนการคดิ วิเคราะห์ วิจารณ ์และวิจัย
วรรณกรรมส าหรับเดก็ต่อไป 

CL 101  Overview of Children’s Literature 
    ศึกษาความหมาย คุณค่า ความส าคญั 

วัตถุประสงค ์การน าเสนอ ลักษณะและประเภทของ

วรรณกรรมส าหรับเดก็ ความแตกต่างระหว่าง

วรรณกรรมส าหรับเดก็และผู้ใหญ่ เป็นพ้ืนฐานใน

การศึกษาวรรณกรรมส าหรับเดก็ 

วด 102  ประวัตแิละววิัฒนาการวรรณกรรม 
            ส าหรับเดก็ของต่างประเทศ   3(3-0-6) 
CL 102  History and Development of   
               International Children’s Literature 
    ศึกษาประวัตคิวามเป็นมา และววิัฒนาการ
วรรณกรรมส าหรับเดก็ของต่างประเทศ ทั้งภมูภิาค

ตะวนัตก ตะวันออก และภมูภิาคอาเซียน โดย

ศึกษาวรรณกรรมเดก็ที่แพร่หลาย รางวลั

วรรณกรรมส าหรับเดก็ และวรรณกรรมส าหรับเดก็

ที่ได้รับรางวัลประเภทต่างๆ ตลอดจนแนวโน้มของ

วรรณกรรมส าหรับเดก็ในระดบัสากล 

วด 102  ประวัตแิละววิัฒนาการวรรณกรรม 

            ส าหรับเดก็นานาชาต ิ  3(3-0-6) 
CL 102  History and Development of  
            International Children’s Literature  
     ศึกษาประวัตคิวามเป็นมา และววิัฒนาการ

วรรณกรรมส าหรับเดก็ของต่างประเทศ ศึกษา

วรรณกรรมส าหรับเดก็ที่แพร่หลาย รางวัล

วรรณกรรมส าหรับเดก็ วรรณกรรมส าหรับเดก็ที่

ได้รับรางวัล แนวโน้มวรรณกรรมส าหรับเดก็ใน

ระดบัสากล 

- ปรับชื่อวิชา 
- ปรับค าอธบิาย

รายวิชา 

 
 
 
 
2. 

หมวด

วิชา 
เอก

บงัคบั 

วด 103  ประวัตแิละววิัฒนาการวรรณกรรม 
            ส าหรับเดก็ของไทย             3(3-0-6) 
CL 103  History and Development of Thai  
            Children’s Literature  
    ศึกษาประวัตคิวามเป็นมา และววิัฒนาการ

วรรณกรรมส าหรับเดก็ของไทย โดยศึกษา

วรรณกรรมเดก็ที่แพร่หลาย รางวัลวรรณกรรม

ส าหรับเดก็ และวรรณกรรมส าหรับเดก็ที่ได้รับ

รางวัลประเภทต่างๆ ตลอดจนแนวโน้มวรรณกรรม

ส าหรับเดก็ของไทย 

วด 103  ประวัตแิละววิัฒนาการวรรณกรรม    
            ส าหรับเดก็ของไทย            3(3-0-6) 
CL 103  History and Development of Thai  
            Children’s Literature  
    ศึกษาประวัตคิวามเป็นมา และววิัฒนาการ

วรรณกรรมส าหรับเดก็ของไทย ศึกษาวรรณกรรม

ส าหรับเดก็ที่แพร่หลาย รางวัลวรรณกรรมส าหรับ

เดก็ วรรณกรรมส าหรับเดก็ที่ได้รับรางวัล แนวโน้ม

วรรณกรรมส าหรับเดก็ของไทย 

- ปรับค าอธบิาย

รายวิชา 

 วด 111 วรรณกรรมคลาสสคิส าหรับเดก็ 3(3-0-6) 
CL 111 Children’s Classic Literature 
    ศึกษาความหมาย ลักษณะของวรรณกรรม

คลาสสคิส าหรับเดก็ที่ได้รับการยอมรับอย่าง

กว้างขวางทั้งของไทย ของภมูภิาคอาเซียน และของ

ตะวนัตก อ่านเพ่ือตคีวามและวเิคราะห์หา

สาระส าคญั 

วด 111 วรรณกรรมคลาสสคิส าหรับเดก็ 3(3-0-6) 
 CL 111 Children’s Classic Literature 
     ศึกษาความหมาย ลักษณะของวรรณกรรม

คลาสสคิส าหรับเดก็ซึ่งเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวาง

ทั้งของไทยและของต่างประเทศ อ่าน ตคีวาม และ

วิเคราะห์หาสาระส าคญั 

- ปรับค าอธบิาย

รายวิชา 
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- 

วด 121  พ้ืนฐานการวาดและการออกแบบ 
                             3(2-2-5) 
CL 121  Basic Drawing and Design  
     ศึกษาพ้ืนฐานการวาด พ้ืนฐานการออกแบบ 

และองคป์ระกอบศิลป์ จรรยาบรรณในการท างาน

ศิลปะ การหาข้อมูลและการใช้รปูภาพอ้างองิที่

เหมาะสม ฝึกปฏบิตักิารวาดภาพและการออกแบบ

ภาพประกอบ 

- เพ่ิมรายวิชา

ใหม่ 

 
 
 
 
 
 
 
2. 

หมวด

วิชา 
เอก

บงัคบั 
 
 

วด 204  พัฒนาการของเดก็            3(3-0-6) 
CL 204  Child Development  
    ศึกษาพัฒนาการของเดก็และเยาวชนทั้งด้าน

ร่างกาย อารมณ ์สงัคม และสตปัิญญา รวมทั้ง

แรงจูงใจ พฤตกิรรม ตลอดจนกระบวนการเรียนรู้

และการปรับตวั 

วด 202  พัฒนาการของเดก็  3(3-0-6) 
CL 202  Child Development 
     ศึกษาพัฒนาการของเดก็และเยาวชนทั้งด้าน

ร่างกาย อารมณ ์สงัคม และสตปัิญญา แรงจูงใจ 

พฤตกิรรม ตลอดจนกระบวนการเรียนรู้และการ

ปรับตวั เพ่ือประยุกตใ์ช้ในศาสตร์ด้านวรรณกรรม

ส าหรับเดก็ 

- เปล่ียนรหัสวิชา 
- ปรับค าอธบิาย

รายวิชา 

วด 212  วรรณกรรมกบัสงัคม           3(3-0-6) 
CL 212  Literature and Society  
    ศึกษาเนื้อหาและสาระของวรรณกรรมที่มี

ความสมัพันธก์บัสงัคม และ/หรือ ได้รับอทิธพิล

จากสงัคมแวดล้อม 

วด 211  วรรณกรรมกบัสงัคม           3(3-0-6) 
CL 211  Literature and Society 
     ศึกษาเนื้อหาและวิธกีารน าเสนอวรรณกรรมที่

สะท้อนภาพสงัคม ความสมัพันธข์องวรรณกรรม

กบัสงัคม อทิธพิลของวรรณกรรมกบัสงัคมในแต่ละ

ยุคสมยั เพ่ือประยุกตใ์ช้ในศาสตร์ด้านวรรณกรรม

ส าหรับเดก็ 

- ปรับค าอธบิาย

รายวิชา 

วด 213  คตชิาวบ้าน                     3(3-0-6) 
CL 213  Folklore 
    ศึกษาและวเิคราะห์คตชินวิทยา วิถคีวามเชื่อ 

ภมูปัิญญาต่างๆ ลักษณะ รปูแบบและองคป์ระกอบ

ของนิทานพ้ืนบ้าน ทั้งของต่างประเทศและภมูภิาค

ต่างๆ ของประเทศไทย  

วด 212  คตชิาวบ้าน  3(3-0-6) 
CL 212  Folklore 
     ศึกษาความหมาย รปูแบบ ประเภท ลักษณะ

ของคตชิาวบ้าน วิถคีวามเชื่อ ภมูปัิญญา 

วรรณกรรมพ้ืนบ้าน ทั้งของไทยและสากล   

- เปล่ียนรหัสวิชา 
- ปรับค าอธบิาย

รายวิชา  

วด 214  การวิเคราะห์วรรณกรรมส าหรับเดก็ 
                                                3(3-0-6) 
CL 214  Evaluation of Children’s Literature 
    ศึกษาความหมาย กระบวนการและวิธวีเิคราะห์
วิจารณว์รรณกรรมส าหรับเดก็ ค้นหาสาระส าคญั 

แนวคดิและปรัชญาที่แฝงไว้ และประเมนิคุณค่า

วรรณกรรมส าหรับเดก็ 

วด 213  การอ่านและวิเคราะห์วรรณกรรมส าหรับ 
            เดก็ 1    3(3-0-6) 
CL 213 Readings and Analysis of 
           Children’s Literature 1 
    ศึกษาพ้ืนฐานการวเิคราะห์วิจารณว์รรณกรรม

ส าหรับเดก็ ฝึกการอ่านและวเิคราะห์ ประเมนิ

คุณค่าวรรณกรรมส าหรับเดก็ 

- เปล่ียนรหัสวิชา 
- เปล่ียนชื่อวิชา 
- ปรับค าอธบิาย

รายวิชา 
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วด 334  การผลิตสื่อและหนงัสอืสมยัใหม่ส าหรับ 
             เดก็                              3(2-2-5) 
CL 334  Children’s Modern Media and Books  
            Production  
    ศึกษาศิลปะ เทคนิคในการผลิตหนังสอืและสื่อ
สมยัใหม่ส าหรับเดก็ ตลอดจนฝึกปฏบิตักิารและ

สามารถน าไปใช้ได้อย่างมปีระสทิธภิาพ 

วด 234  คอมพิวเตอร์เพ่ือการผลิตสื่อส าหรับเดก็ 
                                                3(2-2-5) 
CL 234  Computer for Children’s Media 
            Production 
    ศึกษารปูแบบของสื่อคอมพิวเตอร์ ฝึก

ปฏบิตักิารใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการ

สร้างสรรคภ์าพประกอบ การออกแบบหนังสอืและ

สิ่งพิมพ์ สื่อสมยัใหม่ส าหรับเดก็ 

- เปล่ียนรหัสวิชา 
- เปล่ียนชื่อวิชา 
- เปล่ียน

ค าอธบิายรายวิชา 
- เปล่ียนเป็น

วิชาเอกบงัคบั  
- เปล่ียนเวลา

เรียนเป็นชั้นปีที่ 2 

(เดมิเรียนชั้นปีที่ 

3) 
 
 
 
 
2. 

หมวด

วิชา 
เอก

บงัคบั 
 

วด 315  วรรณกรรมศาสนา              3(3-0-6) 
CL 315  Religious Literature  
    ศึกษาลักษณะ รปูแบบ เนื้อหา คุณธรรมและ

จริยธรรม ในวรรณกรรมทางศาสนาต่างๆ ที่มผีล

ต่อจิตใจและพฤตกิรรมของเดก็ 

วด 311  วรรณกรรมศาสนา              3(3-0-6) 
CL 311  Religious Literature 
     ศึกษาความหมาย ลักษณะ รปูแบบ เนื้อหา 

คุณธรรมจริยธรรม และศรัทธาในวรรณกรรมทาง

ศาสนาที่มผีลต่อเดก็ 

- เปล่ียนรหัสวิชา 
- ปรับค าอธบิาย

รายวิชา 

วด 323  นิทานและการเล่านิทาน       3(2-2-5) 
CL 323  Tales and Story-Telling  
    ศึกษาประวัตนิิทานประเภทต่างๆ วิธกีารเล่า

นิทานแบบต่างๆ ประโยชน์และคุณค่าของการเล่า

นิทาน ตลอดจนฝึกปฏบิตัเิล่านิทาน และใช้วัสดุ

และสื่อประกอบการเล่านิทาน 

วด 321  นิทานและการเล่านิทาน  3(2-2-5) 
CL 321  Tales and Story-telling 
     ศึกษานิทานและเทคนิคการเล่านิทาน xระโยชน์
และคุณค่าของการเล่านิทาน ฝึกปฏบิตักิารเล่า

นิทานด้วยเทคนิคหลากหลาย 

- เปล่ียนรหัสวิชา 
- ปรับค าอธบิาย

รายวิชา 

 วด 406  บรรณาธกิารกจิ                3(3-0-6) 
CL 406  Editorial Works 
    ศึกษาหน้าที่และลักษณะงานบรรณาธกิาร 

คุณสมบตัขิองบรรณาธกิาร และจรรยาบรรณของ

บรรณาธกิารประเภทต่างๆ รวมทั้งกฎหมาย

ทรัพย์สนิทางปัญญา พระราชบญัญัตลิิขสทิธิ์ ของ

ไทยและภมูภิาคอาเซียน ตลอดจนของภมูภิาค

ตะวนัตก และกระบวนการท างานที่เกี่ยวข้องกบัการ

ผลิตวรรณกรรมส าหรับเดก็ 

วด 431  บรรณาธกิารกจิและธรุกจิการพิมพ์ 
                          3(3-0-6) 
CL 431  Editorial Works and Publishing  
            Business 
     ศึกษาบทบาท หน้าที่ ความส าคญั ขอบเขตการ

ท างานของบรรณาธกิาร ฝึกปฏบิตักิารบรรณาธกิาร

กจิและเรียนรู้กระบวนการท างานของธุรกจิการ

พิมพ์ 
 

- เปล่ียนรหัสวิชา 
- ปรับชื่อวิชา 
- ปรับค าอธบิาย

รายวิชา 
- เปล่ียนเป็นวชิา

บงัคบั (เดมิเป็น

วิชาเลือก) 

3. 

หมวด

วิชา 
เอก

เลือก 
 

วด 121  การ์ตนูและการเขยีนการ์ตนู  3(2-2-5) 
CL 121  Cartoons and Cartoon Drawing  
    ศึกษาความหมาย รปูแบบ ประเภท คุณค่า และ

พัฒนาการของการ์ตนูและหนงัสอืการ์ตนู ตลอดจน

ฝึกปฏบิตักิารเขยีนการ์ตนู และการผลิตหนังสอื

การ์ตนูส าหรับเดก็ 

 - ตดัวิชาออก 



  

หลักสตูรศิลปศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาวรรณกรรมส าหรับเดก็ (หลักสตูรปรับปรงุ พ.ศ. 2560)                                                    160 

 

หมวด

วิชา 
หลกัสูตรเดิม พ.ศ. 2555 หลกัสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2560 หมายเหตุ 

วด 205  พ้ืนฐานทางปรัชญาการศึกษา 3(3-0-6) 
CL 205  Fundamental of Education  
            Philosophy 
    ศึกษาปรัชญาการศึกษา แนวคดิ วิวฒันาการ

และอทิธพิลที่เป็นพ้ืนฐานส าคญัต่อการพัฒนาเดก็ 

และกระบวนการเรียนรู้ของเดก็ 

วด 203  ความรู้ทั่วไปด้านการศกึษาส าหรับเดก็ 

                 3(3-0-6) 
CL 203  Overview of Education for Children  
     ศึกษาความหมาย ปรัชญา รปูแบบ แนวคดิ 

นวัตกรรมด้านการศึกษา องคค์วามรู้ที่เกี่ยวข้องกบั

การศึกษาส าหรับเดก็ 

- เปล่ียนรหัสวิชา 
- เปล่ียนชื่อวิชา 
- ปรับค าอธบิาย

รายวิชา 

 
 
 
 
 
 
 
 
3. 

หมวด

วิชา 
เอก

เลือก 
 

วด 231  บนัเทงิคดสี าหรับเดก็         3(2-2-5) 
CL 231  Children’s Fiction 
    ศึกษาความหมาย รปูแบบ ประเภท 

องคป์ระกอบและคุณค่า ตลอดจนหลักเกณฑก์าร

เขยีนและเทคนิคต่างๆ ในการสร้างสรรคบ์นัเทงิคดี

ส าหรับเดก็ 

วด 231  บนัเทงิคดสี าหรับเดก็ 3(2-2-5) 
CL 231  Children’s Fiction 
    ศึกษาความหมาย รปูแบบ ประเภท 

องคป์ระกอบ ประโยชน์และคุณค่าของบนัเทงิคดี

ส าหรับเดก็ ฝึกปฏบิตักิารสร้างสรรคบ์นัเทงิคดี

ส าหรับเดก็ 

- ปรับค าอธบิาย

รายวิชา 

วด 232  สารคดสี าหรับเดก็            3(2-2-5) 
CL 232  Children’s Non-Fiction  
    ศึกษาความหมาย รปูแบบ ประเภท 

องคป์ระกอบและคุณค่า ตลอดจนหลักเกณฑก์าร

เขยีนและเทคนิคต่างๆ ในการสร้างสรรคส์ารคดี

ส าหรับเดก็ 

วด 232  สารคดสี าหรับเดก็             3(2-2-5) 
CL 232  Children’s Non-Fiction 
    ศึกษาความหมาย รปูแบบ ประเภท 

องคป์ระกอบ ประโยชน์และคุณค่าของสารคดี

ส าหรับเดก็ ฝึกปฏบิตักิารสร้างสรรคส์ารคดสี าหรับ

เดก็ 

- ปรับค าอธบิาย

รายวิชา 

วด 233  บทกวีส าหรับเดก็              3(2-2-5) 
CL 233  Verses for Children 
    ศึกษารปูแบบวิธกีารเขยีนบทกวีส าหรับเดก็ 

วิเคราะห์ วิจารณ ์และประเมนิคณุค่า ตลอดจนฝึก

ปฏบิตักิารเขยีนบทกวีส าหรับเดก็ 

วด 233  การเขยีนบทกวีส าหรับเดก็ 3(2-2-5) 
CL 233  Writing Verses for Children  
    ศึกษาความหมาย รปูแบบของบทกวีส าหรับเดก็ 

วิเคราะห์ วิจารณ ์ประเมนิคุณค่า ฝึกปฏบิตักิาร

เขยีนบทกวีส าหรับเดก็และการน าไปประยุกตใ์ช้ 

- ปรับชื่อวิชา 
- ปรับค าอธบิาย

รายวิชา 

วด 316 หนังสอืเรียนและหนงัสอืเสริม 
            ประสบการณ ์       3(3-0-6) 
CL 316  Textbooks and Supplementary    
               Materials 
    ศึกษาความหมาย รปูแบบ ประเภท คุณค่าและ

องคป์ระกอบ ตลอดจนหลักเกณฑใ์นการเลือก การ

ผลิตหนังสอืเรียน หนังสอืเสริมประสบการณ ์และ

สื่อการเรียนการสอน 
 
 
 
 

วด 312  หนงัสอืและสื่อเสริมประสบการณท์าง 
            การศึกษาส าหรับเดก็ 3(2-2-5) 
CL 312 Educational Materials for Children 
    ศึกษาความหมาย รปูแบบ ประเภท 

องคป์ระกอบ คุณค่า และประโยชน์ของหนังสอืและ

สื่อเสริมประสบการณท์างการศึกษาส าหรับเดก็ ฝึก

ปฏบิตักิารสร้างสรรคห์นงัสอืและสื่อเสริม

ประสบการณท์างการศึกษาส าหรบัเดก็ 

- เปล่ียนรหัสวิชา 
- ปรับชื่อวิชา 
- ปรับค าอธบิาย

รายวิชา 
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วด 122  การออกแบบและการเขยีนภาพประกอบ 
            หนังสอืส าหรับเดก็             3(2-2-5) 
CL 122  Children’s Book Design and  
             Illustration  
   ศึกษาคุณลักษณะภาพประกอบหนังสอืส าหรับ

เดก็ หลักการออกแบบ เทคนิคและสื่อวัสดุในการ

จัดท าภาพประกอบ ตลอดจนฝึกปฏบิตักิารสร้าง

ภาพประกอบและการจัดท ารปูเล่มหนังสอื 

วด 322  การออกแบบและการเขยีนภาพประกอบ 
            หนังสอืส าหรับเดก็  3(2-2-5) 

CL 322  Children’s Books Design and  
             Illustration 
    ศึกษาคุณลักษณะของภาพประกอบหนังสอื

ส าหรับเดก็ หลักการออกแบบ เทคนิคและสื่อวัสดุ

ในการจัดท าภาพประกอบ ฝึกปฏบิตักิารสร้าง

ภาพประกอบและการจัดท ารปูเล่มหนังสอืส าหรับ

เดก็ 

- เปล่ียนรหัสวิชา 
- ปรับค าอธบิาย

รายวิชา 
- เปล่ียนเป็น

เรียนในชั้นปีที่ 3 

(เดมิเรียนชั้นปีที่ 

1) 

 
 
 
 
 
 
 
3. 
หมวด

วิชา 
เอก

เลือก 

วด 324  การละครส าหรับเดก็           3(2-2-5) 
CL 324  Children’s Theatre 
    ศึกษาความหมาย รปูแบบ พัฒนาการ ตลอดจน

คุณค่าของละครส าหรับเดก็ และฝึกปฏบิตักิาร

ด าเนนิการ และการใช้ประโยชนข์องละครส าหรับ

เดก็ในสถานศึกษา หรือในสถานที่จัดกจิกรรมของ

เอกชน 

วด 323  การละครส าหรับเดก็ 3(2-2-5) 
 CL 323  Children’s Theatre 
     ศึกษาความหมาย รปูแบบ พัฒนาการ คุณค่า

ของละคร/การแสดงส าหรับเดก็ ฝึกปฏบิตักิาร

ด าเนนิการ และการใช้ประโยชนข์องละคร/การ

แสดงส าหรับเดก็ในสถานศึกษา หรือในสถานที่จัด

กจิกรรมของเอกชน 

- เปล่ียนรหัสวิชา 
 

วด 335  วารสารส าหรับเดก็            3(2-2-5) 
CL 335  Children’s Periodicals 
    ศึกษาประวัตแิละพัฒนาการวารสารส าหรับเดก็

ทั้งของต่างประเทศและของไทย รปูแบบ เนื้อหา 

คุณค่าและกระบวนการผลิตวารสารส าหรับเดก็ 

ตลอดจนฝึกปฏบิตักิารจัดท าวารสารส าหรับเดก็ 

วด 332  วารสารส าหรับเดก็  3(2-2-5) 
CL 332  Children’s Periodicals 
    ศึกษาความหมาย ประวัตวิารสารส าหรับเดก็
ของไทยและของต่างประเทศ ประเภท คุณค่าของ

วารสารส าหรับเดก็ ฝึกปฏบิตักิารเขยีนคอลัมน์ 

และการจัดท าวารสารส าหรับเดก็ 

- เปล่ียนรหัสวิชา 
- ปรับค าอธบิาย

รายวิชา 

วด 417  การอ่านวรรณกรรมส าหรับเดก็  
                                                3(3-0-6) 
CL 417  Readings in Children’s Literature 
    ศึกษาวรรณกรรมส าหรับเดก็ในขอบเขตที่

ก าหนดอย่างลึกซึ้ ง เพ่ือวิเคราะห์และประเมนิ

คุณค่า เช่น การอ่านนิทานปรัมปรา การอ่านเทพ

นิยาย การอ่านเรื่องจนิตนาการ การอ่าน

วรรณกรรมสมยัใหม่  

วด 411  การอ่านและวิเคราะห์วรรณกรรมส าหรับ 
            เดก็ 2   3(3-0-6) 
CL 411  Readings and Analysis of Children’s 
            Literature 2 
    ศึกษามุมมอง สาระส าคญั แนวคดิ ของ

วรรณกรรมส าหรับเดก็ในขอบเขตที่ก  าหนด ฝึกการ

วิเคราะห์ วิจารณแ์ละประเมนิคุณค่าอย่างลึกซึ้ ง 

- เปล่ียนรหัสวิชา 
- ปรับชื่อวิชา 
- ปรับค าอธบิาย

รายวิชา 

วด 436  การเขยีนสร้างสรรคส์ าหรับเดก็   
                                                3(2-2-5) 
CL 436   Creative Writing for Children 
    ศึกษางานเขยีนสร้างสรรคส์ าหรับเดก็และฝึก

ปฏบิตักิารเขยีนเชิงสร้างสรรคส์ าหรับเดก็ 

วด 432  การเขยีนสร้างสรรคส์ าหรับเดก็  
     3(2-2-5) 
CL 432  Creative Writing for Children 
     ศึกษาหลักการเขยีนสร้างสรรค ์วิเคราะห์และ

ประเมนิคุณค่างานเขยีนสร้างสรรคส์ าหรับเดก็ ฝึก

ปฏบิตักิารเขยีนสร้างสรรคส์ าหรบัเดก็ในรปูแบบ

- เปล่ียนรหัสวิชา 
- ปรับค าอธบิาย

รายวิชา 
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หลากหลาย 
วด 437  การแปลวรรณกรรมส าหรับเดก็   
                                                3(2-2-5) 
CL 437  Translation of Children’s Literature 
    ศึกษาความหมาย ลักษณะ วธิกีารและปัจจัยที่มี

ผลต่อคุณภาพการแปล ประวัตแิละพัฒนาการการ

แปลทั้งของไทยและต่างประเทศ คุณสมบตัขิองนัก

แปล ตลอดจนฝึกปฏบิตักิารแปลวรรณกรรม

ส าหรับเดก็ประเภทต่างๆ 

วด 433  การแปลวรรณกรรมส าหรับเดก็ 

    3(2-2-5) 
CL 433  Translation of Children’s Literature 
    ศึกษาความหมาย ความส าคญั บทบาทของการ

แปล กระบวนการและการปรับบทแปล 

จรรยาบรรณของนักแปล ฝึกปฏบิตักิารแปล

วรรณกรรมส าหรับเดก็ 

- เปล่ียนรหัสวิชา 
- ปรับค าอธบิาย

รายวิชา 

3. 
หมวด

วิชา 
เอก

เลือก 

วด 438  การสง่เสริมการอ่านส าหรับเดก็   
                                                3(2-2-5) 
CL 438  Reading Promotion for Children 
    ศึกษารปูแบบและเทคนิคการจัดกจิกรรม

ส่งเสริมการอ่านเพ่ือปลูกฝงันิสยัรักการอ่านแก่เดก็ 

ตลอดจนฝึกปฏบิตักิารจัดกจิกรรมส่งเสริมการอ่าน

ในมูลนิธ ิองคก์ร โรงเรียน เพ่ือน าไปประยุกตใ์ช้กบั

กลุ่มเป้าหมายให้เหมาะสมต่อไป 

วด 434  กจิกรรมส่งเสริมการอ่านส าหรับเดก็ 
     3(2-2-5) 
CL 434  Activities for Reading Promotion  
     ศึกษาเทคนิควิธกีารจัดกจิกรรมส่งเสริมการ

อ่านส าหรับเดก็ ฝึกปฏบิตักิารจัดกจิกรรมส่งเสริม

การอ่านส าหรับเดก็ตามโรงเรียน องคก์ร หน่วยงาน

ของรัฐและเอกชน  
 

- เปล่ียนรหัสวิชา 
- ปรับชื่อวิชา 
- ปรับค าอธบิาย

รายวิชา 

4. 

การ

ฝึก 
งาน

วิชา 
ชีพ 

วด 461  การฝึกงาน                  3(0-6-3) 
CL 461  Practicum  
    ฝึกงานในส านักพิมพ์ สถานศกึษา มูลนิธ ิ

สมาคมหรือองคก์ร ที่ท  างานเกี่ยวข้องกบัเดก็และ

การพัฒนาเดก็ น าความรู้มาปฏบิตัเิพ่ือพัฒนา

ทกัษะการท างานและเพ่ิมพนูประสบการณ ์โดย

ได้รับการนิเทศจากอาจารย์ผู้สอน 

วด 361  การฝึกงาน  3(0-6-3) 
CL 361  Practicum 
     ฝึกงานในส านักพิมพ์ สถานศึกษา มูลนิธ ิ

สมาคม หรือองคก์รที่เกี่ยวข้องกบัเดก็และการ

พัฒนาเดก็ ไม่ต ่ากว่า 400 ชั่วโมง พัฒนาทกัษะการ

ท างานและเพ่ิมพูนประสบการณใ์นวิชาชีพ โดยมี

การนิเทศจากอาจารย์ผู้สอน  

- เปล่ียนรหัสวิชา 
- ปรับค าอธบิาย

รายวิชา  
- เปล่ียนเวลา

เรียนเป็นชั้นปีที่ 3 

(เดมิเรียนชั้นปีที่ 

4) 

  วด 362  สหกจิศึกษา              6(0-40-0) 
CL 362 Co-operative Education 
      การปฏบิตังิานจริงในองคก์รหรือสถาน

ประกอบการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกบัเดก็และการ

พัฒนาเดก็โดยการปฏบิตังิานและการท ารายงาน

จะต้องอยู่ภายใต้การดูแลของผู้บริหารแต่ละองคก์ร

หรือสถานประกอบการ และอาจารย์ที่ปรึกษา เป็น

เวลา 1 ภาคเรียน หรือไม่น้อยกว่า 480 ชั่วโมง 
 
 
 

- เพ่ิมรายวิชา

ใหม่ 

 วด 341  สมัมนาวรรณกรรมส าหรับเดก็ วด 341  สมัมนาวรรณกรรมส าหรับเดก็ - ปรับค าอธบิาย
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หมวด

วิชา 
หลกัสูตรเดิม พ.ศ. 2555 หลกัสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2560 หมายเหตุ 

 
 
 
 
 
 
5. 

การ 
ศึกษา

อสิระ 
 
 
 
 
 
 

                                                3(1-4-4) 
CL 341  Seminar in Children’s Literature 
    ศึกษาแนวคดิ ที่มา รปูแบบ เนื้อหาสาระ ของ

วรรณกรรมส าหรับเดก็รปูแบบต่างๆ ตลอดจน

แนวโน้มและปัญหาที่เกี่ยวข้องกบัวรรณกรรม

ส าหรับเดก็ และจัดอภิปรายเพ่ือแลกเปล่ียนเรียนรู้
ระหว่างผู้เรียนในด้านคุณค่า การสร้างสรรค ์การ

ผลิต การเผยแพร่ และการน าไปใช้ประโยชนใ์น

ชีวิตประจ าวันของวรรณกรรมส าหรับเดก็  

    3(1-4-4) 
 CL 341  Seminar in Children’s Literature 
    ฝึกตั้งประเดน็ปัญหาที่เกี่ยวข้องกบัวรรณกรรม

ส าหรับเดก็ ฝึกกระบวนการศึกษาหาข้อมูลด้วย

ระเบยีบวิธวีิจัย จัดสมัมนา อภิปราย แลกเปล่ียน

เรียนรู้สาระส าคญัของประเดน็ปัญหาด้าน

วรรณกรรมส าหรับเดก็ 
 

รายวิชา 

วด 451  ภาคนิพนธท์างวรรณกรรมส าหรับเดก็ 
                                                3(1-4-4)  
CL 451  Term Project in Children’s Literature  
    ศึกษาค้นคว้าวรรณกรรมส าหรับเดก็ประเภทใด

ประเภทหนึ่งตามความสนใจของผู้เรียน ลักษณะ

ทั่วไป รปูแบบ เทคนิคการสร้างสรรคผ์ลงาน ข้อ

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกบัทรัพย์สนิทางปัญญา 

ประโยชน์ในการใช้พัฒนาเดก็ ปฏบิตักิาร

สร้างสรรคผ์ลงานส าหรับเดก็ และจัดกจิกรรม

เผยแพร่ผลงานต่อสาธารณะ 

วด 451  วรรณกรรมส าหรับเดก็นิพนธ ์

    3(1-4-4) 
 CL 451  Term Project in Children’s Literature 
     ฝึกปฏบิตักิารสร้างสรรคว์รรณกรรมส าหรับเดก็

ตามความสนใจของผู้เรียน เป็นต้นแบบการ

ประยุกตใ์ช้องคค์วามรู้ ด้านวรรณกรรมส าหรับเดก็  

จัดกจิกรรมเผยแพร่ผลงานต่อสาธารณะ 

- เปล่ียนชื่อวิชา 
- ปรับค าอธบิาย

รายวิชา 

 

 
 


