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รายละเอียดของหลักสูตร 
การศึกษาบัณฑิต 

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (5 ปี) 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 

 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
คณะ/สถาบัน/ส านัก  คณะมนุษยศาสตร์ 
 

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
1. รหัสและชื่อหลักสูตร 
 รหัสหลักสูตร        25520091104035 
 ชื่อหลักสูตร 
  ภาษาไทย:   หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต   สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
       ภาษาอังกฤษ:  Bachelor of Education Program in English 
 
2.  ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
  ภาษาไทย ชื่อเต็ม: การศึกษาบัณฑิต  (ภาษาอังกฤษ) 

      ชื่อย่อ: กศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) 
  ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม: Bachelor of Education (English) 
       ชื่อย่อ: B.Ed. (English) 
 
3. วิชาเอก/แขนงวิชา (ถ้ามี) 
 - 
 
4.  จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 

    ไม่น้อยกว่า 171 หน่วยกิต 
 

5.  รูปแบบของหลักสูตร 
 5.1   รูปแบบ  
        หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี 
            หลักสูตรระดับปริญญาตรี 5 ปี 
            หลักสูตรระดับปริญญาตรี 6 ปี            
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    5.2  ประเภทของหลักสูตร (เฉพาะหลักสูตรระดับปริญญาตรี) 
            หลักสูตรทางวิชาการ 
            หลักสูตรแบบก้าวหน้าวิชาการ 
            หลักสูตรทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ 
            หลักสูตรแบบก้าวหน้าทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ 
 5.3  ภาษาที่ใช้ 
          ภาษาไทย เอกสารต าราที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
 5.4  การรับเข้าศึกษา 
        รับผู้เข้าศึกษาชาวไทยและต่างชาติที่สามารถใช้ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารได้เป็นอย่างดี 
 5.5  ความร่วมมือกับสถาบันอ่ืน 
  เป็นหลักสูตรของคณะศึกษาศาสตร์และคณะร่วมผลิต  ได้แก่  คณะสังคมศาสตร์ คณะ
มนุษยศาสตร์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ และคณะพลศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 5.6  การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 
       ให้ปริญญาเพียงสาขาเดียว 
 
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 
  เป็นหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 ปรับปรุงจากหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
(หลักสูตรปรับปรุง 2556) โดยจะเริ่มใช้หลักสูตรนี้ในภาคการศึกษาที่ 1 ของปีการศึกษา2560 
  ได้รับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากคณะกรรมการการศึกษาระดับปริญญาตรีในการประชุมครั้งที่ 
11/2559 เมื่อวันที่ 25 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559  

  ได้รับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากสภาวิชาการในการประชุมครั้งที่   6/2559 
     เมื่อวันที่ 11 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 
              ได้รับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัยในการประชุม  ครั้งที่  1/2560                           

เมื่อวันที่ 11 เดือน มกราคม พ.ศ. 2560 

  ได้รับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากสภาวิชาชีพ (ถ้ามี) ................................................... 
เมื่อวันที่ ........ เดือน ........................... พ.ศ.............. 
 
7.  ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 
 หลักสูตรมีความพร้อมในการเผยแพร่คุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  ในปี
การศึกษา 2563  
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8.  อาชีพที่ประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 
 (ระบุอาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา) 

8.1 ครูสอนภาษาอังกฤษระดับปฐมวัยศึกษา ครูระดับประถมศึกษา ครูระดับมัธยมศึกษาและครู
การศึกษานอกระบบ 

8.2 นักวิชาการทางด้านการศึกษาและการสอนภาษาอังกฤษ 
8.3 นักวิชาการทางด้านภาษาอังกฤษและวิธีการสอนภาษาอังกฤษ 
8.4 นักวิชาชีพทางการศึกษาทั้งในและนอกสถานศึกษา 
8.5 ผู้จัดโครงการส่งเสริม พัฒนาและบริการทางการศึกษา 
8.6 นักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ บุคลากร ฝึกอบรม 
8.7 ผู้จัดการการเรียนรู้ศูนย์ส าหรับเด็กตามช่วงวัยต่างๆ 
8.8 บุคลากรทางการศึกษาและอาชีพอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา 

9. ชื่อ นามสกุล เลขบัตรประจ าตัวประชาชน ต าแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร 

ล าดับที ่ รายชื่อคณาจารย์ 
คุณวุฒิการศึกษา 

ตรี-โท-เอก (สาขาวิชา) ปีที่จบ 
สถาบันทีส่ าเร็จการศึกษา 

เลข
ประจ าตัว
ประชาชน 

1 รศ.ดร.นิตยา สุขเสรีทรัพย ์
อ.บ. (ภาษาอังกฤษ), 2515 
M.S. (Curriculum & Instruction), 2519 
Ph.D. (Foreign Education), 2523 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
Emperia Kansas State, USA 
University of Texas, USA 

 

2 อ.ดร.วรรธนะ สุขศริิปกรณ์ชัย LL.B. 2550 
LL.M. 2552 
ปร.ด. (การสอนภาษาอังกฤษ), 2557 

University of Canberra, Australia 
University of Canberra, Australia 
มหาวิทยาลยัอัสสัมชัญ 

 

3 อ.ดร.ศิรินันท์ ศรีเนาวรตัน ์ ค.บ. (อังกฤษ), 2519  
ค.ม. (การสอนภาษาอังกฤษ), 2524 
D.A. (English), 2534 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
Illinois State University, USA 

 

4 อ.ปิยวรรณ์ กุลมยั ค.บ. (มัธยมศึกษา), 2532 
M.S. (Teaching English to Speakers of 
Other Languages), 2534 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
University of Pennsylvania, USA 

 

5 อ.เสาวลักษณ์ น่วมส าราญ ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ),  2543 
M.S. (Teaching English to Speakers of 
Other Languages), 2547 

มหาวิทยาลยัหัวเฉียวเฉลิมพระเกยีรต ิ
City College of New York, USA 
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10. สถานที่จัดการเรียนการสอน 
 คณะศึกษาศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และ
คณะพลศึกษา  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โรงเรียนเครือข่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒและชุมชนที่เกี่ยวข้อง 
 
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 
     11.1  สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 
 ปัจจุบันโลกเคลื่อนเข้าสู่ยุคของคลื่นลูกที่ 5 “ยุคสังคมแห่งปัญญา” หรือ “ยุคปราชญสังคม” 
ปัจจัยแห่งยุคนี้ คือ สติปัญญา เครื่องมือแห่งยุค คือ นักคิด นักบูรณาการ เป็นยุคของการคิด การบูรณาการใช้
ค ว า ม รู้ แ ล ะ ใ ช้ ปั ญ ญ า เ พ่ื อ ก า ร เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง ค รั้ ง ใ ห ญ่  สั ง ค ม ใ ด ส า ม า ร ถ พ า ต น สู่ ก า ร เ ป็ น 
ปราชญสังคมได้ส าเร็จ สังคมนั้นจะเจริญล้ าหน้ากว่าใครในโลก อันจะส่งผลต่อคุณภาพการศึกษาและมาตรฐาน
การศึกษาของชาติ ตลอดจนการแข่งขันทางด้านการศึกษาระหว่างสถาบันในประเทศกับต่างประเทศ  
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 – 2559) ชี้ให้เห็นถึงความจ าเป็น
ในการปรับเปลี่ยนจุดเน้นในการพัฒนาคุณภาพคนในสังคมไทยให้มีคุณธรรมและมีความรอบรู้อย่างเท่าทัน มี
ความพร้อมทั้งด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์และศีลธรรม สามารถก้าวทัน การเปลี่ยนแปลงเพ่ือน าไปสู่สังคม
ฐานความรู้ได้อย่างมั่นคง แนวการพัฒนาคนดังกล่าวมุ่งเตรียมคนให้มีพ้ืนฐานจิตใจที่ดีงาม มีจิตสาธารณะ 
พร้อมทั้งมีสมรรถนะ ทักษะและความรู้พ้ืนฐานที่จ าเป็นในการด ารงชีวิต อันจะส่งผลต่อการพัฒนาประเทศ
แบบยั่งยืน (สภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. 2554) ซึ่งแนวทางดังกล่าวสอดคล้องกับนโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการในการพัฒนาเยาวชนของชาติเข้าสู่โลกยุคศตวรรษที่  21 โดยมุ่งส่งเสริมผู้เรียนให้มี
คุณธรรม รักความเป็นไทย มีทักษะการคิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ มีทักษะด้านเทคโนโลยี สามารถท างาน
ร่วมกับผู้อ่ืนและสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมโลกได้อย่างสันติ (กระทรวงศึกษาธิการ.  2551) แนวทาง   
การพัฒนาคนในสังคมไทยและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการในการพัฒนาเยาวชนสู่ศตวรรษที่  21 ดังกล่าว
จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้การศึกษาเป็นเครื่องมือในการพัฒนา โดยเฉพาะอย่างยิ่งควรมีการทบทวนการจัด
การศึกษาเพ่ือปรับปรุง เปลี่ยนแปลงและพัฒนาหลักสูตรในทุกระดับ ทุกสถาบันการศึกษาให้มีความเหมาะสม 
ชัดเจน สอดคล้องกับมาตรฐานคุณภาพและเป้าหมายของหลักสูตรในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มี       
ความชัดเจนต่อการน าไปปฏิบัติ เพ่ือพัฒนาเยาวชนของชาติไปสู่คุณภาพตามมาตรฐานและตามเป้าหมายที่
ก าหนดไว้และจากการที่รัฐบาลมีนโยบายในการขับเคลื่อนประเทศไทยให้ก้าวไปสู่ไทยแลนด์  4.0 นั้น สิ่งที่
กระทรวงศึกษาธิการต้องการเน้น คือ มุ่งพัฒนาความคิดสร้างสรรค์เพ่ือพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ผ่าน
อินเทอร์เน็ต การสร้าง Smart Farmer & Smart Startup และแรงงานเฉพาะทาง รวมทั้งใช้การศึกษาโดยยึด
จังหวัดเป็นฐาน เพื่อให้สังคมไทยก้าวสู่ Value-based Economy หรือ "เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม" 
เพ่ือให้ประเทศสามารถพ่ึงพาตนเองได้ ลดการน าเข้า และเป็นสังคมที่แบ่งปัน ในส่วนของมหาวิทยาลัยซึ่งถือว่า
เป็นหน่วยงานหลักที่ส าคัญต่อการพัฒนาไทยแลนด์ 4.0 ต้องปรับตัวให้เป็นมหาวิทยาลัย 4.0 โดยมีบทบาทที่



หลักสตูรการศึกษาบัณฑิต   สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (5 ปี)  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560   5 
 

ส าคัญ คือ การจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคนในชาติ รวมทั้งการวิจัยและพัฒนาเพ่ือให้เกิดความรู้และนวัตกรรม
ใหม่ๆ ซึ่งทั้งสองส่วนจะส่งผลไปถึงเศรษฐกิจและสังคม 4.0 

จากสถานการณ์ทางด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม จ าเป็นต้องพัฒนาคนให้มีคุณภาพ 

คุณธรรม มีความรอบรู้ และรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง ด้วยเหตุนี้ การจัดการศึกษาจึงควรตอบสนองพันธกิจ

เพ่ือเตรียมทรัพยากรบุคคลให้รองรับต่อการพัฒนาประเทศ และการจัดการศึกษาดังกล่าวต้องเริ่มปลูกฝังตั้งแต่

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยมีสถาบันการศึกษาและครูเป็นกลไกส าคัญใน การจัดการศึกษา จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่

ต้องมีการพัฒนาหลักสูตรเพ่ือผลิตครูที่มีความรู้ความสามารถต่อการจัดการศึกษาเพ่ือตอบสนองการพัฒนา

ประเทศไปสู่ไทยแลนด์ 4.0 โดยปรับกระบวนการในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้มีโอกาสลงมือ

กระท ามากกว่าการฟังเพียงอย่างเดียว จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้โดยการอ่าน  การเขียน การโต้ตอบ และ

การวิเคราะห์ปัญหา ให้ผู้เรียนมีโอกาสเรียนรู้จากการปฏิบัติจริงในสถานศึกษาเพ่ิมขึ้น อีกทั้งให้ผู้เรียนได้ใช้

กระบวนการคิดข้ันสูง ได้แก่ การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ และการประเมินค่า 

ในการผลิตครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความสามารถในการจัดการศึกษา เพ่ือตอบสนอง      
การพัฒนาประเทศนั้นต้องค านึงถึงพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 อันเป็นกฎหมายทาง
การศึกษาฉบับแรกของชาติ และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553 ซึ่งก าหนด
รายละเอียดไว้ 9 หมวด กับ 1 บทเฉพาะกาล รวม 78 มาตรา สาระส าคัญตามมาตรา 10 ก าหนดว่าการจัด
การศึกษาต้องจัดให้บุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกันในการรับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานไม่น้อยกว่า 12 ปี รัฐต้องจัด
ให้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย และในหมวด 4 ว่าด้วยแนวการจัดการศึกษา มาตราที่ 22 
บัญญัติไว้ว่า การจัดศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้และถือว่าผู้เรียนมี
ความส าคัญที่สุด โดยมีการก าหนดสาระความรู้เรื่องเกี่ยวกับตนเองและความสัมพันธ์ของตนเองกับสังคม 
ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ด้านสิ่งแวดล้อม ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม ด้านคณิตศาสตร์และ
ภาษา และความรู้ด้านการประกอบอาชีพและการด ารงชีวิตไว้ในมาตรา 23 ในมาตราที่ 24 ได้กล่าวถึงการจัด
กระบวนการเรียนรู้ที่สถานศึกษาจะต้องจัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมที่สอดคล้องกับความสนใจและความถนัด
ของผู้เรียน การฝึกทักษะกระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ์ การประยุกต์ความรู้ การจัด
กิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง  ฝึกการปฏิบัติให้ท าได้ คิดเป็น ท าเป็น รักการอ่านและเกิด 
การใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง มีการผสมผสานความรู้อย่างได้สัดส่วนสมดุล ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่พึง
ประสงค์ สามารถจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม  สื่อการเรียนและแหล่งวิทยาการต่างๆ ที่เอ้ืออ านวยให้ผู้เรียน
เกิดการเรียนรู้ ตลอดจนจัดการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นได้ทุกเวลา ทุกสถานที่ มีการประสานความร่วมมือกับบิดา 
มารดา ผู้ปกครองและบุคคลในชุมชนทุกฝ่ายเพ่ือพัฒนาผู้เรียน โดยมาตรา 25 รัฐจะต้องส่งเสริมการจัดตั้ง
แหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตต่างๆ ในชุมชน ในมาตรา 27 ก าหนดให้คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานก าหนด
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หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และมาตรา 30 ได้ก าหนดให้สถานศึกษาพัฒนากระบวนการเรียน  
การสอนให้มีประสิทธิภาพและส่งเสริมให้ผู้สอนสามารถท าวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียน 
       ผลจากการประกาศใช้พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติดังกล่าว จ าเป็นอย่างยิ่งที่สถาบัน    
การผลิตครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกแห่ งจะต้องปรับตัว ให้ทัน เ พ่ือให้สามารถรองรับต่อ                       
การเปลี่ยนแปลงดังกล่าว คณะศึกษาศาสตร์ ผู้รับผิดชอบการผลิตบัณฑิตทางการศึกษาที่มีภาระหน้าที่ผลิต
บัณฑิตไปเป็นครูและปฏิบัติหน้าที่ทางการศึกษาตามหน่วยงานต่างๆ จึงจ าเป็นต้องมีการปรับปรุงหลักสูตร
การศึกษาบัณฑิตให้มีความทันสมัย ทันต่อเหตุการณ์ ทันต่อความก้าวหน้าทางวิชาการและการเปลี่ยนแปลง
ทางสังคมและเศรษฐกิจ สามารถรองรับกับการปฏิรูปทางการศึกษาที่เกิดขึ้นเพ่ือสามารถผลิตบัณฑิตให้มี
คุณภาพ เป็นไปตามเจตนารมณ์และบทบัญญัติของพระราชบัญญัติการศึกษา ดังมาตราที่ 52 ที่ให้กระทรวง
ส่งเสริมให้มีระบบและกระบวนการผลิต การพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพและ
มาตรฐานให้เหมาะสมกับเป็นวิชาชีพชั้นสูง โดยการก ากับประสานให้สถาบันที่มีหน้าที่ผลิตและพัฒนาครู 
คณาจารย์ รวมทั้งบุคลากรทางการศึกษาให้มีความพร้อมและมีความเข้มแข็งในการเตรียมบุคลากรใหม่และ
พัฒนาบุคลากรประจ าอย่างต่อเนื่อง    

นอกจากนี้ผลจากประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. 2552 ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนดให้สถาบันอุดมศึกษาพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2552 และเรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี 
สาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ (หลักสูตรห้าปี) ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนดให้
สถาบันอุดมศึกษาพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์และ
สาขาศึกษาศาสตร์ (หลักสูตรห้าปี) เพ่ือเป็นการประกันคุณภาพของบัณฑิตถึงผลการเรียนรู้ที่บัณฑิตได้รับ  
การพัฒนาว่ามีมาตรฐาน คณะศึกษาศาสตร์ จึงมีการส ารวจข้อมูลเบื้องต้นจากนิสิตปัจจุบัน ศิษย์เก่า ผู้ใช้
บัณฑิตถึงแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาต่างๆ ให้เป็นไปตาม
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์
และสาขาศึกษาศาสตร์ (หลักสูตรห้าปี) เพ่ือให้เกิดความชัดเจนและเป็นแนวทางในการน าไปปฎิบัติของผู้ที่
เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาต่อไป ทางคณะกรรมการประจ าคณะศึกษาศาสตร์จึงมีมติให้แต่งตั้ ง
คณะกรรมการยกร่างหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (หลักสูตรห้าปี) เพ่ือรองรับความต้องการของสังคมและเป็นไป
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ   

  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่เป็นต้นแบบด้านการผลิตครูและบุคลากร

ทางการศึกษาแห่งหนึ่งของประเทศนานกว่า 60 ปี คณะศึกษาศาสตร์และคณะมนุษยศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรี

นครินทรวิโรฒ จึงตระหนักถึงบทบาทความเป็นผู้น าด้านการผลิตครูและบุคลากรทางการศึกษาอย่างมี

ประสิทธิภาพ เพ่ือให้ได้ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีสมรรถนะในการบริหารและจัดการเรียนรู้อย่างมี

ประสิทธิผลและเกิดคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย จนเกิดเป็นอัตลักษณ์นิสิต ได้แก่ มีทักษะ
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สื่อสาร (หมายถึง ความสามารถในการใช้ภาษา สื่อสารได้เข้าใจชัดเจน (Language) ความสามารถในการ

ถ่ายทอดข้อมูล/ความรู้ (Teaching) ความสามารถในการใช้ ICT (Information Communication 

Technology) เพ่ือการสื่อสาร อันมาจากรากฐานของ "ความเป็นครู") 

  คณะศึกษาศาสตร์และคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ผู้รับผิดชอบการผลิตบัณฑิตทาง
การศึกษาให้ออกไปเป็นครูและปฏิบัติหน้าที่ทางการศึกษาตามสถานศึกษาและในชุมชนต่างๆ จ าเป็นต้องมีการ
พัฒนาหลักสูตรการศึกษาระดับการศึกษาบัณฑิตให้มีความทันสมัย ทันต่อเหตุการณ์ ทันต่อความก้าวหน้าทาง
วิชาการและการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและเศรษฐกิจ สามารถแก้ไขปัญหาและสามารถรองรับกับการปฏิรูป
ทางการศึกษาที่เกิดขึ้น เป็นหลักสูตรที่สามารถผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ ความสามารถและลุ่มลึกในเชิงวิชาการ
และวิชาชีพที่เป็นสากล สามารถตอบสนองความต้องการในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาประเทศได้เป็นอย่างดี 
เป็นไปตามปรัชญาและพันธกิจของการอุดมศึกษา สนองตอบต่อเจตนารมณ์และบทบัญญัติของพระราชบัญญัติ
การศึกษา พ.ศ.2542 ที่กล่าวมา และเป็นไปตามมาตราท่ี 52 ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพ.ศ.2542  
ที่ให้กระทรวงส่งเสริมให้มีระบบและกระบวนการผลิต การพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาให้มี
คุณภาพและมาตรฐาน ให้เหมาะสมกับเป็นวิชาชีพชั้นสูง โดยการก ากับประสานให้สถาบันที่มีหน้าที่ผลิตและ
พัฒนาครู คณาจารย์ รวมทั้งบุคลากรทางการศึกษาให้มีความพร้อมและมีความเข้มแข็งในการเตรียมบุคลากร
ใหม่และพัฒนาบุคลากรประจ าอย่างต่อเนื่อง คณะศึกษาศาสตร์และคณะมนุษยศาสตร์ จึงตระหนักถึง
ความส าคัญในการจัดท าหลักสูตรเพ่ือผลิตครูและบุคลากรทางการศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานวิชาชีพทาง
การศึกษา นโยบายการศึกษาแห่งชาติ ความต้องการของชุมชนและสังคม รวมทั้งอัตลักษณ์บัณฑิต มศว  
ดังนั้น คณะศึกษาศาสตร์และคณะมนุษยศาสตร์จึงได้ด าเนินการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ เพ่ือผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถในทางวิชาการและวิชาชีพทางการศึกษา สืบสาน
เจตนารมณ์ในการผลิตครูและบุคลากรทางการศึกษาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน   
 
12. ผลกระทบจาก ข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 
 12.1 การพัฒนาหลักสูตร          

จากสถานการณ์ทางด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม จ าเป็นต้องพัฒนาคนให้มีคุณภาพ 

คุณธรรม มีความรอบรู้ และรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง ด้วยเหตุนี้ การจัดการศึกษาจึงควรตอบสนองพันธกิจ

เพ่ือเตรียมทรัพยากรบุคคลให้รองรับต่อการพัฒนาประเทศ และการจัดการศึกษาดังกล่าวต้องเริ่มปลูกฝังตั้งแต่

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยมีสถาบันการศึกษาและครูเป็นกลไกส าคัญในการจัดการศึกษา จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่

ต้องมีการพัฒนาหลักสูตรเพ่ือผลิตครูที่มีความรู้ความสามารถต่อการจัดการศึกษาเพ่ือตอบสนองการพัฒนา

ประเทศ 
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ในการผลิตครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความสามารถในการจัดการศึกษาเพ่ือตอบสนองการ
พัฒนาประเทศนั้นต้องค านึงถึงพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 อันเป็นกฎหมายทางการศึกษา
ฉบับแรกของชาติ และแก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553 ซึ่งก าหนดรายละเอียดไว้ 
9 หมวด กับ 1 บทเฉพาะกาล รวม 78 มาตรา สาระส าคัญตามมาตรา 10 ก าหนดว่าการจัดการศึกษาต้องจัด
ให้บุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกันในการรับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานไม่น้อยกว่า 12 ปี รัฐต้องจัดให้อย่างทั่วถึง
และมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย และในหมวด 4  ว่าด้วยแนวการจัดการศึกษา มาตราที่ 22 บัญญัติไว้ว่า 
การจัดศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้และถือว่าผู้เรียนมีความส าคัญที่สุด 
โดยมีการก าหนดสาระความรู้ เรื่องเกี่ยวกับตนเองและความสัมพันธ์ของตนเองกับสังคม ความรู้ด้าน
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี   ด้านสิ่งแวดล้อม ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม ด้านคณิตศาสตร์และภาษา และ
ความรู้ด้านการประกอบอาชีพและการด ารงชีวิตไว้ในมาตรา 23 ในมาตราที่ 24 ได้กล่าวถึงการจัด
กระบวนการเรียนรู้ที่สถานศึกษาจะต้องจัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมที่สอดคล้องกับความสนใจและความถนัด
ของผู้เรียน การฝึกทักษะกระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ์ การประยุกต์ความรู้ การจัด
กิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง  ฝึกการปฏิบัติให้ท าได้ คิดเป็น ท าเป็น รักการอ่านและเกิด   
การใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง มีการผสมผสานความรู้อย่างได้สัดส่วนสมดุล ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่พึง
ประสงค์ สามารถจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม  สื่อการเรียนและแหล่งวิทยาการต่างๆ ที่เอ้ืออ านวยให้ผู้เรียน
เกิดการเรียนรู้ ตลอดจนจัดการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นได้ทุกเวลา ทุกสถานที่ มีการประสานความร่วมมือกับบิดา 
มารดา ผู้ปกครองและบุคคลในชุมชนทุกฝ่ายเพ่ือพัฒนาผู้เรียน โดยมาตรา 25 รัฐจะต้องส่งเสริมการจัดตั้ง
แหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตต่างๆ ในชุมชน ในมาตรา 27 ก าหนดให้คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานก าหนด
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และมาตรา 30 ได้ก าหนดให้สถานศึกษาพัฒนากระบวนการเรียน  
การสอนให้มีประสิทธิภาพและส่งเสริมให้ผู้สอนสามารถท าวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียน 

ผลจากการประกาศใช้พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติดังกล่าว จ าเป็นอย่างยิ่งที่สถาบันการผลิตครู
และบุคลากรทางการศึกษาทุกแห่งจะต้องปรับตัวให้ทัน เพ่ือให้สามารถรองรับต่อการเปลี่ยนแปลงดังกล่ าว 
คณะศึกษาศาสตร์ ผู้รับผิดชอบการผลิตบัณฑิตทางการศึกษาที่มีภาระหน้าที่ผลิตบัณฑิตไปเป็นครูและปฏิบัติ
หน้าที่ทางการศึกษาตามหน่วยงานต่างๆ จึงจ าเป็นต้องมีการปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาบัณฑิตให้มีความ
ทันสมัย ทันต่อเหตุการณ์ ทันต่อความก้าวหน้าทางวิชาการและ การเปลี่ ยนแปลงทางสังคมและเศรษฐกิจ 
สามารถรองรับกับการปฏิรูปทางการศึกษาที่เกิดขึ้นเพ่ือสามารถผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ เป็นไปตาม
เจตนารมณ์และบทบัญญัติของพระราชบัญญัติการศึกษา ดังมาตราที่ 52  ที่ให้กระทรวงส่งเสริมให้มีระบบและ
กระบวนการผลิต การพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐานให้เหมาะสม
กับเป็นวิชาชีพชั้นสูง โดยการก ากับประสานให้สถาบันที่มีหน้าที่ผลิตและพัฒนาครู คณาจารย์ รวมทั้งบุคลากร
ทางการศึกษาให้มีความพร้อมและมีความเข้มแข็งในการเตรียมบุคลากรใหม่และพัฒนาบุคลากรประจ าอย่าง
ต่อเนื่อง    
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  นอกจากนี้ผลจากประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2552 ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนดให้สถาบันอุดมศึกษาพัฒนาและปรับปรุง
หลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2552 และเรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับ
ปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ (หลักสูตรห้าปี) ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ก าหนดให้สถาบันอุดมศึกษาพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุ
ศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ (หลักสูตรห้าปี) เมื่อครบรอบการปรับปรุง เพ่ือเป็นการประกันคุณภาพหลักสูตร
และคุณภาพของบัณฑิตถึงผลการเรียนรู้ที่บัณฑิตได้รับการพัฒนาว่ามีมาตรฐาน คณะศึกษาศาสตร์จึงมีการ
ปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาต่างๆ ให้เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. 2552 และมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ (หลักสูตรห้าปี) 
เพ่ือให้เกิด ความชัดเจนและเป็นแนวทางในการน าไปปฎิบัติของผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาต่อไป 
     12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 

     มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่เป็นต้นแบบด้านการผลิตครูและบุคลากร

ทางการศึกษาแห่งหนึ่งของประเทศนานกว่า 60 ปี  จึงตระหนักถึงบทบาทความเป็นผู้น าด้านการผลิตครูและ

บุคลากรทางการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ได้ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีสมรรถนะในการบริหาร

และจัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิผลและเกิดคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย จนเกิดเป็นอัตลักษณ์

นิสิต ได้แก่ มีทักษะสื่อสาร (หมายถึง ความสามารถในการใช้ภาษา สื่อสารได้เข้าใจชัดเจน (Language) 

ความสามารถในการถ่ายทอดข้อมูล/ความรู้ (Teaching) ความสามารถในการใช้ ICT (Information 

Communication Technology) เพ่ือการสื่อสาร อันมาจากรากฐานของ "ความเป็นครู") 

    คณะศึกษาศาสตร์และคณะร่วมผลิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ผู้รับผิดชอบการผลิตบัณฑิตทาง
การศึกษาให้ออกไปเป็นครูและปฏิบัติหน้าที่ทางการศึกษาตามสถานศึกษาและในชุมชนต่างๆ จ าเป็นต้องมีการ
ปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาให้มีความทันสมัย ทันต่อเหตุการณ์ ทันต่อความก้าวหน้าทาง
วิชาการและการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและเศรษฐกิจ สามารถแก้ไขปัญหาและสามารถรองรับกับการปฏิรูป
ทางการศึกษาที่เกิดขึ้น เป็นหลักสูตรที่สามารถผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ ความสามารถและลุ่มลึกในเชิงวิชาการ
และวิชาชีพที่เป็นสากล สามารถตอบสนองความต้องการในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาประเทศได้เป็นอย่างดี 
เป็นไปตามปรัชญาและพันธกิจของการอุดมศึกษา สนองตอบต่อเจตนารมณ์และบทบัญญัติของพระราชบัญญัติ
การศึกษา พ.ศ.2542 ที่กล่าวมา และเป็นไป ตามมาตราที่ 52 ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542  
ที่ให้กระทรวงส่งเสริมให้มีระบบและกระบวนการผลิต การพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาให้มี
คุณภาพและมาตรฐาน ให้เหมาะสมกับเป็นวิชาชีพชั้นสูง โดยการก ากับประสานให้สถาบันที่มีหน้าที่ผลิตและ
พัฒนาครู คณาจารย์ รวมทั้งบุคลากรทางการศึกษาให้มีความพร้อมและมีความเข้มแข็งในการเตรียมบุคลากร
ใหม่และพัฒนาบุคลากรประจ าอย่างต่อเนื่อง คณะศึกษาศาสตร์และคณะร่วมผลิตจึงตระหนักถึงความส าคัญใน
การจัดท าหลักสูตรเพ่ือผลิตครูและบุคลากรทางการศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา 
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นโยบายการศึกษาแห่งชาติ ความต้องการของชุมชนและสังคม รวมทั้งอัตลักษณ์บัณฑิต มศว  ดังนั้น คณะ
ศึกษาศาสตร์ และคณะร่วมผลิต จึงได้ด าเนินการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต เพ่ือผลิตบัณฑิตให้มีความรู้
ความสามารถในทางวิชาการและวิชาชีพทางการศึกษา สืบสานเจตนารมณ์ในการผลิตครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 
13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน 

นิสิตเรียนรายวิชาในหมวดการศึกษาท่ัวไป จากส านักนวัตกรรมการเรียนรู้ของมหาวิทยาลัย เรียนราย

วิชาเอกจากคณะที่นิสิตสังกัด และเรียนรายวิชาชีพครูจากคณะศึกษาศาสตร์ โดยมีการบริหารจัดการในหมวด

วิชาชีพครู ดังนี้ 

      13.1กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืน 
   หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
   หลักสูตรก าหนดให้นิสิตเรียนรายวิชาศึกษาทั่วไป จ านวน 30 หน่วยกิต ที่เปิดสอนโดยส านัก

นวัตกรรมการเรียนรู้ของมหาวิทยาลัย  
   หมวดวิชาเลือกเสรี 

     หลักสูตรก าหนดให้นิสิตเลือกเรียนจ านวน 6 หน่วยกิต จากรายวิชาที่เปิดสอนในระดับปริญญาตรี
ของมหาวิทยาลัย โดยเป็นรายวิชาที่มุ่งให้นิสิตมีความรู้ ความเข้าใจตามที่ตนเองถนัดหรือสนใจ  
      13.2 รายวิชาที่เปิดสอนให้คณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืน 

- 
13.3 การบริหารจัดการ 

13.3.1 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต คณะกรรมการ
การศึกษา ระดับปริญญาตรีและคณะกรรมการประสานงานรายวิชาทุกรายวิชา เพ่ือท าหน้าที่ประสานงานกับ
ภาควิชา/สาขาวิชา อาจารย์ผู้สอนและนิสิต ในการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผล  พิจารณาผลการเรียน
ของรายวิชาชีพครูต่างๆ ในหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (กศ.บ. 5 ปี) ระดับปริญญาตรี การทวนสอบผลการเรียนของ
นิสิต และทวนสอบเครื่องมือการวัดผลการเรียน ก ากับติดตามและทบทวนการจัดท า มคอ.3-7 ของแต่ละหลักสูตร
เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายของหลักสูตร 

13.3.2 มอบหมายคณะกรรมการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรการศึกษาบัณฑิตด าเนินการ
เกี่ยวกับกระบวนการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้บรรลุเป้าหมายรายวิชา 

13.3.3 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรประสานงานกับอาจารย์ผู้สอน ด้านเนื้อหาสาระให้
สอดคล้องกับมาตรฐานผลการเรียนรู้  
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หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 
1. ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
     1.1 ปรัชญา 

ครูภาษาอังกฤษที่มีความรู้ ความสามารถในการจัดการเรียนรู้ มีคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณ
วิชาชีพขับเคลื่อนสังคม ท านุบ ารุงภูมิปัญญาเพ่ือพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน  
     1.2 ความส าคัญ 

ครูมีบทบาทส าคัญในการพัฒนาสังคม กอบกู้วิกฤต ผ่านการพัฒนาคน ด้วยการสร้างคน สร้างความรู้ 

เพ่ือผลของการพัฒนาทั้งปวง ครูทั่วโลกมีพันธกิจและภารกิจร่วมกันในการแก้วิกฤตโลก โดยการให้การศึกษาที่

ดีที่สุด เพ่ือสร้างคนดี คนเก่ง คนที่มีความสุข มีจิตส านึกในความเป็นพลเมืองและพลโลก พร้อมเผชิญกับการ

เปลี่ยนแปลงของสังคมและโลก  

     วิชาชีพครูเป็นวิชาชีพชั้นสูง หลักสูตรการศึกษาบัณฑิตมุ่งผลิตบัณฑิตวิชาชีพครู ให้เป็นผู้มีความรู้ 
ความสามารถ มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ เพ่ือไปท าหน้าที่ให้ความรู้ สามารถจัด  การเรียนรู้และ
เสริมสร้างประสบการณ์ตลอดจนให้การอบรมบ่มนิสัย ให้แก่เยาวชนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในโรงเรียน
ทั่วประเทศ ให้บัณฑิตครูเป็นผู้มีความรู้ความสามารถในการร่วมคิด ร่วมใจ ร่วมท ากับคนในชุมชน ในสังคม 
เพ่ือสร้างสภาพแวดล้อมในการหล่อหลอมเยาวชนให้เกิดการเรียนรู้ที่เท่าเทียมกัน อย่างเต็มตามศักยภาพของ
ผู้เรียนแต่ละคน เพื่อการด ารงตนให้อยู่ในสังคมอย่างมีคุณภาพ บัณฑิตครูจึงเป็นบุคคลที่ส าคัญยิ่ง ในการสร้าง
คน สร้างชาติ  โดยการพัฒนาการศึกษาและคุณภาพชีวิตของเยาวชนของประเทศ หลักสูตรนี้จ าเป็นต้องสร้าง
ให้ตอบสนองความต้องการของชุมชนและสังคม สอดคล้องกับนโยบายและแผนการศึกษาชาติ   
     1.3 วัตถุประสงค์ 

เพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีความเป็นเลิศทางวิชาการและวิชาชีพ เป็นผู้น าในการสร้างสรรค์ การเรียนรู้
แนวใหม่ มีความเป็นครูและเป็นนักวิชาการที่พร้อมด้วยคุณธรรม บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาจะมีคุณลักษณะ 
ดังนี้ 

1) มีคุณธรรมทางวิชาการ มีความเป็นผู้น าทางการศึกษา มีจิตส านึกและความรับผิดชอบในการ
ท างานเพ่ือสังคม สามารถจัดการและแก้ปัญหาทางคุณธรรมจริยธรรม 

2) สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนโดยใช้หลักประสานประโยชน์ส่วนรวมตามวิถีประชาธิปไตย เพ่ือ
ขับเคลื่อนและพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน ธ ารงรักษาไว้ซึ่งภูมิปัญญาไทย จรรยาบรรณาวิชาชีพครูเชิงสัมพันธ์โดย
ใช้ดุลยพินจิทางค่านิยมและประโยชน์ของสังคมส่วนรวม 

3) มีความรอบรู้ ใฝ่รู้ ในศาสตร์การประถมศึกษาอย่างกว้างขวาง ลึกซึ้งและเป็นระบบ มีทักษะ
การจัดการเรียนรู้อย่างหลากหลายและเชี่ยวชาญ โดยใช้หลักการวิเคราะห์ สังเคราะห์ การประยุกต์ใช้องค์
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ความรู้ และนวัตกรรมได้อย่างเหมาะสม สามารถใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสารให้เกิดความรู้อย่างมีประสิทธิภาพและ
สร้างสรรค์  

4) มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการจัดการเรียนรู้ การวิจัย มีทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการ
ประมวลผล การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ ให้สอดคล้องกับหลักการสอน
ภาษาอังกฤษในศตวรรธที่ 21 
 5) มีความสามารถในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิตอลในการสร้างสรรค์นวัตกรรมการจัดการเรียน
การเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 
 
2.  แผนพัฒนาปรับปรุง 
 แผนพัฒนา/แผนการเปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ ตัวบ่งชี้ 
1.  การพัฒนามาตรฐานการฝึกปฏิบตักิาร
วิชาชีพครู 

1.1 จัดการปฏิบัติการวิชาชีพ 
ระหว่างเรยีน 
 
 
1.2 จัดการปฏิบัติการสอน              
ในสถานศึกษาในสาขาวิชาเฉพาะ 

1.1.1  เครือข่ายสถานศึกษา
ส าหรับการปฏิบตัิการวิชาชีพ
ระหว่างเรยีน 
1.1.2  รายงานผลการผ่านเกณฑ์          
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
1.2.1  การปฏิบตัิการสอนใน
สถานศึกษาท่ีมีคณุสมบัติตามที่คุรุ
สภาก าหนดเป็นเวลา 1 ปี 
1.2.2  รายงานผลการผ่านเกณฑ์        
การปฏิบัติการสอนในสาขาวิชา
เฉพาะ 

2.  การพัฒนาคุณลักษณะทางวิชาชีพครู 2.1  จัดกิจกรรมพัฒนา
คุณลักษณะทางวิชาชีพคร ู

2.1.1 คณะกรรมการบริหาร
กิจกรรมพัฒนาคณุลักษณะทาง
วิชาชีพครู 
2.1.2 โครงการพัฒนาคณุลักษณะ         
ทางวิชาชีพครูตลอดหลักสูตร 
2.1.3 คู่มือการจัดกิจกรรมพัฒนา
คุณลักษณะทางวิชาชีพคร ู
2.1.4 การประเมินและติดตามผล          
การพัฒนาคุณลักษณะทางวิชาชีพ
คร ู
2.1.5 สมุดบันทึกผลการพัฒนา 
คุณลักษณะวิชาชีพครูตลอด
หลักสตูร 
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 แผนพัฒนา/แผนการเปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ ตัวบ่งชี้ 
3. การพัฒนาหลักสตูรและการสอนท่ีเน้นผล
การเรยีนรู้เป็นฐาน 

3.1  ประเมินและพัฒนาหลักสูตร
ด้านการสอนที่เน้นผลการเรียนรู้    
เป็นฐาน 
 
 
3.2  พัฒนาอาจารย์ในด้านการ
สอนที่เน้นผลการเรียนรู้เป็นฐาน 
3.3  พัฒนารูปแบบการสอนที่เน้น 
ผลการเรยีนรู้เป็นฐาน 

3.1.1 มีการประเมินหลักสูตรที่
เน้นผลการเรียนรูเ้ป็นฐาน 
3.1.2 มีการประเมินและติดตาม
ผลการสอนที่เน้นผลการเรียนรู้
เป็นฐาน 
3.2.1 จัดโครงการอบรม/สัมมนา/
ศึกษาดูงาน การสอนที่เน้นผลการ
เรียนรูเ้ป็นฐาน 
3.3.1 งานวิจัยและพัฒนารูปแบบ        
การสอนที่เน้นผลการเรยีนรู้เป็น
ฐาน 

4. การปรับปรุงหลักสตูรให ้
เป็นไปตามมาตรฐานท่ี สกอ. 
ก าหนด 

4.1 ศึกษากรอบมาตรฐานคณุวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาของ สกอ.      
4.2 พัฒนาหลักสูตรโดยมีพื้นฐาน
จากหลักสูตรสากลและพื้นฐาน
ของสังคมไทย 

4.1.1  กรอบมาตรฐานคณุวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาของ สกอ.      
4.2.1 เอกสารการปรับปรุง
หลักสตูร 
4.2.2 รายงานวิจัย 
4.2.3 รายงานผลการประเมิน
หลักสตูร 

5. การปรับปรุงหลักสตูร                     
ให้สอดคล้องกับการเปลีย่นแปลง                                   
ทางการศึกษา การเปลี่ยนแปลงทางสังคม
และตามความต้องการของสังคม 

5.1 ศึกษาการเปลี่ยนแปลง        
ทางการศึกษาและความต้องการ          
ของสังคม 

5.1.1 รายงานผลการประเมินการ
ใช้หลักสูตร 
5.1.2 รายงานผลการศึกษาความ
พึงพอใจของบัณฑิต 
5.1.3 ผลการส ารวจความ
ต้องการของศิษย์ปัจจุบัน ศิษย์เก่า 
ครู บุคลากรทางการศึกษา 
5.1.4 การประเมินจากหน่วยงาน 
ภายในและภายนอก 

6. การปรับปรุงสถานท่ี สื่อการ 
เรียนการสอนให้มีความเหมาะสม  
มีความทันสมัย 

6.1 ปรับปรุงสถานท่ี สื่อให้
เหมาะสม 

6.1.1   ห้องเรียน ห้องประชุม 
และสื่อการเรียนการสอนได้รับ
การปรับปรุงมีความเหมาะสมและ
เพียงพอ 
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 แผนพัฒนา/แผนการเปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ ตัวบ่งชี้ 
7. การพัฒนาบุคลากร อาจารย์                
ที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอน 
ให้มคีวามทันสมัย เพิ่มพูน 
ประสบการณ์ให้หลากหลายและ 
ลุ่มลึก 

7.1 สนับสนุนอาจารย์ให้ไดร้ับ
การเพิ่มพูนประสบการณค์วามรู้
โดยการศึกษา ดูงาน เข้าร่วม
อบรม ประชุมสัมมนา ท าวิจัย
และการเผยแพร่ความรู้ผลงาน
หรือแนวคิดโดยการบริการ
วิชาการแก่สังคม 

7.1.1 ปริมาณการศึกษา อบรม  
ประชุมสมัมนา ศึกษาต่อของ
อาจารย ์
7.2.2 ปริมาณการบริการทาง 
วิชาการ งานวิจัย และการท า
ผลงานวิชาการในลักษณะต่างๆ 
ของอาจารย์ 
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 
 
1. ระบบการจัดการศึกษา 
    1.1   ระบบ 
        ระบบการศึกษาเป็นแบบทวิภาค คือ ปีการศึกษาหนึ่งแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ  
หนึ่งภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์  ข้อก าหนดต่างๆ เป็นไปตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2559 (ภาคผนวก ก)  
 
    1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน   

    อาจจัดภาคฤดูร้อนเป็นพิเศษได้ โดยเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วย
การศึกษาระดับปริญญาตรี  พ.ศ. 2559 (ภาคผนวก ก) 
 
    1.3  การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค 
         การเทียบเคียงหน่วยกิตเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. 2559 (ภาคผนวก ก) 
 
2.  การด าเนินการหลักสูตร 
     2.1  วัน-เวลาในการด าเนินการเรยีนการสอน 
  ภาคต้น           เดือนสิงหาคม – ธันวาคม 
  ภาคปลาย        เดือนมกราคม – พฤษภาคม 
  ภาคฤดูร้อน      เดือนมิถุนายน – กรกฎาคม 
      
 2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 

1) ส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าจากสถานศึกษาที่
กระทรวงศึกษารับรอง 

2) มีเจตคติทางบวกต่อวิชาชีพครู  
3) มีคุณลักษณะและบุคลิกภาพเหมาะสมกับวิชาชีพครู 

 
     2.3 ปัญหาของนิสิตแรกเข้า 
  นิสิตที่เข้าศึกษาในหลักสูตรนี้มาจากทั่วประเทศ ท าให้นิสิตมีพ้ืนฐานเบื้องต้นที่แตกต่างกัน จึงมัก

พบปัญหาดังต่อไปนี้ 

1)  มีแรงจูงใจและความเข้าใจในความเป็นครูที่แตกต่างกัน 
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2)  มีความพร้อมในด้านความรู้และทักษะพ้ืนฐานด้านวิชาการและวิชาชีพครูค่อนข้างน้อยและมี
ความแตกต่างกัน 

3)  มีความรู้และทักษะพ้ืนฐานด้านภาษาและการสื่อสาร ทักษะการรู้สารสนเทศ ค่อนข้างน้อย 

    2.4 กลยุทธ์ในการด าเนินการเพือ่แก้ไขปัญหา/ข้อจ ากัดของนิสิตในข้อ 2.3 

1) จัดโครงการปฐมนิเทศ เพ่ือสร้างแรงจูงใจ ความเข้าใจ และความพร้อมในการเข้าเรียน
วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  

2)  จัดรายวิชาชีพครูที่เป็นวิชาพ้ืนฐานที่จ าเป็น เพ่ือเตรียมความพร้อมในด้านความเป็นครูแก่
นิสิต เช่น จิตส านึกและจรรยาบรรณวิชาชีพครู 

3)  จัดกิจกรรมเสริมเพ่ือให้ความรู้และทักษะพ้ืนฐานด้านภาษาและการสื่อสาร และเทคโนโลยี
สารสนเทศแก่นิสิต 

4)  จัดกิจกรรมให้ได้คุ้นเคยกับสภาพปัญหาโรงเรียนในท้องถิ่นต่างๆ เพ่ือขยายความคิด ความ
เข้าใจในปัญหาวิชาชีพครู 

 
     2.5 แผนการรับนิสิตและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี 

จ านวนนิสิต 
จ านวนนิสิตแต่ละปีการศึกษา 

2560 2561 2562 2563 2564 

ชั้นปีที่ 1 25 25 25 25 25 

ชั้นปีที่ 2  25 25 25 25 
ชั้นปีที่ 3 - - 25 25 25 

ชั้นปีที่ 4 - - - 25 25 
ชั้นปีที่ 5 - - - - 25 

รวม 25 50 75 100 125 

ผู้ส าเร็จการศึกษา - - - - 25 
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    2.6 งบประมาณตามแผน 
  2.6.1  งบประมาณรายรับ  เพ่ือใช้ในการบริหารหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

รายละเอียดรายรับ 
ปีงบประมาณ 

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 
ค่าธรรมเนียมการศึกษาเหมาจ่าย 1 ปีการศึกษา   
(ค่าธรรมเนียม/คน/ปี x จ านวนรับ) 

2,665,980 2,665,980 2,665,980 2,665,980 2,665,980 

รวมรายรับ 750,000 1,500,000 2,250,000 3,000,000 3,750,000 
 

  2.6.2  ประมาณการค่าใช้จ่าย 

หมวดค่าจัดการเรียนการสอน บาท 
ภาค

การศึกษา 
รวม 

   1. ค่าสอน (ค่าตอนแทนอาจารย์พิเศษและคณะร่วมสอน) 75,000.00 2 150,000.00 

   2. ค่าวัสดุ (วัสดุส านักงานและวัสดุการเรียนการสอน) 37,500.00 2 75,000.00 

   3. ทุนและกิจกรรมนิสิต 18,750.00 2 37,500.00 
   4. งบพัฒนาบุคลากร 18,750.00 2 37,500.00 

   5. งบสนับสนุนการวิจัย 18,750.00 2 37,500.00 

   6. ค่าใช้จ่ายส่วนกลางของคณะ 18,750.00 2 37,500.00 
   7. ค่าสาธารณูปโภค 18,750.00 2 37,500.00 

   8. ค่าพัฒนาสถานที่ ครุภัณฑ์ 18,750.00 2 37,500.00 
   9. ค่าพัฒนามหาวิทยาลัย 56,250.00 2 112,500.00 

 ค่าใช้จ่ายรวม (หมวดการจัดการเรียนการสอน) (25 คน)  281,250.00 2 562,500.00 

 ค่าใช้จ่ายรวม (หมวดการจัดการเรียนการสอน)/คน  11,250.00 2 22,500.00 
 ค่าใช้จ่ายส่วนกลาง     

     1. ค่าบ ารุงมหาวิทยาลัย (950 บาท/คน/ภาคเรียน)  950.00 2 1,900 

     2. ค่าบ ารุงห้องสมุด (900 บาท/คน/ภาคเรียน)  950.00 2 1,900 
     3. ค่าบ ารุงฝ่ายกิจการนิสิต (850บาท/คน/ภาคเรียน)  850.00 2 1,700 

     4. ค่ากองทุนคอมพิวเตอร์ (650 บาท/คน/ภาคเรียน)  650.00 2 1,300 
     5. ค่าบ ารุงด้านกีฬา (300 บาท/คน/ภาคเรียน)  300.00 2 600 

 ค่าใช้จ่ายรวม (หมวดใช้จ่ายส่วนกลาง)(25 คน)  92,500.00 2 185,000.00 

 ค่าใช้จ่ายรวม (หมวดใช้จ่ายส่วนกลาง)/คน    7,400 
       ค่าธรรมเนียมเหมาจ่ายตลอดปีการศึกษา/คน    29,900.00 

 

      



หลักสตูรการศึกษาบัณฑิต   สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (5 ปี)  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560   18 
 

 2.7 ระบบการศึกษา 
    แบบชั้นเรียน 
    แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก 
    แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นสื่อหลัก 
    แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (E-learning) 
    แบบทางไกลทางอินเทอร์เน็ต 
    อ่ืนๆ (ระบุ) 
 
 2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย (ถ้ามี) 
           การเทียบเคียงหน่วยกิตเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. 2559 (ภาคผนวก ก) 
 
3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
     3.1 หลักสูตร   
            3.1.1  จ านวนหน่วยกิต  

                   รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 171 หน่วยกิต 
            3.1.2  โครงสร้างหลักสูตร  

                                                รายละเอียดวิชา        หน่วยกิต                  

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน 

2.1 กลุ่มวิชาชีพครู      ไม่น้อยกว่า 
2.1.1 วิชาชีพครูบังคับ 

1) วิชาชีพครู 
2) วิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูระหว่างเรียน 

(เรียนปี 3, 4 วิชาละ 2 หน่วยกิต)  
3) วิชาการปฏิบัติการสอนและฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 

2.1.2 วิชาชีพครูเลือก 
2.2 กลุ่มวิชาเอก         ไม่น้อยกว่า 

2.2.1 วิชาเอกพ้ืนฐานและบังคับ 
2.2.2 วิชาการสอนวิชาเอก   
2.2.3 เลือกวิชาเอกหรือวิชาการสอนวิชาเอกเพ่ิมเติม    

2.2.4 วิชาบังคับคณะมนุษยศาสตร์ 

30 
135 
51 
 
 
 
 
 
 

84 
57 
12 
9 
6 
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3.   หมวดวิชาเลือกเสรี   6 

รวมไม่น้อยกว่า 171 
         3.1.3 รายวิชา  

1.  หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป   ก ำหนดให้เรียน  ไม่น้อยกว่ำ  30 หน่วยกติ  โดยเลือกจำก

กลุ่มวิชำต่ำง ๆ ดังน้ี  กลุ่มวิชำภำษำและกำรสื่อสำร กลุ่มวิชำพลำนำมัย กลุ่มวิชำบูรณำกำร (วิทยำศำสตร์ 

คณิตศำสตร์ และเทคโนโลยี) และ กลุ่มวิชำบูรณำกำร (มนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์) 

 

วิชาบงัคบั ก าหนดใหเ้รียน 20 หน่วยกิต  จากกลุ่มวิชาต่อไปนี้  

1.1  กลุ่มวิชาภาษาและการสือ่สาร 

ก ำหนดให้เรียน  ไม่น้อยกว่ำ  9  หน่วยกิต  ดังน้ี 

  1.1.1 ภำษำไทย ก ำหนดให้เรียน 3 หน่วยกติ  

มศว 111 ภำษำไทยเพ่ือกำรสื่อสำร 3(3-0-6) 

SWU 111 Thai for Communication 

 1.1.2 ภำษำองักฤษ ก ำหนดให้เรียน 6 หน่วยกติ จำกรำยวิชำต่อไปนี้  

มศว 121 ภำษำองักฤษเพ่ือประสทิธภิำพกำรสื่อสำร 1 3(2-2-5)   

SWU 121 English for Effective Communication 1     

 หรือ 

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

SWU 123 English for International Communication 1 

 

มศว 122 ภำษำองักฤษเพ่ือประสทิธภิำพกำรสื่อสำร 2  3(2-2-5)   

SWU 122 English for Effective Communication 2 

 หรือ 

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

SWU 124 English for International Communication 2 

 

 1.2 กลุ่มวิชำบูรณำกำร (วิทยำศำสตร์ คณิตศำสตร์ และเทคโนโลยี)  

                            ก ำหนดให้เรียน 3 หน่วยกติ  

มศว 141 ชีวิตในโลกดิจิทลั 3(3-0-6) 

SWU 141 Life in a Digital World 

 

 1.3 กลุ่มวิชำบูรณำกำร (มนุษยศำสตร์และสงัคมศำสตร์) ก ำหนดให้เรียน 8 หน่วยกิต 

จำกรำยวิชำต่อไปนี้  

มศว 151 กำรศึกษำทั่วไปเพ่ือพัฒนำมนุษย์ 3(3-0-6) 
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SWU 151 General Education for Human Development 

 

มศว 161 มนุษย์ในสังคมแห่งกำรเรียนรู้  2(2-0-4) 

SWU 161 Human in Learning Society 

 

มศว 261 พลเมืองวิวัฒน์ 3(3-0-6) 

SWU 261 Active Citizens 

 

 วิชาเลือก* ก าหนดใหเ้รียน 10 หน่วยกิต  จากกลุ่มวิชาต่อไปนี้  

 2.1 กลุ่มวิชาบูรณาการ (วิทยาศาสตร ์คณิตศาสตร ์และเทคโนโลยี) ก าหนดใหเ้รียน

ไม่นอ้ยกว่า 5 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไป 
 

มศว 241 แนวโน้มเทคโนโลยีดิจิทลัและสงัคม 2(1-2-3) 

SWU 241 Digital Technology and Society Trends 
 

มศว 242 คณิตศำสตร์ในชีวิตประจ ำวัน 3(3-0-6) 

SWU 242 Mathematics in Daily Life 
 

มศว 243 กำรจัดกำรทำงกำรเงินส่วนบุคคล 3(3-0-6) 

SWU 243 Personal Financial Management 
 

มศว 244 วิทยำศำสตร์เพ่ือชีวิตและสิ่งแวดล้อมที่ดี 3(3-0-6) 

SWU 244 Science for Better Life and Environment 
 

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

SWU 245 Science, Technology and Society 
 

มศว 246 วิถีชีวิตเพ่ือสขุภำพ 2(2-0-4) 

SWU 246 Healthy Lifestyle 
 

มศว 247 อำหำรเพ่ือชีวิต 2(1-2-3) 

SWU 247 Food for Life 
 

มศว 248 พลังงำนทำงเลือก 2(2-0-4) 

SWU 248 Alternative Energy 
 

มศว 341 ธุรกจิในโลกดิจิทลั 2(1-2-3) 

SWU 341 Business in a Digital World 
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 2.2 กลุ่มวิชาบูรณาการ (มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร)์ 

มศว 251 ดนตรีและจิตวิญญำณมนุษย์ 2(1-2-3) 

SWU 251 Music and Human Spirit 
 

มศว 252 สนุทรียศำสตร์เพ่ือชีวิต 3(3-0-6) 

SWU 252 Aesthetics for Life 
 

มศว 253 สนุทรียสนทนำ 2(1-2-3) 

SWU 253 Dialogue 
 

มศว 254 ศิลปะและควำมคิดสร้ำงสรรค์ 2(1-2-3) 

SWU 254 Art and Creativity 
 

มศว 255 ธรรมนูญชีวิต 2(1-2-3) 

SWU 255 Constitution For Living 
 

มศว 256 กำรอ่ำนเพ่ือชีวิต 2(2-0-4) 

SWU 256 Reading for Life 
 

มศว 257 วรรณกรรมและพลังทำงปัญญำ 2(2-0-4) 

SWU 257 Literature for Intellectual Powers 
 

มศว 258 ศิลปะกำรพูดและกำรน ำเสนอ 2(2-0-4) 

SWU 258 Arts of Speaking and Presentation 
 

มศว 262 ประวัติศำสตร์และพลังขับเคล่ือนสังคม 2(2-0-4) 

SWU 262 History and Effects on Society 
 

มศว 263 มนุษย์กบัสนัติภำพ  2(2-0-4) 

SWU 263 Human and Peace 
 

มศว 264 มนุษย์ในสังคมพหุวัฒนธรรม 2(2-0-4) 

SWU 264 Human in Multicultural Society 
 

มศว 265 เศรษฐกจิโลกำภิวัตน์ 3(3-0-6) 

SWU 265 Economic Globalization 
 

มศว 266 ปรัชญำเศรษฐกจิพอเพียง 2(2-0-4) 

SWU 266 Sufficiency Economy 
 

มศว 267 หลักกำรจัดกำรสมัยใหม่ 2(2-0-4) 

SWU 267 Principles of Modern Management 
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มศว 268 กำรศึกษำทำงสังคมด้วยกระบวนกำรวิจัย  2(1-2-3) 

SWU 268 Social Study by Research 
 

มศว 351 กำรพัฒนำบุคลิกภำพ 3(2-2-5) 

SWU 351 Personality Development 
 

มศว 352 ปรัชญำและกระบวนกำรคิด 3(3-0-6) 

SWU 352 Philosophy and Thinking Process 
 

มศว 353 กำรคิดอย่ำงมีเหตุผลและจริยธรรม 3(3-0-6) 

SWU 353 Logical Thinking and Ethics 
 

มศว 354 ควำมคิดสร้ำงสรรค์กบันวัตกรรม 3(2-2-5) 

SWU 354 Creativity and Innovation 
 

มศว 355 พุทธธรรม 3(3-0-6) 

SWU 355 Buddhism 
 

มศว 356 จิตวิทยำสังคมในกำรด ำเนินชีวิต 2(2-0-4) 

SWU 356 Social Psychology for Living 
 

มศว 357 สขุภำพจิตและกำรปรับตัวในสงัคม 2(2-0-4) 

SWU 357 Mental Health and Social Adaptability 
 

มศว 358 กจิกรรมสร้ำงสรรค์เพ่ือพัฒนำชีวิตและสังคม 2(1-2-3) 

SWU 358 Creative Activities for Life and Social Development 
 

มศว 361 มศว เพ่ือชุมชน 3(1-4-4) 

SWU 361 SWU for Communities 
 

มศว 362 ภมูิปัญญำท้องถิ่น 2(1-2-3) 

SWU 362 Local Wisdom 
 

มศว 363 สมัมำชีพชุมชน 2(1-2-3) 

SWU 363 Ethical Careers for Community 
 

มศว 364 กจิกำรเพ่ือสงัคม 2(1-2-3) 

SWU 364 Social Enterprise 

 

 2.3 กลุ่มวิชาพลานามยั ก าหนดใหเ้รียนไม่นอ้ยกว่า 2 หน่วยกิตจากรายวิชาต่อไปนี้  

มศว 131 ลีลำศ 1(0-2-1) 
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SWU 131 Social Dance 
 

มศว 132 สมรรถภำพส่วนบุคคล 1(0-2-1) 

SWU 132 Personal Fitness 
 

มศว 133 กำรว่ิงเหยำะเพ่ือสขุภำพ 1(0-2-1) 

SWU 133 Jogging for Health 
 

มศว 134 โยคะ 1(0-2-1) 

SWU 134 Yoga 
 

มศว 135 ว่ำยน ำ้ 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 กำรฝึกโดยกำรใช้น ำ้หนัก 1(0-2-1) 

SWU 139 Weight Training 

หมายเหตุ: * คณะ หลกัสูตร หรือนสิิต มีอิสระในการเรียนวิชาเลือกตามกลุ่ม 2.1 หรือ 2.2 หรือ 2.3 

เพิม่เติมตามความตอ้งการใหค้รบ 10 หน่วยกิต 

2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน ก าหนดให้เรียน ไม่น้อยกว่า  135  หน่วยกิต  ดังนี้ 
 2.1 กลุ่มวิชาชีพครู ก าหนดให้เรียน ไม่น้อยกว่า  51  หน่วยกิต  ดังนี้ 
  2.1.1 วิชาชีพครูบังคับ ก าหนดให้เรียน 49 หน่วยกิต  ดังนี้ 
ศษ111    จิตส านึกและจรรยาบรรณวิชาชีพครู  3(2-2-5) 
ED111   Consciousness and Ethics for Teaching Profession  
ศษ201  ภาษาอังกฤษเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้  3(2-2-5) 
ED201  English for Learning Development 
ศษ202      ภาษาและวัฒนธรรมไทยส าหรับครู    3(2-2-5)  
ED202     Thai Language and Culture for Teachers  
ศษ211  กระบวนทัศน์ทางการศึกษา 3(2-2-5) 
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ED211  Educational Paradigms  
ศษ241  การเรียนรู้ของมนุษย์และจิตวิทยาส าหรับครู   3(2-2-5) 
ED241  Human Learning and Psychology for Teachers  
ศษ321  วิธีวิทยาในการพัฒนาหลักสูตร 3(2-2-5) 
ED321  Methodologies for Curriculum Development 
ศษ331  วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้ 3(2-2-5) 
ED331  Methodologies for Learning Management  
ศษ351  การวัดและประเมินผลทางการศึกษา 3(2-2-5) 
ED351 Educational Measurement and Evaluation 
ศษ391  การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูระหว่างเรียน 1 2(0-4-2)  
ED391  Teaching Practicum I 
ศษ461  การประกันคุณภาพและการจัดการการศึกษา 3(2-2-5) 
ED461  Educational Quality Assurance and Management  
ศษ471 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 3(2-2-5) 
ED471 Research for Learning Development 
ศษ481  การออกแบบและพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสื่อสารการศึกษา  
               3(2-2-5) 
ED481  Design and Development of Media, Innovation and Information Technology  
                for Educational Communication   
ศษ491  การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูระหว่างเรียน 2  2(0-4-2)  
ED491  Teaching Practicum II 
ศษ591  การปฏิบัติการสอนและฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 1                   6(1-18-0) 
ED591  Education Internship I 
ศษ592  การปฏิบัติการสอนและฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 2                   6(0-18-0) 
ED592  Education Internship II 
  2.1.1 วิชาชีพครูเลือก ก าหนดให้เรียนไม่น้อยกว่า  2  หน่วยกิต  ดังนี้ 
ศษ212  ลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 2(1-2-3) 
ED212  Scouts, Junior Red Cross, and Learner Development Activities 
ศษ231  หลักการอุดมศึกษา   2(1-2-3) 
ED231  Principles of Higher Education 
ศษ311  จิตส านึกและการมีส่วนร่วมทางสังคมและการเมือง 2(1-2-3) 
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ED311  Social and Political Consciousness and Participation 
ศษ312  การต่อรองกับวัฒนธรรมการบริโภค   2(1-2-3) 
ED312  Negotiation and Consumers Culture   
ศษ313  งานอาสาสมัครและกิจกรรมเยาวชน 2(1-2-3) 
ED313  Voluntary Work and Youth Activities 
ศษ314  การพัฒนาทักษะการคิดระดับสูง  2(1-2-3) 
ED314  Developing Higher Order Thinking Skills  
ศษ322  การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น 2(1-2-3) 
ศษ332  การศึกษาพิเศษ 2(1-2-3) 
ED332  Special Education  
ศษ333  การจัดการเรียนรู้นอกระบบและตามอัธยาศัย 2(1-2-3) 
ED333  Non-formal and Informal Learning Management 
ศษ334  การจัดการเรียนรู้เพ่ือสร้างจิตส านึกสาธารณะ 2(1-2-3) 
ED334  Public Concern-Based Learning 
ศษ335  การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของผู้เรียน 2(1-2-3) 
ED335  Learners’ Creativity Development  
ศษ336   การอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย 2(1-2-3)  
ED336  Rearing of Young Children 
ศษ337   การมัธยมศึกษา 2(1-2-3)  
ED337  Secondary Education  
ศษ338 หลักการอาชีวศึกษา 2(2-0-4) 
ED338  Principles of Vocational Education 
ศษ341  การแนะแนวเพ่ือการพัฒนาคุณค่าแห่งตน 2(1-2-3) 
ED341  Guidance for Self-Esteem Development 
ศษ361  การประกันคุณภาพการศึกษา 2(1-2-3) 
ED361  Quality Assurance in Education 
ศษ362  การศึกษาและการพัฒนาชุมชน 2(1-2-3) 
ED362  Education and Community Development 
ศษ371  สถิติเบื้องต้นทางการศึกษา 2(1-2-3) 
ED371  Introduction to Statistics in Education 
ศษ381  การงานอาชีพและเทคโนโลยี 2(1-2-3)  
ED381  Occupations and Technology 
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ศษ431  การพัฒนาแหล่งการเรียนรู้และเครือข่ายการเรียนรู้ 2(1-2-3) 
ED431  Development of Learning Resources and Learning Networks 
ศษ452  การประเมินหลักสูตรและการสอนเบื้องต้น 2(1-2-3) 
ED452  Introduction to Curriculum and Instructional Evaluation 
ศษ472 การวิจัยเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้และสังคม 2(1-2-3) 
ED472 Research for Learning Processes and Social Development 
ศษ482 การออกแบบและพัฒนาสื่อการเรียนการสอน 2(1-2-3) 
ED482 Instructional Media Design and Development 

 
2.2 กลุ่มวิชาเอกภาษาอังกฤษ  ก าหนดให้เรียน   84  หน่วยกิต   ดังนี ้

2.2.1  วิชาพื้นฐานวิชาเอก   ก าหนดให้เรียน  21  หน่วยกิต ประกอบด้วยรายวิชาดังนี้ 
อก 111 
EN 111 

การฟังและการพูด 1     
Listening and Speaking I  

3(2-2-5) 

อก 112  
EN 112 

การฟังและการพูด 2  
Listening and Speaking II 

3(2-2-5) 

อก 121 
EN 121 

หลักการอ่าน 
Reading Techniques 

3(2-2-5) 

อก 131 
EN 131 

การเขียนเบื้องต้น 
Basic Writing 

3(2-2-5) 

อก 122  
EN 122 

ภาษาและทักษะการคิดวิเคราะห์วิจารณ์   
Language and Critical Thinking Skills 

3(3-0-6) 

อก 251 
EN 251 

พ้ืนฐานความคิดและวัฒนธรรมตะวันตก 
Introduction to Western Thought and Culture 

3(3-0-6) 

อก 271 
EN 271 

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภาษาอังกฤษ   
Introduction to English Language 

3(3-0-6) 

  2.2.2 วิชาเอกบังคับ  ก าหนดให้เรียน  36  หน่วยกิต  ประกอบด้วยรายวิชาดังนี้ 
อก 213 
EN 213 

การฟังและการพูด 3 
Listening and Speaking III 

3(2-2-5) 

อก 223 
EN 223 

การอ่านเชิงวิเคราะห์และวิจารณ์    
Analytical and Critical Reading  

3(2-2-5) 

อก 232 เรียงความ 1 3(2-2-5) 
EN 232 Composition I  
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อก 233 เรียงความ 2 3(2-2-5) 
EN 233 Composition II  
อก 335 ทักษะการเรียนขั้นสูง 3(2-2-5) 
EN 335 Advanced Study Skills  
อก 272 สัทศาสตร์ภาษาอังกฤษ 3(3-0-6) 
EN 272 English Phonetics  
อก 373 สัทวิทยาภาษาอังกฤษ 3(3-0-6) 
EN 373 English Phonology  
อก 374 ระบบหน่วยค าและวายกสัมพันธ์ 3(3-0-6) 
EN 374 English Morphology and Syntax  
อก 252 
EN 252 

วรรณคดีเบื้องต้น  
Introduction to Literature 

3(3-0-6) 

อก 341 การแปลอังกฤษ-ไทย 3(2-2-5) 
EN 341 English to Thai Translation  
อก 342 การแปลไทย-อังกฤษ 3(2-2-5) 
EN 342 Thai to English Translation  
อก 391 
EN 391 

การสื่อสารในชั้นเรียน  
Classroom Communication 

3(3-0-6) 

2.2.3  วิชาบังคับคณะมนุษยศาสตร์  ก าหนดให้เรียน  6  หน่วยกิต  ประกอบด้วยรายวิชาดังนี้ 
อชก 303 ภาษาอังกฤษเพ่ือการเตรียมพร้อมสู่อาชีพ 3 3 (2-2-5) 
ECP 303 English for Career Preparation 3  
อชก 304 ภาษาอังกฤษเพ่ือการเตรียมพร้อมสู่อาชีพ 4 3 (2-2-5) 
ECP 304 English for Career Preparation 4  
2.2.4  วิชาการสอนวิชาเอก  ก าหนดให้เรียน  12  หน่วยกิต  ประกอบด้วยรายวิชาดังนี้ 
อก 392 
EN 392 

หลักสูตรและการสอน  
Curriculum and Instruction 

3(3-0-6) 

อก 493 
EN 493 

วิธีสอนภาษาอังกฤษ   
English Language Teaching   

3(3-0-6) 

อก 494 
EN 494 

การวัดและการประเมินผลการเรียนการสอนภาษา 
Assessment and Evaluation in Language Teaching 

3(3-0-6) 

อก 495 การวิจัยส าหรับการสอนภาษาอังกฤษ 3(3-0-6) 
EN 495 Research in English Language Teaching  
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2.2.5  วิชาเอกเลือก  ก าหนดให้เลือกเรียนไม่น้อยกว่า  9  หน่วยกิต จากรายวชิาต่อไปนี้ 
อก 314 การพูดในที่ชุมชน 3(3-0-6) 
EN 314 Public Speaking  
อก 334 เรียงความภาษาอังกฤษ 3 3(2-2-5) 
EN 334 Composition 3  
อก 475 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภาษาอังกฤษนานารูปแบบ 3(3-0-6) 

EN 475 Introduction to World Englishes  
อก 461 วรรณกรรมเด็ก 3(3-0-6) 
EN 461 Children Literature  
อก 466 เรื่องสั้นอังกฤษและอเมริกัน 3(3-0-6) 
EN 466 British and American Short Stories  
อก 481 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารทางธุรกิจ 3(3-0-6) 
EN 481 English for Business Communication  
อก 484 ภาษาอังกฤษเพ่ือการท่องเที่ยวและการโรงแรม 3(3-0-6) 
EN 484 English for Tourism and Hotel Business   
อก 486 ภาษาอังกฤษเชิงกฎหมาย 3(3-0-6) 
EN 486 English for Legal Purposes  

  3.1.4  แผนการศึกษา 
ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

 วิชาศึกษาทั่วไป (บังคับ)                   10 

 -กลุ่มวิชาภาษา  
มศว 111 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 3(3-0-6) 

มศว 121 ภาษาอังกฤษเพ่ือประสิทธิภาพการสื่อสาร 1 3(2-2-5) 
 -กลุ่มวิชาบูรณาการ (มนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์)  

มศว 151 การศึกษาท่ัวไปเพื่อพัฒนามนุษย์ 3(2-2-5) 

 วิชาศึกษาทั่วไป (เลือก)  
 -กลุ่มวิชาพลานามัย 1(0-2-1) 

 วิชาชีพครูบังคับ                         3 

ศษ 111 จิตส านึกและจรรยาบรรณวิชาชีพครู       3(2-2-5) 
 วิชาเอก                                   6 

อก 111 การฟังและการพูด 1                       3(2-2-5) 
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อก 121 หลักการอ่าน                                3(2-2-5) 

 รวม 19 
   
ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
 วิชาศึกษาทั่วไป (บังคับ)                           9 

 -กลุ่มวิชาภษา  
มศว 122 ภาษาอังกฤษเพ่ือประสิทธิภาพการสื่อสาร 2 3(2-2-5) 

 -กลุ่มวิชาบูรณาการ (วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และ
เทคโนโลยี) 

 

มศว 141 ชีวิตในโลกดิจิทัล 3(3-0-6) 

 -กลุ่มวิชาบูรณาการ (มนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์)  
มศว 161 มนุษย์ในสังคมแห่งการเรียนรู้ 2(2-0-4) 

 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (เลือก)  

 -กลุ่มวิชาพลานามัย 1(0-2-1) 
 วิชาเอก                                    6 

อก 131 การเขียนเบื้องต้น                            3(2-2-5) 

อก 122 ภาษาและทักษะการคิดวิเคราะห์วิจารณ์                                       3(2-2-5) 
 วิชาเลือกเสรี                              2 

 รวม 18 
 
ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
 วิชาศึกษาทั่วไป (บังคับ)                        3 

 -กลุ่มวิชาบูรณาการ (มนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์)  
มศว 261 พลเมืองวิวัฒน์ 3(3-0-6) 

 -วิชาชีพครูบังคับ                        6 

ศษ 201 ภาษาอังกฤษเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้       3(2-2-5) 
ศษ 211 กระบวนทัศน์ทางการศึกษา               3(2-2-5) 

 -วิชาเอก                                    12   

อก 271 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภาษาอังกฤษ              3(3-0-6) 
อก 251 พ้ืนฐานความคิดและวัฒนธรรมตะวันตก      3(3-0-6) 
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อก 112 การฟังและการพูด 2               3(2-2-5) 

อก 232 การเขียนเรียงความ 1    3(2-2-5) 
 รวม 21 

ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
 -วิชาศึกษาทั่วไป (เลือก)                          2-3 

 -วิชาชีพครูบังคับ                          6 

ศษ 241   การเรียนรู้ของมนุษย์และจิตวิทยาส าหรับครู        3(2-2-5) 
ศษ 202 ภาษาและวัฒนธรรมไทยส าหรับครู       3(2-2-5) 

 -วิชาเอก                                   12 
อก 213 การฟังและการพูด 3              3(2-2-5) 

อก 252    วรรณคดีเบื้องต้น                          3(3-0-6)                                                    

อก 272   สัทศาสตร์ภาษาอังกฤษ       3(3-0-6) 
อก 223 การอ่านเชิงวิเคราะห์และวิจารณ์ 3(2-2-5) 

 รวม 21      

 
ปีท่ี 3 ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
 -วิชาศึกษาทั่วไป (เลือก)                                     2-3   

 -วิชาชีพครูบังคับ            6 

ศษ 321 วิธีวิทยาในการพัฒนาหลักสูตร           3(2-2-5) 
ศษ 391 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูระหว่างเรียน 1                                                         2(0-4-2) 

 -วิชาเอก                                   12 

อก 373   สัทวิทยาภาษาอังกฤษ       3(3-0-6) 
อก 341 การแปลอังกฤษ-ไทย                 3(2-2-5) 

อก 233 เรียงความ 2 3(2-2-5) 
อก 391 การสื่อสารในชั้นเรียน            3(3-0-6) 

 รวม   20 

 
ปีท่ี 3 ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
 - วิชาศึกษาทั่วไป (เลือก) 2-3 
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 - วิชาชีพครูบังคับ 5 

ศษ 331 วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้ 3(2-2-5) 
ศษ 351 การจัดและประเมินผลทางการศึกษา 3(2-2-5) 

  -วิชาชีพครูเลือก                                2 

 -วิชาเอก                                   12 
อก 392 หลักสูตรและการสอน                                                             3(3-0-6) 

อก 374 ระบบหน่วยค าและวากยสัมพันธ์ 3(3-0-6) 

อก 342 การแปลไทย-อังกฤษ             3(2-2-5) 
 วิชาเอกเลือก  

 รวม 21 
 
ปีท่ี 4 ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
 -วิชาชีพครูบังคับ                                                 5 

ศษ 471 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้            3(2-2-5) 
ศษ 491 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูระหว่างเรียน 2                                                        2(0-4-2) 

 -วิชาเอก                                  9 

อกช 303 ภาษาอังกฤษเพ่ือการเตรียมพร้อมสู่อาชีพ 3 3(2-2-5) 
อก 493 วิธีสอนภาษาอังกฤษ 3(3-0-6) 

อก 494 การวัดและการประเมินผลการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 3(3-0-6) 

 วิชาเอกเลือก  3 
 -วิชาเลือกเสรี                              2 

 รวม 19 

 
ปีท่ี 4 ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
 -วิชาชีพครูบังคับ                         6 

ศษ 481   การออกแบบและพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือการสื่อสารการศึกษา                                                                    

3(2-2-5) 

ศษ 461 การประกันคุณภาพและการจัดการการศึกษา                                                     3(2-2-5) 

 -วิชาเอก                                   9 
อกช 304 ภาษาอังกฤษเพ่ือการเตรียมพร้อมสู่อาชีพ 4 3(2-2-5) 
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อก 495 การวิจัยส าหรับการสอนภาษาอังกฤษ 3(3-0-6) 

 วิชาเอกเลือก  
 วิชาเอกเลือก  

 วิชาเอกเลือก  3 

 -วิชาเลือกเสรี                                2 
 รวม 20 

 
ปีท่ี 5 ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

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

 รวม 6 

 
ปีท่ี 5 ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

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

 รวม 6 
**แผนการเรียนอาจปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของการมีอยู่ของอาจารย์ผู้สอน 
หมายเหตุ * 

1. นิสิตชั้นปีที่ 1 คณะศึกษาศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ และคณะพลศึกษาจะเรียน
วิชา ศษ111 ในภาคเรียนที่ 1   

 คณะวิทยาศาสตร์ และคณะศิลปกรรมศาสตร์ จะเรียนวิชา ศษ 111 ในภาคเรียนที่ 2 
2. นิสิตชั้นปีที่ 2 คณะศึกษาศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ และคณะพลศึกษาจะเรียน

วิชา ศษ 201 และ ศษ 211   ในภาคเรียนที่ 1 และเรียนวิชา ศษ 241 และ ศษ 202 ในภาคเรียนที่ 2 
 คณะวิทยาศาสตร์ และคณะศิลปกรรมศาสตร์ จะเรียนวิชา ศษ 241 และ ศษ 202  ในภาคเรียนที่ 1 

และเรียนวิชา ศษ 201 และ ศษ 211 ในภาคเรียนที่ 2 
3. นิสิตชั้นปีที่ 3  นิสิตทุกวิชาเอก จะเรียนวิชา และ ศษ391  ในภาคเรียนที่ 1 และเรียนวิชา และ ศษ 

351 ในภาคเรียนที่ 2 
 นิสิตคณะศึกษาศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร ์และคณะพลศึกษา จะเรียนวิชา ศษ 321 

ในภาคเรียนที่ 1และเรียนรายวิชาศษ 331 ในภาคเรียนที่ 2  
 นิสิตคณะวิทยาศาสตร์ และคณะศิลปกรรมศาสตร์จะเรียนวิชา 331 ในภาคเรียนที่ 1และเรียน ราย
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วิชาศษ 321 ในภาคเรียนที่ 2 
4. นิสิตชั้นปีที ่4 นิสิตทุกวิชาเอก จะเรียนวชิา ศษ 471, ศษ 491 ในภาคเรียนที่ 1 และเรยีนวชิา ศษ 481 

และศษ461 ในภาคเรียนที่ 2 
5. นิสิตชั้นปีที ่5  นิสิตทุกวิชาเอก เรียนวิชา ศษ 591 ในภาคเรยีนที่ 1 และ เรียนวิชา  ศษ 592 ในภาค

เรียนที่ 2 
6. วิชาเลือกให้แต่ละสาขาวิชาก าหนดวิชาชีพครูเลือกให้นิสิตไม่น้อยกว่า 2 หน่วยกิต ใน ปีที่ 2 หรือ ปี

ที่ 3 หรือ ปีที่ 4 
         7. นิสิตสามารถเรียนวชิาเลือกจากวิชาที่เปิดสอนในหลักสูตรการศึกษาบัณฑิตสาขาอ่ืนๆ ในคณะ
ศึกษาศาสตร์ เช่น ภาษาอังกฤษ     
  

ความหมายของรหัสวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ 
ความหมายของรหัสรายวิชาในกลุ่มวิชาชีพครู  

ศษ   :  วิชาชีพครูทางการศึกษา 
ED   : Education 
เลขตัวที่หนึ่ง : ชั้นปีที่ควรเรียน 
เลขตัวที่สอง : กลุ่มวิชาในหมวดวิชาชีพครู 
 0  หมายถึง กลุ่ม ภาษาส าหรับครู 
 1  หมายถึง กลุ่ม ความเป็นครู 
 2  หมายถึง กลุ่ม การพัฒนาหลักสูตร 
                      3  หมายถึง กลุ่ม การจัดการเรียนรู้ 
                      4  หมายถึง กลุ่ม จิตวิทยาและการแนะแนวส าหรับครู 

                            5   หมายถึง กลุ่ม การวัดและประเมินผลการศึกษา 
                      6   หมายถึง กลุ่ม การบริหารการศึกษา และการจัดการชั้นเรียน 
                      7  หมายถึง กลุ่ม การวิจัยทางการศึกษา 

8  หมายถึง กลุ่ม สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา 
9    หมายถึง กลุ่ม ประสบการณ์วิชาชีพครู 

เลขตัวที่สาม : ล าดับวิชาในแต่ละกลุ่มวิชา 
 
ความหมายของรหัสรายวิชาในกลุ่มวิชาเอก 

อก   :  วิชาภาษาอังกฤษ 
EN  : English 
เลขตัวที่หนึ่ง : ชั้นปีที่ควรเรียน 
เลขตัวที่สอง : กลุ่มวิชา 
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0 หมายถึง พ้ืนฐานทั่วไป 
1 หมายถึง การฟัง-พูด 
2 หมายถึง การอ่าน 
3 หมายถึง การเขียน 
4 หมายถึง การแปล 
5 หมายถงึ ปรัชญาตะวันตกและพ้ืนฐานวรรณคดี 
6 หมายถึง ร้อยแก้วและร้อยกรอง 
7 หมายถึง ภาษาศาสตร์ 
8 หมายถึง ทักษะเฉพาะกิจ 
9  หมายถึง ประสบการณ์วิชาชีพ 

เลขตัวที่สาม : ล าดับวิชา    
    

ความหมายของจ านวนหน่วยกิต 
             เช่น 3(3-0-6) 
 ตัวเลขนอกวงเล็บ หมายถึง จ านวนหน่วยกิตรวม 
 ตัวเลขในวงเล็บตัวที่ 1 หมายถึง จ านวนชั่วโมงทฤษฎีต่อสัปดาห์ 
 ตัวเลขในวงเล็บตัวที่ 2 หมายถึง จ านวนชั่วโมงปฏิบัติต่อสัปดาห์ 
 ตัวเลขในวงเล็บตัวที่ 3 หมายถึง จ านวนชั่วโมงศึกษาด้วยตนเองต่อสัปดาห์ 
 
  3.1.5 ค าอธิบายรายวิชา 
  หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป 

1. วิชาบงัคบั  

1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสือ่สาร 

1.1.1 ภาษาไทย 

มศว 111 ภำษำไทยเพ่ือกำรสื่อสำร 3(3-0-6) 

SWU 111 Thai for Communication 

ศึกษำองค์ประกอบของกำรสื่อสำร ทั้งกำรฟัง กำรพูด กำรอ่ำน กำรเขียน กำรสงัเครำะห์ควำมคิด 

และกลวิธกีำรใช้ภำษำไทยเพ่ือกำรสื่อสำรในสถำนกำรณ์ต่ำงๆ โดยเน้นทกัษะกำรเขียนสรุปควำม ย่อควำม 

ขยำยควำม และพรรณนำควำม 

 1.1.2 ภาษาองักฤษ 

มศว 121 ภำษำองักฤษเพ่ือประสทิธภิำพกำรสื่อสำร 1 3(2-2-5) 

SWU 121 English for Effective Communication 1 

ศึกษำและฝึกทกัษะภำษำองักฤษ โดยเน้นกำรฟังและกำรพูดภำษำองักฤษในฐำนะ

ภำษำต่ำงประเทศในสถำนกำรณ์ต่ำงๆ ผ่ำนกำรท ำแบบฝึกหัดกำรฟังและกำรพูด โดยใช้กระบวนกำร

เรียนรู้ สื่อ และเทคโนโลยีสำรสนเทศที่หลำกหลำยทั้งในและนอกห้องเรียน 
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 หรือ 

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

SWU 123 English for International Communication 1 

ศึกษำหลักกำรใช้ภำษำองักฤษโดยเน้นกำรฟังและกำรพูดส ำหรับผู้เรียนที่ใช้ภำษำองักฤษในฐำนะ

ที่เป็นภำษำนำนำชำติ ทั้งค ำศัพท ์ส ำนวน ประโยค ไวยำกรณ์ที่ซับซ้อน และกำรออกเสยีง ฝึกปฏบัิติกำร

สนทนำในสถำนกำรณ์ต่ำงๆ ผ่ำนสื่อ และกจิกรรมกำรเรียนรู้ที่หลำกหลำยทั้งในและนอกห้องเรียน 

มศว 122 ภำษำองักฤษเพ่ือประสทิธภิำพกำรสื่อสำร 2 3(2-2-5) 

SWU 122 English for Effective Communication 2 

ศึกษำและฝึกทักษะภำษำอังกฤษ โดยเน้นกำรอ่ำนและกำรเขียนภำษำอังกฤษในฐำนะ

ภำษำต่ำงประเทศในสถำนกำรณ์ต่ำงๆ ผ่ำนกำรท ำแบบฝึกหัดกำรอ่ำนและกำรเขียน โดยใช้กระบวนกำร

เรียนรู้  สื่อ และเทคโนโลยีสำรสนเทศที่หลำกหลำยทั้งในและนอกห้องเรียน 

หรือ 

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

SWU 124 English for International Communication 2 

ศึกษำหลักกำรใช้ภำษำองักฤษโดยเน้นกำรอ่ำนและกำรเขียนส ำหรับผู้เรียนที่ใช้ภำษำอังกฤษใน

ฐำนะที่เป็นภำษำนำนำชำติ กำรฝึกเขียนเรียงควำมในหัวข้อที่หลำกหลำย โดยฝึกปฏบัิติผ่ำนกจิกรรมกำร

เรียนรู้ ต่ำงๆ ทั้งในและนอกห้องเรียน 

 

1.2 กลุ่มวิชาบูรณาการ (วิทยาศาสตร ์คณิตศาสตร ์และเทคโนโลยี) 

มศว 141 ชีวิตในโลกดิจิทลั 3(3-0-6) 

SWU 141 Life in a Digital World 

ศึกษำควำมส ำคัญของกระบวนกำรสื่อสำรและเทคโนโลยีในโลกดิจิทลั ทกัษะกำรสบืค้น กำร

ประเมินสื่อสำรสนเทศ กำรอ้ำงองิข้อมูล จริยธรรมและกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง ภัยอนัตรำยในโลกดิจิทลัและ

แนวทำงกำรป้องกนั กำรน ำเสนอในรูปแบบต่ำงๆ กำรจัดกำรควำมรู้เพ่ือกำรเรียนรู้ตลอดชีวิตและกำรรู้เทำ่

ทนัสื่อสำรสนเทศและเทคโนโลยี 

 

1.3 กลุ่มวิชาบูรณาการ (มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร)์ 

มศว 151 กำรศึกษำทั่วไปเพ่ือพัฒนำมนุษย์ 3(3-0-6) 

SWU 151 General Education for Human Development 

ศึกษำควำมหมำย ควำมส ำคัญ และคุณค่ำของวิชำศึกษำทั่วไป ประวัติและปรัชญำของ

มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป้ำหมำยที่แท้จริงของกำรศึกษำในระดับอุดมศึกษำ ควำมส ำคัญและแนว

ทำงกำรพัฒนำพฤติกรรม จิตใจ และปัญญำ กำรพัฒนำทกัษะกำรเรียนรู้ กำรสื่อสำร กำรคิดวิเครำะห์ กำร

สงัเครำะห์ และกำรแก้ปัญหำอย่ำงมีวิจำรณญำณ 

มศว 161 มนุษย์ในสังคมแห่งกำรเรียนรู้  2(2-0-4) 

SWU 161 Human in Learning Society 
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ศึกษำควำมสัมพันธ์ระหว่ำงมนุษย์กับสังคม ทั้งสังคมไทยและสังคมโลก ผลกระทบของกำร

เปล่ียนแปลงทำงสังคมต่อกำรด ำเนินชีวิตและสิ่งแวดล้อม ควำมส ำคัญของกำรแสวงหำควำมรู้อย่ำง

ต่อเน่ือง และกำรด ำเนินชีวิตอย่ำงมีคุณธรรมจริยธรรมในสงัคมแห่งกำรเรียนรู้ 

มศว 261 พลเมืองวิวัฒน์ 3(3-0-6) 

SWU 261 Active Citizens 

ศึกษำประวัติควำมเป็นมำและวัฒนธรรมทำงกำรเมืองกำรปกครองของไทย กระบวนทศัน์เกี่ยวกับ

พลเมืองในระบอบประชำธิปไตย กฎหมำย ระบบภำษี หน้ำที่พลเมืองตำมรัฐธรรมนูญ ควำมส ำคัญของ

กำรยึดหลักสันติวิธีในกำรด ำเนินชีวิต กำรมีจิตส ำนึกสำธำรณะและกำรมีส่วนร่วมลดควำมเหล่ือมล ้ำใน

สงัคม รวมทั้งแนวทำงกำรปรับตัวในฐำนะพลเมืองอำเซียนและพลเมืองโลก 

2. วิชาเลือก 

2.1 กลุ่มวิชาบูรณาการ (วิทยาศาสตร ์คณิตศาสตร ์และเทคโนโลยี) 

มศว 241 แนวโน้มเทคโนโลยีดิจิทลัและสงัคม 2(1-2-3) 

SWU 241 Digital Technology and Society Trends 

ศึกษำวิวัฒนำกำรและแนวคิดของเทคโนโลยีดิจิทัลที่มีผลกระทบต่อสังคมในด้ำนวัฒนธรรม 

เศรษฐกิจ กำรเมือง และสิ่งแวดล้อม ประเมินพฤติกรรมกำรบริโภคเทคโนโลยีของสังคมและสมำชิก 

รวมทั้งวิเครำะห์แนวโน้มของเทคโนโลยีดิจิทลัในสังคมโลกอนำคต 

มศว 242 คณิตศำสตร์ในชีวิตประจ ำวัน 3(3-0-6) 

SWU 242 Mathematics in Daily Life 

ศึกษำวิธีคิดและหลักกำรคณิตศำสตร์กับควำมคิดในเชิงตรรกะและเหตุผล คณิตศำสตร์ส ำหรับ

ผู้บริโภคและกำรค ำนวณภำษี คณิตศำสตร์กับควำมงำม กำรวิเครำะห์เชิงตัวเลข กำรแปลควำมหมำย กำร

ประยุกต์ใช้คณิตศำสตร์และสถิติในชีวิตประจ ำวัน 

มศว 243 กำรจัดกำรทำงกำรเงินส่วนบุคคล 3(3-0-6) 

SWU 243 Personal Financial Management 

ศึกษำหลักกำรวำงแผนและกำรจัดกำรทำงกำรเงิน เคร่ืองมือทำงกำรเงินในกำรบริหำรสภำพคล่อง

ส่วนบุคคล มูลค่ำเงินตำมเวลำ และเทคโนโลยีทำงกำรเงิน กำรรวบรวมและวิเครำะห์ข้อมูลทำงกำรเงินส่วน

บุคคล กำรวำงแผนทำงภำษี กำรวำงแผนกำรออมและประกนั กำรบริหำรหน้ี และกำรวำงแผนลงทุน 

มศว 244 วิทยำศำสตร์เพ่ือชีวิตและสิ่งแวดล้อมที่ดี 3(3-0-6) 

SWU 244 Science for Better Life and Environment 

ศึกษำเจตคติและกระบวนกำรคิดทำงวิทยำศำสตร์ ระบบนิเวศวิทยำและควำมส ำคัญของกำรอยู่

ร่วมกันอย่ำงสมดุล วิทยำศำสตร์ประยุกต์ เทคโนโลยี ผลกระทบของควำมเจริญทำงวิทยำศำสตร์และ

เทคโนโลยีที่มีต่อวิถีชีวิต เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และกำรประยุกต์ใช้วิทยำศำสตร์อย่ำงรู้เท่ำทนัและ

เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

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

SWU 245 Science, Technology and Society 
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ศึกษำกระบวนทัศน์ และวิธีคิดของนักวิทยำศำสตร์ที่ มีบทบำทในเหตุกำรณ์ส ำคัญของโลก 

ผลกระทบของวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีในมิติทำงสังคม กำรสะท้อนคิดวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีกับ

บริบทสงัคมไทยในปัจจุบัน 

มศว 246 วิถีชีวิตเพ่ือสขุภำพ 2(2-0-4) 

SWU 246 Healthy Lifestyle 

ศึกษำองค์ประกอบและควำมส ำคัญของสุขภำพแบบองค์รวม ปัจจัยส ำคัญที่มีผลต่อสุขภำพ โรค

วิถีชีวิตกับพฤติกรรมกำรใช้ชีวิตของมนุษย์ สำเหตุ วิธีป้องกันและกำรรักษำ กำรพัฒนำวิถีชีวิตเชิง

สร้ำงสรรค์และกำรประยุกต์ใช้นวัตกรรมทำงวิทยำศำสตร์ 

มศว 247 อำหำรเพ่ือชีวิต 2(1-2-3) 

SWU 247 Food for Life 

ศึกษำควำมส ำคัญของอำหำรและโภชนำกำรส ำหรับทุกช่วงวัย อำหำรเพ่ือสุขภำพ สมุนไพร 

ผลิตภัณฑ์เสริมอำหำร อันตรำยจำกอำหำรและมำตรฐำนควำมปลอดภัย หลักกำรเลือกซ้ือและกำรเกบ็

รักษำอำหำร กำรเลือกบริโภคด้วยปัญญำ และกำรฝึกประกอบอำหำรอย่ำงง่ำยจำกวัตถุดิบที่ปลอดภัยและ

มีคุณค่ำ 

มศว 248 พลังงำนทำงเลือก 2(2-0-4) 

SWU 248 Alternative Energy 

ศึกษำควำมหมำย ควำมส ำคัญ กระบวนกำร บทบำทและผลกระทบของกำรใช้พลังงำนหลักและ

พลังงำนทดแทน ปรำกฏกำรณ์โลกร้อน กำรอนุรักษ์พลังงำนอย่ำงมีส่วนร่วม กำรใช้พลังงำนอย่ำงมี

ประสทิธิภำพและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม กำรจัดกำรพลังงำนชุมชน ขยะชุมชน และวัสดุเหลือใช้ ด้วยภมูิ

ปัญญำและเทคโนโลยีที่เหมำะสม 
 

มศว 341 ธุรกจิในโลกดิจิทลั 2(1-2-3) 

SWU 341 Business in a Digital World 

ศึกษำแนวคิดและหลักกำรท ำธุรกิจในโลกดิจิทัล แนวปฏิบัติ หลักจริยธรรมและกฎหมำยที่

เกี่ยวข้อง นวัตกรรมด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรในปัจจุบันและแนวโน้มในอนำคต 

 

 2.2 กลุ่มวิชาบูรณาการ (มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร)์ 

มศว 251 ดนตรีและจิตวิญญำณมนุษย์  2(1-2-3) 

SWU 251 Music and Human Spirit 

ศึกษำวิเครำะห์จิตวิญญำณ อำรมณ์ และพฤติกรรมของมนุษย์ โดยใช้ดนตรีเป็นเคร่ืองมือในกำร

เรียนรู้คุณค่ำของตนเองและบริบทของสังคม รวมทั้งฝึกประยุกต์และถ่ำยทอดศิลปกรรมแบบบูรณำกำรสู่

สำธำรณชน 

มศว 252 สนุทรียศำสตร์เพ่ือชีวิต 3(3-0-6) 

SWU 252 Aesthetics for Life 
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ศึกษำแนวคิดทำงด้ำนสุนทรียศำสตร์ สุนทรียศำสตร์ในเชิงบูรณำกำรทั้งที่เกี่ยวข้องกับธรรมชำติ 

ศิลปะ กำรแสดง ดนตรี วรรณกรรม สุนทรียะที่ผสำนสัมพันธ์กับบริบทสังคม วัฒนธรรม และธรรมชำติ

สิ่งแวดล้อม 

มศว 253 สนุทรียสนทนำ 2(1-2-3) 

SWU 253 Dialogue 

ศึกษำฐำนคิด ทฤษฎี กลวิธี แนวทำงปฏิบัติของสุนทรียสนทนำ ระดับของกำรสื่อสำร กำร

ประยุกต์ใช้สนุทรียสนทนำในกำรด ำเนินชีวิต โดยกำรแลกเปล่ียนประสบกำรณ์ กำรถ่ำยทอดควำมคิดและ

ควำมรู้สกึร่วมกนัผ่ำนศิลปะกำรฟังอย่ำงลึกซ้ึง กำรเรียนรู้ ด้วยใจอย่ำงใคร่ครวญ และกำรฝึกปฏบัิติสุนทรีย

สนทนำในสถำนกำรณ์ที่หลำกหลำย 

มศว 254 ศิลปะและควำมคิดสร้ำงสรรค์ 2(1-2-3) 

SWU 254 Art and Creativity 

ศึกษำค้นคว้ำเกี่ยวกับพลังควำมคิดสร้ำงสรรค์และจินตนำกำรที่ก่อให้เกิดควำมงำมและสุนทรียะ

ในงำนศิลปะนำนำประเภท ในบริบทวัฒนธรรมที่หลำกหลำย 

มศว 255 ธรรมนูญชีวิต 2(1-2-3) 

SWU 255 Constitution For Living 

ศึกษำหลักธรรมนูญชีวิต วินัยชีวิต กฎกำรสร้ำงทุนชีวิต กำรน ำชีวิตไปสู่เป้ำหมำยที่ดีงำม หลักกำร

ปฏิบัติตนในฐำนะสมำชิกที่ดีของชุมชน และหลักกำรพัฒนำชีวิต โดยกำรวิเครำะห์และสร้ำงแนวทำงกำร

พัฒนำตนเองพร้อมฝึกปฏบัิติ 

มศว 256 กำรอ่ำนเพ่ือชีวิต 2(2-0-4) 

SWU 256 Reading for Life 

ศึกษำหลักกำรอ่ำนจับใจควำม วิเครำะห์ ตีควำม วิจำรณ์และประเมินค่ำงำนเขียน โดยกำรอ่ำนจำก

แหล่งเรียนรู้ที่หลำกหลำย 

มศว 257 วรรณกรรมและพลังทำงปัญญำ 2(2-0-4) 

SWU 257 Literature for Intellectual Powers 

ศึกษำแนวคิด คุณค่ำ และสุนทรียะจำกวรรณกรรมไทยหลำกรูปแบบทั้งในอดีตและร่วมสมัย กำร

วิเครำะห์วรรณกรรมที่ก่อให้เกดิพลังทำงปัญญำและยกระดับจิตใจ 

มศว 258 ศิลปะกำรพูดและกำรน ำเสนอ 2(2-0-4) 

SWU 258 Arts of Speaking and Presentation 

ศึกษำองค์ประกอบ ควำมหมำย ควำมส ำคัญ ประเภทและกลวิธีกำรพูด กำรเตรียมภำษำและ

เน้ือหำ กำรเรียบเรียงควำมคิด กำรร่ำงบทพูด กำรพัฒนำวัจนภำษำและอวัจนภำษำกับกำรพูดประเภท

ต่ำงๆ 

มศว 262 ประวัติศำสตร์และพลังขับเคล่ือนสังคม 2(2-0-4) 

SWU 262 History and Effects on Society 
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ศึกษำค้นคว้ำข้อมูลและเหตุกำรณ์ส ำคัญทำงประวัติศำสตร์ที่เป็นพลังขับเคล่ือนสังคมจำกอดีตสู่

ปัจจุบัน วิเครำะห์กระบวนกำรเปล่ียนแปลงทำงกำรเมือง เศรษฐกิจ สังคม และแนวโน้มกำรก่อรูปทำง

สงัคมในบริบทของโลกำภิวัตน์ 

มศว 263 มนุษย์กบัสนัติภำพ 2(2-0-4) 

SWU 263 Human and Peace 

ศึกษำแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับสันติภำพ หลักสันติธรรมจำกศำสนำ ปรัชญำ ควำมเช่ือ 

วัฒนธรรม และกำรจัดกำรควำมขัดแย้งในชีวิตครอบครัว ชุมชน สังคม รวมทั้งแนวคิดและกำรปฏบัิติของ

ผู้ที่มีอุดมกำรณ์เกี่ยวกบัสนัติภำพและสนัติสขุของมนุษยชำติ 

มศว 264 มนุษย์ในสังคมพหุวัฒนธรรม 2(2-0-4) 

SWU 264 Human in Multicultural Society 

ศึกษำควำมหมำยและควำมส ำคัญของสังคมพหุวัฒนธรรม โดยกำรวิเครำะห์ปัจจัยด้ำนโครงสร้ำง

ทำงสังคม เช้ือชำติ ศำสนำ กำรศึกษำ ที่มีผลต่อควำมเช่ือและวิถีชีวิตของกลุ่มคนในสังคม กำรเสริมสร้ำง

กระบวนทศัน์ และกำรปรับตัวในสงัคมพหุวัฒนธรรม 

มศว 265 เศรษฐกจิโลกำภิวัตน์ 3(3-0-6) 

SWU 265 Economic Globalization 

ศึกษำแนวคิดเศรษฐกิจโลกำภิวัตน์ นโยบำยทำงเศรษฐกิจของประเทศที่มีอิทธิพลต่อโลกำภิวัตน์ 

กำรรวมกลุ่มทำงเศรษฐกิจ สถำบันกำรเงินระหว่ำงประเทศ วิกฤตเศรษฐกิจโลก แนวโน้มในอนำคตและ

ผลกระทบต่อกำรด ำรงชีวิต ตลอดจนแนวทำงกำรพัฒนำอย่ำงย่ังยืนตำมหลักเศรษฐกจิพอเพียง 

มศว 266 ปรัชญำเศรษฐกจิพอเพียง 2(2-0-4) 

SWU 266 Sufficiency Economy 

ศึกษำภูมิหลังและสภำพทั่วไปของสังคมไทย แนวคิดปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง เปรียบเทียบกับ

เศรษฐศำสตร์กระแสหลัก โดยกำรเรียนรู้จำกโครงกำรอันเน่ืองมำจำกพระรำชด ำริ กำรวิเครำะห์หำ

แนวทำงประยุกต์ใช้ในกำรด ำเนินชีวิตและกำรประกอบอำชีพ อันจะน ำไปสู่กำรพ่ึงตนเองบนควำม

รับผิดชอบต่อสงัคมและสิ่งแวดล้อม เพ่ือกำรพัฒนำอย่ำงย่ังยืนภำยใต้กระแสโลกำภิวัตน์ 

มศว 267 หลักกำรจัดกำรสมัยใหม่ 2(2-0-4) 

SWU 267 Principles of Modern Management 

ศึกษำแนวคิดและหลักกำรจัดกำร ทฤษฎีกำรจัดกำรสมัยใหม่ แนวคิดเกี่ยวกบักำรจัดกำรองค์กร 

กำรจัดกำรทรัพยำกรมนุษย์ กำรพัฒนำองค์กร แนวโน้มกำรจัดกำรสมัยใหม่และกำรพัฒนำสงัคมอย่ำง

ย่ังยืน 

มศว 268 กำรศึกษำทำงสังคมด้วยกระบวนกำรวิจัย 2(1-2-3) 

SWU 268 Social Study by Research 

ศึกษำข้อมูลและเหตุกำรณ์ที่มีผลกระทบส ำคัญต่อกำรเปล่ียนแปลงทำงสังคมปัจจุบันโดยกำร

เรียนรู้แบบวิจัยเป็นฐำน เพ่ือให้เกดิควำมเข้ำใจอย่ำงลึกซ้ึงและสำมำรถเช่ือมโยงข้อมูลจำกกำรวิจัยไปสู่กำร

ใช้ประโยชน์ในกำรพัฒนำตนเอง สงัคม และสิ่งแวดล้อม 

มศว 351 กำรพัฒนำบุคลิกภำพ 3(2-2-5) 
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SWU 351 Personality Development 

ศึกษำควำมหมำยและควำมส ำคัญของกำรพัฒนำบุคลิกภำพ ควำมแตกต่ำงระหว่ำงบุคคล กำร

วิเครำะห์และประเมินบุคลิกภำพภำยในและภำยนอกของตนเอง กำรพัฒนำเจตคติที่ดีต่อตนเองและผู้อื่น 

มำรยำทพ้ืนฐำนทำงสงัคม ทกัษะสื่อสำรและกำรสร้ำงสมัพันธภำพที่ดีงำมกบัผู้อื่น 

มศว 352 ปรัชญำและกระบวนกำรคิด 3(3-0-6) 

SWU 352 Philosophy and Thinking Process 

ศึกษำแนวคิดและปรัชญำทั้งกระแสตะวันออกและตะวันตกในเชิงบูรณำกำร พัฒนำทกัษะกำรคิด

วิเครำะห์ สังเครำะห์ ปรัชญำที่เป็นกระบวนกำรคิดที่สัมพันธ์กับชีวิต สังคม ธรรมชำติ สิ่งแวดล้อม บน

พ้ืนฐำนควำมมีเหตุผล อุดมกำรณ์ และคุณธรรมจริยธรรม 

มศว 353 กำรคิดอย่ำงมีเหตุผลและจริยธรรม 3(3-0-6) 

SWU 353 Logical Thinking and Ethics 

ศึกษำกระบวนกำรคิดอย่ำงมีเหตุผลบนพ้ืนฐำนควำมรู้ คุณธรรม จริยธรรม เรียนรู้ควำมส ำคัญ

ของวิธีคิดอย่ำงมีเหตุผลจำกตัวแบบทำงสังคม และฝึกพัฒนำตนเองให้เป็นผู้ใฝ่รู้ควำมจริง คิดอย่ำงมี

เหตุผล มีคุณธรรม จริยธรรม ด ำรงชีวิตอย่ำงมีควำมสขุทำ่มกลำงพลวัตทำงสังคมและสิ่งแวดล้อม 

มศว 354 ควำมคิดสร้ำงสรรค์กบันวัตกรรม 3(2-2-5) 

SWU 354 Creativity and Innovation 

ศึกษำแนวคิด ทฤษฎี องค์ประกอบ วิธีกำรพัฒนำควำมคิดสร้ำงสรรค์และนวัตกรรม กฎหมำย

ลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทำงปัญญำ กรณีศึกษำกำรพัฒนำนวัตกรรมที่ส ำคัญของโลก กำรฝึกปฏิบัติพัฒนำ

ควำมคิดสร้ำงสรรค์และนวัตกรรมเพ่ือชุมชนและสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งน ำเสนอผลงำนต่อสำธำรณชน 

มศว 355 พุทธธรรม 3(3-0-6) 

SWU 355 Buddhism 

ศึกษำภูมิปัญญำและกระบวนกำรคิดจำกพุทธธรรมที่เกี่ยวข้องกับกำรด ำรงชีวิต กำรพัฒนำ

คุณภำพชีวิตบนฐำนพุทธธรรม ทั้งในเชิงวิทยำศำสตร์ ปรัชญำ และศำสนำ กำรวิเครำะห์และพัฒนำแนว

ทำงกำรด ำเนินชีวิตที่มีศีลธรรมและสนัติสขุ 

มศว 356 จิตวิทยำสังคมในกำรด ำเนินชีวิต 2(2-0-4) 

SWU 356 Social Psychology for Living 

ศึกษำโครงสร้ำงและพฤติกรรมทำงสังคม พ้ืนฐำนทำงชีววิทยำที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมมนุษย์ ตัว

แปรทำงสังคมที่ท  ำให้เกิดพฤติกรรมและสภำวะทำงจิต กำรวิเครำะห์พฤติกรรมของบุคคลและกลุ่มจำก

ปรำกฏกำรณ์ทำงสงัคม กำรหำแนวทำงแก้ไขปัญหำควำมขัดแย้ง กำรส่งเสริมพฤติกรรมเอื้อสังคมและกำร

ด ำเนินชีวิตอย่ำงมีควำมสขุ 

มศว 357 สขุภำพจิตและกำรปรับตัวในสงัคม 2(2-0-4) 

SWU 357 Mental Health and Social Adaptability 

ศึกษำแนวคิดและกระบวนกำรเสริมสร้ำงสขุภำพจิต กำรปรับตัวในสังคม กำรวิเครำะห์สำเหตุและ

กำรป้องกนัสขุภำพจิตเสื่อมโทรม รวมทั้งกำรประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ ำวัน 

มศว 358 กจิกรรมสร้ำงสรรค์เพ่ือพัฒนำชีวิตและสังคม 2(1-2-3) 
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SWU 358 Creative Activities for Life and Social Development 

ศึกษำควำมหมำย ควำมส ำคัญ ทรัพยำกร ประเภทและรูปแบบของกิจกรรมสร้ำงสรรค์ 

แลกเปล่ียนเรียนรู้ประสบกำรณ์จำกกิจกรรมที่ตนเองสนใจ ค้นคว้ำเพ่ิมเติม วิเครำะห์ สังเครำะห์ และ

พัฒนำกจิกรรมให้มีคุณค่ำต่อกำรพัฒนำชีวิตและสงัคม 

มศว 361 มศว เพ่ือชุมชน 3(1-4-4) 

SWU 361 SWU for Communities 

ศึกษำวิธีกำรและเคร่ืองมือศึกษำชุมชน กระบวนกำรมีส่วนร่วม โดยกำรบูรณำกำรกำรเรียนรู้ผ่ำน

กิจกรรมนิสิต เพ่ือเสริมสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจบริบทชุมชนด้ำนวัฒนธรรม เศรษฐกิจ สังคม รวมทั้ง

เสริมสร้ำงสมัพันธภำพที่ดีและเช่ือมโยงไปสู่กำรพัฒนำชุมชนอย่ำงมีส่วนร่วม 

มศว 362 ภมูิปัญญำท้องถิ่น 2(1-2-3) 

SWU 362 Local Wisdom 

ศึกษำค้นคว้ำภูมิปัญญำท้องถิ่น ควำมสัมพันธ์ของภูมิปัญญำท้องถิ่นกับกำรด ำรงชีวิตและ

พัฒนำกำรของชุมชน ตลอดจนผลกระทบของกระแสโลกำภิวัตน์กับกำรพัฒนำภมูิปัญญำท้องถิ่น โดยกำร

เรียนรู้ ร่วมกบัชุมชน เพ่ือหำแนวทำงสืบสำนและพัฒนำตำมบริบทสังคม รวมทั้งประยุกต์ให้เป็นประโยชน์

ต่อกำรด ำรงชีวิต กำรพัฒนำชุมชน และกำรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
 

มศว 363 สมัมำชีพชุมชน 2(1-2-3) 

SWU 363 Ethical Careers for Community 

ศึกษำค้นคว้ำและพัฒนำสัมมำชีพชุมชนที่ผูกพันและเคำรพในธรรมชำติ สิ่งแวดล้อม คุณธรรม 

และวัฒนธรรมโดยใช้หลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง เรียนรู้ร่วมกับชุมชน เสริมสร้ำงจิตส ำนึก ควำม

สำมัคคี และควำมตระหนักในศักด์ิศรีของชุมชน อันจะท ำให้เกิดแนวทำงกำรพัฒนำสัมมำชีพชุมชนที่

เข้มแขง็และยั่งยืน 

มศว 364 กจิกำรเพ่ือสงัคม 2(1-2-3) 

SWU 364 Social Enterprise 

ศึกษำควำมหมำย ควำมส ำคัญ หลักกำรเป็นผู้ประกอบกำรและกระบวนกำรบริหำรจัดกำรกิจกำร

เพ่ือสังคม เรียนรู้กิจกำรเพ่ือสังคมในรูปแบบต่ำงๆ วิเครำะห์ สังเครำะห์องค์ควำมรู้จำกกิจกำรเพ่ือสังคม

ต้นแบบ และน ำเสนอแนวทำงสร้ำงสรรค์กจิกำรเพ่ือสงัคม พร้อมทั้งฝึกปฏบัิติร่วมกบัชุมชน 

 

 2.3 กลุ่มวิชาพลานามยั 

มศว 131 ลีลำศ 1(0-2-1) 

SWU 131 Social Dance 

เทคนิคและทกัษะเบื้องต้นในกำรเต้นลีลำศในจังหวะต่ำงๆ กำรเสริมสร้ำงสมรรถภำพทำงกำยและ

บุคลิกที่เหมำะสมส ำหรับกำรเต้นลีลำศ ตลอดจนมำรยำทในกำรเต้นลีลำศเพ่ือสขุภำพ 

มศว 132 สมรรถภำพส่วนบุคคล 1(0-2-1) 

SWU 132 Personal Fitness 
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หลักกำรพ้ืนฐำนของกำรสร้ำงและพัฒนำสมรรถภำพทำงกำยด้ำนควำมแขง็แรง ควำมเรว็ ควำม

อดทน และควำมยืดหยุ่นของกล้ำมเน้ือและกำรท ำงำนของระบบกำรไหลเวียนโลหิต 

มศว 133 กำรว่ิงเหยำะเพ่ือสขุภำพ  1(0-2-1) 

SWU 133 Jogging for Health 

หลักกำรออกก ำลังกำยด้วยกำรว่ิงเหยำะ กำรว่ิงเหยำะที่มุ่งเน้นควำมอดทนของระบบกำรไหลเวียน

โลหิตและควำมยืดหยุ่นของร่ำงกำย กำรจัดโปรแกรมกำรออกก ำลังกำยด้วยกำรว่ิงเหยำะเพ่ือสขุภำพ 

มศว 134 โยคะ 1(0-2-1) 

SWU 134 Yoga 

เทคนิคและทักษะเบ้ืองต้นในกำรฝึกโยคะ กำรฝึกระบบกำรหำยใจ ควำมอ่อนตัว และควำม

แขง็แรงของร่ำงกำยเพ่ือสขุภำพ 

มศว 135 ว่ำยน ำ้ 1(0-2-1) 

SWU 135 Swimming 

เทคนิคและทักษะเบ้ืองต้นของกำรว่ำยน ำ้ กำรว่ำยน ำ้ท่ำต่ำงๆ กำรเสริมสร้ำงสมรรถภำพทำงกำย 

กติกำกำรแข่งขัน กำรเกบ็รักษำอุปกรณ์ และควำมปลอดภัยในกำรว่ำยน ำ้เพ่ือสขุภำพ 

มศว 136 แบดมินตัน 1(0-2-1) 

SWU 136 Badminton 

ทกัษะกำรยืน กำรเคล่ือนที่ กำรจับไม้ กำรตีลูกหน้ำมือและหลังมือ กำรตบ กำรส่งลูก กำรเล่นลูก

หน้ำตำข่ำย กลวิธกีำรเล่นประเภทเด่ียวและประเภทคู่ กำรเกบ็รักษำอุปกรณ์และควำมปลอดภัยในกำรเล่น

แบดมินตันเพ่ือสขุภำพ 

มศว 137 เทนนิส 1(0-2-1) 

SWU 137 Tennis 

เทคนิคและทักษะเบ้ืองต้นในกำรเล่นเทนนิส มำรยำทในกำรชมเทนนิส กติกำกำรแข่งขัน กลวิธี

กำรเล่นประเภทเด่ียวและประเภทคู่ กำรเกบ็รักษำอุปกรณ์ และควำมปลอดภัยในกำรเล่นเทนนิสเพ่ือ

สขุภำพ 

มศว 138 กอล์ฟ  1(0-2-1) 

SWU 138 Golf 

ควำมเป็นมำของกีฬำกอล์ฟ ทักษะกำรยืน กำรจับไม้ กำรเหว่ียงไม้ กติกำกำรเล่นกอล์ฟ กำรใช้

และเกบ็รักษำอุปกรณ์ และควำมปลอดภัยในกำรเล่นกอล์ฟเพ่ือสุขภำพ 

มศว 139 กำรฝึกโดยกำรใช้น ำ้หนัก 1(0-2-1) 

SWU 139 Weight Training 

เทคนิคกำรออกก ำลังกำยแบบใช้เคร่ืองมือช่วย หลักกำรปฏบัิติ กำรฝึกโดยกำรใช้น ำ้หนักและกำร

ประยุกต์กำยวิภำคศำสตร์และสรีรวิทยำของระบบโครงร่ำงและกล้ำมเน้ือ ควบคู่ไปกบักำรศึกษำเทคนิคกำร

ฝึกโดยกำรใช้น ำ้หนักเพ่ือสขุภำพ 

 
หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
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1) กลุ่มวิชาชีพครู 
วิชาชีพครูบังคับ 
ศษ111    จิตส านึกและจรรยาบรรณวิชาชีพครู  3(2-2-5) 
ED111   Consciousness and Ethics for Teaching Profession  

      ศึกษาพัฒนาการของวิชาชีพครู เกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู สมรรถนะที่ส าคัญของครู  
คุณลักษณะของครูที่ดี หลักธรรมาภิบาล ความซื่อสัตย์สุจริต และคุณธรรมจริยธรรมส าหรับครู 
จรรยาบรรณวิชาชีพครู ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับวิชาชีพครู กฎระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพครู 
การจัดการความรู้เกี่ยวกับวิชาชีพครู การสร้างความก้าวหน้าและพัฒนาวิชาชีพครู การเสริมสร้างศักยภาพ
และสมรรถนะความเป็นครู การฝึกปฏิบัติเพ่ือเสริมสร้างจิตส านึกสาธารณะ บทบาท หน้าที่และภาระงาน
ของครูในฐานะนิสิตครูและผู้ส่งเสริมการเรียนรู้ การเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้และการเป็นผู้น าทางวิชาการ
และการศึกษา การสร้างจิตส านึกและทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพครู ฟังการเสวนาจากครูต้นแบบและแลกเปลี่ยน
เรียนรู้เพ่ือสร้างแรงบันดาลใจในการเป็นครูเพ่ือการปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี มีจิตส านึกสาธารณะ และ
เสียสละให้สังคม 
ศษ201  ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาการเรียนรู้  3(2-2-5) 
ED201  English for Learning Development 
 ศึกษาและฝึกปฏิบัติการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการเรียนรู้ด้วยกระบวนการคิด วิเคราะห์อย่างมี
วิจารณญาณ ทั้งการฟัง-การพูด-การอ่าน และการเขียน ในการสรุปความ แปลความ ตีความ ขยายความ   
การอภิปราย การแสดงความคิดเห็น การน าเสนองาน การรายงาน  เรื่องราวต่างๆ จากสื่อหลากหลายเชิง
บูรณาการในวิชาต่างๆ ทั้งภาษาพูด และภาษาเขียน 
ศษ 202   ภาษาและวัฒนธรรมไทยส าหรับครู    3(2-2-5)  
ED 202    Thai Language and Culture for Teachers  
 ศึกษา วิเคราะห์และฝึกปฏิบัติการใช้ทักษะภาษาไทยเพ่ือการจัดการเรียนรู้บนฐานคิดที่
สอดคล้องกับวิชาชีพครู สังคม และวัฒนธรรมไทย ทั้งการฟัง การดู การพูด การอ่านและการเขียน ที่ผ่าน
กระบวนการคิดวิเคราะห์อย่างมีวิจารณญาณ โดยมุ่งเน้นทักษะการใช้ภาษาไทยเพ่ือการศึกษาค้นคว้า การอ่าน 
การสรุปความ การบันทึก การอธิบาย การอภิปราย การน าเสนอผลงาน การรายงาน และเทคนิคการพูดในที่
สาธารณะ ด้วยสาระการเรียนรู้ที่สอดแทรกวัฒนธรรมไทยจากสื่อ และแหล่งการเรียนรู้ที่หลากหลายใน
สถานการณ์ต่าง ๆ เพ่ือส่งเสริมประสิทธิภาพในการจัดการเรียนรู้ และเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีในการอยู่
ร่วมกับผู้อ่ืนในวิชาชีพครูและสังคม 
ศษ211  กระบวนทัศน์ทางการศึกษา 3(2-2-5) 
ED211  Educational Paradigms  
              ศึกษากระบวนทัศน์ทางการศึกษาซึ่งเชื่อมโยงปรัชญาเข้ากับแนวคิดของปรัชญาการศึกษาในแต่ละ
ยุคสมัย ซึ่งแบ่งยุคสมัยตามการเปลี่ยนแปลงของทัศนะในการมองโลกและมองชีวิต การสร้างความเข้าใจต่อ
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การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ทางการศึกษาทั้งในส่วนของปรัชญาการศึกษา หลักการและระบบการจัด
การศึกษา ความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกันของการศึกษา ศาสนา เศรษฐกิจ สังคม  วัฒนธรรม และกฎเกณฑ์ต่างๆ 
ที่ถูกก าหนดขึ้นเพื่อก ากับทิศทางของการศึกษาในแต่ละยุคสมัย ผลกระทบต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการปรับเปลี่ยน
วิธีคิดต่อการปฏิรูปการศึกษา การสร้างวิสัยทัศน์ทางการศึกษาที่น าไปสู่การสร้างสรรค์ปรัชญาและกลยุทธ์ทาง
การศึกษาเพ่ือเสริมสร้างการพัฒนาอย่างยั่งยืน ฝึกประยุกต์ใช้แนวคิดเชิงกระบวนทัศน์ในการพัฒนา
สถานศึกษาไปสู่การเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 
ศษ241   การเรียนรู้ของมนุษย์และจิตวิทยาส าหรับครู   3(2-2-5) 
ED241  Human Learning and Psychology for Teachers  
              ศึกษาเกี่ยวกับกระบวนการเรียนรู้ของมนุษย์ ที่มีองค์ประกอบเกี่ยวเนื่องกันทั้งทางจิต ทางสมอง 
เน้นในความสัมพันธ์ระหว่างจิต-สมอง ความสัมพันธ์ระหว่างสมองกับกระบวนการเรียนรู้ของมนุษย์ ศึกษาฐาน
คิดและองค์ความรู้ทางจิตวิทยาการศึกษาและจิตวิทยาการแนะแนว ตลอดจนการให้การปรึกษาเกี่ยวกับระบบ
การพัฒนาสมองและพัฒนาการเรียนรู้ในแต่ละวัย ธรรมชาติของการเรียนรู้ องค์ประกอบของการเรียนรู้ 
กระบวนการเรียนรู้ ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเรียนรู้ ทฤษฎีการเรียนรู้ ทักษะการคิด กระบวนการคิด การสร้าง
แรงจูงใจ สุขภาพจิต เชาวน์ปัญญา ความถนัด เชาวน์อารมณ์ บุคลิกภาพ การปรับตัว และสามารถให้
ค าแนะน า ช่วยเหลือนักเรียนโดยการให้ค าปรึกษา โดยมุ่งให้ผู้เรียนรู้จักและเข้าใจตนเอง และมีคุณภาพชีวิตที่ดี
ขึ้น ตลอดจนสามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้แต่ละระดับการศึกษาและวิชาเอก 
ศษ321  วิธีวิทยาในการพัฒนาหลักสูตร 3(2-2-5) 
ED321  Methodologies for Curriculum Development 
        ศึกษาฐานคิด ปรัชญา แนวคิด ทฤษฎีหลักสูตร องค์ประกอบหลักสูตร และการพัฒนาหลักสูตร ศึกษา
ปัญหาและแนวโน้มของมาตรฐานการศึกษาและมาตรฐานหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน การอาชีวศึกษาและ       
การอุดมศึกษา หลักสูตรมาตรฐานสากล หลักสูตรการศึกษาเพ่ืออาชีพ ฝึกปฏิบัติการออกแบบและสร้างหลักสูตร
แบบจุลภาคทุกระดับการศึกษาและวิชาเอก ฝึกปฏิบัติการน าหลักสูตรไปทดลองใช้ ฝึกปฏิบัติการประเมินและน าผล
การประเมินไปใช้ในการพัฒนาหลักสูตร สามารถพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้มีดุลยภาพระหว่างเป้าหมายของ
หลักสูตรแกนกลาง การมีส่วนร่วมของชุมชนและสอดคล้องกับบริบททางวัฒนธรรม สังคม ชุมชน และท้องถิ่น 
ศษ331  วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้ 3(2-2-5) 
ED331  Methodologies for Learning Management  
        ศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฎีการจัดการเรียนรู้  รูปแบบและแนวทางทางจัดการเรียนรู้ในแต่ละ
ระดับการศึกษาและวิชาเอก สามารถบูรณาการความรู้และจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายโดยเน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ   ให้ผู้เรียนได้คิดวิเคราะห์  คิดสร้างสรรค์และแก้ปัญหา  ฝึกปฏิบัติการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้
และฝึกทดลองสอนในสถานการณ์จ าลองเพ่ือน าไปสู่การปฏิบัติให้เกิดการเรียนรู้ในผู้เรียนและฝึกปฏิบัติการ
จัดการชั้นเรียน สร้างบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้ทั้งด้านกายภาพและจินตภาพที่เอ้ือต่อการเรียน 
ทั้งการเรียนรู้ในชั้นเรียนและการบูรณาการการเรียนรู้แบบเรียนรวม จัดกระบวนการเรียนรู้จากฐานวัฒนธรรม
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ที่หลากหลายให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้จากแหล่งต่างๆ อย่างเหมาะสม  ฝึกปฏิบัติการจัดการศูนย์การเรียนรู้ จัด
สภาพแวดล้อมและบรรยากาศศูนย์การเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้และการน าตนเองของผู้เรียน 
ศษ351  การวัดและประเมินผลทางการศึกษา 3(2-2-5) 
ED351 Educational Measurement and Evaluation 
 ศึกษาความหมาย วิวัฒนาการ แนวคิดและทฤษฎีพ้ืนฐานเกี่ยวกับการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
จุดมุ่งหมาย หลักการ กระบวนการ รูปแบบและเทคนิคการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ทั้งในระดับชาติและ
ระดับชั้นเรียน การประเมินผลแบบย่อยและแบบรวม ศึกษากระบวนการสร้างและใช้เครื่องมือวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้ การออกแบบ การสร้างแบบทดสอบ และการสร้างข้อสอบ วิธีการตรวจข้อสอบ การให้
คะแนน และการตัดสินผลการเรียน การประเมินตามสภาพจริง การประเมินสอบภาคปฏิบัติ และการสร้าง
เกณฑ์การให้คะแนน การประเมินจากแฟ้มสะสมงาน การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ และแปลความหมาย 
การรายงาน และการน าผลการวัดและประเมินไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียน และการปรับปรุงการจัดการเรียนรู้
และหลักสูตรโดยจัดให้ผู้เรียนอภิปรายแลกเปลี่ยนแนวคิด และความรู้ที่ได้จากการศึกษาค้นคว้า และน าความรู้
ที่ได้ไปใช้ในการปฏิบัติ การออกแบบและพัฒนาเครื่องมือวัดประเมินผลการเรียนรู้แต่ละระดับการศึกษาแบะ
วิชาเอก ที่อยู่บนพ้ืนฐานความแตกต่างกันของความสามารถของนักเรียน และจัดท ารายงานการค้นคว้าอิสระ
เกี่ยวกับการออกแบบและพัฒนาเครื่องมือวัดประเมินผลการเรียนรู้เป็นรายบุคคลหรือกลุ่ม 
ศษ391  การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูระหว่างเรียน 1 2(0-4-2)  
ED391  Teaching Practicum I 
               ศึกษาและสังเกตสภาพแวดล้อมทั่วไปของโรงเรียน การบริหารจัดการในโรงเรียน สภาพงานครู 
พฤติกรรมและคุณลักษณะของครู นักเรียน ผู้บริหารสถานศึกษา สื่อ แหล่งเรียนรู้และสิ่งแวดล้อมเพ่ือการ
เรียนรู้ สังเกตธรรมชาติการเรียนรู้ของนักเรียน ศึกษาและสังเกตการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ฝึกการเตรียมการ
สร้างและการใช้สื่อการเรียนรู้ การบริหารและจัดการชั้นเรียน ฝึกการตรวจแบบฝึกหัด ทดลองฝึกปฏิบัติการ
สอนในสภาพห้องเรียน ทดลองฝึกปฏิบัติการสอนนักเรียนเป็นรายบุคคล ฝึกออกแบบการจัดการเรียนรู้เพ่ือ
ส่งเสริมพัฒนาการด้านปัญญา อารมณ์ สังคม ร่างกาย จิตใจ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ฝึกปฏิบัติงานใน
สถานศึกษา ตลอดจนทดลองจัดกิจกรรม การเรียนรู้ในห้องเรียนเสมือนจริงเพ่ือเตรียมพร้อมสู่การเป็นครูมือ
อาชีพ ในแต่ละระดับการศึกษาและวิชาเอก 
ศษ461  การประกันคุณภาพและการจัดการการศึกษา 3(2-2-5) 
ED461  Educational Quality Assurance and Management  
  ศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฎีและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการคุณภาพการศึกษา 
การศึกษาบทบัญญัติและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ศึกษาระบบ กลไก มาตรฐานและเกณฑ์การประกันคุณภาพ
การศึกษา การประกันคุณภาพภายนอกและการประกันคุณภาพภายใน บนฐานคิดเพ่ือการปฏิรูปการศึกษา 
การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ โดยการมุ่ง เน้นการบริหารและการ
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จัดการการศึกษาอย่างมีคุณภาพ พร้อมฝึกปฏิบัติให้สามารถจัดการคุณภาพการจัดการเรียนโดยพัฒนาคุณภาพ
การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง และสามารถด าเนินการจัดกิจกรรมประเมินคุณภาพ จัดการกิจกรรมการเรียนรู้ได้ 
ศษ471 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 3(2-2-5) 
ED471      Research for Learning Development 
              ศึกษาความหมาย วิวัฒนาการ แนวคิดและทฤษฎีพ้ืนฐานเกี่ยวกับการวิจัย จรรยาบรรณนักวิจัย  
แนวคิดและหลักการวิจัย  รูปแบบการวิจัย กระบวนการวิจัย  การเชื่อมโยงกระบวนการวิจัยกับการจัดการ
เรียนการสอนและการพัฒนาผู้เรียน การออกแบบ  การวิจัย  และวางแผนการท าวิจัยเพ่ือการพัฒนาการ
เรียนรู้ โดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัติการใช้กระบวนการวิจัยในการแก้ปัญหาและพัฒนาการเรียนรู้ตามสาระ
การเรียนรู้ที่สนใจ ควบคู่ไปกับการจัดท าแผนการเรียนรู้ โดยจัดให้ผู้เรียนอภิปรายแลกเปลี่ยนแนวคิดและ
ความรู้ที่ได้จากการศึกษาค้นคว้างานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาการเรียนรู้ ใช้และผลิตงานวิจัยเพ่ือ
พัฒนาการเรียนรู้ โดยจัดให้ผู้เรียนได้เสนอเค้าโครงการวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ
สาระการเรียนรู้ตามความสนใจและน าเสนอผลงานวิจัย 
ศษ481  การออกแบบและพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารการศึกษา
     3(2-2-5) 
ED481  Design and Development of Media, Innovation and Information Technology  
                for Educational Communication  
          ศึกษา หลักการ แนวคิดและทฤษฎีของการออกแบบ การใช้ การพัฒนาและ   การประเมินผลสื่อ 
นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสื่อสารการศึกษา การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนการวิเคราะห์
ปัญหาที่เกิดจากการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีจริยธรรม ใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และ
โปรแกรมสาเร็จรูปเพ่ือการจัดการเรียนการสอน ส ารวจ รวบรวมและประยุกต์ใช้แหล่งการเรียนรู้ที่มีอยู่ใน
ชุมชน ตลอดจนเรียนรู้จากประสบการณ์ตรงผ่านแหล่งการเรียนรู้และเครือข่ายการเรียนรู้ การจัดท าโครงงาน
ออกแบบและพัฒนาสื่อและนวัตกรรม  การเรียนการสอนให้เหมาะสมกับผู้เรียน สิ่งแวดล้อมและสอดคล้องกับ
การจัดการเรียนรู้ตามระดับการศึกษาและวิชาเอก อย่างมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐานเพ่ือส่งเสริมการ
พัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ 
ศษ491  การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูระหว่างเรียน 2  2(0-4-2)  
ED491  Teaching Practicum II 

 ศึกษาทักษะต่างๆ โดยเชื่อมโยงกับทฤษฎีการจัดการเรียนรู้อย่างเหมาะสมและน าไปประยุกต์ใช้
ในการจัดการเรียนรู้ ฝึกปฏิบัติการสอนระดับจุลภาค ฝึกเขียนแผนการจัดการเรียนรู้และออกแบบกิจกรรมการ
เรียนรู้และการวัดและประเมินผลที่สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ในแต่ละระดับการศึกษาและวิชาเอก 
และฝึกปฏิบัติการสอนตามแผน บันทึกและรายงานผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการวิจัยในชั้นเรียนเป็น
ฐาน ศึกษาและแก้ปัญหาพฤติกรรมของนักเรียน สังเกตการสอนของเพ่ือน เรียนรู้บทบาทหน้าที่ของครู
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ตลอดจนจัดกิจกรรมอาสาและโครงการทางวิชาการที่เป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอนเพ่ือน าไปสู่
การพัฒนาความเป็นครูมืออาชีพ 
ศษ591  การปฏิบัติการสอนและฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 1                 6(0-18-0) 
ED591  Education Internship I 

 ฝึกปฏิบัติงานในสถานศึกษา โดยบูรณาการเนื้อหาความรู้ด้านวิชาเอกและวิชาชีพครูสู่  
การปฏิบัติการสอนและฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ ตาม
เกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษาของคุรุสภา เป็นเวลา 1 ภาคเรียน ภายใต้การนิเทศร่วมกัน
ระหว่างมหาวิทยาลัยศรีครินทรวิโรฒกับสถานศึกษา โดยเน้นการปฏิบัติงานในหน้าที่ครู การบูรณา
การความรู้ทั้งหมดมาใช้ในการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ในด้านการปฏิบัติการสอนในชั้นเรียนที่
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ การวิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรียน การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา งานกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน งานบริการของโรงเรียน การศึกษาและบริการชุมชน งานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องกับสถานศึกษา น า
ผลการประเมินมาพัฒนาการจัดการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพผู้เรียน สัมมนาการศึกษากับอาจารย์
นิเทศก์การศึกษาและเพ่ือนนิสิตเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยใช้เทคโนโลยีสื่อสาร และ/หรือ Face to 
face อย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ชั่วโมง จัดท าบันทึกและรายงานผลการจัดการเรียนรู้ต่ออาจารย์นิเทศก์ 
ศษ592  การปฏิบัติการสอนและฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 2                6(0-18-0) 
ED592  Education Internship II 
  ฝึกปฏิบัติงานในสถานศึกษา โดยบูรณาการเนื้อหาความรู้ด้านวิชาเอกและวิชาชีพครู  สู่การปฏิบัติการ
สอน และฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพและคุณธรรมจริยธรรม ตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษาของคุรุสภา เป็น
เวลา 1 ภาคเรียน ภายใต้การนิเทศร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยศรีครินทรวิโรฒกับสถานศึกษา โดยการบูรณาการ
ความรู้ทั้งหมดมาใช้ในการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ในด้านการปฏิบัติการสอนในชั้นเรียนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ การวิจัยเพ่ือพัฒนาผู้เรียน การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน งานบริการของโรงเรียน 
การศึกษาและบริการชุมชน งานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องกับสถานศึกษา น าผลการประเมิน       มาพัฒนาการจัดการเรียนรู้
และพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยเน้นการปฏิบัติงานในหน้าที่ครูเพ่ือพัฒนาความเป็น
ครูมืออาชีพ จัดท าบันทึกและรายงานผลการจัดการเรียนรู้ต่ออาจารย์นิเทศก์  
 
วิชาชีพครูเลือก 
ศษ212  ลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน                   2(1-2-3) 
ED212  Scouts, Junior Red Cross, and Learner Development Activities 

 ศึกษาบทบาท หน้าที่ และความส าคัญของครูลูกเสือ ครูยุวกาชาด และครูกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน  การพัฒนาบุคลิกภาพและทักษะของครูผู้สอนลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน การจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้รู้จักตนเอง รู้และเข้าใจตนเองในการก าหนด
เป้าหมาย วางแผนชีวิตทั้งด้านการเรียนและอาชีพ การจัดกิจกรรมที่มุ่งพัฒนาความมีระเบียบความ
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เป็นผู้น าผู้ตามที่ดี และการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนบ าเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน และ
ท้องถิ่นตามความสนใจในลักษณะอาสาสมัคร โดยให้มีการฝึกปฏิบัติในฐานะผู้เข้าร่วมกิจกรรมและผู้สอน 
ศษ231 หลักการอุดมศึกษา         2(1-2-3) 
ED231 Principles of Higher Education  
 ศึกษาหลักการ แนวคิด ปรัชญา ทฤษฎี ความมุ่งหมาย บทบาท และหน้าที่ส าคัญของการอุดมศึกษา การ
จัดโครงสร้างและองค์การของสถาบันอุดมศึกษา นวัตกรรมในการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา และวิเคราะห์
แนวโน้มในอนาคตของระบบการศึกษาระดับอุดมศึกษา รวมทั้งการให้ผู้เรียนได้เสนอรูปแบบระบบการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาที่จ าเป็นเหมาะสมกับการเรียนรู้ในอนาคต 
ศษ311  จิตส านึกและการมีส่วนร่วมทางสังคมและการเมือง                   2(1-2-3) 
ED311  Social and Political Consciousness and Participation 

 การสร้างกระบวนการเรียนรู้เพ่ือสร้างจิตส านึกทางสังคมและการเมือง  การตระหนักถึงบทบาท หน้าที่ 
และสิทธิแห่งความเป็นมนุษย์และความเป็นพลเมืองของสังคมทั้งในระดับชุมชน  ประเทศ  และสังคมโลก การสร้าง
จิตส านึกต่อการมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคมและการเมือง การเป็นผู้น าทางสังคม
โดยเป็นผู้ตระหนักถึงความเสมอภาคและความเท่าเทียมกันของมนุษย์ที่หลากหลาย การท าความเข้าใจต่อสังคมแบบ
พหุวัฒนธรรม การเมืองเพ่ือการมีส่วนร่วมของประชาชน  และกระบวนการเคลื่อนไหวทางสังคม 
ศษ312  การต่อรองกับวัฒนธรรมการบริโภค                   2(1-2-3) 
ED312  Negotiation and Consumers Culture   

 ศึกษาการก่อรูปของวัฒนธรรมการบริโภคในระบบทุนนิยม กระบวนการสร้างค่านิยมต่อการ
บริโภคในสังคมสมัยใหม่ ผลกระทบของวัฒนธรรมการบริโภคต่อฐานคิดและการด ารงชีวิตของคนในสังคม 
ความตระหนักต่อปัญหา การรู้เท่าทัน และสร้างอ านาจต่อรองกับวัฒนธรรมการบริโภค เพ่ือให้เกิดการบริโภค
อย่างมีสติ และส่งเสริมฐานคิดของความพอเพียงในการด ารงชีวิตทั้งระดับปัจเจกและสังคม เพ่ือน าไปสู่การ
สร้างครูที่เข้าใจต่อฐานคิดข้างต้น การท าให้ครูเป็นผู้น าในการสร้างความรู้  สร้างกระบวนการเรียนรู้  และ
เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการบริโภคอย่างรู้เท่าทัน มีสติ และใช้ปัญญา  
ศษ313  งานอาสาสมัครและกิจกรรมเยาวชน                   2(1-2-3) 
ED313  Voluntary Work and Youth Activities 

 ศึกษาขอบข่าย หลักการ โครงการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับงานอาสาสมัครและกิจกรรม
เยาวชนทั้งในและต่างประเทศ บทบาทของการศึกษาในงานอาสาสมัครและกิจกรรมเยาวชน 
ศษ314  การพัฒนาทักษะการคิดระดับสูง                   2(1-2-3) 
ED314  Developing Higher Order Thinking Skills  

 ศึกษาเกี่ยวกับความความคิด ความส าคัญจ าเป็นในการฝึกความคิดระดับสูง การประเมินทักษะ
ความคิดระดับสูงเบื้องต้นและการบูรณาการกลยุทธ์ในการใช้ทักษะความคิดระดับสูงกับการเรียนการสอน การ
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ผลิตสื่อการสอน การประเมินผล ตลอดจนการจัดกิจกรรมต่างๆ โดยมีสาระเน้นกลยุทธ์ทางความคิด 
เกี่ยวกับความคิดสร้างสรรค์ ความคิดอย่างมีวิจารณญาณ และกลยุทธ์ในการแก้ปัญหา 
ศษ322  การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น                   2(1-2-3) 
ED322  Local Curriculum Development 

 ศึกษา ภูมิหลัง ประวัติความเป็นมาของการจัดท าหลักสูตรท้องถิ่น สามารถวิเคราะห์
หลักสูตร ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนและสอดคล้องกับบริบท
ทางวัฒนธรรม สังคมและท้องถิ่น รวมทั้งสามารถประเมินหลักสูตรได้ทั้งก่อนและหลังการใช้หลักสูตร 
เพ่ือให้สามารถพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นให้มีดุลยภาพระหว่างเป้าหมายของหลักสูตรแกนกลางกับความ
ต้องการของชุมชน 
ศษ332  การศึกษาพิเศษ 2(1-2-3) 
ED332  Special Education  
  ศึกษาประวัติความเป็นมา ความส าคัญของระบบการจัดการศึกษาพิเศษในประเทศไทย เรียนรู้
เกี่ยวกับเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษประเภทต่างๆ อาทิ บุคคลที่มีความบกพร่องทางการเห็น บกพร่องทางการ
ได้ยิน บุคคลที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา บุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกาย การเคลื่อนไหว และสุขภาพ 
บุคคลที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ บุคคลที่มีความพิการซ้อน บุคคลที่มีความบกพร่องทางอารมณ์และ
พฤติกรรม บุคคลออทิสติก และผู้ที่มีความสามารถพิเศษ ศึกษาลักษณะ ความสามารถ และข้อจ ากัดของเด็ก
กลุ่มดังกล่าว โดยการสังเกต คัดแยก หรือการเสาะหา และการช่วยเหลือเบื้องต้น รวมทั้งศึกษาเกี่ยวกับ
จิตวิทยาส าหรับเด็กพิเศษ ตลอดจนการจัดการศึกษาพิเศษ การจัดการเรียนร่วม เรียนรวม การปรับหลักสูตร 
การท าแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล 
ศษ333  การจัดการเรียนรู้นอกระบบและตามอัธยาศัย                   2(1-2-3) 
ED333  Non-formal and Informal Learning Management 

 ศึกษาวิธีการ หลักการ แนวทาง และจัดการเรียนให้แก่บุคคลตลอดชีวิต โดยวิธีการ
เรียนรู้นอกระบบและตามอัธยาศัย การสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้ตามอัธยาศัยให้แก่บุคคล การพัฒนา
รูปแบบการเรียนรู้นอกระบบและตามอัธยาศัย รูปแบบต่างๆ ให้สอดคล้องกับสภาพชุมชนทั้งเมือง
และชนบท การจัดแหล่งการเรียนรู้และสภาพแวดล้อมให้สอดคล้องกับการเรียนรู้นอกระบบและตาม
อัธยาศัย การประเมินผลการจัดการเรียนรู้นอกระบบและตามอัธยาศัยและการฝึกลงมือปฏิบัติงานจริง
ในชุมชน    
ศษ334  การจัดการเรียนรู้เพื่อสร้างจิตส านึกสาธารณะ                   2(1-2-3) 
ED334  Public Concern-Based Learning 
  ศึกษาและวิเคราะห์หลักการและฐานคิดด้านความส าคัญของส่วนรวม (สาธารณะ) รวมทั้งองค์
ความรู้และความสัมพันธ์ด้านสิ่งแวดล้อมทุกมิติ ทั้งในมิติทรัพยากร มิติเทคโนโลยี มิติของเสียและมลพิษ มิติ
มนุษย์/สังคม/วัฒนธรรม คุณค่าทางนิเวศวิทยา วิธีการและกระบวนการจัดการเรียนรู้เพ่ือสร้างจิตส านึกในการ
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คุ้มครอง ดูแลรักษา และสร้างพลังในการปกป้องสิ่งที่เป็นของสาธารณะและสิทธิประโยชน์ของชุมชนและสังคม 
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ผ่านกระบวนการคิดด้วยความกล้าหาญทางจริยธรรม เพ่ื อสร้างความ
เข้มแข็งให้ชุมชนและสังคมได้รู้เท่าทันกระแสโลกาภิวัฒน์  และความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีที่เข้ามา
พร้อมๆ กับวัฒนธรรมการบริโภคในระบบทุนนิยม ทั้งนี้เพ่ือให้ทุกสรรพชีวิตอยู่ร่วมกันได้อย่างยั่งยืน โดยให้มี
การศึกษาดูงานและฝึกปฏิบัติ การจัดการเรียนรู้เพ่ือสร้างจิตส านึกสาธารณะในสถานศึกษา/ชุมชนร่วมด้วย 
ศษ335  การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของผู้เรียน                   2(1-2-3) 
ED335  Learners’ Creativity Development  
   ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีต่างๆ ความหมาย กระบวนการพัฒนาสมอง การคิดและความคิดสร้างสรรค์
ส าหรับผู้เรียน ปัจจัยที่มีผลต่อความคิดสร้างสรรค์ในผู้เรียน หลักการส าคัญในการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ 
การวิเคราะห์และออกแบบกิจกรรม การมีคุณธรรมจริยธรรมที่ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ในชั้นเรียน รวมถึง
การฝึกแก้ปัญหาเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีความคิดอย่างสร้างสรรค์ และการน าความคิดสร้างสรรค์ไปประยุกต์ใช้
ในการแก้ปัญหา และการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ในกระบวนการจัดการเรียนรู้ 
ศษ336  การอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย                                                                2(1-2-3)  
ED336  Rearing of Young Children 

 ศึกษาหลักการอบรมเลี้ยงดู การโภชนาการ และสวัสดิภาพส าหรับเด็กปฐมวัย บทบาทของผู้ปกครอง 
ครู และโรงเรียนในการอบรมเลี้ยงดูและจัดประสบการณ์ให้กับเด็ก คุณธรรมจริยธรรมที่ดีส าหรับผู้ปกครอง ครู และผู้
ที่เกี่ยวข้องกับเด็กปฐมวัย กระบวนการและรูปแบบการอบรมเลี้ยงดูเด็ก สุขภาพและความปลอดภัยในเด็กปฐมวัย 
รวมทั้งความเข้าใจ ความรับผิดชอบ คุณธรรมจริยธรรมที่ดีต่อการพัฒนาเด็กปฐมวัย 
ศษ337   การมัธยมศึกษา                    2(1-2-3)  
ED337  Secondary Education  
        ศึกษาหลักการมัธยมศึกษา ความมุ่งหมาย หลักสูตร การเรียนการสอน และ    การประเมินผล 
ศึกษาแนวคิด และแนวโน้มการมัธยมศึกษา ธรรมชาติของนักเรียนในระดับมัธยมศึกษา การบริหารและการจัด
โรงเรียนมัธยม ตลอดจนเกณฑ์มาตรฐานของโรงเรียนมัธยมศึกษา 
ศษ338     หลักการอาชีวศึกษา                               2(2-0-4) 
ED338      Principles of Vocational Education 

     ศึกษาเกี่ยวกับปรัชญาการจัดการอาชีวศึกษา  หลักการและทฤษฎีการอาชีวศึกษา นิยาม  
ความหมาย เป้าหมาย วัตถุประสงค์การจัดอาชีวศึกษาทั้งของไทยและต่างประเทศ ความเป็นมาของการจัด
อาชีวศึกษาในประเทศไทย ความสัมพันธ์ของอาชีวศึกษากับการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคม บทบาทของ
การอาชีวศึกษากับการศึกษาในระบบต่างๆ ความร่วมมือของการจัดการอาชีวศึกษาระหว่างสถานศึกษาและ
สถานประกอบการ มาตรฐานการจัดการการอาชีวศึกษา 
ศษ341  การแนะแนวเพื่อการพัฒนาคุณค่าแห่งตน                     2(1-2-3) 
ED341  Guidance for Self-Esteem Development 
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 ศึกษาหลักการ แนวคิด และทฤษฎีด้านจิตวิทยาการแนะแนว เพ่ือให้รู้จักและเข้าใจ
ธรรมชาติของผู้เรียน ตลอดจนเข้าใจสถานการณ์หรือบริบทในชั้นเรียน เพ่ือเป็นแนวทางในการแนะ
แนว สร้างการเห็นคุณค่าในตัวตน พัฒนาผู้เรียนให้เรียนรู้และพัฒนาได้ตามศักยภาพแห่งตน สามารถ
ให้ค าปรึกษาช่วยเหลือผู้เรียนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สามารถส่งเสริมความถนัดและความสนใจของ
ผู้เรียน โดยตระหนักว่าภารกิจของการแนะแนวเป็นส่วนหนึ่งของความเป็นครู รวมถึงการจัดโครงการ
ฝึกอาชีพเพ่ือสร้างการตระหนักในคุณค่าแห่งตนและสามารถจัดการเรียนรู้แต่ละระดับการศึกษาและ
วิชาเอก  
ศษ361  การประกันคุณภาพการศึกษา                   2(1-2-3) 
ED361  Quality Assurance in Education 
  ศึกษาค้นคว้าและพัฒนาแนวคิดทางด้านการประกันคุณภาพการศึกษา บนฐานคิดเพ่ือการปฏิรูป
การศึกษา การพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ การพัฒนาระบบและกลไก
ทางการศกึษา โดยมุ่งเน้นการประกันคุณภาพ การศึกษาเพ่ือพัฒนา 
ศษ362  การศึกษาและการพัฒนาชุมชน                   2(1-2-3) 
ED362  Education and Community Development 

 ศึกษาหลักการ และวิธีการของงานพัฒนาชุมชน แนวคิดและทฤษฎีที่ส าคัญๆ ในการ
พัฒนาชุมชน สภาพปัญหา และความก้าวหน้าของโครงการพัฒนาชุมชนต่าง ๆ ของไทย บทบาทของ
บุคลากรทางการศึกษาต่องานพัฒนาชุมชน  
ศษ371  สถิติเบื้องต้นทางการศึกษา                                                                  2(1-2-3) 
ED371  Introduction to Statistics in Education 
  ศึกษาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสถิติ สถิติบรรยาย การแจกแจงปกติ สถิติอ้างอิง  การประมาณค่า 
การทดสอบสมมติฐานทางสถิติ การทดสอบค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างหนึ่งกลุ่ม และมากกว่าสองกลุ่ม เน้นการ
เลือกใช้สถิติได้เหมาะสมกับปัญหาวิจัย ฝึกปฏิบัติการใช้โปรแกรมส าเร็จรูปในการวิเคราะห์ทางสถิติ สามารถ
แปลผล สรุปผล และรายงานผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
ศษ381  การงานอาชีพและเทคโนโลยี                   2(1-2-3)  
ED381  Occupations and Technology 

 ศึกษา แนวคิด หลักการและทฤษฎี เกี่ยวกับการงานอาชีพและเทคโนโลยีเพ่ือพัฒนา
ผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ขอบข่าย เนื้อหาสาระและวิธีการพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้    
ความเข้าใจ มีทักษะพ้ืนฐาน ต่อการด ารงชีวิต และประยุกต์ใช้ในการท างาน เป็นแนวทางในการ
ประกอบอาชีพ รักการท างาน โดยครอบคลุมเนื้อหาด้านการด ารงชีวิตและครอบครัว การออกแบบ
เทคโนโลยี เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ศึกษาหลักเกณฑ์และรายละเอียดการจัดการและ   
การวางแผนโรงฝึกงานส าหรับกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  หลักการใช้โรง
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ฝึกงานเพ่ือการสอนการงานอาชีพและเทคโนโลยี ฝึกการออกแบบวางผังโรงฝึกงานตามลักษณะการใช้งาน 
ศษ431  การพัฒนาแหล่งการเรียนรู้และเครือข่ายการเรียนรู้                   2(1-2-3) 
ED431  Development of Learning Resources and Learning Networks 

 ศึกษาแนวคิด สภาพ ปัญหาของแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตในชุมชน ประเภท ลักษณะ 
องค์ประกอบ ของแหล่งการเรียนรู้ และเครือข่ายการเรียนรู้ และบทบาทของแหล่งการเรียนรู้ต่อการศึกษาไทย 
แนวทางการพัฒนาและให้บริการแหล่งการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับสภาพกลุ่มเป้าหมาย ชุมชน และสังคม การพัฒนา
และบริหารจัดการแหล่งการเรียนรู้และเครือข่ายการเรียนรู้เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตของชุมชน 
ศษ452  การประเมินหลักสูตรและการสอนเบื้องต้น                   2(1-2-3) 
ED452  Introduction to Curriculum and Instructional Evaluation 
  ศึกษาแนวคิด หลักสูตร ความส าคัญ และกระบวนการของการพัฒนาหลักสูตรและการสอน
หลักการ รูปแบบและวัตถุประสงค์ของการประเมินหลักสูตรและการสอน การวิเคราะห์หลักสูตร การวางแผน
และออกแบบการประเมินหลักสูตรและการสอน การเขียนข้อเสนอโครงการและรายงานการประเมิน และการ
น าผลการประเมินหลักสูตรและการสอนไปประยุกต์ใช้เพ่ือการพัฒนาฝึกปฏิบัติการประเมินหลักสูตรและการ
สอน เพื่อให้เข้าใจข้อดี ข้อบกพร่อง พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะ 
ศษ472 การวิจัยเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้และสังคม                    2(1-2-3) 
ED472 Research for Learning Processes and Social Development 
      ศึกษาค้นคว้าแนวคิดเกี่ยวกับวิธีวิทยาการวิจัย กระบวนการเรียนรู้ และการพัฒนาสังคมโดยใช้
กระบวนการวิจัยเป็นฐาน เพ่ือให้การวิจัยเป็นเครื่องมือและกลไกในการพัฒนากระบวนการเรียนรู้และสังคม 
เน้นการจัดการความรู้ โดยอภิปรายแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวคิดและความรู้ที่ได้จากการศึกษาค้นคว้างานวิจัย
ทางการศึกษา และจากการจัดให้ผู้เรียนจัดท ารายงานวิจัยในประเด็นที่สนใจและน าเสนอผลงานวิจัย 
ศษ482 การออกแบบและพัฒนาสื่อการเรียนการสอน 2(1-2-3) 
ED482 Instructional Media Design and Development 
 ศึกษาแนวคิด หลักการ และทฤษฎี ที่น ามาใช้ในการออกแบบ และพัฒนาสื่อการเรียนการสอน 
หลักการผลิต การใช้ และการประเมินผลสื่อการเรียนการสอน ตลอดจนปฎิบัติการพัฒนาสื่อการเรียนการสอน
ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 
 
2) กลุ่มวิชาเอกภาษาอังกฤษ 
อก 111     การฟังและการพูด 1  3(2-2-5) 
EN 111     Listening and Speaking I 
 ฝึกทักษะพ้ืนฐานด้านการฟังและการพูดบทสนทนาสั้นๆ และฝึกออกเสียงอย่างถูกต้อง 
อก 112     การฟังและการพูด 2  3(2-2-5) 
EN 112     Listening and Speaking II  
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    บุรพวิชา : อก111 
 ฝึกและพัฒนาทักษะการฟังและการพูดบทสนทนาที่ยาวขึ้นในบริบทต่างๆ โดยเน้นหัวข้อที่
เกี่ยวข้องกับการน าไปใข้จริงของผู้เรียน 
อก 213      การฟังและการพูด 3  3(2-2-5) 
EN 213      Listening and Speaking III 

บุรพวิชา : อก 211 
 ฝึกและพัฒนาทักษะการฟังและการพูดเกี่ยวกับประเด็นที่น่าสนใจและเหตุการณ์ปัจจุบันจากสื่อ
ต่างๆ  
อก 314 การพูดในที่ชุมชน    3(3-0-6) 
EN 314 Public Speaking 
 ศึกษาและวิเคราะห์หลักทฤษฎีการสื่อสาร กระบวนการคิด และสุนทรพจน์แบบต่างๆ   
อก 121     หลักการอ่าน  3(2-2-5) 
EN 121     Reading Techniques  
 ศึกษาวิธีการอ่าน โดยเน้นฝึกการใช้เทคนิคการอ่านที่ส าคัญ เพ่ือจับใจความส าคัญและรายละเอียด 
อก 122     ภาษาและทักษะการคิดวิเคราะห์วิจารณ์  3(3-0-6) 
EN 122     Language and Critical Thinking Skills 
 ศึกษาแนวคิดและหลักการเบื้องต้นของการคิดวิเคราะห์ และพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์โดยเน้น
เทคนิคการตั้งค าถาม การสร้างแผนที่ความคิด การประเมินความคิดของตนเองและการแลกเปลี่ยนความคิดกับผู้อื่น 
โดยการอ่านเรื่องแต่ง ข้อมูลข่าวสารหรือเหตุการณ์ปัจจุบัน การเขียนและการอภิปรายเรื่องดังกล่าวเป็นกลวิธีใน
การสอนและพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ไปพร้อมๆ กับทักษะทางด้านภาษา 
อก 223     การอ่านเชิงวิเคราะห์และวิจารณ์    3(3-0-6) 
EN 223     Analytical and Critical Reading  

    บุรพวิชา: อก121 และ อก 122 
 ฝึกทักษะด้านการอ่านเชิงวิเคราะห์วิจารณ์ โดยใช้ตรรกะและการให้เหตุผลที่เหมาะสม 
อก 131     การเขียนเบื้องต้น  3(2-2-5) 
EN 131     Basic Writing  
 ศึกษาพ้ืนฐานด้านไวยากรณ์ ฝึกเขียนรูปประโยคที่หลากหลาย  ฝึกเขียนข้อความต่อเนื่องในระดับ
อนุเฉท โดยค านึงถึงกระบวนการเขียนและการเรียบเรียงความ 
อก 232  เรียงความ 1         3(2-2-5) 
EN 232 Composition 1 
 ฝึกทักษะการเขียนเรียงความรูปแบบต่างๆ การเขียนเชิงบรรยายโวหารและพรรณนาโวหาร  
 



หลักสตูรการศึกษาบัณฑิต   สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (5 ปี)  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560   54 
 

อก 233  เรียงความ 2         3(2-2-5) 
EN 233 Composition 2 
 ฝึกทักษะการเขียนเรียงความเชิงอรรถาธิบาย เปรียบเทียบ และโต้แย้ง 
อก 334  เรียงความ 3         3(2-2-5) 
EN 334 Composition 3 
 ฝึกทักษะการเขียนเรียงความรูปแบบซับซ้อน การเขียนแสดงความคิดเห็น การเขียนโต้แย้งและ
การเขียนจูงใจผู้อ่าน  
อก 335  ทักษะการเรียนชั้นสูง         3(2-2-5) 
EN 335  Advanced Study Skills 
 ฝึกการเขียนเชิงวิชาการ การถอดความ การอ้างอิงเอกสารทางวิชาการ การเขียนบทคัดย่อส าหรับ
บทความวิชาการ การเขียนบทความวิชาการและบทความวิจัยเบื้องต้น  
อก 341      การแปลภาษาอังกฤษ-ไทย  3(2-2-5) 
EN 341      English-to-Thai Translation 
 ศึกษากลวิธีและกระบวนการแปลต้นฉบับประเภทต่างๆ จากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย แปลข่าว
ทั่วไป โฆษณา สุนทรพจน์ ชีวประวัติ และบทความ โดยเน้นความถูกต้องตามต้นฉบับ การใช้ภาษาให้
สละสลวยและเหมาะสม  
อก 342      การแปลภาษาไทย-อังกฤษ  3(2-2-5) 
EN 342      Thai-to-English Translation 
 ศึกษากลวิธีและกระบวนการแปลต้นฉบับประเภทต่างๆ จากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ แปลข่าว
ทั่วไป โฆษณา สุนทรพจน์ ชีวประวัติ และบทความ โดยเน้นความถูกต้องตามต้นฉบับ  การใช้ภาษาให้
สละสลวยและเหมาะสม  
อก 251     พื้นฐาน ความคิดและวัฒนธรรมตะวันตก  3(3-0-6) 
EN 251     Introduction to Western Thought and Culture 
 ศึกษาแนวความคิดและอารยธรรมตะวันตก ให้เกิดความรู้และความเข้าใจและเป็นพื้นฐานต่อ
การศึกษาวรรณกรรมตะวันตก 
อก 252      วรรณคดีเบื้องต้น  3(3-0-6) 
EN 252      Introduction to Literature 
 ศึกษาวรรณกรรมตะวันตก วิเคราะห์องค์ประกอบวรรณกรรม ร้อยแก้ว และร้อยกรอง  
อก 451      วรรณกรรมส าหรับเด็ก   3(3-0-6) 
EN 451      Children’s Literature 
 ศึกษาและวิเคราะห์วรรณกรรมดีเด่นส าหรับเด็ก เทพนิยาย เรื่องเก่ียวกับจินตนาการและการ
ท่องเที่ยวผจญภัย 
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อก 466 เรื่องสั้นอังกฤษและอเมริกัน     3(3-0-6) 
EN 466 English and American Short Stories 
 ศึกษาเรื่องสั้นอังกฤษและอเมริกันในยุคต่างๆ แนวคิด ลักษณะของงานเขียน การวิจารณ์เรื่องสั้น
อังกฤษและอเมริกัน  
อก 271     ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภาษาอังกฤษ  3(3-0-6) 
EN 271     Introduction to Language  
 ศึกษาธรรมชาติและองค์ประกอบภาษาของมนุษยชาติ ความเป็นเอกลักษณ์และความเป็นสากล
ของภาษา การรับรู้ภาษาและการใช้ภาษาในแต่ละสังคม 
อก 272     สัทศาสตร์ภาษาอังกฤษ  3(3-0-6) 
EN 272     English Phonetics 
 ศึกษาระบบเสียงภาษาอังกฤษ หน่วยเสียงพยัญชนะและสระ การลงเสียงเน้นหนักในค าและท านอง
เสียงในประโยค อวัยวะที่ใช้ในการออกเสียง ตลอดจนการใช้สัทอักษรในการถ่ายทอดเสียง 
อก 272 สัทวิทยาภาษาอังกฤษ        3(3-0-6) 
EN 272 English Phonology 
 หลักการและวิธีวิเคราะห์ระบบเสียงจากข้อมูลภาษา ปรากฏการภาษาด้านระบบเสียง กฎการ
แปลงเสียง 
อก 374      ระบบหน่วยค าและวากยสัมพันธ์  3(3-0-6) 
EN 374      Morphology and Syntax 
 ศึกษาระบบหน่วยค าและโครงสร้างประโยค ให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยค า โครงสร้าง
ประโยคและความหมาย 
อก 475  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภาษาอังกฤษนานารูปแบบ    3(3-0-6) 
EN 475 Introduction to World Englishes 
 ศึกษาการแผ่ขยายของภาษาอังกฤษของโลก รูปแบบการออกเสียง ส าเนียง ไวยากรณ์และ
ค าศัพท์ ปัจจัยด้านสังคม การเมืองและวัฒนธรรมของการเปลี่ยนแปลงนานาภาษาอังกฤษโลก 
อก 481     ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ  3(3-0-6) 
EN 481     English for Business Communication 
 ศึกษาทฤษฎีและฝึกทักษะการเขียนจดหมายธุรกิจประเภทต่างๆ การเขียนเอกสารสื่อสารภายใน
และระหว่างองค์กร โดยใช้รูปแบบการใช้ภาษาและส านวนเนื้อหาที่ถูกต้องและเหมาะสม 
อก 484 ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวและการโรงแรม  3(3-0-6) 
EN 484  English for Tourism and Hotel Business  
 ศึกษาแนวคิดเบื้องต้นด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรม ค าศัพท์ วลี และเอกสารภาษาอังกฤษ
ด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรม  
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อก 486 ภาษาอังกฤษเชิงกฎหมาย  3(3-0-6) 
EN 486 English for Legal Purposes 
 ศึกษาหลักการเบื้องต้นของแนวคิดทางฎหมาย ค าศัพท์ ส านวน วลีภาษาละตินและภาษาอังกฤษ
ส าหรับการเอกสารและการสื่อสารเชิงกฎหมาย 
อก 391      การสื่อสารในชั้นเรียน  3(3-0-6) 
EN 391      Classroom Communication 
 ศึกษารูปแบบต่างๆของการสื่อสารในชั้นเรียน วัจนภาษา และอวัจนภาษาท่ีปรากฏในบริบทของ
เรียนภาษา การพูดของครู เทคนิคการตั้งค าถาม กลวิธีการพูดที่ใช้ในการจัดชั้นเรียนและจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนภาษาอังกฤษ  
อก 392      หลักสูตรและการสอน  3(3-0-6) 
EN 392     Curriculum and Instruction    
 ศึกษาหลักสูตรและวธิีการสอนภาษาอังกฤษแบบต่างๆ และวางแผนการจัดกระบวนการเรียน การสอน
ให้สอดคล้องกับจุดประสงค์ของบทเรียนและวิธีประเมินผล โดยใช้สื่อการเรียนที่เหมาะสม   
อก 493      วิธีสอนภาษาอังกฤษ    3(3-0-6) 
EN 493      English Language Teaching   

      บุรพวิชา :  EN 392 
 ปฏิบัติการสอนโดยน าหลักและกลวิธีการสอนไปประยุกต์ใช้ ตลอดจนอภิปรายและแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นเกี่ยวกับการสอน 
อก 494      การวัดและการประเมินผลการเรียนการสอนภาษา  3(3-0-6) 
EN 494     Assessment and Evaluation in Language Teaching 
 ศึกษาทฤษฎีและการใช้แบบทดสอบมาตรฐาน เครื่องมือวัดผลประเมินผลที่ครูสร้างขึ้นส าหรับ
วัดผลประเมินผลทักษะต่าง ๆ ฝึกสร้างแบบทดสอบและทางเลือกอ่ืนในการประเมินผล การใช้แฟ้มสะสมงาน 
การประเมินผลจากผลงาน การประเมินผลแบบ 360 องศา การประเมินจากเพ่ือ การประเมินผลที่อิงผลการ
ปฏิบัติงาน การใช้การประเมินตามเกณฑ์  
อก 495 การวิจัยส าหรับการสอนภาษาอังกฤษ    3(3-0-6) 
EN 495 Research in English Language Teaching 
 ศึกษาหลักการวิจัยการสอนภาษาอังกฤษ การวิจัยในชั้นเรียน องค์ประกอบของงานวิจัย การ
ทบทวนวรรณกรรมส าหรับงานวิจัย ระเบียบวิธีวิจัย และการออกแบบเครื่องมือวิจัย 
อกช  303 ภาษาอังกฤษเพื่อการเตรียมพร้อมสู่อาชีพ 3                                           3(2-2-5) 
ECP 303  English for Career Preparation 3 

ศึกษาและฝึกทักษะการอ่าน การฟัง การใช้โครงสร้างภาษา และค าศัพท์ที่ใช้ในการสื่อสารนานาชาติที่
สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานของการวัดระดับความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร
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นานาชาติ (Test of English for International Communication หรือ TOEIC) ที่คะแนน 650 ขึ้นไป หรือ
เทียบเท่า 
อกช  304 ภาษาอังกฤษเพื่อการเตรียมพร้อมสู่อาชีพ 4                                            3(2-2-5) 
ECP 304  English for Career Preparation 4 

ฝึกและพัฒนาทักษะการฟัง การอ่านแบบเข้ม การใช้โครงสร้างภาษาท่ีซับซ้อน และค าศัพท์ในบริบท
ของการสื่อสารวิชาชีพระดับนานาชาติ ที่สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานของการสอบวัดระดับความสามารถใน
การสื่อสารภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารนานาชาติ (Test of English for International Communication 
หรือ TOEIC) ที่คะแนน 700 ขึ้นไป หรือเทียบเท่า 
 
 3.2 ชื่อ สกุล เลขประจ าตัวประชาชน ต าแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
  3.2.1  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  

ล าดับที ่ รายชื่อคณาจารย์ 
คุณวุฒิการศึกษา 

ตรี-โท-เอก (สาขาวิชา) ปีที่จบ 
สถาบันทีส่ าเร็จการศึกษา 

เลข
ประจ าตัว
ประชาชน 

1 รศ.ดร.นิตยา สุขเสรีทรัพย ์
อ.บ. (ภาษาอังกฤษ), 2515 
M.S. (Curriculum & Instruction), 2519 
Ph.D. (Foreign Education), 2523 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
Emperia Kansas State, USA 
University of Texas, USA 

 

2 อ.ดร.วรรธนะ สุขศริิปกรณ์ชัย 
LL.B. 2550 
LL.M. 2552 
ปร.ด. (การสอนภาษาอังกฤษ), 2557 

University of Canberra, Australia 
University of Canberra, Australia 
มหาวิทยาลยัอัสสัมชัญ 

 

3 อ.ดร.ศิรินันท์ ศรีเนาวรตัน ์
ค.บ. (อังกฤษ), 2519  
ค.ม. (การสอนภาษาอังกฤษ), 2524 
D.A. (English), 2534 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
Illinois State University, USA 

 

ล าดับที ่ รายชื่อคณาจารย์ 
คุณวุฒิการศึกษา 

ตรี-โท-เอก (สาขาวิชา) ปีที่จบ 
สถาบันทีส่ าเร็จการศึกษา 

เลข
ประจ าตัว
ประชาชน 

4 อ.ปิยวรรณ์ กุลมยั 
ค.บ. (มัธยมศึกษา), 2532 
M.S. (Teaching English to Speakers of 
Other Languages), 2534 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
University of Pennsylvania, USA 

 

5 อ.เสาวลักษณ์ น่วมส าราญ 
ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ),  2543 
M.S. (Teaching English to Speakers of 
Other Languages), 2547 

มหาวิทยาลยัหัวเฉียวเฉลิมพระเกยีรต ิ
City College of New York, USA 

 

              3.2.2  อาจารย์ประจ าหลักสูตร  
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ล าดับที ่ รายชื่อคณาจารย์ 
คุณวุฒิการศึกษา 

ตรี-โท-เอก (สาขาวิชา) ปีที่จบ 
สถาบันทีส่ าเร็จการศึกษา 

เลข
ประจ าตัว
ประชาชน 

1 รศ.ดร.นิตยา สุขเสรีทรัพย ์
อ.บ. (ภาษาอังกฤษ), 2515 
M.S. (Curriculum & Instruction), 2519 
Ph.D. (Foreign Education), 2523 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
Emperia Kansas State, USA 
University of Texas, USA 

 

2 อ.ดร.วรรธนะ สุขศริิปกรณ์ชัย LL.B. 2550 
LL.M. 2552 
ปร.ด. (การสอนภาษาอังกฤษ), 2557 

University of Canberra 
University of Canberra 
มหาวิทยาลยัอัสสัมชัญ 

 

3 อ.ดร.ศิรินันท์ ศรีเนาวรตัน ์ ค.บ. (อังกฤษ), 2519  
ค.ม. (การสอนภาษาอังกฤษ), 2524 
D.A. (English), 2534 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
Illinois State University 

 

4 อ.ปิยวรรณ์ กุลมยั ค.บ. (มัธยมศึกษา), 2532 
M.S. (Teaching English to Speakers of 
Other Languages), 2534 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
University of Pennsylvania, USA 

 

5 อ.เสาวลักษณ์ น่วมส าราญ ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ),  2543 
M.S. (Teaching English to Speakers of 
Other Languages), 2547 

มหาวิทยาลยัหัวเฉียวเฉลิมพระเกยีรต ิ
City College of New York, USA 

 

              
3.2.3 อาจารย์พิเศษ 
- 
3.2.4 อาจารย์ผู้สอนวิชาชีพครู 

ล าดับที ่ รายชื่อคณาจารย์ 
คุณวุฒิการศึกษา 

ตรี-โท-เอก(สาขาวิชา) 
ปีที่จบ 

สถาบันทีส่ าเร็จการศึกษา 
เลข

ประจ าตัว
ประชาชน 

1 รศ.ดร.สนุีย์  เหมะประสทิธิ ์ ค.บ. (เกียรตนิิยมอนัดับ 2 การมัธยมศกึษา: ชีววทิยา-
คณิตศาสตร์) 2520 
ค.ม. (สถิตกิารศกึษา) 2525 
กศ.ด. (การวจิัยและพัฒนาหลักสตูร) 2533 

จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย 
 
จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 

2 รศ.ดร.องอาจ นัยพัฒน ์ กศ.บ. (การวัดผลการศกึษา-คณิตศาสตร์) 2531 
กศ.ม. (การวดัผลการศึกษา) 2535 
Ph.D. (Educational Administration with 
Concentration in Research and Evaluation) 2542 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
วิทยาเขตพิษณุโลก 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
Illinois State University, U.S.A. 

 

3 รศ.ดร.ดารณี  ศักดิ์ศริิผล ค.บ. (คหกรรมศาสตร์) 2530 
กศ.ม. (การศกึษาพิเศษ) 2537 
กศ.ด. (การศกึษาพิเศษ) 2549 

วิทยาลัยครูเพชรบุรีวทิยาลงกรณ ์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 

4 ผศ.รังสี เกษมสขุ ค.บ. (ดนตรีศกึษา) 2522 
ค.ม. (การประถมศึกษา) 2530 

วิทยาลัยบ้านสมเดจ็ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
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ล าดับที ่ รายชื่อคณาจารย์ 
คุณวุฒิการศึกษา 

ตรี-โท-เอก(สาขาวิชา) 
ปีที่จบ 

สถาบันทีส่ าเร็จการศึกษา 
เลข

ประจ าตัว
ประชาชน 

5 ผศ.ดร.พิศมัย รัตนโรจน์กลุ พณ.บ. (การตลาด เกียรตนิิยมอนัดับ 2) 2528 
บธ.บ (บัญชี) 2547 
บธ.ม (การเงิน) 2532  
กศ.ด. (พัฒนศึกษาศาสตร์) 2545 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธริาช 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  

 

6 ผศ.ดร.ชมนาด เชื้อสุวรรณทว ี ค.บ. (คณิตศาสตร์ เกียรตนิิยมอนัดับ2) 2529 
ค.ม. (การสอนคณิตศาสตร์) 2532 
ปร.ด. (หลักสูตร การสอน และการนิเทศ) 2555 

วิทยาลัยครูเชียงใหม ่
จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 

7 ผศ.ดร.ศิริพนัธ์  ศรีวนัยงค ์ ศศ.บ. (ภาษาศาสตร์) 2525 
M.B.A (Business  Administration) 2527 
M.S. (Audiology) 2536 
กศ.ด. (การศกึษาพิเศษ) 2551 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์
University of Central  Missouri, U.S.A. 

University of Wyoming, U.S.A. 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 

8 ผศ.ดร.ฤทธิชัย อ่อนมิ่ง วท.บ. (สาขาเวชนิทัศน์) 2529 
กศ.ม. (เทคโนโลยีการศึกษา) 2538 
กศ.ด. (เทคโนโลยีการศึกษา) 2542 

มหาวิทยาลัยมหิดล 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 

9 ผศ.ดร.สรุชัย มีชาญ กศ.บ. (การวัดผลการศกึษา) 2528 
กศ.ม. (การวดัผลการศึกษา) 2533 
กศ.ด. (การทดสอบและวัดผลการศึกษา) 2539 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 

10 ผศ.ดร.พาสนา  จุลรัตน ์ กศ.บ. (เคมี) 2532 
กศ.ม. (จติวิทยาการศกึษา) 2535 
M.Ed. (Education Psychology) 2541 
Ph.D. (Education Psychology) 2544 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
University of Oklahoma, U.S.A. 
University of Oklahoma, U.S.A. 

 

11 ผศ.ดร.สกล วรเจริญศร ี กศ.บ. (ธุรกิจศกึษา-การตลาด) 2541 
กศ.ม. (การแนะแนว) 2544  
กศ.ด. (การให้ค าปรึกษา) 2550 

มหาวิทยาลัยคริสเตียน 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 

 

12 ผศ.ดร.มณฑิรา  จารุเพง็ พย.บ. (พยาบาลศาสตร์) 2538 
กศ.ม. (จติวิทยาการแนะแนว) 2542 
ปร.ด. (จิตวทิยาการให้ค าปรึกษา) 2549 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

 

13 อ.ดร.รุ่งทิวา แย้มรุ่ง ค.บ. (คณิตศาสตร-์ชีววิทยา) 2529 
ศษ.ม. (การสอนคณิตศาสตร์) 2534 
กศ.ด. (คณิตศาสตรศึกษา) 2550 
 

วิทยาลัยครูสวนดุสิต  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 

14 อ.ดร.ดวงใจ สเึขียว ค.บ.(การมัธยมศกึษา: วทิยาศาสตรท์ั่วไป-เคมี),2542 
กศ.ม.(การบริหารการศึกษา),2546 
ค.ด.(การวดัและประเมินผลการศกึษา),2550 

จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย 
 
มหาวิทยาลัยนเรศวร 
จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย 

 

15 อ.ดร.อาทิตย์  โพธิศรีทอง ค.บ.(ดนตรีศกึษา),2548 
บ.ม.(ดนตรีชาติพันธ์),2551 
ปร.ด.(วิทยาการทางการศึกษาและการจดัการเรียนรู้),
2558 

มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเดจ็ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 

16 อ.ดร.วรนิทร โพนนอ้ย ดษ.บ. (การประถมศกึษา) 2537  
ศษ.ม. (การวัดผลและประเมินการศึกษา) 2540  
กศ.ด. (การวจิัยและพัฒนาหลักสตูร) 2555 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
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17 อ.ดร.กิตตชิัย สุธาสิโนบล ด.บ. (การประถมศกึษา) 2534       
กศ.ม. (การประถมศกึษา) 2541       
ศศ.บ. (มัธยมศึกษา-วิทยาศาสตร์) 2546 
กศ.ด. (หลักสตูรการเรียนการสอน) 2553 

วิทยาลัยครูเพชรบุรีวทิยาลัยลงกรณ์    
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธริาช 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

 

18 อ.ดร.สุมาลี เชื้อชัย ค.บ. (ประถมศกึษา) 2547   
ค.ม. (โสตทัศนศกึษา) 2551  
ค.ด.(หลักสูตรและการสอน),2558 

จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย 
จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย 
จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย 

 

19 อ.ดร.ประพิมพงศ์ วัฒนะรัตน์ ค.บ. (การศกึษาพิเศษ) 2538 
กศ.ม. (การศกึษาพิเศษ) 2544 
ศษ.ด. (การบริหารการศกึษาพิเศษ) 2557 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 

20 อ.ดร.รังรอง สมมิตร วส.บ. (วิทยุและโทรทัศน์) 2537 
ศศ.บ. (ปฐมวัยศึกษา) 2541 
กศ.ม. (การศกึษาปฐมวัย) 2547 
ค.ด. (หลักสูตรและการสอน) 2557 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธริาช  
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

 

21 อ.ดร.สุชนนิธ์ บัณฑุนนัทกุล ค.บ. (การศกึษาปฐมวัย) 2545 
ค.ม. (การศึกษาปฐมวัย 2548 
ค.ด. (การศกึษาปฐมวัย) 2558  

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย 
จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย 

 

22 อ.ดร. ร.อ.อภิธีร์  ทรงบัณฑิต สส.บ. (สาธารณสขุศาสตร์) 2531 
กศ.ม. (สุขศกึษา) 2539 
พย.บ. (พยาบาลศาสตร์) 2542 
กศ.ด. (การบริหารการศึกษา) 2550 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธริาช 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
มหาวิทยาลัยมหิดล 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 

23 อ.ดร.จันทรัศม์  ภูตอิริยวัฒน ์ ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ,สื่อสารมวลชน) 2534 
วศ.ม. (การวางแผนการสื่อสารเพื่อการพัฒนาประเทศ) 2543 

ศษ.ด. (การบริหารการศึกษา) 2551 

มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

 

24 อ.ดร.ธีระภาพ เพชรมาลัยกุล วศ.บ. (วิศวกรรมเครือ่งกล) 2536 
กศ.บ. (การบริหารการศกึษา) 2543 
ค.ม. (การบริหารการศกึษา) 2547 
ค.ด. (ระเบียบวิธีวจิัยทางการศกึษา) 2550 

จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธริาช 
จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย 
จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย 

 

25 อ.ดร.สมบูรณ ์บูรศิรริักษ์ ป.ตรี (เทคโนโลยีทางการศึกษา) 
ป.โท (เทคโนโลยีทางการศกึษา)       
ป.เอก (การบริหารการศกึษา) 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 

26 อ.ดร.ราชนัย์ บุญธิมา กศ.บ. (การวัดผลการศกึษา) 2534 
กศ.ม. (การวดัผลการศึกษา) 2536 
กศ.ด. (การวจิัยและพัฒนาหลักสตูร) 2541 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 

27 อ.ดร.วรวุฒิ  สุภาพ ค.บ. (ประถมศกึษา) 2543 
ค.ม. (พัฒนศกึษา) 2546 
ค.ด. (พัฒนศกึษา) 2552 

จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย 
จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย 
จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย 

 

28 อ.ดร.พรใจ  ลี่ทองอนิ สคบ. (เกียรตนิิยมอันดับสอง) 2527 
สมม. (มานุษยวิทยา) 2535 
กศ.ด. (พัฒนศึกษาศาสตร์) 2545 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทร วิโรฒ 

 

29 อ.ดร.จิตติมา  เจือไทย พย.บ. (เกียรตินิยมอันดับ 2 พยาบาล) 2536 
ศศ.ม. (พัฒนาสังคม) 2542 
กศ.ด. (พัฒนศึกษาศาสตร์) 2551 

จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์มหาวทิยาลัย
ศรีนครนิทรวโิรฒ  
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30 อ.ดร.สนอง ทองปาน กศ.บ. (ฟิสิกส์) 2524 
กศ.ม. (วทิยาศาสตรศกึษา) 2537 
กศ.ด. (วทิยาศาสตรศกึษา) 2540 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 

31 อ.ดร.วันเพ็ญ ประทมุทอง วท.บ. (เกียรตินิยมอันดับ 2 วิทยาศาสตร์-เคมี) 2546 

ป.บัณฑิต (วิชาชีพครู) 2547 
กศ.ด. (วทิยาศาสตรศกึษา) 2554 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 

32 อ.ดร.ศุภวรรณ สจัจพิบูล ค.บ. (การมธัยมศึกษา: ภาษาไทย-ฝรั่งเศส) 2545ค.ม. 
(การสอนภาษาไทย) 2547 
ค.ด. (หลักสูตรและการสอน) 2553 

จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย 
จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย 
จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย 

 

33 อ.ดร.รุ่งอรุณ โรจนร์ัตนาด ารง
ไชยศรี 

กศ.บ. (ภาษาไทย) 2549 
ศศ.บ. (ส่ือสารมวลชน) 2550 
ศศ.ม. (การสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ) 2552 

ปร.ด. (ภาษาไทย) 2557 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒมหาวทิยาลัย
รามค าแหง 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

 

34 อ.ดร.สุณิสา  สมุิรัตนะ ศษ.บ. (การสอนคณิตศาสตร์) 2546 
ศศ.ม. (การสอนคณิตศาสตร์) 2548 
ค.ด. (หลักสูตรและการสอน) 2556 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์
จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย 

 

35 อ.ดร.ณัลลิกา โตจนิดา วทบ. (เกษตรศาสตร์) 2535 
วทม. (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดลอ้ม) 2540 
ปรด. (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม) 2553 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

 

36 อ.ดร.เกศนิี  ครุณาสวัสดิ ์ ศษ.บ. (สังคมศึกษา) 2546 
ค.ม. (การสอนสังคมศกึษา) 2549 
ค.ด. (หลักสูตรและการสอน) 2556 

มหาวิทยาลัยศิลปากร 
จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย 
จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย 

 

37 อ.ดร.กนกพร วิบูลพัฒนะวงศ ์ อ.บ. (ภาษาอังกฤษ) 2543 
M.Ed. (Special Education) 2547 
Ph.D. (Education) 2556 

จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย 
Monash University, Australia 
University of Sydney, Australia 

 

38 อ.ดร.กัมปนาท บริบูรณ์ วท.บ. (จิตวิทยา) 2537 
ศศ.บ. (สารนิเทศศาสตร์) 2538 
ศศ.บ. (ปรัชญา) 2540 
ศศ.ม. (จิตวทิยาการศึกษาและแนะแนว) 2542 
กศ.ด. (การศกึษาผู้ใหญ่) 2550 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธริาช 
มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 

39 อ.ดร. สุมลนิตย์ เกิดหนนุวงศ ์ ค.บ. (ภาษาอังกฤษ) 2538 
MA. (Educational Management) 2541 
ศศ.ม. (การสอนภาษาอังกฤษ) 2552 
ค.ด. (การศกึษานอกระบบโรงเรียน) 2554 

จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย 
University of Hertfordshire, UK 
มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย 

 

40 อ.ดร.ชไมพร  ดิษฐาพร กศ.บ. (วัดผลการศกึษา–เศรษฐศาสตร์) 2531 
ค.ม. (การศึกษานอกระบบโรงเรียน) 2536 
ค.ด. (การศกึษานอกระบบโรงเรียน) 2554 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย 
จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย 

 

41 อ.ดร.มิ่งขวญั คงเจรญิ ค.บ. (การศกึษานอกระบบ) 2527 
สส.ม. (สังคมสงเคราะหท์างการแพทย์) 2535  
ค.ด. (การศกึษานอกระบบ) 2553 

จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์
จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย 

 

42 อ.ดร.รัฐพล ประดับเวทย์ ค.บ. (เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศกึษา) 2538 
กศ.ม. (เทคโนโลยีการศึกษา) 2542 
กศ.ด. (เทคโนโลยีการศึกษา) 2551 

วิทยาลัยครูสวนสุนนัทา 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
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ล าดับที ่ รายชื่อคณาจารย์ 
คุณวุฒิการศึกษา 

ตรี-โท-เอก(สาขาวิชา) 
ปีที่จบ 

สถาบันทีส่ าเร็จการศึกษา 
เลข

ประจ าตัว
ประชาชน 

43 อ.ดร.นฤมล ศิระวงษ์ กศ.บ. (เทคโนโลยีการศกึษา) 2536 
กศ.ม. (เทคโนโลยีการศึกษา) 2541 
กศ.ด. (เทคโนโลยีการศึกษา) 2548 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 

44 อ.ดร.นทัธีรัตน์  พรีะพนัธุ์ วท.บ. (สถิติ) 2534 
ศษ.ม. (เทคโนโลยีทางการศึกษา) 2538 
ศษ.ด. (เทคโนโลยีการศึกษา) 2553 

มหาวิทยาลัยพายัพ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

 

45 อ.ดร.ขวัญหญิง ศรีประเสริฐภาพ กศ.บ. (เทคโนโลยีการศกึษา) 2541 
คอ.ม. (ครุศาสตรอุตสาหกรรม) 2543 
กศ.ด. (เทคโนโลยีการศึกษา) 2549 

มหาวิทยาลัยบูรพา 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุร ี
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 

46 อ.ดร.กนกพร ฉนัทนารุ่งภักดิ์ ค.บ. (ประถมศกึษา) 2546 
ค.ม. (โสตทัศนศกึษา) 2548  
ค.ด. (เทคโนโลยีสื่อสารการศกึษา) 2553  

จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย 
จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย 
จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย 

 

47 อ.ดร.แจ่มจันทร์ ศรีอรุณรัศมี ค.บ. (มัธยมวิทย์-คอมพิวเตอร์) 2541 
ค.ม. (โสตทัศนศกึษา) 2544 
ค.ด. (เทคโนโลยีและสื่อสารการศกึษา) 2555 

จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย 
จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย 
จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย 

 

48 อ.ดร.รณิดา เชยชุ่ม ศศ.บ. (การสือ่สารมวลชน) 2543 
กศ.ม. (การวดัผลการศึกษา) 2545 
ค.ด. (การวัดและประเมินผลการศึกษา) 2552 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย 

 

49 อ.ดร.อรอุมา เจริญสขุ กศ.บ. (วิทยาศาสตร-์คณิตสาสตร์) 2540 
กศ.ม. (วัดผลการศึกษา) 2544 
ค.ด. (วิธีวทิยาการวิจัยการศึกษา) 2552 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 

 

50 อ.ดร.วิไลลักษณ์ ลงักา ค.บ. (วัดผลการศึกษา) 2544 
กศ.ม. (วจิัยและสถติิทางการศกึษา) 2546 
วท.ด. (การวิจัยพฤตกิรรมศาสตร์ประยุกต์) 2554 

มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐมมหาวทิยาลัยศรีนค
รินทรวโิรฒ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 

51 อ.ดร.อทิธิพัทธ์ สุวท้นพรกูล ค.บ. (มัธยมศึกษา) 2548 
ศศ.บ. (ภาษาฝรั่งเศส) 2548 
ศศ.บ. (ภาษาไทย) 2550 
ค.ม. (วิจัยการศึกษา) 2551 
ค.ด. (วิธีวทิยาการวิจัยการศึกษา) 2554 

จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย 
จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย 

 

52 อ.ดร.พนิดา  มารุ่งเรอืง ค.บ. (มัธยมศึกษา-วิทยาศาสตร์) 2548 
ค.ม. (วิจัยการศึกษา) 2550 
ค.ด. (การวัดและประเมินผลการศึกษา) 2556 

จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย 
จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย 
จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย 

 

53 อ.ดร. ภานวุัฒน์  ศิรนิุพงศ์ กศ.บ. (เทคโนโลยีทางการศึกษา) 2536 
กศ.ม. (อุตสาหกรรมศึกษา) 2545 
บธ.ด. (การพฒันาธรุกิจอตุสาหกรรมและทรัพยากร
มนุษย์) 2554 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนคร
เหนือ 

 

54 อ.ดร.พชัราภรณ์ ศรีสวัสดิ ์ วท.บ. (สุขศกึษา) 2539 
กศ.ม. (จติวิทยาการให้ค าปรกึษา) 2542 
กศ.ด. (จิตวิทยาการให้ค าปรกึษา) 2550 

มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานมีหาวิทยาลัย
มหาสารคาม 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 

55 อ.ดร.ครรชิต  แสนอุบล ศน.บ. (การสอนภาษาอังกฤษ) 2541 
กศ.ม. (จติวิทยาการแนะแนว) 2546 
ศศ.ด. (จิตวทิยาการปรึกษา) 2553 

มหาวิทยาลัยมกุฏราชวทิยาลัยมหาวิทยาลัยศรี
นครินทรวิโรฒ 
จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย 
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ล าดับที ่ รายชื่อคณาจารย์ 
คุณวุฒิการศึกษา 

ตรี-โท-เอก(สาขาวิชา) 
ปีที่จบ 

สถาบันทีส่ าเร็จการศึกษา 
เลข

ประจ าตัว
ประชาชน 

56 อ.ดร.นฤมล พระใหญ ่ พย.บ. (พยาบาลศาสตร์) 2538 
กศ.ม. (จติวิทยาการแนะแนว) 2546 
ปร.ด. (จิตวทิยาการให้ค าปรึกษา) 2553 

มหาวิทยาลัยคริสเตียน 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 

 

57 อ.ดร. จตุพล ยงศร กศ.บ. (บรรณารกัษศาสตร์) 2543 
กศ.ม. (การอุดมศกึษา) 2547 
กศ.ด. (การอดุมศกึษา) 2553 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 

58 อ.ดร.จักรกฤษณ์ โปณะทอง ศ.บ. (เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ) 2540 
ศษ.ม. (การอุดมศกึษา) 2544  
กศ.ด. (การอดุมศกึษา) 2557 

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ        
มหาวิทยาลัยรามค าแหง        
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 

59 อ.ดร.ประภัศรา ธโนศวรรย์ Bachelor of Arts (Translation) (Hons) 2548 
Master of Applied Linguistics 2550 
Master of Letters (Linguistics) 2552 
Doctor of Philosophy in Education (Education 
Management and Leadership) 2556 

Kasetsart University  
The University of Sydney 
The University of Sydney 
The University of Sydney 

 

60 อ.โอภาส สุขหวาน วศ.บ. (เครื่องกล) 2537        
วศ.ม. (เทคโนโลยีการจัดการพลังงาน) 2542 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 

 

61 อ.นิพาดา ไตรรตัน ์ ค.อ.บ. (ครุศาสตรเทคโนโลยี) 
ค.ม. (โสตทัศนศกึษา) 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย 

 

62 อ.พัชรวีรรณ คุณชืน่ ศศ.บ. (บรรณารกัษศาสตร์) 
กศ.ม. (สาขาบกพรอ่งทางสติปัญญา) 2551 

มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 

63 อ.บัณฑิตา ลิขสทิธิ ์ ค.บ. (การสอนผูท้ี่มีความบกพร่องทางสติปัญญา)กศ.บ. 
(การสอนผู้ทีม่ีความบกพรอ่งทางการได้ยิน) 

สถาบันราชภัฎพิบูลสงครามพิษณุโลกมหาวิทยาลัย
ศรีนครนิทรวโิรฒ 

 

64 อ.ฑมลา บุญกาญจน ์ คบ. (เกียรตินิยมอันดับ 1 สาขาการศึกษาปฐมวัย) 2546กศ.ม. 
(สาขาการศึกษาพิเศษ/การศึกษาปฐมวัย) 2551 

 

จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย 
California State University Dominquez 
Hills, California , USA  

 

65 อ.อดิสรณ์ เรอืงกจิจานันท์ ศษ.บ. (ภาษาไทย) 2546 
ค.ม. (การสอนภาษาไทย) 2550 

มหาวิทยาลัยศิลปากร 
จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย 

 

66 อ.สมปอง ใจดีเฉย กศ.บ. (ชีววทิยา-เกียรตินิยม) 2535 
วท.ม. (เคมีชีวภาพ) 2539 
Cert. in Academic Writing 2543 
Cert. in Teacher Education 2553 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาวทิยาลยัศรี
นครินทรวิโรฒ  
Macquarie University, Australia 
Auckland University of Technology, New 
Zealand 

 

67 อาจารย์ภารดี ก าภู ณ อยุธยา ศศ.บ.(ศิลปะ).2537 
ศศ.ม.(จิตวทิยาการพฒันาการ),2551 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย 

 

68 อ.ธรรมโชติ  เอี่ยมทัศนะ กศ.บ.(การแนะแนว),2459 
กศ.ม.(จิตวิทยาการศกึษา),2551 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 

69 อาจารย์รุจน ์ ฦาชา ศษ.บ. (สังคมศึกษา), 2551 
ค.ม. (การสอนสังคมศกึษา) พ.ศ.2555 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย 
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4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา)(ถ้ามี) 
คณะศึกษาศาสตร์ในฐานะที่รับผิดชอบการสอนในกลุ่มวิชาชีพครูได้จัดประสบการณ์ภาคสนามให้กับ

นิสิตตลอดหลักสูตร ดังนี้ 
1) การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูระหว่างเรียน เป็นการบูรณาการความรู้ทั้งหมดมาใช้ในการฝึก

ประสบการณว์ิชาชีพในสถานศึกษา ฝึกปฏิบัติการวางแผนการศึกษาผู้เรียน โดยการสังเกต สัมภาษณ์ รวบรวม
ข้อมูลและน าเสนอผลการศึกษา ฝึกปฏิบัติการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา รวมทั้งทดลองน า
หลักสูตรไปใช้ ฝึกการจัดท าแผนการเรียนรู้ร่วมกับสถานศึกษา ฝึกปฏิบัติการสอนแบบจุลภาค ฝึกปฏิบัติ    
การด าเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ รวมทั้งการจัดท าโครงการทางวิชาการ  

2) ก่อนฝึกปฏิบัติการสอนและฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในสถานศึกษานิสิตต้องผ่านการเรียนใน
กลุ่มวิชาชีพครูและวิชาเอกบังคับ  

    3)   การฝึกปฏิบัติการสอนและฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในสถานศึกษาในสาขาวิชาการประถมศึกษา
โดยจัดให้นิสิตฝึกปฏิบัติงานในสถานศึกษา โดยบูรณาการเนื้อหาความรู้ด้านวิชาเอกและวิชาชีพครูสู่ การ
ปฏิบัติการสอนและฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพและคุณธรรมจริยธรรม ตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษาของ
คุรุสภา เป็นเวลา 1 ปีการศึกษา ภายใต้การนิเทศร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยศรีครินทรวิโรฒกับสถานศึกษา 
โดยการบูรณาการความรู้ทั้งหมดมาใช้ในการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ได้แก่ การปฏิบัติการสอนในชั้น
เรียน การวิจัยทางการศึกษา การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน งานบริการของ
โรงเรียน การศึกษาและบริการชุมชน งานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องกับสถานศึกษา และการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
โดยเน้นการปฏิบัติงานในหน้าที่ครูเพ่ือพัฒนาความเป็นครูมืออาชีพ ทั้งนี้นิสิตต้องท าวิจัยเพ่ือพัฒนาผู้เรียน การ
ฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในแต่ละภาคเรียนนั้นนิสิตต้องเข้าร่วมปฐมนิเทศก่อนการฝึกปฏิบัติการสอน 
สัมมนากลุ่มย่อยและกลุ่มใหญ่กึ่งภาคเรียน (ระหว่างการฝึกปฏิบัติการสอน) และสัมมนาหลังการฝึกปฏิบัติการ
สอนและฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 

วิธีการจัดการเรียนการสอน 
1) การปฐมนิเทศนิสิตก่อนไปปฏิบัติการสอนและฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
2) การสังเกตการณ์สอนแบบมีส่วนร่วมและศึกษางานอาจารย์พ่ีเลี้ยง/ครูพ่ีเลี้ยง 
3) การปฏิบัติการจัดการเรียนรู้และงานการวิจัยเพ่ือพัฒนาผู้เรียน การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 

งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน งานบริการของโรงเรียน โครงการทางวิชาการ ศึกษาและบริการ
ชุมชน งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย  

4) การทดลองวิธีการจัดการเรียนรู้โดยใช้สื่อการสอนหรือเทคนิคการสอนที่สร้างสรรค์ 
5) การนิเทศการจัดการเรียนรู้ของนิสิตโดยอาจารย์นิเทศก์การศึกษา อาจารย์นิเทศก์วิชาเฉพาะ 

อาจารย์พ่ีเลี้ยง/ครูพ่ีเลี้ยง รวมถึงผู้บริหารสถานศึกษา 
6) การสัมมนากลุ่มย่อยและกลุ่มใหญ่ระหว่างการปฏิบัติการสอนและฝึกประสบการณ์ 
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7) การให้ค าปรึกษาเป็นรายบุคคลแก่นิสิต โดยอาจารย์นิเทศก์การศึกษาอาจารย์นิเทศก์วิชา
เฉพาะ อาจารย์พ่ีเลี้ยง/ครูพ่ีเลี้ยง รวมถึงผู้บริหารสถานศึกษา 

8) การจัดคลินิคให้ค าปรึกษาในด้านต่างๆ แก่นิสิตที่ไปปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาท่ีคณะ
ศึกษาศาสตร์ เช่น การจัดการเรียนการสอน การบริหารจัดการชั้นเรียน การท าวิจัยในชั้นเรียน 
เป็นต้น 

9) การสัมมนาหลังการปฏิบัติการสอนและฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูเพ่ือสรุปเป็นบทเรียน
ส าคัญส าหรับการพัฒนาตนเองและวิชาชีพครูในอนาคต 

 
     4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม 

4.1.1  มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม และประพฤติตนอยู่ในจรรยาบรรณวิชาชีพครู  
4.1.2  มีสมรรถนะในการปฏิบัติหน้าที่รวมทั้งพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ให้

บังเกิดผลต่อการศึกษาและผู้เรียน 
4.1.3  มีสมรรถนะประจ าสายงานและสมรรถนะเฉพาะของแต่ละกลุ่มสาระการ

เรียนรู้ ได้แก่ 
1)  ความรู้เกี่ยวกับหลักสูตรและมาตรฐานการเรียนรู้ 
2)  การออกแบบการจัดการเรียนรู้และการจัดการเรียนรู้ตามกลุ่ม

สาระการเรียนรู้ 
3)  การเรียนรู้เพ่ือส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
4)  การจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ 

5)  การแก้ปัญหาและพัฒนางานด้วยกระบวนการวิจัย 
 
     4.2 ช่วงเวลา 
4.1.1 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูระหว่างเรียน ฝึกในภาคการศึกษาที่ 1 หรือ 2 ของชั้นปีที่ 

3–4 
  การฝึกปฏิบัติการสอนและฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในสถานศึกษาในสาขาวิชาเอก ฝึกในภาค
การศึกษาท่ี 1 และ 2 ของชั้นปีที่ 5 

 
4.2 การจัดเวลาและตารางสอน 
4.3.1  การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูระหว่างเรียน จัดให้ฝึกประสบการณ์ในภาคสนาม 4 -5 
ชั่วโมง/สัปดาห์ 
4.3.2  จัดให้ฝึกปฏิบัติการสอนและฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในสถานศึกษา 2 ภาคการศึกษา 
เต็มเวลา โดยต้องมีชั่วโมงฝึกปฏิบัติการสอนตั้งแต่ 8-12 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 
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5. ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย  
5.1 ค าอธิบายโดยย่อ 

เพ่ือให้นิสิตทุกคนได้เรียนรู้การท าวิจัยทางการศึกษาทั้งสองประเภท คือ การวิจัยเพ่ือรู้และเข้าใจ
ปัญหา และการวิจัยเพ่ือพัฒนา/แก้ปัญหา จึงก าหนดให้นิสิตแต่ละคนต้องฝึกประสบการณ์การท าวิจัยโดยท า
การส ารวจเพ่ือรู้/เข้าใจปัญหาแล้วท าวิจัยเชิงทดลองเพ่ือพัฒนา/แก้ไขปัญหา ใน 1 ปีการศึกษา นิสิตอาจท า
รายงานการวิจัย 1 หรือ 2 เล่ม แต่ให้มีสาระครอบคลุมตามที่ก าหนด ทั้งนี้ต้องได้รับการเห็นชอบจากอาจารย์
นิเทศก์การศึกษา 

5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
1) มีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการวิจัยทางการศึกษา 
2) สามารถท างานวิจัยเพ่ือใช้ในการแก้ปัญหาการจัดการเรียนรู้ได้ 
3) สามารถเขียนผลงานวิจัยเพื่อการสื่อสารได้ 
4) สามารถพัฒนางานวิจัยและประยุกต์ใช้ผลงานวิจัยเพื่อเป็นประโยชน์ในการประกอบวิชาชีพ 

5.3 ช่วงเวลา  
ภาคการศึกษาท่ี 1 และ 2 ของชั้นปีที่ 5 

5.4 จ านวนหน่วยกิต   
      เป็นส่วนหนึ่งในการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาซึ่งรวมอยู่ในรายวิชาการฝึกปฏิบัติการสอนและ

ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในสถานศึกษา จ านวน 12 หน่วยกิต 
5.5 การเตรียมการ 

5.5.1 นิสิตต้องลงทะเบียนเรียนวิชาการวิจัยทางการศึกษา 
5.5.2 ก าหนดให้มีอาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัย ประกอบด้วย อาจารย์นิเทศก์วิชาเฉพาะและ

อาจารย์นิเทศก์การศึกษาของนิสิตแต่ละคน 
5.5.3 อาจารย์ที่ปรึกษาให้ค าปรึกษาในการก าหนดประเด็นหัวข้อที่ จะศึกษา และ

กระบวนการวิจัยทุกขั้นตอน 
5.5.4 ให้นิสิตจัดท ารายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ทั้งเอกสารและแฟ้มข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ และ

จัดนิทรรศการแสดงผลงานเพื่อเผยแพร่ต่อสาธารณชน 
5.6 กระบวนการประเมินผล 

5.6.1 ประเมินผลจากความก้าวหน้าในการท าวิจัย  
5.6.2 ประเมินงานวิจัยของนิสิต ด้วยแบบประเมินงานวิจัย 
5.6.3 ประเมินการจัดนิทรรศการของนิสิต 
5.6.4 อาจารย์นิเทศก์ร่วมกันประเมินงานวิจัยของนิสิตตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
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หมวดที ่4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธก์ารสอนและการประเมินผล 
 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต   

คุณลักษณะพิเศษของนิสิต / 
สมรรถนะของหลักสูตร 

กลยุทธ์การสอน และการประเมินผล 
สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ ดังนี้ 

1. มีทักษะสื่อสาร  ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ข้อ 5.2 

2. มีจิตอาสา จิตส านึกสาธารณะรับใช้สังคม ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
ข้อ 1.7 

3. มีสมรรถนะของหลักสูตร  
มีความสามารถในการจัดการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษ 

ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้ 
ข้อ 6.1, 6.2 และ 6.3 

ED-SWU 

1) E: Ethics (คุณธรรม)  
เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมความเป็นครู 
และปฏิบัติตนตามมาตรฐานวิชาชีพ มีความ
ยุติธรรม เมตตาธรรม เอื้อเฟ้ือเผื่อแผ่ เสียสละ อุทิศ
ตนเพื่อพัฒนาบุคคลและสังคม มีความรับผิดชอบ
ในการด าเนินงานของตนเองและมีจิตส านึก
สาธารณะ 

 ก าหนดวิชาสอน ให้ความรู้ในรายวิชา และ
สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมและบริการสังคมไว้
ในกระบวนการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 

  จัดกิจกรรมเพ่ือเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม 
จัดสถานการณ์ต่างๆ จัดประสบการณ์เป็นปกติและ
ในโอกาสพิเศษ ในฐานะครูสอนภาษาอังกฤษ 

   จัดสถานการณ์ ประสบการณ์ เช่น จัดกิจกรรม
การอบรม สัมมนา ต่างๆ ให้นิสิตโดยตรง ตลอดจน
จัดกิจกรรมบริการชุมชนเพื่อเสริมสร้างคุณธรรม 
จริยธรรม จิตส านึกและเป็นผู้น าในการสืบสาน 
สร้างสรรค์ วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาไทย ทั้ง
ด้านการแต่งกาย มารยาทไทยและวิถีไทย จิตส านึก
สาธารณะและการพัฒนาอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ใน
ฐานะครูสอนภาษาอังกฤษ 

 ส่งเสริมให้นิสิตประพฤติตนเป็นผู้มีคุณธรรม 
จริยธรรมโดยมีการประกาศ 
เกียรติคุณยกย่องนิสิตที่มีคุณธรรมจริยธรรมเป็น
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ประจ าทุกปี 

2) D: Democracy (คารวะธรรม สามัคคีธรรม 
ปัญญาธรรม)  เป็นผู้รับฟังความคิดเห็นของ
ผู้อื่น เคารพผู้อ่ืน เป็นผู้น า-ผู้ตามที่ดี ไม่ต่อต้าน 
ทะเลาะเบาะแว้ง มีเหตุผล 

 สอดแทรกในกระบวนการเรียนการสอนหมวด
วิชาการสอนภาษาอังกฤษ จัดกิจกรรม ตลอดจนจัด
สถานการณ์ ประสบการณ์ เช่นการจัดกิจกรรมกลุ่ม 
การท างานเป็นทีม การอบรม สัมมนา  

 การจัดกิจกรรมและการท างานกลุ่ม กิจกรรม
ปฏิสังสรรค์ พบปะ การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับ
ผู้อื่น 

 การทัศนศึกษาดูงาน การจัดโครงการกีฬาและ
นันทนาการ การให้ความรัก ความเมตตาและเอาใจ
ใส่โดยอาจารย์ผู้สอนและโดยระบบอาจารย์ที่
ปรึกษา  

 การปฏิสังสรรค์ พบปะ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
กับบุคลากรจากภายในและหน่วยงานอ่ืน จัด
กิจกรรมการอบรม สัมมนา ต่างๆ ให้นิสิตโดยตรง 
ตลอดจนจัดกิจกรรมบริการชุมชนเพ่ือเปิดโอกาสให้
นิสิตได้ไปบริการวิชาการเพ่ือช่วยเหลือสังคม  

3) S: Simplicity (เรียบง่าย)   
มีมนุษยสัมพันธ์ ยิ้มแย้ม  เป็นกันเองกับเพ่ือนนิสิต

และบุคคลทั่วไป เป็นแบบอย่างที่ดี 

 สอดแทรกในกระบวนการเรียนการสอนหมวด
วิชาการสอนภาษาอังกฤษ จัดกิจกรรม ตลอดจนจัด
สถานการณ์ ประสบการณ์ เช่นการจัดกิจกรรมกลุ่ม 
การท างานเป็นทีม การอบรม สัมมนา 

 การจัดกิจกรรมและการท างานกลุ่ม กิจกรรม
ปฏิสังสรรค์ พบปะ การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับ
ผู้อื่นและบุคลากรจากหน่วยงานอื่น 

 การทัศนศึกษาดูงาน การจัดโครงการกีฬาและ
นันทนาการ การให้ความรัก ความเมตตาและเอาใจ
ใส่โดยอาจารย์ผู้สอน และโดยระบบอาจารย์ที่
ปรึกษา 

 ท ากิจกรรมเพ่ือสังคม แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
กับบุคลากรจากภายในและหน่ วยงาน อ่ืน ที่
เกี่ยวข้องกับการสอนภาษาอังกฤษ 
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4) W: Work Smart  (เป็นนักปฏิบัติที่ดี)   
ปฏิบัติงานอย่างถูกต้อง ทันเวลา และทันสมัย 

ปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถ ตรงตาม
แผนปฏิบัติงาน แก้ปัญหาได้อย่างถูกต้อง
เหมาะสม สามารถใช้เทคโนโลยีในการท างาน 

 ให้ ค ว ามรู้ ใ น ร ายวิ ช า  และสอดแทรก ใน
กระบวนการเรียนการสอนหมวดวิชาการสอน
ภาษาอังกฤษ 

 จั ด กิ จ ก ร ร ม  ต ล อ ด จ น จั ด ส ถ า น ก า ร ณ์ 
ประสบการณ์ เช่น การศึกษา ดูงานต่างๆ เพ่ือ
เสริมสร้างประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนใน
หมดดวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 

 การศึกษา ค้นคว้า และวิจัย การศึกษา ดูงาน
ต่างๆเพ่ือเสริมสร้างประสิทธิภาพในการใช้ พัฒนา 
สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษาและ
การเรียนรู้ มีความสามารถในการสร้างสรรค์โดย 
และเขียนรายงาน การเขียนผลงานทางวิชาการ 

 การจัดกิจกรรมที่ก าหนดให้ศึกษาค้นคว้า ด้วย
ตนเอง ตลอดจนจัดสถานการณ์ ประสบการณ์ เช่น 
การอบรม สัมมนา ต่างๆ ที่เกี่ยวกับการสอน
ภาษาอังกฤษ 

 การวิจัย ค้นคว้าทางวิชาการหรือการปฏิบัติ ใน
วิชาชีพทางการศึกษาด้านการสอนภาษาอังกฤษ
เพ่ือเสริมสร้างประสิทธิภาพในการท างานเดี่ยวและ
เป็นทีม 

 การประยุกต์ใช้การวิจัย การค้นคว้าทางวิชาการ
หรือการปฏิบัติ ในวิชาชีพทางการศึกษา การท า
โครงงาน การเรียนภาคปฏิบัติ การศึกษาค้นคว้าทาง
วิชาการหรือการปฏิบัติ ในวิชาชีพทางการศึกษา  มี
ระบบ กระบวนการตรวจสอบการด าเนินงาน 

5) U: Unity (รักองค์กร)   
รักองค์กร แสดงเจตคติและความรู้สึกที่ดีต่อองค์กร 

ด ารงไว้ซึ่งอัตลักษณ์ของคณะและมหาวิทยาลัย 
รักษาผลประโยชน์ส่วนรวม ชว่ยเหลือเกื้อกูล
เพ่ือนมนุษย์ 

 สอดแทรกในกระบวนการเรียนการสอน จัด
กิจกรรม ตลอดจนจัดสถานการณ์ ประสบการณ์ 
เช่นการจัดกิจกรรมกลุ่ม การท างานเป็นทีม การ
อบรม สัมมนา 

 การจัดกิจกรรมและการท างานกลุ่ม กิจกรรม
ปฏิสังสรรค์ พบปะ การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับ
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ผู้อื่นและบุคลากรจากหน่วยงานอื่น 

 การทัศนศึกษาดูงาน การจัดโครงการกีฬาและ
นันทนาการ การให้ความรัก ความเมตตาและเอาใจใส่
โดยอาจารย์ผู้สอน และโดยระบบอาจารย์ที่ปรึกษา 

 การปฏิสังสรรค์ พบปะ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
กับบุคลากรจากภายในและหน่วยงานอื่น 

2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน   
ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน วิธีการวัดและประเมินผล 

1.  ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
1.1 มึคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย์ 

มีวินัย และตรงต่อเวลา  

1.2 ปฏิบัติตนตามหลักธรรมาภิบาล 

1.3 มีจิตส านึกสาธารณะ และเสียสละ
เพ่ือส่วนรวม 

1.4 ตระหนักในคุณค่าของศิลปะและ
วัฒนธรรม 

1.5 แสดงออกถึงความมีระเบียบและ
ความรับผิดชอบต่อตนเอง 

1.6 แสดงออกถึงความเคารพสิทธิและ
ความคิดเห็นของผู้อ่ืน 

1.7 แสดงออกถึงความมีจิตส านึกและ
ตระหนักในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
วิชาชีพครู และปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี 

1. จัดกิจกรรมการเรียน
การสอนที่เน้นการเรียนรู้จาก
สถานการณ์จริง บทบาท
สมมติ กรณีตัวอย่างโดย
สอดแทรกคุณธรรม 
จริยธรรม และจรรยาบรรณ 

2. ก าหนดให้นิสิตท างาน
เป็นกลุ่ม หรือจัดท าโครงงาน
ที่เก่ียวข้องกับคุณธรรม 
จริยธรรม และจรรยาบรรณ
วิชาชีพครู เพื่อสร้าง
จิตส านึกสาธารณะ โดยถือ
ประโยชน์ของส่วนรวมเป็น
ที่ตั้ง 

3. ฝึกการเป็นผู้น าและผู้
ตาม เพ่ือส่งเสริมการเป็น
สมาชิกท่ีดี และมีความ
รับผิดชอบต่อสังคม 

4. สร้างโอกาสให้นิสิตได้
พบกับบุคคลหรือเหตุการณ์
ที่เป็นกรณีตัวอย่าง เพ่ือ
สร้างแรงบันดาลใจให้ยึดมั่น
ในคุณธรรมและจริยธรรม 

5. การเป็นแบบอย่างที่ดี
ของอาจารย์ 

6. ประกาศเกียรติคุณนิสิต
ที่ท าประโยชน์ต่อสังคม  

7. ปลูกฝังให้นิสิตเป็นผู้ที่มี
วินัยในตนเองและมีระเบียบ 
ทั้งด้านการเรียนและการ
ด ารงชีวิต    

1. สังเกตพฤติกรรมการ
เข้าร่วมกิจกรรมการเรียน
การสอน  

2. ประเมินจากพฤติกรรม
การเข้าเรียน การตรงต่อ
เวลาของนิสิตในการเข้า
เรียน การส่งงานที่ได้รับ
มอบหมาย การรับผิดชอบ
ในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 

3.  สังเกตพฤติกรรมการ
แสดงอาการรับรู้หรือ
ตอบสนองในการเรียน การ
จดบันทึก การโต้ตอบข้อ
ซักถาม โดยเน้นการประเมิน
ตามสภาพจริง 

4. เปิดโอกาสให้นิสิตมี
ส่วนร่วมในกระบวนการ
ประเมินผล 

 

2.  ด้านความรู้ 
2.1 มีความรู้พ้ืนฐานศึกษาทั่วไป 
2.2 มีความรู้ในหลักการและทฤษฎีใน

วิชาชีพครูหรือศาสตร์ที่เรียน 
2.3 มีความรู้ในด้านวิชาเอก* เป็นอย่างดี 

และติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการ หรือ
งานวิจัย 

1. จัดกิจกรรมโดยเน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ  

2. จัดกิจกรรมศึกษาดูงาน
นอกสถานที่ เพื่อให้มีการ
เรียนรู้จากสถานการณ์จริง 

ประเมินจากผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนและการ
ปฏิบัติงานของนิสิตโดยใช้
การประเมินตามสภาพจริง
ในด้านต่างๆ คือ 

1) การทดสอบย่อย 
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2.4 สามารถบูรณาการความรู้และ
ทักษะ/กระบวนการในวิชาต่างๆ กับการ
ประกอบอาชีพ 

 

3. เชิญวิทยากรภายนอกที่
มีความเชี่ยวชาญ หรือมี
ประสบการณ์ตรงมาบรรยาย 
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น  
วิเคราะห์ และอภิปราย
ร่วมกัน 

4. ให้นิสิตศึกษาค้นคว้า
และเรียนรู้ด้วยตนเอง  

5. ให้นิสิตจัดท าโครงงาน 
การฝึกงาน การฝึกปฏิบัติ 
การปฏิบัติการสอนและฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ ใน
สถานศึกษาหรือหน่วยงาน 
องค์กร ที่เป็นเครือข่าย 

 

2) การทดสอบ
กลางภาคเรียนและ
ปลายภาคเรียน 

3) การรายงาน/
แผนงาน/โครงการ 

4) การน าเสนอ
ผลงาน 

5) โครงงาน การ
ฝึกงาน การฝึกปฏิบัติ 
การฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครู  

 

3.  ด้านทักษะทางปัญญา 
3.1 น าความรู้ในศาสตร์ต่างๆ ที่เรียนไป

ประยุกต์ใช้ 

3.2 สามารถแสดงออกถึงการคิด
วิเคราะห์ และแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบและมี
เหตุผล 

3.3 สามารถประเมิน วิพากษ์ ใน
สถานการณ์ต่างๆ 

3.4 มีความใฝ่รู้ สามารถวิเคราะห์และ
สังเคราะห์ความรู้จากแหล่งต่างๆ ที่
หลากหลายได้อย่างถูกต้องเพื่อน าไปสู่การ
สร้างสรรค ์

1. จัดกระบวนการเรียนรู้ 
เพ่ือให้นิสิตได้ฝึกทักษะการ
วิเคราะห์ ทักษะการคิด จาก
สภาพ ปัญหา หรือ
สถานการณ์จริงต่างๆ  ทั้งใน
ระดับบุคคลและกลุ่ม เช่น 
การสะท้อนคิด การบันทึก
การเรียนรู้ การอภิปรายกลุ่ม 
การท ากรณีศึกษา การ 
โต้วาที การจัดท าโครงการ 
การทดลองในห้องปฎิบัติการ 
ฯลฯ 

2.  จัดกิจกรรมให้นิสิตมี
โอกาสเรียนรู้จากปัญหา และ
ประสบการณ์จริง เพื่อการ
เสนอแนะและหาแนว
ทางแก้ไข 

1. การประเมินผลที่สะท้อน
การคิดวิเคราะห์ โดยใช้การ
ประเมินตามสภาพจริง จาก
การเขียนรายงาน การ
น าเสนอผลงาน การบันทึก
การเรียนรู้ และการทดสอบ  

2. การสังเกตนิสิต ด้าน
ความสามารถในการ
ตัดสินใจ    การแก้ไขปัญหา
ในสถานการณ์  ต่างๆ 

4.  ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
4.1 สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนในฐานะ

ผู้น าและผู้ร่วมงานได้ 

4.2 มีความรับผิดชอบต่อตนเอง องค์กร 
สังคม และสิ่งแวดล้อม 

4.3 สามารถปรับตัวให้เข้าสถานการณ์
และวัฒนธรรมองค์กร 

1. จัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ในชั้นเรียน ที่เน้นการ
ท างานเป็นกลุ่มและงานที่
ต้องมีปฏิสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคล เพ่ือเสริมสร้างให้
ผู้เรียนตระหนักถึง
ความส าคัญและพัฒนา
ตนเองในด้านความมีมนุษย
สัมพันธ์อันดีและความ
รับผิดชอบส่วนบุคคล 

2. จัดประสบการณ์การ
เรียนรู้ในภาคปฏิบัติ ทั้งใน
และนอกชั้นเรียน เพ่ือ
เสริมสร้างความสัมพันธ์

1. ประเมินพฤติกรรม
ของนิสิตที่แสดงถึง
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 
และความรับผิดชอบในการ
ท ากิจกรรมกลุ่ม เช่น การ
ยอมรับฟังความคิดเห็นของ
เพ่ือน โดยใช้การประเมิน
ตามสภาพจริง 

2. เปิดโอกาสให้นิสิตมี
ส่วนร่วมในการประเมิน 
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ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 

3. สอดแทรกเรื่องความ
รับผิดชอบ การมีมนุษย
สัมพันธ์ การเข้าใจ
วัฒนธรรมขององค์กร ฯลฯ  
ในรายวิชาต่างๆ 

4. บูรณาการแนวคิด
เกี่ยวกับการสร้าง
ความสัมพันธ์อันดีระหว่าง
บุคคลในสังคมและความ
รับผิดชอบเข้ากับเนื้อหาใน
ทุกรายวิชาที่สอน 

5. มอบหมายงานทั้งเป็น
รายบุคคลและเป็นกลุ่มให้
ผู้เรียนศึกษาค้นคว้า 
วิเคราะห์ สังเคราะห์ 
แนวคิด ทฤษฎี หลักการที่
เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล  และความ
รับผิดชอบ โดยน าเสนอเป็น
รายงาน ในรูปแบบการน า
อภิปรายร่วมกันในชั้นเรียน 

5.  ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
5.1 สามารถวิเคราะห์เชิงตัวเลข ข้อมูล

ข่าวสาร อันมีผลให้เข้าใจองค์ความรู้หรือ
ประเด็นปัญหาได้ 

5.2 สามารถสื่อสารได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

5.3 สามารถเลือกใช้เทคโนโลยีในการ
สืบค้น เก็บรวบรวมข้อมูล ประมวลผล และ
แปลความหมาย และเลือกใช้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและเหมาะสมกับสถานการณ์ 

1. จัดประสบการณ์การ
เรียนรู้ในรูปแบบที่
หลากหลายและเหมาะสม 
เพ่ือส่งเสริมให้นิสิตมีความรู้
ความเข้าใจและมีความ
ตระหนักถึงคุณค่า ในเรื่อง
ของหลักการพูด การเขียน 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
คณิตศาสตร์และเทคนิคทาง
สถิติ  ในสถานการณ์ต่าง ๆ 
เพ่ือการเข้าถึงข้อมูล เลือก
รับ เลือกใช้ วิเคราะห์และ
ประเมินคุณค่า ตลอดจน
สังเคราะห์เพ่ือการน าไปใช้
ในสถานการณ์ต่าง ๆ เช่น 
การน าเสนอผลงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

2. จัดประสบการณ์
การเรียนรู้ที่เน้นการฝึก
ทักษะการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ การวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข และเทคนิคทางสถิติ 
รวมทั้งส่งเสริมให้เกิดทักษะ
การสื่อสารทั้งการรับฟัง   
การพูด และการเขียน 
ระหว่างผู้เรียน ผู้สอน สังคม
และชุมชน 

1. ประเมินทักษะของ
นิสิต ในด้านการสื่อสาร การ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
การวิเคราะห์ เทคนิคเชิง
ตัวเลขและสถิติ ที่เน้นการ
ประเมินตามสภาพจริง เช่น 
การสังเกตพฤติกรรม
เกี่ยวกับการวิเคราะห์ข้อมูล 
ข่าวสาร และผลงานของ
นิสิต การประเมินการ
น าเสนอผลงานของนิสิตโดย
ใช้ Power Point การ
ประเมินทักษะการศึกษา
ค้นคว้าของนิสิต การ
ประเมินทักษะการสนทนา
ทางวิชาการของนิสิต การ
ประเมินการเขียนทาง
วิชาการของนิสิต 

2. เปิดโอกาสให้นิสิตมี
ส่วนร่วมในการประเมิน
ทักษะการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ การวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข และเทคนิคทางสถิติ 
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ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน วิธีการวัดและประเมินผล 

6.  ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้ 
6.1 แสดงความเชี่ยวชาญในการจัดการ

การเรียนรู้ที่มีรูปแบบหลากหลาย  

6.2 แสดงความเชี่ยวชาญในการจัดการ
เรียนรู้ด้วยนวัตกรรมที่เหมาะสมกับความ
แตกต่างของผู้เรียน 

6.3 แสดงความเชี่ยวชาญในการจัดการ
เรียนรู้อย่างบูรณาการ 

1. จัดให้ผู้เรียนได้เรียนรู้
ผ่านประสบการณ์ตรง ได้แก่ 
การจัดท าแผนการเรียนรู้  
การจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอน การผลิตสื่อ และการใช้
สื่อ  การวัดประเมินผล  การ
ปฏิบัติการสอนแบบจุลภาค 
(micro teaching)  การวิจัย
ในชั้นเรียน  

2. จัดให้ผู้เรียนได้เรียนรู้
ผ่านประสบการณ์ตรงใน
ด้านการปฏิบัติงานครูใน
สถานศึกษา  การปฏิบัติการ
สอนระหว่างเรียนและใน
สถานศึกษา  

3. จัดให้ผู้เรียนได้เรียนรู้
จากผู้มีประสบการณ์ หรือ
ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการสอน 
ผ่านการสังเกตการสอน การ
สัมภาษณ์ 

4. จัดให้ผู้เรียนได้
แลกเปลี่ยนเรียนรู้จากเพ่ือน
ในสถาบันและต่างสถาบัน  

5. จัดให้ผู้เรียนได้เรียนรู้
จากต้นแบบ เช่น ครูผู้สอน 
ครูประจ าชั้น ครูผู้ช่วย ครูพี่
เลี้ยง ครูต้นแบบ  ครูแกนน า 
หรือครูแห่งชาติ 

6. จัดให้เรียนรู้จาก
ประสบการณ์ตรง เช่น กรณี
ตัวอย่างจากห้องเรียน การ
สังเกตการณ์สอนแบบต่าง ๆ 
การสัมภาษณ์หรือสนทนา
กับผู้มีประสบการณ์ 

1. ให้ผู้มีส่วนร่วมทุก
ฝ่าย เช่น ผู้บริหาร
สถานศึกษา ครูพ่ีเลี้ยง ครู
ประจ าชั้น เพื่อน อาจารย์
นิเทศก์ ประเมินนิสิต ที่เน้น
การประเมินตามสภาพจริง 
ในเรื่องความ สามารถในการ
จัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย
และความเป็นครู 

2. ประเมินผลงานนิสิต 
จาก บันทึกการสอน
ประจ าวัน บันทึกการนิเทศ 
บันทึกการสังเกตการสอนครู
พ่ีเลี้ยงและเพ่ือน  แผนการ
จัดการเรียนรู้ กระบวนการ
ท างานวิจัยในชั้นเรียน การ
ท าแฟ้มสะสมงาน สรุปผล
การปฏิบัติการสอนและฝึก
ประสบการณ์ รายงานผล
การจัดการเรียนรู้และการ
ปฏิบัติงานในสถานศึกษา 

3. สังเกตการสอนในชั้น
เรียนและประเมินแบบ
บันทึกหลังการสอน โดยครู
พ่ีเลี้ยง อาจารย์นิเทศก์ 
ผู้บริหารสถานศึกษา และ
เพ่ือนนิสิต  

4. ประเมินงานวิจัยใน
ชั้นเรียน  โดยครูพ่ีเลี้ยง และ
อาจารย์นิเทศก์ 

5. ประเมินการจัด
โครงการทางวิชาการของ
นิสิต 
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สรุปมาตรฐานผลการเรียนรู้ของหลักสูตร  
 

ผลการเรียนรู้ รายละเอียดผลการเรียนรู้ 

ด้านคุณธรรม จริยธรรม 1. มึคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย์ มีวินัย และตรงต่อเวลา 
2. ปฏิบัติตนตามหลักธรรมาภิบาล 
3. มีจิตส านึกสาธารณะ และเสียสละเพ่ือส่วนรวม 
4. ตระหนักในคุณค่าของศิลปะและวัฒนธรรม 
5. แสดงออกถึงความมีระเบียบและความรับผิดชอบต่อตนเอง  
6. แสดงออกถึงความเคารพสิทธิและความคิดเห็นของผู้อื่น  
7. แสดงออกถึงความมีจิตส านึกและตระหนักในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู 

และปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี  
ด้านความรู้ 1. มีความรู้พ้ืนฐานศึกษาท่ัวไป 

2. มีความรู้ในหลักการและทฤษฎีในวิชาชีพครูหรือศาสตร์ที่เรียน  
3. มีความรู้ด้านวิชาภาษาอังกฤษ เป็นอย่างดี และติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการ 

และงานวิจัย 
4. สามารถบูรณาการความรู้และทักษะ/กระบวนการในวิชาต่างๆ กับการประกอบ

อาชีพ  
ด้านทักษะทางปัญญา 1. น าความรู้ในศาสตร์ต่างๆ ที่เรียนไปประยุกต์ใช้ 

2. สามารถแสดงออกถึงการคิดวิเคราะห์ และแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบและมีเหตุผล 
3. สามารถประเมิน วิพากษ์ ในสถานการณ์ต่างๆ 
4. มีความใฝ่รู้ สามารถวิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้จากแหล่งต่างๆ ที่หลากหลายได้

อย่างถูกต้องเพ่ือน าไปสู่การสร้างสรรค์ 
ด้านทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 

1. สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนในฐานะผู้น าและผู้ร่วมงานได้ 
2. มีความรับผิดชอบต่อตนเอง องค์กร สังคม และสิ่งแวดล้อม 
3. สามารถปรับตัวให้เข้าสถานการณ์และวัฒนธรรมองค์กร 

ด้านทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

1. สามารถวิเคราะห์เชิงตัวเลข ข้อมูลข่าวสาร อันมีผลให้เข้าใจองค์ความรู้หรือประเด็น
ปัญหาได้ 

2. สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
3. สามารถเลือกใช้เทคโนโลยีในการสืบค้น เก็บรวบรวมข้อมูล ประมวลผล และแปล

ความหมาย และเลือกใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับสถานการณ์ 
ด้านทักษะการจัดการ
เรียนรู้ 

1. แสดงความเชี่ยวชาญในการจัดการการเรียนรู้ที่มีรูปแบบหลากหลาย  
2. แสดงความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้ด้วยนวัตกรรมที่เหมาะสมกับความ

แตกต่างของผู้เรียน 
3. แสดงความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้อย่างบูรณาการ 
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3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา 
(Curriculum Mapping) 

 (แสดงให้เห็นว่าแต่ละรายวิชาในหลักสูตรรับผิดชอบต่อมาตรฐานผลการเรียนรู้ใดบ้าง  ตามที่ระบุใน
หมวดที่ 4 ข้อ 2.1 ข้อ 2.2 ข้อ 2.3 ข้อ 2.4 ข้อ 2.5 โดยระบุว่าเป็นความรับผิดชอบหลัก  หรือรับผิดชอบรอง 
ซึ่งบางรายวิชาอาจไม่น าไปสู่มาตรฐานผลการเรียนรู้บางเรื่องก็ได้ โดยให้สรุปมาตรฐานการเรียนรู้ตามข้อ
ดังกล่าวข้างต้นอีกครั้งก่อนเข้าสู่ตารางแผนที่เพ่ือให้เกิดความชัดเจน) 
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      ความรับผิดชอบหลัก     ความรับผิดชอบรอง 

มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 

รายวิชา 

คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
สื่อสาร และ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ทักษะการ
จัดการเรียนรู้ 

 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 3 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

วิชาบงัคบั 

มศว 111 ภำษำไทยเพ่ือกำรสื่อสำร                         

มศว 121 ภำษำองักฤษเพ่ือประสทิธภิำพกำรสื่อสำร 1                         

มศว 122 ภำษำองักฤษเพ่ือประสทิธภิำพกำรสื่อสำร 2                         

มศว 123 ภำษำองักฤษเพ่ือกำรสื่อสำรนำนำชำต ิ1                         

มศว 124 ภำษำองักฤษเพ่ือกำรสื่อสำรนำนำชำต ิ2                         

มศว 141 ชีวิตในโลกดจิิทลั                         

มศว 151 กำรศึกษำทั่วไปเพ่ือพัฒนำมนุษย์                         

มศว 161 มนุษย์ในสงัคมแห่งกำรเรียนรู้                          

มศว 261 พลเมอืงววิัฒน์                         

วิชาเลือก 

มศว 131 ลีลำศ                     

มศว 132 สมรรถภำพสว่นบุคคล                     

มศว 133 กำรวิ่งเหยำะเพ่ือสขุภำพ                     
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      ความรับผิดชอบหลัก     ความรับผิดชอบรอง 

มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 

รายวิชา 

คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
สื่อสาร และ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ทักษะการ
จัดการเรียนรู้ 

 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 3 
มศว 134 โยคะ                     

มศว 135 ว่ำยน ำ้                     

มศว 136 แบดมนิตนั                     

มศว 137 เทนนิส                     

มศว 138 กอล์ฟ                     

มศว 139 กำรฝึกโดยกำรใช้น ำ้หนัก                     

มศว 241 แนวโน้มเทคโนโลยีดจิิทลัและสงัคม                     

มศว 242 คณติศำสตร์ในชวีิตประจ ำวัน                     

มศว 243 กำรจัดกำรทำงกำรเงนิส่วนบุคคล                     

มศว 244 วิทยำศำสตร์เพ่ือชวีิตและสิ่งแวดล้อมที่ด ี                     

มศว 245 วิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี และสงัคม                     

มศว 246 วิถชีีวิตเพ่ือสขุภำพ                     

มศว 247 อำหำรเพ่ือชวีิต                     

มศว 248 พลังงำนทำงเลือก                     

มศว 251 ดนตรีและจิตวิญญำณมนุษย์                     

มศว 252 สนุทรียศำสตร์เพ่ือชีวติ                     
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      ความรับผิดชอบหลัก     ความรับผิดชอบรอง 

มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 

รายวิชา 

คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
สื่อสาร และ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ทักษะการ
จัดการเรียนรู้ 

 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 3 
มศว 253 สนุทรียสนทนำ                       

มศว 254 ศิลปะและควำมคดิสร้ำงสรรค ์                       

มศว 255 ธรรมนูญชีวิต                       

มศว 256 กำรอ่ำนเพ่ือชีวิต                       

มศว 257 วรรณกรรมและพลงัทำงปัญญำ                        

มศว 258 ศิลปะกำรพูดและกำรน ำเสนอ                        

มศว 262 ประวัตศิำสตร์และพลงัขบัเคล่ือนสงัคม                       

มศว 263 มนุษย์กบัสนัตภิำพ                       

มศว 264 มนุษย์ในสงัคมพหุวัฒนธรรม                       

มศว 265 เศรษฐกจิโลกำภิวัตน ์                     

มศว 266 ปรัชญำเศรษฐกจิพอเพียง                     

มศว 267 หลักกำรจัดกำรสมยัใหม่                     

มศว 268 กำรศึกษำทำงสงัคมด้วยกระบวนกำรวิจัย                     

มศว 341 ธรุกจิในโลกดจิิทลั                         

มศว 351 กำรพัฒนำบุคลิกภำพ                       

มศว 352 ปรัชญำและกระบวนกำรคดิ                       
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      ความรับผิดชอบหลัก     ความรับผิดชอบรอง 

มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 

รายวิชา 

คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
สื่อสาร และ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ทักษะการ
จัดการเรียนรู้ 

 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 3 
มศว 353 กำรคดิอย่ำงมเีหตผุลและจริยธรรม                     

มศว 354 ควำมคดิสร้ำงสรรคก์บันวัตกรรม                       

มศว 355 พุทธธรรม                       

มศว 356 จิตวิทยำสงัคมในกำรด ำเนนิชวีิต                       

มศว 357 สขุภำพจิตและกำรปรบัตวัในสงัคม                        

มศว 358 กจิกรรมสร้ำงสรรคเ์พ่ือพัฒนำชวีิตและสงัคม                        

มศว 361 มศว เพ่ือชุมชน                       

มศว 362 ภมูปัิญญำท้องถิ่น                        

มศว 363 สมัมำชพีชุมชน                      

มศว 364 กจิกำรเพ่ือสงัคม                     

หมวดวิชาเฉพาะ 
วิชาชีพครูบังคับ 
ศษ 111 จิตส านึกและจรรยาบรรณวิชาชีพคร ู                         
ศษ 201 ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาการเรียนรู้                         
ศษ 202 ภาษาและวัฒนธรรมไทยส าหรับครู                         
ศษ 211 กระบวนทัศน์ทางการศึกษา                         
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      ความรับผิดชอบหลัก     ความรับผิดชอบรอง 

มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 

รายวิชา 

คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
สื่อสาร และ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ทักษะการ
จัดการเรียนรู้ 

 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 3 
ศษ 241 การเรยีนรู้ของมนุษย์และจิตวิทยาส าหรับคร ู                          
ศษ 321 วิธีวิทยาในการพัฒนาหลักสตูร                         
ศษ 331 วิธีวิทยาการจัดการเรยีนรู ้                         
ศษ 351  การวัดและประเมินผลทางการศึกษา                         

ศษ 391 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูระหว่างเรียน 1                         
ศษ 461  การประกันคณุภาพและการจดัการการศึกษา                         
ศษ 471  การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู ้                         
ศษ 481 การออบแบบและพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการสื่อสาร การศึกษา 

                        

ศษ 491  การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูระหว่างเรียน 2                         
ศษ 591  การปฏิบัติการสอนและฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 1                         
ศษ 592  การปฏิบัติการสอนและฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 2                         
 

วิชาชีพครูเลือก 
ศษ 212 ลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจกรรมพฒันาผู้เรยีน                         



หลักสตูรการศึกษาบัณฑิต   สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (5 ปี)  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560   82 
 

      ความรับผิดชอบหลัก     ความรับผิดชอบรอง 

มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 

รายวิชา 

คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
สื่อสาร และ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ทักษะการ
จัดการเรียนรู้ 

 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 3 
ศษ 231  หลักการอุดมศึกษา                         
ศษ 311 จิตส านึกและการมสี่วนร่วมทางสังคมและการเมือง                         

ศษ 312 การต่อรองกับวัฒนธรรมการบริโภค                         
ศษ 313 งานอาสาสมคัรและกิจกรรมเยาวชน                         

ศษ 314 การพัฒนาทักษะการคดิระดับสูง                         
ศษ 322 การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น                         
ศษ 332 การศึกษาพิเศษ                          
ศษ 333 การจัดการเรยีนรู้นอกระบบและตามอัธยาศัย                         
ศษ 334 การจัดการเรยีนรู้เพื่อสร้างจิตส านกึสาธารณะ                         
ศษ 335 การพัฒนาความคิดสรา้งสรรค์ของผู้เรยีน                         
ศษ 336 การอบรมเลี้ยงดเูด็กปฐมวยั                         

ศษ 337 การมัธยมศึกษา                         
ศษ 338 หลัการอาชีวศึกษา                         
ศษ 342  การแนะแนวเพื่อการพัฒนาคณุค่าแห่งตน                         
ศษ 361 การประกันคณุภาพการศึกษา                         
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      ความรับผิดชอบหลัก     ความรับผิดชอบรอง 

มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 

รายวิชา 

คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
สื่อสาร และ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ทักษะการ
จัดการเรียนรู้ 

 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 3 
ศษ 362 การศึกษาเพื่อการพัฒนาชุมชน                         
ศษ 371 สถิติเบื้องต้นทางการศึกษา                         

ศษ 381 การงานอาชีพและเทคโนโลย ี                         
ศษ 431 การพัฒนาแหล่งการเรียนรู้และเครือข่ายการเรียนรู้                         

ศษ 452 การประเมินหลักสตูรและการสอนเบื้องต้น                         
ศษ 472   การวิจัยเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้และสังคม                         

ศษ 482   การออกแบบและพัฒนาสื่อการเรียนการสอน                         
 
วิชาเอก 
อก 111  การฟังและการพูด 1                          
อก112  การฟังและการพูเด 2                         

อก213  การฟังและการพูด 3                         
อก 121  หลักการอ่าน                          
อก 131  การเขียนเบื้องต้น                         
อก 122  ภาษาและทักษะการคิดวิเคราะห์วจิารณ ์                         
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      ความรับผิดชอบหลัก     ความรับผิดชอบรอง 

มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 

รายวิชา 

คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
สื่อสาร และ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ทักษะการ
จัดการเรียนรู้ 

 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 3 
อก 251 พ้ืนฐานความคิดและวัฒนธรรมตะวันตก                         
อก271 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภาษาอังกฤษ                         

อก231 การอ่านเชิงวิเคราะห์และวิจารณ์                          
อก252 วรรณคดีเบื้องต้น                         

อก272 สัทศาสตร์ภาษาอังกฤษ                         
อก737  สัทวิทยาภาษาอังกฤษ                         

อก374 ระบบหน่วยค าและวากยสมัพันธ์                         
อก232  เรียงความ 1                         
อก233 เรียงความ 2                         
อก335  ทักษะการเรียนขั้นสูง                         
อก391  การสื่อสารในช้ันเรียน                         
อก341  การแปลอังกฤษ-ไทย                         
อก342 การแปลภาษาไทย-อังกฤษ                         
อกช 303  ภาษาอังกฤษเพื่อการเตรียมพร้อมสู่อาชีพ 3                         
อกช 304  ภาษาอังกฤษเพื่อการเตรียมพร้อมสู่อาชีพ 4                         
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      ความรับผิดชอบหลัก     ความรับผิดชอบรอง 

มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 

รายวิชา 

คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
สื่อสาร และ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ทักษะการ
จัดการเรียนรู้ 

 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 3 
                         
วิชาการสอนวิชาเอก                         

อก393 หลักสตูรและการสอน                         
อก394 วิธีสอนภาษาอังกฤษ                         
อก397   การวัดผลและประเมินผลการเรียนการสอนภาษา                         
อก495  การวิจัยส าหรับการสอนภาษาอังกฤษ                         
                         
วิชาเอกเลือก                         
อก314  การพูดในท่ีชุมชน                         
อก475  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภาษาอังกฤษนานารูปแบบ                         
อก334  เรียงความ 3                         

อก481 ภาษาอังกฤษเพื่อการติดต่อทางธุรกิจ                         
อก461 วรรณกรรมส าหรับเด็ก                         
อก466  เรื่องสั้นอังกฤษและอเมรกิัน                         
อก484 ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวและการโรงแรม                         
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      ความรับผิดชอบหลัก     ความรับผิดชอบรอง 

มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 

รายวิชา 

คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
สื่อสาร และ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ทักษะการ
จัดการเรียนรู้ 

 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 3 
อก486  ภาษาอังกฤษเชิงกฎหมาย                         
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนิสิต 
 
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 
  เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559 
(ภาคผนวก ก) 
 
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิต 

2.1 กระบวนการทวนสอบผลการเรียนของนิสิตขณะก าลังศึกษา ก าหนดให้มีการทวนสอบผลการ
เรียนของนิสิตให้เป็นส่วนหนึ่งของระบบการประกันคุณภาพของหลักสูตร การทวนสอบในระดับรายวิชา มี
คณะกรรมการประเมินผลข้อสอบ มีการทวนสอบมาตรฐานการวัดและประเมินผลตามล าดับตั้งแต่อาจารย์
ผู้สอน ระดับภาควิชา ระดับคณะ  

2.2 กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากส าเร็จการศึกษา มีการติดตามผลการ
ประเมินของผู้เรียนด้านการมีงานท า การประเมินผลความพึงพอใจของผู้เรียนในเรื่องคุณภาพการสอนและสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ การประเมินบัณฑิตเมื่อออกไปประกอบอาชีพ สัมภาษณ์บัณฑิต ศิษย์เก่าเกี่ยวกับกิจกรรม
การเรียนการสอน การส ารวจความเห็นจากผู้ใช้บัณฑิตต่อความพร้อมทางวิชาการ คุณลักษณะของนิสิตและ
บัณฑิต มีการประเมินการปฏิบัติงานของอาจารย์ทั้งโดยคณะศึกษาศาสตร์และโดยนิสิต เพ่ือน าผลที่ได้มาเป็น
แนวทางปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้ดีขึ้น 

 
3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
       3.1 เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2559 
(ภาคผนวก ก) 
 3.2 เข้าร่วมกิจกรรมตามข้อก าหนดของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 3.2 ผ่านการประเมินมาตรฐานบัณฑิตตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู 
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หมวดที่ 6 การพัฒนาอาจารย์ 
 

1. การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 
จัดให้มีการปฐมนิเทศ และ/หรือการแนะน าอาจารย์ใหม่และอาจารย์พิเศษในรูปแบบต่างๆ ให้มี

ความรู้ความเข้าใจในนโยบายของมหาวิทยาลัย ของคณะศึกษาศาสตร์ตลอดจนอัตลักษณ์ของสาขาวิชาและ               
ให้เข้าใจถึงหลักสูตรและบทบาทของรายวิชาต่างๆ ที่สอนในหลักสูตรและรายวิชาที่ตนรับผิดชอบสอน 
ตลอดจนแนะน าบทบาท หน้าที่ ภารกิจต่างๆ ในมหาวิทยาลัยในฐานะอาจารย์มหาวิทยาลัย เพ่ือให้มี      
ความมั่นใจในการปฏิบัติงาน โดย 

1.1 ก าหนดให้คณาจารย์ใหม่เข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศและสัมมนาคณาจารย์ใหม่ของมหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ และโครงการพัฒนาคณาจารย์ใหม่ของคณะศึกษาศาสตร์และคณะร่วมผลิต ด้านการจัด  
การเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน การประเมินผล การนิเทศและการวิจัย การท า มคอ.3-7 

1.2 จัดระบบอาจารย์พ่ีเลี้ยงส าหรับอาจารย์ใหม่ เพ่ือให้ค าแนะน าและให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับ
จุดมุง่หมาย โครงสร้างหลักสูตรและรายวิชา และการพัฒนานิสิต เพ่ือให้อาจารย์ใหม่สามารถให้ค าแนะน านิสิต
เกี่ยวกับหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนของคณะและการพัฒนานิสิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ พัฒนาด้าน
วิจัย จัดเงินทุนส าหรับนักวิจัยหน้าใหม่และเข้าร่วมเป็นคณะผู้วิจัยร่วมกับนักวิจัยอาวุโส 

 
2.    การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ 

2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 
2.1.1 จัดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพ่ือพัฒนาอาจารย์ในด้านการจัดการเรียนการสอน 

การพัฒนาสื่อการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลผู้เรียน 
2.1.2 สนับสนุนให้คณาจารย์เข้าร่วมโครงการพัฒนาความรู้ในด้านทักษะการจัดการสอน การใช้

สื่อการเรียนการสอน การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดการความรู้และการท าวิจัยของมหาวิทยาลัยศรีนคริ
นทรวิโรฒและภายนอกสถาบัน  

2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืนๆ 
2.2.1  ส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์พัฒนาผลงานทางวิชาการและพัฒนาผลงานทางด้าน

วิจัย โดยการสนับสนุนเงินทุนและส่งเสริมการเผยแพร่ในรูปแบบต่างๆ ที่เป็นระดับชาติและนานาชาติ 
2.2.2  จัดกิจกรรม เพ่ือส่งเสริมทักษะ การเขียนเอกสารต ารา บทความ และผลงานทางวิชาการใน

ลักษณะอ่ืนๆ  
2.2.3 ให้ทุนสนับสนุนการไปเข้าร่วมประชุมเพ่ือเสนอผลงานทางวิชาการในต่างประเทศ สนับสนุน

การเข้าร่วมสัมมนาวิชาการต่างๆ ศึกษาดูงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ  
2.2.4  จัดโครงการสนับสนุนให้คณาจารย์ศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก โดยให้ทุนการศึกษาใน

รูปแบบต่างๆ ส าหรับผู้เข้าร่วมโครงการ 
2.2.5  จัดสัมมนาระดับชาติ/นานาชาติ 
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2.2.6  สร้างสัมพันธภาพกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ รวมทั้งการท าสัญญาความร่วมมือ เพ่ือ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาองค์ความรู้ในวิชาชีพ 
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพ 
 
1. การบริหารหลักสูตร 

หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาอังกฤษได้มีการออกแบบหลักสูตรตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
และให้สอดคล้องกับผลการประเมินความพึงพอใจของบัณฑิต ความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต อีกทั้งค านึงถึง
ความเป็นปัจจุบัน ทันสมัยของหลักสูตร และได้มีการออกแบบสาระรายวิชาในหลักสูตรให้สอดคล้องกับ
ความก้าวหน้างานวิจัยในปัจจุบัน โดยการออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตรได้ผ่านการประชุม
กรรมการอาจารย์ประจ าหลักสูตร เพื่อประกอบเป็นองค์ความรู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรฯ และได้รับการวิพากษ์
จากผู้ทรงคุณวุฒิ และการประเมินของผู้ใช้บัณฑิต โดยมีขั้นตอนคือ 1. น าเสนอสภาวิชาการ 2. น าเสนอสภา
มหาวิทยาลัย 3. น าเสนอส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา 4. งานพัฒนาหลักสูตร ส านักงานคณะกรรมการ
อุดมศึกษา รับรองหลักสูตร 5. น าเสนอคุรุสภาเพ่ือรับรองหลักสูตร (การับรองปริญญาและประกาศนียบัตร
ทางการศึกษา) และ 6. คุรุสภารับรองมาตรฐานหลักสูตร 
 
2. บัณฑิต 

หลักสูตรหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ผลิตบัณฑิตมี่มีคุณสมบัติครอบคลุมตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 5 ด้าน คือ (1) ด้านคุณธรรมจริยธรรม (2) ด้านความรู้ (3) 
ด้านทักษะทางปัญญา (4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และ (5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ อีกทั้งได้เพ่ิมเติมคุณสมับติด้านทักษะการจัดการเรียนรู้ซึ่งเป็น
คุณสมบัติเฉพาะของหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต ทั้งนี้บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาจากหลักสูตรทุกคนจะมี
คุณสมบัติครบถ้วนและมีความพร้อมในการเป็นครูได้ 
 
3. นิสิต 
การรับนิสิต    
 คณะกรรมการอาจารย์ประจ าหลักสูตรประชุมเพ่ือเตรียมความพร้อมในการรับนิสิตใหม่ในแต่ละ
ปีการศึกษา มีการพิจารณาจ านวนนิสิตที่หลักสูตรฯ จะสามารถรับได้ โดยค านึงจากสภาพความพร้อมของ
อาจารย์ผู้สอน มีการก าหนดเกณฑ์การรับเข้าศึกษาด้วยกัน 3 ข้อ เพ่ือคัดเลือกผู้เรียนที่มีความเหมาะสมและ
สอดคล้องกับระดับของหลักสูตรปรัชญาวิสัยทัศน์ของสถาบันและหลักสูตรเกณฑ์ที่ใช้รับสมัครนี้จะถูกเผยแพร่
สู่สาธารณชนเพ่ือความโปร่งใสโดยผู้มีความประสงค์ที่จะเข้าศึกษาทุกคนต้อง 

1. เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 
2548 และเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าจากสถานศึกษาที่
กระทรวงศึกษาธิการรับรอง 

2. มีเจตคติทางบวกต่อวิชาชีพครู 
3. มีคุณลักษณะและบุคคลิกภาพเหมาะสมกับวิชาชีพครู 
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การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 
 หลังจากได้รับรายงานจ านวนนิสิตที่จะเข้าศึกษาในหลักสูตร กศ.บ. สาขาวิชา  ภาษาอังกฤษ ในแต่ละ
ปีการศึกษา คณะกรรมการอาจารย์ประจ าหลักสูตร มีการด าเนินการดังนี้ 

1. ประชุมเพ่ือก าหนดอาจารย์ที่ปรึกษาประจ าชั้นปี เพ่ือให้ค าแนะน าแก่นิสิตระหว่างศึกษา 
2. ปฐมนิเทศน์ผู้ปกครอง-นิสิตเพ่ือแจ้งรายระเอียดหลักสูตรฯ การใช้ห้องสมุด และตอบข้อสงสัย

ต่างๆ (จัดโดยคณะมนุษยศาสตร์) 
3. ชี้แจงแนวทางการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย (จัดโดยมหาวิทยาลัย) 
4. จัดโครงการเตรียมความพร้อมภาษาอังกฤษ  “โครงการปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษส าหรับนิสิต

คณะมนุษยศาสตร์ชั้นปีที่ 1”  
5. โครงการจรรยาบรรณครูพันธุ์ใหม่  

 
การควบคุมการดูแลการให้ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นิสิตปริญญาตรี   
 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต ภาษาอังกฤษ ประชุมเพ่ือก าหนดอาจารย์ที่ปรึกษา
ส าหรับนิสิตที่เข้ามาใหม่ โดยจะปฏิบัติหน้าที่ให้ค าปรึกษาแก่นิสิตกลุ่มนี้เป็นเวลา 5 ปี ในขั้นต้นนิสิตและ
อาจารย์ที่ปรึกษาจะพบกันระหว่างการจัด “โครงการพบผู้ปกครองและปฐมนิเทศนิสิตระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 
1” เพ่ือท าความรู้จักแลกเปลี่ยนข้อมูลส าหรับการติดต่อสื่อสารระหว่างนิสิตและอาจารย์ที่ปรึกษาพร้อมทั้งแจ้ง
เวลาในการเข้าพบเพื่อปรึกษาปัญหาทางด้านการเรียนหรือต้องการความช่วยเหลือด้านอ่ืนๆ 
 อาจารย์ที่ปรึกษาให้ค าแนะน าในการลงทะเบียนเรียน ส าหรับนิสิตชั้นปีที่ 2-5 อาจารย์ที่ปรึกษาให้
ค าแนะน า ในการลงทะเบียนเรียนโดยค านึงถึงความต้องการ ความสนใจ และศักยภาพของนิสิตโดยอาจารย์ที่
ปรึกษาสามารถตรวจสอบผลการเรียนของนิสิตและผลการลงทะเบียนเรียนผ่านทางระบบ Supreme ของ
มหาวิทยาลัย 
 นอกจากนี้ หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษยังมีการจัดโครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการที่เก่ียวข้องกับการออกข้อสอบภาษาอังกฤษ / การวัดและประเมินผลวิชาภาษาอังกฤษให้แก่นิสิตชั้น
ปีที่ 4 เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนออกฝึกสอน  
 หลักสูตรฯ ประชุมกลุ่มอาจารย์ที่ปรึกษาทุกภาคการศึกษา เพ่ือติดตาม ควบคุมดูแล และ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับนิสิตในที่ปรึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษา และร่วมกันหาทางแก้ไข
ปัญหาที่เกิดข้ึนร่วมกัน และไปในแนวทางเดียวกัน ถ้านิสิตในที่ปรึกษาของอาจารย์ท่านใดที่ต้องการค าแนะน า
เพ่ิมเติม และถ้าปัญหาเกินกว่าความสามารถของอาจารย์ที่ปรึกษา ทางอาจารย์ที่ปรึกษาสามารถติดต่อขอ
ค าแนะน าและความช่วยเหลือจากทางคณะฯ ได้ 
 
 

4. อาจารย ์
ระบบการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร  

หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มีรายละเอียดและข้ันตอนการด าเนินงานดังนี้  
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1. คณะกรรมการประจ าหลักสูตรประชุมวางแผนระยะยาวด้านอัตราก าลังอาจารย์ประจ าหลักสูตรให้
เป็นไปตามเกณฑ์มาตราฐานซึ่งต้องมีวุฒิการศึกษาและต้องมีประสบการณ์ในสาขาที่เกี่ยวข้องในแต่ละปี
การศึกษา และมีการประชุมจัดหาอัตราก าลังเพิ่มเติมในกรณีท่ีมีอาจารย์ประจ าหลักสูตรฯ ลาศึกษาต่อ  

2. จัดท าแผนบริหารความเสี่ยงด้านการบริหารเนื่องจากคลาดแคลนอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

3. ก าหนดเกณฑ์คุณสมบัติอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่สอดคล้องกับความต้องการของหลักสูตรโดย
พิจารณาจากความรู้ ความสามารถและความเชี่ยวชาญ 

4. จัดปฐมนิเทศให้แก่อาจารย์ใหม่  
 

ระบบการบริหารอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มีรายละเอียดและข้ันตอนการด าเนินงานดังนี้ 
1. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรก าหนดบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของอาจารย์ประจ า

หลักสูตรอย่างชัดเจนโดยพิจารณาจากคุณวุฒิ ความสามารถและประสบการณ์ 

2. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรก าหนดภาระงานและแรงจูงใจในการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน 

 

ระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มีรายละเอียดและขั้นตอนการด าเนินงานตามหมวดที่ 6 
การพัฒนาคณาจารย์ ของ มคอ. 2 ดังนี้ 

1. ประธานหลักสูตรฯ แจ้งให้อาจารย์พัฒนาการเรียนการสอน สื่อการเรียนการสอน การเข้าร่วม
อบรมและ/หรือเข้าร่วมงานประชุมวิชาการท้ังภายในและ/หรือภายนอกมหาวิทยาลัยอย่างน้อย 1 ครั้ง/ปี 

2. ส่งเสริมให้อาจารย์พัฒนาตนเองในการสร้างผลงานทางวิชาการ 

3. ส่งเสริมให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรการท าวิจัยเพ่ือพัฒนานิสิตในหลักสูตร 

4. ส่งเสริมให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรมีต าแหน่งทางวิชาการท่ีสูงขึ้น 
 
5. หลักสูตร  การเรียนการสอน  การประเมินผู้เรียน 
ในการปรับปรุงหลักสูตรฯ สาขาวิชาภาษาอังกฤษได้ด าเนินการดังนี้ 

1. ประชุมคณะกรรมการอาจารย์ประจ าหลักสูตร เพ่ือแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร 

2. ส ารวจความพึงพอใจของนิสิตที่มีต่อหลักสูตรและข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมเพ่ือใช้เป็นข้อมูลเบื้องต้นใน
การปรับปรุงหลักสูตรครั้งต่อไป 

3. มีการประเมินความพึงพอใจของนิสิตทุกภาคการศึกษาเพ่ือน าข้อเสนอแนะมาปรับปรุงหลักสูตร 
และมีการส ารวจการได้งานท าของบัณฑิตทุกปีและน าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับความต้องการของตลาดแรงงานมา
ใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงหลักสูตรครั้งต่อไป 

การก าหนดผู้สอน 
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษมีระบบการก าหนดผู้สอนในแต่ละรายวิชาตาม

กระบวนการดังนี้    



หลักสตูรการศึกษาบัณฑิต   สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (5 ปี)  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560   93 
 

1. คณะกรรมการอาจารย์ประจ าหลักสูตร ประชุมเพ่ือตรวจสอบรายวิชาที่ต้องเปิดสอนในปี แต่ละปี
การศึกษา โดยอ้างอิงจาก มคอ 2  

2. คณะกรรมการอาจารย์ประจ าหลักสูตร ตรวจสอบจ านวนและคุณสมบัติของผู้สอน รวมทั้งอาจารย์
พิเศษ เพ่ือก าหนดผู้สอนในแต่ละรายวิชา โดยพิจารณาจากภาระงาน ความรู้ ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ 
และผลงานวิชาการ 

3. คณะกรรมการอาจารย์ประจ าหลักสูตร ตรวจสอบจ านวนผู้เรียน เพื่อจัดกลุ่มผู้เรียนและจัดทีมสอน 
ในกรณีที่มีผู้เรียนเป็นจ านวนมาก  

4. คณะกรรมการอาจารย์ประจ าหลักสูตร จัดท าตารางสอน  
5. ผู้สอนทุกรายวิชาจัดท า มคอ 3 โดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเป็นผู้ตรวจสอบก ากับมาตรฐาน

เพ่ือให้ทันสมัยในด้านเนื้อหา กิจกรรมการเรียน การวัดและประเมินผล ก่อนน า มคอ 3 ส่งภาควิชาฯ เพ่ือ 
เผยแพร่ในเว็บไซต์คณะ 
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มีกระบวนการก ากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดท า
แผนการเรียนรู้ (มคอ.3) ดังนี้ 

1. คณะกรรมการอาจารย์ประจ าหลักสูตรก าหนดระยะเวลาในการจัดส่ง มคอ 3 ให้คณะกรรมการ
อาจารย์ประจ าหลักสูตรพิจารณาเพ่ือพิจารณา 

2. คณะกรรมการอาจารย์ประจ าหลักสูตร จัดประชุมเพ่ือพิจารณาตรวจสอบความเหมาะสมของ 
มคอ 3 โดยพิจารณาจากความทันสมัยด้านเนื้อหา กิจกรรมการเรียนที่เหมาะสม การวัดและประเมินผลที่มี
ประสิทธิภาพ ก่อนจัดส่งให้คณะฯเผยแพร่ หรือส่งกลับให้อาจารย์ผู้สอน หากต้องแก้ไข  
ประธานหลักสูตรฯ ส่ง มคอ 3 ให้ภาควิชาฯ เพื่อด าเนินการส่งต่อให้คณะฯ ภายในก าหนดเวลา 
 
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษร่วมกับคณะมนุษยศาสตร์มีการเตรียมพร้อมทาง
กายภาพท้ังห้องเรียน ห้องปฏิบัติการเพ่ือส่งเสริมสภาพแวดล้อมให้น่าเรียนรู้ ด้วยการจัดสิ่งอ านวยความ
สะดวกและสิ่งสนับสนุนทางการศึกษา เช่น ห้องสมุด ฐานข้อมูลทรัพยากรการเรียนรู้ แบบฝึกหัดเสริม ฯลฯ ที่
เพียงพอและทันสมัย 
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7.   ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน  (Key Performance Indicators)       

ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน 
ปีที่ 1 
2560 

ปีที่ 2 
2561 

ปีที่ 3 
2562 

ปีที่ 4 
2563 

ปีที่ 5 
2564 

(1) อาจารย์ประจ าหลักสูตรมีส่วนร่วมในการประชุมเพื่อวางแผนและ   
      ทบทวนการด าเนินงานหลักสตูร 

       

(2) มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ.2    ท่ีสอดคล้องกับ 
      กรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดับ อุดมศึกษาแห่งชาติหรือมาตรฐาน 
      คุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ้าม)ี 

     

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

     

(4) จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชาและรายงานผลการ 
      ด าเนินการของประสบการณภ์าคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5  
      และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาท่ีเปดิสอน 
      ให้ครบทุกรายวิชา 

     

(5) จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตรตามแบบ มคอ.7  
      ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุด    ปีการศึกษา 

     

(6) มีการทวนสอบผลการเรียนทุกรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละ 
      ปีการศึกษา 

     

(7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรยีนการสอน กลยุทธ์การสอน 
      หรือการประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการด าเนินการ 
      ที่รายงานใน มคอ.7 ปีท่ีแล้ว 

     

(8) อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคนได้รบัการปฐมนิเทศหรือค าแนะน า 
      ด้านการจัดการเรียนการสอน 

     

(9) อาจารย์ประจ าทุกคนไดร้ับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ 
      อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

     

(10) บุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ไดร้ับการ 
      พัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ  

- - - - - 

(11) ระดับความพึงพอใจของนิสิตปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มตี่อคุณภาพ 
        หลักสูตรเฉลีย่ไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

     

(12) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มตี่อบัณฑิตใหมเ่ฉลี่ย 
        ไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 
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หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 

 
 ควรค านึงถึงประเด็นต่างๆ  ในหมวด 1-7  และเชื่อมโยงสู่การประเมินการจัดการเรียนการสอนใน
ประเด็นส าคัญๆ  ที่สะท้อนถึงคุณภาพของบัณฑิตที่คาดหวังโดยประเด็นเหล่านี้จะถูกน ามาใช้ในการประเมิน
คุณภาพและมาตรฐานของหลักสูตรเพ่ือการเผยแพร่ 
 
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 

1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน 
1. ประเมินกลยุทธ์การสอนที่ได้วางแผนไว้ส าหรับการพัฒนาการเรียนรู้ในด้านต่าง ๆ โดย การปรึกษาหารือกับ

ผู้เชี่ยวชาญด้านหลักสูตร และวิธีสอน 
2. ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนการสอนของนิสิตทั้งในและนอกชั้นเรียน 
3. ประเมินจากผลงานของนิสิตที่ได้รับมอบหมายในแต่ละรายวิชา 
4. ประเมินการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  

 
1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 

1. การวิเคราะห์ผลการประเมินการจัดการเรียนรู้รายวิชา โดยนิสิตที่ลงทะเบียนเรียน เพ่ือปรับกลยุทธ์การสอน 
2. รายงานผลการประเมินทักษะอาจารย์ให้แก่อาจารย์ผู้สอน   และผู้รับผิดชอบหลักสูตรเพื่อใช้ในการปรับปรุง

กลยุทธ์การสอนของอาจารย์ต่อไป 
3. คณะรวบรวมผลการประเมินที่เป็นความต้องการในการปรับปรุงทักษะการสอน   เพ่ือน ามาวางแผนพัฒนา

ให้สอดคล้องและ/หรือปรับปรุงกลยุทธ์การสอนให้เหมาะสมกับรายวิชาและสถานการณ์ของคณะ 
 
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 
1. วางแผนการประเมินอย่างเป็นระบบ  
2. ก าหนดให้มีคณะกรรมการประเมินหลักสูตร ซึ่งประกอบไปด้วยคณะกรรมการภายใน    และภายนอก

สถาบัน 
3. ประเมินหลักสูตรในแต่ละปีการศึกษา ซึ่งประกอบไปด้วย การประเมินการจัดการเรียน   การสอน การฝึก

ประสบการณ์วิชาชีพ การประเมินผลสัมฤทธิ์ของนิสิต และการประมวลความรู้ของนิสิตก่อนจบ การ
ประเมินผลผลิต (Output) และประเมินผลที่ได้ (Outcome) 

4. ประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 
5. จัดท าการวิจัยเชิงประเมินหลักสูตร เพ่ือน าผลไปใช้ในการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร 
6. ด าเนินการส ารวจข้อมูลเพ่ือประกอบการประเมินหลักสูตรจากนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย และบัณฑิตท่ีส าเร็จ

การศึกษา  รวมทั้งผู้ใช้บัณฑิต และผู้เกี่ยวข้องอื่น ๆ อาทิ สถาบันที่นักศึกษาเข้าศึกษาต่อ เป็นต้น 
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3. การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 
คณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน ด าเนินการประเมินผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ (Key Performance 
Indicators) ในหมวดที่ 7 ข้อ 7 โดยคณะกรรมการประเมินอย่างน้อย 3 คน และมีผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาที่
เกี่ยวข้องอย่างน้อย 1 คน 
 
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 
1. จัดท ารายงานการประเมินหลักสูตร เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการในระดับต่างๆ คณาจารย์และผู้เกี่ยวข้อง 
2. จัดประชุม สัมมนา การวางแผนปรับปรุงหลักสูตร และกลยุทธ์การสอนโดยใช้ผลการประเมินเป็นฐานในการ

ปรับปรุง  
3. เชิญผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholders) มีส่วนร่วมในการให้ข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงหลักสูตรและกลยุทธ์

การสอน 
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ภาคผนวก 
ภาคผนวก ก  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559 
ภาคผนวก ข  ส าเนาค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการร่าง/ ปรับปรุง หลักสูตร  
ภาคผนวก ค  รายงานผลการวิพากษ์หลักสูตร 
ภาคผนวก ง  รายงานการประเมินหลักสูตร (กรณีหลักสูตรปรับปรุง) 
ภาคผนวก จ  ประวัติและผลงานของอาจารย์ 
ภาคผนวก ฉ  ตารางเปรียบเทียบการปรับปรุงหลักสูตร 
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ภาคผนวก ก  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559 
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ภาคผนวก ข  ส าเนาค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการร่าง/ ปรับปรุง หลักสูตร 
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ภาคผนวก ค 
รายงานผลการวิพากษ์หลักสูตร 

ข้อคิดเห็นจากผู้ใช้บัณฑิต 
ข้อคิดเห็นจากนิสิต 
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รายงานผลการวิพากษ์หลักสูตร 
การตรวจสอบหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต หมวดวิชาภาษาอังกฤษ พ.ศ. 2560 

วันที่ 21  ธันวาคม  2558 

 

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เพ็ญณี  ดิสกะประกาย 

อาจารย์จุฑารัตน์  วิบูลผล 

กรรมการวิชาชีพคร ู

อาจารย์นารี คูหาเรืองรอง 

อาจารย์ผกาวรรณ ไขว้พันธ์ 

อาจารย์ปรัชญา คณา 

รายงานผลการวิพากษ์หลักสูตร อาจารย์จุฑารัตน์  วิบูลผล 

ข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิ  การด าเนินการปรับปรุง เหตุผลในการไม่ปรับปรุงแก้ไข 

 หมวดวิชาเอกขาด
ภาษาอังกฤษส าหรับครู หลักสูตร
ยังขาด discourse for 
teachers, English for 
content areas  
 

 วิชา culture เน้นทาง 
western น่าจะมีทางเอเชีย 
อาเซียนด้วย ในปริบทของ
ประเทศไทยน่าจะได้พบกับคนใน
หมู่อาเซียนด้วย 
   

 ในหลักสูตร ไม่มีวิชาที่จะใช้ใน

ปรับเปลี่ยน พัฒนา รายวิชา อก

293 ภาษาอังกฤษและการใช้ ฤษและการใช้ 3(3-0-6) 

EN293 Language Use 

บุรพวิชา :  EN 291 

 เรียนรู้เกี่ยวกับ

หลักการใช้ภาษาอังกฤษในการ

สื่อสารความหมายในบริบทการ

เรียนการสอน 

ให้ชัดเจน ตามค าแนะน าของ

ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นวิชา  

คณะกรรมการประชุมและ 

พิจารณาว่าจะด าเนินการปรับ

พร้อมกับหลักสูตรศิลปศาสตร

บัณฑิต ภาษาอังกฤษ ต่อไป 

 

คณะกรรมการประชุมและ 

พิจารณาว่า  

วิชา อก121  หลักการอ่าน 

อก221  ภาษาและทักษะการคิด

วิเคราะห์วิจารณ์ 
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การพัฒนาตนเองในทางวิชาการ 
เช่น how to read academic 
research.   

อก398 การสื่อสารในชั้นเรียน  และ 

อก222   การอ่านเชิง

วิเคราะห์และวิจารณ์ 1 

ครอบคลุมทกัษะด้านน้แล้ว 

 

วิชา business น่าจะอยู่ในหมวด

เลือกเหมือนกับ Journal, 

tourism, etc.   

ปรับวิชา อก381 ภาษาอังกฤษ

เพ่ือการติดต่อทางธุรกิจ 

เป็นวิชาเอกเลือก 

 

 

รายงานผลการวิพากษ์หลักสูตร ผู้ช่วยศาสตราจารย์เพ็ญณี  ดิสกะประกาย 

ข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิ  การด าเนนิการปรับปรุง เหตุผลในการไม่ปรับปรุงแก้ไข 

ในหมวด 4 ผลการเรียนรู้ ค า

บรรยายในกลยุทธ์การสอน ไม่

ชัดเจน ท าให้ไม่แน่ใจว่าจะเกิด

อะไรในห้องเรียนและจะใช้

วิธีการอย่างไร 

ปรับ ค าบรรยายในกลยุทธ์การ

สอน ให้ชัดเจน ว่าจะเกิดอะไรใน

ห้องเรียนและจะใช้วิธีการอย่างไร

ในการสอน 

 

การพิจารณาปรับปรุงหรือ

เปลี่ยนแปลง Curriculum 

mapping ควรค านึงถึงทักษะใน

ศตวรรษท่ี 21 ส าหรับครู  

 

คณะกรรมการประชุมและ 

พิจารณาปรับปรุง เปลี่ยนแปลง 

Curriculum mapping โดย

ค านึงถึงทักษะในศตวรรษท่ี 21 

ส าหรับครู 

 

ควรมีการประเมิณว่า นิสิตจบ

แล้วสามารถใช้ภาษาอังกฤษใน

การสอนได้มากน้อยแค่ไหน จบ

 คณะกรรมการทบทวนแบบสอบ

ส ารวจความคิดเห็นของผู้

ใชับัณฑิตที่มีต่อคุณลักษณะของ

บัณฑิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ
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แล้วป็นครูกี่คน 

 

โรฒและพบว่า ในแบบส ารวจนี้มี

การส ารวจนี้อยู่แล้ว 

 

 

 

ข้อคิดเห็นจากผู้ใช้บัณฑิต  

ข้อคิดเห็นจากผู้ใช้บัณฑิต การด าเนินการปรับปรุง เหตุผลในการไม่ปรับปรุงแก้ไข 

โรงเรียนคาดหวังให้บัณฑิต พูด 

สื่อสารภาษาอังกฤษได้  

ไม่มี จากผลการตอบแบบสอบถาม

ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 

แสดงให้เห็นว่าบัณฑิตของ

หลักสูตรสามารถสื่อสารเป็น

ภาษาอังกฤษได้ 

มีจิตวิทยาในการสอนเด็ก เข้า

ใจความแตกต่างของเด็ก  

ไม่มี มีรายวิชาที่สอนด้านจิตวิทยาใน

การสอนเด็กและเข้าใจความ

แตกต่างของเด็กอยู่ในหลักสูตร

แล้ว  

สามารถออกแบบกิจกรรมอย่างมี

เป้าหมาย  

ไม่มี มีรายวิชาที่สอนด้านการ

ออกแบบกิจกรรมอย่างมี

เป้าหมายอยู่ในหลักสูตรแล้ว 

สื่อ อุปกรณ์มีความจ าเป็น ครู

ควรผลิตสื่อง่ายๆได้ และ เรียนรู้

ที่จะใช้ software ต่างๆที่

โรงเรียนมีให ้

ไม่มี มีรายวิชาที่สอนในด้านการผลิต

สื่อ อุปกรณ์ และการใช้

เทคโนโลยีส าหรับการสอนอยู่ใน

หลักสูตรแล้ว  
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ข้อคิดเห็นจากนิสิต 

ข้อคิดเห็นจากนิสิต การด าเนินการปรับปรุง เหตุผลในการไม่ปรับปรุงแก้ไข 

ทุกรายวิชาที่เรียนมาเป็น
ประโยชน์และสามารถน าไปใช้ได้
จริงในการเข้าสอนในโรงเรียน 

ไม่มี  

แต่อยากให้เพิ่มรายวิชา 
Speaking เพราะจากท่ีเรียนมา
เพ่ือนๆ บางคนยังค่อนข้างอ่อน
เรื่องการ Speaking 

มี เพ่ิมรายวิชา อก 398 การ
สื่อสารในชั้นเรียน 

อยากให้เพ่ิมวิชาที่เกี่ยวกับ 
Grammar เนื่องจากพวกหนู
เรียนคุณครูภาษาอังกฤษ จึงมี
ความจ าเป็นอย่างยิ่ง     ที่จะต้อง
มีความรู้ในเรื่องของ Grammar 
อย่างถูกต้องชัดเจน 

ไม่มี หลักสูตรมีรายวิชาด้านไวยากรณ์
เพียงพอแล้ว  

อยากให้เพ่ิมตัวเลือกในวิชาเสรีให้
มากขึ้น 

ไม่มี เป็นโครงสร้างหลักสูตรตาม 
มคอ. 1  

วิชา ED อยากให้มีการเพ่ิมทักษะ
ที่สามารถน าไปใช้ในการจัดการ
สอนในอนาคต เช่น เทคนิคการ
สอนและการควบคุมชั้นเรียน 
บุคลิกภาพ การวางตัวของความ
เป็นครู การเขียนกระดานด า 

ไม่มี มีรายวิชาที่ครอบคลุมเนื้อหาที่
นิสิตต้องการในหลักสูตรแล้ว 
(ผู้ให้ข้อมูลเป็นนิสิตชั้นปีที่ 3 แต่
รายวิชาดังกล่าวตามโครงสร้างใน
ชั้นปีที่ 4) 
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ภาคผนวก ง  รายงานการประเมินหลักสูตร (กรณีหลักสูตรปรับปรุง) 
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ภาคผนวก จ  ประวัตแิละผลงานของอาจารย์ 
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ประวัติและผลงานอาจารย์ 
 
ชื่อ – นามสกุล นางสาวนิตยา  สุขเสรีทรัพย์ 
ต าแหน่งทางวิชาการ รองศาสตราจารย์ 
สังกัด ภาควิชาภาษาตะวันตก  คณะมนุษยศาสตร์ 
ที่อยู่ 582/279  ซ.สถานทูตจีน  (รัชดาภิเษก ซ.3) ถ.อโศก-ดินแดง เขตดินแดง  

กทม. 10410 
E-mail nitayas@swu.ac.th 
  
ประวัติการศึกษา 

ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษาที่ได้รับ สถานที่ศึกษา ปีท่ีจบ
การศึกษา 

ปริญญาเอก Ph.D. (Foreign Education) University of Texas, USA 2523 

ปริญญาโท M.Sc. (Curriculum and 
Instruction)  

Emporia Kansas State, USA 2519 

ปริญญาตรี อ.บ. (ภาษาอังกฤษ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2515 

 
ผลงานทางวิชาการ 
1.  บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ  
      -  

2.  การน าเสนอผลงานวิจัย  conference /abstract /proceedings  
- 

3.  บทความวิชาการ 
Suksaeresup, N. & Nuamsamrarn, S.  (2016).  Email Writing Problems and Strategies Used to 

Solved the Problems by Thai Employees Communicating with Native and Non-Native 
English Speakers in an International workplace, 2016  

Somkanae, C., Jansem, A., & Suksaeresup, N.  (2016).  Collocation Used in TEFL Teachers’  
       Research Proposals. Journal of Library and Information Science 
        Srinakharinwirot University, 9(1), 110-124. 
4.  หนังสือ ต ารา 

- 
5. งานวิจัย / ทุนวิจัยที่ได้รับ 

- 
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ภาระงานสอน  
รหัสวิชา รายวิชา 

อก 341  หลักการแปล 

อก 441 การแปลภาษาอังกฤษเป็นไทย                                                 

  
ชื่อ – นามสกุล นางสาวศิรินันท์  ศรีเนาวรัตน์ 
ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 
สังกัด ภาควิชาภาษาตะวันตก  คณะมนุษยศาสตร์ 
ที่อยู่ 1594 ซ.จรัญสนิทวงศ์ 75  ถ. จรัญสนิทวงศ์  เขตบางพลัด  กทม. 10700 
E-mail sirinan@swu.ac.th 
  
ประวัติการศึกษา 

ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษาที่ได้รับ สถานที่ศึกษา ปีท่ีจบ
การศึกษา 

ปริญญาเอก D.A. (English) Illinois State University, 
USA 

2534 

ปริญญาโท ค.ม. (TEFL)  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2524 

ปริญญาตรี ค.บ. (อังกฤษ-ฝรั่งเศส) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2519 

 
ผลงานทางวิชาการ 
1.  บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ  

- 
2.  การน าเสนอผลงานวิจัย  conference /abstract /proceedings  

Srinaowaratt, Sirinan. (2011). A qualitative investigation of metacognitive strategies used 
by Thai students in their English as a second language writing. Proceedings from 
the 9th Hawaii International Conference on Arts and Humanities. Honolulu, 
U.S.A.: The University of Hawaii. 

3.  บทความวิชาการ 
Boonsue, W., Jansem, A., &  Srinaowaratt, S.  (2015).    Interactional Patterns in Face-to-face      

and Synchronous Computer-mediated Communication in Problem-based Learning 
Contexts. Journal of Language Teaching and Research, 6(1), 99-110. 

4.  หนังสือ ต ารา 
- 

6. งานวิจัย / ทุนวิจัยที่ได้รับ 
- 
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ภาระงานสอน  

รหัสวิชา รายวิชา 

อก321  การอ่านเชิงวิเคราะห์และวิจารณ์ 2 
อก397  การวัดและการประเมินผลการเรียนการสอนภาษา 

อก442  การแปลภาษาไทยเป็นอังกฤษ 
 
ชื่อ – นามสกุล 

 
นายวรรธนะ  สุขศิริปกรณ์ชัย 

ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 
สังกัด ภาควิชาภาษาตะวันตก  คณะมนุษยศาสตร์ 
ที่อยู่ 19/2  ถ. ไรฝ้าย  ต.รั้วใหญ่  อ.เมือง  จ. สุพรรณบุรี  72000 
E-mail watthanas@g.swu.ac.th 
  
ประวัติการศึกษา 

ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษาที่ได้รับ สถานที่ศึกษา ปีท่ีจบ
การศึกษา 

ปริญญาเอก Ph.D. (English Language 
Teaching) 

Assumption University 2557 

ปริญญาโท LL.M. University of Canberra, 
Australia 

2552 

ปริญญาตรี LL.B. University of Canberra, 
Australia 

2550 

 
ผลงานทางวิชาการ 
1.  บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ  

- 
2.  การน าเสนอผลงานวิจัย  conference /abstract /proceedings  

- 
3.  บทความวิชาการ 

Legal translation: A case study on the use of ‘shall’ in the Thai Constitution. (Current 
research project under review of Strategic Wisdom and Research Institute, 
Srinakharinwirot University  
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Suksiripakonchai, W. (2017). Teaching translation studies and the effects on students’ 
translation approaches. The New English Teacher, 11(1), 136-169. 

Suksiripakonchai, W. (2016). Analysis of ICAO language proficiency rating scale 
(pronunciation category) and its implications for aviation English teaching in 
Thailand. Proceeding of English Scholars Beyond Borders Conference. Bangkok: 
Department of Western Languages, Faculty of Humanities, Srinakharinwirot 
University.  

Suksiripakonchai, W. (2015). English as a Lingua Franca and its status in Thailand: 
Implication for teaching English pronunciation. Journal of Asian Critical 
Education, 3, 2-11. 

Suksiripakonchai, W. (2013). ICAO language proficiency requirements and training 
guidance for Thailand. SDU Research Journal, Suan Dusit Rajabhat University, 
Vol. 8, 175-183 

Suksiripakonchai, W. (2013). An investigation in the correlation of training in segmental 
and suprasegmental features of English and the students’ intelligibility and 
comprehensibility. The New English Teacher Journal, 7.1, 122-146. 

Suksiripakonchai, W. (2013). Investigation of Thai university students’ attitudes towards 
native/non-native speakers of English. Journal of Humanities and Social 
Sciences, Burapha University, Vol. 21, 49-68. 

4.  หนังสือ ต ารา 
- 

7. งานวิจัย / ทุนวิจัยที่ได้รับ 
- 

ภาระงานสอน  

รหัสวิชา รายวิชา 

อก 341 Principles of Translation 
อก 441 English-to-Thai Translation 

อก 484 Business English Translation 
 

 

 

 

ชื่อ – นามสกุล นางสาวปิยวรรณ์ กุลมัย 
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ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 
สังกัด ภาควิชาภาษาตะวันตก  คณะมนุษยศาสตร์ 
ที่อยู่ 21 ซ.สามัคคี 60/2  หมู่บ้านประชานิเวศน์ 2  แขวงท่าทราย  อ.เมือง  จ. 

นนทบุรี  11000 
E-mail piyawan@g.swu.ac.th 
  
ประวัติการศึกษา 

ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษาที่ได้รับ สถานที่ศึกษา ปีท่ีจบ
การศึกษา 

ปริญญาโท M.S. (TESOL)  University of 
Pennsylvania, USA 

2529 

ปริญญาตรี ค.บ. (คณิตศาสตร์-อังกฤษ)  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2524 

 
ผลงานทางวิชาการ 
1.  บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ  

- 
2.  การน าเสนอผลงานวิจัย  conference /abstract /proceedings  

 Kullamai, Piyawan. (2015). ลักษณะและกลวิธีในการเขียนเรียงความของนิสิตไทยวิชาเอก
ภาษาอังกฤษ (Characteristics of English essay Writing and Writing Strategies of Thai 
Undergraduate Learners Majoring in English) ICLLCS 2015 
3.  บทความวิชาการ 

 
4.  หนังสือ ต ารา 

- 
8. งานวิจัย / ทุนวิจัยที่ได้รับ 

- 
ภาระงานสอน  

รหัสวิชา รายวิชา 

อก 121 หลักการอ่าน 
อก 341 หลักการแปล 

อก 395 กระบวนการอ่านและเขียน  1 

อก 441 การแปลภาษาอังกฤษเป็นไทย 
ชื่อ – นามสกุล นางสาวเสาวลักษณ์ น่วมส าราญ 
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ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 
สังกัด ภาควิชาภาษาตะวันตก  คณะมนุษยศาสตร์ 
ที่อยู่ 94 ซ.รามค าแหง 30/1 ถ.รามค าแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กทม. 

10240 
E-mail saowalukn@g.swu.ac.th 
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ผลงานทางวิชาการ 
1.  บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ  

- 
2.  การน าเสนอผลงานวิจัย  conference /abstract /proceedings  

- 
3.  บทความวิชาการ 

Suksaeresup, N. & Nuamsamrarn, S.  (2016) Email Writing Problems and Strategies Used 
to Solved the Problems by Thai Employees Communicating with Native and 
Non-Native English Speakers in an International workplace, 2016 

4.  หนังสือ ต ารา 
- 

9. งานวิจัย / ทุนวิจัยที่ได้รับ 
- 

ภาระงานสอน  

รหัสวิชา รายวิชา 

มศว121 ภาษาอังกฤษเพ่ือประสิทธิภาพการสื่อสาร 1 
มศว122 ภาษาอังกฤษเพ่ือประสิทธิภาพการสื่อสาร 2 

มศว123 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารนานาชาติ 1 

มศว124 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารนานาชาติ 2 
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ตารางแสดงการเปรียบเทียบโครงสร้างระหว่างหลักสูตรปรับปรุง2556  และหลักสูตรปรับปรุง2560 
 

โครงสร้างหลักสูตรเก่า โครงสร้างหลักสูตรปรับปรุง 
กลุ่มวิชาชีพครู ไม่น้อยกว่า 51 นก. กลุ่มวิชาชีพครู ไม่น้อยกว่า 51 นก. 
วิชาชีพครูบังคับ 49 นก วิชาชีพครูบังคับ 49 นก 

ศษ 111 จิตส านึกและจรรยาบรรณวิชาชีพคร ู 3 นก ศษ 111 จิตส านึกและจรรยาบรรณวิชาชีพคร ู 3 นก 
ศษ 201 ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 3 นก ศษ 201 ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 3 นก 

- ศษ 202 ภาษาและวัฒนธรรมไทยส าหรับครู 3 นก 

ศษ 211 กระบวนทัศน์ทางการศึกษา 3 นก ศษ 211 กระบวนทัศน์ทางการศึกษา 3 นก 

ศษ 241 การเรยีนรู้ของมนุษย์และจิตวิทยาส าหรับคร ู 3 นก ศษ 241 การเรยีนรู้ของมนุษย์และจิตวิทยาส าหรับครู   3 นก 
ศษ 281 การออบแบบและพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารการศึกษา 

3 นก ศษ 481 การออบแบบและพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการสื่อสารการศึกษา 

3 นก 

ศษ 321 วิธีวิทยาในการพัฒนาหลักสตูร 3 นก ศษ 321 วิธีวิทยาในการพัฒนาหลักสตูร 3 นก 
ศษ 331 วิธีวิทยาการจัดการเรยีนรู ้ 3 นก ศษ 331 วิธีวิทยาการจัดการเรยีนรู ้ 3 นก 
ศษ 332 การศึกษาพิเศษ 3 นก - 
ศษ 391 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูระหว่างเรียน 1 3 นก ศษ 391 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูระหว่างเรียน 1 3 นก 
ศษ 451  การวัดและประเมินผลทางการศึกษา 3 นก ศษ 351  การวัดและประเมินผลทางการศึกษา 3 นก 
ศษ 461   การบริหารและการจดัการการศึกษา 3 นก ศษ 461   การประกันคณุภาพและการจดัการการศึกษา 3 นก 

ศษ 471  การวิจัยทางการศึกษา 3 นก ศษ 471  การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู ้ 3 นก 
ศษ 491  การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูระหว่างเรียน 2 3 นก ศษ 491  การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูระหว่างเรียน 2 3 นก 
ศษ 591  การปฏิบัติการสอนและฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครู 1 

6 นก ศษ 591  การปฏิบัติการสอนและฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 1 6 นก 

ศษ 592  การปฏิบัติการสอนและฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครู 2 

6 นก ศษ 592  การปฏิบัติการสอนและฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 2 6 นก 

วิชาชีพครูเลือก ไม่น้อยกว่า    2  นก.  วิชาชีพครูเลือก ไม่น้อยกว่า    2  นก. 
ศษ 212 ลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจกรรมพฒันาผู้เรยีน 2 นก ศษ 212 ลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจกรรมพฒันาผู้เรยีน 2 นก 

  ศษ 231  หลักการอุดมศึกษา 2 นก 
ศษ 301 ภาษาไทยเพื่อพัฒนาการเรยีนรู ้ 2 นก -  

ศษ 311 จิตส านึกและการมสี่วนร่วมทางสังคมและ
การเมือง 

2 นก ศษ 311 จิตส านึกและการมสี่วนร่วมทางสังคมและการเมือง 2 นก 

ศษ 312 การต่อรองกับวัฒนธรรมการบริโภค 2 นก ศษ 312 การต่อรองกับวัฒนธรรมการบริโภค 2 นก 

ศษ 313 งานอาสาสมคัรและกิจกรรมเยาวชน 2 นก ศษ 313 งานอาสาสมคัรและกิจกรรมเยาวชน 2 นก 
ศษ 314 การพัฒนาทักษะการคดิระดับสูง 2 นก ศษ 314 การพัฒนาทักษะการคดิระดับสูง 2 นก 
ศษ 322 การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น 2 นก ศษ 322 การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น 2 นก 

-  ศษ 332 การศึกษาพิเศษ 2 นก 
ศษ 333 การจัดการเรยีนรู้นอกระบบและตามอัธยาศัย 2 นก ศษ 333 การจัดการเรยีนรู้นอกระบบและตามอัธยาศัย 2 นก 
ศษ 334 การจัดการเรยีนรู้เพื่อสร้างจิตส านกึสาธารณะ 2 นก ศษ 334 การจัดการเรยีนรู้เพื่อสร้างจิตส านกึสาธารณะ 2 นก 
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โครงสร้างหลักสูตรเก่า โครงสร้างหลักสูตรปรับปรุง 
ศษ 335 การศึกษาปฐมวัย 2 นก -  

ศษ 336 การพัฒนาความคิดสรา้งสรรค์ของผู้เรยีน 2 นก ศษ 335 การพัฒนาความคิดสรา้งสรรค์ของผู้เรยีน 2 นก 
ศษ 337 การอบรมเลี้ยงดเูด็กปฐมวยั 2 นก ศษ 336 การอบรมเลี้ยงดเูด็กปฐมวยั 2 นก 

ศษ 338 การมัธยมศึกษา 2 นก ศษ 337 การมัธยมศึกษา 2 นก 
ศษ 339 หลัการอาชีวศึกษา 2 นก ศษ 338 หลัการอาชีวศึกษา 2 นก 

ศษ 342  การแนะแนวเพื่อการพัฒนาคณุค่าแห่งตน 2 นก ศษ 342  การแนะแนวเพื่อการพัฒนาคณุค่าแห่งตน 2 นก 
ศษ 361 การประกันคณุภาพการศึกษา 2 นก ศษ 361 การประกันคณุภาพการศึกษา 2 นก 

ศษ 362 การศึกษาเพื่อการพัฒนาชุมชน 2 นก ศษ 362 การศึกษาเพื่อการพัฒนาชุมชน 2 นก 
ศษ 371 สถิติเบื้องต้นทางการศึกษา 2 นก ศษ 371 สถิติเบื้องต้นทางการศึกษา 2 นก 
ศษ 382 การงานอาชีพและเทคโนโลย ี 2 นก ศษ 381 การงานอาชีพและเทคโนโลย ี 2 นก 
ศษ 431 การพัฒนาแหล่งการเรียนรู้และเครือข่ายการ
เรียนรู ้

2 นก ศษ 431 การพัฒนาแหล่งการเรียนรู้และเครือข่ายการเรียนรู้ 2 นก 

ศษ 452 การประเมินหลักสตูรและการสอนเบื้องต้น 2 นก ศษ 452 การประเมินหลักสตูรและการสอนเบื้องต้น 2 นก 
ศษ 472 การวิจัยเพื่อพัฒนากระบวนการเรยีนรู้และ
สังคม 

2 นก ศษ 472 การวิจัยเพื่อพัฒนากระบวนการเรยีนรู้และสังคม 2 นก 

-  ศษ482 การออกแบบและพัฒนาสื่อการเรยีนการสอน 2 นก 
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เปรียบเทียบค าอธิบายรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับปี พ.ศ. 2552 และฉบับปรับปรุง ปี พ.ศ. 2559 
 

วิชาศึกษาทั่วไป ฉบับปี พ.ศ. 2552 วิชาศึกษาทั่วไป ฉบับปี พ.ศ. 2559 
1. กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 

มศว 111 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร                           
3(2-2-5) 
SWU 111 Thai for Communication 
ศึกษาองค์ประกอบการสื่อสารและกลวิธีการใช้ภาษาเพ่ือ
การสื่อสาร การเขียนพรรณนาความสรุปความ ย่อความ 
ขยายความ และการสังเคราะห์ความคิดเพ่ือการสื่อสาร ฝึก
ปฏิบัติการใช้ภาษาเพ่ือสื่อสารในสถานการณ์ต่างๆ ด้วย
กระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลาย 

มศว 111 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร                          
3(3-0-6) 
SWU 111 Thai for Communication 
ศึกษาองค์ประกอบของการสื่อสาร ทั้งการฟัง การพูด การ
อ่าน การเขียน การสังเคราะห์ความคิด และกลวิธีการใช้
ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารในสถานการณ์ต่างๆ โดยเน้น
ทักษะการเขียนสรุปความ ย่อความ ขยายความ และ
พรรณนาความ 

มศว 121ภาษาอังกฤษเพ่ือประสิทธิภาพการสื่อสาร 1     
3(2-2-5) 
SWU 121 English for Effective Communication I 
พัฒนาทักษะทางด้านภาษาเพ่ือการสื่อสารในยุคโลกาภิวัตน์ 
โดยเรียนรู้ เข้าใจและฝึกทักษะภาษาด้านการฟัง พูด อ่าน 
เขียน ค าศัพท์ในชีวิตประจ าวัน ด้วยกระบวนการเรียนรู้ที่
หลากหลายทั้งในและนอกห้องเรียน ส่งเสริมการเรียนรู้
แบบพ่ึงพาตน น าภาษาอังกฤษไปใช้ในการสื่อสารใน
สถานการณ์ต่างๆ และเป็นพ้ืนฐานในการพัฒนาการเรียนรู้
ภาษาต่อไป 

มศว 121 ภาษาอังกฤษเพ่ือประสิทธิภาพการสื่อสาร 1   
3(2-2-5) 
SWU 121 English for Effective Communication 1 
ศึกษาและฝึกทักษะภาษาอังกฤษ โดยเน้นการฟังและการ
พูดภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศในสถานการณ์
ต่างๆ ผ่านการท าแบบฝึกหัดการฟังและการพูด โดยใช้
กระบวนการเรียนรู้  สื่อ และเทคโนโลยีสารสนเทศที่
หลากหลายทั้งในและนอกห้องเรียน 

มศว 122 ภาษาอังกฤษเพ่ือประสิทธิภาพการสื่อสาร 2     
3(2-2-5) 
SWU 122 English for Effective Communication II 
พัฒนาทักษะด้านภาษาและกระบวนการเรียนรู้เพ่ือการ
สื่อสารในยุคโลกาภิวัตน์ โดยฝึกทักษะภาษาด้านการฟัง พูด 
อ่าน และเขียน ด้วยสื่อกระบวนการเรียนรู้และเทคโนโลยี
สารสนเทศที่หลากหลาย ส่งเสริมการเรียนรู้แบบพ่ึงพาตน 
สนับสนุนให้น าภาษาอังกฤษไปใช้ในการสร้างความร่วมมือ
ในการเรียนรู้และเป็นประโยชน์ต่อตนเองและสังคม 

มศว 122 ภาษาอังกฤษเพ่ือประสิทธิภาพการสื่อสาร 2   
3(2-2-5) 
SWU 122 English for Effective Communication 2 
ศึกษาและฝึกทักษะภาษาอังกฤษ โดยเน้นการอ่านและ
การเขียนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศใน
สถานการณ์ต่างๆ ผ่านการท าแบบฝึกหัดการอ่านและการ
เขียน โดยใช้กระบวนการเรียนรู้  สื่อ และเทคโนโลยี
สารสนเทศที่หลากหลายทั้งในและนอกห้องเรียน 

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

มศว 123 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารนานาชาติ 1       
3(2-2-5) 
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SWU 123 English for International Communication 
I 
พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน และ
ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ เรียนรู้ภาษาอังกฤษใน
ฐานะที่เป็นภาษานานาชาติ เพ่ือพัฒนาความสามารถ
ทางด้านภาษาผ่านสื่อและกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลาย
ทั้งในและนอกห้องเรียน เรียนรู้วิธีการน าความรู้และ
กระบวนการเรียนรู้ภาษาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน
และในการศึกษา เพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิต และเพ่ือพัฒนา
ตนให้เป็นส่วนหนึ่งของสังคมไทยและสังคมโลก 

SWU 123 English for International 
Communication 1 
ศึกษาหลักการใช้ภาษาอังกฤษโดยเน้นการฟังและการพูด
ส าหรับผู้ เรียนที่ใช้ภาษาอังกฤษในฐานะที่ เป็นภาษา
นานาชาติ ทั้งค าศัพท์ ส านวน ประโยค ไวยากรณ์ที่
ซับซ้อน และการออกเสียง ฝึกปฏิบัติการสนทนาใน
สถานการณ์ต่างๆ ผ่านสื่อ และกิจกรรมการเรียนรู้ที่
หลากหลายทั้งในและนอกห้องเรียน 

มศว 124 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารนานาชาติ 2         
3(2-2-5) 
SWU 124 English for International Communication 
II 
พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน และ
ด้านการคิดอย่างมีวิ จารณญาณ เ พ่ิมพูนทักษะและ
ประสบการณ์การสื่อสารภาษาอังกฤษในฐานะที่เป็นภาษา
นานาชาติ พัฒนาการน าเสนอข้อมูลและความคิด ส่งเสริม
การเรียนรู้ภาษาอังกฤษผ่านสื่อและกระบวนการเรียนรู้ที่
หลากหลายทั้งในและนอกห้องเรียน น าความสามารถทาง
ภาษาและการจัดการกระบวนการเรียนรู้มาประยุกต์ใช้
ส าหรับการพัฒนาตนให้เป็นผู้เรียนภาษาแบบยั่งยืน 

มศว 124 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารนานาชาติ 2       
3(2-2-5) 
SWU 124 English for International 
Communication 2 
ศึกษาหลักการใช้ภาษาอังกฤษโดยเน้นการอ่านและการ
เขียนส าหรับผู้เรียนที่ใช้ภาษาอังกฤษในฐานะที่เป็นภาษา
นานาชาติ การฝึกเขียนเรียงความในหัวข้อที่หลากหลาย 
โดยฝึกปฏิบัติผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ต่างๆ ทั้งในและนอก
ห้องเรียน 
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2. กลุ่มวิชาพลานามัย 
มศว 145 สุขภาวะและวิถีชีวิตเชิงสร้างสรรค์     3(2-2-5) 
SWU 145 Wellness and Healthy Lifestyle 
ศึกษาหลักการและแนวคิดของสุขภาวะแบบองค์รวม 
การบูรณาการแนวคิดดังกล่าวเข้ากับวิถีชีวิต โดยเน้นการ
สร้างเสริมศักยภาพส่วนบุคคลของนิสิต ให้สามารถพัฒนา
สมรรถภาพทางกายและคุณภาพชี วิตของตนเอง 
ตลอดจนเลือกใช้วิถีชีวิตในเชิงสร้างสรรค์ ได้อย่าง
เหมาะสมกับบริบททางสังคม 

มศว 131 ลีลาศ                                      1(0-2-1) 
SWU 131 Social Dance 
เทคนิคและทักษะเบื้องต้นในการเต้นลีลาศในจังหวะต่างๆ 
การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายและบุคลิกที่เหมาะสม
ส าหรับการเต้นลีลาศ ตลอดจนมารยาทในการเต้นลีลาศ
เพ่ือสุขภาพ 

 มศว 132 สมรรถภาพส่วนบุคคล                  1(0-2-1) 
SWU 132 Personal Fitness 
หลักการพ้ืนฐานของการสร้างและพัฒนาสมรรถภาพทาง
กายด้านความแข็งแรง ความเร็ว ความอดทน และความ
ยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อและการท างานของระบบการ
ไหลเวียนโลหิต 

 มศว 133 การวิ่งเหยาะเพ่ือสุขภาพ                1(0-2-1) 
SWU 133 Jogging for Health 
หลักการออกก าลังกายด้วยการวิ่งเหยาะ การวิ่งเหยาะที่
มุ่งเน้นความอดทนของระบบการไหลเวียนโลหิตและ
ความยืดหยุ่นของร่างกาย การจัดโปรแกรมการออกก าลัง
กายด้วยการวิ่งเหยาะเพ่ือสุขภาพ 

 มศว 134 โยคะ                                       1(0-2-1) 
SWU 134 Yoga 
เทคนิคและทักษะเบื้องต้นในการฝึกโยคะ การฝึกระบบ
การหายใจ ความอ่อนตัว และความแข็งแรงของร่างกาย
เพ่ือสุขภาพ 

 มศว 135 ว่ายน้ า                                     1(0-2-1) 
SWU 135 Swimming 
เทคนิคและทักษะเบื้องต้นของการว่ายน้ า การว่ายน้ าท่า
ต่างๆ การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย กติกาการ
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แข่งขัน การเก็บรักษาอุปกรณ์ และความปลอดภัยในการ
ว่ายน้ าเพื่อสุขภาพ 

 มศว 136 แบดมินตัน                                1(0-2-1) 
SWU 136 Badminton 
ทักษะการยืน การเคลื่อนที่ การจับไม้ การตีลูกหน้ามือ
และหลังมือ การตบ การส่งลูก การเล่นลูกหน้าตาข่าย 
กลวิธีการเล่นประเภทเดี่ยวและประเภทคู่ การเก็บรักษา
อุปกรณ์และความปลอดภัยในการเล่นแบดมินตันเพ่ือ
สุขภาพ 

 มศว 137 เทนนิส                                    1(0-2-1) 
SWU 137 Tennis 
เทคนิคและทักษะเบื้องต้นในการเล่นเทนนิส มารยาทใน
การชมเทนนิส กติกาการแข่งขัน กลวิธีการเล่นประเภท
เดี่ยวและประเภทคู่ การเก็บรักษาอุปกรณ์ และความ
ปลอดภัยในการเล่นเทนนิสเพื่อสุขภาพ 

 มศว 138 กอล์ฟ                                      1(0-2-1) 
SWU 138 Golf 
ความเป็นมาของกีฬากอล์ฟ ทักษะการยืน การจับไม้ การ
เหวี่ยงไม้ กติกาการเล่นกอล์ฟ การใช้และเก็บรักษา
อุปกรณ์ และความปลอดภัยในการเล่นกอล์ฟเพ่ือสุขภาพ 

 มศว 139 การฝึกโดยการใช้น้ าหนัก               1(0-2-1) 
SWU 139 Weight Training 
เทคนิคการออกก าลังกายแบบใช้เครื่องมือช่วย หลักการ
ปฏิบัติ การฝึกโดยการใช้น้ าหนักและการประยุกต์กาย
วิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของระบบโครงร่างและ
กล้ามเนื้อ ควบคู่ไปกับการศึกษาเทคนิคการฝึกโดยการใช้
น้ าหนักเพ่ือสุขภาพ 
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3. กลุ่มวิชาบูรณาการ (วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี) 
มศว 141 ทักษะการรู้สารสนเทศ                  3(2-2-5) 
SWU 141 Information Literacy Skills 
ศึกษาความส าคัญของระบบและกระบวนการสื่อสาร พัฒนา
ทักษะในการสืบค้นและอ้างอิงข้อมูล การใช้ซอฟต์แวร์ต่างๆ 
และการจัดการความรู้จากเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เพ่ือการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต ตลอดจนฝึกทักษะการน าเสนอข้อมูล
สารสนเทศ โดยตระหนักในจรรยาบรรณ ผลกระทบที่มีต่อ
บุคคลและสังคม รวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

มศว 141 ชีวิตในโลกดิจิทัล                         3(3-
0-6) 
SWU 141 Life in a Digital World 
ศึกษาความส าคัญของกระบวนการสื่อสารและ
เทคโนโลยีในโลกดิจิทัล ทักษะการสืบค้น การประเมิน
สื่อสารสนเทศ การอ้างอิงข้อมูล จริยธรรมและ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ภัยอันตรายในโลกดิจิทัลและ
แนวทางการป้องกัน การน าเสนอในรูปแบบต่างๆ การ
จัดการความรู้เพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิตและการรู้เท่า
ทันสื่อสารสนเทศและเทคโนโลยี 

 มศว 241 แนวโน้มเทคโนโลยีดิจิทัลและสังคม   2(1-
2-3) 
SWU 241 Digital Technology and Society 
Trends 
ศึกษาวิวัฒนาการและแนวคิดของเทคโนโลยีดิจิทัลที่มี
ผลกระทบต่อสังคมในด้านวัฒนธรรม เศรษฐกิจ 
การเมือง และสิ่งแวดล้อม ประเมินพฤติกรรมการ
บริโภคเทคโนโลยีของสังคมและสมาชิก รวมทั้ง
วิเคราะห์แนวโน้มของเทคโนโลยีดิจิทัลในสังคมโลก
อนาคต 

มศว 144 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน           3(2-2-5) 
SWU 144 Mathematics in Daily Life 
ศึกษาคณิตศาสตร์กับการใช้ เหตุผล ความรู้ทางสถิติ
คณิตศาสตร์ส าหรับผู้ บริ โภค คณิตศาสตร์ กับศิลปะ 
คณิตศาสตร์กับการแก้ปัญหาในชีวิตประจ าวัน และเป็นฐาน
ความคิดในเชิงตรรกะและเหตุผล การเรียนรู้และการ
ด ารงชีวิตในสังคม 

มศว 242 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน           3(3-
0-6) 
SWU 242 Mathematics in Daily Life 
ศึกษาวิธีคิดและหลักการคณิตศาสตร์กับความคิดใน
เชิงตรรกะและเหตุผล คณิตศาสตร์ส าหรับผู้บริโภค
และการค านวณภาษี คณิตศาสตร์กับความงาม การ
วิ เคราะห์ เชิ งตั ว เลข การแปลความหมาย การ
ประยุกต์ใช้คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจ าวัน 

 มศว 243 การจัดการทางการเงินส่วนบุคคล      3(3-
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0-6) 
SWU 243 Personal Financial Management 
ศึกษาหลักการวางแผนและการจัดการทางการเงิน 
เครื่องมือทางการเงินในการบริหารสภาพคล่องส่วน
บุคคล มูลค่าเงินตามเวลา และเทคโนโลยีทางการเงิน 
การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินส่วน
บุคคล การวางแผนทางภาษี การวางแผนการออม
และประกัน การบริหารหนี้ และการวางแผนลงทุน 

มศว 142 วิทยาศาสตร์เพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิต       3(2-
2-5) 
            และสิ่งแวดล้อม 
SWU 142 Science for Life Quality Development  
              and Environment 
ศึกษากระบวนการคิดทางวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ประยุกต์ 
และเทคโนโลยี ศึกษาระบบนิเวศวิทยาเพ่ือให้เข้าใจถึง
ความส าคัญของการอยู่ร่วมกันอย่างสมดุล รวมทั้งศึกษา
ผลกระทบของความเจริญทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มี
ต่อสิ่งแวดล้อม สังคม และเศรษฐกิจ เพ่ือปลูกฝังให้ตระหนัก
ถึงความส าคัญของธรรมชาติสิ่งแวดล้อม เพ่ือพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและสันติสุขอย่างยั่งยืน 

มศว 244 วิทยาศาสตร์เพื่อชีวิตและสิ่งแวดล้อมที่ดี  
3(3-0-6) 
SWU 244 Science for Better Life and 
Environment 
ศึกษาเจตคติและกระบวนการคิดทางวิทยาศาสตร์ 
ระบบนิเวศวิทยาและความส าคัญของการอยู่ร่วมกัน
อย่างสมดุล วิทยาศาสตร์ประยุกต์  เทคโนโลยี 
ผลกระทบของความเจริญทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีที่มีต่อวิถีชีวิต เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม 
และการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์อย่างรู้เท่าทันและ
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

 มศว 245 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสังคม    2(2-
0-4) 
SWU 245 Science, Technology and Society 
ศึกษากระบวนทัศน์ และวิธีคิดของนักวิทยาศาสตร์ที่มี
บทบาทในเหตุการณ์ส าคัญของโลก ผลกระทบของ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในมิติทางสังคม การ
สะท้อนคิดวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับบริบท
สังคมไทยในปัจจุบัน 

 มศว 246 วิถีชีวิตเพ่ือสุขภาพ                       2(2-
0-4) 
SWU 246 Healthy Lifestyle 
ศึกษาองค์ประกอบและความส าคัญของสุขภาพแบบ
องค์รวม ปัจจัยส าคัญที่มีผลต่อสุขภาพ โรควิถีชีวิตกับ
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พฤติกรรมการใช้ชีวิตของมนุษย์ สาเหตุ วิธีป้องกัน
และการรักษา การพัฒนาวิถีชีวิตเชิงสร้างสรรค์และ
การประยุกต์ใช้นวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์ 

 มศว 247 อาหารเพื่อชีวิต                           2(1-2-
3) 
SWU 247 Food for Life 
ศึกษาความส าคัญของอาหารและโภชนาการส าหรับ
ทุกช่วงวัย อาหารเพ่ือสุขภาพ สมุนไพร ผลิตภัณฑ์
เสริมอาหาร อันตรายจากอาหารและมาตรฐานความ
ปลอดภัย หลักการเลือกซื้อและการเก็บรักษาอาหาร 
การเลือกบริโภคด้วยปัญญา และการฝึกประกอบ
อาหารอย่างง่ายจากวัตถุดิบที่ปลอดภัยและมีคุณค่า 

มศว 143  พลังงานทางเลือก                       3(2-2-5) 
SWU 143 Alternative Energy 
ศึกษาผลกระทบจากการใช้พลังงานกระแสหลักที่เกี่ยวข้องกับ
ปรากฏการณ์โลกร้อน ภาวะเรือนกระจก และความไม่ยั่งยืน
ทางเศรษฐกิจ ความหมายและความส าคัญของการใช้พลังงาน
ทางเลือก การปรับระบบคิดหรือกระบวนทัศน์ที่มีต่อการจัด
การพลังงานให้มีความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีความยั่งยืน
ของชุมชนมากกว่าเป้าหมายทางเศรษฐกิจเพียงอย่างเดียว การ
สร้างภูมิคุ้มกันให้เกิดขึ้นในระบบพลังงาน การสร้างภูมิปัญญา
และเทคโนโลยีในการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในท้องถิ่น เพ่ือส่งผล
ต่อการด าเนินชีวิตที่สันติสุขและยั่งยืน 

มศว 248 พลังงานทางเลือก                        2(2-
0-4) 
SWU 248 Alternative Energy 
ศึกษาความหมาย ความส าคัญ กระบวนการ บทบาท
และผลกระทบของการใช้พลังงานหลักและพลังงาน
ทดแทน ปรากฏการณ์โลกร้อน การอนุรักษ์พลังงาน
อย่างมีส่วนร่วม การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ
และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การจัดการพลังงานชุมชน 
ขยะชุมชน และวัสดุเหลือใช้ ด้วยภูมิปัญญาและ
เทคโนโลยีที่เหมาะสม 

 มศว 341 ธุรกิจในโลกดิจิทัล                       2(1-
2-3) 
SWU 341 Business in a Digital World 
ศึกษาแนวคิดและหลักการท าธุรกิจในโลกดิจิทัล แนว
ปฏิบัติ  หลักจริยธรรมและกฎหมายที่ เกี่ยวข้อง 
นวัตกรรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารใน
ปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต 
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วิชาศึกษาทั่วไป ฉบับปี พ.ศ.2552 วิชาศึกษาทั่วไป ฉบับปี พ.ศ.2559 

4. กลุ่มวิชาบูรณาการ (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) 
มศว 151 การศึกษาทั่วไปเพ่ือพัฒนามนุษย์      3(2-2-5) 
SWU 151 General Education for Human 
Development 
ศึกษาความหมาย ความส าคัญ และคุณค่าของวิชาศึกษา
ทั่ ว ไ ป  ทั้ ง ท า งด้ า นมนุ ษ ยศาสตร์  สั ง คมศาสต ร์ 
วิทยาศาสตร์  ศาสตร์และศิลป์  โดยเน้นการพัฒนา
ศักยภาพการรับรู้และการสื่อสาร การแสวงหาความรู้ 
การพัฒนาจิตใจ การพัฒนาเชาวน์ปัญญา ให้สามารถคิด
วิ เคราะห์  สังเคราะห์  และแสวงหาแนวทางในการ
แก้ปัญหา เพ่ือให้ผู้เรียนเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพ 

มศว 151 การศึกษาทั่วไปเพ่ือพัฒนามนุษย์      3(3-0-6) 
SWU 151 General Education for Human 
Development 
ศึกษาความหมาย ความส าคัญ และคุณค่าของวิชาศึกษา
ทั่วไป ประวัติและปรัชญาของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ
โรฒ เป้าหมายที่แท้จริงของการศึกษาในระดับอุดมศึกษา 
ความส าคัญและแนวทางการพัฒนาพฤติกรรม จิตใจ และ
ปัญญา การพัฒนาทักษะการเรียนรู้ การสื่อสาร การคิด
วิเคราะห์ การสังเคราะห์ และการแก้ปัญหาอย่างมี
วิจารณญาณ 

มศว 251 มนุษย์กับสังคม                           3(2-2-5) 
SWU 251 Man and Society 
ศึกษาความรู้ พ้ืนฐานเกี่ยวกับมนุษย์และสังคม ทั้ ง
สังคมไทยและสังคมโลก โดยมุ่งให้ผู้เรียนมีความเข้าใจใน
พฤติกรรมของมนุษย์ และน าความรู้มาพัฒนาตนเองให้
รู้ เท่าทันสังคม มีความรับผิดชอบ มีความคิดริ เริ่ม
สร้างสรรค์ มีคุณธรรมจริยธรรม ซาบซึ้งในวัฒนธรรม 
ศิลปะ และอารยธรรมของมนุษย์ มีจิตส านึกในการอยู่
ร่วมกันในสังคมและธรรมชาติสิ่งแวดล้อมอย่างสันติ 
ตระหนักในหน้าที่รับผิดชอบและบทบาทที่พึงมีในฐานะ
พลเมืองและสมาชิกของสังคม 

มศว 161 มนุษย์ในสังคมแห่งการเรียนรู้          2(2-0-4) 
SWU 161 Human in Learning Society 
ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสังคม ทั้งสังคมไทย
และสังคมโลก ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงทางสังคม
ต่อการด าเนินชีวิตและสิ่งแวดล้อม ความส าคัญของการ
แสวงหาความรู้อย่างต่อเนื่อง และการด าเนินชีวิตอย่างมี
คุณธรรมจริยธรรมในสังคมแห่งการเรียนรู้ 

มศว 358 ดนตรีและจิตวิญญาณมนุษย์           3(2-2-5) 
SWU 358 Music and Human Spirit 
ศึกษาและแสวงหาประสบการณ์ทางด้านดนตรีที่กว้าง
และหลากหลาย ดนตรีจากอดีตและร่วมสมัย ดนตรี
ตะวันออกและตะวันตก ดนตรีไทย ดนตรีพ้ืนบ้าน ดนตรี
ที่พัฒนาจากอดีตกาล ดนตรีในบริบทของวัฒนธรรม ด้วย
สื่อและกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลาย 

มศว 251 ดนตรีและจิตวิญญาณมนุษย์           2(1-2-3) 
SWU 251 Music and Human Spirit 
ศึกษาวิเคราะห์จิตวิญญาณ อารมณ์ และพฤติกรรมของ
มนุษย์ โดยใช้ดนตรีเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้คุณค่าของ
ตนเองและบริบทของสังคม รวมทั้งฝึกประยุกต์และ
ถ่ายทอดศิลปกรรมแบบบูรณาการสู่สาธารณชน 

มศว 252 สุนทรียศาสตร์เพื่อชีวิต                  3(2-2-5) มศว 252 สุนทรียศาสตร์เพื่อชีวิต                  3(3-0-6) 
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SWU 252 Aesthetics for Life 
ศึ กษาแนวคิ ดทา งด้ านสุ นทรี ยศาสตร์  แสว งห า
ประสบการณ์และคุณค่าของสุนทรียะที่มีต่อการด ารงชีวิต 
ศึกษาสุนทรียศาสตร์ในเชิงบูรณาการ ทั้งที่เกี่ยวข้องกับ
ธรรมชาติ ศิลปะ การแสดง ดนตรี วรรณกรรม สุนทรียะ
ที่ผสานสัมพันธ์กับบริบทสังคม วัฒนธรรม ธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อม โดยมุ่งเน้นกระบวนการเรียนรู้สื่อ และ
ประสบการณ์ท่ีหลากหลาย 

SWU 252 Aesthetics for Life 
ศึกษาแนวคิดทางด้านสุนทรียศาสตร์ สุนทรียศาสตร์ใน
เชิงบูรณาการทั้งที่เกี่ยวข้องกับธรรมชาติ ศิลปะ การ
แสดง ดนตรี วรรณกรรม สุนทรียะที่ผสานสัมพันธ์กับ
บริบทสังคม วัฒนธรรม และธรรมชาติสิ่งแวดล้อม 

 มศว 253 สุนทรียสนทนา                           2(1-2-3) 
SWU 253 Dialogue 
ศึกษาฐานคิด ทฤษฎี กลวิธี แนวทางปฏิบัติของสุนทรีย
สนทนา ระดับของการสื่อสาร การประยุกต์ใช้สุนทรีย
สนทนา ในการด า เ นิ นชี วิ ต  โ ดยการแลก เปลี่ ยน
ประสบการณ์ การถ่ายทอดความคิดและความรู้สึก
ร่วมกันผ่านศิลปะการฟังอย่างลึกซึ้ง การเรียนรู้ด้วยใจ
อย่างใคร่ครวญ และการฝึกปฏิบัติสุนทรียสนทนาใน
สถานการณ์ท่ีหลากหลาย 

มศว 357 ศิลปะและความคิดสร้างสรรค์          3(2-2-5) 
SWU 357 Art and Creativity 
ศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับพลังความคิดสร้างสรรค์และ
จินตนาการที่ก่อให้เกิดความงามและสุนทรียะในงาน
ศิลปะนานาประเภท ในบริบทวัฒนธรรมที่หลากหลาย 
อันจะน าไปสู่การสร้างสรรค์ในชีวิตประจ าวัน ทั้งนี้โดยใช้
กระบวนการเรียนรู้และสื่อที่หลากหลาย 

มศว 254 ศิลปะและความคิดสร้างสรรค์          2(1-2-3) 
SWU 254 Art and Creativity 
ศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับพลังความคิดสร้างสรรค์และ
จินตนาการที่ก่อให้เกิดความงามและสุนทรียะในงาน
ศิลปะนานาประเภท ในบริบทวัฒนธรรมที่หลากหลาย 

 มศว 255 ธรรมนูญชีวิต                             2(1-2-3) 
SWU 255 Constitution For Living 
ศึกษาหลักธรรมนูญชีวิต วินัยชีวิต กฎการสร้างทุนชีวิต 
การน าชีวิตไปสู่เป้าหมายที่ดีงาม หลักการปฏิบัติตนใน
ฐานะสมาชิกที่ดีของชุมชน และหลักการพัฒนาชีวิต โดย
การวิเคราะห์และสร้างแนวทางการพัฒนาตนเองพร้อม
ฝึกปฏิบัติ 

 มศว 256 การอ่านเพ่ือชีวิต                         2(2-0-4) 
SWU 256 Reading for Life 
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ศึกษาหลักการอ่านจับใจความ วิเคราะห์ ตีความ วิจารณ์
และประเมินค่างานเขียน โดยการอ่านจากแหล่งเรียนรู้ที่
หลากหลาย 

มศว 356 วรรณกรรมและพลังทางปัญญา        3(2-2-5) 
SWU 356 Literature for Intellectual Powers 
ศึกษาแนวคิด คุณค่า และสุนทรียะจากวรรณกรรมหลาก
รูปแบบ โดยเน้นการศึกษาในเชิงคิดวิเคราะห์ที่ก่อให้เกิด
พลังปัญญา พลังจินตนาการ และพลังในการด าเนินชีวิต 
อันจะช่วยพัฒนาการด าเนินชีวิตที่ดีงาม มีระเบียบวินัย
และอุดมการณ ์

มศว 257 วรรณกรรมและพลังทางปัญญา        2(2-0-4) 
SWU 257 Literature for Intellectual Powers 
ศึกษาแนวคิด คุณค่า และสุนทรียะจากวรรณกรรมไทย
หลากรูปแบบทั้งในอดีตและร่วมสมัย การวิเคราะห์
วรรณกรรมที่ก่อให้เกิดพลังทางปัญญาและยกระดับจิตใจ 

 มศว 258 ศิลปะการพูดและการน าเสนอ         2(2-0-4) 
SWU 258 Arts of Speaking and Presentation 
ศึกษาองค์ประกอบ ความหมาย ความส าคัญ ประเภท
และกลวิธีการพูด การเตรียมภาษาและเนื้อหา การเรียบ
เรียงความคิด การร่างบทพูด การพัฒนาวัจนภาษา
และอวัจนภาษากับการพูดประเภทต่างๆ 

 มศว 261 พลเมืองวิวัฒน์                            3(3-0-6) 
SWU 261 Active Citizens 
ศึกษาประวัติความเป็นมาและวัฒนธรรมทางการเมืองการ
ปกครองของไทย กระบวนทัศน์เกี่ยวกับพลเมืองใน
ระบอบประชาธิปไตย กฎหมาย ระบบภาษี หน้าที่
พลเมืองตามรฐัธรรมนูญ ความส าคัญของการยึดหลักสันติ
วิธีในการด าเนินชีวิต การมีจิตส านึกสาธารณะและการมี
ส่วนร่วมลดความเหลื่อมล้ าในสังคม รวมทั้งแนวทางการ
ปรับตัวในฐานะพลเมืองอาเซียนและพลเมืองโลก 

มศว 361ประวัติศาสตร์และพลังขับเคลื่อนสังคม     3(2-
2-5) 
SWU 361 History and Effects on Society 
ศึกษาค้นคว้าข้อมูลทางประวัติศาสตร์ ประวัติศาสตร์ไทย
และประวัติศาสตร์สากลที่พัฒนาจากกระบวนการคิดของ
มนุษย์  ประวัติ ศาสตร์ที่ เป็นพลั งขับ เคลื่ อนสั งคม 
ประวัติศาสตร์การเมือง สังคม  เศรษฐกิจ ศิลปวัฒนธรรม 

มศว 262 ประวัติศาสตร์และพลังขับเคลื่อนสังคม    2(2-
0-4) 
SWU 262 History and Effects on Society 
ศึ ก ษ า ค้ น ค ว้ า ข้ อ มู ล แ ล ะ เ ห ตุ ก า ร ณ์ ส า คั ญ ท า ง
ประวัติศาสตร์ที่ เป็นพลังขับเคลื่อนสังคมจากอดีตสู่
ปัจจุบัน วิเคราะห์กระบวนการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง 
เศรษฐกิจ สังคม และแนวโน้มการก่อรูปทางสังคมใน
บริบทของโลกาภิวัตน์ 
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มศว 354 มนุษย์กับสันติภาพ                       3(2-2-5) 
SWU 354 Man and Peace 
ศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับสันติภาพและการจัดการความ
ขัดแย้งในชีวิตครอบครัว ชุมชน สังคม ศึกษาหลักสันติ
ธรรมจากศาสนา ปรัชญา ความเชื่อ ขนบธรรมเนียม
ประเพณี วัฒนธรรม รวมถึงแนวคิดและการปฏิบัติของผู้ที่
มีอุดมการณ์ที่เกี่ยวกับสันติภาพ และสันติสุขของมวล
มนุษยชาติ 

มศว 263 มนุษย์กับสันติภาพ                       2(2-0-4) 
SWU 263 Human and Peace 
ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับสันติภาพ หลักสันติธรรม
จากศาสนา ปรัชญา ความเชื่อ วัฒนธรรม และการจัดการ
ความขัดแย้งในชีวิตครอบครัว ชุมชน สังคม รวมทั้ง
แนวคิดและการปฏิบัติของผู้ที่มี อุดมการณ์เกี่ยวกับ
สันติภาพและสันติสุขของมนุษยชาติ 

มศว 362 มนุษย์กับอารยธรรม                     3(2-2-5) 
SWU 362 Man and Civilization 
ศึกษาและเปรียบเทียบวิวัฒนาการอารยธรรมตะวันตก
และตะวันออก ตั้งแต่ยุคโบราณถึงปัจจุบัน ตลอดจนการ
แพร่ขยายและการถ่ายทอดแลกเปลี่ยนอารยธรรมใน
ดินแดนต่างๆ ซึ่งมีผลต่อสภาพการเมือง เศรษฐกิจ สังคม
และวัฒนธรรมของโลกปัจจุบัน รวมทั้งการศึกษาในส่วนที่
เกี่ยวกับอารยธรรมไทย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของอารยธรรม
โลก 

มศว 264 มนุษย์ในสังคมพหุวัฒนธรรม           2(2-0-4) 
SWU 264 Human in Multicultural Society 
ศึกษาความหมายและความส าคัญของสังคมพหุวัฒนธรรม 
โดยการวิเคราะห์ปัจจัยด้านโครงสร้างทางสังคม เชื้อชาติ 
ศาสนา การศึกษา ที่มีผลต่อความเชื่อและวิถีชีวิตของ
กลุ่มคนในสังคม การเสริมสร้างกระบวนทัศน์ และการ
ปรับตัวในสังคมพหุวัฒนธรรม 

มศว 364 เศรษฐกิจในกระแสโลกาภิวัตน์         3(2-2-5) 
SWU 364 Economy in Globalization 
ศึกษาพ้ืนความรู้เกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์ ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง สภาพเศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจโลกในปัจจุบัน 
และแนวโน้มในอนาคตที่มีผลกระทบต่อการด าเนินชีวิต 
ตลอดจนบทบาทและความสัมพันธ์ขององค์กรธุรกิจที่มีผล
ต่อการด ารงชีวิตประจ าวัน 

มศว 265 เศรษฐกิจโลกาภิวัตน์                    3(3-0-6) 
SWU 265 Economic Globalization 
ศึกษาแนวคิดเศรษฐกิจโลกาภิวัตน์ นโยบายทางเศรษฐกิจ
ของประเทศที่มีอิทธิพลต่อโลกาภิวัตน์ การรวมกลุ่มทาง
เศรษฐกิจ สถาบันการเงินระหว่างประเทศ วิกฤต
เศรษฐกิจโลก แนวโน้มในอนาคตและผลกระทบต่อการ
ด ารงชีวิต ตลอดจนแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนตาม
หลักเศรษฐกิจพอเพียง 

 มศว 266 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง               2(2-0-4) 
SWU 266 Sufficiency Economy 
ศึกษาภูมิหลังและสภาพทั่วไปของสังคมไทย แนวคิด
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เปรียบเทียบกับเศรษฐศาสตร์
กระแสหลัก โดยการเรียนรู้จากโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ การวิเคราะห์หาแนวทางประยุกต์ใช้ในการ
ด าเนินชีวิตและการประกอบอาชีพ อันจะน าไปสู่การ
พ่ึงตนเองบนความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 
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เพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืนภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ 
มศว 365 หลักการจัดการสมัยใหม่                3(2-2-5) 
SWU 365 Principles of Modern Management 
ศึกษาแนวคิดและหลักการจัดการ ทฤษฎีการจัดการ
สมัยใหม่ แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการองค์กร การจัดการ
ทรัพยากรขององค์กร ประเด็นต่างๆ ที่น่าสนใจเกี่ยวกับ
แนวโน้มในการจัดการสมัยใหม่ การจัดการที่เกี่ยวข้องกับ
คน ภาวะผู้น า การพัฒนาองค์กร และการพัฒนาสังคมที่
ก้าวหน้าและสันติสุข 

มศว 267 หลักการจัดการสมัยใหม่                2(2-0-4) 
SWU 267 Principles of Modern Management 
ศึกษาแนวคิดและหลักการจัดการ ทฤษฎีการจัดการ
สมัยใหม่ แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการองค์กร การจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์ การพัฒนาองค์กร แนวโน้มการจัดการ
สมัยใหม่และการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน 

 มศว 268 การศึกษาทางสังคมด้วยกระบวนการวิจัย      
2(1-2-3) 
SWU 268 Social Study by Research 
ศึกษาข้อมูลและเหตุการณ์ที่มีผลกระทบส าคัญต่อการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคมปัจจุบันโดยการเรียนรู้แบบวิจัย
เป็นฐาน เพ่ือให้เกิดความเข้าใจอย่างลึกซึ้งและสามารถ
เชื่อมโยงข้อมูลจากการวิจัยไปสู่การใช้ประโยชน์ในการ
พัฒนาตนเอง สังคม และสิ่งแวดล้อม 

มศว 351 การพัฒนาบุคลิกภาพ                   3(2-2-5) 
SWU 351 Personality Development 
ศึกษาและพัฒนาบุคลิกภาพทั้ งที่ เป็นรูปธรรมและ
นามธรรมเพ่ือการด าเนินชีวิตที่ดีงาม มีวินัย รู้กาลเทศะ 
ทั้งในโลกส่วนตัว ครอบครัว ชุมชนและสังคม ท่ามกลาง
ขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมความเป็นไทย
ท่ามกลางกระแสสังคมโลก ด้วยสื่อและกระบวนการ
เรียนรู้และประสบการณ์ท่ีหลากหลาย 

มศว 351 การพัฒนาบุคลิกภาพ                    3(2-2-
5) 
SWU 351 Personality Development 
ศึกษาความหมายและความส าคัญของการพัฒนา
บุคลิกภาพ ความแตกต่างระหว่างบุคคล การวิเคราะห์
และประเมินบุคลิกภาพภายในและภายนอกของตนเอง
การพัฒนาเจตคติที่ดีต่อตนเองและผู้อ่ืน มารยาทพ้ืนฐาน
ทางสังคม ทักษะสื่อสารและการสร้างสัมพันธภาพที่ดีงาม
กับผู้อ่ืน 

มศว 352 ปรัชญาและกระบวนการคิด            3(2-2-5) 
SWU 352 Philosophy and Thinking Process 
ศึกษาแนวคิดและปรัชญา ปรัชญาในเชิงบูรณาการ ทั้ง
กระแสตะวันออกและตะวันตก พัฒนาการคิดวิเคราะห์ 
สังเคราะห์ ปรัชญาที่เป็นกระบวนการคิดที่สัมพันธ์กับชีวิต 
สังคม ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม เพ่ือการด าเนินชีวิตที่ดีงาม 
มีเหตุผล มีอุดมการณ์ มีคุณธรรมจริยธรรม 

มศว 352 ปรัชญาและกระบวนการคิด            3(3-0-6) 
SWU 352 Philosophy and Thinking Process 
ศึกษาแนวคิดและปรัชญาทั้งกระแสตะวันออกและ
ตะวันตกในเชิงบูรณาการ พัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ 
สังเคราะห์ ปรัชญาที่เป็นกระบวนการคิดที่สัมพันธ์กับ
ชีวิต สังคม ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม บนพ้ืนฐานความมี
เหตุผล อุดมการณ์ และคุณธรรมจริยธรรม 
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มศว 353 มนุษย์กับการใช้เหตุผลและจริยธรรม 3(2-2-5) 
SWU 353 Man, Reasoning and Ethics 
ศึกษาการใช้เหตุผลและจริยธรรม สร้างเสริมให้เป็นผู้ใฝ่รู้
ความจริงและคิดอย่างมีเหตุผล ตลอดจนเป็นผู้มีคุณธรรม
จริยธรรม เหตุผลจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับตนเอง ผู้ อ่ืน 
และบริบทที่เกี่ยวข้อง ด้วยสื่อและกระบวนการเรียนรู้ที่
หลากหลาย 

มศว 353 การคิดอย่างมีเหตุผลและจริยธรรม    3(3-0-6) 
SWU 353 Logical Thinking and Ethics 
ศึกษากระบวนการคิดอย่างมีเหตุผลบนพ้ืนฐานความรู้ 
คุณธรรม จริยธรรม เรียนรู้ความส าคัญของวิธีคิดอย่างมี
เหตุผลจากตัวแบบทางสังคม และฝึกพัฒนาตนเองให้เป็น
ผู้ใฝ่รู้ความจริง คิดอย่างมีเหตุผล มีคุณธรรม จริยธรรม 
ด ารงชีวิตอย่างมีความสุขท่ามกลางพลวัตทางสังคมและ
สิ่งแวดล้อม 

มศว 371 ความคิดสร้างสรรค์กับนวัตกรรม      3(2-2-5) 
            และเทคโนโลยี                             
SWU 371 Creativity, Innovation and Technology 
ศึกษาค้นคว้าและฝึกปฏิบัติกระบวนการพัฒนาความคิด
สร้างสรรค์ด้วยกระบวนการต่างๆ การจัดการภูมิปัญญา
ท้องถิ่น เพ่ือน าไปสู่การพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี
ชุ ม ช น ซึ่ ง เ กี่ ย ว ข้ อ ง กั บ เ ก ษ ต ร ก ร ร ม  วิ ศ ว ก ร ร ม 
ศิลปหัตถกรรม ธุรกิจชุมชน ความสัมพันธ์กับชุมชนและ
สิ่ งแวดล้อม โดยเน้นกระบวนการเรียนรู้และสื่อที่
หลากหลาย 

มศว 354 ความคิดสร้างสรรค์กับนวัตกรรม       3(2-2-
5) 
SWU 354 Creativity and Innovation 
ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี  องค์ประกอบ วิธีการพัฒนา
ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม กฎหมายลิขสิทธิ์และ
ทรัพย์สินทางปัญญา กรณีศึกษาการพัฒนานวัตกรรมที่
ส าคัญของโลก การฝึกปฏิบัติพัฒนาความคิดสร้างสรรค์
และนวัตกรรมเพ่ือชุมชนและสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้ง
น าเสนอผลงานต่อสาธารณชน 

มศว 355 พุทธธรรม                                 3(2-2-5) 
SWU 355 Buddhism 
ศึกษาภูมิปัญญาและกระบวนการคิดจากพุทธธรรมที่
เกีย่วข้องกับการด ารงชีวิต การพัฒนาคุณภาพชีวิตบนฐาน
พุทธธรรม ทั้งในเชิงวิทยาศาสตร์ ปรัชญา และศาสนา 
เพ่ือเป็นแนวทางไปสู่การด าเนินชีวิตที่มีศีลธรรมจรรยา มี
ระเบียบวินัยและสันติสุข 

มศว 355 พุทธธรรม                                 3(3-0-6) 
SWU 355 Buddhism 
ศึกษาภูมิปัญญาและกระบวนการคิดจากพุทธธรรมที่
เกี่ยวข้องกับการด ารงชีวิต การพัฒนาคุณภาพชีวิตบนฐาน
พุทธธรรม ทั้งในเชิงวิทยาศาสตร์ ปรัชญา และศาสนา 
การวิเคราะห์และพัฒนาแนวทางการด าเนินชีวิตที่มี
ศีลธรรมและสันติสุข 

มศว 366 จิตวิทยาสังคม                            3(2-2-5) 
SWU 366 Social Psychology 
ศึกษาจิตวิทยาพ้ืนฐานทางชีววิทยาของพฤติกรรมของ
มนุษย์ พฤติกรรมสังคม ตัวแปรต่างๆ ทางสังคมที่ท าให้
เกิดพฤติกรรมและสภาวะทางจิตของมนุษย์ โครงสร้าง
ทางสังคม กระบวนการต่างๆ ทางสังคม เจตคติ การรับรู้
ทางสังคม ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ความก้าวร้ าว 
พฤติกรรมและบทบาททางเพศ และการสื่อสาร การ

มศว 356 จิตวิทยาสังคมในการด าเนินชีวิต       2(2-0-4) 
SWU 356 Social Psychology for Living 
ศึกษาโครงสร้างและพฤติกรรมทางสังคม พ้ืนฐานทาง
ชีววิทยาที่เก่ียวข้องกับพฤติกรรมมนุษย์ ตัวแปรทางสังคม
ที่ท าให้เกิดพฤติกรรมและสภาวะทางจิต การวิเคราะห์
พฤติกรรมของบุคคลและกลุ่มจากปรากฏการณ์ทางสังคม
การหาแนวทางแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง การส่งเสริม
พฤติกรรมเอื้อสังคมและการด าเนินชีวิตอย่างมีความสุข 
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โฆษณาชวนเชื่อ และแนวทางการแก้ไขปัญหาความ
ขัดแย้งทางสังคม 

 มศว 357 สุขภาพจิตและการปรับตัวในสังคม    2(2-0-4) 
SWU 357 Mental Health and Social Adaptability  
ศึกษาแนวคิดและกระบวนการเสริมสร้างสุขภาพจิต การ
ปรับตัวในสังคม การวิเคราะห์สาเหตุและการป้องกัน
สุ ขภาพจิต เสื่ อมโทรม รวมทั้ งการประยุกต์ ใช้ ใน
ชีวิตประจ าวัน 

 มศว 358 กิจกรรมสร้างสรรค์เพ่ือพัฒนาชีวิตและสังคม   
2(1-2-3) 
SWU 358 Creative Activities for Life and Social 
              Development 
ศึกษาความหมาย ความส าคัญ ทรัพยากร ประเภทและ
รูปแบบของกิจกรรมสร้างสรรค์ แลกเปลี่ยนเรียนรู้
ประสบการณ์จากกิจกรรมที่ตนเองสนใจ ค้นคว้าเพ่ิมเติม 
วิเคราะห์ สังเคราะห์ และพัฒนากิจกรรมให้มีคุณค่าต่อ
การพัฒนาชีวิตและสังคม 

 มศว 361 มศว เพื่อชุมชน                           3(1-4-4) 
SWU 361 SWU for Communities 
ศึกษาวิธีการและเครื่องมือศึกษาชุมชน กระบวนการมี
ส่วนร่วม โดยการบูรณาการการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมนิสิต 
เพ่ือเสริมสร้างความรู้ความเข้ าใจบริบทชุมชนด้าน
วัฒนธรรม  เ ศรษฐกิ จ  สั ง คม  รวมทั้ ง เ ส ริ มสร้ า ง
สัมพันธภาพที่ดีและเชื่อมโยงไปสู่การพัฒนาชุมชนอย่างมี
ส่วนร่วม 

มศว 372 ภูมิปัญญาท้องถิ่น                        3(2-2-5) 
SWU 372 Local Wisdom 
ศึกษาและค้นคว้าภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาชุมชน ภูมิ
ปัญญาที่เกิดจากกระบวนการคิด การเรียนรู้ การพัฒนา
ด้วยการกระท าและปฏิสัมพันธ์ในชุมชน ภูมิปัญญาในการ
ด ารงชีวิตร่วมกับผู้ อ่ืน ภูมิปัญญาในการอยู่ ร่ วมกับ
ธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ภูมิปัญญาในการแสวงหาคุณค่าและ
ตัวตนในความเป็นมนุษย์ โดยเน้นกระบวนการเรียนรู้และ

มศว 362 ภูมิปัญญาท้องถิ่น                        2(1-2-3) 
SWU 362 Local Wisdom 
ศึกษาค้นคว้าภูมิปัญญาท้องถิ่น ความสัมพันธ์ของภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นกับการด ารงชีวิตและพัฒนาการของชุมชน 
ตลอดจนผลกระทบของกระแสโลกาภิวัตน์กับการพัฒนา
ภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยการเรียนรู้ร่วมกับชุมชน เพ่ือหา
แนวทางสืบสานและพัฒนาตามบริบทสังคม รวมทั้ง
ประยุกต์ให้เป็นประโยชน์ต่อการด ารงชีวิต การพัฒนา
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สื่อที่หลากหลาย ชุมชน และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
มศว 374 สัมมาชีพชุมชน                           3(2-2-5) 
SWU 374 Ethical Careers for Community 
ศึกษาค้นคว้าและพัฒนาสัมมาชีพในชุมชน เพ่ือสร้าง
สัมมาชีพที่เข้มแข็ง ปลูกฝัง สร้างส านึกและสร้างความ
ตระหนักในศักดิ์ศรีชุมชน สัมมาชีพที่ผูกพันและเคารพใน
ธรรมชาติสิ่งแวดล้อม สันติสุข คุณความดี ศิลปวัฒนธรรม 
และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยเน้นกระบวนการ
เรียนรู้และสื่อท่ีหลากหลาย 

มศว 363 สัมมาชีพชุมชน                           2(1-2-3) 
SWU 363 Ethical Careers for Community 
ศึกษาค้นคว้าและพัฒนาสัมมาชีพชุมชนที่ผูกพันและ
เคารพในธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม คุณธรรม และวัฒนธรรม
โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เรียนรู้ร่วมกับชุมชน 
เสริมสร้างจิตส านึก ความสามัคคี และความตระหนักใน
ศักดิ์ศรีของชุมชน อันจะท าให้เกิดแนวทางการพัฒนา
สัมมาชีพชุมชนที่เข้มแข็งและยั่งยืน 

 มศว 364 กิจการเพื่อสังคม                         2(1-2-3) 
SWU 364 Social Enterprise 
ศึ ก ษ า ค ว า ม ห ม า ย  ค ว า ม ส า คั ญ  ห ลั ก ก า ร เ ป็ น
ผู้ประกอบการและกระบวนการบริหารจัดการกิจการเพ่ือ
สังคม เรียนรู้กิจการเพ่ือสังคมในรูปแบบต่างๆ วิเคราะห์ 
สังเคราะห์องค์ความรู้จากกิจการเพ่ือสังคมต้นแบบ และ
น าเสนอแนวทางสร้างสรรค์กิจการเพ่ือสังคม พร้อมทั้งฝึก
ปฏิบัติร่วมกับชุมชน 
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รายวิชาและค าอธิบายรายวิชา  

หลักสตูรปรับปรุง2556 
รายวิชาและค าอธิบายรายวิชา  

หลักสตูรปรับปรุง2560 
หมายเหต ุ

วิชาชีพครูบังคับ  

ศษ111    จิตส านึกและจรรยาบรรณวิชาชีพครู  3(2-2-5) 
ED111   Consciousness and Ethics for Teacher Profession 
      ศึกษาพัฒนาการของวิชาชีพครู เกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู สมรรถนะที่ส าคัญของครู  
คุณลักษณะของครูที่ดี จิตส านึกและคุณธรรมจริยธรรมส าหรับครู จรรยาบรรณวิชาชีพครู 
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับวิชาชีพครู กฎระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพครู การ
เสริมสร้างศักยภาพและสมรรถนะความเป็นครู การเสริมสร้างกระบวนการคิดด้วยจิตส านึก
ทางจริยธรรม บทบาท หน้าที่และภาระงานของครูในฐานะนิสิตครูและผู้ส่งเสริมการเรียนรู้ 
การเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้และการเป็นผู้น าทางวิชาการและการศึกษา รวมทั้งบทบาท
ของครูในฐานะผู้ขับเคลื่อนการศึกษาเพื่อพัฒนาชุมชนและสังคม การสร้างทัศนคติที่ดีต่อ
วิชาชีพครู การศึกษาดูงานและฝึกปฏิบัติการด้านการศึกษาเพื่อพัฒนาชุมชนและสังคม 

ศษ111    จิตส านึกและจรรยาบรรณวิชาชีพครู  3(2-2-5) 
ED111   Consciousness and Ethics for Teaching Profession  

      ศึกษาพัฒนาการของวิชาชีพครู เกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู สมรรถนะที่ส าคัญของ
ครู คุณลักษณะของครูที่ดี หลักธรรมาภิบาล ความซื่อสัตย์สุจริต และคุณธรรมจริยธรรมส าหรับ
ครู จรรยาบรรณวิชาชีพครู ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับวิชาชีพครู กฎระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กับวิชาชีพครู การจัดการความรู้เกี่ยวกับวิชาชีพครู การสร้างความก้าวหน้าและพัฒนาวิชาชีพครู 
การเสริมสร้างศักยภาพและสมรรถนะความเป็นครู การฝึกปฏิบัติเพื่อเสริมสร้างจิตส านึก
สาธารณะ บทบาท หน้าที่และภาระงานของครูในฐานะนิสิตครูและผู้ส่งเสริมการเรียนรู้ การเป็น
บุคคลแห่งการเรียนรู้และการเปน็ผู้น าทางวิชาการและการศึกษา การสร้างจิตส านึกและทัศนคติที่
ดีต่อวิชาชีพครู ฟังการเสวนาจากครูต้นแบบและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการ
เป็นครูเพื่อการปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี มีจิตส านึกสาธารณะ และเสียสละให้สังคม 

  ปรับปรุงรหัสวิชา 
  ปรับปรุงชื่อรายวิชา 
  ปรับปรุงจ านวนหน่วยกิต 
  ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชา 
  รายวิชาใหม่ 
  คงเดิม 

 

ศษ201  ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาการเรียนรู้  3(2-2-5) 
ED201  English Skills for Learning Development 
 ศึกษาและฝึกปฏิบัติการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนรู้ด้วยกระบวนการคิด 
วิเคราะห์อย่างมีวิจารณญาณ ทั้งการฟัง-การพูด-การอ่าน และการเขียน ในการสรุปความ 
แปลความ ตีความ ขยายความ การอภิปราย การแสดงความคิดเห็น การน าเสนองาน การ
รายงาน และเทคนิคการพูดในที่สาธารณะ ด้วยสาระการเรียนรู้ เรื่องราวต่างๆ จากสื่อ
หลากหลายเชิงบูรณาการในวิชาต่างๆ ทั้งภาษาพูด และภาษาเขียน 

ศษ201  ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาการเรียนรู้  3(2-2-5) 
ED201 English Skills for Learning Development 
 ศึกษาและฝึกปฏิบัติการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนรู้ด้วยกระบวนการคิด 
วิเคราะห์อย่างมีวิจารณญาณ ท้ังการฟัง-การพูด-การอ่าน และการเขียน ในการสรุปความ 
แปลความ ตีความ ขยายความ การอภิปราย การแสดงความคิดเห็น การน าเสนองาน การ
รายงาน และเทคนิคการพูดในที่สาธารณะ ด้วยสาระการเรียนรู้ เรื่องราวต่างๆ จากสื่อ
หลากหลายเชิงบูรณาการในวิชาต่างๆ ท้ังภาษาพูด และภาษาเขียน 

  ปรับปรุงรหัสวิชา 
  ปรับปรุงชื่อรายวิชา 
  ปรับปรุงจ านวนหน่วยกิต 
  ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชา 
  รายวิชาใหม่ 
  คงเดิม 

 

 ศษ 202   ภาษาและวัฒนธรรมไทยส าหรับครู    3(2-2-5)    ปรับปรุงรหัสวิชา 
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รายวิชาและค าอธิบายรายวิชา  
หลักสตูรปรับปรุง2556 

รายวิชาและค าอธิบายรายวิชา  
หลักสตูรปรับปรุง2560 

หมายเหต ุ

 
 
- 

ED 202    Thai Language and Thai Culture for Teacher 
ศึกษา วิเคราะห์และฝึกปฏิบัติการใช้ทักษะภาษาไทยเพื่อการจัดการเรียนรู้บนฐานคิดที่
สอดคล้องกับวิชาชีพครู สังคม และวัฒนธรรมไทย ทั้งการฟัง การดู การพูด การอ่านและ
การเขียน ที่ผ่านกระบวนการคิดวิเคราะห์อย่างมีวิจารณญาณ โดยมุ่งเน้นทักษะการใช้
ภาษาไทยเพื่อการศึกษาค้นคว้า การอ่าน การสรุปความ การบันทึก การอธิบาย การ
อภิปราย การน าเสนอผลงาน การรายงาน และเทคนิคการพูดในที่สาธารณะ ด้วยสาระการ
เรียนรู้ที่สอดแทรกวัฒนธรรมไทยจากสื่อ และแหล่งการเรียนรู้ที่หลากหลายในรายวิชา และ
สถานการณ์ต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพในการจัดการเรียนรู้ และเสริมสร้าง
ความสัมพันธ์อันดีในการอยู่ร่วมกับผู้อื่นในวิชาชีพครูและสังคม 

  ปรับปรุงชื่อรายวิชา 
  ปรับปรุงจ านวนหน่วยกิต 
  ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชา 
  รายวิชาใหม่ 
  คงเดิม 

 

ศษ211  กระบวนทัศน์ทางการศึกษา 3(2-2-5) 
ED211  Educational Paradigms  

 ศึกษากระบวนทัศน์ทางการศึกษาซึ่งเช่ือมโยงปรัชญาเข้ากับแนวคิดของ
ปรัชญาการศึกษาในแต่ละยุคสมัย ซึ่งแบ่งยุคสมัยตามการเปลี่ยนแปลงของทัศนะในการมอง
โลกและมองชีวิต ได้แก่ ยุคก่อนทันสมัย ยุคทันสมัย และยุคหลังทันสมัย การสร้างความ
เข้าใจต่อการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ทางการศึกษาทั้งในส่วนของปรัชญาการศึกษา 
หลักการและระบบการจัดการศึกษา และกฎเกณฑ์ต่างๆที่ถูกก าหนดขึ้นเพื่อก ากับทิศทาง
ของการศึกษาในแต่ละยุคสมัย ทั้งในระดับชุมชน สังคมไทยและสังคมโลก ผลกระทบต่างๆ 
ที่เกิดขึ้นจากการปรับเปลี่ยนวิธีคิดต่อการปฏิรูปการศึกษา การเกิดขึ้นของหลักการของ
สหประชาชาติว่าด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืน และการสร้างวิสัยทัศน์ทางการศึกษาเพื่อน าไปสู่
การสร้างสรรค์ปรัชญาและกลยุทธ์ทางการศึกษาเพื่อเสริมสร้างการพัฒนาอย่างยั่งยืน รวมถึง
การสร้างสังคมให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ เพื่อท าให้คนในสังคมได้มีการเรียนรู้ตลอดชีวิต  

ศษ211  กระบวนทัศน์ทางการศึกษา 3(2-2-5) 
ED211  Educational Paradigms  

 ศึกษากระบวนทัศน์ทางการศึกษาซึ่งเช่ือมโยงปรัชญาเข้ากับแนวคิดของ
ปรัชญาการศึกษาในแต่ละยุคสมยั ซึ่งแบ่งยุคสมัยตามการเปลี่ยนแปลงของทัศนะในการมอง
โลกและมองชีวิต การสร้างความเข้าใจต่อการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ทางการศึกษาทั้งใน
ส่วนของปรัชญาการศึกษา หลักการและระบบการจัดการศึกษา ความเกี่ยวข้องเช่ือมโยงกัน
ของการศึกษา ศาสนา เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่ถูกก าหนดขึ้นเพื่อ
ก ากับทิศทางของการศึกษาในแต่ละยุคสมัย ผลกระทบต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการปรับเปลี่ยน
วิธีคิดต่อการปฏิรูปการศึกษา การสร้างวิสัยทัศน์ทางการศึกษาที่น าไปสู่การสร้างสรรค์
ปรัชญาและกลยุทธ์ทางการศึกษาเพื่อเสริมสร้างการพัฒนาอย่างยั่งยืน ฝึกประยุกต์ใช้
แนวคิดเชิงกระบวนทัศน์ในการพัฒนาสถานศึกษาไปสู่การเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 

  ปรับปรุงรหัสวิชา 
  ปรับปรุงชื่อรายวิชา 
  ปรับปรุงจ านวนหน่วยกิต 
  ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชา 
  รายวิชาใหม่ 
  คงเดิม 
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ศษ241  การเรียนรู้ของมนุษย์และจิตวิทยาส าหรับครู   3(2-2-5) 
ED241  Human Learning and Psychology for Teachers  
 ศึกษาเกี่ยวกับกระบวนการเรียนรู้ของมนุษย์ ที่มีองค์ประกอบเกี่ยวเนื่องกันทั้ง
ทางจิต ทางสมอง เน้นในความสัมพันธ์ระหว่างจิต-สมอง ความสัมพันธ์ระหว่างสมองกับ
กระบวนการเรียนรู้ของมนุษย์ ศึกษาฐานคิดและองค์ความรู้ทางจิตวิทยาการศึกษาและ
จิตวิทยาการแนะแนว ตลอดจนการให้การปรึกษา เกี่ยวกับระบบการพัฒนาสมองและ
พัฒนาการเรียนรู้ในระดับวัยต่างๆ ธรรมชาติของการเรียนรู้ องค์ประกอบของการเรียนรู้ 
กระบวนการเรียนรู้ ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเรียนรู้ ทฤษฎี การเรียนรู้ ทักษะการคิด 
กระบวนการคิด การสร้างแรงจูงใจ สุขภาพจิต เชาวน์ปัญญา ความถนัด เชาวน์อารมณ์ 
บุคลิกภาพ การปรับตัว และสามารถให้ค าแนะน า ช่วยเหลือนักเรียนโดยการให้ค าปรกึษา 
โดยมุ่งให้ผู้เรียนรู้จักและเข้าใจตนเอง และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ตลอดจนสามารถน ามา
ประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้แต่ละระดับการศึกษาและวิชาเอก 

ศษ241  การเรียนรู้ของมนุษย์และจิตวิทยาส าหรับครู   3(2-2-5) 
ED241  Human Learning and Psychology for Teachers  

 ศึกษาเกี่ยวกับกระบวนการเรียนรู้ของมนุษย์ ท่ีมีองค์ประกอบเกี่ยวเนื่องกัน
ทั้งทางจิต ทางสมอง เน้นในความสัมพันธ์ระหว่างจิต-สมอง ความสัมพันธ์ระหว่างสมองกับ
กระบวนการเรียนรู้ของมนุษย์ ศึกษาฐานคิดและองค์ความรู้ทางจิตวิทยาการศึกษาและ
จิตวิทยาการแนะแนว ตลอดจนการให้การปรึกษาเกี่ยวกับระบบการพัฒนาสมองและ
พัฒนาการเรียนรู้ในแต่ละวัย ธรรมชาติของการเรียนรู้ องค์ประกอบของการเรียนรู้ 
กระบวนการเรียนรู้ ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเรียนรู้ ทฤษฎีการเรียนรู้ ทักษะการคิด 
กระบวนการคิด การสร้างแรงจูงใจ สุขภาพจิต เชาวน์ปัญญา ความถนัด เชาวน์อารมณ์ 
บุคลิกภาพ การปรับตัว และสามารถให้ค าแนะน า ช่วยเหลือนักเรียนโดยการให้ค าปรึกษา 
โดยมุ่งให้ผู้เรียนรู้จักและเข้าใจตนเอง และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ตลอดจนสามารถน ามา
ประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้แต่ละระดับการศึกษาและวิชาเอก 

  ปรับปรุงรหัสวิชา 
  ปรับปรุงชื่อรายวิชา 
  ปรับปรุงจ านวนหน่วยกิต 
  ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชา 
  รายวิชาใหม่ 
  คงเดิม 

 

ศษ281  การออกแบบและพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่การ
สื่อสารการศึกษา 3(2-2-5) 
ED281  Design and Development of Media, Innovation and 
Information Technology for Educational Communication  

          ศึกษา หลักการ แนวคิดและทฤษฎีของการออกแบบ การใช้ การพัฒนา
และ  การประเมินผลสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการสื่อสารการศึกษา 
การพัฒนาสื่อ  การเรียนการสอนการวิเคราะห์ปญัหาที่เกิดจากการใช้คอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีจริยธรรม ใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และโปรแกรมสาเรจ็รูป
เพื่อการจัดการเรยีนการสอน ส ารวจ รวบรวมและประยุกต์ใช้แหล่งการเรยีนรู้ที่มีอยู่ใน

ศษ481  การออกแบบและพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ
สื่อสารการศึกษา 3(2-2-5) 
ED481  Design and Development of Media, Innovation and Information 
Technology  for Educational Communication  

          ศึกษา หลักการ แนวคิดและทฤษฎีของการออกแบบ การใช้ การพัฒนาและ   
การประเมินผลสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารการศึกษา การ
พัฒนาสื่อการเรียนการสอนการวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดจากการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
สารสนเทศอย่างมีจริยธรรม ใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และโปรแกรมสาเร็จรูปเพื่อการ
จัดการเรียนการสอน ส ารวจ รวบรวมและประยุกต์ใช้แหล่งการเรียนรู้ที่มีอยู่ในชุมชน 

  ปรับปรุงรหัสวิชา 
  ปรับปรุงชื่อรายวิชา 
  ปรับปรุงจ านวนหน่วยกิต 
  ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชา 
  รายวิชาใหม่ 
  คงเดิม 
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ชุมชน ตลอดจนเรียนรู้จากประสบการณต์รงผ่านแหล่งการเรียนรู้และเครือข่าย      การ
เรียนรู้ การจัดท าโครงงานออกแบบและพัฒนาสื่อและนวัตกรรม  การเรยีนการสอนให้
เหมาะสมกับผู้เรียน สิ่งแวดล้อมและสอดคล้องกับการจัดการเรยีนรูต้ามระดับการศึกษา
และวิชาเอก อย่างมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐานเพื่อส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพ
การเรยีนรู ้

ตลอดจนเรียนรู้จากประสบการณ์ตรงผ่านแหล่งการเรียนรู้และเครือข่ายการเรียนรู้ การ
จัดท าโครงงานออกแบบและพัฒนาสื่อและนวัตกรรม  การเรียนการสอนให้เหมาะสมกับ
ผู้เรียน สิ่งแวดล้อมและสอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้ตามระดับการศึกษาและวิชาเอก 
อย่างมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐานเพื่อส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ 

ศษ321  วิธีวิทยาในการพัฒนาหลักสูตร 3(2-2-5) 
ED321  Methodologies for Curriculum Development 
        ศึกษาฐานคิด ปรัชญา แนวคดิ ทฤษฎีหลักสูตร องค์ประกอบหลักสูตร และการ
พัฒนาหลักสตูร ศึกษาปัญหาและแนวโน้มของมาตรฐานการศึกษาและมาตรฐานหลักสูตร
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน การอาชีวศึกษาและการอดุมศึกษา หลักสตูรมาตรฐานสากล 
หลักสตูรการศึกษาเพื่ออาชีพฝึกปฏิบัติการออกแบบและสร้างหลักสตูรแบบจลุภาคทุก
ระดับการศึกษาและวิชาเอก ฝึกปฏิบัติการน าหลักสูตรไปทดลองใช้ ฝึกปฏิบัติการประเมิน
และน าผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาหลักสตูร สามารถพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้
มีดุลยภาพระหว่างเป้าหมายของหลักสูตรแกนกลาง การมีส่วนร่วมของชุมชนและ
สอดคล้องกับบริบททางวัฒนธรรม สังคม ชุมชน และท้องถิ่น 

ศษ321  วิธีวิทยาในการพัฒนาหลักสูตร 3(2-2-5) 
ED321  Methodologies for Curriculum Development 
        ศึกษาฐานคิด ปรัชญา แนวคิด ทฤษฎีหลักสูตร องค์ประกอบหลักสูตร และการพัฒนา
หลักสูตร ศึกษาปัญหาและแนวโน้มของมาตรฐานการศึกษาและมาตรฐานหลักสูตรการศึกษาขั้น
พื้นฐาน การอาชีวศึกษาและการอุดมศึกษา หลักสูตรมาตรฐานสากล หลักสูตรการศึกษาเพื่อ
อาชีพ ฝึกปฏิบัติการออกแบบและสร้างหลักสูตรแบบจุลภาคทุกระดับการศึกษาและวิชาเอก ฝึก
ปฏิบัติการน าหลักสูตรไปทดลองใช้ ฝึกปฏิบัติการประเมินและน าผลการประเมินไปใช้ในการ
พัฒนาหลักสูตร สามารถพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้มีดุลยภาพระหว่างเป้าหมายของหลักสูตร
แกนกลาง การมีส่วนร่วมของชุมชนและสอดคล้องกับบริบททางวัฒนธรรม สังคม ชุมชน และ
ท้องถิ่น 

  ปรับปรุงรหัสวิชา 
  ปรับปรุงชื่อรายวิชา 
  ปรับปรุงจ านวนหน่วยกิต 
  ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชา 
  รายวิชาใหม่ 
  คงเดิม 

 

ศษ331  วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้ 3(2-2-5) 
ED331  Methodologies for Learning Management  
        ศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฎีการจัดการเรียนรู้  รูปแบบและแนวทางการ
จัดการเรียนรู้ ในแต่ละระดับการศึกษาและวิชาเอก สามารถบูรณาการความรู้และจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ สามารถบริหารจัดการช้ัน
เรียนและสิ่งแวดล้อมในการเรียนรู้ ทั้งในด้านกายภาพ และด้านจิตวิทยาเพื่อสร้าง
บรรยากาศแห่งการเรียนรู้ จัดและใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ สิ่งแวดล้อมเพื่อส่งเสริม

ศษ331  วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้  3(2-2-5) 
ED331  Methodologies for Learning Management  
        ศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฎีการจัดการเรียนรู้  รูปแบบและแนวทางทางจัดการ
เรียนรู้ในแต่ละระดับการศึกษาและวิชาเอก สามารถบูรณาการความรู้และจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ที่หลากหลายโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ   ให้ผู้เรียนได้คิดวิเคราะห์  คิดสร้างสรรค์
และแก้ปัญหา  ฝึกปฏิบัติการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้และฝึกทดลองสอนใน
สถานการณ์จ าลองเพื่อน าไปสู่การปฏิบัติให้เกิดการเรียนรู้ในผู้เรียนและฝึกปฏิบัติการ

  ปรับปรุงรหัสวิชา 
  ปรับปรุงชื่อรายวิชา 
  ปรับปรุงจ านวนหน่วยกิต 
 ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชา 
  รายวิชาใหม่ 
  คงเดิม 
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การเรียนรู้ของผู้เรียน การใช้และผลิตสื่อและการพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริม
การเรียนรู้ของผู้เรียน ปฏิบัติการจัดการช้ันเรียนและสร้างสรรค์กิจกรรมเพื่อเสริมสร้าง
พลังอ านาจในการเรียนรู้และการพัฒนาด้านอารมณ์ สังคม โดยเป็นการจัดกระบวนการ
เรียนรู้จากฐานวัฒนธรรมอันหลากหลายที่ให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้จากแหล่งต่างๆ อย่าง
เหมาะสม ออกแบบการเรียนรู้ที่สร้างประสิทธิภาพสูงสุดให้กับผู้ เรียนโดยสัมพันธ์กับ
ศักยภาพสมอง รวมทั้งทฤษฎีทางสติปัญญาของมนุษย์ท่ีส าคัญการบูรณาการเนื้อในกลุ่ม
สาระการเรียนรู้และการจัดการเรียนรู้แบบเรียนร่วมได้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริง
ในวิถีชีวิต การทดลองสอนในสถานการณ์จ าลอง 

จัดการช้ันเรียน สร้างบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้ทั้งด้านกายภาพและจินต
ภาพที่เอื้อต่อการเรียน ทั้งการเรียนรู้ในช้ันเรียนและการบูรณาการการเรียนรู้แบบเรียน
รวม จัดกระบวนการเรียนรู้จากฐานวัฒนธรรมที่หลากหลายให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้จาก
แหล่งต่างๆ อย่างเหมาะสม  ฝึกปฏิบัติการจัดการศูนย์การเรียนรู้ จัดสภาพแวดล้อมและ
บรรยากาศศูนย์การเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้และการน าตนเองของผู้เรียน 
 

ศษ332  การศึกษาพิเศษ 3(2-2-5) 

ED332  Special Education 
  ศึกษาประวัติความเป็นมา ความส าคัญของระบบการจัดการศึกษาพิเศษ
ในประเทศไทย เรียนรู้เกี่ยวกับเด็กที่มีความต้องการพิเศษประเภทต่างๆ อาทิ บุคคลที่มี
ความบกพร่องทางการเห็น บกพร่องทางการได้ยิน บุคคลที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา 
บุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกาย     การเคลื่อนไหว และสุขภาพ บุคคลที่ มีความ
บกพร่องทางการเรียนรู้ บุคคลที่มีความพิการซ้อน บุคคลที่มีความบกพร่องทางอารมณ์
และพฤติกรรม บุคคลออทิสติก และผู้ที่มีความสามารถพิเศษ ศึกษาลักษณะ 
ความสามารถ และข้อจ ากัดของเด็กกลุ่มดังกล่าว โดยการสังเกต คัดแยก หรือการ
เสาะหา และ          การช่วยเหลือเบื้องต้น รวมทั้งศึกษาเกี่ยวกับจิตวิทยาส าหรับเด็ก
พิเศษ ตลอดจนการจัดการศึกษาพิเศษ การจัดการเรียนร่วม เรียนรวม การปรับหลักสูตร 
การท าแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล 
 

 
 
 
 
- 

  ปรับปรุงรหัสวิชา 
  ปรับปรุงชื่อรายวิชา 
  ปรับปรุงจ านวนหน่วยกิต 
 ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชา 
  รายวิชาใหม่ 
  คงเดิม 
  ปรับย้ายรายวิชาเป็น
กลุ่มวิชาชีพครูเลือก 
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ศษ391  การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูระหว่างเรียน 1 2(0-4-2)  
ED391  Teaching Practicum I 
 ศึกษาและสังเกตสภาพแวดล้อมทั่วไปของโรงเรียน การบริหารจัดการใน
โรงเรียน สภาพงานครู พฤติกรรมและคุณลักษณะของครู นักเรียน ผู้บริหารสถานศึกษา 
สื่อ แหล่งเรียนรู้และสิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้ สังเกตธรรมชาติการเรียนรู้ของนักเรียน 
ศึกษาและสังเกตการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ฝึกการเตรียมการสร้างและการใช้สื่อการ
เรียนรู้ การบริหารและจัดการชั้นเรียน ฝึกการตรวจแบบฝึกหัด ทดลองฝึกปฏิบัติการสอน
ในสภาพห้องเรียน ทดลองฝึกปฏิบัติการสอนนักเรียนเป็นรายบุคคล ฝึกออกแบบการ
จัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมพัฒนาการด้านปัญญา อารมณ์ สังคม ร่างกาย จิตใจ และ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ฝึกปฏิบัติงานในสถานศึกษา ตลอดจนทดลองจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ในห้องเรียนเสมือนจริงเพื่อเตรียมพร้อมสู่การเป็นครูมืออาชีพ ในแต่ละระดับ
การศึกษาและวิชาเอก 

ศษ391  การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูระหว่างเรียน 1 2(0-4-2)  
ED391  Teaching Practicum I 

 ศึกษาและสังเกตสภาพแวดล้อมทั่วไปของโรงเรียน การบริหารจัดการใน
โรงเรียน สภาพงานครู พฤติกรรมและคุณลักษณะของครู นักเรียน ผู้บริหารสถานศึกษา สื่อ 
แหล่งเรียนรู้และสิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้ สังเกตธรรมชาติการเรียนรู้ของนักเรียน ศึกษา
และสังเกตการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ฝึกการเตรียมการสร้างและการใช้สื่อการเรียนรู้ การ
บริหารและจัดการช้ันเรียน ฝึกการตรวจแบบฝึกหัด ทดลองฝึกปฏิบัติการสอนในสภาพ
ห้องเรียน ทดลองฝึกปฏิบัติการสอนนักเรียนเป็นรายบุคคล ฝึกออกแบบการจัดการเรียนรู้
เพื่อส่งเสริมพัฒนาการด้านปัญญา อารมณ์ สังคม ร่างกาย จิตใจ และคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ ฝึกปฏิบัติงานในสถานศึกษา ตลอดจนทดลองจัดกิจกรรม การเรียนรู้ในห้องเรียน
เสมือนจริงเพื่อเตรียมพร้อมสู่การเป็นครูมืออาชีพ ในแต่ละระดับการศึกษาและวิชาเอก 

  ปรับปรุงรหัสวิชา 
  ปรับปรุงชื่อรายวิชา 
  ปรับปรุงจ านวนหน่วยกิต 
 ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชา 
  รายวิชาใหม่ 
  คงเดิม 

 

ศษ451  การวัดและประเมินผลทางการศึกษา 3(2-2-5) 
ED451 Educational Measurement and Evaluation 
 ศึกษาความหมาย วิวัฒนาการ แนวคิดและทฤษฎีพื้นฐานเกี่ยวกับการวัดและ
ประเมินผล      การเรียนรู้ จุดมุ่งหมาย หลักการ กระบวนการ รูปแบบและเทคนิคการ
วัดและประเมินผลการเรียนรู้ ทั้งในระดับชาติและระดับช้ันเรียน การประเมินผลแบบ
ย่อยและแบบรวม ศึกษากระบวนการสร้างและใช้เครื่องมือวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
การออกแบบ การสร้างแบบทดสอบ และการสร้างข้อสอบ วิธีการตรวจข้อสอบ การให้
คะแนน และการตัดสินผลการเรียน การประเมินตามสภาพจริง การประเมินสอบ
ภาคปฏิบัติ และการสร้างเกณฑ์การให้คะแนน การประเมินจากแฟ้มสะสมงาน การ

ศษ351  การวัดและประเมินผลทางการศึกษา 3(2-2-5) 
ED351 Educational Measurement and Evaluation 
 ศึกษาความหมาย วิวัฒนาการ แนวคิดและทฤษฎีพื้นฐานเกี่ยวกับการวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้ จุดมุ่งหมาย หลักการ กระบวนการ รูปแบบและเทคนิคการวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้ ทั้งในระดับชาติและระดับช้ันเรียน การประเมินผลแบบย่อยและ
แบบรวม ศึกษากระบวนการสร้างและใช้เครื่องมือวัดและประเมินผลการเรียนรู้ การ
ออกแบบ การสร้างแบบทดสอบ และการสร้างข้อสอบ วิธีการตรวจข้อสอบ การให้คะแนน 
และการตัดสินผลการเรียน การประเมินตามสภาพจริง การประเมินสอบภาคปฏิบัติ และ
การสร้างเกณฑ์การให้คะแนน การประเมินจากแฟ้มสะสมงาน การตรวจสอบคุณภาพ

  ปรับปรุงรหัสวิชา 
  ปรับปรุงชื่อรายวิชา 
  ปรับปรุงจ านวนหน่วยกิต 
 ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชา 
  รายวิชาใหม่ 
  คงเดิม 
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ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ และแปลความหมาย การรายงาน และการน าผลการวัดและ
ประเมินไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียน และการปรับปรุงการจัดการเรยีนรู้และหลักสตูรโดยจัด
ให้ผู้เรียนอภิปรายแลกเปลี่ยนแนวคิด และความรู้ที่ได้จากการศึกษาค้นคว้า และน า
ความรู้ที่ได้ไปใช้ในการปฏิบัติ  การออกแบบและพัฒนาเครื่องมือวัดประเมินผลการ
เรียนรู้แต่ละระดับการศึกษาแบะวิชาเอก ที่อยู่บนพื้นฐานความแตกต่างกันของ
ความสามารถของนักเรียน และจัดท ารายงานการค้นคว้าอิสระเกี่ยวกับการออกแบบและ
พัฒนาเครื่องมือวัดประเมินผลการเรียนรู้เป็นรายบุคคลหรือกลุ่ม 

เครื่องมือ และแปลความหมาย การรายงาน และการน าผลการวัดและประเมินไปใช้ในการ
พัฒนาผู้เรียน และการปรับปรุงการจัดการเรียนรู้และหลักสูตรโดยจัดให้ผู้เรียนอภิปราย
แลกเปลี่ยนแนวคิด และความรู้ที่ได้จากการศึกษาค้นคว้า และน าความรู้ที่ได้ไปใช้ในการ
ปฏิบัติ การออกแบบและพัฒนาเครื่องมือวัดประเมินผลการเรียนรู้แต่ละระดับการศึกษา
แบะวิชาเอก ที่อยู่บนพื้นฐานความแตกต่างกันของความสามารถของนักเรียน และจัดท า
รายงานการค้นคว้าอิสระเกี่ยวกับการออกแบบและพัฒนาเครื่องมือวัดประเมินผลการ
เรียนรู้เป็นรายบุคคลหรือกลุ่ม 

ศษ461  การบริหารและการจัดการการศึกษา 3(2-2-5) 
ED461  Educational Administration and Management  
  ศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฎีการบริหารจัดการ  บทบัญญัติ และ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา บนฐานคิดของการ
เคารพและการอยู่ร่วมกันท่ามกลาง         ความหลากหลายทางวัฒนธรรม โดยเน้นการพัฒนา
ภาวะผู้น าทางการศึกษา การท างานเป็นทมี มนุษยสัมพันธ์และการติดต่อสื่อสาร การประสาน
ประโยชน์ในองค์กร การคิดอย่างเป็นระบบ การจัดระบบสารสนเทศและใช้นวัตกรรมเพื่อการ
บริหารจัดการวัฒนธรรมองค์กร การบริหารจัดการช้ันเรียนแต่ละระดับการศึกษาและวิชาเอก 
การพัฒนาชุมชน  พร้อมท้ังฝึกปฏิบัติการวางแผนและการประเมิน   การบริหารและการ
ประกันคุณภาพ        การจัดท าระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ การจัดท าโครงงานทาง
วิชาการ โครงการฝึกอาชีพ และกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนในองค์รวม 

ศษ461  การประกันคุณภาพและการจัดการการศึกษา 3(2-2-5) 
ED461  Educational Quality Assurance and Management 
  ศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฎีและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการ
คุณภาพการศึกษา การศึกษาบทบัญญัติและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ศึกษาระบบ กลไก 
มาตรฐานและเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา การประกันคุณภาพภายนอกและการ
ประกันคุณภาพภายใน บนฐานคิดเพื่อการปฏิรูปการศึกษา การพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ โดยการมุ่งเน้นการบริหารและการจัดการ
การศึกษาอย่างมีคุณภาพ พร้อมฝึกปฏิบัติให้สามารถจัดการคุณภาพการจัดการเรียนโดย
พัฒนาคุณภาพการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง และสามารถด าเนินการจัดกิจกรรมประเมิน
คุณภาพ จัดการกิจกรรมการเรียนรู้ได้ 

  ปรับปรุงรหัสวิชา 
  ปรับปรุงชื่อรายวิชา 
  ปรับปรุงจ านวนหน่วยกิต 
 ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชา 
  รายวิชาใหม่ 
  คงเดิม 

 

ศษ471 การวิจัยทางการศึกษา 3(2-2-5) 
ED471        Educational Research 
 ศึกษาธรรมชาติ ความหมาย วิวัฒนาการ แนวคิดและทฤษฎีพื้นฐานของการวิจัย
ทางการศึกษา จรรยาบรรณนักวิจัยและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รูปแบบการวิจัย ขั้นตอนการ

ศษ471  การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 3(2-2-5) 
ED471  Research for Learning Development 

 ศึกษาความหมาย วิวัฒนาการ แนวคิดและทฤษฎีพื้นฐานเกี่ยวกับการวิจัย 
จรรยาบรรณนักวิจัย  แนวคิดและหลักการวิจัย  รูปแบบการวิจัย กระบวนการวิจัย  การ

  ปรับปรุงรหัสวิชา 
  ปรับปรุงชื่อรายวิชา 
  ปรับปรุงจ านวนหน่วยกิต 
 ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชา 
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รายวิชาและค าอธิบายรายวิชา  
หลักสตูรปรับปรุง2556 

รายวิชาและค าอธิบายรายวิชา  
หลักสตูรปรับปรุง2560 

หมายเหต ุ

วิจัย การเลือกปัญหาในการวิจัย การค้นคว้าเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ตัวแปรและ
สมมติฐาน การออกแบบ  การวิจัยทางการศึกษา การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณและเชิง
คุณภาพ การแปลผลและสรุปผล  การเขียนเค้าโครงการวิจัยและรายงานการวิจัยทาง
การศึกษา การอภิปรายแลกเปลี่ยนแนวคิดและความรู้ที่ได้จากการศึกษาค้นคว้างานวิจัย 
รวมทั้งการน าเสนอเค้าโครงการวิจัยทางการศึกษา  การปฏิบัติการวิจัยและการน าเสนอ
ผลงานวิจัย 

เชื่อมโยงกระบวนการวิจัยกับการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนาผู้เรียน การออกแบบ  
การวิจัย  และวางแผนการท าวิจัยเพื่อการพัฒนาการเรียนรู้  โดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนฝึก
ปฏิบัติการใช้กระบวนการวิจัยในการแก้ปัญหาและพัฒนาการเรียนรู้ตามสาระการเรียนรู้ที่
สนใจ ควบคู่ไปกับการจัดท าแผนการเรียนรู้ โดยจัดให้ผู้เรียนอภิปรายแลกเปลี่ยนแนวคิด
และความรู้ที่ได้จากการศึกษาค้นคว้างานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาการเรียนรู้ ใช้และ
ผลิตงานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ โดยจัดให้ผู้เรียนได้เสนอเค้าโครงการวิจัยเพื่อพัฒนาการ
เรียนรู้ ในประเด็นท่ีเกี่ยวข้องกับสาระการเรียนรู้ตามความสนใจและน าเสนอผลงานวิจัย 

  รายวิชาใหม่ 
  คงเดิม 

 

ศษ491  การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูระหว่างเรียน 2  2(0-4-2)  
ED491  Teaching Practicum II 
 ศึกษาทักษะต่างๆ โดยเช่ือมโยงกับทฤษฎีการจัดการเรียนรู้อย่างเหมาะสมและ
น าไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้ ฝึกปฏิบัติการสอนระดับจุลภาค ฝึกเขียนแผนการ
จัดการเรียนรู้และออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้และการวัดและประเมินผลที่สอดคล้องกับ
จุดประสงค์การเรียนรู้ในแต่ละระดับการศึกษาและวิชาเอก และฝึกปฏิบัติการสอนตาม
แผน บันทึกและรายงานผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการวิจัยในช้ันเรียนเป็นฐาน 
ศึกษาและแก้ปัญหาพฤติกรรมของนักเรียน สังเกตการสอนของเพื่อน เรียนรู้บทบาท
หน้าท่ีของครูตลอดจนจัดกิจกรรมอาสาและโครงการทางวิชาการที่เป็นประโยชน์ต่อการ
เรียนการสอนเพื่อน าไปสู่การพัฒนาความเป็นครูมืออาชีพ 

ศษ491  การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูระหว่างเรียน 2  2(0-4-2)  
ED491  Teaching Practicum II 
 ศึกษาทักษะต่างๆ โดยเช่ือมโยงกับทฤษฎีการจัดการเรียนรู้อย่างเหมาะสมและ
น าไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้ ฝึกปฏิบัติการสอนระดับจุลภาค ฝึกเขียนแผนการ
จัดการเรียนรู้และออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้และการวัดและประเมินผลที่สอดคล้องกับ
จุดประสงค์การเรียนรู้ในแต่ละระดับการศึกษาและวิชาเอก และฝึกปฏิบัติการสอนตามแผน 
บันทึกและรายงานผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการวิจัยในช้ันเรียนเป็นฐาน ศึกษา
และแก้ปัญหาพฤติกรรมของนักเรียน สังเกตการสอนของเพื่อน เรียนรู้บทบาทหน้าที่ของครู
ตลอดจนจัดกิจกรรมอาสาและโครงการทางวิชาการที่เป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอน
เพื่อน าไปสู่การพัฒนาความเป็นครูมืออาชีพ 

  ปรับปรุงรหัสวิชา 
  ปรับปรุงชื่อรายวิชา 
  ปรับปรุงจ านวนหน่วยกิต 
 ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชา 
  รายวชิาใหม่ 
  คงเดิม 

 

ศษ591  การปฏิบัติการสอนและฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 1 6(1-12-5) 
ED591  Education Internship I 
 ฝึกปฏิบัติงานในสถานศึกษา โดยบูรณาการเนื้อหาความรู้ด้านวิชาเอกและ
วิชาชีพครูสู่       การปฏิบัติการสอนและฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ คุณธรรม จริยธรรม และ

ศษ591  การปฏิบัติการสอนและฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 1  6(0-18-0) 
ED591  Education Internship I 
 ฝึกปฏิบัติงานในสถานศึกษา โดยบูรณาการเนื้อหาความรู้ด้านวิชาเอกและวิชาชีพ
ครูสู่  การปฏิบัติการสอนและฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ

  ปรับปรุงรหัสวิชา 
  ปรับปรุงชื่อรายวิชา 
  ปรับปรุงจ านวนหน่วยกิต 
  ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชา 
  รายวิชาใหม่ 
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รายวิชาและค าอธิบายรายวิชา  
หลักสตูรปรับปรุง2556 

รายวิชาและค าอธิบายรายวิชา  
หลักสตูรปรับปรุง2560 

หมายเหต ุ

จรรยาบรรณวิชาชีพ ตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษาของคุรุสภา เป็นเวลา 1 
ภาคเรียน ภายใต้การนิเทศร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยศรีครินทรวิโรฒกับสถานศึกษา 
โดยเน้นการปฏิบัติงานในหน้าที่ครู การบูรณาการความรู้ทั้งหมดมาใช้ในการปฏิบัติการ
สอนในสถานศึกษา ได้แก่ การปฏิบัติการสอนในช้ันเรียนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ การวิจัย
เพื่อพัฒนาผู้เรียน การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน งานบริการ
ของโรงเรียน การศึกษาและบริการชุมชน งานอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับสถานศึกษา น าผลการ
ประเมินมาพัฒนาการจัดการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพผู้เรี ยน สัมมนาการศึกษากับ
อาจารย์นิเทศก์การศึกษาและเพื่อนนิสิตเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยใช้เทคโนโลยีสื่อสาร 
และ/หรือ Face to face อย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ช่ัวโมง จัดท าบันทึกและรายงานผลการ
จัดการเรียนรู้ต่ออาจารย์นิเทศก์ 

วิชาชีพ ตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษาของคุรุสภา เป็นเวลา 1 ภาคเรียน ภายใต้
การนิเทศร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยศรีครินทรวิโรฒกับสถานศึกษา โดยเน้นการ
ปฏิบัติงานในหน้าที่ครู การบูรณาการความรู้ทั้งหมดมาใช้ในการปฏิบัติการสอนใน
สถานศึกษา ในด้านการปฏิบัติการสอนในช้ันเรียนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  การวิจัยเพื่อ
พัฒนาผู้เรียน การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน งานบริการของ
โรงเรียน การศึกษาและบริการชุมชน งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับสถานศึกษา น าผลการ
ประเมินมาพัฒนาการจัดการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพผู้เรียน สัมมนาการศึกษากับอาจารย์
นิเทศก์การศึกษาและเพื่อนนิสิตเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยใช้เทคโนโลยีสื่อสาร และ/หรือ 
Face to face อย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ช่ัวโมง จัดท าบันทึกและรายงานผลการจัดการเรียนรู้
ต่ออาจารย์นิเทศก์ 

   คงเดิม 

 

ศษ592  การปฏิบัติการสอนและฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 2 6(0-12-6) 
ED592  Education Internship II 
 ฝึกปฏิบัติงานในสถานศึกษา โดยบูรณาการเนื้อหาความรู้ด้านวิชาเอกและ
วิชาชีพครูสู่การปฏิบัติการสอนและฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพและคุณธรรมจริยธรรม ตาม
เกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษาของคุรุสภา เป็นเวลา 1 ภาคเรียน ภายใต้การ
นิเทศร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยศรีครินทรวิโรฒกับสถานศึกษา โดยการบูรณาการ
ความรู้ทั้งหมดมาใช้ในการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ได้แก่ การปฏิบัติการสอนใน
ช้ันเรียนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ การวิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรียน การพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน งานบริการของโรงเรียน การศึกษาและบริการ
ชุมชน งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับสถานศึกษา น าผลการประเมินมาพัฒนาการจัดการ
เรียนรู้และพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้  โดยเน้นการ

ศษ592  การปฏิบัติการสอนและฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 2  6(0-18-0) 
ED592  Education Internship II 
 ฝึกปฏิบัติงานในสถานศึกษา โดยบูรณาการเนื้อหาความรู้ด้านวิชาเอกและ
วิชาชีพครูสู่การปฏิบัติการสอน และฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพและคุณธรรมจริยธรรม ตาม
เกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษาของคุรุสภา เป็นเวลา 1 ภาคเรียน ภายใต้การนิเทศ
ร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยศรีครินทรวิโรฒกับสถานศึกษา โดยการบูรณาการความรู้
ทั้งหมดมาใช้ในการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ในด้านการปฏิบัติการสอนในช้ันเรียนที่
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ การวิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรียน การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา งาน
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน งานบริการของโรงเรียน การศึกษาและบริการชุมชน งานอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้องกับสถานศึกษา น าผลการประเมินมาพัฒนาการจัดการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน และการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยเน้นการปฏิบัติงานในหน้าที่ครูเพื่อพัฒนา

  ปรับปรุงรหัสวิชา 
  ปรับปรุงชื่อรายวิชา 
  ปรับปรุงจ านวนหน่วยกิต 
  ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชา 
  รายวิชาใหม่ 
   คงเดิม 
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รายวิชาและค าอธิบายรายวิชา  
หลักสตูรปรับปรุง2560 
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ปฏิบัติงานในหน้าท่ีครูเพื่อพัฒนาความเป็นครูมืออาชีพ จัดท าบันทึกและรายงานผลการ
จัดการเรียนรู้ต่ออาจารย์นิเทศก์ 

ความเป็นครูมืออาชีพ จัดท าบันทึกและรายงานผลการจัดการเรียนรู้ต่ออาจารย์นิเทศก์ 

วิชาชีพครูเลือก   
ศษ212  ลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 2(1-2-3) 
ED212  Scouts, Junior Red Cross, and Learner Development Activities 
 ศึกษาบทบาท หน้าที่ และความส าคัญของครูลูกเสือ ครูยุวกาชาด และครู
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  การพัฒนาบุคลิกภาพและทักษะของครูผู้สอนลูกเสือ ยุวกาชาด 
และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้รู้จักตนเอง รู้
และเข้าใจตนเองในการก าหนดเป้าหมาย วางแผนชีวิตทั้งด้านการเรียนและอาชีพ การ
จัดกิจกรรมที่มุ่งพัฒนาความมีระเบียบความเป็นผู้น าผู้ตามที่ดี และการจัดกิจกรรมที่
ส่งเสริมให้ผู้เรียนบ าเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน และท้องถิ่นตามความ
สนใจในลักษณะอาสาสมัคร โดยให้มีการฝึกปฏิบัติในฐานะผู้เข้าร่วมกิจกรรมและผู้สอน 

ศษ212  ลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 2(1-2-3) 
ED212  Scouts, Junior Red Cross, and Learner Development Activities 
 ศึกษาบทบาท หน้าที่ และความส าคัญของครูลูกเสือ ครูยุวกาชาด และครูกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน  การพัฒนาบุคลิกภาพและทักษะของครูผู้สอนลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน การจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้รู้จักตนเอง รู้และเข้าใจตนเองใน
การก าหนดเป้าหมาย วางแผนชีวิตทั้งด้านการเรียนและอาชีพ การจัดกิจกรรมที่มุ่งพัฒนา
ความมีระเบียบความเป็นผู้น าผู้ตามที่ดี และการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนบ าเพ็ญตนให้
เป็นประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน และท้องถิ่นตามความสนใจในลักษณะอาสาสมัคร โดยให้มี
การฝึกปฏิบัติในฐานะผู้เข้าร่วมกิจกรรมและผู้สอน 

  ปรับปรุงรหัสวิชา 
  ปรับปรุงชื่อรายวิชา 
  ปรับปรุงจ านวนหน่วยกิต 
  ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชา 
  รายวิชาใหม่ 
   คงเดิม 

 

- 

ศษ231  หลักการอุดมศึกษา  2(1-2-3) 
ED231  Principles of Higher Education 
 ศึกษาหลักการ แนวคิด ปรัชญา ทฤษฎี ความมุ่งหมาย บทบาท และหน้าที่ส าคัญ
ของการอุดมศึกษา การจัดโครงสร้างและองค์การของสถาบันอุดมศึกษา นวัตกรรมในการ
จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา และวิเคราะห์แนวโน้มในอนาคตของระบบการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา รวมทั้งการให้ผู้เรียนได้เสนอรูปแบบระบบการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่
จ าเป็นเหมาะสมกับการเรียนรู้ในอนาคต 

  ปรับปรุงรหัสวิชา 
  ปรับปรุงชื่อรายวิชา 
  ปรับปรุงจ านวนหน่วยกิต 
  ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชา 
  รายวิชาใหม่ 
   คงเดิม 
 

ศษ301  ภาษาไทยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้    2(1-2-3) 
ED301  Thai Skills for Learning Development 

- 
  ปรับปรุงรหัสวิชา 
  ปรับปรุงชื่อรายวิชา 
  ปรับปรุงจ านวนหน่วยกิต 
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 ศึกษาและพัฒนาการใช้ภาษาไทยเพื่อการเรียนรู้ การศึกษาและการพัฒนา
ภาษาไทยที่สัมพันธ์กับการศึกษาค้นคว้า การอ่าน การคิด การสรุปสาระ การบันทึก 
การเขียน และการอภิปราย โดยเน้นการศึกษาและพัฒนาผ่านระบบการเรียนรู้บนฐาน
คิดที่สอดคล้องกับวิชาชีพครู ท่ีต้องเรียน พัฒนา และถ่ายทอดความรู้ความคิด 

  ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชา 
  รายวิชาใหม่ 
  คงเดิม 
  ปรับออก 

ศษ311  จิตส านึกและการมีส่วนร่วมทางสังคมและการเมือง 2(1-2-3) 
ED311  Social and Political Consciousness and Participation 
 การสร้างกระบวนการเรียนรู้เพื่อสร้างจิตส านึกทางสังคมและการเมือง  การ
ตระหนักถึงบทบาท หน้าที่ และสิทธิแห่งความเป็นมนุษย์และความเป็นพลเมืองของ
สังคมทั้งในระดับชุมชน  ประเทศ  และสังคมโลก การสร้างจิตส านึกต่อการมีส่วนร่วมใน
การแสดงความคิดเห็นและเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคมและการเมือง การเป็นผู้น าทาง
สังคมโดยเป็นผู้ตระหนักถึงความเสมอภาคและความเท่าเทียมกันของมนุษย์ที่
หลากหลาย การท าความเข้าใจต่อสังคมแบบพหุวัฒนธรรม การเมืองเพื่อการมีส่วนร่วม
ของประชาชน  และกระบวนการเคลื่อนไหวทางสังคม 

ศษ311  จิตส านึกและการมีส่วนร่วมทางสังคมและการเมือง 2(1-2-3) 
ED311  Social and Political Consciousness and Participation 
 การสร้างกระบวนการเรียนรู้เพื่อสร้างจิตส านึกทางสังคมและการเมือง  การ
ตระหนักถึงบทบาท หน้าที่ และสิทธิแห่งความเป็นมนุษย์และความเป็นพลเมืองของสังคมทั้ง
ในระดับชุมชน  ประเทศ  และสังคมโลก การสร้างจิตส านึกต่อการมีส่วนร่วมในการแสดง
ความคิดเห็นและเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคมและการเมือง การเป็นผู้น าทางสังคมโดยเป็นผู้
ตระหนักถึงความเสมอภาคและความเท่าเทียมกันของมนุษย์ที่หลากหลาย การท าความ
เข้าใจต่อสังคมแบบพหุวัฒนธรรม การเมืองเพื่อการมีส่วนร่วมของประชาชน  และ
กระบวนการเคลื่อนไหวทางสังคม 

  ปรับปรุงรหัสวิชา 
  ปรับปรุงชื่อรายวิชา 
  ปรับปรุงจ านวนหน่วยกิต 
  ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชา 
  รายวิชาใหม่ 
   คงเดิม 

 

ศษ312  การต่อรองกับวัฒนธรรมการบริโภค   2(1-2-3) 
ED312  Negotiation and Consumer Culture   
 ศึกษาการก่อรูปของวัฒนธรรมการบริโภคในระบบทุนนิยม กระบวนการสร้าง
ค่านิยมต่อการบริโภคในสังคมสมัยใหม่ ผลกระทบของวัฒนธรรมการบริโภคต่อฐานคิด
และการด ารงชีวิตของคนในสังคม ความตระหนักต่อปัญหา การรู้เท่าทัน และสร้าง
อ านาจต่อรองกับวัฒนธรรมการบริโภค เพื่อให้เกิดการบริโภคอย่างมีสติ และส่งเสริม
ฐานคิดของความพอเพียงในการด ารงชีวิตทั้งระดับปัจเจกและสังคม เพื่อน าไปสู่การ
สร้างครูที่เข้าใจต่อฐานคิดข้างต้น การท าให้ครูเป็นผู้น าในการสร้างความรู้  สร้าง

ศษ312  การต่อรองกับวัฒนธรรมการบริโภค   2(1-2-3) 
ED312  Negotiation and Consumer Culture   
 ศึกษาการก่อรูปของวัฒนธรรมการบริโภคในระบบทุนนิยม กระบวนการสร้าง
ค่านิยมต่อการบริโภคในสังคมสมัยใหม่ ผลกระทบของวัฒนธรรมการบริโภคต่อฐานคิดและ
การด ารงชีวิตของคนในสังคม ความตระหนักต่อปัญหา การรู้เท่าทัน และสร้างอ านาจต่อรอง
กับวัฒนธรรมการบริโภค เพื่อให้เกิดการบริโภคอย่างมีสติ และส่งเสริมฐานคิดของความ
พอเพียงในการด ารงชีวิตทั้งระดับปัจเจกและสังคม เพื่อน าไปสู่การสร้างครูที่เข้าใจต่อฐานคิด
ข้างต้น การท าให้ครูเป็นผู้น าในการสร้างความรู้  สร้างกระบวนการเรียนรู้ และเผยแพร่

  ปรับปรุงรหัสวิชา 
  ปรับปรุงชื่อรายวิชา 
  ปรับปรุงจ านวนหน่วยกิต 
  ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชา 
  รายวิชาใหม่ 
   คงเดิม 
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กระบวนการเรียนรู้ และเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการบริโภคอย่างรู้เท่าทัน มีสติ และใช้
ปัญญา 

ความรู้เกี่ยวกับการบริโภคอย่างรู้เท่าทัน มีสติ และใช้ปัญญา 

ศษ313  งานอาสาสมัครและกิจกรรมเยาวชน 2(1-2-3) 
ED313  Voluntary Work and Youth Activities 
 ศึกษาขอบข่าย หลักการ โครงการและหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องกับงาน
อาสาสมัครและกิจกรรมเยาวชนทั้งในและต่างประเทศ บทบาทของการศึกษาในงาน
อาสาสมัครและกิจกรรมเยาวชน 

ศษ313  งานอาสาสมัครและกิจกรรมเยาวชน 2(1-2-3) 
ED313  Voluntary Work and Youth Activities 
 ศึกษาขอบข่าย หลักการ โครงการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับงานอาสาสมัคร
และกิจกรรมเยาวชนทั้งในและต่างประเทศ บทบาทของการศึกษาในงานอาสาสมัครและ
กิจกรรมเยาวชน 

  ปรับปรุงรหัสวิชา 
  ปรับปรุงชื่อรายวิชา 
  ปรับปรุงจ านวนหน่วยกิต 
  ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชา 
  รายวิชาใหม่ 
   คงเดิม 
 

 

ศษ314  การพัฒนาทักษะการคิดระดับสูง  2(1-2-3) 
ED314  Developing Higher Order Thinking Skills  
 ศึกษาเกี่ยวกับความความคิด ความส าคัญจ าเป็นในการฝึกความคิดระดับสูง 
การประเมินทักษะความคิดระดับสูงเบื้องต้นและการบูรณาการกลยุทธ์ในการใช้ทักษะ
ความคิดระดับสูงกับการเรียนการสอน การผลิตสื่อการสอน การประเมินผล ตลอดจน
การจัดกิจกรรมต่างๆ โดยมีสาระเน้นกลยุทธ์ทางความคิด เกี่ยวกับความคิดสร้างสรรค์ 
ความคิดอย่างมีวิจารณญาณ และกลยุทธ์ในการแก้ปัญหา 

ศษ314  การพัฒนาทักษะการคิดระดับสูง  2(1-2-3) 
ED314  Developing Higher Order Thinking Skills  
 ศึกษาเกี่ยวกับความความคิด ความส าคัญจ าเป็นในการฝึกความคิดระดับสูง การ
ประเมินทักษะความคิดระดับสูงเบื้องต้นและการบูรณาการกลยุทธ์ในการใช้ทักษะความคิด
ระดับสูงกับการเรียนการสอน การผลิตสื่อการสอน การประเมินผล ตลอดจนการจัด
กิจกรรมต่างๆ โดยมีสาระเน้นกลยุทธ์ทางความคิด เกี่ยวกับความคิดสร้างสรรค์ ความคิด
อย่างมีวิจารณญาณ และกลยุทธ์ในการแก้ปัญหา 

  ปรับปรุงรหัสวิชา 
  ปรับปรุงชื่อรายวิชา 
  ปรับปรุงจ านวนหน่วยกิต 
  ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชา 
  รายวิชาใหม่ 
  คงเดิม 

 

ศษ322  การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น 2(1-2-3) 
ED322  Local Curriculum Development 
 ศึกษา ภูมิหลัง ประวัติความเป็นมาของการจัดท าหลักสูตรท้องถิ่น สามารถ
วิเคราะห์หลักสูตร ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน
และสอดคล้องกับบริบททางวัฒนธรรม สังคมและท้องถิ่น รวมทั้งสามารถประเมิน

ศษ322  การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น 2(1-2-3) 
ED322  Local Curriculum Development 
 ศึกษา ภูมิหลัง ประวัติความเป็นมาของการจัดท าหลักสูตรท้องถิ่น สามารถ
วิเคราะห์หลักสูตร ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนและ
สอดคล้องกับบริบททางวัฒนธรรม สังคมและท้องถิ่น รวมทั้งสามารถประเมินหลักสูตรได้ทั้ง

  ปรับปรุงรหัสวิชา 
  ปรับปรุงชื่อรายวิชา 
  ปรับปรุงจ านวนหน่วยกิต 
  ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชา 
  รายวิชาใหม่ 
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รายวิชาและค าอธิบายรายวิชา  
หลักสตูรปรับปรุง2556 

รายวิชาและค าอธิบายรายวิชา  
หลักสตูรปรับปรุง2560 

หมายเหต ุ

หลักสูตรได้ทั้งก่อนและหลังการใช้หลักสูตร เพื่อให้สามารถพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นให้มี
ดุลยภาพระหว่างเป้าหมายของหลักสูตรแกนกลางกับความต้องการของชุมชน 

ก่อนและหลังการใช้หลักสูตร เพื่อให้สามารถพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นให้มีดุลยภาพระหว่าง

เป้าหมายของหลักสูตรแกนกลางกับความต้องการของชุมชนน 

  คงเดิม 

 

- ศษ332  การศึกษาพิเศษ 2(1-2-3) 
ED332  Special Education   
  ศึกษาประวัติความเป็นมา ความส าคัญของระบบการจัดการศึกษาพเิศษใน
ประเทศไทย เรยีนรู้เกี่ยวกับเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษประเภทต่างๆ อาทิ บุคคลที่มีความ
บกพร่องทางการเห็น บกพร่องทางการได้ยิน บุคคลที่มีความบกพรอ่งทางสติปัญญา 
บุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกาย การเคลื่อนไหว และสุขภาพ บคุคลที่มีความบกพร่อง
ทางการเรียนรู้ บุคคลที่มคีวามพิการซ้อน บุคคลที่มคีวามบกพร่องทางอารมณ์และ
พฤติกรรม บุคคลออทิสติก และผูท้ี่มีความสามารถพิเศษ ศึกษาลักษณะ ความสามารถ 
และข้อจ ากัดของเด็กกลุ่มดังกล่าว โดยการสังเกต คดัแยก หรือการเสาะหา และการ
ช่วยเหลือเบื้องต้น รวมทั้งศึกษาเกีย่วกับจิตวิทยาส าหรับเด็กพิเศษ ตลอดจนการจัด
การศึกษาพิเศษ การจดัการเรียนรว่ม เรียนรวม การปรับหลักสูตร การท าแผนการจัด
การศึกษาเฉพาะบคุคล 

  ปรับปรุงรหัสวิชา 
  ปรับปรุงชื่อรายวิชา 
  ปรับปรุงจ านวนหน่วยกิต 
  ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชา 
  รายวิชาใหม่ 
  คงเดิม 
  ปรับจากหมวดวิชาชีพครู

บังคับเป็นหมวดวิชาชีพครูเลือก 

 

ศษ333  การจัดการเรียนรู้นอกระบบและตามอัธยาศัย 2(1-2-3) 
ED333  Non-formal and Informal Learning Management 
 ศึกษาวิธีการ หลักการ แนวทาง และจัดการเรียนให้แก่บุคคลตลอดชีวิต โดย
วิธีการเรียนรู้นอกระบบและตามอัธยาศัย การสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้ตามอัธยาศัย
ให้แก่บุคคล การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้นอกระบบและตามอัธยาศัย รูปแบบต่างๆ ให้
สอดคล้องกับสภาพชุมชนทั้ ง เมืองและชนบท   การจัดแหล่งการเรียนรู้ และ
สภาพแวดล้อมให้สอดคล้องกับการเรียนรู้นอกระบบและตามอัธยาศัย การประเมินผล

ศษ333  การจัดการเรียนรู้นอกระบบและตามอัธยาศัย 2(1-2-3) 
ED333  Non-formal and Informal Learning Management 
 ศึกษาวิธีการ หลักการ แนวทาง และจัดการเรียนให้แก่บุคคลตลอดชีวิต โดย
วิธีการเรียนรู้นอกระบบและตามอัธยาศยั การสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้ตามอัธยาศัยใหแ้ก่
บุคคล การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้นอกระบบและตามอัธยาศัย รูปแบบต่างๆ ให้
สอดคล้องกับสภาพชุมชนทั้งเมืองและชนบท   การจัดแหล่งการเรียนรู้และสภาพแวดล้อม
ให้สอดคล้องกับการเรียนรู้นอกระบบและตามอัธยาศัย การประเมินผลการจัดการเรียนรู้

  ปรับปรุงรหัสวิชา 
  ปรับปรุงชื่อรายวิชา 
  ปรับปรุงจ านวนหน่วยกิต 
  ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชา 
  รายวิชาใหม่ 
  คงเดิม 
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รายวิชาและค าอธิบายรายวิชา  
หลักสตูรปรับปรุง2556 

รายวิชาและค าอธิบายรายวิชา  
หลักสตูรปรับปรุง2560 

หมายเหต ุ

การจัดการเรียนรู้นอกระบบและตามอัธยาศัยและการฝึกลงมือปฏิบัติงานจริงในชุมชน นอกระบบและตามอัธยาศัยและการฝึกลงมือปฏิบัติงานจริงในชุมชน 
ศษ334  การจัดการเรียนรู้เพื่อสร้างจิตส านึกสาธารณะ 2(1-2-3) 
ED334  Public Concern-Based Learning 
  ศึกษาและวิเคราะห์หลักการและฐานคิดด้านความส าคัญของส่วนรวม 
(สาธารณะ) รวมทั้งองค์ความรู้และความสัมพันธ์ด้านสิ่งแวดล้อมทุกมิติ ได้แก่ มิติ
ทรัพยากร มิติเทคโนโลยี มิติของเสียและมลพิษ มิติมนุษย์/สังคม/วัฒนธรรม คุณค่าทาง
นิเวศวิทยา วิธีการและกระบวนการจัดการเรยีนรู้เพื่อสร้างจิตส านึกในการคุ้มครอง ดูแล
รักษา และสร้างพลังในการปกป้องสิ่งที่เป็นของสาธารณะและสิทธิประโยชน์ของชุมชน
และสังคม ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ผ่านกระบวนการคิดด้วยความกล้า
หาญทางจริยธรรม เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนและสังคมได้รู้ เท่าทันกระแส
โลกาภิวัฒน์  และความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีที่เข้ามาพร้อมๆ กับวัฒนธรรมการ
บริโภคในระบบทุนนิยม ทั้งนี้เพื่อให้ทุกสรรพชีวิตอยู่ร่วมกันได้อย่างยั่งยืน โดยให้มี
การศึกษาดูงานและฝึกปฏิบัติ การจัดการเรียนรู้ เพื่อสร้างจิตส านึกสาธารณะใน
สถานศึกษา/ชุมชนร่วมด้วย 

ศษ334  การจัดการเรียนรู้เพื่อสร้างจิตส านึกสาธารณะ 2(1-2-3) 
ED334  Public Concern-Based Learning 
  ศึกษาและวิเคราะห์หลักการและฐานคิดด้านความส าคัญของส่วนรวม 
(สาธารณะ) รวมทั้งองค์ความรู้และความสัมพันธ์ด้านสิ่งแวดล้อมทุกมิติ ได้แก่ มิติ
ทรัพยากร มิติเทคโนโลยี มิติของเสียและมลพิษ มิติมนุษย์/สังคม/วัฒนธรรม คุณค่าทาง
นิเวศวิทยา วิธีการและกระบวนการจัดการเรียนรู้ เพื่อสร้างจิตส านึกในการคุ้มครอง ดูแล
รักษา และสร้างพลังในการปกป้องสิ่งที่เป็นของสาธารณะและสิทธิประโยชน์ของชุมชน
และสังคม ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ผ่านกระบวนการคิดด้วยความกล้าหาญ
ทางจริยธรรม เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนและสังคมได้รู้เท่าทันกระแสโลกาภิ วัฒน์  
และความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีที่เข้ามาพร้อมๆ กับวัฒนธรรมการบริโภคในระบบ
ทุนนิยม ท้ังนี้เพื่อให้ทุกสรรพชีวิตอยู่ร่วมกันได้อย่างยั่งยืน โดยให้มีการศึกษาดูงานและฝึก
ปฏิบัติ การจัดการเรียนรู้เพื่อสร้างจิตส านึกสาธารณะในสถานศึกษา/ชุมชนร่วมด้วย 

  ปรับปรุงรหัสวิชา 
  ปรับปรุงชื่อรายวิชา 
  ปรับปรุงจ านวนหน่วยกิต 
  ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชา 
  รายวิชาใหม่ 
  คงเดิม 

 

ศษ335  การศึกษาปฐมวัย  2(1-2-3) 
ED335  Early Childhood Education 
  ศึกษาแนวคิด นโยบาย ความส าคัญ ความมุ่งหมาย ขอบข่ายของ
การจัดการศึกษาปฐมวัยและจรรยาบรรณวิชาชีพครูปฐมวัย วิวัฒนาการของการจัด
การศึกษาปฐมวัยทั้งในและต่างประเทศ หลักสูตรและรูปแบบการจัดการศึกษาปฐมวัย
ทั้งในและต่างประเทศ นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ทางการศึกษาปฐมวัย และทักษะการ
จัดการเรียนรู้บูรณาการทางการศึกษาปฐมวัย 

- 

  ปรับปรุงรหัสวิชา 
  ปรับปรุงชื่อรายวิชา 
  ปรับปรุงจ านวนหน่วยกิต 
  ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชา 
  รายวิชาใหม่ 
  คงเดิม 
  ปรับออก 
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รายวิชาและค าอธิบายรายวิชา  
หลักสตูรปรับปรุง2556 

รายวิชาและค าอธิบายรายวิชา  
หลักสตูรปรับปรุง2560 

หมายเหต ุ

ศษ336  การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของผู้เรียน 2(1-2-3) 
ED336  Learner Creativity Development  
   ศึ ก ษ า แ น ว คิ ด  ท ฤ ษ ฎี ต่ า ง ๆ  ค ว า ม ห ม า ย 
กระบวนการพัฒนาสมอง การคิดและความคิดสร้างสรรค์ส าหรับผู้เรียน ปัจจัยที่มีผลต่อ
ความคิดสร้างสรรค์ในผู้เรียน หลักการส าคัญในการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ การ
วิเคราะห์และออกแบบกิจกรรม การมีคุณธรรมจริยธรรมที่ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์
ในช้ันเรียน รวมถึงการฝึกแก้ปัญหาเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีความคิดอย่างสร้างสรรค์ และ
การน าความคิดสร้างสรรค์ไปประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหา และการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ 
ในกระบวนการจัดการเรียนรู้ 

ศษ335  การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของผู้เรียน 2(1-2-3) 
ED335  Learner Creativity Development  
   ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีต่างๆ ความหมาย กระบวนการพัฒนา
สมอง การคิดและความคิดสร้างสรรค์ส าหรับผู้เรียน ปัจจัยที่มีผลต่อความคิดสร้างสรรค์ใน
ผู้เรียน หลักการส าคัญในการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ การวิเคราะห์และออกแบบ
กิจกรรม การมีคุณธรรมจริยธรรมที่ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ในช้ันเรียน รวมถึงการฝึก
แก้ปัญหาเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีความคิดอย่างสรา้งสรรค์ และการน าความคิดสร้างสรรค์ไป
ประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหา และการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ในกระบวนการจัดการเรียนรู้ 

  ปรับปรุงรหัสวิชา 
  ปรับปรุงชื่อรายวิชา 
  ปรับปรุงจ านวนหน่วยกิต 
  ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชา 
  รายวิชาใหม่ 
  คงเดิม 

 

ศษ337  การอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย 2(1-2-3)  
ED337  Rearing of Young Children 
 ศึกษาหลักการอบรมเลี้ยงดู การโภชนาการ และสวัสดิภาพส าหรับเด็กปฐมวัย 
บทบาทของผู้ปกครอง ครู และโรงเรียนในการอบรมเลี้ยงดูและจัดประสบการณ์ให้กับ
เด็ก คุณธรรมจริยธรรมที่ดีส าหรับผู้ปกครอง ครู และผู้ที่เกี่ยวข้องกับเด็กปฐมวัย 
กระบวนการและรูปแบบการอบรมเลี้ยงดูเด็ก สุขภาพและความปลอดภัยในเด็กปฐมวัย 
รวมทั้งความเข้าใจ ความรับผิดชอบ คุณธรรมจริยธรรมที่ดีต่อการพัฒนาเด็กปฐมวัย 

ศษ336 การอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย 2(1-2-3)  
ED336  Rearing of Young Children 
 ศึกษาหลักการอบรมเลี้ยงดู การโภชนาการ และสวัสดิภาพส าหรับเด็กปฐมวัย 
บทบาทของผู้ปกครอง ครู และโรงเรียนในการอบรมเลี้ยงดูและจัดประสบการณ์ให้กับเด็ก 
คุณธรรมจริยธรรมที่ดีส าหรับผู้ปกครอง ครู และผู้ที่เกี่ยวข้องกับเด็กปฐมวัย กระบวนการ
และรูปแบบการอบรมเลี้ยงดูเด็ก สุขภาพและความปลอดภัยในเด็กปฐมวัย รวมทั้งความ
เข้าใจ ความรับผิดชอบ คุณธรรมจริยธรรมที่ดีต่อการพัฒนาเด็กปฐมวัย 

  ปรับปรุงรหัสวิชา 
  ปรับปรุงชื่อรายวิชา 
  ปรับปรุงจ านวนหน่วยกิต 
  ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชา 
  รายวิชาใหม่ 
  คงเดิม 

 

ศษ338   การมัธยมศึกษา 2(1-2-3)  
ED338  Secondary Education  
        ศึกษาหลักการมัธยมศึกษา ความมุ่งหมาย หลักสูตร การเรียนการสอน และ
การประเมินผล ศึกษาแนวคิด และแนวโน้มการมัธยมศึกษา ธรรมชาติของนักเรียนใน
ระดับมัธยมศึกษา การบริหารและการจัดโรงเรียนมัธยม ตลอดจนเกณฑ์มาตรฐานของ
โรงเรียนมัธยมศึกษา 

ศษ337   การมัธยมศึกษา 2(1-2-3)  
ED337  Secondary Education  
        ศึกษาหลักการมัธยมศึกษา ความมุ่งหมาย หลักสูตร การเรียนการสอน และการ
ประเมินผล ศึกษาแนวคิด และแนวโน้มการมัธยมศึกษา ธรรมชาติของนักเรียนในระดับ
มัธยมศึกษา การบริหารและการจัดโรงเรียนมัธยม ตลอดจนเกณฑ์มาตรฐานของโรงเรียน
มัธยมศึกษา 

  ปรับปรุงรหัสวิชา 
  ปรับปรุงชื่อรายวิชา 
  ปรับปรุงจ านวนหน่วยกิต 
  ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชา 
  รายวิชาใหม่ 
  คงเดิม 
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รายวิชาและค าอธิบายรายวิชา  
หลักสตูรปรับปรุง2556 

รายวิชาและค าอธิบายรายวิชา  
หลักสตูรปรับปรุง2560 

หมายเหต ุ

 
ศษ339     หลักการอาชีวศึกษา          2(2-0-4) 
ED339      Principles of Vocational Education 
     ศึกษาเกี่ยวกับปรัชญาการจัดการอาชีวศึกษา  หลักการและทฤษฎีการอาชีวศึกษา 
นิยาม  ความหมาย เป้าหมาย วัตถุประสงค์การจัดอาชีวศึกษาทั้งของไทยและ
ต่างประเทศ ความเป็นมาของการจัดอาชีวศึกษาในประเทศไทย ความสัมพันธ์ของ
อาชีวศึกษากับการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคม บทบาทของการอาชีวศึกษากับ
การศึกษาในระบบต่างๆ ความร่วมมือของการจัดการอาชีวศึกษาระหว่างสถานศึกษา
และสถานประกอบการ มาตรฐานการจัดการการอาชีวศึกษา 

ศษ338     หลักการอาชีวศึกษา          2(2-0-4) 
ED338      Principles of Vocational Education 
     ศึกษาเกี่ยวกับปรัชญาการจัดการอาชีวศึกษา  หลักการและทฤษฎีการอาชีวศึกษา 
นิยาม  ความหมาย เป้าหมาย วัตถุประสงค์การจัดอาชีวศึกษาทั้งของไทยและต่างประเทศ 
ความเป็นมาของการจัดอาชีวศึกษาในประเทศไทย ความสัมพันธ์ของอาชีวศึกษากับการ
พัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคม บทบาทของการอาชีวศึกษากับการศึกษาในระบบต่างๆ 
ความร่วมมือของการจัดการอาชีวศึกษาระหว่างสถานศึกษาและสถานประกอบการ 
มาตรฐานการจัดการการอาชีวศึกษา 

  ปรับปรุงรหัสวิชา 
  ปรับปรุงชื่อรายวิชา 
  ปรับปรุงจ านวนหน่วยกิต 
  ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชา 
  รายวิชาใหม่ 
  คงเดิม 

 

ศษ341  การแนะแนวเพือ่การพัฒนาคุณค่าแห่งตน 2(1-2-3) 
ED341  Guidance for Self-Esteem Development 
 ศึกษาหลักการ แนวคิด และทฤษฎีด้านจิตวิทยาการแนะแนว เพื่อให้รู้จักและ
เข้าใจธรรมชาติของผู้เรียน ตลอดจนเข้าใจสถานการณ์หรือบริบทในช้ันเรียน เพื่อเป็น
แนวทางในการแนะแนว สร้าง     การเห็นคุณค่าในตัวตน พัฒนาผู้เรียนให้เรียนรู้และ
พัฒนาได้ตามศักยภาพแห่งตน สามารถให้ค าปรึกษาช่วยเหลือผู้เรียนให้มีคุณภาพชีวิตที่
ดีขึ้น สามารถส่งเสริมความถนัดและความสนใจของผู้เรียน โดยตระหนักว่าภารกิจของ
การแนะแนวเป็นส่วนหนึ่งของความเป็นครู รวมถึงการจัดโครงการฝึกอาชีพเพื่อสร้าง
การตระหนักในคุณค่าแห่งตนและสามารถจัดการเรียนรู้แต่ละระดับการศึกษาและ
วิชาเอก 

ศษ341  การแนะแนวเพื่อการพัฒนาคุณค่าแห่งตน 2(1-2-3) 
ED341  Guidance for Self-Esteem Development 
 ศึกษาหลักการ แนวคิด และทฤษฎีด้านจิตวิทยาการแนะแนว เพื่อให้รู้จักและ
เข้าใจธรรมชาติของผู้เรียน ตลอดจนเข้าใจสถานการณ์หรือบริบทในช้ันเรียน เพื่อเป็น
แนวทางในการแนะแนว สร้าง     การเห็นคุณค่าในตัวตน พัฒนาผู้เรียนให้เรียนรู้และ
พัฒนาได้ตามศักยภาพแห่งตน สามารถให้ค าปรึกษาช่วยเหลือผู้เรียนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี
ขึ้น สามารถส่งเสริมความถนัดและความสนใจของผู้เรียน โดยตระหนักว่าภารกิจของการ
แนะแนวเป็นส่วนหนึ่งของความเป็นครู รวมถึงการจัดโครงการฝึกอาชีพเพื่อสร้างการ
ตระหนักในคุณค่าแห่งตนและสามารถจัดการเรียนรู้แต่ละระดับการศึกษาและวิชาเอก 

  ปรับปรุงรหัสวิชา 
  ปรับปรุงชื่อรายวิชา 
  ปรับปรุงจ านวนหน่วยกิต 
  ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชา 
  รายวิชาใหม่ 
  คงเดิม 
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รายวิชาและค าอธิบายรายวิชา  
หลักสตูรปรับปรุง2556 

รายวิชาและค าอธิบายรายวิชา  
หลักสตูรปรับปรุง2560 

หมายเหต ุ

ศษ361  การประกันคุณภาพการศึกษา 2(1-2-3) 
ED361  Quality Assurance in Education 
  ศึกษาค้นคว้าและพัฒนาแนวคิดทางด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษา บนฐานคิดเพื่อการปฏิรูปการศึกษา การพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา การ
พัฒนากระบวนการเรียนรู้ การพัฒนาระบบและกลไกทางการศึกษา โดยมุ่งเน้นการ
ประกันคุณภาพ การศึกษาเพื่อพัฒนา 

ศษ361  การประกันคุณภาพการศึกษา 2(1-2-3) 
ED361  Quality Assurance in Education 
  ศึกษาค้นคว้าและพัฒนาแนวคดิทางด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 
บนฐานคิดเพื่อการปฏิรูปการศึกษา การพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา การพัฒนา
กระบวนการเรียนรู้ การพัฒนาระบบและกลไกทางการศึกษา โดยมุง่เน้นการประกัน
คุณภาพ การศึกษาเพื่อพัฒนา 

  ปรับปรุงรหัสวิชา 
  ปรับปรุงชื่อรายวิชา 
  ปรับปรุงจ านวนหน่วยกิต 
  ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชา 
  รายวิชาใหม่ 
  คงเดิม 

 

ศษ362  การศึกษาและการพัฒนาชุมชน 2(1-2-3) 
ED362  Education and Community Development 

 ศึกษาหลักการ และวิธีการของงานพัฒนาชุมชน แนวคิดและทฤษฎีที่
ส าคัญๆ ในการพัฒนาชุมชน สภาพปัญหา และความก้าวหน้าของโครงการพัฒนาชุมชน
ต่าง ๆ ของไทย บทบาทของบุคลากรทางการศึกษาต่องานพัฒนาชุมชน  

ศษ362  การศึกษาและการพัฒนาชุมชน 2(1-2-3) 
ED362  Education and Community Development 
 ศึกษาหลักการ และวิธีการของงานพัฒนาชุมชน แนวคิดและทฤษฎทีี่ส าคัญๆ ใน
การพัฒนาชุมชน สภาพปัญหา และความก้าวหน้าของโครงการพัฒนาชุมชนต่าง ๆ ของ
ไทย บทบาทของบุคลากรทางการศึกษาต่องานพัฒนาชุมชน 

  ปรับปรุงรหัสวิชา 
  ปรับปรุงชื่อรายวิชา 
  ปรับปรุงจ านวนหน่วยกิต 
  ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชา 
  รายวิชาใหม่ 
  คงเดิม 

 

ศษ371  สถิติเบื้องต้นทางการศึกษา 2(1-2-3) 
ED371  Introduction to Statistics in Education 
  ศึกษาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสถิติ สถิติบรรยาย การแจกแจงปกติ 
สถิติอ้างอิง การประมาณค่า การทดสอบสนมมติฐานทางสถิติ การทดสอบค่าเฉลี่ยของ
กลุ่มตัวอย่างหนึ่งกลุ่ม และมากกว่าสองกลุ่ม เน้นการเลือกใช้สถิติได้เหมาะสมกับปัญหา
วิจัย ฝึกปฏิบัติการใช้โปรแกรมส าเร็จรูปในการวิเคราะห์ทางสถิติ สามารถแปลผล 
สรุปผล และรายงานผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

ศษ371  สถิติเบื้องต้นทางการศึกษา 2(1-2-3) 
ED371  Introduction to Statistics in Education 
  ศึกษาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสถติ ิสถิติบรรยาย การแจกแจงปกติ 
สถิติอ้างอิง การประมาณคา่ การทดสอบสนมมติฐานทางสถิติ การทดสอบค่าเฉลี่ยของ
กลุ่มตัวอย่างหนึ่งกลุม่ และมากกวา่สองกลุ่ม เน้นการเลือกใช้สถิติไดเ้หมาะสมกับปญัหา
วิจัย ฝึกปฏิบตัิการใช้โปรแกรมส าเร็จรูปในการวเิคราะห์ทางสถิติ สามารถแปลผล สรุปผล 
และรายงานผลการวิเคราะห์ข้อมลู 
 

  ปรับปรุงรหัสวิชา 
  ปรับปรุงชื่อรายวิชา 
  ปรับปรุงจ านวนหน่วยกิต 
  ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชา 
  รายวิชาใหม่ 
  คงเดิม 
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ศษ381  การงานอาชีพและเทคโนโลยี 2(1-2-3)  
ED381  Occupations and Technology 
 ศึกษา แนวคิด หลักการและทฤษฎี เกี่ยวกับการงานอาชีพและเทคโนโลยีเพื่อ
พัฒนาผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอบข่าย เนื้อหาสาระและวิธีการพัฒนา
ผู้เรียนให้มีความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะพื้นฐาน ต่อการด ารงชีวิต และประยุกต์ใช้ในการ
ท างาน เป็นแนวทางในการประกอบอาชีพ รักการท างาน โดยครอบคลุมเนื้อหาด้านการ
ด ารงชีวิตและครอบครัว การออกแบบเทคโนโลยี เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ศึกษาหลักเกณฑ์และรายละเอียดการจัดการและการวางแผนโรงฝึกงานส าหรับกลุ่ม
สาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี หลักการใช้โรงฝึกงานเพื่อการสอน     
การงานอาชีพและเทคโนโลยี ฝึกการออกแบบวางผังโรงฝึกงานตามลักษณะการใช้งาน 

ศษ381  การงานอาชีพและเทคโนโลยี 2(1-2-3)  
ED381  Occupations and Technology 
 ศึกษา แนวคิด หลักการและทฤษฎี เกี่ยวกับการงานอาชีพและเทคโนโลยีเพื่อ
พัฒนาผู้เรียนในระดับการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน ขอบข่าย เนื้อหาสาระและวิธีการพัฒนาผู้เรยีน
ให้มีความรู ้ความเข้าใจ มีทักษะพืน้ฐาน ต่อการด ารงชีวิต และประยกุต์ใช้ในการท างาน 
เป็นแนวทางในการประกอบอาชีพ รักการท างาน โดยครอบคลมุเนื้อหาด้านการด ารงชีวิต
และครอบครัว การออกแบบเทคโนโลยี เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ศึกษา
หลักเกณฑ์และรายละเอียดการจดัการและการวางแผนโรงฝึกงานส าหรับกลุม่สาระการ
เรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี หลักการใช้โรงฝึกงานเพื่อการสอน     การงานอาชีพ
และเทคโนโลย ีฝึกการออกแบบวางผังโรงฝึกงานตามลักษณะการใช้งาน 

  ปรับปรุงรหัสวิชา 
  ปรับปรุงชื่อรายวิชา 
  ปรับปรุงจ านวนหน่วยกิต 
  ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชา 
  รายวิชาใหม่ 
  คงเดิม 

 

ศษ431  การพัฒนาแหล่งการเรียนรู้และเครือข่ายการเรียนรู้ 2(1-2-3) 
ED431  Development of Learning Resources and Learning Networks 
 ศึกษาแนวคิด สภาพ ปัญหาของแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตในชุมชน ประเภท 
ลักษณะ องค์ประกอบ ของแหล่งการเรียนรู้ และเครือข่ายการเรียนรู้ และบทบาทของ
แหล่งการเรียนรู้ต่อการศึกษาไทย แนวทางการพัฒนาและให้บริการแหล่งการเรียนรู้ที่
สอดคล้องกับสภาพกลุ่มเป้าหมาย ชุมชน และสังคม การพัฒนาและบริหารจัดการแหล่ง
การเรียนรู้และเครือข่ายการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตของชุมชน 

ศษ431  การพัฒนาแหล่งการเรียนรู้และเครือข่ายการเรียนรู้ 2(1-2-3) 
ED431  Development of Learning Resources and Learning Networks 
 ศึกษาแนวคิด สภาพ ปญัหาของแหล่งการเรียนรูต้ลอดชีวิตในชุมชน ประเภท 
ลักษณะ องค์ประกอบ ของแหล่งการเรยีนรู้ และเครือข่ายการเรียนรู้ และบทบาทของ
แหล่งการเรียนรูต้่อการศึกษาไทย แนวทางการพัฒนาและใหบ้ริการแหล่งการเรยีนรู้ที่
สอดคล้องกับสภาพกลุม่เป้าหมาย ชุมชน และสังคม การพัฒนาและบรหิารจัดการแหล่งการ
เรียนรู้และเครือข่ายการเรียนรูเ้พื่อส่งเสรมิการเรียนรู้ตลอดชีวิตของชุมชน 

  ปรับปรุงรหัสวิชา 
  ปรับปรุงชื่อรายวิชา 
  ปรับปรุงจ านวนหน่วยกิต 
  ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชา 
  รายวิชาใหม่ 
  คงเดิม 

 

ศษ452  การประเมินหลักสูตรและการสอนเบื้องต้น 2(1-2-3) 
ED452  Introduction to Curriculum and Instructional Evaluation 
  ศึกษาแนวคิด หลักสูตร ความส าคัญ และกระบวนการของการ
พัฒนาหลักสูตรและการสอน หลักการ รูปแบบและวัตถุประสงค์ของการประเมิน

ศษ452  การประเมินหลักสูตรและการสอนเบื้องต้น 2(1-2-3) 
ED452  Introduction to Curriculum and Instructional Evaluation 
  ศึกษาแนวคิด หลักสูตร ความส าคัญ และกระบวนการของการพัฒนา
หลักสูตรและการสอน หลักการ รูปแบบและวัตถุประสงค์ของการประเมินหลักสูตรและ

  ปรับปรุงรหัสวิชา 
  ปรับปรุงชื่อรายวิชา 
  ปรับปรุงจ านวนหน่วยกิต 
  ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชา 
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หลักสูตรและการสอน การวิเคราะห์หลักสูตร การวางแผนและออกแบบการประเมิน
หลักสูตรและการสอน การเขียนข้อเสนอโครงการและรายงาน    การประเมิน และการ
น าผลการประเมินหลักสูตรและการสอนไปประยุกต์ใช้เพื่อการพัฒนาฝึกปฏิบัติ       
การประเมินหลักสูตรและการสอน เพื่อให้เข้าใจข้อดี ข้อบกพร่อง พร้อมทั้งให้
ข้อเสนอแนะ 

การสอน การวิเคราะห์หลักสูตร การวางแผนและออกแบบการประเมินหลักสูตรและการ
สอน การเขียนข้อเสนอโครงการและรายงาน การประเมิน และการน าผลการประเมิน
หลักสูตรและการสอนไปประยุกต์ใช้เพื่อการพัฒนาฝึกปฏิบัติ การประเมินหลักสูตรและ
การสอน เพื่อให้เข้าใจข้อดี ข้อบกพร่อง พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะ 

  รายวิชาใหม่ 
  คงเดิม 

 

ศษ453 เทคโนโลยี เพื่ อการวัดผล  การประ เมิน  และการวิ จั ยทางการศึ กษา 
    2(1-2-3) 
ED453 Technology for Educational Measurement, Evaluation and Research 
      แนวคิดเกี่ยวกับเทคโนโลยีทางการวัดผล การประเมินและการวิจัยทาง
การศึกษา เน้นการจัดระบบข้อมูล การเตรียมข้อมูลเพื่อการวิเคราะห์และการวิเคราะห์
โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการวิเคราะห์ข้อมูล สามารถ
น าโปรแกรมส าเร็จรูปมาประยุกต์ใช้ในการออกแบบและน าเสนอวิธีการทางการวัดผล 
การประเมิน และการวิจัยทางการศึกษา 

ศษ453 เ ทค โน โลยี เพื่ อ กา รวั ด ผล  กา รประ เ มิ น  และการ วิ จั ย ทา งกา รศึ กษา 
    2(1-2-3) 
ED453 Technology for Educational Measurement, Evaluation and Research 
      แนวคิดเกี่ยวกับเทคโนโลยีทางการวัดผล การประเมินและการวิจัยทาง
การศึกษา เน้นการจัดระบบข้อมูล การเตรียมข้อมูลเพื่อการวิเคราะห์และการวิเคราะห์โดย
ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการวิเคราะห์ข้อมูล สามารถน า
โปรแกรมส าเร็จรูปมาประยุกต์ใช้ในการออกแบบและน าเสนอวิธีการทางการวัดผล การ
ประเมิน และการวิจัยทางการศึกษา 

  ปรับปรุงรหัสวิชา 
  ปรับปรุงชื่อรายวิชา 
  ปรับปรุงจ านวนหน่วยกิต 
  ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชา 
  รายวิชาใหม่ 
  คงเดิม 

 

ศษ472 การวิจัยเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้และสังคม 2(1-2-3) 
ED472 Research for Learning Processes and Social Development 
      ศึกษาค้นคว้าแนวคิดเกี่ยวกับวิธีวิทยาการวิจัย กระบวนการเรียนรู้ และ
การพัฒนาสังคมโดยใช้กระบวนการวิจัยเป็นฐาน เพื่อให้การวิจัยเป็นเครื่องมือและกลไก
ในการพัฒนากระบวนการเรียนรู้และสังคม เน้นการจัดการความรู้ โดยอภิปราย
แลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวคิดและความรู้ที่ได้จากการศึกษาค้นคว้างานวิจัยทางการศึกษา 
และจากการจัดให้ผู้เรียนจัดท ารายงานวิจัยในประเด็นที่สนใจและน าเสนอผลงานวิจัย 

ศษ472 การวิจัยเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้และสังคม 2(1-2-3) 
ED472 Research for Learning Processes and Social Development 
      ศึกษาค้นคว้าแนวคิดเกี่ยวกับวิธีวิทยาการวิจัย กระบวนการเรียนรู้ และการ
พัฒนาสังคมโดยใช้กระบวนการวิจัยเป็นฐาน เพื่อให้การวิจัยเป็นเครื่องมือและกลไกในการ
พัฒนากระบวนการเรียนรู้และสังคม เน้นการจัดการความรู้ โดยอภิปรายแลกเปลี่ยนเรียนรู้
แนวคิดและความรู้ที่ได้จากการศึกษาค้นคว้างานวิจัยทางการศึกษา และจากการจัดให้
ผู้เรียนจัดท ารายงานวิจัยในประเด็นท่ีสนใจและน าเสนอผลงานวิจัย 

  ปรับปรุงรหัสวิชา 
  ปรับปรุงชื่อรายวิชา 
  ปรับปรุงจ านวนหน่วยกิต 
  ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชา 
  รายวิชาใหม่ 
  คงเดิม 

 

 ศษ482 การออกแบบและพัฒนาสื่อการเรียนการสอน 2(1-2-3) 
ED482 Instructional Media Design and Development 

  ปรับปรุงรหัสวิชา 
  ปรับปรุงชื่อรายวิชา 
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 ศึกษาแนวคิด หลักการ และทฤษฎี ที่น ามาใช้ในการออกแบบ และพัฒนาสื่อการเรียนการสอน หลักการผลิต การใช้ และการ
ประเมินผลสื่อการเรียนการสอน ตลอดจนปฎิบัติการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 

 

  ปรับปรุงจ านวนหน่วยกิต 
  ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชา 
  รายวิชาใหม่ 
 คงเดิม 
 

 
วิชาเอกภาษาอังกฤษ 

รายวิชาและค าอธิบายรายวิชา  
หลักสูตรปรับปรุง2556 

รายวิชาและค าอธิบายรายวิชา  
หลักสตูรปรับปรุง2560 
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วิชาเอกภาษาอังกฤษ  

อก111  การฟังและการพูด 1                  3(3-0-6) 
EN111  Listening and Speaking I 
 ฝึกทักษะพ้ืนฐานด้านการฟังและการพูดบทสนทนาสั้นๆ โดยออก
เสียงอย่างถูกต้อง 

อก 111     การฟังและการพูด I                                    3(2-2-5) 
EN 111     Listening and Speaking I 
ฝึกทักษะพ้ืนฐานด้านการฟังและการพูดบทสนทนาสั้นๆ และฝึกออกเสียง
อย่างถูกต้อง 

 ปรับปรุงรหัสวิชา 
 ปรับปรุงชื่อรายวิชา 
 ปรับปรุงจ านวนหน่วยกิต 
 ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชา 
 รายวิชาใหม่ 
 คงเดิม 

อก211  การฟังและการพูด 2                                         3(3-0-6) 
EN211  Listening and Speaking II  
บุรพวิชา : อก111 
 ฝึกและพัฒนาทักษะการฟังและการพูดบทสนทนาที่ยาวขึ้นและ
เรื่องราวต่างๆ โดยเน้นหัวข้อที่เก่ียวข้องกับประสบการณ์ของผู้เรียน 

อก 112     การฟังและการพูด 2                                   3(2-2-5) 
EN 112     Listening and Speaking II  

    บุรพวิชา : อก111 
 ฝึกและพัฒนาทักษะการฟังและการพูดบทสนทนาที่ยาวขึ้นใน
บริบทต่างๆ โดยเน้นหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับการน าไปใข้จริงของผู้เรียน 

 ปรับปรุงรหัสวิชา 
 ปรับปรุงชื่อรายวิชา 
 ปรับปรุงจ านวนหน่วยกิต 
 ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชา 
 รายวิชาใหม่ 
 คงเดิม 
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อก212    การฟังและการพูด 3            3(2-2-5) 
EN212  Listening and Speaking III 
บุรพวิชา : อก 211 
 ฝึกและพัฒนาทักษะการฟังและการพูดเกี่ยวกับประเด็นที่น่าสนใจ
และเหตุการณ์ปัจจุบันจากสื่อต่างๆ  

อก 213      การฟังและการพูด 3                                  3(2-2-5) 
EN 213      Listening and Speaking III 
บุรพวิชา : อก 112 
 ฝึกและพัฒนาทักษะการฟังและการพูดเกี่ยวกับประเด็นที่
น่าสนใจและเหตุการณ์ปัจจุบันจากสื่อต่างๆ  

 ปรับปรุงรหัสวิชา 
 ปรับปรุงชื่อรายวิชา 
 ปรับปรุงจ านวนหน่วยกิต 
 ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชา 
 รายวิชาใหม่ 
 คงเดิม  

อก311  การอภิปรายและการน าเสนองาน                          3(3-0-6) 
EN311 Discussions and Presentations 
 ฝึกทักษะการอภิปรายและการน าเสนองานในหัวข้อเรื่องต่างๆ  
 

อก 314 การพูดในที่ชุมชน                                      3(3-0-6) 
EN 314 Public Speaking 
 ศึกษาและวิเคราะห์หลักทฤษฎีการสื่อสาร กระบวนการคิด 
และสุนทรพจน์แบบต่างๆ   

 ปรับปรุงรหัสวิชา 
 ปรับปรุงชื่อรายวิชา 
 ปรับปรุงจ านวนหน่วยกิต 
 ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชา 
 รายวิชาใหม่ 
 คงเดิม 

อก121  หลักการอ่าน                                                  3(3-0-6) 
EN121  Reading Techniques  
 ศึกษาวิธีการอ่าน โดยเน้นการสอนเทคนิคการอ่านที่ส าคัญ เพ่ือใช้
เป็นพื้นฐานในการอ่านเพ่ือความเข้าใจ 
 

อก 121     หลักการอ่าน                                           3(2-2-5) 
EN 121     Reading Techniques  
 ศึกษาวิธีการอ่าน โดยเน้นฝึกการใช้เทคนิคการอ่านที่ส าคัญ 
 เพ่ือจับใจความส าคัญและรายละเอียด 

 ปรับปรุงรหัสวิชา 
 ปรับปรุงชื่อรายวิชา 
 ปรับปรุงจ านวนหน่วยกิต 
 ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชา 
 รายวิชาใหม่ 
 คงเดิม 

อก221  ภาษาและทักษะการคิดวิเคราะห์วิจารณ์                  3(3-0-6) 
EN221  Language and Critical Thinking Skills 
 ศึกษาแนวคิดและหลักการเบื้องต้นของการคิดวิเคราะห์ และพัฒนา

อก 122     ภาษาและทักษะการคิดวิเคราะห์วิจารณ์            3(2-2-5) 
EN 122     Language and Critical Thinking Skills 
 ศึกษาแนวคิดและหลักการเบื้องต้นของการคิดวิเคราะห์ และ

 ปรับปรุงรหัสวิชา 
 ปรับปรุงชื่อรายวิชา 
 ปรับปรุงจ านวนหน่วยกิต 
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ทักษะการคิดวิเคราะห์โดยเน้นเทคนิคการตั้งค าถาม การสร้างแผนที่ความคิด 
การประเมินความคิดของตนเองและการแลกเปลี่ยนความคิดกับผู้อ่ืน โดยการ
อ่านเรื่องแต่ง ข้อมูลข่าวสารหรือเหตุการณ์ปัจจุบัน การเขียนและการอภิปราย
เรื่องดังกล่าวเป็นกลวิธีในการสอนและพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ไปพร้อมๆ 
กับทักษะทางด้านภาษา 

พัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์โดยเน้นเทคนิคการตั้งค าถาม การสร้างแผนที่
ความคิด การประเมินความคิดของตนเองและการแลกเปลี่ยนความคิดกับผู้อื่น 
โดยการอ่านเรื่องแต่ง ข้อมูลข่าวสารหรือเหตุการณ์ปัจจุบัน การเขียนและการ
อภิปรายเรื่องดังกล่าวเป็นกลวิธีในการสอนและพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์
ไปพร้อมๆ กับทักษะทางด้านภาษา 

 ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชา 
 รายวิชาใหม่ 
 คงเดิม 

อก222   การอ่านเชิงวิเคราะห์และวิจารณ์ 1                        3(3-0-6) 
EN222  Analytical and Critical Reading I 
บุรพวิชา: อก121 และ อก 221 
 ฝึกทักษะด้านการอ่านเชิงวิเคราะห์วิจารณ์ โดยใช้ทฤษฏีการ
วิเคราะห์วิจารณ์เป็นส าคัญ 

อก 223     การอ่านเชิงวิเคราะห์และวิจารณ์                     3(2-2-5) 
EN 223     Analytical and Critical Reading  

    บุรพวิชา: อก121 และ อก 122 
 ฝึกทักษะด้านการอ่านเชิงวิเคราะห์วิจารณ์ โดยใช้ตรรกะและ
การให้เหตุผลที่เหมาะสม 

 ปรับปรุงรหัสวิชา 
 ปรับปรุงชื่อรายวิชา 
 ปรับปรุงจ านวนหน่วยกิต 
 ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชา 
 รายวิชาใหม่ 
 คงเดิม 

อก131  การเขียนเบื้องต้น                                             3(3-0-6) 
EN131  Basic Writing  
 ศึกษาพ้ืนฐานด้านไวยากรณ์ ฝึกเขียนรูปประโยคแบบต่างๆ  ฝึก
เขียนข้อความต่อเนื่องในระดับอนุเฉท โดยค านึงถึงกระบวนการเขียนและการ
เรียบเรียงความ 

อก 131     การเขียนเบื้องต้น                                       3(2-2-5) 
EN 131     Basic Writing 
 ศึกษาพ้ืนฐานด้านไวยากรณ์ ฝึกเขียนรูปประโยคที่หลากหลาย  
ฝึกเขียนข้อความต่อเนื่องในระดับอนุเฉท โดยค านึงถึงกระบวนการเขียน
และการเรียบเรียงความ 

 ปรับปรุงรหัสวิชา 
 ปรับปรุงชื่อรายวิชา 
 ปรับปรุงจ านวนหน่วยกิต 
 ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชา 
 รายวิชาใหม่ 
 คงเดิม 

อก395 กระบวนการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ  1          3(3-0-6) 
EN395 English Reading and Writing Processes I 
 เรียนรู้เกี่ยวกับกระบวนการอ่านและกระบวนการเขียน ส าหรับ
ผู้เรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ  ฝึกปฏิบัติเพื่อเพ่ิมพูนทักษะ 

อก 232  เรียงความ 1                                            3(2-2-5) 
EN 232 Composition 1 
 ฝึกทักษะการเขียนเรียงความรูปแบบต่างๆ การเขียนเชิง
บรรยายโวหารและพรรณนาโวหาร  

 ปรับปรุงรหัสวิชา 
 ปรับปรุงชื่อรายวิชา 
 ปรับปรุงจ านวนหน่วยกิต 
 ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชา 
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ตลอดจนสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในห้องเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  รายวิชาใหม่ 
 คงเดิม 

อก396 กระบวนการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ  2          3(3-0-6) 
EN396 English Reading and Writing Processes II 
บุรพวิชา :  EN 395 
 วิเคราะห์กระบวนการอ่านและกระบวนการเขียน เพ่ือน าไป
ประยุกต์ใช้ในห้องเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ 

อก 233  เรียงความ 2                                            3(2-2-5) 
EN 233 Composition 2 
 ฝึกทักษะการเขียนเรียงความเชิงอรรถาธิบาย เปรียบเทียบ 
และโต้แย้ง 

 ปรับปรุงรหัสวิชา 
 ปรับปรุงชื่อรายวิชา 
 ปรับปรุงจ านวนหน่วยกิต 
 ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชา 
 รายวิชาใหม่ 
 คงเดิม 

ไม่มี อก 334  เรียงความ 3                                            3(2-2-5) 
EN 334 Composition 3 
 ฝึกทักษะการเขียนเรียงความรูปแบบซับซ้อน การเขียนแสดง
ความคิดเห็น การเขียนโต้แย้งและการเขียนจูงใจผู้อ่าน  

 ปรับปรุงรหัสวิชา 
 ปรับปรุงชื่อรายวิชา 
 ปรับปรุงจ านวนหน่วยกิต 
 ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชา 
 รายวิชาใหม่ 
 คงเดิม 

ไม่มี อก 335  ทักษะการเรียนชั้นสูง                                  3(2-2-5) 
EN 335  Advanced Study Skills 
 ฝึกการเขียนเชิงวิชาการ การถอดความ การอ้างอิงเอกสารทาง
วิชาการ การเขียนบทคัดย่อส าหรับบทความวิชาการ การเขียนบทความ
วิชาการและบทความวิจัยเบื้องต้น  

 ปรับปรุงรหัสวิชา 
 ปรับปรุงชื่อรายวิชา 
 ปรับปรุงจ านวนหน่วยกิต 
 ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชา 
 รายวิชาใหม่ 
 คงเดิม 

อก341  หลักการแปล                                                 3(3-0-6) 
EN341  Principles of Translation 

อก 341      การแปลภาษาอังกฤษ-ไทย                           3(2-2-5) 
EN 341      English-to-Thai Translation 

 ปรับปรุงรหัสวิชา 
 ปรับปรุงชื่อรายวิชา 
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บุรพวิชา : อก131 
 ศึกษาหลักและกลวิธีขั้นพ้ืนฐานในการแปลจากภาษาอังกฤษเป็น
ภาษาไทยและภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ   ศึกษากระบวนการแปลจากระดับ
วลี ประโยค จนถึงระดับใจความต่อเนื่องโดยเน้นความแตกต่างทางโครงสร้างที่
เป็นปัญหาทั้งของภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

 ศึกษากลวิธีและกระบวนการแปลต้นฉบับประเภทต่างๆ จาก
ภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย แปลข่าวทั่วไป โฆษณา สุนทรพจน์ ชีวประวัติ 
และบทความ โดยเน้นความถูกต้องตามต้นฉบับ การใช้ภาษาให้สละสลวย
และเหมาะสม  

 ปรับปรุงจ านวนหน่วยกิต 
 ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชา 
 รายวิชาใหม่ 
 คงเดิม 

 

อก341  หลักการแปล                                                 3(3-0-6) 
EN341  Principles of Translation 
บุรพวิชา : อก131 
 ศึกษาหลักและกลวิธีขั้นพ้ืนฐานในการแปลจากภาษาอังกฤษเป็น
ภาษาไทยและภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ   ศึกษากระบวนการแปลจากระดับ
วลี ประโยค จนถึงระดับใจความต่อเนื่องโดยเน้นความแตกต่างทางโครงสร้างที่
เป็นปัญหาทั้งของภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

อก 342      การแปลภาษาไทย-อังกฤษ                           3(2-2-5) 
EN 342      Thai-to-English Translation 
 ศึกษากลวิธีและกระบวนการแปลต้นฉบับประเภทต่างๆ จาก
ภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ แปลข่าวทั่วไป โฆษณา สุนทรพจน์ ชีวประวัติ 
และบทความ โดยเน้นความถูกต้องตามต้นฉบับ  การใช้ภาษาให้สละสลวย
และเหมาะสม  

 ปรับปรุงรหัสวิชา 
 ปรับปรุงชื่อรายวิชา 
 ปรับปรุงจ านวนหน่วยกิต 
 ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชา 
 รายวิชาใหม่ 
 คงเดิม 

 

อก251  พื้นฐานวัฒนธรรมตะวันตก                                 3(3-0-6) 
EN251  Introduction to Western Culture 
 ศึกษาแนวความคิดและอารยธรรมตะวันตกเพ่ือให้เกิดความรู้และ
ความเข้าใจและเป็นพ้ืนฐานต่อการศึกษาวรรณกรรมตะวันตก 
 

อก 251     พื้นฐาน ความคิดและวัฒนธรรมตะวันตก           3(3-0-6) 
EN 251     Introduction to Western Thought and Culture 
 ศึกษาแนวความคิดและอารยธรรมตะวันตก ให้เกิดความรู้และ
ความเข้าใจและเป็นพ้ืนฐานต่อการศึกษาวรรณกรรมตะวันตก 

 ปรับปรุงรหัสวิชา 
 ปรับปรุงชื่อรายวิชา 
 ปรับปรุงจ านวนหน่วยกิต 
 ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชา 
 รายวิชาใหม่ 
 คงเดิม 

อก252 วรรณคดีเบื้องต้น                                           3(3-0-6) 
EN252 Introduction to Literature 

อก 252      วรรณคดีเบื้องต้น                                      3(3-0-6) 
EN 252      Introduction to Literature 

 ปรับปรุงรหัสวิชา 
 ปรับปรุงชื่อรายวิชา 
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รายวิชาและค าอธิบายรายวิชา  
หลักสูตรปรับปรุง2556 

รายวิชาและค าอธิบายรายวิชา  
หลักสตูรปรับปรุง2560 

หมายเหต ุ

 ศึกษาวรรณกรรมตะวันตก เพ่ือให้ผู้เรียนเข้าใจความหมายและ
ซาบซึ้งอรรถรสของวรรณกรรมประเภทต่างๆ ได้ 
 

 ศึกษาวรรณกรรมตะวันตก วิเคราะห์องค์ประกอบวรรณกรรม 
ร้อยแก้ว และร้อยกรอง  

 ปรับปรุงจ านวนหน่วยกิต 
 ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชา 
 รายวิชาใหม่ 
 คงเดิม 

อก451 วรรณกรรมส าหรับเด็ก                                       3(3-0-6) 
EN451  Children’s Literature 
 ศึกษาและวิเคราะห์วรรณกรรมดีเด่นส าหรับเด็ก เทพนิยาย เรื่อง
เกี่ยวกับจินตนาการและการท่องเที่ยวผจญภัย 
 

อก 451      วรรณกรรมส าหรับเด็ก                                3(3-0-6) 
EN 451      Children’s Literature 
 ศึกษาและวิเคราะห์วรรณกรรมดีเด่นส าหรับเด็ก เทพนิยาย 
เรื่องเก่ียวกับจินตนาการและการท่องเที่ยวผจญภัย 

 ปรับปรุงรหัสวิชา 
 ปรับปรุงชื่อรายวิชา 
 ปรับปรุงจ านวนหน่วยกิต 
 ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชา 
 รายวิชาใหม่ 
 คงเดิม 

ไม่มี อก 466 เรื่องสั้นอังกฤษและอเมริกัน                           3(3-0-6) 
EN 466 English and American Short Stories 
 ศึกษาเรื่องสั้นอังกฤษและอเมริกันในยุคต่างๆ แนวคิด 
ลักษณะของงานเขียน การวิจารณ์เรื่องสั้นอังกฤษและอเมริกัน  

 ปรับปรุงรหัสวิชา 
 ปรับปรุงชื่อรายวิชา 
 ปรับปรุงจ านวนหน่วยกิต 
 ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชา 
 รายวิชาใหม่ 
 คงเดิม 

อก291  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภาษา                               3(3-0-6) 
EN291 Introduction to Language  
 ศึกษาธรรมชาติและองค์ประกอบภาษาของมนุษยชาติ ความเป็น
เอกลักษณ์และความเป็นสากลของภาษา การรับรู้ภาษาและการใช้ภาษาในแต่
ละสังคม 

อก 271     ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภาษาอังกฤษ                3(3-0-6) 
EN 271     Introduction to English Language  
 ศึกษาธรรมชาติและองค์ประกอบภาษาของมนุษยชาติ ความ
เป็นเอกลักษณ์และความเป็นสากลของภาษา การรับรู้ภาษาและการใช้
ภาษาในแต่ละสังคม 

 ปรับปรุงรหัสวิชา 
 ปรับปรุงชื่อรายวิชา 
 ปรับปรุงจ านวนหน่วยกิต 
 ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชา 
 รายวิชาใหม่ 
 คงเดิม 
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อก292  สัทศาสตร์ภาษาอังกฤษ                                     3(3-0-6) 
EN292  English Phonetics 
บุรพวิชา: อก 291 
 ศึกษาระบบเสียงภาษาอังกฤษ หน่วยเสียงพยัญชนะและสระ การลง
เสียงเน้นหนักในค าและท านองเสียงในประโยค อวัยวะที่ใช้ในการออกเสียง 
ตลอดจนการใช้สัทอักษรในการถ่ายทอดเสียง 

อก 272     สัทศาสตร์ภาษาอังกฤษ                                3(3-0-6) 
EN 272     English Phonetics 
 ศึกษาระบบเสียงภาษาอังกฤษ หน่วยเสียงพยัญชนะและสระ 
การลงเสียงเน้นหนักในค าและท านองเสียงในประโยค อวัยวะที่ใช้ในการออก
เสียง ตลอดจนการใช้สัทอักษรในการถ่ายทอดเสียง 

 ปรับปรุงรหัสวิชา 
 ปรับปรุงชื่อรายวิชา 
 ปรับปรุงจ านวนหน่วยกิต 
 ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชา 
 รายวิชาใหม่ 
 คงเดิม 

ไม่มี อก 272 สัทวิทยาภาษาอังกฤษ                                 3(3-0-6) 
EN 272 English Phonology 
 หลักการและวิธีวิเคราะห์ระบบเสียงจากข้อมูลภาษา ปรากฏ
การภาษาด้านระบบเสียง กฎการแปลงเสียง 

 ปรับปรุงรหัสวิชา 
 ปรับปรุงชื่อรายวิชา 
 ปรับปรุงจ านวนหน่วยกิต 
 ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชา 
 รายวิชาใหม่ 
 คงเดิม 

อก391  ระบบหน่วยค าและวากยสัมพันธ์ศาสตร์                   3(3-0-6) 
EN391  Morphology and Syntax 
 ศึกษาระบบหน่วยค าและโครงสร้างประโยคเพ่ือให้เห็นความสัมพันธ์
ระหว่างหน่วยค า โครงสร้างประโยคและความหมาย 
 

อก 374      ระบบหน่วยค าและวากยสัมพันธ์                    3(3-0-6) 
EN 374      Morphology and Syntax 
 ศึกษาระบบหน่วยค าและโครงสร้างประโยค ให้เห็น
ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยค า โครงสร้างประโยคและความหมาย 

 ปรับปรุงรหัสวิชา 
 ปรับปรุงชื่อรายวิชา 
 ปรับปรุงจ านวนหน่วยกิต 
 ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชา 
 รายวิชาใหม่ 
 คงเดิม 

ไม่มี อก 475  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภาษาอังกฤษนานารูปแบบ  
                                                                          3(3-0-6) 
EN 475 Introduction to World Englishes 

 ปรับปรุงรหัสวิชา 
 ปรับปรุงชื่อรายวิชา 
 ปรับปรุงจ านวนหน่วยกิต 
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 ศึกษาการแผ่ขยายของภาษาอังกฤษของโลก รูปแบบการออก
เสียง ส าเนียง ไวยากรณ์และค าศัพท์ ปัจจัยด้านสังคม การเมืองและ
วัฒนธรรมของการเปลี่ยนแปลงนานาภาษาอังกฤษโลก 

 ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชา 
 รายวิชาใหม่ 
 คงเดิม 

 

อก381   ภาษาอังกฤษเพื่อการติดต่อทางธุรกิจ                      3(3-0-6) 
EN381   English for Business Correspondence 
 ศึกษาทฤษฎีและฝึกทักษะการเขียนจดหมายธุรกิจประเภทต่างๆ 
การเขียนเอกสารสื่อสารภายในและระหว่างองค์กร โดยใช้รูปแบบการใช้ภาษา
และส านวนเนื้อหาที่ถูกต้องและเหมาะสม 
 

อก 481     ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ               3(3-0-6) 
EN 481     English for Business Communication 
 ศึกษาทฤษฎีและฝึกทักษะการเขียนจดหมายธุรกิจประเภท
ต่างๆ การเขียนเอกสารสื่อสารภายในและระหว่างองค์กร โดยใช้รูปแบบ
การใช้ภาษาและส านวนเนื้อหาที่ถูกต้องและเหมาะสม 

 ปรับปรุงรหัสวิชา 
 ปรับปรุงชื่อรายวิชา 
 ปรับปรุงจ านวนหน่วยกิต 
 ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชา 
 รายวิชาใหม่ 
 คงเดิม 

อก483   ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวและการบริการ           3(3-0-6) 
EN483   English for Tourism and Hotel Services 
 ฝึกการใช้ภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับธุรกิจการท่องเที่ยวและการโรงแรม 
 

อก 484 ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวและการโรงแรม    3(3-0-6) 
EN 484  English for Tourism and Hotel Business  
 ศึกษาแนวคิดเบื้องต้นด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรม 
ค าศัพท์ วลี และเอกสารภาษาอังกฤษด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรม  

 ปรับปรุงรหัสวิชา 
 ปรับปรุงชื่อรายวิชา 
 ปรับปรุงจ านวนหน่วยกิต 
 ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชา 
 รายวิชาใหม่ 
 คงเดิม 

ไม่มี อก 486 ภาษาอังกฤษเชิงกฎหมาย                             3(3-0-6) 
EN 486 English for Legal Purposes 
 ศึกษาหลักการเบื้องต้นของแนวคิดทางฎหมาย ค าศัพท์ 
ส านวน วลีภาษาละตินและภาษาอังกฤษส าหรับการเอกสารและการสื่อสาร

 ปรับปรุงรหัสวิชา 
 ปรับปรุงชื่อรายวิชา 
 ปรับปรุงจ านวนหน่วยกิต 
 ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชา 
 รายวิชาใหม่ 
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เชิงกฎหมาย  คงเดิม 

ไม่มี อก 391      การสื่อสารในชั้นเรียน                                 3(3-0-6) 
EN 391      Classroom Communication 
 ศึกษารูปแบบต่างๆของการสื่อสารในชั้นเรียน วัจนภาษา 
และอวัจนภาษาที่ปรากฏในบริบทของเรียนภาษา การพูดของครู เทคนิค
การตั้งค าถาม กลวิธีการพูดที่ใช้ในการจัดชั้นเรียนและจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนภาษาอังกฤษ  

 ปรับปรุงรหัสวิชา 
 ปรับปรุงชื่อรายวิชา 
 ปรับปรุงจ านวนหน่วยกิต 
 ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชา 
 รายวิชาใหม่ 
 คงเดิม 

อก393 หลักสูตรและการสอน                                        3(3-0-6) 
EN393 Curriculum and Instruction    
 ศึกษาหลักสูตรและวิธีการสอนภาษาอังกฤษแบบต่างๆ และวางแผน
การจัดกระบวนการเรียน  การสอนให้สอดคล้องกับจุดประสงค์ของบทเรียน
และวิธีประเมินผล โดยใช้สื่อการเรียนที่เหมาะสม   

อก 392      หลักสูตรและการสอน                                 3(3-0-6) 
EN 392     Curriculum and Instruction    
 ศึกษาหลักสูตรและวธิีการสอนภาษาอังกฤษแบบต่างๆ และ
วางแผนการจดักระบวนการเรียน การสอนใหส้อดคล้องกับจุดประสงค์ของ
บทเรียนและวิธีประเมินผล โดยใช้สื่อการเรียนที่เหมาะสม   

 ปรับปรุงรหัสวิชา 
 ปรับปรุงชื่อรายวิชา 
 ปรับปรุงจ านวนหน่วยกิต 
 ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชา 
 รายวิชาใหม่ 
 คงเดิม 

อก394 วิธีสอนภาษาอังกฤษ                                         3(3-0-6) 
EN394 English Language Teaching   
บุรพวิชา :  EN 393 
 ปฏิบัติการสอนโดยน าหลักและกลวิธีการสอนไปประยุกต์ใช้ 
ตลอดจนอภิปรายและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการสอนเพ่ือปรับปรุง
วิธีการสอนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

อก 493      วิธีสอนภาษาอังกฤษ                                  3(3-0-6) 
EN 493      English Language Teaching   

      บุรพวิชา :  EN 392 
 ปฏิบัติการสอนโดยน าหลักและกลวิธีการสอนไปประยุกต์ใช้ 
ตลอดจนอภิปรายและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการสอน 

 ปรับปรุงรหัสวิชา 
 ปรับปรุงชื่อรายวิชา 
 ปรับปรุงจ านวนหน่วยกิต 
 ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชา 
 รายวิชาใหม่ 
 คงเดิม 

ไม่มี อก 494      การวัดและการประเมินผลการเรียนการสอนภาษา3(3-0-6)  ปรับปรุงรหัสวิชา 
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รายวิชาและค าอธิบายรายวิชา  
หลักสูตรปรับปรุง2556 

รายวิชาและค าอธิบายรายวิชา  
หลักสตูรปรับปรุง2560 

หมายเหต ุ

EN 494     Assessment and Evaluation in Language Teaching 
 ศึกษาทฤษฎีและการใช้แบบทดสอบมาตรฐาน เครื่องมือวัดผล
ประเมินผลที่ครูสร้างขึ้นส าหรับวัดผลประเมินผลทักษะต่าง ๆ ฝึกสร้าง
แบบทดสอบและทางเลือกอ่ืนในการประเมินผล การใช้แฟ้มสะสมงาน การ
ประเมินผลจากผลงาน การประเมินผลแบบ 360 องศา การประเมินจาก
เพ่ือ การประเมินผลที่อิงผลการปฏิบัติงาน การใช้การประเมินตามเกณฑ์  

 ปรับปรุงชื่อรายวิชา 
 ปรับปรุงจ านวนหน่วยกิต 
 ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชา 
 รายวิชาใหม่ 
 คงเดิม 

 

ไม่มี อก 495 การวิจัยส าหรับการสอนภาษาอังกฤษ               3(3-0-6) 
EN 495 Research in English Language Teaching 
 ศึกษาหลักการวิจัยการสอนภาษาอังกฤษ การวิจัยในชั้นเรียน 
องค์ประกอบของงานวิจัย การทบทวนวรรณกรรมส าหรับงานวิจัย ระเบียบ
วิธีวิจัย และการออกแบบเครื่องมือวิจัย 

 ปรับปรุงรหัสวิชา 
 ปรับปรุงชื่อรายวิชา 
 ปรับปรุงจ านวนหน่วยกิต 
 ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชา 
 รายวิชาใหม่ 
 คงเดิม 

ไม่มี อกช  303 ภาษาอังกฤษเพื่อการเตรียมพร้อมสู่อาชีพ 3         3(2-2-5) 
ECP 303  English for Career Preparation 3 

ศึกษาและฝึกทักษะการอ่าน การฟัง การใช้โครงสร้างภาษา และ
ค าศัพท์ที่ใช้ในการสื่อสารนานาชาติที่สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานของการ
วัดระดับความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ 
(Test of English for International Communication หรือ TOEIC) ที่
คะแนน 650 ขึ้นไป หรือเทียบเท่า 

 ปรับปรุงรหัสวิชา 
 ปรับปรุงชื่อรายวิชา 
 ปรับปรุงจ านวนหน่วยกิต 
 ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชา 
 รายวิชาใหม่ 
 คงเดิม 

 

ไม่มี อกช  304 ภาษาอังกฤษเพื่อการเตรียมพร้อมสู่อาชีพ 4         3(2-2-5)  ปรับปรุงรหัสวิชา 
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รายวิชาและค าอธิบายรายวิชา  
หลักสูตรปรับปรุง2556 

รายวิชาและค าอธิบายรายวิชา  
หลักสตูรปรับปรุง2560 

หมายเหต ุ

ECP 304  English for Career Preparation 4 
ฝึกและพัฒนาทักษะการฟัง การอ่านแบบเข้ม การใช้โครงสร้าง

ภาษาท่ีซับซ้อน และค าศัพท์ในบริบทของการสื่อสารวิชาชีพระดับ
นานาชาติ ที่สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานของการสอบวัดระดับ
ความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ (Test 
of English for International Communication หรือ TOEIC) ที่คะแนน 
700 ขึ้นไป หรือเทียบเท่า 

 ปรับปรุงชื่อรายวิชา 
 ปรับปรุงจ านวนหน่วยกิต 
 ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชา 
 รายวิชาใหม่ 
 คงเดิม 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


