รายละเอียดของหลักสูตร
การศึกษาบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (5 ปี)
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
คณะ/สถาบัน/สานัก

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
คณะมนุษยศาสตร์
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

1. รหัสและชื่อหลักสูตร
รหัสหลักสูตร
ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย:
ภาษาอังกฤษ:

25520091104035
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
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. จานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
ไม่น้อยกว่า 171 หน่วยกิต
5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
 หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี
 หลักสูตรระดับปริญญาตรี 5 ปี
 หลักสูตรระดับปริญญาตรี 6 ปี
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5.2 ประเภทของหลักสูตร (เฉพาะหลักสูตรระดับปริญญาตรี)
 หลักสูตรทางวิชาการ
 หลักสูตรแบบก้าวหน้าวิชาการ
 หลักสูตรทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ
 หลักสูตรแบบก้าวหน้าทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ
5.3 ภาษาที่ใช้
ภาษาไทย เอกสารตาราที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
5.4 การรับเข้าศึกษา
รับผู้เข้าศึกษาชาวไทยและต่างชาติที่สามารถใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารได้เป็นอย่างดี
5.5 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น
เป็นหลักสูตรของคณะศึกษาศาสตร์และคณะร่วมผลิต ได้แก่ คณะสังคมศาสตร์ คณะ
มนุษยศาสตร์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ และคณะพลศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
5.6 การให้ปริญญาแก่ผู้สาเร็จการศึกษา
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. อาชีพที่ประกอบได้หลังสาเร็จการศึกษา
(ระบุอาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสาเร็จการศึกษา)
8.1 ครู ส อนภาษาอังกฤษระดับ ปฐมวัยศึกษา ครูระดับประถมศึกษา ครูระดับมัธ ยมศึกษาและครู
การศึกษานอกระบบ
8.2 นักวิชาการทางด้านการศึกษาและการสอนภาษาอังกฤษ
8.3 นักวิชาการทางด้านภาษาอังกฤษและวิธีการสอนภาษาอังกฤษ
8.4 นักวิชาชีพทางการศึกษาทั้งในและนอกสถานศึกษา
8.5 ผู้จัดโครงการส่งเสริม พัฒนาและบริการทางการศึกษา
8.6 นักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ บุคลากร ฝึกอบรม
8.7 ผู้จัดการการเรียนรู้ศูนย์สาหรับเด็กตามช่วงวัยต่างๆ
8.8 บุคลากรทางการศึกษาและอาชีพอื่นที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา
9. ชื่อ นามสกุล เลขบัตรประจาตัวประชาชน ตาแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร
ลาดับที่

1
2

3

4

5

รายชื่อคณาจารย์

คุณวุฒิการศึกษา
ตรี-โท-เอก (สาขาวิชา) ปีที่จบ

อ.บ. (ภาษาอังกฤษ), 2515
รศ.ดร.นิตยา สุขเสรีทรัพย์
M.S. (Curriculum & Instruction), 2519
Ph.D. (Foreign Education), 2523
อ.ดร.วรรธนะ สุขศิริปกรณ์ชัย LL.B. 2550
LL.M. 2552
ปร.ด. (การสอนภาษาอังกฤษ), 2557
อ.ดร.ศิรินันท์ ศรีเนาวรัตน์
ค.บ. (อังกฤษ), 2519
ค.ม. (การสอนภาษาอังกฤษ), 2524
D.A. (English), 2534
อ.ปิยวรรณ์ กุลมัย
ค.บ. (มัธยมศึกษา), 2532
M.S. (Teaching English to Speakers of
Other Languages), 2534
อ.เสาวลักษณ์ น่วมสาราญ
ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ), 2543
M.S. (Teaching English to Speakers of
Other Languages), 2547

สถาบันทีส่ าเร็จการศึกษา

เลข
ประจาตัว
ประชาชน

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Emperia Kansas State, USA
University of Texas, USA
University of Canberra, Australia
University of Canberra, Australia
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Illinois State University, USA
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
University of Pennsylvania, USA
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
City College of New York, USA
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10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
คณะศึกษาศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และ
คณะพลศึกษา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โรงเรียนเครือข่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒและชุมชนที่เกี่ยวข้อง
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จาเป็นต้องนามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
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 พื่ 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
ปราชญสังคมได้สาเร็จ สังคมนั้นจะเจริญล้าหน้ากว่าใครในโลก อันจะส่งผลต่อคุณภาพการศึกษาและมาตรฐาน
การศึกษาของชาติ ตลอดจนการแข่งขันทางด้านการศึกษาระหว่างสถาบันในประเทศกับต่างประเทศ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 – 2559) ชี้ให้เห็นถึงความจาเป็น
ในการปรับเปลี่ยนจุดเน้นในการพัฒนาคุณภาพคนในสังคมไทยให้มีคุณธรรมและมีความรอบรู้อย่างเท่าทัน มี
ความพร้อมทั้งด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์และศีลธรรม สามารถก้าวทัน การเปลี่ยนแปลงเพื่อนาไปสู่สังคม
ฐานความรู้ได้อย่างมั่นคง แนวการพัฒนาคนดังกล่าวมุ่งเตรียมคนให้มีพื้นฐานจิตใจที่ดีงาม มีจิตสาธารณะ
พร้อมทั้งมีสมรรถนะ ทักษะและความรู้พื้นฐานที่จาเป็นในการดารงชีวิต อันจะส่งผลต่อการพัฒนาประเทศ
แบบยั่งยืน (สภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ . 2554) ซึ่งแนวทางดังกล่าวสอดคล้องกับนโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการในการพัฒนาเยาวชนของชาติเข้าสู่โลกยุคศตวรรษที่ 21 โดยมุ่งส่งเสริมผู้เรียนให้มี
คุณธรรม รักความเป็นไทย มีทักษะการคิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ มีทักษะด้านเทคโนโลยี สามารถทางาน
ร่วมกับผู้อื่นและสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมโลกได้อย่างสันติ (กระทรวงศึกษาธิการ. 2551) แนวทาง
การพัฒนาคนในสังคมไทยและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการในการพัฒนาเยาวชนสู่ศตวรรษที่ 21 ดังกล่าว
จาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้การศึกษาเป็นเครื่องมือในการพัฒนา โดยเฉพาะอย่างยิ่งควรมีการทบทวนการจัด
การศึกษาเพื่อปรับปรุง เปลี่ยนแปลงและพัฒนาหลักสูตรในทุกระดับ ทุกสถาบันการศึกษาให้มีความเหมาะสม
ชัดเจน สอดคล้ องกับ มาตรฐานคุณ ภาพและเป้า หมายของหลั กสู ตรในการพัฒ นาคุ ณภาพผู้ เรี ยนให้ มี
ความชัดเจนต่อการนาไปปฏิบัติ เพื่อพัฒนาเยาวชนของชาติไปสู่คุณภาพตามมาตรฐานและตามเป้าหมายที่
กาหนดไว้ และจากการที่รัฐบาลมีนโยบายในการขับเคลื่อนประเทศไทยให้ก้าวไปสู่ไทยแลนด์ 4.0 นั้น สิ่งที่
กระทรวงศึกษาธิการต้องการเน้ น คือ มุ่งพัฒ นาความคิ ดสร้างสรรค์เพื่อพัฒ นานวัตกรรมการเรียนรู้ผ่ าน
อินเทอร์เน็ต การสร้าง Smart Farmer & Smart Startup และแรงงานเฉพาะทาง รวมทั้งใช้การศึกษาโดยยึด
จังหวัดเป็นฐาน เพื่อให้สังคมไทยก้าวสู่ Value-based Economy หรือ "เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม"
เพื่อให้ประเทศสามารถพึ่งพาตนเองได้ ลดการนาเข้า และเป็นสังคมที่แบ่งปัน ในส่วนของมหาวิทยาลัยซึ่งถือว่า
เป็นหน่วยงานหลักที่สาคัญต่อการพัฒนาไทยแลนด์ 4.0 ต้องปรับตัวให้เป็นมหาวิทยาลัย 4.0 โดยมีบทบาทที่
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สาคัญ คือ การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคนในชาติ รวมทั้งการวิจัยและพัฒนาเพื่อให้เกิดความรู้และนวัตกรรม
ใหม่ๆ ซึ่งทั้งสองส่วนจะส่งผลไปถึงเศรษฐกิจและสังคม 4.0
จากสถานการณ์ทางด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม จาเป็นต้องพัฒนาคนให้มีคุณภาพ
คุณธรรม มีความรอบรู้ และรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง ด้วยเหตุนี้ การจัดการศึกษาจึงควรตอบสนองพันธกิจ
เพื่อเตรียมทรัพยากรบุคคลให้รองรับต่อการพัฒนาประเทศ และการจัดการศึกษาดังกล่าวต้องเริ่มปลูกฝังตั้งแต่
การศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมีสถาบันการศึกษาและครูเป็นกลไกสาคัญใน การจัดการศึกษา จึงจาเป็นอย่างยิ่งที่
ต้องมีการพัฒนาหลักสูตรเพื่อผลิตครูที่มีความรู้ความสามารถต่อการจัดการศึกษาเพื่อตอบสนองการพัฒนา
ประเทศไปสู่ ไทยแลนด์ 4.0 โดยปรั บกระบวนการในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ ผู้เรียนได้มีโอกาสลงมือ
กระทามากกว่าการฟังเพียงอย่างเดียว จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้โดยการอ่าน การเขียน การโต้ตอบ และ
การวิเคราะห์ปัญหา ให้ผู้เรียนมีโอกาสเรี ยนรู้จากการปฏิบัติจริงในสถานศึกษาเพิ่มขึ้น อีกทั้งให้ผู้เรียนได้ใช้
กระบวนการคิดขั้นสูง ได้แก่ การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ และการประเมินค่า
ในการผลิ ต ครู และบุ คลากรทางการศึก ษาให้ มีค วามสามารถในการจั ดการศึก ษาเพื่ อตอบสนอง
การพัฒ นาประเทศนั้ น ต้องคานึ งถึง พระราชบั ญญัติการศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ. 2542 อันเป็นกฎหมายทาง
การศึกษาฉบับแรกของชาติ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553 ซึ่งกาหนด
รายละเอียดไว้ 9 หมวด กับ 1 บทเฉพาะกาล รวม 78 มาตรา สาระสาคัญตามมาตรา 10 กาหนดว่าการจัด
การศึกษาต้องจัดให้บุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกันในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่น้อยกว่า 12 ปี รัฐต้องจัด
ให้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย และในหมวด 4 ว่าด้วยแนวการจัดการศึกษา มาตราที่ 22
บัญญัติไว้ว่า การจัดศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้แ ละถือว่าผู้เรียนมี
ความสาคัญที่สุด โดยมีการกาหนดสาระความรู้เรื่องเกี่ยวกับตนเองและความสัมพันธ์ของตนเองกับสังคม
ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ด้านสิ่งแวดล้อม ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม ด้านคณิตศาสตร์และ
ภาษา และความรู้ด้านการประกอบอาชีพและการดารงชีวิตไว้ในมาตรา 23 ในมาตราที่ 24 ได้กล่าวถึงการจัด
กระบวนการเรียนรู้ที่สถานศึกษาจะต้องจัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมที่สอดคล้องกับความสนใจและความถนัด
ของผู้เรียน การฝึกทักษะกระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ์ การประยุกต์ความรู้ การจัด
กิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบัติให้ทาได้ คิดเป็น ทาเป็น รักการอ่านและเกิด
การใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง มีการผสมผสานความรู้อย่างได้สัดส่วนสมดุล ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่พึง
ประสงค์ สามารถจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม สื่อการเรียนและแหล่งวิทยาการต่างๆ ที่เอื้ออานวยให้ ผู้เรียน
เกิดการเรียนรู้ ตลอดจนจัดการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นได้ทุกเวลา ทุกสถานที่ มีการประสานความร่วมมือกับบิดา
มารดา ผู้ปกครองและบุคคลในชุมชนทุกฝ่ายเพื่อพัฒนาผู้เรียน โดยมาตรา 25 รัฐจะต้องส่งเสริมการจัดตั้ง
แหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตต่างๆ ในชุมชน ในมาตรา 27 กาหนดให้คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกาหนด
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หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน และมาตรา 30 ได้กาหนดให้สถานศึกษาพัฒนากระบวนการเรียน
การสอนให้มีประสิทธิภาพและส่งเสริมให้ผู้สอนสามารถทาวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียน
ผลจากการประกาศใช้พระราชบัญญั ติการศึกษาแห่ งชาติดังกล่ าว จาเป็นอย่างยิ่งที่ส ถาบัน
การผลิ ต ครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาทุ ก แห่ ง จะต้ อ งปรั บ ตั ว ให้ ทั น เพื่ อ ให้ ส ามารถรองรั บ ต่ อ
การเปลี่ยนแปลงดังกล่าว คณะศึกษาศาสตร์ ผู้รับผิดชอบการผลิตบัณฑิตทางการศึกษาที่มีภาระหน้าที่ผลิต
บัณฑิตไปเป็นครูและปฏิบัติหน้าที่ทางการศึกษาตามหน่วยงานต่างๆ จึงจาเป็นต้องมีการปรับปรุงหลักสูตร
การศึกษาบัณฑิตให้มีความทันสมัย ทันต่อเหตุการณ์ ทันต่อความก้าวหน้าทางวิชาการและการเปลี่ยนแปลง
ทางสังคมและเศรษฐกิจ สามารถรองรับกับการปฏิรูปทางการศึกษาที่เกิดขึ้นเพื่อสามารถผลิตบัณฑิตให้ มี
คุณภาพ เป็นไปตามเจตนารมณ์และบทบัญญัติของพระราชบัญญัติการศึกษา ดังมาตราที่ 52 ที่ให้กระทรวง
ส่งเสริมให้มีระบบและกระบวนการผลิต การพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพและ
มาตรฐานให้เหมาะสมกับเป็น วิชาชีพชั้นสูง โดยการกากับประสานให้สถาบันที่มีหน้าที่ผ ลิตและพัฒนาครู
คณาจารย์ รวมทั้งบุคลากรทางการศึกษาให้มีความพร้อมและมีความเข้มแข็งในการเตรียมบุคลากรใหม่และ
พัฒนาบุคลากรประจาอย่างต่อเนื่อง
นอกจากนี้ผลจากประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ. 2552 สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากาหนดให้สถาบันอุดมศึกษาพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และเรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี
สาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ (หลักสูตรห้าปี) สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากาหนดใ ห้
สถาบันอุดมศึกษาพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์และ
สาขาศึกษาศาสตร์ (หลักสูตรห้าปี) เพื่อเป็นการประกันคุณภาพของบัณฑิตถึงผลการเรียนรู้ที่บัณฑิตได้รับ
การพัฒนาว่ามีมาตรฐาน คณะศึกษาศาสตร์ จึงมีการสารวจข้อมูลเบื้องต้นจากนิ สิตปัจจุบัน ศิษย์เก่า ผู้ใช้
บั ณ ฑิ ตถึ ง แนวทางในการปรั บ ปรุ ง และพัฒ นาหลั ก สู ตรการศึ ก ษาบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าต่ า งๆ ให้ เ ป็ น ไปตาม
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์
และสาขาศึกษาศาสตร์ (หลักสูตรห้าปี) เพื่อให้เกิดความชัดเจนและเป็นแนวทางในการนาไปปฎิบัติของผู้ที่
เกี่ ย วข้ อ งกั บ การจั ด การศึ ก ษาต่ อ ไป ทางคณะกรรมการประจ าคณะศึ ก ษาศาสตร์ จึ ง มี ม ติ ใ ห้ แ ต่ ง ตั้ ง
คณะกรรมการยกร่างหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (หลักสูตรห้าปี) เพื่อรองรับความต้องการของสังคมและเป็นไป
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
มหาวิทยาลั ยศรีนคริน ทรวิโรฒเป็ นสถาบันอุดมศึกษาที่เป็นต้นแบบด้านการผลิตครูและบุคลากร
ทางการศึกษาแห่งหนึ่งของประเทศนานกว่า 60 ปี คณะศึกษาศาสตร์และคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี
นคริ น ทรวิโ รฒ จึ ง ตระหนั กถึ งบทบาทความเป็ นผู้ นาด้ านการผลิ ตครูและบุ คลากรทางการศึ กษาอย่ างมี
ประสิทธิภาพ เพื่อให้ได้ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีสมรรถนะในการบริหารและจัดการเรียนรู้อย่างมี
ประสิทธิผลและเกิดคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย จนเกิดเป็นอัตลักษณ์นิสิต ได้แก่ มีทักษะ
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สื่อสาร (หมายถึง ความสามารถในการใช้ภาษา สื่อสารได้เข้า ใจชัดเจน (Language) ความสามารถในการ
ถ่ายทอดข้อมูล /ความรู้ (Teaching) ความสามารถในการใช้ ICT (Information Communication
Technology) เพื่อการสื่อสาร อันมาจากรากฐานของ "ความเป็นครู")
คณะศึกษาศาสตร์และคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ผู้รับผิดชอบการผลิตบัณฑิตทาง
การศึกษาให้ออกไปเป็นครูและปฏิบัติหน้าที่ทางการศึกษาตามสถานศึกษาและในชุมชนต่างๆ จาเป็นต้องมีการ
พัฒนาหลักสูตรการศึกษาระดับการศึกษาบัณฑิตให้มีความทันสมัย ทันต่อเหตุการณ์ ทันต่อความก้าวหน้าทาง
วิชาการและการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและเศรษฐกิจ สามารถแก้ไขปั ญหาและสามารถรองรับกับการปฏิรูป
ทางการศึกษาที่เกิดขึ้น เป็นหลักสูตรที่สามารถผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ ความสามารถและลุ่มลึกในเชิงวิชาการ
และวิชาชีพที่เป็นสากล สามารถตอบสนองความต้องการในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาประเทศได้เป็นอย่างดี
เป็นไปตามปรัชญาและพันธกิจของการอุดมศึกษา สนองตอบต่อเจตนารมณ์และบทบัญญัติของพระราชบัญญัติ
การศึกษา พ.ศ.2542 ที่กล่าวมา และเป็นไปตามมาตราที่ 52 ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพ.ศ.2542
ที่ให้กระทรวงส่งเสริมให้มีระบบและกระบวนการผลิต การพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาให้มี
คุณภาพและมาตรฐาน ให้เหมาะสมกับเป็นวิชาชีพชั้นสูง โดยการกากับประสานให้สถาบันที่มีหน้าที่ผลิตและ
พัฒนาครู คณาจารย์ รวมทั้งบุคลากรทางการศึกษาให้มีความพร้อมและมีความเข้มแข็งในการเตรียมบุคลากร
ใหม่และพัฒนาบุ คลากรประจาอย่างต่อเนื่อง คณะศึกษาศาสตร์และคณะมนุษยศาสตร์ จึงตระหนักถึง
ความสาคัญในการจัดทาหลักสูตรเพื่อผลิตครูและบุคลากรทางการศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานวิชาชีพทาง
การศึกษา นโยบายการศึกษาแห่ งชาติ ความต้องการของชุมชนและสั งคม รวมทั้งอัตลั กษณ์บัณฑิต มศว
ดังนั้น คณะศึกษาศาสตร์และคณะมนุษยศาสตร์จึงได้ดาเนินการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาบัณ ฑิต สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ เพื่อผลิตบั ณฑิตให้มีความรู้ ความสามารถในทางวิช าการและวิชาชีพทางการศึกษา สืบสาน
เจตนารมณ์ในการผลิตครูและบุคลากรทางการศึกษาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
12. ผลกระทบจาก ข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน
12.1 การพัฒนาหลักสูตร
จากสถานการณ์ทางด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม จาเป็นต้องพัฒนาคนให้มีคุณภาพ
คุณธรรม มีความรอบรู้ และรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง ด้วยเหตุนี้ การจัดการศึกษาจึงควรตอบสนองพันธกิจ
เพื่อเตรียมทรัพยากรบุคคลให้รองรับต่อการพัฒนาประเทศ และการจัดการศึกษาดังกล่าวต้องเริ่มปลูกฝังตั้งแต่
การศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมีสถาบันการศึกษาและครูเป็นกลไกสาคัญในการจัดการศึกษา จึงจาเป็นอย่างยิ่งที่
ต้องมีการพัฒนาหลักสูตรเพื่อผลิตครูที่มีความรู้ความสามารถต่อการจัดการศึกษาเพื่อตอบสนองการพัฒนา
ประเทศ
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ในการผลิตครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความสามารถในการจัดการศึกษาเพื่อตอบสนองการ
พัฒนาประเทศนั้นต้องคานึงถึงพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 อันเป็นกฎหมายทางการศึกษา
ฉบับแรกของชาติ และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553 ซึ่งกาหนดรายละเอียดไว้
9 หมวด กับ 1 บทเฉพาะกาล รวม 78 มาตรา สาระสาคัญตามมาตรา 10 กาหนดว่าการจัดการศึกษาต้องจัด
ให้บุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกันในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่น้อยกว่า 12 ปี รัฐต้องจัดให้อย่างทั่วถึง
และมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย และในหมวด 4 ว่าด้วยแนวการจัดการศึกษา มาตราที่ 22 บัญญัติไว้ว่า
การจัดศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้และถือว่าผู้เรียนมีความสาคัญที่สุด
โดยมี ก ารก าหนดสาระความรู้ เ รื่ อ งเกี่ ย วกั บ ตนเองและความสั ม พั น ธ์ ข องตนเองกั บ สั ง คม ความรู้ ด้ า น
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ด้านสิ่งแวดล้อม ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม ด้านคณิตศาสตร์และภาษา และ
ความรู้ ด้ า นการประกอบอาชี พ และการด ารงชี วิ ต ไว้ ใ นมาตรา 23 ในมาตราที่ 24 ได้ ก ล่ า วถึ ง การจั ด
กระบวนการเรียนรู้ที่สถานศึกษาจะต้องจัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมที่สอดคล้องกับความสนใจและความถนัด
ของผู้เรียน การฝึ กทักษะกระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ์ การประยุกต์ความรู้ การจัด
กิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบัติให้ทาได้ คิดเป็น ทาเป็น รักการอ่านและเกิด
การใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง มีการผสมผสานความรู้อย่างได้สัดส่วนสมดุล ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่พึง
ประสงค์ สามารถจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม สื่อการเรียนและแหล่งวิทยาการต่างๆ ที่เอื้ออานวยให้ผู้เรียน
เกิดการเรียนรู้ ตลอดจนจัดการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นได้ทุกเวลา ทุกสถานที่ มีการประสานความร่วมมือกับบิดา
มารดา ผู้ปกครองและบุคคลในชุมชนทุกฝ่ายเพื่อพัฒนาผู้เรียน โดยมาตรา 25 รัฐจะต้องส่งเสริมการจัดตั้ง
แหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตต่างๆ ในชุมชน ในมาตรา 27 กาหนดให้คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกาหนด
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน และมาตรา 30 ได้กาหนดให้สถานศึกษาพัฒนากระบวนการเรียน
การสอนให้มีประสิทธิภาพและส่งเสริมให้ผู้สอนสามารถทาวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียน
ผลจากการประกาศใช้พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติดังกล่าว จาเป็นอย่างยิ่งที่สถาบันการผลิตครู
และบุคลากรทางการศึกษาทุกแห่งจะต้องปรับตัวให้ทัน เพื่อให้สามารถรองรับต่อการเปลี่ยนแปลงดังกล่ าว
คณะศึกษาศาสตร์ ผู้รับผิดชอบการผลิตบัณฑิตทางการศึกษาที่มีภาระหน้าที่ผลิตบัณฑิตไปเป็นครูและปฏิบัติ
หน้าที่ทางการศึกษาตามหน่วยงานต่างๆ จึงจาเป็นต้องมีการปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาบัณฑิตให้มีความ
ทันสมัย ทันต่อเหตุการณ์ ทันต่อความก้าวหน้าทางวิชาการและ การเปลี่ ยนแปลงทางสังคมและเศรษฐกิจ
สามารถรองรั บ กั บ การปฏิ รู ป ทางการศึ ก ษาที่ เ กิ ด ขึ้ น เพื่ อ สามารถผลิ ต บั ณ ฑิ ต ให้ มี คุ ณ ภาพ เป็ น ไปตาม
เจตนารมณ์และบทบัญญัติของพระราชบัญญัติการศึกษา ดังมาตราที่ 52 ที่ให้กระทรวงส่งเสริมให้มีระบบและ
กระบวนการผลิต การพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐานให้เหมาะสม
กับเป็นวิชาชีพชั้นสูง โดยการกากับประสานให้สถาบันที่มีหน้าที่ผลิตและพัฒนาครู คณาจารย์ รวมทั้งบุคลากร
ทางการศึกษาให้มีความพร้อมและมีความเข้มแข็งในการเตรียมบุคลากรใหม่และพัฒนาบุคลากรประจาอย่าง
ต่อเนื่อง
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นอกจากนี้ ผ ลจากประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2552 สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากาหนดให้สถาบันอุดมศึกษาพัฒนาและปรับปรุง
หลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และเรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับ
ปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ (หลักสูตรห้าปี) สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กาหนดให้ สถาบันอุดมศึกษาพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุ
ศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ (หลักสูตรห้าปี) เมื่อครบรอบการปรับปรุง เพื่อเป็นการประกันคุณภาพหลักสูต ร
และคุณภาพของบัณฑิตถึงผลการเรียนรู้ที่บัณฑิตได้รับการพัฒนาว่ามีมาตรฐาน คณะศึกษาศาสตร์จึงมีการ
ปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาต่างๆ ให้เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ. 2552 และมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ (หลักสูตรห้าปี)
เพื่อให้เกิด ความชัดเจนและเป็นแนวทางในการนาไปปฎิบัติของผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาต่อไป
12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่เป็นต้นแบบด้านการผลิตครูและบุคลากร
ทางการศึกษาแห่งหนึ่งของประเทศนานกว่า 60 ปี จึงตระหนักถึงบทบาทความเป็นผู้นาด้านการผลิตครูและ
บุคลากรทางการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ได้ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีสมรรถนะในการบริหาร
และจัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิผลและเกิดคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย จนเกิดเป็นอัตลักษณ์
นิสิ ต ได้แก่ มีทักษะสื่อสาร (หมายถึง ความสามารถในการใช้ภ าษา สื่ อสารได้เข้าใจชัดเจน (Language)
ความสามารถในการถ่ายทอดข้อมูล/ความรู้ (Teaching) ความสามารถในการใช้ ICT (Information
Communication Technology) เพื่อการสื่อสาร อันมาจากรากฐานของ "ความเป็นครู")
คณะศึกษาศาสตร์ และคณะร่ว มผลิ ต มหาวิทยาลั ยศรีนครินทรวิโรฒ ผู้ รับผิดชอบการผลิ ตบัณฑิตทาง
การศึกษาให้ออกไปเป็นครูและปฏิบัติหน้าที่ทางการศึกษาตามสถานศึกษาและในชุมชนต่างๆ จาเป็นต้องมีการ
ปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาให้มีความทันสมัย ทัน ต่อเหตุการณ์ 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 โดยการกากับประสานให้สถาบันที่มีหน้าที่ผลิตและ
พัฒนาครู คณาจารย์ รวมทั้งบุคลากรทางการศึกษาให้มีความพร้อมและมีความเข้มแข็งในการเตรียมบุคลากร
ใหม่และพัฒนาบุคลากรประจาอย่างต่อเนื่อง คณะศึกษาศาสตร์และคณะร่วมผลิตจึงตระหนักถึงความสาคัญใน
การจัดทาหลักสูตรเพื่อผลิตครูและบุคลากรทางการศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา
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นโยบายการศึกษาแห่งชาติ ความต้องการของชุมชนและสังคม รวมทั้งอัตลักษณ์บั ณฑิต มศว ดังนั้น คณะ
ศึกษาศาสตร์ และคณะร่วมผลิต จึงได้ดาเนินการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู้
ความสามารถในทางวิชาการและวิชาชีพทางการศึกษา สืบสานเจตนารมณ์ในการผลิตครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน
นิสิตเรียนรายวิชาในหมวดการศึกษาทั่วไป จากสานักนวัตกรรมการเรียนรู้ของมหาวิทยาลัย เรียนราย
วิชาเอกจากคณะที่นิสิตสังกัด และเรียนรายวิชาชีพครูจากคณะศึกษาศาสตร์ โดยมีการบริหารจัดการในหมวด
วิชาชีพครู ดังนี้
13.1กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่น
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
หลั กสู ตรกาหนดให้ นิ สิ ต เรี ย นรายวิ ช าศึกษาทั่ว ไป จานวน 30 หน่ว ยกิต ที่เปิดสอนโดยส านั ก
นวัตกรรมการเรียนรู้ของมหาวิทยาลัย
หมวดวิชาเลือกเสรี
หลักสูตรกาหนดให้นิสิตเลื อกเรียนจานวน 6 หน่วยกิต จากรายวิชาที่เปิดสอนในระดับปริญญาตรี
ของมหาวิทยาลัย โดยเป็นรายวิชาที่มุ่งให้นิสิตมีความรู้ ความเข้าใจตามที่ตนเองถนัดหรือสนใจ
13.2 รายวิชาที่เปิดสอนให้คณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่น
13.3 การบริหารจัดการ
13.3.1 แต่ ง ตั้ งคณะกรรมการจั ดการเรี ยนการสอน หลั ก สู ต รการศึก ษาบั ณ ฑิต คณะกรรมการ
การศึกษา ระดับปริ ญญาตรีและคณะกรรมการประสานงานรายวิชาทุกรายวิชา เพื่อทาหน้าที่ประสานงานกับ
ภาควิชา/สาขาวิชา อาจารย์ผู้สอนและนิสิต ในการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผล พิจารณาผลการเรียน
ของรายวิชาชีพครูต่างๆ ในหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (กศ.บ. 5 ปี) ระดับปริญญาตรี การทวนสอบผลการเรียนของ
นิสิต และทวนสอบเครื่องมือการวัดผลการเรียน กากับติดตามและทบทวนการจัดทา มคอ.3-7 ของแต่ละหลักสูตร
เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของหลักสูตร
13.3.2 มอบหมายคณะกรรมการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรการศึกษาบัณฑิ ตดาเนินการ
เกี่ยวกับกระบวนการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้บรรลุเป้าหมายรายวิชา
13.3.3 อาจารย์ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบหลั ก สู ต รประสานงานกั บ อาจารย์ ผู้ ส อน ด้ า นเนื้ อ หาสาระให้
สอดคล้องกับมาตรฐานผลการเรียนรู้
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หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสาคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.1 ปรัชญา
ครูภาษาอังกฤษที่มีความรู้ ความสามารถในการจัดการเรียนรู้ มีคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณ
วิชาชีพขับเคลื่อนสังคม ทานุบารุงภูมิปัญญาเพื่อพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน
1.2 ความสาคัญ
ครูมีบทบาทสาคัญในการพัฒนาสังคม กอบกู้วิกฤต ผ่านการพัฒนาคน ด้ว ยการสร้างคน สร้างความรู้
เพื่อผลของการพัฒนาทั้งปวง ครูทั่วโลกมีพันธกิจและภารกิจร่วมกันในการแก้วิกฤตโลก โดยการให้การศึกษาที่
ดีที่สุด เพื่อสร้างคนดี คนเก่ง คนที่มีความสุข มีจิตสานึกในความเป็นพลเมืองและพลโลก พร้อมเผชิญกับการ
เปลี่ยนแปลงของสังคมและโลก
วิชาชีพครูเป็นวิชาชีพชั้นสูง หลักสูตรการศึกษาบัณฑิตมุ่งผลิตบัณฑิตวิชาชีพครู ให้เป็นผู้มีความรู้
ความสามารถ มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ เพื่อไปทาหน้าที่ให้ความรู้ สามารถจัด การเรียนรู้และ
เสริมสร้างประสบการณ์ตลอดจนให้การอบรมบ่มนิสัย ให้แก่เยาวชนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานในโรงเรียน
ทั่วประเทศ ให้บัณฑิตครูเป็นผู้มีความรู้ความสามารถในการร่วมคิด ร่วมใจ ร่วมทากับคนในชุมชน ในสังคม
เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมในการหล่อหลอมเยาวชนให้เกิดการเรียนรู้ที่เท่าเทียมกัน อย่างเต็มตามศักยภาพของ
ผู้เรียนแต่ละคน เพื่อการดารงตนให้อยู่ในสังคมอย่างมีคุณภาพ บัณฑิตครูจึงเป็นบุคคลที่สาคัญยิ่ง ในการสร้าง
คน สร้างชาติ โดยการพัฒนาการศึกษาและคุณภาพชีวิตของเยาวชนของประเทศ หลักสูตรนี้จาเป็นต้องสร้าง
ให้ตอบสนองความต้องการของชุมชนและสังคม สอดคล้องกับนโยบายและแผนการศึกษาชาติ
1.3 วัตถุประสงค์
เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความเป็นเลิศทางวิชาการและวิชาชีพ เป็นผู้นาในการสร้างสรรค์ การเรียนรู้
แนวใหม่ มีความเป็นครูและเป็นนักวิชาการที่พร้อมด้วยคุณธรรม บัณฑิตที่สาเร็จการศึกษาจะมีคุณลักษณะ
ดังนี้
1) มีคุณธรรมทางวิชาการ มีความเป็นผู้นาทางการศึกษา มีจิตสานึกและความรับผิดชอบในการ
ทางานเพื่อสังคม สามารถจัดการและแก้ปัญหาทางคุณธรรมจริยธรรม
2) สามารถทางานร่วมกับผู้อื่นโดยใช้หลักประสานประโยชน์ส่วนรวมตามวิถีประชาธิปไตย เพื่อ
ขับเคลื่อนและพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน ธารงรักษาไว้ซึ่งภูมิปัญญาไทย จรรยาบรรณาวิชาชีพครูเชิงสัมพันธ์โดย
ใช้ดุลยพินจิ ทางค่านิยมและประโยชน์ของสังคมส่วนรวม
3) มีความรอบรู้ ใฝ่รู้ ในศาสตร์การประถมศึกษาอย่างกว้างขวาง ลึกซึ้งและเป็นระบบ มีทักษะ
การจัดการเรียนรู้อย่างหลากหลายและเชี่ยวชาญ โดยใช้หลักการวิเคราะห์ สังเคราะห์ การประยุกต์ใช้องค์
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (5 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560

11

ความรู้ และนวัตกรรมได้อย่างเหมาะสม สามารถใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารให้เกิดความรู้อย่างมีประสิทธิภาพและ
สร้างสรรค์
4) มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการจัดการเรียนรู้ การวิจัย มีทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการ
ประมวลผล การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ ให้สอดคล้องกับหลักการสอน
ภาษาอังกฤษในศตวรรธที่ 21
5) มีความสามารถในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิตอลในการสร้างสรรค์นวัตกรรมการจัดการเรียน
การเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
2. แผนพัฒนาปรับปรุง
แผนพัฒนา/แผนการเปลี่ยนแปลง
1. การพัฒนามาตรฐานการฝึกปฏิบตั กิ าร
วิชาชีพครู

กลยุทธ์
1.1 จัดการปฏิบัติการวิชาชีพ
ระหว่างเรียน

1.2 จัดการปฏิบัติการสอน
ในสถานศึกษาในสาขาวิชาเฉพาะ

2. การพัฒนาคุณลักษณะทางวิชาชีพครู

2.1 จัดกิจกรรมพัฒนา
คุณลักษณะทางวิชาชีพครู

ตัวบ่งชี้
1.1.1 เครือข่ายสถานศึกษา
สาหรับการปฏิบตั ิการวิชาชีพ
ระหว่างเรียน
1.1.2 รายงานผลการผ่านเกณฑ์
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
1.2.1 การปฏิบตั ิการสอนใน
สถานศึกษาที่มีคณ
ุ สมบัติตามที่คุรุ
สภากาหนดเป็นเวลา 1 ปี
1.2.2 รายงานผลการผ่านเกณฑ์
การปฏิบัติการสอนในสาขาวิชา
เฉพาะ
2.1.1 คณะกรรมการบริหาร
กิจกรรมพัฒนาคุณลักษณะทาง
วิชาชีพครู
2.1.2 โครงการพัฒนาคุณลักษณะ
ทางวิชาชีพครูตลอดหลักสูตร
2.1.3 คู่มือการจัดกิจกรรมพัฒนา
คุณลักษณะทางวิชาชีพครู
2.1.4 การประเมินและติดตามผล
การพัฒนาคุณลักษณะทางวิชาชีพ
ครู
2.1.5 สมุดบันทึกผลการพัฒนา
คุณลักษณะวิชาชีพครูตลอด
หลักสูตร
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แผนพัฒนา/แผนการเปลี่ยนแปลง
3. การพัฒนาหลักสูตรและการสอนที่เน้นผล
การเรียนรู้เป็นฐาน

4. การปรับปรุงหลักสูตรให้
เป็นไปตามมาตรฐานที่ สกอ.
กาหนด

5. การปรับปรุงหลักสูตร
ให้สอดคล้องกับการเปลีย่ นแปลง
ทางการศึกษา การเปลี่ยนแปลงทางสังคม
และตามความต้องการของสังคม

6. การปรับปรุงสถานที่ สื่อการ
เรียนการสอนให้มีความเหมาะสม
มีความทันสมัย

กลยุทธ์

ตัวบ่งชี้

3.1 ประเมินและพัฒนาหลักสูตร
ด้านการสอนที่เน้นผลการเรียนรู้
เป็นฐาน

3.1.1 มีการประเมินหลักสูตรที่
เน้นผลการเรียนรูเ้ ป็นฐาน
3.1.2 มีการประเมินและติดตาม
ผลการสอนที่เน้นผลการเรียนรู้
เป็นฐาน
3.2 พัฒนาอาจารย์ในด้านการ
3.2.1 จัดโครงการอบรม/สัมมนา/
สอนที่เน้นผลการเรียนรู้เป็นฐาน ศึกษาดูงาน การสอนที่เน้นผลการ
3.3 พัฒนารูปแบบการสอนที่เน้น เรียนรูเ้ ป็นฐาน
ผลการเรียนรู้เป็นฐาน
3.3.1 งานวิจัยและพัฒนารูปแบบ
การสอนที่เน้นผลการเรียนรู้เป็น
ฐาน
4.1 ศึกษากรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 4.1.1 กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาของ สกอ.
ระดับอุดมศึกษาของ สกอ.
4.2 พัฒนาหลักสูตรโดยมีพื้นฐาน 4.2.1 เอกสารการปรับปรุง
จากหลักสูตรสากลและพื้นฐาน
หลักสูตร
ของสังคมไทย
4.2.2 รายงานวิจัย
4.2.3 รายงานผลการประเมิน
หลักสูตร
5.1 ศึกษาการเปลี่ยนแปลง
5.1.1 รายงานผลการประเมินการ
ทางการศึกษาและความต้องการ ใช้หลักสูตร
ของสังคม
5.1.2 รายงานผลการศึกษาความ
พึงพอใจของบัณฑิต
5.1.3 ผลการสารวจความ
ต้องการของศิษย์ปัจจุบัน ศิษย์เก่า
ครู บุคลากรทางการศึกษา
5.1.4 การประเมินจากหน่วยงาน
ภายในและภายนอก
6.1 ปรับปรุงสถานที่ สื่อให้
6.1.1 ห้องเรียน ห้องประชุม
เหมาะสม
และสื่อการเรียนการสอนได้รับ
การปรับปรุงมีความเหมาะสมและ
เพียงพอ
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แผนพัฒนา/แผนการเปลี่ยนแปลง
7. การพัฒนาบุคลากร อาจารย์
ที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอน
ให้มคี วามทันสมัย เพิ่มพูน
ประสบการณ์ให้หลากหลายและ
ลุ่มลึก

กลยุทธ์
7.1 สนับสนุนอาจารย์ให้ได้รับ
การเพิ่มพูนประสบการณ์ความรู้
โดยการศึกษา ดูงาน เข้าร่วม
อบรม ประชุมสัมมนา ทาวิจัย
และการเผยแพร่ความรู้ผลงาน
หรือแนวคิดโดยการบริการ
วิชาการแก่สังคม

ตัวบ่งชี้
7.1.1 ปริมาณการศึกษา อบรม
ประชุมสัมมนา ศึกษาต่อของ
อาจารย์
7.2.2 ปริมาณการบริการทาง
วิชาการ งานวิจัย และการทา
ผลงานวิชาการในลักษณะต่างๆ
ของอาจารย์
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
ระบบการศึกษาเป็นแบบทวิภาค คือ ปีการศึกษาหนึ่งแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ
หนึ่งภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ ข้อกาหนดต่างๆ เป็นไปตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2559 (ภาคผนวก ก)
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
อาจจัดภาคฤดูร้อนเป็นพิเศษได้ โดยเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิ ทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วย
การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559 (ภาคผนวก ก)
1.3

การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค
การเทียบเคียงหน่วยกิตเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. 2559 (ภาคผนวก ก)
2. การดาเนินการหลักสูตร
2.1 วัน-เวลาในการดาเนินการเรียนการสอน
ภาคต้น
เดือนสิงหาคม – ธันวาคม
ภาคปลาย
เดือนมกราคม – พฤษภาคม
ภาคฤดูร้อน เดือนมิถุนายน – กรกฎาคม
2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
1) ส าเร็ จ การศึ กษาไม่ ต่ากว่า ระดั บมั ธ ยมศึ ก ษาตอนปลายหรือ เที ย บเท่า จากสถานศึ กษาที่
กระทรวงศึกษารับรอง
2) มีเจตคติทางบวกต่อวิชาชีพครู
3) มีคุณลักษณะและบุคลิกภาพเหมาะสมกับวิชาชีพครู
2.3 ปัญหาของนิสิตแรกเข้า
นิสิตที่เข้าศึกษาในหลักสูตรนี้มาจากทั่วประเทศ ทาให้นิสิตมีพื้นฐานเบื้องต้นที่แตกต่างกัน จึงมั ก
พบปัญหาดังต่อไปนี้
1)

มีแรงจูงใจและความเข้าใจในความเป็นครูที่แตกต่างกัน
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2)
3)

มีความพร้อมในด้านความรู้และทักษะพื้นฐานด้านวิชาการและวิชาชีพครูค่อนข้างน้อยและมี
ความแตกต่างกัน
มีความรู้และทักษะพื้นฐานด้านภาษาและการสื่อสาร ทักษะการรู้สารสนเทศ ค่อนข้างน้อย

2.4 กลยุทธ์ในการดาเนินการเพือ่ แก้ไขปัญหา/ข้อจากัดของนิสิตในข้อ 2.3
1) จัดโครงการปฐมนิ เทศ เพื่อสร้างแรงจูงใจ ความเข้าใจ และความพร้อมในการเข้าเรียน
วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2) จัดรายวิชาชีพครูที่เป็นวิชาพื้นฐานที่จาเป็น เพื่อเตรียมความพร้อมในด้านความเป็นครูแก่
นิสิต เช่น จิตสานึกและจรรยาบรรณวิชาชีพครู
3) จัดกิจกรรมเสริมเพื่อให้ความรู้และทักษะพื้นฐานด้านภาษาและการสื่อสาร และเทคโนโลยี
สารสนเทศแก่นิสิต
4) จัดกิจกรรมให้ได้คุ้นเคยกับสภาพปัญหาโรงเรียนในท้องถิ่นต่างๆ เพื่อขยายความคิด ความ
เข้าใจในปัญหาวิชาชีพครู
2.5 แผนการรับนิสิตและผู้สาเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี
จานวนนิสิตแต่ละปีการศึกษา
จานวนนิสิต
2560
2561
2562
2563
ชั้นปีที่ 1
25
25
25
25
ชั้นปีที่ 2
25
25
25
ชั้นปีที่ 3
25
25
ชั้นปีที่ 4
25
ชั้นปีที่ 5
รวม
25
50
75
100
ผู้สาเร็จการศึกษา
-
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2564
25
25
25
25
25
125
25
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2.6 งบประมาณตามแผน
2.6.1 งบประมาณรายรับ เพื่อใช้ในการบริหารหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
ปีงบประมาณ
รายละเอียดรายรับ
ปี 2560
ปี 2561
ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564
2,665,980
2,665,980
ค่าธรรมเนียมการศึกษาเหมาจ่าย 1 ปีการศึกษา 2,665,980 2,665,980 2,665,980
(ค่าธรรมเนียม/คน/ปี x จานวนรับ)
750,000
1,500,000 2,250,000
3,000,000
3,750,000
รวมรายรับ
2.6.2 ประมาณการค่าใช้จ่าย

75,000.00
37,500.00
18,750.00
18,750.00
18,750.00
18,750.00
18,750.00
18,750.00
56,250.00
281,250.00
11,250.00

ภาค
การศึกษา
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

950.00
950.00
850.00
650.00
300.00
92,500.00

2
2
2
2
2
2

หมวดค่าจัดการเรียนการสอน
1. ค่าสอน (ค่าตอนแทนอาจารย์พิเศษและคณะร่วมสอน)
2. ค่าวัสดุ (วัสดุสานักงานและวัสดุการเรียนการสอน)
3. ทุนและกิจกรรมนิสิต
4. งบพัฒนาบุคลากร
5. งบสนับสนุนการวิจัย
6. ค่าใช้จ่ายส่วนกลางของคณะ
7. ค่าสาธารณูปโภค
8. ค่าพัฒนาสถานที่ ครุภัณฑ์
9. ค่าพัฒนามหาวิทยาลัย
ค่าใช้จ่ายรวม (หมวดการจัดการเรียนการสอน) (25 คน)
ค่าใช้จ่ายรวม (หมวดการจัดการเรียนการสอน)/คน
ค่าใช้จ่ายส่วนกลาง
1. ค่าบารุงมหาวิทยาลัย (950 บาท/คน/ภาคเรียน)
2. ค่าบารุงห้องสมุด (900 บาท/คน/ภาคเรียน)
3. ค่าบารุงฝ่ายกิจการนิสิต (850บาท/คน/ภาคเรียน)
4. ค่ากองทุนคอมพิวเตอร์ (650 บาท/คน/ภาคเรียน)
5. ค่าบารุงด้านกีฬา (300 บาท/คน/ภาคเรียน)
ค่าใช้จ่ายรวม (หมวดใช้จ่ายส่วนกลาง)(25 คน)
ค่าใช้จ่ายรวม (หมวดใช้จ่ายส่วนกลาง)/คน
ค่าธรรมเนียมเหมาจ่ายตลอดปีการศึกษา/คน

บาท
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150,000.00
75,000.00
37,500.00
37,500.00
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37,500.00
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1,900
1,700
1,300
600
185,000.00
7,400
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2.7 ระบบการศึกษา
 แบบชั้นเรียน
 แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก
 แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นสื่อหลัก
 แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (E-learning)
 แบบทางไกลทางอินเทอร์เน็ต
 อื่นๆ (ระบุ)
2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย (ถ้ามี)
การเทียบเคียงหน่วยกิตเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. 2559 (ภาคผนวก ก)
3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จานวนหน่วยกิต
รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 171 หน่วยกิต
3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร
รายละเอียดวิชา
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 วิชาเอกพื้นฐานและบังคับ
2.2.2 วิชาการสอนวิชาเอก
2.2.3 เลือกวิชาเอกหรือวิชาการสอนวิชาเอกเพิ่มเติม
2.2.4 วิชาบังคับคณะมนุษยศาสตร์
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หน่วยกิต
30
135
51

84
57
12
9
6
18

3. หมวดวิชาเลือกเสรี

6
171

รวมไม่น้อยกว่า

3.1.3 รายวิชา
1. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป กำหนดให้ เรียน ไม่น้อยกว่ำ 30 หน่วยกิต โดยเลือกจำก
กลุ่มวิชำต่ำง ๆ ดังนี้ กลุ่มวิชำภำษำและกำรสื่อสำร กลุ่มวิชำพลำนำมัย กลุ่มวิชำบูรณำกำร (วิทยำศำสตร์
คณิตศำสตร์ และเทคโนโลยี) และ กลุ่มวิชำบูรณำกำร (มนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์)
วิชาบังคับ กาหนดให้เรียน 20 หน่วยกิต จากกลุ่มวิชาต่อไปนี้
1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสือ่ สาร
กำหนดให้ เรียน ไม่น้อยกว่ำ 9 หน่วยกิต ดังนี้
1.1.1 ภำษำไทย กำหนดให้ เรียน 3 หน่วยกิต
มศว 111 ภำษำไทยเพื่อกำรสื่อสำร
3(3-0-6)
SWU 111 Thai for Communication
1.1.2 ภำษำอังกฤษ กำหนดให้ เรียน 6 หน่วยกิต จำกรำยวิชำต่อไปนี้
มศว 121 ภำษำอังกฤษเพื่อประสิทธิภำพกำรสื่อสำร 1
3(2-2-5)
SWU 121 English for Effective Communication 1
หรือ
มศว 123 ภำษำอังกฤษเพื่อกำรสื่อสำรนำนำชำติ 1
3(2-2-5)
SWU 123 English for International Communication 1
มศว 122 ภำษำอังกฤษเพื่อประสิทธิภำพกำรสื่อสำร 2
SWU 122 English for Effective Communication 2
หรือ
มศว 124 ภำษำอังกฤษเพื่อกำรสื่อสำรนำนำชำติ 2
SWU 124 English for International Communication 2

3(2-2-5)

3(2-2-5)

1.2 กลุ่มวิชำบูรณำกำร (วิทยำศำสตร์ คณิตศำสตร์ และเทคโนโลยี)
กำหนดให้ เรียน 3 หน่วยกิต
มศว 141 ชีวิตในโลกดิจิทลั
3(3-0-6)
SWU 141 Life in a Digital World
1.3 กลุ่มวิชำบูรณำกำร (มนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์) กำหนดให้ เรียน 8 หน่วยกิต
จำกรำยวิชำต่อไปนี้
มศว 151 กำรศึกษำทั่วไปเพื่อพัฒนำมนุษย์
3(3-0-6)
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SWU 151 General Education for Human Development
มศว 161 มนุษย์ในสังคมแห่งกำรเรียนรู้
SWU 161 Human in Learning Society

2(2-0-4)

มศว 261 พลเมืองวิวัฒน์
SWU 261 Active Citizens

3(3-0-6)

วิชาเลือก* กาหนดให้เรียน 10 หน่วยกิต จากกลุ่มวิชาต่อไปนี้
2.1 กลุ่มวิชาบูรณาการ (วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี) กาหนดให้เรียน
ไม่นอ้ ยกว่า 5 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไป
มศว 241 แนวโน้ มเทคโนโลยีดิจิทลั และสังคม
SWU 241 Digital Technology and Society Trends

2(1-2-3)

มศว 242 คณิตศำสตร์ในชีวิตประจำวัน
SWU 242 Mathematics in Daily Life

3(3-0-6)

มศว 243 กำรจัดกำรทำงกำรเงินส่วนบุคคล
SWU 243 Personal Financial Management

3(3-0-6)

มศว 244 วิทยำศำสตร์เพื่อชีวิตและสิ่งแวดล้ อมที่ดี
SWU 244 Science for Better Life and Environment

3(3-0-6)

มศว 245 วิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี และสังคม
SWU 245 Science, Technology and Society

2(2-0-4)

มศว 246 วิถีชีวิตเพื่อสุขภำพ
SWU 246 Healthy Lifestyle

2(2-0-4)

มศว 247 อำหำรเพื่อชีวิต
SWU 247 Food for Life

2(1-2-3)

มศว 248 พลังงำนทำงเลือก
SWU 248 Alternative Energy

2(2-0-4)

มศว 341 ธุรกิจในโลกดิจิทลั
SWU 341 Business in a Digital World

2(1-2-3)

หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (5 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
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2.2 กลุ่มวิชาบูรณาการ (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)
มศว 251 ดนตรีและจิตวิญญำณมนุษย์
SWU 251 Music and Human Spirit

2(1-2-3)

มศว 252 สุนทรียศำสตร์เพื่อชีวิต
SWU 252 Aesthetics for Life

3(3-0-6)

มศว 253 สุนทรียสนทนำ
SWU 253 Dialogue

2(1-2-3)

มศว 254 ศิลปะและควำมคิดสร้ ำงสรรค์
SWU 254 Art and Creativity

2(1-2-3)

มศว 255 ธรรมนูญชีวิต
SWU 255 Constitution For Living

2(1-2-3)

มศว 256 กำรอ่ำนเพื่อชีวิต
SWU 256 Reading for Life

2(2-0-4)

มศว 257 วรรณกรรมและพลังทำงปัญญำ
SWU 257 Literature for Intellectual Powers

2(2-0-4)

มศว 258 ศิลปะกำรพูดและกำรนำเสนอ
SWU 258 Arts of Speaking and Presentation

2(2-0-4)

มศว 262 ประวัติศำสตร์และพลังขับเคลื่อนสังคม
SWU 262 History and Effects on Society

2(2-0-4)

มศว 263 มนุษย์กบั สันติภำพ
SWU 263 Human and Peace

2(2-0-4)

มศว 264 มนุษย์ในสังคมพหุวัฒนธรรม
SWU 264 Human in Multicultural Society

2(2-0-4)

มศว 265 เศรษฐกิจโลกำภิวัตน์
SWU 265 Economic Globalization

3(3-0-6)

มศว 266 ปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง
SWU 266 Sufficiency Economy

2(2-0-4)

มศว 267 หลักกำรจัดกำรสมัยใหม่
SWU 267 Principles of Modern Management

2(2-0-4)

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

21

มศว 268 กำรศึกษำทำงสังคมด้ วยกระบวนกำรวิจัย
SWU 268 Social Study by Research

2(1-2-3)

มศว 351 กำรพัฒนำบุคลิกภำพ
SWU 351 Personality Development

3(2-2-5)

มศว 352 ปรัชญำและกระบวนกำรคิด
SWU 352 Philosophy and Thinking Process

3(3-0-6)

มศว 353 กำรคิดอย่ำงมีเหตุผลและจริยธรรม
SWU 353 Logical Thinking and Ethics

3(3-0-6)

มศว 354 ควำมคิดสร้ ำงสรรค์กบั นวัตกรรม
SWU 354 Creativity and Innovation

3(2-2-5)

มศว 355 พุทธธรรม
SWU 355 Buddhism

3(3-0-6)

มศว 356 จิตวิทยำสังคมในกำรดำเนินชีวิต
SWU 356 Social Psychology for Living

2(2-0-4)

มศว 357 สุขภำพจิตและกำรปรับตัวในสังคม
SWU 357 Mental Health and Social Adaptability

2(2-0-4)

มศว 358 กิจกรรมสร้ ำงสรรค์เพื่อพัฒนำชีวิตและสังคม
SWU 358 Creative Activities for Life and Social Development

2(1-2-3)

มศว 361 มศว เพื่อชุมชน
SWU 361 SWU for Communities

3(1-4-4)

มศว 362 ภูมิปัญญำท้องถิ่น
SWU 362 Local Wisdom

2(1-2-3)

มศว 363 สัมมำชีพชุมชน
SWU 363 Ethical Careers for Community

2(1-2-3)

มศว 364 กิจกำรเพื่อสังคม
SWU 364 Social Enterprise

2(1-2-3)

2.3 กลุ่มวิชาพลานามัย กาหนดให้เรียนไม่นอ้ ยกว่า 2 หน่วยกิตจากรายวิชาต่อไปนี้
มศว 131 ลีลำศ
1(0-2-1)
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SWU 131 Social Dance
มศว 132 สมรรถภำพส่วนบุคคล
SWU 132 Personal Fitness

1(0-2-1)

มศว 133 กำรวิ่งเหยำะเพื่อสุขภำพ
SWU 133 Jogging for Health

1(0-2-1)

มศว 134 โยคะ
SWU 134 Yoga

1(0-2-1)

มศว 135 ว่ำยนำ้
SWU 135 Swimming

1(0-2-1)

มศว 136 แบดมินตัน
SWU 136 Badminton

1(0-2-1)

มศว 137 เทนนิส
SWU 137 Tennis

1(0-2-1)

มศว 138 กอล์ฟ
SWU 138 Golf

1(0-2-1)

มศว 139 กำรฝึ กโดยกำรใช้ นำ้ หนัก
1(0-2-1)
SWU 139 Weight Training
หมายเหตุ: * คณะ หลักสูตร หรือนิสิต มีอิสระในการเรียนวิชาเลือกตามกลุ่ม 2.1 หรือ 2.2 หรือ 2.3
เพิม่ เติมตามความต้องการให้ครบ 10 หน่วยกิต
2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน กาหนดให้เรียน ไม่น้อยกว่า 135 หน่วยกิต ดังนี้
2.1 กลุ่มวิชาชีพครู กาหนดให้เรียน ไม่น้อยกว่า 51 หน่วยกิต ดังนี้
2.1.1 วิชาชีพครูบังคับ กาหนดให้เรียน 49 หน่วยกิต ดังนี้
ศษ111
จิตสานึกและจรรยาบรรณวิชาชีพครู
3(2-2-5)
ED111
Consciousness and Ethics for Teaching Profession
ศษ201 ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาการเรียนรู้
3(2-2-5)
ED201
English for Learning Development
ศษ202 ภาษาและวัฒนธรรมไทยสาหรับครู
3(2-2-5)
ED202
Thai Language and Culture for Teachers
ศษ211 กระบวนทัศน์ทางการศึกษา
3(2-2-5)
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ED211
ศษ241
ED241
ศษ321
ED321
ศษ331
ED331
ศษ351
ED351
ศษ391
ED391
ศษ461
ED461
ศษ471
ED471
ศษ481
ED481
ศษ491
ED491
ศษ591
ED591
ศษ592
ED592
ศษ212
ED212
ศษ231
ED231
ศษ311

Educational Paradigms
การเรียนรู้ของมนุษย์และจิตวิทยาสาหรับครู
3(2-2-5)
Human Learning and Psychology for Teachers
วิธีวิทยาในการพัฒนาหลักสูตร
3(2-2-5)
Methodologies for Curriculum Development
วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้
3(2-2-5)
Methodologies for Learning Management
การวัดและประเมินผลทางการศึกษา
3(2-2-5)
Educational Measurement and Evaluation
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูระหว่างเรียน 1
2(0-4-2)
Teaching Practicum I
การประกันคุณภาพและการจัดการการศึกษา
3(2-2-5)
Educational Quality Assurance and Management
การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้
3(2-2-5)
Research for Learning Development
การออกแบบและพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารการศึกษา
3(2-2-5)
Design and Development of Media, Innovation and Information Technology
for Educational Communication
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูระหว่างเรียน 2
2(0-4-2)
Teaching Practicum II
การปฏิบัติการสอนและฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 1
6(1-18-0)
Education Internship I
การปฏิบัติการสอนและฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 2
6(0-18-0)
Education Internship II
2.1.1 วิชาชีพครูเลือก กาหนดให้เรียนไม่น้อยกว่า 2 หน่วยกิต ดังนี้
ลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
2(1-2-3)
Scouts, Junior Red Cross, and Learner Development Activities
หลักการอุดมศึกษา
2(1-2-3)
Principles of Higher Education
จิตสานึกและการมีส่วนร่วมทางสังคมและการเมือง
2(1-2-3)
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ED311
ศษ312
ED312
ศษ313
ED313
ศษ314
ED314
ศษ322
ศษ332
ED332
ศษ333
ED333
ศษ334
ED334
ศษ335
ED335
ศษ336
ED336
ศษ337
ED337
ศษ338
ED338
ศษ341
ED341
ศษ361
ED361
ศษ362
ED362
ศษ371
ED371
ศษ381
ED381

Social and Political Consciousness and Participation
การต่อรองกับวัฒนธรรมการบริโภค
Negotiation and Consumers Culture
งานอาสาสมัครและกิจกรรมเยาวชน
Voluntary Work and Youth Activities
การพัฒนาทักษะการคิดระดับสูง
Developing Higher Order Thinking Skills
การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น
การศึกษาพิเศษ
Special Education
การจัดการเรียนรู้นอกระบบและตามอัธยาศัย
Non-formal and Informal Learning Management
การจัดการเรียนรู้เพื่อสร้างจิตสานึกสาธารณะ
Public Concern-Based Learning
การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของผู้เรียน
Learners’ Creativity Development
การอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย
Rearing of Young Children
การมัธยมศึกษา
Secondary Education
หลักการอาชีวศึกษา
Principles of Vocational Education
การแนะแนวเพื่อการพัฒนาคุณค่าแห่งตน
Guidance for Self-Esteem Development
การประกันคุณภาพการศึกษา
Quality Assurance in Education
การศึกษาและการพัฒนาชุมชน
Education and Community Development
สถิติเบื้องต้นทางการศึกษา
Introduction to Statistics in Education
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
Occupations and Technology
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2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(2-0-4)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
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ศษ431
ED431
ศษ452
ED452
ศษ472
ED472
ศษ482
ED482

การพัฒนาแหล่งการเรียนรู้และเครือข่ายการเรียนรู้
Development of Learning Resources and Learning Networks
การประเมินหลักสูตรและการสอนเบื้องต้น
Introduction to Curriculum and Instructional Evaluation
การวิจัยเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้และสังคม
Research for Learning Processes and Social Development
การออกแบบและพัฒนาสื่อการเรียนการสอน
Instructional Media Design and Development

2.2 กลุ่มวิชาเอกภาษาอังกฤษ
กาหนดให้เรียน
84 หน่วยกิต ดังนี้
2.2.1 วิชาพื้นฐานวิชาเอก กาหนดให้เรียน 21 หน่วยกิต ประกอบด้วยรายวิชาดังนี้
อก 111 การฟังและการพูด 1
EN 111 Listening and Speaking I
อก 112 การฟังและการพูด 2
EN 112 Listening and Speaking II
อก 121 หลักการอ่าน
EN 121 Reading Techniques
อก 131 การเขียนเบื้องต้น
EN 131 Basic Writing
อก 122 ภาษาและทักษะการคิดวิเคราะห์วิจารณ์
EN 122 Language and Critical Thinking Skills
อก 251 พื้นฐานความคิดและวัฒนธรรมตะวันตก
EN 251 Introduction to Western Thought and Culture
อก 271 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภาษาอังกฤษ
EN 271 Introduction to English Language
2.2.2 วิชาเอกบังคับ กาหนดให้เรียน 36 หน่วยกิต ประกอบด้วยรายวิชาดังนี้
อก 213 การฟังและการพูด 3
EN 213 Listening and Speaking III
อก 223 การอ่านเชิงวิเคราะห์และวิจารณ์
EN 223 Analytical and Critical Reading
อก 232 เรียงความ 1
EN 232 Composition I
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3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
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อก 233 เรียงความ 2
EN 233 Composition II
อก 335 ทักษะการเรียนขั้นสูง
EN 335 Advanced Study Skills
อก 272 สัทศาสตร์ภาษาอังกฤษ
EN 272 English Phonetics
อก 373 สัทวิทยาภาษาอังกฤษ
EN 373 English Phonology
อก 374 ระบบหน่วยคาและวายกสัมพันธ์
EN 374 English Morphology and Syntax
อก 252 วรรณคดีเบื้องต้น
EN 252 Introduction to Literature
อก 341 การแปลอังกฤษ-ไทย
EN 341 English to Thai Translation
อก 342 การแปลไทย-อังกฤษ
EN 342 Thai to English Translation
อก 391 การสื่อสารในชั้นเรียน
EN 391 Classroom Communication
2.2.3 วิชาบังคับคณะมนุษยศาสตร์ กาหนดให้เรียน 6 หน่วยกิต ประกอบด้วยรายวิชาดังนี้
อชก 303 ภาษาอังกฤษเพื่อการเตรียมพร้อมสู่อาชีพ 3
ECP 303 English for Career Preparation 3
อชก 304 ภาษาอังกฤษเพื่อการเตรียมพร้อมสู่อาชีพ 4
ECP 304 English for Career Preparation 4
2.2.4 วิชาการสอนวิชาเอก กาหนดให้เรียน 12 หน่วยกิต ประกอบด้วยรายวิชาดังนี้
อก 392 หลักสูตรและการสอน
EN 392 Curriculum and Instruction
อก 493 วิธีสอนภาษาอังกฤษ
EN 493 English Language Teaching
อก 494 การวัดและการประเมินผลการเรียนการสอนภาษา
EN 494 Assessment and Evaluation in Language Teaching
อก 495 การวิจัยสาหรับการสอนภาษาอังกฤษ
EN 495 Research in English Language Teaching
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3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)

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

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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2.2.5 วิชาเอกเลือก กาหนดให้เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้
อก 314 การพูดในที่ชุมชน
EN 314 Public Speaking
อก 334 เรียงความภาษาอังกฤษ 3
EN 334 Composition 3
อก 475 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภาษาอังกฤษนานารูปแบบ
EN 475 Introduction to World Englishes
อก 461 วรรณกรรมเด็ก
EN 461 Children Literature
อก 466 เรื่องสั้นอังกฤษและอเมริกัน
EN 466 British and American Short Stories
อก 481 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ
EN 481 English for Business Communication
อก 484 ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวและการโรงแรม
EN 484 English for Tourism and Hotel Business
อก 486 ภาษาอังกฤษเชิงกฎหมาย
EN 486 English for Legal Purposes
3.1.4 แผนการศึกษา
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
วิชาศึกษาทั่วไป (บังคับ)
-กลุ่มวิชาภาษา
มศว 111 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
มศว 121 ภาษาอังกฤษเพื่อประสิทธิภาพการสื่อสาร 1
-กลุ่มวิชาบูรณาการ (มนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์)
มศว 151 การศึกษาทั่วไปเพื่อพัฒนามนุษย์
วิชาศึกษาทั่วไป (เลือก)
-กลุ่มวิชาพลานามัย
วิชาชีพครูบังคับ
ศษ 111 จิตสานึกและจรรยาบรรณวิชาชีพครู
วิชาเอก
อก 111 การฟังและการพูด 1
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (5 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560

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

หน่วยกิต
10
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
1(0-2-1)
3
3(2-2-5)
6
3(2-2-5)
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อก 121

หลักการอ่าน
รวม

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
วิชาศึกษาทั่วไป (บังคับ)
-กลุ่มวิชาภษา
มศว 122
ภาษาอังกฤษเพื่อประสิทธิภาพการสื่อสาร 2
-กลุ่มวิชาบูรณาการ (วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และ
เทคโนโลยี)
มศว 141
ชีวิตในโลกดิจิทัล
-กลุ่มวิชาบูรณาการ (มนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์)
มศว 161
มนุษย์ในสังคมแห่งการเรียนรู้
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (เลือก)
-กลุ่มวิชาพลานามัย
วิชาเอก
อก 131
การเขียนเบื้องต้น
อก 122
ภาษาและทักษะการคิดวิเคราะห์วิจารณ์
วิชาเลือกเสรี
รวม
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
วิชาศึกษาทั่วไป (บังคับ)
-กลุ่มวิชาบูรณาการ (มนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์)
มศว 261
พลเมืองวิวัฒน์
-วิชาชีพครูบังคับ
ศษ 201
ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาการเรียนรู้
ศษ 211
กระบวนทัศน์ทางการศึกษา
-วิชาเอก
อก 271
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภาษาอังกฤษ
อก 251
พื้นฐานความคิดและวัฒนธรรมตะวันตก
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3(2-2-5)
19

หน่วยกิต
9
3(2-2-5)

3(3-0-6)
2(2-0-4)
1(0-2-1)
6
3(2-2-5)
3(2-2-5)
2
18

หน่วยกิต
3
3(3-0-6)
6
3(2-2-5)
3(2-2-5)
12
3(3-0-6)
3(3-0-6)
29

อก 112
อก 232

การฟังและการพูด 2
การเขียนเรียงความ 1
รวม

3(2-2-5)
3(2-2-5)
21

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
-วิชาศึกษาทั่วไป (เลือก)
-วิชาชีพครูบังคับ
ศษ 241
การเรียนรู้ของมนุษย์และจิตวิทยาสาหรับครู
ศษ 202
ภาษาและวัฒนธรรมไทยสาหรับครู
-วิชาเอก
อก 213
การฟังและการพูด 3
อก 252
วรรณคดีเบื้องต้น
อก 272
สัทศาสตร์ภาษาอังกฤษ
อก 223
การอ่านเชิงวิเคราะห์และวิจารณ์
รวม

หน่วยกิต
2-3
6
3(2-2-5)
3(2-2-5)
12
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
21

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
-วิชาศึกษาทั่วไป (เลือก)
-วิชาชีพครูบังคับ
ศษ 321
วิธีวิทยาในการพัฒนาหลักสูตร
ศษ 391
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูระหว่างเรียน 1
-วิชาเอก
อก 373
สัทวิทยาภาษาอังกฤษ
อก 341
การแปลอังกฤษ-ไทย
อก 233
เรียงความ 2
อก 391
การสื่อสารในชั้นเรียน
รวม

หน่วยกิต
2-3
6
3(2-2-5)
2(0-4-2)
12
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
20

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
- วิชาศึกษาทั่วไป (เลือก)

หน่วยกิต
2-3
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ศษ 331
ศษ 351

อก 392
อก 374
อก 342

- วิชาชีพครูบังคับ
วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้
การจัดและประเมินผลทางการศึกษา
-วิชาชีพครูเลือก
-วิชาเอก
หลักสูตรและการสอน
ระบบหน่วยคาและวากยสัมพันธ์
การแปลไทย-อังกฤษ
วิชาเอกเลือก
รวม

ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
-วิชาชีพครูบังคับ
ศษ 471
การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้
ศษ 491
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูระหว่างเรียน 2
-วิชาเอก
อกช 303
ภาษาอังกฤษเพื่อการเตรียมพร้อมสู่อาชีพ 3
อก 493
วิธีสอนภาษาอังกฤษ
อก 494
การวัดและการประเมินผลการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
วิชาเอกเลือก
-วิชาเลือกเสรี
รวม
ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
-วิชาชีพครูบังคับ
ศษ 481
การออกแบบและพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการสื่อสารการศึกษา
ศษ 461
การประกันคุณภาพและการจัดการการศึกษา
-วิชาเอก
อกช 304
ภาษาอังกฤษเพื่อการเตรียมพร้อมสู่อาชีพ 4
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5
3(2-2-5)
3(2-2-5)
2
12
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
21

หน่วยกิต
5
3(2-2-5)
2(0-4-2)
9
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3
2
19

หน่วยกิต
6
3(2-2-5)
3(2-2-5)
9
3(2-2-5)
31

อก 495

การวิจัยสาหรับการสอนภาษาอังกฤษ
วิชาเอกเลือก
วิชาเอกเลือก
วิชาเอกเลือก
-วิชาเลือกเสรี
รวม

ปีที่ 5 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ศษ 591

ชื่อวิชา

-วิชาชีพครูบังคับ
การปฏิบัติการสอนและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 1
รวม

ปีที่ 5 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

3(3-0-6)

3
2
20

หน่วยกิต
6
6(0-18-0)
6

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 คณะมนุษยศาสตร์ และคณะพลศึกษา จะเรียนวิชา ศษ 321
ในภาคเรียนที่ 1และเรียนรายวิชาศษ 331 ในภาคเรียนที่ 2
นิสิตคณะวิทยาศาสตร์ และคณะศิลปกรรมศาสตร์จะเรียนวิชา 331 ในภาคเรียนที่ 1และเรียน ราย
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วิชาศษ 321 ในภาคเรียนที่ 2
4. นิสิตชั้นปีที่ 4 นิสิตทุกวิชาเอก จะเรียนวิชา ศษ 471, ศษ 491 ในภาคเรียนที่ 1 และเรียนวิชา ศษ 481
และศษ461 ในภาคเรียนที่ 2
5. นิสิตชั้นปีที่ 5 นิสิตทุกวิชาเอก เรียนวิชา ศษ 591 ในภาคเรียนที่ 1 และ เรียนวิชา ศษ 592 ในภาค
เรียนที่ 2
6. วิชาเลือกให้แต่ละสาขาวิชากาหนดวิชาชีพครูเลือกให้นิสิตไม่น้อยกว่า 2 หน่วยกิต ใน ปีที่ 2 หรือ ปี
ที่ 3 หรือ ปีที่ 4
7. นิสิตสามารถเรียนวิชาเลือกจากวิชาที่เปิดสอนในหลักสูตรการศึกษาบัณฑิตสาขาอื่นๆ ในคณะ
ศึกษาศาสตร์ เช่น ภาษาอังกฤษ
ความหมายของรหัสวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ
ความหมายของรหัสรายวิชาในกลุ่มวิชาชีพครู
ศษ
:
วิชาชีพครูทางการศึกษา
ED
:
Education
เลขตัวที่หนึ่ง
:
ชั้นปีที่ควรเรียน
เลขตัวที่สอง
:
กลุ่มวิชาในหมวดวิชาชีพครู
0 หมายถึง
กลุ่ม ภาษาสาหรับครู
1 หมายถึง
กลุ่ม ความเป็นครู
2 หมายถึง
กลุ่ม การพัฒนาหลักสูตร
3 หมายถึง
กลุ่ม การจัดการเรียนรู้
4 หมายถึง
กลุ่ม จิตวิทยาและการแนะแนวสาหรับครู
5 หมายถึง
กลุ่ม การวัดและประเมินผลการศึกษา
6 หมายถึง
กลุ่ม การบริหารการศึกษา และการจัดการชั้นเรียน
7 หมายถึง
กลุ่ม การวิจัยทางการศึกษา
8 หมายถึง
กลุ่ม สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
9 หมายถึง
กลุ่ม ประสบการณ์วิชาชีพครู
เลขตัวที่สาม
:
ลาดับวิชาในแต่ละกลุ่มวิชา
ความหมายของรหัสรายวิชาในกลุ่มวิชาเอก
อก
:
วิชาภาษาอังกฤษ
EN
:
English
เลขตัวที่หนึ่ง :
ชั้นปีที่ควรเรียน
เลขตัวที่สอง :
กลุ่มวิชา
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0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
เลขตัวที่สาม

:

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
ลาดับวิชา

ความหมายของจานวนหน่วยกิต
เช่น 3(3-0-6)
ตัวเลขนอกวงเล็บ
ตัวเลขในวงเล็บตัวที่ 1
ตัวเลขในวงเล็บตัวที่ 2
ตัวเลขในวงเล็บตัวที่ 3

พื้นฐานทั่วไป
การฟัง-พูด
การอ่าน
การเขียน
การแปล
ปรัชญาตะวันตกและพื้นฐานวรรณคดี
ร้อยแก้วและร้อยกรอง
ภาษาศาสตร์
ทักษะเฉพาะกิจ
ประสบการณ์วิชาชีพ

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

จานวนหน่วยกิตรวม
จานวนชั่วโมงทฤษฎีต่อสัปดาห์
จานวนชั่วโมงปฏิบัติต่อสัปดาห์
จานวนชั่วโมงศึกษาด้วยตนเองต่อสัปดาห์

3.1.5 คาอธิบายรายวิชา
หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
1. วิชาบังคับ
1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสือ่ สาร
1.1.1 ภาษาไทย
มศว 111 ภำษำไทยเพื่อกำรสื่อสำร
3(3-0-6)
SWU 111 Thai for Communication
ศึกษำองค์ประกอบของกำรสื่อสำร ทั้งกำรฟัง กำรพูด กำรอ่ำน กำรเขียน กำรสังเครำะห์ควำมคิด
และกลวิธกี ำรใช้ ภำษำไทยเพื่อกำรสื่อสำรในสถำนกำรณ์ต่ำงๆ โดยเน้ นทักษะกำรเขียนสรุปควำม ย่อควำม
ขยำยควำม และพรรณนำควำม
1.1.2 ภาษาอังกฤษ
มศว 121 ภำษำอังกฤษเพื่อประสิทธิภำพกำรสื่อสำร 1
3(2-2-5)
SWU 121 English for Effective Communication 1
ศึกษำและฝึ กทักษะภำษำอังกฤษ โดยเน้ นกำรฟังและกำรพูดภำษำอังกฤษในฐำนะ
ภำษำต่ำงประเทศในสถำนกำรณ์ต่ำงๆ ผ่ำนกำรทำแบบฝึ กหัดกำรฟังและกำรพูด โดยใช้ กระบวนกำร
เรียนรู้ สื่อ และเทคโนโลยีสำรสนเทศที่หลำกหลำยทั้งในและนอกห้ องเรียน
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หรือ
มศว 123 ภำษำอังกฤษเพื่อกำรสื่อสำรนำนำชำติ 1
3(2-2-5)
SWU 123 English for International Communication 1
ศึกษำหลักกำรใช้ ภำษำอังกฤษโดยเน้ นกำรฟังและกำรพูดสำหรับผู้เรียนที่ใช้ ภำษำอังกฤษในฐำนะ
ที่เป็ นภำษำนำนำชำติ ทั้งคำศัพท์ สำนวน ประโยค ไวยำกรณ์ท่ซี ับซ้ อน และกำรออกเสียง ฝึ กปฏิบัติกำร
สนทนำในสถำนกำรณ์ต่ำงๆ ผ่ำนสื่อ และกิจกรรมกำรเรียนรู้ท่หี ลำกหลำยทั้งในและนอกห้ องเรียน
มศว 122 ภำษำอังกฤษเพื่อประสิทธิภำพกำรสื่อสำร 2
3(2-2-5)
SWU 122 English for Effective Communication 2
ศึ ก ษำและฝึ กทั ก ษะภำษำอั ง กฤษ โดยเน้ นกำรอ่ ำ นและกำรเขี ย นภำษำอั ง กฤษในฐำนะ
ภำษำต่ำงประเทศในสถำนกำรณ์ต่ำงๆ ผ่ำนกำรทำแบบฝึ กหัดกำรอ่ำนและกำรเขียน โดยใช้ กระบวนกำร
เรียนรู้ สื่อ และเทคโนโลยีสำรสนเทศที่หลำกหลำยทั้งในและนอกห้ องเรียน
หรือ
มศว 124 ภำษำอังกฤษเพื่อกำรสื่อสำรนำนำชำติ 2
3(2-2-5)
SWU 124 English for International Communication 2
ศึกษำหลักกำรใช้ ภำษำอังกฤษโดยเน้ นกำรอ่ำนและกำรเขียนสำหรับผู้เรียนที่ใช้ ภำษำอังกฤษใน
ฐำนะที่เป็ นภำษำนำนำชำติ กำรฝึ กเขียนเรียงควำมในหัวข้ อที่หลำกหลำย โดยฝึ กปฏิบัติผ่ำนกิจกรรมกำร
เรียนรู้ต่ำงๆ ทั้งในและนอกห้ องเรียน
1.2 กลุ่มวิชาบูรณาการ (วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี)
มศว 141 ชีวิตในโลกดิจิทลั
3(3-0-6)
SWU 141 Life in a Digital World
ศึกษำควำมสำคัญของกระบวนกำรสื่อสำรและเทคโนโลยีในโลกดิจิทลั ทักษะกำรสืบค้ น กำร
ประเมินสื่อสำรสนเทศ กำรอ้ ำงอิงข้ อมูล จริยธรรมและกฎหมำยที่เกี่ยวข้ อง ภัยอันตรำยในโลกดิจิทลั และ
แนวทำงกำรป้ องกัน กำรนำเสนอในรูปแบบต่ำงๆ กำรจัดกำรควำมรู้เพื่อกำรเรียนรู้ตลอดชีวิตและกำรรู้เท่ำ
ทันสื่อสำรสนเทศและเทคโนโลยี
1.3 กลุ่มวิชาบูรณาการ (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)
มศว 151 กำรศึกษำทั่วไปเพื่อพัฒนำมนุษย์
3(3-0-6)
SWU 151 General Education for Human Development
ศึ ก ษำควำมหมำย ควำมส ำคั ญ และคุ ณ ค่ ำ ของวิ ช ำศึ ก ษำทั่ ว ไป ประวั ติ แ ละปรั ช ญำของ
มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป้ ำหมำยที่แท้ จริงของกำรศึกษำในระดับอุดมศึกษำ ควำมสำคัญและแนว
ทำงกำรพัฒนำพฤติกรรม จิตใจ และปัญญำ กำรพัฒนำทักษะกำรเรียนรู้ กำรสื่อสำร กำรคิดวิเครำะห์ กำร
สังเครำะห์ และกำรแก้ ปัญหำอย่ำงมีวิจำรณญำณ
มศว 161 มนุษย์ในสังคมแห่งกำรเรียนรู้
2(2-0-4)
SWU 161 Human in Learning Society
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ศึ ก ษำควำมสัม พั น ธ์ร ะหว่ ำ งมนุ ษ ย์กับ สังคม ทั้ง สัง คมไทยและสัง คมโลก ผลกระทบของกำร
เปลี่ ยนแปลงทำงสังคมต่ อ กำรดำเนิ น ชี วิ ตและสิ่งแวดล้ อ ม ควำมสำคั ญ ของกำรแสวงหำควำมรู้ อ ย่ ำ ง
ต่อเนื่อง และกำรดำเนินชีวิตอย่ำงมีคุณธรรมจริยธรรมในสังคมแห่งกำรเรียนรู้
มศว 261 พลเมืองวิวัฒน์
3(3-0-6)
SWU 261 Active Citizens
ศึกษำประวัติควำมเป็ นมำและวัฒนธรรมทำงกำรเมืองกำรปกครองของไทย กระบวนทัศน์เกี่ยวกับ
พลเมืองในระบอบประชำธิปไตย กฎหมำย ระบบภำษี หน้ ำที่พลเมืองตำมรั ฐธรรมนู ญ ควำมสำคัญของ
กำรยึดหลักสันติวิธีในกำรดำเนิน ชีวิต กำรมีจิตสำนึกสำธำรณะและกำรมีส่วนร่ วมลดควำมเหลื่อมล้ำใน
สังคม รวมทั้งแนวทำงกำรปรับตัวในฐำนะพลเมืองอำเซียนและพลเมืองโลก
2. วิชาเลือก
2.1 กลุ่มวิชาบูรณาการ (วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี)
มศว 241 แนวโน้ มเทคโนโลยีดิจิทลั และสังคม
2(1-2-3)
SWU 241 Digital Technology and Society Trends
ศึ ก ษำวิ วั ฒ นำกำรและแนวคิ ดของเทคโนโลยี ดิจิ ทัลที่มีผลกระทบต่ อ สัง คมในด้ ำ นวั ฒ นธรรม
เศรษฐกิจ กำรเมือง และสิ่งแวดล้ อม ประเมินพฤติกรรมกำรบริ โภคเทคโนโลยีของสังคมและสมำชิ ก
รวมทั้งวิเครำะห์แนวโน้ มของเทคโนโลยีดิจิทลั ในสังคมโลกอนำคต
มศว 242 คณิตศำสตร์ในชีวิตประจำวัน
3(3-0-6)
SWU 242 Mathematics in Daily Life
ศึกษำวิธีคิดและหลักกำรคณิตศำสตร์กับควำมคิดในเชิงตรรกะและเหตุผล คณิตศำสตร์สำหรับ
ผู้บริโภคและกำรคำนวณภำษี คณิตศำสตร์กับควำมงำม กำรวิเครำะห์เชิงตัวเลข กำรแปลควำมหมำย กำร
ประยุกต์ใช้ คณิตศำสตร์และสถิติในชีวิตประจำวัน
มศว 243 กำรจัดกำรทำงกำรเงินส่วนบุคคล
3(3-0-6)
SWU 243 Personal Financial Management
ศึกษำหลักกำรวำงแผนและกำรจัดกำรทำงกำรเงิน เครื่องมือทำงกำรเงินในกำรบริหำรสภำพคล่อง
ส่วนบุคคล มูลค่ำเงินตำมเวลำ และเทคโนโลยีทำงกำรเงิน กำรรวบรวมและวิเครำะห์ข้อมูลทำงกำรเงินส่วน
บุคคล กำรวำงแผนทำงภำษี กำรวำงแผนกำรออมและประกัน กำรบริหำรหนี้ และกำรวำงแผนลงทุน
มศว 244 วิทยำศำสตร์เพื่อชีวิตและสิ่งแวดล้ อมที่ดี
3(3-0-6)
SWU 244 Science for Better Life and Environment
ศึกษำเจตคติและกระบวนกำรคิดทำงวิทยำศำสตร์ ระบบนิเวศวิทยำและควำมสำคัญของกำรอยู่
ร่ วมกันอย่ำ งสมดุ ล วิ ทยำศำสตร์ ประยุ กต์ เทคโนโลยี ผลกระทบของควำมเจริ ญ ทำงวิทยำศำสตร์ และ
เทคโนโลยีท่มี ีต่อวิถีชีวิต เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้ อม และกำรประยุกต์ใช้ วิทยำศำสตร์อย่ำงรู้เท่ำทันและ
เป็ นมิตรต่อสิ่งแวดล้ อม
มศว 245 วิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี และสังคม
2(2-0-4)
SWU 245 Science, Technology and Society
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ศึ ก ษำกระบวนทัศ น์ และวิ ธี คิ ด ของนั ก วิ ท ยำศำสตร์ ท่ี มี บ ทบำทในเหตุ ก ำรณ์ ส ำคั ญ ของโลก
ผลกระทบของวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีในมิติทำงสังคม กำรสะท้ อนคิดวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีกับ
บริบทสังคมไทยในปัจจุบัน
มศว 246 วิถีชีวิตเพื่อสุขภำพ
2(2-0-4)
SWU 246 Healthy Lifestyle
ศึกษำองค์ประกอบและควำมสำคัญของสุขภำพแบบองค์รวม ปั จจัยสำคัญที่มีผลต่อสุขภำพ โรค
วิ ถี ชี วิ ต กับ พฤติ ก รรมกำรใช้ ชี วิ ต ของมนุ ษ ย์ สำเหตุ วิ ธีป้ องกัน และกำรรั ก ษำ กำรพั ฒ นำวิ ถี ชี วิ ต เชิ ง
สร้ ำงสรรค์และกำรประยุกต์ใช้ นวัตกรรมทำงวิทยำศำสตร์
มศว 247 อำหำรเพื่อชีวิต
2(1-2-3)
SWU 247 Food for Life
ศึ ก ษำควำมส ำคั ญ ของอำหำรและโภชนำกำรสำหรั บ ทุ กช่ วงวั ย อำหำรเพื่ อสุขภำพ สมุ น ไพร
ผลิตภัณฑ์เสริมอำหำร อันตรำยจำกอำหำรและมำตรฐำนควำมปลอดภัย หลักกำรเลือกซื้อและกำรเก็บ
รักษำอำหำร กำรเลือกบริโภคด้ วยปัญญำ และกำรฝึ กประกอบอำหำรอย่ำงง่ำยจำกวัตถุดิบที่ปลอดภัยและ
มีคุณค่ำ
มศว 248 พลังงำนทำงเลือก
2(2-0-4)
SWU 248 Alternative Energy
ศึกษำควำมหมำย ควำมสำคัญ กระบวนกำร บทบำทและผลกระทบของกำรใช้ พลังงำนหลักและ
พลั งงำนทดแทน ปรำกฏกำรณ์ โลกร้ อ น กำรอนุ รั กษ์ พ ลั งงำนอย่ ำ งมีส่ว นร่ วม กำรใช้ พลั งงำนอย่ ำ งมี
ประสิทธิภำพและเป็ นมิตรกับสิ่งแวดล้ อม กำรจัดกำรพลังงำนชุมชน ขยะชุมชน และวัสดุเหลือใช้ ด้ วยภูมิ
ปัญญำและเทคโนโลยีท่เี หมำะสม
มศว 341 ธุรกิจในโลกดิจิทลั
2(1-2-3)
SWU 341 Business in a Digital World
ศึ ก ษำแนวคิ ด และหลั ก กำรท ำธุ ร กิจ ในโลกดิ จิ ทัล แนวปฏิบั ติ หลั ก จริ ย ธรรมและกฎหมำยที่
เกี่ยวข้ อง นวัตกรรมด้ ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรในปัจจุบันและแนวโน้ มในอนำคต
2.2 กลุ่มวิชาบูรณาการ (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)
มศว 251 ดนตรีและจิตวิญญำณมนุษย์
2(1-2-3)
SWU 251 Music and Human Spirit
ศึกษำวิเครำะห์จิตวิญญำณ อำรมณ์ และพฤติกรรมของมนุ ษย์ โดยใช้ ดนตรีเป็ นเครื่องมือในกำร
เรียนรู้คุณค่ำของตนเองและบริบทของสังคม รวมทั้งฝึ กประยุกต์และถ่ำยทอดศิลปกรรมแบบบูรณำกำรสู่
สำธำรณชน
มศว 252 สุนทรียศำสตร์เพื่อชีวิต
3(3-0-6)
SWU 252 Aesthetics for Life
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ศึกษำแนวคิดทำงด้ ำนสุนทรี ยศำสตร์ สุนทรี ยศำสตร์ในเชิงบูรณำกำรทั้งที่เกี่ยวข้ องกับธรรมชำติ
ศิลปะ กำรแสดง ดนตรี วรรณกรรม สุนทรี ยะที่ผสำนสัมพั นธ์กับบริ บทสังคม วัฒนธรรม และธรรมชำติ
สิ่งแวดล้ อม
มศว 253 สุนทรียสนทนำ
2(1-2-3)
SWU 253 Dialogue
ศึ ก ษำฐำนคิ ด ทฤษฎี กลวิ ธี แนวทำงปฏิบั ติ ข องสุน ทรี ย สนทนำ ระดั บ ของกำรสื่อ สำร กำร
ประยุกต์ใช้ สนุ ทรียสนทนำในกำรดำเนินชีวิต โดยกำรแลกเปลี่ยนประสบกำรณ์ กำรถ่ำยทอดควำมคิดและ
ควำมรู้สกึ ร่วมกันผ่ำนศิลปะกำรฟังอย่ำงลึกซึ้ง กำรเรียนรู้ด้วยใจอย่ำงใคร่ครวญ และกำรฝึ กปฏิบัติสุนทรีย
สนทนำในสถำนกำรณ์ท่หี ลำกหลำย
มศว 254 ศิลปะและควำมคิดสร้ ำงสรรค์
2(1-2-3)
SWU 254 Art and Creativity
ศึกษำค้ นคว้ ำเกี่ยวกับพลังควำมคิดสร้ ำงสรรค์และจินตนำกำรที่ก่อให้ เกิดควำมงำมและสุนทรียะ
ในงำนศิลปะนำนำประเภท ในบริบทวัฒนธรรมที่หลำกหลำย
มศว 255 ธรรมนูญชีวิต
2(1-2-3)
SWU 255 Constitution For Living
ศึกษำหลักธรรมนูญชีวิต วินัยชีวิต กฎกำรสร้ ำงทุนชีวิต กำรนำชีวิตไปสู่เป้ ำหมำยที่ดีงำม หลักกำร
ปฏิบัติตนในฐำนะสมำชิกที่ดีของชุมชน และหลักกำรพัฒนำชีวิต โดยกำรวิเครำะห์และสร้ ำงแนวทำงกำร
พัฒนำตนเองพร้ อมฝึ กปฏิบัติ
มศว 256 กำรอ่ำนเพื่อชีวิต
2(2-0-4)
SWU 256 Reading for Life
ศึกษำหลักกำรอ่ำนจับใจควำม วิเครำะห์ ตีควำม วิจำรณ์และประเมินค่ำงำนเขียน โดยกำรอ่ำนจำก
แหล่งเรียนรู้ท่หี ลำกหลำย
มศว 257 วรรณกรรมและพลังทำงปัญญำ
2(2-0-4)
SWU 257 Literature for Intellectual Powers
ศึกษำแนวคิด คุณค่ำ และสุนทรียะจำกวรรณกรรมไทยหลำกรูปแบบทั้งในอดีตและร่วมสมัย กำร
วิเครำะห์วรรณกรรมที่ก่อให้ เกิดพลังทำงปัญญำและยกระดับจิตใจ
มศว 258 ศิลปะกำรพูดและกำรนำเสนอ
2(2-0-4)
SWU 258 Arts of Speaking and Presentation
ศึกษำองค์ประกอบ ควำมหมำย ควำมสำคัญ ประเภทและกลวิธีกำรพู ด กำรเตรี ยมภำษำและ
เนื้อหำ กำรเรียบเรียงควำมคิด กำรร่ ำงบทพูด กำรพัฒนำวัจนภำษำและอวัจนภำษำกับกำรพูดประเภท
ต่ำงๆ
มศว 262 ประวัติศำสตร์และพลังขับเคลื่อนสังคม
2(2-0-4)
SWU 262 History and Effects on Society
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ศึกษำค้ นคว้ ำข้ อมูลและเหตุกำรณ์สำคัญทำงประวัติศำสตร์ท่เี ป็ นพลังขับเคลื่อนสังคมจำกอดีตสู่
ปั จจุ บัน วิ เครำะห์ กระบวนกำรเปลี่ ยนแปลงทำงกำรเมือง เศรษฐกิจ สังคม และแนวโน้ มกำรก่อรูปทำง
สังคมในบริบทของโลกำภิวัตน์
มศว 263 มนุษย์กบั สันติภำพ
2(2-0-4)
SWU 263 Human and Peace
ศึ ก ษำแนวคิ ด และทฤษฎี เ กี่ ย วกั บ สั น ติ ภ ำพ หลั ก สั น ติ ธ รรมจำกศำสนำ ปรั ช ญำ ควำมเชื่ อ
วัฒนธรรม และกำรจัดกำรควำมขัดแย้ งในชีวิตครอบครัว ชุมชน สังคม รวมทั้งแนวคิดและกำรปฏิบัติของ
ผู้ท่มี ีอุดมกำรณ์เกี่ยวกับสันติภำพและสันติสขุ ของมนุษยชำติ
มศว 264 มนุษย์ในสังคมพหุวัฒนธรรม
2(2-0-4)
SWU 264 Human in Multicultural Society
ศึกษำควำมหมำยและควำมสำคัญของสังคมพหุวัฒนธรรม โดยกำรวิเครำะห์ปัจจัยด้ ำนโครงสร้ ำง
ทำงสังคม เชื้อชำติ ศำสนำ กำรศึกษำ ที่มีผลต่อควำมเชื่อและวิถีชีวิตของกลุ่มคนในสังคม กำรเสริมสร้ ำง
กระบวนทัศน์ และกำรปรับตัวในสังคมพหุวัฒนธรรม
มศว 265 เศรษฐกิจโลกำภิวัตน์
3(3-0-6)
SWU 265 Economic Globalization
ศึกษำแนวคิดเศรษฐกิจโลกำภิวัตน์ นโยบำยทำงเศรษฐกิจของประเทศที่มีอิทธิพลต่อโลกำภิวัตน์
กำรรวมกลุ่มทำงเศรษฐกิจ สถำบันกำรเงินระหว่ำงประเทศ วิกฤตเศรษฐกิจโลก แนวโน้ มในอนำคตและ
ผลกระทบต่อกำรดำรงชีวิต ตลอดจนแนวทำงกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืนตำมหลักเศรษฐกิจพอเพียง
มศว 266 ปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง
2(2-0-4)
SWU 266 Sufficiency Economy
ศึกษำภูมิหลังและสภำพทั่วไปของสังคมไทย แนวคิดปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง เปรียบเทียบกับ
เศรษฐศำสตร์ ก ระแสหลั ก โดยกำรเรี ยนรู้ จำกโครงกำรอัน เนื่ องมำจำกพระรำชด ำริ กำรวิ เครำะห์ ห ำ
แนวทำงประยุ ก ต์ ใช้ ใ นกำรด ำเนิ น ชี วิ ต และกำรประกอบอำชี พ อัน จะน ำไปสู่ก ำรพึ่ ง ตนเองบนควำม
รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้ อม เพื่อกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืนภำยใต้ กระแสโลกำภิวัตน์
มศว 267 หลักกำรจัดกำรสมัยใหม่
2(2-0-4)
SWU 267 Principles of Modern Management
ศึกษำแนวคิดและหลักกำรจัดกำร ทฤษฎีกำรจัดกำรสมัยใหม่ แนวคิดเกี่ยวกับกำรจัดกำรองค์กร
กำรจัดกำรทรัพยำกรมนุษย์ กำรพัฒนำองค์กร แนวโน้ มกำรจัดกำรสมัยใหม่และกำรพัฒนำสังคมอย่ำง
ยั่งยืน
มศว 268 กำรศึกษำทำงสังคมด้ วยกระบวนกำรวิจัย
2(1-2-3)
SWU 268 Social Study by Research
ศึ กษำข้ อ มู ลและเหตุก ำรณ์ ท่ีมีผลกระทบสำคั ญต่ อ กำรเปลี่ ยนแปลงทำงสังคมปั จ จุ บัน โดยกำร
เรียนรู้แบบวิจัยเป็ นฐำน เพื่อให้ เกิดควำมเข้ ำใจอย่ำงลึกซึ้งและสำมำรถเชื่อมโยงข้ อมูลจำกกำรวิจัยไปสู่กำร
ใช้ ประโยชน์ในกำรพัฒนำตนเอง สังคม และสิ่งแวดล้ อม
มศว 351 กำรพัฒนำบุคลิกภำพ
3(2-2-5)
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (5 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560

39

SWU 351 Personality Development
ศึกษำควำมหมำยและควำมสำคัญของกำรพั ฒนำบุคลิกภำพ ควำมแตกต่ำงระหว่ ำงบุคคล กำร
วิเครำะห์และประเมินบุคลิกภำพภำยในและภำยนอกของตนเอง กำรพัฒนำเจตคติท่ดี ีต่อตนเองและผู้อ่ นื
มำรยำทพื้นฐำนทำงสังคม ทักษะสื่อสำรและกำรสร้ ำงสัมพันธภำพที่ดีงำมกับผู้อ่นื
มศว 352 ปรัชญำและกระบวนกำรคิด
3(3-0-6)
SWU 352 Philosophy and Thinking Process
ศึกษำแนวคิดและปรัชญำทั้งกระแสตะวันออกและตะวันตกในเชิงบูรณำกำร พัฒนำทักษะกำรคิด
วิเครำะห์ สังเครำะห์ ปรั ชญำที่เป็ นกระบวนกำรคิดที่สัมพั นธ์กับชีวิต สังคม ธรรมชำติ สิ่งแวดล้ อม บน
พื้นฐำนควำมมีเหตุผล อุดมกำรณ์ และคุณธรรมจริยธรรม
มศว 353 กำรคิดอย่ำงมีเหตุผลและจริยธรรม
3(3-0-6)
SWU 353 Logical Thinking and Ethics
ศึกษำกระบวนกำรคิดอย่ำงมีเหตุผลบนพื้นฐำนควำมรู้ คุณธรรม จริ ยธรรม เรี ยนรู้ควำมสำคัญ
ของวิธีคิดอย่ำงมีเหตุผลจำกตัวแบบทำงสังคม และฝึ กพั ฒนำตนเองให้ เป็ นผู้ใฝ่ รู้ควำมจริ ง คิดอย่ำงมี
เหตุผล มีคุณธรรม จริยธรรม ดำรงชีวิตอย่ำงมีควำมสุขท่ำมกลำงพลวัตทำงสังคมและสิ่งแวดล้ อม
มศว 354 ควำมคิดสร้ ำงสรรค์กบั นวัตกรรม
3(2-2-5)
SWU 354 Creativity and Innovation
ศึกษำแนวคิด ทฤษฎี องค์ประกอบ วิธีกำรพัฒนำควำมคิดสร้ ำงสรรค์และนวัตกรรม กฎหมำย
ลิขสิทธิ์และทรั พย์สินทำงปั ญญำ กรณีศึกษำกำรพั ฒนำนวัตกรรมที่สำคัญของโลก กำรฝึ กปฏิบัติพัฒนำ
ควำมคิดสร้ ำงสรรค์และนวัตกรรมเพื่อชุมชนและสิ่งแวดล้ อม พร้ อมทั้งนำเสนอผลงำนต่อสำธำรณชน
มศว 355 พุทธธรรม
3(3-0-6)
SWU 355 Buddhism
ศึ ก ษำภูมิ ปั ญ ญำและกระบวนกำรคิ ด จำกพุ ทธธรรมที่เ กี่ ย วข้ อ งกั บ กำรด ำรงชี วิ ต กำรพั ฒ นำ
คุณภำพชีวิตบนฐำนพุทธธรรม ทั้งในเชิงวิทยำศำสตร์ ปรัชญำ และศำสนำ กำรวิเครำะห์และพัฒนำแนว
ทำงกำรดำเนินชีวิตที่มีศีลธรรมและสันติสขุ
มศว 356 จิตวิทยำสังคมในกำรดำเนินชีวิต
2(2-0-4)
SWU 356 Social Psychology for Living
ศึกษำโครงสร้ ำงและพฤติกรรมทำงสังคม พื้นฐำนทำงชีววิทยำที่เกี่ยวข้ องกับพฤติกรรมมนุ ษย์ ตัว
แปรทำงสังคมที่ทำให้ เกิดพฤติกรรมและสภำวะทำงจิต กำรวิเครำะห์พฤติกรรมของบุคคลและกลุ่มจำก
ปรำกฏกำรณ์ทำงสังคม กำรหำแนวทำงแก้ ไขปัญหำควำมขัดแย้ ง กำรส่งเสริมพฤติ กรรมเอื้อสังคมและกำร
ดำเนินชีวิตอย่ำงมีควำมสุข
มศว 357 สุขภำพจิตและกำรปรับตัวในสังคม
2(2-0-4)
SWU 357 Mental Health and Social Adaptability
ศึกษำแนวคิดและกระบวนกำรเสริมสร้ ำงสุขภำพจิต กำรปรับตัวในสังคม กำรวิเครำะห์สำเหตุและ
กำรป้ องกันสุขภำพจิตเสื่อมโทรม รวมทั้งกำรประยุกต์ใช้ ในชีวิตประจำวัน
มศว 358 กิจกรรมสร้ ำงสรรค์เพื่อพัฒนำชีวิตและสังคม
2(1-2-3)
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SWU 358 Creative Activities for Life and Social Development
ศึ ก ษำควำมหมำย ควำมส ำคั ญ ทรั พ ยำกร ประเภทและรู ป แบบของกิ จ กรรมสร้ ำงสรรค์
แลกเปลี่ ยนเรี ยนรู้ประสบกำรณ์จำกกิจกรรมที่ตนเองสนใจ ค้ นคว้ ำเพิ่ มเติม วิเครำะห์ สังเครำะห์ และ
พัฒนำกิจกรรมให้ มีคุณค่ำต่อกำรพัฒนำชีวิตและสังคม
มศว 361 มศว เพื่อชุมชน
3(1-4-4)
SWU 361 SWU for Communities
ศึกษำวิธีกำรและเครื่องมือศึกษำชุมชน กระบวนกำรมีส่วนร่วม โดยกำรบูรณำกำรกำรเรียนรู้ผ่ำน
กิจกรรมนิ สิต เพื่ อเสริ มสร้ ำ งควำมรู้ควำมเข้ ำ ใจบริ บทชุ มชนด้ ำนวั ฒนธรรม เศรษฐกิจ สังคม รวมทั้ง
เสริมสร้ ำงสัมพันธภำพที่ดีและเชื่อมโยงไปสู่กำรพัฒนำชุมชนอย่ำงมีส่วนร่วม
มศว 362 ภูมิปัญญำท้องถิ่น
2(1-2-3)
SWU 362 Local Wisdom
ศึ ก ษำค้ น คว้ ำ ภูมิ ปั ญ ญำท้ อ งถิ่ น ควำมสัม พั น ธ์ ข องภู มิ ปั ญ ญำท้ อ งถิ่ น กั บ กำรด ำรงชี วิ ต และ
พัฒนำกำรของชุมชน ตลอดจนผลกระทบของกระแสโลกำภิวัตน์กับกำรพัฒนำภูมิปัญญำท้ องถิ่น โดยกำร
เรียนรู้ร่วมกับชุมชน เพื่อหำแนวทำงสืบสำนและพัฒนำตำมบริบทสังคม รวมทั้งประยุกต์ให้ เป็ นประโยชน์
ต่อกำรดำรงชีวิต กำรพัฒนำชุมชน และกำรอนุรักษ์ส่ิงแวดล้ อม
มศว 363 สัมมำชีพชุมชน
2(1-2-3)
SWU 363 Ethical Careers for Community
ศึกษำค้ นคว้ ำและพั ฒนำสัมมำชีพชุ มชนที่ผูกพั นและเคำรพในธรรมชำติ สิ่งแวดล้ อม คุ ณธรรม
และวั ฒนธรรมโดยใช้ หลัก ปรั ชญำเศรษฐกิจพอเพี ยง เรี ยนรู้ร่ วมกับ ชุ มชน เสริ มสร้ ำ งจิตสำนึ ก ควำม
สำมัคคี และควำมตระหนั กในศั กดิ์ ศรี ของชุ มชน อัน จะทำให้ เกิดแนวทำงกำรพั ฒ นำสัมมำชี พ ชุ มชนที่
เข้ มแข็งและยั่งยืน
มศว 364 กิจกำรเพื่อสังคม
2(1-2-3)
SWU 364 Social Enterprise
ศึกษำควำมหมำย ควำมสำคัญ หลักกำรเป็ นผู้ประกอบกำรและกระบวนกำรบริหำรจัดกำรกิจกำร
เพื่อสังคม เรียนรู้กิจกำรเพื่อสังคมในรูปแบบต่ำงๆ วิเครำะห์ สังเครำะห์องค์ควำมรู้จำกกิจกำรเพื่อสังคม
ต้ นแบบ และนำเสนอแนวทำงสร้ ำงสรรค์กจิ กำรเพื่อสังคม พร้ อมทั้งฝึ กปฏิบัติร่ วมกับชุมชน
2.3 กลุ่มวิชาพลานามัย
มศว 131 ลีลำศ
1(0-2-1)
SWU 131 Social Dance
เทคนิคและทักษะเบื้องต้ นในกำรเต้ นลีลำศในจังหวะต่ำงๆ กำรเสริมสร้ ำงสมรรถภำพทำงกำยและ
บุคลิกที่เหมำะสมสำหรับกำรเต้ นลีลำศ ตลอดจนมำรยำทในกำรเต้ นลีลำศเพื่อสุขภำพ
มศว 132 สมรรถภำพส่วนบุคคล
1(0-2-1)
SWU 132 Personal Fitness
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หลักกำรพื้นฐำนของกำรสร้ ำงและพัฒนำสมรรถภำพทำงกำยด้ ำนควำมแข็งแรง ควำมเร็ว ควำม
อดทน และควำมยืดหยุ่นของกล้ ำมเนื้อและกำรทำงำนของระบบกำรไหลเวียนโลหิต
มศว 133 กำรวิ่งเหยำะเพื่อสุขภำพ
1(0-2-1)
SWU 133 Jogging for Health
หลักกำรออกกำลังกำยด้ วยกำรวิ่งเหยำะ กำรวิ่งเหยำะที่มุ่งเน้ นควำมอดทนของระบบกำรไหลเวียน
โลหิตและควำมยืดหยุ่นของร่ำงกำย กำรจัดโปรแกรมกำรออกกำลังกำยด้ วยกำรวิ่งเหยำะเพื่อสุขภำพ
มศว 134 โยคะ
1(0-2-1)
SWU 134 Yoga
เทคนิ คและทัก ษะเบื้ องต้ น ในกำรฝึ กโยคะ กำรฝึ กระบบกำรหำยใจ ควำมอ่อนตัว และควำม
แข็งแรงของร่ำงกำยเพื่อสุขภำพ
มศว 135 ว่ำยนำ้
1(0-2-1)
SWU 135 Swimming
เทคนิคและทักษะเบื้องต้ นของกำรว่ำยนำ้ กำรว่ำยนำ้ ท่ำต่ำงๆ กำรเสริมสร้ ำงสมรรถภำพทำงกำย
กติกำกำรแข่งขัน กำรเก็บรักษำอุปกรณ์ และควำมปลอดภัยในกำรว่ำยนำ้ เพื่อสุขภำพ
มศว 136 แบดมินตัน
1(0-2-1)
SWU 136 Badminton
ทักษะกำรยืน กำรเคลื่อนที่ กำรจับไม้ กำรตีลูกหน้ ำมือและหลังมือ กำรตบ กำรส่งลูก กำรเล่นลูก
หน้ ำตำข่ำย กลวิธกี ำรเล่นประเภทเดี่ยวและประเภทคู่ กำรเก็บรักษำอุปกรณ์และควำมปลอดภัยในกำรเล่น
แบดมินตันเพื่อสุขภำพ
มศว 137 เทนนิส
1(0-2-1)
SWU 137 Tennis
เทคนิคและทักษะเบื้องต้ นในกำรเล่นเทนนิส มำรยำทในกำรชมเทนนิส กติกำกำรแข่งขัน กลวิธี
กำรเล่ นประเภทเดี่ยวและประเภทคู่ กำรเก็บรั กษำอุปกรณ์ และควำมปลอดภัยในกำรเล่ นเทนนิ สเพื่ อ
สุขภำพ
มศว 138 กอล์ฟ
1(0-2-1)
SWU 138 Golf
ควำมเป็ นมำของกีฬำกอล์ฟ ทักษะกำรยืน กำรจับไม้ กำรเหวี่ยงไม้ กติกำกำรเล่ นกอล์ฟ กำรใช้
และเก็บรักษำอุปกรณ์ และควำมปลอดภัยในกำรเล่นกอล์ฟเพื่อสุขภำพ
มศว 139 กำรฝึ กโดยกำรใช้ นำ้ หนัก
1(0-2-1)
SWU 139 Weight Training
เทคนิคกำรออกกำลังกำยแบบใช้ เครื่องมือช่วย หลักกำรปฏิบัติ กำรฝึ กโดยกำรใช้ นำ้ หนักและกำร
ประยุกต์กำยวิภำคศำสตร์และสรีรวิทยำของระบบโครงร่ำงและกล้ ำมเนื้อ ควบคู่ไปกับกำรศึกษำเทคนิคกำร
ฝึ กโดยกำรใช้ นำ้ หนักเพื่อสุขภำพ
หมวดวิชาเฉพาะด้าน
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1) กลุ่มวิชาชีพครู
วิชาชีพครูบังคับ
ศษ111 จิตสานึกและจรรยาบรรณวิชาชีพครู
3(2-2-5)
ED111 Consciousness and Ethics for Teaching Profession
ศึกษาพั ฒนาการของวิชาชี พครู เกณฑ์ มาตรฐานวิ ชาชี พครู สมรรถนะที่ ส าคั ญของครู
คุ ณลั กษณะของครู ที่ ดี หลั กธรรมาภิ บ าล ความซื่ อสั ตย์ สุ จริ ต และคุ ณธรรมจริ ยธรรมส าหรั บครู
จรรยาบรรณวิชาชีพครู ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับวิชาชีพครู กฎระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพครู
การจัดการความรู้เกี่ยวกับวิชาชีพครู การสร้างความก้าวหน้าและพัฒนาวิชาชีพครู การเสริมสร้างศักยภาพ
และสมรรถนะความเป็นครู การฝึกปฏิบัติเพื่อเสริมสร้างจิตสานึกสาธารณะ บทบาท หน้าที่และภาระงาน
ของครูในฐานะนิสิตครูและผู้ส่งเสริมการเรียนรู้ การเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้และการเป็นผู้นาทางวิชาการ
และการศึกษา การสร้างจิตสานึกและทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพครู ฟังการเสวนาจากครูต้นแบบและแลกเปลี่ยน
เรียนรู้เพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการเป็นครูเพื่อการปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี มีจิตสานึกสาธารณะ และ
เสียสละให้สังคม
ศษ201 ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาการเรียนรู้
3(2-2-5)
ED201 English for Learning Development
ศึกษาและฝึกปฏิบัติการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนรู้ด้วยกระบวนการคิด วิเคราะห์อย่างมี
วิจารณญาณ ทั้งการฟัง -การพูด-การอ่าน และการเขียน ในการสรุปความ แปลความ ตีความ ขยายความ
การอภิปราย การแสดงความคิดเห็น การนาเสนองาน การรายงาน เรื่องราวต่างๆ จากสื่อหลากหลายเชิง
บูรณาการในวิชาต่างๆ ทั้งภาษาพูด และภาษาเขียน
ศษ 202 ภาษาและวัฒนธรรมไทยสาหรับครู
3(2-2-5)
ED 202 Thai Language and Culture for Teachers
ศึ ก ษา วิ เ คราะห์ แ ละฝึ ก ปฏิ บั ติ ก ารใช้ ทั ก ษะภาษาไทยเพื่ อ การจั ด การเรี ย นรู้ บ นฐานคิ ด ที่
สอดคล้องกับวิชาชีพครู สังคม และวัฒนธรรมไทย ทั้งการฟัง การดู การพูด การอ่านและการเขียน ที่ผ่าน
กระบวนการคิดวิเคราะห์อย่างมีวิจารณญาณ โดยมุ่งเน้นทักษะการใช้ภาษาไทยเพื่อการศึกษาค้นคว้า การอ่าน
การสรุปความ การบันทึก การอธิบาย การอภิปราย การนาเสนอผลงาน การรายงาน และเทคนิคการพูดในที่
สาธารณะ ด้วยสาระการเรียนรู้ที่สอดแทรกวัฒนธรรมไทยจากสื่อ และแหล่งการเรียนรู้ที่หลากหลายใน
สถานการณ์ต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพในการจัดการเรียนรู้ และเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีในการอยู่
ร่วมกับผู้อื่นในวิชาชีพครูและสังคม
ศษ211 กระบวนทัศน์ทางการศึกษา
3(2-2-5)
ED211 Educational Paradigms
ศึกษากระบวนทัศน์ทางการศึกษาซึ่งเชื่อมโยงปรัชญาเข้ากับแนวคิดของปรัชญาการศึกษาในแต่ละ
ยุคสมัย ซึ่งแบ่งยุคสมัยตามการเปลี่ยนแปลงของทัศนะในการมองโลกและมองชีวิต การสร้างความเข้าใจต่อ
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การปรั บ เปลี่ ย นกระบวนทั ศน์ ทางการศึ กษาทั้ งในส่ ว นของปรัช ญาการศึ กษา หลั กการและระบบการจั ด
การศึกษา ความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกันของการศึกษา ศาสนา เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และกฎเกณฑ์ต่างๆ
ที่ถูกกาหนดขึ้นเพื่อกากับทิศทางของการศึกษาในแต่ละยุคสมัย ผลกระทบต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการปรับเปลี่ยน
วิธีคิดต่อการปฏิรูปการศึกษา การสร้างวิสัยทัศน์ทางการศึกษาที่นาไปสู่การสร้างสรรค์ปรัชญาและกลยุทธ์ทาง
การศึ ก ษาเพื่ อ เสริ ม สร้ า งการพั ฒ นาอย่ า งยั่ ง ยื น ฝึ ก ประยุ ก ต์ ใ ช้ แ นวคิ ด เชิ ง กระบวนทั ศ น์ ใ นการพั ฒ นา
สถานศึกษาไปสู่การเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้
ศษ241 การเรียนรู้ของมนุษย์และจิตวิทยาสาหรับครู
3(2-2-5)
ED241 Human Learning and Psychology for Teachers
ศึกษาเกี่ยวกับกระบวนการเรียนรู้ของมนุษย์ ที่มีองค์ประกอบเกี่ยวเนื่องกันทั้งทางจิต ทางสมอง
เน้นในความสัมพันธ์ระหว่างจิต-สมอง ความสัมพันธ์ระหว่างสมองกับกระบวนการเรียนรู้ของมนุษย์ ศึกษาฐาน
คิดและองค์ความรู้ทางจิตวิทยาการศึกษาและจิตวิทยาการแนะแนว ตลอดจนการให้การปรึกษาเกี่ยวกับระบบ
การพัฒ นาสมองและพัฒนาการเรี ยนรู้ ในแต่ล ะวัย ธรรมชาติของการเรียนรู้ องค์ประกอบของการเรียนรู้
กระบวนการเรียนรู้ ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเรียนรู้ ทฤษฎีการเรียนรู้ ทักษะการคิด กระบวนการคิด การสร้าง
แรงจู งใจ สุ ขภาพจิ ต เชาวน์ ปั ญ ญา ความถนัด เชาวน์อ ารมณ์ บุค ลิ กภาพ การปรับ ตั ว และสามารถให้
คาแนะนา ช่วยเหลือนักเรียนโดยการให้คาปรึกษา โดยมุ่งให้ผู้เรียนรู้จักและเข้าใจตนเอง และมีคุณภาพชีวิตที่ดี
ขึ้น ตลอดจนสามารถนามาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้แต่ละระดับการศึกษาและวิชาเอก
ศษ321 วิธีวิทยาในการพัฒนาหลักสูตร
3(2-2-5)
ED321 Methodologies for Curriculum Development
ศึกษาฐานคิด ปรัชญา แนวคิด ทฤษฎีหลักสูตร องค์ประกอบหลักสูตร และการพัฒนาหลักสูตร ศึกษา
ปัญหาและแนวโน้ มของมาตรฐานการศึกษาและมาตรฐานหลั กสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน การอาชีวศึกษาและ
การอุดมศึกษา หลักสูตรมาตรฐานสากล หลักสูตรการศึกษาเพื่ออาชีพ ฝึกปฏิบัติการออกแบบและสร้างหลักสูตร
แบบจุลภาคทุกระดับการศึกษาและวิชาเอก ฝึกปฏิบัติการนาหลักสูตรไปทดลองใช้ ฝึกปฏิบัติการประเมินและนาผล
การประเมินไปใช้ในการพัฒนาหลักสูตร สามารถพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้มีดุลยภาพระหว่างเป้าหมายของ
หลักสูตรแกนกลาง การมีส่วนร่วมของชุมชนและสอดคล้องกับบริบททางวัฒนธรรม สังคม ชุมชน และท้องถิ่น
ศษ331 วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้
3(2-2-5)
ED331 Methodologies for Learning Management
ศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฎีการจัดการเรียนรู้ รูปแบบและแนวทางทางจัดการเรียนรู้ในแต่ละ
ระดับการศึกษาและวิชาเอก สามารถบูรณาการความรู้และจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายโดยเน้นผู้เรียน
เป็นสาคัญ ให้ผู้เรียนได้คิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์และแก้ปัญหา ฝึกปฏิบัติการจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้
และฝึกทดลองสอนในสถานการณ์จาลองเพื่อนาไปสู่การปฏิบัติให้เกิดการเรียนรู้ในผู้เรียนและฝึกปฏิบัติการ
จัดการชั้นเรียน สร้างบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้ทั้งด้านกายภาพและจินตภาพที่เอื้อต่อการเรียน
ทั้งการเรียนรู้ในชั้นเรียนและการบูรณาการการเรียนรู้แบบเรียนรวม จัดกระบวนการเรียนรู้จากฐานวัฒนธรรม
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ที่หลากหลายให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้จากแหล่งต่างๆ อย่างเหมาะสม ฝึกปฏิบัติการจัดการศูนย์การเรียนรู้ จัด
สภาพแวดล้อมและบรรยากาศศูนย์การเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้และการนาตนเองของผู้เรียน
ศษ351
การวัดและประเมินผลทางการศึกษา
3(2-2-5)
ED351
Educational Measurement and Evaluation
ศึกษาความหมาย วิวัฒนาการ แนวคิดและทฤษฎีพื้นฐานเกี่ยวกับการวัดและประเมินผลการเรียนรู้
จุดมุ่งหมาย หลักการ กระบวนการ รูปแบบและเทคนิคการวัดและประเมิ นผลการเรียนรู้ ทั้งในระดับชาติและ
ระดับ ชั้ น เรี ย น การประเมิ น ผลแบบย่ อ ยและแบบรวม ศึก ษากระบวนการสร้ างและใช้ เครื่ องมือ วั ดและ
ประเมินผลการเรียนรู้ การออกแบบ การสร้างแบบทดสอบ และการสร้างข้อสอบ วิธีการตรวจข้อสอบ การให้
คะแนน และการตัดสินผลการเรียน การประเมินตามสภาพจริง การประเมินสอบภาคปฏิบัติ และการสร้าง
เกณฑ์การให้คะแนน การประเมินจากแฟ้มสะสมงาน การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ และแปลความหมาย
การรายงาน และการนาผลการวัดและประเมินไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียน และการปรับปรุงการจัดการเรียนรู้
และหลักสูตรโดยจัดให้ผู้เรียนอภิปรายแลกเปลี่ยนแนวคิด และความรู้ที่ได้จากการศึกษาค้นคว้า และนาความรู้
ที่ได้ไปใช้ในการปฏิบัติ การออกแบบและพัฒนาเครื่องมือวัดประเมินผลการเรียนรู้แต่ละระดับการศึกษาแบะ
วิชาเอก ที่อยู่บนพื้นฐานความแตกต่างกันของความสามารถของนักเรียน และจัดทารายงานการค้นคว้าอิสระ
เกี่ยวกับการออกแบบและพัฒนาเครื่องมือวัดประเมินผลการเรียนรู้เป็นรายบุคคลหรือกลุ่ม
ศษ391 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูระหว่างเรียน 1
2(0-4-2)
ED391 Teaching Practicum I
ศึกษาและสังเกตสภาพแวดล้อมทั่วไปของโรงเรียน การบริหารจัดการในโรงเรียน สภาพงานครู
พฤติกรรมและคุณลักษณะของครู นักเรียน ผู้บริหารสถานศึกษา สื่อ แหล่งเรียนรู้และสิ่งแวดล้อมเพื่อการ
เรียนรู้ สังเกตธรรมชาติการเรียนรู้ของนักเรียน ศึกษาและสังเกตการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ฝึกการเตรียมการ
สร้างและการใช้สื่อการเรียนรู้ การบริหารและจัดการชั้นเรียน ฝึกการตรวจแบบฝึกหัด ทดลองฝึกปฏิบัติการ
สอนในสภาพห้องเรียน ทดลองฝึกปฏิบัติการสอนนักเรียนเป็นรายบุคคล ฝึกออกแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อ
ส่งเสริมพัฒนาการด้านปัญญา อารมณ์ สังคม ร่างกาย จิตใจ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ฝึกปฏิบัติงานใน
สถานศึกษา ตลอดจนทดลองจัดกิจกรรม การเรียนรู้ในห้องเรียนเสมือนจริงเพื่อเตรียมพร้อมสู่การเป็นครูมือ
อาชีพ ในแต่ละระดับการศึกษาและวิชาเอก
ศษ461 การประกันคุณภาพและการจัดการการศึกษา
3(2-2-5)
ED461
Educational Quality Assurance and Management
ศึ ก ษาหลั ก การ แนวคิ ด ทฤษฎี แ ละแนวทางปฏิ บั ติ เ กี่ ย วกั บ การจั ด การคุ ณ ภาพการศึ ก ษา
การศึกษาบทบัญญัติและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ศึกษาระบบ กลไก มาตรฐานและเกณฑ์การประกันคุณภาพ
การศึกษา การประกันคุณภาพภายนอกและการประกันคุณภาพภายใน บนฐานคิดเพื่อการปฏิรูปการศึกษา
การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ โดยการมุ่ง เน้นการบริหารและการ
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จัดการการศึกษาอย่างมีคุณภาพ พร้อมฝึกปฏิบัติให้สามารถจัดการคุณภาพการจัดการเรียนโดยพัฒนาคุณภาพ
การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง และสามารถดาเนินการจัดกิจกรรมประเมินคุณภาพ จัดการกิจกรรมการเรียนรู้ได้
ศษ471 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้
3(2-2-5)
ED471 Research for Learning Development
ศึกษาความหมาย วิวัฒนาการ แนวคิดและทฤษฎีพื้นฐานเกี่ยวกับการวิจัย จรรยาบรรณนักวิจัย
แนวคิดและหลักการวิจัย รูปแบบการวิจัย กระบวนการวิจัย การเชื่อมโยงกระบวนการวิจัยกับการจัดการ
เรียนการสอนและการพัฒนาผู้เ รียน การออกแบบ การวิจัย และวางแผนการทาวิจัยเพื่อการพัฒนาการ
เรียนรู้ โดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัติการใช้กระบวนการวิจัยในการแก้ปัญหาและพัฒนาการเรียนรู้ตามสาระ
การเรียนรู้ที่สนใจ ควบคู่ไปกับการจัดทาแผนการเรียนรู้ โดยจัดให้ผู้เรียนอภิปรายแลกเปลี่ยนแนวคิดแล ะ
ความรู้ ที่ ไ ด้ จากการศึ ก ษาค้ น คว้ า งานวิจั ย ที่ เ กี่ ย วข้ องกั บ การพั ฒ นาการเรี ย นรู้ ใช้ แ ละผลิ ตงานวิ จั ย เพื่ อ
พัฒนาการเรียนรู้ โดยจัดให้ผู้เรียนได้เสนอเค้าโครงการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ
สาระการเรียนรู้ตามความสนใจและนาเสนอผลงานวิจัย
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
นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารการศึกษา การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนการวิเคราะห์
ปัญหาที่เกิดจากการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีจริยธรรม ใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และ
โปรแกรมสาเร็จรูปเพื่อการจั ดการเรียนการสอน สารวจ รวบรวมและประยุกต์ใช้แหล่งการเรียนรู้ที่มีอยู่ใน
ชุมชน ตลอดจนเรียนรู้จากประสบการณ์ตรงผ่านแหล่งการเรียนรู้และเครือข่ายการเรียนรู้ การจัดทาโครงงาน
ออกแบบและพัฒนาสื่อและนวัตกรรม การเรียนการสอนให้เหมาะสมกับผู้เรียน สิ่งแวดล้อมและสอดคล้องกั บ
การจัดการเรียนรู้ตามระดับการศึกษาและวิชาเอก อย่างมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐานเพื่อส่งเสริมการ
พัฒนาคุณภาพการเรียนรู้
ศษ491 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูระหว่างเรียน 2
2(0-4-2)
ED491 Teaching Practicum II
ศึกษาทักษะต่างๆ โดยเชื่อมโยงกับทฤษฎีการจัดการเรียนรู้อย่างเหมาะสมและนาไปประยุกต์ใช้
ในการจัดการเรียนรู้ ฝึกปฏิบัติการสอนระดับจุลภาค ฝึกเขียนแผนการจัดการเรียนรู้และออกแบบกิจกรรมการ
เรียนรู้และการวัดและประเมินผลที่สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ในแต่ละระดับการศึกษาและวิชาเอก
และฝึกปฏิบัติการสอนตามแผน บันทึกและรายงานผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการวิจัยในชั้นเรียนเป็น
ฐาน ศึก ษาและแก้ปั ญหาพฤติกรรมของนั กเรียน สั ง เกตการสอนของเพื่อน เรียนรู้บทบาทหน้า ที่ของครู
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ตลอดจนจัดกิจกรรมอาสาและโครงการทางวิชาการที่เป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอนเพื่อนาไปสู่
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
เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ การวิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรียน การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา งานกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน งานบริการของโรงเรียน การศึกษาและบริการชุมชน งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับสถานศึกษา นา
ผลการประเมินมาพัฒนาการจัดการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพผู้เรียน สัมมนาการศึกษากับอาจารย์
นิเทศก์การศึกษาและเพื่อนนิสิตเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยใช้เทคโนโลยีสื่อสาร และ/หรือ Face to
face อย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ชั่วโมง จัดทาบันทึกและรายงานผลการจัดการเรียนรู้ต่ออาจารย์นิเทศก์
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
สาคัญ การวิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรียน การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน งานบริการของโรงเรียน
การศึกษาและบริการชุมชน งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับสถานศึกษา นาผลการประเมิน มาพัฒนาการจัดการเรียนรู้
และพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยเน้นการปฏิบัติงานในหน้าที่ครูเพื่อพัฒนาความเป็น
ครูมืออาชีพ จัดทาบันทึกและรายงานผลการจัดการเรียนรู้ต่ออาจารย์นิเทศก์
วิชาชีพครูเลือก
ศษ212 ลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
2(1-2-3)
ED212 Scouts, Junior Red Cross, and Learner Development Activities
ศึกษาบทบาท หน้ าที่ และความส าคัญของครู ลู กเสื อ ครูยุว กาชาด และครูกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน การพัฒนาบุคลิกภาพและทักษะของครูผู้สอนลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน การจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้รู้จักตนเอง รู้และเข้าใจตนเองในการกาหนด
เป้าหมาย วางแผนชีวิตทั้งด้านการเรียนและอาชีพ การจัดกิจกรรมที่มุ่งพัฒนาความมีระเบียบความ
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เป็นผู้นาผู้ตามที่ดี และการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนบาเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน และ
ท้องถิ่นตามความสนใจในลักษณะอาสาสมัคร โดยให้มีการฝึกปฏิบัติในฐานะผู้เข้าร่วมกิจกรรมและผู้สอน
ศษ231 หลักการอุดมศึกษา
2(1-2-3)
ED231 Principles of Higher Education
ศึกษาหลักการ แนวคิด ปรัชญา ทฤษฎี ความมุ่งหมาย บทบาท และหน้าที่สาคัญของการอุดมศึกษา การ
จัดโครงสร้างและองค์การของสถาบันอุดมศึกษา นวัตกรรมในการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา และวิเคราะห์
แนวโน้มในอนาคตของระบบการศึกษาระดับอุดมศึกษา รวมทั้งการให้ผู้เรียนได้เสนอรูปแบบระบบการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาที่จาเป็นเหมาะสมกับการเรียนรู้ในอนาคต
ศษ311 จิตสานึกและการมีส่วนร่วมทางสังคมและการเมือง
2(1-2-3)
ED311 Social and Political Consciousness and Participation
การสร้างกระบวนการเรียนรู้เพื่อสร้างจิตสานึกทางสังคมและการเมือง การตระหนักถึงบทบาท หน้าที่
และสิทธิแห่งความเป็นมนุษย์และความเป็นพลเมืองของสังคมทั้งในระดับชุมชน ประเทศ และสังคมโลก การสร้าง
จิตสานึกต่อการมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคมและการเมือง การเป็นผู้นาทางสังคม
โดยเป็นผู้ตระหนักถึงความเสมอภาคและความเท่าเทียมกันของมนุษย์ที่หลากหลาย การทาความเข้าใจต่อสังคมแบบ
พหุวัฒนธรรม การเมืองเพื่อการมีส่วนร่วมของประชาชน และกระบวนการเคลื่อนไหวทางสังคม
ศษ312 การต่อรองกับวัฒนธรรมการบริโภค
2(1-2-3)
ED312 Negotiation and Consumers Culture
ศึกษาการก่อรู ปของวัฒนธรรมการบริโภคในระบบทุนนิยม กระบวนการสร้างค่านิยมต่อการ
บริโภคในสังคมสมัยใหม่ ผลกระทบของวัฒนธรรมการบริโภคต่อฐานคิดและการดารงชีวิตของคนในสังคม
ความตระหนักต่อปัญหา การรู้เท่าทัน และสร้างอานาจต่อรองกับวัฒนธรรมการบริโภค เพื่อให้เกิดการบริโภค
อย่างมีสติ และส่งเสริมฐานคิดของความพอเพียงในการดารงชีวิตทั้งระดับปัจเจกและสังคม เพื่อนาไปสู่การ
สร้างครูที่เข้าใจต่อฐานคิดข้างต้น การทาให้ครูเป็นผู้นาในการสร้างความรู้ สร้างกระบวนการเรียนรู้ และ
เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการบริโภคอย่างรู้เท่าทัน มีสติ และใช้ปัญญา
ศษ313 งานอาสาสมัครและกิจกรรมเยาวชน
2(1-2-3)
ED313 Voluntary Work and Youth Activities
ศึกษาขอบข่าย หลั กการ โครงการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับงานอาสาสมัครและกิจกรรม
เยาวชนทั้งในและต่างประเทศ บทบาทของการศึกษาในงานอาสาสมัครและกิจกรรมเยาวชน
ศษ314 การพัฒนาทักษะการคิดระดับสูง
2(1-2-3)
ED314 Developing Higher Order Thinking Skills
ศึกษาเกี่ยวกับความความคิด ความสาคัญจาเป็นในการฝึกความคิดระดับสูง 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 ประวัติความเป็นมาของการจัดทาหลักสูตรท้องถิ่น สามารถวิเคราะห์
หลักสูตร ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนและสอดคล้องกับบริบท
ทางวัฒนธรรม สังคมและท้องถิ่น รวมทั้งสามารถประเมินหลักสูตรได้ทั้งก่อนและหลังการใช้หลักสูตร
เพื่อให้สามารถพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นให้มีดุลยภาพระหว่างเป้าหมายของหลักสูตรแกนกลางกับความ
ต้องการของชุมชน
ศษ332 การศึกษาพิเศษ
2(1-2-3)
ED332 Special Education
ศึกษาประวัติความเป็นมา ความสาคัญของระบบการจัดการศึกษาพิเศษในประเทศไทย เรียนรู้
เกี่ยวกับเด็กที่มีความต้องการพิเศษประเภทต่างๆ อาทิ บุคคลที่มีความบกพร่องทางการเห็น บกพร่องทางการ
ได้ยิน บุคคลที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา บุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกาย การเคลื่อนไหว และสุขภาพ
บุคคลที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ บุคคลที่มีความพิการซ้อน บุคคลที่มีความบกพร่องทางอารมณ์และ
พฤติกรรม บุคคลออทิสติก และผู้ที่มีความสามารถพิเศษ ศึกษาลักษณะ ความสามารถ และข้อจากัดของเด็ก
กลุ่ มดังกล่าว โดยการสังเกต คัดแยก หรือการเสาะหา และการช่ว ยเหลือเบื้องต้น รวมทั้งศึกษาเกี่ยวกับ
จิตวิทยาสาหรับเด็กพิเศษ ตลอดจนการจัดการศึกษาพิเศษ การจัดการเรียนร่วม เรียนรวม การปรับหลักสูตร
การทาแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล
ศษ333 การจัดการเรียนรู้นอกระบบและตามอัธยาศัย
2(1-2-3)
ED333 Non-formal and Informal Learning Management
ศึกษาวิธีการ หลักการ แนวทาง และจัดการเรียนให้ แก่บุคคลตลอดชีวิต โดยวิธีการ
เรียนรู้นอกระบบและตามอัธยาศัย การสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้ตามอัธยาศัยให้แก่บุคคล การพัฒนา
รูปแบบการเรียนรู้นอกระบบและตามอัธยาศัย รูปแบบต่างๆ ให้สอดคล้องกั บสภาพชุมชนทั้งเมือง
และชนบท การจัดแหล่งการเรียนรู้และสภาพแวดล้อมให้สอดคล้องกับการเรียนรู้นอกระบบและตาม
อัธยาศัย การประเมินผลการจัดการเรียนรู้นอกระบบและตามอัธยาศัยและการฝึกลงมือปฏิบัติงานจริง
ในชุมชน
ศษ334 การจัดการเรียนรู้เพื่อสร้างจิตสานึกสาธารณะ
2(1-2-3)
ED334 Public Concern-Based Learning
ศึกษาและวิเคราะห์หลักการและฐานคิดด้านความสาคัญของส่วนรวม (สาธารณะ) รวมทั้งองค์
ความรู้และความสัมพันธ์ด้านสิ่งแวดล้อมทุกมิติ ทั้งในมิติทรัพยากร มิติเทคโนโลยี มิติของเสียและมลพิษ มิติ
มนุษย์/สังคม/วัฒนธรรม คุณค่าทางนิเวศวิทยา วิธีการและกระบวนการจัดการเรียนรู้เพื่อสร้างจิตสานึกในการ
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คุ้มครอง ดูแลรักษา และสร้างพลังในการปกป้องสิ่งที่เป็นของสาธารณะและสิทธิประโยชน์ของชุมชนและสังคม
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ผ่านกระบวนการคิดด้วยความกล้าหาญทางจริยธรรม เพื่ อสร้างความ
เข้มแข็งให้ชุมชนและสังคมได้รู้ เท่าทันกระแสโลกาภิวัฒน์ และความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีที่เข้ามา
พร้อมๆ กับวัฒนธรรมการบริโภคในระบบทุนนิยม ทั้งนี้เพื่อให้ทุกสรรพชีวิตอยู่ร่วมกันได้อย่างยั่งยืน โดยให้มี
การศึกษาดูงานและฝึกปฏิบัติ การจัดการเรียนรู้เพื่อสร้างจิตสานึกสาธารณะในสถานศึกษา/ชุมชนร่วมด้วย
ศษ335 การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของผู้เรียน
2(1-2-3)
ED335 Learners’ Creativity Development
ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีต่างๆ ความหมาย กระบวนการพัฒนาสมอง การคิดและความคิดสร้างสรรค์
สาหรับผู้เรียน ปัจจัยที่มีผลต่อความคิดสร้างสรรค์ในผู้เรียน หลักการสาคัญในการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์
การวิเคราะห์และออกแบบกิจกรรม การมีคุณธรรมจริยธรรมที่ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ในชั้นเรียน รวมถึง
การฝึกแก้ปัญหาเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีความคิดอย่างสร้างสรรค์ และการนาความคิดสร้างสรรค์ไปประยุกต์ใช้
ในการแก้ปัญหา และการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ในกระบวนการจัดการเรียนรู้
ศษ336 การอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย
2(1-2-3)
ED336 Rearing of Young Children
ศึกษาหลักการอบรมเลี้ยงดู การโภชนาการ และสวัสดิภาพสาหรับเด็กปฐมวัย บทบาทของผู้ปกครอง
ครู และโรงเรียนในการอบรมเลี้ยงดูและจัดประสบการณ์ให้กับเด็ก คุณธรรมจริยธรรมที่ดีสาหรับผู้ปกครอง 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
ศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ ปรั ช ญาการจั ด การอาชี ว ศึ ก ษา หลั ก การและทฤษฎี ก ารอาชี ว ศึ ก ษา นิ ย าม
ความหมาย เป้าหมาย วัตถุประสงค์การจัดอาชีวศึกษาทั้งของไทยและต่างประเทศ ความเป็นมาของการจัด
อาชีวศึกษาในประเทศไทย 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 เพื่อให้รู้จักและเข้าใจ
ธรรมชาติของผู้เรียน ตลอดจนเข้าใจสถานการณ์หรือบริบทในชั้นเรียน เพื่อเป็นแนวทางในการแนะ
แนว สร้างการเห็นคุณค่าในตัวตน พัฒนาผู้เรียนให้เรียนรู้และพัฒนาได้ตามศักยภาพแห่งตน สามารถ
ให้คาปรึกษาช่วยเหลือผู้เรี ยนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สามารถส่งเสริมความถนัดและความสนใจของ
ผู้เรียน โดยตระหนักว่าภารกิจของการแนะแนวเป็นส่วนหนึ่งของความเป็นครู รวมถึงการจัดโครงการ
ฝึกอาชีพเพื่อสร้างการตระหนักในคุณค่าแห่งตนและสามารถจัดการเรียนรู้แต่ละระดับการศึกษาและ
วิชาเอก
ศษ361 การประกันคุณภาพการศึกษา
2(1-2-3)
ED361 Quality Assurance in Education
ศึกษาค้นคว้าและพัฒนาแนวคิดทางด้านการประกันคุณภาพการศึกษา บนฐานคิดเพื่อการปฏิรูป
การศึกษา การพัฒ นาบุ คลากรทางการศึกษา การพัฒ นากระบวนการเรียนรู้ การพัฒ นาระบบและกลไก
ทางการศึกษา โดยมุ่งเน้นการประกันคุณภาพ การศึกษาเพื่อพัฒนา
ศษ362 การศึกษาและการพัฒนาชุมชน
2(1-2-3)
ED362 Education and Community Development
ศึกษาหลักการ และวิธีการของงานพัฒนาชุมชน แนวคิดและทฤษฎีที่สาคัญๆ 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 ฝึกปฏิบัติการใช้โปรแกรมสาเร็จรูปในการวิเคราะห์ทางสถิติ สามารถ
แปลผล สรุปผล และรายงานผลการวิเคราะห์ข้อมูล
ศษ381 การงานอาชีพและเทคโนโลยี
2(1-2-3)
ED381 Occupations and Technology
ศึกษา แนวคิด หลักการและทฤษฎี เกี่ยวกับการงานอาชีพและเทคโนโลยีเพื่อพัฒนา
ผู้เรี ย นในระดับ การศึกษาขั้น พื้น ฐาน ขอบข่าย เนื้อหาสาระและวิธีการพัฒ นาผู้ เรียนให้ มีความรู้
ความเข้าใจ มีทักษะพื้นฐาน ต่อการดารงชีวิต และประยุกต์ใช้ในการทางาน เป็นแนวทางในการ
ประกอบอาชีพ รักการทางาน โดยครอบคลุมเนื้อหาด้านการดารงชีวิตและครอบครัว การออกแบบ
เทคโนโลยี เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ศึกษาหลักเกณฑ์และรายละเอียดการจัดการและ
การวางแผนโรงฝึกงานสาหรับกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี หลักการใช้โรง
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ฝึกงานเพื่อการสอนการงานอาชีพและเทคโนโลยี ฝึกการออกแบบวางผังโรงฝึกงานตามลักษณะการใช้งาน
ศษ431 การพัฒนาแหล่งการเรียนรู้และเครือข่ายการเรียนรู้
2(1-2-3)
ED431 Development of Learning Resources and Learning Networks
ศึ ก ษาแนวคิ ด สภาพ ปั ญ หาของแหล่ ง การเรี ย นรู้ ต ลอดชี วิ ต ในชุ ม ชน ประเภท ลั ก ษณะ
องค์ประกอบ ของแหล่งการเรียนรู้ และเครือข่ายการเรียนรู้ และบทบาทของแหล่งการเรียนรู้ต่อการศึกษาไทย
แนวทางการพัฒนาและให้บริการแหล่งการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับสภาพกลุ่มเป้าหมาย ชุมชน และสังคม การพัฒนา
และบริหารจัดการแหล่งการเรียนรู้และเครือข่ายการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตของชุมชน
ศษ452 การประเมินหลักสูตรและการสอนเบื้องต้น
2(1-2-3)
ED452 Introduction to Curriculum and Instructional Evaluation
ศึกษาแนวคิด หลักสูตร ความส าคัญ และกระบวนการของการพัฒนาหลั กสู ตรและการสอน
หลักการ รูปแบบและวัตถุประสงค์ของการประเมินหลักสูตรและการสอน การวิเคราะห์หลักสูตร การวางแผน
และออกแบบการประเมินหลักสูตรและการสอน การเขียนข้อเสนอโครงการและรายงานการประเมิน และการ
นาผลการประเมินหลักสูตรและการสอนไปประยุกต์ใช้เพื่อการพัฒนาฝึกปฏิบัติการประเมินหลักสูตรและการ
สอน เพื่อให้เข้าใจข้อดี ข้อบกพร่อง พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะ
ศษ472
การวิจัยเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้และสังคม
2(1-2-3)
ED472
Research for Learning Processes and Social Development
ศึกษาค้นคว้าแนวคิดเกี่ยวกับวิธีวิทยาการวิจัย กระบวนการเรียนรู้ และการพัฒนาสังคมโดยใช้
กระบวนการวิจัยเป็นฐาน เพื่อให้การวิจัยเป็นเครื่องมือและกลไกในการพัฒนากระบวนการเรียนรู้และสังคม
เน้นการจัดการความรู้ โดยอภิปรายแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวคิดและความรู้ที่ได้จากการศึกษาค้นคว้างานวิจัย
ทางการศึกษา และจากการจัดให้ผู้เรียนจัดทารายงานวิจัยในประเด็นที่สนใจและนาเสนอผลงานวิจัย
ศษ482
การออกแบบและพัฒนาสื่อการเรียนการสอน
2(1-2-3)
ED482
Instructional Media Design and Development
ศึกษาแนวคิด หลักการ และทฤษฎี ที่นามาใช้ในการออกแบบ และพัฒนาสื่อการเรียนการสอน
หลักการผลิต การใช้ และการประเมินผลสื่อการเรียนการสอน ตลอดจนปฎิบัติการพัฒนาสื่อการเรียนการสอน
ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน
2) กลุ่มวิชาเอกภาษาอังกฤษ
อก 111 การฟังและการพูด 1
3(2-2-5)
EN 111 Listening and Speaking I
ฝึกทักษะพื้นฐานด้านการฟังและการพูดบทสนทนาสั้นๆ และฝึกออกเสียงอย่างถูกต้อง
อก 112 การฟังและการพูด 2
3(2-2-5)
EN 112 Listening and Speaking II
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บุรพวิชา : อก111
ฝึกและพัฒนาทักษะการฟังและการพูดบทสนทนาที่ยาวขึ้นในบริบทต่างๆ โดยเน้นหัวข้อที่
เกี่ยวข้องกับการนาไปใข้จริงของผู้เรียน
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 โดยเน้นฝึกการใช้เทคนิคการอ่านที่สาคัญ เพื่อจับใจความสาคัญและรายละเอียด
อก 122 ภาษาและทักษะการคิดวิเคราะห์วิจารณ์
3(3-0-6)
EN 122 Language and Critical Thinking Skills
ศึกษาแนวคิดและหลักการเบื้องต้นของการคิดวิเคราะห์ และพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์โดยเน้น
เทคนิคการตั้งคาถาม 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
ศึกษาพื้นฐานด้านไวยากรณ์ ฝึกเขียนรูปประโยคที่หลากหลาย ฝึกเขียนข้อความต่อเนื่องในระดับ
อนุเฉท โดยคานึงถึงกระบวนการเขียนและการเรียบเรียงความ
อก 232 เรียงความ 1
3(2-2-5)
EN 232 Composition 1
ฝึกทักษะการเขียนเรียงความรูปแบบต่างๆ การเขียนเชิงบรรยายโวหารและพรรณนาโวหาร
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อก 233
EN 233

เรียงความ 2
3(2-2-5)
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 การเขียนบทคัดย่อสาหรับ
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 วรรณกรรมสาหรับเด็ก
3(3-0-6)
EN 451 Children’s Literature
ศึกษาและวิเคราะห์วรรณกรรมดีเด่นสาหรับเด็ก เทพนิยาย เรื่องเกี่ยวกับจินตนาการและการ
ท่องเที่ยวผจญภัย
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อก 466
EN 466

เรื่องสั้นอังกฤษและอเมริกัน
3(3-0-6)
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 การลงเสียงเน้นหนักในคาและทานอง
เสียงในประโยค อวัยวะที่ใช้ในการออกเสียง ตลอดจนการใช้สัทอักษรในการถ่ายทอดเสียง
อก 272 สัทวิทยาภาษาอังกฤษ
3(3-0-6)
EN 272 English Phonology
หลักการและวิธีวิเคราะห์ระบบเสียงจากข้อมูลภาษา ปรากฏการภาษาด้านระบบเสียง กฎการ
แปลงเสียง
อก 374 ระบบหน่วยคาและวากยสัมพันธ์
3(3-0-6)
EN 374 Morphology and Syntax
ศึกษาระบบหน่วยคาและโครงสร้างประโยค ให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยคา โครงสร้าง
ประโยคและความหมาย
อก 475 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภาษาอังกฤษนานารูปแบบ
3(3-0-6)
EN 475 Introduction to World Englishes
ศึ กษาการแผ่ ขยายของภาษาอัง กฤษของโลก รูปแบบการออกเสี ยง ส าเนียง ไวยากรณ์ และ
คาศัพท์ ปัจจัยด้านสังคม การเมืองและวัฒนธรรมของการเปลี่ยนแปลงนานาภาษาอังกฤษโลก
อก 481 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ
3(3-0-6)
EN 481 English for Business Communication
ศึกษาทฤษฎีและฝึกทักษะการเขียนจดหมายธุรกิจประเภทต่างๆ การเขียนเอกสารสื่อ สารภายใน
และระหว่างองค์กร โดยใช้รูปแบบการใช้ภาษาและสานวนเนื้อหาที่ถูกต้องและเหมาะสม
อก 484 ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวและการโรงแรม
3(3-0-6)
EN 484 English for Tourism and Hotel Business
ศึกษาแนวคิดเบื้องต้นด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรม คาศัพท์ วลี และเอกสารภาษาอังกฤษ
ด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรม
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อก 486
EN 486

ภาษาอังกฤษเชิงกฎหมาย
3(3-0-6)
English for Legal Purposes
ศึกษาหลักการเบื้องต้นของแนวคิดทางฎหมาย คาศัพท์ สานวน วลีภาษาละตินและภาษาอังกฤษ
สาหรับการเอกสารและการสื่อสารเชิงกฎหมาย
อก 391 การสื่อสารในชั้นเรียน
3(3-0-6)
EN 391 Classroom Communication
ศึกษารูปแบบต่างๆของการสื่อสารในชั้นเรียน วัจนภาษา และอวัจนภาษาที่ปรากฏในบริบทของ
เรียนภาษา การพูดของครู เทคนิคการตั้งคาถาม กลวิธีการพูดที่ใช้ในการจัดชั้นเรียนและจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนภาษาอังกฤษ
อก 392 หลักสูตรและการสอน
3(3-0-6)
EN 392 Curriculum and Instruction
ศึกษาหลักสูตรและวิธีการสอนภาษาอังกฤษแบบต่างๆ และวางแผนการจัดกระบวนการเรียน การสอน
ให้สอดคล้องกับจุดประสงค์ของบทเรียนและวิธีประเมินผล โดยใช้สื่อการเรียนที่เหมาะสม
อก 493 วิธีสอนภาษาอังกฤษ
3(3-0-6)
EN 493 English Language Teaching
บุรพวิชา : EN 392
ปฏิบัติการสอนโดยนาหลักและกลวิธีการสอนไปประยุกต์ใช้ ตลอดจนอภิปรายและแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นเกี่ยวกับการสอน
อก 494 การวัดและการประเมินผลการเรียนการสอนภาษา
3(3-0-6)
EN 494 Assessment and Evaluation in Language Teaching
ศึกษาทฤษฎีและการใช้แบบทดสอบมาตรฐาน เครื่องมือวัดผลประเมินผลที่ครูสร้างขึ้นสาหรับ
วัดผลประเมินผลทักษะต่าง ๆ ฝึกสร้างแบบทดสอบและทางเลือกอื่นในการประเมินผล การใช้แฟ้มสะสมงาน
การประเมินผลจากผลงาน การประเมินผลแบบ 360 องศา การประเมินจากเพื่อ การประเมินผลที่อิงผลการ
ปฏิบัติงาน การใช้การประเมินตามเกณฑ์
อก 495 การวิจัยสาหรับการสอนภาษาอังกฤษ
3(3-0-6)
EN 495 Research in English Language Teaching
ศึกษาหลักการวิจัยการสอนภาษาอังกฤษ การวิจัยในชั้นเรียน องค์ประกอบของงานวิจัย การ
ทบทวนวรรณกรรมสาหรับงานวิจัย ระเบียบวิธีวิจัย และการออกแบบเครื่องมือวิจัย
อกช 303 ภาษาอังกฤษเพื่อการเตรียมพร้อมสู่อาชีพ 3
3(2-2-5)
ECP 303 English for Career Preparation 3
ศึกษาและฝึกทักษะการอ่าน การฟัง การใช้โครงสร้างภาษา และคาศัพท์ที่ใช้ในการสื่อสารนานาชาติที่
สอดคล้ องกับ เกณฑ์ มาตรฐานของการวัดระดับความสามารถในการสื่ อสารภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสาร
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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 การใช้โครงสร้างภาษาที่ซับซ้อน และคาศัพท์ในบริบท
ของการสื่อสารวิชาชีพระดับนานาชาติ ที่สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานของการสอบวัดระดับความสามารถใน
การสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ (Test of English for International Communication
หรือ TOEIC) ที่คะแนน 700 ขึ้นไป หรือเทียบเท่า
3.2 ชื่อ สกุล เลขประจาตัวประชาชน ตาแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
3.2.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ลาดับที่

1

2

3

ลาดับที่

4

5

รายชื่อคณาจารย์

คุณวุฒิการศึกษา
ตรี-โท-เอก (สาขาวิชา) ปีที่จบ

อ.บ. (ภาษาอังกฤษ), 2515
รศ.ดร.นิตยา สุขเสรีทรัพย์
M.S. (Curriculum & Instruction), 2519
Ph.D. (Foreign Education), 2523
LL.B. 2550
อ.ดร.วรรธนะ สุขศิริปกรณ์ชัย LL.M. 2552
ปร.ด. (การสอนภาษาอังกฤษ), 2557
ค.บ. (อังกฤษ), 2519
อ.ดร.ศิรินันท์ ศรีเนาวรัตน์
ค.ม. (การสอนภาษาอังกฤษ), 2524
D.A. (English), 2534
รายชื่อคณาจารย์

อ.ปิยวรรณ์ กุลมัย

อ.เสาวลักษณ์ น่วมสาราญ

คุณวุฒิการศึกษา
ตรี-โท-เอก (สาขาวิชา) ปีที่จบ
ค.บ. (มัธยมศึกษา), 2532
M.S. (Teaching English to Speakers of
Other Languages), 2534
ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ), 2543
M.S. (Teaching English to Speakers of
Other Languages), 2547

สถาบันทีส่ าเร็จการศึกษา

เลข
ประจาตัว
ประชาชน

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Emperia Kansas State, USA
University of Texas, USA
University of Canberra, Australia
University of Canberra, Australia
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Illinois State University, USA
สถาบันทีส่ าเร็จการศึกษา

เลข
ประจาตัว
ประชาชน

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
University of Pennsylvania, USA
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
City College of New York, USA

3.2.2 อาจารย์ประจาหลักสูตร
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ลาดับที่

1
2

3

4

5

รายชื่อคณาจารย์

คุณวุฒิการศึกษา
ตรี-โท-เอก (สาขาวิชา) ปีที่จบ

อ.บ. (ภาษาอังกฤษ), 2515
รศ.ดร.นิตยา สุขเสรีทรัพย์
M.S. (Curriculum & Instruction), 2519
Ph.D. (Foreign Education), 2523
อ.ดร.วรรธนะ สุขศิริปกรณ์ชัย LL.B. 2550
LL.M. 2552
ปร.ด. (การสอนภาษาอังกฤษ), 2557
อ.ดร.ศิรินันท์ ศรีเนาวรัตน์
ค.บ. (อังกฤษ), 2519
ค.ม. (การสอนภาษาอังกฤษ), 2524
D.A. (English), 2534
อ.ปิยวรรณ์ กุลมัย
ค.บ. (มัธยมศึกษา), 2532
M.S. (Teaching English to Speakers of
Other Languages), 2534
อ.เสาวลักษณ์ น่วมสาราญ
ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ), 2543
M.S. (Teaching English to Speakers of
Other Languages), 2547

สถาบันทีส่ าเร็จการศึกษา

เลข
ประจาตัว
ประชาชน

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Emperia Kansas State, USA
University of Texas, USA
University of Canberra
University of Canberra
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Illinois State University
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
University of Pennsylvania, USA
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
City College of New York, USA

3.2.3 อาจารย์พิเศษ
3.2.4 อาจารย์ผู้สอนวิชาชีพครู
ลาดับที่
1

รายชื่อคณาจารย์
รศ.ดร.สุนีย์ เหมะประสิทธิ์

2

รศ.ดร.องอาจ นัยพัฒน์

3

รศ.ดร.ดารณี ศักดิ์ศริ ิผล

4

ผศ.รังสี เกษมสุข

คุณวุฒิการศึกษา
ตรี-โท-เอก(สาขาวิชา)
ปีที่จบ
ค.บ. (เกียรตินิยมอันดับ 2 การมัธยมศึกษา: ชีววิทยาคณิตศาสตร์) 2520
ค.ม. (สถิตกิ ารศึกษา) 2525
กศ.ด. (การวิจัยและพัฒนาหลักสูตร) 2533
กศ.บ. (การวัดผลการศึกษา-คณิตศาสตร์) 2531
กศ.ม. (การวัดผลการศึกษา) 2535
Ph.D. (Educational Administration with
Concentration in Research and Evaluation) 2542
ค.บ. (คหกรรมศาสตร์) 2530
กศ.ม. (การศึกษาพิเศษ) 2537
กศ.ด. (การศึกษาพิเศษ) 2549
ค.บ. (ดนตรีศกึ ษา) 2522
ค.ม. (การประถมศึกษา) 2530

สถาบันทีส่ าเร็จการศึกษา

เลข
ประจาตัว
ประชาชน

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
วิทยาเขตพิษณุโลก
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
Illinois State University, U.S.A.
วิทยาลัยครูเพชรบุรีวทิ ยาลงกรณ์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
วิทยาลัยบ้านสมเด็จ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

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

58

ลาดับที่

รายชื่อคณาจารย์

5

ผศ.ดร.พิศมัย รัตนโรจน์กลุ

6

ผศ.ดร.ชมนาด เชื้อสุวรรณทวี

7

ผศ.ดร.ศิริพนั ธ์ ศรีวนั ยงค์

8

ผศ.ดร.ฤทธิชัย อ่อนมิ่ง

9

ผศ.ดร.สุรชัย มีชาญ

10

ผศ.ดร.พาสนา จุลรัตน์

11

ผศ.ดร.สกล วรเจริญศรี

12

ผศ.ดร.มณฑิรา จารุเพ็ง

13

อ.ดร.รุ่งทิวา แย้มรุ่ง

14

อ.ดร.ดวงใจ สึเขียว

15

อ.ดร.อาทิตย์ โพธิศรีทอง

16

อ.ดร.วรินทร โพนน้อย

คุณวุฒิการศึกษา
ตรี-โท-เอก(สาขาวิชา)
ปีที่จบ

สถาบันทีส่ าเร็จการศึกษา

พณ.บ. (การตลาด เกียรตินิยมอันดับ 2) 2528
บธ.บ (บัญชี) 2547
บธ.ม (การเงิน) 2532
กศ.ด. (พัฒนศึกษาศาสตร์) 2545
ค.บ. (คณิตศาสตร์ เกียรตินิยมอันดับ2) 2529
ค.ม. (การสอนคณิตศาสตร์) 2532
ปร.ด. (หลักสูตร การสอน และการนิเทศ) 2555
ศศ.บ. (ภาษาศาสตร์) 2525
M.B.A (Business Administration) 2527
M.S. (Audiology) 2536
กศ.ด. (การศึกษาพิเศษ) 2551
วท.บ. (สาขาเวชนิทัศน์) 2529
กศ.ม. (เทคโนโลยีการศึกษา) 2538
กศ.ด. (เทคโนโลยีการศึกษา) 2542
กศ.บ. (การวัดผลการศึกษา) 2528
กศ.ม. (การวัดผลการศึกษา) 2533
กศ.ด. (การทดสอบและวัดผลการศึกษา) 2539
กศ.บ. (เคมี) 2532
กศ.ม. (จิตวิทยาการศึกษา) 2535
M.Ed. (Education Psychology) 2541
Ph.D. (Education Psychology) 2544
กศ.บ. (ธุรกิจศึกษา-การตลาด) 2541
กศ.ม. (การแนะแนว) 2544
กศ.ด. (การให้คาปรึกษา) 2550
พย.บ. (พยาบาลศาสตร์) 2538
กศ.ม. (จิตวิทยาการแนะแนว) 2542
ปร.ด. (จิตวิทยาการให้คาปรึกษา) 2549
ค.บ. (คณิตศาสตร์-ชีววิทยา) 2529
ศษ.ม. (การสอนคณิตศาสตร์) 2534
กศ.ด. (คณิตศาสตรศึกษา) 2550

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
วิทยาลัยครูเชียงใหม่
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ค.บ.(การมัธยมศึกษา: วิทยาศาสตร์ทั่วไป-เคมี),2542
กศ.ม.(การบริหารการศึกษา),2546
ค.ด.(การวัดและประเมินผลการศึกษา),2550

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค.บ.(ดนตรีศกึ ษา),2548
บ.ม.(ดนตรีชาติพันธ์),2551
ปร.ด.(วิทยาการทางการศึกษาและการจัดการเรียนรู้),
2558
ดษ.บ. (การประถมศึกษา) 2537
ศษ.ม. (การวัดผลและประเมินการศึกษา) 2540
กศ.ด. (การวิจัยและพัฒนาหลักสูตร) 2555

เลข
ประจาตัว
ประชาชน

University of Central Missouri, U.S.A.

University of Wyoming, U.S.A.
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
University of Oklahoma, U.S.A.
University of Oklahoma, U.S.A.
มหาวิทยาลัยคริสเตียน
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
วิทยาลัยครูสวนดุสิต
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

มหาวิทยาลัยนเรศวร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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ลาดับที่

รายชื่อคณาจารย์

17

อ.ดร.กิตติชัย สุธาสิโนบล

18

อ.ดร.สุมาลี เชื้อชัย

19

อ.ดร.ประพิมพงศ์ วัฒนะรัตน์

20

อ.ดร.รังรอง สมมิตร

21

อ.ดร.สุชนินธ์ บัณฑุนนั ทกุล

22

อ.ดร. ร.อ.อภิธีร์ ทรงบัณฑิต

23

อ.ดร.จันทรัศม์ ภูตอิ ริยวัฒน์

คุณวุฒิการศึกษา
ตรี-โท-เอก(สาขาวิชา)
ปีที่จบ
ด.บ. (การประถมศึกษา) 2534
กศ.ม. (การประถมศึกษา) 2541
ศศ.บ. (มัธยมศึกษา-วิทยาศาสตร์) 2546
กศ.ด. (หลักสูตรการเรียนการสอน) 2553
ค.บ. (ประถมศึกษา) 2547
ค.ม. (โสตทัศนศึกษา) 2551
ค.ด.(หลักสูตรและการสอน),2558
ค.บ. (การศึกษาพิเศษ) 2538
กศ.ม. (การศึกษาพิเศษ) 2544
ศษ.ด. (การบริหารการศึกษาพิเศษ) 2557
วส.บ. (วิทยุและโทรทัศน์) 2537
ศศ.บ. (ปฐมวัยศึกษา) 2541
กศ.ม. (การศึกษาปฐมวัย) 2547
ค.ด. (หลักสูตรและการสอน) 2557
ค.บ. (การศึกษาปฐมวัย) 2545
ค.ม. (การศึกษาปฐมวัย 2548
ค.ด. (การศึกษาปฐมวัย) 2558
สส.บ. (สาธารณสุขศาสตร์) 2531
กศ.ม. (สุขศึกษา) 2539
พย.บ. (พยาบาลศาสตร์) 2542
กศ.ด. (การบริหารการศึกษา) 2550
ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ,สื่อสารมวลชน) 2534
วศ.ม. (การวางแผนการสื่อสารเพื่อการพัฒนาประเทศ) 2543

ศษ.ด. (การบริหารการศึกษา) 2551

24

อ.ดร.ธีระภาพ เพชรมาลัยกุล

25

อ.ดร.สมบูรณ์ บูรศิรริ ักษ์

26

อ.ดร.ราชันย์ บุญธิมา

27

อ.ดร.วรวุฒิ สุภาพ

28

อ.ดร.พรใจ ลี่ทองอิน

29

อ.ดร.จิตติมา เจือไทย

วศ.บ. (วิศวกรรมเครือ่ งกล) 2536
กศ.บ. (การบริหารการศึกษา) 2543
ค.ม. (การบริหารการศึกษา) 2547
ค.ด. (ระเบียบวิธีวจิ ัยทางการศึกษา) 2550
ป.ตรี (เทคโนโลยีทางการศึกษา)
ป.โท (เทคโนโลยีทางการศึกษา)
ป.เอก (การบริหารการศึกษา)
กศ.บ. (การวัดผลการศึกษา) 2534
กศ.ม. (การวัดผลการศึกษา) 2536
กศ.ด. (การวิจัยและพัฒนาหลักสูตร) 2541
ค.บ. (ประถมศึกษา) 2543
ค.ม. (พัฒนศึกษา) 2546
ค.ด. (พัฒนศึกษา) 2552
สคบ. (เกียรตินิยมอันดับสอง) 2527
สมม. (มานุษยวิทยา) 2535
กศ.ด. (พัฒนศึกษาศาสตร์) 2545
พย.บ. (เกียรตินิยมอันดับ 2 พยาบาล) 2536
ศศ.ม. (พัฒนาสังคม) 2542
กศ.ด. (พัฒนศึกษาศาสตร์) 2551

สถาบันทีส่ าเร็จการศึกษา

เลข
ประจาตัว
ประชาชน

วิทยาลัยครูเพชรบุรีวทิ ยาลัยลงกรณ์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทร วิโรฒ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ
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ลาดับที่

รายชื่อคณาจารย์

30

อ.ดร.สนอง ทองปาน

31

อ.ดร.วันเพ็ญ ประทุมทอง

32

อ.ดร.ศุภวรรณ สัจจพิบูล

33

อ.ดร.รุ่งอรุณ โรจน์รัตนาดารง
ไชยศรี

34

อ.ดร.สุณิสา สุมิรัตนะ

35

อ.ดร.ณัลลิกา โตจินดา

36

อ.ดร.เกศินี ครุณาสวัสดิ์

37

อ.ดร.กนกพร วิบูลพัฒนะวงศ์

38

อ.ดร.กัมปนาท บริบูรณ์

39

อ.ดร. สุมลนิตย์ เกิดหนุนวงศ์

40

อ.ดร.ชไมพร ดิษฐาพร

41

อ.ดร.มิ่งขวัญ คงเจริญ

42

อ.ดร.รัฐพล ประดับเวทย์

คุณวุฒิการศึกษา
ตรี-โท-เอก(สาขาวิชา)
ปีที่จบ
กศ.บ. (ฟิสิกส์) 2524
กศ.ม. (วิทยาศาสตรศึกษา) 2537
กศ.ด. (วิทยาศาสตรศึกษา) 2540
วท.บ. (เกียรตินิยมอันดับ 2 วิทยาศาสตร์-เคมี) 2546
ป.บัณฑิต (วิชาชีพครู) 2547
กศ.ด. (วิทยาศาสตรศึกษา) 2554
ค.บ. (การมัธยมศึกษา: ภาษาไทย-ฝรั่งเศส) 2545ค.ม.
(การสอนภาษาไทย) 2547
ค.ด. (หลักสูตรและการสอน) 2553
กศ.บ. (ภาษาไทย) 2549
ศศ.บ. (สื่อสารมวลชน) 2550
ศศ.ม. (การสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ) 2552
ปร.ด. (ภาษาไทย) 2557
ศษ.บ. (การสอนคณิตศาสตร์) 2546
ศศ.ม. (การสอนคณิตศาสตร์) 2548
ค.ด. (หลักสูตรและการสอน) 2556
วทบ. (เกษตรศาสตร์) 2535
วทม. (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม) 2540
ปรด. (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม) 2553
ศษ.บ. (สังคมศึกษา) 2546
ค.ม. (การสอนสังคมศึกษา) 2549
ค.ด. (หลักสูตรและการสอน) 2556
อ.บ. (ภาษาอังกฤษ) 2543
M.Ed. (Special Education) 2547
Ph.D. (Education) 2556
วท.บ. (จิตวิทยา) 2537
ศศ.บ. (สารนิเทศศาสตร์) 2538
ศศ.บ. (ปรัชญา) 2540
ศศ.ม. (จิตวิทยาการศึกษาและแนะแนว) 2542
กศ.ด. (การศึกษาผู้ใหญ่) 2550
ค.บ. (ภาษาอังกฤษ) 2538
MA. (Educational Management) 2541
ศศ.ม. (การสอนภาษาอังกฤษ) 2552
ค.ด. (การศึกษานอกระบบโรงเรียน) 2554
กศ.บ. (วัดผลการศึกษา–เศรษฐศาสตร์) 2531
ค.ม. (การศึกษานอกระบบโรงเรียน) 2536
ค.ด. (การศึกษานอกระบบโรงเรียน) 2554
ค.บ. (การศึกษานอกระบบ) 2527
สส.ม. (สังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์) 2535
ค.ด. (การศึกษานอกระบบ) 2553
ค.บ. (เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา) 2538
กศ.ม. (เทคโนโลยีการศึกษา) 2542
กศ.ด. (เทคโนโลยีการศึกษา) 2551

สถาบันทีส่ าเร็จการศึกษา

เลข
ประจาตัว
ประชาชน

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒมหาวิทยาลัย
รามคาแหง
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Monash University, Australia
University of Sydney, Australia
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
University of Hertfordshire, UK
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วิทยาลัยครูสวนสุนนั ทา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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43

อ.ดร.นฤมล ศิระวงษ์

44

อ.ดร.นัทธีรัตน์ พีระพันธุ์

45

อ.ดร.ขวัญหญิง ศรีประเสริฐภาพ

46

อ.ดร.กนกพร ฉันทนารุ่งภักดิ์

47

อ.ดร.แจ่มจันทร์ ศรีอรุณรัศมี

48

อ.ดร.รณิดา เชยชุ่ม

49

อ.ดร.อรอุมา เจริญสุข

50

อ.ดร.วิไลลักษณ์ ลังกา

51

อ.ดร.อิทธิพัทธ์ สุวท้นพรกูล

52

อ.ดร.พนิดา มารุ่งเรือง

53

อ.ดร. ภานุวัฒน์ ศิรนิ ุพงศ์

54

อ.ดร.พัชราภรณ์ ศรีสวัสดิ์

55

อ.ดร.ครรชิต แสนอุบล

คุณวุฒิการศึกษา
ตรี-โท-เอก(สาขาวิชา)
ปีที่จบ
กศ.บ. (เทคโนโลยีการศึกษา) 2536
กศ.ม. (เทคโนโลยีการศึกษา) 2541
กศ.ด. (เทคโนโลยีการศึกษา) 2548
วท.บ. (สถิติ) 2534
ศษ.ม. (เทคโนโลยีทางการศึกษา) 2538
ศษ.ด. (เทคโนโลยีการศึกษา) 2553
กศ.บ. (เทคโนโลยีการศึกษา) 2541
คอ.ม. (ครุศาสตรอุตสาหกรรม) 2543
กศ.ด. (เทคโนโลยีการศึกษา) 2549
ค.บ. (ประถมศึกษา) 2546
ค.ม. (โสตทัศนศึกษา) 2548
ค.ด. (เทคโนโลยีสื่อสารการศึกษา) 2553
ค.บ. (มัธยมวิทย์-คอมพิวเตอร์) 2541
ค.ม. (โสตทัศนศึกษา) 2544
ค.ด. (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา) 2555
ศศ.บ. (การสือ่ สารมวลชน) 2543
กศ.ม. (การวัดผลการศึกษา) 2545
ค.ด. (การวัดและประเมินผลการศึกษา) 2552
กศ.บ. (วิทยาศาสตร์-คณิตสาสตร์) 2540
กศ.ม. (วัดผลการศึกษา) 2544
ค.ด. (วิธีวทิ ยาการวิจัยการศึกษา) 2552
ค.บ. (วัดผลการศึกษา) 2544
กศ.ม. (วิจัยและสถิติทางการศึกษา) 2546
วท.ด. (การวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์) 2554
ค.บ. (มัธยมศึกษา) 2548
ศศ.บ. (ภาษาฝรั่งเศส) 2548
ศศ.บ. (ภาษาไทย) 2550
ค.ม. (วิจัยการศึกษา) 2551
ค.ด. (วิธีวทิ ยาการวิจัยการศึกษา) 2554
ค.บ. (มัธยมศึกษา-วิทยาศาสตร์) 2548
ค.ม. (วิจัยการศึกษา) 2550
ค.ด. (การวัดและประเมินผลการศึกษา) 2556
กศ.บ. (เทคโนโลยีทางการศึกษา) 2536
กศ.ม. (อุตสาหกรรมศึกษา) 2545
บธ.ด. (การพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและทรัพยากร
มนุษย์) 2554
วท.บ. (สุขศึกษา) 2539
กศ.ม. (จิตวิทยาการให้คาปรึกษา) 2542
กศ.ด. (จิตวิทยาการให้คาปรึกษา) 2550
ศน.บ. (การสอนภาษาอังกฤษ) 2541
กศ.ม. (จิตวิทยาการแนะแนว) 2546
ศศ.ด. (จิตวิทยาการปรึกษา) 2553

สถาบันทีส่ าเร็จการศึกษา

เลข
ประจาตัว
ประชาชน

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยพายัพ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐมมหาวิทยาลัยศรีนค
รินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนคร
เหนือ
มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานีมหาวิทยาลัย
มหาสารคาม
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยมกุฏราชวิทยาลัยมหาวิทยาลัยศรี
นครินทรวิโรฒ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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ลาดับที่

รายชื่อคณาจารย์

คุณวุฒิการศึกษา
ตรี-โท-เอก(สาขาวิชา)
ปีที่จบ

56

อ.ดร.นฤมล พระใหญ่

พย.บ. (พยาบาลศาสตร์) 2538
กศ.ม. (จิตวิทยาการแนะแนว) 2546
ปร.ด. (จิตวิทยาการให้คาปรึกษา) 2553
กศ.บ. (บรรณารักษศาสตร์) 2543
กศ.ม. (การอุดมศึกษา) 2547
กศ.ด. (การอุดมศึกษา) 2553
ศ.บ. (เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ) 2540
ศษ.ม. (การอุดมศึกษา) 2544
กศ.ด. (การอุดมศึกษา) 2557
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
วศ.บ. (เครื่องกล) 2537
วศ.ม. (เทคโนโลยีการจัดการพลังงาน) 2542
ค.อ.บ. (ครุศาสตรเทคโนโลยี)
ค.ม. (โสตทัศนศึกษา)
ศศ.บ. (บรรณารักษศาสตร์)
กศ.ม. (สาขาบกพร่องทางสติปัญญา) 2551
ค.บ. (การสอนผูท้ ี่มีความบกพร่องทางสติปญ
ั ญา)กศ.บ.
(การสอนผู้ทมี่ ีความบกพร่องทางการได้ยิน)

57

อ.ดร. จตุพล ยงศร

58

อ.ดร.จักรกฤษณ์ โปณะทอง

59

อ.ดร.ประภัศรา ธโนศวรรย์

60

อ.โอภาส สุขหวาน

61

อ.นิพาดา ไตรรัตน์

62

อ.พัชรีวรรณ คุณชืน่

63

อ.บัณฑิตา ลิขสิทธิ์

64

อ.ฑมลา บุญกาญจน์

คบ. (เกียรตินิยมอันดับ 1 สาขาการศึกษาปฐมวัย) 2546กศ.ม.
(สาขาการศึกษาพิเศษ/การศึกษาปฐมวัย) 2551

65

อ.อดิสรณ์ เรืองกิจจานันท์

66

อ.สมปอง ใจดีเฉย

ศษ.บ. (ภาษาไทย) 2546
ค.ม. (การสอนภาษาไทย) 2550
กศ.บ. (ชีววิทยา-เกียรตินิยม) 2535
วท.ม. (เคมีชีวภาพ) 2539
Cert. in Academic Writing 2543
Cert. in Teacher Education 2553

67

อาจารย์ภารดี กาภู ณ อยุธยา

68

อ.ธรรมโชติ เอี่ยมทัศนะ

69

อาจารย์รุจน์ ฦาชา

ศศ.บ.(ศิลปะ).2537
ศศ.ม.(จิตวิทยาการพัฒนาการ),2551
กศ.บ.(การแนะแนว),2459
กศ.ม.(จิตวิทยาการศึกษา),2551
ศษ.บ. (สังคมศึกษา), 2551
ค.ม. (การสอนสังคมศึกษา) พ.ศ.2555

สถาบันทีส่ าเร็จการศึกษา

เลข
ประจาตัว
ประชาชน

มหาวิทยาลัยคริสเตียน
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
Kasetsart University
The University of Sydney
The University of Sydney
The University of Sydney
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
สถาบันราชภัฎพิบูลสงครามพิษณุโลกมหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
California State University Dominquez
Hills, California , USA
มหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลัยศรี
นครินทรวิโรฒ
Macquarie University, Australia
Auckland University of Technology, New
Zealand
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา)(ถ้ามี)
คณะศึกษาศาสตร์ในฐานะที่รับผิดชอบการสอนในกลุ่มวิชาชีพครูได้จัดประสบการณ์ภาคสนามให้กับ
นิสิตตลอดหลักสูตร ดังนี้
1) การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูระหว่างเรียน เป็นการบูรณาการความรู้ทั้งหมดมาใช้ในการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพในสถานศึกษา ฝึกปฏิบัติการวางแผนการศึกษาผู้เรียน โดยการสังเกต สัมภาษณ์ รวบรวม
ข้อมูลและนาเสนอผลการศึกษา ฝึกปฏิบัติการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา รวมทั้งทดลองนา
หลักสูตรไปใช้ ฝึกการจัดทาแผนการเรียนรู้ร่วมกับสถานศึกษา ฝึกปฏิบัติการสอนแบบจุลภาค ฝึกปฏิบัติ
การดาเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ รวมทั้งการจัดทาโครงการทางวิชาการ
2) ก่อนฝึกปฏิบัติการสอนและฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในสถานศึกษานิสิตต้องผ่านการเรียนใน
กลุ่มวิชาชีพครูและวิชาเอกบังคับ
3) การฝึกปฏิบัติการสอนและฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในสถานศึกษาในสาขาวิชาการประถมศึกษา
โดยจัดให้นิสิตฝึกปฏิบัติงานในสถานศึกษา โดยบูรณาการเนื้อหาความรู้ด้านวิชาเอกและวิชาชีพครูสู่ การ
ปฏิบัติการสอนและฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพและคุณธรรมจริยธรรม ตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษาของ
คุรุสภา เป็นเวลา 1 ปีการศึกษา ภายใต้การนิเทศร่ว มกันระหว่างมหาวิทยาลัยศรีครินทรวิโรฒกับสถานศึกษา
โดยการบูรณาการความรู้ทั้งหมดมาใช้ในการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ได้แก่ การปฏิบัติการสอนในชั้น
เรียน การวิจัยทางการศึกษา การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน งานบริการของ
โรงเรียน การศึกษาและบริการชุมชน งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับสถานศึกษา และการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้
โดยเน้นการปฏิบัติงานในหน้าที่ครูเพื่อพัฒนาความเป็นครูมืออาชีพ ทั้งนี้นิสิตต้องทาวิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรียน การ
ฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในแต่ละภาคเรียนนั้นนิสิตต้องเข้าร่วมปฐมนิเทศก่อนการฝึกปฏิบัติการสอน
สัมมนากลุ่มย่อยและกลุ่มใหญ่กึ่งภาคเรียน (ระหว่างการฝึกปฏิบัติการสอน) และสัมมนาหลังการฝึกปฏิบัติการ
สอนและฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
วิธีการจัดการเรียนการสอน
1) การปฐมนิเทศนิสิตก่อนไปปฏิบัติการสอนและฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
2) การสังเกตการณ์สอนแบบมีส่วนร่วมและศึกษางานอาจารย์พี่เลี้ยง/ครูพี่เลี้ยง
3) การปฏิบัติการจัดการเรียนรู้และงานการวิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรียน การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน งานบริการของโรงเรียน โครงการทางวิชาการ ศึกษาและบริการ
ชุมชน งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
4) การทดลองวิธีการจัดการเรียนรู้โดยใช้สื่อการสอนหรือเทคนิคการสอนที่สร้างสรรค์
5) การนิเทศการจัดการเรียนรู้ของนิสิตโดยอาจารย์นิเทศก์การศึกษา อาจารย์นิเทศก์วิชาเฉพาะ
อาจารย์พี่เลี้ยง/ครูพี่เลี้ยง รวมถึงผู้บริหารสถานศึกษา
6) การสัมมนากลุ่มย่อยและกลุ่มใหญ่ระหว่างการปฏิบัติการสอนและฝึกประสบการณ์
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7) การให้คาปรึกษาเป็นรายบุคคลแก่นิสิต โดยอาจารย์นิเทศก์การศึกษาอาจารย์นิเทศก์วิชา
เฉพาะ อาจารย์พี่เลี้ยง/ครูพี่เลี้ยง รวมถึงผู้บริหารสถานศึกษา
8) การจัดคลินิคให้คาปรึกษาในด้านต่างๆ แก่นิสิตที่ไปปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาที่คณะ
ศึกษาศาสตร์ เช่น การจัดการเรียนการสอน การบริหารจัดการชั้นเรียน การทาวิจัยในชั้นเรียน
เป็นต้น
9)
การสัมมนาหลังการปฏิบัติการสอนและฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูเพื่อสรุปเป็นบทเรียน
สาคัญสาหรับการพัฒนาตนเองและวิชาชีพครูในอนาคต
4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม
4.1.1 มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม และประพฤติตนอยู่ในจรรยาบรรณวิชาชีพครู
4.1.2 มีสมรรถนะในการปฏิบัติหน้าที่รวมทั้งพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ให้
บังเกิดผลต่อการศึกษาและผู้เรียน
4.1.3 มีสมรรถนะประจาสายงานและสมรรถนะเฉพาะของแต่ละกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ ได้แก่
1) ความรู้เกี่ยวกับหลักสูตรและมาตรฐานการเรียนรู้
2) การออกแบบการจัดการเรียนรู้และการจัดการเรียนรู้ตามกลุ่ม
สาระการเรียนรู้
3) การเรียนรู้เพื่อส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4) การจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้
5) การแก้ปัญหาและพัฒนางานด้วยกระบวนการวิจัย
4.2 ช่วงเวลา
4.1.1 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูระหว่างเรียน ฝึกในภาคการศึกษาที่ 1 หรือ 2 ของชั้นปีที่
3–4
การฝึกปฏิบัติการสอนและฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในสถานศึกษาในสาขาวิชาเอก ฝึกในภาค
การศึกษาที่ 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. ข้อกาหนดเกี่ยวกับการทาโครงงานหรืองานวิจัย
5.1 คาอธิบายโดยย่อ
เพื่อให้นิสิตทุกคนได้เรียนรู้การทาวิจัยทางการศึกษาทั้งสองประเภท คือ การวิจัยเพื่อรู้และเข้าใจ
ปัญหา และการวิจัยเพื่อพัฒนา/แก้ปัญหา จึงกาหนดให้นิสิตแต่ละคนต้องฝึกประสบการณ์การทาวิจัยโดยทา
การสารวจเพื่อรู้/เข้าใจปัญหาแล้วทาวิจัยเชิ งทดลองเพื่อพัฒนา/แก้ไขปัญหา ใน 1 ปีการศึกษา นิสิตอาจทา
รายงานการวิจัย 1 หรือ 2 เล่ม แต่ให้มีสาระครอบคลุมตามที่กาหนด ทั้งนี้ต้องได้รับการเห็นชอบจากอาจารย์
นิเทศก์การศึกษา
5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้
1) มีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการวิจัยทางการศึกษา
2) สามารถทางานวิจัยเพื่อใช้ในการแก้ปัญหาการจัดการเรียนรู้ได้
3) สามารถเขียนผลงานวิจัยเพื่อการสื่อสารได้
4) สามารถพัฒนางานวิจัยและประยุกต์ใช้ผลงานวิจัยเพื่อเป็นประโยชน์ในการประกอบวิชาชีพ
5.3 ช่วงเวลา
ภาคการศึกษาที่ 1 และ 2 ของชั้นปีที่ 5
5.4 จานวนหน่วยกิต
เป็นส่วนหนึ่งในการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาซึ่งรวมอยู่ในรายวิชาการฝึกปฏิบัติการสอนและ
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในสถานศึกษา จานวน 12 หน่วยกิต
5.5 การเตรียมการ
5.5.1
นิสิตต้องลงทะเบียนเรียนวิชาการวิจัยทางการศึกษา
5.5.2 กาหนดให้มีอาจารย์ ที่ปรึกษางานวิจัย ประกอบด้วย อาจารย์นิเทศก์วิช าเฉพาะและ
อาจารย์นิเทศก์การศึกษาของนิสิตแต่ละคน
5.5.3 อาจารย์ ที่ ป รึ ก ษาให้ ค าปรึ ก ษาในการก าหนดประเด็ น หั ว ข้ อ ที่ จ ะศึ ก ษา และ
กระบวนการวิจัยทุกขั้นตอน
5.5.4 ให้นิสิตจัดทารายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ทั้งเอกสารและแฟ้มข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ และ
จัดนิทรรศการแสดงผลงานเพื่อเผยแพร่ต่อสาธารณชน
5.6 กระบวนการประเมินผล
5.6.1
ประเมินผลจากความก้าวหน้าในการทาวิจัย
5.6.2
ประเมินงานวิจัยของนิสิต ด้วยแบบประเมินงานวิจัย
5.6.3
ประเมินการจัดนิทรรศการของนิสิต
5.6.4
อาจารย์นิเทศก์ร่วมกันประเมินงานวิจัยของนิสิตตามเกณฑ์ที่กาหนด
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต
คุณลักษณะพิเศษของนิสิต /
สมรรถนะของหลักสูตร
1. มีทักษะสื่อสาร

2. มีจิตอาสา จิตสานึกสาธารณะรับใช้สังคม
3. มีสมรรถนะของหลักสูตร
มีความสามารถในการจัดการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษ
ED-SWU
1) E: Ethics (คุณธรรม)
เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมความเป็นครู
และปฏิบัติตนตามมาตรฐานวิชาชีพ มีความ
ยุติธรรม เมตตาธรรม เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ เสียสละ อุทิศ
ตนเพื่อพัฒนาบุคคลและสังคม มีความรับผิดชอบ
ในการดาเนินงานของตนเองและมีจิตสานึก
สาธารณะ

กลยุทธ์การสอน และการประเมินผล
สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ ดังนี้
ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ข้อ 5.2
ด้านคุณธรรม จริยธรรม
ข้อ 1.7
ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้
ข้อ 6.1, 6.2 และ 6.3

 กาหนดวิชาสอน ให้ความรู้ในรายวิชา และ
สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมและบริการสังคมไว้
ในกระบวนการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
 จัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม
จัดสถานการณ์ต่างๆ จัดประสบการณ์เป็นปกติและ
ในโอกาสพิเศษ ในฐานะครูสอนภาษาอังกฤษ
 จัดสถานการณ์ ประสบการณ์ เช่น จัดกิจกรรม
การอบรม สัมมนา ต่างๆ ให้นิสิตโดยตรง ตลอดจน
จัดกิจกรรมบริการชุมชนเพื่อเสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรม จิตสานึกและเป็นผู้นาในการสืบสาน
สร้างสรรค์ วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาไทย ทั้ง
ด้านการแต่งกาย มารยาทไทยและวิถีไทย จิตสานึก
สาธารณะและการพัฒนาอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ใน
ฐานะครูสอนภาษาอังกฤษ
 ส่งเสริมให้นิสิตประพฤติตนเป็นผู้มีคุณธรรม
จริยธรรมโดยมีการประกาศ
เกียรติคุณยกย่องนิสิตที่มีคุณธรรมจริยธรรมเป็น
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ประจาทุกปี
2) D: Democracy (คารวะธรรม สามัคคีธรรม
 สอดแทรกในกระบวนการเรียนการสอนหมวด
ปัญญาธรรม) เป็นผู้รับฟังความคิดเห็นของ
วิชาการสอนภาษาอังกฤษ จัดกิจกรรม ตลอดจนจัด
ผู้อื่น เคารพผู้อื่น เป็นผู้นา-ผู้ตามที่ดี ไม่ต่อต้าน สถานการณ์ ประสบการณ์ เช่นการจัดกิจกรรมกลุ่ม
ทะเลาะเบาะแว้ง มีเหตุผล
การทางานเป็นทีม การอบรม สัมมนา
 การจัดกิ จกรรมและการทางานกลุ่ ม กิจกรรม
ปฏิสังสรรค์ พบปะ การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับ
ผู้อื่น
 การทัศนศึกษาดูงาน การจัดโครงการกีฬาและ
นันทนาการ การให้ความรัก ความเมตตาและเอาใจ
ใส่ โ ดยอาจารย์ ผู้ ส อนและโดยระบบอาจารย์ ที่
ปรึกษา
 การปฏิสังสรรค์ พบปะ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
กั บ บุ ค ลากรจากภายในและหน่ ว ยงานอื่ น จั ด
กิจกรรมการอบรม สัมมนา ต่างๆ ให้นิสิตโดยตรง
ตลอดจนจัดกิจกรรมบริการชุมชนเพื่อเปิดโอกาสให้
นิสิตได้ไปบริการวิชาการเพื่อช่วยเหลือสังคม
3) S: Simplicity (เรียบง่าย)
 สอดแทรกในกระบวนการเรียนการสอนหมวด
มีมนุษยสัมพันธ์ ยิ้มแย้ม เป็นกันเองกับเพื่อนนิสิต วิชาการสอนภาษาอังกฤษ จัดกิจกรรม ตลอดจนจัด
และบุคคลทั่วไป เป็นแบบอย่างที่ดี
สถานการณ์ ประสบการณ์ เช่นการจัดกิจกรรมกลุ่ม
การทางานเป็นทีม การอบรม สัมมนา
 การจัดกิ จกรรมและการทางานกลุ่ ม กิจกรรม
ปฏิสังสรรค์ พบปะ การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับ
ผู้อื่นและบุคลากรจากหน่วยงานอื่น
 การทัศนศึกษาดูงาน การจัดโครงการกีฬาและ
นันทนาการ การให้ความรัก ความเมตตาและเอาใจ
ใส่ โ ดยอาจารย์ ผู้ ส อน และโดยระบบอาจารย์ ที่
ปรึกษา
 ทากิจกรรมเพื่อสั งคม แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
กั บ บุ ค ลากรจากภายในและหน่ ว ยงานอื่ น ที่
เกี่ยวข้องกับการสอนภาษาอังกฤษ
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 ให้ ค ว ามรู้ ใ นรายวิ ช า และสอดแทรกใน
กระบวนการเรี ย นการสอนหมวดวิ ช าการสอน
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 เช่ น การศึ ก ษา ดู ง านต่ า งๆ เพื่ อ
เสริมสร้างประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนใน
หมดดวิชาการสอนภาษาอังกฤษ
 การศึกษา ค้นคว้า และวิจัย การศึกษา ดูงาน
ต่างๆเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพในการใช้ พัฒนา
สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษาและ
การเรียนรู้ มีความสามารถในการสร้างสรรค์โ ดย
และเขียนรายงาน การเขียนผลงานทางวิชาการ
 การจัดกิจกรรมที่กาหนดให้ศึกษาค้นคว้า ด้ว ย
ตนเอง ตลอดจนจัดสถานการณ์ ประสบการณ์ เช่น
การอบรม สั ม มนา ต่า งๆ ที่เกี่ ยวกั บการสอน
ภาษาอังกฤษ
 การวิจัย ค้นคว้าทางวิชาการหรือการปฏิบัติ ใน
วิช าชี พทางการศึก ษาด้ านการสอนภาษาอั งกฤษ
เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพในการทางานเดี่ยวและ
เป็นทีม
 การประยุกต์ใช้การวิ จัย การค้นคว้ าทางวิชาการ
หรื อการปฏิบัติ ในวิชาชีพทางการศึกษา การทา
โครงงาน การเรียนภาคปฏิบัติ การศึกษาค้นคว้าทาง
วิชาการหรือการปฏิบัติ ในวิชาชีพทางการศึกษา มี
ระบบ กระบวนการตรวจสอบการดาเนินงาน
5) U: Unity (รักองค์กร)
 สอดแทรกในกระบวนการเรี ย นการสอน จั ด
รักองค์กร แสดงเจตคติและความรู้สึกที่ดีต่อองค์กร กิจกรรม ตลอดจนจัดสถานการณ์ ประสบการณ์
ดารงไว้ซึ่งอัตลักษณ์ของคณะและมหาวิทยาลัย เช่นการจัดกิจกรรมกลุ่ม การทางานเป็นทีม การ
รักษาผลประโยชน์ส่วนรวม ช่วยเหลือเกื้อกูล อบรม สัมมนา
เพื่อนมนุษย์
 การจัดกิ จกรรมและการทางานกลุ่ ม กิจกรรม
ปฏิสังสรรค์ พบปะ การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับ
4) W: Work Smart (เป็นนักปฏิบัติที่ดี)
ปฏิบัติงานอย่างถูกต้อง ทันเวลา และทันสมัย
ปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถ ตรงตาม
แผนปฏิบัติงาน แก้ปัญหาได้อย่างถูกต้อง
เหมาะสม สามารถใช้เทคโนโลยีในการทางาน
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ผู้อื่นและบุคลากรจากหน่วยงานอื่น
 การทั ศนศึ กษาดู งาน การจั ดโครงการกี ฬาและ
นันทนาการ การให้ความรัก ความเมตตาและเอาใจใส่
โดยอาจารย์ผู้สอน และโดยระบบอาจารย์ที่ปรึกษา
 การปฏิสังสรรค์ พบปะ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
กับบุคลากรจากภายในและหน่วยงานอื่น
2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน
ผลการเรียนรู้
กลยุทธ์การสอน
1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1.1 มึคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย์ 1. จัดกิจกรรมการเรียน
มีวินัย และตรงต่อเวลา
การสอนที่เน้นการเรียนรู้จาก
สถานการณ์จริง บทบาท
1.2 ปฏิบัติตนตามหลักธรรมาภิบาล
สมมติ กรณีตัวอย่างโดย
ณธรรม
1.3 มีจิตสานึกสาธารณะ และเสียสละ สอดแทรกคุ
จริ
ย
ธรรม
และจรรยาบรรณ
เพื่อส่วนรวม
2. กาหนดให้นิสิตทางาน
เป็
นกลุ่ม หรือจัดทาโครงงาน
1.4 ตระหนักในคุณค่าของศิลปะและ
ที
เ
่
กี่ยวข้องกับคุณธรรม
วัฒนธรรม
จริยธรรม และจรรยาบรรณ
วิชาชีพครู เพื่อสร้าง
1.5 แสดงออกถึงความมีระเบียบและ
จิตสานึกสาธารณะ โดยถือ
ความรับผิดชอบต่อตนเอง
ประโยชน์ของส่วนรวมเป็น
1.6 แสดงออกถึงความเคารพสิทธิและ ที่ตั้ง
ความคิดเห็นของผู้อื่น
3. ฝึกการเป็นผู้นาและผู้
ตาม เพื่อส่งเสริมการเป็น
1.7 แสดงออกถึงความมีจิตสานึกและ
สมาชิกที่ดี และมีความ
ตระหนักในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
ชอบต่อสังคม
วิชาชีพครู และปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี รับ4.ผิดสร้
างโอกาสให้นิสิตได้
พบกับบุคคลหรือเหตุการณ์
ที่เป็นกรณีตัวอย่าง เพื่อ
สร้างแรงบันดาลใจให้ยึดมั่น
ในคุณธรรมและจริยธรรม
5. การเป็นแบบอย่างที่ดี
ของอาจารย์
6. ประกาศเกียรติคุณนิสิต
ที่ทาประโยชน์ต่อสังคม
7. ปลูกฝังให้นิสิตเป็นผู้ที่มี
วินัยในตนเองและมีระเบียบ
ทั้งด้านการเรียนและการ
ดารงชีวิต
2. ด้านความรู้
2.1 มีความรู้พื้นฐานศึกษาทั่วไป
1. จัดกิจกรรมโดยเน้น
2.2 มีความรู้ในหลักการและทฤษฎีใน
ผู้เรียนเป็นสาคัญ
วิชาชีพครูหรือศาสตร์ที่เรียน
2.3 มีความรู้ในด้านวิชาเอก* เป็นอย่างดี 2. จัดกิจกรรมศึกษาดูงาน
และติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการ หรือ นอกสถานที่ เพื่อให้มีการ
เรียนรู้จากสถานการณ์จริง
งานวิจัย
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วิธีการวัดและประเมินผล
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

ประเมินจากผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนและการ
ปฏิบัติงานของนิสิตโดยใช้
การประเมินตามสภาพจริง
ในด้านต่างๆ คือ
1) การทดสอบย่อย
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ผลการเรียนรู้
2.4 สามารถบูรณาการความรู้และ
ทักษะ/กระบวนการในวิชาต่างๆ กับการ
ประกอบอาชีพ

กลยุทธ์การสอน
3. เชิญวิทยากรภายนอกที่
มีความเชี่ยวชาญ หรือมี
ประสบการณ์ตรงมาบรรยาย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
วิเคราะห์ และอภิปราย
ร่วมกัน
4. ให้นิสิตศึกษาค้นคว้า
และเรียนรู้ด้วยตนเอง
5. ให้นิสิตจัดทาโครงงาน
การฝึกงาน การฝึกปฏิบัติ
การปฏิบัติการสอนและฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ ใน
สถานศึกษาหรือหน่วยงาน
องค์กร ที่เป็นเครือข่าย

วิธีการวัดและประเมินผล
2) การทดสอบ
กลางภาคเรียนและ
ปลายภาคเรียน
3) การรายงาน/
แผนงาน/โครงการ
4) การนาเสนอ
ผลงาน
5) โครงงาน การ
ฝึกงาน การฝึกปฏิบัติ
การฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครู

1. จัดกระบวนการเรียนรู้
เพื่อให้นิสิตได้ฝึกทักษะการ
วิเคราะห์ ทักษะการคิด จาก
สภาพ ปัญหา หรือ
สถานการณ์จริงต่างๆ ทั้งใน
ระดับบุคคลและกลุ่ม เช่น
การสะท้อนคิด การบันทึก
การเรียนรู้ การอภิปรายกลุ่ม
การทากรณีศึกษา การ
โต้วาที การจัดทาโครงการ
การทดลองในห้องปฎิบัติการ
ฯลฯ
2. จัดกิจกรรมให้นิสิตมี
โอกาสเรียนรู้จากปัญหา และ
ประสบการณ์จริง เพื่อการ
เสนอแนะและหาแนว
ทางแก้ไข
4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 สามารถทางานร่วมกับผู้อื่นในฐานะ
1. จัดกิจกรรมการ
ผู้นาและผู้ร่วมงานได้
เรียนรู้ในชั้นเรียน ที่เน้นการ
ทางานเป็นกลุ่มและงานที่
4.2 มีความรับผิดชอบต่อตนเอง องค์กร ต้องมีปฏิสัมพันธ์ระหว่าง
สังคม และสิ่งแวดล้อม
บุคคล เพื่อเสริมสร้างให้
้เรียนตระหนักถึง
4.3 สามารถปรับตัวให้เข้าสถานการณ์ ผูความส
าคัญและพัฒนา
และวัฒนธรรมองค์กร
ตนเองในด้านความมีมนุษย
สัมพันธ์อันดีและความ
รับผิดชอบส่วนบุคคล
2. จัดประสบการณ์การ
เรียนรู้ในภาคปฏิบัติ ทั้งใน
และนอกชั้นเรียน เพื่อ
เสริมสร้างความสัมพันธ์

1. การประเมินผลที่สะท้อน
การคิดวิเคราะห์ โดยใช้การ
ประเมินตามสภาพจริง จาก
การเขียนรายงาน การ
นาเสนอผลงาน การบันทึก
การเรียนรู้ และการทดสอบ
2. การสังเกตนิสิต ด้าน
ความสามารถในการ
ตัดสินใจ การแก้ไขปัญหา
ในสถานการณ์ ต่างๆ

3. ด้านทักษะทางปัญญา
3.1 นาความรู้ในศาสตร์ต่างๆ ที่เรียนไป
ประยุกต์ใช้
3.2 สามารถแสดงออกถึงการคิด
วิเคราะห์ และแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบและมี
เหตุผล
3.3 สามารถประเมิน วิพากษ์ ใน
สถานการณ์ต่างๆ
3.4 มีความใฝ่รู้ สามารถวิเคราะห์และ
สังเคราะห์ความรู้จากแหล่งต่างๆ ที่
หลากหลายได้อย่างถูกต้องเพื่อนาไปสู่การ
สร้างสรรค์
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1. ประเมินพฤติกรรม
ของนิสิตที่แสดงถึง
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบในการ
ทากิจกรรมกลุ่ม เช่น การ
ยอมรับฟังความคิดเห็นของ
เพื่อน โดยใช้การประเมิน
ตามสภาพจริง
2. เปิดโอกาสให้นิสิตมี
ส่วนร่วมในการประเมิน
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ผลการเรียนรู้

กลยุทธ์การสอน
วิธีการวัดและประเมินผล
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 โดยนาเสนอเป็น
รายงาน ในรูปแบบการนา
อภิปรายร่วมกันในชั้นเรียน
5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 สามารถวิเคราะห์เชิงตัวเลข ข้อมูล
1. จัดประสบการณ์การ
1. ประเมินทักษะของ
ข่าวสาร อันมีผลให้เข้าใจองค์ความรู้หรือ
เรียนรู้ในรูปแบบที่
นิสิต ในด้านการสื่อสาร การ
ประเด็นปัญหาได้
หลากหลายและเหมาะสม ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อส่งเสริมให้นิสิตมีความรู้ การวิเคราะห์ เทคนิคเชิง
5.2 สามารถสื่อสารได้อย่างมี
ความเข้าใจและมีความ
ตัวเลขและสถิติ ที่เน้นการ
ประสิทธิภาพ
ตระหนักถึงคุณค่า ในเรื่อง ประเมินตามสภาพจริง เช่น
ของหลักการพูด การเขียน การสังเกตพฤติกรรม
5.3 สามารถเลือกใช้เทคโนโลยีในการ
สารสนเทศ
เกี่ยวกับการวิเคราะห์ข้อมูล
สืบค้น เก็บรวบรวมข้อมูล ประมวลผล และ เทคโนโลยี
คณิ
ต
ศาสตร์
แ
ละเทคนิ
ค
ทาง
ข่าวสาร และผลงานของ
แปลความหมาย และเลือกใช้ได้อย่างมี
ติ ในสถานการณ์ต่าง ๆ นิสิต การประเมินการ
ประสิทธิภาพและเหมาะสมกับสถานการณ์ สถิ
เพื่อการเข้าถึงข้อมูล เลือก นาเสนอผลงานของนิสิตโดย
รับ เลือกใช้ วิเคราะห์และ ใช้ Power Point การ
ประเมินคุณค่า ตลอดจน
ประเมินทักษะการศึกษา
สังเคราะห์เพื่อการนาไปใช้ ค้นคว้าของนิสิต การ
ในสถานการณ์ต่าง ๆ เช่น ประเมินทักษะการสนทนา
การนาเสนอผลงานได้อย่างมี ทางวิชาการของนิสิต การ
ประสิทธิภาพ
ประเมินการเขียนทาง
2. จัดประสบการณ์
วิชาการของนิสิต
การเรียนรู้ที่เน้นการฝึก
2. เปิดโอกาสให้นิสิตมี
ทักษะการใช้เทคโนโลยี
ส่วนร่วมในการประเมิน
สารสนเทศ การวิเคราะห์เชิง ทักษะการใช้เทคโนโลยี
ตัวเลข และเทคนิคทางสถิติ สารสนเทศ การวิเคราะห์เชิง
รวมทั้งส่งเสริมให้เกิดทักษะ ตัวเลข และเทคนิคทางสถิติ
การสื่อสารทั้งการรับฟัง
การพูด และการเขียน
ระหว่างผู้เรียน ผู้สอน สังคม
และชุมชน
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ผลการเรียนรู้
6. ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้
6.1 แสดงความเชี่ยวชาญในการจัดการ
การเรียนรู้ที่มีรูปแบบหลากหลาย
6.2 แสดงความเชี่ยวชาญในการจัดการ
เรียนรู้ด้วยนวัตกรรมที่เหมาะสมกับความ
แตกต่างของผู้เรียน
6.3 แสดงความเชี่ยวชาญในการจัดการ
เรียนรู้อย่างบูรณาการ

กลยุทธ์การสอน

วิธีการวัดและประเมินผล

1. จัดให้ผู้เรียนได้เรียนรู้
ผ่านประสบการณ์ตรง ได้แก่
การจัดทาแผนการเรียนรู้
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
แลกเปลี่ยนเรียนรู้จากเพื่อน
ในสถาบันและต่างสถาบัน
5. จัดให้ผู้เรียนได้เรียนรู้
จากต้นแบบ เช่น ครูผู้สอน
ครูประจาชั้น ครูผู้ช่วย ครูพี่
เลี้ยง ครูต้นแบบ ครูแกนนา
หรือครูแห่งชาติ
6. จัดให้เรียนรู้จาก
ประสบการณ์ตรง เช่น กรณี
ตัวอย่างจากห้องเรียน การ
สังเกตการณ์สอนแบบต่าง ๆ
การสัมภาษณ์หรือสนทนา
กับผู้มีประสบการณ์

1. ให้ผู้มีส่วนร่วมทุก
ฝ่าย เช่น ผู้บริหาร
สถานศึกษา ครูพี่เลี้ยง ครู
ประจาชั้น เพื่อน อาจารย์
นิเทศก์ ประเมินนิสิต ที่เน้น
การประเมินตามสภาพจริง
ในเรื่องความ สามารถในการ
จัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย
และความเป็นครู
2. ประเมินผลงานนิสิต
จาก บันทึกการสอน
ประจาวัน บันทึกการนิเทศ
บันทึกการสังเกตการสอนครู
พีเ่ ลี้ยงและเพื่อน แผนการ
จัดการเรียนรู้ กระบวนการ
ทางานวิจัยในชั้นเรียน การ
ทาแฟ้มสะสมงาน สรุปผล
การปฏิบัติการสอนและฝึก
ประสบการณ์ รายงานผล
การจัดการเรียนรู้และการ
ปฏิบัติงานในสถานศึกษา
3. สังเกตการสอนในชั้น
เรียนและประเมินแบบ
บันทึกหลังการสอน โดยครู
พี่เลี้ยง อาจารย์นิเทศก์
ผู้บริหารสถานศึกษา และ
เพื่อนนิสิต
4. ประเมินงานวิจัยใน
ชั้นเรียน โดยครูพี่เลี้ยง และ
อาจารย์นิเทศก์
5. ประเมินการจัด
โครงการทางวิชาการของ
นิสิต
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สรุปมาตรฐานผลการเรียนรู้ของหลักสูตร
ผลการเรียนรู้

รายละเอียดผลการเรียนรู้

ด้านคุณธรรม จริยธรรม

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ด้านความรู้

1.
2.
3.
4.

ด้านทักษะทางปัญญา

1.
2.
3.
4.

ด้านทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ

1.
2.
3.

มึคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย์ มีวินัย และตรงต่อเวลา
ปฏิบัติตนตามหลักธรรมาภิบาล
มีจิตสานึกสาธารณะ และเสียสละเพื่อส่วนรวม
ตระหนักในคุณค่าของศิลปะและวัฒนธรรม
แสดงออกถึงความมีระเบียบและความรับผิดชอบต่อตนเอง
แสดงออกถึงความเคารพสิทธิและความคิดเห็นของผู้อื่น
แสดงออกถึงความมีจิตสานึกและตระหนักในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู
และปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี
มีความรู้พื้นฐานศึกษาทั่วไป
มีความรู้ในหลักการและทฤษฎีในวิชาชีพครูหรือศาสตร์ที่เรียน
มีความรู้ด้านวิชาภาษาอังกฤษ เป็นอย่างดี และติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการ
และงานวิจัย
สามารถบูรณาการความรู้และทักษะ/กระบวนการในวิชาต่างๆ กับการประกอบ
อาชีพ
นาความรู้ในศาสตร์ต่างๆ ที่เรียนไปประยุกต์ใช้
สามารถแสดงออกถึงการคิดวิเคราะห์ และแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบและมีเหตุผล
สามารถประเมิน วิพากษ์ ในสถานการณ์ต่างๆ
มีความใฝ่รู้ สามารถวิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้จากแหล่งต่างๆ ที่หลากหลายได้
อย่างถูกต้องเพื่อนาไปสู่การสร้างสรรค์
สามารถทางานร่วมกับผู้อื่นในฐานะผู้นาและผู้ร่วมงานได้
มีความรับผิดชอบต่อตนเอง องค์กร สังคม และสิ่งแวดล้อม
สามารถปรับตัวให้เข้าสถานการณ์และวัฒนธรรมองค์กร

ด้านทักษะการวิเคราะห์
1. สามารถวิเคราะห์เชิงตัวเลข ข้อมูลข่าวสาร อันมีผลให้เข้าใจองค์ความรู้หรือประเด็น
เชิงตัวเลข การสื่อสาร
ปัญหาได้
และเทคโนโลยีสารสนเทศ 2. สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. สามารถเลือกใช้เทคโนโลยีในการสืบค้น เก็บรวบรวมข้อมูล ประมวลผล และแปล
ความหมาย และเลือกใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับสถานการณ์
ด้านทักษะการจัดการ
1. แสดงความเชี่ยวชาญในการจัดการการเรียนรู้ที่มีรูปแบบหลากหลาย
2. แสดงความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้ด้วยนวัตกรรมที่เหมาะสมกับความ
เรียนรู้
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
ซึ่งบางรายวิชาอาจไม่นาไปสู่มาตรฐานผลการเรียนรู้บางเรื่องก็ได้ โดยให้สรุปมาตรฐานการเรียนรู้ตามข้อ
ดังกล่าวข้างต้นอีกครั้งก่อนเข้าสู่ตารางแผนที่เพื่อให้เกิดความชัดเจน)
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 ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง
คุณธรรม จริยธรรม
ความรู้
ทักษะทางปัญญา

มาตรฐานผลการเรียนรู้

ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และความ
รับผิดชอบ
1

2

3

ทักษะการ
ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง จัดการเรียนรู้
ตัวเลข การ
สื่อสาร และ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3 1 2 3



























































































































รายวิชา
1
วิชาบังคับ
มศว 111 ภำษำไทยเพื่อกำรสื่อสำร
มศว 121 ภำษำอังกฤษเพื่อประสิทธิภำพกำรสื่อสำร 1
มศว 122 ภำษำอังกฤษเพื่อประสิทธิภำพกำรสื่อสำร 2
มศว 123 ภำษำอังกฤษเพื่อกำรสื่อสำรนำนำชำติ 1
มศว 124 ภำษำอังกฤษเพื่อกำรสื่อสำรนำนำชำติ 2
มศว 141 ชีวิตในโลกดิจิทลั
มศว 151 กำรศึกษำทั่วไปเพื่อพัฒนำมนุษย์
มศว 161 มนุษย์ในสังคมแห่งกำรเรียนรู้
มศว 261 พลเมืองวิวัฒน์
วิชาเลือก
มศว 131 ลีลำศ
มศว 132 สมรรถภำพส่วนบุคคล
มศว 133 กำรวิ่งเหยำะเพื่อสุขภำพ

2

3

4

5 6 7 1
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
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 ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง
คุณธรรม จริยธรรม
ความรู้
ทักษะทางปัญญา

มาตรฐานผลการเรียนรู้

ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และความ
รับผิดชอบ

รายวิชา
1
มศว 134 โยคะ
มศว 135 ว่ำยนำ้
มศว 136 แบดมินตัน
มศว 137 เทนนิส
มศว 138 กอล์ฟ
มศว 139 กำรฝึ กโดยกำรใช้ นำ้ หนัก
มศว 241 แนวโน้ มเทคโนโลยีดจิ ิทลั และสังคม
มศว 242 คณิตศำสตร์ในชีวิตประจำวัน
มศว 243 กำรจัดกำรทำงกำรเงินส่วนบุคคล
มศว 244 วิทยำศำสตร์เพื่อชีวิตและสิ่งแวดล้ อมที่ดี
มศว 245 วิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี และสังคม
มศว 246 วิถชี ีวิตเพื่อสุขภำพ
มศว 247 อำหำรเพื่อชีวิต
มศว 248 พลังงำนทำงเลือก
มศว 251 ดนตรีและจิตวิญญำณมนุษย์
มศว 252 สุนทรียศำสตร์เพื่อชีวติ

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

ทักษะการ
ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง จัดการเรียนรู้
ตัวเลข การ
สื่อสาร และ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3 1 2 3
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 ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง
คุณธรรม จริยธรรม
ความรู้
ทักษะทางปัญญา

มาตรฐานผลการเรียนรู้

ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และความ
รับผิดชอบ

รายวิชา
1
มศว 253 สุนทรียสนทนำ
มศว 254 ศิลปะและควำมคิดสร้ ำงสรรค์
มศว 255 ธรรมนูญชีวิต
มศว 256 กำรอ่ำนเพื่อชีวิต
มศว 257 วรรณกรรมและพลังทำงปัญญำ
มศว 258 ศิลปะกำรพูดและกำรนำเสนอ
มศว 262 ประวัตศิ ำสตร์และพลังขับเคลื่อนสังคม
มศว 263 มนุษย์กบั สันติภำพ
มศว 264 มนุษย์ในสังคมพหุวัฒนธรรม
มศว 265 เศรษฐกิจโลกำภิวัตน์
มศว 266 ปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง
มศว 267 หลักกำรจัดกำรสมัยใหม่
มศว 268 กำรศึกษำทำงสังคมด้ วยกระบวนกำรวิจัย
มศว 341 ธุรกิจในโลกดิจิทลั
มศว 351 กำรพัฒนำบุคลิกภำพ
มศว 352 ปรัชญำและกระบวนกำรคิด
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4

1

2



3

ทักษะการ
ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง จัดการเรียนรู้
ตัวเลข การ
สื่อสาร และ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3 1 2 3

  

 





 ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง
คุณธรรม จริยธรรม
ความรู้
ทักษะทางปัญญา

มาตรฐานผลการเรียนรู้

ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และความ
รับผิดชอบ

รายวิชา
1
มศว 353 กำรคิดอย่ำงมีเหตุผลและจริยธรรม
มศว 354 ควำมคิดสร้ ำงสรรค์กบั นวัตกรรม
มศว 355 พุทธธรรม
มศว 356 จิตวิทยำสังคมในกำรดำเนินชีวิต
มศว 357 สุขภำพจิตและกำรปรับตัวในสังคม
มศว 358 กิจกรรมสร้ ำงสรรค์เพื่อพัฒนำชีวิตและสังคม
มศว 361 มศว เพื่อชุมชน
มศว 362 ภูมปิ ัญญำท้ องถิ่น
มศว 363 สัมมำชีพชุมชน
มศว 364 กิจกำรเพื่อสังคม
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ทักษะการ
ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง จัดการเรียนรู้
ตัวเลข การ
สื่อสาร และ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3 1 2 3
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หมวดวิชาเฉพาะ
วิชาชีพครูบังคับ
ศษ 111 จิตสานึกและจรรยาบรรณวิชาชีพครู
ศษ 201 ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาการเรียนรู้
ศษ 202 ภาษาและวัฒนธรรมไทยสาหรับครู
ศษ 211 กระบวนทัศน์ทางการศึกษา
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 ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง
คุณธรรม จริยธรรม
ความรู้
ทักษะทางปัญญา

มาตรฐานผลการเรียนรู้

ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และความ
รับผิดชอบ

รายวิชา
ศษ 241 การเรียนรู้ของมนุษย์และจิตวิทยาสาหรับครู
ศษ 321 วิธีวิทยาในการพัฒนาหลักสูตร
ศษ 331 วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้
ศษ 351 การวัดและประเมินผลทางการศึกษา
ศษ 391 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูระหว่างเรียน 1
ศษ 461 การประกันคุณภาพและการจัดการการศึกษา
ศษ 471 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้
ศษ 481 การออบแบบและพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการสื่อสาร การศึกษา
ศษ 491 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูระหว่างเรียน 2
ศษ 591 การปฏิบัติการสอนและฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 1
ศษ 592 การปฏิบัติการสอนและฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 2
วิชาชีพครูเลือก
ศษ 212 ลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
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ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
สื่อสาร และ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3
  
  
  
  
  
  
  

ทักษะการ
จัดการเรียนรู้
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 ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง
คุณธรรม จริยธรรม
ความรู้
ทักษะทางปัญญา

มาตรฐานผลการเรียนรู้

ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และความ
รับผิดชอบ

รายวิชา
ศษ 231
ศษ 311
ศษ 312
ศษ 313
ศษ 314
ศษ 322
ศษ 332
ศษ 333
ศษ 334
ศษ 335
ศษ 336
ศษ 337
ศษ 338
ศษ 342
ศษ 361

หลักการอุดมศึกษา
จิตสานึกและการมีส่วนร่วมทางสังคมและการเมือง
การต่อรองกับวัฒนธรรมการบริโภค
งานอาสาสมัครและกิจกรรมเยาวชน
การพัฒนาทักษะการคิดระดับสูง
การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น
การศึกษาพิเศษ
การจัดการเรียนรู้นอกระบบและตามอัธยาศัย
การจัดการเรียนรู้เพื่อสร้างจิตสานึกสาธารณะ
การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของผู้เรียน
การอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย
การมัธยมศึกษา
หลัการอาชีวศึกษา
การแนะแนวเพื่อการพัฒนาคุณค่าแห่งตน
การประกันคุณภาพการศึกษา

1
















2 3 4
  

  



  
  
 


5






6









 

 



    

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

7 1 2 3 4 1
     

   

   

 
    


    
     
     

 

 



 

 
     
82

2











3 4 1 2 3

  
   
    
  
    
  

 

  
    


  
 



    

ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
สื่อสาร และ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3
  
  
  
 
 
 
  
  
  

 
 


  

ทักษะการ
จัดการเรียนรู้

1 2 3
  

 
 

 
 
  




  

 ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง
คุณธรรม จริยธรรม
ความรู้
ทักษะทางปัญญา

มาตรฐานผลการเรียนรู้

ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และความ
รับผิดชอบ

รายวิชา
ศษ 362
ศษ 371
ศษ 381
ศษ 431
ศษ 452
ศษ 472
ศษ 482

การศึกษาเพื่อการพัฒนาชุมชน
สถิติเบื้องต้นทางการศึกษา
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การพัฒนาแหล่งการเรียนรู้และเครือข่ายการเรียนรู้
การประเมินหลักสูตรและการสอนเบื้องต้น
การวิจัยเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้และสังคม
การออกแบบและพัฒนาสื่อการเรียนการสอน

วิชาเอก
อก 111 การฟังและการพูด 1
อก112 การฟังและการพูเด 2
อก213 การฟังและการพูด 3
อก 121 หลักการอ่าน
อก 131 การเขียนเบื้องต้น
อก 122 ภาษาและทักษะการคิดวิเคราะห์วจิ ารณ์
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ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
สื่อสาร และ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3
  
  

  
  
  
  















ทักษะการ
จัดการเรียนรู้

1 2 3
  












มาตรฐานผลการเรียนรู้

รายวิชา
อก 251 พื้นฐานความคิดและวัฒนธรรมตะวันตก
อก271 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภาษาอังกฤษ
อก231 การอ่านเชิงวิเคราะห์และวิจารณ์
อก252 วรรณคดีเบื้องต้น
อก272 สัทศาสตร์ภาษาอังกฤษ
อก737 สัทวิทยาภาษาอังกฤษ
อก374 ระบบหน่วยคาและวากยสัมพันธ์
อก232 เรียงความ 1
อก233 เรียงความ 2
อก335 ทักษะการเรียนขั้นสูง
อก391 การสื่อสารในชั้นเรียน
อก341 การแปลอังกฤษ-ไทย
อก342 การแปลภาษาไทย-อังกฤษ
อกช 303 ภาษาอังกฤษเพื่อการเตรียมพร้อมสู่อาชีพ 3
อกช 304 ภาษาอังกฤษเพื่อการเตรียมพร้อมสู่อาชีพ 4

 ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง
คุณธรรม จริยธรรม
ความรู้
ทักษะทางปัญญา

ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
สื่อสาร และ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3
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ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และความ
รับผิดชอบ

ทักษะการ
จัดการเรียนรู้

1 2 3















 ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง
คุณธรรม จริยธรรม
ความรู้
ทักษะทางปัญญา

มาตรฐานผลการเรียนรู้

ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และความ
รับผิดชอบ

รายวิชา
1

2

3

4

5
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วิชาการสอนวิชาเอก
อก393 หลักสูตรและการสอน
อก394 วิธีสอนภาษาอังกฤษ
อก397 การวัดผลและประเมินผลการเรียนการสอนภาษา
อก495 การวิจัยสาหรับการสอนภาษาอังกฤษ


























วิชาเอกเลือก
อก314 การพูดในที่ชุมชน
อก475 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภาษาอังกฤษนานารูปแบบ
อก334 เรียงความ 3
อก481 ภาษาอังกฤษเพื่อการติดต่อทางธุรกิจ
อก461 วรรณกรรมสาหรับเด็ก
อก466 เรื่องสั้นอังกฤษและอเมริกัน
อก484 ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวและการโรงแรม
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3
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1

2
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ทักษะการ
ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง จัดการเรียนรู้
ตัวเลข การ
สื่อสาร และ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3 1 2 3


























 
 
 




































มาตรฐานผลการเรียนรู้

 ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง
คุณธรรม จริยธรรม
ความรู้
ทักษะทางปัญญา

ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และความ
รับผิดชอบ

รายวิชา
อก486 ภาษาอังกฤษเชิงกฎหมาย

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

4

1 2


3

ทักษะการ
ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง จัดการเรียนรู้
ตัวเลข การ
สื่อสาร และ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3 1 2 3
  

หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนิสิต
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด)
เป็ น ไปตามข้ อ บั ง คั บ มหาวิ ท ยาลั ย ศรี น คริ น ทรวิ โ รฒ ว่ า ด้ ว ยการศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี พ.ศ. 2559
(ภาคผนวก ก)
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิต
2.1 กระบวนการทวนสอบผลการเรียนของนิสิตขณะกาลังศึกษา กาหนดให้มีการทวนสอบผลการ
เรียนของนิสิตให้เป็นส่วนหนึ่งของระบบการประกันคุณภาพของหลักสูตร การทวนสอบในระดับรายวิชา มี
คณะกรรมการประเมินผลข้อสอบ มีการทวนสอบมาตรฐานการวัดและประเมินผลตามลาดับตั้งแต่อาจารย์
ผู้สอน ระดับภาควิชา ระดับคณะ
2.2 กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากสาเร็จการศึกษา มีการติดตามผลการ
ประเมินของผู้เรียนด้านการมีงานทา การประเมินผลความพึงพอใจของผู้เรียนในเรื่องคุณภาพการสอนและสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ การประเมินบัณฑิตเมื่อออกไปประกอบอาชีพ สัมภาษณ์บัณฑิต ศิษย์เก่าเกี่ยวกับกิจกรรม
การเรียนการสอน การสารวจความเห็นจากผู้ใช้บัณฑิตต่อความพร้อมทางวิชาการ คุณลักษณะของนิสิตและ
บัณฑิต มีการประเมินการปฏิบัติงานของอาจารย์ทั้งโดยคณะศึกษาศาสตร์และโดยนิสิต เพื่อนาผลที่ได้มาเป็น
แนวทางปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้ดีขึ้น
3. เกณฑ์การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
3.1 เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2559
(ภาคผนวก ก)
3.2 เข้าร่วมกิจกรรมตามข้อกาหนดของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
3.2 ผ่านการประเมินมาตรฐานบัณฑิตตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู
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หมวดที่ 6 การพัฒนาอาจารย์
1. การเตรียมการสาหรับอาจารย์ใหม่
จัดให้มีการปฐมนิเทศ และ/หรือการแนะนาอาจารย์ใหม่และอาจารย์พิเศษในรูปแบบต่างๆ ให้มี
ความรู้ความเข้าใจในนโยบายของมหาวิทยาลัย ของคณะศึกษาศาสตร์ตลอดจนอัตลักษณ์ของสาขาวิชาและ
ให้เข้าใจถึงหลักสู ตรและบทบาทของรายวิชาต่างๆ ที่สอนในหลักสูตรและรายวิชาที่ตนรับผิดชอบสอน
ตลอดจนแนะน าบทบาท หน้ า ที่ ภารกิ จ ต่ า งๆ ในมหาวิ ท ยาลั ย ในฐานะอาจารย์ ม หาวิ ท ยาลั ย เพื่ อ ให้ มี
ความมั่นใจในการปฏิบัติงาน โดย
1.1 กาหนดให้คณาจารย์ใหม่เข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศและสัมมนาคณาจารย์ใหม่ของมหาวิ ทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ และโครงการพัฒนาคณาจารย์ใหม่ของคณะศึกษาศาสตร์และคณะร่วมผลิต ด้านการจัด
การเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน การประเมินผล การนิเทศและการวิจัย การทา มคอ.3-7
1.2 จั ด ระบบอาจารย์ พี่ เ ลี้ ย งส าหรั บ อาจารย์ ใ หม่ เพื่ อ ให้ ค าแนะน าและให้ ค าปรึ ก ษาเกี่ ย วกั บ
จุดมุง่ หมาย โครงสร้างหลักสูตรและรายวิชา และการพัฒนานิสิต เพื่อให้อาจารย์ใหม่สามารถให้คาแนะนานิสิต
เกี่ยวกับหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนของคณะและการพัฒนานิสิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ พัฒนาด้าน
วิจัย จัดเงินทุนสาหรับนักวิจัยหน้าใหม่และเข้าร่วมเป็นคณะผู้วิจัยร่วมกับนักวิจัยอาวุโส
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
2.1.1 จัดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาอาจารย์ในด้านการจัดการเรียนการสอน
การพัฒนาสื่อการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลผู้เรียน
2.1.2 สนับสนุนให้คณาจารย์เข้าร่วมโครงการพัฒนาความรู้ในด้านทักษะการจัดการสอน การใช้
สื่อการเรียนการสอน การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดการความรู้และการทาวิจัยของมหาวิทยาลัยศรีนคริ
นทรวิโรฒและภายนอกสถาบัน
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่นๆ
2.2.1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์พัฒนาผลงานทางวิชาการและพัฒนาผลงานทางด้าน
วิจัย โดยการสนับสนุนเงินทุนและส่งเสริมการเผยแพร่ในรูปแบบต่างๆ ที่เป็นระดับชาติและนานาชาติ
2.2.2 จัดกิจกรรม เพื่อส่งเสริมทักษะ การเขียนเอกสารตารา บทความ และผลงานทางวิชาการใน
ลักษณะอื่นๆ
2.2.3 ให้ทุนสนับสนุนการไปเข้าร่วมประชุมเพื่อเสนอผลงานทางวิชาการในต่างประเทศ สนับสนุน
การเข้าร่วมสัมมนาวิชาการต่างๆ ศึกษาดูงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ
2.2.4 จัดโครงการสนับสนุนให้คณาจารย์ศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก โดยให้ทุนการศึกษาใน
รูปแบบต่างๆ สาหรับผู้เข้าร่วมโครงการ
2.2.5 จัดสัมมนาระดับชาติ/นานาชาติ
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2.2.6 สร้างสัมพันธภาพกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ รวมทั้งการทาสัญญาความร่วมมือ เพื่อ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาองค์ความรู้ในวิชาชีพ
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพ
1. การบริหารหลักสูตร
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาอังกฤษได้มีการออกแบบหลักสูตรตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
และให้สอดคล้องกับผลการประเมินความพึงพอใจของบัณฑิต ความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต อีกทั้งคานึงถึง
ความเป็นปัจจุบัน ทันสมัยของหลักสูตร และได้มีการออกแบบสาระรายวิชาในหลักสูตรให้สอดคล้องกับ
ความก้าวหน้างานวิจัยในปัจจุบัน โดยการออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตรได้ผ่านการประชุม
กรรมการอาจารย์ประจาหลักสูตร เพื่อประกอบเป็นองค์ความรู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรฯ และได้รับการวิพากษ์
จากผู้ทรงคุณวุฒิ และการประเมินของผู้ใช้บัณฑิต โดยมีขั้นตอนคือ 1. นาเสนอสภาวิชาการ 2. นาเสนอสภา
มหาวิทยาลัย 3. นาเสนอสานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา 4. งานพัฒนาหลักสูตร สานักงานคณะกรรมการ
อุดมศึกษา รับรองหลักสูตร 5. นาเสนอคุรุสภาเพื่อรับรองหลักสูตร (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 อีกทั้งได้เพิ่มเติมคุณสมับติด้านทักษะการจัดการเรียนรู้ซึ่งเป็น
คุณสมบัติเฉพาะของหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต ทั้งนี้บัณฑิตที่สาเร็จการศึกษาจากหลักสูตรทุกคนจะมี
คุณสมบัติครบถ้วนและมีความพร้อมในการเป็นครูได้
3. นิสิต
การรับนิสิต
คณะกรรมการอาจารย์ประจาหลักสูตรประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการรับนิสิตใหม่ในแต่ละ
ปีการศึกษา มีการพิจารณาจานวนนิสิตที่หลักสูตรฯ จะสามารถรับได้ โดยคานึงจากสภาพความพร้อมของ
อาจารย์ผู้สอน มีการกาหนดเกณฑ์การรับเข้าศึกษาด้วยกัน 3 ข้อ เพื่อคัดเลือกผู้เรียนที่มีความเหมาะสมและ
สอดคล้องกับระดับของหลักสูตรปรัชญาวิสัยทัศน์ของสถาบันและหลักสูตรเกณฑ์ที่ใช้รับสมัครนี้จะถูกเผยแพร่
สู่สาธารณชนเพื่อความโปร่งใสโดยผู้มีความประสงค์ที่จะเข้าศึกษาทุกคนต้อง
1. เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.
2548 และเป็ น ผู้ ส าเร็ จ การศึกษาไม่ต่ากว่าระดับมั ธ ยมศึ กษาตอนปลายหรื อเทีย บเท่า จากสถานศึ กษาที่
กระทรวงศึกษาธิการรับรอง
2. มีเจตคติทางบวกต่อวิชาชีพครู
3. มีคุณลักษณะและบุคคลิกภาพเหมาะสมกับวิชาชีพครู
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การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา
หลังจากได้รับรายงานจานวนนิสิตที่จะเข้าศึกษาในหลักสูตร กศ.บ. สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ ในแต่ละ
ปีการศึกษา คณะกรรมการอาจารย์ประจาหลักสูตร มีการดาเนินการดังนี้
1. ประชุมเพื่อกาหนดอาจารย์ที่ปรึกษาประจาชั้นปี เพื่อให้คาแนะนาแก่นิสิตระหว่างศึกษา
2. ปฐมนิเทศน์ผู้ปกครอง-นิสิตเพื่อแจ้งรายระเอียดหลักสูตรฯ การใช้ห้องสมุด และตอบข้อสงสัย
ต่างๆ (จัดโดยคณะมนุษยศาสตร์)
3. ชี้แจงแนวทางการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย (จัดโดยมหาวิทยาลัย)
4. จัดโครงการเตรียมความพร้อมภาษาอังกฤษ “โครงการปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษสาหรับนิสิต
คณะมนุษยศาสตร์ชั้นปีที่ 1”
5. โครงการจรรยาบรรณครูพันธุ์ใหม่
การควบคุมการดูแลการให้คาปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นิสิตปริญญาตรี
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต ภาษาอังกฤษ ประชุมเพื่อกาหนดอาจารย์ที่ปรึกษา
สาหรั บนิสิ ตที่เข้ามาใหม่ โดยจะปฏิบัติห น้าที่ให้คาปรึกษาแก่นิสิ ตกลุ่มนี้เป็นเวลา 5 ปี ในขั้นต้นนิสิ ตและ
อาจารย์ที่ปรึกษาจะพบกันระหว่างการจัด “โครงการพบผู้ปกครองและปฐมนิเทศนิสิตระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่
1” เพื่อทาความรู้จักแลกเปลี่ยนข้อมูลสาหรับการติดต่อสื่อสารระหว่างนิสิตและอาจารย์ที่ปรึกษาพร้อมทั้งแจ้ง
เวลาในการเข้าพบเพื่อปรึกษาปัญหาทางด้านการเรียนหรือต้องการความช่วยเหลือด้านอื่นๆ
อาจารย์ที่ปรึกษาให้คาแนะนาในการลงทะเบียนเรียน สาหรับนิสิตชั้นปีที่ 2-5 อาจารย์ที่ปรึกษาให้
คาแนะนา ในการลงทะเบียนเรียนโดยคานึงถึงความต้องการ ความสนใจ และศักยภาพของนิสิตโดยอาจารย์ที่
ปรึกษาสามารถตรวจสอบผลการเรีย นของนิสิตและผลการลงทะเบียนเรียนผ่านทางระบบ Supreme ของ
มหาวิทยาลัย
นอกจากนี้ หลั ก สู ต รการศึ ก ษาบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าภาษาอั ง กฤษยั ง มี ก ารจั ด โครงการอบรมเชิ ง
ปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับการออกข้อสอบภาษาอังกฤษ / การวัดและประเมินผลวิชาภาษาอังกฤษให้แก่นิสิตชั้น
ปีที่ 4 เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนออกฝึกสอน
หลั ก สู ต รฯ ประชุ ม กลุ่ ม อาจารย์ ที่ ป รึ ก ษาทุ ก ภาคการศึ ก ษา เพื่ อ ติ ด ตาม ควบคุ ม ดู แ ล และ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับนิสิตในที่ปรึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษา และร่วมกันหาทางแก้ไข
ปัญหาที่เกิดขึ้นร่วมกัน และไปในแนวทางเดียวกัน ถ้า นิสิตในที่ปรึกษาของอาจารย์ท่านใดที่ต้องการคาแนะนา
เพิ่มเติม และถ้าปัญหาเกินกว่าความสามารถของอาจารย์ที่ปรึกษา ทางอาจารย์ที่ปรึกษาสามารถติดต่อขอ
คาแนะนาและความช่วยเหลือจากทางคณะฯ ได้
4. อาจารย์
ระบบการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจาหลักสูตร
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มีรายละเอียดและขั้นตอนการดาเนินงานดังนี้
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1. คณะกรรมการประจาหลักสูตรประชุมวางแผนระยะยาวด้านอัตรากาลังอาจารย์ประจาหลักสูตรให้
เป็ น ไปตามเกณฑ์มาตราฐานซึ่งต้องมีวุฒิ การศึกษาและต้องมีประสบการณ์ในสาขาที่เกี่ยวข้องในแต่ล ะปี
การศึกษา และมีการประชุมจัดหาอัตรากาลังเพิ่มเติมในกรณีที่มีอาจารย์ประจาหลักสูตรฯ ลาศึกษาต่อ
2. จัดทาแผนบริหารความเสี่ยงด้านการบริหารเนื่องจากคลาดแคลนอาจารย์ประจาหลักสูตร
3. กาหนดเกณฑ์คุณสมบัติอาจารย์ประจาหลักสูตรที่สอดคล้องกับความต้องการของหลักสูตรโดย
พิจารณาจากความรู้ ความสามารถและความเชี่ยวชาญ
4. จัดปฐมนิเทศให้แก่อาจารย์ใหม่
ระบบการบริหารอาจารย์ประจาหลักสูตร
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มีรายละเอียดและขั้นตอนการดาเนินงานดังนี้
1. คณะกรรมการบริห ารหลักสู ตรกาหนดบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของอาจารย์ประจา
หลักสูตรอย่างชัดเจนโดยพิจารณาจากคุณวุฒิ ความสามารถและประสบการณ์
2. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรกาหนดภาระงานและแรงจูงใจในการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน
ระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ประจาหลักสูตร
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มีรายละเอียดและขั้นตอนการดาเนินงานตามหมวดที่ 6
การพัฒนาคณาจารย์ ของ มคอ. 2 ดังนี้
1. ประธานหลักสูตรฯ แจ้งให้อาจารย์พัฒนาการเรียนการสอน สื่อการเรียนการสอน การเข้าร่วม
อบรมและ/หรือเข้าร่วมงานประชุมวิชาการทั้งภายในและ/หรือภายนอกมหาวิทยาลัยอย่างน้อย 1 ครั้ง/ปี
2. ส่งเสริมให้อาจารย์พัฒนาตนเองในการสร้างผลงานทางวิชาการ
3. ส่งเสริมให้อาจารย์ประจาหลักสูตรการทาวิจัยเพื่อพัฒนานิสิตในหลักสูตร
4. ส่งเสริมให้อาจารย์ประจาหลักสูตรมีตาแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน
ในการปรับปรุงหลักสูตรฯ สาขาวิชาภาษาอังกฤษได้ดาเนินการดังนี้
1. ประชุมคณะกรรมการอาจารย์ประจาหลักสูตร เพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร
2. สารวจความพึงพอใจของนิสิตที่มีต่อหลักสูตรและข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเพื่อใช้เป็นข้อมูลเบื้องต้นใน
การปรับปรุงหลักสูตรครั้งต่อไป
3. มีการประเมินความพึงพอใจของนิสิตทุกภาคการศึ กษาเพื่อนาข้อเสนอแนะมาปรับปรุงหลักสูตร
และมีการสารวจการได้งานทาของบัณฑิตทุกปีและนาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับความต้องการของตลาดแรงงานมา
ใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงหลักสูตรครั้งต่อไป
การกาหนดผู้สอน
หลักสู ตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษมีระบบการกาหนดผู้สอนในแต่ ละรายวิช าตาม
กระบวนการดังนี้
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1. คณะกรรมการอาจารย์ประจาหลักสูตร ประชุมเพื่อตรวจสอบรายวิชาที่ต้องเปิดสอนในปี แต่ละปี
การศึกษา โดยอ้างอิงจาก มคอ 2
2. คณะกรรมการอาจารย์ประจาหลักสูตร ตรวจสอบจานวนและคุณสมบัติของผู้สอน รวมทั้งอาจารย์
พิเศษ เพื่อกาหนดผู้สอนในแต่ละรายวิ ชา โดยพิจารณาจากภาระงาน ความรู้ ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์
และผลงานวิชาการ
3. คณะกรรมการอาจารย์ประจาหลักสูตร ตรวจสอบจานวนผู้เรียน เพื่อจัดกลุ่มผู้เรียนและจัดทีมสอน
ในกรณีที่มีผู้เรียนเป็นจานวนมาก
4. คณะกรรมการอาจารย์ประจาหลักสูตร จัดทาตารางสอน
5. ผู้สอนทุกรายวิชาจัดทา มคอ 3 โดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเป็นผู้ตรวจสอบกากับมาตรฐาน
เพื่อให้ทันสมัยในด้านเนื้อหา กิจกรรมการเรียน การวัดและประเมินผล ก่อนนา มคอ 3 ส่งภาควิชาฯ เพื่อ
เผยแพร่ในเว็บไซต์คณะ
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มีกระบวนการกากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดทา
แผนการเรียนรู้ (มคอ.3) ดังนี้
1. คณะกรรมการอาจารย์ประจาหลักสูตรกาหนดระยะเวลาในการจัดส่ง มคอ 3 ให้คณะกรรมการ
อาจารย์ประจาหลักสูตรพิจารณาเพื่อพิจารณา
2. คณะกรรมการอาจารย์ประจาหลักสูตร จัดประชุมเพื่อพิจารณาตรวจสอบความเหมาะสมของ
มคอ 3 โดยพิจารณาจากความทันสมัยด้ านเนื้อหา กิจกรรมการเรียนที่เหมาะสม การวัดและประเมินผลที่มี
ประสิทธิภาพ ก่อนจัดส่งให้คณะฯเผยแพร่ หรือส่งกลับให้อาจารย์ผู้สอน หากต้องแก้ไข
ประธานหลักสูตรฯ ส่ง มคอ 3 ให้ภาควิชาฯ เพื่อดาเนินการส่งต่อให้คณะฯ ภายในกาหนดเวลา
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษร่วมกับคณะมนุษยศาสตร์มีการเตรียมพร้อมทาง
กายภาพทั้งห้องเรียน ห้องปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมสภาพแวดล้อมให้น่าเรียนรู้ ด้วยการจัดสิ่งอานวยความ
สะดวกและสิ่งสนับสนุนทางการศึกษา เช่น ห้องสมุด ฐานข้อมูลทรัพยากรการเรียนรู้ แบบฝึกหัดเสริม ฯลฯ ที่
เพียงพอและทันสมัย
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7. ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน (Key Performance Indicators)
ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน
(1) อาจารย์ประจาหลักสูตรมีส่วนร่วมในการประชุมเพื่อวางแผนและ
ทบทวนการดาเนินงานหลักสูตร
(2) มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับ อุดมศึกษาแห่งชาติหรือมาตรฐาน
คุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี)
(3) มีรายละเอียดของรายวิชาและรายละเอียดของประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อน
การเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา
(4) จัดทารายงานผลการดาเนินการของรายวิชาและรายงานผลการ
ดาเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5
และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอน
ให้ครบทุกรายวิชา
(5) จัดทารายงานผลการดาเนินการของหลักสูตรตามแบบ มคอ.7
ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุด ปีการศึกษา
(6) มีการทวนสอบผลการเรียนทุกรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละ
ปีการศึกษา
(7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน
หรือการประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการดาเนินการ
ที่รายงานใน มคอ.7 ปีที่แล้ว
(8) อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคนได้รบั การปฐมนิเทศหรือคาแนะนา
ด้านการจัดการเรียนการสอน
(9) อาจารย์ประจาทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
(10) บุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการ
พัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ
(11) ระดับความพึงพอใจของนิสิตปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มตี ่อคุณภาพ
หลักสูตรเฉลีย่ ไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
(12) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มตี ่อบัณฑิตใหม่เฉลี่ย
ไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
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หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของหลักสูตร
ควรคานึงถึงประเด็นต่างๆ ในหมวด 1-7 และเชื่อมโยงสู่การประเมินการจัดการเรียนการสอนใน
ประเด็นสาคัญๆ ที่สะท้อนถึงคุณภาพของบัณฑิตที่คาดหวังโดยประเด็นเหล่านี้จะถูกนามาใช้ในการประเมิน
คุณภาพและมาตรฐานของหลักสูตรเพื่อการเผยแพร่

1.
2.
3.
4.

1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน
ประเมินกลยุทธ์การสอนที่ได้วางแผนไว้สาหรับการพัฒนาการเรียนรู้ในด้านต่าง ๆ โดย การปรึกษาหารือกับ
ผู้เชี่ยวชาญด้านหลักสูตร และวิธีสอน
ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนการสอนของนิสิตทั้งในและนอกชั้นเรียน
ประเมินจากผลงานของนิสิตที่ได้รับมอบหมายในแต่ละรายวิชา
ประเมินการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน
1. การวิเคราะห์ผลการประเมินการจัดการเรียนรู้รายวิชา โดยนิสิตที่ลงทะเบียนเรียน เพื่อปรับกลยุทธ์การสอน
2. รายงานผลการประเมินทักษะอาจารย์ให้แก่อาจารย์ผู้สอน และผู้รับผิดชอบหลักสูตรเพื่อใช้ในการปรับปรุง
กลยุทธ์การสอนของอาจารย์ต่อไป
3. คณะรวบรวมผลการประเมินที่เป็นความต้องการในการปรับปรุงทักษะการสอน เพื่อนามาวางแผนพัฒนา
ให้สอดคล้องและ/หรือปรับปรุงกลยุทธ์การสอนให้เหมาะสมกับรายวิชาและสถานการณ์ของคณะ
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
1. วางแผนการประเมินอย่างเป็นระบบ
2. กาหนดให้มีคณะกรรมการประเมินหลักสูตร ซึ่งประกอบไปด้วยคณะกรรมการภายใน และภายนอก
สถาบัน
3. ประเมินหลักสูตรในแต่ละปีการศึกษา ซึ่งประกอบไปด้วย การประเมินการจัดการเรียน การสอน การฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ การประเมินผลสัมฤทธิ์ของนิสิต และการประมวลความรู้ของนิสิตก่อนจบ การ
ประเมินผลผลิต (Output) และประเมินผลที่ได้ (Outcome)
4. ประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต
5. จัดทาการวิจัยเชิงประเมินหลักสูตร เพื่อนาผลไปใช้ในการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร
6. ดาเนินการสารวจข้อมูลเพื่อประกอบการประเมินหลักสูตรจากนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย และบัณฑิตที่สาเร็จ
การศึกษา รวมทั้งผู้ใช้บัณฑิต และผู้เกี่ยวข้องอื่น ๆ อาทิ สถาบันที่นักศึกษาเข้าศึกษาต่อ เป็นต้น
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3. การประเมินผลการดาเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
คณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน ดาเนินการประเมินผลการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้ (Key Performance
Indicators) ในหมวดที่ 7 ข้อ 7 โดยคณะกรรมการประเมินอย่างน้อย 3 คน และมีผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาที่
เกี่ยวข้องอย่างน้อย 1 คน
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง
1. จัดทารายงานการประเมินหลักสูตร เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการในระดับต่างๆ คณาจารย์และผู้เกี่ยวข้อง
2. จัดประชุม สัมมนา การวางแผนปรับปรุงหลักสูตร และกลยุทธ์การสอนโดยใช้ผลการประเมินเป็นฐานในการ
ปรับปรุง
3. เชิญผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholders) มีส่วนร่วมในการให้ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงหลักสูตรและกลยุทธ์
การสอน
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ภาคผนวก
ภาคผนวก ก
ภาคผนวก ข
ภาคผนวก ค
ภาคผนวก ง
ภาคผนวก จ
ภาคผนวก ฉ

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559
สาเนาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการร่าง/ ปรับปรุง หลักสูตร
รายงานผลการวิพากษ์หลักสูตร
รายงานการประเมินหลักสูตร (กรณีหลักสูตรปรับปรุง)
ประวัติและผลงานของอาจารย์
ตารางเปรียบเทียบการปรับปรุงหลักสูตร

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

97

ภาคผนวก ก ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559
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ภาคผนวก ข สาเนาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการร่าง/ ปรับปรุง หลักสูตร

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

116

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

117

ภาคผนวก ค
รายงานผลการวิพากษ์หลักสูตร
ข้อคิดเห็นจากผู้ใช้บัณฑิต
ข้อคิดเห็นจากนิสิต
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รายงานผลการวิพากษ์หลักสูตร
การตรวจสอบหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต หมวดวิชาภาษาอังกฤษ พ.ศ. 2560
วันที่ 21 ธันวาคม 2558

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เพ็ญณี ดิสกะประกาย
อาจารย์จุฑารัตน์ วิบูลผล
กรรมการวิชาชีพครู
อาจารย์นารี คูหาเรืองรอง
อาจารย์ผกาวรรณ ไขว้พันธ์
อาจารย์ปรัชญา คณา
รายงานผลการวิพากษ์หลักสูตร อาจารย์จุฑารัตน์ วิบูลผล
ข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิ

การดาเนินการปรับปรุง

 หมวดวิชาเอกขาด
ภาษาอังกฤษสาหรับครู หลักสูตร
ยังขาด discourse for
teachers, English for
content areas

ปรับเปลี่ยน พัฒนา รายวิชา อก

คณะกรรมการประชุมและ

293 ภาษาอังกฤษและการใช้

พิจารณาว่าจะดาเนินการปรับ

 วิชา culture เน้นทาง
western น่าจะมีทางเอเชีย
อาเซียนด้วย ในปริบทของ
ประเทศไทยน่าจะได้พบกับคนใน
หมู่อาเซียนด้วย

EN293 Language Use

เหตุผลในการไม่ปรับปรุงแก้ไข

ฤษแ

พร้อมกับหลักสูตรศิลปศาสตร
บัณฑิต ภาษาอังกฤษ ต่อไป

บุรพวิชา : EN 291
เรียนรู้เกี่ยวกับ
หลักการใช้ภาษาอังกฤษในการ
สื่อสารความหมายในบริบทการ

คณะกรรมการประชุมและ
พิจารณาว่า

เรียนการสอน

วิชา อก121

หลักการอ่าน

ให้ชัดเจน ตามคาแนะนาของ

อก221 ภาษาและทักษะการคิด

ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นวิชา

วิเคราะห์วิจารณ์

 ในหลักสูตร ไม่มีวิชาที่จะใช้ใน
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การพัฒนาตนเองในทางวิชาการ
เช่น how to read academic
research.

อก398 การสื่อสารในชั้นเรียน

และ
อก222

การอ่านเชิง

วิเคราะห์และวิจารณ์ 1
ครอบคลุมทักษะด้านน้แล้ว

วิชา business น่าจะอยู่ในหมวด ปรับวิชา อก381 ภาษาอังกฤษ
เลือกเหมือนกับ Journal,
tourism, etc.

เพื่อการติดต่อทางธุรกิจ
เป็นวิชาเอกเลือก

รายงานผลการวิพากษ์หลักสูตร ผู้ช่วยศาสตราจารย์เพ็ญณี ดิสกะประกาย
ข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิ

การดาเนินการปรับปรุง

ในหมวด 4 ผลการเรียนรู้ คา

ปรับ คาบรรยายในกลยุทธ์การ

บรรยายในกลยุทธ์การสอน ไม่

สอน ให้ชัดเจน ว่าจะเกิดอะไรใน

ชัดเจน ทาให้ไม่แน่ใจว่าจะเกิด

ห้องเรียนและจะใช้วิธีการอย่างไร

อะไรในห้องเรียนและจะใช้

ในการสอน

เหตุผลในการไม่ปรับปรุงแก้ไข

วิธีการอย่างไร
การพิจารณาปรับปรุงหรือ

คณะกรรมการประชุมและ

เปลี่ยนแปลง Curriculum

พิจารณาปรับปรุง เปลี่ยนแปลง

mapping ควรคานึงถึงทักษะใน

Curriculum mapping โดย

ศตวรรษที่ 21 สาหรับครู

คานึงถึงทักษะในศตวรรษที่ 21
สาหรับครู

ควรมีการประเมิณว่า นิสิตจบ

คณะกรรมการทบทวนแบบสอบ

แล้วสามารถใช้ภาษาอังกฤษใน

สารวจความคิดเห็นของผู้

การสอนได้มากน้อยแค่ไหน จบ

ใชับัณฑิตที่มีต่อคุณลักษณะของ
บัณฑิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ
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แล้วป็นครูกี่คน

โรฒและพบว่า ในแบบสารวจนี้มี
การสารวจนี้อยู่แล้ว

ข้อคิดเห็นจากผู้ใช้บัณฑิต
ข้อคิดเห็นจากผู้ใช้บัณฑิต
โรงเรียนคาดหวังให้บัณฑิต พูด

การดาเนินการปรับปรุง
ไม่มี

สื่อสารภาษาอังกฤษได้

เหตุผลในการไม่ปรับปรุงแก้ไข
จากผลการตอบแบบสอบถาม
ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต
แสดงให้เห็นว่าบัณฑิตของ
หลักสูตรสามารถสื่อสารเป็น
ภาษาอังกฤษได้

มีจิตวิทยาในการสอนเด็ก เข้า

ไม่มี

ใจความแตกต่างของเด็ก

มีรายวิชาที่สอนด้านจิตวิทยาใน
การสอนเด็กและเข้าใจความ
แตกต่างของเด็กอยู่ในหลักสูตร
แล้ว

สามารถออกแบบกิจกรรมอย่างมี

ไม่มี

เป้าหมาย

มีรายวิชาที่สอนด้านการ
ออกแบบกิจกรรมอย่างมี
เป้าหมายอยู่ในหลักสูตรแล้ว

สื่อ อุปกรณ์มีความจาเป็น ครู

ไม่มี

มีรายวิชาที่สอนในด้านการผลิต

ควรผลิตสื่อง่ายๆได้ และ เรียนรู้

สื่อ อุปกรณ์ และการใช้

ที่จะใช้ software ต่างๆที่

เทคโนโลยีสาหรับการสอนอยู่ใน

โรงเรียนมีให้

หลักสูตรแล้ว
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ข้อคิดเห็นจากนิสิต
ข้อคิดเห็นจากนิสิต

การดาเนินการปรับปรุง

ทุกรายวิชาที่เรียนมาเป็น
ประโยชน์และสามารถนาไปใช้ได้
จริงในการเข้าสอนในโรงเรียน
แต่อยากให้เพิ่มรายวิชา
Speaking เพราะจากที่เรียนมา
เพื่อนๆ บางคนยังค่อนข้างอ่อน
เรื่องการ Speaking

ไม่มี

อยากให้เพิ่มวิชาที่เกี่ยวกับ
Grammar เนื่องจากพวกหนู
เรียนคุณครูภาษาอังกฤษ จึงมี
ความจาเป็นอย่างยิ่ง ที่จะต้อง
มีความรู้ในเรื่องของ Grammar
อย่างถูกต้องชัดเจน
อยากให้เพิ่มตัวเลือกในวิชาเสรีให้
มากขึ้น

ไม่มี

หลักสูตรมีรายวิชาด้านไวยากรณ์
เพียงพอแล้ว

ไม่มี

เป็นโครงสร้างหลักสูตรตาม
มคอ. 1

วิชา ED อยากให้มีการเพิ่มทักษะ
ที่สามารถนาไปใช้ในการจัดการ
สอนในอนาคต เช่น เทคนิคการ
สอนและการควบคุมชั้นเรียน
บุคลิกภาพ การวางตัวของความ
เป็นครู การเขียนกระดานดา

ไม่มี

มีรายวิชาที่ครอบคลุมเนื้อหาที่
นิสิตต้องการในหลักสูตรแล้ว
(ผู้ให้ข้อมูลเป็นนิสิตชั้นปีที่ 3 แต่
รายวิชาดังกล่าวตามโครงสร้างใน
ชั้นปีที่ 4)

มี

เหตุผลในการไม่ปรับปรุงแก้ไข

เพิ่มรายวิชา อก 398 การ
สื่อสารในชั้นเรียน

หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (5 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
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ภาคผนวก ง รายงานการประเมินหลักสูตร (กรณีหลักสูตรปรับปรุง)

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

133

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

134

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

136

หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (5 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
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หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (5 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
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หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (5 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
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ภาคผนวก จ ประวัตแิ ละผลงานของอาจารย์

หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (5 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
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ประวัติและผลงานอาจารย์

E-mail

นางสาวนิตยา สุขเสรีทรัพย์
รองศาสตราจารย์
ภาควิชาภาษาตะวันตก คณะมนุษยศาสตร์
582/279 ซ.สถานทูตจีน (รัชดาภิเษก ซ.3) ถ.อโศก-ดินแดง เขตดินแดง
กทม. 10410
nitayas@swu.ac.th

ประวัติการศึกษา
ระดับการศึกษา

วุฒิการศึกษาที่ได้รับ

ชื่อ – นามสกุล
ตาแหน่งทางวิชาการ
สังกัด
ที่อยู่

ปริญญาเอก
ปริญญาโท
ปริญญาตรี

สถานที่ศึกษา

Ph.D. (Foreign Education) University of Texas, USA
M.Sc. (Curriculum and
Emporia Kansas State, USA
Instruction)
อ.บ. (ภาษาอังกฤษ)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปีที่จบ
การศึกษา
2523
2519
2515

ผลงานทางวิชาการ
1. บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
-

2. การนาเสนอผลงานวิจัย 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 ตารา
5. งานวิจัย / ทุนวิจัยที่ได้รับ
-

หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (5 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
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ภาระงานสอน
รหัสวิชา
อก 341
อก 441

รายวิชา
หลักการแปล
การแปลภาษาอังกฤษเป็นไทย

ชื่อ – นามสกุล
ตาแหน่งทางวิชาการ
สังกัด
ที่อยู่
E-mail

นางสาวศิรินันท์ ศรีเนาวรัตน์
อาจารย์
ภาควิชาภาษาตะวันตก คณะมนุษยศาสตร์
1594 ซ.จรัญสนิทวงศ์ 75 ถ. จรัญสนิทวงศ์ เขตบางพลัด กทม. 10700
sirinan@swu.ac.th

ประวัติการศึกษา
ระดับการศึกษา

วุฒิการศึกษาที่ได้รับ

ปริญญาเอก

D.A. (English)

ปริญญาโท
ปริญญาตรี

ค.ม. (TEFL)
ค.บ. (อังกฤษ-ฝรั่งเศส)

สถานที่ศึกษา
Illinois State University,
USA
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปีที่จบ
การศึกษา
2534
2524
2519

ผลงานทางวิชาการ
1. บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
2. การนาเสนอผลงานวิจัย 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 ตารา
6. งานวิจัย / ทุนวิจัยที่ได้รับ
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (5 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560

142

ภาระงานสอน
รหัสวิชา
อก321
อก397
อก442

รายวิชา
การอ่านเชิงวิเคราะห์และวิจารณ์ 2
การวัดและการประเมินผลการเรียนการสอนภาษา
การแปลภาษาไทยเป็นอังกฤษ

ชื่อ – นามสกุล
ตาแหน่งทางวิชาการ
สังกัด
ที่อยู่
E-mail

นายวรรธนะ สุขศิริปกรณ์ชัย
อาจารย์
ภาควิชาภาษาตะวันตก คณะมนุษยศาสตร์
19/2 ถ. ไรฝ้าย ต.รั้วใหญ่ อ.เมือง จ. สุพรรณบุรี 72000
watthanas@g.swu.ac.th

ประวัติการศึกษา
ระดับการศึกษา

วุฒิการศึกษาที่ได้รับ

ปริญญาเอก
ปริญญาโท

Ph.D. (English Language
Teaching)
LL.M.

ปริญญาตรี

LL.B.

สถานที่ศึกษา
Assumption University
University of Canberra,
Australia
University of Canberra,
Australia

ปีที่จบ
การศึกษา
2557
2552
2550

ผลงานทางวิชาการ
1. บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
2. การนาเสนอผลงานวิจัย 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

หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (5 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
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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 ตารา
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

หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (5 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
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ตาแหน่งทางวิชาการ
สังกัด
ที่อยู่
E-mail

อาจารย์
ภาควิชาภาษาตะวันตก คณะมนุษยศาสตร์
21 ซ.สามัคคี 60/2 หมู่บ้านประชานิเวศน์ 2 แขวงท่าทราย อ.เมือง จ.
นนทบุรี 11000
piyawan@g.swu.ac.th

ประวัติการศึกษา
ระดับการศึกษา

วุฒิการศึกษาที่ได้รับ

ปริญญาโท

M.S. (TESOL)

ปริญญาตรี

ค.บ. (คณิตศาสตร์-อังกฤษ)

สถานที่ศึกษา
University of
Pennsylvania, USA
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปีที่จบ
การศึกษา
2529
2524

ผลงานทางวิชาการ
1. บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
2. การนาเสนอผลงานวิจัย 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 ตารา
8. งานวิจัย / ทุนวิจัยที่ได้รับ
ภาระงานสอน
รหัสวิชา
รายวิชา
อก 121
หลักการอ่าน
อก 341
หลักการแปล
อก 395
กระบวนการอ่านและเขียน 1
อก 441
การแปลภาษาอังกฤษเป็นไทย
ชื่อ – นามสกุล
นางสาวเสาวลักษณ์ น่วมสาราญ
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (5 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
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ตาแหน่งทางวิชาการ
สังกัด
ที่อยู่
E-mail

อาจารย์
ภาควิชาภาษาตะวันตก คณะมนุษยศาสตร์
94 ซ.รามคาแหง 30/1 ถ.รามคาแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กทม.
10240
saowalukn@g.swu.ac.th

ประวัติการศึกษา
ระดับการศึกษา

วุฒิการศึกษาที่ได้รับ

ปริญญาโท

M.S. (TESOL)

ปริญญาตรี

ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)

สถานที่ศึกษา
City College of New York,
USA
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิม
พระเกียรติ

ปีที่จบ
การศึกษา
2547
2543

ผลงานทางวิชาการ
1. บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
2. การนาเสนอผลงานวิจัย 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 ตารา
9. งานวิจัย / ทุนวิจัยที่ได้รับ
ภาระงานสอน
รหัสวิชา
รายวิชา
มศว121
ภาษาอังกฤษเพื่อประสิทธิภาพการสื่อสาร 1
มศว122
ภาษาอังกฤษเพื่อประสิทธิภาพการสื่อสาร 2
มศว123
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ 1
มศว124
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ 2
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (5 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
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ภาคผนวก ฉ ตารางเปรียบเทียบการปรับปรุงหลักสูตร

หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (5 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
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ตารางแสดงการเปรียบเทียบโครงสร้างระหว่างหลักสูตรปรับปรุง2556 และหลักสูตรปรับปรุง2560
โครงสร้างหลักสูตรเก่า
กลุ่มวิชาชีพครู
ไม่น้อยกว่า 51 นก.
วิชาชีพครูบังคับ

กลุ่มวิชาชีพครู
วิชาชีพครูบังคับ

49 นก

ศษ 111 จิตสานึกและจรรยาบรรณวิชาชีพครู
ศษ 201 ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาการเรียนรู้

3 นก
3 นก

ศษ 111 จิตสานึกและจรรยาบรรณวิชาชีพครู
ศษ 201 ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาการเรียนรู้
ศษ 202 ภาษาและวัฒนธรรมไทยสาหรับครู

3 นก
3 นก
3 นก

3 นก
3 นก
3 นก

3 นก
3 นก
3 นก

3 นก
3 นก
3 นก
3 นก
3 นก
3 นก
3 นก
3 นก
6 นก

ศษ 211 กระบวนทัศน์ทางการศึกษา
ศษ 241 การเรียนรู้ของมนุษย์และจิตวิทยาสาหรับครู
ศษ 481 การออบแบบและพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการสื่อสารการศึกษา
ศษ 321 วิธีวิทยาในการพัฒนาหลักสูตร
ศษ 331 วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้
ศษ 391 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูระหว่างเรียน 1
ศษ 351 การวัดและประเมินผลทางการศึกษา
ศษ 461 การประกันคุณภาพและการจัดการการศึกษา
ศษ 471 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้
ศษ 491 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูระหว่างเรียน 2
ศษ 591 การปฏิบัติการสอนและฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 1

6 นก

ศษ 592 การปฏิบัติการสอนและฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 2

6 นก

ศษ 211 กระบวนทัศน์ทางการศึกษา
ศษ 241 การเรียนรู้ของมนุษย์และจิตวิทยาสาหรับครู
ศษ 281 การออบแบบและพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารการศึกษา
ศษ 321 วิธีวิทยาในการพัฒนาหลักสูตร
ศษ 331 วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้
ศษ 332 การศึกษาพิเศษ
ศษ 391 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูระหว่างเรียน 1
ศษ 451 การวัดและประเมินผลทางการศึกษา
ศษ 461 การบริหารและการจัดการการศึกษา
ศษ 471 การวิจัยทางการศึกษา
ศษ 491 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูระหว่างเรียน 2
ศษ 591 การปฏิบัติการสอนและฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครู 1
ศษ 592 การปฏิบัติการสอนและฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครู 2
วิชาชีพครูเลือก ไม่น้อยกว่า 2 นก.
ศษ 212 ลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ศษ 301
ศษ 311
การเมือง
ศษ 312
ศษ 313
ศษ 314
ศษ 322

ภาษาไทยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้
จิตสานึกและการมีส่วนร่วมทางสังคมและ

การต่อรองกับวัฒนธรรมการบริโภค
งานอาสาสมัครและกิจกรรมเยาวชน
การพัฒนาทักษะการคิดระดับสูง
การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น
ศษ 333 การจัดการเรียนรู้นอกระบบและตามอัธยาศัย
ศษ 334 การจัดการเรียนรู้เพื่อสร้างจิตสานึกสาธารณะ

โครงสร้างหลักสูตรปรับปรุง
ไม่น้อยกว่า 51 นก.
49 นก

วิชาชีพครูเลือก
ไม่น้อยกว่า 2 นก.
2 นก ศษ 212 ลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ศษ 231 หลักการอุดมศึกษา
2 นก
2 นก ศษ 311 จิตสานึกและการมีส่วนร่วมทางสังคมและการเมือง
2 นก
2 นก
2 นก
2 นก
2 นก
2 นก

ศษ 312
ศษ 313
ศษ 314
ศษ 322
ศษ 332
ศษ 333
ศษ 334

การต่อรองกับวัฒนธรรมการบริโภค
งานอาสาสมัครและกิจกรรมเยาวชน
การพัฒนาทักษะการคิดระดับสูง
การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น
การศึกษาพิเศษ
การจัดการเรียนรู้นอกระบบและตามอัธยาศัย
การจัดการเรียนรู้เพื่อสร้างจิตสานึกสาธารณะ
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3 นก
3 นก
3 นก
3 นก
3 นก
3 นก
3 นก
6 นก

2 นก
2 นก
2 นก
2 นก
2 นก
2 นก
2 นก
2 นก
2 นก
2 นก
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โครงสร้างหลักสูตรเก่า
ศษ 335
ศษ 336
ศษ 337
ศษ 338
ศษ 339
ศษ 342
ศษ 361
ศษ 362
ศษ 371
ศษ 382
ศษ 431
เรียนรู้
ศษ 452
ศษ 472
สังคม

โครงสร้างหลักสูตรปรับปรุง

การศึกษาปฐมวัย
การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของผู้เรียน
การอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย
การมัธยมศึกษา
หลัการอาชีวศึกษา
การแนะแนวเพื่อการพัฒนาคุณค่าแห่งตน
การประกันคุณภาพการศึกษา
การศึกษาเพื่อการพัฒนาชุมชน
สถิติเบื้องต้นทางการศึกษา
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การพัฒนาแหล่งการเรียนรู้และเครือข่ายการ

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

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

การประเมินหลักสูตรและการสอนเบื้องต้น
การวิจัยเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้และ

2 นก
2 นก

ศษ 452 การประเมินหลักสูตรและการสอนเบื้องต้น
ศษ 472 การวิจัยเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้และสังคม

2 นก
2 นก

ศษ482 การออกแบบและพัฒนาสื่อการเรียนการสอน

2 นก

-

การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของผู้เรียน
การอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย
การมัธยมศึกษา
หลัการอาชีวศึกษา
การแนะแนวเพื่อการพัฒนาคุณค่าแห่งตน
การประกันคุณภาพการศึกษา
การศึกษาเพื่อการพัฒนาชุมชน
สถิติเบื้องต้นทางการศึกษา
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การพัฒนาแหล่งการเรียนรู้และเครือข่ายการเรียนรู้

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

2 นก
2 นก
2 นก
2 นก
2 นก
2 นก
2 นก
2 นก
2 นก
2 นก
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เปรียบเทียบคาอธิบายรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับปี พ.ศ. 2552 และฉบับปรับปรุง ปี พ.ศ. 2559
วิชาศึกษาทั่วไป ฉบับปี พ.ศ. 2552
1. กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร
มศว 111 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3(2-2-5)
SWU 111 Thai for Communication
ศึกษาองค์ประกอบการสื่อสารและกลวิธีการใช้ภาษาเพื่อ
การสื่ อสาร การเขี ย นพรรณนาความสรุป ความ ย่อความ
ขยายความ และการสังเคราะห์ความคิดเพื่อการสื่อสาร ฝึก
ปฏิบั ติการใช้ภ าษาเพื่อสื่ อสารในสถานการณ์ต่างๆ ด้ว ย
กระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลาย
มศว 121ภาษาอังกฤษเพื่อประสิทธิภาพการสื่อสาร 1
3(2-2-5)
SWU 121 English for Effective Communication I
พัฒนาทักษะทางด้านภาษาเพื่อการสื่อสารในยุคโลกาภิวัตน์
โดยเรียนรู้ เข้าใจและฝึกทักษะภาษาด้านการฟัง พูด อ่าน
เขียน คาศัพท์ในชีวิตประจาวัน ด้วยกระบวนการเรียนรู้ที่
หลากหลายทั้ง ในและนอกห้ อ งเรี ย น ส่ งเสริ มการเรียนรู้
แบบพึ่ ง พาตน น าภาษาอั ง กฤษไปใช้ ใ นการสื่ อ สารใน
สถานการณ์ต่างๆ และเป็นพื้นฐานในการพัฒนาการเรียนรู้
ภาษาต่อไป
มศว 122 ภาษาอังกฤษเพื่อประสิทธิภาพการสื่อสาร 2
3(2-2-5)
SWU 122 English for Effective Communication II
พัฒ นาทั กษะด้ านภาษาและกระบวนการเรี ย นรู้เ พื่อการ
สื่อสารในยุคโลกาภิวัตน์ โดยฝึกทักษะภาษาด้านการฟัง พูด
อ่าน และเขียน ด้วยสื่อกระบวนการเรียนรู้และเทคโนโลยี
สารสนเทศที่หลากหลาย ส่งเสริมการเรียนรู้แบบพึ่งพาตน
สนับสนุนให้นาภาษาอังกฤษไปใช้ในการสร้างความร่วมมือ
ในการเรียนรู้และเป็นประโยชน์ต่อตนเองและสังคม
มศว 123 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ 1
3(2-2-5)

วิชาศึกษาทั่วไป ฉบับปี พ.ศ. 2559
มศว 111 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
SWU 111 Thai for Communication
ศึกษาองค์ประกอบของการสื่อสาร ทั้งการฟัง การพูด การ
อ่าน การเขียน การสังเคราะห์ความคิด และกลวิธีการใช้
ภาษาไทยเพื่อการสื่ อสารในสถานการณ์ต่างๆ โดยเน้น
ทั ก ษะการเขี ย นสรุ ป ความ ย่ อ ความ ขยายความ และ
พรรณนาความ
มศว 121 ภาษาอังกฤษเพื่อประสิทธิภาพการสื่อสาร 1
3(2-2-5)
SWU 121 English for Effective Communication 1
ศึกษาและฝึกทักษะภาษาอังกฤษ โดยเน้นการฟังและการ
พูดภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศในสถานการณ์
ต่างๆ ผ่ านการทาแบบฝึ กหั ดการฟังและการพูด โดยใช้
กระบวนการเรี ย นรู้ สื่ อ และเทคโนโลยี ส ารสนเทศที่
หลากหลายทั้งในและนอกห้องเรียน

มศว 122 ภาษาอังกฤษเพื่อประสิทธิภาพการสื่อสาร 2
3(2-2-5)
SWU 122 English for Effective Communication 2
ศึกษาและฝึกทักษะภาษาอังกฤษ โดยเน้นการอ่านและ
การเขี ย นภาษาอั ง กฤษในฐานะภาษาต่ า งประเทศใน
สถานการณ์ต่างๆ ผ่านการทาแบบฝึกหัดการอ่านและการ
เขี ย น โดยใช้ ก ระบวนการเรี ย นรู้ สื่ อ และเทคโนโลยี
สารสนเทศที่หลากหลายทั้งในและนอกห้องเรียน
มศว 123 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ 1
3(2-2-5)
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SWU 123 English for International Communication
I
พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน และ
ด้า นการคิด อย่ า งมีวิ จ ารณญาณ เรี ย นรู้ ภ าษาอั ง กฤษใน
ฐานะที่ เ ป็ น ภาษานานาชาติ เพื่ อ พั ฒ นาความสามารถ
ทางด้านภาษาผ่านสื่อและกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลาย
ทั้ ง ในและนอกห้ อ งเรี ย น เรี ย นรู้ วิ ธี ก ารน าความรู้ แ ละ
กระบวนการเรียนรู้ภาษาไปประยุ กต์ใช้ในชีวิ ตประจาวัน
และในการศึกษา เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต และเพื่อพัฒนา
ตนให้เป็นส่วนหนึ่งของสังคมไทยและสังคมโลก
มศว 124 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ 2
3(2-2-5)
SWU 124 English for International Communication
II
พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน และ
ด้ า นการคิ ด อย่ า งมี วิ จ ารณญาณ เพิ่ ม พู น ทั ก ษะและ
ประสบการณ์การสื่อสารภาษาอังกฤษในฐานะที่เป็นภาษา
นานาชาติ พัฒนาการนาเสนอข้อมูลและความคิด ส่ง เสริม
การเรียนรู้ภาษาอังกฤษผ่านสื่อและกระบวนการเรียนรู้ที่
หลากหลายทั้งในและนอกห้องเรียน นาความสามารถทาง
ภาษาและการจั ดการกระบวนการเรี ย นรู้ ม าประยุก ต์ใ ช้
สาหรับการพัฒนาตนให้เป็นผู้เรียนภาษาแบบยั่งยืน

SWU 123 English for International
Communication 1
ศึกษาหลักการใช้ภาษาอังกฤษโดยเน้นการฟังและการพูด
ส าหรั บ ผู้ เ รี ย นที่ ใ ช้ ภ าษาอั ง กฤษในฐานะที่ เ ป็ น ภาษา
นานาชาติ ทั้ ง ค าศั พ ท์ ส านวน ประโยค ไวยากรณ์ ที่
ซั บ ซ้ อ น และการออกเสี ย ง ฝึ ก ปฏิ บั ติ ก ารสนทนาใน
สถานการณ์ ต่ า งๆ ผ่ า นสื่ อ และกิ จ กรรมการเรี ย นรู้ ที่
หลากหลายทั้งในและนอกห้องเรียน

มศว 124 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ 2
3(2-2-5)
SWU 124 English for International
Communication 2
ศึกษาหลักการใช้ภาษาอังกฤษโดยเน้นการอ่านและการ
เขียนสาหรับผู้เรียนที่ใช้ภาษาอังกฤษในฐานะที่เป็นภาษา
นานาชาติ การฝึกเขียนเรียงความในหัวข้อที่หลากหลาย
โดยฝึกปฏิบัติผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ต่างๆ ทั้งในและนอก
ห้องเรียน
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วิชาศึกษาทั่วไป ฉบับปี พ.ศ. 2552
2. กลุ่มวิชาพลานามัย
มศว 145 สุขภาวะและวิถีชีวิตเชิงสร้างสรรค์ 3(2-2-5)
SWU 145 Wellness and Healthy Lifestyle
ศึ ก ษาหลั ก การและแนวคิ ด ของสุ ข ภาวะแบบองค์ ร วม
การบูรณาการแนวคิดดังกล่าวเข้ากับวิถีชีวิต โดยเน้นการ
สร้างเสริมศักยภาพส่วนบุคคลของนิสิต ให้สามารถพัฒนา
สมรรถภาพทางกายและคุ ณ ภาพชี วิ ต ของตนเอง
ตลอดจนเลื อ กใช้ วิ ถี ชี วิ ต ในเชิ ง สร้ า งสรรค์ ไ ด้ อ ย่ า ง
เหมาะสมกับบริบททางสังคม

วิชาศึกษาทั่วไป ฉบับปี พ.ศ. 2559
มศว 131 ลีลาศ
1(0-2-1)
SWU 131 Social Dance
เทคนิคและทักษะเบื้องต้นในการเต้นลีลาศในจังหวะต่างๆ
การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายและบุคลิกที่เหมาะสม
สาหรับการเต้นลีลาศ ตลอดจนมารยาทในการเต้นลีลาศ
เพื่อสุขภาพ

มศว 132 สมรรถภาพส่วนบุคคล
1(0-2-1)
SWU 132 Personal Fitness
หลักการพื้นฐานของการสร้างและพัฒนาสมรรถภาพทาง
กายด้านความแข็งแรง ความเร็ว ความอดทน และความ
ยื ด หยุ่ น ของกล้ า มเนื้ อ และการท างานของระบบการ
ไหลเวียนโลหิต
มศว 133 การวิ่งเหยาะเพื่อสุขภาพ
1(0-2-1)
SWU 133 Jogging for Health
หลักการออกกาลังกายด้วยการวิ่งเหยาะ การวิ่งเหยาะที่
มุ่ ง เน้ น ความอดทนของระบบการไหลเวี ย นโลหิ ต และ
ความยืดหยุ่นของร่างกาย การจัดโปรแกรมการออกกาลัง
กายด้วยการวิ่งเหยาะเพื่อสุขภาพ
มศว 134 โยคะ
1(0-2-1)
SWU 134 Yoga
เทคนิคและทักษะเบื้องต้นในการฝึกโยคะ การฝึกระบบ
การหายใจ ความอ่อนตัว และความแข็งแรงของร่างกาย
เพื่อสุขภาพ
มศว 135 ว่ายน้า
1(0-2-1)
SWU 135 Swimming
เทคนิคและทักษะเบื้องต้นของการว่ายน้า การว่ายน้าท่า
ต่ า งๆ การเสริ ม สร้ า งสมรรถภาพทางกาย กติ ก าการ
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แข่งขัน การเก็บรักษาอุปกรณ์ และความปลอดภัยในการ
ว่ายน้าเพื่อสุขภาพ
มศว 136 แบดมินตัน
1(0-2-1)
SWU 136 Badminton
ทักษะการยืน การเคลื่อนที่ การจับไม้ การตีลูกหน้ามือ
และหลั งมือ การตบ การส่ งลูก การเล่นลู กหน้าตาข่าย
กลวิธีการเล่นประเภทเดี่ยวและประเภทคู่ การเก็บรักษา
อุป กรณ์แ ละความปลอดภัย ในการเล่ นแบดมิ นตั นเพื่ อ
สุขภาพ
มศว 137 เทนนิส
1(0-2-1)
SWU 137 Tennis
เทคนิคและทักษะเบื้องต้นในการเล่นเทนนิส มารยาทใน
การชมเทนนิส กติกาการแข่งขัน กลวิธีการเล่นประเภท
เดี่ย วและประเภทคู่ การเก็บ รักษาอุ ป กรณ์ และความ
ปลอดภัยในการเล่นเทนนิสเพื่อสุขภาพ
มศว 138 กอล์ฟ
1(0-2-1)
SWU 138 Golf
ความเป็นมาของกีฬากอล์ฟ ทักษะการยืน การจับไม้ การ
เหวี่ ย งไม้ กติ ก าการเล่ น กอล์ ฟ การใช้ แ ละเก็ บ รั ก ษา
อุปกรณ์ และความปลอดภัยในการเล่นกอล์ฟเพื่อสุขภาพ
มศว 139 การฝึกโดยการใช้น้าหนัก
1(0-2-1)
SWU 139 Weight Training
เทคนิคการออกกาลังกายแบบใช้เครื่องมือช่วย หลักการ
ปฏิบัติ การฝึกโดยการใช้น้าหนักและการประยุกต์กาย
วิ ภ าคศาสตร์ แ ละสรี ร วิ ท ยาของระบบโครงร่ า งและ
กล้ามเนื้อ ควบคู่ไปกับการศึกษาเทคนิคการฝึกโดยการใช้
น้าหนักเพื่อสุขภาพ
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วิชาศึกษาทั่วไป ฉบับปี พ.ศ. 2559
3. กลุ่มวิชาบูรณาการ (วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี)
มศว 141 ทักษะการรู้สารสนเทศ
3(2-2-5)
มศว 141 ชีวิตในโลกดิจิทัล
3(3SWU 141 Information Literacy Skills
0-6)
ศึกษาความสาคัญของระบบและกระบวนการสื่อสาร พัฒนา SWU 141 Life in a Digital World
ทักษะในการสืบค้นและอ้างอิงข้อมูล การใช้ซอฟต์แวร์ต่างๆ ศึ ก ษาความส าคั ญ ของกระบวนการสื่ อ สาร และ
และการจั ดการความรู้ จ ากเครื อข่ายอิน เทอร์ เน็ต เพื่อการ เทคโนโลยีในโลกดิจิทัล ทักษะการสืบค้น การประเมิน
เรี ย นรู้ ต ลอดชี วิ ต ตลอดจนฝึ ก ทั ก ษะการน าเสนอข้ อ มู ล สื่ อ สารสนเทศ การอ้ า งอิ ง ข้ อ มู ล จริ ย ธรรมและ
สารสนเทศ โดยตระหนักในจรรยาบรรณ ผลกระทบที่มีต่อ กฎหมายที่ เกี่ย วข้ อง ภั ยอัน ตรายในโลกดิจิ ทัล และ
บุคคลและสังคม รวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
แนวทางการป้องกัน การนาเสนอในรูปแบบต่างๆ การ
จัดการความรู้เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต และการรู้เท่า
ทันสื่อสารสนเทศและเทคโนโลยี
มศว 241 แนวโน้มเทคโนโลยีดิจิทัลและสังคม 2(12-3)
SWU 241 Digital Technology and Society
Trends
ศึกษาวิวัฒนาการและแนวคิดของเทคโนโลยีดิจิทัลที่มี
ผลกระทบต่ อ สั ง คมในด้ า นวั ฒ นธรรม เศรษฐกิ จ
การเมื อ ง และสิ่ ง แวดล้ อ ม ประเมิ น พฤติ ก รรมการ
บริ โ ภคเทคโนโลยี ข องสั ง คมและสมาชิ ก รวมทั้ ง
วิเคราะห์แนวโน้มของเทคโนโลยีดิจิทัลในสังคมโลก
อนาคต
มศว 144 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจาวัน
3(2-2-5)
มศว 242 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจาวัน
3(3SWU 144 Mathematics in Daily Life
0-6)
ศึ ก ษาคณิ ต ศาสตร์ กั บ การใช้ เ หตุ ผ ล ความรู้ ท างสถิ ติ SWU 242 Mathematics in Daily Life
คณิ ต ศาสตร์ ส าหรั บ ผู้ บ ริ โ ภค คณิ ต ศาสตร์ กั บ ศิ ล ปะ ศึกษาวิธีคิดและหลักการคณิตศาสตร์กับความคิดใน
คณิตศาสตร์กับการแก้ปัญหาในชีวิตประจาวัน และเป็นฐาน เชิงตรรกะและเหตุผล คณิตศาสตร์สาหรับผู้บริโภค
ความคิ ด ในเชิ ง ตรรกะและเหตุ ผ ล การเรี ย นรู้ แ ละการ และการคานวณภาษี คณิตศาสตร์กับความงาม การ
ดารงชีวิตในสังคม
วิ เ คราะห์ เ ชิ ง ตั ว เลข การแปลความหมาย การ
ประยุกต์ใช้คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจาวัน
มศว 243 การจัดการทางการเงินส่วนบุคคล 3(3หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (5 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
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มศว 142 วิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต
3(22-5)
และสิ่งแวดล้อม
SWU 142 Science for Life Quality Development
and Environment
ศึกษากระบวนการคิดทางวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ประยุกต์
และเทคโนโลยี ศึ ก ษาระบบนิ เ วศวิ ท ยาเพื่ อ ให้ เ ข้ า ใจถึ ง
ความส าคั ญ ของการอยู่ ร่ ว มกั น อย่ า งสมดุ ล รวมทั้ ง ศึ ก ษา
ผลกระทบของความเจริญทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มี
ต่อสิ่งแวดล้อม สังคม และเศรษฐกิจ เพื่อปลูกฝังให้ตระหนัก
ถึงความสาคัญของธรรมชาติสิ่งแวดล้อม เพื่อพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและสันติสุขอย่างยั่งยืน

0-6)
SWU 243 Personal Financial Management
ศึกษาหลั กการวางแผนและการจัดการทางการเงิ น
เครื่องมือทางการเงินในการบริหารสภาพคล่องส่วน
บุคคล มูลค่าเงินตามเวลา และเทคโนโลยีทางการเงิน
การรวบรวมและวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล ทางการเงิ น ส่ ว น
บุคคล การวางแผนทางภาษี การวางแผนการออม
และประกัน การบริหารหนี้ และการวางแผนลงทุน
มศว 244 วิทยาศาสตร์เพื่อชีวิตและสิ่งแวดล้อมที่ดี
3(3-0-6)
SWU 244 Science for Better Life and
Environment
ศึกษาเจตคติและกระบวนการคิดทางวิท ยาศาสตร์
ระบบนิเวศวิทยาและความสาคัญของการอยู่ร่วมกัน
อย่ า งสมดุ ล วิ ท ยาศาสตร์ ป ระยุ ก ต์ เทคโนโลยี
ผลกระทบของความเจริ ญ ทางวิ ท ยาศาสตร์ แ ละ
เทคโนโลยีที่มีต่อวิถีชีวิต เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม
และการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์อย่างรู้เท่าทันและ
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
มศว 245 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสังคม 2(20-4)
SWU 245 Science, Technology and Society
ศึกษากระบวนทัศน์ และวิธีคิดของนักวิทยาศาสตร์ที่มี
บทบาทในเหตุการณ์สาคัญของโลก ผลกระทบของ
วิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี ใ นมิ ติ ท างสั ง คม การ
สะท้ อ นคิ ด วิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี กั บ บริ บ ท
สังคมไทยในปัจจุบัน
มศว 246 วิถีชีวิตเพื่อสุขภาพ
2(20-4)
SWU 246 Healthy Lifestyle
ศึกษาองค์ประกอบและความสาคัญของสุขภาพแบบ
องค์รวม ปัจจัยสาคัญที่มีผลต่อสุขภาพ โรควิถีชีวิตกับ
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มศว 143 พลังงานทางเลือก
3(2-2-5)
SWU 143 Alternative Energy
ศึกษาผลกระทบจากการใช้พลังงานกระแสหลักที่เกี่ยวข้องกับ
ปรากฏการณ์โลกร้อน ภาวะเรือนกระจก และความไม่ยั่งยืน
ทางเศรษฐกิจ ความหมายและความสาคัญของการใช้พลังงาน
ทางเลือก การปรับ ระบบคิดหรือกระบวนทัศน์ที่มีต่อการจัด
การพลังงานให้มีความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีความยั่งยืน
ของชุมชนมากกว่าเป้าหมายทางเศรษฐกิจเพียงอย่างเดียว การ
สร้างภูมิคุ้มกันให้เกิดขึ้นในระบบพลังงาน การสร้างภูมิปัญญา
และเทคโนโลยีในการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในท้องถิ่น เพื่อส่งผล
ต่อการดาเนินชีวิตที่สันติสุขและยั่งยืน

พฤติกรรมการใช้ชีวิตของมนุษย์ สาเหตุ วิธีป้องกัน
และการรักษา การพัฒนาวิถีชีวิตเชิงสร้างสรรค์และ
การประยุกต์ใช้นวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์
มศว 247 อาหารเพื่อชีวิต
2(1-23)
SWU 247 Food for Life
ศึกษาความสาคัญของอาหารและโภชนาการสาหรับ
ทุกช่ว งวัย อาหารเพื่อสุ ขภาพ สมุ นไพร ผลิ ตภัณ ฑ์
เสริมอาหาร อันตรายจากอาหารและมาตรฐานความ
ปลอดภัย หลักการเลือกซื้อและการเก็บรักษาอาหาร
การเลื อ กบริ โ ภคด้ ว ยปั ญ ญา และการฝึ ก ประกอบ
อาหารอย่างง่ายจากวัตถุดิบที่ปลอดภัยและมีคุณค่า
มศว 248 พลังงานทางเลือก
2(20-4)
SWU 248 Alternative Energy
ศึกษาความหมาย ความสาคัญ กระบวนการ บทบาท
และผลกระทบของการใช้พลังงานหลักและพลังงาน
ทดแทน ปรากฏการณ์โลกร้อน การอนุรักษ์พลังงาน
อย่างมีส่วนร่วม การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ
และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การจัดการพลังงานชุมชน
ขยะชุ ม ชน และวั ส ดุ เ หลื อ ใช้ ด้ ว ยภู มิ ปั ญ ญาและ
เทคโนโลยีที่เหมาะสม
มศว 341 ธุรกิจในโลกดิจิทัล
2(12-3)
SWU 341 Business in a Digital World
ศึกษาแนวคิดและหลักการทาธุรกิจในโลกดิจิทัล แนว
ปฏิ บั ติ หลั ก จริ ย ธรรมและกฎหมายที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
นวัตกรรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารใน
ปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต
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วิชาศึกษาทั่วไป ฉบับปี พ.ศ.2552
4. กลุ่มวิชาบูรณาการ (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)
มศว 151 การศึกษาทั่วไปเพื่อพัฒนามนุษย์ 3(2-2-5)
SWU 151 General Education for Human
Development
ศึกษาความหมาย ความสาคัญ และคุณค่าของวิชาศึกษา
ทั่ ว ไ ป ทั้ ง ท า ง ด้ า น ม นุ ษ ย ศ า ส ต ร์ สั ง ค ม ศ า ส ต ร์
วิ ท ยาศาสตร์ ศาสตร์ แ ละศิ ล ป์ โดยเน้ น การพั ฒ นา
ศัก ยภาพการรั บ รู้ และการสื่ อ สาร การแสวงหาความรู้
การพัฒนาจิตใจ การพัฒนาเชาวน์ปัญญา ให้สามารถคิด
วิ เ คราะห์ สั ง เคราะห์ และแสวงหาแนวทางในการ
แก้ปัญหา เพื่อให้ผู้เรียนเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพ
มศว 251 มนุษย์กับสังคม
3(2-2-5)
SWU 251 Man and Society
ศึ ก ษาความรู้ พื้ น ฐานเกี่ ย วกั บ มนุ ษ ย์ แ ละสั ง คม ทั้ ง
สังคมไทยและสังคมโลก โดยมุ่งให้ผู้เรียนมีความเข้าใจใน
พฤติกรรมของมนุษย์ และนาความรู้มาพัฒนาตนเองให้
รู้ เ ท่ า ทั น สั ง คม มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบ มี ค วามคิ ด ริ เ ริ่ ม
สร้ างสรรค์ มีคุ ณ ธรรมจริ ย ธรรม ซาบซึ้ง ในวั ฒ นธรรม
ศิล ปะ และอารยธรรมของมนุ ษย์ มีจิ ตสานึ กในการอยู่
ร่ ว มกั น ในสั ง คมและธรรมชาติ สิ่ ง แวดล้ อ มอย่ า งสั น ติ
ตระหนักในหน้าที่รับผิดชอบและบทบาทที่พึงมีในฐานะ
พลเมืองและสมาชิกของสังคม
มศว 358 ดนตรีและจิตวิญญาณมนุษย์
3(2-2-5)
SWU 358 Music and Human Spirit
ศึกษาและแสวงหาประสบการณ์ทางด้านดนตรีที่กว้าง
และหลากหลาย ดนตรี จ ากอดี ต และร่ ว มสมั ย ดนตรี
ตะวันออกและตะวันตก ดนตรีไทย ดนตรีพื้นบ้าน ดนตรี
ที่พัฒนาจากอดีตกาล ดนตรีในบริบทของวัฒนธรรม ด้วย
สื่อและกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลาย
มศว 252 สุนทรียศาสตร์เพื่อชีวิต
3(2-2-5)

วิชาศึกษาทั่วไป ฉบับปี พ.ศ.2559
มศว 151 การศึกษาทั่วไปเพื่อพัฒนามนุษย์ 3(3-0-6)
SWU 151 General Education for Human
Development
ศึกษาความหมาย ความสาคัญ และคุณค่าของวิชาศึกษา
ทั่วไป ประวัติและปรัชญาของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ
โรฒ เป้าหมายที่แท้จริงของการศึกษาในระดับอุดมศึกษา
ความสาคัญและแนวทางการพัฒนาพฤติกรรม จิตใจ และ
ปัญญา การพัฒนาทักษะการเรียนรู้ การสื่อสาร การคิด
วิ เ คราะห์ การสั ง เคราะห์ และการแก้ ปั ญ หาอย่ า งมี
วิจารณญาณ
มศว 161 มนุษย์ในสังคมแห่งการเรียนรู้
2(2-0-4)
SWU 161 Human in Learning Society
ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสังคม ทั้งสังคมไทย
และสังคมโลก ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงทางสังคม
ต่อการดาเนินชีวิตและสิ่งแวดล้อม ความสาคัญของการ
แสวงหาความรู้อย่างต่อเนื่อง และการดาเนินชีวิตอย่างมี
คุณธรรมจริยธรรมในสังคมแห่งการเรียนรู้

มศว 251 ดนตรีและจิตวิญญาณมนุษย์
2(1-2-3)
SWU 251 Music and Human Spirit
ศึกษาวิเคราะห์จิตวิญญาณ อารมณ์ และพฤติกรรมของ
มนุษย์ โดยใช้ดนตรีเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้คุณค่าของ
ตนเองและบริ บ ทของสั ง คม รวมทั้ ง ฝึ ก ประยุ ก ต์ แ ละ
ถ่ายทอดศิลปกรรมแบบบูรณาการสู่สาธารณชน
มศว 252 สุนทรียศาสตร์เพื่อชีวิต

3(3-0-6)
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SWU 252 Aesthetics for Life
ศึ ก ษาแนว คิ ดทางด้ า นสุ นทรี ย ศาสต ร์ แสว งห า
ประสบการณ์และคุณค่าของสุนทรียะที่มีต่อการดารงชีวิต
ศึกษาสุนทรียศาสตร์ในเชิงบูรณาการ ทั้งที่เกี่ยวข้องกับ
ธรรมชาติ ศิลปะ การแสดง ดนตรี วรรณกรรม สุนทรียะ
ที่ ผ สานสั ม พั น ธ์ กั บ บริ บ ทสั ง คม วั ฒ นธรรม ธรรมชาติ
สิ่ ง แวดล้ อ ม โดยมุ่ ง เน้ น กระบวนการเรี ย นรู้ สื่ อ และ
ประสบการณ์ที่หลากหลาย

มศว 357 ศิลปะและความคิดสร้างสรรค์
3(2-2-5)
SWU 357 Art and Creativity
ศึ ก ษาค้ น คว้ า เกี่ ย วกั บ พลั ง ความคิ ด สร้ า งสรรค์ แ ละ
จิ น ตนาการที่ ก่ อ ให้ เ กิ ด ความงามและสุ น ทรี ย ะในงาน
ศิล ปะนานาประเภท ในบริ บทวัฒ นธรรมที่หลากหลาย
อันจะนาไปสู่การสร้างสรรค์ในชีวิตประจาวัน ทั้งนี้โดยใช้
กระบวนการเรียนรู้และสื่อที่หลากหลาย

SWU 252 Aesthetics for Life
ศึกษาแนวคิดทางด้านสุนทรียศาสตร์ สุนทรียศาสตร์ใน
เชิ ง บู ร ณาการทั้ ง ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ธรรมชาติ ศิ ล ปะ การ
แสดง ดนตรี วรรณกรรม สุ นทรี ยะที่ผ สานสั มพั นธ์กั บ
บริบทสังคม วัฒนธรรม และธรรมชาติสิ่งแวดล้อม

มศว 253 สุนทรียสนทนา
2(1-2-3)
SWU 253 Dialogue
ศึกษาฐานคิด ทฤษฎี กลวิธี แนวทางปฏิบัติของสุนทรีย
สนทนา ระดับของการสื่ อสาร การประยุกต์ ใช้สุ นทรี ย
สนทนาในการด าเนิ น ชี วิ ต โ ดยการแลกเปลี่ ย น
ประสบการณ์ การถ่ า ยทอดความคิ ด และความรู้ สึ ก
ร่ว มกันผ่านศิล ปะการฟังอย่างลึ กซึ้ง การเรียนรู้ด้วยใจ
อย่ า งใคร่ ค รวญ และการฝึ ก ปฏิ บั ติ สุ น ทรี ย สนทนาใน
สถานการณ์ที่หลากหลาย
มศว 254 ศิลปะและความคิดสร้างสรรค์
2(1-2-3)
SWU 254 Art and Creativity
ศึ ก ษาค้ น คว้ า เกี่ ย วกั บ พลั ง ความคิ ด สร้ า งสรรค์ แ ละ
จิ น ตนาการที่ ก่ อ ให้ เ กิ ด ความงามและสุ น ทรี ย ะในงาน
ศิลปะนานาประเภท ในบริบทวัฒนธรรมที่หลากหลาย

มศว 255 ธรรมนูญชีวิต
2(1-2-3)
SWU 255 Constitution For Living
ศึกษาหลักธรรมนูญชีวิต วินัยชีวิต กฎการสร้างทุนชีวิต
การนาชีวิตไปสู่เป้าหมายที่ดีงาม หลั กการปฏิบัติตนใน
ฐานะสมาชิกที่ดีของชุมชน และหลักการพัฒนาชีวิต โดย
การวิเคราะห์และสร้างแนวทางการพัฒนาตนเองพร้อม
ฝึกปฏิบัติ
มศว 256 การอ่านเพื่อชีวิต
2(2-0-4)
SWU 256 Reading for Life
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มศว 356 วรรณกรรมและพลังทางปัญญา
3(2-2-5)
SWU 356 Literature for Intellectual Powers
ศึกษาแนวคิด คุณค่า และสุนทรียะจากวรรณกรรมหลาก
รูปแบบ โดยเน้นการศึกษาในเชิงคิดวิเคราะห์ที่ก่อให้เกิด
พลังปัญญา พลังจินตนาการ และพลังในการดาเนินชีวิต
อันจะช่วยพัฒนาการดาเนินชีวิตที่ดีงาม มีระเบียบวินัย
และอุดมการณ์

มศว 361ประวัติศาสตร์และพลังขับเคลื่อนสังคม 3(22-5)
SWU 361 History and Effects on Society
ศึกษาค้นคว้าข้อมูลทางประวัติศาสตร์ ประวัติศาสตร์ไทย
และประวัติศาสตร์สากลที่พัฒนาจากกระบวนการคิดของ
มนุ ษ ย์ ประวั ติ ศ าสตร์ ที่ เ ป็ น พลั ง ขั บ เคลื่ อ นสั ง คม
ประวัติศาสตร์การเมือง สังคม เศรษฐกิจ ศิลปวัฒนธรรม

ศึกษาหลักการอ่านจับใจความ วิเคราะห์ ตีความ วิจารณ์
และประเมินค่างานเขียน โดยการอ่านจากแหล่งเรียนรู้ที่
หลากหลาย
มศว 257 วรรณกรรมและพลังทางปัญญา
2(2-0-4)
SWU 257 Literature for Intellectual Powers
ศึกษาแนวคิด คุณค่า และสุนทรียะจากวรรณกรรมไทย
หลากรู ป แบบทั้ ง ในอดี ต และร่ ว มสมั ย การวิ เ คราะห์
วรรณกรรมที่ก่อให้เกิดพลังทางปัญญาและยกระดับจิตใจ

มศว 258 ศิลปะการพูดและการนาเสนอ
2(2-0-4)
SWU 258 Arts of Speaking and Presentation
ศึกษาองค์ประกอบ ความหมาย ความส าคัญ ประเภท
และกลวิธีการพูด การเตรียมภาษาและเนื้อหา การเรียบ
เรี ย งความคิ ด การร่ า งบทพู ด การพั ฒ นาวั จ นภาษา
และอวัจนภาษากับการพูดประเภทต่างๆ
มศว 261 พลเมืองวิวัฒน์
3(3-0-6)
SWU 261 Active Citizens
ศึกษาประวัติความเป็นมาและวัฒนธรรมทางการเมืองการ
ปกครองของไทย กระบวนทั ศ น์ เ กี่ ย วกั บ พลเมื อ งใน
ระบอบประชาธิ ป ไตย กฎหมาย ระบบภาษี หน้ า ที่
พลเมืองตามรัฐธรรมนูญ ความสาคัญของการยึดหลักสันติ
วิธีในการดาเนินชีวิต การมีจิตสานึกสาธารณะและการมี
ส่วนร่วมลดความเหลื่อมล้าในสังคม รวมทั้งแนวทางการ
ปรับตัวในฐานะพลเมืองอาเซียนและพลเมืองโลก
มศว 262 ประวัติศาสตร์และพลังขับเคลื่อนสังคม 2(20-4)
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
ประวั ติ ศ าสตร์ ที่ เ ป็ น พลั ง ขั บ เคลื่ อ นสั ง คมจากอดี ต สู่
ปัจจุบัน วิเคราะห์กระบวนการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง
เศรษฐกิ จ สั ง คม และแนวโน้ ม การก่ อ รู ป ทางสั ง คมใน
บริบทของโลกาภิวัตน์
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มศว 354 มนุษย์กับสันติภาพ
3(2-2-5)
SWU 354 Man and Peace
ศึ ก ษาแนวคิ ด เกี่ ย วกั บ สั น ติ ภ าพและการจั ด การความ
ขัดแย้ งในชีวิตครอบครัว ชุมชน สั งคม ศึกษาหลั กสั นติ
ธรรมจากศาสนา ปรั ช ญา ความเชื่ อ ขนบธรรมเนี ย ม
ประเพณี วัฒนธรรม รวมถึงแนวคิดและการปฏิบัติของผู้ ที่
มี อุ ด มการณ์ ที่ เ กี่ ย วกั บ สั น ติ ภ าพ และสั น ติ สุ ข ของมวล
มนุษยชาติ
มศว 362 มนุษย์กับอารยธรรม
3(2-2-5)
SWU 362 Man and Civilization
ศึกษาและเปรี ยบเทีย บวิวัฒ นาการอารยธรรมตะวันตก
และตะวันออก ตั้งแต่ยุคโบราณถึงปัจจุบัน ตลอดจนการ
แพร่ ข ยายและการถ่ า ยทอดแลกเปลี่ ย นอารยธรรมใน
ดินแดนต่างๆ ซึ่งมีผลต่อสภาพการเมือง เศรษฐกิจ สังคม
และวัฒนธรรมของโลกปัจจุบัน รวมทั้งการศึกษาในส่วนที่
เกี่ยวกับอารยธรรมไทย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของอารยธรรม
โลก
มศว 364 เศรษฐกิจในกระแสโลกาภิวัตน์
3(2-2-5)
SWU 364 Economy in Globalization
ศึกษาพื้นความรู้เกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์ ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง สภาพเศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจโลกในปัจจุบัน
และแนวโน้มในอนาคตที่มีผลกระทบต่อการดาเนินชีวิต
ตลอดจนบทบาทและความสัมพันธ์ขององค์กรธุรกิจที่มีผล
ต่อการดารงชีวิตประจาวัน

มศว 263 มนุษย์กับสันติภาพ
2(2-0-4)
SWU 263 Human and Peace
ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับสันติภาพ หลักสันติธรรม
จากศาสนา ปรัชญา ความเชื่อ วัฒนธรรม และการจัดการ
ความขั ด แย้ ง ในชี วิ ต ครอบครั ว ชุ ม ชน สั ง คม รวมทั้ ง
แนวคิ ด และการปฏิ บั ติ ข องผู้ ที่ มี อุ ด มการณ์ เ กี่ ย วกั บ
สันติภาพและสันติสุขของมนุษยชาติ
มศว 264 มนุษย์ในสังคมพหุวัฒนธรรม
2(2-0-4)
SWU 264 Human in Multicultural Society
ศึกษาความหมายและความสาคัญของสังคมพหุวัฒนธรรม
โดยการวิเคราะห์ปัจจัยด้านโครงสร้างทางสังคม เชื้อชาติ
ศาสนา การศึกษา ที่ มีผ ลต่ อความเชื่ อและวิถีชีวิ ตของ
กลุ่มคนในสังคม การเสริมสร้างกระบวนทัศน์ และการ
ปรับตัวในสังคมพหุวัฒนธรรม

มศว 265 เศรษฐกิจโลกาภิวัตน์
3(3-0-6)
SWU 265 Economic Globalization
ศึกษาแนวคิดเศรษฐกิจโลกาภิวัตน์ นโยบายทางเศรษฐกิจ
ของประเทศที่มีอิทธิพลต่อโลกาภิวัตน์ การรวมกลุ่มทาง
เศรษฐกิ จ สถาบั น การเงิ น ระหว่ า งประเทศ วิ ก ฤต
เศรษฐกิจโลก แนวโน้มในอนาคตและผลกระทบต่อการ
ดารงชีวิต ตลอดจนแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนตาม
หลักเศรษฐกิจพอเพียง
มศว 266 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2(2-0-4)
SWU 266 Sufficiency Economy
ศึ ก ษาภู มิ ห ลั ง และสภาพทั่ ว ไปของสั ง คมไทย แนวคิ ด
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เปรียบเทียบกับเศรษฐศาสตร์
กระแสหลัก โดยการเรียนรู้จากโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดาริ การวิเคราะห์หาแนวทางประยุกต์ใช้ในการ
ด าเนิ น ชี วิ ต และการประกอบอาชี พ อั น จะน าไปสู่ ก าร
พึ่งตนเองบนความรับผิดชอบต่อสั งคมและสิ่ งแวดล้ อม
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มศว 365 หลักการจัดการสมัยใหม่
3(2-2-5)
SWU 365 Principles of Modern Management
ศึ ก ษาแนวคิ ด และหลั ก การจั ด การ ทฤษฎี ก ารจั ด การ
สมัยใหม่ แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการองค์กร การจัดการ
ทรัพยากรขององค์กร ประเด็นต่ างๆ ที่น่าสนใจเกี่ยวกับ
แนวโน้มในการจัดการสมัยใหม่ การจัดการที่เกี่ยวข้องกับ
คน ภาวะผู้นา การพัฒนาองค์กร และการพัฒนาสังคมที่
ก้าวหน้าและสันติสุข

มศว 351 การพัฒนาบุคลิกภาพ
3(2-2-5)
SWU 351 Personality Development
ศึ ก ษาและพั ฒ นาบุ ค ลิ ก ภาพทั้ ง ที่ เ ป็ น รู ป ธรรมและ
นามธรรมเพื่อการดาเนินชีวิตที่ดีงาม มีวินัย รู้กาลเทศะ
ทั้งในโลกส่วนตัว ครอบครัว ชุมชนและสังคม ท่ามกลาง
ขนบธรรมเนี ย มประเพณี วั ฒ นธรรมความเป็ น ไทย
ท่ า มกลางกระแสสั ง คมโลก ด้ ว ยสื่ อ และกระบวนการ
เรียนรู้และประสบการณ์ที่หลากหลาย
มศว 352 ปรัชญาและกระบวนการคิด
3(2-2-5)
SWU 352 Philosophy and Thinking Process
ศึกษาแนวคิดและปรั ช ญา ปรั ช ญาในเชิงบู ร ณาการ ทั้ง
กระแสตะวันออกและตะวัน ตก พัฒ นาการคิดวิเคราะห์
สังเคราะห์ ปรัชญาที่เป็นกระบวนการคิดที่สัมพันธ์กับชีวิต
สังคม ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม เพื่อการดาเนินชีวิตที่ดีงาม
มีเหตุผล มีอุดมการณ์ มีคุณธรรมจริยธรรม

เพือ่ การพัฒนาอย่างยั่งยืนภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์
มศว 267 หลักการจัดการสมัยใหม่
2(2-0-4)
SWU 267 Principles of Modern Management
ศึ ก ษาแนวคิ ด และหลั ก การจั ด การ ทฤษฎี ก ารจั ด การ
สมัยใหม่ แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการองค์กร การจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์ การพัฒนาองค์กร แนวโน้มการจัดการ
สมัยใหม่และการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน

มศว 268 การศึกษาทางสังคมด้วยกระบวนการวิจัย
2(1-2-3)
SWU 268 Social Study by Research
ศึกษาข้อมู ล และเหตุ การณ์ที่มีผ ลกระทบส าคัญต่อการ
เปลี่ ยนแปลงทางสั งคมปัจจุบันโดยการเรียนรู้แบบวิจัย
เป็นฐาน เพื่อให้เกิดความเข้าใจอย่างลึกซึ้งและสามารถ
เชื่อมโยงข้อมูลจากการวิจัยไปสู่การใช้ประโยชน์ในการ
พัฒนาตนเอง สังคม และสิ่งแวดล้อม
มศว 351 การพัฒนาบุคลิกภาพ
3(2-25)
SWU 351 Personality Development
ศึ ก ษาความหมายและความส าคั ญ ของการพั ฒ นา
บุคลิกภาพ ความแตกต่างระหว่างบุคคล การวิเคราะห์
และประเมินบุคลิกภาพภายในและภายนอกของตนเอง
การพัฒนาเจตคติที่ดีต่อตนเองและผู้อื่น มารยาทพื้นฐาน
ทางสังคม ทักษะสื่อสารและการสร้างสัมพันธภาพที่ดีงาม
กับผู้อื่น
มศว 352 ปรัชญาและกระบวนการคิด
3(3-0-6)
SWU 352 Philosophy and Thinking Process
ศึ ก ษาแนวคิ ด และปรั ช ญาทั้ ง กระแสตะวั น ออกและ
ตะวันตกในเชิงบูรณาการ พัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์
สั งเคราะห์ ปรั ช ญาที่เ ป็นกระบวนการคิดที่สั มพันธ์กั บ
ชีวิ ต สั ง คม ธรรมชาติ สิ่ ง แวดล้ อม บนพื้น ฐานความมี
เหตุผล อุดมการณ์ และคุณธรรมจริยธรรม
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มศว 353 มนุษย์กับการใช้เหตุผลและจริยธรรม 3(2-2-5)
SWU 353 Man, Reasoning and Ethics
ศึกษาการใช้เหตุผลและจริยธรรม สร้างเสริมให้เป็นผู้ใฝ่รู้
ความจริงและคิดอย่างมีเหตุผล ตลอดจนเป็นผู้มีคุณธรรม
จริ ย ธรรม เหตุ ผ ลจริ ย ธรรมที่เ กี่ย วข้องกับ ตนเอง ผู้ อื่ น
และบริบทที่เกี่ยวข้อ ง ด้วยสื่อและกระบวนการเรียนรู้ที่
หลากหลาย
มศว 371 ความคิดสร้างสรรค์กับนวัตกรรม 3(2-2-5)
และเทคโนโลยี
SWU 371 Creativity, Innovation and Technology
ศึกษาค้นคว้าและฝึกปฏิบัติกระบวนการพัฒนาความคิด
สร้างสรรค์ด้วยกระบวนการต่างๆ การจัดการภูมิปัญญา
ท้องถิ่น เพื่อนาไปสู่การพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี
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 ง แวดล้ อ ม โดยเน้ น กระบวนการเรี ย นรู้ แ ละสื่ อ ที่
หลากหลาย
มศว 355 พุทธธรรม
3(2-2-5)
SWU 355 Buddhism
ศึ ก ษาภู มิ ปั ญ ญาและกระบวนการคิ ด จากพุ ท ธธรรมที่
เกีย่ วข้องกับการดารงชีวิต การพัฒนาคุณภาพชีวิตบนฐาน
พุทธธรรม ทั้งในเชิงวิทยาศาสตร์ ปรั ช ญา และศาสนา
เพื่อเป็นแนวทางไปสู่การดาเนินชีวิตที่มีศีลธรรมจรรยา มี
ระเบียบวินัยและสันติสุข
มศว 366 จิตวิทยาสังคม
3(2-2-5)
SWU 366 Social Psychology
ศึกษาจิ ตวิท ยาพื้น ฐานทางชีว วิท ยาของพฤติกรรมของ
มนุษย์ พฤติกรรมสังคม ตัวแปรต่างๆ ทางสังคมที่ทาให้
เกิดพฤติกรรมและสภาวะทางจิตของมนุษย์ โครงสร้าง
ทางสังคม กระบวนการต่างๆ ทางสังคม เจตคติ การรับรู้
ทางสั ง คม ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งบุ ค คล ความก้ า วร้ า ว
พฤติ ก รรมและบทบาททางเพศ และการสื่ อ สาร การ

มศว 353 การคิดอย่างมีเหตุผลและจริยธรรม 3(3-0-6)
SWU 353 Logical Thinking and Ethics
ศึกษากระบวนการคิดอย่างมีเหตุผ ลบนพื้นฐานความรู้
คุณธรรม จริยธรรม เรียนรู้ความสาคัญของวิธีคิดอย่างมี
เหตุผลจากตัวแบบทางสังคม และฝึกพัฒนาตนเองให้เป็น
ผู้ใฝ่รู้ความจริง คิดอย่างมีเหตุผล มีคุณธรรม จริยธรรม
ดารงชีวิตอย่างมีความสุขท่ามกลางพลวัตทางสังคมและ
สิ่งแวดล้อม
มศว 354 ความคิดสร้างสรรค์กับนวัตกรรม
3(2-25)
SWU 354 Creativity and Innovation
ศึ ก ษาแนวคิ ด ทฤษฎี องค์ ป ระกอบ วิ ธี ก ารพั ฒ นา
ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม กฎหมายลิขสิทธิ์และ
ทรัพย์สิ นทางปัญญา กรณีศึกษาการพัฒนานวัตกรรมที่
สาคัญของโลก การฝึกปฏิบัติพัฒนาความคิดสร้างสรรค์
และนวั ต กรรมเพื่ อ ชุ ม ชนและสิ่ ง แวดล้ อ ม พร้ อ มทั้ ง
นาเสนอผลงานต่อสาธารณชน
มศว 355 พุทธธรรม
3(3-0-6)
SWU 355 Buddhism
ศึ ก ษาภู มิ ปั ญ ญาและกระบวนการคิ ด จากพุ ท ธธรรมที่
เกี่ยวข้องกับการดารงชีวิต การพัฒนาคุณภาพชีวิตบนฐาน
พุทธธรรม ทั้งในเชิงวิทยาศาสตร์ ปรัชญา และศาสนา
การวิ เ คราะห์ แ ละพั ฒ นาแนวทางการด าเนิ น ชี วิ ต ที่ มี
ศีลธรรมและสันติสุข
มศว 356 จิตวิทยาสังคมในการดาเนินชีวิต
2(2-0-4)
SWU 356 Social Psychology for Living
ศึกษาโครงสร้ างและพฤติ กรรมทางสั งคม พื้นฐานทาง
ชีววิทยาที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมมนุษย์ ตัวแปรทางสังคม
ที่ทาให้ เกิดพฤติกรรมและสภาวะทางจิต การวิเคราะห์
พฤติกรรมของบุคคลและกลุ่มจากปรากฏการณ์ทางสังคม
การหาแนวทางแก้ ไขปัญ หาความขัด แย้ง การส่ ง เสริ ม
พฤติกรรมเอื้อสังคมและการดาเนินชีวิตอย่างมีความสุข
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โฆษณาชวนเชื่ อ และแนวทางการแก้ ไ ขปั ญ หาความ
ขัดแย้งทางสังคม

มศว 372 ภูมิปัญญาท้องถิ่น
3(2-2-5)
SWU 372 Local Wisdom
ศึกษาและค้นคว้าภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาชุมชน ภูมิ
ปัญญาที่เกิดจากกระบวนการคิด การเรียนรู้ การพัฒนา
ด้วยการกระทาและปฏิสัมพันธ์ในชุมชน ภูมิปัญญาในการ
ด ารงชี วิ ต ร่ ว มกั บ ผู้ อื่ น ภู มิ ปั ญ ญาในการอยู่ ร่ ว มกั บ
ธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ภูมิปัญญาในการแสวงหาคุณค่าและ
ตัวตนในความเป็นมนุษย์ โดยเน้นกระบวนการเรียนรู้และ

มศว 357 สุขภาพจิตและการปรับตัวในสังคม 2(2-0-4)
SWU 357 Mental Health and Social Adaptability
ศึกษาแนวคิดและกระบวนการเสริมสร้างสุขภาพจิต การ
ปรั บ ตั ว ในสั ง คม การวิ เ คราะห์ ส าเหตุ แ ละการป้ อ งกั น
สุ ข ภาพจิ ต เสื่ อ มโทรม รวมทั้ ง การประยุ ก ต์ ใ ช้ ใ น
ชีวิตประจาวัน
มศว 358 กิจกรรมสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาชีวิตและสังคม
2(1-2-3)
SWU 358 Creative Activities for Life and Social
Development
ศึกษาความหมาย ความสาคัญ ทรัพยากร ประเภทและ
รู ป แบบของกิ จ กรรมสร้ า งสรรค์ แลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้
ประสบการณ์จากกิจกรรมที่ตนเองสนใจ ค้นคว้าเพิ่มเติม
วิเคราะห์ สังเคราะห์ และพัฒนากิ จกรรมให้มีคุณค่าต่อ
การพัฒนาชีวิตและสังคม
มศว 361 มศว เพื่อชุมชน
3(1-4-4)
SWU 361 SWU for Communities
ศึกษาวิธีการและเครื่องมือศึกษาชุมชน กระบวนการมี
ส่วนร่วม โดยการบูรณาการการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมนิสิต
เพื่ อ เสริ ม สร้ า งความรู้ ค วามเข้ า ใจบริ บ ทชุ ม ชนด้ า น
วั ฒ นธ รรม เศรษฐ กิ จ สั ง คม รว มทั้ ง เสริ ม สร้ า ง
สัมพันธภาพที่ดีและเชื่อมโยงไปสู่การพัฒนาชุมชนอย่างมี
ส่วนร่วม
มศว 362 ภูมิปัญญาท้องถิ่น
2(1-2-3)
SWU 362 Local Wisdom
ศึ ก ษาค้ น คว้ า ภู มิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น ความสั ม พั น ธ์ ข องภู มิ
ปัญญาท้องถิ่นกับการดารงชีวิตและพัฒนาการของชุมชน
ตลอดจนผลกระทบของกระแสโลกาภิวัตน์กับการพัฒนา
ภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยการเรียนรู้ร่วมกั บชุมชน เพื่อหา
แนวทางสื บ สานและพั ฒ นาตามบริ บ ทสั ง คม รวมทั้ ง
ประยุกต์ให้ เป็นประโยชน์ต่อการดารงชีวิต การพัฒ นา
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สื่อที่หลากหลาย
มศว 374 สัมมาชีพชุมชน
3(2-2-5)
SWU 374 Ethical Careers for Community
ศึ ก ษาค้ น คว้ า และพั ฒ นาสั ม มาชี พ ในชุ ม ชน เพื่ อ สร้ า ง
สัมมาชีพที่เข้มแข็ง ปลู กฝั ง สร้างส านึ กและสร้างความ
ตระหนักในศักดิ์ศรีชุมชน สัมมาชีพที่ผูกพันและเคารพใน
ธรรมชาติสิ่งแวดล้อม สันติสุข คุณความดี ศิลปวัฒนธรรม
และปรั ช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง โดยเน้ น กระบวนการ
เรียนรู้และสื่อที่หลากหลาย

ชุมชน และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
มศว 363 สัมมาชีพชุมชน
2(1-2-3)
SWU 363 Ethical Careers for Community
ศึ ก ษาค้ น คว้ า และพั ฒ นาสั ม มาชี พ ชุ ม ชนที่ ผู ก พั น และ
เคารพในธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม คุณธรรม และวัฒนธรรม
โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เรียนรู้ร่วมกับชุมชน
เสริมสร้างจิตสานึก ความสามัคคี และความตระหนักใน
ศักดิ์ ศรี ของชุ มชน อัน จะทาให้ เ กิด แนวทางการพั ฒ นา
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
ผู้ประกอบการและกระบวนการบริหารจัดการกิ จการเพื่อ
สังคม เรียนรู้กิจการเพื่อสังคมในรูปแบบต่างๆ วิเคราะห์
สังเคราะห์องค์ความรู้จากกิจการเพื่อสังคมต้นแบบ และ
นาเสนอแนวทางสร้างสรรค์กิจการเพื่อสังคม พร้อมทั้งฝึก
ปฏิบัติร่วมกับชุมชน
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รายวิชาและคาอธิบายรายวิชา
หลักสูตรปรับปรุง2556
วิชาชีพครูบังคับ
ศษ111
จิตสานึกและจรรยาบรรณวิชาชีพครู
3(2-2-5)
ED111
Consciousness and Ethics for Teacher Profession
ศึกษาพัฒนาการของวิชาชีพครู เกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู สมรรถนะที่สาคัญของครู
คุณลักษณะของครูที่ดี จิตสานึกและคุณธรรมจริยธรรมสาหรับครู จรรยาบรรณวิชาชีพครู
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับวิชาชีพครู กฎระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพครู การ
เสริมสร้างศักยภาพและสมรรถนะความเป็นครู การเสริมสร้างกระบวนการคิดด้วยจิตสานึก
ทางจริยธรรม บทบาท หน้าที่และภาระงานของครูในฐานะนิสิตครูและผู้ส่งเสริมการเรียนรู้
การเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้และการเป็นผู้นาทางวิชาการและการศึกษา รวมทั้งบทบาท
ของครูในฐานะผู้ขับเคลื่อนการศึกษาเพื่อพัฒนาชุมชนและสังคม การสร้างทัศนคติที่ดีต่อ
วิชาชีพครู การศึกษาดูงานและฝึกปฏิบัติการด้านการศึกษาเพื่อพัฒนาชุมชนและสังคม
ศษ201
ED201

ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาการเรียนรู้
3(2-2-5)
English Skills for Learning Development
ศึ กษาและฝึ กปฏิ บั ติ การใช้ ภาษาอั งกฤษเพื่ อการเรี ยนรู้ ด้ วยกระบวนการคิ ด
วิเคราะห์อย่างมีวิจารณญาณ ทั้งการฟัง-การพูด-การอ่าน และการเขียน ในการสรุปความ
แปลความ ตีความ ขยายความ การอภิปราย การแสดงความคิดเห็น การนาเสนองาน การ
รายงาน และเทคนิ คการพูดในที่สาธารณะ ด้วยสาระการเรียนรู้ เรื่องราวต่ างๆ จากสื่ อ
หลากหลายเชิงบูรณาการในวิชาต่างๆ ทั้งภาษาพูด และภาษาเขียน

รายวิชาและคาอธิบายรายวิชา
หลักสูตรปรับปรุง2560

หมายเหตุ

ศษ111
ED111

จิตสานึกและจรรยาบรรณวิชาชีพครู
3(2-2-5)
Consciousness and Ethics for Teaching Profession
ศึกษาพัฒนาการของวิชาชีพครู เกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู สมรรถนะที่สาคัญของ
ครู คุณลักษณะของครูที่ดี หลักธรรมาภิบาล ความซื่อสัตย์สุจริต และคุณธรรมจริยธรรมสาหรับ
ครู จรรยาบรรณวิชาชีพครู ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับวิชาชีพครู กฎระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กับวิชาชีพครู การจัดการความรู้เกี่ยวกับวิชาชีพครู การสร้างความก้าวหน้าและพัฒนาวิชาชีพครู
การเสริมสร้ างศักยภาพและสมรรถนะความเป็ นครู การฝึ กปฏิ บั ติเพื่ อเสริ มสร้ างจิ ตส านึ ก
สาธารณะ บทบาท หน้าที่และภาระงานของครูในฐานะนิสิตครูและผู้ส่งเสริมการเรียนรู้ การเป็น
บุคคลแห่งการเรียนรู้และการเป็นผู้นาทางวิชาการและการศึกษา การสร้างจิตสานึกและทัศนคติที่
ดีต่อวิชาชีพครู ฟังการเสวนาจากครูต้นแบบและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการ
เป็นครูเพื่อการปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี มีจิตสานึกสาธารณะ และเสียสละให้สังคม

 ปรับปรุงรหัสวิชา
 ปรับปรุงชื่อรายวิชา
 ปรับปรุงจานวนหน่วยกิต
 ปรับปรุงคาอธิบายรายวิชา
 รายวิชาใหม่
 คงเดิม

ศษ201
ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาการเรียนรู้
3(2-2-5)
ED201 English Skills for Learning Development
ศึกษาและฝึก ปฏิ บัติก ารใช้ภ าษาอังกฤษเพื่อ การเรี ยนรู้ ด้วยกระบวนการคิ ด
วิเคราะห์อย่างมีวิจารณญาณ ทั้งการฟัง-การพูด-การอ่าน และการเขียน ในการสรุปความ
แปลความ ตีความ ขยายความ การอภิปราย การแสดงความคิดเห็น การนาเสนองาน การ
รายงาน และเทคนิคการพูดในที่สาธารณะ ด้วยสาระการเรียนรู้ เรื่องราวต่างๆ จากสื่อ
หลากหลายเชิงบูรณาการในวิชาต่างๆ ทั้งภาษาพูด และภาษาเขียน
ศษ 202 ภาษาและวัฒนธรรมไทยสาหรับครู
3(2-2-5)

 ปรับปรุงรหัสวิชา
 ปรับปรุงชื่อรายวิชา
 ปรับปรุงจานวนหน่วยกิต
 ปรับปรุงคาอธิบายรายวิชา
 รายวิชาใหม่
 คงเดิม
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 ปรับปรุงรหัสวิชา

รายวิชาและคาอธิบายรายวิชา
หลักสูตรปรับปรุง2556

-

ศษ211
ED211

กระบวนทัศน์ทางการศึกษา
3(2-2-5)
Educational Paradigms
ศึกษากระบวนทั ศน์ทางการศึกษาซึ่งเชื่อมโยงปรัชญาเข้ ากับแนวคิดของ
ปรัชญาการศึกษาในแต่ละยุคสมัย ซึ่งแบ่งยุคสมัยตามการเปลี่ยนแปลงของทัศนะในการมอง
โลกและมองชีวิต ได้แก่ ยุคก่อนทันสมัย ยุคทันสมัย และยุคหลังทันสมัย การสร้างความ
เข้ าใจต่ อการปรั บเปลี่ ยนกระบวนทั ศน์ ทางการศึ กษาทั้ งในส่ วนของปรั ชญาการศึ กษา
หลักการและระบบการจัดการศึกษา และกฎเกณฑ์ต่างๆที่ถูกกาหนดขึ้นเพื่อกากับทิศทาง
ของการศึกษาในแต่ละยุคสมัย ทั้งในระดับชุมชน สังคมไทยและสังคมโลก ผลกระทบต่างๆ
ที่เกิดขึ้นจากการปรับเปลี่ยนวิธีคิดต่อการปฏิรูปการศึกษา การเกิดขึ้นของหลักการของ
สหประชาชาติว่าด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืน และการสร้างวิสัยทัศน์ทางการศึกษาเพื่อนาไปสู่
การสร้างสรรค์ปรัชญาและกลยุทธ์ทางการศึกษาเพื่อเสริมสร้างการพัฒนาอย่างยั่งยืน รวมถึง
การสร้างสังคมให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ เพื่อทาให้คนในสังคมได้มีการเรียนรู้ตลอดชีวิต

รายวิชาและคาอธิบายรายวิชา
หลักสูตรปรับปรุง2560
ED 202 Thai Language and Thai Culture for Teacher
ศึกษา วิเคราะห์และฝึกปฏิบัติการใช้ทักษะภาษาไทยเพื่อการจัดการเรียนรู้บนฐานคิดที่
สอดคล้องกับวิชาชีพครู สังคม และวัฒนธรรมไทย ทั้งการฟัง การดู การพูด การอ่านและ
การเขียน ที่ผ่านกระบวนการคิดวิเคราะห์อย่างมีวิจารณญาณ โดยมุ่งเน้นทักษะการใช้
ภาษาไทยเพื่ อ การศึ ก ษาค้ น คว้า การอ่ า น การสรุ ปความ การบั นทึ ก การอธิ บ าย การ
อภิปราย การนาเสนอผลงาน การรายงาน และเทคนิคการพูดในที่สาธารณะ ด้วยสาระการ
เรียนรู้ที่สอดแทรกวัฒนธรรมไทยจากสื่อ และแหล่งการเรียนรู้ที่หลากหลายในรายวิชา และ
สถานการณ์ ต่ า ง ๆ เพื่ อ ส่ งเสริ ม ประสิ ท ธิ ภ าพในการจั ด การเรี ย นรู้ และเสริ ม สร้ า ง
ความสัมพันธ์อันดีในการอยู่ร่วมกับผู้อื่นในวิชาชีพครูและสังคม
ศษ211
ED211

กระบวนทัศน์ทางการศึกษา
3(2-2-5)
Educational Paradigms
ศึกษากระบวนทัศน์ ทางการศึกษาซึ่งเชื่อมโยงปรัชญาเข้ากับแนวคิดของ
ปรัชญาการศึกษาในแต่ละยุคสมัย ซึ่งแบ่งยุคสมัยตามการเปลี่ยนแปลงของทัศนะในการมอง
โลกและมองชีวิต การสร้างความเข้าใจต่อการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ทางการศึกษาทั้งใน
ส่วนของปรัชญาการศึกษา หลักการและระบบการจัดการศึกษา ความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกัน
ของการศึกษา ศาสนา เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่ถูกกาหนดขึ้นเพื่อ
กากับทิศทางของการศึกษาในแต่ละยุคสมัย ผลกระทบต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการปรับเปลี่ยน
วิธีคิดต่อการปฏิรูปการศึกษา การสร้างวิสัยทัศน์ทางการศึกษาที่นาไปสู่การสร้างสรรค์
ปรัชญาและกลยุ ทธ์ท างการศึก ษาเพื่ อเสริมสร้ างการพัฒ นาอย่างยั่ งยืน ฝึกประยุ กต์ใ ช้
แนวคิดเชิงกระบวนทัศน์ในการพัฒนาสถานศึกษาไปสู่การเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้
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รายวิชาและคาอธิบายรายวิชา
หลักสูตรปรับปรุง2556
ศษ241
ED241

รายวิชาและคาอธิบายรายวิชา
หลักสูตรปรับปรุง2560

การเรียนรู้ของมนุษย์และจิตวิทยาสาหรับครู
3(2-2-5)
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 และสามารถให้คาแนะนา ช่วยเหลือนักเรียนโดยการให้คาปรึกษา
โดยมุ่งให้ผู้เรียนรู้จักและเข้าใจตนเอง และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ตลอดจนสามารถนามา
ประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้แต่ละระดับการศึกษาและวิชาเอก
ศษ281
การออกแบบและพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่ การ
สื่อสารการศึกษา
3(2-2-5)
ED281
Design and Development of Media, Innovation and
Information Technology for Educational Communication

ศษ241
ED241

การเรียนรู้ของมนุษย์และจิตวิทยาสาหรับครู
3(2-2-5)
Human Learning and Psychology for Teachers
ศึกษาเกี่ยวกับกระบวนการเรียนรู้ของมนุษย์ ที่มีองค์ประกอบเกี่ยวเนื่องกัน
ทั้งทางจิต ทางสมอง เน้นในความสัมพันธ์ระหว่างจิต-สมอง ความสัมพันธ์ระหว่างสมองกับ
กระบวนการเรียนรู้ของมนุษย์ ศึกษาฐานคิดและองค์ความรู้ทางจิตวิทยาการศึกษาและ
จิตวิทยาการแนะแนว ตลอดจนการให้การปรึกษาเกี่ยวกับระบบการพัฒนาสมองและ
พั ฒ นาการเรี ย นรู้ ใ นแต่ ล ะวั ย ธรรมชาติ ข องการเรี ย นรู้ องค์ ป ระกอบของการเรี ย นรู้
กระบวนการเรีย นรู้ ปัจ จั ย ที่ มี อิท ธิ พ ลต่อ การเรี ย นรู้ ทฤษฎี ก ารเรี ย นรู้ ทั ก ษะการคิ ด
กระบวนการคิด การสร้างแรงจูงใจ สุขภาพจิต เชาวน์ปัญญา ความถนัด เชาวน์อารมณ์
บุคลิกภาพ การปรับตัว และสามารถให้คาแนะนา ช่วยเหลือนักเรียนโดยการให้คาปรึกษา
โดยมุ่งให้ผู้เรียนรู้จักและเข้าใจตนเอง และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ตลอดจนสามารถนามา
ประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้แต่ละระดับการศึกษาและวิชาเอก
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 การพัฒนา
และ การประเมินผลสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารการศึกษา
การพัฒนาสื่อ การเรียนการสอนการวิเคราะห์ปญ
ั หาที่เกิดจากการใช้คอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีจริยธรรม ใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และโปรแกรมสาเร็จรูป
เพื่อการจัดการเรียนการสอน สารวจ รวบรวมและประยุกต์ใช้แหล่งการเรียนรู้ที่มีอยู่ใน

ศึกษา หลักการ แนวคิดและทฤษฎีของการออกแบบ การใช้ การพัฒนาและ
การประเมินผลสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารการศึกษา การ
พัฒนาสื่อการเรียนการสอนการวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดจากการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
สารสนเทศอย่างมีจริยธรรม ใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และโปรแกรมสาเร็จรูปเพื่อการ
จัดการเรีย นการสอน สารวจ รวบรวมและประยุกต์ ใช้แ หล่ งการเรียนรู้ที่มี อยู่ ในชุ มชน
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รายวิชาและคาอธิบายรายวิชา
หลักสูตรปรับปรุง2556
ชุมชน ตลอดจนเรียนรู้จากประสบการณ์ตรงผ่านแหล่งการเรียนรู้และเครือข่าย การ
เรียนรู้ การจัดทาโครงงานออกแบบและพัฒนาสื่อและนวัตกรรม การเรียนการสอนให้
เหมาะสมกับผู้เรียน สิ่งแวดล้อมและสอดคล้องกับการจัดการเรียนรูต้ ามระดับการศึกษา
และวิชาเอก อย่างมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐานเพื่อส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพ
การเรียนรู้
ศษ321
วิธีวิทยาในการพัฒนาหลักสูตร
3(2-2-5)
ED321
Methodologies for Curriculum Development
ศึกษาฐานคิด ปรัชญา แนวคิด ทฤษฎีหลักสูตร องค์ประกอบหลักสูตร และการ
พัฒนาหลักสูตร ศึกษาปัญหาและแนวโน้มของมาตรฐานการศึกษาและมาตรฐานหลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐาน การอาชีวศึกษาและการอุดมศึกษา หลักสูตรมาตรฐานสากล
หลักสูตรการศึกษาเพื่ออาชีพฝึกปฏิบัติการออกแบบและสร้างหลักสูตรแบบจุลภาคทุก
ระดับการศึกษาและวิชาเอก ฝึกปฏิบัติการนาหลักสูตรไปทดลองใช้ ฝึกปฏิบัติการประเมิน
และนาผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาหลักสูตร สามารถพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้
มีดุลยภาพระหว่างเป้าหมายของหลักสูตรแกนกลาง การมีส่วนร่วมของชุมชนและ
สอดคล้องกับบริบททางวัฒนธรรม สังคม ชุมชน และท้องถิ่น
ศษ331
วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้
3(2-2-5)
ED331
Methodologies for Learning Management
ศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฎีการจัดการเรียนรู้ รูปแบบและแนวทางการ
จัดการเรียนรู้ ในแต่ละระดับการศึกษาและวิชาเอก สามารถบูรณาการความรู้และจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายโดยเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ สามารถบริหารจัดการชั้น
เรียนและสิ่งแวดล้อ มในการเรียนรู้ ทั้งในด้ านกายภาพ และด้า นจิต วิทยาเพื่อ สร้า ง
บรรยากาศแห่งการเรียนรู้ จัดและใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ สิ่งแวดล้อมเพื่อส่งเสริม

รายวิชาและคาอธิบายรายวิชา
หลักสูตรปรับปรุง2560
ตลอดจนเรียนรู้จากประสบการณ์ตรงผ่านแหล่งการเรียนรู้และเครือข่ายการเรียนรู้ การ
จัดทาโครงงานออกแบบและพัฒนาสื่อและนวั ตกรรม การเรียนการสอนให้เหมาะสมกับ
ผู้เรียน สิ่งแวดล้อมและสอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้ตามระดับการศึกษาและวิชาเอก
อย่างมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐานเพื่อส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้
ศษ321
ED321

วิธีวิทยาในการพัฒนาหลักสูตร
3(2-2-5)
Methodologies for Curriculum Development
ศึกษาฐานคิด ปรัชญา แนวคิด ทฤษฎีหลักสูตร องค์ประกอบหลักสูตร และการพัฒนา
หลักสูตร ศึกษาปัญหาและแนวโน้มของมาตรฐานการศึกษาและมาตรฐานหลักสูตรการศึกษาขั้น
พื้นฐาน การอาชีวศึกษาและการอุดมศึกษา หลักสูตรมาตรฐานสากล หลักสูตรการศึกษาเพื่อ
อาชีพ ฝึกปฏิบัติการออกแบบและสร้างหลักสูตรแบบจุลภาคทุกระดับการศึกษาและวิชาเอก ฝึก
ปฏิบัติการนาหลักสูตรไปทดลองใช้ ฝึกปฏิบัติการประเมินและนาผลการประเมินไปใช้ในการ
พัฒนาหลักสูตร สามารถพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้มีดุลยภาพระหว่างเป้าหมายของหลักสูตร
แกนกลาง การมีส่วนร่วมของชุมชนและสอดคล้องกับบริบททางวัฒนธรรม สังคม ชุมชน และ
ท้องถิ่น
ศษ331
วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้
3(2-2-5)
ED331
Methodologies for Learning Management
ศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฎีการจัดการเรียนรู้ รูปแบบและแนวทางทางจัดการ
เรียนรู้ในแต่ละระดับการศึกษาและวิชาเอก สามารถบูรณาการความรู้และจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ที่หลากหลายโดยเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ ให้ผู้เรียนได้คิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์
และแก้ ปั ญ หา ฝึ ก ปฏิ บั ติ ก ารจั ด ท าแผนการจั ด การเรี ย นรู้ แ ละฝึ ก ทดลองสอนใน
สถานการณ์จาลองเพื่อนาไปสู่การปฏิบัติให้เกิดการเรียนรู้ในผู้เรียนและฝึกปฏิบัติการ
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รายวิชาและคาอธิบายรายวิชา
หลักสูตรปรับปรุง2556
การเรียนรู้ของผู้เรียน การใช้และผลิตสื่อและการพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริม
การเรียนรู้ของผู้เรียน ปฏิบัติการจัดการชั้นเรียนและสร้างสรรค์กิจกรรมเพื่อเสริมสร้าง
พลังอานาจในการเรียนรู้และการพัฒนาด้านอารมณ์ สังคม โดยเป็นการจัดกระบวนการ
เรียนรู้จากฐานวัฒนธรรมอันหลากหลายที่ให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้จากแหล่งต่างๆ อย่าง
เหมาะสม ออกแบบการเรียนรู้ที่สร้างประสิทธิภาพสูงสุดให้กับผู้ เรียนโดยสัมพันธ์กับ
ศักยภาพสมอง รวมทั้งทฤษฎีทางสติปัญญาของมนุษย์ที่สาคัญการบูรณาการเนื้อในกลุ่ม
สาระการเรียนรู้และการจัดการเรียนรู้แบบเรียนร่วมได้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริง
ในวิถีชีวิต การทดลองสอนในสถานการณ์จาลอง
ศษ332

การศึกษาพิเศษ

รายวิชาและคาอธิบายรายวิชา
หลักสูตรปรับปรุง2560
จัดการชั้นเรียน สร้างบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้ทั้งด้านกายภาพและจินต
ภาพที่เอื้อต่อการเรียน ทั้งการเรียนรู้ในชั้นเรียนและการบูรณาการการเรียนรู้แบบเรียน
รวม จัดกระบวนการเรียนรู้จากฐานวัฒนธรรมที่หลากหลายให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้จาก
แหล่งต่างๆ อย่างเหมาะสม ฝึกปฏิบัติการจัดการศูนย์การเรียนรู้ จัดสภาพแวดล้อมและ
บรรยากาศศูนย์การเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้และการนาตนเองของผู้เรียน

3(2-2-5)

ED332 Special Education
ศึกษาประวัติความเป็นมา ความสาคัญของระบบการจัดการศึกษาพิเศษ
ในประเทศไทย เรียนรู้เกี่ยวกับเด็กที่มีความต้องการพิเศษประเภทต่างๆ อาทิ บุคคลที่มี
ความบกพร่องทางการเห็น บกพร่องทางการได้ยิน บุคคลที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา
บุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกาย การเคลื่อนไหว และสุขภาพ บุคคลที่ มีความ
บกพร่องทางการเรียนรู้ บุคคลที่มีความพิการซ้อน บุคคลที่มีความบกพร่องทางอารมณ์
และพฤติ ก รรม บุ ค คลออทิ ส ติ ก และผู้ ที่ มี ค วามสามารถพิ เ ศษ ศึ ก ษาลั ก ษณะ
ความสามารถ และข้อ จ ากั ด ของเด็ ก กลุ่ ม ดังกล่า ว โดยการสั งเกต คั ด แยก หรื อการ
เสาะหา และ
การช่วยเหลือเบื้องต้ น รวมทั้งศึกษาเกี่ยวกับจิตวิทยาสาหรับเด็ก
พิเศษ ตลอดจนการจัดการศึกษาพิเศษ การจัดการเรียนร่วม เรียนรวม การปรับหลักสูตร
การทาแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (5 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
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หมายเหตุ

 ปรับปรุงรหัสวิชา
 ปรับปรุงชื่อรายวิชา
 ปรับปรุงจานวนหน่วยกิต
ปรับปรุงคาอธิบายรายวิชา
 รายวิชาใหม่
 คงเดิม
 ปรับย้ายรายวิชาเป็น
กลุ่มวิชาชีพครูเลือก

รายวิชาและคาอธิบายรายวิชา
หลักสูตรปรับปรุง2556
ศษ391
ED391

การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูระหว่างเรียน 1
2(0-4-2)
Teaching Practicum I
ศึ ก ษาและสั งเกตสภาพแวดล้ อ มทั่ ว ไปของโรงเรี ย น การบริ ห ารจั ด การใน
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
ศษ451
การวัดและประเมินผลทางการศึกษา
3(2-2-5)
ED451
Educational Measurement and Evaluation
ศึกษาความหมาย วิวัฒนาการ แนวคิดและทฤษฎีพื้นฐานเกี่ยวกับการวัดและ
ประเมินผล การเรียนรู้ จุดมุ่งหมาย หลักการ กระบวนการ รูปแบบและเทคนิคการ
วัดและประเมินผลการเรียนรู้ ทั้งในระดับชาติและระดับชั้นเรียน การประเมินผลแบบ
ย่อยและแบบรวม ศึกษากระบวนการสร้างและใช้เครื่องมือวัดและประเมินผลการเรียนรู้
การออกแบบ การสร้างแบบทดสอบ และการสร้างข้อสอบ วิธีการตรวจข้อสอบ การให้
คะแนน และการตั ด สิ น ผลการเรี ย น การประเมิ น ตามสภาพจริ ง การประเมิ น สอบ
ภาคปฏิบัติ และการสร้างเกณฑ์การให้คะแนน การประเมินจากแฟ้มสะสมงาน การ

รายวิชาและคาอธิบายรายวิชา
หลักสูตรปรับปรุง2560

หมายเหตุ

ศษ391
ED391

การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูระหว่างเรียน 1
2(0-4-2)
Teaching Practicum I
ศึกษาและสังเกตสภาพแวดล้อมทั่วไปของโรงเรียน การบริหารจัดการใน
โรงเรียน สภาพงานครู พฤติกรรมและคุณลักษณะของครู นักเรียน ผู้บริหารสถานศึกษา สื่อ
แหล่งเรียนรู้และสิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้ สังเกตธรรมชาติการเรียนรู้ของนักเรียน ศึกษา
และสังเกตการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ฝึกการเตรียมการสร้างและการใช้สื่อการเรียนรู้ การ
บริหารและจัดการชั้นเรียน ฝึกการตรวจแบบฝึกหัด ทดลองฝึกปฏิบัติการสอนในสภาพ
ห้องเรียน ทดลองฝึกปฏิบัติการสอนนักเรียนเป็นรายบุคคล ฝึกออกแบบการจัดการเรียนรู้
เพื่อส่งเสริมพัฒนาการด้านปัญญา อารมณ์ สังคม ร่างกาย จิตใจ และคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ ฝึกปฏิบัติงานในสถานศึกษา ตลอดจนทดลองจัดกิจกรรม การเรียนรู้ในห้องเรียน
เสมือนจริงเพื่อเตรียมพร้อมสู่การเป็นครูมืออาชีพ ในแต่ละระดับการศึกษาและวิชาเอก

 ปรับปรุงรหัสวิชา
 ปรับปรุงชื่อรายวิชา
 ปรับปรุงจานวนหน่วยกิต
ปรับปรุงคาอธิบายรายวิชา
 รายวิชาใหม่
 คงเดิม

ศษ351
ED351

 ปรับปรุงรหัสวิชา
 ปรับปรุงชื่อรายวิชา
 ปรับปรุงจานวนหน่วยกิต
ปรับปรุงคาอธิบายรายวิชา
 รายวิชาใหม่
 คงเดิม

การวัดและประเมินผลทางการศึกษา
3(2-2-5)
Educational Measurement and Evaluation
ศึกษาความหมาย วิวัฒนาการ แนวคิดและทฤษฎีพื้นฐานเกี่ยวกับการวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้ จุดมุ่งหมาย หลักการ กระบวนการ รูปแบบและเทคนิคการวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้ ทั้ งในระดับชาติและระดับชั้นเรียน การประเมินผลแบบย่อยและ
แบบรวม ศึก ษากระบวนการสร้างและใช้เครื่องมื อวัดและประเมินผลการเรียนรู้ การ
ออกแบบ การสร้างแบบทดสอบ และการสร้างข้อสอบ วิธีการตรวจข้อสอบ การให้คะแนน
และการตัดสินผลการเรียน การประเมินตามสภาพจริง การประเมินสอบภาคปฏิบัติ และ
การสร้างเกณฑ์การให้คะแนน การประเมินจากแฟ้มสะสมงาน การตรวจสอบคุณภาพ
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รายวิชาและคาอธิบายรายวิชา
หลักสูตรปรับปรุง2556
ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ และแปลความหมาย การรายงาน และการนาผลการวัดและ
ประเมินไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียน และการปรับปรุงการจัดการเรียนรู้และหลักสูตรโดยจัด
ให้ผู้เรียนอภิปรายแลกเปลี่ยนแนวคิด และความรู้ที่ได้จากการศึกษาค้นคว้า และนา
ความรู้ที่ได้ไปใช้ ในการปฏิบัติ การออกแบบและพัฒนาเครื่องมือวัดประเมินผลการ
เรี ย นรู้ แ ต่ ล ะระดั บ การศึ ก ษาแบะวิ ช าเอก ที่ อ ยู่ บ นพื้ น ฐานความแตกต่ า งกั น ของ
ความสามารถของนักเรียน และจัดทารายงานการค้นคว้าอิสระเกี่ยวกับการออกแบบและ
พัฒนาเครื่องมือวัดประเมินผลการเรียนรู้เป็นรายบุคคลหรือกลุ่ม

รายวิชาและคาอธิบายรายวิชา
หลักสูตรปรับปรุง2560
เครื่องมือ และแปลความหมาย การรายงาน และการนาผลการวัดและประเมินไปใช้ในการ
พัฒนาผู้เรียน และการปรับปรุงการจัดการเรียนรู้และหลักสูตรโดยจัดให้ผู้เรียนอภิปราย
แลกเปลี่ยนแนวคิด และความรู้ที่ได้จากการศึกษาค้นคว้า และนาความรู้ที่ได้ไปใช้ในการ
ปฏิบัติ การออกแบบและพัฒนาเครื่องมือวัดประเมินผลการเรียนรู้แต่ละระดับการศึกษา
แบะวิชาเอก ที่อยู่บนพื้นฐานความแตกต่างกันของความสามารถของนักเรียน และจัดทา
รายงานการค้นคว้าอิสระเกี่ยวกับการออกแบบและพัฒนาเครื่ องมือวัดประเมินผลการ
เรียนรู้เป็นรายบุคคลหรือกลุ่ม

ศษ461
ED461

ศษ461
ED461

การบริหารและการจัดการการศึกษา
3(2-2-5)
Educational Administration and Management
ศึ กษาหลั กการ แนวคิ ด ทฤษฎี การบริ หารจั ดการ บทบั ญญั ติ และ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา บนฐานคิดของการ
เคารพและการอยู่ร่วมกันท่ามกลาง
ความหลากหลายทางวัฒนธรรม โดยเน้นการพัฒนา
ภาวะผู้นาทางการศึกษา การทางานเป็นทีม มนุษยสัมพันธ์และการติดต่อสื่อสาร การประสาน
ประโยชน์ในองค์กร การคิดอย่างเป็นระบบ การจัดระบบสารสนเทศและใช้นวัตกรรมเพื่อการ
บริหารจัดการวัฒนธรรมองค์กร การบริหารจัดการชั้นเรียนแต่ละระดับการศึกษาและวิชาเอก
การพัฒนาชุมชน พร้อมทั้งฝึกปฏิบัติการวางแผนและการประเมิ น การบริหารและการ
ประกันคุณภาพ การจัดทาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ การจัดทาโครงงานทาง
วิชาการ โครงการฝึกอาชีพ และกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนในองค์รวม
ศษ471
การวิจัยทางการศึกษา
3(2-2-5)
ED471
Educational Research
ศึกษาธรรมชาติ ความหมาย วิวัฒนาการ แนวคิดและทฤษฎีพื้นฐานของการวิจัย
ทางการศึกษา จรรยาบรรณนักวิจัยและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รูปแบบการวิจัย ขั้นตอนการ

การประกันคุณภาพและการจัดการการศึกษา
3(2-2-5)
Educational Quality Assurance and Management
ศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฎีและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการ
คุณ ภาพการศึ กษา การศึก ษาบทบั ญญั ติแ ละกฎหมายที่เ กี่ย วข้ อ ง ศึก ษาระบบ กลไก
มาตรฐานและเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา การประกันคุณภาพภายนอกและการ
ประกันคุณภาพภายใน บนฐานคิดเพื่อการปฏิรูปการศึกษา การพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ โดยการมุ่งเน้นการบริหารและการจัดการ
การศึกษาอย่างมีคุณภาพ พร้อมฝึกปฏิบัติให้สามารถจัดการคุณภาพการจัดการเรียนโดย
พัฒ นาคุณ ภาพการเรี ยนรู้อ ย่า งต่ อเนื่อ ง และสามารถด าเนิน การจั ดกิ จกรรมประเมิ น
คุณภาพ จัดการกิจกรรมการเรียนรู้ได้
ศษ471
ED471

การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้
3(2-2-5)
Research for Learning Development
ศึกษาความหมาย วิวัฒนาการ แนวคิดและทฤษฎีพื้นฐานเกี่ยวกับการวิจัย
จรรยาบรรณนักวิจัย แนวคิดและหลักการวิจัย รูปแบบการวิจัย กระบวนการวิจัย การ

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

171

หมายเหตุ

 ปรับปรุงรหัสวิชา
 ปรับปรุงชื่อรายวิชา
 ปรับปรุงจานวนหน่วยกิต
ปรับปรุงคาอธิบายรายวิชา
 รายวิชาใหม่
 คงเดิม

 ปรับปรุงรหัสวิชา
 ปรับปรุงชื่อรายวิชา
 ปรับปรุงจานวนหน่วยกิต
ปรับปรุงคาอธิบายรายวิชา

รายวิชาและคาอธิบายรายวิชา
หลักสูตรปรับปรุง2556
วิจัย การเลือกปัญหาในการวิจัย การค้นคว้าเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ตัวแปรและ
สมมติฐาน การออกแบบ การวิจัยทางการศึกษา การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณและเชิง
คุณภาพ การแปลผลและสรุปผล การเขียนเค้าโครงการวิจัยและรายงานการวิจัยทาง
การศึกษา การอภิปรายแลกเปลี่ยนแนวคิดและความรู้ที่ได้จากการศึกษาค้นคว้างานวิจัย
รวมทั้งการนาเสนอเค้าโครงการวิจัยทางการศึกษา การปฏิบัติการวิจัยและการนาเสนอ
ผลงานวิจัย

รายวิชาและคาอธิบายรายวิชา
หลักสูตรปรับปรุง2560
เชื่อมโยงกระบวนการวิจัยกับการจัดการเรียนการสอนและการพัฒ นาผู้เรียน การออกแบบ
การวิ จั ย และวางแผนการท าวิ จั ย เพื่ อ การพั ฒ นาการเรี ย นรู้ โดยมุ่ งเน้ น ให้ ผู้ เ รี ย นฝึ ก
ปฏิบัติการใช้กระบวนการวิจัยในการแก้ปัญหาและพัฒนาการเรียนรู้ตามสาระการเรียนรู้ที่
สนใจ ควบคู่ไปกับการจัดทาแผนการเรียนรู้ โดยจัดให้ผู้เรียนอภิปรายแลกเปลี่ยนแนวคิด
และความรู้ที่ได้จากการศึกษาค้นคว้างานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาการเรียนรู้ ใช้และ
ผลิตงานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ โดยจัดให้ผู้เรียนได้เสนอเค้าโครงการวิจัยเพื่อพัฒนาการ
เรียนรู้ ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสาระการเรียนรู้ตามความสนใจและนาเสนอผลงานวิจัย

ศษ491 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูระหว่างเรียน 2 2(0-4-2)
ED491 Teaching Practicum II
ศึกษาทักษะต่างๆ โดยเชื่อมโยงกับทฤษฎีการจัดการเรียนรู้อย่างเหมาะสมและ
นาไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้ ฝึกปฏิบัติการสอนระดับจุลภาค ฝึกเขียนแผนการ
จัดการเรียนรู้และออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้และการวัดและประเมินผลที่สอดคล้องกับ
จุดประสงค์การเรียนรู้ในแต่ละระดับการศึกษาและวิชาเอก และฝึกปฏิบัติการสอนตาม
แผน บันทึกและรายงานผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการวิจัยในชั้นเรียนเป็นฐาน
ศึกษาและแก้ปัญหาพฤติกรรมของนักเรียน สังเกตการสอนของเพื่อน เรียนรู้บทบาท
หน้าที่ของครูตลอดจนจัดกิจกรรมอาสาและโครงการทางวิชาการที่เป็นประโยชน์ต่อการ
เรียนการสอนเพื่อนาไปสู่การพัฒนาความเป็นครูมืออาชีพ

ศษ491
ED491

 ปรับปรุงรหัสวิชา
 ปรับปรุงชื่อรายวิชา
 ปรับปรุงจานวนหน่วยกิต
ปรับปรุงคาอธิบายรายวิชา
 รายวิชาใหม่
 คงเดิม

ศษ591
ED591

ศษ591
ED591

 ปรับปรุงรหัสวิชา
 ปรับปรุงชื่อรายวิชา
 ปรับปรุงจานวนหน่วยกิต
 ปรับปรุงคาอธิบายรายวิชา
 รายวิชาใหม่

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

การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูระหว่างเรียน 2
2(0-4-2)
Teaching Practicum II
ศึกษาทักษะต่างๆ โดยเชื่อมโยงกับทฤษฎีการจัดการเรียนรู้อย่างเหมาะสมและ
นาไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้ ฝึกปฏิบัติการสอนระดับจุลภาค ฝึกเขียนแผนการ
จัดการเรียนรู้และออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้และการวัดและประเมินผลที่สอดคล้องกับ
จุดประสงค์การเรียนรู้ในแต่ละระดับการศึกษาและวิชาเอก และฝึกปฏิบัติการสอนตามแผน
บันทึกและรายงานผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการวิจัยในชั้นเรียนเป็นฐาน ศึกษา
และแก้ปัญหาพฤติกรรมของนักเรียน สังเกตการสอนของเพื่อน เรียนรู้บทบาทหน้าที่ของครู
ตลอดจนจัดกิจกรรมอาสาและโครงการทางวิชาการที่เป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอน
เพื่อนาไปสู่การพัฒนาความเป็นครูมืออาชีพ
การปฏิบัติการสอนและฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 1
6(0-18-0)
Education Internship I
ฝึกปฏิบัติงานในสถานศึกษา โดยบูรณาการเนื้อหาความรู้ด้านวิชาเอกและวิชาชีพ
ครูสู่ การปฏิบัติการสอนและฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ
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 รายวิชาใหม่
 คงเดิม

รายวิชาและคาอธิบายรายวิชา
หลักสูตรปรับปรุง2556
จรรยาบรรณวิชาชีพ ตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษาของคุรุสภา เป็นเวลา 1
ภาคเรียน ภายใต้การนิเทศร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยศรีครินทรวิโรฒกับสถานศึกษา
โดยเน้นการปฏิบัติงานในหน้าที่ครู การบูรณาการความรู้ทั้งหมดมาใช้ในการปฏิบัติการ
สอนในสถานศึกษา ได้แก่ การปฏิบัติการสอนในชั้นเรียนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ การวิจัย
เพื่อพัฒนาผู้เรียน การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน งานบริการ
ของโรงเรียน การศึกษาและบริการชุมชน งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับสถานศึกษา นาผลการ
ประเมินมาพัฒนาการจั ดการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพผู้เรี ยน สัมมนาการศึกษากั บ
อาจารย์นิเทศก์การศึกษาและเพื่อนนิสิตเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยใช้เทคโนโลยีสื่อสาร
และ/หรือ Face to face อย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ชั่วโมง จัดทาบันทึกและรายงานผลการ
จัดการเรียนรู้ต่ออาจารย์นิเทศก์

รายวิชาและคาอธิบายรายวิชา
หลักสูตรปรับปรุง2560
วิชาชีพ ตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษาของคุรุสภา เป็นเวลา 1 ภาคเรียน ภายใต้
การนิ เ ทศร่ ว มกั น ระหว่ า งมหาวิ ท ยาลั ย ศรี ค ริ น ทรวิ โ รฒกั บ สถานศึ ก ษา โดยเน้ น การ
ปฏิ บั ติ ง านในหน้ า ที่ ค รู การบู ร ณาการความรู้ ทั้ ง หมดมาใช้ ใ นการปฏิ บั ติ ก ารสอนใน
สถานศึกษา ในด้านการปฏิบัติการสอนในชั้นเรียนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ การวิจัยเพื่อ
พัฒนาผู้เรียน การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน งานบริการของ
โรงเรียน การศึกษาและบริการชุมชน งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับสถานศึกษา นาผลการ
ประเมินมาพัฒนาการจัดการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพผู้เรียน สัมมนาการศึกษากับอาจารย์
นิเทศก์การศึกษาและเพื่อนนิสิตเพื่อแลกเปลี่ ยนเรียนรู้ โดยใช้เทคโนโลยีสื่อสาร และ/หรือ
Face to face อย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ชั่วโมง จัดทาบันทึกและรายงานผลการจัดการเรียนรู้
ต่ออาจารย์นิเทศก์

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
ชั้นเรียนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ การวิจัยเพื่อพัฒนาผู้ เรียน การพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน งานบริการของโรงเรียน การศึกษาและบริการ
ชุมชน งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับสถานศึกษา นาผลการประเมินมาพัฒนาการจัดการ
เรี ย นรู้ แ ละพั ฒ นาคุ ณ ภาพผู้ เ รี ย นและการสั ม มนาแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ โดยเน้ น การ

ศษ592
ED592

การปฏิบัติการสอนและฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 2
6(0-18-0)
Education Internship II
ฝึก ปฏิ บั ติงานในสถานศึก ษา โดยบู ร ณาการเนื้ อ หาความรู้ ด้า นวิ ชาเอกและ
วิชาชีพครูสู่การปฏิบัติการสอน และฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพและคุณธรรมจริยธรรม ตาม
เกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษาของคุรุสภา เป็นเวลา 1 ภาคเรียน ภายใต้การนิเทศ
ร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยศรีครินทรวิโรฒกับสถานศึกษา โดยการบูรณาการความรู้
ทั้งหมดมาใช้ในการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ในด้านการปฏิบัติการสอนในชั้นเรียนที่
เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ การวิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรียน การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา งาน
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน งานบริการของโรงเรียน การศึกษาและบริการชุมชน งานอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้องกับสถานศึกษา นาผลการประเมินมาพัฒนาการจัดการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน และการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยเน้นการปฏิบัติงานในหน้าที่ครูเพื่อพัฒนา
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หมายเหตุ
 คงเดิม

 ปรับปรุงรหัสวิชา
 ปรับปรุงชื่อรายวิชา
 ปรับปรุงจานวนหน่วยกิต
 ปรับปรุงคาอธิบายรายวิชา
 รายวิชาใหม่
 คงเดิม

รายวิชาและคาอธิบายรายวิชา
หลักสูตรปรับปรุง2556
ปฏิบัติงานในหน้าที่ครูเพื่อพัฒนาความเป็นครูมืออาชีพ จัดทาบันทึกและรายงานผลการ
จัดการเรียนรู้ต่ออาจารย์นิเทศก์
วิชาชีพครูเลือก
ศษ212
ลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
2(1-2-3)
ED212
Scouts, Junior Red Cross, and Learner Development Activities
ศึกษาบทบาท หน้าที่ และความสาคัญของครูลูกเสือ ครูยุวกาชาด และครู
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การพัฒนาบุคลิกภาพและทักษะของครูผู้สอนลูกเสือ ยุวกาชาด
และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้รู้จักตนเอง รู้
และเข้าใจตนเองในการกาหนดเป้าหมาย วางแผนชีวิตทั้งด้านการเรียนและอาชีพ การ
จัดกิจกรรมที่มุ่งพัฒนาความมีระเบียบความเป็นผู้นาผู้ตามที่ดี และการจัดกิจกรรมที่
ส่งเสริมให้ผู้เรียนบาเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน และท้องถิ่นตามความ
สนใจในลักษณะอาสาสมัคร โดยให้มีการฝึกปฏิบัติในฐานะผู้เข้าร่วมกิจกรรมและผู้สอน

-

ศษ301
ED301

ภาษาไทยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้
Thai Skills for Learning Development

รายวิชาและคาอธิบายรายวิชา
หลักสูตรปรับปรุง2560
ความเป็นครูมืออาชีพ จัดทาบันทึกและรายงานผลการจัดการเรียนรู้ต่ออาจารย์นิเทศก์

หมายเหตุ

ลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
2(1-2-3)
Scouts, Junior Red Cross, and Learner Development Activities
ศึกษาบทบาท หน้าที่ และความสาคัญของครูลูกเสือ ครูยุวกาชาด และครูกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน การพัฒนาบุคลิกภาพและทักษะของครูผู้สอนลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน การจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้รู้จักตนเอง รู้และเข้าใจตนเองใน
การกาหนดเป้าหมาย วางแผนชีวิตทั้งด้านการเรียนและอาชีพ การจัดกิจกรรมที่มุ่งพัฒนา
ความมีระเบียบความเป็นผู้นาผู้ตามที่ดี และการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนบาเพ็ญตนให้
เป็นประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน และท้องถิ่นตามความสนใจในลักษณะอาสาสมัคร โดยให้มี
การฝึกปฏิบัติในฐานะผู้เข้าร่วมกิจกรรมและผู้สอน
ศษ231
หลักการอุดมศึกษา
2(1-2-3)
ED231
Principles of Higher Education
ศึกษาหลักการ แนวคิด ปรัชญา ทฤษฎี ความมุ่งหมาย บทบาท และหน้าที่สาคัญ
ของการอุดมศึกษา การจัดโครงสร้างและองค์การของสถาบันอุดมศึกษา นวัตกรรมในการ
จัด การศึ ก ษาระดั บ อุ ด มศึก ษา และวิเ คราะห์ แ นวโน้ ม ในอนาคตของระบบการศึ ก ษา
ระดับอุดมศึกษา รวมทั้งการให้ผู้เรียนได้เสนอรูปแบบระบบการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่
จาเป็นเหมาะสมกับการเรียนรู้ในอนาคต

 ปรับปรุงรหัสวิชา
 ปรับปรุงชื่อรายวิชา
 ปรับปรุงจานวนหน่วยกิต
 ปรับปรุงคาอธิบายรายวิชา
 รายวิชาใหม่
 คงเดิม

-

 ปรับปรุงรหัสวิชา
 ปรับปรุงชื่อรายวิชา
 ปรับปรุงจานวนหน่วยกิต

ศษ212
ED212

2(1-2-3)
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 ปรับปรุงรหัสวิชา
 ปรับปรุงชื่อรายวิชา
 ปรับปรุงจานวนหน่วยกิต
 ปรับปรุงคาอธิบายรายวิชา
 รายวิชาใหม่
 คงเดิม

รายวิชาและคาอธิบายรายวิชา
หลักสูตรปรับปรุง2556
ศึกษาและพัฒนาการใช้ภาษาไทยเพื่อการเรียนรู้ การศึกษาและการพัฒนา
ภาษาไทยที่สัมพันธ์กับการศึกษาค้นคว้า การอ่าน การคิด การสรุปสาระ การบันทึก
การเขียน และการอภิปราย โดยเน้นการศึกษาและพัฒนาผ่านระบบการเรียนรู้บนฐาน
คิดที่สอดคล้องกับวิชาชีพครู ที่ต้องเรียน พัฒนา และถ่ายทอดความรู้ความคิด

รายวิชาและคาอธิบายรายวิชา
หลักสูตรปรับปรุง2560

หมายเหตุ
 ปรับปรุงคาอธิบายรายวิชา
 รายวิชาใหม่
 คงเดิม
 ปรับออก

ศษ311
ED311

จิตสานึกและการมีส่วนร่วมทางสังคมและการเมือง 2(1-2-3)
Social and Political Consciousness and Participation
การสร้างกระบวนการเรียนรู้เพื่อสร้างจิตสานึกทางสังคมและการเมือง การ
ตระหนักถึงบทบาท หน้าที่ และสิทธิแห่งความเป็นมนุษย์และความเป็นพลเมืองของ
สังคมทั้งในระดับชุมชน ประเทศ และสังคมโลก การสร้างจิตสานึกต่อการมีส่วนร่วมใน
การแสดงความคิดเห็นและเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคมและการเมือง การเป็นผู้นาทาง
สั ง คมโดยเป็ น ผู้ ต ระหนั ก ถึ ง ความเสมอภาคและความเท่ า เที ย มกั น ของมนุ ษ ย์ ที่
หลากหลาย การทาความเข้าใจต่อสังคมแบบพหุวัฒนธรรม การเมืองเพื่อการมีส่วนร่วม
ของประชาชน และกระบวนการเคลื่อนไหวทางสังคม

ศษ311
ED311

จิตสานึกและการมีส่วนร่วมทางสังคมและการเมือง 2(1-2-3)
Social and Political Consciousness and Participation
การสร้า งกระบวนการเรีย นรู้ เ พื่อ สร้ างจิต สานึ กทางสังคมและการเมือ ง การ
ตระหนักถึงบทบาท หน้าที่ และสิทธิแห่งความเป็นมนุษย์และความเป็นพลเมืองของสังคมทั้ง
ในระดับชุมชน ประเทศ และสังคมโลก การสร้างจิตสานึกต่อการมีส่วนร่วมในการแสดง
ความคิดเห็นและเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคมและการเมือง การเป็นผู้นาทางสังคมโดยเป็นผู้
ตระหนักถึงความเสมอภาคและความเท่าเทียมกันของมนุษย์ที่หลากหลาย การทาความ
เข้ า ใจต่ อ สั ง คมแบบพหุ วั ฒ นธรรม การเมื อ งเพื่ อ การมี ส่ ว นร่ ว มของประชาชน และ
กระบวนการเคลื่อนไหวทางสังคม

 ปรับปรุงรหัสวิชา
 ปรับปรุงชื่อรายวิชา
 ปรับปรุงจานวนหน่วยกิต
 ปรับปรุงคาอธิบายรายวิชา
 รายวิชาใหม่
 คงเดิม

ศษ312
ED312

ศษ312
ED312

 ปรับปรุงรหัสวิชา
 ปรับปรุงชื่อรายวิชา
 ปรับปรุงจานวนหน่วยกิต
 ปรับปรุงคาอธิบายรายวิชา
 รายวิชาใหม่
 คงเดิม

การต่อรองกับวัฒนธรรมการบริโภค
2(1-2-3)
Negotiation and Consumer Culture
ศึกษาการก่อรูปของวัฒนธรรมการบริโภคในระบบทุนนิยม กระบวนการสร้าง
ค่านิยมต่อการบริโภคในสังคมสมัยใหม่ ผลกระทบของวัฒนธรรมการบริโภคต่อฐานคิด
และการดารงชีวิตของคนในสังคม ความตระหนักต่อปัญหา การรู้เท่าทัน และสร้าง
อานาจต่อรองกับวัฒนธรรมการบริโภค เพื่อให้เกิดการบริโภคอย่างมีสติ และส่งเสริม
ฐานคิดของความพอเพียงในการดารงชีวิตทั้งระดับปัจเจกและสังคม เพื่อนาไปสู่การ
สร้ า งครู ที่ เ ข้ าใจต่ อ ฐานคิ ด ข้า งต้ น การท าให้ ค รู เป็ น ผู้ น าในการสร้ า งความรู้ สร้ า ง

การต่อรองกับวัฒนธรรมการบริโภค
2(1-2-3)
Negotiation and Consumer Culture
ศึกษาการก่อรูปของวัฒนธรรมการบริโภคในระบบทุนนิยม กระบวนการสร้าง
ค่านิยมต่อการบริโภคในสังคมสมัยใหม่ ผลกระทบของวัฒนธรรมการบริโภคต่อฐานคิดและ
การดารงชีวิตของคนในสังคม ความตระหนักต่อปัญหา การรู้เท่าทัน และสร้างอานาจต่อรอง
กับวัฒนธรรมการบริโภค เพื่อให้เกิดการบริโภคอย่างมีสติ และส่งเสริมฐานคิดของความ
พอเพียงในการดารงชีวิตทั้งระดับปัจเจกและสังคม เพื่อนาไปสู่การสร้างครูที่เข้าใจต่อฐานคิด
ข้างต้น การทาให้ครูเป็นผู้นาในการสร้างความรู้ สร้างกระบวนการเรียนรู้ และเผยแพร่
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รายวิชาและคาอธิบายรายวิชา
หลักสูตรปรับปรุง2556
กระบวนการเรียนรู้ และเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการบริโภคอย่างรู้เท่าทัน มีสติ และใช้
ปัญญา
ศษ313
งานอาสาสมัครและกิจกรรมเยาวชน
2(1-2-3)
ED313
Voluntary Work and Youth Activities
ศึ ก ษาขอบข่ า ย หลั ก การ โครงการและหน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ งาน
อาสาสมัครและกิจกรรมเยาวชนทั้งในและต่างประเทศ บทบาทของการศึกษาในงาน
อาสาสมัครและกิจกรรมเยาวชน

รายวิชาและคาอธิบายรายวิชา
หลักสูตรปรับปรุง2560
ความรู้เกี่ยวกับการบริโภคอย่างรู้เท่าทัน มีสติ และใช้ปัญญา
ศษ313
ED313

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

 ปรับปรุงรหัสวิชา
 ปรับปรุงชื่อรายวิชา
 ปรับปรุงจานวนหน่วยกิต
 ปรับปรุงคาอธิบายรายวิชา
 รายวิชาใหม่
 คงเดิม

ศษ314
ED314

ศษ314
ED314

 ปรับปรุงรหัสวิชา
 ปรับปรุงชื่อรายวิชา
 ปรับปรุงจานวนหน่วยกิต
 ปรับปรุงคาอธิบายรายวิชา
 รายวิชาใหม่
 คงเดิม

การพัฒนาทักษะการคิดระดับสูง
2(1-2-3)
Developing Higher Order Thinking Skills
ศึกษาเกี่ยวกับความความคิด ความสาคัญจาเป็นในการฝึก ความคิดระดับสูง
การประเมินทักษะความคิดระดับสูงเบื้องต้นและการบูรณาการกลยุทธ์ในการใช้ทักษะ
ความคิดระดับสูงกับการเรียนการสอน การผลิตสื่อการสอน การประเมินผล ตลอดจน
การจัดกิจกรรมต่างๆ โดยมีสาระเน้นกลยุทธ์ทางความคิด เกี่ยวกับความคิดสร้างสรรค์
ความคิดอย่างมีวิจารณญาณ และกลยุทธ์ในการแก้ปัญหา
ศษ322
การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น
2(1-2-3)
ED322
Local Curriculum Development
ศึกษา ภูมิหลัง ประวัติความเป็นมาของการจัดทาหลักสูตรท้องถิ่น สามารถ
วิเคราะห์หลักสูตร ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่ นโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน
และสอดคล้องกับบริบททางวัฒนธรรม สังคมและท้องถิ่น รวมทั้งสามารถประเมิน

การพัฒนาทักษะการคิดระดับสูง
2(1-2-3)
Developing Higher Order Thinking Skills
ศึกษาเกี่ยวกับความความคิด ความสาคัญจาเป็นในการฝึกความคิดระดับสูง การ
ประเมินทักษะความคิดระดับสูงเบื้องต้นและการบูรณาการกลยุทธ์ในการใช้ทั กษะความคิด
ระดั บ สู งกั บ การเรี ย นการสอน การผลิ ต สื่ อ การสอน การประเมิ น ผล ตลอดจนการจั ด
กิจกรรมต่างๆ โดยมีสาระเน้นกลยุทธ์ทางความคิด เกี่ยวกับความคิดสร้างสรรค์ ความคิด
อย่างมีวิจารณญาณ และกลยุทธ์ในการแก้ปัญหา
ศษ322
การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น
2(1-2-3)
ED322
Local Curriculum Development
ศึ ก ษา ภู มิ ห ลั ง ประวั ติ ค วามเป็ น มาของการจั ด ท าหลั ก สู ต รท้ อ งถิ่ น สามารถ
วิเคราะห์หลักสูตร ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนและ
สอดคล้องกับบริบททางวัฒนธรรม สังคมและท้องถิ่น รวมทั้งสามารถประเมินหลักสูตรได้ทั้ง
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 ปรับปรุงรหัสวิชา
 ปรับปรุงชื่อรายวิชา
 ปรับปรุงจานวนหน่วยกิต
 ปรับปรุงคาอธิบายรายวิชา
 รายวิชาใหม่

รายวิชาและคาอธิบายรายวิชา
หลักสูตรปรับปรุง2556
หลักสูตรได้ทั้งก่อนและหลังการใช้หลักสูตร เพื่อให้สามารถพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นให้มี
ดุลยภาพระหว่างเป้าหมายของหลักสูตรแกนกลางกับความต้องการของชุมชน
-

ศษ333
ED333

การจัดการเรียนรู้นอกระบบและตามอัธยาศัย
2(1-2-3)
Non-formal and Informal Learning Management
ศึกษาวิธีการ หลักการ แนวทาง และจัดการเรียนให้แก่บุคคลตลอดชีวิต โดย
วิธีการเรียนรู้นอกระบบและตามอัธยาศัย การสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้ตามอัธยาศัย
ให้แก่บุคคล การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้นอกระบบและตามอัธยาศัย รูปแบบต่างๆ ให้
สอดคล้ อ งกั บ สภาพชุ ม ชนทั้ ง เมื อ งและชนบท การจั ด แหล่ ง การเรี ย นรู้ แ ละ
สภาพแวดล้อมให้สอดคล้องกับการเรียนรู้นอกระบบและตามอัธยาศัย การประเมินผล

รายวิชาและคาอธิบายรายวิชา
หลักสูตรปรับปรุง2560
ก่อนและหลังการใช้หลักสูตร เพื่อให้สามารถพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นให้มีดุลยภาพระหว่าง
เป้าหมายของหลักสูตรแกนกลางกับความต้องการของชุมชนน
ศษ332
การศึกษาพิเศษ
2(1-2-3)
ED332
Special Education
ศึกษาประวัติความเป็นมา ความสาคัญของระบบการจัดการศึกษาพิเศษใน
ประเทศไทย เรียนรู้เกี่ยวกับเด็กทีม่ ีความต้องการพิเศษประเภทต่างๆ อาทิ บุคคลที่มีความ
บกพร่องทางการเห็น บกพร่องทางการได้ยิน บุคคลที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา
บุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกาย การเคลื่อนไหว และสุขภาพ บุคคลที่มีความบกพร่อง
ทางการเรียนรู้ บุคคลที่มคี วามพิการซ้อน บุคคลที่มคี วามบกพร่องทางอารมณ์และ
พฤติกรรม บุคคลออทิสติก และผูท้ ี่มีความสามารถพิเศษ ศึกษาลักษณะ ความสามารถ
และข้อจากัดของเด็กกลุ่มดังกล่าว โดยการสังเกต คัดแยก หรือการเสาะหา และการ
ช่วยเหลือเบื้องต้น รวมทั้งศึกษาเกีย่ วกับจิตวิทยาสาหรับเด็กพิเศษ ตลอดจนการจัด
การศึกษาพิเศษ การจัดการเรียนร่วม เรียนรวม การปรับหลักสูตร การทาแผนการจัด
การศึกษาเฉพาะบุคคล
ศษ333
การจัดการเรียนรู้นอกระบบและตามอัธยาศัย
2(1-2-3)
ED333
Non-formal and Informal Learning Management
ศึกษาวิธีการ หลักการ แนวทาง และจัดการเรียนให้แก่บุคคลตลอดชีวิต โดย
วิธีการเรียนรู้นอกระบบและตามอัธยาศัย การสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้ตามอัธยาศัยให้แก่
บุ ค คล การพั ฒ นารู ป แบบการเรี ย นรู้ น อกระบบและตามอั ธ ยาศั ย รู ป แบบต่ า งๆ ให้
สอดคล้องกับสภาพชุมชนทั้งเมืองและชนบท การจัดแหล่งการเรียนรู้และสภาพแวดล้อม
ให้สอดคล้องกับการเรียนรู้นอกระบบและตามอัธยาศัย การประเมินผลการจัดการเรียนรู้
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 คงเดิม
 ปรับปรุงรหัสวิชา
 ปรับปรุงชื่อรายวิชา
 ปรับปรุงจานวนหน่วยกิต
 ปรับปรุงคาอธิบายรายวิชา
 รายวิชาใหม่
 คงเดิม
 ปรับจากหมวดวิชาชีพครู
บังคับเป็นหมวดวิชาชีพครูเลือก

 ปรับปรุงรหัสวิชา
 ปรับปรุงชื่อรายวิชา
 ปรับปรุงจานวนหน่วยกิต
 ปรับปรุงคาอธิบายรายวิชา
 รายวิชาใหม่
 คงเดิม

รายวิชาและคาอธิบายรายวิชา
หลักสูตรปรับปรุง2556
การจัดการเรียนรู้นอกระบบและตามอัธยาศัยและการฝึกลงมือปฏิบัติงานจริงในชุมชน
ศษ334
การจัดการเรียนรู้เพื่อสร้างจิตสานึกสาธารณะ
2(1-2-3)
ED334
Public Concern-Based Learning
ศึกษาและวิเคราะห์หลักการและฐานคิดด้านความสาคัญของส่วนรวม
(สาธารณะ) รวมทั้งองค์ค วามรู้ แ ละความสัม พัน ธ์ ด้า นสิ่ งแวดล้อ มทุก มิติ ได้แ ก่ มิ ติ
ทรัพยากร มิติเทคโนโลยี มิติของเสียและมลพิษ มิติมนุษย์/สังคม/วัฒนธรรม คุณค่าทาง
นิเวศวิทยา วิธีการและกระบวนการจัดการเรียนรู้เพื่อสร้างจิตสานึกในการคุ้มครอง ดูแล
รักษา และสร้างพลังในการปกป้องสิ่งที่เป็นของสาธารณะและสิทธิประโยชน์ของชุมชน
และสังคม ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ผ่านกระบวนการคิดด้วยความกล้า
หาญทางจริ ย ธรรม เพื่ อ สร้ า งความเข้ ม แข็ ง ให้ ชุม ชนและสั งคมได้ รู้ เ ท่ า ทั น กระแส
โลกาภิวัฒน์ และความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีที่เข้ามาพร้อมๆ กับวัฒนธรรมการ
บริโภคในระบบทุนนิยม ทั้งนี้เพื่อให้ทุกสรรพชีวิตอยู่ร่ว มกันได้อย่างยั่งยืน โดยให้ มี
การศึ ก ษาดู ง านและฝึ ก ปฏิ บั ติ การจั ด การเรี ย นรู้ เ พื่ อ สร้ า งจิ ต ส านึ ก สาธารณะใน
สถานศึกษา/ชุมชนร่วมด้วย
ศษ335
การศึกษาปฐมวัย
2(1-2-3)
ED335
Early Childhood Education
ศึกษาแนวคิด นโยบาย ความสาคัญ ความมุ่งหมาย ขอบข่ายของ
การจัดการศึกษาปฐมวัยและจรรยาบรรณวิชาชีพครูปฐมวัย วิวัฒนาการของการจัด
การศึกษาปฐมวัยทั้งในและต่างประเทศ หลักสูตรและรูปแบบการจัดการศึกษาปฐมวัย
ทั้งในและต่างประเทศ นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ทางการศึกษาปฐมวัย และทักษะการ
จัดการเรียนรู้บูรณาการทางการศึกษาปฐมวัย

รายวิชาและคาอธิบายรายวิชา
หลักสูตรปรับปรุง2560
นอกระบบและตามอัธยาศัยและการฝึกลงมือปฏิบัติงานจริงในชุมชน
ศษ334
การจัดการเรียนรู้เพื่อสร้างจิตสานึกสาธารณะ
2(1-2-3)
ED334
Public Concern-Based Learning
ศึกษาและวิเคราะห์หลักการและฐานคิดด้านความสาคัญของส่วนรวม
(สาธารณะ) รวมทั้ งองค์ ค วามรู้ แ ละความสั ม พั น ธ์ ด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ มทุ ก มิ ติ ได้ แ ก่ มิ ติ
ทรัพยากร มิติเทคโนโลยี มิติของเสียและมลพิษ มิติมนุษย์/สังคม/วัฒนธรรม คุณค่าทาง
นิเวศวิทยา วิธีการและกระบวนการจัดการเรียนรู้ เพื่อสร้างจิตสานึกในการคุ้มครอง ดูแล
รักษา และสร้างพลังในการปกป้องสิ่งที่เป็นของสาธารณะและสิทธิประโยชน์ของชุมชน
และสังคม ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ผ่านกระบวนการคิดด้วยความกล้าหาญ
ทางจริยธรรม เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนและสังคมได้รู้เท่าทันกระแสโลกาภิ วัฒน์
และความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีที่เข้ามาพร้อมๆ กับวัฒนธรรมการบริโภคในระบบ
ทุนนิยม ทั้งนี้เพื่อให้ทุกสรรพชีวิตอยู่ร่วมกันได้อย่างยั่งยืน โดยให้มีการศึกษาดูงานและฝึก
ปฏิบัติ การจัดการเรียนรู้เพื่อสร้างจิตสานึกสาธารณะในสถานศึกษา/ชุมชนร่วมด้วย
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 ปรับปรุงรหัสวิชา
 ปรับปรุงชื่อรายวิชา
 ปรับปรุงจานวนหน่วยกิต
 ปรับปรุงคาอธิบายรายวิชา
 รายวิชาใหม่
 คงเดิม

 ปรับปรุงรหัสวิชา
 ปรับปรุงชื่อรายวิชา
 ปรับปรุงจานวนหน่วยกิต
 ปรับปรุงคาอธิบายรายวิชา
 รายวิชาใหม่
 คงเดิม
 ปรับออก

รายวิชาและคาอธิบายรายวิชา
หลักสูตรปรับปรุง2556
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 การคิดและความคิดสร้างสรรค์สาหรับผู้เรียน ปัจจัยที่มีผลต่อ
ความคิดสร้างสรรค์ในผู้เรียน หลักการสาคัญในการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ การ
วิเคราะห์และออกแบบกิจกรรม การมีคุณธรรมจริยธรรมที่ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์
ในชั้นเรียน รวมถึงการฝึกแก้ปัญหาเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีความคิดอย่างสร้างสรรค์ และ
การนาความคิดสร้างสรรค์ไปประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหา และการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ
ในกระบวนการจัดการเรียนรู้
ศษ337 การอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย
2(1-2-3)
ED337
Rearing of Young Children
ศึกษาหลักการอบรมเลี้ยงดู การโภชนาการ และสวัสดิภาพสาหรับเด็กปฐมวัย
บทบาทของผู้ปกครอง ครู และโรงเรียนในการอบรมเลี้ยงดูและจัดประสบการณ์ให้กับ
เด็ ก คุ ณ ธรรมจริ ย ธรรมที่ ดี ส าหรั บ ผู้ ป กครอง ครู และผู้ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ เด็ ก ปฐมวั ย
กระบวนการและรูปแบบการอบรมเลี้ยงดูเด็ก สุขภาพและความปลอดภัยในเด็กปฐมวัย
รวมทั้งความเข้าใจ ความรับผิดชอบ คุณธรรมจริยธรรมที่ดีต่อการพัฒนาเด็กปฐมวัย
ศษ338
การมัธยมศึกษา
2(1-2-3)
ED338
Secondary Education
ศึกษาหลักการมัธยมศึกษา ความมุ่งหมาย หลักสูตร การเรียนการสอน และ
การประเมินผล ศึกษาแนวคิด และแนวโน้มการมัธยมศึกษา ธรรมชาติของนักเรียนใน
ระดับมัธยมศึกษา การบริหารและการจัดโรงเรียนมัธยม ตลอดจนเกณฑ์มาตรฐานของ
โรงเรียนมัธยมศึกษา

รายวิชาและคาอธิบายรายวิชา
หลักสูตรปรับปรุง2560
ศษ335
การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของผู้เรียน 2(1-2-3)
ED335
Learner Creativity Development
ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีต่างๆ ความหมาย กระบวนการพัฒนา
สมอง การคิดและความคิดสร้างสรรค์สาหรับผู้เรียน ปัจจัยที่มีผลต่อความคิดสร้างสรรค์ใน
ผู้เรียน หลักการสาคัญในการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ การวิเคราะห์และออกแบบ
กิจกรรม การมีคุณธรรมจริยธรรมที่ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ในชั้นเรียน รวมถึงการฝึก
แก้ปัญหาเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีความคิดอย่างสร้างสรรค์ และการนาความคิดสร้างสรรค์ไป
ประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหา และการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ในกระบวนการจัดการเรียนรู้
ศษ336 การอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย 2(1-2-3)
ED336
Rearing of Young Children
ศึกษาหลักการอบรมเลี้ยงดู การโภชนาการ และสวัสดิภาพสาหรับเด็กปฐมวัย
บทบาทของผู้ปกครอง ครู และโรงเรียนในการอบรมเลี้ยงดูและจัดประสบการณ์ให้กับเด็ก
คุณธรรมจริยธรรมที่ดีสาหรับผู้ปกครอง ครู และผู้ที่เกี่ยวข้องกับเด็กปฐมวัย กระบวนการ
และรูปแบบการอบรมเลี้ยงดูเด็ก สุขภาพและความปลอดภัยในเด็กปฐมวัย รวมทั้งความ
เข้าใจ ความรับผิดชอบ คุณธรรมจริยธรรมที่ดีต่อการพัฒนาเด็กปฐมวัย
ศษ337
การมัธยมศึกษา
2(1-2-3)
ED337
Secondary Education
ศึกษาหลักการมัธยมศึกษา ความมุ่งหมาย หลักสูตร การเรียนการสอน และการ
ประเมินผล ศึกษาแนวคิด และแนวโน้มการมัธยมศึกษา ธรรมชาติของนักเรียนในระดับ
มัธยมศึกษา การบริหารและการจัดโรงเรียนมัธยม ตลอดจนเกณฑ์มาตรฐานของโรงเรียน
มัธยมศึกษา
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หมายเหตุ
 ปรับปรุงรหัสวิชา
 ปรับปรุงชื่อรายวิชา
 ปรับปรุงจานวนหน่วยกิต
 ปรับปรุงคาอธิบายรายวิชา
 รายวิชาใหม่
 คงเดิม

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

รายวิชาและคาอธิบายรายวิชา
หลักสูตรปรับปรุง2556

รายวิชาและคาอธิบายรายวิชา
หลักสูตรปรับปรุง2560

ศษ339 หลักการอาชีวศึกษา
2(2-0-4)
ED339 Principles of Vocational Education
ศึกษาเกี่ยวกับปรัชญาการจัดการอาชีวศึกษา หลักการและทฤษฎีการอาชีวศึกษา
นิ ย าม ความหมาย เป้ า หมาย วั ต ถุ ป ระสงค์ ก ารจั ด อาชี ว ศึ ก ษาทั้ ง ของไทยและ
ต่างประเทศ ความเป็นมาของการจัดอาชีวศึกษาในประเทศไทย ความสัมพันธ์ของ
อาชี วศึ ก ษากั บ การพั ฒนาทางเศรษฐกิจ และสั งคม บทบาทของการอาชี ว ศึ กษากั บ
การศึกษาในระบบต่างๆ ความร่วมมือของการจัดการอาชีวศึกษาระหว่างสถานศึกษา
และสถานประกอบการ มาตรฐานการจัดการการอาชีวศึกษา
ศษ341
การแนะแนวเพือ่ การพัฒนาคุณค่าแห่งตน
2(1-2-3)
ED341
Guidance for Self-Esteem Development
ศึกษาหลักการ แนวคิด และทฤษฎีด้านจิตวิทยาการแนะแนว เพื่อให้รู้จักและ
เข้าใจธรรมชาติของผู้เรียน ตลอดจนเข้าใจสถานการณ์หรือบริบทในชั้นเรียน เพื่อเป็น
แนวทางในการแนะแนว สร้าง การเห็นคุ ณค่าในตัวตน พัฒนาผู้เรียนให้เรียนรู้และ
พัฒนาได้ตามศักยภาพแห่งตน สามารถให้คาปรึกษาช่วยเหลือผู้เรียนให้มีคุณภาพชีวิตที่
ดีขึ้น สามารถส่งเสริมความถนัดและความสนใจของผู้เรียน โดยตระหนักว่าภารกิจของ
การแนะแนวเป็นส่วนหนึ่งของความเป็นครู รวมถึงการจัดโครงการฝึกอาชีพ เพื่อสร้าง
การตระหนักในคุณค่ าแห่งตนและสามารถจัดการเรียนรู้แต่ล ะระดับการศึกษาและ
วิชาเอก

ศษ338 หลักการอาชีวศึกษา
2(2-0-4)
ED338 Principles of Vocational Education
ศึกษาเกี่ยวกับ ปรัชญาการจัดการอาชีวศึกษา หลักการและทฤษฎีการอาชีวศึกษา
นิยาม ความหมาย เป้าหมาย วัตถุประสงค์การจัดอาชีวศึกษาทั้งของไทยและต่างประเทศ
ความเป็นมาของการจัดอาชีวศึกษาในประเทศไทย ความสัมพันธ์ของอาชีวศึกษากับการ
พัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคม บทบาทของการอาชีวศึกษากับการศึกษาในระบบต่างๆ
ความร่ ว มมื อ ของการจั ด การอาชีว ศึ ก ษาระหว่ า งสถานศึ ก ษาและสถานประกอบการ
มาตรฐานการจัดการการอาชีวศึกษา
ศษ341
การแนะแนวเพื่อการพัฒนาคุณค่าแห่งตน 2(1-2-3)
ED341
Guidance for Self-Esteem Development
ศึกษาหลักการ แนวคิด และทฤษฎีด้านจิตวิทยาการแนะแนว เพื่อให้รู้จักและ
เข้าใจธรรมชาติของผู้เรียน ตลอดจนเข้าใจสถานการณ์หรือบริบทในชั้นเรียน เพื่อเป็น
แนวทางในการแนะแนว สร้าง การเห็นคุณค่าในตัวตน พัฒนาผู้เรียนให้เรียนรู้และ
พัฒนาได้ตามศักยภาพแห่งตน สามารถให้คาปรึกษาช่วยเหลือผู้เรียนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี
ขึ้น สามารถส่งเสริมความถนัดและความสนใจของผู้เรียน โดยตระหนักว่าภารกิจของการ
แนะแนวเป็นส่วนหนึ่งของความเป็นครู รวมถึงการจัดโครงการฝึกอาชีพเพื่อสร้างการ
ตระหนักในคุณค่าแห่งตนและสามารถจัดการเรียนรู้แต่ละระดับการศึกษาและวิชาเอก
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หมายเหตุ

 ปรับปรุงรหัสวิชา
 ปรับปรุงชื่อรายวิชา
 ปรับปรุงจานวนหน่วยกิต
 ปรับปรุงคาอธิบายรายวิชา
 รายวิชาใหม่
 คงเดิม

 ปรับปรุงรหัสวิชา
 ปรับปรุงชื่อรายวิชา
 ปรับปรุงจานวนหน่วยกิต
 ปรับปรุงคาอธิบายรายวิชา
 รายวิชาใหม่
 คงเดิม

รายวิชาและคาอธิบายรายวิชา
หลักสูตรปรับปรุง2556

รายวิชาและคาอธิบายรายวิชา
หลักสูตรปรับปรุง2560

หมายเหตุ

ศษ361
ED361

การประกันคุณภาพการศึกษา
2(1-2-3)
Quality Assurance in Education
ศึ ก ษาค้ น คว้ า และพั ฒ นาแนวคิ ด ทางด้ า นการประกั น คุ ณ ภาพ
การศึกษา บนฐานคิดเพื่อการปฏิรูปการศึกษา การพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา การ
พัฒนากระบวนการเรียนรู้ การพัฒนาระบบและกลไกทางการศึกษา โดยมุ่งเน้นการ
ประกันคุณภาพ การศึกษาเพื่อพัฒนา

ศษ361
ED361

การประกันคุณภาพการศึกษา
2(1-2-3)
Quality Assurance in Education
ศึกษาค้นคว้าและพัฒนาแนวคิดทางด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
บนฐานคิดเพื่อการปฏิรูปการศึกษา การพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา การพัฒนา
กระบวนการเรียนรู้ การพัฒนาระบบและกลไกทางการศึกษา โดยมุง่ เน้นการประกัน
คุณภาพ การศึกษาเพื่อพัฒนา

 ปรับปรุงรหัสวิชา
 ปรับปรุงชื่อรายวิชา
 ปรับปรุงจานวนหน่วยกิต
 ปรับปรุงคาอธิบายรายวิชา
 รายวิชาใหม่
 คงเดิม

ศษ362
ED362

การศึกษาและการพัฒนาชุมชน
2(1-2-3)
Education and Community Development
ศึกษาหลักการ และวิธีการของงานพัฒนาชุมชน แนวคิดและทฤษฎีที่
สาคัญๆ ในการพัฒนาชุมชน สภาพปัญหา และความก้าวหน้าของโครงการพัฒนาชุมชน
ต่าง ๆ ของไทย บทบาทของบุคลากรทางการศึกษาต่องานพัฒนาชุมชน

ศษ362
ED362

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

 ปรับปรุงรหัสวิชา
 ปรับปรุงชื่อรายวิชา
 ปรับปรุงจานวนหน่วยกิต
 ปรับปรุงคาอธิบายรายวิชา
 รายวิชาใหม่
 คงเดิม

ศษ371
ED371

ศษ371
ED371

 ปรับปรุงรหัสวิชา
 ปรับปรุงชื่อรายวิชา
 ปรับปรุงจานวนหน่วยกิต
 ปรับปรุงคาอธิบายรายวิชา
 รายวิชาใหม่
 คงเดิม

สถิติเบื้องต้นทางการศึกษา
2(1-2-3)
Introduction to Statistics in Education
ศึกษาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสถิติ สถิติบรรยาย การแจกแจงปกติ
สถิติอ้างอิง การประมาณค่า การทดสอบสนมมติฐานทางสถิติ การทดสอบค่าเฉลี่ยของ
กลุ่มตัวอย่างหนึ่งกลุ่ม และมากกว่าสองกลุ่ม เน้นการเลือกใช้สถิติได้เหมาะสมกับปัญหา
วิจัย ฝึกปฏิบัติ การใช้โปรแกรมส าเร็ จรูป ในการวิเ คราะห์ท างสถิ ติ สามารถแปลผล
สรุปผล และรายงานผลการวิเคราะห์ข้อมูล

สถิติเบื้องต้นทางการศึกษา
2(1-2-3)
Introduction to Statistics in Education
ศึกษาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสถิติ สถิติบรรยาย การแจกแจงปกติ
สถิติอ้างอิง การประมาณค่า การทดสอบสนมมติฐานทางสถิติ การทดสอบค่าเฉลี่ยของ
กลุ่มตัวอย่างหนึ่งกลุม่ และมากกว่าสองกลุ่ม เน้นการเลือกใช้สถิติได้เหมาะสมกับปัญหา
วิจัย ฝึกปฏิบตั ิการใช้โปรแกรมสาเร็จรูปในการวิเคราะห์ทางสถิติ สามารถแปลผล สรุปผล
และรายงานผลการวิเคราะห์ข้อมูล
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รายวิชาและคาอธิบายรายวิชา
หลักสูตรปรับปรุง2556

รายวิชาและคาอธิบายรายวิชา
หลักสูตรปรับปรุง2560

หมายเหตุ

ศษ381
ED381

การงานอาชีพและเทคโนโลยี
2(1-2-3)
Occupations and Technology
ศึกษา แนวคิด หลักการและทฤษฎี เกี่ยวกับการงานอาชีพและเทคโนโลยีเพื่อ
พัฒนาผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้ นพื้นฐาน ขอบข่าย เนื้อหาสาระและวิธีการพัฒนา
ผู้เรียนให้มีความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะพื้นฐาน ต่อการดารงชีวิต และประยุกต์ใช้ในการ
ทางาน เป็นแนวทางในการประกอบอาชีพ รักการทางาน โดยครอบคลุมเนื้อหาด้านการ
ดารงชีวิตและครอบครัว การออกแบบเทคโนโลยี เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ศึกษาหลักเกณฑ์และรายละเอียดการจัดการและการวางแผนโรงฝึกงานสาหรับกลุ่ม
สาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี หลักการใช้โรงฝึกงานเพื่อการสอน
การงานอาชีพและเทคโนโลยี ฝึกการออกแบบวางผังโรงฝึกงานตามลักษณะการใช้งาน

ศษ381
ED381

การงานอาชีพและเทคโนโลยี
2(1-2-3)
Occupations and Technology
ศึกษา แนวคิด หลักการและทฤษฎี เกี่ยวกับการงานอาชีพและเทคโนโลยีเพื่อ
พัฒนาผู้เรียนในระดับการศึกษาขัน้ พื้นฐาน ขอบข่าย เนื้อหาสาระและวิธีการพัฒนาผู้เรียน
ให้มีความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะพืน้ ฐาน ต่อการดารงชีวิต และประยุกต์ใช้ในการทางาน
เป็นแนวทางในการประกอบอาชีพ รักการทางาน โดยครอบคลุมเนื้อหาด้านการดารงชีวิต
และครอบครัว การออกแบบเทคโนโลยี เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ศึกษา
หลักเกณฑ์และรายละเอียดการจัดการและการวางแผนโรงฝึกงานสาหรับกลุม่ สาระการ
เรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี หลักการใช้โรงฝึกงานเพื่อการสอน การงานอาชีพ
และเทคโนโลยี ฝึกการออกแบบวางผังโรงฝึกงานตามลักษณะการใช้งาน

 ปรับปรุงรหัสวิชา
 ปรับปรุงชื่อรายวิชา
 ปรับปรุงจานวนหน่วยกิต
 ปรับปรุงคาอธิบายรายวิชา
 รายวิชาใหม่
 คงเดิม

ศษ431
ED431

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

ศษ431
ED431

การพัฒนาแหล่งการเรียนรู้และเครือข่ายการเรียนรู้
2(1-2-3)
Development of Learning Resources and Learning Networks
ศึกษาแนวคิด สภาพ ปัญหาของแหล่งการเรียนรูต้ ลอดชีวิตในชุมชน ประเภท
ลักษณะ องค์ประกอบ ของแหล่งการเรียนรู้ และเครือข่ายการเรียนรู้ และบทบาทของ
แหล่งการเรียนรูต้ ่อการศึกษาไทย แนวทางการพัฒนาและให้บริการแหล่งการเรียนรู้ที่
สอดคล้องกับสภาพกลุม่ เป้าหมาย ชุมชน และสังคม การพัฒนาและบริหารจัดการแหล่งการ
เรียนรู้และเครือข่ายการเรียนรูเ้ พื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตของชุมชน

 ปรับปรุงรหัสวิชา
 ปรับปรุงชื่อรายวิชา
 ปรับปรุงจานวนหน่วยกิต
 ปรับปรุงคาอธิบายรายวิชา
 รายวิชาใหม่
 คงเดิม

ศษ452
ED452

ศษ452
ED452

 ปรับปรุงรหัสวิชา
 ปรับปรุงชื่อรายวิชา
 ปรับปรุงจานวนหน่วยกิต
 ปรับปรุงคาอธิบายรายวิชา

การประเมินหลักสูตรและการสอนเบื้องต้น
2(1-2-3)
Introduction to Curriculum and Instructional Evaluation
ศึก ษาแนวคิด หลั กสู ต ร ความส าคั ญ และกระบวนการของการ
พัฒ นาหลั ก สู ต รและการสอน หลั กการ รูป แบบและวั ตถุ ป ระสงค์ ข องการประเมิ น

การประเมินหลักสูตรและการสอนเบื้องต้น
2(1-2-3)
Introduction to Curriculum and Instructional Evaluation
ศึกษาแนวคิด หลักสูตร ความสาคัญ และกระบวนการของการพัฒนา
หลักสูตรและการสอน หลักการ รูปแบบและวัตถุประสงค์ของการประเมินหลักสูตรและ
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รายวิชาและคาอธิบายรายวิชา
หลักสูตรปรับปรุง2556
หลักสูตรและการสอน การวิเคราะห์หลักสูตร การวางแผนและออกแบบการประเมิน
หลักสูตรและการสอน การเขียนข้อเสนอโครงการและรายงาน การประเมิน และการ
น าผลการประเมิ น หลั ก สู ต รและการสอนไปประยุ ก ต์ ใ ช้ เ พื่ อ การพั ฒ นาฝึ ก ปฏิ บั ติ
การประเมิ น หลั ก สู ต รและการสอน เพื่ อ ให้ เ ข้ า ใจข้ อ ดี ข้ อ บกพร่ อ ง พร้ อ มทั้ ง ให้
ข้อเสนอแนะ
ศษ453 เทคโนโลยี เ พื่ อ การวั ด ผล การประเมิ น และการวิ จั ย ทางการศึ ก ษา
2(1-2-3)
ED453 Technology for Educational Measurement, Evaluation and Research
แนวคิดเกี่ยวกับเทคโนโลยีทางการวัดผล การประเมินและการวิจัยทาง
การศึกษา เน้นการจัดระบบข้อมูล การเตรียมข้อมูลเพื่อการวิเคราะห์และการวิเคราะห์
โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการวิเคราะห์ข้อมูล สามารถ
นาโปรแกรมสาเร็จรูปมาประยุกต์ใช้ในการออกแบบและนาเสนอวิธีการทางการวัดผล
การประเมิน และการวิจัยทางการศึกษา
ศษ472 การวิจัยเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้และสังคม
2(1-2-3)
ED472 Research for Learning Processes and Social Development
ศึกษาค้นคว้าแนวคิดเกี่ยวกับวิธีวิทยาการวิจัย กระบวนการเรียนรู้ และ
การพัฒนาสังคมโดยใช้กระบวนการวิจัยเป็นฐาน เพื่อให้การวิจัยเป็นเครื่องมือและกลไก
ในการพั ฒ นากระบวนการเรี ย นรู้ แ ละสั ง คม เน้ น การจั ด การความรู้ โดยอภิ ป ราย
แลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวคิดและความรู้ที่ได้จากการศึกษาค้นคว้างานวิจัยทางการศึกษา
และจากการจัดให้ผู้เรียนจัดทารายงานวิจัยในประเด็นที่สนใจและนาเสนอผลงานวิจัย

รายวิชาและคาอธิบายรายวิชา
หลักสูตรปรับปรุง2560
การสอน การวิเคราะห์หลักสูตร การวางแผนและออกแบบการประเมินหลักสูตรและการ
สอน การเขียนข้อเสนอโครงการและรายงาน การประเมิน และการนาผลการประเมิน
หลักสูตรและการสอนไปประยุกต์ใช้เพื่อการพัฒนาฝึกปฏิบัติ การประเมินหลักสู ตรและ
การสอน เพื่อให้เข้าใจข้อดี ข้อบกพร่อง พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะ
ศษ453 เทคโ นโล ยี เพื่ อ กา รวั ด ผล กา ร ปร ะเ มิ น แ ละ การ วิ จั ย ทา งกา ร ศึ ก ษา
2(1-2-3)
ED453 Technology for Educational Measurement, Evaluation and Research
แนวคิ ด เกี่ ย วกั บ เทคโนโลยี ท างการวั ด ผล การประเมิ น และการวิ จั ย ทาง
การศึกษา เน้นการจัดระบบข้อมูล การเตรียมข้อมูลเพื่อการวิเคราะห์และการวิเคราะห์โดย
ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการวิเคราะห์ข้อมูล สามารถนา
โปรแกรมสาเร็จรูปมาประยุกต์ใช้ในการออกแบบและนาเสนอวิธีการทางการวัดผล การ
ประเมิน และการวิจัยทางการศึกษา
ศษ472 การวิจัยเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้และสังคม
2(1-2-3)
ED472 Research for Learning Processes and Social Development
ศึกษาค้นคว้าแนวคิดเกี่ยวกับวิธีวิทยาการวิจัย กระบวนการเรียนรู้ และการ
พัฒนาสังคมโดยใช้กระบวนการวิจัยเป็นฐาน เพื่อให้การวิจัยเป็นเครื่องมือและกลไกในการ
พัฒนากระบวนการเรียนรู้และสังคม เน้นการจัดการความรู้ โดยอภิปรายแลกเปลี่ยนเรียนรู้
แนวคิดและความรู้ที่ได้จากการศึกษาค้นคว้างานวิ จัยทางการศึกษา และจากการจัดให้
ผู้เรียนจัดทารายงานวิจัยในประเด็นที่สนใจและนาเสนอผลงานวิจัย
ศษ482 การออกแบบและพัฒนาสื่อการเรียนการสอน
2(1-2-3)
ED482 Instructional Media Design and Development
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หมายเหตุ
 รายวิชาใหม่
 คงเดิม

 ปรับปรุงรหัสวิชา
 ปรับปรุงชื่อรายวิชา
 ปรับปรุงจานวนหน่วยกิต
 ปรับปรุงคาอธิบายรายวิชา
 รายวิชาใหม่
 คงเดิม

 ปรับปรุงรหัสวิชา
 ปรับปรุงชื่อรายวิชา
 ปรับปรุงจานวนหน่วยกิต
 ปรับปรุงคาอธิบายรายวิชา
 รายวิชาใหม่
 คงเดิม
 ปรับปรุงรหัสวิชา
 ปรับปรุงชื่อรายวิชา

รายวิชาและคาอธิบายรายวิชา
หลักสูตรปรับปรุง2556

รายวิชาและคาอธิบายรายวิชา
หลักสูตรปรับปรุง2560

หมายเหตุ

ปรับยปรุนการสอน
งจานวนหน่วหลั
ยกิตกการผลิต ก
ศึกษาแนวคิด หลักการ และทฤษฎี ที่นามาใช้ในการออกแบบ และพัฒนาสื่อ
การเรี
งคาอธิบายรายวิมชาาตรฐาน
ประเมินผลสื่อการเรียนการสอน ตลอดจนปฎิบัติการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนให้มีป
ระสิปรัทบธิปรุ
ภาพตามเกณฑ์
 รายวิชาใหม่
คงเดิม

วิชาเอกภาษาอังกฤษ
รายวิชาและคาอธิบายรายวิชา
หลักสูตรปรับปรุง2556

รายวิชาและคาอธิบายรายวิชา
หลักสูตรปรับปรุง2560

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

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

หมายเหตุ

วิชาเอกภาษาอังกฤษ

อก211 การฟังและการพูด 2
3(3-0-6) อก 112 การฟังและการพูด 2
3(2-2-5)
EN211 Listening and Speaking II
EN 112 Listening and Speaking II
บุรพวิชา : อก111
บุรพวิชา : อก111
ฝึกและพัฒนาทักษะการฟังและการพูดบทสนทนาที่ยาวขึ้นและ
ฝึกและพัฒนาทักษะการฟังและการพูดบทสนทนาที่ยาวขึ้นใน
เรื่องราวต่างๆ โดยเน้นหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับประสบการณ์ของผู้เรียน
บริบทต่างๆ โดยเน้นหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับการนาไปใข้จริงของผู้เรียน
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 ปรับปรุงรหัสวิชา
 ปรับปรุงชื่อรายวิชา
 ปรับปรุงจานวนหน่วยกิต
 ปรับปรุงคาอธิบายรายวิชา
 รายวิชาใหม่
 คงเดิม
 ปรับปรุงรหัสวิชา
 ปรับปรุงชื่อรายวิชา
 ปรับปรุงจานวนหน่วยกิต
 ปรับปรุงคาอธิบายรายวิชา
 รายวิชาใหม่
 คงเดิม

รายวิชาและคาอธิบายรายวิชา
หลักสูตรปรับปรุง2556

รายวิชาและคาอธิบายรายวิชา
หลักสูตรปรับปรุง2560

อก212 การฟังและการพูด 3
3(2-2-5)
EN212 Listening and Speaking III
บุรพวิชา : อก 211
ฝึกและพัฒนาทักษะการฟังและการพูดเกี่ยวกับประเด็นที่น่าสนใจ
และเหตุการณ์ปัจจุบันจากสื่อต่างๆ
อก311 การอภิปรายและการนาเสนองาน
3(3-0-6)
EN311 Discussions and Presentations
ฝึกทักษะการอภิปรายและการนาเสนองานในหัวข้อเรื่องต่างๆ

อก 213 การฟังและการพูด 3
3(2-2-5)
EN 213 Listening and Speaking III
บุรพวิชา : อก 112
ฝึกและพัฒนาทักษะการฟังและการพูดเกี่ยวกับประเด็นที่
น่าสนใจและเหตุการณ์ปัจจุบันจากสื่อต่างๆ
อก 314 การพูดในที่ชุมชน
3(3-0-6)
EN 314 Public Speaking
ศึกษาและวิเคราะห์หลักทฤษฎีการสื่อสาร กระบวนการคิด
และสุนทรพจน์แบบต่างๆ

อก121 หลักการอ่าน
3(3-0-6) อก 121 หลักการอ่าน
3(2-2-5)
EN121 Reading Techniques
EN 121 Reading Techniques
ศึกษาวิธีการอ่าน โดยเน้นการสอนเทคนิคการอ่านที่สาคัญ เพื่อใช้
ศึกษาวิธีการอ่าน โดยเน้นฝึกการใช้เทคนิคการอ่านที่สาคัญ
เป็นพื้นฐานในการอ่านเพื่อความเข้าใจ
เพื่อจับใจความสาคัญและรายละเอียด
อก221 ภาษาและทักษะการคิดวิเคราะห์วิจารณ์
3(3-0-6) อก 122
EN221 Language and Critical Thinking Skills
EN 122
ศึกษาแนวคิดและหลักการเบื้องต้นของการคิดวิเคราะห์ และพัฒนา
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (5 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560

หมายเหตุ

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

ภาษาและทักษะการคิดวิเคราะห์วิจารณ์
3(2-2-5)  ปรับปรุงรหัสวิชา
 ปรับปรุงชื่อรายวิชา
Language and Critical Thinking Skills
 ปรับปรุงจานวนหน่วยกิต
ศึกษาแนวคิดและหลักการเบื้องต้นของการคิดวิเคราะห์ และ
185

รายวิชาและคาอธิบายรายวิชา
หลักสูตรปรับปรุง2556
ทักษะการคิดวิเคราะห์โดยเน้นเทคนิคการตั้งคาถาม การสร้างแผนที่ความคิด
การประเมินความคิดของตนเองและการแลกเปลี่ยนความคิดกับผู้อื่น โดยการ
อ่านเรื่องแต่ง ข้อมูลข่าวสารหรือเหตุการณ์ปัจจุบัน การเขียนและการอภิปราย
เรื่องดังกล่าวเป็นกลวิธีในการสอนและพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ไปพร้อมๆ
กับทักษะทางด้านภาษา
อก222 การอ่านเชิงวิเคราะห์และวิจารณ์ 1
3(3-0-6)
EN222 Analytical and Critical Reading I
บุรพวิชา: อก121 และ อก 221
ฝึกทักษะด้านการอ่านเชิงวิเคราะห์วิจารณ์ โดยใช้ทฤษฏีการ
วิเคราะห์วิจารณ์เป็นสาคัญ
อก131 การเขียนเบื้องต้น
3(3-0-6)
EN131 Basic Writing
ศึกษาพื้นฐานด้านไวยากรณ์ ฝึกเขียนรูปประโยคแบบต่างๆ ฝึก
เขียนข้อความต่อเนื่องในระดับอนุเฉท โดยคานึงถึงกระบวนการเขียนและการ
เรียบเรียงความ
อก395 กระบวนการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ 1
3(3-0-6)
EN395 English Reading and Writing Processes I
เรียนรู้เกี่ยวกับกระบวนการอ่านและกระบวนการเขียน สาหรับ
ผู้เรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ ฝึกปฏิบัติเพื่อเพิ่มพูนทักษะ

รายวิชาและคาอธิบายรายวิชา
หลักสูตรปรับปรุง2560

พัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์โดยเน้นเทคนิคการตั้งคาถาม การสร้างแผนที่
ความคิด การประเมินความคิดของตนเองและการแลกเปลี่ยนความคิดกับผู้อื่น
โดยการอ่านเรื่องแต่ง ข้อมูลข่าวสารหรือเหตุการณ์ปัจจุบัน การเขียนและการ
อภิปรายเรื่องดังกล่าวเป็นกลวิธีในการสอนและพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์
ไปพร้อมๆ กับทักษะทางด้านภาษา
อก 223 การอ่านเชิงวิเคราะห์และวิจารณ์
3(2-2-5)
EN 223 Analytical and Critical Reading
บุรพวิชา: อก121 และ อก 122
ฝึกทักษะด้านการอ่านเชิงวิเคราะห์วิจารณ์ โดยใช้ตรรกะและ
การให้เหตุผลที่เหมาะสม
อก 131 การเขียนเบื้องต้น
3(2-2-5)
EN 131 Basic Writing
ศึกษาพื้นฐานด้านไวยากรณ์ ฝึกเขียนรูปประโยคที่หลากหลาย
ฝึกเขียนข้อความต่อเนื่องในระดับอนุเฉท โดยคานึงถึงกระบวนการเขียน
และการเรียบเรียงความ
อก 232 เรียงความ 1
3(2-2-5)
EN 232 Composition 1
ฝึกทักษะการเขียนเรียงความรูปแบบต่างๆ การเขียนเชิง
บรรยายโวหารและพรรณนาโวหาร

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

186

หมายเหตุ
 ปรับปรุงคาอธิบายรายวิชา
 รายวิชาใหม่
 คงเดิม

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

รายวิชาและคาอธิบายรายวิชา
หลักสูตรปรับปรุง2560

รายวิชาและคาอธิบายรายวิชา
หลักสูตรปรับปรุง2556
ตลอดจนสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในห้องเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
อก396 กระบวนการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ 2
3(3-0-6)
EN396 English Reading and Writing Processes II
บุรพวิชา : EN 395
วิเคราะห์กระบวนการอ่านและกระบวนการเขียน เพื่อนาไป
ประยุกต์ใช้ในห้องเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ
ไม่มี

อก 233
EN 233

ไม่มี

อก 335
EN 335

อก341 หลักการแปล
EN341 Principles of Translation

เรียงความ 2
3(2-2-5)
Composition 2
ฝึกทักษะการเขียนเรียงความเชิงอรรถาธิบาย เปรียบเทียบ

และโต้แย้ง
อก 334
EN 334

เรียงความ 3
3(2-2-5)
Composition 3
ฝึกทักษะการเขียนเรียงความรูปแบบซับซ้อน การเขียนแสดง
ความคิดเห็น การเขียนโต้แย้งและการเขียนจูงใจผู้อ่าน

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

ทักษะการเรียนชั้นสูง
3(2-2-5)
Advanced Study Skills
ฝึกการเขียนเชิงวิชาการ การถอดความ การอ้างอิงเอกสารทาง
วิชาการ การเขียนบทคัดย่อสาหรับบทความวิชาการ การเขียนบทความ
วิชาการและบทความวิจัยเบื้องต้น
3(3-0-6) อก 341 การแปลภาษาอังกฤษ-ไทย
3(2-2-5)  ปรับปรุงรหัสวิชา
 ปรับปรุงชื่อรายวิชา
EN 341 English-to-Thai Translation

หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (5 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
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รายวิชาและคาอธิบายรายวิชา
หลักสูตรปรับปรุง2556

รายวิชาและคาอธิบายรายวิชา
หลักสูตรปรับปรุง2560

บุรพวิชา : อก131
ศึกษาหลักและกลวิธีขั้นพื้นฐานในการแปลจากภาษาอังกฤษเป็น
ภาษาไทยและภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ ศึกษากระบวนการแปลจากระดับ
วลี ประโยค จนถึงระดับใจความต่อเนื่องโดยเน้นความแตกต่างทางโครงสร้างที่
เป็นปัญหาทั้งของภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
อก341 หลักการแปล
3(3-0-6)
EN341 Principles of Translation
บุรพวิชา : อก131
ศึกษาหลักและกลวิธีขั้นพื้นฐานในการแปลจากภาษาอังกฤษเป็น
ภาษาไทยและภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ ศึกษากระบวนการแปลจากระดับ
วลี ประโยค จนถึงระดับใจความต่อเนื่องโดยเน้นความแตกต่างทางโครงสร้างที่
เป็นปัญหาทั้งของภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
อก251 พื้นฐานวัฒนธรรมตะวันตก
3(3-0-6)
EN251 Introduction to Western Culture
ศึกษาแนวความคิดและอารยธรรมตะวันตกเพื่อให้เกิดความรู้และ
ความเข้าใจและเป็นพื้นฐานต่อการศึกษาวรรณกรรมตะวันตก

ศึกษากลวิธีและกระบวนการแปลต้นฉบับประเภทต่างๆ จาก
ภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย แปลข่าวทั่วไป โฆษณา สุนทรพจน์ ชีวประวัติ
และบทความ โดยเน้นความถูกต้องตามต้นฉบับ การใช้ภาษาให้สละสลวย
และเหมาะสม

 ปรับปรุงจานวนหน่วยกิต
 ปรับปรุงคาอธิบายรายวิชา
 รายวิชาใหม่
 คงเดิม

อก 342
EN 342

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

 ปรับปรุงรหัสวิชา
 ปรับปรุงชื่อรายวิชา
 ปรับปรุงจานวนหน่วยกิต
 ปรับปรุงคาอธิบายรายวิชา
 รายวิชาใหม่
 คงเดิม

อก 251
EN 251

 ปรับปรุงรหัสวิชา
 ปรับปรุงชื่อรายวิชา
 ปรับปรุงจานวนหน่วยกิต
 ปรับปรุงคาอธิบายรายวิชา
 รายวิชาใหม่
 คงเดิม

อก252 วรรณคดีเบื้องต้น
EN252 Introduction to Literature

อก 252
EN 252

3(3-0-6)

หมายเหตุ

พื้นฐาน ความคิดและวัฒนธรรมตะวันตก
3(3-0-6)
Introduction to Western Thought and Culture
ศึกษาแนวความคิดและอารยธรรมตะวันตก ให้เกิดความรู้และ
ความเข้าใจและเป็นพื้นฐานต่อการศึกษาวรรณกรรมตะวันตก
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วรรณคดีเบื้องต้น
Introduction to Literature
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3(3-0-6)  ปรับปรุงรหัสวิชา
 ปรับปรุงชื่อรายวิชา

รายวิชาและคาอธิบายรายวิชา
หลักสูตรปรับปรุง2556
ศึกษาวรรณกรรมตะวันตก เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจความหมายและ
ซาบซึ้งอรรถรสของวรรณกรรมประเภทต่างๆ ได้

รายวิชาและคาอธิบายรายวิชา
หลักสูตรปรับปรุง2560

หมายเหตุ

ศึกษาวรรณกรรมตะวันตก วิเคราะห์องค์ประกอบวรรณกรรม  ปรับปรุงจานวนหน่วยกิต
 ปรับปรุงคาอธิบายรายวิชา
ร้อยแก้ว และร้อยกรอง

อก451 วรรณกรรมสาหรับเด็ก
3(3-0-6) อก 451 วรรณกรรมสาหรับเด็ก
3(3-0-6)
EN451 Children’s Literature
EN 451 Children’s Literature
ศึกษาและวิเคราะห์วรรณกรรมดีเด่นสาหรับเด็ก เทพนิยาย เรื่อง
ศึกษาและวิเคราะห์วรรณกรรมดีเด่นสาหรับเด็ก เทพนิยาย
เกี่ยวกับจินตนาการและการท่องเที่ยวผจญภัย
เรื่องเกี่ยวกับจินตนาการและการท่องเที่ยวผจญภัย
ไม่มี

อก 466
EN 466

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

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

อก 271
EN 271

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

หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (5 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
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 รายวิชาใหม่
 คงเดิม
 ปรับปรุงรหัสวิชา
 ปรับปรุงชื่อรายวิชา
 ปรับปรุงจานวนหน่วยกิต
 ปรับปรุงคาอธิบายรายวิชา
 รายวิชาใหม่
 คงเดิม
 ปรับปรุงรหัสวิชา
 ปรับปรุงชื่อรายวิชา
 ปรับปรุงจานวนหน่วยกิต
 ปรับปรุงคาอธิบายรายวิชา
 รายวิชาใหม่
 คงเดิม
 ปรับปรุงรหัสวิชา
 ปรับปรุงชื่อรายวิชา
 ปรับปรุงจานวนหน่วยกิต
 ปรับปรุงคาอธิบายรายวิชา
 รายวิชาใหม่
 คงเดิม

รายวิชาและคาอธิบายรายวิชา
หลักสูตรปรับปรุง2556
อก292 สัทศาสตร์ภาษาอังกฤษ
3(3-0-6)
EN292 English Phonetics
บุรพวิชา: อก 291
ศึกษาระบบเสียงภาษาอังกฤษ หน่วยเสียงพยัญชนะและสระ การลง
เสียงเน้นหนักในคาและทานองเสียงในประโยค อวัยวะที่ใช้ในการออกเสียง
ตลอดจนการใช้สัทอักษรในการถ่ายทอดเสียง
ไม่มี

รายวิชาและคาอธิบายรายวิชา
หลักสูตรปรับปรุง2560

หมายเหตุ

อก 272
EN 272

สัทศาสตร์ภาษาอังกฤษ
3(3-0-6)
English Phonetics
ศึกษาระบบเสียงภาษาอังกฤษ หน่วยเสียงพยัญชนะและสระ
การลงเสียงเน้นหนักในคาและทานองเสียงในประโยค อวัยวะที่ใช้ในการออก
เสียง ตลอดจนการใช้สัทอักษรในการถ่ายทอดเสียง

 ปรับปรุงรหัสวิชา
 ปรับปรุงชื่อรายวิชา
 ปรับปรุงจานวนหน่วยกิต
 ปรับปรุงคาอธิบายรายวิชา
 รายวิชาใหม่
 คงเดิม

อก 272
EN 272

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

สัทวิทยาภาษาอังกฤษ
3(3-0-6)
English Phonology
หลักการและวิธีวิเคราะห์ระบบเสียงจากข้อมูลภาษา ปรากฏ
การภาษาด้านระบบเสียง กฎการแปลงเสียง

อก391 ระบบหน่วยคาและวากยสัมพันธ์ศาสตร์
3(3-0-6) อก 374 ระบบหน่วยคาและวากยสัมพันธ์
3(3-0-6)
EN391 Morphology and Syntax
EN 374 Morphology and Syntax
ศึกษาระบบหน่วยคาและโครงสร้างประโยคเพื่อให้เห็นความสัมพันธ์
ศึกษาระบบหน่วยคาและโครงสร้างประโยค ให้เห็น
ระหว่างหน่วยคา โครงสร้างประโยคและความหมาย
ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยคา โครงสร้างประโยคและความหมาย
ไม่มี

อก 475

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภาษาอังกฤษนานารูปแบบ
3(3-0-6)

EN 475
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (5 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
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 ปรับปรุงรหัสวิชา
 ปรับปรุงชื่อรายวิชา
 ปรับปรุงจานวนหน่วยกิต

รายวิชาและคาอธิบายรายวิชา
หลักสูตรปรับปรุง2560

รายวิชาและคาอธิบายรายวิชา
หลักสูตรปรับปรุง2556

หมายเหตุ

ศึกษาการแผ่ขยายของภาษาอังกฤษของโลก รูปแบบการออก  ปรับปรุงคาอธิบายรายวิชา
 รายวิชาใหม่
เสียง สาเนียง ไวยากรณ์และคาศัพท์ ปัจจัยด้านสังคม การเมืองและ
 คงเดิม
วัฒนธรรมของการเปลี่ยนแปลงนานาภาษาอังกฤษโลก
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ
3(3-0-6)
English for Business Communication
ศึกษาทฤษฎีและฝึกทักษะการเขียนจดหมายธุรกิจประเภท
ต่างๆ การเขียนเอกสารสื่อสารภายในและระหว่างองค์กร โดยใช้รูปแบบ
การใช้ภาษาและสานวนเนื้อหาที่ถูกต้องและเหมาะสม

 ปรับปรุงรหัสวิชา
 ปรับปรุงชื่อรายวิชา
 ปรับปรุงจานวนหน่วยกิต
 ปรับปรุงคาอธิบายรายวิชา
 รายวิชาใหม่
 คงเดิม

อก483 ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวและการบริการ
3(3-0-6) อก 484 ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวและการโรงแรม 3(3-0-6)
EN483 English for Tourism and Hotel Services
EN 484 English for Tourism and Hotel Business
ฝึกการใช้ภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับธุรกิจการท่องเที่ยวและการโรงแรม
ศึกษาแนวคิดเบื้องต้นด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรม
คาศัพท์ วลี และเอกสารภาษาอังกฤษด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรม

 ปรับปรุงรหัสวิชา
 ปรับปรุงชื่อรายวิชา
 ปรับปรุงจานวนหน่วยกิต
 ปรับปรุงคาอธิบายรายวิชา
 รายวิชาใหม่
 คงเดิม
 ปรับปรุงรหัสวิชา
 ปรับปรุงชื่อรายวิชา
 ปรับปรุงจานวนหน่วยกิต
 ปรับปรุงคาอธิบายรายวิชา
 รายวิชาใหม่

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

ไม่มี

อก 481
EN 481

อก 486
EN 486

ภาษาอังกฤษเชิงกฎหมาย
3(3-0-6)
English for Legal Purposes
ศึกษาหลักการเบื้องต้นของแนวคิดทางฎหมาย คาศัพท์
สานวน วลีภาษาละตินและภาษาอังกฤษสาหรับการเอกสารและการสื่อสาร
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รายวิชาและคาอธิบายรายวิชา
หลักสูตรปรับปรุง2556

รายวิชาและคาอธิบายรายวิชา
หลักสูตรปรับปรุง2560

เชิงกฎหมาย
ไม่มี
อก 391 การสื่อสารในชั้นเรียน
3(3-0-6)
EN 391 Classroom Communication
ศึกษารูปแบบต่างๆของการสื่อสารในชั้นเรียน วัจนภาษา
และอวัจนภาษาที่ปรากฏในบริบทของเรียนภาษา การพูดของครู เทคนิค
การตั้งคาถาม กลวิธีการพูดที่ใช้ในการจัดชั้นเรียนและจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนภาษาอังกฤษ
อก393 หลักสูตรและการสอน
3(3-0-6) อก 392 หลักสูตรและการสอน
3(3-0-6)
EN393 Curriculum and Instruction
EN 392 Curriculum and Instruction
ศึกษาหลักสูตรและวิธีการสอนภาษาอังกฤษแบบต่างๆ และวางแผน
ศึกษาหลักสูตรและวิธีการสอนภาษาอังกฤษแบบต่างๆ และ
การจัดกระบวนการเรียน การสอนให้สอดคล้องกับจุดประสงค์ของบทเรียน
วางแผนการจัดกระบวนการเรียน การสอนให้สอดคล้องกับจุดประสงค์ของ
และวิธีประเมินผล โดยใช้สื่อการเรียนที่เหมาะสม
บทเรียนและวิธีประเมินผล โดยใช้สื่อการเรียนที่เหมาะสม
อก394 วิธีสอนภาษาอังกฤษ
3(3-0-6) อก 493 วิธีสอนภาษาอังกฤษ
3(3-0-6)
EN394 English Language Teaching
EN 493 English Language Teaching
บุรพวิชา : EN 393
บุรพวิชา : EN 392
ปฏิบัติการสอนโดยนาหลักและกลวิธีการสอนไปประยุกต์ใช้
ปฏิบัติการสอนโดยนาหลักและกลวิธีการสอนไปประยุกต์ใช้
ตลอดจนอภิปรายและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการสอนเพื่อปรับปรุง ตลอดจนอภิปรายและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการสอน
วิธีการสอนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
ไม่มี
อก 494 การวัดและการประเมินผลการเรียนการสอนภาษา3(3-0-6)
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (5 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
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หมายเหตุ
 คงเดิม
 ปรับปรุงรหัสวิชา
 ปรับปรุงชื่อรายวิชา
 ปรับปรุงจานวนหน่วยกิต
 ปรับปรุงคาอธิบายรายวิชา
 รายวิชาใหม่
 คงเดิม
 ปรับปรุงรหัสวิชา
 ปรับปรุงชื่อรายวิชา
 ปรับปรุงจานวนหน่วยกิต
 ปรับปรุงคาอธิบายรายวิชา
 รายวิชาใหม่
 คงเดิม
 ปรับปรุงรหัสวิชา
 ปรับปรุงชื่อรายวิชา
 ปรับปรุงจานวนหน่วยกิต
 ปรับปรุงคาอธิบายรายวิชา
 รายวิชาใหม่
 คงเดิม
 ปรับปรุงรหัสวิชา

รายวิชาและคาอธิบายรายวิชา
หลักสูตรปรับปรุง2560

รายวิชาและคาอธิบายรายวิชา
หลักสูตรปรับปรุง2556
EN 494

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

Assessment and Evaluation in Language Teaching
ศึกษาทฤษฎีและการใช้แบบทดสอบมาตรฐาน เครื่องมือวัดผล
ประเมินผลที่ครูสร้างขึ้นสาหรับวัดผลประเมินผลทักษะต่าง ๆ ฝึกสร้าง
แบบทดสอบและทางเลือกอื่นในการประเมินผล การใช้แฟ้มสะสมงาน การ
ประเมินผลจากผลงาน การประเมินผลแบบ 360 องศา การประเมินจาก
เพื่อ การประเมินผลที่อิงผลการปฏิบัติงาน การใช้การประเมินตามเกณฑ์
อก 495 การวิจัยสาหรับการสอนภาษาอังกฤษ
3(3-0-6)
EN 495 Research in English Language Teaching
ศึกษาหลักการวิจัยการสอนภาษาอังกฤษ การวิจัยในชั้นเรียน
องค์ประกอบของงานวิจัย การทบทวนวรรณกรรมสาหรับงานวิจัย ระเบียบ
วิธีวิจัย และการออกแบบเครื่องมือวิจัย
อกช 303 ภาษาอังกฤษเพื่อการเตรียมพร้อมสู่อาชีพ 3
3(2-2-5)
ECP 303 English for Career Preparation 3
ศึกษาและฝึกทักษะการอ่าน การฟัง การใช้โครงสร้างภาษา และ
คาศัพท์ที่ใช้ในการสื่อสารนานาชาติที่สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานของการ
วัดระดับความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ
(Test of English for International Communication หรือ TOEIC) ที่
คะแนน 650 ขึ้นไป หรือเทียบเท่า
อกช 304 ภาษาอังกฤษเพื่อการเตรียมพร้อมสู่อาชีพ 4
3(2-2-5)
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หมายเหตุ
 ปรับปรุงชื่อรายวิชา
 ปรับปรุงจานวนหน่วยกิต
 ปรับปรุงคาอธิบายรายวิชา
 รายวิชาใหม่
 คงเดิม

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

 ปรับปรุงรหัสวิชา

รายวิชาและคาอธิบายรายวิชา
หลักสูตรปรับปรุง2560

รายวิชาและคาอธิบายรายวิชา
หลักสูตรปรับปรุง2556

ECP 304 English for Career Preparation 4
ฝึกและพัฒนาทักษะการฟัง การอ่านแบบเข้ม การใช้โครงสร้าง
ภาษาที่ซับซ้อน และคาศัพท์ในบริบทของการสื่อสารวิชาชีพระดับ
นานาชาติ ที่สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานของการสอบวัดระดับ
ความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ (Test
of English for International Communication หรือ TOEIC) ที่คะแนน
700 ขึ้นไป หรือเทียบเท่า

หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (5 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
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หมายเหตุ
 ปรับปรุงชื่อรายวิชา
 ปรับปรุงจานวนหน่วยกิต
 ปรับปรุงคาอธิบายรายวิชา
 รายวิชาใหม่
 คงเดิม

