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รายละเอียดของหลักสูตร
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวรรณกรรมสาหรับเด็ก
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
คณะ/สถาบัน/สานัก

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
คณะมนุษยศาสตร์

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ

: ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวรรณกรรมสาหรับเด็ก
: Bachelor of Arts Program in Children’s Literature

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ภาษาไทย
ชื่อเต็ม
ชื่อย่อ
ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม
ชื่อย่อ

:
:
:
:

ศิลปศาสตรบัณฑิต (วรรณกรรมสาหรับเด็ก)
ศศ.บ. (วรรณกรรมสาหรับเด็ก)
Bachelor of Arts (Children’s Literature)
B.A. (Children’s Literature)

3. วิชาเอก
4. จานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
129 หน่วยกิต
5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
หลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี
5.2 ภาษาที่ใช้
ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ
5.3 การรับเข้าศึกษา
รับผู้เข้าศึกษาชาวไทยและชาวต่างประเทศที่สามารถใช้ภาษาไทยได้เป็นอย่างดี
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5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น
สาขาฯ มีความร่วมมือกับองค์กรภาครัฐและภาคเอกชนที่ทางานด้านการพัฒนาเด็ก เพื่อเป็นแหล่ง
ทรัพยากร เช่น ห้องสมุดขององค์กร และเป็นสถานที่ทดลองใช้สื่อการเรียนการสอนหรือทดลองจัด
กิจกรรมสาหรับเด็ก หรือรับเชิญจากองค์กรอื่นเพื่อให้บุคลากรเป็นวิทยากรหรือผู้เชี่ยวชาญ ตลอดจนเป็น
สถานที่ฝึกงานของนิสิต เช่น สถาบันราชานุกูล มูลนิธิหนังสือเพื่อเด็ก (ThaiBBY) มูลนิธิเอสซีจี
สานักพิมพ์แพรวเพื่อนเด็ก และสานักพิมพ์แพรวเยาวชน (ในเครือบริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
จากัด มหาชน) สานักพิมพ์แปลน ฟอร์ คิดส์ จากัด นิตยสาร High Lights High Five และนิตยสาร Kids
and School (นิตยสารในเครือบริษัทรักลูก กรุ๊ป จากัด) กลุ่มนิทานแต้มฝัน มูลนิธิสิกขาเอเชีย สานักพิมพ์
นานมีบุ๊คส์ พับลิชชิ่ง สานักพิมพ์มูลนิธิเด็ก เป็นต้น
5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้สาเร็จการศึกษา
ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
หลักสูตร ศศ.บ. สาขาวิชาวรรณกรรมสาหรับเด็ก (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) กาหนดเปิด
สอนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555
ปรับปรุงมาจากหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวรรณกรรมสาหรับเด็ก (หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2552) ซึ่งสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา อนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร เมื่อวันที่ 22 เมษายน
2553
คณะกรรมการการศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อนุมัติ/เห็นชอบให้
ปรับปรุงหลักสูตร ในการประชุมครั้งที่ 10/ 2554 วันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2554
สภาวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อนุมัติ/เห็นชอบ ให้ปรับปรุงหลักสูตรในการประชุม
ครั้งที่ 1 / 2555 วันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2555
สภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อนุมัติ/เห็นชอบให้ปรับปรุงหลักสูตรในการประชุมครั้งที่
3/2555 วันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2555
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
หลักสูตรมีความพร้อมในการเผยแพร่คุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ ในปีการศึกษา 2557
8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสาเร็จการศึกษา
(1) ด้านการผลิตหนังสือสาหรับเด็ก
เป็นผู้สร้างสรรค์วรรณกรรมสาหรับเด็กและเยาวชน เช่น นักเขียน นักแปล นักวาดภาพประกอบ
เจ้าหน้าที่ฝ่ายศิลป์ กองบรรณาธิการหนังสือสาหรับเด็กและเยาวชน กองบรรณาธิการหนังสือสาหรับผู้ใหญ่
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(2) ด้านการศึกษา
เป็นครูผู้สอนในโรงเรียนระดับปฐมวัย ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ทั้งโรงเรียนของรัฐ
โรงเรียนเอกชน และโรงเรียนนานาชาติ ตลอดจนเป็นครูผู้สอนในสถาบันต่างๆ ของเอกชนเพื่อพัฒนา
ศักยภาพของเด็กและเยาวชน เช่น สถาบันสอนภาษาไทย อังกฤษ สถาบันพัฒนาเด็กด้านต่างๆ
(3) ด้านการจัดกิจกรรมสาหรับเด็ก
เป็นนักจัดกิจกรรมสาหรับเด็ก นักเล่านิทาน นักแสดงละครสาหรับเด็ก
(4) ด้านการสื่อสารมวลชน
เป็นนักเขียนบทละครโทรทัศน์ บทละครเวที บทสารคดีโทรทัศน์ และพิธีกร เป็นทีมงานศึกษา
ค้นคว้าข้อมูลแก่บริษัทรับจัดนิทรรศการ
(5) ด้านศิลปะสร้างสรรค์
เป็นนักออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ ออกแบบเกมคอมพิวเตอร์สาหรับเด็ก และสื่ออื่นๆ
9. ชื่อ นามสกุล เลขประจาตัวบัตรประชาชน ตาแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร
ลา
ดับ
ที่
1

รายชื่อคณาจารย์
รศ. เกริก ยุ้นพันธ์

คุณวุฒิการศึกษา
ตรี-โท-เอก (สาขาวิชา)
ปีที่จบ
- กศ.บ. (ศิลปศึกษา), 2524
- กศ.ม. (ศิลปศึกษา), 2532

2

3

ผศ. รพินทร คงสมบูรณ์

อ. อัจฉรา ประดิษฐ์

- ศศ.บ. (ภาษาฝรั่งเศส),
2537
- M.A. (Children’s Literature),
2541
- ประกาศนียบัตรวิชาหนังสือ,
2545
- ประกาศนียบัตรการแปลและ
ตรวจแก้ต้นฉบับ, 2553
- ศศ.บ. (ภาษาและวรรณคดี
อังกฤษ) (เกียรตินิยมอันดับ
สอง), 2536
- M.A. (Children’s Literature
Studies), 2540
- ประกาศนียบัตรวิชาหนังสือ,
2545

สถาบันที่สาเร็จการศึกษา
- มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประสานมิตร
- มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประสานมิตร
- มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เลขประจาตัว
ประชาชน
3 2403 0053 8 96 3

3 1201 0067 4 34 1

- Macquarie University,
Australia
- จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

3 8099 0043 6 24 2

- University of Warwick, UK.
- จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
- คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สุขุมวิท 23 กรุงเทพมหานคร
- อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ อาเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จาเป็นต้องนามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
การพัฒนาหลักสูตรสาขาวิชาวรรณกรรมสาหรับเด็กคานึงถึงความสอดคล้องกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) ซึ่งขณะนี้ (พฤศจิกายน พ.ศ. 2554)
สศช. ยังอยู่ในช่วงระดมความคิดเห็นเพื่อเสนอร่าง ได้กล่าวถึงแนวโน้มของสังคมไทยว่า
“สถาปัตยกรรมทางสังคม : ทางเลือกใหม่ของคนไทย
สถาปัตยกรรมทางสังคมในระยะต่อไป จากการขับเคลื่อน
กระบวนการพัฒนาประเทศที่ต้องเผชิญทั้งการเปลี่ยนแปลงภายใต้กระแสโลกา
ภิวัตน์ ความกดดันจากระบบทุนนิยม แนวโน้มของการเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง
ประชากรไทย และทั้งวิกฤตเศรษฐกิจและการเมืองที่เกิดขึ้นในปัจจุบันที่สะท้อน
ความอ่อนแอของฐานรากสังคมไทย การปรับกระบวนทรรศน์ใหม่ของการ
พัฒนาสังคมจึงเป็นความจาเป็นและนาไปสู่แนวคิดในการออกแบบโครงสร้าง
ทางโลกอย่างมีภูมิคุ้มกันที่ดี จึงควรมีการวางโครงสร้างสถาปัตยกรรมทาง
สังคม หรือหาทางเลือกใหม่ที่เหมาะสมและสอดคล้องกับบริบทไทยและการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ดังนี้
1. การปรับโครงสร้างทางสังคมให้เป็นสังคมที่มีคุณภาพ มี
ภูมิคุ้มกันที่แข็งแกร่งและรองรับการเปลี่ยนแปลง
2. พัฒนาคุณภาพของทุนมนุษย์
2.1 แนวคิดการพัฒนาทุนมนุษย์ในศตวรรษที่ 21 การพัฒนามนุษย์
นอกจากการให้ความสาคัญกับการเรียนรู้ศาสตร์วิทยาการแล้ว การดาเนินชีวิต
ในโลกยุคศตวรรษที่ 21 ได้โดยต้องมีจิตสาธารณะใน 5 ประการ คือ จิตแห่ง
วิทยาการ จิตแห่งการสังเคราะห์ จิตแห่งการสร้างสรรค์ จิตแห่งความเคารพ
จิตแห่งคุณธรรม
2.2 การพัฒนาคนทุกช่วงอายุให้เป็นทุนมนุษย์ที่เข้มแข็ง มีความรู้
พื้นฐานที่มีคุณภาพ เรียนรู้ทักษะชีวิตที่เหมาะสม และมีความรู้ชานาญใน
ศาสตร์วิทยาการ ได้รับการพัฒนาต่อยอดตามศักยภาพและความถนัดอย่าง
ต่อเนื่องตลอดชีวิต”
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จากแนวโน้มสังคมที่ต้องการพัฒนาคุณภาพของทุนมนุษย์ ให้ขับเคลื่อนประเทศได้ในระยะยาว
ภายใต้กระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกาภิวัตน์ กล่าวได้ว่าการบริหารจัดการองค์ความรู้ด้านวรรณกรรม
สาหรับเด็กอย่างเป็นระบบ เพื่อสร้างบุคลากรที่มีความโดดเด่นในการประยุกต์ศาสตร์วรรณกรรมสาหรับ
เด็กเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนที่มีคุณภาพแก่ประเทศถือเป็นสิ่งจาเป็น เพราะการประยุกต์ศาสตร์ด้าน
วรรณกรรมสาหรับเด็กที่เหมาะสมในการสร้างสื่อการเรียนรู้สื่อสารด้วยภาษาที่เข้าใจง่าย เสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ สามารถสร้างให้การเรียนรู้เป็นหน้าที่ของคนไทย มีนิสัยใฝ่รู้ รักการอ่านตั้งแต่วัยเด็ก มี
ทักษะในการคิดวิเคราะห์แก้ปัญหา ทาให้คนเปิดใจกว้างและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น เพื่อต่อยอดสู่
นวัตกรรมความรู้ และวรรณกรรมสาหรับเด็กยังส่งเสริมการเรียนรู้ร่วมกันของคนต่างวัย ช่วยปลูกฝังจิตใจ
ที่มีคุณธรรม ซื่อสัตย์ มีระเบียบวินัย วรรณกรรมสาหรับเด็กยังอาจเป็นเครื่องมือเชื่อมโยงศาสตร์วิทยา
ต่างๆ ไปสู่การค้นคว้าวิจัยและพัฒนาสู่การเสริมสร้างขีดความสามารถในการประกอบสัมมาอาชีพได้อย่าง
หลากหลาย สอดคล้องกับแนวโน้มการจ้างงานที่ประเทศต้องเตรียมพร้อมสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน
นอกจากนี้ ในยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพของทุนมนุษย์ ระบุบทบาทการพัฒนาคนหรือทุนมนุษย์
ให้เข้มแข็ง โดยมุ่งเน้นพัฒนาคุณภาพคนไทยทุกมิติ ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ และสติปัญญา ด้านครอบครัว
ให้มีความอบอุ่น มั่นคง มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง มีการเรียนรู้ตลอดชีวิต ตระหนักถึงคุณค่า
วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย เพื่อส่งเสริมสถาบันทางสังคมให้มีความเข้มแข็ง รวมทั้งยอมรับความแตกต่างของความหลากหลายทางวัฒนธรรม โดยเฉพาะการก้าวสู่ความเป็นประชาคมอาเซียน การพัฒนาจิตใจ
ควบคู่กับการพัฒนาการเรียนรู้ดังกล่าว
สะท้อนถึงความต้องใช้บุคลากรทางวรรณกรรมสาหรับเด็กที่มี
คุณภาพ
ดังนั้นการดาเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ข้างต้น ต้องอาศัยบุคลากรผูม้ ีความรู้
ความสามารถในการบริหารจัดการองค์ความรู้ทางด้านวรรณกรรมสาหรับเด็กเป็นอย่างมาก ด้วยมีความรู้
ความเข้าใจในสื่อที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเด็กปฐมวัยอย่างเป็นองค์รวม ทั้งด้านสติปัญญา อารมณ์
คุณธรรม และจริยธรรม และบุคลากรผู้ศึกษาด้านวรรณกรรมสาหรับเด็กโดยตรงจะมีความเชี่ยวชาญ
สามารถผลิตสื่อสาหรับเด็กเพื่อปลูกฝังค่านิยมที่พึงประสงค์ ตลอดจนปลูกฝังนิสัยรักการอ่านให้เด็กและ
เยาวชนเพื่อส่งเสริมการศึกษายั่งยืนตลอดชีวิต หลักสูตรวรรณกรรมสาหรับเด็กจึงมุ่งผลิตบัณฑิตที่มคี ุณลักษณะดังกล่าวซึ่งสามารถตอบสนองแผนพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืนได้
11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
การวางแผนหลักสูตรคานึงถึงการเปลี่ยนแปลงด้านสังคมยุคการสื่อสารไร้พรมแดน และการไหล
บ่าเข้ามาของวัฒนธรรมและอิทธิพลต่างชาติ ที่ทาให้เด็กและเยาวชนได้รับผลกระทบในหลายด้าน อาทิ
ขาดความมั่นคงทางจิตใจ สถาบันครอบครัวขาดความเข้มแข็ง สิ่งแวดล้อมในสังคมที่มีสื่ออันไม่เหมาะสม
ยาเสพติด จนทาให้เด็กถูกมอมเมา ถูกชักจูงให้เสียหายได้ง่าย เด็กขาดความภูมิใจในเอกลักษณ์ความเป็น
ไทย ขาดวิจารณญาณในการบริโภคสื่อต่างๆ ขาดคุณธรรม จริยธรรม
ปัญหาเหล่านี้ ทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมอย่างกว้างขวาง จึงจาเป็นจะต้อง
ใช้ผู้เชี่ยวชาญด้านวรรณกรรมสาหรับเด็ก ที่มีความเป็นมืออาชีพ มีความเข้าใจในผลกระทบทางสังคมและ
วัฒนธรรม มีคุณธรรม จริยธรรม ที่จะช่วยชี้นาและขับเคลื่อนให้การเปลี่ยนแปลงนี้เป็นไปในรูปแบบที่
สอดคล้องและเหมาะสมกับวิถีชีวิตของสังคมไทย อันสอดคล้องกับนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ระดับชาติ
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ด้านการพัฒนาเด็กตามแนวทาง “โลกที่เหมาะสมสาหรับเด็ก (พ.ศ. 2550-2559)” ซึ่งคณะรัฐมนตรีมีมติ
เห็นชอบและอนุมัติประกาศใช้เป็นแผนพัฒนาเด็กระดับชาติ เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2550
ดาเนินงานโดยพนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็กและเยาวชน ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ และ
ผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยระบุไว้ดังนี้
คุณลักษณะเด็กที่พึงประสงค์
“มีความรักและความผูกพันในครอบครัว มีชีวิตที่มีคุณภาพ และได้รับการ
พัฒนารอบด้านเหมาะสมตามวัย มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตดี มีวุฒิภาวะ
ทางอารมณ์ พัฒนาสติปัญญาและการคิดที่รู้จักเหตุผล การคิดแก้ปัญหา
และการคิดสร้างสรรค์ ใฝ่รู้ตลอดชีวิต และสามารถพัฒนาตนต่อเนื่องเต็ม
ศักยภาพ ซาบซึ้งด้านสุนทรียภาพของธรรมชาติและศิลปวัฒนธรรม มี
จริยธรรมและคุณธรรม มีค่านิยมและเจตคติที่ถูกต้องในการเตรียมตน
หรือเตรียมการประกอบสัมมาชีพ รู้จักป้องกันตนเองจากโรคภัย อันตราย
อบายมุข และสารเสพติด รู้จักปกป้องสิทธิของตน และเคารพสิทธิของผู้อื่น
สามารถอยู่ร่วมในวัฒนธรรมที่หลากหลาย และใฝ่สันติ รู้จักหน้าที่และมี
ความผิดชอบ รู้เท่าทันเหตุการณ์รอบตัว บาเพ็ญประโยชน์ เป็นพลังสังคม
ช่วยเหลือผู้อื่น รู้จักปรับเปลี่ยนชีวิตตามความเหมาะสม ภูมิใจในความเป็น
ไทย ซาบซึ้งในสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ บนพื้นฐานของ
ความเป็นประชาธิปไตยอย่างมีความรับผิดชอบ”
12. ผลกระทบจาก ข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของ
สถาบัน
12.1 การพัฒนาหลักสูตร
การพัฒนาหลักสูตรเกิดขึ้นจากการคานึงถึงการเปลี่ยนแปลงด้านสังคมยุคการสื่อสารไร้พรมแดน
และการไหลบ่าเข้ามาของวัฒนธรรมและอิทธิพลต่างชาติ
ที่ทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและ
วัฒนธรรมเป็นอย่างมาก เด็กและเยาวชนได้รับผลกระทบในหลายด้าน อาทิ ขาดความมั่นคงทางจิตใจ
สถาบันครอบครัวขาดความเข้มแข็ง สิ่งแวดล้อมในสังคมที่มีสื่ออันไม่เหมาะสม ยาเสพติด จนทาให้เด็กถูก
มอมเมา ถูกชักจูงให้เสียหายได้ง่าย ขาดความภูมิใจในเอกลักษณ์ความเป็นไทย ขาดวิจารณญาณในการ
บริโภคสื่อต่างๆ ขาดคุณธรรมจริยธรรม ประกอบกับสถานการณ์ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และ
วัฒนธรรม แสดงให้เห็นความจาเป็นในการพัฒนาคนเพื่อเสริมสร้างทุนทางปัญญาอย่างยั่งยืนให้ประเทศ
หลักสูตรนี้จึงมุ่งพัฒนานิสิตให้มีศักยภาพในการคิดวิเคราะห์ มีความคิดสร้างสรรค์ ใฝ่เรียนรู้ มีคุณธรรม
จริยธรรม มีค่านิยมที่ดีงาม รู้จักสิทธิหน้าที่ของตนเองและผู้อื่น สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ 3.2 การพัฒนา
คนสู่สังคมการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน ตามร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11
(พ.ศ. 2555-2559) ดังนี้
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- ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยกระตุ้นให้เกิดวัฒนธรรมการเรียนรู้ด้วย
การสร้างกระแสสังคมให้การเรียนรู้เป็นหน้าที่ของคนไทยทุกคน สร้างนิสัย
ใฝ่รู้ รักการอ่านตั้งแต่วัยเด็ก และส่งเสริมการเรียนรู้ร่วมกันของคนต่างวัย
ควบคู่กับการส่งเสริมให้องค์กร กลุ่มบุคคล ชุมชน ประชาชน และสื่อทุก
ประเภทเป็นแหล่งเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ สื่อสารด้วยภาษาที่เข้าใจง่าย
ส่งเสริมการศึกษาทางเลือกที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน สร้าง
ปัจจัยสนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต
- เสริมสร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคม ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนนา
ค่านิยมและวัฒนธรรมที่ดีงามของไทยเป็นฐานในการพัฒนาคนและสังคม
โดยส่งเสริมความเข้มแข็งของสถาบันหลักทางสังคม พัฒนาบทบาทของ
สถาบันทางสังคมให้เอื้อต่อการพัฒนาคน และสร้างค่านิยมให้คนไทย
ภาคภูมิใจในวัฒนธรรมไทย และยอมรับความแตกต่างของความหลากหลาย
ทางวัฒนธรรม เพื่อลดปัญหาความขัดแย้งทางความคิด และสร้างความเป็น
เอกภาพในสังคม ตลอดจนสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวัฒนธรรม
ร่วมกับประชาคมโลก โดยเฉพาะประชาคมอาเซียน เพื่อให้เกิดการไหลเวียน
ทางวัฒนธรรมในรูปแบบการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมความเข้าใจ
ระหว่างประชาชนในการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และการรับรู้ข้อมูล
ข่าวสารของกันและกัน
(ศูนย์ข้อมูลข่าวสารการปฏิรูปประเทศไทย. ร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 หน้า 14. สืบค้นวันที่ 21 พฤศจิกายน
พ.ศ. 2554 จาก http://www.thaireform.in.th/multi-dimensionalreform/issues-various-reform-dimensions/2011-02-02-10-5953/item/6101--11.html)

การผลิตบัณฑิตสาขาวรรณกรรมสาหรับเด็กจึงเน้นสร้างผู้เชี่ยวชาญด้านวรรณกรรมสาหรับเด็กที่มี
ความเป็นมืออาชีพ มีความเข้าใจในผลกระทบทางสังคมและวัฒนธรรม มีคุณธรรม จริยธรรม มีศักยภาพ
ในการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถเชื่อมโยงทฤษฎีสู่การปฏิบัติอย่างชัดเจน
รวมทั้งรายวิชาต่างๆ ล้วนเชื่อมโยงไปสู่การพัฒนาเด็กผ่านวรรณกรรมสาหรับเด็ก สอดคล้องปรัชญาของ
สาขาฯ ทีว่ ่า “การพัฒนาเด็กด้วยวรรณกรรมสาหรับเด็กเป็นพื้นฐานของการพัฒนาสังคม” ดังนั้นบัณฑิตที่
มีความรู้ทางวรรณกรรมสาหรับเด็ก จะสามารถนาความรู้ความเชี่ยวชาญของตนไปชี้นาและขับเคลื่อนการ
เปลี่ยนแปลงในสังคมให้เป็นไปในแบบที่สอดคล้องเหมาะสมกับวิถีชีวิตของเด็กและเยาวชนไทย
โดย
คานึงถึงการมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง ตระหนักถึงคุณค่าวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย รวมทั้ง
ยอมรับความแตกต่างของความหลากหลายทางวัฒนธรรม โดยเฉพาะประชาคมอาเซียน ทั้งยังคงรักษา
เอกลักษณ์ความเป็นไทยท่ามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกได้
12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน
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ด้วยผลกระทบจากสถานการณ์ภายนอกในการพัฒนาหลักสูตร ประกอบกับนโยบายและวิสัยทัศน์
ของมหาวิทยาลัยด้านการพัฒนาและเสริมสร้างปัญญา (wisdom) ของนิสิตและบุคลากร (จากแผน
ยุทธศาสตร์ 15 ปี (พ.ศ. 2553-2567) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ) จึงจาเป็นต้องพัฒนาหลักสูตรในเชิง
รุกเพื่อผลิตบุคลากรที่มีศักยภาพและสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามวิวัฒนาการของสังคม
โดยการผลิต
บุคลากรทางวรรณกรรมสาหรับเด็ก จาเป็นต้องมีความพร้อมที่จะปฏิบัติงานได้ทันที มีศักยภาพสูงในการ
พัฒนาตนเองให้เข้ากับลักษณะงานทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพ รวมถึงความเข้าใจในผลกระทบของสังคมที่
มีต่อเด็ก โดยต้องปฏิบัติตนอย่างมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม
13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน
(1) การจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรนี้ เน้นให้ผู้เรียนเรียนกับคณาจารย์ในหลักสูตรและ
อาจารย์พิเศษ ส่งเสริมการเรียนวิชาโทในสาขาที่เกี่ยวข้องเพื่อเสริมทักษะและโลกทัศน์แก่นิสิต เช่น สาขา
วิชาปฐมวัย ศิลปศึกษา ภาษาไทย ภาษาศาสตร์ จิตวิทยา ปรัชญาและศาสนา อีกทั้งยังมีความร่วมมือใน
มหาวิทยาลัยคือ กลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป (กลุ่มวิชา SWU) ศูนย์ภาษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ภาควิชา
ต่างๆ ในคณะมนุษยศาสตร์ เช่น ภาควิชาจิตวิทยา ปรัชญาและศาสนา ภาษาตะวันตก ภาษาไทยและภาษา
ตะวันออก ภาษาศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ เช่น สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย สาขาวิชาการประถมศึกษา
คณะศิลปกรรมศาสตร์ เช่น สาขาวิชาศิลปะการแสดง สาขาวิชาศิลปศึกษา สาขาวิชาดุริยางค์ศาสตร์
สาขาวิชาดุริยางค์ศาสตร์สากล คณะพลศึกษา เช่น ภาควิชาสันทนาการ ภาควิชาสุขศึกษา เป็นต้น
(2) รายวิชาในหลักสูตรนี้ไม่มีผู้เรียนในสาขาอื่นร่วมเรียนด้วย
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หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสาคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.1 ปรัชญา
การพัฒนาเด็กด้วยวรรณกรรมสาหรับเด็กเป็นพืน้ ฐานของการพัฒนาสังคม
1.2 ความสาคัญ
วรรณกรรมสาหรับเด็ก ซึ่งหมายถึง หนังสือและสื่อสาหรับเด็ก กิจกรรมสาหรับเด็ก การร้อง
เล่นเล่านิทาน ที่สร้างสรรค์อย่างมีศิลปะเพื่อการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพของเด็ก ล้วนมีส่วนช่วยกระตุ้น
พัฒนาการเด็ก และช่วยสร้างนิสัยรักการอ่านรักการเรียนรู้ อีกทั้งยังช่วยส่งผ่านค่านิยม วัฒนธรรม
คุณธรรมอันเหมาะสมของสังคมสู่เด็กๆ ทาให้เด็กผู้เป็นอนาคตของชาติพัฒนาอย่างเหมาะสม ซึ่งเป็น
พื้นฐานของการพัฒนาสังคมต่อไป
1.3 วัตถุประสงค์
เพื่อผลิตบัณฑิตในสาขาวิชาวรรณกรรมสาหรับเด็กที่มีคุณลักษณะต่อไปนี้
1.3.1 ใช้วรรณกรรมสาหรับเด็กในการพัฒนาเด็กและเยาวชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
1.3.2 สร้างสรรค์วรรณกรรมสาหรับเด็กและเยาวชนเพื่อเป็นพื้นฐานในการเข้าสู่วิชาชีพ
ด้านวรรณกรรมสาหรับเด็ก
1.3.3 วิเคราะห์และวิจารณ์วรรณกรรมสาหรับเด็กและเยาวชนได้
1.3.4 ศึกษาค้นคว้าด้านวรรณกรรมสาหรับเด็กอย่างลึกซึ้งและกว้างขวาง
1.3.5 เป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม เป็นพลเมืองที่ดี พร้อมอุทิศตนเพื่อการทางาน
ส่วนรวมและประเทศชาติ
2. แผนพัฒนาปรับปรุง
หลักสูตร ศศ.บ. วรรณกรรมสาหรับเด็ก มีแผนพัฒนาปรับปรุงรายละเอียดของแผนการพัฒนา
ยุทธศาสตร์และตัวบ่งชี้การพัฒนาปรับปรุง ซึ่งคาดว่าจะดาเนินการแล้วเสร็จภายใน 5 ปี นับจากเปิดการ
เรียนการสอนตามหลักสูตร ดังนี้
พ.ศ. 2555
พ.ศ. 2555-2556
พ.ศ. 2557-2558
พ.ศ. 2559

เปิดรับนิสิตใหม่ซึ่งเป็นรุ่นแรกของหลักสูตร
ให้นิสิตปัจจุบัน อาจารย์ผู้สอนหลัก อาจารย์พิเศษ ประเมิน
หลักสูตร
ทาวิจัยเพื่อประเมินการติดตามผลการใช้หลักสูตร
ปรับปรุงหลักสูตรตามผลการวิจัย ตามสถานการณ์ภายนอก
ด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม
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แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง

กลยุทธ์

 การพัฒนาการเรียนการสอน
- พัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัยทุก
5 ปี โดยทบทวนทุก 2 ปี

- สารวจความต้องการของตลาดงาน
ด้วยการสอบถามผู้จ้างงานบัณฑิต
และผู้รับนิสิตฝึกงาน
- ศึกษานโยบายของรัฐบาล

 การพัฒนานิสิต
- มีกิจกรรมเสริมศักยภาพนิสิต

หลักฐาน/ตัวบ่งชี้

- เอกสารการปรับปรุงหลักสูตร
- รายงานผลประเมินหลักสูตร
- รายงานการประเมินความพึง
พอใจของบัณฑิตและผู้จ้างงาน
บัณฑิตที่มีต่อหลักสูตร
- รายงานผลการฝึกงานนิสิต
สาขาวิชาวรรณกรรมสาหรับเด็ก ชั้น
ปีที่ 3 ภาคเรียนฤดูร้อน ที่แสดงบท
วิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อความ
ต้องการของตลาดแรงงาน
- แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ประเด็นที่เกี่ยวกับเด็ก
เยาวชน ครอบครัวและสังคม
- สร้างความร่วมมือกับเครือข่าย
- รายงานการประชุม หรือเอกสาร
องค์กรภาครัฐและเอกชนที่ทางานด้าน แสดงความร่วมมือกับองค์กร
การพัฒนาเด็กและครอบครัว เพื่อใช้ เครือข่าย
สถานที่ บุคลากร แหล่งทรัพยากร
- รายงานผลการจัดโครงการเพื่อ
ต่างๆ ในการพัฒนานิสิต
พัฒนานิสิต เช่น โครงการวารสาร
- จัดสรรงบประมาณเพื่อทากิจกรรม สาหรับเด็ก โครงการสัมมนา
พัฒนานิสิตโดยเฉพาะไม่ต่ากว่า 2
วรรณกรรมสาหรับเด็ก โครงการ
กิจกรรมทุกปีการศึกษา
ภูมิปัญญาไทยในวรรณกรรม- วางแผนระยะยาวเพื่อพัฒนานิสิตที่ สาหรับเด็ก โครงการนิทรรศการ
สอดคล้องกับกระแสนิยมร่วมสมัยของ แสดงต้นฉบับสารนิพนธ์
สังคม
วรรณกรรมสาหรับเด็ก เป็นต้น
- ส่งเสริมให้นิสิตเรียนรู้โดยตรงจาก - รายงานผลการฝึกงานของนิสิต
หน่วยงานต่างๆ ในการฝึกงานช่วง
ชั้นปีที่ 3 ภาคเรียนฤดูร้อน
ภาคเรียนฤดูร้อน ชั้นปีที่ 3
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 การเพิ่มเนื้อหาใหม่ๆ ที่สาคัญ
- เพิ่มความทันสมัยและเนื้อหา
ใหม่ๆ ในกิจกรรมการเรียนการ
สอน

- ประชุมระดมความคิดระหว่าง
คณาจารย์และผู้เชี่ยวชาญด้าน
วรรณกรรมสาหรับเด็ก
- ส่งเสริมให้คณาจารย์พัฒนาตนเอง
ด้วยการเข้าร่วมอบรม สัมมนา ศึกษา
ดูงาน
- จัดหาหนังสือและสื่อสมัยใหม่
สาหรับเด็ก เข้ามุมศึกษาค้นคว้าด้วย
ตนเองของนิสิตทุกปีการศึกษา

- รายงานการเข้าร่วมประชุม อบรม
สัมมนา ศึกษาดูงานของคณาจารย์
- จานวนหนังสือและสื่อสมัยใหม่ที่
จัดมุมศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองของ
นิสิต
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
ระบบการจัดการศึกษาเป็นระบบทวิภาค คือ ปีการศึกษาหนึ่งแบ่งออกเป็น 2 ภาค การศึกษาปกติ
หนึ่งภาคการศึกษาปกติ มีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
มีการศึกษาภาคฤดูร้อน วิชา วด. 461 การฝึกงาน (Practicum) ในชั้นปีที่ 3
1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค
การเทียบเคียงหน่วยกิตเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษา
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548 หมวด 7 ข้อ 36
2. การดาเนินการหลักสูตร
2.1 วัน-เวลาในการดาเนินการเรียนการสอน
จัดการเรียนการสอนในเวลาราชการปกติ ดังนี้
ภาคการศึกษาต้น
เดือนมิถุนายน - กันยายน
ภาคการศึกษาปลาย
เดือนพฤศจิกายน - กุมภาพันธ์
ภาคฤดูร้อน
เดือนมีนาคม - พฤษภาคม
2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
ผู้เข้าเป็นนิสิตต้องเป็นผู้สาเร็จการศึกษาระดับขั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าในสาขาวิชา
ใดก็ได้ และมีคุณสมบัติทั่วไปเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. 2548 หมวด 3 ข้อ 12
2.3 ปัญหาของนิสิตแรกเข้า
(1) นิสิตมีทัศนคติและบุคลิกภาพที่อาจไม่เหมาะสมต่อการเป็นผู้ทางานด้านการพัฒนาเด็กและ
เยาวชน เช่น ขาดความเข้าใจจิตวิทยาและพัฒนาการของเด็กวัยต่างๆ ซึ่งอาจเป็นอุปสรรค
ในการทางานด้านพัฒนาเด็ก
(2) นิสิตมีพื้นฐานและมีทักษะด้านศิลปะไม่เท่ากัน ทาให้ขาดความมั่นใจในการสื่อสารความคิด
ด้วยชั้นเชิงทางศิลปะ หรือขาดความกระตือรือร้นในการพัฒนาทักษะทางศิลปะของตนเอง
เนื่องจากหลักสูตรเปิดรับสมัครนิสิตจากทุกสาขาวิชา
(3) นิสิตยังขาดทักษะด้านภาษา ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ทาให้ไม่สามารถสื่อสารได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ เนื่องจากหลักสูตรเน้นการคิด การเขียน และการวิเคราะห์ ซึ่งนิสิตต้องมี
ทักษะด้านการใช้ภาษาไทยในระดับดี
นอกจากนี้หลักสูตรยังมีการใช้หนังสือและตารา
ตลอดจนสื่อการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษประกอบด้วย
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(4) นิสิตขาดทักษะด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เนื่องจากบางรายวิชาในหลักสูตรเน้นทักษะการ
ออกแบบและการจัดทาหนังสือและสื่อสาหรับเด็กด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
2.4 กลยุทธ์ในการดาเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ข้อจากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3
(1) จัดกิจกรรมเพื่อให้นิสิตได้คุ้นเคยกับเด็กอย่างหลากหลาย เพื่อปรับทัศนคติของนิสิตและ
ปรับบุคลิกภาพนิสิตให้เหมาะสมต่อวิชาชีพด้านวรรณกรรมสาหรับเด็ก
(2) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มพูนทักษะด้านศิลปะแก่นิสิต
(3) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มพูนทักษะด้านภาษาไทย และภาษาอังกฤษแก่นิสิต
(4) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มพูนทักษะด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์แก่นิสิต
(5) ส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเอง (SAL)
(6) ส่งเสริมโอกาสในการอบรมเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์และความรู้ระยะสั้นในต่างประเทศแก่
นิสิต
2.5 แผนการรับนิสิตและผู้สาเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี
จานวนนิสิต/ปีการศึกษา
ชั้นปีที่ศึกษา
2555
2556
2557
2558
2559
35
35
35
35
35
ชั้นปีที่ 1
35
35
35
35
ชั้นปีที่ 2
35
35
35
ชั้นปีที่ 3
35
35
ชั้นปีที่ 4
รวม
35
70
105
140
140
คาดว่าจะสาเร็จการศึกษา
35
35
2.6 งบประมาณตามแผน
ใช้งบประมาณแผ่นดินประจาปี และงบประมาณเงินรายได้ของภาควิชาบรรณารักษศาสตร์
และสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประมาณการค่าใช้จ่ายต่อหัวใน
การผลิตบัณฑิตตลอดหลักสูตร
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2.6.1 งบประมาณรายรับ (หน่วยบาท)
รายละเอียดรายรับ

2555

ปีงบประมาณ
2557

2556

2558

2559

ค่าธรรมเนียม
ค่าลงทะเบียน
(เหมาจ่าย)
เงินอุดหนุนรัฐบาล
รวมรายรับ

12,000
--

12,000
--

12,000
--

12,000
--

12,000
--

3,360,000 3,360,000 3,360,000 3,360,000 3,360,000

จานวนนิสิต
รายรับต่อหัวนิสิต

35

35

35

35

35

96,000

96,000

96,000

96,000

96,000

2.6.2 งบประมาณรายจ่าย (หน่วยบาท)
หมวดเงิน
ก. งบดาเนินการ
ค่าใช้จ่ายบุคลากร
ค่าใช้จ่ายดาเนินการ
ทุนการศึกษา
รายจ่ายระดับ
มหาวิทยาลัย
รวม (ก)
ข. งบลงทุน
ครุภัณฑ์
รวม (ข)
รวม (ก)+(ข)
จานวนนิสิต
รายจ่ายต่อหัวนิสิต

2555

2556

ปีงบประมาณ
2557

2558

2559

774,000
774,000
774,000
774,000
774,000
1,400,000 1,400,000 1,400,000 1,400,000 1,400,000
---------------742,000
742,000
742,000
742,000
742,000
2,916,000 2,916,000 2,916,000 2,916,000 2,916,000
140,000
140,000
140,000
140,000
140,000
140,000
140,000
140,000
140,000
140,000
3,056,000 3,056,000 3,056,000 3,056,000 3,056,000
35
35
35
35
35
87,314
87,314
87,314
87,314
87,314

2.7 ระบบการศึกษา
 แบบชั้นเรียน
 แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก
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 แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นสื่อหลัก
 แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (E-learning)
 แบบทางไกลทางอินเทอร์เน็ต
อื่น ๆ (ระบุ)
2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย
การเทียบเคียงหน่วยกิตเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษา
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548 หมวด 7 ข้อ 35 และข้อ 36
3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จานวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร 129 หน่วยกิต
เป็นหลักสูตรระดับปริญญาตรี มีจานวนขั้นต่า 129 หน่วยกิต
3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร
จานวนหน่วยกิตรวม (ไม่น้อยกว่า)
129
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
30
9
- กลุ่มวิชาภาษา
- กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 6
15
- กลุ่มวิชาศิลปศาสตร์
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
75
6
- วิชาพื้นฐาน
42
- วิชาเอกบังคับ
27
- วิชาเอกเลือก
- วิชาโท
18
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี
6
3.1.3 รายวิชา
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป รวมไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
ก.1 กลุ่มวิชาภาษา กาหนดให้เรียนไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต ดังนี้
(1) ภาษาไทย กาหนดให้เลือกเรียนไม่นัอยกว่า 3 หน่วยกิต
มศว 111 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
SWU 111 Thai for Communication
มศว 112 วรรณกรรมไทยปริทรรศน์
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หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

3(2-2-5)
3(2-2-5)
20

SWU 112

Thai Literary Review

(2) ภาษาต่างประเทศ กาหนดให้เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต จากรายวิชา
ต่อไปนี้
มศว
SWU
มศว
SWU
มศว
SWU
มศว
SWU
มศว
SWU
มศว
SWU
มศว
SWU
มศว
SWU
มศว
SWU
มศว
SWU
มศว
SWU
มศว
SWU

121
121
121
122
123
123
124
124
131
131
132
132
133
133
134
134
135
135
136
136
137
137
138
138

ภาษาอังกฤษเพื่อประสิทธิภาพการสื่อสาร 1
English for Effective Communication 1
ภาษาอังกฤษเพื่อประสิทธิภาพการสื่อสาร 2
EngIish for Effective Communication 2
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ 1
EngIish for International Communication 1
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ 2
EngIish for International Communication 2
ภาษาฝรั่งเศสเพื่อประสิทธิภาพการสื่อสาร 1
French for Effective Communication 1
ภาษาฝรั่งเศสเพื่อประสิทธิภาพการสื่อสาร 2
French for Effective Communication 2
ภาษาเยอรมันเพื่อการสื่อสาร 1
German for Communication 1
ภาษาเยอรมันเพื่อการสื่อสาร 2
German for Communication 2
ภาษาจีนเพื่อประสิทธิภาพการสื่อสาร 1
Chinese for Effective Communication 1
ภาษาจีนเพื่อประสิทธิภาพการสื่อสาร 2
Chinese for Effective Communication 2
ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร 1
Japanese for Communication 1
ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร 2
Japanese for Communication 2

ก.2 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กาหนดให้เลือกเรียนไม่นัอยกว่า 6 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้
มศว 141 ทักษะการรู้สารสนเทศ
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3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)

3(2-2-5)

21

SWU
มศว
SWU
มศว
SWU
มศว
SWU
มศว
SWU
มศว
SWU

141
142
142
143
143
144
144
145
145
341
341

Information Literacy Skills
วิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม
Science for Life Quality Development and Environment
พลังงานทางเลือก
Alternative Energy
คณิตศาสตร์ในชีวิตประจาวัน
Mathematics in Daily Life
สุขภาวะและวิถีชีวิตเชิงสร้างสรรค์
Wellness and Healthy Lifestyle
วิทยาศาสตร์ฟิสิกส์ กฎของธรรมชาติ พลังงาน และจิต
Physical Science, Laws of Nature, Energy and Spirit

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

ก.3 กลุ่มวิชาศิลปศาสตร์ กาหนดให้เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต ดังนี้
(1) วิชาบังคับ กาหนดให้เรียน 9 หน่วยกิต
มศว 151 การศึกษาทั่วไปเพื่อพัฒนามนุษย์
3(2-2-5)
SWU 151 General Education for Human Development
มศว 251 มนุษย์กับสังคม
3(2-2-5)
SWU 251 Man and Society
มศว 252 สุนทรียศาสตร์เพื่อชีวิต
3(2-2-5)
SWU 252 Aesthetics for Life
(2) วิชาเลือก กาหนดให้เลือกเรียน ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้
มศว 351 การพัฒนาบุคลิกภาพ
3(2-2-5)
SWU 351 Personality Development
มศว 352 ปรัชญาและกระบวนการคิด
3(2-2-5)
SWU 352 Philosophy and Thinking Process
มศว 353 มนุษย์กับการใช้เหตุผลและจริยธรรม
3(2-2-5)
SWU 353 Man, Reasoning and Ethics
มศว 354 มนุษย์กับสันติภาพ
3(2-2-5)
SWU 354 Man and Peace
มศว 355 พุทธธรรม
3(2-2-5)
SWU 355 Buddhism
มศว 356 วรรณกรรมและพลังทางปัญญา
3(2-2-5)
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SWU
มศว
SWU
มศว
SWU
มศว
SWU
มศว
SWU
มศว
SWU
มศว
SWU
มศว
SWU
มศว
SWU
มศว
SWU
มศว
SWU
มศว
SWU
มศว
SWU
มศว
SWU
มศว
SWU

356 Literature for Intellectual Powers
357 ศิลปะและความคิดสร้างสรรค์
357 Art and Creativity
358 ดนตรีและจิตวิญญาณมนุษย์
358 Music and Human Spirit
361 ประวัติศาสตร์และพลังขับเคลื่อนสังคม
361 History and Effects on Society
362 มนุษย์กับอารยธรรม
362 Man and Civilization
363 มนุษย์กับการเมือง การปกครองและกฎหมาย
363 Man and Politics, Government and Law
364 เศรษฐกิจในกระแสโลกาภิวัตน์
364 Economy in Globalization
365 หลักการจัดการสมัยใหม่
365 Principles of Modern Management
366 จิตวิทยาสังคม
366 Social Psychology
367 กฎหมายทั่วไป
367 Legal Studies
371 ความคิดสร้างสรรค์กับนวัตกรรมและเทคโนโลยี
371 Creativity, Innovation and Technology
372 ภูมิปัญญาท้องถิ่น
372 Local Wisdom
373 ภูมิลักษณ์ชุมชน
373 Man and Community
374 สัมมาชีพเพื่อชุมชน
374 Ethical Careers for Community
375 ธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการชุมชน
375 Good Governance in Community Management

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

ข. หมวดวิชาเฉพาะ กาหนดให้เรียนไม่น้อยกว่า 75 หน่วยกิต ดังนี้
ข.1 หมวดวิชาพื้นฐาน
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(1) รายวิชาภาษาอังกฤษบังคับ 6 หน่วยกิต
อก 201 ภาษาอังกฤษเฉพาะทาง 1
EN 201 EngIish for Special Purposes 1
อก 203 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 1
EN 203 EngIish for Academic Purposes 1

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

(2) หมวดวิชาบังคับหรือวิชาเอก กาหนดให้เรียน 42 หน่วยกิต ดังนี้
วด 101 ความรู้ทั่วไปด้านวรรณกรรมสาหรับเด็ก
3(3-0-6)
CL 101 An Overview of Children’s Literature
วด 102 ประวัติและวิวัฒนาการวรรณกรรมสาหรับเด็กของต่างประเทศ 3(3-0-6)
CL 102 History and Development of International Children’s Literature
วด
103 ประวัติและวิวัฒนาการวรรณกรรมสาหรับเด็กของไทย 3(3-0-6)
CL 103 History and Development of Thai Children’s Literature
วด 204 พัฒนาการของเด็ก
3(3-0-6)
CL 204 Child Development
วด 406 บรรณาธิการกิจ
3(3-0-6)
CL 406 Editorial Works
วด 111 วรรณกรรมคลาสสิคสาหรับเด็ก
3(3-0-6)
CL 111 Children’s Classic Literature
วด 212 วรรณกรรมกับสังคม
3(3-0-6)
CL 212 Literature and Society
วด 213 คติชาวบ้าน
3(3-0-6)
CL 213 Folklore
วด 214 การวิเคราะห์วรรณกรรมสาหรับเด็ก
3(3-0-6)
CL 214 Children’s Literature Analysis
วด 315 วรรณกรรมศาสนา
3(3-0-6)
CL 315 Religious Literature
วด 323 นิทานและการเล่านิทาน
3(2-2-5)
CL 323 Tales and Story-Telling
วด 341 สัมมนาวรรณกรรมสาหรับเด็ก
3(1-4-4)
CL 341 Seminar in Children’s Literature
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วด
CL
วด
CL

451
451
461
461

ภาคนิพนธ์ทางวรรณกรรมสาหรับเด็ก
Term Project in Children’s Literature
การฝึกงาน
Practicum

3(1-4-4)
3(0-6-3)

ข.2 หมวดวิชาเอกเลือก กาหนดให้เรียนไม่น้อยกว่า 27 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้
วด 205 พื้นฐานทางปรัชญาการศึกษา
3(3-0-6)
CL 205 Fundamental of Education Philosophy
วด 316 หนังสือเรียนและหนังสือเสริมประสบการณ์
3(3-0-6)
CL 316 Textbooks and Supplementary Materials
วด 417 การอ่านวรรณกรรมสาหรับเด็ก
3(3-0-6)
CL 417 Readings in Children’s Literature
วด 121 การ์ตูนและการเขียนการ์ตูน
3(2-2-5)
CL 121 Cartoons and Cartoon Drawing
วด 122 การออกแบบและการเขียนภาพประกอบหนังสือสาหรับเด็ก 3(2-2-5)
CL 122 Children’s Book Design and Illustrations
วด 324 การละครสาหรับเด็ก
3(2-2-5)
CL 324 Children’s Theatre
วด 231 บันเทิงคดีสาหรับเด็ก
3(2-2-5)
CL 231 Children’s Fiction
วด 232 สารคดีสาหรับเด็ก
3(2-2-5)
CL 232 Children’s Non-Fiction
วด 233 บทกวีสาหรับเด็ก
3(2-2-5)
CL 233 Verses for Children
วด 334 การผลิตสื่อและหนังสือสมัยใหม่สาหรับเด็ก
3(2-2-5)
CL 334 Children’s Modern Media and Books Production
วด 335 วารสารสาหรับเด็ก
3(2-2-5)
CL 335 Children’s Periodicals
วด 436 การเขียนสร้างสรรค์สาหรับเด็ก
3(2-2-5)
CL 436 Creative Writing for Children
วด 437 การแปลวรรณกรรมสาหรับเด็ก
3(2-2-5)
CL 437 Translation of Children’s Literature
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วด
CL

438
438

การส่งเสริมการอ่านสาหรับเด็ก
Reading Promotion for Children

3(2-2-5)

ข.3 หมวดวิชาโท กาหนดให้เรียนไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต ให้นิสิตเลือกศึกษาวิชาใดก็
ได้ที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เพียง 1 สาขาวิชาเป็นวิชาโท จานวนไม่น้อยกว่า 18 หน่วย
กิต ทั้งนี้โดยได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาและหัวหน้าภาควิชาซึ่งรับผิดชอบวิชาโท
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี กาหนดให้เรียนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต ในรายวิชาที่เปิดสอน
ภายในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ความหมายของรหัสวิชา
วด
เลขรหัสตัวแรก
เลขรหัสตัวกลาง
เลข 0
เลข 1
เลข 2
เลข 3
เลข 4
เลข 5
เลข 6
เลขรหัสตัวสุดท้าย
เลขรหัสนอกวงเล็บ
เลขรหัสในวงเล็บ
ตัวที่หนึ่ง
ตัวที่สอง
ตัวที่สาม

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

อักษรย่อวิชาวรรณกรรมสาหรับเด็ก
ชั้นปีทเี่ ปิดสอน
หมวดวิชาดังต่อไปนี้
พื้นฐานและทฤษฎี
วรรณกรรมและประเภทของวรรณกรรม
ศิลปะ
ทฤษฎีและการนาไปประยุกต์
สัมมนา
โครงงาน / การศึกษาอิสระ
การฝึกงาน
ลาดับรายวิชาในหมวดวิชาของเลขรหัส
ตัวกลางที่เปิดสอนในแต่ละชั้นปี
จานวนหน่วยกิตทั้งหมดของรายวิชานั้น

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

จานวนชั่วโมงภาคทฤษฎี
จานวนชั่วโมงปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการ
จานวนชั่วโมงที่ต้องศึกษาเพิ่มเติมด้วยตนเอง
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3.1.4 แผนการศึกษา
ชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
มศว 111 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
หรือ มศว 112 วรรณกรรมไทยปริทรรศน์
มศว 141 ทักษะการรู้สารสนเทศ
มศว 151 การศึกษาทั่วไปเพื่อพัฒนา
มนุษย์
วิชาเอกบังคับ
วด 101 ความรู้ทั่วไปด้านวรรณกรรม
สาหรับเด็ก
วด 102 ประวัติและวิวัฒนาการ
วรรณกรรมสาหรับเด็กของ
ต่างประเทศ
* วิชาเอกเลือก อย่างน้อย 3 หน่วยกิต
วด 121 การ์ตนู และการเขียนการ์ตูน
รวม 18 หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2
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(2-2-5)

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
มศว 251 มนุษย์กับสังคม
มศว 252 สุนทรียศาสตร์เพื่อชีวติ
มศว 142 วิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนา
คุณภาพชีวิตและสิง่ แวดล้อม
วิชาเอกบังคับ
วด 103 ประวัติและวิวฒ
ั นาการ
วรรณกรรมสาหรับเด็กของไทย
วด 111 วรรณกรรมคลาสสิคสาหรับเด็ก

* วิชาเอกเลือก อย่างน้อย 3 หน่วยกิต
วด 122 การออกแบบและการเขียน
ภาพประกอบหนังสือสาหรับเด็ก
รวม 18 หน่วยกิต
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ชั้นปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
มศว 121 ภาษาอังกฤษเพื่อประสิทธิภาพ
การสื่อสาร 1
หรือ มศว 123 ภาษาอังกฤษเพือ่ การสื่อสาร
นานาชาติ 1
วิชาเฉพาะบังคับภาษาอังกฤษ
อก 201 ภาษาอังกฤษเฉพาะทาง 1
วิชาเอกบังคับ
วด 204 พัฒนาการของเด็ก
วด 212 วรรณกรรมกับสังคม
* วิชาเอกเลือก อย่างน้อย 6 หน่วยกิต
วด 231 บันเทิงคดีสาหรับเด็ก
วด 232 สารคดีสาหรับเด็ก

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

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

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

* วิชาเลือกเสรี 3 หน่วยกิต
รวม 21 หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (เลือก)
มศว 3XX
วิชาเอกบังคับ
วด 315 วรรณกรรมศาสนา
วด 323 นิทานและการเล่านิทาน
* วิชาเอกเลือก 3 หน่วยกิต เลือกจาก
รายวิชา
วด 316 หนังสือเรียนและหนังสือเสริม
ประสบการณ์
วด 334 การผลิตสื่อและหนังสือสมัยใหม่
สาหรับเด็ก
* วิชาโท 6 หน่วยกิต
รวม 18 หน่วยกิต

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
มศว 122 ภาษาอังกฤษเพื่อประสิทธิภาพ
การสื่อสาร 2
หรือ มศว 124 ภาษาอังกฤษเพือ่ การ
สื่อสารนานาชาติ 2
วิชาเฉพาะบังคับภาษาอังกฤษ
อก 203 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 1
วิชาเอกบังคับ
วด 214 การวิเคราะห์วรรณกรรม
สาหรับเด็ก
วด 213 คติชาวบ้าน
* วิชาเอกเลือก 3 หน่วยกิต เลือกจาก
รายวิชา
วด 205 พื้นฐานทางปรัชญาการศึกษา
วด 233 บทกวีสาหรับเด็ก
* วิชาโท 3 หน่วยกิต
รวม 18 หน่วยกิต

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)

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

3(3-0-6)

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (เลือก)
มศว 3XX
วิชาเอกบังคับ
วด 341 สัมมนาวรรณกรรมสาหรับเด็ก
* วิชาเอกเลือก 3 หน่วยกิต เลือกจาก
รายวิชา
วด 324 การละครสาหรับเด็ก
วด 335 วารสารสาหรับเด็ก

3(2-2-5)
3(1-4-4)

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

3(2-2-5)
* วิชาเลือกเสรี 3 หน่วยกิต
* วิชาโท 6 หน่วยกิต
รวม 18 หน่วยกิต
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ชั้นปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 3 (ภาคฤดูร้อน)
วิชาเอกบังคับ
วด 461 การฝึกงาน

3(0-6-3)

รวม 3 หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1
วิชาเอกบังคับ
วด 406 บรรณาธิการกิจ
วิชาเอกเลือก 3 หน่วยกิต
เลือกจากรายวิชา
วด 436 การเขียนสร้างสรรค์สาหรับเด็ก
วด 437 การแปลวรรณกรรมสาหรับเด็ก
วิชาโท 3 หน่วยกิต
รวม 9 หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2
3(3-0-6)

วิชาเอกบังคับ
วด 451 ภาคนิพนธ์ทางวรรณกรรม
สาหรับเด็ก

3(1-4-4)

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

วิชาเอกเลือก 3 หน่วยกิต
เลือกจากรายวิชา
วด 417 การอ่านวรรณกรรมสาหรับเด็ก
วด 438 การส่งเสริมการอ่านสาหรับเด็ก
วิชาโท 3 หน่วยกิต
รวม 9 หน่วยกิต

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

3.1.5 คาอธิบายรายวิชา
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ก.1 กลุ่มวิชาภาษา
มศว 111 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3(2-2-5)
SWU 111 Thai for Communication
ศึกษาองค์ประกอบการสื่อสารและกลวิธีการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร การเขียนพรรณนา
ความ สรุปความ ย่อความ ขยายความ และการสังเคราะห์ความคิดเพื่อการสื่อสาร ฝึกปฏิบัติการ
ใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารในสถานการณ์ต่าง ๆ ด้วยกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลาย
มศว 112 วรรณกรรมไทยปริทรรศน์
3(2-2-5)
SWU 112 Thai Literary Review
ศึกษากระบวนการคิด การถ่ายทอดความรู้ ภูมิปัญญา คุณค่าของภาษาและความเป็นไทย
ในงานวรรณกรรม ทั้งนี้โดยเลือกศึกษาจากวรรณกรรมในอดีต ร่วมสมัย ร้อยแก้วหรือร้อยกรอง
ด้วยกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลาย
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มศว 121 ภาษาอังกฤษเพื่อประสิทธิภาพการสื่อสาร 1
3(2-2-5)
SWU 121 EngIish for Effective Communication I
พัฒนาทักษะทางด้านภาษาเพื่อการสื่อสารในยุคโลกาภิวัตน์ โดยเรียนรู้ เข้าใจ และฝึก
ทักษะภาษาด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน และคาศัพท์ในชีวิตประจาวัน ด้วยกระบวนการเรียนรู้ที่
หลากหลายทั้งในและนอกห้องเรียน ส่งเสริมการเรียนรู้แบบพึ่งพาตน นาภาษาอังกฤษไปใช้ในการ
สื่อสารในสถานการณ์ต่างๆ และเป็นพื้นฐานในการพัฒนาการเรียนรู้ภาษาต่อไป
มศว 122 ภาษาอังกฤษเพื่อประสิทธิภาพการสื่อสาร 2
3(2-2-5)
SWU 122 EngIish for Effective Communication II
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: บุรพวิชา: มศว 121
พัฒนาทักษะด้านภาษาและกระบวนการเรียนรู้เพื่อการสื่อสารในยุคโลกาภิวัตน์ โดยฝึก
ทักษะภาษาด้านการฟัง พูด อ่าน และเขียน ด้วยสื่อกระบวนการเรียนรู้ และเทคโนโลยีสารสนเทศ
ทีห่ ลากหลาย ส่งเสริมการเรียนรู้แบบพึ่งพาตน สนับสนุนให้นาภาษาอังกฤษไปใช้ในการสร้าง
ความร่วมมือในการเรียนรู้และเป็นประโยชน์ต่อตนเองและสังคม
มศว 123 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ 1
3(2-2-5)
SWU 123 EngIish for International Communication I
พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน และด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
เรียนรู้ภาษาอังกฤษในฐานะที่เป็นภาษานานาชาติ เพื่อพัฒนาความสามารถทางด้านภาษาผ่านสื่อ
และกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลายทั้งในและนอกห้องเรียน เรียนรู้วิธีการนาความรู้และกระบวน
การเรียนรู้ภาษาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวันและในการศึกษา เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตและ
เพื่อพัฒนาตนให้เป็นส่วนหนึ่งของสังคมไทยและสังคมโลก
มศว 124 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ 2
3(2-2-5)
SWU 124 EngIish for International Communication II
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: บุรพวิชา: มศว 123
พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน และด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
เพิ่มพูนทักษะและประสบการณ์การสื่อสารภาษาอังกฤษในฐานะที่เป็นภาษานานาชาติ พัฒนาการ
นาเสนอข้อมูลและความคิด
ส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษผ่านสื่อและกระบวนการเรียนรู้ที่
หลากหลายทั้งในและนอกห้องเรียน นาความสามารถทางภาษาและการจัดการกระบวนการเรียนรู้
มาประยุกต์ใช้สาหรับการพัฒนาตนให้เป็นผู้เรียนภาษาแบบยั่งยืน
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มศว 131 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร 1
3(2-2-5)
SWU 131 French for Communication I
ศึกษาภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสารเบื้องต้น โดยเรียนรู้และฝึกฝนทักษะด้านการฟัง พูด
อ่าน และเขียน เพื่อสามารถนาไปใช้ในชีวิตประจาวัน ด้วยสื่อและกระบวนการเรียนรูท้ ี่หลากหลาย
ทั้งในและนอกห้องเรียน เพื่อเป็นพื้นฐานในการเรียนภาษาฝรั่งเศสอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป
มศว 132 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร 2
3(2-2-5)
SWU 132 French for Communication II
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: บุรพวิชา: มศว 131
ศึกษาภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสารเบื้องต้น ต่อจากวิชาภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร 1
เพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะด้านการฟัง พูด อ่าน และเขียน ในชีวิตประจาวัน ในสถานการณ์ที่
หลากหลายยิ่งขึ้น ด้วยสื่อและกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลาย เพื่อเป็นพื้นฐานในการเรียนภาษา
ฝรั่งเศสในระดับที่สูงขึ้น
มศว 133 ภาษาเยอรมันเพื่อการสื่อสาร 1
3(2-2-5)
SWU 133 German for Communication I
ภาษาเยอรมันเบื้องต้นเพื่อการสื่อสาร โดยเรียนรู้และฝึกฝนทักษะด้านการฟัง พูด อ่าน
และเขียน เพื่อสามารถนาไปใช้ในชีวิตประจาวัน ด้วยสื่อและกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลายทั้ง
ในและนอกห้องเรียน เพื่อเป็นพื้นฐานในการเรียนภาษาเยอรมันอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป
มศว 134 ภาษาเยอรมันเพื่อการสื่อสาร 2
3(2-2-5)
SWU 134 German for Communication II
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: บุรพวิชา : มศว 133
ศึกษาภาษาเยอรมันเบื้องต้นเพื่อการสื่อสาร ต่อจากวิชาภาษาเยอรมันเพื่อการสื่อสาร 1
เพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะด้านการฟัง พูด อ่าน และเขียน ในชีวิตประจาวัน ในสถานการณ์ที่
หลากหลายยิ่งขึ้น ด้วยสื่อและกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลาย เพื่อเป็นพื้นฐานในการเรียน
ภาษาเยอรมันในระดับที่สูงขึ้น
ก.2 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี
มศว 141 ทักษะการรู้สารสนเทศ
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SWU 141 Information Literacy Skills
ศึกษาความสาคัญของระบบและกระบวนการสื่อสาร พัฒนาทักษะในการสืบค้นและอ้างอิง
ข้อมูล การใช้ซอฟท์แวร์ต่างๆ และการจัดการความรู้จากเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เพื่อการเรียนรู้
ตลอดชีวิต ตลอดจนฝึกทักษะการนาเสนอข้อมูลสารสนเทศ โดยตระหนักในจรรยาบรรณ
ผลกระทบที่มีต่อบุคคลและสังคม รวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
มศว 142 วิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม
3(2-2-5)
SWU 142 Science for Life Quality Development and Environment
ศึกษากระบวนการคิดทางวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ประยุกต์ และเทคโนโลยี ศึกษาระบบ
นิเวศวิทยาเพื่อให้เข้าใจถึงความสาคัญของการอยู่ร่วมกันอย่างสมดุล รวมทั้งศึกษาผลกระทบของ
ความเจริญทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีต่อสิ่งแวดล้อม สังคม และเศรษฐกิจ เพื่อปลูกฝัง
ให้ตระหนักถึงความสาคัญของธรรมชาติสิ่งแวดล้อม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสันติสุขอย่าง
ยั่งยืน
มศว 143 พลังงานทางเลือก
3(2-2-5)
SWU 143 Alternative Energy
ศึกษาผลกระทบจากการใช้พลังงานกระแสหลักที่เกี่ยวข้องกับปรากฏการณ์โลกร้อน ภาวะ
เรือนกระจก และความไม่ยั่งยืนทางเศรษฐกิจ ความหมายและความสาคัญของการใช้พลังงาน
ทางเลือก การปรับระบบคิด หรือกระบวนทัศน์ที่มีต่อการจัดการพลังงานให้มีความเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม มีความยั่งยืนของชุมชนมากกว่าเป้าหมายทางเศรษฐกิจเพียงอย่างเดียว การสร้าง
ภูมิคุ้มกันให้เกิดขึ้นในระบบพลังงาน การสร้างภูมิปัญญาและเทคโนโลยีในการใช้ทรัพยากรที่มี
อยูใ่ นท้องถิ่น เพื่อส่งผลต่อการดาเนินชีวิตที่สันติสุขและยั่งยืน
มศว 144 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจาวัน
3(2-2-5)
SWU 144 Mathematics in Daily Life
ศึกษาคณิตศาสตร์กับการใช้เหตุผล ความรู้ทางสถิติ คณิตศาสตร์สาหรับผู้บริโภค
คณิตศาสตร์กับศิลปะ คณิตศาสตร์กับการแก้ปัญหาในชีวิตประจาวัน และเป็นฐานความคิดในเชิง
ตรรกะ และเหตุผล การเรียนรู้และการดารงชีวิตในสังคม
มศว 145 สุขภาวะและวิถีชีวิตเชิงสร้างสรรค์
3(2-2-5)
SWU 145 Wellness and Healthy Lifestyle
ศึกษาหลักการและแนวคิดของสุขภาวะแบบองค์รวม การบูรณาการแนวคิดดังกล่าวเข้า
กับวิถีชีวิต โดยเน้นการสร้างเสริมศักยภาพส่วนบุคคลของนิสิต ให้สามารถพัฒนาสมรรถภาพทาง
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กายและคุณภาพชีวิตของตนเอง
บริบททางสังคม

ตลอดจนเลือกใช้วิถีชีวิตในเชิงสร้างสรรค์ได้อย่างเหมาะสมกับ

มศว 341 วิทยาศาสตร์ฟิสิกส์ กฎของธรรมชาติ พลังงาน และจิต
3(2-2-5)
SWU 341 Physical Science, Laws of Nature, Energy and Spirit
ศึกษาความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ฟิสิกส์ที่เป็นความจริงของธรรมชาติ เช่น ทฤษฎีของกาลิเลโอ กฏของนิวตัน ทฤษฎีของไอน์สไตน์ ทฤษฎีสสาร-พลังงาน ทฤษฎีสัมพัทธภาพ ทฤษฎี
ฟิสิกส์ควอนตั้ม ทฤษฎีเทอร์โมไดนามิกส์ นาไปสู่ความเข้าใจเรื่องของกฎของธรรมชาติ พลังงาน
และความจริงแท้ของจิต
ก.3 กลุ่มวิชาศิลปศาสตร์
มศว 151 การศึกษาทั่วไปเพื่อพัฒนามนุษย์
3(2-2-5)
SWU 151 General Educations for Human Development
ศึกษาความหมาย ความสาคัญ และคุณค่าของวิชาศึกษาทั่วไป ทั้งทางด้านมนุษยศาสตร์
สังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ศาสตร์และศิลป์ โดยเน้นการพัฒนาศักยภาพการรับรู้และการสื่อสาร
การแสวงหาความรู้ การพัฒนาจิตใจ การพัฒนาเชาว์ปญ
ั ญา ให้สามารถคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์
และแสวงหาแนวทางในการแก้ปัญหา เพื่อให้ผู้เรียนเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพ
มศว 251 มนุษย์กับสังคม
3(2-2-5)
SWU 251 Men and Society
ศึกษาความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับมนุษย์และสังคม ทั้งสังคมไทยและสังคมโลก โดยมุ่งให้
ผู้เรียนมีความเข้าใจในพฤติกรรมของมนุษย์ และนาความรู้มาพัฒนาตนเองให้รู้เท่าทันสังคม มี
ความรับผิดชอบ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีคุณธรรมจริยธรรม ซาบซึ้งในวัฒนธรรม ศิลปะ
และอารยธรรมของมนุษย์ มีจิตสานึกในการอยู่ร่วมกันในสังคมและธรรมชาติสิ่งแวดล้อมอย่าง
สันติ ตระหนักในหน้าที่รับผิดชอบและบทบาทที่พึงมีในฐานะพลเมืองและสมาชิกของสังคม
มศว 252 สุนทรียศาสตร์เพื่อชีวิต
3(2-2-5)
SWU 252 Aesthetics for Life
ศึกษาแนวคิดทางด้านสุนทรียศาสตร์ แสวงหาประสบการณ์และคุณค่าของสุนทรียะที่มีต่อ
การดารงชีวิต ศึกษาสุนทรียศาสตร์ในเชิงบูรณาการ ทั้งที่เกี่ยวข้องกับธรรมชาติ ศิลปะ การแสดง
ดนตรี วรรณกรรม สุนทรียะที่ผสานสัมพันธ์กับบริบทสังคม วัฒนธรรม ธรรมชาติสิ่งแวดล้อม โดย
มุ่งเน้นกระบวนการเรียนรู้ สื่อและประสบการณ์ที่หลากหลาย
มศว 351
SWU 351

การพัฒนาบุคลิกภาพ
Personality Development
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ศึกษาและพัฒนาบุคลิกภาพทั้งที่เป็นรูปธรรมและนามธรรม เพื่อการดาเนินชีวิตที่ดีงาม มี
วินัย รู้กาลเทศะ ทั้งในโลกส่วนตัว ครอบครัว ชุมชนและสังคม ท่ามกลางขนบธรรมเนียม
ประเพณี วัฒนธรรมความเป็นไทยท่ามกลางกระแสสังคมโลก ด้วยสื่อและกระบวนการเรียนรู้และ
ประสบการณ์ที่หลากหลาย
มศว 352 ปรัชญาและกระบวนการคิด
3(2-2-5)
SWU 352 Philosophy and Thinking Process
ศึกษาแนวคิดและปรัชญา ปรัชญาในเชิงบูรณาการ ทัง้ กระแสตะวันออกและตะวันตก
พัฒนาการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ปรัชญาที่เป็นกระบวนการคิดที่สัมพันธ์กับชีวิต สังคม
ธรรมชาติสิ่งแวดล้อม เพื่อการดาเนินชีวิตที่ดีงาม มีเหตุผล มีอุดมการณ์ มีคุณธรรมจริยธรรม
มศว 353 มนุษย์กับการใช้เหตุผลและจริยธรรม
3(2-2-5)
SWU 353 Man, Reasoning and Ethics
ศึกษาการใช้เหตุผลและจริยธรรม สร้างเสริมให้เป็นผู้ใฝ่รู้ความจริงและคิดอย่างมีเหตุผล
ตลอดจนเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรม เหตุผลจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับตนเอง ผู้อื่น และบริบทที่
เกี่ยวข้อง ด้วยสื่อและกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลาย
มศว 354 มนุษย์กับสันติภาพ
3(2-2-5)
SWU 354 Man and Peace
ศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับสันติภาพและการจัดการความขัดแย้งในชีวิตครอบครัว
ชุมชน
สังคม ศึกษาหลักสันติธรรมจากศาสนา ปรัชญา ความเชื่อ ขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม
รวมถึงแนวคิดและการปฏิบัติของผู้ที่มีอุดมการณ์ที่เกี่ยวกับสันติภาพ
และสันติสุขของมวล
มนุษยชาติ
มศว 355 พุทธธรรม
3(2-2-5)
SWU 355 Buddhism
ศึกษาภูมิปัญญาและกระบวนการคิดจากพุทธธรรมที่เกี่ยวข้องกับการดารงชีวิต
การ
พัฒนาคุณภาพชีวิตบนฐานพุทธธรรม ทั้งในเชิงวิทยาศาสตร์ ปรัชญา และศาสนา เพื่อเป็นแนวทาง
ไปสู่การดาเนินชีวิตที่มีศีลธรรมจรรยา มีระเบียบวินัยและสันติสุข
มศว 356
SWU 356

วรรณกรรมและพลังทางปัญญา
Literature for Intellectual Powers
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ศึกษาแนวคิด คุณค่า และสุนทรียะจากวรรณกรรมหลากรูปแบบโดยเน้นการศึกษาในเชิง
คิด วิเคราะห์ที่ก่อให้เกิดพลังปัญญา พลังจินตนาการ และพลังในการดาเนินชีวิต อันจะช่วย
พัฒนาการดาเนินชีวิตที่ดีงาม มีระเบียบวินัยและอุดมการณ์
มศว 357 ศิลปะและความคิดสร้างสรรค์
3(2-2-5)
SWU 357 Art and Creativity
ศึกษา ค้นคว้าเกี่ยวกับพลังความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการที่ก่อให้เกิดความงามและ
สุนทรียะในงานศิลปะนานาประเภท ในบริบทวัฒนธรรมที่หลากหลาย อันจะนาไปสู่การสร้างสรรค์
ในชีวิตประจาวัน ทั้งนี้โดยใช้กระบวนการเรียนรู้และสื่อที่หลากหลาย
มศว 358 ดนตรีและจิตวิญญาณมนุษย์
3(2-2-5)
SWU 358 Music and Human Spirit
ศึกษาและแสวงหาประสบการณ์ทางด้านดนตรีที่กว้างและหลากหลาย ดนตรีจากอดีตและ
ร่วมสมัย ดนตรีตะวันออกและตะวันตก ดนตรีไทย ดนตรีพื้นบ้าน ดนตรีที่พัฒนาจากอดีตกาล
ดนตรีในบริบทของวัฒนธรรม ด้วยสื่อและกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลาย
มศว 361 ประวัติศาสตร์และพลังขับเคลื่อนสังคม
3(2-2-5)
SWU 361 History and Effects on Society
ศึกษาค้นคว้าข้อมูลทางประวัติศาสตร์ ประวัติศาสตร์ไทยและประวัติศาสตร์สากล ที่
พัฒนาจากกระบวนการคิดของมนุษย์ ประวัติศาสตร์ที่เป็นพลังขับเคลื่อนสังคม ประวัติศาสตร์
การเมือง สังคม เศรษฐกิจ ศิลปวัฒนธรรม
มศว 362 มนุษย์กับอารยธรรม
3(2-2-5)
SWU 362 Man and Civilization
ศึกษาและเปรียบเทียบวิวัฒนาการอารยธรรมตะวันตกและตะวันออก ตั้งแต่ยุคโบราณถึง
ปัจจุบัน ตลอดจนการแพร่ขยายและการถ่ายทอดแลกเปลี่ยนอารยธรรมในดินแดนต่างๆ ซึ่งมีผล
ต่อสภาพการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมของโลกปัจจุบัน รวมทั้งการศึกษาในส่วนที่
เกี่ยวกับอารยธรรมไทย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของอารยธรรมโลก
มศว 363 มนุษย์กับการเมือง
3(2-2-5)
SWU 363 Man and Politics
ศึกษาธรรมชาติของสังคมมนุษย์และสังคมการเมือง การจัดระเบียบทางการเมือง องค์กร
ที่ใช้อานาจการปกครอง การรวมกลุ่มทางการเมือง กระบวนการทางการเมือง พฤติกรรมและ
พลวัตทางการเมือง การบริหารงานของรัฐ โดยเน้นระบบการเมือง การปกครอง และกฎหมายที่มี
ความสาคัญต่อการดารงชีวิตของมนุษย์ที่มีคุณธรรมจริยธรรม

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวรรณกรรมสาหรับเด็ก หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555

35

มศว 364 เศรษฐกิจในกระแสโลกาภิวัตน์
3(2-2-5)
SWU 364 Economy in Globalization
ศึกษาพื้นความรู้เกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สภาพเศรษฐกิจไทย
และเศรษฐกิจโลกในปัจจุบัน และแนวโน้มในอนาคตที่มีผลกระทบต่อการดาเนินชีวิต ตลอดจน
บทบาทและความสัมพันธ์ขององค์กรธุรกิจที่มีผลต่อการดารงชีวิตประจาวัน
มศว 365 หลักการจัดการสมัยใหม่
3(2-2-5)
SWU 365 Principles of Modern Management
ศึกษาแนวคิดและหลักการจัดการ ทฤษฎีการจัดการสมัยใหม่ แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการ
องค์กร การจัดการทรัพยากรขององค์กร ประเด็นต่างๆ ที่น่าสนใจเกี่ยวกับแนวโน้มในการจัดการ
สมัยใหม่ การจัดการที่เกี่ยวข้องกับคน ภาวะผู้นา การพัฒนาองค์กร และการพัฒนาสังคมที่
ก้าวหน้าและสันติสุข

มศว 366 จิตวิทยาสังคม
3(2-2-5)
SWU 366 Social Psychology
ศึกษาจิตวิทยาพื้นฐานทางชีววิทยาของพฤติกรรมของมนุษย์ พฤติกรรมสังคม ตัวแปร
ต่างๆ
ทางสังคมที่ทาให้เกิดพฤติกรรมและสภาวะทางจิตของมนุษย์
โครงสร้างทางสังคม
กระบวนการต่างๆ ทางสังคม เจตคติ การรับรู้ทางสังคม ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ความ
ก้าวร้าว พฤติกรรมและบทบาททางเพศ และการสื่อสาร การโฆษณาชวนเชื่อ และแนวทางการ
แก้ไขปัญหาความขัดแย้งทางสังคม
มศว 367 กฎหมายทั่วไป
3(2-2-5)
SWU 367 Legal Studies
ศึกษาวิวัฒนาการของกฎหมาย ลักษณะของกฎหมาย ความสัมพันธ์ระหว่างกฎหมายกับ
ศีลธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณี ประเภท ลาดับชั้น และหมวดหมู่ของกฎหมาย กฎหมาย
สาคัญที่จาเป็นต้องรู้ในการดาเนินชีวิต โดยเน้นกระบวนการเรียนรู้และสื่อที่หลากหลาย
มศว 371
SWU 371

ความคิดสร้างสรรค์กับนวัตกรรมและเทคโนโลยี
Creativity, Innovation and Technology
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ศึกษาค้นคว้าและฝึกปฏิบัติกระบวนการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ด้วยกระบวนการต่างๆ
การจัดการภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อนาไปสู่การพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีชุมชนซึ่งเกี่ยวข้องกับ
เกษตรกรรม วิศวกรรม ศิลปหัตถกรรม ธุรกิจชุมชน ความสัมพันธ์กับชุมชนและสิ่งแวดล้อม โดย
เน้นกระบวนการเรียนรู้และสื่อที่หลากหลาย
มศว 372 ภูมิปัญญาท้องถิ่น
3(2-2-5)
SWU 372 Local Wisdom
ศึกษาและค้นคว้าภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาชุมชน ภูมิปัญญาที่เกิดจากกระบวนการคิด
การเรียนรู้ การพัฒนาด้วยการกระทาและปฏิสัมพันธ์ในชุมชน ภูมิปัญญาในการดารงชีวิตร่วมกับ
ผู้อื่น ภูมิปัญญาในการอยู่ร่วมกับธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ภูมิปัญญาในการแสวงหาคุณค่าและตัวตน
ในความเป็นมนุษย์ โดยเน้นกระบวนการเรียนรู้และสื่อที่หลากหลาย
มศว 373 ภูมิลักษณ์ชุมชน
3(2-2-5)
SWU 373 Man and Community
ศึกษาค้นคว้าเพื่อพัฒนาภูมิลักษณ์ชุมชน ภูมิลักษณ์ที่แสดงความเป็นท้องถิ่น
ลักษณะเฉพาะ และการผสานสัมพันธ์ในชุมชนในบริบทของพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ พื้นที่ทาง
วัฒนธรรม และพื้นที่ทางชาติพันธุ์ บนฐานของคุณธรรม จริยธรรม และความดีงาม โดยเน้น
กระบวนการเรียนรู้และสื่อที่หลากหลาย

มศว 374 สัมมาชีพชุมชน
3(2-2-5)
SWU 374 Ethical Careers for Community
ศึกษาค้นคว้าและพัฒนาสัมมาชีพในชุมชน เพื่อสร้างสัมมาชีพที่เข้มแข็ง ปลูกฝัง สร้าง
สานึก และสร้างความตระหนักในศักดิ์ศรีชุมชน สัมมาชีพที่ผูกพันและเคารพในธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อม สันติสุข คุณความดี ศิลปวัฒนธรรม และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยเน้น
กระบวนการเรียนรู้และสื่อที่หลากหลาย
มศว 375 ธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการชุมชน
3(2-2-5)
SWU 375 Good Governance in Community Management
ศึกษาค้นคว้า ปลูกฝังแนวคิด และการปฏิบัติธรรมาภิบาลการบริหารจัดการชุมชน
บริหารจัดการบนความถูกต้องและนิติธรรม ความโปร่งใสเชื่อถือได้ การอธิบายตรวจสอบได้ การ
มีส่วนร่วม การรับผิดชอบต่อบทบาทและหน้าที่เพื่อการพัฒนาตนเอง ครอบครัว และชุมชนให้
เข้มแข็งและยั่งยืน โดยเน้นกระบวนการเรียนรู้และสื่อที่หลากหลาย
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ข. คาอธิบายรายวิชาหมวดวิชาเฉพาะ
(1) รายวิชาภาษาอังกฤษบังคับ 6 หน่วยกิต
อก 201 ภาษาอังกฤษเฉพาะทาง 1
3(2-2-5)
EN 201 English for Special Purposes 1
ฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษทั้งการฟัง พูด อ่าน เขียน ด้วยนิทาน บทกวีสาหรับเด็ก เรื่อง
สั้นสาหรับเด็ก หนังสือภาพ ตลอดจนบทความทางวิชาการ เพื่อประโยชน์ในการศึกษาค้นคว้าและ
ประกอบอาชีพในสาขาวิชาเฉพาะของผู้เรียน
203 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 1
3(3-0-6)
203 English for Academic Purposes 1
เพิ่มพูนประสิทธิภาพด้านทักษะการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ เพื่อให้
สามารถนาไปใช้ในการศึกษาค้นคว้าได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น
อก
EN

(2) วิชาเอกบังคับ 33 หน่วยกิต
วด 101 ความรู้ทั่วไปด้านวรรณกรรมสาหรับเด็ก
3(3-0-6)
CL 101 An Overview of Children’s Literature
ศึกษาความหมาย ลักษณะ ประเภท วัตถุประสงค์และวิธีการนาเสนอของวรรณกรรม
สาหรับเด็กที่ดี
เรียนรู้ระเบียบวิธีวิจัยเบื้องต้นที่เกี่ยวข้องกับวรรณกรรมสาหรับเด็กเพื่อเสริม
กระบวนการคิด วิเคราะห์ วิจารณ์ และวิจัยวรรณกรรมสาหรับเด็กต่อไป

102 ประวัติและวิวัฒนาการวรรณกรรมสาหรับเด็กของต่างประเทศ
3(3-0-6)
102 History and Development of International Children’s Literature
ศึกษาประวัติความเป็นมา และวิวัฒนาการวรรณกรรมสาหรับเด็กของต่างประเทศ ทั้ง
ภูมิภาคตะวันตก ตะวันออก และภูมิภาคอาเซียน โดยศึกษาวรรณกรรมเด็กที่แพร่หลาย รางวัล
วรรณกรรมสาหรับเด็ก และวรรณกรรมสาหรับเด็กที่ได้รับรางวัลประเภทต่างๆ ตลอดจนแนวโน้ม
ของวรรณกรรมสาหรับเด็กในระดับสากล
วด
CL

103 ประวัติและวิวัฒนาการวรรณกรรมสาหรับเด็กของไทย
3(3-0-6)
103 History and Development of Thai Children’s Literature
ศึกษาประวัติความเป็นมา และวิวัฒนาการวรรณกรรมสาหรับเด็กของไทย โดยศึกษา
วรรณกรรมเด็กที่แพร่หลาย รางวัลวรรณกรรมสาหรับเด็ก และวรรณกรรมสาหรับเด็กที่ได้รับ
รางวัลประเภทต่างๆ ตลอดจนแนวโน้มวรรณกรรมสาหรับเด็กของไทย
วด
CL
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111 วรรณกรรมคลาสสิคสาหรับเด็ก
3(3-0-6)
111 Children’s Classic Literature
ศึกษาความหมาย ลักษณะของวรรณกรรมคลาสสิคสาหรับเด็กที่ได้รับการยอมรับอย่าง
กว้างขวางทั้งของไทย ของภูมิภาคอาเซียน และของตะวันตก อ่านเพื่อตีความและวิเคราะห์หา
สาระสาคัญ
วด
CL

204 พัฒนาการของเด็ก
3(3-0-6)
204 Child Development
ศึกษาพัฒนาการของเด็กและเยาวชนทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา
รวมทั้งแรงจูงใจ พฤติกรรม ตลอดจนกระบวนการเรียนรูแ้ ละการปรับตัว
วด
CL

212 วรรณกรรมกับสังคม
3(3-0-6)
212 Literature and Society
ศึกษาเนื้อหาและสาระของวรรณกรรมที่มีความสัมพันธ์กับสังคม และ/หรือ ได้รับอิทธิพล
จากสังคมแวดล้อม
วด
CL

213 คติชาวบ้าน
3(3-0-6)
213 Folklore
ศึกษาและวิเคราะห์คติชนวิทยา วิถีความเชื่อ ภูมิปัญญาต่างๆ ลักษณะ รูปแบบและ
องค์ประกอบของนิทานพื้นบ้าน ทั้งของต่างประเทศและภูมิภาคต่างๆ ของประเทศไทย
วด
CL

214 การวิเคราะห์วรรณกรรมสาหรับเด็ก
3(3-0-6)
214 Evaluation of Children’s Literature
ศึกษาความหมาย กระบวนการและวิธีวิเคราะห์วิจารณ์วรรณกรรมสาหรับเด็ก ค้นหา
สาระสาคัญ แนวคิดและปรัชญาที่แฝงไว้ และประเมินคุณค่าวรรณกรรมสาหรับเด็ก
วด
CL

315 วรรณกรรมศาสนา
3(3-0-6)
315 Religious Literature
ศึกษาลักษณะ รูปแบบ เนื้อหา คุณธรรมและจริยธรรม ในวรรณกรรมทางศาสนาต่างๆ ที่
มีผลต่อจิตใจและพฤติกรรมของเด็ก
วด
CL
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323 นิทานและการเล่านิทาน
3(2-2-5)
323 Tales and Story-Telling
ศึกษาประวัตินิทานประเภทต่างๆ วิธีการเล่านิทานแบบต่างๆ ประโยชน์และคุณค่าของ
การเล่านิทาน ตลอดจนฝึกปฏิบัติเล่านิทาน และใช้วัสดุและสื่อประกอบการเล่านิทาน
วด
CL

406 บรรณาธิการกิจ
3(3-0-6)
406 Editorial Works
ศึกษาหน้าที่และลักษณะงานบรรณาธิการ คุณสมบัติของบรรณาธิการ และจรรยาบรรณ
ของบรรณาธิการประเภทต่างๆ รวมทั้งกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ ของ
ไทยและภูมิภาคอาเซียน ตลอดจนของภูมิภาคตะวันตก และกระบวนการทางานที่เกี่ยวข้องกับการ
ผลิตวรรณกรรมสาหรับเด็ก
วด
CL

(3) คาอธิบายรายวิชาเอกเลือก เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 27 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้
วด 121 การ์ตูนและการเขียนการ์ตูน
3(2-2-5)
CL 121 Cartoons and Cartoon Drawing
ศึกษาความหมาย รูปแบบ ประเภท คุณค่า และพัฒนาการของการ์ตูนและหนังสือการ์ตูน
ตลอดจนฝึกปฏิบัติการเขียนการ์ตูน และการผลิตหนังสือการ์ตูนสาหรับเด็ก
122 การออกแบบและการเขียนภาพประกอบหนังสือสาหรับเด็ก
3(2-2-5)
122 Children’s Book Design and Illustration
ศึกษาคุณลักษณะภาพประกอบหนังสือสาหรับเด็ก หลักการออกแบบ เทคนิคและสื่อวัสดุ
ในการจัดทาภาพประกอบ ตลอดจนฝึกปฏิบัติการสร้างภาพประกอบและการจัดทารูปเล่มหนังสือ
วด
CL

205 พื้นฐานทางปรัชญาการศึกษา
3(3-0-6)
205 Fundamental of Education Philosophy
ศึกษาปรัชญาการศึกษา แนวคิด วิวัฒนาการและอิทธิพลที่เป็นพื้นฐานสาคัญต่อการ
พัฒนาเด็ก และกระบวนการเรียนรู้ของเด็ก
วด
CL

วด
CL

231
231

บันเทิงคดีสาหรับเด็ก
Children’s Fiction
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ศึกษาความหมาย รูปแบบ ประเภท องค์ประกอบและคุณค่า ตลอดจนหลักเกณฑ์การ
เขียนและเทคนิคต่างๆ ในการสร้างสรรค์บันเทิงคดีสาหรับเด็ก
232 สารคดีสาหรับเด็ก
3(2-2-5)
232 Children’s Non-Fiction
ศึกษาความหมาย รูปแบบ ประเภท องค์ประกอบและคุณค่า ตลอดจนหลักเกณฑ์การ
เขียนและเทคนิคต่างๆ ในการสร้างสรรค์สารคดีสาหรับเด็ก
วด
CL

233 บทกวีสาหรับเด็ก
3(2-2-5)
233 Verses for Children
ศึกษารูปแบบวิธีการเขียนบทกวีสาหรับเด็ก วิเคราะห์ วิจารณ์ และประเมินคุณค่า
ตลอดจนฝึกปฏิบัติการเขียนบทกวีสาหรับเด็ก
วด
CL

316 หนังสือเรียนและหนังสือเสริมประสบการณ์
3(3-0-6)
316 Textbooks and Supplementary Materials
ศึกษาความหมาย รูปแบบ ประเภท คุณค่าและองค์ประกอบ ตลอดจนหลักเกณฑ์ในการ
เลือก การผลิตหนังสือเรียน หนังสือเสริมประสบการณ์ และสื่อการเรียนการสอน
วด
CL

324 การละครสาหรับเด็ก
3(2-5-2)
324 Children’s Theatre
ศึกษาความหมาย รูปแบบ พัฒนาการ ตลอดจนคุณค่าของละครสาหรับเด็ก และฝึก
ปฏิบัติการดาเนินการ และการใช้ประโยชน์ของละครสาหรับเด็กในสถานศึกษา หรือในสถานที่จัด
กิจกรรมของเอกชน
วด
CL

334 การผลิตหนังสือและสื่อสมัยใหม่สาหรับเด็ก
334 Children’s Modern Media and Books Production
ศึกษาศิลปะ เทคนิคในการผลิตหนังสือและสื่อสมัยใหม่สาหรับเด็ก
ปฏิบัติการและสามารถนาไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
วด
CL

3(2-2-5)
ตลอดจนฝึก

335 วารสารสาหรับเด็ก
3(2-2-5)
335 Children’s Periodicals
ศึกษาประวัติและพัฒนาการวารสารสาหรับเด็กทั้งของต่างประเทศและของไทย รูปแบบ
เนื้อหา คุณค่าและกระบวนการผลิตวารสารสาหรับเด็ก ตลอดจนฝึกปฏิบัติการจัดทาวารสาร
สาหรับเด็ก
วด
CL
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417 การอ่านวรรณกรรมสาหรับเด็ก
3(3-0-6)
417 Readings in Children’s Literature
ศึกษาวรรณกรรมสาหรับเด็กในขอบเขตที่กาหนดอย่างลึกซึ้ง เพื่อวิเคราะห์และประเมิน
คุณค่า เช่น การอ่านนิทานปรัมปรา การอ่านเทพนิยาย การอ่านเรื่องจินตนาการ การอ่าน
วรรณกรรมสมัยใหม่
วด
CL

วด
CL

436 การเขียนสร้างสรรค์สาหรับเด็ก
3(2-2-5)
436 Creative Writing for Children
ศึกษางานเขียนสร้างสรรค์สาหรับเด็กและฝึกปฏิบัติการเขียนเชิงสร้างสรรค์สาหรับเด็ก

437 การแปลวรรณกรรมสาหรับเด็ก
3(2-2-5)
437 Translation of Children’s Literature
ศึกษาความหมาย ลักษณะ วิธีการและปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพการแปล ประวัติและ
พัฒนาการการแปลทั้งของไทยและต่างประเทศ คุณสมบัติของนักแปล ตลอดจนฝึกปฏิบัติการ
แปลวรรณกรรมสาหรับเด็กประเภทต่างๆ
วด
CL

438 การส่งเสริมการอ่านสาหรับเด็ก
3(2-2-5)
438 Reading Promotion for Children
ศึกษารูปแบบและเทคนิคการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านเพื่อปลูกฝังนิสัยรักการอ่านแก่
เด็ก ตลอดจนฝึกปฏิบัติการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านในมูลนิธิ องค์กร โรงเรียน เพื่อนาไป
ประยุกต์ใช้กับกลุ่มเป้าหมายให้เหมาะสมต่อไป
วด
CL

(4) การศึกษาอิสระ 6 หน่วยกิต
วด 341 สัมมนาวรรณกรรมสาหรับเด็ก
3(1-4-4)
CL 341 Seminar in Children’s Literature
ศึกษาแนวคิด ที่มา รูปแบบ เนื้อหาสาระ ของวรรณกรรมสาหรับเด็กรูปแบบต่างๆ
ตลอดจนแนวโน้มและปัญหาที่เกี่ยวข้องกับวรรณกรรมสาหรับเด็ก
และจัดอภิปรายเพื่อ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้เรียนในด้านคุณค่า การสร้างสรรค์ การผลิต การเผยแพร่ และการ
นาไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจาวันของวรรณกรรมสาหรับเด็ก
วด
CL

451
451

ภาคนิพนธ์ทางวรรณกรรมสาหรับเด็ก
Term Project in Children’s Literature
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ศึกษาค้นคว้าวรรณกรรมสาหรับเด็กประเภทใดประเภทหนึ่งตามความสนใจของผู้เรียน
ลักษณะทั่วไป รูปแบบ เทคนิคการสร้างสรรค์ผลงาน ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินทาง
ปัญญา ประโยชน์ในการใช้พัฒนาเด็ก ปฏิบัติการสร้างสรรค์ผลงานสาหรับเด็ก และจัดกิจกรรม
เผยแพร่ผลงานต่อสาธารณะ
(5) การฝึกงานวิชาชีพวรรณกรรมสาหรับเด็ก 3 หน่วยกิต
วด 461 การฝึกงาน
3(0-6-3)
CL 461 Practicum
ฝึกงานในสานักพิมพ์ สถานศึกษา มูลนิธิ สมาคมหรือองค์กร ที่ทางานเกี่ยวข้องกับเด็ก
และการพัฒนาเด็ก นาความรู้มาปฏิบัติเพื่อพัฒนาทักษะการทางานและเพิ่มพูนประสบการณ์ โดย
ได้รับการนิเทศจากอาจารย์ผู้สอน
3.2 ชื่อ สกุล เลขประจาตัวบัตรประชาชน ตาแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์
3.2.1 อาจารย์ประจาหลักสูตร
ลา
ดับ
ที่

รายชื่อคณาจารย์

1* รศ. เกริก ยุ้นพันธ์

2* ผศ. รพินทร คงสมบูรณ์

3* อ. อัจฉรา ประดิษฐ์

4

อ. ภิมลพรรณ อุ่นแก้ว

คุณวุฒิการศึกษา
ตรี-โท-เอก (สาขาวิชา)
ปีที่จบ
- กศ.บ (ศิลปศึกษา), 2524

สถาบันที่สาเร็จการศึกษา

- มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
- มหาวิทยาลัยศรีนครินทร- กศ.ม. (ศิลปศึกษา), 2532
วิโรฒ ประสานมิตร
- ศศ.บ. (ภาษาฝรั่งเศส), 2537
- มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- M.A. (Children’s Literature), 2541 - Macquarie University,
- ประกาศนียบัตรวิชาหนังสือ, 2545 Australia
- ประกาศนียบัตรการแปลและตรวจ - จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
แก้ต้นฉบับ, 2553
- จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ศศ.บ. (ภาษาและวรรณคดี
- มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
อังกฤษ) (เกียรตินิยมอันดับสอง),
2536
- M.A. (Children’s Literature
- University of Warwick, UK.
Studies), 2540
- ประกาศนียบัตรวิชาหนังสือ, 2545 - จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ศศ.บ. (ทัศนศิลป์-เซรามิกส์),
2541
- M.A. (Children’s Literature),

- มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
- Macquarie University,
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2545
- ประกาศนียบัตรวิชาหนังสือ, 2545
- ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู, 2546

Australia
- จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- มหาวิทยาลัยสุโขทัย
ธรรมาธิราช

5

อ. ดร. ธันยา
พิทธยาพิทักษ์

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

- มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
- สถาบันราชภัฎสวนดุสิต
- Macquarie University,
Australia
- จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

3 2299 0004 1 74 0

* อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
3.2.2 อาจารย์ประจา
ลา
ดับ
ที่

รายชื่อคณาจารย์

1

รศ. เกริก ยุ้นพันธ์

2

ผศ. รพินทร คงสมบูรณ์

3

อ. อัจฉรา ประดิษฐ์

4

อ. ภิมลพรรณ อุ่นแก้ว

คุณวุฒิการศึกษา
ตรี-โท-เอก (สาขาวิชา)
ปีที่จบ
- กศ.บ (ศิลปศึกษา), 2524

สถาบันที่สาเร็จการศึกษา

เลขประจาตัว
ประชาชน

- มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
- มหาวิทยาลัยศรีนครินทร- กศ.ม. (ศิลปศึกษา), 2532
วิโรฒ ประสานมิตร
- ศศ.บ. (ภาษาฝรั่งเศส), 2537
- มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- M.A. (Children’s Literature), 2541 - Macquarie University,
- ประกาศนียบัตรวิชาหนังสือ, 2545 Australia
- ประกาศนียบัตรการแปลและตรวจ - จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
แก้ต้นฉบับ, 2553
- จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

3 2403 0053 8 96 3

- ศศ.บ. (ภาษาและวรรณคดี
อังกฤษ) (เกียรตินิยมอันดับสอง),
2536
- M.A. (Children’s Literature
Studies), 2540
- ประกาศนียบัตรวิชาหนังสือ, 2545

- มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

3 8099 0043 6 24 2

- ศศ.บ. (ทัศนศิลป์-เซรามิกส์),
2541

- มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

3 1201 0067 4 34 1

- University of Warwick, UK.
- จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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- M.A. (Children’s Literature),
2545
- ประกาศนียบัตรวิชาหนังสือ, 2545
- ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู, 2546

5

อ. ดร. ธันยา
พิทธยาพิทักษ์

6

อ. ยศยา อัยศิริ

- ศศ.บ. (วรรณกรรมสาหรับเด็ก)
(เกียรตินิยมอันดับสอง), 2542
- ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู, 2545
- M.A. (Children’s Literature ),
2546
- ค.ด. (การศึกษาปฐมวัย), 2553
- ศ.บ. (ออกแบบนิเทศศิลป์),
2549
- M.A. (Illustration), 2552

- Macquarie University,
Australia
- จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- มหาวิทยาลัยสุโขทัย
ธรรมาธิราช
- มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
- สถาบันราชภัฎสวนดุสิต
- Macquarie University,
Australia
- จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- มหาวิทยาลัยศิลปากร

3 2299 0004 1 74 0

3 1012 03547 82 3

- Savannah College of Art and
Design, USA. (ทุน ก.พ.)

3.2.3 อาจารย์พิเศษ
ลา
ดับ
ที่
1

2

3
4

รายชื่อคณาจารย์
ผศ. วิพุธ โสภวงศ์

ผศ. จินดา จาเริญ

พญ. นพวรรณ
ศรีวงค์พานิช
นายปรีดา ปัญญาจันทร์

คุณวุฒิการศึกษา
ตรี-โท-เอก (สาขาวิชา)
ปีที่จบ
- อ.บ. ภาษาและวรรณคดีอังกฤษ/
ภาษาไทย, 2499
- ค.บ. การสอนภาษาไทย
มัธยมศึกษา, 2502
- สส.บ. สังคมสงเคราะห์ศาสตร์,
2502
- M.A. (Linguistics), 2510
(ทุน East West Center)
- พ.ม. (ประกาศนียบัตรประโยคครู
พิเศษมัธยม), 2510
- กศ.บ. (ภาษาอังกฤษ), 2514
- กศ.ม. (บรรณารักษศาสตร์),
2519
- พ.บ. (กุมารเวชศาสตร์และ
พัฒนาการเด็ก), 2531
- ศศ.บ. (ศิลปะและวัฒนธรรม),
2522

สถาบันที่สาเร็จการศึกษา
- จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เลขประจาตัว
ประชาชน
3 1009 0220 1 07 1

- จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- University of Hawaii
- กระทรวงศึกษาธิการ

3 1020 0243 1 69 1

- วิทยาลัยวิชาการศึกษา
ประสานมิตร
- มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
- มหาวิทยาลัยมหิดล

3 1009 0026 6 9 22

- มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

3 4301 0023 4 81 1
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5

นายชีวนั วิสาสะ

6

นายนาบุญ นามเป็นบุญ

7

8

9

- กศ.บ. (ศิลปศึกษา), 2530

- ว.บ. (ภาพยนตร์และภาพถ่าย),
2536
นายชัยฤทธิ์ ศรีโรจน์ฤทธิ์ - ศศ.บ. วรรณกรรมสาหรับเด็ก,
2540
- ศศ.บ. เทคโนโลยีสื่อสารการศึกษา
, 2452
นายกิตติ อุ่นทรัพย์
- ศศ.บ. วรรณกรรมสาหรับเด็ก,
2548
นางสาวธัญโรจน์
โรจน์ธเนศ

- ศศ.บ. วรรณกรรมสาหรับเด็ก,
2547

- มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
- มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

3 7399 0002 1 38 8

- มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
- มหาวิทยาลัยสุโขทัย
ธรรมาธิราช
- มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

3 8604 0049 2 88 9

- มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

3 1016 0000 7 00 1

3 1101 0240 7 37 7

3 8298 0004 9 05 1

4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา)
จากความต้องการที่บัณฑิตควรมีประสบการณ์ในวิชาชีพก่อนเข้าสู่การทางานจริง
หลักสูตรจึง
กาหนดให้นิสิตทุกคนต้องฝึกปฏิบัติงานด้านวรรณกรรมสาหรับเด็กรูปแบบต่างๆ ช่วงภาคเรียนฤดูร้อนชั้น
ปีที่ 3 ในรายวิชา วด. 461 การฝึกงาน เพื่อหาประสบการณ์เกี่ยวกับศาสตร์ด้านวรรณกรรมสาหรับเด็ก
จากสถานการณ์จริง เช่น การทางานเป็นกองบรรณาธิการหนังสือสาหรับเด็กและเยาวชน การทางานเป็น
กองบรรณาธิการนิตยสารและวารสาร การทางานเป็นครูผู้สอนเด็กระดับปฐมวัย ประถมศึกษาหรือ
มัธยมศึกษา หรือการทางานเป็นผู้จัดกิจกรรมสาหรับเด็กในองค์กรเอกชนหรือสถานประกอบการต่างๆ
อาทิ สานักพิมพ์ที่ผลิตหนังสือสาหรับเด็กและวรรณกรรมเยาวชน สานักพิมพ์ที่ผลิตนิตยสารและวารสาร
บริษัทจัดกิจกรรมสาหรับเด็ก สถานรับเลี้ยงเด็ก โรงเรียนอนุบาล สถาบันเอกชนที่สอนภาษาอังกฤษ
สาหรับเด็ก สถาบันเอกชนที่ใช้กิจกรรมเพื่อพัฒนาสมองสาหรับเด็ก ห้องสมุดสาหรับเด็ก สถานสงเคราะห์
เด็กของรัฐหรือเอกชน เจ้าหน้าที่อาสาในมูลนิธิที่ทางานเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชน เป็นต้น เพื่อให้เข้าใจ
สถานการณ์และได้ทักษะจริงเกี่ยวกับวิชาชีพด้านวรรณกรรมสาหรับเด็ก
4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม
ความคาดหวังในผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนามของนิสิต มีดังนี้
(1) นิสติ มีความรู้และทักษะงานด้านหนังสือสาหรับเด็กและวารสาร การออกแบบและการเขียน
หนังสือสาหรับเด็ก การจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านสาหรับเด็ก การใช้วรรณกรรมสาหรับเด็ก
เพื่อพัฒนาเด็ก จากหน่วยงานหรือองค์กร ตลอดจนมีความเข้าใจในหลักการความจาเป็นใน
การเรียนรู้ทฤษฎีมากยิ่งขึ้น
(2) นิสิตบูรณาการความรู้ที่เรียนมาเพื่อนาไปแก้ปัญหาในการทางานโดยใช้องค์ความรู้ด้าน
วรรณกรรมสาหรับเด็กเป็นเครื่องมือได้อย่างเหมาะสม
(3) นิสิตมีพัฒนาการที่ดีขึ้นด้านทัศนคติเกี่ยวกับการทางานในศาสตร์ด้านวรรณกรรมสาหรับเด็ก
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(4) นิสิตมีความกล้าแสดงออก และสามารถนาความคิดสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์ในงานได้
(5) นิสิตมีระเบียบวินัย ตรงต่อเวลา เข้าใจวัฒนธรรมองค์กรและสามารถปรับตัวเข้ากับหน่วยงาน
หรือองค์กรได้
(6) นิสิตมีมนุษยสัมพันธ์และสามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้ดี
4.2 ช่วงเวลา
ภาคฤดูร้อนชั้นปีที่ 3 ตามระยะเวลาที่เหมาะสมกับการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
4.3 การจัดเวลาและตารางสอน
จัดเต็มเวลาใน 1 ภาคฤดูร้อนชั้นปีที่ 3
5. ข้อกาหนดเกี่ยวกับการทาโครงงานหรืองานวิจัย
ข้อกาหนดในการทาโครงงานกรณีศึกษาเฉพาะทางด้านวรรณกรรมสาหรับเด็ก ซึ่งกาหนดไว้ใน
รายวิชา วด. 341 สัมมนาวรรณกรรมสาหรับเด็ก และรายวิชา วด. 451 ภาคนิพนธ์ทางวรรณกรรมสาหรับ
เด็ก ต้องเป็นหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับการประยุกต์วรรณกรรมสาหรับเด็กเพื่อการพัฒนาเด็กและเยาวชน หรือ
เพื่อการเรียนการสอน หรือเพื่อทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม โดยต้องนาไปใช้งานได้จริงหากโครงการสาเร็จ
และมีรายงานต้องนาส่งตามรูปแบบและระยะเวลาที่หลักสูตรกาหนดอย่างเคร่งครัด หรือเป็นโครงงานที่
มุ่งเน้นการสร้างผลงานวิจัยเพื่อพัฒนางานด้านวรรณกรรมสาหรับเด็ก
5.1 คาอธิบายโดยย่อ
การทาโครงงานกรณีศึกษาเฉพาะทางด้านวรรณกรรมสาหรับเด็ก ในรายวิชา วด. 341 สัมมนา
วรรณกรรมสาหรับเด็ก และรายวิชา วด. 451 ภาคนิพนธ์ทางวรรณกรรมสาหรับเด็ก นิสิตทุกคนต้องทา
ผลงานเดี่ยว โดยสามารถอธิบายทฤษฎีที่นามาใช้ในการทาโครงงาน ประโยชน์ที่จะได้รับจากการทา
โครงงาน มีขอบเขตโครงงานที่สามารถทาสาเร็จภายในระยะเวลาที่กาหนด มีการดาเนินการเสนอโครงงาน
การศึกษาค้นคว้าหรือเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์และรายงานข้อมูล การผลิตและการนาเสนอผลการ
ทา โครงงาน/การทาวิจัย/ภาคนิพนธ์ ในรูปเอกสารรายงาน การรายงานในชั้นเรียน และการจัดงานสัมมนา
หรือการจัดนิทรรศการเพื่อนาเสนอผลงานต่อสาธารณะ
5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้
(1) นิสิตมีความสามารถในการใช้วรรณกรรมสาหรับเด็กในการพัฒนาเด็กและเยาวชนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
(2) นิสิตมีความรู้ความสามารถในการสร้างสรรค์วรรณกรรมสาหรับเด็กและเยาวชน เพื่อเป็น
พื้นฐานในการเข้าสู่วิชาชีพด้านวรรณกรรมสาหรับเด็ก
(3) นิสิตมีความสามารถในการวิเคราะห์และวิจารณ์วรรณกรรมสาหรับเด็กและเยาวชน
(4) นิสิตมีความสามารถในการศึกษาค้นคว้าด้านวรรณกรรมอย่างลึกซึ้งและกว้างขวาง
(5) นิสิตเป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม เป็นพลเมืองที่ดี พร้อมอุทิศตนเพื่อการทางานส่วนรวม
และประเทศชาติ
5.3 ช่วงเวลา
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วิชา วด. 341 สัมมนาวรรณกรรมสาหรับเด็ก ภาคการศึกษาที่ 2 ชั้นปีที่ 3
วิชา วด. 451 ภาคนิพนธ์ทางวรรณกรรมสาหรับเด็ก ภาคการศึกษาที่ 2 ชั้นปีที่ 4
5.4 จานวนหน่วยกิต
วิชา วด. 341 สัมมนาวรรณกรรมสาหรับเด็ก และวิชา วด. 451 ภาคนิพนธ์ทางวรรณกรรม
สาหรับเด็ก วิชาละ 3 หน่วยกิต รวม 6 หน่วยกิต
5.5 การเตรียมการ
(1) ด้านการเรียนการสอน
มีตัวอย่างโครงงานให้ศึกษา มีการกาหนดชั่วโมงการให้คาปรึกษาในการเลือกหัวข้อเรื่อง และการ
ทางาน การแนะนาแหล่งข้อมูล การจัดตารางเวลาเข้าพบ/ให้คาปรึกษา มีการจัดทาบันทึกให้คาปรึกษา มี
กาหนดการนาเสนอความคืบหน้าการศึกษา
(2) ด้านการบริหาร
มีการจัดสรรงบประมาณ เพื่อจัดกิจกรรมพัฒนานิสิตที่เชื่อมโยงสู่การทาโครงงาน คือ โครงการ
สัมมนาวรรณกรรมสาหรับเด็ก โครงการนิทรรศการแสดงต้นฉบับสารนิพนธ์วรรณกรรมสาหรับเด็ก มีการ
เตรียมอุปกรณ์เครื่องมือการนาเสนอผลงาน มีการวางแผนจัดเตรียมการจัดงานนิทรรศการ และการ
ประเมินผลเพื่อปรับปรุงงานในปีต่อไป
5.6 กระบวนการประเมินผล (อธิบายเกี่ยวกับกระบวนการประเมินผล รวมทั้งกลไกสาหรับการทวน
สอบมาตรฐาน)
1) ประเมินผลจากความก้าวหน้าในการทาโครงงานเป็นระยะตามกาหนดเวลา และจากที่บันทึกใน
สมุดให้คาปรึกษาโดยอาจารย์ที่ปรึกษาประจากลุ่ม
2) ประเมินคุณภาพของงานจากการนาผลงานไปทดลองใช้กับกลุ่มเป้าหมาย
3) ประเมินการนาเสนอผลงานในชั้นเรียน
4) ประเมินตามเกณฑ์จิตพิสัย และการจัดสอบการนาเสนอที่มีอาจารย์สอบไม่ต่ากว่า 3 คน
5) ประเมินผลการจัดงานสัมมนาหรือการจัดนิทรรศการต่อสาธารณะ
ทั้งนี้สาขาฯ มีกลไกการทวนสอบมาตรฐานคือ เมื่อประเมินผลการจัดงานสัมมนาหรือการจัด
นิทรรศการต่อสาธารณะ โดยสารวจความเห็นของผู้เข้าร่วมงานทั่วไป จากนิสิตผู้จัดงาน และจากคณาจารย์
ผู้ประเมินผลแล้ว สาขาฯ จะนาผลประเมินนั้นมาปรับปรุงการทางานในปีต่อไป เช่น ปรับปรุงวิธีการเรียน
การสอน ปรับหัวข้อการสัมมนา หรือหัวข้อการทาสารนิพนธ์ให้ตรงตามความต้องการของสังคมมากขึ้น
หรือปรับปรุงคุณภาพผลงานของนิสิตให้ได้มาตรฐานมากขึ้น เป็นต้น
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต (อัตลักษณ์นิสิต มศว)
อัตลักษณ์นิสิต มศว
กลยุทธ์การสอนและกิจกรรมของนักศึกษา
ใฝ่รู้ตลอดชีวิด คิดเป็นทาเป็น หนักเอา สอดแทรกอัตลักษณ์ทั้ง 9 ประการในการเรียนการสอนทุกรายวิชา โดย
เบาสู้ รู้กาลเทศะ เปี่ยมจิตสานึก
อธิบายให้นิสิตเข้าใจความหมายและความสาคัญของอัตลักษณ์ทั้ง 9 ซึ่ง
สาธารณะ มีทักษะสื่อสาร
มีความเชื่อมโยงกับการเรียน การทางาน และการดารงชีวิต จัดกิจกรรม
อ่อนน้อมถ่อมตน งามด้วยบุคลิก
ทั้งในและนอกชั้นเรียนอย่างต่อเนื่องเพื่อให้นิสิตมีโอกาสฝึกฝนและ
พร้อมด้วยศาสตร์และศิลป์
พัฒนาตนเองให้มีอัตลักษณ์ทั้ง 9 และให้นิสิตอภิปรายแสดงความ
คิดเห็นว่าการเรียนในแต่ละรายวิชาช่วยกระตุ้นนิสิตให้พัฒนาอัตลักษณ์
ในด้านใดบ้าง พร้อมยกตัวอย่างการนาไปใช้ในชีวิตประจาวันและ
ประโยชน์ที่ได้รับ
2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน
2.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม: มีคุณธรรม ตระหนักในคุณค่าของศิลปวัฒนธรรมทั้งของไทยและประชาคม
นานาชาติ
ผลการเรียนรู้
กลยุทธ์การสอน
วิธีการวัดและประเมินผล
-สอดแทรกเนื้อหาในมิติทางคุณธรรม
-ประเมินจากพฤติกรรมความซื่อสัตย์ในการ
1. มีคุณธรรม
จริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาการใน ทารายงาน การอ้างอิงผลงาน และการสอบ
จริยธรรมในการ
การเรียนการสอนทุกรายวิชา
-ประเมินจากคุณภาพงานมอบหมายที่แสดง
ดารงชีวิต
-ใช้กรณีศึกษา และมอบหมายงานให้นิสิต ถึงการคิด วิเคราะห์ และการเลือกใช้หลักธรรม
มีความซื่อสัตย์
ฝึกนาหลักธรรมมาใช้ในการแก้ปัญหาชีวิต ที่เหมาะสมในการแก้ปัญหาต่างๆ และการ
สุจริต และมี
พัฒนาตนเอง
จรรยาบรรณทาง -มีกิจกรรมนอกหลักสูตรที่ส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรมอย่างต่อเนื่อง
-ประเมินจากการมีส่วนร่วมของนิสิตใน
วิชาการ
กิจกรรมนอกหลักสูตรที่มีการจัดขึ้น
2. มีจิตสาธารณะ -ให้นิสิตเรียนรู้การเสียสละเพื่อส่วนรวม -ประเมินจากการอภิปรายแลกเปลี่ยนความ
จากกรณีศึกษาบุคคลตัวอย่างที่ได้รับการ คิดเห็นในชั้นเรียน
เสียสละเพื่อ
ยกย่องในสังคม เพื่อกระตุ้นให้เกิด
-ประเมินจากคุณภาพงานมอบหมาย และ
ส่วนรวม
จิตสานึกสาธารณะ
สังเกตจากพฤติกรรมการมีส่วนร่วม การ
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-ให้นิสิตฝึกเขียนโครงการ และทากิจกรรม
เสียสละเพื่อส่วนรวม เช่น โครงการจิต
อาสา เพื่อปลูกฝังจิตสานึกสาธารณะ
-ให้นิสิตเขียนรายงานความรู้สึกที่มีต่อการ
ทากิจกรรมโครงการจิตอาสา เพื่อให้
ตระหนักถึงความสุขที่เกิดจากการให้
ผลการเรียนรู้
กลยุทธ์การสอน
ให้ความรู้ความเข้าใจถึงผลกระทบจากการ
3. รับผิดชอบ
ตนเอง ผู้อื่น สังคม กระทาของตนเองต่อตนเอง ผู้อื่น สังคม
และสิ่งแวดล้อม โดยใช้กรณีศึกษา และ
และสิ่งแวดล้อม
มอบหมายงานรายบุคคล/งานกลุ่ม

วางแผน การปฎิบัติ และการนาเสนอผลงาน
-ประเมินจากความภาคภูมิใจของนิสิตที่ได้ทา
ประโยชน์ให้สังคม

วิธีการวัดและประเมินผล
-ประเมินความรับผิดชอบต่อตนเองจาก
คุณภาพรายงานรายบุคคล
-ประเมินความรับผิดชอบต่อผู้อื่นจากการทา
รายงานกลุ่ม และจากผลการประเมินกันเอง
ของนิสิตในกลุ่ม
-ประเมินความรับผิดชอบต่อสังคมและ
สิ่งแวดล้อมจากการอภิปรายแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นในชั้นเรียน และพัฒนาการทาง
ความคิดและพฤติกรรมของนิสิต
-ประเมินจากพฤติกรรมในชั้นเรียน การตรง
4. มีวินัย ตรงต่อ -กาหนดให้มีวัฒนธรรมองค์กร เพื่อให้
นิสิตมีค่านิยมพื้นฐานที่ถูกต้อง
ต่อเวลาในการเข้าชั้นเรียน การส่งรายงานตาม
เวลา เคารพกฎ
ระเบียบขององค์กร -ชี้แจงกฎระเบียบและแนวปฏิบัติในการ เวลาที่กาหนด การแต่งกาย และการปฏิบัติตน
เรียนการสอนให้ชัดเจนในทุกรายวิชา
ตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
และสังคม
-มีรายวิชาที่ส่งเสริมให้นิสิตมีแนวคิด
-ประเมินจากงานที่ได้รับมอบหมายที่แสดงถึง
5. ตระหนักใน
ทางด้านสุนทรียศาสตร์ และตระหนักใน
การนาแนวคิดทางสุนทรียศาสตร์/
คุณค่าของ
ศิลปวัฒนธรรมมาใช้ และการอภิปรายในชั้น
ศิลปวัฒนธรรมทั้ง คุณค่าของศิลปวัฒนธรรมที่มีต่อการ
ดารงชีวิต โดยให้เข้าร่วมกิจกรรมสร้าง
เรียน
ของไทยและ
ประชาคมนานาชาติ เสริมประสบการณ์ทั้งในและนอกเวลาเรียน -สังเกตจากการประพฤติตนอยู่ในประเพณี
และให้ทารายงานแสดงความคิดเห็นทั้ง
และวัฒนธรรมที่ดีงามของไทย
รายบุคคลและงานกลุ่ม
-สังเกตจากการรู้เท่าทัน สามารถปรับตัวและ
-สอดแทรกเนื้อหาในด้านศิลปวัฒนธรรม เลือกรับวัฒนธรรมที่ดีงามของนานาชาติได้
และประเพณีที่ดีงามทั้งของไทยและ
นานาชาติในการเรียนการสอนทุกรายวิชา
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2.2 ด้านความรู้ : มีความรอบรู้อย่างกว้างขวาง มีโลกทัศน์ที่กว้างไกล มีความเข้าใจธรรมชาติของตนเอง ผู้อื่น และ
สังคม
ผลการเรียนรู้
กลยุทธ์การสอน
วิธีการวัดและประเมินผล
- จัดหลักสูตรให้มีรายวิชาบังคับที่
-ประเมินจากคุณภาพงานมอบหมาย ที่แสดง
1. มีความรอบรู้
ถึงการคิด/วิเคราะห์ การหาความรู้เพิ่มเติม
อย่างกว้างขวาง มี ครอบคลุมความรู้ในสาขาต่างๆ อย่าง
โดยอาศัยข้อมูล/หลักความรู้จากแหล่งที่
โลกทัศน์กว้างไกล กว้างขวาง โดยจัดการเรียนการสอนใน
และสามารถเรียนรู้ ลักษณะบูรณาการ และมีรายวิชาเลือกที่ น่าเชื่อถือมาประกอบได้อย่างเหมาะสมและมี
หลากหลายเพื่อให้นิสิตมีโอกาสเลือก
จรรยาบรรณในการอ้างอิง
ด้วยตนเอง
เรียนได้ตามความสนใจ
-การสอบภาคทฤษฎี/ปฏิบัติ
-มีการแนะนาวิธีการเรียนรู้/การสืบค้น
ข้อมูลด้วยตนเอง และให้ฝึกปฏิบัติทุก
รายวิชา
2. มีความรู้และ
ความเข้าใจ
ธรรมชาติของ
ตนเอง รู้เท่าทันการ
เปลี่ยนแปลงและ
ดารงชีวิตอย่างมี
ความสุขท่ามกลาง
กระแสโลกาภิวัตน์
3. มีความรู้ ความ
เข้าใจเพื่อนมนุษย์ /
สังคมทั้งไทยและ
นานาชาติ/กฎหมาย
ในชีวิตประจาวัน
และสามารถนา
ความรู้ไปใช้ในการ

-ให้เรียนรู้หลักธรรมที่สาคัญในการ
ดารงชีวิต โดยใช้หนังสือและกรณีศึกษา
-ให้ทากิจกรรม Who am I เพื่อให้เข้าใจ/
ทราบที่มาของลักษณะนิสัย/วิเคราะห์ข้อดี
ข้อด้อยของตนเอง พร้อมตั้งเป้าหมายใน
การพัฒนาตนเอง
-มอบหมายงานให้นิสิตฝึกนาหลักธรรม
มาใช้ในชีวิตประจาวัน
-ให้ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับมนุษย์/
สังคมไทยและนานาชาติเพื่อให้นิสิตเข้าใจ
พฤติกรรมของมนุษย์ในการอยู่ร่วมกัน
และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจาวัน
รวมทั้งแนะนาแหล่งอ้างอิงให้นิสิตค้นคว้า
เพิ่มเติม
-ให้นิสิตเรียนรู้การดารงชีวิตในสังคม

-ประเมินจากคุณภาพงานมอบหมาย ที่แสดง
ถึงการคิด/วิเคราะห์ และการเลือกใช้
หลักธรรมที่เหมาะสมในการดาเนินชีวติ
-ประเมินจากพัฒนาการด้านความคิดและ
พฤติกรรม
การเรียนรู้ในชั้นเรียน

-ประเมินจากพฤติกรรมการมีส่วนร่วม การ
วางแผน การปฏิบัติ และการนาเสนอผลงาน
-ประเมินจากคุณภาพงานที่แสดงถึงความคิด
สร้างสรรค์ในการแก้ปัญหาสังคมโดยเริ่มจาก
ตนเอง
-ประเมินจากการอภิปรายแลกเปลี่ยนความ
ความคิดเห็นในชั้นเรียน

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวรรณกรรมสาหรับเด็ก หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555

51

แก้ปัญหาและ
สร้างสรรค์สังคม

อย่างมีคุณค่าจากกรณีศึกษา
-มอบหมายงานกลุ่มให้นิสิตวิเคราะห์
ปัญหาสังคมและนาเสนอแนวทางแก้ไข
อย่างสร้างสรรค์
-อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในชั้น
เรียน

ผลการเรียนรู้
4. มีความรู้ ความ
เข้าใจ และตระหนัก
ถึงความจาเป็นใน
การมีความสัมพันธ์
ที่ถูกต้องกับ
ธรรมชาติแวดล้อม

กลยุทธ์การสอน
วิธีการวัดและประเมินผล
- ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
- ประเมินจากคุณภาพงานที่มอบหมาย
ผลกระทบของพฤติกรรมของมนุษย์ต่อ -ประเมินจากกความรับผิดชอบในการทา
สิ่งแวดล้อมโดยใช้กรณีศึกษา เพื่อให้
รายงานรายบุคคล และการทางานกลุ่ม
ตระหนักถึงความจาเป็นในการมี
-ประเมินจากการอภิปรายแลกเปลี่ยนความ
ความสัมพันธ์ที่ถูกต้องกับสิ่งแวดล้อม
ความคิดเห็นในชั้นเรียน
-มอบหมายงานให้นิสิตฝึกวิเคราะห์
-สังเกตจากการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในการ
ปัญหาสิ่งแวดล้อม อภิปรายหาสาเหตุและ บริโภค
วิธีแก้ปัญหาโดยเริ่มจากการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมของนิสิตเอง และนาเสนอใน
ชั้นเรียน
5. มีความรู้พื้นฐาน -ให้ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับ -ประเมินจากรายงานที่แสดงให้เห็นว่านิสิตได้
หลักเศรษฐกิจพอเพียง
นาหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ใน
และทักษะในการ
ชีวิตประจาวัน และสามารถเลือกสรรความรู้ใน
ดารงชีวิตตามหลัก -มอบหมายงานกลุ่มให้นิสิตสืบค้น
ศาสตร์ต่างๆ ในกระแสหลักมาบูรณาการใช้
เศรษฐกิจพอเพียง กรณีศึกษามาอภิปรายในชั้นเรียน
-มอบหมายงานรายบุคคลให้นิสิตฝึกคิด อย่างรู้เท่าทัน
และนาหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ -ประเมินจากการอภิปรายแลกเปลี่ยนความ
ในการดารงชีวิต
คิดเห็นในชั้นเรียน
2.3 ด้านทักษะทางปัญญา : เป็นผู้ใฝ่รู้ คิดอย่างมีเหตุผล และสามารถนาความรู้ไปใช้ในการดาเนินชีวิตได้เป็น
อย่างดี
ผลการเรียนรู้
กลยุทธ์การสอน
วิธีการวัดและประเมินผล
1. เป็นผู้ใฝ่รู้ และมี -สอดแทรกกิจกรรมการเรียนการสอนให้ -ประเมิ น จากคุ ณ ภาพงานมอบหมาย ที่
วิจารณญาณในการ นิสิตฝึกค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองในทุก แสดงถึ ง การค้นหาความรู้เพิ่มเติมอย่าง
รายวิชา
ต่อเนื่องและมีวิจารณญาณในการเลือกรับ
เลือกรับข้อมูล
-ให้นิสิตฝึกใช้หลักกาลามสูตรในการ
ข้อมูลข่าวสารโดยใช้หลักกาลามสูตร
ข่าวสาร
พิจารณาเลือกรับข้อมูลข่าวสาร
-ประเมินจากการอภิปรายแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นในชั้นเรียน
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-ให้นิสิตฝึกคิดวิเคราะห์/หาแนวทางแก้ไข -ประเมินจากคุณภาพงานมอบหมาย ที่แสดง
2. สามารถคิด
ถึงการคิดอย่างมีเหตุผลและเป็นระบบ
อย่างมีเหตุผลและ ปัญหาโดยใช้หลักธรรม เช่น อริยสัจ
โยนิโสมนสิการ
-ประเมินจากการอภิปรายแลกเปลี่ยนความ
เป็นระบบ
-นาเสนอและอภิปรายแลกเปลี่ยนความ คิดเห็นในชัน้ เรียน
คิดเห็นในชั้นเรียน

ผลการเรียนรู้
3. สามารถ
เชื่อมโยงความรู้สู่
การใช้ประโยชน์
เพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิตของ
ตนเอง และสังคม
ในทุกมิติได้อย่าง
สมดุล

กลยุทธ์การสอน
-ใช้ตัวอย่างที่ดีเป็นกรณีศึกษาเพื่อให้นิสิต
ได้เรียนรู้วิธีวิเคราะห์ปัญหาและแนวทาง
แก้ไขอย่างเป็นระบบโดยอาศัยความรู้แบบ
บูรณาการ
-กาหนดประเด็นปัญหาสังคมที่เป็น
ประเด็นสาธารณะเพื่อฝึกให้นิสิตรู้จักใช้
ความรู้ในการวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา
และเสนอแนะแนวทางแก้ไข เพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิตของตนเอง และสังคมในทุก
มิติได้อย่างสมดุล

วิธีการวัดและประเมินผล
-ประเมินจากคุณภาพงานมอบหมายที่แสดง
ถึงการนาข้อมูลความรู้ที่ถูกต้องมาใช้ในการคิด
วิเคราะห์อย่างมีเหตุผล เป็นระบบ และ
สร้างสรรค์
-สังเกตพัฒนาการในด้านต่างๆ จาก
พฤติกรรมการมีส่วนร่วมในกิจกรรมกลุ่ม และ
การแสดงความคิดเห็นในชั้นเรียน

2.4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ : สามารถติดต่อสื่อสารและดารงตนอยู่ร่วมกับ
ผู้อื่นในสังคมได้เป็นอย่างดี
ผลการเรียนรู้
กลยุทธ์การสอน
วิธีการวัดและประเมินผล
1. ใช้ภาษาในการ -มีรายวิชาที่พัฒนาทักษะการใช้ภาษาไทย -ประเมินจากงานที่ได้รับมอบหมายและการมี
ติดต่อสื่อสารและ และภาษาต่างประเทศ เพื่อให้นิสิตได้ฝึกใช้ ส่วนร่วมในชั้นเรียน
-การสอบภาคทฤษฎี/ปฏิบัติ
สร้างความสัมพันธ์ ภาษาในการติดต่อสื่อสารและสร้าง
ความสัมพันธ์กับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
กับผู้อื่นได้เป็น
-ใช้กรณีศึกษาเป็นตัวอย่างเพื่อให้นิสิต
อย่างดี
วิเคราะห์เปรียบเทียบการสื่อสารที่ดีและไม่
ดี
-ประเมินจากคุณ ภาพงานมอบหมาย ที่
2. สามารถปรับตัว -มอบหมายกิจกรรมกลุ่มในทุกรายวิชา
แสดงถึงความร่วมมือในการวางแผน
ทางานร่วมกับผู้อื่น เพื่อฝึกให้นิสิตรู้จักปรับตัวในการทางาน
ร่วมกับผู้อื่น รับผิดชอบภาระงานที่ได้รับ ปฏิบัติ และแก้ปั ญหา
ทั้งในฐานะผู้นา
มอบหมาย รับฟังความคิดเห็นของเพื่อน -สังเกตจากพัฒนาการด้านความคิดและ
และสมาชิกกลุ่ม
ร่วมกลุ่ม สามารถแสดงจุดยืนของตนเอง พฤติกรรมการเรียนรู้ในชั้นเรียน
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และค้นหาทางออกร่วมกันได้
3. การอยู่ร่วมกับ
ผู้อื่นอย่างสันติสุข

ผลการเรียนรู้

-ใช้กรณีศึกษาปัญหาความขัดแย้งเพื่อให้
นิสิตได้เรียนรู้ผลกระทบด้านลบที่มีต่อ
สังคม
-เลือกปัญหาสังคมที่เป็นประเด็น
สาธารณะให้นิสิตฝึกวิพากษ์วิจารณ์ในชั้น
เรียน เปิดรับความคิดเห็นที่หลากหลาย
เคารพสิทธิของผู้อื่น พยายามเข้าใจและ
กลยุทธ์การสอน
ยอมรับความแตกต่างทางความคิดของ
แต่ละบุคคล

-ประเมินจากผลการประเมินกันเองของนิสิตใน
กลุ่ม
-ประเมินจากการมีส่วนร่วมในการ
วิพากษ์วิจารณ์ในชั้นเรียน และการยอมรับ
เหตุผลของผู้ที่มีความคิดเห็นแตกต่าง

วิธีการวัดและประเมินผล

2.5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ผลการเรียนรู้
กลยุทธ์การสอน
วิธีการวัดและประเมินผล
-มีรายวิชาที่ฝึกทักษะการวิเคราะห์เชิง
-การสอบภาคทฤษฎี/ปฏิบัติ
1. มีทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข ตัวเลขโดยตรง เช่น คณิตศาสตร์ใน
ชีวิตประจาวัน
-สอดแทรกทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
ในรายวิชาต่างๆ เพื่อพัฒนาทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลขอย่างต่อเนื่อง
-มีรายวิชาที่พัฒนาทักษะการสื่อสารและ -การสอบภาคทฤษฎี/ปฏิบัติ
2. มีทักษะการ
-ประเมินจากคุณภาพงานมอบหมาย ที่แสดง
สื่อสารและการใช้ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศโดยตรง
-สอดแทรกทักษะการสื่อสาร การใช้
ถึงความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
เทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการสื่อสารอย่างรู้เท่าทัน และมี
สารสนเทศได้อย่าง เทคโนโลยีสารสนเทศ กฏหมายและ
จรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องในทุกรายวิชา
จรรยาบรรณ
ถูกต้องและ
-ฝึกนิสิตให้รู้จักวิเคราะห์ผลกระทบจาก
เหมาะสม
การใช้คอมพิวเตอร์ต่อบุคคลองค์กรและ
สังคม
3. สามารถแสวงหา -ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความสาคัญ -การสอบภาคทฤษฎี/ปฏิบัติ
ของแหล่งข้อมูลประเภทต่างๆทั้งแหล่ง
-ประเมินจากคุณภาพงานมอบหมาย ที่แสดง
ความรู้โดยใช้
ความรู้ ทั้งที่เป็นสื่อเอกสาร /สื่อ
ถึงการสีบค้นข้อมูล การเลือกใช้ข้อมูล และการ
เทคโนโลยี
อิเล็กทรอนิกส์/บุคคลต่างๆ
รู้จักแหล่งข้อมูลที่เหมาะสม
สารสนเทศ
-แนะนาวิธีการเรียนรู้/การสืบค้นข้อมูล
โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและฝึกปฏิบัติ
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ในทุกรายวิชา
-มอบหมายกิจกรรมเพื่อฝีกทักษะในการ
สืบค้น/อ้างอิงข้อมูล การใช้ซอฟต์แวร์
ต่างๆ
4. สามารถนาเสนอ
สารสนเทศใน
รูปแบบที่เหมาะสม
และมีคุณภาพ

-ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคนิคการ
นาเสนอผลงานประเภทต่างๆ
-สอดแทรกการฝึกทักษะการในการเรียนรู้
รายวิชาต่างๆ
-ใช้กรณีศึกษาเพื่อเป็นตัวอย่างในการ
นาเสนอผลงานที่ดีและไม่ดี

ผลการเรียนรู้

กลยุทธ์การสอน
-ฝึกให้นิสิตออกมานาเสนอผลงานหน้าชั้น
เรียนในทุกรายวิชา

-ประเมินจากคุณภาพในการนาเสนอผลงาน
และเลือกการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยให้การ
นาเสนอผลงานมีความชัดเจน และน่าสนใจ
มากยิ่งขึ้น

วิธีการวัดและประเมินผล
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชาวิชาศึกษาทั่วไป (Curriculum Mapping)
ความรับผิดชอบหลัก

ความรับผิดชอบรอง

1. คุณธรรม จริยธรรม

รายวิชาศึกษาทั่วไป

1

2

3

4

3. ทักษะทาง
ปัญญา

2. ความรู้

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และความ
รับผิดชอบ
1 2 3

5. ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข
การสื่อสาร
และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
1 2
3 4

มศว 111 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
มศว 112 วรรณกรรมไทยปริทรรศน์
มศว 121 ภาษาอังกฤษเพื่อประสิทธิภาพการสื่อสาร 1
มศว 122 ภาษาอังกฤษเพื่อประสิทธิภาพการสื่อสาร 2
มศว 123 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ 1
มศว 124 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ 2
มศว 131 ภาษาฝรัง่ เศสเพื่อการสื่อสาร 1
มศว 132 ภาษาฝรัง่ เศสเพื่อการสื่อสาร 2
มศว 133 ภาษาเยอรมันเพื่อการสื่อสาร 1
มศว 134 ภาษาเยอรมันเพื่อการสื่อสาร 2
มศว 135 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 1
มศว 136 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 2
มศว 137 ภาษาญีป่ ุ่นเพื่อการสื่อสาร 1
มศว 138 ภาษาญีป่ ุ่นเพื่อการสื่อสาร 2
มศว 141 ทักษะการรู้สารสนเทศ
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1. คุณธรรม จริยธรรม

รายวิชาศึกษาทั่วไป
1

2

3

4

3. ทักษะทาง
ปัญญา

2. ความรู้

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และความ
รับผิดชอบ
1 2 3

5. ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข
การสื่อสาร
และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
1 2
3 4

มศว 142 วิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต
และสิ่งแวดล้อม
มศว 143 พลังงานทางเลือก
มศว 144 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจาวัน
มศว 145 สุขภาวะและวิถีชวี ิตเชิงสร้างสรรค์
มศว 341 วิทยาศาสตร์ฟิสิกส์ กฎของธรรมชาติ
พลังงานและจิต
มศว 151 การศึกษาทั่วไปเพื่อพัฒนามนุษย์
มศว 251 มนุษย์กับสังคม
มศว 252 สุนทรียศาสตร์เพื่อชีวติ
มศว 351 การพัฒนาบุคลิกภาพ
มศว 352 ปรัชญาและกระบวนการคิด
มศว 353 มนุษย์กับการใช้เหตุผลและจริยธรรม
มศว 354 มนุษย์กับสันติภาพ
มศว 355 พุทธธรรม
มศว 356 วรรณกรรมและพลังทางปัญญา
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หมวดวิชาเฉพาะ
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต
คุณลักษณะพิเศษ
ด้านการเป็นคนดี
- มีคุณธรรม จริยธรรม เคารพสิทธิของเด็ก มีเจต
คติที่ดีต่อเด็ก เป็นพลเมืองดี ทั้งกาย วาจา ใจ มีจิต
สาธารณะ

กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล
- มีการสอดแทรกให้นิสิตเข้าใจเรื่องคุณธรรม
จริยธรรม ความเข้าใจในสิทธิของเด็ก การมีจิต
สาธารณะ การเสียสละเพื่อส่วนรวมในรายวิชาที่
เกี่ยวข้อง เช่น วรรณกรรมศาสนา นิทานและการเล่า
นิทาน การจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
บรรณาธิการกิจ และให้นิสิตอภิปรายแสดงความ
คิดเห็นว่าการเรียนแต่ละวิชาช่วยกระตุ้นความเข้าใจ
เหล่านั้น โดยมีการประเมินผลจากผลงานของนิสิต
- มีจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ
- มีการให้ความรู้แก่นิสิตถึงผลกระทบต่อสังคม
และข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการทาความผิด
เกี่ยวกับเด็ก สิทธิของเด็ก และลิขสิทธิ์ด้าน
วรรณกรรม และให้นิสิตอภิปรายแสดงความคิดเห็น
ด้านการเป็นคนเก่ง
- กาหนดให้นิสิตทางานเป็นกลุ่มในรายวิชาต่างๆ
และมีการกาหนดหัวหน้ากลุ่มในการทารายงาน
- มีบุคลิกภาพด้านภาวะผู้นา มีความรับผิดชอบ
ตลอดจนมีวินัยในตนเอง และสามารถพัฒนาตนเอง ตลอดจนกาหนดให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการนาเสนอ
รายงาน เพื่อเป็นการฝึกให้นิสิตได้สร้างภาวะผู้นา
ได้เสมอ
และการเป็นสมาชิกกลุ่มที่ดี
- มีกิจกรรมที่มอบหมายให้นิสิตหมุนเวียนกันเป็น
หัวหน้าในการดาเนินกิจกรรม เพื่อฝึกให้นิสิตมี
ความรับผิดชอบ
- มีกติกาที่จะสร้างวินัยในตนเองแก่นิสิต เช่น การ
เข้าเรียนตรงเวลาการเข้าเรียนอย่างสม่าเสมอ การมี
ส่วนร่วมในชั้นเรียน การเสริมความกล้าในการแสดง
ความคิดเห็น การส่งงานตรงเวลา
- มีการสอดแทรกในรายวิชาต่างๆ ให้นิสิตศึกษา
ค้นคว้าความรู้ใหม่ที่ทันสมัยเพื่อแลกเปลี่ยนใน
ห้องเรียน
- ประเมินจากคุณภาพผลงาน พฤติกรรมของนิสิต
และปฏิสัมพันธ์ในกลุ่มผู้เรียน
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คุณลักษณะพิเศษ
ด้านการเป็นคนที่มีความสุข
- มีทักษะความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล
บุคลิกภาพดีรู้จักการวางตัวอย่างเหมาะสมและเป็น
มิตรกับคนในสังคม มีสานึกดีในตัวเอง มีความ
ภาคภูมิใจในเอกลักษณ์และภูมิปัญญาไทย เคารพ
ความคิดเห็นของผู้อื่น รู้จักบริหารความขัดแย้ง

กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล
- เน้นกระบวนการศึกษาเรียนรู้เพื่อให้นิสิตภูมิใจใน
ตนเอง ภูมิปัญญาไทย และเอกลักษณ์ของชาติใน
รายวิชาที่เกี่ยวข้อง เช่น วิชาคติชาวบ้าน ประวัติและ
วิวัฒนาการวรรณกรรณสาหรับเด็กของไทย
- จัดกิจกรรมพัฒนานิสิตให้ได้เรียนรู้นอกห้องเรียน
จากปราชญ์ชาวบ้าน ผู้เชี่ยวชาญท้องถิ่น เพื่อให้
เข้าใจสภาพสังคมแบบต่างๆ อย่างหลากหลาย และ
ได้เรียนรู้จากคนหลายวัย เช่น โครงการภูมิปัญญา
ไทยในวรรณกรรมสาหรับเด็ก
- เน้นกระบวนการเรียนรู้ที่สร้างทัศนคติที่ดีในการ
เรียนและการศึกษาอย่างต่อเนื่องแก่นิสิต
- มีการสอดแทรกเรื่องการแต่งกาย การเข้าสังคม
เทคนิคการเจรจา การสื่อสาร การมีมนุษยสัมพันธ์ที่
ดี และการวางตัวในการทางานร่วมกับผู้อื่น ในบาง
รายวิชาที่เกี่ยวข้อง และในกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ
ก่อนที่นิสิตจะสาเร็จการศึกษา
- ประเมินผลจากการให้นิสิตอภิปรายแสดงความ
คิดเห็น และการสังเกตพฤติกรรมนิสิตใน
สถานการณ์ต่างๆ

2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน
2.1 ด้านคุณธรรมและจริยธรรม
ผลการเรียนรู้
กลยุทธ์การสอน
- ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ความเสียสละ
1. มีคุณธรรม
และความซื่อสัตย์สุจริตให้นิสิตในรายวิชาที่
จริยธรรม ความ
เสียสละ และความ เกี่ยวข้องโดยตรง เช่น วด. 315
วรรณกรรมศาสนา เป็นต้น โดยต้องไม่
ซื่อสัตย์สุจริต
ทุจริตในการสอบ ไม่คัดลอกผลงานของ
ตลอดจนมี
ผู้อื่น ไม่สร้างผลงานที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อ
จรรยาบรรณทาง
วิชาการและวิชาชีพ เด็กและเยาวชน มีความรับผิดชอบ ขยัน
อดทน อ่อนน้อมถ่อมตน มีจิตสาธารณะ
และมีความประพฤติทางกายวาจาเหมาะสม
- กาหนดการเรียนรู้จรรยาบรรณทาง
วิชาชีพด้านวรรณกรรมสาหรับเด็กในวิชาที่
เกี่ยวข้อง เช่น วด. 406 บรรณาธิการกิจ

วิธีการวัดและประเมินผล
- ประเมินพฤติกรรมการไม่กระทา
ทุจริตในการสอบ หรือพฤติกรรม
การไม่คัดลอกงานของผู้อื่นของ
นิสิต
- ประเมินคุณภาพผลงานของนิสิต
อันแสดงความรู้ด้านจรรยาบรรณ
ในวรรณกรรมสาหรับเด็ก
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ผลการเรียนรู้
2. มีวินัย ตรงต่อ
เวลา มีความ
รับผิดชอบต่อตนเอง
วิชาชีพ และสังคม

3. มีภาวะความเป็น
ผู้นาและผู้ตาม
สามารถทางานเป็น
ทีม สามารถแก้ไขข้อ
ขัดแย้ง และรู้จัก
จัดลาดับความสาคัญ

4. เคารพกฎระเบียบ
และกฏเกณฑ์ต่างๆ
ขององค์กรและ
สังคมเคารพสิทธิ
และรับฟังความ
คิดเห็นของผูอ้ ื่น
รวมทั้งเคารพใน
คุณค่าและศักดิ์ศรี
ของความเป็นมนุษย์

กลยุทธ์การสอน
- กาหนดวัฒนธรรมองค์กรเพื่อ
ปลูกฝังให้นิสิตมีระเบียบวินัย โดยเน้นการ
เข้าชั้นเรียนให้ตรงเวลา ส่งงานตรงเวลา มี
การแต่งกายตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
- ปลูกฝังให้นิสิตมีความรับผิดชอบ โดยใน
รายวิชาที่มีการทางานกลุ่มต้องฝึกให้นิสิตรู้
บทบาทหน้าที่ของการเป็นผู้นากลุ่มและการ
เป็นสมาชิกกลุ่ม

วิธีการวัดและประเมินผล
- ประเมินจากการตรงต่อเวลาของ
นิสิตในการเข้าชั้นเรียน การส่งงาน
ตามกาหนดเวลาที่มอบหมายและ
ในการร่วมกิจกรรมต่างๆ
- ประเมินจากความมีวินัยและ
ความพร้อมเพรียงของนิสิตในการ
เข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร
- ประเมินความรับผิดชอบของ
นิสิตในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
เช่น การทางานเดี่ยว การทางาน
กลุ่ม การช่วยงานโครงการต่างๆ
- คณาจารย์ผู้สอนจัดกิจกรรมให้นิสิตได้
- ประเมินคุณภาพผลงานที่นิสิต
ทางานกลุ่ม เพื่อฝึกการเรียนรู้จาก
ได้รับมอบหมาย
สถานการณ์จริง เพื่อให้รู้จักแก้ปัญหาข้อ
- สังเกตพฤติกรรมการทางาน
ขัดแย้ง และจัดลาดับความสาคัญของงานที่ ร่วมกับผู้อื่นของนิสิต
ได้รับมอบหมาย
- กาหนดวิชา วด. 461 การฝึกงาน เพื่อให้ - ประเมินจากผลการฝึกงานของ
นิสิตเรียนรู้จากสถานการณ์จริงเกี่ยวกับ
นิสิต
บทบาทหน้าที่ของสมาชิกในกลุ่มเพื่อทางาน
ในสาขาวิชาชีพได้อย่างราบรื่น
- สร้างข้อตกลงร่วมกันในห้องเรียน และให้ - ประเมินจากแบบบันทึก
คะแนนนิสิตที่มีความเคารพระเบียบและ
พฤติกรรมนิสิต
กฏเกณฑ์ต่างๆ ขององค์กร
- ประเมินจากแบบสอบถามความ
- เปิดโอกาสให้นิสิตมีปฏิสัมพันธ์กับบุคคล พึงพอใจในคุณภาพการทางานและ
และเด็กอย่างหลากหลาย ในลักษณะของ
พฤติกรรมของนิสิต จากบุคคล
การร่วมมือ การพึ่งพา การฝึกจัดกิจกรรม ต่างๆ เมื่อมีการจัดกิจกรรมใน
โดยผ่านการทากิจกรรมที่เป็นส่วนหนึ่งของ หลักสูตร
วิชาเรียน เช่น กิจกรรมการจัดนิทรรศการ
แสดงต้นฉบับสารนิพนธ์วรรณกรรมสาหรับ
เด็ก กิจกรรมการจัดสัมมนาด้านวรรณกรรม
สาหรับเด็ก การจัดเล่านิทานหรือการ
ส่งเสริมการอ่านแก่เด็กอย่างหลากหลาย ทั้ง
เด็กปกติ เด็กพิการ เด็กที่มีความต้องการ
พิเศษ เด็กด้อยโอกาส เป็นต้น
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ผลการเรียนรู้
5. สามารถวิเคราะห์
ปัญหาด้านเด็กและ
วรรณกรรมสาหรับ
เด็กที่ส่งผลกระทบ
ต่อสังคม และ
เสนอแนะแนว
ทางแก้ไขได้
2.2 ด้านความรู้
ผลการเรียนรู้
1. มีความรู้ความ
เข้าใจในหลักการ
และทฤษฎีสาคัญใน
สาขาวิชาวรรณกรรม
สาหรับเด็ก

2. มีทักษะและ
ประสบการณ์การ
เรียนรู้ในสาขาวิชา
วรรณกรรมสาหรับ
เด็ก สามารถบูรณา
การความรู้ใน
สาขาวิชาวรรณกรรม
สาหรับเด็กกับ
ความรู้ในศาสตร์อื่น
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อ

กลยุทธ์การสอน
- เน้นให้นิสิตศึกษาประเด็นปัญหาที่
เกี่ยวข้องกับเด็กและวรรณกรรมสาหรับเด็ก
ในเชิงลึก โดยจัดอาจารย์ที่ปรึกษาดูแลอย่าง
ใกล้ชิด ในรายวิชา วด. 341 สัมมนา
- กาหนดให้นิสิตจัดงานสัมมนาด้าน
วรรณกรรมสาหรับเด็ก ปีละ 1 ครั้ง เพื่อ
นาเสนอประเด็นและแนวทางแก้ไขปัญหา
เกี่ยวกับเด็กและวรรณกรรมสาหรับเด็ก

วิธีการวัดและประเมินผล
- ประเมินผลงานนิสิตด้าน
ประโยชน์ต่อการพัฒนาเด็กและ
สังคม
- ประเมินคุณภาพการจัดงาน
สัมมนาจากแบบประเมินผลการจัด
งาน

กลยุทธ์การสอน
- ใช้การสอนหลายรูปแบบในรายวิชาตาม
หลักสูตร ได้แก่ การบรรยาย การอภิปราย
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ การให้ศึกษา
ค้นคว้าด้วยตนเอง การฝึกปฏิบัติ การ
ฝึกงาน โดยเน้นหลักการทางทฤษฎีและการ
ประยุกต์ทางปฎิบัติในสภาพแวดล้อมจริง

วิธีการวัดและประเมินผล
- ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนและการปฏิบัติของนิสิต คือ
1. การทดสอบย่อย การทา
แบบฝึกหัด การสอบข้อเขียนและ
การปฎิบัติ
2. การสอบกลางภาคเรียนและ
ปลายภาคเรียน
3. ประเมินจากรายงานและ
ผลงานที่นิสิตจัดทา
4. ประเมินจากโครงการที่
นาเสนอ
5. ประเมินจากการนาเสนอ
รายงานในชั้นเรียน

- จัดให้มีการเรียนรู้จากสถานการณ์จริงโดย
การศึกษาดูงาน
- เชิญผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ตรงมา
เป็นวิทยากรพิเศษเฉพาะเรื่อง
- ส่งเสริมการฝึกปฏิบัติงานในหน่วยงาน
หรือองค์กรที่ทางานเกี่ยวข้องกับวรรณกรรม
สาหรับเด็ก ทั้งภาครัฐและเอกชน ใน
รายวิชาที่เกี่ยวข้อง เช่น วด. 323 นิทาน
และการเล่านิทาน วด. 324 การละคร
สาหรับเด็ก วด. 438 การส่งเสริมการอ่าน

ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนและการปฏิบัติของนิสิต คือ
1. การทดสอบย่อย การทา
แบบฝึกหัด การสอบข้อเขียนและ
การปฎิบัติ
2. การสอบกลางภาคเรียนและ
ปลายภาคเรียน
3. ประเมินจากรายงานและ
ผลงานที่นิสิตจัดทา
4. ประเมินจากโครงการที่
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ผลการเรียนรู้
กลยุทธ์การสอน
สามารถปฏิบัติงาน สาหรับเด็ก วด. 461 การฝึกงาน
ในสาขาวิชาการ/
วิชาชีพใน
สถานการณ์ต่างๆ
เพื่อใช้ประกอบ
อาชีพและช่วยพัฒนา
เด็กในสังคม
3. มีความรู้ความ
-ให้นิสิตอ่านบทความวิจัยและบทความ
เข้าใจในพัฒนาการ วิชาการด้านจิตวิทยาที่มีความทันสมัยทั้ง
ใหม่ๆ ในสาขาวิชา ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ
รวมถึงงานวิจัยที่
เกี่ยวข้องกับการ
แก้ไขปัญหาและการ
ต่อยอดองค์ความรู้
ในสาขาวิชา
2.3 ด้านทักษะทางปัญญา
ผลการเรียนรู้
กลยุทธ์การสอน
1. สามารถคิดอย่าง - ให้นิสิตเรียนรู้องค์ความรู้ทางวรรณกรรม
มีวิจารณญาณและ
สาหรับเด็กผ่านกรณีศึกษาและการใช้
เป็นระบบ
ปัญหาเป็นฐานโดยเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ

- ฝึกการคิดและการอภิปรายร่วมกันในชั้น
เรียน

2. สามารถสืบค้น
วิเคราะห์ ตีความ
และใช้วรรณกรรม
เพื่อใช้ในการแก้ไข
ปัญหาอย่าง
สร้างสรรค์

- ให้นิสิตทารายงาน/โครงงาน/
โครงการวิจัยขนาดเล็กในรายวิชาต่างๆ

วิธีการวัดและประเมินผล
นาเสนอ
5. ประเมินจากการนาเสนอ
รายงานในชั้นเรียน

- ประเมินคุณภาพข้อมูลที่นิสิตได้
จากการสืบค้น
- ประเมินความเข้าใจและการ
ประยุกต์ใช้ข้อมูลของนิสิต

วิธีการวัดและประเมินผล
- ประเมินผลการเรียนรู้ของนิสิต
จากการมีส่วนร่วมแสดงความ
คิดเห็น การฝึกปฏิบัติในชั้นเรียน
และการแก้ปัญหาระหว่าง
กระบวนการเรียนรู้
- ประเมินผลการศึกษาค้นคว้าด้วย
ตนเองของนิสิต จากการทา
โครงงาน การทาวิจัยอย่างง่ายและ
การอภิปรายกลุ่ม
- ประเมินความถูกต้องในการเลือก
วรรณกรรม และการประยุกต์ใช้
ทฤษฎีอย่างเหมาะสมจากผลงาน
นิสิต
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ผลการเรียนรู้
กลยุทธ์การสอน
วิธีการวัดและประเมินผล
3. สามารถประยุกต์ - ใช้รูปแบบการสอนที่เน้นให้นิสิตฝึกคิด
- ประเมินผลงานนิสิตที่สะท้อน
ความรู้และทักษะ
วิเคราะห์ เพื่อพัฒนาตนเอง
ประโยชน์ตรงกลุ่มเป้าหมายที่เป็น
ด้านวรรณกรรม
- เน้นกิจกรรมปฏิบัติในรายวิชาต่างๆ ให้ เด็กวัยต่างๆ
สาหรับเด็กเพื่อ
นิสิตนาความรู้ไปใช้พัฒนาศักยภาพเด็กและ - ประเมินความพึงพอใจผู้ร่วม
พัฒนาศักยภาพของ เยาวชนอย่างหลากหลาย
กิจกรรมหรือผู้ใช้ผลงานของนิสิต
ตนเอง เด็กและ
เยาวชนได้อย่าง
เหมาะสม
2.4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบต่อสังคม
ผลการเรียนรู้
กลยุทธ์การสอน
วิธีการวัดและประเมินผล
1. สามารถสื่อสาร
- จัดให้มีรายวิชาฝึกงาน ฝึกประสบการณ์ - นิเทศการฝึกงานของนิสิตตาม
กับกลุ่มคน
วิชาชีพ หรือสหกิจศึกษา โดยปลูกฝัง
หน่วยงานที่นิสิตไปฝึก
หลากหลายได้อย่างมี ค่านิยมของการเป็นบุคคลากรที่ดีของ
ประสบการณ์ และประเมินผลกร
ประสิทธิภาพ
องค์กร
ฝึกงานของนิสิตโดยอาจารย์และ
ผู้แทนหน่วยงานที่ดูแลการฝึกงาน
ของนิสิต
- ประเมินผลการเรียนรู้จาก
- กาหนดกิจกรรมการเรียนการสอนให้มี
รายวิชาและโครงการต่างๆ ที่
การทางานเป็นกลุ่ม การทางานที่ต้อง
ส่งเสริมให้ทางานกลุ่ม สังเกตการ
ประสานงานกับผู้อื่น หรือต้องค้นคว้าหา
ร่วมกิจกรรม การนาเสนอรายงาน
ข้อมูลจากการสัมภาษณ์บุคคลอื่น
กลุ่มในชั้นเรียน และความครบถ้วน
ชัดเจนตรงประเด็นของข้อมูล
2. สามารถช่วยเหลือ - จัดการเรียนการสอนในรายวิชาต่างๆ ให้ - ประเมินผลจากกระบวนการ
และอานวยความ
นิสิตฝึกทางานเป็นกลุ่ม
ทางานกลุ่ม คุณภาพของรายงาน
สะดวกในการ
กลุ่มและการนาเสนอ
แก้ปัญหา
- สังเกตการมีส่วนร่วมในกิจกรรม
- จัดการเรียนการสอนที่เน้นการมี
สถานการณ์ต่างๆ ทั้ง ปฏิสัมพันธ์ระหว่างนิสิตกับนิสิต และนิสิต กลุ่มของนิสิต บทบาท การ
ในบทบาทของผู้นา กับอาจารย์ โดยใช้การฝึกปฏิบัติจาก
แสดงออกและพฤติกรรมที่
และสมาชิก
กิจกรรมกลุ่ม เพื่อฝึกให้นิสิตเรียนรู้ภาวะ
เหมาะสม
ผู้นาและการเป็นสมาชิกที่ดีของกลุ่มจากการ
ผลัดกันเป็นผู้นาและผู้ตามในการดาเนิน
กิจกรรม
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ผลการเรียนรู้
3. สามารถใช้ความรู้
ในศาสตร์
วรรณกรรมสาหรับ
เด็กเพื่อชี้นาสังคมใน
ประเด็นที่เหมาะสม

กลยุทธ์การสอน
- จัดกิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์หรือ
โครงการบริการวิชาการแก่สังคมเพื่อให้
นิสิตตระหนักถึงบทบาทของตนในการนา
ความรู้ความสามารถทางวรรณกรรมสาหรับ
เด็กไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่สังคม

วิธีการวัดและประเมินผล
- ประเมินจากพฤติกรรม บทบาท
และทัศนคติของนิสิต ในการร่วม
กิจกรรมจิตอาสา
- ประเมินผลความพึงพอใจใน
โครงการบริการวิชาการแก่สังคมที่
นิสิตมีส่วนร่วมในการจัด
- ประเมินจากบันทึกการให้คะแนน
ความรับผิดชอบในชั้นเรียน

4. มีความรับผิดชอบ - กาหนดคะแนนความรับผิดชอบในชั้น
ต่อตนเอง ผู้อื่น และ เรียน เช่น การตรงต่อเวลา การรับผิดชอบ
สังคม
งานทีไ่ ด้รับมอบหมายและการมีพฤติกรรม
ที่เหมาะสมในชั้นเรียน
- ส่งเสริมให้นิสิตเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาที่ - ตรวจลอบจากการบันทึกกิจกรรม
จัดโดยสาขา ภาควิชา คณะ มหาวิทยาลัย
ในหมวดต่างๆ ของมหาวิทยาลัย
หรือองค์กรต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
2.5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ผลการเรียนรู้
กลยุทธ์การสอน
วิธีการวัดและประเมินผล
1. สามารถนา
- จัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิชาต่างๆ
- ประเมินจากเทคนิคการนาเสนอ
หลักการใช้
ให้นิสิตได้วิเคราะห์สถานการณ์จาลอง และ โดยใช้ทฤษฎี การเลือกใช้เครื่องมือ
สารสนเทศใน
สถานการณ์เสมือนจริง และนาเสนอการ
ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ
กระบวนการวิจัยหรือ แก้ปัญหาที่เหมาะสม เรียนรู้เทคนิคการ
คณิตศาสตร์และสถิติที่เกี่ยวข้อง
ทาโครงงานในสาขา ประยุกต์สารสนเทศในหลากหลาย
วิชาชีพได้
สถานการณ์
- ส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านทาง
- ประเมินผลการเรียนรู้ด้าน
อินเตอร์เน็ต ระบบ e-Learning และการ
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
ทดสอบความรู้พื้นฐานด้านคอมพิวเตอร์
สารสนเทศตามเกณฑ์มาตรฐานของ
และเทคโนโลยีสารสนเทศตามเกณฑ์
มหาวิทยาลัย
มาตรฐานของมหาวิทยาลัย
2. มีความสามารถ - จัดการเรียนการสอนให้มีการสืบค้นข้อมูล - ประเมินจากคุณภาพ แหล่งที่มา
ในการใช้เทคโนโลยี ด้านวรรณกรรมสาหรับเด็กและสาขาที่
และความถูกต้องของข้อมูลที่สืบค้น
คอมพิวเตอร์และ
เกี่ยวข้อง โดยสืบค้นจากฐานข้อมูลทั้งใน
มานาเสนอในโครงงาน อภิปราย
สารสนเทศในการ
ประเทศและต่างประเทศ และทาโครงงาน กลุ่ม สัมมนาหรือภาคนิพนธ์
สื่อสาร การแสวงหา อภิปรายกลุ่ม สัมมนาหรือภาคนิพนธ์ใน
ความรู้ จัดเก็บและ หัวข้อที่ทันสมัยและเป็นประโยชน์ต่อสาขา
ประมวลผลข้อมูล
วิชาชีพ
และการนาเสนอ
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ผลการเรียนรู้
ข้อมูลสารสนเทศ
เพื่อประโยชน์ใน
การศึกษาใน
สาขาวิชาการ /
วิชาชีพได้อย่าง
เหมาะสม
3. สามารถใช้ความรู้
ทางสถิติเพื่อการ
วิเคราะห์ข้อมูลได้
อย่างถูกต้อง
เหมาะสม
4. สามารถสื่อสาร
และเลือกใช้รูปแบบ
ของสื่อในการ
นาเสนอได้อย่าง
เหมาะสม สร้างสรรค์
และมีประสิทธิภาพ

กลยุทธ์การสอน

วิธีการวัดและประเมินผล

- ฝึกให้นิสิตนาข้อมูลที่ได้จากการทา
แบบสอบถามมาวิเคราะห์และแปลผลใน
การทาโครงงาน วิจัยขนาดเล็กและสัมมนา

- ประเมินผลจากการวิเคราะห์
ข้อมูลทางสถิติในโครงงานวิจัย
ขนาดเล็กและสัมมนา

- จัดให้มีกิจกรรมการเรียนการสอนใน

- ประเมินผลงานตามกิจกรรมการ
เรียนการสอนในรายวิชาต่างๆ และ
กิจกรรมในโครงการบริการวิชาการ
แก่ชุมชนที่นิสิตนาทักษะการสื่อสาร
ระหว่างบุคคลไปใช้ว่าเหมาะสมกับ
เนื้อหาและผู้รับสารเพียงใด

รายวิชาต่าง ๆ ที่ฝึกให้นิสิตได้ใช้ทักษะการ
สื่อสารระหว่างบุคคล ทั้งการฟังพูด อ่าน
เขียน ตลอดจนใช้สื่ออื่นๆ ที่เหมาะสมใน
สถานการณ์ที่หลากหลาย

3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา
(Curriculum Mapping)
สรุปมาตรฐานผลการเรียนรู้ ดังนี้
ด้านที่ 1 คุณธรรมและจริยธรรม
(1) มีจรรยาบรรณทางวิชาชีพ มีค่านิยมที่ถูกต้องและมีทัศนคติเชิงบวกต่อวิชาชีพ
(2) ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม ความเสียสละ และความซื่อสัตย์สุจริต
(3) มีวินัย ตรงต่อเวลา และมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
(4) มีภาวะความเป็นผู้นาและผู้ตาม สามารถทางานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งและรู้จัก
จัดลาดับความสาคัญ
(5) เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความ
เป็นมนุษย์
(6) เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ขององค์กรและสังคม
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ด้านที่ 2 ความรู้
(1) มีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถอธิบายบทบาทความสาคัญของวรรณกรรมสาหรับเด็กทั้ง
หลักการและทฤษฎีที่สาคัญได้
(2) สามารถวิเคราะห์ และสร้างสรรค์ผลงานวรรณกรรมสาหรับเด็กที่มีประโยชน์ในรูปแบบต่างๆ
ตรงตามข้อกาหนด และความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย
(3) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปประเด็นปัญหาที่เกี่ยวกับวรรณกรรมสาหรับเด็ก
รูปแบบต่างๆ
(4) มีความสนใจพัฒนาความรู้ ความชานาญของสาขาวิชาที่ศึกษาอย่างต่อเนื่อง เพื่อเล็งเห็นการ
เปลี่ยนแปลง และเข้าใจผลกระทบของบริบททางสังคมใหม่ๆ ที่ส่งผลต่อการพัฒนาเด็กและ
เยาวชน
ด้านที่ 3 ทักษะทางปัญญา
(1) รู้จักวิเคราะห์อย่างมีวิจารณญาณและเป็นระบบโดยใช้ทฤษฎีที่สาคัญได้
(2) สามารถวิเคราะห์วิจารณ์ ตีความ ประเมิน และสร้างสรรค์วรรณกรรมสาหรับเด็ก
(3) สามารถวิเคราะห์ปัญหา สามารถบูรณาการความรู้ในที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อื่นๆ ที่
เกี่ยวข้อง และรู้จักการใช้เครือ่ งมือที่เหมาะสมกับการแก้ไขปัญหา
(4) สามารถประยุกต์ความรู้และทักษะด้านวรรณกรรมสาหรับเด็กเพื่อเสนอแนวทางแก้ปัญหา
และการพัฒนาเด็กและเยาวชนได้อย่างเหมาะสม และนามาซึ่งความรู้ใหม่
ด้านที่ 4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
(1) มีทักษะในการสื่อสารอย่างเหมาะสมและสร้างสรรค์ ในการปฏิสัมพันธ์กับบุคคลในพหุสังคม
(2) มีความสามารถในการปฏิบัติ รับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายตามหน้าที่ สามารถช่วยเหลือ
และแก้ปัญหาสถานการณ์ต่างๆ ในกลุ่ม รู้บทบาทของตนเองในกลุ่มงาน ทั้งในบทบาทของ
ผู้นา หรือในบทบาทของผู้ร่วมทีมทางาน
(3) มีจิตอาสา มีสานึกสาธารณะต่อตนเองและสังคม
ด้านที่ 5 การวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) สามารถสื่อสารกับกลุ่มคนหลากหลายโดยใช้ทั้งภาษาไทยและ/หรือภาษาต่างประเทศอย่างมี
ประสิทธิภาพ
(2) มีทักษะและสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างเหมาะสมในการติดต่อสื่อสาร และการ
ปฏิบัติงาน
(3) สามารถใช้สถิติพื้นฐานในการประมวลผล วิเคราะห์ผล และแปลความหมายข้อมูล เพื่อ
ประยุกต์ใช้ในวิชาชีพอย่างสร้างสรรค์
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
 ความรับผิดชอบหลัก

ความรับผิดชอบรอง
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5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
สื่อสารและการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
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1. คุณธรรม จริยธรรม

รายวิชา

อก 201 ภาษาอังกฤษเฉพาะทาง 1
อก 203 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 1
วด 101 ความรู้ทั่วไปด้านวรรณกรรมสาหรับเด็ก
วด 102 ประวัติและวิวัฒนาการวรรณกรรมสาหรับเด็กของ
ต่างประเทศ
วด 103 ประวัติและวิวฒ
ั นาการวรรณกรรมสาหรับเด็กของไทย
วด 111 วรรณกรรมคลาสสิคสาหรับเด็ก
วด 121 การ์ตูนและการเขียนการ์ตูน
วด 122 การออกแบบและการเขียนภาพประกอบหนังสือ
สาหรับเด็ก
วด 204 พัฒนาการของเด็ก
วด 205 พื้นฐานทางปรัชญาการศึกษา
วด 212 วรรณกรรมกับสังคม
วด 213 คติชาวบ้าน

2. ความรู้

3. ทักษะทางปัญญา
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4. ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
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วด 214 การวิเคราะห์วรรณกรรมสาหรับเด็ก
วด 231 บันเทิงคดี
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5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
สื่อสารและการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
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1. คุณธรรม จริยธรรม

รายวิชา
1
วด 232 สารคดีสาหรับเด็ก
วด 233 บทกวีสาหรับเด็ก
วด 315 วรรณกรรมศาสนา
วด 316 หนังสือเรียนและหนังสือเสริมประสบการณ์
วด 323 นิทานและการเล่านิทาน
วด 324 การละครสาหรับเด็ก
วด 334 การผลิตสื่อและหนังสือสมัยใหม่สาหรับเด็ก
วด 335 วารสารสาหรับเด็ก
วด 341 สัมมนาวรรณกรรมสาหรับเด็ก
วด 406 บรรณาธิการกิจ
วด 417 การอ่านวรรณกรรมสาหรับเด็ก
วด 436 การเขียนสร้างสรรค์สาหรับเด็ก
วด 437 การแปลวรรรณกรรมสาหรับเด็ก
วด 438 การส่งเสริมการอ่านสาหรับเด็ก
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2. ความรู้
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3. ทักษะทางปัญญา
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1
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4. ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

64

วด 451 ภาคนิพนธ์ทางวรรณกรรมสาหรับเด็ก
วด 461 การฝึกงาน
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนิสิต
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด)
เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548
หมวด 5 (การวัดและประเมินผลการศึกษา) สรุปดังนี้
- การประเมินผลการศึกษาของแต่ละรายวิชาใช้ระบบค่าระดับขั้น ดังนี้
ระดับขั้น ความหมาย
ค่าระดับขั้น
A
ดีเยี่ยม (Excellent)
4.0
B+
ดีมาก (Very Good)
3.5
B

ดี (Good)

3.0

C+
C
D+
D
E

ดีพอใช้ (Fairly Good)
พอใช้ (Fair)
อ่อน (Poor)
อ่อนมาก (Very Poor)
ตก (Fail)

2.5
2.0
1.5
1.0
0.0

2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิต
(1) รายวิชาที่มีผู้สอนคนเดียว คณาจารย์มีการนาผลการเรียนมาชี้แจงในการประชุมพิจารณาผลการ
เรียนทุกวิชา ตามเกณฑ์มาตรฐานของแต่ละวิชา และตามเกณฑ์การประเมินของหลักสูตร
(2) รายวิชาที่มีผู้สอนเป็นกลุ่ม มีการประชุมออกข้อสอบร่วมเป็นข้อสอบกลาง มีการนาผลคะแนน
รวมของนิสิตมาพิจารณาร่วมกัน และลงมติตัดสินผลการเรียน
(3) มีการทบทวนเนื้อหารายวิชาทุกปีการศึกษา โดยอาจพิจารณาร่วมกับอาจารย์ผู้สอนรายวิชาอื่นที่
มีเนื้อหาใกล้เคียงกัน เพื่อไม่ให้เกิดความซ้าซ้อน หรือให้เกิดความสัมพันธ์และต่อเนื่อง แล้วแต่
กรณี และทบทวนเนื้อหาโดยเทียบเคียงกับรายวิชาของสถาบันอื่น หรือเทียบเคียงกับตาราหรือ
บทความทางวิชาการหรือผลการวิจัย เพื่อให้เกิดการพัฒนาเนื้อหาให้ทันสมัยและมีมาตรฐาน
ทางวิชาการ
3. เกณฑ์การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548
หมวด 8 (การขอรับและการให้ปริญญา)
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หมวดที่ 6 การพัฒนาอาจารย์
1. การเตรียมการสาหรับอาจารย์ใหม่
(1) มีการให้อาจารย์ใหม่เข้ารับการอบรมตามหลักสูตร “การพัฒนาอาจารย์ใหม่” ของมหาวิทยาลัย
และของคณะมนุษยศาสตร์ ซึ่งเป็นหลักเกณฑ์ให้อาจารย์ใหม่ทุกคนต้องเข้ารับการอบรม ให้มี
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตรและการบริหารวิชาการของมหาวิทยาลัย บทบาทหน้าที่ของ
อาจารย์มหาวิทยาลัยและจรรยาบรรณครู และให้มีทักษะเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นสาคัญ การสอนสอดแทรกคุณธรรมและจริยธรรม และการสอนโดยใช้สื่อและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
(2) มีการมอบหมายให้มีอาจารย์พี่เลี้ยงทาหน้าที่ให้คาแนะนาและเป็นที่ปรึกษาในด้านการจัดการ
เรียนการสอน
(3) มีการชี้แจงและแนะนาหลักสูตร รายวิชาในหลักสูตร และกิจกรรมเสริมหลักสูตรต่างๆ
(4) มีการมอบหมายให้อาจารย์ใหม่ศึกษาค้นคว้า จัดทาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการสอน ในหัวข้อหนึ่ง
หรือหลายหัวข้อที่อาจารย์ใหม่มีความรู้และถนัด เพื่อทดลองทาการสอนภายใต้คาแนะนาของ
อาจารย์พี่เลี้ยง หรือประธานหลักสูตร
(5) มีการกาหนดให้อาจารย์ใหม่เข้าร่วมสังเกตการณ์การสอนของอาจารย์ในหลักสูตร และมีส่วนร่วม
ในการสอนบางหัวข้อ
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล
(1) กาหนดให้อาจารย์ต้องเข้ารับการอบรมเพื่อพัฒนาตนเองด้านการจัดการเรียนการสอน การวัด
และการประเมินผล ตามความต้องการของอาจารย์ และเป็นไปตามนโยบายของมหาวิทยาลัย ซึ่ง
มหาวิทยาลัยมีการเปิดหลักสูตรอบรมเพื่อพัฒนาอาจารย์ในหัวข้อต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการ
เรียนการสอน การวิจัย การผลิตผลงานทางวิชาการ เป็นประจาทุกปี
(2) มีการจัดให้มีการสอนแบบเป็นทีม ซึ่งจะส่งเสริมโอกาสให้อาจารย์ได้มีประสบการณ์การสอน
ร่วมกับคนอื่น รวมถึงการมีโอกาสได้เป็นผู้รับผิดชอบรายวิชา ผู้ประสานงาน และผู้ร่วมทีมการ
สอน
(3) มีการส่งเสริมหรือสร้างโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ด้านการจัดการเรียนการ
สอนระหว่างอาจารย์ในหลักสูตร หรือทาวิจัยการเรียนการสอนที่สามารถนาไปเผยแพร่ในการ
ประชุมวิชาการที่มีการจัดการเรียนการสอนในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องของหลายๆ สถาบัน
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่นๆ
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(1) มีการส่งเสริมให้อาจารย์เข้าร่วมการอบรม การประชุมสัมมนา ในสาขาวิชาการหรือวิชาชีพที่จัดทั้ง
ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ในประเทศและต่างประเทศ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
(2) เพิ่มการสนับสนุนเงินทุนเพื่อส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการในรูปแบบต่างๆ ทั้งใน
ระดับชาติและระดับนานาชาติ
(3) ส่งเสริมให้อาจารย์ผลิตผลงานทางวิชาการ นาเสนอผลงานทางวิชาการรูปแบบต่างๆ และการ
นาเสนอผลงานในการประชุมวิชาการในสาขาวิชาการหรือวิชาชีพ อย่างน้อยให้มีผลงานการเขียน
หรือการนาเสนอปีละ 1 เรื่อง
(4) สนับสนุนให้ผู้สอนทางานวิจัยที่เป็นประโยชน์ต่อสาชาวิชา และสังคม
(5) ส่งเสริมให้ผู้สอนไปเผยแพร่ความรู้ในสาขาที่เกี่ยวข้องต่อสถาบันหรือองค์กรอื่นให้เป็นที่รู้จักและ
ยอมรับในวงกว้าง
(6) ส่งเสริมให้ผู้สอนได้ศึกษาต่อเมื่อทางานได้ระยะหนึ่ง และมีผลงานดีเด่น
(7) ส่งเสริมให้ผู้สอนมีส่วนร่วมในการจัดทาหลักสูตร การปรับปรุงรายวิชา หรือการพัฒนาหลักสูตร
ใหม่
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
1. การบริหารหลักสูตร
1.1 มีคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ประกอบด้วยอาจารย์ประจาหลักสูตร และอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร เป็นผู้บริหารหลักสูตรให้ได้มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ ภายใต้การกากับดูแลของคณะกรรมการประจาคณะมนุษยศาสตร์
1.2 มีการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรทุก 2 เดือน เพื่อติดตาม กากับ ควบคุมคุณภาพการ
เรียนการสอน และคุณภาพของหลักสูตร รวมทั้งมีหน้าที่จัดหาผู้สอนที่มีความรู้ความสามารถ
เฉพาะวิชาที่เปิดสอน โดยเป็นไปตามภาระงานสอนที่มหาวิทยาลัยกาหนด
1.3 มีการจั ดทาโครงการสอนรายวิชาต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับคาอธิบ ายรายวิชา และต้องผ่านการ
พิจารณาร่วมกันของคณะกรรมการประจาหลักสูตรก่อนนาไปใช้
1.4 มีการประสานงานร่วมกับ งานบริการการศึกษาของคณะและมหาวิทยาลัย และรับผิดชอบเรื่อง
การเรียนการสอนตั้งแต่ การรับสมัครนิสิต การเปิดสอนรายวิชาต่าง ๆ ตามแผนการศึกษา การ
เปิดสอนรายวิชาโทให้แก่นิสิตคณะอื่น เป็นต้น รวมถึงการกากับดูแลกิจกรรมการเรียนการสอน
ดังกล่าวให้เป็นไปตามปฏิทินการศึกษาของมหาวิทยาลัย
1.5 มีก ารจัดทาโครงการและกิจกรรมการพัฒนาคณาจารย์ การพัฒนาหลักสูตร และการบริหาร
จัดการด้านต่างๆ ตามนโยบายคณะและมหาวิทยาลัย
2. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน
1) การบริหารงบประมาณ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร นางบประมาณที่ได้รับจัดสรรจากคณะ/มหาวิทยาลัย ทั้งเงิน
งบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้มาจัดสรรดังนี้
- ค่าวัสดุตาราและสื่อการเรียนการสอน
- ค่าครุภัณฑ์
- ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาอาจารย์
- ค่าใช้จ่ายในการพัฒนานิสิต
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-

เพื่อจัดซื้อตารา สื่อการเรียนการสอน โสตทัศนูปกรณ์ และวัสดุครุภัณฑ์อย่างเพียงพอเพื่อ
สนับสนุนการเรียนการสอนในชั้นเรียน และสร้างสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับการเรียนรู้ด้วยตนเองของ
นิสิต รวมทั้งการพัฒนาอาจารย์ด้วย
2) ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม
2.2.1 ทรัพยากรการเรียนการสอนในสานักวิทยบริการ
สานักหอสมุดกลาง ห้องหนังสือเด็กมาเรีย และหอสมุดองครักษ์ ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีตารา วารสาร เอกสารทางวิชาการ และฐานข้อมูลต่างๆ ได้แก่
(1) หนังสือ ตารา และเอกสารทางวิชาการทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ฯลฯ ใน
สานักหอสมุดกลาง ห้องหนังสือเด็กมาเรีย และหอสมุดองครักษ์ ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ซึ่ง
เกี่ยวข้องกับวิชาวรรณกรรมสาหรับเด็ก มีดังนี้
1) ตารา
- ภาษาไทย ประมาณ 800 เล่ม
- ภาษาอังกฤษ ประมาณ 40 เล่ม
2) อื่นๆ
- วรรณกรรม นิทาน นิทานภาพ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ประมาณ 4,500 เล่ม
(2) วารสาร
ภาษาไทยประมาณ 6 ชือ่
ภาษาอังกฤษประมาณ 4 ชือ่
(3) ฐานข้อมูล ในระบบออนไลน์ที่มีให้บริการในสานักหอสมุดกลาง ได้แก่
- ฐานข้อมูล ThaiLIS เช่น ACM Portal, H.W.Wilson, ProQuest, ScienceDirect, ISI Web
of Science
- ฐานข้อมูล Ebsco เช่น Academic Search Complete, Academic Search Delite,
Education Research Complete
- ฐานข้อมูลปริญญานิพนธ์มหาวิทยาลัยไทย (http://202.28.18.227/dcms/basic.php)
(4) แหล่งข้อมูลบนอินเทอร์เน็ต ได้แก่
- AAL
http://www.aal.asn.au/index.html
- Arne Nixon Center http://www.arnenixoncenter.org
- CCLS
http://www.carolhurst.com
- CLN
http://www.childrensliteraturenetwork.org
- IBBY
http://www.ibby.org
- ICDL
http://en.childrenslibrary.org
- IRSCL
http://www.irscl.com/
- Kay E. Vandergrift http://www.scils.rutgers.edu/professionaldevelopment/childlit/index.html
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- Project Eclipse
http://eclipse.rutgers.edu
- Project MUSE http://muse.jhu.edu
- The CLRC
http://special.lib.umn.edu/clrc
- SCBWI
http://www.scbwi.org
- It's A Small World: International Nursery Rhymes
http://www.itsasmallworld.co.nz
2.2.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนในมุมศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองของสาขาวิชาวรรณกรรมสาหรับ
เด็ก
(1) หนังสือ ตารา และทฤษฎีด้านวรรณกรรมสาหรับเด็ก ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ
ประมาณ 100 เล่ม
(2) หนังสือเฉพาะทางด้านวรรณกรรมสาหรับเด็ก ประเภทสารคดี บันเทิงคดี วรรณกรรม
เยาวชนไทย วรรณกรรมเยาวชนแปลจากต่างประเทศ วรรณกรรมคลาสสิคของไทยและ
ของต่างประเทศ หนังสือเรียนและหนังสือเสริมประสบการณ์สาหรับเด็ก ประมาณ 800
เล่ม
(3) สื่อเฉพาะทางด้านวรรณกรรมสาหรับเด็ก ประเภท ของเล่นสาหรับเด็ก วิดีโอ ซีดีและดีวีดี
และสื่อการเรียนรู้ประเภทอื่น ประมาณ 150 ชุด
2.2.3 ห้องสมุดของหน่วยงานหรือของสถาบันการศึกษาอื่นๆ ที่อยู่ใกล้เคียงมหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ ได้แก่
- ห้องสมุดโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
- ห้องสมุดเจแปน ฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ (The Japan Foundation, Bangkok)
ถนนสุขุมวิท 29
- ศูนย์วิทยบริการ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ถนนสุขุมวิท
- ห้องสมุดมารวย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- ห้องสมุดสานักงานอุทยานการเรียนรู้ (TK park) เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ
- ห้องสมุดมูลนิธิสิกขาเอเชีย (ห้องสมุดบ้านนิทาน ชุมชน 70 ไร่ คลองเตย กรุงเทพฯ)
- ห้องสมุด เอ.ยู.เอ. ถ. ราชดาริ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ
- ห้องสมุดเนียลสัน เฮส์ (The Neilson Hays Library) ถนนสุรวงศ์
- ห้องสมุดศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC Resource Centre) ถนนสุขุมวิท 23
2.2.4 แหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมอื่นๆ ที่อยู่ใกล้เคียงมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้แก่
- ห้องนิทรรศการหมุนเวียน ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ถนนเทียมร่วมมิตร
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- ห้องนิทรรศการหมุนเวียน ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC Resource Centre)
ถนนสุขุมวิท 23
- ลานสานฝัน ห้องสมุดสานักงานอุทยานการเรียนรู้ (TK park) เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ
- หอศิลปวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร ถนนพญาไท
- พิพิธภัณฑ์บ้านจิม ทอมป์สัน ซอยเกษมสันต์ ถนนพระราม 1
- พิพิธภัณฑ์บ้านคึกฤทธิ์ ซอยสวนพลู ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ เขตสาทร
3) การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม
(1) สาขาวิชาวรรณกรรมสาหรับเด็ก มีการประสานงานกับสานักหอสมุดกลาง
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ในการจัดซื้อหนังสือ และตาราที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนในสาขาฯ ปี
ละ 2 ครั้ง ช่วงเปิดภาคเรียนแต่ละภาค เพื่อบริการให้อาจารย์และนิสิตได้ค้นคว้า และใช้ประกอบการเรียน
การสอน
ในการประสานการจัดซื้อหนังสือนั้น อาจารย์ผู้สอนแต่ละรายวิชาจะมีส่วนร่วมในการเสนอแนะ
รายชื่อหนังสือ ตลอดจนสื่ออื่นๆ ที่จาเป็น นอกจากนี้อาจารย์พิเศษที่เชิญมาสอนบางรายวิชาและบางหัวข้อ
ก็มีส่วนในการเสนอแนะรายชื่อหนังสือ สาหรับให้หอสมุดกลางจัดซื้อหนังสือด้วย
(2) สาขาวิชาวรรณกรรมสาหรับเด็ก มีการจัดมุมศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองแก่นิสิตใน
ลักษณะห้องสมุดย่อย เพื่อรวบรวมและให้บริการหนังสือ ตารา เฉพาะทางด้านวรรณกรรมสาหรับเด็กแก่
นิสิตและคณาจารย์และผู้สนใจทั่วไป ทีส่ านักงานของสาขาฯ โดยมีการจัดซื้อหนังสือและสื่อที่ทันสมัย
เพิ่มเติมทุกปีการศึกษา
(3) คณะมนุษย์ศาสตร์มีการจัดห้อง Self-Access Learning แก่นิสิตของคณะ และมีการจัด
สื่อการสอนอื่นเพื่อใช้ประกอบการสอนของอาจารย์ เช่น เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ คอมพิวเตอร์
เครื่องถ่ายทอดภาพ 3 มิติ เครื่องฉายสไลด์ เป็นต้น
4) การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร
ระดับสาขาฯ มีการประเมินความเพียงพอของทรัพยากร หนังสือ ตารา ด้วยแบบสอบถาม แบบ
สารวจ แล้วสรุปผลเป็นประจาทุกปีการศึกษา เพื่ออานวยความสะดวกในการบริการสื่อและอุปกรณ์เพื่อให้
เพียงพอต่อการเรียนการสอนของอาจารย์ และให้เพียงพอต่อความต้องการใช้งานของนิสิต
3. การบริหารคณาจารย์
1) การรับอาจารย์ใหม่
1.1 การคัดเลือกและรับอาจารย์ใหม่ การรับอาจารย์ใหม่ให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีสรรหา การจ้าง การบรรจุแต่งตั้ง การทาสัญญาจ้าง และการ
ประเมินผลการปฎิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2553
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1.2 มีการคัดเลือกอาจารย์ใหม่ตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยโดยอาจารย์ใหม่
จะต้องมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไปในสาขาวรรณกรรมสาหรับเด็ก หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
2) การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร
คณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และผู้สอน มีส่วนร่วมในการกาหนดแผนการจัดการเรียนการสอน
ในแต่ละภาคการศึกษา การทบทวนเนื้อหารายวิชา การแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน
คุณภาพและพฤติกรรมของนักศึกษา การวัดและประเมินผล เก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อเตรียมไว้สาหรับการ
ปรับปรุงหลักสูตร ตลอดจนปรึกษาหารือแนวทางที่จะทาให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร เพื่อให้ได้
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ฯลฯ โดยการจัดให้มี
1) จัดประชุมคณาจารย์ เดือนละ 1 ครั้ง
2) แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร
3) สารวจความต้องการของตลาดงาน บัณฑิต นิสิต
4) ปรับปรุงหลักสูตร
5) ให้ผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์ แล้วเสนอสภามหาวิทยาลัย ก่อนส่งสานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา

3) การแต่งตั้งคณาจารย์พิเศษ
อาจารย์พิเศษถือว่ามีความสาคัญมาก เพราะเป็นผู้ถ่ายทอดประสบการณ์ตรงจากการปฏิบัติมาให้
นิสิต ดังนั้นสาขาฯ กาหนดนโยบายว่ารายวิชาต่างๆ จะต้องมีการเชิญอาจารย์พิเศษหรือวิทยากร มา
บรรยายอย่างน้อยรายวิชาละ 3 ชั่วโมง และอาจารย์พิเศษนั้น ไม่ว่าจะสอนทั้งรายวิชาหรือบางชั่วโมงจะต้อง
เป็นผู้มีประสบการณ์ตรง หรือมีวุฒิการศึกษาอย่างต่าปริญญาโท ซึ่งหลักสูตรมีการเชิญอาจารย์พิเศษที่มี
ความเชี่ยวชาญทั้งภายในและภายนอก เช่น บรรณาธิการสานักพิมพ์ ผู้ออกแบบและผู้ผลิตสื่อสาหรับเด็ก
นักเขียน นักวาดภาพประกอบ นักจัดกิจกรรมสาหรับเด็ก จาก สานักพิมพ์ผีเสื้อ สานักพิมพ์แพรวเพื่อน
เด็ก สานักพิมพ์แพรวเยาวชน สานักพิมพ์แปลนฟอร์คิดส์ สานักพิมพ์ครูชีวัน สานักพิมพ์วาดดาว นิตยสาร
Mother & Care กลุ่มนิทานแต้มฝัน สถาบันเทคโนโลยีไทยญี่ปุ่น มูลนิธิสิกขาเอเชีย สถาบันราชานุกูล (กรม
สุขภาพจิต) สานักหอสมุดแห่งชาติ โรงเรียนอนุบาลบ้านวังทอง ฯลฯ เพื่อให้นักศึกษาได้มีความรู้เฉพาะ
ทางเกี่ยวกับหนังสือและสื่อสาหรับเด็ก หนังสือสาหรับพ่อแม่ ครูปฐมวัย จากผู้มีประสบการณ์ตรง
ทั้งนี้สาขาฯ ยึดหลักการเชิญอาจารย์พิเศษตามที่คณะมนุษยศาสตร์ กาหนดนโยบายการเชิญ
อาจารย์พิเศษ ดังนี้
1) ต้องเป็นผู้มีประสบการณ์ตรง และมีวุฒิการศึกษาไม่ต่ากว่าปริญญาโท หรือมีความ
เชี่ยวชาญพิเศษ
2) มีการเชิญผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมาร่วมสอนในบางรายวิชา และบางหัวข้อที่ต้องการ
ความเชี่ยวชาญเฉพาะหรือประสบการณ์จริง
3) ขออนุมัติการเชิญตามระเบียบของสถาบัน
4) ให้มีการประเมินการสอนของอาจารย์พิเศษที่สอนทั้งรายวิชาทุกภาคการศึกษา
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4. การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน
1) การกาหนดคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
การกาหนดคุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง เป็นไปตามข้อบังคับและระเบียบมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ทีเ่ กี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคล และสาหรับหลักสูตรนี้ มีความจาเป็นต้องมีบุคลากรสาย
สนับสนุนทาหน้าที่ ประสานงานการเรียนการสอน เตรียมเอกสาร ดูแลอุปกรณ์การเรียนการสอน อานวย
ความสะดวกด้านงานธุรการต่างๆ แก่คณาจารย์และนิสิต บุคลากรสายสนับสนุนควรมีวุฒิปริญญาตรีที่
เกี่ยวข้องกับภาระงานที่รับผิดชอบ และมีความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือเทคโนโลยีทางการศึกษา
2) การเพิ่มทักษะความรู้เพื่อการปฏิบัติงาน
บุคลากรต้องเข้าใจโครงสร้างและธรรมชาติของหลักสูตร และจะต้องสามารถบริการให้อาจารย์
สามารถใช้สื่อการสอนได้อย่างสะดวก ซึ่งจาเป็นต้องให้มีการฝึกอบรมเฉพาะทาง เช่น การเตรียม
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ การจัดการระบบเอกสาร การเพิ่มประสิทธิภาพด้านงานธุรการต่างๆ

5. การสนับสนุนและการให้คาแนะนานิสิต
1) การให้คาปรึกษาด้านวิชาการและอื่นๆ แก่นิสิต
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรมีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาให้แก่นิสิตทุกคน เพื่อทาหน้าที่ให้
คาปรึกษาแนะนาด้านวิชาการ การเรียน การจัดทากิจกรรมแก่นักศึกษา จัดระบบแนะแนวเกี่ยวกับการ
เลือกและวางแผนสาหรับอาชีพและการศึกษาต่อให้นิสิต โดยอาจารย์หนึ่งคนต่อนักศึกษา 25 คน และ
อาจารย์ต้องกาหนดชั่วโมงให้คาปรึกษาแก่นิสิต อย่างน้อยสัปดาห์ละ 3 ชั่วโมง ฯลฯ
2) การอุทธรณ์ของนิสิต
กรณีที่นิสิตมีความสงสัยเกี่ยวกับผลการประเมินในรายวิชาใด สามารถยื่นคาร้องขอดูกระดาษ
คาตอบในการสอบ ตลอดจนดูคะแนนและวิธีการประเมินของอาจารย์ในแต่ละรายวิชาได้
นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒมีการจัดการที่เปิดโอกาสให้นิสิตอุทธรณ์ในเรื่องต่างๆ
โดยเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวกับวิชาการ โดยนิสิตที่ถูกลงโทษสามารถยื่นอุทธรณ์ผ่านกองกิจการนิสิตเพื่อดาเนิน
การเสนอต่อมหาวิทยาลัยตามขั้นตอนในการพิจารณาคาอุทธรณ์ ซึ่งเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548
6. ความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต
การศึกษาความต้องการของตลาดงาน สังคม และความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต ดาเนินการดังนี้
1) สารวจความต้องการของตลาดงานและผู้ใช้บัณฑิตสาขาวรรณกรรมสาหรับเด็ก ก่อนการ
ปรับปรุงหลักสูตรทุกรอบ 5 ปี
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2) สารวจภาวะการมีงานทาของบัณฑิต และสารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต ทุกรอบ
การผลิตบัณฑิตตามหลักสูตร
3) ศึกษาข้อมูลวิจัยอันเกี่ยวเนื่องกับการประมาณความต้องการของตลาดแรงงาน
เพื่อ
นามาใช้ในการวางแผนการรับนิสิต
4) ติดตามข้อมูลที่เป็นที่ต้องการของศาสตร์ด้านวรรณกรรมสาหรับเด็ก ซึ่งเปลี่ยนแปลงไป
ตามความก้าวหน้าของเทคโนโลยี และบริบททางสังคม

7. ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน (Key Performance Indicators)
ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน
(1) อาจารย์ประจาหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการ
ประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการดาเนินงานหลักสูตร
(2) มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ. 2 ที่สอดคล้องกับ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ หรือมาตรฐาน
คุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี)
(3) มีรายละเอียดของรายวิชาและรายละเอียดของประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ. 3 และมคอ. 4 อย่างน้อยก่อนการ
เปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา
(4) จัดทารายงานผลการดาเนินการของรายวิชาและรายงานผลการ
ดาเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบมคอ. 5
และ มคอ. 6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้
ครบทุกรายวิชา
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(5) จัดทารายงานผลการดาเนินการของหลักสูตรตามแบบ มคอ. 7
ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา
(6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ที่กาหนดใน มคอ. 3 และ มคอ. 4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25
ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา
(7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน
หรือการประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการดาเนินการ
ที่รายงานใน มคอ. 7 ปีที่แล้ว
(8) อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือคาแนะนา
ด้านการจัดการเรียนการสอน
(9) อาจารย์ประจาทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือ
วิชาชีพอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
(10) จานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการ
พัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี
(11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่
ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตรเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
(12) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่เฉลี่ย
ไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
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หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน
(1) การประชุมร่วมของอาจารย์ในสาขาวิชาเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ขอคาแนะนาข้อเสนอแนะจากอาจารย์ที่มีความรู้และประสบการณ์ หรือเพื่อนร่วมงาน
(2) การสอบถามจากนิสิตถึงประสิทธิผลของการเรียนรู้จากวิธีการที่ใช้ โดยใช้แบบสอบถามหรือ
การแลกเปลี่ยนโดยสนทนากับนิสิต เพื่อสะท้อนผลการจัดการเรียนการสอนในช่วงของการ
เรียนแต่ละรายวิชา
(3) การประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนิสิต เปรียบเทียบพัฒนาการหรือความ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากการใช้กลยุทธ์การสอนที่แตกต่างกัน
(4) การประเมินการเรียนรู้ของนิสิตจากพฤติกรรมการแสดงออก การทากิจกรรม และผลการ
สอบ
1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน
(1) การประเมินประสิทธิภาพการสอนของอาจารย์โดยนิสิต ทุกสิ้นภาคการศึกษา ตามระบบของ
มหาวิทยาลัย
(2) การประเมินการสอนของอาจารย์โดยหัวหน้าวิชา หรือประธานหลักสูตร หรือเพื่อนร่วมงาน
ตามระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานประจาปีของอาจารย์/พนักงานสายผู้สอน
(3) การประเมินการสอนโดยผู้สอน โดยวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็งของกลยุทธ์ ผลการเรียนของ
นิสิต และเขียนไว้ในรายงานรายวิชา
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
2.1 การประเมินหลักสูตร โดยนิสิตปัจจุบันและอาจารย์ เพื่อนาข้อมูลมาทบทวนและปรับปรุงการ
จัดการแผนการเรียน การจัดการเรียนการสอน และเนื้อหารายวิชาที่อาจซ้าซ้อน ไม่ทันสมัย ยาก/
ง่าย เป็นต้น
2.2 การประเมินหลักสูตรโดยศิษย์เก่า เพื่อติดตามผลการนาความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับจาก
การศึกษาในหลักสูตรไปใช้ในการทางาน
2.3 การประเมินผลโดยผู้ใช้บัณฑิต เพื่อสารวจความพึงพอใจและความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจาก
ผู้ใช้บัณฑิต เกี่ยวกับคุณภาพของบัณฑิตที่จบจากหลักสูตรนี้
2.4 มีผลการสารวจบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้ทางานตรงสาขาที่สาเร็จการศึกษาภายใน 1 ปี และได้
รับเงินเดือนเริ่มต้นเป็นไปตามเกณฑ์
2.5 ประเมินจากนิสิตปัจจุบันและศิษย์เก่าที่สาเร็จการศึกษาในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา ที่ได้รับการประกาศ
เกียรติคุณยกย่องในด้านวิชาการและวิชาชีพ

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวรรณกรรมสาหรับเด็ก หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555

76

3. การประเมินผลการดาเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
การประเมินผลการดาเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร เป็นไปตามระบบการประเมินผลการจัดการ
หลักสูตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ซึ่งดาเนินการทุกสิ้นปีการศึกษา ซึ่งต้องผ่านการประกันคุณภาพ
หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวรรณกรรมสาหรับเด็ก
รวมทั้งการผ่านการประเมินการประกันคุณภาพภายใน (IQA)
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง
(1)
อาจารย์ประจาวิชา อาจารย์ผู้สอน นาผลการประเมินประสิทธิภาพการสอนของอาจารย์
โดยนิสิต ผู้บังคับบัญชา และหรือเพื่อนร่วมงาน แล้วแต่กรณี มาปรับปรุงและพัฒนาการจัดการ
เรียนการสอนในรายวิชาที่ตนรับผิดชอบ
(2)
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรนาผลประเมินตามระบบการจัดการหลักสูตรของ
มหาวิทยาลัย ซึ่งดาเนินการทุกสิ้นปี มาศึกษามาทบทวนและวิเคราะห์ พร้อมนาเสนอแนวทาง
ปรับปรุงแก้ไขในจุดที่มีข้อบกพร่อง สาหรับปีการศึกษาถัดไป
(3)
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร นาผลการประเมินภาพรวมของหลักสูตรโดยนักศึกษา
ปัจจุบันและอาจารย์ โดยศิษย์เก่า และโดยผู้ใช้บัณฑิต เพื่อทบทวนและพิจารณาในการนาไปแก้ไข
ปรับปรุงหลักสูตร
ตามรอบระยะเวลาที่กาหนดในระบบประกันคุณภาพการศึกษาของ
มหาวิทยาลัย
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