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หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

1. รหัสและชื่อหลักสูตร
รหัสหลักสูตร 25590051100113
ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย
: หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Arts Program in Learning Sciences
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ภาษาไทย
ชื่อเต็ม ศิลปศาสตรบัณฑิต (วิทยาการเรียนรู)้
ชื่อย่อ ศศ.บ. (วิทยาการเรียนรู)้
ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม Bachelor of Arts (Learning Sciences)
ชื่อย่อ B.A. (Learning Sciences)
3. วิชาเอก (ถ้ามี)
- ไม่มี 4. จานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
จานวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 120 หน่วยกิต
5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี
5.2 ประเภทของหลักสูตร
หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ
5.3 ภาษาที่ใช้
หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาไทย
5.4 การรับเข้าศึกษา
รับเฉพาะนักศึกษาไทย
5.5 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น
เป็นหลักสูตรของสถาบันโดยเฉพาะ
5.6 การให้ปริญญาแก่ผู้สาเร็จการศึกษา
ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 กาหนดเปิดสอนในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ได้พจิ ารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการนโยบายวิชาการ
ในการประชุมครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 12 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562
ได้รับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัย
ในการประชุมครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 25 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2562
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มคี ุณภาพและมาตรฐาน
หลั ก สู ต รมี ค วามพร้ อ มเผยแพร่ ว่ า เป็ น หลั ก สู ต รที่ มี คุ ณ ภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2552 ในปีการศึกษา 2564
8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสาเร็จการศึกษา
8.1 นวัตกรและผู้ประกอบการสังคม
8.2 กระบวนกรหรือวิทยากรกระบวนการ
8.3 นักเทคโนโลยีการศึกษาและการเรียนรู้
8.4 นักออกแบบสื่อการเรียนการสอน
8.5 นักออกแบบและจัดการเรียนรู้
8.6 นักวิจัยด้านการเรียนรูแ้ ละการศึกษา
8.7 นักสื่อสารและประสานองค์ความรู้
8.8 นักฝึกอบรมและผู้ที่ทางานด้านพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
คณะวิทยาการเรียนรูแ้ ละศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จาเป็นต้องนามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
การศึ กษาของไทยมีการเปลี่ยนแปลงอย่า งมากในทศวรรษที่ผ่า นมา สืบ เนื่อ งจากการประกาศใช้
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แต่ผลลัพธ์ที่คาดหวังกลับเป็นไปในทางตรงกันข้าม จากการประเมิน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทั้งในระดับนานาชาติหรือระดับชาติชี้ว่าคุณภาพการศึกษาของไทยกาลังตกต่าลงโดยลาดับ
ปัญหาของระบบการศึกษาไทยที่สะท้อนจากหลักฐานเชิงประจักษ์ เช่น ใช้ทรัพยากรมากแต่ขาดประสิทธิภาพ โดยใน 10
ปีที่ผ่านมาประเทศไทยใช้จา่ ยงบประมาณของรัฐเพื่อการศึกษาโดยเฉลี่ยคิดเป็นสัดส่วนมากกว่า 1 ใน 4 ของงบประมาณ
แผ่นดินรวม โดยงบประมาณการศึกษาของไทยเพิ่มขึ้นถึง 84% จาก 262,938 ล้านบาทในปี 2548 เป็น 482,788 ล้าน
บาท ในปี 2557 หรือเพิ่มขึน้ เฉลี่ย 23,155 ล้านบาท หรือ 7.04% ต่อปี ด้วยสัดส่วนการลงทุนเพื่อการศึกษาในระดับนีท้ า
ให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีสัดส่วนการลงทุนด้านการศึกษาเมื่อเทียบกับงบประมาณรวมของรัฐบาลมากเป็นอันดับที่
2 ของโลก และมีอัตราเพิ่มขึน้ ทุกปี
อย่ า งไรก็ ดี ค วามสามารถในการแข่ง ขั น ในด้ า นทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ข องไทยกลั บ มีแ นวโน้ม ตกต่ าลง
โดยเฉพาะเมื่อเทียบกับในภูมิภาคอาเซียน โดยมีสาเหตุสาคัญคือปัญหาคุณภาพของการจัดการเรียนรู้ หลักสูตรและการ
จัดการเรียนการสอนที่ไม่สอดคล้องกับบริบทพื้นที่และสังคม ตลอดจนสภาพสังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม
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และเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไป ซึ่งจาเป็น ที่ทุกภาคส่วนต้องเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว
11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
ปัจจุบันประเทศไทยกาลังเผชิญวิกฤตความขัดแย้งทางสังคมและวัฒนธรรมในระดับสูง สาเหตุของ
ปัญหาส่วนหนึ่งเกิดจากความไม่สามารถเรียนรูข้ องประชากรในสังคม เนื่องจากในอดีตที่ผ่านมา ระบบ
การศึกษาในประเทศไทยมักมุ่งเน้นที่การท่องจาหนังสือ โดยปราศจากการลงมือปฏิบัติ และไม่ได้เปิดโอกาสให้ผู้เรียน
พัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ การประเมิน และตัดสินบนหลักการและเหตุผล ดังนั้น ประชากรส่วนใหญ่จึงมักถูกชักจูง
ไปในทิศทางที่ผู้มีอานาจในสังคมชี้นา ซึ่งสร้างความแตกแยกภายในสังคมดังที่ปรากฏอยู่ในปัจจุบัน นอกจากนี้ ความ
เจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและการสื่อสารส่งผลให้วิถีชีวิตของประชาชนเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว องค์กรต่างๆ มี
รูปแบบการทางานที่ผสมผสานการใช้เทคโนโลยีมากขึ้น มีลักษณะเป็นองค์กรแห่งการเรียนรูท้ ี่พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง
ตลาดงานต้องการผู้ที่มีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิตและมีความสามารถในการสร้างสรรค์แนวคิดหรือโครงการเชิง
นวัตกรรม สามารถมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับบุคคลรอบข้าง พร้อมกับสามารถการทางานข้ามศาสตร์โดยมุ่งเน้นให้เกิดการ
ประสานองค์ความรูท้ ี่หลากหลาย โครงสร้างของสังคมมีจานวนประชากรผู้สูงอายุเพิ่มมากขึน้ ในขณะที่ความเป็นปัจเจก
บุคคลและการมีครอบครัวเดี่ยวได้กลายเป็นค่านิยมหลักของสังคม ซึ่งทาให้ระบบสังคมและวัฒนธรรมของการเอื้อเฟื้อ
เกือ้ กูลกันลดหายไป ระบบการศึกษาในประเทศไทยที่ผา่ นมายังไม่สามารถนาพาเยาวชนของชาติให้เกิดการพัฒนาทักษะ
การเรียนรู้และการเผชิญต่อความเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมได้อย่างเท่าทัน รวมทั้งเห็นความสาคัญต่อการ
ดารงชีวิตและการประกอบอาชีพการงานเพื่อประโยชน์ของส่วนรวม ซึ่งทั้งหมดนี้ต้องการการจัดการเรียนรู้ที่อาศัยทุก
ภาคส่วนของสังคมเข้ามาร่วมรับผิดชอบ เพื่อให้กระบวนการเรียนรู้ของประชากรในสังคม โดยเฉพาะเยาวชนของชาติ
ไม่ได้จากัดอยู่แต่เพียงในชั้นเรียน แต่อยู่ในบริบทที่เป็นจริง ของชีวิต และสัง คม และเกิดการสร้างสรรค์นวัต กรรมที่
ตอบสนองต่อสภาวการณ์ของโลกที่กาลังเปลี่ยนแปลงไป
การทางานในเรื่องดังกล่าวเป็นเรื่องที่ท้าทาย และต้องอาศัยความรับผิดชอบและความร่วมมือจากทุก
ภาคส่วนของสังคม ความท้าทายนั้นไม่ได้อยู่เพียงว่า โรงเรียน หรือสถาบันการศึกษาใดๆ จะผลิตนักเรียน นิสิต นักศึกษา
ให้เป็นคนที่มีความรู้ ความรับผิดชอบ และมีส่วนร่วมต่อความเปลี่ยนแปลงและความเป็นไปของสังคมแต่เพียงอย่างเดียว
หากแต่จะทาอย่างไรให้คนในชุมชน องค์กร หรือสังคมหนึ่งๆ สามารถคิด วิเคราะห์ และอยู่ร่วมกับสมาชิกที่มีความ
แตกต่างหลากหลายได้อย่างสงบสุข ตระหนักและให้คุณค่าแก่การเรียนรู้ ผ่านการพัฒนาปัญญา และการปฏิบัติท่ีเชื่อม
ร้อยด้วยหัวใจของความเป็นมนุษย์
12. ผลกระทบจาก ข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน
12.1 การพัฒนาหลักสูตร
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณทิต สาขาวิชาวิทยาการเรียนรู้ พัฒนาขึน้ บนพืน้ ฐานการบูรณาการองค์ความรู้
ของสาขาวิช าต่า งๆ ขึ้ น เป็ น สหวิท ยาการ (Interdisciplinary) โดยมีค ณาจารย์แ ละผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ที่มี ค วามเชี่ ย วชาญ
ครอบคลุมศาสตร์ด้านการเรียนรู้ของมนุษย์ในหลากหลายบริบท เพื่อช่วยให้ผู้เรียนสามารถสร้างองค์ความรู้ของตนบน
ฐานการปฏิบัติจริง
การจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรนีม้ ีลักษณะเป็นหน่วยการเรียนรู้ (Module) ที่มุ่งให้ผู้เรียนได้ศึกษา
ในลักษณะบูรณาการ การใช้ทักษะต่าง ๆ ร่วมกัน โดยผู้เรียนจะได้เรียนรู้ทางทฤษฏีและปฏิบัติเชิงวิ ชาชีพ ผ่านการเรียน
3

การสอนที่ผู้เรียนมีส่วนร่วมเป็นสาคัญ (Active learning) ทั้งในระดับห้องปฏิบัติการ และกับผู้เชี่ยวชาญหรือหน่วยงาน
ด้านการเรียนรู้ โดยไม่ได้จากัดอยู่เพียงแต่ในสถานศึกษา
การจัดการเรียนการสอนในปีแรกเป็นการปูพื้นฐานการเรียนรู้ในระดับอุดมศึกษาผ่ านรายวิชาศึกษา
ทั่วไปของมหาวิทยาลัยและวิชาพื้นฐานของคณะที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้กับมนุษย์ การบ่มเพาะทักษะการเรียนรู้ และ
การศึกษากับสังคม ปีที่สองเป็นหน่วยการเรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้ ผู้เรียนเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรงจากการทางานใน
พื้นที่จริง และฝึกปฏิบัติร่วมกับผู้เชี่ยวชาญ โดยเน้นให้นักศึกษามีความรู้และทักษะแบบสหวิทยาการที่จาเป็นในการ
ขับเคลื่อนการเรียนรู้ เช่น การสื่อสาร การออกแบบนวัตกรรม การอานวยการเรียนรู้ และการทาความเข้าใจชุมชน
นอกจากนั้น ผู้เ รีย นต้อ งพั ฒนาและด าเนิน โครงงานนวั ต กรรมทางสั ง คมเพื่อ การเรีย นรู้ ซึ่ งเป็ น จุ ด เริ่ม ต้น ของการ
ปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ของผู้เรียนให้เปิดกว้าง การเรียนรู้ในปีที่สามเน้นการทาความเข้าใจการเรียนรู้ที่ผูกโยงกับ
ประเด็นร่วมสมัยในการเรียนรู้ การเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่ส่งผลต่อการเรียนรู้และการศึกษา และการดาเนินการวิจัย
ประเด็นการศึกษาอย่า งเป็นรูปธรรม ผู้เรียนสามารถเลือกหมวดวิชาที่ตนเองสนใจตามความมุ่งเน้นเพื่อ สร้างความ
เชี่ยวชาญในเชิงลึก ได้แก่ การออกแบบและการจัดกระบวนการเรียนรู้ การสร้างสรรค์นวัตกรรมการเรียนรู้ และการ
สอน ซึ่งสอดคล้องกับกระบวนการฝึกปฏิบัติกับองค์กรภายนอกหรือการพัฒนาโครงงานนวัตกรรมเพื่อสังคมซึ่งนักศึกษา
จะได้ประยุกต์ใช้และต่อยอดองค์ความรูข้ องตนเองอย่างเข้มข้นในช่วงชัน้ ปีสุดท้ายเพื่อให้ผเู้ รียนมีทักษะที่จาเป็น สามารถ
ตอบสนองความต้องการของสังคม และมีความพร้อมในการประกอบอาชีพ
12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน
มหาวิท ยาลั ย ธรรมศาสตร์ใ นฐานะที่เป็ น สถาบั น ทางการศึ กษาที่ไ ด้มีส่ว นร่ว มในการปฏิรูป ระบบ
เศรษฐกิจ สังคม และการเมืองมาตลอดระยะเวลา 80 ปีของการก่อตั้ง เห็นความสาคัญของการผลิตบัณฑิตในสาขาวิชา
วิทยาการเรียนรู้ เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของประเทศไทย และยกระดับคุณภาพทรัพยากร
มนุษย์ของชาติ ตามปรัชญาและปณิธานของมหาวิทยาลัย คือการเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อประชาชน พร้อมพัฒนาทักษะ
ผู้ประกอบการ (entrepreneurial skills) โดยมุ่งหวังในการสร้างบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรม มี
จิตวิญญาณความเป็นธรรมศาสตร์ เป็นผู้นาแห่งการเปลี่ยนแปลงด้านการเรียนรู้ มีจิตวิญญาณในการพัฒนาชุมชนและ
สังคม สร้างงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในวิทยาลัย/คณะ/ภาควิชาอื่น
13.1 รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยวิทยาลัย/คณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่น
หลั กสู ต รกาหนดให้นั กศึ กษาเลือ กลงทะเบี ย นเรีย นรายวิชาหมวดศึ กษาทั่ ว ไป ซึ่ง เปิด สอนโดยคณะที่เ ป็ น
ผู้รับผิดชอบวิชาในหมวดศึกษาทั่วไปของแต่ละวิชา ดังนี้
มธ. 050 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
3 หน่วยกิต
มธ. 100 พลเมืองกับการลงมือแก้ปัญหา
3 หน่วยกิต
มธ. 101 โลก อาเซียน และไทย
3 หน่วยกิต
มธ. 102 ทักษะชีวิตทางสังคม
3 หน่วยกิต
มธ. 103 ชีวติ กับความยัง่ ยืน
3 หน่วยกิต
มธ. 104 การคิด อ่าน และเขียนอย่างมีวจิ ารณญาณ
3 หน่วยกิต
มธ. 105 ทักษะการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ
3 หน่วยกิต
มธ. 106 ความคิดสร้างสรรค์และการสื่อสาร
3 หน่วยกิต
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มธ. 107 ทักษะดิจทิ ัลกับการแก้ปัญหา
มธ. 108 การพัฒนาและจัดการตนเอง
มธ. 109 นวัตกรรมกับกระบวนคิดผู้ประกอบการ

3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต

นอกจากนี้ หลักสูตรกาหนดให้นักศึกษาลงทะเบียนรายวิชาภาษาอังกฤษที่จัดสอนโดยสถาบันภาษา จานวน 6
หน่วยกิต ดังนี้
สษ. 200 พัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ 1
3 หน่วยกิต
EL 200 English Skill Development for Careers 1
สษ. 300 พัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ 2
3 หน่วยกิต
EL 300 English Skill Development for Careers 2
13.2 รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้วิทยาลัย/คณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่นต้องมาเรียน
วรศ. 101 การบ่มเพาะทักษะการเรียนรู้
3 หน่วยกิต
วรศ. 102 การเรียนรูข้ องมนุษย์
3 หน่วยกิต
วรศ. 103 การศึกษาและสังคม
3 หน่วยกิต
13.3 การบริหารจัดการ
คณะกรรมการหลักสูตรมีหน้าที่ดูแล ติดตาม และประเมินผลรายวิชาที่เปิดสอน ข้อ 13.1 และรายวิชาที่เปิดสอน
ให้กับหลักสูตรอื่น ๆ คณะกรรมการหลักสูตรของคณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ประชุมเพื่อพิจารณาอาจารย์
ผู้สอน และเนือ้ หาการสอนให้เหมาะสมกับหลักสูตรนั้น ๆ
หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสาคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.1 ปรัชญา
มุ่ง ผลิต นวั ต กรการเรีย นรู้เพื่อ การเปลี่ย นแปลงทางสั ง คม (Learning innovator for social change) ที่ท างาน
เปลี่ยนแปลงสังคม โดยใช้องค์ความรู้ด้านวิทยาการเรียนรู้ เนื่องจากกระบวนการเรียนรู้เป็นฐานของทุกเรื่องในสังคม
สามารถนาไปประยุกต์ใช้กับการทางานขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงในสังคมได้หลากหลาย โดยมีความเข้าใจในทฤษฎีการ
เรียนรู้บนฐานสหวิทยาการอย่างถ่องแท้ มีทักษะการคิดวิเคราะห์ ทั้งในเชิงวิพากษ์และในเชิงสร้างสรรค์ มีทักษะในการ
วิเคราะห์ ออกแบบ จัดกระบวนการ และประเมินการเรียนรู้ในบริบทต่างๆ และสามารถบูรณาการองค์ความรู้ ทักษะ
และการปฏิบัติไปประยุกต์ใช้ในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ เพื่อนาไปสู่การขับเคลื่อนการเรียนรู้ในสังคมไทย บัณฑิตของ
หลักสูตรนี้จะเป็นบุคลากรด้านการเรียนรูแ้ ละการศึกษาที่สามารถทางานได้ในทุกภาคส่วนของสังคม
ความสาคัญ
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาการเรียนรู้มีลักษณะพหุวิทยาการซึ่งเป็นการรวมองค์ความรู้จาก
หลากหลายศาสตร์ ได้แก่ ศึกษาศาสตร์ (30%) สังคมศาสตร์ (30%) ศิลปศาสตร์ (20%) และวิทยาศาสตร์ (20%) ผ่าน
วิชาบังคับและวิชาเลือก โดยมีปณิธานที่จะสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้และเติบโตร่วมกัน โดยผลักดันให้สังคมเกิดความ
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ตระหนักและเห็นคุณค่าของการเรียนรู้ของมนุษย์ที่แตกต่างหลากหลายบนฐานปัญญาและการปฏิบัติที่เชื่อมโยงกับ
คุณภาพความเป็นมนุษย์ ขณะเดี ยวกัน คณะยังมีเป้าหมายที่จะสร้างองค์ความรู้เชิงสหวิทยาการ เพื่อรวบรวม ต่อยอด
และบูรณาการศาสตร์และศิลป์ของการเรียนรู้ และการพัฒนานวัตกรรมการศึกษาและการเรียนรู้ ให้เป็นที่ประจักษ์ทงั้ ใน
ประเทศ และเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ
การจั ด การศึ ก ษาของหลั ก สู ต รศิ ล ปศาสตร บั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าวิ ท ยาการเรี ย นรู้ ใ ห้ ค วามส าคั ญ กั บ
กระบวนการพัฒนาผู้เรียนอย่างรอบด้าน ทั้งในด้านองค์ความรู้ ทักษะ ความสามารถ ในเชิงวิชาชีพ รวมทั้งมีคุณสมบัติ
ความเป็นมนุษย์ท่เี คารพความคิดตนเอง และความคิดผู้อื่น เข้าใจเพื่อนมนุษย์ เข้าใจความต้องการของผู้เรียนและสมาชิก
ของชุมชน องค์กร และสังคมที่มีความแตกต่างหลากหลาย เข้าใจข้อจากัดของบริบทการเรียนรู้และการศึกษา มองเห็น
แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของกระแสสังคมโลกและการเรียนรู้ของมนุษย์ สามารถปรับตัวเข้ากับบริบทดังกล่าวได้อย่าง
รู้เท่าทัน มีความเป็นมิตรและเป็นธรรมต่อผู้เรียนที่ แตกต่าง นาความรู้และประสบการณ์ไปพัฒนาเป็นองค์ความรู้ใหม่
สามารถสร้างสรรค์โครงการและนวัตกรรมด้านวิทยาการเรียนรู้ผ่านการสืบค้นและเรียนรู้ด้วยตนเอง และทางานอย่าง
ข้ามศาสตร์โดยสนองตอบความต้องการที่แท้จริงของชุมชนและองค์กรในสังคม
1.2 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
เพื่อให้บัณฑิตที่สาเร็จการศึกษาในหลักสูตรมีสมรรถนะ (competency) ใน 6 ด้าน ดังนี้
1. Systems thinking มีสามารถในการคิดเชิงระบบ เห็นความเชื่อมโยงของปรากฏการณ์เชิงระบบ และ
ประเมินผลกระทบของการทางานต่าง ๆ ได้
2. Critical and innovative mind สามารถวิพากษ์ และตรวจสอบการวิพากษ์ของตนเอง สามารถมองเห็น
ปัญหาและหาทางเลือกในการแก้ปัญหาที่สร้างสรรค์
3. Knowledge based expertise ท างานด้ ว ยความเป็ น มื อ อาชี พ บนฐานความรู้ มี ทั ก ษะในการจั ด
กระบวนการเรียนรู้ (learning process and facilitation) และมีทักษะในการใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
(learning technology)
4. Intrapersonal skills มีความสามารถในการรู้จัก เท่าทัน สะท้อน และกากับตนเอง
5. Interpersonal skills เข้าใจความแตกต่างหลากหลาย สามารถทางานเป็นทีม มีทักษะการสื่อสาร และ
ประสานความร่วมมือกับบุคคลอื่นได้
6. Social conscience and engagement มีจติ สานึกทางสังคม และมีส่วนร่วมในการทางานทางสังคม
2. แผนพัฒนาปรับปรุง คาดว่าจะดาเนินการแล้วเสร็จครบถ้วน ภายใน 5 ปี
การพัฒนา/เปลีย่ นแปลง

กลยุทธ์

หลักฐาน/ตัวบ่งชี้

(1) การพัฒนาหลักสูตรศิลปศา
สตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการ
เรี ย นรู้ ให้ มี ม าตรฐานตามที่
สกอ.กาหนด

(1) จั ด ให้ มี ก ารประเมิ น ผลการ
จัดการเรียนการสอนเป็นระยะในช่วง
ที่มีการจัดการเรียนการสอน
(2) ก าหนดการประเมิ น หลั ก สู ต ร
โดยกรรมการพั ฒ นาและปรั บ ปรุง
หลั ก สู ต รและผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ต ามตั ว
บ่งชี้ทุกๆ 5 ปี

(1) เอกสารพัฒนาหลักสูตร
(2) รายงานผลการประเมินการ
จัดการเรียนการสอน
(3) รายงานผลการประเมิ น
หลักสูตร
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การพัฒนา/เปลีย่ นแปลง

กลยุทธ์

หลักฐาน/ตัวบ่งชี้

(2) การพัฒนาการจัดการเรียน
ก า ร ส อ น ใ ห้ ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ
ปรั ช ญาและวั ต ถุ ป ระสงค์ ข อง
หลั ก สู ต ร ทั้ ง ในส่ ว นคุ ณ ภาพ
ของอาจารย์ เนื้ อ หา วิ ธี ก าร
จั ด การเรี ย นการสอน และ
สภาพแวดล้ อ มในการจั ด การ
เรียนการสอน

(1) น ารายงานผลการจั ด การเรี ย น
การสอนมาประมวลเพื่ อ ปรั บ ปรุ ง
และพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
ใ ห้ ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ ป รั ช ญ า แ ล ะ
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
(2) เชิญผู้เชี่ยวชาญด้านการจัด การ
เรี ย นการสอนทั้ ง จากในและต่ า ง
ประเทศมาให้ความรู้และคาแนะนา
แก่อาจารย์ในหลักสูตร
(3) สร้างความร่วมมือในเชิงวิชาการ
และการฝึกปฏิบัติงานของนักศึ กษา
กับ หน่ว ยงาน องค์กร และสถาบั น
การศึกษาและการวิจัยทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ
(4) ส่งเสริมให้อาจารย์และนักศึกษา
ในหลั ก สู ต รพั ฒ นาและเพิ่ ม พู น
ความรู้ความสามารถทางวิชาการทั้ง
ในและต่างประเทศ
(5) ส่ ง เสริ ม ศั ก ยภาพของอาจารย์
และนั ก ศึ ก ษาในการท างานวิ จั ย ที่
เกี่ยวข้องกับหลักสูตร

(1) เอกสาร มคอ.5, 6 และ 7
(2) จ านวนและรายละเอี ย ด
ผู้ เ ชี่ ย วชาญด้ า นการจั ด การ
เรี ย นการสอนที่ ม าให้ ค วามรู้
และค าแนะน าแก่ อ าจารย์ ใ น
หลักสูตร
(3) หลักฐานความร่วมมือในเชิง
วิชาการและการฝึกปฏิบัติงาน
ของนักศึกษาระหว่างคณะและ
หน่วยงานต่างๆ ภายนอก
(4) จ านวนครั้ ง ของอาจารย์
ประจาและนักศึกษาในหลักสูตร
ที่ไ ปพั ฒนาและเพิ่ม พู น ความรู้
ความสามารถทางวิชาการทั้งใน
และต่างประเทศ
(5) โครงการส่งเสริมศักยภาพ
ข อ ง อ า จ า ร ย์ ป ร ะ จ า แ ล ะ
นั ก ศึ ก ษาในการท างานวิ จั ย ที่
เกี่ ย วข้ อ งกั บ หลั ก สู ต ร และ
จานวนงานวิจัยของบุคลากรใน
กลุ่มดังกล่าว

หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
ใช้ระบบการศึกษาแบบทวิภาคโดย 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาคการศึกษา
ปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ และอาจเปิดภาคฤดูร้อนได้โดยใช้เวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 6 สัปดาห์
แต่ให้เพิ่มชั่วโมงการศึกษาในแต่ละรายวิชาให้เท่ากับภาคปกติ โดยแบ่งช่วงการศึกษาตามหัวข้อการศึกษา
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
ไม่มี
1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค
ไม่มี
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2. การดาเนินการหลักสูตร
2.1 วัน-เวลาในการดาเนินการเรียนการสอน
วัน – เวลาราชการปกติ
ภาคการศึกษาที่ 1
เดือนสิงหาคม - ธันวาคม
ภาคการศึกษาที่ 2
เดือนมกราคม – พฤษภาคม
2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
คุ ณ สมบั ติ ข องผู้ เ ข้ า ศึ ก ษาต้ อ งเป็ น ไปตามข้ อ บั ง คั บ มหาวิท ยาลั ย ธรรมศาสตร์ ว่ า ด้ ว ยการศึ กษา
ชั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2561 ข้อ 14
การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา
การคั ด เลื อ กผู้ เ ข้ า ศึ ก ษาเป็ น ไปตามระเบี ย บการคั ด เลื อ กเพื่ อ เข้ า ศึ ก ษาในสถาบั น การศึ ก ษาชั้ น
อุดมศึกษาของส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่น ดาเนินการตามการมอบหมายหรือตามข้อตกลง หรือการคัดเลือกตาม
วิธีการที่มหาวิทยาลัยกาหนด โดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัยและออกเป็นประกาศมหาวิ ทยาลัย
2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า
นักศึกษาที่มีทักษะทางภาษาอังกฤษไม่เพียงพออาจมีปัญหาในการทาความเข้าใจบทเรียนและการอ่าน
ตารา (Textbooks) ที่เป็นภาษาอังกฤษ อีกทั้งนักศึกษาอาจมีปัญหาการปรับตัวจากการเรียนในระดับมัธยมศึกษามาเป็น
ระดับปริญญาตรีซ่งึ มีการบริหารเวลาแตกต่างไปจากเดิม มีกิจกรรมทั้งการเรียนในห้องเรียนและกิจกรรมเสริมหลักสูตร
ที่นักศึกษาต้องสามารถจัดแบ่งเวลาให้เหมาะสม รวมไปถึงการจัดการเรียนการสอนของคณะที่เป็นไปในรูปแบบบู รณา
การและระบบหน่วยการเรียนรู้ (Module) ซึ่งแตกต่างจากการเรียนการสอนที่นักศึกษาคุ้นชิน
2.4 กลยุทธ์ในการดาเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ ข้อจากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3
2.4.1 จัดระบบการให้คาปรึกษาดูแลอย่างใกล้ชิดระหว่างอาจารย์ท่ีปรึกษาและนักศึกษาทั้งรายบุคคล
และรายกลุ่ม
2.4.2 จัดตั้งรายวิชาสะท้อนการเรียนรู้ (Learning reflection) เพื่อให้นักศึกษาได้มีโอกาสถอดบทเรียน
และสะท้อนการเรียนรู้ร่วมกันในกลุ่มย่อยอย่างเป็นระบบ โดยมีอาจารย์ประจากลุ่มคอยอานวยการสรุปบทเรียนและ
ประสบการณ์การเรียนรูท้ ั้งระหว่างนักศึกษาด้วยกันและระหว่างนักศึกษากับอาจารย์
2.4.3 จั ด ระบบการให้ ค าปรึ ก ษาด้ า นภาษาอย่ า งใกล้ ชิ ด โดยทั้ ง จากคณาจารย์ แ ละผู้ เ ชี่ ย วชาญ
ชาวต่างชาติประจาคณะซึ่งเป็นผู้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลัก (Native English User)
2.4.4 จัดระบบการเรียนแบบกลุ่ม มีการทาโครงงานร่วมกัน ซึ่งนักศึกษาจะมีโอกาสแลกเปลี่ยนความ
ช่วยเหลือทางด้านการเรียน การใช้ชีวิตและการบริหารเวลาร่วมกันและมีโอกาสเรียนรู้จากประสบการณ์ของทั้งตนเอง
และนักศึกษาคนอื่นๆ
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2.7 ระบบการศึกษา
 แบบชั้นเรียน
 แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก
 แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นสื่อหลัก
 แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (E-learning)
 แบบทางไกลทางอินเตอร์เน็ต
 อื่น ๆ (ระบุ) แบบผ่านการลงพืน้ ที่และประสบการณ์ภาคสนาม
2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย
1) การเที ย บโอนหน่ ว ยกิ ต รายวิ ช า และการลงทะเบี ย นเรี ย นข้ า มมหาวิ ท ยาลั ย ให้ เ ป็ น ไปตามข้ อ บั ง คั บ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาชั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2561 ข้อ 25 และ ข้อ 31-33
2) หลักเกณฑ์การลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วย
การศึกษาชั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2561 และประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง การลงทะเบียนเรียนรายวิชาข้าม
สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2560
3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จานวนหน่วยกิตรวมและระยะเวลาศึกษา
จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 120 หน่วยกิต
ระยะเวลาศึ ก ษา เป็ น หลั กสู ต รแบบศึ กษาเต็ ม เวลา นั กศึ กษาต้อ งใช้ระยะเวลาการศึ กษาตลอด
หลักสูตร อย่างน้อย 7 ภาคการศึกษาปกติ และอย่างมากไม่เกิน 16 ภาคการศึกษาปกติ
3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร
นักศึกษาจะต้องจดทะเบียนศึกษารายวิชา รวมไม่น้อยกว่า 120 หน่วยกิต โดยศึกษารายวิชาต่างๆ
ครบตามโครงสร้างองค์ประกอบ และข้อกาหนดของหลักสูตรดังนี้
1. วิชาศึกษาทั่วไป
30 หน่วยกิต
2. วิชาเฉพาะ
84 หน่วยกิต
2.1 วิชาพืน้ ฐานคณะ
66 หน่วยกิต
2.2 วิชาภาษาอังกฤษ
6 หน่วยกิต
2.3 วิชาเลือกตามความมุ่งเน้น
9 หน่วยกิต
2.4 วิชาเลือกนอกความมุ่งเน้น
3 หน่วยกิต
3. วิชาเลือกเสรี
6 หน่วยกิต
วิชว วิชาโทสาขาวิทยาการเรียนรู้*
15 หน่วยกิต
*เฉพาะนักศึกษาจากคณะอื่นๆ
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3.1.3 รายวิชาในหลักสูตร
3.1.3.1 รหัสวิชา
รายวิชาในหลักสูตรประกอบด้วย อักษรย่อ 3 ตัว และเลขรหัส 3 ตัว โดยมีความหมาย ดังนี้
อักษรย่อ วรศ./ LSE หมายถึง อักษรย่อของสาขาวิชาวิทยาการเรียนรู้
ตัวเลข มีความหมาย ดังนี้
เลขหลักสิบและหลักร้อย (ระบุรายละเอียดตามลักษณะของแต่ละหลักสูตร)
เลข 10x
หมายถึง วิชาศึกษาทั่วไปของคณะ
เลข 20x
หมายถึง วิชาพืน้ ฐานคณะที่จัดสอนในชั้นปีที่ 2
เลข 28x
หมายถึง วิชาโครงงานที่จัดสอนในชั้นปีที่ 2
เลข 29x
หมายถึง วิชาการประมวลการเรียนรูท้ ี่จัดสอนในชั้นปีที่ 2
เลข 30x
หมายถึง วิชาพืน้ ฐานคณะที่จัดสอนในชั้นปีที่ 3
เลข 31x
หมายถึง วิชาเลือกตามความมุ่งเน้นหมวดการอานวยการเรียนรู้
เลข 32x
หมายถึง วิชาเลือกตามความมุ่งเน้นหมวดนวัตกรรมการเรียนรู้
เลข 33x
หมายถึง วิชาเลือกตามความมุ่งเน้นหมวดการเรียนรูแ้ ละวิธีการ
สอน
เลข 39x
หมายถึง วิชาการประมวลการเรียนรูท้ ี่จัดสอนในชั้นปีที่ 3
เลข 48x
หมายถึง วิชาการฝึกปฏิบัติงานในชั้นปีที่ 4
เลข 49x
หมายถึง วิชาการประมวลการเรียนรูท้ ี่จัดสอนในชั้นปีที่ 4
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3.1.3.2 รายวิชาและข้อกาหนดของหลักสูตร
1) วิชาศึกษาทั่วไป
30 หน่วยกิต
นักศึกษาจะต้องศึกษารายวิชาในหลักสูต รวิชาศึ กษาทั่ วไป รวมแล้วไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต ตาม
โครงสร้างและองค์ประกอบของหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไป ซึ่งแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ
ส่วนที่ 1 : เป็นหลักสูตรกลางของมหาวิทยาลัยที่กาหนดให้นักศึกษาทุกคนต้องเรียน จานวน 21 หน่วย
กิต ดังต่อไปนี้
รหัสวิชา ชื่อวิชา
หน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
1) หมวดวิชาสังคมศาสตร์ บังคับ 2 วิชา 6 หน่วยกิต
*มธ. 100 พลเมืองกับการลงมือแก้ปัญหา
3 (3-0-6)
TU 100 Civic Engagement
มธ. 101 โลก อาเซียน และไทย
3 (3-0-6)
TU 101 Thailand, ASEAN, and the World
*มธ.109 นวัตกรรมกับกระบวนคิดผู้ประกอบการ
3 (3-0-6)
TU 109 Innovation and Entrepreneurial Mindset
2) หมวดมนุษย์ศาสตร์ บังคับเลือกอย่างน้อย 1 วิชา 3 หน่วยกิต
มธ. 102 ทักษะชีวิตทางสังคม
3 (3-0-6)
TU 102 Social Life Skills
*มธ.108 การพัฒนาและการจัดการตนเอง
3 (3-0-6)
TU 108 Self-Development and Management
3) หมวดวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ บังคับเลือกอย่างน้อย 1 วิชา 3 หน่วยกิต
มธ. 103 ชีวติ กับความยัง่ ยืน
3 (3-0-6)
TU 103 Life and Sustainability
*มธ.107 ทักษะดิจทิ ัลกับการแก้ปัญหา
3 (3-0-6)
TU 107 Digital Skill and Problem Solving
4) หมวดภาษา บังคับ 2 วิชา 6 หน่วยกิต
มธ.050 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
(ไม่นับหน่วยกิต)
TU 050 English Skill Development
*มธ.104 การคิด อ่าน และเขียนอย่างมีวจิ ารณญาณ
3 (3-0-6)
TU 104 Critical Thinking, Reading, and Writing
*มธ.105 ทักษะการสือ่ สารด้วยภาษาอังกฤษ
3 (3-0-6)
TU 105 Communication Skills in English
มธ. 106 ความคิดสร้างสรรค์และการสื่อสาร
3 (3-0-6)
TU 106 Creativity and Communication
หมายเหตุ * ให้นักศึกษาทุกคนจดทะเบียนเรียนรายวิชาดังต่อไปนี้
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1) มธ.100 พลเมืองกับการลงมือแก้ปัญหา
2) มธ.104 การคิด อ่าน และเขียนอย่างมีวจิ ารณญาณ
3) มธ.105 ทักษะการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ
4) มธ.107 ทักษะดิจทิ ัลกับการแก้ปัญหา
5) มธ.108 การพัฒนาและจัดการตนเอง
6) มธ.109 นวัตกรรมกับกระบวนคิดผู้ประกอบการ
และ ให้เลือกจดทะเบียนเรียนวิชาอื่นในรายวิชาศึกษาทั่วไปอีก 1 รายวิชา จนครบ 21 หน่วยกิต
ส่วนที่ 2 : นักศึกษาจะต้องศึกษารายวิชาต่างๆ ตามเงื่อนไขรายวิชาที่คณะฯ กาหนดไว้ดังนี้ คือ
วรศ.101 การบ่มเพาะทักษะการเรียนรู้
3 (3-0-6)
LSE 101 Fostering Learning Skills
วรศ.102 การเรียนรูข้ องมนุษย์
3 (3-0-6)
LSE 102 Human Learning
วรศ.103 การศึกษาและสังคม
3 (3-0-6)
LSE 103 Education and Society
2) วิชาเฉพาะ
84
2.1) วิชาพื้นฐานคณะ (ให้นักศึกษาเลือกเรียนไม่น้อยกว่า 66 หน่วยกิต)
วรศ. 201 ชุมชนและการเรียนรู้
LSE 201 Community and Learning
วรศ. 202 การสื่อสารเชิงสร้างสรรค์
LSE202 Creative Communication
วรศ. 203 การอานวยการเรียนรูเ้ บื้องต้น
LSE 203 Basic Facilitation
วรศ. 204 การคิดและออกแบบเชิงนวัตกรรม
LSE 204 Innovative Thinking and Design
วรศ. 205 การศึกษาและความเสมอภาค
LSE 205 Education and Equity
วรศ. 281 โครงการนวัตกรรมเพื่อการเปลี่ยนแปลง
LSE 281 Innovative Project for Change
วรศ. 291 การประมวลการเรียนรู้ 1
LSE 291 Learning Portfolio 1
วรศ. 292 การประมวลการเรียนรู้ 2
LSE 292 Learning Portfolio 2

หน่วยกิต
4 (3-3-6)
4 (4-0-8)
2 (2-0-4)
3 (3-0-6)
4 (4-0-8)
8 (3-10-11)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
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วรศ 301 ประเด็นร่วมสมัยทางการศึกษา
LSE 301 Contemporary Issues in Education
วรศ. 302 คนรุน่ ใหม่กับการเปลี่ยนแปลง
LSE 302 Generation Next and Change
วรศ. 303 วิจัยทางการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
LSE 303 Basic Educational Research
วรศ. 310 สารัตถะการอานวยการเรียนรู้
LSE 310 Essence of Facilitation
วรศ. 320 นวัตกรรมการเรียนรู้
LSE 320 Learning Innovation
วรศ. 330 ศาสตร์และศิลป์แห่งการสอน
LSE 330 Art and Science of Teaching
วรศ. 391 การประมวลการเรียนรู้ 3
LSE 391 Learning Portfolio 3
วรศ. 481 การฝึกปฏิบัติงาน
LSE 481 Practicum
วรศ 491 การประมวลการเรียนรู้ 4
LSE 491 Learning Portfolio 4

4 (4-0-8)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
4 (3-2-7)
4 (2-0-10)
4 (2-0-10)
2 (2-0-4)
9 (405 ชั่วโมง/ ภาคการศึกษา)
2 (2-0-4)

2.2 วิชาภาษาอังกฤษ
6
หน่วยกิต
นักศึกษาลงทะเบียนรายวิชาภาษาอังกฤษที่จัดสอนโดยสถาบันภาษา จานวน 6 หน่วยกิต ดังนี้
สษ. 200 พัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ 1
3 (3-0-6)
EL 200 English Skill Development for Careers 1
สษ. 300 พัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ 2
3 (3-0-6)
EL 300 English Skill Development for Careers 2
2.3) วิชาเลือกตามความมุ่งเน้น
9 หน่วยกิต
นักศึกษาเลือกรายวิชาในหมวดความมุ่งเน้นหมวดใดหมวดหนึ่ง จานวน 1 หมวด
หมวดการอานวยการเรียนรู้
วรศ. 311 การอานวยการเรียนรูข้ ั้นสูง
3 (2-2-5)
LSE 311 Advanced Facilitation
วรศ. 312 การเล่นและกิจกรรมสร้างสรรค์
3 (2-2-5)
LSE 312 Play and Creative Activities
วรศ. 313 การโค้ชเบื้องต้น
3 (2-2-5)
LSE 313 Basic Coaching
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หมวดนวัตกรรมการเรียนรู้
วรศ. 321 การวิเคราะห์ขอ้ มูลและการสื่อด้วยภาพ
LSE 321 Data Analysis and Visualization
วรศ. 322 สื่อเพื่อการสอน
LSE 322 Instructional Media
วรศ. 323 เกมและการเรียนรู้
LSE 323 Games and Learning

3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)

หมวดการเรียนรู้และวิธกี ารสอน
วรศ. 331 การจัดการชั้นเรียน
3 (3-0-9)
LSE 331 Classroom Management
วรศ. 332 การวัดประเมินผลทางการศึกษา
3 (3-0-9)
LSE 332 Educational Assessment
วรศ. 333 การจัดการศึกษาพิเศษและการเรียนรวม
3 (3-0-9)
LSE 333 Special Education and Inclusion
2.4) วิชาเลือกนอกความมุ่งเน้น
3 หน่วยกิต
นักศึกษาเลือกศึกษาวิชาใดก็ได้จากรายวิชาในหมวดวิช าเลือกตามความมุ่งเน้น ที่ นอกเหนือจากกลุ่ม
วิชาตามความมุ่งเน้นของตนเอง จานวน 1 รายวิชา 3 หน่วยกิต
3) วิชาเลือกเสรี
6 หน่วยกิต
นักศึกษาเลือกศึกษาวิชาใดก็ได้ที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นวิชาเลือกเสรีจานวนอย่าง
น้อ ย 6 หน่ว ยกิต ทั้ง นี้ใ ห้หมายรวมถึงวิชาศึกษาทั่ว ไป หมวดภาษาต่างประเทศด้วย แต่นั กศึ กษาจะนาวิชา
ดังต่อไปนีม้ านับเป็นวิชาเลือกเสรีไม่ได้
1. วิชาในหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไปทั้งส่วนที่ 1 และส่วนที่ 2 ที่ใช้รหัสย่อ “มธ.” ระดับ 100 คือ มธ. 100 มธ. 156
2. วิชาพื้นฐานทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ทุกวิชา (รวมทั้งวิชาที่ไม่ได้กาหนดไว้ในวิชาศึกษา
ทั่วไปส่วนที่ 2)
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วิชาโทสาขาวิทยาการเรียนรู้
15 หน่วยกิต
นักศึกษาจากคณะอื่นสามารถเลือกศึก ษารายวิชาโทสาขาวิทยาการเรียนรู้ โดยเป็นการเรียนการสอน
ผ่านระบบออนไลน์ จานวน 15 หน่วยกิต จากรายวิชาดังต่อไปนี้
วรศ. 101 การบ่มเพาะทักษะการเรียนรู้
3 หน่วยกิต
วรศ. 102 การเรียนรูข้ องมนุษย์
3 หน่วยกิต
วรศ. 103 การศึกษาและสังคม
3 หน่วยกิต
วรศ. 303 วิจัยทางการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน*
3 หน่วยกิต
วรศ. 333 การจัดการศึกษาพิเศษและการเรียนรวม*
3 หน่วยกิต
* ผู้เรียนสามารถลงทะเบียนเรียนวิชาอื่นๆ ในกลุ่มวิชาเลือกตามความมุ่งเน้นของหลักสูตรศิลปศาสตร
บัณฑิต สาขาวิทยาการเรียนรู้ แทนรายวิชา วรศ. 303 วิจัยทางการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน และ วรศ. 333 การจัดการ
ศึกษาพิเศษและการเรียนรวม โดยจะต้องได้รับอนุญาตจากอาจารย์ผู้สอนวิชานั้น
** เอกสารแนบท้ายแก้ไขเล็กน้อย แบบไม่กระทบโครงสร้างหลักสูตร
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3.1.4 แสดงแผนการศึกษา
ปีการศึกษาที่ 1
ภาคเรียนที่ 1
มธ. 050 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
มธ. 100 พลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคม
มธ. 104 การคิด อ่าน และเขียนอย่างมีวจิ ารณญาณ
มธ. 105 ทักษะการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ
วรศ.101 การบ่มเพาะทักษะการเรียนรู้
วรศ.102 การเรียนรูข้ องมนุษย์
รวม
ภาคเรียนที่ 2
มธ. 107 ทักษะดิจทิ ัลกับการแก้ปัญหา
มธ. 109 นวัตกรรมกับกระบวนคิดผู้ประกอบการ
มธ. 108 การพัฒนาและจัดการตนเอง
มธ. 1xx (เลือกรายวิชาศึกษาทั่วไป 1 รายวิชา)
วรศ. 103 การศึกษาและสังคม
รวม
ปีการศึกษาที่ 2
ภาคเรียนที่ 1
วรศ.201 ชุมชนและการเรียนรู้
วรศ.202 การสื่อสารเชิงสร้างสรรค์
วรศ.203 การอานวยการเรียนรูเ้ บื้องต้น
วรศ.204 การคิดและออกแบบเชิงนวัตกรรม
วรศ.291 การประมวลการเรียนรู้ 1
สษ.200 พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ 1
รวม
ภาคเรียนที่ 2
วรศ.205 การศึกษาและความเสมอภาค
วรศ.281 โครงการนวัตกรรมเพื่อการเปลี่ยนแปลง
วรศ.292 การประมวลการเรียนรู้ 2
สษ. 300 พัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ 2
รวม

หน่วยกิต
ไม่นับหน่วยกิต
3
3
3
3
3
15
หน่วยกิต
3
3
3
3
3
15

หน่วยกิต
4
4
2
3
3
3
19
หน่วยกิต
4
8
3
3
18
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หมายเหตุ
1. นักศึกษาจะสามารถลงทะเบียนในปีการศึกษาที่ 2 ได้เมื่อผ่านการเรียนรายวิชา LSE101 LSE102 และ
LSE103 แล้ว
2. นักศึกษาลงทะเบียนรายวิชาภาษาอังกฤษที่จัดสอนโดยคณะศิลปศาสตร์จานวน 6 หน่วยกิต
ปีการศึกษาที่ 3
หน่วยกิต
ภาคเรียนที่ 1
วรศ. 301 ประเด็นร่วมสมัยทางการศึกษา
4
วรศ. 310 สารัตถะการอานวยการเรียนรู้
4
วรศ. 320 นวัตกรรมการเรียนรู้
4
วรศ. 330 ศาสตร์และศิลป์แห่งการสอน
4
วรศ. 391 การประมวลการเรียนรู้ 3
2
รวม
18
หน่วยกิต
ภาคเรียนที่ 2
วรศ. 302 คนรุน่ ใหม่กับการเปลี่ยนแปลง
3
วรศ. 303 วิจัยทางการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
3
(วิชาเลือกตามความมุ่งเน้น)
3
(วิชาเลือกตามความมุ่งเน้น)
3
(วิชาเลือกตามความมุ่งเน้น)
3
รวม
15
หมายเหตุ ในปีการศึกษาที่ 3 กาหนดให้นักศึกษาเลือกหมวดความมุ่งเน้น 1 หมวด เลือกวิชาในหมวดความ
มุ่งเน้นนั้น 9 หน่วยกิต และเลือกรายวิชาจากหมวดความมุ่งเน้นอื่นอีก 3 หน่วยกิต
ปีการศึกษาที่ 4
หน่วยกิต
ภาคเรียนที่ 1
วรศ 481 การฝึกปฏิบัติงาน
9
วรศ 491 การประมวลการเรียนรู้ 4
2
รวม
ภาคเรียนที่ 2
(วิชาเลือกเสรี)
(วิชาเลือกนอกความมุ่งเน้น)
รวม

11
หน่วยกิต
6
3
9
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3.1.5 คาอธิบายรายวิชา
มธ. 050 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
(ไม่นับหน่วยกิต)
TU 050 English Skill Development
ฝึกทักษะภาษาอังกฤษในระดับเบื้องต้นได้แก่ การฟัง การพูด การอ่าน การเขียนเชิงบูรณาการ เพื่อเป็น
พืน้ ฐานในการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษระดับต่อไป
Practice basic skills for listening, speaking, reading, and writing in English through an integrated
method. Students will acquire a basis to continue to study English at a higher level.
มธ. 100 พลเมืองกับการลงมือแก้ปัญหา
3 (3-0-6)
TU 100 Civic Engagement
ปลูกฝังจิตสานึก บทบาท และหน้าที่ความรับผิดชอบของการเป็นสมาชิกที่ดีของสังคมในฐานะพลเมื อง
โลก ผ่านกระบวนการหลากหลายวิธี เช่น การบรรยาย การอภิปรายกรณีศึกษาต่างๆ การดูงาน เป็นต้น โดย
นักศึกษาจะต้องจัดทาโครงการรณรงค์ เพื่อให้เกิดการรับรู้ หรือเกิดการเปลี่ยนแปลง ในประเด็นที่สนใจ
Instillation of social conscience and awareness of one’s role and duties as a good global citizen. This
is done through a variety of methods such as lectures, discussion of various case studies and field study
outings. Students are required to organize a campaign to raise awareness or bring about change in an area
of their interest.
มธ. 101 โลก อาเซียน และไทย
3 (3-0-6)
TU 101 Thailand, ASEAN, and the World
ศึกษาปรากฏการณ์ที่สาคัญของโลก อาเซียนและไทย ในมิติทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรม
การใช้กรอบแนวคิด ทฤษฎี และระเบียบวิจัยทางสังคมศาสตร์ ผ่านการอภิปรายและยกตัวอย่างสถานการณ์
หรือบุคคลที่ได้รับความสนใจการสร้างมุมมองต่อความหลากหลายเพื่อเข้าใจความซับซ้อนที่สัมพันธ์กันทั้งโลกมี
จิตสานึกสากล (Global mindset) สามารถท้าทายกรอบความเชื่อเดิมและเปิดโลกทัศน์ใหม่ให้กว้างขวางขึน้
Significant phenomena around the world, in the ASEAN region and in Thailand in terms of their
political, economic and sociocultural dimensions, using approaches, theories and principles of social science
research via discussion and raising examples of situations or people of interest, creating a perspective of
diversity to understand the complexity of global interrelationships, building a global mindset and capable to
challenge old paradigms and open up a new, broader worldview.
มธ. 102 ทักษะชีวิตทางสังคม
3 (3-0-6)
TU 102 Social Life Skills
การดูแลสุขภาพตนเองแบบองค์รวม ทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และจิตวิญญาณ ซึ่งเป็นทักษะ
สาคัญที่จะช่วยให้ประสบความสาเร็จและใช้ชีวิตในสังคมอย่างเป็นสุข ด้วยการพัฒนาความสามารถในการดูแล
สุขภาพทางกาย การจัดการความเครียด การสร้างความมั่นคงทางอารมณ์ การเข้าใจตนเอง และการปรับตัว
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เมื่อเผชิญกับปัญหาทางด้านจิตใจ อารมณ์ และสังคม การเข้าใจความหมายของสุนทรียศาส ตร์ การได้รับ
ประสบการณ์และความซาบซึ้งในความสัมพันธ์ระหว่างศิลปะกับมนุษย์ ในแขนงต่างๆ ทั้งทัศนศิลป์ ดนตรี
ศิลปะการแสดง และสถาปัตยกรรม
Holistic health care, addressing the physical, emotional, social, and spiritual needs, which is
considered. Important skills for success in leading a happy life in society. Students learn to develop their
ability in physical health care to manage stress, build emotional security, understand themselves and adapt
to psychological, emotional and social problems. Students also learn to understand the meaning of aesthetics,
experiencing and appreciating the relationship between art and humanity in different fields, namely visual
arts, music, performing arts and architecture.
มธ. 103 ชีวติ กับความยัง่ ยืน
3 (3-0-6)
TU 103 Life and Sustainability
การด าเนิน ชี วิต อย่า งเท่ า ทั น กั บ การเปลี่ย นแปลงของโลก เข้ า ใจความสั ม พั น ธ์ร ะหว่า งพลวั ต ของ
ธรรมชาติ มนุษย์ และสรรพสิ่ง ทั้งสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้าง การใช้พลังงาน เศรษฐกิจ สังคมในความขัดแย้งและ
การแปรเปลี่ยน ตลอดจนองค์ความรูด้ ้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ที่นาไปสู่การปรับเปลี่ยนวิถีชีวติ สู่ความยั่งยืน
This course provides an introduction to the importance of life- cycle systems perspectives in
understanding major challenges and solutions to achieving more sustainable societies in this changing world.
Students will learn about the relationship between mankind and the environment in the context of energy
and resource use, consumption and development, and environmental constraints. Furthermore, an
examination of social conflict and change from the life- cycle perspective will be used to develop an
understanding of potential solution pathways for sustainable lifestyle modifications.
มธ. 104 การคิด อ่าน และเขียนอย่างมีวจิ ารณญาณ
3 (3-0-6)
TU 104 Critical Thinking, Reading, and Writing
พัฒนาทักษะการคิดอย่ างมีวิจารณญาณผ่านการตั้งคาถาม การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ และการ
ประเมินค่า พัฒนาทักษะการอ่านเพื่อจับสาระสาคัญ เข้าใจจุดมุ่งหมาย ทัศนคติ สมมติฐาน หลักฐานสนับสนุน
การใช้เหตุผลที่นาไปสู่ข้อสรุปของงานเขียน พัฒนาทักษะการเขียนแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผลและการ
เขียนเชิงวิชาการ รู้จักถ่ายทอดความคิด และเชื่อมโยงข้อมูลเข้ากับมุมมองของตนเอง รวมถึงสามารถอ้างอิง
หลักฐานและข้อมูลมาใช้ในการสร้างสรรค์งานเขียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
Development of critical thinking through questioning, analytical, synthetic and evaluation skills.
Students learn how to read without necessarily accepting all the information presented in the text, but rather
consider the content in depth, taking into account the objectives, perspectives, assumptions, bias and
supporting evidence, as well as logic or strategies leading to the author’s conclusion. The purpose is to apply
these methods to students’ own persuasive writing based on information researched from various sources,
using effective presentation techniques.
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มธ. 105 ทักษะการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ
3 (3-0-6)
TU 105 Communication Skills in English
พั ฒ นาทั กษะการฟั ง พู ด อ่ า น และเขีย นภาษาอังกฤษโดยมุ่ง เน้นความสามารถในการสนทนาเพื่อ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และการอ่าน เพื่อทาความเข้าใจเนื้อหาวิชาการในศาสตร์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพ
ของนักศึกษา
Development of English listening, speaking, reading and writing skills, focusing on the ability to hold
a conversation in exchanging opinions, as well as reading comprehension of academic texts from various
disciplines related to students’ field of study.
มธ. 106 ความคิดสร้างสรรค์และการสื่อสาร
3 (3-0-6)
TU 106 Creativity and Communication
กระบวนการคิดอย่างสร้างสรรค์ โดยมีการคิดเชิงวิพากษ์เป็นองค์ประกอบสาคัญ และการสื่อสาร
ความคิดดังกล่าวให้เกิดผลสัมฤทธิอ์ ย่างเหมาะสมตามบริบทสังคม วัฒนธรรม สภาพแวดล้อม ทั้งในระดับบุคคล
องค์กร และสังคม
Creative thought processes, with critical thinking as an important part, as well as communication of
these thoughts that lead to suitable results in social, cultural and environmental contexts, at personal,
organizational and social levels.
มธ. 107 ทักษะดิจทิ ัลกับการแก้ปัญหา
3 (3-0-6)
TU107 Digital Skill and Problem Solving
ทั ก ษะ
การคิดเชิงคานวณเพื่อการแก้ปัญหา และการพัฒนาโอกาสใหม่ด้านสังคม เศรษฐกิจความสามารถในการค้นหา
และเข้าถึงสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ การประเมินความน่าเชื่อถือของสารสนเทศอย่างเป็นระบบ การใช้
และจรรยาบรรณด้านดิจทิ ัล การสื่อสารออนไลน์อย่างมืออาชีพ
Basic computational thinking skill for solving problems and developing new social and economic
opportunities. Efficient access and search for information. Information reliability evaluation. Filtering and
managing information. Ethical digital usage and professional online communication.
มธ. 108 การพัฒนาและจัดการตนเอง
3 (3-0-6)
TU 108 Self Development and Management
การจัดการและการปรับเข้ากับชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยท่ามกลางความหลากหลายและเสรีภาพ การ
พัฒนาทักษะทางสังคมและความฉลาดทางอารมณ์ การเข้าใจตนเองและการวางแผนอนาคต การพัฒนาการ
เรียนรูต้ ลอดชีวติ และการอยู่ร่วมกับผูอ้ ื่นอย่างสงบสุขและเคารพซึ่งกันและกัน
Coping with and adaptation to university life. Development of social skill and emotional intelligence.
Self understanding and planning for the future. Personality and social etiquette. Learning to live harmoniously
and respectfully with others and the society.
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มธ. 109 นวัตกรรมกับกระบวนคิดผู้ประกอบการ
3 (3-0-6)
TU 109 Innovator and Entrepreneurial Mindset
การประเมินความเสี่ยงและการสร้างโอกาสใหม่ การคิดและการวางแผนแบบผู้ป ระกอบการ การ
ตัดสินใจและการพัฒนาธุรกิจ การสื่อสารเชิงธุรกิจและการสร้างแรงจูงใจอย่างมีประสิทธิภาพ การสร้างคุณค่า
ร่วมเพื่อสังคม
Risk assessment and creating new opportunities. Thinking and planning as an entrepreneur. Decision
making and entrepreneurial venture development. Business communication for delivering concept or initiative
in an efficient, effective and compelling manner. Social shared value creation.
สษ. 200 พัฒนาทักษะทางภาษอังกฤษเพื่ออาชีพ 1
3 (3-0-6)
EL 200 English Skill Development for Careers 1
วิชาบังคับก่อน: สษ. 172 หรือ มธ. 105
ให้ความรูเ้ กี่ยวกับรูปแบบและการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมพร้อมสาหรับการทางานในบริบทนานาชาติ
และส่งเสริมให้นักศึกษาใช้ภาษาอังกฤษอย่างมีวจิ ารณญาณโดยมุ่งเน้นที่การเขียนและการพูดเพื่อสื่อสารในการ
ทางาน ซึ่งจะช่วยให้นักศึกษาเกิดความตระหนักรู้ มีความมั่นใจ และสามารถประเมินการใช้ภาษาอังกฤษของ
ตนเองได้
Prerequisite: EL 172 or EL 105
This course give students an understanding of the forms and uses of the English language as they
prepare to become functioning members of an international workforce. Students are encouraged to critically
and independently cultivate all aspects of their English language usage with a productive focus on professional
writing and speaking. During the course, students become more aware, confident and critical of the way
they use English in a global environment.
สษ. 300 พัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ 2
3 (3-0-6)
EL 300 English Skill Development for Careers 2
วิชาบังคับก่อน: สอบได้ สษ. 200
ให้ความรู้เกี่ยวกับรูปแบบและการใช้ภาษาอังกฤษในระดับต่อเนื่องจาก สษ. 200 นักศึกษาจะได้พัฒนา
ทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียนในระดับสูงขึน้ ในขณะเดียวกันนักศึกษาก็จะได้พัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษในเชิง
วิชาการ ซึ่งรวมถึงทักษะการเก็บข้อมูลและสื่อสารเพื่อส่งต่อข้อมูลไปยังผู้รับในระดับนานาชาติอย่างเหมาะสมใน
วิชาชีพ
Prerequisite: EL 200
This course further advances students’ English skills developed from EL 200 towards a more
advanced understanding of the forms and uses of the English language. As well as continuing to develop
skills in high-level reading, writing, listening and speaking; students are expected to have a more academic
focus to their language output. Skills of collecting information and communication it to an international
audience in professional style will be demonstrated.
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วรศ.101 การบ่มเพาะทักษะการเรียนรู้
3 (3-0-6)
LSE 101 Fostering Learning Skills
แนวคิดเกี่ยวกับการเรียนรู้ ปัจจัยภายนอกและภายในที่สนับสนุนการเรียนรู้ การค้นหาความสนใจ
ส่วนตัว รูปแบบการเรียนรู้ ทักษะการฟัง ทักษะการอ่าน ทักษะการจับประเด็น ทักษะการคิดเชิงวิพากษ์ ทักษะ
การเขียน ทักษะการสะท้อนคิด ทักษะการนาเสนอ เครื่องมือการเรียนรูร้ ูปแบบต่างๆ
Learning concepts; supportive internal and external factors for learning; discovery of personal
interests; learning styles; listening, reading, comprehension and critical thinking skills; writing skills; reflection
skills; presentation skills; different types of learning tools
วรศ.102 การเรียนรูข้ องมนุษย์
3 (3-0-6)
LSE 102 Human Learning
ความหมายและธรรมชาติของการเรียนรู้ แนวคิดพื้นฐานที่สะท้อนการเรียนรู้ของมนุษย์ ประวัติการ
พัฒนาทฤษฎีการเรียนรู้ของมนุษย์ การศึกษาศักยภาพและขีดจากัดในการเรียนรู้ผ่านทฤษฎีการเรียนรู้ เชิง
ชีววิทยา ทฤษฎีการเรียนรู้เชิงจิตวิทยา ทฤษฎีการเรียนรู้เชิงสังคมวิทยา กรณีศึกษาในโรงเรียนและบริบทสังคม
ร่วมสมัย การเรียนรูต้ ลอดชีวติ
Definition and nature of learning; principles of human learning; evolution of human learning theories;
studies of potentials and barriers of human learning based on biological, psychological and sociological
theories; case studies in schools and contemporary contexts; lifelong learning
วรศ.103 การศึกษาและสังคม
3 (3-0-6)
LSE 103 Education and Society
ความสั ม พั น ธ์ระหว่า งการศึกษาและสั งคม ผู้มีส่ว นเกี่ย วข้องทางการศึ กษา ระบบนิเวศการศึกษา
โครงสร้างทางสังคมและผลกระทบต่อการศึกษา ความไม่เท่าเทียมทางสังคม ประเด็นด้านความเสมอภาคใน
การศึกษา ประเด็นด้านความปลอดภัยและบรรยากาศในโรงเรียน กรณีศึกษา
Relationship between education and society; educational stakeholders; education ecology; social
structures and their impact on education; social inequalities - causes and consequences; equity issues in
education, case studies
วรศ. 201 ชุมชนและการเรียนรู้
4 (3-3-6)
LSE 201 Community and Learning
แนวคิดด้านการศึกษาและการทาความเข้าใจชุมชน ปรากฏการณ์ทางสังคม เครื่องมือศึกษาชุมชน การ
เชื่อมโยงประสบการณ์ผ่านมุมมองกับทฤษฎีต่าง ๆ การวิเคราะห์พื้นที่โดยใช้ข้อมูลปฐมภูมิและทุติยภูมิ การ
ประมวลข้อมูลเพื่อสร้างสรรค์แนวทางแก้ปัญหา บทบาทของชุมชนต่อการศึกษา การศึกษาโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน
การเคลื่อนไหวทางสังคมด้านการศึกษา นวัตกรรมทางสังคม นวัตกรรมการเรียนรู้ กรณีศึกษาการขับเคลื่อน
การศึกษาในรูปแบบต่างๆ
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Theories, principles and concepts in community studies and social phenomena; community study
tools; connection between experiences and theories; site analysis using primary and secondary sources;
synthesis of information to create solutions; role of community in education; community- based education;
social movements in education; social innovation; learning innovation; case studies of innovative projects for
social change in Thailand and internationally
วรศ. 202 การสื่อสารเชิงสร้างสรรค์
4 (4-0-8)
LSE 202 Creative Communication
หลักการและกระบวนการสื่อสารในรูปแบบต่างๆ การจับประเด็น ทักษะการวิเคราะห์ การตีความ และ
การวิพากษ์ การอธิบายแสดงความคิด เห็น ของตนที่มีต่อ การสื่อสารรูปแบบต่า ง ๆ ทักษะการนาเสนอที่มี
ประสิทธิภาพ
Principles and processes of communication in various forms; skills in conceptualization, analysis and
interpretation; developing and articulating point of view on media content; effective presentation skills
วรศ. 203 การอานวยการเรียนรูเ้ บื้องต้น
2 (2-0-4)
LSE 203 Basic Facilitation
แนวคิด พื้น ฐานในการอ านวยการเรีย นรู้ ทั กษะการฟั ง ทั กษะการจั บ ประเด็ น การตั้ง คาถาม การ
ออกแบบการเรียนรู้ บทบาทและหน้าที่ของกระบวนกร
Basic concept of facilitation; listening skilsl; capturing the main ideas; questioning; learning design;
roles and responsibilities of a facilitator
วรศ. 204 การคิดและออกแบบเชิงนวัตกรรม
3 (3-0-6)
LSE 204 Innovative Thinking and Design
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ กระบวนทัศน์ในการพัฒนานวัตกรรม
กระบวนการและเครื่องมือการคิดเชิงออกแบบ กรณีศึกษานวัตกรรมการเรียนรู้ แนวคิดและเครื่องมือในการ
ประเมินนวั ตกรรม การพั ฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ การออกแบบและพัฒนากลยุทธ์เพื่อการแพร่กระจาย
นวัตกรรม
Concepts and theories of innovation and creativity, paradigms in innovation development, design
thinking process and tools, case studies of learning innovation, evaluation principles and tools, developing
learning innovation, designing and developing diffusion strategies
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วรศ. 205 การศึกษาและความเสมอภาค
4 (4-0-8)
LSE 205 Education and Equity
บทบาทของการศึกษาในสังคมและการเปลี่ยนแปลงทางสังคม บทบาทของสังคมในการเปลี่ยนแปลง
ทางการศึกษา ความซับซ้อนและมิติที่หลากหลายของประเด็นทางการศึกษาและสังคม การคิดเชิงระบบในการ
ทาความเข้าใจการเปลี่ยนแปลงทางสังคม วิถีการอยู่ร่วมกันเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลง ประเด็นทางสังคมในการ
อยู่ร่วมกันของกลุ่มคนที่หลากหลาย
The role of education in society and social change; the role of societies in educational change; the
complexity and multiple dimensions of educational and social issues; systems thinking in understanding and
approaching social change; inclusive practices for making change; themes in inclusion
วรศ. 281 โครงการนวัตกรรมเพื่อการเปลี่ยนแปลง
8 (3-10-11)
LSE 281 Innovative Project for Change
กระบวนการพัฒนาโครงการ การบริหารจัดการโครงการ การประเมินผลกระทบทางสังคม กรณีศึกษา
การดาเนินโครงการนวัตกรรมเพื่อการเปลี่ยนแปลงทั้งในและต่างประเทศ การฝึกสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อการ
เปลี่ยนแปลง
Process of project development; project management; social impact assessment; case studies of
innovative projects for social change in Thailand and in international contexts; planning and implementation
of student-led innovative projects
วรศ. 291 การประมวลการเรียนรู้ 1
3 (3-0-6)
LSE 291 Learning Portfolio 1
กระบวนการกลุ่ม การสะท้อนคิด การไตร่ตรองและประเมินตนเองจากประสบการณ์การเรียนรู้ การ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ การเชื่อมโยงการเรียนรูแ้ ละการปฏิบัติงานกับการใช้ชีวติ และความสนใจของผู้เรียน
Group process; self- reflection and self- assessment on learning experiences; sharing knowledge;
connections of learning and practice with life and personal interests
วรศ. 292 การประมวลการเรียนรู้ 2
3 (3-0-6)
LSE 292 Learning Portfolio 2
กระบวนการกลุ่ม การสะท้อนคิด การไตร่ตรองและประเมินตนเองจากประสบการณ์การเรียนรู้ การ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ การเชื่อมโยงการเรียนรูแ้ ละการปฏิบัติงานกับการใช้ชีวติ และความสนใจของผู้เรียน
Group process; self- reflection and self- assessment on learning experiences; sharing knowledge;
connections of learning and practice with life and personal interests
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วรศ. 301 ประเด็นร่วมสมัยทางการศึกษา
4 (4-0-8)
LSE 301 Contemporary Issues in Education
ประเด็นร่วมสมัยที่เกี่ยวข้องกับนโยบายและการปฏิบัติด้านการศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศ
การวิเ คราะห์ถึง ที่ม า ฐานคิด และการก่อ กาเนิด ของประเด็ น ต่า งๆ ในสั ง คม ผลกระทบของประเด็ น ด้า นก
การศึกษาต่างๆ ตั้งแต่ระดับนโยบาย ปฏิบัติการ และปัจเจกบุคคลในวิถีชีวติ ประจาวัน
Contemporary issues in education policy and practice, analysis of origins in local and international
contexts, paradigms, and emergence of social issues, impacts of these issues on policy, practice and the
everyday life of people
วรศ. 302 คนรุน่ ใหม่กับการเปลี่ยนแปลง
3 (3-0-6)
LSE 302 Generation Next and Change
การเรียนรูข้ องมนุษย์ในแต่ละยุคสมัย ปัจจัยทางสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลต่อการเรียนรู้ การเรียนรูข้ องคนยุค
ใหม่ แนวโน้มทางสังคมและเศรษฐกิจในแต่ละยุคสมัย การคาดการณ์กระแสในอนาคต ทักษะและความรู้ที่
จาเป็น การจัดการเรียนรูใ้ ห้เหมาะสม
Human learning in different generations; environmental factors that affect learning; learning of the
next generation; social and economic trends; analysis of historical and contemporary situations; knowledge
and skills for the changing world; effective learning management
วรศ. 303 วิจัยทางการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
3 (3-0-6)
LSE 303 Basic Educational Research
วิธีวิทยาการวิจัยเพื่อเป้าหมายทางการศึกษาและการเรียนรู้ การค้นคว้าศึกษางานวิจัยในการพัฒนา
กระบวนการจัดการเรียนรู้ หลักการของการรวบรวมข้อมูล พื้นฐานแนวคิดและวิธีการทางสถิติ พื้นฐานการใช้
โปรแกรมสาเร็จรูปทางสถิติ การอภิปรายการใช้สถิติในชีวติ จริง
Research methodologies for educational and learning purposes; applying findings from research
studies to developing learning process; basic statistical concepts and methods; principles of data collection;
introduction to statistical packages; discussion of statistics in real-world context
วรศ. 310 สารัตถะการอานวยการเรียนรู้
4 (3-2-7)
LSE 310 Essence of Facilitation
ทฤษฎี แนวคิด และหลักปฏิบัติในการอานวยการเรียนรู้ การสื่อสารด้วยความกรุณา อานาจและพลวัต
ของกลุ่ม เครื่องมือในการจัดกระบวนการเรียนรู้ การจัดการชั้นเรียน การออกแบบการเรียนรู้ การทดลองปฏิบัติ
Theories, concepts and practices of facilitation; empathic communication; power and dynamics in
groups; tools for learning facilitation; classroom management; learning process design and practices
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วรศ. 311 การอานวยการเรียนรูข้ ั้นสูง
3 (2-2-5)
LSE 311 Advanced Facilitation
การจัดการตนเองและความมั่นคงภายในของกระบวนกร สติ ความรู้สึกตัว การบ่มเพาะญาณทัศนะ
การอ่านพลังกลุ่ม ความลื่นไหลของการจัดกระบวนการเรียนรู้ แนวคิดเกี่ยวกับความขัดแย้ง ทักษะพื้นฐานของ
การเป็นคนกลาง เครื่องมือและกระบวนการต่างๆ ในการจัดการความขัดแย้ง
Self- management and grounding of facilitators; mindfulness; awareness; cultivation of intuition;
group reading; flow of facilitation; concepts of conflict; basic mediation skills; conflict management tools and
processes
วรศ. 312 การเล่นและกิจกรรมสร้างสรรค์
3 (2-2-5)
LSE 312 Play and Creative Activities
การใช้การเล่นและกิจกรรมสร้างสรรค์เพื่อสร้างการเรียนรู้ ความสัมพันธ์ระหว่างการเล่นและการ
เรีย นรู้ บทบาทสมมติ สถานการณ์จ าลอง เกมกระบวนการ การออกแบบและพั ฒนาเกมการเรีย นรู้ การ
อานวยการเรียนรูผ้ ่านกิจกรรมและการเล่น
Use of play- based and creative activities for learning; in interplay between play and learning;
roleplaying; simulation; games as a learning process; educational game design and development; learning
facilitation through games and play activities
วรศ. 313 การโค้ชเบื้องต้น
3 (2-2-5)
LSE 313 Basic Coaching
แนวคิดและหลักการพื้นฐานของการโค้ช การตั้งเป้าหมายแห่งการเรียนรู้ พลังของการตั้งคาถาม การ
บ่มเพาะและค้นพบศักยภาพภายในของผู้เรียน ทักษะพืน้ ฐานของการโค้ช การให้และรับเสียงสะท้อน ฝึกปฏิบัติ
Concepts and principles of coaching; goal setting for learning; power of questions; nurturing and
discovering the capacities of learners; basic skills of coaching; giving and receiving feedback; practical
application of coaching
วรศ. 320 นวัตกรรมการเรียนรู้
4 (2-0-10)
LSE 320 Learning Innovation
บทบาทของเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน ทฤษฎีการเรียนรู้ ตัวอย่างโมเดลการออกแบบการ
เรียนรู้ การใช้นวัตกรรมสื่อเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ การพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ การออกแบบเกณฑ์และ
วิธีการประเมินและวัดผล
Roles of technologies in teaching and learning; learning theories; examples of instructional models;
the use of media to enhance teaching and learning; developing learning innovation; designing criteria for
measurement and evaluation
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วรศ. 321 การวิเคราะห์ขอ้ มูลและการสื่อด้วยภาพ
3 (3-0-6)
LSE 321 Data Analysis and Visualization
บทบาทของข้อมูลในการตัดสินใจเชิงการศึกษา การทาความเข้าใจข้อมูลและการตีความข้อมูล การ
จัดทาคลังข้อมูล การใช้โปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลภูมิศาสตร์สารสนเทศ การสังเคราะห์ผล
ข้อมูลและการนาเสนอข้อมูลเชิงปริมาณในรูปแบบข้อภาพกราฟิกเพื่อแสดงสถานะปัจจุบันและแนวโน้มใน
อนาคต
Role of data in educational decision; understanding and interpreting data; data warehouse
management; basic concept of data analysis program; data landscape analysis; analytics and visualization
of quantitative data in terms of current and future issue
วรศ. 322 สื่อเพื่อการสอน
3 (3-0-6)
LSE 322 Instructional Media
หลักการออกแบบสื่อ การออกแบบและพัฒนาสื่อการเรียนรูใ้ นบริบทต่างๆ การวิเคราะห์เป้าหมายการ
เรีย นรู้ การวางแผนออกแบบสื่อ กระบวนการผลิตสื่อ การประเมินผลสื่อเพื่อการเรียนรู้ การฝึกผลิตและ
เผยแพร่สื่อ
Concepts of message design; design and development learning tools in various contexts; analytics of
learning objectives; planning for media design; media development process; evaluation of learning tools;
practicums in media development and diffusion
วรศ. 323 เกมและการเรียนรู้
3 (3-0-6)
LSE 323 Games and Learning
แนวคิดและทฤษฎีการใช้เกมเพื่อการเรียนรู้ ประเภทของเกมเพื่อการเรียนรู้ หลักในการออกแบบเกม
กระบวนพัฒนาเกมเพื่อการเรียนรู้ กระบวนการประยุกต์ใช้เกมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ การประเมินผลการเรียนรู้
จากการใช้เกมการเรียนรู้
Concepts and theories of using games in learning context; types of games for learning; principles of
game design; process of applying games for learning; learning assessment for learning games
วรศ. 330 ศาสตร์และศิลป์แห่งการสอน
4 (2-0-10)
LSE 330 Art and Science of Teaching
การวิเคราะห์หลักสูตร การวิเคราะห์ผู้เรียน การออกแบบกระบวนการและการวางแผนการจัดการ
เรียนรู้ รูปแบบการจัดการเรียนการสอน จิตวิทยาการสอน การวัดและการประเมินการเรียนรู้ การปรับหลักสูตร
สาหรับผูเ้ รียนทีีมีความหลากหลายในห้องเรียนรวม การฝึกปฏิบัติการจัดการเรียนรู้
Curriculum analysis; learner analysis; lesson design and planning; pedagogy; psychology of teaching;
learning measurement and assessment; curriculum modification and differentiation for diverse learners in
inclusive classrooms; short practicum
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วรศ. 331 การจัดการชั้นเรียน
3 (3-0-6)
LSE 331 Classroom Management
จิตวิทยาพัฒนาการของเด็กและเยาวชน การจัดการพฤติกรรมของผู้เรียน การปรับพฤติกรรมผู้เรียน
เทคนิคการจัดการชั้นเรียน การสร้างบรรยากาศที่ส่งเสริมการเรียนรู้
Developmental psychology of children and youth; behavioral management; behavioral modification;
classroom management techniques; building supportive learning environment
วรศ. 332 การวัดประเมินผลทางการศึกษา
3 (3-0-6)
LSE 332 Educational Assessment
หลักการเบื้องต้นในการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ วัตถุประสงค์ และประเภทของการวัดประเมินผล
วิธีการสร้างเครื่องมือวัดประเมินผล การนาผลการวัดประเมินไปใช้ ประเด็นร่วมสมัยด้านการวัดประเมินผลทาง
การศึกษา
Principles and theories of educational assessment; objectives and types of assessment; assessment
tools construction; application of educational assessment; contemporary issues in educational assessment
วรศ. 333 การจัดการศึกษาพิเศษและการเรียนรวม
3 (3-0-6)
LSE 333 Special Education and Inclusion
คุณลักษณะและความต้องการของผู้เรียนที่มีความแตกต่างหลากหลาย หลักการและรูปแบบการจัด
การศึกษาสาหรับผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษ แนวคิดการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม วิธีการจัดการเรียนการ
สอนสาหรับผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษ ทักษะชีวิต สาหรับผู้เรียนที่มีต้องการพิเศษ การใช้เทคโนโลยีเพื่อ
ส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้ การทางานร่วมกับสหวิชาชีพ บทบาทครูในฐานะผู้พิทักษ์สิทธิ์และความเสมอ
ภาคของผู้มีความต้องการพิเศษ
Characteristics and needs of learners with diverse needs; principle and model of special education;
inclusive education; pedagogy for learners with special needs; independent living skills for individuals with
special needs; assistive technology for enhancement of learning; working with a multidisciplinary team;
teachers as advocates for learners with special needs
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วรศ. 391 การประมวลการเรียนรู้ 3
2 (2-0-4)
LSE 391 Learning Portfolio 3
กระบวนการกลุ่ม การสะท้อนคิด การไตร่ตรองและประเมินตนเองจากประสบการณ์การเรียนรู้ การ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ การเชื่อมโยงความรู้กับการใช้ชีวิตและความสนใจของผู้เรียน ให้คาแนะนาเกี่ยวกับการเลือก
ความมุ่งเน้นให้ตรงกับความสนใจของผู้เรียน
Group process; self- reflection and self- assessment on learning experiences; sharing knowledge;
connections of learning and practice with life and personal interests; consultation for selecting learning track
in accordance with learner’s interest
วรศ.481 การฝึกปฏิบัติงาน
9 (405 ชั่วโมง/ ภาคการศึกษา)
LSE 481 Practicum
ฝึ กประสบการณ์การปฏิบัติง านในองค์กรหรือหน่ว ยงานที่เกี่ยวกับ การเรียนรู้ ภายใต้การดูแลของ
อาจารย์ท่ปี รึกษา
Practical experiences in organizations or institutions in the area of learning under the instructor’ s
supervision
วรศ 491 การประมวลการเรียนรู้ 4
2 (2-0-4)
LSE 491 Learning Portfolio 4
กระบวนการกลุ่ม การสะท้อนคิด การไตร่ตรองและประเมินตนเองจากประสบการณ์การเรียนรู้ การ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ การเชื่อมโยงการเรียนรู้และการปฏิบัติงานกับการใช้ชีวิตและความสนใจของผู้เรียน กา ร
สะท้ อ นและประมวลการเรี ย นรู้ จ ากการฝึ กปฏิบั ติง านหรื อ การท าโครงงานนวั ต กรรมการเรี ย นรู้ เ พืีอการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคม การเตรียมความพร้อมด้านการทางานหลังสาเร็จการศึกษา
Group process; self- reflection and self- assessment on learning experiences; sharing knowledge;
connections of learning and practice with life and personal interests; reflection of learning experiences from
Practicum or Innovative Learning Project for Social Change; career preparation after graduation
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4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา)
4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม
นักศึกษาต้องทาการฝึกปฏิบัติงานในองค์กร พร้อมทั้งทารายงานผลการฝึกงานรายงานแก่คณะกรรมการ
บริหารหลักสูตรฯ
4.2 ช่วงเวลา
ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษาที่ 4
4.3 การจัดเวลาและตารางสอน
นักศึกษาต้องเก็บชั่วโมงให้ครบไม่ต่ากว่า 405 ชั่วโมง โดยนัดหมายกับหน่วยงานที่ตนไปฝึกปฏิบัติงาน
5. ข้อกาหนดเกี่ยวกับการทาโครงงานหรืองานวิจัย
5.1 คาอธิบายโดยย่อ
วรศ 281 โครงการนวัตกรรมเพื่อการเปลี่ยนแปลง
8 (4-12-16)
LSE 281 Innovative Project for Change
กระบวนการพัฒนาโครงการ การบริหารจัดการโครงการ การประเมินผลกระทบทางสังคม กรณีศึกษา
การดาเนินโครงการนวัตกรรมเพื่อการเปลี่ยนแปลงทั้งในและต่างประเทศ การฝึกสร้างสรรค์นวัตกรรม
เพื่อการเปลี่ยนแปลง
5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้
นั ก ศึ ก ษามี ค วามรู้ ค วามสามารถในการก าหนดปั ญ หาและสืบ ค้ น ข้ อ มู ล เพื่ อ ท าโครงงาน นวั ต กรรม
สามารถนาเสนอโครงงานแสดงให้เห็นถึงความรูค้ วามเข้าใจเกี่ยวกับการเรียนรูข้ องมนุษย์ได้อย่างสร้างสรรค์
5.3 ช่วงเวลา
วรศ 281 โครงการนวัตกรรมเพื่อการเปลี่ยนแปลง
ภาคการศึกษาที่ 1 ของปีการศึกษาที่ 2
5.4 จานวนหน่วยกิต
วรศ 281 โครงการนวัตกรรมเพื่อการเปลี่ยนแปลง
8 หน่วยกิต
5.5 การเตรียมการ
เตรียมการให้คาแนะนาและช่วยเหลือทางด้านวิชาการแก่นักศึกษา แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาเป็นผู้ให้
คาแนะนา และจัดฝึกทักษะการทาโครงงาน
5.6 กระบวนการประเมินผล
มีการประเมินผลเป็นระยะ ทั้งในด้านกระบวนการทางาน และผลลัพธ์ของโครงงาน
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3. ความคาดหวังของผลลัพธ์การเรียนรู้เมื่อสิ้นปีการศึกษา
ชั้นปี

ปีที่ 1

ปีที่ 2

ความรู้ ทักษะ ทัศนคติ หรืออืน่ ๆ
ที่นักศึกษาจะได้รับเมื่อเรียนจบแต่ละชัน้ ปี

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

ปีที่ 3

1.
2.
3.

ปีที่ 4

1.
2.
3.

นักศึกษามีความรู้ ทักษะ และทัศนคติพ้นื ฐานที่จาเป็นต่อการเรียนด้วยตนเองมากขึน้
นักศึกษาเข้าใจในแนวคิดและทฤษฎีท่เี กี่ยวข้องกับการเรียนรูข้ องมนุษย์
นักศึกษามีทักษะในการสื่อสารในชีวติ ประจาวันและทางวิชาการ
นักศึกษาเข้าใจระบบการศึกษาและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต่างๆ ในระบบ
นักศึกษามีทักษะและเจตคติท่ดี ีในการทางานร่วมกันผู้อื่นที่มีความหลากหลาย
นักศึกษามีความสามารถและเห็นคุณค่าในการทางานเชิงพืน้ ที่ร่วมกับชุมชน
นักศึกษามีทักษะในการพัฒนาโครงงานนวัตกรรมการเรียนรู้เพื่อชุมชนทั้งในด้านการทา
ความเข้าใจปัญหา การพัฒนานวัตกรรม และการประเมินโครงงาน
นักศึกษามีทักษะการสื่อสารและการนาเสนอข้อมูลและแนวคิด
นักศึกษาเกิดความตระหนักถึงกระบวนการเรียนรูข้ องตนเองผ่านประสบการณ์ตรง
นักศึกษามีความเข้าใจตนเองมากขึน้ ทั้งในด้านความคิด ความรูส้ ึก และพฤติกรรม ตลอดจน
ค้นพบแรงบันดาลใจของตนเอง
นักศึกษามีความเข้าใจแนวคิด ทฤษฎี รวมทั้งมีทักษะที่เกี่ยวข้องกับวิทยาการเรี ยนรู้ ทั้งด้าน
การอานวยการเรียนรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมการเรียนรู้ และการศึกษากับสังคม
สามารถเชื่อมโยงประสบการณ์ทั้งจากการลงพื้นที่และการฝึกปฏิบัติงานกับแนวคิดและ
ทฤษฎีท่เี กี่ยวข้องกับการเรียนรูข้ องมนุษย์ได้
นักศึกษาสามารถค้นหาศักยภาพและความต้องการที่แท้จริ งของตนเอง อันเป็นฐานการ
วางแผนการศึกษาหรือประกอบอาชีพต่อไปในอนาคต
นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจเชิงลึกเกี่ยวกับแนวคิดและทฤษฎี รวมทั้งมีทักษะที่เกี่ยวข้อง
กับวิทยาการเรียนรูใ้ นความมุ่งเน้นที่ตนเองสนใจ
นักศึกษาสามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ และประมวลองค์ความรู้ที่ตนมีทั้งหมดในการพัฒนา
โครงงานสร้างสรรค์โดยอาศัยความรูเ้ ป็นฐาน
นักศึกษามองเห็นศักยภาพของตนเองและพัฒนาศักยภาพเหล่านั้นเพื่อกาหนดเส้นทางการ
ทางานต่อไปในอนาคต
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด)
การวั ด ผล ให้ เ ป็ น ไปตามข้ อ บั ง คั บ มหาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร์ ว่ า ด้ ว ยการศึ ก ษาชั้ น ปริ ญ ญาตรี
พ.ศ. 2561 ข้อ 35 - 48
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่สาเร็จการศึกษา
การทวนสอบผลการเรียนรู้แต่ละรายวิชาของหลักสูตรสามารถทวนสอบได้หลายวิธี เช่น ทวนสอบจาก
การทารายงาน จากการสอบข้อเขียน จากการสอบปากเปล่า จากการประเมินระหว่างนักศึกษาด้วยกันเอง ทั้งนี้
กระบวนการทวนสอบแต่ละรายวิชาอาจแตกต่างกันขึ้นอยู่กับลักษณะและวัตถุประสงค์ของแต่ละวิชา
2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาสาเร็จการศึกษา
การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาสาเร็จการศึกษาเพื่อนามาปรับปรุงหลักสูตรและ
การจัดการเรียนการสอน ประกอบด้วย
2.2.1 การได้งานทา หรือการได้รับเข้าศึกษาต่อของบัณฑิต ทั้งโดยการสัมภาษณ์ หรือแบบสอบถาม
2.2.2 การตรวจสอบความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต ทั้งโดยการสัมภาษณ์ หรือแบบสอบถาม
2.2.3 การประเมินตาแหน่ง หน้าที่การงาน และ/หรือ ความก้าวหน้าในสายงานของบัณฑิต โดย
แบบสอบถาม
2.3.4 การประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่ประเมิน หลักสูตร และ/หรืออาจารย์พิเศษต่อความ
พร้อมของนักศึกษาในการเรียนและการวิจัย และคุณสมบัติอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการเรียนรู้ และการพัฒนา
องค์ความรูข้ องนักศึกษา
3. เกณฑ์การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
3.1 ได้ศึกษารายวิชาต่างๆ ครบตามโครงสร้างหลักสูตร และมีหน่วยกิตสะสมไม่ต่ากว่า 120 หน่วยกิต
3.2 ได้ค่าระดับเฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า 2.00 (จากระบบ 4 ระดับคะแนน)
3.3 ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขอื่น ๆ ที่คณะวิทยาการเรียนรู้ และศึกษาศาสตร์ และมหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์
กาหนด
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**เอกสารแนบท้ายแก้ไขเล็กน้อย แบบไม่กระทบโครงสร้างหลักสูตร
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการเรียนรู้ ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562
1) เพิ่มการกาหนดรหัสวิชา เลขหลักสิบและหลักร้อย ดังนี้
รายวิชาในหลักสูตร
รหัสวิชา
รายวิชาในหลักสูตรประกอบด้วย อักษรย่อ 3 ตัว และเลขรหัส 3 ตัว โดยมีความหมาย ดังนี้
อักษรย่อ วรศ./ LSE หมายถึง อักษรย่อของสาขาวิชาวิทยาการเรียนรู้
ตัวเลข มีความหมาย ดังนี้
เลขหลักสิบและหลักร้อย (ระบุรายละเอียดตามลักษณะของแต่ละหลักสูตร)
เลข 34x
หมายถึง วิชาเลือกนอกความมุ่งเน้น
2) เพิ่มรายวิชาในแต่ละหมวดความมุ่งเน้น ดังต่อไปนี้
หมวดอานวยการเรียนรู้ (31X) จานวน 1 รายวิชา
วรศ.314 ประเด็นพิเศษทางการอานวยการเรียนรู้

3 (3-0-6)

LSE 314 Special Topics in Facilitation
การศึกษาในหัวข้อหรือประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการอานวยการเรียนรู้ นโยบายและการปฏิบัติด้านการ
อานวยการเรียนรูท้ ั้งในและต่างประเทศ หลักปฏิบตั ิในการอานวยการเรียนรู้ เครื่องมือร่วมสมัยในการจัด
กระบวนการเรียนรู้ การจัดการชัน้ เรียน การออกแบบการเรียนรู้ การทดลองปฏิบัติ และแนวโน้มในอนาคต
A study on special topics and problems in facilitation, facilitation policy and practice in local and
international contexts, practices of facilitation, tools for learning facilitation; classroom management; learning
process design and practices, and future trends
หมวดนวัตกรรมการเรียนรู้ (32X) จานวน 1 รายวิชา
วรศ. 324 ประเด็นพิเศษทางนวัตกรรมการเรียนรู้

3 (3-0-6)

LSE 324 Special Topics in Learning Innovation
การศึกษาในหัวข้อหรือประเด็นที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรมการเรียนรู้ นโยบายและการปฏิบัติด้านนวัตกรรม
การเรียนรูท้ ั้งในและต่างประเทศ บทบาทของเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน โมเดลร่วมสมัย ของการ
ออกแบบ การเรียนรู้ การใช้นวัตกรรมสื่อเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ การพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ และแนวโน้มใน
อนาคต
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A study on special topics and problems in learning innovation, learning innovation policy and practice
in local and international contexts, roles of technologies in teaching and learning, learning theories,
contemporary instructional models, the use of media to enhance teaching and learning, developing learning
innovation, and future trends

หมวดการเรียนรู้และวิธกี ารสอน (33X) จานวน 3 รายวิชา
(1) วรศ. 334 แนวทางการส่งเสริมการรู้วทิ ยาศาสตร์และเทคโนโลยี

3 (3-0-6)

LSE 334 Approach to enhancing Scientific and Mathematical Literacy
แนวคิดทางวิทยาศาสตร์และแนวคิดทางคณิตศาสตร์
การแสวงหาความรูท้ างวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประวัติศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์
ความหมายของการรู้วทิ ยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ การประเมินการ รูว้ ิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์
การจัดการเรียนสอนเพื่อพัฒนาการรู้วทิ ยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
Scientific and Mathematical Concept, Scientific and Mathematics Inquiry, History of Science and
Mathematics, Definition of Scientific and Mathematical Literacy, Scientific and Mathematical Literacy
Assessment, Instruction for Enhancing Scientific and Mathematical Literacy
(2) วรศ. 335 การเรียนรู้สะเต็มศึกษาที่ใช้ปญ
ั หาและโครงงานเป็นฐาน

3 (3-0-6)

LSE 335 STEM Problem and Project-based Learning
ความหมายและสาระสาคัญของสะเต็มศึกษา แนวคิดของสะเต็มศึกษา ในการบูรณาการศาสตร์
ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ความหมายและสาระสาคัญ กระบวนการ
การออกแบบกิจกรรม และการประเมินการเรียนรูโ้ ดยใช้ปัญหาและโครงงานเป็นฐาน และแนวคิด การจัด
การเรียนรูท้ ี่เกี่ยวข้อง
Meanings and core concepts of STEM education; integration of sciences, technology, engineering, and
mathematics; Definition and core concepts; learning processes, activities design, and assessments in
problem-based learning, project-based learning, and other related instructional concepts
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(3) วรศ. 336 ประเด็นพิเศษทางการเรียนรูแ้ ละวิธกี ารสอน

3 (3-0-6)

LSE 336 Special Topics in Learning and Pedagogy
การศึกษาในหัวข้อหรือประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรูแ้ ละวิธีการสอน นโยบายและการปฏิบัติด้านการ
เรียนรูแ้ ละการสอนทั้งในและต่างประเทศ การออกแบบหลักสูตร การจัดการชั้นเรียน การวัดและประเมินผลการ
เรียนรู้ และแนวโน้มในอนาคต
A study on special topics and problems in learning and pedagogy, learning and pedagogy policy and
practice in local and international contexts, curriculum design, classroom management, learning assessment,
and future trends
3) ปรับเพิ่มข้อความ ข้อ 2.4) วิชาเลือกนอกความมุง่ เน้น 3 หน่วยกิต
ข้อความเดิม นักศึกษาเลือกศึกษาวิชาใดก็ได้จากรายวิชาในหมวดวิชาเลือกตามความมุ่งเน้น ทีน่ อกเหนือ จาก
กลุ่มวิชาตามความมุง่ เน้นของตนเอง จานวน 1 รายวิชา 3 หน่วยกิต
ข้อความปรับแก้ใหม่ นักศึกษาเลือกศึกษาวิชาใดก็ได้จากรายวิชาในหมวดวิชาเลือกตามความมุ่งเน้นที่
นอกเหนือ จากกลุม่ วิชาตามความมุ่งเน้นของตนเอง หรือรายวิชาใดก็ได้ในวิชาเลือกนอกความมุ่งเน้น จานวน 1
รายวิชา 3 หน่วยกิต ดังนี้
(1) วรศ.340 ประเด็นพิเศษทางวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์

3(3-0-6)

LSE 340 Special Topics in Learning Sciences and Education
การศึกษาในหัวข้อหรือประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวิทยาการเรียนรูแ้ ละศึกษาศาสตร์ นโยบายและการปฏิบัติ
ด้านวิทยาการเรียนรูแ้ ละศึกษาศาสตร์ทงั้ ในและต่างประเทศ
ผลกระทบของประเด็นวิทยาการเรียนรูแ้ ละศึกษาศาสตร์ ตั้งแต่ระดับนโยบาย ปฏิบัติการ และปัจเจก
บุคคลในวิถีชีวติ ประจาวัน และแนวโน้มในอนาคต
A study on special topics and problems in learning sciences and education, learning sciences and
education policy and practice in local and international contexts, impacts of these issues on policy, practice
and the everyday life of people, and future trends
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(2) วรศ. 341 ประเด็นพิเศษทางการศึกษาและสังคม

3 (3-0-6)

LSE 341 Special Topics in Education and Society
การศึกษาในหัวข้อหรือประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาและสังคมนโยบายและการปฏิบตั ิด้านการศึกษาแ
ละสังคมทั้งในและต่างประเทศ โครงสร้างทางสังคมและผลกระทบต่อการศึกษา
การเคลื่อนไหวทางสังคมด้านการศึกษา และแนวโน้มในอนาคต
A study on special topics and problems in education and society, education and society policy and
practice in local and international contexts, social structures and their impact on education, social movements
in education, and future trends
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