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หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการเรียนรู้ 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 

 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา ศูนย์รังสิต /คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ 

ข้อมูลทั่วไป 
1. ชื่อหลักสูตร 
 รหัสหลักสูตร  25590051100113  

  ภาษาไทย  : หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการเรียนรู้   

  ภาษาอังกฤษ  : Bachelor of Arts Program in Learning Sciences 

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
  ภาษาไทย  ชื่อเต็ม ศิลปศาสตรบัณฑิต (วิทยาการเรียนรู้) 
    ชื่อย่อ ศศ.บ. (วิทยาการเรียนรู้) 
  ภาษาอังกฤษ  ชื่อเต็ม Bachelor of Arts (Learning Sciences) 
    ชื่อย่อ B.A. (Learning Sciences) 
3. วิชาเอก (ถ้ามี) 
  - ไม่มี - 
4. จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 
  จ านวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 120 หน่วยกิต 

5. รูปแบบของหลักสูตร 
5.1 รูปแบบ  

   หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี  
5.2 ประเภทของหลักสูตร 
 หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ  
5.3 ภาษาที่ใช้  

   หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาไทย 
5.4 การรับเข้าศึกษา 

   รับเฉพาะนักศึกษาไทย 

5.5 ความร่วมมือกับสถาบันอ่ืน 
   เป็นหลักสูตรของสถาบันโดยเฉพาะ 

5.6 การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 
   ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 
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6. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 
  6.1 นวัตกรและผู้ประกอบการสังคม 
 6.2 กระบวนกรหรือวิทยากรกระบวนการ 

  6.3 นักเทคโนโลยีการศึกษาและการเรียนรู้ 
  6.4 นักออกแบบสื่อการเรียนการสอน 

  6.5 นักออกแบบและจัดการเรียนรู้ 
  6.6 นักวิจัยด้านการเรียนรู้และการศึกษา 
 6.7 นักสื่อสารและประสานองค์ความรู้ 
 6.8 นักฝึกอบรมและผู้ที่ท างานด้านพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
7. สถานที่จัดการเรียนการสอน 

  อาคารสิริวิทยลักษณ์ คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 

8. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 
8.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 

  การศึกษาของไทยมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมากในทศวรรษที่ผ่านมา สืบเนื่องจากการประกาศใช้
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แต่ผลลัพธ์ที่คาดหวังกลับเป็นไปในทางตรงกันข้าม จากการ
ประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทั้งในระดับนานาชาติหรือระดับชาติชี้ว่าคุณภาพการศึกษาของไทยก าลังตกต่ าลง
โดยล าดับ ปัญหาของระบบการศึกษาไทยที่สะท้อนจากหลักฐานเชิงประจักษ์ เช่น ใช้ทรัพยากรมากแต่ขาด
ประสิทธิภาพ โดยใน 10 ปีที่ผ่านมาประเทศไทยใช้จ่ายงบประมาณของรัฐเพ่ือการศึกษาโดยเฉลี่ยคิดเป็นสัดส่วน
มากกว่า 1 ใน 4 ของงบประมาณแผ่นดินรวม โดยงบประมาณการศึกษาของไทยเพ่ิมขึ้นถึง 84% จาก 262,938 
ล้านบาทในปี 2548 เป็น 482,788 ล้านบาท ในปี 2557 หรือเพ่ิมขึ้นเฉลี่ย 23,155 ล้านบาท หรือ 7.04% ต่อปี 
ด้วยสัดส่วนการลงทุนเพ่ือการศึกษาในระดับนี้ท าให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีสัดส่วนการลงทุนด้านการศึกษา
เมื่อเทียบกับงบประมาณรวมของรัฐบาลมากเป็นอันดับที่ 2 ของโลก และมีอัตราเพิ่มขึ้นทุกปี 
  อย่างไรก็ดีความสามารถในการแข่งขันในด้านทรัพยากรมนุษย์ของไทยกลับมี แนวโน้มตกต่ าลง 
โดยเฉพาะเมื่อเทียบกับในภูมิภาคอาเซียน โดยมีสาเหตุส าคัญคือปัญหาคุณภาพของการจัดการเรียนรู้ หลักสูตร
และการจัดการเรียนการสอนที่ไม่สอดคล้องกับบริบทพ้ืนที่และสังคม ตลอดจนสภาพสังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรม 
สิ่งแวดล้อม และเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไป ซึ่งจ าเป็นที่ทุกภาคส่วนต้องเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้เพ่ือ
แก้ไขปัญหาดังกล่าว  

8.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
  ปัจจุบันประเทศไทยก าลังเผชิญวิกฤตความขัดแย้งทางสังคมและวัฒนธรรมในระดับสูง สาเหตุของ
ปัญหาส่วนหนึ่งเกิดจากความไม่สามารถเรียนรู้ของประชากรในสังคม เนื่องจากในอดีตที่ผ่านมา ระบบ 
การศึกษาในประเทศไทยมักมุ่งเน้นที่การท่องจ าหนังสือ โดยปราศจากการลงมือปฏิบัติ และไม่ได้เปิดโอกาสให้
ผู้เรียนพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ การประเมิน และตัดสินบนหลักการและเหตุผล ดังนั้น ประชากรส่วนใหญ่
จึงมักถูกชักจูงไปในทิศทางที่ผู้มีอ านาจในสังคมชี้น า ซึ่งสร้างความแตกแยกภายในสังคมดังที่ปรากฏอยู่ในปัจจุบัน 
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นอกจากนี้ ความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและการสื่อสารส่งผลให้วิถีชีวิตของประชาชนเปลี่ยนแปลงไปอย่าง
รวดเร็ว องค์กรต่างๆ มีรูปแบบการท างานที่ผสมผสานการใช้เทคโนโลยีมากขึ้น มีลักษณะเป็นองค์กรแห่งการ
เรียนรู้ที่พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง ตลาดงานต้องการผู้ที่มีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิตและมีความสามารถในการ
สร้างสรรค์แนวคิดหรือโครงการเชิงนวัตกรรม สามารถมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับบุคคลรอบข้าง พร้อมกับสามารถการ
ท างานข้ามศาสตร์โดยมุ่งเน้นให้เกิดการประสานองค์ความรู้ที่หลากหลาย โครงสร้างของสังคมมีจ านวนประชากร
ผู้สูงอายุเพิ่มมากขึ้น ในขณะที่ความเป็นปัจเจกบุคคลและการมีครอบครัวเดี่ยวได้กลายเป็นค่านิยมหลักของสังคม 
ซึ่งท าให้ระบบสังคมและวัฒนธรรมของการเอ้ือเฟ้ือเกื้อกูลกันลดหายไป ระบบการศึกษาในประเทศไทยที่ผ่าน
มายงัไม่สามารถน าพาเยาวชนของชาติให้เกิดการพัฒนาทักษะการเรียนรู้และการเผชิญต่อความเปลี่ยนแปลงทาง
สังคมและวัฒนธรรมได้อย่างเท่าทัน รวมทั้งเห็นความส าคัญต่อการด ารงชีวิตและการประกอบอาชีพการงานเพ่ือ
ประโยชน์ของส่วนรวม ซึ่งทั้งหมดนี้ต้องการการจัดการเรียนรู้ที่อาศัยทุกภาคส่วนของสังคมเข้ามาร่วมรับผิดชอบ 
เพ่ือให้กระบวนการเรียนรู้ของประชากรในสังคม โดยเฉพาะเยาวชนของชาติ ไม่ได้จ ากัดอยู่แต่เพียงในชั้นเรียน 
แต่อยู่ในบริบทที่เป็นจริงของชีวิตและสังคม และเกิดการสร้างสรรค์นวัตกรรมที่ตอบสนองต่อสภาวการณ์ของโลก
ที่ก าลังเปลี่ยนแปลงไป 

  การท างานในเรื่องดังกล่าวเป็นเรื่องที่ท้าทาย และต้องอาศัยความรับผิดชอบและความร่วมมือจากทุก
ภาคส่วนของสังคม ความท้าทายนั้นไม่ได้อยู่เพียงว่า โรงเรียน หรือสถาบันการศึกษาใดๆ จะผลิตนักเรียน นิสิต 
นักศึกษา ให้เป็นคนที่มีความรู้ ความรับผิดชอบ และมีส่วนร่วมต่อความเปลี่ยนแปลงและความเป็นไปของสังคม
แต่เพียงอย่างเดียว หากแต่จะท าอย่างไรให้คนในชุมชน องค์กร หรือสังคมหนึ่งๆ สามารถคิด วิเคราะห์ และอยู่
ร่วมกับสมาชิกที่มีความแตกต่างหลากหลายได้อย่างสงบสุข ตระหนักและให้คุณค่าแก่การเรียนรู้ ผ่านการพัฒนา
ปัญญา และการปฏิบัติที่เชื่อมร้อยด้วยหัวใจของความเป็นมนุษย์ 

9. ผลกระทบจาก ข้อ 8.1 และ 8.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 
9.1 การพัฒนาหลักสูตร 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณทิต สาขาวิชาวิทยาการเรียนรู้ พัฒนาขึ้นบนพ้ืนฐานการบูรณาการองค์ความรู้

ของสาขาวิชาต่าง ๆ ขึ้นเป็นสหวิทยาการ ( Interdisciplinary) โดยมีคณาจารย์และผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความ
เชี่ยวชาญครอบคลุมศาสตร์ด้านการเรียนรู้ของมนุษย์ในหลากหลายบริบท เพ่ือช่วยให้ผู้เรียนสามารถสร้างองค์
ความรู้ของตนบนฐานการปฏิบัติจริง 

การจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรนี้มีลักษณะเป็นหน่วยการเรียนรู้ (Module) ที่มุ่งให้ผู้เรียนได้
ศึกษาในลักษณะบูรณาการ การใช้ทักษะต่าง ๆ ร่วมกัน โดยผู้เรียนจะได้เรียนรู้ทางทฤษฎีและปฏิบัติเชิงวิชาชีพ 
ผ่านการเรียนการสอนที่ผู้เรียนมีส่วนร่วมเป็นส าคัญ (Active learning) ทั้งในระดับห้องปฏิบัติการ และกับ
ผู้เชี่ยวชาญหรือหน่วยงานด้านการเรียนรู้ โดยไม่ได้จ ากัดอยู่เพียงแต่ในสถานศึกษา 

การจัดการเรียนการสอนในปีแรกเป็นการปูพ้ืนฐานการเรียนรู้ในระดับอุดมศึกษาผ่านรายวิชาศึกษา
ทั่วไปของมหาวิทยาลัยและวิชาพ้ืนฐานของคณะที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้กับมนุษย์ การบ่มเพาะทักษะการเรียนรู้ 
และการศึกษากับสังคม  ปีที่สองเป็นหน่วยการเรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรงจากการ
ท างานในพ้ืนที่จริงและฝึกปฏิบัติร่วมกับผู้เชี่ยวชาญ โดยเน้นให้นักศึกษามีความรู้และทักษะแบบสหวิทยาการที่
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จ าเป็นในการขับเคลื่อนการเรียนรู้ เช่น การสื่อสาร การออกแบบนวัตกรรม การอ านวยการเรียนรู้ และการท า
ความเข้าใจชุมชน นอกจากนั้นผู้เรียนต้องพัฒนาและด าเนินโครงงานนวัตกรรมทางสังคมเพ่ือการเรียนรู้ ซึ่งเป็น
จุดเริ่มต้นของการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ของผู้เรียนให้เปิดกว้าง การเรียนรู้ในปีที่สามเน้นการท าความเข้าใจ
การเรียนรู้ที่ผูกโยงกับประเด็นร่วมสมัยในการเรียนรู้ การเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่ส่งผลต่อการเรียนรู้และ
การศึกษา และการด าเนินการวิจัยประเด็นการศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม ผู้เรียนสามารถเลือกหมวดวิชาที่ตนเอง
สนใจตามความมุ่งเน้นเพ่ือสร้างความเชี่ยวชาญในเชิงลึก ได้แก่ การออกแบบและการจัดกระบวนการเรียนรู้ การ
สร้างสรรค์นวัตกรรมการเรียนรู้ และการสอน ซึ่งสอดคล้องกับกระบวนการฝึกปฏิบัติกับองค์กรภายนอกหรือการ
พัฒนาโครงงานนวัตกรรมเพ่ือสังคมซึ่งนักศึกษาจะได้ประยุกต์ใช้และต่อยอดองค์ความรู้ของตนเองอย่างเข้มข้น
ในช่วงชั้นปีสุดท้ายเพ่ือให้ผู้เรียนมีทักษะที่จ าเป็น สามารถตอบสนองความต้องการของสังคม และมีความพร้อม
ในการประกอบอาชีพ 

 9.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 
  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในฐานะที่เป็นสถาบันทางการศึกษาที่ได้มีส่วนร่วมในการปฏิ รูประบบ
เศรษฐกิจ สังคม และการเมืองมาตลอดระยะเวลา 80 ปีของการก่อตั้ง เห็นความส าคัญของการผลิตบัณฑิตใน
สาขาวิชาวิทยาการเรียนรู้ เพ่ือสนับสนุนการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของประเทศไทย และยกระดับ
คุณภาพทรัพยากรมนุษย์ของชาติ ตามปรัชญาและปณิธานของมหาวิทยาลัย คือการ เป็นมหาวิทยาลัยเพ่ือ
ประชาชน พร้อมพัฒนาทักษะผู้ประกอบการ (entrepreneurial skills) โดยมุ่งหวังในการสร้างบุคลากรทาง
การศึกษาให้เป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตวิญญาณความเป็นธรรมศาสตร์ เป็นผู้น าแห่งการเปลี่ยนแปลงด้าน
การเรียนรู้ มีจิตวิญญาณในการพัฒนาชุมชนและสังคม สร้างงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้เพ่ือการ
พัฒนาที่ยั่งยืน 

10. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในวิทยาลัย/คณะ/ภาควิชาอื่น   
10.1 รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยวิทยาลัย/คณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืน 

 หลักสูตรก าหนดให้นักศึกษาเลือกลงทะเบียนเรียนรายวิชาหมวดศึกษาทั่วไป ซึ่งเปิดสอนโดยคณะที่เป็น
ผู้รับผิดชอบวิชาในหมวดศึกษาทั่วไปของแต่ละวิชา ดังนี้ 
 

มธ. 050 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 3 หน่วยกิต 
มธ. 100 พลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคม 3 หน่วยกิต 
มธ. 101 โลก อาเซียน และไทย  3 หน่วยกิต 

มธ. 102 ทักษะชีวิตทางสังคม 3 หน่วยกิต 
มธ. 103 ชีวิตกับความยั่งยืน   3 หน่วยกิต 
มธ. 104 การคิด อ่าน และเขียนอย่างมีวิจารณญาณ  3 หน่วยกิต 
มธ. 105 ทักษะการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ  3 หน่วยกิต 
มธ. 106 ความคิดสร้างสรรค์และการสื่อสาร   3 หน่วยกิต 
มธ. 107 ทักษะดิจิทัลกับการแก้ปัญหา 3 หน่วยกิต 
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มธ. 108 การพัฒนาและจัดการตนเอง 3 หน่วยกิต 
มธ. 109 นวัตกรรมกับกระบวนคิดผู้ประกอบการ 3 หน่วยกิต 

นอกจากนี้ หลักสูตรก าหนดให้นักศึกษาลงทะเบียนรายวิชาภาษาอังกฤษที่จัดสอนโดยสถาบันภาษา 
จ านวน 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 

  

10.2 รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้วิทยาลัย/คณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืนต้องมาเรียน 
วรศ. 101 การบ่มเพาะทักษะการเรียนรู้  3 หน่วยกิต 
วรศ. 102 การเรียนรู้ของมนุษย์   3 หน่วยกิต 
วรศ. 103 การศึกษาและสังคม   3 หน่วยกิต 
 

10.3 การบริหารจัดการ 
คณะกรรมการหลักสูตรมีหน้าที่ดูแล ติดตาม และประเมินผลรายวิชาที่เปิดสอน ข้อ 13.1 และรายวิชาที่

เปิดสอนให้กับหลักสูตรอ่ืน ๆ คณะกรรมการหลักสูตรของคณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ประชุมเพ่ือ
พิจารณาอาจารย์ผู้สอน และเนื้อหาการสอนให้เหมาะสมกับหลักสูตรนั้น ๆ 

ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 

ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
1. ปรัชญา 

  มุ่งผลิตนวัตกรการเรียนรู้เพ่ือการเปลี่ยนแปลงทางสังคม (Learning innovator for social change) ที่
ท างานเปลี่ยนแปลงสังคม โดยใช้องค์ความรู้ด้านวิทยาการเรียนรู้ เนื่องจากกระบวนการเรียนรู้เป็ นฐานของทุก
เรื่องในสังคม สามารถน าไปประยุกต์ใช้กับการท างานขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงในสังคมได้หลากหลาย โดยมี
ความเข้าใจในทฤษฎีการเรียนรู้บนฐานสหวิทยาการอย่างถ่องแท้ มีทักษะการคิดวิเคราะห์ ทั้งในเชิงวิพากษ์และ
ในเชิงสร้างสรรค์ มีทักษะในการวิเคราะห์ ออกแบบ จัดกระบวนการ และประเมินการเรียนรู้ในบริบทต่างๆ และ
สามารถบูรณาการองค์ความรู้ ทักษะ และการปฏิบัติไปประยุกต์ใช้ในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ เพ่ือน าไปสู่การ
ขับเคลื่อนการเรียนรู้ในสังคมไทย บัณฑิตของหลักสูตรนี้จะเป็นบุคลากรด้านการเรียนรู้และการศึกษาที่สามารถ
ท างานได้ในทุกภาคส่วนของสังคม 

2. ความส าคัญ 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาการเรียนรู้มีลักษณะพหุวิทยาการซึ่งเป็นการรวมองค์ความรู้จาก

หลากหลายศาสตร์ ได้แก่ ศึกษาศาสตร์ (30%) สังคมศาสตร์ (30%) ศิลปศาสตร์ (20%) และวิทยาศาสตร์ 
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(20%) ผ่านวิชาบังคับและวิชาเลือก โดยมีปณิธานที่จะสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้และเติบโตร่วมกัน โดยผลักดัน
ให้สังคมเกิดความตระหนักและเห็นคุณค่าของการเรียนรู้ของมนุษย์ที่แตกต่างหลากหลายบนฐานปัญญาและการ
ปฏิบัติที่เชื่อมโยงกับคุณภาพความเป็นมนุษย์ ขณะเดียวกัน คณะยังมีเป้าหมายที่จะสร้างองค์ความรู้เชิงสห
วิทยาการ เพ่ือรวบรวม ต่อยอด และบูรณาการศาสตร์และศิลป์ของการเรียนรู้ และการพัฒนานวัตกรรม
การศึกษาและการเรียนรู้ ให้เป็นที่ประจักษ์ทั้งในประเทศ และเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ 

การจัดการศึกษาของหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการเรียนรู้ให้ความส าคัญกับ
กระบวนการพัฒนาผู้เรียนอย่างรอบด้าน ทั้งในด้านองค์ความรู้ ทักษะ ความสามารถ ในเชิงวิชาชีพ รวมทั้งมี
คุณสมบัติความเป็นมนุษย์ที่เคารพความคิดตนเอง และความคิดผู้อ่ืน เข้าใจเพื่อนมนุษย์ เข้าใจความต้องการของ
ผู้เรียนและสมาชิกของชุมชน องค์กร และสังคมที่มีความแตกต่างหลากหลาย เข้าใจข้อจ ากัดของบริบทการ
เรียนรู้และการศึกษา มองเห็นแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของกระแสสังคมโลกและการเรียนรู้ของมนุษย์ สามารถ
ปรับตัวเข้ากับบริบทดังกล่าวได้อย่างรู้เท่าทัน มีความเป็นมิตรและเป็นธรรมต่อผู้เรียนที่แตกต่าง น าความรู้ และ
ประสบการณ์ไปพัฒนาเป็นองค์ความรู้ใหม่ สามารถสร้างสรรค์โครงการและนวัตกรรมด้านวิทยาการเรียนรู้ผ่าน
การสืบค้นและเรียนรู้ด้วยตนเอง และท างานอย่างข้ามศาสตร์โดยสนองตอบความต้องการที่แท้จริงของชุมชนและ
องค์กรในสังคม 

3. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
  เพ่ือให้บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาในหลักสูตรมีสมรรถนะ (competency) ใน 6 ด้าน ดังนี้ 

1. Systems thinking สามารถในการคิดเชิงระบบ เห็นความเชื่อมโยงของปรากฏการณ์เชิงระบบ 
และประเมินผลกระทบของการท างานต่าง ๆ ได้ 

2. Critical and innovative mind สามารถวิพากษ์ และตรวจสอบการวิพากษ์ของตนเอง 
สามารถมองเห็นปัญหาและหาทางเลือกในการแก้ปัญหาที่สร้างสรรค์ 

3. Knowledge based expertise ท างานด้วยความเป็นมืออาชีพบนฐานความรู้ มีทักษะในการ
จัดกระบวนการเรียนรู้ (learning process and facilitation) และมีทักษะในการใช้เทคโนโลยี
เพ่ือการเรียนรู้ (learning technology) 

4. Intrapersonal skills มีความสามารถในการรู้จัก เท่าทัน สะท้อน และก ากับตนเอง  
5. Interpersonal skills เข้าใจความแตกต่างหลากหลาย สามารถท างานเป็นทีม มีทักษะการ

สื่อสาร และประสานความร่วมมือกับบุคคลอ่ืนได้  
6. Social conscience and engagement มีจิตส านึกทางสังคม และมีส่วนร่วมในการท างานทาง

สังคม 

ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 
1. ระบบการจัดการศึกษา 

1.1 ระบบ 
ใช้ระบบการศึกษาแบบทวิภาคโดย 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาค

การศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ และอาจเปิดภาคฤดูร้อนได้โดยใช้เวลาการศึกษาไม่น้อย
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กว่า 6 สัปดาห์ แต่ให้เพ่ิมชั่วโมงการศึกษาในแต่ละรายวิชาให้เท่ากับภาคปกติ โดยแบ่งช่วงการศึกษาตามหัวข้อ
การศึกษา 

1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน 
ไม่มี  

1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค 
   ไม่มี  
 

2. การด าเนินการหลักสูตร 
2.1 วัน-เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน 

    วัน – เวลาราชการปกติ  
   ภาคการศึกษาที่ 1  เดือนสิงหาคม - ธันวาคม 

ภาคการศึกษาที่ 2  เดือนมกราคม – พฤษภาคม 
2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
  คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาต้องเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษา

ชั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2561 ข้อ 14  นักศึกษามหาวิทยาลัยต้องมีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังนี้  
1) ส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่าชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 
2) ไม่เป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน เว้นแต่การศึกษาในมหาวิทยาลัยเปิด 

หรือการศึกษาหลักสูตรทางไกล (Online) ที่ได้รับปริญญา 
3) ไม่เป็นผู้ป่วยหรืออยู่ในภาวะที่จะเป็นอุปสรรคร้ายแรงต่อการศึกษา 
4) ไม่เป็นผู้ประพฤติผิดศีลธรรมอันดีหรือมีพฤติกรรมเสื่อมเสียอย่างร้ายแรง   
5) นอกจากคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามตามวรรคหนึ่ง  ผู้ซึ่งจะเข้าศึกษาในหลักสูตรการศึกษาใด 

ต้องมีคุณสมบัติเฉพาะตามข้อก าหนดหลักสูตรที่เข้าศึกษาและตามประกาศมหาวิทยาลัยว่าด้วยการ
รับเข้าศึกษาด้วย 
การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา 

 การคัดเลือกผู้เข้าศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบการคัดเลือกเพ่ือเข้าศึกษาในสถาบันการศึกษาขั้น
อุดมศึกษาของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือการคัดเลือกตามวิธีการที่มหาวิทยาลัยก าหนดโดย
ความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย 

2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า 
    นักศึกษาท่ีมีทักษะทางภาษาอังกฤษไม่เพียงพออาจมีปัญหาในการท าความเข้าใจบทเรียนและ
การอ่านต ารา (Textbooks) ที่เป็นภาษาอังกฤษ อีกท้ังนักศึกษาอาจมีปัญหาการปรับตัวจากการเรียนในระดับ
มัธยมศึกษามาเป็นระดับปริญญาตรีซึ่งมีการบริหารเวลาแตกต่างไปจากเดิม มีกิจกรรมทั้งการเรียนในห้องเรียน
และกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่นักศึกษาต้องสามารถจัดแบ่งเวลาให้เหมาะสม รวมไปถึงการจัดการเรียนการสอน
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ของคณะที่เป็นไปในรูปแบบบูรณาการและระบบหน่วยการเรียนรู้ (Module) ซึ่งแตกต่างจากการเรียนการสอนที่
นักศึกษาคุ้นชิน  

2.4 กลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ ข้อจ ากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3 
   2.4.1 จัดระบบการให้ค าปรึกษาดูแลอย่างใกล้ชิดระหว่างอาจารย์ที่ปรึกษาและนักศึกษาทั้ง
รายบุคคลและรายกลุ่ม 

  2.4.2 จัดตั้งรายวิชาสะท้อนการเรียนรู้ (Learning reflection) เพ่ือให้นักศึกษาได้มีโอกาสถอด
บทเรียนและสะท้อนการเรียนรู้ร่วมกันในกลุ่มย่อยอย่างเป็นระบบ โดยมีอาจารย์ประจ ากลุ่มคอยอ านวยการสรุป
บทเรียนและประสบการณ์การเรียนรู้ทั้งระหว่างนักศึกษาด้วยกันและระหว่างนักศึกษากับอาจารย์  

  2.4.3 จัดระบบการให้ค าปรึกษาด้านภาษาอย่างใกล้ชิด โดยทั้งจากคณาจารย์และผู้เชี่ยวชาญ
ชาวต่างชาติประจ าคณะซึ่งเป็นผู้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลัก (Native English User) 

  2.4.4 จัดระบบการเรียนแบบกลุ่ม มีการท าโครงงานร่วมกัน ซึ่งนักศึกษาจะมีโอกาสแลกเปลี่ยน
ความช่วยเหลือทางด้านการเรียน การใช้ชีวิตและการบริหารเวลาร่วมกันและมีโอกาสเรียนรู้จากประสบการณ์
ของทั้งตนเองและนักศึกษาคนอื่นๆ  

2.5 ระบบการศึกษา 
    แบบชั้นเรียน  

 แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก 

    แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นสื่อหลัก 
 แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (E-learning) 
 แบบทางไกลทางอินเตอร์เน็ต 
 อ่ืน ๆ (ระบุ) แบบผ่านการลงพ้ืนที่และประสบการณ์ภาคสนาม 
 

2.6 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย 
  1) การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย ให้เป็นไปตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาชั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2561 ข้อ 25 และ ข้อ 31 

2) หลักเกณฑ์การลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย  ให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
เรื่อง การลงทะเบียนเรียนรายวิชาข้ามสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2560 

3. หลักสูตร 
3.1 หลักสูตร  

 3.1.1 จ านวนหน่วยกิตรวมและระยะเวลาศึกษา   

จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 120 หน่วยกิต 

ระยะเวลาศึกษา เป็นหลักสูตรแบบศึกษาเต็มเวลา นักศึกษาต้องใช้ระยะเวลาการศึกษาตลอด
หลักสูตร อย่างน้อย 7 ภาคการศึกษาปกติ และอย่างมากไม่เกิน 16 ภาคการศึกษาปกติ 
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3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร 
นักศึกษาจะต้องจดทะเบียนศึกษารายวิชา รวมไม่น้อยกว่า 120 หน่วยกิต โดยศึกษารายวิชา

ต่างๆ ครบตามโครงสร้างองค์ประกอบ และข้อก าหนดของหลักสูตรดังนี้ 
 

1 วิชาศึกษาทั่วไป  30 หน่วยกิต 
2 วิชาเฉพาะ  84 หน่วยกิต 
 2.1 วิชาพ้ืนฐานคณะ                   66 หน่วยกิต   

2.2 วิชาภาษาอังกฤษ                    6  หนว่ยกิต 
 

 2.3 วิชาเลือกตามความมุ่งเน้น          9  หนว่ยกิต  

 2.4 วิชาเลือกนอกความมุ่งเน้น          3  หนว่ยกิต  
3 วิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต 
4 วิชาโทสาขาวิทยาการเรียนรู้* 15 หน่วยกิต 

  *เฉพาะนักศึกษาจากคณะอ่ืนๆ  

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    วิชาศึกษาท่ัวไปของคณะ 
เลข 20x หมายถึง    วิชาพ้ืนฐานคณะที่จัดสอนในชั้นปีที่ 2 
เลข 28x หมายถึง    วิชาโครงงานที่จัดสอนในชั้นปีที่ 2 
เลข 29x หมายถึง    วิชาการประมวลการเรียนรู้ที่จัดสอนในชั้นปีที่ 2 
เลข 30x หมายถึง    วิชาพ้ืนฐานคณะที่จัดสอนในชั้นปีที่ 3 
เลข 31x หมายถึง    วิชาเลือกตามความมุ่งเน้นหมวดการอ านวยการเรียนรู้ 
เลข 32x หมายถึง    วิชาเลือกตามความมุ่งเน้นหมวดนวัตกรรมการเรียนรู้ 
เลข 33x หมายถึง    วิชาเลือกตามความมุ่งเน้นหมวดการเรียนรู้และวิธีการ 

  สอน 
เลข 39x หมายถึง    วิชาการประมวลการเรียนรู้ที่จัดสอนในชั้นปีที่ 3 
เลข 48x หมายถึง    วิชาการฝึกปฏิบัติงานในชั้นปีที่ 4 
เลข 49x หมายถึง    วิชาการประมวลการเรียนรู้ที่จัดสอนในชั้นปีที่ 4
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3.1.3.2 รายวิชาและข้อก าหนดของหลักสูตร 

1) วิชาศึกษาทั่วไป   30  หน่วยกิต 

  นักศึกษาจะต้องศึกษารายวิชาในหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไป รวมแล้วไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต ตาม
โครงสร้างและองค์ประกอบของหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไป ซึ่งแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ 
   ส่วนที่ 1 : เป็นหลักสูตรกลางของมหาวิทยาลัยที่ก าหนดให้นักศึกษาทุกคนต้องเรียน จ านวน 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 หนว่ยกิต 
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 ชีวิตกับความยั่งยืน  3 (3-0-6) 
TU 103 Life and Sustainability 
*มธ.107 ทักษะดิจิทัลกับการแก้ปัญหา 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 และเขียนอย่างมีวิจารณญาณ  3 (3-0-6) 
TU 104 Critical Thinking, Reading, and Writing 
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*มธ.105 ทักษะการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ  3 (3-0-6) 
TU 105 Communication Skills in English 

มธ. 106 ความคิดสร้างสรรค์และการสื่อสาร  3 (3-0-6) 
TU 106 Creativity and Communication  
 
หมายเหตุ * ให้นักศึกษาทุกคนจดทะเบียนเรียนรายวิชาดังต่อไปนี้ 

1) มธ.100 พลเมืองกับการลงมือแก้ปัญหา  
2) มธ.104 การคิด อ่าน และเขียนอย่างมีวิจารณญาณ  
3) มธ.105 ทักษะการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ  
4) มธ.107 ทักษะดิจิทัลกับการแก้ปัญหา  
5) มธ.108 การพัฒนาและจัดการตนเอง  
6) มธ.109 นวัตกรรมกับกระบวนคิดผู้ประกอบการ 

และ ให้เลือกจดทะเบียนเรียนวิชาอ่ืนในรายวิชาศึกษาท่ัวไปอีก 1 รายวิชา  จนครบ  21  หน่วยกิต 
 
 ส่วนที่ 2 : นักศึกษาจะต้องศึกษารายวิชาต่างๆ ตามเงื่อนไขรายวิชาที่คณะฯ ก าหนดไว้ดังนี้ คือ 
วรศ.101 การบ่มเพาะทักษะการเรียนรู้ 3 (3-0-6)  
LSE 101 Fostering Learning Skills 

วรศ.102 การเรียนรู้ของมนุษย์ 3 (3-0-6)  
LSE 102 Human Learning 
วรศ.103 การศึกษาและสังคม 3 (3-0-6)  
LSE 103 Education and Society  
 
2) วิชาเฉพาะ   84 หน่วยกิต 

2.1) วิชาพื้นฐานคณะ                                              66    หน่วยกิต 
วรศ. 201 ชุมชนและการเรียนรู้  
LSE 201 Community and Learning 

 4 (3-3-6) 

วรศ. 202 การสื่อสารเชิงสร้างสรรค์  
LSE202 Creative Communication 

 4 (4-0-8) 

วรศ. 203 การอ านวยการเรียนรู้เบื้องต้น 
LSE 203 Basic Facilitation 

 2 (2-0-4) 
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วรศ. 204 การคิดและออกแบบเชิงนวัตกรรม    
LSE 204 Innovative Thinking and Design 

 3 (3-0-6) 

วรศ. 205 การศึกษาและความเสมอภาค  
LSE 205 Education and Equity  

 4 (4-0-8) 

วรศ. 281 โครงการนวัตกรรมเพ่ือการเปลี่ยนแปลง  
LSE 281 Innovative Project for Change 

     8 (3-10-11) 
 

วรศ. 291 การประมวลการเรียนรู้ 1    
LSE 291 Learning Portfolio 1  

 3 (3-0-6) 

วรศ. 292 การประมวลการเรียนรู้ 2    
LSE 292 Learning Portfolio 2    

  3 (3-0-6) 
 

วรศ 301  ประเด็นร่วมสมัยทางการศึกษา      
LSE 301 Contemporary Issues in Education 

 4 (4-0-8) 
 

วรศ. 302 คนรุ่นใหม่กับการเปลี่ยนแปลง     
LSE 302 Generation Next and Change 

 3 (3-0-6) 

วรศ. 303 วิจัยทางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน     
LSE 303 Basic Educational Research 

 3 (3-0-6) 
 

วรศ. 310 สารัตถะการอ านวยการเรียนรู้      
LSE 310 Essence of Facilitation  

 4 (3-0-7) 
 

วรศ. 320 นวัตกรรมการเรียนรู้       
LSE 320 Learning Innovation   

 4 (2-0-10) 
 

วรศ. 330 ศาสตร์และศิลป์แห่งการสอน      

LSE 330 Art and Science of Teaching 
 4 (2-0-10) 

 
วรศ. 391 การประมวลการเรียนรู้ 3     
LSE 391 Learning Portfolio 3 

 2 (2-0-4) 
 

วรศ. 481 การฝึกปฏิบัติงาน     
LSE 481 Practicum 

9 (405 ชั่วโมง/ ภาคการศึกษา) 

วรศ 491 การประมวลการเรียนรู้ 4     
LSE 491 Learning Portfolio 4  

 2 (2-0-4) 
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2.2 วิชาภาษาอังกฤษ        6   หน่วยกิต 
 นักศึกษาลงทะเบียนรายวิชาภาษาอังกฤษที่จัดสอนโดยสถาบันภาษา จ านวน 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 
หมวดการอ านวยการเรียนรู้   
วรศ. 311 การอ านวยการเรียนรู้ขั้นสูง    
LSE 311 Advanced Facilitation 

 3 (2-2-5) 

วรศ. 312 การเล่นและกิจกรรมสร้างสรรค์    
LSE 312 Play and Creative Activities  

 3 (2-2-5) 
 

วรศ. 313 การโค้ชเบื้องต้น     
LSE 313 Basic Coaching 

 3 (2-2-5) 
 

หมวดนวัตกรรมการเรียนรู้   
วรศ. 321 การวิเคราะห์ข้อมูลและการสื่อด้วยภาพ   
LSE 321 Data Analysis and Visualization  

 3 (3-0-9) 
 

วรศ. 322 สื่อเพ่ือการสอน     
LSE 322 Instructional Media   

 3 (3-0-9) 
 

วรศ. 323 เกมและการเรียนรู้     
LSE 323 Games and Learning    

 3 (3-0-9) 
 

หมวดการเรียนรู้และวิธีการสอน   
วรศ. 331 การจัดการชั้นเรียน     
LSE 331 Classroom Management  

 3 (3-0-9) 
 

วรศ. 332 การวัดประเมินผลทางการศึกษา    
LSE 332 Educational Assessment 

 3 (3-0-9) 
 

วรศ. 333 การจัดการศึกษาพิเศษและการเรียนรวม   
LSE 333 Special Education and Inclusion  

 3 (3-0-9) 
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2.4) วิชาเลือกนอกความมุ่งเน้น                                          3      หน่วยกิต 
 นักศึกษาเลือกศึกษาวิชาใดก็ได้จากรายวิชาในหมวดวิชาเลือกตามความมุ่งเน้น ที่นอกเหนือจากกลุ่มวิชา
ตามความมุ่งเน้นของตนเอง จ านวน 1 รายวิชา 3 หน่วยกิต 
 

3) วิชาเลือกเสรี                                                                       6      หน่วยกิต 
 นักศึกษาเลือกศึกษาวิชาใดก็ได้ที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นวิชาเลือกเสรีจ านวนอย่างน้อย 
6 หน่วยกิต ทั้งนี้ให้หมายรวมถึงวิชาศึกษาทั่วไป หมวดภาษาต่างประเทศด้วย แต่นักศึกษาจะน าวิชาดังต่อไปนี้มา
นับเป็นวิชาเลือกเสรีไม่ได้ 
 1. วิชาในหลักสูตรวิชาศึกษาท่ัวไปทั้งส่วนที่ 1 และส่วนที่ 2 ที่ใช้รหัสย่อ “มธ.” ระดับ 100  
คือ มธ. 100 - มธ. 156 

2. วิชาพ้ืนฐานทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ทุกวิชา (รวมทั้งวิชาที่ไม่ได้ก าหนดไว้ในวิชาศึกษา
ทั่วไปส่วนที่ 2) 
 

4) วิชาโทสาขาวิทยาการเรียนรู้        15   หน่วยกิต 
  นักศึกษาจากคณะอ่ืนสามารถเลือกศึกษารายวิชาโทสาขาวิทยาการเรียนรู้ จ านวน 15 หน่วยกิต จาก
รายวิชาดังต่อไปนี้ 
  วรศ. 101 การบ่มเพาะทักษะการเรียนรู้     3 หน่วยกิต 
  วรศ. 102 การเรียนรู้ของมนุษย์      3 หน่วยกิต 
  วรศ. 103 การศึกษาและสังคม      3 หน่วยกิต  
  วรศ. 303 วิจัยทางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน*     3 หน่วยกิต 
  วรศ. 333 การจัดการศึกษาพิเศษและการเรียนรวม*    3 หน่วยกิต 

  * ผู้เรียนสามารถลงทะเบียนเรียนวิชาอ่ืนๆ ในกลุ่มวิชาเลือกตามความมุ่งเน้นของหลักสูตรศิลปศาสตร
บัณฑิต สาขาวิทยาการเรียนรู้ แทนรายวิชา วรศ. 303 วิจัยทางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และ วรศ. 333 การจัดการ
ศึกษาพิเศษและการเรียนรวม โดยจะต้องได้รับอนุญาตจากอาจารย์ผู้สอนวิชานั้น 
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3.1.4 แสดงแผนการศึกษา  

ปีการศึกษาที่ 1 
ภาคเรียนที่ 1 หน่วยกิต 
มธ. 050 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ไม่นับหน่วยกิต 
มธ. 100  พลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคม 3 
มธ. 104 การคิด อ่าน และเขียนอย่างมีวิจารณญาณ 3 
มธ. 105 ทักษะการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ 3 
มธ. 108 การพัฒนาและจัดการตนเอง 3 
วรศ.101 การบ่มเพาะทักษะการเรียนรู้  3 
วรศ. 102 การเรียนรู้ของมนุษย์  3 

รวม 18 

ภาคเรียนที่ 2 หน่วยกิต 
มธ. 107 ทักษะดิจิทัลกับการแก้ปัญหา 3 
มธ. 109 นวัตกรรมกับกระบวนคิดผู้ประกอบการ 3 
มธ. 1xx (เลือกรายวิชาศึกษาทั่วไป 1 รายวิชา) 3 
วรศ. 103 การศึกษาและสังคม 3 

รวม 12 

  

ปีการศึกษาที่ 2 

ภาคเรียนที่ 1 หน่วยกิต 
วรศ.201 ชุมชนและการเรียนรู้  4 
วรศ.202 การสื่อสารเชิงสร้างสรรค์ 4 
วรศ.203 การอ านวยการเรียนรู้เบื้องต้น 2 
วรศ.204 การคิดและออกแบบเชิงนวัตกรรม 3 
วรศ.291 การประมวลการเรียนรู้ 1 3 
สษ.200 English Skill Development for Careers 1 3 

รวม 19 
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ภาคเรียนที่ 2 หน่วยกิต 
วรศ.205 การศึกษาและความเสมอภาค 4 
วรศ.281 โครงการนวัตกรรมเพ่ือการเปลี่ยนแปลง                                       8 
วรศ.292 การประมวลการเรียนรู้ 2 3 
สษ. 300 English Skill Development for Careers 2 3 

รวม 18 
หมายเหตุ  

1. นักศึกษาจะสามารถลงทะเบียนในปีการศึกษาที่ 2 ได้เมื่อผ่านการเรียนรายวิชา LSE101 LSE102 และ LSE103 
แล้ว 

2. นักศึกษาลงทะเบียนรายวชิาภาษาอังกฤษที่จัดสอนโดยคณะศลิปศาสตร์จ านวน 6 หน่วยกิต 
 

ปีการศึกษาที่ 3 
ภาคเรียนที่ 1 หน่วยกิต 
วรศ. 301  ประเด็นร่วมสมัยทางการศึกษา 4 
วรศ. 310  สารัตถะการอ านวยการเรียนรู้  4 

วรศ. 320  นวัตกรรมการเรียนรู้  4 
วรศ. 330  ศาสตร์และศิลป์แห่งการสอน 4 
วรศ. 391  การประมวลการเรียนรู้ 3 2 

รวม 18 

ภาคเรียนที่ 2 หน่วยกิต 
วรศ. 302 คนรุ่นใหม่กับการเปลี่ยนแปลง 3 
วรศ. 303 วิจัยทางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 3 
(วิชาเลือกตามความมุ่งเน้น) 3 
(วิชาเลือกตามความมุ่งเน้น) 3 
(วิชาเลือกตามความมุ่งเน้น) 3 

รวม 15 
หมายเหตุ ก าหนดให้นักศึกษาเลือกหมวดความมุ่งเน้น 1 หมวด เลือกวิชาในหมวดความมุ่งเนน้นั้น 9 หน่วยกิต และเลือก
รายวิชาจากหมวดความมุ่งเน้นอ่ืนอีก 3 หน่วยกิต 
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ปีการศึกษาที่ 4 

ภาคเรียนที่ 1 หน่วยกิต 
วรศ 481 การฝึกปฏิบัติงาน  9 
วรศ 491 การประมวลการเรียนรู้ 4 2 

รวม 11 

ภาคเรียนที่ 2 หน่วยกิต 
(วิชาเลือกเสรี) 
(วิชาเลือกนอกความมุ่งเน้น) 

6 
3 

รวม 9 

  
3.1.5 ค าอธิบายรายวิชา  

มธ. 050 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ          (ไม่นับหน่วยกิต) 
TU 050 English Skill Development  
 ฝึกทักษะภาษาอังกฤษในระดับเบื้องต้น ได้แก่ การฟัง การพูด การอ่าน การเขียน เชิงบูรณาการ  
เพ่ือเป็นพ้ืนฐานในการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษระดับต่อไป 
 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 

ปลูกฝังจิตส านึก บทบาท และหน้าที่ความรับผิดชอบของการเป็นสมาชิกที่ดีของสังคมในฐานะพลเมืองโลก 
ผ่านกระบวนการหลากหลายวิธี เช่น การบรรยาย การอภิปรายกรณีศึกษาต่างๆ การดูงาน เป็นต้น โดยนักศึกษา
จะต้องจัดท าโครงการรณรงค์ เพ่ือให้เกิดการรับรู้ 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. 
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มธ. 101 โลก อาเซียน และไทย  3 (3-0-6) 
TU 101 Thailand, ASEAN, and the World 

ศึกษาปรากฏการณ์ท่ีส าคัญของโลก อาเซียนและไทย ในมิติทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรม การ
ใช้กรอบแนวคิด ทฤษฎี และระเบียบวิจัยทางสังคมศาสตร์ ผ่านการอภิปรายและยกตัวอย่างสถานการณ์หรือบุคคล
ที่ได้รับความสนใจ การสร้างมุมมองต่อความหลากหลายเพ่ือเข้าใจความซับซ้อนที่สัมพันธ์กันทั้งโลก มีจิตส านึก
สากล (Global mindset) สามารถท้าทายกรอบความเชื่อเดิมและเปิดโลกทัศน์ใหม่ให้กว้างขวางข้ึน 

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
ส าคัญที่จะช่วยให้ประสบความส าเร็จและใช้ชีวิตในสังคมอย่างเป็นสุข ด้วยการพัฒนาความสามารถในการดูแล
สุขภาพทางกาย การจัดการความเครียด การสร้างความมั่นคงทางอารมณ์ การเข้าใจตนเอง และการปรับตัวเมื่อ
เผชิญกับปัญหาทางด้านจิตใจ อารมณ์ และสังคม การเข้าใจความหมายของสุนทรียศาสตร์ การได้รับประสบการณ์
และความซาบซึ้งในความสัมพันธ์ระหว่างศิลปะกับมนุษย์ ในแขนงต่างๆ ทั้งทัศนศิลป์ ดนตรี ศิลปะการแสดง และ
สถาปัตยกรรม 

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. 
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มธ. 103 ชีวิตกับความยั่งยืน  3 (3-0-6) 
TU 103 Life and Sustainability 

การด าเนินชีวิตอย่างเท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงของโลก เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างพลวัตของธรรมชาติ 
มนุษย์ และสรรพสิ่ง ทั้งสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้าง การใช้พลังงาน เศรษฐกิจ สังคมในความขัดแย้งและการแปรเปลี่ยน 
ตลอดจนองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ที่น าไปสู่การปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตสู่ความยั่งยืน 

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 และเขียนอย่างมีวิจารณญาณ          3 (3-0-6) 

TU 104 Critical Thinking, Reading, and Writing 

พัฒนาทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณผ่านการตั้งค าถาม การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ และการประเมิน
ค่า พัฒนาทักษะการอ่านเพ่ือจับสาระสาคัญ เข้าใจจุดมุ่งหมาย ทัศนคติ สมมติฐาน หลักฐานสนับสนุน การใช้
เหตุผลที่น าไปสู่ข้อสรุปของงานเขียน พัฒนาทักษะการเขียนแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผลและการเขียนเชิง
วิชาการ รู้จักถ่ายทอดความคิด และเชื่อมโยงข้อมูลเข้ากับมุมมองของตนเอง รวมถึงสามารถอ้างอิงหลักฐานและ
ข้อมูลมาใช้ในการสร้างสรรค์งานเขียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

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 

พัฒนาทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษโดยมุ่งเน้นความสามารถในการสนทนาเพ่ือ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และการอ่าน เพ่ือท าความเข้าใจเนื้อหาวิชาการในศาสตร์ต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับวิชาชีพของ
นักศึกษา 

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 และการสื่อสารความคิด
ดังกล่าวให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเหมาะสมตามบริบทสังคม วัฒนธรรม สภาพแวดล้อม ทั้งในระดับบุคคล องค์กร และ
สังคม 

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 ทักษะดิจิทัลกับการแก้ปัญหา           3 (3-0-6) 

TU107 Digital Skill and Problem Solving        
 ทักษะการคิดเชิงค านวณเพ่ือการแก้ปัญหาและการพัฒนาโอกาสใหม่ด้านสังคมและเศรษฐกิจ
ความสามารถในการค้นหาและเข้าถึงสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ การประเมินความน่าเชื่อถือของ
สารสนเทศอย่างเป็นระบบ การใช้และจรรยาบรรณด้านดิจิทัล 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. 
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มธ. 108 การพัฒนาและจัดการตนเอง 3 (3-0-6) 
TU 108 Self Development and Management 
 การจัดการและการปรับเข้ากับชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยท่ามกลางความหลากหลายและเสรีภาพ การพัฒนา
ทักษะทางสังคมและความฉลาดทางอารมณ์ การเข้าใจตนเองและการวางแผนอนาคต การพัฒนาการเรียนรู้ตลอด
ชีวิต และการอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างสงบสุขและเคารพซึ่งกันและกัน 

 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.  

 

มธ. 109 นวัตกรรมกับกระบวนคิดผู้ประกอบการ 3 (3-0-6) 
TU 109 Innovator and Entrepreneurial Mindset 
 การประเมินความเสี่ยงและการสร้างโอกาสใหม่ การคิดและการวางแผนแบบผู้ประกอบการ การตัดสินใจ
และการพัฒนาธุรกิจ การสื่อสารเชิงธุรกิจและการสร้างแรงจูงใจอย่างมีประสิทธิภาพ การสร้างคุณค่าร่วมเพื่อสังคม 

 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 พัฒนาทักษะทางภาษอังกฤษเพ่ืออาชีพ 1 3 (3-0-6) 
EL 200 English Skill Development for Careers 1 
วิชาบังคับก่อน: สษ. 172 หรือ มธ. 105  
 ให้ความรู้เกี่ยวกับรูปแบบและการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือเตรียมพร้อมส าหรับการท างานในบริบทนานาชาติ 
และส่งเสริมให้นักศึกษาใช้ภาษาอังกฤษอย่างมีวิจารณญาณโดยมุ่งเน้นที่การเขียนและการพูดเพ่ือสื่อสารในการ
ท างาน ซึ่งจะช่วยให้นักศึกษาเกิดความตระหนักรู้ มีความมั่นใจ และสามารถประเมินการใช้ภาษาอังกฤษของตนเอง
ได้ 
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 
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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 พัฒนาทักษะทางภาษอังกฤษเพ่ืออาชีพ 2           3 (3-0-6) 
EL 300 English Skill Development for Careers 2 
วิชาบังคับก่อน: สอบได้ สษ. 200 
 ให้ความรู้เกี่ยวกับรูปแบบและการใช้ภาษาอังกฤษในระดับต่อเนื่องจาก สษ. 200 นักศึกษาจะได้พัฒนา
ทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียนในระดับสูงขึ้น 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. 
 
วรศ.101 การบ่มเพาะทักษะการเรียนรู้             3 (3-0-9) 

LSE 101 Fostering Learning Skills 

แนวคิดเก่ียวกับการเรียนรู้ ปัจจัยภายนอกและภายในที่สนับสนุนการเรียนรู้ การค้นหาความสนใจส่วนตัว 
รูปแบบการเรียนรู้ ทักษะการฟัง ทักษะการอ่าน ทักษะการจับประเด็น ทักษะการคิดเชิงวิพากษ์ ทักษะการเขียน 
ทักษะการสะท้อนคิด ทักษะการน าเสนอ เครื่องมือการเรียนรู้รูปแบบต่างๆ 

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 การเรียนรู้ของมนุษย์             3 (3-0-9) 
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LSE 102 Human Learning  

ความหมายและธรรมชาติของการเรียนรู้ แนวคิดพ้ืนฐานที่สะท้อนการเรียนรู้ของมนุษย์ ประวัติการพัฒนา

ทฤษฎีการเรียนรู้ของมนุษย์ การศึกษาศักยภาพและขีดจ ากัดในการเรียนรู้ผ่านทฤษฎีการเรียนรู้เชิงชีววิทยา ทฤษฎี

การเรียนรู้เชิงจิตวิทยา ทฤษฎีการเรียนรู้เชิงสังคมวิทยา กรณีศึกษาในโรงเรียนและบริบทสังคมร่วมสมัย การเรียนรู้

ตลอดชีวิต 

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 (3-0-9) 

LSE 103 Education and Society  

ความสัมพันธ์ระหว่างการศึกษาและสังคม ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทางการศึกษา 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 
แนวคิดด้านการศึกษาและการท าความเข้าใจชุมชน ปรากฏการณ์ทางสังคม เครื่องมือศึกษาชุมชน การ

เชื่อมโยงประสบการณ์ผ่านมุมมองกับทฤษฎีต่าง ๆ การวิเคราะห์พ้ืนที่โดยใช้ข้อมูลปฐมภูมิและทุติยภูมิ การ
ประมวลข้อมูลเพ่ือสร้างสรรค์แนวทางแก้ปัญหา บทบาทของชุมชนต่อการศึกษา การศึกษาโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน 
การเคลื่อนไหวทางสังคมด้านการศึกษา นวัตกรรมทางสังคม นวัตกรรมการเรียนรู้ กรณีศึกษาการขับเคลื่อน
การศึกษาในรูปแบบต่างๆ  

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 
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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 การอธิบายแสดงความคิดเห็นของตนที่มีต่อการสื่อสารรูปแบบต่าง ๆ  ทักษะการน าเสนอที่มี
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 การอ านวยการเรียนรู้เบื้องต้น         2 (2-0-4) 
LSE 203 Basic Facilitation         

แนวคิดพ้ืนฐานในการอ านวยการเรียนรู้ ทักษะการฟัง ทักษะการจับประเด็น การตั้งค าถาม การออกแบบ
การเรียนรู้ 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
ประเมินนวัตกรรม การพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ การออกแบบและพัฒนากลยุทธ์เพื่อการแพร่กระจายนวัตกรรม  

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   

 
วรศ. 205 การศึกษาและความเสมอภาค                                          4 (4-0-8) 
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LSE 205 Education and Equity  
บทบาทของการศึกษาในสังคมและการเปลี่ยนแปลงทางสังคม บทบาทของสังคมในการเปลี่ยนแปลงทาง

การศึกษา ความซับซ้อนและมิติท่ีหลากหลายของประเด็นทางการศึกษาและสังคม การคิดเชิงระบบในการท าความ
เข้าใจการเปลี่ยนแปลงทางสังคม วิถีการอยู่ร่วมกันเพ่ือสร้างการเปลี่ยนแปลง ประเด็นทางสังคมในการอยู่ร่วมกัน
ของกลุ่มคนที่หลากหลาย 

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 โครงการนวัตกรรมเพ่ือการเปลี่ยนแปลง                                        8 (3-10-11) 
LSE 281 Innovative Project for Change 

กระบวนการพัฒนาโครงการ การบริหารจัดการโครงการ การประเมินผลกระทบทางสังคม กรณีศึกษาการ
ด าเนินโครงการนวัตกรรมเพ่ือการเปลี่ยนแปลงทั้งในและต่างประเทศ การฝึกสร้างสรรค์นวัตกรรมเพ่ือการ
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 การเชื่อมโยงการเรียนรู้และการปฏิบัติงานกับการใช้ชีวิตและความสนใจของผู้เรียน  

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) 
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LSE 292 Learning Portfolio 2         
กระบวนการกลุ่ม การสะท้อนคิด การไตร่ตรองและประเมินตนเองจากประสบการณ์การเรียนรู้ การ

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ การเชื่อมโยงการเรียนรู้และการปฏิบัติงานกับการใช้ชีวิตและความสนใจของผู้เรียน  
Group process; self- reflection and self- assessment on learning experiences; sharing 

knowledge; connections of learning and practice with life and personal interests 
 

วรศ. 301 ประเด็นร่วมสมัยทางการศึกษา       4 (4-0-8) 
LSE 301 Contemporary Issues in Education 

ประเด็นร่วมสมัยที่เกี่ยวข้องกับนโยบายและการปฏิบัติด้านการศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศ การ
วิเคราะห์ถึงที่มา ฐานคิดและการก่อก าเนิดของประเด็นต่างๆ ในสังคม ผลกระทบของประเด็นด้านกการศึกษา
ต่างๆ ตั้งแต่ระดับนโยบาย ปฏิบัติการ และปัจเจกบุคคลในวิถีชีวิตประจ าวัน  

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 คนรุ่นใหม่กับการเปลี่ยนแปลง       3 (3-0-6) 
LSE 302 Generation Next and Change 

การเรียนรู้ของมนุษย์ในแต่ละยุคสมัย ปัจจัยทางสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลต่อการเรียนรู้ การเรียนรู้ของคนยุค
ใหม่ แนวโน้มทางสังคมและเศรษฐกิจในแต่ละยุคสมัย การคาดการณ์กระแสในอนาคต ทักษะและความรู้ที่จ าเป็น 
การจัดการเรียนรู้ให้เหมาะสม 

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 วิจัยทางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน       3 (3-0-6) 



 

27 

LSE 303 Basic Educational Research 
วิธีวิทยาการวิจัยเพ่ือเป้าหมายทางการศึกษาและการเรียนรู้ การค้นคว้าศึกษางานวิจัยในการพัฒนา

กระบวนการจัดการเรียนรู้ หลักการของการรวบรวมข้อมูล พื้นฐานแนวคิดและวิธีการทางสถิติ พ้ืนฐานการใช้
โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ การอภิปรายการใช้สถิติในชีวิตจริง 

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 สารัตถะการอ านวยการเรียนรู้       4 (3-2-7) 
LSE 310 Essence of Facilitation  

ทฤษฎี แนวคิด และหลักปฏิบัติในการอ านวยการเรียนรู้ การสื่อสารด้วยความกรุณา อ านาจและพลวัต
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 

 
วรศ. 311 การอ านวยการเรียนรู้ขั้นสูง       3 (2-2-5) 
LSE 311 Advanced Facilitation 

การจัดการตนเองและความมั่นคงภายในของกระบวนกร สติ ความรู้สึกตัว การบ่มเพาะญาณทัศนะ การ
อ่านพลังกลุ่ม ความลื่นไหลของการจัดกระบวนการเรียนรู้ แนวคิดเก่ียวกับความขัดแย้ง ทักษะพ้ืนฐานของการเป็น
คนกลาง 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  
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วรศ. 312 การเล่นและกิจกรรมสร้างสรรค์       3 (2-2-5) 
LSE 312 Play and Creative Activities  

การใช้การเล่นและกิจกรรมสร้างสรรค์เพ่ือสร้างการเรียนรู้ ความสัมพันธ์ระหว่างการเล่นและการเรียนรู้ 
บทบาทสมมติ สถานการณ์จ าลอง เกมกระบวนการ การออกแบบและพัฒนาเกมการเรียนรู้ การอ านวยการเรียนรู้
ผ่านกิจกรรมและการเล่น 

 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 

แนวคิดและหลักการพ้ืนฐานของการโค้ช การตั้งเป้าหมายแห่งการเรียนรู้ พลังของการตั้งค าถาม การบ่ม
เพาะและค้นพบศักยภาพภายในของผู้เรียน ทักษะพ้ืนฐานของการโค้ช 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  การใช้นวัตกรรมสื่อเพ่ือสนับสนุนการเรียนรู้ 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 

 
 
 
 

วรศ. 321 การวิเคราะห์ข้อมูลและการสื่อด้วยภาพ      3 (3-0-9) 
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LSE 321 Data Analysis and Visualization  

บทบาทของข้อมูลในการตัดสินใจเชิงการศึกษา การท าความเข้าใจข้อมูลและการตีความข้อมูล การจัดท า
คลังข้อมูล การใช้โปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลภูมิศาสตร์สารสนเทศ การสังเคราะห์ผลข้อมูลและ
การน าเสนอข้อมูลเชิงปริมาณในรูปแบบข้อภาพกราฟิกเพ่ือแสดงสถานะปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต 

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 สื่อเพ่ือการสอน         3 (3-0-9) 

LSE 322 Instructional Media   

หลักการออกแบบสื่อ การออกแบบและพัฒนาสื่อการเรียนรู้ในบริบทต่างๆ การวิเคราะห์เป้าหมายการ
เรียนรู้ การวางแผนออกแบบสื่อ กระบวนการผลิตสื่อ การประเมินผลสื่อเพ่ือการเรียนรู้ การฝึกผลิตและเผยแพร่
สื่อ 

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 (3-0-9) 

LSE 323 Games and Learning    

แนวคิดและทฤษฎีการใช้เกมเพ่ือการเรียนรู้ ประเภทของเกมเพ่ือการเรียนรู้ หลักในการออกแบบเกม 

กระบวนพัฒนาเกมเพ่ือการเรียนรู้ กระบวนการประยุกต์ใช้เกมเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ 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) 
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LSE 330 Art and Science of Teaching 
การวิเคราะห์หลักสูตร การวิเคราะห์ผู้เรียน การออกแบบกระบวนการและการวางแผนการจัดการเรียนรู้ 

รูปแบบการจัดการเรียนการสอน จิตวิทยาการสอน การวัดและการประเมินการเรียนรู้ การปรับหลักสูตรส าหรับ
ผู้เรียนทีีีมีความหลากหลายในห้องเรียนรวม 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 

  
วรศ. 331 การจัดการชั้นเรียน        3 (3-0-9) 
LSE 331 Classroom Management  

จิตวิทยาพัฒนาการของเด็กและเยาวชน การจัดการพฤติกรรมของผู้เรียน การปรับพฤติกรรมผู้เรียน 
เทคนิคการจัดการชั้นเรียน การสร้างบรรยากาศท่ีส่งเสริมการเรียนรู้       
 Developmental psychology of children and youth; behavioral management; behavioral 
modification; classroom management techniques; building supportive learning environment   
 
วรศ. 332 การวัดประเมินผลทางการศึกษา       3 (3-0-9) 
LSE 332 Educational Assessment 

หลักการเบื้องต้นในการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ วัตถุประสงค์และประเภทของการวัดประเมินผล 
วิธีการสร้างเครื่องมือวัดประเมินผล การน าผลการวัดประเมินไปใช้ 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 (3-0-9) 
LSE 333 Special Education and Inclusion  

คุณลักษณะและความต้องการของผู้เรียนที่มีความแตกต่างหลากหลาย หลักการและรูปแบบการจัด
การศึกษาส าหรับผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษ แนวคิดการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม วิธีการจัดการเรียนการ
สอนส าหรับผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษ ทักษะชีวิตส าหรับผู้เรียนที่มีต้องการพิเศษ การใช้เทคโนโลยีเพ่ือส่งเสริม
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และสนับสนุนการเรียนรู้ การท างานร่วมกับสหวิชาชีพ บทบาทครูในฐานะผู้พิทักษ์สิทธิ์และความเสมอภาคของผู้มี
ความต้องการพิเศษ 

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 
 
วรศ. 391 การประมวลการเรียนรู้ 3       2 (2-0-4) 
LSE 391 Learning Portfolio 3         

กระบวนการกลุ่ม การสะท้อนคิด การไตร่ตรองและประเมินตนเองจากประสบการณ์การเรียนรู้ การ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ การเชื่อมโยงความรู้กับการใช้ชีวิตและความสนใจของผู้เรียน ให้ค าแนะน าเกี่ยวกับการเลือก
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 

ฝึกประสบการณ์การปฏิบัติงานในองค์กรหรือหน่วยงานที่เกี่ยวกับการเรียนรู้ ภายใต้การดูแลของอาจารย์
ที่ปรึกษา 

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 การสะท้อน
และประมวลการเรียนรู้จากการฝึกปฏิบัติงานหรือการท าโครงงานนวัตกรรมการเรียนรู้เพีีือการเปลี่ยนแปลงทาง
สังคม การเตรียมความพร้อมด้านการท างานหลังส าเร็จการศึกษา 
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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 


