รายละเอียดของหลักสู ตร
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการเรียนรู้ และนวัตกรรมการศึกษา
(หลักสู ตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ศู นย์ รังสิต คณะวิทยาการเรียนรู้ และศึกษาศาสตร์

ข้ อมูลทัว่ ไป
1. ชื่อหลักสู ตร
รหัสหลักสู ตร
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ

: 25580051101765
: หลักสู ตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการเรียนรู้ และนวัตกรรมการศึกษา
: Master of Education Program in Learning Sciences and Educational Innovation

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ภาษาไทย
(ชื่อเต็ม)
(ชื่อย่ อ)
ภาษาอังกฤษ (ชื่อเต็ม)
(ชื่อย่ อ)

: ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาการเรียนรู้ และนวัตกรรมการศึกษา)
: ศษ.ม. (วิทยาการเรียนรู้และนวัตกรรมการศึกษา)
: Master of Education (Learning Sciences and Educational Innovation)
: M.Ed. (Learning Sciences and Educational Innovation)

3. วิชาเอก
มีจานวน 3 วิชาเอก ดังนี้
1) การจัดการกระบวนการเรียนรู้ (Learning Facilitation)
2) ศิลปะและการละครเพือ่ การเปลีย่ นแปลง (Arts and Drama for Transformation)
3) นวัตกรรมการเรียนรู้ (Learning Innovation)
4. จานวนหน่ วยกิตทีเ่ รียนตลอดหลักสู ตร
ไม่ น้อยกว่ า 36 หน่ วยกิต
5. รู ปแบบของหลักสู ตร
5.1 รู ปแบบ
หลักสู ตรระดับปริญญาโท ศึกษา 2 ปี
5.2 ภาษาทีใ่ ช้
หลักสู ตรจัดการศึกษาเป็ นภาษาไทย
5.3 การรับเข้ าศึกษา
รับเฉพาะนักศึกษาไทย

5.4 ความร่ วมมือกับสถาบันอืน่
คณะวิทยาการเรียนรู้ และศึกษาศาสตร์ ได้ สร้ างเครือข่ ายความร่ วมมือ เพื่อเชื่ อมโยงภาคส่ วนที่เกี่ยวข้ อง ตลอดจนหน่ วยงาน
ต่ างๆ ทีส่ นับสนุนการวิจยั และการพัฒนาด้ านการเรียนรู้ และการศึกษาเพื่อสร้ างความร่ วมมือในทางวิชาการและการพัฒนาบุคลากรด้ าน
การเรียนรู้ สู่ สังคมต่ อไป สาหรับหน่ วยงานทีค่ ณะได้ สร้ างความร่ วมมือแล้ ว มีดงั นี้
- สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน (สพฐ.)
- สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่ งชาติ (สวทช.)
- สานักงานส่ งเสริมสังคมแห่ งการเรียนรู้ และคุณภาพเยาวชน (สสค.)
- สานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจยั (สกว.)
- สานักงานคณะกรรมการวิจยั แห่ งชาติ (วช.)
- สถาบันวิจยั เพือ่ การพัฒนาประเทศไทย (TDRI)
- สานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้ างเสริมสุ ขภาพ (สสส.)
- ศู นย์ จติ วิทยาการศึกษา มูลนิธิยุวสถิรคุณ
- The World Bank
- มูลนิธิสยามกัมมาจล
- สถาบันอุดมศึกษา อาทิ สถาบันอาศรมศิลป์ ศู นย์ จติ ตปัญญาศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
- เครือข่ ายต่ างๆ อาทิ เครือข่ ายผู้นาแห่ งอนาคต เครือข่ ายการศึกษาด้ วยหัวใจและสติ
นอกจากนี้ ทางคณะฯ กาลังอยู่ระหว่ างประสานความร่ วมมือทางวิชาการกับหน่ วยงานทั้งในและต่ างประเทศ เช่ น
สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสั งคมแห่ งชาติ; Paris Descartes University, France; Mind and Life Institute,
USA เป็ นต้ น
5.5 การให้ ปริญญาแก่ ผ้สู าเร็จการศึกษา
ให้ ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
6. สถานภาพของหลักสู ตรและการพิจารณาอนุมตั /ิ เห็นชอบหลักสู ตร
หลักสู ตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 กาหนดเปิ ดสอนในภาคการศึกษาที่ 1 ปี การศึกษา 2560
ได้ พจิ ารณากลัน่ กรองโดยคณะอนุกรรมการสภามหาวิทยาลัยด้ านหลักสู ตรและการจัดการศึกษา
ในการประชุมครั้งที่ 4/2559
เมือ่ วันที่ 6 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559
ได้ รับอนุมตั /ิ เห็นชอบหลักสู ตรจากสภามหาวิทยาลัย
ในการประชุมครั้งที่ 10/2559
เมือ่ วันที่ 31 เดือน ตุลาคม
พ.ศ. 2559
7. ความพร้ อมในการเผยแพร่ หลักสู ตรทีม่ คี ุณภาพและมาตรฐาน
หลักสู ตรมีความพร้ อมเผยแพร่ คุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่ งชาติในปี การศึกษา
2562
8. อาชีพทีส่ ามารถประกอบได้ หลังสาเร็จการศึกษา
8.1 นักการศึกษาทีท่ างานด้ านการเรียนรู้ ของมนุษย์ ในทุกระดับ
8.2 กระบวนกร หรือวิทยากรกระบวนการ ทีท่ างานด้ านการพัฒนามนุษย์ ในบริบทต่ างๆ
8.3 นักทรัพยากรมนุษย์ ทที่ างานด้ านการพัฒนาเชิงวิชาชีพในองค์กรต่างๆ
8.4 อาจารย์ และผู้บริหารในระดับโรงเรียนและระดับอุดมศึกษา
8.5 นักวิจยั ด้ านการจัดกระบวนการเรียนรู้ และนวัตกรรมการศึกษา
8.6 ผู้นาและผู้บริหารในองค์ กรทีท่ างานด้ านการพัฒนามนุษย์ และนวัตกรรมการเรียนรู้
2

8.7 ผู้ประกอบการทางสังคมทีใ่ ช้ กระบวนการเรียนรู้ เป็ นเครื่องมือในการขับเคลือ่ นและเปลีย่ นแปลงสังคม
8.8 ผู้ใช้ กระบวนการทางศิลปะเป็ นเครื่องมือในการขับเคลือ่ นและเปลีย่ นแปลงสังคม
8.9 นักเทคโนโลยีการศึกษาทีท่ างานด้ านการพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ ในบริบทต่ างๆ
10. สถานทีจ่ ดั การเรียนการสอน
อาคารโดมบริหาร คณะวิทยาการเรียนรู้ และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศู นย์ รังสิต
11. สถานการณ์ ภายนอกหรือการพัฒนาทีจ่ าเป็ นต้ องนามาพิจารณาในการวางแผนหลักสู ตร
11.1 สถานการณ์ หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
ในอดีตทีผ่ ่านมา ประเทศไทยมีการพัฒนาและปรับเปลี่ยนโครงสร้ างเศรษฐกิจมาตลอด โดยเริ่มจากเศรษฐกิจที่อาศัยภาค
การเกษตรเป็ นฐาน (ประเทศไทย 1.0)1 ไปสู่ ภาคอุตสาหกรรมเบา (ประเทศไทย 2.0)1 และอุตสาหกรรมหนัก (ประเทศไทย 3.0)1
ตามลาดับ ซึ่งเน้ นการสร้ างรายได้ จากการลงทุนในภาคอุตสาหกรรมและการส่ งออก ที่นิยมใช้ การพึ่งพาปัจจัยการผลิตที่มีราคาถูก
และทาให้ ประเทศก้ าวข้ ามจากประเทศฐานะยากจนไปสู่ ประเทศกาลังพัฒนาได้ แต่ ในปัจจุบันเมือ่ โลกเปลีย่ นแปลงไป มีการพัฒนา
เทคโนโลยีมากขึน้ และประเทศอืน่ ๆ ต่ างแสวงหาแนวทางในการพัฒนาอย่ างยัง่ ยืน หากประเทศไทยยังคงรู ปแบบการพัฒนาเดิมๆ ที่
นิยมใช้ แรงงานราคาถูกในกระบวนการผลิตและใช้ ทรัพยากรธรรมชาติอย่ างสิ้นเปลือง ซึ่งส่ งผลกระทบอย่ างมากต่ อสิ่ งแวดล้ อม ไม่
มุ่งเน้ นการสร้ างนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิ ทธิผลในการผลิตที่ สามารถนามาเพิ่มมูลค่ าสิ นค้ าได้ ย่ อมส่ งผลให้ ประเทศ
ไม่ สามารถก้ าวไปสู่ ประเทศพัฒนาแล้ วทีม่ ฐี านะร่ารวยได้ ดังนั้นถ้ าประเทศไทยต้ องการหลุดพ้ นจากกับดักประเทศรายได้ ฐานะปาน
กลาง (Middle-Income Trap) นี้ จะต้ องปรับโครงสร้ างเศรษฐกิจไปสู่ ประเทศไทย 4.01 ผ่ านการสร้ างและการใช้ นวัตกรรมในการ
ขับเคลือ่ นประเทศเพือ่ สร้ างความมัง่ คัง่ อย่ างยัง่ ยืน
การกาหนดกรอบทิศทางเพือ่ ให้ บรรลุเป้ าหมายตามทีก่ ล่ าวมาเบือ้ งต้ นจึงเป็ นสิ่งจาเป็ น โดยเฉพาะอย่ างยิง่ สาหรับผู้ทมี่ สี ่ วน
เกี่ยวข้ องกับการวางแผนนโยบายทางการศึกษาที่จะต้ องให้ ความสาคัญกับการลงทุนในทุนมนุษย์ (Human Capital Investment)
เพือ่ สร้ างแรงงานทีม่ คี ุณภาพและทักษะสู งตอบสนองต่ อความต้ องการของประเทศ อันจะนาไปสู่ ความสามารถในการสร้ างและใช้
นวัตกรรมใหม่ ๆ ในการทางานอย่ างมีประสิทธิภาพ คุณภาพการศึกษาจะเป็ นตัวกาหนดการขับเคลือ่ นเศรษฐกิจในประเทศ
ประเทศไทยเริ่ มมีแผนการศึ กษาแห่ งชาติต้ังแต่ ปี พ.ศ. 2475 โดยในปั จจุบันกระทรวงศึ กษาธิการได้ ร่างกรอบทิศทาง
แผนการศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ. 2560 – 25742 ทีม่ จี ุดมุ่งหมายสาคัญเพื่อให้ ประชาชนสามารถแสวงหาความรู้ และเรียนรู้ ได้ ด้วยตนเอง
อย่ างต่ อเนื่องตลอดชีวิต ภายใต้ สังคมแห่ งปัญญา สั งคมแห่ งการเรียนรู้ ตลอดชีวิต และสร้ างสภาพแวดล้ อมที่เอือ้ ต่ อการเรียนรู้ อัน
เป็ นไปในทิศทางเดียวกันกับปรับโครงสร้ างเศรษฐกิจไปสู่ ประเทศไทย 4.0 เพื่อนาประเทศก้ าวข้ ามกับดักประเทศที่มีรายได้ ปาน
กลางไปสู่ ประเทศทีพ่ ฒ
ั นาแล้ วนั้น
อย่ างไรก็ดี การดาเนินนโยบายในช่ วงทีผ่ ่านมายังไม่ สามารถนาไปสู่ การจัดการศึกษาเพือ่ สร้ างการเปลี่ยนแปลงทั้งในระดับ
บุคคล ชุมชน และสังคม ทีต่ อบโจทย์ ความต้ องการของประเทศได้ อันสะท้ อนจากคุณภาพผู้เรียนทีม่ ที กั ษะและความรู้ ไม่ สอดคล้ อง
กับตลาดแรงงาน เนื่องจากระบบการศึ กษาที่เป็ นอยู่ในปั จจุบันยังไม่ สามารถส่ งเสริ มทักษะด้ านการคิดวิเคราะห์ และการคิดเชิ ง
สร้ างสรรค์ ทีท่ าให้ ผ้เู รียนสามารถแก้ ปัญหาทีม่ คี วามซับซ้ อนได้ อย่ างมีประสิ ทธิภาพ3 อีกทั้งยังขาดการปลูกฝังนิสัยการใฝ่ รู้ ใฝ่ เรียน
ซึ่งเป็ นองค์ ประกอบสาคัญในการสร้ างบุคลากรทีม่ คี ุณภาพเพือ่ สร้ างสังคมแห่ งการเรียนรู้ ทเี่ ท่ าทันต่ อการเปลีย่ นแปลงทางเศรษฐกิจ
ทีข่ ับเคลือ่ นด้ วยความคิดและนวัตกรรม
1
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สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. (2559). ร่างกรอบทิศทางแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2574. หน้า 6.
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พิริยะ ผลพิรฬุ ห์. (2557). การพัฒนาระบบการศึกษาอาชีพและการเรียนรูน้ อกระบบเพื่อสร้างระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิตของประเทศไทย. หน้า 7.
2

3

ประเด็นท้ าทายในการสร้ างการเปลี่ยนแปลงให้ เกิดขึน้ ในระบบการศึกษา จึงเป็ นการพัฒนาบุคลากดรที่เกี่ยวข้ องกับการ
เรียนรู้ และการศึกษาให้ มคี วามรู้ และทักษะในการออกแบบและจัดกระบวนการเรียนรู้ รวมทั้งสร้ างสรรค์ นวัตกรรมการเรียนรู้ ใหม่ ที่
จาเป็ นต้ องอาศั ยความสามารถในการคิดวิเคราะห์ เรี ยนรู้ วิธีการแก้ ปัญหา การสื่ อสาร รวมทั้งมีความคิดสร้ างสรรค์ เพื่อนาไป
ประยุกต์ ใช้ ในการเปลีย่ นแปลงและขับเคลือ่ นการศึกษาตั้งแต่ ในระดับองค์ กร ชุมชน จนถึงระดับประเทศ
11.2 สถานการณ์ หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
สภาพสังคมไทยในปัจจุบันมีความสลับซับซ้ อนเพิ่มมากขึน้ และมีแนวโน้ มเป็ นปัจเจกมากขึน้ อันเป็ นผล สื บเนื่องมาจาก
การเปลีย่ นแปลงโครงสร้ างทางสังคมจากกระแสโลกาภิวฒ
ั น์ และการพัฒนาของเทคโนโลยี โดยเฉพาะความก้ าวหน้ าของเทคโนโลยี
การสื่อสารทีเ่ ชื่อมต่ อทุกพืน้ ทีท่ วั่ โลกไว้ ด้วยกัน และเมือ่ มีการเปิ ดประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) การเคลื่อนย้ ายแรงงาน
ระหว่ างภูมภิ าคนีจ้ ะเพิม่ มากขึน้ การเคลือ่ นไหลของวัฒนธรรมทีม่ คี วามหลากหลาย ทางความคิด ความเชื่อ และค่ านิยม นาไปสู่ การ
เป็ นสังคมพหุวัฒนธรรม ยากที่จะควบคุมการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึน้ ต่ อสั งคมและเกิดปัญหาการขาดสมดุลทางสั งคม อีกทั้งการ
เปลี่ยนผ่ านจากสั งคมเกษตรกรรมสู่ สังคมอุตสาหกรรมในประเทศไทย ประชากรมีวิถีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไป นิยมมีบุตรน้ อยลง
ร่ วมกับการแพทย์ และสาธารณสุ ขที่เจริญก้ าวหน้ าขึน้ นาไปสู่ การเปลี่ยนแปลงโครงสร้ างประชากร โดยประเทศไทยเข้ าสู่ การเป็ น
สั งคมผู้สูงอายุ (Aging Society)4 ประมาณปี พ.ศ. 2548 และจากการคาดประมาณประชากรเราจะเป็ นสั งคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์
(Aged Society) ภายในปี พ.ศ. 25685 อันทาให้ ประเทศมีสัดส่ วนของผู้สูงอายุเพิ่มขึ้น ในขณะที่สัดส่ วนประชากรวัยเด็กและวัย
แรงงานลดลงอย่ างต่ อเนื่อง ขนาดครอบครัวเล็กลง ซึ่งส่ งผลต่ อรู ปแบบการพึง่ พาอาศัยกันระหว่ างสมาชิกในครอบครัวที่เปลี่ยนไป
การเปลี่ยนแปลงโครงสร้ างต่ างๆ นีย้ ่ อมส่ งผลกระทบต่ อระบบเศรษฐกิจและสั งคม รวมทั้งด้ านการจัดการศึกษาในปัจจุบันและใน
อนาคตอย่ างหลีกเลีย่ งมิได้
แนวทางการหาทางออกจากภาวะความซั บ ซ้ อ นของสภาพสั ง คมและวัฒนธรรมเหล่ านี้ ต้ องเริ่ มต้ นจากการพัฒนา
ประชากรในประเทศให้ มคี วามสามารถในการเผชิญสภาพสังคมที่มีความซับซ้ อนและความหลากหลายทางความคิด จึงจาเป็ นต้ อง
พัฒนาความคิด จิตใจ อารมณ์ ภายในตนเอง เพือ่ ให้ เกิดการตระหนักรู้ ในตนเอง และรับรู้ คุณค่ าของสิ่ งต่ างๆ โดยปราศจากอคติ มีจิต
สาธารณะ อันเป็ นคุณลักษณะสาคัญในการขับเคลือ่ นสังคมให้ พฒ
ั นาอย่ างยัง่ ยืน ซึ่งทั้งหมดนีต้ ้ องการการจัดการศึกษาที่อาศัย ความ
รับผิดชอบและความร่ วมมือจากทุกภาคส่ วนของสังคม เพือ่ ให้ กระบวนการเรียนรู้ ของประชากรในสังคมทีไ่ ม่ ได้ ถูกจากัดอยู่เพียงใน
ชั้นเรียน แต่ อยู่ในบริบททีเ่ ป็ นจริงของชีวติ และสังคม
การทางานเพื่อ สร้ า งการเปลี่ย นแปลงในระบบการศึ ก ษาจึง เป็ นเรื่ อ งท้ า ทายที่ ไ ม่ ไ ด้ ห ยุ ด อยู่ เ พีย งว่ า โรงเรี ย น หรื อ
สถาบันการศึ กษาใดๆ จะผลิตนักเรี ยน นิสิต นักศึ กษา ให้ เป็ นคนที่มีความรู้ ความรั บผิดชอบ และมีส่วนร่ วมต่ อการสร้ างการ
เปลีย่ นแปลงให้ เกิดขึน้ ในระบบการศึกษาได้ อย่ างไร หากแต่ ยังรวมถึงวิธีการที่จะให้ คนในชุ มชน องค์ กร หรือสั งคมหนึ่งๆ สามารถ
คิด วิเคราะห์ และอยู่ร่วมกับผู้อนื่ ทีม่ คี วามแตกต่ างหลากหลายได้ อย่ างสงบสุ ข รวมทั้งตระหนักและให้ คุณค่ าแก่ การเรียนรู้ ผ่ านการ
พัฒนาปัญญา และการปฏิบัตทิ เี่ ชื่อมร้ อยด้ วยหัวใจของความเป็ นมนุษย์
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สังคมผู้สูงอายุ (Aging Society) หมายถึง ประเทศทีม่ ีประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไป สัดส่วนเกินร้อยละ 10 ของประชากรทั้งประเทศ หรืออายุ 65 ปีขึ้นไป เกินร้อยละ 7
ของประชากรทั้งประเทศ และจะเป็นสังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ (Aged Society) เมื่อประเทศที่มีสดั ส่วนประชากรอายุ 60 ปี ร้อยละ 20 ของประชากรทั้งประเทศ หรือ
อายุ 65 ปีขึ้นไป ร้อยละ 14 ของประชากรทั้งประเทศ
5
สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. (2553). การคาดประมาณประชากรของประเทศไทย พ.ศ. 2553-2583. หน้า 27.
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12. ผลกระทบจาก ข้ อ 11.1 และ 11.2 ต่ อการพัฒนาหลักสู ตรและความเกีย่ วข้ องกับพันธกิจของสถาบัน
12.1 การพัฒนาหลักสู ตร
หลักสู ตรนีต้ ้ องการสร้ างพืน้ ที่การเรียนรู้ ที่ผนวกสมดุลระหว่ างองค์ ความรู้ และการปฏิบัติที่เกี่ยวข้ องกับวิทยาการเรียนรู้
และนวัตกรรมการศึกษา โดยผสมผสานศาสตร์ และศิลป์ ด้ านต่ างๆ เข้ าด้ วยกัน เพือ่ ให้ ผ้เู รียนสามารถเข้ าใจความหมายของการเรียนรู้
การศึกษา และการเปลีย่ นแปลงของมนุษย์ ต้งั แต่ ระดับปัจเจกบุคคล กลุ่มองค์ กร จนถึงระดับสั งคมจากหลากสาขาวิชาและหลายมิติ
ไม่ ว่าจะเป็ นด้ านวิทยาศาตร์ และเทคโนโลยี สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์ โดยตลอดระยะเวลาการศึกษา ผู้เรียน
จะได้ เรียนทั้งทฤษฏี นวัตกรรม และกรณีศึกษาทีเ่ กีย่ วข้ องกับวิทยาการเรียนรู้ และนวัตกรรมการศึกษาในบริบทต่ างๆ ทั้งในประเทศ
และต่ างประเทศ รวมทั้งได้ ฝึกปฎิบัตกิ ารออกแบบกระบวนการเรียนรู้ และนวัตกรรมการศึกษาบนฐานการวิจัยตามความสนใจ และ
ความถนัดของแต่ ละบุคคล โดยมีคณาจารย์ และผู้ทรงคุณวุฒิจากหลากหลายวิชาและอาชีพให้ การสนับสนุนทั้งด้ านวิชาการและด้ าน
การปฏิบัตเิ ชิงวิชาชีพอย่ างใกล้ ชิด
หลักสู ตรนี้ม่ ุงเน้ นให้ ผู้เรียนเป็ นทั้งนักคิด นักวางแผน นักนโยบาย นักการศึกษา และนักปฏิบัติ ตามแต่ ศักยภาพ ทักษะ
และความสนใจของแต่ ละคน ในขณะเดียวกัน หลักสู ตรจะใช้ วธิ ีการจัดสภาพบรรยากาศการเรียนรู้ ที่เอือ้ ให้ ผู้เรียนมีความเข้ าใจและ
เคารพความแตกต่ างในด้ านการเรียนรู้ ของปัจเจกบุคคลและของกลุ่มบุคคล รวมทั้งตระหนักถึงความจาเป็ นของการจัดกระบวนการ
เรี ย นรู้ แ ละการศึ ก ษาที่เ ปิ ดโอกาสให้ ทุ ก คนมีส่ วนร่ ว ม และเข้ า ถึ ง ทรั พ ยากรอย่ า งเท่ า เทีย มกัน เพื่อ พัฒ นาชุ ม ชน สั ง คมและ
ประเทศชาติอย่ างยัง่ ยืน
12.2 ความเกีย่ วข้ องกับพันธกิจของสถาบัน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในฐานะที่เป็ นสถาบันทางการศึ กษาที่ได้ มีส่วนร่ วมในการปฏิรูประบบเศรษฐกิจ สั งคม และ
การเมืองมาตลอดระยะเวลา 80 ปี ของการก่ อตั้ง เห็นความสาคัญของการผลิตมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการเรียนรู้ และนวัตกรรม
การศึกษา เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของประเทศไทย และยกระดับคุณภาพทรัพยากรมนุษย์ ของชาติ ตาม
ปรัชญาและปณิธานของมหาวิทยาลัย คือการเป็ นมหาวิทยาลัยเพือ่ ประชาชน โดยมุ่งหวังในการสร้ างบุคลากรทางการศึกษาให้ เป็ นผู้
ที่มีคุณธรรม จริ ยธรรม มีจิตวิญญาณความเป็ นธรรมศาสตร์ เป็ นผู้นาแห่ งการเปลี่ยนแปลงด้ านการเรี ยนรู้ มีจิตวิญญาณในการ
พัฒนาชุมชนและสังคม สร้ างงานวิจยั และพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ เพือ่ การพัฒนาทีย่ งั่ ยืน
13. ความสั มพันธ์ (ถ้ ามี) กับหลักสู ตรอื่นที่เปิ ดสอนในวิทยาลัย/คณะ/ภาควิชาอื่น (เช่ น รายวิชาที่เปิ ดสอนเพื่อให้ บริการวิทยาลัย/
คณะ/ภาควิชาอืน่ หรือต้ องเรียนจากวิทยาลัย/คณะ/ภาควิชาอืน่ )
13.1 รายวิชาในหลักสู ตรทีเ่ ปิ ดสอนโดยวิทยาลัย/คณะ/ภาควิชา/หลักสู ตรอืน่
ไม่ มี
13.2 รายวิชาในหลักสู ตรทีเ่ ปิ ดสอนให้ วทิ ยาลัย/คณะ/ภาควิชา/หลักสู ตรอืน่ ต้ องมาเรียน
ไม่ มี
13.3 การบริหารจัดการ
ไม่ มี
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ข้ อมูลเฉพาะของหลักสู ตร
1. ปรัชญา ความสาคัญ และวัตถุประสงค์ ของหลักสู ตร
1.1 ปรัชญา
หลักสู ตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการเรียนรู้ และนวัตกรรมการศึกษา คือ สาขาวิชาทีบ่ ูรณาการองค์ ความรู้
หลักปฏิบัติ เทคนิคและวิธีการที่เกี่ยวข้ องกับการจัดการศึ กษาและการเรี ยนรู้ เพื่อการเปลี่ยนแปลงของมนุษย์ ตั้งแต่ ระดับปั จเจก
บุคคล กลุ่ม องค์ กร ชุ มชน และสั งคม บนฐานสหวิทยาการอันประกอบด้ วย วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สั งคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์
และศิ ลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชานี้ม่ ุงความสนใจที่ธรรมชาติและกระบวนการเรี ยนรู้ ของมนุษย์ ระบบการศึ กษาและการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ ทุกภาคส่ วนและทุกวัย การศึกษาเพื่อการเปลี่ยนแปลงตนเองและโลก การออกแบบและจัดกระบวนการเรียนรู้ เพื่อ
พัฒนาศักยภาพของมนุษย์ อย่ างเต็มความสามารถ การสังเคราะห์ และสร้ างสรรค์ นวัตกรรมการศึกษาในมิตติ ่ างๆ ตลอดจนการสร้ าง
ความเป็ นธรรมในระบบการศึ ก ษาเพื่อ นาไปสู่ การสร้ างสั ง คมแห่ ง การเรี ยนรู้ ที่ทุกคนมีความเท่ า เทีย มกัน นอกจากนั้น ยังให้
ความสาคัญต่ อการบ่ มเพาะคุณภาพความเป็ นมนุษย์ และความเป็ นนักวิชาชีพของบัณฑิตในการมองเห็นความสาคัญของการเรียนรู้
ตลอดชี วิต การเคารพในความแตกต่ างหลากหลายของบุคคล การมีทักษะและความสามารถในการคิดเชิ งวิพากษ์ และเชิ งสร้ าง
สร้ างสรรค์ การมีความเอือ้ อาทรและความรักความเมตตาต่ อเพือ่ นมนุษย์ และสรรพสิ่งต่ างๆ ตลอดจนความมุ่งมัน่ ที่จะเป็ นส่ วนหนึ่ง
ในการสร้ างสังคมสันติสุข
1.2 ความสาคัญ
คณะวิทยาการเรี ยนรู้ และศึ กษาศาสตร์ มีปณิธานที่จะสร้ างสั งคมแห่ งการเรี ยนรู้ และเติบโตร่ วมกัน โดยพัฒนาผู้เรียนใน
หลักสู ตรวิทยาการเรียนรู้ และนวัตกรรมการศึกษาให้ เป็ นผู้มีความตระหนักและเห็นคุณค่ าของการจัดการศึกษาที่เอือ้ ต่ อการพัฒนา
มนุษย์ ที่มีความแตกต่ างหลากหลาย มีความรู้ ทักษะ และความสามารถในการออกแบบและจัดกระบวนการเรียนรู้
สร้ างและ
พัฒนานวัตกรรมทางการศึกษาและการเรียนรู้ ที่นาไปสู่ การสร้ างความเปลี่ยนแปลงให้ เกิดขึน้ ในระบบการศึ กษาและการเรียนรู้ ใน
สังคมบนฐานขององค์ ความรู้ ในลักษณะสหวิทยาการ
การจัดการศึกษาของหลักสู ตรฯ ให้ ความสาคัญกับกระบวนการพัฒนาผู้เรียนอย่ างรอบด้ าน ทั้งในด้ านองค์ ความรู้ ทักษะ
ความสามารถ ในเชิงวิชาชีพ รวมทั้งมีคุณสมบัติความเป็ นมนุษย์ ที่เคารพความคิดตนเอง และความคิดผู้อื่น เข้ าใจเพื่อนมนุษย์ เข้ า
ใจความต้ องการของผู้เรียนและสมาชิ กของชุ มชน องค์ กร และสั งคมที่มีความแตกต่ างหลากหลาย เข้ าใจข้ อจากัดของบริบทการ
เรี ยนรู้ และการศึ กษาต่ างๆ และสามารถปรั บตัวเข้ ากับบริบทดังกล่ าวได้ อย่ างรู้ เท่ าทัน มีความเป็ นมิตรและเป็ นธรรมต่ อผู้เรี ยนที่
แตกต่ าง นาความรู้ และประสบการณ์ ไปพัฒนาเป็ นองค์ ความรู้ ใหม่ ด้านการศึกษาเพื่อการเปลี่ยนแปลงผ่ านการทางานวิจัยและการ
เรียนรู้ ด้วยตนเอง
1.3

วัตถุประสงค์ ของหลักสู ตร
1.3.1 เพือ่ ให้ มหาบัณฑิตทีจ่ บการศึกษาในหลักสู ตร มีลกั ษณะดังนี้
(1) มีความรู้ ความสามารถ และทักษะในการวิเคราะห์ ออกแบบและจัดกระบวนการเรียนรู้ บนฐานสหวิทยาการใน
บริบทต่ างๆ ได้ อย่ างมีประสิทธิภาพ
(2) เป็ นผู้ น าการเปลี่ ย นแปลงได้ อ ย่ า งเหมาะสมกั บ โอกาสและสถานการณ์ เพื่ อ เพิ่ ม พู น ประสิ ท ธิ ภ าพและ
ประสิทธิผลของสถาบันหรือองค์ กร
(3) มีคุณ ธรรม จริ ยธรรม จิตวิญ ญาณความเป็ นครู แ ละนัก การศึ กษาที่ม่ ุง ผู้เรี ยนเป็ นสาคัญ มีอุดมการณ์ และ
ภูมคิ ้ มุ กันการถูกครอบงาด้ วยแนวปฏิบัตหิ รือวัฒนธรรมขององค์ กรทีเ่ ป็ นอุปสรรคต่ อการพัฒนาอย่ างแท้ จริง
(4) มีความสามารถในการพัฒนาผู้เรียนให้ เป็ นนักคิด วิเคราะห์ และเรียนรู้ ด้วยตนเอง
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(5) มีความสามารถในการวิจัยเพื่อสร้ างนวัตกรรมทางการศึ กษาและการเรี ยนรู้ เพื่อนาไปใช้ ในการพัฒนาและ
ปฏิรูปการศึกษาทั้งในระดับสถาบัน องค์ กร ชุมชน ไปจนถึงระดับประเทศ
1.3.2 เพือ่ ให้ ได้ องค์ ความรู้ และนวัตกรรมเกี่ยวกับการศึกษาและการเรียนรู้ จากงานวิจัยของมหาบัณฑิตที่จะสามารถนาไป
ประยุกต์ ใช้ ในการพัฒนาประเทศต่ อไป

ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการ และโครงสร้ างของหลักสู ตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
ใช้ ระบบการศึกษาแบบทวิภาค (หลักสู ตรพิเศษ ศึกษาในวันเสาร์ -อาทิตย์ ) โดย 1 ปี การศึกษาแบ่ งออกเป็ น 2 ภาค
การศึกษาปกติ 1 ภาคการศึกษาปกติมรี ะยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่ า 15 สัปดาห์ และเปิ ดภาคฤดูร้อนได้ โดยใช้ เวลาการศึกษา
ไม่
น้ อยกว่ า 8 สัปดาห์ โดยเพิม่ ชั่วโมงการศึกษาในแต่ ละรายวิชาให้ เท่ ากับภาคปกติ
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
ไม่ มี
1.3 การเทียบเคียงหน่ วยกิตในระบบทวิภาค
ไม่ มี
2. การดาเนินการหลักสู ตร
2.1 วัน-เวลาในการดาเนินการเรียนการสอน
นอกวัน - เวลาราชการ
เรียนวันเสาร์ - อาทิตย์ เวลา 9.00 น. ถึง 16.00 น.
ภาคการศึกษาที่ 1 เดือนสิงหาคม - ธันวาคม
ภาคการศึกษาที่ 2 เดือนมกราคม - พฤษภาคม
2.2 คุณสมบัตขิ องผู้เข้ าศึกษา
คุณสมบัตขิ องผู้เข้ าศึกษาต้ องเป็ นไปตามข้ อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่ าด้ วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.
2553 ข้ อ 7 และมีคุณสมบัติ ดังนี้
2.2.1 เป็ นผู้ ส าเร็ จ การศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี ทุ ก สาขาวิ ช า ทั้ ง ในหรื อ ต่ า งประเทศจากสถาบั น การศึ ก ษา
ทีส่ ภามหาวิทยาลัยรับรองวิทยฐานะ
2.2.2 ต้ องมีเกรดเฉลีย่ สะสมในระดับปริญญาตรีไม่ ตา่ กว่ า 2.75 หรือเทียบเท่ า
การคัดเลือกผู้เข้ าศึกษา
(1) ผู้เข้ าศึกษาต้ องผ่ านการสอบคัดเลือกตามเกณฑ์ ที่คณะกรรมการบริหารหลักสู ตรฯ คณะวิทยาการเรียนรู้ และ
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กาหนด ประกอบด้ วยการสอบข้ อเขียน การสอบสัมภาษณ์ และการสอบกระบวนการกลุ่ม
(2) ผู้เข้ าศึกษาต้ องมีผลการทดสอบภาษาอังกฤษตามมาตรฐานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ผลสอบต้ องไม่ เกิน
2 ปี นับจากวันสอบถึงวันสมัคร)
(3) เงือ่ นไขอืน่ ๆ ให้ เป็ นไปตามประกาศรับสมัครบุคคลเข้ าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์
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2.3

ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้ า
หลักสู ตรจัดการเรียนการสอนนอกเวลาราชการ และเป็ นการเรียนทีเ่ น้ นให้ นักศึกษาต้ องค้ นคว้ าศึกษาความรู้ ด้วยตนเอง
ตลอดระยะเวลาการศึกษา ซึ่งอาจทาให้ เกิดปัญหาเรื่องการบริหารเวลาได้ นอกจากนั้น เอกสารประกอบการสอนส่ วนใหญ่ มีเนือ้ หา
เป็ นภาษาอังกฤษ ซึ่งอาจทาให้ นักศึกษาทีม่ ขี ้ อจากัดทางทักษะภาษาและต้ องใช้ เวลาในการปรับตัว
2.4 กลยุทธ์ ในการดาเนินการเพือ่ แก้ ไขปัญหา/ข้ อจากัดของนักศึกษาในข้ อ 2.3
2.4.1 จั ด ระบบการให้ ค าปรึ ก ษาดู แ ลอย่ า งใกล้ ชิ ด ระหว่ า งอาจารย์ ที่ ป รึ ก ษาและนั ก ศึ ก ษาทั้ ง รายบุ ค คลและ
รายกลุ่ม
2.4.2 จัดระบบเพื่อนช่ วยเพื่อน โดยให้ นักศึ กษาที่มีความสามารถทางภาษาหรื อการบริ หารจัดการเวลาช่ วยเหลือให้
คาปรึกษากับเพือ่ นทีม่ ปี ัญหาในเรื่องดังกล่ าว
2.4.3 จัดให้ มีการรายงานความก้ าวหน้ าในการเรียน และการทาวิทยานิพนธ์ (สาหรับแผน ก 2) หรือการค้ นคว้ าอิสระ
(สาหรั บแผน ข) ของนักศึ กษา โดยมีอาจารย์ ที่ปรึกษาและอาจารย์ ประจาหลักสู ตรเข้ าร่ วมทุกภาคการศึ กษา และผ่ านการประเมิน
ความก้ าวหน้ าโดยอาจารย์ ทปี่ รึกษาวิทยานิพนธ์ /การค้ นคว้ าอิสระ
2.7 ระบบการศึกษา
 แบบชั้นเรียน
 แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ เป็ นหลัก
 แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ ภาพและเสียงเป็ นสื่อหลัก
 แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์ เป็ นสื่อหลัก (E-learning)
 แบบทางไกลทางอินเตอร์ เน็ต
 อืน่ ๆ (ระบุ)
2.8

การเทียบโอนหน่ วยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนเรียนข้ ามมหาวิทยาลัย
เป็ นไปตามข้ อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่ าด้ วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2553 แก้ ไขเพิ่มเติมถึงฉบั บ
ปัจจุบัน (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2558 ข้ อ 12.15 และ ข้ อ 19
3. หลักสู ตรและอาจารย์ ผ้สู อน
3.1 หลักสู ตร
3.1.1 จานวนหน่ วยกิตรวมและระยะเวลาศึกษา
จานวนหน่ วยกิตรวม
จานวนหน่ วยกิตรวมตลอดหลักสู ตร 36 หน่ วยกิต
ระยะเวลาศึกษา
เป็ นหลักสู ตรแบบศึกษาบางเวลา นักศึกษาต้ องใช้ ระยะเวลาการศึกษาตลอดหลักสู ตร อย่ างน้ อย 4 ภาคการศึกษาปกติ และ
อย่ างมากไม่ เกิน 10 ภาคการศึกษาปกติ
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3.1.2 โครงสร้ างหลักสู ตร
3.1.2.1 แผน ก แบบ ก 2 (ศึกษารายวิชาและทาวิทยานิพนธ์ )
1) วิชาเสริมพืน้ ฐาน (ไม่นับหน่ วยกิต)
2) วิชาบังคับ
3) วิชาบังคับเลือก
4) วิชาเอกบังคับ
5) วิทยานิพนธ์
รวม
3.1.2.2 แผน ข (ศึกษารายวิชาและทาการค้ นคว้ าอิสระ)
1) วิชาเสริมพืน้ ฐาน (ไม่นับหน่ วยกิต)
2) วิชาบังคับ
3) วิชาบังคับเลือก
4) วิชาเอกบังคับ
5) วิชาเลือก
6) การค้ นคว้ าอิสระ
รวม

3
12
6
6
12
36

หน่ วยกิต
หน่ วยกิต
หน่ วยกิต
หน่ วยกิต
หน่ วยกิต
หน่ วยกิต

3
12
6
6
6
6
36

หน่ วยกิต
หน่ วยกิต
หน่ วยกิต
หน่ วยกิต
หน่ วยกิต
หน่ วยกิต
หน่ วยกิต

3.1.3 รายวิชาในหลักสู ตร
3.1.3.1 รหัสวิชา
รายวิ ชาที่ เปิ ดสอนในหลั กสู ตรศึ กษาศาสตรมหาบั ณฑิ ต สาขาวิ ชาวิ ทยาการเรี ยนรู้ และนวั ตกรรมการศึ กษา
ประกอบด้ วย อักษรย่ อ 3 ตัว และเลขรหัส 3 ตัว โดยมีความหมายดังนี้
อักษรย่ อ วรน/LSI หมายถึง อักษรย่ อของหลักสู ตรศึ กษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการเรี ยนรู้ และ
นวัตกรรมการศึกษา
เลขหลักหน่ วย
เลข 0-9
เลขหลักสิบ
เลข 0
เลข 1-2
เลข 3-4
เลข 5-9
เลขหลักร้ อย
เลข 5
เลข 6
เลข 7
เลข 8

หมายถึง ลาดับวิชา
หมายถึง วิชาบังคับ
หมายถึง วิชาบังคับเลือก
หมายถึง วิชาเลือก
หมายถึง วิชาเอกบังคับ
หมายถึง วิชาเสริมพืน้ ฐาน
หมายถึง วิชาระดับบัณฑิตศึกษา
หมายถึง การค้ นคว้ าอิสระ
หมายถึง วิทยานิพนธ์
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3.1.3.2 วิชาเสริมพืน้ ฐาน
นั ก ศึ ก ษาจะต้ อ งจดทะเบี ย นเรี ย นวิ ช า วรน. 500
และสอบให้ ได้ ระดับผ่าน (P)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา

การอ่ า นและการเขี ย นเชิ ง วิ พ ากษ์ โดยไม่ นั บ หน่ วยกิ ต
หน่ วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้ วยตนเอง)
3 (1-6-5)

วรน.500
LSI500

การอ่ านและการเขียนเชิงวิพากษ์
Critical Reading and Writing

วรน.601
LSI601
วรน.602
LSI602
วรน.603
LSI603
วรน.604
LSI604

3.1.3.3 วิชาบังคับ
นักศึกษาทั้งสองแผนการศึกษา ต้ องศึกษาวิชาบังคับทั้ง 4 วิชา รวม 12 หน่ วยกิต
ศาสตร์ และศิลป์ แห่ งการเรียนรู้
3 (2-2-8)
The Arts and Sciences of Learning
กระบวนการและการจัดการความเปลีย่ นแปลง
3 (2-2-8)
Process and Management of Transformation
การวิจยั ทางการศึกษา
3 (2-2-8)
Educational Research
การออกแบบและการจัดกระบวนการเรียนรู้
3 (1-4-7)
Learning Design and Facilitation

3.1.3.4 วิชาบังคับเลือก
กลุ่มวิชาระเบียบวิธีวจิ ยั
นักศึกษาทั้งสองแผนการศึกษา ต้ องเลือกศึกษา อย่ างน้ อย 1 วิชา 3 หน่ วยกิต ดังนี้
วรน.610
ระเบียบวิธีวจิ ยั เชิงปริมาณ
LSI610
Quantitative Research Methodologies
วรน.611
ระเบียบวิธีวจิ ยั เชิงคุณภาพ
LSI611
Qualitative Research Methodologies
กลุ่มวิชาประเด็นร่ วมสมัย
นักศึกษาทั้งสองแผนการศึกษา ต้องเลือกศึกษา อย่ างน้ อย 1 วิชา 3 หน่ วยกิต ดังนี้
วรน.612
นโยบายการศึกษา ความเสมอภาค และการเปลีย่ นแปลง
LSI612
Educational Policy, Equity, and Change
วรน.613
การจัดการศึกษาแบบเรียนรวม : หลักสู ตร การสอน และการประเมิน
LSI613
Inclusive Education: Curriculum, Pedagogy and Assessment

3 (2-2-8)
3 (2-2-8)

3 (2-2-8)
3 (2-2-8)
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3.1.3.5 วิชาเอกบังคับ
นักศึกษาทั้งสองแผน ต้ องศึกษาวิชาเอกบังคับ 1 วิชาเอก จานวน 2 วิชา รวม 6 หน่ วยกิต
1. วิชาเอกการจัดกระบวนการเรียนรู้ (Learning Facilitation)
วรน.650
การจัดกระบวนการเรียนรู้ข้นั สู ง
LSI650
Advanced Learning Facilitation
วรน.651
การบ่ มเพาะวัฒนธรรมการเรียนรู้
LSI651
Fostering a Culture of Learning
2. วิชาเอกศิลปะและการละครเพือ่ การเปลีย่ นแปลง (Arts and Drama for Transformation)
วรน.660
การละครเพือ่ การเปลีย่ นแปลง
LSI660
Drama for Transformation
วรน.661
ศิลปะ การเรียนรู้ และการปฏิบัตใิ นชุมชน
LSI661
Arts, Learning, and Community Practices
3. วิชาเอกนวัตกรรมการเรียนรู้ (Learning Innovation)
วรน.670
นวัตกรรมการเรียนรู้ เทคโนโลยี และสังคม
LSI670
Learning Innovation, Technology, and Society
วรน.671
การคิดเชิงออกแบบและกระบวนการสร้ างสรรค์
LSI671
Design Thinking and Creative Process

3 (1-4-7)
3 (2-2-8)

3 (2-2-8)
3 (2-2-8)

3 (2-2-8)
3 (2-2-8)

3.1.3.6 วิชาเลือก (สาหรับนักศึกษา แผน ข)
ให้ นักศึกษาแผน ข เลือกศึกษา 2 วิชา รวม 6 หน่ วยกิต จากวิชาเอกอื่นๆ ที่นักศึกษามิได้ ศึกษาเป็ นวิชาเอก
จากรายวิชาต่ อไปนี้
วรน.630
พืน้ ทีก่ ารเรียนรู้
LSI630
Learning Spaces
วรน.631
ชีวติ และการเรียนรู้: สมอง จิต และกาย
LSI631
Life and Learning: Brain, Mind, and Body
วรน.632
การศึกษาเฉพาะเรื่อง
LSI632
Special Topics
3.1.3.7 การค้ นคว้ าอิสระ (สาหรับนักศึกษา แผน ข)
วรน.790
การค้ นคว้ าอิสระ
LSI790
Independent Study
3.1.3.8 วิทยานิพนธ์ (สาหรับนักศึกษาแผน ก แบบ ก 2)
วรน.800
วิทยานิพนธ์
LSI800
Thesis

3 (2-2-8)
3 (2-2-8)
3 (3-0-9)

6

12

11

3.1.4

แสดงแผนการศึกษา
3.1.4.1 แผน ก แบบ ก 2
ปี การศึกษาที่ 1
ภาคเรียนที่ 1
ภาคเรียนที่ 2
วรน.500
วรน.604
(3 หน่ วยกิต)
(3 หน่ วยกิต)
(ไม่ นับหน่ วยกิต)
วรน.601
วิชาบังคับเลือก
(3 หน่ วยกิต)
กลุ่มวิชาระเบียบวิธีวจิ ยั
(3 หน่ วยกิต)
วรน.602
วิชาบังคับเลือก
(3 หน่ วยกิต)
กลุ่มวิชาประเด็นร่ วมสมัย (3
หน่ วยกิต)
วรน.603
(3 หน่ วยกิต)
รวม 12 หน่ วยกิต
รวม 9 หน่ วยกิต
3.1.4.2 แผน ข
ปี การศึกษาที่ 1
ภาคเรียนที่ 1
ภาคเรียนที่ 2
วรน.500
วรน.604
(3 หน่ วยกิต)
(3 หน่ วยกิต)
(ไม่ นับหน่ วยกิต)
วรน.601
วิชาบังคับเลือก
(3 หน่ วยกิต)
กลุ่มวิชาระเบียบวิธีวจิ ยั
(3 หน่ วยกิต)
วรน.602
วิชาบังคับเลือก
(3 หน่ วยกิต)
กลุ่มวิชาประเด็นร่ วมสมัย (3
หน่ วยกิต)
วรน.603
(3 หน่ วยกิต)
รวม 12 หน่ วยกิต
รวม 9 หน่ วยกิต

ปี การศึกษาที่ 2
ภาคเรียนที่ 1
วิชาเอก
(6 หน่ วยกิต)

ภาคเรียนที่ 2
วรน.800
(9 หน่ วยกิต)

วรน.800
(3 หน่ วยกิต)

รวม 9 หน่ วยกิต

รวม 9 หน่ วยกิต

ปี การศึกษาที่ 2
ภาคเรียนที่ 1
วิชาเอก
(6 หน่ วยกิต)

ภาคเรียนที่ 2
วิชาเลือก
(6 หน่ วยกิต)

วรน.790
(3 หน่ วยกิต)

วรน.790
(3 หน่ วยกิต)

รวม 9 หน่ วยกิต

รวม 9 หน่ วยกิต
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การสอบประมวลความรู้
แผน ก แบบ ก 2 : ไม่ มกี ารสอบประมวลความรู้
แผน ข : จัดสอบประมวลความรู้ปีการศึกษาละ 3 ครั้ง เดือนกุมภาพันธ์ ตุลาคม ธันวาคม โดยนักศึกษาต้ องยืน่ เรื่องขอสอบ
ประมวลความรู้ล่วงหน้ าก่อนถึงวันจัดสอบ ทั้งนี้ นักศึกษาต้ องศึกษามาแล้ วอย่ างน้ อย 2 ภาคการศึกษาและมีหน่ วยกิตสะสมไม่ ตา่ กว่า
15 หน่ วยกิต และมีคะแนนค่ าเฉลีย่ สะสมไม่ ตา่ กว่ า 3.00
3.1.5 คาอธิบายรายวิชา
3.1.5.1 วิชาเสริมพืน้ ฐาน
วรน.500 การอ่ านและการเขียนเชิงวิพากษ์
3 (1-6-5)
LSI500 Critical Reading and Writing
(ไม่ นับหน่ วยกิต)
ทฤษฎีและการปฏิบัตเิ กีย่ วกับการอ่ านและการเขียนเชิงวิพากษ์ วิธีจดั การเนือ้ หาข้ อมูล ทักษะด้ านการอ่ านเชิงวิพากษ์ การ
วางแผนการเขียน การลงมือเขียน การบรรณาธิการงานเขียน การวิพากษ์ งานเขียน การนาเสนองานเขียน การพัฒนาความสามารถ
ในการนาเสนอความคิดเห็นหรือการให้ เหตุผลทีม่ คี วามซับซ้ อน
Theories and practice of reading and writing; strategies for engaging with information; critical reading;
planning, composing, and editing writing; giving and receiving feedback; presentation skills and the development of the
capacity to form, and articulate complex arguments
3.1.5.2 วิชาบังคับ
วรน.601 ศาสตร์ และศิลป์ แห่ งการเรียนรู้
3 (2-2-8)
LSI601 The Arts and Sciences of Learning
ความหมายและธรรมชาติข องการเรี ยนรู้ บ นฐานองค์ ค วามรู้ ข องสาขาวิช าต่ างๆ อาทิ วิทยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี
สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ ศิลปกรรมศาสตร์ การใช้ องค์ ความรู้ สาขาวิชาต่ างๆ ในลักษณะสหวิทยาการในการตีความและอธิบาย
แง่ มุม ประเด็น ปัญหาทีเ่ กีย่ วข้ องกับการเรียนรู้ ของมนุษย์
Definitions and interpretations of the nature of learning based on various disciplines including sciences and
technology, social sciences, humanities, and fine arts; interdisciplinary approaches to interpretation and explanation of
phenomena; issues and problems related to human learning
วรน.602 กระบวนการและการจัดการความเปลีย่ นแปลง
3 (2-2-8)
LSI602 Process and Management of Transformation
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับธรรมชาติและกระบวนการเปลี่ยนแปลงของปัจเจกบุคคล กลุ่มคน ชุ มชน องค์ กร และสั งคม
เครื่องมือการเรียนรู้ ทสี่ ร้ างให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงแนวต่ างๆ การจัดการความเปลี่ยนแปลง ข้ อจากัดและความท้ าทายในการจัดการ
ความเปลีย่ นแปลง การออกแบบและจัดกระบวนการทีน่ าไปสู่ ความเปลีย่ นแปลงในบริบทต่ างๆ
Concepts and theories on the nature and process of individual, groups of interest, community, organisational and
social transformation; transformational learning tools; facilitation of transformation; limitations and challenges in
managing transformation; process design and facilitation leading to transformation in different contexts, and for different
purposes
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วรน.603 การวิจยั ทางการศึกษา
3 (2-2-8)
LSI603 Educational Research
ปรัชญาในการแสวงหาความรู้ การเลือกปัญหาและกาหนดคาถามวิจยั ทางการศึกษา การทบทวนวรรณกรรม การออกแบบ
กระบวนการวิจยั การเก็บข้ อมูลการวิจยั การกาหนดกลุ่มตัวอย่ างและผู้ให้ ข้อมูลการวิจัย เครื่องมือวิจัย การวิเคราะห์ ข้อมูลการวิจัย
ทั้งในเชิงคุณภาพและปริมาณ การรายงานผลการวิจัย การเผยแพร่ ผลจากการวิจัย จริยธรรมในการทาวิจัย ระเบียบวิธีวิจัยทางการ
ศึกษาแนวต่ างๆ การวิพากษ์ จุดอ่ อนและจุดแข็งของระเบียบวิธีวจิ ยั แนวต่ างๆ การฝึ กปฏิบัตกิ ารวิจยั ทางการศึกษา
Philosophy of knowledge inquiry; defining research problems and framing reasonable research questions in
education studies; literature reviews; research design, sampling and selecting research participants; research instruments;
data analysis for qualitative and quantitative research; reporting and disseminating research findings; research ethics;
different research methodologies; strengths and limitations of different research methodologies; research practice in
education studies
วรน.604 การออกแบบและการจัดกระบวนการเรียนรู้
3 (1-4-7)
LSI604 Learning Design and Facilitation
หลักการ แนวคิดและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการออกแบบและการจัดกระบวนการเรียนรู้ การฟั งระดับต่ างๆ ตัวตนของ
กระบวนกร พืน้ ทีก่ ารเรียนรู้ ผู้เรียนที่มีความแตกต่ างหลากหลาย การเรียนรู้ ผ่านเกม ทักษะพืน้ ฐานของการจัดกระบวนการเรียนรู้
การฝึ กปฏิบัตอิ อกแบบและการจัดกระบวนการเรียนรู้
Principles concepts and practices of learning design and facilitation; different levels of listening; being a
facilitator; learning spaces; diverse learners; learning through games; foundational facilitation skills; learning design and
facilitation practice
3.1.5.3 วิชาบังคับเลือก
1) กลุ่มวิชาระเบียบวิธีวจิ ยั
วรน.610 ระเบียบวิธีวจิ ยั เชิงปริมาณ
3 (2-2-8)
LSI610 Quantitative Research Methodologies
การออกแบบและการวิเคราะห์ การวิจยั เชิงทดลองในรู ปแบบต่ าง ๆ ได้ แก่ การวิเคราะห์ ความแปรปรวน และการวิเคราะห์
ความแปรปรวนร่ วม การวิจัยแบบกลุ่มตัวอย่ างเดี่ยว การออกแบบและการวิเคราะห์ การวิจัยรู ปแบบเชิงสาเหตุ การใช้ โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ สาหรับการวิเคราะห์ การแปลและการเขียนรายงานผล การออกแบบการวิจัยผสานวิธี ประเด็นร่ วมสมัยที่เกี่ยวข้ องกับ
ระเบียบวิธีวจิ ยั เชิงปริมาณด้ านการศึกษา
Experimental research design and data analysis: ANOVA and ANCOVA; single-subject research design; causal
model research design and data analysis; computer applications for statistical analysis; interpreting and reporting
research results; mixed methods research design; contemporary issues in quantitative methodologies in education
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วรน.611 ระเบียบวิธีวจิ ยั เชิงคุณภาพ
3 (2-2-8)
LSI611 Qualitative Research Methodologies
ทฤษฎีและการปฏิบัติข้ันสู งของระเบียบวิธีวิจัยเชิ งคุณภาพ นวัตกรรมและการทดลองวิธีการวิจัยเชิ งคุณภาพทาง
การศึกษา การนาเสนอผลการวิจยั ด้ วยวิธีการเชิงสร้ างสรรค์ แนวโน้ มร่ วมสมัยในงานวิจัยเชิงคุณภาพ ประเด็นเชิงจริยธรรมในการ
ทางานวิจยั เชิงคุณภาพ
Advanced theories and practices of qualitative research methodologies; innovation and experimentation in
qualitative methods in education; creative presentation of research findings; contemporary trends in qualitative research;
ethical considerations in conducting qualitative research
2) กลุ่มวิชาประเด็นร่ วมสมัย
วรน.612 นโยบายการศึกษา ความเสมอภาค และการเปลีย่ นแปลง
3 (2-2-8)
LSI612 Educational Policy, Equity, and Change
การสร้ างกรอบความคิดเกีย่ วกับนโยบาย วิธีปฏิบัตทิ เี่ ป็ นเลิศ ในการวางนโยบาย ภาคส่ วนต่ างๆและความสั มพันธ์ ระหว่ าง
ภาคส่ วนต่ างๆ ในการวางนโยบาย นโยบายในทางปฏิบัติ ตัวแปรเชิงบริบทของนโยบาย กระแสนโยบายการศึกษารอบโลก ประเด็น
ปัญหาและกรณีศึกษาเกีย่ วกับความเสมอภาคทางการศึกษา นโยบายกับประเด็นทางสังคม
Conceptualising policy; best practices in policy-making; different actors in policy-making and relationships
between them; policy enactment; contextual variables of policy ; global trends in education policy; issues and case studies
of equity in education; social concerns and policy-making
วรน.613 การจัดการศึกษาแบบเรียนรวม: หลักสู ตร การสอน และการประเมิน
3 (2-2-8)
LSI613 Inclusive Education: Curriculum, Pedagogy and Assessment
ปรั ชญา หลักการ และทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดการศึ กษาแบบเรี ยนรวม กลุ่มเด็กที่ต้องการความเสมอภาค กฎหมายและ
นโยบายที่มีบทบาทต่ อการจัดการศึ กษาแบบเรี ยนรวม หลั กสู ตรและการออกแบบการเรี ยนรู้ ที่คานึงถึงผู้เรี ยนที่มีความแตกต่ าง
หลากหลาย การใช้ กระบวนการประเมินเพื่อออกแบบการเรียนรู้ บทบาทของครู ในการสนับสนุนการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม
การจัดสิ่งแวดล้ อมทีป่ ลอดภัยและส่ งเสริมการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม การทางานร่ วมกับผู้ปกครอง
Philosophy, principles and theoretical foundation of inclusive education; equity groups; legislation and policies
that impact on inclusive practice; curriculum and instructional design for diverse learners; application of assessment
process for planning and adapting instruction; teachers as advocacates for inclusive education; promoting safe and
supportive environment; current issues and trends in inclusive education; parental partnership
3.1.5.4 วิชาเอกบังคับ
1) วิชาเอกการจัดกระบวนการเรียนรู้ (Learning Facilitation)
วรน.650 การจัดกระบวนการเรียนรู้ ข้นั สู ง
3 (1-4-7)
LSI650 Advanced Learning Facilitation
การสรุปและสังเคราะห์ ประเด็นการเรียนรู้ พลวัตกลุ่มและการอ่ านกลุ่ม การออกแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้ ที่ ผุด
บังเกิดในปัจจุบันขณะ ความหลากหลายและรู ปแบบของความขัดแย้ ง การจัดการกับความขัดแย้ งและประเด็นอ่อนไหว การฝึ ก
ปฏิบัตกิ ารจัดกระบวนการเรียนรู้ข้นั สู ง
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Summarizing and synthesizing of learning issues; group dynamics and group reading; emergent design
facilitation in the present moment; diversity and conflict styles; dealing with conflicts and sensitive issues; advanced
learning facilitation practice
วรน.651 การบ่ มเพาะวัฒนธรรมการเรียนรู้
3 (2-2-8)
LSI651 Fostering a Culture of Learning
ทฤษฎี ปรัชญา แนวคิดพืน้ ฐานเกีย่ วกับการเรียนรู้ ตลอดชีวิต รู ปแบบการจัดการเรียนรู้ ตลอดชีวิตในชุ มชนการเรียนรู้ ซึ่ง
รวมถึงการเรียนรู้ ในองค์ กร แหล่ งการเรียนรู้ ตลอดชีวิต เช่ น พิพิธภัณฑ์ ชุ มชนทางวัฒนธรรม และองค์ กร แรงจูงใจของผู้เข้ าร่ วม
กระบวนการเรียนรู้ ตลอดชีวติ การเรียนรู้ ในวัยทางานและการเรียนรู้ ร่วมกันระหว่ างวัย
Theory, philosophy and basic concepts of lifelong learning; models of lifelong learning including organisational
learning; lifelong learning sites such as museums, cultural villages and organisations; motivation to participate in lifelong
learning, professional development and intergenerational learning
2) วิชาเอกศิลปะและการละครเพือ่ การเปลีย่ นแปลง (Arts and Drama for Transformation)
วรน.660 การละครเพือ่ การเปลีย่ นแปลง
3 (2-2-8)
LSI660 Drama for Transformation
แนวคิดและการปฏิบัตใิ นการใช้ ละครและการแสดงเป็ นเครื่องมือในการเปลี่ยนแปลงตัวเองและสั งคม ทฤษฎีและปรัชญา
การละครประยุกต์ รู ปแบบการใช้ ศิลปะการละครในบริ บทการเรียนรู้ และการศึกษา การละครเพื่อการพัฒนา แนวทางปฏิบัติและ
เทคนิคในการจัดกระบวนการละคร คุณสมบัตแิ ละทักษะของกระบวนกรทางศิลปะการละคร ประเด็นทางจริยธรรม
Concepts and practices of drama as a tool for self and social transformation; theories and philosophies of applied
drama; approaches in using drama in learning and educational contexts; drama for development; perspectives from
performance studies in relation to transformation; practices and techniques in drama facilitation; the qualities and skills
of the drama facilitator; ethical issues
วรน.661 ศิลปะ การเรียนรู้ และการปฏิบตั ใิ นชุมชน
3 (2-2-8)
LSI661 Arts, Learning, and Community Practices
ศิลปะและการแสดงออกอย่ างสร้ างสรรค์ เพื่อให้ ผู้เรียนสารวจประเด็นทางสั งคมในชุ มชนการเรียนรู้ ที่มีชีวิต บทบาทของ
ศิลปะในการเคลือ่ นไหวทางสังคม โดยใช้ รูปแบบใหม่ และวิธีการทางศิลปะเพื่อให้ ศิลปิ น นักการศึกษา และสมาชิกในชุ มชนทุกกลุ่ม
วัยมีส่วนร่ วมในการเปลีย่ นแปลงทางสังคม การใช้ ศิลปะ การเรียนรู้ และการปฏิบัตใิ นชุมชนเพือ่ เปลีย่ นแปลงความขัดแย้ งไปสู่ สันติ
Art and creative expression for learners to explore social issues in living-learning communities; the role of the
arts in social movements; artistic and innovative ways for artists, educators, and community members of all ages to
engage in social change; using art, learning, and community practices for conflict transformation
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3) วิชาเอกนวัตกรรมการเรียนรู้ (Learning Innovation)
วรน.670 นวัตกรรมการเรียนรู้ เทคโนโลยี และสังคม
3 (2-2-8)
LSI670 Learning Innovation, Technology, and Society
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับนวัตกรรมการเรี ยนรู้ และเทคโนโลยี บทบาทของนวัตกรรมและเทคโนโลยีต่อการเรี ยนรู้
กระบวนทัศน์ เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทางสั งคมและวัฒนธรรม หลักการการเผยแพร่ และยอมรั บนวัตกรรม การวิพากษ์ การ
ประยุกต์ และการบู รณาการเพื่อการสร้ างสรรค์ นวัตกรรมและการใช้ เทคโนโลยีเพื่อการเรี ยนรู้ แนวโน้ มและประเด็นร่ วมสมัยที่
เกีย่ วข้ องกับนวัตกรรมการเรียนรู้ และเทคโนโลยีในอนาคต
Concepts and theories of learning innovation and technologies; the role of innovation and technology for
learning; paradigms of social and cultural transformation; principles of diffusion and adoption of innovation; critique,
application, and integration for creating innovation and applying technology for learning; trends and contemporary issues
of learning innovation and future technologies
วรน.671 การคิดเชิงออกแบบและกระบวนการสร้ างสรรค์
3 (2-2-8)
LSI671 Design Thinking and the Creative Process
หลักการและแนวทางปฏิบัตเิ กีย่ วกับการคิดเชิงออกแบบ เครื่องมือในการคิดรู ปแบบต่ างๆ การประยุกต์ วิธีคิดเชิงออกแบบ
ในการจัดกระบวนการสร้ างสรรค์ เพื่อการเรี ยนรู้ ในบริ บทต่ างๆ กรณีศึกษาการใช้ กระบวนการสร้ างสรรค์ เพื่อการเรียนรู้ สาหรั บ
ผู้เรียนทีแ่ ตกต่ างหลากหลาย
Principles and practices of design thinking; the creative thinking process; tools to enhance rational thinking;
application of design thinking in the creative process for learning in different contexts; case studies of applying the
creative process with diverse learners
3.1.5.5 วิชาเลือก สาหรับนักศึกษา แผน ข*
วรน.630 พืน้ ทีก่ ารเรียนรู้
3 (2-2-8)
LSI630 Learning Spaces
ทฤษฎีและแนวคิดพืน้ ฐานเกี่ยวกับพืน้ ที่ ความสั มพันธ์ ระหว่ างพืน้ ที่และการเรี ยนรู้ พื้นที่การเรี ยนรู้ ในระบบและการ
เรียนรู้ ตามอัธยาศัย พืน้ ทีก่ ารเรียนรู้ ระดับโรงเรียน ระดับสถาบันหรือองค์ กร ระดับชุมชนและระดับเมือง แนวคิดเรื่องพืน้ ที่ อารมณ์
จิตวิญญาณและความเชื่อ ความสั มพันธ์ ระหว่ างอานาจและความรู้ โดยออกแบบพืน้ ที่ที่โอบอุ้มความคิดเห็นของคน ชายขอบ
หลักการออกแบบและประเมินพืน้ ทีก่ ารเรียนรู้
Theories and concepts of space; relationships between space and learning; formal and informal learning
environments including schools, institutions, communities, and cities; concepts of space, emotion, spirituality and beliefs;
relationship between power and space; space design that embraces marginalized voices; design principles and assessment
of learning space
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วรน.631 ชีวติ และการเรียนรู้ : สมอง จิต และกาย
3 (2-2-8)
LSI631 Life and Learning: Brain, Mind, and Body
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความสั มพันธ์ ของสมอง จิตใจ และร่ างกายที่เกี่ยวข้ องกับการใช้ ชีวิตและการเรียนรู้ กระบวน
การศึ กษาเพื่อให้ ได้ ข้อมูลเกี่ยวกับการทางานขององค์ ประกอบทั้งสามด้ าน การนาความรู้ ด้านสมอง ภาวะอารมณ์ การรั บรู้ และ
พฤติกรรมมาใช้ ในการออกแบบการเรียนรู้ ข้ อจากัดและข้ อควรระวังในการนาความรู้ ดงั กล่ าว
Concepts and theories on the relationships between the brain, the mind and the body in relation to everyday life
and learning, methods for inquiring about how these three components operate, application of the knowledge about the
brain, affections, perceptions and behaviours to the design of learning, limitations and precautions about the application
วรน.632 การศึกษาเฉพาะเรื่อง
3 (3-0-9)
LSI632 Special Topics
การศึกษาอย่ างลึกซึ้งเกีย่ วกับหัวข้ อที่เกี่ยวข้ องกับวิทยาการเรียนรู้ และนวัตกรรมการศึกษา การวิเคราะห์ สั งเคราะห์ และ
วิพากษ์ องค์ ความรู้ จากการศึกษาดังกล่ าว
In-depth study about a chosen topic related to learning sciences and educational innovation, analysis, synthesis,
and critique of knowledge generated from the study
* หมายเหตุ : นักศึกษาแผน ข สามารถเลือกวิชาอืน่ จากรายวิชาเอกอืน่ ๆ ทีน่ ักศึกษามิได้ ศึกษาเป็ นวิชาเอก
3.1.5.6 วิชาค้ นคว้ าอิสระและวิทยานิพนธ์
วรน.790 การค้ นคว้ าอิสระ
6
LSI790 Independent Study
การค้ นคว้ าอิสระในหัวข้ อที่เกี่ยวกับ วิทยาการเรี ยนรู้ และนวัตกรรมการศึ กษาตามที่ผู้เรี ยนสนใจ ภายใต้ การนิเทศจาก
อาจารย์ ทปี่ รึกษา โดยผู้เรียนสามารถเลือกระหว่ างการทาวิจยั หรือการพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้
Independent study on a topic relevant to learning sciences and educational innovation under the supervision of
advisors with two options: conducting research, or developing a learning innovation project
วรน.800 วิทยานิพนธ์
12
LSI800 Thesis
การทาวิจยั ในหัวข้ อทีเ่ กีย่ วข้ องกับวิทยาการเรียนรู้ และนวัตกรรมการศึกษา ภายใต้ การนิเทศจากอาจารย์ ทปี่ รึกษา
Research on learning sciences and educational innovation under the supervision of advisors
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4. องค์ ประกอบเกีย่ วกับประสบการณ์ ภาคสนาม
4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ ของประสบการณ์ ภาคสนาม
ไม่ มี
4.2 ช่ วงเวลา
ไม่ มี
4.3 การจัดเวลาและตารางสอน
ไม่ มี
5. ข้ อกาหนดเกีย่ วกับการทาการค้ นคว้ าอิสระ และการทาวิทยานิพนธ์
5.1 คาอธิบายโดยย่ อ
นักศึกษานาเสนอและสอบเค้ าโครงวิทยานิพนธ์ /การค้ นคว้ าอิสระ และดาเนินการวิจัยหรือค้ นคว้ าอิสระซึ่งเป็ นส่ วนหนึ่ง
ของการทาวิทยานิพนธ์ /การค้ นคว้ าอิสระ อันก่ อให้ เกิดองค์ ความรู้ ด้านวิทยาการเรียนรู้ และนวัตกรรมการศึกษา นาเสนอ และสอบ
วิทยานิพนธ์ /การค้ นคว้ าอิสระ กรณีการทาวิทยานิพนธ์ ผลงานวิทยานิพนธ์ จะต้ องได้ รับการตีพิมพ์ หรืออย่ างน้ อยดาเนินการให้
ผลงาน หรื อส่ วนหนึ่งของผลงานได้ รับการยอมรับให้ ตีพิมพ์ ในวารสารทางวิชาการ ซึ่ งเป็ นที่ยอมรั บในระดับชาติหรื อนานาชาติ
อย่ างน้ อย 1 เรื่อง หรือต้ องเสนอผลงานวิจัยในที่ประชุ มทางวิชาการในระดับชาติ หรื อนานาชาติอย่ างน้ อยหนึ่งครั้ ง โดยตีพิมพ์
บทความนิพนธ์ ต้นฉบับ (full paper) ที่เป็ นผลงานจากวิทยานิพนธ์ ในหนังสื อรวมบทความในที่ประชุ มวิชาการ (proceedings)
กรณีการค้ นคว้ าอิสระ นักศึกษาต้ องเขียนบทความวิชาการเพื่อตีพิมพ์ หรือมีบทคัดย่ อที่นาเสนอผลงานในการประชุ มทางวิชาการ
หรือมีผลงานนวัตกรรมการศึกษาพร้ อมรายงานประกอบ
5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้
5.2.1 สามารถนาความรู้ การฝึ กปฏิบัติ และประสบการณ์ ภาคสนามในกระบวนวิชาต่ างๆ มาออกแบบ วิเคราะห์ และ
วางแผนงานวิทยานิพนธ์ หรือการค้ นคว้ าอิสระของตนเองได้
5.2.2 สามารถบริ หารจัดการและแก้ ปัญหาต่ างๆ ในขณะที่ดาเนินงานวิทยานิพนธ์ หรือการค้ นคว้ าอิสระได้ อย่ างเป็ น
ระบบและมีประสิทธิภาพ
5.2.3 สามารถสื่อสารองค์ ความรู้ ซึ่งเป็ นผลทีไ่ ด้ จากงานวิทยานิพนธ์ หรือการค้ นคว้ าอิสระสู่ สาธารณะได้
5.3 ช่ วงเวลา
การค้ นคว้ าอิสระ ภาคการศึกษาที่ 1 และ 2 ของปี การศึกษาที่ 2
วิทยานิพนธ์ ภาคการศึกษาที่ 1 และ 2 ของปี การศึกษาที่ 2
5.4 จานวนหน่ วยกิต
การค้ นคว้ าอิสระ 6 หน่ วยกิต
วิทยานิพนธ์
12 หน่ วยกิต
5.5 ข้ อกาหนดการทาวิทยานิพนธ์ การค้ นคว้ าอิสระ และการสอบประมวลความรู้
5.5.1 การทาวิทยานิพนธ์ (แผน ก แบบ ก 2)
(1) นักศึกษาจะจดทะเบียนทาวิทยานิพนธ์ ได้ เมือ่ ศึกษารายวิชามาแล้ วไม่ น้อยกว่ า 2 ภาคการศึกษาปกติ และจะต้ องมี
หน่ วยกิตสะสมไม่ น้อยกว่ า 15 หน่ วยกิต โดยมีค่าระดับเฉลีย่ สะสมไม่ ตา่ กว่ า 3.00
(2) นักศึกษาต้ องทาวิทยานิพนธ์ เป็ นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ
(3) หลังจากจดทะเบียนทาวิทยานิพนธ์ แล้ ว นักศึ กษาต้ องเสนอเค้ าโครงวิทยานิพนธ์ ต่อคณะกรรมก าร บริ หาร
หลักสู ตรคณะวิทยาการเรียนรู้ และศึ กษาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการเรี ยนรู้ และนวัตกรรมการศึ กษา เพื่อให้ คณบดีคณะวิทยาการ
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เรียนรู้ และศึกษาศาสตร์ แต่ งตั้งอาจารย์ ทปี่ รึกษาวิทยานิพนธ์ และกรรมการวิทยานิพนธ์ รวมไม่ น้อยกว่ า 3 ท่ าน ซึ่งจะให้ คาแนะนา
นักศึกษา รวมทั้งสอบเค้ าโครงวิทยานิพนธ์ และสอบวิทยานิพนธ์
(4) อาจารย์ ที่ป รึ ก ษาวิ ท ยานิ พ นธ์ ให้ เ ป็ นไปตามเกณฑ์ ม าตรฐานหลัก สู ต รระดับ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษาของส านั ก งาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา
5.5.2 การสอบวิทยานิพนธ์
(1) อาจารย์ ผู้ ส อบวิ ท ยานิ พ นธ์ ให้ เ ป็ นไปตามเกณฑ์ ม าตรฐานหลั ก สู ต รระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษาของส านั ก งาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา
(2) นักศึกษาจะสอบวิทยานิพนธ์ ได้ เมือ่ สอบภาษาอังกฤษผ่านแล้ ว
(3) การสอบวิ ท ยานิ พ นธ์ ให้ เ ป็ นไปตามระเบี ย บและข้ อ บั ง คั บ ของมหาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร์ และการสอบ
วิทยานิพนธ์ ทจี่ ะได้ ผลระดับ S ต้ องได้ มติเป็ นเอกฉันท์ จากคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์
5.5.3 การค้ นคว้ าอิสระ (แผน ข)
(1) นักศึกษาตามหลักสู ตร แผน ข จะจดทะเบียนทาการค้ นคว้ าอิสระได้ เมื่อศึกษารายวิชามาแล้ วไม่ น้อยกว่ า 2 ภาค
การศึกษาปกติ และจะต้ องมีหน่ วยกิตสะสมไม่ น้อยกว่ า 15 หน่ วยกิต โดยมีค่าระดับเฉลีย่ สะสมไม่ ตา่ กว่ า 3.00
(2) นักศึกษาต้ องทาการค้ นคว้ าอิสระเป็ นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ
(3) หลั ง จากจดทะเบี ย นท าการค้ น คว้ า อิ ส ระแล้ ว นั ก ศึ ก ษาต้ อ งเสนอเค้ า โครงการค้ น คว้ า อิ ส ระต่ อ คณะ
กรรมการบริหารหลักสู ตรคณะวิทยาการเรียนรู้ และศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการเรียนรู้ และนวัตกรรมการศึกษาเพื่อให้ คณบดี
คณะวิทยาการเรียนรู้ และศึกษาศาสตร์ แต่ งตั้งอาจารย์ ที่ปรึกษาการค้ นคว้ าอิสระ และกรรมการการค้ นคว้ าอิสระ รวมไม่ น้อยกว่ า 3
ท่ าน ซึ่งจะให้ คาแนะนานักศึกษา รวมทั้งสอบเค้ าโครงการค้ นคว้ าอิสระ และสอบการค้ นคว้ าอิสระ
(4) อาจารย์ ที่ปรึกษาการค้ นคว้ าอิสระ และกรรมการสอบการค้ นคว้ าอิสระ ให้ เป็ นไปตามเกณฑ์ มาตรฐานหลักสู ตร
ระดับบัณฑิตศึกษาของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
5.5.4 การสอบประมวลความรู้ (สาหรับแผน ข)
(1) การสอบประมวลความรู้ เป็ นการสอบข้ อเขียนและสอบปากเปล่ า
(2) นักศึกษามีสิทธิทจี่ ะสอบประมวลความรู้ เมือ่ ผ่านการศึกษารายวิชามาแล้ วอย่ างน้ อย 2 ภาคการศึกษาและมีหน่ วย
กิตสะสมไม่ ตา่ กว่ า 15 หน่ วยกิต โดยมีค่าระดับเฉลีย่ สะสมไม่ ตา่ กว่ า 3.00
(3) คณะวิทยาการเรียนรู้ และศึกษาศาสตร์ จะเปิ ดสอบประมวลความรู้ ซึ่งเป็ นการสอบข้ อเขียนและสอบปากเปล่ า ปี
การศึกษาละ 3 ครั้ง โดยคณบดีคณะวิทยาการเรียนรู้ และศึกษาศาสตร์ เป็ นผู้แต่ งตั้งคณะกรรมการสอบประมวลความรู้
(4) นักศึกษาจะต้ องสอบประมวลความรู้ ให้ ได้ ระดับ P (ผ่ าน) ภายใน 3 ครั้ง มิฉะนั้นจะถูกถอนชื่อออกจากทะเบียน
นักศึกษา
5.6 การเตรียมการ
หลักสู ตรวิทยาการเรียนรู้ และนวัตกรรมการศึกษามีระบบอาจารย์ ทปี่ รึกษาให้ คาแนะนา ช่ วยเหลือด้ านวิชาการ ตลอดจน
การเลือกหัวข้ อวิทยานิพนธ์ หรือการค้ นคว้ าอิสระ และกระบวนการทางานวิจัยในทุกขั้นตอน นอกจากนีห้ ลักสู ตรยังมีระบบเพื่อน
ช่ วยเพือ่ น ซึ่งให้ นักศึกษาทีม่ คี วามสามารถและทักษะในด้ านภาษาและด้ านอืน่ ๆ ให้ ความช่ วยเหลือเพือ่ นนักศึ กษาทีม่ ปี ัญหาหรือขาด
ความสามารถในทักษะดังกล่ าว
5.7 กระบวนการประเมินผล
5.7.1 การประเมินผลสาหรับนักศึกษาแผน ก แบบ ก 2
(1) กระบวนการประเมินผล ใช้ กลไกการทวนสอบมาตรฐาน ได้ แก่ การสอบรายวิชา การสอบภาษาอังกฤษ การสอบ
เค้ าโครงวิทยานิพนธ์ และการสอบวิทยานิพนธ์
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(2) ผลงานวิทยานิพนธ์ จะต้ องได้ รับการตีพิมพ์ หรืออย่ างน้ อยดาเนินการให้ ผลงาน หรือส่ วนหนึ่งของงานได้ รับการ
ยอมรับให้ ตพี มิ พ์ ในวารสารหรือสิ่งตีพมิ พ์ ทางวิชาการซึ่งเป็ นทีย่ อมรับในระดับชาติหรือนานาชาติ อย่ างน้ อย 1 เรื่อง หรือเสนอต่ อที่
ประชุ มวิชาการในระดับชาติหรือนานาชาติอย่ างน้ อย 1 ครั้ ง โดยตีพิมพ์ บทความนิพนธ์ ต้นฉบับ (full paper) ที่เป็ นผลงานจาก
วิทยานิพนธ์ ในหนังสือรวมบทความในทีป่ ระชุมวิชาการ (proceedings)
(3) การประเมินความก้ าวหน้ าในการทาวิทยานิพนธ์ โดยอาจารย์ ทปี่ รึกษาวิทยานิพนธ์ และคณะกรรมการดาเนินการ
หลักสู ตรฯ ของคณะวิทยาการเรียนรู้ และศึกษาศาสตร์
5.7.2 การประเมินผลสาหรับนักศึกษาแผน ข
(1) กระบวนการประเมินผล ใช้ กลไกการทวนสอบมาตรฐานได้ แก่ การสอบรายวิชาการสอบภาษาอังกฤษ การสอบเค้ า
โครงการค้ นคว้ าอิสระ การสอบการค้ นคว้ าอิสระ และการสอบประมวลความรู้
(2) ผลงานหรื อส่ วนหนึ่งของผลงานการค้ นคว้ าอิสระต้ องได้ รับการถ่ ายทอดเป็ นบทความวิชาการเพื่อตีพิมพ์ หรื อมี
บทคัดย่ อในการนาเสนอผลงานในที่ประชุ มวิชาการอย่ างน้ อย 1 เรื่อง หรือมีผลงานนวัตกรรมการศึกษา 1 ผลงานพร้ อมรายงาน
ประกอบ
(3) การประเมินความก้ าวหน้ าในการทาการค้ นคว้ าอิสระ โดยอาจารย์ ที่ปรึกษาการค้ นคว้ าอิสระและคณะกรรมการ
ด า เ นิ น ก า ร ห ลั ก สู ต ร ฯ ค ณ ะ วิ ท ย า ก า ร เ รี ย น รู้ แ ล ะ ศึ ก ษ า ศ า ส ต ร์

21

หลักเกณฑ์ ในการประเมินผลนักศึกษา
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ ในการให้ ระดับคะแนน (เกรด)
การวัดผล ให้ เป็ นไปตาฃมข้ อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่ าด้ วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2553 แก้ ไขเพิ่มเติมถึง
ฉบับปัจจุบัน (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2557 ดังนี้
1.1 การวัดผลการศึกษาแบ่ งเป็ น 9 ระดับ มีชื่อและค่ าระดับต่ อหนึ่งหน่ วยกิตดังต่ อไปนี้
ระดับ
A
AB+
B
BC+
C
D
F
ค่ าระดับ
4.00 3.67 3.33 3.00 2.67 2.33 2.00 1.00 0.00
1.2 การวัดผลการศึกษาสาหรับรายวิชาทีไ่ ม่ นับหน่ วยกิต แบ่ งเป็ น 2 ระดับ คือ ระดับ P (ผ่าน) และระดับ N (ไม่ ผ่าน)
1.3 การนับหน่ วยกิตทีไ่ ด้ จะนับรวมเฉพาะหน่ วยกิตลักษณะวิชาทีน่ ักศึกษาได้ ค่าระดับ S หรือระดับไม่ ตา่ กว่ า C เท่ านั้น รายวิชา
ทีน่ ักศึกษาได้ ค่าระดับตา่ กว่ า C ไม่ ว่าจะเป็ นรายวิชาบังคับ รายบังคับเลือกหรือรายวิชาเลือก ให้ นามาคานวณค่ าระดับเฉลี่ยสาหรับ
ภาคการศึกษานั้นและค่ าระดับเฉลีย่ สะสมทุกครั้งไป
1.4 นักศึกษาทีไ่ ด้ ระดับ U หรือระดับตา่ กว่ า C ในรายวิชาใดทีเ่ ป็ นรายวิชาบังคับในหลักสู ตร จะลงทะเบียนศึกษาซ้าในรายวิชา
นั้นได้ อกี เพียง 1 ครั้ง และครั้งหลังนีจ้ ะต้ องได้ ค่าระดับ S หรือระดับไม่ ตา่ กว่ า C มิฉะนั้นจะถูกถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา
รายวิชาที่ได้ ค่าระดับตามความในวรรคแรกนั้น หากเป็ นรายวิชาเลือก นักศึกษาอาจจะลงทะเบียนศึกษาซ้าในรายวิชานั้นอีก
หรืออาจจะลงทะเบียนศึกษารายวิชาเลือกอืน่ แทนก็ได้
นักศึกษาทีไ่ ด้ ค่าระดับไม่ ตา่ กว่ า C ในรายวิชาใด ไม่ มสี ิทธิจดทะเบียนศึกษาซ้าในรายวิชานั้นอีก
1.5 การวั ด ผลวิท ยานิ พ นธ์ แ ละการค้ น คว้ า อิ ส ระ แบ่ ง เป็ น 2 ระดั บ คื อ ระดั บ S (ใช้ ได้ ) และระดั บ U (ใช้ ไม่ ไ ด้ )
หน่ วยกิตทีไ่ ด้ จะไม่ นามาคานวณค่ าระดับเฉลีย่
1.6 การวัดผลวิชาเสริมพืน้ ฐาน การสอบประมวลความรู้ และการสอบภาษาต่ างประเทศ แบ่ งเป็ น 2 ระดับคือ ระดับ P (ผ่ าน)
และ ระดับ N (ไม่ ผ่าน) และไม่ นับหน่ วยกิต
1.7 เงื่ อ นไขอื่ น ๆ ให้ เป็ นไปตามข้ อบั ง คั บ ของมหาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร์ ว่ าด้ วยการศึ ก ษาระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา
พ.ศ. 2553 แก้ ไขเพิม่ เติมถึงฉบับปัจจุบัน (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2557
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ ขณะนักศึกษายังไม่ สาเร็จการศึกษา
การทวนสอบผลการเรียนรู้ แต่ ละรายวิชาของหลักสู ตรสามารถทวนสอบได้ หลายวิธี เช่ น ทวนสอบจากการทารายงานจาก
การสอบข้ อเขียน จากการสอบปากเปล่ า จากการประเมินระหว่ างนักศึกษาด้ วยกันเอง ทั้งนีก้ ระบวนการทวนสอบแต่ ละรายวิชาอาจ
แตกต่ างกันขึ้นอยู่กับลักษณะและวัตถุประสงค์ ของแต่ ละวิชา นอกจากนี้ ยังกาหนดให้ มีการสอบข้ อเขียน และการสอบปากเปล่ า
กรณีที่ศึ กษาแผน ข และสอบเค้ า โครงและสอบป้ องกันวิทยานิพนธ์ กรณี ที่ศึกษาแผน ก แบบ ก 2 เพื่อเป็ นการทวนสอบตาม
มาตรฐานการเรียนรู้ ระดับบัณฑิตศึกษา
2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ หลังจากนักศึกษาสาเร็จการศึกษา
การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ หลังจากนักศึ กษาสาเร็ จการศึกษาเพื่อนามาปรับปรุ งหลักสู ตรและการจัดการเรียน
การสอน ประกอบด้ วย
2.2.1 การได้ งานทา หรือการได้ รับเข้ าศึกษาต่ อของบัณฑิต ทั้งโดยการสัมภาษณ์ หรือแบบสอบถาม
2.2.2 การตรวจสอบความพึงพอใจของผู้ใช้ บัณฑิต ทั้งโดยการสัมภาษณ์ หรือแบบสอบถาม
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2.2.3 การประเมินตาแหน่ ง หน้ าทีก่ ารงาน และ/หรือ ความก้ าวหน้ าในสายงานของบัณฑิต โดยแบบสอบถาม
2.3.4 การประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่ประเมินหลักสู ตร และ/หรืออาจารย์ พิเศษต่ อความพร้ อมของนักศึ กษาใน
การเรียนและการวิจยั และคุณสมบัตอิ นื่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้ องกับกระบวนการเรียนรู้ และการพัฒนาองค์ ความรู้ ของนักศึกษา
3. เกณฑ์ การสาเร็จการศึกษาตามหลักสู ตร
3.1 ได้ ศึกษาลักษณะวิชาต่ างๆ ครบตามโครงสร้ างหลักสู ตร และมีหน่ วยกิตสะสมไม่ น้อยกว่ า 36 หน่ วยกิต
3.2 ได้ ค่าระดับเฉลีย่ สะสมไม่ ตา่ กว่ า 3.00 (จากระบบ 4 ระดับคะแนน)
3.3 ได้ ค่าระดับ P (ผ่าน) ในการสอบภาษาต่ างประเทศ ตามเกณฑ์ ทมี่ หาวิทยาลัยกาหนด หรือ ศึกษาและสอบผ่ านวิชา มธ. 005
ภาษาอังกฤษ 1 และ มธ. 006 ภาษาอังกฤษ 2
3.4 ได้ ระดับ P (ผ่าน) ในการสอบประมวลความรู้ (สาหรับนักศึกษาแผน ข)
3.5 ได้ ระดับ S ในการสอบวิทยานิพนธ์ (สาหรับนักศึกษาแผน ก แบบ ก 2) โดยการสอบปากเปล่ าขั้นสุ ดท้ ายโดยคณะกรรมการ
ทีค่ ณะวิทยาการเรียนรู้ และศึกษาศาสตร์ แต่ งตั้ง โดยต้ องเป็ นระบบเปิ ดให้ ผ้สู นใจเข้ าฟังได้ และนาส่ งวิทยานิพนธ์ ฉบับสมบูรณ์ ตาม
ระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่ าด้ วยวิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ และการค้ นคว้ าอิสระ
3.6 ได้ ระดับ S ในการสอบวิชาการค้ นคว้ าอิสระ (สาหรับนักศึกษา แผน ข) และนาส่ งรายงานการค้ นคว้ าอิสระฉบับสมบูรณ์
ตามระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่ าด้ วยวิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ และการค้ นคว้ าอิสระ
3.7 ผลงานวิทยานิพนธ์ หรื อส่ วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ ต้องได้ รับการตีพิมพ์ หรื ออย่ างน้ อยได้ รับการยอมรั บให้ ตีพิมพ์ ใน
วารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติทมี่ คี ุณภาพตามประกาศคณะกรรมการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์ การพิจารณาวารสารทาง
วิชาการสาหรับการเผยแพร่ ผลงานทางวิชาการ หรือนาเสนอต่ อที่ประชุ มวิชาการโดยบทความที่นาเสนอฉบับสมบูรณ์ (full paper)
ได้ รับการตีพมิ พ์ ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (proceedings) ดังกล่ าว (สาหรับนักศึกษา แผน ก)
3.8 นักศึ กษาจะต้ องเสนอรายงานการค้ นคว้ าอิสระและสอบปากเปล่ าขั้นสุ ดท้ ายโดยคณะกรรมการที่สถาบัน อุดมศึ กษานั้น
แต่ งตั้ง โดยเป็ นระบบเปิ ดให้ ผ้สู นใจเข้ ารับฟังได้ และรายงานการค้ นคว้ าอิสระหรือส่ วนหนึ่งของรายงานการค้ นคว้ าอิสระต้ องได้ รับ
การเผยแพร่ ในลักษณะใดลักษณะหนึ่งทีส่ ืบค้ นได้ (สาหรับนักศึกษา แผน ข)
3.9 ต้ องปฏิบัตติ ามเงือ่ นไขอืน่ ๆ ทีค่ ณะวิทยาการเรียนรู้ และศึกษาศาสตร์ และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กาหนด
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