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5 รูปแบบของหลักสูตร 1 

6 สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติเห็นชอบหลักสูตร 2 

7 ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรและคุณภาพมาตรฐาน  2 

8 อาชีพที่สามารถประกอบได้ส าเรจ็การศึกษา  2 

9 ชื่อ  นามสกุล  เลขบัตรประจ  าตัวประชาชน  ต าแหน่งและคุณวุฒิการศึกษาของ

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
3 

10 สถานที่จัดการเรียนการสอน 3 

11 สถานการณภ์ายนอกหรือการพัฒนาที่จ  าเ ป็นน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร  3 

12 ผลกระทบจากข้อ 11  ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจสถาบัน  5 

13 ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน 6 
 

หมวดท่ี 2  ข้อมูลเฉพาะหลกัสูตร 
 7 

1 ปรัชญา  ความส าคัญ  และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 7 

2 แผนพัฒนาปรับปรุง  8 
 

หมวดท่ี 3  ระบบการจัดการศึกษา  การด าเนินการ  และโครงสรา้งของหลกัสูตร  
 9 

1 ระบบการจัดการศึกษา 9 

2 การด าเนินการหลักสูตร         9 

3 หลักสูตรและอาจารย์ผู้ สอน 12 

4 องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณภ์าคสนาม (การฝึกงานหรือสหกิจศึกษา) 21 

5 ข้อก  าหนดเกี่ยวกับการท  าโครงงานหรืองานวิจัย  21 
 

หมวดท่ี 4  ผลการเรียนรู ้ กลยุทธก์ารสอนและการประเมินผล  
 23 

1 การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต  23 

2 การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 24 

3 แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จักหลักสูตรสู่รายวิชา  31 
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หมวดท่ี 5  หลกัเกณฑใ์นการประเมินนสิิต  33 

1 กฎระเบียบหรือหลักการในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 33 

2 กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิต 33 

3 เกณฑ์การส าเรจ็การศึกษาตามหลักสูตร        34 
 

หมวดท่ี 6  การพฒันาอาจารย ์ 
 35 

1 การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 35 

2 การพัฒนาความรู้ และทกัษะให้แก่คณาจารย์  35 

3 การบริหารคณาจารย์ 36 

4 การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน 37 
5 การสนับสนุนและการให้ค าแนะน านิสิต  37 

 

หมวดท่ี 7  การประกนัคุณภาพ 
 38 

1 การก  ากับมาตรฐาน 38 

2 บัณฑิต 38 

3 นิสิต 39 

4 อาจารย์ 40 

5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 40 

6 ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้  41 
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หมวดท่ี 8  การประเมินและปรบัปรุงการด าเนนิการของหลกัสูตร  
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ภาคผนวก 
  

ภาคผนวก ก  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 

ภาคผนวก ข  ค าส่ังแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร 

ภาคผนวก ค   รายงานผลการวิพากษ์การปรับปรุงหลักสูตร 
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ภาคผนวก ง  รายงานการประเมินหลักสูตร (มคอ.7)  

ภาคผนวก จ  รายงานการส ารวจความคิดเห็นต่อการปรับปรุงหลักสูตร   

ภาคผนวก ฉ  ประวัติและผลงานของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  

ภาคผนวก ช  ตารางการเปรียบเทยีบหลักสูตรเดิมและหลักสูตรที่ปรับปรุงใหม  ่   
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5.3 การรบัเข้าศึกษา  
รับผู้ เข้าศึกษาชาวไทยและชาวต่างประเทศที่สามารถใช้ภาษาไทยได้เป็นอย่างดี 

5.4 ความร่วมมือกบัสถาบนัอ่ืน  

เป็นหลักสูตรเฉพาะของสถาบันที่จัดการเรียนการสอนโดยตรง  

5.5 การใหป้ริญญาแก่ผูส้ าเร็จการศึกษา 

ผู้ส าเรจ็การศึกษาจะได้รับปริญญาการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการอุดมศึกษา  
 

6. สถานภาพของหลกัสูตรและการพิจารณาอนุมติัเห็นชอบหลกัสูตร 

      หลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการอุดมศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2559) 

เป็นหลักสูตรปรับปรุงจากหลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารและการจัดการการศึกษา 

แขนงวิชาการบริหารการอุดมศึกษา (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2554) คาดว่าจะเปิดสอนในภาคการศึกษาที่  

1 ปีการศึกษา พ.ศ. 2559 
 ได้รับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากคณะกรรมการการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ในการประชุมครั้ งที่ 

8/2559 เม่ือวันที่ 23 สิงหาคม 2559  
 ได้รับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากสภาวิชาการ ในการประชุมคร้ังที่  5/2559 เ ม่ือวันที่ 11 ตุลาคม 

2559 
 ได้รับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจาก สภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ในการประชุมครั้ ง ที่ 

14/2559 เม่ือวันที่ 18 พฤศจิกายน 2559 
 

7. ความพรอ้มในการเผยแพร่หลกัสูตรท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน  

      หลักสูตรมีความพร้อมในการเผยแพร่คุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุ ดมศึกษาแห่งชาติ  

ในปีการศึกษา 2561 
 

8. อาชีพท่ีประกอบไดห้ลงัส าเร็จการศึกษา    

1. ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 

2. พนักงานมหาวิทยาลัยของรัฐหรือในก  ากับของรัฐ 

3. บุคลากรสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 

4. ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ของรัฐสถาบันอุดมศึกษาเฉพาะทางของกระทรวงต่างๆ  
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สถาบันอุดมศึกษาถือเป็นสถาบันการศึกษาขั้นสูงในกระบวนการสร้าง พัฒนานักวิชาการ  และนักวิจัย 

ทางการอุดมศึกษาให้มีความรู้ความสามารถทางการอุดมศึกษา ซ่ึงถือเป็นบุคลากรที่มีความส าคัญย่ิงต่อ

ความส าเรจ็ในการจัดการศึกษาตามเจตนารมณ์ของการปฏิรูปการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษา

แห่งชาติ พ.ศ.2542 และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 มาตรา 52 วรรค 1 

ก  าหนดให้กระทรวงส่งเสริมให้มีการพัฒนาอาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐานที่

เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง โดยก  ากับให้สถาบันที่ท  าหน้าที่ดังกล่าวมีความพร้อมและเ ข ็มแข ็งในการ

พัฒนาบุคลากรอย่างต่อเน่ือง  
ดังน้ัน เพ่ือให้สอดรับกับเจตนารมณ์ของแผนปฏิรูปและพัฒนาการศึกษาดังกล่าวและเพ่ือผลิต

นักวิชาการและนัก วิจั ยทางก ารอุดมศึกษาที่ มีคุณภาพสู่ สัง คม คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัย 

ศรีนครินทรวิโรฒ ซ่ึงมีความพร้อมในการจัดการการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา จึงจัดท  าหลักสูตรการศึกษา

ดุษฎีบัณฑิต  สาข าวิช าการจัดก ารก ารอุดมศึกษา เ พ่ือรองรับคณาจาร ย์และ บุคลากรที่ ท  าง านใน

ระดับอุดมศึกษาที่มีความประสงค์จะเข้าศึกษาต่อระดับดุษฎีบัณฑิตตามความต้องการของสังคม  

 

11.2 สถานการณห์รือการพฒันาทางสงัคมและวฒันธรรม 

ความเจริญก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีท  าให้คนไทยได้รับข่าวสาร และรับวัฒนธรรม

จากต่างชาติ ส่งผลให้วิถีชีวิตและการเรียนรู้ เปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว ทั้งในระดับภูมิภาค และระดับ

ท้องถิ่น เป็นสังคมที่มีความเป็นโลกาภิวัตน์และมีความเป็นสากลมากขึ้ น การเปล่ียนแปลงของสังคมอาจ

ส่งผลกระทบไปถึงสังคมอีกแห่งหน่ึงหรือสังคมระดับโลกได้ และเป็นที่ยอมรับว่าในศตวรรษที่ 21 เป็น
สังคมแห่งการเรียนรู้ และเป็นสังคมที่มีความรู้ เ ป็นฐาน จึงมีส่ิงใหม่ๆ เกิดขึ้ นมากทั้งในด้านสังคม 

เศรษฐกิจ การเมือง ส่ิงแวดล้อม และการศึกษา ประกอบกับสังคมไทยในปัจจุบันก  าลังเผชิญกับวัฒนธรรม

ที่หลากหลาย ด้วยความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศ การเจริญเติบโตทางธุรกิจระหว่างประเ ทศ  

ท  าให้เกิดความหลากหลายทางด้านวัฒนธรรม ซ่ึงส่งผลต่อวิถีชี วิต เอกลักษณ์ไทย และค่านิยมในเรื่ อง

ต่างๆ กระแสอิทธิพลของวัฒนธรรมต่างชาติที่ผ่านมาทางส่ือมวลชน รูปแบบและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ต่างๆ มีส่วนท  าให้ค่านิยมของคนไทยหันมายึดติดกับกระแสวัตถุนิยม ค านึงถึงประโยชน์ ส่วนตนมากกว่า

ประโยชน์ส่วนรวม มีการแข่งขันกันอย่างรุนแรง เพ่ือแสวงหาอ  านาจทั้งทางการเมืองและเริ่มออกห่างจาก

ศาสนา มีความหย่อนยานในศีลธรรมและจริยธรรม ความเปล่ียนแปลงดังกล่าวก่อให้เกิดปัญหาทางสังคม

ต่างๆ ตามมา อาทเิช่น ปัญหายาเสพติด ครอบครัวแตกแยก  และจากการกระจ ายความเจริญของรัฐสู่

สังคมชนบท การเปล่ียนแปลงเป็นสังคมเมืองมีมากขึ้ น สถาบันการศึกษาจึงควรเป็นแหล่งเรียนรู้  หล่อ

หลอมให้เยาวชนคนไทยได้รับการปลูกฝัง พัฒนาให้เป็นพลเมืองที่คุณภาพด้วยภูมิความรู้  และภูมิธรรม

น าสู่สังคมคุณภาพ ในโลกยุคสังคมแห่งความรู้  (Knowledge-based society) ที่ความรู้ และภูมิปัญญาของ

แต่ละสังคมได้ถูกน ามาใช้เป็นเคร่ืองมือส าคัญในการเสริมสร้างศักยภาพและความสามารถในการพัฒนา

และแข่งขันกับนานาประเทศ  พระราชบัญญัติ การศึกษาแห่งชาติ พ .ศ. 2542 ตามมาตรา 28 ไ ด้

ก  าหนดให้การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาเป็นการศึกษาที่มีความมุ่งหมายเฉพาะในการพัฒนาวิชาการ 

วิชาชีพชั้นสูง คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนที่ท  างานในสถาบันอุดมศึกษาจึง เป็นบุคคลที่มีบทบาท

ส าคัญต่อความส าเรจ็ของการปฏริูปการศึกษา เพราะเป็นผู้สร้างสรรค์สังคมคุณภาพ 
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12. ผลกระทบจาก ข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพฒันาหลกัสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของ

สถาบนั 

 จากการพิจารณากรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551-2565) แผนพัฒนาการศึกษา

ระดับอุ ดมศึกษา ฉบับที่  12  (พ.ศ.2560-2564 ) การปรับเปล่ียนโครง สร้ างเ ศรษฐกิจ ไปสู่  

“Value-Based Economy” หรือ “เศรษฐกิจที่ขับเคล่ือนด้วยนวัตกรรม” หรือที่เรียกว่า ประเทศไทย 4.0 

และกรอบแนวคิดแผนยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษารอบสอง (พ.ศ.2552-2561) ได้ค านึงถึงการ

ยกระดับคุณภาพอุดมศึกษาไทย เพ่ือผลิตและพัฒนาบุคลากรที่มีคุณภาพสามารถปรับตัวส าหรับงานที่

เกิดขึ้นตลอดชีวิต พัฒนาศักยภาพอุดมศึกษาในการสร้างความรู้และนวัตกรรมเพ่ือเ พ่ิมขีดความสามารถ

ในการแข่งขันของประเทศในโลกาภิวัตน์ สนับสนุนการพัฒนาที่ย่ังยืนของท้องถิ่นไทย โดยใช้กลไกของธรร

มาภิบาล การเงิน การก  ากับมาตรฐาน และเครือข่ายอุดมศึกษา บนพ้ืนฐานของเสรีภาพทางวิชาการ ความ

หลากหลาย และเอกภาพเชิงระบบ ประกอบกับที่อุดมศึกษาต้องเป็นแหล่งองค์ความรู้และพัฒนาก  าลังคน

ระดับสูงที่มีคุณภาพเพ่ือการพัฒนาชาติอย่างย่ังยืน สร้างสังคมการเรียนรู้ ตลอดชีวิต การผลิตบัณฑิตให้มี

คุณภาพ มีศักยภาพตรงตามความต้องการของสังคม มีความคิดวิเคราะห์ ความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะการ

ส่ือสารและการท  างานร่วมกับผู้อื่น มีคุณธรรม มีความรับผิดชอบ มีสุขภาวะทั้งร่างกายและจิตใจ เน้นการ

ใช้กลยุทธ์ผ่านการน าองค์เชิงรุก และกลยุทธ์การเงิน รวมทั้งพัฒนาอาจารย์ให้มีความเชี่ ยวชาญด้านการ

สอนและการวิจัย เพ่ือให้ได้บัณฑิตที่พึงประสงค์ท  าให้สังคมมีการพัฒนาอย่างย่ังยืน 

  สถาบันอุดมศึกษาจึงต้องพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนที่ท  างานในสถาบันอุดมศึกษาที่มี 

ภมิูรู้  ปัญญา  ชี้น าสังคม  มีวิสัยทศัน์กว้างไกล  มีศักยภาพทางวิชาการและวิชาชีพ มีทักษะทางการบริหาร 

สามารถวิเคราะห์ความสัมพันธ์และบทบาทของการศึกษาภายในบริบทสังคมไทยและสังคมโลกได้อย่าง

รอบด้าน เข้าใจการเปล่ียนแปลงและการเคล่ือนไหวของสถานการณ์ทางสังคม การเมือง วัฒนธรรม 

สามารถวิเคราะห์ปัจจัยที่มีอิทธิพลหรือผลกระทบต่อการจัดการสถาบันอุดมศึกษา และสามารถสร้างสรรค์

จรรโลงความก้าวหน้าทางวิชาการ เชื่อมโยงและ บูรณาการศาสตร์ด้านการจัดการการศึกษากับศาสตร์อื่ น 

เพ่ือการประยุกต์ใช้ในการปฏบัิติการได้อย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพ มีคุณธรรมและจรรยาบรรณทาง

วิชาการและวิชาชีพ จะเป็นกลไกส าคัญของการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพต่อไป 

การเปล่ียนแปลงด้านประชากร พลังงานและส่ิงแวดล้อม โครงสร้างทางเศรษฐกิจของประเทศ  

การกระจายอ  านาจการปกครอง ความขัดแย้งและความรุนแรงในโลกกระทบประเทศไทย และการ

เปล่ียนแปลงทั้งในมิติการใช้ชีวิต การเรียนรู้  ครอบครัว ตลอดจนภาวะเ ส่ีย งต่างๆ การพัฒนาขี ด

ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ล้วนส่งผลกระทบโดยตรงต่อการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา

ของประเทศไทย สอดคล้องกับที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มุ่งสู่การเป็นองค์กรชั้ นน าแห่งการเรียนรู้

และวิจัย บนฐานการศึกษาและคุณธรรม มุ่งสร้างสรรค์นวัตกรรมสู่สากล  ซ่ึง มีพันธกิจส าคัญ ในด้านผลิต

และพัฒนาบุคคลที่มีคุณภาพและคุณธรรมให้แก่สังคม โดยผ่านกระบวนการเรียนรู้ และสังคมแห่งการ

เรียนรู้ ด้านการสร้างสรรค์งานวิจัยและนวัตกรรมที่มีคุณภาพ มีประโยชน์อย่าง ย่ังยืนต่อสังคม ทั้งใน

ระดับชาติและนานาชาติ  ด้านการบริการวิชาการที่มีคุณภาพ จิตส านึกและรับผิดชอบต่อสังคม ด้าน

การศึกษา วิเคราะห์ และท  านุบ ารุงวัฒนธรรมและศิลปะ และด้านการพัฒนาระบบบริหารที่มีคุณภาพและ

ธรรมาภิบาล 
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 ดังน้ันจากเหตุผลและความจ  าเป็นดังกล่าวการพัฒนาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาจึงมีความจ  าเป็นที่

จะต้องก้าวทนัต่อการเปล่ียนแปลงด้านต่างๆ ดังกล่าวข้างต้น และสามารถท  าการแข่งขันในระดับต่างๆ ใน

เวทโีลกได้ และเพ่ือให้หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษามีเ น้ือหาสาระทันต่อการเปล่ียนแปลง สามารถผลิต

บัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถและรองรับผลกระทบต่างๆ ตรงตามความเชี่ยวชาญได้อย่างแท้จริง จึงควร

มีหลักสูตรสาขาวิชาเฉพาะเจาะจงทางการจัดการการอุดมศึกษาที่ชัดเจนและเข้มแข ็ง ย่ิงขึ้ น ด้วยเหตุน้ีจึง

เห็นสมควรให้ปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารและการจัดการการศึกษา 

แขนงวิช าก ารบริห ารก ารอุ ดมศึกษา แยกปรับปรุง ห ลักสูตรอ อกมาเ ป็นห ลัก สูตรก ารศึกษา  

ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการอุดมศึกษา เพ่ือให้ได้บัณฑิตที่มีความลุ่มลึกในสาขาวิชาที่โดดเด่น 

ตลอดจนรองรับกับการเปล่ียนแปลงด้านการอุดมศึกษาในประเทศไทยและตามความต้องการของสังคม

ต่อไป 

 

13. ความสมัพนัธก์บัหลกัสูตรอ่ืนท่ีเปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอ่ืนของสถาบนั 

  หลักสูตรการศึกษาดุษฎี บัณฑิต สาขาวิชาการจั ดการการอุดมศึกษา โครงสร้างของหลักสูตร

ประกอบด้วย ส่วนท่ี 1 เน้ือหาด้านความรู้หมวดวิชาบังคับ และส่วนท่ี 2 เ น้ือหาหมวดวิชาเลือก ทั้ง น้ี 

ผู้ เรียนสามารถเลือกเรียนรายวิชาเพ่ิมในหมวดวิชาเลือกตามความสนใจและในหลักสูตรอื่ นๆ ภายในคณะ

ศึกษาศาสตร์ได้ 
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หมวดท่ี 2 ขอ้มูลเฉพาะของหลกัสูตร 

 

1. ปรชัญา ความส าคญั และวตัถุประสงคข์องหลกัสูตร  

    1.1 ปรชัญาของหลกัสูตร 

          ผลิตผู้น าด้านการจัดการการอุดมศึกษา บูรณาการความเป็นเลิศทางวิชาการ สร้างสรรค์สังคม 

แห่งการเรียนรู้  เพ่ือพัฒนาการอุดมศึกษาของประเทศ 

    1.2 ความส าคญัของหลกัสูตร 

         หลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการอุดมศึกษา เป็นหลักสูตรที่ตอบสนองและ

พัฒนาให้ผู้ เรียนเกิดความรู้  ความเข้าใจ และตระหนักต่อพันธกิจของสถาบันอุดมศึกษา ได้แก่ การผลิต

บัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการแก่สังคม และการท  านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม โดยใช้ศาสตร์และศิลป์มา

บูรณาการกับการจัดการการอุดมศึกษา ซ่ึงค านึงถึงการเปล่ียนแปลงอันเป็นผลมาจากกระแสโลกาภิวัตน์

หลักสูตรน้ีจึงให้ความส าคัญกับบทบาทและหน้าที่ส าคัญของสถาบันอุดมศึกษาในยุคของการเปล่ียนแปลง

ประกอบด้วย บทบาทในฐานะเป็นแหล่งเรียนรู้ และพัฒนาผู้ เรียน บทบาทในการท  าหน้าที่ เสนอแนะ

แนวทางให้กับสังคม บทบาทในการผดุงความยุติธรรมและความเสมอภาคทางสังคม และบทบาทในการ

สร้างความสมดุลย์ทางสังคม การเมือง วัฒนธรรม เศรษฐกิจ และเทคโนโลยี 

    1.3 วตัถุประสงค ์

 เพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีคุณลักษณะ ดังน้ี 

1. เป็นผู้น าทางการจัดการการอุดมศึกษาที่มีคุณธรรมจริยธรรม มีความรู้ ความสามารถในการ
บริหารแบบบูรณาการเพ่ือพัฒนาการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา 

2. มีความสามารถในการก  าหนดนโยบาย กล้าตัดสินใจ กล้าแสดงความคิดเห็นทาง วิชาการอย่าง
เหมาะสม สามารถ หาแนวทางและวิธีก ารแก้ ไขปัญห าและปรับปรุ ง พัฒนาการจั ดการศึกษาใน

ระดับอุดมศึกษา เพ่ือสร้างความเป็นเลิศทางวิชาการในระดับสูง 

3. มีความสามารถในการท  าวิจัยในศาสตร์ทาง ด้านการจัดการการอุดมศึกษา และสามารถ
ท  าการศึกษา วิจัย และพัฒนานวัตกรรมหรือองค์ความรู้ ใหม่เพ่ือใช้ในการจัดการการอุดมศึกษา 
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2. แผนพฒันาปรบัปรุง 
หลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการอุดมศึกษา เ ม่ือหลักสูตรผ่านการอนุมัติ

และด าเนินการใช้หลักสูตร จะด าเนินการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร ตามรายละเอียดดังน้ี 

 

แผนพฒันา/แผนการ

เปลี่ยนแปลง 
กลยุทธ์ ตัวบ่งช้ี 

1) การพัฒนาหลักสตูรให้สอดคล้อง

กับ กา ร เป ล่ียนแปลงทา งสัง คม 

แ ล ะ ต า ม ค ว า มต้ อ ง ก า ร ข อ ง

สถาบันการศึกษา และหน่วยงาน 

และความต้องการของนิสิตที่ส า เร็จ

การศึกษาแล้ว และให้มีมาตรฐาน

ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ

บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 ของ สกอ. 

1) พัฒนาคุณภาพหลักสูตรโดยการ

วา งแ ผน ติดต า ม ท บ ทว นก า ร

ด าเนินงานหลักสูตร และปรับปรุง

หลักสตูรด้วยกระบวนการการมีส่วน

ร่วมจากหน่วยงานที่ เกี่ ยวข้อง โดยมี

พ้ืนฐ านจ า กห ลักสูตรสา ก ล แ ละ

พ้ืนฐานของสงัคมไทย 

 

1) เอกสารการปรับปรุงหลักสตูร 

2) รายงานผลการประเมินหลักสตูร 

(มคอ. 5 มคอ. 6 และ มคอ. 7) 

3)  ผล ก า รส า รว จ ข้ อ มู ลจ า ก

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (ผู้ใช้บัณฑิต 

หรือบุคลากร องค์กร และชุมชน

ภายนอก) รวมทั้งความต้องการ

ของตลาดแรงงาน เม่ือครบรอบ

ระยะเวลาในการปรับปรุงหลักสูตร 

คือ 5 ปี 

4) รายงานวิจัย 

5) รายงานผลการศึกษาความพึง

พอใจ 

2) การพัฒนาอาจารย์ บุคลากรที่

เกี่ยวข้องกบัการเรียนการสอนให้มี

ความรู้ทนัต่อการเปล่ียนแปลง

ทางด้านการจัดการการอุดมศึกษา 

รวมทัง้การท าผลงานวิชาการ และ

การเพ่ิมพูนประสบการณท์างวิชาการ

ให้หลากหลายและลุ่มลึก 

 

1) จัดท าแผนพัฒนาบุคลากรเป็ น

รายบุคคล โดยมองภาพของหลักสตูร 

2) สนับสนุนงบประมาณในการพัฒนา

อาจารย์ผู้สอนเพ่ิมพูนประสบการณ์

ความรู้โดยการศึกษา ดูงาน เข้า ร่วม

อบรม ประชุมสมัมนา 
3) สนับ สนุนกา รท า วิจั ยแ ละก า ร

เผยแพร่ความรู้หรือแนวคิด/ผลงานใน

ที่ประชุมวิชาการและการตีพิมพ์ลงใน

วารสารทัง้ในระดับชาติและนานาชาติ 

1) อาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการ

พัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ 

อย่างน้อยปีละหน่ึงคร้ัง 

2) การเผยแพร่ผลงานวิจัย/ผลงาน

วิชาการในสาขาอย่างต่อเน่ือง โดย

การเข้าร่วมการสมัมนาทางวิชาการ

ประจ าปีทัง้ระดับชาติหรือนานาชาติ 

โ ดยก า รใ ช้สื่ อ สิ่ง พิ มพ์แ ละสื่ อ

อิเล็กทรอนิกส ์

 

3) การปรับปรุงสภาพห้องเรียน และ

ปรับ ปรุง สื่อก ารเ รียน รู้ อุ ปกรณ์

กา ร ศึกษ า ให้มีความเห มา ะสม 

ประหยัด และทนัสมัย 

1) จัดท า แผนก ารป รับ ปรุงสภาพ

ห้องเรียน และสื่ออุปกรณก์ารเรียนรู้ 

2) จัดสรรงบป ระมาณ ท รัพยาก ร

สนับสนุนการเรียนรู้ 

3) ด า เ นินการป รับปรุงตามแผนที่

ก าหนด 

1) ห้องเรียน ห้องประชุม และสื่อ

ก า ร เ รียน ก า รสอน ไ ด้ รับ ก า ร

ปรับ ปรุง มีความเหมา ะสมและ

เพียงพอ 

2)  ระ ดับ ควา มพึงพอ ใจขอ ง

อ า จ า ร ย์แ ละ ผู้ เ รียนที่ มี ต่ อ สิ่ง

สนับสนุนการเรียนการสอน 
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หมวดท่ี 3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสรา้งของหลกัสูตร  

 

1. ระบบการจัดการศึกษา 

    1.1 ระบบ    

ระบบการศึกษาเป็นแบบทวิภาค คือ ปีการศึกษาหน่ึงแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ หน่ึงภาค

การศึกษาปกติมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์   

 
    1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูรอ้น   

อาจจัดภาคฤดูร้อนเป็นพิเศษได้ โดยเป็นไปตามดุลยพินิจของกรรมการบริหารหลักสูตร 

 
    1.3 การเทียบเคียงหนว่ยกิตในระบบทวิภาค 

การเทยีบเคียงหน่วยกิตเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษา

ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2559 (ภาคผนวก ก)   

 

2. การด าเนนิการหลกัสูตร 

    2.1 วนั-เวลาในการด าเนนิการเรียนการสอน 

          ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่ อง  ก  าหนดการปฏิทินการศึกษา

ประจ  าปีการศึกษา โดยอยู่ในช่วงดังน้ี 

 ภาคต้น   เดือนสิงหาคม – เดือนธันวาคม 

 ภาคปลาย   เดือนมกราคม – เดือนพฤษภาคม 

2.2 คุณสมบติัของผูเ้ข้าศึกษา 

เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 

2559 (ภาคผนวก ก) และมีคุณสมบัติเพ่ิมเติม คือ 

 เป็นผู้ ส าเร ็จการ ศึกษาระดับปริญญาโททางการศึกษาในสาขาวิชาต่ างๆ หรือส าเร ็จ

การศึกษาระดับปริญญาโทในสาขา วิชาอื่ นที่ มีความสนใจ เรียนด้านก ารจัดการก ารอุดมศึกษาและ 

มีประสบการณท์  างานในสถาบันอุดมศึกษาในสายวิชาการหรือสายสนับสนุนวิชาการอย่างน้อย 2 ปี 

 มผีลการสอบภาษาองักฤษไดต้ามเกณฑท์ี่คณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด  
2.3 ปัญหาของนกัศึกษาแรกเข้า 

 นิสิตบางส่วนไม่ได้ส าเรจ็การศึกษาระดับปริญญาโททางการศึกษา ท  าให้ขาดพ้ืนฐานความรู้ และ

ประสบการณท์างด้านการศึกษาจึงต้องใช้เวลาในการศึกษาค้นคว้าเพ่ิมเติมมากกว่าปกติ 

 นิสิตที่จะเข้าเรียนในสาขาวิชาน้ียังขาดพ้ืนฐานและศักยภาพทางภาษาอังกฤษเพ่ือที่จะใช้

ประกอบในการเรียนการสอนของหลักสูตร 
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2.4 กลยุทธใ์นการด าเนนิการเพ่ือแกไ้ขปัญหา  / ข้อจ ากดัของนกัศึกษาในข้อ 2.3 

 นิสิตที่ไม่ได้ส าเรจ็การศึกษาระดับปริญญาโททางการอุดมศึกษาหรือการบริหารการอุดมศึกษา 

จะต้องเรียนรายวิชาปรับพ้ืนเพ่ิมเติม โดยให้เรียนรายวิชา 1 รายวิชา โดยไม่นับหน่วยกิต ได้แก่ รายวิชา กจอ 

701 หลักการอุดมศึกษาและนวัตกรรมการจัดการทางการอุดมศึกษา 

 เพ่ือให้นิสิตมีพ้ืนฐานและศักยภาพทางภาษาอังกฤษที่ดีขึ้ น การจัดการเรียนการสอนใน

รายวิชาวิชาต่างๆ ของหลักสูตรจะเ น้นการศึกษาจากหนัง สือ  เอกสาร ต ารา และบทความที่เ ป็ น

ภาษาอังกฤษให้มากขึ้น ทั้งน้ีเพ่ือเป็นการเพ่ิมพูนให้นิสิตมีศักยภาพทางภาษาอังกฤษที่ดีขึ้น 

2.5 แผนการรบันกัศึกษาและผูส้ าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี 

จ านวนนสิิต จ านวนนสิิตแต่ละปี 

2559 2560 2561 2562 2563 

ชั้นปีที่ 1 - 10 - 10 - 

ชั้นปีที่ 2 - - 10 - 10 

ชั้นปีที่ 3 - - - 10 - 

รวม - 10 10 20 10 

คาดว่าจะส าเรจ็การศึกษา - - - 10 - 
 

หมายเหตุ: รบันิสิตภาคนอกเวลาราชการ จ  านวน 10  คน  
 
 

2.6  งบประมาณตามแผน 

 2.6.1 งบประมาณรายรบั เพ่ือใช้ในการบริหารหลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการ

จัดการการอุดมศึกษา 

รายละเอียดรายรบั  
ปีงบประมาณ 

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

ค่าธรรมเนียมการศึกษาเหมาจ่าย 1 ปี

การศึกษา (ค่าธรรมเนียม/คน/ปีxจ านวนรับ) 
- 73,333x10 73,333x10 73,333x20 73,333x10 

รวมรายรับ - 733,333 733,333 1,466,660 733,333 
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2.6.2 ประมาณการค่าใช้จ่าย  
งบประมาณของหลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการอุดมศึกษา 
 

รายการ ค่าใชจ่้าย ยอดสะสม (ต่อหวั) 

1. หมวดค่าจดัการเรียนการสอน   

ค่าตอบแทนผู้สอน (15 หน่วยกิต x 1,200บาท/ช่ัวโมง x 15 สปัดาห์/ภาค) 270,000  

ค่าวัสดุประกอบการเรียนการสอน (ภาคเรียนละ 6,000บาท x 6 ภาค) 360,000  

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสาธารณปูโภคต่างๆ (ค่าไฟฟ้าและค่าปรับปรุงห้องเรียน)

(อยู่ที่คณะ) 
250,000  

ค่ากิจกรรมในหลักสตูร 100,000  

ค่าบริหารหลักสตูร (อยู่ที่หลักสตูร) 100,000  

ค่าใชจ่้ายรวม  1,080,000 

ค่าใชจ่้ายต่อหัว (ค่าใชจ่้ายรวม/จ านวนนสิิตข ั้นต า่ 10 คน)  108,000 

หมวดค่าใชจ่้ายส่วนกลางระดบัคณะ/สถาบนั/ส านกั  129,600 

งบพัฒนาหน่วยงาน  ร้อยละ 5 5,400  

งบวิจัยสว่นกลาง ร้อยละ 5 5,400  

ค่าใช้จ่ายสว่นกลางคณะ ร้อยละ 10 10,800  

หมวดค่าตอบแทนปริญญานพินธ ์  142,900 

ค่าตอบแทนกรรมการควบคุมปริญญานิพนธ์ (อัตราต่อหัว) 13,300  

ระดบัมหาวิทยาลยั  164,500 

กองทุนพัฒนามหาวิทยาลัย 15% 16,200  

ค่าประกันความเสี่ยง 5% 5,400  

หมวดค่าใชจ่้ายส่วนกลาง 42,912 207,412 

ค่าสว่นกลางมหาวิทยาลัย(4,360 x 3 ปี) 13,080  

ค่าธรรมเนียมหอสมุดกลาง (3,000 x 3 ปี) 9,000  

ค่าธรรมเนียมส านักคอมพิวเตอร์ (1,040 x 3 ปี) 3,120  

ค่าธรรมเนียมบัณฑิตวิทยาลัย (5,904 x 3 ปี) 17,712  

ค่าธรรมเนยีมเหมาจ่ายตลอดหลกัสูตร  207,412 

ค่าธรรมเนยีมเหมาจ่ายที่เรียกเก็บตลอดหลกัสูตร  220,000 

 

ทัง้น้ีค่าธรรมเนียมการศึกษาอาจเปล่ียนแปลงตามประกาศมหาวิทยาลยั 
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2.7 ระบบการศึกษา 

 แบบชั้นเรียน 

 แบบทางไกลผ่านส่ือส่ิงพิมพ์เป็นหลัก 

 แบบทางไกลผ่านส่ือแพร่ภาพและเสียงเป็นส่ือหลัก 

 แบบทางไกลทางอิเลก็ทรอนิกส์เป็นส่ือหลัก (E-learning) 

 แบบทางไกลทางอินเตอร์เนต็ 

 อื่นๆ (ระบุ) 
 

2.8 การเทียบโอนหนว่ยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนเข้ามหาวิทยาลยั (ถา้มี) 

เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ .ศ. 

2559 (ภาคผนวก ก) 
 

3. หลกัสูตรและอาจารยผ์ูส้อน 

3.1 หลกัสูตร  

3.1.1 จ านวนหนว่ยกิต  

ผู้เข้าศึกษาส าเรจ็การศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิตจะต้องท  าปริญญานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 36 

หน่วยกิตและเรียนรายวิชาอีกไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต รวมจ  านวนหน่วยกิต ตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 

51 หน่วยกิต  (แบบ 2.1 เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัยโดยมีการท  าปริญญานิพนธ์ที่ มีคุณภาพสูง และ

ก่อให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพ) 

3.1.2 โครงสรา้งหลกัสูตร  

หมวดวิชา แบบ 2.1 

1. หมวดวิชาบงัคบั 9 หน่วยกิต 

2. หมวดวิชาเลือก              ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 

3. ปริญญานพินธ ์ 36 หน่วยกิต 

รวมหนว่ยกิตตลอดหลกัสูตร ไม่นอ้ยกว่า 51 หน่วยกิต 

หมายเหตุ: นิสติที่ไม่ได้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททางการอดุมศึกษาหรือการบริหารการอดุมศึกษา จะต้องเรียนรายวชิาปรับพื้ นเพิ่มเติม  

โดยให้เรียนรายวชิา 1 รายวชิา โดยไม่นับหน่วยกติ ได้แก ่รายวชิา กจอ 701 หลักการอดุมศึกษาและนวตักรรมการจัดการทางการอดุมศึกษา 

 

3.1.3 ความหมายรหสัวิชา 

เลขรหัสตัวหน้า 

 7 – 8  หมายถึง รายวิชาระดับปริญญาเอก 

เลขรหัสตัวกลาง  
 1 หมายถึง รายวิชาหมวดวิชาบังคับ 
 2 - 3  หมายถึง รายวิชาหมวดวิชาเลือก  

 9 หมายถึง รายวิชาปริญญานิพนธ์ 

เลขรหัสตัวหลัง หมายถึง ล าดับที่รายวิชา 
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3.1.4 รายวิชา 
1. หมวดวิชาบงัคบั ส าหรับหลักสูตร แบบ 2.1 ก  าหนดให้เรียน 9  หน่วยกิต ดังน้ี 

กจอ 711 วิธีวิทยาการวิจัยขั้นสูงทางการจัดการการอุดมศึกษา  3(2-2-5) 

HGM 711  Advanced Research Methodology in Higher Education Management 

กจอ 712    การวางแผนและการจัดองค์การทางการอุดมศึกษา     3(3-0-6) 

HGM 712  Organizational Planning and Management in Higher Education  

กจอ 713    สัมมนาปัญหาและแนวโน้มการจัดการการอุดมศึกษา          3(2-2-5)                                                  

HGM 713  Seminar in Issues and Trends in Higher Education Management 

ส าหรับผู้ที่ไม่ได้ส าเรจ็การศึกษาระดับปริญญาโททางการอุดมศึกษาหรือการบริหารการอุดมศึกษา 

ก  าหนดให้เรียนเพ่ิมเติมอีก 1 รายวิชา โดยไม่นับหน่วยกิต จากรายวิชาดังต่อไปน้ี 

กจอ 701    หลักการอุดมศึกษาและนวัตกรรมทางการจัดการการอุดมศึกษา  3(2-2-5) 

HGM 701  Higher Education Principles and Innovation in Higher Education  

 
2. หมวดวิชาเลือก ส าหรับหลักสูตร แบบ 2.1 ก  าหนดให้เรียนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต โดยเลือกจาก

รายวิชาดังต่อไปน้ี 
กจอ 821   การจัดการหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ในระดับอุดมศึกษา 3(3-0-6) 

HGM 821   Curriculum and Learning Management in Higher Education 

กจอ 822   มาตรฐานและการประกันคุณภาพทางการอุดมศึกษา        3(2-2-5) 

HGM 822   Standards and Quality Assurance in Higher Education  

กจอ 823   การวางแผนกลยุทธ์และการจัดการความเ ส่ียงในสถาบันอุดมศึกษา  3(2-2-5) 

HGM 823  Strategic Planning and Risk Management in Higher Education Institution  
กจอ 824   ภาวะผู้ น าและการจัดการการเปล่ียนแปลงทางการอุดมศึกษา  3(3-0-6) 

HGM 824   Leadership and Change Management in Higher Education 

กจอ 825   การจัดการกิจการนิสิตนักศึกษา     3(3-0-6) 

HGM 825   Student Affairs Management 

กจอ 826   กฎหมายทางการอุดมศึกษา      3(3-0-6) 

HGM 826  Legal Aspects of Higher Education 

กจอ 827   สัมมนาการจัดการการอุดมศึกษาบนความหลากหลาย            3(2-2-5) 

HGM 827   Seminar in Diversity Management in Higher Education 

กจอ 828   การพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการการอุดมศึกษา   3(2-2-5) 

HGM 828  Information System Development in Higher Education Management  

กจอ 829   การวิจัยเชิงคุณภาพทางการจัดการการอุดมศึกษา   3(2-2-5) 

HGM 829   Qualitative Research in Higher Education Management  

กจอ 830   สัมมนาปัญหาการวิจัยทางการจัดการการอุดมศึกษา   3(2-2-5) 

HGM 830   Seminar in Research Problems in Higher Education Management  
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3. ปริญญานิพนธ์  ส าหรับหลักสูตร แบบ 2.1 ก  าหนดให้ท  าปริญญานิพนธ์จ  านวน 36 หน่วยกิต 

ดังต่อไปน้ี 

ปพอ  891   ปริญญานิพนธ์ระดับปริญญาเอก               36 หน่วยกิต 

GRD  891   Dissertation  

 

3.1.5 แผนการศึกษา 
 

ปีท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 1 

รหสัวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต 

กจอ 711   วิธีวิทยาการวิจัยขั้นสูงทางการจัดการการอุดมศึกษา 3(2-2-5) 

กจอ 712   การวางแผนและการจัดองค์การทางการอุดมศึกษา  3(3-0-6) 

กจอ …   วิชาเอกเลือก 3(………....) 

รวมจ านวนหนว่ยกิต  9 

 

ปีท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2 

รหสัวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต 

กจอ 713   สัมมนาปัญหาและแนวโน้มการจัดการการอุดมศึกษา         3(2-2-5) 

กจอ …   วิชาเอกเลือก 3(………....) 

รวมจ านวนหนว่ยกิต  6 

 

ปีท่ี 2 ภาคเรียนท่ี 1 

รหสัวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต 

ปพอ 891 ปริญญานิพนธ์ระดับปริญญาเอก 9 

รวมจ านวนหนว่ยกิต  9 

 

ปีท่ี 2 ภาคเรียนท่ี 2 

รหสัวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต 

ปพอ 891 ปริญญานิพนธ์ระดับปริญญาเอก 9 

รวมจ านวนหนว่ยกิต  9 

 

ปีท่ี 3 ภาคเรียนท่ี 1 

รหสัวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต 

ปพอ 891 ปริญญานิพนธ์ระดับปริญญาเอก 9 

รวมจ านวนหนว่ยกิต  9 
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ปีท่ี 3 ภาคเรียนท่ี 2 

รหสัวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต 

ปพอ 891 ปริญญานิพนธ์ระดับปริญญาเอก 9 

รวมจ านวนหนว่ยกิต  9 

 

3.1.6 ค าอธิบายรายวิชา 

หมวดวิชาบงัคบั  

กจอ 711 วิธีวิทยาการวิจัยขั้ นสูงทางการจัดการการอุดมศึกษา    3(2-2-5) 

HGM 711  Advanced Research Methodology in Higher Education Management  

ศึกษาระเบียบวิธีวิจัยขั้ นสูงทั้ง เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ การวิเคราะห์ปัญหาก ารวิจัย การ

ออกแบบการวิจัย เทคนิคที่เกี่ยวข้องกับการคัดลอกผลงานวิชาการ  การเกบ็รวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์

ข้อมูล สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล การใช้โปรแกรมส าเรจ็รูปเพ่ือการวิเคราะห์ข้อมูล  การแปลผลวิจัย  

การอภิปรายผลและการจัดท  าข้อเสนอแนะเพ่ือน าผลการวิจัยมาใช้ในการพัฒนาการจัดการการอุดมศึกษา 

  

กจอ 712  การวางแผนและการจัดองคก์ารทางการอุดมศึกษา    3(3-0-6) 

HGM 712 Organizational Planning and Management in Higher Education  

   แนวคิด หลักการ และขอบข่ายของการอุดมศึกษา วิเคราะห์พัฒนาการและอิทธิพลข องการ

อุดมศึกษา ศึกษารูปแบบโครงสร้างการจัดการสถาบันอุดมศึกษา การจัดการสถาบันอุดมศึกษาประเภท

ต่างๆ เช่น งานวิชาการ งานวิจัย งานบุคคล การเงินและงบประมาณ การระดมทุน และกิจการนิสิต

นักศึกษา ศึกษาแนวคิดและงานวิจัยเกี่ยวกับองค์การทางการอุดมศึกษาสมัยใหม่  วิเคราะห์กรณีศึกษาและ

น าเสนอผลเพ่ือการแลกเปล่ียนเรียนรู้ เกี่ ยวกับการเปล่ียนแปลงองค์การเชิงอนาคตภายใต้บริบทของ

นโยบายการพัฒนาและการปฏิบัติในสถาบันอุดมศึกษา สภาพการเปล่ียนแปลงระบบโลกาภิวัตน์ทาง

เศรษฐกิจ การก  าหนดนโยบาย การจัดท  าแผนยุทธศาสตร์ กระบวนการแปลงนโยบายและแผนยุทธศาสตร์

สู่การปฏบัิติ  
 

กจอ 713  สมัมนาปัญหาและแนวโนม้การจัดการการอุดมศึกษา           3(2-2-5) 

HGM 713 Seminar in Issues and Trends in Higher Education Management  

 ศึกษาความเปล่ียนแปลง ปัญหา และพัฒนาการของระบบการจัดการการศึกษาโดยการวิเคราะห์

เกี่ยวกับปัญหาที่สถาบันอุดมศึกษาเผชิญในปัจจุบัน ความเคล่ือนไหวแนวคิดใหม่ แนวโน้มของการพัฒนา

ระบบการจัดการการอุดมศึกษาที่ มีต่อการจัดการศึกษาของประเทศในอนาคต โดยท  าการวิเคราะห์

กรณศึีกษาและน าเสนอผลเพ่ือการแลกเปล่ียนเรียนรู้  
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กจอ 701   หลกัการอุดมศึกษาและนวตักรรมทางการจัดการการอุดมศึกษา   3(2-2-5) 

HGM 701 Higher Education Principles and Innovation in Higher Education  

 หลักการ แนวคิด ปรัชญา ทฤษฎี ความมุ่งหมาย บทบาท และหน้าที่ส าคัญของการอุดมศึกษา 

การจัดสภาพแวดล้อมในสถาบันอุดมศึกษา วิเคราะห์กรณศึีกษาและน าเสนอผลเพ่ือการแลกเปล่ียนเรียนรู้

เกี่ยวกับนวัตกรรมเพ่ือการจัดการการอุดมศึกษา วิเคราะห์แนวโน้มและกรณีศึกษาเกี่ ยวกับการพัฒนา

นวัตกรรมเพ่ือการจัดการการอุดมศึกษา 
 

หมวดวิชาเลือก 

กจอ 821  การจัดการหลกัสูตรและการจัดการเรียนรูใ้นระดบัอุดมศึกษา   3(3-0-6) 

HGM 821  Curriculum and Learning Management in Higher Education 

   ศึก ษาการจั ดก ารหลักสูตรและการสอน ห ลักทฤษฎีและหลักปฏิบัติก ารจัดการเ รียนรู้   

กระบวนการในการออกแบบหลักสูตร  การพัฒนาหลักสูตรก ารน าไปใช้  การประเมินหลักสูตร  การ

วิเคราะห์หลักสูตรและการสอน การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการจัดงานวิชาการในระดับอุดมศึกษา 

วิเคราะห์ลักษณะปัญหา ด้านวิชาการ ศึกษาผลงานวิจัยในประเทศและต่างประเทศที่เกี่ ยวข้องกับหลักสูตร

และการจัดการเรียนรู้  โดยท  าการวิเคราะห์และเปรียบเทียบมาตรฐานหลักสูตรในระดับอุดมศึกษาของ

ประเทศต่างๆ 

 

กจอ 822  มาตรฐานและการประกนัคุณภาพทางการอุดมศึกษา         3(2-2-5) 

HGM 822  Standards and Quality Assurance in Higher Education  

   การวิเคราะห์ระบบการประกันคุณภาพทั้ งภายในและภายนอกของสถาบันอุดมศึกษา นโยบาย

การศึกษา และการประกันคุณภาพการศึกษาภายใต้กรอบนโยบายการปฏิรูปการศึกษา และกฎหมายที่

เกี่ยวข้องกับคุณภาพและการประกันคุณภาพการศึกษา วิเคราะห์แนวโน้มส าคัญในการปฏิรูปการศึกษา 

ประเดน็เชิงส ารวจและการอภิปราย สังเคราะห์งานวิจัยเกี่ยวกับการประกันคุณภาพและน าผลการศึกษามา

จัดการแลกเปล่ียนเรียนรู้ 
 

กจอ 823  การวางแผนกลยุทธแ์ละการจัดการความเสี่ยงในสถาบนัอุดมศึกษา   3(2-2-5) 

HGM 823 Strategic Planning and Risk Management in Higher Education Institution 

   การวิเคราะห์ แนวคิด ทฤษฎีการวางแผนกลยุทธ์และการจัดการความเส่ียงที่มีการน ามาใช้ในฐานะ

ที่เป็นเคร่ืองมือทางการจัดการการอุดมศึกษา การประยุกต์ระบบและกระบวนการจัดการความเ ส่ียง  ศึกษา

ระบบการจดัการความเส่ียงที่ดี ก  าหนดประเดน็อภิปรายด้านการก  าหนดนโยบาย การริเริ่มโครงการจัดการ

ความเส่ียง กลยุทธ์ของสถาบันอุดมศึกษาในการจัดการความเส่ียง รวมทั้งการระบุความเ ส่ียง การประเมิน

ความเส่ียง หลักการบริหารความเส่ียงในแต่ละประเภท จนถึงระดับที่มีการบริหารความเ ส่ียงแบบบูรณา

การในสถาบันอุดมศึกษาศึกษา 
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กจอ 824  ภาวะผูน้ าและการจัดการการเปลี่ยนแปลงทางการอุดมศึกษา   3(3-0-6) 

HGM 824  Leadership and Change Management in Higher Education 

   การวิเคราะห์ทฤษฎีภาวะผู้น า ทฤษฎีการจัดการการเปล่ียนแปลง แนวคิดเกี่ ยวกับภาวะผู้ น ากับ

การเปล่ียนแปลงทางการศึกษา และคุณธรรมส าหรับผู้น าในสังคมยุคโลกาภิวัตน์ การวิเคราะห์ภาวะผู้ น า

ตามหลักธรรมาภิบาล  การสังเคราะห์งานวิจัยด้านภาวะผู้น า เทคนิควิธีในการพัฒนาองค์การ และแนวทาง

การพัฒนาภาวะผู้น าของสถาบันอุดมศึกษาสู่การเป็นผู้น าการเปล่ียนแปลง 

 

กจอ 825  การจัดการกิจการนสิิตนกัศึกษา       3(3-0-6) 

HGM 825  Student Affairs Management 

   วิเคราะห์ปัญหาและกรณศึีกษาเกี่ยวกับกิจการนิสิตนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา สังเคราะห์

ผลงานวิจัยเกี่ยวกับกิจการนิสิตนักศึกษา รวมทั้งการระดมความคิดเ พ่ือการพัฒนากิจการนิสิตนักศึ กษา 

และเสนอรูปแบบการการจัดการกิจการนิสิตนักศึกษาในสถาบันการอุดมศึกษาที่เหมาะสม 
 

กจอ 826  กฎหมายทางการอุดมศึกษา        3(3-0-6) 

HGM 826  Legal Aspects of Higher Education 

   การ วิ เคราะห์ ลัก ษณะกฎหมาย ระ เ บียบ ข้ อบัง คับต่าง ๆ  ที่ เ กี่ ยว ข้ อ ง กับก ารจั ดก าร

สถาบันอุดมศึกษาของไทย วิเคราะห์เชิง วิพากษ์ผลของกฎหมายทางการอุดมศึกษาที่มีผลต่อการ

เปล่ียนแปลงต่อสถาบันอุดมศึกษาไทย 

 

กจอ 827  สมัมนาการจัดการการอุดมศึกษาบนความหลากหลาย            3(2-2-5) 

HGM 827  Seminar in Diversity Management in Higher Education 

   ประวัติความเป็นมา วัตถุประสงค์ ประชาคมเศรษฐกิจ และความร่วมมือทางวัฒนธรร มของ

ประเทศและภมิูภาคต่างๆ โดยเน้นการพิจารณาประเดน็ส าคัญในด้านการจัดการการอุดมศึกษาของแต่ละ

ประเทศ โดยการวิเคราะห์เชิง เปรียบเทียบ การศึกษาความร่วมมือและขีดความสามารถในการบรรลุ

เป้าหมายแห่งสหัสวรรษของแต่ละประเทศบนพ้ืนฐานของความหลากหลายทางสังคม วัฒนธรรม 

เศรษฐกิจ การเมืองการปกครอง และเทคโนโลยี และพิจารณาเลือกหัวข้ออื่นๆ ทางการศึกษามาพิจารณา

เป็นประเดน็ วิเคราะห์กรณศึีกษาและน าเสนอผลเพ่ือการแลกเปล่ียนเรียนรู้ โดยท  าการศึกษาเปรียบเทียบ

ให้ลุ่มลึกและหลากหลาย 

 

กจอ 828  การพฒันาระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการการอุดมศึกษา   3(2-2-5) 

EDA 828  Information System Development in Higher Education Management 

   ศึกษาเกี่ยวกับสารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศที่ ใช้ในการจัดการศึกษาการอุดมศึกษา

ความก้าวหน้าของวิทยาการใหม่ การประเมินสารสนเทศ ลักษณะ ประเภทข้อมูล ความส าคัญของข้อมูล  

และกระบวนการใช้เพ่ือการส่ือสาร  การตัดสินใจ  การใช้คอมพิวเตอร์เ พ่ือจัดระเบียบงานข้อมูลเทคนิค

การสร้างระบบสารสนเทศ  การออกแบบและการทดลองใช้สารสนเทศเพ่ือการจัดการการอุดมศึกษา และ

วิเคราะห์กรณศึีกษาและน าเสนอผลเพ่ือการแลกเปล่ียนเรียนรู้ 
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กจอ 829  การวิจัยเชิงคุณภาพทางการจัดการการอุดมศึกษา    3(2-2-5) 

HGM 829  Qualitative Research in Higher Education Management 

 ศึกษาแนวคิด  และหลักการ  ธรรมชาติและประสบการณ์ทางสังคมและการแสวงหาความรู้   

ความหมาย  แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยเชิงคุณภาพ  แนวคิดทฤษฎีฐานราก  การใช้การวิจัย

เชิงคุณภาพเพ่ือการศึกษาพัฒนาการจัดการการอุดมศึกษาในการก  าหนดปัญหาการวิจัย  การออกแบบการ

วิจัย  เทคนิคการเกบ็รวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพ  แนวคิดเกี่ยวกับก ารวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม การ

วิเคราะห์ข้อมูลและการเขียนรายงานการวิจัยเชิงคุณภาพ  และการเสนอผลการวิจัยเชิงคุณภาพ วิเคราะห์

กรณศึีกษาและน าเสนอผลเพ่ือการแลกเปล่ียนเรียนรู้ เกี่ ยวกับการวิจัยเชิงคุณภาพในการพัฒนาและการ

จัดการการอุดมศึกษา  
 

กจอ 830  สมัมนาปัญหาการวิจัยทางการจัดการการอุดมศึกษา     3(2-2-5) 

HGM 830  Seminar in Research Problems in Higher Education Management  

   ศึกษาและวิเคราะห์วิเคราะห์กรณศึีกษาและน าเสนอผลเพ่ือการแลกเปล่ียนเรียนรู้ เกี่ ยวกับประเด็น

ปัญหาด้านการจัดการการอุดมศึกษา การแสวงหาวิธีการแก้ปัญหาตามแนวคิด และทฤษฎี และระบบการ

วิจัยวิธีต่างๆ การเสนอกรอบความคิดในการด าเนินการวิจัยในประเด็นต่างๆ ตามความสนใจของบุคคล 

การบูรณาการความรู้  ทักษะและนวัตก รรมเพ่ือน าไปสู่การ วิจัยที่จะเป็นแนวทางในการพัฒนาการ

อุดมศึกษา 

 

ปริญญานพินธ ์

ปพอ 891  ปริญญานิพนธร์ะดบัปริญญาเอก              36 หนว่ยกิต  

GRD 891  Dissertation 
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ล าดบัที ่ รายชื่อคณาจารย ์
คุณวุฒิการศกึษา 

ตร-ีโท-เอก (สาขาวิชา) ปีที่จบ 
สถานบนัที่ส าเร็จการศึกษา 

เลขประจ าตวั

ประชาชน 
8 ผศ.ดร.กาญจนา  

ภทัราวิวัฒน์ 

วท.บ. (เกษตรศาสตร์), 2536 

วท.ม. (สถิติประยุกต์), 2539   

บธ.ม. (บริหารธุรกิจ), 2553 

ปร.ด. (สถิติ), 2547 
 

ปร.ด. (การวิจัยและพัฒนาศกัยภาพ

มนุษย์), 2558   

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  

มหาวิทยาลัยสุโขทยัธรรมาธิราช 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร

ศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
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4. องคป์ระกอบเกี่ยวกบัประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา)(ถา้มี) 

ไม่มี 
     4.1 มาตรฐานผลการเรียนรูข้องประสบการณภ์าคสนาม  

 ไม่มี 

4.2 ช่วงเวลา 

 ไม่มี 

     4.3 การจัดเวลาและตารางสอน 

 ไม่มี 

 

5. ข้อก าหนดเกี่ยวกบัการท าโครงงานหรืองานวิจัย (ถา้มี) 

5.1 ค าอธิบายโดยย่อ 

ปริญญานพินธ ์ 

การวิจัยขั้นสูงที่เน้นการศึกษาค้นคว้าเอกสาร วิเคราะห์ สังเคราะห์งานวิจัยขั้ นสูง และบูรณา

การวิชาการทางการจัดการการศึกษา เ พ่ือสร้างนวัตกรรมและองค์ความรู้ ที่ เกี่ ยวข้องกับการจัดการ

การศึกษา ซ่ึงน าไปสู่การพัฒนาการจัดการการอุดมศึกษา  ทั้งน้ีการด าเนินการให้เป็นไปตามระเบียบและ

ขั้นตอนของบัณฑิตวิทยาลัย มีการเสนอปริญญานิพนธ์ที่เป็นผลงานการเรียบเรียงความรู้ อันเ น่ืองมาจาก

การศึกษาวิจัยเพ่ือการเผยแพร่ 
5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้ 

มาตรฐานผลการเรียนรู้ให้เป็นไปตามมาตรฐานหลักสูตร มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 

และการประกันคุณภาพก ารศึกษา โดยก ารประ เมินคุณภาพปริญญานิพนธ์  ประกอบด้วยเ น้ือห า
กระบวนการวิจัย การเขียน และ การสอบปากเปล่า 

5.3 ช่วงเวลา 

นิสิตจะด าเนินการเสนอชื่ อเรื่ องปริญญานิพนธ์  เ ม่ือได้ลงทะเบียนเรียนในมหาวิทยาลัย
มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปีการศึกษา  ระยะเวลาการด าเนินการท  าปริญญานิพนธ์ต้องมีระยะเวลาการอนุมัติเ ค้า
โครงปริญญานิพนธ์ ถึง วัน ส้ินสุดระยะ เวลาการ ศึกษาของหลักสูตร  ตามข้อ บังคับมหาวิทยาลัย 

ศรีนครีนทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2559 (ภาคผนวก ก) 
5.4 จ านวนหน่วยกิต  

      ระดับปริญญาเอก 36 หน่วยกิต 

5.5 การเตรียมการ 

               มีการเตรียมการให้ค าแนะน าและช่วยเหลือทางด้านวิชาการ  โดยแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาเป็น

ผู้ให้ค าแนะน าช่วยเหลือ การก  าหนดเวลาในการนัดหมายให้ค าปรึกษานิสิตทั้งทางตรงและทางจดหมาย

อิเลก็ทรอนิกส์  แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาโครงการวิจัยและแต่งตั้งคณะกรรมการสอบปากเปล่า  การ

ก  าหนดช่วงเวลาในการย่ืนข้อเสนอเค้าโครงวิจัย  การประชุมพิจารณาโครงก ารวิจัย  ช่วงเวลาย่ืนขอสอบ

ปากเปล่า  และระยะส้ินสุดการสอบปากเปล่าในแต่ละปีการศึกษา  ประกาศให้นิสิตทราบโดยก  าหนดเป็น

ปฏทินิการศึกษา 
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5.6 กระบวนการประเมินผล  

               มีการประเมินผลเป็นระยะ  ตั้ งแต่การสังเกต  การสนทนาซักถาม  ประเมินผลจากเอกสาร  

เค้าโครงวิจัยและรายงานการวิจัย  การประชุมพิจารณาเค้าโครงวิจัย  การสอบปากเปล่า  โดยให้มีการ

ปรับปรุงแก้ไขเพ่ิมเติมผลการประเมินที่ยังไม่ได้มาตรฐาน 
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หมวดท่ี 4 ผลการเรียนรู ้กลยุทธ์การสอน และการประเมินผล 
 

1. การพฒันาคุณลกัษณะพิเศษของนสิิต    

     หลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการอุดมศึกษา มุ่งพัฒนานิสิตให้มีคุณลักษณะ

พิเศษดังต่อไปน้ี 

การพฒันาคุณลกัษณะพิเศษ  

คุณลกัษณะพเิศษ กลยุทธก์ารสอนและการประเมินผล 

สอดคลอ้งกบัมาตรฐานการเรียนรู ้ดงันี้  

1.  สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสทิธิภาพ ดา้นทกัษะในการวเิคราะห์เชิงตวัเลข  

การสื่อสารและการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ 

ข้อ 5.3 มีทกัษะในการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพด้วย

เทคโนโลยีที่เหมาะสม  โดยน าเสนอทั้งในรูปแบบที่ เป็น

ทางการและไม่เป็นทางการผ่านสิง่ตีพิมพ์ทางวิชาการ 
2.  มีสมรรถนะของหลักสตูร  

     -  มีความรู้ความสามารถ มีทกัษะด้านภาวะผู้น า

ทางการจัดการการอุดมศึกษา  

     -  สามารถบูรณาการความรู้ทางการจัดการการ

อุดมศึกษาเพ่ือพัฒนาวิชาชีพ  
     -  สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ทางการจัดการการ

อุดมศึกษาเพ่ือพัฒนาสงัคม 

ทกัษะดา้นการจดัการการอดุมศึกษา 

6.1 มีภาวะผู้น า ความเช่ียวชาญและทกัษะขั้นสงูในการ

จัดการ การแก้ปัญหา และถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับการ

ด าเนินงานต่างๆ ตามพันธกิจของสถาบันอุดมศึกษา โดย

บูรณาการทฤษฎแีละเทคนิคทางการจัดการการอุดมศึกษา

เพ่ือสง่เสริม  ป้องกัน  แก้ไข และพัฒนาการจัดการเรียนรู้

และผู้เรียนได้อย่างเหมาะสมและมีประสทิธิภาพ 
6.2 มีความเช่ียวชาญและทกัษะในการใช้เคร่ืองมือและ

เทคนิคขั้นสงูทางในการจัดการการอุดมศึกษาเพ่ือสง่เสริม

และพัฒนาการจัดการเรียนรู้และศักยภาพของผู้เรียนได้

อย่างมีประสทิธิภาพ 

6.3 มีความเช่ียวชาญและทกัษะในการวางแผน ออกแบบ  

พัฒนา เพ่ือสร้างสรรค์องค์ความรู้ใหม่และผลงานวิจัย

ทางการจัดการการอุดมศึกษาได้อย่างมีประสทิธิภาพ และ

เป็นที่ยอมรับทัง้ในระดับชาติ  และนานาชาติ 
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2. การพฒันาผลการเรียนรู้ในแต่ละดา้น 

 

2.1 ดา้นคุณธรรมและจริยธรรม   

ผลการเรยีนรูด้า้นคุณธรรมและ

จริยธรรม 

กลยุทธก์ารสอน กลยุทธก์ารประเมินผลการเรยีนรู ้

1.  ประพฤติปฏบิัติตนบนพ้ืนฐาน

คุณธรรม  จริยธรรม  ค่านิยมอันดีงาม  

และจรรยาบรรณวิชาชีพทางการ

จัดการการอุดมศึกษา 

-  บรรยายสาระและให้เหตุผล

ประกอบ  เพ่ือให้นิสติมีความรู้  ความ

เข้าใจและตระหนักถึงความส าคัญของ

จรรยาบรรณในวิชาชีพ 

-  จัดการเรียนการสอนโดย บูรณา

การคุณธรรมจริยธรรมและ

จรรยาบรรณวิชาชีพในระหว่างการ

เรียนการสอน 

-  ให้นิสติเรียนรู้และพัฒนาตนผ่าน

กิจกรรมภาวะผู้น า 

-  สงัเกตพฤติกรรมการปฏบิัติตน

ตามคุณธรรมจริยธรรมและ

จรรยาบรรณวิชาชีพในระหว่างเรียน

และการท ากิจกรรมต่างๆ   

-  ตรวจสอบผลงานในระหว่างเรียน

และการท ากิจกรรมต่างๆ 

-  ทดสอบความรู้ทางจรรยาบรรณ

วิชาชีพ 

2.  วินิจฉัย  ริเร่ิม  วางแนวทาง

แก้ปัญหา  และสง่เสริมด้านคุณธรรม  

จริยธรรม  และจรรยาบรรณวิชาชีพ

ทางการจัดการการอุดมศึกษา 

-  จัดการเรียนการสอนโดยใช้

กรณศึีกษา  และใช้ปัญหาในการคิด

แก้ไขปัญหา 

-  เปิดโอกาสให้นิสติได้วินิจฉัยจัดการ

กับปัญหา  หรือข้อโต้แย้งทางด้าน

คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ

วิชาชีพที่เกิดขึ้นในชุมชนและสงัคม

วิชาการ 

-  ประเมินการน าเสนอแนวคิด 

-  ตรวจสอบผลงานในระหว่างและ

การท ากิจกรรมต่างๆ 

3.  มีภาวะผู้น าด้านการประพฤติ

ปฏบิัติตนตามหลักคุณธรรม  

จริยธรรมในสภาพแวดล้อมของการ

ท างานและในชุมชน 

-  จัดการเรียนการสอนโดยใช้

กรณศึีกษาและการจัดกจิกรรมกลุ่มที่

สะท้อนภาวะผู้น าทางคุณธรรม  

จริยธรรม  และจรรยาบรรณวิชาชีพ 

-  สงัเกตการณร่์วมอภปิราย 

-  สงัเกตการณท์ ากิจกรรมกลุ่ม 

-  ประเมินการน าเสนอแนวคิด 

-  ตรวจสอบผลงานในระหว่างและ

การท ากิจกรรมต่างๆ 
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2.2  ความรู้ 
ผลการเรยีนรูด้า้นความรู ้ กลยุทธก์ารสอน กลยุทธก์ารประเมินผลการเรยีนรู ้

1.  มีความรู้และความเข้าใจอย่าง 

ลุ่มลึกในองค์ความรู้ส าคัญทัง้ทฤษฏ ี 

หลักการ  แนวคิดเกี่ยวกบัการจัดการ

การอุดมศึกษา 

-  จัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็น

ส าคัญ  โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน  และ

การมีสว่นร่วมในการออกแบบ

กิจกรรมการเรียนรู้ 

-  ให้นิสติเข้าร่วมประชุมสมัมนาทาง

วิชาการและวิชาชีพทัง้ภายในและ

ภายนอกสถาบัน 

-  ให้นิสติเรียนรู้จากการศึกษาดูงาน

ในหน่วยงานภารรัฐและเอกชน 

-  สง่เสริมให้นิสติพัฒนาผลงานหรือ

หัวข้อวิจัยตามความสนใจ  และความ

ต้องการจ าเป็นของสงัคม  โดยน า

หลักการและทฤษฏทีี่ส าคัญมา

ประยุกต์ใช้ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 

-  สง่เสริมให้นิสติแสวงหาความรู้ด้วย

ตนเองตามประเด็นที่สนใจอย่าง

กว้างขวางและลึกซ้ึง 

-  สงัเกตการณต์อบค าถาม  การ

อภปิรายแสดงความคิดเห็น 

-  ประเมินจากงานต่างๆ ที่

มอบหมาย 

-  ประเมินจากการทดสอบ 

-  ประเมินจากการศึกษาและผลการ

น าเสนอ 

-  ประเมินจากเค้าโครงปริญญา

นิพนธ์และความก้าวหน้าการท า

ปริญญานิพนธ์ 

2.  มีความรู้และความเข้าใจอย่าง 

ลุ่มลึกเกี่ยวกับการใช้เคร่ืองมือและ

เทคนิคขั้นสงูทางการจัดการการ

อุดมศึกษาได้ถูกต้อง  เหมาะสมกบั

สภาพการณ ์ ตามกรอบจรรยาบรรณ

วิชาชีพ 

3.  มีความรู้และความเข้าใจอย่าง 

ลุ่มลึกในหลักการและกระบวนการ

จัดการการอุดมศึกษา  ตลอดจน

สามารถวางแผนออกแบบ  สร้างสรรค์

องค์ความรู้  หรือผลงานวิจัยใหม่ๆ  

ได้ 

 

2.3  ทกัษะทางปัญญา 

ผลการเรยีนรูด้า้นทกัษะทางปัญญา กลยุทธก์ารสอน กลยุทธก์ารประเมินผลการเรยีนรู ้

1.  สามารถวิเคราะห์  สงัเคราะห์  

และประเมินสภาพการเรียนรู้หรือ

สภาพปัญหาบนฐานคิด  ทฤษฏ ี 

หลักการต่างๆ  ที่เกี่ยวกบัการจัดการ

การอุดมศึกษา เพ่ือใช้ในการแก้ไข  

สง่เสริม  และพัฒนากระบวนการ

จัดการเรียนรู้และพัฒนาผู้เรียนได้

อย่างสร้างสรรค์และมีประสทิธิภาพ 

-  จัดการเรียนการสอนที่สง่เสริมให้

นิสติได้ท าความเข้าใจกับปัญหา  

ค้นหาข้อเทจ็จริง  วินิจฉัย  และ

แสวงหาทางเลือกที่น าไปสูก่าร

แก้ปัญหาอย่างเหมาะสม 

-  จัดการเรียนการสอนโดยใช้ปัญหา

เป็นฐาน  โดยเน้นให้มีการอภปิรายได้

แย้งบนพ้ืนฐานเหตุผลตามหลักวิชา  

และความเหมาะสมภายใต้เงื่อนไขของ

ปัญหาด้วยการใช้ข้อมูลหลักฐานมา

สนับสนุนการโต้แย้ง 

-  สงัเกตการณอ์ภปิราย  และการ

ตอบค าถาม 

-  ประเมินผลงานและการน าเสนอ

ผลงาน 

-  ประเมินจากการทดสอบ 

-  จัดกิจกรรมให้นิสติได้ร่วมกัน

แลกเปล่ียนความรู้  ความคิดและ

ประสบการณ ์  

-  ประเมินการอภปิราย 

-  ประเมินผลงาน 
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2.  สามารถประยุกต์ใช้เคร่ืองมือ  

และเทคนิคขั้นสงูได้  โดยเหมาะสมกับ

บุคคลและสภาพการณท์ี่แตกต่างกัน  

ตลอดจนสามารถบูรณาการเทคนิคที่

หลากหลายเพ่ือพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ 

-  จัดการเรียนรู้โดยเปิดโอกาสให้นิสติ

ได้ท าความเข้าใจกับปัญหา  ค้นหา

ข้อเทจ็จริง  และน าความรู้เกี่ยวกับ

เคร่ืองมือและเทคนิคขั้นสงูไป

ประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้และ

พัฒนาผู้เรียนได้ 

-  ประเมินกระบวนการท างาน 

-  ประเมินการน าเสนอและผลงาน 

 

-  จัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน

เพ่ือให้ผู้เรียนวิเคราะห์  สงัเคราะห์  

และประเมินสภาพการณ ์ เพ่ือที่จะ

เลือกใช้เคร่ืองมือและเทคนิคขั้นสงูได้

อย่างสร้างสรรค์และเหมาะสม 

-  ประเมินกระบวนการท างาน 

-  ประเมินการน าเสนอและผลงาน 

3.  สามารถออกแบบ  วางแผนและ

ด าเนินการโครงการส าคัญหรือ

โครงการวิจัย  โดยประยุกต์ใช้ความรู้

ทัง้ภาคทฤษฏแีละภาคปฏบิัติ  

ตลอดจนการใช้เทคนิคการวิจัยเพ่ือ

พัฒนาองค์ความรู้ใหม่  หรือปรับปรุง

แนวปฏบิัติในวิชาชีพทางการจัดการ

การอุดมศึกษา 

-  ให้ศึกษาค้นคว้างานวิจัยและ

นวัตกรรมทัง้ในสาขาวิชาเอกและ

สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง  ซ่ึงเอื้อต่อการ

พัฒนาผลงานและงานวิจัย  จาก

แหล่งข้อมูลที่หลากหลายทัง้ในและ

ต่างประเทศ 

-  ประเมินผลงานและการน าเสนอ 

-  ประเมินรายงานและผลการวิจัย 

-  ประเมินแบบบันทกึความก้าวหน้า

การท าปริญญานิพนธ ์

-  สง่เสริมให้นิสติพัฒนาผลงานหรือ

หัวข้อวิจัยอย่างสร้างสรรค์  และ

ตอบสนองความต้องการจ าเป็นของ

สงัคม 

              
 2.4  ทกัษะความสมัพันธร์ะหว่างบุคคลและความรบัผิดชอบ 

 ผลการเรียนรูด้า้นทกัษะ
ความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลและ

ความรบัผดิชอบ 

กลยุทธก์ารสอน กลยุทธก์ารประเมินผลการเรยีนรู ้

1.  ความสามารถสงูในการแสดง

ความเห็นทางวิชาการและวิชาชีพ  

และแสดงความเป็นผู้น าทางการ

จัดการการอุดมศึกษา 

-  จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้น

การท างานเป็นกลุ่มและงานที่มี

ปฏสิมัพันธ์ระหว่างบุคคล  เพ่ือให้เกิด

การรับฟังยอมรับความคิดเห็นและ

มุมมองที่แตกต่าง 

-  ประเมินพฤติกรรมการท างาน 

-  ประเมินการน าเสนอและผลงาน 

-  สมัภาษณเ์พ่ือนนิสติ 

2.  มีภาวะผู้น า  ความเอื้ออาทร  และ

สามารถแก้ไขปัญหาทัง้ภายในและ

ระหว่างกลุ่มอย่างสร้างสรรค์ 

-  จัดกิจกรรมกลุ่มในรายวิชาเพ่ือ

สง่เสริมให้นิสติแสดงความ

เอื้อเฟ้ือเผ่ือแผ่  และร่วมกันแก้ปัญหา

ภายในกลุ่ม  และระหว่างกลุ่ม 

-  ประเมินพฤติกรรมการท างาน 

-  ประเมินการน าเสนอและผลงาน 

-  สมัภาษณเ์พ่ือนนิสติ 

3.  มีความสามารถในการก ากบั

ตนเอง  มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่

ทัง้ต่อตนเอง  สว่นรวม  และสงัคม 

-  ให้นิสติแสดงศักยภาพและพัฒนา

ตนเอง  ผ่านการปฏบิัติงานกลุ่มตาม

ข้อก าหนดของหลักสตูร 

-  ประเมินพฤติกรรมการท างาน 

-  ประเมินการน าเสนอและผลงาน 

-  สมัภาษณเ์พ่ือนนิสติ 
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2.5  ทกัษะในการวิเคราะหเ์ชิงตัวเลข การสื่อสาร  และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ผลการเรยีนรูด้า้นทกัษะในการ

วิเคราะห์เชิงตวัเลข การสื่อสาร และ
การใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ 

กลยุทธก์ารสอน กลยุทธก์ารประเมินผลการเรยีนรู ้

1.  มีทกัษะในการวิเคราะห์ข้อมูลและ

สารสนเทศ 

-  ฝึกปฏบิัติการวิเคราะห์  สรุป

ประเด็นปัญหาและองค์ความรู้  จาก

บทความทางวิชาการ  บทความวิจัย  

และรายงานวิจัย 

-  ประเมินรายงาน  และการน าเสนอ

ของนิสติ 

2.  มีทกัษะในการใช้เทคโนโลยีเพ่ือ

การประมวลผล 

-  สอดแทรกทกัษะการใช้เทคโนโลยี

เพ่ือประมวลผลในการจัดการเรียนรู้ 

-  ประเมินทกัษะการปฏบิัติในช้ัน

เรียน 

-  ประเมินรายงาน 

-  สง่เสริมให้นิสติเข้าอบรมในหัวข้อ

การประมวลผลข้อมูลด้วยโปรแกรม

ทางสถิติที่จัดโดยหน่วยงานทัง้ภายใน

และภายนอกมหาวิทยาลัย 

-  สมัภาษณนิ์สติ 

3.  มีทกัษะในการสื่อสารอย่างมี

ประสทิธิภาพด้วยเทคโนโลยีที่

เหมาะสม  โดยน าเสนอทัง้ในรูปแบบ

ที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการผ่าน

สิง่ตีพิมพ์ทางวิชาการ 

-  ให้นิสติอ่านบทความวิชาการ

บทความวิจัยทัง้ภาษาไทยและ

ภาษาอังกฤษและให้ท ารายงานสรุป

สาระส าคัญ 

-  ประเมินรายงาน  และการน าเสนอ

ของนิสติ 

-  สง่เสริมให้นิสติจัดท าเอกสารฉบับ

ย่อและท าเอกสารประกอบการ

น าเสนอรายงานเป็นภาษาไทยหรือ

ภาษาอังกฤษ 

-  ประเมินรายงาน  และการน าเสนอ

ของนิสติ 
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2.6  ทกัษะการจัดการการอุดมศึกษา 

ผลการเรยีนรู ้
ดา้นทักษะการจัดการการอุดมศึกษา 

กลยุทธก์ารสอน กลยุทธ ์

การประเมินผล 

1.  มีภาวะผู้น า ความเช่ียวชาญและ

ทกัษะขั้นสงูในการจัดการ การ

แก้ปัญหา และถ่ายทอดองค์ความรู้

เกี่ยวกับการด าเนินงานต่างๆ  ตาม

พันธกิจของสถาบันอุดมศึกษา โดย

บูรณาการทฤษฎแีละเทคนิคทางการ

จัดการการอุดมศึกษาเพ่ือสง่เสริม  

ป้องกัน  แก้ไข  และพัฒนาการจัดการ

เรียนรู้และผู้เรียนได้อย่างเหมาะสม

และมีประสทิธิภาพ 

-  จัดการเรียนรู้ที่สง่เสริมให้ผู้เรียน

ฝึกปฏบิัติโดยใช้ปัญหาเป็นฐานและ

การมีสว่นร่วมในการออกแบบ

กิจกรรมการเรียนรู้ โดยการบรรยาย

ประกอบ การอภปิราย การสอนด้วย

รูปแบบการเรียนรู้ที่หลากหลายเพ่ือ

เพ่ิมประสทิธิภาพในการสอน 

-  ประเมินทกัษะการปฏบิัติในช้ัน

เรียน 

-  ประเมินรายงาน 

-  จัดการเรียนรู้ที่สง่เสริมให้นิสติได้

ฝึกวิเคราะห์และสงัเคราะห์องค์ความรู้

เพ่ือท าความเข้าใจกบัปัญหา  ค้นหา

ข้อเทจ็จริง  วินิจฉัย  และแสวงหา

ทางเลือกที่น าไปสูก่ารแก้ปัญหาในการ

จัดการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสม 

-  ประเมินรายงาน  และการน าเสนอ

ของนิสติ 

2.  มีความเช่ียวชาญและทกัษะในการ

ใช้เคร่ืองมือและเทคนิคขั้นสงูทางใน

การจัดการการอุดมศึกษาเพ่ือสง่เสริม

และพัฒนาการจัดการเรียนรู้และ

ศักยภาพของผู้เรียนได้อย่างมี

ประสทิธิภาพ 

-  จัดการเรียนรู้โดยเปิดโอกาสให้

นิสติได้ท าความเข้าใจกับปัญหา  

ค้นหาข้อเทจ็จริง  น าความรู้ด้าน

เคร่ืองมือและเทคนิคในการแสวงหา

ทางเลือกเพ่ือน าไปสูก่ารพัฒนาผู้เรียน

ได้อย่างเหมาะสม 

-  ประเมินทกัษะการปฏบิัติในช้ัน

เรียน 

-  ประเมินรายงาน 

-  จัดกิจกรรมให้นิสติได้ร่วมกัน

แลกเปล่ียนความรู้  ความคิด  และ

ประสบการณ ์ เพ่ือพัฒนาการ

ปฏบิัติงานและวิชาชีพ 

-  ประเมินรายงาน  และการน าเสนอ

ของนิสติ 

3.  มีความเช่ียวชาญและทกัษะในการ

วางแผน  ออกแบบ  พัฒนา  เพ่ือ

สร้างสรรค์องค์ความรู้ใหม่และ

ผลงานวิจัยทางการจัดการการ

อุดมศึกษาได้อย่างมีประสทิธิภาพ  

และเป็นที่ยอมรับทัง้ในระดับชาติ  

และนานาชาติ 

-  จัดการเรียนรู้ให้นิสติพัฒนาทกัษะ

การสบืค้น  วิเคราะห์สรุปประเด็น  

และสงัเคราะห์ข้อมูลจากบทความทาง

วิชาการ  บทความวิจัยและรายงาน

วิจัยทัง้ในและต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง

เพ่ือน าความรู้ที่ได้มาอภปิราย

แลกเปล่ียนความรู้และพัฒนางานวิจัย

เชิงวิชาการและวิชาชีพ 

-  ประเมินรายงาน  และการน าเสนอ

ของนิสติ 

-  ประเมินการอภปิรายและการ

สมัมนาในช้ันเรียน 

 

 

 

 

-  สง่เสริมให้นิสติพัฒนาหัวข้อ

งานวิจัยตามประเด็นที่มีความสนใจ

และมีความสอดคล้องกับความ

ต้องการตามสถานการณก์ารจัดการ

เรียนการสอนในปัจจุบันเพ่ือให้เกิด

ประโยชน์ต่อการจัดการเรียนรู้ 

-  ประเมินผลงานและการน าเสนอ 

-  ประเมินแบบบันทกึความก้าวหน้า

การท าปริญญานิพนธ ์
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สรุปมาตรฐานผลการเรียนรู้ 
      

มาตรฐานผลการเรยีนรู ้ รายละเอียดผลการเรยีนรู ้

1. ดา้นคุณธรรมและจริยธรรม 1.1 ประพฤติปฏบิัติตนบนพ้ืนฐานคุณธรรม  จริยธรรม  ค่านิยมอัน  

ดีงาม และจรรยาบรรณวิชาชีพทางการจัดการการอุดมศึกษา 

1.2 วินิจฉัย ริเร่ิม วางแนวทางแก้ปัญหา  และสง่เสริมด้านคุณธรรม  จริยธรรม 

และจรรยาบรรณวิชาชีพทางการจัดการการอุดมศึกษา 
1.3 มีภาวะผู้น าด้านการประพฤติปฏบิัติตนตามหลักคุณธรรม  จริยธรรมใน

สภาพแวดล้อมของการท างานและในชุมชน 

2. ดา้นความรู ้ 2.1 มีความรู้และความเข้าใจอย่างลุ่มลึกในองค์ความรู้ส าคัญทัง้ทฤษฏ ี หลักการ  

แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการการอุดมศึกษา 
2.2 มีความรู้และความเข้าใจอย่างลุ่มลึกเกี่ยวกบัการใช้เคร่ืองมือและเทคนิคขั้น

สงูทางการจัดการการอุดมศึกษาได้ถูกต้อง  เหมาะสมกบัสภาพการณ ์ ตามกรอบ

จรรยาบรรณวิชาชีพ 
2.3 มีความรู้และความเข้าใจอย่างลุ่มลึกในหลักการและกระบวนการจัดการการ

อุดมศึกษา  ตลอดจนสามารถวางแผนออกแบบ  สร้างสรรค์องค์ความรู้  หรือ

ผลงานวิจัยใหม่ๆ  ได้ 
3. ดา้นทกัษะทางปัญญา 3.1 สามารถวิเคราะห์  สงัเคราะห์  และประเมินสภาพการเรียนรู้หรือสภาพ

ปัญหาบนฐานคิด  ทฤษฏ ี หลักการต่างๆ  ที่เกี่ยวกบัการจัดการการอุดมศึกษา 

เพ่ือใช้ในการแก้ไข  สง่เสริม  และพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้และพัฒนา

ผู้เรียนได้อย่างสร้างสรรค์และมีประสทิธิภาพ 

3.2 สามารถประยุกต์ใช้เคร่ืองมือ  และเทคนิคขั้นสงูได้  โดยเหมาะสมกับบุคคล

และสภาพการณท์ี่แตกต่างกัน  ตลอดจนสามารถบูรณาการเทคนิคที่หลากหลาย

เพ่ือพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ 
3.3 สามารถออกแบบ  วางแผนและด าเนินการโครงการส าคัญหรือโครงการวิจัย  

โดยประยุกต์ใช้ความรู้ทัง้ภาคทฤษฏแีละภาคปฏบิัติ  ตลอดจนการใช้เทคนิคการ

วิจัยเพ่ือพัฒนาองค์ความรู้ใหม่  หรือปรับปรุงแนวปฏบิัติในวิชาชีพทางการจัดการ

การอุดมศึกษา 
4. ดา้นทกัษะความสมัพนัธ ์

ระหว่างบุคคลและความ

รบัผดิชอบ 

4.1 ความสามารถสงูในการแสดงความเห็นทางวิชาการและวิชาชีพ  และแสดง

ความเป็นผู้น าทางการจัดการการอุดมศึกษา 

4.2 มีภาวะผู้น า  ความเอื้ออาทร  และสามารถแก้ไขปัญหาทัง้ภายในและระหว่าง

กลุ่มอย่างสร้างสรรค์ 

4.3 มีความสามารถในการก ากับตนเอง  มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ทัง้ต่อตนเอง  

สว่นรวม  และสงัคม 

5. ดา้นทกัษะในการวิเคราะหเ์ชิง

ตวัเลข การสื่อสาร และการใช ้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

5.1 มีทกัษะในการวิเคราะห์ข้อมูลและสารสนเทศ  
5.2 มีทกัษะในการใช้เทคโนโลยีเพ่ือการประมวลผล 
5.3 มีทกัษะในการสื่อสารอย่างมีประสทิธิภาพด้วยเทคโนโลยีที่เหมาะสม โดย

น าเสนอทัง้ในรูปแบบที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการผ่านสิง่ตีพิมพ์ทางวิชาการ 
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มาตรฐานผลการเรยีนรู ้ รายละเอียดผลการเรยีนรู ้

6. ทกัษะการจดัการการอดุมศกึษา 6.1 มีภาวะผู้น า ความเช่ียวชาญและทกัษะขั้นสงูในการจัดการ การแก้ปัญหา 

แและถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับการด าเนินงานต่างๆ ตามพันธกิจของ

สถาบันอุดมศึกษา โดยบูรณาการทฤษฎแีละเทคนิคทางการจัดการการอุดมศึกษา

เพ่ือสง่เสริม  ป้องกัน  แก้ไข  และพัฒนาการจัดการเรียนรู้และผู้เรียนได้อย่าง

เหมาะสมและมีประสทิธิภาพ 
6.2 มีความเช่ียวชาญและทกัษะในการใช้เคร่ืองมือและเทคนิคขั้นสงูทางในการ

จัดการการอุดมศึกษาเพ่ือสง่เสริมและพัฒนาการจัดการเรียนรู้และศักยภาพของ

ผู้เรียนได้อย่างมีประสทิธิภาพ 

6.3 มีความเช่ียวชาญและทกัษะในการวางแผน ออกแบบ พัฒนา เพ่ือสร้างสรรค์

องค์ความรู้ใหม่และผลงานวิจัยทางการจัดการการอุดมศึกษาได้อย่างมี

ประสทิธิภาพ และเป็นที่ยอมรับทัง้ในระดับชาติ และนานาชาติ 
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3. แผนท่ีแสดงการกระจายความรบัผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจ้ากหลกัสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 

● ความรับผิดชอบหลัก  ○ ความรับผิดชอบรอง 
 

รายวิชา 

คุณธรรม 

จริยธรรม 
ความรู ้ ทกัษะทางปัญญา 

ทกัษะ

ความสมัพนัธ ์

ระหว่างบุคคล

และความ

รบัผดิชอบ 

ทกัษะการ

วิเคราะห์เชิง

ตวัเลข การ

สื่อสาร และ

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

ทกัษะการจดัการ

การอุดมศึกษา 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 6.1 6.2 6.3 
หมวดวชิาบงัคบั                   
กจอ 711  วิธีวิทยาการวิจัยขั้นสงูทางการจัดการการ

อุดมศึกษา 
                  

กจอ 712   การวางแผนและการจัดองค์การทางการ

อุดมศึกษา                    

กจอ 713   สมัมนาปัญหาและแนวโน้มการจัดการการ

อุดมศึกษา         
                  

กจอ 701   หลักการอุดมศึกษาและนวัตกรรมทางการ

จัดการการอุดมศึกษา  
                  

หมวดวชิาเลอืก 

กจอ 821  การจัดการหลักสตูรและการจัดการเรียนรู้ใน

ระดับอุดมศึกษา  

                  

กจอ 822  มาตรฐานและการประกันคุณภาพทางการ

อุดมศึกษา       
                  

กจอ 823  การวางแผนกลยุทธ์และการจัดการ 

ความเสี่ยงในสถาบันอุดมศึกษา 
                  

กจอ 824  ภาวะผู้น าและการจัดการการเปล่ียนแปลง

ทางการอุดมศึกษา 
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รายวิชา 

คุณธรรม 

จริยธรรม 
ความรู ้ ทกัษะทางปัญญา 

ทกัษะ

ความสมัพนัธ ์

ระหว่างบุคคล

และความ

รบัผดิชอบ 

ทกัษะการ

วิเคราะห์เชิง

ตวัเลข การ

สื่อสาร และ

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

ทกัษะการ

จดัการการ

อุดมศึกษา 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 6.1 6.2 6.3 
กจอ 825  การจัดการกิจการนิสตินักศึกษา                    

กจอ 826  กฎหมายทางการอุดมศึกษา                    

กจอ 827  สมัมนาการจัดการการอุดมศึกษาบนความ
หลากหลาย            

                  

กจอ 828  การพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการการ
อุดมศึกษา                    

กจอ 829  การวิจัยเชิงคุณภาพทางการจัดการการ
อุดมศึกษา                    

กจอ 830  สมัมนาปัญหาการวิจัยทางการจัดการการ 
อุดมศึกษา 

                  

ปริญญานพินธ ์                   

ปพอ  891  ปริญญานิพนธ์ระดับปริญญาเอก                        
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หมวดท่ี 5 หลกัเกณฑ์ในการประเมินผลนิสิต 

 
1.  กฎระเบียบหรือหลกัเกณฑใ์นการให้ระดบัคะแนน (เกรด) 

 การวัดผลเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

พ.ศ.2559 (ภาคผนวก ก) 
 

2.  กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธ์ิของนสิิต  

 สถาบันอุดมศึกษาก  าหนดให้มีระบบและกลไกการทวนสอบเพ่ือยืนยันว่านิสิตและบัณฑิตทุกคน  

มีมาตรฐานผลการเรียนรู้ ทุกด้านตามที่ก  าหนดไว้ ดังน้ี 

 2.1  การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูข้ณะนสิิตยงัไม่ส าเร็จการศึกษา 

 การทวนสอบในระดับรายวิชาโดยให้นิสิตประเมินผลการเรียนการสอนในระดับรายวิชาทั้ง

ภาคทฤษฎีและภาคปฏบัิติ  และการมีคณะกรรการผู้ ทรงคุณวุฒิพิจารณาความเหมาะสมของข้อสอบให้

เป็นไปในการด าเนินการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้และรายงานผล 

 2.2  การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูห้ลงัจากนสิิตส าเร็จการศึกษา 

 การก  าหนดกลวิธีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนิสิตหลังส าเร ็จการศึกษา  เน้นการท  า

วิจัยสัมฤทธิผลของการประกอบอาชีพของบัณฑิต  โดยท  าอย่างต่อเน่ืองและน าผลการวิ จัยที่ได้มาปรับปรุง

กระบวนการเรียนการสอนและหลักสูตรแบบครบวงจร  รวมทั้งการประเมินคุณภาพของหลักสูตรและ

หน่วยงานโดยองค์กรระดับสากล  ซ่ึงการวิจัยจะด าเนินการในเรื่องต่อไปน้ี 

 1)  ภาวการณไ์ด้งานท  าของบัณฑิต ประเมินจากบัณฑิตที่ส าเรจ็การศึกษาเกี่ยวกับระยะเวลาในการ

หางาน  ความเห็นที่มีต่อความรู้ความสามารถและความม่ันใจของบัณฑิตในการประกอบอาชีพ 
 2)  การทวนสอบจากผู้ประกอบการ  โดยการขอเข้าสัมภาษณ์  และ/หรือการส่งแบบสอบถาม

เพ่ือประเมินความพึงพอใจต่อบัณฑิตที่ส าเรจ็การศึกษา  และเข้าท  าง านในสถานประกอบการน้ันๆ ใน

ระยะเวลาต่างๆ  เช่น  ปีที่ 1  ปีที่ 5  เป็นต้น 
 3)  การประเมินต าแหน่ง  และ/หรือความก้าวหน้าในสายงานของบัณฑิต 

 4)  การประเมินจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น  โดยการส่งแบบสอบถาม  หรือ  สอบถามระดับความ

พึงพอใจในด้านความรู้   ความพร้อม  และคุณสมบัติด้านอื่นๆ  ของบัณฑิตที่ส าเรจ็การศึกษา 

 5)  การประเมินจากบัณฑิตที่ไปประกอบอาชีพ  ในส่วนของความพร้อมและความรู้ จากวิชาเอกที่

เรียน  ซ่ึงก  าหนดในหลักสูตร  รวมทั้งเปิดโอกาสให้เสนอข้อคิดเห็นในการปรับปรุงหลักสูตรให้ดีขึ้น 

 6)  ความเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่ประเมินหลักสูตรหรืออาจารย์พิเศษ  ต่อความพร้อ ม

ของนิสิตในการเรียนและคุณลักษณะอื่นๆ  ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการเรียนรู้   และการพัฒนาองค์ความรู้

ของนิสิต 
 7)  ผลงานของนิสิตที่สามารถวัดเป็นรูปธรรมได้  ได้แก่ 

  7.1)  จ  านวนผลงานที่ได้รับรางวัลทางสังคมและวิชาชีพ 

  7.2)  จ  านวนกิจกรรมการกุศลเพ่ือสังคมและประเทศชาติ 

  7.3)  จ  านวนอาสาสมัครในองค์กรที่ท  าประโยชน์ต่อสังคม 
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3.  เกณฑก์ารส าเร็จการศึกษาตามหลกัสูตร 
3.1 ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่ก  าหนดในหลักสูตร  
3.2 ได้ระดับแต้มคะแนนเฉล่ียสะสมไม่ต ่ากว่า 3.00 (จากระบบ 4 ระดับคะแนน) 
3.3 สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Exam) 
3.4 เสนอปริญญานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปาก เปล่า ขั้ นสุดท้ายโดยคณะก รรมการที่

สถาบันอุดมศึกษาแต่งตั้ง ซ่ึงจะต้องประกอบไปด้วยผู้ทรงคุณวุฒิภายในและภายนอกสถาบันและต้องเปิด
ให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้ 

3.5 ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหน่ึงของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์หรืออย่างน้อยได้รับ

การยอมรับให้ตีพิมม์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติที่ มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 
3.6 สอบผ่านภาษาอังกฤษ 
3.7 มีคุณสมบัติเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับ

บัณฑิตศึกษา พ.ศ.2559 (ภาคผนวก ก) 
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หมวดท่ี 6  การพฒันาอาจารย ์

 
1.  การเตรียมการส าหรบัอาจารยใ์หม่ 

 1.1  มีการปฐมนิเทศแนะแนวการเป็นครูที่ดีแก่อาจารย์ใหม่ให้มีความรู้ และเข้าใจนโยบายของ

มหาวิทยาลัย/สถาบัน  คณะ ตลอดจนในหลักสูตรที่สอน 

 1.2  ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพ่ิมพูนความรู้   สร้างเสริมประสบการณ์เ พ่ือส่งเสริมการสอนและ

การวิจัยอย่างต่อเน่ือง  สนับสนุนด้านการฝึกอบรม  ศึกษาดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองค์กรต่างๆ  

เข้ารับการประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ  หรือการลาเพ่ือเพ่ิมพูนประสบการณ ์

 

2.  การพฒันาความรูแ้ละทกัษะใหแ้ก่คณาจารย  ์

 2.1  การพฒันาทกัษะการจัดการเรียนการสอน  การวดัและการประเมินผล 

  2.1.1  ส่งเสริมให้อาจารย์มีความรู้   ทักษะในการจัดการเรียนการสอน  และการวัด

ประเมิน  ด้วยการแนะน า  เสวนา  สัมมนาในกลุ่มคณาจารย์ของสาขาวิชา  ส่ งเสริมให้อาจารย์ได้รับการ

อบรม  ศึกษาดูงานเพ่ือเพ่ิมพูนประสบการณเ์พ่ิมเติม  เพ่ือให้มีความรู้ทกัษะในการจัดการเรียนการสอน  

การวัดและประเมินผลที่ทนัสมัยและมีประสิทธิภาพ 

  2.1.2  มีการฝึกอบรมพัฒนาอาจารย์โดยเน้นเน้ือหาเกี่ยวกับการวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียน

การสอนของอาจารย์มีการจัดหา/จัดท  าเอกสารที่ให้ความรู้และตัวอย่าง  เกี่ ยวกับการวิจัยและพัฒนาการ

เรียนการสอนอย่างต่อเน่ือง  ส่งเสริมให้อาจารย์สร้างองค์ความรู้  

 2.2  การพฒันาวิชาการและวิชาชีพดา้นอ่ืนๆ   

 ส่งเสริม  สนับสนุนและกระตุ้นอาจารย์ด้วยวิธีการต่างๆ  เพ่ือให้สร้างผลงานและเผยแพร่งานทาง

วิชาการโดย 

  2.2.1  จัดหรือเข้าร่วมประชุม  สัมมนาเพ่ือเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของอาจารย์และ

นิสิตอย่างสม ่าเสมอ 

  2.2.2  ก  าหนดแผนในการส่งเสริม  สนับสนุนให้มีการท  าวิจัยเ พ่ือสร้างองค์ความรู้ ใหม่

เพ่ือพัฒนาเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ 

  2.2.3  จัดสรรหรือแสวงหางบประมาณสนับสนุนให้อาจารย์ท  าวิจัยหรือจัดกิจกรรมเพ่ือ

เพ่ิมพูนศักยภาพทางวิชาการ 

  2.2.4  สนับสนุนให้ อาจารย์ท  าวิจัยกับกลุ่มคณะต่างๆ  ทั้ งภายในและภายนอก

มหาวิทยาลัย 

  2.2.5  จัดและส่งเสริมให้อาจารย์เข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการกับนิสิต  สาขาวิชา  คณะ  

และมหาวิทยาลัยตลอดจนหน่วยงานอื่นๆ  ภายนอกมหาวิทยาลัย 

  2.2.6  มีการจัดสรรทุนวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนในแต่ละปีการศึกษา 

  2.2.7  ก  าหนดให้อาจารย์จัดท  าใบประมวลการสอนรายวิชา (Course  Syllabus) ที่แสดง

ให้เห็นถึงวิธีการจัดการเรียนการสอนที่ใช้ในแต่ละภาคเรียน  และชี้ให้เห็นถึงการสอนที่เปล่ียนแปลงหรือ

แตกต่างไปจากเดิม 
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  2.2.8  ก  าหนดให้อาจารย์ระบุนวัตกรรมการเรียนการสอนที่อาจารย์ได้พัฒนาขึ้ นใน

แบบฟอร์มการรายงานผลการปฏบัิติงานในแต่ละปี 

  2.2.9  เผยแพร่ผลงานวิจัยของอาจารย์ที่เกี่ยวกับนวัตกรรมการเรียนการสอนในเอกสาร

ข่าวสารการวิจัยของคณะหรือสถาบัน 

  2.2.10  สร้างเครือข่ายอาจารย์โดยจัดประชุมแลกเปล่ียนเรียนรู้ เกี่ ยวกับการพัฒนา

นวัตกรรมการสอนใหม่  ในกลุ่มอาจารย์ภายในคณะหรือสถาบันทุกปี 

  2.2.11  มีการสร้างเครือข่ายวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนในสาขาต่างๆ  

ภายในสถาบันหรือนอกสถาบัน 

  2.2.12  ยกย่องเชิดชูเกียรติอาจารย์ที่มีผลงานวิจัยด้านการจัดการเรียนการสอนโดดเด่น 

 2.3  การจัดหาทรพัยากรการเรียนการสอนเพ่ิมเติม 

 คณะศึกษาศาสตร์ประสานงานกับอาจารย์และส านักหอสมุดกลางในการเสนอจัดหา  ต ารา  

หนังสือ  วารสาร  ส่ิงพิมพ์  ส่ืออิเลก็ทรอนิกส์เพ่ิมเติมในแต่ละปีการศึกษาเพ่ือบริการให้อาจารย์และนิสิต

ได้ศึกษาค้นคว้า  และใช้ประกอบการเรียนการสอน 

 มีการตรวจสอบ  ปรับปรุงและจัดซ้ือส่ือ  ต ารา  วัสดุ  อุปกรณท์ี่เป็นความรับผิดชอบของคณะใน

แต่ละปี  จากงบประมาณเงินแผ่นดิน  เงินรายได้  ตลอดจนงบประมาณจากโครงการบริการวิชาการ 

 ในกรณทีี่ต้องการบุคลากรทดแทนหรือเพ่ิมเติม  มีการสรรหา  คัดเลือกบุคลากรอย่างเป็นระบบ  

เป็นไปอย่างโปร่งใสและเขียนแนวปฏบัิติเป็นลายลักษณอ์ักษร 

 จัดให้มีการเชิญผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกที่มีความรู้   ความสามารถสอดคล้องกับหลักสูตร มาเป็น

อาจารย์พิเศษ  มีห้องเรียน  อุปกรณท์ี่ใช้ในการเรียนการสอนที่เพียงพอส าหรับนิสิต  มีโรงเรียนสาธิตของ

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒทั้งสามแห่งเป็นแหล่งประสบการณ ์ และมีเทคโนโลยีที่ทนัสมัย 

 2.4  การประเมินความเพียงพอของทรพัยากร 

 การประเมินผลและการติดตามและประเมินความพอเพียงของหนังสือ ต ารา วารสารและอุปกรณ์

การเรียนการสอน  ตลอดจนทรัพยากรอื่นๆ  ที่จ  าเป็น จากการสอบถาม ส ารวจความคิดเห็นของนิสิตและ

อาจารย์  เจ้าหน้าที่ 

 มีเจ้าหน้าที่ประจ  าห้องสมุด  ท  าการบริการอาจารย์และนิสิต เพ่ือจัดหา ตรวจสอบและประเมินส่ือ

และวัสดุอุปกรณโ์ดยตรงและด าเนินการปรับปรุงแก้ไข 
 มีเจ้าหน้าที่ของสาขาวิชาและของคณะศึกษาศาสตร์ท  าหน้าที่บริการด้านโสตทัศนูปกรณ์  และ

คอมพิวเตอร์  รวมทั้งตรวจสอบประเมินวัสดุ  อุปกรณต์่างๆ  และปรับปรุงแก้ไขให้อยู่ในสภาพที่ดีใช้การ

ได้เป็นประจ  าทุกสัปดาห์ 

 

3.  การบริหารคณาจารย ์

 3.1  การรบัอาจารยใ์หม่ 

 กระบวนการรับอาจารย์ใหม่  ตั้งแต่การเสนอเพ่ือขออัตรา  การประชุมเพ่ือก  าหนดคุณสมบัติผู้ เ ข้า

สมัครระดับปริญญาเอกตรงกับสาขาหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง  มีประสบการณ์เพียงพอต่อความรับผิดชอบ  

การสอน  มีการสรรหา  คัดเลือกบุคลากรอย่างเป็นระบบ  เป็นไปอย่างโปร่งใสและเขียนแนวปฏิบัติเ ป็น
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ลายลักษณอ์ักษร  ด าเนินการประกาศรับสมัครทุกส่ืออย่างกว้างขวางและทั่วถึง  การรับสมัครและตรวจ

คุณสมบัติ  การแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการรับสมัครคัดเลือกโดยการสอบวัดคุณสมบัติ  เ ป็นไปอย่าง

ยุติธรรมและโปร่งใส 

 3.2  การมีส่วนร่วมของคณาจารยใ์นการวางแผน  การติดตามและทบทวนหลกัสูตร 

 คณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและผู้ สอนจะต้องร่วมกันในการวางแผนจัดการเรียนการสอน  

ประเมินผล  และการให้ความเห็นชอบการประเมินผลทุกรายวิชา  เกบ็รวบรวมข้อมูลเพ่ือเตรียมไว้ส าหรับ

การปรับปรุงหลักสูตร  ตลอดจนปรึกษาหารือ  หาแนวทางที่จะท  าให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหลักสูตร  และ

ได้บัณฑิตเป็นไปตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 

 3.3  การแต่งตั้ งคณาจารยพิ์เศษ 

 การแต่งตั้งคณาจารย์ที่สอนบางเวลาและคณาจารย์พิเศษ  จะค านึงถึงคุณวุฒิ  ประสบการณ์  และ

ความรู้ความสามารถในรายวิชาที่จะแต่งตั้ ง   โดยต้องได้รั บความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร

หลักสูตร 

 กระบวนการเลือกสรรอาจารย์พิเศษ  เริ่มจากการเสนอชื่ ออาจารย์ที่ มีคุณสมบัติเหมาะสม เข้า

พิจารณาในที่ประชุมกรรมการบริหารหลักสูตร  การเชิญอาจารย์พิเศษอาจเชิญสอนทั้งภาคการศึกษาหรือ

เป็นรายชั่วโมงขึ้นอยู่กับความจ  าเป็น ความต้องการและเวลา สถานการณ์ที่ เหมาะสม อาจารย์พิเศษต้อง

เป็นผู้ที่ได้รับการยอมรับยกย่องจากสังคมว่าเป็นผู้ ที่ เชี่ ยวชาญในรายวิชาน้ั นๆ  อย่างเด่นชัด น าเสนอ

รายชื่ออาจารย์พิเศษเพ่ือพิจารณาและขออนุมัติจากมหาวิทยาลัย 
 

4.  การบริหารบุคลากรสนบัสนุนการเรียนการสอน 

 4.1  การก าหนดคุณสมบติัเฉพาะส าหรบัต าแหนง่ 

 ควรมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาที่เกี่ยวข้องกับภาระงานที่รับผิดชอบในหลักสูตร 

 4.2  การเพ่ิมทกัษะความรูเ้พ่ือการปฏิบติังาน 

 ต้องเข้ารับการฝึกอบรม/ประชุม/สัมมนาในด้านวิชาการที่เกี่ยวข้องอย่างน้อยคนละ 3  คร้ังต่อปี 

 

5.  การสนบัสนุนและการใหค้ าแนะน านสิิต 

 5.1  การใหค้ าปรึกษาดา้นวิชาการและอ่ืนๆ  แก่นสิิต 

 คณะศึกษาศาสตร์มีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการให้แก่นิสิตทุกคน  โดยนิสิตที่มีปัญหา

ในการเรียนสามารถปรึกษากับอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการได้  และอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาก ารทุกคน

ต้องก  าหนดชั่วโมงให้ค าปรึกษา (Office  Hours)  เพ่ือให้นิสิตเข้าปรึกษาได้  นอกจากน้ีต้องมีอาจารย์ที่

ปรึกษากิจกรรมเพ่ือให้ค าปรึกษาแนะน าในการจัดท  ากิจกรรมแก่นิสิต 

 5.2  การอุทธรณข์องนสิิต 

 กรณทีี่นิสิตมีความสงสัยเกี่ ยวกับผลการประเมินในรายวิชาใดสามารถที่จ ะย่ืนค าร้องต่อคณะ

กรรมการบริหารหลักสูตรฯ  เพ่ือขอดูกระดาษค าตอบในการสอบ  ตลอดจนดูคะแนนและวิธีการประเมิน

ของอาจารย์ในแต่ละรายวิชาได้ 
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หมวดท่ี 7 การประกนัคุณภาพ 

 

1. การก ากบัมาตรฐาน 

การประกันคุณภาพหลักสูตรจะด าเนินการก  ากับมาตรฐานของและการบริหารจัดการให้เป็นไป

ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ได้ประกาศใช้เม่ือ พ.ศ.2558 และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

แห่งชาติ พ.ศ.2552 ตลอดระยะเวลาที่มีการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตร ได้แก่  

จ  านวนอาจารย์ประจ  าหลักสูตร คุณสมบัติของอาจารย์ประจ  าหลักสูตร คุณสมบัติของอาจารย์

ผู้รับผิดชอบหลักสูตร คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอน คุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์หลัก 

คุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ร่วม คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอบปริญญานิพนธ์ การตีพิมพ์

เผยแพร่ผลงานของผู้ส าเรจ็การศึกษา ภาระงานของอาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ อาจารย์ที่ปรึกษา

ปริญญานิพนธ์มีผลงานวิจัยอย่างต่อเน่ืองและสม ่าเสมอ และการปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่

ก  าหนด  
ทั้งน้ีเพ่ือให้การก  ากับมาตรฐานดังกล่าวข้างต้นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ หลักสูตรได้มี การ

บริหารจัดการหลักสูตร ได้แก่ การแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรซ่ึงแต่งตั้งโดยบัณฑิตวิทยาลัยเ พ่ือ

การด าเนินการด้านการจัดการศึกษา การวางแผน การติดตาม การทบทวนหลักสูตร และการปรับปรุง

หลักสูตร โดยคณะกรรมการดังกล่าวมีบทบาทหน้าที่รับผิดชอบและประสานงาน  ให้การบริหารจัดการ

หลักสูตรมีประสิทธิภาพเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่  สกอ. และบัณฑิต

วิทยาลัยก  าหนด โดยประธานบริหารหลักสูตรประสานงานและจัดประชุมวางแผนเพ่ือ 1) จัดแผนการเรียน

ให้กับนิสิตแต่ละรุ่น 2) จัดรายวิชาตามล าดับก่อนหลัง 3) จัดอาจารย์ผู้ สอนที่มีความรู้  ความถนัด และ

ความเชี่ยวชาญในรายวิชาน้ันๆ 
 

2. บณัทิต 

หลักสูตรค านึงถึงพันธกิจที่ส าคัญที่สุดของสถาบันอุดมศึกษา คือ  การผลิตบัณฑิต หรือการจัด

กิจกรรม การเรียนการสอนให้ผู้ เรียนมีความรู้ในวิชาการและวิชาชีพ มีคุณลักษณะตามหลักสูตรที่ก  าหนด 

บัณฑิตหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการอุดมศึกษา จะต้องเป็นผู้ มีความรู้  มี

คุณธรรมจริยธรรม มีความสามารถในการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง  สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ เ พ่ือการ

ด ารงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุขทั้งทางร่างกายและจิตใจ มีความส านึกและความรับผิดชอบในฐานะ

พลเมืองและพลโลก มีคุณลักษณะตามอัตลักษณข์องสถาบันอุดมศึกษา 

นอกจากน้ีหลักสูตรได้ตระหนักถึงมาตรฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการผลิตบัณฑิต  ได้แก่ เกณฑ์

มาตรฐานหลักสูตร กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ เพ่ือมุ่งเน้นเป้าหมายการจัดการศึกษา

ที่ผลการเรียนรู้ของนักศึกษา ซ่ึงเป็นการประกันคุณภาพบัณฑิตที่ได้รับคุณวุฒิแต่ละคุณวุฒิและส่ือสารให้

สังคม ชุมชน รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆ ได้เชื่ อ ม่ันถึงคุณภาพของบัณฑิตที่ผลิตออกมาเป็นไป

ตามที่ก  าหนดไว้ในผลลัพธ์การเรียนรู้ในหลักสูตร โดยพิจารณาจากข้อมูล ดังน้ี  

1. ผลประเมินคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  (โดยผู้ ใช้

บัณฑิต/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย)  



หลักสตูรการศึกษาดุษฎบีัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการอุดมศึกษา (หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ.2559) หน้า 39 

 

2. ผลงานของนิสิตที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 

 
3. นสิิต 

การประกันคุณภาพหลักสูตรด้านนิสิตจะเริ่มต้นตั้งแต่ระบบการรับนิสิต ซ่ึงต้องสามารถรับหรือ

คัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติและความพร้อมในการเรียนในหลักสูตรจนส าเร ็จการศึกษา โดยการรับนิสิตของ

หลักสูตรจะด าเนินการตามก  าหนดแนวทางการรับสมัครตามประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่ อง 

การรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา โดยยึดตามคุณสมบัติของผู้ เ ข้าศึกษาตามที่

หลักสูตรก  าหนดไว้ และเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับ

บัณฑิตศึกษา พ.ศ.2559  และมีการจัดสอบคัดเลือกตามที่หลักสูตรก  าหนด นอกจากน้ีมีกิจกรรมพัฒนา

ในรูปแบบต่างๆ เพ่ือให้มีความรู้ความสามารถตามหลักสูตร มีการเรียนรู้ ในศตวรรษที่ 21 ประกอบด้วย 

4 กลุ่มวิชาหลัก ได้แก่ กลุ่มวิชาหลัก กลุ่มทกัษะชีวิตและทกัษะอาชีพ กลุ่มทกัษะการเรียนรู้ และนวัตกรรม 

และกลุ่มทกัษะสารสนเทศและเทคโนโลยี  

นอกจากน้ียังต้องมีการส่งเสริมให้นิสิตมีทกัษะการวิจัยที่สามารถสร้างองค์ความรู้ ได้ และพิจารณา

จากผลลัพธ์ที่เกิดกับนักศึกษา ได้แก่ การคงอยู่ การส าเรจ็การศึกษา และความพึงพอใจและผลการจัดการ

ข้อร้องเรียน  

 

4. อาจารย ์

หลักสูตรได้มีการวางระบบการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจ  าหลักสูตร  โดยจะด าเนินการตามแผน

อัตราก  าลังของอาจารย์ประจ  าหลักสูตร การรับสมัครและการแต่งตั้ง การประเมินผลการปฏิบัติงาน โดยจะ

ค านึงถึงการธ  ารงอยู่และการพัฒนาอาจารย์ประจ  าหลักสูตรทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพเพ่ือให้

สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรตามที่ สกอ. ก  าหนดไว้ นอกจากน้ีหลักสูตรจะให้ความส าคัญกับ

อาจารย์ประจ  าหลักสูตรที่ยังไม่มีต าแหน่งทางวิชาการ โดยจะมีการก  าหนดแผนการพัฒนาให้ชัดเจน และ

จัดให้มีการกระตุ้นอาจารย์ประจ  าหลักสูตรผลิตและส่งผลงานทางวิชาการเ พ่ือขอต าแหน่งทางวิชาการที่

สูงขึ้นต่อไป ส าหรับการบริหารอาจารย์ประจ  าหลักสูตร หลักสูตรจะพิจารณาผู้สอนให้เหมาะสมกับคุณวุฒิ 

ความสามารถและประสบการณ ์ และจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของอาจารย์ รวมทั้งการจัด

กิจกรรมที่ส่งเสริมและธ  ารงอยู่ของอาจารย์ประจ  าหลักสูตรอีกด้วย  

นอกจากน้ีจะส่งเสริมให้อาจารย์ประจ  าหลักสูตรได้รับการพัฒนาทั้งในด้านทุนวิจัย การน าเสนอ  

ผลงาน การศึกษาดูงาน และการฝึกอบรม โดยใช้ระบบและกลไกของคณะศึกษาศาสตร์และมหาวิทยาลัย  

สนับสนุนให้ได้เข้าร่วมประชุม เข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการ เข้าร่วมการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน และกิจกรรม

เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ เพ่ือเพ่ิมพูน ความรู้  สร้างเสริมประสบการณ์ และเพ่ือส่งเสริมพัฒนาการ

สอนและการวิจัยให้ทนัสมัย โดยอาจารย์ ประจ  าหลักสูตรทุกคนได้เข้าร่วมโครงการต่างๆ  

นอกจากน้ีหลักสูตรยังมีกระบวนการเลือกสรรอาจารย์พิเศษเพ่ือมาให้ความรู้ เพ่ิมเติม โดยเริ่มจาก

การเสนอชื่ออาจารย์ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้าพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร การ

เชิญอาจารย์พิเศษอาจเชิญสอนทั้งภาคการศึกษาหรือเป็นรายชั่วโมงขึ้นอยู่กับความจ  าเป็น ความต้องการ

และเวลา สถานที่ที่เหมาะสม อาจารย์พิเศษต้องเป็นผู้ ที่ได้รับการยอมรับยกย่องจากสังคมว่าเป็นผู้ ที่
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เชี่ยวชาญในรายวิชาน้ันๆ อย่างเด่นชัด น าเสนอรายชื่ ออาจารย์พิเศษเพ่ือพิจารณาและขออนุมัติจาก

มหาวิทยาลัย 

 

5. หลกัสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเ้รียน 

เม่ือหลักสูตรได้ผ่านการรับรองจากส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและเปิดสอน หลักสูตร

จะด าเนินการให้มีการปรับปรุงทุก 5 ปี โดยตลอดเวลาของการด าเนินการจะจัดให้มีระบบการควบคุม

ก  ากับการบริหารจัดการหลักสูตรให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างต่อเ น่ือง  ซ่ึงการด าเนินการตัง

กล่าวจะมีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรท  าหน้าที่ในการบริหารจัดการ  3 ด้านที่ส าคัญ คือ  1) สาระของ

รายวิชาในหลักสูตร กล่าวคือ หลักคิดในการออกแบบหลักสูตร  ข้อมูลที่ใช้ในการพัฒนาหลักสูตรและ

วัตถุประสงค์ของหลักสูตรการปรับปรุงหลักสูตรให้ทนัสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์สาขาน้ันๆ และการ

พิจารณาอนุมัติหัวข้อปริญญานิพนธ์ 2) การวางระบบผู้สอนและกระบวนการเรียนการสอน  กล่าวคือ การ

พิจารณาก  าหนดอาจารย์ผู้สอน การก  ากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดท  า มคอ .3 มคอ .5 และมคอ.7

การแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ การก  ากับกระบวนการเรียนการสอน  การช่วยเหลือ  ก  ากับ 

ติดตาม ในการท  าปริญญานิพนธ์และการตีพิมพ์ผลงาน และ 3) การประเมินผู้ เรียนตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิ การก  ากับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตรและการประเมินปริญญา-

นิพนธ์  
นอกจากน้ีระบบประกันคุณภาพในการด าเนินการหลักสูตร จะประกอบด้วย หลักสูตร การเรียน

การสอน  และการประเมินผู้ เรียน เ พ่ือ ให้สอดค ล้องกับก รอบมาตรฐานคุณวุฒิตามที่ ส านักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษาก  าหนด ทั้งน้ีตัวบ่งชี้ในการประเมินจะให้ความส าคัญกับการก  าหนดรายวิชาที่

มีเน้ือหาที่ทนัสมัย ก้าวทนัความก้าวหน้าทางวิทยาการที่ เปล่ียนแปลงตลอดเวลา รวมทั้งการวางระบบ

ผู้สอนและอาจารย์ที่ปรึกษา ซ่ึงต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้  ความเชี่ ยวชาญ ประสบการณ์และมีคุณสมบัติ

เหมาะสมในการพัฒนานักศึกษาให้เตม็ศักยภาพ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้ เรียนเป็นส าคัญ 

และส่งเสริมทกัษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

 

6. สิ่งสนบัสนุนการเรียนรู้ 

หลักสูตรมีความพร้อมด้านหนังสือ ต ารา และการสืบค้นผ่านฐานข้อมูลของส านักหอสมุดกลาง 

นอกจากน้ียังมีอุปกรณท์ี่ใช้สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนอย่างพอเพียง และจะด าเนินการจัดหา

เอกสาร ต ารา หนังสือ ระบบสารสนเทศที่ทนัสมัยตามการเปล่ียนแปลงของสังคมและวิทยาการ  ส าหรับ

ด้านห้องเรียนหลักสูตรมีห้องเรียนที่มีเครื่ องคอมพิวเตอร์ที่ เชื่ อมต่อสัญญาณอินเทอร์เน็ต เครื่ อง

โปรเจคเตอร์ครบทุกห้องเรียน อีกทั้งได้ประสานงานให้คณะศึกษาศาสตร์จัดโต๊ะและเก้าอี้ บริเวณระเบียง

หน้า ห้องเรียนทางเพ่ือให้นิสิตได้น่ังพัก นอกจากน้ีหอสมุดกลางของมหาวิทยาลัยยังมีหนังสือ ต ารา วัสดุ

ส่ิงพิมพ์ วารสาร ส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ ฯลฯ และฐานข้อมูลที่ทนัสมัยและเพียงพอส าหรับการสืบค้นของนิสิต 

และยังเปิดโอกาสให้อาจารย์และ นิสิตเสนอซ้ือหนังสือทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษที่เ ป็นต าราหลัก และ

ต าราประกอบการเรียนการสอน ต่างๆ ตลอดจนการบริการจัดหาฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เ พ่ือใช้

ในการศึกษาค้นคว้า รวมถึง บริการห้องศึกษาค้นคว้าส าหรับนิสิต นอกจากน้ีส านักคอมพิวเตอร์ของ
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มหาวิทยาลัยมีการให้บริการระบบคอมพิวเตอร์ และเครือข่าย เคร่ืองคอมพิวเตอร์เ พ่ือการเรียนการสอน 

ห้องปฏบัิติการคอมพิวเตอร์ และการบริการ วิชาการด้านคอมพิวเตอร์ให้แก่นิสิตอย่างทัว่ถึง 
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7. ตัวบ่งช้ีผลการด าเนนิงาน (Key Performance Indicators) 

ตวับ่งชี้ผลการด าเนนิงาน ปีที่ 1 

2559 

ปีที่ 2 

2560 

ปีที่ 3 

2561 
ปีที่ 4 

2562 
ปีที่ 5 

2563 
(1)  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสตูรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีสว่นร่วม

ใน การประชุมเพ่ือวางแผน ติดตาม และทบทวนการด าเนินงาน 

หลักสตูร 

     

(2)  มีรายละเอียดของหลักสตูร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกบั 

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ หรือ มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/

สาขาวิชา (ถ้ามี) 

     

(3)  มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ ์

ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อย 

ก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 

     

(4)  จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา และรายงานผล

การด าเนินการของประสบการณภ์าคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.

5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสดุภาคการศึกษาที่เปิดสอน 

ให้ครบทุกรายวิชา 

     

(5)  จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสตูร ตามแบบ มคอ.

7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสดุปีการศึกษา 
     

(6)  มีการทวนสอบผลสมัฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการ

เรียนรู้ที่ก าหนดใน มคอ.3 และมคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 

25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

     

(7)  มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การ

สอน หรือ การประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการ

ด าเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปีที่แล้ว   

-     

(8)  อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือ

ค าแนะน าด้านการจัดการเรียนการสอน 
     

(9)  อาจารย์ประจ าหลักสตูรทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ  

และ/หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละหน่ึงคร้ัง 
     

(10)  จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับ 

การพัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี 
     

(11)  ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสดุท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มี

ต่อคุณภาพหลักสตูร เฉล่ียไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 
- -    

(12)  ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่  

เฉล่ียไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 
- - -   

 



หลักสตูรการศึกษาดุษฎบีัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการอุดมศึกษา (หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ.2559) หน้า 43 

 

 หมวดท่ี 8 การประเมินและปรบัปรุงการด าเนินการของหลกัสูตร 

 

1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 

1.1  การประเมินกลยุทธก์ารสอน 

 ในการประเมินกลยุทธ์การสอนเพ่ือให้มีการพัฒนาการสอนให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

มากย่ิงขึ้น จะมีการน ากระบวนการดังต่อไปน้ีมาใช้ 

- มีการประเมินผลการสอนของอาจารย์โดยนิสิต 

- มีการประเมินผลการเรียนรู้ของนิสิตโดยอาจารย์ผู้สอน 

- มีการประชุมคณาจารย์แลกเปล่ียนความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 

1.2 การประเมินทกัษะของอาจารยใ์นการใช้แผนกลยุทธก์ารสอน 

มีการประเมินทกัษะของคณาจารย์ในการใช้กลยุทธ์ตามที่ได้วางแผนไว้ เช่น การประเมินการสอน

ของอาจารย์โดยนิสิตในแต่ละรายวิชา การสังเกตการณข์องอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรหรือหัวหน้าภาค/

สาขาวิชา การทดสอบผลการเรียนรู้ของนิสิตในหลักสูตร 

 

2. การประเมินหลกัสูตรในภาพรวม 

มีการประเมินหลักสูตร การติดตามผลผู้ส าเรจ็การศึกษา หรือการประเมินในรูปแบบอื่ นๆ โดยผู้ มีส่วน

ร่วมในการประเมิน ได้แก่ ผู้บริหารหลักสูตร อาจารย์ผู้ สอน นิสิตและบัณฑิต  ผู้ ทรงคุณวุฒิ ผู้ ใช้บัณฑิต 

ผู้ประเมินภายนอก ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆ เป็นต้น 

 

3. การประเมินผลการด าเนนิงานตามรายละเอียดหลกัสูตร 

ประเมินตามตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ระบุในหมวดที่ 7 ข้อ 7 โดยคณะกรรมการประเมินอย่าง

น้อย 3 คน ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขา/สาขาวิชาเดียวกันอย่างน้อย 1 คน  

 

4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรบัปรุง 

กระบวนการทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงเป็นดังน้ี 

1.1 มีการน าข้อมูลจากการรายงานผลการด าเนินการรายวิชาเสนออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

1.2 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสรุปผลการด าเนินการประจ  าปีเสนอหัวหน้าภาควิชา 

1.3 ประชุมอาจารย์ประจ  าหลักสูตรเพ่ือพิจารณาทบทวนผลการด าเนินการหลักสูตร 

1.4 อื่นๆ (ระบุ) เสนอแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงและแผนกลยุทธ์ในการพัฒนาหลักสูตร  

โดยรวบรวมผลการประเมินจากข้อเสนอแนะ/ข้อมูล จากการประเมินจากนักศึกษา  ผู้ ใช้บัณฑิ ต 

ผู้ทรงคุณวุฒิ เพ่ือใช้ในการปรับปรุงหลักสูตรในรอบระยะเวลา 5 ปี 

 

 



 

 

 

 

 

ภาคผนวก ก 

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครนิทรวิโรฒ  

ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ข 

ค ำสั่งแต่งต้ังคณะกรรมกำรปรับปรุงหลักสตูร 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

 

ภาคผนวก ค 

รายงานผลการวิพากษ์การปรับปรุงหลักสตูร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ง 

รายงานการประเมินหลักสตูร (มคอ. 7) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก จ 

รายงานการส ารวจความคิดเหน็ต่อการปรับปรุงหลักสตูร 

  



รายงานการส ารวจความคิดเห็นต่อการปรบัปรุงหลกัสูตร 

 

ตอนท่ี 1 ข้อมูลทัว่ไปของผูต้อบแบบส ารวจ 

 

1.เพศของผูต้อบแบบส ารวจ 

เพศ จ านวน 

ชาย 5 

หญิง 17 

รวม 22 

 

2. สถานภาพของผูต้อบแบบส ารวจจ าแนกตามสาขา และแขนงวิชา 

สถานภาพของผูต้อบแบบส ารวจ จ านวน รอ้ยละ 

นสิิตสาขาวิชาการบรหิารและการจดัการการศึกษา   

แขนงวิชาการบรหิารการศึกษาตลอดชีวติเพื่อพฒันาทรพัยากรมนุษย ์ 10 45.45 

แขนงวิชาการบรหิารการอุดมศึกษา 12 54.55 

รวม 22 100.00 

 

3. จ านวนและรอ้ยละของปริญญาท่ีส าเร็จการศึกษา  

ปริญญา จ านวน รอ้ยละ 

ปริญญาตรี  16 72.73 

ปริญญาโท 6 27.27 

รวม 22 100.00 

 

4. สาขาวิชาท่ีส าเร็จการศึกษาของผูต้อบแบบส ารวจ  

สาขาวิชาที่ส าเร็จการศึกษา จ านวน รอ้ยละ 

สาขาวิทยาศาสตร ์ 1 4.55 

สาขาสงัคมศาสตรม์นุษยศาสตรแ์ละ

ศึกษาศาสตร ์ 

21 95.45 

รวม 22 100.00 

 

  



5. จ านวนและรอ้ยละของลกัษณะงานท่ีปฏิบติัในปัจจุบนั  

ลกัษณะงานที่ปฏิบตั ิ จ านวน รอ้ยละ 

ตรงกบัความรูค้วามสามารถที่ส าเร็จการศึกษาเดิม 12 54.55 

ไม่ตรงกบัความรูค้วามสามารถที่ส าเร็จการศกึษาเดิม 10 45.45 

ยงัไม่ไดท้ างาน -  

รวม 22 100.00 

 

ตอนท่ี 2 ความคิดเห็นต่อการปรบัปรุงหลกัสูตร 

ค่าคะแนนเฉล่ียและค่าความเบ่ียงแบนมาตรฐานของความคิดเห็นของนิสิตผู้ ตอบแบบส ารวจ

ต่อความต้องการทางด้านวิชาการของหลักสูตร และประโยชน์ของการน าหลักสูตรไปใช้ 

 

ขอ้ค าถาม ค่าเฉลีย่ ค่าเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

ความหมาย 

ดา้นวิชาการหลกัสูตร    

1. ช่ือหลักสตูรไม่จ าเป็นต้องเป็นช่ือใหม่แต่ให้มีการปรับปรุง

เน้ือหาใหม่เทา่น้ัน 

4.05 1.05 มากที่สดุ 

2. เน้ือหาในหลักสตูรปรับปรุง ควรปรับปรุงให้มีความทนัสมัย

ต่อการเปล่ียนแปลงในสงัคมมากย่ิงขึ้น 

4.27 0.70 มากที่สดุ 

3. หลักสตูรฯมีเอกลักษณท์ี่ชัดเจน 3.59 0.96 มาก 

4. เน้ือหาของหลักสตูรปรับปรุงควรเพ่ิมเติมเน้ือหาจาก

หลักสตูรเดิม 

3.77 0.97 มาก 

5. เน้ือหาของหลักสตูรปรับปรุงควรเน้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมใน

การแสวงหาความรู้ 

3.77 0.69 มาก 

6.เน้ือหาของหลักสตูรปรับปรุงควรมีลักษณะที่เป็นรูปธรรมมาก

ขึ้น 

3.86 0.71 มาก 

7.เน้ือหาของหลักสตูรปรับปรุงควรแสดงให้เห็นการบูรณาการ

ในศาสตร์ที่เกี่ยวเน่ืองกันอย่างชัดเจน 

4.18 0.85 มากที่สดุ 

 

8.เน้ือหาหลักสตูรปรับปรุงควรสอดคล้องกบัมาตรฐานวิชาชีพฯ 3.86 0.94 มาก 

9. ลักษณะการสอนในหลักสตูรปรับปรุง ยังควรเป็นการ

บรรยายเน้ือหา แต่เพ่ิมการปฎบิัติกิจกรรมการเรียนรู้ควบคู่กัน 

3.90 0.53 มาก 

10. ลักษณะการสอนในหลักสตูรปรับปรุงควรสอนในขอบข่าย

ในรายวิชาควบคู่กับการแนะแนวในการจัดท าปริญญานิพนธ ์

4.45 0.80 มากที่สดุ 

 

รวม 3.97 0.85 มาก 

 

 

 

 



ขอ้ค าถาม ค่าเฉลีย่ ค่าเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

ความหมาย 

ประโยชนข์องการน าหลกัสูตรไปใช ้    

1. เน้ือหาในหลักสตูรปรับปรุงควรมีลักษณะที่เป็นรูปธรรม 

สามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้จริง 

4.45 0.67 มากที่สดุ 

2. หลักสตูรปรับปรุงควรเป็นพ้ืนฐานในการน าไปใช้ในสงัคมได้

อย่างกว้างขวางมากขึ้น 

4.45 0.67 มากที่สดุ 

3. หลักสตูรปรับปรุงควรเอื้อประโยชน์แต่เฉพาะบุคลากรทาง

การศึกษาเทา่น้ัน 

2.68 1.32 ปานกลาง 

4. หลักสตูรปรับปรุงควรมุ่งประโยชน์ต่อสงัคมแบบย่ังยืน 4.45 0.67 มากที่สดุ 

5.หลักสตูรปรับปรุงควรต้องปรับตัวตามการเปล่ียนแปลงของ

สงัคม 

4.41 0.73 มากที่สดุ 

รวม 4.09 1.10 มากที่สดุ 

รวมทุกดา้น 4.01 0.94 มากที่สดุ 

 

ตอนท่ี 3 ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมเกี่ยวกบัการปรบัปรุงหลกัสูตร  

 ควรมีระบบและกลไกที่ช่วยประคับประคองให้นิสิตด าเนินปริญญานิพนธ์ควบคู่กับการเรียน

การสอน เช่นเม่ือเรียนสัมมนาวิจัยได้โครงร่างปริญญานิพนธ์แล้วควรพร้อมในการสอบหัวข้อ ไม่ควรที่

จะต้องเปล่ียนเรื่องศึกษาหรือเริ่มต้นด าเนินงานจากศูนย์ใหม่ 

 ควรมีแนวทางช่วยเหลือนิสิตเรื่องการสอบหัวข้อวิทยานิพนธ์ว่าควรด าเนินการและจัดการ

อย่างไร และมีข้อเสนอแนะในการสอบแต่ละคร้ังว่าควรท  าเรื่องอะไรที่ตรงประเด็นและสอดคล้องกับ

งานวิจัยของนิสิต วิชาหลักของการเรียนในแต่ละวิชาควรมีรายละเอียดวิชาที่ชัดเจนว่าวัดอะไรบ้าง 

อย่างไรบ้าง 

 ควรเปิดโอกาสให้ทุกคนสามารถเรียนได้ไม่จ  ากัด เฉพาะบุคลากรทางการศึกษา 

 ควรบูรณาการกับการท  างานทุกอย่างได้ 

 ควรปรับปรุงชื่อหลักสูตรและใบปริญญาให้สอดคล้องกัน 

 ควรปรับปรุงให้มีความลุ่มลึกชัดเจนแยกตามศาสตร์แขนงวิชาต่างๆ  

 หลักสูตรควรก  าหนดชื่อปริญญาให้เหมือนที่อื่นๆ เช่น ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต เป็นต้น 

 ควรมีเน้ือหาที่เกี่ยวกับการบริหารงานโรงเรียน ส าหรับผู้บริหารน าไปใช้ได้จริง  

 การปรับหลักสูตรให้ผู้บริหารสถานศึกษาได้ประโยชน์ในการน าความรู้ ที่ได้ศึกษาไปใช้ปฏบัิติ

จริงได้ 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ฉ 
ประวัติและผลงานของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสตูร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ประวติัและผลงานของอาจารยผู์ร้ับผิดชอบหลกัสูตร 

 

ช่ือ-นามสกุล    นายจตุพล  ยงศร 

ต าแหนง่ทางวิชาการ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

สงักดัภาควิชา/สาขาวิชา การบริหารการศึกษาและการอุดมศึกษา 

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

เบอรโ์ทรศัพท์   0814936911 

 

ประวติัการศึกษา 

ระดบั

การศึกษา 
วุฒิการศึกษาท่ีไดร้บั  สถานท่ีศึกษา 

ปี พ.ศ. ท่ีจบ

การศึกษา 

ปริญญาตรี กศ.บ. (บรรณารักษศาสตร์) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2544 

ปริญญาโท กศ.ม. (การอุดมศึกษา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2547 

ปริญญาเอก กศ.ด. (การอุดมศึกษา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2553 

 

ความเช่ียวชาญ 

 การอุดมศึกษา การบริหารการอุดมศึกษา 

 

ผลงานทางวิชาการ 

1.  บทความวิจัยตีพิมพใ์นวารสารวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ  

วิชัย วิศวกุลวานิช จตุพล ยงศร และจารุวรรณ สกุลคู. (2559, กันยายน-ธันวาคม). “การวิเคราะห์
อง ค์ประก อบภาวะผู้ น า แบบทรงประ สิทธิ ผลส าห รับนิ สิตคณะ วิศวก รรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ,” Veridian E-Journal, Silpakorn University : ฉบับ

ภาษาไทย สาขามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปะ. ปีที่ 9 ฉบับที่ 3. หน้า 65-82. 

จตุพล ยงศร.  (2558, กรกฎาคม – ธันวาคม). “การพัฒนารูปแบบการบริการทางวิชาการของ

สถาบันอุดมศึกษาเพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการยกระดับการพัฒนาการเรียนรู้ ของจังหวัด ,”

วารสารวชิาการอุตสาหกรรมศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 

ปีที่ 9 ฉบับที่ 2. หน้า 39 -51. 
สกาวเนตร ไทรแจ่มจันทร์ จารุวรรณ สกุลคู อรรณพ โพธิสุข และ จตุพล ยงศร.  (2558, พฤษภาคม 

– สิงหาคม). “การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเพ่ือเสริมสร้างทักษะชีวิตส าหรับนักเรียน

พยาบาลทหารอากาศ,” วารสารพยาลทหารบก. ปีที่ 16 ฉบับที่ 2. หน้า 25-33. 
 
 



 
 

กุลพิชฌาย์ เวชรัตต์พิมล จารุวรรณ สกุลคู อรรณพ โพธิสุข และ จตุพล ยงศร.  (2557, กรกฎาคม – 

ธันวาคม). “การจัดการเรียนการสอนเพ่ือการดูแลผู้ ป่วยระยะสุดท้ายส าหรับนักศึกษา
พยาบาล วิทยาลัยเซนต์หลุยส์,” วารสารสุโขทยัธรรมาธิราช. ปีที่ 27 ฉบับที่ 2 . หน้า 119-

133. 
เพ็ชร์รัตน์ โชครุ่ง  จารุวรรณ สกุลคู และ จตุพล ยงศร.  (2557, พฤษภาคม – สิงหาคม). 

“คุณลักษณะของนิสิตตามอัตลักษณ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ,” วารสารศึกษาศาสตร์ 
มหาวทิยาลัยบูรพา. ปีที่ 25 ฉบับที่ 2. หน้า 55-68. 

ชูผิง เป้ย และ จตุพล ยงศร.  (2557-2558, สิงหาคม – มกราคม). “ทัศนะของนักศึกษาที่มีต่อ 

การจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาจีนของวิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก มหาวิทยาลัยราชภัฏ

จันทรเกษม,” วารสารวจิัยทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทร- 

วโิรฒ. ปีที่ 9 ฉบับที่ 1. หน้า 44 -55. 

ขวัญประภา กล่อมแสง อรรณพ โพธิสุข และ จตุพล ยงศร.  (2557-2558, สิงหาคม – มกราคม). 

“คุณภาพชีวิตการทางานของบุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ,” วารสาร

วจิัยทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทวิโรฒ.ปีที่  9 ฉบับที่ 1 . 

หน้า 11-25. 
Kris Phattaraphakin Jaruwan Skulkhu Annop Phothisuk and Chatupol Yongsorn.  (2014, May-

August). “English Skills Problems of the Education Faculty Students of Dhonburi 

Rajabhat University for Entering the ASEAN Community, ”The Golden Teak: 

Humanity and Social Science Journal. 20(2.2). Pages 1-13. 

 

2.  การน าเสนอผลงานวิจัยในท่ีประชุมวิชาการระดบัชาติ/นานาชาติ 

วิชัย วิศวกุลวานิช จตุพล ยงศร และจารุวรรณ สกุลคู . (2559). การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิง

ส  ารวจด ้านภาวะผู ้น าแบบทรงประสิทธิ ผลส าหรับ นิสิต คณะวิศ วกรรมศาสต ร์

มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์. เอกสารประกอบการประชุมวิชาการทางการศึกษาระดับชาติ 

คร้ังที่ 4 “พลังการเปล่ียนแปลงสู่การพัฒนาการศึกษาไทย” วันที่ 14 กันยายน 2559 ณ 

อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเน่ืองฯ ชั้น 2 และคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินท

รวิโรฒ. 

เยาวรัตน์ หวัดเพช็ร์ และ จตุพล ยงศร. (2559). ปัจจัยที่ส่งผลต่อความฉลาดทางอารมณ์ของ

นักศึกษาปริญญาตรี  คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขต
หาดใหญ่. เอกสารประกอบการประชุมวิชาการสวนสุนันทนาวิชาการระดับชาติด้าน  "การ
วิจัยเพ่ือการพัฒนาอย่างย่ังยืน" คร้ังที่ 5 วันที่ 1 ธันวาคม 2559  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสุนันทนา. 

 



 
 

สุพีร์พัชร์ พิมพ์มาศ  จตุพล  ยงศร และ จักรกฤษณ ์ โปณะทอง.  (2559). ความคิดเห็นของนิสิตที่มี

ต่อการจดัการเรียนการสอน  คณะมนุษยศาสตร ์มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ .  เอกสาร

ประกอบการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก ็ต ครั้ งที่  7: 2559  เรื่ อง 

“พลวัตวิจัย เพ่ือพัฒนาท้องถิ่น และชุมชนอย่างย่ังยืน”  

ธนิตา เสนชัย และ จตุพล ยงศร. (2558). สภาพปัญหาการบริหารงานวจิัยของกองบริหารงานวิจัย 

มหาวทิยาลัยขอนแก่น. เอกสารประกอบการประชุมวิชาการปัญญาภิวัฒน์ระดับชาติ ครั้ ง

ที่ 5 “อุตสากรรมไทยยุค Digital Economy” วันที่ 8  พฤษภาคม 2558 ณ สถาบันการ

จัดการปัญญาภิวัฒน์. 
Chatupol Yongsorn. (2015). Needs of the Provinces on the Academic Services of Higher 

Education Institutions to Promote and Support the Enhancement of Learning. The 

Sixth Asian Conference on the Social Sciences (ACSS2015) June 11-14, 2015  

Kobe, Japan 

พรพรรณ ครอบทรัพย์ และ จตุพล ยงศร. (2558). การสรา้งสรรค์นาฏศิลป์ไทยของนิสิตปริญญา

ตรี วชิาเอกนาฏศิลป์ไทย คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทวิโรฒ . 

เอกสารประกอบการประชุมวิชาการปัญญาภิวัฒน์ระดับชาติ คร้ังที่ 5 “อุตสากรรมไทยยุค 

Digital Economy” วันที่ 8 พฤษภาคม 2558 ณ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์. 

วิรงรอง สิตไทย และ จตุพล ยงศร. (2557). ความพึงพอใจของนักศึกษาแพทย์ที่มีต่อการ

ใหบ้ริการของงานบริการการศึกษา . เอกสารประกอบการประชุมวิชาการระดับชาติ 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม คร้ังที่ 9 ประจ  าปี 2557  วันที่ 16 ธันวาคม 2557 ณ มหาวิทยาลัย 

ศรีปทุม. 

อรอรนงค์ บินสมประสงค์ และ จตุพล ยงศร. (2557). ความคิดเห็นของนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 6 

ต่อการฝึกปฏิบัติงานวิชาเวชศาสตร์ชุมชน . เอกสารประกอบการประชุมวิชาการ

ระดับชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ครั้ งที่  9 ประจ  าปี 2557  วันที่ 16 ธันวาคม 2557 ณ 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม. 
 

3.  บทความวิชาการ 

จตุพล ยงศร.  (2556, กรกฎาคม - ธันวาคม). “การยกระดับการเรียนรู้ของท้องถิ่น: กรณศึีกษา 10 

จังหวัด,” วารสารสุโขทยัธรรมาธิราช.ปีที่ 26 ฉบับที่ 2.หน้า 18 – 33. 

จตุพล ยงศร.  (2557, มกราคม – มิถุนายน).  “ปัญหาเด็กและเยาวชน โจทย์ท้าทายคุณภาพ

การศึกษาไทย,” วารสารวชิาการศึกษาศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีน-

ครินทรวโิรฒ. 15 (1). หน้า 24 – 35. 

 

 

 



 
 

ภาระงานสอน 

รายวิชา ระดบั 

ED111 จิตส านึกและจรรยาบรรณวิชาชีพครู  ปริญญาตรี 

ED391 การฝึกประสบการณวิ์ชาชีพครูระหว่างเรียน 1 ปริญญาตรี 

EDA531 หลักการอุดมศึกษาและการจัดด าเนินงานการอุดมศึกษา  ปริญญาโท 

EDA543 การบริหารงานบุคคลในระดับอุดมศึกษา ปริญญาโท 

EDA545 การประกันคุณภาพการศึกษาในระดับอุดมศึกษา ปริญญาโท 

EDA731 เศรษฐศาสตร์และสังคมวิทยาการอุดมศึกษา ปริญญาเอก 

EDA734 สัมมนาการประกันคุณภาพการศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ปริญญาเอก 

 

 

ทุนวิจัยท่ีไดร้บั  

ช่ือโครงการวิจัย  แหล่งทุน 
ปีงบประมาณ

ท่ีไดร้บัทุน 
สถานภาพ 

การพัฒนารูปแบบการบริการ

ทางวิชาการของ

สถาบันอุดมศึกษาเพ่ือส่งเสริม

และสนับสนุนการยกระดับการ

พัฒนาการเรียนรู้ของจังหวัด 

คณะศึกษาศาสตร์  
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

2557 หัวหน้าโครงการ 

ปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหาร

จัดการสถาบันอุดมศึกษา

คุณธรรม 

คณะศึกษาศาสตร์  
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

2559 หัวหน้าโครงการ 

 
 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

ประวติัและผลงานของอาจารยผู์ร้ับผิดชอบหลกัสูตร 

 

ช่ือ-นามสกุล    นายจักรกฤษณ ์ โปณะทอง 

ต าแหนง่ทางวิชาการ  อาจารย์ 

สงักดัภาควิชา/สาขาวิชา การบริหารการศึกษาและการอุดมศึกษา  

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  

เบอรโ์ทรศัพท์   08144415465 
 

ประวติัการศึกษา 

ระดบั

การศึกษา 
วุฒิการศึกษาท่ีไดร้บั  สถานท่ีศึกษา 

ปีท่ีจบ

การศึกษา 

ปริญญาตรี ศ.บ. (เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ) มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 2540 

ปริญญาโท ศษ.ม. (การอุดมศึกษา) มหาวิทยาลัยรามค าแหง  2544 

ปริญญาเอก กศ.ด. (การอุดมศึกษา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2557 

 

ความเช่ียวชาญ 

 การอุดมศึกษา การบริหารการอุดมศึกษา  
 

ผลงานทางวิชาการ 
1.  บทความวิจัยตีพิมพใ์นวารสารวิชาการระดบัชาติ 

ณฐัพล  แนวจ  าปา  จักรกฤษณ ์ โปณะทอง และจารุวรรณ  สกุลคู.  (2559 , กันยายน – ธันวาคม).  

“การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงวิทยาศาสตร์ของนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ สถาบันอุดมศึกษา

ของรัฐในเขตกรุงเทพมหานคร,” วารสารวิชาการ Veridian E-Journal บัณฑิตวิทยาลัย 

มหาวทิยาลัยศิลปากร  (ฉบับมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปะ).  ปีที่ 9 ฉบับที่ 3.  

อนุสิทธิ์   ตังคณานุกูลชัย  จักรกฤษณ์  โปณะทอง และจารุวรรณ  สกุลคู.  (2559 , กันยายน – 

ธันวาคม) .  “การ วิเคราะ ห์องค์ประกอบการเ รียนรู้ ด้วยการน าตนเองของ นิสิตสาข า

บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,”  วารสารวิชาการ Veridian E-Journal บัณฑิต

วทิยาลัย มหาวทิยาลัยศิลปากร  (ฉบับมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปะ).  ปีที่  9 

ฉบับที่ 3.  

จักรกฤษณ ์ โปณะทอง วัฒนา  สุนทรธัย และประภาศรี  พรหมประกาย.  (2558-2559, สิงหาคม– 

มกราคม). “โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของตัวแปรพ้ืนฐานความรู้ ตัวแปรการเข้าชั้ นเรียน 

โดยใช้ทมีเป็นฐานและปัจจัยการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ที่ ส่งผลต่อผลลัพธ์ที่ เกิดขึ้ นกับ

ผู้ เรียน,” วารสารวจิัยทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ .  

ปีที่ 10 ฉบับที่ 1. หน้า 11-24. 



 
 

2.  การน าเสนอผลงานวิจัยในท่ีประชุมวิชาการระดบัชาติ 

สุพีร์พัชร์ พิมพ์มาศ  จตุพล  ยงศร และจักรกฤษณ ์ โปณะทอง.  (2559). ความคิดเห็นของนิสิตที่

มีต่อการจัดการเรียนการสอน  คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ .  

เอกสารประกอบการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก ็ต ครั้ งที่  7: 2559  

เรื่อง “พลวัตวิจัย เพ่ือพัฒนาท้องถิ่น และชุมชนอย่างย่ังยืน”  

ฐะนุพงศ์  ศรีกาฬสินธุ์  จักรกฤษณ ์ โปณะทอง  อรรณพ  โพธิสุข  สมสรรญก์  ว งษ์อยู่น้อย  และ 

ภรูิวัตร  คัมภีรภาพพัฒน์.  (2559).  การพฒันารูปแบบการบริหารจัดการเรียนการสอน

ของมหาวทิยาลัยศรีนครินทรวิโรฒโดยใช ้เทคโนโลยีการสื่อสารเคลื่อนที่ .  เอกสาร

ประกอบการประชุมวิจัยการศึกษาระดับชาติ เรื่ อง “พลังการเปล่ียนแปลงสู่การพัฒนา

การศึกษาไทย” วันที่ 14 กันยายน 2559 ณ อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเ น่ืองฯ ชั้ น 2 และ

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 

วชิระ กันภัย  จักรกฤษณ ์ โปณะทอง  และจารุวรรณ  สกุลคู .  (2559).  แรงจูงใจของพนักงาน

มหาวิทยาลั ยสั งกั ดส  า นักงานมหาวิทยาลัย  จุฬาล งกรณ์มหาวิทย าลั ย .   เ อก สาร

ประกอบการประชุมวิชาการระดับชาติ SMARTS คร้ังที่ 6 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  เรื่ อง 

“อัตลักษณแ์ห่งเอเชีย 2016” 
 

ภาระงานสอน 

รายวิชา ระดบั 

ED111 จิตส านึกและจรรยาบรรณวิชาชีพครู  ปริญญาตรี 

ED391 การฝึกประสบการณวิ์ชาชีพครูระหว่างเรียน 1 ปริญญาตรี 

EDA542 การพัฒนาหลักสูตรและการสอนในระดับอุดมศึกษา ปริญญาโท 

EDA543 การบริหารงานบุคคลในระดับอุดมศึกษา ปริญญาโท 

EDA736 สัมมนาการการจัดการกิจการนิสิตนักศึกษา ปริญญาเอก 

EDA731 สัมมนาการประกันคุณภาพการศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ปริญญาเอก 

 

ทุนวิจัยท่ีไดร้บั  

ช่ือโครงการวิจัย  แหล่งทุน 
ปีงบประมาณ

ท่ีไดร้บัทุน 
สถานภาพ 

การพัฒนารูปแบบการบริหาร

จัดการความเส่ียงของ

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

คณะศึกษาศาสตร์  
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

2559 หัวหน้าโครงการ 

 

 



 
 

ประวติัและผลงานของอาจารยผู์ร้ับผิดชอบหลกัสูตร 

 

ช่ือ-นามสกุล               นางสาวประภัศรา ธโนศวรรย์ 

ต าแหนง่ทางวิชาการ    อาจารย์  

สงักดัภาควิชา/สาขาวิชา การบริหารการศึกษาและการอุดมศึกษา 

    คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  

เบอรโ์ทรศัพท ์  0818113107 

 

ประวติัการศึกษา 

ระดบั

การศึกษา 
วุฒิการศึกษาท่ีไดร้บั  สถานท่ีศึกษา 

ปี พ.ศ. ท่ีจบ

การศึกษา 

ปริญญาตรี ศศ.บ. (การแปล) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2548 

ปริญญาโท M.A. (Applied 

Linguistics) 

M.Litt. (Linguistics)  

University of Sydney, Australia 

 

University of Sydney, Australia 

2550 

 

2552 

ปริญญาเอก Ph.D. (Education) University of Sydney, Australia 2556 

 

ความเช่ียวชาญ 

 Internationalization in Higher Education  
 

ผลงานทางวิชาการ 

1.  บทความวิจัยตีพิมพใ์นวารสารวิชาการระดบัชาติหรือนานาชาติ  

Prapassara Thanosawan & Kevin Laws (2013). Global citizenship: differing perceptions within 

two Thai higher education institutions, Journal of Higher Education Policy and 

Management, 35: 3, p.293-304. 

 

2.  การน าเสนอผลงานวิจัยในท่ีประชุมวิชาการระดบัชาติหรือนานาชาติ  

Thanosawan, P. (2016, May 31). Global education and Research in Thai Education. Paper 

presented at the 4
th
 International Conference on Magsaysay Awardees: Good 

governance and Transformative Leadership in Asia, Mahasarakham University. 



 
 

Thanosawan, P. (2013, February 15).  Global citizenship: Challenges for Thai higher 

education in the age of ASEAN Economic Community. Paper presented at the 

Smarts conference, Rajabhat Nakorn Pathom. 
Thanosawan, P. (2016, May 31) Global Education and Research in Thai Education. Paper 

presented at The 4th International Conference on Magsaysay Awardees Good 

Governance and Transformative Leadership in Asia, COPAG, Mahasarakham 

University, Mahasarakham. 

Thanosawan, P. (2017, May 16-20). Privatising Thai Higher Education and the Limitation of 

Access and Equity in Thai Higher Education System. Paper presented at ASAIHL 

38th, Universitas Hassanuddin, Makassar, Indonesia.  

Thanosawan, P. (2017, June 30-July 2). ASEAN Economic Community: an analysis of 

trends and challenges for Thai higher education institutions . Paper presented at The 

European Conference on Education 2017, Brighton, UK 

Thanosawan, P. (2017, August 15-20). Problems of Teaching and Learning in the Age of the 

ASEAN Economic Community. Paper presented at Depisa 11th Conference, Daegu 

National University of Education, South Korea 

 

ภาระงานสอน 

รายวิชา ระดบั 

EDA701 วิธีวิทยาการวิจัยขั้นสูงทางการบริหารและการจัดการการศึกษา  ปริญญาเอก 

EDA734 สัมมนาการประกันคุณภาพการศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา  ปริญญาเอก 

 

ทุนวิจัยท่ีไดร้บั  

ช่ือโครงการวิจัย  แหล่งทุน 
ปีงบประมาณ

ท่ีไดร้บัทุน 
สถานภาพ 

การศึกษาสภาพปัญหาและ

ความท้าทายในการพัฒนา 
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ สู่การเป็น

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

คณะศึกษาศาสตร์  
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

2559 หัวหน้าโครงการ 

 

 

 



 
 

ประวติัและผลงานของอาจารยป์ระจ าหลกัสูตร 
 

ช่ือ-นามสกุล               นางจิตต์ภิญญา  ชุมสาย  ณ  อยุธยา 

ต าแหนง่ทางวิชาการ    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ต าแหนง่ทางการบริหาร   รองผู้อ  านวยการฝ่ายวิชาการ  

สงักดัภาควิชา/สาขาวิชา ส านักนวัตกรรมการเรียนรู้   มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  

เบอรโ์ทรศัพท์   0814080513 
 

ประวติัการศึกษา 

ระดบั

การศึกษา 
วุฒิการศึกษาท่ีไดร้บั  สถานท่ีศึกษา 

ปี พ.ศ. ท่ีจบ

การศึกษา 

ปริญญาตรี ศศ.บ. (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2527 

ปริญญาโท ร.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2533 

ปริญญาเอก กศ.ด. (การอุดมศึกษา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2551 
 

ความเช่ียวชาญ 

 การอุดมศึกษา หลักสูตรและการสอน  
 

ผลงานทางวิชาการ 

1.  บทความวิจัยตีพิมพใ์นวารสารวิชาการระดบัชาติหรือนานาชาติ  

จิตต์ภิญญา ชุมสาย ณ อยุธยา. (2556, กรกฎาคม – ธันวาคม). “อัตลักษณนิ์สิตมาหวิทยาลัยศรีน- 

ครินทรวิโรฒ: การศึกษาเชิงเปรียบเทียบระหว่างนิสิตที่ ศึกษาในกลุ่มสาขาวิชาต่างกัน ,” 

วารสารศรีนครินทรวโิรฒวจิัยและพัฒนา สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ . ปีที่  5 

ฉบับที่ 10. หน้า 1-13. 

จิตต์ภิญญา ชุมสาย ณ อยุธยา. (2556, เมษายน – กันยายน). “ผลการจัดการเรียนรู้ แบบเน้น

ประสบการณท์ี่มีต่อการพัฒนาทักษะส่ือสารของนิสิตปริญญาตรี,” วารสารวิจัยทางการ

ศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ. ปีที่ 8 ฉบับที่ 1. หน้า 1-13. 
 

2.  การน าเสนอผลงานวิจัยในท่ีประชุมวิชาการระดบัชาติหรือนานาชาติ  

จิตต์ภิญญา ชุมสาย ณ อยุธยา และ คนอื่นๆ.  (2559). การวเิคราะห์เน้ือหาของรายการโทรทัศน์ที่

น า เสนอผ่ านอ งค์ก ารกระจายเสี ย งและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศ ไทย 

(สถานีโทรทศัน์ไทยพบีีเอส) ส  าหรับใชป้ระกอบในการจัดการเรียนการสอนหมวดวิชา

การศึกษาทัว่ไป มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ . เอกสารประกอบการประชุมวิชาการ

ระดับชาติ มศว วิจัย คร้ังที่ 9 วันที่ 28-29 กรกฎาคม 2559.  
 



 
 

ภาระงานสอน 

รายวิชา ระดบั 

มศว 151 การศึกษาทัว่ไปเพ่ือพัฒนามนุษย์ ปริญญาตรี 

มศว 251 มนุษย์กับสังคม ปริญญาตรี 

 

ทุนวิจัยท่ีไดร้บั  

ช่ือโครงการวิจัย  แหล่งทุน 
ปีงบประมาณ

ท่ีไดร้บัทุน 
สถานภาพ 

ผลการจัดการเรียนรู้แบบเน้น

ประสบการณท์ี่มีต่อการพัฒนา

ทกัษะส่ือสารของนิสิตปริญญา

ตรี 

ส านักนวัตกรรมการเรียนรู้   

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
2556 หัวหน้าโครงการ 

การวิเคราะห์เน้ือหาของรายการ

โทรทัศน์ที่น าเสนอผ่านองค์การ

กระจายเสียงและแพร่ภาพ

สาธารณะแห่งประเทศไทย 

(สถานีโทรทศัน์ไทยพีบีเอส) 

ส าหรับใช้ประกอบในการ

จัดการเรียนการสอนหมวดวิชา

การศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัย

ศรีนครินทรวิโรฒ 

ส านักนวัตกรรมการเรียนรู้   

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
2557 ผู้ร่วมโครงการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ประวติัและผลงานของอาจารยป์ระจ าหลกัสูตร 

 

ช่ือ-นามสกุล               นางสาวอัมพวัลย์ วิศวธีรานนท์ 

ต าแหนง่ทางวิชาการ    อาจารย์ 

ต าแหนง่ทางการบริหาร   รองคณบดีฝ่ายแผนและประกันคุณภาพการศึกษา    

สงักดัภาควิชา/สาขาวิชา ศูนย์วิจัยชุมชน วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  

เบอรโ์ทรศัพท์   0972351973 

 

ประวติัการศึกษา 

ระดบั

การศึกษา 
วุฒิการศึกษาท่ีไดร้บั  สถานท่ีศึกษา 

ปี พ.ศ. ท่ีจบ

การศึกษา 

ปริญญาตรี วท.บ. (จิตวิทยา) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2537 

ปริญญาโท พบ.ม. (การจัดการพัฒนา

สังคม) 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  2541 

ปริญญาเอก กศ.ด. (การอุดมศึกษา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2556 

 

ความเช่ียวชาญ 

 การอุดมศึกษา     

 
ผลงานทางวิชาการ 

1.  บทความวิจัยตีพิมพใ์นวารสารวิชาการระดบัชาติหรือนานาชาติ  

อัมพวัลย์  วิศวธีรานนทแ์ละ พิศรวัส  ภู่ทอง.  (2559, กรกฎาคม-ธันวาคม),  “รูปแบบการจัดการ  

  แหล่งการเรียนรู้ในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ: กรณศึีกษาหอศิลปะและวัฒนธรรม,” วารสาร   

           ศิลปกรรมศาสตร ์มหาวิทยาลยัขอนแก่น. ปีที่ 8 ฉบับที่ 2. 
อัมพวัลย์  วิศวธีรานนท ์ และ ศิริวรรณ  วิบูลย์มา.  (2559, มกราคม – มิถุนายน),  “ชุมชนเข้มแข ็ง

สร้างกรุงเทพฯ ย่ังยืน : ตัวชี้ วัดและบทเรียนความส าเรจ็ของชุมชน,”  วารสารศรีนครินทร- 

วิโรฒวิจยัและพฒันา (สาขามนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร)์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ . 

ปีที่ 8 ฉบับที่ 15. หน้า 182-194. 
อัมพวัลย์  วิศวธีรานนท.์  (2556,  กรกฎาคม-ธันวาคม),  “การประเมินทรัพยากรสนับสนุนการ

เรียนรู้ระดับบัณฑิตศึกษา คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ,” วารสาร

ศิลปกรรมศาสตร ์มหาวิทยาลยัขอนแก่น. ปีที่ 5 ฉบับที่ 2. หน้า 148-173. 

 

 

 



 
 

2.  การน าเสนอผลงานวิจัยในท่ีประชุมวิชาการระดบัชาติหรือนานาชาติ  

อ  านาจ  เยน็สบาย  อัมพวัลย์  วิศวธีรานนท์ และศิริวรรณ  วิบูลย์มา . (2557). โครงการชุมชน

เขม้แข็งสรา้งกรุงเทพฯ ยัง่ยืน.  เอกสารประกอบการประชุมการวิจัยโครงการชุมชนแข้มแข ็ง

สร้างกรุงเทพฯ ย่ังยืน. วันที่ 26 สิงหาคม 2557 ณ โรงแรมหลุยส์แทเวิร์น กทม. จัดโดย

ส านักงานพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานครและมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.  
 

ภาระงานสอน 

รายวิชา ระดบั 

จิตวิทยาสังคมและชุมชน ปริญญาตรี 

การส่ือสารสังคม ปริญญาตรี 

สัมมนาทางการจัดการภมิูสังคม ปริญญาตรี 

การวิจัยและพัฒนาทางการจัดการภูมิสังคม ปริญญาตรี 

จริยธรรมในการบริหารงานศิลปกรรม ปริญญาตรี 

ศิลปะจินตทศัน์กับสังคม ปริญญาตรี 

หลักการกระบวนทัศน์และการวิจัยทางศิลปกรรม ปริญญาโท 

 

ทุนวิจัยท่ีไดร้บั  

ช่ือโครงการวิจัย  แหล่งทุน 
ปีงบประมาณ

ท่ีไดร้บัทุน 
สถานภาพ 

การประเมินทรัพยากรสนับสนุนการ

เรียนรู้ระดับบัณฑิตศึกษา คณะ

ศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย 

ศรีนครินทรวิโรฒ 

คณะศิลปกรรมศาสตร์  

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
2555 หัวหน้าโครงการ 

ชุมชนเข้มแขง็สร้างกรุงเทพฯ 

ย่ังยืน : ตัวชี้ วัดและบทเรียน

ความส าเรจ็ของชุมชน 

วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

2557 หัวหน้าโครงการ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ประวติัและผลงานของอาจารยป์ระจ าหลกัสูตร 
 

ช่ือ-นามสกุล    นายราชันย์ บุญธิมา 
ต าแหนง่ทางวิชาการ  อาจารย์    

สงักดัภาควิชา/สาขาวิชา การบริหารการศึกษาและการอุดมศึกษา 

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

เบอรโ์ทรศัพท์   0897664051 
 

ประวติัการศึกษา 

ระดบั

การศึกษา 
วุฒิการศึกษาท่ีไดร้บั  สถานท่ีศึกษา 

ปี พ.ศ. ท่ีจบ

การศึกษา 

ปริญญาตรี กศ.บ. (การวัดผลการศึกษา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2534 

ปริญญาโท กศ.ม. (การวัดผลการศึกษา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2536 

ปริญญาเอก กศ.ด. (การวิจัยและพัฒนาหลักสูตร) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2541 
 

ความเช่ียวชาญ 

 การวัดผลการศึกษา การวิจัยและพัฒนาหลักสูตร 
 

ผลงานทางวิชาการ 

1. บทความวิจัยตีพิมพใ์นวารสารวิชาการระดบัชาติหรือนานาชาติ  

หทยัชนก สถิตวิบูรณ ์ราชันย์ บุญธิมา และ พัฒนา ชัชพงศ์. (2558, กรกฎาคม-ธันวาคม). “การ

ส ารวจความคิดเห็นของผ้ปกครองของเดก็ปฐมวัยที่มีต่อพฤตกิรรมของตัวละคร ในรายการ

โทรทศัน์ในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา  พระนครศรีอยุธยา  

เขต 1,”  วารสารวชิาการศึกษาศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ . 

 ปีที่ 18 ฉบับที่ 2. หน้า 138-148. 

ธีรศัก ด์ิ อุปไมยอธิชัย ราชันย์ บุญธิมา สุชาดา สุธรรมรักษ์ และ สุชาติ เ มืองแก้ว. (2557, 

กรกฎาคม-กันยายน).  “ปัจจัยบางประการที่ ส่งผลต่อ การด าาเ นินงานตามมาตรฐาน

สถาบันอุดมศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย,” วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลั ย

มหาสารคาม. ปีที่ 8 ฉบับที่ 3. หน้า 45-55.  

สสิธร พรเทพาย ราชันย์ บุญธิมา และ กุลยา ตันติผลาชีวะ. (2557, กรกฎาคม-ธันวาคม). “ผลของ

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้นอกห้องเรียนประกอบการบันทกึที่มีต่อความสามารถด้านการเขียน

ของเด็กปฐมวัย,” วารสารวิชาการศึกษาศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลั ย 

ศรีนครินทรวโิรฒ. ปีที่ 15 ฉบับที่ 2. หน้า 127-137. 



 
 

พรทพิย์ เอี่ยมประเสริฐ พวงรัตน์ เกษรแพทย์ และ ราชันย์ บุญธิมา. (2556, กรกฎาคม-ธันวาคม). 

“สมรรถนะในการจัดประสบการณเ์รียนรู้ของครูปฐมวัย,” วารสารบริหารการศึกษา คณะ

ศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ. ปีที่ 10 ฉบับที่ 19. หน้า 44-51. 

 2.  การน าเสนอผลงานวิจัยในท่ีประชุมวิชาการระดบัชาติหรือนานาชาติ  

ปรียาภรณ ์มนามัยน้อย เบญจวรรณ บุณยะประพันธ์ และราชันย์ บุญธิมา. (2558). ความฉลาดทาง

จริยธรรมและอิทธิบาท 4 ที่พยากรณ์ความส าเร็จในงานของพนักงาน. เอก สาร

ประกอบการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยรัง สิต ประจ  าปี 2558 (RSU National 
Research Conference 2015). หน้า 936-943. 

 

ภาระงานสอน 

- การวัดผลและประเมินผลทางการศึกษา 

- การวิจัยทางการศึกษา 

- การวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์และสังคมศาสตร์  

- หลักการ และทฤษฎีทางการประเมิน 

- สถิติเพ่ือการวิจัย 

- การวิจัยเชิงทดลอง 

- หลักการและทฤษฎีการประกันคุณภาพการศึกษา 

- สัมมนาปัญหาการวิจัยทางการอุดมศึกษา 

- การสร้างและพัฒนาเคร่ืองมือเพ่ือการวิจัย 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ประวติัและผลงานของอาจารยป์ระจ าหลกัสูตร 
 

ช่ือ-นามสกุล    นางอรอุมา เจริญสุข  

ต าแหนง่ทางวิชาการ  อาจารย์    

สงักดัภาควิชา/สาขาวิชา ภาควิชาการวัดผลและวิจัยการศึกษา 

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  

เบอรโ์ทรศัพท์   0619965495 

 

ประวติัการศึกษา 

ระดบั

การศึกษา 
วุฒิการศึกษาท่ีไดร้บั  สถานท่ีศึกษา 

ปี พ.ศ. ท่ีจบ

การศึกษา 

ปริญญาตรี กศ.บ. (วิทยาศาสตร์-คณติศาสตร์) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2540 

ปริญญาโท กศ.ม. (การวัดผลการศึกษา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2544 

ปริญญาเอก ค.ด. (วิธีวิทยาการวิจัยการศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2552 
 

ความเช่ียวชาญ 

 การวัดผลการศึกษา  วิธีวิทยาการวิจัยการศึกษา 
 

ผลงานทางวิชาการ 

1. บทความวิจัยตีพิมพใ์นวารสารวิชาการระดบัชาติหรือนานาชาติ  

อรอุมา เจริญสุข.  (2558, มกราคม – เมษายน 2558). “แนวทางการพัฒนาและบริหารหลักสูตร

การศึกษาขั้นพ้ืนฐานแนวใหม่” วารสารวธีิวทิยาการวจิัย. ปีที่ 28 ฉบับที่ 1. หน้า 10-20.  

ชูศรี วงศ์รัตนะ, สุวพร เซม็เฮง, สุวิมล กฤชคฤหาสน์, อรอุมา เจริญสุข, รณดิา เชยชุ่ม และวิไลลักษณ ์

ลังกา. (2556, ตุลาคม) “การศึกษาแนวทางการพัฒนาสมรรถนะทางการเรียนการสอนของ

ครูในโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษาและอาชีวศึกษา ,” วารสารการวิจ ัยสังคมศาสตร์.  

ปีที่ 23 ฉบับที่ 1. หน้า 135-150.  

อวยพร เรืองตระกูล, ภิรดี วัชรสินธุ์ และอรอุมา เจริญสุข. (2555, พฤษภาคม– สิงหาคม). “การ

พัฒนาตัวบ่งชี้และเคร่ืองมือวัดตัวบ่งชี้ตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ มาตรฐานที่ 2 แนว

การจัดการศึกษา และมาตรฐานที่ 3 แนวการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ / สังคมแห่งความรู้ ” 

วารสารวธีิวทิยาการวจิัย. ปีที่ 25 ฉบับที่ 2. หน้า 15-25. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

2.  การน าเสนอผลงานวิจัยในท่ีประชุมวิชาการระดบัชาติหรือนานาชาติ  

อรอุมา เจริญสุข. (2557).  การวเิคราะห์องค์ประกอบเชิงส  ารวจคุณลักษณะจิตวญิญาณความเป็น

ครูของนิสิตหลั กสูตรการศึกษาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.  เ อกสาร

ประกอบการประชุมวิชาการระดับชาติ “มศว วิจัย ครั้ งที่  8” ในวันที่ 26-27 พฤศจิกายน 

2557 ณ อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ประสานมิตร. 
ชูศรี วงศ์รัตนะ สุวพร เซม็เฮง สุวิมล กฤชคฤหาสน์ อรอุมา เจริญสุข รณิดา เชยชุ่ม และ วิไลลักษณ ์

ลังกา. (2556). การศึกษาแนวทางการพฒันาสมรรถนะทางการเรียนการสอนของครูใน

โรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษาและอาชีวศึกษา. เอกสารประกอบการประชุ ม

ผลงานวิจัยน าเสนอในงานประชุมใหญ่วิสามัญประจ  าปี 2556 วันที่ 25 ตุลาคม 2556 ณ 

คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย. 
อรอุมา เจริญสุข วัยวุฑฒ์ อยู่ในศิล และ ภิรดี วัชรสินธุ์. (2555). แนวทางการพัฒนาและบริหาร

หลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐานแนวใหม่ . เอกสารประกอบการประชุมวิชาการผลงานวิจัย

น าเสนอในงาน Thailand Research Expo 2012 วันที่  25 สิงหาคม 2555 ณ โรงแรมเซ็น 

ทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซน็เตอร์ เซน็ทรัลเวิลด์. 
Charoensuk, O. “A Comparison of Teacher Spirituality Characteristics of Teacher Students in 

Bachelor Degree Program of Education between Genders and Faculties". iHOPE 2015 

International Hokkaido Forum: Organizational Behavior, Psychology and Education. 

(Sapporo, June 23-25, 2015). 
 

ภาระงานสอน 

รายวิชา ระดบั 

การวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน ปริญญาตรี 

การประเมินการเรียนรู้  ปริญญาตรี 

การวัดประเมินทางการศึกษา ปริญญาตรี 

การวิจัยทางการศึกษาเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน  ปริญญาตรี 

เทคโนโลยีและการวิจัยเพ่ือสร้างและส่ือสารความรู้  ปริญญาโท 

วิธีการวิจัยทางการศึกษา ปริญญาโท 

เทคโนโลยีและการวิจัยเพ่ือสร้างและส่ือสารความรู้  ปริญญาโท 

คอมพิวเตอร์ส าหรับการศึกษาและการวิจัย  ปริญญาโท 

การออกแบบการวิจัยเชิงทดลองกึ่งทดลอง ปริญญาโท 

การออกแบบการวิจัยเชิงบรรยาย ปริญญาโท 

การวิเคราะห์องค์ประกอบ ปริญญาโท 

เทคนิคการพัฒนาและการใช้เคร่ืองมือวัดและประเมิน  ปริญญาโท 



 
 

รายวิชา ระดบั 

สถิติวิเคราะห์ขั้นสูง  ปริญญาโท 

สัมมนาปริญญานิพนธ์ระดับมหาบัณฑิต  ปริญญาโท 

สถิติวิเคราะห์ตัวแปรพหุนาม ปริญญาเอก 

การสร้างโมเดลเชิงสาเหตุ ปริญญาเอก 

 

ทุนวิจัยท่ีไดร้บั  

ชื่อโครงการวิจยั แหล่งทุน 
ปีงบประมาณ

ที่ไดร้บัทุน 
สถานภาพ 

1) การวิจัยเชิงประเมินโครงการ
จัดหาครูชาวต่างประเทศเพ่ือสอน

ภาษาอังกฤษ ส าหรับสถานศึกษา

ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเขต

จังหวัดนนทบุรี 

องค์การบริหารสว่นจังหวัดนนทบุรี 2550 ผู้ร่วมโครงการ 

2) การสงัเคราะห์แนวโน้ม ทศิทางและ
ประเด็นการวิจัยของคณะครุศาสตร์/

ศึกษาศาสตร์ ในช่วงปี พ.ศ.2550 – 
2554 

ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ  
คณะครุศาสตร์  
จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย 

2551 ผู้ร่วมโครงการ 

3) แนวทางการพัฒนาและบริหาร
หลักสตูรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานแนว

ใหม่ 

ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 2553 หัวหน้าโครงการ 

4) การพัฒนาตัวบ่งช้ีและเคร่ืองมือ
วัดตัวบ่งช้ีตามมาตรฐานการศึกษา

ของชาติ มาตรฐานที่ 2 แนวการจัด

การศึกษา และมาตรฐานที่ 3 แนว

การสร้างสงัคมแห่งการเรียนรู้/ 

สงัคมแห่งความรู้ 

ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 2554 ผู้ร่วมโครงการ 

5) การสงัเคราะห์ผลการประเมิน
คุณภาพภายนอกระดับการศึกษา

ปฐมวัยและการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

รอบสอง (พ.ศ.2549-2553) 

ส านักงานรับรองมาตรฐานและ

ประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การ

มหาชน) 

2555 ผู้ร่วมโครงการ 

6) โครงการศึกษาแนวทางการพัฒนา
สมรรถนะทางการเรียนการสอนของ

ครูในโรงเรียนเอกชน ประเภทสามัญ

ศึกษาและอาชีวศึกษา 

ส านักงานคณะกรรมการสง่เสริม

การศึกษาเอกชน 

กระทรวงศึกษาธิการ 

2556 ผู้ร่วมโครงการ 

7) การพัฒนาตัวบ่งช้ีจิตวิญญาณ
ความเป็นครูของนิสติหลักสตูร

คณะศึกษาศาสตร์  
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  

2556 หัวหน้าโครงการ 



 
 

ชื่อโครงการวิจยั แหล่งทุน 
ปีงบประมาณ

ที่ไดร้บัทุน 
สถานภาพ 

การศึกษาบัณฑิต (กศ.บ. 5 ปี) 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
8) การวิเคราะห์สภาพปัญหา ปัจจัยที่
สง่เสริมและปัจจัยที่เป็นอุปสรรคต่อ

ความส าเร็จในการผลิตและพัฒนาครู

ของประเทศไทย 

คณะศึกษาศาสตร์  
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  

2558 ผู้ร่วมโครงการ 

9) การพนันแฝงในงานวัด: 
กระบวนการเปล่ียนสภาพของ

กิจกรรมงานวัดและผลกระทบที่มีต่อ

พฤติกรรมการเล่นพนันของเยาวชน

ไทย 

ศูนย์วิจัยการพนัน  
คณะเศรษฐศาสตร์  
จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย 

2558 ผู้ร่วมโครงการ 

10) การวิเคราะห์สภาพการณ ์
ปัจจบุันและอนาคตภาพของปัจจัย

เสี่ยงและปัจจัยภมิูคุ้มกันที่มีต่อ

พฤติกรรมเสี่ยงต่อการใช้สารเสพติด

ของเด็กและเยาวชนในพ้ืนที่หมู่บ้าน

อาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง 

(อพป.) 

แผนงานภาคีวิชาการสารเสพติด 

(ภวส) หน่วยระบาดวิทยา  

คณะแพทย์ศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

2558 ผู้ร่วมโครงการ 

11) ข้อเสนอเชิงนโยบายเพ่ือการ
พัฒนาจิตวิญญาณความเป็นครูของ

นิสติหลักสตูรการศึกษาบัณฑิต 5 ปี  

สูค่วามเป็นครูมืออาชีพในศตวรรษที่ 

21 

คณะศึกษาศาสตร์  
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  

2558 หัวหน้าโครงการ 

12) การประเมินกระบวนการพัฒนา
โรงเรียนคุณธรรมของศูนย์โรงเรียน

คุณธรรม มูลนิธิยุวสถิรคุณ 

มูลนิธิยุวสถิรคุณ 2558 หัวหน้าโครงการ 

13) การสงัเคราะห์องค์ความรู้
กระบวนการขยายผลโรงเรียน

คุณธรรม จริยธรรมในสว่นภูมิภาค 

และการประเมินผลการพัฒนา

โรงเรียนคุณธรรม จริยธรรม 

ส านักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน 2559 ผู้ร่วมโครงการ 

 

 

 

 



 
 

ประวติัและผลงานของอาจารยป์ระจ าหลกัสูตร 

 

ช่ือ-นามสกุล    นางสาวกาญจนา ภัทราวิวัฒน์ 

ต าแหนง่ทางวิชาการ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์   

สงักดัภาควิชา/สาขาวิชา สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

เบอรโ์ทรศัพท์   0850197063 

 

ประวติัการศึกษา 

ระดบั

การศึกษา 
วุฒิการศึกษาท่ีไดร้บั  สถานท่ีศึกษา 

ปี พ.ศ. ท่ีจบ

การศึกษา 

ปริญญาตรี วท.บ. (เกษตรศาสตร์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2536 

ปริญญาโท วท.ม. (สถิติประยุกต์) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2539 

ปริญญาโท บธ.ม. (บริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยสโุขทยัธรรมาธิราช 2553 

ปริญญาเอก ปร.ด. (สถิติ) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 2547 

ปริญญาเอก ปร.ด. (การวิจัยและพัฒนาศักยภาพมนุษย์) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  2558 

 

ความเช่ียวชาญ 

 สถิติ การวิจัย 
 

ผลงานทางวิชาการ 

1. บทความวิจัยตีพิมพใ์นวารสารวิชาการระดบัชาติหรือนานาชาติ  
สาคร คุณชื่น ชัยณรงค์ สุวรรณสาร และ กาญจนา ภัทราวิวัฒน์ . (2559, มกราคม-มิถุนายน). 

“รูปแบบภาวะผู้น าของผู้บริหารโรงเรียนมาตรฐานสากลระดับประถมศึกษา สังกัดส านักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน,” วารสารวชิาการศึกษาศาสตร์ . ปีที่ 17 ฉบับที่ 1 หน้า 

88-99.  
สุดารัตน์ สุวารี ชัยณรงค์ สุรรณสาร และ กาญจนา ภัทราวิวัฒน์ (2559) .  “การพัฒนารูปแบบภาวะ

ผู้น าของผู้บริหารส านักประกันคุณภาพ สถาบันอุดมศึกษาเอกชน”  วารสารวิชาการสมาคม

สถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภส์มเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมารี ฉบับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์. ปีที่ 22 ฉบับที่ 2. 

 

 

 

 



 
 

2.  บทความวิชาการ 

กาญจนา ภัทราวิวัฒน์. (2559, กรกฎาคม). “Interrupted time series design: การประเมิน

ประสิทธิผลของ intervention ส าหรับประยุกต์ใช้ในงานวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์ ,” วารสาร

พฤติกรรมศาสตร์. ปีที่ 22 ฉบับที่ 2 หน้า 1-15. 

 

ภาระงานสอน 

รายวิชา ระดบั 

วิธีวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์ ปริญญาโท 

การสร้างและพัฒนาเคร่ืองมือวัดทางพฤติกรรมศาสตร์  ปริญญาโท 

วิธีการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์ ปริญญาเอก 

ปฏิบัติการวิจัย ปริญญาเอก 

สถิติเพ่ือการวิเคราะห์ข้อมูลทางพฤติกรรมศาสตร์ ปริญญาเอก 

 

ช่ือโครงการวิจัย  แหล่งทุน 
ปีงบประมาณ

ท่ีไดร้บัทุน 
สถานภาพ 

ตัวประมาณค่าของริดจ์

พารามิเตอร์  
 

มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น 
 

2550 หัวหน้าโครงการ 

การวิจัยและพัฒนาระบบ

ฐานข้อมูลเคร่ืองมือวัดทางจิต

สังคม และพฤติกรรม 

สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ทุนเงินรายได้ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

2558 หัวหน้าโครงการ 

แนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิต

ผู้ สูงอายุ ต าบลโพสะ อ  าเภอ

เมือง จังหวัดอ่างทอง โดยใช้

ชุมชนเป็นฐาน 

ทุนโครงการวิจัยและนวัตกรรม

เพ่ือถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชมชน

ฐานราก  
ส านักงานคณะกรรมการ 

การอุดมศึกษา   

2560 หัวหน้าโครงการ 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ช 

ตารางการเปรียบเทียบหลักสูตรเดิมและหลักสูตรที่ปรับปรุงใหม่



ตารางการเปรียบเทียบหลกัสูตรเดิมและหลกัสูตรท่ีปรบัปรุงใหม่  

 

ช่ือหลกัสูตรเดิม หลัก สูตรการ ศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขา วิชาการบริหารและการจัดการ

การศึกษา หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2554 

ช่ือหลกัสูตรปรบัปรุง หลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการอุดมศึกษา หลักสูตร

ปรับปรุง พ.ศ. 2559 

 

สาระส าคญั / ภาพรวมในการปรบัปรุง 

 เน่ืองจากหลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารและการจัดการการศึกษา 

หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2554 ที่มีการบูรณาการเชื่อมโยงระหว่าง 4 สาขาวิชาประกอบด้วย สาขาการ

บริหารการอุดมศึกษา สาขาการบริหารการอุดมศึกษา สาขาการบริหารการอาชีวศึกษา และสาขาการ

บริหารการศึกษาตลอดชีวิตเพ่ือการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จากการเปิดสอนนิสิตมาแล้ว 4 รุ่น และ

ได้ด าเนินการทบทวนเพ่ือปรับปรุงหลักสูตรดังกล่าว พบว่าการผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ และเชี่ ยวชาญ

ด้านการจัดการการอุดมศึกษา มีความจ  าเป็นต้องศึกษาในรายวิชาเฉพาะมากย่ิงขึ้ น เ พ่ือให้บัณฑิตที่

ส าเรจ็การศึกษาออกไป มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางและสามารถตอบสนองความต้องการจ  าเป็นใน

ปัจจุบัน และจากการวิพากษ์หลักสูตรสาขาวิชาการบริหารและการจัดการการศึกษา ได้รับค าแนะน า

จากผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านการจัดการการอุดมศึกษา ที่ได้ให้ ข้อเสนอแนะ ด้านการ

จัดท  าหลักสูตรเฉพาะสาขาวิชา ดังน้ันเพ่ือให้หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษามีเ น้ือหาสาระ และการฝึก

ปฏบัิติงานวิชาชีพให้ก้าวทนัต่อการเปล่ียนแปลงทางวิชาการและเทคโนโลยีสารสนเทศมีโครงสร้างและ

รูปแบบการบริหารจัดการหลักสูตร ซ่ึงสามารถผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ และความเชี่ ยวชาญเฉพาะ

ทางด้านการจัดการการอุดมศึกษา และเพ่ือให้เป็นหลักสูตรที่มีความสามารถตอบสนองความต้องการ

ของบุคคลที่ต้อง การจะสมัครเ ข้าศึกษาต่อได้มาย่ิงขึ้ น ดัง น้ันคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย  

ศรีนครินทรวิโรฒ โดยมีสาขาวิชาการอุดมศึกษาซ่ึงได้จัดการการศึกษาระดับ บัณฑิตศึกษาทาง 

การอุดมศึกษาแห่งเดียวในประเทศไทย จึงเห็นสมควรให้ปรับปรุงหลักสูตรบัณฑิตศึกษาทางการ

จัดการการอุดมศึกษาที่มีลักษณะเป็นหลักสูตรที่จัดการศึกษาให้บัณฑิตมีความเชี่ ยวชาญ และลุ่มลึก

ทางด้านการจัดการการอุดมศึกษา เพ่ือน าความรู้  ความสามารถที่ได้รับจากหลักสูตร น าไปพัฒนาการ

จัดการเรียนการสอนในหลักสูตรการจัดการการอุดมศึกษาเพ่ือให้ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพสืบไป 

 

 

 

 

 

 
 



เปรียบเทียบโครงสรา้งหลกัสูตร 

หมวดวชิา 

หลกัสตูรเดมิ  

พ.ศ. 2554 

(จ านวนหนว่ยกิต) 
หมวดวชิา 

หลกัสตูรปรบัปรุง 

พ.ศ. 2559 

(จ านวนหนว่ยกิต) 

แผน ก แบบ 2.1 

1. หมวดวิชาแกน 6 หน่วยกิต 1. หมวดวิชาบังคับ 9 หน่วยกิต 

2. หมวดวิชาเอก ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 2. หมวดวิชาวิชาเลือก 6 หน่วยกิต 

2.1 วิชาเอกบังคับ       6 หน่วยกิต 3. ปริญญานิพนธ์ 36 หน่วยกิต 

2.2 วิชาเอกเลือก -   

3. ปริญญานิพนธ์ 36 หน่วยกิต   

หนว่ยกติรวม 48 หนว่ยกิต หนว่ยกติรวม 51 หนว่ยกิต 

 

รายละเอียดการปรบัปรุง 

หลกัสตูรเดมิ พ.ศ. 2554  หลกัสตูรปรบัปรุง พ.ศ. 2559 หมายเหต ุ

ชื่อหลกัสูตร: 

หลักสตูรการศึกษาดุษฎบีัณฑิต สาขาวิชาการ

บริหารและการจัดการการศึกษา 

ชื่อหลกัสูตร: 

หลักสตูรการศึกษาดุษฎบีัณฑิต สาขาวิชา

การจัดการการอุดมศึกษา 

เปล่ียนช่ือหลักสตูร 

ภาษาไทย หลักสตูรการศึกษาดุษฎบีัณฑิต 

(การบริหารและการจัดการการศึกษา) 

ภาษาอังกฤษ Doctor of Education 

(Educational Administration and 

Management) 

ภาษาไทย การศึกษาดุษฎบีัณฑิต (การ

จัดการการอุดมศึกษา) 

ภาษาอังกฤษ Doctor of  Education  

(Higher Education  Management) 

  

ปรชัญาของหลกัสูตร 

การบริหารและการจัดการการศึกษาที่มี

คุณภาพน าไปสูค่วามเป็นเลิศในการจัดและ

พัฒนาการศึกษาทุกระดับและทุกระบบตาม

บริบทของสงัคม 

ปรชัญาของหลกัสูตร 

ผลิตผู้น าด้านการจัดการการอุดมศึกษา 

บูรณาการความเป็นเลิศทางวิชาการ 

สร้างสรรค์สงัคมแห่งการเรียนรู้  

เพ่ือพัฒนาการอุดมศึกษาของประเทศ 

ปรับปรุงปรัชญา 

 

 

 

 

 

 

 

 



ตารางการเปรียบเทียบรายวิชาระหว่างหลกัสูตรเดิม พ.ศ.2554 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 

2559 

 

รายวิชาและค าอธบิายรายวิชา 

หลกัสตูรเดมิ พ.ศ. 2554 

รายวิชาและค าอธบิายรายวิชา 

หลกัสตูรปรบัปรุง พ.ศ. 2559 

หมายเหต ุ

หมวดวชิาแกน หมวดวชิาบงัคบั  

บหศ 701 วิธีวิทยาการวิจัยข้ันสูงทางการบริหารและ

การจัดการการศกึษา   3(3-0-6) 

EDA 701  Advanced  Research Methodology in 

Educational Administration and Management  

    ศกึษาวิเคราะห์แนวคิดหลักการและแนวปฏิบัติใน

การเลือกปัญหาวิจัย  การก าหนดค าถามวิจัยการ

พัฒนาแนวคิดในการวิจัย จรรยาบรรณของนกัวิ จัย 

จริยธรรมในการวิจัย  หลักการออกแบบแผนการวิจัย

ทางพฤติกรรมศาสตร์และสังคมศาสตร์ทั้งเชิงปริมาณ

และเชิงคุณภาพ กระบวนการในการด าเนินการวิจัย 

สถิติและสถิติวิเคราะห์ทีเ่หมาะสมกับแบบแผนการ

วิจัยประเภทต่างๆ  กลยุทธ์ในการรวบรวม วิเคราะห์

และแปลผลข้อมลู การประเมนิและตรวจสอบ 

วิพากษ์วิจารณ์งานวิ จัย  และการประยุกต์ใช้

ผลการวิจัยในการบริหารและการจัดการการศกึษา  

กจอ 711 วิธีวิทยาการวิจัยขั้นสงูทางการ

จัดการการอุดมศึกษา 3(3-0-6) 

HGM 711  Advanced Research 

Methodology in Higher Education 

Management  

   ศกึษาระเบียบวิธีวิจัยข้ันสูงทัง้เชิงปริมาณและ

เชิงคุณภาพ การวิเคราะห์ปัญหาการวิจัย การ

ออกแบบการวิจัย เทคนคิทีเ่กี่ยวข้องกับการ

คัดลอกผลงานวิชาการ  การเก็บรวบรวมข้อมลู 

การวิเคราะห์ข้อมลู สถิติทีใ่ ช้ในการวิเคราะห์

ข้อมลู การใช้โปรแกรมส าเร็จรูปเพ่ือการ

วิเคราะห์ข้อมลู  การแปลผลวิจัย  การอภิปราย

ผลและการจัดท าข้อเสนอแนะเพ่ือน าผลการวิจัย

มาใช้ในการพัฒนาการจัดการการอุดมศกึษา 

 ปรบัปรุงรหสัวิชา 

 ปรบัปรุงชื่อรายวิชา 

 ปรบัปรุงจ านวน 

หน่วยกิต 

 ปรบัปรุงค าอธิบาย

รายวิชา 

  รายวิชาใหม่ 

 ปรบัออก 

คงเดิม 

 อื่น ๆ 

 

 กจอ 712  การวางแผนและการจัดองค์การ

ทางการอุดมศกึษา 3(3-0-6) 

HGM 712  Organizational Planning and 

Management in Higher Education  

     แนวคิด หลักการ และขอบข่ายของการ

อดุมศึกษา วเิคราะห์พัฒนาการและอทิธิพลของการ

อดุมศึกษา ศึกษารปูแบบโครงสร้างการจัดการ

สถาบันอดุมศึกษา การจัดการสถาบันอดุมศึกษา

ประเภทต่างๆ เช่น งานวชิาการ งานวจิัย งานบุคคล 

การเงินและงบประมาณ การระดมทุน และกจิการ

นิสตินักศึกษา ศึกษาแนวคิดและงานวจิัยเกีย่วกบั

องค์การทางการอดุมศึกษาสมัยใหม่  วเิคราะห์

กรณีศึกษาและน าเสนอผลเพื่อการแลกเปล่ียน

เรียนรู้ เกี่ยวกบัการเปล่ียนแปลงองค์การเชิงอนาคต

ภายใต้บริบทของนโยบายการพัฒนาและการปฏบัิติ

ในสถาบันอดุมศึกษา สภาพการเปล่ียนแปลงระบบ

โลกาภิวตัน์ทางเศรษฐกจิ การก าหนดนโยบาย การ

จัดท าแผนยุทธศาสตร์ กระบวนการแปลงนโยบาย

และแผนยุทธศาสตร์สู่การปฏบัิติ  

 ปรบัปรุงรหสัวิชา 

 ปรบัปรุงชื่อรายวิชา 

 ปรบัปรุงจ านวน 

หน่วยกิต 

 ปรบัปรุงค าอธิบาย

รายวิชา 

 รายวิชาใหม่ 

ปรบัออก 

 คงเดิม 

 อื่น ๆ 

 

  



 กจอ 713  สมัมนาปัญหาและแนวโน้มการ

จัดการการอุดมศึกษา 3(2-2-5) 

HGM 713 Seminar in Issues and Trends 

in Higher Education Management 

   ศึกษาความเปล่ียนแปลง ปัญหา และ

พัฒนาการของระบบการจัดการการศึกษา

โดยการวิเคราะห์เกี่ยวกบัปัญหาที่

สถาบันอุดมศึกษาเผชิญในปัจจบุัน ความ

เคล่ือนไหวแนวคิดใหม่ แนวโน้มของการ

พัฒนาระบบการจัดการการอุดมศึกษาที่มีต่อ

การจัดการศึกษาของประเทศในอนาคต โดย

ท าการวิเคราะห์กรณศึีกษาและน าเสนอผล

เพ่ือการแลกเปล่ียนเรียนรู้ 

 ปรับปรุงรหัสวิชา 

 ปรับปรุงชือ่รายวิชา 

 ปรับปรุงจ านวน 

หน่วยกิต 

 ปรับปรุงค าอธิบาย

รายวิชา 

 รายวิชาใหม ่

ปรับออก 

 คงเดิม 

 อื่น  ๆ

 

บหศ 702  สมัมนาปัญญาศึกษาและการพัฒนา

จริยธรรม3(2-2-5) 

EDA 702  Seminar in Intellectual Study and 

Moral Development 

     สมัมนาเชิงวิเคราะห์และสงัเคราะห์เพ่ือ

แลกเปล่ียนเรียนรู้เกี่ยวกับพัฒนาการทางสมอง

และการเรียนรู้ของมนุษย์ ประวัติ แนวคิดและ

ความเช่ือเกี่ยวกับการพัฒนาภมิูปัญญาของ

นักปราชญ์สาขาต่างๆ การวิเคราะหแ์นวคิดทาง

จริยธรรมของมนุษย์ และสาขาวิชาการต่างๆ 

รวมทัง้ผลการวิจัยที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการพัฒนา

ระบบจริยธรรมส าหรับการบริหารจัดการของ

องค์กร และบุคลากรในสถาบันการศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 ปรับปรุงรหัสวิชา 

 ปรับปรุงชือ่รายวิชา 

 ปรับปรุงจ านวน 

หน่วยกิต 

 ปรับปรุงค าอธิบาย

รายวิชา 

  รายวิชาใหม ่

 ปรับออก 

 คงเดิม 

 อื่น  ๆ

 

บหศ 732  การบริหารและการจัดการ

สถาบันอุดมศึกษา 3(3-0-6) 

EDA 732  Higher Education Institution 

Administration and Management  

    ศึกษาและวิเคราะหห์ลักการส าคัญของการ

อุดมศึกษา การบริหารและการจัดการ

สถาบันอุดมศึกษาประเภทต่างๆ ในด้านการจัด

องค์การการบริหาร งานวิชาการ งานบุคคล งาน

การเงิน งบประมาณ และการระดมทุนใน

สถาบันอุดมศึกษา ศึกษาและวิเคราะห์อิทธิพล

ของการจัดสภาพแวดล้อมต่อการบริหารจัดการ

สถาบันอุดมศึกษา 

  ปรับปรุงรหัสวิชา 

 ปรับปรุงชือ่รายวิชา 

 ปรับปรุงจ านวน 

หน่วยกิต 

 ปรับปรุงค าอธิบาย

รายวิชา 

  รายวิชาใหม ่

 ปรับออก 

 คงเดิม 

 อื่น  ๆ

  



หมวดวชิาเลอืก หมวดวชิาเลอืก  

บหศ 739 สัมมนาการพัฒนาหลักสูตรและการสอน

ในระดับอุดมศกึษา 3(2-2-5) 

EDA 739  Seminar in Curriculum and Instruction  

Development in  Higher Education  

   ศกึษาวิเคราะห์หลักสูตรและการสอนใน

ระดับอุดมศกึษาในสาขาวิชาต่าง ๆ วิเคราะห์ลักษณะ

ปัญหา ผลการวิจัยทีเ่กี่ยวข้อง น าผลการวิเคราะห์และ

การศกึษามาสัมมนาทางวิชาการอย่างลึกซึ้ง และเสนอ

รปูแบบหลักสูตรและการสอนทีส่อดคล้องกับความ

ต้องการของสังคมและทันต่อการเปลี่ยนแปลงของ

สังคมโลก  

กจอ 821 การจัดการหลักสูตรและการจัดการ

เรียนรู้ในระดับอุดมศกึษา 3(3-0-6) 

HGM 821  Curriculum and Learning 

Management in Higher Education 

     ศกึษาการจัดการหลักสูตรและการสอน 

หลักทฤษฎีและหลักปฏิบัติการจัดการเรียนรู้   

กระบวนการในการออกแบบหลักสูตร  การ

พัฒนาหลักสูตรการน าไปใช้  การประเมนิ

หลักสูตร การวิเคราะห์หลักสูตรและการสอน 

การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการจัดงาน

วิชาการในระดับอุดมศึกษา วิเคราะห์ลักษณะ

ปัญหา ด้านวิชาการ ศกึษาผลงานวิจัยใน

ประเทศและต่างประเทศทีเ่กี่ยวข้องกับหลักสูตร

และการจัดการเรียนรู้  โดยท าการวิเคราะห์และ

เปรียบเทยีบมาตรฐานหลักสูตรใน

ระดับอุดมศกึษาของประเทศต่างๆ  

ปรบัปรุงรหสัวิชา 

 ปรบัปรุงชื่อรายวิชา 

 ปรบัปรุงจ านวน 

หน่วยกิต 

 ปรบัปรุงค าอธิบาย

รายวิชา 

 รายวิชาใหม่ 

 ปรบัออก 

 คงเดิม 

 อื่น ๆ 

 

บหศ 733  สัมมนาการบริหารวิชาการใน

สถาบันอุดมศกึษา 3(2-2-5) 

EDA 733  Seminar in Academic Affairs 

Administration  in Higher Education Institution 

   ศกึษาและวิเคราะห์เกี่ยวกบังานวิชาการและการ

บริหารงานวิชาการในสถาบันอุดมศกึษา รวมทัง้

ปัญหาด้านวิชาการ การพัฒนาคุณภาพการอุดมศกึษา 

สังเคราะห์ผลการวิจัยและการพัฒนาระบบการบริหาร

วิชาการในสถาบันอุดมศกึษา และน าผลการศกึษามา

สัมมนา และเสนอรูปแบบการพัฒนางานวิชาการและ

การบริหารวิชาการทีเ่หมาะสมกับสถาบันอุดมศกึษา

ไทย 

 

 

 

 

- 

 ปรบัปรุงรหสัวิชา 

 ปรบัปรุงชื่อรายวิชา 

 ปรบัปรุงจ านวน 

หน่วยกิต 

 ปรบัปรุงค าอธิบาย

รายวิชา 

  รายวิชาใหม่ 

 ปรบัออก 

 คงเดิม 

 อื่น ๆ 

 

บหศ 734  สัมมนาการประกันคุณภาพใน

สถาบันอุดมศกึษา 3(2-2-5) 

EDA 734  Seminar in Quality Assurance in 

Higher Education Institution  

    ศกึษาและวิเคราะห์ระบบการประกันคุณภาพทัง้

ภายในและภายนอกสถานบันอุดมศกึษา สังเคราะห์

งานวิจัยเกี่ยวกับการประกันคุณภาพเพ่ือการพัฒนา

คุณภาพการอุดมศกึษา และน าผลการศกึษามาจัด

สัมมนาเพ่ือการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

 

กจอ 822  มาตรฐานและการประกันคุณภาพ

ทางการอุดมศกึษา 3(2-2-5) 

HGM 822  Standards and Quality Assurance 

in Higher Education  

  การวิเคราะห์ระบบการประกันคุณภาพทั้ง

ภายในและภายนอกของสถาบันอุดมศกึษา 

นโยบายการศกึษา และการประกันคุณภาพ

การศกึษาภายใต้กรอบนโยบายการปฏิรูป

การศกึษา และกฎหมายทีเ่กี่ยวข้องกับคุณภาพ

และการประกันคุณภาพการศกึษา วิเคราะห์

แนวโน้มส าคัญในการปฏิรูปการศกึษา ประเด็น

เชิงส ารวจและการอภิปราย สังเคราะห์งานวิจัย

เกี่ยวกับการประกันคุณภาพและน าผลการศกึษา

 ปรบัปรุงรหสัวิชา 

 ปรบัปรุงชื่อรายวิชา 

  ปรบัปรุงจ านวน 

หน่วยกิต 

 ปรบัปรุงค าอธิบาย

รายวิชา 

 รายวิชาใหม่ 

ปรบัออก 

 คงเดิม 

 อื่น ๆ 

 



มาจัดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

 

 

 

 

 

 

 

- 

กจอ 823  การวางแผนกลยุทธ์และการ

จัดการความเสี่ยงในสถาบันอุดมศึกษา 

3(2-2-5) 

HGM 823 Strategic Planning and Risk 

Management in Higher Education 

Institution 

  การวิเคราะห์ แนวคิด ทฤษฎกีารวางแผน

กลยุทธ์และการจัดการความเสี่ยงที่มีการ

น ามาใช้ในฐานะที่เป็นเคร่ืองมือทางการ

จัดการการอุดมศึกษา การประยุกต์ระบบ

และกระบวนการจัดการความเสี่ยง ศึกษา

ระบบการจัดการความเสี่ยงที่ดี ก าหนด

ประเด็นอภปิรายด้านการก าหนดนโยบาย 

การริเร่ิมโครงการจัดการความเสี่ยง กลยุทธ์

ของสถาบันอุดมศึกษาในการจัดการความ

เสี่ยง รวมทัง้การระบุความเสี่ยง การประเมิน

ความเสี่ยง หลักการบริหารความเสี่ยงในแต่

ละประเภท จนถึงระดับที่มีการบริหารความ

เสี่ยงแบบบูรณาการในสถาบันอุดมศึกษา

ศึกษา 

ปรับปรุงรหัสวิชา 

ปรับปรุงชือ่รายวิชา 

ปรับปรุงจ านวน 

หน่วยกิต 

ปรับปรุงค าอธบิาย

รายวิชา 

รายวิชาใหม่ 

 ปรับออก 

 คงเดิม 

 อื่น  ๆ

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

กจอ 824  ภาวะผู้น าและการจัดการการ

เปล่ียนแปลงทางการอุดมศึกษา 3(3-0-6) 

HGM 824  Leadership and Change 

Management in Higher Education 

      การวิเคราะห์ทฤษฎภีาวะผู้น า ทฤษฎี

การจัดการการเปล่ียนแปลง แนวคิดเกี่ยวกับ

ภาวะผู้น ากับการเปล่ียนแปลงทางการศึกษา 

และคุณธรรมส าหรับผู้น าในสงัคมยุคโลกาภิ

วัตน์ การวิเคราะห์ภาวะผู้น าตามหลักธรร

มาภบิาล  การสงัเคราะห์งานวิจัยด้านภาวะ

ผู้น า เทคนิควิธีในการพัฒนาองค์การ และ

แนวทางการพัฒนาภาวะผู้น าของ

สถาบันอุดมศึกษาสูก่ารเป็นผู้น าการ

เปล่ียนแปลง 

ปรับปรุงรหัสวิชา 

ปรับปรุงชือ่รายวิชา 

ปรับปรุงจ านวน 

หน่วยกิต 

ปรับปรุงค าอธบิาย

รายวิชา 

รายวิชาใหม่ 

 ปรับออก 

 คงเดิม 

 อื่น  ๆ

 

  



บหศ 736  สัมมนาการบริหารและการจัดการกิจการ

นสิิตนกัศกึษา 3(2-2-5) 

EDA 736  Seminar in Student Affairs 

Administration and Management 

     ศกึษาวิเคราะห์ ปัญหา/กรณศีกึษาเกีย่วกบักิจการ

นสิิตนกัศกึษาในสถาบันอุดมศกึษา สังเคราะห์

ผลงานวิจัยเกีย่วกบักิจการนสิิตนกัศกึษา และน าผล

การศกึษามาแลกเปลีย่นเรยีนรู้  รวมทัง้การระดม

ความคิดเพ่ือการพัฒนาการบริหารและการจัดการ

กิจการนสิิตนกัศกึษา และเสนอรูปแบบการบรหิารและ

การจัดการกิจการนสิิตนกัศกึษาในสถาบันการ

อุดมศกึษาไทยทีเ่หมาะสม 

กจอ 825  การจัดการกิจการนิสตินักศึกษา

3(3-0-6) 

HGM 825 Student Affairs Management 

     วิเคราะหปั์ญหาและกรณศึีกษาเกี่ยวกับ

กิจการนิสตินักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา 

สงัเคราะห์ผลงานวิจัยเกี่ยวกับกิจการนิสติ

นักศึกษา รวมทัง้การระดมความคิดเพ่ือการ

พัฒนากิจการนิสตินักศึกษา และเสนอ

รูปแบบการการจัดการกจิการนิสตินักศึกษา

ในสถาบันการอุดมศึกษาที่เหมาะสม 

 ปรับปรุงรหัสวิชา 

 ปรับปรุงชือ่รายวิชา 

 ปรับปรุงจ านวน 

หน่วยกิต 

 ปรับปรุงค าอธิบาย

รายวิชา 

 รายวิชาใหม ่

ปรับออก 

 คงเดิม 

 อื่น  ๆ

 

บหศ 735 สัมมนากฎหมายการอุดมศกึษา 3(2-2-5)                                           

EDA 735  Seminar in Legal Aspects in Higher 

Education 

     ศกึษาและวิเคราะหล์ักษณะกฎหมาย ระเบยีบ 

ข้อบังคับต่าง  ๆทีเ่กี่ยวข้องกับการจัดองค์การและการ

บริหารสถาบันอุดมศกึษาของไทยอย่างละเอียดลกึซึ้ง 

วิเคราะห์อภิปรายลักษณะปัญหาวิกฤติทางกฎหมาย 

กรณศีกึษาน าผลการสัมมนาทีเ่กี่ยวกับกฎหมายที่

เกี่ยวข้อง และเสนอรปูแบบ การปรับปรุงและการน า

กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับทีเ่หมาะสมกับ

สถาบันอุดมศกึษาไทย ให้ครบทัง้สาระและกระบวนการ

ทีม่ปีระสิทธิภาพ 

กจอ 826  กฎหมายทางการอุดมศึกษา  

3(3-0-6) 

HGM 826  Legal Aspects of Higher 

Education 

     การวิเคราะห์ลักษณะกฎหมาย ระเบียบ 

ข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการ

สถาบันอุดมศึกษาของไทย วิเคราะห์เชิง

วิพากษ์ผลของกฎหมายทางการอุดมศึกษา 

ที่มีผลต่อการเปล่ียนแปลงต่อ

สถาบันอุดมศึกษาไทย 

ปรับปรุงรหัสวิชา 

 ปรับปรุงชือ่รายวิชา 

 ปรับปรุงจ านวน 

หน่วยกิต 

 ปรับปรุงค าอธิบาย

รายวิชา 

 รายวิชาใหม ่

 ปรับออก 

 คงเดิม 

 อื่น  ๆ

 

 กจอ 827  สมัมนาการจัดการการอุดมศึกษา

บนความหลากหลาย 3(2-2-5) 

HGM 827  Seminar in Diversity 

Management in Higher Education 

  ประวัติความเป็นมา วัตถุประสงค์ ประชาคม

เศรษฐกิจ และความร่วมมอืทางวัฒนธรรมของ

ประเทศและภูมภิาคต่างๆ โดยเน้นการพิจารณา

ประเด็นส าคัญในด้านการจัดการการอุดมศกึษา

ของแต่ละประเทศ โดยการวิเคราะห์เชิง

เปรียบเทยีบ การศกึษาความร่วมมอืและขีด

ความสามารถในการบรรลุเป้าหมายแห่ง

สหัสวรรษของแต่ละประเทศบนพ้ืนฐานของ

ความหลากหลายทางสังคม วัฒนธรรม 

เศรษฐกิจ การเมอืงการปกครอง และเทคโนโลยี 

และพิจารณาเลือกหัวข้ออื่นๆ ทางการศกึษามา

พิจารณาเป็นประเด็น วิเคราะห์กรณศีกึษาและ

น าเสนอผลเพ่ือการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดย

ท าการศกึษาเปรียบเทยีบให้ลุ่มลึกและ

ปรับปรุงรหัสวิชา 

ปรับปรุงชือ่รายวิชา 

ปรับปรุงจ านวน 

หน่วยกิต 

ปรับปรุงค าอธบิาย

รายวิชา 

รายวิชาใหม่ 

 ปรับออก 

 คงเดิม 

 อื่น  ๆ

 



หลากหลาย 

 กจอ 828  การพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือ

การจัดการการอุดมศึกษา 3(2-2-5) 

EDA 828 Information System 

Development in Higher Education 

Management 

   ศึกษาเกี่ยวกบัสารสนเทศและเทคโนโลยี

สารสนเทศที่ใช้ในการจัดการศึกษาการ

อุดมศึกษาความก้าวหน้าของวิทยาการใหม่ 

การประเมินสารสนเทศ ลักษณะ ประเภท

ข้อมูล ความส าคัญของข้อมูล  และ

กระบวนการใช้เพ่ือการสื่อสาร  การตัดสนิใจ  

การใช้คอมพิวเตอร์เพ่ือจัดระเบียบงาน

ข้อมูลเทคนิคการสร้างระบบสารสนเทศ  

การออกแบบและการทดลองใช้สารสนเทศ

เพ่ือการจัดการการอุดมศึกษา และวิเคราะห์

กรณศึีกษาและน าเสนอผลเพ่ือการ

แลกเปล่ียนเรียนรู้ 

ปรับปรุงรหัสวิชา 

ปรับปรุงชือ่รายวิชา 

ปรับปรุงจ านวน 

หน่วยกิต 

ปรับปรุงค าอธบิาย

รายวิชา 

รายวิชาใหม่ 

 ปรับออก 

 คงเดิม 

 อื่น  ๆ

 

 กจอ 829  การวิจัยเชิงคุณภาพทางการ

จัดการการอุดมศึกษา 3(2-2-5) 

HGM 829  Qualitative Research in 

Higher Education Management 

   ศึกษาแนวคิด  และหลักการ  ธรรมชาติ

และประสบการณท์างสงัคมและการแสวงหา

ความรู้  ความหมาย  แนวคิดและทฤษฎทีี่

เกี่ยวข้องกบัการวิจัยเชิงคุณภาพ  แนวคิด

ทฤษฎฐีานราก  การใช้การวิจัยเชิงคุณภาพ

เพ่ือการศึกษาพัฒนาการจัดการการ

อุดมศึกษาในการก าหนดปัญหาการวิจัย  

การออกแบบการวิจัย  เทคนิคการเก็บ

รวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพ  แนวคิดเกี่ยวกับ

การวิจัยปฏบิัติการแบบมีสว่นร่วม  การ

วิเคราะห์ข้อมูลและการเขียนรายงานการวิจัย

เชิงคุณภาพ  และการเสนอผลการวิจัยเชิง

คุณภาพ วิเคราะห์กรณศึีกษาและน าเสนอผล

เพ่ือการแลกเปล่ียนเรียนรู้เกี่ยวกับการวิจัย

เชิงคุณภาพในการพัฒนาและการจัดการการ

อุดมศึกษา  

ปรับปรุงรหัสวิชา 

ปรับปรุงชือ่รายวิชา 

ปรับปรุงจ านวน 

หน่วยกิต 

ปรับปรุงค าอธบิาย

รายวิชา 

รายวิชาใหม่ 

 ปรับออก 

 คงเดิม 

 อื่น  ๆ

 

 
  



บหศ 737  สมัมนาปัญหาการวิจัยทางการ

อุดมศึกษา 3(2-2-5) 

EDA 737  Seminar in Research Problems in 

Higher Education 

     ศึกษาและวิเคราะหป์ระเด็นปัญหาเกี่ยวกับ

อุดมศึกษา การแสวงหาวิธีการแก้ปัญหาตาม

แนวคิด และทฤษฎ ีและระบบการวิจัยวิธีต่างๆ 

การเสนอกรอบความคิดในการด าเนินการวิจัยใน

ประเด็นต่าง ๆ ตามความสนใจของบุคคล การ 

บูรณาการความรู้ ทกัษะและนวัตกรรมเพ่ือน าไปสู่

การวิจัยที่จะเป็นแนวทางในการพัฒนาการ

อุดมศึกษา 

กจอ 830  สมัมนาปัญหาการวิจัยทางการ

จัดการการอุดมศึกษา 3(2-2-5) 

HGM 830  Seminar in Research 

Problems in Higher Education 

Management 
   ศึกษาและวิเคราะห์วิเคราะห์กรณศึีกษา

และน าเสนอผลเพ่ือการแลกเปล่ียนเรียนรู้

เกี่ยวกับประเด็นปัญหาด้านการจัดการการ

อุดมศึกษา การแสวงหาวิธีการแก้ปัญหาตาม

แนวคิด และทฤษฎ ีและระบบการวิจัยวิธี

ต่างๆ การเสนอกรอบความคิดในการ

ด าเนินการวิจัยในประเด็นต่างๆ ตามความ

สนใจของบุคคล การบูรณาการความรู้ 

ทกัษะและนวัตกรรมเพ่ือน าไปสูก่ารวิจัยที่จะ

เป็นแนวทางในการพัฒนาการอุดมศึกษา 

ปรับปรุงรหัสวิชา 

 ปรับปรุงชือ่รายวิชา 

 ปรับปรุงจ านวน 

หน่วยกิต 

 ปรับปรุงค าอธิบาย

รายวิชา 

 รายวิชาใหม ่

 ปรับออก 

 คงเดิม 

 อื่น  ๆ

 

บหศ 741  การศึกษาอิสระทางการบริหารและ

การจัดการการอุดมศึกษา 3(1-4-4) 

EDA 741  Independent Study in  Higher 

Education Administration and Management 

     เลือกศึกษา ค้นคว้าหัวข้อหรือประเด็นส าคัญ

ทางการอุดมศึกษาอย่างลึกซ้ึงตามความสนใจของ

ผู้ศึกษา พร้อมทัง้น าเสนอรายงานผลการศึกษา

และแลกเปล่ียนเรียนรู้ 

 

 

 

 

- 

 ปรับปรุงรหัสวิชา 

 ปรับปรุงชือ่รายวิชา 

 ปรับปรุงจ านวน 

หน่วยกิต 

 ปรับปรุงค าอธิบาย

รายวิชา 

  รายวิชาใหม ่

 ปรับออก 

 คงเดิม 

 อื่น  ๆ

บหศ  742  การปฏบิัติงานเกี่ยวกบัการบริหาร

และการจัดการการอุดมศึกษา 3(0-6-3) 

EDA  742  Internship in  Higher Education 

Administration and Management 

     ศึกษาและปฏบิัติเกี่ยวกบัวิชาชีพการบริหาร

และการจัดการการศึกษาระดับอุดมศึกษาใน

รูปแบบต่าง ๆ เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ ความสามารถ 

และประสบการณส์ าหรับการน าไปประยุกต์ใช้ใน

การบริหารและการจัดการการอุดมศึกษา 

 

 

 

 

- 

 ปรับปรุงรหัสวิชา 

 ปรับปรุงชือ่รายวิชา 

 ปรับปรุงจ านวน 

หน่วยกิต 

 ปรับปรุงค าอธิบาย

รายวิชา 

  รายวิชาใหม ่

 ปรับออก 

 คงเดิม 

 อื่น  ๆ

 

  



 

 

 

 

 

- 

กจอ 701 หลักการอุดมศึกษาและนวัตกรรม

ทางการจัดการการอุดมศึกษา 0(3-0-6) 

HGM 701 Higher Education Principles 

and Innovation in Higher Education  

    หลักการ แนวคิด ปรัชญา ทฤษฎ ีความ

มุ่งหมาย บทบาท และหน้าที่ส าคัญของการ

อุดมศึกษา การจัดสภาพแวดล้อมใน

สถาบันอุดมศึกษา วิเคราะห์กรณศึีกษาและ

น าเสนอผลเพ่ือการแลกเปล่ียนเรียนรู้

เกี่ยวกับนวัตกรรมเพ่ือการจัดการการ

อุดมศึกษา วิเคราะห์แนวโน้มและกรณศึีกษา

เกี่ยวกับการพัฒนานวัตกรรมเพ่ือการจัดการ

การอุดมศึกษา 

 ปรับปรุงรหัสวิชา 

 ปรับปรุงชือ่รายวิชา 

 ปรับปรุงจ านวน 

หน่วยกิต 

 ปรับปรุงค าอธิบาย

รายวิชา 

 รายวิชาใหม ่

 ปรับออก 

 คงเดิม 

 อื่น  ๆส าหรับผู้ทีไ่ม่ได้

ส าเร็จการศกึษาระดบัปริญญา

โททางการศกึษา 

 

หมวดปริญญานพินธ ์ หมวดปริญญานพินธ ์  

บหศ 899  ปริญญานิพนธ์         36 หน่วยกิต 

EDA 899  Dissertation 

     การวิจัยขั้นสงูที่เน้นการศึกษาค้นคว้าเอกสาร 

วิเคราะห์ สงัเคราะห์งานวิจัยขั้นสงู และบูรณาการ

วิชาการทางการบริหารและการจัดการการศึกษา 

เพ่ือสร้างองค์ความรู้ใหม่ที่เกี่ยวข้องกบัการบริหาร

และการจัดการการศึกษา ซ่ึงน าไปสูก่าร

พัฒนาการจัดการศึกษา โดยผ่านกระบวนการที่

ก าหนดตามแบบแผนการศึกษา  ผลงานปริญญา

นิพนธ์ให้ลงตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติ

หรือนานาชาติ 

 

 

 

 

 

- 

 ปรับปรุงรหัสวิชา 

 ปรับปรุงชือ่รายวิชา 

 ปรับปรุงจ านวน 

หน่วยกิต 

 ปรับปรุงค าอธิบาย

รายวิชา 

  รายวิชาใหม ่

 ปรับออก 

 คงเดิม 

 อื่น  ๆ

 

 

 

 

 

 

- 

ปพอ 891 ปริญญานิพนธ์ระดับปริญญาเอก 

(36 หน่วยกิต) 

GRD 891  Dissertation 
      

 ปรับปรุงรหัสวิชา 

 ปรับปรุงชือ่รายวิชา 

 ปรับปรุงจ านวน 

หน่วยกิต 

 ปรับปรุงค าอธิบาย

รายวิชา 

 รายวิชาใหม ่

 ปรับออก 

 คงเดิม 

 อื่น  ๆ
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