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11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสตูร  3 
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5.4 ความร่วมมือกบัสถาบนัอื่น 
เป็นหลักสตูรเฉพาะของสถาบันที่จัดการเรียนการสอนโดยตรง 

5.5 การใหป้ริญญาแก่ผูส้ าเร็จการศึกษา 
ผู้ส าเรจ็การศึกษาจะได้รับปริญญาการศึกษามหาบัณฑติ สาขาวิชาการจัดการการอุดมศึกษา 

 

6. สถานภาพของหลกัสูตรและการพจิารณาอนุมติัเห็นชอบหลกัสูตร 

      หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการอุดมศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559) 

เป็นหลักสตูรปรับปรุงจากหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารและการจัดการการศึกษา แขนง

วิชาการบริหารการอุดมศึกษา (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2554) คาดว่าจะเปิดสอนในภาคการศึกษาที่ 

1 ปีการศึกษา พ.ศ. 2559 

 ได้รับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากคณะกรรมการการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ในการประชุมคร้ังที่ 

8/2559 เม่ือวันที่ 23 สงิหาคม 2559  
 ได้รับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากสภาวิชาการ ในการประชุมคร้ังที่ 5/2559 เม่ือวันที่ 11 ตุลาคม 

2559 

ได้รับอนุมัติ/เหน็ชอบหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ในการประชุมคร้ังที่ 14/2559 

เม่ือวันที่ 18 พฤศจิกายน 2559 
 

7. ความพรอ้มในการเผยแพร่หลกัสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 

หลักสูตรมีความพร้อมในการเผยแพร่คุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  

ในปีการศึกษา 2560 
 

8. อาชีพทีป่ระกอบไดห้ลงัส าเร็จการศึกษา 

1. ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 

2. พนักงานมหาวิทยาลัยของรัฐหรือในก ากบัของรัฐ 

3. บุคลากรสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 

4. ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ของรัฐสถาบันอุดมศึกษาเฉพาะทางของกระทรวงต่างๆ 
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หลายด้าน สามารถประยุกต์ความรู้และทกัษะได้เป็นอย่างดี มีความสามารถในการท างานร่วมกัน รู้จักแสวงหา

ประสบการณ์และใช้ประโยชน์จากประสบการณ์ในการพัฒนาความคิด และพัฒนางาน ใฝ่รู้ใฝ่ศึกษาค้นคว้า

อย่างต่อเน่ืองเพ่ือความช านาญ ลึกซ้ึงในวิชาชีพ รวมถึงมีพ้ืนฐานความคิดที่กว้างขวางเพ่ือการพัฒนาตนเอง

และสงัคมอย่างมีประสทิธภิาพ 

 การจัดการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาจึงเป็นกระบวนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือเพ่ิมขีด

ความสามารถในการแข่งขันของประเทศเพ่ือการพัฒนาเศรษฐกิจ ด้วยการสร้างและผลิตบุคลากรคุณภาพ   

ผู้บริหารการอุดมศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา  ถือเป็นบุคลากรที่มีความส าคัญต่ออนาคตของประเทศ

เป็นอย่างย่ิง เพราะบุคคลเหล่าน้ีจะเป็นผู้ดูแลสถานศึกษาระดับสูงซ่ึงเป็นสถาบันผลิตทรัพยากรมนุษย์ของ

ประเทศ ซ่ึงสอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบันที่มุ่งเน้นให้บทบาทมหาวิทยาลัยไม่ใช่เพียงแค่ตอบสนอง

ความต้องการของนายจ้างเพียงอย่างเดียว แต่ยังต้องให้บริการแก่ชุมชนและตอบสนองการเปล่ียนแปลงใน

โลกที่รุนแรงและเข้มข้นข้ึน อีกทั้งการเข้าเป็นประชาคมอาเซียนการศึกษาโดยเฉพาะอย่างย่ิงการศึกษาใน

ระดับอุดมศึกษาจะต้องเข้าไปมีบทบาทอย่างส าคัญในการสร้างองค์ความรู้ต่างๆและเตรียมความพร้อมแก่

ประชาชนเพ่ือให้สามารถเข้าแข่งขันในตลาดแรงงานที่จะเปิดเสรีได้รวมทั้งสถาบันอุดมศึกษาเองกต้็องมีความ

พร้อมในการแข่งขันกบัสถาบันอุดมศึกษาของประเทศประชาคมอาเซียนด้วย 

 ดังน้ันเพ่ือให้สอดรับกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแผนพัฒนาการเศรษฐกิจ

และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 และเพ่ือผลิตบุคลากรทางการศึกษาที่มีคุณภาพสู่สังคม  คณะศึกษาศาสตร์  

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ซ่ึงมีความพร้อมในการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา จึงจัดท าหลักสูตร

การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการอุดมศึกษา  เพ่ือรองรับความต้องการของสังคมในการพัฒนา

ประเทศด้านการจัดการศึกษาซ่ึงเป็นปัจจัยส าคัญที่จะท าให้เกดิการเปล่ียนแปลงสู่สงัคมที่พึงปรารถนา  
 

11.2 สถานการณห์รือการพฒันาทางสงัคมและวฒันธรรม 

 ในปัจจุบันสังคมไทยในปัจจุบันก าลังเผชิญกับการเปล่ียนแปลงจากสังคมที่มีวัฒนธรรมไทยเป็น

วัฒนธรรมหลักไปสู่พหุวัฒนธรรม และประกอบกับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศ การเจริญเติบโต

ทางธุรกิจระหว่างประเทศ ท าให้เกิดความหลากหลายทางด้านวัฒนธรรม ท าให้วิถีชีวิต เอกลักษณ์ไทยและ

ค่านิยมไทยเปล่ียนแปลงไป กระแสอิทธิพลของวัฒนธรรมต่างชาติที่ผ่านมาทางสื่อมวลชน รูปแบบและ

เทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆ มีส่วนท าให้ค่านิยมของคนไทยหันมายึดติดกบักระแสวัตถุนิยม ค านึงถึงประโยชน์

ส่วนตนมากกว่าประโยชน์ส่วนรวม มีการแข่งขันกันอย่างรุนแรงและมีแนวโน้มที่จะรุนแรงย่ิงขึ้น เพ่ือแสวงหา

อ านาจทั้งทางการเมืองและเร่ิมออกห่างจากศาสนา ท าให้คนในสังคมไทยมีความหย่อนยานในศีลธรรมและ

จริยธรรม ความเปล่ียนแปลงดังกล่าวก่อให้เกิดปัญหาทางสังคมต่างๆ ตามมา อาทิ ปัญหายาเสพติด 

ครอบครัวแตกแยก และจากการกระจายความเจริญของรัฐสู่สังคมชนบท การเปล่ียนแปลงเป็นสังคมเมืองมี

มากขึ้ น ความสัมพันธ์ระหว่างบ้าน วัด โรงเรียน ในอดีตเร่ิมมีช่องว่างมากขึ้ น สถาบันการศึกษาจึงควรเป็น

แหล่งเรียนรู้ หล่อหลอมให้เยาวชนคนไทยได้รับการปลูกฝัง พัฒนาให้เป็นพลเมืองที่คุณภาพด้วยภูมิความรู้ 

และภมูิธรรมน าสู่สังคมคุณภาพ ในโลกยุคสังคมแห่งความรู้ (Knowledge-based society) ที่ความรู้และภูมิ

ปัญญาของแต่ละสังคมได้ถูกน ามาใช้เป็นเคร่ืองมือส าคัญในการเสริมสร้างศักยภาพและความสามารถในการ

พัฒนาและแข่งขันกบันานาประเทศ  การศึกษาระดับอุดมศึกษาเป็นการศึกษาที่มีความมุ่งหมายเฉพาะในการ

พัฒนาวิชาการ วิชาชีพช้ันสงูและในระบบการศึกษานั้น ผู้บริหารการอุดมศึกษาจึงเป็นบุคคลที่มีบทบาทส าคัญ

ต่อความส าเรจ็ของการปฏรูิปการศึกษา  เพราะเป็นผู้สร้างสรรค์สงัคมคุณภาพ 
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 ปัจจุบันนี้มหาวิทยาลัยของรัฐ และเอกชนมีเพ่ิมมากขึ้น อีกทั้ง มีการเปิดสอนระบบทางไกล ประกอบ

กับบทบาทมหาวิทยาลัยต่างประเทศกเ็พ่ิมมากขึ้ น แต่แนวโน้มการหดตัวของประชากรวัยเรียนอุดมศึกษา

โดยเฉพาะปริญญาตรีลดลง ท าให้สถาบันอุดมศึกษาไทยต้องปรับตัวเพ่ือเร่งสร้างการรักษาช่ือเสียงทางวิชาการ 

ผลิตบัณฑติที่มีอตัลักษณ์ของแต่ละสถาบัน อกีทั้งสามารถเช่ือมโยงความรู้กบัการน าไปปรับใช้ได้ในกระแสการ

เปล่ียนแปลงผู้บริหารการอุดมศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาที่มีภูมิรู้ ปัญญา ช้ีน าสังคม  มีวิสัยทัศน์

กว้างไกล  มีศักยภาพทางวิชาการและวิชาชีพ มีทักษะทางการจัดการ สามารถวิเคราะห์ความสัมพันธ์และ

บทบาทของการศึกษาภายในบริบทสังคมไทยและสังคมโลกได้อย่างรอบด้าน เข้าใจการเปล่ียนแปลงและการ

เคล่ือนไหวของสถานการณ์ทางสังคม การเมือง วัฒนธรรม สามารถวิเคราะห์ปัจจัยที่มีอิทธิพลหรือผลกระทบ

ต่อการจัดการสถานศึกษา และสามารถสร้างสรรค์จรรโลงความก้าวหน้าทางวิชาการ เช่ือมโยงและ บูรณาการ

ศาสตร์ด้านการจัดการการอุดมศึกษากับศาสตร์อื่น เพ่ือการประยุกต์ใช้ในการปฏบัิติการได้อย่างเหมาะสม มี

ประสทิธภิาพ มีคุณธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพจะเป็นกลไกส าคัญของการจัดการศึกษาให้มี

คุณภาพต่อไป 

 

12. ผลกระทบจาก ขอ้ 11.1 และ 11.2 ต่อการพฒันาหลกัสูตรและความเกี่ยวขอ้งกบัพนัธกิจของ

สถาบนั 

จากการพิจารณาแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560–2564) การ

ปรับเปล่ียนโครงสร้างเศรษฐกจิไปสู่ “Value–Based Economy” หรือ “เศรษฐกิจที่ขับเคล่ือนด้วยนวัตกรรม”  

หรือที่เรียกว่า ประเทศไทย 4.0 กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาวฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551-2565) แผนพัฒนา

การศึกษาระดับอุดมศึกษาฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) และกรอบแนวคิดแผนยุทธศาสตร์การปฏิรูป

การศึกษารอบสอง (พ.ศ.2552-2561) ได้ค านึงถึงการยกระดับคุณภาพอุดมศึกษาไทยเพ่ือผลิตและพัฒนา

บุคลากรที่มีคุณภาพสามารถปรับตัวส าหรับงานที่เกิดข้ึนตลอดชีวิตพัฒนาศักยภาพอุดมศึกษาในการสร้าง

ความรู้และนวัตกรรมเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศในโลกาภิวัตน์สนับสนุนการพัฒนาที่

ย่ังยืนของท้องถิ่นไทยโดยใช้กลไกของธรรมาภิบาลการเงินการก ากับมาตรฐานและเครือข่ายอุดมศึกษาบน

พ้ืนฐานของเสรีภาพทางวิชาการความหลากหลายและเอกภาพเชิงระบบประกอบกับที่อุดมศึกษาต้องเป็น

แหล่งองค์ความรู้และพัฒนาก าลังคนระดับสูงที่มีคุณภาพเพ่ือการพัฒนาชาติอย่างย่ังยืนสร้างสังคมการเรียนรู้

ตลอดชีวิตการผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพมีศักยภาพตรงตามความต้องการของสังคมมีความคิดวิเคราะห์

ความคิดสร้างสรรค์มีทกัษะการสื่อสารและการท างานร่วมกับผู้อื่นมีคุณธรรมมีความรับผิดชอบมีสุขภาวะทั้ง

ร่างกายและจิตใจเน้นการใช้กลยุทธ์ผ่านการน าองค์เชิงรุกและกลยุทธ์การเงินรวมทั้งพัฒนาอาจารย์ให้มีความ

เช่ียวชาญด้านการสอนและการวิจัยเพ่ือให้ได้บัณฑติที่พึงประสงค์ท าให้สงัคมมีการพัฒนาอย่างย่ังยืน 

การเปล่ียนแปลงด้านประชากรพลังงานและสิ่งแวดล้อม โครงสร้างทางเศรษฐกิจของประเทศการ

กระจายอ านาจการปกครองความขัดแย้งและความรุนแรงในโลกกระทบประเทศไทย และการเปล่ียนแปลงทั้ง

ในมิติการใช้ชีวิตการเรียนรู้ครอบครัวตลอดจนภาวะเสี่ยงต่างๆการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของ

ประเทศ ล้วนส่งผลกระทบโดยตรงต่อการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาของประเทศไทย สอดคล้องกับที่

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มุ่งสู่การเป็นองค์กรช้ันน าแห่งการเรียนรู้และวิจัย บนฐานการศึกษาและ

คุณธรรม มุ่งสร้างสรรค์นวัตกรรมสู่สากล ซ่ึงมีพันธกิจส าคัญ ในด้านผลิตและพัฒนาบุคคลที่มีคุณภาพและ

คุณธรรมให้แก่สังคม โดยผ่านกระบวนการเรียนรู้และสังคมแห่งการเรียนรู้  ด้านการสร้างสรรค์งานวิจัยและ
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นวัตกรรมที่มีคุณภาพ มีประโยชน์อย่างย่ังยืนต่อสงัคม ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ ด้านการบริการวิชาการที่

มีคุณภาพ จิตส านึกและรับผิดชอบต่อสังคมด้านการศึกษา วิเคราะห์ และท านุบ ารุงวัฒนธรรมและศิลปะ และ

ด้านการพัฒนาระบบบริหารที่มีคุณภาพและธรรมาภิบาล 

ดังน้ันจากเหตุผลและความจ าเป็นดังกล่าวการพัฒนาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาจึงมีความจ าเป็นที่

จะต้องก้าวทนัต่อการเปล่ียนแปลงด้านต่างๆ ดังกล่าวข้างต้น และสามารถท าการแข่งขันในระดับต่างๆ ในเวที

โลกได้ และเพ่ือให้หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษามีเน้ือหาสาระทนัต่อการเปล่ียนแปลง สามารถผลิตบัณฑิตที่มี

ความรู้ความสามารถและรองรับผลกระทบต่างๆ ตรงตามความเช่ียวชาญได้อย่างแท้จริง จึงควรมีหลักสูตร

สาขาวิชาเฉพาะเจาะจงทางการจัดการการอุดมศึกษาที่ชัดเจนและเข้มแขง็ย่ิงข้ึน ด้วยเหตุน้ีจึงเหน็สมควรให้

ปรับปรุงหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารและการจัดการการศึกษา แขนงวิชาการบริหาร

การอุดมศึกษา แยกปรับปรุงหลักสูตรออกมาเป็นหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการ 

การอุดมศึกษา เพ่ือให้ได้บัณฑิตที่มีความลุ่มลึกในสาขาวิชาที่โดดเด่น ตลอดจนรองรับกับการเปล่ียนแปลง

ด้านการอุดมศึกษาในประเทศไทยและตามความต้องการของสงัคมต่อไป 

 

13.ความสมัพนัธก์บัหลกัสูตรอื่นทีเ่ปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบนั 

 หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการอุดมศึกษา เป็นหลักสูตรระดับปริญญาโท 

โครงสร้างของหลักสตูรประกอบด้วย ส่วนที ่1เน้ือหาหมวดวิชาพ้ืนฐานทางการศึกษา ซ่ึงเป็นรายวิชาบังคับใน

หลักสตูรการศึกษามหาบัณฑติ และ ส่วนที ่2 เน้ือหาหมวดวิชาบังคับและหมวดวิชาเลือก ทั้งน้ีผู้เรียนสามารถ

เลือกเรียนรายวิชาเพ่ิมเติมในรายวิชาอื่นๆ ตามความสนในในหลักสตูรอื่นๆ ภายในคณะศึกษาศาสตร์ได้ 
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หมวดที ่2 ขอ้มูลเฉพาะของหลกัสูตร 

 

1. ปรชัญา ความส าคญั และวตัถุประสงคข์องหลกัสูตร 

    1.1 ปรชัญา 

    ผลิตนักจัดการการอุดมศึกษา สร้างนวัตกรรมความเป็นเลิศทางวิชาการ เพ่ือพัฒนาการอุดมศึกษา

ของประเทศ 

 1.2ความส าคญั 

หลักสตูรการศึกษามหาบัณฑติ สาขาวิชาการจัดการการอุดมศึกษาเป็นความต้องการจ าเป็นของบุคคล

ที่จะเป็นผู้รับผิดชอบในสถาบันอุดมศึกษา และเพ่ือตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของกลุ่มเป้าหมาย

(ผู้เรียน) และผู้ที่ต้องการปฏิบัติงานในระดับอุดมศึกษานอกจากน้ีการจัดการการอุดมศึกษาเป็นทั้งศาสตร์

และศิลป์ เป็นสิ่งที่บุคคลสามารถเรียนรู้ และฝึกฝนได้  การที่บุคคลเข้ารับการศึกษาในหลักสูตรน้ีจะท าให้มี

ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิด ทฤษฎี และหลักการส าคัญของการจัดการศึกษา องค์ประกอบต่างๆ ของ

การจัดการการศึกษา การวิจัยทางการจัดการการอุดมศึกษา ตลอดจนปัจจัยสภาพแวด ล้อมที่ส่งผลและ

เกี่ยวข้องกับการจัดและด าเนินงานการศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาให้มีคุณภาพหลักสูตรน้ีจึงมีความส าคัญ

ส าหรับผู้ที่จะเตรียมเป็นผู้บริหารตลอดจนผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษาที่ต้องการพัฒนาวิชาชีพใน

สถาบันอุดมศึกษาต่อไป 

 1.3 วตัถุประสงค ์

   เพ่ือผลิตบัณฑติที่มีคุณลักษณะ ดังน้ี 

1.3.1 มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นผู้น าทางการจัดการการอุดมศึกษา  

1.3.2 มีมาตรฐานในการปฏิบัติตน มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ มีจรรยาบรรณทางวิชาชีพ และ 

มีธรรมาภิบาลในการจัดการการอุดมศึกษา 

1.3.3 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ เป็นผู้น าทางวิชาการ สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ในการ

ด าเนินชีวิต และมีทกัษะการด าเนินชีวิตในศตวรรษที่ 21 

1.3.4 มีทักษะในด้านการจัดการการอุดมศึกษา และการส่งเสริมและพัฒนาการด าเนินงานการ

ประกนัคุณภาพการศึกษาในระดับอุดมศึกษา 

1.3.5 สามารถท าวิจัยและพัฒนานวัตกรรม เพ่ือพัฒนาการท างานและแก้ไขปัญหาข้ันต้นเกี่ยวกับ

การจัดการการอุดมศึกษา 
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2. แผนพฒันาปรบัปรุง 

หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการอุดมศึกษา เมื่อหลักสูตรผ่านการอนุมัติและ

ด าเนินการใช้หลักสตูร จะด าเนินการพัฒนาและปรับปรุงหลักสตูร ตามรายละเอยีดดังน้ี 

 

แผนพฒันา/แผนการเปลีย่นแปลง กลยทุธ ์ ตวับ่งช้ี 

1) การพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้อง

กบัการเปล่ียนแปลงทางสงัคมและตาม

ความต้องการของสถาบันการศึกษา 

และหน่วยงาน และความต้องการของ

นิสิตที่ส  าเร็จการศึกษาแล้ว และให้มี

ม า ต ร ฐ านต าม เ กณฑ์ม า ต รฐ า น

หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 

2558 ของ สกอ. 

1) พัฒนาคุณภาพหลักสูตรโดยการ

ว า ง แผน  ติ ดต าม  ทบทวนก า ร

ด าเนินงานหลักสูตร และปรับปรุง

หลักสูตรด้วยกระบวนการการมีส่วน

ร่วมจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมี

พ้ืนฐานจากหลักสูตรสากล และ

พ้ืนฐานของสงัคมไทย 

 

1) เอกสารการปรับปรงุหลักสตูร 

2) รายงานผลการประเมินหลักสูตร 

(มคอ. 5 มคอ. 6 และ มคอ. 7) 

3) ผลการส ารวจข้อมูลจากหน่วยงานที่

เกี่ยวข้อง (ผู้ ใช้บัณฑิต หรือบุคลากร 

องค์กร และชุมชนภายนอก) รวมทั้ง

ความต้องการของตลาดแรงงาน เมื่อ

ครบรอบระยะเวลาในการปรับปรุง

หลักสตูร คอื 5 ปี 

4) รายงานวิจัย 

5) รายงานผลการศึกษาความพึงพอใจ 

2) การพัฒนาอาจารย์ บุคลากรที่

เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนให้มี

ความรู้ทนัต่อการเปล่ียนแปลงทางด้าน

การจัดการการอุดมศึกษา รวมทั้งการ

ท าผลงานวิชาการ และการเพ่ิมพูน

ป ร ะ ส บ ก า ร ณ์ ท า ง วิ ช า ก า ร ใ ห้

หลากหลายและลุ่มลึก 

1) จัดท าแผนพัฒนาบุคลากรเป็น

รายบุคคล โดยมองภาพของหลักสตูร 

2) สนับสนุนงบประมาณในการพัฒนา

อาจารย์ผู้ สอนเพ่ิมพูนประสบการณ์

ความรู้ โดยการศึกษา ดูงาน เข้าร่วม

อบรม ประชุมสมัมนา 

3)  สนับส นุนการท า วิ จั ยและกา ร

เผยแพร่ความรู้หรือแนวคิด/ผลงานใน

ที่ประชุมวิชาการและการตีพิมพ์ลงใน

วารสารทั้งในระดบัชาตแิละนานาชาต ิ

1) อาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการ

พัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ 

อย่างน้อยปีละหนึ่งคร้ัง 

2) การเผยแพร่ผลงานวิจัย/ผลงาน

วิชาการในสาขาอย่างต่อเนื่อง โดยการ

เ ข้ า ร่ วมการสัมมนาทา งวิ ช ากา ร

ประจ าปีทั้งระดับชาติหรือนานาชาต ิ

โ ด ย ก า ร ใ ช้ สื่ อ สิ่ ง พิ ม พ์ แ ล ะ สื่ อ

อเิลก็ทรอนิกส ์

 

3) การปรับปรุงสภาพห้องเรียน และ

ปรับปรุ ง สื่ อการ เ รี ยนรู้  อุ ปกรณ์

ก า ร ศึ ก ษ า ใ ห้ มี ค ว า ม เ หม า ะ สม 

ประหยัด และทนัสมยั 

1) จัดท าแผนการปรับปรุงสภาพ

ห้องเรียน และสื่ออปุกรณก์ารเรียนรู้  

2) จัดสรรงบประมาณทรัพยากร

สนับสนุนการเรียนรู้ 

3) ด า เนินการปรับปรุงตามแผนที่

ก าหนด 

1) ห้องเรียน ห้องประชุม และสื่อการ

เรียนการสอนได้รับการปรับปรุงมี

ความเหมาะสมและเพียงพอ 

2) ระดับความพึงพอใจของอาจารย์

และผู้เรียนที่มีต่อสิ่งสนับสนุนการเรียน

การสอน 
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หมวดที ่3 ระบบการจดัการศึกษา การด าเนนิการ และโครงสรา้งของหลกัสูตร 

 

1. ระบบการจดัการศึกษา 
    1.1 ระบบ 

ระบบการศึกษาเป็นแบบทวิภาค คือ ปีการศึกษาหน่ึงแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ หน่ึงภาค

การศึกษาปกติมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สปัดาห์   

 
    1.2 การจดัการศึกษาภาคฤดูรอ้น   

อาจจัดภาคฤดูร้อนเป็นพิเศษได้ โดยเป็นไปตามดุลยพินิจของกรรมการบริหารหลักสตูร 

 
    1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค 

การเทียบเคียงหน่วยกิต เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับ

บัณฑติศึกษา พ.ศ.2559 (ภาคผนวก ก)  
 

2. การด าเนนิการหลกัสูตร 

    2.1 วนั-เวลาในการด าเนนิการเรียนการสอน 

            ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เร่ือง ก าหนดการปฏิทินการศึกษา

ประจ าปีการศึกษา โดยอยู่ในช่วงดังน้ี 

 ภาคต้น เดือนสงิหาคม–เดือนธนัวาคม 

 ภาคปลาย เดือนมกราคม–เดือนพฤษภาคม 

2.2 คุณสมบติัของผูเ้ขา้ศึกษา 
เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑติศึกษา พ.ศ. 2559 

(ภาคผนวก ก) และมีคุณสมบัติเพ่ิมเติม คือ 

 เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางการศึกษาในสาขาวิชาต่างๆ หรือส าเร็จการศึกษา

ระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาอื่นที่มีความสนใจเรียนด้านการจัดการการอุดมศึกษา 

2.3 ปัญหาของนกัศึกษาแรกเขา้ 
 นิสิตบางส่วนไม่ได้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางการศึกษา ท าให้ขาดพ้ืนฐานความรู้และ

ประสบการณ์ทางด้านการศึกษาจึงต้องใช้เวลาในการศึกษาค้นคว้าเพ่ิมเติมมากกว่าปกติ 

2.4 กลยุทธใ์นการด าเนนิการเพือ่แกไ้ขปัญหา/ขอ้จ ากดัของนกัศึกษาในขอ้ 2.3  

 นิสติที่ไม่ได้ส าเรจ็การศึกษาระดับปริญญาตรีทางการศึกษา จะต้องเรียนรายวิชาปรับพ้ืนฐานเพ่ิมเติม 

โดยให้เรียนรายวิชา 1 รายวิชา โดยไม่นับหน่วยกิต ได้แก่ รายวิชา กจอ 501 การพัฒนาหลักสูตรและการ

จัดการเรียนรู้ ในระดับอุดมศึกษา 
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2.5 แผนการรบันกัศึกษาและผูส้ าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี 

จ านวนนิสิต 
จ านวนนิสิตแต่ละปี 

2559 2560 2561 2562 2563 

ชั้นปีที่ 1 - 15 - 15 - 

ชั้นปีที่ 2 - - 15 - 15 

รวม - 15 15 15 15 

คาดว่าจะส าเรจ็การศึกษา - - 15 - 15 

หมายเหต:ุ รบันิสิตภาคนอกเวลาราชการ จ านวน 15 คน 
 

2.6 งบประมาณตามแผน 

 2.6.1 งบประมาณรายรบั เพ่ือใช้ในการบริหารหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการ

จัดการการอุดมศึกษา 

รายละเอียดรายรบั 
ปีงบประมาณ 

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

ค่าธรรมเนียมการศึกษาเหมาจ่าย 1 ปี

การศึกษา (ค่าธรรมเนียม/คน/ปีxจ านวนรับ) 
- 80,000x15 80,000x15 80,000x15 80,000x15 

รวมรายรับ - 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 
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2.6.2 ประมาณการค่าใชจ่้าย  
งบประมาณของหลักสตูรการศึกษามหาบัณฑติ สาขาวิชาการจัดการการอุดมศึกษา 
 

รายการ ค่าใชจ่้าย ยอดสะสม (ต่อหวั) 

1. หมวดค่าจดัการเรียนการสอน   

ค่าตอบแทนผู้สอน (30 หน่วยกติ x 1,200บาท/ชั่วโมง x 15 สปัดาห์/ภาค) 432,000  

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

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสาธารณูปโภคต่างๆ (ค่าไฟฟ้าและค่าปรับปรุงห้องเรียน)

(อยู่ที่คณะ) 
250,000  

ค่ากจิกรรมในหลักสตูร 100,000  

ค่าบริหารหลักสตูร (อยู่ที่หลักสตูร) 100,000  

ค่าใชจ่้ายรวม  1,242,000 

ค่าใชจ่้ายต่อหวั (ค่าใชจ่้ายรวม/จ านวนนิสิตขั้นต า่ 15 คน)  82,800 

หมวดค่าใชจ่้ายส่วนกลางระดบัคณะ/สถาบนั/ส านกั  99,360 

งบพัฒนาหน่วยงาน ร้อยละ 5 4,140  

งบวิจัยส่วนกลาง ร้อยละ 5 4,140  

ค่าใช้จ่ายส่วนกลางคณะ ร้อยละ 10 8,280  

หมวดค่าตอบแทนปริญญานิพนธ ์  110,060 

ค่าตอบแทนกรรมการควบคุมปริญญานิพนธ ์(อตัราต่อหัว) 10,700  

ระดบัมหาวิทยาลยั  126,620 

กองทุนพัฒนามหาวิทยาลัย 15% 12,420  

ค่าประกนัความเสี่ยง 5% 4,140  

หมวดค่าใชจ่้ายส่วนกลาง 28,608 155,228 

ค่าส่วนกลางมหาวิทยาลัย(4,360 x 2 ปี) 8,720  

ค่าธรรมเนียมหอสมุดกลาง (3,000 x 2 ปี) 6,000  

ค่าธรรมเนียมส านักคอมพิวเตอร์ (1,040 x 2 ปี) 2,080  

ค่าธรรมเนียมบณัฑติวิทยาลัย (5,904 x 2 ปี) 11,808  

ค่าธรรมเนียมเหมาจ่ายตลอดหลกัสูตร  155,228 

ค่าธรรมเนียมเหมาจ่ายท่ีเรียกเก็บตลอดหลกัสูตร  160,000 

 

ทัง้น้ีค่าธรรมเนียมการศึกษาอาจเปลีย่นแปลงตามประกาศมหาวทิยาลยั 
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3.1.4 รายวิชา 
1. หมวดวิชาพื้ นฐานทางการศึกษา ก าหนดให้เรียน 6 หน่วยกติ จากรายวิชาดังต่อไปนี้  

 พฐ 501   ปรัชญาทางการศึกษาเพื่อการพัฒนา    3(2-2-5) 

FE 501   Philosophy of Education for Development  

พฐ 502 การวิจัยและสถิติทางการศึกษา     3(2-2-5) 

FE 502   Research and Statistics in Education 
ส าหรับผู้ที่ไม่ได้ส าเรจ็การศึกษาระดับปริญญาตรีทางการศึกษาก าหนดให้เรียนเพ่ิมเติมอีก 1 รายวิชา 

โดยไม่นับหน่วยกติ จากรายวิชาดังต่อไปนี้  
กจอ 501 การพัฒนาหลักสตูรและการจัดการเรียนรู้ ในระดับอุดมศึกษา  3(2-2-5) 
HGM 501 Curriculum Development and Learning Management in Higher Education 
 

2. หมวดวิชาบงัคบั ก าหนดให้เรียน 12 หน่วยกติ จากรายวิชาดังต่อไปนี้  

กจอ 511 หลักการอุดมศึกษาและการจัดการการอุดมศึกษา   3(2-2-5) 
HGM 511   Higher Education Principles and Management 
กจอ 512   การจัดการกจิการนิสติและการพัฒนานิสติ    3(3-0-6) 

HGM 512 Student Affairs Management and Student Development 

กจอ 513 สมัมนาปัญหาและการวิจัยทางการจัดการการอุดมศึกษา  3(2-2-5) 

HGM 513   Seminar in Problems and Research in Higher Education Management 

กจอ 514   มาตรฐานและการประกนัคุณภาพการศึกษาในระดับอุดมศึกษา 3(3-0-6) 

HGM 514   Education Standards and Quality Assurance in Higher Education 

 

3. หมวดวิชาเลือก ก าหนดให้เรียนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกติ โดยเลือกจากรายวิชาดังต่อไปนี้  
กจอ 621 การจัดการระบบสารสนเทศทางการอุดมศึกษา   3(2-2-5) 

HGM 621 Information Technology System Management in Higher Education 

กจอ 622 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ในระดับอุดมศึกษา     3(3-0-6) 

HGM 622 Human Resource Management in Higher Education 

กจอ 623 สมัมนาการจัดการงานวิชาการในระดับอุดมศึกษา   3(2-2-5) 

HGM 623 Seminar in Academic Affairs Management in Higher Education 

กจอ 624 ภาวะผู้น าในระดับอุดมศึกษา     3(2-2-5) 

HGM 624 Leadership in Higher Education  

กจอ 625 นวัตกรรมและการเปล่ียนแปลงด้านการจัดการการอุดมศึกษา 3(2-2-5) 

HGM 625 Innovation and Changes in Higher Education Management 

กจอ 626 วิธกีารจัดการเรียนการสอนสมัยใหม่ในระดับอุดมศึกษา   3(2-2-5) 

HGM 626 Modern Teaching Approaches in Higher Education 

กจอ 627 การศึกษาอสิระทางการจัดการการอุดมศึกษา   3(1-4-4) 

HGM 627 Independent Study in Higher Education Management 
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4. ปริญญานพินธ ์ก าหนดให้ท าปริญญานิพนธจ์ านวน 12 หน่วยกติดังต่อไปนี้  

ปพท 691 ปริญญานิพนธร์ะดับปริญญาโท     12 หน่วยกติ 

GRD 691 Master’s Thesis 

 
3.1.5 แผนการศึกษา 

 
ปีท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 1 

รหสัวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต 

พฐ 501 ปรัชญาทางการศึกษาเพื่อการ พฒันา 3(2-2-5) 

กจอ 511 หลักการอดุมศึกษาและการจัดการการอดุมศึกษา 3(2-2-5) 

กจอ 512 การจัดการกจิการนิสติและการพัฒนานิสติ 3(3-0-6) 

กจอ 514 มาตรฐานและการประกนัคุณภาพการศึกษาในระดบัอดุมศึกษา 3(3-0-6) 

รวมจ านวนหน่วยกิต 12 

 

ปีท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2 

รหสัวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต 

พฐ 502 การวิจัยและสถติทิางการศึกษา 3(2-2-5) 

กจอ 513 สมัมนาปัญหาและการวจิัยทางการจัดการการอดุมศึกษา 3(2-2-5) 

กจอ ... ............................. (วิชาเอกเลือก) 3(…-…-…) 

กจอ ... ............................. (วิชาเอกเลือก) 3(…-…-…) 

รวมจ านวนหน่วยกิต 12 

 

ปีท่ี 2 ภาคเรียนท่ี 1 

รหสัวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต 

ปพท 691 ปริญญานิพนธร์ะดบัปรญิญาโท  12 

รวมจ านวนหน่วยกิต 12 

 

ปีท่ี 2 ภาคเรียนท่ี 2 

รหสัวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต 

ปพท 691 ปริญญานิพนธร์ะดบัปรญิญาโท  - 

รวมจ านวนหน่วยกิต - 
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3.1.6 ค าอธิบายรายวิชา 

หมวดวิชาพื้ นฐานทางการศึกษา 

พฐ 501 ปรชัญาทางการศึกษาเพือ่การพฒันา     3(2-2-5) 

FE 501 Philosophy of Education for Development  

  ท าความเข้าใจที่มาและธรรมชาติของความรู้ ศึกษา วิเคราะห์ วิพากษ์ ปรัชญาและแนวคิด

ทางการศึกษา ซ่ึงสะท้อนถึงการเปล่ียนแปลงในเชิงคุณค่าความเป็นครู จริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ 

การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้และการปฏิรูปการศึกษาทั้งในระดับสังคมไทยและสังคมโลก สัมมนาประเดน็

ปัญหาทางการศึกษา กฏหมายและมาตรฐานวิชาชีพครู ด้วยมุมมองทางปรัชญาและสังคมศาสตร์จาก

กรณีศึกษาและปัญหาที่เกดิข้ึนจริงในสงัคม เพ่ือน าไปสู่การปรับเปล่ียนฐานคิด สร้างความตระหนักในบทบาท

ของครูในฐานะผู้น าการเปล่ียนแปลง โดยค านึงถึงศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์ของผู้เรียนและความเป็นสังคม 

พหุวัฒนธรรม และสร้างสรรค์ความรู้เพ่ือน าพาสังคมไทยไปสู่การเรียนรู้ตลอดชีวิต การพ่ึงพาตนเองและการ

พัฒนาที่ย่ังยืน 
 

พฐ 502 การวิจยัและสถติิทางการศึกษา      3(2-2-5) 

FE 502  Research and Statistics in Education  
ศึกษา แนวคิด ทฤษฎี มโนทศัน์ และวิธีวิทยาของการวิจัย การออกแบบวิจัยและการเลือกใช้

สถิติ เทคนิคการสร้างและตรวจคุณภาพเคร่ืองมือวิจัย การรวบรวมและจัดกระท าข้อมูลเพ่ือพัฒนาคุณภาพ

การจัดการศึกษาและการจัดการเรียนรู้  ฝึกปฏบัิติการวิเคราะห์ วิพากษ์ และสังเคราะห์ งานวิจัยทางการศึกษา 

ศึกษาสภาพปัญหาเพ่ือน าไปสู่การพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัย และฝึกปฎิบัติการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิง

บรรยายและสถิติเชิงอนุมานโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเรจ็รูป การแปลผลและการเขียนรายงานการวิจัย
    

กจอ 501 การพฒันาหลกัสูตรและการจดัการเรียนรูใ้นระดบัอุดมศึกษา   3(2-2-5) 

HGM 501 Curriculum Development and Learning Management in Higher Education 
  ศึกษา วิเคราะห์ ทฤษฎี หลักการและแนวความคิดต่างๆ ในการวางแผน การพัฒนาหลักสูตร

ในระดับอุดมศึกษา การน าหลักสูตรไปปรับใช้ในสถาบันอุดมศึกษา ศึกษานวัตกรรมและกลยุทธ์การจัดการ

เรียนรู้ในระดับอุดมศึกษา ทฤษฏีการเรียนรู้และรูปแบบการเรียนรู้และการพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ใน

ระดับอุดมศึกษา การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนรู้ในระดับอุดมศึกษา รวมทั้งการวิเคราะห์

แนวโน้มการเปล่ียนแปลง การพัฒนาด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ นวัตกรรมและกลยุทธ์การจัดการ

เรียนรู้ ในระดับอุดมศึกษา รวมทั้งการให้ผู้เรียนได้เสนอกลยุทธก์ารจัดการเรียนรู้ ในระดับอุดมศึกษา 
 

หมวดวิชาบงัคบั 

กจอ 511 หลกัการอุดมศึกษาและการจดัการการอุดมศึกษา   3(2-2-5) 

HGM 511 Higher Education Principles and Management 

  ศึกษาหลักการ แนวคิด ปรัชญา ทฤษฎี ความมุ่งหมาย บทบาท และหน้าที่ส าคัญของการ

อุดมศึกษา การจัดการสถาบันอุดมศึกษาประเภทต่างๆ ในด้านการจัดองค์การ งานวิชาการ งานบุคคล การ

จัดการระบบสารสนเทศ งานการเงิน งบประมาณ และการระดมทุนในสถาบันอุดมศึกษา โดยการศึกษา
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กรณีศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาต่างๆ ศึกษาและวิเคราะห์อิทธิพลของการจัดสภาพแวดล้อมต่อการจัดการ

สถาบันอุดมศึกษา 
 

กจอ 512 การจดัการกิจการนสิิตและการพฒันานสิิต    3(3-0-6) 

HGM 512 Student Affairs Management and Student Development 

  ศึกษาเกี่ยวกับการจัดการกิจการนิสิตในสถาบันอุดมศึกษา หลักการและการจัดรูปแบบ 

หน้าที่และวิธีการด าเนินงาน วิเคราะห์อิทธิพลของสิ่งแวดล้อมในสถาบันอุดมศึกษาที่มีผลต่อพัฒนาการ

ทางด้านสติปัญญาสังคม อารมณ์ บุคลิกภาพ และความสามารถ โดยอาศัยผลการวิจัย ค้นคว้าด้านจิตวิทยา 

สังคมวิทยา เศรษฐศาสตร์ รัฐศาสตร์ และมานุษยวิทยามาเป็นแนวทางศึกษาลักษณะนิสิตนักศึกษาของ

สถาบันอุดมศึกษาไทยในสงัคมที่ก  าลังเปล่ียนแปลง 

 

กจอ 513 สมัมนาปัญหาและการวิจยัทางการจดัการการอุดมศึกษา   3(2-2-5) 

HGM 513 Seminar in Problems and Research in Higher Education Management 

  ศึกษาและวิเคราะห์ปัญหาในเร่ืองเกี่ยวกับการอุดมศึกษาเสนอแนวทางการปรับปรุงแก้ไข 

เสนอโครงการ นวัตกรรมและประยุกต์เกี่ยวกบัการอุดมศึกษา โดยอาศัยผลการวิจัยและการวิเคราะห์แนวโน้ม

การจัดการการอุดมศึกษาในประเทศไทยและในต่างประเทศเป็นแนวทางการวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดข้ึนจากการ

ท าวิจัยภาคสนาม รวมทั้งการเสนอเค้าโครงวิจัยในเร่ืองที่ผู้เรียนสนใจ และการน าผลการศึกษาวิเคราะห์มา

แลกเปล่ียนเรียนรู้ภายในกลุ่มผู้เรียน 

 

กจอ 514 มาตรฐานและการประกนัคุณภาพการศึกษาในระดบัอุดมศึกษา  3(3-0-6) 

HGM 514 Education Standards and Quality Assurance in Higher Education 

  ศึ กษาแนว คิด  ทฤษ ฎี  และหลักการ เกี่ ย วกับการประกัน คุณภาพการ ศึกษาใน

สถาบันอุดมศึกษา การจัดด าเนินงานประกันคุณภาพภายในและภายนอก การรับรองมาตรฐานการศึกษา 

บทบาทและหน้าที่ขององค์กรอิสระและองค์กรวิชาชีพต่อคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาระดับอุดมศึกษา 

และรูปแบบการประกนัคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษาของประเทศต่างๆ 

 

หมวดวิชาเลือก 

กจอ 621 การจดัการระบบสารสนเทศทางการอุดมศึกษา    3(2-2-5) 

HGM 621 Information Technology System Management in Higher Education 

  ศึกษาหลักการทั่วไป บทบาทและความส าคัญของระบบสารสนเทศ ความคิดรวบยอด

เกี่ยวกับข้อมูลคลังข้อมูล สารสนเทศทางการอุดมศึกษา โครงสร้าง การจัดและด าเนินงานการพัฒนาและการ

ประเมินผลระบบสารสนเทศทางการอุดมศึกษา ธรรมชาติของข้อมูลกับการตัดสินใจ วิเคราะห์บทบาทของ

ระบบสารสนเทศต่อการตัดสินใจในการจัดการสถาบันอุดมศึกษาตลอดจนบทบาทของคอมพิวเตอร์ในระบบ

สารสนเทศและเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ในการพัฒนาระบบสารสนเทศ 
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กจอ 622 การจดัการทรพัยากรมนุษยใ์นระดบัอุดมศึกษา    3(3-0-6) 

HGM 622 Human Resource Management in Higher Education 

  ศึกษาวิเคราะห์การจัดการงานบุคคลในระดับอุดมศึกษา ปรัชญา นโยบาย ความมุ่งหมาย 

และหลักการจัดระบบบริหารบุคคลแบบต่างๆ แนวคิดในการวางแผนพัฒนาระบบการจัดการ วิธีด าเนินงาน

ตลอดจนปัญหาในการจัดการงาน ทฤษฎีต่างๆ เกี่ยวกับการจัดการงานบุคคล รวมทั้งการประยุกต์ใช้ทฤษฎี

เหล่านั้นให้เหมาะสมกบัสภาพปัญหาและสถานการณ์ 

 

กจอ 623 สมัมนาการจดัการงานวิชาการในระดบัอุดมศึกษา   3(2-2-5) 

HGM 623 Seminar in Academic Affairs Management in Higher Education  

  ศึกษาและวิเคราะห์เร่ืองที่เกี่ยวกับวิชาการและคณาจารย์ หลักการคัดเลือก การมอบหมาย

งาน และต าแหน่งทางวิชาการ การปฐมนิเทศ การประเมินผลการปฏิบัติงาน นโยบายในการให้ความดี

ความชอบ สภาคณาจารย์ และนโยบายของสถาบันอุดมศึกษา การพัฒนาวิชาการ การพัฒนาหลักสูตรและ

แหล่งวิทยาการการน าผลการศึกษาวิเคราะห์มาแลกเปล่ียนเรียนรู้ภายในกลุ่มผู้เรียน 

   

กจอ 624 ภาวะผูน้ าในระดบัอุดมศึกษา      3(2-2-5) 

HGM 624 Leadership in Higher Education  

  ศึกษาภาวะผู้น าองค์กร กรณีศึกษา และทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง การประยุกต์ทฤษฎีเกี่ยวกับภาวะ

ผู้น าองค์การ และทฤษฎีเกี่ยวกบัพฤติกรรมภาวะผู้น าองค์การส าหรับการจัดการในสถาบันอุดมศึกษา 

 

กจอ 625 นวตักรรมและการเปลีย่นแปลงดา้นการจัดการการอุดมศึกษา   3(2-2-5) 

HGM 625 Innovation and Changes in Higher Education Management 

  ศึกษา วิเคราะห์นวัตกรรมเกี่ยวกับการจัดการการอุดมศึกษาในปัจจุบัน การยอมรับความ

เปล่ียนแปลง การต่อต้านของบุคคลและองค์การเกี่ยวกับนวัตกรรม แนวโน้ม แนวทางการวิจัย และพัฒนา

นวัตกรรม การสงัเคราะห์ข้อมูลเพ่ือการพัฒนาเครือข่ายการเรียนรู้ระดับอุดมศึกษา 

 

กจอ 626 วิธีการจดัการเรียนการสอนสมยัใหม่ในระดบัอุดมศึกษา    3(2-2-5) 

HGM 626 Modern Teaching Approaches in Higher Education  

  ศึกษา และวิเคราะห์เทคนิค กิจกรรมการสอน การประเมินผล การใช้เคร่ืองประกอบ

แบบเรียน ปัญหาการเรียนการสอน นวัตกรรมการสอนในระดับอุดมศึกษา รวมทั้งให้ผู้เรียนฝึกปฏบัิติงานและ

เสนอการจัดการเรียนการสอนสมัยใหม่ในระดับอุดมศึกษา เพ่ือปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนใน

ระดับอุดมศึกษา 
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กจอ 627 การศึกษาอิสระทางการจดัการการอุดมศึกษา    3(1-4-4) 

HGM 627 Independent Study in Higher Education Management 

  เลือกศึกษาค้นคว้าหัวข้อเร่ืองที่สนใจเป็นพิเศษเกี่ยวกับการจัดการการอุดมศึกษาที่เป็น

สถานการณ์ใหม่ อยู่ในความสนใจในแวดวงวิชาการปัจจุบัน หรือเป็นแนวโน้มเพ่ือการพัฒนาในอนาคต และ

น าเสนอรายงานผลการศึกษา 
 

ปริญญานิพนธ ์

ปพท 691 ปริญญานิพนธร์ะดบัปริญญาโท       12 หน่วยกิต 

GRD 691 Master’s Thesis  
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ล าดบัท่ี รายช่ือคณาจารย ์
คุณวุฒิการศึกษา 

ตรี-โท-เอก (สาขาวิชา) ปีท่ีจบ 
สถานบนัท่ีส าเร็จการศึกษา 

เลขประจ าตวั

ประชาชน 

7 อ.ดร.อรอุมา เจริญสขุ กศ.บ. (วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์), 

2540 
กศ.ม. (การวัดผลการศึกษา), 2544 

ค.ด. (วิธวิีทยาการวิจัยการศึกษา), 

2552 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 

8 ผศ.ดร.กาญจนา  

ภัทราวิวฒัน ์

วท.บ. (เกษตรศาสตร์), 2536 

วท.ม. (สถิติประยุกต์), 2539   

บธ.ม. (บริหารธุรกจิ), 2553 

ปร.ด. (สถิติ), 2547 
 

ปร.ด. (การวิจัยและพัฒนาศักยภาพ

มนุษย์), 2558   

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยสุโขทยัธรรมาธริาช 

สถาบันบัณฑติพัฒนบริหาร

ศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
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4. องคป์ระกอบเกีย่วกบัประสบการณภ์าคสนาม (การฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา)(ถา้มี) 

ไม่มี 
 4.1 มาตรฐานผลการเรียนรูข้องประสบการณภ์าคสนาม 

ไม่มี 

 4.2 ช่วงเวลา 

ไม่มี 

 4.3 การจัดเวลาและตารางสอน 

ไม่มี 

5. ขอ้ก าหนดเกีย่วกบัการท าโครงงานหรืองานวิจยั (ถา้มี) 

5.1 ค าอธิบายโดยย่อ 

ปริญญานิพนธ ์

 ศึกษาและวิเคราะห์สภาพปัญหาการบริหารจัดการ การจัดการเรียนการสอน และบริบททางการ

จัดการการอุดมศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์และสังเคราะห์เอกสารและงานวิจัยที่ เกี่ยวข้อง เพ่ือจัดท า 

เค้าโครงปริญญานิพนธ ์โดยน าเสนอผ่านคณะกรรมการพิจารณาเค้าโครงปริญญานิพนธ์ให้ความเหน็ชอบ การ
จัดท าเคร่ืองมือการวิจัยตามเค้าโครงปริญญานิพนธ์ ตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ ด าเนินการเกบ็ข้อมูล และ

น าเสนอต่อคณะกรรมการควบคุมปริญญานิพนธ์ให้ความเห็นชอบ การวิเคราะห์ข้อมูล สรุปและอภิปราย

ผลการวิจัย จัดท ารายงานผลการวิจัยที่สมบูรณ์ เพ่ือน าเสนอต่อคณะกรรมการสอบปากเปล่าปริญญานิพนธ ์

และจัดท าเอกสารบทความทางวิชาการเพ่ือการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ได้รับรองตามมาตรฐานที่ส านักงาน

คณะกรรมการอุดมศึกษาก าหนด หรือน าเสนอในที่ประชุมระดับชาติหรือนานาชาติ 
5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู ้

มาตรฐานผลการเรียนรู้ ให้เป็นไปตามมาตรฐานหลักสูตร มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา และ การ

ประกันคุณภาพการศึกษา โดยการประเมินคุณภาพปริญญานิพนธ์ประกอบด้วยเน้ือหากระบวนการวิจัยการ

เขียนและการสอบปากเปล่า 
5.3 ช่วงเวลา 

นิสิตจะด า เ นินการ เสนอ เ ค้า โครงป ริญญานิพนธ์ ใ ห้ เ ป็น ไปตามข้อบั งคับมหา วิทยา ลัย 

ศรีนครินทรวิโรฒว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑติศึกษา พ.ศ. 2559 (ภาคผนวก ก)   
5.4 จ านวนหน่วยกิต 

 12 หน่วยกติ 

5.5 การเตรียมการ 
 มีการเตรียมการให้ค าแนะน าและช่วยเหลือทางด้านวิชาการ  โดยแต่งต้ังอาจารย์ที่ปรึกษาเป็นผู้ให้

ค าแนะน าช่วยเหลือ การก าหนดเวลาในการนัดหมายให้ค าปรึกษานิสิตทั้งทางตรงและทางจดหมาย

อิเลก็ทรอนิกส์  แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาโครงการวิจัยและแต่งตั้งคณะกรรมการสอบปากเปล่า การ

ก าหนดช่วงเวลาในการย่ืนข้อเสนอเค้าโครงวิจัย  การประชุมพิจารณาโครงการวิจัย  ช่วงเวลาย่ืนขอสอบปาก

เปล่า  และระยะสิ้นสุดการสอบปากเปล่าในแต่ละปีการศึกษา  ประกาศให้นิสิตทราบโดยก าหนดเป็นปฏิทิน

การศึกษา 
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5.6 กระบวนการประเมินผล 

 มีการประเมินผลเป็นระยะ ตั้ งแต่การสังเกต การสนทนาซักถาม ประเมินผลจากเอกสาร 

เค้าโครงวิจัยและรายงานการวิจัย  การประชุมพิจารณาเค้าโครงวิจัย การสอบปากเปล่า โดยให้มีการปรับปรุง

แก้ไขเพ่ิมเติมผลการประเมินที่ยังไม่ได้มาตรฐาน 
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หมวดที ่4 ผลการเรียนรู ้กลยุทธก์ารสอนและการประเมินผล 

 

1. การพฒันาคุณลกัษณะพเิศษของนสิิต 

 หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการอุดมศึกษา มุ่งพัฒนานิสิตให้มีคุณลักษณะพิเศษ

ดังต่อไปนี้  

การพฒันาคุณลกัษณะพเิศษ 

คุณลกัษณะพเิศษ กลยุทธก์ารสอนและการประเมินผล 

สอดคลอ้งกบัมาตรฐานการเรียนรู ้ดงันี้  

1.) มทีกัษะสื่อสาร ดา้นทกัษะในการวิเคราะหเ์ชิงตวัเลข  

การสื่อสารและการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ 

ข้อ 5.3 ความสามารถทางภาษา การวิจัยการใช้เทคโนโลยีเพ่ือ

การศึกษาการสื่อสาร การน าเสนอผลงานทางวิชาการ ใน

รปูแบบสิ่งตพิีมพ์ และทางวาจา ให้เหมาะสมกบัปัญหาและ

กลุ่มผู้ฟังที่แตกต่างกนั 

2.) มสีมรรถนะของหลกัสูตร 

มคีวามรู้ความสามารถ มทีกัษะ และเป็นผู้น าในการจัดการ

การอดุมศึกษา 

ทกัษะดา้นการจดัการการอุดมศึกษา 

6.1 มทีกัษะในการจัดการและการแก้ปัญหาเกี่ยวกบัการ

ด าเนนิงานต่างๆ ตามภารกจิและหน้าที่ตามบริบทและ 

พันธกจิของสถาบนัอดุมศึกษา 

6.2 มทีกัษะและเป็นผู้น า มคีวามเชี่ยวชาญเฉพาะทาง และ 

มกีลยุทธใ์นการจัดการการอดุมศึกษาตามพันธกจิและ

วัตถุประสงคข์องสถาบนัอดุมศึกษาได้ 

6.3 มคีวามสามารถในการจัดการการอดุมศึกษา โดยอาศัย

ฐานจากการศึกษาวิจัย และสามารถน าผลการวิจัยไปใช้ใน 

การแก้ไขปัญหา และจัดการการด าเนนิงานของ

สถาบนัอดุมศึกษาได้ 
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2. การพฒันาผลการเรียนรูใ้นแต่ละดา้น 

 พัฒนาผลการเรียนรู้แต่ละด้าน ตามหัวข้อต่อไปนี้  

2.1 ดา้นคุณธรรมและจริยธรรม 

ผลการเรียนรูด้า้นคุณธรรมและจริยธรรม กลยทุธก์ารสอน วิธีการวดัและประเมินผล 

1) สามารถจัดการปัญหาทางคุณธรรม จริยธรรม

ที่ซับซ้อนเชิงวิชาการหรือวิชาชีพทางการ

จัดการการอุดมศึกษา และสามารถวินิจฉัย

อย่างผู้รู้ ด้วยความยุตธิรรม 

2) มีความคิดริเริ่มในการยกปัญหาทางคุณธรรม 

จริยธรรมที่มอียู่เพ่ือการทบทวนและแก้ไข 

3) สนับสนุนให้ผู้ อื่ นใช้การวินิจฉัยทางด้าน

คุณธรรม จริยธรรมในการจัดการกับข้อ

โต้แย้งและปัญหาที่มผีลกระทบต่อตนเองและ

ผู้อื่น 

4) แสดงออกซึ่งภาวะผู้น าในการส่งเสริมให้มีการ

ประพฤติปฏบิัติตามหลักคุณธรรม จริยธรรม 

และจรรยาบรรณทางวิชาชีพการจัดการการ

อดุมศึกษา 

1) ใช้วิธสีอนโดยศึกษาจากกรณีศึกษา

เกี่ ย วกับ ปัญหา ด้ าน คุณธรรม 

จริยธรรมด้านการจัดการการ

อุดมศึกษาและน ามาวิ เคราะห์ 

อภิปรายในชั้นเรียน 

2) เชิญผู้บริหารในสถานศึกษาและมี

ประสบการณ์ในการจัดการการ

อุดมศึกษามาแลกเปล่ียนความรู้  

ประสบการณ ์และแสดงทศันะเพ่ือ

การวินิจฉัย และการทบทวนแก้ไข

ปัญหาทางด้านคุณธรรม 

3) จัดกจิกรรมภาวะผู้น า 

สงัเกตจากพฤตกิรรมการ

แสดงออกและการแสดงความ

คดิเหน็ที่มต่ีอกรณศีึกษาที่น ามา

วิเคราะห์อภิปรายในชั้นเรียน 

 

2.2 ดา้นความรู ้

ผลการเรียนรูด้า้นความรู ้ กลยทุธก์ารสอน วิธีการวดัและประเมินผล 

1) มคีวามรู้และความเข้าใจ ในหลักการ ทฤษฎี

ทางการจัดการการอดุมศึกษา และน ามา

ประยุกตใ์นการศึกษาค้นคว้าทางวิชาการหรือ

การปฏบิตั ิในการจัดการการอดุมศึกษา 

2) มคีวามตระหนักในระเบยีบข้อบงัคบัที่ใช้อยู่

ในสภาพแวดล้อมทางสงัคม ทั้งในระดบัชาติ

และนานาชาตทิี่มผีลกระทบต่อการจดัการการ

อดุมศึกษา รวมทั้งเหตผุลและการ

เปล่ียนแปลงที่อาจจะเกดิขึ้นในอนาคต 

3) มคีวามรู้และเข้าใจทฤษฎกีารวิจัยและการ

ปฏบิตัทิางวิชาชีพการจัดการการอดุมศึกษา  

ตลอดถงึผลกระทบของผลงานวจิัยที่มต่ีอองค์

ความรู้และต่อการปฏบิตัใินการจดัการการ

อดุมศึกษา 

4) มคีวามเข้าใจ และสามารถพัฒนาเพ่ือสร้าง

องคค์วามรู้ใหม่ทางการจัดการการอดุมศึกษา 

และสามารถพัฒนาการจัดการศกึษาสู่ความ

เป็นเลศิทางวิชาการ 

ก าหนดเนื้อหาสาระด้านความรู้ไว้ใน

ทุกรายวิชาและใช้รปูแบบการเรียนการ

สอนดงันี้ 
1) การบรรยาย แลกเปล่ียนความ

คดิเหน็  วเิคราะห์ และอภปิราย

ร่วมกนั 

2) การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 

3) การเชิญผู้เชี่ยวชาญหรือ

ผู้ทรงคุณวุฒิทางวิชาการและ

วิชาชีพมาเป็นวิทยากร 

4) การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาและ

งานวิจัยและบทวิเคราะห์ทาง

วิชาการเป็นฐาน 

5) การเรียนรู้โดยการศึกษาดงูาน 

6) การประชุมสมัมนา/ประชุมวชิาการ 

ก าหนดรปูแบบการประเมนิให้

สอดคล้องกบัลักษณะรายวิชา 

กจิกรรมการเรียนการสอน ได้แก่ 

1) การสอบ 

2) การประเมนิผลการศึกษาและ

ผลการน าเสนอ 

3) การประเมนิ/สงัเกต การมสีว่น

ร่วมและความสนใจในการ

เรียน 
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2.3 ดา้นทกัษะทางปัญญา 

ผลการเรียนรูด้า้นทกัษะทางปัญญา กลยทุธก์ารสอน วิธีการวดัและประเมินผล 

1) สามารถวิเคราะห์ประเดน็หรือปัญหาที่ซับซ้อน

ในบริบทต่าง ๆ ได้อย่างสร้างสรรค ์รวมถงึ

พัฒนาข้อสรปุและข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้องใน

การจัดการการอดุมศึกษา 

2) ใช้ความรู้ทางภาคทฤษฎแีละภาคปฏบิตัใิน

การจัดการบริบทใหม่ที่ไม่คาดคิดทางวิชาการ

และวิชาชีพ และพัฒนาแนวคดิริเริ่มและ

สร้างสรรคเ์พ่ือตอบสนองประเดน็หรือปัญหา 

3) สามารถใช้ดุลยพินจิในการตดัสนิใจใน

สถานการณท์ี่มข้ีอมูลไม่เพียงพอ 

4) สามารถสงัเคราะห์และใช้ผลงานวิจัย สิ่ง

ตพิีมพ์ทางวชิาการ หรือรายงานทางวิชาชีพ 

และพัฒนาความคดิใหม่ๆ โดยการบูรณาการ

ให้เข้ากบัองคค์วามรู้ เดมิหรือเสนอเป็น

ความรู้ใหม่ที่ท้าทาย 

5.) สามารถวางแผนและด าเนนิการโครงการ

ส าคญัหรือโครงการวิจัยค้นคว้าทางวชิาการได้

ด้วยตนเอง โดยการใช้ความรู้ทั้งภาคทฤษฎี

และภาคปฏบิตั ิตลอดถงึการใช้เทคนิคการ

วิจัย และให้ข้อสรปุที่สมบูรณซ์ึ่งขยายองค์

ความรู้หรือแนวทางการปฏบิตัใินวิชาชีพที่มี

อยู่เดมิได้อย่างมนีัยส าคญั 

ก าหนดเนื้อหาสาระด้านความรู้ไว้ใน

ทุกรายวิชาและใช้รปูแบบการเรียนการ

สอนดงันี้ 

1) จัดการเรียนการสอนโดยบูรณาการ

ด้านการพัฒนาปัญญาในระหว่าง

การเรียนการสอน 

2) การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 

3) การเชิญผู้เชี่ยวชาญหรือ

ผู้ทรงคุณวุฒิทางวิชาการและ

วิชาชีพมาเป็นวิทยากร 

4) ให้นิสติเรียนรู้และพัฒนาตนผ่าน

การฝึกปฎบิตัติามข้อก าหนดของ

หลักสตูร 

5) จัดการเรียนการสอนโดยใช้

กรณศีึกษาและใช้ปัญหาเป็นฐาน

ในการพัฒนาปัญญา 

6) จัดกจิกรรมกลุ่มที่พัฒนาภาวะทาง

ปัญญาในการจัดการปัญหาทาง

อดุมศึกษา 

ก าหนดรปูแบบการประเมนิให้

สอดคล้องกบัลักษณะรายวิชา 

กจิกรรมการเรียนการสอน ได้แก่ 

1) การสอบ 

2) การประเมนิผลการศึกษาและ

ผลการน าเสนอ 

3) การประเมนิ/สงัเกต การมสีว่น

ร่วมและความสนใจในการ

เรียน 

4) การประเมนิ/สงัเกต 

ความสามารถในการตดัสนิใจ

แก้ไขปัญหาในสถานการณ์

ต่างๆ 
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2.4 ทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลและความรบัผดิชอบ 

ผลการเรียนรู ้

ดา้นทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลและ

ความรบัผิดชอบ 

กลยทุธก์ารสอน วิธีการวดัและประเมินผล 

1) สามารถแก้ไขปัญหาที่มคีวามซับซ้อน หรือ

ความยุ่งยากระดบัสงูทางวิชาชีพได้ด้วย

ตนเอง 

2) สามารถตดัสนิใจในการด าเนนิงานด้วยตนเอง 

และสามารถประเมนิตนเองได้ รวมทั้ง

วางแผนในการปรับปรงุตนเองให้มี

ประสทิธภิาพในการปฏบิตังิานระดบัสงูได้ 

3) มคีวามรับผดิชอบในการด าเนินงานของ

ตนเอง และร่วมมอืกบัผู้อื่นอย่างเตม็ที่ในการ

จัดการข้อโต้แย้งและปัญหาต่างๆ 

4) มภีาวะผู้น า มคีวามรับผดิชอบในการ

ด าเนนิงานของตนเองและสว่นรวมได้อย่าง

เหมาะสมเพ่ือประสทิธภิาพขององคก์ร 

1) อาจารย์ผู้สอนก าหนดรายวิชาหรือ

เนื้อหาในรายวิชาใดรายวิชาหนึ่ง

หรือในหลายวชิาที่ให้ความรู้และ

ประสบการณก์ารเรียนรู้โดยตรง

เกี่ยวกบัแนวคดิ ทฤษฎ ีหลักการ

และงานวจิัยที่เกี่ยวข้องกบัเร่ือง

มนุษยสมัพันธร์ะหว่างบุคคลใน

สงัคม รวมทั้งการพัฒนา

คุณลักษณะด้านความรับผดิชอบ

ของนิสตินักศึกษาระดบั

บณัฑติศึกษา 

2) สงัเกตผู้เรียนเป็นรายบุคคล

เกี่ยวกบัพัฒนาการในทกัษะ

ความสมัพันธร์ะหว่างบุคคลและ

ความรับผดิชอบ 

3) บูรณาการแนวคดิเกี่ยวกบัการสร้าง

ความสมัพันธอ์นัดรีะหว่างบุคคลใน

สงัคมและความรับผดิชอบเข้ากบั

เนื้อหาในทุกรายวิชาที่สอน 

4) มอบหมายงานทั้งเป็นรายบุคคล

และเป็นกลุ่มให้ผู้เรียนศึกษา

ค้นคว้าวิเคราะห์ สงัเคราะห์แนวคดิ 

ทฤษฎ ีหลักการ และงานวจิัยที่

เกี่ยวข้องกบัความสมัพันธร์ะหว่าง

บุคคลและความรับผดิชอบ และ

น าเสนอเป็นรายงานโดยใช้รปูแบบ

การน าอภิปรายร่วมกนัในชั้นเรียน 

5) จัดกจิกรรมการเรียนรู้ในชั้นเรียน 

ทั้งเป็นรายบุคคลและเป็นกลุ่มเพ่ือ

เสริมสร้างให้ผู้เรียนตระหนักถงึ

ความส าคญัและพัฒนาตนเองใน

ด้านความมมีนุษยสมัพันธอ์นัดแีละ

ความรบัผดิชอบส่วนบุคคล 

6) จัดโครงการกจิกรรมนอกชั้นเรียน

ตามความสนใจเพ่ือเป็นการฝึก

ปฏบิตักิารพัฒนาทกัษะ

ความสมัพันธร์ะหว่างบุคคลและ

ความรับผดิชอบของผู้เรียนโดยตรง 

ก าหนดรปูแบบการประเมนิให้

สอดคล้องกบัลักษณะรายวิชา 

กจิกรรมการเรียนการสอน ได้แก่ 

1) การสอบ 

2) การประเมนิผลการศึกษาและ

ผลการน าเสนอ 

3) การประเมนิ/สงัเกต การมสีว่น

ร่วมและความสนใจในการเรียน 

4) การประเมนิ/สงัเกต 

ความสามารถในการตดัสนิใจ

แก้ไขปัญหาในสถานการณต่์างๆ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

หลักสตูรการศึกษามหาบณัฑติ สาขาวิชาการจัดการการอดุมศึกษา (หลักสตูรปรับปรงุ พ.ศ.2559) หน้า 27 

 

2.5 ทกัษะในการวิเคราะหเ์ชิงตวัเลข การสือ่สารและการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ 

ผลการเรียนรู ้

ดา้นทกัษะในการวิเคราะหเ์ชิงตวัเลข  

การสื่อสารและการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ 

กลยทุธก์ารสอน วิธีการวดัและประเมินผล 

1) สามารถคดักรองข้อมูลทางคณติศาสตร์และ

สถติเิพ่ือน ามาใช้ในการศึกษาค้นคว้าปัญหา

สรปุปัญหาและเสนอแนะแก้ไขปัญหาทางการ

จัดการการอดุมศึกษา 

2) ความสามารถในการวเิคราะห์เชิงตวัเลขใน

การวิเคราะห์แก้ไขปัญหาในการศึกษาและใน

การท างานอย่างสร้างสรรคแ์ละใน

สภาพแวดล้อมเชงิสงัคม 

3) ความสามารถทางภาษา การวจิัยการใช้

เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาการสื่อสาร การ

น าเสนอผลงานทางวิชาการ ในรปูแบบสิ่ง

ตพิีมพ์ และทางวาจา ให้เหมาะสมกบัปัญหา

และกลุ่มผู้ฟังที่แตกต่างกนั 

ก าหนดเนื้อหาสาระไว้ในทุกรายวชิา

และใช้รปูแบบการเรียนการสอนดงันี้ 
1) มอบหมายงานให้ศึกษาค้นคว้า

ด้วยตนเอง 

2) น าความรู้ทางสถติมิาใช้วิเคราะห์

ปัญหาทางการศึกษาและน าเสนอ

ผลการศึกษา 

3) มกีารสอนโดยใช้สื่อเทคโนโลยีที่

ทนัสมยั 
4) การเขยีนและน าเสนอรายงาน 

ผลการวิจัย และผลงานทางวิชาการ

อื่นๆ โดยใช้ทกัษะการถ่ายทอดเชิง

ภาษาทั้งภาษาไทยและ

ภาษาต่างประเทศ 

5) การฝึกปฏบิตัจิริง 

ก าหนดรูปแบบการประเมินใ ห้

สอดคล้องกับลักษณะรายวิชา และ

กจิกรรมการเรียนการสอน ได้แก่ 

1) ประเมนิผลการศึกษาค้นคว้า

และการวเิคราะห์ข้อมูล 
2) ประเมนิจากการเขยีนและ

น าเสนอรายงาน โดยพิจารณา

จากเนื้อหาความถูกต้องของ

ภาษาพูดและภาษาเขยีน  

3) ประเมนิเทคนิคในการน าเสนอ

รายงานอย่างสร้างสรรค ์ด้วยสื่อ

เทคโนโลยี 

 

2.6 ทกัษะดา้นการจัดการการอุดมศึกษา 

ผลการเรียนรู ้

ทกัษะดา้นการจดัการการอุดมศึกษา 

กลยทุธก์ารสอน วิธีการวดัและประเมินผล 

1.) มทีกัษะในการจัดการและการแก้ปัญหา

เกี่ยวกบัการด าเนนิงานต่าง ๆ ตามภารกจิ

และหน้าที่ตามบริบทและพันธกจิของ

สถาบนัอดุมศึกษา 

2.) มทีกัษะและเป็นผู้น า มคีวามเชี่ยวชาญเฉพาะ

ทาง และมกีลยุทธใ์นการจัดการการ

อดุมศึกษาตามพันธกจิและวัตถุประสงคข์อง

สถาบนัอดุมศึกษาได้ 

3.) มคีวามสามารถในการจัดการการอดุมศึกษา 

โดยอาศัยฐานจากการศึกษาวิจัย และสามารถ

น าผลการวิจัยไปใช้ในการแก้ไขปัญหา และ

จัดการการด าเนนิงานของสถาบนัอดุมศึกษา

ได้ 

ก าหนดเนื้อหาสาระไว้ในทุกรายวชิา

และใช้รปูแบบการเรียนการสอนดงันี้ 
1.) มอบหมายงานให้ศึกษาค้นคว้า

ด้วยตนเอง 

2.) มกีารเรียนการสอนที่ใช้สื่อและ

เทคโนโลยีที่ทนัสมยั 

3.) การเขยีนรายงาน การน าเสนอ

อภิปรายผลการค้นคว้า 
4.) การบรรยายโดยวิทยากรพิเศษ

และผู้ทรงคุณวฒิุด้านการจัดการ

การอดุมศึกษา 

5.) การศกึษาดูงานที่

สถาบนัอดุมศึกษาต่างๆ 

ก าหนดรูปแบบการประเมินใ ห้

สอดคล้องกับลักษณะรายวิชา และ

กจิกรรมการเรียนการสอน ได้แก่ 

1.) การสอบ 
2.) การประเมนิผลการศึกษาและ

ผลการน าเสนอ  

3.) การประเมนิ/สงัเกตการมสี่วน

ร่วมและความสนใจในการเรียน 

4.) การประเมนิ/สงัเกต

ความสามารถในการตดัสนิใจ

แก้ไขปัญหาในสถานการณ ์

ต่างๆ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

หลักสตูรการศึกษามหาบณัฑติ สาขาวิชาการจัดการการอดุมศึกษา (หลักสตูรปรับปรงุ พ.ศ.2559) หน้า 28 

 

สรุปมาตรฐานผลการเรียนรู ้
มาตรฐานผลการเรียนรู ้ รายละเอียดผลการเรียนรู ้

1. ดา้นคุณธรรมและจริยธรรม 1.1 สามารถจัดการปัญหาทางคุณธรรม จริยธรรมที่ซับซ้อนเชิงวิชาการหรือวิชาชีพ

ทางการจัดการการอดุมศึกษา และสามารถวินิจฉัยอย่างผู้รู้ ด้วยความยุตธิรรม 

1.2 มคีวามคดิริเริ่มในการยกปัญหาทางคุณธรรม จริยธรรมที่มอียู่เพ่ือการทบทวนและ

แก้ไข 

1.3 สนับสนุนให้ผู้อื่นใช้การวินิจฉัยทางด้านคุณธรรม จริยธรรมในการจัดการกับข้อ

โต้แย้งและปัญหาที่มผีลกระทบต่อตนเองและผู้อื่น 

1.4 แสดงออกซึ่งภาวะผู้น าในการส่งเสริมให้มกีารประพฤตปิฏบิตัติามหลักคุณธรรม 

จริยธรรม และจรรยาบรรณทางวชิาชีพการจัดการการอดุมศึกษา 

2. ดา้นความรู ้ 2.1 มีความรู้และความเข้าใจ ในหลักการ ทฤษฎีทางการจัดการการอุดมศึกษา และ

น ามาประยุกต์ในการศึกษาค้นคว้าทางวิชาการหรือการปฏิบัติ ในการจัดการการ

อดุมศึกษา 

2.2 มีความตระหนักในระเบียบข้อบังคับที่ใช้อยู่ในสภาพแวดล้อมทางสังคม ทั้งใน

ระดบัชาตแิละนานาชาตทิี่มผีลกระทบต่อการจัดการการอุดมศึกษา รวมทั้งเหตุผลและ

การเปล่ียนแปลงที่อาจจะเกดิขึ้นในอนาคต 

2.3 มีความรู้ และเข้าใจทฤษฎีการวิจัยและการปฏิบัติทางวิชาชีพการจัดการการ

อดุมศึกษา  ตลอดถงึผลกระทบของผลงานวิจัยที่มีต่อองค์ความรู้และต่อการปฏบิัติใน

การจัดการการอดุมศึกษา 

2.4 มีความเข้าใจ และสามารถพัฒนาเพ่ือสร้างองค์ความรู้ ใหม่ทางการจัดการการ

อดุมศึกษา และสามารถพัฒนาการจัดการศึกษาสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ 

3. ดา้นทกัษะทางปัญญา 3.1 สามารถวิเคราะห์ประเดน็หรือปัญหาที่ซับซ้อนในบริบทต่างๆ ได้อย่างสร้างสรรค ์

รวมถงึพัฒนาข้อสรปุและข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้องในการจัดการการอดุมศึกษา 

3.2 ใช้ความรู้ทางภาคทฤษฎีและภาคปฏบิัติในการจัดการบริบทใหม่ที่ไม่คาดคิดทาง

วิชาการและวิชาชีพ และพัฒนาแนวคดิริเริ่มและสร้างสรรคเ์พ่ือตอบสนองประเดน็หรือ

ปัญหา 

3.3 สามารถใช้ดุลยพินิจในการตดัสนิใจในสถานการณท์ี่มข้ีอมูลไม่เพียงพอ 

3.4 สามารถสังเคราะห์และใช้ผลงานวิจัย สิ่งตีพิมพ์ทางวิชาการ หรือรายงานทาง

วิชาชีพ และพัฒนาความคิดใหม่ๆ โดยการบูรณาการให้เข้ากับองค์ความรู้ เดิมหรือ

เสนอเป็นความรู้ใหม่ที่ท้าทาย 

3.5 สามารถวางแผนและด าเนินการโครงการส าคัญหรือโครงการวิจัยค้นคว้าทาง

วิชาการได้ด้วยตนเอง โดยการใช้ความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏบิัติ ตลอดถึงการใช้

เทคนิคการวิจัย และให้ข้อสรปุที่สมบูรณซ์ึ่งขยายองคค์วามรู้หรือแนวทางการปฏบิตัใิน

วิชาชีพที่มอียู่เดมิได้อย่างมนีัยส าคญั 

4. ดา้นทกัษะความสมัพนัธ์

ระหว่างบุคคลและความ

รบัผิดชอบ 

4.1 สามารถแก้ไขปัญหาที่มคีวามซับซ้อน หรือความยุ่งยากระดับสงูทางวิชาชีพได้ด้วย

ตนเอง 

4.2 สามารถตัดสินใจในการด าเนินงานด้วยตนเอง และสามารถประเมินตนเองได้ 

รวมทั้งวางแผนในการปรับปรงุตนเองให้มปีระสทิธภิาพในการปฏบิตังิานระดบัสงูได้ 

4.3 มคีวามรับผดิชอบในการด าเนินงานของตนเอง และร่วมมือกบัผู้อื่นอย่างเตม็ที่ใน

การจัดการข้อโต้แย้งและปัญหาต่างๆ 

4.4 มีภาวะผู้น า มีความรับผิดชอบในการด าเนินงานของตนเองและส่วนรวมได้อย่าง

เหมาะสมเพ่ือประสทิธภิาพขององคก์ร 
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มาตรฐานผลการเรียนรู ้ รายละเอียดผลการเรียนรู ้

5. ดา้นทกัษะในการวิเคราะหเ์ชิง

ตวัเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

5.1 สามารถคัดกรองข้อมูลทางคณิตศาสตร์และสถิติเพ่ือน ามาใช้ในการศึกษาค้นคว้า

ปัญหาสรปุปัญหาและเสนอแนะแก้ไขปัญหาทางการจัดการการอดุมศึกษา 

5.2 ความสามารถในการวิเคราะห์เชิงตัวเลขในการวิเคราะห์แก้ไขปัญหาในการศึกษา

และในการท างานอย่างสร้างสรรคแ์ละในสภาพแวดล้อมเชิงสงัคม 

5.3 ความสามารถทางภาษา การวิจัยการใช้เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาการสื่อสาร การ

น าเสนอผลงานทางวิชาการ ในรูปแบบสิ่งตีพิมพ์ และทางวาจา ให้เหมาะสมกบัปัญหา

และกลุ่มผู้ฟังที่แตกต่างกนั 

6. ทกัษะดา้นการจดัการการ

อุดมศึกษา 

6.1 มทีกัษะในการจัดการและการแก้ปัญหาเกี่ยวกบัการด าเนนิงานต่าง ๆ ตามภารกจิ

และหน้าที่ตามบริบทและพันธกจิของสถาบนัอดุมศึกษา 

6.2 มทีกัษะและเป็นผู้น า มคีวามเชี่ยวชาญเฉพาะทาง และมกีลยุทธใ์นการจัดการการ

อดุมศึกษาตามพันธกจิและวัตถุประสงคข์องสถาบนัอดุมศึกษาได้ 

6.3 มคีวามสามารถในการจัดการการอดุมศึกษา โดยอาศัยฐานจากการศึกษาวิจัย และ

สามารถน าผลการวิจัยไปใช้ในการแก้ไขปัญหา และจัดการการด าเนินงานของ

สถาบนัอดุมศึกษาได้ 
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3. แผนที่แสดงการกระจายความรบัผดิชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจ้ากหลกัสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 

 ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา 
คุณธรรม จริยธรรม ความรู ้ ทกัษะทางปัญญา 

ทกัษะความสมัพนัธ์

ระหว่างบุคคลและ

ความรบัผิดชอบ 

ทกัษะการ

วิเคราะหเ์ชิง

ตวัเลข การสื่อสาร 

และเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

ทกัษะดา้นการ

จัดการการ

อุดมศึกษา 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 6.1 6.2 6.3 

หมวดวิชาพื้ นฐานทางการศึกษา                        

พฐ 501 ปรัชญาทางการศกึษาเพ่ือการพัฒนา                        

พฐ 502 การวิจยัและสถิติทางการศกึษา                        

กจอ 501 การพัฒนาหลักสตูรและการจัดการเรียนรู้ใน

ระดับอุดมศกึษา 
                       

หมวดวิชาบงัคบั 

กจอ 511 หลักการอุดมศกึษาและการจัดการการ

อุดมศกึษา 

                       

กจอ 512 กจิการนิสติและการพัฒนานิสติ                        

กจอ513 สมัมนาปัญหาและการวิจัยทางการจัดการการ

อุดมศกึษา 
                       

กจอ 514 มาตรฐานและการประกนัคุณภาพการศกึษาใน

ระดับอุดมศกึษา 
                       

หมวดวิชาเลือก                        

กจอ 621 การจัดการระบบสารสนเทศทางการอุดมศกึษา                        

กจอ 622 การจัดการทรัพยากรมนุษยใ์น

ระดับอุดมศกึษา   
                       

กจอ 623 สมัมนาการจัดการงานวิชาการใน

ระดับอุดมศกึษา 
                       

กจอ 624 ภาวะผู้น าในระดับอุดมศกึษา                        
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รายวิชา 
คุณธรรม จริยธรรม ความรู ้ ทกัษะทางปัญญา 

ทกัษะความสมัพนัธ์

ระหว่างบุคคลและ

ความรบัผิดชอบ 

ทกัษะการ

วิเคราะหเ์ชิง

ตวัเลข การสื่อสาร 

และเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

ทกัษะดา้นการ

จัดการการ

อุดมศึกษา 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 6.1 6.2 6.3 

กจอ 625 นวัตกรรมและการเปล่ียนแปลงด้านการจัดการ

การอุดมศกึษา 
                       

กจอ 626 วิธกีารจัดการเรียนการสอนสมัยใหม่ใน

ระดับอุดมศกึษา  
                       

กจอ627 การศกึษาอสิระทางการจัดการการอุดมศกึษา                        

ปริญญานิพนธ ์

ปพท 691 ปริญญานิพนธร์ะดับปริญญาโท 
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หมวดที ่5 หลกัเกณฑใ์นการประเมินผลนสิิต 

 

1.  กฎระเบยีบหรือหลกัเกณฑใ์นการใหร้ะดบัคะแนน (เกรด) 
  การวัดผลและการส าเร็จการศึกษาเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วย

การศึกษาระดับบัณฑติศึกษา พ.ศ.2559 (ภาคผนวก ก) 
 

2.  กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธ์ิของนสิิต 

 สถาบันอุดมศึกษาก าหนดให้มีระบบและกลไกการทวนสอบเพ่ือยืนยันว่านิสิตและบัณฑิตทุกคนมี

มาตรฐานผลการเรียนรู้ทุกด้านตามที่ก  าหนดไว้ ดังน้ี 

 2.1  การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูข้ณะนสิิตยงัไม่ส าเร็จการศึกษา 

 การทวนสอบในระดับรายวิชาโดยให้นิสติประเมินผลการเรียนการสอนในระดับรายวิชาทั้งภาคทฤษฎี

และภาคปฏิบัติ  และการมีคณะกรรการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาความเหมาะสมของข้อสอบให้เป็นไปในการ

ด าเนินการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้และรายงานผล 

 2.2  การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูห้ลงัจากนสิิตส าเร็จการศึกษา 

 การก าหนดกลวิธกีารทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนิสิตหลังส าเรจ็การศึกษา  เน้นการท าวิจัย

สัมฤทธิผลของการประกอบอาชีพของบัณฑิต  โดยท าอย่างต่อเน่ืองและน าผลการวิจัยที่ได้มาปรับปรุง

กระบวนการเรียนการสอนและหลักสูตรแบบครบวงจร  รวมทั้งการประเมินคุณภาพของหลักสูตรและ

หน่วยงานโดยองค์กรระดับสากล  ซ่ึงการวิจัยจะด าเนินการในเร่ืองต่อไปนี้  

 1)  ภาวการณ์ได้งานท าของบัณฑิต ประเมินจากบัณฑิตที่ส าเรจ็การศึกษาเกี่ยวกับระยะเวลาในการ 

หางาน  ความเหน็ที่มีต่อความรู้ความสามารถและความม่ันใจของบัณฑติในการประกอบอาชีพ 

 2)  การทวนสอบจากผู้ประกอบการ  โดยการขอเข้าสัมภาษณ์  และ/หรือการส่งแบบสอบถามเพ่ือ

ประเมินความพึงพอใจต่อบัณฑิตที่ส าเรจ็การศึกษา  และเข้าท างานในสถานประกอบการน้ันๆ  ในระยะเวลา

ต่างๆ  เช่น  ปีที่ 1  ปีที่ 5  เป็นต้น 

 3)  การประเมินต าแหน่ง  และ/หรือความก้าวหน้าในสายงานของบัณฑติ 

 4)  การประเมินจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น  โดยการส่งแบบสอบถาม  หรือ  สอบถามระดับความพึง

พอใจในด้านความรู้  ความพร้อม  และคุณสมบัติด้านอื่นๆ  ของบัณฑติที่ส าเรจ็การศึกษา 

 5)  การประเมินจากบัณฑิตที่ไปประกอบอาชีพ  ในส่วนของความพร้อมและความรู้จากวิชาเอกที่

เรียน  ซ่ึงก าหนดในหลักสตูร  รวมทั้งเปิดโอกาสให้เสนอข้อคิดเหน็ในการปรับปรุงหลักสตูรให้ดีขึ้น 

 6)  ความเหน็จากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่ประเมินหลักสูตรหรืออาจารย์พิเศษ  ต่อความพร้อมของ

นิสติในการเรียนและคุณลักษณะอื่นๆ  ที่เกี่ยวข้องกบักระบวนการเรียนรู้  และการพัฒนาองค์ความรู้ของนิสติ 

 7)  ผลงานของนิสติที่สามารถวัดเป็นรูปธรรมได้  ได้แก่ 

  7.1)  จ านวนผลงานที่ได้รับรางวัลทางสังคมและวิชาชีพ 

  7.2)  จ านวนกจิกรรมการกุศลเพ่ือสังคมและประเทศชาติ 

  7.3)  จ านวนอาสาสมัครในองค์กรที่ท  าประโยชน์ต่อสังคม 
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3.  เกณฑก์ารส าเร็จการศึกษาตามหลกัสูตร 

3.1 ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่ก  าหนดในหลักสตูร 
3.2 ได้ระดับแต้มคะแนนเฉล่ียสะสมไม่ต ่ากว่า 3.00 (จากระบบ 4 ระดับคะแนน) 
3.3 เสนอปริญญานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่า ข้ันสุดท้ายโดยคณะกรรมการที่

สถาบันอุดมศึกษาแต่งตั้ง ซ่ึงจะต้องประกอบไปด้วยผู้ทรงคุณวุฒิภายในและภายนอกสถาบันและต้องเปิดให้
ผู้สนใจเข้ารับฟังได้ 

3.4 ผลงานวิทยานิพนธห์รือส่วนหน่ึงของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยได้รับการ
ยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศ คณะกรรมการการ

อุดมศึกษา เร่ือง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่  ผลงานทางวิชาการ หรือ

น าเสนอต่อที่ประชุมวิชาการโดยบทความที่น าเสนอฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงาน
สบืเน่ืองจากการประชุมวิชาการ (Proceedings) ดังกล่าว 

3.5 สอบผ่านภาษาองักฤษ 
3.6 มีคุณสมบัติเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับ

บัณฑติศึกษา พ.ศ.2559 (ภาคผนวก ก) 
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หมวดที ่6 การพฒันาอาจารย ์

 

1.  การเตรียมการส าหรบัอาจารยใ์หม่ 

 1.1  มีการปฐมนิเทศแนะแนวการเป็นครูที่ดีแก่อาจารย์ใหม่ให้มีความรู้และเข้าใจนโยบายของ

มหาวิทยาลัย/สถาบัน  คณะตลอดจนในหลักสตูรที่สอน 

 1.2  ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพ่ิมพูนความรู้  สร้างเสริมประสบการณ์เพ่ือส่งเสริมการสอนและการ

วิจัยอย่างต่อเน่ือง  สนับสนุนด้านการฝึกอบรม  ศึกษาดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองค์กรต่างๆ  เข้ารับ

การประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ  หรือการลาเพ่ือเพ่ิมพูนประสบการณ์ 

 

2.  การพฒันาความรูแ้ละทกัษะใหแ้ก่คณาจารย ์

 2.1  การพฒันาทกัษะการจดัการเรียนการสอน  การวดัและการประเมินผล 

  2.1.1  ส่งเสริมให้อาจารย์มีความรู้  ทกัษะในการจัดการเรียนการสอน  และการวัดประเมิน  

ด้วยการแนะน า  เสวนา  สัมมนาในกลุ่มคณาจารย์ของสาขาวิชา  ส่งเสริมให้อาจารย์ได้รับการอบรม  ศึกษา 

ดูงานเพ่ือเพ่ิมพูนประสบการณ์เพ่ิมเติม  เพ่ือให้มีความรู้ทักษะในการจัดการเรียนการสอน  การวัดและ

ประเมินผลที่ทนัสมัยและมีประสทิธภิาพ 

  2.1.2  มีการฝึกอบรมพัฒนาอาจารย์โดยเน้นเน้ือหาเกี่ยวกับการวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียน

การสอนของอาจารย์มีการจัดหา/จัดท าเอกสารที่ให้ความรู้และตัวอย่าง  เกี่ยวกับการวิจัยและพัฒนาการเรียน

การสอนอย่างต่อเน่ือง  ส่งเสริมให้อาจารย์สร้างองค์ความรู้ 

 2.2  การพฒันาวิชาการและวิชาชีพดา้นอื่นๆ   

 ส่งเสริม สนับสนุนและกระตุ้นอาจารย์ด้วยวิธีการต่างๆ  เพ่ือให้สร้างผลงานและเผยแพร่งานทาง

วิชาการโดย 

  2.2.1  จัดหรือเข้าร่วมประชุม  สมัมนาเพ่ือเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของอาจารย์และนิสิต

อย่างสม ่าเสมอ 

  2.2.2  ก าหนดแผนในการส่งเสริม  สนับสนุนให้มีการท าวิจัยเพ่ือสร้างองค์ความรู้ใหม่เพ่ือ

พัฒนาเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ  

  2.2.3  จัดสรรหรือแสวงหางบประมาณสนับสนุนให้อาจารย์ท าวิจัยหรือจัดกิจกรรมเพ่ือ

เพ่ิมพูนศักยภาพทางวิชาการ 

  2.2.4  สนับสนุนให้อาจารย์ท าวิจัยกบักลุ่มคณะต่างๆ  ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 

  2.2.5  จัดและส่งเสริมให้อาจารย์เข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการกับนิสิต  สาขาวิชา  คณะ  

และมหาวิทยาลัยตลอดจนหน่วยงานอื่นๆ  ภายนอกมหาวิทยาลัย 

  2.2.6  มีการจัดสรรทุนวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนในแต่ละปีการศึกษา 
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  2.2.7  ก าหนดให้อาจารย์จัดท าใบประมวลการสอนรายวิชา (Course  Syllabus) ที่แสดงให้

เห็นถึงวิธีการจัดการเรียนการสอนที่ใช้ในแต่ละภาคเรียน  และช้ีให้เห็นถึงการสอนที่เปล่ียนแปลงหรือ

แตกต่างไปจากเดิม 

  2.2.8  ก าหนดให้อาจารย์ระบุนวัตกรรมการเรียนการสอนที่อาจารย์ได้พัฒนาข้ึนใน

แบบฟอร์มการรายงานผลการปฏบัิติงานในแต่ละปี 

  2.2.9  เผยแพร่ผลงานวิจัยของอาจารย์ที่เกี่ยวกับนวัตกรรมการเรียนการสอนในเอกสาร

ข่าวสารการวิจัยของคณะหรือสถาบัน 

  2.2.10  สร้างเครือข่ายอาจารย์โดยจัดประชุมแลกเปล่ียนเรียนรู้เกี่ยวกับการพัฒนา

นวัตกรรมการสอนใหม่  ในกลุ่มอาจารย์ภายในคณะหรือสถาบันทุกปี 

  2.2.11  มีการสร้างเครือข่ายวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนในสาขาต่างๆ  

ภายในสถาบันหรือนอกสถาบัน 

  2.2.12  ยกย่องเชิดชูเกยีรติอาจารย์ที่มีผลงานวิจัยด้านการจัดการเรียนการสอนโดดเด่น 

 2.3  การจัดหาทรพัยากรการเรียนการสอนเพิม่เติม 

 คณะศึกษาศาสตร์ประสานงานกับอาจารย์และส านักหอสมุดกลางในการเสนอจัดหา  ต ารา  หนังสือ  

วารสาร  สิ่งพิมพ์  สื่ออิเลก็ทรอนิกส์เพ่ิมเติมในแต่ละปีการศึกษาเพ่ือบริการให้อาจารย์และนิสิตได้ศึกษา

ค้นคว้า  และใช้ประกอบการเรียนการสอน 

 มีการตรวจสอบ  ปรับปรุงและจัดซ้ือสื่อ  ต ารา  วัสดุ  อุปกรณ์ที่เป็นความรับผิดชอบของคณะใน 

แต่ละปี  จากงบประมาณเงินแผ่นดิน  เงินรายได้  ตลอดจนงบประมาณจากโครงการบริการวิชาการ 

 ในกรณีที่ต้องการบุคลากรทดแทนหรือเพ่ิมเติม  มีการสรรหา  คัดเลือกบุคลากรอย่างเป็นระบบ  

เป็นไปอย่างโปร่งใสและเขียนแนวปฏบัิติเป็นลายลักษณ์อกัษร 

 จัดให้มีการเชิญผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกที่มีความรู้  ความสามารถสอดคล้องกับหลักสูตร มาเป็น

อาจารย์พิเศษ  มีห้องเรียน  อุปกรณ์ที่ใช้ในการเรียนการสอนที่เพียงพอส าหรับนิสิต  มีโรงเรียนสาธิตของ

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒทั้งสามแห่งเป็นแหล่งประสบการณ์  และมีเทคโนโลยีที่ทนัสมัย 

 2.4  การประเมินความเพียงพอของทรพัยากร 

 การประเมินผลและการติดตามและประเมินความพอเพียงของหนังสือ  ต ารา  วารสารและอุปกรณ์

การเรียนการสอน  ตลอดจนทรัพยากรอื่นๆ  ที่จ าเป็นจากการสอบถามส ารวจความคิดเห็นของนิสิตและ

อาจารย์  เจ้าหน้าที่ 

 มีเจ้าหน้าที่ประจ าห้องสมุด  ท าการบริการอาจารย์และนิสิต  เพ่ือจัดหา  ตรวจสอบและประเมินสื่อ

และวัสดุอุปกรณ์โดยตรงและด าเนินการปรับปรุงแก้ไข 

 มีเจ้าหน้าที่ของสาขาวิชาและของคณะศึกษาศาสตร์ท าหน้าที่บริการด้านโสตทัศนูปกรณ์ และ

คอมพิวเตอร์  รวมทั้งตรวจสอบประเมินวัสดุ  อุปกรณ์ต่างๆ  และปรับปรุงแก้ไขให้อยู่ในสภาพที่ดีใช้การได้

เป็นประจ าทุกสปัดาห์ 

 

3.  การบริหารคณาจารย ์

 3.1  การรบัอาจารยใ์หม่ 
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 กระบวนการรับอาจารย์ใหม่  ตั้งแต่การเสนอเพ่ือขออัตรา  การประชุมเพ่ือก าหนดคุณสมบัติผู้เข้า

สมัครระดับปริญญาเอกตรงกับสาขาหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง  มีประสบการณ์เพียงพอต่อความรับผิดชอบ  

การสอน  มีการสรรหา  คัดเลือกบุคลากรอย่างเป็นระบบ  เป็นไปอย่างโปร่งใสและเขียนแนวปฏบัิติเป็นลาย

ลักษณ์อกัษร  ด าเนินการประกาศรับสมัครทุกสื่ออย่างกว้างขวางและทั่วถึง  การรับสมัครและตรวจคุณสมบัติ  

การแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการรับสมัครคัดเลือกโดยการสอบวัดคุณสมบัติ  เป็นไปอย่างยุติธรรมและ

โปร่งใส 

 3.2  การมีส่วนร่วมของคณาจารยใ์นการวางแผน  การติดตามและทบทวนหลกัสูตร 

 คณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและผู้สอนจะต้องร่วมกันในการวางแผนจัดการเรียนการสอน  

ประเมินผล  และการให้ความเหน็ชอบการประเมินผลทุกรายวิชา  เกบ็รวบรวมข้อมูลเพ่ือเตรียมไว้ส าหรับ

การปรับปรุงหลักสูตร ตลอดจนปรึกษาหารือ หาแนวทางที่จะท าให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหลักสูตรและ 

ได้บัณฑติเป็นไปตามคุณลักษณะบัณฑติที่พึงประสงค์ 

 3.3  การแต่งตั้งคณาจารยพ์เิศษ 

 การแต่งต้ังคณาจารย์ที่สอนบางเวลาและคณาจารย์พิเศษ  จะค านึงถึงคุณวุฒิ  ประสบการณ์  และ

ความรู้ความสามารถในรายวิชาที่จะแต่งต้ัง  โดยต้องได้รับความเหน็ชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสตูร 

 กระบวนการเลือกสรรอาจารย์พิเศษ  เร่ิมจากการเสนอช่ืออาจารย์ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้าพิจารณา

ในที่ประชุมกรรมการบริหารหลักสูตร  การเชิญอาจารย์พิเศษอาจเชิญสอนทั้งภาคการศึกษาหรือเป็นราย

ช่ัวโมงข้ึนอยู่กับความจ าเป็น  ความต้องการและเวลา    สถานการณ์ที่เหมาะสม  อาจารย์พิเศษต้องเป็นผู้ที่

ได้รับการยอมรับยกย่องจากสงัคมว่าเป็นผู้ที่เช่ียวชาญในรายวิชาน้ันๆ  อย่างเด่นชัด  น าเสนอรายช่ืออาจารย์

พิเศษเพ่ือพิจารณาและขออนุมัติจากมหาวิทยาลัย 

 

4.  การบริหารบุคลากรสนบัสนุนการเรียนการสอน 

 4.1  การก าหนดคุณสมบติัเฉพาะส าหรบัต าแหน่ง 

 ควรมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาที่เกี่ยวข้องกบัภาระงานที่รับผิดชอบในหลักสตูร 

 4.2  การเพิม่ทกัษะความรูเ้พือ่การปฏิบติังาน 

 ต้องเข้ารับการฝึกอบรม/ประชุม/สมัมนาในด้านวิชาการที่เกี่ยวข้องอย่างน้อยคนละ 3  คร้ังต่อปี 

 

5.  การสนบัสนุนและการใหค้ าแนะน านสิิต 

 5.1  การใหค้ าปรึกษาดา้นวิชาการและอื่นๆ แก่นสิิต 

 คณะศึกษาศาสตร์มีการแต่งต้ังอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการให้แก่นิสิตทุกคน  โดยนิสิตที่มีปัญหาใน

การเรียนสามารถปรึกษากับอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการได้  และอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการทุกคนต้อง

ก าหนดช่ัวโมงให้ค าปรึกษา (Office Hours) เพ่ือให้นิสิตเข้าปรึกษาได้ นอกจากน้ีต้องมีอาจารย์ที่ปรึกษา

กจิกรรมเพ่ือให้ค าปรึกษาแนะน าในการจัดท ากจิกรรมแก่นิสติ 

 5.2  การอุทธรณข์องนสิิต 
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 กรณีที่ นิสิตมีความสงสัยเกี่ยวกับผลการประเมินในรายวิชาใดสามารถที่จะย่ืนค าร้องต่อคณะ

กรรมการบริหารหลักสตูรฯ  เพ่ือขอดูกระดาษค าตอบในการสอบ  ตลอดจนดูคะแนนและวิธีการประเมินของ

อาจารย์ในแต่ละรายวิชาได้ 
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หมวดที ่7 การประกนัคุณภาพ 

 

1. การก ากบัมาตรฐาน 

การประกันคุณภาพหลักสูตรจะด าเนินการก ากับมาตรฐานของและการบริหารจัดการให้เป็นไปตาม

เกณฑม์าตรฐานหลักสตูรที่ได้ประกาศใช้เม่ือ พ.ศ.2558 และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ.2552 ตลอดระยะเวลาที่มีการจัดการเรียนการสอนในหลักสตูร ได้แก่  

จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร คุณสมบัติของอาจารย์ประจ าหลักสูตร คุณสมบัติของอาจารย์

ผู้รับผิดชอบหลักสูตร คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอน คุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์หลัก 

คุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ร่วม คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอบปริญญานิพนธ์ การตีพิมพ์

เผยแพร่ผลงานของผู้ส าเรจ็การศึกษา ภาระงานของอาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ ์อาจารย์ที่ปรึกษาปริญญา

นิพนธมี์ผลงานวิจัยอย่างต่อเน่ืองและสม ่าเสมอ และการปรับปรุงหลักสตูรตามรอบระยะเวลาที่ก  าหนด  
ทั้งน้ีเพ่ือให้การก ากับมาตรฐานดังกล่าวข้างต้นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ หลักสูตรได้มีการบริหาร

จัดการหลักสูตร ได้แก่ การแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรซ่ึงแต่งตั้งโดยบัณฑิตวิทยาลัยเพ่ือการ

ด าเนินการด้านการจัดการศึกษา การวางแผน การติดตาม การทบทวนหลักสูตร และการปรับปรุงหลักสูตร  

โดยคณะกรรมการดังกล่าวมีบทบาทหน้าที่รับผิดชอบและประสานงาน ให้การบริหารจัดการหลักสูตรมี

ประสิทธิภาพเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่ สกอ. และบัณฑิตวิทยาลัยก าหนด 

โดยประธานบริหารหลักสตูรประสานงานและจัดประชุมวางแผนเพ่ือ 1) จัดแผนการเรียนให้กับนิสิตแต่ละรุ่น 

2) จัดรายวิชาตามล าดับก่อนหลัง 3) จัดอาจารย์ผู้สอนที่มีความรู้ ความถนัด และความเช่ียวชาญในรายวิชา

น้ันๆ 
 

2. บณัทิต 

หลักสูตรค านึงถึงพันธกิจที่ส าคัญที่สุดของสถาบันอุดมศึกษา คือ การผลิตบัณฑิต หรือการจัด

กิจกรรม การเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีความรู้ในวิชาการและวิชาชีพ มีคุณลักษณะตามหลักสูตรที่ก  าหนด 

บัณฑิตหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการอุดมศึกษาจะต้องเป็นผู้มีความรู้ มีคุณธรรม

จริยธรรม มีความสามารถในการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง สามารถประยุกต์ใช้ความรู้เพ่ือการด ารงชีวิตใน

สงัคมได้อย่างมีความสุขทั้งทางร่างกายและจิตใจ มีความส านึกและความรับผิดชอบในฐานะพลเมืองและ 

พลโลก มีคุณลักษณะตามอตัลักษณ์ของสถาบันอุดมศึกษา 

นอกจากน้ีหลักสูตรได้ตระหนักถึงมาตรฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการผลิตบัณฑิต ได้แก่ เกณฑ์

มาตรฐานหลักสตูร กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ เพ่ือมุ่งเน้นเป้าหมายการจัดการศึกษาที่

ผลการเรียนรู้ของนักศึกษา ซ่ึงเป็นการประกนัคุณภาพบัณฑิตที่ได้รับคุณวุฒิแต่ละคุณวุฒิและสื่อสารให้สังคม 

ชุมชน รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆ ได้เช่ือม่ันถึงคุณภาพของบัณฑิตที่ผลิตออกมาเป็นไปตามที่ก  าหนด

ไว้ในผลลัพธก์ารเรียนรู้ ในหลักสตูร โดยพิจารณาจากข้อมูล ดังน้ี  

1. ผลประเมินคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  (โดยผู้ใช้

บัณฑติ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสยี)  
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2. ผลงานของนิสติที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 

 
3. นสิิต 

การประกันคุณภาพหลักสูตรด้านนิสิตจะเร่ิมต้นตั้งแต่ระบบการรับนิสิต ซ่ึงต้องสามารถรับหรือ

คัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติและความพร้อมในการเรียนในหลักสูตรจนส าเร็จการศึกษา โดยการรับนิสิตของ

หลักสูตรจะด าเนินการตามก าหนดแนวทางการรับสมัครตามประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เร่ือง 

การรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา โดยยึดตามคุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาตามที่

หลักสูตรก าหนดไว้ และเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับ

บัณฑิตศึกษา พ.ศ.2559  และมีการจัดสอบคัดเลือกตามที่หลักสูตรก าหนด นอกจากน้ีมีกิจกรรมพัฒนาใน

รูปแบบต่างๆ เพ่ือให้มีความรู้ความสามารถตามหลักสตูร มีการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ประกอบด้วย 4 กลุ่ม

วิชาหลัก ได้แก่ กลุ่มวิชาหลัก กลุ่มทกัษะชีวิตและทกัษะอาชีพ กลุ่มทกัษะการเรียนรู้และนวัตกรรม และกลุ่ม

ทกัษะสารสนเทศและเทคโนโลยี  

นอกจากน้ียังต้องมีการส่งเสริมให้นิสติมีทกัษะการวิจัยที่สามารถสร้างองค์ความรู้ได้ และพิจารณาจาก

ผลลัพธ์ที่เกิดกับนักศึกษา ได้แก่ การคงอยู่ การส าเร็จการศึกษา และความพึงพอใจและผลการจัดการข้อ

ร้องเรียน  

 

4. อาจารย ์

หลักสูตรได้มีการวางระบบการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร  โดยจะด าเนินการตามแผน

อัตราก าลังของอาจารย์ประจ าหลักสูตร การรับสมัครและการแต่งตั้ง การประเมินผลการปฏบัิติงาน โดยจะ

ค านึงถึงการธ ารงอยู่และการพัฒนาอาจารย์ประจ าหลักสตูรทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพเพ่ือให้สอดคล้อง

กับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรตามที่ สกอ. ก าหนดไว้ นอกจากน้ีหลักสูตรจะให้ความส าคัญกับอาจารย์ประจ า

หลักสตูรที่ยังไม่มีต าแหน่งทางวิชาการ โดยจะมีการก าหนดแผนการพัฒนาให้ชัดเจน และจัดให้มีการกระตุ้น

อาจารย์ประจ าหลักสูตรผลิตและส่งผลงานทางวิชาการเพ่ือขอต าแหน่งทางวิชาการที่สูงข้ึนต่อไป ส าหรับการ

บริหารอาจารย์ประจ าหลักสูตร หลักสูตรจะพิจารณาผู้สอนให้เหมาะสมกับคุณวุฒิ ความสามารถและ

ประสบการณ์  และจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของอาจารย์ รวมทั้งการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมและ

ธ ารงอยู่ของอาจารย์ประจ าหลักสตูรอกีด้วย  

นอกจากน้ีจะส่งเสริมให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรได้รับการพัฒนาทั้งในด้านทุนวิจัย การน าเสนอ  

ผลงาน การศึกษาดูงาน และการฝึกอบรม โดยใช้ระบบและกลไกของคณะศึกษาศาสตร์และมหาวิทยาลัย  

สนับสนุนให้ได้เข้าร่วมประชุม เข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการ เข้าร่วมการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน และกิจกรรม

เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ เพ่ือเพ่ิมพูน ความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์ และเพ่ือส่งเสริมพัฒนาการสอน

และการวิจัยให้ทนัสมัย โดยอาจารย์ ประจ าหลักสตูรทุกคนได้เข้าร่วมโครงการต่างๆ  

นอกจากน้ีหลักสูตรยังมีกระบวนการเลือกสรรอาจารย์พิเศษเพ่ือมาให้ความรู้เพ่ิมเติม โดยเร่ิมจาก

การเสนอช่ืออาจารย์ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้าพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร การเชิญ

อาจารย์พิเศษอาจเชิญสอนทั้งภาคการศึกษาหรือเป็นรายช่ัวโมงขึ้นอยู่กับความจ าเป็น ความต้องการและเวลา 
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สถานที่ที่เหมาะสม อาจารย์พิเศษต้องเป็นผู้ที่ได้รับการยอมรับยกย่องจากสงัคมว่าเป็นผู้ที่เช่ียวชาญในรายวิชา

น้ันๆ อย่างเด่นชัด น าเสนอรายช่ืออาจารย์พิเศษเพ่ือพิจารณาและขออนุมัติจากมหาวิทยาลัย 

 

5. หลกัสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเ้รียน 

เมื่อหลักสตูรได้ผ่านการรับรองจากส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและเปิดสอน หลักสูตรจะ

ด าเนินการให้มีการปรับปรุงทุก 5 ปี โดยตลอดเวลาของการด าเนินการจะจัดให้มีระบบการควบคุมก ากับการ

บริหารจัดการหลักสูตรให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างต่อเน่ือง  ซ่ึงการด าเนินการตังกล่าวจะมี

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรท าหน้าที่ในการบริหารจัดการ 3 ด้านที่ส าคัญ คือ 1) สาระของรายวิชาใน

หลักสูตร กล่าวคือ หลักคิดในการออกแบบหลักสูตร ข้อมูลที่ใช้ในการพัฒนาหลักสูตรและวัตถุประสงค์ของ

หลักสูตรการปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์สาขาน้ันๆ และการพิจารณาอนุมัติ

หัวข้อปริญญานิพนธ์ 2) การวางระบบผู้สอนและกระบวนการเรียนการสอน กล่าวคือ การพิจารณาก าหนด

อาจารย์ผู้สอน การก ากบั ติดตาม และตรวจสอบการจัดท า มคอ.3 มคอ.5 และ มคอ.7 การแต่งต้ังอาจารย์ที่

ปรึกษาปริญญานิพนธ์ การก ากับกระบวนการเรียนการสอน การช่วยเหลือ ก ากับ ติดตาม ในการท าปริญญา

นิพนธแ์ละการตีพิมพ์ผลงาน และ 3) การประเมินผู้เรียนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ การก ากับการประเมิน

การจัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสตูรและการประเมินปริญญานิพนธ์  

นอกจากน้ีระบบประกันคุณภาพในการด าเนินการหลักสูตร จะประกอบด้วย หลักสูตร การเรียนการ

สอน และการประเมินผู้เรียน เพ่ือให้สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิตามที่ส านักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษาก าหนด ทั้งน้ีตัวบ่งช้ีในการประเมินจะให้ความส าคัญกับการก าหนดรายวิชาที่มีเน้ือหาที่ทนัสมัย 

ก้าวทนัความก้าวหน้าทางวิทยาการที่เปล่ียนแปลงตลอดเวลา รวมทั้งการวางระบบผู้สอนและอาจารย์ที่ปรึกษา 

ซ่ึงต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้ ความเช่ียวชาญ ประสบการณ์และมีคุณสมบัติเหมาะสมในการพัฒนานักศึกษาให้

เตม็ศักยภาพ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ใน

ศตวรรษที่ 21 

 

6. สิง่สนบัสนุนการเรียนรู ้

หลักสูตรมีความพร้อมด้านหนังสือ ต ารา และการสืบค้นผ่านฐานข้อมูลของส านักหอสมุดกลาง 

นอกจากน้ียังมีอุปกรณ์ที่ใช้สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนอย่างพอเพียง และจะด าเนินการจัดหาเอกสาร 

ต ารา หนังสอื ระบบสารสนเทศที่ทนัสมัยตามการเปล่ียนแปลงของสังคมและวิทยาการ ส าหรับด้านห้องเรียน

หลักสูตรมีห้องเรียนที่มีเคร่ืองคอมพิวเตอร์ที่เช่ือมต่อสัญญาณอินเทอร์เน็ต เคร่ืองโปรเจคเตอร์ครบทุก

ห้องเรียน อกีทั้งได้ประสานงานให้คณะศึกษาศาสตร์จัดโตะ๊และเก้าอี้บริเวณระเบียงหน้า ห้องเรียนทางเพ่ือให้

นิสิตได้น่ังพัก นอกจากน้ีหอสมุดกลางของมหาวิทยาลัยยังมีหนังสือ ต ารา วัสดุสิ่งพิมพ์ วารสาร สื่อ

อิเลก็ทรอนิกส์ ฯลฯ และฐานข้อมูลที่ทันสมัยและเพียงพอส าหรับการสืบค้นของนิสิต และยังเปิดโอกาสให้

อาจารย์และ นิสิตเสนอซ้ือหนังสือทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษที่เป็นต าราหลัก และต าราประกอบการเรียน

การสอน ต่างๆ ตลอดจนการบริการจัดหาฐานข้อมูลหนังสืออิเลก็ทรอนิกส์เพ่ือใช้ในการศึกษาค้นคว้า รวมถึง 

บริการห้องศึกษาค้นคว้าส าหรับนิสิต นอกจากน้ีส านักคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัยมีการให้บริการระบบ
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คอมพิวเตอร์ และเครือข่าย เคร่ืองคอมพิวเตอร์เพ่ือการเรียนการสอน ห้องปฏบัิติการคอมพิวเตอร์ และการ

บริการ วิชาการด้านคอมพิวเตอร์ให้แก่นิสติอย่างทั่วถึง 
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7. ตวับ่งช้ีผลการด าเนนิงาน (Key Performance Indicators) 

ตวับ่งช้ีผลการด าเนินงาน ปีท่ี 1 

2559 

ปีท่ี 2 

2560 

ปีท่ี 3 

2561 
ปีท่ี 4 

2562 
ปีท่ี 5 

2563 
(1)  อาจารย์ผู้รับผดิชอบหลักสตูรอย่างน้อยร้อยละ 80 มสีว่นร่วม

ใน การประชุมเพ่ือวางแผน ตดิตาม และทบทวนการด าเนนิงาน 

หลักสตูร 

     

(2)  มรีายละเอยีดของหลักสตูร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกบั 

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาต ิหรือ มาตรฐานคุณวฒิุสาขา/

สาขาวิชา (ถ้าม)ี 

     

(3)  มรีายละเอยีดของรายวิชา และรายละเอยีดของประสบการณ์ 

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

ก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 

     

(4)  จัดท ารายงานผลการด าเนนิการของรายวิชา และรายงานผลการ 

ด าเนนิการของประสบการณภ์าคสนาม (ถ้าม)ี ตามแบบ มคอ.5 และ 

มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสดุภาคการศึกษาที่เปิดสอน 

ให้ครบทุกรายวิชา 

     

(5)  จัดท ารายงานผลการด าเนนิการของหลักสตูร ตามแบบ มคอ.7  

ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสดุปีการศึกษา 
     

(6)  มกีารทวนสอบผลสมัฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการ

เรียนรู้ที่ก  าหนดใน มคอ.3 และมคอ.4 (ถ้าม)ี อย่างน้อยร้อยละ 25  

ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

     

(7)  มกีารพัฒนา/ปรับปรงุการจัดการเรียนการสอน กลยุทธก์าร

สอน หรือ การประเมนิผลการเรยีนรู้  จากผลการประเมนิการ

ด าเนนิงานที่รายงานใน มคอ.7 ปีที่แล้ว   

-     

(8)  อาจารยใ์หม่ (ถ้าม)ี ทุกคน ได้รับการปฐมนเิทศหรือค าแนะน า 

ด้านการจัดการเรียนการสอน 
     

(9)  อาจารยป์ระจ าหลักสตูรทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ  

และ/หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่งคร้ัง 
     

(10)  จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้าม)ี ได้รับ 

การพัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี 
     

(11)  ระดบัความพึงพอใจของนักศึกษาปีสดุท้าย/บณัฑติใหม่ที่มต่ีอ 

คุณภาพหลักสตูร เฉล่ียไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเตม็ 5.0 
-     

(12)  ระดบัความพึงพอใจของผู้ใช้บณัฑติที่มต่ีอบณัฑติใหม่  

เฉล่ียไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเตม็ 5.0 
- -    
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หมวดที ่8 การประเมินและปรบัปรุงการด าเนนิการของหลกัสูตร 

 

1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 

1.1  การประเมินกลยุทธก์ารสอน 

 ในการประเมินกลยุทธ์การสอนเพ่ือให้มีการพัฒนาการสอนให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมาก

ย่ิงขึ้น จะมีการน ากระบวนการดังต่อไปนี้มาใช้ 

- มีการประเมินผลการสอนของอาจารย์โดยนิสติ 

- มีการประเมินผลการเรียนรู้ของนิสติโดยอาจารย์ผู้สอน 

- มีการประชุมคณาจารย์แลกเปล่ียนความคิดเหน็และข้อเสนอแนะ 

1.2 การประเมินทกัษะของอาจารยใ์นการใชแ้ผนกลยุทธก์ารสอน 

มีการประเมินทกัษะของคณาจารย์ในการใช้กลยุทธ์ตามที่ได้วางแผนไว้เช่นการประเมินการสอนของ

อาจารย์โดยนิสิตในแต่ละรายวิชาการสังเกตการณ์ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรหรือหัวหน้าภาค/

สาขาวิชาการทดสอบผลการเรียนรู้ของนิสติในหลักสตูร 

 

2. การประเมินหลกัสูตรในภาพรวม 

มีการประเมินหลักสูตร การติดตามผลผู้ส าเร็จการศึกษา หรือการประเมินในรูปแบบอื่นๆโดยผู้มีส่วน

ร่วมในการประเมินได้แก่ผู้บริหารหลักสตูร อาจารย์ผู้สอน นิสิตและบัณฑิตผู้ทรงคุณวุฒิผู้ใช้บัณฑิตผู้ประเมิน

ภายนอกผู้มีส่วนได้ส่วนเสยีอื่นๆเป็นต้น 

 

3. การประเมินผลการด าเนนิงานตามรายละเอียดหลกัสูตร 

ประเมินตามตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงานที่ระบุในหมวดที่ 7 ข้อ 7 โดยคณะกรรมการประเมินอย่างน้อย 

3 คนประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขา/สาขาวิชาเดียวกนัอย่างน้อย 1 คน 

 

4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรบัปรุง 

กระบวนการทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงเป็นดังน้ี 

1.1 มีการน าข้อมูลจากการรายงานผลการด าเนินการรายวิชาเสนออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสตูร 

1.2 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสตูรสรุปผลการด าเนินการประจ าปีเสนอหัวหน้าภาควิชา 

1.3 ประชุมอาจารย์ประจ าหลักสตูรเพ่ือพิจารณาทบทวนผลการด าเนินการหลักสตูร 

1.4 อื่นๆ (ระบุ) เสนอแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงและแผนกลยุทธ์ในการพัฒนาหลักสูตรโดย
รวบรวมผลการประเมินจากข้อเสนอแนะ/ข้อมูลจากการประเมินจากนักศึกษาผู้ใช้บัณฑติผู้ทรงคุณวุฒิ เพ่ือใช้

ในการปรับปรุงหลักสตูรในรอบระยะเวลา 5 ปี 

 



 

 

 

 

 

ภาคผนวก 
 

ภาคผนวก ก  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 
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ภาคผนวก ข  ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสตูร 

ภาคผนวก ค  รายงานผลการวิพากษ์การปรับปรุงหลักสตูร 

ภาคผนวก ง  รายงานการประเมินหลักสตูร (มคอ.7) 

ภาคผนวก จ  รายงานการส ารวจความคิดเหน็ต่อการปรับปรุงหลักสตูร 

ภาคผนวก ฉ  ประวัติและผลงานของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ภาคผนวก ช  ตารางการเปรียบเทยีบหลักสตูรเดิมและหลักสตูรที่ปรับปรุงใหม่ 

 

 



 

 

 

 

 

ภาคผนวก ก 

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  

ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑติศึกษา พ.ศ. 2559 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ข 

ค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรปรับปรุงหลักสตูร 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

 

ภาคผนวก ค 

รายงานผลการวพิากษก์ารปรับปรุงหลักสตูร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ง 

รายงานการประเมินหลักสตูร (มคอ. 7) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก จ 

รายงานการส ารวจความคิดเหน็ต่อการปรับปรุงหลักสตูร 

  



รายงานการส ารวจความคิดเห็นต่อการปรบัปรุงหลกัสูตร 

 

ตอนที ่1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบส ารวจ 

 

1.เพศของผูต้อบแบบส ารวจ 

เพศ จ านวน 

ชาย 5 

หญิง 17 

รวม 22 

 

2. สถานภาพของผูต้อบแบบส ารวจจ าแนกตามสาขา และแขนงวิชา 

สถานภาพของผูต้อบแบบส ารวจ จ านวน รอ้ยละ 

นิสิตสาขาวิชาการบริหารและการจดัการการศึกษา   

แขนงวิชาการบริหารการศึกษาตลอดชีวิตเพือ่พฒันาทรพัยากรมนุษย ์ 10 45.45 

แขนงวิชาการบริหารการอุดมศึกษา 12 54.55 

รวม 22 100.00 

 

3. จ านวนและรอ้ยละของปริญญาทีส่ าเร็จการศึกษา 

ปริญญา จ านวน รอ้ยละ 

ปริญญาตรี  16 72.73 

ปริญญาโท 6 27.27 

รวม 22 100.00 

 

4. สาขาวิชาทีส่ าเร็จการศึกษาของผูต้อบแบบส ารวจ 

สาขาวิชาท่ีส าเร็จการศึกษา จ านวน รอ้ยละ 

สาขาวิทยาศาสตร ์ 1 4.55 

สาขาสงัคมศาสตรม์นุษยศาสตรแ์ละ

ศึกษาศาสตร ์ 

21 95.45 

รวม 22 100.00 

 

  



5. จ านวนและรอ้ยละของลกัษณะงานที่ปฏิบติัในปัจจุบนั 

ลกัษณะงานท่ีปฏิบติั จ านวน รอ้ยละ 

ตรงกบัความรูค้วามสามารถท่ีส าเร็จการศึกษาเดิม 12 54.55 

ไม่ตรงกบัความรูค้วามสามารถท่ีส าเร็จการศึกษาเดิม 10 45.45 

ยงัไม่ไดท้ างาน -  

รวม 22 100.00 

 

ตอนที ่2 ความคิดเห็นต่อการปรบัปรุงหลกัสูตร 

ค่าคะแนนเฉล่ียและค่าความเบ่ียงแบนมาตรฐานของความคิดเหน็ของนิสิตผู้ตอบแบบส ารวจ

ต่อความต้องการทางด้านวิชาการของหลักสตูร และประโยชน์ของการน าหลักสตูรไปใช้ 

 

ขอ้ค าถาม ค่าเฉลีย่ ค่าเบีย่งเบน

มาตรฐาน 

ความหมาย 

ดา้นวิชาการหลกัสูตร    

1. ชื่อหลักสตูรไม่จ าเป็นต้องเป็นชื่อใหม่แต่ให้มกีารปรับปรงุ

เนื้อหาใหม่เท่านั้น 

4.05 1.05 มากที่สดุ 

2. เนื้อหาในหลักสตูรปรับปรงุ ควรปรับปรงุให้มคีวามทนัสมยั

ต่อการเปล่ียนแปลงในสงัคมมากย่ิงขึ้น 

4.27 0.70 มากที่สดุ 

3. หลักสตูรฯมเีอกลักษณท์ี่ชัดเจน 3.59 0.96 มาก 

4. เนื้อหาของหลักสตูรปรับปรงุควรเพ่ิมเตมิเนื้อหาจาก

หลักสตูรเดมิ 

3.77 0.97 มาก 

5. เนื้อหาของหลักสตูรปรับปรงุควรเน้นให้ผู้เรียนมสีว่นร่วมใน

การแสวงหาความรู้ 

3.77 0.69 มาก 

6.เนื้อหาของหลักสตูรปรับปรงุควรมลัีกษณะที่เป็นรปูธรรมมาก

ขึ้น 

3.86 0.71 มาก 

7.เนื้อหาของหลักสตูรปรับปรงุควรแสดงให้เหน็การบูรณาการ

ในศาสตร์ที่เกี่ยวเนื่องกนัอย่างชดัเจน 

4.18 0.85 มากที่สดุ 

 

8.เนื้อหาหลักสตูรปรับปรงุควรสอดคล้องกบัมาตรฐานวิชาชีพฯ 3.86 0.94 มาก 

9. ลักษณะการสอนในหลักสตูรปรับปรงุ ยังควรเป็นการ

บรรยายเนื้อหา แต่เพ่ิมการปฎบิตักิจิกรรมการเรียนรู้ควบคู่กนั 

3.90 0.53 มาก 

10. ลักษณะการสอนในหลักสตูรปรับปรงุควรสอนในขอบข่าย

ในรายวิชาควบคู่กบัการแนะแนวในการจัดท าปริญญานิพนธ ์

4.45 0.80 มากที่สดุ 

 

รวม 3.97 0.85 มาก 

 

 

 

 



ขอ้ค าถาม ค่าเฉลีย่ ค่าเบีย่งเบน

มาตรฐาน 

ความหมาย 

ประโยชนข์องการน าหลกัสูตรไปใช ้    

1. เนื้อหาในหลักสตูรปรับปรงุควรมลัีกษณะที่เป็นรปูธรรม 

สามารถน าไปประยุกตใ์ช้ได้จริง 

4.45 0.67 มากที่สดุ 

2. หลักสตูรปรับปรงุควรเป็นพ้ืนฐานในการน าไปใช้ในสงัคมได้

อย่างกว้างขวางมากขึ้น 

4.45 0.67 มากที่สดุ 

3. หลักสตูรปรับปรงุควรเอื้อประโยชน์แต่เฉพาะบุคลากรทาง

การศึกษาเท่านั้น 

2.68 1.32 ปานกลาง 

4. หลักสตูรปรับปรงุควรมุ่งประโยชน์ต่อสงัคมแบบยั่งยืน 4.45 0.67 มากที่สดุ 

5.หลักสตูรปรับปรงุควรต้องปรับตวัตามการเปล่ียนแปลงของ

สงัคม 

4.41 0.73 มากที่สดุ 

รวม 4.09 1.10 มากท่ีสุด 

รวมทุกดา้น 4.01 0.94 มากท่ีสุด 

 

ตอนที ่3 ขอ้คิดเห็นและขอ้เสนอแนะเพิม่เติมเกีย่วกบัการปรบัปรุงหลกัสูตร 

 ควรมีระบบและกลไกที่ช่วยประคับประคองให้นิสิตด าเนินปริญญานิพนธ์ควบคู่กับการเรียน

การสอน เช่นเม่ือเรียนสมัมนาวิจัยได้โครงร่างปริญญานิพนธแ์ล้วควรพร้อมในการสอบหัวข้อ ไม่ควรที่

จะต้องเปล่ียนเร่ืองศึกษาหรือเร่ิมต้นด าเนินงานจากศูนย์ใหม่ 

 ควรมีแนวทางช่วยเหลือนิสิตเร่ืองการสอบหัวข้อวิทยานิพนธ์ว่าควรด าเนินการและจัดการ

อย่างไร และมีข้อเสนอแนะในการสอบแต่ละคร้ังว่าควรท าเร่ืองอะไรที่ตรงประเดน็และสอดคล้องกับ

งานวิจัยของนิสิต วิชาหลักของการเรียนในแต่ละวิชาควรมีรายละเอียดวิชาที่ชัดเจนว่าวัดอะไรบ้าง 

อย่างไรบ้าง 

 ควรเปิดโอกาสให้ทุกคนสามารถเรียนได้ไม่จ ากดั เฉพาะบุคลากรทางการศึกษา 

 ควรบูรณาการกบัการท างานทุกอย่างได้ 

 ควรปรับปรุงช่ือหลักสตูรและใบปริญญาให้สอดคล้องกนั 

 ควรปรับปรุงให้มีความลุ่มลึกชัดเจนแยกตามศาสตร์แขนงวิชาต่างๆ  

 หลักสตูรควรก าหนดช่ือปริญญาให้เหมือนที่อื่นๆ เช่น ศึกษาศาสตรมหาบัณฑติ เป็นต้น 

 ควรมีเน้ือหาที่เกี่ยวกบัการบริหารงานโรงเรียน ส าหรับผู้บริหารน าไปใช้ได้จริง 

 การปรับหลักสตูรให้ผู้บริหารสถานศึกษาได้ประโยชน์ในการน าความรู้ที่ได้ศึกษาไปใช้ปฏบัิติ

จริงได้ 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ฉ 
ประวัติและผลงานของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสตูร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ประวติัและผลงานของอาจารยผู์ร้บัผิดชอบหลกัสูตร 

 

ชื่อ-นามสกุล   นายจตุพล  ยงศร 

ต าแหน่งทางวิชาการ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

สงักดัภาควิชา/สาขาวิชา การบริหารการศึกษาและการอุดมศึกษา 
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

เบอรโ์ทรศพัท ์  0814936911 
 

ประวติัการศึกษา 

ระดบั

การศึกษา 
วุฒิการศึกษาทีไ่ดร้บั สถานทีศึ่กษา 

ปี พ.ศ. ทีจ่บ

การศึกษา 

ปริญญาตรี กศ.บ. (บรรณารักษศาสตร์) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2544 

ปริญญาโท กศ.ม. (การอุดมศึกษา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2547 

ปริญญาเอก กศ.ด. (การอุดมศึกษา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2553 

 

ความเชี่ยวชาญ 

 การอุดมศึกษา การบริหารการอุดมศึกษา 
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การจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาจีนของวิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก มหาวิทยาลัยราชภัฏ

จันทรเกษม,” วารสารวิจัยทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทร- 

วิโรฒ. ปีที่ 9. ฉบับที่ 1. หน้า 44 -55. 
ขวัญประภา กล่อมแสง อรรณพ โพธิสุข และ จตุพล ยงศร.  (2557-2558, สิงหาคม – มกราคม). 

“คุณภาพชีวิตการทางานของบุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ,” วารสาร

วิจัยทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทวิโรฒ.ปีที่ 9. ฉบับที่ 1. 

หน้า 11-25. 
จตุพล ยงศร.  (2556, กรกฎาคม - ธนัวาคม). “การยกระดับการเรียนรู้ของท้องถิ่น: กรณีศึกษา 10 

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

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. 

 

 

 



 
 

ภาระงานสอน 

รายวิชา ระดบั 

ED111 จิตส านึกและจรรยาบรรณวิชาชีพครู ปริญญาตรี 

ED391 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูระหว่างเรียน 1 ปริญญาตรี 

EDA531 หลักการอุดมศึกษาและการจัดด าเนินงานการอุดมศึกษา ปริญญาโท 

EDA543 การบริหารงานบุคคลในระดับอุดมศึกษา ปริญญาโท 

EDA545 การประกนัคุณภาพการศึกษาในระดับอุดมศึกษา ปริญญาโท 

EDA731 เศรษฐศาสตร์และสงัคมวิทยาการอุดมศึกษา ปริญญาเอก 

EDA734 สมัมนาการประกนัคุณภาพการศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ปริญญาเอก 

 

ทุนวิจยัทีไ่ดร้บั 

ชื่อโครงการวิจยั แหล่งทุน 
ปีงบประมาณ

ทีไ่ดร้บัทุน 
สถานภาพ 

การพัฒนารูปแบบการบริการ

ทางวิชาการของ

สถาบันอุดมศึกษาเพ่ือส่งเสริม

และสนับสนุนการยกระดับการ

พัฒนาการเรียนรู้ของจังหวัด 

คณะศึกษาศาสตร์  
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

2557 หัวหน้าโครงการ 

ปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหาร

จัดการสถาบันอุดมศึกษา

คุณธรรม 

คณะศึกษาศาสตร์  
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

2559 หัวหน้าโครงการ 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ประวติัและผลงานของอาจารยผู์ร้บัผิดชอบหลกัสูตร 

 

ชื่อ-นามสกุล   นายจักรกฤษณ์  โปณะทอง 

ต าแหน่งทางวิชาการ  อาจารย์ 

สงักดัภาควิชา/สาขาวิชา การบริหารการศึกษาและการอุดมศึกษา 

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

เบอรโ์ทรศพัท ์  08144415465 
 

ประวติัการศึกษา 

ระดบั

การศึกษา 
วุฒิการศึกษาทีไ่ดร้บั สถานทีศึ่กษา 

ปีทีจ่บ

การศึกษา 

ปริญญาตรี ศ.บ. (เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ) มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 2540 

ปริญญาโท ศษ.ม. (การอุดมศึกษา) มหาวิทยาลัยรามค าแหง 2544 

ปริญญาเอก กศ.ด. (การอุดมศึกษา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2557 
 

ความเชี่ยวชาญ 

 การอุดมศึกษา การบริหารการอุดมศึกษา  
 

ผลงานทางวิชาการ 
จักรกฤษณ์  โปณะทอง.  (2560, พฤษภาคม– สิงหาคม).  “การประเมินคุณภาพโมเดลการวัด

องค์ประกอบการบริหารจัดการความเสี่ ยงของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ,”   

วารสารวิชาการ Veridian E-Journal บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร (ฉบับ

มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปะ).  ปีที่ 10. ฉบับที่ 2. หน้า 169 – 188. 

จักรกฤษณ์  โปณะทอง.  (2560, กรกฎาคม– กันยายน). “ปัจจัยความเสี่ยงบนความท้าทายของการ

บริหารจัดการสถาบันอุดมศึกษาในศตวรรษที่ 21,”  วารสารสุทธิปริทัศน์. ปีที่ 31. ฉบับ

ที่ 99. หน้า 260 – 273. 

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

มกราคม).  โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของตัวแปรพ้ืนฐานความรู้ตัวแปรการเข้าช้ัน

เรียน ปัจจัยการเรียนรู้โดยใช้ทีมเป็นฐาน และปัจจัยการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานที่

ส่งผลต่อผลลัพธ์ที่เกิดข้ึนกับผู้เรียน. วารสารวิจัยทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ. ปีที่ 10. ฉบับที่ 1. หน้า 11-24. 

 

 

 



 
 

ณัฐพล แนวจ าปา จักรกฤษณ์  โปณะทอง และจารุวรรณ  สกุลคู.  (2559, กันยายน – ธันวาคม).  

การวิ เคราะห์องค์ประกอบเชิ งวิทยาศาสตร์ของนัก ศึกษาคณะวิทยาศาสตร ์

สถาบนัอุดมศึกษาของรฐัในเขตกรุงเทพมหานคร. วารสารวิชาการ Veridian E-Journal 

บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยศิลปากร (ฉบับมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ และศิลปะ).  

ปีที่ 9. ฉบับที่ 3. หน้า 1,676- 1,691. 

อนุสิทธิ์   ตังคณานุกูลชัย  จักรกฤษณ์  โปณะทอง และจารุวรรณ  สกุลคู.  (2560, มกราคม- 

เมษายน).  การพัฒนาชุดฝึกอบรมเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยการน าตนเองของนิสิตสาขา

บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. Journal of the Association of Researchers.  

ปีที่ 22. ฉบับที่ 1. หน้า 205 – 216. 

 

ภาระงานสอน 

รายวิชา ระดบั 

ED111 จิตส านึกและจรรยาบรรณวิชาชีพครู ปริญญาตรี 

ED391 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูระหว่างเรียน 1 ปริญญาตรี 

EDA542 การพัฒนาหลักสตูรและการสอนในระดับอุดมศึกษา ปริญญาโท 

EDA543 การบริหารงานบุคคลในระดับอุดมศึกษา ปริญญาโท 

EDA736 สัมมนาการการจัดการกจิการนิสตินักศึกษา ปริญญาเอก 

EDA731 สมัมนาการประกนัคุณภาพการศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ปริญญาเอก 

 

ทุนวิจยัทีไ่ดร้บั 

ชื่อโครงการวิจยั แหล่งทุน 
ปีงบประมาณ

ทีไ่ดร้บัทุน 
สถานภาพ 

การพัฒนารูปแบบการบริหาร

จัดการความเสี่ยงของ

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

คณะศึกษาศาสตร์  
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

2559 หัวหน้าโครงการ 

 

 

 

 

 

 



 
 

ประวติัและผลงานของอาจารยผู์ร้บัผิดชอบหลกัสูตร 

 

ชื่อ-นามสกุล               นางสาวประภัศรา ธโนศวรรย์ 

ต าแหน่งทางวิชาการ    อาจารย์  

สงักดัภาควิชา/สาขาวิชา การบริหารการศึกษาและการอุดมศึกษา 

    คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  

เบอรโ์ทรศพัท ์  0818113107 

 

ประวติัการศึกษา 

ระดบั

การศึกษา 
วุฒิการศึกษาทีไ่ดร้บั สถานทีศึ่กษา 

ปี พ.ศ. ทีจ่บ

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 

 

ความเชี่ยวชาญ 

 Internationalization in Higher Education  
 

ผลงานทางวิชาการ 
พรวิไล สุขมาก จตุพล ยงศร และ ประภัศรา ธโนศวรรย์. (2560, มกราคม-มิถุนายน). “การ

วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจความยึดมั่นผูกพันในวิชาชีพครู ของนักศึกษาครูช่าง

อุตสาหกรรม ในสถาบันอุดมศึกษากลุ่มเทคโนโลยีพระจอมเกล้า ,” วารสารวิชาการ

อุตสาหกรรมศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. ปีที่ 11 ฉบับที่ 1. 

หน้า 33 -47. 

Thanosawan, P. (2017, July). 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. p.1-17. 
 

 



 
 

จิตชญา บาลโสง ประภัศรา ธโนศวรรย์ และ จักรกฤษณ์ โปณะทอง. (2560). สภาพแวดลอ้มที่เอ้ือ

ต่อการเรียนรู้ในกลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทร-

วิโรฒ. การประชุมวิชาการระดับชาติ “ศึกษาศาสตร์วิจัย” คร้ังที่ 4 นวัตกรรมการศึกษา
เพ่ือ Thailand 4.0. วันที่ 25-27 ก.ค. 2560 ณ โรงแรมหรรษา เจบี หาดใหญ่ จังหวัด
สงขลา. หน้า 14-23. 

พระมหาจายเหย่น ลายแสง ประภัศรา ธโนศวรรย์  และ จักรกฤษณ์ โปณะทอง. (2560). แรงจูงใจ
ในการตัดสินใจเข้าศึกษาของนิสิตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (วัง

นอ้ย). การประชุมวิชาการระดับชาติ “มศว วิจัย” คร้ังที่ 10 วันที่ 20-21 ก.ค. 2560 ณ 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโร กรุงเทพฯ. หน้า 1-10. 
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. 

p.670-679. 

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

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

Management, V.35. No.3. p.293-304. 

 

ภาระงานสอน 

รายวิชา ระดบั 

EDA701 วิธวิีทยาการวิจัยขั้นสงูทางการบริหารและการจัดการการศึกษา ปริญญาเอก 

EDA734 สมัมนาการประกนัคุณภาพการศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ปริญญาเอก 

 

ทุนวิจยัทีไ่ดร้บั 

ชื่อโครงการวิจยั แหล่งทุน 
ปีงบประมาณ

ทีไ่ดร้บัทุน 
สถานภาพ 

การศึกษาสภาพปัญหาและ

ความท้าทายในการพัฒนา 
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ สู่การเป็น

ประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน 

คณะศึกษาศาสตร์  
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

2559 หัวหน้าโครงการ 

 

 

 



 
 

ประวติัและผลงานของอาจารยป์ระจ าหลกัสูตร 
 

ชื่อ-นามสกุล               นางจิตต์ภิญญา  ชุมสาย  ณ  อยุธยา 

ต าแหน่งทางวิชาการ    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

ต าแหน่งทางการบริหาร   รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ  

สงักดัภาควิชา/สาขาวิชา ส านักนวัตกรรมการเรียนรู้   มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

เบอรโ์ทรศพัท ์   0814080513 
 

ประวติัการศึกษา 

ระดบั

การศึกษา 
วุฒิการศึกษาทีไ่ดร้บั สถานทีศึ่กษา 

ปี พ.ศ. ทีจ่บ

การศึกษา 

ปริญญาตรี ศศ.บ. (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2527 

ปริญญาโท ร.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2533 

ปริญญาเอก กศ.ด. (การอุดมศึกษา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2551 
 

ความเชี่ยวชาญ 
 การอุดมศึกษา หลักสตูรและการสอน  
 

ผลงานทางวิชาการ 

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

น า เสนอผ่านองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย 

(สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส) ส าหรับใชป้ระกอบในการจัดการเรียนการสอนหมวดวิชา

การศึกษาทัว่ไป มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ . เอกสารประกอบการประชุมวิชาการ

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

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

ครินทรวิโรฒ: การศึกษาเชิงเปรียบเทียบระหว่างนิสิตที่ศึกษาในกลุ่มสาขาวิชาต่างกัน,” 

วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์. ปีที่ 5 

ฉบับที่ 10. หน้า 1-13. 

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

ประสบการณ์ที่มีต่อการพัฒนาทักษะสื่อสารของนิสิตปริญญาตรี,” วารสารวิจัยทางการ

ศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ. ปีที่ 8 ฉบับที่ 1. หน้า 1-13. 
จิตต์ภิญญา ชุมสาย ณ อยุธยา. (2554, กรกฎาคม – ธันวาคม). “การจดัการเรียนการสอนวิชาศึกษา

ทั่วไปในสถาบันอุดมศึกษา,” วารสารวิชาการศึกษาศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ. ปีที่ 12. ฉบับที่ 2. หน้า 1–11. 
 



 
 

ภาระงานสอน 

รายวิชา ระดบั 

มศว 151 การศึกษาทั่วไปเพ่ือพัฒนามนุษย์ ปริญญาตรี 

มศว 251 มนุษย์กบัสงัคม ปริญญาตรี 

 

ทุนวิจยัทีไ่ดร้บั 

ชื่อโครงการวิจยั แหล่งทุน 
ปีงบประมาณ

ทีไ่ดร้บัทุน 
สถานภาพ 

ผลการจัดการเรียนรู้แบบเน้น

ประสบการณ์ที่มีต่อการพัฒนา

ทกัษะสื่อสารของนิสิตปริญญา

ตรี 

ส านักนวัตกรรมการเรียนรู้   

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
2556 หัวหน้าโครงการ 

การวิเคราะห์เน้ือหาของรายการ

โทรทศัน์ที่น าเสนอผ่านองค์การ

กระจายเสยีงและแพร่ภาพ

สาธารณะแห่งประเทศไทย 

(สถานีโทรทศัน์ไทยพีบีเอส) 

ส าหรับใช้ประกอบในการ

จัดการเรียนการสอนหมวดวิชา

การศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัย

ศรีนครินทรวิโรฒ 

ส านักนวัตกรรมการเรียนรู้   

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
2557 ผู้ร่วมโครงการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ประวติัและผลงานของอาจารยป์ระจ าหลกัสูตร 

 

ชื่อ-นามสกุล               นางสาวอมัพวัลย์ วิศวธรีานนท ์

ต าแหน่งทางวิชาการ    อาจารย์ 

ต าแหน่งทางการบริหาร   รองคณบดีฝ่ายแผนและประกนัคุณภาพการศึกษา    

สงักดัภาควิชา/สาขาวิชา ศูนย์วิจัยชุมชน วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

เบอรโ์ทรศพัท ์   0972351973 
 

ประวติัการศึกษา 

ระดบั

การศึกษา 
วุฒิการศึกษาทีไ่ดร้บั สถานทีศึ่กษา 

ปี พ.ศ. ทีจ่บ

การศึกษา 

ปริญญาตรี วท.บ. (จิตวิทยา) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2537 

ปริญญาโท พบ.ม. (การจัดการพัฒนา

สงัคม) 

สถาบันบัณฑติพัฒนบริหารศาสตร์ 2541 

ปริญญาเอก กศ.ด. (การอุดมศึกษา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2556 

 

ความเชี่ยวชาญ 

 การอุดมศึกษา     

 
ผลงานทางวิชาการ 

อมัพวัลย์  วิศวธรีานนท ์และ พิศรวัส  ภู่ทอง.  (2559, กรกฎาคม-ธนัวาคม),  “รูปแบบการจัดการ  

  แหล่งการเรียนรู้ ในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ: กรณีศึกษาหอศิลปะและวัฒนธรรม,” วารสาร   

           ศิลปกรรมศาสตร ์มหาวทิยาลยัขอนแก่น. ปีที่ 8 ฉบับที่ 2. หน้า 1-21. 
ศิริวรรณ  วิบูลย์มา และ อัมพวัลย์  วิศวธีรานนท์.  (2559, มกราคม – มิถุนายน),  “ชุมชนเข้มแขง็

สร้างกรุงเทพฯ ย่ังยืน : ตัวช้ีวัดและบทเรียนความส าเรจ็ของชุมชน,”  วารสารศรีนครินทร- 

วโิรฒวจิยัและพฒันา (สาขามนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์)  มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ. 

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

เรียนรู้ระดับบัณฑิตศึกษา คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ,” วารสาร

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

 

 

 

 



 
 

ภาระงานสอน 

รายวิชา ระดบั 

จิตวิทยาสงัคมและชุมชน ปริญญาตรี 

การสื่อสารสงัคม ปริญญาตรี 

สมัมนาทางการจัดการภมูิสังคม ปริญญาตรี 

การวิจัยและพัฒนาทางการจัดการภมูิสังคม ปริญญาตรี 

จริยธรรมในการบริหารงานศิลปกรรม ปริญญาตรี 

ศิลปะจินตทศัน์กบัสงัคม ปริญญาตรี 

หลักการกระบวนทศัน์และการวิจัยทางศิลปกรรม ปริญญาโท 

 

ทุนวิจยัทีไ่ดร้บั 

ชื่อโครงการวิจยั แหล่งทุน 
ปีงบประมาณ

ทีไ่ดร้บัทุน 
สถานภาพ 

การประเมนิทรัพยากรสนับสนุนการ

เรียนรู้ระดบับณัฑติศึกษา คณะ

ศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย 

ศรีนครินทรวิโรฒ 

คณะศิลปกรรมศาสตร์  

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
2555 หัวหน้าโครงการ 

ชุมชนเข้มแขง็สร้างกรุงเทพฯ 

ย่ังยืน : ตัวช้ีวัดและบทเรียน

ความส าเรจ็ของชุมชน 

วิทยาลัยโพธวิิชชาลัย 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

2557 หัวหน้าโครงการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ประวติัและผลงานของอาจารยป์ระจ าหลกัสูตร 
 

ชื่อ-นามสกุล   นายราชันย์ บุญธมิา 

ต าแหน่งทางวิชาการ  อาจารย์    

สงักดัภาควิชา/สาขาวิชา การบริหารการศึกษาและการอุดมศึกษา 

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

เบอรโ์ทรศพัท ์  0897664051 
 

ประวติัการศึกษา 

ระดบั

การศึกษา 
วุฒิการศึกษาทีไ่ดร้บั สถานทีศึ่กษา 

ปี พ.ศ. ทีจ่บ

การศึกษา 

ปริญญาตรี กศ.บ. (การวัดผลการศึกษา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2534 

ปริญญาโท กศ.ม. (การวัดผลการศึกษา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2536 

ปริญญาเอก กศ.ด. (การวิจัยและพัฒนาหลักสตูร) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2541 
 

ความเชี่ยวชาญ 

 การวัดผลการศึกษา การวิจัยและพัฒนาหลักสตูร 
 

ผลงานทางวิชาการ 

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

ส ารวจความคิดเหน็ของผ้ปกครองของเดก็ปฐมวัยที่มีต่อพฤตกิรรมของตัวละคร ในรายการ

โทรทัศน์ในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา พระนครศรีอยุธยา  

เขต 1,”  วารสารวิชาการศึกษาศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 

 ปีที่ 18 ฉบับที่ 2. หน้า 138-148. 

ปรียาภรณ์ มนามัยน้อย เบญจวรรณ บุณยะประพันธ ์และราชันย์ บุญธมิา. (2558). ความฉลาดทาง

จริยธรรมและอิทธิบาท 4 ที่พยากรณ์ความส าเร็จในงานของพนักงาน. เอกสาร

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

ธีรศักด์ิ อุปไมยอธิชัย ราชันย์ บุญธิมา สุชาดา สุธรรมรักษ์ และ สุชาติ เมืองแก้ว. (2557, 

กรกฎาคม-กันยายน). “ปัจจัยบางประการที่ ส่งผลต่อการด าาเนินงานตามมาตรฐาน

สถาบันอุดมศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย,” วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย

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

 

 



 
 

สสธิร พรเทพาย ราชันย์ บุญธมิา และ กุลยา ตันติผลาชีวะ. (2557, กรกฎาคม-ธันวาคม). “ผลของ

การจัดกจิกรรมการเรียนรู้นอกห้องเรียนประกอบการบันทกึที่มีต่อความสามารถด้านการเขียน

ของเด็กปฐมวัย,” วารสารวิชาการศึกษาศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัย 

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

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

“สมรรถนะในการจัดประสบการณ์เรียนรู้ของครูปฐมวัย,” วารสารบริหารการศึกษา คณะ

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

ปรียาภรณ์ มนามัยน้อย เบญจวรรณ บุณยะประพันธ ์และราชันย์ บุญธมิา. (2558). ความฉลาดทาง

จริยธรรมและอิทธิบาท4 ทีพ่ยากรณค์วามส าเร็จในงานของพนักงาน. เอกสารประกอบการ
ประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยรังสติ ประจ าปี 2558 (RSU National Research Conference 

2015). หน้า 936-943. 
 

ภาระงานสอน 
- การวัดผลและประเมินผลทางการศึกษา 

- การวิจัยทางการศึกษา 

- การวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

- หลักการ และทฤษฎีทางการประเมิน 

- สถิติเพ่ือการวิจัย 

- การวิจัยเชิงทดลอง 

- หลักการและทฤษฎีการประกนัคุณภาพการศึกษา 

- สัมมนาปัญหาการวิจัยทางการอุดมศึกษา 

- การสร้างและพัฒนาเคร่ืองมือเพ่ือการวิจัย 

 

 

 

 

 



 
 

ประวติัและผลงานของอาจารยป์ระจ าหลกัสูตร 
 

ชื่อ-นามสกุล   นางอรอุมา เจริญสขุ 

ต าแหน่งทางวิชาการ  อาจารย์    

สงักดัภาควิชา/สาขาวิชา ภาควิชาการวัดผลและวิจัยการศึกษา 

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

เบอรโ์ทรศพัท ์   0619965495 

 

ประวติัการศึกษา 

ระดบั

การศึกษา 
วุฒิการศึกษาทีไ่ดร้บั สถานทีศึ่กษา 

ปี พ.ศ. ทีจ่บ

การศึกษา 

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

ปริญญาโท กศ.ม. (การวัดผลการศึกษา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2544 

ปริญญาเอก ค.ด. (วิธวิีทยาการวิจัยการศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2552 
 

ความเชี่ยวชาญ 

 การวัดผลการศึกษา  วิธวิีทยาการวิจัยการศึกษา 
 

ผลงานทางวิชาการ 
อรอุมา เจริญสุข. (2559, พฤษภาคม – สิงหาคม). “การตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้างของ

โมเดลการวัดจิตวิญญาณความเป็นครูของนิสิตหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (กศ.บ. 5 ปี) 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ : การวิเคราะห์กลุ่มพหุ” วารสารวิธีวิทยาการวิจัย. ปีที่ 29 

ฉบับที่ 2. หน้า 189-208.  

ยศวัฒน์ พาผล วิไลลักษณ์ ลังกา สุวพร เซม็เฮง และอรอุมา เจริญสุข. (2559). “ การวิเคราะห์
องค์ประกอบเชิงยืนยันการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้  ของนักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษาปีที่ 1,” วารสารพฤติกรรมศาสตร์เพื่อการพัฒนา.  ปีที่ 8 ฉบับที่ 1. หน้า 

158-170. 

อรอุมา เจริญสขุ.  (2558, มกราคม – เมษายน). “แนวทางการพัฒนาและบริหารหลักสตูรการศึกษา

ขั้นพ้ืนฐานแนวใหม่” วารสารวิธีวิทยาการวิจัย. ปีที่ 28 ฉบับที่ 1. หน้า 75-94.  

ชูศรี วงศ์รัตนะ, สวุพร เซม็เฮง, สวิุมล กฤชคฤหาสน์, อรอุมา เจริญสขุ, รณิดา เชยชุ่ม และวิไลลักษณ์ 

ลังกา. (2556, ตุลาคม) “การศึกษาแนวทางการพัฒนาสมรรถนะทางการเรียนการสอนของ

ครูในโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษาและอาชีวศึกษา,” วารสารการวิจยัสงัคมศาสตร์.  

ปีที่ 23 ฉบับที่ 1. หน้า 135-150.  
 



 
 

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

พัฒนาตัวบ่งช้ีและเคร่ืองมือวัดตัวบ่งช้ีตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ มาตรฐานที่ 2 แนว

การจัดการศึกษา และมาตรฐานที่ 3 แนวการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้/สังคมแห่งความรู้” 

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

ภาระงานสอน 

รายวิชา ระดบั 

การวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน ปริญญาตรี 

การประเมินการเรียนรู้ ปริญญาตรี 

การวัดประเมินทางการศึกษา ปริญญาตรี 

การวิจัยทางการศึกษาเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน ปริญญาตรี 

เทคโนโลยีและการวิจัยเพ่ือสร้างและสื่อสารความรู้ ปริญญาโท 

วิธกีารวิจัยทางการศึกษา ปริญญาโท 

เทคโนโลยีและการวิจัยเพ่ือสร้างและสื่อสารความรู้ ปริญญาโท 

คอมพิวเตอร์ส าหรับการศึกษาและการวิจัย ปริญญาโท 

การออกแบบการวิจัยเชิงทดลองกึ่งทดลอง ปริญญาโท 

การออกแบบการวิจัยเชิงบรรยาย ปริญญาโท 

การวิเคราะห์องค์ประกอบ ปริญญาโท 

เทคนิคการพัฒนาและการใช้เคร่ืองมือวัดและประเมิน ปริญญาโท 

รายวิชา ระดบั 

สถิติวิเคราะห์ขั้นสงู ปริญญาโท 

สมัมนาปริญญานิพนธร์ะดับมหาบัณฑติ ปริญญาโท 

สถิติวิเคราะห์ตัวแปรพหุนาม ปริญญาเอก 

การสร้างโมเดลเชิงสาเหตุ ปริญญาเอก 

 

ทุนวิจยัทีไ่ดร้บั 

ช่ือโครงการวิจยั แหล่งทุน 
ปีงบประมาณ

ท่ีไดร้บัทุน 
สถานภาพ 

1) การวิจัยเชงิประเมนิโครงการ
จัดหาครชูาวต่างประเทศเพ่ือสอน

ภาษาองักฤษ ส าหรับสถานศึกษา

ระดบัการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเขต

จังหวัดนนทบุร ี

องคก์ารบริหารส่วนจงัหวัดนนทบุรี 2550 ผู้ ร่วมโครงการ 

2) การสงัเคราะห์แนวโน้ม ทศิทาง ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ  2551 ผู้ ร่วมโครงการ 



 
 

ช่ือโครงการวิจยั แหล่งทุน 
ปีงบประมาณ

ท่ีไดร้บัทุน 
สถานภาพ 

และประเดน็การวิจัยของคณะครุ

ศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ ในช่วงปี พ.ศ.

2550 – 2554 

คณะครศุาสตร์  
จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย 

3) แนวทางการพัฒนาและบริหาร
หลักสตูรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานแนว

ใหม่ 

ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาต ิ 2553 หัวหน้าโครงการ 

4) การพัฒนาตวับ่งชี้และเคร่ืองมอื
วัดตวับ่งชี้ตามมาตรฐานการศึกษา

ของชาต ิมาตรฐานที่ 2 แนวการจัด

การศึกษา และมาตรฐานที่ 3 แนว

การสร้างสงัคมแห่งการเรียนรู้/ 

สงัคมแห่งความรู้ 

ส านักงานเลขาธกิารสภาการศึกษา 2554 ผู้ ร่วมโครงการ 

5) การสงัเคราะห์ผลการประเมนิ
คุณภาพภายนอกระดบัการศึกษา

ปฐมวัยและการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

รอบสอง (พ.ศ.2549-2553) 

ส านักงานรับรองมาตรฐานและ

ประเมนิคุณภาพการศึกษา (องคก์าร

มหาชน) 

2555 ผู้ ร่วมโครงการ 

6) โครงการศึกษาแนวทางการพัฒนา
สมรรถนะทางการเรียนการสอนของ

ครใูนโรงเรียนเอกชน ประเภทสามญั

ศึกษาและอาชวีศึกษา 

ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริม

การศึกษาเอกชน 

กระทรวงศึกษาธกิาร 

2556 ผู้ ร่วมโครงการ 

7) การพัฒนาตวับ่งชี้จิตวิญญาณ
ความเป็นครขูองนิสติหลักสตูร

การศึกษาบณัฑติ (กศ.บ. 5 ปี) 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

คณะศึกษาศาสตร์  
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

2556 หัวหน้าโครงการ 

8) การวิเคราะห์สภาพปัญหา ปัจจัยที่
ส่งเสริมและปัจจัยที่เป็นอปุสรรคต่อ

ความส าเรจ็ในการผลิตและพัฒนาครู

ของประเทศไทย 

คณะศึกษาศาสตร์  
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

2558 ผู้ ร่วมโครงการ 

9) การพนันแฝงในงานวัด: 
กระบวนการเปล่ียนสภาพของ

กจิกรรมงานวัดและผลกระทบที่มต่ีอ

พฤตกิรรมการเล่นพนนัของเยาวชน

ไทย 

ศูนย์วจิัยการพนนั  
คณะเศรษฐศาสตร ์ 
จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย 

2558 ผู้ ร่วมโครงการ 

10) การวิเคราะห์สภาพการณ ์
ปัจจุบนัและอนาคตภาพของปัจจยั

เสี่ยงและปัจจัยภมูคุ้ิมกนัที่มต่ีอ

พฤตกิรรมเสี่ยงต่อการใช้สารเสพตดิ

แผนงานภาควีชิาการสารเสพตดิ 

(ภวส) หน่วยระบาดวิทยา  

คณะแพทย์ศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์

2558 ผู้ ร่วมโครงการ 



 
 

ช่ือโครงการวิจยั แหล่งทุน 
ปีงบประมาณ

ท่ีไดร้บัทุน 
สถานภาพ 

ของเดก็และเยาวชนในพ้ืนที่หมู่บ้าน

อาสาพัฒนาและป้องกนัตนเอง 

(อพป.) 
11) ข้อเสนอเชงินโยบายเพ่ือการ
พัฒนาจิตวิญญาณความเป็นครขูอง

นิสติหลักสตูรการศึกษาบณัฑติ 5 ปี  

สู่ความเป็นครมูอือาชีพในศตวรรษที่ 

21 

คณะศึกษาศาสตร์  
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

2558 หัวหน้าโครงการ 

12) การประเมนิกระบวนการพัฒนา
โรงเรียนคุณธรรมของศูนย์โรงเรยีน

คุณธรรม มูลนิธยุิวสถริคุณ 

มูลนิธยุิวสถริคุณ 2558 หัวหน้าโครงการ 

13) การสงัเคราะห์องคค์วามรู้
กระบวนการขยายผลโรงเรียน

คุณธรรม จริยธรรมในส่วนภมูภิาค 

และการประเมนิผลการพัฒนา

โรงเรียนคุณธรรม จริยธรรม 

ส านักงานผู้ตรวจการแผ่นดนิ 2559 ผู้ ร่วมโครงการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ประวติัและผลงานของอาจารยป์ระจ าหลกัสูตร 

 

ชื่อ-นามสกุล   นางสาวกาญจนา ภัทราวิวัฒน์ 

ต าแหน่งทางวิชาการ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์   

สงักดัภาควิชา/สาขาวิชา สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

เบอรโ์ทรศพัท ์   0850197063 

 

ประวติัการศึกษา 

ระดบั

การศึกษา 
วุฒิการศึกษาทีไ่ดร้บั สถานทีศึ่กษา 

ปี พ.ศ. ทีจ่บ

การศึกษา 

ปริญญาตรี วท.บ. (เกษตรศาสตร์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2536 

ปริญญาโท วท.ม. (สถิติประยุกต์) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2539 

ปริญญาโท บธ.ม. (บริหารธุรกจิ) มหาวิทยาลัยสโุขทยัธรรมาธริาช 2553 

ปริญญาเอก ปร.ด. (สถิติ) สถาบนับณัฑติพัฒนบริหารศาสตร์ 2547 

ปริญญาเอก ปร.ด. (การวิจัยและพัฒนาศักยภาพมนุษย์) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2558 

 

ความเชี่ยวชาญ 

 สถิติ การวิจัย 
 

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

ประสิทธิผลของ intervention ส าหรับประยุกต์ใช้ในงานวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์,” 

วารสารพฤติกรรมศาสตร์. ปีที่ 22. ฉบับที่ 2. หน้า 1-15. 

กาญจนา ภัทราวิวัฒน์. (สงิหาคม, 2559). “การพัฒนาแนวทางการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพส าหรับผู้

มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ประยุกต์ใช้เทคนิคการ

วิจัยอนาคต,” วารสารพฤติกรรมศาสตร์เพือ่การพฒันา. ปีที่ 8. ฉบับที่ 2. หน้า 151-

168. 

สาคร คุณช่ืน ชัยณรงค์ สุวรรณสาร และ กาญจนา ภัทราวิวัฒน์. (2559, มกราคม-มิถุนายน). 

“รูปแบบภาวะผู้น าของผู้บริหารโรงเรียนมาตรฐานสากลระดับประถมศึกษา สังกัดส านักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน,” วารสารวิชาการศึกษาศาสตร์. ปีที่ 17. ฉบับที่ 1. 

หน้า 88-99.  

 



 
 

สุดารัตน์ สุวารี ชัยณรงค์ สุรรณสาร และ กาญจนา ภัทราวิวัฒน์ (2559).  “การพัฒนารูปแบบภาวะ
ผู้น าของผู้บริหารส านักประกันคุณภาพ สถาบันอุดมศึกษาเอกชน”  วารสารวิชาการสมาคม
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยในพระราชปูถมัภส์มเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมารี ฉบับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์. ปีที่ 22. ฉบับที่ 2. หน้า 36-

46.  

 

ภาระงานสอน 

รายวิชา ระดบั 

วิธวิีจัยทางพฤติกรรมศาสตร์ ปริญญาโท 

การสร้างและพัฒนาเคร่ืองมือวัดทางพฤติกรรมศาสตร์ ปริญญาโท 

วิธกีารวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์ ปริญญาเอก 

ปฏบัิติการวิจัย ปริญญาเอก 

สถิติเพ่ือการวิเคราะห์ข้อมูลทางพฤติกรรมศาสตร์ ปริญญาเอก 

 

ชื่อโครงการวิจยั แหล่งทุน 
ปีงบประมาณ

ทีไ่ดร้บัทุน 
สถานภาพ 

ตัวประมาณค่าของริดจ์

พารามิเตอร์  
 

มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น 
 

2550 หัวหน้าโครงการ 

การวิจัยและพัฒนาระบบ

ฐานข้อมูลเคร่ืองมือวัดทางจิต

สงัคม และพฤติกรรม 

สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ทุนเงินรายได้ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

2558 หัวหน้าโครงการ 

แนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิต

ผู้สงูอายุ ต าบลโพสะ อ าเภอ

เมือง จังหวัดอ่างทอง โดยใช้

ชุมชนเป็นฐาน 

ทุนโครงการวิจัยและนวัตกรรม

เพ่ือถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชมชน

ฐานราก  
ส านักงานคณะกรรมการ 

การอุดมศึกษา   

2560 หัวหน้าโครงการ 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ช 
ตารางการเปรียบเทยีบหลักสตูรเดิมและหลักสตูรที่ปรับปรุงใหม่ 

  



ตารางการเปรียบเทียบปรบัปรุงหลกัสูตร 
 

ช่ือหลกัสูตรเดิม หลักสตูรการศึกษามหาบณัฑติ สาขาวิชาการบริหารและการจัดการการศึกษา หลักสตูร

ใหม่ พ.ศ. 2554 

ช่ือหลกัสูตรปรบัปรุง หลักสตูรการศึกษามหาบณัฑติ สาขาวิชาการจัดการการอดุมศึกษา หลักสตูรปรับปรงุ 

พ.ศ. 2559 
 

สาระส าคญั / ภาพรวมในการปรบัปรุง 

 เนื่องจากหลักสตูรการศึกษามหาบณัฑติ สาขาวิชาการบริหารและการจัดการการศึกษา หลักสตูรใหม่ พ.ศ. 

2554 ที่มกีารบูรณาการเชื่อมโยงระหว่าง 4 สาขาวิชาประกอบด้วย สาขาการบริหารการศึกษา สาขาการบริหารการ

อดุมศึกษา สาขาการบริหารการอาชีวศึกษา และสาขาการบริหารการศึกษาตลอดชีวิตเพ่ือการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 

จากการเปิดสอนนิสติมาแล้ว 4รุ่น และได้ด าเนินการทบทวนเพ่ือปรับปรงุหลักสตูรดงักล่าว พบว่าการผลิตบณัฑติที่มี

ความรู้และเชี่ยวชาญด้านการจัดการการอุดมศึกษา มีความจ าเป็นต้องศึกษาในรายวิชาเฉพาะมากย่ิงขึ้น เพ่ือให้

บณัฑติที่ส  าเรจ็การศึกษาออกไป มคีวามเชี่ยวชาญเฉพาะทางและสามารถตอบสนองความต้องการจ าเป็นในปัจจุบัน 

และจากการวิพากษ์หลักสูตร สาขาวิชาการบริหารและการจัดการการศึกษา ได้รับค าแนะน าจากผู้ทรงคุณวุฒิที่มี

ความเชี่ยวชาญทางด้านการจัดการการอุดมศึกษา ที่ได้ให้ข้อเสนอแนะให้สาขาการอุดมศึกษาจัดท าหลักสตูรเฉพาะ

สาขาวิชา ดังนั้นเพ่ือให้หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษามีเนื้ อหาสาระ และการฝึกปฏิบัติงานวิ ชาชีพให้ก้าวทันต่อการ

เปล่ียนแปลงทางวิชาการและเทคโนโลยีสารสนเทศมีโครงสร้างและรูปแบบการบริหารจัดการหลักสตูร ซึ่งสามารถ

ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านการจัดการการอุดมศึกษา และเพ่ือให้เป็นหลักสูตรที่มี

ความสามารถตอบสนองความต้องการของบุคคลที่ต้องการจะสมคัรเข้าศึกษาต่อได้มายิ่งขึ้น ดงันั้นคณะศึกษาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยมีสาขาวิชาการอุดมศึกษาซึ่งได้จัดการการศึกษาระดับบัณฑติทางการอุดมศึกษา

แห่งเดยีวในประเทศไทย จึงเหน็สมควรให้ปรับปรุงหลักสตูรบัณฑติศึกษาทางการจัดการการอุดมศึกษาที่มีลักษณะ

เป็นหลักสตูรที่จัดการศึกษาให้บัณฑติมีความเชี่ยวชาญ และลุ่มลึกทางด้านการจัดการการอุดมศึกษา เพ่ือน าความรู้  

ความสามารถที่ได้รับจากหลักสตูร น าไปพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในวิชาทางการจัดการการอดุมศึกษา ให้ผลิต

บณัฑติที่มคุีณภาพสบืไป 

 

เปรียบเทียบโครงสรา้งหลกัสูตร 

หมวดวิชา 

หลกัสูตรเดิม  

พ.ศ. 2554 

(จ านวนหน่วย

กิต) 

หมวดวิชา 

หลกัสูตรปรบัปรุง 

พ.ศ. 2559  

(จ านวนหน่วยกิต) 

แผน ก แผน ก2 

1. หมวดวิชาพ้ืนฐาน 6 1. หมวดวิชาพ้ืนฐานทางการศึกษา 6 

2. หมวดวิชาแกน 6 2. หมวดวิชาบงัคบั 12 

3. หมวดวิชาเอก 12 3. หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 6 

  



หมวดวิชา 

หลกัสูตรเดิม 

พ.ศ. 2554 

(จ านวนหน่วย

กิต) 

หมวดวิชา 

หลกัสูตรปรบัปรุง 

พ.ศ. 2559 

(จ านวนหน่วยกิต) 

แผน ก แผน ก2 

   3.1 วิชาเอกบงัคบั 9 4. ปรญิญานิพนธ ์ 12 

   3.2 วิชาเอกเลือก 3   

4. ปริญญานิพนธ ์ 12   

หน่วยกิตรวม 36 หน่วยกิตรวม 36 

 

รายละเอียดการปรบัปรุง 

หลกัสูตรเดิม พ.ศ. 2554  หลกัสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2559 หมายเหตุ 

ช่ือหลกัสูตร: 

หลักสตูรการศึกษามหาบณัฑติ สาขาวิชาการ

บริหารและการจัดการการศึกษา 

ช่ือหลกัสูตร: 

หลักสตูรการศึกษามหาบณัฑติ สาขาวิชาการ

จัดการการอดุมศึกษา 

เปล่ียนชื่อหลักสตูร 

ภาษาไทย หลักสตูรการศึกษามหาบณัฑติ 

(การบริหารและการจัดการการศกึษา) 

ภาษาองักฤษ Master of Education 

(Educational Administration and 

Management) 

ภาษาไทย การศึกษามหาบณัฑติ  

(การจัดการการอดุมศึกษา) 

ภาษาองักฤษ Master of Education (Higher 

Education Management) 

  

ปรชัญาของหลกัสูตร 

การบริหารและการจัดการการศึกษาที่มี

คุณภาพน าไปสู่ความเป็นเลศิในการจัดและ

พัฒนาการศึกษาทุกระดบัและทุกระบบตาม

บริบทของสงัคม 

ปรชัญาของหลกัสูตร 

ผลิตนักจัดการการอดุมศึกษา  

สร้างนวัตกรรมความเป็นเลิศทางวิชาการ  

เพ่ือพัฒนาการอดุมศึกษาของประเทศ 

ปรับปรงุปรัชญา 

 

ตารางการเปรียบเทียบรายวิชาระหว่างหลกัสูตรเดิม พ.ศ.2554 และหลกัสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 

2559 

รายวิชาและค าอธิบายรายวิชาหลกัสูตรเดิม 

พ.ศ. 2554 

รายวิชาและค าอธิบายรายวิชา 

หลกัสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2559 

หมายเหตุ 

หมวดวิชาพื้ นฐาน หมวดวิชาพื้ นฐานทางการศึกษา  

พฐ 501 ชีวิตกบัการศึกษา 3(3-0-6) 

FE 501 Life and Education 

ศึกษา วิเคราะห์ธรรมชาตขิองชีวติที่เป็นองค์

รวม เป็นหนึ่งเดยีวกบัธรรมชาต ิการเชื่อมโยง

ชีวิตกบัการศึกษา ฐานคดิทางการศึกษา สร้าง

ความเข้าใจต่อโลกทศัน์ องคค์วามรู้ที่แตกต่าง

พฐ 501 ปรัชญาทางการศึกษาเพ่ือการพัฒนา

3(2-2-5) 

FE 501 Philosophy of Education for 

Development  

ท าความเข้าใจที่มาและธรรมชาตขิองความรู้  

ศึกษา วิเคราะห์ วิพากษ์ ปรัชญาและแนวคดิ

 ปรบัปรุงรหสัวิชา 

 ปรบัปรุงช่ือรายวิชา 

 ปรบัปรุงจ านวน

หน่วยกิต 

 ปรบัปรุงค าอธิบาย

รายวิชา 

 รายวิชาใหม ่



หลากหลายไปตามบริบทของสงัคมและ

วัฒนธรรม จริยธรรม รู้ เท่าทนัการ

เปล่ียนแปลงของสงัคม ของโลก ที่ส่งผล

กระทบต่อชีวิตและการศึกษาโดยเน้นการสร้าง

เสริมการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาความเป็นมนุษยใ์ห้

สมบูรณทุ์กด้าน 

 

ทางการศึกษา ซึ่งสะท้อนถงึการเปล่ียนแปลง

ในเชิงคุณค่าความเป็นครู จริยธรรมและ

จรรยาบรรณในวชิาชีพ การสร้างสงัคมแห่งการ

เรียนรู้และการปฏริปูการศึกษาทั้งในระดบั

สงัคมไทยและสงัคมโลก สมัมนาประเดน็

ปัญหาทางการศึกษา กฏหมายและมาตรฐาน

วิชาชีพคร ูด้วยมุมมองทางปรัชญาและ

สงัคมศาสตร์จากกรณศีึกษาและปัญหาที่

เกดิขึ้นจริงในสงัคม เพ่ือน าไปสูก่าร

ปรับเปล่ียนฐานคดิ สร้างความตระหนักใน

บทบาทของครใูนฐานะผู้น าการเปล่ียนแปลง 

โดยค านึงถงึศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของ

ผู้เรียนและความเป็นสงัคมพหุวฒันธรรม และ

สร้างสรรคค์วามรู้ เพ่ือน าพาสงัคมไทยไปสู่การ

เรียนรู้ตลอดชีวิต การพ่ึงพาตนเองและการ
พัฒนาที่ย่ังยืน 

 ปรบัออก 

 คงเดิม 

 อ่ืน ๆ 

 

พฐ 502 เทคโนโลยีและการวิจัยเพ่ือสร้างและ

สื่อสารความรู้  3(3-0-6) 

FE 502 Technology and Research for 

Knowledge Construction and 

Communication 

ศึกษาและวิเคราะห์บริบททางการศึกษา 

พัฒนาการทางนวัตกรรมและเทคโนโลยีการ

สื่อสารทางการศึกษา กระบวนทศัน์ และ

บทบาทของการวิจัย ระเบยีบวิธวีจิัย การ

ประยุกตใ์ช้เทคโนโลยีและการสื่อสาร 

ในกระบวนการวิจัยเพ่ือพัฒนานวัตกรรมใน

การเรียนการสอน บุคลากรและองคก์าร

ทางการศึกษา และการ 

ตระหนักถงึจรรยาบรรณในการใช้เทคโนโลยี

และการวิจัยเพ่ือสร้างและสื่อสารความรู้สู่

สาธารณชน 

พฐ 501 การวิจัยและสถติทิางการศึกษา 

3(2-2-5) 

FE 501 Research and Statistics in 

Education 

ศึกษา แนวคดิ ทฤษฎ ีมโนทศัน ์และวิธวีิทยา

ของการวิจัย การออกแบบวิจัยและการเลือกใช้

สถติ ิเทคนิคการสร้างและตรวจคุณภาพ

เคร่ืองมอืวิจัย การรวบรวมและจดักระท า

ข้อมูลเพ่ือพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาและ

การจัดการเรียนรู้  ฝึกปฏบิตักิารวิเคราะห์ 

วิพากษ์ และสงัเคราะห์ งานวิจัยทางการศึกษา 

ศึกษาสภาพปัญหาเพ่ือน าไปสู่การพัฒนา

ข้อเสนอโครงการวจิัย และฝึกปฎบิตักิาร

วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถติเิชงิบรรยายและสถติิ

เชิงอนุมานโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์

ส าเรจ็รปู การแปลผลและการเขยีนรายงาน

การวิจัย  

 ปรบัปรุงรหสัวิชา 

 ปรบัปรุงช่ือรายวิชา 

 ปรบัปรุงจ านวน

หน่วยกิต 

 ปรบัปรุงค าอธิบาย

รายวิชา 

 รายวิชาใหม ่

 ปรบัออก 

 คงเดิม 

 อ่ืน ๆ 

 

 กจอ 501 การพัฒนาหลักสตูรและการจัดการ

เรียนรู้ในระดบัอดุมศึกษา 0(2-2-5) 

HGM 501 Curriculum Development and 

Learning Management in Higher Education  

ศึกษา วิเคราะห์ ทฤษฎ ีหลักการและ

แนวความคดิต่างๆ ในการวางแผน การพัฒนา

 ปรบัปรุงรหสัวิชา 

 ปรบัปรุงช่ือรายวิชา 

 ปรบัปรุงจ านวนหน่วย

กิต 

 ปรบัปรุงค าอธิบาย

รายวิชา 

 รายวิชาใหม ่



หลักสตูรในระดบัอดุมศึกษา การน าหลักสตูร

ไปปรับใช้ในสถาบนัอดุมศึกษา ศึกษา

นวัตกรรมและกลยุทธก์ารจัดการเรียนรู้ใน

ระดบัอดุมศึกษา ทฤษฏกีารเรียนรู้และรปูแบบ

การเรียนรู้และการพัฒนารปูแบบการเรียนรู้ใน

ระดบัอดุมศึกษา การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

ในการจัดการเรียนรู้ในระดับอดุมศึกษา 

รวมทั้งการวเิคราะห์แนวโน้มการเปล่ียนแปลง 

การพัฒนาด้านหลักสตูรและการจัดการเรียนรู้  

นวัตกรรมและกลยุทธก์ารจัดการเรียนรู้ใน

ระดบัอดุมศึกษา รวมทั้งการให้ผู้เรียนได้เสนอ

กลยุทธก์ารจัดการเรียนรู้ในระดบัอดุมศึกษา 

 ปรบัออก 

 คงเดิม 

 อ่ืน ๆ ส าหรับผู้ที่ไม่ได้

ส าเรจ็การศึกษาระดับ

ปริญญาตรีทางการศึกษา 

 

หมวดวิชาแกน 

บหศ 501 หลักการและทฤษฎทีางการบริหาร

และการจัดการการศึกษา 3 (3-0-6) 

EDA 501 Principle and Theory in 

Educational Administration and 

Management 

ศึกษาหลักการและทฤษฎทีางการบริหาร

การศึกษา โครงสร้าง ระบบ กระบวนการ และ

การจัดการศึกษายุคใหม่ การสร้างวิสยัทศัน์ใน

การบริหารจัดการ บริบทและแนวโน้มการจัด

การศึกษาในสถาบนัการศึกษาแต่ละระบบและ

ระดบั ศึกษา วเิคราะห์นโยบายและการ

วางแผนการศึกษา การจัดท าและก าหนด

นโยบายการศึกษา การวิเคราะห์

สภาพแวดล้อมที่มผีลกระทบต่อการจัด

การศึกษา การวางแผนพัฒนาคณุภาพ

การศึกษา การพัฒนาและการประเมนินโยบาย

การศึกษา การตดิตามและประเมนิผลคุณภาพ

การจัดการศึกษา ศึกษาการประกนัคุณภาพ

การศึกษา และบทบาทของผู้บริหารในการ

ประกนัคุณภาพการศึกษา 

  ปรบัปรุงรหสัวิชา 

 ปรบัปรุงช่ือรายวิชา 

 ปรบัปรุงจ านวนหน่วย

กิต 

 ปรบัปรุงค าอธิบาย

รายวิชา 

 รายวิชาใหม ่

ปรบัออก 

 คงเดิม 

 อ่ืน ๆ 

 

บหศ 502 คุณธรรม จริยธรรม และภาวะผู้น า

ส าหรับนักบริหาร  3(3-0-6) 

EDA 502 Morals, Ethics and Leadership 

for Administrators 

ศึกษาคุณธรรม จริยธรรม สภาพแวดล้อมทาง

สงัคม ที่มส่ีวนเกี่ยวข้องกบัคุณธรรม จริยธรรม

  ปรบัปรุงรหสัวิชา 

 ปรบัปรุงช่ือรายวิชา 

 ปรบัปรุงจ านวนหน่วย

กิต 

 ปรบัปรุงค าอธิบาย

รายวิชา 

 รายวิชาใหม ่



จรรยาบรรณวิชาชีพส าหรับผู้บรหิาร กฎหมาย

ที่เกี่ยวข้องกบัการศึกษา กฎระเบยีบต่างๆ

ส าหรับการบริหารแนวคดิ/ทฤษฎภีาวะผู้น า 

วิวฒันาการของการศึกษาภาวะผู้น า แบบและ

คุณลักษณะของผู้น า วิสยัทศัน์ของผู้น าทางการ

บริหารการศึกษา ปัญหาเกี่ยวกบัคุณธรรม 

จริยธรรม และภาวะผู้น า ตลอดจนแนวทางการ

พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และภาวะผู้น า

ส าหรับผู้บริหารเพ่ือการบริหารจัดการ

บ้านเมอืงที่ด ี(Good Governance) 

ปรบัออก 

 คงเดิม 

 อ่ืน ๆ 

 

หมวดวิชาเอกบงัคบั หมวดวิชาบงัคบั  

บหศ 531 หลักการอดุมศึกษาและการจัด

ด าเนนิงานการอดุมศึกษา 3(3-0-6) 

EDA 531 Principle of Higher Education 

and Management in Higher Education 

ศึกษาความเป็นมา และประวัตกิารอดุมศึกษา 

ความหมาย หลักการ บทบาทหน้าที่และ

ขอบข่ายของการอดุมศึกษา วิเคราะห์

พัฒนาการและอทิธพิลของการอดุมศึกษาใน

แต่ละยุคสมยั ศึกษารปูแบบโครงสร้างการ

จัดการองคก์ารการบริหารสถาบันอดุมศึกษา 

การบริหารสถาบนัอดุมศึกษาในด้านต่างๆ 

สภาวะแวดล้อมของสถาบนัอดุมศึกษา 

นวัตกรรมการจัดด าเนินงานการอดุมศึกษา 

และการบริหารสถาบนัอดุมศึกษาตลอดจน

ปัญหาและแนวโน้มในการพัฒนาการจัด

ด าเนนิงานการอดุมศึกษาในประเทศไทย 

กจอ 511 หลักการอดุมศึกษาและการจัดการ

การอดุมศึกษา 3(2-2-5) 
HGM 511 Higher Education Principles and 

Management 

ศึกษาหลักการ แนวคดิ ปรัชญา ทฤษฎ ีความ

มุ่งหมาย บทบาท และหน้าที่ส  าคญัของการ

อดุมศึกษา การจัดการสถาบนัอดุมศึกษา

ประเภทต่างๆ ในด้านการจัดองคก์าร งาน

วิชาการ งานบุคคล การจัดการระบบ

สารสนเทศ งานการเงนิ งบประมาณ และการ

ระดมทุนในสถาบนัอดุมศึกษา โดยการศึกษา

กรณศีึกษาจากสถาบนัอดุมศึกษาต่างๆ ศึกษา

และวเิคราะห์อทิธพิลของการจัด

สภาพแวดล้อมต่อการจัดการ

สถาบนัอดุมศึกษา 

 ปรบัปรุงรหสัวิชา 

 ปรบัปรุงช่ือรายวิชา 

 ปรบัปรุงจ านวน

หน่วยกิต 

 ปรบัปรุงค าอธิบาย

รายวิชา 

 รายวิชาใหม ่

 ปรบัออก 

 คงเดิม 

 อ่ืน ๆ 

 

  



บหศ 532 การบริหารกจิการนิสติและการ

พัฒนานิสติ 3(3-0-6) 

EDA 532 Student Affairs Administration 

and Student Development 

ศึกษาเกี่ยวกบัการบริหารกจิการนิสติใน

สถาบนัอดุมศึกษา ปรัชญา ความมุ่งหมาย 

นโยบายหลักการและการจัดรปูแบบ หน้าที่

และวิธกีารด าเนนิงาน ตลอดจนปัญหา การ

ประสานงาน การปรับปรงุและการประเมนิผล

การบริหารงาน และวเิคราะห์อทิธพิลของ

สิ่งแวดล้อมในสถาบนัอดุมศึกษาที่มผีลต่อ

พัฒนาการทางด้านสตปัิญญาสงัคม อารมณ ์

บุคลิกภาพ และความสามารถ โดยอาศัย

ผลการวิจัย ค้นคว้าด้านจิตวิทยาสงัคมวิทยา 

เศรษฐศาสตร์ รัฐศาสตร์ และมานุษยวิทยามา

เป็นแนวทางศึกษาลักษณะนิสตินกัศึกษาของ 

สถาบนัอดุมศึกษาไทยในสงัคมที่ก  าลัง

เปล่ียนแปลง 

กจอ512 การจัดการกจิการนิสติและการ

พัฒนานิสติ 3(3-0-6) 

HGM 512 Student Affairs Management 

and Student Development 

ศึกษาเกี่ยวกบัการจัดการกจิการนิสติใน

สถาบนัอดุมศึกษา หลักการและการจัดรปูแบบ 

หน้าที่และวิธกีารด าเนินงาน วเิคราะห์อทิธพิล

ของสิ่งแวดล้อมในสถาบนัอดุมศกึษาที่มผีลต่อ

พัฒนาการทางด้านสตปัิญญาสงัคม อารมณ ์

บุคลิกภาพ และความสามารถ โดยอาศัย

ผลการวิจัย ค้นคว้าด้านจิตวิทยา สงัคมวิทยา 

เศรษฐศาสตร์ รัฐศาสตร์ และมานุษยวิทยามา

เป็นแนวทางศึกษาลักษณะนิสตินกัศึกษาของ

สถาบนัอดุมศึกษาไทยในสงัคมที่ก  าลัง

เปล่ียนแปลง 

 ปรบัปรุงรหสัวิชา 

 ปรบัปรุงช่ือรายวิชา 

 ปรบัปรุงจ านวนหน่วย

กิต 

 ปรบัปรุงค าอธิบาย

รายวิชา 

 รายวิชาใหม ่

ปรบัออก 

 คงเดิม 

 อ่ืน ๆ 

 

บหศ 533 สมัมนาปัญหาและการวิจัยทางการ

บริหารและการจัดการการอดุมศึกษา  

3(2-2-5) 

EDA 533 Seminar in Problems and 

Research in Higher Education 

Administration and Management 

ศึกษาและวิเคราะห์ปัญหาในเร่ืองเกี่ยวกบัการ

อดุมศึกษา เสนอแนวทางการปรบัปรงุแก้ไข 

เสนอโครงการ นวัตกรรมและประยุกตเ์กี่ยวกบั

การอดุมศึกษา โดยอาศัยผลการวิจัยและการ

วิเคราะห์แนวโน้มการจัดการอดุมศึกษาใน

ประเทศไทยและในต่างประเทศเป็นแนว

ทางการวเิคราะห์ปัญหาที่เกดิขึ้นจากการท า

วิจัยภาคสนาม รวมทั้งการเสนอเค้าโครงวิจัย

ในเร่ืองที่ผู้เรียนสนใจ และการน าผลการศึกษา

วิเคราะห์มาแลกเปล่ียนเรียนรู้ภายในกลุ่ม

ผู้เรียน 

กจอ 513 สมัมนาปัญหาและการวิจัยทางการ

จัดการการอดุมศึกษา 3(2-2-5) 

HGM 513 Seminar in Problems and 

Research in Higher Education Management 

ศึกษาและวิเคราะห์ปัญหาในเร่ืองเกี่ยวกบัการ

อดุมศึกษาเสนอแนวทางการปรบัปรงุแก้ไข 

เสนอโครงการ นวัตกรรมและประยุกต์

เกี่ยวกบัการอดุมศึกษา โดยอาศยัผลการวิจัย

และการวเิคราะห์แนวโน้มการจัดการการ

อดุมศึกษาในประเทศไทยและในต่างประเทศ

เป็นแนวทางการวิเคราะห์ปัญหาที่เกดิขึ้นจาก

การท าวิจัยภาคสนาม รวมทั้งการเสนอเค้า

โครงวิจัยในเร่ืองที่ผู้เรียนสนใจ และการน าผล

การศึกษาวเิคราะห์มาแลกเปล่ียนเรียนรู้

ภายในกลุ่มผู้เรียน 

 ปรบัปรุงรหสัวิชา 

 ปรบัปรุงช่ือรายวิชา 

 ปรบัปรุงจ านวนหน่วย

กิต 

 ปรบัปรุงค าอธิบาย

รายวิชา 

 รายวิชาใหม ่

 ปรบัออก 

 คงเดิม 

 อ่ืน ๆ 

 

 กจอ 514 มาตรฐานและการประกนัคุณภาพ

การศึกษาในระดบัอดุมศึกษา 3(3-0-6) 

HGM 514 Education Standards and Quality 

Assurance in Higher Education 

 ปรบัปรุงรหสัวิชา 

ปรบัปรุงช่ือรายวิชา 

 ปรบัปรุงจ านวนหน่วย

กิต 

 ปรบัปรุงค าอธิบาย



ศึกษาแนวคดิ ทฤษฎ ีและหลักการเกี่ยวกบั

การประกนัคุณภาพการศึกษาใน

สถาบนัอดุมศึกษา การจัดด าเนนิงานประกนั

คุณภาพภายในและภายนอก การรับรอง

มาตรฐานการศึกษา บทบาทและหน้าที่ของ

องคก์รอสิระและองคก์รวิชาชีพต่อคุณภาพ

และมาตรฐานการศึกษาระดบัอดุมศึกษา และ

รปูแบบการประกนัคุณภาพการศกึษา

ระดบัอดุมศึกษาของประเทศต่างๆ 

รายวิชา 

 รายวิชาใหม ่

 ปรบัออก 

 คงเดิม 

 อ่ืน ๆ 

 

หมวดวิชาเอกเลือก หมวดวิชาเลือก  

บหศ 541 การจัดและด าเนินงานระบบ

สารสนเทศทางการอดุมศึกษา 3(3-0-6) 

EDA 541 Information Technology System 

Management in Higher Education 

ศึกษาหลักการทั่วไป บทบาทและความส าคญั

ของระบบสารสนเทศ ความคดิรวบยอด

เกี่ยวกบัข้อมูลคลังข้อมูล สารสนเทศทางการ

อดุมศึกษา โครงสร้าง การจัดและด าเนินงาน

การพัฒนาและการประเมนิผลระบบ

สารสนเทศทางการอดุมศึกษา ธรรมชาตขิอง

ข้อมูลกบัการตดัสนิใจ วเิคราะห์บทบาทของ 

ระบบสารสนเทศต่อการตดัสนิใจในการบริหาร

สถาบนัอดุมศึกษา ตลอดจนบทบาทของ

คอมพิวเตอร์ในระบบสารสนเทศและ

เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ในการพัฒนาระบบ

สารสนเทศ 

กจอ 621 การจัดการระบบสารสนเทศทางการ

อดุมศึกษา 3(2-2-5) 

HGM 621 Information Technology System 

Management in Higher Education 

ศึกษาหลักการทั่วไป บทบาทและความส าคญั

ของระบบสารสนเทศ ความคดิรวบยอด

เกี่ยวกบัข้อมูลคลังข้อมูล สารสนเทศทางการ

อดุมศึกษา โครงสร้าง การจัดและด าเนินงาน

การพัฒนาและการประเมนิผลระบบ

สารสนเทศทางการอดุมศึกษา ธรรมชาตขิอง

ข้อมูลกบัการตดัสนิใจ วเิคราะห์บทบาทของ

ระบบสารสนเทศต่อการตดัสนิใจในการจัดการ

สถาบนัอดุมศึกษาตลอดจนบทบาทของ

คอมพิวเตอร์ในระบบสารสนเทศและ

เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ในการพัฒนาระบบ

สารสนเทศ 

ปรบัปรุงรหสัวิชา 

 ปรบัปรุงช่ือรายวิชา 

 ปรบัปรุงจ านวนหน่วย

กิต 

 ปรบัปรุงค าอธิบาย

รายวิชา 

 รายวิชาใหม ่

 ปรบัออก 

 คงเดิม 

 อ่ืน ๆ 

 

บหศ 542 การพัฒนาหลักสตูรและการสอนใน

ระดบัอดุมศึกษา 3(3-0-6) 

EDA 542 Curriculum and Instruction 

Development in Higher Education 

ศึกษา วิเคราะห์ ทฤษฎ ีหลักการและ

แนวความคดิต่างๆ ในการพัฒนาหลักสตูรและ

การสอนในระดบัอดุมศึกษา รวมทั้งการ

ประเมนิหลักสตูรและการสอน วเิคราะห์การ

พัฒนาหลักสตูรและการสอนใน

สถาบนัอดุมศึกษาของประเทศไทย รวมทั้ง

เสนอแนวโน้มในการพัฒนาหลักสตูรและการ

สอนระดบัอดุมศึกษาในอนาคตทั้งของประเทศ

ไทยและต่างประเทศ 

กจอ 622 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ใน

ระดบัอดุมศึกษา 3(3-0-6) 

HGM 622 Human Resource Management 

in Higher Education 

ศึกษาวเิคราะห์การจัดการงานบุคคลใน

ระดบัอดุมศึกษา ปรัชญา นโยบาย ความมุ่ง

หมาย และหลักการจัดระบบบริหารบุคคล

แบบต่าง ๆ แนวคดิในการวางแผนพัฒนา

ระบบการจัดการ วิธดี าเนินงานตลอดจน

ปัญหาในการจัดการงาน ทฤษฎต่ีาง ๆ 

เกี่ยวกบัการจัดการงานบุคคล รวมทั้งการ

ประยุกตใ์ช้ทฤษฎเีหล่านั้นให้เหมาะสมกบั

สภาพปัญหาและสถานการณ ์

ปรบัปรุงรหสัวิชา 

 ปรบัปรุงช่ือรายวิชา 

 ปรบัปรุงจ านวนหน่วย

กิต 

 ปรบัปรุงค าอธิบาย

รายวิชา 

 รายวิชาใหม ่

 ปรบัออก 

 คงเดิม 

 อ่ืน ๆ 

 



บหศ 543 การบริหารงานบุคคลใน

ระดบัอดุมศึกษา 3(3-0-6) 

EDA 543 Personnel Administration in 

Higher Education 

ศึกษาวเิคราะห์การบริหารงานบุคคลใน

ระดบัอดุมศึกษา ปรัชญา นโยบาย ความมุ่ง

หมาย และหลักการจัดระบบบริหารบุคคลแบบ

ต่าง ๆ แนวคดิในการวางแผนพัฒนาระบบการ

บริหาร วิธดี าเนินงานตลอดจนปัญหาในการ

บริหารงาน ทฤษฎต่ีาง ๆ เกี่ยวกบัการ

บริหารงานบุคคล รวมทั้งการประยุกตใ์ช้

ทฤษฎเีหล่านั้นให้เหมาะสมกบัสภาพปัญหา

และสถานการณ ์

กจอ 623 สมัมนาการจัดการงานวิชาการใน

ระดบัอดุมศึกษา 3(2-2-5) 

HGM 623 Academic Affairs Management 

in Higher Education  

ศึกษาและวิเคราะห์เร่ืองที่เกี่ยวกบัวิชาการและ

คณาจารย์ หลักการคดัเลือก การมอบหมาย

งาน และต าแหน่งทางวิชาการ การปฐมนิเทศ 

การประเมนิผลการปฏบิตังิาน นโยบายในการ

ให้ความดคีวามชอบ สภาคณาจารย์ และ

นโยบายของสถาบนัอดุมศึกษา การพัฒนา

วิชาการ การพัฒนาหลักสตูรและแหล่ง

วิทยาการการน าผลการศึกษาวเิคราะห์มา

แลกเปล่ียนเรียนรู้ภายในกลุ่มผู้เรียน 

ปรบัปรุงรหสัวิชา 

 ปรบัปรุงช่ือรายวิชา 

 ปรบัปรุงจ านวนหน่วย

กิต 

 ปรบัปรุงค าอธิบาย

รายวิชา 

 รายวิชาใหม ่

 ปรบัออก 

 คงเดิม 

 อ่ืน ๆ 

 

บหศ 544 สมัมนาปัญหาด้านวิชาการใน

ระดบัอดุมศึกษา 3(2-2-5) 

EDA 544 Seminar in Academic Problems 

in Higher Education 

ศึกษาและวิเคราะห์เร่ืองที่เกี่ยวกบัวิชาการและ

คณาจารย์ หลักการคดัเลือก การมอบหมาย

งานและต าแหน่งทางวิชาการ การปฐมนิเทศ 

การประเมนิผลการปฏบิตังิาน นโยบายในการ

ให้ความดคีวามชอบ สภาคณาจารย์ และ

นโยบายของสถาบนัอดุมศึกษา การพัฒนา

วิชาการ การพัฒนาหลักสตูรและแหล่ง

วิทยาการการน าผลการศึกษาวเิคราะห์มา

แลกเปล่ียนเรียนรู้ภายในกลุ่มผู้เรียน 

กจอ 624 ภาวะผู้น าในระดบัอดุมศึกษา  
3(2-2-5) 

HGM 624 Leadership in Higher Education  

ศึกษาภาวะผู้น าองคก์ร กรณศีึกษา และทฤษฎี

ที่เกี่ยวข้อง การประยุกตท์ฤษฎเีกี่ยวกบั

องคก์าร และทฤษฎเีกี่ยวกบัพฤตกิรรม

องคก์ารส าหรับการจัดการใน

สถาบนัอดุมศึกษา 

 

ปรบัปรุงรหสัวิชา 

ปรบัปรุงช่ือรายวิชา 

ปรบัปรุงจ านวนหน่วย

กิต 

ปรบัปรุงค าอธิบาย

รายวิชา 

รายวิชาใหม ่

 ปรบัออก 

 คงเดิม 

 อ่ืน ๆ 

 

บหศ 545 การประกนัคุณภาพการศึกษาใน

ระดบัอดุมศึกษา 3(3-0-6) 

EDA 545 Education Quality Assurance in 

Higher Education 
ศึกษาแนวคดิ ทฤษฎ ีและหลักการเกี่ยวกบัการ

ประกนัคุณภาพการศึกษาในสถาบนัอดุมศึกษา 

การจัดด าเนนิงานประกนัคุณภาพภายในและ

ภายนอก การรับรองมาตรฐานการศึกษา 

บทบาทและหน้าที่ขององคก์รอสิระและองคก์ร

วิชาชีพต่อคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

ระดบัอดุมศึกษา และรปูแบบการประกนั

คุณภาพการศึกษาระดบัอดุมศึกษาของ

ประเทศต่างๆ 

กจอ 625 นวัตกรรมและการเปล่ียนแปลงด้าน

การจัดการการอดุมศึกษา 3(2-2-5) 

HGM 625 Innovation and Changes in 

Higher Education Management 

ศึกษา วิเคราะห์นวัตกรรมเกี่ยวกบัการจัดการ

การอดุมศึกษาในปัจจุบนั การยอมรับความ

เปล่ียนแปลง การต่อต้านของบุคคลและ

องคก์ารเกี่ยวกบันวัตกรรม แนวโน้ม แนว

ทางการวิจัย และพัฒนานวัตกรรม การ

สงัเคราะห์ข้อมูลเพ่ือการพัฒนาเครือข่ายการ

เรียนรู้ระดบัอุดมศึกษา 

ปรบัปรุงรหสัวิชา 

ปรบัปรุงช่ือรายวิชา 

 ปรบัปรุงจ านวนหน่วย

กิต 

ปรบัปรุงค าอธิบาย

รายวิชา 

รายวิชาใหม ่

 ปรบัออก 

 คงเดิม 

 อ่ืน ๆ 

 



 กจอ 626 วิธกีารจัดการเรียนการสอน

สมยัใหม่ในระดบัอดุมศึกษา 3(2-2-5) 

HGM 626 Modern Teaching Approaches in 

Higher Education 

ศึกษา และวเิคราะห์เทคนิค กจิกรรมการสอน 

การประเมนิผล การใช้เคร่ืองประกอบ

แบบเรียน ปัญหาการเรียนการสอน นวัตกรรม

การสอนในระดบัอดุมศึกษา รวมทั้งการผู้เรียน

ฝึกปฏบิตังิานและเสนอโครงการทดลอง

เอกสารต้นแบบที่ผลิตขึ้นเพ่ือปรับปรงุการ

เรียนการสอนในระดบัอดุมศึกษา 

ปรบัปรุงรหสัวิชา 

ปรบัปรุงช่ือรายวิชา 

ปรบัปรุงจ านวนหน่วย

กิต 

ปรบัปรุงค าอธิบาย

รายวิชา 

รายวิชาใหม ่

 ปรบัออก 

 คงเดิม 

 อ่ืน ๆ 

 

บหศ 546 การศึกษาอสิระทางการบริหารและการจัดการ

การอดุมศึกษา3(1-4-4) 

EDA 546 Independent Study in Higher Education 

Administration and Management 

เลือกศึกษาค้นคว้าหัวข้อเร่ืองที่สนใจเป็นพิเศษเกี่ยวกบั

การอดุมศึกษา ที่เป็นสถานการณ์ใหม่ อยู่ในความสนใจ

ในแวดวงวชิาการปัจจุบัน หรือเป็นแนวโน้มเพ่ือการ

พัฒนาในอนาคต และน าเสนอรายงานผล 

การศึกษา 

กจอ 627 การศึกษาอสิระทางการจัดการการอดุมศึกษา 

3(1-4-4) 

HGM 627 Independent Study in Higher Education 

Management 

เลือกศึกษาค้นคว้าหัวข้อเร่ืองที่สนใจเป็นพิเศษเกี่ยวกบั

การจัดการอดุมศึกษา ที่เป็นสถานการณใ์หม่ อยู่ในความ

สนใจในแวดวงวชิาการปัจจุบัน หรือเป็นแนวโน้มเพ่ือ

การพัฒนาในอนาคต และน าเสนอรายงานผลการศึกษา 

ปรบัปรุงรหสัวิชา 

ปรบัปรุงช่ือรายวิชา 

ปรบัปรุงจ านวนหน่วย

กิต 

ปรบัปรุงค าอธิบาย

รายวิชา 

รายวิชาใหม ่

 ปรบัออก 

 คงเดิม 

 อ่ืน ๆ 

 

หมวดปริญญานิพนธ ์

บหศ 699 ปริญญานพินธ ์12(0-0-36) 

EDA 699 Master’s Thesis 

การศึกษาค้นคว้าเอกสาร วเิคราะห์ สงัเคราะห์ งานวจิัย 

การวจิัยเพ่ือสร้างสรรคอ์งคค์วามรู้และนวตักรรมทางการ

บริหารการศึกษา ด าเนนิการวจัิยในเร่ืองที่เกี่ยวกบัการ

บริหารการศึกษาตามกลุ่มวชิาเอกเพ่ือ 

สร้างองคค์วามรู้  และเสนอผลการวจิัย 

 ปรบัปรุงรหสัวิชา 

ปรบัปรุงช่ือรายวิชา 

ปรบัปรุงจ านวนหน่วย

กิต 

ปรบัปรุงค าอธิบาย

รายวิชา 

 รายวิชาใหม ่

 ปรบัออก 

 คงเดิม 

 อ่ืน ๆ 

 ปพท 691 ปริญญานพินธร์ะดบัปริญญาโท  (12 หน่วย

กติ) 

GRD 691 Master’s Thesis 

 

ปรบัปรุงรหสัวิชา 

ปรบัปรุงช่ือรายวิชา 

ปรบัปรุงจ านวนหน่วย

กิต 

ปรบัปรุงค าอธิบาย

รายวิชา 

 รายวิชาใหม ่

 ปรบัออก 

 คงเดิม 

 อ่ืน ๆ 
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