สารบัญ
หมวดที่
หมวดที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไป
1. ชื่อหลักสูตร
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
3. วิชาเอก
4. จานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
5. รูปแบบของหลักสูตร
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติเห็นชอบหลักสูตร
7. ความพร้ อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
8. อาชีพที่ประกอบได้ หลังสาเร็จการศึกษา
9. ชื่อ นามสกุล เลขบัตรประจาตัวประชาชน ตาแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จาเป็ นต้ องนามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
12. ผลกระทบจาก ข้ อ 11 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้ องกับพันธกิจของสถาบัน
13. ความสัมพันธ์กบั หลักสูตรอื่นที่เปิ ดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน
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หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสาคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
2. แผนพัฒนาปรับปรุง

7
8

หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการ และโครงสร้างหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
2. การดาเนินการหลักสูตร
3. หลักสูตรและอาจารย์ผ้ ูสอน
4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม
5. ข้ อกาหนดเกี่ยวกับการทาโครงงานหรืองานวิจัย
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู ้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสติ
2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้ าน
3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา

23
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สารบัญ (ต่อ)
หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนิสิต
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ ระดับคะแนน (เกรด)
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสติ
3. เกณฑ์การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
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หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์
1. การเตรียมการสาหรับอาจารย์ใหม่
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้ แก่คณาจารย์
3. การบริหารคณาจารย์
4. การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน
5. การสนับสนุนและการให้ คาแนะนานิสติ
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
1. การกากับมาตรฐาน
2. บัณฑิต
3. นิสิต
4. อาจารย์
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
7. ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน
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หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
3. การประเมินผลการดาเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง
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ภาคผนวก
ภาคผนวก ก ข้ อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้ วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559
ภาคผนวก ข คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร
ภาคผนวก ค รายงานผลการวิพากษ์การปรับปรุงหลักสูตร

หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการอุดมศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559)

สารบัญ (ต่อ)
ภาคผนวก ง
ภาคผนวก จ
ภาคผนวก ฉ
ภาคผนวก ช

รายงานการประเมินหลักสูตร (มคอ.7)
รายงานการสารวจความคิดเห็นต่อการปรับปรุงหลักสูตร
ประวัติและผลงานของอาจารย์ผ้ ูรับผิดชอบหลักสูตร
ตารางการเปรียบเทียบหลักสูตรเดิมและหลักสูตรที่ปรับปรุงใหม่
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5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น
เป็ นหลักสูตรเฉพาะของสถาบันที่จัดการเรียนการสอนโดยตรง
5.5 การให้ปริญญาแก่ผสู ้ าเร็จการศึกษา
ผู้สาเร็จการศึกษาจะได้ รับปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการอุดมศึกษา
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมตั ิเห็นชอบหลักสูตร
หลั ก สูตรการศึ ก ษามหาบั ณ ฑิต สาขาวิ ชาการจั ดการการอุดมศึกษา (หลักสูตรปรั บ ปรุ ง พ.ศ.2559)
เป็ นหลักสูตรปรับปรุงจากหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารและการจัดการการศึกษา แขนง
วิ ช าการบริ ห ารการอุ ด มศึ ก ษา (หลั ก สู ต รใหม่ พ.ศ. 2554) คาดว่ า จะเปิ ดสอนในภาคการศึ ก ษาที่
1 ปี การศึกษา พ.ศ. 2559
ได้ รับ อนุ มัติ/ เห็นชอบหลัก สูตรจากคณะกรรมการการศึ กษาระดับ บัณ ฑิตศึ กษา ในการประชุ มครั้ งที่
8/2559 เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2559
ได้ รั บ อนุ มัติ / เห็นชอบหลั กสูตรจากสภาวิ ชาการ ในการประชุ มครั้ งที่ 5/2559 เมื่ อ วั น ที่ 11 ตุลาคม
2559
ได้ รับอนุ มัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ ในการประชุ มครั้ งที่ 14/2559
เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2559
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
หลักสูตรมีความพร้ อมในการเผยแพร่ คุณ ภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่ งชาติ
ในปี การศึกษา 2560
8. อาชีพทีป่ ระกอบได้หลังสาเร็จการศึกษา
1. ข้ าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
2. พนักงานมหาวิทยาลัยของรัฐหรือในกากับของรัฐ
3. บุคลากรสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
4. ข้ าราชการ พนักงาน เจ้ าหน้ าที่ของรัฐสถาบันอุดมศึกษาเฉพาะทางของกระทรวงต่างๆ

หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการอุดมศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559)
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หลายด้ าน สามารถประยุกต์ความรู้และทักษะได้ เป็ นอย่างดี มีความสามารถในการทางานร่วมกัน รู้จักแสวงหา
ประสบการณ์และใช้ ประโยชน์จากประสบการณ์ในการพัฒนาความคิด และพัฒนางาน ใฝ่ รู้ใฝ่ ศึกษาค้ นคว้ า
อย่างต่อเนื่องเพื่ อความชานาญ ลึกซึ้งในวิชาชีพ รวมถึงมีพ้ ื นฐานความคิดที่กว้ างขวางเพื่ อการพั ฒนาตนเอง
และสังคมอย่างมีประสิทธิภาพ
การจั ด การศึ ก ษาของสถาบั น อุ ดมศึ กษาจึ งเป็ นกระบวนการพั ฒนาทรั พยากรมนุ ษ ย์เ พื่ อ เพิ่ มขี ด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศเพื่ อการพัฒนาเศรษฐกิจ ด้ ว ยการสร้ างและผลิตบุคลากรคุณภาพ
ผู้บริหารการอุดมศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา ถือเป็ นบุคลากรที่มีความสาคัญต่ออนาคตของประเทศ
เป็ นอย่างยิ่ง เพราะบุคคลเหล่านี้จะเป็ นผู้ดูแลสถานศึกษาระดับสูงซึ่งเป็ นสถาบันผลิตทรัพยากรมนุ ษย์ของ
ประเทศ ซึ่งสอดคล้ องกับสถานการณ์ในปั จจุ บันที่มุ่งเน้ นให้ บทบาทมหาวิ ทยาลั ยไม่ ใช่ เพี ยงแค่ ตอบสนอง
ความต้ องการของนายจ้ างเพี ยงอย่างเดียว แต่ยังต้ องให้ บริ การแก่ชุมชนและตอบสนองการเปลี่ยนแปลงใน
โลกที่รุนแรงและเข้ มข้ นขึ้น อีกทั้งการเข้ าเป็ นประชาคมอาเซี ยนการศึกษาโดยเฉพาะอย่างยิ่งการศึกษาใน
ระดับอุดมศึกษาจะต้ องเข้ าไปมีบทบาทอย่างสาคัญในการสร้ างองค์ความรู้ต่างๆและเตรียมความพร้ อมแก่
ประชาชนเพื่อให้ สามารถเข้ าแข่งขันในตลาดแรงงานที่จะเปิ ดเสรีได้ รวมทั้งสถาบันอุดมศึกษาเองก็ต้องมีความ
พร้ อมในการแข่งขันกับสถาบันอุดมศึกษาของประเทศประชาคมอาเซียนด้ วย
ดังนั้นเพื่อให้ สอดรับกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแผนพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่ งชาติ ฉบั บที่ 12 และเพื่ อผลิ ตบุ คลากรทางการศึกษาที่มีคุณภาพสู่สังคม คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนคริ นทรวิโรฒ ซึ่งมีความพร้ อมในการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา จึงจัดทาหลักสูตร
การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการอุดมศึกษา เพื่อรองรับความต้ องการของสังคมในการพัฒนา
ประเทศด้ านการจัดการศึกษาซึ่งเป็ นปัจจัยสาคัญที่จะทาให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงสู่สงั คมที่พึงปรารถนา
11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
ในปั จ จุ บั น สังคมไทยในปั จ จุ บั น กาลั งเผชิญ กับ การเปลี่ ยนแปลงจากสังคมที่มีวั ฒ นธรรมไทยเป็ น
วัฒนธรรมหลักไปสู่พหุวัฒนธรรม และประกอบกับ ความก้ าวหน้ าทางเทคโนโลยีสารสนเทศ การเจริญเติบโต
ทางธุรกิจระหว่างประเทศ ทาให้ เกิดความหลากหลายทางด้ านวัฒนธรรม ทาให้ วิถีชีวิต เอกลักษณ์ไทยและ
ค่ า นิ ยมไทยเปลี่ ยนแปลงไป กระแสอิทธิพ ลของวั ฒ นธรรมต่ า งชาติ ท่ีผ่า นมาทางสื่อ มวลชน รู ป แบบและ
เทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆ มีส่วนทาให้ ค่านิยมของคนไทยหันมายึดติดกับกระแสวัตถุนิยม คานึงถึงประโยชน์
ส่วนตนมากกว่าประโยชน์ส่วนรวม มีการแข่งขันกันอย่างรุนแรงและมีแนวโน้ มที่จะรุนแรงยิ่งขึ้น เพื่อแสวงหา
อานาจทั้งทางการเมืองและเริ่มออกห่างจากศาสนา ทาให้ คนในสังคมไทยมีความหย่อนยานในศีลธรรมและ
จริ ย ธรรม ความเปลี่ ย นแปลงดั ง กล่ า วก่ อ ให้ เ กิ ด ปั ญ หาทางสั ง คมต่ า งๆ ตามมา อาทิ ปั ญ หายาเสพติ ด
ครอบครัวแตกแยก และจากการกระจายความเจริ ญของรัฐสู่สังคมชนบท การเปลี่ยนแปลงเป็ นสังคมเมืองมี
มากขึ้น ความสัมพันธ์ระหว่างบ้ าน วัด โรงเรียน ในอดีตเริ่มมีช่องว่ างมากขึ้น สถาบันการศึกษาจึงควรเป็ น
แหล่งเรี ยนรู้ หล่อหลอมให้ เยาวชนคนไทยได้ รับการปลูกฝัง พั ฒนาให้ เป็ นพลเมืองที่คุณภาพด้ วยภูมิความรู้
และภูมิธรรมนาสู่สังคมคุณภาพ ในโลกยุคสัง คมแห่งความรู้ (Knowledge-based society) ที่ความรู้และภูมิ
ปัญญาของแต่ละสังคมได้ ถูกนามาใช้ เป็ นเครื่องมือสาคัญในการเสริมสร้ างศักยภาพและความสามารถในการ
พัฒนาและแข่งขันกับนานาประเทศ การศึกษาระดับอุดมศึกษาเป็ นการศึกษาที่มีความมุ่งหมายเฉพาะในการ
พัฒนาวิชาการ วิชาชีพชั้นสูงและในระบบการศึกษานั้น ผู้บริหารการอุดมศึกษาจึงเป็ นบุคคลที่มีบทบาทสาคัญ
ต่อความสาเร็จของการปฏิรูปการศึกษา เพราะเป็ นผู้สร้ างสรรค์สงั คมคุณภาพ
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ปัจจุบันนี้มหาวิทยาลัยของรัฐ และเอกชนมีเพิ่มมากขึ้น อีกทั้ง มีการเปิ ดสอนระบบทางไกล ประกอบ
กับบทบาทมหาวิทยาลัยต่างประเทศก็เพิ่มมากขึ้น แต่แนวโน้ มการหดตัวของประชากรวัยเรี ยนอุดมศึกษา
โดยเฉพาะปริญญาตรีลดลง ทาให้ สถาบันอุดมศึกษาไทยต้ องปรับตัวเพื่อเร่งสร้ างการรักษาชื่อเสียงทางวิชาการ
ผลิตบัณฑิตที่มีอตั ลักษณ์ของแต่ละสถาบัน อีกทั้งสามารถเชื่อมโยงความรู้กบั การนาไปปรับใช้ ได้ ในกระแสการ
เปลี่ ยนแปลงผู้ บริ หารการอุดมศึ กษา และบุ คลากรทางการศึ กษาที่มีภูมิร้ ู ปั ญญา ชี้น าสังคม มีวิสัยทัศ น์
กว้ างไกล มีศักยภาพทางวิชาการและวิชาชีพ มีทักษะทางการจัดการ สามารถวิเคราะห์ความสัมพั นธ์และ
บทบาทของการศึกษาภายในบริบทสังคมไทยและสังคมโลกได้ อย่างรอบด้ าน เข้ าใจการเปลี่ยนแปลงและการ
เคลื่อนไหวของสถานการณ์ทางสังคม การเมือง วัฒนธรรม สามารถวิเคราะห์ปัจจัยที่มีอิทธิพลหรือผลกระทบ
ต่อการจัดการสถานศึกษา และสามารถสร้ างสรรค์จรรโลงความก้ าวหน้ าทางวิชาการ เชื่อมโยงและ บูรณาการ
ศาสตร์ด้านการจัดการการอุดมศึกษากับศาสตร์อ่นื เพื่อการประยุกต์ใช้ ในการปฏิบัติการได้ อย่างเหมาะสม มี
ประสิทธิภาพ มีคุณธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพจะเป็ นกลไกสาคัญของการจัดการศึกษาให้ มี
คุณภาพต่อไป
12. ผลกระทบจาก ข้อ 11.1 และ 11.2 ต่ อการพัฒนาหลักสู ตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของ
สถาบัน
จากการพิ จารณาแผนพั ฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ ฉบั บที่ 12 (พ.ศ. 2560 –2564) การ
ปรับเปลี่ยนโครงสร้ างเศรษฐกิจไปสู่ “Value–Based Economy” หรือ “เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้ วยนวัตกรรม”
หรือที่เรียกว่า ประเทศไทย 4.0 กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาวฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551-2565) แผนพัฒนา
การศึ กษาระดับอุดมศึกษาฉบั บที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) และกรอบแนวคิดแผนยุทธศาสตร์การปฏิรูป
การศึกษารอบสอง (พ.ศ.2552-2561) ได้ คานึงถึงการยกระดับคุณภาพอุดมศึกษาไทยเพื่อผลิตและพัฒนา
บุคลากรที่มีคุณภาพสามารถปรั บตัวสาหรั บงานที่เกิดขึ้นตลอดชีวิตพั ฒนาศั กยภาพอุดมศึกษาในการสร้ าง
ความรู้และนวัตกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศในโลกาภิวัตน์สนับสนุ นการพัฒนาที่
ยั่งยืนของท้ องถิ่นไทยโดยใช้ กลไกของธรรมาภิบาลการเงินการกากับมาตรฐานและเครือข่ายอุดมศึกษาบน
พื้นฐานของเสรี ภาพทางวิชาการความหลากหลายและเอกภาพเชิงระบบประกอบกับที่อุดมศึกษาต้ องเป็ น
แหล่งองค์ความรู้และพัฒนากาลังคนระดับสูงที่มีคุณภาพเพื่อการพัฒนาชาติอย่างยั่งยืนสร้ างสังคมการเรียนรู้
ตลอดชี วิตการผลิ ตบั ณ ฑิตให้ มีคุณ ภาพมี ศั กยภาพตรงตามความต้ องการของสังคมมีความคิ ดวิ เคราะห์
ความคิดสร้ างสรรค์มีทกั ษะการสื่อสารและการทางานร่วมกับผู้อ่ืนมีคุณธรรมมีความรับผิดชอบมีสุขภาวะทั้ง
ร่างกายและจิตใจเน้ นการใช้ กลยุทธ์ผ่านการนาองค์เชิงรุกและกลยุทธ์การเงินรวมทั้งพัฒนาอาจารย์ให้ มีความ
เชี่ยวชาญด้ านการสอนและการวิจัยเพื่อให้ ได้ บัณฑิตที่พึงประสงค์ทาให้ สงั คมมีการพัฒนาอย่างยั่งยืน
การเปลี่ ยนแปลงด้ านประชากรพลังงานและสิ่งแวดล้ อม โครงสร้ างทางเศรษฐกิจของประเทศการ
กระจายอานาจการปกครองความขัดแย้ งและความรุนแรงในโลกกระทบประเทศไทย และการเปลี่ยนแปลงทั้ง
ในมิติการใช้ ชีวิตการเรียนรู้ครอบครัวตลอดจนภาวะเสี่ยงต่างๆการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศ ล้ วนส่งผลกระทบโดยตรงต่อการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาของประเทศไทย สอดคล้ องกับที่
มหาวิทยาลั ยศรี น คริ น ทรวิ โรฒ มุ่งสู่ก ารเป็ นองค์กรชั้น น าแห่ งการเรี ยนรู้ แ ละวิ จัย บนฐานการศึ กษาและ
คุณธรรม มุ่งสร้ างสรรค์นวัตกรรมสู่สากล ซึ่งมีพันธกิจสาคัญ ในด้ านผลิตและพั ฒนาบุคคลที่มีคุณภาพและ
คุณธรรมให้ แก่สังคม โดยผ่านกระบวนการเรียนรู้และสังคมแห่งการเรียนรู้ ด้ านการสร้ างสรรค์งานวิจัยและ
หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการอุดมศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559)

หน้ า 5

นวัตกรรมที่มีคุณภาพ มีประโยชน์อย่างยั่งยืนต่อสังคม ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ ด้ านการบริการวิชาการที่
มีคุณภาพ จิตสานึกและรับผิดชอบต่อสังคมด้ านการศึกษา วิเคราะห์ และทานุบารุงวัฒนธรรมและศิลปะ และ
ด้ านการพัฒนาระบบบริหารที่มีคุณภาพและธรรมาภิบาล
ดังนั้นจากเหตุผลและความจาเป็ นดังกล่าวการพัฒนาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาจึงมีความจาเป็ นที่
จะต้ องก้ าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงด้ านต่างๆ ดังกล่าวข้ างต้ น และสามารถทาการแข่งขันในระดับต่างๆ ในเวที
โลกได้ และเพื่อให้ หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษามีเนื้อหาสาระทันต่อการเปลี่ยนแปลง สามารถผลิตบัณฑิตที่มี
ความรู้ความสามารถและรองรั บผลกระทบต่างๆ ตรงตามความเชี่ยวชาญได้ อย่างแท้ จริ ง จึงควรมีหลักสูตร
สาขาวิชาเฉพาะเจาะจงทางการจัดการการอุดมศึกษาที่ชัดเจนและเข้ มแข็งยิ่งขึ้น ด้ วยเหตุน้ ีจึงเห็นสมควรให้
ปรับปรุงหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารและการจัดการการศึกษา แขนงวิชาการบริหาร
การอุ ด มศึ ก ษา แยกปรั บ ปรุ ง หลั ก สูต รออกมาเป็ นหลั ก สูต รการศึ ก ษามหาบั ณ ฑิต สาขาวิ ช าการจั ด การ
การอุดมศึกษา เพื่ อให้ ได้ บัณฑิตที่มีความลุ่มลึกในสาขาวิชาที่โดดเด่น ตลอดจนรองรั บกับการเปลี่ยนแปลง
ด้ านการอุดมศึกษาในประเทศไทยและตามความต้ องการของสังคมต่อไป
13.ความสัมพันธ์กบั หลักสูตรอื่นทีเ่ ปิ ดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน
หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการอุดมศึกษา เป็ นหลักสูตรระดับปริ ญญาโท
โครงสร้ างของหลักสูตรประกอบด้ วย ส่วนที่ 1เนื้อหาหมวดวิชาพื้นฐานทางการศึกษา ซึ่งเป็ นรายวิชาบังคับใน
หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต และ ส่วนที่ 2 เนื้อหาหมวดวิชาบังคับและหมวดวิชาเลือก ทั้งนี้ผ้ ูเรียนสามารถ
เลือกเรียนรายวิชาเพิ่มเติมในรายวิชาอื่นๆ ตามความสนในในหลักสูตรอื่นๆ ภายในคณะศึกษาศาสตร์ได้
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หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสาคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.1 ปรัชญา
ผลิตนักจัดการการอุดมศึกษา สร้ างนวัตกรรมความเป็ นเลิศทางวิชาการ เพื่อพัฒนาการอุดมศึกษา
ของประเทศ
1.2ความสาคัญ
หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการอุดมศึกษาเป็ นความต้ องการจาเป็ นของบุคคล
ที่จะเป็ นผู้รับผิดชอบในสถาบันอุดมศึกษา และเพื่อตอบสนองความต้ องการที่หลากหลายของกลุ่มเป้ าหมาย
(ผู้เรียน) และผู้ท่ตี ้ องการปฏิบัติงานในระดับอุดมศึกษานอกจากนี้การจัดการการอุดมศึกษาเป็ นทั้งศาสตร์
และศิลป์ เป็ นสิ่งที่บุคคลสามารถเรี ยนรู้ และฝึ กฝนได้ การที่บุคคลเข้ ารั บการศึกษาในหลักสูตรนี้จะทาให้ มี
ความรู้ความเข้ าใจเกี่ยวกับแนวคิด ทฤษฎี และหลักการสาคัญของการจัดการศึกษา องค์ประกอบต่างๆ ของ
การจั ดการการศึ ก ษา การวิ จั ยทางการจั ดการการอุดมศึ กษา ตลอดจนปั จจั ยสภาพแวดล้ อ มที่ส่งผลและ
เกี่ยวข้ องกับการจัดและดาเนินงานการศึ กษาในสถาบันอุดมศึ กษาให้ มีคุณภาพหลั กสูตรนี้จึงมีความสาคัญ
สาหรั บผู้ท่ีจะเตรี ยมเป็ นผู้บริ หารตลอดจนผู้ บริ หาร และบุคลากรทางการศึกษาที่ต้องการพั ฒนาวิชาชี พใน
สถาบันอุดมศึกษาต่อไป
1.3 วัตถุประสงค์
เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณลักษณะ ดังนี้
1.3.1 มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็ นผู้นาทางการจัดการการอุดมศึกษา
1.3.2 มีมาตรฐานในการปฏิบั ติตน มีความคิดริ เริ่ มสร้ างสรรค์ มีจรรยาบรรณทางวิ ชาชีพ และ
มีธรรมาภิบาลในการจัดการการอุดมศึกษา
1.3.3 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ เป็ นผู้นาทางวิชาการ สามารถประยุกต์ใช้ ความรู้ในการ
ดาเนินชีวิต และมีทกั ษะการดาเนินชีวิตในศตวรรษที่ 21
1.3.4 มีทัก ษะในด้ านการจัดการการอุดมศึกษา และการส่งเสริ มและพั ฒนาการดาเนินงานการ
ประกันคุณภาพการศึกษาในระดับอุดมศึกษา
1.3.5 สามารถทาวิจัยและพัฒนานวัตกรรม เพื่อพัฒนาการทางานและแก้ ไขปั ญหาขั้นต้ นเกี่ยวกับ
การจัดการการอุดมศึกษา
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2. แผนพัฒนาปรับปรุง
หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการอุดมศึกษา เมื่อหลักสูตรผ่านการอนุ มัติและ
ดาเนินการใช้ หลักสูตร จะดาเนินการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร ตามรายละเอียดดังนี้
แผนพัฒนา/แผนการเปลีย่ นแปลง

กลยุทธ์

ตัวบ่งชี้

1) การพัฒนาหลักสูตรให้ สอดคล้ อง
กับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและตาม
ความต้ อ งการของสถาบัน การศึ กษา
และหน่วยงาน และความต้ องการของ
นิสิตที่สาเร็จการศึ กษาแล้ ว และให้ มี
ม า ต ร ฐ า น ต า ม เ ก ณ ฑ์ ม า ต ร ฐ า น
หลั ก สู ต รระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา พ.ศ.
2558 ของ สกอ.

1) พั ฒนาคุณภาพหลักสูตรโดยการ
ว า ง แ ผ น ติ ด ต า ม ท บ ท ว น ก า ร
ด าเนิ น งานหลั ก สู ต ร และปรั บ ปรุ ง
หลักสูตรด้ วยกระบวนการการมีส่วน
ร่ วมจากหน่ วยงานที่เกี่ยวข้ อง โดยมี
พื้ นฐานจากหลั ก สู ต รสากล และ
พื้นฐานของสังคมไทย

1) เอกสารการปรับปรุงหลักสูตร
2) รายงานผลการประเมิ น หลั กสูต ร
(มคอ. 5 มคอ. 6 และ มคอ. 7)
3) ผลการสารวจข้ อมูลจากหน่วยงานที่
เกี่ยวข้ อง (ผู้ใช้ บัณฑิต หรือบุคลากร
องค์กร และชุ มชนภายนอก) รวมทั้ง
ความต้ องการของตลาดแรงงาน เมื่อ
ครบรอบระยะเวลาในการปรั บ ปรุ ง
หลักสูตร คือ 5 ปี
4) รายงานวิจัย
5) รายงานผลการศึกษาความพึงพอใจ
1) อาจารย์ ป ระจ าทุ ก คนได้ รั บ การ
พัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ
อย่างน้ อยปี ละหนึ่งครั้ง
2) การเผยแพร่ ผ ลงานวิ จั ย /ผลงาน
วิชาการในสาขาอย่างต่อเนื่อง โดยการ
เข้ าร่ วมการสั ม มน าทา งวิ ช ากา ร
ประจ าปี ทั้ง ระดับชาติ ห รื อนานาชาติ
โ ด ย ก า ร ใ ช้ สื่ อ สิ่ ง พิ ม พ์ แ ล ะ สื่ อ
อิเล็กทรอนิกส์

1) จั ด ท าแผนพั ฒ นาบุ ค ลากรเป็ น
รายบุคคล โดยมองภาพของหลักสูตร
2) สนับสนุนงบประมาณในการพัฒนา
อาจารย์ ผ้ ู ส อนเพิ่ มพู น ประสบการณ์
ความรู้โดยการศึกษา ดู งาน เข้ าร่ ว ม
อบรม ประชุมสัมมนา
3) สนั บ สนุ นการท า วิ จั ย และกา ร
เผยแพร่ความรู้หรือแนวคิด/ผลงานใน
ที่ประชุ มวิชาการและการตีพิ มพ์ ลงใน
วารสารทั้งในระดับชาติและนานาชาติ
3) การปรับปรุงสภาพห้ องเรียน และ 1) จั ด ท าแผนการปรั บ ปรุ ง สภาพ
ปรั บ ป รุ ง สื่ อการเรี ย นรู้ อุ ป กรณ์ ห้ องเรียน และสื่ออุปกรณ์การเรียนรู้
ก า ร ศึ ก ษ า ใ ห้ มี ค ว า ม เ ห ม า ะ ส ม 2) จั ด สรรงบประมาณทรั พ ยากร
ประหยัด และทันสมัย
สนับสนุนการเรียนรู้
3) ด าเนิ น การปรั บ ปรุ ง ตามแผนที่
กาหนด
2) การพั ฒ นาอาจารย์ บุ ค ลากรที่
เกี่ย วข้ อ งกั บ การเรี ย นการสอนให้ มี
ความรู้ทนั ต่อการเปลี่ยนแปลงทางด้ าน
การจัดการการอุดมศึกษา รวมทั้งการ
ท าผลงานวิ ช าการ และการเพิ่ ม พู น
ป ร ะ ส บ ก า ร ณ์ ท า ง วิ ช า ก า ร ใ ห้
หลากหลายและลุ่มลึก

1) ห้ องเรียน ห้ องประชุม และสื่อการ
เรี ย นการสอนได้ รั บ การปรั บ ปรุ ง มี
ความเหมาะสมและเพียงพอ
2) ระดั บ ความพึ ง พอใจของอาจารย์
และผู้เรียนที่มีต่อสิ่งสนับสนุนการเรียน
การสอน
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
ระบบการศึกษาเป็ นแบบทวิภาค คือ ปี การศึกษาหนึ่งแบ่งออกเป็ น 2 ภาคการศึกษาปกติ หนึ่งภาค
การศึกษาปกติมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูรอ้ น
อาจจัดภาคฤดูร้อนเป็ นพิเศษได้ โดยเป็ นไปตามดุลยพินิจของกรรมการบริหารหลักสูตร
1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค
การเทียบเคียงหน่วยกิต เป็ นไปตามข้ อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้ วยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ.2559 (ภาคผนวก ก)
2. การดาเนินการหลักสูตร
2.1 วัน-เวลาในการดาเนินการเรียนการสอน
ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ เรื่ อง กาหนดการปฏิทินการศึกษา
ประจาปี การศึกษา โดยอยู่ในช่วงดังนี้
 ภาคต้ น เดือนสิงหาคม–เดือนธันวาคม
 ภาคปลาย เดือนมกราคม–เดือนพฤษภาคม
2.2 คุณสมบัติของผูเ้ ข้าศึกษา
เป็ นไปตามข้ อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้ วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559
(ภาคผนวก ก) และมีคุณสมบัติเพิ่มเติม คือ
 เป็ นผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริ ญญาตรีทางการศึกษาในสาขาวิชาต่างๆ หรือสาเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาอื่นที่มีความสนใจเรียนด้ านการจัดการการอุดมศึกษา
2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า
นิสิตบางส่วนไม่ ได้ สาเร็จการศึ กษาระดับปริ ญญาตรี ทางการศึ กษา ทาให้ ขาดพื้ นฐานความรู้แ ละ
ประสบการณ์ทางด้ านการศึกษาจึงต้ องใช้ เวลาในการศึกษาค้ นคว้ าเพิ่มเติมมากกว่าปกติ
2.4 กลยุทธ์ในการดาเนินการเพือ่ แก้ไขปัญหา/ข้อจากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3
นิสติ ที่ไม่ได้ สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางการศึกษา จะต้ องเรียนรายวิชาปรับพื้นฐานเพิ่มเติม
โดยให้ เรียนรายวิชา 1 รายวิชา โดยไม่นับหน่วยกิต ได้ แก่ รายวิชา กจอ 501 การพัฒนาหลักสูตรและการ
จัดการเรียนรู้ในระดับอุดมศึกษา
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2.5 แผนการรับนักศึกษาและผูส้ าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี
จานวนนิสิตแต่ละปี
2560
2561
15
15
15
15
15

จานวนนิสิต
ชั้นปี ที่ 1
ชั้นปี ที่ 2
รวม
คาดว่าจะสาเร็จการศึกษา

2559
-

2562
15
15
-

2563
15
15
15

หมายเหตุ: รับนิสิตภาคนอกเวลาราชการ จานวน 15 คน

2.6 งบประมาณตามแผน
2.6.1 งบประมาณรายรับ เพื่อใช้ ในการบริหารหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการ
จัดการการอุดมศึกษา
ปี งบประมาณ
รายละเอียดรายรับ
ปี 2559

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ค่าธรรมเนียมการศึกษาเหมาจ่าย 1 ปี
การศึกษา (ค่าธรรมเนียม/คน/ปี xจานวนรับ)

-

80,000x15

80,000x15

80,000x15 80,000x15

รวมรายรับ

-

1,200,000

1,200,000

1,200,000
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2.6.2 ประมาณการค่าใช้จ่าย
งบประมาณของหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการอุดมศึกษา
รายการ

ค่าใช้จ่าย

ยอดสะสม (ต่อหัว)

1. หมวดค่าจัดการเรียนการสอน
ค่าตอบแทนผู้สอน (30 หน่วยกิต x 1,200บาท/ชั่วโมง x 15 สัปดาห์/ภาค)

432,000

ค่าวัสดุประกอบการเรียนการสอน (ภาคเรียนละ 6,000บาท x 6 ภาค)

360,000

ค่าใช้ จ่ายเกี่ยวกับสาธารณูปโภคต่างๆ (ค่าไฟฟ้ าและค่าปรับปรุงห้ องเรียน)
(อยู่ท่คี ณะ)
ค่ากิจกรรมในหลักสูตร

250,000

ค่าบริหารหลักสูตร (อยู่ท่หี ลักสูตร)

100,000

100,000

ค่าใช้จ่ายรวม

1,242,000

ค่าใช้จ่ายต่อหัว (ค่าใช้จ่ายรวม/จานวนนิสิตขั้นตา่ 15 คน)

82,800

หมวดค่าใช้จ่ายส่วนกลางระดับคณะ/สถาบัน/สานัก
งบพัฒนาหน่วยงาน ร้ อยละ 5

99,360
4,140

งบวิจัยส่วนกลาง ร้ อยละ 5

4,140

ค่าใช้ จ่ายส่วนกลางคณะ ร้ อยละ 10

8,280

หมวดค่าตอบแทนปริญญานิพนธ์
ค่าตอบแทนกรรมการควบคุมปริญญานิพนธ์ (อัตราต่อหัว)

110,060
10,700

ระดับมหาวิทยาลัย
กองทุนพัฒนามหาวิทยาลัย 15%
ค่าประกันความเสี่ยง 5%
หมวดค่าใช้จ่ายส่วนกลาง

126,620
12,420
4,140
28,608

ค่าส่วนกลางมหาวิทยาลัย(4,360 x 2 ปี )

8,720

ค่าธรรมเนียมหอสมุดกลาง (3,000 x 2 ปี )

6,000

ค่าธรรมเนียมสานักคอมพิวเตอร์ (1,040 x 2 ปี )

2,080

ค่าธรรมเนียมบัณฑิตวิทยาลัย (5,904 x 2 ปี )

155,228

11,808

ค่าธรรมเนียมเหมาจ่ ายตลอดหลักสูตร

155,228

ค่าธรรมเนียมเหมาจ่ ายที่เรียกเก็บตลอดหลักสูตร

160,000

ทัง้ นี้ค่าธรรมเนียมการศึกษาอาจเปลีย่ นแปลงตามประกาศมหาวิทยาลัย
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3.1.4 รายวิชา
1. หมวดวิชาพื้ นฐานทางการศึกษา กาหนดให้ เรียน 6 หน่วยกิต 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
สาหรับผู้ท่ไี ม่ได้ สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางการศึกษากาหนดให้ เรียนเพิ่มเติมอีก 1 รายวิชา
โดยไม่นับหน่วยกิต จากรายวิชาดังต่อไปนี้
กจอ 501
การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ในระดับอุดมศึกษา
3(2-2-5)
HGM 501 Curriculum Development and Learning Management in Higher Education
2. หมวดวิชาบังคับ กาหนดให้ เรียน 12 หน่วยกิต จากรายวิชาดังต่อไปนี้
กจอ 511
หลักการอุดมศึกษาและการจัดการการอุดมศึกษา
3(2-2-5)
HGM 511 Higher Education Principles and Management
กจอ 512
การจัดการกิจการนิสติ และการพัฒนานิสติ
3(3-0-6)
HGM 512 Student Affairs Management and Student Development
กจอ 513
สัมมนาปัญหาและการวิจัยทางการจัดการการอุดมศึกษา
3(2-2-5)
HGM 513 Seminar in Problems and Research in Higher Education Management
กจอ 514
มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษาในระดับอุดมศึกษา 3(3-0-6)
HGM 514 Education Standards and Quality Assurance in Higher Education
3. หมวดวิชาเลือก กาหนดให้ เรียนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 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
สัมมนาการจัดการงานวิชาการในระดับอุดมศึกษา
3(2-2-5)
HGM 623 Seminar in Academic Affairs Management in Higher Education
กจอ 624
ภาวะผู้นาในระดับอุดมศึกษา
3(2-2-5)
HGM 624 Leadership in Higher Education
กจอ 625
นวัตกรรมและการเปลี่ยนแปลงด้ านการจัดการการอุดมศึกษา
3(2-2-5)
HGM 625 Innovation and Changes in Higher Education Management
กจอ 626
วิธกี ารจัดการเรียนการสอนสมัยใหม่ในระดับอุดมศึกษา
3(2-2-5)
HGM 626 Modern Teaching Approaches in Higher Education
กจอ 627
การศึกษาอิสระทางการจัดการการอุดมศึกษา
3(1-4-4)
HGM 627 Independent Study in Higher Education Management
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4. ปริญญานิพนธ์ กาหนดให้ ทาปริญญานิพนธ์จานวน 12 หน่วยกิตดังต่อไปนี้
ปพท 691
ปริญญานิพนธ์ระดับปริญญาโท
GRD 691
Master’s Thesis

12 หน่วยกิต

3.1.5 แผนการศึกษา
ปี ที่ 1 ภาคเรียนที่ 1
รหัสวิชา
พฐ 501

หน่วยกิต
3(2-2-5)

กจอ 511

ชื่อวิชา
ปรัชญาทางการศึกษาเพื่อการ พัฒนา
หลักการอุดมศึกษาและการจัดการการอุดมศึกษา

กจอ 512

การจัดการกิจการนิสติ และการพัฒนานิสติ

3(3-0-6)

กจอ 514

มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษาในระดับอุดมศึกษา
รวมจานวนหน่วยกิต

3(3-0-6)
12

ปี ที่ 1 ภาคเรียนที่ 2
ชื่อวิชา
การวิจัยและสถิตทิ างการศึกษา
สัมมนาปัญหาและการวิจัยทางการจัดการการอุดมศึกษา
............................. (วิชาเอกเลือก)
............................. (วิชาเอกเลือก)
รวมจานวนหน่วยกิต

หน่วยกิต
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(…-…-…)
3(…-…-…)
12

ปี ที่ 2 ภาคเรียนที่ 1
ชื่อวิชา
ปริญญานิพนธ์ระดับปริญญาโท

หน่วยกิต
12

รหัสวิชา
พฐ 502
กจอ 513
กจอ ...
กจอ ...

รหัสวิชา
ปพท 691

รวมจานวนหน่วยกิต

รหัสวิชา
ปพท 691

ปี ที่ 2 ภาคเรียนที่ 2
ชื่อวิชา
ปริญญานิพนธ์ระดับปริญญาโท
รวมจานวนหน่วยกิต
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3(2-2-5)

12

หน่วยกิต
-
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3.1.6 คาอธิบายรายวิชา
หมวดวิชาพื้ นฐานทางการศึกษา
พฐ 501
ปรัชญาทางการศึกษาเพือ่ การพัฒนา
3(2-2-5)
FE 501
Philosophy of Education for Development
ทาความเข้ าใจที่มาและธรรมชาติของความรู้ ศึ กษา วิเคราะห์ วิพากษ์ ปรั ชญาและแนวคิด
ทางการศึกษา ซึ่งสะท้ อนถึงการเปลี่ยนแปลงในเชิงคุณค่าความเป็ นครู จริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ
การสร้ างสังคมแห่งการเรียนรู้และการปฏิรูปการศึกษาทั้งในระดับสังคมไทยและสังคมโลก สัมมนาประเด็น
ปั ญ หาทางการศึ ก ษา กฏหมายและมาตรฐานวิ ช าชี พ ครู ด้ ว ยมุ ม มองทางปรั ช ญาและสัง คมศาสตร์ จ าก
กรณีศึกษาและปัญหาที่เกิดขึ้นจริงในสังคม เพื่อนาไปสู่การปรับเปลี่ยนฐานคิด สร้ างความตระหนักในบทบาท
ของครูในฐานะผู้นาการเปลี่ยนแปลง โดยคานึงถึงศักดิ์ศรีความเป็ นมนุ ษย์ของผู้เรี ยนและความเป็ นสังคม
พหุวัฒนธรรม และสร้ างสรรค์ความรู้เพื่อนาพาสังคมไทยไปสู่การเรียนรู้ตลอดชีวิต การพึ่งพาตนเองและการ
พัฒนาที่ย่งั ยืน
พฐ 502
FE 502

การวิจยั และสถิติทางการศึกษา
3(2-2-5)
Research and Statistics in Education
ศึกษา แนวคิด ทฤษฎี มโนทัศน์ และวิธีวิทยาของการวิจัย การออกแบบวิจัยและการเลือกใช้
สถิติ เทคนิคการสร้ างและตรวจคุณภาพเครื่องมือวิจัย การรวบรวมและจัดกระทาข้ อมูลเพื่อพัฒนาคุณภาพ
การจัดการศึกษาและการจัดการเรียนรู้ ฝึ กปฏิบัติการวิเคราะห์ วิพากษ์ และสังเคราะห์ งานวิจัยทางการศึกษา
ศึกษาสภาพปัญหาเพื่อนาไปสู่การพัฒนาข้ อเสนอโครงการวิจัย และฝึ กปฎิบัติการวิเคราะห์ข้อมูลด้ วยสถิติเชิง
บรรยายและสถิติเชิงอนุมานโดยใช้ โปรแกรมคอมพิวเตอร์สาเร็จรูป การแปลผลและการเขียนรายงานการวิจัย
กจอ 501
HGM 501

การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรูใ้ นระดับอุดมศึกษา
3(2-2-5)
Curriculum Development and Learning Management in Higher Education
ศึกษา วิเคราะห์ ทฤษฎี หลักการและแนวความคิดต่างๆ ในการวางแผน การพัฒนาหลักสูตร
ในระดับอุดมศึกษา การนาหลักสูตรไปปรับใช้ ในสถาบันอุดมศึกษา ศึกษานวัตกรรมและกลยุทธ์การจัดการ
เรี ยนรู้ ในระดับ อุ ดมศึ ก ษา ทฤษฏีก ารเรี ยนรู้ และรู ปแบบการเรี ยนรู้ แ ละการพั ฒนารู ป แบบการเรี ยนรู้ ใน
ระดับอุดมศึกษา การใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนรู้ในระดับอุดมศึกษา รวมทั้งการวิเคราะห์
แนวโน้ มการเปลี่ยนแปลง การพัฒนาด้ านหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ นวัตกรรมและกลยุทธ์การจัดการ
เรียนรู้ในระดับอุดมศึกษา รวมทั้งการให้ ผ้ ูเรียนได้ เสนอกลยุทธ์การจัดการเรียนรู้ในระดับอุดมศึกษา
หมวดวิชาบังคับ
กจอ 511
หลักการอุดมศึกษาและการจัดการการอุดมศึกษา
3(2-2-5)
HGM 511 Higher Education Principles and Management
ศึกษาหลักการ แนวคิด ปรั ชญา ทฤษฎี ความมุ่ งหมาย บทบาท และหน้ าที่สาคัญของการ
อุดมศึกษา การจัดการสถาบันอุดมศึกษาประเภทต่างๆ ในด้ านการจัดองค์การ งานวิชาการ งานบุคคล การ
จัดการระบบสารสนเทศ งานการเงิน งบประมาณ และการระดมทุ นในสถาบั นอุดมศึ กษา โดยการศึ กษา
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กรณีศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาต่างๆ ศึกษาและวิเคราะห์อิทธิพลของการจัดสภาพแวดล้ อมต่อการจัดการ
สถาบันอุดมศึกษา
กจอ 512
HGM 512

การจัดการกิจการนิสิตและการพัฒนานิสิต
3(3-0-6)
Student Affairs Management and Student Development
ศึ ก ษาเกี่ยวกับ การจั ดการกิจ การนิ สิตในสถาบั น อุดมศึ กษา หลั กการและการจั ดรู ป แบบ
หน้ า ที่แ ละวิ ธีก ารดาเนิ น งาน วิ เ คราะห์ อิทธิพลของสิ่งแวดล้ อมในสถาบั นอุ ดมศึ ก ษาที่มีผลต่ อ พั ฒ นาการ
ทางด้ านสติปัญญาสังคม อารมณ์ บุคลิกภาพ และความสามารถ โดยอาศัยผลการวิจัย ค้ นคว้ าด้ านจิตวิทยา
สังคมวิ ทยา เศรษฐศาสตร์ รั ฐศาสตร์ และมานุ ษยวิ ทยามาเป็ นแนวทางศึ กษาลั กษณะนิ สิตนักศึ กษาของ
สถาบันอุดมศึกษาไทยในสังคมที่กาลังเปลี่ยนแปลง
กจอ 513
HGM 513

สัมมนาปั ญหาและการวิจยั ทางการจัดการการอุดมศึกษา
3(2-2-5)
Seminar in Problems and Research in Higher Education Management
ศึกษาและวิเคราะห์ ปัญหาในเรื่ องเกี่ยวกับการอุดมศึ กษาเสนอแนวทางการปรั บปรุงแก้ ไข
เสนอโครงการ นวัตกรรมและประยุกต์เกี่ยวกับการอุดมศึกษา โดยอาศัยผลการวิจัยและการวิเคราะห์แนวโน้ ม
การจัดการการอุดมศึกษาในประเทศไทยและในต่างประเทศเป็ นแนวทางการวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการ
ทาวิจัยภาคสนาม รวมทั้งการเสนอเค้ าโครงวิ จัยในเรื่ องที่ผ้ ูเรี ยนสนใจ และการนาผลการศึกษาวิเคราะห์มา
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในกลุ่มผู้เรียน
กจอ 514
HGM 514

มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษาในระดับอุดมศึกษา
3(3-0-6)
Education Standards and Quality Assurance in Higher Education
ศึ ก ษาแนวคิ ด ทฤษฎี และหลั ก การเกี่ ยวกั บ การประกั น คุ ณภาพการศึ กษาใน
สถาบันอุดมศึกษา การจัดดาเนินงานประกันคุณภาพภายในและภายนอก การรั บรองมาตรฐานการศึกษา
บทบาทและหน้ าที่ขององค์กรอิสระและองค์กรวิชาชี พต่อคุ ณภาพและมาตรฐานการศึกษาระดับอุดมศึกษา
และรูปแบบการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษาของประเทศต่างๆ
หมวดวิชาเลือก
กจอ 621
การจัดการระบบสารสนเทศทางการอุดมศึกษา
3(2-2-5)
HGM 621 Information Technology System Management in Higher Education
ศึ ก ษาหลั ก การทั่ว ไป บทบาทและความส าคั ญ ของระบบสารสนเทศ ความคิ ด รวบยอด
เกี่ยวกับข้ อมูลคลังข้ อมูล สารสนเทศทางการอุดมศึกษา โครงสร้ าง การจัดและดาเนินงานการพัฒนาและการ
ประเมินผลระบบสารสนเทศทางการอุดมศึกษา ธรรมชาติของข้ อมูลกับการตัดสินใจ วิเคราะห์บทบาทของ
ระบบสารสนเทศต่อการตัดสินใจในการจัดการสถาบันอุดมศึกษาตลอดจนบทบาทของคอมพิวเตอร์ในระบบ
สารสนเทศและเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ในการพัฒนาระบบสารสนเทศ
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กจอ 622
HGM 622

การจัดการทรัพยากรมนุ ษย์ในระดับอุดมศึกษา
3(3-0-6)
Human Resource Management in Higher Education
ศึกษาวิเคราะห์ การจัดการงานบุคคลในระดับอุดมศึกษา ปรัชญา นโยบาย ความมุ่งหมาย
และหลักการจัดระบบบริหารบุคคลแบบต่างๆ แนวคิดในการวางแผนพัฒนาระบบการจัดการ วิธีดาเนินงาน
ตลอดจนปัญหาในการจัดการงาน ทฤษฎีต่างๆ เกี่ยวกับการจัดการงานบุคคล รวมทั้งการประยุกต์ใช้ ทฤษฎี
เหล่านั้นให้ เหมาะสมกับสภาพปัญหาและสถานการณ์
กจอ 623
HGM 623

สัมมนาการจัดการงานวิชาการในระดับอุดมศึกษา
3(2-2-5)
Seminar in Academic Affairs Management in Higher Education
ศึกษาและวิเคราะห์เรื่ องที่เกี่ยวกับวิชาการและคณาจารย์ หลักการคัดเลือก การมอบหมาย
งาน และตาแหน่ งทางวิ ชาการ การปฐมนิ เทศ การประเมิน ผลการปฏิบั ติงาน นโยบายในการให้ ความดี
ความชอบ สภาคณาจารย์ และนโยบายของสถาบันอุดมศึกษา การพัฒนาวิชาการ การพัฒนาหลักสูตรและ
แหล่งวิทยาการการนาผลการศึกษาวิเคราะห์มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในกลุ่มผู้เรียน
กจอ 624
HGM 624

ภาวะผูน้ าในระดับอุดมศึกษา
3(2-2-5)
Leadership in Higher Education
ศึกษาภาวะผู้นาองค์กร กรณีศึกษา และทฤษฎีท่เี กี่ยวข้ อง การประยุกต์ทฤษฎีเกี่ยวกับภาวะ
ผู้นาองค์การ และทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมภาวะผู้นาองค์การสาหรับการจัดการในสถาบันอุดมศึกษา
กจอ 625
HGM 625

นวัตกรรมและการเปลีย่ นแปลงด้านการจัดการการอุดมศึกษา
3(2-2-5)
Innovation and Changes in Higher Education Management
ศึกษา วิ เคราะห์นวัตกรรมเกี่ยวกับการจัดการการอุดมศึกษาในปั จจุ บัน การยอมรับความ
เปลี่ยนแปลง การต่อต้ านของบุคคลและองค์การเกี่ยวกับนวัตกรรม แนวโน้ ม แนวทางการวิจัย และพัฒนา
นวัตกรรม การสังเคราะห์ข้อมูลเพื่อการพัฒนาเครือข่ายการเรียนรู้ระดับอุดมศึกษา
กจอ 626
HGM 626

วิธีการจัดการเรียนการสอนสมัยใหม่ในระดับอุดมศึกษา
3(2-2-5)
Modern Teaching Approaches in Higher Education
ศึ ก ษา และวิ เ คราะห์ เ ทคนิ ค กิจ กรรมการสอน การประเมิ น ผล การใช้ เ ครื่ อ งประกอบ
แบบเรียน ปัญหาการเรียนการสอน นวัตกรรมการสอนในระดับอุดมศึกษา รวมทั้งให้ ผ้ ูเรียนฝึ กปฏิบัติงานและ
เสนอการจั ด การเรี ย นการสอนสมั ย ใหม่ ใ นระดั บ อุ ด มศึ ก ษา เพื่ อ ปรั บ ปรุ ง การจั ด การเรี ย นการสอนใน
ระดับอุดมศึกษา
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กจอ 627
HGM 627

การศึกษาอิสระทางการจัดการการอุดมศึกษา
3(1-4-4)
Independent Study in Higher Education Management
เลื อ กศึ ก ษาค้ น คว้ า หั ว ข้ อ เรื่ อ งที่สนใจเป็ นพิ เ ศษเกี่ยวกับ การจัดการการอุดมศึ กษาที่เ ป็ น
สถานการณ์ใหม่ อยู่ในความสนใจในแวดวงวิชาการปั จจุบัน หรือเป็ นแนวโน้ มเพื่อการพัฒนาในอนาคต และ
นาเสนอรายงานผลการศึกษา
ปริญญานิพนธ์
ปพท 691
ปริญญานิพนธ์ระดับปริญญาโท
GRD 691 Master’s Thesis
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ลาดับที่

7

8

รายชื่อคณาจารย์
อ.ดร.อรอุมา เจริญสุข

ผศ.ดร.กาญจนา
ภัทราวิวฒ
ั น์

คุณวุฒิการศึกษา
ตรี-โท-เอก (สาขาวิชา) ปี ที่จบ
กศ.บ. (วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์),
2540
กศ.ม. (การวัดผลการศึกษา), 2544
ค.ด. (วิธวี ิทยาการวิจัยการศึกษา),
2552
วท.บ. (เกษตรศาสตร์), 2536
วท.ม. (สถิติประยุกต์), 2539
บธ.ม. (บริหารธุรกิจ), 2553
ปร.ด. (สถิติ), 2547
ปร.ด. (การวิจัยและพัฒนาศักยภาพ
มนุษย์), 2558

สถานบันที่สาเร็จการศึกษา

เลขประจาตัว
ประชาชน

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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4. องค์ประกอบเกีย่ วกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึ กงาน หรือสหกิจศึกษา)(ถ้ามี)
ไม่มี
4.1 มาตรฐานผลการเรียนรูข้ องประสบการณ์ภาคสนาม
ไม่มี
4.2 ช่วงเวลา
ไม่มี
4.3 การจัดเวลาและตารางสอน
ไม่มี
5. ข้อกาหนดเกีย่ วกับการทาโครงงานหรืองานวิจยั (ถ้ามี)
5.1 คาอธิบายโดยย่อ
ปริญญานิพนธ์
ศึก ษาและวิเคราะห์ สภาพปั ญ หาการบริ หารจัดการ การจั ดการเรี ยนการสอน และบริ บ ททางการ
จั ด การการอุ ด มศึ ก ษา ค้ น คว้ า วิ เ คราะห์ แ ละสั ง เคราะห์ เ อกสารและงานวิ จั ย ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง เพื่ อ จั ด ท า
เค้ าโครงปริญญานิพนธ์ โดยนาเสนอผ่านคณะกรรมการพิจารณาเค้ าโครงปริญญานิพนธ์ให้ ความเห็นชอบ การ
จัดทาเครื่องมือการวิจัยตามเค้ าโครงปริญญานิพนธ์ ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ ดาเนินการเก็บข้ อมูล และ
นาเสนอต่อคณะกรรมการควบคุมปริ ญญานิพนธ์ให้ ความเห็นชอบ การวิเคราะห์ข้อมูล สรุปและอภิปราย
ผลการวิจัย จัดทารายงานผลการวิจัยที่สมบูรณ์ เพื่ อนาเสนอต่อคณะกรรมการสอบปากเปล่ าปริ ญญานิพนธ์
และจัดทาเอกสารบทความทางวิชาการเพื่อการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ได้ รับรองตามมาตรฐานที่สานักงาน
คณะกรรมการอุดมศึกษากาหนด หรือนาเสนอในที่ประชุมระดับชาติหรือนานาชาติ
5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู ้
มาตรฐานผลการเรียนรู้ให้ เป็ นไปตามมาตรฐานหลักสูตร มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา และ การ
ประกันคุณภาพการศึกษา โดยการประเมินคุณภาพปริญญานิพนธ์ประกอบด้ วยเนื้อหากระบวนการวิจัยการ
เขียนและการสอบปากเปล่า
5.3 ช่วงเวลา
นิ สิ ต จะด าเนิ น การเสนอ เค้ าโครงปริ ญญานิ พ นธ์ ใ ห้ เป็ นไปตามข้ อบั ง คั บ มหาวิ ท ยาลั ย
ศรีนครินทรวิโรฒว่าด้ วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 (ภาคผนวก ก)
5.4 จานวนหน่วยกิต
12 หน่วยกิต
5.5 การเตรียมการ
มีการเตรี ยมการให้ คาแนะนาและช่ วยเหลือทางด้ านวิ ชาการ โดยแต่งตั้งอาจารย์ท่ีปรึ กษาเป็ นผู้ให้
ค าแนะน าช่ ว ยเหลื อ การก าหนดเวลาในการนั ด หมายให้ ค าปรึ ก ษานิ สิ ต ทั้ง ทางตรงและทางจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ แต่งตั้งคณะกรรมการพิ จารณาโครงการวิจัยและแต่งตั้งคณะกรรมการสอบปากเปล่ า การ
กาหนดช่วงเวลาในการยื่นข้ อเสนอเค้ าโครงวิจัย การประชุมพิจารณาโครงการวิจัย ช่วงเวลายื่นขอสอบปาก
เปล่า และระยะสิ้นสุดการสอบปากเปล่าในแต่ละปี การศึกษา ประกาศให้ นิสิตทราบโดยกาหนดเป็ นปฏิทิน
การศึกษา
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5.6 กระบวนการประเมินผล
มี ก ารประเมิ น ผลเป็ นระยะ ตั้ ง แต่ ก ารสั ง เกต การสนทนาซั ก ถาม ประเมิ น ผลจากเอกสาร
เค้ าโครงวิจัยและรายงานการวิจัย การประชุมพิจารณาเค้ าโครงวิจัย การสอบปากเปล่า โดยให้ มีการปรับปรุง
แก้ ไขเพิ่มเติมผลการประเมินที่ยังไม่ได้ มาตรฐาน
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู ้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต
หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการอุดมศึกษา มุ่งพัฒนานิสิตให้ มีคุณลักษณะพิเศษ
ดังต่อไปนี้
การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษ
คุณลักษณะพิเศษ
กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล
สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู ้ ดังนี้
ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ข้ อ 5.3 ความสามารถทางภาษา การวิจัยการใช้ เทคโนโลยีเพื่อ
การศึกษาการสื่อสาร การนาเสนอผลงานทางวิชาการ ใน
รูปแบบสิ่งตีพิมพ์ และทางวาจา ให้ เหมาะสมกับปัญหาและ
กลุ่มผู้ฟังที่แตกต่างกัน
ทักษะด้านการจัดการการอุดมศึกษา
2.) มีสมรรถนะของหลักสูตร
มีความรู้ความสามารถ มีทกั ษะ และเป็ นผู้นาในการจัดการ 6.1 มีทกั ษะในการจัดการและการแก้ ปัญหาเกี่ยวกับการ
ดาเนินงานต่างๆ ตามภารกิจและหน้ าที่ตามบริบทและ
การอุดมศึกษา
พันธกิจของสถาบันอุดมศึกษา
6.2 มีทกั ษะและเป็ นผู้นา มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง และ
มีกลยุทธ์ในการจัดการการอุดมศึกษาตามพันธกิจและ
วัตถุประสงค์ของสถาบันอุดมศึกษาได้
6.3 มีความสามารถในการจัดการการอุดมศึกษา โดยอาศัย
ฐานจากการศึกษาวิจัย และสามารถนาผลการวิจัยไปใช้ ใน
การแก้ ไขปัญหา และจัดการการดาเนินงานของ
สถาบันอุดมศึกษาได้
1.) มีทกั ษะสื่อสาร
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2. การพัฒนาผลการเรียนรูใ้ นแต่ละด้าน
พัฒนาผลการเรียนรู้แต่ละด้ าน ตามหัวข้ อต่อไปนี้
2.1 ด้านคุณธรรมและจริยธรรม
ผลการเรียนรูด้ า้ นคุณธรรมและจริยธรรม
กลยุทธ์การสอน
1) สามารถจัดการปั ญหาทางคุณธรรม จริยธรรม 1) ใช้ วิธสี อนโดยศึกษาจากกรณีศึกษา
ที่ ซั บ ซ้ อนเชิ ง วิ ช าการหรื อ วิ ช าชี พ ทางการ เกี่ ยวกั บ ปั ญหาด้ านคุ ณ ธรรม
จัด การการอุด มศึกษา และสามารถวิ นิจ ฉั ย จริ ย ธรรมด้ านการจั ด การการ
อย่างผู้ร้ ดู ้ วยความยุตธิ รรม
อุ ด มศึ ก ษาและน ามาวิ เ คราะห์
2) มีความคิดริเริ่มในการยกปั ญหาทางคุณธรรม อภิปรายในชั้นเรียน
จริยธรรมที่มอี ยู่เพื่อการทบทวนและแก้ ไข 2) เชิญผู้บริหารในสถานศึกษาและมี
3) สนั บ สนุ น ให้ ผู้ อื่ น ใช้ การวิ นิ จ ฉั ย ทางด้ าน ประสบการณ์ ใ นการจั ด การการ
คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรมในการจั ด การกั บ ข้ อ อุด มศึ กษามาแลกเปลี่ ย นความรู้
โต้ แย้ งและปัญหาที่มผี ลกระทบต่อตนเองและ ประสบการณ์ และแสดงทัศนะเพื่อ
ผู้อ่นื
การวินิจฉัย และการทบทวนแก้ ไข
4) แสดงออกซึ่งภาวะผู้นาในการส่งเสริมให้ มีการ ปัญหาทางด้ านคุณธรรม
ประพฤติปฏิบัติตามหลักคุณธรรม จริยธรรม 3) จัดกิจกรรมภาวะผู้นา
และจรรยาบรรณทางวิชาชีพ การจัดการการ
อุดมศึกษา

วิธีการวัดและประเมินผล
สังเกตจากพฤติกรรมการ
แสดงออกและการแสดงความ
คิดเห็นที่มตี ่อกรณีศึกษาที่นามา
วิเคราะห์อภิปรายในชั้นเรียน

2.2 ด้านความรู ้
ผลการเรียนรูด้ า้ นความรู ้
1) มีความรู้และความเข้ าใจ ในหลักการ ทฤษฎี
ทางการจัดการการอุดมศึกษา และนามา
ประยุกต์ในการศึกษาค้ นคว้ าทางวิชาการหรือ
การปฏิบตั ิ ในการจัดการการอุดมศึกษา
2) มีความตระหนักในระเบียบข้ อบังคับที่ใช้ อยู่
ในสภาพแวดล้ อมทางสังคม ทั้งในระดับชาติ
และนานาชาติท่มี ผี ลกระทบต่อการจัดการการ
อุดมศึกษา รวมทั้งเหตุผลและการ
เปลี่ยนแปลงที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต
3) มีความรู้และเข้ าใจทฤษฎีการวิจัยและการ
ปฏิบตั ทิ างวิชาชีพการจัดการการอุดมศึกษา
ตลอดถึงผลกระทบของผลงานวิจัยที่มตี ่อองค์
ความรู้และต่อการปฏิบตั ใิ นการจัดการการ
อุดมศึกษา
4) มีความเข้ าใจ และสามารถพัฒนาเพื่อสร้ าง
องค์ความรู้ใหม่ทางการจัดการการอุดมศึกษา
และสามารถพัฒนาการจัดการศึกษาสู่ความ
เป็ นเลิศทางวิชาการ

กลยุทธ์การสอน
กาหนดเนื้อหาสาระด้ านความรู้ไว้ ใน
ทุกรายวิชาและใช้ รปู แบบการเรียนการ
สอนดังนี้
1) การบรรยาย แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น วิเคราะห์ และอภิปราย
ร่วมกัน
2) การศึกษาค้ นคว้ าด้ วยตนเอง
3) การเชิญผู้เชี่ยวชาญหรือ
ผู้ทรงคุณวุฒิทางวิชาการและ
วิชาชีพมาเป็ นวิทยากร
4) การเรียนรู้โดยใช้ ปัญหาและ
งานวิจัยและบทวิเคราะห์ทาง
วิชาการเป็ นฐาน
5) การเรียนรู้โดยการศึกษาดูงาน
6) การประชุมสัมมนา/ประชุมวิชาการ

วิธีการวัดและประเมินผล
กาหนดรูปแบบการประเมินให้
สอดคล้ องกับลักษณะรายวิชา
กิจกรรมการเรียนการสอน ได้ แก่
1) การสอบ
2) การประเมินผลการศึกษาและ
ผลการนาเสนอ
3) การประเมิน/สังเกต การมีสว่ น
ร่วมและความสนใจในการ
เรียน
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2.3 ด้านทักษะทางปั ญญา
ผลการเรียนรูด้ า้ นทักษะทางปัญญา
1) สามารถวิเคราะห์ประเด็นหรือปัญหาที่ซับซ้ อน
ในบริบทต่าง ๆ ได้ อย่างสร้ างสรรค์ รวมถึง
พัฒนาข้ อสรุปและข้ อเสนอแนะที่เกี่ยวข้ องใน
การจัดการการอุดมศึกษา
2) ใช้ ความรู้ทางภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตั ใิ น
การจัดการบริบทใหม่ท่ไี ม่คาดคิดทางวิชาการ
และวิชาชีพ และพัฒนาแนวคิดริเริ่มและ
สร้ างสรรค์เพื่อตอบสนองประเด็นหรือปัญหา
3) สามารถใช้ ดุลยพินจิ ในการตัดสินใจใน
สถานการณ์ท่มี ขี ้ อมูลไม่เพียงพอ
4) สามารถสังเคราะห์และใช้ ผลงานวิจัย สิ่ง
ตีพิมพ์ทางวิชาการ หรือรายงานทางวิชาชีพ
และพัฒนาความคิดใหม่ๆ โดยการบูรณาการ
ให้ เข้ ากับองค์ความรู้เดิมหรือเสนอเป็ น
ความรู้ใหม่ท่ที ้ าทาย
5.) สามารถวางแผนและดาเนินการโครงการ
สาคัญหรือโครงการวิจัยค้ นคว้ าทางวิชาการได้
ด้ วยตนเอง โดยการใช้ ความรู้ท้งั ภาคทฤษฎี
และภาคปฏิบตั ิ ตลอดถึงการใช้ เทคนิคการ
วิจัย และให้ ข้อสรุปที่สมบูรณ์ซ่งึ ขยายองค์
ความรู้หรือแนวทางการปฏิบตั ใิ นวิชาชีพที่มี
อยู่เดิมได้ อย่างมีนัยสาคัญ

กลยุทธ์การสอน
กาหนดเนื้อหาสาระด้ านความรู้ไว้ ใน
ทุกรายวิชาและใช้ รปู แบบการเรียนการ
สอนดังนี้
1) จัดการเรียนการสอนโดยบูรณาการ
ด้ านการพัฒนาปัญญาในระหว่าง
การเรียนการสอน
2) การศึกษาค้ นคว้ าด้ วยตนเอง
3) การเชิญผู้เชี่ยวชาญหรือ
ผู้ทรงคุณวุฒิทางวิชาการและ
วิชาชีพมาเป็ นวิทยากร
4) ให้ นิสติ เรียนรู้และพัฒนาตนผ่าน
การฝึ กปฎิบตั ติ ามข้ อกาหนดของ
หลักสูตร
5) จัดการเรียนการสอนโดยใช้
กรณีศึกษาและใช้ ปัญหาเป็ นฐาน
ในการพัฒนาปัญญา
6) จัดกิจกรรมกลุ่มที่พัฒนาภาวะทาง
ปัญญาในการจัดการปัญหาทาง
อุดมศึกษา

วิธีการวัดและประเมินผล
กาหนดรูปแบบการประเมินให้
สอดคล้ องกับลักษณะรายวิชา
กิจกรรมการเรียนการสอน ได้ แก่
1) การสอบ
2) การประเมินผลการศึกษาและ
ผลการนาเสนอ
3) การประเมิน/สังเกต การมีสว่ น
ร่วมและความสนใจในการ
เรียน
4) การประเมิน/สังเกต
ความสามารถในการตัดสินใจ
แก้ ไขปัญหาในสถานการณ์
ต่างๆ
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2.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
ผลการเรียนรู ้
กลยุทธ์การสอน
ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
1) สามารถแก้ ไขปัญหาที่มคี วามซับซ้ อน หรือ 1) อาจารย์ผ้ สู อนกาหนดรายวิชาหรือ
ความยุ่งยากระดับสูงทางวิชาชีพได้ ด้วย
เนื้อหาในรายวิชาใดรายวิชาหนึ่ง
ตนเอง
หรือในหลายวิชาที่ให้ ความรู้และ
2) สามารถตัดสินใจในการดาเนินงานด้ วยตนเอง ประสบการณ์การเรียนรู้โดยตรง
และสามารถประเมินตนเองได้ รวมทั้ง
เกี่ยวกับแนวคิด ทฤษฎี หลักการ
วางแผนในการปรับปรุงตนเองให้ มี
และงานวิจัยที่เกี่ยวข้ องกับเรื่อง
ประสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ านระดับสูงได้
มนุษยสัมพันธ์ระหว่างบุคคลใน
3) มีความรับผิดชอบในการดาเนินงานของ
สังคม รวมทั้งการพัฒนา
ตนเอง และร่วมมือกับผู้อ่นื อย่างเต็มที่ในการ คุณลักษณะด้ านความรับผิดชอบ
จัดการข้ อโต้ แย้ งและปัญหาต่างๆ
ของนิสติ นักศึกษาระดับ
4) มีภาวะผู้นา มีความรับผิดชอบในการ
บัณฑิตศึกษา
ดาเนินงานของตนเองและส่วนรวมได้ อย่าง 2) สังเกตผู้เรียนเป็ นรายบุคคล
เหมาะสมเพื่อประสิทธิภาพขององค์กร
เกี่ยวกับพัฒนาการในทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
3) บูรณาการแนวคิดเกี่ยวกับการสร้ าง
ความสัมพันธ์อนั ดีระหว่างบุคคลใน
สังคมและความรับผิดชอบเข้ ากับ
เนื้อหาในทุกรายวิชาที่สอน
4) มอบหมายงานทั้งเป็ นรายบุคคล
และเป็ นกลุ่มให้ ผ้ เู รียนศึกษา
ค้ นคว้ าวิเคราะห์ สังเคราะห์แนวคิด
ทฤษฎี หลักการ และงานวิจัยที่
เกี่ยวข้ องกับความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ และ
นาเสนอเป็ นรายงานโดยใช้ รปู แบบ
การนาอภิปรายร่วมกันในชั้นเรียน
5) จัดกิจกรรมการเรียนรู้ในชั้นเรียน
ทั้งเป็ นรายบุคคลและเป็ นกลุ่มเพื่อ
เสริมสร้ างให้ ผ้ เู รียนตระหนักถึง
ความสาคัญและพัฒนาตนเองใน
ด้ านความมีมนุษยสัมพันธ์อนั ดีและ
ความรับผิดชอบส่วนบุคคล
6) จัดโครงการกิจกรรมนอกชั้นเรียน
ตามความสนใจเพื่อเป็ นการฝึ ก
ปฏิบตั กิ ารพัฒนาทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบของผู้เรียนโดยตรง

วิธีการวัดและประเมินผล
กาหนดรูปแบบการประเมินให้
สอดคล้ องกับลักษณะรายวิชา
กิจกรรมการเรียนการสอน ได้ แก่
1) การสอบ
2) การประเมินผลการศึกษาและ
ผลการนาเสนอ
3) การประเมิน/สังเกต การมีสว่ น
ร่วมและความสนใจในการเรียน
4) การประเมิน/สังเกต
ความสามารถในการตัดสินใจ
แก้ ไขปัญหาในสถานการณ์ต่างๆ
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2.5 ทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสือ่ สารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ผลการเรียนรู ้
ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
1) สามารถคัดกรองข้ อมูลทางคณิตศาสตร์และ
สถิตเิ พื่อนามาใช้ ในการศึกษาค้ นคว้ าปัญหา
สรุปปัญหาและเสนอแนะแก้ ไขปัญหาทางการ
จัดการการอุดมศึกษา
2) ความสามารถในการวิเคราะห์เชิงตัวเลขใน
การวิเคราะห์แก้ ไขปัญหาในการศึกษาและใน
การทางานอย่างสร้ างสรรค์และใน
สภาพแวดล้ อมเชิงสังคม
3) ความสามารถทางภาษา การวิจัยการใช้
เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาการสื่อสาร การ
นาเสนอผลงานทางวิชาการ ในรูปแบบสิ่ง
ตีพิมพ์ และทางวาจา ให้ เหมาะสมกับปัญหา
และกลุ่มผู้ฟังที่แตกต่างกัน

กลยุทธ์การสอน

วิธีการวัดและประเมินผล

กาหนดเนื้อหาสาระไว้ ในทุกรายวิชา
และใช้ รปู แบบการเรียนการสอนดังนี้
1) มอบหมายงานให้ ศึกษาค้ นคว้ า
ด้ วยตนเอง
2) นาความรู้ทางสถิตมิ าใช้ วิเคราะห์
ปัญหาทางการศึกษาและนาเสนอ
ผลการศึกษา
3) มีการสอนโดยใช้ ส่อื เทคโนโลยีท่ี
ทันสมัย
4) การเขียนและนาเสนอรายงาน
ผลการวิจัย และผลงานทางวิชาการ
อื่นๆ โดยใช้ ทกั ษะการถ่ายทอดเชิง
ภาษาทั้งภาษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศ
5) การฝึ กปฏิบตั จิ ริง

ก าหนดรู ป แบบการประเมิ น ให้
สอดคล้ องกับลักษณะรายวิชา และ
กิจกรรมการเรียนการสอน ได้ แก่
1) ประเมินผลการศึกษาค้ นคว้ า
และการวิเคราะห์ข้อมูล
2) ประเมินจากการเขียนและ
นาเสนอรายงาน โดยพิจารณา
จากเนื้อหาความถูกต้ องของ
ภาษาพูดและภาษาเขียน
3) ประเมินเทคนิคในการนาเสนอ
รายงานอย่างสร้ างสรรค์ ด้ วยสื่อ
เทคโนโลยี

2.6 ทักษะด้านการจัดการการอุดมศึกษา
ผลการเรียนรู ้
ทักษะด้านการจัดการการอุดมศึกษา
1.) มีทกั ษะในการจัดการและการแก้ ปัญหา
เกี่ยวกับการดาเนินงานต่าง ๆ ตามภารกิจ
และหน้ าที่ตามบริบทและพันธกิจของ
สถาบันอุดมศึกษา
2.) มีทกั ษะและเป็ นผู้นา มีความเชี่ยวชาญเฉพาะ
ทาง และมีกลยุทธ์ในการจัดการการ
อุดมศึกษาตามพันธกิจและวัตถุประสงค์ของ
สถาบันอุดมศึกษาได้
3.) มีความสามารถในการจัดการการอุดมศึกษา
โดยอาศัยฐานจากการศึกษาวิจัย และสามารถ
นาผลการวิจัยไปใช้ ในการแก้ ไขปัญหา และ
จัดการการดาเนินงานของสถาบันอุดมศึกษา
ได้

กลยุทธ์การสอน

วิธีการวัดและประเมินผล

กาหนดเนื้อหาสาระไว้ ในทุกรายวิชา
และใช้ รปู แบบการเรียนการสอนดังนี้
1.) มอบหมายงานให้ ศึกษาค้ นคว้ า
ด้ วยตนเอง
2.) มีการเรียนการสอนที่ใช้ ส่อื และ
เทคโนโลยีท่ที นั สมัย
3.) การเขียนรายงาน การนาเสนอ
อภิปรายผลการค้ นคว้ า
4.) การบรรยายโดยวิทยากรพิเศษ
และผู้ทรงคุณวุฒิด้านการจัดการ
การอุดมศึกษา
5.) การศึกษาดูงานที่
สถาบันอุดมศึกษาต่างๆ

ก าหนดรู ป แบบการประเมิ น ให้
สอดคล้ องกับลักษณะรายวิชา และ
กิจกรรมการเรียนการสอน ได้ แก่
1.) การสอบ
2.) การประเมินผลการศึกษาและ
ผลการนาเสนอ
3.) การประเมิน/สังเกตการมีส่วน
ร่วมและความสนใจในการเรียน
4.) การประเมิน/สังเกต
ความสามารถในการตัดสินใจ
แก้ ไขปัญหาในสถานการณ์
ต่างๆ
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สรุปมาตรฐานผลการเรียนรู ้
มาตรฐานผลการเรียนรู ้
1. ด้านคุณธรรมและจริยธรรม

2. ด้านความรู ้

3. ด้านทักษะทางปัญญา

4. ด้านทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ

รายละเอียดผลการเรียนรู ้
1.1 สามารถจัดการปั ญหาทางคุณธรรม จริยธรรมที่ซับซ้ อนเชิงวิชาการหรือวิชาชีพ
ทางการจัดการการอุดมศึกษา และสามารถวินิจฉัยอย่างผู้ร้ ดู ้ วยความยุตธิ รรม
1.2 มีความคิดริเริ่มในการยกปัญหาทางคุณธรรม จริยธรรมที่มอี ยู่เพื่อการทบทวนและ
แก้ ไข
1.3 สนับสนุ นให้ ผ้ ูอ่นื ใช้ การวินิจฉัยทางด้ านคุณธรรม จริยธรรมในการจัดการกับข้ อ
โต้ แย้ งและปัญหาที่มผี ลกระทบต่อตนเองและผู้อ่นื
1.4 แสดงออกซึ่งภาวะผู้นาในการส่งเสริมให้ มกี ารประพฤติปฏิบตั ติ ามหลักคุณธรรม
จริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาชีพการจัดการการอุดมศึกษา
2.1 มีความรู้และความเข้ าใจ ในหลักการ ทฤษฎีทางการจัดการการอุดมศึกษา และ
น ามาประยุ กต์ใ นการศึ กษาค้ น คว้ า ทางวิ ช าการหรื อการปฏิบัติ ในการจั ด การการ
อุดมศึกษา
2.2 มีความตระหนักในระเบียบข้ อบังคับที่ใช้ อยู่ในสภาพแวดล้ อมทางสังคม ทั้งใน
ระดับชาติและนานาชาติท่มี ผี ลกระทบต่อการจัดการการอุดมศึกษา รวมทั้งเหตุผลและ
การเปลี่ยนแปลงที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต
2.3 มี ค วามรู้ แ ละเข้ า ใจทฤษฎี การวิ จั ย และการปฏิบัติ ท างวิ ช าชี พ การจั ด การการ
อุดมศึกษา ตลอดถึงผลกระทบของผลงานวิจัยที่มีต่อองค์ความรู้และต่อการปฏิบัติใน
การจัดการการอุดมศึกษา
2.4 มีความเข้ าใจ และสามารถพั ฒนาเพื่ อสร้ างองค์ความรู้ใหม่ทางการจัดการการ
อุดมศึกษา และสามารถพัฒนาการจัดการศึกษาสู่ความเป็ นเลิศทางวิชาการ
3.1 สามารถวิเคราะห์ประเด็นหรือปั ญหาที่ซับซ้ อนในบริบทต่างๆ ได้ อย่างสร้ างสรรค์
รวมถึงพัฒนาข้ อสรุปและข้ อเสนอแนะที่เกี่ยวข้ องในการจัดการการอุดมศึกษา
3.2 ใช้ ความรู้ทางภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติในการจัดการบริบทใหม่ท่ไี ม่คาดคิดทาง
วิชาการและวิชาชีพ และพัฒนาแนวคิดริเริ่มและสร้ างสรรค์เพื่อตอบสนองประเด็นหรือ
ปัญหา
3.3 สามารถใช้ ดุลยพินิจในการตัดสินใจในสถานการณ์ท่มี ขี ้ อมูลไม่เพียงพอ
3.4 สามารถสังเคราะห์และใช้ ผลงานวิจัย สิ่งตีพิมพ์ ทางวิชาการ หรือรายงานทาง
วิชาชีพ และพัฒนาความคิดใหม่ๆ โดยการบูรณาการให้ เข้ ากับองค์ความรู้เดิมหรือ
เสนอเป็ นความรู้ใหม่ท่ที ้ าทาย
3.5 สามารถวางแผนและดาเนินการโครงการสาคัญหรือโครงการวิจัยค้ นคว้ าทาง
วิชาการได้ ด้วยตนเอง โดยการใช้ ความรู้ท้งั ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ตลอดถึงการใช้
เทคนิคการวิจัย และให้ ข้อสรุปที่สมบูรณ์ซ่งึ ขยายองค์ความรู้หรือแนวทางการปฏิบตั ใิ น
วิชาชีพที่มอี ยู่เดิมได้ อย่างมีนัยสาคัญ
4.1 สามารถแก้ ไขปัญหาที่มคี วามซับซ้ อน หรือความยุ่งยากระดับสูงทางวิชาชีพได้ ด้วย
ตนเอง
4.2 สามารถตัดสินใจในการดาเนินงานด้ วยตนเอง และสามารถประเมินตนเองได้
รวมทั้งวางแผนในการปรับปรุงตนเองให้ มปี ระสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ านระดับสูงได้
4.3 มีความรับผิดชอบในการดาเนินงานของตนเอง และร่วมมือกับผู้อ่นื อย่างเต็มที่ใน
การจัดการข้ อโต้ แย้ งและปัญหาต่างๆ
4.4 มีภาวะผู้นา มีความรับผิดชอบในการดาเนินงานของตนเองและส่วนรวมได้ อย่าง
เหมาะสมเพื่อประสิทธิภาพขององค์กร
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มาตรฐานผลการเรียนรู ้
5. ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ

6. ทักษะด้านการจัดการการ
อุดมศึกษา

รายละเอียดผลการเรียนรู ้
5.1 สามารถคัดกรองข้ อมูลทางคณิตศาสตร์และสถิติเพื่อนามาใช้ ในการศึกษาค้ นคว้ า
ปัญหาสรุปปัญหาและเสนอแนะแก้ ไขปัญหาทางการจัดการการอุดมศึกษา
5.2 ความสามารถในการวิเคราะห์เชิงตัวเลขในการวิเคราะห์แก้ ไขปั ญหาในการศึกษา
และในการทางานอย่างสร้ างสรรค์และในสภาพแวดล้ อมเชิงสังคม
5.3 ความสามารถทางภาษา การวิจัยการใช้ เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาการสื่อสาร การ
นาเสนอผลงานทางวิชาการ ในรูปแบบสิ่งตีพิมพ์ และทางวาจา ให้ เหมาะสมกับปั ญหา
และกลุ่มผู้ฟังที่แตกต่างกัน
6.1 มีทกั ษะในการจัดการและการแก้ ปัญหาเกี่ยวกับการดาเนินงานต่าง ๆ ตามภารกิจ
และหน้ าที่ตามบริบทและพันธกิจของสถาบันอุดมศึกษา
6.2 มีทกั ษะและเป็ นผู้นา มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง และมีกลยุทธ์ในการจัดการการ
อุดมศึกษาตามพันธกิจและวัตถุประสงค์ของสถาบันอุดมศึกษาได้
6.3 มีความสามารถในการจัดการการอุดมศึกษา โดยอาศัยฐานจากการศึกษาวิจัย และ
สามารถน าผลการวิ จั ย ไปใช้ ในการแก้ ไ ขปั ญ หา และจั ด การการด าเนิ น งานของ
สถาบันอุดมศึกษาได้
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3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจ้ ากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
ความรับผิดชอบหลัก ความรับผิดชอบรอง




คุณธรรม จริยธรรม

รายวิชา

หมวดวิชาพื้ นฐานทางการศึกษา
พฐ 501 ปรัชญาทางการศึกษาเพื่อการพัฒนา
พฐ 502 การวิจยั และสถิติทางการศึกษา
กจอ 501 การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ใน
ระดับอุดมศึกษา
หมวดวิชาบังคับ
กจอ 511 หลักการอุดมศึกษาและการจัดการการ
อุดมศึกษา
กจอ 512 กิจการนิสติ และการพัฒนานิสติ
กจอ513 สัมมนาปัญหาและการวิจัยทางการจัดการการ
อุดมศึกษา
กจอ 514 มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษาใน
ระดับอุดมศึกษา
หมวดวิชาเลือก
กจอ 621 การจัดการระบบสารสนเทศทางการอุดมศึกษา
กจอ 622 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ใน
ระดับอุดมศึกษา
กจอ 623 สัมมนาการจัดการงานวิชาการใน
ระดับอุดมศึกษา
กจอ 624 ภาวะผู้นาในระดับอุดมศึกษา

1.1

1.2

1.3







ความรู ้

1.4

2.1

2.2

2.3

































ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

ทักษะทางปั ญญา

3.1

3.2

3.3

4.1

4.2

4.3
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2.4

3.4

3.5

4.4

ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร
และเทคโนโลยี
สารสนเทศ
5.1

5.2

5.3





























































































































ทักษะด้านการ
จัดการการ
อุดมศึกษา
6.1

6.2

6.3
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คุณธรรม จริยธรรม

รายวิชา

กจอ 625 นวัตกรรมและการเปลี่ยนแปลงด้ านการจัดการ
การอุดมศึกษา
กจอ 626 วิธกี ารจัดการเรียนการสอนสมัยใหม่ใน
ระดับอุดมศึกษา
กจอ627 การศึกษาอิสระทางการจัดการการอุดมศึกษา
ปริญญานิพนธ์
ปพท 691 ปริญญานิพนธ์ระดับปริญญาโท

ความรู ้

ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

ทักษะทางปั ญญา

ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร
และเทคโนโลยี
สารสนเทศ

ทักษะด้านการ
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
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนิสิต
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด)
การวั ด ผลและการส าเร็จ การศึ ก ษาเป็ นไปตามข้ อ บั งคั บ มหาวิ ทยาลั ยศรี น คริ น ทรวิ โรฒ ว่ า ด้ ว ย
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2559 (ภาคผนวก ก)
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิต
สถาบันอุดมศึกษากาหนดให้ มีระบบและกลไกการทวนสอบเพื่ อยืนยันว่ านิสิตและบัณฑิตทุกคนมี
มาตรฐานผลการเรียนรู้ทุกด้ านตามที่กาหนดไว้ ดังนี้
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูข้ ณะนิสิตยังไม่สาเร็จการศึกษา
การทวนสอบในระดับรายวิชาโดยให้ นิสติ ประเมินผลการเรียนการสอนในระดับรายวิชาทั้งภาคทฤษฎี
และภาคปฏิบัติ และการมีคณะกรรการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาความเหมาะสมของข้ อสอบให้ เป็ นไปในการ
ดาเนินการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้และรายงานผล
2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูห้ ลังจากนิสิตสาเร็จการศึกษา
การกาหนดกลวิธกี ารทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนิสิตหลังสาเร็จการศึกษา เน้ นการทาวิจัย
สัมฤทธิผ ลของการประกอบอาชี พ ของบั ณ ฑิต โดยทาอย่ า งต่ อ เนื่ อ งและน าผลการวิ จั ยที่ไ ด้ มาปรั บ ปรุ ง
กระบวนการเรี ยนการสอนและหลั ก สูตรแบบครบวงจร รวมทั้ง การประเมิน คุ ณ ภาพของหลั กสูต รและ
หน่วยงานโดยองค์กรระดับสากล ซึ่งการวิจัยจะดาเนินการในเรื่องต่อไปนี้
1) ภาวการณ์ได้ งานทาของบัณฑิต ประเมินจากบัณฑิตที่สาเร็จการศึกษาเกี่ยวกับระยะเวลาในการ
หางาน ความเห็นที่มีต่อความรู้ความสามารถและความมั่นใจของบัณฑิตในการประกอบอาชีพ
2) การทวนสอบจากผู้ประกอบการ โดยการขอเข้ าสัมภาษณ์ และ/หรือการส่งแบบสอบถามเพื่อ
ประเมินความพึงพอใจต่อบัณฑิตที่สาเร็จการศึกษา และเข้ าทางานในสถานประกอบการนั้นๆ ในระยะเวลา
ต่างๆ เช่น ปี ที่ 1 ปี ที่ 5 เป็ นต้ น
3) การประเมินตาแหน่ง และ/หรือความก้ าวหน้ าในสายงานของบัณฑิต
4) การประเมินจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น โดยการส่งแบบสอบถาม หรือ สอบถามระดับความพึง
พอใจในด้ านความรู้ ความพร้ อม และคุณสมบัติด้านอื่นๆ ของบัณฑิตที่สาเร็จการศึกษา
5) การประเมินจากบัณฑิตที่ไปประกอบอาชีพ ในส่วนของความพร้ อมและความรู้จากวิ ชาเอกที่
เรียน ซึ่งกาหนดในหลักสูตร รวมทั้งเปิ ดโอกาสให้ เสนอข้ อคิดเห็นในการปรับปรุงหลักสูตรให้ ดีข้ นึ
6) ความเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่ประเมินหลักสูตรหรืออาจารย์พิเศษ ต่อความพร้ อมของ
นิสติ ในการเรียนและคุณลักษณะอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ องกับกระบวนการเรียนรู้ และการพัฒนาองค์ความรู้ของนิสติ
7) ผลงานของนิสติ ที่สามารถวัดเป็ นรูปธรรมได้ ได้ แก่
7.1) จานวนผลงานที่ได้ รับรางวัลทางสังคมและวิชาชีพ
7.2) จานวนกิจกรรมการกุศลเพื่อสังคมและประเทศชาติ
7.3) จานวนอาสาสมัครในองค์กรที่ทาประโยชน์ต่อสังคม
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3. เกณฑ์การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
3.1 ศึกษารายวิชาครบถ้ วนตามที่กาหนดในหลักสูตร
3.2 ได้ ระดับแต้ มคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า 3.00 (จากระบบ 4 ระดับคะแนน)
3.3 เสนอปริ ญ ญานิ พ นธ์ แ ละสอบผ่ า นการสอบปากเปล่ า ขั้ น สุ ด ท้ า ยโดยคณะกรรมการที่
สถาบันอุดมศึกษาแต่งตั้ง ซึ่งจะต้ องประกอบไปด้ วยผู้ทรงคุณวุฒิภายในและภายนอกสถาบันและต้ องเปิ ดให้
ผู้สนใจเข้ ารับฟังได้
3.4 ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้ รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้ อยได้ รับการ
ยอมรั บให้ ตีพิมพ์ ในวารสารระดับชาติหรื อระดับนานาชาติท่ีมีคุณภาพตามประกาศ คณะกรรมการการ
อุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสาหรับการเผยแพร่ ผลงานทางวิชาการ หรือ
นาเสนอต่อที่ประชุมวิชาการโดยบทความที่นาเสนอฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ได้ รับการตีพิมพ์ในรายงาน
สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceedings) ดังกล่าว
3.5 สอบผ่านภาษาอังกฤษ
3.6 มี คุ ณ สมบั ติ เ ป็ นไปตามข้ อ บั ง คั บ มหาวิ ท ยาลั ย ศรี น คริ น ทรวิ โ รฒ ว่ า ด้ ว ยการศึ ก ษาระดั บ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ.2559 (ภาคผนวก ก)
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หมวดที่ 6 การพัฒนาอาจารย์
1. การเตรียมการสาหรับอาจารย์ใหม่
1.1 มี ก ารปฐมนิ เทศแนะแนวการเป็ นครู ท่ีดีแ ก่ อ าจารย์ ใหม่ ให้ มีความรู้ แ ละเข้ า ใจนโยบายของ
มหาวิทยาลัย/สถาบัน คณะตลอดจนในหลักสูตรที่สอน
1.2 ส่งเสริมอาจารย์ให้ มีการเพิ่มพูนความรู้ สร้ างเสริมประสบการณ์เพื่อส่งเสริมการสอนและการ
วิจัยอย่างต่อเนื่อง สนับสนุนด้ านการฝึ กอบรม ศึกษาดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองค์กรต่างๆ เข้ ารับ
การประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ หรือการลาเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์
2. การพัฒนาความรูแ้ ละทักษะให้แก่คณาจารย์
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
2.1.1 ส่งเสริมให้ อาจารย์มีความรู้ ทักษะในการจัดการเรียนการสอน และการวัดประเมิน
ด้ วยการแนะนา เสวนา สัมมนาในกลุ่มคณาจารย์ของสาขาวิชา ส่งเสริมให้ อาจารย์ได้ รับการอบรม ศึกษา
ดูงานเพื่ อเพิ่ มพูนประสบการณ์เพิ่ มเติม เพื่ อให้ มีความรู้ทักษะในการจัดการเรี ยนการสอน การวัดและ
ประเมินผลที่ทนั สมัยและมีประสิทธิภาพ
2.1.2 มีการฝึ กอบรมพั ฒนาอาจารย์โดยเน้ นเนื้อหาเกี่ยวกับการวิ จัยเพื่ อพั ฒนาการเรี ยน
การสอนของอาจารย์มีการจัดหา/จัดทาเอกสารที่ให้ ความรู้และตัวอย่าง เกี่ยวกับการวิจัยและพัฒนาการเรียน
การสอนอย่างต่อเนื่อง ส่งเสริมให้ อาจารย์สร้ างองค์ความรู้
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่นๆ
ส่งเสริ ม สนับสนุ นและกระตุ้นอาจารย์ด้วยวิธีการต่างๆ เพื่อให้ สร้ างผลงานและเผยแพร่ งานทาง
วิชาการโดย
2.2.1 จัดหรือเข้ าร่วมประชุม สัมมนาเพื่อเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของอาจารย์และนิสิต
อย่างสม่าเสมอ
2.2.2 กาหนดแผนในการส่งเสริม สนับสนุนให้ มีการทาวิจัยเพื่อสร้ างองค์ความรู้ใหม่ เพื่อ
พัฒนาเข้ าสู่ตาแหน่งทางวิชาการ
2.2.3 จัดสรรหรื อแสวงหางบประมาณสนับสนุ นให้ อาจารย์ทาวิจัยหรื อจัดกิจกรรมเพื่ อ
เพิ่มพูนศักยภาพทางวิชาการ
2.2.4 สนับสนุนให้ อาจารย์ทาวิจัยกับกลุ่มคณะต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
2.2.5 จัดและส่งเสริ มให้ อาจารย์เข้ าร่ วมกิจกรรมทางวิชาการกับนิ สิต สาขาวิ ชา คณะ
และมหาวิทยาลัยตลอดจนหน่วยงานอื่นๆ ภายนอกมหาวิทยาลัย
2.2.6 มีการจัดสรรทุนวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนในแต่ละปี การศึกษา
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2.2.7 กาหนดให้ อาจารย์จัดทาใบประมวลการสอนรายวิชา (Course Syllabus) ที่แสดงให้
เห็น ถึ งวิ ธีก ารจั ด การเรี ยนการสอนที่ใช้ ในแต่ ละภาคเรี ยน และชี้ ให้ เ ห็น ถึ งการสอนที่เ ปลี่ ยนแปลงหรื อ
แตกต่างไปจากเดิม
2.2.8 ก าหนดให้ อ าจารย์ ร ะบุ น วั ต กรรมการเรี ย นการสอนที่ อ าจารย์ ไ ด้ พั ฒ นาขึ้ นใน
แบบฟอร์มการรายงานผลการปฏิบัติงานในแต่ละปี
2.2.9 เผยแพร่ ผลงานวิ จัยของอาจารย์ท่เี กี่ยวกับนวัตกรรมการเรี ยนการสอนในเอกสาร
ข่าวสารการวิจัยของคณะหรือสถาบัน
2.2.10 สร้ างเครื อ ข่ า ยอาจารย์ โ ดยจั ด ประชุ ม แลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ เกี่ ย วกั บ การพั ฒ นา
นวัตกรรมการสอนใหม่ ในกลุ่มอาจารย์ภายในคณะหรือสถาบันทุกปี
2.2.11 มีก ารสร้ า งเครื อข่า ยวิ จัยและพั ฒนานวั ตกรรมการเรี ยนการสอนในสาขาต่ า งๆ
ภายในสถาบันหรือนอกสถาบัน
2.2.12 ยกย่องเชิดชูเกียรติอาจารย์ท่มี ีผลงานวิจัยด้ านการจัดการเรียนการสอนโดดเด่น
2.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิม่ เติม
คณะศึกษาศาสตร์ประสานงานกับอาจารย์และสานักหอสมุดกลางในการเสนอจัดหา ตารา หนังสือ
วารสาร สิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์เพิ่มเติมในแต่ละปี การศึกษาเพื่อบริ การให้ อาจารย์และนิสิตได้ ศึกษา
ค้ นคว้ า และใช้ ประกอบการเรียนการสอน
มีการตรวจสอบ ปรั บปรุงและจัดซื้อสื่อ ตารา วัสดุ อุปกรณ์ท่ีเป็ นความรั บผิดชอบของคณะใน
แต่ละปี จากงบประมาณเงินแผ่นดิน เงินรายได้ ตลอดจนงบประมาณจากโครงการบริการวิชาการ
ในกรณีท่ีต้องการบุ คลากรทดแทนหรื อเพิ่ มเติม มีการสรรหา คัดเลื อกบุ คลากรอย่างเป็ นระบบ
เป็ นไปอย่างโปร่งใสและเขียนแนวปฏิบัติเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
จัดให้ มีการเชิญผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกที่มีความรู้ ความสามารถสอดคล้ องกับหลักสูตร มาเป็ น
อาจารย์พิเศษ มีห้องเรี ยน อุปกรณ์ท่ใี ช้ ในการเรี ยนการสอนที่เพี ยงพอสาหรั บนิสิต มีโรงเรี ยนสาธิตของ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒทั้งสามแห่งเป็ นแหล่งประสบการณ์ และมีเทคโนโลยีท่ที นั สมัย
2.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร
การประเมินผลและการติดตามและประเมินความพอเพียงของหนังสือ ตารา วารสารและอุปกรณ์
การเรี ยนการสอน ตลอดจนทรั พยากรอื่นๆ ที่จาเป็ นจากการสอบถามสารวจความคิดเห็นของนิสิตและ
อาจารย์ เจ้ าหน้ าที่
มีเจ้ าหน้ าที่ประจาห้ องสมุด ทาการบริ การอาจารย์และนิสิต เพื่ อจัดหา ตรวจสอบและประเมินสื่อ
และวัสดุอุปกรณ์โดยตรงและดาเนินการปรับปรุงแก้ ไข
มี เ จ้ า หน้ า ที่ ข องสาขาวิ ช าและของคณะศึ ก ษาศาสตร์ ท าหน้ า ที่ บ ริ ก ารด้ า นโสตทั ศ นู ป กรณ์ และ
คอมพิวเตอร์ รวมทั้งตรวจสอบประเมินวัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ และปรับปรุงแก้ ไขให้ อยู่ในสภาพที่ดีใช้ การได้
เป็ นประจาทุกสัปดาห์
3. การบริหารคณาจารย์
3.1 การรับอาจารย์ใหม่
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กระบวนการรับอาจารย์ใหม่ ตั้งแต่การเสนอเพื่อขออัตรา การประชุมเพื่อกาหนดคุณสมบัติผ้ ูเข้ า
สมั ครระดั บ ปริ ญ ญาเอกตรงกับ สาขาหรื อ สาขาที่เ กี่ยวข้ อ ง มีป ระสบการณ์ เพี ยงพอต่ อความรั บ ผิดชอบ
การสอน มีการสรรหา คัดเลือกบุคลากรอย่างเป็ นระบบ เป็ นไปอย่างโปร่งใสและเขียนแนวปฏิบัติเป็ นลาย
ลักษณ์อกั ษร ดาเนินการประกาศรับสมัครทุกสื่ออย่างกว้ างขวางและทั่วถึง การรับสมัครและตรวจคุณสมบัติ
การแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินการรับสมัครคัดเลือกโดยการสอบวัดคุณสมบัติ เป็ นไปอย่างยุติธรรมและ
โปร่งใส
3.2 การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร
คณาจารย์ ผ้ ู รั บ ผิ ด ชอบหลั ก สูต รและผู้ ส อนจะต้ อ งร่ ว มกัน ในการวางแผนจั ด การเรี ย นการสอน
ประเมินผล และการให้ ความเห็นชอบการประเมินผลทุกรายวิชา เก็บรวบรวมข้ อมูลเพื่อเตรี ยมไว้ สาหรับ
การปรั บ ปรุ งหลั กสูตร ตลอดจนปรึ กษาหารื อ หาแนวทางที่จะทาให้ บรรลุ วัตถุ ประสงค์ของหลักสูตรและ
ได้ บัณฑิตเป็ นไปตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
3.3 การแต่งตั้งคณาจารย์พเิ ศษ
การแต่งตั้งคณาจารย์ท่สี อนบางเวลาและคณาจารย์พิเศษ จะคานึงถึงคุณวุฒิ ประสบการณ์ และ
ความรู้ความสามารถในรายวิชาที่จะแต่งตั้ง โดยต้ องได้ รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
กระบวนการเลือกสรรอาจารย์พิเศษ เริ่มจากการเสนอชื่ออาจารย์ท่มี ีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ าพิจารณา
ในที่ประชุ มกรรมการบริ หารหลั กสูตร การเชิ ญอาจารย์พิเศษอาจเชิ ญสอนทั้งภาคการศึ กษาหรื อเป็ นราย
ชั่วโมงขึ้นอยู่กับความจาเป็ น ความต้ องการและเวลา สถานการณ์ท่เี หมาะสม อาจารย์พิเศษต้ องเป็ นผู้ท่ี
ได้ รับการยอมรับยกย่องจากสังคมว่าเป็ นผู้ท่เี ชี่ยวชาญในรายวิชานั้นๆ อย่างเด่นชัด นาเสนอรายชื่ออาจารย์
พิเศษเพื่อพิจารณาและขออนุมัติจากมหาวิทยาลัย
4. การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน
4.1 การกาหนดคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
ควรมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาที่เกี่ยวข้ องกับภาระงานที่รับผิดชอบในหลักสูตร
4.2 การเพิม่ ทักษะความรูเ้ พือ่ การปฏิบตั ิงาน
ต้ องเข้ ารับการฝึ กอบรม/ประชุม/สัมมนาในด้ านวิชาการที่เกี่ยวข้ องอย่างน้ อยคนละ 3 ครั้งต่อปี
5. การสนับสนุนและการให้คาแนะนานิสิต
5.1 การให้คาปรึกษาด้านวิชาการและอื่นๆ แก่นสิ ิต
คณะศึกษาศาสตร์มีการแต่งตั้งอาจารย์ท่ปี รึกษาทางวิชาการให้ แก่นิสิตทุกคน โดยนิสิตที่มีปัญหาใน
การเรี ยนสามารถปรึ กษากับอาจารย์ท่ปี รึ กษาทางวิชาการได้ และอาจารย์ท่ปี รึ กษาทางวิชาการทุกคนต้ อง
กาหนดชั่วโมงให้ คาปรึกษา (Office Hours) เพื่ อให้ นิสิตเข้ าปรึกษาได้ นอกจากนี้ต้องมีอาจารย์ท่ีปรึ กษา
กิจกรรมเพื่อให้ คาปรึกษาแนะนาในการจัดทากิจกรรมแก่นิสติ
5.2 การอุทธรณ์ของนิสิต
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กรณี ท่ี นิ สิ ต มี ค วามสงสั ย เกี่ ย วกั บ ผลการประเมิ น ในรายวิ ช าใดสามารถที่ จ ะยื่ น ค าร้ อ งต่ อ คณะ
กรรมการบริหารหลักสูตรฯ เพื่อขอดูกระดาษคาตอบในการสอบ ตลอดจนดูคะแนนและวิธีการประเมินของ
อาจารย์ในแต่ละรายวิชาได้
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพ
1. การกากับมาตรฐาน
การประกันคุณภาพหลักสูตรจะดาเนินการกากับมาตรฐานของและการบริหารจัดการให้ เป็ นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ได้ ประกาศใช้ เมื่อ พ.ศ.2558 และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ.2552 ตลอดระยะเวลาที่มีการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตร ได้ แก่
จ านวนอาจารย์ ป ระจ าหลั ก สูต ร คุ ณ สมบั ติ ข องอาจารย์ ป ระจ าหลั ก สูต ร คุ ณ สมบั ติ ข องอาจารย์
ผู้ รั บ ผิ ดชอบหลั ก สูตร คุ ณสมบั ติของอาจารย์ ผ้ ู สอน คุ ณ สมบั ติของอาจารย์ ท่ีป รึ ก ษาปริ ญ ญานิ พ นธ์หลั ก
คุณสมบัติของอาจารย์ท่ปี รึ กษาปริ ญญานิพนธ์ร่วม คุณสมบัติของอาจารย์ผ้ ูสอบปริ ญญานิพนธ์ การตีพิมพ์
เผยแพร่ผลงานของผู้สาเร็จการศึกษา ภาระงานของอาจารย์ท่ปี รึกษาปริญญานิพนธ์ อาจารย์ท่ปี รึกษาปริญญา
นิพนธ์มีผลงานวิจัยอย่างต่อเนื่องและสม่าเสมอ และการปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่กาหนด
ทั้งนี้เพื่อให้ การกากับมาตรฐานดังกล่าวข้ างต้ นเป็ นไปอย่างมีประสิทธิ ภาพ หลักสูตรได้ มีการบริหาร
จัดการหลัก สูตร ได้ แก่ การแต่ งตั้งคณะกรรมการบริ หารหลักสูตรซึ่ งแต่ งตั้งโดยบัณ ฑิตวิทยาลัยเพื่ อการ
ดาเนินการด้ านการจัดการศึกษา การวางแผน การติดตาม การทบทวนหลักสูตร และการปรับปรุงหลักสูตร
โดยคณะกรรมการดังกล่ าวมีบทบาทหน้ าที่รับผิดชอบและประสานงาน ให้ การบริหารจัดการหลักสูตรมี
ประสิทธิภาพเป็ นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่ สกอ. และบัณฑิตวิทยาลัยกาหนด
โดยประธานบริหารหลักสูตรประสานงานและจัดประชุมวางแผนเพื่อ 1) จัดแผนการเรียนให้ กับนิสิตแต่ละรุ่น
2) จัดรายวิชาตามลาดับก่อนหลัง 3) จัดอาจารย์ผ้ ูสอนที่มีความรู้ ความถนัด และความเชี่ยวชาญในรายวิชา
นั้นๆ
2. บัณทิต
หลักสูตรคานึงถึงพั นธกิจที่สาคัญที่สุดของสถาบันอุดมศึกษา คือ การผลิตบัณฑิต หรือการจัด
กิจกรรม การเรียนการสอนให้ ผ้ ูเรียนมีความรู้ในวิชาการและวิชาชีพ มีคุณลักษณะตามหลักสูตรที่กาหนด
บัณฑิตหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการอุดมศึกษาจะต้ องเป็ นผู้มีความรู้ มีคุณธรรม
จริยธรรม มีความสามารถในการเรียนรู้ และพัฒนาตนเอง สามารถประยุกต์ใช้ ความรู้เพื่อการดารงชีวิตใน
สังคมได้ อย่างมีความสุขทั้งทางร่ างกายและจิตใจ มีความสานึกและความรับผิดชอบในฐานะพลเมืองและ
พลโลก มีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ของสถาบันอุดมศึกษา
นอกจากนี้หลักสูตรได้ ตระหนักถึงมาตรฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการผลิตบัณฑิต ได้ แก่ เกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตร กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ เพื่อมุ่งเน้ นเป้ าหมายการจัดการศึกษาที่
ผลการเรียนรู้ของนักศึกษา ซึ่งเป็ นการประกันคุณภาพบัณฑิตที่ได้ รับคุณวุฒิแต่ละคุณวุฒิและสื่อสารให้ สังคม
ชุมชน รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องต่างๆ ได้ เชื่อมั่นถึงคุณภาพของบัณฑิตที่ผลิตออกมาเป็ นไปตามที่กาหนด
ไว้ ในผลลัพธ์การเรียนรู้ในหลักสูตร โดยพิจารณาจากข้ อมูล ดังนี้
1. ผลประเมิน คุณภาพบั ณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุ ณวุ ฒิระดับอุดมศึกษาแห่ งชาติ (โดยผู้ใช้
บัณฑิต/ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย)
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2. ผลงานของนิสติ ที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร่
3. นิสิต
การประกัน คุณ ภาพหลั ก สูตรด้ า นนิ สิตจะเริ่ มต้ น ตั้งแต่ ร ะบบการรั บ นิสิต ซึ่ งต้ องสามารถรั บหรื อ
คัดเลื อกผู้ ท่ีมีคุณ สมบั ติและความพร้ อมในการเรี ยนในหลั กสูตรจนสาเร็จ การศึ ก ษา โดยการรั บ นิสิต ของ
หลักสูตรจะดาเนินการตามกาหนดแนวทางการรับสมัครตามประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง
การรั บ สมัค รสอบคัด เลื อ กเข้ า เป็ นนิ สิตระดั บ บั ณ ฑิต ศึ ก ษา โดยยึด ตามคุ ณ สมบั ติข องผู้ เ ข้ า ศึ ก ษาตามที่
หลั ก สู ต รก าหนดไว้ และเป็ นไปตามข้ อ บั ง คั บ มหาวิ ท ยาลั ย ศรี น คริ น ทรวิ โ รฒ ว่ า ด้ ว ยการศึ ก ษาระดั บ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ.2559 และมีการจัดสอบคัดเลือกตามที่หลักสูตรกาหนด นอกจากนี้มีกิจกรรมพัฒนาใน
รูปแบบต่างๆ เพื่อให้ มีความรู้ความสามารถตามหลักสูตร มีการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ประกอบด้ วย 4 กลุ่ม
วิชาหลัก ได้ แก่ กลุ่มวิชาหลัก กลุ่มทักษะชีวิตและทักษะอาชีพ กลุ่มทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม และกลุ่ม
ทักษะสารสนเทศและเทคโนโลยี
นอกจากนี้ยังต้ องมีการส่งเสริมให้ นิสติ มีทกั ษะการวิจัยที่สามารถสร้ างองค์ความรู้ได้ และพิจารณาจาก
ผลลั พธ์ท่เี กิดกับนักศึกษา ได้ แก่ การคงอยู่ การสาเร็จการศึ กษา และความพึ งพอใจและผลการจัดการข้ อ
ร้ องเรียน
4. อาจารย์
หลักสูตรได้ มีการวางระบบการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจาหลักสูตร โดยจะดาเนินการตามแผน
อัตรากาลังของอาจารย์ประจาหลักสูตร การรับสมัครและการแต่งตั้ง การประเมินผลการปฏิบัติงาน โดยจะ
คานึงถึงการธารงอยู่และการพัฒนาอาจารย์ประจาหลักสูตรทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพเพื่อ ให้ สอดคล้ อง
กับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรตามที่ สกอ. กาหนดไว้ นอกจากนี้หลักสูตรจะให้ ความสาคัญกับอาจารย์ประจา
หลักสูตรที่ยังไม่มีตาแหน่งทางวิชาการ โดยจะมีการกาหนดแผนการพัฒนาให้ ชัดเจน และจัดให้ มีการกระตุ้น
อาจารย์ประจาหลักสูตรผลิตและส่งผลงานทางวิชาการเพื่อขอตาแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้นต่อไป สาหรับการ
บริ ห ารอาจารย์ ป ระจ าหลั ก สูต ร หลั ก สูต รจะพิ จ ารณาผู้ ส อนให้ เ หมาะสมกับ คุ ณ วุ ฒิ ความสามารถและ
ประสบการณ์ และจัดให้ มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของอาจารย์ รวมทั้งการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริ มและ
ธารงอยู่ของอาจารย์ประจาหลักสูตรอีกด้ วย
นอกจากนี้ จะส่งเสริ มให้ อ าจารย์ป ระจาหลักสูตรได้ รับ การพั ฒนาทั้งในด้ า นทุ น วิ จัย การน าเสนอ
ผลงาน การศึกษาดูงาน และการฝึ กอบรม โดยใช้ ระบบและกลไกของคณะศึกษาศาสตร์ และมหาวิทยาลัย
สนับสนุนให้ ได้ เข้ าร่ วมประชุม เข้ าร่ วมกิจกรรมทางวิชาการ เข้ าร่วมการฝึ กอบรม ศึกษาดูงาน และกิจกรรม
เพื่อส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ เพื่อเพิ่มพูน ความรู้ สร้ างเสริมประสบการณ์ และเพื่อส่งเสริมพัฒนาการสอน
และการวิจัยให้ ทนั สมัย โดยอาจารย์ ประจาหลักสูตรทุกคนได้ เข้ าร่วมโครงการต่างๆ
นอกจากนี้หลักสูตรยังมีกระบวนการเลือกสรรอาจารย์พิเศษเพื่อมาให้ ความรู้เพิ่มเติม โดยเริ่มจาก
การเสนอชื่ออาจารย์ท่มี ีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ าพิจารณาในที่ประชุ มคณะกรรมการบริหารหลักสูตร การเชิญ
อาจารย์พิเศษอาจเชิญสอนทั้งภาคการศึกษาหรือเป็ นรายชั่วโมงขึ้นอยู่กับความจาเป็ น ความต้ องการและเวลา
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สถานที่ท่เี หมาะสม อาจารย์พิเศษต้ องเป็ นผู้ท่ไี ด้ รับการยอมรับยกย่องจากสังคมว่าเป็ นผู้ท่เี ชี่ยวชาญในรายวิชา
นั้นๆ อย่างเด่นชัด นาเสนอรายชื่ออาจารย์พิเศษเพื่อพิจารณาและขออนุมัติจากมหาวิทยาลัย
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเ้ รียน
เมื่อหลักสูตรได้ ผ่านการรับรองจากสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและเปิ ดสอน หลักสูตรจะ
ดาเนินการให้ มีการปรับปรุงทุก 5 ปี โดยตลอดเวลาของการดาเนินการจะจัดให้ มีระบบการควบคุมกากับการ
บริ หารจัดการหลักสูตรให้ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างต่อเนื่อง ซึ่งการดาเนินการตังกล่ าวจะมี
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรทาหน้ าที่ในการบริหารจัดการ 3 ด้ านที่สาคัญ คือ 1) สาระของรายวิชาใน
หลักสูตร กล่าวคือ หลักคิดในการออกแบบหลักสูตร ข้ อมูลที่ใช้ ในการพัฒนาหลักสูตรและวัตถุประสงค์ของ
หลักสูตรการปรั บปรุงหลักสูตรให้ ทันสมัยตามความก้ าวหน้ าในศาสตร์สาขานั้นๆ และการพิ จารณาอนุ มัติ
หัวข้ อปริญญานิพนธ์ 2) การวางระบบผู้สอนและกระบวนการเรียนการสอน กล่าวคือ การพิจารณากาหนด
อาจารย์ผ้ ูสอน การกากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดทา มคอ.3 มคอ.5 และ มคอ.7 การแต่งตั้งอาจารย์ท่ี
ปรึกษาปริญญานิพนธ์ การกากับกระบวนการเรียนการสอน การช่วยเหลือ กากับ ติดตาม ในการทาปริญญา
นิพนธ์และการตีพิมพ์ผลงาน และ 3) การประเมินผู้เรียนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ การกากับการประเมิน
การจัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตรและการประเมินปริญญานิพนธ์
นอกจากนี้ระบบประกันคุณภาพในการดาเนินการหลักสูตร จะประกอบด้ วย หลักสูตร การเรียนการ
สอน และการประเมินผู้เรียน เพื่อให้ สอดคล้ องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิตามที่สานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษากาหนด ทั้งนี้ตัวบ่งชี้ในการประเมินจะให้ ความสาคัญกับการกาหนดรายวิชาที่มีเนื้อหาที่ทนั สมัย
ก้ าวทันความก้ าวหน้ าทางวิทยาการที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา รวมทั้งการวางระบบผู้สอนและอาจารย์ท่ปี รึกษา
ซึ่งต้ องเป็ นบุคคลที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์และมีคุณสมบัติเหมาะสมในการพัฒนานักศึกษาให้
เต็มศักยภาพ การจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนที่เน้ นผู้เรียนเป็ นสาคัญ และส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21
6. สิง่ สนับสนุ นการเรียนรู ้
หลักสูตรมีความพร้ อมด้ านหนังสือ ตารา และการสืบค้ นผ่านฐานข้ อมูลของสานักหอสมุดกลาง
นอกจากนี้ยังมีอุปกรณ์ท่ใี ช้ สนับสนุ นการจัดการเรียนการสอนอย่างพอเพี ยง และจะดาเนินการจัดหาเอกสาร
ตารา หนังสือ ระบบสารสนเทศที่ทนั สมัยตามการเปลี่ยนแปลงของสังคมและวิทยาการ สาหรับด้ านห้ องเรียน
หลัก สูตรมีห้องเรี ยนที่มีเครื่ องคอมพิ วเตอร์ ท่ีเชื่อมต่ อสัญญาณอินเทอร์ เน็ต เครื่ องโปรเจคเตอร์ ครบทุ ก
ห้ องเรียน อีกทั้งได้ ประสานงานให้ คณะศึกษาศาสตร์จัดโต๊ะและเก้ าอี้บริเวณระเบียงหน้ า ห้ องเรียนทางเพื่อให้
นิ สิตได้ น่ั งพั ก นอกจากนี้ หอสมุ ดกลางของมหาวิ ท ยาลั ย ยัง มีห นั ง สือ ต ารา วั ส ดุ ส่ิงพิ มพ์ วารสาร สื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ และฐานข้ อมูลที่ทันสมัยและเพี ยงพอสาหรับการสืบค้ นของนิสิต และยังเปิ ดโอกาสให้
อาจารย์และ นิสิตเสนอซื้อหนังสือทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษที่เป็ นตาราหลัก และตาราประกอบการเรียน
การสอน ต่างๆ ตลอดจนการบริการจัดหาฐานข้ อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เพื่อใช้ ในการศึกษาค้ นคว้ า รวมถึง
บริการห้ องศึกษาค้ นคว้ าสาหรั บนิสิต นอกจากนี้สานักคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัย มีการให้ บริการระบบ
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คอมพิวเตอร์ และเครือข่าย เครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอน ห้ องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ และการ
บริการ วิชาการด้ านคอมพิวเตอร์ให้ แก่นิสติ อย่างทั่วถึง
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7. ตัวบ่งชี้ ผลการดาเนินงาน (Key Performance Indicators)
ตัวบ่งชี้ ผลการดาเนินงาน
(1) อาจารย์ผ้ รู ับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้ อยร้ อยละ 80 มีสว่ นร่วม
ใน การประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการดาเนินงาน
หลักสูตร
(2) มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้ องกับ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ หรือ มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/
สาขาวิชา (ถ้ ามี)
(3) มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้ อย
ก่อนการเปิ ดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ ครบทุกรายวิชา
(4) จัดทารายงานผลการดาเนินการของรายวิชา และรายงานผลการ
ดาเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ ามี) ตามแบบ มคอ.5 และ
มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิ ดสอน
ให้ ครบทุกรายวิชา
(5) จัดทารายงานผลการดาเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7
ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปี การศึกษา
(6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ท่กี าหนดใน มคอ.3 และมคอ.4 (ถ้ ามี) อย่างน้ อยร้ อยละ 25
ของรายวิชาที่เปิ ดสอนในแต่ละปี การศึกษา
(7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การ
สอน หรือ การประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการ
ดาเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปี ที่แล้ ว
(8) อาจารย์ใหม่ (ถ้ ามี) ทุกคน ได้ รับการปฐมนิเทศหรือคาแนะนา
ด้ านการจัดการเรียนการสอน
(9) อาจารย์ประจาหลักสูตรทุกคนได้ รับการพัฒนาทางวิชาการ
และ/หรือวิชาชีพ อย่างน้ อยปี ละหนึ่งครั้ง
(10) จานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ ามี) ได้ รับ
การพัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้ อยละ 50 ต่อปี
(11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปี สุดท้ าย/บัณฑิตใหม่ท่มี ตี ่อ
คุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
(12) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้ บณ
ั ฑิตที่มตี ่อบัณฑิตใหม่
เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
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หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน
ในการประเมินกลยุทธ์การสอนเพื่อให้ มีการพัฒนาการสอนให้ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมาก
ยิ่งขึ้น จะมีการนากระบวนการดังต่อไปนี้มาใช้
- มีการประเมินผลการสอนของอาจารย์โดยนิสติ
- มีการประเมินผลการเรียนรู้ของนิสติ โดยอาจารย์ผ้ ูสอน
- มีการประชุมคณาจารย์แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้ อเสนอแนะ
1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน
มีการประเมินทักษะของคณาจารย์ในการใช้ กลยุทธ์ตามที่ได้ วางแผนไว้ เช่นการประเมินการสอนของ
อาจารย์โ ดยนิ สิตในแต่ ละรายวิ ชาการสัง เกตการณ์ ของอาจารย์ผ้ ู รั บ ผิ ดชอบหลั กสูตรหรื อ หั ว หน้ า ภาค/
สาขาวิชาการทดสอบผลการเรียนรู้ของนิสติ ในหลักสูตร
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
มีการประเมินหลักสูตร การติดตามผลผู้สาเร็จการศึกษา หรือการประเมินในรูปแบบอื่นๆโดยผู้มีส่วน
ร่วมในการประเมินได้ แก่ผ้ ูบริหารหลักสูตร อาจารย์ผ้ ูสอน นิสิตและบัณฑิตผู้ทรงคุณวุฒิผ้ ูใช้ บัณฑิตผู้ประเมิน
ภายนอกผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียอื่นๆเป็ นต้ น
3. การประเมินผลการดาเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
ประเมินตามตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงานที่ระบุในหมวดที่ 7 ข้ อ 7 โดยคณะกรรมการประเมินอย่างน้ อย
3 คนประกอบด้ วยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขา/สาขาวิชาเดียวกันอย่างน้ อย 1 คน
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง
กระบวนการทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงเป็ นดังนี้
1.1 มีการนาข้ อมูลจากการรายงานผลการดาเนินการรายวิชาเสนออาจารย์ผ้ ูรับผิดชอบหลักสูตร
1.2 อาจารย์ผ้ ูรับผิดชอบหลักสูตรสรุปผลการดาเนินการประจาปี เสนอหัวหน้ าภาควิชา
1.3 ประชุมอาจารย์ประจาหลักสูตรเพื่อพิจารณาทบทวนผลการดาเนินการหลักสูตร
1.4 อื่นๆ (ระบุ) เสนอแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงและแผนกลยุทธ์ในการพัฒนาหลักสูตรโดย
รวบรวมผลการประเมินจากข้ อเสนอแนะ/ข้ อมูลจากการประเมินจากนักศึกษาผู้ใช้ บัณฑิตผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อใช้
ในการปรับปรุงหลักสูตรในรอบระยะเวลา 5 ปี

หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการอุดมศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559)
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ภาคผนวก
ภาคผนวก ก ข้ อ บั งคั บ มหาวิ ท ยาลั ย ศรี น คริ น ทรวิ โ รฒว่ า ด้ ว ยการศึ ก ษาระดับ บั ณ ฑิต ศึ ก ษา พ.ศ.
2559
ภาคผนวก ข คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร
ภาคผนวก ค รายงานผลการวิพากษ์การปรับปรุงหลักสูตร
ภาคผนวก ง รายงานการประเมินหลักสูตร (มคอ.7)
ภาคผนวก จ รายงานการสารวจความคิดเห็นต่อการปรับปรุงหลักสูตร
ภาคผนวก ฉ ประวัติและผลงานของอาจารย์ผ้ ูรับผิดชอบหลักสูตร
ภาคผนวก ช ตารางการเปรียบเทียบหลักสูตรเดิมและหลักสูตรที่ปรับปรุงใหม่

ภาคผนวก ก
ข้ อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ว่าด้ วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559

ภาคผนวก ข
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรปรับปรุงหลักสูตร

ภาคผนวก ค
รายงานผลการวิพากษ์การปรับปรุงหลักสูตร

ภาคผนวก ง
รายงานการประเมินหลักสูตร (มคอ. 7)

ภาคผนวก จ
รายงานการสารวจความคิดเห็นต่อการปรับปรุงหลักสูตร

รายงานการสารวจความคิดเห็นต่อการปรับปรุงหลักสูตร
ตอนที่ 1

ข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสารวจ

1.เพศของผูต้ อบแบบสารวจ
เพศ
ชาย
หญิง
รวม

จานวน
5
17
22

2. สถานภาพของผูต้ อบแบบสารวจจาแนกตามสาขา และแขนงวิชา
สถานภาพของผูต้ อบแบบสารวจ
นิสิตสาขาวิชาการบริหารและการจัดการการศึกษา
แขนงวิชาการบริหารการศึกษาตลอดชีวิตเพือ่ พัฒนาทรัพยากรมนุษย์
แขนงวิชาการบริหารการอุดมศึกษา
รวม

จานวน

ร้อยละ

10
12
22

45.45
54.55
100.00

3. จานวนและร้อยละของปริญญาทีส่ าเร็จการศึกษา
ปริญญา
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
รวม

จานวน
16
6
22

ร้อยละ
72.73
27.27
100.00

4. สาขาวิชาทีส่ าเร็จการศึกษาของผูต้ อบแบบสารวจ
สาขาวิชาที่สาเร็จการศึกษา
สาขาวิทยาศาสตร์
สาขาสังคมศาสตร์มนุษยศาสตร์และ
ศึกษาศาสตร์
รวม

จานวน
1
21

ร้อยละ
4.55
95.45

22

100.00

5. จานวนและร้อยละของลักษณะงานที่ปฏิบตั ิในปัจจุบนั
ลักษณะงานที่ปฏิบตั ิ
ตรงกับความรูค้ วามสามารถที่สาเร็จการศึกษาเดิม
ไม่ตรงกับความรูค้ วามสามารถที่สาเร็จการศึกษาเดิม
ยังไม่ได้ทางาน
รวม

จานวน
12
10
22

ร้อยละ
54.55
45.45
100.00

ตอนที่ 2
ความคิดเห็นต่อการปรับปรุงหลักสูตร
ค่าคะแนนเฉลี่ยและค่าความเบี่ยงแบนมาตรฐานของความคิดเห็นของนิสิตผู้ตอบแบบสารวจ
ต่อความต้ องการทางด้ านวิชาการของหลักสูตร และประโยชน์ของการนาหลักสูตรไปใช้
ข้อคาถาม
ด้านวิชาการหลักสูตร
1. ชื่อหลักสูตรไม่จาเป็ นต้ องเป็ นชื่อใหม่แต่ให้ มกี ารปรับปรุง
เนื้อหาใหม่เท่านั้น
2. เนื้อหาในหลักสูตรปรับปรุง ควรปรับปรุงให้ มคี วามทันสมัย
ต่อการเปลี่ยนแปลงในสังคมมากยิ่งขึ้น
3. หลักสูตรฯมีเอกลักษณ์ท่ชี ัดเจน
4. เนื้อหาของหลักสูตรปรับปรุงควรเพิ่มเติมเนื้อหาจาก
หลักสูตรเดิม
5. เนื้อหาของหลักสูตรปรับปรุงควรเน้ นให้ ผ้ เู รียนมีสว่ นร่วมใน
การแสวงหาความรู้
6.เนื้อหาของหลักสูตรปรับปรุงควรมีลักษณะที่เป็ นรูปธรรมมาก
ขึ้น
7.เนื้อหาของหลักสูตรปรับปรุงควรแสดงให้ เห็นการบูรณาการ
ในศาสตร์ท่เี กี่ยวเนื่องกันอย่างชัดเจน
8.เนื้อหาหลักสูตรปรับปรุงควรสอดคล้ องกับมาตรฐานวิชาชีพฯ
9. ลักษณะการสอนในหลักสูตรปรับปรุง ยังควรเป็ นการ
บรรยายเนื้อหา แต่เพิ่มการปฎิบตั กิ จิ กรรมการเรียนรู้ควบคู่กนั
10. ลักษณะการสอนในหลักสูตรปรับปรุงควรสอนในขอบข่าย
ในรายวิชาควบคู่กบั การแนะแนวในการจัดทาปริญญานิพนธ์
รวม

ค่าเฉลีย่

ค่าเบีย่ งเบน
มาตรฐาน

ความหมาย

4.05

1.05

มากที่สดุ

4.27

0.70

มากที่สดุ

3.59
3.77

0.96
0.97

มาก
มาก

3.77

0.69

มาก

3.86

0.71

มาก

4.18

0.85

มากที่สดุ

3.86
3.90

0.94
0.53

มาก
มาก

4.45

0.80

มากที่สดุ

3.97

0.85

มาก

ข้อคาถาม
ประโยชน์ของการนาหลักสูตรไปใช้
1. เนื้อหาในหลักสูตรปรับปรุงควรมีลักษณะที่เป็ นรูปธรรม
สามารถนาไปประยุกต์ใช้ ได้ จริง
2. หลักสูตรปรับปรุงควรเป็ นพื้นฐานในการนาไปใช้ ในสังคมได้
อย่างกว้ างขวางมากขึ้น
3. หลักสูตรปรับปรุงควรเอื้อประโยชน์แต่เฉพาะบุคลากรทาง
การศึกษาเท่านั้น
4. หลักสูตรปรับปรุงควรมุ่งประโยชน์ต่อสังคมแบบยั่งยืน
5.หลักสูตรปรับปรุงควรต้ องปรับตัวตามการเปลี่ยนแปลงของ
สังคม
รวม
รวมทุกด้าน

ค่าเฉลีย่

ค่าเบีย่ งเบน
มาตรฐาน

ความหมาย

4.45

0.67

มากที่สดุ

4.45

0.67

มากที่สดุ

2.68

1.32

ปานกลาง

4.45
4.41

0.67
0.73

มากที่สดุ
มากที่สดุ

4.09
4.01

1.10
0.94

มากที่สุด
มากที่สุด

ตอนที่ 3
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิม่ เติมเกีย่ วกับการปรับปรุงหลักสูตร
 ควรมีระบบและกลไกที่ช่วยประคับประคองให้ นิสิตดาเนินปริญญานิพนธ์ควบคู่กับการเรียน
การสอน เช่นเมื่อเรียนสัมมนาวิจัยได้ โครงร่างปริญญานิพนธ์แล้ วควรพร้ อมในการสอบหัวข้ อ ไม่ควรที่
จะต้ องเปลี่ยนเรื่องศึกษาหรือเริ่มต้ นดาเนินงานจากศูนย์ใหม่
 ควรมีแนวทางช่ วยเหลือนิสิตเรื่ องการสอบหัวข้ อวิทยานิพนธ์ว่าควรดาเนินการและจัดการ
อย่างไร และมีข้อเสนอแนะในการสอบแต่ละครั้งว่ าควรทาเรื่องอะไรที่ตรงประเด็นและสอดคล้ องกับ
งานวิ จัยของนิ สิต วิ ชาหลั กของการเรี ยนในแต่ ละวิ ชาควรมีรายละเอียดวิ ชาที่ชัดเจนว่ าวั ดอะไรบ้ าง
อย่างไรบ้ าง
 ควรเปิ ดโอกาสให้ ทุกคนสามารถเรียนได้ ไม่จากัด เฉพาะบุคลากรทางการศึกษา
 ควรบูรณาการกับการทางานทุกอย่างได้
 ควรปรับปรุงชื่อหลักสูตรและใบปริญญาให้ สอดคล้ องกัน
 ควรปรับปรุงให้ มีความลุ่มลึกชัดเจนแยกตามศาสตร์แขนงวิชาต่างๆ
 หลักสูตรควรกาหนดชื่อปริญญาให้ เหมือนที่อ่นื ๆ เช่น ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต เป็ นต้ น
 ควรมีเนื้อหาที่เกี่ยวกับการบริหารงานโรงเรียน สาหรับผู้บริหารนาไปใช้ ได้ จริง
 การปรับหลักสูตรให้ ผ้ ูบริหารสถานศึกษาได้ ประโยชน์ในการนาความรู้ท่ไี ด้ ศึกษาไปใช้ ปฏิบัติ
จริงได้
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การศึกษาไทย,” วารสารวิชาการศึกษาศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. ปี ที่ 15. ฉบับที่ 1. หน้ า 24 – 35.
กุลพิชฌาย์ เวชรัตต์พิมล จารุวรรณ สกุลคู อรรณพ โพธิสขุ และ จตุพล ยงศร. (2557, กรกฎาคม –
ธันวาคม). “การจั ดการเรี ยนการสอนเพื่ อการดูแ ลผู้ป่ วยระยะสุดท้ ายสาหรั บนักศึกษา
พยาบาล วิทยาลัยเซนต์หลุยส์,” วารสารสุโขทัยธรรมาธิราช. ปี ที่ 27. ฉบับที่ 2. หน้ า 119133.
เพ็ชร์ รัตน์ โชครุ่ง จารุวรรณ สกุลคู และ จตุพล ยงศร. (2557, พฤษภาคม – สิงหาคม).
“คุณลั กษณะของนิสิตตามอัตลักษณ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ,” วารสารศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา. ปี ที่ 25. ฉบับที่ 2. หน้ า 55-68.
ชูผิง เป้ ย และ จตุพล ยงศร. (2557-2558, สิงหาคม – มกราคม). “ทัศนะของนักศึกษาที่มีต่อ
การจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาจีนของวิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก มหาวิทยาลัยราชภัฏ
จันทรเกษม,” วารสารวิจัยทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ. ปี ที่ 9. ฉบับที่ 1. หน้ า 44 -55.
ขวัญประภา กล่อมแสง อรรณพ โพธิสุข และ จตุพล ยงศร. (2557-2558, สิงหาคม – มกราคม).
“คุณภาพชีวิตการทางานของบุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร,” วารสาร
วิจัยทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทวิโรฒ.ปี ที่ 9. ฉบั บที่ 1.
หน้ า 11-25.
จตุพล ยงศร. (2556, กรกฎาคม - ธันวาคม). “การยกระดับการเรียนรู้ของท้ องถิ่น: กรณีศึกษา 10
จังหวัด,” วารสารสุโขทัยธรรมาธิราช. ปี ที่ 26. ฉบับที่ 2. หน้ า 18 – 33.
Kris Phattaraphakin Jaruwan Skulkhu Annop Phothisuk and Chatupol Yongsorn. (2014, MayAugust). “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
ED111 จิตสานึกและจรรยาบรรณวิชาชีพครู
ED391 การฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครูระหว่างเรียน 1
EDA531 หลักการอุดมศึกษาและการจัดดาเนินงานการอุดมศึกษา
EDA543 การบริหารงานบุคคลในระดับอุดมศึกษา
EDA545 การประกันคุณภาพการศึกษาในระดับอุดมศึกษา
EDA731 เศรษฐศาสตร์และสังคมวิทยาการอุดมศึกษา
EDA734 สัมมนาการประกันคุณภาพการศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา

ระดับ
ปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาโท
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
ปริญญาเอก

ทุนวิจยั ทีไ่ ด้รบั
ชื่อโครงการวิจยั

แหล่งทุน

การพัฒนารูปแบบการบริการ
ทางวิชาการของ
สถาบันอุดมศึกษาเพื่อส่งเสริม
และสนับสนุนการยกระดับการ
พัฒนาการเรียนรู้ของจังหวัด
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหาร
จัดการสถาบันอุดมศึกษา
คุณธรรม

คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ปี งบประมาณ
สถานภาพ
ทีไ่ ด้รบั ทุน
2557
หัวหน้ าโครงการ

2559

หัวหน้ าโครงการ

ประวัติและผลงานของอาจารย์ผูร้ บั ผิดชอบหลักสูตร
ชื่อ-นามสกุล
ตาแหน่งทางวิชาการ
สังกัดภาควิชา/สาขาวิชา
เบอร์โทรศัพท์

นายจักรกฤษณ์ โปณะทอง
อาจารย์
การบริหารการศึกษาและการอุดมศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
08144415465

ประวัติการศึกษา
ระดับ
วุฒิการศึกษาทีไ่ ด้รบั
การศึกษา
ปริญญาตรี ศ.บ. (เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ)
ปริญญาโท ศษ.ม. (การอุดมศึกษา)
ปริญญาเอก กศ.ด. (การอุดมศึกษา)

ปี ทีจ่ บ
การศึกษา
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
2540
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
2544
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2557
สถานทีศ่ ึกษา

ความเชี่ยวชาญ
การอุดมศึกษา การบริหารการอุดมศึกษา
ผลงานทางวิชาการ
จักรกฤษณ์ โปณะทอง. (2560, พฤษภาคม– สิงหาคม). “การประเมินคุ ณภาพโมเดลการวั ด
องค์ ป ระกอบการบริ ห ารจั ด การความเสี่ ย งของมหาวิ ท ยาลั ย ศรี น คริ น ทรวิ โ รฒ,”
วารสารวิชาการ Veridian E-Journal บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร (ฉบับ
มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปะ). ปี ที่ 10. ฉบับที่ 2. หน้ า 169 – 188.
จักรกฤษณ์ โปณะทอง. (2560, กรกฎาคม– กันยายน). “ปั จจัยความเสี่ยงบนความท้ าทายของการ
บริหารจัดการสถาบันอุดมศึกษาในศตวรรษที่ 21,” วารสารสุทธิปริทัศน์. ปี ที่ 31. ฉบับ
ที่ 99. หน้ า 260 – 273.
จักรกฤษณ์ โปณะทอง วัฒนา สุนทรธัย และประภาศรี พรหมประกาย. (2559, สิงหาคม 2558มกราคม). โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของตัวแปรพื้นฐานความรู้ตัวแปรการเข้ าชั้น
เรี ยน ปั จ จั ยการเรี ยนรู้ โดยใช้ ทีมเป็ นฐาน และปั จจั ยการเรี ยนรู้ โดยใช้ ปัญหาเป็ นฐานที่
ส่ งผลต่ อ ผลลั พ ธ์ท่ีเ กิดขึ้ น กับ ผู้ เ รี ยน. วารสารวิจัยทางการศึ กษา คณะศึ กษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. ปี ที่ 10. ฉบับที่ 1. หน้ า 11-24.

ณัฐพล แนวจาปา จักรกฤษณ์ โปณะทอง และจารุวรรณ สกุลคู . (2559, กันยายน – ธันวาคม).
การวิ เ คราะห์ อ งค์ ป ระกอบเชิ ง วิ ท ยาศาสตร์ ข องนั ก ศึ กษาคณะวิ ท ยาศาสตร์
สถาบันอุดมศึ กษาของรัฐในเขตกรุงเทพมหานคร. วารสารวิชาการ Veridian E-Journal
บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยศิลปากร (ฉบับมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ และศิลปะ).
ปี ที่ 9. ฉบับที่ 3. หน้ า 1,676- 1,691.
อนุ สิ ทธิ์ ตั ง คณานุ กู ล ชั ย จั ก รกฤษณ์ โปณะทอง และจารุ ว รรณ สกุ ล คู . (2560, มกราคมเมษายน). การพัฒนาชุดฝึ กอบรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยการนาตนเองของนิสิตสาขา
บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ . Journal of the Association of Researchers.
ปี ที่ 22. ฉบับที่ 1. หน้ า 205 – 216.
ภาระงานสอน
รายวิชา
ED111 จิตสานึกและจรรยาบรรณวิชาชีพครู
ED391 การฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครูระหว่างเรียน 1
EDA542 การพัฒนาหลักสูตรและการสอนในระดับอุดมศึกษา
EDA543 การบริหารงานบุคคลในระดับอุดมศึกษา
EDA736 สัมมนาการการจัดการกิจการนิสติ นักศึกษา
EDA731 สัมมนาการประกันคุณภาพการศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา

ระดับ
ปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
ปริญญาเอก

ทุนวิจยั ทีไ่ ด้รบั
ชื่อโครงการวิจยั

แหล่งทุน

การพัฒนารูปแบบการบริหาร
จัดการความเสี่ยงของ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ปี งบประมาณ
สถานภาพ
ทีไ่ ด้รบั ทุน
2559
หัวหน้ าโครงการ

ประวัติและผลงานของอาจารย์ผูร้ บั ผิดชอบหลักสูตร
ชื่อ-นามสกุล
ตาแหน่งทางวิชาการ
สังกัดภาควิชา/สาขาวิชา
เบอร์โทรศัพท์

นางสาวประภัศรา ธโนศวรรย์
อาจารย์
การบริหารการศึกษาและการอุดมศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
0818113107

ประวัติการศึกษา
ระดับ
วุฒิการศึกษาทีไ่ ด้รบั
การศึกษา
ปริญญาตรี ศศ.บ. (การแปล)
ปริญญาโท M.A. (Applied
Linguistics)
M.Litt. (Linguistics)
ปริญญาเอก Ph.D. (Education)

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
University of Sydney, Australia

ปี พ.ศ. ทีจ่ บ
การศึกษา
2548
2550

University of Sydney, Australia
University of Sydney, Australia

2552
2556

สถานทีศ่ ึกษา

ความเชี่ยวชาญ
Internationalization in Higher Education
ผลงานทางวิชาการ
พรวิไล สุขมาก จตุพล ยงศร และ ประภัศ รา ธโนศวรรย์ . (2560, มกราคม-มิถุนายน). “การ
วิ เ คราะห์ อ งค์ ป ระกอบเชิ ง ส ารวจความยึ ด มั่ น ผู ก พั น ในวิ ช าชี พ ครู ของนั ก ศึ ก ษาครู ช่ า ง
อุ ต สาหกรรม ในสถาบั น อุ ด มศึ ก ษากลุ่ ม เทคโนโลยี พ ระจอมเกล้ า ,” วารสารวิ ช าการ
อุตสาหกรรมศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีน ครินทรวิโรฒ. ปี ที่ 11 ฉบับที่ 1.
หน้ า 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). สภาพแวดล้อมที่เอื้ อ
ต่อการเรี ยนรู้ในกลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ. การประชุมวิชาการระดับชาติ “ศึกษาศาสตร์วิจัย” ครั้งที่ 4 นวัตกรรมการศึกษา
เพื่อ Thailand 4.0. วันที่ 25-27 ก.ค. 2560 ณ โรงแรมหรรษา เจบี หาดใหญ่ จังหวัด
สงขลา. หน้ า 14-23.
พระมหาจายเหย่น ลายแสง ประภัศรา ธโนศวรรย์ และ จักรกฤษณ์ โปณะทอง. (2560). แรงจูงใจ
ในการตัดสินใจเข้าศึ กษาของนิสิตมหาวิท ยาลัยมหาจุ ฬาลงกรณราชวิท ยาลัย (วัง
น้อย). การประชุมวิชาการระดับชาติ “มศว วิจัย” ครั้งที่ 10 วันที่ 20-21 ก.ค. 2560 ณ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโร กรุงเทพฯ. หน้ า 1-10.
Thanosawan, P. (2016, May 31). Global education and Research in Thai Education. Paper
presented at the 4th International Conference on Magsaysay Awardees: Good
governance and Transformative Leadership in Asia, 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
EDA701 วิธวี ิทยาการวิจัยขั้นสูงทางการบริหารและการจัดการการศึกษา
EDA734 สัมมนาการประกันคุณภาพการศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา

ระดับ
ปริญญาเอก
ปริญญาเอก

ทุนวิจยั ทีไ่ ด้รบั
ชื่อโครงการวิจยั

แหล่งทุน

การศึกษาสภาพปัญหาและ
คณะศึกษาศาสตร์
ความท้าทายในการพัฒนา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ สู่การเป็ น
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

ปี งบประมาณ
สถานภาพ
ทีไ่ ด้รบั ทุน
2559
หัวหน้ าโครงการ

ประวัติและผลงานของอาจารย์ประจาหลักสูตร
ชื่อ-นามสกุล
ตาแหน่งทางวิชาการ
ตาแหน่งทางการบริหาร
สังกัดภาควิชา/สาขาวิชา
เบอร์โทรศัพท์

นางจิตต์ภิญญา ชุมสาย ณ อยุธยา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
รองผู้อานวยการฝ่ ายวิชาการ
สานักนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
0814080513

ประวัติการศึกษา
ระดับ
วุฒิการศึกษาทีไ่ ด้รบั
การศึกษา
ปริญญาตรี ศศ.บ. (รัฐศาสตร์)
ปริญญาโท ร.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์)
ปริญญาเอก กศ.ด. (การอุดมศึกษา)

สถานทีศ่ ึกษา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ปี พ.ศ. ทีจ่ บ
การศึกษา
2527
2533
2551

ความเชี่ยวชาญ
การอุดมศึกษา หลักสูตรและการสอน
ผลงานทางวิชาการ
จิตต์ภิญญา ชุมสาย ณ อยุธยา และ คนอื่นๆ. (2559). การวิเคราะห์เนื้ อหาของรายการโทรทัศน์ที่
น าเสนอผ่ า นองค์ ก ารกระจายเสี ย งและแพร่ ภาพสาธารณะแห่ งประเทศไทย
(สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส) สาหรับใช้ประกอบในการจัดการเรียนการสอนหมวดวิชา
การศึ ก ษาทั ว่ ไป มหาวิท ยาลัยศรี น คริ นทรวิโ รฒ. เอกสารประกอบการประชุ มวิ ชาการ
ระดับชาติ มศว วิจัย ครั้งที่ 9 วันที่ 28-29 กรกฎาคม 2559.
จิตต์ภิญญา ชุมสาย ณ อยุธยา. (2556, กรกฎาคม – ธันวาคม). “อัตลักษณ์นิสิตมหาวิทยาลัยศรีนคริ นทรวิโรฒ: การศึกษาเชิ งเปรี ยบเทียบระหว่ างนิ สิตที่ศึกษาในกลุ่ มสาขาวิ ชาต่ างกัน,”
วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ . ปี ที่ 5
ฉบับที่ 10. หน้ า 1-13.
จิตต์ภิญญา ชุมสาย ณ อยุธยา. (2556, เมษายน – กันยายน). “ผลการจัดการเรียนรู้แบบเน้ น
ประสบการณ์ท่มี ีต่อการพั ฒนาทักษะสื่อสารของนิสิตปริ ญญาตรี ,” วารสารวิจัยทางการ
ศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. ปี ที่ 8 ฉบับที่ 1. หน้ า 1-13.
จิตต์ภิญญา ชุมสาย ณ อยุธยา. (2554, กรกฎาคม – ธันวาคม). “การจัดการเรี ยนการสอนวิชาศึกษา
ทั่ว ไปในสถาบัน อุ ด มศึ ก ษา ,”
วารสารวิ ช าการศึ ก ษาศาสตร์ คณะศึ ก ษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. ปี ที่ 12. ฉบับที่ 2. หน้ า 1–11.

ภาระงานสอน
รายวิชา
มศว 151 การศึกษาทั่วไปเพื่อพัฒนามนุษย์
มศว 251 มนุษย์กบั สังคม

ระดับ
ปริญญาตรี
ปริญญาตรี

ทุนวิจยั ทีไ่ ด้รบั
ชื่อโครงการวิจยั

แหล่งทุน

ผลการจัดการเรียนรู้แบบเน้ น
ประสบการณ์ท่มี ีต่อการพัฒนา
ทักษะสื่อสารของนิสิตปริญญา
ตรี
การวิเคราะห์เนื้อหาของรายการ
โทรทัศน์ท่นี าเสนอผ่านองค์การ
กระจายเสียงและแพร่ภาพ
สาธารณะแห่งประเทศไทย
(สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส)
สาหรับใช้ ประกอบในการ
จัดการเรียนการสอนหมวดวิชา
การศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ

สานักนวัตกรรมการเรียนรู้
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

สานักนวัตกรรมการเรียนรู้
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ปี งบประมาณ
สถานภาพ
ทีไ่ ด้รบั ทุน
2556
หัวหน้ าโครงการ

2557

ผู้ร่วมโครงการ

ประวัติและผลงานของอาจารย์ประจาหลักสูตร
ชื่อ-นามสกุล
ตาแหน่งทางวิชาการ
ตาแหน่งทางการบริหาร
สังกัดภาควิชา/สาขาวิชา
เบอร์โทรศัพท์

นางสาวอัมพวัลย์ วิศวธีรานนท์
อาจารย์
รองคณบดีฝ่ายแผนและประกันคุณภาพการศึกษา
ศูนย์วิจัยชุมชน วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
0972351973

ประวัติการศึกษา
ระดับ
วุฒิการศึกษาทีไ่ ด้รบั
การศึกษา
ปริญญาตรี วท.บ. (จิตวิทยา)
ปริญญาโท พบ.ม. (การจัดการพัฒนา
สังคม)
ปริญญาเอก กศ.ด. (การอุดมศึกษา)

สถานทีศ่ ึกษา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ปี พ.ศ. ทีจ่ บ
การศึกษา
2537
2541
2556

ความเชี่ยวชาญ
การอุดมศึกษา
ผลงานทางวิชาการ
อัมพวัลย์ วิศวธีรานนท์ และ พิศรวัส ภู่ทอง. (2559, กรกฎาคม-ธันวาคม), “รูปแบบการจัดการ
แหล่งการเรียนรู้ในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ: กรณีศึกษาหอศิลปะและวัฒนธรรม,” วารสาร
ศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น. ปี ที่ 8 ฉบับที่ 2. หน้ า 1-21.
ศิริวรรณ วิบูลย์มา และ อัมพวัลย์ วิศวธีรานนท์. (2559, มกราคม – มิถุนายน), “ชุมชนเข้ มแข็ง
สร้ างกรุงเทพฯ ยั่งยืน : ตัวชี้วัดและบทเรียนความสาเร็จของชุมชน,” วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจยั และพัฒนา (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.
ปี ที่ 8 ฉบับที่ 15. หน้ า 182-194.
อัมพวัลย์ วิศวธีรานนท์. (2556, กรกฎาคม-ธันวาคม), “การประเมินทรัพยากรสนับสนุนการ
เรียนรู้ระดับบัณฑิตศึกษา คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ,” วารสาร
ศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น. ปี ที่ 5 ฉบับที่ 2. หน้ า 148-173.

ภาระงานสอน
รายวิชา

ระดับ
ปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปริญญาโท

จิตวิทยาสังคมและชุมชน
การสื่อสารสังคม
สัมมนาทางการจัดการภูมิสังคม
การวิจัยและพัฒนาทางการจัดการภูมิสังคม
จริยธรรมในการบริหารงานศิลปกรรม
ศิลปะจินตทัศน์กบั สังคม
หลักการกระบวนทัศน์และการวิจัยทางศิลปกรรม
ทุนวิจยั ทีไ่ ด้รบั
ชื่อโครงการวิจยั

แหล่งทุน

การประเมินทรัพยากรสนับสนุนการ คณะศิลปกรรมศาสตร์
เรียนรู้ระดับบัณฑิตศึกษา คณะ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ

ชุมชนเข้ มแข็งสร้ างกรุงเทพฯ
ยั่งยืน : ตัวชี้วัดและบทเรียน
ความสาเร็จของชุมชน

วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ปี งบประมาณ
สถานภาพ
ทีไ่ ด้รบั ทุน
2555
หัวหน้ าโครงการ

2557

หัวหน้ าโครงการ

ประวัติและผลงานของอาจารย์ประจาหลักสูตร
ชื่อ-นามสกุล
ตาแหน่งทางวิชาการ
สังกัดภาควิชา/สาขาวิชา
เบอร์โทรศัพท์

นายราชันย์ บุญธิมา
อาจารย์
การบริหารการศึกษาและการอุดมศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
0897664051

ประวัติการศึกษา
ระดับ
ปี พ.ศ. ทีจ่ บ
วุฒิการศึกษาทีไ่ ด้รบั
สถานทีศ่ ึกษา
การศึกษา
การศึกษา
ปริญญาตรี กศ.บ. (การวัดผลการศึกษา)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2534
ปริญญาโท กศ.ม. (การวัดผลการศึกษา)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2536
ปริญญาเอก กศ.ด. (การวิจัยและพัฒนาหลักสูตร) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2541
ความเชี่ยวชาญ
การวัดผลการศึกษา การวิจัยและพัฒนาหลักสูตร
ผลงานทางวิชาการ
หทัยชนก สถิตวิบูรณ์ ราชันย์ บุญธิมา และ พัฒนา ชัชพงศ์. (2558, กรกฎาคม-ธันวาคม). “การ
สารวจความคิดเห็นของผ้ ปกครองของเด็กปฐมวัยที่มีต่อพฤตกิรรมของตัวละคร ในรายการ
โทรทัศน์ในโรงเรี ยนสังกัดสานักงานเขตพื้ นที่การศึกษาประถมศึ กษา พระนครศรีอยุธยา
เขต 1,” วารสารวิชาการศึกษาศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.
ปี ที่ 18 ฉบับที่ 2. หน้ า 138-148.
ปรียาภรณ์ มนามัยน้ อย เบญจวรรณ บุณยะประพันธ์ และราชันย์ บุญธิมา. (2558). ความฉลาดทาง
จริ ย ธรรมและอิ ท ธิ บ าท 4
ที่ พ ยากรณ์ค วามส าเร็ จ ในงานของพนั ก งาน. เอกสาร
ประกอบการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยรังสิต ประจาปี 2558 (RSU National
Research Conference 2015). หน้ า 936-943.
ธีรศักดิ์ อุปไมยอธิชัย ราชันย์ บุญธิมา สุชาดา สุธรรมรักษ์ และ สุชาติ เมืองแก้ ว . (2557,
กรกฎาคม-กั น ยายน). “ปั จ จั ย บางประการที่ ส่ ง ผลต่ อ การด าาเนิ น งานตามมาตรฐาน
สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาในมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เลย,” วารสารศึ ก ษาศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย
มหาสารคาม. ปี ที่ 8 ฉบับที่ 3. หน้ า 45-55.

สสิธร พรเทพาย ราชันย์ บุญธิมา และ กุลยา ตันติผลาชีวะ. (2557, กรกฎาคม-ธันวาคม). “ผลของ
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้นอกห้ องเรียนประกอบการบันทึกที่มีต่อความสามารถด้ านการเขียน
ของเด็ก ปฐมวั ย ,” วารสารวิ ช าการศึ ก ษาศาสตร์ คณะศึ ก ษาศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย
ศรีนครินทรวิโรฒ. ปี ที่ 15 ฉบับที่ 2. หน้ า 127-137.
พรทิพย์ เอี่ยมประเสริฐ พวงรัตน์ เกษรแพทย์ และ ราชันย์ บุญธิมา. (2556, กรกฎาคม-ธันวาคม).
“สมรรถนะในการจัดประสบการณ์เรียนรู้ของครูปฐมวัย ,” วารสารบริหารการศึกษา คณะ
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. ปี ที่ 10 ฉบับที่ 19. หน้ า 44-51.
ปรียาภรณ์ มนามัยน้ อย เบญจวรรณ บุณยะประพันธ์ และราชันย์ บุญธิมา. (2558). ความฉลาดทาง
จริยธรรมและอิทธิบาท4 ทีพ่ ยากรณ์ความสาเร็ จในงานของพนักงาน. เอกสารประกอบการ
ประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยรังสิต ประจาปี 2558 (RSU National Research Conference
2015). หน้ า 936-943.
ภาระงานสอน
- การวัดผลและประเมินผลทางการศึกษา
- การวิจัยทางการศึกษา
- การวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์และสังคมศาสตร์
- หลักการ และทฤษฎีทางการประเมิน
- สถิติเพื่อการวิจัย
- การวิจัยเชิงทดลอง
- หลักการและทฤษฎีการประกันคุณภาพการศึกษา
- สัมมนาปัญหาการวิจัยทางการอุดมศึกษา
- การสร้ างและพัฒนาเครื่องมือเพื่อการวิจัย

ประวัติและผลงานของอาจารย์ประจาหลักสูตร
ชื่อ-นามสกุล
ตาแหน่งทางวิชาการ
สังกัดภาควิชา/สาขาวิชา
เบอร์โทรศัพท์

นางอรอุมา เจริญสุข
อาจารย์
ภาควิชาการวัดผลและวิจัยการศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
0619965495

ประวัติการศึกษา
ระดับ
วุฒิการศึกษาทีไ่ ด้รบั
การศึกษา
ปริญญาตรี กศ.บ. (วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์)
ปริญญาโท กศ.ม. (การวัดผลการศึกษา)
ปริญญาเอก ค.ด. (วิธวี ิทยาการวิจัยการศึกษา)

ปี พ.ศ. ทีจ่ บ
การศึกษา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2540
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2544
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2552
สถานทีศ่ ึกษา

ความเชี่ยวชาญ
การวัดผลการศึกษา วิธวี ิทยาการวิจัยการศึกษา
ผลงานทางวิชาการ
อรอุมา เจริ ญสุข. (2559, พฤษภาคม – สิงหาคม). “การตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้ างของ
โมเดลการวัดจิตวิญญาณความเป็ นครูของนิสิตหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (กศ.บ. 5 ปี )
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ : การวิเคราะห์กลุ่มพหุ ” วารสารวิธีวิทยาการวิจัย . ปี ที่ 29
ฉบับที่ 2. หน้ า 189-208.
ยศวัฒน์ พาผล วิไลลักษณ์ ลังกา สุวพร เซ็มเฮง และอรอุมา เจริญสุข. (2559). “ การวิเคราะห์
องค์ ป ระกอบเชิ ง ยื น ยั น การใช้ เทคโนโลยี ส ารสนเทศเพื่ อ การเรี ย นรู้ ของนั ก เรี ย นชั้ น
มัธยมศึกษาปี ที่ 1,” วารสารพฤติกรรมศาสตร์เพื่อการพัฒนา. ปี ที่ 8 ฉบับที่ 1. หน้ า
158-170.
อรอุมา เจริญสุข. (2558, มกราคม – เมษายน). “แนวทางการพัฒนาและบริหารหลักสูตรการศึกษา
ขั้นพื้นฐานแนวใหม่” วารสารวิธีวิทยาการวิจัย. ปี ที่ 28 ฉบับที่ 1. หน้ า 75-94.
ชูศรี วงศ์รัตนะ, สุวพร เซ็มเฮง, สุวิมล กฤชคฤหาสน์, อรอุมา เจริญสุข, รณิดา เชยชุ่ม และวิไลลักษณ์
ลังกา. (2556, ตุลาคม) “การศึกษาแนวทางการพัฒนาสมรรถนะทางการเรียนการสอนของ
ครูในโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษาและอาชีวศึกษา,” วารสารการวิจยั สังคมศาสตร์ .
ปี ที่ 23 ฉบับที่ 1. หน้ า 135-150.

อวยพร เรืองตระกูล, ภิรดี วัชรสินธุ์ และอรอุมา เจริญสุข . (2555, พฤษภาคม– สิงหาคม). “การ
พัฒนาตัวบ่ งชี้และเครื่ องมือวัดตัวบ่ งชี้ตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ มาตรฐานที่ 2 แนว
การจัดการศึกษา และมาตรฐานที่ 3 แนวการสร้ างสังคมแห่งการเรียนรู้ /สังคมแห่งความรู้ ”
วารสารวิธีวิทยาการวิจัย. ปี ที่ 25 ฉบับที่ 2. หน้ า 15-25.
ภาระงานสอน
รายวิชา
การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
การประเมินการเรียนรู้
การวัดประเมินทางการศึกษา
การวิจัยทางการศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
เทคโนโลยีและการวิจัยเพื่อสร้ างและสื่อสารความรู้
วิธกี ารวิจัยทางการศึกษา
เทคโนโลยีและการวิจัยเพื่อสร้ างและสื่อสารความรู้
คอมพิวเตอร์สาหรับการศึกษาและการวิจัย
การออกแบบการวิจัยเชิงทดลองกึ่งทดลอง
การออกแบบการวิจัยเชิงบรรยาย
การวิเคราะห์องค์ประกอบ
เทคนิคการพัฒนาและการใช้ เครื่องมือวัดและประเมิน
รายวิชา
สถิติวิเคราะห์ข้นั สูง
สัมมนาปริญญานิพนธ์ระดับมหาบัณฑิต
สถิติวิเคราะห์ตัวแปรพหุนาม
การสร้ างโมเดลเชิงสาเหตุ

ระดับ
ปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาโท
ปริญญาโท
ปริญญาโท
ปริญญาโท
ปริญญาโท
ปริญญาโท
ปริญญาโท
ระดับ
ปริญญาโท
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
ปริญญาเอก

ทุนวิจยั ทีไ่ ด้รบั
ชื่อโครงการวิจยั
1) การวิจัยเชิงประเมินโครงการ
จัดหาครูชาวต่างประเทศเพื่อสอน
ภาษาอังกฤษ สาหรับสถานศึกษา
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานเขต
จังหวัดนนทบุรี
2) การสังเคราะห์แนวโน้ ม ทิศทาง

แหล่งทุน
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

ฝ่ ายวิจัยและบริการวิชาการ

ปี งบประมาณ
ที่ได้รบั ทุน
2550

ผู้ร่วมโครงการ

2551

ผู้ร่วมโครงการ

สถานภาพ

ชื่อโครงการวิจยั
และประเด็นการวิจัยของคณะครุ
ศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ ในช่วงปี พ.ศ.
2550 – 2554
3) แนวทางการพัฒนาและบริหาร
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานแนว
ใหม่
4) การพัฒนาตัวบ่งชี้และเครื่องมือ
วัดตัวบ่งชี้ตามมาตรฐานการศึกษา
ของชาติ มาตรฐานที่ 2 แนวการจัด
การศึกษา และมาตรฐานที่ 3 แนว
การสร้ างสังคมแห่งการเรียนรู้/
สังคมแห่งความรู้
5) การสังเคราะห์ผลการประเมิน
คุณภาพภายนอกระดับการศึกษา
ปฐมวัยและการศึกษาขั้นพื้นฐาน
รอบสอง (พ.ศ.2549-2553)
6) โครงการศึกษาแนวทางการพัฒนา
สมรรถนะทางการเรียนการสอนของ
ครูในโรงเรียนเอกชน ประเภทสามัญ
ศึกษาและอาชีวศึกษา
7) การพัฒนาตัวบ่งชี้จิตวิญญาณ
ความเป็ นครูของนิสติ หลักสูตร
การศึกษาบัณฑิต (กศ.บ. 5 ปี )
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
8) การวิเคราะห์สภาพปัญหา ปัจจัยที่
ส่งเสริมและปัจจัยที่เป็ นอุปสรรคต่อ
ความสาเร็จในการผลิตและพัฒนาครู
ของประเทศไทย
9) การพนันแฝงในงานวัด:
กระบวนการเปลี่ยนสภาพของ
กิจกรรมงานวัดและผลกระทบที่มตี ่อ
พฤติกรรมการเล่นพนันของเยาวชน
ไทย
10) การวิเคราะห์สภาพการณ์
ปัจจุบนั และอนาคตภาพของปัจจัย
เสี่ยงและปัจจัยภูมคิ ้ มุ กันที่มตี ่อ
พฤติกรรมเสี่ยงต่อการใช้ สารเสพติด

ปี งบประมาณ
ที่ได้รบั ทุน

สถานภาพ

สานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

2553

หัวหน้ าโครงการ

สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

2554

ผู้ร่วมโครงการ

สานักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การ
มหาชน)

2555

ผู้ร่วมโครงการ

สานักงานคณะกรรมการส่งเสริม
การศึกษาเอกชน
กระทรวงศึกษาธิการ

2556

ผู้ร่วมโครงการ

คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

2556

หัวหน้ าโครงการ

คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

2558

ผู้ร่วมโครงการ

ศูนย์วจิ ัยการพนัน
คณะเศรษฐศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2558

ผู้ร่วมโครงการ

แผนงานภาคีวชิ าการสารเสพติด
(ภวส) หน่วยระบาดวิทยา
คณะแพทย์ศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

2558

ผู้ร่วมโครงการ

แหล่งทุน
คณะครุศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชื่อโครงการวิจยั
ของเด็กและเยาวชนในพื้นที่หมู่บ้าน
อาสาพัฒนาและป้ องกันตนเอง
(อพป.)
11) ข้ อเสนอเชิงนโยบายเพื่อการ
พัฒนาจิตวิญญาณความเป็ นครูของ
นิสติ หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต 5 ปี
สู่ความเป็ นครูมอื อาชีพในศตวรรษที่
21
12) การประเมินกระบวนการพัฒนา
โรงเรียนคุณธรรมของศูนย์โรงเรียน
คุณธรรม มูลนิธยิ ุวสถิรคุณ
13) การสังเคราะห์องค์ความรู้
กระบวนการขยายผลโรงเรียน
คุณธรรม จริยธรรมในส่วนภูมภิ าค
และการประเมินผลการพัฒนา
โรงเรียนคุณธรรม จริยธรรม

ปี งบประมาณ
ที่ได้รบั ทุน

สถานภาพ

คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

2558

หัวหน้ าโครงการ

มูลนิธยิ ุวสถิรคุณ

2558

หัวหน้ าโครงการ

สานักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน

2559

ผู้ร่วมโครงการ

แหล่งทุน

ประวัติและผลงานของอาจารย์ประจาหลักสูตร
ชื่อ-นามสกุล
ตาแหน่งทางวิชาการ
สังกัดภาควิชา/สาขาวิชา
เบอร์โทรศัพท์

นางสาวกาญจนา ภัทราวิวัฒน์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
0850197063

ประวัติการศึกษา
ระดับ
วุฒิการศึกษาทีไ่ ด้รบั
การศึกษา
ปริญญาตรี วท.บ. (เกษตรศาสตร์)
ปริญญาโท วท.ม. (สถิติประยุกต์)
ปริญญาโท บธ.ม. (บริหารธุรกิจ)
ปริญญาเอก ปร.ด. (สถิติ)
ปริญญาเอก ปร.ด. (การวิจัยและพัฒนาศักยภาพมนุษย์)

สถานทีศ่ ึกษา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ปี พ.ศ. ทีจ่ บ
การศึกษา
2536
2539
2553
2547
2558

ความเชี่ยวชาญ
สถิติ การวิจัย
ผลงานทางวิชาการ
กาญจนา ภัทราวิวัฒน์ . (กรกฎาคม, 2559). “Interrupted time series design: การประเมิน
ประสิทธิผลของ intervention สาหรั บ ประยุ กต์ใช้ ในงานวิ จั ยทางพฤติกรรมศาสตร์ ,”
วารสารพฤติกรรมศาสตร์. ปี ที่ 22. ฉบับที่ 2. หน้ า 1-15.
กาญจนา ภัทราวิวัฒน์. (สิงหาคม, 2559). “การพัฒนาแนวทางการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพสาหรับผู้
มีความสามารถพิเศษด้ านวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ประยุกต์ใช้ เทคนิคการ
วิจัยอนาคต,” วารสารพฤติกรรมศาสตร์เพือ่ การพัฒนา. ปี ที่ 8. ฉบับที่ 2. หน้ า 151168.
สาคร คุณชื่น ชัยณรงค์ สุวรรณสาร และ กาญจนา ภัทราวิวัฒน์ . (2559, มกราคม-มิถุนายน).
“รูปแบบภาวะผู้นาของผู้บริหารโรงเรียนมาตรฐานสากลระดับประถมศึกษา สังกัดสานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน,” วารสารวิชาการศึกษาศาสตร์ . ปี ที่ 17. ฉบับที่ 1.
หน้ า 88-99.

สุดารัตน์ สุวารี ชัยณรงค์ สุรรณสาร และ กาญจนา ภัทราวิวัฒน์ (2559). “การพัฒนารูปแบบภาวะ
ผู้นาของผู้บริหารสานักประกันคุณภาพ สถาบันอุดมศึกษาเอกชน” วารสารวิชาการสมาคม
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี ฉบับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ . ปี ที่ 22. ฉบับที่ 2. หน้ า 3646.
ภาระงานสอน
รายวิชา

ระดับ
ปริญญาโท
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
ปริญญาเอก
ปริญญาเอก

วิธวี ิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์
การสร้ างและพัฒนาเครื่องมือวัดทางพฤติกรรมศาสตร์
วิธกี ารวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์
ปฏิบัติการวิจัย
สถิติเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลทางพฤติกรรมศาสตร์

ชื่อโครงการวิจยั

แหล่งทุน

ปี งบประมาณ
สถานภาพ
ทีไ่ ด้รบั ทุน
2550
หัวหน้ าโครงการ

ตัวประมาณค่าของริดจ์
พารามิเตอร์

มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น

การวิจัยและพัฒนาระบบ
ฐานข้ อมูลเครื่องมือวัดทางจิต
สังคม และพฤติกรรม
สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
แนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ผู้สงู อายุ ตาบลโพสะ อาเภอ
เมือง จังหวัดอ่างทอง โดยใช้
ชุมชนเป็ นฐาน

ทุนเงินรายได้
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

2558

หัวหน้ าโครงการ

ทุนโครงการวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีส่ชู มชน
ฐานราก
สานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา

2560

หัวหน้ าโครงการ

ภาคผนวก ช
ตารางการเปรียบเทียบหลักสูตรเดิมและหลักสูตรที่ปรับปรุงใหม่

ตารางการเปรียบเทียบปรับปรุงหลักสูตร
ชื่อหลักสูตรเดิม
ชื่อหลักสูตรปรับปรุง

หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารและการจัดการการศึกษา หลักสูตร
ใหม่ พ.ศ. 2554
หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการอุดมศึกษา หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2559

สาระสาคัญ / ภาพรวมในการปรับปรุง
เนื่องจากหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารและการจัดการการศึกษา หลักสูตรใหม่ พ.ศ.
2554 ที่มกี ารบูรณาการเชื่อมโยงระหว่าง 4 สาขาวิชาประกอบด้ วย สาขาการบริหารการศึกษา สาขาการบริหารการ
อุดมศึกษา สาขาการบริหารการอาชีวศึกษา และสาขาการบริหารการศึกษาตลอดชีวิตเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
จากการเปิ ดสอนนิสติ มาแล้ ว 4รุ่น และได้ ดาเนินการทบทวนเพื่อปรับปรุงหลักสูตรดังกล่าว พบว่าการผลิตบัณฑิตที่มี
ความรู้และเชี่ยวชาญด้ านการจัดการการอุดมศึกษา มีความจาเป็ นต้ องศึกษาในรายวิชาเฉพาะมากยิ่งขึ้น เพื่อให้
บัณฑิตที่สาเร็จการศึกษาออกไป มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางและสามารถตอบสนองความต้ องการจาเป็ นในปั จจุบัน
และจากการวิพากษ์หลักสูตร สาขาวิชาการบริหารและการจัดการการศึกษา ได้ รับคาแนะนาจากผู้ทรงคุณวุฒิท่ีมี
ความเชี่ยวชาญทางด้ านการจัดการการอุดมศึกษา ที่ได้ ให้ ข้อเสนอแนะให้ สาขาการอุดมศึกษาจัดทาหลักสูตรเฉพาะ
สาขาวิชา ดังนั้นเพื่อให้ หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษามีเนื้อหาสาระ และการฝึ กปฏิบัติงานวิ ชาชีพให้ ก้าวทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงทางวิชาการและเทคโนโลยีสารสนเทศมีโครงสร้ างและรูปแบบการบริหารจัดการหลักสูตร ซึ่งสามารถ
ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญเฉพาะทางด้ านการจัดการการอุดมศึกษา และเพื่อให้ เป็ นหลักสูตรที่มี
ความสามารถตอบสนองความต้ องการของบุคคลที่ต้องการจะสมัครเข้ าศึกษาต่อได้ มายิ่งขึ้น ดังนั้นคณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยมีสาขาวิชาการอุดมศึกษาซึ่งได้ จัดการการศึกษาระดับบัณฑิตทางการอุดมศึกษา
แห่งเดียวในประเทศไทย จึงเห็นสมควรให้ ปรับปรุงหลักสูตรบัณฑิตศึกษาทางการจัดการการอุดมศึกษาที่มีลักษณะ
เป็ นหลักสูตรที่จัดการศึกษาให้ บัณฑิตมีความเชี่ยวชาญ และลุ่มลึกทางด้ านการจัดการการอุดมศึกษา เพื่อนาความรู้
ความสามารถที่ได้ รับจากหลักสูตร นาไปพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในวิชาทางการจัดการการอุดมศึกษา ให้ ผลิต
บัณฑิตที่มคี ุณภาพสืบไป

เปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตร

หมวดวิชา

1. หมวดวิชาพื้นฐาน
2. หมวดวิชาแกน
3. หมวดวิชาเอก

หลักสูตรเดิม
พ.ศ. 2554
(จานวนหน่วย
กิต)
แผน ก
6
6
12

หมวดวิชา

1. หมวดวิชาพื้นฐานทางการศึกษา
2. หมวดวิชาบังคับ
3. หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า

หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2559
(จานวนหน่วยกิต)
แผน ก2
6
12
6

หมวดวิชา

3.1 วิชาเอกบังคับ
3.2 วิชาเอกเลือก
4. ปริญญานิพนธ์
หน่วยกิตรวม

หลักสูตรเดิม
พ.ศ. 2554
(จานวนหน่วย
กิต)
แผน ก
9
3
12
36

หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2559
(จานวนหน่วยกิต)

หมวดวิชา

แผน ก2
12

4. ปริญญานิพนธ์

หน่วยกิตรวม

36

รายละเอียดการปรับปรุง
หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2554
ชื่อหลักสูตร:
หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการ
บริหารและการจัดการการศึกษา
ภาษาไทย หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต
(การบริหารและการจัดการการศึกษา)
ภาษาอังกฤษ Master of Education
(Educational Administration and
Management)
ปรัชญาของหลักสูตร
การบริหารและการจัดการการศึกษาที่มี
คุณภาพนาไปสู่ความเป็ นเลิศในการจัดและ
พัฒนาการศึกษาทุกระดับและทุกระบบตาม
บริบทของสังคม

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
หมายเหตุ
เปลี่ยนชื่อหลักสูตร
ชื่อหลักสูตร:
หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการ
จัดการการอุดมศึกษา
ภาษาไทย การศึกษามหาบัณฑิต
(การจัดการการอุดมศึกษา)
ภาษาอังกฤษ Master of Education (Higher
Education Management)
ปรัชญาของหลักสูตร
ผลิตนักจัดการการอุดมศึกษา
สร้ างนวัตกรรมความเป็ นเลิศทางวิชาการ
เพื่อพัฒนาการอุดมศึกษาของประเทศ

ปรับปรุงปรัชญา

ตารางการเปรียบเทียบรายวิชาระหว่ างหลักสู ตรเดิม พ.ศ.2554 และหลักสู ตรปรับปรุง พ.ศ.
2559
รายวิชาและคาอธิบายรายวิชาหลักสูตรเดิม
พ.ศ. 2554
หมวดวิชาพื้ นฐาน
พฐ 501 ชีวิตกับการศึกษา 3(3-0-6)
FE 501 Life and Education
ศึกษา วิเคราะห์ธรรมชาติของชีวติ ที่เป็ นองค์
รวม เป็ นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติ การเชื่อมโยง
ชีวิตกับการศึกษา ฐานคิดทางการศึกษา สร้ าง
ความเข้ าใจต่อโลกทัศน์ องค์ความรู้ท่แี ตกต่าง

รายวิชาและคาอธิบายรายวิชา
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
หมวดวิชาพื้ นฐานทางการศึกษา
พฐ 501 ปรัชญาทางการศึกษาเพื่อการพัฒนา
3(2-2-5)
FE 501 Philosophy of Education for
Development
ทาความเข้ าใจที่มาและธรรมชาติของความรู้
ศึกษา วิเคราะห์ วิพากษ์ ปรัชญาและแนวคิด

หมายเหตุ

 ปรับปรุงรหัสวิชา
 ปรับปรุงชื่อรายวิชา
 ปรับปรุงจานวน
หน่วยกิต
 ปรับปรุงคาอธิบาย
รายวิชา
 รายวิชาใหม่

หลากหลายไปตามบริบทของสังคมและ
วัฒนธรรม จริยธรรม รู้เท่าทันการ
เปลี่ยนแปลงของสังคม ของโลก ที่ส่งผล
กระทบต่อชีวิตและการศึกษาโดยเน้ นการสร้ าง
เสริมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาความเป็ นมนุษย์ให้
สมบูรณ์ทุกด้ าน

พฐ 502 เทคโนโลยีและการวิจัยเพื่อสร้ างและ
สื่อสารความรู้ 3(3-0-6)
FE 502 Technology and Research for
Knowledge Construction and
Communication
ศึกษาและวิเคราะห์บริบททางการศึกษา
พัฒนาการทางนวัตกรรมและเทคโนโลยีการ
สื่อสารทางการศึกษา กระบวนทัศน์ และ
บทบาทของการวิจัย ระเบียบวิธวี จิ ัย การ
ประยุกต์ใช้ เทคโนโลยีและการสื่อสาร
ในกระบวนการวิจัยเพื่อพัฒนานวัตกรรมใน
การเรียนการสอน บุคลากรและองค์การ
ทางการศึกษา และการ
ตระหนักถึงจรรยาบรรณในการใช้ เทคโนโลยี
และการวิจัยเพื่อสร้ างและสื่อสารความรู้สู่
สาธารณชน

ทางการศึกษา ซึ่งสะท้ อนถึงการเปลี่ยนแปลง
ในเชิงคุณค่าความเป็ นครู จริยธรรมและ
จรรยาบรรณในวิชาชีพ การสร้ างสังคมแห่งการ
เรียนรู้และการปฏิรปู การศึกษาทั้งในระดับ
สังคมไทยและสังคมโลก สัมมนาประเด็น
ปัญหาทางการศึกษา กฏหมายและมาตรฐาน
วิชาชีพครู ด้ วยมุมมองทางปรัชญาและ
สังคมศาสตร์จากกรณีศึกษาและปัญหาที่
เกิดขึ้นจริงในสังคม เพื่อนาไปสูก่ าร
ปรับเปลี่ยนฐานคิด สร้ างความตระหนักใน
บทบาทของครูในฐานะผู้นาการเปลี่ยนแปลง
โดยคานึงถึงศักดิ์ศรีความเป็ นมนุษย์ของ
ผู้เรียนและความเป็ นสังคมพหุวฒ
ั นธรรม และ
สร้ างสรรค์ความรู้เพื่อนาพาสังคมไทยไปสู่การ
เรียนรู้ตลอดชีวิต การพึ่งพาตนเองและการ
พัฒนาที่ย่งั ยืน
พฐ 501 การวิจัยและสถิตทิ างการศึกษา
3(2-2-5)
FE 501 Research and Statistics in
Education
ศึกษา แนวคิด ทฤษฎี มโนทัศน์ และวิธวี ิทยา
ของการวิจัย การออกแบบวิจัยและการเลือกใช้
สถิติ เทคนิคการสร้ างและตรวจคุณภาพ
เครื่องมือวิจัย การรวบรวมและจัดกระทา
ข้ อมูลเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาและ
การจัดการเรียนรู้ ฝึ กปฏิบตั กิ ารวิเคราะห์
วิพากษ์ และสังเคราะห์ งานวิจัยทางการศึกษา
ศึกษาสภาพปัญหาเพื่อนาไปสู่การพัฒนา
ข้ อเสนอโครงการวิจัย และฝึ กปฎิบตั กิ าร
วิเคราะห์ข้อมูลด้ วยสถิตเิ ชิงบรรยายและสถิติ
เชิงอนุมานโดยใช้ โปรแกรมคอมพิวเตอร์
สาเร็จรูป การแปลผลและการเขียนรายงาน
การวิจัย
กจอ 501 การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการ
เรียนรู้ในระดับอุดมศึกษา 0(2-2-5)
HGM 501 Curriculum Development and
Learning Management in Higher Education
ศึกษา วิเคราะห์ ทฤษฎี หลักการและ
แนวความคิดต่างๆ ในการวางแผน การพัฒนา

 ปรับออก
 คงเดิม
 อื่น ๆ

 ปรับปรุงรหัสวิชา
 ปรับปรุงชื่อรายวิชา
 ปรับปรุงจานวน
หน่วยกิต
 ปรับปรุงคาอธิบาย
รายวิชา
 รายวิชาใหม่
 ปรับออก
 คงเดิม
 อื่น ๆ

 ปรับปรุงรหัสวิชา
 ปรับปรุงชื่อรายวิชา
 ปรับปรุงจานวนหน่วย
กิต
 ปรับปรุงคาอธิบาย
รายวิชา
 รายวิชาใหม่

หลักสูตรในระดับอุดมศึกษา การนาหลักสูตร  ปรับออก
 คงเดิม
ไปปรับใช้ ในสถาบันอุดมศึกษา ศึกษา
 อื่น ๆ สาหรับผู้ท่ไี ม่ได้
นวัตกรรมและกลยุทธ์การจัดการเรียนรู้ใน
สาเร็จการศึกษาระดับ
ระดับอุดมศึกษา ทฤษฏีการเรียนรู้และรูปแบบ ปริญญาตรีทางการศึกษา
การเรียนรู้และการพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ใน
ระดับอุดมศึกษา การใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
ในการจัดการเรียนรู้ในระดับอุดมศึกษา
รวมทั้งการวิเคราะห์แนวโน้ มการเปลี่ยนแปลง
การพัฒนาด้ านหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้
นวัตกรรมและกลยุทธ์การจัดการเรียนรู้ใน
ระดับอุดมศึกษา รวมทั้งการให้ ผ้ เู รียนได้ เสนอ
กลยุทธ์การจัดการเรียนรู้ในระดับอุดมศึกษา
หมวดวิชาแกน
บหศ 501 หลักการและทฤษฎีทางการบริหาร
และการจัดการการศึกษา 3 (3-0-6)
EDA 501 Principle and Theory in
Educational Administration and
Management
ศึกษาหลักการและทฤษฎีทางการบริหาร
การศึกษา โครงสร้ าง ระบบ กระบวนการ และ
การจัดการศึกษายุคใหม่ การสร้ างวิสยั ทัศน์ใน
การบริหารจัดการ บริบทและแนวโน้ มการจัด
การศึกษาในสถาบันการศึกษาแต่ละระบบและ
ระดับ ศึกษา วิเคราะห์นโยบายและการ
วางแผนการศึกษา การจัดทาและกาหนด
นโยบายการศึกษา การวิเคราะห์
สภาพแวดล้ อมที่มผี ลกระทบต่อการจัด
การศึกษา การวางแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา การพัฒนาและการประเมินนโยบาย
การศึกษา การติดตามและประเมินผลคุณภาพ
การจัดการศึกษา ศึกษาการประกันคุณภาพ
การศึกษา และบทบาทของผู้บริหารในการ
ประกันคุณภาพการศึกษา
บหศ 502 คุณธรรม จริยธรรม และภาวะผู้นา
สาหรับนักบริหาร 3(3-0-6)
EDA 502 Morals, Ethics and Leadership
for Administrators
ศึกษาคุณธรรม จริยธรรม สภาพแวดล้ อมทาง
สังคม ที่มสี ่วนเกี่ยวข้ องกับคุณธรรม จริยธรรม

 ปรับปรุงรหัสวิชา
 ปรับปรุงชื่อรายวิชา
 ปรับปรุงจานวนหน่วย
กิต
 ปรับปรุงคาอธิบาย
รายวิชา
 รายวิชาใหม่
ปรับออก
 คงเดิม
 อื่น ๆ

 ปรับปรุงรหัสวิชา
 ปรับปรุงชื่อรายวิชา
 ปรับปรุงจานวนหน่วย
กิต
 ปรับปรุงคาอธิบาย
รายวิชา
 รายวิชาใหม่

จรรยาบรรณวิชาชีพสาหรับผู้บริหาร กฎหมาย
ที่เกี่ยวข้ องกับการศึกษา กฎระเบียบต่างๆ
สาหรับการบริหารแนวคิด/ทฤษฎีภาวะผู้นา
วิวฒ
ั นาการของการศึกษาภาวะผู้นา แบบและ
คุณลักษณะของผู้นา วิสยั ทัศน์ของผู้นาทางการ
บริหารการศึกษา ปัญหาเกี่ยวกับคุณธรรม
จริยธรรม และภาวะผู้นา ตลอดจนแนวทางการ
พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และภาวะผู้นา
สาหรับผู้บริหารเพื่อการบริหารจัดการ
บ้ านเมืองที่ดี (Good Governance)
หมวดวิชาเอกบังคับ
บหศ 531 หลักการอุดมศึกษาและการจัด
ดาเนินงานการอุดมศึกษา 3(3-0-6)
EDA 531 Principle of Higher Education
and Management in Higher Education
ศึกษาความเป็ นมา และประวัตกิ ารอุดมศึกษา
ความหมาย หลักการ บทบาทหน้ าที่และ
ขอบข่ายของการอุดมศึกษา วิเคราะห์
พัฒนาการและอิทธิพลของการอุดมศึกษาใน
แต่ละยุคสมัย ศึกษารูปแบบโครงสร้ างการ
จัดการองค์การการบริหารสถาบันอุดมศึกษา
การบริหารสถาบันอุดมศึกษาในด้ านต่างๆ
สภาวะแวดล้ อมของสถาบันอุดมศึกษา
นวัตกรรมการจัดดาเนินงานการอุดมศึกษา
และการบริหารสถาบันอุดมศึกษาตลอดจน
ปัญหาและแนวโน้ มในการพัฒนาการจัด
ดาเนินงานการอุดมศึกษาในประเทศไทย

ปรับออก
 คงเดิม
 อื่น ๆ

หมวดวิชาบังคับ
กจอ 511 หลักการอุดมศึกษาและการจัดการ
การอุดมศึกษา 3(2-2-5)
HGM 511 Higher Education Principles and
Management
ศึกษาหลักการ แนวคิด ปรัชญา ทฤษฎี ความ
มุ่งหมาย บทบาท และหน้ าที่สาคัญของการ
อุดมศึกษา การจัดการสถาบันอุดมศึกษา
ประเภทต่างๆ ในด้ านการจัดองค์การ งาน
วิชาการ งานบุคคล การจัดการระบบ
สารสนเทศ งานการเงิน งบประมาณ และการ
ระดมทุนในสถาบันอุดมศึกษา โดยการศึกษา
กรณีศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาต่างๆ ศึกษา
และวิเคราะห์อทิ ธิพลของการจัด
สภาพแวดล้ อมต่อการจัดการ
สถาบันอุดมศึกษา

 ปรับปรุงรหัสวิชา
 ปรับปรุงชื่อรายวิชา
 ปรับปรุงจานวน
หน่วยกิต
 ปรับปรุงคาอธิบาย
รายวิชา
 รายวิชาใหม่
 ปรับออก
 คงเดิม
 อื่น ๆ

บหศ 532 การบริหารกิจการนิสติ และการ
พัฒนานิสติ 3(3-0-6)
EDA 532 Student Affairs Administration
and Student Development
ศึกษาเกี่ยวกับการบริหารกิจการนิสติ ใน
สถาบันอุดมศึกษา ปรัชญา ความมุ่งหมาย
นโยบายหลักการและการจัดรูปแบบ หน้ าที่
และวิธกี ารดาเนินงาน ตลอดจนปัญหา การ
ประสานงาน การปรับปรุงและการประเมินผล
การบริหารงาน และวิเคราะห์อทิ ธิพลของ
สิ่งแวดล้ อมในสถาบันอุดมศึกษาที่มผี ลต่อ
พัฒนาการทางด้ านสติปัญญาสังคม อารมณ์
บุคลิกภาพ และความสามารถ โดยอาศัย
ผลการวิจัย ค้ นคว้ าด้ านจิตวิทยาสังคมวิทยา
เศรษฐศาสตร์ รัฐศาสตร์ และมานุษยวิทยามา
เป็ นแนวทางศึกษาลักษณะนิสติ นักศึกษาของ
สถาบันอุดมศึกษาไทยในสังคมที่กาลัง
เปลี่ยนแปลง
บหศ 533 สัมมนาปัญหาและการวิจัยทางการ
บริหารและการจัดการการอุดมศึกษา
3(2-2-5)
EDA 533 Seminar in Problems and
Research in Higher Education
Administration and Management
ศึกษาและวิเคราะห์ปัญหาในเรื่องเกี่ยวกับการ
อุดมศึกษา เสนอแนวทางการปรับปรุงแก้ ไข
เสนอโครงการ นวัตกรรมและประยุกต์เกี่ยวกับ
การอุดมศึกษา โดยอาศัยผลการวิจัยและการ
วิเคราะห์แนวโน้ มการจัดการอุดมศึกษาใน
ประเทศไทยและในต่างประเทศเป็ นแนว
ทางการวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการทา
วิจัยภาคสนาม รวมทั้งการเสนอเค้ าโครงวิจัย
ในเรื่องที่ผ้ เู รียนสนใจ และการนาผลการศึกษา
วิเคราะห์มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในกลุ่ม
ผู้เรียน

กจอ512 การจัดการกิจการนิสติ และการ
พัฒนานิสติ 3(3-0-6)
HGM 512 Student Affairs Management
and Student Development
ศึกษาเกี่ยวกับการจัดการกิจการนิสติ ใน
สถาบันอุดมศึกษา หลักการและการจัดรูปแบบ
หน้ าที่และวิธกี ารดาเนินงาน วิเคราะห์อทิ ธิพล
ของสิ่งแวดล้ อมในสถาบันอุดมศึกษาที่มผี ลต่อ
พัฒนาการทางด้ านสติปัญญาสังคม อารมณ์
บุคลิกภาพ และความสามารถ โดยอาศัย
ผลการวิจัย ค้ นคว้ าด้ านจิตวิทยา สังคมวิทยา
เศรษฐศาสตร์ รัฐศาสตร์ และมานุษยวิทยามา
เป็ นแนวทางศึกษาลักษณะนิสติ นักศึกษาของ
สถาบันอุดมศึกษาไทยในสังคมที่กาลัง
เปลี่ยนแปลง

 ปรับปรุงรหัสวิชา
 ปรับปรุงชื่อรายวิชา
 ปรับปรุงจานวนหน่วย
กิต
 ปรับปรุงคาอธิบาย
รายวิชา
 รายวิชาใหม่
ปรับออก
 คงเดิม
 อื่น ๆ

กจอ 513 สัมมนาปัญหาและการวิจัยทางการ
จัดการการอุดมศึกษา 3(2-2-5)
HGM 513 Seminar in Problems and
Research in Higher Education Management
ศึกษาและวิเคราะห์ปัญหาในเรื่องเกี่ยวกับการ
อุดมศึกษาเสนอแนวทางการปรับปรุงแก้ ไข
เสนอโครงการ นวัตกรรมและประยุกต์
เกี่ยวกับการอุดมศึกษา โดยอาศัยผลการวิจัย
และการวิเคราะห์แนวโน้ มการจัดการการ
อุดมศึกษาในประเทศไทยและในต่างประเทศ
เป็ นแนวทางการวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นจาก
การทาวิจัยภาคสนาม รวมทั้งการเสนอเค้ า
โครงวิจัยในเรื่องที่ผ้ เู รียนสนใจ และการนาผล
การศึกษาวิเคราะห์มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ภายในกลุ่มผู้เรียน

 ปรับปรุงรหัสวิชา
 ปรับปรุงชื่อรายวิชา
 ปรับปรุงจานวนหน่วย
กิต
 ปรับปรุงคาอธิบาย
รายวิชา
 รายวิชาใหม่
 ปรับออก
 คงเดิม
 อื่น ๆ

กจอ 514 มาตรฐานและการประกันคุณภาพ
การศึกษาในระดับอุดมศึกษา 3(3-0-6)
HGM 514 Education Standards and Quality
Assurance in Higher Education

 ปรับปรุงรหัสวิชา
ปรับปรุงชื่อรายวิชา
 ปรับปรุงจานวนหน่วย
กิต
 ปรับปรุงคาอธิบาย

หมวดวิชาเอกเลือก
บหศ 541 การจัดและดาเนินงานระบบ
สารสนเทศทางการอุดมศึกษา 3(3-0-6)
EDA 541 Information Technology System
Management in Higher Education
ศึกษาหลักการทั่วไป บทบาทและความสาคัญ
ของระบบสารสนเทศ ความคิดรวบยอด
เกี่ยวกับข้ อมูลคลังข้ อมูล สารสนเทศทางการ
อุดมศึกษา โครงสร้ าง การจัดและดาเนินงาน
การพัฒนาและการประเมินผลระบบ
สารสนเทศทางการอุดมศึกษา ธรรมชาติของ
ข้ อมูลกับการตัดสินใจ วิเคราะห์บทบาทของ
ระบบสารสนเทศต่อการตัดสินใจในการบริหาร
สถาบันอุดมศึกษา ตลอดจนบทบาทของ
คอมพิวเตอร์ในระบบสารสนเทศและ
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ในการพัฒนาระบบ
สารสนเทศ
บหศ 542 การพัฒนาหลักสูตรและการสอนใน
ระดับอุดมศึกษา 3(3-0-6)
EDA 542 Curriculum and Instruction
Development in Higher Education
ศึกษา วิเคราะห์ ทฤษฎี หลักการและ
แนวความคิดต่างๆ ในการพัฒนาหลักสูตรและ
การสอนในระดับอุดมศึกษา รวมทั้งการ
ประเมินหลักสูตรและการสอน วิเคราะห์การ
พัฒนาหลักสูตรและการสอนใน
สถาบันอุดมศึกษาของประเทศไทย รวมทั้ง
เสนอแนวโน้ มในการพัฒนาหลักสูตรและการ
สอนระดับอุดมศึกษาในอนาคตทั้งของประเทศ
ไทยและต่างประเทศ

ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และหลักการเกี่ยวกับ
การประกันคุณภาพการศึกษาใน
สถาบันอุดมศึกษา การจัดดาเนินงานประกัน
คุณภาพภายในและภายนอก การรับรอง
มาตรฐานการศึกษา บทบาทและหน้ าที่ของ
องค์กรอิสระและองค์กรวิชาชีพต่อคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษาระดับอุดมศึกษา และ
รูปแบบการประกันคุณภาพการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาของประเทศต่างๆ
หมวดวิชาเลือก
กจอ 621 การจัดการระบบสารสนเทศทางการ
อุดมศึกษา 3(2-2-5)
HGM 621 Information Technology System
Management in Higher Education
ศึกษาหลักการทั่วไป บทบาทและความสาคัญ
ของระบบสารสนเทศ ความคิดรวบยอด
เกี่ยวกับข้ อมูลคลังข้ อมูล สารสนเทศทางการ
อุดมศึกษา โครงสร้ าง การจัดและดาเนินงาน
การพัฒนาและการประเมินผลระบบ
สารสนเทศทางการอุดมศึกษา ธรรมชาติของ
ข้ อมูลกับการตัดสินใจ วิเคราะห์บทบาทของ
ระบบสารสนเทศต่อการตัดสินใจในการจัดการ
สถาบันอุดมศึกษาตลอดจนบทบาทของ
คอมพิวเตอร์ในระบบสารสนเทศและ
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ในการพัฒนาระบบ
สารสนเทศ
กจอ 622 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ใน
ระดับอุดมศึกษา 3(3-0-6)
HGM 622 Human Resource Management
in Higher Education
ศึกษาวิเคราะห์การจัดการงานบุคคลใน
ระดับอุดมศึกษา ปรัชญา นโยบาย ความมุ่ง
หมาย และหลักการจัดระบบบริหารบุคคล
แบบต่าง ๆ แนวคิดในการวางแผนพัฒนา
ระบบการจัดการ วิธดี าเนินงานตลอดจน
ปัญหาในการจัดการงาน ทฤษฎีต่าง ๆ
เกี่ยวกับการจัดการงานบุคคล รวมทั้งการ
ประยุกต์ใช้ ทฤษฎีเหล่านั้นให้ เหมาะสมกับ
สภาพปัญหาและสถานการณ์

รายวิชา
 รายวิชาใหม่
 ปรับออก
 คงเดิม
 อื่น ๆ

ปรับปรุงรหัสวิชา
 ปรับปรุงชื่อรายวิชา
 ปรับปรุงจานวนหน่วย
กิต
 ปรับปรุงคาอธิบาย
รายวิชา
 รายวิชาใหม่
 ปรับออก
 คงเดิม
 อื่น ๆ

ปรับปรุงรหัสวิชา
 ปรับปรุงชื่อรายวิชา
 ปรับปรุงจานวนหน่วย
กิต
 ปรับปรุงคาอธิบาย
รายวิชา
 รายวิชาใหม่
 ปรับออก
 คงเดิม
 อื่น ๆ

บหศ 543 การบริหารงานบุคคลใน
ระดับอุดมศึกษา 3(3-0-6)
EDA 543 Personnel Administration in
Higher Education
ศึกษาวิเคราะห์การบริหารงานบุคคลใน
ระดับอุดมศึกษา ปรัชญา นโยบาย ความมุ่ง
หมาย และหลักการจัดระบบบริหารบุคคลแบบ
ต่าง ๆ แนวคิดในการวางแผนพัฒนาระบบการ
บริหาร วิธดี าเนินงานตลอดจนปัญหาในการ
บริหารงาน ทฤษฎีต่าง ๆ เกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคล รวมทั้งการประยุกต์ใช้
ทฤษฎีเหล่านั้นให้ เหมาะสมกับสภาพปัญหา
และสถานการณ์
บหศ 544 สัมมนาปัญหาด้ านวิชาการใน
ระดับอุดมศึกษา 3(2-2-5)
EDA 544 Seminar in Academic Problems
in Higher Education
ศึกษาและวิเคราะห์เรื่องที่เกี่ยวกับวิชาการและ
คณาจารย์ หลักการคัดเลือก การมอบหมาย
งานและตาแหน่งทางวิชาการ การปฐมนิเทศ
การประเมินผลการปฏิบตั งิ าน นโยบายในการ
ให้ ความดีความชอบ สภาคณาจารย์ และ
นโยบายของสถาบันอุดมศึกษา การพัฒนา
วิชาการ การพัฒนาหลักสูตรและแหล่ง
วิทยาการการนาผลการศึกษาวิเคราะห์มา
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในกลุ่มผู้เรียน
บหศ 545 การประกันคุณภาพการศึกษาใน
ระดับอุดมศึกษา 3(3-0-6)
EDA 545 Education Quality Assurance in
Higher Education
ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และหลักการเกี่ยวกับการ
ประกันคุณภาพการศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา
การจัดดาเนินงานประกันคุณภาพภายในและ
ภายนอก การรับรองมาตรฐานการศึกษา
บทบาทและหน้ าที่ขององค์กรอิสระและองค์กร
วิชาชีพต่อคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา และรูปแบบการประกัน
คุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษาของ
ประเทศต่างๆ

กจอ 623 สัมมนาการจัดการงานวิชาการใน
ระดับอุดมศึกษา 3(2-2-5)
HGM 623 Academic Affairs Management
in Higher Education
ศึกษาและวิเคราะห์เรื่องที่เกี่ยวกับวิชาการและ
คณาจารย์ หลักการคัดเลือก การมอบหมาย
งาน และตาแหน่งทางวิชาการ การปฐมนิเทศ
การประเมินผลการปฏิบตั งิ าน นโยบายในการ
ให้ ความดีความชอบ สภาคณาจารย์ และ
นโยบายของสถาบันอุดมศึกษา การพัฒนา
วิชาการ การพัฒนาหลักสูตรและแหล่ง
วิทยาการการนาผลการศึกษาวิเคราะห์มา
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในกลุ่มผู้เรียน
กจอ 624 ภาวะผู้นาในระดับอุดมศึกษา
3(2-2-5)
HGM 624 Leadership in Higher Education
ศึกษาภาวะผู้นาองค์กร กรณีศึกษา และทฤษฎี
ที่เกี่ยวข้ อง การประยุกต์ทฤษฎีเกี่ยวกับ
องค์การ และทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรม
องค์การสาหรับการจัดการใน
สถาบันอุดมศึกษา

ปรับปรุงรหัสวิชา
 ปรับปรุงชื่อรายวิชา
 ปรับปรุงจานวนหน่วย
กิต
 ปรับปรุงคาอธิบาย
รายวิชา
 รายวิชาใหม่
 ปรับออก
 คงเดิม
 อื่น ๆ

กจอ 625 นวัตกรรมและการเปลี่ยนแปลงด้ าน
การจัดการการอุดมศึกษา 3(2-2-5)
HGM 625 Innovation and Changes in
Higher Education Management
ศึกษา วิเคราะห์นวัตกรรมเกี่ยวกับการจัดการ
การอุดมศึกษาในปัจจุบนั การยอมรับความ
เปลี่ยนแปลง การต่อต้ านของบุคคลและ
องค์การเกี่ยวกับนวัตกรรม แนวโน้ ม แนว
ทางการวิจัย และพัฒนานวัตกรรม การ
สังเคราะห์ข้อมูลเพื่อการพัฒนาเครือข่ายการ
เรียนรู้ระดับอุดมศึกษา

ปรับปรุงรหัสวิชา
ปรับปรุงชื่อรายวิชา
 ปรับปรุงจานวนหน่วย
กิต
ปรับปรุงคาอธิบาย
รายวิชา
รายวิชาใหม่
 ปรับออก
 คงเดิม
 อื่น ๆ

ปรับปรุงรหัสวิชา
ปรับปรุงชื่อรายวิชา
ปรับปรุงจานวนหน่วย
กิต
ปรับปรุงคาอธิบาย
รายวิชา
รายวิชาใหม่
 ปรับออก
 คงเดิม
 อื่น ๆ

บหศ 546 การศึกษาอิสระทางการบริหารและการจัดการ
การอุดมศึกษา3(1-4-4)
EDA 546 Independent Study in Higher Education
Administration and Management
เลือกศึกษาค้ นคว้ าหัวข้ อเรื่องที่สนใจเป็ นพิเศษเกี่ยวกับ
การอุดมศึกษา ที่เป็ นสถานการณ์ใหม่ อยู่ในความสนใจ
ในแวดวงวิชาการปัจจุบัน หรือเป็ นแนวโน้ มเพื่อการ
พัฒนาในอนาคต และนาเสนอรายงานผล
การศึกษา

กจอ 626 วิธกี ารจัดการเรียนการสอน
สมัยใหม่ในระดับอุดมศึกษา 3(2-2-5)
HGM 626 Modern Teaching Approaches in
Higher Education
ศึกษา และวิเคราะห์เทคนิค กิจกรรมการสอน
การประเมินผล การใช้ เครื่องประกอบ
แบบเรียน ปัญหาการเรียนการสอน นวัตกรรม
การสอนในระดับอุดมศึกษา รวมทั้งการผู้เรียน
ฝึ กปฏิบตั งิ านและเสนอโครงการทดลอง
เอกสารต้ นแบบที่ผลิตขึ้นเพื่อปรับปรุงการ
เรียนการสอนในระดับอุดมศึกษา

ปรับปรุงรหัสวิชา
ปรับปรุงชื่อรายวิชา
ปรับปรุงจานวนหน่วย
กิต
ปรับปรุงคาอธิบาย
รายวิชา
รายวิชาใหม่
 ปรับออก
 คงเดิม
 อื่น ๆ

กจอ 627 การศึกษาอิสระทางการจัดการการอุดมศึกษา
3(1-4-4)
HGM 627 Independent Study in Higher Education
Management
เลือกศึกษาค้ นคว้ าหัวข้ อเรื่องที่สนใจเป็ นพิเศษเกี่ยวกับ
การจัดการอุดมศึกษา ที่เป็ นสถานการณ์ใหม่ อยู่ในความ
สนใจในแวดวงวิชาการปัจจุบัน หรือเป็ นแนวโน้ มเพื่อ
การพัฒนาในอนาคต และนาเสนอรายงานผลการศึกษา

ปรับปรุงรหัสวิชา
ปรับปรุงชื่อรายวิชา
ปรับปรุงจานวนหน่วย
กิต
ปรับปรุงคาอธิบาย
รายวิชา
รายวิชาใหม่
 ปรับออก
 คงเดิม
 อื่น ๆ

หมวดปริญญานิพนธ์
บหศ 699 ปริญญานิพนธ์ 12(0-0-36)
EDA 699 Master’s Thesis
การศึกษาค้ นคว้ าเอกสาร วิเคราะห์ สังเคราะห์ งานวิจัย
การวิจัยเพื่อสร้ างสรรค์องค์ความรู้และนวัตกรรมทางการ
บริหารการศึกษา ดาเนินการวิจัยในเรื่องที่เกี่ยวกับการ
บริหารการศึกษาตามกลุ่มวิชาเอกเพื่อ
สร้ างองค์ความรู้ และเสนอผลการวิจัย

ปพท 691 ปริญญานิพนธ์ระดับปริญญาโท (12 หน่วย
กิต)
GRD 691 Master’s Thesis

ปรับปรุงรหัสวิชา
ปรับปรุงชื่อรายวิชา
ปรับปรุงจานวนหน่วย
กิต
ปรับปรุงคาอธิบาย
รายวิชา
 รายวิชาใหม่
 ปรับออก
 คงเดิม
 อื่น ๆ
ปรับปรุงรหัสวิชา
ปรับปรุงชื่อรายวิชา
ปรับปรุงจานวนหน่วย
กิต
ปรับปรุงคาอธิบาย
รายวิชา
 รายวิชาใหม่
 ปรับออก
 คงเดิม
 อื่น ๆ

