สารบัญ
หมวดที่ 1 ข้อมู ลทัว่ ไป
1 ชื่อหลักสูตร
2 ชื่อปริญญาและสาขาวิช า
3 วิชาเอก/แขนงวิชา (ถ้ ามี)
4 จานวนหน่ วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
5 รูปแบบของหลักสูตร
6 สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมั ติเห็นชอบหลักสูตร
7 ความพร้ อมในการเผยแพร่หลักสูตรและคุณภาพมาตรฐาน
8 อาชีพที่ส ามารถประกอบได้ ส าเร็จการศึกษา
9 ชื่อ นามสกุ ล เลขบัตรประจาตัว ประชาชน ตาแหน่ง และคุ ณวุ ฒิการศึกษาของ
อาจารย์ผ้ รู ับผิดชอบหลักสูต ร
10 สถานที่จัดการเรีย นการสอน
11 สถานการณ์ภ ายนอกหรือการพัฒนาที่จาเป็ นน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
12 ผลกระทบจากข้ อ 11 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้ องกับพั นธกิจสถาบัน
13 ความสัมพั นธ์กับหลักสูตรอื่น ที่เปิ ด สอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบั น
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หมวดที่ 2 ข้อมู ลเฉพาะหลักสูตร
1 ปรัชญา ความสาคั ญ และวัตถุ ประสงค์ของหลักสูตร
2 แผนพัฒ นาปรับปรุง
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึ กษา การดาเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร
1 ระบบการจัดการศึกษา
2 การดาเนินการหลักสู ตร
3 หลักสูตรและอาจารย์ผ้ ู สอน
4 องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึ กงานหรือสหกิจศึกษา)
5 ข้ อกาหนดเกี่ยวกับการทาโครงงานหรืองานวิจัย
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู ้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล
1 การพัฒนาคุ ณลักษณะพิเศษของนิสิต
2 การพัฒนาผลการเรียนรู้ใ นแต่ละด้ า น
3 แผนที่แสดงการกระจายความรั บผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จักหลักสูตรสู่รายวิชา
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สารบัญ (ต่ อ)
หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินนิสิต
1 กฎระเบียบหรือหลักการในการให้ ระดับคะแนน (เกรด)
2 กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสั มฤทธิ์ของนิสิต
3 เกณฑ์การสาเร็จการศึกษาตามหลักสู ตร
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หมวดที่ 6 การพัฒ นาอาจารย์
1 การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่
2 การพัฒนาความรู้ และทักษะให้ แก่ค ณาจารย์
3 การบริหารคณาจารย์
4 การบริหารบุคลากรสนั บสนุนการเรีย นการสอน
5 การสนั บสนุ นและการให้ คาแนะนานิสิต
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หมวดที่ 7 การประกันคุณ ภาพ
1 การกากับมาตรฐาน
2 บัณฑิต
3 นิสิต
4 อาจารย์
5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมิน ผู้เรียน
6 สิ่งสนับสนุ นการเรียนรู้
7 ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน (Key Performance Indicators)
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หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของหลักสูตร
1 การประเมิน ประสิทธิผลของการสอน
2 การประเมินหลัก สูตรในภาพรวม
3 การประเมิน ผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
4 การทบทวนผลการประเมิน และวางแผนปรั บปรุงหลักสูตร
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ภาคผนวก ก ข้ อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้ วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559
ภาคผนวก ข คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร
ภาคผนวก ค รายงานผลการวิพากษ์การปรับปรุงหลักสูตร
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สารบัญ (ต่อ)
ภาคผนวก ง
ภาคผนวก จ
ภาคผนวก ฉ
ภาคผนวก ช

รายงานการประเมิ นหลักสูตร (มคอ.7)
รายงานการส ารวจความคิดเห็นต่อการปรับปรุงหลักสูตร
ประวัติ และผลงานของอาจารย์ผ้ รู ั บผิดชอบหลักสู ตร
ตารางการเปรีย บเทียบหลักสูตรเดิม และหลักสู ตรที่ปรับปรุงใหม่

5.3 การรับเข้าศึ กษา
รับผู้เข้ าศึกษาชาวไทยและชาวต่างประเทศที่สามารถใช้ ภาษาไทยได้ เป็ นอย่างดี
5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอื่ น
เป็ นหลักสูตรเฉพาะของสถาบันที่จัดการเรียนการสอนโดยตรง
5.5 การให้ปริญญาแก่ผสู ้ าเร็จการศึ กษา
ผู้สาเร็จการศึกษาจะได้ รับปริญญาการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการอุดมศึกษา
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมตั ิ เห็นชอบหลักสูตร
หลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการอุดมศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)
เป็ นหลักสูตรปรับปรุงจากหลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิ ช าการบริ ห ารและการจั ด การการศึ ก ษา
แขนงวิชาการบริหารการอุดมศึกษา (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2554) คาดว่ า จะเปิ ดสอนในภาคการศึ ก ษาที่
1 ปี การศึกษา พ.ศ. 2559
ได้ รับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากคณะกรรมการการศึกษาระดับบัณฑิต ศึ ก ษา ในการประชุ ม ครั้ ง ที่
8/2559 เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2559
ได้ รับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากสภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 5/2559 เมื่ อ วั น ที่ 11 ตุ ล าคม
2559
ได้ รั บอนุ มั ติ /เห็ น ชอบหลั ก สู ต รจาก สภามหาวิ ท ยาลั ย ศรี น คริ น ทรวิ โรฒ ในการประชุ ม ครั้ ง ที่
14/2559 เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2559
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
หลักสูตรมีความพร้ อมในการเผยแพร่คุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุ ณวุ ฒิ ร ะดั บอุ ด มศึ ก ษาแห่ ง ชาติ
ในปี การศึกษา 2561
8. อาชี พที่ประกอบได้หลังสาเร็จการศึ กษา
1. ข้ าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
2. พนักงานมหาวิทยาลัยของรัฐหรือในกากับของรัฐ
3. บุคลากรสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
4. ข้ าราชการ พนักงาน เจ้ าหน้ าที่ของรัฐสถาบันอุดมศึกษาเฉพาะทางของกระทรวงต่างๆ

หลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการอุดมศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559)
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สถาบันอุดมศึกษาถือเป็ นสถาบันการศึกษาขั้นสูงในกระบวนการสร้ าง พัฒนานักวิชาการ และนักวิจัย
ทางการอุดมศึกษาให้ มีความรู้ความสามารถทางการอุดมศึกษา ซึ่ ง ถื อ เป็ น บุ ค ลากรที่มี ค วามส าคั ญยิ่ ง ต่ อ
ความสาเร็จในการจัดการศึกษาตามเจตนารมณ์ข องการปฏิรู ปการศึ ก ษาตาม พระราชบั ญญั ติ ก ารศึ ก ษา
แห่ งชาติ พ.ศ.2542 และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่ งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 มาตรา 52 วรรค 1
กาหนดให้ กระทรวงส่งเสริมให้ มีการพัฒนาอาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาให้ มีคุณภาพและมาตรฐานที่
เหมาะสมกับการเป็ นวิชาชีพชั้นสูง โดยกากับให้ สถาบันที่ทาหน้ าที่ดังกล่าวมีความพร้ อมและเ ข็ม แข็ง ในการ
พัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง
ดังนั้น เพื่อให้ สอดรั บกั บเจตนารมณ์ข องแผนปฏิรู ปและพั ฒนาการศึ ก ษาดั ง กล่ า วและเพื่ อ ผลิ ต
นั ก วิ ช าการและนั ก วิ จั ย ทางก ารอุ ด มศึ ก ษาที่ มี คุ ณภาพสู่ สั ง คม คณะศึ ก ษาศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย
ศรีนครินทรวิโรฒ ซึ่งมีความพร้ อมในการจัดการการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา จึงจั ด ท าหลั ก สู ต รการศึ ก ษา
ดุ ษฎี บั ณ ฑิ ต สาข าวิ ช าการจั ด ก ารก ารอุ ด มศึ ก ษา เ พื่ อ รองรั บ คณาจารย์ และบุ ค ล ากรที่ ท าง านใน
ระดับอุดมศึกษาที่มีความประสงค์จะเข้ าศึกษาต่อระดับดุษฎีบัณฑิตตามความต้ องการของสังคม
11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
ความเจริญก้ าวหน้ าทางด้ านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทาให้ คนไทยได้ รั บข่ า วสาร และรั บวั ฒ นธรรม
จากต่างชาติ ส่งผลให้ วิถีชีวิตและการเรี ย นรู้ เ ปลี่ ย นแปลงอย่ า งรวดเร็ว ทั้ง ในระดั บภูมิ ภ าค และระดั บ
ท้องถิ่น เป็ นสังคมที่มีความเป็ นโลกาภิวัตน์และมีความเป็ นสากลมากขึ้ น การเปลี่ ย นแปลงของสั ง คมอาจ
ส่งผลกระทบไปถึงสังคมอีกแห่ งหนึ่งหรือสังคมระดับโลกได้ และเป็ น ที่ย อมรั บว่ า ในศตวรรษที่ 21 เป็ น
สั ง คมแห่ ง การเรี ย นรู้ และเป็ น สั ง คมที่มี ค วามรู้ เ ป็ น ฐาน จึ ง มี สิ่ ง ใหม่ ๆ เกิ ด ขึ้ น มากทั้ง ในด้ า นสั ง คม
เศรษฐกิจ การเมือง สิ่งแวดล้ อม และการศึกษา ประกอบกับสังคมไทยในปัจจุ บันกาลังเผชิญกั บวั ฒ นธรรม
ที่หลากหลาย ด้ วยความก้ าวหน้ าทางเทคโนโลยี ส ารสนเทศ การเจริ ญเติ บโตทางธุ ร กิ จ ระหว่ า งประเ ทศ
ทาให้ เกิดความหลากหลายทางด้ านวัฒนธรรม ซึ่งส่ ง ผลต่ อ วิ ถี ชี วิ ต เอกลั ก ษณ์ไ ทย และค่ า นิ ย มในเรื่ อ ง
ต่างๆ กระแสอิทธิพลของวัฒนธรรมต่างชาติท่ผี ่านมาทางสื่ อ มวลชน รู ปแบบและเทคโนโลยี ส ารสนเทศ
ต่างๆ มีส่วนทาให้ ค่านิยมของคนไทยหั นมายึดติดกับกระแสวัตถุ นิยม ค านึ ง ถึ ง ประโยชน์ ส่ ว นตนมากกว่ า
ประโยชน์ส่วนรวม มีการแข่งขันกันอย่างรุนแรง เพื่อแสวงหาอานาจทั้งทางการเมื อ งและเริ่ ม ออกห่ า งจาก
ศาสนา มีความหย่อนยานในศีลธรรมและจริยธรรม ความเปลี่ยนแปลงดังกล่าวก่ อ ให้ เกิ ด ปั ญหาทางสั ง คม
ต่างๆ ตามมา อาทิเช่น ปัญหายาเสพติด ครอบครัวแตกแยก และจากการกระจ ายความเจริ ญของรั ฐ สู่
สังคมชนบท การเปลี่ยนแปลงเป็ นสังคมเมืองมีมากขึ้ น สถาบั น การศึ ก ษาจึ ง ควรเป็ น แหล่ ง เรี ย นรู้ หล่ อ
หลอมให้ เยาวชนคนไทยได้ รับการปลูกฝัง พัฒนาให้ เป็ นพลเมื อ งที่คุ ณภาพด้ ว ยภูมิ ค วามรู้ และภูมิ ธ รรม
นาสู่สังคมคุณภาพ ในโลกยุคสังคมแห่ งความรู้ (Knowledge-based society) ที่ค วามรู้ และภูมิ ปัญญาของ
แต่ละสังคมได้ ถูกนามาใช้ เป็ นเครื่องมือสาคัญในการเสริมสร้ า งศั ก ยภาพและความสามารถในการพั ฒ นา
และแข่ ง ขั น กั บนานาประเทศ พระราชบั ญญั ติ ก ารศึ ก ษาแห่ ง ชาติ พ .ศ. 2542 ตามมาตรา 28 ได้
กาหนดให้ การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาเป็ นการศึกษาที่มีความมุ่ ง หมายเฉพาะในการพั ฒ นาวิ ช าการ
วิชาชีพชั้นสูง คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนที่ทางานในสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาจึ ง เป็ น บุ ค คลที่มี บทบาท
สาคัญต่อความสาเร็จของการปฏิรูปการศึกษา เพราะเป็ นผู้สร้ างสรรค์สังคมคุณภาพ
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12. ผลกระทบจาก ข้อ 11.1 และ 11.2 ต่ อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้ อ งกับ พันธกิ จ ของ
สถาบัน
จากการพิจารณากรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551-2565) แผนพัฒนาการศึ ก ษา
ระดั บอุ ด มศึ ก ษา ฉบั บที่ 12 (พ.ศ.2560 -2564 ) การปรั บ เปลี่ ยนโครง สร้ างเ ศรษฐ กิ จ ไปสู่
“Value-Based Economy” หรือ “เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้ วยนวัตกรรม” หรือที่เรียกว่า ประเทศไทย 4.0
และกรอบแนวคิดแผนยุทธศาสตร์การปฏิรู ปการศึ ก ษารอบสอง (พ.ศ.2552-2561) ได้ ค านึ ง ถึ ง การ
ยกระดับคุณภาพอุดมศึกษาไทย เพื่อผลิตและพั ฒ นาบุ ค ลากรที่มี คุ ณภาพสามารถปรั บตั ว ส าหรั บงานที่
เกิดขึ้นตลอดชีวิต พัฒนาศักยภาพอุดมศึกษาในการสร้ างความรู้และนวั ต กรรมเพื่ อ เพิ่ ม ขี ด ความสามารถ
ในการแข่งขันของประเทศในโลกาภิวัตน์ สนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืนของท้องถิ่นไทย โดยใช้ ก ลไกของธรร
มาภิบาล การเงิน การกากับมาตรฐาน และเครือข่ายอุดมศึกษา บนพื้นฐานของเสรีภาพทางวิ ช าการ ความ
หลากหลาย และเอกภาพเชิงระบบ ประกอบกับที่อุดมศึก ษาต้ องเป็ นแหล่งองค์ความรู้และพั ฒ นาก าลั ง คน
ระดับสูงที่มีคุณภาพเพื่อการพัฒนาชาติอย่างยั่งยืน สร้ างสังคมการเรียนรู้ ต ลอดชี วิ ต การผลิ ต บั ณฑิ ต ให้ มี
คุณภาพ มีศักยภาพตรงตามความต้ องการของสังคม มีความคิดวิเคราะห์ ความคิดสร้ างสรรค์ มี ท ัก ษะการ
สื่อสารและการทางานร่วมกับผู้อ่ นื มีคุณธรรม มีความรับผิดชอบ มีสุขภาวะทั้งร่ า งกายและจิ ต ใจ เน้ น การ
ใช้ กลยุทธ์ผ่านการนาองค์เชิงรุก และกลยุทธ์การเงิน รวมทั้งพัฒ นาอาจารย์ ใ ห้ มี ค วามเชี่ ย วชาญด้ า นการ
สอนและการวิจัย เพื่อให้ ได้ บัณฑิตที่พึงประสงค์ ทาให้ สังคมมีการพัฒนาอย่างยั่งยืน
สถาบันอุดมศึกษาจึงต้ องพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนที่ทางานในสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาที่มี
ภูมิร้ ู ปัญญา ชี้นาสังคม มีวิสัยทัศน์กว้ างไกล มีศักยภาพทางวิชาการและวิชาชีพ มี ท ัก ษะทางการบริ ห าร
สามารถวิเคราะห์ ความสัมพันธ์และบทบาทของการศึกษาภายในบริ บทสั ง คมไทยและสั ง คมโลกได้ อ ย่ า ง
รอบด้ าน เข้ าใจการเปลี่ยนแปลงและการเคลื่ อ นไหวของสถานการณ์ท างสั ง คม การเมื อ ง วั ฒ นธรรม
สามารถวิเคราะห์ ปัจจัยที่มีอิทธิพลหรือผลกระทบต่อการจัดการสถาบันอุดมศึกษา และสามารถสร้ า งสรรค์
จรรโลงความก้ าวหน้ าทางวิชาการ เชื่อมโยงและ บูรณาการศาสตร์ด้านการจั ด การการศึ ก ษากั บศาสตร์ อ่ ื น
เพื่อการประยุกต์ใช้ ในการปฏิบัติการได้ อย่างเหมาะสม มีประสิ ท ธิ ภ าพ มี คุ ณธรรมและจรรยาบรรณทาง
วิชาการและวิชาชีพ จะเป็ นกลไกสาคัญของการจัดการศึกษาให้ มีคุณภาพต่อไป
การเปลี่ยนแปลงด้ า นประชากร พลั ง งานและสิ่ ง แวดล้ อ ม โครงสร้ า งทางเศรษฐกิ จ ของประเทศ
การกระจายอานาจการปกครอง ความขั ด แย้ ง และความรุ น แรงในโลกกระทบประเทศไทย และการ
เปลี่ ย นแปลงทั้ง ในมิ ติ ก ารใช้ ชี วิ ต การเรี ย นรู้ ครอบครั ว ตลอดจนภาวะเสี่ ย งต่ า งๆ การพั ฒ นาขี ด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ล้ วนส่งผลกระทบโดยตรงต่ อ การจั ด การศึ ก ษาระดั บอุ ด มศึ ก ษา
ของประเทศไทย สอดคล้ องกับที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มุ่งสู่การเป็ นองค์ ก รชั้ น น าแห่ ง การเรี ย นรู้
และวิจัย บนฐานการศึกษาและคุณธรรม มุ่งสร้ างสรรค์นวัตกรรมสู่ ส ากล ซึ่ ง มี พัน ธกิ จ ส าคั ญ ในด้ า นผลิ ต
และพัฒนาบุคคลที่มีคุณภาพและคุณธรรมให้ แก่ สั ง คม โดยผ่ า นกระบวนการเรี ย นรู้ และสั ง คมแห่ ง การ
เรียนรู้ ด้ านการสร้ างสรรค์ ง านวิ จั ย และนวั ต กรรมที่มี คุ ณภาพ มี ประโยชน์ อ ย่ า งยั่ ง ยื น ต่ อ สั ง คม ทั้ง ใน
ระดั บชาติ และนานาชาติ ด้ า นการบริ ก ารวิ ช าการที่มี คุ ณภาพ จิ ต ส านึ ก และรั บผิ ด ชอบต่ อ สั ง คม ด้ า น
การศึกษา วิเคราะห์ และทานุบารุงวัฒนธรรมและศิลปะ และด้ า นการพั ฒ นาระบบบริ ห ารที่มี คุ ณภาพและ
ธรรมาภิบาล
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ดังนั้นจากเหตุผลและความจาเป็ นดังกล่าวการพัฒนาหลักสูตรระดั บบั ณฑิ ต ศึ ก ษาจึ ง มี ค วามจ าเป็ น ที่
จะต้ องก้ าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงด้ านต่างๆ ดังกล่าวข้ างต้ น และสามารถทาการแข่งขันในระดั บต่ า งๆ ใน
เวทีโลกได้ และเพื่อให้ หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษามี เ นื้ อ หาสาระทัน ต่ อ การเปลี่ ย นแปลง สามารถผลิ ต
บัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถและรองรับผลกระทบต่างๆ ตรงตามความเชี่ยวชาญได้ อย่า งแท้ จ ริ ง จึ ง ควร
มีหลักสูตรสาขาวิชาเฉพาะเจาะจงทางการจัดการการอุดมศึกษาที่ชัดเจนและเข้ ม แข็ง ยิ่ ง ขึ้ น ด้ ว ยเหตุ น้ ี จึ ง
เห็นสมควรให้ ปรับปรุงหลักสูตรการศึ ก ษาดุ ษฎี บัณฑิ ต สาขาวิ ช าการบริ ห ารและการจั ด การการศึ ก ษา
แข นงวิ ช าก ารบริ ห ารก ารอุ ด มศึ ก ษา แยก ปรั บ ปรุ ง ห ลั ก สู ต รอ อ ก มาเ ป็ น ห ลั ก สู ต รก ารศึ ก ษา
ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการอุดมศึกษา เพื่ อ ให้ ได้ บัณฑิ ต ที่มี ค วามลุ่ ม ลึ ก ในสาขาวิ ช าที่โดดเด่ น
ตลอดจนรองรับกับการเปลี่ยนแปลงด้ านการอุดมศึกษาในประเทศไทยและตามความต้ อ งการของสั ง คม
ต่อไป
13. ความสัมพันธ์กบั หลักสูตรอื่ นที่เปิ ดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่ นของสถาบัน
หลั ก สู ต รการศึ ก ษาดุ ษฎี บัณฑิ ต สาขาวิ ช าการจั ด การการอุ ด มศึ ก ษา โครงสร้ า งของหลั ก สู ต ร
ประกอบด้ วย ส่วนที่ 1 เนื้อหาด้ านความรู้ห มวดวิ ช าบั ง คั บ และส่ วนที่ 2 เนื้ อ หาหมวดวิ ช าเลื อ ก ทั้ง นี้
ผู้เรียนสามารถเลือกเรียนรายวิชาเพิ่มในหมวดวิชาเลือกตามความสนใจและในหลั ก สู ต รอื่ น ๆ ภายในคณะ
ศึกษาศาสตร์ได้
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หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสาคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.1 ปรัชญาของหลักสูตร
ผลิตผู้นาด้ านการจัดการการอุดมศึกษา บูรณาการความเป็ น เลิ ศ ทางวิ ช าการ สร้ า งสรรค์ สั ง คม
แห่ งการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาการอุดมศึกษาของประเทศ
1.2 ความสาคัญของหลักสูตร
หลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการอุดมศึกษา เป็ นหลั ก สู ต รที่ต อบสนองและ
พัฒนาให้ ผ้ เู รียนเกิดความรู้ ความเข้ าใจ และตระหนักต่อพันธกิจของสถาบั น อุ ด มศึ ก ษา ได้ แก่ การผลิ ต
บัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการแก่สังคม และการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม โดยใช้ ศาสตร์ และศิ ล ป์ มา
บูรณาการกับการจัดการการอุดมศึกษา ซึ่งคานึงถึงการเปลี่ยนแปลงอั น เป็ น ผลมาจากกระแสโ ลกาภิ วั ต น์
หลักสูตรนี้จึงให้ ความสาคัญกับบทบาทและหน้ าที่สาคัญของสถาบันอุดมศึกษาในยุ ค ของการเปลี่ ย นแปลง
ประกอบด้ วย บทบาทในฐานะเป็ น แหล่ ง เรี ย นรู้ และพั ฒ นาผู้ เ รี ย น บทบาทในการท าหน้ า ที่เ สนอแนะ
แนวทางให้ กับสังคม บทบาทในการผดุงความยุติธรรมและความเสมอภาคทางสั ง คม และบทบาทในการ
สร้ างความสมดุลย์ทางสังคม การเมือง วัฒนธรรม เศรษฐกิจ และเทคโนโลยี
1.3 วัตถุประสงค์
เพื่อผลิตบั ณฑิตที่มี คุณลักษณะ ดังนี้
1. เป็ นผู้นาทางการจัดการการอุดมศึกษาที่มี คุ ณธรรมจริ ย ธรรม มี ค วามรู้ ค วามสามารถในการ
บริหารแบบบูรณาการเพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา
2. มีความสามารถในการกาหนดนโยบาย กล้ าตัดสินใจ กล้ าแสดงความคิ ด เห็ น ทางวิ ช าการอย่ า ง
เหมาะสม สามารถ หาแนวทางและวิ ธี ก ารแก้ ไขปั ญห าและปรั บ ปรุ ง พั ฒ นาการจั ด การศึ ก ษาใน
ระดับอุดมศึกษา เพื่อสร้ างความเป็ นเลิศทางวิชาการในระดับสูง
3. มีความสามารถในการท าวิ จั ย ในศาสตร์ ท างด้ า นการจั ด การการอุ ด มศึ ก ษา และสามารถ
ทาการศึกษา วิจัย และพัฒนานวัตกรรมหรือองค์ความรู้ใหม่เพื่อใช้ ในการจัดการการอุดมศึกษา
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2. แผนพัฒนาปรับปรุง
หลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการอุดมศึ ก ษา เมื่ อ หลั ก สู ต รผ่ า นการอนุ มั ติ
และดาเนินการใช้ หลักสูตร จะดาเนินการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร ตามรายละเอียดดังนี้
แผนพัฒ นา/แผนการ
เปลี่ยนแปลง
1) การพัฒนาหลักสูตรให้ สอดคล้ อง
กั บ กา รเป ลี่ ยน แ ปลง ทา ง สัง คม
แ ล ะ ต า ม ค ว า มต้ อ ง ก า ร ข อ ง
สถาบั น การศึ ก ษา และหน่ วยงาน
และความต้ องการของนิ สิต ที่สาเร็ จ
การศึกษาแล้ ว และให้ มี ม าตรฐาน
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลัก สูต รระดั บ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 ของ สกอ.

2) การพัฒนาอาจารย์ บุคลากรที่
เกี่ยวข้ องกับการเรียนการสอนให้ มี
ความรู้ทนั ต่อการเปลี่ยนแปลง
ทางด้ านการจัดการการอุดมศึกษา
รวมทัง้ การทาผลงานวิชาการ และ
การเพิ่มพูนประสบการณ์ทางวิชาการ
ให้ หลากหลายและลุ่มลึก

กลยุทธ์

ตัวบ่งชี้

1) พัฒนาคุณภาพหลั ก สูต รโดยการ
วา ง แ ผน ติ ดต า ม ท บ ทว นก า ร
ด าเนิ น งานหลั ก สูต ร และปรั บ ปรุ ง
หลักสูตรด้ วยกระบวนการการมี ส่วน
ร่วมจากหน่วยงานที่เ กี่ ยวข้ อง โดยมี
พื้ นฐ านจ า กห ลั กสู ต รสา ก ล แ ละ
พื้นฐานของสังคมไทย

1) เอกสารการปรับปรุงหลักสูตร
2) รายงานผลการประเมินหลักสูตร
(มคอ. 5 มคอ. 6 และ มคอ. 7)
3) ผล ก า รส า รว จ ข้ อ มู ลจ า ก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง (ผู้ ใช้ บั ณฑิ ต
หรือบุคลากร องค์ ก ร และชุ ม ชน
ภายนอก) รวมทั้ง ความต้ องการ
ของตลาดแรงงาน เมื่ อครบรอบ
ระยะเวลาในการปรับปรุงหลั ก สูต ร
คือ 5 ปี
4) รายงานวิจัย
5) รายงานผลการศึ ก ษาความพึ ง
พอใจ
1) อาจารย์ประจาทุ ก คนได้ รั บ การ
พัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ
อย่างน้ อยปี ละหนึ่งครั้ง
2) การเผยแพร่ผลงานวิจัย /ผลงาน
วิชาการในสาขาอย่า งต่ อ เนื่ อง โดย
การเข้ าร่วมการสัมมนาทางวิ ช าการ
ประจาปี ทัง้ ระดับชาติหรือนานาชาติ
โ ดยก า รใ ช้ สื่ อ สิ่ ง พิ มพ์ แ ละสื่ อ
อิเล็กทรอนิกส์

1) จั ด ท าแผนพั ฒนาบุ ค ลากรเป็ น
รายบุคคล โดยมองภาพของหลักสูตร
2) สนับสนุนงบประมาณในการพั ฒ นา
อาจารย์ ผ้ ู สอนเพิ่ ม พู น ประสบการณ์
ความรู้โดยการศึ ก ษา ดู ง าน เข้ าร่ วม
อบรม ประชุมสัมมนา
3) สนั บ สนุ นกา รท า วิ จั ยแ ละก า ร
เผยแพร่ความรู้หรือแนวคิด/ผลงานใน
ที่ประชุมวิชาการและการตี พิม พ์ ลงใน
วารสารทัง้ ในระดับชาติและนานาชาติ
3) การปรับปรุงสภาพห้ องเรียน และ 1) จั ด ท า แผนก ารป รั บ ปรุ งสภา พ
ปรั บ ปรุ ง สื่อ ก ารเรี ย นรู้ อุ ปกรณ์ ห้ องเรียน และสื่ออุปกรณ์การเรียนรู้
กา รศึ กษ า ให้ มี ความเห มา ะสม 2) จั ด สรรงบป ระมาณ ทรั พยาก ร
ประหยัด และทันสมัย
สนับสนุนการเรียนรู้
3) ด าเนิ น การป รั บ ปรุ ง ตามแผนที่
กาหนด

1) ห้ องเรียน ห้ องประชุ ม และสื่อ
ก า รเรี ยน ก า รสอ น ได้ รั บ ก า ร
ปรั บ ปรุ ง มี ค วามเหมา ะสมและ
เพียงพอ
2) ระดั บ ควา มพึ ง พอ ใจ ข อ ง
อ า จ า รย์ แ ละผู้ เรี ยนที่ มี ต่ อ สิ่ ง
สนับสนุนการเรียนการสอน
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึ กษา
1.1 ระบบ
ระบบการศึกษาเป็ นแบบทวิภาค คือ ปี การศึกษาหนึ่งแบ่งออกเป็ น 2 ภาคการศึกษาปกติ หนึ่ ง ภาค
การศึกษาปกติมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์
1.2 การจัดการศึ กษาภาคฤดู รอ้ น
อาจจัดภาคฤดูร้อนเป็ นพิเศษได้ โดยเป็ นไปตามดุลยพินิจของกรรมการบริหารหลักสูตร
1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค
การเทียบเคียงหน่วยกิตเป็ นไปตามข้ อ บั ง คั บมหาวิ ท ยาลั ย ศรี น คริ น ทรวิ โรฒ ว่ า ด้ ว ยการศึ ก ษา
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2559 (ภาคผนวก ก)
2. การดาเนินการหลักสูตร
2.1 วัน-เวลาในการดาเนินการเรีย นการสอน
ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรี น คริ น ทรวิ โรฒ เรื่ อ ง ก าหนดการปฏิท ิน การศึ ก ษา
ประจาปี การศึกษา โดยอยู่ในช่วงดังนี้
 ภาคต้ น เดือนสิงหาคม – เดือนธันวาคม
 ภาคปลาย เดือนมกราคม – เดือนพฤษภาคม
2.2คุณสมบัติของผูเ้ ข้าศึ กษา
เป็ นไปตามข้ อบังคับมหาวิทยาลัยศรีน คริ น ทรวิ โรฒ ว่ า ด้ ว ยการศึ ก ษาระดั บบั ณฑิ ต ศึ ก ษา พ.ศ.
2559 (ภาคผนวก ก) และมีคุณสมบัติเพิ่มเติม คือ
 เป็ น ผู้ ส าเร็จ การศึ ก ษาระดั บปริ ญญาโททางการศึ ก ษาในสาขาวิ ช าต่ า งๆ หรื อ ส าเร็ จ
การศึ ก ษาระดั บ ปริ ญญาโทในสาขาวิ ช าอื่ นที่มี ค วามสนใจ เรี ย นด้ า นก ารจั ด การก ารอุ ด มศึ ก ษาและ
มีประสบการณ์ทางานในสถาบันอุดมศึกษาในสายวิชาการหรือสายสนับสนุนวิชาการอย่างน้ อย 2 ปี
 มีผลการสอบภาษาอังกฤษได้ตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการการอุดมศึกษากาหนด
2.3 ปั ญหาของนักศึ กษาแรกเข้า
 นิสิตบางส่วนไม่ได้ สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททางการศึกษา ทาให้ ขาดพื้นฐานความรู้ และ
ประสบการณ์ทางด้ านการศึกษาจึงต้ องใช้ เวลาในการศึกษาค้ นคว้ าเพิ่มเติมมากกว่าปกติ
 นิสิตที่จะเข้ าเรียนในสาขาวิ ช านี้ ยั ง ขาดพื้ น ฐานและศั ก ยภาพทางภาษาอั ง กฤษเพื่ อ ที่จ ะใช้
ประกอบในการเรียนการสอนของหลักสูตร
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2.4 กลยุทธ์ในการดาเนินการเพื่อแก้ไขปั ญ หา / ข้อจากัดของนักศึ กษาในข้อ 2.3
 นิสิตที่ไม่ได้ สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททางการอุดมศึกษาหรือการบริห ารการอุ ด มศึ ก ษา
จะต้ องเรียนรายวิชาปรับพื้นเพิ่มเติม โดยให้ เรียนรายวิชา 1 รายวิชา โดยไม่นับหน่วยกิต ได้ แก่ รายวิชา กจอ
701 หลักการอุดมศึกษาและนวัตกรรมการจัดการทางการอุดมศึกษา
 เพื่อให้ นิสิตมีพ้ ื น ฐานและศั ก ยภาพทางภาษาอั ง กฤ ษที่ดี ข้ ึ น การจั ด การเรี ย นการสอนใน
รายวิ ช าวิ ช าต่ า งๆ ของ หลั ก สู ต รจะเ น้ น การศึ ก ษาจากหนั ง สื อ เอกสาร ต ารา และบทความที่เ ป็ น
ภาษาอังกฤษให้ มากขึ้น ทั้งนี้เพื่อเป็ นการเพิ่มพูนให้ นิสิตมี ศักยภาพทางภาษาอังกฤษที่ดีข้ นึ
2.5 แผนการรับนักศึ กษาและผูส้ าเร็จการศึ กษาในระยะ 5 ปี
จานวนนิสิต

จานวนนิสิตแต่ละปี
2560
2561

2559

ชั้นปี ท่ ี 1
ชั้นปี ท่ ี 2
ชั้นปี ท่ ี 3
รวม
คาดว่าจะสาเร็จการศึกษา

-

10
10
-

10
10
-

2562

2563

10
10
20
10

10
10
-

หมายเหตุ: รับนิสิตภาคนอกเวลาราชการ จานวน 10 คน
2.6 งบประมาณตามแผน
2.6.1 งบประมาณรายรับ เพื่อใช้ ในการบริหารหลักสูตรการศึกษาดุษฎี บัณฑิ ต สาขาวิ ช าการ
จัดการการอุดมศึกษา
ปี งบประมาณ
รายละเอี ยดรายรับ
ปี 2559

ปี 2560

ปี 2561

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

-

73,333x10

73,333x10

รวมรายรับ

-

733,333

733,333

ปี 2562

ปี 2563

73,333x20 73,333x10
1,466,660
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2.6.2 ประมาณการค่าใช้จ่าย
งบประมาณของหลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการอุดมศึกษา
รายการ
1. หมวดค่าจัดการเรียนการสอน

ค่าใช้จ่าย

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

270,000

ค่าวัสดุประกอบการเรียนการสอน (ภาคเรียนละ 6,000บาท x 6 ภาค)

360,000

ค่าใช้ จ่ายเกี่ยวกับสาธารณูปโภคต่างๆ (ค่าไฟฟ้ าและค่าปรับ ปรุ ง ห้ องเรี ย น)
(อยู่ท่คี ณะ)
ค่ากิจกรรมในหลักสูตร

250,000

ค่าบริหารหลักสูตร (อยู่ท่หี ลักสูตร)

100,000

ยอดสะสม (ต่อหัว)

100,000

ค่าใช้จ่ายรวม

1,080,000

ค่าใช้จ่ายต่อหัว (ค่าใช้จ่ายรวม/จานวนนิสิตขั้นตา่ 10 คน)

108,000

หมวดค่าใช้จ่ายส่วนกลางระดับคณะ/สถาบัน/สานัก
งบพัฒนาหน่วยงาน ร้ อยละ 5

129,600
5,400

งบวิจัยส่วนกลาง ร้ อยละ 5

5,400

ค่าใช้ จ่ายส่วนกลางคณะ ร้ อยละ 10

10,800

หมวดค่าตอบแทนปริญญานิพนธ์
ค่าตอบแทนกรรมการควบคุมปริญญานิพนธ์ (อัตราต่อหัว)

142,900
13,300

ระดับมหาวิทยาลัย
กองทุนพัฒนามหาวิทยาลัย 15%
ค่าประกันความเสี่ยง 5%

164,500
16,200
5,400

หมวดค่าใช้จ่ายส่วนกลาง

42,912

ค่าส่วนกลางมหาวิทยาลัย(4,360 x 3 ปี )

13,080

ค่าธรรมเนียมหอสมุดกลาง (3,000 x 3 ปี )

9,000

ค่าธรรมเนียมสานักคอมพิวเตอร์ (1,040 x 3 ปี )

3,120

ค่าธรรมเนียมบัณฑิตวิทยาลัย (5,904 x 3 ปี )

207,412

17,712

ค่าธรรมเนียมเหมาจ่ายตลอดหลักสูตร

207,412

ค่าธรรมเนียมเหมาจ่ายที่เรียกเก็บตลอดหลักสูตร

220,000

ทัง้ นี้ค่าธรรมเนียมการศึกษาอาจเปลี่ยนแปลงตามประกาศมหาวิทยาลัย
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2.7 ระบบการศึ กษา
 แบบชั้นเรียน
 แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็ นหลัก
 แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็ นสื่อหลัก
 แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็ นสื่อหลัก (E-learning)
 แบบทางไกลทางอินเตอร์เน็ต
 อื่นๆ (ระบุ)
2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนเข้ามหาวิทยาลัย (ถ้ามี)
เป็ นไปตามข้ อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่ า ด้ ว ยการศึ ก ษาระดั บบั ณฑิ ต ศึ ก ษา พ.ศ.
2559 (ภาคผนวก ก)
3. หลักสูตรและอาจารย์ผสู ้ อน
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จานวนหน่วยกิต
ผู้เข้ าศึกษาสาเร็จการศึกษาระดั บปริ ญญามหาบั ณฑิ ต จะต้ อ งท าปริ ญญานิ พนธ์ ไ ม่ น้ อ ยกว่ า 36
หน่วยกิตและเรียนรายวิชาอีกไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต รวมจานวนหน่วยกิ ต ตลอดหลั ก สู ต รไม่ น้ อ ยกว่ า
51 หน่วยกิต (แบบ 2.1 เป็ นแผนการศึกษาที่เ น้ นการวิจัยโดยมีการทาปริญญานิ พนธ์ ท่ มี ี คุ ณภาพสู ง และ
ก่อให้ เกิดความก้ าวหน้ าทางวิชาการและวิชาชีพ)
3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร
หมวดวิชา
แบบ 2.1
1. หมวดวิชาบังคับ
9 หน่วยกิต
2. หมวดวิชาเลือก
ไม่น้อยกว่า
6 หน่วยกิต
3. ปริญญานิพนธ์
36 หน่วยกิต
รวมหน่วยกิตตลอดหลักสูตร ไม่นอ้ ยกว่า
51 หน่วยกิต
หมายเหตุ: นิสติ ที่ไม่ได้ สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททางการอุดมศึกษาหรือการบริหารการอุดมศึกษา จะต้ องเรียนรายวิชาปรั บ พื้ นเพิ่ ม เติ ม
โดยให้ เรียนรายวิชา 1 รายวิชา โดยไม่นับหน่วยกิต ได้ แก่ รายวิชา กจอ 701 หลักการอุดมศึกษาและนวัตกรรมการจัดการทางการอุดมศึกษา

3.1.3 ความหมายรหัสวิชา
เลขรหั สตัวหน้ า
7 – 8 หมายถึง
เลขรหั สตัวกลาง
1
หมายถึง
2 - 3 หมายถึง
9
หมายถึง
เลขรหั สตัวหลัง หมายถึง

รายวิชาระดับ ปริ ญญาเอก
รายวิชาหมวดวิชาบังคับ
รายวิชาหมวดวิชาเลือก
รายวิชาปริ ญญานิ พนธ์
ลาดับที่รายวิชา
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3.1.4 รายวิชา
1. หมวดวิชาบังคับ สาหรับหลักสูตร แบบ 2.1 กาหนดให้ เรียน 9 หน่วยกิต ดังนี้
กจอ 711
วิธีวิทยาการวิจัยขั้นสูงทางการจัดการการอุดมศึกษา
3(2-2-5)
HGM 711 Advanced Research Methodology in Higher Education Management
กจอ 712
การวางแผนและการจัดองค์การทางการอุดมศึก ษา
3(3-0-6)
HGM 712 Organizational Planning and Management in Higher Education
กจอ 713
สัมมนาปัญหาและแนวโน้ มการจัดการการอุดมศึกษา
3(2-2-5)
HGM 713 Seminar in Issues and Trends in Higher Education Management
สาหรับผู้ท่ไี ม่ได้ สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททางการอุดมศึกษาหรือการบริ ห ารการอุ ด มศึ ก ษา
กาหนดให้ เรียนเพิ่มเติมอีก 1 รายวิชา โดยไม่นับหน่วยกิต จากรายวิชาดังต่อไปนี้
กจอ 701
หลักการอุดมศึกษาและนวัตกรรมทางการจัดการการอุดมศึก ษา 3(2-2-5)
HGM 701 Higher Education Principles and Innovation in Higher Education
2. หมวดวิชาเลือก สาหรับหลักสูตร แบบ 2.1 กาหนดให้ เ รี ย นไม่ น้ อ ยกว่ า 6 หน่ ว ยกิ ต โดยเลื อ กจาก
รายวิชาดังต่อไปนี้
กจอ 821
การจัดการหลักสูตรและการจัดการเรีย นรู้ในระดับอุดมศึกษา
3(3-0-6)
HGM 821 Curriculum and Learning Management in Higher Education
กจอ 822
มาตรฐานและการประกันคุ ณภาพทางการอุดมศึกษา
3(2-2-5)
HGM 822 Standards and Quality Assurance in Higher Education
กจอ 823
การวางแผนกลยุทธ์ และการจัดการความเสี่ยงในสถาบันอุด มศึกษา 3(2-2-5)
HGM 823 Strategic Planning and Risk Management in Higher Education Institution
กจอ 824
ภาวะผู้ นาและการจัดการการเปลี่ย นแปลงทางการอุดมศึกษา
3(3-0-6)
HGM 824 Leadership and Change Management in Higher Education
กจอ 825
การจัดการกิจการนิสิตนักศึก ษา
3(3-0-6)
HGM 825 Student Affairs Management
กจอ 826
กฎหมายทางการอุดมศึกษา
3(3-0-6)
HGM 826 Legal Aspects of Higher Education
กจอ 827
สัมมนาการจัดการการอุด มศึกษาบนความหลากหลาย
3(2-2-5)
HGM 827 Seminar in Diversity Management in Higher Education
กจอ 828
การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการการอุด มศึกษา
3(2-2-5)
HGM 828 Information System Development in Higher Education Management
กจอ 829
การวิจัยเชิงคุณภาพทางการจัดการการอุดมศึก ษา
3(2-2-5)
HGM 829 Qualitative Research in Higher Education Management
กจอ 830
สัมมนาปัญหาการวิจัยทางการจัดการการอุดมศึกษา
3(2-2-5)
HGM 830 Seminar in Research Problems in Higher Education Management
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3. ปริ ญ ญานิพ นธ์ ส าหรั บ หลั ก สู ต ร แบบ 2.1 ก าหนดให้ ท าปริ ญญานิ พนธ์ จ านวน 36 หน่ ว ยกิ ต
ดังต่อไปนี้
ปพอ 891 ปริญญานิพนธ์ระดับ ปริ ญญาเอก
36 หน่วยกิต
GRD 891 Dissertation
3.1.5 แผนการศึ กษา
ปี ที่ 1 ภาคเรียนที่ 1
รหัสวิชา
ชื่ อวิชา
กจอ 711 วิธีวิทยาการวิจัยขั้นสูงทางการจัดการการอุดมศึก ษา
กจอ 712 การวางแผนและการจัดองค์การทางการอุดมศึก ษา
กจอ …
วิชาเอกเลือก
รวมจานวนหน่วยกิต

หน่วยกิต
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(………....)
9

ปี ที่ 1 ภาคเรียนที่ 2
รหัสวิชา
ชื่ อวิชา
กจอ 713 สัมมนาปัญหาและแนวโน้ มการจัดการการอุดมศึ กษา
กจอ …
วิชาเอกเลือก
รวมจานวนหน่วยกิต

หน่วยกิต
3(2-2-5)
3(………....)
6

ปี ที่ 2 ภาคเรียนที่ 1
รหัสวิชา
ชื่ อวิชา
ปพอ 891 ปริญญานิพนธ์ระดับปริ ญญาเอก
รวมจานวนหน่วยกิต

หน่วยกิต
9
9

ปี ที่ 2 ภาคเรียนที่ 2
รหัสวิชา
ชื่ อวิชา
ปพอ 891 ปริญญานิพนธ์ระดับ ปริ ญญาเอก
รวมจานวนหน่วยกิต

หน่วยกิต
9
9

ปี ที่ 3 ภาคเรียนที่ 1
รหัสวิชา
ชื่ อวิชา
ปพอ 891 ปริญญานิพนธ์ระดับ ปริ ญญาเอก
รวมจานวนหน่วยกิต

หน่วยกิต
9
9
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ปี ที่ 3 ภาคเรียนที่ 2
รหัสวิชา
ชื่ อวิชา
ปพอ 891 ปริญญานิพนธ์ระดับ ปริ ญญาเอก
รวมจานวนหน่วยกิต

หน่วยกิต
9
9

3.1.6 คาอธิบายรายวิชา
หมวดวิชาบังคับ
กจอ 711 วิธีวิทยาการวิจัยขั้นสูง ทางการจัดการการอุดมศึ กษา
3(2-2-5)
HGM 711 Advanced Research Methodology in Higher Education Management
ศึกษาระเบียบวิธี วิ จั ย ขั้ น สู ง ทั้ง เชิ ง ปริ ม าณและเชิ ง คุ ณภาพ การวิ เ คราะห์ ปัญหาก ารวิ จั ย การ
ออกแบบการวิจัย เทคนิคที่เกี่ยวข้ องกับการคัดลอกผลงานวิชาการ การเก็บรวบรวมข้ อ มู ล การวิ เ คราะห์
ข้ อมูล สถิติท่ใี ช้ ในการวิเคราะห์ ข้อมูล การใช้ โปรแกรมสาเร็จรูปเพื่อการวิเคราะห์ ข้ อ มู ล การแปลผลวิ จั ย
การอภิปรายผลและการจัดทาข้ อเสนอแนะเพื่อนาผลการวิจัยมาใช้ ในการพัฒนาการจัดการการอุดมศึกษา
กจอ 712 การวางแผนและการจัดองค์การทางการอุดมศึ กษา
3(3-0-6)
HGM 712 Organizational Planning and Management in Higher Education
แนวคิด หลักการ และขอบข่ า ยของการอุ ด มศึ ก ษา วิ เ คราะห์ พัฒ นาการและอิ ท ธิ พลข องการ
อุดมศึกษา ศึกษารูปแบบโครงสร้ างการจัดการสถาบันอุดมศึ ก ษา การจั ด การสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาประเภท
ต่างๆ เช่น งานวิชาการ งานวิ จั ย งานบุ ค คล การเงิ น และงบประมาณ การระดมทุ น และกิ จ การนิ สิ ต
นักศึกษา ศึกษาแนวคิดและงานวิจัยเกี่ยวกับองค์การทางการอุดมศึกษาสมัยใหม่ วิเคราะห์ กรณีศึ ก ษาและ
นาเสนอผลเพื่อการแลกเปลี่ยนเรี ย นรู้ เกี่ ย วกั บ การเปลี่ ย นแปลงองค์ ก ารเชิ ง อนาคตภายใต้ บริ บทของ
นโยบายการพัฒนาและการปฏิบัติ ใ นสถาบั น อุ ด มศึ ก ษา สภาพการเปลี่ ย นแปลงระบบโลกาภิ วั ต น์ ท าง
เศรษฐกิจ การกาหนดนโยบาย การจัดทาแผนยุทธศาสตร์ กระบวนการแปลงนโยบายและแผนยุ ท ธศาสตร์
สู่การปฏิบัติ
กจอ 713 สัมมนาปั ญหาและแนวโน้มการจัดการการอุดมศึ กษา
3(2-2-5)
HGM 713 Seminar in Issues and Trends in Higher Education Management
ศึกษาความเปลี่ยนแปลง ปัญหา และพัฒนาการของระบบการจัด การการศึ ก ษาโดยการวิ เ คราะห์
เกี่ยวกับปัญหาที่สถาบันอุดมศึกษาเผชิญในปัจจุ บัน ความเคลื่อนไหวแนวคิดใหม่ แนวโน้ ม ของการพั ฒ นา
ระบบการจัดการการอุ ด มศึ ก ษาที่มี ต่ อ การจั ด การศึ ก ษาของประเทศในอนาคต โดยท าการวิ เ คราะห์
กรณีศึกษาและนาเสนอผลเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
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กจอ 701 หลักการอุดมศึ กษาและนวัตกรรมทางการจัดการการอุดมศึ กษา
3(2-2-5)
HGM 701 Higher Education Principles and Innovation in Higher Education
หลักการ แนวคิด ปรัชญา ทฤษฎี ความมุ่ ง หมาย บทบาท และหน้ า ที่ส าคั ญของการอุ ด มศึ ก ษา
การจัดสภาพแวดล้ อมในสถาบันอุดมศึกษา วิเคราะห์ กรณีศึกษาและนาเสนอผลเพื่อการแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้
เกี่ยวกับนวัตกรรมเพื่อ การจัดการการอุดมศึกษา วิ เ คราะห์ แนวโน้ ม และกรณีศึ ก ษาเกี่ ยวกั บ การพั ฒ นา
นวัตกรรมเพื่อการจัดการการอุดมศึกษา
หมวดวิชาเลือก
กจอ 821 การจัดการหลักสูตรและการจัดการเรียนรูใ้ นระดับอุดมศึ กษา
3(3-0-6)
HGM 821 Curriculum and Learning Management in Higher Education
ศึ ก ษาการจั ด ก าร หลั ก สู ต รและการสอน ห ลั ก ทฤ ษฎี และหลั ก ปฏิบั ติ ก ารจั ด การเ รี ย นรู้
กระบวนการในการออกแบบหลัก สู ต ร การพั ฒ นาหลั ก สู ต รก ารน าไปใช้ การประเมิ น หลั ก สู ต ร การ
วิเคราะห์ หลักสูตรและการสอน การใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่ อ การจั ด งานวิ ช าการในระดั บอุ ด มศึ ก ษา
วิเคราะห์ ลักษณะปัญหา ด้ านวิชาการ ศึกษาผลงานวิจัยในประเทศและต่างประเทศที่เ กี่ ย วข้ อ งกั บหลั ก สู ต ร
และการจัดการเรียนรู้ โดยทาการวิเคราะห์ และเปรี ย บเทีย บมาตรฐานหลั ก สู ต รในระดั บอุ ด มศึ ก ษาของ
ประเทศต่างๆ
กจอ 822 มาตรฐานและการประกันคุณภาพทางการอุดมศึ กษา
3(2-2-5)
HGM 822 Standards and Quality Assurance in Higher Education
การวิเคราะห์ ระบบการประกันคุณภาพทั้ง ภายในและภายนอกของสถาบั น อุ ด มศึ ก ษา นโยบาย
การศึกษา และการประกันคุณภาพการศึกษาภายใต้ ก รอบนโยบายการปฏิรู ปการศึ ก ษา และกฎหมายที่
เกี่ยวข้ องกับคุณภาพและการประกันคุณภาพการศึก ษา วิ เ คราะห์ แนวโน้ ม ส าคั ญในการปฏิรู ปการศึ ก ษา
ประเด็นเชิงสารวจและการอภิปราย สังเคราะห์ งานวิจัยเกี่ยวกับการประกันคุณภาพและน าผลการศึ ก ษามา
จัดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
กจอ 823 การวางแผนกลยุทธ์และการจัดการความเสี่ยงในสถาบันอุดมศึ กษา
3(2-2-5)
HGM 823 Strategic Planning and Risk Management in Higher Education Institution
การวิเคราะห์ แนวคิด ทฤษฎีการวางแผนกลยุทธ์และการจัดการความเสี่ยงที่มีการนามาใช้ ใ นฐานะ
ที่เป็ นเครื่องมือทางการจัดการการอุดมศึกษา การประยุกต์ระบบและกระบวนการจัดการความเสี่ ย ง ศึ ก ษา
ระบบการจัดการความเสี่ยงที่ดี กาหนดประเด็นอภิปรายด้ านการกาหนดนโยบาย การริเริ่มโครงการจั ด การ
ความเสี่ยง กลยุทธ์ของสถาบันอุดมศึกษาในการจัดการความเสี่ยง รวมทั้งการระบุความเสี่ ย ง การประเมิ น
ความเสี่ยง หลักการบริหารความเสี่ยงในแต่ละประเภท จนถึ ง ระดั บที่มี ก ารบริ ห าร ความเสี่ ย งแบบบู ร ณา
การในสถาบันอุดมศึกษาศึกษา
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กจอ 824 ภาวะผูน้ าและการจัดการการเปลี่ยนแปลงทางการอุดมศึ กษา
3(3-0-6)
HGM 824 Leadership and Change Management in Higher Education
การวิเคราะห์ ทฤษฎีภาวะผู้นา ทฤษฎีการจัดการการเปลี่ ย นแปลง แนวคิ ด เกี่ ย วกั บภาวะผู้ น ากั บ
การเปลี่ยนแปลงทางการศึกษา และคุณธรรมสาหรับผู้นาในสัง คมยุ ค โลกาภิ วั ต น์ การวิ เ คราะห์ ภ าวะผู้ น า
ตามหลักธรรมาภิบาล การสังเคราะห์ งานวิจัยด้ านภาวะผู้นา เทคนิควิธีในการพัฒนาองค์ก าร และแนวทาง
การพัฒนาภาวะผู้นาของสถาบันอุดมศึกษาสู่การเป็ นผู้นาการเปลี่ยนแปลง
กจอ 825 การจัดการกิจการนิสิตนักศึ กษา
3(3-0-6)
HGM 825 Student Affairs Management
วิเคราะห์ ปัญหาและกรณีศึกษาเกี่ย วกั บกิ จ การนิ สิ ต นั ก ศึ ก ษาในสถาบั น อุ ด มศึ ก ษา สั ง เคราะห์
ผลงานวิจัยเกี่ยวกับกิจการนิสิตนักศึกษา รวมทั้งการระดมความคิ ด เพื่ อ การพั ฒ นากิ จ การนิ สิ ต นั ก ศึ กษา
และเสนอรูปแบบการการจัดการกิจการนิสิตนักศึกษาในสถาบันการอุดมศึกษาที่เหมาะสม
กจอ 826 กฎหมายทางการอุดมศึ กษา
3(3-0-6)
HGM 826 Legal Aspects of Higher Education
การวิ เ คราะห์ ลั ก ษณะก ฎหมาย ระเ บี ย บ ข้ อบั ง คั บ ต่ า ง ๆ ที่ เ กี่ ยวข้ อ ง กั บ ก ารจั ด ก าร
สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาของไทย วิ เ คราะห์ เ ชิ ง วิ พากษ์ ผ ลของกฎหมายทางการอุ ด มศึ ก ษาที่มี ผ ลต่ อ การ
เปลี่ยนแปลงต่อสถาบันอุดมศึกษาไทย
กจอ 827 สัมมนาการจัดการการอุดมศึ กษาบนความหลากหลาย
3(2-2-5)
HGM 827 Seminar in Diversity Management in Higher Education
ประวัติความเป็ นมา วัต ถุ ประสงค์ ประชาคมเศรษฐกิ จ และความร่ ว มมื อ ทางวั ฒ นธรร มของ
ประเทศและภูมิภาคต่างๆ โดยเน้ นการพิจารณาประเด็นสาคัญในด้ านการจัดการการอุ ด มศึ ก ษาของแต่ ล ะ
ประเทศ โดยการวิเคราะห์ เชิง เปรี ย บเทีย บ การศึ ก ษาความร่ ว มมื อ และขี ด ความสามารถในการบรรลุ
เป้ าหมายแห่ ง สหั ส วรรษของแต่ ล ะประเทศบนพื้ น ฐานของความหลากหลายทางสั ง คม วั ฒ นธรรม
เศรษฐกิจ การเมืองการปกครอง และเทคโนโลยี และพิจารณาเลือกหั วข้ ออื่นๆ ทางการศึ ก ษามาพิ จ ารณา
เป็ นประเด็น วิเคราะห์ กรณีศึกษาและนาเสนอผลเพื่อการแลกเปลี่ยนเรีย นรู้ โดยท าการศึ ก ษาเปรี ย บเทีย บ
ให้ ลุ่มลึกและหลากหลาย
กจอ 828 การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการการอุดมศึ กษา
3(2-2-5)
EDA 828 Information System Development in Higher Education Management
ศึกษาเกี่ยวกั บ สารสนเทศและเทคโนโลยี ส ารสนเทศที่ ใ ช้ ใ นการจั ด การศึ ก ษาการอุ ด มศึ ก ษา
ความก้ าวหน้ าของวิทยาการใหม่ การประเมินสารสนเทศ ลักษณะ ประเภทข้ อ มู ล ความส าคั ญของข้ อ มู ล
และกระบวนการใช้ เพื่อการสื่อสาร การตัดสินใจ การใช้ คอมพิวเตอร์ เ พื่ อ จั ด ระเบี ย บงานข้ อ มู ล เทคนิ ค
การสร้ างระบบสารสนเทศ การออกแบบและการทดลองใช้ สารสนเทศเพื่อการจัดการการอุ ด มศึ ก ษา และ
วิเคราะห์ กรณีศึกษาและนาเสนอผลเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
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กจอ 829 การวิจัยเชิ งคุณภาพทางการจัดการการอุดมศึ กษา
3(2-2-5)
HGM 829 Qualitative Research in Higher Education Management
ศึกษาแนวคิด และหลั ก การ ธรรมชาติ และประสบการณ์ท างสั ง คมและการแสวงหาความรู้
ความหมาย แนวคิดและทฤษฎีท่เี กี่ยวข้ องกับการวิจัยเชิงคุณภาพ แนวคิดทฤษฎีฐานราก การใช้ ก ารวิ จั ย
เชิงคุณภาพเพื่อการศึกษาพัฒนาการจัดการการอุดมศึกษาในการกาหนดปัญหาการวิจัย การออกแบบการ
วิจัย เทคนิคการเก็บรวบรวมข้ อมูลเชิงคุณภาพ แนวคิดเกี่ยวกับก ารวิ จั ย ปฏิบัติ ก ารแบบมี ส่ ว นร่ ว ม การ
วิเคราะห์ ข้อมูลและการเขียนรายงานการวิจัยเชิงคุณภาพ และการเสนอผลการวิ จั ย เชิ ง คุ ณภาพ วิ เ คราะห์
กรณีศึกษาและนาเสนอผลเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ ย วกั บ การวิ จั ย เชิ ง คุ ณภาพในการพั ฒ นาและการ
จัดการการอุดมศึกษา
กจอ 830 สัมมนาปั ญหาการวิจัยทางการจัดการการอุดมศึ กษา
3(2-2-5)
HGM 830 Seminar in Research Problems in Higher Education Management
ศึกษาและวิเคราะห์ วิเคราะห์ กรณีศึกษาและนาเสนอผลเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ ย วกั บ ประเด็น
ปัญหาด้ านการจัดการการอุดมศึกษา การแสวงหาวิธีการแก้ ปัญหาตามแนวคิ ด และทฤษฎี และระบบการ
วิจัยวิธีต่างๆ การเสนอกรอบความคิดในการดาเนินการวิจัยในประเด็น ต่ า งๆ ตามความสนใจของบุ ค คล
การบู ร ณาการความรู้ ทัก ษะและนวั ต ก รรมเพื่ อ น าไปสู่ ก ารวิ จั ย ที่จ ะเป็ น แนวทางในการพั ฒ นาการ
อุดมศึกษา
ปริญญานิพนธ์
ปพอ 891 ปริญญานิพนธ์ร ะดับปริญญาเอก
GRD 891 Dissertation
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ลาดับที่
8

รายชื่อคณาจารย์
ผศ.ดร.กาญจนา
ภัทราวิวัฒน์

คุณวุฒิการศึกษา
ตรี-โท-เอก (สาขาวิชา) ปี ที่จบ
วท.บ. (เกษตรศาสตร์), 2536
วท.ม. (สถิติประยุกต์), 2539
บธ.ม. (บริหารธุรกิจ), 2553
ปร.ด. (สถิ ติ), 2547
ปร.ด. (การวิจัยและพัฒนาศักยภาพ
มนุษย์ ), 2558

สถานบันที่สาเร็จการศึกษา

เลขประจาตัว
ประชาชน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
สถาบันบัณฑิต พัฒนบริหาร
ศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ
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4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึ กงาน หรือสหกิจศึ กษา)(ถ้ามี )
ไม่มี
4.1 มาตรฐานผลการเรียนรูข้ องประสบการณ์ภาคสนาม
ไม่มี
4.2 ช่ วงเวลา
ไม่มี
4.3 การจัดเวลาและตารางสอน
ไม่มี
5. ข้อกาหนดเกี่ยวกับการทาโครงงานหรืองานวิจัย (ถ้ามี)
5.1 คาอธิบายโดยย่อ
ปริญญานิพ นธ์
การวิจัยขั้นสูงที่เน้ นการศึกษาค้ นคว้ าเอกสาร วิเคราะห์ สังเคราะห์ งานวิ จั ย ขั้ น สู ง และบู ร ณา
การวิชาการทางการจั ด การการศึ ก ษา เพื่ อ สร้ า งนวั ต กรรมและองค์ ค วามรู้ ท่ เี กี่ ย วข้ อ งกั บการจั ด การ
การศึกษา ซึ่งนาไปสู่การพัฒนาการจัดการการอุดมศึกษา ทั้งนี้การดาเนินการให้ เป็ น ไปตามระเบี ย บและ
ขั้นตอนของบัณฑิตวิทยาลัย มีการเสนอปริญญานิพนธ์ท่เี ป็ นผลงานการเรี ย บเรี ย งความรู้ อั น เนื่ อ งมาจาก
การศึกษาวิจัยเพื่อการเผยแพร่
5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู ้
มาตรฐานผลการเรียนรู้ให้ เป็ นไปตามมาตรฐานหลักสูตร มาตรฐานคุ ณวุ ฒิ ร ะดั บอุ ด มศึ ก ษา
และการประกั น คุ ณภาพก ารศึ ก ษา โดยก ารประเมิ น คุ ณภาพปริ ญ ญานิ พนธ์ ประกอบด้ ว ยเนื้ อ ห า
กระบวนการวิจัย การเขียน และ การสอบปากเปล่า
5.3 ช่ วงเวลา
นิสิตจะดาเนินการเสนอชื่ อ เรื่ อ งปริ ญญานิ พนธ์ เมื่ อ ได้ ล งทะเบี ย นเรี ย นในมหาวิ ท ยาลั ย
มาแล้ วไม่น้อยกว่า 1 ปี การศึกษา ระยะเวลาการดาเนินการทาปริญญานิพนธ์ต้องมีระยะเวลาการอนุ มั ติ เ ค้ า
โครงปริ ญญานิ พนธ์ ถึ ง วั น สิ้ น สุ ด ระยะเวลาการศึ ก ษาข อง หลั ก สู ต ร ตามข้ อ บั ง คั บมหาวิ ท ยาลั ย
ศรีนครีนทรวิโรฒ ว่าด้ วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2559 (ภาคผนวก ก)
5.4 จานวนหน่วยกิต
ระดับปริญญาเอก 36 หน่วยกิต
5.5 การเตรียมการ
มีการเตรียมการให้ คาแนะนาและช่วยเหลือทางด้ านวิชาการ โดยแต่งตั้งอาจารย์ ท่ ปี รึ ก ษาเป็ น
ผู้ให้ คาแนะนาช่วยเหลือ การกาหนดเวลาในการนัดหมายให้ ค าปรึ ก ษานิ สิ ต ทั้ง ทางตรงและทางจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาโครงการวิจัยและแต่งตั้ง คณะกรรมการสอบปากเปล่ า การ
กาหนดช่วงเวลาในการยื่นข้ อเสนอเค้ าโครงวิจัย การประชุมพิจารณาโครงก ารวิ จั ย ช่ ว งเวลายื่ น ขอสอบ
ปากเปล่า และระยะสิ้นสุดการสอบปากเปล่าในแต่ละปี การศึกษา ประกาศให้ นิ สิ ต ทราบโดยก าหนดเป็ น
ปฏิทนิ การศึกษา
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5.6 กระบวนการประเมินผล
มีการประเมินผลเป็ น ระยะ ตั้ ง แต่ ก ารสั ง เกต การสนทนาซั ก ถาม ประเมิ น ผลจากเอกสาร
เค้ าโครงวิจัยและรายงานการวิจัย การประชุมพิจารณาเค้ า โครงวิ จั ย การสอบปากเปล่ า โดยให้ มี ก าร
ปรับปรุงแก้ ไขเพิ่มเติมผลการประเมินที่ยังไม่ได้ มาตรฐาน
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู ้ กลยุทธ์การสอน และการประเมินผล
1. การพัฒ นาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต
หลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจั ด การการอุ ด มศึ ก ษา มุ่ ง พั ฒ นานิ สิ ต ให้ มี คุ ณลั ก ษณะ
พิเศษดังต่อไปนี้
การพัฒ นาคุณลักษณะพิเศษ
คุณลักษณะพิเศษ
1. สามารถสื่อสารได้ อย่างมีประสิทธิภาพ

2. มีสมรรถนะของหลักสูตร
- มีความรู้ความสามารถ มีทกั ษะด้ านภาวะผู้นา
ทางการจัดการการอุดมศึกษา
- สามารถบูรณาการความรู้ทางการจัดการการ
อุดมศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพ
- สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ทางการจัดการการ
อุดมศึกษาเพื่อพัฒนาสังคม

กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล
สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู ้ ดังนี้
ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ข้ อ 5.3 มีทกั ษะในการสื่อ สารอย่ า งมี ป ระสิท ธิ ภาพด้ วย
เทคโนโลยีท่เี หมาะสม โดยน าเสนอทั้ง ในรู ป แบบที่เ ป็ น
ทางการและไม่เป็ นทางการผ่านสิง่ ตีพิมพ์ทางวิชาการ
ทักษะด้านการจัดการการอุดมศึกษา
6.1 มีภาวะผู้นา ความเชี่ยวชาญและทักษะขั้นสูงในการ
จัดการ การแก้ปัญหา และถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับการ
ดาเนินงานต่างๆ ตามพันธกิจของสถาบันอุดมศึกษา โดย
บูรณาการทฤษฎีและเทคนิคทางการจัดการการอุดมศึกษา
เพื่อส่งเสริม ป้ องกัน แก้ ไข และพัฒนาการจัดการเรียนรู้
และผู้เรียนได้ อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
6.2 มีความเชี่ยวชาญและทักษะในการใช้ เครื่องมือ และ
เทคนิคขั้นสูงทางในการจัดการการอุดมศึกษาเพื่อส่งเสริม
และพัฒนาการจัดการเรียนรู้และศักยภาพของผู้เรียนได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
6.3 มีความเชี่ยวชาญและทักษะในการวางแผน ออกแบบ
พัฒนา เพื่อสร้ างสรรค์องค์ความรู้ใหม่และผลงานวิจัย
ทางการจัดการการอุดมศึกษาได้ อย่างมีประสิทธิภาพ และ
เป็ นที่ยอมรับทัง้ ในระดับชาติ และนานาชาติ
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2. การพัฒ นาผลการเรีย นรู ้ในแต่ ละด้าน
2.1ด้านคุณธรรมและจริย ธรรม
ผลการเรียนรูด้ า้ นคุณธรรมและ
จริยธรรม
1. ประพฤติปฏิบัติตนบนพื้นฐาน
คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมอันดีงาม
และจรรยาบรรณวิชาชีพทางการ
จัดการการอุดมศึกษา

2. วินิจฉัย ริเริ่ม วางแนวทาง
แก้ปัญหา และส่งเสริมด้ านคุณธรรม
จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ
ทางการจัดการการอุดมศึกษา

3. มีภาวะผู้นาด้ านการประพฤติ
ปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรม
จริยธรรมในสภาพแวดล้ อมของการ
ทางานและในชุมชน

กลยุทธ์การสอน
- บรรยายสาระและให้ เหตุผล
ประกอบ เพื่อให้ นิสติ มีความรู้ ความ
เข้ าใจและตระหนักถึงความสาคัญของ
จรรยาบรรณในวิชาชีพ
- จัดการเรียนการสอนโดย บูรณา
การคุณธรรมจริยธรรมและ
จรรยาบรรณวิชาชีพในระหว่างการ
เรียนการสอน
- ให้ นิสติ เรี ยนรู้และพัฒ นาตนผ่าน
กิจกรรมภาวะผู้นา
- จัดการเรียนการสอนโดยใช้
กรณีศึกษา และใช้ ปัญหาในการคิด
แก้ ไขปั ญหา
- เปิ ดโอกาสให้ นิสติ ได้ วินิจฉัยจัดการ
กับปั ญหา หรือข้ อโต้ แย้ งทางด้าน
คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ
วิชาชีพที่เกิดขึ้นในชุมชนและสังคม
วิชาการ
- จัดการเรียนการสอนโดยใช้
กรณีศึกษาและการจัดกิจกรรมกลุ่มที่
สะท้อนภาวะผู้นาทางคุณธรรม
จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ

กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู ้
- สังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติตน
ตามคุณธรรมจริยธรรมและ
จรรยาบรรณวิชาชีพในระหว่างเรียน
และการทากิจกรรมต่างๆ
- ตรวจสอบผลงานในระหว่างเรียน
และการทากิจกรรมต่างๆ
- ทดสอบความรู้ทางจรรยาบรรณ
วิชาชีพ

- ประเมินการนาเสนอแนวคิด
- ตรวจสอบผลงานในระหว่างและ
การทากิจกรรมต่างๆ

- สังเกตการณ์ร่วมอภิปราย
- สังเกตการณ์ทากิจกรรมกลุ่ม
- ประเมินการนาเสนอแนวคิด
- ตรวจสอบผลงานในระหว่างและ
การทากิจกรรมต่างๆ
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2.2 ความรู ้
ผลการเรียนรูด้ า้ นความรู ้
1. มีความรู้และความเข้ าใจอย่าง
ลุ่มลึกในองค์ความรู้สาคัญทัง้ ทฤษฏี
หลักการ แนวคิดเกี่ยวกับ การจัดการ
การอุดมศึกษา
2. มีความรู้และความเข้ าใจอย่าง
ลุ่มลึกเกี่ยวกับการใช้ เครื่องมือและ
เทคนิคขั้นสูงทางการจัดการการ
อุดมศึกษาได้ ถูกต้อง เหมาะสมกับ
สภาพการณ์ ตามกรอบจรรยาบรรณ
วิชาชีพ
3. มีความรู้และความเข้ าใจอย่าง
ลุ่มลึกในหลักการและกระบวนการ
จัดการการอุดมศึกษา ตลอดจน
สามารถวางแผนออกแบบ สร้ างสรรค์
องค์ความรู้ หรือผลงานวิจัยใหม่ๆ
ได้

กลยุทธ์การสอน
- จัดการเรียนรู้ท่เี น้ นผู้เรีย นเป็ น
สาคัญ โดยใช้ ปัญหาเป็ นฐาน และ
การมีสว่ นร่วมในการออกแบบ
กิจกรรมการเรียนรู้
- ให้ นิสติ เข้ าร่วมประชุม สัมมนาทาง
วิชาการและวิชาชีพทัง้ ภายในและ
ภายนอกสถาบัน
- ให้ นิสติ เรี ยนรู้จากการศึกษาดูงาน
ในหน่วยงานภารรัฐและเอกชน
- ส่งเสริมให้ นิสติ พัฒ นาผลงานหรือ
หัวข้ อวิจัยตามความสนใจ และความ
ต้ องการจาเป็ นของสังคม โดยนา
หลักการและทฤษฏีท่สี าคัญมา
ประยุกต์ใช้ ได้ อย่างถูกต้องเหมาะสม
- ส่งเสริมให้ นิสติ แสวงหาความรู้ด้วย
ตนเองตามประเด็นที่สนใจอย่าง
กว้ างขวางและลึกซึ้ง

กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู ้
- สังเกตการณ์ตอบคาถาม การ
อภิปรายแสดงความคิดเห็น
- ประเมินจากงานต่างๆ ที่
มอบหมาย
- ประเมินจากการทดสอบ
- ประเมินจากการศึกษาและผลการ
นาเสนอ
- ประเมินจากเค้ าโครงปริญญา
นิพนธ์และความก้ าวหน้ าการทา
ปริญญานิพนธ์

กลยุทธ์การสอน
- จัดการเรียนการสอนที่สง่ เสริ มให้
นิสติ ได้ ทาความเข้ าใจกับปั ญหา
ค้ นหาข้ อเท็จจริง วินิจฉัย และ
แสวงหาทางเลือกที่นาไปสูก่ าร
แก้ปัญหาอย่างเหมาะสม
- จัดการเรียนการสอนโดยใช้ ปัญหา
เป็ นฐาน โดยเน้ นให้ มีการอภิปรายได้
แย้ งบนพื้นฐานเหตุผลตามหลักวิชา
และความเหมาะสมภายใต้ เงื่อนไขของ
ปั ญหาด้ วยการใช้ ข้อมูลหลักฐานมา
สนับสนุนการโต้ แย้ ง
- จัดกิจกรรมให้ นิสติ ได้ ร่วมกัน
แลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดและ
ประสบการณ์

กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู ้
- สังเกตการณ์อภิปราย และการ
ตอบคาถาม
- ประเมินผลงานและการนาเสนอ
ผลงาน
- ประเมินจากการทดสอบ

2.3 ทักษะทางปั ญญา
ผลการเรียนรูด้ า้ นทักษะทางปั ญญา
1. สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์
และประเมินสภาพการเรียนรู้หรือ
สภาพปั ญหาบนฐานคิด ทฤษฏี
หลักการต่างๆ ที่เกี่ยวกับ การจัดการ
การอุดมศึกษา เพื่อใช้ ในการแก้ ไข
ส่งเสริม และพัฒนากระบวนการ
จัดการเรียนรู้และพัฒนาผู้เรียนได้
อย่างสร้ างสรรค์และมีป ระสิทธิภาพ

- ประเมินการอภิปราย
- ประเมินผลงาน
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2. สามารถประยุกต์ใช้ เครื่องมือ
และเทคนิคขั้นสูงได้ โดยเหมาะสมกับ
บุคคลและสภาพการณ์ท่แี ตกต่างกัน
ตลอดจนสามารถบูรณาการเทคนิคที่
หลากหลายเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ใหม่

3. สามารถออกแบบ วางแผนและ
ดาเนินการโครงการสาคัญหรือ
โครงการวิจัย โดยประยุกต์ใช้ ความรู้
ทัง้ ภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติ
ตลอดจนการใช้ เทคนิคการวิจัยเพื่อ
พัฒนาองค์ความรู้ใหม่ หรือปรับปรุง
แนวปฏิบัติในวิชาชีพทางการจัดการ
การอุดมศึกษา

- จัดการเรียนรู้โดยเปิ ดโอกาสให้ นิสติ
ได้ ทาความเข้ าใจกับปั ญหา ค้ นหา
ข้ อเท็จจริง และนาความรู้เกี่ยวกับ
เครื่องมือและเทคนิคขั้นสูงไป
ประยุกต์ใช้ ในการจัดการเรียนรู้และ
พัฒนาผู้เรียนได้
- จัดการเรียนรู้โดยใช้ ปัญหาเป็ นฐาน
เพื่อให้ ผ้ เู รียนวิเคราะห์ สังเคราะห์
และประเมินสภาพการณ์ เพื่อที่จะ
เลือกใช้ เครื่องมือและเทคนิคขั้นสูงได้
อย่างสร้ างสรรค์และเหมาะสม
- ให้ ศึกษาค้ นคว้ างานวิจัยและ
นวัตกรรมทัง้ ในสาขาวิชาเอกและ
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้ อง ซึ่งเอื้อต่อการ
พัฒนาผลงานและงานวิจัย จาก
แหล่งข้ อมูลที่หลากหลายทัง้ ในและ
ต่างประเทศ
- ส่งเสริมให้ นิสติ พัฒ นาผลงานหรือ
หัวข้ อวิจัยอย่างสร้ างสรรค์ และ
ตอบสนองความต้ องการจาเป็ นของ
สังคม

- ประเมินกระบวนการทางาน
- ประเมินการนาเสนอและผลงาน

- ประเมินกระบวนการทางาน
- ประเมินการนาเสนอและผลงาน

- ประเมินผลงานและการนาเสนอ
- ประเมินรายงานและผลการวิจัย
- ประเมินแบบบันทึกความก้ าวหน้า
การทาปริญญานิพนธ์

2.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่ างบุ คคลและความรับผิดชอบ
ผลการเรียนรูด้ า้ นทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
1. ความสามารถสูงในการแสดง
ความเห็นทางวิชาการและวิชาชีพ
และแสดงความเป็ นผู้นาทางการ
จัดการการอุดมศึกษา

กลยุทธ์การสอน

- จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้ น
การทางานเป็ นกลุ่มและงานที่มี
ปฏิสมั พันธ์ระหว่างบุคคล เพื่อให้ เกิด
การรับฟังยอมรับความคิดเห็นและ
มุมมองที่แตกต่าง
2. มีภาวะผู้นา ความเอื้ออาทร และ - จัดกิจกรรมกลุ่มในรายวิชาเพื่อ
สามารถแก้ ไขปั ญหาทัง้ ภายในและ
ส่งเสริมให้ นิ สติ แสดงความ
ระหว่างกลุ่มอย่างสร้ างสรรค์
เอื้อเฟื้ อเผื่อแผ่ และร่วมกันแก้ ปัญหา
ภายในกลุ่ม และระหว่างกลุ่ม
3. มีความสามารถในการกากับ
- ให้ นิสติ แสดงศักยภาพและพัฒนา
ตนเอง มีความรับผิดชอบต่อหน้ าที่ ตนเอง ผ่านการปฏิบัติงานกลุ่มตาม
ทัง้ ต่อตนเอง ส่วนรวม และสังคม
ข้ อกาหนดของหลักสูตร

กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู ้

- ประเมินพฤติกรรมการทางาน
- ประเมินการนาเสนอและผลงาน
- สัม ภาษณ์เพื่อนนิสติ

- ประเมินพฤติกรรมการทางาน
- ประเมินการนาเสนอและผลงาน
- สัม ภาษณ์เพื่อนนิสติ
- ประเมินพฤติกรรมการทางาน
- ประเมินการนาเสนอและผลงาน
- สัม ภาษณ์เพื่อนนิสติ
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2.5 ทักษะในการวิเคราะห์เชิ งตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ผลการเรียนรูด้ า้ นทักษะในการ
กลยุทธ์การสอน
วิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
1. มีทกั ษะในการวิเคราะห์ข้อมูลและ - ฝึ กปฏิบัติการวิเคราะห์ สรุป
สารสนเทศ
ประเด็นปั ญหาและองค์ความรู้ จาก
บทความทางวิชาการ บทความวิจัย
และรายงานวิจัย
2. มีทกั ษะในการใช้ เทคโนโลยีเพื่อ
- สอดแทรกทักษะการใช้ เทคโนโลยี
การประมวลผล
เพื่อประมวลผลในการจัดการเรียนรู้

3. มีทกั ษะในการสื่อสารอย่างมี
ประสิทธิภาพด้ วยเทคโนโลยี ท่ ี
เหมาะสม โดยนาเสนอทัง้ ในรูปแบบ
ที่เป็ นทางการและไม่เป็ นทางการผ่าน
สิง่ ตีพิมพ์ทางวิชาการ

- ส่งเสริมให้ นิสติ เข้ าอบรมในหัวข้ อ
การประมวลผลข้ อมูลด้ วยโปรแกรม
ทางสถิติท่จี ัดโดยหน่วยงานทัง้ ภายใน
และภายนอกมหาวิทยาลัย
- ให้ นิสติ อ่านบทความวิชาการ
บทความวิจัยทัง้ ภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษและให้ ทารายงานสรุป
สาระสาคัญ
- ส่งเสริมให้ นิสติ จัดทาเอกสารฉบับ
ย่อและทาเอกสารประกอบการ
นาเสนอรายงานเป็ นภาษาไทยหรือ
ภาษาอังกฤษ

กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู ้

- ประเมินรายงาน และการนาเสนอ
ของนิสติ

- ประเมินทักษะการปฏิบัติในชั้น
เรียน
- ประเมินรายงาน
- สัม ภาษณ์นิสติ

- ประเมินรายงาน และการนาเสนอ
ของนิสติ

- ประเมินรายงาน และการนาเสนอ
ของนิสติ
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2.6 ทักษะการจัดการการอุดมศึ กษา
ผลการเรียนรู ้

กลยุทธ์การสอน

ด้านทักษะการจัดการการอุดมศึกษา

1. มีภาวะผู้นา ความเชี่ยวชาญและ
ทักษะขั้นสูงในการจัดการ การ
แก้ปัญหา และถ่ายทอดองค์ความรู้
เกี่ยวกับการดาเนินงานต่างๆ ตาม
พันธกิจของสถาบันอุดมศึกษา โดย
บูรณาการทฤษฎีและเทคนิคทางการ
จัดการการอุดมศึกษาเพื่อส่งเสริม
ป้ องกัน แก้ ไข และพัฒนาการจัดการ
เรียนรู้และผู้เรี ยนได้ อย่างเหมาะสม
และมีประสิทธิภาพ

- จัดการเรียนรู้ท่ สี ง่ เสริม ให้ ผ้ เู รียน
ฝึ กปฏิบัตโิ ดยใช้ ปัญหาเป็ นฐานและ
การมีสว่ นร่วมในการออกแบบ
กิจกรรมการเรียนรู้ โดยการบรรยาย
ประกอบ การอภิปราย การสอนด้ วย
รูปแบบการเรียนรู้ท่หี ลากหลายเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพในการสอน
- จัดการเรียนรู้ท่ ีสง่ เสริม ให้ นิสติ ได้
ฝึ กวิเคราะห์และสังเคราะห์องค์ความรู้
เพื่อทาความเข้ าใจกับปั ญหา ค้ นหา
ข้ อเท็จจริง วินิจฉัย และแสวงหา
ทางเลือกที่นาไปสูก่ ารแก้ปัญหาในการ
จัดการเรียนรู้ได้ อย่างเหมาะสม
2. มีความเชี่ยวชาญและทักษะในการ - จัดการเรียนรู้โดยเปิ ดโอกาสให้
ใช้ เครื่องมือและเทคนิคขั้นสูงทางใน นิสติ ได้ ทาความเข้ าใจกับปั ญหา
การจัดการการอุดมศึกษาเพื่อส่งเสริม ค้ นหาข้ อเท็จจริง นาความรู้ด้าน
และพัฒนาการจัดการเรียนรู้และ
เครื่องมือและเทคนิคในการแสวงหา
ศักยภาพของผู้เรียนได้ อย่างมี
ทางเลือกเพื่อนาไปสูก่ ารพัฒนาผู้เรียน
ประสิทธิภาพ
ได้ อย่างเหมาะสม
- จัดกิจกรรมให้ นิสติ ได้ ร่วมกัน
แลกเปลี่ยนความรู้ ความคิด และ
ประสบการณ์ เพื่อพัฒนาการ
ปฏิบัติงานและวิชาชีพ
3. มีความเชี่ยวชาญและทักษะในการ - จัดการเรียนรู้ให้ นิสติ พัฒนาทักษะ
วางแผน ออกแบบ พัฒนา เพื่อ
การสืบค้ น วิเคราะห์สรุปประเด็น
สร้ างสรรค์องค์ความรู้ใหม่และ
และสังเคราะห์ข้อมูลจากบทความทาง
ผลงานวิจัยทางการจัดการการ
วิชาการ บทความวิจัยและรายงาน
อุดมศึกษาได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
วิจัยทัง้ ในและต่างประเทศที่เกี่ยวข้ อง
และเป็ นที่ยอมรับทัง้ ในระดับชาติ
เพื่อนาความรู้ท่ไี ด้ มาอภิปราย
และนานาชาติ
แลกเปลี่ยนความรู้และพัฒนางานวิจัย
เชิงวิชาการและวิชาชีพ
- ส่งเสริมให้ นิสติ พัฒ นาหัวข้ อ
งานวิจัยตามประเด็นที่มีความสนใจ
และมีความสอดคล้ องกับความ
ต้ องการตามสถานการณ์การจัดการ
เรียนการสอนในปั จจุบันเพื่อให้ เกิด
ประโยชน์ต่อการจัดการเรียนรู้

กลยุทธ์
การประเมินผล
- ประเมินทักษะการปฏิบัติในชั้น
เรียน
- ประเมินรายงาน

- ประเมินรายงาน และการนาเสนอ
ของนิสติ

- ประเมินทักษะการปฏิบัติในชั้น
เรียน
- ประเมินรายงาน

- ประเมินรายงาน และการนาเสนอ
ของนิสติ

- ประเมินรายงาน และการนาเสนอ
ของนิสติ
- ประเมินการอภิปรายและการ
สัมมนาในชั้นเรียน

- ประเมินผลงานและการนาเสนอ
- ประเมินแบบบันทึกความก้ าวหน้า
การทาปริญญานิพนธ์
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สรุปมาตรฐานผลการเรียนรู ้
มาตรฐานผลการเรียนรู ้
1. ด้านคุณธรรมและจริยธรรม

2. ด้านความรู ้

3. ด้านทักษะทางปั ญญา

4. ด้านทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ

5. ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ

รายละเอียดผลการเรียนรู ้
1.1 ประพฤติปฏิบัติตนบนพื้นฐานคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมอัน
ดีงาม และจรรยาบรรณวิชาชีพทางการจัดการการอุดมศึกษา
1.2 วินิจฉัย ริเริ่ม วางแนวทางแก้ปัญหา และส่งเสริมด้ านคุณธรรม จริยธรรม
และจรรยาบรรณวิชาชีพทางการจัดการการอุดมศึกษา
1.3 มีภาวะผู้นาด้ านการประพฤติปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรม จริยธรรมใน
สภาพแวดล้ อมของการทางานและในชุมชน
2.1 มีความรู้และความเข้ าใจอย่างลุ่มลึกในองค์ความรู้สาคัญทัง้ ทฤษฏี หลักการ
แนวคิดเกี่ยวกับ การจัดการการอุดมศึกษา
2.2 มีความรู้และความเข้ าใจอย่างลุ่มลึกเกี่ยวกับการใช้ เครื่องมือและเทคนิคขั้น
สูงทางการจัดการการอุดมศึกษาได้ ถูกต้อง เหมาะสมกับสภาพการณ์ ตามกรอบ
จรรยาบรรณวิชาชีพ
2.3 มีความรู้และความเข้ าใจอย่างลุ่มลึกในหลักการและกระบวนการจัดการการ
อุดมศึกษา ตลอดจนสามารถวางแผนออกแบบ สร้ างสรรค์องค์ความรู้ หรือ
ผลงานวิจัยใหม่ๆ ได้
3.1 สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ และประเมินสภาพการเรียนรู้หรือสภาพ
ปั ญหาบนฐานคิด ทฤษฏี หลักการต่างๆ ที่เกี่ยวกับ การจัดการการอุดมศึกษา
เพื่อใช้ ในการแก้ ไข ส่งเสริม และพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้และพัฒนา
ผู้เรียนได้ อย่างสร้ างสรรค์และมีประสิทธิภาพ
3.2 สามารถประยุกต์ใช้ เครื่องมือ และเทคนิคขั้นสูงได้ โดยเหมาะสมกับบุคคล
และสภาพการณ์ท่แี ตกต่างกัน ตลอดจนสามารถบูรณาการเทคนิค ที่หลากหลาย
เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ใหม่
3.3 สามารถออกแบบ วางแผนและดาเนินการโครงการสาคัญหรือโครงการวิจัย
โดยประยุกต์ใช้ ความรู้ทงั้ ภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติ ตลอดจนการใช้ เทคนิคการ
วิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ หรือปรับปรุงแนวปฏิบัติในวิชาชีพทางการจัดการ
การอุดมศึกษา
4.1 ความสามารถสูงในการแสดงความเห็นทางวิชาการและวิชาชีพ และแสดง
ความเป็ นผู้นาทางการจัดการการอุดมศึกษา
4.2 มีภาวะผู้นา ความเอื้ออาทร และสามารถแก้ ไขปั ญหาทัง้ ภายในและระหว่าง
กลุ่มอย่างสร้ างสรรค์
4.3 มีความสามารถในการกากับตนเอง มีความรับผิดชอบต่อหน้ าที่ทงั้ ต่อตนเอง
ส่วนรวม และสังคม
5.1 มีทกั ษะในการวิเคราะห์ข้อมูลและสารสนเทศ
5.2 มีทกั ษะในการใช้ เทคโนโลยีเพื่อการประมวลผล
5.3 มีทกั ษะในการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพด้ วยเทคโนโลยี ท่เี หมาะสม โดย
นาเสนอทัง้ ในรูปแบบที่เป็ นทางการและไม่เป็ นทางการผ่านสิง่ ตีพิมพ์ทางวิชาการ
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มาตรฐานผลการเรียนรู ้
รายละเอียดผลการเรียนรู ้
6. ทักษะการจัดการการอุดมศึกษา 6.1 มีภาวะผู้นา ความเชี่ยวชาญและทักษะขั้นสูงในการจัดการ การแก้ปัญหา
แและถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับการดาเนินงานต่างๆ ตามพันธกิจของ
สถาบันอุดมศึกษา โดยบูรณาการทฤษฎีและเทคนิคทางการจัดการการอุดมศึกษา
เพื่อส่งเสริม ป้ องกัน แก้ ไข และพัฒนาการจัดการเรียนรู้และผู้เรียนได้ อย่าง
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
6.2 มีความเชี่ยวชาญและทักษะในการใช้ เครื่องมือ และเทคนิคขั้นสูงทางในการ
จัดการการอุดมศึกษาเพื่อส่งเสริมและพัฒนาการจัดการเรียนรู้และศักยภาพของ
ผู้เรียนได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
6.3 มีความเชี่ยวชาญและทักษะในการวางแผน ออกแบบ พัฒนา เพื่อสร้ างสรรค์
องค์ความรู้ใหม่และผลงานวิจัยทางการจัดการการอุดมศึกษาได้ อย่างมี
ประสิทธิภาพ และเป็ นที่ยอมรับทัง้ ในระดับชาติ และนานาชาติ
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3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจ้ ากหลักสูตรสู่ร ายวิชา (Curriculum Mapping)
● ความรั บผิดชอบหลัก ○ ความรับผิดชอบรอง

คุณธรรม
จริยธรรม

รายวิชา

1.1 1.2
หมวดวิชาบังคับ
กจอ 711 วิธีวิทยาการวิจัยขั้นสูงทางการจัดการการ
อุดมศึกษา
กจอ 712 การวางแผนและการจัดองค์การทางการ
อุดมศึกษา
กจอ 713 สัมมนาปั ญหาและแนวโน้ มการจัดการการ
อุดมศึกษา
กจอ 701 หลักการอุดมศึกษาและนวัตกรรมทางการ
จัดการการอุดมศึกษา
หมวดวิชาเลือก
กจอ 821 การจัดการหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ใน
ระดับอุดมศึกษา
กจอ 822 มาตรฐานและการประกันคุณภาพทางการ
อุดมศึกษา
กจอ 823 การวางแผนกลยุทธ์และการจัดการ
ความเสี่ยงในสถาบันอุดมศึกษา
กจอ 824 ภาวะผู้นาและการจัดการการเปลี่ยนแปลง
ทางการอุดมศึกษา

ความรู ้
1.3 2.1

2.2

ทักษะทางปั ญญา
2.3 3.1

3.2

ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และความ
รับผิดชอบ

3.3 4.1

4.2 4.3

ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
สื่อสาร และ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
5.1 5.2 5.3

ทักษะการจัดการ
การอุดมศึกษา
6.1

6.2

6.3
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คุณธรรม
จริยธรรม

รายวิชา

กจอ 825 การจัดการกิจการนิสติ นักศึกษา
กจอ 826 กฎหมายทางการอุดมศึกษา
กจอ 827 สัมมนาการจัดการการอุดมศึกษาบนความ
หลากหลาย
กจอ 828 การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการการ
อุดมศึกษา
กจอ 829 การวิจัยเชิงคุณภาพทางการจัดการการ
อุดมศึกษา
กจอ 830 สัมมนาปั ญหาการวิจัยทางการจัดการการ
อุดมศึกษา
ปริญญานิพนธ์
ปพอ 891 ปริญญานิพนธ์ระดับ ปริญญาเอก

ทักษะ
ความสัมพันธ์
ความรู ้
ทักษะทางปั ญญา ระหว่างบุคคล
และความ
รับผิดชอบ
2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3

ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ทักษะการ
ตัวเลข การ
จัดการการ
สื่อสาร และ
อุดมศึกษา
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
5.1 5.2 5.3 6.1 6.2 6.3

1.1

1.2

1.3
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนิสิต
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ใ นการให้ระดับคะแนน (เกรด)
การวัดผลเป็ นไปตามข้ อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้ วยการศึ ก ษาระดั บ บั ณฑิ ต ศึ ก ษา
พ.ศ.2559 (ภาคผนวก ก)
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิต
สถาบันอุดมศึกษากาหนดให้ มีระบบและกลไกการทวนสอบเพื่ อ ยื น ยั น ว่ า นิ สิ ต และบั ณฑิ ต ทุ ก คน
มีมาตรฐานผลการเรียนรู้ทุกด้ านตามที่กาหนดไว้ ดังนี้
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูข้ ณะนิสิตยังไม่สาเร็จการศึ กษา
การทวนสอบในระดั บรายวิ ช าโดยให้ นิ สิ ต ประเมิ น ผลการเรี ย นการสอนในระดั บรายวิ ช าทั้ง
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ และการมีคณะกรรการผู้ ท รงคุ ณวุ ฒิ พิจ ารณาความเหมาะสมของข้ อ สอบให้
เป็ นไปในการดาเนินการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้และรายงานผล
2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูห้ ลังจากนิสิตสาเร็จการศึ กษา
การกาหนดกลวิธีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนิสิตหลังสาเร็จ การศึ ก ษา เน้ น การท า
วิจัยสัมฤทธิผลของการประกอบอาชีพของบัณฑิต โดยทาอย่างต่อเนื่องและนาผลการวิ จั ย ที่ไ ด้ ม าปรั บปรุ ง
กระบวนการเรียนการสอนและหลักสูตรแบบครบวงจร รวมทั้ง การประเมิ น คุ ณภาพของหลั ก สู ต รและ
หน่วยงานโดยองค์กรระดับสากล ซึ่งการวิจัยจะดาเนินการในเรื่องต่อไปนี้
1) ภาวการณ์ได้ งานทาของบัณฑิต ประเมินจากบัณฑิตที่สาเร็จการศึกษาเกี่ยวกับระยะเวลาในการ
หางาน ความเห็นที่มีต่อความรู้ความสามารถและความมั่นใจของบัณฑิตในการประกอบอาชีพ
2) การทวนสอบจากผู้ประกอบการ โดยการขอเข้ าสั ม ภาษณ์ และ/หรื อ การส่ ง แบบสอบถาม
เพื่อประเมินความพึงพอใจต่อบัณฑิตที่สาเร็จการศึ ก ษา และเข้ า ท าง านในสถานประกอบการนั้ น ๆ ใน
ระยะเวลาต่างๆ เช่น ปี ท่ ี 1 ปี ท่ ี 5 เป็ นต้ น
3) การประเมินตาแหน่ง และ/หรือความก้ าวหน้ าในสายงานของบัณฑิต
4) การประเมินจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น โดยการส่งแบบสอบถาม หรือ สอบถามระดั บความ
พึงพอใจในด้ านความรู้ ความพร้ อม และคุณสมบัติด้านอื่นๆ ของบัณฑิตที่สาเร็จการศึกษา
5) การประเมินจากบัณฑิตที่ไปประกอบอาชีพ ในส่วนของความพร้ อมและความรู้ จ ากวิ ช าเอกที่
เรียน ซึ่งกาหนดในหลักสูตร รวมทั้งเปิ ดโอกาสให้ เสนอข้ อคิดเห็นในการปรับปรุงหลักสูตรให้ ดีข้ นึ
6) ความเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่ประเมินหลักสูตรหรื อ อาจารย์ พิเ ศษ ต่ อ ความพร้ อ ม
ของนิสิตในการเรียนและคุณลักษณะอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ องกับกระบวนการเรียนรู้ และการพั ฒ นาองค์ ค วามรู้
ของนิสิต
7) ผลงานของนิสิตที่สามารถวัดเป็ นรูปธรรมได้ ได้ แก่
7.1) จานวนผลงานที่ได้ รับรางวัลทางสังคมและวิชาชีพ
7.2) จานวนกิจกรรมการกุ ศลเพื่อสังคมและประเทศชาติ
7.3) จานวนอาสาสมัครในองค์กรที่ทาประโยชน์ต่อสังคม
หลักสูต รการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัด การการอุด มศึกษา (หลั กสูต รปรับปรุง พ.ศ. 2559)

หน้ า 33

3. เกณฑ์การสาเร็จการศึ กษาตามหลักสูตร
3.1 ศึกษารายวิชาครบถ้ วนตามที่กาหนดในหลักสูตร
3.2 ได้ ระดับแต้ มคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า 3.00 (จากระบบ 4 ระดับคะแนน)
3.3 สอบผ่า นการสอบวัดคุ ณสมบัติ (Qualifying Exam)
3.4 เสนอ ปริ ญ ญานิ พ นธ์ แ ละสอ บผ่ า นการสอบปาก เปล่ า ขั้ น สุ ด ท้ า ยโดยคณะก รรมการที่
สถาบันอุดมศึกษาแต่งตั้ง ซึ่งจะต้ องประกอบไปด้ วยผู้ทรงคุณวุฒิภายในและภายนอกสถาบั น และต้ อ งเปิ ด
ให้ ผ้ สู นใจเข้ ารับฟังได้
3.5 ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้ รั บการตี พิม พ์ ห รื อ อย่ า งน้ อ ยได้ รั บ
การยอมรับให้ ตี พิม ม์ ใ นวารสารระดั บชาติ ห รื อ นานาชาติ ท่ มี ี คุ ณภาพตามประกาศคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสาหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
3.6 สอบผ่า นภาษาอังกฤษ
3.7 มีคุณสมบัติเป็ น ไปตามข้ อ บั ง คั บมหาวิ ท ยาลั ย ศรี น คริ น ทรวิ โรฒ 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 มีการปฐมนิเทศแนะแนวการเป็ นครูท่ดี ีแก่อาจารย์ ใ หม่ ใ ห้ มี ค วามรู้ และเข้ า ใจนโยบายของ
มหาวิทยาลัย/สถาบัน คณะ ตลอดจนในหลักสูตรที่สอน
1.2 ส่งเสริมอาจารย์ให้ มีการเพิ่มพูนความรู้ สร้ างเสริมประสบการณ์เ พื่ อ ส่ ง เสริ ม การสอนและ
การวิจัยอย่างต่อเนื่อง สนับสนุนด้ านการฝึ กอบรม ศึกษาดูงานทางวิ ช าการและวิ ช าชี พในองค์ ก รต่ า งๆ
เข้ ารับการประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ หรือการลาเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์
2. การพัฒนาความรูแ้ ละทักษะให้แก่คณาจารย์
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
2.1.1 ส่งเสริมให้ อาจารย์มี ค วามรู้ ทัก ษะในการจั ด การเรี ย นการสอน และการวั ด
ประเมิน ด้ วยการแนะนา เสวนา สัมมนาในกลุ่มคณาจารย์ของสาขาวิ ช า ส่ ง เสริ ม ให้ อาจารย์ ไ ด้ รั บการ
อบรม ศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์เพิ่มเติม เพื่อให้ มีความรู้ทกั ษะในการจั ด การเรี ย นการสอน
การวัดและประเมินผลที่ทนั สมัยและมีประสิทธิภาพ
2.1.2 มีการฝึ กอบรมพัฒนาอาจารย์โดยเน้ นเนื้อหาเกี่ยวกับการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรี ย น
การสอนของอาจารย์มีการจัดหา/จัดทาเอกสารที่ให้ ความรู้และตัวอย่าง เกี่ ย วกั บการวิ จั ย และพั ฒ นาการ
เรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง ส่งเสริมให้ อาจารย์สร้ างองค์ความรู้
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชี พด้านอื่ นๆ
ส่งเสริม สนับสนุนและกระตุ้นอาจารย์ด้วยวิธีการต่างๆ เพื่อให้ สร้ างผลงานและเผยแพร่ ง านทาง
วิชาการโดย
2.2.1 จัดหรือเข้ าร่วมประชุม สัมมนาเพื่อเผยแพร่ผลงานทางวิ ช าการของอาจารย์ และ
นิสิตอย่างสม่าเสมอ
2.2.2 กาหนดแผนในการส่งเสริม สนับสนุนให้ มีการท าวิ จั ย เพื่ อ สร้ า งองค์ ค วามรู้ ใ หม่
เพื่อพัฒนาเข้ าสู่ตาแหน่งทางวิชาการ
2.2.3 จัดสรรหรือแสวงหางบประมาณสนับสนุนให้ อาจารย์ท าวิ จั ย หรื อ จั ด กิ จ กรรมเพื่ อ
เพิ่มพูนศักยภาพทางวิชาการ
2.2.4 สนั บสนุ น ให้ อาจารย์ ท าวิ จั ย กั บกลุ่ ม คณะต่ า ง ๆ ทั้ ง ภายในและภายนอ ก
มหาวิทยาลัย
2.2.5 จัดและส่งเสริมให้ อาจารย์เข้ าร่วมกิจกรรมทางวิชาการกั บนิ สิ ต สาขาวิ ช า คณะ
และมหาวิทยาลัยตลอดจนหน่วยงานอื่นๆ ภายนอกมหาวิทยาลัย
2.2.6 มีการจัดสรรทุนวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนในแต่ละปี การศึกษา
2.2.7 กาหนดให้ อาจารย์จัดทาใบประมวลการสอนรายวิชา (Course Syllabus) ที่แสดง
ให้ เห็นถึงวิธีการจัดการเรียนการสอนที่ใช้ ในแต่ละภาคเรียน และชี้ให้ เห็นถึงการสอนที่เ ปลี่ ย นแปลงหรื อ
แตกต่างไปจากเดิม
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2.2.8 กาหนดให้ อาจารย์ ร ะบุ น วั ต กรรมการเรี ย นการสอนที่อ าจารย์ ไ ด้ พัฒ นาขึ้ น ใน
แบบฟอร์มการรายงานผลการปฏิบัติงานในแต่ละปี
2.2.9 เผยแพร่ผลงานวิจัยของอาจารย์ท่เี กี่ยวกับนวัตกรรมการเรียนการสอนในเอกสาร
ข่าวสารการวิจัยของคณะหรือสถาบัน
2.2.10 สร้ างเครือข่ายอาจารย์ โดยจั ด ประชุ ม แลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ เ กี่ ย วกั บการพั ฒ นา
นวัตกรรมการสอนใหม่ ในกลุ่มอาจารย์ภายในคณะหรือสถาบันทุกปี
2.2.11 มีการสร้ างเครือข่ายวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรี ย นการสอนในสาขาต่ า งๆ
ภายในสถาบันหรือ นอกสถาบัน
2.2.12 ยกย่องเชิดชูเกียรติอาจารย์ท่มี ีผลงานวิจัยด้ านการจัดการเรียนการสอนโดดเด่น
2.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติ ม
คณะศึกษาศาสตร์ ประสานงานกั บอาจารย์ และส านั ก หอสมุ ด กลางในการเสนอจั ด หา ต ารา
หนังสือ วารสาร สิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิ กส์เพิ่มเติมในแต่ละปี การศึกษาเพื่อบริการให้ อาจารย์ และนิ สิ ต
ได้ ศึกษาค้ นคว้ า และใช้ ประกอบการเรียนการสอน
มีการตรวจสอบ ปรับปรุงและจัดซื้อสื่อ ตารา วัสดุ อุปกรณ์ท่เี ป็ นความรั บผิ ด ชอบของคณะใน
แต่ละปี จากงบประมาณเงินแผ่นดิน เงินรายได้ ตลอดจนงบประมาณจากโครงการบริการวิชาการ
ในกรณีท่ตี ้ องการบุคลากรทดแทนหรือเพิ่มเติม มีการสรรหา คัดเลื อ กบุ ค ลากรอย่ า งเป็ น ระบบ
เป็ นไปอย่างโปร่งใสและเขียนแนวปฏิบัติเป็ นลายลักษณ์อักษร
จัดให้ มีการเชิญผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกที่มีความรู้ ความสามารถสอดคล้ องกับหลักสู ต ร มาเป็ น
อาจารย์พิเศษ มีห้องเรียน อุปกรณ์ท่ใี ช้ ในการเรียนการสอนที่เพียงพอสาหรับนิสิต มีโรงเรี ย นสาธิ ต ของ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒทั้งสามแห่ งเป็ นแหล่งประสบการณ์ และมีเทคโนโลยีท่ที นั สมัย
2.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร
การประเมินผลและการติดตามและประเมินความพอเพียงของหนังสือ ต ารา วารสารและอุ ปกรณ์
การเรียนการสอน ตลอดจนทรัพยากรอื่นๆ ที่จาเป็ น จากการสอบถาม สารวจความคิด เห็ น ของนิ สิ ต และ
อาจารย์ เจ้ าหน้ าที่
มีเจ้ าหน้ าที่ประจาห้ องสมุด ทาการบริการอาจารย์และนิสิต เพื่อจัดหา ตรวจสอบและประเมิ น สื่ อ
และวัสดุอุปกรณ์โดยตรงและดาเนินการปรับปรุงแก้ ไข
มีเจ้ าหน้ าที่ของสาขาวิชาและของคณะศึ ก ษาศาสตร์ ท าหน้ า ที่บริ ก ารด้ า นโสตทัศ นู ปกรณ์ และ
คอมพิวเตอร์ รวมทั้งตรวจสอบประเมินวัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ และปรับปรุงแก้ ไขให้ อยู่ ใ นสภาพที่ดี ใ ช้ ก าร
ได้ เป็ นประจาทุกสัปดาห์
3. การบริหารคณาจารย์
3.1 การรับอาจารย์ใหม่
กระบวนการรับอาจารย์ใหม่ ตั้งแต่การเสนอเพื่อขออัตรา การประชุมเพื่อกาหนดคุณสมบั ติ ผ้ ู เ ข้ า
สมัครระดับปริญญาเอกตรงกับสาขาหรือสาขาที่เกี่ยวข้ อ ง มี ประสบการณ์เ พี ย งพอต่ อ ความรั บผิ ด ชอบ
การสอน มีการสรรหา คัดเลือกบุคลากรอย่างเป็ นระบบ เป็ นไปอย่ า งโปร่ ง ใสและเขี ย นแนวปฏิบัติ เ ป็ น
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ลายลักษณ์อักษร ดาเนินการประกาศรับสมัครทุกสื่ออย่างกว้ า งขวางและทั่ว ถึ ง การรั บสมั ค รและตรวจ
คุณสมบัติ การแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินการรับสมัครคัดเลือกโดยการสอบวัดคุ ณสมบั ติ เป็ น ไปอย่ า ง
ยุติธรรมและโปร่งใส
3.2 การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติ ดตามและทบทวนหลักสูตร
คณาจารย์ผ้ รู ับผิดชอบหลักสูตรและผู้ ส อนจะต้ อ งร่ ว มกั น ในการวางแผนจั ด การเรี ย นการสอน
ประเมินผล และการให้ ความเห็นชอบการประเมินผลทุกรายวิชา เก็บรวบรวมข้ อมูลเพื่ อ เตรี ย มไว้ ส าหรั บ
การปรับปรุงหลักสูตร ตลอดจนปรึกษาหารือ หาแนวทางที่จะทาให้ บรรลุวัตถุ ประสงค์ของหลัก สู ต ร และ
ได้ บัณฑิตเป็ นไปตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
3.3 การแต่ งตั้งคณาจารย์พิเศษ
การแต่งตั้งคณาจารย์ท่สี อนบางเวลาและคณาจารย์พิเศษ จะคานึงถึงคุณวุฒิ ประสบการณ์ และ
ความรู้ความสามารถในรายวิ ช าที่จ ะแต่ ง ตั้ ง โดยต้ อ งได้ รั บความเห็ น ชอบจากคณะกรรมการบริ ห าร
หลักสูตร
กระบวนการเลือกสรรอาจารย์พิเศษ เริ่มจากการเสนอชื่ ออาจารย์ ท่ มี ี คุ ณสมบั ติ เ หมาะสม เข้ า
พิจารณาในที่ประชุมกรรมการบริหารหลักสูตร การเชิญอาจารย์พิเศษอาจเชิญสอนทั้ง ภาคการศึ ก ษาหรื อ
เป็ นรายชั่วโมงขึ้นอยู่กับความจาเป็ น ความต้ อ งการและเวลา สถานการณ์ท่ เี หมาะสม อาจารย์ พิเ ศษต้ อ ง
เป็ นผู้ท่ไี ด้ รับการยอมรับยกย่องจากสังคมว่ า เป็ น ผู้ ท่ เี ชี่ ย วชาญในรายวิ ช านั้ นๆ อย่ า งเด่ น ชั ด น าเสนอ
รายชื่ออาจารย์พิเศษเพื่อพิจารณาและขออนุมัติจากมหาวิทยาลัย
4. การบริหารบุ คลากรสนับสนุนการเรียนการสอน
4.1 การกาหนดคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
ควรมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาที่เกี่ยวข้ องกับภาระงานที่รับผิดชอบในหลักสูตร
4.2 การเพิ่มทักษะความรูเ้ พื่อการปฏิบตั ิ งาน
ต้ องเข้ ารับการฝึ กอบรม/ประชุม/สัมมนาในด้ านวิชาการที่เกี่ยวข้ องอย่างน้ อยคนละ 3 ครั้งต่อปี
5. การสนับสนุนและการให้คาแนะนานิสิต
5.1 การให้คาปรึกษาด้านวิชาการและอื่ นๆ แก่นสิ ิต
คณะศึกษาศาสตร์มีการแต่งตั้งอาจารย์ท่ปี รึกษาทางวิชาการให้ แก่นิสิต ทุ ก คน โดยนิ สิ ต ที่มี ปัญหา
ในการเรียนสามารถปรึกษากับอาจารย์ท่ปี รึกษาทางวิชาการได้ และอาจารย์ ท่ ปี รึ ก ษาทางวิ ช าก ารทุ ก คน
ต้ องกาหนดชั่วโมงให้ คาปรึกษา (Office Hours) เพื่อให้ นิสิตเข้ าปรึกษาได้ นอกจากนี้ ต้ อ งมี อ าจารย์ ท่ ี
ปรึกษากิจกรรมเพื่อให้ คาปรึกษาแนะนาในการจัดทากิจกรรมแก่นิสิต
5.2 การอุทธรณ์ของนิสิต
กรณีท่นี ิสิตมีความสงสัยเกี่ ย วกั บผลการประเมิ น ในรายวิ ช าใดสามารถที่จ ะยื่ น ค าร้ อ งต่ อ คณะ
กรรมการบริหารหลักสูตรฯ เพื่อขอดูกระดาษคาตอบในการสอบ ตลอดจนดูคะแนนและวิ ธี ก ารประเมิ น
ของอาจารย์ในแต่ละรายวิชาได้
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพ
1. การกากับมาตรฐาน
การประกันคุณภาพหลักสูตรจะดาเนินการกากับมาตรฐานของและการบริ ห ารจั ด การให้ เป็ น ไป
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ได้ ประกาศใช้ เมื่อ พ.ศ.2558 และกรอบมาตรฐานคุ ณวุ ฒิ ร ะดั บอุ ด มศึ ก ษา
แห่ งชาติ พ.ศ.2552 ตลอดระยะเวลาที่มีการจัดการเรียนการสอนในหลักสูต ร ได้ แก่
จานวนอาจารย์ประจาหลักสูตร คุณสมบั ติ ข องอาจารย์ ประจ าหลั ก สู ต ร คุ ณสมบั ติ ข องอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร คุณสมบัติของอาจารย์ผ้ สู อน คุ ณสมบั ติ ข องอาจารย์ ท่ ปี รึ ก ษาปริ ญญานิ พนธ์ ห ลั ก
คุณสมบัติของอาจารย์ท่ปี รึกษาปริญญานิพนธ์ร่วม คุณสมบัติของอาจารย์ผ้ สู อบปริ ญญานิ พนธ์ การตี พิม พ์
เผยแพร่ผลงานของผู้สาเร็จการศึก ษา ภาระงานของอาจารย์ ท่ ปี รึ ก ษาปริ ญญานิ พนธ์ อาจารย์ ท่ ปี รึ ก ษา
ปริญญานิพนธ์มีผลงานวิจัยอย่างต่อเนื่องและสม่าเสมอ และการปรั บปรุ ง หลั ก สู ต รตามรอบระยะเวลาที่
กาหนด
ทั้งนี้เพื่อให้ การกากับมาตรฐานดั ง กล่ า วข้ า งต้ น เป็ น ไปอย่ า งมี ประสิ ท ธิ ภ าพ หลั ก สู ต รได้ มี การ
บริหารจัดการหลักสูตร ได้ แก่ การแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรซึ่งแต่งตั้งโดยบั ณฑิ ต วิ ท ยาลั ย เพื่ อ
การดาเนินการด้ านการจัดการศึกษา การวางแผน การติ ด ตาม การทบทวนหลั ก สู ต ร และการปรั บปรุ ง
หลักสูตร โดยคณะกรรมการดังกล่าวมีบทบาทหน้ า ที่รั บผิ ด ชอบและประสานงาน ให้ การบริ ห ารจั ด การ
หลักสูตรมีประสิทธิภาพเป็ น ไปตามเกณฑ์ ม าตรฐานหลั ก สู ต รระดั บบั ณฑิ ต ศึ ก ษาที่ สกอ. และบั ณฑิ ต
วิทยาลัยกาหนด โดยประธานบริหารหลักสูตรประสานงานและจัดประชุมวางแผนเพื่อ 1) จั ด แผนการเรี ย น
ให้ กับนิสิตแต่ละรุ่น 2) จัดรายวิชาตามลาดับก่อนหลัง 3) จั ด อาจารย์ ผ้ ู ส อนที่มี ค วามรู้ ความถนั ด และ
ความเชี่ยวชาญในรายวิชานั้นๆ
2. บัณทิต
หลักสูตรคานึงถึงพันธกิจที่สาคัญที่สุดของสถาบั น อุ ด มศึ ก ษา คื อ การผลิ ต บั ณฑิ ต หรื อ การจั ด
กิจกรรม การเรียนการสอนให้ ผ้ เู รียนมีความรู้ในวิชาการและวิชาชีพ มีคุณลักษณะตามหลั ก สู ต รที่ก าหนด
บัณฑิตหลักสูตรการศึ ก ษามหาบั ณฑิ ต สาขาวิ ช าการจั ด การการอุ ด มศึ ก ษา จะต้ อ งเป็ น ผู้ มี ค วามรู้ มี
คุณธรรมจริยธรรม มีความสามารถในการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง สามารถประยุ ก ต์ ใ ช้ ค วามรู้ เพื่ อ การ
ดารงชีวิตในสังคมได้ อย่างมีความสุขทั้งทางร่างกายและจิตใจ มีความสานึ ก และความรั บผิ ด ชอบในฐานะ
พลเมืองและพลโลก มีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ของสถาบันอุดมศึกษา
นอกจากนี้หลักสูตรได้ ตระหนักถึง มาตรฐานต่างๆ ที่เกี่ย วข้ อ งกั บการผลิ ต บั ณฑิ ต ได้ แก่ เกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตร กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่ งชาติ เพื่อมุ่งเน้ นเป้ าหมายการจั ด การศึ ก ษา
ที่ผลการเรียนรู้ของนักศึกษา ซึ่งเป็ นการประกันคุณภาพบัณฑิตที่ไ ด้ รั บคุ ณวุ ฒิ แต่ ล ะคุ ณวุ ฒิ และสื่ อ สารให้
สังคม ชุมชน รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องต่างๆ ได้ เ ชื่ อ มั่ น ถึ ง คุ ณภาพของบั ณฑิ ต ที่ผ ลิ ต ออกมาเป็ น ไป
ตามที่กาหนดไว้ ในผลลัพธ์การเรียนรู้ในหลักสูตร โดยพิจารณาจากข้ อมูล ดังนี้
1. ผลประเมินคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุ ณวุ ฒิ ร ะดั บอุ ด มศึ ก ษาแห่ ง ชาติ (โดยผู้ ใ ช้
บัณฑิต/ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย)
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2. ผลงานของนิสิตที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร่
3. นิสิต
การประกันคุณภาพหลักสูตรด้ านนิสิตจะเริ่มต้ นตั้งแต่ ร ะบบการรั บนิ สิ ต ซึ่ ง ต้ อ งสามารถรั บหรื อ
คัดเลือกผู้ท่มี ีคุณสมบัติและความพร้ อมในการเรียนในหลักสูตรจนส าเร็จ การศึ ก ษา โดยการรั บนิ สิ ต ของ
หลักสูตรจะดาเนินการตามกาหนดแนวทางการรับสมัครตามประกาศมหาวิทยาลั ย ศรี น คริ น ทรวิ โรฒ เรื่ อ ง
การรับสมัครสอบคัดเลือกเข้ าเป็ นนิสิต ระดั บบั ณฑิ ต ศึ ก ษา โดยยึ ด ตามคุ ณสมบั ติ ข องผู้ เ ข้ า ศึ ก ษาตามที่
หลักสูตรกาหนดไว้ และเป็ น ไปตามข้ อ บั ง คั บมหาวิ ท ยาลั ย ศรี น คริ น ทรวิ โรฒ ว่ า ด้ ว ยการศึ ก ษาระดั บ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ.2559 และมีการจัดสอบคัดเลือกตามที่หลักสูตรกาหนด นอกจากนี้ มี กิ จ กรรมพั ฒ นา
ในรูปแบบต่างๆ เพื่อให้ มีความรู้ความสามารถตามหลักสูตร มีการเรียนรู้ ใ นศตวรรษที่ 21 ประกอบด้ ว ย
4 กลุ่มวิชาหลัก ได้ แก่ กลุ่มวิชาหลัก กลุ่มทักษะชีวิตและทักษะอาชีพ กลุ่มทักษะการเรี ย นรู้ และนวั ต กรรม
และกลุ่มทักษะสารสนเทศและเทคโนโลยี
นอกจากนี้ยังต้ องมีการส่งเสริมให้ นิสิตมีทกั ษะการวิจัยที่สามารถสร้ างองค์ความรู้ ไ ด้ และพิ จ ารณา
จากผลลัพธ์ท่เี กิดกับนักศึกษา ได้ แก่ การคงอยู่ การสาเร็จการศึกษา และความพึงพอใจและผลการจั ด การ
ข้ อร้ องเรียน
4. อาจารย์
หลักสูตรได้ มีการวางระบบการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจาหลักสูต ร โดยจะด าเนิ น การตามแผน
อัตรากาลังของอาจารย์ประจาหลักสูตร การรับสมัครและการแต่งตั้ง การประเมินผลการปฏิบัติ ง าน โดยจะ
คานึงถึงการธารงอยู่และการพั ฒ นาอาจารย์ ประจ าหลั ก สู ต รทั้ง ในเชิ ง ปริ ม าณและเชิ ง คุ ณภาพเพื่ อ ให้
สอดคล้ องกับเกณฑ์มาตรฐานหลัก สูตรตามที่ สกอ. กาหนดไว้ นอกจากนี้ ห ลั ก สู ต รจะให้ ความส าคั ญกั บ
อาจารย์ประจาหลักสูตรที่ยังไม่มีตาแหน่งทางวิชาการ โดยจะมีการกาหนดแผนการพั ฒ นาให้ ชั ด เจน และ
จัดให้ มีการกระตุ้นอาจารย์ประจาหลักสูตรผลิตและส่งผลงานทางวิ ช าการเพื่ อ ขอต าแหน่ ง ทางวิ ช าการที่
สูงขึ้นต่อไป สาหรับการบริหารอาจารย์ประจาหลักสูตร หลักสูตรจะพิจารณาผู้ส อนให้ เหมาะสมกั บคุ ณวุ ฒิ
ความสามารถและประสบการณ์ และจัดให้ มีการประเมิ น ผลการปฏิบัติ ง านของอาจารย์ รวมทั้ง การจั ด
กิจกรรมที่ส่งเสริมและธารงอยู่ของอาจารย์ประจาหลักสูตรอีกด้ วย
นอกจากนี้จะส่งเสริมให้ อาจารย์ประจาหลั กสูตรได้ รับการพั ฒ นาทั้ง ในด้ า นทุ น วิ จั ย การน าเสนอ
ผลงาน การศึกษาดูงาน และการฝึ กอบรม โดยใช้ ระบบและกลไกของคณะศึ ก ษาศาสตร์ และมหาวิ ท ยาลั ย
สนับสนุนให้ ได้ เข้ าร่วมประชุม เข้ าร่วมกิจกรรมทางวิชาการ เข้ าร่วมการฝึ กอบรม ศึกษาดูงาน และกิ จ กรรม
เพื่อส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ เพื่อเพิ่มพูน ความรู้ สร้ างเสริมประสบการณ์ และเพื่ อ ส่ ง เสริ ม พั ฒ นาการ
สอนและการวิจัยให้ ทนั สมัย โดยอาจารย์ ประจาหลักสูตรทุกคนได้ เข้ าร่วมโครงการต่างๆ
นอกจากนี้หลักสูตรยังมีกระบวนการเลือกสรรอาจารย์พิเศษเพื่อมาให้ ความรู้เพิ่มเติม โดยเริ่ ม จาก
การเสนอชื่ออาจารย์ท่มี ีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ าพิจารณาในที่ประชุ ม คณะกรรมการบริ ห ารหลั ก สู ต ร การ
เชิญอาจารย์พิเศษอาจเชิญสอนทั้งภาคการศึกษาหรือเป็ นรายชั่วโมงขึ้นอยู่ กั บความจ าเป็ น ความต้ อ งการ
และเวลา สถานที่ท่เี หมาะสม อาจารย์ พิเ ศษต้ อ งเป็ น ผู้ ท่ ไี ด้ รั บการยอมรั บยกย่ อ งจากสั ง คมว่ า เป็ น ผู้ ท่ ี
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เชี่ยวชาญในรายวิชานั้นๆ อย่ า งเด่ น ชั ด น าเสนอรายชื่ อ อาจารย์ พิเ ศษเพื่ อ พิ จ ารณาและขออนุ มั ติ จ าก
มหาวิทยาลัย
5. หลักสูตร การเรีย นการสอน การประเมินผูเ้ รีย น
เมื่อหลักสูตรได้ ผ่านการรับรองจากสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและเปิ ดสอน หลั ก สู ต ร
จะดาเนินการให้ มีการปรับปรุงทุก 5 ปี โดยตลอดเวลาของการด าเนิ น การจะจั ด ให้ มี ร ะบบการควบคุ ม
กากับการบริหารจัดการหลักสูตรให้ มีประสิทธิภาพและประสิ ท ธิ ผ ลอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง ซึ่ ง การด าเนิ น การตั ง
กล่าวจะมีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรทาหน้ าที่ในการบริ ห ารจั ด การ 3 ด้ า นที่ส าคั ญ คื อ 1) สาระของ
รายวิชาในหลักสูตร กล่าวคือ หลักคิดในการออกแบบหลั ก สู ต ร ข้ อ มู ล ที่ใ ช้ ใ นการพั ฒ นาหลั ก สู ต รและ
วัตถุ ประสงค์ของหลักสูตรการปรับปรุงหลักสูตรให้ ทนั สมัยตามความก้ าวหน้ าในศาสตร์สาขานั้ น ๆ และการ
พิจารณาอนุมัติหัวข้ อปริญญานิพนธ์ 2) การวางระบบผู้สอนและกระบวนการเรี ย นการสอน กล่ า วคื อ การ
พิจารณากาหนดอาจารย์ผ้ สู อน การกากับ ติดตาม และตรวจสอบการจั ด ท า มคอ .3 มคอ.5 และมคอ.7
การแต่งตั้งอาจารย์ท่ปี รึกษาปริญญานิพนธ์ การก ากั บกระบวนการเรี ย นการสอน การช่ ว ยเหลื อ ก ากั บ
ติดตาม ในการทาปริญญานิพนธ์และการตีพิมพ์ผลงาน และ 3) การประเมิ น ผู้ เ รี ย นตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิ การกากับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและประเมิ น หลั ก สู ต รและการประเมิ น ปริ ญญานิพนธ์
นอกจากนี้ระบบประกันคุณภาพในการดาเนินการหลักสูตร จะประกอบด้ ว ย หลั ก สู ต ร การเรี ย น
การสอน และการประเมิ น ผู้ เรี ย น เพื่ อ ให้ สอดคล้ อ งกั บก รอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ ต ามที่ ส านั ก งาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษากาหนด ทั้งนี้ตัวบ่งชี้ในการประเมินจะให้ ความสาคัญกับการก าหนดรายวิ ช าที่
มีเนื้อหาที่ทนั สมัย ก้ าวทันความก้ าวหน้ า ทางวิ ท ยาการที่เ ปลี่ ย นแปลงตลอดเวลา รวมทั้ง การวางระบบ
ผู้สอนและอาจารย์ท่ปี รึกษา ซึ่งต้ องเป็ นบุคคลที่มี ค วามรู้ ความเชี่ ย วชาญ ประสบการณ์และมี คุ ณสมบั ติ
เหมาะสมในการพัฒนานักศึกษาให้ เต็มศักยภาพ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้ น ผู้ เ รี ย นเป็ น ส าคั ญ
และส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
6. สิ่งสนับสนุ นการเรียนรู ้
หลักสูตรมีความพร้ อมด้ านหนังสือ ตารา และการสืบค้ นผ่านฐานข้ อ มู ล ของส านั ก หอสมุ ด กลาง
นอกจากนี้ยังมีอุปกรณ์ท่ใี ช้ สนับสนุนการจั ด การเรี ย นการสอนอย่ า งพอเพี ย ง และจะด าเนิ น การจั ด หา
เอกสาร ตารา หนังสือ ระบบสารสนเทศที่ทนั สมัยตามการเปลี่ ย นแปลงของสั ง คมและวิ ท ยาการ ส าหรั บ
ด้ านห้ องเรี ย นหลั ก สู ต รมี ห้ องเรี ย นที่มี เ ครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ ท่ ีเ ชื่ อ มต่ อ สั ญญาณอิ น เทอร์ เ น็ต เครื่ อ ง
โปรเจคเตอร์ครบทุกห้ องเรียน อีกทั้งได้ ประสานงานให้ คณะศึกษาศาสตร์จัด โต๊ ะ และเก้ า อี้ บริ เ วณระเบี ย ง
หน้ า ห้ องเรียนทางเพื่อให้ นิสิตได้ นั่งพัก นอกจากนี้หอสมุดกลางของมหาวิทยาลัย ยั ง มี ห นั ง สื อ ต ารา วั ส ดุ
สิ่งพิมพ์ วารสาร สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ และฐานข้ อมูลที่ทนั สมัยและเพีย งพอส าหรั บการสื บค้ น ของนิ สิ ต
และยังเปิ ดโอกาสให้ อาจารย์และ นิสิตเสนอซื้อหนังสือทั้งภาษาไทยและภาษาอั ง กฤษที่เ ป็ น ต าราหลั ก และ
ตาราประกอบการเรียนการสอน ต่างๆ ตลอดจนการบริการจัดหาฐานข้ อมูลหนัง สื อ อิ เ ล็ก ทรอนิ ก ส์ เ พื่ อ ใช้
ในการศึกษาค้ นคว้ า รวมถึง บริก ารห้ องศึ ก ษาค้ น คว้ า ส าหรั บนิ สิ ต นอกจากนี้ ส านั ก คอมพิ ว เตอร์ ข อง
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มหาวิทยาลัยมีการให้ บริการระบบคอมพิวเตอร์ และเครือข่าย เครื่องคอมพิ ว เตอร์ เ พื่ อ การเรี ย นการสอน
ห้ องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ และการบริการ วิชาการด้ านคอมพิวเตอร์ให้ แก่นิสิตอย่างทัว่ ถึง
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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 และรายงานผล
การดาเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ ามี) ตามแบบ มคอ.
5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุด ภาคการศึกษาที่เปิ ดสอน
ให้ ครบทุกรายวิชา
(5) จัดทารายงานผลการดาเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.
7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปี การศึกษา
(6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ท่กี าหนดใน มคอ.3 และมคอ.4 (ถ้ามี) 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 รับการปฐมนิเทศหรือ
คาแนะนาด้ านการจัดการเรียนการสอน
(9) อาจารย์ประจาหลักสูตรทุกคนได้ รับการพัฒนาทางวิชาการ
และ/หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปี ละหนึ่งครั้ง
(10) จานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ ามี) ได้ รับ
การพัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้ อยละ 50 ต่อปี
(11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปี สุดท้าย/บัณฑิตใหม่ท่มี ี
ต่อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
(12) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่
เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0

ปี ที่ 1
2559

ปี ที่ 2
2560

ปี ที่ 3
2561

ปี ที่ 4
2562

ปี ที่ 5
2563
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หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน
ในการประเมินกลยุทธ์การสอนเพื่อให้ มีการพั ฒ นาการสอนให้ มี ประสิ ท ธิ ภ าพและประสิ ท ธิ ผ ล
มากยิ่งขึ้น จะมีการนากระบวนการดังต่อไปนี้มาใช้
- มีการประเมินผลการสอนของอาจารย์โดยนิสิต
- มีการประเมินผลการเรียนรู้ของนิสิตโดยอาจารย์ผ้ สู อน
- มีการประชุมคณาจารย์แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้ อเสนอแนะ
1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน
มีการประเมินทักษะของคณาจารย์ในการใช้ กลยุทธ์ตามที่ได้ วางแผนไว้ เช่น การประเมิ น การสอน
ของอาจารย์โดยนิสิตในแต่ละรายวิชา การสังเกตการณ์ของอาจารย์ผ้ รู ับผิดชอบหลักสูตรหรื อ หั ว หน้ า ภาค/
สาขาวิชา การทดสอบผลการเรียนรู้ของนิสิตในหลักสูตร
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
มีการประเมินหลักสูตร การติดตามผลผู้สาเร็จการศึกษา หรือการประเมินในรูปแบบอื่ น ๆ โดยผู้ มี ส่ ว น
ร่วมในการประเมิน ได้ แก่ ผู้บริหารหลักสูตร อาจารย์ ผ้ ู ส อน นิ สิ ต และบั ณฑิ ต ผู้ ท รงคุ ณวุ ฒิ ผู้ ใ ช้ บัณฑิ ต
ผู้ประเมินภายนอก ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียอื่นๆ เป็ นต้ น
3. การประเมินผลการดาเนินงานตามรายละเอี ยดหลักสูตร
ประเมินตามตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงานที่ระบุในหมวดที่ 7 ข้ อ 7 โดยคณะกรรมการประเมิ น อย่ า ง
น้ อย 3 คน ประกอบด้ วยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขา/สาขาวิชาเดียวกันอย่างน้ อย 1 คน
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง
กระบวนการทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงเป็ นดังนี้
1.1 มีการนาข้ อมูลจากการรายงานผลการดาเนินการรายวิชาเสนออาจารย์ผ้ รู ับผิดชอบหลักสูตร
1.2 อาจารย์ผ้ รู ับผิดชอบหลักสูตรสรุปผลการดาเนินการประจาปี เสนอหั วหน้ าภาควิชา
1.3 ประชุมอาจารย์ประจาหลักสูตรเพื่อพิจารณาทบทวนผลการดาเนินการหลักสูตร
1.4 อื่นๆ (ระบุ) เสนอแนวทางในการพัฒ นาปรั บปรุ ง และแผนกลยุ ท ธ์ ใ นการพั ฒ นาหลั ก สู ต ร
โดยรวบรวมผลการประเมิ น จากข้ อ เสนอแนะ /ข้ อ มู ล จากการประเมิ น จากนั ก ศึ ก ษา ผู้ ใ ช้ บัณฑิ ต
ผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อใช้ ในการปรับปรุงหลักสูตรในรอบระยะเวลา 5 ปี
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ภาคผนวก ก
ข้ อบังคั บมหาวิทยาลั ยศรีนครินทรวิโรฒ
ว่าด้ วยการศึ กษาระดั บบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559

ภาคผนวก ข
คำสั่งแต่ งตั้ งคณะกรรมกำรปรับปรุงหลั กสูตร

ภาคผนวก ค
รายงานผลการวิพากษ์การปรับปรุงหลั กสูตร

ภาคผนวก ง
รายงานการประเมินหลักสูตร (มคอ. 7)

ภาคผนวก จ
รายงานการสารวจความคิดเห็นต่ อการปรับปรุงหลักสูตร

รายงานการสารวจความคิดเห็ นต่อการปรับปรุ งหลักสูตร
ตอนที่ 1

ข้อมู ลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสารวจ

1.เพศของผูต้ อบแบบสารวจ
เพศ
ชาย
หญิง
รวม

จานวน
5
17
22

2. สถานภาพของผูต้ อบแบบสารวจจาแนกตามสาขา และแขนงวิชา
สถานภาพของผูต้ อบแบบสารวจ
นิสิตสาขาวิชาการบริหารและการจัดการการศึกษา
แขนงวิชาการบริหารการศึกษาตลอดชีวติ เพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
แขนงวิชาการบริหารการอุดมศึกษา
รวม

จานวน

ร้อยละ

10
12
22

45.45
54.55
100.00

3. จานวนและร้อยละของปริ ญญาที่สาเร็จการศึ กษา
ปริญญา
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
รวม

จานวน
16
6
22

ร้อยละ
72.73
27.27
100.00

4. สาขาวิชาที่ส าเร็จการศึ กษาของผูต้ อบแบบสารวจ
สาขาวิชาที่สาเร็จการศึกษา
สาขาวิทยาศาสตร์
สาขาสังคมศาสตร์มนุษยศาสตร์และ
ศึกษาศาสตร์
รวม

จานวน
1
21

ร้อยละ
4.55
95.45

22

100.00

5. จานวนและร้อยละของลักษณะงานที่ปฏิบตั ิ ใ นปั จจุบนั
ลักษณะงานที่ปฏิบตั ิ
ตรงกับความรูค้ วามสามารถที่สาเร็จการศึกษาเดิม
ไม่ตรงกับความรูความสามารถที
้
่สาเร็จการศึกษาเดิม
ยังไม่ได้ทางาน
รวม

จานวน
12
10
22

ร้อยละ
54.55
45.45
100.00

ตอนที่ 2
ความคิดเห็นต่ อการปรับปรุงหลักสูตร
ค่าคะแนนเฉลี่ยและค่าความเบี่ยงแบนมาตรฐานของความคิดเห็ น ของนิ สิ ต ผู้ ต อบแบบส ารวจ
ต่อความต้ องการทางด้ านวิชาการของหลักสูตร และประโยชน์ของการนาหลักสูตรไปใช้
ข้อคาถาม
ด้านวิชาการหลักสูตร
1. ชื่อหลักสูตรไม่จาเป็ นต้ องเป็ นชื่อใหม่แต่ให้ มกี ารปรับปรุง
เนื้อหาใหม่เท่านั้น
2. เนื้อหาในหลักสูตรปรับปรุง ควรปรับปรุงให้ มีความทันสมัย
ต่อการเปลี่ยนแปลงในสังคมมากยิ่งขึ้น
3. หลักสูตรฯมีเอกลักษณ์ท่ชี ัดเจน
4. เนื้อหาของหลักสูตรปรับปรุงควรเพิ่มเติมเนื้อหาจาก
หลักสูตรเดิม
5. เนื้อหาของหลักสูตรปรับปรุงควรเน้ นให้ ผ้ เู รียนมีส่วนร่ วมใน
การแสวงหาความรู้
6.เนื้อหาของหลักสูตรปรับปรุงควรมีลักษณะที่เป็ นรูปธรรมมาก
ขึ้น
7.เนื้อหาของหลักสูตรปรับปรุงควรแสดงให้ เห็นการบูรณาการ
ในศาสตร์ท่เี กี่ยวเนื่องกันอย่างชัดเจน
8.เนื้อหาหลักสูตรปรับปรุงควรสอดคล้ องกับมาตรฐานวิชาชีพฯ
9. ลักษณะการสอนในหลักสูตรปรับปรุง ยังควรเป็ นการ
บรรยายเนื้อหา แต่เพิ่มการปฎิบัติกิจกรรมการเรียนรู้ควบคู่กัน
10. ลักษณะการสอนในหลักสูตรปรับปรุงควรสอนในขอบข่าย
ในรายวิชาควบคู่กับการแนะแนวในการจัดทาปริญญานิพนธ์
รวม

ค่าเฉลีย่

ค่าเบี่ยงเบน
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

ค่าเบี่ยงเบน
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

มากที่สดุ
มากที่สดุ

ตอนที่ 3
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติ มเกี่ยวกับการปรับปรุงหลักสูตร
 ควรมีระบบและกลไกที่ช่วยประคับประคองให้ นิสิตด าเนิ น ปริ ญญานิ พนธ์ ค วบคู่ กั บการเรี ย น
การสอน เช่นเมื่อเรียนสัมมนาวิจัยได้ โครงร่างปริญญานิพนธ์แล้ วควรพร้ อมในการสอบหั ว ข้ อ ไม่ ค วรที่
จะต้ องเปลี่ยนเรื่องศึกษาหรือเริ่มต้ นดาเนินงานจากศูนย์ใหม่
 ควรมีแนวทางช่วยเหลือนิสิตเรื่องการสอบหั ว ข้ อ วิ ท ยานิ พนธ์ ว่ า ควรด าเนิ น การและจั ด การ
อย่างไร และมีข้อเสนอแนะในการสอบแต่ละครั้งว่าควรทาเรื่องอะไรที่ต รงประเด็น และสอดคล้ อ งกั บ
งานวิจัยของนิสิต วิชาหลักของการเรียนในแต่ ล ะวิ ช าควรมี ร ายละเอี ย ดวิ ช าที่ชั ด เจนว่ า วั ด อะไรบ้ า ง
อย่างไรบ้ าง
 ควรเปิ ดโอกาสให้ ทุกคนสามารถเรียนได้ ไม่จากัด เฉพาะบุคลากรทางการศึกษา
 ควรบูรณาการกับการทางานทุกอย่างได้
 ควรปรับปรุงชื่อหลักสูตรและใบปริญญาให้ สอดคล้ องกัน
 ควรปรับปรุงให้ มีความลุ่มลึกชัดเจนแยกตามศาสตร์แขนงวิชาต่างๆ
 หลักสูตรควรกาหนดชื่อปริญญาให้ เหมือนที่อ่ นื ๆ เช่น ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต เป็ นต้ น
 ควรมีเนื้อหาที่เกี่ยวกับการบริหารงานโรงเรียน สาหรับผู้บริหารนาไปใช้ ได้ จริง
 การปรับหลักสูตรให้ ผ้ บู ริหารสถานศึกษาได้ ประโยชน์ในการนาความรู้ ท่ไี ด้ ศึกษาไปใช้ ปฏิบัติ
จริงได้

ภาคผนวก ฉ
ประวัติและผลงานของอาจารย์ผ้ ู รับผิดชอบหลักสูตร

ประวัติและผลงานของอาจารย์ผรู ้ ับผิดชอบหลักสูตร
ชื่ อ-นามสกุล
ตาแหน่งทางวิชาการ
สังกัดภาควิชา/สาขาวิชา
เบอร์โทรศัพ ท์

นายจตุ พล ยงศร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
การบริหารการศึก ษาและการอุด มศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิ ทยาลัยศรี นคริ นทรวิ โรฒ
0814936911

ประวัติการศึ กษา
ระดับ
วุฒิการศึ กษาที่ ได้รบั
สถานที่ศึกษา
การศึ กษา
ปริญญาตรี กศ.บ. (บรรณารักษศาสตร์) มหาวิทยาลัย ศรีนคริ นทรวิโรฒ
ปริญญาโท กศ.ม. (การอุดมศึกษา)
มหาวิทยาลัย ศรีนคริ นทรวิโรฒ
ปริญญาเอก กศ.ด. (การอุดมศึกษา)
มหาวิทยาลัย ศรีนคริ นทรวิโรฒ

ปี พ.ศ. ที่จบ
การศึ กษา
2544
2547
2553

ความเชี่ ยวชาญ
การอุดมศึกษา การบริหารการอุดมศึกษา
ผลงานทางวิชาการ
1. บทความวิจัยตี พิมพ์ใ นวารสารวิชาการระดับชาติ และนานาชาติ
วิชัย วิศวกุ ลวานิช จตุพล ยงศร และจารุวรรณ สกุ ลคู. (2559, กันยายน-ธั น วาคม). “การวิ เ คราะห์
อง ค์ ป ระก อ บภาวะผู้ น า แบบทรง ประสิ ท ธิ ผ ล ส าห รั บนิ สิ ต คณะวิ ศ วก รรมศาสตร์
มหาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร์ , ” Veridian E-Journal, Silpakorn University : ฉบั บ
ภาษาไทย สาขามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปะ. ปี ท่ ี 9 ฉบับที่ 3. หน้ า 65-82.
จตุพล ยงศร. (2558, กรกฎาคม – ธันวาคม). “การพั ฒ นารู ปแบบการบริ ก ารทางวิ ช าการของ
สถาบันอุดมศึกษาเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการยกระดับการพัฒนาการเรี ย นรู้ ข องจั ง หวั ด ,”
วารสารวิชาการอุ ตสาหกรรมศึกษาคณะศึ ก ษาศาสตร์ มหาวิทยาลั ย ศรี น คริ นทรวิโ รฒ.
ปี ท่ ี 9 ฉบับที่ 2. หน้ า 39 -51.
สกาวเนตร ไทรแจ่มจันทร์ จารุวรรณ สกุ ลคู อรรณพ โพธิสุข และ จตุพล ยงศร. (2558, พฤษภาคม
– สิงหาคม). “การพั ฒ นาหลั ก สู ต รฝึ กอบรมเพื่ อ เสริ ม สร้ า งทัก ษะชี วิ ต ส าหรั บนั ก เรี ย น
พยาบาลทหารอากาศ,” วารสารพยาลทหารบก. ปี ท่ ี 16 ฉบับที่ 2. หน้ า 25-33.

กุ ลพิชฌาย์ เวชรัตต์พิมล จารุวรรณ สกุ ลคู อรรณพ โพธิสุข และ จตุพล ยงศร. (2557, กรกฎาคม –
ธันวาคม). “การจั ด การเรี ย นการสอนเพื่ อ การดู แลผู้ ป่วยระยะสุ ด ท้ า ยส าหรั บนั ก ศึ ก ษา
พยาบาล วิทยาลัยเซนต์หลุยส์,” วารสารสุ โขทัยธรรมาธิราช. ปี ท่ ี 27 ฉบั บที่ 2. หน้ า 119133.
เพ็ช ร์ รั ต น์ โชครุ่ ง จารุ ว รรณ สกุ ล คู และ จตุ พล ยงศร. (2557, พฤษภาคม – สิ ง หาคม).
“คุณลักษณะของนิสิตตามอัตลักษณ์ม หาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร์ , ” วารสารศึ ก ษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา. ปี ท่ ี 25 ฉบับที่ 2. หน้ า 55-68.
ชูผิง เป้ ย และ จตุพล ยงศร. (2557-2558, สิงหาคม – มกราคม). “ทัศ นะของนั ก ศึ ก ษาที่มี ต่ อ
การจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาจีนของวิทยาลัยการแพทย์ ท างเลื อ ก มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
จันทรเกษม,” วารสารวิจัยทางการศึกษา คณะศึก ษาศาสตร์ มหาวิทยาลั ย ศรี น คริ นทรวิโรฒ. ปี ท่ ี 9 ฉบับที่ 1. หน้ า 44 -55.
ขวัญประภา กล่อมแสง อรรณพ โพธิสุข และ จตุพล ยงศร. (2557-2558, สิ ง หาคม – มกราคม).
“คุณภาพชีวิตการทางานของบุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ร าชมงคลพระนคร ,” วารสาร
วิจัยทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลั ย ศรี น คริ นทวิโ รฒ.ปี ที่ 9 ฉบั บที่ 1.
หน้ า 11-25.
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.
2. การนาเสนอผลงานวิจัย ในที่ประชุมวิชาการระดับชาติ /นานาชาติ
วิชัย วิศวกุ ลวานิช จตุพล ยงศร และจารุ ว รรณ สกุ ล คู . (2559). การวิเ คราะห์ อ งค์ ป ระกอบเชิ ง
ส ารวจด้า นภาวะผู ้ นาแบ บทรงป ระสิ ทธิ ผลส าหรั บ นิ สิ ต คณะวิศ วกรรม ศาสต ร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. เอกสารประกอบการประชุมวิชาการทางการศึ ก ษาระดั บชาติ
ครั้งที่ 4 “พลังการเปลี่ยนแปลงสู่การพัฒนาการศึกษาไทย” วันที่ 14 กั น ยายน 2559 ณ
อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่องฯ ชั้น 2 และคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย ศรี น คริ น ท
รวิโรฒ.
เยาวรัตน์ หวัดเพ็ชร์ และ จตุพล ยงศร. (2559). ปั จ จั ย ที่ส่ ง ผลต่ อ ความฉลาดทางอารมณ์ ข อง
นั ก ศึ ก ษาปริ ญ ญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ ม หาวิทยาลั ย สงขลานคริ นทร์ วิทยาเข ต
หาดใหญ่. เอกสารประกอบการประชุมวิชาการสวนสุนั น ทนาวิ ช าการระดั บชาติ ด้ า น "การ
วิจัยเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน" ครั้งที่ 5 วันที่ 1 ธัน วาคม 2559 ณ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
สวนสุนันทนา.

สุพีร์พัชร์ พิมพ์มาศ จตุพล ยงศร และ จักรกฤษณ์ โปณะทอง. (2559). ความคิ ดเห็นของนิ สิ ต ที ่มี
ต่ อการจัดการเรียนการสอน คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนคริ น ทรวิ โรฒ. เอกสาร
ประกอบการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภั ฏภูเ ก็ต ครั้ ง ที่ 7: 2559 เรื่ อ ง
“พลวัตวิจัย เพื่อพัฒนาท้องถิ่น และชุมชนอย่างยั่งยืน”
ธนิตา เสนชัย และ จตุพล ยงศร. (2558). สภาพปั ญหาการบริหารงานวิจัยของกองบริ หารงานวิจั ย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น. เอกสารประกอบการประชุมวิชาการปัญญาภิ วั ฒ น์ ร ะดั บชาติ ครั้ ง
ที่ 5 “อุตสากรรมไทยยุ ค Digital Economy” วั น ที่ 8 พฤษภาคม 2558 ณ สถาบั น การ
จัดการปัญญาภิวัฒน์.
Chatupol Yongsorn. (2015). Needs of the Provinces on the Academic Services of Higher
Education Institutions to Promote and Support the Enhancement of Learning. The
Sixth Asian Conference on the Social Sciences (ACSS2015) June 11-14, 2015
Kobe, Japan
พรพรรณ ครอบทรัพย์ และ จตุพล ยงศร. (2558). การสร้างสรรค์นาฏศิล ป์ ไทยของนิ สิ ต ปริ ญ ญา
ตรี วิชาเอกนาฏศิ ล ป์ ไทย คณะศิ ล ปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลั ย ศรี น คริ นทวิโ รฒ.
เอกสารประกอบการประชุมวิชาการปัญญาภิวัฒน์ระดับชาติ ครั้งที่ 5 “อุ ต สากรรมไทยยุ ค
Digital Economy” วันที่ 8 พฤษภาคม 2558 ณ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์.
วิรงรอง สิตไทย และ จตุ พล ยงศร. (2557). ความพึง พอใจของนั ก ศึ ก ษาแพทย์ ที่มี ต่ อ การ
ให้บริการของงานบริ ก ารการศึ ก ษา. เอกสารประกอบการประชุ ม วิ ช าการระดั บชาติ
มหาวิทยาลัยศรีปทุม ครั้งที่ 9 ประจาปี 2557 วั น ที่ 16 ธั น วาคม 2557 ณ มหาวิ ท ยาลั ย
ศรีปทุม.
อรอรนงค์ บินสมประสงค์ และ จตุพล ยงศร. (2557). ความคิดเห็ นของนั ก ศึ ก ษาแพทย์ ชั้ นปี ที่ 6
ต่ อ การฝึ กปฏิ บั ติ ง านวิช าเวชศาสตร์ ชุ ม ชน. เอกสารประกอบการประชุ ม วิ ช าการ
ระดับชาติ มหาวิทยาลั ย ศรี ปทุ ม ครั้ ง ที่ 9 ประจ าปี 2557 วั น ที่ 16 ธั น วาคม 2557 ณ
มหาวิทยาลัยศรีปทุม.
3. บทความวิชาการ
จตุพล ยงศร. (2556, กรกฎาคม - ธันวาคม). “การยกระดับการเรียนรู้ของท้องถิ่น: กรณีศึกษา 10
จังหวัด,” วารสารสุ โขทัยธรรมาธิราช.ปี ท่ ี 26 ฉบับที่ 2.หน้ า 18 – 33.
จตุพล ยงศร. (2557, มกราคม – มิ ถุ น ายน). “ปั ญหาเด็ก และเยาวชน โจทย์ ท้ า ทายคุ ณภาพ
การศึกษาไทย,” วารสารวิชาการศึกษาศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลั ย ศรี น ครินทรวิโรฒ. 15 (1). หน้ า 24 – 35.

ภาระงานสอน
รายวิชา
ED111 จิตสานึก และจรรยาบรรณวิช าชีพครู
ED391 การฝึ กประสบการณ์วิชาชี พครูระหว่างเรีย น 1
EDA531 หลักการอุดมศึกษาและการจัดดาเนิ นงานการอุด มศึกษา
EDA543 การบริหารงานบุคคลในระดั บอุดมศึก ษา
EDA545 การประกันคุณภาพการศึก ษาในระดับอุดมศึกษา
EDA731 เศรษฐศาสตร์ และสังคมวิ ทยาการอุดมศึกษา
EDA734 สัมมนาการประกัน คุณภาพการศึกษาในสถาบั นอุดมศึกษา
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การพัฒนารู ปแบบการบริการ
ทางวิชาการของ
สถาบันอุด มศึกษาเพื่อส่งเสริม
และสนับสนุ นการยกระดั บการ
พัฒนาการเรียนรู้ของจังหวัด
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหาร
จัดการสถาบั นอุดมศึกษา
คุณธรรม

คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัย ศรีนคริ นทรวิโรฒ
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ปี งบประมาณ
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ที่ได้รบั ทุ น
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หั วหน้ าโครงการ

2559

หั วหน้ าโครงการ

ประวัติและผลงานของอาจารย์ผรู ้ ับผิดชอบหลักสูตร
ชื่ อ-นามสกุล
ตาแหน่งทางวิชาการ
สังกัดภาควิชา/สาขาวิชา
เบอร์โทรศัพ ท์

นายจักรกฤษณ์ โปณะทอง
อาจารย์
การบริหารการศึก ษาและการอุด มศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิ ทยาลัยศรี นคริ นทรวิ โรฒ
08144415465

ประวัติการศึ กษา
ระดับ
วุฒิการศึ กษาที่ ได้รบั
การศึ กษา
ปริญญาตรี ศ.บ. (เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ)
ปริญญาโท ศษ.ม. (การอุดมศึกษา)
ปริญญาเอก กศ.ด. (การอุดมศึกษา)

ปี ที่จบ
การศึ กษา
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
2540
มหาวิทยาลัยรามค าแหง
2544
มหาวิทยาลัย ศรีนคริ นทรวิโรฒ 2557
สถานที่ศึกษา

ความเชี่ ยวชาญ
การอุดมศึกษา การบริหารการอุดมศึกษา
ผลงานทางวิชาการ
1. บทความวิจัยตี พิมพ์ใ นวารสารวิชาการระดับชาติ
ณัฐพล แนวจาปา จักรกฤษณ์ โปณะทอง และจารุวรรณ สกุ ลคู . (2559, กั น ยายน – ธั น วาคม).
“การวิเคราะห์ องค์ประกอบเชิงวิทยาศาสตร์ของนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ สถาบัน อุ ด มศึ ก ษา
ของรัฐในเขตกรุงเทพมหานคร,” วารสารวิช าการ Veridian E-Journal บั ณ ฑิ ต วิทยาลั ย
มหาวิทยาลัยศิลปากร (ฉบับมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปะ). ปี ท่ ี 9 ฉบับที่ 3.
อนุสิทธิ์ ตังคณานุกูลชัย จักรกฤษณ์ โปณะทอง และจารุ ว รรณ สกุ ล คู . (2559, กั น ยายน –
ธั น วาคม) . “การวิ เ คราะห์ อ งค์ ประกอบการเ รี ย นรู้ ด้ ว ยการน าตนเองของ นิ สิ ต สาข า
บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,” วารสารวิช าการ Veridian E-Journal บั ณ ฑิ ต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร (ฉบับมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิ ล ปะ). ปี ที่ 9
ฉบับที่ 3.
จักรกฤษณ์ โปณะทอง วัฒนา สุนทรธัย และประภาศรี พรหมประกาย. (2558-2559, สิ ง หาคม–
มกราคม). “โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของตัวแปรพื้นฐานความรู้ ตัวแปรการเข้ า ชั้ น เรี ย น
โดยใช้ ทมี เป็ นฐานและปัจจัยการเรียนรู้โดยใช้ ปัญหาเป็ นฐาน ที่ส่ ง ผลต่ อ ผลลั พธ์ ท่ เี กิ ด ขึ้ น กั บ
ผู้เรียน,” วารสารวิจัยทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลั ย ศรี นคริ นทรวิโ รฒ .
ปี ท่ ี 10 ฉบับที่ 1. หน้ า 11-24.

2. การนาเสนอผลงานวิจัยในที่ประชุมวิชาการระดับชาติ
สุพีร์พัชร์ พิมพ์มาศ จตุพล ยงศร และจักรกฤษณ์ โปณะทอง. (2559). ความคิ ด เห็ นของนิ สิ ต ที่
มีต่อการจัด การเรี ย นการสอน คณะมนุ ษ ยศาสตร์ มหาวิทยาลั ย ศรี นคริ นทรวิโ รฒ .
เอกสารประกอบการประชุมวิชาการระดั บชาติ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏภูเ ก็ต ครั้ ง ที่ 7: 2559
เรื่อง “พลวัตวิจัย เพื่อพัฒนาท้องถิ่น และชุมชนอย่างยั่งยืน”
ฐะนุพงศ์ ศรีกาฬสินธุ์ จักรกฤษณ์ โปณะทอง อรรณพ โพธิ สุ ข สมสรรญก์ ว งษ์ อ ยู่ น้ อ ย และ
ภูริวัตร คัมภีรภาพพัฒน์. (2559). การพัฒนารูปแบบการบริ หารจั ด การเรี ย นการสอน
ของมหาวิทยาลั ย ศรี นคริ นทรวิโ รฒโดยใช้เ ทคโนโลยี ก ารสื่ อ สารเคลื่ อ นที่ . เอกสาร
ประกอบการประชุ ม วิ จั ย การศึ ก ษาระดั บชาติ เรื่ อ ง “พลั ง การเปลี่ ย นแปลงสู่ ก ารพั ฒ นา
การศึกษาไทย” วันที่ 14 กันยายน 2559 ณ อาคารวิจัยและการศึกษาต่ อ เนื่ อ งฯ ชั้ น 2 และ
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.
วชิระ กันภัย จักรกฤษณ์ โปณะทอง และจารุ ว รรณ สกุ ล คู . (2559). แรงจู ง ใจของพนั ก งาน
มหาวิท ยาลั ย สั ง กั ด ส านั ก งานมหาวิ ทยาลั ย จุ ฬ าล งกรณ์ ม หาวิทย าลั ย . เ อก สาร
ประกอบการประชุมวิชาการระดับชาติ SMARTS ครั้งที่ 6 มหาวิทยาลั ย เกษตรศาสตร์ เรื่ อ ง
“อัตลักษณ์แห่ งเอเชีย 2016”
ภาระงานสอน
รายวิชา
ED111 จิตสานึก และจรรยาบรรณวิช าชีพครู
ED391 การฝึ กประสบการณ์วิชาชี พครูระหว่างเรีย น 1
EDA542 การพัฒนาหลักสูตรและการสอนในระดั บอุดมศึก ษา
EDA543 การบริหารงานบุคคลในระดั บอุดมศึก ษา
EDA736 สัมมนาการการจัดการกิจการนิสิ ตนักศึกษา
EDA731 สัมมนาการประกัน คุณภาพการศึกษาในสถาบั นอุดมศึกษา

ระดับ
ปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
ปริญญาเอก

ทุนวิจัยที่ได้รบั
ชื่ อโครงการวิจัย

แหล่ง ทุน

การพัฒนารู ปแบบการบริหาร
จัดการความเสี่ ยงของ
มหาวิทยาลัย ศรีนคริ นทรวิโรฒ

คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัย ศรีนคริ นทรวิโรฒ

ปี งบประมาณ
สถานภาพ
ที่ได้รบั ทุ น
2559
หั วหน้ าโครงการ

ประวัติและผลงานของอาจารย์ผรู ้ ับผิดชอบหลักสูตร
ชื่ อ-นามสกุล
ตาแหน่งทางวิชาการ
สังกัดภาควิชา/สาขาวิชา
เบอร์โทรศัพท์

นางสาวประภัศรา ธโนศวรรย์
อาจารย์
การบริหารการศึกษาและการอุดมศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
0818113107

ประวัติการศึ กษา
ระดับ
วุฒิการศึ กษาที่ ได้รบั
การศึ กษา
ปริญญาตรี ศศ.บ. (การแปล)
ปริญญาโท M.A. (Applied
Linguistics)
M.Litt. (Linguistics)
ปริญญาเอก Ph.D. (Education)

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
University of Sydney, Australia

ปี พ.ศ. ที่จบ
การศึ กษา
2548
2550

University of Sydney, Australia
University of Sydney, Australia

2552
2556

สถานที่ศึกษา

ความเชี่ ยวชาญ
Internationalization in Higher Education
ผลงานทางวิชาการ
1. บทความวิจัยตี พิมพ์ใ นวารสารวิชาการระดับชาติ หรือนานาชาติ
Prapassara Thanosawan & Kevin Laws (2013). Global citizenship: differing perceptions within
two Thai higher education institutions, Journal of Higher Education Policy and
Management, 35: 3, p.293-304.
2. การนาเสนอผลงานวิจัยในที่ประชุมวิชาการระดับชาติ หรือนานาชาติ
Thanosawan, P. (2016, May 31). Global education and Research in Thai Education. Paper
presented at the 4 th International Conference on Magsaysay Awardees: Good
governance and Transformative Leadership in Asia, Mahasarakham University.

Thanosawan, P. (2013, February 15). Global citizenship: Challenges for Thai higher
education in the age of ASEAN Economic Community. Paper presented at the
Smarts conference, Rajabhat Nakorn Pathom.
Thanosawan, P. (2016, May 31) Global Education and Research in Thai Education. Paper
presented at The 4th International Conference on Magsaysay Awardees Good
Governance and Transformative Leadership in Asia, COPAG, Mahasarakham
University, Mahasarakham.
Thanosawan, P. (2017, May 16-20). Privatising Thai Higher Education and the Limitation of
Access and Equity in Thai Higher Education System. Paper presented at ASAIHL
38th, Universitas Hassanuddin, Makassar, Indonesia.
Thanosawan, P. (2017, June 30-July 2). ASEAN Economic Community: an analysis of
trends and challenges for Thai higher education institutions. Paper presented at The
European Conference on Education 2017, Brighton, UK
Thanosawan, P. (2017, August 15-20). Problems of Teaching and Learning in the Age of the
ASEAN Economic Community. Paper presented at Depisa 11th Conference, Daegu
National University of Education, South Korea
ภาระงานสอน
รายวิชา
EDA701 วิธีวิทยาการวิจัยขั้น สูงทางการบริหารและการจัดการการศึกษา
EDA734 สัมมนาการประกัน คุณภาพการศึกษาในสถาบั นอุดมศึกษา

ระดับ
ปริญญาเอก
ปริญญาเอก

ทุนวิจัยที่ได้รบั
ชื่ อโครงการวิจัย

แหล่ง ทุน

การศึกษาสภาพปั ญหาและ
คณะศึกษาศาสตร์
ความท้ าทายในการพัฒ นา
มหาวิทยาลัย ศรีนคริ นทรวิโรฒ
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิ ทยาลัย
ศรีนคริ นทรวิ โรฒ สู่การเป็ น
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

ปี งบประมาณ
สถานภาพ
ที่ได้รบั ทุ น
2559
หั วหน้ าโครงการ

ประวัติและผลงานของอาจารย์ประจาหลักสูตร
ชื่ อ-นามสกุล
ตาแหน่งทางวิชาการ
ตาแหน่งทางการบริหาร
สังกัดภาควิชา/สาขาวิชา
เบอร์โทรศัพ ท์

นางจิตต์ภิญญา ชุมสาย ณ อยุธยา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
รองผู้อานวยการฝ่ ายวิชาการ
สานักนวั ตกรรมการเรีย นรู้ มหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ
0814080513

ประวัติการศึ กษา
ระดับ
วุฒิการศึ กษาที่ ได้รบั
การศึ กษา
ปริญญาตรี ศศ.บ. (รัฐศาสตร์)
ปริญญาโท ร.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์)
ปริญญาเอก กศ.ด. (การอุดมศึกษา)

สถานที่ศึกษา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัย ศรีนคริ นทรวิโรฒ

ปี พ.ศ. ที่จบ
การศึ กษา
2527
2533
2551

ความเชี่ ยวชาญ
การอุดมศึกษา หลักสูตรและการสอน
ผลงานทางวิชาการ
1. บทความวิจัยตี พิมพ์ใ นวารสารวิชาการระดับชาติ หรือนานาชาติ
จิตต์ภิญญา ชุมสาย ณ อยุธยา. (2556, กรกฎาคม – ธันวาคม). “อัตลักษณ์นิสิต มาหวิ ท ยาลั ย ศรี น ครินทรวิโรฒ: การศึ ก ษาเชิ ง เปรี ย บเทีย บระหว่ า งนิ สิ ต ที่ศึ ก ษาในกลุ่ ม สาขาวิ ช าต่ า งกั น ,”
วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒ นา สาขามนุ ษ ยศาสตร์ และสั ง คมศาสตร์ . ปี ที่ 5
ฉบับที่ 10. หน้ า 1-13.
จิตต์ภิญญา ชุมสาย ณ อยุ ธ ยา. (2556, เมษายน – กั น ยายน). “ผลการจั ด การเรี ย นรู้ แบบเน้ น
ประสบการณ์ท่มี ีต่ อ การพั ฒ นาทัก ษะสื่ อ สารของนิ สิ ต ปริ ญญาตรี , ” วารสารวิจั ย ทางการ
ศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. ปี ท่ ี 8 ฉบับที่ 1. หน้ า 1-13.
2. การนาเสนอผลงานวิจัยในที่ประชุมวิชาการระดับชาติ หรือนานาชาติ
จิตต์ภิญญา ชุมสาย ณ อยุธยา และ คนอื่นๆ. (2559). การวิเคราะห์เนื้อหาของรายการโทรทัศ น์ ที่
นาเส นอ ผ่ า นอ งค์ ก ารกระจายเสี ย งแล ะแพร่ ภ าพส าธารณะแห่ ง ป ระเทศ ไทย
(สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส) สาหรับใช้ป ระกอบในการจั ด การเรี ย นการสอนหมวดวิช า
การศึกษาทัว่ ไป มหาวิทยาลั ย ศรี นคริ นทรวิโ รฒ. เอกสารประกอบการประชุ ม วิ ช าการ
ระดับชาติ มศว วิจัย ครั้ง ที่ 9 วันที่ 28-29 กรกฎาคม 2559.

ภาระงานสอน
รายวิชา
มศว 151 การศึกษาทัว่ ไปเพื่อพัฒ นามนุษย์
มศว 251 มนุษย์กับสังคม

ระดับ
ปริญญาตรี
ปริญญาตรี

ทุนวิจัยที่ได้รบั
ชื่ อโครงการวิจัย

แหล่ง ทุน

ผลการจัดการเรียนรู้แบบเน้ น
ประสบการณ์ท่มี ีต่อการพัฒ นา
ทักษะสื่อสารของนิสิตปริญญา
ตรี
การวิเคราะห์ เนื้อหาของรายการ
โทรทัศน์ท่ นี าเสนอผ่านองค์การ
กระจายเสียงและแพร่ภาพ
สาธารณะแห่ งประเทศไทย
(สถานีโทรทัศ น์ไทยพีบีเอส)
สาหรับใช้ ประกอบในการ
จัดการเรียนการสอนหมวดวิชา
การศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัย
ศรีนคริ นทรวิ โรฒ

สานักนวั ตกรรมการเรีย นรู้
มหาวิทยาลัย ศรีนคริ นทรวิโรฒ

สานักนวั ตกรรมการเรีย นรู้
มหาวิทยาลัย ศรีนคริ นทรวิโรฒ

ปี งบประมาณ
สถานภาพ
ที่ได้รบั ทุ น
2556
หั วหน้ าโครงการ

2557

ผู้ร่วมโครงการ

ประวัติและผลงานของอาจารย์ประจาหลักสูตร
ชื่ อ-นามสกุล
ตาแหน่งทางวิชาการ
ตาแหน่งทางการบริหาร
สังกัดภาควิชา/สาขาวิชา
เบอร์โทรศัพ ท์

นางสาวอัม พวั ลย์ วิศวธีรานนท์
อาจารย์
รองคณบดีฝ่ายแผนและประกันคุ ณภาพการศึก ษา
ศูนย์วิจัยชุ มชน วิท ยาลั ยโพธิวิชชาลั ย มหาวิท ยาลั ยศรีน คริน ทรวิโรฒ
0972351973

ประวัติการศึ กษา
ระดับ
วุฒิการศึ กษาที่ ได้รบั
การศึ กษา
ปริญญาตรี วท.บ. (จิตวิทยา)
ปริญญาโท พบ.ม. (การจัดการพั ฒนา
สังคม)
ปริญญาเอก กศ.ด. (การอุดมศึกษา)

สถานที่ศึกษา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถาบัน บั ณฑิตพัฒ นบริหารศาสตร์
มหาวิทยาลัย ศรีนคริ นทรวิโรฒ

ปี พ.ศ. ที่จบ
การศึ กษา
2537
2541
2556

ความเชี่ ยวชาญ
การอุดมศึกษา
ผลงานทางวิชาการ
1. บทความวิจัยตี พิมพ์ใ นวารสารวิชาการระดับชาติ หรือนานาชาติ
อัมพวัลย์ วิศวธีรานนท์และ พิศรวัส ภู่ทอง. (2559, กรกฎาคม-ธันวาคม), “รูปแบบการจัดการ
แหล่งการเรียนรู้ในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ : กรณีศึกษาหอศิลปะและวัฒนธรรม,” วารสาร
ศิ ลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่ น. ปี ท่ ี 8 ฉบับที่ 2.
อัมพวัลย์ วิศวธีรานนท์ และ ศิริวรรณ วิบูลย์มา. (2559, มกราคม – มิถุนายน), “ชุมชนเข้ ม แข็ง
สร้ างกรุงเทพฯ ยั่งยืน : ตัวชี้วัดและบทเรียนความสาเร็จ ของชุ ม ชน,” วารสารศรี น คริ น ทรวิโรฒวิจยั และพัฒนา (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) มหาวิท ยาลัย ศรี น คริ น ทรวิ โรฒ.
ปี ท่ ี 8 ฉบับที่ 15. หน้ า 182-194.
อัมพวัลย์ วิศวธีรานนท์. (2556, กรกฎาคม-ธั น วาคม), “การประเมิ น ทรั พยากรสนั บสนุ น การ
เรียนรู้ระดับบัณฑิตศึกษา คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย ศรี น คริ น ทรวิ โรฒ,” วารสาร
ศิ ลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่ น. ปี ท่ ี 5 ฉบับที่ 2. หน้ า 148-173.

2. การนาเสนอผลงานวิจัยในที่ประชุมวิชาการระดับชาติ หรือนานาชาติ
อานาจ เย็นสบาย อัมพวัลย์ วิ ศ วธี ร านนท์ และศิ ริ ว รรณ วิ บูล ย์ ม า . (2557). โครงการชุ ม ชน
เข้มแข็งสร้างกรุงเทพฯ ยัง่ ยืน. เอกสารประกอบการประชุมการวิจัยโครงการชุ ม ชนแข้ ม แข็ง
สร้ างกรุงเทพฯ ยั่งยืน. วันที่ 26 สิงหาคม 2557 ณ โรงแรมหลุ ย ส์ แทเวิ ร์ น กทม. จั ด โดย
สานักงานพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานครและมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.
ภาระงานสอน
รายวิชา

ระดับ
ปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปริญญาโท

จิตวิทยาสังคมและชุมชน
การสื่อสารสังคม
สัมมนาทางการจัดการภูมิ สังคม
การวิจัยและพัฒ นาทางการจัดการภูมิสังคม
จริยธรรมในการบริหารงานศิล ปกรรม
ศิลปะจิ นตทัศ น์กับสังคม
หลักการกระบวนทัศน์ และการวิจัย ทางศิล ปกรรม
ทุนวิจัยที่ได้รบั
ชื่ อโครงการวิจัย

แหล่ง ทุน

การประเมินทรัพยากรสนับสนุนการ คณะศิ ลปกรรมศาสตร์
เรียนรู้ระดับบัณฑิตศึกษา คณะ
มหาวิทยาลัย ศรีนคริ นทรวิโรฒ
ศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ

ชุมชนเข้ มแข็งสร้ างกรุงเทพฯ
ยั่งยืน : ตัวชี้วัดและบทเรี ยน
ความสาเร็จของชุมชน

วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย
มหาวิทยาลัย ศรีนคริ นทรวิโรฒ

ปี งบประมาณ
สถานภาพ
ที่ได้รบั ทุ น
2555
หั วหน้ าโครงการ

2557

หั วหน้ าโครงการ

ประวัติและผลงานของอาจารย์ประจาหลักสูตร
ชื่ อ-นามสกุล
ตาแหน่งทางวิชาการ
สังกัดภาควิชา/สาขาวิชา
เบอร์โทรศัพ ท์

นายราชันย์ บุ ญธิม า
อาจารย์
การบริหารการศึก ษาและการอุด มศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิ ทยาลัยศรี นคริ นทรวิ โรฒ
0897664051

ประวัติการศึ กษา
ระดับ
วุฒิการศึ กษาที่ ได้รบั
การศึ กษา
ปริญญาตรี กศ.บ. (การวัดผลการศึกษา)
ปริญญาโท กศ.ม. (การวัดผลการศึกษา)
ปริญญาเอก กศ.ด. (การวิจัยและพั ฒนาหลัก สูตร)

ปี พ.ศ. ที่จบ
การศึ กษา
มหาวิทยาลัย ศรีนคริ นทรวิโรฒ
2534
มหาวิทยาลัย ศรีนคริ นทรวิโรฒ
2536
มหาวิทยาลัย ศรีนคริ นทรวิโรฒ
2541
สถานที่ศึกษา

ความเชี่ ยวชาญ
การวัดผลการศึกษา การวิจัยและพัฒ นาหลักสู ตร
ผลงานทางวิชาการ
1. บทความวิจัยตี พิม พ์ใ นวารสารวิชาการระดับชาติ หรือนานาชาติ
หทัยชนก สถิตวิบรู ณ์ ราชันย์ บุญธิมา และ พัฒนา ชัชพงศ์ . (2558, กรกฎาคม-ธั น วาคม). “การ
สารวจความคิดเห็นของผ้ ปกครองของเด็กปฐมวัยที่มีต่อพฤตกิร รมของตั ว ละคร ในรายการ
โทรทัศน์ในโรงเรียนสังกั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษา พระนครศรี อ ยุ ธ ยา
เขต 1,” วารสารวิชาการศึกษาศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโ รฒ .
ปี ท่ ี 18 ฉบับที่ 2. หน้ า 138-148.
ธี ร ศั ก ดิ์ อุ ปไมยอธิ ชั ย ราชั น ย์ บุ ญธิ ม า สุ ช าดา สุ ธ รรมรั ก ษ์ และ สุ ช าติ เมื อ งแก้ ว . (2557,
กรกฎาคม-กั น ยายน). “ปั จ จั ย บางประการที่ส่ ง ผลต่ อ การด าาเ นิ น งานตามมาตรฐาน
สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาในมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏเลย,” วารสารศึ ก ษาศาสตร์ มหาวิทยาลั ย
มหาสารคาม. ปี ท่ ี 8 ฉบับที่ 3. หน้ า 45-55.
สสิธร พรเทพาย ราชันย์ บุญธิมา และ กุ ลยา ตันติผลาชีวะ. (2557, กรกฎาคม-ธัน วาคม). “ผลของ
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้นอกห้ องเรียนประกอบการบันทึกที่มีต่อความสามารถด้ านการเขี ย น
ของเด็ก ปฐมวั ย ,” วารสารวิช าการศึ ก ษ าศาสตร์ คณะศึ ก ษาศาสตร์ มหาวิทยาลั ย
ศรีนครินทรวิโรฒ. ปี ท่ ี 15 ฉบับที่ 2. หน้ า 127-137.

พรทิพย์ เอี่ยมประเสริฐ พวงรัตน์ เกษรแพทย์ และ ราชันย์ บุญธิมา. (2556, กรกฎาคม-ธั น วาคม).
“สมรรถนะในการจัดประสบการณ์เรียนรู้ของครูปฐมวั ย ,” วารสารบริ หารการศึ ก ษา คณะ
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. ปี ท่ ี 10 ฉบับที่ 19. หน้ า 44-51.
2. การนาเสนอผลงานวิจัยในที่ประชุมวิชาการระดับชาติ หรือ นานาชาติ
ปรียาภรณ์ มนามัยน้ อย เบญจวรรณ บุณยะประพันธ์ และราชันย์ บุญธิมา. (2558). ความฉลาดทาง
จริ ย ธรรมแล ะอิ ท ธิ บ าท 4 ที่ พ ยากรณ์ ค วามส าเร็ จในงานขอ งพนั ก งาน. เอก สาร
ประกอบการประชุมวิชาการระดั บชาติ มหาวิ ท ยาลั ย รั ง สิ ต ประจ าปี 2558 (RSU National
Research Conference 2015). หน้ า 936-943.
ภาระงานสอน
- การวัดผลและประเมิ นผลทางการศึกษา
- การวิจัยทางการศึกษา
- การวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์ และสังคมศาสตร์
- หลักการ และทฤษฎีท างการประเมิ น
- สถิติเพื่อการวิจัย
- การวิจัยเชิงทดลอง
- หลักการและทฤษฎีการประกัน คุณภาพการศึกษา
- สัมมนาปัญหาการวิจัยทางการอุดมศึกษา
- การสร้ างและพัฒนาเครื่องมือเพื่อการวิจัย

ประวัติและผลงานของอาจารย์ประจาหลักสูตร
ชื่ อ-นามสกุล
ตาแหน่งทางวิชาการ
สังกัดภาควิชา/สาขาวิชา
เบอร์โทรศัพ ท์

นางอรอุมา เจริญสุข
อาจารย์
ภาควิช าการวัดผลและวิจัยการศึก ษา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิ ทยาลัยศรี นคริ นทรวิ โรฒ
0619965495

ประวัติการศึ กษา
ระดับ
วุฒิการศึ กษาที่ ได้รบั
การศึ กษา
ปริญญาตรี กศ.บ. (วิทยาศาสตร์ -คณิตศาสตร์)
ปริญญาโท กศ.ม. (การวัดผลการศึกษา)
ปริญญาเอก ค.ด. (วิธีวิทยาการวิจัยการศึก ษา)

ปี พ.ศ. ที่จบ
การศึ กษา
มหาวิทยาลัย ศรีนคริ นทรวิโรฒ
2540
มหาวิทยาลัย ศรีนคริ นทรวิโรฒ
2544
จุ ฬาลงกรณ์มหาวิท ยาลั ย
2552
สถานที่ศึกษา

ความเชี่ ยวชาญ
การวัดผลการศึกษา วิธีวิทยาการวิจัยการศึกษา
ผลงานทางวิชาการ
1. บทความวิจัยตี พิม พ์ใ นวารสารวิชาการระดับชาติ หรือนานาชาติ
อรอุมา เจริญสุข. (2558, มกราคม – เมษายน 2558). “แนวทางการพั ฒ นาและบริ ห ารหลั ก สู ต ร
การศึกษาขั้นพื้นฐานแนวใหม่” วารสารวิธีวทิ ยาการวิจัย . ปี ท่ ี 28 ฉบับที่ 1. หน้ า 10-20.
ชูศรี วงศ์รัตนะ, สุวพร เซ็มเฮง, สุวิมล กฤชคฤหาสน์, อรอุมา เจริญสุข, รณิดา เชยชุ่ม และวิ ไ ลลั ก ษณ์
ลังกา. (2556, ตุลาคม) “การศึกษาแนวทางการพัฒนาสมรรถนะทางการเรี ย นการสอนของ
ครูในโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษาและอาชี ว ศึ ก ษา,” วารสารการวิ จ ัย สัง คมศาสตร์ .
ปี ท่ ี 23 ฉบับที่ 1. หน้ า 135-150.
อวยพร เรืองตระกู ล, ภิรดี วัชรสินธุ์ และอรอุมา เจริญสุข . (2555, พฤษภาคม– สิ ง หาคม). “การ
พัฒนาตัวบ่งชี้และเครื่องมือวัดตัวบ่งชี้ตามมาตรฐานการศึ ก ษาของชาติ มาตรฐานที่ 2 แนว
การจัดการศึกษา และมาตรฐานที่ 3 แนวการสร้ างสังคมแห่ ง การเรี ย นรู้ /สั ง คมแห่ ง ความรู้ ”
วารสารวิธีวทิ ยาการวิจัย . ปี ท่ ี 25 ฉบับที่ 2. หน้ า 15-25.

2. การนาเสนอผลงานวิจัยในที่ประชุมวิชาการระดับชาติ หรือนานาชาติ
อรอุมา เจริญสุข. (2557). การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสารวจคุ ณลักษณะจิตวิญญาณความเป็ น
ครู ข องนิ สิ ต หลั ก สู ต รการศึ ก ษาบั ณ ฑิ ต มหาวิทยาลั ย ศรี นคริ นทรวิโ ร ฒ. เ อกสาร
ประกอบการประชุมวิชาการระดับชาติ “มศว วิจัย ครั้ ง ที่ 8” ในวั น ที่ 26-27 พฤศจิ ก ายน
2557 ณ อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บั ว ศรี มหาวทิย าลั ย ศรี น คริ น ทรวิ โรฒ
ประสานมิตร.
ชูศรี วงศ์รัตนะ สุวพร เซ็มเฮง สุวิมล กฤชคฤหาสน์ อรอุมา เจริญสุข รณิด า เชยชุ่ ม และ วิ ไ ลลั ก ษณ์
ลังกา. (2556). การศึกษาแนวทางการพัฒนาสมรรถนะทางการเรี ย นการสอนของครู ใ น
โรงเรี ย นเอกชนประเภทสามั ญ ศึ ก ษาและอาชี วศึ ก ษา. เอกสารประกอบการประชุ ม
ผลงานวิจัยนาเสนอในงานประชุมใหญ่วิส ามั ญประจ าปี 2556 วั น ที่ 25 ตุ ล าคม 2556 ณ
คณะครุศาสตร์ จุ ฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
อรอุมา เจริญสุข วัยวุฑฒ์ อยู่ในศิล และ ภิรดี วัชรสินธุ์. (2555). แนวทางการพัฒ นาและบริ หาร
หลักสูตรการศึกษาขั้ นพื้นฐานแนวใหม่ . เอกสารประกอบการประชุ ม วิ ช าการผลงานวิ จั ย
นาเสนอในงาน Thailand Research Expo 2012 วั น ที่ 25 สิ ง หาคม 2555 ณ โรงแรมเซ็น
ทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ .
Charoensuk, O. “A Comparison of Teacher Spirituality Characteristics of Teacher Students in
Bachelor Degree Program of Education between Genders and Faculties". iHOPE 2015
International Hokkaido Forum: Organizational Behavior, Psychology and Education.
(Sapporo, June 23-25, 2015).
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1. บทความวิจัยตี พิม พ์ใ นวารสารวิชาการระดับชาติ หรือนานาชาติ
สาคร คุณชื่น ชั ย ณรงค์ สุ ว รรณสาร และ กาญจนา ภั ท ราวิ วั ฒ น์ . (2559, มกราคม-มิ ถุ น ายน).
“รูปแบบภาวะผู้นาของผู้บริหารโรงเรียนมาตรฐานสากลระดั บประถมศึ ก ษา สั ง กั ด ส านั ก งาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน,” วารสารวิชาการศึกษาศาสตร์ . ปี ที่ 17 ฉบั บที่ 1 หน้ า
88-99.
สุดารัตน์ สุวารี ชัยณรงค์ สุรรณสาร และ กาญจนา ภัท ราวิ วั ฒ น์ (2559). “การพั ฒ นารู ปแบบภาวะ
ผู้นาของผู้บริหารสานักประกันคุณภาพ สถาบันอุดมศึกษาเอกชน” วารสารวิช าการสมาคม
สถาบันอุ ดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็ จพระเทพรั ต นราชสุ ด าฯ
สยามบรมราชกุ มารี ฉบับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ . ปี ท่ ี 22 ฉบับที่ 2.

2. บทความวิชาการ
กาญจนา ภั ท ราวิ วั ฒ น์ . (2559, กรกฎาคม). “Interrupted time series design: การประเมิ น
ประสิทธิผลของ intervention สาหรับประยุกต์ใช้ ในงานวิจัยทางพฤติก รรมศาสตร์ ,” วารสาร
พฤติกรรมศาสตร์. ปี ท่ ี 22 ฉบับที่ 2 หน้ า 1-15.
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ตัวประมาณค่าของริดจ์
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ตารางการเปรียบเทียบหลั กสูตรเดิมและหลั กสูตรที่ปรับปรุงใหม่

ตารางการเปรียบเทียบหลักสูตรเดิมและหลักสูตรที่ปรับปรุงใหม่
ชื่ อหลักสูตรเดิม
ชื่ อหลักสูตรปรับปรุง

หลั ก สู ต รการศึ ก ษาดุ ษฎี บั ณฑิ ต สาขาวิ ช าการบริ ห ารและการจั ด การ
การศึกษา หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2554
หลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการอุดมศึกษา หลั ก สู ต ร
ปรับปรุง พ.ศ. 2559

สาระสาคัญ / ภาพรวมในการปรับปรุง
เนื่องจากหลักสู ต รการศึ ก ษาดุ ษฎี บัณฑิ ต สาขาวิ ช าการบริ ห ารและการจั ด การการศึ ก ษา
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2554 ที่มีการบูรณาการเชื่อมโยงระหว่ า ง 4 สาขาวิ ช าประกอบด้ ว ย สาขาการ
บริหารการอุดมศึกษา สาขาการบริหารการอุดมศึกษา สาขาการบริหารการอาชี ว ศึ ก ษา และสาขาการ
บริหารการศึกษาตลอดชีวิตเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จากการเปิ ดสอนนิ สิ ต มาแล้ ว 4 รุ่ น และ
ได้ ดาเนินการทบทวนเพื่อปรับปรุงหลักสูตรดังกล่ า ว พบว่ า การผลิ ต บั ณฑิ ต ที่มี ค วามรู้ และเชี่ ย วชาญ
ด้ านการจัดการการอุดมศึกษา มีความจาเป็ นต้ องศึกษาในรายวิ ช าเฉพาะมากยิ่ ง ขึ้ น เพื่ อ ให้ บั ณฑิ ต ที่
สาเร็จการศึกษาออกไป มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางและสามารถตอบสนองความต้ อ งการจ าเป็ น ใน
ปัจจุ บัน และจากการวิพากษ์หลักสูตรสาขาวิชาการบริหารและการจั ด การการศึ ก ษา ได้ รั บค าแนะน า
จากผู้ทรงคุณวุฒิท่มี ีความเชี่ยวชาญทางด้ านการจัดการการอุ ด มศึ ก ษา ที่ไ ด้ ใ ห้ ข้ อ เสนอแนะ ด้ า นการ
จัดทาหลักสูตรเฉพาะสาขาวิชา ดังนั้นเพื่อให้ หลักสูตรระดั บบั ณฑิ ต ศึ ก ษามี เ นื้ อ หาสาระ และการฝึ ก
ปฏิบัติงานวิชาชีพให้ ก้ าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางวิชาการและเทคโนโลยีสารสนเทศมี โครงสร้ า งและ
รูปแบบการบริหารจั ด การหลั ก สู ต ร ซึ่ ง สามารถผลิ ต บั ณฑิ ต ที่มี ค วามรู้ และความเชี่ ย วชาญเฉพาะ
ทางด้ านการจัดการการอุดมศึกษา และเพื่อให้ เป็ นหลักสูตรที่มีความสามารถตอบสนองความต้ อ งการ
ของบุ ค คลที่ต้ อ ง การจะสมั ค รเ ข้ า ศึ ก ษาต่ อ ได้ ม ายิ่ ง ขึ้ น ดั ง นั้ น คณะศึ ก ษาศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย
ศรี น คริ น ทรวิ โรฒ โดยมี ส าขาวิ ช าการอุ ด มศึ ก ษาซึ่ ง ได้ จั ด การการศึ ก ษาระดั บ บั ณฑิ ต ศึ ก ษาทาง
การอุดมศึกษาแห่ งเดียวในประเทศไทย จึ ง เห็ น สมควรให้ ปรั บปรุ ง หลั ก สู ต รบั ณฑิ ต ศึ ก ษาทางการ
จัดการการอุดมศึกษาที่มีลักษณะเป็ นหลักสูตรที่จัดการศึ ก ษาให้ บั ณฑิ ต มี ค วามเชี่ ย วชาญ และลุ่ ม ลึ ก
ทางด้ านการจัดการการอุดมศึกษา เพื่อนาความรู้ ความสามารถที่ได้ รับจากหลั ก สู ต ร น าไปพั ฒ นาการ
จัดการเรียนการสอนในหลักสูตรการจัดการการอุดมศึกษาเพื่อให้ ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพสืบไป

เปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตร
หมวดวิชา
1. หมวดวิชาแกน
2. หมวดวิชาเอก ไม่น้อยกว่า
2.1 วิชาเอกบังคับ
2.2 วิชาเอกเลือก
3. ปริญญานิพนธ์
หน่วยกิตรวม

หลักสูตรเดิม
พ.ศ. 2554
หมวดวิชา
(จานวนหน่วยกิต)
แผน ก
6 หน่วยกิต
1. หมวดวิชาบังคับ
6 หน่วยกิต
2. หมวดวิชาวิชาเลือก
6 หน่วยกิต 3. ปริญญานิพนธ์
36 หน่วยกิต
48 หน่วยกิต
หน่วยกิตรวม

หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2559
(จานวนหน่วยกิต)
แบบ 2.1
9 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
36 หน่วยกิต

51 หน่วยกิต

รายละเอี ยดการปรับปรุง
หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2554
ชื่อหลักสูตร:
หลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการ
บริหารและการจัดการการศึกษา
ภาษาไทย หลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต
(การบริหารและการจัดการการศึกษา)
ภาษาอังกฤษ Doctor of Education
(Educational Administration and
Management)
ปรัชญาของหลักสูตร
การบริหารและการจัดการการศึกษาที่มี
คุณภาพนาไปสูค่ วามเป็ นเลิศในการจัดและ
พัฒนาการศึกษาทุกระดับและทุกระบบตาม
บริบทของสังคม

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
ชื่อหลักสูตร:
หลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
การจัดการการอุดมศึกษา
ภาษาไทย การศึกษาดุษฎีบัณฑิต (การ
จัดการการอุดมศึกษา)
ภาษาอังกฤษ Doctor of Education
(Higher Education Management)

หมายเหตุ
เปลี่ยนชื่อหลักสูตร

ปรัชญาของหลักสูตร
ผลิตผู้นาด้ านการจัดการการอุดมศึกษา
บูรณาการความเป็ นเลิศทางวิชาการ
สร้ างสรรค์สงั คมแห่งการเรียนรู้
เพื่อพัฒนาการอุดมศึกษาของประเทศ

ปรับปรุงปรัชญา

ตารางการเปรียบเทียบรายวิชาระหว่างหลักสูต รเดิ ม พ.ศ.2554 และหลัก สู ต รปรับ ปรุ ง พ.ศ.
2559
รายวิชาและคาอธิบายรายวิชา
หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2554
หมวดวิชาแกน
บหศ 701 วิธีวิทยาการวิจัยขั้นสู งทางการบริหารและ
การจัดการการศึกษา 3(3-0-6)
EDA 701 Advanced Research Methodology in
Educational Administration and Management
ศึกษาวิเคราะห์แนวคิดหลักการและแนวปฏิบัติใน
การเลือกปั ญหาวิจัย การกาหนดคาถามวิจัยการ
พัฒนาแนวคิ ดในการวิจัย จรรยาบรรณของนักวิ จัย
จริยธรรมในการวิจัย หลักการออกแบบแผนการวิจัย
ทางพฤติกรรมศาสตร์และสัง คมศาสตร์ท ั้งเชิ งปริมาณ
และเชิงคุณภาพ กระบวนการในการด าเนินการวิจัย
สถิติและสถิติวิเคราะห์ทเี่ หมาะสมกับแบบแผนการ
วิจัยประเภทต่างๆ กลยุทธ์ในการรวบรวม วิเคราะห์
และแปลผลข้ อมูล การประเมินและตรวจสอบ
วิพากษ์วิจารณ์งานวิ จัย และการประยุกต์ใช้
ผลการวิจัยในการบริหารและการจัดการการศึกษา

รายวิชาและคาอธิบายรายวิชา
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
หมวดวิชาบังคับ
กจอ 711 วิธีวิทยาการวิจัยขั้นสูงทางการ
จัดการการอุดมศึกษา 3(3-0-6)
HGM 711 Advanced Research
Methodology in Higher Education
Management
ศึกษาระเบียบวิธีวิจัยขั้นสูง ทัง้ เชิ งปริมาณและ
เชิงคุ ณภาพ การวิเคราะห์ปัญหาการวิจัย การ
ออกแบบการวิจัย เทคนิค ทีเ่ กี่ยวข้ องกับ การ
คัดลอกผลงานวิ ชาการ การเก็บรวบรวมข้ อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูล สถิติทใี่ ช้ ในการวิเคราะห์
ข้ อมูล การใช้ โปรแกรมสาเร็จรูปเพื่อการ
วิเคราะห์ข้อมูล การแปลผลวิจัย การอภิปราย
ผลและการจัดทาข้ อเสนอแนะเพื่อ นาผลการวิจัย
มาใช้ ใ นการพั ฒนาการจัดการการอุ ดมศึกษา
กจอ 712 การวางแผนและการจัดองค์การ
ทางการอุ ดมศึกษา 3(3-0-6)
HGM 712 Organizational Planning and
Management in Higher Education
แนวคิด หลักการ และขอบข่ายของการ
อุดมศึกษา วิเคราะห์พัฒนาการและอิทธิพลของการ
อุดมศึกษา ศึกษารูป แบบโครงสร้ างการจัดการ
สถาบันอุดมศึ กษา การจัดการสถาบันอุดมศึ กษา
ประเภทต่างๆ เช่น งานวิชาการ งานวิจัย งานบุคคล
การเงิน และงบประมาณ การระดมทุน และกิจการ
นิสติ นักศึกษา ศึกษาแนวคิดและงานวิจัย เกีย่ วกับ
องค์การทางการอุดมศึกษาสมัยใหม่ วิเคราะห์
กรณีศึกษาและนาเสนอผลเพื่อ การแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ เกี่ยวกับการเปลี่ย นแปลงองค์การเชิงอนาคต
ภายใต้ บริบทของนโยบายการพัฒนาและการปฏิบัติ
ในสถาบันอุดมศึกษา สภาพการเปลี่ ยนแปลงระบบ
โลกาภิวตั น์ทางเศรษฐกิจ การกาหนดนโยบาย การ
จัดทาแผนยุทธศาสตร์ กระบวนการแปลงนโยบาย
และแผนยุทธศาสตร์ส ู่การปฏิบัติ

หมายเหตุ

 ปรับปรุงรหัสวิชา
 ปรับปรุงชื่อรายวิชา
 ปรับปรุงจานวน
หน่วยกิต
 ปรับปรุงคาอธิบาย
รายวิชา
 รายวิชาใหม่
 ปรับออก
คงเดิม
 อื่น ๆ

 ปรับปรุงรหัสวิชา
 ปรับปรุงชื่อรายวิชา
 ปรับปรุงจานวน
หน่วยกิต
 ปรับปรุงคาอธิบาย
รายวิชา
 รายวิชาใหม่
ปรับออก
 คงเดิม
 อื่น ๆ

กจอ 713 สัมมนาปั ญหาและแนวโน้ มการ
จัดการการอุดมศึกษา 3(2-2-5)
HGM 713 Seminar in Issues and Trends
in Higher Education Management
ศึกษาความเปลี่ยนแปลง ปั ญหา และ
พัฒนาการของระบบการจัดการการศึกษา
โดยการวิเคราะห์เกี่ยวกับปั ญหาที่
สถาบันอุดมศึกษาเผชิญในปั จจุบัน ความ
เคลื่อนไหวแนวคิดใหม่ แนวโน้ มของการ
พัฒนาระบบการจัดการการอุดมศึกษาที่มีต่อ
การจัดการศึกษาของประเทศในอนาคต โดย
ทาการวิเคราะห์กรณีศึกษาและนาเสนอผล
เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
บหศ 702 สัมมนาปั ญญาศึกษาและการพัฒนา
จริยธรรม3(2-2-5)
EDA 702 Seminar in Intellectual Study and
Moral Development
สัมมนาเชิงวิเคราะห์และสังเคราะห์เพื่อ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับพัฒนาการทางสมอง
และการเรียนรู้ของมนุษย์ ประวัติ แนวคิดและ
ความเชื่อเกี่ยวกับการพัฒนาภูมิปัญญาของ
นักปราชญ์สาขาต่างๆ การวิเคราะห์แนวคิดทาง
จริยธรรมของมนุษย์ และสาขาวิชาการต่างๆ
รวมทัง้ ผลการวิจัยที่เกี่ยวข้ อง ตลอดจนการพัฒนา
ระบบจริยธรรมสาหรับการบริหารจัดการของ
องค์กร และบุคลากรในสถาบันการศึกษา
บหศ 732 การบริหารและการจัดการ
สถาบันอุดมศึกษา 3(3-0-6)
EDA 732 Higher Education Institution
Administration and Management
ศึกษาและวิเคราะห์หลักการสาคัญของการ
อุดมศึกษา การบริหารและการจัดการ
สถาบันอุดมศึกษาประเภทต่างๆ ในด้ านการจัด
องค์การการบริหาร งานวิชาการ งานบุคคล งาน
การเงิน งบประมาณ และการระดมทุนใน
สถาบันอุดมศึกษา ศึกษาและวิเคราะห์อิทธิพล
ของการจัดสภาพแวดล้ อมต่อการบริหารจัดการ
สถาบันอุดมศึกษา

 ปรับปรุงรหัสวิชา
 ปรับปรุงชือ่ รายวิชา
 ปรับปรุงจานวน
หน่วยกิต
 ปรับปรุงคาอธิบาย
รายวิชา
 รายวิชาใหม่
ปรับออก
 คงเดิม
 อื่น ๆ

 ปรับปรุงรหัสวิชา
 ปรับปรุงชือ่ รายวิชา
 ปรับปรุงจานวน
หน่วยกิต
 ปรับปรุงคาอธิบาย
รายวิชา
 รายวิชาใหม่
 ปรับออก
 คงเดิม
 อื่น ๆ

 ปรับปรุงรหัสวิชา
 ปรับปรุงชือ่ รายวิชา
 ปรับปรุงจานวน
หน่วยกิต
 ปรับปรุงคาอธิบาย
รายวิชา
 รายวิชาใหม่
 ปรับออก
 คงเดิม
 อื่น ๆ

หมวดวิชาเลือก

หมวดวิชาเลือก

บหศ 739 สัมมนาการพัฒ นาหลักสูตรและการสอน
ในระดับอุดมศึกษา 3(2-2-5)
EDA 739 Seminar in Curriculum and Instruction
Development in Higher Education
ศึกษาวิเคราะห์หลักสูตรและการสอนใน
ระดับอุดมศึกษาในสาขาวิชาต่าง ๆ วิเคราะห์ลักษณะ
ปั ญหา ผลการวิจัยทีเ่ กี่ยวข้ อง นาผลการวิเคราะห์และ
การศึกษามาสั มมนาทางวิ ชาการอย่างลึกซึ้ง และเสนอ
รูปแบบหลักสูตรและการสอนทีส่ อดคล้ อ งกับความ
ต้ องการของสังคมและทันต่อการเปลี่ยนแปลงของ
สังคมโลก

กจอ 821 การจัดการหลักสูตรและการจัดการ
เรียนรู้ในระดับอุดมศึกษา 3(3-0-6)
HGM 821 Curriculum and Learning

บหศ 733 สัมมนาการบริหารวิชาการใน
สถาบันอุด มศึกษา 3(2-2-5)
EDA 733 Seminar in Academic Affairs
Administration in Higher Education Institution
ศึกษาและวิเคราะห์เกี่ยวกับงานวิชาการและการ
บริหารงานวิชาการในสถาบันอุ ดมศึกษา รวมทัง้
ปั ญหาด้ า นวิชาการ การพัฒนาคุณภาพการอุด มศึกษา
สังเคราะห์ผลการวิจัยและการพัฒนาระบบการบริหาร
วิชาการในสถาบั นอุด มศึกษา และนาผลการศึกษามา
สัมมนา และเสนอรูปแบบการพัฒนางานวิ ชาการและ
การบริหารวิชาการทีเ่ หมาะสมกับสถาบันอุ ดมศึกษา
ไทย
บหศ 734 สัมมนาการประกันคุ ณภาพใน
สถาบันอุด มศึกษา 3(2-2-5)
EDA 734 Seminar in Quality Assurance in
Higher Education Institution
ศึกษาและวิเคราะห์ระบบการประกันคุณภาพทัง้
ภายในและภายนอกสถานบันอุ ดมศึกษา สังเคราะห์
งานวิจัยเกี่ยวกับการประกันคุณภาพเพื่อการพัฒนา
คุณภาพการอุดมศึกษา และนาผลการศึกษามาจั ด
สัมมนาเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

Management in Higher Education
ศึกษาการจัดการหลักสูตรและการสอน
หลักทฤษฎีและหลักปฏิบัติการจัดการเรียนรู้
กระบวนการในการออกแบบหลักสูตร การ
พัฒนาหลักสูตรการนาไปใช้ การประเมิน
หลักสูตร การวิเคราะห์หลักสูตรและการสอน
การใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจั ดงาน
วิชาการในระดับอุด มศึกษา วิเคราะห์ลักษณะ
ปั ญหา ด้ านวิ ชาการ ศึกษาผลงานวิจัยใน
ประเทศและต่างประเทศทีเ่ กี่ยวข้ องกับหลักสูตร
และการจัดการเรียนรู้ โดยทาการวิเคราะห์และ
เปรียบเทียบมาตรฐานหลักสูตรใน
ระดับอุดมศึกษาของประเทศต่างๆ

-

กจอ 822 มาตรฐานและการประกันคุณภาพ
ทางการอุดมศึกษา 3(2-2-5)
HGM 822 Standards and Quality Assurance
in Higher Education
การวิเคราะห์ระบบการประกันคุณภาพทั้ง
ภายในและภายนอกของสถาบันอุ ดมศึกษา
นโยบายการศึกษา และการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใต้ กรอบนโยบายการปฏิรูป
การศึกษา และกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้ องกับคุ ณภาพ
และการประกันคุณภาพการศึกษา วิเคราะห์
แนวโน้มสาคัญในการปฏิรูปการศึกษา ประเด็น
เชิงสารวจและการอภิปราย สังเคราะห์งานวิจัย
เกี่ยวกับการประกันคุณภาพและนาผลการศึกษา

ปรับปรุงรหัสวิชา
 ปรับปรุงชื่อรายวิชา
 ปรับปรุงจานวน
หน่วยกิต
 ปรับปรุงคาอธิบาย
รายวิชา
 รายวิชาใหม่
 ปรับออก
 คงเดิม
 อื่น ๆ

 ปรับปรุงรหัสวิชา
 ปรับปรุงชื่อรายวิชา
 ปรับปรุงจานวน
หน่วยกิต
 ปรับปรุงคาอธิบาย
รายวิชา
 รายวิชาใหม่
 ปรับออก
 คงเดิม
 อื่น ๆ
 ปรับปรุงรหัสวิชา
 ปรับปรุงชื่อรายวิชา
 ปรับปรุงจานวน
หน่วยกิต
 ปรับปรุงคาอธิบาย
รายวิชา
 รายวิชาใหม่
ปรับออก
 คงเดิม
 อื่น ๆ

มาจั ดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

-

-

กจอ 823 การวางแผนกลยุทธ์และการ
จัดการความเสี่ยงในสถาบันอุดมศึกษา
3(2-2-5)
HGM 823 Strategic Planning and Risk
Management in Higher Education
Institution
การวิเคราะห์ แนวคิด ทฤษฎีการวางแผน
กลยุทธ์และการจัดการความเสี่ยงที่มีการ
นามาใช้ ในฐานะที่เป็ นเครื่องมือทางการ
จัดการการอุดมศึกษา การประยุกต์ระบบ
และกระบวนการจัดการความเสี่ยง ศึกษา
ระบบการจัดการความเสี่ยงที่ดี กาหนด
ประเด็นอภิปรายด้ านการกาหนดนโยบาย
การริเริ่มโครงการจัดการความเสี่ยง กลยุทธ์
ของสถาบันอุดมศึกษาในการจัดการความ
เสี่ยง รวมทัง้ การระบุความเสี่ยง การประเมิน
ความเสี่ยง หลักการบริหารความเสี่ยงในแต่
ละประเภท จนถึงระดับที่มีการบริหารความ
เสี่ยงแบบบูรณาการในสถาบันอุดมศึกษา
ศึกษา
กจอ 824 ภาวะผู้นาและการจัดการการ
เปลี่ยนแปลงทางการอุดมศึกษา 3(3-0-6)
HGM 824 Leadership and Change
Management in Higher Education
การวิเคราะห์ทฤษฎีภาวะผู้นา ทฤษฎี
การจัดการการเปลี่ยนแปลง แนวคิดเกี่ยวกับ
ภาวะผู้นากับการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษา
และคุณธรรมสาหรับ ผู้นาในสังคมยุคโลกาภิ
วัตน์ การวิเคราะห์ภาวะผู้นาตามหลักธรร
มาภิบาล การสังเคราะห์งานวิจัยด้ านภาวะ
ผู้นา เทคนิควิธีในการพัฒนาองค์การ และ
แนวทางการพัฒนาภาวะผู้นาของ
สถาบันอุดมศึกษาสูการเป็
่
นผู้นาการ
เปลี่ยนแปลง

ปรับปรุงรหัสวิชา
ปรับปรุงชือ่ รายวิชา
ปรับปรุงจานวน
หน่วยกิต
ปรับปรุงค าอธิบ าย
รายวิชา
รายวิชาใหม่
 ปรับออก
 คงเดิม
 อื่น ๆ

ปรับปรุงรหัสวิชา
ปรับปรุงชือ่ รายวิชา
ปรับปรุงจานวน
หน่วยกิต
ปรับปรุงค าอธิบ าย
รายวิชา
รายวิชาใหม่
 ปรับออก
 คงเดิม
 อื่น ๆ

บหศ 736 สัมมนาการบริหารและการจัดการกิจการ
นิสิตนักศึกษา 3(2-2-5)
EDA 736 Seminar in Student Affairs
Administration and Management
ศึกษาวิเคราะห์ ปั ญหา/กรณีศกึ ษาเกีย่ วกับกิจการ
นิสิตนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา สังเคราะห์
ผลงานวิจัยเกีย่ วกับกิจการนิสิตนักศึกษา และนาผล
การศึกษามาแลกเปลีย่ นเรียนรู้ รวมทัง้ การระดม
ความคิดเพื่อการพัฒนาการบริหารและการจัดการ
กิจการนิสิตนักศึกษา และเสนอรูปแบบการบริหารและ
การจัดการกิจการนิสิตนักศึกษาในสถาบันการ
อุดมศึกษาไทยทีเ่ หมาะสม
บหศ 735 สัมมนากฎหมายการอุดมศึกษา 3(2-2-5)
EDA 735 Seminar in Legal Aspects in Higher
Education
ศึกษาและวิเคราะห์ลักษณะกฎหมาย ระเบียบ
ข้ อบังคับต่าง ๆ ทีเ่ กี่ยวข้ องกับการจัดองค์การและการ
บริหารสถาบันอุดมศึกษาของไทยอย่างละเอียดลึกซึ้ง
วิเคราะห์อภิปรายลักษณะปั ญหาวิกฤติทางกฎหมาย
กรณีศกึ ษานาผลการสัมมนาทีเ่ กี่ยวกับกฎหมายที่
เกี่ยวข้ อง และเสนอรูปแบบ การปรับปรุงและการนา
กฎหมาย ระเบียบข้ อบังคับทีเหมาะสมกั
่
บ
สถาบันอุดมศึกษาไทย ให้ ครบทัง้ สาระและกระบวนการ
ทีม่ ปี ระสิทธิภาพ

กจอ 825 การจัดการกิจการนิสติ นักศึกษา
3(3-0-6)
HGM 825 Student Affairs Management
วิเคราะห์ปัญหาและกรณีศึกษาเกี่ยวกับ
กิจการนิสติ นักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา
สังเคราะห์ผลงานวิจัยเกี่ยวกับกิจการนิสติ
นักศึกษา รวมทัง้ การระดมความคิดเพื่อการ
พัฒนากิจการนิสติ นักศึกษา และเสนอ
รูปแบบการการจัดการกิจการนิสติ นักศึกษา
ในสถาบันการอุดมศึกษาที่เหมาะสม

 ปรับปรุงรหัสวิชา
 ปรับปรุงชือ่ รายวิชา
 ปรับปรุงจานวน
หน่วยกิต
 ปรับปรุงคาอธิบาย
รายวิชา
 รายวิชาใหม่
ปรับออก
 คงเดิม
 อื่น ๆ

กจอ 826 กฎหมายทางการอุดมศึกษา
3(3-0-6)
HGM 826 Legal Aspects of Higher
Education
การวิเคราะห์ลักษณะกฎหมาย ระเบียบ
ข้ อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการจัดการ
สถาบันอุดมศึกษาของไทย วิเคราะห์เชิง
วิพากษ์ผลของกฎหมายทางการอุดมศึกษา
ที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงต่อ
สถาบันอุดมศึกษาไทย

ปรับปรุงรหัสวิชา
 ปรับปรุงชือ่ รายวิชา
 ปรับปรุงจานวน
หน่วยกิต
 ปรับปรุงคาอธิบาย
รายวิชา
 รายวิชาใหม่
 ปรับออก
 คงเดิม
 อื่น ๆ

กจอ 827 สัมมนาการจัดการการอุดมศึกษา
บนความหลากหลาย 3(2-2-5)
HGM 827 Seminar in Diversity
Management in Higher Education
ประวัติความเป็ นมา วัตถุประสงค์ ประชาคม
เศรษฐกิจ และความร่วมมือ ทางวัฒ นธรรมของ
ประเทศและภูมภิ าคต่างๆ โดยเน้ นการพิ จารณา
ประเด็นสาคัญในด้ า นการจั ดการการอุด มศึกษา
ของแต่ละประเทศ โดยการวิเคราะห์เชิง
เปรียบเทียบ การศึกษาความร่วมมือและขีด
ความสามารถในการบรรลุเป้ าหมายแห่ง
สหัสวรรษของแต่ละประเทศบนพื้ นฐานของ
ความหลากหลายทางสังคม วัฒนธรรม
เศรษฐกิจ การเมืองการปกครอง และเทคโนโลยี
และพิจารณาเลือกหัวข้ ออื่ นๆ ทางการศึกษามา
พิจารณาเป็ นประเด็น วิเคราะห์กรณีศกึ ษาและ
นาเสนอผลเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดย
ทาการศึกษาเปรียบเทียบให้ ลุ่มลึก และ

ปรับปรุงรหัสวิชา
ปรับปรุงชือ่ รายวิชา
ปรับปรุงจานวน
หน่วยกิต
ปรับปรุงค าอธิบ าย
รายวิชา
รายวิชาใหม่
 ปรับออก
 คงเดิม
 อื่น ๆ

หลากหลาย

กจอ 828 การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อ
การจัดการการอุดมศึกษา 3(2-2-5)
EDA 828 Information System
Development in Higher Education
Management
ศึกษาเกี่ยวกับสารสนเทศและเทคโนโลยี
สารสนเทศที่ใช้ ในการจัดการศึกษาการ
อุดมศึกษาความก้ าวหน้ าของวิทยาการใหม่
การประเมินสารสนเทศ ลักษณะ ประเภท
ข้ อมูล ความสาคัญของข้ อมูล และ
กระบวนการใช้ เพื่อการสื่อสาร การตัดสินใจ
การใช้ คอมพิวเตอร์เพื่อจัดระเบียบงาน
ข้ อมูลเทคนิคการสร้ างระบบสารสนเทศ
การออกแบบและการทดลองใช้ สารสนเทศ
เพื่อการจัดการการอุดมศึกษา และวิเคราะห์
กรณีศึกษาและนาเสนอผลเพื่อการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
กจอ 829 การวิจัยเชิงคุณภาพทางการ
จัดการการอุดมศึกษา 3(2-2-5)
HGM 829 Qualitative Research in
Higher Education Management
ศึกษาแนวคิด และหลักการ ธรรมชาติ
และประสบการณ์ทางสังคมและการแสวงหา
ความรู้ ความหมาย แนวคิดและทฤษฎีท่ ี
เกี่ยวข้ องกับการวิจัยเชิงคุณภาพ แนวคิด
ทฤษฎีฐานราก การใช้ การวิจัยเชิงคุณภาพ
เพื่อการศึกษาพัฒนาการจัดการการ
อุดมศึกษาในการกาหนดปั ญหาการวิจัย
การออกแบบการวิจัย เทคนิคการเก็บ
รวบรวมข้ อมูลเชิงคุณภาพ แนวคิดเกี่ย วกับ
การวิจัยปฏิบัตกิ ารแบบมีสว่ นร่วม การ
วิเคราะห์ข้อมูลและการเขียนรายงานการวิจัย
เชิงคุณภาพ และการเสนอผลการวิจัยเชิง
คุณภาพ วิเคราะห์กรณีศึกษาและนาเสนอผล
เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับ การวิจัย
เชิงคุณภาพในการพัฒนาและการจัดการการ
อุดมศึกษา

ปรับปรุงรหัสวิชา
ปรับปรุงชือ่ รายวิชา
ปรับปรุงจานวน
หน่วยกิต
ปรับปรุงค าอธิบ าย
รายวิชา
รายวิชาใหม่
 ปรับออก
 คงเดิม
 อื่น ๆ

ปรับปรุงรหัสวิชา
ปรับปรุงชือ่ รายวิชา
ปรับปรุงจานวน
หน่วยกิต
ปรับปรุงค าอธิบ าย
รายวิชา
รายวิชาใหม่
 ปรับออก
 คงเดิม
 อื่น ๆ

บหศ 737 สัมมนาปั ญหาการวิจัยทางการ
อุดมศึกษา 3(2-2-5)
EDA 737 Seminar in Research Problems in
Higher Education
ศึกษาและวิเคราะห์ประเด็นปั ญหาเกี่ยวกับ
อุดมศึกษา การแสวงหาวิธีการแก้ปัญหาตาม
แนวคิด และทฤษฎี และระบบการวิจัยวิธีต่างๆ
การเสนอกรอบความคิดในการดาเนินการวิจัยใน
ประเด็นต่าง ๆ ตามความสนใจของบุคคล การ
บูรณาการความรู้ ทักษะและนวัตกรรมเพื่อนาไปสู่
การวิจัยที่จะเป็ นแนวทางในการพัฒนาการ
อุดมศึกษา

บหศ 741 การศึกษาอิสระทางการบริหารและ
การจัดการการอุดมศึกษา 3(1-4-4)
EDA 741 Independent Study in Higher
Education Administration and Management
เลือกศึกษา ค้ นคว้ าหัวข้อหรือประเด็นสาคัญ
ทางการอุดมศึกษาอย่างลึกซึ้งตามความสนใจของ
ผู้ศึกษา พร้ อมทัง้ นาเสนอรายงานผลการศึกษา
และแลกเปลี่ยนเรียนรู้
บหศ 742 การปฏิบัตงิ านเกี่ยวกับการบริหาร
และการจัดการการอุดมศึกษา 3(0-6-3)
EDA 742 Internship in Higher Education
Administration and Management
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับวิชาชีพการบริหาร
และการจัดการการศึกษาระดับอุดมศึกษาใน
รูปแบบต่าง ๆ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถ
และประสบการณ์สาหรับการนาไปประยุกต์ใช้ ใน
การบริหารและการจัดการการอุดมศึกษา

กจอ 830 สัมมนาปั ญหาการวิจัยทางการ
จัดการการอุดมศึกษา 3(2-2-5)
HGM 830 Seminar in Research
Problems in Higher Education
Management
ศึกษาและวิเคราะห์วิเคราะห์กรณีศึกษา
และนาเสนอผลเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
เกี่ยวกับประเด็นปั ญหาด้านการจัดการการ
อุดมศึกษา การแสวงหาวิธีการแก้ปัญหาตาม
แนวคิด และทฤษฎี และระบบการวิจัยวิธี
ต่างๆ การเสนอกรอบความคิดในการ
ดาเนินการวิจัยในประเด็นต่างๆ ตามความ
สนใจของบุคคล การบูรณาการความรู้
ทักษะและนวัตกรรมเพื่อนาไปสูก่ ารวิจัยที่จะ
เป็ นแนวทางในการพัฒนาการอุดมศึกษา

-

-

ปรับปรุงรหัสวิชา
 ปรับปรุงชือ่ รายวิชา
 ปรับปรุงจานวน
หน่วยกิต
 ปรับปรุงคาอธิบาย
รายวิชา
 รายวิชาใหม่
 ปรับออก
 คงเดิม
 อื่น ๆ

 ปรับปรุงรหัสวิชา
 ปรับปรุงชือ่ รายวิชา
 ปรับปรุงจานวน
หน่วยกิต
 ปรับปรุงคาอธิบาย
รายวิชา
 รายวิชาใหม่
 ปรับออก
 คงเดิม
 อื่น ๆ
 ปรับปรุงรหัสวิชา
 ปรับปรุงชือ่ รายวิชา
 ปรับปรุงจานวน
หน่วยกิต
 ปรับปรุงคาอธิบาย
รายวิชา
 รายวิชาใหม่
 ปรับออก
 คงเดิม
 อื่น ๆ

-

หมวดปริญญานิพนธ์
บหศ 899 ปริญญานิพนธ์
36 หน่วยกิต
EDA 899 Dissertation
การวิจัยขั้นสูงที่เน้ นการศึกษาค้ นคว้ าเอกสาร
วิเคราะห์ สังเคราะห์งานวิจัยขั้นสูง และบูรณาการ
วิชาการทางการบริหารและการจัดการการศึกษา
เพื่อสร้ างองค์ความรู้ใหม่ท่เี กี่ยวข้ องกับการบริหาร
และการจัดการการศึกษา ซึ่งนาไปสูก่ าร
พัฒนาการจัดการศึกษา โดยผ่านกระบวนการที่
กาหนดตามแบบแผนการศึกษา ผลงานปริญญา
นิพนธ์ให้ ลงตีพิมพ์ ในวารสารวิชาการระดับชาติ
หรือนานาชาติ

กจอ 701 หลักการอุดมศึกษาและนวัตกรรม
ทางการจัดการการอุดมศึกษา 0(3-0-6)
HGM 701 Higher Education Principles
and Innovation in Higher Education
หลักการ แนวคิด ปรัชญา ทฤษฎี ความ
มุ่งหมาย บทบาท และหน้ าที่สาคัญของการ
อุดมศึกษา การจัดสภาพแวดล้ อมใน
สถาบันอุดมศึกษา วิเคราะห์กรณีศึกษาและ
นาเสนอผลเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
เกี่ยวกับนวัตกรรมเพื่อการจัดการการ
อุดมศึกษา วิเคราะห์แนวโน้ มและกรณีศึกษา
เกี่ยวกับการพัฒนานวัตกรรมเพื่อการจัดการ
การอุดมศึกษา
หมวดปริญญานิพนธ์

-

 ปรับปรุงรหัสวิชา
 ปรับปรุงชือ่ รายวิชา
 ปรับปรุงจานวน
หน่วยกิต
 ปรับปรุงคาอธิบาย
รายวิชา
 รายวิชาใหม่
 ปรับออก
 คงเดิม
 อื่น ๆ สาหรับผู้ทีไ่ ม่ได้
สาเร็จการศึกษาระดับปริญญา
โททางการศึกษา

 ปรับปรุงรหัสวิชา
 ปรับปรุงชือ่ รายวิชา
 ปรับปรุงจานวน
หน่วยกิต
 ปรับปรุงคาอธิบาย
รายวิชา
 รายวิชาใหม่
 ปรับออก
 คงเดิม
 อื่น ๆ

ปพอ 891 ปริญญานิพนธ์ระดับปริญญาเอก  ปรับปรุงรหัสวิชา
 ปรับปรุงชือ่ รายวิชา
(36 หน่วยกิต)
 ปรับปรุงจานวน
GRD 891 Dissertation

-

หน่วยกิต
 ปรับปรุงคาอธิบาย
รายวิชา
 รายวิชาใหม่
 ปรับออก
 คงเดิม
 อื่น ๆ

