4. คําอธิบายรายวิชา
4.1 กลุ่มวิชาเสริมพืนฐาน จํานวน 5 รายวิชา
ผูไ้ ม่มีพืนความรู้ในกลุ่มวิชาเสริ มพืนฐานหรื อเทียบเท่า ให้ศึกษาเพิ มเติมบางรายวิชา
เพือเป็ นการปรับพืนฐานทางด้านวิชาการดังรายวิชาต่อไปนี โดยไม่นบั หน่วยกิตและไม่นาํ ไปคิดคะแนน
เฉลียสะสมเมือสําเร็ จการศึกษา
900101 หลักและระบบการอุดมศึกษา
3 ( 3 – 0 - 6)
Principles and Systems of Higher Education
แนวคิดและปรัชญาในการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระบบการศึกษาระดับอุดมศึกษา
ไทย การพัฒนาหลักสูตร การบริ หารหลักสูตร การเรี ยนรู้ การจัดการเรี ยนการสอน จิตวิทยาเกียวกับการ
เรี ยนการสอน พระราชบัญญัติและกฎหมายทีเกียวข้องกับการอุดมศึกษา การปฏิรูปการศึกษา และ องค์การ
วิชาชีพทางการศึกษา
900102 การวัดและประเมินผลทางการอุดมศึกษา
3 ( 3 – 0 - 6)
Higher Education Measurement and Evaluation
ศึกษาและวิเคราะห์ทฤษฎีการวัดและประเมินผลการศึกษาเพือนํามาใช้ในการบริ หารการ
พัฒนาอุดมศึกษา เครื องมือทีใช้วดั ทางการศึกษาและจิตวิทยาการติดตามประเมินผลโครงการ การนําผลจาก
การวัดและประเมินผลมาใช้ในการพัฒนาอุดมศึกษา

900103 หลักการบริ หารการอุดมศึกษา
3 ( 3 – 0 - 6)
Principles of Higher Education Administration
ความหมายและพัฒนาการของแนวคิดทฤษฎีบริ หารการอุดมศึกษา กระบวนการและทักษะ
การบริ หารการอุดมศึกษา การนําทฤษฎีองค์การต่างๆมาใช้ในการติดต่อสือสารและการเป็ นผูน้ าํ โดยเน้นใน
ส่วนทีเกียวข้องกับการดําเนินงานบริ หารการอุดมศึกษา
900104 สถิติขนสู
ั งสําหรับการวิจยั ทางการอุดมศึกษา
3 ( 3 – 0 - 6)
Advanced Statistics for Research in Higher Education
สถิติเชิงอ้างอิง เทคนิคและวิธีการวิเคราะห์ทางสถิติเกียวกับตัวแปรเชิงพหุทีใช้ในการวิจยั
ทางการศึกษา การวิเคราะห์ความแปรปรวนร่ วม การวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุ การวิเคราะห์ความ
แปรปรวนเชิงพหุ การวิเคราะห์ปัจจัย การวิเคราะห์จาํ แนกประเภท การวิเคราะห์ตวั แปรเชิงทวิและเชิงพหุ

ของข้อมูลแบบตาราง การวิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยโปรแกรมสําเร็ จรู ป
บริ หารการพัฒนาการอุดมศึกษา

และการประยุกต์ในการวิจยั ทางการ

900105 แนวคิดเศรษฐศาสตร์การอุดมศึกษา
3 ( 3 – 0 - 6)
Economics Concepts for Higher Education
การวิเคราะห์ตน้ ทุนผลตอบแทน
และผลตอบแทนทางเศรษฐกิจของการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา การจัดสรรทรัพยากร นโยบายทางเศรษฐกิจของระบบบริ หารรัฐบาลในระดับท้องถิ น และ
ระดับชาติ การจัดการทุนการศึกษา หรื อเงินยืมให้แก่นิสิตนักศึกษา ผลกระทบและความเป็ นไปได้ของ
นโยบายการลงทุน และมาตรการทางการเงินต่อการจัดหลักสูตรของสถาบันการศึกษา และการเปรี ยบเทียบ
ในระดับประเทศ
4.2 กลุ่มวิชาหลัก จํานวน 7 รายวิชา
911101 นโยบายและยุทธศาสตร์การบริ หารการอุดมศึกษา
3 (3 - 0- 6)
Policy and Strategic Management for Higher Education
กรอบแนวคิดและตัวแบบเชิงทฤษฎีในการกําหนดนโยบายและยุทธศาสตร์ของการ
อุดมศึกษาตามสถานการณ์ต่างๆ โดยคํานึงถึงภาวะเศรษฐกิจ สังคม การเงิน การตลาดและตัวแปรทาง
การเมือง ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี คู่แข่งขันและวิธีการดําเนินงานของสถาบันอุดมศึกษาในปัจจุบนั
การวิเคราะห์ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการอุดมศึกษา รู ปแบบในการบริ หารภารกิจด้านต่างๆ การ
บริ หารการเงินและงบประมาณ การบริ หารกิจการนักเรี ยนนักศึกษา และการสร้างความสัมพันธ์กบั ชุมชน
การพัฒนาวัฒนธรรมการอุดมศึกษาทีเอือต่อการการเรี ยนรู้ กรณี ศกึ ษาและการวิจยั ทีเกียวข้องกับนโยบาย
และยุทธศาสตร์ของการอุดมศึกษา
911102
ระเบียบวิธีวิจยั ชันสูงทางการอุดมศึกษา
3 ( 3 – 0 - 6)
Advanced Research Methodology in Higher Education
ศึกษาระเบียบวิธีวิจยั ชันสูง และเครื องมือทางสถิติชนสู
ั งทีสามารถนําไปใช้ประโยชน์ใน
งานวิจยั ด้านการบริ หารการศึกษาทังเชิงปริ มาณและเชิงคุณภาพ โดยศึกษาทังภาคทฤษฎีและภาคสนาม ใน
ภาคสนามให้มีโครงการวิจยั ด้านการศึกษา เน้นการวิจยั เพือการบริ หารการพัฒนาการอุดมศึกษาทังการวิจยั
เชิงปริ มาณและเชิงคุณภาพ
การนําผลการวิจยั ไปใช้งาน การวางแผนการเก็บข้อมูล การวิเคราะห์
สังเคราะห์และการประเมินโครงการวิจยั
911103 สัมมนาการบริ หารการพัฒนาการอุดมศึกษา
3 ( 3 – 0 - 6)
Seminar in Administration of Higher Education Development

การสัมมนา หลักการ ทฤษฎี แนวทางปฏิบตั ิหลักทางการบริ หารการอุดมศึกษา โดยเน้น
ผลงานวิจยั ร่ วมสมัย การใช้ตรรกศาสตร์เพือการโต้แย้งทางวิชาการ การแสวงหาข้อสรุ ปร่ วมกัน และการ
ประยุกต์กบั ปัญหาของการบริ หารการอุดมศึกษา
4.2 กลุ่มวิชาเลือกเสรี จํานวน 9 รายวิชา
ในวิชานีนักศึกษาจะดําเนินการศึกษาด้วยตนเองเป็ นอิสระ ในเรื องทีตนสนใจและได้รับ
อนุมตั ิจากบัณฑิตวิทยาลัย โดยอยูภ่ ายใต้ความดูแลของอาจารย์ทีรับผิดชอบดูแล
910101 การบริ หารและการเป็ นผูน้ าํ ทางการอุดมศึกษา
3 ( 3 – 0 - 6)
Administration and Leadership in Higher Education
วิเคราะห์วิพากษ์แนวคิด ทฤษฎีการบริ หารทัวไปและทฤษฏีการบริ หารการอุดมศึกษา การ
เปลียนแปลงทางแนวคิดและทฤษฏี การประยุกต์ใช้แนวคิดและทฤษฏีทางการอุดมศึกษา แนวทางการ
พัฒนาทางเลือกของการบริ หารการอุดมศึกษา
ปัญหาของการบริ หารการอุดมศึกษาและแนวทางในการ
แก้ไข
910102 ระบบการประกันคุณภาพการอุดมศึกษา
3 (3 - 0- 6)
Quality Assurance Systems for Higher Education
แนวคิด ความหมาย หลักการและทฤษฏีของระบบการประกันคุณภาพทางการอุดมศึกษา
การวิเคราะห์ปัจจัยทีเกียวข้องกับคุณภาพการศึกษา แนวทางในการกําหนดคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา บทบาทหน้าทีของผูบ้ ริ หารอุดมศึกษา ในการจัดการคุณภาพการศึกษา การประเมินคุณภาพ
ภายในของสถาบันอุดมศึกษา
และการรับการประเมินจากหน่วยงานประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก
กรณี ศกึ ษาและการวิจยั เกียวกับระบบการประกันคุณภาพการศึกษาการอุดมศึกษา
910103 การพัฒนาและความคิดสร้างสรรค์ทางการอุดมศึกษา
3 (3 - 0- 6)
Development and Creativity for Higher Education
การวิเคราะห์และการสัมมนาทฤษฏีการพัฒนาและการสร้างสรรค์
การอภิปราย
วิวฒั นาการทฤษฏีการพัฒนาและการสร้างสรรค์เชิงจิตวิทยา เชิงปรัชญา และเชิงการบริ หารจัดการ การนํา
ทฤษฏีการพัฒนาและการสร้างสรรค์ไปใช้ในการบริ หารการอุดมศึกษา ภายใต้สภาพแวดล้อมทางสังคม
เศรษฐกิจ กฎหมายและการเมือง การบูรณาหลักการธรรมาภิบาลและเศรษฐกิจพอเพียงการพัฒนาและการ
สร้างสรรค์ทางการอุดมศึกษา
910104 นวัตกรรมและการเปลียนแปลงในการอุดมศึกษา

3 (3 - 0- 6)

Innovation and Change in Higher Education
ประเภทการเปลียนแปลงของการอุดมศึกษา
กระบวนการเปลียนแปลงนวัตกรรมใน
สถาบันอุดมศึกษา การออกแบบทฤษฏีใหม่ของการเรี ยนรู้ การคิดและการประดิษฐ์นวัตกรรมการศึกษา การ
วิจยั เชิงออกแบบเพือสร้างกระบวนการเรี ยนรู้ให้เชือมโยง สัมพันธ์กบั ระบบข้อมูลข่าวสาร ศูนย์การเรี ยนรู้
อินเตอร์เน็ต วิทยาการสมัยใหม่ การศึกษาและการติดตามนวัตกรรมการอุดมศึกษาเพือพัฒนาระบบ นโยบาย
และกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับวิสยั ทัศน์ พันธกิจ และเป้ าหมายของสถาบันอุดมศึกษา
910105 กฎหมายทางการอุดมศึกษา
3 (3 - 0- 6)
Legal Aspects in Higher Education
กฎหมายต่างๆทางการอุดมศึกษา และการนําไปใช้ ปัญหา หรื อกรณี ต่างๆทางการ
อุดมศึกษาทีเกียวข้องทางด้านการศึกษา ศึกษาเฉพาะกรณี โดยเฉพาะผลกระทบทางกฎหมายทีมีผลต่อการ
ตัดสินใจทางวิชาการและการบริ หารสถาบันอุดมศึกษา
910106 ทฤษฎีองค์การทางการบริ หารการอุดมศึกษา
3 ( 3 – 0 - 6)
Organization-Theory in Administration of Higher Education
กระบวนการทางสังคม โครงสร้างและตัวแปรต่างๆทีมีอิทธิพลต่อองค์การโดยรวม ศึกษา
และสัมมนาทฤษฏีทีเกียวข้องกับองค์กรประเภทสถาบันอุดมศึกษา ทังทฤษฏีโครงสร้าง ทฤษฏีเชิงระบบ
ทฤษฏีสภาพแวดล้อม ทฤษฏีการวางรู ปแบบองค์การ ทฤษฏีการบริ หารจัดการการอุดมศึกษาเชิงกลยุทธ์
รวมทังสังเคราะห์งานวิจยั ทีเกียวข้องกับการนําทฤษฎีองค์การไปใช้ในการบริ หารการพัฒนา การอุดมศึกษา
910107 เทคโนโลยีสารสนเทศเพือการบริ หารการอุดมศึกษา
3 ( 3 – 0 - 6)
Information Technology for Administration of Higher Education
การนําเทคโนโลยีสารเทศขันสูงเพือใช้ในการบริ หารและการตัดสินใจสังการทางการ
บริ หารอุดมศึกษา การศึกษาระบบ GIS ( Geographic Information System) ในภาพกว้าง เพือศึกษาองค์รวม
แผนทีทางสังคม การเรี ยนรู้สิ งทีเกิดขึน เคลือนไหวและการเปลียนแปลง การรู้จกั ระบบ e-learning ซอฟแวร์
ระบบข้อมูล การศึกษาวิจยั เชิงนานาชาติ การเข้าสู่สงั คมฐานการเรี ยนรู้และข้อมูลในเชิงเครื อข่ายสากล
910108

การบริ หารทรัพยากรมนุษย์ทางการอุดมศึกษา
3 ( 3 – 0 - 6)
Human Resources Administration in Higher Education
ความสําคัญของการบริ หารทรัพยากรมนุษย์ ในการเป็ นการสําคัญของการบริ หารทรัพยากร
ทังหลาย การศึกษาวิเคราะห์ปัญหาเพือส่งเสริ ม รักษาและพัฒนาความสามารถ คุณธรรมของบุคลากร
ทางการอุดมศึกษาให้มีประสิทธิภาพสูงสุด เพือนําไปสู่การพัฒนาด้านต่างๆตามทีต้องการ

910109

การบริ หารงานวิชาการทางการอุดมศึกษา
3 ( 3 – 0 - 6)
Academic Administration in Higher Education
องค์ประกอบหลักของการอุดมศึกษา เน้นผูเ้ รี ยน ผูส้ อน ผูบ้ ริ หาร และพฤติกรรม การเรี ยน
การสอน การวิจยั การบริ การชุมชน ปฏิสมั พันธ์ และความเกียวเนืองกันขององค์ประกอบต่างๆ ในลักษณะ
ของการผลิตและพัฒนานิสิตนักศึกษา การสร้างสรรค์ความรู้ การบริ การชุมชน การพัฒนางานวิชาการใน
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