สาขาวิชาการอุดมศึกษา
1. ชื่ อภาควิชา/สาขาวิชา
สาขาวิชาการอุดมศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
2. ที่ต้งั
อาคาร 14 ชั้น 3 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
ถ. สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุ งเทพฯ 10110
3. ประวัตคิ วามเป็ นมา
สาขาวิชาการอุดมศึกษา เดิมใช้ชื่อว่า แผนกวิชาการอุดมศึกษา เป็ นแผนกวิชาที่จดั ตั้งขึ้น
พร้อมๆ กับการเปิ ดสอนระดับปริ ญญาโท สาขาวิชาการอุดมศึกษาและการฝึ กหัดครู เมื่อปี พ.ศ. 2504 ซึ่ง
ในขณะนั้นมหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ ยังเป็ นวิทยาลัยวิชาการศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการโดย
ได้รับความช่วยเหลือจากคณะผูเ้ ชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัยอินเดียนา สหรัฐอเมริ กา การจัดทาหลักสู ตร
และเตรี ยมงานการดาเนินงานการจัดการเรี ยนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา ควบคุมโดย “คณะกรรมการ
ควบคุมการศึกษาในระดับปริ ญญาชั้นสูง” ซึ่งมีอธิการวิทยาลัยวิชาการศึกษาเป็ นประธานกรรมการ
การจัดการเรี ยนการสอนระดับบัณฑิตศึกษาในเวลานั้น แบ่งกลุ่มวิชาทางการศึกษาเป็ น 3
สาขาวิชา คือ สาขาวิชาการประถมศึกษา สาขาวิชาการมัธยมศึกษา และสาขาวิชาการอุดมศึกษาและการ
ฝึ กหัดครู โดยนิสิตจะต้องเรี ยนวิชาเอกหรื อวิชาเฉพาะที่เปิ ดสอนในคณะวิชาต่างๆ วิชาใดวิชาหนึ่ ง อีก 1
วิชา เช่น วิชาเอกการแนะแนว วิชาเอกประวัติศาสตร์ วิชาเอกบรรณารักษศาสตร์ วิชาเอกคณิ ตศาสตร์
หรื อวิชาการวัดผลการศึกษา ฯลฯ เป็ นต้น การจัดหลักสูตรการเรี ยนการสอนระดับบัณฑิตศึกษาในสมัย
นั้น จึงเปรี ยบเสมือนกับเป็ นวิชาเอกระหว่างวิชาเอกทางการศึกษา (การประถมศึกษา การมัธยมศึกษา
และการอุดมศึกษาและการฝึ กหัดครู ) กับวิชาเอกวิชาใดวิชาหนึ่ ง ซึ่งผูท้ ี่สาเร็ จการศึกษาจะได้นาไปใช้
สอนในโรงเรี ย นและสถาบันการศึกษาระดับต่ าง ๆ ได้ จนกระทั่งเมื่อวิทยาลัย วิชาการศึก ษาได้รับการ
ยกฐานะขึ้นเป็ นมหาวิทยาลัยในปี พ.ศ. 2517 และมีพระราชบัญญัติกาหนดให้บณ
ั ฑิตวิทยาลัยเป็ นส่ วน
ราชการของมหาวิทยาลัย จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการประจาบัณฑิตวิทยาลัยขึ้นตามพระราชบัญญัติ เมื่อ
เดือนมีนาคม พ.ศ. 2519
ในระยะเริ่ มแรกบัณฑิตวิทยาลัยจัดการบริ หารงานโดยมีคณะกรรมการประจาบัณฑิต
วิทยาลัยและคณะกรรมการการประสานงานระดับบัณ ฑิ ต ศึก ษา ทาหน้า ที่ ค วบคุ มมาตรฐานและ

ดาเนิ น การจัด การศึก ษาให้เป็ นไปตามนโยบายของมหาวิทยาลัย ซึ่ งในระยะนี้ หลัก สู ตรการศึก ษา
มหาบัณฑิ ต สาขาการอุดมศึก ษาและการฝึ กหัด ครู ได้เปลี่ยนไปเป็ นหลักสู ต รการศึก ษามหาบัณ ฑิ ต
วิชาเอกการอุดมศึกษา และได้มีการปรับปรุ งให้เหมาะสม สอดคล้องกับสถานการณ์ และความต้องการ
ของสังคมโดยเน้นจุดมุ่งหมายในการสอนดังนี้
(1) เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม มีความรู ้ความเข้าใจ สามารถสอนและนิ เทศการ
ฝึ กสอนและการฝึ กงานในขั้นอุดมศึกษา
(2) เพื่อผลิตบัณฑิตที่สามารถดาเนิ นงานเพื่อพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาทั้งในด้าน
การบริ หารและด้านหลักสูตรและการสอน
(3) เพื่อผลิตบัณฑิตที่สามารถค้นคว้า วิจยั ปั ญหาที่เกี่ยวกับการดาเนิ นการศึกษา
หรื อพัฒนาการบริ หารสถาบันอุดมศึกษา
โครงสร้างหลักสูตรปริ ญญาการศึกษามหาบัณฑิตวิชาเอกการอุดมศึกษา ขณะนั้นมีจานวน
หน่วยกิต ตลอดหลักสูตรไม่นอ้ ยกว่า 48 หน่วยกิต ประกอบด้วย :
หมวดวิชาพื้นฐานการศึกษา
ไม่นอ้ ยกว่า 12
หน่วยกิต
หมวดวิชาเอก
ไม่นอ้ ยกว่า 21
หน่วยกิต
วิชาเอกบังคับ
12
หน่วยกิต
วิชาเอกเลือก *
ไม่นอ้ ยกว่า
9
หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือกเสรี
ไม่นอ้ ยกว่า
9
หน่วยกิต
ปริ ญญานิพนธ์
ไม่นอ้ ยกว่า
6
หน่วยกิต
หมายเหตุ * หมวดวิชาเอกเลือก แบ่งเป็ น
ก. กลุ่มวิชาเอกเลือกสัมพันธ์
กลุ่ม 1 หลักสูตรและการสอน
กลุ่ม 2 การบริ หารบุคลากรและกิจการนิสิต
กลุ่ม 3 การฝึ กหัดครู
ข. กลุ่มวิชาชีพหรื อวิชาเนื้อหา (นิสิตเลือกโดยได้รับอนุมตั ิจากอาจารย์
ที่ปรึ กษา และหัวหน้าภาควิชากลุ่มวิชานั้นๆ)
ต่อมาได้มีการปรับปรุ งหลักสูตรปริ ญญาการศึกษามหาบัณฑิต วิชาเอกการอุดมศึกษา
และปัจจุบนั มีโครงสร้างหลักสูตรที่ตอ้ งศึกษาไม่นอ้ ยกว่า 40 หน่วยกิต ดังรายละเอียดดังนี้
หมวดวิชาพื้นฐานทางการศึกษา
หมวดวิชาเอก
วิชาเอกบังคับ

ไม่นอ้ ยกว่า
ไม่นอ้ ยกว่า

8 หน่วยกิต
18 หน่วยกิต
12 หน่วยกิต

วิชาเอกเลือก
หมวดวิชาเลือกเสรี
ปริ ญญานิพนธ์

ไม่นอ้ ยกว่า
รวมไม่น้อยกว่า

6 หน่วยกิต
2 หน่วยกิต
12 หน่วยกิต
40 หน่ วยกิต

จะเห็ น ได้ว่า หลัก สู ต รการศึ ก ษามหาบัณ ฑิ ต วิช าเอกการอุ ด มศึก ษา ยัง คงรั ก ษา
หลักสูตรเดิมไว้ส่วนหนึ่ง และปรับปรุ งหลักสูตรใหม่ โดยเพิ่มหน่วยกิตและเนื้ อหาวิชาเอกทางด้านการ
อุดมศึกษาให้มากขึ้น ดังหลักสูตรที่ใช้อยูป่ ัจจุบนั และต่อมาบัณฑิตวิทยาลัย ก็ได้มีการปรับปรุ งรู ปแบบ
ของคณะกรรมการประสานงานระดับบัณ ฑิ ตศึก ษาขึ้ นใหม่ ในรู ปแบบของคณะกรรมการบริ หาร
หลักสูตรประจาสาขาวิชาเช่นทุกวันนี้
สาขาวิชาการอุดมศึกษา ได้ตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงทางสังคมตลอดจนแนวโน้มการ
จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา จึงได้ดาเนินการปรับปรุ งหลักสูตรอีกครั้ง ในเดือนพฤษภาคม 2545 และได้
ผ่านการพิจารณาเห็นชอบของคณะกรรมการประจาคณะศึกษาศาสตร์ เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2550
ซึ่งหลักสูตรที่ปรับปรุ งนั้น มีลกั ษณะเป็ น 2 แผนการศึกษา ด้วยกัน คือ
1.แผน ก. (2) ศึกษาโดยมีรายวิชาและปริ ญญานิพนธ์
จานวนไม่นอ้ ยกว่า 40 หน่วยกิต
2.แผน ข.
ศึกษาโดยมีรายวิชาและสารนิพนธ์
จานวนไม่นอ้ ยกว่า 40 หน่วยกิต
ในปี การศีกษา 2553 คณะศึกษาศาสตร์ ได้มีการปรับปรุ งหลักสู ตรทั้งหมดของคณะ
ศึกษาศาสตร์ให้เป็ นหลักสูตรแบบบูรณาการที่ผนวกหลักสูตรจากภาควิชาและสาขาวิชาที่มีองค์ความรู ้
ใกล้เคี ยงและเกี่ ยวข้องสอดคล้องสัมพัน ธ์ก ันมาเป็ นหลัก สู ตรใหม่ที่มีค วามทัน สมัยและทันต่ อการ
เปลี่ยนแปลงสภาพการณ์ในสังคมปัจจุบนั และตอบสนองความต้องการของสังคมอย่างแท้จริ ง หลักสู ตร
การศึกษามหาบัณฑิตวิชาเอกการอุดมศึกษาเดิมได้ถูกนาไปผนวกกับหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิตของ
ภาควิชาการบริ หารการศึก ษา สาขาวิชาการอุต สาหกรรมศึก ษาและภาควิชาการศึกษาผูใ้ หญ่ และ
ดาเนินการจัดทาเป็ นหลักสูตรใหม่ คือ หลักสู ตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริ หารการศึกษา
และการจัดการการศึกษา ที่มี 4 แขนงวิชาซึ่ งได้แก่ แขนงวิชาการบริ หารการอุดมศึกษา แขนงวิชาการ
บริ หารการศึกษา แขนงวิชาการบริ หารการอาชีวศึกษาและแขนงวิชาการบริ หารการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย หลักสู ตรนี้ เป็ นหลัก สู ต รที่ ได้มีการจัดทาให้เป็ นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับอุดมศึกษาและกรอบมาตรฐานคุณวุ ฒิระดับอุดมศึกษาแห่ งชาติ และได้ผ่านการอนุ มตั ิ
จากสภามหาวิทยาลัยศรี น คริ น ทรวิโ รฒ เป็ นหลัก สู ต รการศึก ษามหาบัณ ฑิ ต สาขาวิชาการบริ หาร
การศึกษาและการจัดการการศึกษา (หลักสู ตรใหม่ พ.ศ. 2554) ที่ประกอบด้วยแขนงวิชา 4 แขนงวิชา

ดังกล่าวข้างต้น เมื่อวันที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2554 และได้เริ่ มดาเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าเป็ นนิสิตที่จะเริ่ ม
ตั้งแต่ปีการศึกษา 2554 เป็ นต้นมา
หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริ หารการศึกษาและการจัดการการศึกษา
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2554) นี้ เปิ ดให้มีการเรี ยนการสอน 2 แผนการศึกษาซึ่งได้แก่ แผน ก (2) และแผน
ข ดังโครงสร้างหลักสูตรดังนี้
1. แผน ก. (2) ศึกษาโดยมีรายวิชาและปริ ญญานิพนธ์
จานวนไม่นอ้ ยกว่า 36 หน่วยกิต
2. แผน ข.
ศึกษาโดยมีรายวิชาและสารนิพนธ์
จานวนไม่นอ้ ยกว่า 36 หน่วยกิต
สาหรั บ หลัก สู ต รการศึก ษามหาบัณ ฑิ ต วิช าการอุด มศึก ษาเดิ ม นั้ น ก็ย งั มีก าร
ด าเนิ น การจัด การเรี ย นการสอนควบคู่ ก ัน ไปจนกว่า นิ สิ ต ที่ เ ข้า เรี ย นในหลัก สู ต รนี้ จะสาเร็ จ
การศึก ษา ในปี การศึก ษา 2558
ส่วนการจัดการศึกษาระดับปริ ญญาเอกของสาขาวิชาการอุดมศึกษา ในปี 2518 คณะ
ศึก ษาศาสตร์ ศึก ษาศาสตร์ ในช่ ว งวาระการด ารงต าแหน่ งคณบดี ข องศาสตราจารย์ ดร .ทรงศัก ดิ์
ศรี กาฬสินธุ์ ที่เห็นว่าคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ มีความพร้อมที่ จะเปิ ดหลักสูตร
ปริ ญญาการศึกษาดุษฎีบณ
ั ฑิตสาขาการอุดมศึกษาและการฝึ กหัดครู ได้ในแผนพัฒนาการศึกษา ระยะที่ 4
(พ.ศ. 2520 – 2524) คณะศึกษาศาสตร์ จึงมีคาสั่งแต่งตั้งกรรมการดาเนิ นการเกี่ยวกับการเปิ ดหลักสู ตร
ปริ ญญาเอก สาขาการอุดมศึกษาและการฝึ กหัดครู ข้ ึนเมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2518 คณะกรรมการชุดนี้ ได้
มีการประชุมเพื่อพิจ ารณาโครงการหลัก สู ตรปริ ญญาเอก ฯ หลักสู ตรนี้ หลายครั้ง ประกอบกับได้มี
ข้อเสนอจากการประชุมคณบดีทวั่ ประเทศที่ อ.หัวหิ น จ. ประจวบคีรีขนั ธ์ซ่ึง ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร
ศรี สอ้าน เสนอให้จ ัดโครงการปริ ญญาเอกของมหาวิท ยาลัยต่ าง ๆ เป็ นลักษณะ Joint Program กับ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะศึกษาศาสตร์ จึงได้เสนอผลงานที่ดาเนิ น การไปแล้วและข้อเสนอแนะ
เกี่ยวกับหลักสูตรปริ ญญาเอกสาขาการอุดมศึกษาและการฝึ กหัดครู ให้บณ
ั ฑิตวิทยาลัยรับเป็ นเจ้าของ
เรื่ อง เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2519 ต่อมาบัณฑิตวิทยาลัยได้มีมติมอบหมายให้คณะศึกษาศาสตร์ เป็ น
ผูจ้ ัด ท าข้อมู ล เกี่ ย วกับ หลัก สู ต รฯ เสนอบัณ ฑิ ต วิท ยาลัย เพื่ อ น าเสนอที่ ป ระชุ ม และคณบดี ค ณะ
ศึกษาศาสตร์ จึงได้ต้ งั คณะกรรมการดาเนิ นการใหม่ โดยมี ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร สิ นสิ ริ เป็ น
ประธาน พร้อมทั้งขอให้สารวจอาจารย์ มศว ทุกวิทยาเขต ที่สาเร็ จปริ ญญาเอกทางการอุดมศึกษาไว้ดว้ ย
โดยในปี พ.ศ. 2527 แผนกวิชาการอุดมศึกษาได้แต่งตั้งคณะกรรมการฯ เพื่อยกร่ างหลักสู ตรปริ ญญา
การศึกษาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาการอุดมศึกษา ดังนี้

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

ศาสตราจารย์ ดร.อารี
สัณหฉวี
รองศาสตราจารย์ ดร.ทรงศักดิ์
ศรี กาฬสินธุ์
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์สมควร
อภัยพันธ์
หัวหน้าภาควิชาหลักสูตรและการสอน
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร
สินสิริ
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ประจักษ์ สายแสง
ดร.คุณวุฒิ
คนฉลาด
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร. ทองเรี ยน อมรัชกุล
อาจารย์ ดร.สมสุข
ธีระพิจิตร
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพศาล
หวังพานิช
อาจารย์ ดร. สุวพร
ติ่งสุข

ที่ปรึ กษา
ที่ปรึ กษา
ที่ปรึ กษา
ที่ปรึ กษา
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผูช้ ่วยเลขานุการ

ในปี 2527 มหาวิทยาลัยศรี น คริ น ทรวิโรฒจึ งได้บรรจุโครงการเปิ ดสอนหลักสู ต ร
การศึกษาดุษฎีบณ
ั ฑิตสาขาวิชาการอุดมศึกษาเข้าในแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระยะที่ 5 (2530
– 2534) ประเภทโครงการเดิม (ต่อเนื่อง)
และในปี พ.ศ. 2530 แผนกวิชาการอุดมศึกษา ได้เสนอขอเปิ ดหลักสู ตรการศึกษาดุษฎี
บัณฑิต การเสนอโครงการขอเปิ ดสอนหลักสู ตรดังกล่าวได้รับอนุ มตั ิและ เปิ ดรับนิ สิตเป็ นรุ่ นแรกในปี
การศึกษา 2532 การบริ หารหลักสูตรดาเนินการโดยคณะกรรมการบริ หารหลักสู ตรดุ ษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชา
การอุดมศึกษา
การด าเนิ นการจัด การเรี ยนการสอนในระดับปริ ญญาเอกได้ดาเนิ น การรั บนิ สิตเข้า
ศึกษาต่อในเวลาราชการเท่านั้น จนกระทัง่ ในปี การศึกษา 2552 สาขาวิชาการอุดมศึกษาได้เปิ ดรับนิ สิต
ระดับปริ ญญาเอกเรี ยนนอกเวลาราชการรุ่ นที่ 1 ปัจจุบนั สาขาวิชาการอุดมศึกษายังมีนิสิตที่เรี ย นในเวลา
ราชการเป็ นรุ่ นที่ 10 โดยยังคงใช้โครงสร้างหลักสูตรเดิม ซึ่งมีเป้าหมายในการผลิตดุษฎีบณ
ั ฑิต ดังนี้
(1) เป็ นผูน้ าทางวิชาการ หรื อเป็ นนักวิชาการที่ทรงคุณธรรมและมีความสามารถใน
การวางแผน ออกแบบจัดการเรี ยนการสอนในระดับอุดมศึกษา
(2) เป็ นผูบ้ ริ หารการอุดมศึกษาที่มีความสามารถทาหน้าที่ ในการก าหนดนโยบาย
ตัดสินใจและจัดการทางการศึกษาในระดับอุดมศึกษา
(3) เป็ นนักวิจยั ที่สามารถทาการวิจยั เรื่ องการอุดมศึกษา ประเมินผลทางการอุดมศึกษา
และประยุกต์ใช้เพื่อการพัฒนาสร้างสรรค์การศึกษาของประเทศ

โครงสร้ างหลัก สู ต รปริ ญญาอุด มศึก ษาดุ ษ ฎี บัณ ฑิ ต สาขาวิ ชาการอุด มศึก ษาเป็ น
หลักสูตรเชิงสหวิทยาการ มีโครงสร้างหลักสู ตรที่ตอ้ งศึกษา ไม่น้อยกว่า 60 หน่ วยกิต ดังรายละเอียด
ดังนี้
หมวด ก เทคนิคการวิจยั และสถิติ ไม่นอ้ ยกว่า
12 หน่วยกิต
วิชาบังคับ
9 หน่วยกิต
วิชาเลือก ไม่นอ้ ยกว่า
3 หน่วยกิต
หมวด ข พฤติกรรมศาสตร์ และสังคมศาสตร์ ไม่นอ้ ยกว่า
9 หน่วยกิต
(เลือกเรี ยนไม่นอ้ ยกว่า 9 หน่วยกิต)
หมวด ค การอุดมศึกษา ไม่นอ้ ยกว่า
24 หน่วยกิต
วิชาบังคับ
12 หน่วยกิต
วิชาเลือก ไม่นอ้ ยกว่า
12 หน่วยกิต
* วิชาบังคับเพิ่มเติมสาหรับผูไ้ ม่มีพ้นื ความรู ้ทางวิชาการอุดมศึกษาไม่นอ้ ยกว่า 9 หน่วยกิต
ปริ ญญานิพนธ์ บังคับ
15 หน่วยกิต
สาขาวิชาการอุดมศึก ษาได้ทาการปรับปรุ งหลักสู ต รปริ ญญาการศึกษาดุษ ฎีบัณฑิ ต
เช่นเดียวกัน ซึ่งร่ างหลักสู ตรการศึกษาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาการอุดมศึกษา หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ.
2550 ได้ผา่ นการพิจารณาเห็นชอบของคณะกรรมการประจาคณะศึกษาศาสตร์ เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม
พ.ศ. 2550
ดังที่ในปี การศีกษา 2553 คณะศึกษาศาสตร์ ได้มีการปรับปรุ งหลักสู ตรทั้งหมดของ
คณะศึกษาศาสตร์ให้เป็ นหลักสูตรแบบบูรณาการที่ผนวกหลักสูตรจากภาควิชาและสาขาวิชา หลักสู ตร
การศึกษาดุษฎีบณ
ั ฑิต ดาเนินการจัดทาเป็ นหลักสูตรใหม่ คือ หลักสูตรการศึกษาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชา
การบริ หารการศึก ษาและการจัด การการศึกษา ที่มี 4 แขนงวิชาซึ่งได้แก่ แขนงวิชาการบริ หารการ
อุด มศึกษา แขนงวิชาการบริ หารการศึก ษา แขนงวิชาการบริ หารการอาชีว ศึก ษาและแขนงวิชาการ
บริ หารการศึก ษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย หลัก สู ตรนี้ เป็ นหลัก สู ตรที่ได้มีการจัด ทาให้
เป็ นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลัก สู ต รระดับอุด มศึก ษาและกรอบมาตรฐานคุณ วุฒิระดับอุดมศึก ษา
แห่ ง ชาติ และได้ผ่า นการอนุ ม ัติ จ ากสภามหาวิท ยาลัยศรี น คริ นทรวิโ รฒ เป็ นหลัก สู ต รการศึ ก ษา
มหาบัณ ฑิต สาขาวิชาการบริ หารการศึก ษาและการจัดการการศึก ษา (หลักสู ต รใหม่ พ.ศ. 2554) ที่
ประกอบด้ว ยแขนงวิชา 4 แขนงวิชาดังกล่าวข้างต้น เมื่อวัน ที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2554 และได้เริ่ ม
ดาเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าเป็ นนิสิตที่จะเริ่ มตั้งแต่ปีการศึกษา 2554 เป็ นต้นมา

หลัก สู ต รการศึ ก ษาดุ ษ ฎี บัณ ฑิ ต สาขาวิ ช าการบริ หารการศึ ก ษาและการจัด การ
การศึก ษา (หลักสู ตรใหม่ พ.ศ. 2554) นี้ เปิ ดให้มีก ารเรี ยนการสอน 2 แบบ จานวนหน่ ว ยกิ ตตลอด
หลักสูตรไม่นอ้ ยกว่า 48 หน่วยกิต ซึ่งได้แก่ แบบ 1 และแบบ 2 ดังโครงสร้างหลักสูตรดังนี้
1.แบบ 1 ปริ ญญานิพนธ์
ไม่นอ้ ยกว่า 48 หน่วยกิต
2.แผน ข. หมวดวิชาแกน
6 หน่วยกิต
หมวดวิชาเอก
ไม่นอ้ ยกว่า 6 หน่วยกิต
ปริ ญญานิพนธ์
36 หน่วยกิต
สาหรั บ หลัก สู ต รการศึก ษาดุ ษ ฎี บ ัณ ฑิ ต วิช าการอุด มศึก ษาเดิ ม นั้น ก็ย งั มีก าร
ด าเนิ น การจัด การเรี ย นการสอนควบคู่ ก ัน ไปจนกว่า นิ สิ ต ที่ เ ข้า เรี ย นในหลัก สู ต รนี้ จะสาเร็ จ
การศึก ษา ในปี การศึกษา 2558
สาหรั บสถานที่ ต้ งั ของสาขาวิชาการอุด มศึก ษา ในระยะเริ่ ม แรก มิได้มีสถานที่ต้ งั
แน่นอน และไม่มีอาจารย์ประจาสาขาวิชาโดยเฉพาะ จนในปี พ.ศ. 2517 ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร
สิ นสิ ริ ได้โอนย้ายมาจากภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ ได้คิด ริ เริ่ มจัดตั้งแผนกวิชาการ
อุดมศึกษาให้เป็ นที่มนั่ คงยิง่ ขึ้น โดยได้รวบรวมเอกสาร ตาราที่เกี่ยวกับสาขาวิชาการอุดมศึกษาให้อยู่
รวมกันเป็ นสัดส่วน สาหรับให้นิสิตได้ใช้ศึกษาค้นคว้าได้สะดวกและกั้นพื้นที่ระเบียงหน้าบันได ตึก 9
ชั้น 5 จัดวางโต๊ ะประชุ มขนาดเล็กสาหรั บเป็ นที่เรี ยน ที่ทางาน และสถานที่ พ บปะกัน ระหว่า งครู
อาจารย์ และนิ สิต สาหรั บโต๊ ะทางานของอาจารย์ในสาขาวิชายังคงกระจัดกระจายอยู่ตามห้องพัก
อาจารย์ที่มีอยูเ่ ดิม ณ ตึก 9 ตึก 12 และตึก 3 แต่ปัจจุบนั มีที่ทาการอยูท่ ี่ อาคาร 14 ชั้น 3
4. ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์/ เป้ าหมาย
ปรัชญา
ปณิธาน

“อุดมศึกษาพัฒนาศึกษิต”
สาขาวิชาการอุด มศึก ษา มุ่ งเน้น การผลิตบัณ ฑิต ที่ มีคุ ณภาพ ดังปรัชญาข้างต้นและ
ปณิ ธานที่ว่า
“มุ่งหวังสร้างสรรค์บณ
ั ฑิต
เป็ นศึกษิตได้อย่างภูมิฐาน
ภูมิรู้ ภูมิธรรม ตระการ
เชี่ยวชาญเลิศล้านาคน
มานะบากบัน่ มัน่ ใจ
หนักเบาแค่ไหนไม่บ่น
องอาจแกล้วกล้าอดทน
ฝึ กตนเลื่องชื่อลือไกล
นี่คือ อุดมศึกษา
ปัญญาความคิดยิง่ ใหญ่
บุกเบิกวิทยาเรื่ อยไป
ริ เริ่ มสิ่งใหม่พฒั นา”

วัตถุประสงค์
มุ่ ง เสริ มสร้ า งและพัฒ นาศัก ยภาพของบัณ ฑิ ต ให้เ ป็ นผูท้ ี่ มี คุ ณ ธรรมและความรู ้
ความสามารถในวิชาชีพและเป็ นผูน้ าทางการอุดมศึกษา เพื่อตอบสนองการพัฒนาประเทศ
5. โครงสร้ างการบริหารจัดการของภาควิชา/สาขาวิชา
คณะ
ศึกษาศาสตร์
หัวหน้ าสาขาวิชา
เลขานุการสาขาวิชา

คณาจารย์

คณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร
การศึกษาดุษฎีบณ
ั ฑิต

คณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร
การศึกษามหาบัณฑิต

