
บทท่ี 2 

การตรวจเอกสาร 

 

 การวิจัยในครั้งนี้ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้องกับการประเมินผลการจัด

การศึกษารวมทั้งรายละเอียดด้านการจัดการศึกษาระดับปริญญาเอก ดังรายละเอียดซ่ึงประกอบด้วย  
 

 1. การจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษา 

  1.1 ความหมายของการศึกษา การศึกษาระดับอุดมศึกษา และระดับบัณฑิตศึกษา   

1.2 การจัดการศึกษาของไทยในอนาคต 

 2. การจัดการศึกษาระดับปริญญาเอก 

  2.1 กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 

  2.2 การจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาเอก 

 3. งานวิจัยที่เก่ียวข้องกับการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
  

1. การจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษา 
 

1.1 ความหมายของการศึกษา การศึกษาระดับอุดมศึกษา และระดับบัณฑิตศึกษา  ได้มีผู้กล่าวไว้

ดังนี้ 
 

 ความหมายของการศึกษา การศึกษาระดับอุดมศึกษา และระดับบัณฑิตศึกษา   
 

 การศึกษา (education) หมายถึง การปุกปั้น การพัฒนา และหล่อมหลอมบุคคลให้อยู่ในรูปแบบ

มาตรฐานของสังคม (Dewey. 1966: 10 อ้างถึงใน ประทุม  อังกูรโรหิต. 2551: 111) นอกจากนั้น จอห์น 

ดิวอ้ี ยังกล่าวถึงการศึกษาว่าหมายถึง การเจริญงอกงาม (growth) ส่วนกระบวนการการศึกษา คือ 

กระบวนการสร้างเง่ือนไขให้ชีวิตมีความเจริญงอกงามนั่นเอง (วิชัย  ตันศิริ. 2550: 2) 
 

การศึกษา ตามความหมายของ สุดใจ  เหล่าสุนทร (2549 : 8-9)  คือการสั่งสอนอบรมให้สามารถ

อยู่อย่างเป็นสุขในชุมชนนั้นๆ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
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1) การสั่งสอนอบรม หมายถึง การให้ความรู้พอเหมาะส าหรับบุคคลนั้นๆ คนมีฐานะทางสังคมใน

ระดับไหน ก็ควรจะมีความรู้ต่างๆ พอเหมาะสมกับบุคคลอ่ืนในฐานสังคมเดียวกัน นอกจากมีความรู้แล้ว 

ต้องมีความประพฤติตามที่บุคคลอ่ืนๆ ในระดับเดียวกันถือว่าเหมาะสม ฉะนั้นการอบรมจึงหมายถึงการ

พร่ าสอนให้มีจิตใจดีสมฐานะของตน มีวัฒนธรรม กริยามารยาท ตลอดจนรู้จักแต่งกาย รู้จักพูดจาสมกับ

ชั้นวรรณะของตน  

2) การอยู่อย่างเป็นสุข หมายถึง สามารถอยู่ร่วมกับคนอ่ืนๆ ได้อย่างไม่เดือดร้อน มีครอบครัวและ

มีอาชีพที่ไม่เป็นที่รังเกียจ ดังนั้นการที่จะอยู่อย่างเป็นสุขนั้นจะต้องอาศัยความรู้ต่างๆ ทั้งทางกาย ทางใจ 

ทางศีลธรรมและคุณธรรมต่างๆ มาช่วยประกอบ สิ่งต่างๆ จะเกิดขึ้นได้ในตัวบุคคลก็ต้องด้วยการศึกษาที่

ค่อยเพ่ิมพูนขึ้น พิจารณาหาหนทางที่จะปฎิบัติให้ดีจึงจะอยู่อย่างเป็นสุขได้ 

3) ชุมชน หมายถึง กลุ่มชนที่อยู่รวมกันเป็นพวกเป็นเหล่าเป็นหมู่บ้าน เป็นเมือง เป็นแคว้น เป็น

ประเทศ และเป็นโลกในที่สุด มนุษย์จะรวมตัวกันก็ต่อเม่ือเป็นพวกเดียวกัน เช่น เชื้อชาติเดียวกัน 

ผิวพรรณคล้ายคลึงกัน มีภาษาวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพรีร่วมกัน การอยู่รวมกันสามารถติดต่อ

พ่ึงพาอาศัยกันได้โดยสะดวก 
  

 ความหมายของการศึกษาระดับอุดมศึกษาและระดับบัณฑิตศึกษา   

การศึกษาระดับอุดมศึกษา หมายถึง การศึกษาที่สูงขึ้นจากระดับมัธยมศึกษา ค าว่า อุดมศึกษา มี

รากศัพท์มาจากศัพท์ภาษาบาลีว่า “อุดม” หมายถึง สูงสุด และศัพท์ภาษาสันสกฤต “ศึกษา” หมายถึง 

การเล่าเรียน ดังนั้นค าว่า “อุดมศึกษา” จึงหมายถึง การเรียนขั้นสูงสุด มี 3 ระดับ คือ ระดับปริญญาตรี 

ปริญญาโท และปริญญาเอก ซ่ึงการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาของประเทศไทยในปัจจุบันอยู่ภายใต้การ

ก ากับดูแลของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือ สกอ. กระทรวงศึกษาธิการ 

(http://th.wikipedia.org)  

การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ตามความหมายของ วิรุณ  ต้ังเจริญ  (2551 : 68) หมายถึง 

การศึกษาในระดับหลังระดับปริญญาตรี เป็นการศึกษาที่มีพลังเป็นหลักของสังคม การศึกษาในระดับ

บัณฑิตศึกษาต้องกระเพ่ือมสังคม มีกระบวนการเรียนรู้ กระบวนการเรียนการสอนที่ต่างไปจากระดับ

ปริญญาตรี ไม่ใช่การถ่ายทอด การป้อนความรู้ การพัฒนาทักษะ Technical Skill หรือการสร้างนิสิต
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นักศึกษาให้เป็นช่างฝีมือในศาสตร์ต่าง ๆ การศึกษาระดับบัณฑิตต้องเป็นลักษณะการศึกษาค้นคว้า หา

ความรู้ การค้นคว้าวิจัยเพ่ือให้เป็น ปัญญาชน (Intelligentsia) 
 

จัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษานี้มีความส าคัญยิ่งต่อการพัฒนาบริบทต่าง ๆ ของประเทศ ซ่ึง

ความส าคัญจะกล่าวดังต่อไปนี้ 
 

ความส าคัญของการจัดการศึกษา การพัฒนาประเทศไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาทางด้าน

เศรษฐกิจ การเมือง หรือสังคม สิ่งที่มีส่วนส าคัญในการพัฒนาดังกล่าวคือการศึกษาโดยเป็นปัจจัยส าคัญใน

การพัฒนาด้านต่างๆ ทุกด้าน และช่วยในการวางแผนด้านก าลังคน เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาประเทศได้ตรง

ตามเป้าหมาย (จีระพันธ์  พูลพัฒน์.2553: 1)  

การศึกษามีความส าคัญมากดังที่ สุดใจ เหล่าสุนทร (2549 : 14) ได้กล่าวถึงความส าคัญของ

การศึกษาว่ามี 2 ลักษณะดังนี้ 

1) ท าให้เกิดความเจริญก้าวหน้าเท่าเทียมหรือเจริญยิ่งกว่าชุมชนอ่ืนๆ  

2) รักษาเอกลักษณ์ของชุมชน หรือรักษาความเป็นคนไทยให้ถาวรคงอยู่ตลอดไป ไม่ท าให้ถูก

กลืนเอกลักษณะของชุมชนอ่ืนๆเสีย 

นอกจากนั้นยังสรุปไว้ว่า การศึกษาคือการสร้างสรรค์และการรักษาชุมชน ในเวลาเดียวกันก็

ต้องเข้าใจด้วยว่าชุมชนจะเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ฉะนั้นการจัดการศึกษาจึงต้องมีการปรับเปลี่ยนหรือ

มีการเปลี่ยนแปลงให้เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงที่ท าให้มีสภาพเป็นอย่างปัจจุบันหรืออาจจะเป็นใน

อนาคต 
 

1.2 การจัดการศึกษาของไทยในอนาคต 

 จากการเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคม สิ่งแวดล้อม และเศรษฐกิจ  ที่มีการเชื่อมโยงระหว่างกันใน

บริบทโลกาภิวัตน์ (Globalization) ส่งผลให้การจัดการศึกษาต้องมีการปรับเปลี่ยนไปด้วย ดังที่จอมพงศ์  

มงคลวนิช (2554: 9-13) กล่าวว่า การศึกษาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน (Education to Sustainable 

Development) ควรเป็นเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ของการจัดการศึกษา ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้ 

 1) ความเท่าเทียมกันของชายและหญิง 

 2) การส่งเสริมสุขภาพอนามัยที่สมบูรณ์ 
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3) การอนุรักษ์ และความยั่งยืนของระบบนิเวศน์และสิ่งแวดล้อม 

4) การพัฒนาชนบทเพ่ือความเท่าเทียม 

5) การยอมรับความแตกต่างของวัฒนธรรม 

6) สันติภาพและความม่ันคงของมนุษย์ 

7) การพัฒนาความเป็นเมืองที่มีความยั่งยืน 

8) การบริโภคด้วยความรับผิดชอบเพ่ือความยั่งยืน 

จากวัตถุประสงค์ดังกล่าว ส่งผลให้การจัดการศึกษาต้องมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะต่างๆ ดังนี้ 

1) เคารพ และเห็นคุณค่า รวมทั้งอนุรักษ์วัฒนธรรม  

2) ให้ความส าคัญและเห็นคุณค่า ความแตกต่างด้านสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม

ของสังคมและบุคคลที่แตกต่าง 

3) อยู่ในโลกด้วยการบริโภคที่พอเพียงและรับผิดชอบต่อสังคม 

4) สามารถประเมินและบริหารความเสี่ยงด้านต่างๆ ทั้งระดับบุคคลและสังคมได้ 

5) เข้าใจและปรารถนาที่จะเห็นความยุติธรรมและความสมดุล เพ่ือการอยู่ร่วมกันและการพัฒนา  

6) ส านึกถึงบทบาท สิทธิ และความรับผิดชอบของตนเองในฐานะสมาชิกของสังคม 
 

นอกจากคุณลักษณะต่างๆ ดังกล่าวมาแล้วนั้น ยังต้องค านึงถึงการพัฒนาทั้ง 3 มิติ ดังนี้ 

มิติท่ี 1 การพัฒนาทัศนคติที่เปิดกว้างพร้อมเรียนรู้ ความแตกต่างและสิ่งที่อยู่ในโลกกว้าง 

มิติท่ี 2 การพัฒนาด้านภาษา เพ่ือเป็นเครื่องมือในการสื่อสาร ติดต่อ และการเรียนรู้ 

มิติท่ี 3 การพัฒนาความรู้ด้านประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ สังคม เศรษฐกิจ และวัฒนธรรม เพ่ือ

เข้าใจ ความแตกต่างและภูมิหลังของประเทศและประชาสังคมต่าง ๆ 
 

นอกจากการพัฒนาทั้ง 3 มิติแล้วยังต้องค านึงการจัดการศึกษาด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

โดยสิ่งทีค่วรมุ่งเน้นในการพัฒนาพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้เหมาะสมกับตลาดแรงงานในทศวรรษหน้านั้น

ได้แก่ 

 1. ควรมุ่งเน้นการพัฒนาความรู้ของบุคลากรในองค์กรทั้งการพัฒนาด้านปัญญา ความรู้ 

สารสนเทศ และการบริหารข้อมูลข่าวสารอ่ืน ๆ  
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 2. พัฒนาให้บุคลากรสามารถเตรียมความพร้อมในการรับ มือกับการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่อาจ

เกิดขึ้น เพ่ือให้ทันต่อกระแสโลก เพ่ือให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมภายนอกที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา 

ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง 

 3. พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้เรื่องเทคโนโลยีให้มากขึ้น 
  

2. การจัดการศึกษาระดับปริญญาเอก 

การจัดการศึกษาในระดับปริญญาเอกนั้นมีสิ่งที่เก่ียวข้องที่ค าถึงดังนี้ 

  2.1 กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 

  ตามที่พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) 

พ.ศ. 2545 หมวดที่ 6 มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา มาตรา 47 ก าหนดให้มีระบบการ

ประกันคุณภาพการศึกษา เพ่ือพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ ประกอบด้วย ระบบ

ประกันคุณภาพภายใน และระบบประกันคุณภาพภายนอก จึงเห็นสมควรให้จัดท ากรอบมาตรฐานการ

อุดมศึกษา และเพ่ือเป็นการประกันคุณภาพของบัณฑิตในแต่ละระดับคุณวุฒิและสาขาวิชา รวมทั้งเพ่ือใช้

เป็นหลักในการจัดท ามาตรฐานในด้านต่าง ๆ  เพ่ือให้การจัดการศึกษามุ่งสู่เป้าหมายเดียวกันในการผลิต

บัณฑิตได้อย่างมีคุณภาพ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นกรอบมาตรฐานให้สถาบันอุดมศึกษาใช้เป็นแนวทาง

ในการพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน และพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ให้

สามารถผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและเพ่ือประโยชน์ต่อการรับรองมาตรฐานคุณวุฒิในระดับอุดมศึกษา โดย

กรอบมารฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ประกอบด้วยระดับคุณวุฒิดังนี้ 

1) ระดับที่ 1 อนุปริญญา 

2) ระดับที่ 2 ปริญญาตรี 

3) ระดับที่ 3 ประกาศนียบัตรบัณฑิต 

4) ระดับที่ 4 ปริญญาโท 

5) ระดับที่ 4 ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงและระดับปริญญาเอก 
 

โดยส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ได้ก าหนดคุณภาพของบัณฑิตทุกระดับ

คุณวุฒิและสาขาวิชาต่างๆ ต้องเป็นไปตามมรตรฐานผลการเรียนรู้ที่ สกอ. ก าหนดและต้องครอบคลุม

อย่างน้อย 5 ด้าน ดังนี้ 
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1) ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

2) ด้านความรู้ 

3) ด้านปัญญา 

4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

5) ด้านทักษะการคิดวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 โดยมาตรฐานผลการเรียนรู้แต่ละด้านของแต่ละระดับคุณวุฒิและลักษณะของหลักสูตรอย่างน้อย

ต้องเป็นไปตามที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ก าหนดไว้ในแนวทางการปฏิบัติตาม

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552  
 

  2.2 การจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาเอก 

ลักษณะของหลักสูตรระดับปริญญาเอก 

 การจัดการศึกษาหลักสูตรปริญญาเอกนั้นสิ่งที่ส าคัญคือต้องรู้และเข้าใจว่าเป็นหลักสูตรที่เน้นให้

นักศึกษาหรือผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และมีการศึกษาค้นคว้าที่ลุ่มลึกในระดับสูงอย่างอิสระ มีความ

เชี่ยวชาญในการพัฒนาการล่าสุดขององค์ความรู้ในสาขา /สาขาวิชาที่ ศึกษาค้นคว้า ตลอดจนแปล

ความหมายและประยุกต์ใช้ความรู้เพ่ือเพ่ิมพูนและพัฒนาเนื้อหาสาระของรายวิชา /สาขาวิชาและวิชาชีพ 

หลักสูตรอาจจะเน้นการค้นคว้าวิจัยเพ่ือน าไปสู่การท าวิทยานิพนธ์เพ่ือเพ่ิมพูนองค์ควา มรู้ที่ มีอยู่  หรืออาจ

ผสมผสานระหว่างวิทยานิพนธ์กับการศึกษารายวิชาระดับสูงในสาขาวิชาชีพหรือสาขาวิชาประยุกต์ 

(ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2553 : 16) 
 

มาตรฐานผลการเรียนรู้ในระดับปริญญาเอก ดังน้ี (ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2553 : 

14-15)  

 1.ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

 สามารถจัดการเก่ียวกับปัญาทางคุณธรรม จริยธรรมที่ซับซ้อนในบริบททางวิชาการและวิชาชีพ 

ในกรณีที่ไม่มีจรรยาบรรณวิชาชีพหรือไม่มีระเบียบข้อบังคับเพียงพอที่จะจัดการกับปัญหาที่เกิดขึ้นได้ ก็

สามารถใช้ดุลยพินิจอย่างผู้รู้ ด้วยความยุติธรรม ด้วยหลักฐาน ด้วยหลักการที่มีเหตุผลและค่านิยมอันดีงาม 

แสดงออกหรือสื่อสารข้อสรุปของปัญหาโดยค านึงถึงความรู้สึกของผู้อ่ืนที่จะได้รับผลกระทบ ริเริ่มชี้ให้เห็น

ข้อบกพร่องของจรรยาบรรณที่ใช้อยู่ในปัจจุบันเพ่ือทบทวนและแก้ไข สนับสนุนอย่างจริงจังกับความ
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ขัดแย้งและปัญหาที่มีผลกระทบต่อตนเองและผู้อ่ืน แสดงออกซ่ึงภาวะผู้น าในการส่งเสริมให้มีการประพฤติ

ปฏิบัติตามหลักคุณธรรม จริยธรรมในที่ท างาน และในชุมชนที่กว้างขวางขึ้น 

 2.ด้านความรู้ 

 สามารถพัฒนานวัตกรรมหรือสร้างองค์ความรู้ใหม่ มีความเข้าใจอย่างถ่องแท้และลึกซ้ึงในองค์

ความรู้ที่เป็นแก่นในสาขาวิชาการหรือวิชาชีพ รวมทั้งข้อมูลเฉพาะทางทฤษฎี หลักการและแนวคิดที่เป็น

รากฐาน มีความรู้ที่เป็นปัจจุบันในสาขาวิชา รวมถึงประเด็นปัญหาส าคัญที่จะเกิดขึ้น รู้เทคนิคการวิจัยและ

พัฒนาข้อสรุปซ่ึงเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชาได้อย่างชาญฉลาด ส าหรับหลักสูตรในวิชาชีพจะต้องมีความ

เข้าใจอย่างลึกซ้ึงและกว้างขวางเก่ียวกับแนวปฏิบัติที่ เปลี่ยนแปลงในวิชาชีพ ทั้งในระดับชาติและ

นานาชาติ การพัฒนาสาขาวิชาที่เก่ียวข้องซ่ึงอาจมีผลกระทบต่อสาขาวิชาที่ศึกษาค้นคว้า 

 3.ด้านทักษะทางปัญญา 

 สามารถใช้ความเข้าใจอันถ่องแท้ในทฤษฎีและเทคนิคการแสวงหาความรู้ในการวิเคราะห์ประเด็น

และปัญหาส าคัญได้อย่างสร้างสรรค์ และพัฒนาแนวทางการแก้ไขปัญหาด้วยวิธีการใหม่ ๆ สามารถ

สังเคราะห์ผลงานการวิจัยและทฤษฎีเพ่ือพัฒนาความรู้ความเข้าใจใหม่ที่สร้างสรรค์ โดยบูรณาการแนวคิด

ต่าง ๆ ทั้งจากภาย ในและภายนอกสา ขาวิชาที่ ศึกษาในขั้ นสูง สามารถออกแบบและด าเนินกา ร

โครงการวิจัยที่ส าคัญในเรื่องที่ซับซ้อนที่เก่ียวกับการพัฒนาองค์ความรู้ ใหม่ หรือปรับปรุงแนวปฏิบัติใน

วิชาชีพอย่างมีนัยส าคัญ 

 4.ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

 มีความสามารถสูงในการแสดงความเห็นทางวิชาการและวิชาชีพ สามารถวางแผนวิเคราะห์และ

แก้ปัญหาที่ ซับซ้อนสูงมากด้วยตนเอง รวมทั้งวางแผนในการปรับปรุง ตนเองและองค์กรได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ สร้างปฏิสัมพันธ์ในกิจกรรมกลุ่มอย่างสร้างสรรค์ และแสดงออกถึงความโดดเด่นในการเป็น

ผู้น าในทางวิชาการหรือวิชาชีพ และสังคมที่ซับซ้อน 

 5.ด้านทักษะการคิดวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 สามารถคัดกรองข้อมูลทางคณิตศาสตร์และสถิติ เพ่ือน ามาใช้ในการศึกษาค้นคว้าในประเด็น

ปัญหาที่ส าคัญและซับซ้อน สรุปปัญหาและเสนอแนะแก้ไขปัญหาในด้านต่าง ๆ โดยเจาะลึกในทางวิชาชีพ

เฉพาะ สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพด้วยเทคโนโลยีที่ เหมาะสมกับกลุ่มบุคคลต่าง ๆ ในวงการ
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วิชาการและวิชาชีพ รวมถึงชุมชนทั่วไป โดยการน าเสนอรายงานทั้งในรูปแบบที่เป็นทางการและไม่เป็น

ทางการผ่านสิ่งตีพิมพ์ทางวิชาการและวิชาชีพ รวมทั้งวิทยานิพนธ์หรือโครงการค้นคว้าที่ส าคัญ 
 

คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของบัณฑิตระดับปริญญาเอก  

 บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกต้องมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ซ่ึงได้กล่าวถึงในการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การจัดท า

รายละเอียดหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (ส านักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา, 2553 : 19) โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 1.สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ระดับสูงและ/หรือความเข้าใจในวิชาชีพ เพ่ือพัฒนาความรู้และการ

ปฏิบัติในสาขาวิชาชีพของตนให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้น และให้การสนับสนุนอย่างเต็มก าลังเพ่ือพัฒนาความรู้ความ

เข้าใจและกลยุทธ์ใหม่ ๆ  

 2.สามารถแสดงออกซ่ึงภาวะผู้น าในสาขาวิชาของตนในการแก้ไขปัญหาส าคัญที่เกิดขึ้น  รวมทั้ง

แสดงความคิดเห็นและข้อสรุปต่อกลุ่มผู้ เชี่ยวชาญและกลุ่มที่ไม่ใช่ผู้ เชี่ยวชาญในสาขาวิชาได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 

 3.สามารถจัดการปัญหาทางจริยธรรมที่ซับซ้อนในบริบทของวิชาการหรือวิชาชีพได้ม่ันคงและ

รวดเร็ว มีความคิดริเริ่มในการหาทางเลือกที่เหมาะสม เพ่ือแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อชุมชน 
 

การบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 

 1.สถาบันอุดมศึกษาต้องพัฒนาอาจารย์ทั้งด้านวิชาการและวิธีการสอนที่ มุ่งเน้นการพัฒนา

มาตรฐานผลการเรียนรู้ของบัณฑิตอย่างน้อยตามที่กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติก าหนด

อย่างต่อเนื่อง โดยมีการประกาศหลักเกณฑ์การพัฒนาอาจารย์อย่างชัดเจน 

 2.สถาบันอุดมศึกษาต้องจัดสรรทรัพยากรเพ่ือการเรียนการสอนและการวิจัยให้เพียงพอที่จะจัด

การศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ รวมทั้งอาจประสานกับสถาบันอุดมศึกษาและหรือหน่วยงานอ่ืนเพ่ือใช้

ทรัพยากรร่วมกันในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพ 

 3.สถาบันอุดมศึกษาต้องจัดให้มีการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาที่ครอบคลุมมาตรฐานผล

การเรียนรู้ในทุก ๆ ด้านตามที่ก าหนดไว้ในรายละเอียดของหลักสูตรนั้น ๆ  
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3. งานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง 

 รัชฎา  ธิโสภา และเพลินพิศ  วิสัยเกษม (2554) ได้ศึกษาวิจัยเรื่ อง การศึกษาความพึงพอใจ

เก่ียวกับการจัดการเรียนการสอนของบัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ รุ่นปี

การศึกษา 2552 พบว่าบัณฑิตส่วนใหญ่มีความพึงพอใจเก่ียวกับการจัดการศึกษาด้านหลักสูตรการสอน

และการท าวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์/ปัญหาพิเศษ/ปริญญานิพนธ์ อยู่ ในระดับมากทุกข้อ และยังมี

ข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงหลักสูตรระดับปริญญาเอก คือ ควรมีการปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยอยู่

เสมอ 2. ควรมีการศึกษาดูงานต่างประเทศในสาขาที่เก่ียวข้อง 3. ควรเพ่ิมแหล่งการท าวิจัยร่วมกันใน

ต่างประเทศ เป็นต้น ส่วนด้านการสอนในระดับปริญญาเอกนั้น ควรมีการปรับปรุงโดยการเชิญวิทยากร

ภายนอกมาบรรยายเพ่ิมขึ้น และควรมีการศึกษาดูงานในต่างประเทศ  

 

 จ าเนียร  จวงตระกูล (2550) ได้ศึกษาวิจัยเก่ียวกับ การเรียนการสอนการวิจัยในหลักสูตรปริญญา

เอกในมหาวิทยาลัยไทย พบว่า แนวทางในปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนในระดับป ริญญาเอกที่มี

คุณภาพได้มาตรฐานโลกควรมี 5 ขั้นตอนคือ 1) การรับนักศึกษา 2)การเรียนรายวิชา 3)การท าดุษฎีนิพนธ์  

4) การสอบดุษฎีนิพนธ์ 5)การประกอบวิชาชีพของดุษฎีบัณฑิต 

 


