
  การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา

	 ส่วนงานวิชาการ	 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

มีพันธกิจที่ส� าคัญในการผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพ 

ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต	 และเป็นบุคลากร 

ทีม่สีมรรถนะตามเป้าหมายและยทุธศาสตร์ของประเทศ 

โดยเฉพาะการสร้างบัณฑิตพันธุ ์ใหม่ที่มีสมรรถนะ 

พร้อมในการท�างานจริงและทันต่อโลกยุคดิจิทัล	 ดังนั้น 

งานด้านวิชาการของมหาวิทยาลัยจึงได้วางเป้าหมาย 

ในการพัฒนาทั้งคุณภาพของการจัดการเรียนการสอน 

โดยเน้นทีก่ารพฒันาสมรรถนะการจดัการเรยีนการสอน 

ของอาจารย ์ ให ้ มีความเชี่ยวชาญในระดับสากล 

ซึ่งมหาวิทยาลัยได้ยึดหลักกรอบมาตรฐานสมรรถนะ 

อาจารย์ระดับอุดมศึกษาของประเทศสหราชอาณาจักร 

(UKPSF)	เป็นเป้าหมายหลกัในการพัฒนาคณุภาพอาจารย์ 

นอกจากน้ันยังส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรที่มีความ 

หลากหลายและตอบโจทย์ผู ้ประกอบการ	 รวมถึง 

การพัฒนาหลักสูตรระยะสั้นเพื่อตอบสนองกลุ่มผู้เรียน 

ทุกช่วงวัย	ที่ต้องการเพิ่มพูนศักยภาพของตนเอง

	 การพัฒนาในด้านคณาจารย์	 มีการจัดอบรม 

ให้ความรู้เกณฑ์มาตรฐานของ	 UKPSF	 กับคณาจารย์ 

เพื่อการขอสมัครรับรองจากสหราชอาณาจักร	 และ 

มีการจัดกลุ่มอาจารย์พ่ีเลี้ยงเพื่อส่งเสริมให้อาจารย ์

ท่ีต้องการขอรับรองสมรรถนะให้มีความเข้าใจและ 

ด�าเนินการได้อย่างถูกต้องตามกรอบมาตรฐาน	 รวมถึง 

มีการจัดอบรมวธีิการจดัการเรยีนการสอนในรปูแบบใหม่ๆ 

อย่างสม�่าเสมอ	 และจัดคลินิกท่ีให้ค�าปรึกษาอาจารย ์

ที่ด�าเนินการจัดการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ๆ	 ท�าให ้

การจัด	 active	 learning	 เกิดขึ้นได้อย่างต่อเนื่อง 

ในทุกหลักสูตร

	 ส�าหรับคุณภาพของหลักสูตร	 ได ้ด�าเนินการ 

ตามเป้าหมายให้ทกุหลักสตูรปรบัเป็นรปูแบบ	Outcome- 

Based	 Education	 (OBE)	 โดยใช้เกณฑ์คุณภาพ 

ตามระบบมาตรฐานอาเซียน	หรือ	ASEAN	University 

Network	 Qual i ty 	 Assurance	 (AUN-QA) 

ซ่ึงในปีการศึกษา	 2562	 มีหลักสูตรน�าร่องที่เข้ารับ 

การประเมินด้วยระบบผู้ประเมินต่างชาติแล้ว	(ระหว่าง 

วันที่	17-19	กันยายน	2562)	จ�านวน	4	หลักสูตร	ได้แก ่

1)	 หลักสูตรพยาบาลศาสตร์	 คณะพยาบาลศาสตร์ 

2)	หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต	สาขาวิชาการวิจัย 

พฤติกรรมศาสตร์ประยกุต์	สถาบนัวจิยัพฤติกรรมศาสตร์ 

3)	 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต	 สาขาวิชาอัญมณีและ 

เครื่องประดับ	 วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์	 และ 

4)	หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต	สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ 

การกีฬาและการออกก�าลังกาย	 คณะพลศึกษา 

ซึ่งทั้ง	4	หลักสูตรได้รับผลผ่านการประเมินแล้ว

	 นอกจากนั้น ในส ่วนของระบบงานรับนิสิต 

มกีารด�าเนนิการตามแนวทางของ	ทปอ.	ด้วยระบบ	TCAS 

โดยผ่านระบบ	 supreme	 2019	 ของมหาวิทยาลัย 

ซ่ึงในระดับปริญญาตรียังมีผู ้ ให ้ความสนใจสมัคร 

เป็นจ�านวนมากอย่างต่อเนื่องทุกปี	 แสดงถึงคุณภาพ 

ของหลกัสตูรมหาวทิยาลยัทีย่งัเป็นท่ีต้องการของผูเ้รยีน

	 โดยในปีงบประมาณ	พ.ศ.	 2562	 มกีารด�าเนนิงาน 

และกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา	ดังนี้
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	 ในปีการศึกษา	 2562	 มีจ�านวนหลักสูตรที่เปิดสอน	 ระดับปริญญาตรี	 และระดับบัณฑิตศึกษา	 รวมทั้งสิ้น 

183	หลักสูตร	แบ่งตามระดับการศึกษา	ดังนี้

ระดับการศึกษา หลักสูตรปกติ หลักสูตรสองภาษา หลักสูตรนานาชาติ

	ปริญญาตรี 72 10 8

	ประกาศนียบตัรบณัฑติ 1 - -

	ปริญญาโท 54 1 1

	ปริญญาเอก 34 - 2
รวม 161 11 11

มีหลักสูตรท่ีเปิดสอน ในปีการศึกษา 2562 รวมท้ังส้ิน 183 หลักสูตร

ท่ีมา: ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา	จ�านวนหลักสูตรที่เปิดสอน	ปีการศึกษา	2562			ข้อมูล	ณ	วันที่	5	พฤษภาคม	2563

สถานภาพหลักสูตร หลักสูตรปกติ หลักสูตรสองภาษา หลักสูตรนานาชาติ

	หลักสูตรปรับปรุง 35 2 1

	หลักสตูรใหม่ 13 2 1
รวม 48 4 2

มีหลักสูตรปรบัปรงุ และหลักสูตรใหม่ ในปีการศึกษา 2562 รวมท้ังส้ิน 54 หลักสูตร

ท่ีมา: ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา	จ�านวนหลักสูตรปรับปรุงและหลักสูตรใหม่ที่ปรับในปีการศึกษา	2561	เพื่อใช้เปิดสอน	ปีการศึกษา	2562
	 	 ข้อมูล	ณ	วันที่	19	ธันวาคม	2562

ระดับ จ�ำนวน (หลักสูตร)

	ปริญญาตรี 39

	ปรญิญาโท 21

	ปริญญาเอก 10
รวม 70

ท่ีมา: ฝ่ายพัฒนาคุณภาพ	จ�านวนหลักสูตรที่เข้ารับการอบรม	OBE		ข้อมูล	ณ	วันที่	16	ธันวาคม	2562

	 เป็นหลักสูตรที่ครบรอบการปรับปรุงตามรอบ	 5	 ปี	 และหลักสูตรใหม่ที่ผ่านสภามหาวิทยาลัย	 เพื่อใช้ส�าหรับ 

เปิดสอนในปีการศึกษา	2562	จ�านวน	54	หลักสูตร	โดยมีรายละเอียด	ดังนี้

 มีการจัดอบรมให้ความรู้การจัดท�าหลักสูตรในรูปแบบ	 Outcome-based	 education	 (OBE)	 รวมถึง 

การเตรียมความพร้อมในการรองรบัการประเมนิคณุภาพหลักสูตรตามมาตรฐานอาเซียน	ASEAN	University	Network- 

Quality	 Assurance	 (AUN-QA)	 โดยมีการอบรมให้ความรู้แล้ว	 จ�านวน	 2	 ครั้ง	 (ครั้งที่	 1	 ระหว่างวันที่	 19-20 

พฤศจิกายน	 2561	 และครั้งท่ี	 2	 ระหว่างวันที่	 25-26	 กุมภาพันธ์	 2562)	 มีอาจารย์เข้าร่วม	 จ�านวน	 186	 คน 

มีจ�านวนหลักสูตรที่ได้รับการอบรมแล้วจ�านวน	70	หลักสูตร	สรุปแยกตามระดับได้	ดังนี้

  หลักสูตรท่ีเปิดสอน ปีการศึกษา 2562

  การพัฒนาหลักสูตรเพ่ือยกระดับสู่มาตรฐานอาเซียน

มหาวิทยาลัยศรนีครนิทรวิโรฒ
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	 ในปีการศกึษา	 2562	 มหีลกัสตูรของมหาวทิยาลัยท่ีผ่านการรับรองการประเมนิคณุภาพหลักสูตรตามมาตรฐาน 

อาเซียน	ASEAN	University	Network-Quality	Assurance	(AUN-QA)	แล้ว	จ�านวน	4	หลักสูตร	คือ

	 1.	 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต	คณะพยาบาลศาสตร์

	 2.	 หลกัสตูรวทิยาศาสตรมหาบัณฑิต	สาขาวชิาการวจิยัพฤติกรรมศาสตร์ประยกุต์	สถาบนัวจิยัพฤติกรรมศาสตร์

	 3.	 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต	สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา	และการออกก�าลังกาย	คณะพลศึกษา

	 4.	 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต	สาขาวิชาอัญมณีและเครื่องประดับ	วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์

ท่ีมา: ฝ่ายพัฒนาคุณภาพ	จ�านวนหลักสูตรที่ผ่าน	(AUN-QA)	ข้อมูล	ณ	วันที่	28	กุมภาพันธ์	2563

  การพัฒนาหลักสูตรระยะส้ัน

	 หลักสูตรระยะสั้นเป็นแนวทางการพัฒนาด้านวิชาการใหม่	 ที่ตอบสนองคนทุกช่วงวัย	 ที่ให้ความสนใจ 

ต่อการเพิ่มพูนความรู้เฉพาะด้าน	 พัฒนาตนเองตามความต้องการ	 โดยไม่ต้องเข้าสู่ระบบการเรียนเพ่ือรับปริญญา 

เหมอืนทีผ่่านมา	สามารถน�าความรู้ไปใช้ต่อยอดในอาชีพของตนเองได้อย่างรวดเร็ว	โดยในปีการศกึษา	2562	มหีลกัสตูร 

ระยะสั้น	จ�านวน	24	หลักสูตร	ที่ได้รับการอนุมัติให้เปิดสอนจากสภามหาวิทยาลัย	ได้แก่

   คณะกายภาพบ�าบัด
	 	 	 1.	การคดักรองภาวะบกพร่องทางการแพทย์ส�าหรับกายภาพบ�าบดั	(Screening	of	Medical	Disorders 

for	physical	therapy)

	 	 	 2.	นวัตกรรมทางกายภาพบ�าบัด	(Innovation	in	physical	therapy)

	 	 	 3.	ปฐมเหตุของความเจ็บปวดส�าหรับการรักษาทางกายภาพบ�าบัด

	 	 	 4.	กลยุทธ์ผู้น�าในการสร้างนวัตกรรมด้านการบริการทางกายภาพ

	 	 	 5.	นวัตกรรมทางกายภาพบ�าบัด

	 	 	 6.	ภาพถ่ายทางการแพทย์ในการฟื้นฟูสมรรถภาพ

	 	 	 7.	การคัดกรองความผิดปกติทางการแพทย์ส�าหรับนักกายภาพบ�าบัด

   วทิยาลัยอุตสาหกรรมสรา้งสรรค์
	 	 	 8.	การออกแบบเครื่องประดับในอุตสาหกรรม	4.0

	 	 	 9.	ต้นแบบเครื่องประดับและเทคโนโลยีงานหล่อแบบจ�าลอง

	 	 	 10.	โลหะวิทยาเครื่องประดับและการจ�าลองงานหล่อในโรงงาน

	 	 	 11.	ปฏิบัติการการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการจ�าลองการหล่อ

	 	 	 12.	การตลาดดิจิทัลส�าหรับธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ

	 	 	 13.	องค์กรสร้างสรรค์และการเป็นผู้ประกอบการส�าหรับธุรกิจเครื่องประดับ

   คณะเทคโนโลยีและนวตักรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร
	 	 	 14.	นวัตกรรมและการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจอาหาร

   บัณฑิตวทิยาลัย
	 	 	 15.	การพัฒนาหลักสูตรและการเรียนรู้สู่สังคมอนาคต

	 	 	 16.	การออกแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนสู่สังคมอนาคต

	 	 	 17.	การประเมินผลที่เสริมพลังงานเรียนรู้

	 	 	 18.	จิตวิทยาประยุกต์กับการพัฒนาสังคม
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  การส่งเสรมิและพัฒนาสมรรถนะอาจารย์เพ่ือเพ่ิมพูนทักษะการจัดการเรยีนการสอน
  ในยุคศตวรรษท่ี 21

   สถาบันวจัิยพฤติกรรมศาสตร์
	 	 	 19.	จิตวิทยาเศรษฐศาสตร์

	 	 	 20.	การวิเคราะห์แบบจ�าลองสมการโครงสร้างด้วยโปรแกรม	LISREL

	 	 	 21.	ทักษะภาษาอังกฤษเชิงวิชาการและการวิจัยขั้นสูง

	 	 	 22.	ปฏิสัมพันธ์และการปรับตัวในการท�างานต่างวัฒนธรรม

	 	 	 23.	การวิจัยเชิงคุณภาพ:	รู้-ท�า-น�าไปใช้

	 	 	 24.	การปรับพฤติกรรมบุคคล

 ในปีการศึกษา	 2562	 ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา	 ได้ด�าเนินการส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะ 

ดา้นการจัดการเรยีนการสอนของอาจารยเ์พือ่สามารถจดัการเรียนรู้ที่เนน้ผูเ้รียนเป็นส�าคญัส่งเสรมิการพฒันาทักษะ 

ในศตวรรษที	่21	เป็นการช่วยกระตุน้ให้นิสติรูจ้กัค้นคว้าหาข้อมลูด้วยตนเอง	เรยีนรูว้ธิกีารแก้ปัญหา	สามารถบรูณาการ 

ความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้	โดยมีรายละเอียด	ดังนี้

ชือ่โครงการ จ�านวนผู้เขา้รว่ม
(คน)

 ระดับพ้ืนฐาน (ส�าหรบัอาจารย์ใหม่)
  หลกัสตูรทีเ่น้นเรือ่ง มศว กับการเป็นผูน้�าด้านการศกึษา จัดข้ึนระหว่างวนัท่ี 1-5 กรกฎาคม 2562 55

 ระดับกลาง (ส�าหรบัคณาจารย์ท่ัวไปท่ีมีประสบการณ์สอนมาแล้ว)
  โครงการอบรมให้ความรู้ เรื่อง การจัดการเรียนการสอนแบบ Massive Open Online Course

  (MOOC) จัดขึ้นเมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562
91

  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร Active Learning เพื่อเสริมทักษะการจัดการเรียนรู้

  ในศตวรรษที่ 21 (กลุ่มรองคณบดีฝ่ายวิชาการ และบุคลากรสายวิชาการ) จัดขึ้นระหว่างวันที่

  19-21 มิถุนายน 2562

76

  โครงการส่งเสริมอาจารย์ให้มีสมรรถนะและประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน

  เพื่อการปฏิรูปการศึกษาสู่ประเทศไทย 4.0 หัวข้อ การวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนเพื่อพัฒนา

  การเรียนการสอน จัดขึ้นเมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563

31

  โครงการส่งเสริมอาจารย์ให้มีสมรรถนะและประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน

  เพือ่การปฏริปูการศกึษาสูป่ระเทศไทย 4.0 หัวข้อ การอบรมเชิงปฏบัิตกิารเรือ่งการวดัและประเมนิผล

  ทีส่อดคลองกบัผลการเรยีนรู้ ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จดัข้ึนเมือ่วันท่ี 17 กุมภาพนัธ์ 2563

48

 ระดับสูง (ส�าหรบัคณาจารย์ท่ีมีความเชีย่วชาญในการสอนและต้องการต่อยอดในทักษะท่ีมีความเฉพาะ)
  โครงการอบรมเชงิปฏบิติัการ เรือ่ง การจัดการเรยีนรูแ้บบ Problem-based learning (PBL)

  จัดขึ้นเมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2562

35

  โครงการกิจกรรมให้กับคณาจารย์ทั่วไปใน หัวข้อ Game-based learning

  จัดขึ้นระหว่างวันที่ 21-22 มีนาคม 2562

58

มีผู้เข้ารว่มโครงการ จ�านวนท้ังส้ิน 394

ท่ีมา: ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา จ�านวนโครงการ และผู้เข้าร่วมโครงการการส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะอาจารย์เพื่อเพิ่มพูนทักษะ
  การจัดการเรียนการสอนในยุคศตวรรษที่ 21 ที่จัดในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ข้อมูล ณ วันที่ 18 มีนาคม 2563
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39ANNUAL REPORT
2019



    โครงการพัฒนาการจัดการเรยีนการสอนเพ่ือพัฒนาทักษะการเรยีนรูใ้นศตวรรษท่ี 21:
การจัดการเรยีนการสอนแบบ Massive Open Online Course (MOOC) ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
	 	 	 ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา	 ได้จัดโครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนา 

ทักษะการเรียนรู้ในศตรวรรษท่ี	 21:	 การจัดการเรียนการสอนแบบ	Massive	 Open	 Online	 Course	 (MOOC) 

ประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	2562	ในวันที่	13	กุมภาพันธ์	2562	เวลา	08.30-16.30	น.	ณ	โรงแรมวินเซอร์	กรุงเทพฯ

    โครงการอบรมเชงิปฏิบัติการรองคณบดีฝ่ายวชิาการและผู้ปฏิบัติงานวชิาการ

	 	 	 ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา	 ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการรองคณบดีฝ่ายวิชาการ 

และผู้ปฏิบัติงานวิชาการ	 ระหว่างวันที่	 19-21	 มิถุนายน	 2562	 ณ	 โรงแรมเดอะ	 เบย์วิว	 พัทยา	 จังหวัดชลบุรี 

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออบรมเกี่ยวกับระบบสารสนเทศต่างๆ	 ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน	 รวมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู ้

ระหว่างรองคณบดีฝ่ายวิชาการ	 นักวิชาการศึกษา	 และผู้ปฏิบัติงานวิชาการท่ีต้องประสานงานกับส่วนส่งเสริม 

และบริการการศึกษา
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    โครงการส่งเสรมิอาจารย์ให้มีสมรรถนะและประสิทธภิาพการจัดการเรยีนการสอนเพ่ือการปฏิรปู 
การศึกษาสู่ประเทศไทย 4.0 หัวข้อ การวจัิยปฏิบัติการในชัน้เรยีนเพ่ือพัฒนาการเรยีนการสอน

	 	 	 ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา	 ได้จัดโครงการส่งเสริมอาจารย์ให้มีสมรรถนะและประสิทธิภาพ 

การจัดการเรียนการสอนเพื่อการปฏิรูปการศึกษาสู่ประเทศไทย	 4.0	 หัวข้อ	 การวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนเพื่อ 

พฒันาการเรยีนการสอน	ในวนัที	่5	กมุภาพนัธ์	2563	ณ	ห้องประชมุ	ศ.ดร.กานดา	ณ	ถลาง	ณ	บณัฑิตวทิยาลัย	ชัน้	2 

โดยมี	 รศ.ดร.เบญจมาส	 วงศ์สัตยนนท์	 ผู ้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ	 กล่าวเปิดงาน	 และได้รับเกียรติจาก 

ผศ.ดร.อิทธิพัทธ์	สุวทันพรกูล	อาจารย์คณะศึกษาศาสตร์	เป็นวิทยากรในการบรรยาย

    โครงการส่งเสรมิอาจารย์ให้มีสมรรถนะและประสิทธภิาพการจัดการเรยีนการสอนเพ่ือการปฏิรปู 
การศึกษาสู่ประเทศไทย 4.0 หัวข้อ การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการวัดและประเมินผลท่ีสอดคล้องกับ 
ผลการเรยีนรู ้ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

	 	 	 ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา	 ได้จัดโครงการส่งเสริมอาจารย์ให้มีสมรรถนะและประสิทธิภาพ 

การจัดการเรียนการสอนเพื่อการปฏิรูปการศึกษาสู่ประเทศไทย	4.0	หัวข้อ	การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการวัดและ 

ประเมินผลที่สอดคล้องกับผลการเรียนรู้	 ประจ�าปีงบประมาณ	 พ.ศ.	 2563	 ในวันที่	 17	 กุมภาพันธ์	 2563 

เวลา	 09.00-16.00	 น.	ณ	 ห้อง	 303W	 ชัน้	 3	 อาคารเรยีนรวม	 Learning	 Tower	 มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 

ประสานมติร	โดยมวีตัถปุระสงค์เพือ่ให้คณาจารย์เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจหลักการของการวดัผลและประเมนิผล 

การเรยีนการสอน	 และสามารถน�าหลกัการและวธิกีารของการวดัผลและประเมนิผลการเรียนได้อย่างมปีระสิทธภิาพ 

มากขึ้น

ภาพถ่าย: ส่วนวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร

มหาวิทยาลัยศรนีครนิทรวิโรฒ
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    โครงการอบรมเชงิปฏิบัติการ เรือ่ง การจัดการเรยีนรูแ้บบ Problem-Based Learning (PBL)
   ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา	 ได้จัดอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ	 เรื่อง	 การจัดการเรียนรู ้

แบบ	Problem-Based	 Learning	 (PBL)	 ในวันที่	 13	มีนาคม	 2562	 เวลา	 08.30-16.30	น.	ณ	 โรงแรมวินเซอร ์

กรุงเทพฯ

    โครงการ Game-Based Learning 2019
   ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา	 ได้จัดอบรมโครงการ	 Game-Based	 Learning	 2019	 ในวันท่ี	 25 

มีนาคม	2562	เวลา	08.30-16.30	น.	ณ	โรงแรมวินเซอร์	กรุงเทพฯ
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  คลินิกการให้ค�าปรกึษาในการพัฒนาการจัดการเรยีนรู ้ (Clinics for Teaching and 
Learning Skill Development)

	 ในปีการศึกษา	 2562	 ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา	 ได้ให้ความส�าคัญในเรื่องการพัฒนาสมรรถนะ 

การจัดการเรียนการสอนและการน�าความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไปวางแผนในการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ทั้งยังสามารถน�าอุปสรรค	 ปัญหา	 ข้อสงสัย	 เข้าร่วมคลินิกให้ค�าปรึกษาในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้กับวิทยากร 

ผู้เชี่ยวชาญในด้านต่างๆ	เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนมีผลลัพธ์ที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น	โดยมีรายละเอียด	ดังนี้

ล�ำดับ คลินิกให้ค�ำปรกึษำ จ�ำนวนผู้เข้ำรว่ม
(คน)

1 การใช้เทคโนโลยเีพือ่การสอนในห้องเรยีนแบบมปีฏสิมัพนัธ์เชงิรกุ เช่น Coggle, Socrative,
Quizlet จัดเมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562

16

2 การจัดการเรียนรู้แบบ Problem-based learning จัดขึ้นเมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2562 12

3 การวัดและประเมินผลแบบปรนัย จัดเมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2562 15

4 การวัดและประเมินผลแบบอัตนัย จัดเมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2562 9

5 เครื่องมือและเกณฑ์การให้คะแนนแบบ Scoring rubric จัดเมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2562 13

6 Massive Open Online Course (MOOC) จัดเมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2562 20

7 เทคนิคการออกแบบห้องเรียนออนไลน์อย่างง่ายด้วย Google classroom จัดเมื่อวันที่ 25
กรกฎาคม 2562

11

8 Game-based learning จัดเมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2562 10

มีผู้เข้ำรว่มโครงกำร จ�ำนวนท้ังส้ิน 106

ท่ีมำ: ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา จ�านวนโครงการและผู้เข้าร่วมโครงการเกี่ยวกับคลินิกการให้ค�าปรึกษาในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้
 (Clinics for Teaching and Learning Skill Development) ที่จัดในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ข้อมูล ณ วันที่ 19 ธันวาคม 2562

    โครงการอบรมให้ค�าปรกึษาการพัฒนาการจัดการเรยีนรู ้ เรือ่ง การใช้เทคโนโลยีเพ่ือการสอน 
ในห้องเรยีนแบบมีปฏิสัมพันธเ์ชงิรกุ เชน่ Coggle, Socrative, Quizlet
   ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา	 ได้จัดอบรมให้ค�าปรึกษาการพัฒนาการจัดการเรียนรู ้	 เรื่อง 

การใช้เทคโนโลยีเพื่อการสอนในห้องเรียนแบบมีปฏิสัมพันธ์เชิงรุก	 เช่น	 Coggle,	 Socrative,	 Quizlet 

ในวันที่	21	กุมภาพันธ์	2562	เวลา	08.30-12.00	น.	ณ	ห้องประชุม	9	ซี	ชั้น	6	อาคารส�านักงานอธิการบดี	โดยมี 

อ.ดร.แจ่มจันทร์	ศรีอรุณรัศมี	เป็นวิทยากรในการบรรยาย
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    โครงการอบรมการให้ค�าปรึกษาการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ เรื่อง การจัดการเรียนรู ้
แบบ Problem-Based Learning
   ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา	 ได้จัดอบรมการให้ค�าปรึกษาการพัฒนาการจัดการเรียนรู้	 เรื่อง 

การจัดการเรียนรูแ้บบ	Problem-Based	Learning	ในวนัท่ี	13	มนีาคม	2562	เวลา	09.00-12.00	น.	ณ	ห้องประชุม 

9	บี	 ชั้น	 6	 อาคารส�านักงานอธิการบดี	 โดยมี	 รศ.ดร.จันทนา	 เมฆสีประหลาด	และ	ผศ.ดร.วัลยา	 ธเนศพงศ์ธรรม 

เป็นวิทยากรในการบรรยาย

    โครงการอบรมการให้ค�าปรกึษาการพัฒนาจัดการเรยีนรู ้เรือ่ง การวดัและประเมินผลแบบปรนัย
   ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา	 ได้จัดอบรมการให้ค�าปรึกษาการพัฒนาจัดการเรียนรู้	 เรื่อง	 การวัด 

และประเมินผลแบบปรนัย	ในวันที่	14	มีนาคม	2562	เวลา	13.00-16.00	น.	ณ	ห้องประชุม	9	บี	ชั้น	6	อาคาร 

ส�านักงานอธิการบดี	โดยมี	ผศ.ดร.มนตา	ตุลย์เมธาการ	เป็นวิทยากรในการบรรยาย

    โครงการอบรมการให้ค�าปรกึษาการพัฒนาจัดการเรยีนรู ้เรือ่ง การวดัและประเมินผลแบบอตันัย
	 	 	 ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา	 ได้จัดโครงการอบรมการให้ค�าปรึกษาการพัฒนาจัดการเรียนรู ้

เรือ่ง	การวดัและประเมนิผลแบบอตันยั	ในวนัที	่2	พฤษภาคม	2562	เวลา	09.00-12.00	น.	ณ	ห้องประชมุ	9	บ	ีชัน้	6 

อาคารส�านักงานอธิการบดี	โดยมี	ผศ.ดร.ทวิกา	ตั้งประภา	เป็นวิทยากรในการบรรยาย
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    โครงการอบรมการให้ค�าปรกึษาการพัฒนาการจัดการเรยีนรู ้เรือ่ง เครือ่งมือและเกณฑ์การให้คะแนน 
แบบ Scoring Rubric
  	 ส่วนส่งเสริมและบรกิารการศกึษา	ได้จดัโครงการอบรมการให้ค�าปรึกษาการพัฒนาการจัดการเรียนรู้	 เรือ่ง 

เครือ่งมอืและเกณฑ์การให้คะแนนแบบ	Scoring	Rubric	ในวนัที	่6	มถินุายน	2562	เวลา	09.00-12.00	น.	ณ	ห้องประชมุ 

9	บี	ชั้น	6	อาคารส�านักงานอธิการบดี	โดยมี	ผศ.ดร.สุรชัย	มีชาญ	เป็นวิทยากรในการบรรยาย

  การพัฒนาต้นแบบการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
    โครงการมหาวทิยาลัยเด็กประเทศไทย มหาวทิยาลัยศรนีครนิทรวโิรฒ (SWU Thailand Children’s 
University)

	 	 	 รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ	 มอบหมายให้	 รศ.ดร.วุฒิพล	 ธาราธีรเศรษฐ์	 ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 

เป็นตัวแทนในการเปิดงานโครงการมหาวิทยาลัยเด็กประเทศไทย	 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	 (SWU 

Thailand	 Children’s	 University)	 ระหว่างวันที่	 18-20	 ตุลาคม	 2562	ณ	 อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่องฯ 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	 ประสานมิตร	 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือจัดอบรมให้แก่นักเรียนระดับประถมศึกษา 

และมัธยมศึกษาจากโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการที่มีความสนใจด้านวิทยาศาสตร์
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    โครงการมหาวิทยาลัยเด็ก ประเทศไทย มหาวิทยาลัยศรนีครนิทรวิโรฒ “สนุกวิทย์ พิชิตภัย 
ธรรมชาติ”
  	 ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา	 ร่วมกับ	 คณะวิทยาศาสตร์	 ได้จัดโครงการมหาวิทยาลัยเด็ก 

ประเทศไทย	 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	 “สนุกวิทย์	 พิชิตภัยธรรมชาติ”	 ในวันที่	 13	 ธันวาคม	 2562 

ณ	มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	ประสานมิตร	โดยได้รับเกียรติจาก	รศ.ดร.วุฒิพล	ธาราธีรเศรษฐ์	ผู้ช่วยอธิการบด ี

ฝ่ายวิชาการ	กล่าวเปิดงาน

    โครงการมหาวทิยาลัยเด็กประเทศไทย มหาวทิยาลัยศรนีครนิทรวโิรฒ

	 	 	 ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา	 ได้จัดโครงการมหาวิทยาลัยเด็กประเทศไทย	 มหาวิทยาลัย 

ศรีนครินทรวิโรฒ	 ในวันที่	 21	 กุมภาพันธ์	 2563	 ณ	 ห้องประชุม	 ชั้น	 7	 อาคารพิพิธภัณฑ์กายวิภาคศาสตร์ 

คณะแพทยศาสตร์	 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	 ประสานมิตร	 ซ่ึงมีคณะวิทยาศาสตร์เป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรม 

เปิดโลกวทิยาศาสตร์แก่เดก็นกัเรยีน	 อาท	ิ ครทูีไ่ม่มลีมหายใจ	 เพือ่เข้าใจความหมายของค�าว่าอาจารย์ใหญ่	 เป็นต้น 

ซึง่มเีดก็นกัเรยีนจาก	16	โรงเรยีนร่วมร้อยกว่าคน	โดยม	ีรศ.ดร.จันทนา	เมฆสีประหลาด	ผู้ช่วยอธกิารบดีฝ่ายวชิาการ 

เป็นประธานเปิดงาน
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  การจัดการเรยีนการสอนแบบสหกิจศึกษา

	 ในปีการศึกษา	 2562	 ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา	 มีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนให้คณะ/หน่วยงาน 

มีการจัดการเรียนการสอนแบบสหกิจศึกษาทั้งยังมีการจัดอบรมเตรียมความพร้อมนิสิตก่อนไปสหกิจศึกษา 

เพือ่เป็นการเสรมิสร้างศักยภาพในการท�างานของนสิติ	 เป็นการฝึกปฏิบตัใินงานจรงิ	และเรยีนรูเ้รือ่งการบรหิารจัดการ 

ในสถานที่ปฏิบัติงานจริง

	 นอกจากนี	้ มหาวทิยาลยัยงัได้รับรางวลั	 “สถานศกึษาด�าเนินการสหกจิศกึษาดาวรุ่ง”	 ในการประกอบการแข่งขัน 

สถานศึกษาดีเด่นสหกิจศึกษา	 ประจ�าปีการศึกษา	 2562	 จากเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาของเครือข่ายอุดมศึกษา 

ภาคกลางตอนบน

    โครงการฝึกอบรมเตรยีมความพรอ้มนิสิตก่อนไปสหกิจศึกษา ประจ�าปีงบประมาณ 2562

	 	 	 รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ	 มอบหมายให้	 รศ.ดร.วุฒิพล	 ธาราธีรเศรษฐ์	 ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 

เป็นตัวแทนในการเป็นประธานกล่าวเปิดงานโครงการฝึกอบรมเตรียมความพร้อมนิสิตก่อนไปสหกิจศึกษา 

ประจ�าปีงบประมาณ	 2562	 ระหว่างวนัที	่ 27-30	พฤษภาคม	 2562	ณ	 ห้องประชมุ	 ชัน้	 2	 อาคารวจิยัและการศกึษา 

ต่อเนื่องฯ	 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	 ประสานมิตร

    รบัโล่รางวลั “สถานศึกษาด�าเนินการสหกิจศึกษาดาวรุง่”

	 	 	 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒได้รับโล่รางวัล	 “สถานศึกษาด�าเนินการสหกิจศึกษาดาวรุ่ง”	 ในการ 

ประกวดแข่งขันสถานศึกษาดีเด่นสหกิจศึกษา	ประจ�าปี	2562	เมื่อวันที่	2	เมษายน	2562
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  โครงการ/กิจกรรมต่างๆ ท่ีส่งเสรมิและสนับสนุนงานด้านวชิาการ
    การจัดงาน SWU Open House 2019
  	 ส่วนส่งเสริมและบรกิารการศกึษา	เข้าร่วมจดันทิรรศการในงาน	SWU	Open	House	2019	ระหว่างวนัท่ี 

22-23	พฤศจิกายน	2562	ณ	มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	ประสานมิตร	เพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรและระบบ 

การรับนิสิตใหม่ของมหาวิทยาลัย

  รางวลัเชดิชูเกียรติ
    รบัรางวลับทความนวตักรรมการเรยีนการสอนดีเด่น จากการประชุมวชิาการ ครัง้ท่ี 14
ประจ�าปี 2562

	 	 	 ผศ.ดร.ชนตัถ์	พนูเดช	อาจารย์ประจ�าส�านกั 

นวตักรรมการเรยีนรู	้และ	ผศ.ดร.อทิธพัิทธ์	สวุทนัพรกลู 

อาจารย์ประจ�าภาควชิาการวดัผลและการวจิยัการศกึษา 

คณะศึกษาศาสตร์	 ได้รับรางวัลบทความนวัตกรรม 

การเรยีนการสอนดเีด่น	จากการประชมุวชิาการ	ครัง้ที	่14 

ประจ�าปี	 2562	 จัดโดยส�านักงานคณะกรรมการ 

การอุดมศึกษา	 (สกอ.)	 ร ่วมกับสมาคมเครือข่าย 

การพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กรระดับอุดมศึกษา 

แห่งประเทศไทย	(ควอท)	เรื่อง	การสร้างแรงบัลดาลใจ 

การเรยีนรูข้องผูเ้รยีนเพือ่สงัคมทีห่ลากหลาย	 (Inspiring 

Student	learning	for	Diverse	Societies)	ระหว่าง 

วันที่	28-29	มีนาคม	2562	ณ	โรงแรมแอมบาสซาเดอร ์

กรุงเทพฯ	 โดยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒได้รับ 

รางวลันีเ้ป็นปีทีส่องตดิต่อกนั	ซึง่สอดคล้องกบัเป้าหมาย 

ของฝ่ายวชิาการ	 มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒทีส่่งเสรมิ 

และสนับสนุนการพัฒนาสมรรถนะของอาจารย์ในการ 

จัดการเรียนรู้เชิงรุกและการพัฒนานวัตกรรมการเรียน 

การสอนเพื่อการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
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    ได้รบัการรบัรองคุณภาพ ด้านการจัดการเรยีนการสอนตามกรอบมาตรฐานอาจารย์มืออาชีพ 
ของประเทศองักฤษ (UKPSF)

	 	 	 มหาวิทยาลยัศรนีครนิทรวิโรฒ	ให้ความส�าคญัต่อการพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ 

อย่างต่อเนื่อง	 ในปีนี้มหาวิทยาลัยได้ตั้งเป้าหมายในการพัฒนาอาจารย์ให้มีสมรรถนะในระดับสากลโดยน�าแนวทาง 

การพัฒนาตามกรอบมาตรฐานของสหราชอาณาจกัร	 (UKPSF)	 มาใช้	 และได้เริม่จดัอบรมการเขยีนผลงานด้านการจัด 

การเรียนการสอนให้กับคณาจารย์	เพื่อส่งขอรับรองสมรรถนะการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ในระดับ	Senior 

Fellow	 โดยวิทยากรจาก	 Advance	 Higher	 Education	 (Advance	 HE)	 ซึ่งขณะนี้คณาจารย์ของมหาวิทยาลัย 

ได้รับการรับรองในระดับ	Senior	Fellow	แล้วจ�านวน	21	คน

	 	 1.	 รองศาสตราจารย์	ดร.เบญจมาส	วงศ์สัตยนนท์	 คณะแพทยศาสตร์

	 	 2.	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	นพ.ชัยพฤกษ์	กุสุมาพรรณโญ	 คณะแพทยศาสตร์

	 	 3.	 รองศาสตราจารย์	ดร.รัมภา	บุญสินสุข		 คณะกายภาพบ�าบัด

	 	 4.	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.วัลยา	ธเนศพงศ์ธรรม		 คณะแพทยศาสตร์

	 	 5.	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.ธนิตา	เลิศพรกุลรัตน์	 ส�านักนวัตกรรมการเรียนรู้

	 	 6.	 รองศาสตราจารย์	ดร.จันทนา	เมฆสีประหลาด	 คณะแพทยศาสตร์

	 	 7.	อาจารย์	ดร.รุ่งทิวา	แย้มรุ่ง	 คณะศึกษาศาสตร์

	 	 8.	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.จิตต์ภิญญา	ชุมสาย	ณ	อยุธยา	 ส�านักนวัตกรรมการเรียนรู้

	 	 9.	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.สมภพ	รอดอัมพร	 คณะวิศวกรรมศาสตร์

	 	 10.	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.อัญชลี	จันทร์เสม	 คณะมนุษยศาสตร์

	 	 11.	รองศาสตราจารย์	ดร.สกล	วรเจริญศรี	 คณะศึกษาศาสตร์

	 	 12.	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.นัทธีรัตน์	พีระพันธุ์	 คณะศึกษาศาสตร์

	 	 13.	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.ขจีพร	วงศ์ปรีดี	 วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์

	 	 14.	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.สนธยา	สีละมาด	 คณะพลศึกษา

	 	 15.	รองศาสตราจารย์	ดร.ชลวิทย์	เจียรจิตต์		 คณะสังคมศาสตร์

	 	 16.	รองศาสตราจารย์	ดร.ปรินทร์	ชัยวิสุทธางกูร	 คณะวิทยาศาสตร์

	 	 17.	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.วิชุดา	กิจธรธรรม	 ส�านักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา

	 	 18.	อาจารย์	ดร.ดวงรัตน์	ชูวิสิฐกุล	 คณะเภสัชศาสตร์

	 	 19.	รองศาสตราจารย์	ดร.อุดมศรี	โชว์พิทธพรชัย	 คณะแพทยศาสตร์

	 	 20.	รองศาสตราจารย์	ดร.จันจิรา	จับศิลป์	 คณะวิศวกรรมศาสตร์

	 	 21.	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.	อัมพร	จาริยะพงศ์สกุล	 คณะแพทยศาสตร์
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    โครงการอบรมการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์ในการจัดการเรยีนรูใ้หไ้ด้ตามกรอบมาตรฐาน 
UKPSF
	 	 	 ส่วนส่งเสรมิและบรกิารการศกึษา	 ได้จดัโครงการอบรมการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์ในการจัดการเรียนรู ้

ให้ได้ตามกรอบมาตรฐาน	UKPSF	 ระหว่างวนัท่ี	 23-25	 ธนัวาคม	 2562	ณ	 ห้องประชมุ	 ศ.ดร.สาโรช	 บวัศร	ี ชัน้	 2 

คณะศึกษาศาสตร์

  การรบันิสิตใหม่
	 	 ในส่วนของงานการให้บรกิาร	 ส่วนส่งเสรมิและบริการการศกึษาได้ให้การสนบัสนนุการท�างานด้านวชิาการ 

ของคณะ/หน่วยงานต่างๆ	 อย่างต่อเนื่อง	 มีการจัดระบบการรับนิสิตตามแนวทางของที่ประชุมอธิการบดี 

แห่งประเทศไทย	 (ทปอ.)	 ก�าหนด	คอื	 Thai	University	Central	 Admission	 System	 (TCAS)	 มกีารประชาสมัพันธ์ 

หลักสูตรทุกระดับทั้งปริญญาตรี	โท	และเอก	และร่วมมือในการจัดงาน	Open	house	กับฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต 

โดยมีนักเรียนสนใจเข้าร่วมงานมากกว่า	 40,000	 คน	 ในแต่ละปี	 ถือเป็นช่องทางที่ส�าคัญในการสร้างชื่อเสียง 

เป็นทีรู่จ้กัในวงกว้างและท�าให้ได้ผูเ้รยีนทีมี่ความสนใจจริงเข้าสู่หลักสูตรโดยพบว่า	ผลจากการด�าเนนิงานมจี�านวนผู้สมัคร 

เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีที่เพิ่มมากขึ้นในระยะ	5	ปีที่ผ่านมา

ท่ีมา: ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา	จ�านวนผู้สมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี	ปีการศึกษา	2558-2562	ข้อมูล	ณ	วันที่	19	ธันวาคม	2562

จํานวนผู้สมัครเข้าศึกษาต่อระดับปรญิญาตรี
มหาวทิยาลัยศรนีครนิทรวโิรฒ ปีการศึกษา 2558-2562
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	 	 ในระดับบัณฑิตศึกษา	มีการเปิดรับนิสิตใหม่ตลอดทั้งปี	รวมเป็น	5	รอบ	คือในภาคต้น	จ�านวน	3	รอบ	และ 

ภาคปลาย	จ�านวน	2	รอบ	พบว่า	ในปีการศึกษา	2558-2562	มีผู้สมัครให้ความสนใจอย่างต่อเนื่อง

ท่ีมา: บัณฑิตวิทยาลัย	จ�านวนผู้สมัครเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา	ปีการศึกษา	2558-2562	ข้อมูล	ณ	วันที่	23	ธันวาคม	2562

ท่ีมา: ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา	ร้อยละของจ�านวนนิสิตที่รายงานตัวเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี	ปีการศึกษา	2558-2562
	 ข้อมูล	ณ	วันที่	19	ธันวาคม	2562

	 	 ส�าหรับจ�านวนนิสิตที่มารายงานตัวในปีการศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา	 2558-2562	 มีจ�านวนที่เพิ่มมากขึ้น 

ต่อเน่ือง	 โดยในปีการศึกษา	 2562	 มีจ�านวนนิสิตตามแผนรับระดับปริญญาตรี	 6,706	 คน	 มีนิสิตมารายงานตัว 

จ�านวน	6,341	คน	คิดเป็นร้อยละ	94.56%	ถือว่าเป็นจ�านวนที่อยู่ในระดับดีมาก	เมื่อเทียบกับสถานการณ์ปัจจุบัน 

ที่มีจ�านวนนักเรียนที่เข้าสู่การศึกษาระดับอุดมศึกษาลดลง	 รวมถึงมีการแข่งขันในระหว่างมหาวิทยาลัยอย่างสูง

จํานวนผู้สมัครเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา
มหาวทิยาลัยศรนีครนิทรวโิรฒ ปีการศึกษา 2558-2562

ปีการศึกษา
0

200

400

600

800

1,000

1,200

1,400

1,600

2558

จํานวนผู้สมัคร
(คน)

2559 2560

1,177
1,319

1,495

2561

1,370

2562

1,322
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มหาวทิยาลัยศรนีครนิทรวโิรฒ ปีการศึกษา 2558-2562
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	 และในระดับบณัฑติศกึษา	พบว่า	ในปีการศกึษา	2558-2562	มจี�านวนนสิติรายงานตวัอยูใ่นระดบัสงู	และเพ่ิมขึน้ 

ใน	3	ปีหลัง	แม้ในปัจจุบันอาจกล่าวได้ว่ามีคู่แข่งในสถาบันการศึกษาจ�านวนมาก	รวมถึงความสนใจในการศึกษาต่อ 

ระดับที่สูงขึ้นลดน้อยลง

ท่ีมา: บัณฑิตวิทยาลัย	จ�านวนนิสิตที่มารายงานตัวเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา	ปีการศึกษา	2558-2562	ข้อมูล	ณ	วันที่	23	ธันวาคม	2562

    โครงการประชาสัมพันธ์ระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา TCAS 
ปีการศึกษา 2563
	 	 	 ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา	 ได้จัดโครงการประชาสัมพันธ์ระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา 

ในสถาบนัอดุมศกึษา	TCAS	ปีการศกึษา	2563	ในวนัท่ี	27	พฤศจกิายน	2562	ณ	หอดนตรแีละการแสดงอโศกมนตรี 

ช้ัน	 4	 อาคารนวัตกรรม:	 ศ.ดร.สาโรช	 บัวศรี	 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	 ประสานมิตร	 โดยได้รับเกียรติจาก 

รศ.ดร.สมชาย	สันติวัฒนกุล	อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	เป็นประธานในพิธีเปิดงาน

จํานวนนิสิตท่ีรายงานตัวเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา
มหาวทิยาลัยศรนีครนิทรวโิรฒ ปีการศึกษา 2558-2562

ปีการศึกษา
0

900

800

700

600

500

400

300

200

100

2558

จํานวนผู้สมัคร
(คน)

2559 2560

570 568

689

2561

789

2562

749

SRINAKHARINWIROT UNIVERSITY

52 ANNIVERSARY
SWU



  การได้งานท�าของบัณฑิต
	 ผูส้�าเรจ็การศกึษาในปีการศกึษา	2561	มจี�านวน	4,622	คน	(ข้อมลู	ณ	วนัที	่15	พฤศจกิายน	2562)	จากการส�ารวจ 

ภาวะการได้งานท�าในช่วงการเข้ารบัพระราชทานปริญญาบัตร	เมือ่วนัท่ี	12	พฤศจิกายน	2562	พบว่าบณัฑิตปริญญาตร ี

4,348	 คน	 (เฉพาะที่ตอบแบบส�ารวจ)	 ได้งานท�าภายใน	 1	 ปี	 จ�านวน	 2,504	 คน	 คิดเป็นร้อยละ	 57.59	 (ไม่รวม 

บัณฑิตที่ศึกษาต่อ)	 จ�านวนบัณฑิตที่ได้งานท�าเป็นบัณฑิตกลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ	 767	 คน	 (ร้อยละ	 78.35) 

กลุม่สาขาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย	ี681	คน	(ร้อยละ	46.52)	และกลุ่มสาขามนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์	1,056	คน 

(ร้อยละ	55.43)

  ผลการสอบใบประกอบวชิาชพีของผู้ส�าเรจ็การศึกษา

	 ผู้ส�าเร็จการศึกษาในปีการศึกษา	 2561	 จ�านวน	 1,026	 คน	 จาก	 11	 คณะ	 ที่เข้าสอบใบประกอบวิชาชีพ 

มีผู้สอบได้	จ�านวน	1,012	คน	คิดเป็นร้อยละ	98.64

ล�าดับ คณะ
จ�านวนผู้ส�าเรจ็การศึกษา (คน)

รอ้ยละ
สอบท้ังหมด สอบได้

 กลุ่มวชิาชพีทางวทิยาศาสตรสุ์ขภาพ
1 แพทยศาสตร์ 188 177 94.15

2 ทันตแพทยศาสตร์ 62 59 95.16

3 เภสัชศาสตร์ 83 83 100

4 กายภาพบ�าบัด 50 50 100

5 พยาบาลศาสตร์ 115 115 100

 กลุ่มวชิาชพีครู
6 ศึกษาศาสตร์ 93 93 100

7 วิทยาศาสตร์ 139 139 100

8 สังคมศาสตร์ 29 29 100

9 ศิลปกรรมศาสตร์ 89 89 100

10 พลศึกษา 128 128 100

11 มนุษยศาสตร์ 50 50 100
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  หน่วยงานท่ีมีการจัดการเรยีนการสอน
	 	 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒมีหน่วยงานที่เปิดสอน	ทั้งหมด	24	หน่วยงาน	แบ่งเป็น	16	คณะ	5	ส่วนงาน 

ที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ	1	สถาบัน	และ	2	ส�านัก	ดังนี้

ล�าดับ คณะ/หน่วยงาน โครงการ ประเทศ

1 คณะกายภาพบ�าบัด โครงการฝึกปฏบิตังิาน	แลกเปลีย่นเรยีนรูด้้านการเรยีนการสอน
ทางคลนิกิกายภาพบ�าบดักบั	Faculty	of	Health	Science,
Institute	of	Medical,	Pharmaceutical	and	Health
Science,	Kanazawa	University

ญี่ปุ่น

2 คณะกายภาพบ�าบัด โครงการฝึกปฏบิตังิาน	แลกเปลีย่นเรยีนรูด้้านการเรยีนการสอน
ทางคลนิกิกายภาพบ�าบดักบั	Hong	Kong	Polytechnic
University

เขตบริหารพิเศษฮ่องกง
แห่งสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน

3 คณะกายภาพบ�าบัด โครงการฝึกปฏบิตังิาน	แลกเปลีย่นเรยีนรูด้้านการเรยีนการสอน
ทางคลนิกิกายภาพบ�าบดักบั	Faculty	of	Health	Sciences,
Universiti	Kebangsaan

สหพันธรัฐมาเลเซีย

4 คณะกายภาพบ�าบัด โครงการฝึกปฏบิตังิาน	แลกเปลีย่นเรยีนรูด้้านการเรยีนการสอน
ทางคลนิกิกายภาพบ�าบดักบั	College	of	Rehabilitation
Sciences,	University	of	Santo	Tomas

สาธารณรัฐฟิลิปปินส์

	 	 แต่ละหน่วยงานมกีารสร้างความร่วมมอืในด้านวชิาการกบัต่างประเทศเป็นจ�านวน	73	โครงการ	มรีายละเอียด 

ดังนี้

คณะ
	 คณะศึกษาศาสตร์  คณะทันตแพทยศาสตร์

	 คณะกายภาพบ�าบัด  คณะพยาบาลศาสตร์

 คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร  คณะแพทยศาสตร์

 คณะพลศึกษา  คณะมนุษยศาสตร์

 คณะเภสัชศาสตร์  คณะวิทยาศาสตร์

 คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ  คณะศิลปกรรมศาสตร์

 คณะวิศวกรรมศาสตร์  คณะเศรษฐศาสตร์

 คณะสังคมศาสตร์  คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม

ส่วนงานท่ีเรยีกชือ่อย่างอืน่ท่ีมีฐานะเทียบเท่าคณะ

	 บัณฑิตวิทยาลัย 	 วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม
	 วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน 	 วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย
	 วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์

สถาบัน
	 สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์

ส�านัก
	 ส�านักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา 	 ส�านักนวัตกรรมการเรียนรู้
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ล�าดับ คณะ/หน่วยงาน โครงการ ประเทศ

5 คณะกายภาพบ�าบัด โครงการฝึกปฏบิตังิาน	แลกเปลีย่นเรยีนรูด้้านการเรยีนการสอน
ทางคลินิกกายภาพบ�าบัดกับ	Singapore	Institute	of
Technology

สาธารณรัฐสิงคโปร์

6 คณะทันตแพทยศาสตร์ โครงการแลกเปลีย่นตามข้อตกลงความร่วมมอืทางวชิาการกบั
Tokyo	Medical	and	Dental	University

ญี่ปุ่น

7 คณะทันตแพทยศาสตร์ โครงการแลกเปลีย่นตามข้อตกลงความร่วมมอืทางวชิาการกบั
Kyushu	Dental	University

ญี่ปุ่น

8 คณะเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมผลิตภัณฑ์
การเกษตร

โครงการส่งเสรมิการแลกเปลีย่นเรยีนรูท้างวทิยาศาสตร์และ
เทคโนโลยรีะดบันานาชาต	ิโดยผูเ้ชีย่วชาญจากต่างประเทศ
Hiroshima	University

ญี่ปุ่น

9 คณะพยาบาลศาสตร์ โครงการแลกเปลีย่นนสิติชาวต่างประเทศกบั	Paracelsus
Medizinische	Privatuniversität

สาธารณรัฐออสเตรีย

10 คณะพยาบาลศาสตร์ โครงการแลกเปลีย่นนสิติชาวต่างประเทศกบั	Osaka	City
University

ญี่ปุ่น

11 คณะแพทยศาสตร์ โครงการ	Anti-cancer	of	bioactive	compound	ร่วมกบั
Keio	University

ญี่ปุ่น

12 คณะแพทยศาสตร์ โครงการ	Anti-cancer	activity	of	plant	extract	ร่วมกบั
Keio	University

ญี่ปุ่น

13 คณะแพทยศาสตร์ โครงการความร่วมมอืด้านวจิยักบั	York	University	ในหวัข้อ
การพฒันายาต้านมะเรง็จากสารธรรมชาติ

แคนาดา

14 คณะแพทยศาสตร์ โครงการพฒันานกัวจิยัและงานวจิยัเพือ่อตุสาหกรรม	(พวอ.)
ร่วมกบั	Department	of	Biology,	York	University

แคนาดา

15 คณะแพทยศาสตร์ โครงการพฒันานกัวจิยัและงานวจิยัเพือ่อตุสาหกรรม	(พวอ.)
ร่วมกบั	Department	of	Internal	Medicine,	University
of	Texas	Medical	Branch,	School	of	Medicine

สหรัฐอเมริกา

16 คณะแพทยศาสตร์ โครงการการศกึษาระบบการน�าส่งยาโดยใช้เซลล์ต้นก�าเนดิ
ชนดิมเีซนไคม์เพือ่ยบัยัง้การเจรญิของเซลล์มะเรง็เต้านม
ในระดับห้องปฏบิตักิาร	ร่วมกบั	National	University	of
Singapore

สาธารณรัฐสิงคโปร์

17 คณะเภสัชศาสตร์ โครงการความร่วมมอืด้านวชิาการในการจดัท�าหลกัสตูร
เภสชัศาสตรบณัฑติ	ร่วมกบั	School	of	Pharmacy,
University	of	Nottingham

สหราชอาณาจักร

18 คณะเภสัชศาสตร์ โครงการฝึกปฏบิตังิานวชิาชพีเภสชักรรม	ณ	Faculty	of
Pharmaceutical	Sciences,	Chiba	University

ญี่ปุ่น

19 คณะเภสัชศาสตร์ โครงการฝึกปฏบิตังิานวชิาชพีเภสชักรรม	ณ	Faculty	of
Pharmacy	and	Pharmaceutical	Sciences,	Josai
University

ญี่ปุ่น
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ล�าดับ คณะ/หน่วยงาน โครงการ ประเทศ

20 คณะเภสัชศาสตร์ โครงการฝึกปฏบิตังิานวชิาชพีเภสชักรรม	ณ	Faculty	of

Pharmaceutical	Sciences,	Osaka	University	of

Pharmaceutical	Sciences

ญี่ปุ่น

21 คณะเภสัชศาสตร์ โครงการฝึกปฏบิตังิานวชิาชพีเภสชักรรม	ณ	Faculty	of

Pharmaceutical	Sciences,	University	Luso'fona

สาธารณรัฐโปรตุเกส

22 คณะมนุษยศาสตร์ โครงการเรยีนรู้ภาษาและวัฒนธรรม	ณ	ประเทศองักฤษ	รุน่ท่ี	5

ร่วมกบั	University	of	Manchester

อังกฤษ

23 คณะมนุษยศาสตร์ โครงการเรยีนรู้ภาษาและวัฒนธรรม	ณ	ประเทศองักฤษ	รุน่ท่ี	5

ร่วมกบั	University	of	Liverpool

อังกฤษ

24 คณะมนุษยศาสตร์ โครงการเรยีนรูภ้าษาและวัฒนธรรม	ณ	ประเทศองักฤษ	รุน่ท่ี	5

ร่วมกบั	สถาบนัภาษา	Oxford	House	College	ในเมอืง

Oxford	และ	London

อังกฤษ

25 คณะมนุษยศาสตร์ โครงการพฒันานสิติสูค่วามเป็นนานาชาตสิ�าหรบัวชิาชพี

สารสนเทศศกึษา	ณ	Sakarya	University

สาธารณรัฐตุรกี

26 คณะมนุษยศาสตร์ โครงการสนบัสนนุการเรยีนภาษาองักฤษและวฒันธรรม

ในประเทศตะวนัตก	รุน่ท่ี	4	ร่วมกบั	King’s	College	London

อังกฤษ

27 คณะมนุษยศาสตร์ โครงการสนบัสนนุการเรยีนภาษาองักฤษและวฒันธรรม

ในประเทศตะวนัตก	รุน่ที	่4	ร่วมกบั	Queen	Mary

University	of	London

อังกฤษ

28 คณะมนุษยศาสตร์ โครงการอบรมและฝึกประสบการณ์ในต่างประเทศเพือ่การ

สือ่สารภาษาองักฤษ	–	ฝรัง่เศส	ณ	Dalhousie	University

แคนาดา

29 คณะมนุษยศาสตร์ โครงการอบรมภาษาและแลกเปลีย่นวฒันธรรม

ในต่างประเทศส�าหรบัการสือ่สารในสาขาอาชพี

ณ	Western	Sydney	University

เครือรัฐออสเตรเลีย

30 คณะมนุษยศาสตร์ โครงการพฒันานสิติหลกัสตูรภาษาเพือ่การสือ่สาร

สูค่วามเป็นสากล	ณ	University	of	Liverpool

อังกฤษ

31 คณะมนุษยศาสตร์ โครงการพฒันานสิติเอกภาษาองักฤษสูค่วามเป็นสากล

ณ	King’s	College	London

อังกฤษ

32 คณะมนุษยศาสตร์ โครงการพฒันานสิติเอกภาษาองักฤษสูค่วามเป็นสากล

ณ	University	of	Liverpool

อังกฤษ

33 คณะมนุษยศาสตร์ โครงการศกึษาภาษาและวฒันธรรมทีป่ระเทศจนี

ณ	Sichuan	International	Studies	University

สาธารณรฐัประชาชนจนี

34 คณะมนุษยศาสตร์ โครงการเรยีนภาษาและวฒันธรรมในประเทศตะวนัออก

ณ	Meiji	University

ญี่ปุ่น
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35 คณะศลิปกรรมศาสตร์ โครงการพฒันาศกัยภาพนสิติระดบับณัฑติศกึษา

เครอืข่ายความร่วมมอืประเทศไต้หวนั

ณ	Taipei	National	University	of	the	Arts

สาธารณรฐัจีน

36 คณะศลิปกรรมศาสตร์ โครงการทนุพฒันาศกัยภาพนสิติ	ศศ.ด.	(ศลิปวฒันธรรมวจิยั)

ณ	Saint-Petersburg	University

สหพันธรัฐรัสเซีย

37 คณะศลิปกรรมศาสตร์ โครงการทนุพฒันาศกัยภาพนสิติทางวชิาการ

และงานสร้างสรรค์ภาคสนามประเทศมาเลเซีย	ณ	University

of	Malaya

สหพันธรัฐมาเลเซีย

38 คณะศลิปกรรมศาสตร์ โครงการทนุพฒันาศกัยภาพนสิติทางวชิาการและ

งานสร้างสรรค์มานษุยดรุยิางควทิยา	ณ	Indonesia	Institute

of	the	Arts

สาธารณรัฐอินโดนีเซีย

39 คณะเศรษฐศาสตร์ โครงการแลกเปลีย่นนสิติ	Meiji	University	และนสิิต

คณะเศรษฐศาสตร์	ณ	รฐัสภา	และ	ธนาคารแห่งประเทศไทย

ญี่ปุ่น

40 คณะเศรษฐศาสตร์ โครงการแลกเปลีย่นทางการศกึษาภายใต้ความร่วมมอื

ทางวชิาการกบัมหาวทิยาลยัในต่างประเทศ	ณ	Catholic

University	of	Eichstätt-Ingolstadt

สหพันธ์สาธารณรัฐ

เยอรมนี

41 คณะเศรษฐศาสตร์ โครงการเจรจาความร่วมมอืทางวิชาการกบั	The	Poznan

University	of	Economics	and	Business

สาธารณรัฐโปแลนด์

42 คณะเศรษฐศาสตร์ โครงการประชมุวชิาการระดบันานาชาต	ิครัง้ที	่1	IEMT	2018

International	Conference	on	Economics,	Management

and	Technology	ร่วมกบั	Neu-Ulm	University	of	Applied

Sciences,	National	University	of	Kaohsiung

สหพันธ์สาธารณรัฐ

เยอรมนี

สาธารณรฐัจีน

43 คณะเศรษฐศาสตร์ โครงการเจรจาความร่วมมอืทางวิชาการกบั	Saint	Mary's

University

แคนาดา

44 คณะเศรษฐศาสตร์ โครงการเจรจาความร่วมมอืทางวิชาการกบั	Dalhousie

University

แคนาดา

45 คณะเศรษฐศาสตร์ โครงการเจรจาความร่วมมอืทางวิชาการกบั	State	University

of	New	York	at	Albany

สหรัฐอเมริกา

46 คณะเศรษฐศาสตร์ โครงการเจรจาความร่วมมอืทางวชิาการกับ	Yunnan	University

of	Finance	and	Economics

สาธารณรฐัประชาชนจนี

47 คณะเศรษฐศาสตร์ โครงการ	Online	Company	Project	ร่วมกบั	IST	University

of	Applied	Sciences

สหพันธ์สาธารณรัฐ

เยอรมนี

48 คณะเศรษฐศาสตร์ โครงการ	Business	Simulation	Game	ร่วมกบั	IST	University

of	Applied	Sciences

สหพันธ์สาธารณรัฐ

เยอรมนี
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49 คณะเศรษฐศาสตร์ โครงการบรรยายพเิศษหวัข้อ	Foreign	Exchange	Rate

Systems	in	Europe	โดยวิทยากรจาก	Neu-Ulm	University

of	Applied	Sciences

สหพันธ์สาธารณรัฐ

เยอรมนี

50 คณะเศรษฐศาสตร์ โครงการเจรจาความร่วมมอืทางวิชาการกบั	IST-Hochschule

für	Management	University	of	Applied	Sciences

สหพันธ์สาธารณรัฐ

เยอรมนี

51 คณะเศรษฐศาสตร์ โครงการบรรยายพเิศษหวัข้อ	Sustainable	Consumption

Empirical	Observations	and	Implications	for	Sustainability

Marketing	โดยวทิยากรจาก	Aarhus	University

ราชอาณาจกัรเดนมาร์ก

52 คณะเศรษฐศาสตร์ โครงการเจรจาความร่วมมอืทางวิชาการกบั	University	of

Nottingham	Ningbo	China

สาธารณรฐัประชาชนจนี

53 คณะเศรษฐศาสตร์ โครงการเจรจาความร่วมมอืทางวิชาการกบั	Meiji	University,

Toyo	University,	Sophia	University

ญี่ปุ่น

54 คณะเศรษฐศาสตร์ โครงการแลกเปลีย่นทางการศกึษาภายใต้ความร่วมมอื

ทางวชิาการกบัมหาวิทยาลยัในต่างประเทศ	ณ	Meiji	University

(ระยะสัน้	ระหว่างวนัที	่23	มถินุายน	–	13	กรกฎาคม	2562)

ญี่ปุ่น

55 คณะเศรษฐศาสตร์ โครงการแลกเปลีย่นทางการศกึษาภายใต้ความร่วมมอื

ทางวชิาการกบัมหาวิทยาลยัในต่างประเทศ	ณ	Meiji	University

(ระยะยาว	ระหว่างเดอืนกันยายน	2561	ถึงเดอืนมนีาคม	2562)

ญี่ปุ่น

56 คณะสังคมศาสตร์ โครงการอบรมแลกเปลีย่นนสิติระยะสัน้กบั	Meiji	University

ประจ�าปี	2562	(ระหว่างวนัที	่1	–	30	สงิหาคม	2562)

ญี่ปุ่น

57 คณะบริหารธุรกิจ

เพื่อสังคม

โครงการ	SWU	Summer	School	ร่วมกบั	Hochschule

Neu-Ulm	University	of	Applied	Sciences

สหพันธ์สาธารณรัฐ

เยอรมนี

58 คณะบริหารธุรกิจ

เพื่อสังคม

โครงการทกัษะทางด้านภาษานสิติหลกัสตูรบริหารธรุกิจบัณฑติ

วชิาเอกการเงนิ	วชิาเอกการตลาด	วชิาเอกธุรกิจระหว่างประเทศ

ชัน้ปีที	่4	ร่วมกบั	Neu-Ulm	University	of	Applied	Sciences

สหพันธ์สาธารณรัฐ

เยอรมนี

59 คณะบริหารธุรกิจ

เพื่อสังคม

โครงการฝึกอบรมแลกเปลีย่นนสิติระยะสัน้	Meiji	SPSE

Summer	Program	for	Asia	Pacific	Partner	University

ร่วมกบั	The	School	of	Political	Science	and	Economics,

Meiji	University

ญี่ปุ่น

60 บัณฑิตวิทยาลัย โครงการฝึกประสบการณ์ด้านสิง่แวดล้อม	ณ	University

Saint-Louis

ราชอาณาจักรเบลเยียม

61 บัณฑิตวิทยาลัย โครงการแลกเปลีย่นประสบการณ์ระยะสัน้กบั	Ho	Chi	Minh

City	Open	University

สาธารณรัฐสังคมนิยม

เวียดนาม
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62 วิทยาลัยนวัตกรรม

สื่อสารสังคม

โครงการเพิม่พนูประสบการณ์นสิติในต่างประเทศ

ภายใต้ความร่วมมอืทางวิชาการกับ	Huawei	Tech.	Investment

Co.,	Ltd.

สาธารณรฐัประชาชนจนี

63 วิทยาลัยนวัตกรรม

สื่อสารสังคม

โครงการเพิม่พนูประสบการณ์นสิติในต่างประเทศ

ภายใต้ความร่วมมอืทางวชิาการกบั	Domus	Academy

สาธารณรัฐอิตาลี

64 วิทยาลัยนวัตกรรม

สื่อสารสังคม

โครงการเพิม่พนูประสบการณ์นสิติในต่างประเทศ

ภายใต้ความร่วมมอืทางวชิาการกบั	ESRA	International

Film	School

สาธารณรัฐฝรั่งเศส

65 วิทยาลัยนวัตกรรม

สื่อสารสังคม

โครงการเพิม่พนูประสบการณ์นสิติในต่างประเทศ

ภายใต้ความร่วมมอืทางวชิาการกบั	Pukyong	National

University

สาธารณรัฐเกาหลี

66 วิทยาลัยนวัตกรรม

สื่อสารสังคม

โครงการเพิม่พนูประสบการณ์นสิติในต่างประเทศ

ภายใต้ความร่วมมอืทางวชิาการกบั	Southern	Taiwan

University	of	Science	and	Technology

สาธารณรฐัจีน

67 วิทยาลัยนวัตกรรม

สื่อสารสังคม

โครงการเพิม่พนูประสบการณ์นสิติในต่างประเทศ

ภายใต้ความร่วมมอืทางวิชาการกบั	Urban	Youth	Academy

สาธารณรัฐเกาหลี

68 วิทยาลัยนวัตกรรม

สื่อสารสังคม

โครงการประชมุทางวชิาการนานาชาต	ิ“Social	Sciences,

Arts	and	Media	International	Conference	2018”	ร่วมกับ

IST	University	of	Applied	Sciences,	Dalhousie	University,

San	Diego	State	University

สหพันธ์สาธารณรัฐ

เยอรมนี

แคนาดา

สหรัฐอเมริกา

69 วิทยาลัยนานาชาติ

เพื่อศึกษาความยั่งยืน

โครงการปรญิญาร่วมระหว่าง	มศว	และ	La	Rochelle	Business

School	of	Tourism	and	Hospitality

สาธารณรัฐฝรั่งเศส

70 วิทยาลัยนานาชาติ

เพื่อศึกษาความยั่งยืน

โครงการแลกเปลีย่นนสิติในต่างประเทศกบั	La	Rochelle

Business	School	of	Tourism	and	Hospitality

สาธารณรัฐฝรั่งเศส

71 วิทยาลัยนานาชาติ

เพื่อศึกษาความยั่งยืน

โครงการแลกเปลีย่นนสิติในต่างประเทศกบั	Breda	University

of	Applied	Sciences

ราชอาณาจักร

เนเธอร์แลนด์

72 วิทยาลัยนานาชาติ

เพื่อศึกษาความยั่งยืน

โครงการแลกเปลีย่นนสิติในต่างประเทศกับ	School	of	Tourism,

Hospitality	and	Gastronomy,	University	of	Barcelona

(CETT-UB)

ราชอาณาจักรสเปน

73 วิทยาลัยอุตสาหกรรม

สร้างสรรค์

โครงการแลกเปลีย่นวฒันธรรมทางด้านอญัมณแีละเครือ่งประดบั

ของนสิติไทย	-	ฝรัง่เศส	ร่วมกบั	Lycée	professionnel

Amblard

สาธารณรัฐฝรั่งเศส
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  ภาพกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
  ทวปีเอเชยี

โครงการฝึกปฏิบัติงาน แลกเปล่ียนเรยีนรูด้้านการเรยีนการสอน
ทางคลินิกกายภาพบ�าบัดกับ Faculty of Health Science, Institute

of Medical, Pharmaceutical and Health Science,
Kanazawa University ญ่ีปุ่น

โครงการฝึกปฏิบัติงาน แลกเปล่ียนเรยีนรูด้้านการเรยีนการสอน
ทางคลินิกกายภาพบ�าบัดกับ College of Rehabilitation Sciences,

University of Santo Tomas สาธารณรฐัฟิลิปปินส์

โครงการแลกเปล่ียนตามข้อตกลงความรว่มมือทางวชิาการ
กับ Tokyo Medical and Dental University ญ่ีปุ่น

โครงการส่งเสรมิการแลกเปล่ียนเรยีนรูท้างวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี
ระดับนานาชาติ โดยผู้เชีย่วชาญจากต่างประเทศ

Hiroshima University ญ่ีปุ่น

โครงการแลกเปล่ียนนิสิตชาวต่างประเทศ
กับ Osaka City University ญ่ีปุ่น

โครงการการศึกษาระบบการน�าส่งยาโดยใชเ้ซลล์ต้นก�าเนิด
ชนิดมีเซนไคม์เพ่ือยับยั้งการเจรญิของเซลล์มะเรง็เต้านม

ในระดับห้องปฏิบัติการ รว่มกับ National University of Singapore
สาธารณรฐัสิงคโปร์
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โครงการเรยีนภาษาและวฒันธรรมในประเทศตะวนัออก
ณ Meiji University ญ่ีปุ่น

โครงการพัฒนานิสิตสู่ความเป็นนานาชาติส�าหรบัวชิาชพีสารสนเทศศึกษา
ณ Sakarya University สาธารณรฐัตุรกี

โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา
ณ Taipei National University of the Arts

สาธารณรฐัจีน

โครงการเจรจาความรว่มมือทางวชิาการ
กับ Yunnan University of Finance and Economics

สาธารณรฐัประชาชนจีน

โครงการอบรมแลกเปล่ียนนิสิตระยะส้ัน
กับ Meiji University ญ่ีปุ่น

โครงการฝึกอบรมแลกเปล่ียนนิสิตระยะส้ัน Meiji SPSE Summer Program
for Asia Pacific Partner University รว่มกับ The School of Political

Science and Economics, Meiji University ญ่ีปุ่น
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  ทวปียุโรป

โครงการความรว่มมือด้านวชิาการในการจัดท�า
หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต รว่มกับ School of Pharmacy,

University of Nottingham สหราชอาณาจักร

โครงการแลกเปล่ียนนิสิตชาวต่างประเทศกับ Paracelsus Medizinische 
Privatuniversität สาธารณรฐัออสเตรยี

โครงการแลกเปล่ียนประสบการณ์ระยะส้ัน
กับ Ho Chi Minh City Open University

สาธารณรฐัสังคมนิยมเวยีดนาม

โครงการเพ่ิมพูนประสบการณ์นิสิตในต่างประเทศภายใต้ความรว่มมือ
ทางวชิาการกับ Huawei Tech. Investment Co., Ltd.

สาธารณรฐัประชาชนจีน

โครงการเพ่ิมพูนประสบการณ์นิสิตในต่างประเทศ
ภายใต้ความรว่มมือทางวชิาการกับ Pukyong National University

สาธารณรฐัเกาหลี

โครงการเพ่ิมพูนประสบการณ์นิสิตในต่างประเทศ
ภายใต้ความรว่มมือทางวชิาการกับ Southern Taiwan University

of Science and Technology สาธารณรฐัจีน
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โครงการทุนพัฒนาศักยภาพนิสิต ศศ.ด.(ศิลปวฒันธรรมวจัิย)
ณ Saint-Petersburg University สหพันธรฐัรสัเซีย

โครงการบรรยายพิเศษหัวข้อ Sustainable Consumption Empirical 
Observations and Implications for Sustainability Marketing 

โดยวทิยากรจาก Aarhus University ราชอาณาจักรเดนมารก์

โครงการ Online Company Project รว่มกับ IST University of 
Applied Sciences สหพันธส์าธารณรฐัเยอรมนี

โครงการ Business Simulation Game รว่มกับ IST University of 
Applied Sciences สหพันธส์าธารณรฐัเยอรมนี

โครงการ SWU Summer School รว่มกับ Hochschule Neu-Ulm 
University of Applied Sciences สหพันธส์าธารณรฐัเยอรมนี

โครงการทักษะทางด้านภาษานิสิตหลักสูตรบรหิารธรุกิจบัณฑิต
วชิาเอกการเงิน วชิาเอกการตลาด วชิาเอกธรุกิจระหวา่งประเทศ
ชัน้ปีท่ี 4 รว่มกับ Neu-Ulm University of Applied Sciences

สหพันธส์าธารณรฐัเยอรมนี
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โครงการฝึกประสบการณ์ด้านส่ิงแวดล้อม
ณ University Saint-Louis ราชอาณาจักรเบลเยียม

โครงการเพ่ิมพูนประสบการณ์นิสิตในต่างประเทศภายใต้ความรว่มมือ
ทางวชิาการกับ Domus Academy สาธารณรฐัอติาลี

โครงการความรว่มมือด้านวจัิย ในหัวข้อ การพัฒนายาต้านมะเรง็
จากสารธรรมชาติกับ York University แคนาดา

โครงการพัฒนานักวจัิยและงานวจัิยเพ่ืออุตสาหกรรม (พวอ.) รว่มกับ
Department of Biology, Faculty of Graduate Studies,

York University ในหัวข้อการพัฒนายาต้านมะเรง็จากสารธรรมชาติ
แคนาดา

โครงการเจรจาความรว่มมือทางวชิาการกับ State University
of New York at Albany สหรฐัอเมรกิา

โครงการอบรมและฝึกประสบการณ์ในต่างประเทศเพ่ือการส่ือสาร
ภาษาองักฤษ – ฝรัง่เศส ณ Dalhousie University แคนาดา

โครงการเพ่ิมพูนประสบการณ์นิสิตในต่างประเทศ
ภายใต้ความรว่มมือทางวชิาการกับ ESRA

International Film School สาธารณรฐัฝรัง่เศส

โครงการแลกเปล่ียนวฒันธรรมทางด้านอญัมณีและเครือ่งประดับ
ของนิสิตไทย - ฝรัง่เศส รว่มกับ Lycée professionnel Amblard

สาธารณรฐัฝรัง่เศส

  ทวปีอเมรกิาเหนือ
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