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3. รูปแบบของหลักสูตร

1) ภาษาท่ีใช

ภาษาไทย □ ภาษาอังกฤษ

2) การรับนักศึกษา

นักศึกษาไทย นักศึกษาตางชาติ (ส่ือสารภาษาไทยได)

4.  ลักษณะของหลักสูตร

☑ หลักสูตรเด่ียว

◻ หลักสูตรสาขาวิชารวม รับผิดชอบโดยคณะ.............................-..................................

รวมมือกันระหวาง คณะ......................-..................................

◻ หลักสูตรความรวมมือกับมหาวิทยาลัยอื่น

� หลักสูตรปริญญาคู (double Degree)

� หลักสูตรปริญญารวม (Joint Degree)

รวมกับมหาวิทยาลัย/สถาบัน............................-.................. ประเทศ ................-.................

ชื่อปริญญา ...............................................-.............................................................................

5.  ผลบังคับใชของหลักสูตรใหม ต้ังแตภาคการศึกษาท่ี 2 ปการศึกษา 2564

6.  เหตุผลและความเปนมาในการเสนอขอเปดหลักสูตร

6.1  การตอบสนองนโยบายและยุทธศาสตรชาติ 6 ประการ และเปาหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืน 17 ขอ

ของ SDGs นโยบายกลยุทธของมหาวิทยาลัย และความตองการของผูมีสวนไดสวนเสีย

6.1.1 การตอบสนองนโยบายและยุทธศาสตรชาติ 6 ประการ

1) ความอยูดีมีสุขของคนไทยและสังคมไทย หลักสูตรฯ มุงพัฒนาบัณฑิตใหสามารถนอมนำศาสตร

พระราชาและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในการดำรงตนใหเปนผูท่ีอยูอยางพอเพียงและประยุกตใชใน

การบริหารการศึกษาไดอยางสรางสรรค รวมท้ังมีจิตสำนึกตอสังคมและสวนรวม

2) ขีดความสามารถในการแขงขัน การพัฒนาเศรษฐกิจและการกระจายรายได หลักสูตรฯ มุงพัฒนา

บัณฑิตใหมีสมรรถนะผูบริหารสถานศึกษายุคใหมเปน ผูนำการเรียนรู (Leader Learner) ผูนำการคิดและ

การปฏิบัติ (Brain & Behavior) ผูนำการเปล่ียนแปลงสูเปาหมายท่ีทาทาย (Change & Challenge) รูเทาทัน

การเปล่ียนแปลง ปรับตัว ยืดหยุน เผชิญการเปล่ียนแปลงในโลกดิจิทัล และความปกติใหมไดอยางเหมาะสม

สามารถคิดวิเคราะห สังเคราะห คิดข้ันสูง (Higher Order Thinking) บูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศเขากับ

ศาสตรทางการบริหารการศึกษา (Technological Pedagogical Content Knowledge) ไดอยางเปนรูปธรรม

สามารถคิดอยางเปนระบบ และคิดเชิงนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาวิชาการและวิชาชีพ โดยสามารถเผยแพรหรือนำ

เสนอผลงานทางวิชาการในลักษณะตางๆ
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3) การพัฒนาทรัพยากรมนุษยของประเทศ หลักสูตรฯ มุงพัฒนาบัณฑิตใหเปนผูนำทางวิชาการและ

วิชาชีพท่ีมีสวนรวมแกปญหาทางการศึกษาและสรางสรรคนวัตกรรม ดวยการบูรณาการขามศาสตรเพ่ือสราง

โอกาสและลดความเหล่ือมล้ำทางการศึกษา ในระดับพ้ืนท่ีและระดับประเทศ โดยการสรางเครือขายการวิจัยและ

การพัฒนานวัตกรรมการศึกษา เผยแพรผลงานวิจัยและนวัตกรรมทางการศึกษา รวมถึงมีมาตรฐานความรู

มาตรฐานการปฏิบัติงานและมาตรฐานการปฏิบัติตนตามขอบังคับคุรุสภาวาดวยมาตรฐานวิชาชีพ และปฏิบัติตน

ตามขอบังคับคุรุสภาวาดวยจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ. 2556

4) ความเทาเทียมและความเสมอภาคของสังคม หลักสูตรฯ มุงใหโอกาสทางการศึกษาแกผูท่ีจะ

ประสงคเขารับการศึกษาตอใหทุกคนมีสิทธิและโอกาสเขาศึกษาอยางเทาเทียมกัน โดยไมจำกัดเร่ืองเพศ อายุ

ฐานะ เช้ือชาติ ศาสนา และวัฒนธรรม ใหท่ีมีสวนรวมแกปญหาทางการศึกษาและสรางสรรคนวัตกรรม

ดวยการบูรณาการขามศาสตรเพ่ือสรางโอกาสและลดความเหล่ือมล้ำทางการศึกษา อยูรวมกับบุคคลท่ีมีแตกตาง

และหลากหลายทางความคิด เช้ือชาติและหลากวัฒนธรรมไดอยางมีความสุข

5) ความหลากหลายทางชีวภาพ คุณภาพส่ิงแวดลอม และความย่ังยืนของทรัพยากรธรรมชาติ

หลักสูตรฯ มุงพัฒนาบัณฑิตใหรวมมือกับเครือขายในการประยุกตใชความรูและทักษะ ดวยการพัฒนางานวิจัย

หรือนวัตกรรมท่ีสอดคลองกับอัตลักษณเชิงพ้ืนท่ี โดยใหความสำคัญกับการจัดการศึกษาท่ีเช่ือมโยงกับชีวิตประจำ

วัน เปนมิตรกับส่ิงแวดลอม การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) และความย่ังยืนของ

ทรัพยากรธรรมชาติ

6) ประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการเขาถึงการใหบริการของภาครัฐ หลักสูตรฯ ใหความสำคัญ

กับการจัดการศึกษาเพ่ือการพัฒนาบัณฑิตท่ีปฏิบัติตนและเปนตนแบบในการสรางพลเมืองท่ีเขมแข็ง กลาคิดริเร่ิม

ส่ิงใหม ตอตานการกระทำในส่ิงท่ีผิดเสนอแนวทางในการแกไขปญหาการศึกษาไทยอยางสรางสรรค

6.1.2 เปาหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืน 17 ขอ ของ SDGs

หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มุงจัดการศึกษาสอดคลองกับ

เปาหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) โดยมีจุดมุงหมายในการผลิตเพ่ือ

พัฒนาบัณฑิตใหคุณลักษณะสอดคลองกับมาตรฐานวิชาชีพของคุรุสภา มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ

ปฏิบัติตนตามมาตรฐานวิชาชีพและนอมนำศาสตรพระราชาและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตใช

ในการบริหารการศึกษาไดอยางเหมาะสม เปนผูนำการพัฒนาคุณภาพ โดยมุงเนนผลลัพธการเรียนรูของผูเรียน

ใหมีสมรรถนะ (Competency) ท่ีประกอบดวย ความรู ทักษะ คานิยมและทัศนคติ ท่ีมุงสูความเปนพลเมืองไทย

พลโลก และมีคุณภาพชีวิตท่ีดี  สอดลองกับเปาหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืน ดังน้ี
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1) SDG 1 : No Poverty ขจัดความยากจน และ SDG 2 : Zero Hunger ขจัดความหิวโหย หลักสูตร

มุงพัฒนาบัณฑิตให มีความรู และทักษะในการบูรณาการเน้ือหา สาระในศาสตรตางๆ เพ่ือนำมาใช

ในการสรางสรรคนวัตกรรมทางการบริหารการศึกษาท่ีสามารถสรางโอกาสและคุณคาทางวิชาการและวิชาชีพได

อยางมีคุณภาพเพ่ือรวมกันเสนอแนวทางแกไขปญหาดานการศึกษาในสังคมไทยและประชาคมโลก เปนผูนำ

การเรียนรู (Leader Learner) มีทักษะการเรียนรูตลอดชีวิต รูเทาทันการเปล่ียนแปลง ปรับตัว ยืดหยุน เผชิญการ

เปล่ียนแปลงในโลกดิจิทัล และโลกอนาคต เปนผูนำการคิดและการปฏิบัติ (Brain & Behavior) ท่ีสามารถคิด

อยางเปนระบบ และคิดเชิงนวัตกรรมเพ่ือทำใหการจัดการศึกษาท่ีรับผิดชอบเปนการสรางหลักประกันวาผูเรียนใน

ระบบการศึกษาทุกระดับท่ีรับผิดชอบ จะไดรับการดูแลท้ังการเขารับบริการดานการศึกษา สุขภาพอนามัย สุขภาพ

จิต อยางมีคุณภาพ ทุกกลุมเปาหมาย ไมจำกัดดานเช้ือชาติ เพศ ศาสนา อยางเทาเทียม

2) SDG 3 Good Health and Well-Being : การมีสุขภาพและความเปนอยูท่ีดี และ SDG 4 Quality

Education การศึกษาท่ีเทาเทียม หลักสูตรฯ มุงพัฒนาบัณฑิตท่ีมีความกลาคิดริเร่ิมส่ิงใหม ตอตาน

การกระทำในส่ิงท่ีผิด และรวมมือกับเครือขายเพ่ือการพัฒนางานวิจัยหรือนวัตกรรมทางการศึกษา ปฏิบัติตนเปน

พลเมืองท่ีเขมแข็งใหความรวมมือในการเสนอทางออกเพ่ือรวมขจัดปญหาดานการศึกษาท้ังในสังคมไทยและ

ประชาคมโลกอยางสรางสรรค

3) SDG 11 Sustainable Cities and Communities : ทำใหเมืองและการต้ังถ่ินฐานของมนุษยมีความ

ครอบคลุม ปลอดภัย มีภูมิตานทานและย่ังยืน และ SDG 13 Climate Action : ปฏิบัติการอยางเรงดวนเพ่ือตอสู

กับการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศและผลกระทบท่ีเกิดข้ึน หลักสูตรฯ มุงสรางผูนำการเปล่ียนแปลงทางการ

ศึกษาใหกับผูเรียนในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มุงเนนการประยุกตใชความรูและทักษะ ดวยการพัฒนางานวิจัย

หรือนวัตกรรมท่ีสอดคลองกับอัตลักษณเชิงพ้ืนท่ี โดยใหความสำคัญกับการจัดการศึกษาท่ีเช่ือมโยงกับชีวิตประจำ

วัน เปนมิตรกับส่ิงแวดลอมและความย่ังยืนของทรัพยากรธรรมชาติ

4) SDG 17 Partnership For the Goals : ความรวมมือเพ่ือการพัฒนาท่ีย่ังยืน หลักสูตรฯ มุงพัฒนา

บัณฑิตท่ีเปนผูนำการเปล่ียนแปลงสูเปาหมายท่ีทาทาย (Change & Challenge) สรางเครือขายทางการศึกษา

อยางเปนระบบ โดยใชเทคโนโลยีดิจิทัลสารสนเทศและการส่ือสาร สามารถเขาไปมีสวนรวมในการแกปญหา

ทางการศึกษาในโอกาสตางๆ ไดอยางสรางสรรค เพ่ือใหเกิดการพัฒนาอยางย่ังยืน
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6.1.3 นโยบายกลยุทธของมหาวิทยาลัย

ภายใตสถานการณหลังการแพรระบาดของโควิด-19 มหาวิทยาลัยเชียงใหมไดนอมนำหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือนำไปสูเปาหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืน โดยไดมีการปรับแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัย

เชียงใหม ระยะท่ี 12 (พ.ศ. 2560-2564) ปรับปรุงปงบประมาณ 2563 กำหนดทิศทางการดำเนินงานหลักในการ

มุงสูเปาหมายในการพัฒนาท่ีย่ังยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) ปรับวิสัยทัศนของ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม เปน “มหาวิทยาลัยช้ันนำ รับผิดชอบตอสังคมและการพัฒนาท่ีย่ังยืน :

A Leading university committed to social responsibility and sustainable development”

โดยมหาวิทยาลัยไดกำหนดเปาหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืนท่ีตรงกับสมรรถนะหลักและยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย

จำนวน 9 เปาหมาย ไดแก SDG 1 : No Poverty, SDG 2 : Zero Hunger, SDG 3 Good Health and

Well-Being, SDG 4 Quality Education, SDG 7 Affordable and Clean Energy, SDG 9 Industry,

Innovation and Infrastructure , SDG 11 Sustainable Cities and Communities, SDG 13 Climate

Action and SDG 17 Partnership For the Goals หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการ

ศึกษา ไดนำแนวคิดเปาหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืนมาเปนแนวคิดในการพัฒนาหลักสูตร โดยมีเปาหมายสำคัญ 7

เปาหมาย โดยมุงเนน SDG 4 Quality Education และเปาหมายอ่ืนสอดคลองกับเปาหมายของมหาวิทยาลัย

ความสอดคลองกับพันธกิจและยุทธศาสตรท่ี 4 ผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณธรรม คุณภาพ และมีทักษะ

การเปนพลเมืองโลก และมีกลยุทธหลัก คือ สงเสริมการวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนรองรับ

New learning/Platform และ Transform learning platform/ model ท่ีตอบสนองทักษะแหงอนาคต รองรับ

คนทุกชวงวัย และ การพัฒนาท่ีย่ังยืน หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

ไดมีการปรับปรุงรูปแบบการเรียนท้ังระบบออนไลนและช้ันเรียน รวมถึงมีการพัฒนากระบวนวิชาใหสามารถเรียนรู

ไดดวย Platform ใหม (MOOC Coursework/ Courseware) สามารถตอบสนองผูเรียนทุกกลุม ทุกท่ีทุกเวลา

6.1.4 ความตองการของผูมีสวนไดสวนเสีย

กลุมเปาหมายของผูเขารับการศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

ไดแก ขาราชการครู ครูโรงเรียนเอกชน และ ผูท่ีมีความประสงคจะเปนผูบริหารสถานศึกษาท้ังของภาครัฐและ

เอกชน (ผูอำนวยการโรงเรียน รองผูอำนวยการโรงเรียน) นักวิชาการการศึกษา ศึกษานิเทศก การสำรวจ

ความตองการของตลาดแรงงาน เปนดังน้ี

1) จากรายงานการประเมินผลการบริหารงานของคณบดีคณะศึกษาศาสตร ในรอบ 3 ป

(พ.ศ.2560-2562) พบวา ผูทรงคุณวุฒิและผูท่ีเก่ียวของภายนอก ซ่ึงมีสวนเก่ียวของกับการบริหารงานคณะศึกษา

ศาสตร ไดใหขอเสนอแนะประเด็นการพัฒนาผูบริหารการศึกษามืออาชีพยุคประเทศไทย 4.0 โดยเสนอแนะให

คณะศึกษาศาสตรเปดหลักสูตรในระดับปริญญาโทเพ่ือการพัฒนาผูบริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีจะเปน

Change Agent เพ่ือรองรับการเปล่ียนแปลงของสังคมท่ีเปล่ียนแปลงอยางรวดเร็ว
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2) จากขอมูลการจัดโครงการบริหารการศึกษาสัมพันธ : เหลียวหลัง แลหนา สาขาวิชาการ

บริหารการศึกษา เม่ือวันท่ี 22 มกราคม 2562 ณ สวนพฤกษศาสตรทวีชล อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม

โดยมีศิษยเกาจากสาขาวิชาบริหารการศึกษาท่ีประสบความสำเร็จในการประกอบวิชาชีพ ไดแก ศึกษาธิการจังหวัด

ผูอำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ผูอำนวยการสถานศึกษา รวมถึงบุคลากรทางการศึกษาของหนวยงาน

ตางๆ มารวมงานไดนำเสนอประเด็นสำคัญโดยขอใหมีการเปดหลักสูตรของสาขาวิชาบริหารการศึกษาในระดับ

ปริญญาโท เพ่ือรองรับความตองการผูนำการเปล่ียนแปลงในสถานศึกษาและทดแทนผูเกษียณอายุในอนาคต

3) ขอมูลตำแหนงท่ีคาดวาจะวางระหวางป พ.ศ.2562-2567 ของตำแหนงผูบริหารสถาน

ศึกษาและผูบริหารการศึกษา ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ณ วันท่ี 1 มกราคม 2562  มีดังน้ี

ป พ.ศ.2563 จำนวน 2,637 ตำแหนง

ป พ.ศ.2564 จำนวน 2,313 ตำแหนง

ป พ.ศ.2565 จำนวน 2,098 ตำแหนง

ป พ.ศ.2566 จำนวน 1,825 ตำแหนง

ป พ.ศ.2567 จำนวน 1,494 ตำแหนง

(ขอมูลคิดจากรอยละ 10 ของอัตราเกษียณอายุในแตละป)

4) ขอมูลการกำหนดเกณฑอัตรากำลังขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนัก

งานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (วันท่ี 23 ธันวาคม 2563) โดยคณะกรรมการขาราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ไดกำหนดอัตรากำลังสายงานบริหารสถานศึกษาใหม ดังน้ี 1) สถานศึกษาท่ีมีจำนวน

นักเรียนต้ังแต 40 คนลงมา ซ่ึงต้ังอยูในพ้ืนท่ีพิเศษเส่ียงภัย ทุรกันดาร ชนกลุมนอย เกาะ ภูเขาและพ้ืนท่ีในเขตชาย

แดน ฯลฯ สามารถบรรจุผูอำนวยการสถานศึกษาได 1 คน 2) สถานศึกษาท่ีมีจำนวนนักเรียน 120-350 คน

สามารถบรรจุรองผูอำนวยการสถานศึกษาได 1 คน สงผลใหมีการบรรจุผูอำนวยการสถานศึกษาและรองผูอำนวย

การสถานศึกษาเพ่ิมข้ึนอีกไมนอยกวา 10,000 คน

จากการสำรวจความสนใจในการสมัครเขาศึกษาตอหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขา

วิชาการบริหารการศึกษา ในปการศึกษา 2563 ผานชองทางออนไลน (Google form) ขอมูล ณ วันท่ี 31

สิงหาคม 2562 พบวา มีผูสนใจสมัครเขาศึกษาตอจำนวน 39 คน สวนใหญเปนเพศหญิง รอยละ 78 เปนเพศชาย

รอยละ 22 มีตำแหนงงานเปนครู ค.ศ. 1 สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (สพฐ.) กระทรวง

ศึกษาธิการ โดยมีเปาหมายในการศึกษาตอ เพ่ือการพัฒนาตนเองและการขอรับใบประกอบวิชาชีพผูบริหารสถาน

ศึกษาตามมาตรฐานวิชาชีพของคุรุสภาท่ีกำหนดไว สำหรับการสมัครคัดเลือกเปนผูบริหารสถานศึกษา ผูบริหาร

การศึกษาและศึกษานิเทศกในอนาคต รวมถึงการพัฒนาวิชาชีพและการพัฒนาสถานศึกษาใหสอดคลองกับการ

เปล่ียนแปลงของโลก
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6.2 ความโดดเดนท่ีแตกตางจากหลักสูตรของสถาบันอ่ืนท่ีใกลเคียงกัน

หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม เปนหลักสูตร

ท่ีนำแนวคิด ทฤษฎี หลักการ และกฎระเบียบตาง ๆ ท่ีมีความทันสมัยในยุคการศึกษา 4.0 ของประเทศไทย

นำและการบริหารจัดการศึกษาท่ีมุงเนนใหเกิด Talent mobility ในระบบการศึกษา มาเปนกรอบในการพัฒนา

มีกระบวนการพัฒนาหลักสูตร เปาหมาย ผลผลิต ผลลัพธ และผลกระทบท่ีตอบสนองตอการพัฒนาทรัพยากร

มนุษยในยุคดิจิทัล ผานกระบวนวิชา เชน การบริหารสถานศึกษาในยุคดิจิทัล นวัตกรรมการบริหารสถานศึกษา

กลยุทธการบริหารสถานศึกษาสูความเปนเลิศ ภาวะผูนำการเปล่ียนแปลง ท้ังน้ีสาขาวิชาบริหารการศึกษา เคยเปด

สอนในหลักสูตรสาขาวิชาการศึกษา วิชาเอกการบริหารการศึกษา พัฒนาผูบริหารการศึกษามาแลวกวา 25 รุน

มีศิษยเกาท่ีมีตำแหนงหนาท่ีทางการบริหารการศึกษา ท้ังในระดับชาติ ภูมิภาคและจังหวัด โดยหลักสูตร

ท่ีพัฒนาข้ึนมาใหมน้ี มีความโดดเดนและแตกตางจากหลักสูตรในสาขาเดียวกันของสถาบันการศึกษาอ่ืน ๆ อยาง

ชัดเจน ดังน้ี

1) หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม เปน

หลักสูตรฐานสมรรถนะ ท่ีมุงพัฒนาบัณฑิตใหเปนผูนำการเปล่ียนแปลง (Change agent & Change Leader)

ท้ังทางวิชาการและวิชาชีพ ในยุคโลกปวน (Disruptive World) จากเทคโนโลยีดิจิทัล บัณฑิตท่ีเปนผูนำการเรียนรู

ผูนำในการสรางสรรคนวัตกรรม และการสรางพลเมืองท่ีเขมแข็ง บนพ้ืนฐานของบริบทและอัตลักษณเชิงพ้ืนท่ี

มีทัศนคติและแนวคิดแบบยืดหยุนและเติบโตพัฒนาตอไปขางหนา (Growth Mindset) มีความรู ทักษะ และ

สมรรถนะการบริหารการศึกษายุคใหม เทาทันการเปล่ียนแปลงในโลกยุคดิจิทัลและโลกอนาคต

2) พัฒนางานวิจัยหรือนวัตกรรมทางการศึกษาท่ีเปนไปตามวัตถุประสงค เปาหมาย และและแนวทางของ

สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมแหงชาติ (สอวช.) เพ่ือแกไขปญหา ลด

ความเหล่ือมล้ำ และยกระดับคุณภาพการศึกษาในระดับพ้ืนท่ี ระดับประเทศ และนานาชาติ ท่ีมีความหลากหลาย

ทางวัฒนธรรม (Diversity) และสังคมพหุวัฒนธรรม (Multicultural) มีทักษะการส่ือสารและคุณลักษณะของผูนำ

ยุคใหม มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ เปนแบบอยางของคนดีบนพ้ืนฐานการนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอ

เพียง เพ่ือนำความรู ทักษะ สมรรถนะ และความคิดสรางสรรคน้ี ไปบริหารจัดการสรางคนไทยยุคใหมใหเปนกำลัง

สำคัญของการพัฒนาประเทศไปสูความม่ันคง ม่ังค่ังและย่ังยืนตามวิสัยทัศนและยุทธศาสตรชาติตอไป

3) ในการพัฒนาหลักสูตรใชกระบวนวิจัยอยางมีสวนรวมจากผูมีสวนเก่ียวของทุกฝายอยางตอเน่ือง

มีการศึกษาความตองการจำเปน มีกระบวนการท่ีนาเช่ือถือและผานการวิเคราะห วิพากษจากผูทรงคุณวุฒิทางการ

ศึกษาท่ีมีความเช่ียวชาญในการผลิตบัณฑิตทางการศึกษา อยางครบถวน โดยการนำเอายุทธศาสตรชาติ 20 ป

แผนพัฒนาการศึกษาแหงชาติ 20 ป (พ.ศ. 2560 – 2579) เปาหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืนของ SDGs มาตรฐานการ

ศึกษาของชาติ พ.ศ. 2561 พระราชบัญญัติพ้ืนท่ีนวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. 2562 นโยบายและยุทธศาสตร

การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2563 – 2570 ขอบังคับคุรุสภาวาดวยมาตรฐานวิชาชีพผู

บริหารการศึกษา 2556 นโยบายและยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยเชียงใหมและคณะศึกษาศาสตร และกฎหมาย

ขอระเบียบอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ รวมท้ังความตองการของผูใชบัณฑิตและผูมีสวนไดสวนเสีย มาเปนกรอบในการ

พัฒนา
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4) อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยผูสอน มีความรู ประสบการณและความเช่ียวชาญในดานการ

บริหารสถานศึกษาจากหลายสังกัด มีเครือขายความรวมมือทางวิชาการทุกระดับท้ังในและตางประเทศ

รวมเปนคณะกรรมการและอนุกรรมการตาง ๆ ในหนวยงานทางการศึกษาต้ังแตระดับทองถ่ิน ระดับชาติ เชน

คณะกรรมการบริหารศูนยเครือขาย สมศ. คณะกรรมการขับเคล่ือนพ้ืนท่ีนวัตกรรมการศึกษา คณะทำงานของ สพ

ฐ. เปนคณะกรรมการบริหารบริหารหลักสูตร อบรมพัฒนากอนการแตงต้ังผูบริหารสถานศึกษาวิทยฐานะ

เช่ียวชาญ ท่ีมีผูบริหารสถานศึกษาสนใจเขารวมพัฒนาจำนวนมากในแตละป รวมท้ังหลักสูตรการอบรมพัฒนาครู

และบุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการประเมินภายในระดับหลักสูตรของมหาวิทยาลัยเชียงใหม กรรมการผู

อานผลงานทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาและครู มีผลงานทางวิชาการอยางตอเน่ือง เปนท่ียอมรับในวงการ

วิชาการ

5) มีรูปแบบการฝกประสบการณวิชาชีพทางการบริหารการศึกษา และรูปแบบการจัดกิจกรรมเสริม

ความเปนผูบริหารทางการศึกษาท่ีถูกตองเหมาะสม ท่ีผานการพัฒนาและวิจัยอยางเปนระบบ และเปนแบบอยาง

แตสถาบันอ่ืน รวมท้ังมีเครือขายรวมพัฒนา

6) ความเปนมหาวิทยาลัยช้ันนำของมหาวิทยาลัยเชียงใหม ประกอบกับหลักสูตรของสาขาวิชาการบริหาร

ศึกษา มีประสบการณการเปดสอนในหลักสูตรดังกลาวน้ีมาเปนระยะเวลานาน เปนท่ียอมรับของนักการศึกษา

ท่ัวไป

ดังน้ันจากสภาวการณท่ีโลกกำลังมีการเปล่ียนแปลงอยางรวดเร็วและพลิกผัน (VUCA World) เห็นได

ชัดเจนจากวิกฤตการณการแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนาสายพันธุใหม 2019 หรือ โควิด-19 (COVID

-19) กอใหเกิดผลกระทบอยางรุนแรงตอระบบเศรษฐกิจ สาธารณสุข สังคมและการศึกษา สรางความเสียหายทาง

เศรษฐกิจเปนมูลคามหาศาล พฤติกรรมของผูบริโภคและธุรกิจปรับเปล่ียนไปอยางมหาศาล นำไปสูการเกิดโลก

ใบใหมท่ีไมเหมือนเดิม เขาสูความปกติใหม (New Normal) อยางเต็มรูปแบบ นอกจากน้ีโลกยังมีความเส่ียงและ

อาจเกิดวิกฤตเชิงซอนท่ีจะสงผลกระทบตอความเปนอยูของประชาชน ไดแก การเผชิญกับสถานการณการ

เปล่่ียนแปลงของสภาพภููมิิอากาศ (Climate Change) และโรคอุุบัติใหมในอนาคต ทุุกฝายจึึงตองรวมกัันมอง

ใหไกลไป

ในอนาคต เพ่่ือเตรีียมการรัับมืือวิิกฤตเชิิงซอนของโลกท่ีเปล่ียนแปลงอยางรวดเร็วและไมแนนอน โดยมีแผนหรือ

ยุทธศาสตรท่ีดี พลิกเปล่่ียนวิิกฤตใหเปนโอกาสสำคัญในการปรัับเปล่่ียนประเทศไทยสูการพััฒนาท่ีย่ังยืน

ความเหล่ือมล้ำของโอกาสและคุณภาพการศึกษาของไทย เปนอีกภาวะวิกฤติท่ีสะทอนความรุนแรง สลับ

ซับซอน และฝงลึกในระบบท่ียากตอการแกไข แมวาจะมีความพยายามในการปฏิรูปการศึกษามาอยางตอเน่ือง มี

การปรับแกไขกฎหมายการศึกษามาหลายฉบับ ประสิทธิภาพและประสิทธิผลทางการศึกษามีปญหา

ท้ังเชิงปริมาณและคุณภาพ สมรรถนะขีดความสามารถการแขงขันของประเทศอยูในระดับต่ำเม่ือเทียบกับภูมิภาค

เดียวกัน การผลิตทรัพยากรมนุษยท่ีมีทักษะ สมรรถนะ ไมตอบสนองตามความตองการของภาคการจางงานได

และไมสามารถสรางสรรคงานวิจัย นวัตกรรม เทคโนโลยีใหมๆ ได เม่ือเกิดวิกฤตการณการแพรระบาดของ

โควิด-19 ทำใหปญหาความเหล่ือมล้ำในโอกาสการเขาถึงการศึกษาท่ีมีคุณภาพย่ิงทวีความรุนแรงมากข้ึน สถาบัน
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การศึกษามีความจำเปนตองจัดการเรียนทางไกลและการเรียนออนไลนท่ีท่ัวถึงและมีประสิทธิผลสูงสำหรับผูเรียน

ทุกคน ท้ังน้ีตองพ่ึงพาหลายปจจัยท้ังความพรอมดานเทคโนโลยี ความพรอมของครูในการจัดการเรียน

การสอนแบบใหม และความพรอมของครอบครัวและนักเรียนในการเรียนรูจากท่ีบาน ปจจัยเหลาน้ีมีตนทุน

มหาศาลในการเปล่ียนผานไปสูการเรียนทางไกลดวยเทคโนโลยี แมจะยังไมใชความปกติใหมของการศึกษาไทย

ท้ังหมด แตเปนการเรงการปฎิรูประบบการศึกษาไทย เพราะการเขาถึงการศึกษาท่ีมีคุณภาพเปนปจจัยสำคัญใน

การสรางทรัพยากรมนุษยท่ีมีสมรรถนะสูงเพ่ือเสริมสรางขีดความสามารถการแขงขันของประเทศในเวทีโลก

เพ่ือมุงสูเปาหมาย “ประเทศไทย 4.0” โดยระบบการศึึกษาใหมตองเปนระบบเรีียนรู (Learning Systems)

ท่ีคนไทยทุกคน ทุกชวงวัยตองมีการเรีียนรูและปรับตัวตามการเปล่่ียนแปลงของสัังคม เศรษฐกิิจ และเทคโนโลยีี

โดยมีีกลไกการพััฒนาคุุณภาพตอเน่่ือง (CQI - Continuous Quality Improvement) รวมถึงการสงเสริม

การเรียนรูท่ีทุกคนสามารถเขาถึงไดเพ่ือความสามารถในการปรับตัว ในระดับสถานศึกษาผูบริหารสถานศึกษาและ

ครู จึงเปนปจจัยสำคัญในการพัฒนาคุณภาพของผูเรียน ดังน้ันการพััฒนาผูบริิหารสถานศึกษา เปนสวนสำคัญของ

ระบบพััฒนาบุุคลากรทางการศึึกษาและระบบพััฒนาคุุณภาพการศึึกษา ผูบริหารสถานศึกษาในยุคปกติใหมตอง

เปล่ียนบทบาทจาก “ผูบริหาร” มาเปน “ผูนำการพัฒนาคุณภาพ” (Instructional Leadership) โดยมีเปาหมาย

มุงเนนผลลัพธการเรียนรูของผูเรียน ใหมีสมรรถนะ (Competency) ท่ีประกอบดวย ความรู ทักษะ คานิยมและ

ทัศนคติ ท่ีมุงสูความเปนพลเมืองไทยและพลโลก

การพัฒนาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ใชกระบวนวิจัยอยาง

มีสวนรวมจากผูมีสวนเก่ียวของทุกฝายอยางตอเน่ือง โดยการนำเอายุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ. 2561 – 2580)

แผนพัฒนาการศึกษาแหงชาติ 20 ป (พ.ศ. 2560 – 2579) เปาหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืนของ SDGs มาตรฐานการ

ศึกษาของชาติ พ.ศ. 2561 พระราชบัญญัติพ้ืนท่ีนวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. 2562 นโยบายและยุทธศาสตร

การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2563 – 2570 ขอบังคับคุรุสภาวาดวยมาตรฐานวิชาชีพผู

บริหารการศึกษา 2556 และ (รางฯ) ป 2562 และกฎหมายขอระเบียบอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ ตลอดจนแผน

พัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม ระยะท่ี 12 (พ.ศ. 2560-2564) ปรับปรุงปงบประมาณ 2563 ภายใต

สถานการณ

หลังการแพรระบาดของโควิด-19 ท่ีมหาวิทยาลัยเชียงใหมไดกำหนดทิศทางการดำเนินงานหลักในการมุงสู

เปาหมายในการพัฒนาท่ีย่ังยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) การบริหารจัดการศึกษาท่ีมุงเนน

ใหเกิด Talent mobility ในระบบการศึกษา รวมท้ังความตองการของผูใชบัณฑิตและผูมีสวนไดสวนเสีย มาเปน

กรอบ

ในการพัฒนา กระบวนการพัฒนาหลักสูตร เปาหมาย ผลผลิต ผลลัพธ และผลกระทบท่ีตอบสนองตอการพัฒนา

ทรัพยากรมนุษยในยุคปกติใหม (New Normal) พัฒนาเปนหลักสูตรฐานสมรรถนะ ท่ีมุงพัฒนาบัณฑิตใหเปนผูนำ

การเปล่ียนแปลง (Change agent & Change Leader) ท้ังทางวิชาการและวิชาชีพ และเปนผูนำการพัฒนา

คุณภาพ ผูนำการเรียนรู ผูนำในการสรางสรรคนวัตกรรม และการสรางพลเมืองท่ีเขมแข็ง บนพ้ืนฐานของบริบท

และ

อัตลักษณเชิงพ้ืนท่ีมีทัศนคติและแนวคิดแบบยืดหยุนและเติบโตพัฒนาตอไปขางหนา (Growth Mindset)
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มีความรู ทักษะ คายิยมและสมรรถนะการบริหารการศึกษายุคใหม เทาทันการเปล่ียนแปลงในโลกยุคดิจิทัลและ

โลกอนาคต

7.  ปรัชญาและวัตถุประสงคของหลักสูตร

7.1  ปรัชญา

หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มุงผลิตและพัฒนาผูบริหารสถาน

ศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาใหเปนผูนำทางวิชาการ มีมาตรฐานตามวิชาชีพ สมรรถนะการบริหารการศึกษา

ยุคใหม สามารถพัฒนางานวิจัยหรือนวัตกรรมอยางสรางสรรคสูการพัฒนาท่ีย่ังยืน

7.2  วัตถุประสงค เพ่ือผลิตมหาบัณฑิตท่ี

7.2.1 มีความรู ทักษะ และคุณลักษณะตามมาตรฐานวิชาชีพผูบริหารสถานศึกษา นอมนำศาสตรพระ

ราชาและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตใชในการบริหารการศึกษาไดอยางสรางสรรค

7.2.2 เปนผูนำทางวิชาการและวิชาชีพ วิเคราะหขอมูลทางวิชาการอยางมีเหตุผล มีทักษะการส่ือสาร

และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศอยางมีประสิทธิภาพ ออกแบบและแกไขปญหาอยางเปนระบบ สรางสรรคนวัต

กรรมดวยการบูรณาการขามศาสตรเพ่ือสรางโอกาสและลดความเหล่ือมล้ำทางการศึกษา

7.2.3 เปนผูนำท่ีมีสมรรถนะการบริหารการศึกษายุคใหม รูเทาทันการเปล่ียนแปลง ทำงานรวมกับผูอ่ืน

ไดอยางสรางสรรค ปรับตัวในโลกดิจิทัลและโลกอนาคตได

7.2.4 มีคุณธรรมและเปนพลเมืองท่ีเขมแข็ง กลาคิดริเร่ิมส่ิงใหม รวมมือกับเครือขายในการประยุกตใช

ความรูและทักษะ พัฒนางานวิจัยหรือนวัตกรรมอยางสรางสรรคสูการพัฒนาท่ีย่ังยืน

8.  สมรรถนะท่ีเสริมสรางใหนักศึกษา

8.1  สมรรถนะท่ัวไป (Generic Competences)

นักศึกษาของหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ไดรับการพัฒนา

สมรรถนะท่ัวไปใหมีคุณสมบัติท่ีสอดคลองกับคุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพึงประสงคในระดับคุณวุฒิปริญญาโท

ขอ 6.4 ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2552  ดังน้ี

1) มีความเขาใจอยางถองแท ในทฤษฎี ผลการวิจัยและพัฒนาการลาสุดในระดับแนวหนาทางวิชาการ

หรือการปฏิบัติในวิชาชีพ และส่ิงท่ีเก่ียวของกับพัฒนาการเหลาน้ีตอองคความรูในสาขาวิชา

2) มีความรอบรูและความสามารถในการใชเทคนิคการวิจัย เพ่ือศึกษาคนควาในระดับสูงเพ่ือใชในวิชาการ

หรือการปฏิบัติทางวิชาชีพ และจะใชเทคนิคเหลาน้ีในการดำเนินการวิจัยท่ีสำคัญหรือทำโครงการคนควาในวิชาชีพ

3) มีความสามารถในการสังเคราะห และประยุกตใชผลของการวิจัย และพัฒนาการใหมๆ ในการปฏิบัติ

ทางวิชาชีพ ในการวิเคราะห พัฒนาและทดสอบสมมติฐานตลอดถึงการเสนอแนะแนวทางการแกไขปญหาท้ัง

ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
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4) มีความสามารถในการส่ือถึงผลการศึกษาคนควาและการวิจัย โดยการเผยแพรในรูปแบบของส่ือตางๆ

ตอกลุมนักวิชาการ นักวิชาชีพ และบุคคลอ่ืนๆ ในชุมชน

8.2 สมรรถนะเฉพาะสาขา (Subject-Specific Competences)

นักศึกษาของหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ไดรับการพัฒนา

สมรรถนะเฉพาะของสาขาวิชาการบริหารการศึกษา ดังน้ี

1) เปนผูท่ีมีความรู ทักษะ และคุณลักษณะตามมาตรฐานวิชาชีพผูบริหารสถานศึกษา นอมนำศาสตรพระ

ราชาและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตใชในการบริหารการศึกษาไดอยางสรางสรรค

2) เปนผูนำทางวิชาการและวิชาชีพท่ีมีสวนรวมแกปญหาทางการศึกษาและสรางสรรคนวัตกรรม

ดวยการบูรณาการขามศาสตรเพ่ือสรางโอกาสและลดความเหล่ือมล้ำทางการศึกษา

3) เปนผูนำท่ีมีสมรรถนะการบริหารการศึกษายุคใหม รูเทาทันการเปล่ียนแปลง ทำงานรวมกับผูอ่ืน

ไดอยางสรางสรรค ปรับตัวในโลกดิจิทัลและโลกอนาคตได

4) เปนผูท่ีมีคุณธรรมและเปนพลเมืองท่ีเขมแข็ง กลาคิดริเร่ิมส่ิงใหม และรวมมือกับเครือขายในการ

ประยุกตใชความรูและทักษะ พัฒนางานวิจัยหรือนวัตกรรมอยางสรางสรรคสูการพัฒนาท่ีย่ังยืน

9. ผลลัพธการเรียนรูของบัณฑิต (Program Learning Outcomes: PLOs) (สอดคลองกับภาคผนวกขอ 2)

หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มุงเนนผลลัพธการเรียนรูของบัณฑิต

(Program Learning Outcomes: PLOs) 4 ประการ ดังน้ี

PLO 1 มีความรู ทักษะ และคุณลักษณะตามมาตรฐานวิชาชีพผูบริหารสถานศึกษา นอมนำศาสตร

พระราชาและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตใชในการบริหารการศึกษาไดอยางสรางสรรค

Sub PLO 1.1 มีความรู ความสามารถ ทักษะทางปญญา และสมรรถนะตามมาตรฐานความรู

มาตรฐานการปฏิบัติงานและมาตรฐานการปฏิบัติตนตามขอบังคับคุรุสภาวาดวยมาตรฐานวิชาชีพ

พ.ศ. 2556

Sub PLO 1.2 นอมนำศาสตรพระราชาและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใชใน

การดำรงตนใหเปนผูท่ีอยูอยางพอเพียงและประยุกตใชในการบริหารการศึกษาไดอยางสรางสรรค รวมท้ังมี

จิตสำนึกตอสังคมและสวนรวม

Sub PLO 1.3 มีความรู ความสามารถในการจัดการศึกษาท่ีมุงสูเปาหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืน

(Sustainable Development Goals: SDGs)

PLO 2 เปนผูนำทางวิชาการและวิชาชีพท่ีมีสวนรวมแกปญหาทางการศึกษาและสรางสรรคนวัตกรรม

ดวยการบูรณาการขามศาสตรเพ่ือสรางโอกาสและลดความเหล่ือมล้ำทางการศึกษา
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Sub PLO 2.1 เปนผูนำทางวิชาการและวิชาชีพ ท่ีมีสวนรวมแกปญหาทางการศึกษา

เพ่ือสรางโอกาสและลดความเหล่ือมล้ำทางการศึกษาในระดับพ้ืนท่ีและระดับประเทศ

Sub PLO 2.2 วิเคราะหขอมูลทางวิชาการอยางมีเหตุผล ออกแบบและแกไขปญหา

อยางเปนระบบ มีทักษะการส่ือสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศอยางมีประสิทธิภาพ

Sub PLO 2.3 มีความสามารถดานการบริหารจัดการเชิงพ้ืนท่ีและการบริหารการเปล่ียนแปลง

เชิงกลยุทธและนวัตกรรม

Sub PLO 2.4 เปนผูนำดานการวิจัยทางการบริหารการศึกษาท่ีสามารถสรางสรรคนวัตกรรม

ดวยการบูรณาการขามศาสตร

PLO 3 เปนผูนำท่ีมีสมรรถนะการบริหารการศึกษายุคใหม รูเทาทันการเปล่ียนแปลง ทำงานรวมกับผู

อ่ืนไดอยางสรางสรรค ปรับตัวในโลกดิจิทัลและโลกอนาคตได

Sub PLO 3.1 มีสมรรถนะผูนำการเรียนรู ผูนำการคิดและการปฏิบัติ ผูนำการเปล่ียนแปลง

สูเปาหมายท่ีทาทาย รูเทาทันการเปล่ียนแปลง ปรับตัวในโลกดิจิทัลและโลกอนาคตไดอยางเหมาะสม

Sub PLO 3.2 สามารถคิดวิเคราะห สังเคราะห คิดข้ันสูง คิดเชิงระบบและคิดเชิงนวัตกรรม

บูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศเขากับศาสตรทางการบริหารการศึกษาไดอยางเปนรูปธรรม

Sub PLO 3.3 มีสำนึกรับผิดชอบและทำงานรวมกับผูอ่ืนไดอยางสรางสรรค

PLO 4 มีคุณธรรมและเปนพลเมืองท่ีเขมแข็ง กลาคิดริเร่ิมส่ิงใหม และรวมมือกับเครือขาย

ในการประยุกตใชความรูและทักษะ พัฒนางานวิจัยหรือนวัตกรรมอยางสรางสรรคสูการพัฒนาท่ีย่ังยืน

Sub PLO 4.1 มีคุณธรรม จริยธรรมและเปนตนแบบการสรางพลเมืองท่ีเขมแข็ง กลาคิดริเร่ิมส่ิงใหม

ตอตานการกระทำในส่ิงท่ีผิด เสนอแนวทางในการแกไขปญหาการศึกษาไทยอยางสรางสรรค

Sub PLO 4.2 สรางเครือขายและรวมกันแกไขปญหาเพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาไทย

ดวยการวิจัยหรือการพัฒนานวัตกรรมอยางสรางสรรคสูการพัฒนาท่ีย่ังยืน

Sub PLO 4.3 เผยแพรผลงานวิจัยและนวัตกรรมทางการศึกษาในระดับพ้ืนท่ีและระดับชาติ
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10. ความคาดหวังของผลลัพธการเรียนรูเมื่อสิ้นปการศึกษา

หลักสูตรแบบ 2 (แผน ก แบบ ก2)

ปท่ี ความคาดหวังของผลลัพธการเรียนรู (PLOs)

1 นักศึกษาผานการศึกษาในกระบวนวิชาของหลักสูตร ท้ังกระบวนวิชาบังคับ และกระบวน

วิชาเลือกความคาดหวังของผลลัพธการเรียนรูเม่ือส้ินการศึกษาในปท่ี 1 โดยสรุปดังน้ี

มีคุณธรรมและเปนตนแบบการสรางพลเมืองท่ีเขมแข็ง กลาคิดริเร่ิมส่ิงใหม ตอตานการกระทำ

ในส่ิงท่ีผิด มีความรู ความสามารถ ทักษะทางปญญา คุณลักษณะและสมรรถนะตามมาตรฐาน

และจรรยาบรรณวิชาชีพ นอมนำศาสตรพระราชาและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

มาปรับใชในการดำรงตนและประยุกตใชในการบริหารการศึกษา วิเคราะหขอมูลทางวิชาการ

อยางมีเหตุผล สามารถสืบคนขอมูลผานเทคโนโลยีส่ือสารสนเทศไดอยางถูกตองและเหมาะสม

ออกแบบและแกไขปญหาอยางเปนระบบ มีทักษะการส่ือสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ

อยางมีประสิทธิภาพ มีสำนึกรับผิดชอบและทำงานรวมกับผูอ่ืนอยางสรางสรรค รวมมือกับเครือ

ขายในการประยุกตใชความรูและทักษะทางการบริหาร จัดสัมมนาและนำเสนอประเด็นการ

แกไขปญหาการศึกษาและยกระดับคุณภาพการศึกษาไทยอยางสรางสรรค อยางนอย

1 คร้ัง

2 นักศึกษามีความรู ทักษะ ความเช่ียวชาญ ผานการฝกปฏิบัติการบริหารการศึกษาและการ

บริหารสถานศึกษา เปนผูนำท่ีมีสมรรถนะการบริหารการศึกษายุคใหม ไดแก ผูนำ

การเรียนรู ผูนำการคิดและการปฏิบัติ ผูนำการเปล่ียนแปลงสูเปาหมายท่ีทาทาย รูเทาทัน

การเปล่ียนแปลง ปรับตัว ยืดหยุน เผชิญการเปล่ียนแปลงในโลกดิจิทัลและโลกอนาคตได

อยางเหมาะสม สามารถคิดวิเคราะห สังเคราะห คิดข้ันสูง คิดเชิงระบบและคิดเชิงนวัตกรรม

บูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศเขากับศาสตรทางการบริหารการศึกษาไดอยางเปนรูปธรรม

สามารถวิเคราะหสถานการณ โดยใชความรู ความเขาใจในแนวคิดและทฤษฎี เพ่ือแกปญหา

การศึกษาและสรางสรรคนวัตกรรมท่ีมีความลุมลึก ผานการดำเนินการทำวิทยานิพนธ จำนวน

12 หนวยกิต ดำเนินการวิจัยตามระเบียบวิธีวิจัย และจริยธรรมในการวิจัย วิเคราะหขอมูล

อยางถูกตองและเปนระบบ มีการสรุป อภิปรายผลและขอเสนอท่ีถูกตองตามหลักวิชาการและ

เปนประโยชนในวงกวาง มีกิจกรรมทางวิชาการดวยการจัดสัมมนาและนำเสนองานท่ีเก่ียวของ

กับวิทยานิพนธ อยางนอย 2 คร้ัง ผลงานวิทยานิพนธหรือสวนหน่ึงของผลงานวิทยานิพนธไดรับ

การเผยแพรหรืออยางนอยไดรับการตอบรับใหเผยแพรในวารสารระดับชาติท่ีอยูในฐานขอมูล

TCI Tier1 โดยมีนักศึกษาเปนช่ือแรกอยางนอย 1 เร่ือง หรือเผยแพรเปนบทความฉบับเต็ม
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(Full paper) ในเอกสารเผยแพรการประชุมวิชาการ (Proceedings) ระดับนานาชาติ ท่ีเปนท่ี

ยอมรับในสาขาวิชาบริหารการศึกษา

หลักสูตรแบบ 3 (แผน ข)

ปท่ี ความคาดหวังของผลลัพธการเรียนรู (PLOs)

1 นักศึกษาผานการศึกษาในกระบวนวิชาของหลักสูตร ท้ังกระบวนวิชาบังคับ และกระบวน

วิชาเลือกความคาดหวังของผลลัพธการเรียนรูเม่ือส้ินการศึกษาในปท่ี 1 โดยสรุปดังน้ี

มีคุณธรรมและเปนตนแบบการสรางพลเมืองท่ีเขมแข็ง กลาคิดริเร่ิมส่ิงใหม ตอตานการกระทำ

ในส่ิงท่ีผิด มีความรู ความสามารถ ทักษะทางปญญา คุณลักษณะและสมรรถนะตามมาตรฐาน

และจรรยาบรรณวิชาชีพ นอมนำศาสตรพระราชาและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

มาปรับใชในการดำรงตนและประยุกตใชในการบริหารการศึกษา วิเคราะหขอมูลทางวิชาการ

อยางมีเหตุผล สามารถสืบคนขอมูลผานเทคโนโลยีส่ือสารสนเทศไดอยางถูกตองและเหมาะสม

ออกแบบและแกไขปญหาอยางเปนระบบ มีทักษะการส่ือสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ

มีสำนึกรับผิดชอบและทำงานรวมกับผูอ่ืนอยางสรางสรรค รวมมือกับเครือขายในการประยุกต

ใชความรูและทักษะทางการบริหาร เขารวมการสัมมนาและนำเสนอประเด็นการแกไขปญหา

การศึกษาและยกระดับคุณภาพการศึกษาไทยอยางสรางสรรค อยางนอย1 คร้ัง

2 มีความรู ทักษะ คุณลักษณะท่ีเหมาะสมผานการฝกปฏิบัติการบริหารการศึกษาและ

การบริหารสถานศึกษา เปนผูนำท่ีมีสมรรถนะการบริหารการศึกษายุคใหม ไดแก ผูนำการเรียน

รู ผูนำการคิดและการปฏิบัติ ผูนำการเปล่ียนแปลงสูเปาหมายท่ีทาทาย รูเทาทันการ

เปล่ียนแปลง ปรับตัว ยืดหยุน เผชิญการเปล่ียนแปลงในโลกดิจิทัลและโลกอนาคตไดอยาง

เหมาะสม สามารถคิดวิเคราะห สังเคราะห คิดข้ันสูง คิดเชิงระบบและคิดเชิงนวัตกรรม

บูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศเขากับศาสตรทางการบริหารการศึกษาไดอยางเปนรูปธรรม

ผานการสอบประมวลความรู (Comprehensive) ประยุกตใชความรู ความเขาใจในศาสตร

การบริหารการศึกษาสูการปฏิบัติดวยการคนควาอิสระ จำนวน 6 หนวยกิต ดำเนินการวิจัย

ตามระเบียบวิธีวิจัย และจริยธรรมในการวิจัย วิเคราะหขอมูลอยางถูกตองและเปนระบบ

มีการสรุป อภิปรายผลและขอเสนอแนะท่ีถูกตองตามหลักวิชาการ เขารวมหรือนำเสนอผลการ

วิจัยในการสัมมนาทางการบริหารการศึกษา อยางนอย 2 คร้ัง ผลงานการคนควาอิสระหรือสวน

หน่ึงของผลงานการคนควาอิสระ ไดรับการเผยแพรในวารสารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย

เชียงใหม (CMU Graduate School Journal) หรือแหลงเผยแพรผลงานทางวิชาการอ่ืนท่ี

สาขาวิชาและบัณฑิตวิทยาลัยใหความเห็นชอบ โดยมีช่ือนักศึกษาเปนช่ือแรก
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11. จำนวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร (ระดับปริญญาโท/เอก ระบุแยกตามแบบท่ีเปดสอน)

11.1 หลักสูตรแบบ 2 (แผน ก แบบ ก 2)

จำนวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา     45 หนวยกิต

ก.  กระบวนวิชาเรียน ไมนอยกวา 33 หนวยกิต

1.  กระบวนวิชาระดับบัณฑิตศึกษา ไมนอยกวา 33 หนวยกิต

1.1  กระบวนวิชาในสาขาวิชาเฉพาะ ไมนอยกวา 30 หนวยกิต

1.1.1  กระบวนวิชาบังคับ ไมนอยกวา 27 หนวยกิต

1.1.2  กระบวนวิชาเลือก ไมนอยกวา 3 หนวยกิต

1.2  กระบวนวิชานอกสาขาวิชาเฉพาะ ไมนอยกวา 3 หนวยกิต

1.2.1 กระบวนวิชาบังคับ ไมนอยกวา 3 หนวยกิต

1.2.2 กระบวนวิชาเลือก ไมนอยกวา * หนวยกิต

“นักศึกษาอาจเลือกเรียนกระบวนวิชานอกสาขาวิชาเฉพาะไดตามความเห็นชอบของอาจารย

ท่ีปรึกษา”

“The student may enroll other graduate courses(s) under the agreement of the

advisor”

2.  กระบวนวิชาระดับปริญญาตรีข้ันสูง

* กรณีท่ีนักศึกษาขาดความรูพ้ืนฐานบางประการท่ีจำเปนสำหรับการศึกษา นักศึกษาจะตองลง

ทะเบียนเรียนกระบวนวิชาระดับปริญญาตรีข้ันสูง ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร”

* “In case the student lacks some basic knowledge which is necessary for

education, the student must enrol some advanced undergraduate courses(s) under the

recommendation of program administrative committee”

ข. ปริญญานิพนธ (วิทยานิพนธ) 12 หนวยกิต

11.2 หลักสูตรแบบ 3 (แผน ข)

จำนวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา 45 หนวยกิต

ก.  กระบวนวิชาเรียน ไมนอยกวา 39 หนวยกิต

1.  กระบวนวิชาระดับบัณฑิตศึกษา ไมนอยกวา 39 หนวยกิต

1.1  กระบวนวิชาในสาขาวิชาเฉพาะ ไมนอยกวา 36 หนวยกิต

1.1.1  กระบวนวิชาบังคับ ไมนอยกวา 27 หนวยกิต
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1.1.2  กระบวนวิชาเลือก ไมนอยกวา 9 หนวยกิต

1.2  กระบวนวิชานอกสาขาวิชาเฉพาะ ไมนอยกวา 3 หนวยกิต

1.2.1 กระบวนวิชาบังคับ ไมนอยกวา 3 หนวยกิต

1.2.2 กระบวนวิชาเลือก ไมนอยกวา * หนวยกิต

“นักศึกษาอาจเลือกเรียนกระบวนวิชานอกสาขาวิชาเฉพาะไดตามความเห็นชอบของอาจารยท่ี

ปรึกษา”

“The student may enroll other graduate courses(s) under the agreement of the

advisor”

2.  กระบวนวิชาระดับปริญญาตรีข้ันสูง

* กรณีท่ีนักศึกษาขาดความรูพ้ืนฐานบางประการท่ีจำเปนสำหรับการศึกษา นักศึกษาจะตองลง

ทะเบียนเรียนกระบวนวิชาระดับปริญญาตรีข้ันสูง ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร”

* “In case the student lacks some basic knowledge which is necessary for

education, the student must enrol some advanced undergraduate courses(s) under the

recommendation of program administrative committee”

ข. ปริญญานิพนธ (การคนควาอิสระ) 6 หนวยกิต

12.  ความพรอมในการดำเนินการ

12.1 ความพรอมดานอาจารย

- อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร จำนวน   4 คน มีคุณวุฒิและคุณสมบัติตามเกณฑท่ี สกอ. กำหนด

- อาจารยประจำหลักสูตร จำนวน  18 คน มีคุณวุฒิและคุณสมบัติตามเกณฑท่ี สกอ. กำหนด

- อาจารยผูสอนเปนอาจารยประจำจำนวน  18 คน

- อาจารยพิเศษ จำนวน    1 คน

12.2 ความพรอมดานกายภาพ (ส่ิงสนับสนุนการเรียนรูตางๆ ท่ีจำเปน เชน สถานท่ี เคร่ืองมือและอุปกรณ

หองปฏิบัติการ เทคโนโลยีสารสนเทศ หองสมุด)

☑ พรอม

1.  หองสมุด

☑ มีเพียงพอ

1.1 ตำราหลักสำหรับหลักสูตรใหมท่ีหาไดในหองสมุดคณะ /สำนักหอสมุด ไดแก หองสมุด

คณะศึกษาศาสตร

1) หนังสือภาษาไทย จำนวน  55,736  เลม
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2) หนังสือภาษาอังกฤษ จำนวน   9,963   เลม

1.2 วารสาร

1) วารสารภาษาไทย จำนวน 106  ฐานขอมูล

2) วารสารภาษาตางประเทศ จำนวน   75   ฐานขอมูล

□ มีไมเพียงพอ ส่ิงท่ีขาดคือ ........................................…………………..……….....................…

วิธีการแกปญหา คือ  ...................................…………….…………………………………............

2.  ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

☑ มีเพียงพอ

□ มีไมเพียงพอ ส่ิงท่ีขาดคือ ......……………………………………………..……….....................…………

วิธีการแกปญหา คือ  ....................................……….………………………………………………..…….

3.  หองปฏิบัติการ เคร่ืองมือและอุปกรณ

☑ มีเพียงพอ

□ มีไมเพียงพอ ส่ิงท่ีขาดคือ .......………………………….……………………..……….............................

วิธีการแกปญหา คือ  ........................................……….……………………………………….............

4.  หองบรรยาย

☑ มีเพียงพอ

□ มีไมเพียงพอ ส่ิงท่ีขาดคือ .......………………………….…………………….….....................……………

วิธีการแกปญหา คือ  ...............................................………………………………………………..……

◻ ไมพรอม…………………………………………ตองการเพ่ิม……………………………………...................

12.3  ความพรอมดานทุนสนับสนุนการศึกษา และความรวมมือทางวิชาการกับสถาบันอ่ืน (ถามี)

-ไมมี-
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13.  แผนรับรับนักศึกษาของหลักสูตรในระยะ 5 ป
(แสดงจำนวนรับนักศึกษาในแตละป ระบุจำนวนแยก ตามแบบของหลักสูตรดวย)

ปการศึกษา 2564 2565 2566 2567 2568

ภาคการศึกษาท่ี 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2

แบบ 2 (แผน ก แบบ ก 2) ภาคปกติ

(เรียนวันจันทร-ศุกร)

จำนวนนักศึกษาท่ีคาดวาจะรับ 5 5 5 5 5

จำนวนนักศึกษาท่ีสะสมในหลักสูตร

ชั้นปท่ี 1 5 5 5 5 5

ชั้นปท่ี 2 5 5 5 5

รวม 5 10 10 10 10

จำนวนนักศึกษาท่ีคาดวาจะสำเร็จการศึกษา 5 5 5 5

แบบ 2 (แผน ก แบบ ก 2) ภาคปกติ

(เรียนวันเสาร-อาทิตย)

จำนวนนักศึกษาท่ีคาดวาจะรับ 5 5 5 5 5

จำนวนนักศึกษาท่ีสะสมในหลักสูตร

ชั้นปท่ี 1 5 5 5 5 5

ชั้นปท่ี 2 5 5 5 5

รวม 5 10 10 10 10

จำนวนนักศึกษาท่ีคาดวาจะสำเร็จการศึกษา 5 5 5 5

แบบ 3 (แผน ข) ภาคปกติ

จำนวนนักศึกษาท่ีคาดวาจะรับ 45 45 45 45 45

จำนวนนักศึกษาท่ีสะสมในหลักสูตร

ชั้นปท่ี 1 45 45 45 45 45

ชั้นปท่ี 2 45 45 45 45

รวม 45 90 90 90 90

จำนวนนักศึกษาท่ีคาดวาจะสำเร็จการศึกษา 45 45 45 45



19

14.  จำนวนนักศึกษาของคณะในปจจุบัน มีจำนวนนักศึกษาทุกหลักสูตรและทุกระดับการศึกษา

รวมท้ังส้ิน 1,898 คน แยกเปน ระดับปริญญาตรี จำนวน 1,573 คน

ระดับบัณฑิตศึกษา จำนวน   325 คน

15.  อัตราสวนของอาจารย: นักศึกษาเต็มเวลา (FTES: Full Time Equivalent Students)

FTES รวม

กอนเปดหลักสูตร 1 : 15

เม่ือเปดหลักสูตร 1 : 15.6

16.  คาธรรมเนียมการศึกษา

16..1 ภาคปกติ แบบ 2 (แผน ก แบบ ก 2)  (เรียนวันจันทร-ศุกร)

ตลอดหลักสูตร  120,000 บาท/คน

16.2 ภาคปกติ แบบ 2 (แผน ก แบบ ก 2) (เรียนวันเสาร-อาทิตย)

ตลอดหลักสูตร  180,000 บาท/คน

16.3 ภาคพิเศษ แบบ 3 (แผน ข) (เรียนวันเสาร-อาทิตย)

ตลอดหลักสูตร  150,000 บาท/คน

โดยเปนไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม วาดวยคาธรรมเนียมการศึกษา สำหรับนักศึกษาบัณฑิต

ศึกษาแบบเหมาจาย พ.ศ. 2556 คณะศึกษาศาสตร ปริญญาโท หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต แบบ 2 (แผน ก

แบบ ก 2) และแบบ 3 (แผน ข)
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ขอมูลคาธรรมเนียมการศึกษาของหลักสูตรเดียวกันน้ีหรือใกลเคียงกันท่ีมหาวิทยาลัยอ่ืนเปดสอนอยู

มหาวิทยาลัย หลักสูตร คาธรรมเนียม

การศึกษา

ผูใหขอมูล

1. มหาวิทยาลัยนเรศวร หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต

สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

100,000 ประกาศมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง

กำหนดอัตราคาธรรมเนียมการ

ศึกษา ระดับบัณฑิต

พ.ศ.2561

2. มหาวิทยาลัยพะเยา หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต

สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

120,000 ประกาศมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง

กำหนดอัตราคาธรรมเนียมการ

ศึกษา ระดับบัณฑิต

พ.ศ.2561

3. มหาวิทยาลัยศิลปากร หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

120,000 ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากร

วาดวยอัตราคาธรรมเนียมระดับ

บัณฑิตศึกษาฯ ปการศึกษา

2562

4. มหาวิทยาลัย

ศรีนครินทรวิโรฒ

หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

220,000 ประกาศมหาวิทยาลัย

ศรีนครินทรวิโรฒ เรื่องอัตรา

คาธรรมเนียมการศึกษาระดับ

บัณฑิต ปการศึกษา 2561

5. จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย

หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชาบริหารการศึกษา

ภาคปกติ

ภาคเรียนละ

23,000 บาท

ประกาศจุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย เร่ือง อัตรา

การเก็บเงินคาเลาเรียนและ

เงินเรียกเก็บประเภทอ่ืนสำหรับ

นิสิต พ.ศ. 2557
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ภาคพิเศษ

เปนคณะจัด

เก็บ

17.  ทิศทางการวิจัย

17.1 พัฒนางานวิจัยหรือนวัตกรรมทางการศึกษาท่ีเปนไปตามวัตถุประสงค เปาหมาย และแนวทางของสำนัก

งานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมแหงชาติ (สอวช.) เพ่ือแกไขปญหา

ลดความเหล่ือมล้ำ และยกระดับคุณภาพการศึกษาในระดับพ้ืนท่ี ระดับประเทศ ท่ีมีความหลากหลายทาง

วัฒนธรรม (Diversity) และสังคมพหุวัฒนธรรม (Multicultural)

17.2 สงเสริมการผลิตงานวิจัยและ/หรือมีสวนรวมในการสรางนวัตกรรมทางการบริหารสถานศึกษา

ท่ีสอดคลองกับสภาพปญหา ความตองการ และตอบสนองความหลากหลายของบริบทพ้ืนท่ีเพ่ือแกไขปญหา

ลดความเหล่ือมล้ำ และยกระดับคุณภาพการศึกษาตามพระราชบัญญัติพ้ืนท่ีนวัตกรรมทางการศึกษา พ.ศ.2562

17.3 สงเสริมการผลิตงานวิจัยและและ/หรือมีสวนรวมในการสรางนวัตกรรมทางการศึกษาในประเด็นสำคัญ

ของประเทศเก่ียวกับการศึกษาและการสรางสรรคการเรียนรู เพ่ือเพ่ิมคุณภาพและลดความเหล่ือมล้ำทาง

การศึกษา รวมท้ังการเสริมสรางสมรรถนะผูเรียนใหพรอมรับกับการเปล่ียนแปลงในอนาคต

17.4 สงเสริมการผลิตและตอยอดงานวิจัยดานการบริหารและการจัดการการศึกษา การพัฒนาสถานศึกษา

หรือสภาวะแวดลอมและปจจัยตางๆ ท่ีมีผลตอการเรียนรูของผูเรียน เพ่ือการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาใหสูงข้ึน

17.5 เนนกระบวนการวิจัยท่ีบูรณาการขามศาสตร การวิจัยและพัฒนา สงเสริมการใชเทคโนโลยีทางการ

ศึกษาท่ีสอดคลองกับสภาพบริบทพ้ืนท่ี สามารถนำไปใชหรือประยุกตใชเพ่ือการแกปญหาและพัฒนาคุณภาพการ

ศึกษาระดับตางๆ ได
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ภาคผนวก

1. ขอมูลอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

ช่ือ-สกุล

(ระบุตำแหนงวิชาการ)

คุณวุฒิการศึกษา (สาขา),สถาบัน

ปท่ีสำเร็จการศึกษา

(ระบุต้ังแตระดับ ป.ตรี-ถึงสูงสุด)

จำนวนผล

งานวิจัยใน

รอบ 5 ป

1 ผศ.ดร.ยงยุทธ  ยะบุญธง กศ.ด. (การบริหารการศึกษา),

มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2552

43(42)

ศษ.ม. (การบริหารการศึกษา),

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2548

Dip.Ed (Educational Technology),

Tottori University, Japan, 1999

ศษ.ม. (เทคโนโลยีทางการศึกษา),

มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 2536

ค.บ. (วิทยาศาสตรท่ัวไป), เกียรตินิยม

วิทยาลัยครูลำปาง, 2528

2 ผศ.ดร.มนตนภัส  มโนการณ กศ.ด. (การบริหารการศึกษา),

มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2555

34(34)

ศษ.ม. (การบริหารการศึกษา),

มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2551

กศ.ม. วิทยาศาสตรศึกษา (ชีววิทยา),

มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2544

ค.บ. (วิทยาศาสตรท่ัวไป), เกียรตินิยม

วิทยาลัยครูเทพสตรี, 2536

3 ผศ.ดร.ธารณ  ทองงอก ปร.ด. (การบริหารการศึกษา),

มหาวิทยาลัยบูรพา,  2555

21(21)

กศ.ม. (การบริหารการศึกษา),

มหาวิทยาลัยบูรพา,  2552
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ค.บ. (คณิตศาสตร), เกียรตินิยม

สถาบันราชภัฏอุบลราชธานี, 254

ช่ือ-สกุล

(ระบุตำแหนงวิชาการ)

คุณวุฒิการศึกษา (สาขา),สถาบัน

ปท่ีสำเร็จการศึกษา

(ระบุต้ังแตระดับ ป.ตรี-ถึงสูงสุด)

จำนวนผล

งานวิจัยใน

รอบ 5 ป

4. อ.ดร.สุบัน  พรเวียง กศ.ด. (การบริหารการศึกษา),

มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2555

14(13)

กศ.ม. (การบริหารการศึกษา),

มหาวิทยาลัยนเรศวร,  2548

ศษ.ม. (ประถมศึกษา)

มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 2538

ศษ.บ. (ประถมศึกษา)

มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 2536
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2. ความเช่ือมโยงระหวางผลลัพธการเรียนรูของบัณฑิต (PLOs) กับมาตรฐานการเรียนรูของบัณฑิต

ตาม TQF

มาตรฐานการเรียนรูตาม TQF PLO 1 PLO 2 PLO 3 PLO 4

1. ดานคุณธรรม จริยธรรม

1.1) ตระหนักในคุณคาและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซ่ือสัตย

สุจริต มีจรรยาบรรณ

ทางวิชาการและวิชาชีพ

✔ ✔ ✔

1.2) มีวินัย ตรงตอเวลา และความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม

เคารพกฎระเบียบและขอบังคับตาง ๆ ขององคกรและสังคม
✔ ✔

1.3) มีภาวะความเปนผูนำและผูตาม สามารถทำงานเปนทีมและ

สามารถแกไขขอขัดแยงและลำดับความสำคัญ
✔ ✔ ✔

1.4) เคารพสิทธิและรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืนรวมท้ังเคารพในคุณคา

และศักด์ิศรีของ

ความเปนมนุษย

✔ ✔

2. ดานความรู

2.1) มีความรูและความเขาใจเก่ียวกับหลักการและทฤษฎีท่ีสำคัญใน

เน้ือหาท่ีศึกษา
✔ ✔ ✔

2.2) สามารถวิเคราะหปญหา รวมท้ังประยุกตความรูทักษะ และการใช

เคร่ืองมือท่ีเหมาะสมกับการแกไขปญหา
✔ ✔ ✔ ✔

2.3) สามารถติดตามความกาวหนาทางวิชาการ และมีความรูในแนว

กวางของสาขาวิชาท่ีศึกษาเพ่ือใหเล็งเห็นการเปล่ียนแปลง และ

เขาใจผลกระทบของเทคโนโลยีใหมๆ

✔ ✔ ✔

2.4) สามารถบูรณาการความรูในท่ีศึกษากับความรูในศาสตรอ่ืนๆ ท่ี

เก่ียวของ
✔ ✔ ✔ ✔

3. ดานทักษะทางปญญา

3.1) คิดอยางมีวิจารณญาณและอยางเปนระบบ ✔ ✔
3.2) สามารถสืบคน รวบรวม ศึกษา วิเคราะห และสรุปประเด็นปญหา

เพ่ือใชในการแกไขปญหาอยางสรางสรรค
✔ ✔ ✔ ✔

3.3) สามารถประยุกตความรูและทักษะกับการแกไขปญหาไดอยาง

เหมาะสม
✔ ✔ ✔ ✔
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มาตรฐานการเรียนรูตาม TQF PLO 1 PLO 2 PLO 3 PLO 4

4. ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ

4.1) มีมนุษยสัมพันธท่ีดี สามารถส่ือสารกับกลุมคนหลากหลายท้ังภาษา

ไทยและภาษาอังกฤษไดอยางมีประสิทธิภาพ
✔ ✔

4.2) สามารถใชความรูในศาสตรมาช้ีนำสังคมในประเด็นท่ีเหมาะสม

และเปนผูริเร่ิมแสดงประเด็นในการแกไขสถานการณท้ังสวนตัว

และสวนรวม พรอมท้ังแสดงจุดยืนอยางพอเหมาะท้ังของตนเอง

และของกลุม

✔ ✔ ✔ ✔

4.3) มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรูท้ังของตนเองและทาง

วิชาชีพอยางตอเน่ือง

✔ ✔

5. ดานทักษะในการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช

เทคโนโลยีสารสนเทศ

5.1) มีทักษะในการใชเคร่ืองมือท่ีจำเปนท่ีมีอยูในปจจุบันตอการทำงาน

ท่ีเก่ียวกับการใชสารสนเทศและเทคโนโลยีส่ือสารอยางเหมาะสม
✔ ✔

5.2) สามารถแกไขปญหาโดยใชสารสนเทศทางคณิตศาสตร หรือนำ

สถิติมาประยุกตใชใน

การแกปญหาท่ีเก่ียวของอยางสรางสรรค

✔ ✔

5.3) สามารถส่ือสารอยางมีประสิทธิภาพท้ังปากเปลาและการเขียน

เลือกใชรูปแบบของส่ือการนำเสนออยางเหมาะสม
✔ ✔


