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1.  ช่ือหลักสูตร

ช่ือภาษาไทย:  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

ช่ือภาษาอังกฤษ :  Doctor of Philosophy Program in Educational Administration

ช่ือปริญญา

ช่ือภาษาไทย:  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การบริหารการศึกษา)

ช่ือภาษาอังกฤษ :  Doctor of Philosophy (Educational Administration)

เปนไปตามหลักการเรียกช่ือตามเกณฑของ

☑ คณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) พ.ศ. 2559

☑ ขอบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม วาดวยปริญญาในสาขาวิชาและอักษรยอสำหรับสาขาวิชา

ช่ือปริญญา (หลักสูตรรวมกับมหาวิทยาลัยอ่ืน)

ชื่อภาษาไทย :  …………………-……………………………….(…………………………………………)

ชื่อภาษาอังกฤษ :  ………….-………………………………..(…………………………………………)

2.  ประเภทของหลักสูตรและการบริหารจัดการหลักสูตร

☑ หลักสูตรปกติ

เปดสอน ภาคปกติ แบบ 1.1  (จัดการเรียนการสอน วันจันทร-ศุกร)

เปดสอน ภาคปกติ  แบบ 2.1  (จัดการเรียนการสอน วันจันทร-ศุกร)

เปดสอน ภาคปกติ  แบบ 2.1 (จัดการเรียนการสอนในวันเสาร - อาทิตย)

◻ หลักสูตรนานาชาติ

เปดสอน ภาคปกติ   (แผน/แบบ)..................

เปดสอน ภาคพิเศษ   (แผน/แบบ)................

◻ หลักสูตรสองภาษา

เปดสอน ภาคปกติ   (แผน/แบบ)..................

เปดสอน ภาคพิเศษ   (แผน/แบบ)................
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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

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารหารศึกษา มุงผลิตและพัฒนาผูนำท่ีมีสมรรถนะ

การบริหารการศึกษายุคใหม เช่ียวชาญในศาสตรบริหารการศึกษาอยางลุมลึก เพ่ือสรางสรรคนวัตกรรมและ

การพัฒนาท่ีย่ังยืน ผานกระบวนการวิจัยและพัฒนาท่ีบูรณาการขามศาสตร และมีคุณคาทางวิชาการในระดับชาติ

และนานาชาติ ตอบสนองนโยบายและยุทธศาสตรชาติ 6 ประการ ดังน้ี

1) ความอยูดีมีสุขของคนไทยและสังคมไทย หลักสูตรฯ มุงพัฒนาบัณฑิตใหเปนผูนำท่ีมีคุณธรรม

จริยธรรมและเปนพลเมืองท่ีเขมแข็ง กลาคิดริเร่ิมส่ิงใหมอยางถูกตองเปนแบบอยางท่ีดีในการนอมนำศาสตรพระ

ราชาและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตใชไดอยางสรางสรรค สรางเครือขายความรวมมือในการ

พัฒนาตนเองและวิชาชีพ ปรับตัวในโลกยุคปกติใหมและโลกอนาคต รวมกันขจัดความขัดแยงและ

สรางสันติสุขในสังคมไทยและสังคมโลกอยางย่ังยืน
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2) ขีดความสามารถในการแขงขัน การพัฒนาเศรษฐกิจและการกระจายรายได หลักสูตรฯ

มุงพัฒนาบัณฑิตใหเปนผูมีความรู ทักษะและความเช่ียวชาญในศาสตรบริหารการศึกษาอยางความลุมลึก และ

มีสมรรถนะการบริหารการศึกษายุคใหม บริหารเชิงกลยุทธท่ีทันตอการเปล่ียนแปลง อยางเปนระบบ ถูกตอง

เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ สอดคลองกับบริบทเชิงพ้ืนท่ี พลวัตของสังคมไทยและสังคมโลก รวมมือกับเครือ

ขายในการประยุกตใชองคความรูเพ่ือสรางสรรคนวัตกรรม ท่ีมีคุณคา เผยแพรทางวิชาการและวิชาชีพในระดับชาติ

และนานาชาติ

3) การพัฒนาทรัพยากรมนุษยของประเทศ หลักสูตรฯ มุงพัฒนาบัณฑิตใหเปนผูนำทางวิชาการ

ท่ีออกแบบและแกไขปญหาการศึกษาท่ีซับซอนผานกระบวนการวิจัยและพัฒนาท่ีบูรณาการขามศาสตรเพ่ือยก

ระดับคุณภาพ สรางโอกาสและลดความเหล่ือมล้ำทางการศึกษา และนำเสนอแนวทางหรือขอเสนอเชิงนโยบาย

เพ่ือการปฏิรูปการศึกษา

4) ความเทาเทียมและความเสมอภาคของสังคม หลักสูตรฯ มุงใหโอกาสทางการศึกษาแกผูท่ีจะ

ประสงคเขารับการศึกษาตอใหทุกคนมีสิทธิและโอกาสเขาศึกษาอยางเทาเทียมกัน โดยไมจำกัดเร่ือง

เพศ อายุ ฐานะ เช้ือชาติ ศาสนา และวัฒนธรรม ใหมีสวนรวมแกปญหาทางการศึกษาและสรางสรรคนวัตกรรม

ดวยการบูรณาการขามศาสตรเพ่ือสรางโอกาสและลดความเหล่ือมล้ำทางการศึกษา อยูรวมกับบุคคลท่ีมีแตกตาง

และหลากหลายทางความคิด เช้ือชาติและหลากวัฒนธรรมไดอยางมีความสุข

5) ความหลากหลายทางชีวภาพ คุณภาพส่ิงแวดลอม และความย่ังยืนของทรัพยากรธรรมชาติ

หลักสูตรฯ มุงพัฒนาบัณฑิตใหรวมมือกับเครือขายในการประยุกตใชความรูและทักษะ ผานกระบวนการวิจัยและ

พัฒนานวัตกรรมท่ีสอดคลองกับบริบทเชิงพ้ืนท่ี โดยใหความสำคัญกับการจัดการศึกษาท่ีเช่ือมโยงกับชีวิตประจำ

วัน เปนมิตรกับส่ิงแวดลอม การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) และความย่ังยืนของ

ทรัพยากรธรรมชาติ

6) ประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการเขาถึงการใหบริการของภาครัฐ หลักสูตรฯ ใหความ

สำคัญกับการสรางตนแบบผูนำการเปล่ียนแปลง พลเมืองท่ีเขมแข็ง กลาคิดริเร่ิม ส่ิงใหมอยางถูกตอง รวมกันขจัด

ความขัดแยงและสรางสันติสุขในสังคมไทยและสังคมโลกอยางย่ังยืน

6.1.2 เปาหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืน 17 ขอ ของ SDGs

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มุงจัดการศึกษาสอดคลองกับ

เปาหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) โดยมีจุดมุงหมายมุงผลิตและพัฒนาผู

นำท่ีมีสมรรถนะการบริหารการศึกษายุคใหม เช่ียวชาญในศาสตรบริหารการศึกษาอยางลุมลึก เพ่ือสรางสรรคนวัต

กรรมและการพัฒนาท่ีย่ังยืน ผานกระบวนการวิจัยและพัฒนาท่ีบูรณาการขามศาสตร และมีคุณคาทางวิชาการใน

ระดับชาติและนานาชาติ เปนผูนำการพัฒนาคุณภาพ โดยมุงเนนผลลัพธการเรียนรูท่ีพึงประสงคของผูเรียนใหมี

สมรรถนะท่ีมุงสูความเปนพลเมืองไทย พลโลก และมีคุณภาพชีวิตท่ีดี สอดลองกับเปาหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืน

ดังน้ี
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1) SDG 1 : No Poverty ขจัดความยากจน และ SDG 2 : Zero Hunger ขจัดความหิวโหย

หลักสูตรมุงพัฒนาบัณฑิตให มีความรู และทักษะในการบูรณาการเน้ือหา สาระในศาสตรตางๆ เพ่ือนำมาใชในการ

สรางสรรคนวัตกรรมทางการบริหารการศึกษาท่ีสามารถสรางโอกาสและคุณคาทางวิชาการและวิชาชีพไดอยางมี

คุณภาพเพ่ือรวมกันเสนอแนวทางแกไขปญหาดานการศึกษาในสังคมไทยและประชาคมโลก 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

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
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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 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

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 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

ไดมีการปรับปรุงรูปแบบการเรียนท้ังระบบออนไลนและช้ันเรียน รวมถึงมีการพัฒนากระบวนวิชาใหสามารถเรียนรู

ไดดวย Platform ใหม (MOOC Coursework/ Courseware) สามารถตอบสนองผูเรียนทุกกลุม ทุกท่ีทุกเวลา

6.1.4 ความตองการของผูมีสวนไดสวนเสีย

กลุมเปาหมายของผูเขาศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ไดแก

ขาราชการครู ผูบริหารสถานศึกษาของรัฐและเอกชน นักวิชาการศึกษา อาจารยมหาวิทยาลัย และ ผูท่ีมี

ความประสงคจะเปนผูบริหารการศึกษา (ผูอำนวยการสำนักงานเขคพ้ืนท่ีการศึกษา รองผูอำนวยการสำนักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษา) การสำรวจความตองการของตลาดแรงงาน เปนดังน้ี

1) จากรายงานการประเมินผลการบริหารงานของคณบดีคณะศึกษาศาสตร ในรอบ 3 ป

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

ศาสตร ไดใหขอเสนอแนะประเด็นการพัฒนาผูบริหารการศึกษามืออาชีพยุคประเทศไทย 4.0 โดยเสนอแนะให

คณะศึกษาศาสตรเปดหลักสูตรในระดับปริญญาเอกเพ่ือการพัฒนาผูบริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีจะ

เปน Change Agent เพ่ือรองรับการเปล่ียนแปลงของสังคมท่ีเปล่ียนแปลงอยางรวดเร็ว

2) จากขอมูลการจัดโครงการบริหารการศึกษาสัมพันธ : เหลียวหลัง แลหนา สาขาวิชาการบริหาร

การศึกษา เม่ือวันท่ี 22 มกราคม 2562 ณ สวนพฤกษศาสตรทวีชล อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม โดยมี

ศิษยเกาจากสาขาวิชาบริหารการศึกษาท่ีประสบความสำเร็จในการประกอบวิชาชีพ ไดแก ศึกษาธิการจังหวัด ผู

อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ผูอำนวยการสถานศึกษา รวมถึงบุคลากรทางการศึกษาของหนวยงาน

ตางๆ มารวมงานไดนำเสนอประเด็นสำคัญโดยขอใหมีการเปดหลักสูตรของสาขาวิชาบริหารการศึกษาในระดับ

ปริญญาเอก เพ่ือเปนผูนำท่ีมีความเปนเลิศดานการบริหารการศึกษา มีสมรรถนะการบริหารการศึกษายุคใหม

เช่ียวชาญในศาสตรบริหารการศึกษาอยางลุมลึก รูเทาทันการเปล่ียนแปลง เปนผูนำการสรางพลเมืองท่ีเขมแข็ง

รับผิดชอบตอสังคม และสรางการพัฒนาสูความเปนเลิศท่ีย่ังยืน
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จากการสำรวจความสนใจในการสมัครเขาศึกษาตอหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา

การบริหารการศึกษา ในปการศึกษา 2563 ผานชองทางออนไลน (Google form) ขอมูล ณ วันท่ี 31 สิงหาคม

2562 พบวา มีผูสนใจสมัครเขาศึกษาตอจำนวน 19 คน สวนใหญเปนเพศหญิง รอยละ 60 เปนเพศชาย รอยละ

40 มีตำแหนงงานเปนผูบริหารสถานศึกษาและผูบริหารการศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา

ข้ันพ้ืนฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ เปาหมายในการศึกษาตอเพ่ือการพัฒนาตนเองใหเปนผูนำท่ีมีสมรรถนะ

การบริหารการศึกษายุคใหม เช่ียวชาญในศาสตรบริหารการศึกษา ท่ีมีความลุมลึก รูเทาทันการเปล่ียนแปลง ปรับ

ตัวในโลกดิจิทัลและโลกอนาคตและพัฒนาผูนำทางวิชาการและวิชาชีพท่ีมีสวนรวมแกปญหาทางการศึกษาท่ี

ซับซอน ตองการพัฒนาตนเองในดานการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมท่ีมีลักษะเฉพาะเพ่ือแกไขปญหาทางการศึกษา

ดวยการบูรณาการขามศาสตรเพ่ือยกระดับคุณภาพ สรางโอกาสและลดความเหล่ือมล้ำทางการศึกษา

6.2 ความโดดเดนท่ีแตกตางจากหลักสูตรของสถาบันอ่ืนท่ีใกลเคียงกัน

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม เปนหลักสูตรท่ีนำ

แนวคิด ทฤษฎี หลักการ และกฎระเบียบตาง ๆ ท่ีมีความทันสมัยในยุคการศึกษา 4.0 ของประเทศไทยและ

การบริหารจัดการศึกษาท่ีมุงเนนใหเกิด Talent mobility ในระบบการศึกษา นำมาเปนกรอบในการพัฒนา

มีกระบวนการพัฒนาหลักสูตร เปาหมาย ผลผลิต ผลลัพธ และผลกระทบท่ีตอบสนองตอการพัฒนาทรัพยากร

มนุษยในยุคดิจิทัล ผานกระบวนวิชา เชน การบริหารสถานศึกษาในยุคดิจิทัล นวัตกรรมการบริหารสถานศึกษา

กลยุทธการบริหารสถานศึกษาสูความเปนเลิศ ภาวะผูนำการเปล่ียนแปลง ท้ังน้ีสาขาวิชาบริหารการศึกษา เคยเปด

สอนในหลักสูตรสาขาวิชาการศึกษา วิชาเอกการบริหารการศึกษา มาแลว มีศิษยเกาท่ีมีตำแหนงหนาท่ีทาง

การบริหารการศึกษา ท้ังในระดับชาติ ภูมิภาคและจังหวัด โดยหลักสูตรท่ีพัฒนาข้ึนมาใหมน้ี มีความโดดเดนและ

แตกตางจากหลักสูตรในสาขาเดียวกันของสถาบันการศึกษาอ่ืน ๆ อยางชัดเจน ดังน้ี

1) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม เปนหลักสูตรฐาน

สมรรถนะ ท่ีมุงพัฒนาบัณฑิตใหเปนผูนำการเปล่ียนแปลง (Change agent & Change Leader) เปนผูเช่ียวชาญ

และลุมลึก ท้ังทางวิชาการและวิชาชีพ ในยุคโลกปวน (Disruptive World) จากเทคโนโลยีดิจิทัล บัณฑิตท่ีเปนผู

สราง ผูนำการเรียนรูผูนำในการสรางสรรคนวัตกรรม และการสรางพลเมืองท่ีเขมแข็ง บนพ้ืนฐานของบริบทและ

อัตลักษณเชิงพ้ืนท่ีมีทัศนคติและแนวคิดแบบยืดหยุนและเติบโตพัฒนาตอไปขางหนา (Growth Mindset)

มีความรู ทักษะ และสมรรถนะการบริหารการศึกษายุคใหม เทาทันการเปล่ียนแปลงในโลกยุคดิจิทัลและโลก

อนาคต

2) หลักสูตรมุงเนนการพัฒนาบัณฑิตใหมีความรูอยางลุมลึก เช่ียวชาญ มีความคิดริเร่ิม สรางสรรคพัฒนาน

วัตกรรมดวยกระบวนการวิจัย ท่ีเปนไปตามวัตถุประสงค เปาหมาย และแนวทางแผนงานสำคัญ (Flagship) ของ

หนวยงานบริหารจัดการโปรแกรม (Program Management Unit: PMU) เพ่ือแกไขปญหา ลดความเหล่ือมล้ำ

และยกระดับคุณภาพการศึกษาในระดับพ้ืนท่ี ระดับประเทศ และนานาชาติ ท่ีมีความหลากหลายทางวัฒนธรรม

(Diversity) และสังคมพหุวัฒนธรรม (Multicultural) รวมถึง มีทักษะดานการวิจัย สรางสรรคนวัตกรรมทางการ

ศึกษา สามารถนำเสนอขอเสนอแนะเชิงนโยบายและการปฎิบัติในการแกไขปญหาระบบการศึกษาของไทย เพ่ือลด
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ความเหล่ือมล้ำและยกระดับคุณภาพการศึกษาในระดับพ้ืนท่ีและระดับประเทศ นำไปสูการสรางคนไทยยุคใหมให

เปนกำลังสำคัญของการพัฒนาประเทศไปสูความม่ันคง ม่ังค่ังและย่ังยืนตามยุทธศาสตรชาติตอไป

3) ในการพัฒนาหลักสูตรใชกระบวนวิจัยอยางมีสวนรวมจากผูมีสวนเก่ียวของทุกฝายอยางตอเน่ือง

มีการศึกษาความตองการจำเปน มีกระบวนการท่ีนาเช่ือถือและผานการวิเคราะห วิพากษจากผูทรงคุณวุฒิทางการ

ศึกษาท่ีมีความเช่ียวชาญในการผลิตบัณฑิตทางการศึกษา อยางครบถวน โดยการนำเอายุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.

ศ. 2561 – 2580) แผนพัฒนาการศึกษาแหงชาติ 20 ป (พ.ศ. 2560 – 2579) เปาหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืนของ

SDGs มาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2561 พระราชบัญญัติพ้ืนท่ีนวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. 2562 นโยบาย

และยุทธศาสตรการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2563 – 2570 ขอบังคับคุรุสภาวาดวย

มาตรฐานวิชาชีพผูบริหารการศึกษา 2556 และนโยบายและยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยเชียงใหมและคณะศึกษา

ศาสตร และกฎหมายขอระเบียบอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ รวมท้ังความตองการของผูใชบัณฑิตและผูมีสวนไดสวนเสีย มา

เปนกรอบในการพัฒนาหลักสูตร

4) อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยผูสอน มีความรู ประสบการณและความเช่ียวชาญในดานการ

บริหารสถานศึกษาจากหลายสังกัด มีเครือขายความรวมมือทางวิชาการทุกระดับท้ังในและตางประเทศ รวมเปน

คณะกรรมการและอนุกรรมการตาง ๆ ในหนวยงานทางการศึกษาต้ังแตระดับทองถ่ิน ระดับชาติ เชน คณะ

กรรมการบริหารศูนยเครือขาย สมศ. คณะกรรมการขับเคล่ือนพ้ืนท่ีนวัตกรรมการศึกษา คณะทำงานของ สพฐ.

และมีผลงานทางวิชาการอยางตอเน่ือง เปนท่ียอมรับในวงการวิชาการ

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

การพัฒนาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 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 และกฎหมายขอระเบียบอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ ตลอดจนแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัย

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

หลังการแพรระบาดของโควิด-19 ท่ีมหาวิทยาลัยเชียงใหมไดกำหนดทิศทางการดำเนินงานหลักในการมุงสู

เปาหมายในการพัฒนาท่ีย่ังยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) การบริหารจัดการศึกษาท่ีมุงเนน

ให

เกิด Talent mobility ในระบบการศึกษา รวมท้ังความตองการของผูใชบัณฑิตและผูมีสวนไดสวนเสีย มาเปน

กรอบในการพัฒนา กระบวนการพัฒนาหลักสูตร เปาหมาย ผลผลิต ผลลัพธ และผลกระทบท่ีตอบสนองตอการ

พัฒนาทรัพยากรมนุษยในยุคปกติใหม (New Normal) พัฒนาเปนหลักสูตรฐานสมรรถนะ ท่ีมุงพัฒนาบัณฑิตให

เปนผูนำการเปล่ียนแปลง (Change agent & Change Leader) ท้ังทางวิชาการและวิชาชีพ และเปนผูนำ

การพัฒนาคุณภาพ ผูนำการเรียนรู ผูนำในการสรางสรรคนวัตกรรม และการสรางพลเมืองท่ีเขมแข็ง บนพ้ืนฐาน

ของบริบทและอัตลักษณเชิงพ้ืนท่ีมีทัศนคติและแนวคิดแบบยืดหยุนและเติบโตพัฒนาตอไปขางหนา (Growth

Mindset) มีความรู ทักษะ คายิยมและสมรรถนะการบริหารการศึกษายุคใหม เทาทันการเปล่ียนแปลงในโลกยุคx

ปกติใหมและโลกอนาคต
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7.  ปรัชญาและวัตถุประสงคของหลักสูตร

7.1  ปรัชญา

หลักสูตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มุงผลิตและพัฒนาผูนำท่ีมีสมรรถนะการบริหาร

การศึกษายุคใหม เช่ียวชาญในศาสตรบริหารการศึกษาอยางลุมลึก เพ่ือสรางสรรคนวัตกรรมและการพัฒนา

ท่ีย่ังยืน ผานกระบวนการวิจัยและพัฒนาท่ีบูรณาการขามศาสตร และมีคุณคาทางวิชาการในระดับชาติและนานา

ชาติ

7.2  วัตถุประสงค เพ่ือผลิตดุษฎีบัณฑิตท่ี

7.2.1 มีความรู ทักษะและความเช่ียวชาญในศาสตรบริหารการศึกษาอยางความลุมลึก และรวมมือกับ

เครือขายในการประยุกตใชองคความรูเพ่ือสรางสรรคนวัตกรรม ท่ีมีคุณคา เผยแพรทางวิชาการและวิชาชีพใน

ระดับชาติและนานาชาติ

7.2.2 เปนผูนำท่ีมีสมรรถนะการบริหารการศึกษายุคใหม บริหารเชิงกลยุทธท่ีทันตอการเปล่ียนแปลง

อยางเปนระบบ ถูกตอง เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ สอดคลองกับบริบทเชิงพ้ืนท่ี พลวัตของสังคมไทยและ

สังคมโลกอันนำไปสูการพัฒนาท่ีย่ังยืน

7.2.3 เปนผูนำทางวิชาการท่ีออกแบบและแกไขปญหาการศึกษาท่ีซับซอนผานกระบวนการวิจัยและ

พัฒนาท่ีบูรณาการขามศาสตรเพ่ือยกระดับคุณภาพ สรางโอกาสและลดความเหล่ือมล้ำทางการศึกษา และนำ

เสนอแนวทางหรือขอเสนอเชิงนโยบายเพ่ือการปฏิรูปการศึกษา

7.2.4 เปนผูนำท่ีมีคุณธรรม จริยธรรมและเปนพลเมืองท่ีเขมแข็ง กลาคิดริเร่ิมส่ิงใหมอยางถูกตอง

เปนแบบอยางท่ีดีในการนอมนำศาสตรพระราชาและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตใชไดอยาง

สรางสรรค สรางเครือขายความรวมมือในการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ ปรับตัวในโลกยุคปกติใหมและโลกอนาคต

รวมกันขจัดความขัดแยงและสรางสันติสุขในสังคมไทยและสังคมโลกอยางย่ังยืน

8.  สมรรถนะท่ีเสริมสรางใหนักศึกษา

8.1  สมรรถนะท่ัวไป (Generic Competences)

นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา จะไดรับการพัฒนาสมรรถนะตาม

คุณสมบัติท่ีสอดคลองกับคุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพึงประสงค ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหง

ชาติ พ.ศ.2552 ไดแก

1) สามารถจัดการเก่ียวกับปญหาทางคุณธรรม จริยธรรมท่ีซับซอนในบริบททางวิชาการหรือวิชาชีพ

อยางผูรู ดวยความยุติธรรม ดวยหลักการท่ีมีเหตุผลและคานิยมอันดีงาม โดยคำนึงถึงความรูสึกของผูอ่ืนท่ีจะไดรับ

แสดงออกซ่ึงภาวะผูนำในการสงเสริมใหมีการประพฤติปฏิบัติตามหลักคุณธรรม จริยธรรมในท่ีทำงานและในชุมชน
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2) สามารถพัฒนานวัตกรรมหรือสรางองคความรูใหม มีความเขาใจอยางถองแทและลึกซ้ึงในองคความรู

ท่ีเปนแกนในสาขาวิชาการหรือวิชาชีพ รวมท้ังขอมูลเฉพาะทางทฤษฎี หลักการและแนวคิดท่ีเปนรากฐาน ท้ังใน

ระดับชาติและนานาชาติ

3) สามารถใชความเขาใจอันถองแทในทฤษฎีและเทคนิคการแสวงหาความรูในการวิเคราะหประเด็นและ

ปญหาสำคัญไดอยางสรางสรรค และพัฒนาแนวทางการแกไขปญหาดวยวิธีการใหมๆ สามารถสังเคราะหผล

งานการวิจัยและทฤษฎีเพ่ือพัฒนาความรูความเขาใจใหมท่ีสรางสรรค โดยบูรณาการแนวคิดตาง ๆ ท้ังจากภายใน

และภายนอกเพ่ือการพัฒนาองคความรูใหม หรือปรับปรุงแนวปฏิบัติในวิชาชีพอยางมีนัยสำคัญ

4) มีความสามารถสูงในการแสดงความเห็นทางวิชาการและวิชาชีพ รวมท้ังวางแผนในการปรับปรุงตนเอง

และองคกรไดอยางมีประสิทธิภาพ สรางปฏิสัมพันธในกิจกรรมกลุมอยางสรางสรรค และแสดงออกถึงความโดด

เดนในการเปนผูนำในทางวิชาการหรือวิชาชีพ และสังคมท่ีซับซอน

5) สามารถศึกษาคนควาในประเด็นปญหาท่ีสำคัญและซับซอน สรุปปญหาและเสนอแนะแกไขปญหา

ในดานตาง ๆ โดยเจาะลึกในสาขาวิชาเฉพาะ สามารถส่ือสารอยางมีประสิทธิภาพดวยเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับ

กลุมบุคคลตางๆ ท้ังในวงการวิชาการและวิชาชีพท้ังในรูปแบบท่ีเปนทางการและไมเปนทางการผานส่ิงตีพิมพทาง

วิชาการและวิชาชีพ

8.2 สมรรถนะเฉพาะสาขา (Subject-Specific Competences)

นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา จะไดรับการพัฒนาสมรรถนะ

เฉพาะสาขาวิชาการบริหารการศึกษา ดังน้ี

1) เปนผูนำท่ีมีสมรรถนะการบริหารการศึกษายุคใหม มีความรู ทักษะและความเช่ียวชาญในศาสตร

บริหารการศึกษาอยางความลุมลึก บริหารเชิงกลยุทธท่ีทันตอการเปล่ียนแปลง สอดคลองกับบริบทเชิงพ้ืนท่ีพลวัต

ของสังคมไทยและสังคมโลกอันนำไปสูการพัฒนาท่ีย่ังยืน

2) เปนผูนำทางวิชาการท่ีออกแบบและแกไขปญหาการศึกษาท่ีซับซอนผานกระบวนการวิจัยและพัฒนา

ท่ีบูรณาการขามศาสตร และรวมมือกับเครือขายในการประยุกตใชองคความรูเพ่ือสรางสรรคนวัตกรรมท่ีมีคุณคา

เผยแพรทางวิชาการและวิชาชีพ ในระดับชาติและนานาชาติ

3) เปนผูนำท่ีมีคุณธรรม จริยธรรมและเปนพลเมืองท่ีเขมแข็ง กลาคิดริเร่ิมส่ิงใหมอยางถูกตอง

เปนแบบอยางท่ีดีในการนอมนำศาสตรพระราชาและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตใชได

อยางสรางสรรค สรางเครือขายความรวมมือในการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ ปรับตัวในโลกยุคปกติใหมและโลก

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

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มุงเนนผลลัพธการเรียนรูของบัณฑิต

(Program Learning Outcomes: PLOs) 4 ประการ ดังน้ี

PLO 1 มีความรู ทักษะและความเช่ียวชาญในศาสตรบริหารการศึกษาอยางความลุมลึก และรวมมือ

กับเครือขายในการประยุกตใชองคความรูเพ่ือสรางสรรคนวัตกรรมและการพัฒนาท่ีย่ังยืน เผยแพรผลงานท่ีมี

คุณคาทางวิชาการและวิชาชีพในระดับชาติและนานาชาติ

Sub PLO 1.1 มีความรู ความสามารถ ทักษะทางปญญา และความเช่ียวชาญในศาสตรทางการ

บริหารสถานศึกษาและการบริหารการศึกษาอยางความลุมลึก

Sub PLO 1.2 มีความรู ความสามารถและทักษะในการจัดการศึกษาท่ีมุงสูเปาหมายการพัฒนา

ท่ีย่ังยืน (Sustainable Development Goals: SDGs)

Sub PLO 1.3 สรางเครือขายความรวมมือทางวิชาการและวิชาชีพ ในการประยุกตใชองคความรูเพ่ือ

สรางสรรคนวัตกรรม เผยแพรผลงานท่ีมีคุณคาทางวิชาการและวิชาชีพในระดับชาติและนานาชาติ

PLO 2 เปนผูนำท่ีมีสมรรถนะการบริหารการศึกษายุคใหม มีการบริหารเชิงกลยุทธท่ีทันตอ

การเปล่ียนแปลง อยางเปนระบบ ถูกตอง เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ สอดคลองกับบริบทเชิงพ้ืนท่ี พลวัต

ของสังคมไทยและสังคมโลก

Sub PLO 2.1 1 มีสมรรถนะผูนำการเรียนรู ผูนำการคิดและการปฏิบัติ ผูนำการเปล่ียนแปลงสู

เปาหมายท่ีทาทาย สอดคลองกับบริบทเชิงพ้ืนท่ี พลวัตของสังคมไทยและสังคมโลก

Sub PLO 2.2 สามารถคิดวิเคราะห สังเคราะห คิดข้ันสูง คิดเชิงระบบและคิดเชิงนวัตกรรม

บูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศเขากับศาสตรทางการบริหารการศึกษาไดอยางเปนรูปธรรม

Sub PLO 2.3 มีความสามารถดานการบริหารจัดการเชิงพ้ืนท่ีและการบริหารเชิงกลยุทธท่ีทันตอการ

เปล่ียนแปลง อยางเปนระบบ ถูกตอง เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ

PLO 3 เปนผูนำทางวิชาการท่ีออกแบบและแกไขปญหาการศึกษาท่ีซับซอนผานกระบวนการวิจัย

และพัฒนาท่ีบูรณาการขามศาสตรเพ่ือยกระดับคุณภาพ สรางโอกาสและลดความเหล่ือมล้ำทางการศึกษา

และนำเสนอแนวทางหรือขอเสนอเชิงนโยบายเพ่ือการปฏิรูปการศึกษา

Sub PLO 3.1 วิเคราะห ออกแบบและแกไขปญหาการศึกษาท่ีซับซอนผานกระบวนการวิจัยและ

พัฒนาท่ีบูรณาการขามศาสตรเพ่ือยกระดับคุณภาพ สรางโอกาสและลดความเหล่ือมล้ำทางการศึกษา

Sub PLO 3.2 วิเคราะหขอมูลทางวิชาการอยางมีเหตุผลและเปนระบบ มีทักษะการส่ือสารและการ

ใชเทคโนโลยีสารสนเทศอยางมีประสิทธิภาพ นำเสนอแนวทางหรือขอเสนอเชิงนโยบายเพ่ือการปฏิรูปการศึกษา
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Sub PLO 3.3 มีความเปนผูนำทางวิชาการและวิชาชีพ สำนึกรับผิดชอบและทำงานรวมกับผูอ่ืนได

อยางสรางสรรค

PLO 4 เปนผูนำท่ีมีคุณธรรม จริยธรรมและเปนพลเมืองท่ีเขมแข็ง กลาคิดริเร่ิมส่ิงใหมอยางถูกตอง เปน

แบบอยางท่ีดีในการนอมนำศาสตรพระราชาและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตใช

ไดอยางสรางสรรค สรางเครือขายความรวมมือในการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ ปรับตัวในโลกยุคปกติใหม

และโลกอนาคต รวมกันขจัดความขัดแยงและสรางสันติสุขในสังคมไทยและสังคมโลกอยางย่ังยืน

Sub PLO 4.1 มีคุณธรรม จริยธรรมและเปนตนแบบการสรางพลเมืองท่ีเขมแข็ง กลาคิดริเร่ิม

ส่ิงใหมอยางถูกตอง รวมกันขจัดความขัดแยงและสรางสันติสุขในสังคมไทยและสังคมโลกอยางย่ังยืน

Sub PLO 4.2 เปนแบบอยางท่ีดีในการนอมนำศาสตรพระราชาและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอ

เพียงมาประยุกตใชในชีวิตและการบริหารการศึกษาไดอยางสรางสรรค

Sub PLO 4.3 สรางเครือขายความรวมมือในการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ เรียนรูและปรับตัวในโลกยุค

ปกติใหมและโลกอนาคต ประยุกตใชองคความรูมาพัฒนาคุณภาพการศึกษาจนเปนแบบอยางท่ีดี

ใหคำปรึกษากับผูอ่ืนและเปนผูนำการเปล่ียนแปลง

10. ความคาดหวังของผลลัพธการเรียนรูเม่ือส้ินปการศึกษา

หลักสูตรแบบ 1.1

ปท่ี ความคาดหวังของผลลัพธการเรียนรู (PLOs)

1 นักศึกษามีคุณธรรม จริยธรรมและเปนพลเมืองท่ีเขมแข็ง กลาคิดริเร่ิมส่ิงใหมอยางถูกตอง นอมนำ

ศาสตรพระราชาและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตใชไดอยางสรางสรรค มีความรู

ความสามารถ ทักษะทางปญญา และความเช่ียวชาญในศาสตรทางการบริหารสถานศึกษาและ

การบริหารการศึกษา มีความรู ความสามารถและทักษะในการจัดการศึกษาท่ีมุงสูเปาหมาย

การพัฒนาท่ีย่ังยืน มีสมรรถนะผูนำการเรียนรู ผูนำการคิดและการปฏิบัติ มีความเขาใจดาน

การบริหารจัดการเชิงพ้ืนท่ีและการบริหารเชิงกลยุทธท่ีทันตอการเปล่ียนแปลง อยางเปนระบบ ถูก

ตอง เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ สามารถคิดวิเคราะห สังเคราะห คิดข้ันสูง คิดเชิงระบบและคิด

เชิงนวัตกรรมสามารถสืบคนขอมูลผานเทคโนโลยีส่ือสารสนเทศไดอยางถูกตองและเหมาะสม

บูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศเขากับศาสตรทางการบริหารการศึกษาไดอยางเปนรูปธรรม

สรางเครือขายความรวมมือในการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ เรียนรูและปรับตัวในโลกยุคปกติใหม

และโลกอนาคต  สำนึกรับผิดชอบและทำงานรวมกับผูอ่ืนไดอยางสรางสรรค
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ปท่ี ความคาดหวังของผลลัพธการเรียนรู (PLOs)

2 นักศึกษามีคุณธรรม จริยธรรมและเปนตนแบบการสรางพลเมืองท่ีเขมแข็ง กลาคิดริเร่ิมส่ิงใหม

อยางถูกตอง รวมกันขจัดความขัดแยงและสรางสันติสุขในสังคมไทยและสังคมโลกอยางย่ังยืน เปน

แบบอยางท่ีดีในการนอมนำศาสตรพระราชาและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตใชใน

ชีวิตและการบริหารการศึกษาไดอยางสรางสรรค มีความรูและความเช่ียวชาญในศาสตรทางการ

บริหารสถานศึกษาและการบริหารการศึกษาอยางความลุมลึก มีสมรรถนะผูนำการเรียนรู ผูนำ

การคิดและการปฏิบัติ ผูนำการเปล่ียนแปลงสูเปาหมายท่ีทาทาย สอดคลองกับบริบทเชิงพ้ืนท่ี

พลวัตของสังคมไทยและสังคมโลก มีความสามารถดานการบริหารจัดการเชิงพ้ืนท่ีและการบริหาร

เชิงกลยุทธท่ีทันตอการเปล่ียนแปลง อยางเปนระบบ ถูกตอง เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ

วิเคราะห ออกแบบและแกไขปญหาการศึกษาท่ีซับซอนผานกระบวนการวิจัยและพัฒนาท่ี

บูรณาการขามศาสตรเพ่ือยกระดับคุณภาพ สรางโอกาสและลดความเหล่ือมล้ำทางการศึกษา

วิเคราะหขอมูลทางวิชาการอยางมีเหตุผลและเปนระบบ มีทักษะการส่ือสารและการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศอยางมีประสิทธิภาพ นำเสนอแนวทางหรือขอเสนอเชิงนโยบายเพ่ือการปฏิรูปการศึกษา

สรางเครือขายความรวมมือทางวิชาการและวิชาชีพ ในการประยุกตใชองคความรูเพ่ือสรางสรรคน

วัตกรรม เผยแพรผลงานท่ีมีคุณคาทางวิชาการและวิชาชีพในระดับชาติและนานาชาติ เปนผูนำทาง

วิชาการและวิชาชีพ สำนึกรับผิดชอบและทำงานรวมกับผูอ่ืนไดอยางสรางสรรค

3 นักศึกษาเปนผูนำท่ีมีคุณธรรม จริยธรรมและเปนพลเมืองท่ีเขมแข็ง กลาคิดริเร่ิมส่ิงใหมอยางถูกตอง

เปนแบบอยางท่ีดีในการนอมนำศาสตรพระราชาและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต

ใชไดอยางสรางสรรค มีความรู ทักษะและความเช่ียวชาญในศาสตรบริหารการศึกษาอยางความลุม

ลึก และรวมมือกับเครือขายในการประยุกตใชองคความรูเพ่ือสรางสรรคนวัตกรรมและการพัฒนาท่ี

ย่ังยืน เปนผูนำท่ีมีสมรรถนะการบริหารการศึกษายุคใหม มีการบริหารเชิงกลยุทธท่ีทันตอการ

เปล่ียนแปลง อยางเปนระบบ ถูกตอง เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ สอดคลองกับบริบท

เชิงพ้ืนท่ี พลวัตของสังคมไทยและสังคมโลก สามารถคิดวิเคราะห สังเคราะหคิดข้ันสูง คิดเชิงระบบ

และคิดเชิงนวัตกรรม บูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศเขากับศาสตรทางการบริหารการศึกษา

ไดอยางเปนรูปธรรม เปนผูนำทางวิชาการท่ีออกแบบและแกไขปญหาการศึกษาท่ีซับซอน

ผานกระบวนการวิจัยและพัฒนาท่ีบูรณาการขามศาสตรเพ่ือยกระดับคุณภาพ สรางโอกาสและลด

ความเหล่ือมล้ำทางการศึกษา และนำเสนอแนวทางหรือขอเสนอเชิงนโยบายเพ่ือการปฏิรูปการ

ศึกษา สรางเครือขายความรวมมือในการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ เรียนรูและปรับตัวในโลกยุคปกติ
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ใหมและโลกอนาคต ประยุกตใชองคความรูมาพัฒนาคุณภาพการศึกษาจนเปนแบบอยางท่ีดี

ใหคำปรึกษากับผูอ่ืนและเปนผูนำการเปล่ียนแปลง รวมถึงเผยแพรผลงานท่ีมีคุณคาทางวิชาการและ

วิชาชีพในระดับชาติและนานาชาติ รับผิดชอบตอสังคมและการพัฒนาท่ีย่ังยืน

หลักสูตรแบบ 2.1

ปท่ี ความคาดหวังของผลลัพธการเรียนรู (PLOs)

1 นักศึกษามีคุณธรรม จริยธรรมและเปนพลเมืองท่ีเขมแข็ง กลาคิดริเร่ิมส่ิงใหมอยางถูกตอง นอมนำ

ศาสตรพระราชาและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตใชไดอยางสรางสรรค มีความรู

ความสามารถ ทักษะทางปญญา และความเช่ียวชาญในศาสตรทางการบริหารสถานศึกษาและ

การบริหารการศึกษา มีความรู ความเขาใจในการจัดการศึกษาท่ีมุงสูเปาหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืน

มีสมรรถนะผูนำการเรียนรู ผูนำการคิดและการปฏิบัติ มีความเขาใจดานการบริหารจัดการเชิงพ้ืนท่ี

และการบริหารเชิงกลยุทธท่ีทันตอการเปล่ียนแปลงอยางเปนระบบและเหมาะสม สามารถคิด

วิเคราะห สังเคราะห คิดข้ันสูง สามารถสืบคนขอมูลผานเทคโนโลยีส่ือสารสนเทศไดอยางถูกตอง

และเหมาะสม บูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศเขากับศาสตรทางการบริหารการศึกษาได

สรางเครือขายความรวมมือในการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ เรียนรูและปรับตัวในโลกยุคปกติใหม

และโลกอนาคต  สำนึกรับผิดชอบและทำงานรวมกับผูอ่ืนไดอยางสรางสรรค

2 นักศึกษามีคุณธรรม จริยธรรมและเปนตนแบบการสรางพลเมืองท่ีเขมแข็ง รวมกันขจัดความขัดแยง

และสรางสันติสุขในสังคมไทยและสังคมโลกอยางย่ังยืน เปนแบบอยางท่ีดีในการนอมนำศาสตรพระ

ราชาและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตใชไดอยางสรางสรรค มีความรูและความ

เช่ียวชาญในศาสตรทางการบริหารสถานศึกษาและการบริหารการศึกษาอยางความลุมลึก

มีสมรรถนะผูนำการเรียนรู ผูนำการคิดและการปฏิบัติ ผูนำการเปล่ียนแปลงท่ีสอดคลองกับบริบท

เชิงพ้ืนท่ี พลวัตของสังคมไทยและสังคมโลก มีความสามารถดานการบริหารจัดการเชิงพ้ืนท่ีและการ

บริหารเชิงกลยุทธท่ีทันตอการเปล่ียนแปลง อยางเปนระบบ ถูกตอง เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ

วิเคราะห ออกแบบและแกไขปญหาการศึกษาท่ีซับซอนผานกระบวนการวิจัยและพัฒนาท่ี

บูรณาการขามศาสตรเพ่ือยกระดับคุณภาพ สรางโอกาสและลดความเหล่ือมล้ำทางการศึกษา

วิเคราะหขอมูลทางวิชาการอยางมีเหตุผลและเปนระบบ มีทักษะการส่ือสารและการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศอยางมีประสิทธิภาพ นำเสนอแนวทางหรือขอเสนอเชิงนโยบายเพ่ือการปฏิรูปการศึกษา

สรางเครือขายความรวมมือ ในการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ ประยุกตใชองคความรูเพ่ือสรางสรรคน

วัตกรรม เผยแพรผลงานท่ีมีคุณคาทางวิชาการและวิชาชีพในระดับชาติ เปนผูนำทางวิชาการและ

วิชาชีพ สำนึกรับผิดชอบและทำงานรวมกับผูอ่ืนไดอยางสรางสรรค
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ปท่ี ความคาดหวังของผลลัพธการเรียนรู (PLOs)

3 นักศึกษาเปนผูนำท่ีมีคุณธรรม จริยธรรมและเปนพลเมืองท่ีเขมแข็ง กลาคิดริเร่ิมส่ิงใหมอยางถูกตอง

เปนแบบอยางท่ีดีในการนอมนำศาสตรพระราชาและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต

ใชไดอยางสรางสรรค มีความรู ทักษะและความเช่ียวชาญในศาสตรบริหารการศึกษาอยางความลุม

ลึก และรวมมือกับเครือขายในการประยุกตใชองคความรูเพ่ือสรางสรรคนวัตกรรมและการพัฒนาท่ี

ย่ังยืน เปนผูนำท่ีมีสมรรถนะการบริหารการศึกษายุคใหม มีการบริหารเชิงกลยุทธท่ีทันตอการ

เปล่ียนแปลง อยางเปนระบบ ถูกตอง เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ สอดคลองกับบริบท

เชิงพ้ืนท่ี พลวัตของสังคมไทยและสังคมโลก สามารถคิดวิเคราะห สังเคราะหคิดข้ันสูง คิดเชิงระบบ

และคิดเชิงนวัตกรรม บูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศเขากับศาสตรทางการบริหารการศึกษา

ไดอยางเปนรูปธรรม เปนผูนำทางวิชาการท่ีออกแบบและแกไขปญหาการศึกษาท่ีซับซอน

ผานกระบวนการวิจัยและพัฒนาท่ีบูรณาการขามศาสตรเพ่ือยกระดับคุณภาพ สรางโอกาสและลด

ความเหล่ือมล้ำทางการศึกษา และนำเสนอแนวทางหรือขอเสนอเชิงนโยบายเพ่ือการปฏิรูปการ

ศึกษา สรางเครือขายความรวมมือในการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ เรียนรูและปรับตัวในโลกยุคปกติ

ใหมและโลกอนาคต ประยุกตใชองคความรูมาพัฒนาคุณภาพการศึกษาจนเปนแบบอยางท่ีดี

ใหคำปรึกษากับผูอ่ืนและเปนผูนำการเปล่ียนแปลง รวมถึงเผยแพรผลงานท่ีมีคุณคาทางวิชาการและ

วิชาชีพในระดับชาติและนานาชาติ รับผิดชอบตอสังคมและการพัฒนาท่ีย่ังยืน

11. จำนวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร (ระดับปริญญาโท/เอก ระบุแยกตามแบบท่ีเปดสอน)

11.1 หลักสูตรแบบ แบบ 1.1

จำนวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร 48 หนวยกิต

ก.  กระบวนวิชาเรียน -ไมมี-

ข.  ปริญญานิพนธ (วิทยานิพนธ) 48 หนวยกิต

11.2 หลักสูตรแบบ 2.1

จำนวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา 51 หนวยกิต

ก.  กระบวนวิชาเรียน ไมนอยกวา 15 หนวยกิต

1.  กระบวนวิชาระดับบัณฑิตศึกษา ไมนอยกวา 15 หนวยกิต

1.1  กระบวนวิชาในสาขาวิชาเฉพาะ ไมนอยกวา 12 หนวยกิต

1.1.1  กระบวนวิชาบังคับ ไมนอยกวา 9 หนวยกิต



16

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

*“นักศึกษาอาจเลือกเรียนกระบวนวิชานอกสาขาวิชาเฉพาะไดตามความเห็นชอบของ

อาจารยท่ีปรึกษา”

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

advisor”

ข. ปริญญานิพนธ (วิทยานิพนธ) 36 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

2) หนังสือภาษาอังกฤษ จำนวน   9,963   เลม

1.2 วารสาร

1) วารสารภาษาไทย จำนวน 106  ฐานขอมูล

2) วารสารภาษาตางประเทศ จำนวน   75   ฐานขอมูล

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

วิธีการแกปญหา คือ  ...................................…………….…………………………………............
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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 1.1 (ภาคปกติ)

จำนวนนักศึกษาท่ีคาดวาจะรับ 3 3 3 3 3

จำนวนนักศึกษาท่ีสะสมในหลักสูตร

ช้ันปท่ี 1 3 3 3 3 3

ช้ันปท่ี 2 3 3 3 3

ช้ันปท่ี 3 3 3 3

รวม 3 6 9 9 9

จำนวนนักศึกษาท่ีคาดวาจะสำเร็จการศึกษา 3 3 3

แบบ 2.1 (ภาคปกติ/เรียนจันทร-ศุกร)

จำนวนนักศึกษาท่ีคาดวาจะรับ 3 3 3 3 3

จำนวนนักศึกษาท่ีสะสมในหลักสูตร

ช้ันปท่ี 1 3 3 3 3 3

ช้ันปท่ี 2 3 3 3 3

ช้ันปท่ี 3 3 3 3

รวม 3 6 9 9 9

จำนวนนักศึกษาท่ีคาดวาจะสำเร็จการศึกษา 3 3 3

แบบ 2.1 (ภาคปกติ/เรียนเสาร-อาทิตย)

จำนวนนักศึกษาท่ีคาดวาจะรับ 10 10 10 3 3

จำนวนนักศึกษาท่ีสะสมในหลักสูตร

ช้ันปท่ี 1 10 10 10 10 10

ช้ันปท่ี 2 10 10 10 10

ช้ันปท่ี 3 10 10 10

รวม 10 20 30 30 30

จำนวนนักศึกษาท่ีคาดวาจะสำเร็จการศึกษา 10 10 10

14.  จำนวนนักศึกษาของคณะในปจจุบัน มีจำนวนนักศึกษาทุกหลักสูตรและทุกระดับการศึกษา

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

ระดับบัณฑิตศึกษา จำนวน   325 คน
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15.  อัตราสวนของอาจารย: นักศึกษาเต็มเวลา (FTES: Full Time Equivalent Students)

FTES รวม

กอนเปดหลักสูตร 1 : 15

เม่ือเปดหลักสูตร 1 : 15

16.  คาธรรมเนียมการศึกษา

16..1 แบบ 1.1

คาใชจายตอหัวนักศึกษา / ตลอดหลักสูตร     300,000 บาท

16.2 แบบ 2.1  เรียนวันจันทร-ศุกร

คาใชจายตอหัวนักศึกษา / ตลอดหลักสูตร     300,000 บาท

16.3 แบบ 2.1  เรียนวันเสาร-อาทิตย

คาใชจายตอหัวนักศึกษา / ตลอดหลักสูตร   450,000 บาท

โดยเปนไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม วาดวยคาธรรมเนียมการศึกษา สำหรับนักศึกษาบัณฑิต

ศึกษาแบบเหมาจาย พ.ศ. 2556 คณะศึกษาศาสตร ปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต แบบ 1.1 และแบบ

2.1
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ขอมูลคาธรรมเนียมการศึกษาของหลักสูตรเดียวกันน้ีหรือใกลเคียงกันท่ีมหาวิทยาลัยอ่ืนเปดสอนอยู

มหาวิทยาลัย หลักสูตร คาธรรมเนียม

การศึกษา

ผูใหขอมูล

1. มหาวิทยาลัยนเรศวร หลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต

สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

300,000 ประกาศมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง

กำหนดอัตราคาธรรมเนียมการ

ศึกษา ระดับบัณฑิต

พ.ศ.2561

2. มหาวิทยาลัยพะเยา หลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต

สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

300,000 ประกาศมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง

กำหนดอัตราคาธรรมเนียมการ

ศึกษา ระดับบัณฑิต

พ.ศ.2561

3. มหาวิทยาลัยศิลปากร หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

240,000 ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากร

วาดวยอัตราคาธรรมเนียม

ระดับบัณฑิตศึกษาฯ

ปการศึกษา 2562

4. มหาวิทยาลัย

ศรีนครินทรวิโรฒ

หลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต

สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

285,000 ประกาศมหาวิทยาลัย

ศรีนครินทรวิโรฒ เรื่องอัตรา

คาธรรมเนียมการศึกษาระดับ

บัณฑิต ปการศึกษา 2561

5. จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย

หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต

สาขาวิชาบริหารการศึกษา

ภาคปกติ

ภาคเรียนละ

23,000 บาท

ภาคพิเศษ

คณะจัดเก็บ

ภาคเรียนละ

73,000 บาท

ประกาศจุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย เร่ือง อัตรา

การเก็บเงินคาเลาเรียนและ

เงินเรียกเก็บประเภทอ่ืนสำหรับ

นิสิต พ.ศ. 2557
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17.  ทิศทางการวิจัย

17.1 พัฒนางานวิจัยหรือนวัตกรรมทางการศึกษาท่ีเปนไปตามวัตถุประสงค เปาหมาย และแนวทางของสำนัก

งานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมแหงชาติ (สอวช.) เพ่ือแกไขปญหา

ลดความเหล่ือมล้ำ และยกระดับคุณภาพการศึกษาในระดับพ้ืนท่ี ระดับประเทศ ท่ีมีความหลากหลายทาง

วัฒนธรรม (Diversity) และสังคมพหุวัฒนธรรม (Multicultural) เพ่ือลดความเหล่ือมล้ำและตอบโจทยโลก

การเรียนรูท่ีจะเปล่ียนไปในอนาคต

17.2 สงเสริมการผลิตงานวิจัยและนวัตกรรมทางการศึกษาในประเด็นสำคัญของประเทศเก่ียวกับการศึกษา

และการบริหารจัดการการศึกษา เพ่ือเพ่ิมคุณภาพและลดความเหล่ือมล้ำทางการศึกษา การเสริมสรางสมรรถนะผู

เรียนใหพรอมรับกับการเปล่ียนแปลงในอนาคต

17.3 สงเสริมการผลิตและตอยอดงานวิจัยดานการบริหารและการจัดการการศึกษา การพัฒนาสถานศึกษา

หรือสภาวะแวดลอมและปจจัยตางๆ ท่ีมีผลตอการเรียนรูของผูเรียน เพ่ือนำไปสูการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา

สูความเปนเลิศ

17.4 เนนกระบวนการวิจัยท่ีบูรณาการขามศาสตร การวิจัยและพัฒนา นวัตกรรมการศึกษาท่ีสอดคลองกับ

สภาพบริบทพ้ืนท่ี สามารถนำไปใชหรือประยุกตใชเพ่ือการแกปญหาและพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับตางๆ 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),



23

มหาวิทยาลัยบูรพา,  2552

ค.บ. (คณิตศาสตร), เกียรตินิยม

สถาบันราชภัฏอุบลราชธานี, 25

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) ตระหนักในคุณคาเร่ืองคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย ความรับผิดชอบ

ความเสียสละ ความซ่ือสัตยสุจริต มีจรรยาบรรณทางวิชาการและ

วิชาชีพ

✔ ✔

1.2) สามารถจัดการปญหาทางคุณธรรม จริยธรรมท่ีซับซอนเชิงวิชาการ

หรือวิชาชีพ โดยใชดุลยพินิจอยางผูรูดวยความยุติธรรม หลักฐาน

ตามหลักการท่ีมีเหตุผล และคานิยมอันดีงาม แสดงออกหรือ

ส่ือสารขอสรุปของปญหาโดยคำนึงถึงความรูสึกของผูอ่ืนท่ีจะไดรับ

ผลกระทบ

✔
✔

1.3) สามารถริเร่ิมช้ีใหเห็นขอบกพรองของจรรยาบรรณท่ีใชอยูใน

ปจจุบันเพ่ือทบทวนและแกไข สนับสนุนอยางจริงจังใหผูอ่ืนใช

ดุลยพินิจทางดานคุณธรรม จริยธรรมในการจัดการกับความ

ขัดแยงและปญหาท่ีมีผลกระทบตอตนเองและผูอ่ืน

✔ ✔

1.4) แสดงออกซ่ึงภาวะผูนำและผูตามในการสงเสริมใหมีการประพฤติ

ปฏิบัติตามหลักคุณธรรมจริยธรรมในสภาพแวดลอมของการทำ

งานและในชุมชน

✔ ✔

2. ดานความรู

2.1) มีความเขาใจอยางถองแทและลึกซ้ึงในองคความรูท่ีเปนแกนใน

สาขาวิชาการหรือวิชารวมท้ังขอมูลเฉพาทางทฤษฎี หลักการและ

แนวคิดท่ีเปนรากฐาน

✔ ✔ ✔

2.2) สามารถพัฒนานวัตกรรม หรือสรางองคความรูใหมโดยการ

บูรณาการความรูท่ีศึกษากับความรูในศาสตรอ่ืนๆท่ีเก่ียวของ
✔ ✔ ✔ ✔

2.3) รูเทคนิคการวิจัยและการพัฒนาขอสรุป ซ่ึงเปนท่ียอมรับในสาขา

วิชาไดอยางชาญฉลาดมีความเขาใจอยางลึกซ้ึงและกวางขวางเก่ียว

กับแนวปฏิบัติท่ีเปล่ียนแปลงในวิชาชีพท้ังในระดับชาติและนานา

ชาติ

✔ ✔ ✔ ✔
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2.4) มีความรูท่ีเปนปจจุบันในสาขาวิชา มีการติดตามความกาวหนาทาง

วิชาการท้ังในระดับชาติและนานาชาติท่ีเปนประเด็นปญหาสำคัญ

ท่ีอาจมีผลกระทบตอวิชาการและวิชาชีพ

✔ ✔ ✔ ✔

มาตรฐานการเรียนรูตาม TQF PLO 1 PLO 2 PLO 3 PLO 4

3. ดานทักษะทางปญญา

3.1)  สามารถคิดอยางมีวิจารณญาณ และอยางเปนระบบในการคนหา

ขอเท็จจริงใหมๆโดยใชความเขาใจอันถองแทในทฤษฎี และ

เทคนิคการแสวงหาความรูในการวิเคราะหประเด็นและปญหา

สำคัญไดอยางสรางสรรค

✔ ✔

3.2)  สามารถสืบคนขอมูล  นำมาวิเคราะหและสังเคราะห เพ่ือพัฒนา

แนวทางแกไขปญหาดวยวิธีการใหมๆ หรือตอบสนองประเด็น

ปญหาไดอยางสรางสรรค

✔ ✔

3.3)  สามารถสังเคราะหผลงานวิจัย  และทฤษฎีเพ่ือวางแผนและ

ดำเนินโครงการวิจัยใหมท่ีสรางสรรค   โดยบูรณาการแนวคิด

ตางๆ ท้ังจากภายในและภายนอกสาขาวิชาท่ีศึกษาในข้ันสูงโดยใช

ความรูท้ังภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ  ตลอดถึงการใชเทคนิคการ

วิจัย  และใหขอสรุปท่ีสมบูรณซ่ึงขยายองคความรูใหม หรือ

ปรับปรุงแนวทางปฏิบัติในวิชาชีพท่ีมีอยูเดิมไดอยางมีนัยสำคัญ

✔ ✔ ✔ ✔

4. ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ

4.1) มนุษยสัมพันธท่ีดี สามารถส่ือสารกับกลุมบุคคลหลากหลายท้ังดาน

เช้ือชาติและวัฒนธรรม
✔ ✔ ✔

4.2) สามารถวางแผนวิเคราะหและแกปญหาท่ีซับซอนสูงมากดวยตน

เอง  ใชความรูในศาสตรมาช้ีนำสังคมในประเด็นท่ีเหมาะสม รวม

ท้ังวางแผนในการปรับปรุงตนเองและองคกรไดอยางมี

ประสิทธิภาพ

✔ ✔ ✔ ✔

4.3) สรางปฏิสัมพันธในกิจกรรมกลุมอยางสรางสรรค และแสดงออกถึง

ความโดดเดนในการเปนผูนำในทางวิชาการหรือวิชาชีพ และสังคม

ท่ีซับซอน

✔ ✔

5. ดานทักษะในการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช

เทคโนโลยีสารสนเทศ

5.1) สามารถคัดกรองขอมูลทางคณิตศาสตรและสถิติเพ่ือนำมาใชใน

การศึกษาคนควาในประเด็นปญหาท่ีสำคัญและซับซอน
✔ ✔ ✔



26

5.2) สามารถสรุปปญหาและเสนอแนะแกไขปญหาในดานตางๆ

โดยเจาะลึกในสาขาวิชาเฉพาะ
✔ ✔ ✔

5.3) สามารถส่ือสารอยางมีประสิทธิภาพดวยเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับ

กลุมบุคคลตางๆ ในวงวิชาการและวิชาชีพท้ังในระดับชาติและ

นานาชาติ  โดยการนำเสนอรายงานท้ังในรูปแบบท่ีเปนทางการ

และไมเปนทางการ  แบบปากเปลา หรือผานส่ิงตีพิมพทาง

วิชาการและวิชาชีพ  รวมท้ังดุษฎีนิพนธหรือโครงการคนควาวิจัย

ท่ีสำคัญ

✔ ✔ ✔


