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การบริหารการศึกษาในและสําหรับศตวรรษที่ 21 
Education Administration in and for 21st Century 

 

ความเขาใจพื้นฐานเพื่อกําหนดกรอบแนวคิด 

แนวคิดการจัดการ (management) การบริหาร (administration)  และภาวะผูนํา (leadership) มี

ความเหลื่อมทับกัน หากพิจารณาถึงแหลงที่นิยมใช คําวาการจัดการ (management) นิยมใชมากในอังกฤษ 

ยุโรป และแอฟริกา คําวาการบริหาร (administration) นิยมใชในอเมริกา แคนาดา และออสเตรเลีย สวนคํา

วาภาวะผูนํา (leadership) นิยมใชหลายประเทศในโลกพัฒนาแลว (developed world) แตหากพิจารณาถึง

ความแตกตางระหวางลักษณะของการจัดการกับลักษณะของการบริหารในเชิงวิชาการ กม็ีดังตารางขางลาง 

ตารางที่ 1 เปรียบเทียบลักษณะของการจัดการกับลักษณะของการบริหาร ตามทัศนะของ Othman (2011) 

การจัดการ (management) การบริหาร (administration) 
 เนนการปฏิบัต ิ  เนนการกําหนดจุดมุงหมาย 
 เนนการบริหารจดัการ  เนนการตัดสินใจ 
 เนนวาใครทําและทําอยางไร  เนนอะไรควรทําอะไรไมควรทํา 
 เนนการกระทํา  เนนการใชสมองการคดิ 
 เนนทักษะเชิงเทคนิคและทักษะเชิงมนุษย  เนนทักษะเชิงมโนทัศนและทักษะเชิงมนุษย 
 เกี่ยวของกับผูบริหารระดับกลางและระดับลาง  เกี่ยวของกับผูบริหารระดับสูง 
 ใชในองคกรธุรกิจ  ใชในองคกรที่ไมหวังกําไร 

 เนนปจจัยภายใน  เนนปจจัยภายนอก 
 เกี่ยวของกับลูกจางหรือพนักงานประจํา  เกี่ยวของกับเจาของธุรกิจ 

 

ตารางที่ 2 เปรียบเทียบลักษณะของการจัดการกับลักษณะของการบริหาร ตามทัศนะของ Bhojwani (2012)  

การจัดการ (management) การบริหาร (administration) 
 เนนการนํานโยบายสูการปฏิบัต ิ  เนนการกําหนดจุดมุงหมายและแนวนโยบายหลักๆ 
 เนนหนาที่เชิงบริหารจัดการ  เนนหนาที่เชิงนโยบาย 
 เนนการตัดสินใจในระดับหนวยปฏิบัติงาน  เนนการตัดสินใจในภาพรวมขององคกร 
 เปนกิจกรรมการบริหารระดับกลาง  เปนกิจกรรมการบริหารระดับสูง 
 เปนกลุมบุคคลที่ทําหนาท่ีบริหารใหบรรลุจุดหมาย  มีสถานะเปนเจาของกิจการทีล่งทุน 
 ใชในองคกรธุรกิจเอกชน  ใชในองคกรของรัฐ ทหาร การศึกษา ศาสนา 
 เปนการตัดสินใจที่เนนปจจัยภายใน ที่ขึ้นกับคานิยม 

ความเห็น ความเชื่อ ของผูบริหาร 
 เปนการตัดสินใจที่เนนปจจัยภายนอก ท่ีคํานึงถึงความเห็น

สาธารณะ นโยบายของรัฐ ปจจัยทางสังคมและอื่นๆ 
 เกี่ยวกับหนาที่การจูงใจและการควบคุมองคกร  เกี่ยวกับหนาที่การวางแผนและการจัดองคกร 
 ตองการทักษะเชิงเทคนิคมากกวา  ตองการทักษะเชิงบริหารมากกวาทักษะเชิงเทคนิค 
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สวนกรณีของการจัดการกับภาวะผูนํา ในเว็บไซตของ Wall Street Journal (2013) กลาวถึงการ

จัดการและภาวะผูนําวา แมมีความแตกตางกัน แตตางเสริมกันและกัน ตองจับมือกัน (hand in hand) การที่

จะแยกสองเรื่องนี้ออกจากกันจะสรางปญหามากกวาจะแกปญหา เชน หากมุงแตการพัฒนาสิ่งใหมๆ ก็จะขาด

การบํารุงรักษา หรือหากมุงแตการบํารุงรักษาก็จะขาดการพัฒนาสิ่งใหมๆ เปนตน สําหรับประเด็นที่แตกตาง

กันนั้น ในหนังสือ “On Becoming a Leader” Bennis (1989) กลาวถึงประเด็นที่มีความแตกตางกันโดย

มองทีล่ักษณะพิเศษของผูจัดการ (manager) กับของผูนํา (leader) ดังนี้ 

ตารางที่ 3 เปรียบเทียบลักษณะของการจัดการกับลักษณะของภาวะผูนํา ตามทัศนะของ Bennis (1989) 
 

การจัดการ – ลักษณะพิเศษของผูจัดการ ภาวะผูนํา – ลักษณะพิเศษของผูนํา 
 ผูจัดการ - บริหารจัดการ  ผูนํา - สรางนวัตกรรม 

 ผูจัดการ - เปนสําเนา  ผูนํา - เปนตนฉบับ 

 ผูจัดการ - ยอมรับสภาพที่เปนอยู  ผูนํา - มุงการเปลี่ยนแปลง 

 ผูจัดการ - เลียนแบบ  ผูนํา - ริเริ่ม  

 ผูจัดการ - เปนทหารที่ดี  ผูนํา - เปนตัวของตัวเอง 

 ผูจัดการ - มุงทําใหถูกตอง  ผูนํา - มุงทําสิ่งที่ถูกตอง 

 ผูจัดการ - มุงบํารุงรักษา  ผูนํา - มุงการพัฒนา 

 ผูจัดการ - เนนที่ระบบและโครงสราง  ผูนํา - เนนที่คน 

 ผูจัดการ - อาศัยการควบคุม  ผูนํา - บันดาลใจความไววางใจ   

 ผูจัดการ - มีทัศนะในระยะสั้น  ผูนํา - มีทัศนะในระยะยาว 

 ผูจัดการ - ตั้งคําถามถึงอยางไรและเมื่อไร  ผูนํา - ถามถึงอะไรและทําไม 

 ผูจัดการ - มองลงลาง  ผูนํา - มองไปขางหนา   

เชนเดียวกับ Hays and Kim (n.d.) ที่ไดสังเคราะหแนวคิดของ Allio (2005); Kanungo (1998); 

Kent (2005); Day and Schoemaker (2008); Kotterman (2006); และ Taborda (1999) แลวนําเสนอ

เปรียบเทียบลักษณะพิเศษของผูจัดการ (manager) และของผูนํา (leader) ดังนี้ 

ตารางที่ 4 เปรียบเทียบลักษณะของการจัดการกับลักษณะของภาวะผูนํา จากผลการสังเคราะหของ Hays and Kim  
 

การจัดการ – ลักษณะพิเศษของผูจัดการ ภาวะผูนํา – ลักษณะพิเศษของผูนํา 
 ผูจัดการ - เนนกิจกรรมและงานประจําวัน   ผูนํา - เนนยุทธศาสตรและวัตถุประสงคระยะยาว  
 ผูจัดการ - เปลี่ยนแปลงและพัฒนาแบบคอยเปนคอยไป

และใชวิธีการทํางานที่ไดรับการยอมรับ  
 ผูนํา - ยึดถือการเปลี่ยนแปลงเปนพ้ืนฐานเปลี่ยนแปลง

ในสาระสําคัญขององคการ   
 ผูจัดการ - เรียนรูจากวงจรเดี่ยว ผูกพันกับประสบการณ

ที่ผานมา  
 ผูนํา - เรียนรูจากหลายวงจร มองหาความ สัมพันธที่

ซับซอนผลกระทบสืบเนื่อง และสงเสริมการคิดใหมๆ  
 ผูจัดการ - การทําธุรกรรม ประสบความสําเร็จในการ

เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและผลลัพธที่ตองการผานการ
แลกเปลี่ยน (จูงใจลงโทษและผลตอบแทน) - พื้นผิว  

 ผูนํา - การเปลี่ยนแปลง ประสบความสําเร็จในการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและผลลัพธผานแรงบันดาลใจ
ใหกําลังใจ และเพิ่มขีดความสามารถ - ลึก  
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การจัดการ – ลักษณะพิเศษของผูจัดการ ภาวะผูนํา – ลักษณะพิเศษของผูนํา 
 ผูจัดการ - อยางเปนทางการและกลไก ไมเปนสวนตัว ไม

อคต ิ 
 ผูนํา - ไมเปนทางการมีชีวิต ดูแล อารมณ/เห็นอก          

เห็นใจ 
 ผูจัดการ - รวมศูนย สายการบังคบับัญชา และใชอํานาจ

โดยตําแหนง  
 ผูนํา - กระจาย แบบแบนราบ ใชอํานาจเชิงกระจาย  

 ผูจัดการ - สั่งการและควบคุม   ผูนํา - ตัดสินใจรวม  
 ผูจัดการ - แกปญหาแบบจดัการ   ผูนํา - แกปญหาแบบมสีวนรวม  
 ผูจัดการ - ทําตามระเบียบวินัยที่กาํหนด   ผูนํา - วินัยในตนเอง  
 ผูจัดการ - การมีสวนรวมถูกจํากดัอยูที่ "รูเอาเอง”  ผูนํา - การมีสวนรวมและความผูกพันกวางขวาง  
 ผูจัดการ - ความเห็นพองตองกัน  ผูนํา - ความหลากหลาย ความแตกตาง 
 ผูจัดการ - ประสิทธิภาพ – ทําสิ่งที่กําหนดไวใหถูกตอง 

ใหความสําคัญกับประสิทธิภาพการทํางานและความ
มั่นคงที่เกี่ยวกับมาตรฐาน ขั้นตอน และปทัสถาน  

 ผูนํา - ประสิทธิผล - การทําสิ่งที่ถูกตอง มองเห็นและ
มุงเนนการจัดลําดบัความสําคัญของผลกระทบโดยรวม
ที่ยิ่งใหญที่สุด  

 ผูจัดการ - เนนเนื้อหา   ผูนํา - เนนบริบท 
 ผูจัดการ - เนนภาพความเปนตนไม มองหาองคประกอบ

และระบบยอยที่เหมาะสม  
 ผูนํา - เนนภาพความเปนปา – มองตนไมทั้งหมด

ประกอบกันเปนปา และความสัมพันธโดยภาพรวมกับ
ระบบอื่นในสภาพแวดลอมทีเ่ปนอยู  

 ผูจัดการ - ทําความเขาใจและทํางานอยางมีประสิทธิผล
ภายใตวัฒนธรรมขององคกร  

 ผูนํา - สรางและสื่อสารวัฒนธรรมใหมๆ และสิ่งท่ี
เปนไปไดอื่นๆ ยกระดับวัฒนธรรมที่เปนอยูและ
เปลี่ยนแปลงที่จําเปน  

 ผูจัดการ - สภาพปจจุบัน   ผูนํา - สภาพในอนาคต   
 ผูจัดการ - นักปฏิบัติ   ผูนํา - นักวิสัยทัศน  
 ผูจัดการ - บอกกลาว ขายความคดิ สนับสนุน แนะนาํ 

สั่ง  
 ผูนํา - เชื้อเชิญ ปรึกษาหารือ สืบเสาะ อํานวยความ

สะดวก  
 จัดระเบียบงาน   ผูนํา - กระตุน ระดมพลัง  
 ผูจัดการ - ตั้งคําถาม “อะไร”   ผูนํา - ตั้งคําถาม “ทําไม” “ทําไมถึงไม”  
 ผูจัดการ - ทํางานตรงกับวัตถุประสงค   ผูนํา - ความสามารถในการสรางอนาคต สงเสริมการ

เรียนรู  
 ผูจัดการ - เชี่ยวชาญในงานและเนื้อหา เชิงปฏิบัติ   ผูนํา - เชี่ยวชาญในบริบท เชิงยุทธศาสตร  
 ผูจัดการ - ยึดเกี่ยวอํานาจใหตนเอง   ผูนํา - เสริมพลังอํานาจใหคนอ่ืน  

 

Hays and Kim ใหทัศนะดวยวา ความแตกตางระหวางการจัดการกับภาวะผูนํา (หรือผูจัดการกับ

ผูนํา) อาจเห็นไดชัดเจนในอดีต ในยุคสมัยที่คนสวนใหญยังเปน un-knowledge workers หรือเปนคนตาม

ทฤษฎี X ยังตองการการจัดการจากผูจัดการ แตองคกรในยุคสมัยใหมปจจุบัน คนสวนใหญเปน knowledge 

workers หรือเปนคนตามทฤษฎี Y คงยากที่จะมองเห็นความแตกตางไดชัดเจน และคงยากที่จะเปนแตการ

จัดการคน (manage people) แตตองเปนการนําคน (lead people) ดวย  

จากที่กลาวมา เห็นไดวา การจัดการ (management) เปนตัวยืนในการเปรียบเทียบกับการบริหาร 

(administration) และกับภาวะผูนํา (leadership) ซึ่งแมแตกตางกันในหลายประเด็น แตนักวิชาการก็เห็น

ตรงกันวาทั้งการนําและการจัดการตางมีความสําคัญ (leading and managing are distinct, but both are 
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important) บุคคลที่เปนผูจัดการจําเปนตองมีคุณลักษณะความเปนผูนําดวย (a manager must have traits 

of a leader) และองคกรเองตางก็ตองการทั้งภาวะผูนําและการจัดการที่เขมแข็ง (organizations require 

robust leadership and robust management)  

สําหรับการบริหาร (administration) หากพิจารณาที่ตัวผูบริหาร (administrator) แลวมีลักษณะ

พิเศษคลายคลึงกับลักษณะพิเศษของ “ผูนํา” หรือ “ภาวะผูนํา” เชน เนนวิสัยทัศน เนนภาพความเปนปา เนน

การกําหนดทิศทางระยะยาว เนนสภาพอนาคต เนนการใชสมอง เนนประสิทธิผล เนนการตัดสินใจที่คํานึงถึง

ปจจัยภายนอก เนนกระตุน ระดมพลัง  มุงเปลี่ยนแปลง เปนตน ดังการประมวลประเด็นเชิงเปรียบเทียบ

ระหวางลักษณะของการจัดการ การบริหาร และภาวะผูนํา ในตารางขางลาง 

ตารางที่ 5 เปรียบเทียบลักษณะของการจัดการ การบริหาร และภาวะผูนํา จากการประมวลผล ของ วิโรจน สารรัตนะ 
 

การจัดการ (management) การบริหาร (administration) ภาวะผูนํา 
เนนการปฏิบัต ิ 
เปนทหารที่ด ี 
ยอมรับสภาพที่เปนอยู  
เลียนแบบ 
ตองการทักษะเชิงเทคนิคมากกวา 

เนนการกําหนดจุดมุงหมาย 
ตองการทักษะเชิงบริหารมากกวาทักษะ
เชิงเทคนิค 

เปนตัวของตัวเอง  
มุงการเปลี่ยนแปลง  
ริเริ่ม 

มีทัศนะในระยะสั้น  
เปนการตัดสินใจที่เนนปจจัยภายใน ที่
ขึ้นกับคานิยม ความเห็น ความเชือ่ ของ
ผูบริหาร 
เนนการบริหารจดัการ  
เนนที่ระบบและโครงสราง  
อาศัยการควบคมุ  
ความเห็นพองตองกัน  
สั่งการและควบคุม  
ยึดเกี่ยวอํานาจใหตนเอง 

เปนการตัดสินใจที่เนนปจจัยภายนอก ท่ี
คํานึงถึงความเห็นสาธารณะ นโยบายของ
รัฐ ปจจัยทางสังคม ศาสนา และอืน่ๆ 
เนนการตัดสินใจ 
 

มีทัศนะในระยะยาว 
เนนที่คน  
บันดาลใจความไววางใจ   
ความหลากหลาย  
ตัดสินใจรวม  
เสริมพลังอํานาจใหคนอ่ืน 
เนนปจจัยภายนอก 
 

มุงทําใหถูกตอง  
เนนวาใครทําและทําอยางไร 
ถามถึงอยางไรและเมื่อไร  
เชี่ยวชาญในงานและเนื้อหา เชิงปฏิบัต ิ
เกี่ยวกับหนาที่การจูงใจและการควบคุม
องคกร 

เนนอะไรควรทํา อะไรไมควรทํา 
เกี่ยวกับหนาที่การวางแผนและการจัด
องคกร 

ถามถึงอะไรและทําไม  
ตั้งคําถาม “ทําไม” “ทําไมถึงไม”  
มุงทําสิ่งที่ถูกตอง  
เชี่ยวชาญในบริบท เชิง
ยุทธศาสตร 

สภาพปจจุบัน  
นักปฏิบัต ิ 
เนนการนํานโยบายสูการปฏิบัต ิ  
ทําตามระเบียบวินัยที่กําหนด 
ประสิทธิภาพ  
ทํางานตรงกับวัตถุประสงค 

เนนการกําหนดจุดมุงหมายและ
แนวนโยบายหลักๆ 
เนนการใชสมองการคดิ 
เนนหนาที่เชิงนโยบาย 
เนนการตัดสินใจในภาพรวมขององคกร 

สภาพในอนาคต 
นักวิสัยทัศน    
ประสิทธิผล  
ความสามารถในการสรางอนาคต  
สงเสริมการเรียนรู 
มองไปขางหนา   
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เนนการกระทํา  
มองลงลาง  
เปนสําเนา  
เนนเนื้อหา  
เนนหนาที่เชิงบริหารจัดการ  
บริหารจัดการ  
การมีสวนรวมถูกจํากดัอยูที่ "รูเอาเอง”  
รวมศูนย สายการบังคับบญัชา และใช
อํานาจโดยตําแหนง 
เนนการตัดสินใจในระดับหนวย
ปฏิบัติงาน  
เนนภาพความเปนตนไม ใหไดรับ
องคประกอบและระบบยอยที่เหมาะสม 

เปนตนฉบับ  
วินัยในตนเอง  
เนนบริบท  
กระจาย แบบแบนราบ ใชอํานาจ 
เชิงกระจาย 
เนนภาพความเปนปา – มอง
ตนไมทั้งหมดประกอบกันเปนปา 
และความสัมพันธโดยภาพรวม
กับระบบอื่นในสภาพแวดลอมท่ี
เปนอยู 

เกี่ยวของกับผูบริหารระดับกลางและ
ระดับลาง 
เปนกิจกรรมการบริหารระดับกลาง 
เกี่ยวของกับลูกจางหรือพนักงานประจํา 
เนนทักษะเชิงเทคนิคและทักษะเชิง
มนุษย  
บอกกลาว ขายความคดิ สนับสนนุ 
แนะนํา สั่ง  
จัดระเบียบงาน 
เปนกลุมบุคคลที่ทําหนาท่ีบริหารให
บรรลุจุดหมาย ผูจัดการมุงบํารุงรกัษา  

เนนทักษะเชิงมโนทัศนและทักษะเชิง
มนุษย 
เปนกิจกรรมการบริหารระดับสูง 
มีสถานะเปนเจาของกจิการทีล่งทุน 

เกี่ยวของกับผูบริหารระดับสูง 
เกี่ยวของกับเจาของธุรกิจ 
เชื้อเชิญ ปรึกษาหารือ สบื
เสาะหา อํานวยความสะดวก  
กระตุน ระดมพลัง 
มุงการพัฒนา แกปญหาแบบมี
สวนรวม 

 

จากตารางเห็นไดวา  

การจัดการ (management) มีลักษณะสําคัญ คือ  มองปจจุบัน เปนนักปฏิบัติ เปนทหารที่ดี มีทัศนะ

ในระยะสั้น  ถามถึงอยางไรและเมื่อไร เนนภาพความเปนตนไม เนนการนํานโยบายสูการปฏิบัติ  เนนการ

ทํางานตรงกับวัตถุประสงค เนนการตัดสินใจในระดับหนวยปฏิบัติงาน เนนการแกปญหาแบบจัดการ เนน

ทักษะเชิงเทคนิคและทักษะเชิงมนุษย รวมศูนย สายการบังคับบัญชา และใชอํานาจโดยตําแหนง เนนความมี

ประสิทธิภาพ เนนความเชี่ยวชาญในงานและเนื้อหาเชิงปฏิบัติ ความเห็นพองตองกัน การสั่งการและควบคุม  

การบริหาร (administration)  มีลักษณะสําคัญ คือ  เนนหนาที่เชิงนโยบาย เนนการกําหนด

จุดมุงหมายและแนวนโยบายหลักๆ เนนการใชสมองการคิด เนนการตัดสินใจในภาพรวมขององคกร เปนการ

ตัดสินใจที่เนนปจจัยภายนอก ที่คํานึงถึงความเห็นสาธารณะนโยบายของรัฐ ปจจัยทางสังคม ศาสนา และอื่นๆ 

เนนทักษะเชิงมโนทัศนและทักษะเชิงมนุษย ตองการทักษะเชิงบริหารมากกวาทักษะเชิงเทคนิค 



รศ. ดร. วิโรจน สารรัตนะ เอกสารประกอบการบรรยายในการสัมมนาวิชาการ มมร. วิทยาเขตอีสาน 20 ธันวาคม 2557 6 

 

ภาวะผูนํา (leadership) มีลักษณะสําคัญ คือ  เปนนักวิสัยทัศน  มีทัศนะในระยะยาว ถามถึงอะไร

และทําไม มีความสามารถในการสรางอนาคต  มองไปขางหนา เนนปจจัยภายนอก เปนตนฉบับ เนนที่คน  

สงเสริมการเรียนรู เนนบริบท เปนตัวของตัวเอง มุงการเปลี่ยนแปลง ริเริ่ม เนนภาพความเปนปา สภาพใน

อนาคต มุงประสิทธิผล มุงทําสิ่งที่ถูกตอง มีวินัยในตนเอง กระจายแบบแบนราบ ใชอํานาจเชิงกระจาย 

เชี่ยวชาญในบริบทเชิงยุทธศาสตร กระตุน ระดมพลัง มุงการพัฒนา แกปญหาแบบมีสวนรวม บันดาลใจความ

ไววางใจ  ความหลากหลาย ตัดสินใจรวม เสริมพลังอํานาจใหคนอื่น  
 

เมื่อพิจารณาเจาะจงเฉพาะที่ “การบริหาร” เปนประเด็นหลัก ก็ตองพิจารณาที่ลักษณะสําคัญวาเปน

อยางไร  ในที่นี้ก็คือ เนนการทําหนาที่เชิงนโยบาย ความเปนนักนโยบาย เนนทักษะเชิงมโนทัศนและทักษะเชิง

มนุษยมากกวาทักษะเชิงเทคนิค หรือทักษะเชิงบริหารมากกวาทักษะเชิงเทคนิค ซึ่งตองใชสมองการคิด 

ตัดสินใจในภาพรวมขององคกรที่เนนปจจัยภายนอก เพื่อนําไปสูการกําหนดจุดมุงหมายและแนวนโยบาย

หลักๆ ซึ่งสอดคลองกับลักษณะของภาวะผูนํา (leadership) ที่มีลักษณะสําคัญคลายคลึงกัน ที่ชวยเสริม

ลักษณะของการบริหารใหมีความเขมแข็งชัดเจนยิ่งขึ้น นั่นคือ ความเปนนักวิสัยทัศน  มีทัศนะในระยะยาว 

ความสามารถในการสรางอนาคต  มองไปขางหนา เนนปจจัยภายนอก เนนภาพความเปนปา เชี่ยวชาญใน

บริบทเชิงยุทธศาสตร สงเสริมการเรียนรู เปนตัวของตัวเอง มุงการเปลี่ยนแปลง ริเริ่ม มุงประสิทธิผล มุงทําสิ่ง

ที่ถูกตอง มีวินัยในตนเอง  กระจายแบบแบนราบ ใชอํานาจเชิงกระจาย กระตุน ระดมพลัง มุงการพัฒนา 

แกปญหาแบบมีสวนรวม บันดาลใจความไววางใจ  ความหลากหลาย ตัดสินใจรวม เสริมพลังอํานาจใหคนอื่น

สวน “การจัดการ” มีลักษณะที่คอนขางตรงขาม กลาวคือ เนนความเปนนักปฏิบัติ การเปนทหารที่ดี มีทัศนะ

ในระยะสั้น  มองปจจุบัน เนนภาพความเปนตนไม เนนการนํานโยบายสูการปฏิบัติ  เนนการทํางานตรงกับ

วัตถุประสงค เนนการตัดสินใจในระดับหนวยปฏิบัติงาน เนนการแกปญหาแบบจัดการ เนนทักษะเชิงเทคนิค

และทักษะเชิงมนุษย รวมศูนย สายการบังคับบัญชา และใชอํานาจโดยตําแหนง เนนความมีประสิทธิภาพ เนน

ความเชี่ยวชาญในงานและเนื้อหาเชิงปฏิบัติ มุงใหเกิดความเห็นพองตองกัน การสั่งการและควบคุม   

แตดังที่นักวิชาการเห็นตรงกันวาทั้งการนําและการจัดการตางมีความสําคัญ บุคคลที่เปนผูจัดการ

จําเปนตองมีคุณลักษณะความเปนผูนํา และองคกรเองตางก็ตองการทั้งภาวะผูนําและการจัดการที่เขมแข็ง แม

มีความแตกตางกัน แตตางเสริมกันและกัน ตองจับมือกัน (hand in hand)  

ในหลักการทั่วไป การบริหาร ภาวะผูนํา และการจัดการ มีความสัมพันธซึ่งกันและกัน ตางมีอิทธิพล

ตอกัน แตในกรณีนี้ ในกรณีท่ีตองพิจารณาในกรอบแนวคิด “การบริหาร” เปนตัวแปรหลัก ก็จะยึดถือลักษณะ

สําคัญของการบริหารเปนจุดเนนหรือเปนศูนยกลาง แลวนําเอาลักษณะสําคัญของ “ภาวะผูนํา” มาชวยเสริม

ใหเขมแข็งชัดเจนขึ้น เพื่อใหการทําหนาที่เชิงนโยบายเปนไปอยางเปนผูมีวิสัยทัศน อยางเปนผูสรางอนาคต 

และอยางเปนผูมุงการเปลี่ยนแปลง จะไมใชการทําหนาทีอ่ยางเปนหุนยนต อยางไรวิสัยทัศน และขณะเดียวกัน

ก็อาศัย “การจัดการ” เปนพื้นฐานมาชวยเสริมใหเปนระบบที่สมบูรณขึ้น เพราะการกําหนดนโยบาย ยัง
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ตองการการนําไปปฏิบัติ และยังตองการความเปนผูเชี่ยวชาญในงานและเนื้อหาเชิงปฏิบัติอยูดวย และในบาง

สถานการณ ผูที่ทําหนาที่เชิงนโยบายของหนวยงานระดับลาง ก็มีสถานะเปนนักปฏิบัติของหนวยงานระดับสูง

ขึ้นไป ซึ่งความเชื่อมโยงกันของการจัดการและภาวะผูนําที่มีตอการบริหารดังกลาว ขอแสดงภาพประกอบ 

ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการบริหาร – เนนในลักษณะสําคัญของการบริหาร 

เสริมดวยลักษณะของภาวะผูนําและลักษณะของการจัดการ 

 

จากกรอบแนวคิดการบริหาร สู การบริหารการศึกษา ในกรณีของหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 

หลักสูตรสาขาวิชาการบริหารการศึกษา เปนหลักสูตรที่เปดสอนในระดับปริญญาโทและระดับปริญญา

เอก ของคณะศึกษาศาสตรหรือคณะครุศาสตร เปนหลักสูตรที่อยูในกลุมของ “ปริญญาวิชาชีพ” ที่เนน

การศึกษาในลักษณะของศาสตรเชิงประยุกต เพื่อนําสูการปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพ เปนสาขาวิชาที่ตองมี

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพตามกฎหมายขององคกรวิชาชีพ ใชชื่อปริญญาเปนศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต ศษ.ม. 

หรือ Master of Education: M.Ed. และศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต ศษ.ด. หรือ Doctor of Education: 

D.Ed. --- ดูประกาศของกระทรวงศึกษาธิการในภาคผนวก จะเห็นวา ชื่อปริญญาดุษฎีบัณฑิตในสาขา

ศึกษาศาสตรจะมีแตศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต ศษ.ด. หรือ Doctor of Education D.Ed. ไมมีตัวเลือกที่

สามารถกําหนดชื่อเปนปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ปรด. หรือ Doctor of Philosoph: Ph.D. ไดเลย แตมีขอสังเกตวา 

หลักสูตรปริญญาเอกสาขาวิชาการบริหารการศึกษาในบางสถาบันกําหนดชื่อปริญญาเปนปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 

(ปรด.) โดยความเห็นสวนตัว เขาใจวา เปนหลักสูตรที่จัดทําขึ้นกอนการประกาศกําหนดชื่อปริญญาของ

กระทรวงศึกษาธิการในป 2551 โดยไปอางอิงวาเปนหลักสูตรสาขาวิชาการจัดการ (management) ในกลุม

การบริหาร - เนน 

ในลักษณะสําคัญของ 
การบริหาร 

การจัดการ - เปนพื้นฐาน  
ใหการบริหาร 

เปนระบบที่สมบูรณขึ้น 

ภาวะผูนํา - ชวยเสริม 
การบริหารใหเขมแข็ง

ชัดเจนขึ้น 
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สาขาวิชาสังคมศาสตร (social sciences) ของปริญญาศิลปศาสตร ที่เนนศาสตรบริสุทธิ์ทางดานศิลปศาสตร 

ซึ่งมีตัวเลือกในการกําหนดชื่อปริญญาเปนศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต ศศ.ด. (Doctor of Arts: D.A.) หรือปรัชญา

ดุษฎีบัณฑิต ปร.ด. (Doctor of Philosophy: Ph.D.) ก็ได  

ในการนําเสนอกรอบแนวคิดการบริหารสูการบริหารการศึกษาการศึกษาในกรณีของหลักสูตรระดับ

บัณฑิตศึกษาในที่นี้ จะเปนการนําเสนอในกรอบของการเปนหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต ศษ.ม. หรือ 

Master of Education: M.Ed. และศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต ศษ.ด. หรือ Doctor of Education: D.Ed. 

และขณะเดียวกัน ก็ไดศึกษามาตรฐานวิชาชีพของผูบริหารสถานศึกษาและผูบริหารการศึกษา ป พ.ศ. 2556 

แลว ขอเสนอที่จะกลาวถึงในลําดับตอไปจะไมขัดแยงตอมาตรฐานวิชาชีพเหลานั้น แตกลับจะนําไปสูการ

ปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพ และการพัฒนาสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพเหลานั้นใหดียิ่งขึ้นเสียอีก ดัง

ตัวอยางมาตรฐานวิชาชีพดานความรูในหลักและกระบวนการบริหารการศึกษา ที่กลาวถึงสาระความรูที่พึงม ี

คือ 1) หลักและทฤษฎีทางการบริหารและการบริหารการศึกษา 2) ระบบและกระบวนการบริหารและการ

จัดการการศึกษายุคใหม 3) การสรางวิสัยทัศนในการบริหารและจัดการการศึกษา 4) กฎหมายที่เกี่ยวของกับ

การศึกษา 5) บริบทและแนวโนมการจัดการการศึกษา โดยกลาวถึงสมรรถนะที่สอดคลองกับสาระความรูนั้น 

ดังนี้ 1) สามารถนําความรู ความเขาใจ ในหลักการและทฤษฎีทางการบริหารการศึกษาไปประยุกตใชในการ

บริหารการศึกษา 2) สามารถวิเคราะห สังเคราะห และสรางองคความรูในการบริหารจัดการการศึกษา 3) 

สามารถกําหนดวิสัยทัศนและเปาหมายของการศึกษา 4) สามารถจัดองคกร โครงสรางการบริหารและกําหนด

ภารกิจของครแูละบุคลากรทางการศึกษาไดเหมาะสม  

เมื่อกลาวถึงหลักสูตร องคประกอบที่สําคัญของหลักสูตรคือตองการพัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะเชนไร 

แลวจะเสริมสรางคุณลักษณะเหลานั้นดวยรายวิชาใดบาง ทั้งนี้ ไมวาผูเรียนนั้นจะมีสถานภาพ (status) เปน

อยางไร เชน บางรายอาจเปนผูบริหารหรือเจาหนาที่ในสวนกลาง บางรายอาจเปนผูบริหารหรือเจาหนาที่

ระดับเขตพื้นที่การศึกษา บางรายอาจเปนผูบริหารหรือครูผูสอนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน บางรายอาจเปน

ผูบริหารหรืออาจารยผูสอนในสถาบันอุดมศึกษา บางรายอาจเปนผูบริหารหรือเจาหนาที่ขององคกรปกครอง

สวนทองถิ่น หรืออื่นๆ แตเมื่อเปนผูเรียนในหลักสูตรการบริหารการศึกษา ควรจะตองมีคุณลักษณะที่คาดหวัง

ตามกรอบแนวคิดดังกลาวขางตนใน 3 คุณลักษณะ คือ 1) คุณลักษณะเกี่ยวกับการบริหาร ถือเปนคุณลักษณะ

หลักหรือคุณลักษณะสําคัญที่หลักสูตรจะตองเนน 2) คุณลักษณะเกี่ยวกับภาวะผูนํา ถือเปนคุณลักษณะที่จะ

เสริมใหคุณลักษณะการบริหารมีความเขมแข็งชัดเจนขึ้น และ 3) คุณลักษณะเกี่ยวกับการจัดการ ถือเปน

คุณลักษณะพื้นฐานที่จะชวยใหการบริหารมีความเปนระบบสมบูรณขึ้น ทั้งนี้รวมกับอีก 2 คุณลักษณะสําคัญ 

คือ 4) คุณลักษณะทางดานจิตใจ (mind) เพื่อความเปนผูมีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพ 

และ 5) คุณลักษณะเกี่ยวกับการวิจัย (research) เพื่อการแสวงหาความรูความจริงที่จะนําไปใชใหเปน

ประโยชนตอการพัฒนาการศึกษา ดังนั้น ซึ่งคุณลักษณะที่พึงประสงคของผูเรียน 5 ประการดังกลาว แสดง

ภาพประกอบไดดังนี้ 
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ภาพที่ 2 คุณลักษณะของผูเรียนที่คาดหวังในหลักสูตรการบริหารการศึกษา 

คุณลักษณะตางๆ ดังกลาว จะเชื่อมโยงถึงรายวิชาทีจ่ะตอบสนองตอคุณลักษณะเหลานั้น ดังนี้ 

1. คุณลักษณะการบริหาร (administration characteristics) เพื่อความเปนนักนโยบายทาง

การศึกษา เนนการทําหนาที่เชิงนโยบาย ซึ่งตองใชสมองการคิด ตัดสินใจในภาพรวมขององคกรที่เนนปจจัย

ภายนอก เพื่อนําไปสูการกําหนดจุดมุงหมายและแนวนโยบายหลักๆ ควรมีรายวิชาเพื่อใหทําหนาที่เชิงนโยบาย

และการสื่อสารนโยบาย  ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เชน การวางแผนและพัฒนานโยบาย การบริหาร

ยุทธศาสตร การสื่อสารนโยบาย เปนตน รวมทั้งรายวิชาเพื่อเสริมสรางวิสัยทัศนดวย เชน กระบวนทัศนใหม

ทางการศึกษา (ในระยะปจจุบันก็คือการศึกษาศตวรรษที่ 21) ประเด็นและแนวโนมทางการศึกษา การศึกษา

เปรียบเทียบ การเปลี่ยนแปลงทางการศึกษา และการศึกษาในสังคมโลกและภูมิภาค เปนตน 

2. คุณลักษณะภาวะผูนํา (leadership characteristics) เพื่อความเปนนักวิสัยทัศนทางการศึกษา  

มีทัศนะในระยะยาว ความสามารถในการสรางอนาคต  มองไปขางหนา เนนปจจัยภายนอก เนนภาพความเปน

ปา เชี่ยวชาญในบริบทเชิงยุทธศาสตร สงเสริมการเรียนรู เปนตัวของตัวเอง มุงการเปลี่ยนแปลง ริเริ่ม มุง

คุณลักษณะการบริหาร เชน ความ
เปนนักนโยบาย เนนการทําหนาที่เชิง

นโยบาย ซึ่งตองใชสมองการคิด 
ตัดสินใจในภาพรวมขององคกรที่เนน

ปจจัยภายนอก เพื่อนําไปสูการ
กําหนดจุดมุงหมายและแนวนโยบาย

หลักๆ ฯลฯ 
 

คุณลักษณะภาวะผูนํา เชน ความเปนนกั
วิสัยทัศน  มีทัศนะในระยะยาว 

ความสามารถในการสรางอนาคต  มอง
ไปขางหนา เนนปจจัยภายนอก เนนภาพ

ความเปนปา เชีย่วชาญในบริบทเชิง
ยุทธศาสตร สงเสริมการเรียนรู เปนตัว
ของตัวเอง มุงการเปลี่ยนแปลง ฯลฯ  

คุณลักษณะการจัดการ เชน ความเปน
นักปฏิบัติ การเปนทหารที่ดี มีทัศนะใน
ระยะสั้น  มองปจจุบัน เนนภาพความ
เปนตนไม เนนการนํานโยบายสูการ

ปฏิบัต ิ ฯลฯ 

คุณลักษณะเกี่ยวกับการวิจัย (research) 

เพื่อการแสวงหาความรูความจริง คุณธรรม 

จริยธรรม 

จรรยาบรรณ 
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ประสิทธิผล มุงทําสิ่งที่ถูกตอง มีวินัยในตนเอง  กระจายแบบแบนราบ ใชอํานาจเชิงกระจาย กระตุน ระดม

พลัง มุงการพัฒนา แกปญหาแบบมีสวนรวม บันดาลใจความไววางใจ  ความหลากหลาย ตัดสินใจรวม เสริม

พลังอํานาจใหคนอื่น ควรมีรายวิชาที่จะชวยใหการทําหนาที่นั้นเปนอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

เชนเดียวกับรายวิชาเพื่อตอบสนองตอคุณลักษณะการบริหาร เชน รายวิชาเกี่ยวกับกระบวนทัศนใหมทาง

การศึกษา (การศึกษาศตวรรษที่ 21) การศึกษาเปรียบเทียบ การเปลี่ยนแปลงทางการศึกษา และการศึกษาใน

สังคมโลกและภูมิภาค เปนตน  

นอกจากนั้นเพื่อความสามารถในการนําตนเอง (self-leading) นํากลุม (group leading) และนํา

องคการ (organization leading) ควรมีรายวิชาเกี่ยวกับหลักการ แนวคิด ทฤษฎี และกรณีศึกษาภาวะผูนํา 

และอาจมี “ปฏิบัติการภาวะผูนํา” ดวย ในนิยามที่หมายถึง “ความเปนผูนําที่ดี ไมใชลูกนองที่ดีหรือทหารรับ

ใชที่ดี นั่นคือ ความเปนผูมีวิสัยทัศนที่สามารถสรางแรงบันดาลใจใหผูอื่นเห็นคลอยตามแลวรวมแรงรวมใจ

นําไปปฏิบัติใหบรรลุผล”  ทั้งนี้ การมีปฏิบัติการภาวะผูนําจะชวยสราง Power ดวยแนวคิดใหม จากเดิมที่เชื่อ

วา Knowledge is Power เปลี่ยนเปน Knowledge + Action is Power   

3. คุณลักษณะการจัดการ (management characteristics) เพื่อความเปนนักปฏิบัติทางการศึกษา 

มีทัศนะในระยะสั้น  มองปจจุบัน เนนภาพความเปนตนไม เนนการนํานโยบายสูการปฏิบัติ  เนนการทํางาน

ตรงกับวัตถุประสงค เนนการตัดสินใจในระดับหนวยปฏิบัติงาน เนนการแกปญหาแบบจัดการ เนนทักษะเชิง

เทคนิคและทักษะเชิงมนุษย รวมศูนย สายการบังคับบัญชา และใชอํานาจโดยตําแหนง เนนความมี

ประสิทธิภาพ เนนความเชี่ยวชาญในงานและเนื้อหาเชิงปฏิบัติ มุงใหเกิดความเห็นพองตองกัน การสั่งการและ

ควบคุม  อาจมีรายวิชาตางๆ ที่เกี่ยวของกับเทคนิคเพื่อใหการทํางานมีประสิทธิผล ทั้งเทคนิคเกี่ยวกับงาน และ

เทคนิคเกี่ยวกับคน ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เชน การจัดทําแผนปฏิบัติการ การควบคุมงาน การประกัน

คุณภาพ การจัดแบงงาน การมอบหมายงาน การแกปญหา การจูงใจ การสรางมนุษยสัมพันธ การบริหารความ

ขัดแยง การบริหารการเปลี่ยนแปลง การพัฒนาทีมงาน และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย เปนตน ซึ่งในบาง

รายวิชา ควรศึกษาและเพ่ิมคําอธิบายรายวิชาเพื่อการเรียนรูเทคนิคการจัดการในยุคดิจิตอลดวย เปนเทคนิคที่

เรียกกันวา E – Management Techniques ที่มีเกิดขึ้นใหมอยางหลากหลาย และอยางที่จะชวยใหการทํา

หนาที่การจัดการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น ไมติดอยูแตเทคนิคการจัดการแบบเกา 

หากพิจารณาเปรียบเทียบกับแนวคิดของการบริหาร/การเรียนรูเชิงรับ (reactive management/ 

learning) การบริหาร/การเรียนรูเชิงรุก (proactive management/learning) และการบริหาร/การเรียนรูมุง

อนาคต (predictive management/learning) แลว รายวิชาที่ตอบสนองตอการบริหารหรือการเรียนรู 3 

รูปแบบดังกลาว มีดังนี้  
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ภาพที่ 3 รายวิชาที่ตอบสนองตอการบริหารหรือการเรียนรู 3 รูปแบบ 

4. คุณลักษณะการวิจัย (research characteristics) เพื่อเปนผูสามารถแสวงหาความรูความจริง

จะตองมีรายวิชาเกี่ยวกับสถิติและการวิจัยอยูดวย เปนรายวิชาที่ใหความรูในหลักการ แนวคิด และทฤษฎีที่จะ

นําไปการวิจัยในภาคปฏิบัติ คือ การทําวิทยานิพนธ ซึ่งหากพิจารณาเปรียบเทียบกับแนวคิดของการบริหาร/

การเรียนรู 3 รูปแบบขางบน แลว ระเบียบวิธีวิจัยที่ตอบสนองตอการบริหารหรือการเรียนรู 3 รูปแบบดังกลาว 

มีดังนี้  

 

 

 

 

 

รายวิชาเพื่อเสริมสรางเทคนิคการ

ปฏิบัติจัดการ ทั้งเทคนิคเกี่ยวกับงาน 

และเทคนิคเกี่ยวกับคน ทั้งภาคทฤษฎี

และภาคปฏิบตัิ เชน การจัดทํา

แผนปฏิบัติการ การควบคุมงาน การ

ประกันคุณภาพ การจูงใจ การสราง

มนุษยสัมพันธ การบริหารความ

ขัดแยง การบริหารการเปลี่ยน แปลง 

การพัฒนาทีมงาน และการพัฒนา

ทรัพยากรมนุษย เปนตน และ            

E-Management Techniques  

รายวิชาเพื่อเสรมิสรางวิสัยทัศน 
เชน กระบวนทัศนใหมทาง
การศึกษา การศึกษา
เปรียบเทียบ การเปลี่ยนแปลง
ทางการศึกษา และการศึกษาใน
สังคมโลกและภูมภิาค เปนตน  
รวมทั้งรายวิชาเกี่ยวกับหลักการ 
แนวคิด ทฤษฎี และกรณีศึกษา
ภาวะผูนํา และอาจมี “ปฏิบัติ 
การภาวะผูนํา” ดวย 

 

รายวิชาเพื่อทําหนาท่ีเชิงนโยบาย

และการสื่อสารนโยบาย ทั้ง

ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เชน 

การวางแผนและพัฒนานโยบาย 

การบริหารยุทธศาสตร การ

สื่อสารนโยบาย เปนตน รวมทั้ง

รายวิชาเพื่อเสริมสรางวิสัยทัศน

ตางๆ ดวย 
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ภาพที่ 4 ระเบียบวิธีวิจัยที่ตอบสนองตอการบริหารหรือการเรียนรู 3 รูปแบบ 

5. คุณลักษณะดานจิตใจ (mind) เปนองคประกอบหนึ่งของภาวะผูนํา (leadership) ดังมีคํากลาวที่วา 

นําดวยหัวใจ (lead with heart) ไมนําแตดวยสมอง (not just with your head) ซึ่งประกอบดวย

คุณลักษณะเรื่องความดี ความใฝดี มุงมั่นในสิ่งที่ถูกตองชอบธรรม ความเห็นอกเห็นใจ ความซื่อสัตยสุจริต 

ความมีวินัย ความอดทน ความขยัน ความไววางใจ ออนโยน และความรับผิดชอบตอตนเอง คนอื่น สังคม และ

โลก แตเนื่องจากเปนองคประกอบที่มีอิทธิพลสําคัญตอการเสริมสรางทุกคุณลักษณะที่กลาวมา คือ การบริหาร 

ภาวะผูนํา และการจัดการ รวมทั้งคุณลักษณะการวิจัย จึงขอแยกมาเปนดานหลักอีกดานหนึ่ง รายวิชาที่ควร

จัดใหมีในหลักสูตร เชน รายวิชาเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาชีพ  เนนการนํา

หลักธรรมมาใชอยางประยุกตเพื่อการบริหารและการนํา นอกจากนั้นอาจมี “ธรรมะปฏิบัติ” ดวย อาจเปน

รายวิชาหรือเปนเงื่อนไขของหลักสูตร เพื่อสนับสนุนความเชื่อที่วา Knowledge + Action is Power ดังกลาว

ขางตน โดยควรนิยามใหชัดเจนวา ธรรมะปฏิบัติหรือการปฏิบัติธรรมควรเปนอยางไรจึงจะชวยเสริมสราง

คุณลักษณะของการบริหาร การจัดการ และภาวะผูนํา จะเปนการสมาธิ วิปสสนากรรมฐานเพื่อตระหนักรับรู

ตนเอง หรือจะเปนการปฏิบัติงานในหนาที่ตามแนวคิดธรรมะคือหนาที่ หรือหนาที่คือธรรมะ  

 หลักธรรมที่มีอยางมากมาย ดังภาพที่ 5 

 

 

 

Participatory Action Research

เพราะแสวงหาความรูความจริงจาก

ปฏิบัติการแกปญหาที่เกดิขึ้น 

หมายเหต ุหากพิจารณาจากลักษณะ

ของภาวะผูนํา อาจจัดอยูในรูปแบบ

การวิจัยเชิงรุก เพราะเปนการ

แกปญหาแบบมสีวนรวม มุง

เปลี่ยนแปลง เรียนรู และความรู 

ใหม 

Policy Research, Evaluation 
Research, Grounded Theory Study, 
Indicator Development, Structural 
Equation Modeling, Research and 
Development, Survey Research 
เพราะแสวงหาความรูความจริงเพือ่นําไป
ผลการวิจัยไปใชพัฒนา ในอนาคต 
ระยะสั้นและระยะกลาง 

Future Research เพราะ

แสวงหาความรูความจริงเพื่อนํา

ผลการวิจัยไปใชเปนแนวการ

กําหนดนโยบายและการพัฒนาใน

อนาคตระยะยาว 
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ภาพที่ 5 หลักธรรมเพื่อการบริหาร การนํา การปฏิบัติจัดการ และการวิจัย 

โดยสรุป การบริหารการศึกษา ในกรณีที่เปนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ควรมุงเสริมสรางคุณลักษณะ

การบริหารเปนดานหลัก  เสริมดวยคุณลักษณะภาวะผูนํา คุณลักษณะการจัดการ คุณลักษณะดานจิตใจ และ

คุณลักษณะการวิจัย โดยอาศัยรายวิชาเพื่อเสริมสรางวิสัยทัศน เชน กระบวนทัศนใหมทางการศึกษา 

การศึกษาเปรียบเทียบ การเปลี่ยนแปลงทางการศึกษา และการศึกษาในสังคมโลกและภูมิภาค เปนตน  

รวมทั้งรายวิชาเกี่ยวกับหลักการ แนวคิด ทฤษฎี และกรณีศึกษาภาวะผูนํา และอาจมี “ปฏิบัติการภาวะผูนํา” 

ดวย รวมทั้งรายวิชาเพื่อทําหนาที่เชิงนโยบายและการสื่อสารนโยบาย ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เชนการ

วางแผนและพัฒนานโยบาย การบริหารยุทธศาสตร การสื่อสารนโยบาย เปนตน รวมทั้งรายวิชาเพื่อเสริมสราง

วิสัยทัศนดวย ตลอดจนรายวิชาเพื่อเสริมสรางเทคนิคการปฏิบัติจัดการ ทั้งเทคนิคเกี่ยวกับงาน และเทคนิค

เกี่ยวกับคน ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เชน การจัดทําแผนปฏิบัติการ การควบคุมงาน การประกันคุณภาพ 

การจัดแบงงาน การมอบหมายงาน การแกปญหา การจูงใจ การสรางมนุษยสัมพันธ การบริหารความขัดแยง 

การบริหารการเปลี่ยน แปลง การพัฒนาทีมงาน และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย เปนตนและอยาลืม ในกรณี

รายวิชาเทคนิคเหลานี้ บางรายวิชาควรเพิ่มคําอธิบายรายวิชาเพื่อการเรียนรูเทคนิคการจัดการที่เกิดขึ้นใหมใน

ยุคดิจิตอลดวย เปนเทคนิคที่เรียกกันวา E – Management Techniques 

หลักสูตรระดับปริญญาโทพิจารณาสัดสวนของรายวิชาตามความเหมาะสม แตหลักสูตรระดับปริญญา

เอก ควรเนนรายวิชาเพื่อพัฒนาคุณลักษณะการบริหารและคุณลักษณะภาวะผูนํามากกวาคุณลักษณะการ

ทิฏฐธัมมิกัตถ
ประโยชน 
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จัดการ เพราะเปนระดับที่มุงพัฒนาความเปนผูบริหารหรือความเปนผูนําในระดับสูง ยิ่งในกรณีที่หลักสูตรที่

เนนทั้งการบริหารและภาวะผูนํา ก็ตองเนนรายวิชาเพื่อพัฒนาคุณลักษณะการบริหารและคุณลักษณะภาวะ

ผูนํา มากกวาเนนรายวิชาเพื่อพัฒนาคุณลักษณะการจัดการอยางเห็นไดชัด เพราะหากเปนหลักสูตรที่เนนการ

บริหารและภาวะผูนํา แตรายวิชากลับตอบสนองตอคุณลักษณะการจัดการหรือคุณลักษณะเพื่อการปฏิบัติ ก็

ถือวาสวนทางกับหลักการและเจตนารมณที่เปนจุดเนนตามชื่อของหลักสูตร สวนรายวิชาเพื่อพัฒนาทักษะ

ภาวะผูนํา และรายวิชาอีก 2 ดาน คือ รายวิชาเพื่อเสริมสรางทักษะการแสวงหาความรูความจริงดวยการวิจัย 

และรายวิชาเพื่อเสริมสรางทักษะทางจิตใจนั้น คงพิจารณาความเขมขนในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติตามความ

เหมาะสม  

จากกรอบแนวคิดการบริหาร สู การบริหารการศึกษาในสถานศึกษา 

ในหนวยงานที่มีการจัดโครงสรางแบบทางการหนึ่งๆ หากแบงอยางหยาบๆ จะมีการจัดระดับสายการ

บังคับบัญชาออกเปนสามระดับ คือ ระดับสูง ระดับกลาง และระดับลาง โดยระดับสูงนั้นอาจเปนรูปแบบมี

คณะกรรมการดวยหรือไมก็ตาม เชน ในสถานศึกษาก็ประกอบดวยผูบริหารและผูชวยผูบริหารสถานศึกษา 

หัวหนากลุมสาระ และครูผูสอนในแตละกลุมสาระ ในขณะเดียวกัน หนวยงานนั้นจะมีสถานะเปนหนวยงาน

ยอยของหนวยงานตนสังกัดขึ้นไปอีก โดยจะมีระดับสายการบังคับบัญชาเปนสามระดับเชนกัน กระทรวงและ

กรมในสวนกลาง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา เปนตน  

มองไปที่สถานศึกษา หรือมองไปที่สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ผูบริหารระดับสถานศึกษาหรือผูบริหาร

ระดับเขตพื้นที่การศึกษาตองกําหนดนโยบายของสถานศึกษาหรือเขตพื้นที่การศึกษากันหรือไม ? คําตอบคือ

ตองกําหนด เมื่อตองกําหนดนโยบาย ก็ตองการคุณลักษณะการบริหาร + คุณลักษณะภาวะผูนํา นั่นคือ 

“ความเปนนักนโยบายทางการศึกษา เนนการทําหนาที่เชิงนโยบาย ซึ่งตองใชสมองการคิด ตัดสินใจใน

ภาพรวมขององคกรที่เนนปจจัยภายนอก เพื่อนําไปสูการกําหนดจุดมุงหมายและแนวนโยบายหลักๆ” + 

“ความเปนนักวิสัยทัศนทางการศึกษา  มีทัศนะในระยะยาว ความสามารถในการสรางอนาคต  มองไปขางหนา 

เนนปจจัยภายนอก เนนภาพความเปนปา เชี่ยวชาญในบริบทเชิงยุทธศาสตร สงเสริมการเรียนรู เปนตัวของ

ตัวเอง มุงการเปลี่ยนแปลง ริเริ่ม มุงประสิทธิผล มุงทําสิ่งที่ถูกตอง มีวินัยในตนเอง  กระจายแบบแบนราบ ใช

อํานาจเชิงกระจาย กระตุน ระดมพลัง มุงการพัฒนา แกปญหาแบบมีสวนรวม บันดาลใจ ความไววางใจ  

ความหลากหลาย ตัดสินใจรวม เสริมพลังอํานาจใหคนอื่น”  

คําถามตอเนื่องคือ มีอะไรที่จะชวยใหการทําหนาที่เชิงนโยบายของผูบริหารระดับสถานศึกษาหรือระดับ

เขตพื้นที่การศึกษามีคุณภาพ คําตอบก็คือ ความมีวิสัยทัศน ซึ่งความมีวิสัยทัศนไมใชจะเกิดขึ้นไดในสุญญากาศ 

ตองมาจากการเปนบุคคลที่มีการเรียนรูอยูตลอดเวลา (life-long learner) ไมวาจะจากหลักสูตรใน

สถาบันอุดมศึกษาหรือจากแหลงอื่นๆ เปนการเรียนรูถึงสารสนเทศที่แสดงใหเห็นถึงประเด็นและแนวโนม

ทางการศึกษาที่หลากหลายมิติ ทั้งในอดีต ปจจุบัน และอนาคต โดยอยางยิ่งในมิติที่เกี่ยวกับอนาคต (future) 
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เพราะนโยบายหมายถึงแนวทางการกระทําในอนาคต (guidelines for action in the future) อาจจะเปน

อนาคตในระยะสั้น ระยะกลาง หรือระยะยาว แตก็เปนอนาคต เปนอนาคตที่จะตองกําหนดใหถูกทิศทาง (do 

the right things) อยางมีวิสัยทัศน อยางกาวทันกับการเปลี่ยนแปลง อยางมุงเปลี่ยนแปลง อยางริเริ่ม

สรางสรรคสิ่งใหมๆ หากไมแลว การบริหารการศึกษาที่ตนเองรับผิดชอบอยูจะมีคุณภาพที่ดีไดอยางไร แมใน

สถานะหนึ่ งจะเปนผู ใตบังคับบัญชาหรือเปนผูตามของผูบริหารในระดับที่สู งขึ้นกวา แตความเปน

ผูใตบังคับบัญชาหรือความเปนผูตามนั้นจะตองเปนผูใตบังคับบัญชาหรือผูตามที่มีคุณลักษณะภาวะผูนํา มี

ความเปนผูนําอยูในใจ ดังคํากลาวที่วา “Follower with leadership in mind” ที่มีความเปนตัวของตัวเอง 

มีวิสัยทัศน มีความคิดริเริ่มสรางสรรค ไมเปนผูใตบังคับบัญชาหรือผูตามอยางเปนทหารรับใชสวนตัวที่ดีของ

ใคร หากจะเปนก็เปนในงาน เพื่อความมีคุณภาพในการบริหารการศึกษา 

คําถามตอเนื่องคือ คุณลักษณะการจัดการจําเปนสําหรับผูบริหารระดับสถานศึกษาหรือระดับเขตพื้นที่

การศึกษาหรือไม ก็มีความจําเปน เพราะตองกระตุน จูงใจ สรางแรงบันดาลใจใหมีการนํานโยบายที่กําหนด

อยางมีวิสัยทัศนนั้นสูการปฏิบัติใหบรรลุผล ผูบริหารจะตองเรียนรูและเขาใจเทคนิคการจัดการเพื่อใหการนํา

นโยบายสูการปฏิบัติบรรลุผลสําเร็จ ไมวาจะเปนเทคนิคการวางแผน การควบคุม การกําหนดมาตรฐานงาน 

การประกันคุณภาพ การจัดแบงงาน การมอบหมายงาน หรือการติดตอสื่อสาร 

จะไมกลาวถึงคุณลักษณะดานจิตใจ เพราะอยางไรก็เปนปจจัยพื้นฐานที่สําคัญเพื่อความมีประสิทธิภาพ

และประสิทธิผลในการบริหารของทุกหนวยงานอยูแลว สําหรับคุณลักษณะทางการวิจัยนั้น เปนคุณลักษณะ

การแสวงหาความรูความจริงดวยวิธีวิทยาศาสตร หากสามารถทําไดก็จะยิ่งเสริมสรางความมีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลในการบริหารการศึกษาไดดียิ่งขึ้น เพราะกเ็ปนสมรรถนะหนึ่งในมาตรฐานวิชาชีพ และเปนชองทาง

หนึ่งของการทําวิจัยเพื่อพัฒนางานและพัฒนาความกาวหนาในวิชาชีพของบุคลากรทางการศึกษาและทางการ

บริหารการศึกษาดวย  

จากมุมมองถึงการทําหนาที่ของผูบริหารระดับสถานศึกษาหรือระดับเขตพื้นที่การศึกษา ก็ยิ่งมองใหเห็น

ถึงความสําคัญและจําเปนในการจัดรายวิชาที่ตอบสนองตอความเปนนักนโยบายที่ถูกทิศทาง ความเปนผูนําที่มี

วิสัยทัศน และความเปนนักปฏิบัติที่มีหัวใจเปนผูนํา ในหลักสูตรการบริหารการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา

ตางๆ มากขึ้น ดังนั้น หลักสูตรการบริหารการศึกษา หรือหลักสูตรการบริหารและภาวะผูนําทางการศึกษา 

หรือหลักสูตรภาวะผูนําทางการศึกษา ก็ยิ่งตองกําหนดจุดเนนในการกําหนดรายวิชาของตนใหสอดคลองกับ

หลักการและศาสตรที่กําหนดเปนชื่อของหลักสูตรใหดี ไมเปนไปอยางกลับหัวกลับหาง หรืออยางไรทิศทาง 

จากแนวคิดการบริหารการศึกษา สู แนวคิดการบริหารการศึกษาสําหรับศตวรรษที่ 21 

ทั้งในกรณีที่เปนหลักสูตรหรือที่เปนการปฏิบัติในสถานศึกษา การบริหารการศึกษาจะเปน “การบริหาร

การศึกษา” หรือ “การบริหารการศึกษาสําหรับศตวรรษที่ 21” มีความหมายไมแตกตางกัน เพราะดังที่กลาว

ในตอนตน การบริหารการศึกษาเนนคุณลักษณะความเปนนักนโยบายที่ถูกทิศทาง เปนผูนําที่มีวิสัยทัศน และ
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เปนนักปฏิบัติที่มีหัวใจเปนผูนํา ที่จะตองศึกษาเรียนรูสารสนเทศที่ชวยเสริมสรางคุณลักษณะตางๆ ดังกลาว 

โดยเฉพาะอยางยิ่งสารสนเทศในประเด็นและแนวโนมทางการศึกษาในอนาคต เพราะนโยบายหรือวิสัยทัศน

เปนเรื่องอนาคต เปนเรื่องการมองไปขางหนา ดังนั้น องคความรูใดๆ ที่มีผูกลาวถึงสําหรับอนาคต ถือเปนองค

ความรูที่สําคัญและจําเปนตอการเสริมสรางวิสัยทัศนและการกําหนดนโยบายที่ถูกทิศทางทั้งสิ้น ไมจํากัดแต

องคความรูเกี่ยวกับการศึกษาศตวรรษที่ 21 

อยางไรก็ตาม ขอนําองคความรูที่มีผูกลาวถึงการศึกษาสําหรับศตวรรษที่ 21 มาเปนกรณีศึกษาไว

ขางลางนี้สวนหนึ่ง เพื่อตั้งคําถามกับผูบริหารหลักสูตร กับนักศึกษาในหลักสูตร กับผูบริหารระดับสถานศึกษา 

กับผูบริหารระดับเขตพื้นที่การศึกษา หรือบุคลากรทางการศึกษา ไมวาจะเปนระดับใด วาเปนองคความรูที่

สําคัญและจําเปนสําหรับการศึกษาเรียนรูทางการบริหารการศึกษาหรือไม ไมวาจะเปนในหลักสูตรการศึกษา 

หรือในการปฏิบัติจริงในสถานศึกษา 

1. ประเภทของวัตถุประสงคทางการศึกษาสําหรับศตวรรษที่ 21 

ประเภทของวัตถุประสงคทางการศึกษา (Taxonomy of Educational Objectives) ที่ Benjamin 

Bloom นักจิตวิทยาทางการศึกษาไดพัฒนาขึ้นเปนครั้งแรกในป 1956 ที่ภายหลังไดกลายเปนเครื่องมือสําคัญ

ในการทําความเขาใจเกี่ยวกับกระบวนการเรียนรู (learning process) และวิธีการเรียนรู (how to learn) 

โดย Bloom ไดจําแนกประเภทของวัตถุประสงคทางการศึกษาในเชิงจิตวิทยาออกเปน 3 ดาน (domains) 

ดังนี้ ดานพุทธิพิสัย (cognitive domain) เกี่ยวกับกระบวนการทางสมองหรือสติปญญา ดานจิตพิสัย 

(affective domain) เกี่ยวกับทัศนคติ และความรูสึก ดานทักษะพิสัย (psychomotor domain) เกี่ยวกับ

ทักษะทางมือหรือทางรางกาย 

ดานพุทธิพิสัย (cognitive domain) มีการปรับปรุงและเพิ่มเติมในภายหลัง สวนดานอื่นยังคงเดิม 

โดยดานพุทธิพิสัย (cognitive domain) รูปแบบดั้งเดิมที่พัฒนาขึ้นในป 1956 นั้น จัดเรียงลําดับแบบตอเนื่อง 

(continuum) จากทักษะการคิดขั้นต่ํากวา (Lower Order Thinking Skills: LOTS) ไปหาทักษะการคิดขั้นสูง

กวา (Higher Order Thinking Skills: HOTS) ซึ่งแสดงใหเห็นถึงกระบวนการเรียนรู (process of learning) 

และวิธีการเรียนรู (how to learn) ที่เปนไปตามลําดับจากความจํา ความเขาใจ การประยุกตใช การวิเคราะห 

การสังเคราะห และการประเมินคุณคา 

ในป 2001 Anderson and Krathwohl ไดปรับปรุงและจัดพิมพใหมชื่อ “Bloom's Revised 

Taxonomy in 2001” โดยใช “คํากริยา” แทน “คํานาม” และจัดเรียงลําดับขั้นการคิดใหม จากลําดับการคิด

ขั้นสังเคราะห (synthesis) และการประเมินคา (evaluation) สลับเปนการคิดขั้นการประเมินคา 

(evaluating) และการสรางสรรค (creating) โดยมีกระบวนการและวิธีการเรียนรูดังนี้ 

1. กอนที่จะ understand ใน concept นั้นได ตอง remember เสียกอน  

2. กอนที่จะ apply ใน concept นั้นได ตอง understand เสียกอน 
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3. กอนที่จะ analysis ได จะตอง apply เสียกอน 

4. กอนที่จะ evaluate ได จะตอง analysis เสียกอน 

5. กอนที่จะ create ได จะตอง remembered, understood, applied, analyzed, and 

evaluated เสียกอน (creating หรือ synthesizing ใชแทนกันได) 

สําหรับกระบวนการหรือวิธีการเรียนรูในรูปแบบดังกลาว อาจมีนักวิชาการบางทานใหขอโตแยงวา 

บางกิจกรรมหรือบางกรณีอาจไมจําเปนตองมีบางข้ันตอนก็ได หรือบางทานเห็นวาทุกกิจกรรมควรจะดําเนินไป

ถึงขั้นการสรางสรรค ซึ่งก็มีผูใหทัศนะชี้แจงวา เปนทางเลือกของแตละบุคคล ไมจําเปน ตองเหมือนกัน เพราะ

การเรียนรูเกิดขึ้นในขั้นตอนใดก็ได เพียงแตวา โดยปกติจะเกิดจากขั้นกอนหนาแลวเปนไปตามขั้นตอน ดัง

ภาพประกอบ 

 

 
 

ภาพที่ 6 กระบวนการและวิธีการเรียนรูที่เปนไปตามลําดับขั้นที่ปรับใหมป 2001 

 

ในป 2007 Churches ไดเพิ่ม ”คํากริยา” ที่สะทอนใหเห็นถึงวัตถุประสงคและกิจกรรมที่จะเกิดขึ้น

จากการใช “เทคโนโลยีดิจิตอล” ในกระบวนการเรียนรูดวย (Robert, 2011) ซึ่ง “คํากริยา” เหลานี้ เปน

แนวทางที่นักการศึกษาจะใชกําหนดวัตถุประสงคและกิจกรรมการเรียนรูใหเกิดขึ้นจากการใชเทคโนโลยี

ดิจิตอลในชั้นเรียนไดในหลายกรณี ทั้งกรณีการออกแบบหลักสูตร การจัดทํารายวิชา การสอน การเรียนรู การ

ประเมินผล และอื่นๆ เชนเดียวกับที่เคยใช “1956 Bloom's Taxonomy” มาในหลายทศวรรษกอนหนานี้ 

ทั้งนี้ในแตละประเภทการคิด มี “คํากริยา” ที่เกี่ยวของดังแสดงในหนาถัดไป โดยบรรทัดแรกเปน “คํากริยา” 

ที่สะทอนถึงวัตถุประสงคและกิจกรรมในชั้นเรียนตาม “2001 Revised Bloom's Taxonomy” ในบรรทัด

ถัดไปเปน “คํากริยา” ที่สะทอนใหเห็นถึงวัตถุประสงคและกิจกรรมจากการใชเทคโนโลยีดิจิตอลในชั้นเรียน
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ตาม “2007 Bloom's Digital Taxonomy” (ขอใชคําในภาษาอังกฤษ เพื่อไมใหการตีความเพื่อความเขาใจ

แตกตางกัน) 

Remembering: 

 recognizing, listing, describing, identifying, retrieving, naming, locating, finding,  

 bullet pointing, highlighting, bookmarking, social networking, social bookmarking, 

favouriting/local bookmarking, Searching, googling, 

Understanding: 

 interpreting, summarizing, inferring, paraphrasing, classifying, comparing, explaining, 

exemplifying, 

 advanced searching, boolean searching, blog journaling, tagging, categorizing and 

tagging, commenting, annotating, subscribing 

Applying: 

 implementing, carrying out, using, executing,  

 running, loading, playing, operating, hacking, uploading, sharing, editing 

Analyzing: 

 comparing, organizing, deconstructing, attributing, outlining, finding, structuring, 

integrating,  

 mashing, linking, reverse-engineering, cracking, mind-mapping 

Evaluating: 

 checking, hypothesizing, critiquing, experimenting, judging, testing, detecting, 

monitoring,  

 (blog/vlog) commenting, reviewing, posting, moderating, collaborating, networking, 

reflecting, (alpha & beta) testing, validating 

Creating/Synthesizing: 

 designing, constructing, planning, producing, inventing, devising, making,  

 programming, filming, animating, blogging, video blogging, mixing, remixing, wiki-ing, 

publishing, videocasting, podcasting, directing/producing, creating or building mash ups 

2. ศาสตรการสอนสําหรับศตวรรษที่ 21 

Churches (2008) ไดกลาววา การเปลี่ยนแปลงหองเรียน ครู หลักสูตร และการเรียนรูเพื่อศตวรรษ

ที่ 21 นั้นยังไมเพียงพอ จะตองมีการเปลี่ยนแปลงในศาสตรการสอน (pedagogy) ดวย นั่นคือ ศาสตรการสอน

จะตองสะทอนถึงวิธีการเรียนรูของนักเรียน จะตองสะทอนถึงโลกที่พวกเขาจะเดินทางเขาไปในอนาคต เปน
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โลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว มีการเชื่อมโยง มีการปรับเปลี่ยน และมีวิวัฒนาการ ดังนั้น รูปแบบและ

วิธีสอนจะตองเนนการเรียนรูเพื่อศตวรรษที่ 21 ซึง่มีองคประกอบที่สําคัญดังนี้ (ดูภาพประกอบ) 

 สรางความรูคลองในการใชสื่อ สารสนเทศ และเทคโนโลยี (technological, information and 

media fluencies)  

 คํานึงถึงบริบทที่เปนจริง (reality-based)  

 เปนสหวิทยาการ (interdisciplinary) 

 ยึดความรวมมือ (collaboration) 

 ยึดโครงงานเปนฐาน (project based learning) 

 ใชการแกปญหาเปนเครื่องมือสอน (uses problem solving as a teaching tool) 

 ประเมินโปรงใส (transparency) 

 พัฒนาทักษะการคิด (thinking skills) 

 
 

ภาพที่ 7 รูปแบบและวิธีสอนที่ตองเนนการเรียนรูเพื่อศตวรรษที่ 21 

 

3. นักเรียนสําหรับศตวรรษที่ 21  

    นักเรียนในศตวรรษที่ 21 เปนชาวพื้นเมืองดิจิตอล (digital natives) ถือเปนยุคความรวมมือ 

(collaboration) เทาๆ กับที่ถือเปนยุคสารสนเทศ (information age) อันเนื่องจากความเติบโตกาวหนาของ

เครื่องมือสรางเครือขายสังคมออนไลน (social networking) เชน bebo, myspace, facebook, twitter 

และอื่นๆ ที่กระตุนใหเกิดโลกของชาวพื้นเมืองดิจิตอลและมนุษยพันธุวาย (Generation Y) นักเรียนจะไดรับ

การศึกษาจากโครงงานแบบรวมมือ (collaborative projects) เชนโครงงานของ Julie Lindsay’s (ดูใน 
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http://123 elearning. blogspot.com/) หรือ Vicki Davis’s Flatclass room project  (ดูใน 

http://coolcatteacher. blogspot.com/) และ the Horizon Project เปนตน และการศึกษาจาก 

Don Tapscott’s Wikinomics (ดูใน http://www.wiki nomics.com/blog/) จะพบความสําเร็จของ

โครงงานแบบความรวมมือระดับโลก (global collaboration) ดังนั้น การเตรียมนักเรียนเพื่อศตวรรษที่ 21 

จึงจะตองมีการเรียนการสอนใหพวกเขาสามารถใชเครื่องมือเพื่อความรวมมือออนไลน ที่ตองทํากันแบบเปน

ทีมเหลานั้นดวย  

4. แนวโนมสําหรับโรงเรียนในศตวรรษที่ 21 

Nair (2007) President of Elect of UEF-21 and National Director of Educational 

Technology Consulting, NoteSys, LL กลาวถึง 15 แนวโนมสําหรับโรงเรียนในศตวรรษที่ 21 ที่จะทําให

โรงเรียนไมเปนเฉพาะสถานที่เรียน แตจะเปนประตูสูโลกแหงการเรียนรูดวยดังนี้  

1. เปนคอมพิวเตอรกันทุกที่ ใชกันไดทุกเวลา (ubiquitous computing)    

2. นักเรียนทุกคนสามารถเขาถึงเครือขายไรสายและอินเตอรเน็ตได   

3. ใชเทคโนโลยีเขมขนขึ้น  

4. เนนการเรียนรูแบบไมเปนทางการมากขึ้น  

5. ลดการเรียนการสอนแบบชั้นเรียนลง  

6. นิยามของ food court มาแทนที่นิยามของ cafeteria  

7. เปดพื้นที่สวนรวมมากขึ้น (shared common areas)  

8. การออกแบบเฟอรนิเจอรเปนไปอยางมีจินตนาการมากขึ้น ไมวาจะเปนโตะทํางาน เกาอี้ หรือ

อุปกรณคอมพิวเตอร มีการจัดวางรูปแบบของที่ทํางานและอุปกรณสํานักงานใหเหมาะสม 

สะดวก ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ  

9. เปนหลักสูตรสหวิทยาการ ไมแยกสวน และเปนการสอนแบบทีมมากขึ้น  

10. เนนการเรียนรูเชิงบริการมากขึ้น โดยเฉพาะกิจกรรมบริการชุมชน  

11. นักเรียนสรางผลผลิตเชิงธุรกิจมากขึ้น เพื่อเสริมสรางประสบการณและรายได มีการสรางความ

เปนหุนสวนกับธุรกิจ มีการออกแบบชั้นเรียน พื้นที่โรงเรียน และวัสดุอุปกรณเพื่อสรางผลผลิต  

12. เปนสตูดิโออิเล็กทรอนิกส เพื่อการเรียนรูทางไกลแทนที่หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร เปน

สตูดิโอที่นักเรียนสามารถพบกับผูเชี่ยวชาญไดทั่วโลก สามารถนําเสนอผลงานทั้งสวนตัวหรือ

เปนกลุมไดอยางมืออาชีพ  

13. สิ่งอํานวยความสะดวกเพื่อการผลิตไฮเทคมีมากขึ้น เชน อุปกรณการผลิตฟลม หรือผลิตวีดิโอ 

เปนตน 



รศ. ดร. วิโรจน สารรัตนะ เอกสารประกอบการบรรยายในการสัมมนาวิชาการ มมร. วิทยาเขตอีสาน 20 ธันวาคม 2557 21 

 

14. มีแผนงานการศึกษาเพื่อชุมชนและผูปกครองในโรงเรียนมากขึ้น เชื่อมโยงกับแนวโนมการเปด

พื้นที่เพื่อชุมชนที่มากขึ้นในขอ 7 เนนแผนงานเกี่ยวกับการใชเทคโนโลยี จากศูนยการเรียนรู

ทางไกลที่กลาวในแนวโนมที่ 12   

15. การเปนหุนสวนการเรียนรูกับโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัยอื่นใหมๆ มีมากขึ้น อันเนื่องการใช

คอมพิวเตอรที่หลากหลายและมีศูนยการเรียนรูทางไกล 

 

5. กระบวนทัศนใหมสําหรับการศึกษาในศตวรรษที่ 21 

จากการเกิดขึ้นของเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสงผลใหเกิดความเปนโลกใบเดียวกัน 

(globalization) ชวยใหเกิดความเปนไปไดมากมายที่ไมมีขอบเขตจํากัด  ตอการคนพบและตอการพัฒนาสิ่ง

ใหมๆ ที่นาตื่นเตน เชน พลังงานรูปแบบใหม ความกาวหนาทางการแพทย การฟนฟูสภาพแวดลอม การ

สื่อสาร การสํารวจอวกาศ หรือการสํารวจสวนลึกในมหาสมุทร เปนตน ในปจจุบันถือเปนสังคมความรู 

(knowledge society) เปนสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงในกระบวนทัศน (paradigm shift) ในแงมุมตางๆ ทาง

สังคม เศรษฐกิจ และสติปญญา จากสังคมอุตสาหกรรม (industrial age) ซึ่งเปนสังคมที่มีรูปแบบการจัด

การศึกษาเปนแบบดั้งเดิม แตในยุคปจจุบัน ยุคสังคมความรูตองการทักษะการคิดในขั้นที่สูงขึ้นกวาเดิมเพื่อให

สามารถเปนผูเรียนที่พึ่งตนเองไดตลอดชีวิต และเปนประชากรที่มีคุณภาพ โดยในสังคมความรู คําวา 

“ความรู” มีความหมายใหม – จากความหมายเดิมที่หมาย ถึง สิ่งที่รับมาแลวถูกบรรจุเก็บไว เปลี่ยนเปน

หมายถึงพลังที่จะกอใหเกิดการกระทํา หรือพลังที่จะทําใหสิ่งตางๆ เกิดเปนจริงขึ้นได (energy–something 

that does things, something that makes things happen) ในการที่จะกอใหเกิดความรูในความหมาย

ใหมนี้ จําเปนตองมีวิธีการคิดใหมๆ  

ในปจจุบัน นักเรียนอาศัยอยูในโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว มีความหลากหลายทาง

วัฒนธรรม มีพลังขับทางเทคโนโลยี และมีสื่อท่ีอิ่มตัว แตเรายังไมสามารถขับเคลื่อนการจัดการศึกษาของเราใน

รูปแบบศตวรรษที่ 20 เขาสูรูปแบบใหมสําหรับศตวรรษที่ 21 ที่ตอง “นิยาม” คําวา การ ศึกษา โรงเรียน 

หลักสูตร ครู และผูเรียน กันเสียใหม เพื่อใหการออกแบบการศึกษาสําหรับอนาคตประสบผลสําเร็จ ซึ่งตาราง

ขางลางนี้ จะแสดงถึงลักษณะที่แตกตางกันในแงมุมตางๆ ของการจัดการศึกษาในยุคอุตสาหกรรมกับยุค

ความรูหรือยุคสารสนเทศ (Tirto, 2010) 
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กระบวนทัศนเกายุคอุตสาหกรรม กระบวนทัศนใหมยุคสารสนเทศ/ยุคความรู 

� ใชหนังสือเปนเครื่องมือ � ใชเทคโนโลยีเปนเครื่องมือ 

� ขับเคลื่อนดวยตํารา � หองสมุดอิเลคทรอนิคส ขับเคลื่อนดวยวิจัย 

� หองเรียนเปนโลก � โลกเปนหองเรียน 

� เนนฟงคนอ่ืนพูด รอรับการกระทํา)                              � เนนการตั้งคําถาม (เปนผูกระทํา)                             

� เรียนตามชั้นตามวยั � เรียนเพื่อพัฒนาตอเนื่อง 

� มุงสําเร็จการศึกษา � มุงเรียนรูตลอดชีวิต 

� เปนผูเรียนที่คงแกเรยีน � เปนผูเรียนที่ชี้นําตนเอง 

� ยึดเวลา � ยึดผลลัพธ 

� ทดสอบมาตรฐาน � ประเมินผลการปฏิบัต ิ

� ปทัสถานของหองเรียนหรือชั้นเรยีน � ปทัสถานของโลก 

� เนนทองจําขอเท็จจริงที่เปนนามธรรม � เนนกระบวนการแกปญหา 

� เปนขอเท็จจริงที่แปลกแยกจากชีวิตจริง                    � ความเชื่อมโยงกับชีวิตจริงท่ีจับตองได 

� เนนทักษะการอาน � เนนทักษะการสื่อสารโดยสื่อที่หลากหลาย 

� เรียนรูอยางเปนปรปกษ � เรียนรูอยางรวมมือ 

� แขงขันกับเพื่อนรวมชั้น � รวมมือกับชุมชนผูเรียน 

� ครูเปนผูถายทอดความรู � ครูเปนผูเรียนรูรวม พี่เลี้ยง และอาํนวยสะดวก 

� มีปญหาเชิงวินัย ไมไววางใจกัน ไมมีการจูงใจนักเรียน � ไมมีปญหาเชิงวินัย ครูและนักเรียนไววางใจกันใน

ฐานะผูเรียนรูรวม มีการจูงใจนักเรียนสูง 

� ละเลยตอความหลากหลายของนักเรียน � ใหความสําคัญตอความหลากหลายของนักเรียน 

� หลักสูตรแยกสวน � หลักสูตรบรูณาการ และสหวิทยาการ 

� หลักสูตรหรือโรงเรียนไมเกี่ยวของหรือไมมีความหมายตอ

นักเรียน 

� หลักสูตรใสใจตอความสนใจ ประสบการณ ความเปน

เลิศ หรือโลกที่เปนจริง 

� สิ่งพิมพเปนพาหะในการเรียนและการประเมิน � ใชการปฏิบัติ โครงงาน และสื่อที่หลากหลายเพื่อการ

เรียนรูและการประเมิน 

� คํานึงถึงความสะดวกของการบริหาร � คํานึงถึงความสะดวกตอการเรียนรูของนักเรียน 

� หองเรียนสี่เหลี่ยม � หองเรียนในโลกที่เปนจริง ไมมีกําแพง แยกตามกลุม

สนใจหรือกลุมงาน 

� เรียนรวมกันเปนกลุม � คํานึงถึงเปาหมายการเรียนรูแตละบุคคล 
  

ขอยกกรณีตัวอยางมาเพื่อใหมองเห็นประเด็นในเนื้อหาเพียง 5 ประเด็น ยังมีประเด็นอื่นๆ อีกมากมาย 

ซึ่งไมเพียงแตผูบริหารสถานศึกษาในระดับใดเทานั้น แตยังหมายถึงบุคลากรทางการศึกษาอื่นๆ ทุกระดับ 

รวมทั้งบุคคลอื่นโดยทั่วไปดวย ควรจะนํามาศึกษาเรียนรู เพื่อเสริมสรางความรูความเขาใจ เพื่อเสริมสราง

ความมีวิสัยทัศน และสุดทาย เมื่อประมวลภาพโดยรวมของ “การบริหารการศึกษา” “หรือ “การบริหาร

การศึกษาสําหรับศตวรรษที่ 21” สิ่งที่เปนที่คาดหวังในตัวของผูบริหาร ไมวาจะเปนผูบริหารสถานศึกษา หรือ 
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ผูบริหารการศึกษา หรือ ผูที่เขาศึกษาในหลักสูตรสาขาวิชาการบริหารการศึกษา ก็คือ คุณลักษณะที่เปน

องคประกอบ 3 ประการหลัก + 2 ประการพื้นฐาน โดยขอนิยามศัพทใชเฉพาะในที่นี้ดังภาพประกอบขางลาง 
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ภาคผนวก 
 

หลักเกณฑการกําหนดชื่อปริญญา 

แบงเปน 4 ประเภท 
-------------------------------------------------- 

 

1. ปริญญาศิลปศาสตร สาขาวิชาที่ใชชื่อปริญญานี้มีลักษณะเนนศาสตรบริสุทธิ์ทางดานศิลปศาสตร โดยมุงศึกษาสาระ

และวิธีการของศาสตรสาขาวิชานัน้ๆ เปนหลัก ใหใชชื่อปริญญาดังนี ้

- ศิลปศาสตรบัณฑติ ศศ.บ.  Bachelor of Arts, B.A. 

- ศิลปศาสตรมหาบณัฑิต ศศ.ม.  Master of Arts, M.A. 

- ศิลปศาสตรดุษฎีบณัฑิต ศศ.ด.  Doctor of Arts, D.A. 

     หรือ ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ปร.ด.  Doctor of Philosophy , Ph.D. 

สาขาวิชาที่ใชชื่อปริญญานี้ ไดแก 

กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตร (Humanities) 

- สาขาวิชาปรัชญา ศาสนา เทววิทยา อาทิ พุทธศาสตร พุทธศาสนศึกษา ศาสนาเปรียบเทียบ  

- สาขาวิชาภาษา วรรณคดี อาทิ ภาษาศาสตร ภาษาไทย ภาษาบาลี และสันสกฤต จารึกภาษาไทย การแปล 

วรรณคดีไทย วรรณคดีอังกฤษ วรรณคดีเปรียบเทียบ 

- สาขาวิชาประวตัิศาสตร โบราณคดี อาทิ โบราณคดี ประวัติศาสตร 

- สาขาวิชาศิลปะ วัฒนธรรม อาทิ วฒันธรรมศึกษา อารยธรรมศึกษา 

กลุมสาขาวิชาสังคมศาสตร (Social Sciences) 

- สาขาวิชาสังคมศาสตรและพฤติกรรมศาสตร (Social and Behavioral Science) อาทิ ประชากรศาสตร ภูมิภาค

ศึกษา พฤติกรรมศาสตร 

- สาขาวิชาการจดัการ (Management) อาทิ การจัดการ บริหารสถาบัน การพาณิชย การเลขานุการ 

- สาขาวิชานิเทศศาสตรและสารสนเทศ (Mass Communication and Information) อาท ิภาพยนตร 

วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน การโฆษณา การประชาสัมพันธ วารสารศาสตร การพิพิธภัณฑ 

บรรณารักษศาสตร 

- สาขาวิชาคหกรรมศาสตร (Home Economics) อาทิ อาหารและโภชนาการ เสื้อผาและสิ่งทอ ผาและเครื่องแตง

กาย ศิลปะการออกแบบพัสตราภรณ คหกรรมศิลป การอบรมเลี้ยงดูเด็ก 

- สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการ (Service Industries) อาทิ การภัตตาคาร การโรงแรม การทองเที่ยว อุตสาหกรรม

บริการดานตางๆ 

2. ปริญญาวิทยาศาสตร สาขาวิชาที่ใชชื่อปริญญานี้มีลักษณะเนนศาสตรทางดานวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร โดยมุง

ศึกษาสาระและวิธีการของศาสตรสาขาวิชานั้น ๆ เปนหลัก ใหใชช่ือปริญญา ดังนี ้

- วิทยาศาสตรบัณฑิต วท.บ. Bachelor of Science, B.S., B.Sc. 

- วิทยาศาสตรมหาบณัฑิต วท.ม. Master of  Science, M.S., M.Sc. 

- วิทยาศาสตรดุษฎบีัณฑิต วท.ด. Doctor of  Science, D.S., D.Sc 

หรือ ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ปร.ด. Doctor of Philosophy, Ph.D. 
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สาขาวิชาที่ใชชื่อปริญญานี้ ไดแก 

กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรธรรมชาติ (Natural Sciences) 

- สาขาวิชาวิทยาศาสตรชีวภาพ (Life Sciences) อาทิ ชีววิทยา ชีวเคมี ชีวฟสิกส จุลชีววิทยา พิษวิทยา 

พฤกษศาสตร สัตววิทยา กีฏวิทยา พันธุศาสตร 

- สาขาวิชาวิทยาศาสตรกายภาพ (Physical Sciences)  อาทิ เคมี ฟสิกส ดาราศาสตร ธรณีวิทยา ธรณีฟสิกส 

ภูมิศาสตรกายภาพ สมุทรศาสตร อุตุนิยมวิทยา 

- สาขาวิชาคณิตศาสตรและสถิติ (Mathematics and Statistics) อาทิ คณิตศาสตร การวิจัยดําเนินงาน สถิติ 

คณิตศาสตรประกันภัย (Actuarial Science) 

- สาขาวิชาคอมพิวเตอร (Computing) อาทิ วิทยาการคอมพิวเตอร 

กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรประยุกต (Applied Sciences) 

- สาขาวิชาเกษตรศาสตร (Agriculture) อาทิ ปฐพีศาสตร ประมง พชืศาสตร วิทยาศาสตรการอาหาร เทคโนโลยี

การอาหาร วนผลิตภัณฑ วนศาสตร สัตวบาล สัตวศาสตร 

- สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ (Environmental Sciences and Natural Resources) 

อาทิ การจัดการสิ่งแวดลอม วิทยาการสิ่งแวดลอม 

- สาขาวิชาวิทยาศาสตรการแพทย (Medical Sciences) อาทิ กายวิภาคศาสตร นิติเวชศาสตร เวชนิทัศน 

สรีรวทิยา 

- สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร (Public Health) อาทิ การสาธารณสุขทั่วไป การสงเสริมสุขภาพ สาธารณสุขมูลฐาน 

สุขศึกษา 

- สาขาวิชาวิทยาศาสตรประยุกตอ่ืน ๆ (Other Applied Sciences) 

3. ปริญญาวิชาชีพ สาขาวิชาที่ใชชื่อปริญญานี้เนนการศึกษาในลักษณะของศาสตรเชิงประยุกต เพื่อนําสูการปฏิบัติตาม

มาตรฐานวิชาชีพ โดยเฉพาะสาขาวิชาที่ตองมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพตามกฎหมาย ขององคกรวิชาชีพ หรือ สาขาวิชาที่

ไมไดกําหนดใหมีองคกรวิชาชีพ หรือกฎหมายรองรับ แตมีลักษณะเปนวิชาชีพใหใชชื่อปริญญา ดังนี้ 

สาขาวิชากายภาพบําบัด 

- กายภาพบําบัดบัณฑิต กภ.บ.  Bachelor of Physical Therapy, B.PT. 

- กายภาพบําบัดมหาบัณฑิต กภ.ม. Bachelor of Physical Therapy, B.PT. 

- กายภาพบําบัดดุษฎีบัณฑิต กภ.ด. Doctor of Physical Therapy, D.PT. 

สาขาวิชาการบัญช ี

- บัญชีบัณฑิต  บช.บ. Bachelor of Accountancy , B.Acc. 

- บัญชีมหาบัณฑิต  บช.ม. Master of Accountancy, M.Acc. 

- บัญชีดุษฎีบัณฑิต  บช.ด. Doctor of Accountancy, D.Acc 

สาขาวิชาการแพทยแผนไทย 

- การแพทยแผนไทยบัณฑิต  พท.บ. Bachelor of Thai Traditional Medicine B.TM. 

- การแพทยแผนไทยมหาบัณฑิต พท.ม. Master of Thai Traditional Medicine M.TM. 

- การแพทยแผนไทยดุษฎีบัณฑิต พท.ด. Doctor of Thai Traditional Medicine D.TM. 

- การแพทยแผนไทยประยุกตบัณฑิต  พทป.บ. Bachelor of Applied Thai Traditional Medicine B.ATM.  

- การแพทยแผนไทยประยุกตมหาบัณฑิต พทป.ม. Master of Applied Thai Traditional Medicine M.ATM. 

- การแพทยแผนไทยประยุกตดุษฎีบัณฑิต พทป.ด. Doctor of Applied Thai Traditional Medicine D.ATM 
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สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร 

- ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต     ท.บ.      Doctor of Dental Surgery, D.D.S.  

สาขาวิชาเทคนิคการแพทย 

- เทคนิคการแพทยบัณฑิต             ทพ.บ.Bachelor of Medical Technology, B.MT. 

- เทคนิคการแพทยมหาบัณฑิต   ทพ.ม. Master of Medial Technology, M.MT. 

- เทคนิคการแพทยดุษฎีบัณฑิต      ทพ.ด.  Doctor of Medical  Technology, D.MT.           

สาขาวิชานิติศาสตร 

- นิติศาสตรบัณฑิต                         น.บ. Bachelor of Laws, LL.B. 

- นิติศาสตรมหาบัณฑิต                   น.ม. Master of Laws, LL.M. 

- นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต                   น.ด. Doctor of Laws, LL.D. 

สาขาวิชาพยาบาลศาสตร 

- พยาบาลศาสตรบัณฑิต                พย.บ. Bachelor of Nursing Science,  B.N.S. 

- พยาบาลศาสตรมหาบัณฑติ           พย.ม. Master of Nursing Science, M.N.S. 

- พยาบาลศาสตรดุษฎีบัณฑิต          พย.ด. Doctor of Nursing Science, D.N.S. 

สาขาวิชาแพทยศาสตร 

- แพทยศาสตรบัณฑิต                   พ.บ. Doctor of Medicine, M.D 

สาขาวิชาเภสัชศาสตร 

- เภสัชศาสตรบัณฑิต                      ภ.บ. Bachelor of Pharmacy, B.Pharm. 

- เภสัชศาสตรมหาบณัฑิต              ภ.ม. Master of Pharmacy  M.Pharm. 

- เภสัชศาสตรดุษฎีบณัฑิต                 ภ.ด. Doctor of Philosophy, Ph.D. 

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร 

- วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต                วศ.บ. Bachelor of Engineering, B.Eng. 

- วิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต          วศ.ม. Master of Engineering, M.Eng. 

- วิศวกรรมศาสตรดุษฎบีัณฑิต          วศ.ด. Doctor of Engineering, D.Eng. 

สาขาวิชาศึกษาศาสตร 

- ศึกษาศาสตรบัณฑิต                    ศษ.บ. Bachelor of Education, B.Ed. 

- ศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต               ศษ.ม. Master of Education, M.Ed. 

- ศึกษาศาสตรดุษฎบีัณฑิต              ศษ.ด. Doctor of Education , D.Ed. 

สาขาวิชาสถาปตยกรรมศาสตร 

- สถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต สถ.บ. Bachelor of Architecture, B.Arch. 

- สถาปตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สถ.ม. Master of Architecture, M.Arch. 

- สถาปตยกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สถ.ด. Doctor of Architecture, D.Arch. 

- ภูมิสถาปตยกรรมศาสตรบณัฑิต ภ.สถ.บ. Bachelor of Landscape Architecture, B.L.A. 

- ภูมิสถาปตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต ภ.สถ.ม. Master of Landscape Architectur, M.L.A. 

- ภูมิสถาปตยกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต ภ.สถ.ด. Doctor of Landscape Architectur, D.L.A. 
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สาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร 

- สัตวแพทยศาสตรบณัฑิต สพ.บ.  Doctor of Veterinary Medicine, D.V.M. 

ปริญญาสําหรับศาสตรในลักษณะเชิงวิชาชีพหรือกึ่งวิชาชีพ 

สาขาวิชาทางวิจิตรศิลปและประยกุตศิลป  (Fine and Applied Arts) 

- ศิลปะบัณฑิต   ศล.บ Bachelor of Fine Arts, B.F.A. 

- หรือ ศิลปกรรมศาสตรบณัฑิต ศป.บ.  Bachelor of Fine and Applied Arts 

- ศิลปะมหาบัณฑิต   ศล.ม.  Master of Fine Arts, M.F.A. 

- หรือ ศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑติ ศป.ม.  Master of Fine Arts, M.F.A. 

- ศิลปดุษฎีบัณฑิต   ศล.ด.  Doctor of Fine Arts, D.F.A. 

หรือ ศิลปกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑติ ศป.ด.  Doctor of Fine and Applied Arts, Ph.D. 

หรือ ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  ปร.ด.  Doctor of Philosophy, Ph.D. 

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (Business    Administration) 

- บริหารธุรกิจบัณฑิต  บธ.บ.  Bachelor of Business Administration, B.B.A. 

- บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต  บธ.ม. Master of Business Administration, M.B.A. 

- บริหารธุรกิจดุษฎีบณัฑิต  บธ.ด.  Doctor of Business Administration, D.B.A. 

หรือ ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  ปร.ด.  Doctor of Philosophy, Ph.D. 

สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ (Public Administration) 

- รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  รป.บ.  Bachelor of Public Administration, B.P.A. 

- รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต รป.ม.  Master of Economics, M.Econ. 

- รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต รป.ด.  Doctor of Public Administration, D.P.A. 

หรือ ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  ปร.ด.  Doctor of Philosophy, Ph.D. 

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร (Economics) 

- เศรษฐศาสตรบัณฑติ  ศ.บ.  Bachelor of Economics, B.Econ. 

- เศรษฐศาสตรมหาบณัฑิต  ศ.ม.  Master of Economics, M.Econ. 

- เศรษฐศาสตรดุษฎีบณัฑิต  ศ.ด.  Doctor of Economics, D.Econ. 

หรือ ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  ปร.ด.  Doctor of Philosophy, Ph.D. 

สาขาวิชาสังคมสงเคราะหศาสตร (Social Work) 

- สังคมสงเคราะหศาสตรบัณฑิต สส.บ.  Bachelor of Social Work, B.S.W. 

- สังคมสงเคราะหศาสตรมหาบณัฑิต    สส.ม.  Master of Social Work, M.S.W. 

- สังคมสงเคราะหศาสตรดุษฎีบัณฑติ สส.ด.  Doctor of Social Work, D.S.W. 

หรือ ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  ปร.ด.  Doctor of Philosophy, Ph.D. 

สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร 

- สารสนเทศศาสตรบัณฑิต  สท.บ. Bachelor of Information Science, B.I.S. 

- สารสนเทศศาสตรมหาบัณฑิต  สท.ม.  Master of Information Science, M.I.S. 

- สารสนเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิต สท.ด.  Doctor of Information Science, D.I.S. 

หรือ ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  ปร.ด.  Doctor of Philosophy, Ph.D. 
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สาขาวิชารัฐศาสตร 

- รัฐศาสตรบัณฑิต                        ร.บ.  Bachelor of Political Science, B.Pol.Sc. 

- รัฐศาสตรมหาบัณฑิต                  ร.ม.  Master of Political Science, M.Pol.Sc. 

- รัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต  ร.ด.  Doctor of Political Science, D.Pol.Sc. 

หรือ ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต                    ปร.ด. Doctor  of Philosophy, Ph.D. 

สาขาวิชานิเทศศาสตร 

- นิเทศศาตรบัณฑติ                      นศ.บ.  Bachelor of Communication Arts, B.Com.Arts 

- นิเทศศาสตรมหาบัณฑติ              นศ.ม..  Master of Communication Arts , M.Com.Arts 

- นิเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิต              นศ.ด.  Doctor of Communication Arts,, D.Com.Arts 

หรือ ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต                     ปร.ด.  Doctor of Philosophy , Ph.D. 

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร 

- สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต              ส.บ.  Bachelor of Public Health, B.P.H. 

- สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต        ส.ม.  Master of Public Health, M.P.H. 

- สาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต       ส.ด. Doctor of Public Health, Dr.P.H. 

หรือ ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต                   ปร.ด. Doctor of Philosophyม Ph.D. 

สาขาวิชาที่ใชชื่อปริญญานี้ ไดแก 

กลุมสาขาวิชาที่ตองมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ การกําหนดชื่อปริญญาใหใชตามสาขาวิชาชีพนั้นๆ เปนหลักในทุก

ระดับปริญญา (บัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต) สําหรับระดับปริญญาเอก อาจกําหนดชื่อปริญญาเปน ปรัชญาดุษฎี

บัณฑิตก็ได กลุมสาขาวิชาที่ใชชื่อปริญญานี้ คือ 

(1) สาขาวิชากายภาพบําบดั (Physical Therapy)  

(2) สาขาวิชาการบัญชี (Accountancy)  

(3) สาขาวิชาการแพทยแผนไทย (Thai Traditional Medicine)   

(4) สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร (Dentistry)  

(5) สาขาวิชาเทคนิคการแพทย (Medical Technology)  

(6) สาขาวิชานิติศาสตร (Laws)  

(7) สาขาวิชาพยาบาลศาสตร (Nursing Science)  

(8) สาขาวิชาแพทยศาสตร (Medicine)  

(9) สาขาวิชาเภสัชศาสตร (Pharmacy)  

(10) สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร (Engineering) อาทิ วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมไฟฟา วิศวกรรมโยธา วศิวกร 

อิเล็กทรอนิกส วิศวกรรมการผลิต วิศวกรรมอุตสาหการ 

(11) สาขาวิชาศึกษาศาสตร (Education)  

(12) สาขาวิชาสถาปตยกรรมศาสตร (Architecture)  

(13) สาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร (Veterinary Medicine)  
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กลุมสาขาวิชาท่ีไมไดกําหนดใหมีองคกรวิชาชีพ แตเปนศาสตรในลักษณะเชิงวิชาชีพ หรือกึ่งวิชาชีพ การกําหนดชื่อ

ปริญญาใหใชตามกลุมสาขาวิชาทีก่ําหนด ตอไปนี ้

(1) สาขาวิชาวิจิตรศิลปและประยุกตศิลป (Fine and Applied Arts)  อาทิ การถายรูปและการถายภาพยนตร การ

ละครหรือนาฏศาสตร จิตรกรรม ดุริยางคศาสตร ประติมากรรม 

(2) สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (Business Administration)  

(3) สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ (Public Administration)  

(4) สาขาวิชาเศรษฐศาสตร (Economics)  

(5) สาขาวิชาสังคมสงเคราะหศาสตร (Social Work)  

(6) สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร (Information Science) 

(7) สาขาวิชารัฐศาสตร (Political Science) 

(8) สาขาวิชานิเทศศาสตร (Communication Arts) 

(9) สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร (Public Health) 

 

4. ปริญญาทางเทคโนโลยี สาขาวิชาที่ใชชื่อปริญญานี้มีลักษณะเปนการนําวิทยาศาสตรประยุกตไปใชพัฒนาความรูและ

ทักษะเชิงปฏิบัติการเฉพาะ เพื่อประโยชนในการดําเนินงานในดานอุตสาหกรรม เกษตรกรรม พาณิชยกรรม การศึกษา เคห

การ และการดูแลรักษาสุขภาพ และมีลักษณะเปนหลักสูตรแบบพหุวิทยาการ (Multidisciplinary) เพื่อสรางความชํานาญการ

เฉพาะทาง ใหใชเฉพาะระดับปริญญาตรี โดยใหใชชื่อวา เทคโนโลยีบัณฑิต (Bachelor of Technology) สําหรับปริญญาโท

และปริญญาเอก ใหใชชื่อปริญญาตามศาสตรที่เนนในการศึกษา เชน วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (Master of Science) หรือ 

วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (Doctor of Science) ดังนี ้

ปริญญาทางเทคโนโลย ี

- ใหใชเฉพาะระดับปริญญาตรี โดยใชชือ่วาเทคโนโลยีบัณฑิต ทล.บ. Bachelor of Technology B.Tech. 

- สําหรับปริญญาโทและปริญญาเอก ใหใชชื่อปริญญาตามศาสตรที่เนนการศึกษาทั้งปริญญาภาษาไทยและ

ปริญญาภาษาอังกฤษ 

สาขาวิชาที่ใชชื่อปริญญานี้ ไดแก 

(1) กลุมสาขาวิชาเทคโนโลยีทางการเกษตร (Agricultural Technology) อาทิ เทคโนโลย ีการผลิตพืช เทคโนโลยี

การผลิตสัตว วนผลิตภัณฑ 

(2) กลุมสาขาวิชาเทคโนโลยีทางวิศวกรรมศาสตรและอุตสาหกรรม (Engineering Technology and Industrial 

Technology) อาทิ เทคโนโลยีการพิมพ เทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีโทรคมนาคม เทคโนโลยสีิ่งแวดลอม 

เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส 

 

แหลงที่มา: - ประกาศกระทรวงศกึษาธิการเรื่อง หลักเกณฑการกําหนดชื่อปริญญา พ.ศ. 2549 

     - ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง หลักเกณฑการกําหนดช่ือปริญญา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 

     - ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง หลักเกณฑการกําหนดช่ือปริญญา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2551 

 


