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51252910 : สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
คาํสาํคญั :  การบริหารจดัการ/ มหาวิทยาลยัเฉพาะทาง 
 สุรีรัตน์  ดวงสุวรรณ : รูปแบบการบริหารจดัการมหาวิทยาลยัเฉพาะทาง อาจารย ์                 
ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ : รศ.ดร.ศิริชยั  ชินะตงักรู และ วา่ท่ีพนัตรี ดร.นพดล เจนอกัษร. : 502  หนา้. 
 
 การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อทราบ  1) องคป์ระกอบการบริหารจดัการมหาวิทยาลยั
เฉพาะทาง  และ 2) เพ่ือนาํเสนอรูปแบบการบริหารจดัการมหาวิทยาลยัเฉพาะทาง กลุ่มตวัอย่าง
ไดแ้ก่ บุคลากรของมหาวิทยาลยัเฉพาะทาง 13 แห่ง จาํนวน 377 คน แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ไดแ้ก่ กลุ่ม
ผูบ้ริหาร และกลุ่มบุคลากรทัว่ไป   เคร่ืองมือที่ใชใ้นการวิจยัคือ แบบสัมภาษณ์แบบก่ึงโครงสร้าง  
แบบสอบถามความคิดเห็น และแบบตรวจสอบรายการ  สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล  ไดแ้ก่  ค่าร้อยละ  
ค่าเฉล่ีย  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  การวิเคราะห์องคป์ระกอบ เชิงสาํรวจ  การวิเคราะห์ความสัมพนัธ์
เชิงเสน้ และการวิเคราะห์เน้ือหา 
 ผลการวิจยัพบวา่  

1. องคป์ระกอบการบริหารจดัการมหาวิทยาลยัเฉพาะทาง ประกอบดว้ย 1) ผูน้าํองคก์ร 
2) การพฒันาหลกัสูตร  3) การมีส่วนร่วมของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย  4) การพฒันาบุคลากร  5) การสร้าง
เครือข่าย  6) งบประมาณ  7) การบริหารการเปล่ียนแปลง  และ 8) การประกนัคุณภาพ 

2. รูปแบบความสัมพนัธ์เชิงสาเหตุขององคป์ระกอบการบริหารจดัการมหาวิทยาลยัเฉพาะทาง 
มีความสมัพนัธ์ระหวา่งกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 และ มีความสอดคลอ้งกบัขอ้มูลเชิง
ประจกัษใ์นระดบัดี องคป์ระกอบดา้นผูน้าํองคก์รมีความสัมพนัธ์ทางตรงต่อการพฒันาหลกัสูตร 
การมีส่วนร่วมของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย การพฒันาบุคลากร  การสร้างเครือข่าย  งบประมาณ และ
การประกนัคุณภาพและยงัมีความสัมพนัธ์ทางออ้มต่อการมีส่วนร่วมของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย การ
บริการการเปล่ียนแปลง และการประกันคุณภาพ ส่วนองค์ประกอบด้านการพฒันาหลกัสูตร 
งบประมาณ การประกนัคุณภาพมีความสัมพนัธ์ทางตรงต่อการบริหารการเปลี่ยนแปลง และ
องคป์ระกอบดา้นการพฒันาหลกัสูตร การพฒันาบุคลากรและการสร้างเครือข่ายมีความสัมพนัธ์
ทางตรงต่อการประกันคุณภาพ และยงัมีความสัมพนัธ์ทางออ้มต่อการบริหารการเปล่ียนแปลง
อีกดว้ย 
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51252910 : MAJOR : EDUCATIONAL ADMINISTRATION 
KEY WORDS :  MODEL / ADMINISTRATION / SPECIALTY UNIVERSITY 
 SUREERAT DUANGSUWAN : THE MODEL OF  SPECIALTY UNIVERSITY 
ADMINISTRATION . THESIS  ADVISORS : ASSOC. PROF. SIRICHAI  CHINATANGKUL, 
Ph.D., AND ASST. PROF. MAJ. NOPADOL CHENAKSARA, RTAR. PhD. : 502 pp. 
 
 The purposes of this  research were to find : 1) the components of the administration 
of specialty university 2)  Present the relationship’s model of the administration of specialty 
university. The samples used in this research  were  377  of personnel from 13 special 
universities. The respondents were the administrator’s groups and general personnel. The research 
instruments were semi-structured interview, questionnaire, and check list form. The statistics for 
analyzing the data were percentage, mean, standard deviation, exploratory factor analysis, path 
analysis, and content analysis. 
 The findings of this research were as follows:  
 1. The components of the administration of specialty university consisted of  
1) organizational leader,   2) Curriculum development, 3) Stakeholder participations,  4) Personnel 
development,  5) Networking,  6) Budget,  7) Change Management and  8) Quality Guarantee.  
 2. The relation’s model of the components of the administration of specialty 
university related each other at the statistical significance of .01level. This model was well fitted 
with the empirical data. The components of the organizational leader were directly effect to the 
curriculum development, stakeholder participations, personnel development, networking, budget, 
quality guarantee, and still indirectly effect to the stakeholder participations, change management 
and quality guarantee.  The curriculum development, budget, and the quality guarantee were 
directly effect to the change management. The curriculum development, personnel development, 
and the networking  were directly effect to the quality guarantee and still indirectly effect to              
the change management.  
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บทที ่1 

บทนํา 

 

  การศึกษาเป็นปัจจยัสําคญัในการพฒันาคนให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ ซ่ึงจะส่งผลต่อ
การพฒันาประเทศให้กา้วหนา้ทั้งในดา้นเศรษฐกิจ สังคม การเมืองและวฒันธรรม ทั้งน้ีเพราะ
การศึกษาช่วยเพิ่มขีดความสามารถดา้นการผลิต ช่วยสนบัสนุนกิจกรรมทางการเมือง ช่วยปลูกจิตสํานึกให้
รู้จกัคุณค่าของการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม ตลอดจนช่วยใหส้ามารถพฒันาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ได้อย่างต่อเน่ือง นอกจากน้ีการศึกษายงัช่วยลดปัญหาความยากจน ลดปัญหา   ดา้นสุขภาพและ
ทุพโภชนาการดว้ยการเพิ่มความรู้ความสามารถและประสิทธิภาพของบุคคล ตลอดจนประสิทธิภาพของ
แรงงาน โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในยุคปัจจุบนัซ่ึงสภาพเศรษฐกิจและสังคมของโลกไดเ้ปล่ียนแปลงไป
ตามความกา้วหน้าทางเทคโนโลยีและกระบวนการผลิตสมยัใหม่ ซ่ึงตอ้งใช้แรงงานท่ีมีการศึกษา
สูงข้ึน สามารถเรียนรู้และปรับตวัให้ทนัเหตุการณ์ได้รวดเร็วยิ่งข้ึน ดงันั้น การให้การศึกษาแก่
ประชาชนของประเทศจึงเป็นการสร้างพลงัอาํนาจใหแ้ก่ชาติบา้นเมือง  เม่ือมองยอ้นไปยงัประเทศ
ทั้งหลายที่เป็นผูน้าํในเวทีโลกในอดีตจะพบวา่ การศึกษาเป็นปัจจยัสําคญัท่ีอธิบายความสําเร็จของ
ประเทศชาตินั้น ๆ ประเทศใดประกอบดว้ยกาํลงัคนท่ีมีการศึกษาสูง ประชาชนก็ย่อมมีสติปัญญาและ
ความคิดสร้างสรรค์มากเป็นเงาตามตวั ดงันั้น ไม่ว่ากระแสโลกาภิวฒัน์จะชกันาํประเทศต่าง ๆ ไป
ในทิศทางใดก็ตาม การศึกษาจะเป็นปัจจยัสําคญัในการพฒันาบุคคลให้มีคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค์
ดงักล่าวขา้งตน้ และเป็นพื้นฐานท่ีจะช่วยเสริมสร้างให้ประเทศมีทั้งความสามารถในการร่วมมือ
และแข่งขนักบันานาประเทศ มีความจีรังย ัง่ยนืในการพฒันา เป็นกาํลงัปัญญาในการช่วยให้ประเทศ
สามารถแสวงหาโอกาสอย่างเหมาะสม สามารถหลีกเล่ียงภยัคุกคามต่าง ๆ ไดอ้ยา่งทนัการ ในยุค
สมยัท่ีโลกมีความสลบัซบัซ้อนมากข้ึน โลกในอนาคตจึงมิใช่โลกที่จะประชนักนัดว้ยกาํลงัอาวุธอีก
ต่อไป แต่จะเป็นโลกท่ีประชนักนัดว้ยปัญญา ประเทศใดท่ีมีกาํลงัปัญญามาก ก็ย่อมหาหนทางสร้าง
โอกาส แสวงหาความร่วมมือ และสร้างสถานะในเวทีโลกไดม้าก0

1 

  การเปล่ียนแปลงทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอยา่งรวดเร็ว ส่งผลกระทบโดยตรงต่อ
วิถีชีวิตของคนทัว่ไป ก่อให้เกิดการแข่งขนัเพื่อความอยู่รอดของประเทศต่าง ๆ ในอตัราสูงข้ึน

 1สิปปนท ์เกตุทตั, ข้อเสนอการปฏิรูปการศึกษาไทย (กรุงเทพฯ: บมจ,ธนาคารกสิกร
ไทย, 2540), 43 – 44.  
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 2 

สําหรับประเทศไทย ได้ตระหนักถึงการพฒันาคนเช่นเดียวกบัประเทศอื่น ๆ ดงัจะเห็นได้จาก
แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบบัที่ 10 (พ.ศ. 2550 – 2554)1

2 ยงัคงอญัเชิญ “ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง” มาเป็นแนวปฏิบตัิในการพฒันาแบบบูรณาการเป็นองค์รวมที่มี “คนเป็น
ศูนยก์ลางการพฒันา” ต่อเน่ืองจากแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบบัท่ี 8  (2540 – 2544) และ
แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบบัที่ 9 (พ.ศ. 2545 – 2549) ในการพฒันาประเทศ 

นอกจากน้ี นโยบายการพฒันาการศึกษาของประเทศไทยในยุคน้ีเป็นการสร้างรากฐานเพื่อพฒันาขีด
ความสามารถของประเทศ และเป็นการเตรียมและนาํคนไทยให้ก้าวสู่สังคมยุคใหม่อยา่งมัง่คงและ
รู้ทนัโลก อย่างไรก็ตามโลกปัจจุบนัไดก้า้วเขา้สู่ยุคโลกาภิวฒัน์อย่างรวดเร็ว ดว้ยอิทธิพลของความ
เจริญก้าวหน้าทางวิทยาการด้านการส่ือสารโทรคมนาคม และเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีเครือข่าย
โยงใยไปทัว่โลก เช่น ทางด่วนข่าวสารขอ้มูล รวมทั้งระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ท่ีเรียกว่า 
“อินเตอร์เน็ต” ทาํใหส้ังคมเป็นสังคมแห่งข่าวสารขอ้มูล โลกถูกหลอมเป็นหน่ึงเดียว ไร้ซ่ึงพรมแดน 
ขณะเดียวกนักิจกรรมทุกดา้นไม่ว่าเศรษฐกิจ สังคม และวฒันธรรม การเมืองการศึกษา ส่ิงแวดลอ้ม
ถูกเช่ือมโยงใหเ้ขา้ถึงซ่ึงกนัและกนั การแพร่กระจาย การเขา้ถึงและเช่ือมโยงกนัทัว่โลก กระแสหลกั ๆ 
ท่ีส่งผลต่อการเปล่ียนแปลงของชีวิต สังคม และส่ิงแวดลอ้มทัว่โลก ซ่ึงสังคมไทยก็ไดรั้บผลกระทบ          

น้ีดว้ย2

3 

  พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ตามมาตรา 28 ได้กาํหนดให้มีการจัด
การศึกษาระดบัอุดมศึกษาเป็นการศึกษาท่ีมีความมุ่งหมายเฉพาะที่จะพฒันาวิชาการ วิชาชีพชั้นสูง
และการค้นควา้ วิจยัเพื่อพฒันาองค์ความรู้และพฒันาสังคม3

4 ซ่ึงแสดงให้เห็นว่าการศึกษาในระดบั 

อุดมศึกษาจาํเป็นตอ้งมีการปฏิรูปเพื่อให้เกิดการพฒันาในทุกดา้นทั้งดา้นวิชาการ วิชาชีพและการ
สร้างองค์ความรู้เพื่อพฒันาสังคม สถาบนัอุดมศึกษาจึงตอ้งปรับระบบการบริหารให้มีคุณภาพ
มากข้ึนทั้งในดา้นบุคคล ทรัพยสิ์น การเงินและงบประมาณ โดยเฉพาะอย่างยิ่งตอ้งมีระบบการ

 2สํานกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมแห่งชาติฉบับที่ 10 (พ.ศ. /2550 – 2554), เขา้ถึงเม่ือ 23 ธันวาคม 2552, เขา้ถึงได้จาก 
http://www.nesdb.go.th. 
 3สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, แผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ.2545 – 2559): 

ฉบับสรุป (กรุงเทพฯ: บริษทั พริกหวานกราฟฟิค จาํกดั, 2545), 7 - 10. 
 4“พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542,” ราชกิจจานุเบกษา เล่มท่ี 116, ตอนท่ี 74 ก 
(19 สิงหาคม 2542): 9. 
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บริหารจดัการท่ีดี เพื่อส่งผลให้องค์การของตนเองเป็นองค์การท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐานและบรรลุ
ตามวตัถุประสงคข์องสถาบนัอยา่งมีประสิทธิผล4

5 

  การศึกษาเป็นเคร่ืองมือในการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์เป็นพื้นฐานอนัสําคญัของการพฒันา 
และเป็นเคร่ืองช้ีนาํสังคม ผูไ้ด้รับการศึกษาจึงเป็นบุคลากรท่ีมีคุณภาพและเป็นกาํลงัสําคญัในการ
พฒันาประเทศ ดว้ยความสาํคญัของการศึกษาดงักล่าว รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทยพุทธศกัราช 
2550 ได้กาํหนดบทบาทหน้าท่ีของรัฐให้จดัการศึกษาแก่ประชาชนไม่น้อยกว่า 12 ปี โดยไม่เสีย
ค่าใช้จ่าย ในมาตรา 80 (3) ไดก้ล่าวถึงการพฒันาคุณภาพและมาตรฐานการจดัการศึกษาในทุกระดบัและ
ทุกรูปแบบให้สอดคล้องกับความเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม จดัให้มีแผนการศึกษา
แห่งชาติ กฎหมาย เพื่อพฒันาการศึกษาของชาติ จดัให้มีการพฒันาคุณภาพครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาใหก้า้วหนา้ทนัการเปล่ียนแปลงของสังคมโลก รวมทั้งปลูกฝังให้ผูเ้รียนมีจิตสํานึกของความเป็น
ไทย มีระเบียบวินยัคาํนึงถึงประโยชน์ส่วนรวม และยึดมัน่ในการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข5

6 แมว้า่การศึกษาของไทยได้ดาํเนินการมานานแล้วก็ตามและ
ไดร้ับการพฒันาและปรับปรุงแก้ไขมาตลอด แต่ยงัมีปัญหาอุปสรรคในการจดัการศึกษา และการ
บริหารการศึกษาหลายประการ กล่าวคือ คุณภาพการจดัการศึกษายงัไม่เป็นท่ีน่าพอใจ โดยคุณภาพ
การศึกษาของประชาชนไทยโดยเฉล่ียตํ่าลง และมีมาตรฐานค่อนขา้งตํ่าเม่ือเทียบกบัอีกหลายประเทศ
ในระดบัเดียวกนั จึงไม่สามารถท่ีจะแข่งขนักบัประเทศอ่ืนในเวทีโลกได6้

7 

  การแกปั้ญหาคุณภาพการศึกษาดงักล่าวขา้งตน้จาํเป็นตอ้งอาศยัปัจจยัหลกัหลายประการ 
อาทิเช่น นโยบายจดัการศึกษาท่ีชดัเจน เงินทุนสนบัสนุนการจดัการศึกษา นวตักรรม   ทางการศึกษา 
ตลอดจนความร่วมมือจากองคก์รหลายฝ่ายตั้งแต่ระดบัประเทศจนถึงระดบัโรงเรียนซ่ึงเป็นระดบัปฏิบติั 
โดยมีผูบ้ริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน รวมทั้งทรัพยากรท่ีจาํเป็น และหวัใจสําคญัประการหน่ึง
ในการพฒันาคุณภาพการศึกษาให้ประสบความสําเร็จได้ จาํเป็นต้องมีรูปแบบการบริหารท่ีมี
ประสิทธิผลและประสิทธิภาพของผูบ้ริหาร ทั้งน้ีเพราะผูบ้ริหารสถานศึกษาเป็นผูท่ี้มีบทบาทสําคญัใน
การบริหารจดัการศึกษา และนาํองคก์รจนบรรลุเป้าหมายของการศึกษา ผูบ้ริหารท่ีมีภาวะผูน้าํสูงจะมี

 5สํานกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมแห่งชาติฉบับที ่10 (พ.ศ. /2550 – 2554). 
 6“พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542,” ราชกจิจานุเบกษา เล่มท่ี 116, ตอนท่ี 74 ก 
(19 สิงหาคม 2542): 9. 
 7สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, แผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ.2545 – 2559): 

ฉบับสรุป, 2.  
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ความสามารถในการบริหารจดัการ มีวิสัยทศัน์ในการจดัการศึกษาให้ทนักบัการเปล่ียนแปลง  มี
ศกัยภาพ  สมรรถภาพ  และคุณลักษณะท่ีเอ้ือต่อการจดัการศึกษา มีความรู้ความสามารถ และ
คุณธรรมจริยธรรม ในการดาํเนินการบริหารโรงเรียนให้เกิดประสิทธิผล โดยบรรลุความสําเร็จตาม
เป้าหมายและจุดมุ่งหมายของการบริหาร7

8 

 

ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา 

 การบริหารสถานศึกษาเป็นปัจจ ัยสําค ัญที่ส่ ง ผลต่อคุณภาพก ารศึก ษาของผูเ้รียน 
ประสิทธิภาพของการบริหารการศึกษาและประสิทธิผลขององคก์รทางการศึกษาท่ีตั้งข้ึนมาตามความ
ตอ้งการของสังคม เพื่อบริการดา้นการศึกษาให้แก่สมาชิกในสังคมโดยมิไดมุ้่งหวงัผลกาํไร แต่ตอ้งการ
ให้คนในสังคมมีชีวิตและความเป็นอยู่ท่ีดีข้ึน มกัใชค้าํว่า “การบริหาร” ส่วนหน่วยงานท่ีดาํเนินการ
โดยมีเป้าหมายอยูท่ี่ผลกาํไรก็มกัจะใชค้าํวา่ “การจดัการ”8

9 

  คุณภาพของสถานศึกษาและประสิทธิผลของสถานศึกษาเป็นส่ิงทา้ทายอย่างยิ่งในการ
ปฏิบติังานการบริหารสถานศึกษา ซ่ึงเป็นหนา้ท่ีและความรับผิดชอบของหวัหนา้สถานศึกษา หวัหนา้
สถานศึกษาตอ้งแสดงบทบาทของการเป็นผูน้าํ บทบาทของผูจ้ดัการและบทบาทท่ีเก่ียวขอ้งกบัหลกัสูตร
และการจดัการสอนเพื่อท่ีจะให้สถานศึกษามีคุณภาพและมีประสิทธิผล สถานศึกษามีขนาดแตกต่างกนั
และมีความซับซ้อนแตกต่างกนั ซ่ึงในทาํนองเดียวกนั บทบาท ของหัวหน้าสถานศึกษาก็จะแตกต่างกนั
ระหว่างสถานศึกษา แมว้่าหัวหน้าสถานศึกษาจะมีบทบาทท่ีแตกต่างกนั แต่หน้าท่ีจะคล้ายคลึงกัน 
ดงันั้น หวัหนา้สถานศึกษาจึงจาํเป็นตอ้งไดรั้บการศึกษา และฝึกอบรมทางการบริหารการศึกษา9

10 

  ทิศทางการพฒันาประเทศไทยที่ระบุไวใ้นแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบบัท่ี 10 (พ.ศ.2550 – 2554) กาํหนดข้ึนบนพื้นฐานการเสริมสร้างทุนของประเทศทั้งทุนทางสังคม 
ทุนเศรษฐกิจและทุนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้เขม้แข็งอย่างต่อเน่ือง ยึด ”คนเป็น
ศูนยก์ลางการพฒันา” และอญัเชิญ”ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” มาเป็นแนวปฏิบติัเพื่อมุ่งสู่”สังคม

 8สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, สภาพและปัญหาการบริหารและจัดการการศึกษา

ข้ันพืน้ฐานของสถานศึกษาในประเทศไทย (กรุงเทพฯ: ห้างหุ้นส่วนจาํกดั วี.ที.ซี.คอมมิวนิเคชัน่, 
2545), 4. 
 9Stephen P.Robbins, The Administrative Process : Integrating Theory and Practic 

(New Delhi: Prentce – Hall, 2003), 14. 
 10Wayne K. Hoy, and Cecil G Miskel., Educational Administration : Theory, Research 

and Practice, 6th ed. (Boston: McGraw – Hill, 2001) .  
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อยู่เย็นเป็นสุขร่วมกนั” ดงันั้นยุทธศาสตร์การพฒันาคนและสังคมไทยจึงให้ความสําคญัสูงกบัการ
พฒันาคุณภาพคน เน่ืองจาก “คน” เป็นทั้งเป้าหมายสุดทา้ยท่ีจะไดรั้บผลประโยชน์และผลกระทบจาก
การพฒันา ขณะเดียวกนัเป็นผูข้บัเคล่ือนการพฒันาเพื่อไปสู่เป้าประสงคท่ี์ตอ้งการ จึงจาํเป็นตอ้งพฒันา
คุณภาพคนในทุกมิติอยา่งสมดุลทั้งจิตใจ ร่างกาย ความรู้และทกัษะความสามารถ เพื่อให้เพียบพร้อมทั้ง
ด้าน “คุณธรรม” และ “ความรู้” ซ่ึงจะนําไปสู่การคิดวิเคราะห์อย่าง “มีเหตุผล” รอบคอบและ
ระมดัระวงั ดว้ยจิตสํานึกในศีลธรรมและ “คุณธรรม” ทาํให้รู้เท่าทนัการเปลี่ยนแปลงและสามารถ
ตดัสินใจโดยใช้หลกั “ความพอประมาณ” ในการดาํเนินชีวิตอย่างมีจริยธรรม ซ่ือสัตย ์สุจริต อดทน
ขยนัหมัน่เพียร อนัจะเป็น”ภูมิคุม้กนัในตวัท่ีดี” ให้คนพร้อมเผชิญต่อการเปล่ียนแปลงท่ีจะเกิดข้ึน 
ดาํรงชีวติอยา่งมีศกัด์ิศรีและมีความมัน่คงทางเศรษฐกิจและสังคม อยูใ่นครอบครัวที่อบอุ่นและสังคม
ที่สงบสันติสุข ขณะเดียวกนัเป็นพลังงานในการขบัเคลื่อนการพฒันาเศรษฐกิจให้มีคุณภาพ มี
เสถียรภาพและเป็นธรรม รวมทั้งการจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้เป็นฐานการ
ดาํรงชีวติและการพฒันาประเทศอยา่งย ัง่ยนื นาํไปสู่สังคมอยูเ่ยน็เป็นสุขร่วมกนั10

11 

1. กระแสเศรษฐกิจเสรี ระบบทุนนิยม ระบบเศรษฐกิจของโลกกลายเป็นระบบเศรษฐกิจ
เดียวกัน ประเทศท่ีเคยเป็นสังคมนิยมมาก่อน เช่น จีน เวียดนาม ยุโรปตะวนัออก ได้หันมาให้
ความสําคญักบันโยบายการคา้เสรีมากข้ึน กระแสโลกาภิวฒัน์ได้ทาํให้ตลาดของโลกขยายตวั
กวา้งขวางข้ึน มีการเคล่ือนยา้ยปัจจยัการผลิตและการลงทุนขา้มชาติไปทัว่โลก เกิดการแข่งขนัทาง
การคา้อยา่งรุนแรงทัว่โลก กลุ่มประเทศท่ีมีอาํนาจต่อรองทางเศรษฐกิจสูงยงัคงแผอ่าํนาจทางเศรษฐกิจ
และการคา้ เอาเปรียบประเทศท่ีดอ้ยอาํนาจต่อรองกวา่ แมจ้ะมีความพยายามในการจดัระเบียบโลกทาง
การคา้โดยมีการเจรจาขอ้ตกลงทัว่ไปว่าด้วยภาษีศุลกากรและการคา้ในรอบอุรุกวยั (GATT- Uruguay 
Round ) และมีการจดัตั้งองคก์ารคา้โลก (world trade organization, WTO) เพื่อดูแลการคา้ของโลก
ให้เป็นธรรมข้ึน แต่การแข่งขนัทางการคา้ก็ยิ ่งทวีความรุนแรงข้ึน กลุ่มประเทศท่ีมีอาํนาจทาง
เศรษฐกิจจะสร้างกติกาโลก ใหธุ้รกิจการคา้เปิดเสรียิง่ข้ึนและใชก้ลไกท่ีไม่ใช่ดา้นภาษีศุลกากรมากีดกนั
การคา้มากข้ึน เช่น การกาํหนดมาตรฐานสินคา้ มาตรฐานสาธารณสุข มาตรฐานความปลอดภยั 
มาตรฐานส่ิงแวดลอ้มและสิทธิมนุษยชน เป็นตน้ ประเทศต่างๆ เร่ิมรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจติดต่อ
คา้ขายสนบัสนุนกนัภายในกลุ่ม มุ่งเปิดเขตการคา้เสรีภายในกลุ่มอาํนาจของรัฐชาติค่อยๆ เร่ิมลดลง
และมีการเพิ่มอาํนาจรัฐภูมิภาคข้ึน กลุ่มทางเศรษฐกิจในระดบัภูมิภาคท่ีสําคญั ไดแ้ก่ สหภาพยุโรป 
(European union, EU) เขตการคา้เสรีอเมริกาเหนือ (north America free trade area, NAFTA) และ

 11สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, แผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ.2545 – 

2559): ฉบับสรุป, 5. 
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กลุ่มความร่วมมือทางเศรษฐกิจในเอเชียและแปซิฟิก (Asia Pacific economic cooperation, APEC) 
ซ่ึงมีการรวมตวัของกลุ่มเล็กๆ ไดแ้ก่ เขตการคา้เสรีอาเซียน (ASEAN free trade area, AFTA ) รวมอยู่
ดว้ย เป็นท่ีคาดการณ์ว่าภายในปี ค.ศ. 2000 เศรษฐกิจของเอเชียและแปซิฟิกจะมีการขยายตวัสูงสุดเม่ือ
เทียบกบัภูมิภาคอ่ืนๆ เขตเศรษฐกิจแต่ละเขตต่างพยายามสร้างสายสัมพนัธ์กบัภูมิภาคอ่ืนๆ เพื่อขยาย
ฐานเศรษฐกิจให้กวา้งขวางข้ึน และดว้ยเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีทนัสมยั ทาํให้ระบบเศรษฐกิจมีการ
จดัการท่ีทนัสมยัองค์กรธุรกิจมีขนาดเล็กลง มีการจดัการด้วยเทคโนโลยีระดบัสูง ตน้ทุนการผลิต
ลดลง ผูผ้ลิตและผูบ้ริโภคส่ือสารโดยตรงถึงกนัไดโ้ดยไม่จาํเป็นตอ้งผา่นคนกลาง 

2. กระแสสังคมและการเมืองแบบเสรีประชาธิปไตย หลงัจากการล่มสลายของลทัธิ
การเมืองค่ายสังคมนิยม ลทัธิการเมืองค่ายเสรีประชาธิปไตยจึงกลายเป็นกระแสโลกาภิวฒัน์ท่ี
แพร่กระจายไปทัว่โลก มีการเรียกร้องและปกป้องสิทธิมนุษยชน โดยเฉพาะสิทธิของเด็ก สตรี และ
ผูด้ว้ยโอกาสตามมามากข้ึน มีการเรียกร้องสิทธิทางการเมือง การปกครองตนเอง จนในหลายๆ 
กรณีไดเ้กิดการต่อสู้ทางการเมืองในประเทศต่างๆ เช่น สหภาพโซเวยีต เป็นตน้ 

3. กระแสวฒันธรรม วฒันธรรมซ่ึงหมายถึงวิถีการดาํเนินชีวิตระบบวิธีคิดและการให้
คุณค่าของสังคมต่างๆ โดยเฉพาะวฒันธรรมบริโภคนิยมของโลกทุนนิยมจะมีการแพร่กระจายทัว่โลก
มากข้ึน โดยไหลผา่นทางส่ือมวลชนประเภทต่างๆ โดยเฉพาะอยา่งยิง่โทรทศัน์ท่ีส่งผา่นดาวเทียมหรือ
ใยแกว้ เป็นตน้ 

4. กระแสส่ิงแวดลอ้ม การเร่งรัดพฒันาเศรษฐกิจโดยเฉพาะด้านอุตสาหกรรมไดส่้งผล
กระทบต่อดุลยภาพของส่ิงแวดลอ้มทัว่โลก ก่อให้เกิดขบวนการปกป้อง และอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มทาง
ธรรมชาติเพื ่อการพฒันาแบบยัง่ย ืน เช่น ขบวนการกรีนพีซ ทั้ง น้ี เพื ่อให้คนและธรรมชาติ
ส่ิงแวดลอ้มสามารถอยูร่่วมกนัไดอ้ยา่งผสมผสานกลมกลืนและเก้ือกลูกนั 

5. กระแสวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ความเจริญกา้วหน้าของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
ก่อให้เกิดผลิตภณัฑ์ชนิดใหม่ๆ ข้ึนในโลก ซ่ึงเป็นผลิตภณัฑ์ท่ีเกิดจากกระบวนการทางวิศวกรรมท่ี
นาํไปใช้ในระบบการผลิตของเศรษฐกิจ ทั้งดา้นอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม เกษตรกรรมและการ
บริการ ตลอดจนเทคโนโลยีสารสนเทศ โทรคมนาคม เช่น หุ่นยนตเ์พื่อการผลิต เคร่ืองคอมพิวเตอร์
และระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เคร่ืองโทรสาร ดาวเทียม ตลอดจนเคร่ืองอุปโภคบริโภคใน
ชีวติประจาํวนั เป็นตน้ ความกา้วหนา้ของวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีส่งผลกระทบต่อโครงสร้างการ
ผลิตของระบบเศรษฐกิจจากการผลิตท่ีใชแ้รงงานเขม้ขน้ไปสู่การผลิตท่ีใชค้วามรู้เขม้ขน้ ทาํให้วิถีการ
ดาํรงชีวติ รสนิยมของมนุษยเ์ปล่ียนแปลงไป 
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6. กระแสข่าวสารขอ้มูลและการเรียนรู้ ความกา้วหนา้ของการส่ือสารโทรคมนาคมและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ทาํให้การแสวงหาและการกระจายข่าวสารขอ้มูล รวมทั้งการเรียนรู้ สะดวก 
ง่ายและรวดเร็วในหลายรูปแบบ 

 การเปลี่ยนแปลงภายใตก้ระแสโลกาภิวฒัน์ดงักล่าว คนไทยตอ้งมีขีดความสามารถ
สูงข้ึน มีความสามารถในการรู้เขารู้เรา สามารถติดต่อสัมพนัธ์และเข้าใจเพื่อนร่วมโลกได้ดี และ
สามารถปรับตวัใหส้ามารถเรียนรู้และปรับตวัต่อสถานการณ์ใหม่ๆ ทั้งทางเศรษฐกิจและสังคมดี จึง
สามารถก้าวไปกันอย่างมั่นคงและรู้เท่าทัน ซ่ึงต้องอาศัยกาํลังคนที่มีการศึกษาไทยหล้าหลัง
ประเทศอ่ืนในทุกประเด็น ส่งผลกระทบโดยตรงต่อการเปล่ียนแปลงและการพฒันาประเทศอย่าง
หลีกเล่ียงไม่ได ้ประเทศไทยจึงตอ้งพฒันาให้เท่าเทียมประเทศอ่ืนๆ การแกปั้ญหาดงักล่าวจึงตอ้งมี
การปฏิรูปการศึกษาคร้ังใหญ่ เป็นการปฏิรูปการศึกษาทั้งระบบและรอบด้าน สอดคล้องกบัความ
เปลี่ยนแปลงของสังคมและประเทศชาติสู่ยุคโลกาภิวฒัน์ โดยมีการประกาศใช้พระราชบญัญติั
การศึกษา พ.ศ. 2542 เป็นกฎหมายแม่บทการจัดการศึกษาของชาติ มีทิศทางท่ีชัดเจนและเป็น
มาตรฐาน 

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์เป็นองค์การทางการศึกษาในระดับ 

อุดมศึกษาท่ีจดัการเรียนการสอนทางด้านวิชาชีพกาํลงัปรับตวัเพื่อให้สอดคล้องกบัโครงสร้างการ
บริหารตามเกณฑ์ของสํานกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและกระแสแห่งความเปล่ียนแปลงของ
โลกยคุโลกาภิวฒัน์ พระราชบญัญติัมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล พ.ศ. 2548 มาตรา 7 กาํหนดให ้
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสินทร์ เป็นสถาบนัอุดมศึกษา ดา้นวชิาชีพและเทคโนโลยี มี
วตัถุประสงค์ให้การศึกษา ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูงที่เน้นการปฏิบติั ทาํการสอน ทาํการ
วิจยั ผลิตครูวิชาชีพ ให้บริการวิชาการในดา้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแก่สังคม ทาํนุบาํรุงศิลปะ 
และวฒันธรรม และอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม โดยให้ผูส้ําเร็จอาชีวศึกษามีโอกาสในการศึกษาต่อด้าน
วิชาชีพเฉพาะทางในระดบัปริญญาตรีเป็นหลกัภาระหนักที่ตามมาของมหาวิทยาลยัเทคโนโลยี
ราชมงคลรัตนโกสินทร์ คือการปรับเปล่ียนกระบวนการบริหารเพื่อท่ีจะพฒันาศกัยภาพของบุคลากร
ระดบับริหารและอาจารยผ์ูส้อนตลอดจนบุคลากรสายสนบัสนุน เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงตาม
โครงสร้างของมหาวิทยาลยัที่กาํหนด ตามเกณฑ์ของสํานกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ตลอดจนบริบทของการเปล่ียนแปลงภายนอกตามกระแสโลกาภิวฒัน์ นอกจากน้ียงัส่งผลถึงประสิทธิผล
หรือระด ับของการทาํให้วตัถุประสงค์ที่เหมาะสมทางการศึกษาบรรลุผล จากนิยามของคาํว่า 
“คุณภาพ” จึงทาํให้กลุ่มมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลตอ้งเร่งพฒันาตนเองเพื่อให้องคก์รในกลุ่ม
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลดาํเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพบรรลุเป้าหมายตามพนัธกิจของ
มหาวทิยาลยัและตอบสนองความตอ้งการของสถานประกอบการและตลาดแรงงานในระดบัสากล 
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ปัญหาของการวจัิย 

 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล เกิดจากการเรียกร้องการศึกษาของนกัเรียนอาชีวศึกษา เมื่อ 
30 ปีก่อน ซ่ึงถูกสังคมมองว่า เ ป็นนัก เ รียนชั้ นสองของสังคมที่จ ัดการศึกษาได้เพียงระดบั
ประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และการกา้วสู่ระดบัปริญญาตรีนั้น จะตอ้งผา่นการสอบแข่งขนักบั
นกัเรียนสายสามญั ประกอบทั้งสถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้ ทั้งสามแห่ง(ลาดกระบงัพระนคร
เหนือ และ ธนบุรี) ซ่ึงเป็นสถาบันอุดมศึกษาของรัฐท่ีเน้น การสอนทางด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยยีา้ยสังกดัจาก กระทรวงศึกษาธิการไปสังกดัทบวงมหาวิทยาลยั ซ่ึงมุ่งเนน้รับเฉพาะนกัเรียน
สายสามญัและการแข่งขนัจากการสอบเขา้ศึกษาต่อที่ยากยิ่ง ทาํให้นักเรียนอาชีวศึกษา อาทิ 

วิทยาลัยเทคนิคกรุงเทพฯ วิทยาล ัยพาณิชยการพระนคร วิทยาล ัยเทคนิคช่างกลพระนคร
เหนือ ฯลฯ รวมตวักนัเรียกร้องให้กระทรวงศึกษาธิการจดัการศึกษาให้ถึงระดบัปริญญา และแลว้ใน
วนัท่ี 27 กุมภาพันธ์ 2518 วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา จึงได้ถือกําเนิดข้ึน ตามร่าง
พระราชบญัญตัิ “วิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา พุทธศกัราช 2518” ประกาศใช้ในราช
กิจจานุเบกษาและมีผลบงัคบัใช้เป็นต้นมา โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อผลิตครูอาชีวศึกษาระดบั
ปริญญาตรี ให้การศึกษาทางด ้านอาชีพทั้งระดบัตํ่ากว ่าปริญญาตรี ระดบัปริญญาตรี และ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้ นสูง ทาํการวิจัย ส่งเสริมการศึกษาทางด้านวิชาชีพ เทคโนโลยีและ
ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม ต่อมา วิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา ได้พฒันาระบบการ
เรียนการสอนให้ไดม้าตรฐานการศึกษาท่ีมีคุณภาพและศกัยภาพ มีความพร้อมในวิชาชีพในทุกสาขา 
จนกระทัง่ในปี 2531 พระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงโปรดเกลา้ฯ พระราชทาน
ช่ือให้วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาใหม่ว่า สถาบนัเทคโนโลยีราชมงคล มีหมายความว่า 
สถาบนัเทคโนโลยีอนัเป็นม่ิงมงคลแห่งพระราชา เม่ือวนัท่ี 15 กนัยายน พุทธศกัราช 2531 มีภารกิจ
หลกัคือ  จดัการศึกษาดา้นวิชาชีพและเทคโนโลยี (ระดบัตํ่ากวา่ปริญญาตรี ระดบัปริญญาตรี และระดบั
ประกาศนียบตัรบณัฑิต) ทาํการวิจยัส่ิงประดิษฐ์ นวตักรรม ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม เร่ือยมา 
อีกทั้งยงัทาํนุบาํรุงศาสนา ศิลปวฒันธรรม และอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม 

 สืบเน่ืองจากแนวทางการปฏิรูปการศึกษาตามพระราชบญัญตัิการศึกษาแห่งชาติ 
พุทธศกัราช 2542 ท่ีมุ่งเน้นการกระจายอาํนาจ การบริหารจดัการสู่สถานศึกษาระดับอุดมศึกษา 
เพื่อให้สถานศึกษาของรัฐดาํเนินการโดยบริหารจดัการไดโ้ดยอิสระ และมีความคล่องตวัในการ
บริหารจดัการภายใตก้ารกาํกบัดูแลของสภาการศึกษาแห่งชาติ ดงันั้นเพื่อให้สถาบนัเทคโนโลยีราช
มงคล มีความคล่องตวัในการบริหารจัดการและยกระดับสถานะสถาบันอุดมศึกษาของรัฐท่ีเนน้
ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อีกทั้งสามารถจดัการศึกษาได้ถึงระดบัปริญญาโท และ
ปริญญาเอก จึงไดมี้การยกร่างพระราชบญัญติัมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล ทั้ง 9 แห่งข้ึน โดยมี
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http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%8D%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4&action=edit&redlink=1
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การรวมวิทยาเขตท่ีอยู่ใกล้เคียงกนัจดัตั้งเป็นมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล จาํนวน  9 แห่ง โดยมี
วตัถุประสงคเ์พื่อให ้มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลทั้ง 9 แห่งมีการบริหารจดัการ ท่ีเป็นอิสระ และ
เป็นมหาวิทยาลยัสายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สามารถจดัการศึกษาวิชาการ และวิชาชีพชั้นสูงท่ี
เนน้การปฏิบติัทั้งในระดบัปริญญาตรี ปริญญาโท และ ปริญญาเอก และเพื่อรองรับการศึกษาต่อของ
ผูส้ําเร็จการศึกษาจากสถาบนัอาชีวศึกษาเป็นหลกั รวมถึงให้โอกาสแก่ผูเ้รียนจากวิทยาลยัชุมชน และ
การศึกษาขั้นพื้นฐานไดศึ้กษาต่อทางดา้นวิชาชีพและเทคโนโลยี ทั้งระดบัปริญญาตรี ปริญญาโท และ
ปริญญาเอก ไดโ้ดยไม่จาํกดัสถานะของสถาบนัการศึกษา จะเป็นอาชีวศึกษา วิทยาลยัชุมชนหรือ
การศึกษาขั้นพื้นฐานก็มีโอกาสเรียนได้เท่าเทียมกนั ปัจจุบนัมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล ทั้ง 9 
แห่งอยูภ่ายใตก้ารกาํกบัดูแลของสาํนกังานคณะกรรมการ การอุดมศึกษากระทรวงศึกษาธิการ12 

 มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ เป็น 1 ใน 9 มหาวิทยาลยัเทคโนโลย ี    

ราชมงคล ประกอบด้วย 4 วิทยาเขต  ได้แก่ 1) วิทยาเขตศาลายา 2) วิทยาเขตบพิตรพิมุขจกัรวรรดิ  
3) วทิยาลยัเพาะช่าง  และ 4) วทิยาเขตวงัไกลกงัวล   
 มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ เป็นมหาวิทยาลัยในสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการ การอุดมศึกษา กลุ่ม ค (2) เป็นสถาบนั เนน้การผลิตบณัฑิตเฉพาะทาง หรือเฉพาะ
กลุ่มสาขาวิชาทั้งสาขาวิชาทางวิทยาศาสตร์กายภาพ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ สังคมศาสตร์หรือ
มนุษยศาสตร์ รวมทั้งสาขาวิชาชีพเฉพาะทาง สถาบนัอาจเน้นการทาํวิทยานิพนธ์ หรือการทาํวิจยั 
หรือเน้นการผลิตบณัฑิตท่ีมีความรู้ ความสามารถ ทกัษะ และสมรรถนะในการประกอบอาชีพใน
ระดบัสูง หรือเน้นทั้ง 2 ด้าน รวมทั้งสถาบนัอาจมีบทบาทในการพฒันาภาคการผลิตจริง 

ภาคอุตสาหกรรมและบริการ ซ่ึงมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสินทร์ เนน้ระดบัปริญญาตรี ตาม
มาตรฐานสถาบนัอุดมศึกษาท่ีระบุในประกาศกระทรวงศึกษาธิการ12

13 

  นอกจากน้ี สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(สมศ.)ได้แบ่งกลุ่ม
สถาบนัอุดมศึกษา ในการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ 2 เป็น 4 กลุ่ม ประกอบดว้ย กลุ่ม 1 เนน้การผลิต
บณัฑิตและวิจยั กลุ่ม  2 เนน้การผลิตบณัฑิตและพฒันาสังคม  กลุ่ม 3 เนน้การผลิตบณัฑิตและพฒันา
ศิลปะ และวฒันธรรม กลุ่ม 4 เนน้การผลิตบณัฑิต  ซ่ึงเป็นการแบ่งตามพนัธกิจหลกั ของสถาบนัอุดมศึกษา 
เพื่อประเมินวา่สถาบนัไดด้าํเนินการตามพนัธกิจหรือไม่ มากนอ้ยพียงใด ต่อมากระทรวงศึกษาธิการ 

 12มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์, สํานกังานประกนัคุณภาพ, รายงานการ

ประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2550 (นครปฐม: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์, 
2551), 2 – 3 . 
 13กระทรวงศึกษาธิการ, “ประกาศเร่ือง มาตรฐานสถาบนัอุดมศึกษา,” พฤศจิกายน 2551. 

                                                 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B8%A1%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B8%A1%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2
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ได้ประกาศมาตรฐานสถาบนัอุดมศึกษา ลงวนัท่ี 12 พฤศจิกายน 2551 แบ่งประเภทหรือกลุ่ม
สถาบนัอุดมศึกษา เป็น 4 กลุ่ม เป็นระดบัตํ่ากวา่ปริญญา 1 กลุ่ม และระดบัปริญญา 3 กลุ่ม ดงัน้ี 

  กลุ่ม ก วทิยาลยัชุมชน 

  กลุ่ม ข  สถาบนัท่ีเนน้ระดบัปริญญาตรี 

  กลุ่ม ค  สถาบนัเฉพาะทาง 

  ลกัษณะท่ี 1 สถาบนัเนน้ระดบับณัฑิตศึกษา 

  ลกัษณะท่ี 2 สถาบนัเนน้ระดบัปริญญาตรี 

  กลุ่ม ง  สถาบนัท่ีเน้นการวิจยัขั้นสูงและผลิตบณัฑิตระดบับณัฑิตศึกษา โดยเฉพาะ
ระดบัปริญญาเอก 

  มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสินทร์ จดัอยูใ่นกลุ่ม ค ลกัษณะท่ี 2 สถาบนัเนน้
ระดบัปริญญาตรีซ่ึงเป็นสถาบนัท่ีเน้นการผลิตบณัฑิตเฉพาะทางหรือเฉพาะกลุ่มสาขาวิชาในระดบั
ปริญญาตรี เป็นสถาบนัอุดมศึกษา ท่ีปฏิบติัพนัธกิจของสถาบนัอุดมศึกษา โดยเนน้การสอนเฉพาะทาง
หรือเฉพาะกลุ่มสาขาวิชาในระดบัปริญญาตรี ประเมินและวิจยัเพื่อพฒันาการเรียนการสอน รวมทั้งการ
ประยกุตค์วามรู้เพื่อผลิตบณัฑิตระดบัปริญญาตรีเฉพาะทาง หรือเฉพาะกลุ่มสาขาวิชา เพื่อตอบสนอง
ภาคการผลิตทั้ งภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการ สถาบันในกลุ่มน้ี รวมทั้งสถาบนัผลิตบณัฑิต
ภาคปฏิบติัดว้ย13

14 

  ผลสรุปการประเมินคุณภาพภายนอกของสาํนกังานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา (องค์การมหาชน) รอบท่ี 2  ของมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ได้รับ    

ผลการรับรองจากการประเมินคุณภาพภายนอกระดบัอุดมศึกษา ประจาํปีการศึกษา 255115 

  ผลการตรวจตวัช้ีวดัท่ี 12 PMQA ปีงบประมาณ 2552 ตามท่ีสํานกังาน ก.พ.ร. แจง้ผลการ
ประเมินระดบัความสําเร็จของการพฒันาคุณภาพการบริหารจดัการภาครัฐ (PMQA) ของมหาวิทยาลยั
เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ซ่ึงเป็นการประเมินผลการดาํเนินการตามตวัช้ีวดั ระดบั
ความสําเร็จของการพฒันาคุณภาพบริหารจัดการภาครัฐของสถาบนัอุดมศึกษารอบ 12 เดือน 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  ไม่ผ่านเกณฑ์การตรวจประเมิน จาํนวน 2 หมวด 

 14สาํนกังานประเมินคุณภาพภายนอกระดบัอุดมศึกษา, “มาตรฐาน ตวับ่งช้ี และนํ้าหนกั
การรประเมินคุณภาพภายนอกระดบัอุดมศึกษา รอบสาม,” กนัยายน 2552. 
 15สํานักงานประกนัคุณภาพ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์, เอกสาร

ประกอบการประชุม โครงการประกันคุณภาพการศึกษา เร่ือง โครงการรายงานการประเมินตนเอง 

(SAR) (นครปฐม: มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสินทร์, 2553), 6 . 

                                                 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ประกอบด้วย หมวด 1 การนาํองค์กร และหมวด 5 การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล มีผลการประเมิน  

ดงัต่อไปน้ี 

  หมวด 1 การนําองค์กรยงัไม่แสดงให้เห็นได้ชัดเจนว่าบุคลากรมีความเข้าใจเก่ียวกับ
ทิศทางองคก์รระดบัใด  การดาํเนินการของสภามหาวิทยาลยัไม่สามารถนาํไปใชเ้ป็นแนวทางในการ
ปฏิบติังานได ้

  หมวด 5 การมุ่งเนน้ทรัพยากรบุคคล สถาบนัอุดมศึกษาตอ้งกาํหนดปัจจยัท่ีส่งผลต่อความ
ผาสุก และความพึงพอใจของบุคลากร รวมทั้งตอ้งมีการวิเคราะห์และปรับปรุงปัจจยั ดงักล่าวให้มีความ
เหมาะสม เพื่อสร้างแรงจูงใจในการปฏิบติังานและให้เกิดความผกูพนัต่อสถาบนั ตลอดจนการจดัทาํ
แผนกลยทุธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล ประจาํปี 2552 

  นอกจากน้ี เลขาธิการสํานักงาน ก.พ.ร. ได้ให้ข้อสังเกตอ่ืน ๆ เพิ่มเติมเก่ียวกับการ
ดาํเนินงานของมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ตามกรอบ PMQA ในหมวด 1 การนาํ
องคก์ร หมวด 5 การมุ่งเนน้ทรัพยากร และ หมวด 6 การจดัการกระบวนการให้ไดผ้ลเป็นอยา่งดี ทั้งน้ี
เพื่อใหก้ารพฒันาคุณภาพการบริหารจดัการเกิดความย ัง่ยืน ควรเนน้เร่ืองการทบทวน (Learning) และ
ปรับปรุงแนวทางให้ดีข้ึน รวมทั้งการ ”รักษา” ระบบ (Systematic) ท่ีไดด้าํเนินการไปแลว้ให้คงอยู่
เพื่อเตรียมการสู่ระดบั Successful Level ต่อไป 

  จากผลการตรวจประเด็นที่มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ไม่ผ่าน
เกณฑ์การประเมินตามเกณฑ์ การประเมินของสํานกังาน ก.พ.ร. เก่ียวกบัระดบัความสําเร็จของการ
พฒันาคุณภาพการบริหารจดัการภาครัฐ ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 ให้มหาวิทยาลยัเทคโนโลยี
ราชมงคลรัตนโกสินทร์  จดัทาํแผนพฒันาองค์การ (แผนซ่อม) และดาํเนินการปรับปรุงองค์การใน
ประเด็นที่ยงัไม่ผ่านเกณฑ์คุณภาพการบริหารจดัการภาครัฐระดบัพื้นฐาน โดยให้ดาํเนินการไป
พร้อมกบัการดาํเนินการตามแผนพฒันาองคก์รของมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553  

  จากท่ีกล่าวมาแล้วจะเห็นได้ว่า ผลการดาํเนินงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร์ ท่ีผา่นมาแสดงใหเ้ห็นวา่ไม่บรรลุเป้าหมายตามท่ีไดก้าํหนดตามพนัธกิจ และเกณฑ์การ
ประเมินคุณภาพการบริหารสถาบนัอุดมศึกษาเฉพาะทาง กลุ่ม ค ลกัษณะท่ี 2 สถาบนัเน้นระดบั
ปริญญาตรี ท่ีมุ่งใหบ้ริการทางการศึกษา ทางดา้นวชิาชีพ โดยเนน้ระดบัปริญญาตรี เพื่อเป็นบุคลากรท่ี
มีทกัษะทางด้านวิชาชีพให้กบัสถานประกอบการซ่ึงเป็นปัญหาขององค์ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนั 
ดงันั้น การบริหารจดัการ การศึกษาเฉพาะทางของ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 
ซ่ึงประกอบด้วย บุคลากรท่ีมีความหลากหลายทั้ งทางด้านศักยภาพของวิชาชีพ และวิชาการท่ี
แตกต่างกนั ผูว้ ิจยัจึงสนใจจะศึกษา ปัจจยัที ่เป็นองค์ประกอบสําคญัของการบริหารจดัการ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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การศึกษาเฉพาะทางของมหาวิทยาลยัท่ีเหมาะสมสาํหรับสถาบนัอุดมศึกษา  เน่ืองจาก มหาวทิยาลยั
เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์เป็นองค์กรทางการศึกษาท่ีมีพนัธกิจหลกัในการผลิตบณัฑิตนัก
ปฏิบติัการดา้นวิชาชีพหรือเฉพาะกลุ่มสาขาวิชาในระดบัปริญญาตรี โดยเนน้การสอน การประเมิน
และวิจยั เพื่อพฒันาการเรียนการสอน รวมทั้งการประยุกต์ความรู้เพื่อให้บริการวิชาการแก่ชุมชนใน
ทอ้งถ่ินท่ีสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของสังคมและสถานประกอบการ ตลอดจนการเปล่ียนแปลงตาม
กระแสโลกาภิวฒัน์  ซ่ึงผลของการศึกษาจะมีประโยชน์อยา่งยิ่งในการนาํไปเป็นขอ้มูลพื้นฐานในการ
พฒันาการบริหารจดัการศึกษาเฉพาะทางของมหาวิทยาลยัท่ีจดัการเรียนการสอนทางดา้นวิชาชีพ ท่ี
เหมาะสมสําหรับในระดบัอุดมศึกษา ผูว้ิจยัจึงสนใจท่ีจะศึกษารูปแบบการบริหารจดัการมหาวิทยาลยั
เฉพาะทาง  

วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

  จากสภาพความเป็นมาและปัญหาของการวิจยั ดงัท่ีไดก้ล่าวขา้งตน้เพื่อให้มีความชดัเจนใน
การตอบคาํถาม  ผูว้จิยัจึงไดก้าํหนดวตัถุประสงคข์องการวจิยัไวด้งัน้ี 

  1. เพื่อทราบองคป์ระกอบของการบริหารจดัการมหาวทิยาลยัเฉพาะทาง  

  2. เพื่อนาํเสนอรูปแบบการบริหารจดัการมหาวทิยาลยัเฉพาะทาง 

 

ข้อคําถามของการวจัิย 

 เพื่อให้สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์องการวิจยั และเป็นแนวทางในการหาคาํตอบ ผูว้ิจยั
จึงกาํหนดขอ้คาํถามของการวจิยัดงัน้ี 

1. องค์ประกอบในการบริหารจดัการมหาวิทยาลยัเฉพาะทาง ประกอบด้วยองค์ประกอบ
อะไรบา้ง 

2. รูปแบบการบริหารจดัการมหาวทิยาลยัเฉพาะทาง เป็นอยา่งไร 

 

สมมติฐานการวจัิย 

1. องคป์ระกอบการบริหารจดัการมหาวิทยาลยัเฉพาะทางประกอบดว้ยพหุองคป์ระกอบ 

2. รูปแบบการบริหารจดัการมหาวทิยาลยัเฉพาะทางเป็นรูปแบบความสัมพนัธ์เชิงสาเหตุ 

 

กรอบแนวคิดในการวจัิย 

 การศึกษาวิจยัคร้ังน้ีผูว้ิจยัไดก้าํหนดแนวทางการศึกษาปัจจยัท่ีเป็นองค์ประกอบของ การ
บริหารจดัการมหาวทิยาลยัเฉพาะทางท่ีเหมาะสมสาํหรับสถาบนัอุดมศึกษาท่ีจดัการเรียนการสอนทางดา้น

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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วิชาชีพในประเทศไทย  โดยการศึกษาองค์ประกอบของการบริหารจดัการมหาวิทยาลยัเฉพาะทาง  
จากหลกัการ ทฤษฎี และผลงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งทั้งในประเทศและต่างประเทศ ดงัต่อไปน้ี      
 ฮอยกบัมิสเคล1 5

16 (Hoy and Miskel) ที่ไดเ้สนอแนวคิดที่นาํไปสู่การบริการสถานศึกษา
โดยแบ่งกลุ่มทฤษฎีการบริหารการศึกษาไว ้8 กลุ่ม  ดงัต่อไปน้ี 

1. แนวคิดสาํหรับการวิเคราะห์ (Conceptual Perspectives for Analysis)  
2. ระบบราชการและโรงเรียน (Bureaucracy and the School) 
3. ความเป็นวิชาชีพในระบบราชการของโรงเรียน (The professional in the school 

bureaucracy) 
4. แรงจูงใจ ส่ิงจูงใจ และความพึงพอใจ (Motivation, incentives and satisfaction) 
5. บรรยากาศขององคก์ร (Organizational climate) 
6. ภาวะผูน้าํ (Leadership) 
7. การวนิิจฉยัสั่งการ หรือการตดัสินใจ ( Decision making) 
8. การติดต่อส่ือสาร (Communication) 

 นอกจากน้ีผูว้จิยัยงัศึกษาสภาพการปฏิบติังานจริงในมหาวิทยาลยัท่ีจดัการ การเรียนการสอน
ทางดา้นวิชาชีพและสัมภาษณ์  ผูท้รงคุณวุฒิ ผูเ้ช่ียวชาญ ผูบ้ริหาร และอาจารยผ์ูส้อนในมหาวิทยาลยั  

ท่ีจดัการเรียนการสอนทางดา้นวชิาชีพ โดยผูว้จิยัไดบู้รณาการเอาแนวคิดของฮอยกบัมิสเคล(Hoy and 
Miskel)และแนวคิด ทฤษฎีทางการบริหารการศึกษาที่นักวิชาการได้นาํ เสนอเป็นแนวทางท่ี
สอดคลอ้งกบัแนวคิดของฮอยกบัมิสเคล (Hoy and Miskel) ตลอดจนบริบทของมหาวิทยาลยัท่ีจดัการ
เรียนการสอนทางดา้นวิชาชีพมาเป็นแนวทางในการศึกษาวิจยัเก่ียวกบัรูปแบบของการบริหารจดัการ
มหาวทิยาลยัเฉพาะทางท่ีเหมาะสมกบัสถาบนัอุดมศึกษาท่ีจดัการเรียนการสอนทางดา้นวิชาชีพเพื่อ
ส่งผลให้ผูเ้รียนมีคุณภาพ และศกัยภาพเฉพาะทางตามสาขาวิชาที่ศึกษา นอกจากน้ียงัตรงกบัความ
ตอ้งการของสถานประกอบการตลอดจนตลาดแรงงานในระดบัสากลท่ีกาํหนดไวต้ามพระราชบญัญติั
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2544 มาตรา 34 กาํหนดใหค้ณะกรรมการ
การอุดมศึกษาเสนอมาตรฐานการอุดมศึกษาท่ีสอดคลอ้งกบัความตอ้งการตามแผนพฒันาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ และแผนการศึกษาแห่งชาติ โดยคาํนึงถึงความเป็นอิสระและความเป็นเลิศทางวิชาการ
ของสถาบนัอุดมศึกษาระดับปริญญา ตามกฎหมายว่าด้วยการจดัตั้ งสถานศึกษาแต่ละแห่งและ
กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 

 16 Wayne K.  Hoy, and Cecil G Miskel., Educational  Administration : Theory, Research 

and Practice, vii-xii . 

                                                 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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 คณะกรรมการการอุดมศึกษา จึงไดด้าํเนินการจดัทาํมาตรฐานสถาบนัอุดมศึกษา  เพื่อ
นาํไปสู่การพฒันาสถาบนัอุดมศึกษาตามกลุ่มสถาบนัท่ีมีปรัชญา วตัถุประสงค ์และพนัธกิจ   ในการ
จดัตั้ งท่ีแตกต่างกัน เพื่อให้สถาบนัอุดมศึกษาสามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 

 อาศยัอาํนาจตามความในมาตรา 8 แห่งพระราชบญัญตัิระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการโดยคาํแนะนาํของคณะกรรมการ
อุดมศึกษา ในการประชุมคร้ังท่ี 8/2551 เม่ือวนัท่ี 7 สิงหาคม พ.ศ. 2551 ท่ีได้ประกาศมาตรฐาน
สถาบนัอุดมศึกษาไว ้ ประกอบดว้ย 

1. มาตรฐานด้านศกัยภาพและความพร้อมในการจดัการศึกษา  ประกอบด้วย 1) ด้าน
กายภาพ   2) ดา้นวชิาการ  3) ดา้นการเงิน   และ  4) ดา้นการบริหารจดัการ 

2. มาตรฐานดา้นการดาํเนินการตามภารกิจของสถาบนัอุดมศึกษา ประกอบดว้ย 1) ดา้น
การผลิตบณัฑิต  2) ดา้นการวิจยั 3) ดา้นการบริการทางวิชาการแก่สังคม 4) ดา้นการทาํนุบาํรุงศิลปะ
และวฒันธรรม16

17 

 นอกจากน้ี  ยงัสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ(Hoy and Miskel) ซ่ึงได้เสนอการประเมิน
ประสิทธิผลองคก์รในรูปแบบท่ียดึเป้าหมายขององคก์รเป็นหลกั1 7

18โดยพิจารณาจากผลการดาํเนินงานของ
องคก์รตามเป้าหมายท่ีกาํหนดไว ้4 ดา้น  ไดแ้ก่ 

1. คุณภาพบณัฑิต 

2. การวจิยัและงานสร้างสรรค ์

3. การบริการวชิาการ 

4. การทาํนุบาํรุงศิลปะและวฒันธรรม 

 เกณฑ์ในการวดั ตามแนวคิดของ (Hoy and Miskel) น้ียงัสอดคล้องกบัเกณฑ์  การ
ประเมินคุณภาพภายนอกในมิติท่ี 1 ของสํานกัมาตรฐานและการประเมินคุณภาพการศึกษา1 8

19ซ่ึงเป็น
องคก์รมหาชนเพื่อรองรับมาตรฐานการศึกษาระดบัอุดมศึกษา 

 17เร่ืองเดียวกนั, 14. 
 18 Wayne K.  Hoy, and Cecil G Miskel., Educational  Administration : Theory, Research 

and Practice, 383 . 
 19สํานกังานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน), คู่มือการ

ประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษา (ม.ป.ท., ม.ป.ป.), 5. 

                                                 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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 การวิจยัคร้ังน้ีผูว้ิจยัไดน้าํผลจากการสัมภาษณ์ผูท้รงคุณวุฒิ  แนวคิดทฤษฎี และงานวิจยั  

ท่ีเก่ียวขอ้งดงักล่าว มาสร้างเป็นกรอบแนวคิดของการวจิยัได ้ดงัแผนภูมิต่อไปน้ี 

 

 
 

แผนภูมิท่ี 1  กรอบแนวคิดของการวจิยั 

ท่ีมา: มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์, กองนโยบายและแผน, สํานกังานอธิการบดี, 
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2553 – 2556 (นครปฐม : กองนโยบายและแผน 
สาํนกังานอธิการบดี, 2553), 2 – 3.   
      : มหาวทิยาลยัแม่โจ,้ กองแผนงาน,  สาํนกังานอธิการบดี แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย

แม่โจ้ ระยะ 4 ปี (พ.ศ.2554-2557) (เชียงใหม่ :  มหาวทิยาลยัแม่โจ,้ 2553), 1 – 15. 
      : มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลธญับุรี, กองนโยบายและแผน, สํานกังานอธิการบดี, รายงาน

ประจําปี 2552 (ปทุมธานี: มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี, 2553), 4 – 14.   
      : กระทรวงศึกษาธิการ, “ประกาศเร่ือง มาตรฐานสถาบนัอุดมศึกษา,” พฤศจิกายน 2551.     

มาตรฐานสถาบนัอุดมศึกษา 2551 

 

 

รูปแบบการบริหารจดัการ
มหาวทิยาลยัเฉพาะทาง 

 

มาตรฐาน ตวับ่งช้ีของ สาํนกังาน
รับรองมาตรฐานและประเมิน

คุณภาพการศึกษา(สมศ.) 
รอบ 3 (2554 – 2558) 

ยทุธศาสตร์ 

การพฒันา 

มหาวทิยาลยัแม่โจ ้

ยทุธศาสตร์การพฒันากลุ่ม  
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยี 

ราชมงคลภาคกลาง 

 

ความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญและ
ผูท้รงคุณวฒิุเก่ียวกบั 

การบริหารจดัการ 

มหาวทิยาลยัเฉพาะทาง 

งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

 

รูปแบบการบริหารจดัการ
สถาบนัอุดมศึกษาแนวใหม่

สาํนกังานเลขาธิการสภาการศึกษา
 

 

แนวคิดการนิเทศการศึกษา 

(POLCA) ของ Harris1965 

 

ยทุธศาสตร์การพฒันา   กลุ่ม
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระ

จอมเกลา้ 

 

 

แนวคิดทฤษฎี 

การบริหารของ  
Eurydice – 

Informationsstell 2009 

 

 

แนวคิดการบริหารการศึกษา
ของ Sergiovani 

1987 

 

แนวคิดทฤษฎีการบริหาร
การศึกษาของHoy and 

Miskel1991 

 

แนวคิด 

ในการบริหาร
มหาวิทยาลยัของ  

Ben M. Harris 1965 

 
พระราชบญัญติัการศึกษา

แห่งชาติ พ.ศ. 2542 

 

 
ยทุธศาสตร์การบริหารจดัการ

มหาวทิยาลยัเฉพาะทาง 

ของมหาวทิยาลยัต่างประเทศ 
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      : มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั, แผนกลยุทธ์ (พ.ศ. 2552 - 2554 

(กรุงเทพฯ: มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั, 2552), 25 – 28.   
      : มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้ธนบุรี, รายงานประจําปี 2552, เขา้ถึงเม่ือ 1 ตุลาคม 2553. 
เขา้ถึงไดจ้าก  http://www2.kmutt.ac.th. 
      : มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้พระนครเหนือ, รายงานประจําปี 2552 (กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลยั
เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ, 2553), 4 – 25.   
      : มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ, รายงานประจําปี 2552 (กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลยั เทคโนโลยี
ราชมงคลกรุงเทพ, 2553), 1 – 12.   
      : มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร, รายงานประจําปี 2552, เขา้ถึงเม่ือ  1 ตุลาคม 2553. 
เขา้ถึงไดจ้าก  http://www.rmutp.ac.th. 
      : “พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542,”  ราชกิจจานุเบกษา เล่มท่ี 116, ตอนท่ี 74 ก (19 
สิงหาคม 2542) : 9 - 15. 
      : สาํนกังานประเมินคุณภาพภายนอกระดบัอุดมศึกษา, “มาตรฐาน ตวับ่งช้ี และนํ้ าหนกัการประเมิน
คุณภาพภายนอกระดบัอุดมศึกษา รอบสาม,” กนัยายน 2552. 
      : สํานกังานเลขาธิการสภาการศึกษา, “รูปแบบการบริหารจดัการสถาบนัอุดมศึกษาแนวใหม่,” 

(รายงานการวจิยั, 2546), 6. 
      : สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย, เขา้ถึงเม่ือ 1ตุลาคม 2553. เขา้ถึงไดจ้าก http://th.wikipedia.org/wiki. 
      : Corson, J.J, The governance of college and university : Modernizing structure and 

process (New York: Book Press, 1975). 
      : Harris, Ben M. Supervisory Behavior in Education (Englewood Cliffs: Prentice-Hall, 1965), 
14 -15.  
      : Sergiovani, Tomas J. et al. Education Governance and Administration Englewood Cliffs 
(New Jersey: Prentice-Hall, 1987), 10. 
      : Stephen P. Robbins, The Administrative Process : Integrating Theory and Practic (New Delhi: 
Prentce – Hall, 2003), 14. 
      : Wayne K.  Hoy, and Cecil G Miskel., Educational Administration : Theory, Research and 

Practice. 6th ed. (Boston : McGraw – Hill, 2001), 383. 
 

 

 

http://www2.kmutt.ac.th/
http://www.rmutp.ac.th/
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นิยามศัพท์เฉพาะ 

  ในการวจิยัคร้ังน้ีผูว้จิยัไดก้าํหนดนิยามศพัทเ์ฉพาะการวจิยั เพื่อความเขา้ใจตรงกนัดงัน้ี 

 มหาวิทยาลยัเฉพาะทาง  หมายถึง  สถาบนัท่ีเน้นการผลิตบณัฑิตทางดา้นวิชาชีพเฉพาะ
ทางหรือเฉพาะกลุ่มสาขาวชิาชีพในระดบัอุดมศึกษา  เช่น 1) สาขาวชิาทางดา้นอุตสาหกรรม 2) สาขาวิชา
ทางดา้นบริหารธุรกิจ 3) สาขาวิชาทางดา้นอุตสาหกรรมและสาขาวิชาทาง การบริหารธุรกิจ 4) สาขาวิชา
อุตสาหกรรมทางดา้นการเกษตรและการวจิยัเพื่อพฒันาการเรียนการสอน รวมทั้งการประยุกตค์วามรู้
เพื่อผลิตบณัฑิตท่ีมีศกัยภาพตรงกบัความตอ้งการของสถานประกอบการตลอดจนตลาดแรงงานใน
ระดบัสากลเพื่อตอบสนองภาคการผลิตทั้งภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการ  
 การบริหารจดัการมหาวิทยาลยัเฉพาะทาง หมายถึง  การบริหารจดัการ มหาวิทยาลยัท่ี
จดัการเรียนการสอนทางดา้นวิชาชีพอนัประกอบดว้ยปัจจยัต่างๆ ท่ีเป็นองคป์ระกอบของการบริหาร
จดัการ การศึกษาตามทฤษฎี และหลักการจดัการของกระบวนการบริหารท่ีมีความสัมพนัธ์และ
เก่ียวเน่ืองกนัอย่างเป็นระบบทาํให้การบริหารจดัการของมหาวิทยาลยัเกิดประสิทธิผลโดยมีบณัฑิต
เป็นผลผลิตท่ีมีศกัยภาพ และทกัษะความสามารถตามสาขาวิชาชีพต่าง ๆ ท่ีตอบสนองความตอ้งการ
ของสถานประกอบการตลอดจนตลาดแรงงานในระดบัสากล  



 
บทที ่2 

วรรณกรรมที่เกีย่วข้อง 

 

  การศึกษาวิจยัเร่ือง “รูปแบบการบริหารจดัการมหาวิทยาลยัเฉพาะทาง” น้ี  ผูว้ิจยัได้
ศึกษาคน้ควา้ หลกัการ แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัองค์ประกอบการบริหารจดัการ
มหาวิทยาลยัเฉพาะทางทั้งในประเทศและต่างประเทศ และทั้งจากฐานขอ้มูลในระบบอินเตอร์เน็ต
ออนไลน์มีรายละเอียดดงัน้ี 
 

หลกัการการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญตัิการศึกษาแห่งชาติ 
 

 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2540 ไดบ้ญัญติัให้เห็นความสําคญัของ
ชุมชนและส่งเสริมให้องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ประชาชน เอกชน และภูมิปัญญาทอ้งถ่ินเขา้ไป
มีส่วนร่วมในการจดัการศึกษา ไดก้าํหนดนโยบายสําคญัและเน้นให้ชุมชนในทอ้งถ่ินมีส่วนร่วม      
ในการกาํหนดหลกัสูตร ซ่ึงเป็นเคร่ืองมือสําคญัในการจดัการเรียนการสอนที่พฒันาทรัพยากร
มนุษยใ์หส้อดคลอ้งและตรงกบัความตอ้งการของทอ้งถ่ินนั้น ๆ ในขณะเดียวกนัการจดัการศึกษาใน
ปัจจุบนัไดร้ะบุใหย้ดึหลกัการศึกษาตลอดชีวติสาํหรับประชาชน โดยให้สังคมมีส่วนร่วม ในการจดั
การศึกษา เพื่อพฒันาสาระและกระบวนการเรียนรู้ให้เป็นไปอยา่งต่อเน่ืองกนั แต่โดยเหตุท่ี สภาพ
ปัญหาของเศรษฐกิจและสังคมมีความสลบัซับซ้อน ฉะนั้นในการเสริมสร้างความเขม้แข็ง ของ
ครอบครัวและชุมชน รวมทั้งสร้างโอกาสให้คนในครอบครัวและชุมชนมีส่วนร่วมในการพฒันา
กระบวนการเรียนรู้ของเด็กทั้ งในและนอกระบบโรงเรียนจึงต้องเป็นไปอยา่งมีระบบและ มี
ประสิทธิภาพ การระดมสรรพกาํลงัทุกส่วนในสังคม ทั้งครอบครัว ชุมชน รัฐ เอกชน องคก์รเอกชน 

ส่ือมวลชนให้มีส่วนร่วมในการจดัการศึกษาน้ี นบัว่าสอดคลอ้งกบัรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัร
ไทย พุทธศกัราช 2540 ท่ีระบุให้การศึกษาอบรมของวดัตอ้งคาํนึงถึงการมีส่วนร่วมขององค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินและเอกชน ซ่ึงก็หมายถึงการเปิดโอกาสให้ประชาชนเขา้มามีส่วนร่วมในการ
จดัการศึกษานัน่เอง นอกจากนั้นพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ไดก้าํหนดไวใ้น
มาตรา 8(2) วา่ การจดัการศึกษาให้ยึดหลกัสังคมมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษา และมาตรา 9(6) วา่ 

การจดัระบบโครงสร้างและกระบวนการจดัการศึกษาให้ยึดหลกัการมีส่วนร่วมของบุคคล ครอบครัว 

ชุมชน องคก์รชุมชน องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน เอกชน องคก์รเอกชน องคก์รวิชาชีพ สถาบนั
ศาสนา สถานประกอบการและสถาบนัสังคมอ่ืน 
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 การเตรียมความพร้อมและกระตุ้นทกัษะฝีมือคนไทยให้มีคุณภาพได้มาตรฐานและ
สอดคลอ้งกบัโครงสร้างการผลิตและเทคโนโลยีท่ีเปล่ียนแปลงไป โดยสร้างเครือข่ายความร่วมมือ
ระหว่างสถาบนัการศึกษาและฝึกอบรมกบัสถานประกอบการทั้งในประเทศและท่ีต่างชาติเขา้มา
ลงทุน ในการแลกเปล่ียนทรัพยากร การประสานพฒันาทกัษะฝีมือแรงงาน รวมทั้งการแลกเปล่ียน
ขอ้มูลสารสนเทศเพื่อประโยชน์ในการปรับหลกัสูตร และการกาํหนดเป้าหมายการผลิตกาํลงัคนให ้

สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของตลาดแรงงาน0

1 

 การจดัการศึกษาดา้นอาชีวศึกษามีความจาํเป็นอยา่งมากท่ีจะตอ้งอาศยั การมีส่วนร่วม
จากสังคมและผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งหรือมีส่วนไดเ้สีย (Stakeholder) สําหรับการผลิต นกัศึกษา   ดา้น
อาชีวศึกษาให้มีคุณภาพมีความสามารถในการปฏิบติังาน มีคุณธรรม จริยธรรม ตรงตามความ
ตอ้งการของทุกฝ่าย โดยเฉพาะสถานประกอบการซ่ึงเป็นแหล่งสําคญัท่ีรองรับ กาํลงัคนด้าน
อาชีวศึกษา ซ่ึงกระทรวงศึกษาธิการ เล็งเห็นถึงความสําคญั ไดม้ีการกาํหนดไวใ้นร่าง
พระราชบญัญติัการอาชีวศึกษา มาตรา 8(2) วา่ การจดัการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรม วิชาชีพให้
จดัโดยยึดหลกัให้ชุมชน สังคม สถานประกอบการมีส่วนร่วมในการกาํหนดนโยบาย การผลิตและ
พฒันากาํลงัคน การกาํหนดมาตรฐานวิชาชีพ และการจดัการอาชีวศึกษาพร้อมกบัการฝึกอบรม
วิชาชีพ นอกจากน้ี ไดก้าํหนดแนวทางดาํเนินการปฏิรูปการศึกษาในระดบัสถานศึกษาให้บุคลากร 

องคก์รและสถาบนัในทอ้งถ่ินมีส่วนร่วมใน กิจกรรมการเรียนการสอน1

2 

 

พระราชบัญญตัิการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 

 พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พุทธศกัราช 25423 ไดร้ะบุจุดมุ่งหมายและหลกัการ
จดัการศึกษาไวใ้นมาตรา 6 การจดัการศึกษาตอ้งเป็นไปเพื่อพฒันาคนไทยให้เป็นมนุษยท่ี์สมบูรณ์
ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรมจริยธรรม และวฒันธรรมในการดาํรงชีวิต 

สามารถอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งมีความสุข    จากสาระบญัญติัตามพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ 

 1 สํานกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, โครงการศึกษาการ

พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของไทย เล่มที่1 : การศึกษาในระดับมหภาค (กรุงเทพฯ:

สาํนกังานคณะกรรมการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2546), 42 – 43.    

 2 กระทรวงศึกษาธิการ, คําช้ีแจงประกอบพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 

(กรุงเทพฯ: กระทรวงศึกษาธิการ, 2543), 4.  
 3 “พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542,” พระราชกิจจานุเบกษา เล่มท่ี 116, 
ตอนท่ี 74 ก (19 สิงหาคม 2542) : 2 – 4. 
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พุทธศกัราช 2542 มาตรา 6 และมาตรา 7 ท่ีกล่าวขา้งตน้ กระทรวงศึกษาธิการ3

4 อธิบายไวว้า่ มาตรา 6 

เป็นปรัชญาของการศึกษาเป็นการจดัการศึกษาเพื่อพฒันาคนไทยให้เป็นมนุษยท่ี์สมบูรณ์ทั้งร่างกาย 

จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรมจริยธรรม และวฒันธรรมในการดาํรงชีวิต สามารถอยูร่่วมกบั    
ผูอ่ื้นไดอ้ยา่ง มีความสุข มาตรา 6 และมาตรา 7 เป็นความมุ่งหมายหรือ จุดหมายของการจดั
การศึกษา ซ่ึงจุดมุ่งหมายของการจดัการศึกษาตามมาตรา 6 เป็นการกาํหนด มุ่งหมายทัว่ไปท่ีเป็น
อุดมการณ์ของการศึกษาหรือปรัชญาการศึกษาท่ีมุ่งพฒันาคนไทยใหเ้ป็นมนุษยท่ี์สมบูรณ์ในมิติต่าง ๆ 

ท่ีถือวา่สําคญัทางการศึกษา ไดแ้ก่ ร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรมและเน่ืองจาก
จุดเนน้ในส่วนน้ีอาจจะทาํให้เกิดการแปลความไม่ไดว้า่ มุ่งพฒันา “ปัจเจกบุคคล” เพียงดา้นเดียว 

ฉะนั้นจึงไดก้าํหนดต่อไปวา่ การพฒันาดงักล่าวนั้นมุ่งให้คนไทย “มีจริยธรรมและวฒันธรรมใน
การดาํรงชีวิต สามารถอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ย่างมีความสุข” การเพิ่มมิติดา้นสังคมน้ีเพื่อให้เกิดการ
พฒันาท่ีมีความสมดุลระหวา่งส่วนบุคคลและส่วนรวม มาตรา 7 เป็นการกาํหนดรายละเอียดของ
พฤติกรรมท่ีตอ้งการใหเ้กิดข้ึนจากกระบวนการเรียนการสอน4

5  

 สํานกังานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ5

6อธิบายไวว้า่ มาตรา 6 : ลกัษณะคนไทยท่ี
พึงประสงค ์ เป็นมนุษยท่ี์สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ คุณธรรม มีจริยธรรม และ
วฒันธรรมในการดาํรงชีวิต สามารถอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งมีความสุข  จากแนวคิดจุดมุ่งหมายของ
การจดัการศึกษาตามพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พุทธศกัราช 2542 สามารถสรุปไดว้่า
จุดมุ่งหมายของการจดัการศึกษา ตอ้งเป็นไปเพื่อพฒันาผูเ้รียนให้มีลกัษณะท่ีพึงประสงคคื์อ เป็น
มนุษยท่ี์สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม จริยธรรม และวฒันธรรมในการ
ดาํรงชีวติ สามารถอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งมีความสุข และกระบวนการเรียนรู้ตอ้งดาํเนินไปเพื่อผลิต
และพฒันากาํลงัคนให้สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของตลาดแรงงานและการประกอบอาชีพอิสระ
ใหชุ้มชน สังคม สถานประกอบการมีส่วนร่วมใน การกาํหนดนโยบายการผลิตและพฒันากาํลงัคน 

จดัทาํแผนปฏิบติัการความร่วมมือและการระดมทรัพยากรจากสถาบนัการผลิตและพฒันากาํลงัคน 

สถานประกอบการและชุมชน 

 

 4 กระทรวงศึกษาธิการ, คําช้ีแจงประกอบพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542,   
5 – 6 . 

 5 วชิยั ตนัศิริ, คําอธิบายพระราชบัญญตัิการศึกษาแห่งชาต ิ(กรุงเทพฯ: วญิ�ูชน, 2542), 16. 
 6 สํานกังานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, ปฏิรูปการเรียนรู้ผู้เรียนสําคัญที่สุด (กรุงเทพฯ:  

พิมพดี์, 2543),  8. 
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การบริหารจัดการสถานศึกษาเฉพาะทางตามเกณฑ์มาตรฐานของสํานักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา (สกอ.) 

 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ไดก้าํหนดองค์ประกอบคุณภาพ          

ทั้ง 9 ดา้น ในการรับรองมาตรฐานการศึกษาระดบัอุดมศึกษา และในปีการศึกษา 2552 ไดเ้พิ่ม
องค์ประกอบท่ี 10 “สถานศึกษา 3 ดี” ซ่ึงเป็นองค์ประกอบตามนโยบายรัฐบาล ซ่ึงแต่ละ
องคป์ระกอบมีหลกัการดงัน้ี6

7 

 องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณธิาน วตัถุประสงค์ และแผนการดําเนินการ  

 มหาวิทยาลยั/ คณะ/ สํานกัแต่ละแห่งมีปรัชญา ปณิธาน วตัถุประสงค ์ ท่ีไดก้าํหนดมา
ตั้งแต่เร่ิมตั้งมหาวิทยาลยั/ คณะ/ สํานกั และอาจปรับเปล่ียนได ้ปรัชญา ปณิธาน วตัถุประสงคค์วร
ระบุให้ชดัเจนให้สมาชิกทุกกลุ่ม ในมหาวิทยาลยั/ คณะ/ สํานกัไดรั้บทราบทั้งอาจารย ์ เจา้หนา้ท่ี 

นกัศึกษา ตลอดจนผูท่ี้มี ส่วนไดส่้วนเสีย เช่น ผูป้กครอง ชุมชน ผูใ้ชบ้ริการและสังคมโดยรวม 

ปรัชญา ปณิธาน วตัถุประสงคค์วรสอดคลอ้งกนัและเป็นแนวทางการดาํเนินงานสนบัสนุนภารกิจ
หลกัของมหาวทิยาลยัตามหลกัการอุดมศึกษา มาตรฐานการศึกษาของชาติ มาตรฐานการอุดมศึกษา 

มาตรฐานวชิาชีพ (ถา้มี) และมหาวทิยาลยั/ คณะ/ สาํนกัตอ้งจดัทาํแผนกลยุทธ์และแผนดาํเนินงานท่ี
ชดัเจนเพื่อให้บรรลุปรัชญา ปณิธาน และวตัถุประสงคข์องมหาวิทยาลยั/ คณะ/ สํานกั และให้
สอดคลอ้งกบัทิศทางการพฒันาของประเทศและการเปล่ียนแปลงของกระแสโลก 

 องค์ประกอบที่ 2 การเรียนการสอน  

 การบริหารกิจการวิชาการ (academic affair) คือ การจดักิจกรรมการเรียนการสอน ให้
ผูเ้รียนมีความรู้ในวิชาชีพตามหลกัสูตรท่ีกาํหนด การเรียนการสอนในยุคปัจจุบนัใชห้ลกัการของ
การจดักระบวนการเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นสําคญั  ดงันั้นภารกิจดงักล่าวจึงเก่ียวขอ้งกบัการกาํหนด
ปัจจยัป้อนเขา้ ท่ีไดม้าตรฐานตามท่ีกาํหนดประกอบดว้ยการมีอาจารยท่ี์มีปริมาณและคุณภาพตาม
มาตรฐานหลกัสูตร มีกระบวนการบริหารจดัการเรียนการสอนท่ีอาศยัหลกัการร่วมมือร่วมพลงัของ
ทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งทั้งองคก์รภายในและภายนอกมหาวิทยาลยั นอกจากน้ียงัตอ้งมีการวางระบบและ
กลไกการประกนัคุณภาพการเรียนการสอนเพื่อใหบ้ณัฑิตมีคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค ์ 

 

 

7 สํานกังานประกนัคุณภาพ, “เร่ือง โครงการรายงานการประเมินตนเอง (SAR)” (เอกสาร
ประกอบการประชุม โครงการประกันคุณภาพการศึกษา  เสนอที่ สํานักงานประกนัคุณภาพ 
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสินทร์ นครปฐม, 2553). 
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 องค์ประกอบที่ 3 กจิกรรมการพฒันานิสิตนักศึกษา  

 การดาํเนินงานด้านกิจการนักศึกษาเป็นกิจกรรมท่ีมหาวิทยาลัยสนับสนุนส่งเสริม
เพื่อให้นกัศึกษา เป็นบณัฑิตท่ีมีคุณสมบติัพร้อม นอกเหนือจากการจดัการเรียนการสอนท่ีจดัข้ึน
ตามหลกัสูตร กิจกรรมการพฒันานกัศึกษาแบ่งออกไดเ้ป็นสองส่วน คือ  1) การจดับริการแก่
นกัศึกษาและศิษยเ์ก่าซ่ึงมหาวทิยาลยัจดัข้ึนใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการ และเกิดประโยชน์สูงสุด
ต่อนกัศึกษาและศิษยเ์ก่า และ 2) การจดักิจกรรมนกัศึกษาท่ีดาํเนินการโดยองคก์รนกัศึกษา ซ่ึงไดรั้บ
การสนบัสนุนส่งเสริมจากมหาวิทยาลยั ทั้งน้ี เพื่อให้นกัศึกษาไดพ้ฒันาร่างกาย อารมณ์ สังคม 

สติปัญญา ตลอดจนคุณลกัษณะของบณัฑิตท่ีพึงประสงค์ ไดแ้ก่ ความรู้ ทกัษะการคิด ทกัษะ
ความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคล และความรับผิดชอบ ทกัษะการวิเคราะห์และการส่ือสาร และการ
พฒันา คุณธรรมและจริยธรรม  

 องค์ประกอบที่ 4 การวจัิย  

 มหาวทิยาลยัแต่ละแห่งอาจมีจุดเนน้ในเร่ืองการวิจยัท่ีแตกต่างกนัข้ึนกบัสภาพแวดลอ้ม
และความพร้อมของแต่ละมหาวิทยาลยั/ คณะ อยา่งไรก็ตามทุกมหาวิทยาลยัจาํเป็นตอ้งมีพนัธกิจน้ี
เป็นส่วนหน่ึงของพนัธกิจมหาวิทยาลยั ดงันั้น จึงต้องมีระบบและกลไกควบคุมให้สามารถ
ดาํเนินการในพนัธกิจด้านน้ี อย่างมีประสิทธิภาพและคุณภาพภายใต้จุดเน้นเฉพาะของแต่ละ
มหาวิทยาลยั เพื่อให้ได้ผลงานวิจยัและงานสร้างสรรค์ท่ีเกิดประโยชน์ การวิจยัจะประสบ
ความสําเร็จและเกิดประโยชน์จาํเป็นตอ้งมีส่วนประกอบท่ีสําคญัสามประการ คือ 1) มหาวิทยาลยั
ตอ้งมีแผนการวิจยั มีระบบและกลไกตลอดจนมีการสนบัสนุนทรัพยากรให้สามารถดาํเนินการได้
ตามแผน 2) คณาจารยมี์ส่วนร่วมในการวิจยัอยา่งเขม้แข็งโดยบูรณาการงานวิจยักบัการจดัการเรียน
การสอนและพนัธกิจดา้นอ่ืนๆ ของมหาวิทยาลยั และ 3) ผลงานวิจยัมีคุณภาพ มีประโยชน์ สนอง
ยทุธศาสตร์ของชาติและมีการเผยแพร่อยา่งกวา้งขวาง  

 องค์ประกอบที่ 5 การบริการวชิาการแก่สังคม  

 การบริการวิชาการแก่สังคมเป็นหน่ึงในภารกิจหลกัของมหาวิทยาลยั/ มหาวิทยาลยั      
พึงให้บริการวิชาการแก่ชุมชน สังคม และประเทศชาติ ในรูปแบบต่างๆ ตามความถนดัและ         
ในดา้นท่ีมหาวิทยาลยัมีความเช่ียวชาญการให้บริการวิชาการอาจให้เปล่าโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายหรือ
อาจคิดค่าใช้จ่ายตามความเหมาะสม ให้ทั้งองค์การ ภาครัฐและเอกชน องค์การอิสระ องคก์าร
สาธารณะ ชุมชน และสังคมโดยกวา้ง รูปแบบการให้บริการวิชาการ มีความหลากหลาย เช่น 

การอนุญาตใหใ้ชป้ระโยชน์ทรัพยากรของมหาวทิยาลยัเป็นแหล่งอา้งอิงทางวชิาการให้คาํปรึกษาให้
การอบรมจดัประชุมหรือสัมมนาวิชาการ ทาํงานวิจยัเพื่อตอบคาํถามต่างๆหรือเพื่อช้ีแนะสังคม 

การให้บริการวิชาการนอกจากเป็นการทาํประโยชน์ให้สังคมแลว้ มหาวิทยาลยัยงัไดรั้บประโยชน์
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ในดา้นต่างๆ คือ เพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ของอาจารยอ์นัจะนาํมาสู่การพฒันาหลกัสูตร มี
การบูรณาการเพื่อใช้ประโยชน์ทางดา้นการจดัการเรียนการสอนและการวิจยั พฒันาตาํแหน่งทาง
วิชาการของอาจารย ์ สร้างเครือข่ายกบัองคก์ารต่างๆ ซ่ึงเป็นแหล่ง งานของนกัศึกษาและเป็นการ
สร้างรายไดข้องมหาวทิยาลยัจากการใหบ้ริการวชิาการดว้ย  

 องค์ประกอบที่ 6 การทาํนุบํารุงศิลปวฒันธรรม  

 การทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรมถือเป็นพนัธกิจสําคญัประการหน่ึงของมหาวิทยาลัย 

ดงันั้น มหาวิทยาลยั จึงตอ้งมีระบบและกลไกควบคุมการดาํเนินงานด้านน้ีให้เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและคุณภาพโดยอาจมีจุดเนน้เฉพาะท่ีแตกต่างกนัตามปรัชญาและธรรมชาติของแต่ละ
มหาวิทยาลยั และมีการบูรณาการเขา้กบัการผลิตบณัฑิต งานวิจยัและการบริการวิชาการ รวมทั้ง
ดาํเนินการเพื่อให้เกิดการพฒันามาตรฐานการทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรม 5 ดา้น ไดแ้ก่ 1)มาตรฐาน
ดา้นนโยบาย 2)ดา้นการส่งเสริม 3)ดา้นการสนบัสนุน 4)ดา้นการสร้างมาตรฐาน และ 5)ดา้นการ
เผยแพร่ศิลปวฒันธรรมและเช่ือมโยงความรู้ ทอ้งถ่ินสู่สากล อนัจะเป็นกลไกในการฟ้ืนฟู อนุรักษ ์

สืบสาน พฒันา เผยแพร่ศิลปวฒันธรรม รวมทั้งสร้างสรรคส่์งเสริมภูมิปัญญาไทยให้เป็นรากฐาน
การพฒันาองคค์วามรู้ท่ีดีข้ึน  

 องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ  

 มหาวิทยาลัยหรือคณะวิชาต้องให้ความสําค ัญกับการบริหารจดัการ โดยมีสภา
มหาวิทยาลัยทาํหน้าท่ีในการกํากับดูแลการทํางานของมหาวิทยาลัยหรือคณะวิชาในการจัด
การศึกษาให้มีประสิทธิภาพ ปัจจยัท่ีมหาวิทยาลยัหรือคณะวิชาจะทาํหน้าท่ีบริหารจดัการให้มี
คุณภาพไดแ้ก่ ทรัพยากรบุคคล ระบบฐานขอ้มูล การบริหารความเส่ียง การบริหารการเปล่ียนแปลง 

การบริหารทรัพยากรทั้งหมด ฯลฯ  เพื่อสัมฤทธิผลตามเป้าหมายท่ีกาํหนดไว ้ โดยใช้หลกัการ
บริหารจดัการบา้นเมืองและสังคมท่ีดี (good governance)  

 องค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ  

 การเงินและงบประมาณเป็นส่ิงท่ีสําคญัอย่างหน่ึงของมหาวิทยาลยั โดยปกติแหล่ง
เงินทุนของมหาวิทยาลยัไดม้าจากงบประมาณแผน่ดิน (สําหรับสถานศึกษาของรัฐ) และเงินรายได ้

เช่น ค่าเล่าเรียนของนกัศึกษา รายไดจ้ากงานวิจยั บริการทางวิชาการ ค่าเช่าทรัพยสิ์น ฯลฯ ผูบ้ริหาร
มหาวิทยาลยัจะตอ้งทาํความเขา้ใจกบัการวิเคราะห์ทางการเงิน เช่น ค่าใชจ่้ายทั้งหมดต่อจาํนวน
นกัศึกษา ทรัพยสิ์นถาวรต่อจาํนวนนกัศึกษา ค่าใชจ่้ายท่ีมหาวิทยาลยัใชส้ําหรับการผลิตบณัฑิตต่อหวั 

จาํแนกตามกลุ่มสาขา  รายได้ทั้งหมดของมหาวิทยาล ัยภายหลังจากหักงบดาํเนินการทั้งหมด 

งบประมาณในการพฒันาอาจารย ์ความรวดเร็วในการเบิกจ่าย ร้อยละของงบประมาณท่ีประหยดัได้
หลงัจากท่ีปฏิบติัตามภารกิจ ทุกอยา่งครบถว้น ส่ิงเหล่าน้ีจะเป็นการแสดงศกัยภาพเชิงการบริหาร
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จดัการด้านการเงินของสถานศึกษาที่เน้นถึงความโปร่งใสความถูกตอ้งใชเ้ม็ดเงินอยา่งคุม้ค่า มี
ประสิทธิภาพเกิดประโยชน์สูงสุด  

 องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกนัคุณภาพ  

 ระบบและกลไกในการประกนัคุณภาพภายใน เป็นปัจจยัสําคญัท่ีแสดงถึงศกัยภาพการ
พฒันาคุณภาพของมหาวทิยาลยั โดยตอ้งครอบคลุมทั้งปัจจยันาํเขา้ กระบวนการ ผลผลิต ผลกระทบ
ท่ีเกิดข้ึน ซ่ึงจะตอ้งมีการพฒันาระบบและกลไกในการประกนัคุณภาพภายในอยา่งต่อเน่ืองและมี
กระบวนการจดัการความรู้เพื่อใหเ้กิดนวตักรรมดา้นการประกนัคุณภาพภายในท่ีเป็นลกัษณะเฉพาะ
ของมหาวทิยาลยั  

 องค์ประกอบที ่10 องค์ประกอบตามนโยบายรัฐบาล “สถานศึกษา 3 ดี (3D)” 

 การจดัการศึกษามีความสําคญัต่อการพฒันาคุณภาพผูเ้รียน กระทรวงศึกษาธิการโดย
รัฐมนตรีวา่การกระทรวงศึกษาธิการไดใ้ห้ความสําคญักบัการพฒันาคุณภาพผูเ้รียนทั้งในดา้นการ
จดัการเรียนการสอน และจดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียน เพื่อสร้างองค์ความรู้ กระบวนการคิดวิเคราะห์ 
เพื่อให้ผูเ้รียนมีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ มีทกัษะการดาํรงชีวิตท่ีเกิดจากการฝึกหัด 
สามารถใชค้วามรู้ให้เกิดประโยชน์ในการพฒันาตนเองและประกอบอาชีพ อีกดา้นหน่ึงคือการบ่ม
เพาะปลูกฝัง ปลูกจิตสํานึกให้ผูเ้รียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม และ
ประเทศชาติ เพื่อใหผู้เ้รียนสามารถดาํรงตนอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งมีความสุข สถานศึกษาควรจะได้
ประสานความร่วมมือกบัทุกภาคส่วนจดักิจกรรมท่ีจะมุ่งเน้นภารกิจท่ีจะก่อให้เกิดผลดงักล่าวตาม
นโยบาย 3 ดี (3D) ไดแ้ก่ 

1. ด้านการส่งเสริมประชาธิปไตย (DEMOCRACY) คือ การมีความตระหนัก           

เห็นความสําคญั ศรัทธาและเช่ือมัน่ในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริย  ์  

เป็นประมุข รังเกียจการทุจริตและต่อตา้นการซ้ือสิทธ์ิ ขายเสียง 

2. ดา้นการส่งเสริมให้มีคุณธรรม จริยธรรมและความเป็นไทย (DECENCY) คือ การมี
คุณธรรม จริยธรรม มีความดีงาม รู้จกัผดิชอบ ชัว่ดี มีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย รวมทั้งยึดถือ
และปฏิบติัในการดาํรงชีพสืบไป 

3. ดา้นการสร้างภูมิคุม้กนัภยัจากยาเสพติดทุกชนิด (DRUG – FREE)  คือ การมีความ
เขา้ใจ รู้จกัพิษภยัของยาเสพติดและรู้จกัการหลีกเล่ียง 

 โดยสถานศึกษามีระบบการบริหารจดัการท่ีดี มุ่งมัน่พฒันาโดยยึดหลกัธรรมาภิบาล               
มีการจดัการเรียนการสอนและจดักิจกรรมท่ีเนน้การสร้างองคค์วามรู้และคุณลกัษณะ 3ดี แก่ผูเ้รียน       
จดัสภาพแวดลอ้มและบรรยากาศการทาํงานใหเ้ป็นแบบอยา่งท่ีดี เอ้ือต่อการเรียนรู้และพฒันาผูเ้รียน 
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การบริหารจัดการสถานศึกษาเฉพาะทางตามเกณฑ์มาตรฐานของสํานักงานรับรองมาตรฐานและ

ประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)  

 1.นิยามกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา 

  มติคณะกรรมการบริหารสํานกังานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
(สมศ.) คร้ังท่ี 7/2552 วนัท่ี 22 กนัยายน 2552 สํานกังานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา(สมศ.)7

8 ไดแ้บ่งกลุ่มสถาบนัอุดมศึกษาระดบัปริญญาตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
ผนวกกบัการจดักลุ่มตามจุดเน้นตามพนัธกิจของสถาบนัอุดมศึกษา เพื่อให้สถาบนัอุดมศึกษา
สามารถเลือกกลุ่มสถาบนัไดต้รงกบัจุดเน้นท่ีมีความแตกต่างหลากหลาย และสามารถมีความเป็นเลิศ
ไดต้ามจุดเนน้ และศกัยภาพของตนเอง ซ่ึงจะทาํให้สถาบนัอุดมศึกษามีความงดงามท่ีแตกต่างกนั 
กลุ่มสถาบนัอุดมศึกษาระดบัปริญญาตรี มี 3 กลุ่ม ดงัน้ี 

  1.1 กลุ่ม ข  สถาบนัท่ีเนน้ระดบัปริญญาตรี 

   ข (1) สถาบนัท่ีเนน้การผลิตบณัฑิตระดบัปริญญาตรี 

   ข (2) สถาบนัท่ีเนน้การผลิตบณัฑิตระดบัปริญญาตรีและพฒันาสังคม 

  1.2 กลุ่ม ค  สถาบนัเฉพาะทาง 

   ค (1) สถาบนัท่ีเนน้การผลิตบณัฑิตเฉพาะทางระดบับณัฑิตศึกษาและวจิยั 

   ค (2) สถาบนัท่ีเนน้การผลิตบณัฑิตเฉพาะทางระดบัปริญญาตรี 

1.3 กลุ่ม ง  สถาบันท่ี เน้นการวิจัยขั้ นสูงและผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษา 
โดยเฉพาะระดบัปริญญาเอก  
  โดยมีนิยามแต่ละกลุ่มสถาบนั ดงัน้ี 

1.1 กลุ่ม ข สถาบนัท่ีเนน้ระดบัปริญญาตรี  หมายความถึง  สถาบนัท่ีปฏิบติัพนัธกิจ
ของสถาบนัอุดมศึกษา โดยเนน้การผลิตบณัฑิตระดบัปริญญาตรีตามมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษา
แห่งชาติ ทั้งดา้นคุณธรรม จริยธรรม ดา้นความรู้ ดา้นทกัษะทางปัญญา  ดา้นทกัษะความสัมพนัธ์
ระหวา่งบุคคล และความรับผิดชอบ และดา้นทกัษะการวิเคราะห์เชิงตวัเลขการส่ือสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้งไดม้าตรฐานตามคุณลกัษณะท่ีเป็นจุดเน้นของสถาบนัเป็นหลกัใน
การขบัเคล่ือน การพฒันาและการเปล่ียนแปลงในระดบัทอ้งถ่ินและภูมิภาค เพื่อรองรับการดาํรงชีพ
การเรียนรู้ตลอดชีวติอยา่งมีคุณภาพ อนัจะนาํไปสู่ความเขม้แขง็ของทอ้งถ่ินและของภูมิภาค รวมทั้ง
การพฒันาท่ีย ัง่ยืน สถาบนัอาจมีการจดัการเรียนการสอนในระดบับณัฑิตศึกษา โดยเฉพาะระดบั
ปริญญาโทดว้ยก็ได ้ทั้งน้ี สถาบนัอาจจดัการศึกษาในระบบจาํกดัรับหรือระบบเปิด รวมทั้งระบบ

 8 เร่ืองเดียวกนั, 44 – 47. 
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การเรียนรู้ทางไกลก็ได ้ เม่ือพิจารณาจุดเนน้ในการปฏิบติัพนัธกิจของสถาบนัท่ีเนน้ระดบัปริญญาตรี 
สามารถจาํแนกกลุ่มสถาบนัน้ีออกเป็น 2 ประเภท คือ 

1.1.1 กลุ่ม ข (1) สถาบนัท่ีเนน้การผลิตบณัฑิตระดบัปริญญาตรี ซ่ึงหมายความถึง  
สถาบนัท่ีเนน้การสอนระดบัปริญญาตรี โดยการวิจยัและประเมินเพื่อพฒันาการเรียนการสอนและ
การประยุกต์ความรู้เพื่อใช้ในการผลิตบณัฑิตให้เป็นผูเ้รืองปัญญา และคุณธรรมตามมาตรฐาน
คุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ เป็นสถาบนัอุดมศึกษาท่ีเน้นการบ่มเพาะและพฒันากาํลงัคนใน
ดา้นวชิาการและวชิาชีพต่าง ๆ ท่ีมีศกัยภาพ และความพร้อมท่ีจะตอบสนองสังคมได ้

1.1.2 กลุ่ม ข (2) สถาบนัท่ีเนน้การผลิตบณัฑิตระดบัปริญญาตรีและพฒันาสังคม 

ซ่ึงหมายความถึงสถาบนัที่ได้ปฏิบตัิพนัธกิจของสถาบนัอุดมศึกษา โดยการผลิตบณัฑิตระดบั
ปริญญาตรีเป็นส่วนใหญ่ และผลิตบณัฑิตระดบัสูงในบางสาขาวชิา ใหเ้ป็นบณัฑิตท่ีเรืองปัญญาและ
คุณธรรมตามมาตรฐานคุณวฒิุระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ และเป็นสถาบนัท่ีเนน้การประเมินและการ
วิจยัและพฒันา รวมทั้งการประยุกต์ความรู้เพื่อผลิตบณัฑิตและการพฒันาสังคมโดย การบริการ
วชิาการแก่สังคมดว้ยสํานึกแห่งความรับผิดชอบของสถาบนัอุดมศึกษา ซ่ึงเป็นท่ีพึ่งของชุมชนและ
สังคม เช่น การศึกษาต่อเน่ือง การพฒันาชุมชนและสังคมและงาน ท่ีปรึกษาต่าง ๆ  

1.2 กลุ่ม ค สถาบนัเฉพาะทาง หมายความถึง สถาบนัที่ปฏิบตัิพนัธกิจของ
สถาบนัอุดมศึกษา โดยเนน้การผลิตบณัฑิตเฉพาะทางหรือเฉพาะกลุ่มสาขาวิชา เช่น วิทยาศาสตร์
กายภาพ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ สังคมศาสตร์หรือมนุษยศ์าสตร์ รวมทั้งสาขาวิชาชีพเฉพาะทาง ซ่ึง
เป็นผูมี้ความรู้เฉพาะท่ีลุ่มลึกและเช่ียวชาญตามมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ สถาบนั
อาจเนน้การทาํวิทยานิพนธ์หรือการวิจยั หรือเนน้การผลิตบณัฑิตท่ีมีความรู้ความสามารถ มีทกัษะ
และสมรรถนะในการประกอบอาชีพระดบัสูงหรือเนน้ทั้งสองดา้น รวมทั้งสถาบนัอาจมีบทบาทใน
การพฒันาภาคการผลิตทั้ งด้านอุตสาหกรรมและบริการ สถาบันในกลุ่มน้ีอาจ จาํแนกเป็น 2 
ลกัษณะ 

1.2.2 กลุ่ม ค (1) สถาบนัท่ีเนน้การผลิตบณัฑิตเฉพาะทางระดบับณัฑิตศึกษาและ
วจิยั เป็นสถาบนัท่ีปฏิบติัพนัธกิจของสถาบนัอุดมศึกษา โดยเนน้การผลิตบณัฑิตระดบับณัฑิตศึกษา
เฉพาะทางหรือเฉพาะกลุ่มสาขาวิชา วิจยัสร้างความรู้ใหม่ เพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการเฉพาะทาง
หรือเฉพาะกลุ่มสาขาวิชา และเผยแพร่องค์ความรู้เฉพาะทางหรือกลุ่มสาขาวิชาสู่ภาคการผลิตทั้ง
อุตสาหกรรมและการบริการ รวมทั้งผูใ้ชท้ ั้งระดบัชาติและระดบันานาชาติ 

1.2.3 กลุ่ม ค (2) สถาบนัท่ีเนน้การผลิตบณัฑิตเฉพาะทางระดบัปริญญาตรี เป็น
สถาบนัอุดมศึกษาท่ีปฏิบติัพนัธกิจของสถาบนัอุดมศึกษา โดยเน้นการสอนเฉพาะทางหรือเฉพาะ
กลุ่มสาขาวิชาในระดับปริญญาตรี ประเมินและวิจยัเพื่อพฒันาการเรียนการสอน รวมทั้งการ
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ประยุกต์ความรู้เพื่อการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรีเฉพาะทางหรือเฉพาะกลุ่มสาขาวิชาเพื่อ
ตอบสนองภาคการผลิต ทั้งภาคอุตสาหกรรมและบริการ สถาบนัในกลุ่มน้ี รวมทั้งสถาบนัผลิต
บณัฑิตภาคปฏิบติัดว้ย 

1.3 กลุ่ม ง  สถาบันท่ี เน้นการวิจัยขั้ นสูงและผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษา 
โดยเฉพาะระดบัปริญญาเอก  ซ่ึงหมายความถึง สถาบนัท่ีปฏิบติัพนัธกิจของสถาบนัอุดมศึกษา
สมบูรณ์แบบ โดยเน้นการผลิตระดบับณัฑิตศึกษา โดยเฉพาะระดบัปริญญาเอกท่ีมีความลุ่มลึก     
ด่ิงเด่ียวและเช่ียวชาญ และเป็นผูน้าํทางความคิดตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
ระดบับณัฑิตศึกษา เนน้การทาํวิทยานิพนธ์และการวิจยัรวมถึงการวิจยัหลงัปริญญาเอก สถาบนัมุ่ง
วิจยัขั้นสูงเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ ทฤษฎีและขอ้คน้พบใหม่ทางวิชาการ เพื่อความเป็นเลิศทาง
วิชาการในทุกภารกิจ และใช้การวิจยัเป็นวิถีชีวิต เผยแพร่องค์ความรู้ไปสู่ผูใ้ช้ทั้งในระดบัชาติและ
ระดบันานาชาติ โดยมุ่งสู่การพฒันาประเทศให้มีความทนัสมยัและสามารถแข่งขนัได้ในระดับ
สากล รวมทั้งเป็นศูนยก์ลางของการอุดมศึกษาของภูมิภาคและของโลกได ้

2. กรอบการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษา รอบสาม (พ.ศ. 2544 – พ.ศ. 

2558)  

  สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ .)9ตามมติ
คณะกรรมการบริหาร สมศ. คร้ังท่ี 7/2552 วนัท่ี 22 กนัยายน 2552 ได้กาํหนดกรอบการประเมิน
คุณภาพภายนอกระดบัอุดมศึกษา รอบสาม (พ.ศ. 2554 – พ.ศ. 2558) ดงัน้ี 

  มาตรฐานที ่1 ด้านคุณภาพบัณฑิต 

  สถาบนัอุดมศึกษาดาํเนินการรับนกัศึกษาเขา้เรียนท่ีมีคุณสมบติัและจาํนวนตรงตาม
แผนการรับนกัศึกษา และสอดคล้องกบัเป้าหมายการผลิตบณัฑิตอย่างมีคุณภาพ สถาบนัจดัให้มี
ขอ้สนเทศเก่ียวกบัหลกัสูตร การเรียนการสอน คณาจารย ์ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ของนักศึกษา     
ทั้งการจดักิจกรรมการพฒันาการเรียนรู้ทั้งใน และนอกหลกัสูตร และตอบสนองความตอ้งการของ
นกัศึกษา สถาบนัผลิตบณัฑิตได้ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ ทั้งดา้นคุณธรรม 
จริยธรรม ด้านความรู้ ด้านทกัษะทางปัญญา ด้านทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ และดา้นทกัษะการวิเคราะห์เชิงตวัเลข การส่ือสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
รวมทั้งไดต้ามคุณลกัษณะท่ีเป็นจุดเนน้ของสถาบนั กล่าวคือ เป็นผูใ้ชภ้าษาไดดี้ ถูกตอ้ง ประพฤติดี 
มีกิริยามารยาทดี มีรสนิยมดี คิดตรึกตรองได้ถ่องแท ้เจริญงอกงามเพราะใฝ่รู้ และสามารถแปล
ความคิดเป็นการกระทาํไดส้ําเร็จ เป็นผูเ้รืองปัญญา มีความสามารถในการเรียนรู้และพฒันาตนเอง 

 9 เร่ืองเดียวกนั, 52 – 61.  
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สามารถทาํงานร่วมกบัผูอ่ื้นได ้มีทกัษะและภูมิปัญญาในฐานะนกัวิชาการและนกัวิชาชีพชั้นสูง มี
ทกัษะในการวจิยั มีจิตสาํนึกและภูมิธรรมในฐานะพลเมืองดีของสังคมไทยและสังคมโลกซ่ึงจาํแนก
ตามตวับ่งช้ีไดด้งัตารางท่ี 1 

 

ตารางท่ี 1 มาตรฐานท่ี 1 ดา้นคุณภาพบณัฑิต 
 

ที่ ตัวบ่งช้ี 

กลุ่มสถาบัน 

ข(1) 

40% 

ข(2) 

30% 

ค(1) 

30% 

ค(2) 

40% 

ข(1) 

30% 

1.1 ร้อยละของบณัฑิตระดบัปริญญาตรีท่ีไดง้านทาํ  
และการประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 

10 10 5 10 5 

1.2 ร้อยละของบณัฑิตระดบัปริญญาตรีท่ีสอบใบ
ประกอบอาชีพผา่นในคร้ังแรก ต่อจาํนวนผูเ้ขา้
สอบทั้งหมด 

15 10 5 20 5 

1.3 ระดบัคุณภาพของบณัฑิตระดบัปริญญาตรี และ
ระดบับณัฑิตศึกษาตามมาตรฐานคุณวุฒิ
อุดมศึกษาแห่งชาติ ประเมินโดยผูป้ระกอบการ / 
ผูใ้ชบ้ณัฑิต / อาจารยท่ี์ปรึกษาระดบับณัฑิตศึกษา 

15 10 10 10 10 

1.4* ร้อยละของบทความวทิยานิพนธ์ปริญญาโทและ
วทิยานิพนธ์ปริญญาเอกท่ีมีการนาํไปประยกุตใ์ช้
ก่อใหเ้กิดประโยชน์ ในการแกปั้ญหาหรือพฒันา
ทางวชิาการต่อจาํนวนวทิยานิพนธ์ปริญญาโทและ
วทิยานิพนธ์ปริญญาเอกทั้งหมด 

–  – 5 

(10) 
– – 

1.5* ร้อยละของบทความวทิยานิพนธ์ปริญญาโทท่ี
ตีพิมพเ์ผยแพร่ใน refereed journal ระดบัชาติหรือ
ระดบันานาชาติต่อจาํนวนวทิยานิพนธ์ปริญญาโท
ทั้งหมด 

– – – – 5 

1.6 ร้อยละของบทความวทิยานิพนธ์ปริญญาเอกท่ี
ไดรั้บการอา้งอิง(citation) ใน refereed journal ท่ี
อยูใ่นฐานขอ้มูลระดบัชาติหรือระดบันานาชาติต่อ
จาํนวนวทิยานิพนธ์ปริญญาเอกทั้งหมด 

– – (ถา้
มี) 

– 5 



 
 

29 

  มาตรฐานที ่2 ด้านงานวจัิยและงานสร้างสรรค์ 

  สถาบนัอุดมศึกษามีการดําเนินงานตามพนัธกิจด้านการวิจัยอย่างมีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพ ภายใตจุ้ดเน้นเฉพาะโดยมีการดาํเนินการตามนโยบาย แผนงาน งบประมาณมีการ
บริหารและการจดัการเพื่อส่งเสริมและสนบัสนุนคณาจารย ์นกัวิจยั และบุคลากรให้มีสมรรถนะใน
การทําวิจัย ส่งเสริมและสร้างเครือข่ายการทาํวิจัยกับหน่วยงานภายนอกสถาบัน เพื่อให้ได้
ผลงานวจิยั/ผลงานประดิษฐแ์ละงานริเร่ิมสร้างสรรคท่ี์มีคุณภาพ ท่ีเป็นนวตักรรมท่ีนาํไปสู่การสร้าง
และพฒันาบณัฑิตท่ีเรืองปัญญา มีคุณธรรมและความเช่ียวชาญสูง การสร้างและพฒันาองคค์วามรู้ใหม่ 
เป็นการเปิดโลกทศัน์ใหม่และขยายพรมแดนของความรู้และทรัพยสิ์นทางปัญญาท่ีสามารถนาํไป
ประยุกต์ใช้งานไดจ้ริง ทั้งการใช้ประโยชน์เชิงวิชาการ การใช้ประโยชน์ในเชิงสาธารณะ การใช้
ประโยชน์เชิงนโยบาย และการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย ์เป็นตน้   ดงันั้น สถาบนัอุดมศึกษาตอ้ง
สร้างความเขม้ขน้ทางวชิาการ สร้างผลงานท่ีมีคุณภาพสูง และสร้างความยอมรับในแวดวงวิชาการ 
จึงควรเป็นงานวิจยัเชิงวิชาการ คือ นาํผลงานวิจยัไปตีพิมพใ์นวารสารวิชาการระดบันานาชาติได ้
หากเป็นงานวจิยัและพฒันาก็ตอ้งเป็นงานวิจยัท่ีสามารถนาํผลไปใชป้ระโยชน์ได ้ตอ้งเป็นผลงานท่ี
มีคุณภาพสามารถนาํผลไปใชป้ระโยชน์ไดต้ามความตอ้งการท่ีของผูใ้ชจ้ริง รวมทั้งนกัวิจยัสามารถ
เรียนรู้ส่ิงใหม่ ๆ เก่ียวกบัการใชค้วามรู้ในการพฒันา เป็นการเรียนรู้ท่ีสั่งสมและถ่ายทอดสู่ผูอ่ื้นได ้
ประเด็นสําคญัก็คือไม่ว่าเป็นงานวิจยัพื้นฐานหรืองานวิจยัประยุกต์ก็ตาม ตอ้งเป็นงานวิจยัแท ้คือ
การมีผลเป็นการเรียนรู้สั่งสมองค์ความรู้ และถ่ายทอดองค์ความรู้นั้น ๆ ได้ ผลงานวิจยัและ
สร้างสรรคเ์ป็นปัจจยัสําคญัของการพฒันาคุณภาพ ประสิทธิภาพและขีดความสามารถของคนไทย 
สนองยุทธศาสตร์การพฒันาประเทศ รวมทั้ง การพฒันาประเทศสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ สังคม
ความรู้ และสังคมแห่งภูมิปัญญา อันก่อให้เกิดวฒันธรรมการเรียนรู้และใฝ่รู้ตลอดชีวิต และ
วฒันธรรมการใช้ความรู้ในการกาํหนดทิศทาง ยุทธศาสตร์ และการพฒันาตลอดจนการเพิ่ม
ศกัยภาพการแข่งขนัของประเทศตามตวับ่งช้ีในตารางท่ี 2 
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ตารางท่ี 2 มาตรฐานท่ี 2 ดา้นงานวจิยัและงานสร้างสรรค ์

 

ที่ ตัวบ่งช้ี 

กลุ่มสถาบัน 

ข(1) 

15% 

ข(2) 

15% 

ค(1) 

30% 

ค(2) 

15% 

ข(1) 

30% 

2.1 ร้อยละของผลงานวิจยัท่ีตีพิมพเ์ผยแพร่ใน 
refereed journal ในระดบัชาติหรือนานาชาติ  หรือ
งานสร้างสรรคท่ี์เผยแพร่ในระดบัชาติหรือ
นานาชาติต่ออาจารยป์ระจาํและนกัวจิยัประจาํ
ทั้งหมด 

5 4 5 4 7 

2.2 ร้อยละของงานวิจยัหรืองานสร้างสรรคท่ี์นาํมาใช้
อนัก่อให้เกิดประโยชน์ในการแกปั้ญหาหรือ
พฒันาทางวชิาการโดยไดรั้บรองการใชป้ระโยชน์
จากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งต่ออาจารยป์ระจาํและ
นกัวจิยัประจาํทั้งหมด 

5 4 7 6 5 

2.3 ร้อยละของผลงานวชิาการท่ีไดรั้บรองคุณภาพจาก
หน่วยงานท่ีเช่ือถือ ต่ออาจารยป์ระจาํ/นกัวิจยั
ประจาํ 

5 4 6 5 6 

2.4* ร้อยละของการศึกษาวจิยัเพื่อสร้างความเป็นเลิศ –  3 – – – 

 

 

 

2.5* 

ทางวิชาการบนพื้นฐานของภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ต่อ
จาํนวนอาจารยป์ระจาํทั้งหมด 

ร้อยละของบทความวิจยัท่ีไดรั้บการอา้งอิง
(citation) ใน refereed journal หรือในฐานขอ้มูล
ระดบัชาติหรือระดบันานาชาติต่อจาํนวนบทความ
วจิยัท่ีไดรั้บการตีพิมพท์ั้งหมด 

 

 

– 

 

 

– 

 

 

6 

 

 

– 

 

 

6 

2.6* จาํนวนผลงานวิจยัหรืองานสร้างสรรคท่ี์ไดรั้บการ
จดัทะเบียนสิทธิบตัรหรืออนุสิทธิบตัรต่ออาจารย์
ประจาํ/นกัวจิยัประจาํ 

– – 6 – 6 
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  มาตรฐานที ่3 ด้านการบริการวชิาการแก่สังคม 

  สถาบนัอุดมศึกษามีการให้บริการวิชาการท่ีครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายทั้งในวงกวา้ง
และกลุ่มเป้าหมายที่เฉพาะเจาะจงทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซ่ึงอาจให้บริการโดยการใช้
ทรัพยากรของสถาบนัหรือใชท้รัพยากรร่วมกนัทั้งในระดบัสถาบนัและระดบับุคคลในหลายลกัษณะ 
เช่น  การใหค้าํปรึกษา การศึกษาวจิยัคน้ควา้เพื่อแสวงหาคาํตอบให้กบัสังคม การฝึกอบรมหลกัสูตร
ระยะสั้นต่าง ๆ การจดัใหมี้การศึกษาต่อเน่ือง บริการศิษยเ์ก่าและประชาชนทัว่ไป การใหบ้ริการทาง
วชิาการน้ีสามารถจดัในรูปแบบการใหบ้ริการแบบใหเ้ปล่าดว้ยสาํนึกความรับผิดชอบของความเป็น
สถาบนัอุดมศึกษาในฐานะเป็นท่ีพึ่งของสังคม หรือเป็นการให้บริการเชิงพาณิชยท่ี์ให้ผลตอบแทน
เป็นรายได ้ หรือเป็นขอ้มูลยอ้นกลบัมาพฒันาและปรับปรุงเพื่อใหเ้กิดองคค์วามรู้ใหม่ การใหบ้ริการทาง
วชิาการโดยการถ่ายทอดเทคโนโลยีและองคค์วามรู้ใหม่ท่ีเป็นประโยชน์ เป็นท่ีพึ่งและแหล่งอา้งอิง
ทางวชิาการ เสนอแนะแนวทางท่ีเหมาะสม สอดคลอ้ง อนัก่อให้เกิดความมัน่คง ความเขม้แข็ง และ
การพฒันาท่ีย ัง่ยนืของชุมชน สังคม ประเทศชาติ และนานาชาติ ตลอดจนการส่งเสริมการมีบทบาท
ทางวิชาการและวิชาชีพในการตอบสนอง ช้ีนํา และเตือนสติสังคมของสถาบนัอุดมศึกษาโดย
คาํนึงถึงความรับผดิชอบต่อสาธารณะ ตามตวับ่งช้ีในตารางท่ี 3 

 

ตารางท่ี 3 มาตรฐานท่ี 3 ดา้นการบริการวชิาการแก่สังคม 

 

ที่ ตัวบ่งช้ี 

กลุ่มสถาบัน 

ข(1) 

15% 

ข(2) 

15% 

ค(1) 

10% 

ค(2) 

15% 

ข(1) 

10% 

3.1 ระดบัความสําเร็จของการบรรลุวตัถุประสงคต์าม
แผนงานกิจกรรมเพื่อชุมชน ทอ้งถ่ิน และสังคม 

5 5 3 5 4 

3.2 ระดบัความสาํเร็จในการนาํความรู้และ
ประสบการณ์จากการใหบ้ริการวชิาการมาใชใ้น
การพฒันาการเรียนการสอนและ    การวจิยั 

5 5 4 6 3 

3.3* ระดับความสําเร็จของการเรียนรู้และเสริมสร้าง
ความเขม้แขง็ของชุมชน 

5 5 3 4 3 

3.4* ระดบัความสาํเร็จของการส่งเสริมและสืบสาน
โครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชดาํริเพื่อพฒันา
ทอ้งถ่ิน 

–  5 – – – 
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ตารางท่ี 3 มาตรฐานท่ี 3 ดา้นการบริการวชิาการแก่สังคม (ต่อ) 
 

ที่ ตัวบ่งช้ี 

กลุ่มสถาบัน 

ข(1) 

15% 

ข(2) 

15% 

ค(1) 

10% 

ค(2) 

15% 

ข(1) 

10% 

3.5* ระดบัความสาํเร็จในการเสริมสร้างความเขม้แขง็
ของวชิาชีพครูและประสิทธิผลของการพฒันาครู
และบุคลากรทางการศึกษาใหมี้คุณภาพและ
มาตรฐานท่ีสมกบัการเป็นผูป้ระกอบวชิาชีพขั้นสูง 

–  5 – – – 

 

  มาตรฐานที ่4 ด้านการทาํนุบํารุงศิลปะและวฒันธรรม 

  สถาบนัอุดมศึกษามีการดาํเนินการทาํนุบาํรุงศิลปะและวฒันธรรมของชาติทั้งใน
ระดบับุคคลและระดบัสถาบนั มีระบบและกลไกในบทบาทที่เป็นหน่วยส่งเสริมวฒันธรรม
โดยเฉพาะการส่งเสริมและสนบัสนุนให้มีศิลปะและวฒันธรรม  เป็นส่วนหน่ึงของการจดัการเรียน
การสอนโดยตรงหรือโดยอ้อม เพื่อให้นักศึกษาและบุคลากรของสถาบนัได้รับการปลูกฝังให้มี
ความรู้ ตระหนักถึงคุณค่า เกิดความซาบซ้ึงและมีสุนทรียะต่อศิลปะและวฒันธรรมของชาติ 
สามารถนําไปใช้เป็นเคร่ืองจรรโลงความดีงามในการดาํรงชีวิตและประกอบอาชีพ มีวิถีชีวิตท่ี
ปรารถนา และเรียนรู้วิธีการจดัการวฒันธรรมและวิถีชีวิตท่ีไม่พึงปรารถนาได ้สถาบนัมีการกาํกบั
ดูแลและส่งเสริมการดาํเนินงานด้านน้ีอย่างมีคุณภาพ และประสิทธิภาพตามวตัถุประสงค์ และ
เป้าหมายของแผนยุทธศาสตร์การดาํเนินงานดา้นการทาํนุบาํรุงศิลปะและวฒันธรรมของสถาบนั  

ตามตวับ่งช้ีในตารางท่ี  4 

 

ตารางท่ี 4 มาตรฐานท่ี 4 ดา้นการทาํนุบาํรุงศิลปะและวฒันธรรม 

 

ที่ ตัวบ่งช้ี 

กลุ่มสถาบัน 

ข(1) 

5% 

ข(2) 

5% 

ค(1) 

5% 

ค(2) 

5% 

ข(1) 

5% 

4.1 ระดบัความสาํเร็จของระบบและกลไกในการส่งเสริม
และสนบัสนุนใหศิ้ลปะและวฒันธรรมเป็นส่วนหน่ึง
ของการจดัการเรียนการสอน 

2 2 2 2 2 
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ตารางท่ี 4 มาตรฐานท่ี 4 ดา้นการทาํนุบาํรุงศิลปและวฒันธรรม (ต่อ) 
 

ที่ ตัวบ่งช้ี 

กลุ่มสถาบัน 

ข(1) 

5% 

ข(2) 

5% 

ค(1) 

5% 

ค(2) 

5% 

ข(1) 

5% 

4.2 ระดบัความสาํเร็จของกิจกรรมนกัศึกษาในการ
อนุรักษพ์ฒันาศิลปะและวฒันธรรม 

2 2 2 2 2 

4.3 ระดบัความสาํเร็จในการส่งเสริมพฒันาและการ
จดัการอุตสาหกรรมสร้างสรรคบ์นพื้นฐานศิลปะและ
มรดกทางวฒันธรรมตามอตัลกัษณ์ของสถาบนั 

1 1 1 1 1 

 

  มาตรฐานที ่5 ด้านการบริหารและการพฒันาสถาบัน 

  สถาบันอุดมศึกษามีระบบการบริหารและการจัดการท่ีดี มีประสิทธิภาพในการ
ถ่ายทอดวสิัยทศัน์และค่านิยมไปสู่การปฏิบติัอยา่งมีเอกภาพ เพื่อให้บรรลุวตัถุประสงคแ์ละพนัธกิจ
ท่ีกาํหนดไว ้โดยมีสภาสถาบนัทาํหน้าท่ีกาํกบัดูแลนโยบาย การดาํเนินงานตามแผนการบริหาร
บุคคล การบริหารงบประมาณและทรัพยสิ์น การบริหารสวสัดิการท่ีจดัให้นกัศึกษา และบุคลากร
ทุกคน รวมทั้ งกํากับติดตาม ตรวจสอบ และการประเมินผลการดําเนินงานให้เป็นไปตามกฎ 
ระเบียบ ขอ้บงัคบั และกฎหมายท่ีกาํหนด มีการเผยแพร่ผลการดาํเนินงานของสภาสถาบนั และการ
บริหารและการจดัการของผูบ้ริหารทุกระดบัสู่ประชาคมภายในสถาบนั และภายนอกสถาบนั  
ภายใตห้ลกัธรรมาภิบาลท่ีประกอบดว้ยหลกันิติธรรม คือ จะตอ้งบริหารและจดัการ ทุกอย่างโดย
ชอบด้วยกฎหมายและถือเอากฎหมายเป็นใหญ่ หลกัคุณธรรมจริยธรรม   หลกัความชอบธรรม   
หลกัความโปร่งใส หลกัความรับผิดชอบ หลกัการมีส่วนร่วม หลกัการตรวจสอบได้ และหลกั
ความคุม้ค่า  ดงัตวับ่งช้ีในตารางท่ี  5 
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ตารางท่ี 5 มาตรฐานท่ี 5 ดา้นการบริหารและการพฒันาสถาบนั 

 

ที่ ตัวบ่งช้ี 

กลุ่มสถาบัน 

ข(1) 

15% 

ข(2) 

15% 

ค(1) 

15% 

ค(2) 

15% 

ข(1) 

15% 

5.1 ระดบัความสาํเร็จของสภาสถาบนัในการกาํกบัดูแล
และขบัเคล่ือนการดาํเนินงานของ
สถาบนัอุดมศึกษา 

4 4 3 4 2 

5.2 ระดบัความสาํเร็จของผูบ้ริหารและการจดัการให้
บรรลุเป้าหมายตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบติั
งานประจาํปีของสถาบนัอุดมศึกษา 

3 3 3 3 2 

5.3 ระดบัคุณภาพของคณาจารยโ์ดยรวม 4 4 6 4 7 

 5.3.1 ค่าเฉล่ียคุณวฒิุทางการศึกษา (2) (2) (2) (2) (3) 
 5.3.2 ค่าเฉล่ียคุณวฒิุทางวชิาการ (2) (2) (2) (2) (2) 
 5.3.3 ร้อยละของคณาจารยท่ี์ไดทุ้นโครงการ

ปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) หรือ
ไดรั้บทุนวิจยัจากหน่วยงานภายนอก
ระดบัชาติ/นานาชาติ หรือไดรั้บการ
ประกาศเกียรติคุณยกยอ่งในดา้นวชิาการ 
วชิาชีพ ระดบัชาติ/นานาชาติต่อจาํนวน
คณาจารยท์ั้งหมด 

– – (2) – (2) 

5.4 ระดับความสําเร็จของการพฒันาสถาบนัสู่ระดับ
สากล 

–  – 3 – 4 

5.5 ระดบัความสําเร็จของการพฒันาสถาบนัให้บรรลุ
เป้าหมายตามอตัลกัษณ์ของสถาบนัอุดมศึกษา 

4  4 – 4 – 

 

  มาตรฐานที ่6 ด้านการประกนัและพฒันาคุณภาพภายใน 

  สถาบนัอุดมศึกษาจะตอ้งแสดงความมีมาตรฐานและคุณภาพดว้ยการเป็นประชาคม
แห่งการสร้างความรู้ และองคก์ารแห่งการเรียนรู้ท่ีมีขีดความสามารถในการคน้ควา้วจิยัสร้างความรู้ใหม่ 
ทั้งเพื่อพฒันาสังคมและพฒันาตนเองอยา่งต่อเน่ือง อุดมศึกษาไทยยงัตอ้งแสดงความเป็นอุดมศึกษา
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มหาชนท่ีมีคุณภาพ นอกจากน้ีอุดมศึกษาไทยตอ้งมีความเป็นเลิศท่ีใชก้ารไดใ้นสังคม มีการตรวจสอบ
อย่างเขม้ขน้ เพื่อการพฒันามาตรฐานและคุณภาพอย่างต่อเน่ืองซ่ึงจะนาํอุดมศึกษาไทยไปสู่
อุดมศึกษาสากลบนถนนนานาชาติ ดงันั้นการประกนัคุณภาพอุดมศึกษา จึงเป็นการประกนัคุณภาพ
เพื่อความรู้สู่ความเป็นเลิศ และการประกนัคุณภาพเพื่อผูเ้รียน หวัใจของระบบการประกนัคุณภาพท่ีดีคือ 
การใช้ระบบและกระบวนการประกนัคุณภาพในการสร้างประชาคมท่ีมีวฒันธรรมในการเรียนรู้ 
และตรวจสอบการทาํงานของตนเองเพื่อผูอ่ื้นอยูเ่สมอ ซ่ึงจะนาํไปสู่การเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้
ท่ีเป็นพลวตั เปล่ียนแปลงไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ เผยแพร่ข่าวสารทัว่ทั้งสถาบนั พร้อมทั้งกาํหนด
มาตรฐานการทาํงานทุกดา้นแบบมืออาชีพท่ีสามารถตรวจสอบการทาํงานไดทุ้กขั้นตอน มีกลไกรับฟัง
ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียทั้งภายในและภายนอกสถาบนั เพื่อนาํขอ้คิดความเห็นจากทุกฝ่ายท่ีมีส่วนร่วม
มาใช้ในการกาํกบัแนวทาง การประกนัคุณภาพของสถาบนั อย่างไรก็ตามสถาบนัอุดมศึกษาพึงมี
อิสระและเสรีภาพทางวิชาการในการพฒันาระบบประกนัคุณภาพท่ีเหมาะสมของตนเอง และใน
ขณะเดียวกนัก็พึงให้อิสระแก่หน่วยงานภายในการพฒันาระบบประกนัคุณภาพตามเง่ือนไขเฉพาะ
ของแต่ละหน่วยงานดว้ย 

  ระบบประกนัคุณภาพภายในโดยทัว่ไป ประกอบดว้ย ระบบแรก คือ 1) ระบบการ
พฒันาคุณภาพซ่ึงประกอบดว้ยการกาํหนดมาตรฐาน กระบวนการวางแผน และออกแบบระบบงาน
เพื่อคุณภาพและการจดัการกระบวนการและการควบคุมคุณภาพ 2) ระบบการตรวจสอบคุณภาพ
เพื่อเร่งรัดให้การดาํเนินงานบรรลุเป้าหมายตามมาตรฐานคุณภาพท่ีกาํหนด และ 3) ระบบการ
ประเมินภายในและกระบวนการปรับปรุงคุณภาพ การประกนัคุณภาพภายในเป็นหนา้ท่ีของสถาบนั
ในการพฒันาระบบประกนัคุณภาพภายใน โดยให้ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียและชุมชนเขา้มามีส่วนร่วม
และการสนับสนุนจากตน้สังกดั ทั้งน้ีการประกนัคุณภาพภายในเป็น ส่วนหน่ึงของกระบวนการ
บริหารการศึกษา เพื่อนาํไปสู่การพฒันาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาอยา่งต่อเน่ืองและสามารถ
รองรับการประเมินคุณภาพภายนอกได ้ ดงัตวับ่งช้ีในตารางท่ี 6 
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ตารางท่ี 6 มาตรฐานท่ี 6 ดา้นการประกนัและพฒันาคุณภาพภายใน 

 

ที่ ตัวบ่งช้ี 

กลุ่มสถาบัน 

ข(1) 

10% 

ข(2) 

10% 

ค(1) 

10% 

ค(2) 

10% 

ข(1) 

10% 

6.1 ระดับความสําเ ร็จของระบบและกลไกในการ
ประกันคุณภาพทั้งระดับสถาบนั ระดับ คณะวิชา 
และระดบัหลกัสูตรและการสอน ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึง
ของกระบวนการบริหารการศึกษาท่ีตอ้งดาํเนินงาน
อย่างต่อเน่ืองท่ีก่อให้เกิดการพฒันาคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษา และรองรับการประกนัคุณภาพ
ภายนอก  

3 3 3 3 3 

6.2 ผลประเมินระบบประกันคุณภาพภายในโดยต้น
สังกดั 

3 3 3 3 3 

6.3 ประสิทธิผลและผลลัพธ์ของการประกันคุณภาพ
ภายในต่อ    การเปล่ียนแปลงการบริหารและการ
จดัการ และการสอน และต่อผลการจดัการศึกษาของ
คณะวชิา และสถาบนัอุดมศึกษา 

4 4 4 4 4 

หมายเหตุ : ใชข้อ้มูล 3 ปียอ้นหลงั 

 

การบริหารจัดการสถาบันอุดมศึกษาทัว่ไป 

  การจดัการศึกษาระดบัการอุดมศึกษาตามพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 

จากบทบญัญติัในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทยพุทธศกัราช 2540 มาตรา 81 ท่ีระบุให้รัฐตอ้ง
จดัการศึกษาอบรมและสนบัสนุนให้เอกชนจดัการศึกษาอบรม ให้เกิดความรู้คู่คุณธรรมจดัให้มี
กฎหมายการศึกษาและปรับปรุงการศึกษาให้สอดคลอ้งกบัความเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจและ
สังคม และสาระในหมวดอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการศึกษาและอุดมศึกษา ไม่วา่จะเป็นมาตราท่ี 43 ท่ี
ระบุใหรั้ฐตอ้งจดัการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่นอ้ยกวา่ 12 ปี ให้ประชาชนอยา่งทัว่ถึงและมีคุณภาพโดย
ไม่เก็บค่าใช้จ่าย และมาตรา 289 ท่ีระบุให้องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินมีสิทธิในการจดัการศึกษา
อบรม และฝึกอาชีพตามความเหมาะสมและความต้องการในท้องถิ่นได้ส่งผลให้มีการจดัทาํ
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พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติข้ึน สาระสําคญัในพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัอุดมศึกษา สรุปไดด้งัน้ี9

10  

1. ความมุ่งหมายและหลกัการ การจดัการศึกษาให้ยึดหลกั ดงัน้ี คือ เป็นการศึกษาตลอด
ชีวติสาํหรับประชาชนให้สังคมมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษา พฒันาสาระและกระบวนการเรียนรู้
ให้เป็นไปอย่างต่อเน่ือง (มาตรา 8) การจดัระบบโครงสร้าง และกระบวนการจดัการศึกษาให้ยึด
หลกัเอกภาพดา้นนโยบาย และมีความหลากหลายในการปฏิบติั มีการกระจายอาํนาจไปสู่เขตพื้นท่ี
การศึกษา สถานศึกษาและองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน มีการกาํหนดมาตรฐานและจดัระบบประกนั
คุณภาพ การส่งเสริมมาตรฐานวิชาชีพ และการพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา         
การระดมทรัพยากรและการมีส่วนร่วมขององคก์รต่าง ๆ และประชาชน (มาตรา 9) 

2. สิทธิและหน้าท่ีทางการศึกษา การจดัการศึกษาตอ้งจดัให้บุคคลมีสิทธิและโอกาส
เสมอกนัในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่นอ้ยกว่า 12 ปี ท่ีรัฐตอ้งจดัให้อยา่งทัว่ถึงและมีคุณภาพ
โดยไม่เก็บค่าใชจ่้าย (มาตรา 10) 

3. ระบบการศึกษา การจดัการศึกษามี 3 รูปแบบ คือ การศึกษาในระบบ การศึกษานอก
ระบบ และการศึกษาตามอธัยาศยั โดยให้มีการเทียบโอนผลการเรียนระหวา่งรูปแบบเดียวกนัหรือ
ต่างรูปแบบ ต่างสถานศึกษา หรือจากประสบการณ์การทาํงาน การฝึกอาชีพและการเรียนรู้ตาม
อธัยาศยั (มาตรา 15) 
   การศึกษาในระบบ แบ่งเป็น 2 ระดับ คือ การศึกษาขั้นพื้นฐาน และการศึกษา
ระดบัอุดมศึกษา ซ่ึงแบ่งเป็น 2 ระดบั คือ การศึกษาระดบัตํ่ากวา่ปริญญา และระดบัปริญญา (มาตรา 
16)  การจดัการศึกษาในระดบัอุดมศึกษาให้จดัในมหาวิทยาลยั สถาบนั วิทยาลยั หรือ หน่วยงานท่ี
เรียกช่ืออย่างอ่ืน ตามท่ีกฎหมายกําหนด (มาตรา 19) กระทรวง ทบวง กรม รัฐวิสาหกิจ และ
หน่วยงานอ่ืนของรัฐจดัการศึกษาเฉพาะทางตามความตอ้งการและความชาํนาญของหน่วยงานนั้นได ้
โดยคาํนึงถึงนโยบายและมาตรฐานการศึกษาของชาติ ตามหลกัเกณฑ์วิธีการและเง่ือนไขท่ีกาํหนด
ในกระทรวง (มาตรา 21) 

4. แนวทางการจดัการศึกษา ให้ถือว่าผูเ้รียนมีความสําคญัท่ีสุด กระบวนการจดัการศึกษา
ตอ้งส่งเสริมให้ผูเ้รียนสามารถพฒันาตามธรรมชาติและเต็มตามศกัยภาพ (มาตรา 22) การจดัการ
ศึกษาตอ้งเนน้ความสาํคญัทั้งความรู้ คุณธรรม กระบวนการเรียนรู้ (มาตรา 23)  การจดักระบวนการ
เรียนรู้ใหส้ถานศึกษาและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งจดัเน้ือหาสาระและกิจกรรมให้สอดคลอ้งกบัความสนใจ

 10 สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, แนวทางการปฎรูิปการศึกษาระดับอุดมศึกษา 

(กรุงเทพฯ:  ว.ีที.ซี. คอมมิวนิเคชัน่, 2544). 
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และความถนดัของผูเ้รียน ฝึกทกัษะ กระบวนการคิด   การจดัการ การเผชิญสถานการณ์และการ
ประยุกต์ความรู้มาใช ้จดักิจกรรมให้ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้จากประสบการณ์จริง ผสมผสานสาระความรู้
ด้านต่าง ๆ อย่างสมดุล รวมทั้ งปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ จัด
บรรยากาศ สภาพแวดลอ้มเพื่อใหเ้กิดการเรียนรู้ (มาตรา 24) 
  หลกัสูตรอุดมศึกษา นอกจากตอ้งมีลกัษณะหลากหลาย มีทั้งสาระท่ีเป็นวิชาการและ
วิชาชีพ มุ่งพฒันาคนให้มีความสมดุลทั้งดา้นความรู้ ความคิด ความสามารถ ความดีงามและความ
รับผิดชอบต่อสังคมแล้ว ต้องมีจุดมุ่งหมายเฉพาะท่ีจะพฒันาวิชาการ วิชาชีพชั้ นสูง และการ
คน้ควา้วิจยัเพื่อพฒันาองคค์วามรู้และสังคม (มาตรา 28) และเม่ือมีการประกาศใช้พระราชบญัญติั
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ซ่ึงก่อใหเ้กิดผลกระทบเชิงโครงสร้างกบัระบบอุดมศึกษา ดงัน้ี10

11 

1. โครงสร้างของระบบอุดมศึกษาตอ้งเปล่ียนไป กบัการหลอมรวมระบบการทาํงาน
ของสถาบนัอุดมศึกษาต่างสังกดั จากสาระในมาตรา 34 มาตรา 36 และมาตรา 37 มีผลกระทบต่อ
สังกัดของสถาบนัอุดมศึกษาระดับและประเภทต่าง ๆ อย่างชัดเจน โดยโครงสร้างของระบบ
อุดมศึกษาจะประกอบดว้ยสถาบนัอุดมศึกษาในฐานะและสังกดัต่าง ๆ กนั 4 ลกัษณะ ดงัน้ี 

1.1 สถาบนัอุดมศึกษาของรัฐประกอบดว้ยสถาบนัในลกัษณะต่าง ๆ ดงัน้ี 

1.1.1 สถาบนัอุดมศึกษาระดบัปริญญาของรัฐซ่ึงมีฐานะเป็นนิติบุคคล และยงัคง
ความเป็นราชการภายใตก้ารอาํนวยการของคณะกรรมการอุดมศึกษา กระทรวงการศึกษา ศาสนา 
และวฒันธรรม โดยสถาบนั ดาํเนินกิจการไดโ้ดยอิสระ สามารถพฒันาระบบบริหารและจดัการท่ี
เป็นของตนเอง มีความคล่องตวั มีเสรีภาพทางวิชาการ และอยู่ภายใตก้ารดูแลของสภาสถานศึกษา
ตามกฎหมาย วา่ดว้ยการจดัตั้งสถานศึกษานั้น ๆ  

1.1.2 สถาบนัอุดมศึกษาระดบัปริญญาของรัฐซ่ึงมีฐานะเป็นนิติบุคคล ท่ีไม่เป็น
ส่วนราชการมีฐานะเป็น “หน่วยงานของรัฐในกาํกบั” มีอิสระในการบริหาร และจดัการของตนเอง 
มีความคล่องตวั มีเสรีภาพทางวิชาการ ภายใตก้ารกาํกบัดูแลของสภาสถานศึกษาโดยตอ้งมีการ
ประสานนโยบายกบัคณะกรรมการอุดมศึกษา 

1.1.3 สถาบนัอุดมศึกษาระดบัขั้นตํ่ากว่าปริญญาของรัฐ ในการกาํกบัดูแลของ
สาํนกังานการศึกษา ศาสนา และวฒันธรรมเขตพื้นท่ีการศึกษา และยงัคงยึดหลกัการกระจายอาํนาจ
ลงไปยงัสถานศึกษา ซ่ึงจะมีคณะกรรมการสถานศึกษาเป็นองคก์รกาํกบัอีกชั้นหน่ึง 

1.2 สถาบนัอุดมศึกษาเอกชนประกอบดว้ยสถาบนัในลกัษณะต่าง ๆ ดงัน้ี 

1.1 สถาบนัอุดมศึกษาระดบัปริญญาของเอกชน ซ่ึงดาํเนินการโดยอิสระ และอยู่
ในกาํกบัของคณะกรรมการอุดมศึกษา 

 11 เร่ืองเดียวกนั, 118. 
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1.2 สถาบันอุดมศึกษาระดับตํ่ ากว่าปริญญาของรัฐในการกํากับดูแลของ
สํานกังานการศึกษา ศาสนา และวฒันธรรมเขตพื้นท่ีการศึกษา มีคณะกรรมการสถานศึกษาเป็น
องคก์รกาํกบัอีกชั้นหน่ึง 

1.3 สถาบันอุดมศึกษาเฉพาะทาง ในสังกัดกระทรวงต่าง ๆ ท่ีสามารถจัด
การศึกษาเฉพาะทางตรงตามความตอ้งการและความชาํนาญของหน่วยงานนั้นได้ โดยยงัคงตอ้ง
คาํนึงถึงนโยบายและมาตรฐานการศึกษาของชาติ ตามหลกัเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ีกาํหนดใน
กฎกระทรวง ซ่ึงสถาบนัอุดมศึกษาเหล่าน้ี ยงัคงตอ้งมีการประสานนโยบายกบัหน่วยงานกลางอยา่ง
มีประสิทธิภาพ 

1.4 สถาบนัอุดมศึกษาของทอ้งถ่ิน ไดแ้ก่ สถาบนัอุดมศึกษาขององคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ิน เพราะตามพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 เปิดโอกาสให้องคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ินจดัการศึกษาไดทุ้กระดบั ประเภทตามความพร้อม ความเหมาะสมและความตอ้งการ
ภายในทอ้งถ่ิน โดยคาํนึงถึงความสอดคลอ้งกบันโยบายและมาตรฐานการศึกษาของประเทศ 

2. การเปล่ียนระบบบริหารอุดมศึกษาของรัฐจากระบบควบคุมเป็นกาํกบัดูแล 

3. เกิดองคก์รประกนัคุณภาพการศึกษากลางระดบัชาติและการกาํหนดให้มีการประกนั
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาอย่างเป็นระบบ มีการจัดตั้ ง สํานักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา เป็นองค์กรมหาชนเพื่อทาํหน้าท่ี พฒันาเกณฑ์และวิธีการประเมิน
คุณภาพภายนอกและทาํการประเมินผลการจัดการศึกษาเพื่อให้มีการตรวจสอบคุณภาพของ
สถานศึกษา 

4. มีการส่งเสริมประสิทธิภาพ ความคล่องตวั และความเป็นธรรมในระบบบริหาร
การเงิน และงบประมาณของสถาบนัอุดมศึกษา โดยกาํหนดให้รัฐ จดัสรรงบประมาณในลกัษณะ
เงินอุดหนุนทัว่ไปให้สถานศึกษาระดบัอุดมศึกษาของรัฐท่ีเป็นนิติบุคคล และเป็นสถานศึกษาใน
กาํกบัรัฐหรือเป็นองคก์ารมหาชน 

5. ภารกิจของอุดมศึกษาท่ีครอบคลุมการศึกษาตลอดชีวติ ใหส้ังคมมีส่วนร่วม และมีการ
พฒันาสาระและกระบวนการเรียนรู้อยา่งต่อเน่ือง เนน้ผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง 

 

การเปลีย่นแปลงของบริบทอุดมศึกษา 

 จากการศึกษาข้อมูลทางด้านอุดมศึกษาพบว่า ปัจจยัท่ีมีผลทาํให้การบริหารจดัการ
สถาบนัอุดมศึกษาในบริบทตอ้งเปล่ียนแปลงไปสู่บริบทใหม่ สรุปไดด้งัตารางท่ี 7 
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ตารางท่ี 7 การบริหารจดัการสถาบนัอุดมศึกษาแนวใหม่บริบทท่ีเปล่ียนไป 

 

ปัจจัย บริบทเดิม บริบทใหม่ การเปลีย่นแปลง 

1. ลูกคา้ 

อุดมศึกษา 

สาํหรับคนท่ีมี
สติปัญญา
ความสามารถทาง 

วชิาการเท่านั้น 

เปิดกวา้งสําหรับผูท่ี้ประสงค์
จะศึกษามีความหลากหลาย 

ความรู้ระดบั
ปริญญาตรี จะเป็น
ความจาํเป็น
สาํหรับประชาชน
ในสังคมอิง
ฐานความรู้ 

2. พนัธกิจ เนน้หนกัการสอน เพิ่มความสาํคญัของการวจิยั คาดหวงัวา่
สถาบนัอุดมศึกษา
เป็นแหล่งความรู้ท่ี
จะช่วยเหลือและ
ช้ีนาํสังคมได ้

3. หลกัสูตร -เนน้หนกัวชิาการ 

-สาขาวชิาเด่ียว 

-ผสมผสานระหวา่งวชิาการ
และวชิาชีพ 

-สหวทิยาการองคร์วม 

-ทาํงาน/ประกอบ
อาชีพ สร้างงานได ้

-บณัฑิตจบแลว้มี
งานทาํ 

4. การเรียน 

การสอน 

เนน้เน้ือหาวชิา เป็นการเรียนรู้ของผูเ้รียนและ
สามารถนาํไปประยกุตไ์ดใ้น
ชีวติจริง 

รู้วธีิการเรียนรู้และ
การศึกษาตลอด
ชีวติ 

5. เทคโนโลย ี

สารสนเทศ 

-ใชอ้ยูใ่นวงจาํกดั 

-ค่าใชจ่้ายสูง 

-กา้วหนา้เป็นประโยชน์ต่อ
การบริหารและการสอน มีให้
เลือกใชไ้ดส้ะดวก  

-บณัฑิตจะตอ้งมี
ทกัษะในการเขา้ถึง
แหล่งขอ้มูล ต่าง ๆ 
ทางอิเล็กทรอนิกส์ 
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ตารางท่ี 7 การบริหารจดัการสถาบนัอุดมศึกษาแนวใหม่บริบทท่ีเปล่ียนไป (ต่อ) 
 

ปัจจัย บริบทเดิม บริบทใหม่ การเปลีย่นแปลง 

6. การเงินและ
งบประมาณ 

 

 

 

 

-รัฐบาลสนบัสนุน
ทั้งหมดสาํหรับ
สถาบนัอุดมศึกษา
ของรัฐ 

-นกัศึกษารับผดิชอบ
ค่าลงทะเบียนเรียน
เป็นส่วนนอ้ย 

-รัฐบาลจาํกดัการสนบัสนุน
ทางการเงินและมีแนวโนม้
ลดลง 

-นกัศึกษาอาจตอ้งรับภาระ
ค่าใชจ่้ายสูงข้ึน 

-มุ่งประสิทธิภาพ
และ     
ประสิทธิผล 

-การใชท้รัพยากร
ของสถาบนั
ตรวจสอบได ้

-ดูตน้ทุนรายจ่าย
ต่อหน่วยผลิต 

7. 
 

 

คุณภาพ 

 

 

-อยูท่ี่สถาบนั 

-ผูเ้รียนเลือกสถาบนั
จากช่ือเสียงของ
สถาบนัตามความเช่ือ 

-มีหน่วยตรวจสอบ 

จากภายนอกเพื่อยนืยนั
คุณภาพแสดงต่อ 

สาธารณชนได ้

-มีระบบประกนั
คุณภาพภายใน
สถาบนัและ
ประเมินตนเอง  

ทุกปี 

8. ระบบ
ขอ้มูล 

-เป็นสถิติท่ี
หน่วยงาน แต่ละ
หน่วยงานเก็บ  ไม่
เช่ือมโยงและไม่ได้
ใชป้ระโยชน์ในการ
บริหารจดัการ 

-เป็นระบบสารสนเทศท่ี
เช่ือมโยงทั้งองคก์ารเป็น
ปัจจุบนั เช่ือถือได ้    และ
สาํคญัสาํหรับการบริหาร
แบบใหม่ 

-ความรวดเร็วของ
บริการ 

9. บุคลากร -มีคนตามตาํแหน่ง 

-มีความมัน่คง 

-คุณภาพของคนคือขอ้
ไดเ้ปรียบในการแข่งขนั 

-เนน้ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 

-กา้วทนัโลก 

-พฒันาตนเอง
ตลอดเวลา 

10. ความเป็น 

สากล 

-ค่อยเป็นค่อยไป -Institutionalization 

-Localization 

-สามารถส่ือสารได้
หลายภาษา 
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ตารางท่ี 7 การบริหารจดัการสถาบนัอุดมศึกษาแนวใหม่บริบทท่ีเปล่ียนไป (ต่อ) 
 

ปัจจัย บริบทเดิม บริบทใหม่ การเปลีย่นแปลง 

11. วฒันธรรม
องคก์าร 

-บอกลกัษณะของ
องคก์ร 

-เป็นตวักาํหนดความกา้วหนา้/
ความลา้หลงัขององคก์ร  

-ยอมรับการ
เปล่ียนแปลง 

-ทาํงานแบบมี
เป้าหมายมีแผนกล
ยทุธ์ 

-เนน้การมีส่วนร่วม 

 

 ท่ีมา : สํานกังานเลขาธิการสภาการศึกษา, “รูปแบบการบริหารจดัการสถาบนัอุดมศึกษาแนวใหม่”  

(รายงานการวจิยั สาํนกังานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2546), 88 - 90. 
 

 ภารกิจหลกัท่ีสถาบนัอุดมศึกษาของไทยจะตอ้งปรับและเปล่ียนแปลงในยุคสหสัวรรษ 
ประกอบดว้ยแนวทาง 5 ประการ ดงัน้ี 

1. มีการปรับเปล่ียนรูปแบบโครงสร้าง การบริหารและการจดัการเพื่อให้การดาํเนินงาน
มีประสิทธิภาพสูงกวา่เดิม มีเสรีภาพในการดาํเนินงานเพื่อความคล่องตวั และยดืหยุน่ได ้

2. ขยายขีดความสามารถในการเพิ่มผลิตภาพภายใตง้บประมาณท่ีกาํจดั คาํนึงถึงความ
คุม้ค่า และประโยชน์สูงสุดของการใชท้รัพยากรต่าง ๆ 

3. เป็นแหล่งสร้างองคค์วามรู้ท่ีทนัสมยั เพื่อให้ทนัโลกและเขา้สู่ระบบสากล พฒันาขีด
ความสามารถทางดา้นการวิจยั สถาบนัอุดมศึกษาจะตอ้งมีบทบาทในการถ่ายทอดความรู้สู่ปวงชน
ในรูปแบบต่าง ๆ อยา่งมีคุณภาพและมาตรฐาน สามารถช้ีนาํสังคมได ้

4. เปิดโอกาสใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมในดา้นการบริหารจดัการเพื่อให้ไดผ้ลผลิตตาม ท่ี
ตอ้งการ 

5. ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดทั้งทางดา้นบริหารและวชิาการ 

 ในการปฏิรูปโครงสร้างการบริหารและการจดัการของสถาบนัให้มีประสิทธิภาพภายใต้
การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนตลอดเวลานั้น ไดแ้ก่ การพฒันาสถาบนัให้มีเอกลกัษณ์ของความเป็นเลิศ
ทางวิชาการเฉพาะทาง ยุบเลิกหน่วยงานท่ีไม่จาํเป็นและโอนยา้ยบุคลากรไปยงัหน่วยงานอ่ืนท่ีจะ
เสริมสร้างประสิทธิภาพได้ดีกว่า สร้างเครือข่ายความสัมพนัธ์กบัสถาบนัอ่ืน ๆ เพื่อพึ่งพาอาศยั     
ซ่ึงกนัและกนั ปรับโครงสร้างขององค์กรสูงสุดของสถาบนัให้มีความเขม้แข็ง ทาํหนา้ท่ีกาํกบัดูแล
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มหาวทิยาลยัอยา่งมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ เลือกสรรผูบ้ริหารระดบัต่าง ๆ ท่ีมีคุณภาพพฒันา
เครือข่ายขอ้มูลข่าวสารท่ีเอ้ืออาํนวยต่อการบริหารและการตดัสินใจในภารกิจต่าง ๆ ของสถาบนั  และ
จากการศึกษาของสํานกังานเลขาธิการสภาการศึกษาเร่ือง รูปแบบการบริหารจดัการสถาบนัอุดมศึกษา
แนวใหม่ พบวา่  รูปแบบการบริหารจดัการภายในสถาบนัในแต่ละสถาบนั 5 ดา้น สรุปไดด้งัน้ี 

1. ด้านการบริหารจดัการทัว่ไป ในกรณีน้ีอาจกล่าวได้ว่า สถาบนัท่ีคดัเลือกทั้งหมด
มุ่งเนน้กลยุทธ์การบริหารงานสมยัใหม่ (Modern Management) มีการนาํแนวคิด การจดัการ   ทาง
บริหารธุรกิจมาใช้ในการบริหารองค์การ ความสัมพนัธ์ระหว่างสภามหาวิทยาลยักบัอธิการบดีมี
บทบาทอย่างยิ่งต่อนวตักรรมทางการบริหารงานภายในสถาบนัในด้านการปรับโครงสร้างของ
สถาบนั พบวา่ สถาบนัอุดมศึกษาของรัฐบางแห่งไดมี้การปฏิรูปตนเองสู่การออกนอกระบบราชการ 
บางสถาบนัมีการคดัเลือกหน่วยงานในสถาบนัเพื่อนาํร่องสู่การออกนอกระบบราชการ ส่วน
สถาบนัอุดมศึกษาเอกชนนั้นเน้นการบริหารจดัการในเชิงธุรกิจ และให้ความสําคญัต่อตน้ทุนต่อ
หน่วยและการจดัโครงสร้างองคก์รและระบบการบริหารงานท่ีคล่องตวั 

2. ดา้นการบริหารงานวิชาการ มหาวิทยาลยัต่าง ๆ ให้ความสําคญัต่อผูเ้รียนมากข้ึน มี
การวิเคราะห์ความตอ้งการของผูเ้รียน สาขาวิชาท่ีเป็นท่ีตอ้งการของตลาด นาํแนวคิดทางการตลาด
มาใชใ้นการจดักลุ่มผูเ้รียน มหาวิทยาลยัของรัฐหลายแห่งมุ่งเนน้การเปิดหลกัสูตรใหม่ ๆ ทีเรียกว่า 
“หลกัสูตรพิเศษนอกเวลาราชการ” เพื่อสนองความตอ้งการของกลุ่มผูเ้รียนท่ีหลากหลาย  หลายสถาบนัมีการ
วางกลยุทธ์การตลาดในดา้นพื้นท่ีเรียน ค่าหน่วยกิต จนมีขอ้สังเกตว่ามหาวิทยาลยัมีนวตักรรมทาง
หลักสูตร การเรียนการสอนใหม่ ๆ มาก แต่อาจเพื่อสู่การแสวงหารายได้มากกว่าการสร้าง          

องคค์วามรู้ให้มหาวิทยาลยั ผูเ้รียนหรือสังคม นอกจากน้ีสถาบนัหลายแห่งเร่ิมพฒันาความร่วมมือ
ทางวิชาการสู่ระบบการสร้างเครือข่าย โดยเฉพาะสถาบนัในกรุงเทพกบัภูมิภาค นอกจากน้ี การให้
การศึกษาเนน้ความตอ้งการของชุมชน ทอ้งถ่ิน มีการประสานความร่วมมือกบัธุรกิจ มหาวิทยาลยั
บางแห่งได้มีการขยายรูปแบบการเรียนรู้ผ่านส่ืออินเตอร์เน็ต หรือส่ือดาวเทียมมุ่งสู่ผูเ้รียนท่ีเป็น   

คนไทยในต่างประเทศ เพื่อใหผู้ส้นใจในทอ้งถ่ินห่างไกลไดเ้ขา้ศึกษา 

3. ดา้นการบริหารงานวิจยั สถาบนัอุดมศึกษา โดยเฉพาะสถาบนัอุดมศึกษาของรัฐมี
แนวโน้มท่ีจะสนบัสนุนการวิจยัเพื่อพฒันาสู่การเป็นมหาวิทยาลยัชั้นนาํของประเทศ ภูมิภาคเอเชีย 
และนานาชาติ มีการจดัตั้งกองทุนวิจยั (Research Fund) มีการจดัตั้งศูนยแ์ห่งความเป็นเลิศ (Center 

of Excellence) สนบัสนุนใหบุ้คลากรทาํโครงการวิจยัร่วมมือกบัองคก์รนานาชาติ การเปิดหลกัสูตร
ระดบับณัฑิตศึกษาร่วมกบัสถาบนัต่างประเทศ มีการมุ่งเนน้การตีพิมพเ์อกสารรายงานวิจยัเผยแพร่
ในวารสารนานาชาติ มีการจดัตั้งหน่วยงานประสานงานวจิยัระดบัสถาบนั 
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4. ดา้นการบริหารการเงิน แรงขบัเคล่ือนจากการท่ีมหาวิทยาลยัของรัฐตอ้งออกนอก
ระบบ ทาํใหแ้ต่ละสถาบนัมุ่งเนน้การปฏิรูปและปรับปรุงระบบการเงิน และรูปแบบการหารายได ้มี
การขยายระบบการให้บริการทางการศึกษาที่หลากหลายเพื่อให้ได้มาซ่ึงแหล่งรายได้เพิ่มข้ึน 
มหาวทิยาลยับางแห่งเร่ิมก่อตั้งกองทุนคงยอดเงินตน้ (Endowment Fund) พยายามลดสัดส่วนรายได้
จากงบประมาณแผ่นดิน และเพิ่มรายได้จากทรัพย์สินทางปัญญาของมหาวิทยาลยั (Intellectual 

Services) มีการจดัตั้งหน่วยงานศิษยเ์ก่าสัมพนัธ์ (Alumni Relations) เพื่อระดมทรัพยากรจากศิษย์
เก่า มีการจดัตั้งหน่วยงานท่ีปรึกษาทางธุรกิจการคา้ (Consultant Service) สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน 
เนน้การบริหารการเงินแบบมุ่งศูนยก์าํไร หรือ ศูนยต์น้ทุน เพื่อแยกให้เห็นถึงผลตอบแทนของแต่ละ
หน่วยงานไดช้ดัเจน และบางแห่งนาํระบบการบริหารงานการเงินจากกิจการในเครือในต่างประเทศ
มาใช้เพื ่อให้เหมาะสมก ับการประเมินผลการดําเนินงาน และการตรวจสอบจากผูแ้ทนใน
ต่างประเทศ 

5. ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยของรัฐส่วนใหญ่ มีการนําเสนอ
ทางเลือกในดา้นการบริหารงานบุคลากร คือ การปรับเปล่ียนรูปแบบการคดัเลือก สรรหา และการ
ใหเ้งินเดือน ท่ีแตกต่างจากระบบราชการ คือ จากการเป็นบุคลากรท่ีเรียกวา่ “ขา้ราชการ” สู่การเป็น 
“พนกังานมหาวิทยาลยั” การบรรจุแต่งตั้งท่ีมีแนวโน้มทาํมากข้ึนคือ สัญญาจา้งเต็มเวลา บางเวลา 
การใช้บุคลากรร่วมในบางตาํแหน่ง บุคลากรท่ีรับเข ้าใหม่ได้รับ เงินเดือนที่สูงกว่าการเป็น 

“ขา้ราชการ” แต่ตอ้งได้รับการประเมินผลการทาํงานทุก 6 เดือน หรือ 1 ปี ตามเกณฑ์ของแต่ละ
สถาบนั บางสถาบนัมุ่งพฒันาระบบสัญญาจา้ง ทั้งในระดบัอาจารยแ์ละเจา้หนา้ท่ี บางแห่งมีการนาํ
ระบบการจา้งงานภายนอก (Outsourcing) มาใช้กบัการให้บริการ เพื่อประสิทธิภาพและการลด
จาํนวนบุคลากรประจาํลง11

12 

 กฤษณพล จนัทร์พรหม1 2

13 ศึกษารูปแบบมหาวิทยาลยัเสมือนจริงท่ีเหมาะสมสําหรับ
สถาบนัอุดมศึกษาในประเทศไทย ผลการวจิยัทาํให้ไดรู้ปแบบมหาวิทยาลยัเสมือนจริงท่ีเหมาะสม
สําหรับสถาบนัอุดมศึกษาในประเทศไทย และสามารถนาํไปปฎิบติัได ้ประกอบดว้ยองคป์ระกอบ
สาํคญั 7 ดา้น ดงัน้ี 

 12 สาํนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, “รูปแบบการบริหารจดัการสถาบนัอุดมศึกษา
แนวใหม่”  (รายงานการวจิยั สาํนกังานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2546), 11 – 13. 

 13 กฤษณพล จนัทร์พรหม, “การศึกษารูปแบบมหาวิทยาลยัเสมือนจริงท่ีเหมาะสมสําหรับ
สถาบนัอุดมศึกษาในประเทศไทย” (ปริญญาดุษฎีนิพนธ์ สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา บณัฑิต
วทิยาลยั มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ, 2548). 

                                                           



 
 

45 

1. รูปแบบมหาวิทยาลยัเสมือนจริงควรเป็นการจดัการศึกษาเพื่อปวงชน ตอบสนอง
การศึกษาตลอดชีวิต ยึดผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง ไม่จาํกดัเวลาและสถานที่ ใช้ส่ือและเทคโนโลยี     
ทุกรูปแบบอยา่งเหมาะสมกบัเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 

2. การจดัตั้งมหาวทิยาลยัเสมือนจริง ควรดาํเนินการไดโ้ดย  
2.1 จดัตั้งในรูปแบบการให้บริการและใชท้รัพยากรการศึกษาร่วมกนั (Collaboration) 

และสถาบนัการศึกษาต่าง ๆ บริหารกนัเองแบบเอกเทศ (Clearing house)  

2.2 จดัตั้งเพิ่มในมหาวทิยาลยัปกติ 

3. การบริหารวิชาการควรจดัให้มีการพฒันาฐานขอ้มูลเน้ือหา (Content Database 

Development) การนาํเสนอเน้ือหา (Content Delivery) การเรียนการสอนใชรู้ปการเรียนรู้แบบ    
ไม่สัมพนัธ์เวลา (Asynchronous Learning) แบบสัมพนัธ์เวลา (Synchronous Learning) และแบบ
ร่วมมือ (Collaborative Learning) ตอบสนองการศึกษาทั้งแบบในระบบ นอกระบบ และ ตาม
อธัยาศยั  

4. การบริหารทัว่ไปควรใชร้ะบบการให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ (one stop service) และ
ระบบการเขา้ถึงแบบเบ็ดเสร็จ (one stop access) ใช้ระบบการจดัการการเรียนรู้ (Learning 

Management) Systems ระบบสนบัสนุนผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง (Stakeholder Support) และระบบประกนั
คุณภาพ (Quality Assurance) 

5. การบริหารงบประมาณควรให้อิสระในการบริการการงบประมาณสําหรับหน่วยงาน
ดา้นบริหารและด้านวิชาการ งบประมาณท่ีใช้เป็นงบลงทุนและงบดาํเนินการ โดยเฉพาะในการ
พฒันาเทคโนโลยสีารสนเทศและเครือข่ายการลงทุนร่วมกนัระหวา่งสถาบนั 

6. การบริหารบุคลากรควรประกอบด้วยคณะผูบ้ริหาร ผู เ้ ชี่ยวชาญ  คณาจารย์  ผู ้
เ อ้ืออาํนวยความสะดวก ทีมงานสนับสนุน ที่มีทกัษะทางภาษาต่างประเทศและทกัษะทาง
เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร 

7. การจดัแหล่งทรัพยากรการเรียนรู้ควรประกอบด้วยศูนยห์นงัสือออนไลน์ (Online 

Bookstore) ห้องสมุดเสมือนจริง (Virtual Library) เวบ็ลิงคเ์อกสารอา้งอิง (Document URL Web 

link) และการประยกุตใ์ชเ้วบ็เทคโนโลย ี(Web Technology Application) 
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 พิกุล ภูมิโคกรักษ ์1 3

14 ศึกษารูปแบบการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฎั ภายใตพ้ระราชบญัญติั
มหาวิทยาลยัราชภฎั พ.ศ. 2547 ผลการวิจยัพบว่า รูปแบบการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฎั ภายใต้
พระราชบญัญติัมหาวทิยาลยัราชภฎั พ.ศ. 2547 ควรประกอบดว้ย องคป์ระกอบท่ีสาํคญั 3 ดา้น คือ  
 1. ดา้นการเรียนการสอน   

1.1 หลกัสูตรตอบสนองใหผู้เ้รียนเป็นคนดี คนเก่ง และอยูใ่นสังคมไดอ้ยา่งมีความสุข  
1.2 การเปิดหลกัสูตรใหม่พิจารณาตลาดแรงงาน และบุคลากรท่ีมีอยู่ว่ามีความรู้ 

ความชาํนาญในหลกัสูตรท่ีเปิดใหม่ หลกัสูตรท่ีเปิดควรไดรั้บการอนุมติัจากสภามหาวิทยาลยั โดย
ยึดตามเกณฑ์มาตรฐานของสํานกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และควรศึกษาแนวโน้มการ
รองรับของตลาดแรงงาน  

1.3 การพฒันาหลกัสูตรผลิตบณัฑิตท่ีตรงกับความตอ้งการของตลาดแรงงาน ใน
อนาคต มหาวิทยาลยัราชภฎัควรมุ่งผลิตบณัฑิตตามจุดแกร่งหรือเอกลกัษณ์ของมหาวิทยาลยั เพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตกาํลงัคน  
 2. ดา้นการวิจยั                

2.1 สนบัสนุนการทาํวจิยัโดยจดัฝึกอบรม หรือจดัหาท่ีปรึกษาเพื่อใหค้าํแนะนาํ  
2.2 มีหน่วยงานกลางดูแลการบริหารจดัการงานวจิยัในภาพรวมของมหาวิทยาลยัเพื่อ

ส่งเสริมและอาํนวยความสะดวกแก่นกัวจิยั ทาํหนา้ท่ีประสานงานเครือข่ายการวจิยั  
2.3 พฒันาคุณภาพการจดัการเรียนการสอนระดับบณัฑิตศึกษาให้มีคุณภาพและ

มาตรฐานสากล ให้สามารถสร้างงานวิจยัท่ีมีคุณภาพและสามารถนาํไปใชใ้ห้เกิดประโยชน์ในการ
พฒันามหาวทิยาลยัเพื่อทอ้งถ่ินและสังคมได ้               
 3. ดา้นการบริการชุมชน  

3.1 เปิดโอกาสใหชุ้มชนเขา้มามีส่วนร่วมในการใหค้วามคิดเห็น ความรู้ ขอ้เสนอแนะ
ในกิจการของมหาวทิยาลยั  

3.2 มหาวิทยาลยัให้ความช่วยเหลือทางวิชาการแก่ชุมชน ตามความตอ้งการของ
ชุมชน เน้นบริการชุมชนทุกรูปแบบ สร้างการยอมรับและช่วยให้ชุมชนสามารถพฒันาและ
พึ่งตนเองได ้ 

3.3 ส่งเสริมและพัฒนาผู ้นําชุมชนทุกรูปแบบ เพื่อให้สามารถนําความรู้ไปใช ้        
ใหก่้อเกิดประโยชน์แก่ชุมชนอยา่งแทจ้ริง 

 14 พิกุล ภูมิโคกรักษ์, “รูปแบบการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฎั ภายใตพ้ระราชบญัญติั
มหาวิทยาลยัราชภฎั พ.ศ. 2547” (ปริญญาดุษฎีนิพนธ์ สาขาการบริหารการศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั 
มหาวทิยาลยับูรพา, 2550). 
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 สุนทรีย์   ค ําเพ็ง 1 4

15  ศึกษาการพัฒนารูปแบบการบริหารวิทยาลัยพยาบาล สังกัด
กระทรวง  สาธารณสุข  ผลการวจิยัสรุปไดว้า่ การบริหารวทิยาลยัพยาบาลควรมีรูปแบบเป็นสถาบนั
ในกาํกบัรัฐ  ท่ียดึหลกัการบริหารจดัการท่ีดี และมุ่งเนน้ผลสัมฤทธ์ิเป็นสําคญั โดยมีสาระสําคญัท่ีมี
ความเป็น   ไปไดใ้นการบริหารงานแต่ละดา้น ดงัน้ี 1)การบริหารวิชาการ ประกอบดว้ยความเป็น
อิสระทางวิชาการ การพฒันาหลกัสูตรควรคาํนึงถึงความตอ้งการของสังคม การจดัการเรียนการ
สอนควรมุ่งพฒันาผูเ้รียนโดยสอดแทรกคุณธรรมและจริยธรรม ผูนิ้เทศการสอนควรมีแผนในการ
ติดตามนิเทศและรูปแบบการวดัและประเมินผลควรมีความหลากหลาย 2) การบริหารงานบุคคล 
ประกอบดว้ยการสาํรวจและจดัทาํแผนอตัรากาํลงัทุก 5 ปี กระบวนการสรรหาและคดัเลือกบุคลากร
ควรดาํเนินการโดยวิทยาลยั คณะกรรมการสวสัดิการค ว รกาํ หน ดระ เบีย บ ส ว ัส ดิก า รอ ย่า ง
ชดัเจน คณะกรรมการพฒันาบุคลากรควรประกอบด้วยตวัแทนบุคลากรจากทุกสายงานและ
จดัทาํแผนพฒันาศกัยภาพบุคคลตามความตอ้งการของวิทยาลยั และการประเมินผลการปฏิบติังาน
ตอ้งมีความโปร่งใสและเป็นธรรม 3) การบริหารงานการเงินและทรัพยสิ์น ประกอบดว้ย วิทยาลยั
ควรสามารถหารายไดเ้พิ่มเติมจากโครงการพิเศษของวิทยาลยั ระบบการตรวจสอบตอ้งชดัเจนและ
โปร่งใส การจดัสรรงบประมาณตอ้งเป็นไปตามแผนงาน/โครงการ และ 4) การบริหารงานทัว่ไป 
ประกอบดว้ย สถาบนัพระบรมราชนกควรกระจายอาํนาจการบริหารให้แต่ละวิทยาลยั วิทยาลยัควร
รวมกลุ่มในแต่ละภูมิภาค โครงสร้างการบริหารวิทยาลยัควรเป็นแนวราบ คณะกรรมการวิทยาลยั
ควรประกอบดว้ยผูบ้ริหารวิทยาลยั ผูแ้ทนอาจารยแ์ละผูท้รงคุณวุฒิภายนอก และผูบ้ริหารวิทยาลยั
ควรสามารถสรรหาไดจ้ากบุคคลภายนอก    
 วิบูลย์ลักษณ์  ปรียาวงศากุล1 5

16 ท่ีศึกษา การพฒันารูปแบบบริหารวิชาการวิทยาลัย
พยาบาลในสังกัดสถาบนัพระบรมราชชนกกระทรวงสาธารณสุข พบว่า บทบาทในการปฏิบติั
หนา้ท่ีบริหารวิชาการของผูบ้ริหารและอาจารยใ์นภาพรวมท่ีจาํเป็นท่ีสุด  คือ  1) ดา้นการประกนั
คุณภาพการศึกษา  2) ดา้นการนิเทศและพฒันาคณาจารย ์  3) ดา้นการบริหารหลกัสูตร 4) ดา้น    

การบริหารงานวจิยัและผลิตผลงานวชิาการในส่วนท่ีจาํเป็นในระดบัมากคือ 1) ดา้นบริหารการเรียน

 15สุนทรีย์ คาํเพ็ง, “การพฒันารูปแบบการบริหารวิทยาลยัพยาบาล สังกัดกระทรวง
สาธารณสุข” (ปริญญาดุษฎีนิพนธ์ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยับูรพา,  
2549), 18. 
 16 วิบูลยล์กัษณ์  ปรียาวงศากุล, “การพฒันารูปแบบบริหารวิชาการวิทยาลยัพยาบาลใน
สังกดัสถาบนัพระบรมราชชนกกระทรวงสาธารณสุข,” วารสารการพยาบาลและการศึกษา 1, 2 

(พฤษฎาคม –สิงหาคม 2551): 82-83. 
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การสอน 2) ดา้นการส่งเสริมศิลปวฒันธรรม 3) ดา้นการบริการวิชาการแก่สังคม 4) ดา้นส่ือการเรียน   

การสอนห้องสมุดและปัจจยัเก้ือหนุนทางการศึกษาและ 5) ดา้นการวดัและประเมินผลการเรียน  
และ วชิาการ      
 สุมมา โสตถิผลอนนัต์1 6

17  ท่ีไดท้าํการศึกษาวิจยัเร่ืองการสังเคราะห์ตวับ่งช้ีความสําเร็จ
ในการดาํเนินงานประกนัคุณภาพของวิทยาลยัพยาบาลสังกดัสถาบนัพระบรมราชชนกกระทรวง
สาธารณสุขท่ีไดค้น้พบวา่ความสําเร็จของการดาํเนินงานประกนัคุณภาพของวิทยาลยัพยาบาลการ
พฒันาบุคลากรความพึงพอใจและการมีส่วนร่วมเป็นองค์ประกอบในการดาํเนินงานประกนัคุณภาพ     
สอดคลอ้งกบั พิกุล โกสิยานนัท1์7

18  ท่ีศึกษา การพฒันารูปแบบการบริหารวิทยาลยัพยาบาลในสังกดั
กระทรวงสาธารณสุขท่ีมีประสิทธิผล พบวา่ การมีส่วนร่วมเป็นการดาํเนินงานท่ีเป็นความร่วมมือ
ของผูบ้ริหารและบุคลากรทุกคนในองค์การซ่ึงประสิทธิผลจะเกิดข้ึนเม่ือทุกคนร่วมกนัดาํเนินงาน
ตามบทบาทและภารกิจโดยร่วมรับรู้ร่วมดาํเนินงานจะทาํให้มีความรู้สึกตอ้งรับผิดชอบผลงานของ
ตนเองท่ีร่วมดาํเนินการซ่ึงจะมุ่งมัน่ทาํงานให้สําเร็จตามวตัถุประสงค์ส่งผลต่อความภาคภูมิใจใน
งานและสัมพนัธภาพท่ีดีกบัทีมงานท่ีร่วมดาํเนินการและประสิทธิผลองค์การดงันั้นการมีส่วนร่วม
จะเกิดข้ึนในองค์การเม่ือบุคลากรทุกระดบัร่วมรับทราบปัญหาขององค์การร่วมวางแผนแกไ้ขร่วม
ดาํเนินการและร่วมติดตามประเมินผลเพราะบุคลากรทุกคนในองค์การมีความรู้และทกัษะในงาน
และความรู้และทกัษะอ่ืนๆท่ีไม่เก่ียวขอ้งกบังานซ่ึงการทาํงานแบบมีส่วนร่วมเป็นการเปิดโอกาสใน
การแสดงความสามารถดา้นความรู้ในทกัษะในงานและความรู้อ่ืนๆไดอ้ยา่งเต็มท่ีจะส่งผลต่อประสิทธิผล
องคก์าร   สอดคลอ้งกบัการศึกษาวิจยัของ สมร  ปาโท1 8

19 ท่ีศึกษา รูปแบบการพฒันาภาวะผูน้าํของ
ผูบ้ริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นมืออาชีพสังกดัสํานกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานพบวา่  
การมีส่วนร่วมของชุมชน เป็นคุณลกัษณะของผูบ้ริหารสถานศึกษามืออาชีพ ประการหน่ึงในบรรดา 

 17สุมมา โสตถิผลอนนัต,์ การสังเคราะห์ตัวบ่งช้ีความสําเร็จในการดําเนินงานประกันคุณภาพ

ของวิทยาลัยพยาบาลสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข (กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลยั  

ศรีนครินทร วโิรฒ, 2549), 282-255. 

 18 พิกุล  โกสิยานนัท,์ “การพฒันารูปแบบการบริหารวิทยาลยัพยาบาลในสังกดักระทรวง 

สาธารณสุขท่ีมีประสิทธิผล,” วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย คณะสังคมศาสตร์และ

มนุษยศาสตร์ 6, 1 (มกราคม-มิถุนายน 2555): 182. 

 19 สมร  ปาโท, “รูปแบบการพฒันาภาวะผูน้าํของผูบ้ริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นมืออาชีพ
สังกดัสาํนกังานคณะกรรมการศึกษาข้ึนพื้นฐาน,”  วารสารวชิาการมหาวทิยาลยัอสีเทิร์นเอเชีย คณะ

สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 6, 1 (มกราคม-มิถุนายน 2555):  103-105. 
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6 ประการ  ซ่ึงหมายถึงการท่ีชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหารจดัการศึกษาในสถานศึกษา 4 เร่ือง
ไดแ้ก่ 1) ความสัมพนัธ์ท่ีดีกบัผูบ้ริหารและครูมีความเขา้ใจและใหค้วามสาํคญัเขา้ร่วมกิจกรรมต่างๆ
ของสถานศึกษา 2) การมีส่วนร่วมในการพฒันาการศึกษาเช่นร่วมในการวางแผนพฒันาสถานศึกษา
ร่วมแกไ้ขปัญหาของสถานศึกษา 3) ร่วมในการพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษา 4) การสนบัสนุนการ
ดาํเนินงานของสถานศึกษาสอดคลอ้งกบัการศึกษาของ พลูศรี ไมท้อง1 9

20 ท่ีศึกษาการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนในการพฒันาหลกัสูตรทอ้งถ่ินในระดบัมธัยมศึกษาของโรงเรียนท่ีไดรั้บการรับรองมาตรฐาน
คุณภาพการศึกษา ผลการวิจยัพบว่า ในการปรับหรือสร้างหลกัสูตรทอ้งถ่ินนั้น ชุมชนไดเ้ขา้มามี
ส่วนร่วม คือ ผูป้กครอง ศิษย์เก่าและผูท้รงคุณวุฒิ ลักษณะท่ีชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม คือ ช่วย
ประสานกบัหน่วยงานต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งและสนบัสนุนดา้นส่ิงของและวสัดุอุปกรณ์ต่างๆ ปัญหาท่ี
พบคือ โรงเรียนและชุมชนมีเวลาว่างไม่ตรงกนั ชุมชนไม่ให้ความร่วมมือเท่าท่ีควร เน่ืองจากมี
ภารกิจมาก การนาหลกัสูตรไปใชชุ้มชนเขา้มามีส่วนร่วมในดา้นการเตรียมตวัครู การจดับริการวสัดุ
หรือส่ือการเรียนการสอน และการจดัส่ือ/ผลิต ส่ือการเรียนการสอน ปัญหาท่ีพบ คือ ชุมชนเห็นว่า
การวดัผลประเมินผลเป็นภาระหนา้ทีของโรงเรียน และนโยบายของโรงเรียนไม่เอ้ือให้ชุมชนเขา้มา
มีส่วนร่วมในการพฒันาหลกัสูตรทอ้งถ่ิน ชุมชนควรมีบทบาทในการเป็นผูใ้ห้ขอ้มูล แนวคิด เป็นผู ้
ร่วมกาํหนดทิศทางและเป้าหมายของโรงเรียน ส่วนบทบาทของโรงเรียนในการเสริมสร้างความร่วมมือ
ของชุมชนต่อหลกัสูตรทอ้งถ่ินและจดัการเรียนการสอน โรงเรียนสร้างความสัมพนัธ์ท่ีดีต่อชุมชน
และเปิดโอกาสใหชุ้มชนเขา้มามีส่วนร่วม  และสอดคลอ้งกบัการศึกษาของ มิลเลอร์2 0

21 ไดศึ้กษาการ
กาํหนดการมีส่วนร่วมของครูในการวางแผนพฒันาหลกัสูตรและนาหลกัสูตรไปใช้ของโรงเรียน
ชนบทในสหรัฐอเมริกา จากการวจิยัแสดงให้เห็นถึงความสัมพนัธ์ทางบวกระหวา่งการเขา้มามีส่วนร่วม
ในการวางแผนพฒันาหลกัสูตร และการนาหลกัสูตรไปใช้ ซ่ึงการให้ครูมีส่วนร่วมจะมีประโยชน์
อยา่งมากในดา้นการยอมรับและความเขา้ใจ 

 20พูลศรี ไมท้อง, การศึกษาการมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นใน

ระดับมัธยมศึกษาของโรงเรียนที่ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาสังกัดสํานักงาน

คณะกรรมการการศึกษาเอกชน ในกรุงเทพมหานคร 2543, เขา้ถึงเม่ือ 21  กรกฎาคม 2556,  เขา้ถึง
ไดจ้าก  http://www.tnrr.in.th/index.php?option=com_dscollection&itemid=176531  
 21Richard I. Miller, Some Observations and Suggestions (New York: Appleton, 
1996), 89-92.    
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  มิลล์เคน(Millken)22   ไดศึ้กษาแนวคิดเชิงโครงสร้างหลกัพลวตั (Dynamics) กลยุทธ์ 
(Strategy) ของกระบวนการบริหารจดัการศึกษาแบบบูรณาการ โดยศึกษาพบประเด็นสําคญัว่า
ผลกระทบในด้านการบริหารจดัการศึกษาแบบบูรณาการเป็นส่ิงท่ีสมเหตุสมผล ระบบท่ีไดรั้บ    
การพฒันาข้ึนมาเป็นระบบท่ีก่อให้เกิดประสิทธิผลสอดคลอ้งกบัประเด็นแรก สถาบนัการศึกษาท่ี
เก่ียวขอ้งกบังานวิจยัน้ีไดรั้บการพิจารณาวา่เป็นสถาบนัการศึกษาแบบบูรณาการ ซ่ึงเป็นกระบวนการ
ท่ีมีการศึกษาผา่นมุมมองดา้นการวางแผนจดัองคก์าร (Organizational Lens) ซ่ึงมีการวางแผน มีการ
ระดมสภาพปัญญา มีการกาํหนดแผนกลยุทธ์ นอกจากนั้นความสัมพนัธ์ระหว่างผูมี้ส่วนร่วมใน
องคก์าร (Stakeholders) ก็ไดแ้สดงบทบาทเป็นท่ีประจกัษส์ัมพนัธ์กบัโครงสร้างขององคก์ารอีกดว้ย  
และ เบน (Band) 

2 2

23 ไดศึ้กษาถึงการบริหารมหาวิทยาลยัในกาํกบัในรัสเซีย พบว่า การบริหาร
มหาวิทยาลยัท่ีมีประสิทธิภาพนั้นตอ้งมีการดาํเนินการในเร่ืองกาํหนดพนัธกิจ มีผูน้าํท่ีสามารถ
แลกเปล่ียนประสานงาน เขม้แขง็ในการจดัการและหาเงินลงทุน 

 ประเด็นเร่ืองคุณภาพมีความสําคญัสําหรับการอุดมศึกษามาตลอดแต่เป็นแนวคิดท่ีมี
หลากหลายมิติ ข้ึนอยู่กบัสภาพแวดลอ้ม จุดมุ่งหมายของสถาบนั เง่ือนไข และมาตรฐานในแต่ละ
สาขาวิชาดว้ยคุณภาพจะตอ้งควบคู่ไปกบัการตรวจสอบได ้ยเูนสโกไดร้วมเร่ืองคุณภาพอุดมศึกษา 
อา้งถึงใน ทิศทางการปฏิรูปอุดมศึกษาของโลกในศตวรรษท่ี 21 (2542) ไว ้5 ประการ คือ 

 1. คุณภาพของบุคลากร 

 2. คุณภาพของหลกัสูตร 

 3. คุณภาพของผูเ้รียน 

 4. คุณภาพของโครงสร้างพื้นฐาน 

 5. คุณภาพของการจดัการ 

 นอกจากน้ี ยูเนสโก ได้เสนอมาตรการท่ีจาํเป็นในการปฏิรูปอุดมศึกษา เพื่อนาํไปสู่
คุณภาพของการอุดมศึกษา ประกอบดว้ย 

1. วฒันธรรมการประเมินและการวิเคราะห์ตนเองของสถาบนั เพื่อสร้างความรับผิดชอบ
และการเรียนรู้ 

 22J. Millken, The organizational structure, dynamics and strategy of integrated 

education in northern Iceland (London: Queen University, 2003), 512. 

 23R.R. Band, Service learning in a community College (California: Pepperdine 

University, 2005). 
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2. การพฒันาหลกัสูตร โดยใหมี้การทบทวนและพฒันาหลกัสูตรใหม่อยูเ่สมอ โดยเฉพาะ
ดา้นเน้ือหา วธีิการสอน ดา้นสหวทิยาการและการอาชีพ 

3. การฝึกอบรมทางการสอน โดยมีหน่วยงานส่งเสริมการเรียนการสอน ทาํหนา้ท่ีสังเกต 
ติดตามการสอนท่ีดี และคิดคน้ พฒันานวตักรรมทางการเรียนการสอน 

4. การพฒันาบุคลากรโดยกาํหนดนโยบายการรับบุคลากรท่ีสร้างสรรค ์และมีกรอบการ
พฒันาบุคลากรท่ีชดัเจน 

5. การสร้างเครือข่าย เพื่อเปรียบเทียบการเรียนรู้จากผูอ่ื้นตลอดเวลา มีความร่วมมือ
ระหวา่งประเทศ การมีเครือข่ายบณัฑิตศึกษาของภูมิภาค เครือข่ายวจิยัและใหค้าํปรึกษา 

6. การพฒันาการวจิยัทางดา้นอุดมศึกษา 

 โรวเล่ย ์ (Rowley)24 เช่ือวา่ คุณภาพการศึกษาเป็นความสําเร็จท่ีสถาบนัแต่ละแห่งไดจ้ดั
ประสบการณ์ไวใ้ห้แก่นักศึกษา ซ่ึงทาํให้นักศึกษามีสัมฤทธ์ิผลต่อเป้าหมายการเรียนรู้ รวมถึง
มาตรฐานทางดา้นวิชาการท่ีเหมาะสมด้วย และได้เสนอเกณฑ์บ่งบอกคุณภาพไว ้5 ด้าน ได้แก่        
1)ตอ้งปรับปรุงกลยทุธ์ดา้นคุณภาพการเรียนการสอน  2)รูปแบบของการปรับปรุงคุณภาพการเรียน
การสอนตอ้งมีลกัษณะยืดหยุน่ได ้3)ตอ้งควบคุมดูแลพนัธกิจของอาจารยแ์ละพฒันาอาจารย ์4)ตอ้ง
ประสานสัมพนัธ์กบัหน่วยงานในองค์กร และ 5)ขอ้มูลความตอ้งการต่างๆตอ้งนาํมาประเมินและ
สามารถอธิบายความกา้วหนา้ได ้  
 สถาบนัทรัพยากรมนุษย ์มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์2 4

25 ไดร้ะบุวา่ศกัยภาพ 7 ดา้นท่ีสําคญั 
ท่ีจะนาํมหาวิทยาลยัให้มีบทบาทในเร่ืองการสอน การวิจยั การให้บริการทางวิชาการแก่สังคมและ
ทาํนุบาํรุง ศิลปวฒันธรรมของชาติไดอ้ยา่งสมบูรณ์ตอ้งประกอบดว้ย 

 1. คุณภาพของอาจารย ์

 2. หลกัสูตรท่ีเหมาะสม 

 3. คุณภาพของการวจิยั 

 4. ความเป็นสากลของมหาวทิยาลยั 

 5. การประกนัคุณภาพ 

 6. ความคุม้ค่าของการลงทุน 

 24Jennifer Rowley, The Basics of  Information systems, 2nd ed. (London : Library 

Association, 1996), 78. 

 25มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, รายงานประจําปีสถาบันทรัพยากรมนุษย์ (กรุงเทพฯ: 

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์, 2544), 62-68.  
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 7. ความเสมอภาคในการศึกษา 

 จากการสอบถามความคิดเห็นของผูท้รงคุณวุฒิตามวิธีการของ Delphi ผลการวิจยัสรุป
หลกัเกณฑก์ารวดัศกัยภาพทั้ง 7 ดา้นของมหาวทิยาลยั ดงัต่อไปน้ีตารางท่ี 8 

 

ตารางท่ี 8 องคป์ระกอบศกัยภาพและตวับ่งช้ีของคุณภาพสถาบนัอุดมศึกษา 
 

องค์ประกอบศักยภาพ ตัวบ่งช้ี 

1. คุณภาพอาจารย ์ 1. คุณภาพของผลงานทางวิชาการ 

2. คุณวุฒิและวุฒิทางการศึกษา 

3. ผลการประเมินการสอนจากนกัศึกษา 

2. หลกัสูตรท่ีเหมาะสม 1. เป็นหลกัสูตรท่ีตอบสนองต่อความตอ้งการของสังคมไทย 
แกปั้ญหาและมุ่งพฒันาประเทศ 

 2. มีการประเมินหลกัสูตรและปรับปรุงหลกัสูตรอยูเ่สมอ 

 3. วดัจากคุณภาพของนกัศึกษาท่ีจบออกไปและสภาวะการทาํงาน 

3. คุณภาพของการวิจยั 1. ตีพิมพใ์นวารสารท่ีเป็นท่ียอมรับในประเทศและต่างประเทศ 

2. เป็นประโยชน์ต่อสังคม เช่น แกไ้ขปัญหา เศรษฐกิจและสังคม 

3. สามารถนาํไปประยกุตใ์ชไ้ดจ้ริงและพฒันาต่อไปได ้

4. ความเป็นสากล 1. มีกิจกรรมทางวิชาการกบัต่างประเทศ 

2. หน่วยงานและบุคลากรเป็นท่ียอมรับของสังคมและองคก์รต่าง ๆ 
ทั้งในและต่างประเทศ 

3. หลกัสูตรท่ีเปิดสอนมีความเป็นสากลและทนัสมยัเทียบไดก้บั 

ต่างประเทศ 

5. การประกันคุณภาพ/     
มาตรฐานการศึกษา 

1. ดาํเนินการตรวจสอบและประเมินจากคณะกรรมการอยา่ง
ต่อเน่ือง 

     2. กาํหนดคุณภาพของนกัศึกษาและบณัฑิต 

 3. มีการบริหารและดําเนินงานอย่างเป็นระบบมีมาตรฐานและ
ต่อเน่ือง 

6. ความคุม้ค่า 

    ของการลงทุน 

1. เป็นโครงการท่ีตอบสนอง และมีประโยชน์ต่อส่วนรวม สังคม 
ชุมชนและทอ้งถ่ิน 

     2. เนน้โครงการท่ีผา่นการวิเคราะห์ดว้ยรายจ่ายและผลตอบแทน 

 3. เกิดประโยชน์ต่อหน่วยงาน 
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ตารางท่ี 8 องคป์ระกอบศกัยภาพและตวับ่งช้ีของคุณภาพสถาบนัอุดมศึกษา (ต่อ) 

 

องค์ประกอบศักยภาพ  ตัวบ่งช้ี 

7.  ความเสมอภาค 

     ในการศึกษา 

1. โอกาสและสิทธิในการศึกษา การไดรั้บการสนบัสนุนเท่าเทียม
กนั โดยไม่มีการกีดกนั 

 2. เกณฑก์ารรับนกัศึกษา คุณสมบติัและการคดัเลือกนกัศึกษา 

 

ท่ีมา : มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์, รายงานประจําปีสถาบันทรัพยากรมนุษย์ (กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลยั 

ธรรมศาสตร์, 2544), 62-68. 

 

 การบริหารจัดการสถาบันอุดมศึกษาใน 5 ด้าน 

 1. การบริหารจดัการทัว่ไป 

1.1 การเงิน 

1.2 การบริหารจดัการ 

1.3 กฎหมาย 

1.4 การตรวจสอบภายใน 

1.5 ทรัพยากรมนุษย ์

2. การบริหารวิชาการ (การจดัการเรียนการสอน  การวิจยั  การบริการวิชาการแก่สังคม  
และการทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรม 

2.1 ปรับภารกิจการสอนใหม่ 
2.2 ปรับโครงสร้างเงินเดือน 

2.3 คุณภาพ 

2.4 สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของสังคม/ภูมิภาค 

2.5 ตรงความตอ้งการของตลาด 

3. การบริหารงานดา้นวจิยั การวจิยัยงัเนน้ความเป็นเลิศเฉพาะทางมากกวา่การใชอ้งคค์วามรู้
จากสหวทิยาการ นวตักรรมดา้นการร่วมมือทางการวจิยัระหวา่งสถาบนัมีบา้ง แต่ส่วนใหญ่ยงัไม่ได้
ใชท้รัพยากรร่วมกนั 
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4. การบริหารงานการเงินและงบประมาณ 

4.1 นวตักรรมดา้นนโยบายท่ีมุ่งเนน้ใหห้น่วยงานต่าง ๆ เป็น Cost Center  

4.2 ใชก้ารบริหารการเงินและงบประมาณแบบ Activity Based  

4.3 มีวธีิการคิดตน้ทุนดาํเนินงาน  
4.4 นาํระบบการประเมินสัมฤทธิผลของโครงการมาใช ้

 5. การบริหารงานทรัพยากรมนุษย ์ 
  5.1 นวตักรรมดา้นการบริหารทรัพยากรมนุษยมี์การเปล่ียนแปลงในเร่ือง 

   5.1.1 ตาํแหน่งการทาํงานท่ีปรับเปล่ียนจากขา้ราชการ เป็นพนกังาน  
   5.1.2 การคดัเลือก    
   5.1.3 การสรรหามีการใชท้ั้งการสรรหาภายในและภายนอก  
   5.1.4 มีระบบการประเมินผลการปฏิบติังานในเชิงผลิตภาพ 

  5.2 อาจารยท์าํวิจยั 

  5.3 สถาบนัส่งเสริมงานวจิยั 

  5.4 พนกังาน 

   5.4.1 ตาํแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย ์และอาจารย ์มีสัญญาจา้ง 2 ปี 

   5.4.2 ตาํแหน่งรองศาสตราจารย ์มีสัญญาจา้ง 4 ปี 

  5.5 เพิ่มเงินพิเศษนอกเหนือจากเงินเดือน 

   5.5.1 อาจารยมี์ผลงานท่ีทาํใหส้ถาบนัมีความกา้วหนา้ทางวชิาการ 

   5.5.2 อาจารยมี์ผลงานท่ีทาํใหส้ถาบนัมีภาพลกัษณ์ท่ีดี 

 สรุป จากกรณีศึกษาขั้นตน้ พบวา่ 

 1. ด้านการบริหารจัดการทัว่ไป  

  มหาวทิยาลยัมีอิสระในการกาํหนดพนัธกิจและการบริหารจดัการตามพระราชบญัญติั
ของสถาบนันวตักรรมการบริหาร หรือการเปล่ียนแปลงใหม่ ๆ ท่ีมีเหมือนกนั  คือ การนาํระบบ
ประกนัคุณภาพมาใชใ้นสถาบนั การสนองรับต่อการเปล่ียนแปลงยงัไม่เป็นนวตักรรมขององค์กร             
มีการจดัทาํแผนยทุธ์ การประเมินสถาบนัโดยเปรียบเทียบกบัสถาบนัในประเทศและต่างประเทศ  
 2. ด้านการบริหารวชิาการ  

  มหาวิทยาลยัให้อิสระกบัคณะและภาควิชาแต่มีบางสถาบนัท่ีการบริหารงานวิชาการ
ถูกกาํหนดจากนโยบายส่วนกลาง เช่น การเปิดหลกัสูตรใหม่จะตอ้งผ่านเกณฑ์ 2 ขอ้ ใน 3 ขอ้ คือ 
การสร้างความเป็นเลิศ การสนองตอบต่อความตอ้งการพฒันาของภูมิภาค และการตอบสนอง ต่อ
ความตอ้งการของผูเ้รียน ขณะท่ีอีกสถาบนัได้กาํหนดเกณฑ์การเปิดโปรแกรมใหม่โดยคาํนึงถึง
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จุดคุม้ทุน ตอ้งมีการศึกษาความเป็นไปได ้ซ่ึงแต่เดิมการเปิดโปรแกรมใหม่จะพิจารณาดา้นวิชาการ
เพียงดา้นเดียว ไม่ไดพ้ิจารณาถึงความตอ้งการของตลาด หรือการลงทุน นอกจากน้ีนวตักรรมดา้น
การเปิดหลกัสูตรสหวิทยาการท่ีเป็นท่ีนิยมมากในต่างประเทศสําหรับมหาวิทยาลยัในเมืองไทยอยู่
ในระยะเร่ิมตน้ การศึกษาต่อเน่ืองเพื่อการศึกษาตลอดชีวิตยงัอยูใ่นวงจาํกดั ความร่วมมือในรูปของ
เครือข่ายระหว่างสถาบนักบัระดบัโรงเรียน และสถาบนัอุดมศึกษาอ่ืน ๆ ในเขตพื้นท่ีเร่ิมมีการ
ดาํเนินการกนับา้ง และคงจะเป็นแนวโน้มท่ีสถาบนัต่าง ๆ จะไดใ้ชร้ะบบเครือข่ายเป็นกลยุทธ์ใน
การสร้างความเขม้แข็งทางวิชาการและการสร้างโอกาสทางการศึกษาต่อไป การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศได้เขา้มามีบทบาทมากในการพฒันาการเรียนการสอนและการบริหาร ทาํให้เกิดช่อง
ทางการใหบ้ริการสอนท่ีหลากหลายข้ึน 

  ในดา้นการรักษาคุณภาพมาตรฐานของหลกัสูตร มีบางสถาบนัท่ียึดหลกัคุณสมบติั
ของผูเ้ขา้ศึกษาอยา่งเขม้งวดวา่จะไม่มีการยดืหยุน่ในเร่ืองการคดัเลือกผูเ้รียน เพราะถือวา่ตวัป้อนเขา้
มีความสาํคญัต่อกระบวนการผลิตบณัฑิตคุณภาพ แต่สถาบนัจะหารายไดเ้พิ่มจากการ  จดัฝึกอบรม
ระยะสั้ น การให้อาจารยเ์ป็นท่ีปรึกษากบัหน่วยงานภายนอก เป็นตน้ มีการประเมินหลกัสูตรทุกปี 

ขณะท่ีสถาบนัท่ีเป็นเครือข่ายขององค์กรศาสนา จะมีคณะกรรมการระดบันานาชาติเป็นกลไกใน
การควบคุมมาตรฐานหลกัสูตร การเรียนการสอน การรับรองมาตรฐานการศึกษา นกัศึกษามีโอกาส
โอนยา้ยหน่วยกิตระหวา่งสถาบนัท่ีอยูใ่นระบบเครือข่ายในประเทศต่าง ๆ ได ้

  สถาบนัท่ีสนบัสนุนโดยองคก์รศาสนาจะเนน้เร่ืองคุณภาพ คุณธรรม และจริยธรรม 
ควบคู่กนัไป เพื่อสร้างคนท่ีสมบูรณ์  ความกา้วหนา้ทางเทคโนโลยีสารสนเทศเขา้มามีบทบาทกบั
การสร้างทางเลือกให้แก่สถาบัน และการเพิ่มประสิทธิภาพของการบริหารจัดการ มีการเปิด
ดาํเนินการ IT campus แต่ยงัมีขอ้จาํกดัโดยเฉพาะการฝึกปฏิบติัการยงัตอ้งใชห้้องปฏิบติัการปกติ 
การลงทุน IT campus ยงัตอ้งใชง้บประมาณสูง 

 3. ด้านการบริหารงานวจัิย   

  นวตักรรมดา้นการวิจยันั้นมีหน่วยงานระดบัสถาบนัเป็นกลไกประสานงานการวิจยั
ของสถาบนั เช่น มีหน่วยงานท่ีดูแลเร่ืองการจดทะเบียนทรัพยสิ์นทางปัญญา เป็นตน้ การวิจยั ยงัเน้น
ความเป็นเลิศเฉพาะทางมากกว่าการใช้องค์ความรู้จากสหวิทยาการ นวตักรรม ด้านการร่วมมือ
ทางการวิจยัระหว่างสถาบนัมีบ้าง แต่ส่วนใหญ่ยงัไม่ได้ใช้ทรัพยากรร่วมกัน เช่น การแบ่งปัน
หอ้งปฏิบติัการ เพื่อใหเ้กิดความคุม้ค่ากบัการลงทุน 

 4. ด้านการบริหารการเงินและงบประมาณ 

  มหาวิทยาลยัมีนวตักรรมดา้นนโยบายท่ีมุ่งเนน้ให้หน่วยงานต่าง ๆ เป็น Cost Center 

และใช้การบริหารการเงินและงบประมาณแบบ Activity  Based มีการนาํวิธีการคิดต้นทุน
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ดาํเนินงาน และมีการนาํระบบการประเมินสัมฤทธิผลของโครงการมาใช ้สถาบนัอุดมศึกษาของรัฐ
มีการสร้างหลกัสูตรท่ีช่วยตนเอง โดยไม่ใชง้บประมาณของรัฐบาล กลยุทธ์น้ีใชก้นัอยา่งแพร่หลาย 
และเป็นแหล่งรายไดใ้หก้บัสถาบนัไดม้าก 

  เป็นท่ีแน่นอนว่าการลดลงของงบประมาณอุดหนุนจากรัฐทาํให้มหาวิทยาลยัตอ้ง
แสวงหารายไดจ้ากทางอ่ืน รูปแบบท่ีใชก้นัในมหาวทิยาลยัของรัฐ คือ การเปิดคณะ / หน่วยงานใหม่
ในสังกดัมหาวิทยาลยั และบริหารจดัการแบบหารายไดช่้วยตนเองแบบสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน 
หรือเปิดหลกัสูตรโครงการภาคสมทบ/พิเศษ ทาํให้มหาวิทยาลยัของรัฐมีการบริหารจดัการสองระบบ 
คือ หน่วยงานที่ได้รับงบประมาณอุดหนุนจากรัฐ และหน่วยงานที่ได้รับการอนุม ัติ  จาก
มหาวิทยาลยัส่วนหน่ึง สําหรับการเร่ิมโครงการระยะตน้มหาวิทยาลยัมีเงินกองทุนคงยอดเงินตน้ท่ี
ใชด้อกผลตามวตัถุประสงคข์องกองทุน 

 5. ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 

  ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย ์นวตักรรมด้านการบริหารทรัพยากรมนุษยมี์การ
เปลี่ยนแปลงในเร่ืองของตาํแหน่งการทาํงานที่ปรับเปลี่ยนจากขา้ราชการ เป็นพนกังานของ
มหาวทิยาลยั การคดัเลือก การสรรหามีการใชท้ั้งการสรรหาจากภายในและภายนอก แต่ท่ีมีลกัษณะ
เด่นและเป็นแนวโน้มเหมือนกนัทุกสถาบนัคือ มีระบบการประเมินผลการปฏิบติังานในเชิงผลิตภาพ 
ซ่ึงสถาบนัจะไดใ้ชเ้ป็นขอ้มูลเพื่อการพฒันาและการประเมินผลความดีความชอบ บางสถาบนัมีการ
สร้างแรงจูงใจดา้นค่าตอบแทนท่ีนอกเหนือจากเงินเดือนประจาํของอาจารย ์คือ มีการกาํหนดวงเงิน
เป็นร้อยละเพิ่มจากเงินเดือนปัจจุบนั ในกรณีท่ีอาจารยมี์ผลงานท่ีทาํให้สถาบนัมีความกา้วหนา้ทาง
วิชาการ มีภาพลกัษณ์ท่ีดี ทั้งน้ี การบริหารงานดา้นทรัพยากรมนุษยน้ี์แนวคิดใหม่ ๆ ยงัมีขอ้จาํกดั 
เพราะตาํแหน่งงาน ระบบการบริหารทรัพยากรมนุษย ์มีความเก่ียวขอ้งกบัการบริหารงานทัว่ไปและ
การบริหารการเงินและงบประมาณ ทาํใหเ้ป็นอุปสรรคต่อการเปล่ียนแปลง 

 สถาบนัอุดมศึกษาของไทยมีความต่ืนตวัต่อการเปล่ียนแปลง ก่อให้เกิดนวตักรรมดา้น
การบริหารงานภายในอยา่งมากในช่วงระยะเวลา 2 – 3 ปีท่ีผา่นมา ดงัต่อไปน้ี 

 1. การบริหารจัดการทัว่ไป  

  แรงขบัเคล่ือนของการเปล่ียนแปลงส่วนใหญ่ของดา้นน้ีมาจากการปฏิรูปการศึกษา
และนโยบายของรัฐบาลท่ีจะตอ้งให้มหาวิทยาลยัมีอิสระในดา้นการบริหารงานต่าง ๆ และสามารถ
พึ่งตนเองได ้พบวา่ นวตักรรมการบริหารท่ีเป็นเชิงรุกภายในสถาบนัท่ีเป็นความคิดของผูบ้ริหารท่ี
ตอ้งการเปล่ียนแปลงเอง มีมหาวทิยาลยัเพียงบางส่วนเท่านั้น ดงันั้น นวตักรรมทางการบริหารงานท่ี
เกิดจากแรงขบัเคล่ือนท่ีแตกต่างกนัย่อมส่งผลต่อการปรับระบบการบริหารท่ีต่างกนั ปัจจยัท่ีควร
คาํนึงถึงเพิ่มเติมอีกประการคือ คุณลกัษณะเฉพาะของสถาบนั เช่น ปรัชญาของสถาบนัรูปแบบการ
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บริหารของผูบ้ริหาร ความมีเอกลกัษณ์เฉพาะตวัของสถาบนั ระยะเวลาของสถาบนัท่ีเปิดดาํเนินการ 
แต่ทั้งน้ีมี 2 ประเด็น ท่ีพบวา่ มีนวตักรรมท่ีคลา้ยคลึงกนั คือ  
  1. การปรับเปล่ียนโครงสร้างองคก์ร การเกิดหน่วยงานใหม่ ๆ  
  2. การปรับระบบการบริหารงานภายในสู่กระบวนการประกันคุณภาพและการ
ประเมินคุณภาพจากภายนอก  
  ผลจากการมีนวตักรรมดงักล่าวทาํใหส้ถาบนัอุดมศึกษาไทยโดยเฉพาะสถาบนัอุดมศึกษา
ของรัฐบาลตอ้งสํารวจ ตรวจสอบตนเองทั้งระบบ นบัตั้งแต่ปรัชญาของสถาบนั วิสัยทศัน์ พนัธกิจ 
โครงสร้างการแบ่งส่วนการบริหาร การประเมินการสอนและการปฏิบติังานของบุคลากร การจดัทาํ
คู่มือการบริหารในส่วนต่าง ๆ ของมหาวิทยาลยั การส่ือสารในองค์กร ผลจากการทบทวนตนเอง 
จากจุดเ ร่ิมต ้นน้ีทาํให้สถาบนัทราบและมีข ้อมูลเก่ียวกับจุดแข็ง จุดอ่อนของตนเอง ได้เห็น
สภาพแวดล้อมท่ีเปล่ียนแปลง พบโอกาส หรือ อุปสรรค โดยเฉพาะปัญหา ท่ีสถาบนัอุดมศึกษา  
ตอ้งเผชิญ คือ การเปล่ียนแปลงการบริหารงานท่ีจะตอ้งมีการไดรั้บการประเมินภายนอก การทาํงาน    
ท่ีเนน้ผลการปฏิบติังาน (Output Outcome) และการบริหารจดัการเร่ืองการเงินและงบประมาณ   

 2. การบริหารงานวชิาการ  

  มหาวิทยาลยัส่วนใหญ่มีภารกิจหลกัดา้นเน้นการสอน แต่ทั้งน้ียงัพบว่า นวตักรรม
ดา้นงานวชิาการนั้นหลายสถาบนัไดน้าํแนวคิดดา้นธุรกิจมาใชอ้ยา่งแพร่หลาย การจดัหลกัสูตรการ
สอนเน้นสนองความต้องการของตลาดแรงงาน แต่ทั้ งน้ีมีแง่คิดว่า การใช้แนวคิดทางด้าน
บริหารธุรกิจมาใชใ้นการบริหารงานวิชาการของสถาบนัอุดมศึกษา เช่นเดียวกบัการบริหารงานใน
ต่างประเทศทนัทีทนัใดนั้น  อาจสร้างผลกระทบต่อภาพลักษณ์ทางวิชาการของสถาบนั เพราะ
แนวคิดในการก่อตั้งมหาวทิยาลยัของรัฐในประเทศไทยส่วนใหญ่เป็นบริการท่ีไดรั้บการสนบัสนุน
งบประมาณจากรัฐบาลเพื ่อสร้างคนคุณภาพให้ก ับสังคมไทย  ดังนั้น การสร้างนวตักรรม            

ทางวชิาการใด ๆ ก็ตามสถาบนัควรเนน้การสร้างองคค์วามรู้ ทั้งความรู้วิชาการบริสุทธ์ิ และความรู้
ท่ีนาํไปประยกุตใ์ชเ้พื่อสร้างมูลค่าเพิ่มไดใ้นขอบเขตของการเป็นผูใ้หบ้ริการแก่สังคม 

 3. การบริหารงานวจัิย  

  การบริหารงานวจิยัน้ีมีส่วนเก่ียวขอ้งในระบบการบริหารมหาวิทยาลยัหลายส่วน เช่น 
นโยบาย กลยทุธ์ งบประมาณ ความพร้อมของบุคลากร วสิัยทศัน์ของมหาวทิยาลยั ความชดัเจนของ
การพิจารณาภาระงาน และลิขสิทธ์ิทางปัญญาท่ีจะช่วยส่งเสริมและสร้างขวญักาํลงัใจต่อการสร้าง
งานวจิยัคุณภาพ  
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 4. การบริหารการเงินและงบประมาณ  

  ท่ีมาของรายได้ของสถาบนัอุดมศึกษาของรัฐจะมาจากสองทางคือ จากทางรัฐบาล 
และจากแหล่งรายไดอ่ื้นท่ีมหาวทิยาลยัแสวงหาเอง ดงันั้น นวตักรรมดา้นการหารายไดน้ี้เป็นกลยุทธ์ท่ี
อาจสร้างทั้งโอกาสและวิกฤตให้สถาบนั สถาบนัจึงตอ้งระมดัระวงัในดา้นรูปแบบและวิธีการหา
รายได้ท่ีสอดคล้องกับปณิธาน ปรัชญา วฒันธรรมองค์กรของสถาบนั และมองถึงช่ือเสียงและ
ภาพลกัษณ์ของสถาบนัในระยะยาว ทั้งน้ีนวตักรรมดา้นการหารายไดแ้ละการบริหารงบประมาณ 
ควรอยู่บนพื้นฐานของคุณภาพการศึกษารวมถึงการสร้างองค์ความรู้ใหม่ หรือ การถ่ายทอด
เทคโนโลยใีหก้บัธุรกิจ ชุมชน อาทิ การจดสิทธิบตัรหรือการขายสิทธิบตัร การเปิดอบรมการเรียนรู้
ท่ีมิใช่หลกัสูตรปริญญา การจดัสรรทรัพยสิ์นดา้นท่ีดินให้เกิดการใชง้านให้เต็มประสิทธิภาพเป็น
ทางเลือกท่ีอาจสร้างรายไดท่ี้ย ัง่ยนื 

 5. การบริหารงานทรัพยากรมนุษย์  

  มหาวทิยาลยัตอ้งให้ความสําคญักบัทรัพยากรมนุษยทุ์กระดบั ทุกหนา้ท่ีในมหาวิทยาลยั 
นบัตั้งแต่กรรมการสภามหาวิทยาลยั อธิการบดี คณบดี หัวหนา้หน่วยงานสนบัสนุนวิชาการต่าง ๆ 
เป็นตน้ แต่ละสถาบนัจะกา้วหน้าเท่าใด หรือแข่งขนักบัสถาบนัอ่ืนไดม้ากน้อยเพียงใดข้ึนอยู่กบั
คุณภาพของบุคลากร ดงันั้นการรับเขา้ การรักษา หรือแสวงหาบุคลากรท่ีมีคุณภาพ ประสิทธิภาพอยู่
เสมอจึงเป็นปัจจยัแห่งความสําเร็จต่อการดาํเนินงานของสถาบนั และสร้างการประเมินให้เป็น
วฒันธรรมขององคก์ร 

  เป็นท่ีน่าสังเกตว่าองค์กรมหาวิทยาลัยมีบุคลากร 2 ประเภท คือ ประเภทอาจารย์
เจา้หนา้ท่ีหน่วยงานสนบัสนุนวิชาการ บุคลากรทั้ง 2 ประเภทจะตอ้งไดรั้บการพฒันาอยา่งต่อเน่ือง
และมหาวิทยาลยัมีหน้าที่สร้างคนคุณภาพ ความเอ้ืออาทรของครูต่อศิษยย์งัคงมีความสําคญั ถา้
การสร้างบรรยากาศเป็นแบบธุรกิจหมด คือ การแลกเปล่ียนบริการเชิงพาณิชย ์คุณธรรมท่ีสําคญั
ของวชิาชีพจะหายไปในท่ีสุด 

 6. รูปแบบการบริหารจัดการแบบ Learning Organization, Corporate, Enterprise  

   อาจมีความเหมาะสมกบัองคก์รไม่เหมือนกนั มหาวิทยาลยัเอกชน อาจจะมีแนวโนม้
การบริหารแบบ corporate หรือ enterprise รวมทั้งสถาบนัเฉพาะทาง เช่น สถาบนับริหารธุรกิจ
บัณฑิตศศินทร์ สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร หรือ เอไอที ก็ รับแนวคิดมาจากการ
บริหารธุรกิจเช่นเดียวกนั สําหรับสถาบนัในสังกัดของรัฐ คงต้องอาศยัภาวะผูน้ําของผูบ้ริหาร
องคก์รท่ีจะกลา้นาํการเปล่ียนแปลงไปสู่องคก์รท่ีมีประสิทธิภาพ และคุณภาพของคนในองคก์รคือ
ตวัแปรสาํคญัในการท่ีสถาบนัจะกา้วไปสู่การบริหารแบบใหม่ตามวธีิการขององคก์รธุรกิจ ถา้คนใน
องคก์รไม่มีวสิัยทศัน์ร่วมกนั กระบวนการเปล่ียนแปลงจะเป็นไปไดย้ากลาํบาก 
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 7. การนําวธีิการควบคุมต้นทุนการดําเนินการมาใช้ประเมินกจิกรรมทางการศึกษา 

  การควบคุมตน้ทุนการดาํเนินการมาใชป้ระเมินกิจกรรมทางการศึกษาทุกอยา่งอาจมี
ขอ้จาํกดั และทาํลายบางสาขาวิชาท่ีมีความสําคญั แต่อาจไม่ทาํรายได้ให้กบัมหาวิทยาลยั ได้แก่ 
สาขาวิชา ทางด้านวิทยาศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ เช่น คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ปรัชญา 
ประวติัศาสตร์ เป็นตน้ สาขาวชิาเหล่าน้ีตอ้งการผูเ้รียนท่ีมีสติปัญญาดี มหาวิทยาลยัจึงตอ้งหาวิธีการ
ท่ีจะสนบัสนุนสาขาวชิาเหล่าน้ีใหด้าํเนินต่อไปได ้ 
 

บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้บริหาร 

 ผู ้บริหารหน่วยงานทางการศึกษาหรือสถาบันทางการศึกษาหรือ สถานศึกษา
เปรียบเสมือนผูก้าํหนดทิศทาง มีหน้าท่ีความรับผิดชอบงานของหน่วยงานทางการศึกษาหรือ
สถาบนัทางการศึกษาสถานศึกษาทั้งหมด  เป็นหลกัท่ีสําคญัยิ่งทั้งต่อสถาบนั  ครู บุคลากร  และต่อ
ผลงานอนัเป็นส่วนรวม   
 แอนเดอสัน และไดด์(Anderson and Dyke ) 2 5

26  บ่งช้ีถึงหน้าท่ีความรับผิดชอบของ
ผูบ้ริหารสถานศึกษาไว ้  20  ประการคือ 

1. เป็นผูน้าํในการวางแผนเก่ียวกบัหลกัสูตร 

2. ศึกษาและใหค้วามรู้ทางดา้นทฤษฎีการศึกษาแก่บรรดาอาจารยแ์ละผูส้นใจ 

3. จดัโครงการเรียนการสอนให้เหมาะสมกบัความตอ้งการของนักเรียน  ชุมชนและ
ประเทศ 

4. เปิดบริการแนะแนวในโรงเรียน 

5. จดับริการต่าง ๆ ข้ึนในโรงเรียน  เช่น  บริการสุขภาพ  การรับส่งนกัเรียน  และอาหาร
กลางวนั 

6. จดัการเก่ียวกบัการดาํเนินงานหอ้งสมุด  และเคร่ืองอาํนวยความสะดวกในการสอน 

7. ร่วมมือในการคดัเลือกคณาจารยแ์ละจดัระบบงานท่ีทาํให้การดาํเนินงานของอาจารย์
เป็นไปดว้ยดีและมีประสิทธิภาพสูงสุด 

8. พฒันาวิธีการท่ีทาํให้ขวญัและกาํลังใจของคณาจารย์ดี  และความประพฤติของ
นกัเรียนเรียบร้อย 

9. พฒันาและรักษาขวญักาํลงัใจของคณาจารยใ์หดี้ตลอดไป 

 26 Lester W. Anderson and Van A.  Dyke, Secondary School Administration (Boston : 

Houghton Mifflin, 1963), 343 – 345.   
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10. พฒันาโปรแกรมการฝึกอบรมอาจารยใ์นโรงเรียน 

11. พฒันาโครงการจดักิจกรรมเสริมหลกัสูตรเพื่อนกัเรียนทุกคน 

12. วางแผนการจดัการเรียนการสอนทั้งเป็นวนัและเป็นปี 

13. พฒันาวธีิการรักษาระเบียบและงานธุรการประจาํวนั  เพื่อให้การบริหารงานคล่องตวั
ทั้งในดา้นการศึกษาและดา้นธุรกิจ 

14. เปิดโอกาสใหผู้น้าํในหมู่บา้นไดเ้ขา้ร่วมกิจกรรมในโรงเรียนบา้งตามสมควร 

15. ช้ีแจงโปรแกรมการเรียนการสอนและเคร่ืองอาํนวยความสะดวกต่าง ๆ ของ
โรงเรียน  และใหค้ณะกรรมการสถานศึกษาทราบ 

16. ร่วมมือประสานในการจดับริหารการศึกษาใหแ้กเด็ก  หนุ่มสาวในชุมชน 

17. จดัการและใหค้าํแนะนาํในการรักษาอาคารเรียนและเคร่ืองอาํนวยความสะดวกต่าง ๆ 
ของโรงเรียน 

18. ร่วมมือในการวางแผนเก่ียวกบัการสร้างอาคารในอนาคต 

19. ใหค้วามร่มมือกบัหน่วยงานต่าง ๆ ของการศึกษา  
20. ยอมเสียสละเพื่อความกา้วหนา้ทางดา้นการเรียนการสอน  ปีเดียวกนั 

 เฟเบอร์และเซียร์รอน(Faber and Chearon ) 2 6

27  ไดเ้สนองานของผูบ้ริหารสถานศึกษาไว้
เช่นเดียวกนักบั แคมเบลล ์ และคณะ(Campbell, et al.) 2 7

28 ท่ีไดท้าํการวิจยัและเสนอแบ่งงานท่ีสําคญั
ของสถานศึกษาไว ้ 5 ประการ  คือ 

1. งานสร้างความสัมพนัธ์ระหวา่งโรงเรียนกบัชุมชน  งานดา้นน้ีผูบ้ริหารโรงเรียนกบั
ชุมชน  งานดา้นน้ีผูบ้ริหารโรงเรียนควรจะตอ้งศึกษาเก่ียวกบัลกัษณะของชุมชน  ความตอ้งการของ
ชุมชน  การใหข้อ้มูลของโรงเรียนแก่ชุมชนบทบาทของโรงเรียนในชุมชน  และบทบาทขององคก์ร
ต่าง ๆ ในชุมชน  

2. งานพฒันาหลกัสูตรและการสอนในชุมชน  งานดา้นน้ีบทบาทของผูบ้ริหารเก่ียวขอ้ง
กบัการวางจุดมุ่งหมายเฉพาะของสถานศึกษา  การวางโครงการเรียนการสอน  หลกัสูตรและการ
เปล่ียนแปลง  หลกัสูตรของชาติ  การจดัและเลือกใช้ส่ือการเรียน  อุปกรณ์หลักสูตร  และการ
ประเมินการสอน 

 27 Charles F.  Faber and  Gillbert F.  Chearon, Elementary School Administration 

(New York: Holt Rinehart and Winston, 1970), 213.   
 28 Campbell et al. Introduction To Education Administration (Boston Massachusetts : 

Allyn and Bacon, 1977), 116.  
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3. งานกิจการนกัเรียน  ผูบ้ริหารจะตอ้งจดัการเก่ียวกบันกัเรียนในเร่ืองการบริหารกิจการ
นกัเรียน  โดยการจดัองค์กรของนกัเรียนระเบียบและทะเบียนต่าง ๆ การจดับริหารบุคลากร งาน
ด้านน้ีมีความสําคญัยิ่งสําหรับผูบ้ริหารในสถานศึกษาเพราะความสําเร็จหรือความล้มเหลวของ
สถานศึกษา  ส่วนใหญ่ข้ึนกบัการบริหารงานบุคคล  การวิเคราะห์อตัรากาํลงัการคดัเลือกบุคคลเขา้
ทาํงาน  การนิเทศงาน  และการประเมินผลประสิทธิภาพการสอน 

4. การบริหารอาคารสถานท่ี  และวสัดุอุปกรณ์ต่าง ๆ งานด้านน้ีมีความหมายรวมถึง
อาคาร  สถานท่ี  สนาม  วสัดุอุปกรณ์เพื่อการศึกษา  ผูบ้ริหารควรสนใจในเร่ืองเก่ียวกบัการวางแผน
อาคาร  สถานท่ี  การพฒันา  และบาํรุงรักษาอาคารสถานท่ี  และวสัดุอุปกรณ์เพื่อช่วยในการเรียน
การสอน  และ 

5. งานการเงินและธุรการ  งานดา้นน้ีมีส่วนสําคญัในการสริมการเรียนการสอนส่ิงท่ี
ผูบ้ริหารควรให้ความสนใจไดแ้ก่  การทาํงบประมาณการใช้จ่าย  งานสารบรรณ  งานประชาสัมพนัธ์  
และงานพสัดุ  ครุภณัฑ ์ เป็นตน้ 

 ฟิสค(์Fisk )28

29 แบ่งงานของผูบ้ริหารการศึกษาออกเป็น  4  ประเภท  คือ 

1. ความสัมพนัธ์กบัชุมชน 

2. การสรรหาและการพฒันาบุคลากร 

3. การปรับปรุง  ส่งเสริมและใหโ้อกาสทางการศึกษา  และ 

4. การจดัหาและการดูแลเร่ืองการเงิน  อาคารสถานท่ีและอุปกรณ์   
 มิลเลอร์(Miller )29

30 แบ่งภารกิจท่ีผูบ้ริหารโรงเรียนจะตอ้งปฏิบติัมี 8 ประการดว้ยกนั  คือ 

1. การวางโครงการดาํเนินการเรียนการสอน 

2. ดา้นกิจการนกัเรียน 

3. ดา้นบุคคลในโรงเรียนและเจา้หนา้ท่ีอ่ืน ๆ  
4. ดา้นอาคาร  สถานท่ีและวสัดุอุปกรณ์  
5. การเงินและการธุรการ 

6. การประชาสัมพนัธ์โรงเรียน 

7. การวางแผนและประเมนผล  และ 

 29 Robert S. Fisk, The Task of Educational Administration (New York: Harper and 

Rows, 1963),  221- 225.   

 30 Richard I.  Miller, Some Observations and Suggestions (New York: Appleton, 
1996), 500 – 550.    
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8. ดา้นส่งเสริมบริการ  เช่น  การขนส่งนกัเรียน  อาหารกลางวนั  เป็นตน้ 

 ในการบริหารสถานศึกษาน้ี จงรักษ์  ขนัรักษา ศึกษาพบว่า ผูบ้ริหารสถานศึกษาเป็น
ผูรั้บผิดชอบดาํเนินการ  ตอ้งปรับปรุงตนให้เป็นผูมี้วิสัยทศัน์ท่ีกวา้งไกล จาํเป็นตอ้งดาํเนินการใน
กิจกรรมต่างๆ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายท่ีได้วางไว ้ การท่ีจะให้โรงเรียนมีคุณภาพท่ีดีนั้นข้ึนอยู่กบั
ผูบ้ริหารโรงเรียนท่ีเล็งเห็นถึงความสําเร็จของบุคลากรมีความเขา้ใจในกระบวนการเรียนการสอน
และงานดา้นวิชาการ โดยถือวา่เป็นงานหลกัในการบริหารโรงเรียน   เพราะมาตรฐานและคุณภาพ
ของโรงเรียนพิจารณาได้จากผลงานท่ีมีคุณภาพ  และช่ือเสียงผูบ้ริหารสถานศึกษาจาํเป็นต้อง
ดาํเนินการจดัการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ ได้แก่ การปรับปรุงอาคารสถานที่  อุปกรณ์
การเรียนการสอน  หลกัสูตร วิธีการสอน  การจดักิจกรรมเสริมหลกัสูตร และส่ิงสําคญัท่ีสุดคือ  
การพฒันาบุคลากรครู  อาจารย ์ให้เพิ่มพูนความรู้ดา้นวิชาการ  เพื่อให้ทนัต่อการเปล่ียนแปลงอยา่ง
รวดเร็ว ซ่ึงอาจทาํไดโ้ดยการประชุมสัมมนาวิชาการ  การศึกษาดูงานนอกสถานท่ี การเชิญวิทยากร
มาให้ความรู้  ตลอดจนการลาไปศึกษาต่อทั้งในและต่างประเทศ  ทั้งน้ีกล่าวไดว้่า การพฒันาครูมี
ความสาํคญัยิง่ต่อการพฒันาการศึกษา 

 นันทวิชญ์ ฉัตรบรรยงค์3 0

31  ศึกษารูปแบบการพฒันาสถานศึกษาข้ึนพื้นฐานคาทอลิก 
สังกดัสังฆมณฑลในประเทศไทยเพื่อส่งเสริมการเป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้ พบวา่ ดา้นการบริหาร
จดัการ (administrative management) ถือเป็นหนา้ท่ีของผูบ้ริหารโดยตรงผูบ้ริหารจะตอ้งสนบัสนุน
การเรียนรู้ใหท้ั้งจากความสาํเร็จและความผดิพลาด  การจูงใจการรับผดิชอบต่อการเรียนจดักิจกรรม
เพิ่มประสิทธิผลการปฏิบติังานสนบัสนุนดา้นทรัพยากรและงบประมาณ 

 เจวสิ(Javis)31

32 ไดก้าํหนดขอบข่ายของงานบริหารการศึกษา  8  ประการ  คือ   
1. การพฒันากิจการนกัเรียน 

2. การบริหารกิจการนกัเรียน 

3. การบริหารดา้นสัมพนัธ์กบัชุมชน 

4. การบริหารงานบุคคล 

 31นันทวิชญ์ ฉัตรบรรยงค์, “รูปแบบการพฒันาส ถ า น ศึก ษ า ขั้ น พื้ น ฐ า น ค า ท อ ลิ ก  

สังกดัสังฆมณฑลในประเทศไทย เพื่อส่งเสริมการเป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้” (ปริญญาดุษฎีนิพนธ์
สาขาวิชาการบริหารการศึกษาและผูน้าํการเปล่ียนแปลง บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัอีสเทิร์น
เอเชีย, 2554), 54-58. 

 32Osear T.  Javis, Organizing Supervising and Administering the Elementary School  

(New York: Parker, 1968), 8-10.   
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5. การบริหารพิเศษต่าง ๆ  
6. การจดัโครงการหน่วยงาน 

7. การดูแลอาคาร  สถานท่ีและบริเวณ  และ 

8. การบริหารธุรการและการเงิน 

 เซอร์จิโอวาน่ี(Sergiovani ) 3 2

33 แบ่งภารกิจท่ีสําคญัของการบริหารการศึกษาออกเป็น  9 

ประการคือ   
1. พฒันาโปรแกรมการศึกษา 

2. งานกิจการนกัเรียน 

3. การบริหาร 

4. งานบุคลากร 

5. งานวางแผน 

6. งานธุรการ 

7. งานพฒันาบุคลากร 

8. งานสัมพนัธ์ชุมชน  และ 

9. ความประพฤตินกัเรียน   
 คิมบรอช(Kimbrough ) 3 3

34  เห็นว่าหน้าท่ีหรือภารกิจของผูบ้ริหารสถานศึกษาท่ีสําคญัมี    
8 ประการ  คือ 

1. การเรียนการสอนและการพฒันาหลกัสูตร 

2. การบริการนกัเรียน 

3. ความสัมพนัธ์ระหวา่งโรงเรียนกบัชุมชน 

4. การบริหารงานบุคคล 

5. การบริหารอาคาร  สถานท่ี 

6. การบริการชุมชน 

7. การจดัองคก์รหรือโครงสร้างการบริหาร  และ 

8. การบริหารงบประมาณ  

 33 Tomas J. Sergiovani et al. Education Governance and Administration (Englewood 

Cliffs, New Jersey : Prentice-Hall, 1987), 10. 
 34 Ralph B.  Kimbrough, Education Administration (New York: McMillan, 1988), 44.   
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 โดยท่ีเ ก่ียวข้องกับการบริหารงบประมาณน้ี โมริทเซ็น (Moritsen)และนาธาน 
(Nathan)(อา้งถึงใน พิมพรรณ  สุริโย)35 ไดศึ้กษาพบว่า ปัญหาดา้นงบประมาณเป็นปัญหาหลกัใน
การพฒันาการศึกษา งบประมาณในการจดัการศึกษาในระดบัประถมศึกษาและมธัยมศึกษามีขอ้
ผกูพนัร่วมกบัระดบัรัฐและทอ้งถ่ิน ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะว่า ผูบ้ริหารมีความตระหนกัวา่เป็นความจาํ
เป็นอย่างยิ่งในการจดัสรรทรัพยากรท่ีมีอยู่อย่างจาํกดัให้เกิดประโยชน์สูงสุดและคุม้ค่าตรงตาม
เป้าหมายและวตัถุประสงคข์องการจดัการศึกษาดงันั้นผูบ้ริหารจึงตอ้งพิจารณาอยา่งรอบคอบในการ
จดัสรรและกระจายทรัพยากรตลอดจนกาํกบัติดตามผลการใชใ้หเ้กิดประโยชน์ต่อโรงเรียน นกัเรียน
ตลอดจนต่อทางราชการใหม้ากท่ีสุด ทรัพยากรทางการศึกษาท่ีผูบ้ริหารพึงพิจารณาจดัสรรให้แก่ครู
อาจารยท่ี์เก่ียวขอ้ง ทรัพยากรดา้นงบประมาณมีความสําคญัต่อการบริหารงานหลายประการ ดงันั้น 
การจดัสรรทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพนั้นเป็นหน้าท่ีสําคญัของผูบ้ริหารสถานศึกษาท่ีจะตอ้ง
วางแผนจดัสรรดา้นงบประมาณการเงิน ทรัพยากรในดา้นทางกายภาพ และทรัพยากรในดา้นวสัดุ
อุปกรณ์ เพื่อใชใ้นการบริหารและจดัการเรียนการสอน และการดาํเนินงานดา้นต่าง ๆ ของโรงเรียน
ใหเ้ป็นไปอยา่งราบร่ืน คล่องตวั ตรงตามเป้าหมายอยา่งคุม้ค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพฒันา
สถานศึกษาและผูเ้รียนเป็นสาํคญั    
 แบล็คและพอร์เตอร์ (Black and Porter)36 ท่ีศึกษาเก่ียวกบัการจดัการการเปล่ียนแปลง
ในองคก์าร  โดยให้ความสําคญัปัจจยัที่มีผลกระทบต่อการเปล่ียนแปลงโดยมีการแบ่งเป็นปัจจยั
ภายนอกและปัจจยัภายในองคก์าร  ปัจจยัภายนอกองคก์าร ไดแ้ก่ 1. สภาวะเศรษฐกิจ มีผลกระทบ
ต่อการบริหารทรัพยากรมนุษยใ์นองค์การคือ  ถา้เศรษฐกิจไม่ดีทาํให้องค์การตอ้งลดจาํนวนบุคลากร  
ลดจาํนวนการผลิต  ในทางกลบักนัถ้าเศรษฐกิจดีทาํให้องค์การเพิ่มการผลิตสินค้าและบริการ    

ทาํให้มีภารกิจเพิ่มข้ึนและมีการเพิ่มจาํนวนบุคลากร  2. คู่แข่งขนั มีผลกระทบต่อการเปล่ียนแปลง
ดา้นกลยทุธ์การตลาด  ในการหาลูกคา้ใหม่เพื่อเพิ่มส่วนแบ่งการตลาดและการเติบโตทางการตลาด  
และอาจทาํให้เกิดการควบรวมกิจการ  3. เทคโนโลยี การเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยีมีผลกระทบ
ต่อกิจกรรมหลักขององค์การ  ทาํให้องค์การต้องเปล่ียนแปลงระบบการผลิต  เพื่อสร้างความ
ไดเ้ปรียบทางการแข่งขนั  และมีผลกระทบต่อการบริหารทรัพยากรมนุษย4์.การเมืองและกฎหมาย 

 35พิมพรรณ  สุริโย,  “ปัจจยัดา้นผูบ้ริหารสถานศึกษาท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน
เทศบาลกลุ่มการศึกษาทอ้งถ่ินท่ี  9  กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน”  (ปริญญาครุศาสตรมหาบณัฑิต 
สาขาวชิาการบริหารการศึกษา  บณัฑิตวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัราชภฏัเลย,  2551),  9. 

 36J. S.  Black and L. W. Porter. Management: Meeting New Challenges (Upper Saddle 

River, NJ: Prentice Hall, 2000), 432. 
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การเปล่ียนแปลงนโยบายและกฎหมายมีผลให้องค์การตอ้งปรับเปล่ียนนโยบาย  มีผลให้องค์การ
ตอ้งปรับเปล่ียนนโยบายการทาํงาน  ระบบบริหารงานซ่ึงตอ้งมีวิธีการเปล่ียนแปลงให้รวดเร็วและ
เกิดความขดัแยง้นอ้ยท่ีสุด  5. สังคมและประชากร การเปล่ียนแปลงค่านิยมในการบริโภคสินคา้ต่าง ๆ  
ทาํให้องค์การตอ้งเปล่ียนแปลงระบบการผลิต  ลกัษณะของสินคา้และบริการเพื่อตอบสนองความ
ตอ้งการของลูกคา้  การเปล่ียนแปลงโครงสร้างประชากรมีผลกระทบต่อการเปล่ียนแปลงรูปแบบ
ผลิตภณัฑ ์

 นงเยาว ์ศกัดาศกัด์ิ3 6

37 ไดศึ้กษา ระบบบริหารจดัการเงินนอกงบประมาณในสถานศึกษา
ขนาดเล็ก ซ่ึงพบว่า สถานศึกษาใช้วิธีการเข้าหาแหล่งทุน โดยผูบ้ริหารและคณะกรรมการใช้
ศกัยภาพเดินเขา้ไปหา ทาํสัมพนัธไมตรีทั้งในระยะสั้นและระยะยาว มีการร่วมกิจกรรมส่วนตวัและ
กิจกรรมส่วนรวม เพื่อท่ีจะเช่ือมโยงจากความสัมพนัธ์มาสู่กิจกรรมหาเงินทุนให้โรงเรียน ทั้งน้ี
คนเราเม่ือมีความสัมพนัธ์ท่ีดีต่อกนั ยอ่มมีความผกูพนั ยอ่มเห็นอกเห็นใจ จึงยอมช่วยเหลือกนัดว้ย
ความเต็มใจ ดงันั้นคณะกรรมการและผูบ้ริหารจึงไดว้างแผนท่ีจะเขา้หาแหล่งทุนต่าง ๆ ดงัน้ี  โดย
การเขา้ถึง 1) องค์กร ชุมชน และหน่วยงานต่าง ๆ  เป็นกลยุทธ์ท่ีผูบ้ริหารและคณะครูไดเ้ขา้ร่วม
กิจกรรมต่าง ๆ ของชุมชน ขององคก์ร ของหน่วยงานท่ีอยูใ่นบริเวณใกลเ้คียง ไม่วา่เป็นการเขา้ร่วม
ประชุมประจาํเดือนของคณะกรรมการหมู่บา้น การเขา้ร่วมเป็นคณะกรรมการกองทุนหมู่บา้น เขา้
ร่วมในการประชุมทาํประชาพิจารณ์ของหมู่บา้น เขา้ร่วมเป็นกรรมการท่ีปรึกษาขององคก์ารบริหาร
ส่วนทอ้งถ่ิน ตลอดจนการท่ีไดไ้ปเขา้ร่วมประเพณีต่าง ๆ ในชุมชน ไม่วา่จะเป็นประเพณีทางศาสนา 
หรือประเพณีอ่ืน ๆ เช่น ไปช่วยงานในวดั เป็นท่ีปรึกษาหรือเป็นกรรมการของวดั ไปงานแต่งงาน
ศิษยเ์ก่า งานแต่งของบุคคลในชุมชน หรือไปงานศพของบุคคลต่าง ๆ ท่ีรู้จกัอยู่ในชุมชน หรือ
เก่ียวขอ้งกบับุคคลในองคก์รหรือหน่วยงานท่ีรู้จกั โดยไปเป็นกลุ่มคณะ เป็นการเช่ือมความสัมพนัธ์
ระหว่างโรงเรียนและชุมชน  2) การเขา้หาผูมี้อุปการคุณหรือผูใ้จบุญ คณะกรรมการหรือผูบ้ริหาร
หาเบาะแสว่าในชุมชนมีใครบา้งเป็นผูใ้จบุญ มีฐานะพอท่ีจะทาํบุญกบัโรงเรียนกบัเด็กนกัเรียนได ้
และมีความสัมพนัธ์กบัโรงเรียนบา้งพอสมควร เช่น เป็นศิษยเ์ก่า เป็นผูป้กครอง เป็นผูป้ระกอบการ
หรือเจ้าของกิจการท่ีอยู่ในชุมชน หรือท่ีผู ้ปกครอง หรือบุคคลในชุมชนไปทาํงานด้วย ทาง
คณะกรรมการและผูบ้ริหารไดไ้ปติดต่อใหม้าบริจาคเงินซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ บางคนไดรั้บบริจาค
มาเป็นเงิน บางคนไดบ้ริจาคให้เงินมาซ้ือส่ิงของ จาํนวนเงินมากหรือน้อยท่ีโรงเรียนไดรั้บบริจาค
ข้ึนอยูก่บัฐานะความเป็นอยูข่องบุคคลนั้น หรืออาจจะข้ึนอยูก่บัผลประกอบการในขณะนั้น และถา้

 37นงเยาว ์ศกัดาศกัด์ิ, “ศึกษาระบบบริหารจดัการเงินนอกงบประมาณในสถานศึกษาขนาด
เล็ก” (วิทยานิพนธ์มหาบณัฑิต สาขาการบริหารการศึกษา  บณัฑิตวิทยาลยั  มหาวิทยาลยัราชภฎั
ภูเก็ต, 2548), 112 – 113. 
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ประกอบอาชีพเกษตรอาจจะข้ึนอยูร่าคาพืชผลในขณะนั้น ในการเขา้หาผูมี้อุปการคุณหรือผูใ้จบุญ
ตอ้งวางแผนให้เหมาะสม และ 3) เขา้หาเครือข่าย คณะกรรมการและผูบ้ริหารไดใ้ช้ความสัมพนัธ์
ส่วนตัวในรูปแบบเครือข่ายเพื่อน ญาติพี่น้อง เจ้านาย ติดต่อพูดคุยเป็นการภายใน แล้วจึงพา
ผูบ้ริหารหรือคณะกรรมการคนอ่ืนไปพบแหล่งทุนเพื่อพูดคุยและได้ทาํหนังสือเป็นทางราชการ
พร้อมรายละเอียดท่ีโรงเรียนตอ้งการจะนาํมาใชจ้่าย   สอดคลอ้งกบัการศึกษาวิจยัของ ประวิตร นิล
สุวรรณากุล ท่ีทาํตน้แบบระบบงบประมาณพสัดุการเงินบญัชีกองทุนโดยเกณฑ์พึงรับ – พึงจ่าย
ลกัษณะ 3 มิติ สําหรับผูป้ฎิบตัิในมหาวิทยาลยั/สถาบนัของรัฐผลการวิจยัพบว่า  ผูบ้ริหาร
สถาบนัอุดมศึกษาควรนาํเอาหลกัการบริหารมาประยุกตใ์ชก้บังานของตนและบริหารอยา่งครบวงจร
บริหารรวมทั้งดาํเนินการตามแนวความคิดของระบบนัน่คือพิจารณาถึงทรัพยากรท่ีใช้ (input) 

กระบวนการของงาน (process of operating) และผลได ้ (output) อยา่งเป็นระบบดว้ยตามหลกัการ
ดงักล่าวระบบงานสําหรับสถาบนัอุดมศึกษาประกอบด้วยระบบงบประมาณระบบพสัดุระบบ
การเงินระบบบญัชีระบบตรวจสอบประเมินผลระบบดงักล่าวจะตอ้งสอดคลอ้งกนัโดยเร่ิมตั้งแต่การ
วางแผนงานในระบบงบประมาณเม่ืองบประมาณประจาํปีไดรั้บอนุมติัแลว้งบประมาณจะเป็นตวัตั้ง
สําหรับการควบคุมดาํเนินงานให้เป็นไปตามแผนงานและงบประมาณนั้นรวมทั้งตรวจสอบและ
ประเมินผลโดยเทียบกบังบประมาณท่ีไดรั้บอนุมติันั้น   
 นพรัฐพล  ศรีบุญนาค3 7

38 ศึกษา การพฒันาการบริหารของมหาวิทยาลยัในกาํกบัของรัฐ
ในประเทศไทย จากการวิจยัพบว่า  ผูบ้ริหารมหาวิทยาลัยในกาํกบัของรัฐแทบทุกแห่งได้ให้
ความสําคญักบัการใช้จ่ายอย่างประหยดัและมุ่งเพิ่มรายไดจ้ากการดาํเนินภารกิจหลกัขององค์การ
มหาวิทยาลยัอนัไดแ้ก่ การจดัการหลกัสูตรการเรียนการสอนการวิจยัและการบริการสังคมทาง
วชิาการซ่ึงเป็นเร่ืองท่ีควรดาํเนินการทั้งน้ีก็เพื่อความมีประสิทธิภาพในการบริหารการเงินขอ้สังเกต 
คือเม่ือการบริหารจดัการการเงินและงบประมาณของมหาวิทยาลยัในกาํกบัของรัฐให้ความสําคญั
กบัการใช้จ่ายอย่างประหยดัและมุ่งเพิ่มรายได้ เทคนิคการพฒันาการบริหารจดัการการเงินและ
งบประมาณจึงมุ่งไปท่ีการวิเคราะห์ตน้ทุนและผลประโยชน์ (Cost-Benefit Analysis) การวิเคราะห์
จุดคุม้ทุน (Break-Even Point) ทั้งภายในและภายนอกมหาวทิยาลยัอาทิการควบคุมค่าใชจ่้ายกาํหนด
อตัราค่าเช่าสถานท่ีการใหเ้ช่าสถานท่ีการจดัการเรียนการสอนการประชุมสัมมนาระหวา่งหน่วยงาน
ภายในมหาวทิยาลยัเป็นตน้ 

 38นพรัฐพล  ศรีบุญนาค, การพัฒนาการบริหารของมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐใน

ประเทศไทย, เขา้ถึงเม่ือ 21  กรกฎาคม 2556,  เขา้ถึงไดจ้าก http://www.pol.cmu.ac.th/proceedings. 

php?pageID=2 

                                                           



 
 

67 

 สมทรง ชุมรักษ ์3 8

39ไดศึ้กษาปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัการพฒันาหลกัสูตรทอ้งถ่ินของ
ขา้ราชการครูโรงเรียนประถมศึกษาสังกดัสาํนกังานการประถมศึกษา จงัหวดัภูเก็ต โดยใชปั้จจยัการ
บริหารในการศึกษาวิจยัดงัน้ี 1) ภาระงานของครู หมายถึง ปริมาณงานในความรับผิดชอบของครู
สายผูส้อน นบัจาํนวนชัว่โมงท่ีครูปฏิบติัการสอน และจาํนวนชัว่โมงท่ีทาํงานส่งเสริมการสอนต่อ
สัปดาห์ งานส่งเสริมการสอนไดแ้ก่ ตรวจงานนกัเรียน เตรียมการสอนและอุปกรณ์การสอน สอน
ซ่อมเสริม การสํารวจการมาเรียนของนกัเรียน การดูแลความพร้อมของห้องเรียน การควบคุมแถว
และกิจกรรมหนา้เสาธง งานท่ีเก่ียวกบัการวดัผลประเมินผล การประชุมปรึกษางาน การจดัทาํสมุด
ประจาํชั้นมหาวทิยาลยัราชภฏัราชนครินทร์บตัรสุขภาพ การติดต่อผูป้กครอง แนะแนว และงานอ่ืน
ท่ีไดรั้บมอบหมาย 2) จาํนวนแหล่งวิทยาการ หมายถึงบุคคล วตัถุ อาคารสถานท่ี ทรัพยากรธรรมชาติ   

ทั้งในและนอกโรงเรียนซ่ึงสามารถถ่ายทอดความรู้หรือให้ประสบการณ์ตรงท่ีช่วยให้การเรียนรู้เร็วข้ึน 
3)การพฒันาบุคลากร หมายถึง การเพิ่มพูนความรู้ท่ีเก่ียวกบัการพฒันาหลกัสูตรทอ้งถ่ินโดยการ
อบรม สัมมนา ประชุมเชิงปฏิบติัการ การศึกษาดว้ยตนเองและการไดรั้บคาํแนะนาํจากผูท่ี้เก่ียวขอ้ง 
4)การรับรู้นโยบาย หมายถึง การท่ีครูไดรั้บทราบและเขา้ใจการช้ีแจงท่ีเก่ียวกบันโยบายแนวทาง 

การพฒันาหลกัสูตรทอ้งถ่ินลกัษณะต่าง ๆ จากผูบ้ริหารและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งรวมทั้งการไดรั้บ
การกระตุ ้นผล ักดันและส่งเสริมให้ดาํเนินการจดัทาํหลักสูตรทอ้งถ่ิน 5) การสนับสนุนด้าน
งบประมาณ หมายถึง การไดรั้บเงิน หรือวสัดุ ครุภณัฑ์ จากทางราชการ ผูบ้ริจาค การแสวงหาความ
ช่วยเหลือ หรือการจดักิจกรรมของผูบ้ริหาร เพื่อนาํมาใชใ้นการดาํเนินงานพฒันาหลกัสูตร 

 อบัเบนและฮิวส์(Ubben and Hughes )3 9

40 เห็นตรงกบัคนอ่ืน ๆ ว่าผูบ้ริหารสถานศึกษา
ตอ้งรับผดิชอบงาน 

1. การพฒันาหลกัสูตร 

2. การปรับปรุงการสอน 

3. การบริการนกัเรียน 

4. การจดัการดา้นการเงินและส่ิงอาํนวยความสะดวก  และ 

5. ความสัมพนัธ์กบัชุมชน 

 39 สมทรง ชุมรักษ,์ “การศึกษาปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัการพฒันาหลกัสูตรทอ้งถ่ินของ
ขา้ราชการครูโรงเรียนประถมศึกษาสังกดัสํานกังานการประถมศึกษา จงัหวดัภูเก็ต”  (ปริญญานิพนธ์
การศึกษามหาบณัฑิต สาขาวชิาการบริหารการศึกษา บณัฑิตวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัทกัษิณ , 2542), 213. 

 40 Gerald G. Ubben and  Larry W. Hughes, The Principleship Creative Leaddershiop 

for Effective Schools  (Boston: Allyn and Bacon, 1992),  10.   
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 งานการพฒันาหลักสูตรตามแนวคิดท่ีกล่าวมาน้ีซ่ึงเป็นบทบาทหน้าท่ีผูบ้ริหารนั้ น 
สอดคลอ้งกบัท่ี เซยฟ์าร์ธ(Seyfarth )41 ไดก้ล่าวไวว้า่  งานท่ีเก่ียวขอ้งกบัหลกัสูตร  ผูบ้ริหารตอ้ง
แสดงให้เห็นถึงการมีบทบาทหน้าท่ีและความรับผิดชอบในการเป็นผูน้าํเชิงริเร่ิมสร้างสรรค์การ
สร้างหลกัสูตรใหม่ๆ เป็นผูน้าํการเปล่ียนแปลงเน้ือหาในหลกัสูตรและการสอนเป็นส่ิงตอ้งเกิดข้ึน
อย่างต่อเน่ืองโดยยึดนโยบายของรัฐและให้ทอ้งถ่ินมีส่วนร่วมในกระบวนการพฒันาหลกัสูตร
แนวโนม้การเปล่ียนแปลงดา้นหลกัสูตร  และการศึกษาของ ภทัราภรณ์  โพนเงิน4 1

42 ท่ีศึกษาปัจจยัท่ี
ส่งผลต่อความสาํเร็จในการพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐานภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ พบว่า ปัจจยัท่ีส่งผลต่อความสําเร็จในการพฒันาหลกัสูตร แบ่งเป็น 2 ปัจจยั 
คือ  ปัจจยัภายในและปัจจยัภายนอก  โดยท่ีปัจจยัภายใน คือ ตวัแปรท่ีอยู่ในระบบโรงเรียนซ่ึง
เก่ียวขอ้งกบัการพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษา หมายถึง มีความเก่ียวขอ้งสัมพนัธ์หรือมีอิทธิพลต่อ
การพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษาทั้งดา้นการปรับขยาย เพิ่มเติม การจดัทาํรายวิชา การจดัทาํส่ือเสริม
และการกาํหนดกิจกรรมเสริม ไดแ้ก่ 1)ความพร้อมดา้นบุคลากร  2)ความพร้อมดา้นส่ืออุปกรณ์และ
อาคารสถานท่ี  3)ความรู้ความเขา้ใจในเร่ืองหลกัสูตรของผูบ้ริหาร หมายถึง ความรู้ความสามารถ
ของผูบ้ริหารในการวางแผนการบริหารจดัการหลักสูตรในด้านการจดัทาํสาระการเรียนรู้ของ
หลกัสูตร การสนบัสนุนดา้นอาํนวยความสะดวกในการพฒันาหลกัสูตร การนิเทศติดตามการใช้
หลกัสูตรและการประเมินผลการนาํหลกัสูตรไปใช้  4)นโยบายการบริหาร หมายถึงการกาํหนด
เป้าหมายของโรงเรียน เพื่อให้มีการพฒันาหลักสูตรสถานศึกษา  โดยมีการจดัประชุมช้ีแจงให้
บุคลากรรับทราบและเขา้ใจนโยบายของโรงเรียนและถือเป็นแนวปฏิบติั  5)งบประมาณ หมายถึง 
การจดัสรรดาํเนินการใช้เงินงบประมาณและนอกงบประมาณเพื่อสนับสนุนการพฒันาหลกัสูตร
สถานศึกษา  และการศึกษาของ ภาณี สัจจาพนัธ์4 2

43 ท่ีศึกษา รูปแบบการบริหารงานวิชาการแบบมี
ส่วนร่วมเพื่อพฒันาคุณภาพผูเ้รียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  พบว่า  ผูบ้ริหารครูและชุมชนใน

 41J.T. Seyfarth, The principal: New leadership for new challenges (New Jersey: 

Prentice-Hall,Inc, 1999). 

 42ภทัราภรณ์  โพนเงิน,  “ปัจจยัท่ีส่งผลต่อความสําเร็จในการพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษา
ของโรงเรียนระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐานภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต  
สาขาวชิาวจิยัการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, 2548), 287. 

 43ภาณี สัจจาพนัธ์,  “ศึกษารูปแบบการบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วมเพื่อพฒันา
คุณภาพผูเ้รียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน”  (วทิยานิพนธ์ดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
มหาวทิยาลยัอีสเทิร์นเอเชีย ปีการศึกษา, 2554), 91. 
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ทอ้งถ่ินมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วมเพื่อพฒันาผูเ้รียนในสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานอยู่ในระดบัมาก 5 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นการพฒันาหลกัสูตรและกระบวนการเรียนรู้ดา้นการ
ส่งเสริมคุณภาพ  การจดัการศึกษาดา้นการส่งเสริมส่ือนวตักรรมและเทคโนโลยีการศึกษา    ดา้น
การพฒันาหอ้งสมุดและแหล่งเรียนรู้และดา้นการสร้างเครือข่ายพฒันาหลกัสูตรและการจดัการเรียน
การสอน  สอดคลอ้งกบั ออเดรย ์ และนิโคลส์  (อา้งถึงในสุมนา  ระบอบ)4 3

44  ไดก้ล่าวไวว้า่เน่ืองจาก
สังคมมีการเปล่ียนแปลงอยูต่ลอดเวลา  มีการคน้พบความรู้ใหม่อยู่เสมอ  ในขณะเดียวกนั  ความรู้
เก่าๆ บางอยา่งไดรั้บการพิสูจน์วา่ผดิหรือไม่เหมาะสม  ความรู้ใหม่จึงเขา้มาแทนความรู้เก่า  เพื่อให้
ผูเ้รียนได้เตรียมตวัรับการเปล่ียนแปลงใหม่ๆ ของสังคม หลักสูตรมีลักษณะคล้ายกับส่ิงมีชีวิต
จะตอ้งมีการเคล่ือนไหวและเปล่ียนแปลงอยูต่ลอดเวลา    และการศึกษาวิจยัของอฐัพงศ ์จารุทรัพย์
สดใส44

45  ท่ีศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งคุณลกัษณะผูน้าํการเปล่ียนแปลงกบัการบริหารงานวิชาการ
ของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 พบว่า 
ผลการวิจยัพบว่า การบริหารงานวิชาการของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สํานกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2  นั้น   มีการบริหารงานวิชาการโดยรวมและรายดา้นอยูใ่นระดบัมาก 
เรียงตามลาํดบั คือ ด้านการวดัผลประเมินผลและเปรียบเทียบโอนผลการเรียน ด้านการพฒันา
กระบวนการเรียนรู้ ดา้นการพฒันาระบบการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา ดา้นการพฒันาส่ือ 
นวตักรรม และเทคโนโลยเีพื่อการศึกษา ดา้นการพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษา ดา้นการพฒันาแหล่ง
การเรียนรู้ ดา้นการส่งเสริมและสนบัสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องคก์ร และสถาบนัอ่ืน
ท่ีจดัการศึกษา ดา้นการนิเทศการศึกษา ดา้นการแนะแนวการศึกษา ดา้นการประสานความร่วมมือ
ในการพฒันาวชิาการกบัสถานศึกษาอ่ืน ดา้นการส่งเสริมความรู้ทางวิชาการแก่ชุมชน และดา้นการ
วิจยัเพื่อพฒันาคุณภาพการศึกษา และคุณลักษณะผูน้ําการเปล่ียนแปลง มีความสัมพนัธ์กบัการ
บริหารงานวชิาการของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานทางบวก อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 

 44สุมนา ระบอบ, หลกัสูตรและการจัดการมัธยมศึกษา (กรุงเทพฯ: สถาบนัราชภฏัพระนคร, 
2540), 92-95 . 

 45อฐัพงศ ์จารุทรัพยส์ดใส, “ศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งคุณลกัษณะผูน้าํการเปล่ียนแปลง
กบัการบริหารงานวิชาการของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ฉะเชิงเทรา เขต 2” (วทิยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลยั
ราชภฎัราชนครินทร์, 2554), 128-134. 
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 ศกัด์ิชาย  เพชรช่วย4 5

46 ศึกษาวิจยัเร่ือง การพฒันาตวับ่งช้ีรวมคุณภาพการศึกษาของคณะ
ครุศาสตร์ในสถาบนัราชภฏั  ไดพ้บว่า ตวับ่งช้ีคุณภาพการศึกษาของคณะครุศาสตร์ในสถาบนัราชภฏั    

มีทั้งหมดจาํนวน 75 ตวั แบ่งเป็น 11 องคป์ระกอบ ไดแ้ก่ ปรัชญา  พนัธกิจ  และวตัถุประสงค์ของ
คณะ หลกัสูตรอาจารย ์ นกัศึกษา  การจดัการเรียนการสอน  กิจกรรมนักศึกษา แหล่งทรัพยากร  

การเรียนรู้  การบริหารและการจดัการ การเงินงบประมาณ อาคารสถานท่ี และสภาพแวดลอ้มและ
วิจยั สอดคล้องกับท่ี สมศกัด์ิ  สินธุระเวชญ์4 6

47 ท่ีได้กล่าวไวว้่า ปัจจยัท่ีจะส่งผลต่อคุณภาพทาง
การศึกษา ไดแ้ก่    หลกัสูตร   การจดัการเรียนรู้ของครูและบุคลากรทางการศึกษา และกระบวนการ
จดัการ ทั้งน้ีในส่วนของสถานศึกษาตอ้งให้บริหารโดยอิสระตามนโยบายการกระจายอาํนาจโดย
ความเห็นชอบภายใตก้ารบริหารงานของคณะกรรมการสถานศึกษา  ท่ีมาจากผูบ้ริหารสถานศึกษา  
ครู และประชาชน ใหมี้การกระจายอาํนาจไปยงัสถานศึกษามากท่ีสุด การประกนัคุณภาพการศึกษา
จะเป็นกระบวนการท่ีผลกัดนัให้ปัจจยัต่าง ๆ  มีคุณภาพ  และนาํไปสู่การจดัการศึกษาท่ีมีคุณภาพ
อย่างแทจ้ริง และสอดคลอ้งกบัท่ีสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ4 7

48 ได้กล่าวหลกัการ
สําคญัของการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา 3ประการคือ1)สถานศึกษาจะตอ้งร่วมกนัพฒันา
ปรับปรังคุณภาพให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาโดยเป้าหมายสําคญัอยู่ท่ีการพฒันาคุณภาพให้
เกิดกบัผูเ้รียน 2)สถานศึกษาตอ้งทาํให้การประกนัคุณภาพเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการบริหาร
จดัการและการทาํงานของบุคลากรทุกคนในสถานศึกษาโดยวางแผนพฒันาและแผนปฏิบติัการท่ีมี
เป้าหมายชดัเจนทาํตามแผน ตรวจสอบประเมินผลและพฒันาปรับปรุงอย่างต่อเน่ือง   และ 3)การ
ประกนัคุณภาพเป็นหนา้ท่ีของบุคลากรทุกคนในสถานศึกษาไม่วา่จะเป็นผูบ้ริหาร ครู อาจารย ์ และ
บุคลากรในสถานศึกษาโดยการดาํเนินงานจะตองให้ผูท่ี้เก่ียวขอ้ง เช่น  ชุมชน  ผูเ้รียน  สํานกังาน
เขตพื้นท่ี  หรือหน่วยงานท่ีกาํกบัดูแลเขา้มามีส่วนร่วมในการกาํหนดเป้าหมาย วางแผน  ติดตาม
ประเมินผล  พฒันาปรับปรุงหลักสูตร ช่วยกันคิด  ช่วยกันทาํ ช่วยกันผลักดนัให้สถานศึกษามี
คุณภาพเป็นไปตามความตอ้งการของผูป้กครองและประเทศชาติ 

 46ศกัด์ิชาย  เพชรช่วย, “การพฒันาตวับ่งช้ีรวมคุณภาพการศึกษาของคณะครุศาสตร์ใน
สถาบนัราชภฏั” (วทิยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต สาขาวิจยัการศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั จุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั, 2541), 67. 

 47สมศกัด์ิ  สินธุระเวชญ,์ การประเมินผลการเรียนระดับมัธยมศึกษา (กรุงเทพฯ:  สํานกั
ทดสอบทางการศึกษา  กรมวชิาการ  กระทรวงศึกษาธิการ, 2545), 135.   

 48สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ,  แนวทางการปฏิรูปการศึกษาระดับอุดมศึกษา 

(กรุงเทพฯ: ว.ีที.ซี. คอมมิวนิเคชัน่, 2544), 89.    
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 สุนนัทา  เลาหนนัทน์48

49  ไดก้ล่าวถึง บทบาทการบริหารสถานศึกษา 7 ประการ คือ 

1. ผูบ้ริหารสถานศึกษาตอ้งรับทราบรับรู้ เต็มใจเขา้มามีส่วนร่วมและสนบัสนุนโครงการ
พฒันาองค์กร  ตั้ งแต่เร่ิมต้นการวางแผนจนถึงข้ึนตอนการลงมือปฏิบติังาน  และขั้นวดัผลและ
ประเมินผล 

2. ผูบ้ริหารสถานศึกษาจะตอ้งเขา้ใจ  แนวความคิดและหลกัการของการพฒันาองค์กร
อยา่งถ่องแท ้

3. ผูบ้ริหารสถานศึกษาจะตอ้งมีเจตนารมณ์อนัแน่วแน่ในการแก้ไขปัญหาขององค์กร
อยา่งจริงจงัและต่อเน่ือง 

4. ผูบ้ริหารสถานศึกษาจะตอ้งมีทศันคติท่ีดีต่อการเปล่ียนแปลงเพราะความสามารถของ
องคก์รในการปรับปรุงและปรับตวัต่อการเปล่ียนแปลงยอ่มข้ึนอยูก่บัผูบ้ริหาร 

5. ผูบ้ริหารสถานศึกษาจะตอ้งมีความเขา้ใจเก่ียวกบัเร่ืองแรงจูงใจในการทาํงานของ
มนุษย ์

6. ผูบ้ริหารสถานศึกษาจะตอ้งส่งเสริมการแสดงออกซ่ึงความคิดเห็นของสมาชิกใน
องคก์ร  เคารพในความคิดเห็นและไม่นาํเอาเร่ืองท่ีอภิปรายกนัมาเป็นขอ้ขดัแยง้ในภายหลงั   

7. ผูบ้ริหารสถานศึกษาจะตอ้งศรัทธาและเช่ือถือในตวัผูน้าํการเปล่ียนแปลง 

 การศึกษาของ สุว ัฒน์  วิว ัฒนานนท์ 4 9

50  ในเร่ือง ปัจจัยเชิงพหุระดับท่ีส่งผลต่อ
ประสิทธิผลของโรงเรียนมธัยมศึกษาของรัฐในกรุงเทพมหานคร ท่ีพบว่า พฤติกรรมการบริหารการ
เปล่ียนแปลงของผูบ้ริหารโรงเรียนมีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อความสามารถในการพฒันา
ปรับเปล่ียนโรงเรียนเขา้กบัสภาพแวดล้อม โดยความเป็นผูน้าํทางวิชาการของผูบ้ริหารโรงเรียนมี
อิทธิพลทางอ้อมเชิงบวก    อุดม อรุณราช5 0

51  ศึกษาเร่ือง ภาวะผูน้ําของผูบ้ริหารท่ีส่งผลต่อการ
ประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสมุทรสาคร 

 49 สุนนัทา เลาหนนัทน์, การพฒันาองค์การ (กรุงเทพฯ: ดี.ดี. บุค๊สโตร์, 2544), 214. 
 50สุวฒัน์ วิวฒันานนท์, “ปัจจัยเชิงพหุระดับท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน
มัธยมศึกษาของรัฐในกรุงเทพมหานคร,”  วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 17, 2 
(พฤศจิกายน 2548 – มีนาคม 2549): 49.   

 51อุดม อรุณราช, “ภาวะผูน้าํของผูบ้ริหารท่ีส่งผลต่อการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน สังกดัสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาสมุทรสาคร” (วทิยานิพนธ์มหาบณัฑิต สาขาวิชาการ
บริหารการศึกษา บณัฑิตวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัศิลปากร, 2546), 224. 
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พบวา่ ภาวะผูน้าํส่งผลต่อการประกนัคุณภาพภายในของโรงเรียน และ กาญจนา  สิริวงศาวรรธน์5 1

52 

ท่ีศึกษาเร่ือง ภาวะผูน้าํของผูบ้ริหารท่ีสัมพนัธ์กบัการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสมุทรสาคร พบว่า ภาวะผู ้นําของผู ้บริหารมี
ความสมัพนัธ์กบัการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในทุก ๆ ดา้น  สอดคลอ้ง
กบัการศึกษาของ สนัน่  แกว้นุช5 2

53 ท่ีศึกษาความเห็นของครูท่ีมีต่อการบริหารโรงเรียนหน่ึงอาํเภอ
หน่ึงโรงเรียนในฝัน พบว่า ผูบ้ริหารตอ้งส่งเสริมครูให้มีความรู้ความสามารถด้วยการจดัอบรม
ประชุมสัมมนา ส่งเสริมให้มีการนาํนวตักรรมใหม่ๆ เขา้มาใช้ในการสอน เพื่อให้การปฏิบติัการ
สอน มีประสิทธิภาพเกิดประโยชน์กบันกัเรียน โดยท่ีผูบ้ริหารตอ้งใช้หลกัการบริหารแบบมีส่วน
ร่วม ซ่ึงครูและผูบ้ริหารตอ้งเรียนรู้และพฒันาตนเองอยูต่ลอดเวลา 

 

แนวปฏิบัติของผู้บริหารสถานศึกษาในการดําเนินการเปลี่ยนแปลง 

 ผูบ้ริหารองค์กรในบทบาทของผูน้าํการเปล่ียนแปลงจะรับผิดชอบบทบาทความเป็น
ผูน้าํในกระบวนการเปล่ียนแปลง  จะเป็นผูช้ี้นาํ  ประสานงาน  เพื่อทาํให้การเปล่ียนแปลงเกิดผล
สําเร็จในทางปฏิบติั  ครอดท์ และ ฮาร์บิน(Croft and Halpin) 5 3

54ไดก้าํหนดบทบาทของผูบ้ริหาร
สถานศึกษา ดงัต่อไปน้ี 

1. เขา้ใจถึงขอบเขตหนา้ท่ีความรับผดิชอบของตนเองอยา่งแจ่มแจง้ และความรู้  ความเขา้ใจ
เก่ียวกบัการบริหารงานในระบบราชการดว้ย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใชโ้ครงสร้างแบบไม่เป็นทางการ 
(informal  structure)  ให้เป็นประโยชน์มากท่ีสุด  โดยการให้ความสนิทสนมและเขา้ถึงกลุ่มยอ่ย
หรือบุคคลในหน่วยงานยอ่ย   

2. หาช่องทางและโอกาสให้ครู  ตลอดจนบุคลากรทุกฝ่าย  ทุกระดบัในโรงเรียน  สามารถ
แสดงความคิดเห็นต่อผูบ้งัคบับญัชาไดอ้ยา่งเสรีและสะดวก 

 52กาญจนา สิริวงศาวรรธน์, “ภาวะผูน้าํของผูบ้ริหารท่ีสัมพนัธ์กบัการมีส่วนร่วมของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัสํานกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาสมุทรสาคร” (วิทยานิพนธ์
มหาบณัฑิต สาขาวชิาการบริหารการศึกษา บณัฑิตวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัศิลปากร, 2546), 114. 

 53สนัน่  แกว้นุช “ความเห็นของครูท่ีมีต่อการบริหารโรงเรียนหน่ึงอาํเภอหน่ึงโรงเรียน
ในฝัน”  (วิทยานิพนธ์ปริญญาครุศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาการบริหารการศึกษา ราชภฏัราชนครินทร์, 
2549), 124. 

 54 Don B. Croft and Andrew.  Halpin, Organizational Climate of School. (New York : 

Harper& Brothers, 1965), 40. 
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3. ส่งเสริมให้ครูใช้ความคิดและให้ครูได้มีโอกาสในการวินิจฉัยตดัสินปัญหาต่าง ๆ 
พยายามหลีกเล่ียงการใชก้ฎ  ขอ้บงัคบัใหม้ากท่ีสุด 

4. กระจายอาํนาจในการวนิิจฉยัสั่งการไปยงับุคลากรในระดบัตํ่าลงมา 

5. ใหค้รูมีส่วนร่วมรู้เห็นดว้ยในการริเร่ิมการเปล่ียนแปลง 

6. ช่วยให้ครูเกิดความเขา้ใจ  และมัน่ใจในการเปล่ียนแปลงโดยการให้ความรู้  ให้เห็น
ตวัอยา่ง  และจดัหาวสัดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ท่ีจาํเป็นตอ้งใชใ้นการเปล่ียนแปลงใหเ้พียงพอ 

7. ระวงัไม่ให้การเปล่ียนแปลงไปกระทบกระเทือนสถานภาพครูคนใดคนหน่ึง แต่ถ้า
จาํเป็นควรให้ผูท่ี้อยู่ในขอบข่ายของการกระทบกระเทือนจากการเปล่ียนแปลงมีส่วนร่วมในการ
กาํหนดนโยบายดว้ย 

8. ช้ีแจงไม่ว่าจะด้วยวาจาหรือลายลักษณ์อกัษรให้ครูทุกคนตลอดจนบุคลากรอ่ืน ๆ    
ในโรงเรียนไดเ้ขา้ใจถึงวตัถุประสงคข์องโรงเรียน  ควรใชภ้าษาง่าย ๆ ท่ีทุกคนสามารถท่ีจะเขา้ใจได ้

9. ผูบ้ริหารควรมีลกัษณะเป็นผูส่้งเสริมให้เกิดการเปล่ียนแปลงอยู่เสมอ  “เป็นผูน้าํท่ี   

ไม่เรียกร้องใหผู้อ่ื้นทาํใหส่ิ้งท่ีตนเองไม่ตอ้งการทาํหรือไม่สามารถจะทาํได”้ การท่ีผูบ้ริหารไม่เรียกร้อง
ให้ผูอื้่นทาํอะไรมากไปกว่าที่ผูบ้ริหารยินดีจะเรียกร้องให้ตนเองทาํน้ี ทาํให้เกิดความศรัทธา         
ไม่รังเกียจท่ีจะทาํตามท่ีผูข้อร้องเพราะต่างก็ทาํร่วมกนัในขอบเขตเดียวกนั   

10. ผูบ้ริหารควรเป็นคนมีนํ้าใจ  คือ  อยากทาํอะไรพิเศษเล็ก ๆ นอ้ย ๆ ใหก้บัผูอ่ื้นเสมอ 

 เบนนิส(Bennis )54

55 ไดเ้สนอวธีิการบริหารสถานศึกษาไว ้ 11 ประการ คือ 

1. การเปล่ียนแปลงท่ีเพิ่มข้ึนของงบประมาณควรเปล่ียนอยา่งพิถีพิถนั 

2. การควบคุมอารมณ์ในเร่ืองการเปล่ียนแปลง 

3. ควรใหค้วามช่วยเหลือแก่บุคคลท่ีอยูร่อบขา้งไม่วา่จะพึงพอใจเขาหรือไม่ 
4. การวางแผนการเปล่ียนแปลงควรคาํนึงถึงความคิดเห็นท่ีกวา้งไกล  มีความเขา้ใจถึง

วธีิการท่ีจะเปล่ียนแปลงและส่ิงท่ีจะเปล่ียนแปลงอยา่งดี 

5. อยา่เปล่ียนแปลงอะไร  โดยยึดหลกัทางทฤษฎี  หรือส่ิงท่ีบอกต่อกนัมา 

6. อยา่ใหมี้คนท่ีเห็นดว้ยกบัการเปล่ียนแปลงก่อนตดัสินใจเปล่ียนแปลง  ตอ้งยอมรับมติ
ของคนส่วนใหญ่ท่ียงัคงยดึมัน่มาตรฐานเดิมอยู ่

7. ควรรู้ขอบเขตของหน่วยงาน 

8. ควรคาํนึงถึงปัจจยัและสังคมส่ิงแวดลอ้ม 

 55 Warren G.  Bennis et al. The Planning of Change ( New York : Holt Rinehart and 

Winston, 1976), 136 – 137.    

                                                           



 
 

74 

9. การเปล่ียนแปลงควรทาํอยูเ่สมอ ๆ ไม่ควรหยดุชะงกั 

10. ควรใหเ้วลาเป็นเคร่ืองช้ีผลตอบแทน  และ 

11. ควรคาํนึงวา่การเปล่ียนแปลงจะเอ้ือประโยชน์มากท่ีสุดเม่ือคนรักท่ีจะเปล่ียนแปลง
ไดเ้ขา้มามีส่วนร่วมในโครงการนั้น 

 

ข้อควรคํานึงเกี่ยวกบัการเป็นผู้นําการเปลี่ยนแปลงของสถานศึกษา 

 ผูบ้ริหารสถานศึกษา  นอกจากจะตอ้งมีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการเปล่ียนแปลงใน
ฐานะท่ีเป็นผูบ้ริหารสูงสุดของสถานศึกษาแล้วยงัจะตอ้งคาํนึงถึงเง่ือนไขต่าง ๆ ท่ีจะทาํให้การ
เปล่ียนแปลงประสบความสาํเร็จตามแผนท่ีวางเอาไวป้ราศจากการต่อตา้น55

56  คือ 

1. การรับรู้ถึงจุดประสงคข์องโรงเรียนท่ีจะช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็ก 

2. ผูน้าํการเปล่ียนแปลงในโรงเรียนมีหนา้ท่ีตอ้งปรับปรุงและเปล่ียนแปลงการสอนหรือ
หลกัสูตร  เพื่อใหเ้ด็กเรียนรู้ไดผ้ลมากท่ีสุด 

3. การปรับปรุงหรือเปล่ียนแปลงหลกัสูตร  หรือการสอน  หมายถึง  การเปล่ียนแปลง
ความคิด  หรือความเช่ือถือของตน   

4. ผูน้าํเองตอ้งมีความพร้อม  และยนิดีท่ีจะเปล่ียนแปลง 

5. ความสัมพนัธ์อยา่งเป็นกนัเองระหวา่งผูน้าํและบุคลากรในโรงเรียน 

6. ผูน้าํตอ้งมองปัญหาในแง่ของผูต้าม  จึงจะสามารถเปล่ียนแปลงความคิดของเขาได ้

7. พฤติกรรมเป็นผลสืบเน่ืองมาจากความคิดและความเช่ือ  ถา้จะเปล่ียนการกระทาํกนั
จริง ๆ แลว้ตอ้งเปล่ียนความคิดก่อน  ผูน้าํตอ้งคงเส้นคงวา  ทาํในส่ิงท่ีตนเองยึดถือไม่พดูอยา่งทาํอยา่ง 

8. การเปล่ียนแปลงตอ้งเร่ิมจากระดบัของแต่ละบุคคล  มิใช่จากระดบัท่ีผูน้าํกาํหนดไว ้

9. บุคคลท่ีไดรั้บผลกระทบกระเทือนจากการเปล่ียนแปลงแต่ละคร้ัง  ตอ้งมีส่วนร่วมใน
การเปล่ียนแปลง 

10. ผูน้าํตอ้งเป็นทั้งฝ่ายเสนอและฝ่ายรับความคิดเห็นและ 

11. ใชค้วามสาํเร็จเป็นยาชูกาํลงั 

 ในประเด็นดงักล่าวน้ี  สอดคลอ้งกบัการศึกษาของ ชยัสิทธ์ิ เฉลิมมีประเสริฐ5 6

57 ท่ีศึกษา
การบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์ของกรมควบคุมโรคติดต่อกระทรวง

 

 56Jack R.  Frymier, and  Horace C.  Hawn, Curriculum Improvement for Better School 

(Washington: Charles A Jones, 1970), 23 – 33. 
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สาธารณสุขผลการวจิยัพบวา่ปัจจยัสาํคญัท่ีเป็นแรงขบัเคล่ือนให้มีการพฒันาองคก์รอยา่งเป็นระบบ
และประสบผลสําเร็จนั้น  ผูบ้ริหารจะตอ้งเป็นกลไกสําคญัท่ีสุดในการเปล่ียนแปลงและจดัให้มี
กระบวนการติดต่อส่ือสารเพื่อใหผู้ป้ฏิบติังานไดมี้ความเขา้ใจรับรู้ถึงความสําคญัและความจาํเป็นท่ี
จะต้องมีการปรับเปล่ียนวิธีการทาํงานแบบมุ่งเน้นผลงานและผลลัพธ์เพื่อให้เกิดทศันคติและ
พฤติกรรมของความร่วมมือร่วมใจในการพฒันามีการจดัสรรทรัพยากรเพื่อการพฒันาสมรรถนะ
บุคลากรอย่างต่อเน่ืองและมีกลไกในการประสานการเรียนรู้ให้บุคลากรสามารถนาํประสบการณ์
ไปประยุกตใ์ช้ในการทาํงานจริงได ้ สอดคลอ้งกบั กิตติภูมิ  มีประดิษฐ์ 5 7

58  กล่าววา่ การสนบัสนุน
จากผูบ้ริหารขององค์กรมีส่วนอยา่งมากต่อความสําเร็จของการบริหารการเปล่ียนแปลง ผูบ้ริหาร
ขององค์กรจะเก่ียวขอ้งต่อการสร้างแนวทางใหม่ของการดาเนินธุรกิจขององคก์ร การวางกลยุทธ์
ขององคก์ร รวมถึงการสนบัสนุนให้มีการปรับเปล่ียนลกัษณะการจดัการ(management styles) ใน
กรณีท่ีจาํเป็นผูน้าํในการเปล่ียนแปลง(Change leadership) ถือวา่เป็นศูนยก์ลางของความสําเร็จในงาน 

ซ่ึงผูน้าํในการเปล่ียนแปลงมีบทบาทท่ีสําคญัคือ 1) เป็นผูท่ี้ตั้งทิศทางในการเปล่ียนแปลง(setting 

direction) 2) เป็นผูแ้กปั้ญหาท่ีเก่ียวขอ้งกบังานบริหารการเปล่ียนแปลง 3) ให้การสนบัสนุนต่องาน
บริหารการเปล่ียนแปลง สอดคลอ้งกบัทฤษฎีกดดนัจากผูน้าํ (the leader-pressure theory) ซ่ึงเน้น
ความสําคญัของการมีพนัธะส่วนบุคคล (personal commitment) ของผูบ้ริหารระดบัสูงสุดของ
องคก์ารต่อการเปล่ียนแปลง เม่ือผูน้าํสนบัสนุนและเอาจริงเอาจงักบัการเปล่ียนแปลง ผูป้ฏิบติังาน
ในระดบัล่างไม่อาจอยูเ่ฉยหรือทาํตวัตามความเคยชินเช่นเดิม แต่ตอ้งต่ืนตวัและปรับตวัให้สอดคลอ้ง
กบัแรงกดดนัท่ีมาจากขา้งบน นกัวิชาการหลายคนให้ความสนใจในทฤษฎีน้ี ตวัอยา่งเช่น Kotter 

(1996)59 กล่าววา่การเอาชนะการต่อตา้นการเปล่ียนแปลงไม่สามารถทาํได ้ ถา้ปราศจากแรงกดดนั
อยา่งต่อเน่ืองจากผูน้าํท่ีกระทาํต่อคนระดบัล่างขององคก์ารท่ีอยูใ่นภาวะความลงัเลวา่จะเดินทางไป

 57ชยัสิทธ์ิ เฉลิมมีประเสริฐ, ความพร้อมของหน่วยงานภาครัฐในการบริหารจัดการ

ระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์ชาติ (Strategic Performance Based Budgeting: 

PBB) และกรณตีัวอย่างกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข (กรุงเทพฯ: โรงพิมพธ์นธชัการพิมพ,์ 
2546), 35-58. 

 58 กิตติภูมิ  มีประดิษฐ,์ “การบริหารการเปล่ียนแปลง” (เอกสารประกอบคาํบรรยาย การ
บริหารการเปล่ียนแปลง สาขาวชิาการการศึกษาทัว่ไป มหาวทิยาลยัศรีประทุม, 2552), 43. 

 59J. P. Kotter, Leading Change (Boston, MA: Harvard Business School Press,1996),176. 
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ทางใด ในขณะเดียวกนั Hammer and Stanton(1995)60 ให้ขอ้สรุปวา่การเปล่ียนแปลงจะสําเร็จไดก้็
ต่อเมื่อได้รับการขบัเคลื่อนโดยผูน้าํระดบัสูงขององค์การ และสอดคล้องกบัผลการวิจยัของ 

Kelman(2005)61  สรุปให้เห็นวา่ปัจจยัที่มีอิทธิพลและสามารถทาํนายการตดัสินใจเขา้ร่วมการ
เปล่ียนแปลงในองคก์ารครอบคลุม ถึงอิทธิพลทางสังคมและผูน้าํท่ีประกอบดว้ยทศันคติของเพื่อน
ร่วมงานท่ีน่านบัถือเสียงส่วนใหญ่ของเพื่อนร่วมงาน และอิทธิพลของผูน้าํระดบัสูง 

 เชิดศกัด์ิ ศุภโสภณ6 1

62 ศึกษาเร่ือง การพฒันารูปแบบการบริหารการเปล่ียนแปลงสู่ความ
เป็นเลิศของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของรัฐ สรุปได้ว่าปัจจยัที่ช่วยการบริหารการบริหารการ
เปล่ียนแปลงซ่ึงประกอบดว้ย  1) ภาวะผูน้าํ  2)ความเป็นอิสระในการบริหาร  3) ความร่วมมือของ
บุคลากร  4)โครงการท่ีดีและมีความเหมาะสม  5)การกระจายอาํนาจ  6)แรงจูงใจ  7)วิสัยทศัน์       
8)การบริหารบุคลากร  9)การบริหารทรัพยากร 10)การมีส่วนร่วมของบุคลากร  11)เครือข่ายภายนอก 
12)การจดัการปัญหา 13)การพฒันาอยา่งต่อเน่ือง 14)การปฏิบติังานไดอ้ยา่งเหมาะสม 15)ความเป็น
สถาบนั  16)การเปล่ียนแปลงองคก์ร ซ่ึงส่ีปัจจยัแรกจะเป็นสมรรถนะของผูบ้ริหารสถานศึกษาท่ีมี
ทกัษะความเป็นผูน้าํ  ส่วนเร่ืองความเป็นอิสระในการบริหารโรงเรียนจะข้ึนอยู่กบันโยบายของ
โรงเรียนความร่วมมือของบุคลากร ผูบ้ริหารซ่ึงมีส่วนสาํคญัในการสร้างความศรัทธาให้แก่บุคลากร
และตวับุคลากรเองก็ตอ้งมีสมรรถนะท่ีดีและปัจจยัสุดทา้ยคือ โครงการท่ีดีและมีความเหมาะสมกบั
บริบทของโรงเรียน  ชุมชนและวฒันธรรม นอกจากน้ีปัจจยัท่ีช่วยส่งเสริมให้เกิดการเปล่ียนแปลง
อนันาํมาสู่ความสาํเร็จไดแ้ก่  การบริหารทรัพยากร  การมีส่วนร่วมของบุคลากร  เครือข่ายภายนอก  
การจดัการปัญหา  การพฒันาอย่างต่อเน่ือง  การปฏิบติังานอย่างเหมาะสม  ความเป็นสถาบนัและ
การเปล่ียนแปลงองค์กรซ่ึงจะเป็นปัจจยัท่ีส่งผลต่อการบริหารการเปล่ียนแปลงสู่ความสําเร็จของ
สถานศึกษาไดอ้ย่างย ัง่ยืนผูบ้ริหารซ่ึงมีส่วนสําคญัในการสร้างความศรัทธาให้แก่บุคลากรและตวั
บุคลากรเองก็ตอ้งมีสมรรถนะท่ีดีและปัจจยัสุดทา้ยคือ โครงการท่ีดีและมีความเหมาะสมกบับริบท
ของโรงเรียน ชุมชนและวฒันธรรม นอกจากน้ี ปัจจยัท่ีช่วยส่งเสริมใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงอนันาํมา

 60M. Hammer and S.A. Stanton, The reengineering Revolution (N.Y.: Harper., 
1995), 98. 

 61S. Kelman, Unleashing Change: A Study of Organizational Renewal in Government 

(Washington, D.C.: Brooking Institution Press, 2005), 192. 

 62 เชิดศกัด์ิ  ศุภโสภณ, “การพฒันารูปแบบการบริหารการเปล่ียนแปลงสู่ความเป็นเลิศ
ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของรัฐ” (ปริญญาดุษฎีนิพนธ์  สาขาวิชาบริหารการศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั  
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, 2553),  217. 
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สู่ความสาํเร็จไดแ้ก่ การบริหารทรัพยากร การมีส่วนร่วมของบุคลากร เครือข่ายภายนอก การจดัการ
ปัญหา การพฒันาอย่างต่อเน่ือง การปฏิบติังานอย่างเหมาะสม ความเป็นสถาบนัและการเปล่ียนแปลง
องคก์ร สอดคลอ้งกบัท่ี คมัม่ิงและวอเล่ย ์(Cumming, Thomas and Worley  )63 กล่าวไวว้า่ การมี
ส่วนร่วมเป็นยุทธศาสตร์เอาชนะการต่อตา้นการเปล่ียนแปลงในองค์การท่ีใชก้นัแพร่หลายและได้
ประสิทธิผลผลค่อนขา้งมากจุดเน้นคือการเปิดโอกาสให้สมาชิกเขา้มีส่วนร่วมโดยตรงทั้งในการ
วางแผนและการดาํเนินการแผนการเปล่ียนแปลงยุทธศาสตร์การมีส่วนร่วมก่อให้เกิดผลคือสมาชิก
องค์การให้ขอ้มูลข่าวสารและความคิดเห็นท่ีหลากหลายท่ีอาจนาไปสู่นวตักรรมท่ีเหมาะสมและ
ไดผ้ลในการเปล่ียนแปลงองคก์ารสามารถระบุให้เห็นปัญหาและอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนในกระบวนการ
เปล่ียนแปลงการมีส่วนร่วมในการวางแผนกระตุน้ความสนใจและความจาํเป็นของความรับผิดชอบ
ร่วมกนัโดยเฉพาะในขั้นตอนการเขา้แทรกแซงและผลกัดนัใหเ้กิดการเปล่ียนแปลง  สอดคลอ้งกบัท่ี
โกวิทย ์ กงัสนนัท6์ 3

64  กล่าววา่ การเปล่ียนแปลงคร้ังสําคญัขององคก์ารมกัมีความสัมพนัธ์และการ
ปรากฏตวัท่ีชดัเจนของบุคคลชั้นนาํ รวมถึงความจาํเป็นของการสร้างพลงัท่ีมีอาํนาจและอิทธิพล  
(powerful force) เพื่อดาํเนินการและดูแลรักษากระบวนการเปล่ียนแปลง ขณะเดียวกนั Kanter65 ได้
ระบุวา่ปัจจยัหลกัประการหน่ึงท่ีเป็นอุปสรรคต่อการผลกัดนัให้การเปล่ียนแปลงประสบความสําเร็จ
คือการสนบัสนุนไม่เพียงพอจากแนวร่วมอิทธิพล (powerful coalition) เพื่อการเปล่ียนแปลง  ดงันั้น 
ขอ้คิดเห็นและประสบการณ์ของนกัวิชาการชั้นนาํทั้งสองจึงช้ีให้เห็นถึงบทบาทและความจาํเป็น
เก่ียวกบัการสร้างแนวร่วมในกระบวนการเปล่ียนแปลง ทฤษฎีริเร่ิมการเปล่ียนแปลงทกลาวใน
ตอนตน้อธิบายว่าการเปล่ียนแปลงอาจเกิดจากสาเหตุพื้นฐานการสนทนาแลกเปล่ียน  แรงกดดนั
จากผูน้าํ  ไฟกาํลงัไหมบ้า้น  และความไม่พอใจของผูป้ฏิบติั  แต่สาเหตุดงักล่าวมาสามารถดึงดูด
หรือผลกัดนัให้ทุกคนเขา้ร่วม  (join)  กบักระบวนการเปล่ียนแปลง  หลายคนอาจจะอยู่ในภาวะ
ลงัเลวา่ควรร่วมหรือไม่ควรร่วม  เขา้ร่วมเร็วหรือช้า  และควรเขา้ร่วมในขอบเขตแค่ไหน  การเขา้
เป็นแนวรวมการเปลี่ยนแปลงข้ึนอยู่กบัตวัแปรและปัจจยัต่างๆลกัษณะซับซ้อน  การศึกษาของ 

 63Thomas G. Cumming and Christopher G. Worley, Organization Development and 

Change,   6th ed.   (USA: South – Western college Publishing, 1997), 135-139. 

 64โกวทิย ์ กงัสนนัท,์ การบริหารการเปลีย่นแปลงองค์การ : มุมมองแนวบูรณาการกระบวนการ

และพฤติกรรม,  เขา้ถึงเม่ือ 11 มิถุนายน 2556, เขา้ถึงไดจ้าก  http://www.kpi.ac.th/kpith/pdf.  

 65 R.M. Kanter, The Change Masters (N.Y.: Simon and Schuster, Inc, 1983), 116. 
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มานิต  บุญประเสริฐ และคณะ6 5

66 ท่ีได้ทาํการศึกษาโครงการวิจยัและพฒันาระบบบริการจดัการ
อุดมศึกษา รูปแบบบริหารจดัการสถาบนัอุดมศึกษาแนวใหม่ ได้เสนอแนะแนวทางการบริหาร
มหาวทิยาลยัแนวใหม่ไว ้2 ส่วนคือ ส่วนท่ีหน่ึง 1) ความสัมพนัธ์ระหวา่งสถาบนัตน้สังกดัภายนอก
กบัสถาบนัอุดมศึกษามียุทธศาสตร์การเปล่ียนแปลงเก่ียวกบัการกาํกบัดูแล การส่ือสารสองทาง 
2)มุ่งความมีเอกภาพเชิงนโยบาย ส่วนท่ีสอง  ยุทธศาสตร์การเปล่ียนแปลงเก่ียวกบั1) การบริหาร
จดัการทัว่ไป โดยการกาํหนดรูปแบบการบริหารองค์กรท่ีเหมาะสม เช่นการสร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือกบัหน่วยงานภายนอกในการจดัการเรียนการสอน เช่นสถานประกอบการ การฝึกงาน ของ
บุคลากรทางการศึกษารวมถึงนักศึกษา 2) การบริหารวิชาการ เป็นการสร้างเครือข่ายระหว่าง
สถาบนัในการเปิดหลกัสูตรร่วมกนั หรือการถ่ายโอนหน่วยกิตระหวา่งกนัได ้สร้างความร่วมมือกบั
หน่วยงานภายนอก เพื่อสนบัสนุนทุนการศึกษา วิจยั และสถาบนัคู่คิด 3) การบริหารงานวิจยั จดัตั้ง
คณะกรรมการพฒันางานวิจยั กาํหนดวงเงินงบประมาณสนบัสนุนงานวิจยัให้กบัอาจารย ์ แสวงหา
ทุนวจิยัจากแหล่งทุนภายนอก จดัทาํฐานขอ้มูลผลงานวจิยัของสถาบนั จดัตั้งหน่วยงานประสานการ
วิจยัของสถาบนั การจดสิทธิบตัร การติดตามผลงานวิจยั 4) การบริหารงานการเงินโดยใชยุ้ทธศาสตร์
การแข่งขนัประกอบดว้ยผูน้าํตน้ทุนต่อหน่วย สร้างความแตกต่างมุ่งลดตน้ทุน  พฒันาบุคลากรใน
การบริหารจดัการท่ีมีคุณภาพ ประสิทธิภาพ การควบคุมตน้ทุนต่อหน่วย 5) การบริหารทรัพยากร
มนุษย ์มีระบบการคดัเลือกบุคลากรท่ีมีความสามารถเขา้มาเป็นสมาชิก สร้างระบบการประเมินผล
การปฏิบติังานท่ีวดัได้ และเป็นธรรม มีแผนพฒันาบุคลากร และมีการจดัฝึกอบรมบุคลากรอย่าง
สมํ่าเสมอ จดัตั้ งหน่วยงานและคณะกรรมการบริหารบุคลากร และเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย 
สนบัสนุนการใชบุ้คลากรร่วมกนัระหวา่ง สาขาวชิา ภาควชิา และคณะวชิา  
 

แนวทางการพฒันาทักษะผู้บริหารสถานศึกษา 

1. หมัน่แสวงหาและนาํความรู้มาใชก้บัองคก์ร  นกับริหารการเปล่ียนแปลงจะตอ้งเป็น
ผูอ่้านมาก  ฟังมาก  คน้ควา้มาก  กล่าวคือ  การฝึกทกัษะให้เป็นผูมี้วิสัยทศัน์กวา้งไกล  นกับริหาร
จะตอ้งมีนิสัยกระหายใคร่รู้สารสนเทศหลากหลายทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และวฒันธรรม        
มีการติดตามศึกษาการเปล่ียนแปลงและความเป็นไปของประเทศและของโลกแลว้นาํความรู้ท่ีไดม้า
วเิคราะห์ใคร่ครวญและโนม้นาํมาสู่หน่วยงานหรือองคก์รท่ีตนรับผิดชอบ 

 66มานิต บุญประเสริฐและคณะ, โครงการวจัิยและพัฒนาระบบบริหารจัดการอุดมศึกษา

รูปแบบการบริหารจัดการสถาบันอุดมศึกษาแนวใหม่ (กรุงเทพฯ: ม.ป.ท., ม.ป.ป.), 57. 
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2. ฝึกทกัษะการบริหารการเปล่ียนแปลงเพื่อเพิ่มพนูประสบการณ์ แสวงหาโอกาส  ริเร่ิม
และรับผดิชอบโครงการ  หรือแผนงานการเปล่ียนแปลงต่าง ๆ จากโครงการขนาดเล็กไปสู่แผนงาน
ขนาดใหญ่ เพื่อเรียนรู้และทดสอบความสามารถจากประสบการณ์ตรง  การเรียนรู้จากประสบการณ์
ตรงจะเป็นประโยชน์อยา่งมากในการพฒันาผูน้าํการเปล่ียนแปลง  โดยเฉพาะการมีโอกาสฝึกทกัษะ
การทาํงานกบัคน  ทกัษะการตดัสินใจ  ทกัษะการมองและพิจารณาความสาํเร็จของการเปล่ียนแปลง
หากผูบ้ริหารได้รับมอบหมายให้เป็นผูน้าํการเปลี่ยนแปลงแต่ไม่เคยมีประสบการณ์บริหาร
โครงการใด ๆ เลย  หรือเคยแต่ไม่พบความสําเร็จยอ่มเป็นการเส่ียงอย่างยิ่งถา้เขาไดรั้บมอบหมาย
ใหเ้ป็นผูน้าํการเปล่ียนแปลงโครงการขนาดใหญ่ 

3. เปิดตนเองสู่สังคมภายนอก  ผูบ้ริหารการเปล่ียนแปลงจะพึ่งพาจดัการปัจจยัแวดลอ้ม
ภายนอกไดก้็โดยการเปิดตวัสู่สังคมภายนอก  ดว้ยการให้ความช่วยเหลือ  การเขา้ร่วมเป็นสมาชิก
สมาคม  ชมรม  หรือการให้คาํปรึกษาทางวิชาการแก่องค์กร สถาบันหรือบุคคลต่าง ๆ อย่าง
สมํ่าเสมอเพราะบุคคลท่ีปิดตนเองจากสังคมไม่สามารถเป็นผูน้าํการเปล่ียนแปลงท่ีดีได ้

4. ศึกษาแบบอย่างผูน้าํที่ประสบความสําเร็จ ในวงการบริหารการเปล่ียนแปลงของ
สังคมไทยมีบุคคลผูป้ระสบความสําเร็จในฐานะผูน้าํการเปล่ียนแปลงอยูจ่าํนวนไม่นอ้ย บุคคล
เหล่าน้ีสามารถเป็นแบบอยา่งท่ีดีแก่คนรุ่นหลงั  แต่การศึกษาบุคคลตน้แบบเพื่อประยุกตว์ิธีการของ
ท่านมาใชจ้ะตอ้งกระทาํอยา่งระมดัระวงัและมีสติ  เพราะบุคลิกภาพและพื้นฐานความคิดของท่าน
เป็นลกัษณะเฉพาะตวั  นอกจากนั้นปัจจยัแวดลอ้มต่าง ๆ ในกระบวนการเปล่ียนแปลงก็แตกต่างกนั
ดงันั้นบทเรียนท่ีไดจ้ากผูน้าํแบบอยา่งก็คือ หลกัการทัว่ ๆไปท่ีสามารถนาํไปใช้ไดใ้นต่างสถานการณ์
และต่างบุคคล 

 แฮริส(Harris )6 6

67 ไดส้รุปวิธีดาํเนินการในการนิเทศการศึกษาท่ีเรียกด้วยอกัษรย่อว่า 

POLCA มีดงัน้ี 

1. การวางแผน (Planning processes) หมายถึง การวางแผนในการปฏิบติังานโดยคิดวา่
จะทาํอยา่งไร กาํหนดจุดมุ่งหมายของงาน พฒันาวธีิดาํเนินการ กาํหนดงานท่ีจะดาํเนินการคาดคะเน
ถึงผลท่ีจะไดรั้บจากโครงการและวางโครงการ 

2. การจดัองคก์าร (Organizing processes) หมายถึง การจดัโครงสร้างของการดาํเนินงาน 

โดยสร้างเกณฑ์ในการทาํงาน จดัหาทรัพยากรท่ีจะใช้ในการดาํเนินงาน โดยสร้างเกณฑ์ในการ

  67 Ben M.  Harris, Supervisory Behavior in Education (Englewood Cliffs :  

Prentice-Hall, 1965), 14 -15.  
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ทาํงาน สร้างความสัมพนัธ์ของงาน แบ่งงานโดยกาํหนดหนา้ท่ีในการปฏิบติังาน มีการประสานงาน 

มอบหมายอาํนาจหนา้ท่ี วางโครงการของหน่วยงานและพฒันานโยบายต่าง ๆ 

3. การเป็นผูน้าํ (Leading processes) หมายถึง บทบาทในฐานะผูน้าํโดยดาํเนินการ
วินิจฉยัสั่งการ การคดัเลือกตวับุคลากร กระตุน้ให้บุคลากรทาํงาน ลงมือปฏิบติังาน การสาธิตใน
การปฏิบติังาน การให้คาํปรึกษาช่วยเหลือ การติดต่อส่ือสาร การให้กาํลงัใจ การให้คาํแนะนาํให้มี
ความกา้วหน้าในการปฏิบติังาน ให้ความเร้าใจในการปฏิบติังาน แสดงและอธิบายเก่ียวกบัการ
ปฏิบติังาน 

4. การควบคุม (Controlling processes) หมายถึง การควบคุมการปฏิบติังาน การช้ีแนะ
การอนุญาตใหบุ้คคลพน้จากหนา้ท่ี ตกัเตือนเพื่อใหผู้ป้ฏิบติังานไดผ้ลดีอยา่งสมํ่าเสมอ 

5. การตรวจสอบ (Assessing processes) หมายถึง การตรวจสอบพิจารณาการปฏิบติังาน 

การประเมินผลและการวเิคราะห์วจิยัผลงานเพื่อปรับปรุงใหดี้ข้ึน 

 จากแนวคิดวธีิการดาํเนินการจดัการอาชีวศึกษาระบบทวภิาคี วิธีดาํเนินการในการนิเทศ
การศึกษาและทศันะของผูเ้ก่ียวขอ้งกบัการจดัการอาชีวศึกษาท่ีกล่าวมาขา้งตน้พบวา่ มีวิธีดาํเนินการ
ท่ีหลากหลาย ข้ึนอยูก่บัลกัษณะการดาํเนินงานในแต่ละงานหรือองคก์ร แต่มีส่วนท่ีสอดคลอ้งกนั 

คือ ขั้นการวางแผน เตรียมการแต่งตั้งคณะกรรมการ ทาํความเขา้ใจและศึกษาขอ้มูลต่าง ๆ ขั้น การ
ดาํเนินการ โดยนาํข้อมูลมาศึกษาแล้วกาํหนดเป้าหมาย ส่งนักศึกษาเข้าฝึกอาชีพ นิเทศ        

วดัผลสัมฤทธ์ิ ขั้นการประเมินผลการดาํเนินการ หาขอ้บกพร่อง เพื่อดาํเนินการแกไ้ข ปรับปรุง และ
ขั้นการสรุปผลงานการดาํเนินการ และประชาสัมพนัธ์ เผยแพร่  

 

หลกัการกาํหนดขอบเขตของงานในการบริหารมหาวิทยาลยั 

  การกาํหนดขอบเขตการบริหาร ข้ึนอยู่กบัความแตกต่างกนัของปรัชญา ปณิธาน 
ส่ิงแวดล้อม และจุดเน้นของแต่ละมหาวิทยาลยั แต่มีหลกัการและการบริหารในงานแต่ละด้าน
เหมือนกนั ซ่ึงหลกัการในแต่ละดา้นท่ีใช้เป็นหลกัในการกาํหนดขอบเขตของงานในการบริหาร
มหาวทิยาลยันั้น นกัวชิาการไดจ้าํแนกงานแตกต่างกนัไป ดงัน้ี    พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ.254267

68 บญัญติัไวว้า่ใหก้ระทรวงกระจายอาํนาจการบริหารและการจดัการศึกษาทั้งดา้นวิชาการ  
งบประมาณ  การบริหารงานบุคคล  และการบริหารทัว่ไป  ไปยงัคณะกรรมการและสํานักงาน

 68“พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542,” พระราชกิจจานุเบกษา เล่มท่ี 116, 
ตอนท่ี 74 ก (19 สิงหาคม 2542) : 21.  
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การศึกษา  ศาสนา  และวฒันธรรมเขตพื้นท่ีการศึกษาและสถานศึกษาในเขตพื้นท่ีนั้นโดยตรง  
(มาตรา 39)  นั้นหมายถึงวา่  ผูบ้ริหารสถานศึกษาตอ้งมีหนา้ท่ีบริหารและจดัการศึกษาในส่ีเร่ืองคือ 

1. การบริหารดา้นวชิาการ 

2. การบริหารงบประมาณ 

3. การบริหารงานบุคคล   
4. การบริหารงานทัว่ไป 

  คอร์สัน(Corson)68

69 ไดก้าํหนดแนวคิดเก่ียวกบัการบริหารสถานศึกษาไวด้งัน้ี 

1. การบริหารงานทัว่ไป หมายถึง การดาํเนินงานด้านวางแผน การกาํหนดนโยบาย
ควบคุม และพฒันาดา้นวิชาการ บุคคล การเงินและทรัพยสิ์น โดยมีสภามหาวิทยาลยัเป็นองค์กร
สูงสุดในการควบคุมดูแล และมีอธิการบดีเป็นผูรั้บผิดชอบ มีอาํนาจในการบริหารให้เป็นไปตาม
วตัถุประสงค ์

2. การบริหารงานวิชาการ หมายถึง การบริหารสถานศึกษาโดยการจดักิจกรรมทุกส่ิง  

ทุกอย่างท่ีเก่ียวกบัการปรับปรุง พฒันาการเรียนการสอนให้ได้ผลดีและมีประสิทธิภาพให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่ผูเ้รียน 

3. การบริหารงานบุคคล เป็นกระบวนการในการนาํทรัพยากรมนุษย ์มาใช้ให้เกิด
ประโยชน์มากท่ีสุด เร่ิมตั้งแต่การกาํหนดนโยบาย การวางแผน การสรรหาบุคคล การบาํรุงรักษา 
และการทาํงานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

4. การบริหารงานการเงินและทรัพยสิ์น เป็นเร่ืองของการหาเงิน การเก็บรักษา และ    
การใชเ้งินเพื่อสนบัสนุนการบรรลุเป้าหมาย และดาํรงไวซ่ึ้งความมัน่คงและความน่าเช่ือถือในทาง
การเงินขององคก์าร 

 การศึกษาวิจยัของ นายณัฐรัฐ  ธนธิติกร6 9

70  ท่ีศึกษา การพฒันารูปแบบการบริหาร
โรงเรียนเอกชนอาชีวศึกษาโดยใชแ้นวคิด Balanced Scorecard (BSC) พบวา่ ผูบ้ริหารของโรงเรียน
ตอ้งใหค้วามสําคญัและการสนบัสนุนให้บุคลากรผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งมีส่วนร่วมในการบริหารจดัการ
อยา่งเตม็ท่ีทุกขั้นตอนโดยท่ีบุคลากรตอ้งมีความรู้ความเขา้ใจในหลกัการและแนวคิดของ Balanced 

 69 J.J. Corson, The governance of college and university : Modernizing structure 

and process (New York: Book Press, 1975), 39. 

 70 ณัฐรัฐ ธนธิติกร, “การพฒันารูปแบบการบริหารโรงเรียนเอกชนอาชีวศึกษาโดยใช้
แนวคิด Balanced Scorecard (BSC)”  (ปริญญาศึกษาศาสตรดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาการบริหาร
การศึกษา บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์, 2549), 2553. 
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Scorecard (BSC) ตลอดจนตอ้งมีการพฒันาความรู้ความสามารถในสอดคลอ้งกบัหลกัสูตรและ
โรงเรียนตอ้งมีการสร้างแรงจูงใจให้บุคลากรสามารถปฏิบตัิงานตามแผนงานเป้าหมายดว้ย
ความพึงพอใจ   
 

วธีิประเมินประสิทธิผลองค์การมหาวิทยาลยั 

 ฮอย แอนด ์มิสเกล(Hoy  and Miskel )70

71 กล่าวถึงวธีิประเมินประสิทธิผลองคก์ารซ่ึงแยก
เป็นแนวทางใหญ่ ๆ ได ้ 3  แนวทาง คือ 

1. การประเมินประสิทธิผลในแง่เป้าหมาย  (Goal  Model  of  Organizational  Effectiveness)  

เป็นการพิจารณาว่าองค์การจะมีประสิทธิผลหรือไม่นั้นข้ึนอยู่กบัผลท่ีไดรั้บว่าบรรลุเป้าหมาย
องค์การหรือไม่หรือกล่าวอีกนัยหน่ึงก็คือใช้เป้าหมายองค์การเป็นเกณฑ์ แนวคิดน้ีไดรั้บการ
พิจารณาว่ายงัมีข้อบกพร่องบางประการเช่นถ้าองค์การมีหลายเป้าหมายก็จะทาํให้วดัยาก   ว่า
เป้าหมายใดไดรั้บความสาํคญัมากกวา่เป้าหมายอ่ืนมากนอ้ยเพียงใดเป้าหมายบางประการวดัยาก  

2. การประเมินประสิทธิผลองคก์ารในแง่ระบบทรัพยากร  (The  System  Resource  

Model  of  Organizational  Effectiveness)  เป็นการประเมินโดยพิจารณาความสามารถขององคก์าร
ในการแสวงหาประโยชน์จากสภาพแวดลอ้มเพื่อให้ไดม้าซ่ึงทรัพยากรท่ีตอ้งการอนัจะทาํให้บรรลุ
เป้าหมายขององค์การซ่ึงเน้นท่ีตวัป้อนเขา้ (Input) มากกว่าผลผลิตแนวความคิดน้ีประเมิน
ประสิทธิผลขององค์การโดยเปรียบเทียบระหว่างองค์การในรูปของการแข่งขนัองค์การใดไดรั้บ
ทรัพยากรจากสภาพแวดลอ้มมากกวา่องคก์ารนั้นก็มีประสิทธิภาพมากกวา่ 

3. การประเมินประสิทธิผลโดยใชห้ลายเกณฑ์มาวดัประสิทธิผลองคก์าร  โดยพิจารณา
จากความสามารถในการปรับเปล่ียน (Adaptability) การบรรลุเป้าหมาย (Achievement) ความพึงพอใจใน
การทาํงาน (Job  Satisfaction) ความสนใจในชีวติ (Central  Life  Interests) 

 ธงชยั สันติวงษ7์ 1

72 กล่าววา่  วิธีท่ีใชป้ระเมินผลเฉพาะบุคคลแต่ละบุคคลใชป้ระเมินผูท่ี้
ตอ้งการประเมินทีละคนโดยแยกกนัในแต่ละคร้ังและไม่นาํไปเปรียบเทียบโดยตรงทนัทีกบัผูท่ี้
ตอ้งการประเมินซ่ึงวธีิประเมินน้ีแบ่งเป็น  7  วธีิดงัน้ี 

 71Wayne  K.  Hoy  and  Cecil G.  Miskel,  Educational  administration :  Theory,   

research,  and  practice  (Singapore: McGraw-hill,  1991), 375 – 378 . 

 72 ธงชยั สันติวงษ,์  หลกัการจัดการ  (กรุงเทพฯ: ไทยวฒันาพานิช, 2541), 202 – 213. 
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1. วธีิประเมินตามขีดขนาดหรือมาตรา  (Graphic  Rating  Scale)  เป็นวธีิท่ีนิยมใชก้นัใน
ปัจจุบนัและเป็นเทคนิคท่ีเก่าแก่มากโดยให้ผูป้ระเมินให้ความเห็นท่ีถูกตอ้งตามหัวขอ้ในแต่ละ
ลกัษณะวา่อยูใ่นขีดขนาด  (Scale)  ใดของมาตราตามจาํนวนหวัขอ้จากมากไปหานอ้ย 

2. วธีิประเมินแบบบงัคบัเลือก  (Forced  Choice)  ผูป้ระเมินจะตอ้งพิจารณาเลือกเฉพาะ
ชุดข้อความท่ีระบุไวใ้ห้เลือกเก่ียวกับตัวผู ้ถูกประเมินโดยข้อความจะถูกจัดให้เป็นกลุ่มและ             

ผูป้ระเมินจะตอ้งใชดุ้ลพินิจในการเลือกขอ้ความท่ีกาํหนดโดยดูวา่อนัใดเหมาะสมท่ีสุดท่ีจะใช้วดั
ความมีประสิทธิผลของงาน 

3. วธีิประเมินโดยเขียนคาํบรรยาย  (Essay  Evaluation)  ผูป้ระเมินจะตอ้งบรรยายถึง
จุดแขง็และจุดอ่อนเก่ียวกบัพฤติกรรมของผูถู้กประเมินส่วนใหญ่มกัจะใชเ้พื่อประกอบการประเมิน
ควบคู่กบั  Ratting  Scale 

4. วธีิการประเมินการบริหารตามเป้าหมาย  (Management  by  Objectives)  เป็นวิธีท่ีใช้
ประเมินตวับุคคลโดยผูป้ระเมินและผูถู้กประเมินจะร่วมกนักาํหนดเป้าหมายของงานไวล่้วงหน้า
และผูถู้กประเมินจะพยายามทาํใหส้าํเร็จภายในช่วงเวลาท่ีกาํหนดเม่ือถึงขั้นประเมินผลทั้งน้ีผูป้ระเมิน
ผูถู้กประเมินจะมาร่วมกนัพิจารณาถึงระดบัความสําเร็จของงานตามเป้าหมายท่ีกาํหนดวิธีน้ีผูถู้ก
ประเมินจะมีโอกาสประเมินผลงานของตนเองดว้ยการรายงานและช้ีแจงเหตุผลในผลสําเร็จและ   

ไม่สาํเร็จของงาน 

5. วิธีประเมินเหตุการณ์สําคญั (Gritical  Incident  Technique) ผูช้าํนาญการดา้น
บริหารงานบุคคลและหวัหนา้จะเตรียมขอ้ความท่ีบ่งบอกพฤติกรรมของผูถู้กประเมินทั้งในแง่ท่ีดีท่ีดีสุด 

และเลวท่ีสุดขอ้ความเหล่าน้ีจะจดัเป็นกลุ่มแตกต่างกนัไปแต่ละงานเม่ือมีการพฒันาและการจดั
ประเภท 

 เดอ สตีฟาโน (De Stefano) 
72

73 ไดศึ้กษาประสิทธิผลของโรงเรียน: บทบาทภาวะผูน้าํของ
ผูอ้าํนวยการในโรงเรียนมธัยมศึกษาของประเทศอาเจนติน่า พบว่า ประสิทธิผลของโรงเรียนเกิด
จากภาวะผูน้าํของผูอ้าํนวยการในการสร้างความสัมพนัธ์กบัผูเ้ก่ียวขอ้ง 

 การศึกษาของ นงล ักษณ์ เ รือนทอง 7 3

74 ที่ศึกษา รูปแบบการบริหารโรงเรียนท่ีมี
ประสิทธิผล กล่าวไวว้า่ ผูบ้ริหารการศึกษาจะตอ้งเป็นมืออาชีพ คือ เป็นผูมี้ความรู้และประสบการณ์

 

 73Stefano M. De, School Effectiveness: The Role of the Principal in a Leading 

Public Secondary School in  Santa Province, Argentina, accessed January 6, 2010. available 

from http://www.proquest.umi.com/pqdweb? 
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เหมาะสมกบัการเป็นวิชาชีพชั้นสูงทางการบริหารการศึกษา รวมทั้งจาํเป็นตอ้ง “เป็นผูน้าํทาง
วิชาการ” เป็นผูน้ําปฏิรูปการเรียนรู้บริหารโรงเรียน โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (School base 

management) ซ่ึงหมายถึงความสามารถท่ีจะประสานการมีส่วนร่วมของครู ผูป้กครอง กรรมการ
สถานศึกษา ชุมชนและผูเ้ก่ียวข้องอ่ืนๆ มีความสามารถในการระดมและใช้ทรัพยากร เพื่อการ
บริหารอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตลอดจนให้มีระบบการประกนัคุณภาพ ซ่ึงทาํให้
การศึกษาเป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาชาติ   ซ่ึงสอดคลอ้งกบัท่ี อมรวิชช์  นาครทรรพ7 4

75 ไดศึ้กษา
ในกระแสแห่งคุณภาพเป็นผลจากโครงการวิจยัเร่ืองการศึกษาแนวโน้มความเคล่ือนไหวดา้นการ
ประกนัคุณภาพการศึกษาระดบัอุดมศึกษา ซ่ึงมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาและสังเคราะห์แนวคิดและ
แนวประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษาในประเทศหลัก 4 ประเทศ คือ สหรัฐอเมริกา 
สหราชอาณาจกัร ออสเตรเลีย และนิวชีแลนด์ พบลกัษณะร่วมกนัของระบบกลไกการประกัน
คุณภาพของประเทศต่างๆ คือ ความมีอิสระและความสามารถตรวจสอบได ้มีการจดัตั้งหน่วยงาน
กลางระดบัชาติท่ีเป็นอิสระ มีหน้าท่ีส่งเสริมและประสานงาน  มีกลไกการตรวจสอบภายในควบคู่
ไปกบัการตรวจสอบจากภายนอกท่ีเนน้การเป็นเพื่อนร่วมวงการ ปัจจยัสําคญัในการประกนัคุณภาพ
คือ ภาวะผูน้าํแบบผูป้ระกอบการและวฒันธรรมคุณภาพรูปแบบการจดัการสมยัใหม่และบริบทของ
องค์การท่ีตอ้งการพฒันาควบคู่ไปกบัการวางมาตรฐานการประกนัคุณภาพ   ส่วนการศึกษาของ 
แอชเวอร์ทและ ฮาร์เวย ์(Ashworth and Harvey)76 ท่ีกล่าวถึงองคป์ระกอบของคุณภาพการศึกษาวา่
ประกอบดว้ยปัจจยัดา้นตวัป้อน ปัจจยัดา้นกระบวนการจดัการเรียนการสอนท่ีมีคุณภาพและปัจจยั
ดา้นการผลิต ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี....การจดัการและการควบคุมคุณภาพการศึกษาเพื่อให้การจดั
การศึกษาของสถาบนัตรงตามวตัถุประสงค ์ มีมาตรฐานเป็นท่ียอมรับในสังคมและมีความคุม้ค่าเงิน
ท่ีลงทุน ดชันีบ่งช้ีความมีคุณภาพของระบบจดัการและควบคุมคุณภาพ ไดแ้ก่ 1)แผนการดาํเนินงาน
ระดบัสถาบนั คณะและภาควิชา 2)วางแผนโดยอาศยัมุมมอง แนวความคิดทั้งผูบ้ริหารและ
คณาจารย ์3)โปรแกรม/หลกัสูตรสถานศึกษาตรงตามวตัถุประสงค ์ 4)อาจารย/์ผูป้ฏิบติังานตระหนกั

 74นงลกัษณ์ เรือนทอง,  “รูปแบบการบริหารโรงเรียนท่ีมีประสิทธิผล” (ปริญญาดุษฎีนิพนธ์ 

สาขาวชิาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลยัศิลปากร, 2550), 41. 

 75อมรวชิช์  นาครทรรพ, บนเส้นทางสู่คุณภาพ : รายงานการติดตามผลการประกันคุณภาพ

และรับรองมาตรฐานการอุดมศึกษา (กรุงเทพฯ: สํานักงานปฏิรูป โครงการปฏิรูปอุดมศึกษา 
สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2543). 

 76Allan Ashworth and Roger C. Harvey, Assessing Quality in Future and  Higher 

Education (London: Jessica Kingsley, 1994),  7-14. 
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ถึงความสําคญัของแผน  5)ผูบ้ริหารมีวิสัยทศัน์เชิงอนาคตท่ีตรงกบัความเป็นจริง  6)บุคลากรของ
สถาบนับรรลุซ่ึงความตอ้งการ  7)ผูบ้ริหารระดบัสูงเป็นผูน้าํท่ีมีประสิทธิภาพ  8)อาจารยมี์ภาระงาน
ท่ีเหมาะสม  9)อาจารยม์ีสัมพนัธภาพที่ดีต่อกนั  10)อาจารยไ์ด้พบปะสังสรรค์เพื่อแลกเปล่ียน
ความคิดเห็นกนัเป็นระยะๆ 

 

การจัดการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาไทยในอนาคต 

  พฒันาการของการจดัการศึกษาของสถาบนัอุดมศึกษาในประเทศไทย ถูกกาํหนดกรอบ
การดาํเนินงานโดยหน่วยงานของรัฐบาล คือ ทบวงมหาวิทยาลยั ทั้งน้ีการเปล่ียนแปลงท่ีเป็นจุด
เปล่ียนสาํคญัเกิดจากทบวงมหาวิทยาลยัไดริ้เร่ิมจดัทาํแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี (2533 – 2547) 
เป็นคร้ังแรก เพื่อเป็นกรอบให้สถาบนัอุดมศึกษาไดป้รับตนเองไปในทิศทางท่ีสอดคลอ้งกบัความ
ตอ้งการของประเทศ และการเตรียมตวัสาํหรับอนาคตใน 5 ดา้น ไดแ้ก่  
  1. ความเสมอภาคในโอกาสศึกษา 

  2. ประสิทธิภาพการบริหาร 

  3. ความเป็นเลิศ 

  4. ความเป็นนานาชาติ 

  5. การบริหารใหค้ล่องตวัและส่งเสริมบทบาทเอกชน  
  ซ่ึงทิศทางทั้ง 5 ดา้น ไดช่้วยสถาบนัอุดมศึกษาจดัทาํแผนของสถาบนัไดร้ะดบัหน่ึง  ดา้น
การพฒันารูปแบบการบริหารจดัการสถาบนัอุดมศึกษาแนวใหม่สําหรับประเทศไทย ไดเ้ร่ิมจากการ
ท่ีรัฐบาลกาํหนดให้สถาบนัอุดมศึกษาของรัฐออกนอกระบบราชการ โดยเช่ือวา่เม่ือมหาวิทยาลยัมี
อิสระในการปกครองตนเอง มีความคล่องตวัในการบริหารจดัการองคก์ร บุคลากร การเงิน ก็จะทาํให้
การบริหารจดัการมีความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพข้ึน  นอกจากน้ีการอุดมศึกษาก็เปิดกวา้งมากข้ึน 
จากเดิมเป็นท่ีเขา้ใจว่าเป็นการศึกษาศาสตร์ทางวิชาการขั้นสูง เน้นการดาํเนินงานภายในสถาบนั
เป็นหลกั เน้นความเป็นนกัวิชาการ (Scholar) การศึกษาในระบบมุ่งถ่ายทอดความรู้ สร้างองค์ความรู้ 
โดยมุ่งเน้นสําหรับกลุ่มผูท่ี้มีความสามารถทางสติปัญญา แต่การอุดมศึกษาในปัจจุบนั เป็นการศึกษา
ต่อจากระดบัพื้นฐาน ประกอบดว้ยการศึกษาทั้งในระดบัวิชาการ วิชาชีพ เพื่อการมีงานทาํ และเปิด
โอกาสสาํหรับผูท่ี้ตอ้งการศึกษาทัว่ไป มุ่งเนน้ตอบสนองต่อการเรียนรู้ตลอดชีวติ76

77    

  1.ปัจจัยการบริหารจัดการสถาบันอุดมศึกษาแนวใหม่ของไทย 

 77 สาํนกังานเลขาธิการสภาการศึกษา, “รูปแบบการบริหารจดัการสถาบนัอุดมศึกษาแนว
ใหม่” (รายงานการวจิยั, 2546), 6.   
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  ปัจจยัสําคญัท่ีมีผลต่อรูปแบบการเปล่ียนแปลงดา้นการบริหารจดัการสถาบนัอุดมศึกษา
แนวใหม่มีดว้ยกนั 4 ประการ คือ 

1.1 ด้านการอุดมศึกษาเพื่อปวงชน ปัจจยัน้ีเกิดจากนโยบายของรัฐท่ีมุ่งเน้นและ
ผลกัดนัการอุดมศึกษาให้ตอบสนองต่อกลุ่มต่าง ๆของผูเ้รียน ทาํให้สถาบนัขยายตวัในเชิงปริมาณ        
การก่อให้เกิดรูปแบบสถาบนัแบบใหม่ มีการปรับหรือสร้างหลักสูตรให้สอดคล้องกับผูเ้รียน           
ท่ีหลากหลาย และมุ่งหาตลาดผูเ้รียนเป็นผลก่อใหเ้กิดการสนองตอบต่อการจดัการศึกษาเพื่อปวงชน
มากยิง่ข้ึนกวา่ในยคุท่ีผา่นมา 

1.2 ดา้นทรัพยากรท่ีจาํกดั และด้านการมุ่งสู่คุณภาพและประสิทธิภาพ โดยเฉพาะ
ปัจจยัการตรวจสอบจากภายนอกสถาบนั และระบบประกนัคุณภาพการศึกษาของรัฐ มีผลทาํให้
สถาบนัตอ้งปรับวธีิการบริหารโดยประยกุตใ์ชก้ารบริหารแบบธุรกิจ ซ่ึงเช่ือวา่จะทาํให้การบริหารมี
ประสิทธิภาพมากข้ึน ใช้แผนกลยุทธ์เพื่อการใช้ทรัพยากรให้คุม้ค่าเปล่ียนแปลงวฒันธรรมองคก์ร 
เป็นการประเมินและตรวจสอบได ้

1.3 ดา้นความกา้วหนา้ของ ICT ในดา้นน้ีนบัวา่ ICT เป็นปัจจยัเร่งการเปล่ียนแปลง
ภายในสถาบนัในหลายมิติ ไดแ้ก่ การดาํเนินการของสถาบนัเป็นระบบเปิดมากข้ึน รวมทั้งบุคลากร
ในองคก์รสามารถรับข่าวสารจากแหล่งต่าง ๆ ไดอ้ยา่งกวา้งขวางและกวา้งไกล การพฒันารูปแบบ
การเรียนการสอนแบบใหม่ ๆ วฒันธรรมการทาํงานท่ีมุ่งความรวดเร็วและเป็นระบบ และไม่จาํกดั
สถานท่ี รวมทั้งการสร้างความร่วมมือแบบเครือข่ายการใชท้รัพยากรร่วมกนัทั้งภายในองคก์รและ
ภายนอกองคก์ร 

1.4 ดา้นการปกครองตนเอง (autonomy) ซ่ึงเกิดจากการท่ีรัฐมีนโยบายกระจายอาํนาจ
ให้สถาบนัในการปกครองตนเองโดยมุ่งหมายให้สถาบนัอุดมศึกษามีการรับผิดชอบต่อผลการ
ดาํเนินการ สร้างความเขม้แข็งในการบริหารจดัการ การมีความคิดริเร่ิมใหม่ ๆ และการปรับตวัทนั
ต่อการเปล่ียนแปลงอยา่งต่อเน่ือง77

78 

 

 2.รูปแบบการบริหารจัดการสถาบันอุดมศึกษาแนวใหม่ 

  ถึงแมว้่าความสัมพนัธ์ระหว่างหน่วยงานตน้สังกดัและสถาบนัยงัเป็นไปในระบบ
ราชการภายใตก้ารกาํกบัดูแลและควบคุมจากหน่วยงานภาครัฐ แต่รูปแบบการบริหารจดัการภายใน 
“ระดบัมหาวทิยาลยั” นั้น มีพฒันาการท่ีหลากหลาย สรุปได ้4 แบบ คือ78

79 

 78 เร่ืองเดียวกนั, 7 – 9.  

 79เร่ืองเดียวกนั, 9 – 10. 
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  2.1 แบบองคก์รท่ีเนน้กระบวนการ มีลกัษณะการบริหารจดัการ ดงัน้ี 

   2.1.1 เนน้กระบวนการหารือ การมีส่วนร่วม 

   2.1.2 หน่วยงานภายในมีอาํนาจในการดาํเนินการ/ตดัสินใจ 

   2.1.3 มุ่งการยอมรับ 

   2.1.4 เนน้ขั้นตอนการดาํเนินการตามกรอบของระเบียบ 

  2.2 แบบผูป้ระกอบการหรือบริษทั มีลกัษณะการบริหารจดัการ ดงัน้ี 

   2.2.1 มีความชดัเจนของทิศทางนโยบายจากส่วนกลาง 

   2.2.2 เขา้ควบคุมในรายละเอียดการปฏิบติัการ 

   2.2.3 เนน้การวางแผนและการนาํเสนอผลการปฏิบติังาน 

  2.3 แบบวสิาหกิจหรือนวตักรรม มีลกัษณะการบริหารจดัการ ดงัน้ี 

   2.3.1 มีแผนกลยทุธ์ 

   2.3.2 กระจายความรับผิดชอบ 

   2.3.3 ใหห้น่วยงานภายในมีความยืดหยุน่ 

   2.3.4 เนน้ผลลพัธ์ความสาํเร็จของธุรกิจ  

  2.4 แบบเครือข่ายหรือภาคี มีลกัษณะการบริหารจดัการ ดงัน้ี 

   2.4.1 เป็นความร่วมมือระหวา่งสถาบนั 

   2.4.2 ใชท้รัพยากรร่วมกนัให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

   2.4.3 สร้างความเขม้แขง็ทางวชิาการ 

   2.4.4 มีการทาํงานเป็นทีม 

 ในการบริหารสถาบนัอุดมศึกษา แบบเครือข่ายหรือภาคีน้ี สอดคล้องกับการศึกษา
การศึกษา เทวิล  ศรีสองเมือง7 9

80  ศึกษาการพฒันารูปแบบเครือข่ายการจดัการเรียนการสอนตาม
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พบว่า ผลการวิจยัประเด็นแรกในเร่ือง
องค์ประกอบของเครือข่ายการจดัการเรียนการสอน  ประกอบด้วย 6 องค์ประกอบ ดงัน้ี ด้าน
โครงสร้างของเครือข่าย  วตัถุประสงค ์ บทบาทหนา้ท่ีของสมาชิก  กิจกรรมของเครือข่าย  ผลลพัธ์ท่ี
เกิดจากเครือข่าย  และปัจจยัท่ีส่งผลต่อความสําเร็จประเด็นท่ี  2  บทบาทหน้าท่ีของแต่ละ
องคป์ระกอบ  รวมทั้งความสัมพนัธ์เก่ียวขอ้งระหวา่งองคป์ระกอบของเครือข่ายในการจดัการเรียน
การสอน ประกอบดว้ยการกาํหนดกรอบการประสานงานและความร่วมมือของสมาชิกเครือข่าย  

 80เทวลิ  ศรีสองเมือง, “การพฒันารูปแบบเครือข่ายการจดัการเรียนการสอนตามปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน” (วิทยานิพนธ์มหาบณัฑิต สาขาวิชาบริหารการศึกษา 
บณัฑิตวทิยาลยั  จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, 2551), 155-159. 
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กาํหนดเป้าหมายท่ีตอ้งการใหเ้กิดข้ึนจากการดาํเนินงานของเครือข่าย    ภารกิจหรืองานท่ีสมาชิกใน
เครือข่ายร่วมกนัทาํ  แนวทางการดาํเนินกิจกรรม  ผลลพัธ์ท่ีตอ้งการใหเ้กิดข้ึน  และปัจจยัท่ีส่งผลต่อ
ความสําเร็จของเครือข่าย  ได้แก่  ผูบ้ริหารสถานศึกษามีความรู้ความเข้าใจ   ให้การส่งเสริม
สนบัสนุนการทาํงานของเครือข่ายอย่างสมํ่าเสมอ มีการประสานงานและส่ือสารกนัในเครือข่าย
อยา่งต่อเน่ือง เป็นตน้  ประเด็นท่ี 3 ผลการพฒันารูป แบบเครือข่ายการจดัการเรียนการสอน พบวา่ 
รูปแบบเครือข่ายท่ีพฒันาข้ึนมีความเหมาะสมในระดบัมาก มีลกัษณะของเครือข่ายแบบกระจาย  
หากมีการดาํเนินงานในระยะหน่ึงจะสามารถขยายตวัออกเป็นเครือ ข่ายกระจายเชิงซ้อน  การนาํ
รูปแบบไปใชต้อ้งปรับปรุงองคป์ระกอบต่างๆ ใหมี้ความเหมาะสมกบัทอ้งถ่ินนั้นๆ  และการพฒันา
จากกลุ่มหน่ึงกลุ่มใดอาจสนองความตอ้งการท่ีแตกต่างกนัในแต่ละภูมิภาค   ดงันั้น การขบัเคล่ือน
เศรษฐกิจพอเพียงดา้นการศึกษาสู่สังคมในรูปแบบเครือข่ายส่งผลให้ครู บุคลากร  นกัเรียนมีความรู้
ความเขา้ใจท่ีถูกตอ้งชดัเจน บูรณาการการจดัการเรียนการสอนตามหลกัสูตรและมาตรฐานการเรียนรู้
ไดอ้ย่างเหมาะสม  เกิดการแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกนั  ทาํให้ชุมชนดาํเนินชีวิตบนทางสายกลาง  มี
ความพอประมาณ มีเหตุผล และมีภูมิคุม้กนัในตวัท่ีดี บนเง่ือนไขของความรอบรู้และคุณธรรม    
สอดคลอ้งท่ี อาภรณ์ ภู่วิทยพนัธ์ุ8 0

81  ไดก้ล่าวไวว้า่  การสร้างเครือข่าย หมายถึง การแสวงหาโอกาส
เพื่อรู้จกักบับุคคลใหม่ ๆ และการสร้างความสัมพนัธ์ที่ดีกบับุคคลที่พึ่ งรู้จกั รวมทั้งการรักษา
ความสัมพนัธ์อนัดีกบับุคคลต่าง ๆ ทั้งท่ีเก่ียวขอ้ง และไม่เก่ียวขอ้งในสายอาชีพหรือแวดวงเดียวกนั  
การสร้างเครือข่ายช่วยใหเ้กิดการพฒันาตนเอง มีประโยชน์หลากหลายประการ ดงัน้ี  เกิดการพฒันา
องค์ความรู้ใหม่ ๆ มีการพฒันาตนเองจากการประมวลผลขอ้มูล  เกิดการยอมรับจากเครือข่ายของ
คุณ มีท่ีปรึกษาหากคุณเผชิญกบัปัญหา   จุดประกายความหวงัใหม่ เป็นตน้  ดงันั้นการพฒันาตนเอง
ท่ีนอกเหนือจากการอ่านหนังสือตาํรา การเขา้ฝึกอบรมสัมมนา การสอนงาน การให้คาํปรึกษา
ในขณะทาํงานแลว้ การสร้างเครือข่าย เป็นอีกวิธีการหน่ึงในการพฒันาตนเองท่ีคุณอาจลืมนึกถึง 
การสร้างเครือข่าย จะทาํให้คุณเป็นผูมี้ วิสัยทศัน์ กวา้งไกล และมีเพื่อนมากมายท่ีจะให้คาํปรึกษา
แนะนาํ และใหค้วามช่วยเหลือต่าง ๆ และสอดคลอ้งกบั อนุรักษ ์ ปัญญานุวฒัน์  รหนั แตงจวงและ

 81อาภรณ์ ภู่วิทยพนัธ์ุ, การสร้างเครือข่ายเพื่อการพัฒนาตนเอง  (Self  Development), 
เขา้ถึงเม่ือ 15 มิถุนายน 2556, เขา้ถึงไดจ้าก http://www.novabizz.com/NovaAce/Personality/Self_ 

Development.htm,  2551. 
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สุกญัญา นิมานันท์8 1

82  กล่าวไวว้่า เครือข่ายการเรียนรู้หมายถึงสภาพการเรียนรู้อย่างเป็นทางการ
หรือไม่เป็นทางการและระหวา่งประเทศหรือทวปีตลอดจนการรับรู้ข่าวสารผา่นส่ือการเรียนรู้ท่ีมีอยู่
อยา่งหลากหลายทั้งประเภทส่ือบุคคลและส่ือสารมวลชนประเภทต่างๆเช่นส่ือส่ิงพิมพส่ื์อเสียงและ
ภาพเป็นตน้ท่ีจะเอ้ือใหเ้กิดการเรียนรู้ท่ีมีผลต่อการดาํรงชีวติการเปล่ียนแปลงสังคมและคุณภาพชีวิต
ของคน และการศึกษาของ เตม็จิต  จนัทคา82

83 ท่ีศึกษาเร่ือง การศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความสําเร็จ
ในการพฒันาคุณภาพการบริหารจดัการภาครัฐของสํานักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ซ่ึงไดใ้ห้
ขอ้เสนอแนะว่า ...ควรดาํเนินการพฒันาบุคลากรโดยการอบรมให้ความรู้เก่ียวกบัการดาํเนินการ
พฒันาคุณภาพการบริหารจดัการภาครัฐอย่างเป็นระบบและต่อเน่ือง สร้างเครือข่ายพฒันาระบบ
บริหารทั้งในและนอกหน่วยงานา เสริมแรงและสนบัสนุนการพฒันาตามเกณฑ์คุณภาพการบริหาร
จดัการภาครัฐทั้งในระดบัหน่วยงานและระดบับุคคล เป็นตน้ และสอดคลอ้งกบัแนวทางการพฒันา
ตนเอง(Individual Development Plan)ของ วิทยา ดาํรงเกียรติศกัด์ิ8 3

84 ท่ีไดเ้สนอ 7 มิติการพฒันาคน
ประกอบดว้ย 1)การพฒันาดา้นปัญญา (Intellectual Development) อบรม,สัมมนา,ดูงาน,ฝึกงาน 2)

การพฒันาทางกาย (Physical Development) ความสมดุลของงาน/ชีวิต/การพกัผอ่น,อาหาร,การออก
กาํลงักาย,สุขนิสัย 3)การพฒันาทางจิตวิญญาณ (Spiritual Development) คุณค่าของชีวิต,ความเช่ือ ,
ค่านิยม, หลักการ, คุณธรรมจริยธรรม,การค้นหาตนเอง4)การพฒันาด้านอารมณ์(Emotional 

Development) ความสมดุลของอารมณ์กบัส่ิงแวดลอ้มกบัผูอ่ื้น ,ตระหนกั,ยอมรับการแสดงออก
อารมณ์ของตนเอง/ผูอ่ื้น /ยอมรับ Feedback  5)การพฒันาทางสังคม (Social Development)ความ
เป็นอยู่ทางสังคม, การสร้างเครือข่าย, การสร้างสัมพนัธภาพ 6)การพฒันาด้านสุนทรียภาพ 

(Aesthetic Development) ช่ืนชอบศิลปะ/ความงาม/ชีวติ/ธรรมชาติความคิดสร้างสรรค ์7)การพฒันา

 82อนุรักษ์ ปัญญานุวฒัน์, รหัน แตงจวง และ สุกญัญา นิมานนท์, ประสิทธิภาพของ

รูปแบบการถ่ายทอดความรู้ด้วยส่ือบุคคล : กรณีศึกษาการเผยแพร่ความรู้เร่ืองโรคเอดส์ในชุมชน

ชานเมืองเชียงใหม่ ( เชียงใหม่ : ม.ป.ท., 2536), 17. 

 83เต็มจิต  จนัทคา, การศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความสําเร็จในการพัฒนาคุณภาพการ

บริหารจัดการภาครัฐของสํานักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ,  เขา้ถึงเม่ือ 23 ตุลาคม 2556, เขา้ถึงได้
จาก http://www.nidtep.go.th/web/index.php?option=com_content&view=article&id 

 84วิทยา ดาํรงเกียรติศกัด์ิ, แนวทางการพัฒนาตนเอง(Individual Development Plan),
เขา้ถึงเม่ือ 15 มิถุนายน 2556, เขา้ถึงไดจ้าก http://www.infocomm.mju.ac.th/icnew/icarticle/images/ 

stories/icarticles/ajwittaya/IDP-Employee_Engagement.pd  
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ดา้นอาชีพ (Career Development) การเลือกอาชีพ, พฒันาแผนและกลยุทธ์ในอาชีพ, การปรับตวัต่อ
การทา้ทาย    
 วสันต์ กู้เกียรติกุลและคณะ8 4

85  ศึกษาเร่ือง องค์กรเครือข่ายชุมชน  ตาํบลบาโงซิแน 
อาํเภอยะหา จงัหวดัยะลา ได้พบว่า การเช่ือมโยงกลุ่มต่างๆ เป็นองค์การเครือข่าย เร่ิมจากคน้หา
ความตอ้งการร่วมกนัของทุกกลุ่มในพื้นท่ี  จากนั้นสร้างจิตสํานึกให้แกนนาํกลุ่มดว้ยการพูดคุยให้
เห็นความสาํคญัของการจดัตั้งองคก์รเครือข่าย และนาํแกนนาํไปทศันศึกษา หลงัจากนั้นแต่งตั้งแกน
นาํบางคนเป็นคณะกรรมการบริหารชัว่คราว เพื่อจดัทาํโครงการตั้งร้านคา้และตลาดนดัชุมชน แลว้
ช้ีแจงให้คณะกรรมการ กลุ่มผูน้ําในหมู่บ้าน โต๊ะครู โต๊ะอิหม่าม ได้เข้าใจวตัถุประสงค์ของ
โครงการ ต่อมาจดัให้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการ องค์กรเครือข่ายชุมชน และคณะกรรมการ
บริหารซ่ึงทาํหนา้ท่ีเป็นคณะกรรมการบริหารศูนยบ์ริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรชุมชน
ประจาํตาํบลดว้ย คณะกรรมการบริหาร มีหน้าท่ีสําคญัคือ ผลกัดนัให้เกิดร้านคา้และตลาดชุมชน 
และบริหารงานให้ประสบความสําเร็จ การบริหารงาน  องค์กรเครือข่ายมีผลต่อชุมชนทั้งด้าน
สนบัสนุนชุมชนใหมี้เวทีแกปั้ญหาอยา่งเป็นระบบ ในรูปคณะกรรมการ ส่งเสริมให้กลุ่มเครือข่ายมี
การวางแผน เพื่อประสานงานทางราชการสนบัสนุนงบประมาณ รวมทั้งองคก์รเครือข่ายช่วยสร้าง
งานใหม่ใหก้บัเกษตรกรและทาํใหเ้กษตรกรมีรายไดเ้พิ่มข้ึน  
 พิสิฐ เทพไกรวลั85

86 ศึกษาเร่ือง การพฒันารูปแบบเครือข่ายความร่วมมือเพื่อคุณภาพการ
จดัการศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก ผลการวจิยั ไดพ้บวา่ รูปแบบเครือข่ายความร่วมมือ
เพื่อคุณภาพการจดัการศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก ประกอบดว้ย กระบวนการสร้าง
เครือข่าย 6ขั้นตอน ได้แก่ 1) ขั้นตระหนักถึงความจาํเป็นในการสร้างเครือข่าย 2) ขั้นประสาน
หน่วยงาน/องค์กรเครือข่าย 3) ขั้นสร้างพนัธสัญญาร่วมกนั 4) ขั้นบริหารจดัการเครือข่าย 5) ขั้น
พฒันาความสัมพนัธ์ และ 6) ขั้นรักษาความสัมพนัธ์อยา่งต่อเน่ือง ส่วนองคป์ระกอบของเครือข่าย
ความร่วมมือเพื่อคุณภาพการจดัการศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก ไดแ้ก่ 1) ลกัษณะหรือ
กิจกรรมสําคญัที่เสริมประสิทธิภาพการดาํเนินภารกิจของเครือข่าย 2) ขอบข่ายและภารกิจการ

 85วสันต์ กู้เกียรติกุลและคณะ, องค์กรเครือข่ายชุมชนตําบลบาโงยซิแน อําเภอยะหา 

จังหวดัยะลา มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ วทิยาเขตหาดใหญ่,  เขา้ถึงเม่ือ 17  มีนาคม 2556. เขา้ถึง
ไดจ้าก http://soreda.oas.psu.ac.th/show_detail.php?research_id=12 

 86พิสิฐ เทพไกรวลั, “การพฒันารูปแบบเครือข่ายความร่วมมือเพื่อคุณภาพการจดัการศึกษา
ในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก”  (ปริญญาดุษฎีนิพนธ์  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บณัฑิต
วทิยาลยั มหาวทิยาลยัขอนแก่น, 2554), 298. 
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บริหารจดัการสถานศึกษา 3) เทคนิค/วิธีการพฒันาสมาชิกเครือข่าย 4) กระบวนการเสริมสร้างพลงั
อาํนาจ (empowerment)ของเครือข่าย 5) คุณลกัษณะท่ีดีของผูน้าํเครือข่ายและ 6) การปฏิบติังานของ
เครือข่ายและการสะทอ้นผลผลการทดลองใช้รูปแบบเครือข่ายความร่วมมือเพื่อคุณภาพการจดั
การศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก พบว่า กลุ่มบุคคล หน่วยงาน/องค์กร ท่ีสมคัรใจ
รวมกลุ่มเครือข่ายความร่วมมือไดแ้ก่ กลุ่มผูป้กครองนกัเรียน กลุ่มผูน้าํชุมชน สถาบนัทางศาสนา 
สถาบนัอุดมศึกษา กลุ่มศิษยเ์ก่า ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน โรงพยาบาลชุมชน สถาบนัพฒันาฝีมือแรงงาน 
และองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน โดยไดด้าํเนินการตามกระบวนการปฏิบติังานของเครือข่าย ตั้งแต่
การวิเคราะห์บริบทเพื่อทราบจุดแข็งและจุดที่ควรพฒันาของการดาํเนินงานดา้นวิชาการ ดา้น
งบประมาณ ด้านบุคคล และด้านบริหารทัว่ไปแล้วสรุปรวมจุดแข็งและจุดท่ีควรพฒันาของการ
ดําเนินงานแต่ละด้าน เพื่อกําหนดเป้าหมายในการทํางาน มีการกําหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ 
เป้าประสงค์ และจดัทาํแผนพฒันาร่วมกนั มีโครงการเกิดข้ึนหลายโครงการในโรงเรียนทั้ง 2 แห่ง 
การดาํเนินงานตามโครงการเสร็จส้ินในหน่ึงปีการศึกษาผลการประเมินโครงการพบว่า ส่งผลต่อ
การเปล่ียนแปลงการบริหารงานด้านวิชาการ งบประมาณ บุคคลและบริหารทัว่ไป และส่งผล
กระทบต่อนกัเรียนตามขอบข่ายท่ีคาดหวงัสูงกวา่ปีท่ีผา่นมา 

 ทั้งน้ีแต่ละสถาบนัจะมีรูปแบบการบริหารจดัการท่ีผสมผสานระหว่างรูปแบบต่าง ๆ 
ทั้งน้ีข้ึนอยู่กบัปรัชญา ประวติัความเป็นมา วิสัยทศัน์ ของผูบ้ริหารของสถาบนันั้น ๆ รูปแบบการ
บริหารจดัการมิไดแ้ยกจากกนัโดยเด็ดขาด 

  3.รูปแบบการบริหารจัดการภายในสถาบันอุดมศึกษา 5 ด้าน 

3.1 ดา้นการบริหารจดัการทัว่ไป ในกรณีน้ีอาจกล่าวไดว้า่ สถาบนัท่ีคดัเลือกทั้งหมด
มุ่งเนน้กลยุทธ์การบริหารงานสมยัใหม่ (Modern Management) มีการนาํแนวคิด การจดัการ   ทาง
บริหารธุรกิจมาใช้ในการบริหารองค์การ ความสัมพนัธ์ระหว่างสภามหาวิทยาลยักบัอธิการบดีมี
บทบาทอยา่งยิ่งต่อนวตักรรมทางการบริหารงานภายในสถาบนั ในดา้นการปรับโครงสร้างของสถาบนั 
พบว่า สถาบนัอุดมศึกษาของรัฐบางแห่งได้มีการปฏิรูปตนเองสู่การออกนอกระบบราชการ 
บางสถาบนัมีการคดัเลือกหน่วยงานในสถาบนัเพื่อนาํร่องสู่การออกนอกระบบราชการ ส่วน
สถาบนัอุดมศึกษาเอกชนนั้นเน้นการบริหารจดัการในเชิงธุรกิจ และให้ความสําคญัต่อตน้ทุนต่อ
หน่วยและการจดัโครงสร้างองคก์รและระบบการบริหารงานท่ีคล่องตวั 

3.2 ดา้นการบริหารงานวิชาการ มหาวิทยาลยัต่าง ๆ ให้ความสําคญัต่อผูเ้รียนมากข้ึน 
มีการวิเคราะห์ความตอ้งการของผูเ้รียน สาขาวิชาท่ีเป็นท่ีตอ้งการของตลาด นาํแนวคิดทางการ
ตลาดมาใช้ในการจดักลุ่มผูเ้รียน มหาวิทยาลยัของรัฐหลายแห่งมุ่งเน้นการเปิดหลกัสูตรใหม่ ๆ ที
เรียกว่า “หลกัสูตรพิเศษนอกเวลาราชการ” เพื่อสนองความตอ้งการของกลุ่มผูเ้รียนท่ีหลากหลาย        
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หลายสถาบ ันมีการวางกลยุทธ์การตลาดในด้านพื้นท่ีเรียน ค่าหน่วยกิต จนมีข้อสังเกตว่า
มหาวิทยาลยัมีนวตักรรมทางหลกัสูตร การเรียนการสอนใหม่ ๆ มาก แต่อาจเพื่อสู่การแสวงหา
รายไดม้ากกวา่การสร้างองคค์วามรู้ให้มหาวิทยาลยั ผูเ้รียนหรือสังคม นอกจากน้ีสถาบนัหลายแห่ง
เร่ิมพฒันาความร่วมมือทางวิชาการสู่ระบบการสร้างเครือข่าย โดยเฉพาะสถาบนัในกรุงเทพกบั
ภูมิภาค นอกจากน้ี การให้การศึกษาเน้นความตอ้งการของชุมชน ท้องถ่ิน มีการประสานความ
ร่วมมือกบัธุรกิจ มหาวิทยาลยับางแห่งไดมี้การขยายรูปแบบการเรียนรู้ผา่นส่ืออินเตอร์เน็ต หรือส่ือ
ดาวเทียมมุ่งสู่ผูเ้รียนท่ีเป็นคนไทยในต่างประเทศ เพื่อใหผู้ส้นใจในทอ้งถ่ินห่างไกลไดเ้ขา้ศึกษา 

3.3 ดา้นการบริหารงานวจิยั สถาบนัอุดมศึกษา โดยเฉพาะสถาบนัอุดมศึกษาของรัฐมี
แนวโนม้ท่ีจะสนบัสนุนการวิจยัเพื่อพฒันาสู่การเป็นมหาวิทยาลยัชั้นนาํของประเทศ ภูมิภาคเอเชีย 
และนานาชาติ มีการจดัตั้งกองทุนวิจยั (Research Fund) มีการจดัตั้งศูนยแ์ห่งความเป็นเลิศ (Center 

of Excellence) สนบัสนุนใหบุ้คลากรทาํโครงการวจิยัร่วมมือกบัองคก์รนานาชาติ การเปิดหลกัสูตร
ระดบับณัฑิตศึกษาร่วมกบัสถาบนัต่างประเทศ มีการมุ่งเนน้การตีพิมพเ์อกสารรายงานวิจยัเผยแพร่
ในวารสารนานาชาติ มีการจดัตั้งหน่วยงานประสานงานวจิยัระดบัสถาบนั 

3.4 ด้านการบริหารการเงิน แรงขบัเคล่ือนจากการท่ีมหาวิทยาลยัของรัฐต้องออก
นอกระบบ ทาํให้แต่ละสถาบนัมุ่งเน้นการปฏิรูปและปรับปรุงระบบการเงิน และรูปแบบการหา
รายได ้มีการขยายระบบการให้บริการทางการศึกษาที่หลากหลายเพื่อให้ได้มาซ่ึงแหล่งรายได้
เพิ่มข้ึน มหาวิทยาลยับางแห่งเร่ิมก่อตั้งกองทุนคงยอดเงินตน้ (Endowment Fund) พยายามลด
สัดส่วนรายไดจ้ากงบประมาณแผ่นดิน และเพิ่มรายไดจ้ากทรัพยสิ์นทางปัญญาของมหาวิทยาลยั 
(Intellectual Services) มีการจดัตั้งหน่วยงานศิษยเ์ก่าสัมพนัธ์ (Alumni Relations) เพื่อระดม
ทรัพยากรจากศิษย์เก่า มีการจดัตั้ งหน่วยงานท่ีปรึกษาทางธุรกิจการค้า (Consultant Service) 

สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน เนน้การบริหารการเงินแบบมุ่งศูนยก์าํไร หรือ ศูนยต์น้ทุน เพื่อแยกให้เห็น
ถึงผลตอบแทนของแต่ละหน่วยงานได้ชัดเจน และบางแห่งนาํระบบการบริหารงานการเงินจาก
กิจการในเครือในต่างประเทศมาใช้เพื่อให้เหมาะสมกบัการประเมินผลการดาํเนินงาน และการ
ตรวจสอบจากผูแ้ทนในต่างประเทศ 

3.5 ดา้นการบริหารทรัพยากรมนุษย ์มหาวิทยาลยัของรัฐส่วนใหญ่ มีการนาํเสนอ
ทางเลือกในด้านการบริหารงานบุคลากร คือ การปรับเปล่ียนรูปแบบการคดัเลือก สรรหา และ     
การใหเ้งินเดือนท่ีแตกต่างจากระบบราชการ คือ จากการเป็นบุคลากรท่ีเรียกวา่ “ขา้ราชการ”  สู่การเป็น 
“พนกังานมหาวิทยาลยั” การบรรจุแต่งตั้งท่ีมีแนวโน้มทาํมากข้ึนคือ สัญญาจา้งเต็มเวลา บางเวลา 
การใช้บุคลากรร่วมในบางตาํแหน่ง บุคลากรท่ีรับเข ้าใหม่ได ้รับเงินเดือนที่สูงกว่าการเป็น 

“ขา้ราชการ” แต่ตอ้งได้รับการประเมินผลการทาํงานทุก 6 เดือน หรือ 1 ปี ตามเกณฑ์ของแต่ละ
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สถาบนั บางสถาบนัมุ่งพฒันาระบบสัญญาจา้ง ทั้งในระดบัอาจารยแ์ละเจา้หนา้ท่ี บางแห่งมีการนาํ
ระบบการจา้งงานภายนอก (Outsourcing) มาใช้กบัการให้บริการ เพื่อประสิทธิภาพและการลด
จาํนวนบุคลากรประจาํลง 

  สถาบนัแต่ละแห่งมีลกัษณะเฉพาะ มีความแตกต่างดา้นปรัชญา ปณิธาน ประวติัความ
เป็นมาในการก่อตั้ง ลกัษณะของเจา้ของท่ีเป็นของรัฐ หรือการเป็นเจา้ของท่ีมาจากธุรกิจครอบครัว 
ประกอบกบัความแตกต่างทางดา้นลกัษณะผูน้าํ รูปแบบการบริหารจดัการแตกต่างกนัไป อยา่งไรก็
ดี พบปัจจยัเก้ือหนุนนวตักรรมการบริหารสถาบนั 2 ดา้นท่ีสําคญั คือ วิสัยทศัน์และภาวะผูน้าํของ
ผูบ้ริหาร และการปฏิรูปอุดมศึกษาของไทยได้ทาํให้สถาบนัแต่ละแห่งตอ้งพยายามปรับเปล่ียน
ตวัเองสู่การพึ่ งพาตนเองมากข้ึน ประกอบกับเง่ือนไขเร่ืองการประกันคุณภาพภายนอกทาํให้
มหาวิทยาลยัตอ้งมีการปฏิรูปหรือปรับระบบการบริหารจดัการมุ่งสู่ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
มากข้ึน รวมทั้งการบริหารแบบโปร่งใส พร้อมรับการตรวจสอบจากภายในและภายนอก86

87 

     

การบริหารจัดการมหาวทิยาลยัเฉพาะทาง 

 

 มหาวิทยาลยัเฉพาะทาง (Specialty University) เป็นองคก์รทางการศึกษาท่ีจดัการเรียน
การสอนโดยมุ่งเน้นทางดา้นใดดา้นหน่ึงท่ีมีหลกัสูตรท่ีชดัเจนซ่ึงมีนกัวิชาการไดใ้ห้คาํจาํกดัความ
เก่ียวกบัการจดัการมหาวทิยาลยัเฉพาะทาง ดงัต่อไปน้ี 

 พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ. 254288 ไดใ้ห้ความหมายของการศึกษาเฉพาะ
ทางไวโ้ดยจาํแนกออกเป็น 1) การศึกษา หมายถึง เร่ืองหรือส่ิงท่ีเล่าเรียน ฝึกฝน อบรม 2) เฉพาะทาง 
หมายถึง เจาะจง หรือ โดยตรง  ดังนั้ น  อาจสรุปความหมายของการศึกษาเฉพาะทางตาม
พจนานุกรมฉบบับณัฑิตสถานไดว้า่ “การศึกษาเฉพาะทาง หมายถึง” การเล่าเรียน การฝึกฝน การ
อบรม ท่ีเจาะจงหรือโดยตรง 

 87 เร่ืองเดียวกนั, 11 – 14.  
 88 ราชบณัฑิตยสถาน, พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 (กรุงเทพฯ: 

สาํนกัพิมพอ์กัษรเจริญทศัน์, 2542). 
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1. พจนานุกรม แปลภาษาองักฤษ 8 8

89 ไดใ้ห้ความหมายของ คาํว่า “Specialty” หมายถึง 
ความชาํนาญพิเศษ, ส่ิงท่ีชาํนาญเป็นพิเศษ, ลกัษณะเฉพาะ, ลกัษณะเฉพาสาขา, เร่ืองท่ีทาํไดดี้เป็น
พิเศษ, เร่ืองใหม่, ส่ิงใหม่, เร่ืองเฉพาะกิจ, ลกัษณะเฉพาะ,   

2. ศูนยส์ถิติแห่งชาติ8 9

90ไดนิ้ยามความหมายของ “การจดัการศึกษาเฉพาะทาง” เป็น
ประเภทการจดัการศึกษาท่ีมีลกัษณะพิเศษ โดยมีจุดมุ่งหมายให้ผูเ้รียนมีความรู้ ความสามารถ และ
ทกัษะวชิาชีพเฉพาะทางตามความตอ้งการของหน่วยงานหรือองคก์รท่ีตอ้งการใชง้าน 

3. มานิต บุญประเสริฐ9 0

91ไดนิ้ยาม มหาวิทยาลยัเฉพาะทางมุ่งจดัการศึกษาบางสาขาวิชา
ในขอบเขตท่ีจาํกดัเฉพาะดา้น ศึกษาในทางลึกและจดับรรยากาศส่ิงแวดลอ้มท่ีส่งเสริมความร่วมมือ
ระหวา่งผูเ้รียนและเพื่อนในสาขาเดียวกนั เป็นหลกัสูตรท่ีเนน้ความตอ้งการของตลาดแรงงานและ
สนองตอบของผูจ้า้งงานบางกลุ่ม ไดแ้ก่ วิทยาลยัแห่งบรรษทั (Corporate college) , กลุ่มสหพนัธ์
สถาบนั และวทิยาลยัเทคนิค (Technical institutions) สถาบนัแห่งบรรษทั (Corporate institution)  

4. สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)9 1

92 ได้นิยาม”

มหาวิทยาล ัย เฉพาะทาง”เพื ่อจ ัดประเภทของมหาวิทยาล ัยสําหรับการประเมินคุณภาพว่า 
มหาวิทยาลยัเฉพาะทางหมายถึง สถาบนัท่ีเน้นการผลิตบณัฑิตเฉพาะทางระดับปริญญาตรีเป็น
สถาบนัอุดมศึกษาท่ีปฏิบติัพนัธกิจของสถาบนัอุดมศึกษา โดยเน้นการสอนเฉพาะทางหรือเฉพาะ
กลุ่มสาขาวิชาในระดับปริญญาตรี ประเมิน และวิจยัเพื่อพฒันาการเรียนการสอน รวมทั้งการ
ประยุกต์ความรู้เพื่อการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรีเฉพาะทางหรือเฉพาะกลุ่มสาขาวิชาเพื่อ
ตอบสนองภาคการผลิต ทั้งภาคอุตสาหกรรมและบริการ สถาบนัในกลุ่มน้ี รวมทั้งสถาบนัผลิต
บณัฑิตภาคปฏิบติัดว้ย 

 จากการศึกษาความหมายของมหาวิทยาลยัเฉพาะทางดงักล่าวขา้งตน้ สามรถสรุป ไดว้า่ 
มหาวทิยาลยัเฉพาะทาง หมายถึง สถานศึกษาท่ีจดัการเรียนการสอน การฝึกอบรม ท่ีมีลกัษณะพิเศษ

 89w3dictionary.org, Specialty, accessed February 12, 2013, available from 

th.w3dictionary. org/index.php?q=specialty  

 90สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, ศูนยส์ถิติแห่งชาติเพื่อการปฏิรูปการศึกษา,  
แนวทางการปฎรูิปการศึกษาระดับอุดมศึกษา (กรุงเทพฯ:  ว.ีที.ซี. คอมมิวนิเคชัน่, 2544). 

 91มานิต บุญประเสริฐและคณะ, โครงการวิจัยและพัฒนาระบบบริหารจัดการอุดมศึกษา

รูปแบบการบริหารจัดการสถาบันอุดมศึกษาแนวใหม่ (กรุงเทพฯ: ม.ป.ป.). 
 92 สาํนกังานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องคก์ารมหาชน), คู่มือการ

ประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษา (ม.ป.ท., ม.ป.ป.), 37. 
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เฉพาะดา้นในเชิงลึก และจดับรรยากาศส่ิงแวดลอ้มท่ีส่งเสริมความร่วมมือระหวา่งผูเ้รียนและเพื่อน
ในสาขาเดียวกนั เป็นหลกัสูตรท่ีเนน้ความตอ้งการของตลาดแรงงานและสนองตอบของผูจ้า้งงาน
โดยมีจุดมุ่งหมายให้ผูเ้รียนมีความรู้ ความสามารถ และทกัษะวิชาชีพเฉพาะทางตามความตอ้งการ
ของหน่วยงานหรือองคก์รท่ีตอ้งการใชง้าน  

 

การบริหารจัดการมหาวทิยาลยัเฉพาะทางในประเทศไทย 

 การบริหารจดัการมหาวิทยาลัยเฉพาะทางในประเทศไทยมุ่งจดัการศึกษาทางด้าน
วิชาชีพท่ีเจาะจงด้านการศึกษาในเชิงลึกและจัดส่ิงแวดล้อมท่ีส่งเสริมความร่วมมือระหว่าง
สถานศึกษาและสถานประกอบการเป็นการส่งเริมผูเ้รียนให้มีประสบการณ์วิชาชีพในสาขาท่ีศึกษา
เป็นหลกัสูตรท่ีมุ่งเนน้ความตอ้งการของตลาดงานและสนองความตอ้งการของนายจา้ง ไดแ้ก่ กลุ่ม
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล กลุ่มมหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ และ มหาวทิยาลยัแม่โจ ้

 1.กลุ่มมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล 

  1.1 มหามหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสินทร์ 

   1.1.1 ประวตัิมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสินทร์ 

    มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล เกิดจากการเรียกร้องทางการศึกษาของ
นกัเรียนอาชีวศึกษาในสมยัยอ้นไปเม่ือ 30 ปีก่อน ซ่ึงถูกสังคมมองวา่เป็นนกัเรียนชั้นสองของสังคม
ซ่ึงจดัการศึกษาไดเ้พียงแค่ระดบั ปวส. และการกา้วสู่ระดบัปริญญาตรีนั้นจะตอ้งผา่นการสอบแข่งขนั
กบันักเรียนสายสามญั  เม่ือวนัท่ี 27 กุมภาพนัธ์ 2518 วิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา จึงได ้    

ถือกาํเนิดข้ึนตามร่างพระราชบญัญติัวทิยาลยัเทคโนโลยแีละอาชีวศึกษา พุทธศกัราช 2518 ประกาศใช้
ในราชกิจจานุเบกษาและมีผลบงัคบัใชเ้ป็นตน้มา โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อผลิตครูอาชีวศึกษาระดบั
ปริญญาตรีให้การศึกษาทางดา้นอาชีพทั้งระดบัตํ่ากวา่ปริญญาตรี ระดบัปริญญาตรี และประกาศนียบตัร
ชั้นสูงทาํการวิจยัส่งเสริมการศึกษาทางด้านวิชาชีพและให้บริการทางวิชาการแก่สังคม ต่อมา 
วทิยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา ไดพ้ฒันาระบบการเรียนการสอนให้ไดม้าตรฐานการศึกษาท่ีมี
คุณภาพและศกัยภาพ มีความพร้อมในหลาย ๆ ดา้น  
    ปี 2531 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชทรง พระกรุณา
โปรดเกล้าฯ พระราชทานช่ือใหม่ว่า สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ซ่ึงหมายความว่า สถาบัน
เทคโนโลยี  อนัเป็นม่ิงมงคลแห่งพระราชา เม่ือวนัท่ี 15 กนัยายน พุทธศกัราช 2531 สถาบนั
เทคโนโลยรีาชมงคล มีภารกิจหลกั คือ จดัการศึกษา (ระดบัตํ่ากวา่ปริญญาตรี ระดบัปริญญาตรีและ
ระดบัประกาศนียบตัรบณัฑิต) ทาํการวิจยันวตักรรมส่ิงประดิษฐ์ ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม
ทาํนุบาํรุงศาสนา ศิลปวฒันธรรมและอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม 
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    สืบเน่ืองจากแนวทางการปฏิรูปการศึกษาตามพระราชบญัญติัการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2542 ท่ีมุ่งเน้นการกระจายอาํนาจ การบริหารจดัการสู่สถานศึกษาระดบัอุดมศึกษา 
เพื่อใหส้ถานศึกษาของรัฐดาํเนินการโดยอิสระ และมีความคล่องตวัในการบริหารจดัการภายใตก้าร
กํากับดูแลของสภาสถานศึกษา ดังนั้ น สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลจึงได ้ปรับปรุงแก ้ไข
พระราชบญัญติัฉบบัเดิมและยกร่างเป็นพระราชบญัญติัมหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล โดยมีการ
รวมวิทยาเขต จัดตั้ งเป็นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 9 แห่ง โดยมีวตัถุประสงค์ให้  9 
มหาวิทยาลยั เป็นมหาวิทยาลยัสายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีท่ีสามารถจดัการศึกษาวิชาการและ
วิชาชีพชั้นสูงท่ีเน้นการปฏิบติัทั้งในระดบัปริญญาตรี  ปริญญาโท และ ปริญญาเอก เพื่อรองรับ
การศึกษาต่อของผูส้ําเร็จการศึกษาจากสถาบนัอาชีวศึกษาเป็นหลกั รวมถึงให้โอกาสแก่ผูเ้รียนจาก
วิทยาลยัชุมชนและการศึกษาขั้นพื้นฐานในการศึกษาต่อวิชาชีพระดบัปริญญาตรี  ซ่ึงมหาวิทยาลยั
เทคโนโลยรีาชมงคลทั้ง 9 แห่งอยูภ่ายใตก้ารกาํกบัดูแลของสํานกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ  
    การกา้วสู่การเป็นมหาวทิยาลยัตามพระราชบญัญติัมหาวทิยาลยัเทคโนโลยี
ราชมงคล พ.ศ. 2548 ซ่ึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯได้ทรงลงพระปรมาภิไธย เม่ือวนัท่ี 8 
มกราคม 2548 และไดป้ระกาศใชใ้นราชกิจจานุเบกษา เม่ือวนัท่ี 18 มกราคม 2548 พระราชบญัญติั
ดงักล่าว มีผลบงัคบัใช้ตั้งแต่ วนัท่ี 19 มกราคม 2548 มีผลให้สถาบนัเทคโนโลยีราชมงคลเดิม ตาม
พระราชบญัญติัสถาบนัเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2518 ปรับเปล่ียนเป็นมหาวิทยาลยัเทคโนโลยี
ราชมงคล ทั้งเกา้แห่งดงัต่อไปน้ี 

1. มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี 

2. มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลกรุงเทพ 

3. มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลตะวนัออก 

4. มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร 

5. มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสินทร์ 

6. มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา 

7. มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวชิยั 

8. มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลสุวรรณภูมิ 

    9. มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอีสาน33 

    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์มีฐานะเป็น 1 ใน 9 
มหาวิทยาลยั ตามพระราชบญัญติัมหาวิทยาลยัราชมงคล พ.ศ. 2548 มีฐานะเป็นนิติบุคคลสังกดั
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ  จดัการศึกษา 6 คณะวิชา และ3 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B9%82%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B8%B5%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%A1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%98%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B9%82%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B8%B5%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%A1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%9E
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B9%82%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B8%B5%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%A1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%95%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%81
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B9%82%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B8%B5%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%A1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B9%82%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B8%B5%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%A1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B9%82%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B8%B5%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%A1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B9%82%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B8%B5%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%A1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B9%82%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B8%B5%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%A1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B8%A1%E0%B8%B4
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B9%82%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B8%B5%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%A1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%B5%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%99
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วิทยาลยั ไดแ้ก่คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลย ี
คณะบริหารธุรกิจ คณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเท่ียว คณะศิลปะศาสตร์ คณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ  วิทยาลยัเพาะช่าง วิทยาลยัพลงังานและส่ิงแวดลอ้ม และ
วทิยาลยับณัฑิตนวตักรรมการจดัการ โดยมี พื้นท่ีในการจดัการศึกษา 4 พื้นท่ี ไดแ้ก่ พื้นท่ีวิทยาเขต
ศาลายา พื้นท่ีวทิยาเขตเพาะช่าง  พื้นท่ีวทิยาเขตบพิตรพิมุข จกัรวรรดิ และพื้นท่ีวทิยาเขต วงัไกลกงัวล  
     1. เขตพื้นท่ีวทิยาเขตศาลายา 

1.1 สาํนกังานอธิการบดี ศาลายา 

1.2 สถาบนัวจิยัและพฒันา 

1.3 สาํนกัวทิยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ 

1.4 สาํนกัส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียน 

1.5 คณะวศิวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

1.6 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 

1.7 วทิยาลยัพลงังานและส่ิงแวดลอ้ม 

1.8 วทิยาลยับณัฑิตนวตักรรมการจดัการ 

     2. เขตพื้นท่ีวทิยาเขตเพาะช่าง 

     2.1 สาํนกับริหารเพาะช่าง 

     2.2 วทิยาลยัเพาะช่าง 

     2.3 สถาบนัศิลปะและวฒันธรรม 

     3. เขตพื้นท่ีวทิยาเขตบพิตรพิมุข จกัรวรรดิ 

     3.1 สาํนกับริหารบพิตรพิมุข จกัรวรรดิ 

     3.2 คณะบริหารธุรกิจ 

     3.3 คณะศิลปะศาสตร์ 

    4. เขตพื้นท่ีวทิยาเขตวงัไกลกงัวล 

     4.1 สาํนกังานวทิยาเขตวงัไกลกงัวล 

     4.2 คณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเท่ียว 

     4.3 คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลย9ี2

93 

 93 กองนโยบายและแผน, สาํนกังานอธิการบดี, แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย 

พ.ศ. 2553 – 2556 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ (นครปฐม: กองนโยบาย และ
แผน สาํนกังานอธิการบดี, 2553), 2 – 3.   
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   1.1.2 ปณธิาน (Determination) 

    เป็นมหาวทิยาลยัแห่งสังคมการประกอบการ (SMART Entrepreneur) 

   1.1.3 วสัิยทัศน์ (Vision) 

    เป็นผูน้าํในการจดัการศึกษาวิชาชีพสู่ความเป็นเลิศดา้นวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ศิลปกรรม การบริการ และบริหารธุรกิจสู่สังคมการประกอบการเพื่อก้าวเข้าสู่
มหาวทิยาลยัชั้นนาํของประเทศ 

   1.1.4 พนัธกจิ (Mission) 

1. จดัการศึกษามุ่งเนน้วิชาชีพบนพื้นฐานดา้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ท่ีมีคุณภาพและมีความสามารถพร้อมเขา้สู่อาชีพ และการเป็นผูป้ระกอบการท่ีมีคุณธรรม 

2. สร้างงานวิจยั ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์และนวตักรรมบนพื้นฐาน
ของวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสังคมศาสตร์ สู่การผลิตและการบริการท่ีสามารถถ่ายทอดและ
สร้างมูลค่าเพิ่มใหแ้ก่ประเทศ 

3. ใหบ้ริการงานวชิาการและการศึกษาท่ีมีแนวคิดเชิงสร้างสรรคเ์พื่อการมี
อาชีพอิสระและพฒันาอาชีพสู่การแข่งขนั 

4. ทาํนุบาํรุงศาสนา ศิลปวฒันธรรม ค่านิยม คุณธรรม จริยธรรมและรักษา
ส่ิงแวดลอ้ม 

5. บริหารจดัการเชิงธรรมาภิบาล ส่งเสริมบุคลากรทุกคนให้มีคุณภาพชีวิต
ท่ีดี 

   1.1.5 ค่านิยมหลกั (Core Values) 

1. การแสวงหาความรู้และประสบการณ์เพื่อพฒันาตนเอง 

2. การพฒันาบุคลิกภาพและการมีมนุษยส์ัมพนัธ์ 

3. การสร้างความเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนัขององคก์ร 

   1.1.6 วฒันธรรมองค์กร (Corporate Culture) 

1. การเรียนรู้และการถ่ายทอดความรู้อยา่งเป็นระบบ 

2. การอนุรักษ์และเผยแพร่ขนบธรรมเนียมประเพณีไทยและการมี
คุณธรรม จริยธรรม 

3. การทาํงานอยา่งมีระบบและการทาํงานเป็นทีม 

4. การส่งเสริมประชาธิปไตยและการยอมรับความคิดเห็น 
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   1.1.7 ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issue) 

1. พฒันาการศึกษาด้านวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศิลปกรรม 
การบริการ และบริหารธุรกิจ สร้างคนดี คนเก่งใหเ้ป็นทุนมนุษย ์(Human Capital) 

2. พฒันาศกัยภาพการวจิยั ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรคแ์ละนวตักรรมบน
พื้นฐานวชิาชีพ วทิยาศาสตร์ เทคโนโลยแีละสังคมศาสตร์ 

3. พฒันาอาจารยแ์ละบุคลากรทางการศึกษา 

4. พฒันาการบริการวิชาการเพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กบัชุมชน
และสังคมบนพื้นฐาน ความรู้ (Knowledge based society) 

5. พฒันาระบบบริหารจดัการแบบธรรมาภิบาล 

6. อนุรักษแ์ละสร้างสรรคศิ์ลปวฒันธรรมและภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 

   1.1.8 เป้าประสงค์ (Purposes) 

1. ผู ้สํา เร็จการศึกษามีความรู้ ความสามารถและศักยภาพทัดเทียม
มาตรฐานสากล 

2. มีการวิจยัประยุกต์และวิจยัพื้นฐานในการพฒันาองค์ความรู้ท่ีเป็น
ประโยชน์ ต่อการเรียนการสอน และการพฒันาประเทศอยา่งย ัง่ยนื 

3. ชุมชนและสังคมได้รับบริการวิชาการเพื่อนําองค์ความรู้ไปพฒันา
ตนเอง หน่วยงาน ชุมชน และเศรษฐกิจของประเทศ 

4. ประชาชนไดรั้บความรู้ ความเขา้ใจเก่ียวกบัการทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรม 
อนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม ตลอดจนภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 

5. มีโครงสร้างและระบบการบริหารจดัการท่ีมีประสิทธิภาพ โปร่งใส 
ตรวจสอบได ้

   1.1.9 เป้าหมาย (Goals) 

1. มุ่งเป็นมหาวิทยาลยัด้านการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
ศิลปกรรม การบริการและบริหารธุรกิจ 

2. มุ่งผลิตบณัฑิตนักปฏิบติัด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศิลปกรรม 
การบริการ และบริหารธุรกิจ 

3. ผู ้สําเร็จการศึกษาสามารถได้งานทําและประกอบอาชีพอิสระได้
มากกวา่ร้อยละ 70 

4. จดัการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศิลปกรรม การบริการ 
บริหารธุรกิจ โดยมีสัดส่วนนกัศึกษาดา้นวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีต่อดา้นสังคมศาสตร์ไม่ตํ่ากว่า 
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50 : 50 โดยมุ่งรักษาและเพิ่มคุณลกัษณะผูส้าํเร็จการศึกษาใหมี้ความรู้ ความชาํนาญ ทกัษะวิชาชีพท่ี
สอดคลอ้ง และเหมาะสมตามคุณภาพมาตรฐานความตอ้งการของตลาดแรงงาน 

   1.1.10  ผลลพัธ์ (Outcomes) 

1. บณัฑิตนักปฏิบติัท่ีเป็นกาํลังคนของภาคอุตสาหกรรมและภาคการ
บริการท่ีมีความรู้และทกัษะในการทาํงานอยา่งมีประสิทธิภาพ 

2. ยกระดบัแรงงานด้านช่าง เทคโนโลยี ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ 
ศิลปกรรม การบริการ และบริหารธุรกิจ 

3. ประเทศลดการพึ่งพาและนาํเขา้เทคโนโลยีจากต่างประเทศ ทาํให้เกิด
ประหยดัเงินตราประเทศ 

4. ภาคอุตสาหกรรม ภาคบริการและภาคชุมชน สามารถเพิ ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขนั 

5. เอกลกัษณ์ของความเป็นไทย จะเป็นที่รู้จกัช่ืนชมของประชาชน ทุก
เช้ือชาติ ศาสนา ซ่ึงจะนาํไปสู่การอยูร่่วมกนัอยา่งสมานฉนัทแ์ละสันติ 

  1.2 มหามหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธัญบุรี 

   1.2.1 ประวตัิมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธัญบุรี 

    มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (Rajamangala University of 

Technology Thanyaburi) มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล เกิดจากการเรียกร้องการศึกษาของ
นกัเรียนอาชีวศึกษาในสมยัยอ้นไปเม่ือ 30 ปีก่อน ซ่ึงถูกสังคมมองวา่เป็นนกัเรียนชั้นสองของสังคม 
จดัการศึกษาไดเ้พียงแค่ระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)และการกา้วสู่ระดบัปริญญาตรี
นั้นจะตอ้งผา่นการสอบแข่งขนักบันกัเรียนสายสามญั ประกอบทั้งสถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้
ทั้งสามแห่ง (ลาดกระบงั พระนครเหนือ และ ธนบุรี) ซ่ึงเป็นสถาบนัอุดมศึกษาของรัฐท่ีเน้นการ
สอนท าง ด้า นวิท ย า ศ าส ตร์และ เท คโนโล ยีย ้า ย สั งกัดจา กก ระ ทรวง ศึ กษ า ธิ ก ารไ ป อยู่
ทบวงมหาวิทยาลยั ซ่ึงมุ่งเนน้รับเฉพาะนกัเรียนสายสามญัและการแข่งขนัจากการสอบเขา้ท่ียากยิ่ง
ทําให้นัก เรียนอาชีวศึกษา อาทิ  วิทยาลัย เทคนิคกรุงเทพฯ วิทยาลัยพณิชยการพระนคร
วทิยาลยัเทคนิคช่างกลพระนครเหนือ ฯลฯ รวมตวักนัเรียกร้องให้กระทรวงศึกษาธิการจดัการศึกษา
ใหถึ้งระดบัปริญญา  
    เม่ือวนัท่ี 27 กุมภาพนัธ์ 2518 วิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา 
เทคโนโลยีและอาชีวศึกษา จึงไดถื้อกาํเนิดข้ึน ตามร่างพระราชบญัญติั “วิทยาลยัเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษา พุทธศกัราช 2518” ประกาศใชใ้นราชกิจจานุเบกษาและมีผลบงัคบัใชเ้ป็นตน้มา โดยมี
วตัถุประสงค์เพื่อผลิตครูอาชีวศึกษาระดบัปริญญาตรี ให้การศึกษาทางดา้นอาชีพทั้งระดบัตํ่ากว่า
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ปริญญาตรี ระดับปริญญาตรี และประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง ทาํการวิจยัส่งเสริมการศึกษา
ทางดา้นวชิาชีพ เทคโนโลยแีละใหบ้ริการทางวิชาการแก่สังคม วิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา 
โดยเปล่ียนช่ือต่อจากเดิมเป็นวิทยาลัยมาเป็น "วิทยาเขต" ตามลําดับ วิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษา ได้ทาํการเรียนการสอนโดยพฒันาระบบการเรียนการสอนให้ได้ตรงตามมาตรฐาน
การศึกษา มีคุณภาพและศกัยภาพและความพร้อมในวชิาชีพในทุกสาขา  

    เม่ือปี 2531 นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณท่ีมีต่อนกัเรียนอาชีวศึกษา เม่ือ
พระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หวัภูมิพลอดุลยเดชผูท้รงคุณอนัประเสริฐเป่ียมดว้ยพระมหากรุณาธิคุณ 
ทรงโปรดเกลา้ฯ พระราชทานช่ือให้วิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาใหม่วา่ สถาบนัเทคโนโลยี
ราชมงคล มีหมายความวา่ สถาบนัเทคโนโลยีอนัเป็นม่ิงมงคลแห่งพระราชา เม่ือวนัท่ี 15 กนัยายน 
พุทธศกัราช 2531 ทั้งน้ีทางมหาวิทยาลยัไดถื้อเอาวนัท่ี 15 กนัยายนของทุกปีเป็นวนัราชมงคล 
สถาบนัเทคโนโลยรีาชมงคล จึงมีภารกิจหลกัคือ จดัการศึกษาดา้นวิชาชีพและเทคโนโลยี (ระดบัตํ่ากวา่
ปริญญาตรี ระดบัปริญญาตรี และระดบัประกาศนียบตัรบณัฑิต) ทั้งน้ีสถาบนัเทคโนโลยีราชมงคล
ไดท้าํการเรียนการสอนควบคู่กบัทาํการวิจยัส่ิงประดิษฐ์ นวตักรรม ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม 
เร่ือยมา อีกทั้งยงัทาํนุบาํรุงศาสนา ศิลปวฒันธรรม และอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มควบคู่กนัไปดว้ย 

    จากพระราชบญัญตัิมหาว ิทยาลยั เทคโนโลย ีราชมงคล พ.ศ. 2548                 

ซ่ึงพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัวไดท้รงลงพระปรมาภิไธย เม่ือวนัท่ี 8 มกราคม 2548 และได้
ประกาศใชใ้นราชกิจจานุเบกษา เม่ือวนัท่ี 18 มกราคม 2548 พระราชบญัญติัดงักล่าว มีผลบงัคบั  ใช้
ตั้งแต่ วนัท่ี 19 มกราคม 2548 มีผลให้สถาบนัเทคโนโลยีราชมงคลเดิม ตามพระราชบญัญติัสถาบนั
เทคโนโลยรีาชมงคล พ.ศ. 2518 ปรับเปล่ียนเป็นมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล  
   1.2.2 วสัิยทัศน์ พนัธกจิ กลยุทธ์ และนโยบาย มหาวทิยาลยั  

    มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี เป็นสถาบนัอุดมศึกษาของรัฐ ท่ีมี
ภารกิจ มุ่งเน้นการจดัการศึกษาวิชาชีพ และเทคโนโลยี สร้างงานวิจยัส่ิงประดิษฐ์ นวตักรรม 
การบริการทางวชิาการแก่สังคม รวมทั้งทาํนุบาํรุงศาสนา วฒันธรรม และอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม  
    1. วสิัยทศัน์ (Vision) 

     มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นมหาวิทยาลยัชั้นนาํดา้น
วชิาชีพระดบัสากล บนพื้นฐานวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 
    2. ปรัชญาการจดัการศึกษา(Philosophy) 

     มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มุ่งเน้นการพฒันากาํลงัคน
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้มีทกัษะความชํานาญด้านวิชาชีพ เสริมสร้างทุนมนุษย์ท่ีมี
มูลค่าเพิ่มใหก้บัประเทศไทย  
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    3. พนัธกิจ (Mission Statement)  

3.1 จดัการศึกษาวชิาชีพระดบัอุดมศึกษาบนพื้นฐานวทิยาศาสตร์และ
เทคโนโลยอียา่งมีคุณภาพ  

3.2 สร้างงานวจิยั ส่ิงประดิษฐ ์ นวตักรรม สู่การผลิตเชิงพาณิชยแ์ละ
การถ่ายทอดเทคโนโลย ีเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ 

3.3 ใหบ้ริการงานวชิาการและการศึกษาท่ีมีแนวคิดเชิงสร้างสรรคเ์พื่อ
การมีอาชีพอิสระและพฒันาอาชีพสู่การแข่งขนั  

3.4 ทาํนุบาํรุงศาสนา ศิลปวฒันธรรมและรักษาส่ิงแวดลอ้ม  
3.5 บริหารจดัการเชิงธรรมาภิบาล ส่งเสริมบุคลากรทุกคนมีคุณภาพ

ชีวติท่ีดี  

   1.2.3 อตัราลกัษณ์ของมหาวยิาลยัเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

    R - Reputation เป็นมหาวทิยาลยัท่ีมีช่ือเสียงในทุก ๆ ดา้น 

    M - Morality เป็นมหาวทิยาลยัท่ีมีคุณธรรม และจริยธรรม 

    U - Uniqueness เป็นมหาวทิยาลยัท่ีมีความเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะทาง 

    T - Technology เป็นมหาวทิยาลยัเทคโนโลยชีั้นนาํ 

    T – Trustworthiness เป็นมหาวทิยาลยัท่ีมีความน่าเช่ือถือ 

   1.2.4 หัวใจหลกัของการพฒันานโยบายทั้ง 10 ด้าน 

    Competence การจดัการศึกษาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถ  
    Creativity การพฒันางานวจิยัท่ีสร้างสรรค ์ 
    Community การใหบ้ริการกบัสังคมและชุมชน  
    Culture การธาํรงไวซ่ึ้งศิลปวฒันธรรม  
    Customer นกัศึกษาคือลูกคา้คนสาํคญั  
    Care การดูแล เอาใจใส่บุคลากร  
    Commitment บริหารและการจดัการตามสัญญาท่ีใหไ้ว ้ 
    Computeracy สามารถเขา้ใจและใชเ้ทคโนโลย ี 
    Communication การติดต่อส่ือสารดว้ยภาษาต่างประเทศ  
    Collaboration ความร่วมมือระหวา่งประเทศ 
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   1.2.5 การแบ่งส่วนราชการ 

1. สํานักงานอธิการบดี ทาํหน้าท่ีเป็นหน่วยประสานงาน ส่งเสริม และ
สนบัสนุนการปฎิบติังานใหแ้ก่ คณะ สาํนกั ประกอบดว้ยหน่วยงานระดบักอง คือ  
     1.1 กองกลาง  
     1.2 กองคลงั 

     1.3 กองนโยบายและแผน 

     1.4 กองพฒันานกัศึกษา 

     1.5 กองบริหารงานบุคคล 

     1.6 กองประชาสัมพนัธ์ 

     1.7 สาํนกัจดัการทรัพยสิ์น 

     1.8 สาํนกัพฒันาคุณภาพการศึกษา 

     1.9 สาํนกัสหกิจศึกษา 

    2. คณะ / วทิยาลยั ปัจจุบนัมี 10 คณะ 1 วทิยาลยั คือ 

     2.1 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 

     2.2 คณะเทคโนโลยกีารเกษตร 

     2.3 คณะเทคโนโลยคีหกรรมศาสตร์ 

     2.4 คณะเทคโนโลยส่ืีอสารมวลชน 

     2.5 คณะบริหารธุรกิจ 

     2.6 คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

     2.7 คณะวศิวกรรมศาสตร์ 

     2.8 คณะศิลปกรรมศาสตร์ 

     2.9 คณะศิลปศาสตร์ 

     2.10  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

     2.11  วทิยาลยัการแพทยแ์ผนไทย 

3. สถาบนั/สํานกั เป็นหน่วยงานท่ีให้บริการเก่ียวกบัการดาํเนินการ ดา้น
วชิาการ ศึกษาวจิยั คน้ควา้ ทดลองและฝึกอบรมหน่วยงาน 3 หน่วยงาน ดงัน้ี 

     3.1 สถาบนัวจิยัและพฒันา 

     3.2 สาํนกัวทิยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ 

     3.2 สาํนกัส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียน 
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   1.2.6 ปรัชญาการศึกษา  

    มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มุ่งเน้นการพฒันากาํลงัคน ดา้น
วทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีใหมี้ทกัษะความชาํนาญดา้นวิชาชีพ เสริมสร้างทุนมนุษยท่ี์มีมูลค่าเพิ่ม
ใหก้บัประเทศไทย93

94 

  1.3 มหามหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร 

   1.3.1 ประวตัิมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร 

    ไดรั้บการสถาปนาข้ึนในพระราชบญัญติัมหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล 
เม่ือวนัท่ี 18 มกราคม พ.ศ. 2548 ซ่ึงดูเหมือนจะเป็นมหาวิทยาลยัใหม่ในสายตาของคนทัว่ไป แต่
ความจริงแลว้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครมีประวติัความเป็นมาท่ียาวนาน และ
จดัเป็นสถาบนัการศึกษาท่ีมีช่ือเสียงและมีความเช่ียวชาญดา้นวิชาชีพมาเป็นเวลาชา้นาน จากเดิมท่ี
รวมตวัอยูก่บัสถาบนัเทคโนโลยีราชมงคลซ่ึงเป็น สถานศึกษาที่จดัการเรียนการสอนสายวิชาชีพ 
อนัประกอบด้วย วิทยาเขตต่าง ๆ มากกว่า 35 วิทยาเขตทัว่ประเทศ และเม่ือมีการปรับเปล่ียน
สถานภาพจาก สถาบนัมาเป็นมหาวิทยาลยั ในปี พ.ศ. 2548 ก็ไดมี้การรวมกลุ่มวิทยาเขตในสังกดั
แยกออกเป็น 9 มหาวิทยาลัย และหน่ึงในมหาวิทยาลยัท่ีแยกอิสระออกมา ก็คือ “มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร” จนถึงปัจจุบนั 

    มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  เป็นมหาวิทยาลยัท่ีอยูใ่จกลาง
กรุงเทพมหานคร ประกอบดว้ยวทิยาเขตเดิม 5 แห่ง ท่ีมีพื้นท่ีไม่ห่างไกลกนันกั ไดแ้ก่ 

1. วทิยาเขตเทเวศร์  

2. วทิยาเขตโชติเวช  

3. วทิยาเขตพณิชยการพระนคร  

4. วทิยาเขตชุมพรเขตรอุดมศกัด์ิ  

5. วทิยาเขตพระนครเหนือ  

    มหาวิทยาลยัยงัคงยึดมัน่ใน สร้างบณัฑิตนักปฏิบติั ท่ีมีความรู้และความ
เช่ียวชาญดา้นวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีโดยแบ่งการจดัการเรียนการสอน ออกเป็น 9 คณะ ไดแ้ก่ 

1. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  

2. คณะเทคโนโลยคีหกรรมศาสตร์  

3. คณะเทคโนโลยส่ืีอสารมวลชน  

 94มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี, กองนโยบายและแผน, สาํนกังานอธิการบดี, 
รายงานประจําปี 2552 (ปทุมธานี: มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี, 2553), 4 – 14.   

                                                           

http://www.rmutp.ac.th/
http://www.rmutp.ac.th/
http://www.rmutp.ac.th/
http://www.rmutp.ac.th/
http://thewes.rmutp.ac.th/
http://chtwc.rmutp.ac.th/
http://bcc.rmutp.ac.th/
http://ckus.rmutp.ac.th/
http://nbk.rmutp.ac.th/
http://teched.rmutp.ac.th/
http://hec.rmutp.ac.th/
http://mct.rmutp.ac.th/
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4. คณะบริหารธุรกิจ  

5. คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 

6. คณะวศิวกรรมศาสตร์  

7. คณะศิลปศาสตร์  

8. คณะอุตสาหกรรมส่ิงทอและออกแบบแฟชัน่  

9. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ  

   1.3.2 วสัิยทัศน์ของมหาวิทยาลยั 

    มหาวทิยาลยัแห่งโลกอาชีพ ผลิตผูเ้ช่ียวชาญเทคโนโลย ีสร้างคุณค่าสู่สากล 

   1.3.3 พนัธกจิของมหาวิทยาลยั 

1. จดัการศึกษาระดบัอุดมศึกษามุ่งเนน้วชิาชีพบนพื้นฐานดา้นวทิยาศาสตร์
และเทคโนโลย ีท่ีมีคุณภาพและมีความสามารถพร้อมเขา้สู่อาชีพ  

2. สร้างงานวิจยั ส่ิงประดิษฐ์ นวตักรรม บนพื้นฐานของวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ีสู่การผลิตและการบริการท่ีสามารถถ่ายทอดและสร้างมูลค่าเพิ่มใหแ้ก่ประเทศ  

3. ให้บริการงานวิชาการและการศึกษาท่ีมีแนวคิดเชิงสร้างสรรค ์เพื่อการ
มีอาชีพอิสระและพฒันาอาชีพสู่การแข่งขนั  

4. ทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรมและรักษาส่ิงแวดลอ้ม  
   1.3.4 เป้าประสงค์ของมหาวิทยาลัย 

1. ให้เป็นแหล่งการศึกษาด้านวิชาชีพ และเทคโนโลยีเชิงบูรณาการท่ีมี
ความเขม้แขง็ดา้นวชิาการตามมาตรฐานการศึกษา สากล เป็นท่ีพึ่งของสังคมทั้งในและต่างประเทศ
ท่ีสามารถเรียนรู้ไดต้ลอดชีวติ  

2. เป็นมหาวิทยาลัยท่ีมีการบริหารจดัการในเชิงวิชาการและเชิงธุรกิจ
สัมพนัธ์สู่ ระดบันานาชาติ และผลิตบณัฑิตท่ีมีเอกลกัษณ์ และมีศกัยภาพในการสร้างงานอาชีพท่ี
สามารถแข่งขนัได ้ 

3. มุ่งเนน้พฒันาทรัพยากรและองคค์วามรู้เพื่อการพฒันาท่ีย ัง่ยนื  
   1.3.5 ยุทธศาสตร์ 

    1. ประเด็นยทุธศาสตร์ 

1.1 ศูนย์กลางการศึกษาและความรู้ (Hub) ด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยท่ีีมีความเขม้แขง็  

1.2 สร้างคนดี คนเก่ง มีทกัษะในงานพฒันาให้เป็นทุนมนุษย ์(Human 

Capital) ของประเทศ  

http://bus.rmutp.ac.th/
http://sci.rmutp.ac.th/
http://eng.rmutp.ac.th/
http://larts.rmutp.ac.th/
http://itfd.rmutp.ac.th/
http://arch.rmutp.ac.th/
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1.3 ศูนยส่์งเสริมการเรียนรู้ตลอดจนถ่ายทอดความรู้ ดา้นวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยเีชิงบูรณาการท่ีไดม้าตรฐานเพื่อความเป็นอยูท่ี่ดีของคนไทย  
    2. ยทุธศาสตร์ 

2.1 สร้างโอกาสทางการศึกษาให้ประชาชนได้รับการพฒันาความรู้
ไปสู่การศึกษาในระดบัท่ีสูงข้ึน  

2.2 สนบัสนุน และส่งเสริมการพฒันาดา้นอาชีวศึกษา  
2.3 ส่งเสริมการสร้างงาน อาชีพและการเรียนรู้ตลอดชีวิตให้ กับ

ประชาชน และเป็นสังคมผูป้ระกอบการ  
2.4 ปฏิรูปการศึกษาเพื่อสร้างความเขม้แข็ง “สร้างคนสู่งาน เช่ียวชาญ

เทคโนโลย”ี  

2.5 เพิ่มศักยภาพของอาจารย์ บุคลากรทางการศึกษาตามเกณฑ์
มาตรฐาน  

2.6 จัดหาทรัพยากรทางการศึกษาให้เพียงพอภายใต้ระบบบริหาร
จดัการแบบธรรมาภิบาล  

2.7 พฒันาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานสากล  
2.8 เพิ่มขีดความสามารดา้นงานวจิยั ส่ิงประดิษฐ์นวตักรรมบนพื้นฐาน

วทิยาศาสตร์เทคโนโลย ี 
2.9 ใหบ้ริการวชิาการเพื่อการแข่งขนัและสร้างรายได ้ 

   1.3.6 กลวธีิ/มาตรการ 

    ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างโอกาสทางการศึกษาให้ประชาชนไดรั้บการพฒันา
ความรู้ไปสู่การศึกษาในระดบัท่ีสูงข้ึน 

1. พฒันาหลักสูตรและระบบการศึกษาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
บริหารจดัการเรียนการสอน อาทิ e-Learning, e-Library, e-Education, หลกัสูตรนานาชาติและ
หลกัสูตรบณัฑิตศึกษา  

2. จดัทาํเกณฑม์าตรฐานหลกัสูตรวิชาชีพท่ีร่วมกบัสถานประกอบการเพื่อ
เป็นมาตรฐานคุณภาพดา้นการเรียนการสอน  

3. สร้างโอกาสทางการศึกษาให้กบัประชาชนทุกระดบัส่งเสริมการเรียนรู้
ตลอดชีวติ  

4. พฒันาระบบการเทียบโอนประสบการณ์ของผูเ้รียนจากการทาํงาน 
การศึกษานอกระบบ/การศึกษาตามอธัยาศยั เขา้สู่การศึกษาในระบบมหาวทิยาลยั  
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5. พฒันารูปแบบการเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นสําคญัและส่งเสริมการเรียนรู้
จากประสบการณ์จริง  
    ยุทธศาสตร์ที ่2 สนบัสนุน/ส่งเสริมการพฒันาดา้นอาชีวศึกษา 

1. จดัทาํความร่วมมือพฒันาบุคลากรทางการศึกษาระหว่างมหาวิทยาลยั
เทคโนโลยรีาชมงคลพระนครกบัสถาบนัอาชีวศึกษาต่าง ๆ  

2. สร้างศูนยแ์ห่งความเป็นเลิศทางวชิาการและวชิาชีพเฉพาะดา้น (Center 

of Excellence) อาทิ เช่น  
     2.1 ศูนยแ์ฟชัน่ส่ิงทอ  
     2.2 ศูนยผ์ลิตและทดสอบมาตรฐาน  
     2.3 ศูนยส์ร้างสรรค ์งานออกแบบ  
     2.4 ศูนยพ์ฒันาครูอาชีวศึกษา  
     2.5 ศูนยฝึ์กอบรมและซ่อมเคร่ืองจกัร  
     2.6 ศูนยว์จิยัและถ่ายทอดเทคโนโลย ี(เฉพาะทาง)  
     2.7 ศูนยน์วตักรรมระบบ  
    ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมการสร้างงาน อาชีพและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
ใหก้บัประชาชน และเป็นสังคมผูป้ระกอบการ 

1. เสริมสร้างความเช่ือมโยงระหว่างมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล
พระนครกบัประชาชน  
     1.1 ชุมชนและทอ้งถ่ิน (Local/Community Linkage)  

     1.2 ธุรกิจและอุตสาหกรรม (Industry Linkage)  

     1.3 ภูมิภาคและนานาชาติ (Regional/Global Linkage)  

2. เสริมสร้างความรู้ใหม่และให้คาํปรึกษาเชิงรุกเพื่อพัฒนาศักยภาพ 
ผูป้ระกอบการในประเทศและต่างประเทศ  

3. จดัทาํความร่วมมือทางวิชาการร่วมกบัสถานประกอบการต่างๆ จดัตั้ง
หน่วยบ่มเพาะผูป้ระกอบการรุ่นใหม่ในมหาวทิยาลยั เช่น บริษทัผูป้ระกอบการมือาชีพ  

4. สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ตลอดชีวิตโดยการพฒันาให้มีความรู้ และ
จริยธรรมเช่น มีการพฒันาระบบห้องสมุดสมยัใหม่/ห้องสมุดแบบมีชีวิต (Living Library) อุทยาน
แห่งการเรียนรู้ ซ่ึงจะเสริมสร้างมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนครให้เป็นองคก์รแห่งการ
เรียนรู้ท่ีไม่มีขอ้จาํกดัในเร่ืองของเวลาและสถานท่ี  
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    ยุทธศาสตร์ที่ 4 ปฏิรูปการศึกษาเพื่อสร้างความเขม้แข็ง “สร้างคนสู่งาน 
เช่ียวชาญเทคโนโลย”ี 

1. พฒันาบณัฑิตให้มีคุณภาพและมีความพร้อมในการประกอบวิชาชีพ
และส่งเสริมกิจกรรมบณัฑิตในอุดมคติ  

2. จดัทาํโครงการสหกิจศึกษา/สหกิจศึกษานานาชาติ  
3. ผลิตบณัฑิตให้ถึงพร้อมด้วยวิชาการ วิชาชีพ ความตอ้งการของผูเ้ข้า

ศึกษาและความตอ้งการของสังคมโดยเน้นการผลิตบณัฑิตท่ีมีคุณภาพ คุณธรรม จริยธรรม และ
จิตสาํนึกเสียสละเพื่อร่วมพฒันาและรับใชส้ังคม  

4. ส่งเสริมระบบการประกนัคุณภาพการศึกษาอยา่งต่อเน่ือง โดยคาํนึงถึง
มาตรฐานทางการศึกษาท่ีเป็นมาตรฐานเดียวกนั  

5. สนับสนุน อนุรักษ์ เผยแพร่และฟ้ืนฟูศิลปวฒันธรรม ของชาติและ   

ภูมิปัญญาไทยในทุกสาขา โดยมีการจดักิจกรรมดา้นศิลป วฒันธรรมอยา่งต่อเน่ือง และหลากหลาย 
ทาํใหศิ้ลปวฒันธรรมเป็นส่วนหน่ึงของชีวติมหาวทิยาลยั  
    ยุทธศาสตร์ที ่5 เพิ่มศกัยภาพของอาจารย ์บุคลากรทางการศึกษาตามเกณฑ์
มาตรฐาน 

1. ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีคุณวุฒิทางการศึกษาและ
ตาํแหน่งทางวชิาการใหสู้งข้ึนอยา่งมีมาตรฐาน  

2. พฒันาคุณภาพอาจารยใ์ห้เป็นผูมี้ความรู้ทางวิชาการและเป็นท่ีปรึกษา
และใหค้าํแนะนาํแก่นกัศึกษา  

3. พฒันาบุคลากรเพื่อพฒันาองคก์รท่ีย ัง่ยนื โดยดาํเนินการพฒันาศกัยภาพ
ของตนเองและตามความตอ้งการขององคก์รใหค้วามรู้ความคิดทนัสมยั  

4. รักษาทรัพยากรบุคคลให้อยูก่บัมหาวิทยาลยัในระยะยาว ปฏิบติังานได้
เตม็ศกัยภาพและภกัดีต่อองคก์ร  

5. พฒันาศกัยภาพของผูส้อนและบุคลากรทางการศึกษาใหมี้ความสามารถ
ในการใช ้ICT เพื่อสนบัสนุนการเรียนการสอน, การเรียนรู้ดว้ยตนเองผา่นระบบ ICT และการผลิต
ส่ืออิเล็กทรอนิกส์  

6. ส่งเสริมภาระงานของอาจารยแ์ละบุคลากรทางการศึกษาให้เอ้ือต่อการ
ทาํงานร่วมกนัระหวา่งศาสตร์และสร้างเสริมการมีส่วนร่วมในการพฒันานกัศึกษา 
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    ยุทธศาสตร์ที่ 6 จดัหาทรัพยากรทางการศึกษาให้เพียงพอภายใต้ระบบ
บริหารจดัการแบบธรรมาภิบาล 

1. พฒันาระบบการบริหารและระบบการปฏิบัติงานให้รวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพโดยประยุกตใ์ชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเคร่ืองมือในการพฒันาประสิทธิภาพของ
ระบบงาน  

2. จัดทําแผนการตลาดเชิงรุกและการพัฒนาระบบประชาสัมพันธ์สู่
ภายนอก และรักษาภาพลกัษณ์ของมหาวทิยาลยัอยา่งต่อเน่ือง  

3. ส่งเสริมการใช ้Performance Assessment Rating Tool (PART) มาใชใ้น
การวเิคราะห์ เพื่อการประเมินระดบัความสาํเร็จของผลผลิตโครงการ การดาํเนินงานและการใชจ้่าย
งบประมาณของมหาวทิยาลยั  

4. พฒันาระบบบริหารความรู้ ถ่ายทอดและการนาํไปใชป้ระโยชน์ (พฒันา
งาน, พฒันาคน และพฒันาฐานความรู้)  

5. ปรับปรุงกฎระเบียบและข้อบังคับในการบริหารด้านต่าง ๆ ให้มี
ประสิทธิภาพ  

6. พฒันาระบบกายภาพของมหาวทิยาลยั โดยปรับปรุงดา้นกายภาพเพื่อให้
มีท่ีรองรับกิจกรรมของนกัศึกษาและบุคลากรท่ีเหมาะสม  
    ยุทธศาสตร์ที ่7 พฒันาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานสากล 

1. ส่งเสริมการพฒันาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจดัการ
และการบริหารวชิาการ  

2. พฒันาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล
พระนคร ประกอบดว้ย  
     2.1 ศูนยก์ลางระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์  
     2.2 ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์วทิยาเขต/คณะ  
     2.3 การเช่าวงจรส่ือสารและอินเตอร์เน็ต  

3. ปรับปรุงระบบสารสนเทศเพื่อการกาํกบัและติดตามประเมินผล  
4. ส่งเสริมพฒันาโครงสร้างพื้นฐานดา้น ICT ใหท้ัว่ถึงและต่อเน่ือง  
5. สร้างสภาพแวดล้อมในการทาํงานให้มีรูปแบบการใช้อิเล็กทรอนิกส์

มากข้ึนและส่งเสริมการผลิตส่ือการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์และ Courseware ท่ีหลากหลาย
และไดม้าตรฐานใน ทุกระดบั  
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    ยุทธศาสตร์ที่ 8 เพิ่มขีดความสามารดา้นงานวิจยั ส่ิงประดิษฐ์นวตักรรม
บนพื้นฐานวทิยาศาสตร์เทคโนโลย ี

1. ส่งเสริมและเพิ่มโครงการวิจยัส่ิงประดิษฐ์และนวตักรรมโดยเน้นการ
แสวงหา แหล่งเงินทุนทั้งภายในและต่างประเทศ  

2. ส่งเสริมและสนับสนุนศกัยภาพและขีดความสามารถการทาํวิจยัของ
บุคลากรและนกัศึกษาพร้อมทั้งสร้างเครือข่ายการวจิยัส่ิงประดิษฐแ์ละนวตักรรม  

3. มุ่งเนน้การทาํวจิยัส่ิงประดิษฐแ์ละนวตักรรมในสาขาท่ีตอบสนองความ
ตอ้งการและการเนน้สาขาท่ีจาํเป็นเร่งด่วน  

4. สร้างนกัวจิยัรุ่นใหม่ และพฒันานกัวจิยัรุ่นเก่าใหเ้ป็นมืออาชีพ  
5. ปรับปรุงระบบการบริหารงานวิจยัเพื่อสนบัสนุนและส่งเสริม งานวจิยั 

ส่ิงประดิษฐ์ และนวตักรรมท่ีสามารถตอบสนองความต้องการของชุมชนและสังคมอย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล  
    ยุทธศาสตร์ที ่9 ใหบ้ริการวชิาการเพื่อการแข่งขนัและสร้างรายได ้

1. ขยายการให้บริการวิชาการและวิชาชีพทั้ งภายในประเทศและ
ต่างประเทศใหบ้ริการวชิาการ โดยเนน้การฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยเีชิงบูรณาการ  

2. บริการวิชาการดา้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเชิงบูรณาการร่วมกบั
กระทรวงอ่ืน ๆ เพื่อการพฒันาคุณภาพและมาตรฐานสินคา้อุตสาหกรรมและชุมชน เช่น การบริการ
ตรวจสอบมาตรฐานอุตสาหกรรม  

3. ส่งเสริมอบรมวชิาชีพต่างๆ เพื่อยกระดบัคุณภาพชีวติแก่ผูด้อ้ยโอกาส  
4. ส่งเสริมวิสาหกิจ ขนาดกลางและขนาดย่อมเพื่อการแข่งขนัและเพิ่ม

รายได ้ 
5. จดัหารายได้จากฐานความรู้ ความเช่ียวชาญ และทรัพยากรท่ีมีอยู่ของ

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร เพื่อสนองนโยบายของรัฐบาลท่ีให้มหาวิทยาลยัมีรายได้
พึ่งตนเองได ้ 

6. เนน้การบริการวชิาการเพื่อต่อยอด OTOP และ SMES และพฒันาสถาน
ประกอบการใหส้ามารถแข่งขนัไดใ้น ตลาดโลก เช่น การให้บริการตรวจสอบ มาตรฐานผลิตภณัฑชุ์มชน
94

95  

 95มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร, รายงานประจําปี 2552, เขา้ถึงเม่ือ  1 

ตุลาคม 2553, เขา้ถึงไดจ้าก  http://www.rmutp.ac.th/about-us/vision-obligation-goal/. 
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1.4 มหามหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลกรุงเทพ 

1.4.1 ประวตัิมหาวทิยาลยั 

    มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพเป็นสถาบนัอุดมศึกษาของรัฐ 
สังกดัสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ได้รับการสถาปนาข้ึนตาม
พระราชบญัญติัมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล พุทธศกัราช 2548 เม่ือวนัท่ี 18 มกราคม 2548 มี
ฐานะเป็นนิติบุคคล มีสํานกังานอธิการบดี ตั้งอยูเ่ลขท่ี 2 ถนนนางล้ินจ่ี แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร 
กรุงเทพมหานคร 10120 เกิดจากการยกฐานะของวิทยาเขต ในสังกดัสถาบนัเทคโนโลยีราชมงคล 3 
แห่ง คือ วิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพฯ วิทยาเขตบพิตรพิมุข มหาเมฆ และ วิทยาเขตพระนครใต ้
รวมกนัเป็น “มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ” ภายใตอุ้ดมการณ์และปรัชญาการจดั
การศึกษา ท่ีมุ่งเน้นการผลิตบณัฑิตนักปฏิบติั ท่ีมีความเช่ียวชาญเทคโนโลยีทั้งภาคทฤษฎี และ
ภาคปฏิบติั มีความเจนจดัทางวชิาการ และคุณสมบติัท่ีจาํเป็นตามลกัษณะวิชาชีพ พร้อมท่ีจะทาํงาน 
และปรับปรุงตนเองใหมี้ความกา้วหนา้ ทนัต่อววิฒันาการทางเทคโนโลยี รวมทั้งการปลูกฝังความมี
ระเบียบวินยั    มีคุณธรรม ความรับผิดชอบในจรรยาวิชาชีพและต่อสังคม นอกจากน้ีมหาวิทยาลยั
เทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ยงัมุ่งเน้นการพฒันาด้านวิจัย การให้บริการทางวิชาการด้าน
วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยแีก่สังคมตลอดจนการทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรมท่ีดีงามของชาติ 

   1.4.2 วสัิยทศัน์ 

    มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ วิชาชีพโดดเด่น คิดเป็นทาํได ้
ใจกายเป็นสุข 

   1.4.3 พนัธกจิ 

    1. จดัการศึกษาวชิาชีพท่ีเนน้ใหผู้เ้รียนคิดเป็นทาํได ้

    2. รับใชส้ังคมเพื่อพฒันาเศรษฐกิจของประเทศและภูมิภาค 

    3. พฒันาและบริหารจดัการแบบมีส่วนร่วมเพื่อใหบุ้คลากรทุกคน  มีใจ
กายเป็นสุข  

   1.4.4 เป้าประสงค์ 

    1. สร้างมหาวทิยาลยัใหมี้บรรยากาศแห่งการเรียนรู้ 

    2. สร้างบณัฑิตและบุคลากรท่ีมีศกัยภาพพร้อมดว้ยคุณธรรมและจริยธรรม 

    3. เพิ่มขีดความสามารถของบุคลากรในสถานประกอบการ 

    4. เป็นเลิศดา้นบริการวชิาชีพ 

    5. ผลิตงานวจิยัและงานสร้างสรรคเ์พื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม 
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    6. สร้างกลไกความพร้อมในการพึ่งตนเอง 

    7. สร้างผูน้าํมืออาชีพในทุกระดบั 

   1.4.5 โครงสร้างการบริหาร 

    มหาวิทยาลยัมีสภามหาวิทยาลยัเป็นองค์กรสูงสุด แบ่งส่วนราชการเป็น 
7 คณะ 3 สํานัก และ 1 สถาบนั ดงัน้ี สํานักงานอธิการบดี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม คณะ
วศิวกรรมศาสตร์ คณะอุตสาหกรรมส่ิงทอ คณะศิลปะศาสตร์ คณะเทคโนโลยคีหกรรมศาสตร์ คณะ
บริหารธุรกิจ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สํานกังานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน สํานกั
วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  และสถาบนัวิจยัและพฒันา โดยท่ีสํานกังานอธิการบดี       

ทาํหน้าท่ีให้บริการดา้นการบริหารจดัการ มีคณะ  7 คณะ ทาํหน้าท่ีบริหารจดัการดา้นวิชาการและ
การผลิตบณัฑิต มีสํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ทาํหนา้ท่ีเป็นศูนยบ์ริการเพื่อการศึกษาและวิชาการ และ สถาบนัวิจยัและพฒันา  ทาํหนา้ท่ี
บริหารจดัการงานวจิยั  
 

 
 

แผนภูมิท่ี 2 โครงสร้างการบริหารมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลกรุงเทพ 
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ท่ีมา :  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ, รายงานประจําปี 2552 (กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลยั 

เทคโนโลยรีาชมงคลกรุงเทพ, 2553), 5.   
   1.4.6 ปรัชญาการจัดการศึกษา 

    ปรัชญาการจดัการการศึกษามหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 
เป็นมหาวิทยาลยัท่ีมุ่งเน้นผลิตบณัฑิตให้มีความเจนจดัทางวิชาการ และมีคุณสมบติัท่ีจาํเป็นตาม
ลักษณะวิชาชีพพร้อมท่ีจะทาํงานและปรับปรุงตนเองให้มีความก้าวหน้าต่อวิวฒันาการทาง
เทคโนโลยรีวมทั้งปลูกฝังความมีระเบียบวินยั มีคุณธรรม ความรับผิดชอบในจรรยาวิชาชีพและต่อ
สังคม 

   1.4.7 ประเด็นยุทธศาสตร์ และ ยุทธศาสตร์  

    1.  คุณภาพและมาตรฐานการจดัการศึกษา 

      1.1 พฒันามหาวทิยาลยัใหเ้ป็นอุทยานแห่งการเรียนรู้ 

      1.2 พฒันามหาวทิยาลยัใหมี้ความสะอาด สะดวก และปลอดภยั 

 1.3 พฒันานกัศึกษาใหคิ้ดเป็นทาํไดแ้ละเก่งสองภาษา 

      1.4 พฒันาหลกัสูตรท่ีตอบสนองสังคมและเป็นท่ียอมรับในระดบัสากล 

     1.5 ส่งเสริมการประกนัคุณภาพการศึกษา   

     1.6 ส่งเสริมใหน้กัศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม และภาคภูมิใจในสถาบนั 

     1.7 สร้างผูน้าํทางวชิาการ 

     1.8 ยกระดบัความรู้ความสามารถผูบ้ริหารมืออาชีพ และบุคลากรสาย
สนบัสนุน 

     1.9 ส่งเสริมใหบุ้คลากรและนกัศึกษามีสุขภาพกายและใจท่ีดี 

     1.10 ส่งเสริมใหบุ้คลากรและนกัศึกษาสร้างคุณค่าความเป็นไทย และ
ต่อยอดภูมิปัญญาไทยสู่สากล 

    2.  การบริการวชิาการแก่สังคม 

     2.1 ส่งเสริมการบริการวชิาการท่ีตอบสนองความตอ้งการของผูป้ระกอบการ
ภายในประเทศ 

     2.2 พฒันามหาวทิยาลยัใหเ้ป็นผูน้าํแนวคิดดา้นวชิาชีพของภูมิภาค   

    3.  การวจิยัและงานสร้างสรรค ์

     3.1 พฒันางานวิจยัประยกุต ์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม 

     3.2 สนบัสนุนใหค้ณาจารยพ์ฒันางานสร้างสรรค ์ 
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    4.  การบริหารทรัพยสิ์นบูรณาการองค์ความรู้ บุคลากร และทรัพยสิ์น
เพื่อใหเ้กิดทุนท่ีมีมูลค่าเพิ่ม 

 

    5.  การบริหารจดัการ 

5.1 สนบัสนุนการบริหารแบบมีส่วนร่วมและกระจายอาํนาจ 

5.2 ปรับโครงสร้างการบริหารมหาวทิยาลยัท่ีคล่องตวัและยดืหยุน่ 

5.3 พฒันาฐานขอ้มูลเพื่อการตดัสินใจท่ีรวดเร็วแม่นยาํ และตรวจสอบได ้

5.4 พฒันามาตรฐานการใหบ้ริการ     

5.5 พฒันาระบบการส่ือสารท่ีหลากหลาย 

1.4.8 เป้าหมาย  

1. เป็นมหาวทิยาลยัท่ีเนน้การผลิตบณัฑิตและพฒันาสังคม 

2. เป็นมหาวทิยาลยัทางวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยท่ีีมุ่งเนน้ผลิตบณัฑิต
ทางวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 70     

3. เป็นมหาวทิยาลยัท่ีมุ่งเนน้การผลิตบณัฑิตนกัปฏิบติัการท่ีมีความรอบรู้
ทางทฤษฎี และทกัษะปฏิบติั ทั้งเป็นผูมี้คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในวชิาชีพ  

4. เป็นมหาวิทยาลัยท่ีต้องมีการพัฒนา ระบบบริหารจัดการใหมี้
ประสิทธิภาพในเร่ืองต่อไปน้ี 

4.1 บณัฑิตมีคุณภาพและเป็นท่ียอมรับ 

4.2 มีการจดัการศึกษานอกระบบ 

4.3 ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ท่ีสามารถเช่ือมโยงได้ทุกอาคาร ทั้ง
ภายในและภายนอกภายในปีการศึกษา 2555     

4.4 การบริหารจดัการท่ีตอ้งใช้ระบบสารสนเทศภายในปีการศึกษา 

2555     

4.5 พฒันาระบบการประกนัคุณภาพการศึกษา ใหไ้ดม้าตรฐาน     

4.6 เพิ่มคุณวฒิุอาจารยใ์หไ้ดป้ริญญาตรี : ปริญญาโท : ปริญญาเอก เท่ากบั 
5 : 75 : 20 ภายในปีการศึกษา 2555   

4.7 การเพิ่มตาํแหน่งทางวิชาการให้ได ้อาจารย ์: ผูช่้วยศาสตราจารย ์: 
รองศาสตราจารย ์: ศาสตราจารย ์เท่ากบั 70 : 27 : 2 : 1 ภายในปีการศึกษา 2555     

4.8 มีโครงการ/กิจกรรมส่งเสริมการทาํนุบาํรุงศาสนาและศิลปวฒันธรรม
อยา่งนอ้ยปีละ 50 โครงการ / กิจกรรม ต่อ ปี     
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4.9 มีแหล่งใหบ้ริการวชิาการและวชิาชีพท่ีไดม้าตรฐาน     

4.10 มีโครงการ / กิจกรรมบริการวิชาการอยา่งนอ้ยสาขาละ 2 โครงการ / 
กิจกรรม 

4.11 มีงานวิจยั ส่ิงประดิษฐ์ และนวตักรรม ท่ีได้รับการจดทะเบียน
สิทธิบตัร อนุสิทธิบตัรหรือนาํไปหารายไดไ้ม่นอ้ยกวา่ 1 ช้ินต่อปี     

4.12 มีงานวจิยั ส่ิงประดิษฐ์และนวตักรรมสาขาละไม่นอ้ยกวา่ 1 เร่ือง     

4.13 อตัราส่วนงานวจิยัสร้างองคค์วามรู้ต่องานวจิยัถ่ายทอดเทคโนโลยี
เป็นสัดส่วน 20 : 80 ภายในปีการศึกษา 2555     

4.14 มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู ้บริหารท่ีมีวาระและ
ประเมินผลการสอนของอาจารย ์ทุกปีการศึกษา     

4.15 มีการสร้างเครือข่ายงานวิชาการและงานวิจัยกับหน่วยงาน
ภายนอก     

4.16 จดัหางบประมาณเงินรายไดต่้องบประมาณแผน่ดินในสัดส่วน 30 : 

70 ภายในปีการศึกษา 2555 

 2. กลุ่มมหาวทิยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 

  2.1 มหาวทิยาลัยเทคโนโลยพีระจอมเกล้าธนบุรี 

   2.1.1 ประวตัิมหาวทิยาลยั 

    รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ฯพณฯ ม.ล.ป่ิน มาลากุล ไดป้รารภ
กบัอธิบดีกรมอาชีวศึกษาวา่ ประเทศไทยยงัขาดผูป้ระสานงานระหวา่งวิศวกร และ Skill Labours 

อีกมาก การผลิตช่างเทคนิคในสมยั พ.ศ. 2500 ตอ้งใช ้เวลา 6 ปี กล่าวคือ รับนกัเรียนจบชั้นมธัยม 3 

เรียนต่อวชิาช่างอุตสาหกรรม 3 ปี ไดว้ฒิุ ปว.ช. แลว้ออกทาํงานหรือศึกษาต่อ ในวิทยาลยัเทคนิคอีก 
3 ปี ไดวุ้ฒิ ปว.ส. จึงจะทาํหนา้ท่ีช่างเทคนิคไดท้าํอยา่งไร จึงจะไดม้าซ่ึงผูป้ระสานงานระหว่าง
วศิวกรและ Skill Labours ในเวลารวดเร็วกวา่นั้น ระหวา่งสํารวจหา สถานท่ีตั้งวิทยาลยั ท่านอธิบดี
สนัน่ สุมิตร พบวา่ท่ีดินของสาํนกังานทรัพยสิ์นส่วนพระมหากษตัริย ์ณ ตาํบลบางมด อาํเภอราษฎร์
บูรณะ จงัหวดัธนบุรี ซ่ึงกระทรวงศึกษาธิการขอเช่าไว ้32 ไร่  ปลูกสร้างอาคารไม ้สองชั้นแบบ
มาตรฐาน14 ห้องเรียน เสร็จเรียบร้อย ตั้งแต่ พ.ศ. 2501  พร้อม ทั้งบา้นพกัครูใหญ่ และโรงอาหาร 

อีกคร่ึงหลงั ไดถู้กทิ้งวา่งไว ้แมจ้ะยงัไม่มี ถนน ไฟฟ้า นํ้าประปา และโทรศพัท ์ก็ยงัมีอาคารพร้อมท่ี
จะให้ใช้ได้ทนัที  ท่านอธิบดี จึงเสนอสถานท่ีน้ี เป็นท่ีตั้งวิทยาลยัแห่งใหม่ ให้ช่ือว่า “วิทยาลยั 
เทคนิคธนบุรี ” กระทรวงศึกษาธิการ ประกาศตั้ง “ วิทยาลยัเทคนิคธนบุรี ” เม่ือวนัท่ี 4 กุมภาพนัธ์ 
พ.ศ. 2503 รับผูจ้บเตรียมอุดมศึกษา (ม.6 ปัจจุบนั) เฉพาะสาย วิทยาศาสตร์ ศึกษาต่อ 3 ปี ไดวุ้ฒิ 
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ปว.ส. นบัเป็นวิทยาลยัเทคนิคแห่งแรก ในประเทศไทย ท่ีรับผลิตช่างเทคนิคจากผูจ้บชั้นสูงสุดสาย
สามญั กรม อาชีวศึกษา แต่งตั้งนายประภา ประจกัษศุ์ภนิติ อาจารยเ์อกหวัหนา้ฝ่ายวิชาช่างก่อสร้าง
คณะวิชาเทคนิค จากวิทยาลยัเทคนิคกรุงเทพเป็นผูอ้าํนวยการ วิทยาลยั พร้อมทั้งอนุมติัให้อาจารย์
จากวทิยาลยัเดียวกนั มาร่วมงาน อีก 6 ท่าน คือ นายสมพงษ ์ปัญญาสุข นางสาวอุบล จนัทกมล นาย
อุทยั แกว้ช่วง นายสุธรรม ทวิชศรี นายทนง  รุ่งโรจน์ดี และนายอิทธิศกัด์ิ ทองคาํ อาจารยส์นั่น      
สุมิตร อธิบดีกรมอาชีวศึกษา พบทางสวา่งจึง เสนอให้ โครงการจดัตั้งวิทยาลยัเทคนิคแห่งใหม่ใน
สังกดักองวทิยาลยัเทคนิค เพื่อสนองความตอ้งการของรัฐในดา้นช่างเทคนิค โดยรวดเร็วข้ึน คือ รับ
ผูส้ําเร็จ เตรียมอุดมศึกษาสายวิทยาศาสตร์  เขา้ศึกษาต่อ 3 ปี กระทรวง ศึกษาธิการ อนุมติัโครงการน้ี 
ตั้งแต่พฤศจิกายน พ.ศ. 2502 

                    มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรีสถาปนาข้ึนมาจากวทิยาลยัเทคนิค
ธนบุรี ซ่ึงเป็นวิทยาลยัในสังกดักรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เม่ือวนัท่ี 4 กุมภาพนัธ์ 2503 

และในปี 2514 ไดร้วมกบัวิทยาลยัเทคนิค พระนครเหนือ วิทยาลยัเทคนิคโทรคมนาคมเขา้ดว้ยกนั 
เป็นสถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ สังกดักระทรวงศึกษาธิการ ต่อมาในปี 2517  ไดย้กฐานะ เป็น
สถาบนัอุดมศึกษาของรัฐสังกดัทบวงมหาวทิยาลยั และในปี 2529  สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้
ธนบุรี เป็นนิติบุคคล มีฐานะเป็นกรมใน ทบวงมหาวทิยาลยัตามพระราชบญัญติั สถาบนัเทคโนโลยี
พระจอมเกลา้ เจา้คุณทหารลาดกระบงั สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้ธนบุรี  สถาบนัเทคโนโลยี
พระจอมเกลา้พระนครเหนือ 

               ปัจจุบันเปล่ียนเป็นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีตาม
พระราชบญัญติั มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้ธนบุรี พ.ศ. 2541 ไดก้าํหนด ให้มีฐานะเป็น 
มหาวิทยาลัยของรัฐ ท่ีไม่เป็นส่วนราชการ แต่อยู่ในกาํกับดูแลของรัฐบาล และเป็นนิติบุคคล 
พระราชบญัญติัมหาวิทยาลยัเทคโนโลยี พระจอมเกลา้ธนบุรี ไดรั้บการประกาศในราชกิจจานุเบกษา   
เล่มท่ี 115 ตอนท่ี 11 เม่ือวนัท่ี 6 มีนาคม 2541 มีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 7 มีนาคม 2541  

   2.1.2 วสัิยทัศน์ 

    1. มุ่งมัน่เป็นมหาวทิยาลยัท่ีใฝ่เรียนรู้ 

     มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ตระหนักว่า คนเป็น
ทรัพยากรท่ีลํ้ าค่ายิ่งของมหาวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมีทรัพยากรบุคคล อนัประกอบดว้ย นกัศึกษา 
อาจารย ์เจา้หนา้ท่ีและศิษยเ์ก่า ทรัพยากรบุคคลเหล่าน้ีลว้นมีส่วน ในการสร้างผลงาน ความสําเร็จ 

ช่ือเสียง และอนาคตของมหาวทิยาลยั มหาวทิยาลยั มุ่งมัน่ท่ีจะ  
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1.1 ปลูกฝังนกัศึกษาให้มีจิตสํานึกในการใฝ่เรียนรู้ สามารถเรียนรู้ได้
ดว้ยตนเอง และเรียนรู้อยา่งต่อเน่ืองตลอดชีวิต ตั้งแต่เป็น นกัศึกษาใน มหาวิทยาลยั จนสําเร็จ ไปเป็น  

ผูป้ระกอบวชิาชีพแขนงต่าง ๆ  

1.2 สนบัสนุนคณาจารย ์และนกัวจิยั ใหแ้สวงหาความรู้และประสบการณ์ 
อยา่งไม่หยุดย ั้ง เพื่อให้ทนัต่อพลวตัทางวิชาการ พฒันาผูบ้ริหารและเจา้หนา้ท่ี ให้สามารถ ทาํงาน
อยา่งมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ สร้างองคก์รใหมี้ระบบท่ี เอ้ือต่อการเรียนรู้ การระดมสรรพกาํลงั
ทางความคิด และการแลกเปล่ียนประสบการณ์  

2. มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางเทคโนโลยแีละการวจิยั  

     มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีมุ่งมัน่ท่ีจะเป็นสถาบนั 

อุดมศึกษา ท่ีมีบทบาทโดดเด่นดา้นการวิจยั พฒันาและเลือกใชเ้ทคโนโลยีให้เหมาะกบับริบททาง
เศรษฐกิจและสังคมไทย เพื่อสร้างประชาคมไทยท่ีมีความสุข และมีพลงัการแข่งขนั  ในประชาคม 

มหาวทิยาลยัจะสร้างความเขา้ใจใหเ้กิดข้ึนในสังคม ถึงผลประโยชน์และ ผลกระทบของเทคโนโลยี
ต่อชีวิตและสังคม ตลอดจนความสําคญัของการกาํกบั การใช้เทคโนโลยีดว้ยสติปัญญา เพื่อการ
รักษาสภาพแวดลอ้มและการพฒันาที่ย ัง่ยืน  ดว้ยเหตุน้ี มหาวิทยาลยั จึงส่งเสริมและสนบัสนุน
การวิจยั การนาํผลงานวิจยัไปใช้ให้เกิดประโยชน์ การให้บริการทางวิชาการแก่สังคม รวมทั้ง    

ปฎิสัมพนัธ์ ระหวา่งมหาวทิยาลยั กบัสถาบนัการศึกษาต่างๆ โรงเรียนภาคเอกชนและชุมชน  

3. มุ่งธาํรงปณิธานในการสร้างบณัฑิตท่ีเก่งและดี  

     มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้ธนบุรี มีปณิธานท่ีจะอบรม สั่งสอน 

นกัศึกษาใหมี้ฐานความรู้ทางวิชาการท่ีลึกซ้ึงและกวา้งขวาง มีระบบการคิดท่ีมีเหตุผล  มีทกัษะทาง
ภาษาไทย และมีความสันทดัในภาษาต่างประเทศอีกอยา่งนอ้ย 1 ภาษา มีความถนดัเชิงเทคโนโลย ี

โดยเฉพาะเทคโนโลยสีาร สนเทศ ไดรั้บการปลูกฝังใหย้ดึมัน่ในจริยธรรม และคุณธรรม มีจิตสํานึก
ท่ีจะประพฤติปฎิบติั ในส่ิงท่ีดี มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ มีวินยั รู้จกัหนา้ท่ี มีความรับผิดชอบ สนใจ 
และมีใจเปิดกวา้งท่ีจะรับวิทยาการใหม่ๆ มหาวิทยาลยัมุ่งสร้างระบบการศึกษา และระบบประกนั
คุณภาพการศึกษา อย่างต่อเน่ือง รวมทั้งบูรณาการกิจกรรมสร้างเสริมการเรียนรู้ ทกัษะทางสังคม 
วฒันธรรม ศีลธรรมจรรยา และการศึกษาทางวชิการเขา้ดว้ยกนั 

4. มุ่งสร้างช่ือเสียงและเกียรติภูมิใหเ้ป็นท่ีภูมิใจของประชาคม 

     มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี สํานึกวา่มหาวิทยาลยัตอ้ง
ปฎิบติัหน้าท่ีให้ดียิ่งสมกบัความสนับสนุน ท่ีไดรั้บจากรัฐและสมกบัความยอมรับของสังคม 

ช่ือเสียงและเกียรติภูมิของมหาวิทยาลยั จะมาจากการทาํงานอยา่งมี ประสิทธิภาพ การทาํงานหนกั 
การทาํงานอยา่งฉลาด การมีความขยนัหมัน่เพียร การเป็นพลเมืองดีของสังคม รวมทั้ง  การประพฤติ
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ตนท่ีเหมาะสม ของนกัศึกษา อาจารย ์เจา้หนา้ท่ีและศิษยเ์ก่า ช่ือเสียงและเกียรติภูมิท่ีเป็นผลจากการ
ทาํงาน ของทุกคนในประชาคม มหาวิทยาลยัจะนาํมาซ่ึงความภูมิใจของพวกเรา และสร้างความ
ภาคภูมิใจ ในทุกส่วนของสังคมท่ีผกูพนักบัมหาวทิยาลยั  

 

 

5. มุ่งกา้วมหาวทิยาลยัวจิยัชั้นนาํในระดบัโลก  

     มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี จะพฒันาใหก้า้วสู่การเป็น
มหาวิทยาลยัชั้นนาํของโลก ทั้งในดา้นคุณภาพของบณัฑิต ความรู้ทางความสามารถ และคุณธรรม
ของบุคลากร ความเป็นเลิศของงานวชิาการ ความเช่ียวชาญในเทคโนโลยี ความมีประสิทธิภาพของ
งานวจิยั ตลอดจน ความมีคุณภาพและประสิทธิภาพของระบบการบริหารมหาวทิยาลยั  

   2.1.3 เป้าหมาย 

    เป้าหมายของมหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี คือ การสร้างให้
เกิดองคก์รท่ีใฝ่เรียนรู้ ประกอบดว้ย  
    1. Science Strengthening  

     การนาํหลกัการคิดและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์มาประยุกต์ใช ้     
ในการจดัการเรียนการสอน โดยมีการสร้างบรรยากาศและส่ิงแวดลอ้มท่ีดีเพื่อเอ้ือต่อ  การเรียนรู้  

เพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีการคิดอย่างเป็นระบบและมีเหตุมีผล มีการเช่ือมโยง
ความสัมพนัธ์ในการสร้างองคค์วามรู้และนาํไปสู่การแกปั้ญหาในการทาํงาน และการดาํรงชีวติ 

    2.  Management Strengthening 

     การสร้างศกัยภาพของบุคลากร โดยการนาํแนวคิดทางดา้นการบริหาร
มาใช้ในการทาํงานให้เกิดประสิทธิภาพอย่างมีระบบและสามารถวิเคราะห์ปัจจยัแวดล้อมมี
ผลกระทบต่อการทาํงาน ตลอดจนการสร้างบุคลาการให้มี ความสามารถในเชิงบริหารท่ีมี
ประสิทธิภาพ 

    3.  The Best and The Brightest 

     การสร้างบณัฑิตให้เป็นมนุษยท่ี์สมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ อยูไ่ดใ้น
สังคม ไทย เป็นคนเก่ง คนดี และมีความสุข ใฝ่รู้ และเรียนรู้วิธีการแสวงหาความรู้ เป็นผูมี้ความคิด
ริเร่ิมสร้างสรรค์และพัฒนา คิดได้ ทาํเป็น สามารถปรับตัวได้ ในสังคมท่ีมีการเปล่ียนแปลง
ตลอดเวลา 

    4.  Research University 
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     มหาวิทยาลยัท่ีดาํเนินการวิจยัด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและ
ศาสตร์ท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ สําหรับสนับสนุนกิจกรรมด้านการเรียนการสอน             

การบริการวิชาการ และเป็นการวิจยัท่ีสนบัสนุนการพฒันาศกัยภาพ ทางดา้นขีดความสามารถ  ใน
การแข่งขนัของประเทศ  

 

 

    5.  Electronics  University (e-University) 

     มหาวิทยาลยัท่ีมีรูปแบบการดาํเนินกิจกรรมภายในมหาวิทยาลยั โดย
นาํส่ืออิเล็คทรอนิกส์ (Electronics) เขา้มาช่วยส่งเสริมสนบัสนุนให้เกิดกิจกรรม ทางการศึกษาทั้ง
ดา้นการเรียนการสอน การบริหารจดัการ การวจิยั รวมถึง การให้บริการต่างๆ ซ่ึงสามารถเขา้ถึงจาก
ทุกท่ีไดต้ลอดเวลา และสามารถ เรียนรู้ดว้ยตนเองได ้

    6.  Learning Organization 

     องค์กรท่ีขยายขีดความสามารถและเพิ่มศกัยภาพเพื่อสร้างผลงานและ
สร้างอนาคตอย่างต่อเน่ืองโดยผูค้นในองคก์รต่างก็เรียนรู้ดว้ยกนัอยา่งต่อเน่ือง มีความเขา้ใจอยา่ง
ถ่องแทคิ้ดทั้งระบบและมีความเป็นหน่ึงของส่วนรวม  

    7.  Revenue Driven & Cost Conscious 

     มหาวิทยาลยัท่ีมีระบบบริหารจดัการรายไดแ้ละตน้ทุนอยา่งมีประสิทธิภาพ
โปร่งใส ตรวจสอบได ้มีเกณฑ์กลางร่วมกนั โดยบุคลากรในองคก์รมีความรู้ ความเขา้ใจ ตระหนกั
ถึงความสาํคญัในดา้นรายไดแ้ละตน้ทุน  

   2.1.4 ศักยภาพและความสําเร็จ 

    มหาวิทยาลัยเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้เป็นแนวคิดหลักของมหาลัย
เน่ืองจากสังคมโลก และสังคมไทยเป็นสังคมท่ีมีพลวตัสูงยิ่ง (Hyperchange Era) และมีการ
เปล่ียนแปลงกระบวนทศัน์ (Paradigm Shift) ตลอดเวลา หลกัแห่งการสร้างองคก์รแห่งการเรียนรู้
คือการทาํใหป้ระชาคมมหาวทิยาลยัทั้งนกัศึกษา อาจารยแ์ละเจา้หนา้ท่ีไดเ้รียนรู้ ร่วมคิดร่วมทาํท่ีจะ
พฒันาอย่างต่อเน่ือง ทั้งในฐานะปัจเจก กลุ่มท่ีตนเองทาํงาน และระบบท่ีตวัเองเป็นส่วนหน่ึง 

มหาวิทยาลยัมุ่งหวงัท่ีจะให้นกัศึกษาไดพ้ฒันาศกัยภาพของตนเอง คิดเป็นทาํเป็น แกปั้ญหาเป็น
มหาวิทยาลยัจะขบัเคล่ือนประชาคมดว้ยวฒันธรรมการเรียนรู้  มีการจดัตั้งสถาบนัการเรียนรู้เพื่อ
ช่วยนกัศึกษาอาจารยแ์ละเจา้หนา้ท่ีพฒันาตนเอง อยา่งต่อเน่ืองให้สูงสุดตามศกัยภาพปรับกระบวน
ทศัน์ทั้งมหาลยัใหก้ารเรียนรู้ สาํหรับนกัศึกษา ใหพ้ฒันาทกัษะการเรียนรู้ดว้นตนเอง และทกัษะเพื่อ
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เพิ่มความสร้างสรรค ์สาํหรับอาจารยใ์หป้รับการสอนนกัศึกษา (Teaching Oriented) ไปสู่การเรียนรู้ 
(Learning Oriented) ท่ีผูเ้รียนเป็นสาํคญั (Learner Centered Learning)96 

 

 

   2.1.5 โครงสร้างการบริหาร 

 

 

 

 

แผนภูมิท่ี 3  โครงสร้างการบริหารมหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี 

ท่ีมา : มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้ธนบุรี, รายงานประจําปี 2552, เขา้ถึงเม่ือ  1 ตุลาคม 2553, 
เขา้ถึงไดจ้าก http://www2.kmutt.ac.th. 

     

  2.2 มหาวทิยาลัยเทคโนโลยพีระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

 96 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี, รายงานประจําปี 2552, เขา้ถึงเม่ือ  1 ตุลาคม 
2553, เขา้ถึงไดจ้าก http://www2.kmutt.ac.th. 
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   2.2.1 ประวตัิมหาวทิยาลยั 

    สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้  ตั้งข้ึนตามพระราชบญัญตัิสถาบนั
เทคโนโลยีพระจอมเกลา้  พ.ศ. 2514 ช่ือสถาบนัเทคโนโลยีไดรั้บพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณ
โปรดเกลา้โปรดกระหม่อมพระราชทานนามอนัศกัด์ิสิทธ์ิ และเป็นมงคลยิ่งวา่ "สถาบนัเทคโนโลยี
พระจอมเกลา้"  ตามพระบรมนามาภิไธยแห่งพระบาทสมเด็จพระจอมเกลา้เจา้อยูห่วั และทรงพระ
มหากรุณาธิคุณมีพระบรมราชานุญาตให้อญัเชิญพระตรา  "พระมหามงกุฏ"  มาเป็นสัญลกัษณ์แห่ง
สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้ ดว้ยตามบญัญติัแห่งกฎหมายสถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้ 
พ.ศ. 2514  ไดก้าํหนดให้รวมวิทยาลัยเทคนิคพระนครเหนือ  วิทยาล ัยโทรคมนาคมและ
วิทยาลยัเทคนิคธนบุรี  ซ่ึงสังกดักรมอาชีวศึกษากระทรวงศึกษาเขา้ดว้ยกนั แลว้จดัตั้งเป็นสถาบนั
เทคโนโลยี  เรียกกนัว่า "สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้า"  เป็นสถาบนัศึกษาและวิจยั มี
วตัถุประสงคท่ี์จะผลิตครูอาชีวศึกษาระดบัปริญญาใหก้ารศึกษาทางเทคโนโลยแีละวทิยาศาสตร์  สถาบนั
เป็นนิติบุคคลมีฐานะเป็นกรมในกระทรวงศึกษาธิการ กาํหนดการแบ่งส่วนราชการออกเป็น 

    1. สาํนกังานอธิการบดี อาจแบ่งส่วนราชการออกเป็นกองและแผนก 

    2. คณะ แบ่งส่วนราชการออกเป็นภาควชิา  และสํานกังานเลขานุการ คณะ
อาจแบ่งส่วนราชการออกเป็นแผนก  

    การดาํเนินงานของสถาบนั  มีสภาสถาบนัเป็นผูค้วบคุมดูแลกิจการทัว่ไป
ของสถาบนั สภาสถาบนัประกอบด้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  เป็นนายกสภา
สถาบนั ปลดักระทรวงศึกษาธิการเป็นรองนายกสภาสถาบนั อธิบดีกรมอาชีวศึกษา  อธิการบดี         
รองอธิการบดี  และคณะบดี  เป็นกรรมการสภาสถาบนัโดยตาํแหน่ง และกรรมการสภาสถาบนั
ผูท้รงคุณวุฒิซ่ึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  แต่งตั้งมีจาํนวนไม่น้อยกว่า 4 คน แต่ไม่เกิน 9 คน 

หัวหน้าสํานักงานอธิการบดี  เป็นกรรมการและเลขานุการสภาสถาบนั การบริหารงานของ
สถาบนั มีอธิการบดีเป็นผูบ้งัคบับญัชารับผิดชอบในการบริหารงานของสถาบนั อธิการบดีนั้น     
จะไดท้รงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ ตั้งแต่โดยคาํแนะนาํของสภาสถาบนัและให้ดาํรงตาํแหน่งสามปี      

แต่จะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งใหม่อีกก็ได้  และจะให้มีรองอธิการบดีคนหน่ึงหรือ
หลายคนทาํหนา้ท่ีเป็นผูช่้วยก็ไดใ้นคณะหน่ึง ให้มีคณบดีเป็นผูบ้งัคบับญัชารับผิดชอบ  คณบดีนั้น
สภาสถาบนัจะไดแ้ต่งตั้งจากคณาจารยห์รือผูซ่ึ้งเคยดาํรงตาํแหน่งกรรมการสภาสถาบนัมาแลว้  และ
ให้ดาํรงตาํแหน่งส่ีปี แต่อาจไดรั้บแต่งตั้งใหม่อีกได ้  และจะมีรองคณบดีคนหน่ึง ทาํหน้าท่ีเป็น
ผูช่้วยก็ได ้ ถา้มีการแบ่งส่วนราชการเป็นภาควิชาให้มีหวัหนา้ภาควิชาเป็นผูบ้งัคบับญัชารับผิดชอบ
ในงานของภาควิชาให้มีกรรมการประจาํคณะประกอบดว้ยคณบดีเป็นประธานกรรมการ รองคณบดี
และหวัหนา้ภาควิชาในคณะนั้นเป็นกรรมการ  หรือเป็นกรรมการเพิ่มเติมให้ไดจ้าํนวน 4 คน  ให้
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คณะกรรมการตั้งผูห้น่ึงผูใ้ดเป็นเลขานุการกรรมการประจาํคณะซ่ึงสภาสถาบนัแต่งตั้งให้ดาํรง
ตาํแหน่งสองปี แต่อาจไดรั้บแต่งตั้งใหม่อีกได ้ การจดัการศึกษา ของสถาบนัแบ่งออกเป็น  3  ระดบั 

1. ระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพซ่ึงเป็นระดบัเดียวกบประโยคมธัยมศึกษา
ตอนปลายสายอาชีพหรือเรียกเป็นสามญัว่าระดับช่างฝีมือ ระดบัน้ีรับผูส้ําเร็จจากมธัยมศึกษา
ตอนตน้สายสามญัหรือท่ีเรียกโดยยอ่วา่  มศ. 3  เขา้ศึกษาหลกัสูตร  3  ปี 

2. ระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง  หรือท่ีเรียกเป็นสามญัว่าช่างเทคนิค 

ระดบัน้ีรับนกัศึกษาสองประเภท คือ 

2.1 รับผูส้าํเร็จจากมธัยมศึกษาตอนปลายสายสามญั ซ่ึงเรียก  โดยยอ่วา่ 
มศ. 5  เขา้ศึกษาหลกัสูตร  3  ปี  

2.2 รับผูส้ําเร็จจากระดบัที่หน่ึง  คือวิชาชีพ  และจากมธัยมศึกษา
ตอนปลายสายอาชีพซ่ึงเรียกโดยยอ่วา่  มศ. 6 เขา้ศึกษาหลกัสูตร  2  ปี 

3. ระดบัปริญญา รับผูส้ําเร็จการศึกษาจากระดบัท่ีสอง  คือระดบัวิชาชีพ
ชั้นสูงเขา้ศึกษาหลกัสูตร  2  ปี 

    การศึกษาทั้งสามระดบัมีหลกัสูตรจบในตวัแต่ละระดบั เพื่อผูส้ําเร็จจะได้
ออกไปประกอบอาชีพได้ หากผูใ้ดประสงค์จะศึกษาต่อในระดบัสูงข้ึนไปก็ย่อมทาํไดโ้ดยสมคัร
สอบคดัเลือกเขา้ศึกษาในสถาบนั ทั้งน้ีเพราะตอ้งการผูมี้สติปัญญาและผลการเรียนดีพอ เน่ืองจาก
สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้ไดร้วมวิทยาลยั 3 แห่งเขา้มาเป็นสถาบนัสถานศึกษาทั้ง 3 แห่ง มี
ท่ีตั้ งแยกออกไปเป็นแต่ละแห่งห่างไกลกัน การจัดการศึกษาก็เป็นไปตามความมุ่งหมาย และ
วตัถุประสงค์ของสัญญาและขอ้ตกลงในการให้ความช่วยของต่างประเทศ คือ สถาบนัเทคโนโลยี
พระจอมเกลา้ศูนยพ์ระนครเหนือ ไดรั้บความช่วยเหลือจากสาธารณรัฐเยอรมนั สถาบนัเทคโนโลยี
พระจอมเกลา้ศูนยน์นทบุรี ไดรั้บความช่วยเหลือจากรัฐบาลญ่ีปุ่น สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้
ศูนยธ์นบุรี ไดรั้บความช่วยเหลือจากโครงการพฒันาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) แห่ง UNESCO 

ฉะนั้น แมจ้ะไดร้วมสถานศึกษาทั้ง 3 แห่งเขา้เป็นสถาบนัเทคโนโลยี     พระจอมเกลา้ตามกฎหมาย
แลว้ก็ตาม แต่การดาํเนินงานก็ตอ้งแยกกนัทาํ สถานท่ีตั้งก็ยงัแยกกนัอยูต่ามเดิม เพราะทั้ง 3 แห่งได้
วางรากฐานไวม้ัน่คงแลว้ จึงไม่อาจรวมงานใหเ้ป็นท่ีเดียวกนัได ้

    เม่ือวนัท่ี 27 ธันวาคม พ.ศ.2550 มีประกาศพระราชบญัญติัมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ พ.ศ. 2550 มีผลให้สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้า       

พระนครเหนือเปล่ียนสถานภาพเป็น "มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้พระนครเหนือ" เป็น
มหาวทิยาลยัของรัฐท่ีไม่เป็นส่วนราชการแต่อยูใ่นกาํกบัของรัฐ เพื่อประโยชน์ในการบริหารจดัการ
ท่ีเป็นอิสระและมีความคล่องตวัสามารถจดัการศึกษาในระดบัอุดมศึกษาได้อย่างมีคุณภาพและ
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ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน โดยการจดัการศึกษาระดบัศึกษาจะคาํนึงถึงความเป็นอิสระและความเป็นเลิศ
ทางวชิาการ 

   2.2.2 ปรัชญา 

    “พฒันาคน พฒันาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย”ี 

   2.2.3 ปณธิาน 

    มุ่งมัน่ท่ีจะพฒันาทรัพยากรมนุษยใ์ห้มี ความเป็นเลิศทางวิชาการด้าน
วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี และวิชาการขั้นสูง ท่ีเก่ียวขอ้ง ให้มีความรู้คู่คุณธรรม เพื่อเป็นผูพ้ฒันา
และสร้างสรรคเ์ทคโนโลยีท่ีเหมาะสม อนัก่อให้เกิดการพฒันา เศรษฐกิจสังคมและส่ิงแวดลอ้มท่ี
ย ัง่ยนื       

   2.2.4 วสัิยทัศน์ 

    มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้พระนครเหนือ เป็นสถาบนัการศึกษา
ชั้นนาํดา้นวทิยาศาสตร์ เทคโนโลยแีละเป็นท่ียอมรับในระดบันานาชาติ      
   2.2.5 พนัธกจิ 

    1. ผลิตบณัฑิต 

    2. วจิยั 

    3. บริการวชิาการแก่สังคม 

    4. ทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรม      
   2.2.6 เป้าประสงค์ 

1. บริหารจดัการทรัพยากรคล่องตวัมุ่งสู่คุณภาพ 

2. ผลิตบณัฑิตดา้นวทิยาศาสตร์ เทคโนโลยแีละวชิาการชั้นสูงท่ีพึงประสงค ์

3. มุ่งสู่การเป็นมหาวทิยาลยัวจิยัและพฒันา 

4. ใหบ้ริการวชิาการอยา่งมีมาตรฐาน 

5. ทาํนุบาํรุง อนุรักษแ์ละจรรโลงไวซ่ึ้งศิลปวฒันธรรมและภูมิปัญญาไทย 

   2.2.7 ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย 

    1. ยทุธศาสตร์การบริหารจดัการอยา่งมีประสิทธิภาพ 

1.1 สร้างเสริมธรรมาภิบาลและพฒันาระบบบริหารจดัการ 

1.2 ส่งเสริมการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์

1.3 พฒันาระบบบริหารการเงิน การคลงัและพสัดุท่ีเอ้ือต่อการพฒันา 

1.4 สร้างความแขง็แกร่งและพฒันาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร 

1.5 ประชาสัมพนัธ์ศกัยภาพและภาพลกัษณ์ขององคก์ร 
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1.6 พฒันาระบบบริหารอาคารสถานท่ีและระบบบริหารสาธารณูปโภค 

    2. ยทุธศาสตร์การผลิตบณัฑิตท่ีพึงประสงค ์

     2.1 ส่งเสริมการผลิตบณัฑิตท่ีมีคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค ์

     2.2 พฒันาและขยายการจดัการศึกษา 

     2.3 ส่งเสริมการพฒันาจริยธรรม คุณธรรมและจรรยาบรรณในวชิาชีพ 

 

 

    3. ยทุธศาสตร์การเพิ่มขีดความสามารถในการวจิยัและพฒันา 

     3.1 สร้างเครือข่ายและศกัยภาพของนกัวจิยั 

     3.2 สร้างเครือข่ายการวิจยักบัองคก์รภายนอก 

     3.3 สร้างบรรยากาศการวจิยั 

4. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างศกัยภาพการให้บริการวิชาการตามมาตรฐาน 

สากลสู่สังคม 

     4.1 เพิ่มศกัยภาพการบริการวชิาการ 

     4.2 สร้างการยอมรับผลงานใหก้บัภาคอุตสาหกรรมและชุมชน 

    5. ยทุธศาสตร์การทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรม 

5.1 ส่งเสริม พฒันา อนุรักษแ์ละจรรโลงศิลปวฒันธรรมและภูมิปัญญาไทย 

5.2 เสริมสร้างเอกลกัษณ์และวฒันธรรมท่ีดีของมหาวทิยาลยัใหเ้ป็นท่ี
ประจกัษแ์ก่สังคม 

5.3 เสริมสร้างเอกลกัษณ์ไทย 

5.4 ส่งเสริมการเผยแพร่ความรู้สู่ชุมชน96

97 

   2.2.8 โครงสร้าง 

  

 

 

 

 39มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, รายงานประจําปี 2552 

(กรุงเทพฯ : มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ, 2553), 4 – 25.   
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แผนภูมิท่ี 4  โครงสร้างการบริหารมหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ 

ท่ีมา :  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้พระนครเหนือ, รายงานประจําปี 2552 (กรุงเทพฯ : 
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ, 2553), 20.   
 

 

 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ 

กรุงเทพมหานคร 

คณะวศิวกรรมศาสตร์ 

คณะ/วทิยาลยั 

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 

คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ 

คณะวทิยาศาสตร์ประยกุต ์

คณะศิลปะศาสตร์ประยกุต ์

บณัฑิตวิทยาลยัวิศวกรรมศาสตร์ 

นานาชาติสิรินธรไทย – เยอรมนั 

วิทยาลยัเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

วทิยาเขตปราจีนบุรี 

บณัฑิตวทิยาลยั 

สาํนกั/ศูนย ์

สาํนกังานอธิการบดี 

สาํนกัพฒันาเทคนิคศึกษา 

สาํนกัหอสมุดกลาง 

สาํนกัพฒันาเทคโนโลย ี

เพ่ืออุตสาหกรรม 

สาํนกัคอมพิวเตอร์และ

เทคโนโลยสีารสนเทศ 

สาํนกัวจิยัวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

คณะเทคโนโลยแีละ 

การจดัการอุตสาหกรรม 

สาํนกังานอธิการบดี 

สาํนกัหอสมุดกลาง 

สาํนกัคอมพิวเตอร์และ

เทคโนโลยสีารสนเทศ 

คณะอุตสาหกรรมเกษตร 

คณะวศิวกรรมศาสตร์ 
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  2.3 มหาวทิยาลัยเทคโนโลยพีระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

   2.3.1 ประวตัิ 

    สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล ้า เจา้คุณทหารลาดกระบัง สถาบัน
เทคโนโลยี   พระจอมเกลา้ธนบุรี และสถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้พระนครเหนือ พ.ศ. 2528 

เป็นนิติบุคคล มีฐานะเป็นกรมใน ทบวง มหาวิทยาลยัปัจจุบนัสังกดัสํานกังานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการโดยมีวตัถุประสงค์เพื่อให้การศึกษา วิจยัส่งเสริมและให้บริการ
วิชาการทางดา้นวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และครุศาสตร์อุตสาหกรรมรวมทั้งทาํนุบาํรุงศิลปะและ
วฒันธรรมของชาติ  ช่ือสถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั ประกอบดว้ย พระ
นาม “พระจอมเกลา้” ซ่ึงพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัภูมิพลอดุลยเดชไดมี้พระบรมราชานุญาต  ให้
อญัเชิญพระบรมราชลญัจกร “พระมหาพิชยัมงกุฎ” ของพระบาทสมเด็จพระจอมเกลา้เจา้อยู่หัว
รัชกาลท่ี ๔ เป็นตราสัญลกัษณ์ประจาํสถาบนัฯนบัเป็นมหามงคลยิ่ง ส่วนคาํวา่ “เจา้คุณทหาร” นั้น 

มีไว เ้พื ่อ เป็นอนุสรณ์แด่ท่านเจ ้าพระยาสุรวงษ์ ไวยวฒัน์ (วร บุนนาค) ตามที่ท่านเล่ียม 
พรตพิทยพยตัทายาทของท่านไดแ้จง้ความประสงคไ์วใ้นการบริจาคท่ีดินซ่ึงเป็นท่ีตั้งของสถาบนัฯ ใน
ปัจจุบนั 

    สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั หรือท่ีนิยมเรียกกนั
ทัว่ไปว่า “พระจอมเกล้าลาดกระบงั” เกิดจากการก่อตั้งศูนยฝึ์กโทรคมนาคม นนทบุรี สังกดั
กระทรวงศึกษาธิการลงนามในขอ้ตกลงความช่วยเหลือทางวิชาการจากรัฐบาลญ่ีปุ่นในปี 2503 
ต่อมาในปี 2514 มีการรวมวิทยาลัยเทคนิคพระนครเหนือ วิทยาลัยโทรคมนาคมนนทบุรี และ        
วทิยาลยัเทคนิคธนบุรี เขา้ดว้ยกนั และจดัตั้งเป็น “สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้” 

    ปี 2517  สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้ ไดโ้อนสังกดัจากกระทรวง 

ศึกษาธิการ มาสังกดัทบวงมหาวิทยาลยัของรัฐและเปล่ียนคาํว่า “ศูนย”์ เป็น  “วิทยาเขต” โดย
ศูนยน์นทบุรี เปล่ียนเป็น วทิยาเขตนนทบุรีลาดกระบงั  

    ปี 2522  วิทยาลยัเกษตรกรรมเจา้คุณทหาร ไดโ้อนจากกระทรวงศึกษาธิการ
มาสังกดัสถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ วทิยาเขตนนทบุรีลาดกระบงัและเปล่ียนช่ือวิทยาเขต เป็น
วทิยาเขตเจา้คุณทหารลาดกระบงั 

    ปี 2529  สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้ วิทยาเขตเจา้คุณทหารลาดกระบงั 
เปล่ียนเป็นสถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั 

    ปี 2551  จดัตั้งเป็นมหาวทิยาลยัในกาํกบัของรัฐ 
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   2.3.2 วสัิยทัศน์  

    “เป็นสถาบนัทางการศึกษาชั้นนาํท่ีมุ่งวจิยัดา้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เพื่อสร้างนวตักรรมและองคค์วามรู้ดว้ยภูมิปัญญาและศิลปะวทิยาการในการพฒันาชาติสู่สากล” 

   2.3.3 ปรัชญา 

           “การศึกษา วิจยัดา้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นรากฐานของการพฒันา
ประเทศ”  

   2.3.4 ปณธิาน 

           “มุ่งมัน่ให้การศึกษาและพฒันาทรัพยากรมนุษยเ์พื่อความเป็นเลิศทางดา้น
วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยคีวบคู่คุณธรรม จริยธรรม และดาํรงไวซ่ึ้งศิลปวฒันธรรม”  

   2.3.5 พนัธกจิ 

       1. การจดัการเรียนการสอน 

       2. การวจิยั 

      3. บริการวชิาการ 

       4. ทาํนุบาํรุงศิลปะและวฒันธรรม 

   2.3.6 ยุทธศาสตร์ 

1. พฒันาการผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพสอดคล้องกับความต้องการของ
ประเทศและสามารถแข่งขนัได้ในระดบันานาชาติ โดยมีเป้าประสงค์ท่ีจะผลิตบณัฑิตท่ีมีความรู้ 
คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ มีคุณสมบติัตรงกบัความตอ้งการของผูป้ระกอบการ/
ประเทศ และเป็นท่ียอมรับในระดบันานาชาติ (สามารถเรียนต่อและทาํงานในระดบันานาชาติ) ซ่ึง
มหาวทิยาลยัฯ จะตอ้งพิจารณาทบทวนการพฒันาและปรับปรุงกระบวนการจดั   การเรียนการสอน 
โดยเน้นภาคปฏิบติัให้นกัศึกษาคิดได ้ทาํได ้เพิ่มเติมทกัษะทางภาษา/คอมพิวเตอร์ และเพิ่มเน้ือหา
ทางด้านคุณธรรม จริยธรรม การเตรียมความพร้อมทางดา้นอาคารสถานท่ี ห้องปฏิบติัการ และ
เคร่ืองมือ อุปกรณ์ท่ีทนัสมยัและอย่างเพียงพอ พฒันาคุณวุฒิ/ศกัยภาพของบุคลากรผูส้อน เพิ่ม
จาํนวนอตัราให้ไดส้ัดส่วนตามเกณฑ์ท่ีกาํหนด พิจารณาปรับปรุงวิธีการคดัเลือกนกัศึกษาเพื่อได ้
INPUT ท่ีดี และควรจะมีการทาํความร่วมมือกบัภาคเอกชน ภาครัฐ ทั้งในและต่างประเทศท่ีเป็น
รูปธรรมและต่อเน่ือง 

2. พฒันางานวิจยัและนวตักรรมเพื่อสร้างความเป็นเลิศในระดบัชาติและ
นานาชาติ โดยมีเป้าประสงคท่ี์จะส่งเสริม สนบัสนุน และสร้างงานวิจยั เพื่อสร้างองคค์วามรู้ พฒันา
ประเทศและเชิงพาณิชย์ ซ่ึงผลงานวิจัยสามารถไปใช้แก้ปัญหาเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากร
ส่ิงแวดลอ้ม และอุตสาหกรรมได ้
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3. พฒันาคุณภาพการบริหารจัดการเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพของ
องค์กร โดยมีเป้าประสงคใ์นการพฒันาคุณภาพการให้บริการ ระบบบริการจดัการท่ีมีคุณภาพเป็น
เอกภาพภายในมาตรฐานเดียวกัน พฒันาระบบบริหารความรู้ ระบบฐานข้อมูล ระบบบริหาร
ทรัพยสิ์น และระบบสวสัดิการและคุณภาพชีวิตของนกัศึกษาและบุคลากร เพื่อสนบัสนุนให้การ
ดาํเนินงานในประเด็นยทุธศาสตร์ท่ี 1, 2, 4 และ 5 บรรลุเป้าหมายท่ีกาํหนดไว ้

4. พฒันาการให้บริการวิชาการหลายรูปแบบสู่สังคม โดยมีประสงค์ท่ีจะ
ให้บริการและถ่ายทอดองค์ความรู้หลายรูปแบบสู่สังคม มีคุณภาพตรงกับความต้องการของ
ผูรั้บบริการ ซ่ึงควรจะมีการปรับปรุงระบบ วิธีการ หลกัเกณฑ์ในการให้บริการเพื่อความเป็นธรรม
และสนบัสนุนใหบุ้คลากรรับงานบริการโดยผา่นมหาวทิยาลยัฯ 

5. ทาํนุบาํรุงศิลปะและวฒันธรรม รวมทั้งภูมิปัญญาให้เกิดประโยชน์ต่อ
ประเทศ โดยมีเป้าประสงค์ท่ีจะสร้างจิตสํานึก สร้างค่านิยม ปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรม ให้
นกัศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลยัฯ ในการทาํนุบาํรุงศิลปะและวฒันธรรม รักในศิลปะและ
วฒันธรรม เป็นคนดีและมีจิตใจท่ีอ่อนโยน และร่วมมือกบัชุมชนรอบ ๆ มหาวิทยาลยัฯ เพื่อเผยแพร่
ใหค้วามรู้ในเร่ืองการทาํนุบาํรุงศิลปะและวฒันธรรมดว้ย 

   2.3.7 กลยุทธ์ 

    1. ดา้นการผลิตบณัฑิต 

     ผลิตบณัฑิตทุกระดบัให้มีคุณภาพ มีความสามารถทั้งทางดา้นทฤษฎี
และปฏิบติั คิดเป็น ทาํเป็น สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของภาคธุรกิจอุตสาหกรรม และตามความ
ตอ้งการของการพฒันาประเทศ ตลอดจนสามารถแข่งขนัไดใ้นระดบันานาชาติ ดงัน้ี 

1.1 พฒันาหลกัสูตรใหท้นัสมยัสอดคลอ้งกบัความตอ้งการ ของพฒันา
ประเทศ และเทียบเคียงไดก้บัมาตรฐานสากล 

1.2 พฒันาระบบการจดัการเรียนการสอนใหมี้ประสิทธิภาพ 

1.3 พฒันาศกัยภาพนกัศึกษา 

1.4 จดักระบวนการคดัเลือกเพื่อใหไ้ดน้กัศึกษาท่ีมีคุณภาพเขา้ศึกษา 

    2. ดา้นวชิาการและวจิยั 

     ยกระดบัของมหาวิทยาลยัฯ ให้มีความเป็นเลิศทางดา้นวิชาการ เป็น
มหาวทิยาลยัวจิยัท่ีสามารถสร้างนวตักรรมใหม่ ๆ และเป็นท่ียอมรับในระดบันานาชาติ ดงัน้ี 

2.1 สนบัสนุนให้บุคลากรทาํวิจยัเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ และความ
เป็นเลิศทางวชิาการ 

2.2 พฒันาศกัยภาพนกัวจิยั 
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2.3 หาแหล่งทุนสนบัสนุนเพื่อการทาํวจิยัท่ีมีคุณภาพ 

2.4 ผลกัดนัใหเ้กิดงานวจิยัประยุกต ์และขยายศูนยค์วามเป็นเลิศเฉพาะ
ดา้นเพื่องานวจิยัและสิทธิบตัรในระดบันานาชาติ 

    3. ดา้นการใหบ้ริการวชิาการแก่สังคม 

     เพิ่มบทบาทของสถาบันฯ ในการพัฒนาประเทศ โดยการบริการ
วชิาการและถ่ายทอดองคค์วามรู้หลายรูปแบบสู่สังคม 

    4. ดา้นการทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรม 

     ใชจุ้ดแขง็ของสถาบนัฯ ในการประยุกตอ์งคค์วามรู้ทางดา้นวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยเีพื่อการทาํนุบาํรุงศิลปะและวฒันธรรมใหเ้กิดประโยชน์ต่อประเทศ 

    5. ดา้นการพฒันาองคก์ร 

     พฒันาระบบการบริหารจัดการสถาบันฯ ให้เป็นเอกภาพ ถูกต้อง 
รวดเร็ว โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้งการพฒันาทรัพยากรบุคคลและการจดัระบบสวสัดิการ 

ดงัน้ี 

5.1 สร้างระบบการบริหารจดัการให้เป็นเอกภาพภายใต้มาตรฐาน
เดียวกนั ดว้ยระบบการบริหารสมยัใหม่ 

5.2 ผลกัดนัให้หน่วยงานท่ีทาํหนา้ท่ีในการให้บริการมีระบบบริการท่ี
มีคุณภาพ รวดเร็ว และเบด็เสร็จ โดยใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 

5.3 สร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อพฒันาสถาบนัฯ และชุมชน 

5.4 พฒันาทรัพยากรบุคคลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบติังาน 

5.5 จดัสวสัดิการเพื่อเพิ่มคุณภาพชีวติและความมัน่คงในอาชีพ 

   2.3.8 โครงสร้าง 

    1. สาํนกังานสภาสถาบนั 

1.1 ส่วนบริหารงานทัว่ไป 

1.2 ส่วนตรวจสอบ 

    2. สาํนกังานอธิการบดี 

2.1 ส่วนประสานงานเพื่อการบริหารจดัการกลาง 

2.2 ส่วนบริหารงานทัว่ไป 

2.3 ส่วนสารนิเทศและประชาสัมพนัธ์ 

2.4 ส่วนบริหารทรัพยากรบุคคล 

2.5 ส่วนการคลงั 

http://161.246.85.157/board/
https://www.itrector.kmitl.ac.th/internal_audit/
https://www.itrector.kmitl.ac.th/central_division/index.php
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2.6 ส่วนพสัดุ 

2.7 ส่วนบาํรุงรักษา และยานพาหนะ 

2.8 ส่วนอาคารสถานท่ี 

2.9 ส่วนแผนงาน 

2.10 ส่วนบริหารวชิาการและวจิยั 

2.11 ส่วนประกนัคุณภาพและบริหารองคค์วามรู้ 

2.12 ส่วนวเิทศสัมพนัธ์ 

2.13 ส่วนกิจการนกัศึกษา 

2.14 ส่วนนิติการ 

    3. ส่วนวชิาการ 

     3.1 คณะวศิวกรรมศาสตร์ 

     3.2 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

     3.3 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 

     3.4 คณะวทิยาศาสตร์ 

     3.5 คณะเทคโนโลยกีารเกษตร 

     3.6 คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ 

     3.7 คณะอุตสาหกรรมเกษตร 

     3.8 วทิยาเขตชุมพร 

     3.9 วทิยาลยันานาชาติ 

     3.10 วทิยาลยันาโนเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ลาดกระบงั 

     3.11 วทิยาลยันวตักรรมการจดัการขอ้มูล 

     3.12 วทิยาลยัการบริหารและจดัการ 

    4. ส่วนงานอ่ืน 

     4.1 สาํนกับริการคอมพิวเตอร์ 

     4.2 สาํนกัหอสมุดกลาง 

     4.3 สาํนกัทะเบียนและประมวลผล 

    5. หน่วยงานวชิาการอ่ืน 

     5.1 ศูนยบ์่มเพาะวสิาหกิจพระจอมเกลา้ฯ ลาดกระบงั 

     5.2 ศูนยว์จิยัทางนาโนสเกลฟิสิกส์ 

     5.3 ศูนยเ์ครือข่ายการวจิยัดา้นเทคโนโลยเีน้ือสัตว ์
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    6. องคก์ร 

     6.1 สภาคณาจารยแ์ละพนกังาน 

     6.2 สมาคมศิษยเ์ก่า 

     6.3 สาํนกังานมหาวทิยาลยัโตไกภาคพื้นเอเชียประจาํ สจล. 
     6.4  Fukuoka Institute of Technology (FIT) ประเทศญ่ีปุ่น 

     6.5  โครงการมหาวทิยาลยัรวมพลงัหารสอง 

     6.6  ศูนยป์ระสานราชการใสสะอาด สจล.สาํนกังานคณะกรรมการ
ป้องกนัและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ97

98    

 3. มหาวทิยาลัยแม่โจ้ 

  3.1 ประวตัิ 

   มหาวิทยาลยัแม่โจ ้ได้พฒันามาจาก โรงเรียนฝึกหัดครูประถมกสิกรรมประจาํ
ภาคเหนือ กระทรวงธรรมการ เม่ือวนัท่ี 7 มิถุนายน พ.ศ. 2477 เป็นสถานศึกษาขั้นสูงสุดทาง
การเกษตรของประเทศในสมยันั้น ซ่ึงมีประวติัท่ีเล่าขานและเป็นตาํนานท่ีบอกกล่าวมายาวนานถึง
เร่ืองราวการบุกเบิกพื้นท่ี และการต่อสู้กบังานหนกั เพื่อให้ความรู้ สติปัญญา ฝึกทกัษะ อาชีพ และ
หล่อหลอมความทรหดอดทนของผูเ้รียน เพื่อให้บรรลุผลของงานท่ีทาํ ท่ามกลางภยนัตรายท่ีรุม
ล้อมรอบตวั ไม่ว่าจะเป็นไขป่้า ความกันดารของสภาพพื้นท่ีท่ีเป็นป่า ขาดแคลนนํ้ าและดินเลว 
สภาพที่อยู่ที่กิน และห้องเรียนทีสร้างจากใบตองตึงพื้นเป็นดิน ซ่ึงหากไม่มีหัวใจของนกัต่อสู้  

งานหนกั จิตใจท่ีตั้งมัน่และอดทนแลว้ คงมิอาจฟันฝ่าอุปสรรคต่าง ๆ ดงักล่าวไปไดเ้ลย สมดงัปรัชญา
ของลูกแม่โจ ้"งานหนกัไม่เคยฆ่าคน” 

   พ.ศ. 2460 เจา้พระยาธรรมศกัด์ิมนตรี  เสนาบดีกระทรวงธรรมการไดจ้ดัตั้งโรงเรียน
ฝึกหัดครูประถมกสิกรรมข้ึนท่ี บริเวณหอวงัหรือบา้นสวนหลวงสระประทุมบริเวณกรีฑาสถาน
แห่งชาติในปัจจุบนั  เรียกว่า "โรงเรียนฝึกหัดครูประถมกสิกรรมหอวงั"  จึงเป็นจุดเร่ิมแรกของ   

ฐานความคิด  และกิจกรรมของรัฐดา้นใหก้ารศึกษาแผนใหม่ทางการเกษตร 

   พ.ศ. 2477 กระทรวงธรรมการได้จดัตั้งเป็นโรงเรียนฝึกหัดครูประถมกสิกรรม
ภาคเหนือ โดยรับนกัเรียนจากผูท่ี้สําเร็จมธัยมปีท่ี 6 หลกัสูตรกาํหนดเวลาเรียน 2 ปี  โดยมีพระช่วง
เกษตรศิลปการ  ซ่ึงขณะนั้นเป็นหัวหน้าสถานีทดลองกสิกรรมภาคพายพัดาํรงตาํแหน่งเป็น
อาจารยใ์หญ่ดว้ย 

 98 มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั, แผนกลยุทธ์ (พ.ศ. 

2552 - 2554 (กรุงเทพฯ : มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั, 2552), 25 – 28.   

                                                           

http://www.kmitl.ac.th/fit
http://www.kmitl.ac.th/han2/
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        พ.ศ.  2479 กระทรวงธรรมการไดจ้ดัตั้ง  "โรงเรียนมธัยมวิสามญัเกษตรกรรม
ภาคเหนือข้ึน" โดยใชส้ถานท่ีร่วมกบัโรงเรียนฝึกหดัครู ประถมกสิกรรมประจาํภาคเหนือ  โรงเรียน
วสิามญัเกษตรกรรมท่ีตั้งข้ึนใหม่น้ีมีหลกัสูตรเวลาเรียน 4 ปี โดยรับจากผูท่ี้สําเร็จชั้นมธัยมปีท่ี 4 โรงเรียน
สามญั เม่ือเรียนจบแลว้กระทรวงธรรมการกาํหนดใหมี้วทิยฐานะเทียบเท่าชั้นมธัยมป่ีท่ี  8 

        พ.ศ.  2481 กระทรวงธรรมการไดยุ้บเลิกโรงเรียนมธัยมวิสามญัเกษตรกรรมภาคใต ้ ท่ี
คอหงส์  จงัหวดัสงขลา  โรงเรียนมธัยมวิสามญัเกษตรกรรมภาคกลาง  บางกอกนอ้ย ธนบุรี  และ
โรงเรียนมธัยมวิสามญัเกษตรกรรมภาคอีสาน  ท่ีโนนวดั  จงัหวดันครราชสีมา  และ โอนกิจการ
ทั้งหมดของโรงเรียนเหล่านั้นมารวมกนัท่ีมธัยมวิสามญัเกษตรกรรมภาคเหนือท่ีแม่โจเ้พียงแห่งเดียว  ใน
ปีเดียวกนัน้ีเอง ไดโ้อนกิจการจากกระทรวงธรรมการไปอยูใ่นความดูแลของกระทรวงเกษตราธิการ
และเปลี่ยนเป็นวิทยาลัยเกษตรศาสตร์แม่โจ ้โดยได้รับผูที้่สําเร็จจากหลกัสูตรมธัยมวิสามญั
เกษตรกรรม เพื่อเขา้ศึกษาตามหลกัสูตรอนุปริญญาเป็นเวลา  3  ปีทางเกษตรศาสตร์  สหกรณ์และ
วนศาสตร์ 

   พ.ศ. 2482 กระทรวงเกษตราธิการได้จดัตั้งวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ข้ึนท่ีเกษตร
กลางบางเขน กรุงเทพฯ และท่ีแม่โจใ้ห้เตรียม เป็นวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ หลกัสูตรเวลาเรียน 2 ปี   
โดยรับจากผูส้าํเร็จชั้นมธัยมปีท่ี6 สาํเร็จจึงเขา้ศึกษาต่อท่ีมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์บางเขนไดเ้ลย 

        พ.ศ. 2486เปล่ียนเป็น  “โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์”

ทั้งน้ีเพราะวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ท่ีบางเขนไดรั้บการสถาปนาเป็นมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 

   พ.ศ. 2491  กระทรวงเกษตราธิการได้โอนกิจการให้แก่กรมอาชีวศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการและเปล่ียนเป็น "โรงเรียนเกษตรกรรมแม่โจ"้ รับจากผูส้ําเร็จชั้นมธัยมปีท่ี 6 (ม.
3 ปัจจุบนั)เขา้ศึกษาต่ออีก 3 ปี สาํเร็จแลว้ไดรั้บประกาศนียบตัรอาชีวชั้นสูง แผนกเกษตรกรรม โดย
เร่ิมดาํเนินการรับนกัเรียนประเภทน้ี  ตั้งแต่  พ.ศ. 2492  เป็นตน้มา 

   พ.ศ. 2499 ได้รับการ"ยกฐานะเป็นวิทยาลัยเกษตรกรรมเชียงใหม่" และขยาย
หลกัสูตรถึงประโยคครูมธัยมเกษตรกรรม(ปมก.) 
   พ.ศ. 2505 ยา้ยกิจการฝึกหัดครูมธัยมเกษตรกรรม ไปเปิดดาํเนินการที่วิทยาลยั              

เกษตรกรรมบางพระ อาํเภอศรีราชา จงัหวดัชลบุรี และ "เปิดหลกัสูตรเทคนิคหรือ "ประกาศนียบตัร
วชิาชีพชั้นสูงแผนกเกษตรกรรม"  ข้ึนเป็นแห่งแรก 

   พ.ศ. 2518 ไดรั้บการสถาปนาเป็น  "สถาบันเทคโนโลยีการเกษตร"  โดย
พระราชบญัญติัสถาบนัเทคโนโลยกีารเกษตร พ.ศ. 2518 

   พ.ศ. 2525 เปล่ียนช่ือจากสถาบนัเทคโนโลยีการเกษตร เป็น"สถาบนัเทคโนโลย ี

การเกษตรแม่โจ"้ ตามประกาศในพระราชกิจจานุเบกษาฉบบัพิเศษ หนา้ 4 เล่ม 99  ตอนท่ี 15  ราช
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กิจจานุเบกษา 3 กุมภาพนัธ์ 2525 เหตุผลในการประกาศใชพ้ระราชบญัญติัน้ีคือ  เน่ืองจากวิทยาลยั
เกษตรกรรม เชียงใหม่ หรือเรียกอีกอยา่งหน่ึงวา่ วิทยาลยัเกษตรกรรมเชียงใหม่ หรือเรียกอีกอยา่ง
หน่ึงวา่วทิยาลยัเกษตรกรรมแม่โจ ้ เป็นท่ีรู้จกัของคนทัว่ไปทั้งประเทศ เน่ืองจากมีนกัศึกษาท่ีมาจาก
ทุกภาคของประเทศไดเ้ขา้ไปศึกษา  ณ  สถาบนัน้ี  แต่เม่ือวทิยาลยัเกษตรกรรมเชียงใหม่ ไดย้กฐานะ
ข้ึนเป็น "สถาบนัเทคโนโลยีการเกษตร "  นามน้ีจึงไม่เป็นท่ีรู้จกัของคนทัว่ไป จึงจาํเป็นตอ้งตรา
พระราชบญัญติัฉบบัน้ีข้ึน 

  3.2 ปรัชญา  

   มุ่งมัน่พฒันาบณัฑิตสู่ความเป็นผูอุ้ดมดว้ยปัญญา อดทน สู้งาน เป็นผูมี้คุณธรรม
และจริยธรรมเพื่อความเจริญรุ่งเรืองวฒันาของสังคมไทยท่ีมีการเกษตรเป็นรากฐาน 

  3.3 วสัิยทัศน์  

   “เป็นมหาวทิยาลยัชั้นนาํท่ีมีความเป็นเลิศทางการเกษตรในระดบันานาชาติ” 

3.4 วตัถุประสงค์  

3.4.1 เพื่อให้มหาวิทยาลัยแม่โจ้สามารถผลิตบณัฑิตท่ีอุดมด้วยปัญญา อดทน     
สู้งาน มีคุณธรรมและจริยธรรมท่ีดีงามสามารถเป็นผูป้ระกอบการท่ีมีทกัษะดา้นภาษาต่างประเทศ 
และเทคโนโลยีสารสนเทศ ตลอดจนสามารถปรับตัวให้ทันต่อกระแสการเปล่ียนแปลงทาง
เศรษฐกิจ สังคม และการเมือง 

3.4.2 เพื่อให้มหาวิทยาลยัแม่โจมี้ผลงานวิจยัในด้านการพฒันานวตักรรม และ
องคค์วามรู้ วทิยาศาสตร์ชีวติ เพื่อนาํมาพฒันาดา้นการเรียนการสอนและถ่ายทอดสู่ชุมชนและสังคม  

3.4.3 เพื่อให้มหาวิทยาลยัแม่โจเ้ป็นศูนยก์ลางของการเรียนรู้เชิงบูรณาการอยา่ง
ย ัง่ยืนของคนทุกระดบั เป็นแหล่งคน้ควา้ และรวบรวมองคค์วามรู้ทางวิชาการ  วิชาชีพ  ทาํนุบาํรุง
ศิลปวฒันธรรม และอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ 

3.4.4 เพื่อใหม้หาวทิยาลยัแม่โจเ้ป็นศูนยก์ลางของการศึกษาท่ีมีความร่วมมือทาง
วิชาการกบัสถาบนัและองค์กร ดา้นการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้งเป็นศูนยก์ลางการ
เสริมสร้างขีดความสามารถของมนุษยด์า้นการพฒันาในประเทศเขตอนุภาคลุ่มนํ้าโขง  

3.4.5 เพื่อให้มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มีความสามารถในการพึ่ งตนเองทั้ งด้าน
งบประมาณและการบริหารจดัการท่ีมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมีความโปร่งใส  
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  3.5 พนัธกจิ 

3.5.1 ผลิตบณัฑิตท่ีมีความรู้ความสามารถในวิชาการและวิชาชีพโดยเฉพาะการ
เป็นผูป้ระกอบการ (Entrepreneurs) ท่ีทนัต่อกระแสการเปล่ียนแปลงโดยเน้นทางดา้นการเกษตร 

วิทยาศาสตร์ประยุกต ์ภาษาต่างประเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ และสาขาวิชา ท่ีสอดคลอ้งกบัทิศ
ทางการพฒันาเศรษฐกิจ  ชุมชนทอ้งถ่ิน และสังคมของประเทศ 

3.5.2 ขยายโอกาสให้ผูด้อ้ยโอกาสเขา้ศึกษาต่อในระดบัอุดมศึกษาและส่งเสริม
การเรียนรู้ตลอดชีวติของคนทุกระดบั  

3.5.3 สร้างและพฒันานวตักรรมและองคค์วามรู้ในสาขาวิชาต่าง ๆ โดยเฉพาะ
อยา่งยิง่ทางการเกษตร และวทิยาศาสตร์ประยกุตเ์พื่อการเรียนรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยแีก่สังคม  

3.5.4 ขยายบริการวชิาการและความร่วมมือในระดบัประเทศและนานาชาติ  

3.5.5 พฒันามหาวทิยาลยัใหมี้ความเป็นเลิศทางวชิาการดา้นการเกษตรเพื่อเป็นท่ี
พึ่งของตนเองและสังคม  

3.5.6 ทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรมของชาติและอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ  

3.5.7 สร้างและพฒันาระบบบริหารจดัการให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และ   
มีความโปร่งใสในการบริหารงาน 

  3.6 แผนยุทธศาสตร์ 

   3.6.1 ดา้นการผลิตบณัฑิต  

1. ให้คงจาํนวนรับนกัศึกษาตามแผนการผลิตบณัฑิตของมหาวิทยาลยั ท่ี
กาํหนดไวใ้นแผนพฒันาการศึกษาระดับอุดมศึกษา แต่เพิ่มจาํนวนนักศึกษาท่ีรับเข้าใหม่ใน
สาขาวชิา โดยเนน้ความตอ้งการของตลาดแรงงานและสาขาขาดแคลน  

2. ใหมี้การพฒันาหลกัสูตรใหม่ท่ีเป็นความตอ้งการของตลาดแรงงานและ
สังคมและเป็นจุดเด่นของมหาวทิยาลยั รวมทั้งตอ้งยบุเลิกหรือปรับปรุงหลกัสูตรเดิมท่ีไม่สอดคลอ้ง
กบัตลาดแรงงานและสังคม  

3. ใหมี้กระบวนวชิาและกิจกรรมเสริมหลกัสูตร เพื่อใหน้กัศึกษาสามารถ
เรียนรู้ดว้ยตนเอง เป็นผูมี้คุณธรรม จริยธรรม ใฝ่รู้และรับผดิชอบต่อสังคม  

4. ให้มีการพฒันาหลกัสูตรทุกหลกัสูตร เพื่อพฒันาความรู้และทกัษะของ
นกัศึกษาให้เป็นผูป้ระกอบการท่ีทนัต่อการเปล่ียนแปลง โดยเน้นผูป้ระกอบการดา้นการเกษตร 
อุตสาหกรรมเกษตร และการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ  
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5. ให้มีการกระจายโอกาสทางการศึกษาโดยปรับปรุงระบบการให้โควตา้
ในระดบัปริญญาตรีให้ไดอ้ย่างน้อย ร้อยละ 50 ทุกหลกัสูตร เพื่อกระจายโอกาสให้นกัศึกษาใน
ภูมิภาค  

6. ให้นักศึกษามีความสามารถด้านภาษาองักฤษ  และมีโอกาสเลือก
ภาษาต่างประเทศอ่ืนอีกอยา่งนอ้ย 1 ภาษา  

7. ใหศู้นยเ์ทคโนโลยีสารสนเทศจดักิจกรรมเสริมทกัษะความชาํนาญดา้น
เทคโนโลยสีารสนเทศใหก้บันกัศึกษาทุกระดบั  

8. ให้มีการพฒันาส่ือการเรียนการสอนท่ีทนัสมยั โดยการนาํเทคโนโลยี
ใหม่ ๆ เขา้มาช่วย เช่น การจดัทาํส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ระบบ E – learning และมีการผลิตผลงานทาง
วชิาการท่ีมีคุณภาพโดยคณาจารยแ์ละบุคลากรของมหาวทิยาลยั เพิ่มข้ึนปีละอยา่งนอ้ยร้อยละ 25  

9. ปรับปรุงและพฒันาสัดส่วนของคอมพิวเตอร์ต่อจาํนวนนกัศึกษา เพื่อ
การเรียนการสอนและการ สืบคน้ขอ้มูล โดยนกัศึกษาสายวิชาเอกให้มีสัดส่วน 1:1 และนกัศึกษา
สายอ่ืนใหมี้สัดส่วน 1:15  

10. ใหมี้ระบบประกนัคุณภาพการศึกษา เพื่อพฒันาคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษาใหเ้ป็นท่ีเช่ือถือไดใ้นสังคม  

11. ให้มีเครือข่ายและกิจกรรมความร่วมมือทางวิชาการกบัสถาบนัและ
องค์การทางการศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศในการจดัการศึกษา การวิจยั ฝึกอบรม 
ประชุมสัมมนา และแลกเปล่ียนบุคลากร ตลอดจนนกัศึกษาเพิ่มมากข้ึน  

12. แสวงหาหรือจดัให้มีอาจารยอ์าวุโสภายใน และภายนอกมหาวิทยาลยั 

ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศเพื่อเป็นท่ีปรึกษาดา้นการเรียนการสอนในมหาวทิยาลยั  

13. เร่งรัดใหมี้การเปิดปริญญาโท ปริญญาเอก ทั้งสายวชิาชีพและสายวจิยั  

14. ใหมี้การพฒันาห้องสมุดเป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต  

   3.6.2 ดา้นการวิจยั  

1. ให้คณะ สํานกั กาํหนดทิศทางการวิจยัท่ีสอดคลอ้งกบันโยบาย และ
แนวทางการวิจยัของมหาวิทยาลยัท่ีเน้นการสร้างและพฒันานวตักรรมทางดา้นการเกษตร และ
วทิยาศาสตร์ประยกุต ์เพื่อใหมี้ผลงานวจิยัท่ีสามารถนาํไปบูรณาการสู่การเรียนการสอนและบริการ
วชิาการแก่สังคม  

2. ให้มีการแสวงหาเงินทุนและทรัพยากรให้เพียงพอต่อการวิจัยของ
บุคลากร  
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3. ร่วมมือกบัหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนโดยเฉพาะสภาอุตสาหกรรม
แห่งประเทศไทยดาํเนินการวิจยัเพื่อพฒันาผลิตภาพและผลิตภณัฑ์โดยเน้น อุตสาหกรรมท่ีใช้
ผลิตผลทางการเกษตร  

4. ใหมี้การจดัการประชุมสัมมนาทางวิชาการประจาํปีและวนันกัวิจยั เพื่อ
เผยแพร่แลกเปล่ียนองคค์วามรู้และนวตักรรมท่ีไดม้าจากการวจิยั  

5. ให้มีการเพิ่มจํานวนการตีพิมพ์ผลงานการวิจัยของบุคลากรของ
มหาวทิยาลยัในวารสารทางวชิาการเพิ่มข้ึนอยา่งนอ้ยร้อยละ 25 ต่อปี หรือมีการนาํเสนอผลงานวิจยั
ในการประชุมสัมมนาทางวชิาการระดบัชาติและนานาชาติ และ/หรือมีการจดสิทธิบตัรงานวิจยัและ
นวตักรรม  

6. ใหมี้การเสนอผลงานหรือตีพิมพบ์ทความจากปัญหาพิเศษ วิทยานิพนธ์ 

หรือผลงานวจิยัของนกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา ในวารสารทางวชิาการไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 50  

7. จดัตั้งศูนยค์วามเป็นเลิศทางวิชาการด้านการเกษตร เพื่อร่วมพฒันา
งานวิจยัและแสวงหาองค์ความรู้กบัองค์กรหรือสถาบนัท่ีมีช่ือเสียงทั้งใน และต่างประเทศ  ใน
ลกัษณะหุน้ส่วนและเครือข่ายเพื่อพฒันาศกัยภาพและเพิ่มขีดความสามารถทางวชิาการของบุคลากร  

   3.6.3 ดา้นพฒันาศกัยภาพเทคโนโลยสีารสนเทศ และการส่ือสาร 

1. พฒันาความรู้ความเขา้ใจในนโยบายการนาํเทคโนโลยีสารสนเทศ และ
การส่ือสารมาพฒันามหาวทิยาลยัแม่โจสู่้ความเป็นเลิศและสากล 

2. จดัทาํแผนการพฒันาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการส่ือสารอยา่ง
ต่อเน่ือง 

3. ให้มีการนาํเทคโนโลยีสารสนเทศ และการส่ือสารมาใชใ้นการเรียน
การสอน การบริหารจดัการ  งานวจิยั และงานบริการวชิาการแก่สังคม 

4. จดัให้มีเครือข่ายและการเช่ือมโยงท่ีมีประสิทธิภาพทั้งกบัภาครัฐและ
เอกชน 

5. ส่งเสริมให้ศูนยบ์ริหารจดัการเทคโนโลยีสารสนเทศ และการส่ือสาร
ของมหาวทิยาลยัมีบุคลากรท่ีมีคุณภาพอยา่งพอเพียง และมีความต่อเน่ืองอยา่งย ัง่ยนื 

6. จดัให้มีการฝึกอบรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการส่ือสาร 
ใหแ้ก่บุคลากรอยา่งต่อเน่ือง  
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   3.6.4 ดา้นการเป็นท่ีพึ่งของตนเองและสังคม 

1. จดัตั้งวทิยาลยั ศูนย ์หรือสถานบริการวิชาการ เพื่อจดัการเรียนการสอน
หรือฝึกอบรมในหลกัสูตรท่ีเป็นความตอ้งการของสังคม โดยมีการบริหารจดัการภายใตก้ารกาํกบั
ของมหาวทิยาลยั  

2. ใหมี้หน่วยงานบริหารและการดาํเนินงานเชิงธุรกิจ เช่น ฟาร์มมหาวทิยาลยั 

เพื่อเป็นแหล่งรายไดแ้ละเป็นแบบอยา่งในการเรียนรู้ของนกัศึกษาและประชาชน  

3. ให้บุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลยัมีบทบาทในการแก้ปัญหา
เศรษฐกิจและสังคมของชุมชน โดยเฉพาะการแกปั้ญหา ของเกษตรกรท่ียึดคนเป็นศูนยก์ลาง ใน
กระบวนการพฒันา  

4. ให้มีการแสวงหาแหล่งเงินทุนเพื่อการพึ่งพาตนเอง โดยให้มีสัดส่วน
ของงบประมาณแผ่นดินต่องบประมาณเงินรายได้ ในส่วนของงบดาํเนินการเป็น 50:50 ใน
ปีงบประมาณ พ . ศ . 2549  

5. ใหมี้การระดมทรัพยากรจากแหล่งต่าง ๆ  โดยเฉพาะภาคธุรกิจอุตสาหกรรม
ให้เพียงพอต่อการพฒันางานของมหาวิทยาลยั ในลกัษณะหุ้นส่วน (Partnership) และเป็นเครือข่าย
ท่ีมีประสิทธิภาพ  

   3.6.5 ดา้นการบริการวชิาการ 

1. จดัใหมี้การจดัตั้งสถานีวทิยเุพื่อชุมชน  

2. จดัให้มีโครงการนําร่องด้านอุตสาหกรรมการเกษตรเพื่อเสริมสร้าง
ทกัษะใหแ้ก่นกัศึกษาและพฒันาเชิงธุรกิจของมหาวทิยาลยั  

3. จดัใหมี้องคก์รท่ีรับผิดชอบการบริการวชิาการดา้นการเกษตรทั้งในดา้น
การทดสอบมาตรฐาน สินคา้เกษตรและผลิตภณัฑ์ รวมทั้งเกษตรอินทรียท์ั้งในเชิงวชิาการและธุรกิจ  

4. ใหมี้ระบบสารสนเทศท่ีทนัสมยั สนบัสนุนพนัธกิจของมหาวทิยาลยัให้
เป็นศูนยข์อ้มูลข่าวสารและการเรียนรู้  

5. ให้มีการจดัหลกัสูตรการฝึกอบรม ประชุมและสัมมนาทางวิชาการ
ระดบัชาติและระดบันานาชาติเพิ่มข้ึน ร้อยละ 25 ต่อปี  

6. มีการฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีท่ีสอดคล้องกับนโยบายรัฐ 
จงัหวดั และสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ท่ีสนองความตอ้งการของชุมชนและสังคม  

7. ให้มหาวิทยาลัยมีส่วนร่วมในการดําเนินงานของโครงการอุทยาน
วทิยาศาสตร์ภาคเหนือ 
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8. ใหมี้การศึกษาวจิยัและเผยแพร่องคค์วามรู้ เพื่อพฒันาภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน
และภูมิปัญญาไทยท่ีสามารถบูรณาการสู่การเรียนการสอน และการบริการวิชาการสู่สังคมและ
ทอ้งถ่ิน  

   3.6.6 ดา้นการพฒันาระบบบริหารจดัการมหาวทิยาลยั  

1. ให้มีการพฒันาปรับเปล่ียนระบบบริหารจดัการของมหาวิทยาลยั ให้มี
ประสิทธิภาพไปสู่การเป็นมหาวทิยาลยัในกาํกบัของรัฐภายในปี พ.ศ. 2548  

2. ให้มีระบบงบประมาณ การเงิน พสัดุ และบญัชีกองทุน โดยเกณฑ์ 
พึงรับพึงจ่ายลกัษณะ 3 มิติ ท่ีสามารถวิเคราะห์ตน้ทุน โปร่งใส และตรวจสอบไดต้ั้งแต่ ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2548 เป็นตน้ไป  

3. ให้มีระบบการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดาํเนินงานของ
มหาวทิยาลยั โดยมีการกาํหนดตวัช้ีวดัความสาํเร็จทุกงาน / โครงการ  

4. ใหมี้การเพิ่มคุณภาพการใหบ้ริการแก่ผูใ้ชบ้ริการทุกระดบั   

5. ให้มีกิจกรรมพฒันาเสริมสร้างขีดความสามารถของบุคลากรและเพิ่ม
กองทุนพฒันาบุคลากรเพื่อเตรียมการ ปรับเปล่ียนมหาวทิยาลยัไปสู่มหาวทิยาลยัในกาํกบัของรัฐ  

6. ใหมี้การสนบัสนุนบุคลากรทั้งสายวชิาการและสนบัสนุนวชิาการ ไดรั้บ
การประเมินเขา้สู่ตาํแหน่งทางวิชาการ ( ศาสตราจารย ์ รองศาสตราจารย ์ ผูช่้วยศาสตราจารย/์และ
ผูเ้ช่ียวชาญ และ ผูช้าํนาญการ ) เพิ่มข้ึนร้อยละ 10 ต่อปี  

7. ให้ทุกหน่วยงานของมหาวิทยาลยัจดัทาํแผนปฏิบติังานเพื่อการติดตาม 

ตรวจสอบและประเมินผลความมี ประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมทั้งการใชง้บประมาณอยา่ง
คุม้ค่าและสมเหตุสมผล  

8. ให้มีระบบการจดัการสารสนเทศของมหาวิทยาลยัท่ีสมบูรณ์ภายใน
ปีงบประมาณ พ . ศ . 2548  

9. ให้แต่ละหน่วยงานและโครงการท่ีจดัตั้งใหม่จดัทาํแผนธุรกิจ(Business 

Plan )  

   3.6.7 ดา้นทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรมและอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ  

1. ให้มีกิจกรรมการเรียนรู้ ฟ้ืนฟูและเผยแพร่ศิลปและวฒันธรรมของชาติ 

เพื่อใหน้กัศึกษาและบุคลากรเกิดความรักและภาคภูมิใจในมรดกของชาติไทย  

2. ใหม้หาวทิยาลยัเป็นผูน้าํในการจดักิจกรรมการเรียนรู้และปลุกจิตสํานึก
ใหเ้ยาวชนและประชาชน ตระหนกัถึงการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม  
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3. ให้มหาวิทยาลัยเป็นผู ้นําในการฟ้ืนฟูและอนุรักษ์ระบบนิเวศและ
ธรรมชาติวทิยาภายใตก้ารบริหาร จดัการอยา่งมีประสิทธิภาพ  

4. ให้มหาวิทยาลัยเป็นผู ้นําและมีส่วนร่วมในการส่งเสริม สืบสาน
ประเพณี และศิลปวฒันธรรมทอ้งถ่ินอยา่งต่อเน่ือง98

99 

  3.7 โครงสร้าง 

 

 

 

 

 

 99มหาวิทยาลยัแม่โจ,้ กองแผนงาน,  สํานกังานอธิการบดี,  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา

มหาวทิยาลยัแม่โจ้ ระยะ 4 ปี (พ.ศ.2554-2557) (เชียงใหม่:  มหาวทิยาลยัแม่โจ,้ 2553), 1 – 15. 
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แผนภูมิท่ี 5 โครงสร้างการบริหารมหาวทิยาลยัแม่โจ ้

ท่ีมา : มหาวิทยาลยัแม่โจ,้ กองแผนงาน,  สํานักงานอธิการบดี, แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 

มหาวทิยาลยัแม่โจ้ ระยะ 4 ปี (พ.ศ.2554-2557) (เชียงใหม่:  มหาวทิยาลยัแม่โจ,้ 2553), 8. 

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยแีม่โจ ้

สาํนกังานอธิการบดี 

สาํนกังานอธิการบดี 

กองกลาง 

กองกิจการนกัศึกษา 

กองแผนงาน 

กองวเิทศสัมพนัธ ์

กองคลงั 

กองการเจา้หนา้ท่ี 

กองอาคารสถานท่ี 

กองสวสัดิการ 

กองแนะแนว สหกิจศึกษาและศิษยเ์ก่า

 
โครงการพฒันาบา้นโป่งอนัเน่ืองมาจาก

 
ศูนยก์ลว้ยไมแ้ละไมด้อกไมป้ระดบั 

สภาขา้ราชการและลูกจา้งมหาวทิยาลยัฯ 

สาํนกังานคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 

ศูนยพ์ฒันาการท่องเท่ียว 

สาํนกัพิมพม์หาวทิยาลยัแม่โจ ้

ศูนยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศ 

ประชาสัมพนัธ์มหาวทิยาลยั 

คณะ/สาํนกั 

คณะวทิยาศาสตร์ 

คณะผลิตกรรมการเกษตร 

คณะวศิวกรรมและ

อุตสาหกรรมเกษตร 

คณะพฒันาการท่องเท่ียว 

คณะเศรษฐศาสตร์ 

คณะบริหารธุรกิจ 

คณะศิลปศาสตร์ 

คณะเทคโนโลยกีารประมง

และทรัพยากรทางนํ้ า 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
และการออกแบบส่ิงแวดลอ้ม 

คณะสารสนเทศและการส่ือสาร 

วทิยาลยับริหารศาสตร์ 

สาํนกัวจิยัและส่งเสริม

วชิาการการเกษตร 

คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลย ี

สาํนกัหอสมุด 

สาํนกับริหารและพฒันา

 

ศูนย/์โครงการ 

ศูนยภ์าษามหาวทิยาลยั 

ศูนยเ์ทคโนโลยชีีวภาพและ

ส ั ิ

 
สถาบนับ่มเพาะวชิาการ 

สาํนกังานตรวจสอบ 

สถาบนับ่มเพาะวชิาการ 

สาํนกังานตรวจสอบ 

สถาบนับริการวชิาการ 

ศูนยว์ิจยัพลงังานตรวจสอบ 

สาํนกังานประสานงาน/

บูรณาการ (สวก.แม่โจ)้ 

สาํนกังานสภาฯ 

ศูนยว์ิจยัและพฒันา 

โครงการอนุรักษฯ์ 

่  สาํนกัฟาร์มมหาวทิยาฯ 

ศูนยว์ิจยัเศรษฐกิจ 

ทางการเกษตร 
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การบริหารจัดการมหาวทิยาลยัเฉพาะทางในต่างประเทศ 

 การบริหารจดัการมหาวิทยาลยัเฉพาะทางในต่างประเทศมีวิวฒันาการและรูปแบบการ
จดัการศึกษาท่ีเปล่ียนแปลงตามกระแสโลกาภิวฒัน์และการเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยีสามารถ
สรุปได้ดงัต่อไปน้ี   ปี 1900 สหพนัธรัฐมีแนวคิดในการบริหารแบบมีส่วนร่วมมากกว่า การให้
ความช่วยเหลือ และพฒันาการจดัการการศึกษาทางดา้นวิชาชีพ ในอเมริกา เกิดจากความตอ้งการ
พนกังานท่ีมีทกัษะเพิ่มข้ึน ของภาคอุสาหกรรมและนายจา้งมีความเช่ือวา่นโยบายชาติสามารถเป็น
จุดเร่ิมตน้ในการพฒันาคุณภาพการเตรียมคนสําหรับตาํแหน่งงานท่ีตอ้งการทกัษะในสถาน
ประกอบการ เป็นแนวคิดท่ีเป็นทางการมากที่จะเสนอต่อรัฐบาลอเมริกาตลอดจนองคก์รแรงงาน
แห่งชาติ และกลุ่มองค์กรทางสังคมแห่งชาติ ในการเปล่ียนแปลงการศึกษาเพื ่ออุตสาหกรรม  

สถาบนัการศึกษาท่ีเป็นวิทยาลยัเกษตรกรรม และสถานีทดลองทางวิทยาศาสตร์ท่ีก่อให้เกิดการ
เรียกร้องเพื่อให้ได้รับการช่วยเหลือสนับสนุนจากรัฐบาลอเมริกาสําหรับการจดัการการศึกษา
ทางดา้นวชิาชีพ 

 นอกจากน้ีเป็นการประกนัว่าสหพนัธรัฐจะให้สนับสนุนโดยปราศจากขอ้ถกเถียง
ความกดดนัต่อสถาบนัการศึกษาทางวิชาชีพ   เน่ืองจากกฎหมายในอเมริกากระตุน้ให้เกิดการโตเ้ถียง
ระหวา่งผูท่ี้เช่ือวา่สถานศึกษาเป็นท่ีสาธารณะมีสิทธิเสรีภาพ และอิสระในการจดัการเรียนการสอนได ้ 
และกลุ่มท่ีเช่ือว่าการจดัการ การศึกษาทางด้านวิชาชีพสามารถก่อตั้งเป็นรูปบริษทัมีการกาํหนด
หลกัสูตรแบบมีส่วนร่วม และมหาวิทยาลยัเป็นสถานท่ีสาธารณะเพื่อเปิดโอกาสให้ผูเ้รียนสามารถ
เลือกเรียนใน เวลา ฤดูกาลต่างๆได ้นอกจากน้ียงัเปิดโอกาสให ้ลูกจา้ง และขา้ราชการท่ีตอ้งการเพิ่ม
ประสิทธิภาพ และความเช่ียวชาญทางดา้นทกัษะสําหรับการทาํงาน ไดก้ลบัเขา้มาเรียน ฝึกอบรม 
หรือทั้งสองกลุ่มสามารถเขา้รับการพฒันาเพื่อช่วยใหมี้ชีวติท่ีดีข้ึนภายใตเ้ทคโนโลยท่ีีเปล่ียนแปลงมี
ความกา้วหนา้ในอุตสาหกรรมการผลิต และการบริการ     ประชาชนยอบรับความเป็นผูน้าํของการ
จดัการศึกษาทางดา้นวิชาชีพและสนบัสนุนแนวคิดในการเพิ่มประสิทธิภาพทางดา้นวิชาชีพ ดว้ย
การยืนยนัว่าสถานศึกษาในอเมริกาควรปฏิรูปการจดัการศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการ
ทางดา้นเทคโนโลยใีนสังคม99

100 

 Philosopher John Dewey เช่ือว่าการจัดการการศึกษาทางด้านวิชาชีพ ร่วมกับ
ภาคอุตสาหกรรมทุกวนัน้ีบางตาํแหน่งมีศกัยภาพท่ีสามารถพฒันาได ้และมีแนวคิดเก่ียวกบัช่องทาง
การเตรียมคนเพื่อเป็นผูเ้ช่ียวชาญทางดา้นเทคโนโลยีในสังคม เช่น สถานประกอบการ และ  ความรู้

 100 Curtis R. Finch, “Vocational teacher education in an era of change: the united 

states experience,” Australian Journal of Teacher Education 23, 1 (1998): 36 – 48. 
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ท่ีได้จากการฝึกฝน หรือทดลองใช้ เทคโนโลยี และความเสมอภาคท่ีเป็นองค์ประกอบในการจดั
การศึกษาใหส้มบูรณ์ 

 Dewey ดูแลกระบวนการดงักล่าวอย่างใกล้ชิด โดยการเสนอให้สภานิติบญัญตัิเพื่อ
พิจารณา และได้พูดถึงเหตุการณ์ที่เกิดข้ึนจริงของรูปลกัษณ์การปฏิรูปการศึกษาในมุมมอง ท่ี
แตกต่างกนั เช่นเขาต่อตา้นการจดัการศึกษาท่ีเป็นคู่ขนาน กนัระหวา่งการเป็นวิชาการกบัวิชาชีพ ใน
ท่ีสุดนกักฎหมายก็สนบัสนุนสภานิติบญัญติัของสหพนัธรัฐโดยมีเง่ือนไขวา่  แต่ละรัฐตอ้งเสนอ
นโยบายเพื่อพิจารณาเก่ียวกับความช่วยเหลือด้านงบประมาณในการก่อตั้งสถานศึกษาทางดา้น
วชิาชีพ ในปี 1917 ส่ิงแรกท่ีไดรั้บการพิจารณาของการจดัการศึกษาดา้นวิชาชีพในมหาวิทยาลยันอ้ยกวา่ 
นโยบายการจดัเตรียมงบประมาณของสหพนัธรัฐ พบว่า ให้การสนับสนุนทางด้านการเกษตร 
การคา้ อุตสาหกรรม และเศรษฐกิจ ในท่ีสุดการออกพระราชบญัญติัการประกนัการศึกษารวมถึง
งบประมาณบางส่วนในการสนบัสนุน การสอนวิชาชีพและเก่ียวกบัการบริหารการดาํเนินกิจกรรม
การเรียนการสอน  ผูริ้เร่ิมแยกการจดัการศึกษาทางดา้นวิชาชีพ และการสอนทางดา้นวิชาการ และ
การใหค้วามรู้แก่ครูผูส้อนออกจากกนั  
 การเห็นดว้ยกับปรัชญาการศึกษาทางด้านวิชาชีพ เร่ิมมีความมัน่คง กิจกรรมและ
ความสัมพนัธ์ของพระราชบ ัญญัติการศึกษาทั้งหมดท่ีผ่านมา 50 ปี ยงัไม่มีการเปล่ียนแปลง
เหมือนเดิม ยิง่ไปกวา่นั้น จาํนวนความแตกต่างของกฎหมายในการดาํเนินงานของการจดัการศึกษา
ทางดา้นวชิาชีพเป็น  ส่ิงแรกท่ีสะทอ้นกลบัจากการสังเกต การเปล่ียนแปลงปรัชญาจากปี 1917 ท่ีมี
ความจาํเป็นอย่างยิ่ง ในปี 1963 การกาํหนดเง่ือนไขได้ครอบคลุมเน้ือหาและวิธีการทาํให้การจดั
การศึกษาทางดา้นวิชาชีพบรรลุจุดมุ่งหมายไดม้ากข้ึน และไดแ้สดงให้เห็นในระยะเร่ิมตน้ของการ
ปฏิบติัหน้าท่ีของสหพนัธรัฐ เก่ียวกบังบประมาณในการจดัการศึกษาทางดา้นวิชาชีพ ส่ิงท่ีตามมา
คือพระราชบญัญติัส่งเสริมเพื่อสนับสนุนการปฏิบตัิงานในความรับผิดชอบของสหพนัธรัฐให้
เขม้แขง็ข้ึน เพื่อสนบัสนุนการจดัการศึกษาทางดา้นวิชาชีพ และดูแลรักษาให้เป็นระบบ ซ่ึงเป็นการ
แบ่งแยกการจดัการศึกษาทางดา้นวชิาชีพคร้ังยิง่ใหญ่1 0 0

101 สภาพแวดลอ้มในการจดัการศึกษาทางดา้น
วิชาชีพ ปรัชญาในการสอนซ่ึงเป็นท่ีประหลาดใจท่ีหลกัสูตรและการจดัการศึกษาทางดา้นวิชาชีพ
ส่วนใหญ่ในอเมริกาไดร้วมเขา้ดว้ยกนัเป็นหน่ึงเดียว 

 

 

 101Curtis R. Finch and Robert C. Mcgough, Administering and Supervising 

Occupational Education (IIIinois: Waveland Press, Incorporated, 1991). 
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พระบัญญตัิการศึกษาทีสํ่าคัญและการเปลีย่นแปลงปรัชญาการศึกษาในอเมริกา 

 สหพนัธรัฐได้แสดงความขอบคุณอย่างเป็นทางการเกี่ยวกบัความตอ้งการท่ีสําคญั
ของชาติ ในการดาํเนินของสถานศึกษา เป็นจุดเร่ิมตน้ของการเปล่ียนแปลง การประยุกต์การจดั
การศึกษาทางดา้นวชิาชีพ และปรัชญาการศึกษาซ่ึงเป็นความรู้พื้นฐานในระดบัชาติ ซ่ึงเป็นส่ิงซ่อน
เร้นท่ีทาํใหเ้กิด  ความลม้เหลวในอเมริกา ในความสามารถท่ีจะแข่งขนักบัประเทศอ่ืนในตลาดโลก
ท่ีสะทอ้นให้เห็นถึงการสนบัสนุนของสหพนัธรัฐในการจดัการศึกษาทางด้านวิชาชีพ ท่ามกลาง
ความเปล่ียนแปลงท่ีหลากหลายดงัน้ี 

1. พระราชบญัญติัท่ีเป็นขอ้เสนอของสหพนัธรัฐทางด้านงบประมาณต่อ 50 รัฐ เป็น     

ส่ิงกระตุน้อยา่งสร้างสรรคใ์นการดาํเนินการจดัการศึกษาท่ีมีเป้าหมาย ผลผลิต คือ คนงานท่ีปฏิบติั
หนา้ท่ีดว้ยประสิทธิภาพสูง ดงันั้นจึงเป็นการเพิ่มการแข่งขนัของสถานประกอบการในอเมริกา 

2. พระราชบญัญติัการศึกษาเป็นส่ิงท่ีเกิดข้ึนใหม่ในยุคการเตรียมนกัศึกษาเขา้สู่สถาน
ประกอบการ เช่น กฎหมายท่ีเปล่ียนแปลงการครอบคลุม จากการปฏิสัมพนัธ์ของหลกัสูตรและ
รูปแบบของโครงสร้างของการจดัการศึกษาวิชาชีพอย่างเขม้งวด เป็นการครอบคลุมไปถึงนวตักรรม 
ความยืดหยุ่นและความร่วมมือในการจัดการศึกษา กับสถานประกอบการ ชุมชน และสังคม  
สามารถการเปรียบเทียบให้เห็นความแตกต่างของพระราชบญัญติัมีส่วนทาํให้เกิดการแบ่งแยก
ระหวา่งวชิาการ และการจดัการศึกษาทางดา้นวชิากวา้งข้ึน 

3. พระราชบญัญติัการศึกษาได้ผสมผสานการจดัการศึกษา และการเรียนทางดา้นวิชาชีพ
เขา้ด้วยกนั ดงันั้น การรวมกิจกรรมท่ีเป็นการจดัหาส่ิงต่าง ๆ สําหรับใช้เป็นกรอบในการเตรียม
คนท่ีมีทกัษะความชาํนาญเป็นการเช่ือมโยงอย่างเป็นทางการของโรงเรียนมธัยมและการเรียนใน
วิทยาลยัเทคโนโลยี ซ่ึงเป็นแนวทางสร้างสรรค ์พระราชบญัญติัในปัจจุบนัสามารถทาํให้นกัศึกษา
ไดรั้บประสบการณ์มากข้ึน และมีการตอบรับในการออกแบบเพื่อนาํไปสู่ความสําเร็จของการจดั
การศึกษาทางดา้นวิชาชีพ ท่ีเป็นการเตรียมแรงงานท่ีทา้ทายเพื่อนาํไปสู่ความสําเร็จของการจดัการ 
การศึกษาทางดา้นวชิาชีพ 

 

การคิดใหม่ในการเตรียมการสอนทางด้านวชิาชีพ (Rethinking Vocational Teacher Preparation) 

 การตอบสนองการพฒันาในด้านเศรษฐกิจการเปล่ียนแปลงพระราชบญัญติั การ
ศึกษาวิจยั และผลของการสืบคน้อ่ืน ๆ ตลอดจนความสัมพนัธ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบันกัการศึกษาทางดา้น
วิชาชีพ เร่ิมมีการพิจารณาทบทวนเก่ียวกบัปัจจยัใดบา้งของการเตรียมการจดัการศึกษาทางด้าน
วชิาชีพ ซ่ึงบางปัจจยัตอ้งใชค้วามพยายามในการศึกษาวจิยัเป็นฐาน และบางปัจจยัไดรั้บอิทธิพลจาก
การเขียนและการอภิปราย จากหลาย ๆ ตวัอย่างของแนวทางการจดัการศึกษาทางด้านวิชาชีพ 
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อาจจะเป็นโครงร่างภายนอกของการสนบัสนุน แต่ละตวัอยา่งมีปัจจยัท่ีแตกต่างกนั  อยา่งไรก็ตาม
การรวบรวม เพื่อพิจารณาจดัลาํดบัความเป็นไปไดข้องศกัยภาพในการจดัการศึกษาทางดา้นวิชาชีพ
ท่ีหลากหลาย เพื่อรองรับความตอ้งการของบุคลากรเก่ียวกบัแนวทางการพฒันาผลผลิตทางด้าน
วชิาชีพ เป็นส่ิงสาํคญั 

 

หลกัการสําคัญของการจัดการศึกษาทางด้านวชิาชีพ 

 หลกัการสามารถรองรับขอ้คน้พบหรือกรอบสําหรับการจดัการศึกษาทางดา้นวิชาชีพท่ี
นาํไปสู่การพิจารณาและขอ้โตแ้ยง้ สําหรับความก้าวหน้าในการจดัการศึกษา ส่วนใหญ่มีเน้ือหา
ครอบคลุมการดาํเนินการในมหาวิทยาลยัจอร์เจียในรอบหลายปีท่ีผ่านมา เป็นมาตรวจสอบการ
ดาํเนินการจดัการศึกษาทางดา้นวิชาชีพ และการนาํเสนอ การอภิปรายร่างประกาศ ซ่ึงผลของการ
อภิปรายประกอบไปด้วยหลักการ 10 ประเด็น ซ่ึงเป็นส่ิงค้นพบใหม่ สําหรับการจดัการศึกษา
ทางดา้นวชิาชีพ 

1. คณะวิชาตอ้งรับหน้าที่ในการพฒันานักศึกษาให้มีความก้าวหน้า และการศึกษา
ตลอดชีวติ 

2. คณะวชิาใชห้ลกัสูตรและโครงสร้างทางดา้นเทคนิคในการบูรณาการจดัการศึกษาทั้ง
ภาคทฤษฎี และภาคปฏิบติั ตลอดจนการให้ความรู้แก่แรงงาน การให้การศึกษาท่ีเป็นมืออาชีพ และ
รายวชิา และทฤษฏีการเรียนรู้ และการเตรียมแรงงาน 

3. คณะวิชาตอ้งมีความเขา้ใจในปรัชญา กรอบแนวคิดท่ีทนัสมยั การวิจยั การฝึกปฏิบติั
ท่ีมีประสิทธิภาพ และกระบวนการพิจารณาความสัมพนัธ์ในการเตรียมแรงงาน และการพฒันา 

4. คณะวชิาตอ้งใชพ้ลงังานและความคิดสร้างสรรคท์างดา้นครุศาสตร์ ทฤษฎีการเรียนรู้
เป็นฐาน และการฝึกปฏิบติัท่ีเหมาะสมสาํหรับนกัศึกษาท่ีอยูใ่นวยัเรียนและในวยัผูใ้หญ่ 

5. คณะวชิาตอ้งเป็นส่วนหน่ึงในการเรียนรู้ของชุมชน ในรูปแบบของความร่วมมือและ
ระบอบประชาธิปไตยสาํหรับนกัศึกษา  

6. แผนการจดัการศึกษา และการเปล่ียนแปลงทิศทาง 

7. รายการเร่ิมตน้ในการจดัการศึกษา สถานประกอบการ สาขาวิชา ส่ิงพิมพ ์กระบวนการ
ในสถานประกอบการ เทคโนโลยี ความเช่ียวชาญทางดา้นการศึกษา และวิชาศึกษาทัว่ไป รวมทั้ง
การจดัประสบการณ์ 

8. รายการสะทอ้นกลบัของวฒันธรรมท่ีหลากหลาย  
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9. วิทยาลยัและมหาวิทยาลยัตอ้งนาํเสนอแผนการจดัการศึกษาทางด้านวิชาชีพ และ
เทคนิคการสอนท่ีเป็นหน้าท่ีรับผิดชอบของครูเช่น การเตรียมและการสรรหาทรัพยากรท่ีเพียงพอ
ตลอดจนการบาํรุงรักษาคุณภาพการศึกษาใหอ้ยูใ่นระดบัสูง 

10. วิทยาลยัและมหาวิทยาลยัควรจดัเตรียมกลุ่มรายวิชาท่ีมีความชดัเจนและคณะวิชา
สาํหรับการจดัการศึกษาทางดา้นวชิาชีพ และการใหค้วามรู้แก่ครูเป็นความจาํเป็นในระดบัสูงสุด 

 หลกัการดงักล่าวเป็นการเตรียมการเร่ิมตน้ท่ีมีความสําคญัสําหรับการสร้างจากหลาย ๆ 
มุมมองของการจดัการศึกษาทางด้านวิชาชีพ ท่ีทาํให้มีหลกัสูตรท่ีมีความยืดหยุ่น ตลอดจน การ
ประเมินอย่างจริงจงั ในการพิจารณาทางเลือกของมหาวิทยาลยัในการเตรียมครูผูส้อนทางด้าน
วชิาชีพ 

 

การเช่ือมโยงของการจัดการศึกษาทางด้านวชิาชีพไปสู่การเปลีย่นแปลงในสถานประกอบการ   

 หลกัสาํคญัในการพิจารณาสาํหรับการเปล่ียนแปลงเทคโนโลยีในสถานประกอบการ  มี
แนวโน้มท่ีถูกละเลยจากการวางแผนการจดัการศึกษาทางด้านวิชาชีพ สังคมคือประสบการณ์  

การเปล่ียนแปลงท่ีส่งผลกระทบต่อสถานศึกษาและธุรกิจ การศึกษาของครูมีความจาํเป็นตอ้งไดรั้บ
การพฒันา และมีความตระหนกัท่ีตอ้งเขา้ใจในการเปล่ียนแปลงของครูทางดา้นวิชาชีพท่ีเป็นผูท่ี้
สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีอย่างมีประสิทธิภาพสูง  ซ่ึงเป็นข้อเสนอแนะของนักศึกษาผูท่ี้ตั้งใจในการ
ปฏิรูปแผนการให้ความรู้แก่ครูผูส้อนทางด้านวิชาชีพ ดังนั้ น ครูจึงเป็นผูท่ี้มีความใกล้ชิดและ
เช่ือมโยง กบัการเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยีในสถานประกอบการ เช่น การจดัการศึกษาร่วมกบั
สถานประกอบการในการฝึกนกัศึกษา  

1. แผนการจดัการศึกษาใหอ้ยูใ่นทิศทางเดียวกนักบัการเปล่ียนแปลงในสถานประกอบการ 
และความตอ้งการคนงานท่ีมีคุณลกัษณะท่ีเหมาะสมกบังาน  

2. ครูวชิาชีพตอ้งมีทกัษะท่ีทนัต่อการเปล่ียนแปลงในสถานประกอบการ เพื่อช่วยพฒันา
ความรู้และทกัษะของนักศึกษา ตลอดจนทศันคติท่ีจาํเป็นของแรงงานท่ีหลากหลายเพื่อปฏิบติั
หนา้ท่ีในสภาวการณ์แข่งขนัในกระแสเศรษฐกิจ 

3. ครูและนกัศึกษาจาํเป็นตอ้งปรับเปล่ียนประสิทธิภาพการปฏิบติังานอยา่งรวดเร็ว และ
ทนัทีทนัใดใหส้อดคลอ้งกบัการเปล่ียนแปลงของส่ิงแวดลอ้มโลก การวจิยั เป็นคุณลกัษณะท่ีมีความ
จาํเป็น ซ่ึงเป็นทกัษะและวธีิการสอนของครู  

4. นกัการศึกษาทางดา้นวชิาชีพจาํเป็นตอ้งมีการเตรียมการและกระตุน้ การใชก้ระบวนการ
และวธีิการสอนท่ีทาํใหน้กัศึกษามีทกัษะการทาํงานในสภาวะการแข่งขนัไดอ้ยา่งกวา้งขวาง 
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 ประเด็นสําคญัของการทาํให้บรรลุเป้าหมายจากขอ้อภิปรายของความจาํเป็นในการจดั
การศึกษาทางดา้นวิชาชีพ สําหรับการเตรียมครูซ่ึงเป็นผูท่ี้สามารถตอบสนองการเปล่ียนแปลงของ
สถานประกอบการไดง่้าย และสามารถรวมการเปล่ียนแปลงหลกัสูตรในการจดัการศึกษาทางดา้น
วชิาชีพ 101

102 

 

ส่ิงท้าทายในอนาคต 

 ทาํไปตอ้งมีการเปล่ียนแปลงการจดัการศึกษาทางดา้นวชิาชีพ ในช่วงระยะเวลาก่อนการ 
ปฏิรูปการศึกษาของรัฐบาล และการจดัการศึกษาทางด้านวิชาชีพ เพื่อพฒันาประสบการณ์และ   
ความเช่ียวชาญของครูทางดา้นวิชาชีพไดอ้ยา่งไร  รูปแบบการให้ความรู้แก่ครูวิชาชีพท่ีหลากหลาย
และกลยุทธ์ในการพฒันาศกัยภาพท่ีช่วยให้บรรลุจุดมุ่งหมายและการฝึกทกัษะของครูสายวิชาชีพ 
บางคาํถามมีความจาํเป็นท่ีต้องการคาํตอบ ท่ีอเมริกาสามารถเตรียมครูให้มีหนา้ท่ีและ   ความ
รับผิดชอบท่ีแตกต่างจากการปฏิบติัท่ีผา่นมา การปฏิรูปการศึกษาเป็นการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนใน
สถานศึกษาในอเมริกา  คาํถามและคาํตอบมีความสําคญัอยา่งเท่าเทียมกนั เน่ืองจาก  มีความสําคญั
ต่อการจดัการศึกษาทัว่ไป มนัเป็นขอ้เสนอแนะท่ีครูผูส้อนทางดา้นวิชาการและวิชาชีพ ท่ีสามารถ
เรียนรู้ไดจ้ากแต่ละกลุ่ม และเม่ือพวกเขาทาํงานร่วมกนัเป็นทีมผลลพัธ์สามารถส่งผลต่อการเรียนรู้
ของนกัศึกษา ระเบียบวาระการปฏิรูปการจดัการศึกษาทางด้านวิชาชีพ สามารถรวมโอกาสและ
ความตอ้งการการเรียนรู้ของครูทางดา้นวชิาชีพเขา้ดว้ยกนั ซ่ึงจะทาํให้ครูสามารถปฏิบติังานเป็นทีม
ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด  เม่ือครูมีการเตรียมตวัท่ีดีครบถว้น พวกเขาก็จะไดรั้บการจา้งงาน
ท่ีดี   เม่ือส้ินสุดปี 1999 มี Corporate Universities ในประเทศสหรัฐอเมริกาประมาณ 1,600 แห่ง 

การเจริญเติบโตอยา่งรวดเร็วของสถาบนัประเภทน้ี (ประมาณ 400%) ตั้งแต่ช่วงปี 1980เช่ือวา่มา
จากการท่ีสถาบนัอุดมศึกษาแบบดั้งเดิมไม่สามารถจดัการเรียนการสอนท่ีทนัสมยัได ้(Wilson2000) 

ตวัอยา่งสถาบนัท่ีเป็น Corporate University ไดแ้ก่ Kettering University ซ่ึงแต่เดิมคือGeneral 

Motors Institute 

 

 

 

 102 J.M. Brown, and L.J. Davison, “Adapting vocational education teacher training 

programs to work place changes,” Journal of Studies in Technical Careers 8, 3 (1998): 285 – 

295. 
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  1.การบริหารสถาบันอุดมศึกษาประเทศอเมริกา 

  1.1 โครงสร้างของการอุดมศึกษา 

 สถาบนัอุดมศึกษาในประเทศสหรัฐอเมริกามีความเป็นอิสระในการบริหาร
ตนเอง (Autonomy) ทาํให้มีความยืดหยุน่ท่ีจะตอบสนองต่อเง่ือนไขการเปล่ียนแปลงสภาวการณ์
ภายนอกไดเ้ป็นอยา่งมาก ในปี ศ.ศ. 2000 มีสถาบนัอุดมศึกษามากกวา่ 4,000 แห่ง ทั้งประเภท 2 ปี 
และ 4 ปี และจาํนวนผูเ้รียนในระบบประมาณ 14.8 ลา้นคน ซ่ึงสถาบนัดงักล่าวมีพนัธกิจและการ
ดาํเนินการท่ีแตกต่างกนั การจดักลุ่มสถาบนัอุดมศึกษาอาจจดัไดเ้ป็นกลุ่มหลกั ไดแ้ก่ สถาบนัอุดมศึกษาของ
รัฐ สถาบนัอุดมศึกษาเอกชนท่ีไม่มุ่งหวงักาํไรและสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน  ท่ีมุ่งหวงักาํไร ซ่ึงเป็น
กลุ่มท่ีกาํลงัเติบโตอยา่งมาก 

 สถาบนัอุดมศึกษาท่ีเป็นของรัฐเป็นองคก์รท่ีมิไดมุ้่งหวงักาํไร ไดรั้บการสนบัสนุน
ทางการเงินทั้ งหมดหรือบางส่วนจากรัฐบาล ซ่ึงสถาบันประเภทน้ี ได้แก่  สถาบันทหาร 
มหาวทิยาลยัของรัฐในระบบ (System) วิทยาลยัครูแห่งรัฐ วิทยาลยัชุมชน และสถาบนัอุดมศึกษาท่ี
เป็นก่ึงรัฐ (State related) ซ่ึงบริหารงานแบบสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน แต่ละรัฐมีการควบคุมการ
ดาํเนินงานของสถาบนัอุดมศึกษาในสังกดั และในกาํกบัแตกต่างกนัไป ทุกสถาบนัไดรั้บการยกเวน้
ภาษี มีรายไดจ้ากงบประมาณอุดหนุนจากรัฐ ค่าเล่าเรียน ดอกเบ้ีย เงินบริจาค เงินอุดหนุนการวิจยั 
และการใหบ้ริการ สถาบนัจะมีสภาสถาบนัเป็นผูก้าํกบั ดูแล 

 สถาบนัอุดมศึกษาเอกชนมีท่ีมาของรายไดเ้หมือนกบัสถาบนัอุดมศึกษาของรัฐ 
ยกเวน้ไม่ได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐ และมีสภาสถาบันเป็นผูก้ ํากับ ดูแลในระดับนโยบาย เช่น       
การกาํหนดอตัราค่าเล่าเรียน และจ่ายค่าชดเชยบุคลากร    สําหรับสถาบนัท่ีมุ่งหวงักาํไรกาํลงัเติบโต
อย่างรวดเร็วในตลาดอุดมศึกษา สถาบนัเหล่าน้ีจะเป็นสถาบนัท่ีจดัการเรียนการสอนทางไกลเป็น
ส่วนใหญ่ และมีสภาสถาบนั เป็นผูก้าํหนดนโยบาย    

  1.2 การประกนัคุณภาพการศึกษาและการรับรองมาตรฐานการศึกษา 

   สถาบนัอุดมศึกษาทุกแห่งต่างตระหนกัดีวา่ คุณภาพคือหวัใจของสถาบนัท่ีทาํให้
สถาบนัคงอยูไ่ด ้ในหลายทศวรรษท่ีผา่นมา รัฐบาลและหน่วยงานต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งไดพ้ยายามเนน้
เร่ืองการประกนัคุณภาพ สถาบนัเองก็ได้ดาํเนินการหลายอย่าง เช่น การจดัทาํแผนกลยุทธ์ ปรับ
กระบวนการทาํงาน การใช้เกณฑ์เปรียบเทียบ การประเมินโครงการ การใช้วิธีการที่ใช้ใน
ภาคเอกชน เช่น TQM การประกนัคุณภาพการศึกษาในประเทศสหรัฐอเมริกาท่ีใช้อยู่คือ  การ
รับรองมาตรฐานการศึกษา (Accreditation) รัฐบาลสหรัฐฯ มิได้รับรองสถาบนั แต่จะรับรอง      

ผลการดาํเนินงานของหน่วยงานท่ีทาํหนา้ท่ีประเมินสถาบนั สถาบนัท่ีผา่นการรับรองมาตรฐานจะมี
สิทธิเขา้ร่วมโครงการของรัฐต่าง ๆ การรับรองมาตรฐานเป็นมาตรการที่ได้รับการยอมรับใน
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ระดบัชาติ และนานาชาติ ปัจจุบนั  มีองคก์ารท่ีทาํหนา้ท่ีรับรองมาตรฐานระดบัภาค 6 แห่ง มีสมาคม
เฉพาะทางอีกจาํนวนหน่ึง และสมาคมวิชาชีพอีกมากกว่า 50 แห่งท่ีทาํหน้าท่ีประเมินคุณภาพ
การศึกษา การขอรับการประเมินคุณภาพการศึกษาเป็นไปตามความสมคัรใจของสถาบนั โดย
สถาบนัมีหนา้ท่ี คือ 

1. ดาํเนินการศึกษาตนเองตามแนวทางขององคก์รรับรองมาตรฐาน 

2. องค์กรรับรองมาตรฐานต่างตั้งกรรมการ Peer Review เพื่อศึกษาเอกสาร
การศึกษาของตนเอง เยี่ยมชมสถาบันเพื่อสัมภาษณ์บุคลากร เขียนรายงานผลการศึกษาพร้อม
ขอ้เสนอแนะ 

3. องคก์รฯ โดยความช่วยเหลือของนกัวิชาการและวิชาชีพ ศึกษาเอกสารรายงาน 
ท่ีสําคญั  และลงมติว่าสมควรรับรองสถาบนัหรือไม่ ตามปกติกระบวนการรับรองมาตรฐานจะ
ดาํเนินการทุก 5 – 10 ปี แต่ถา้สถาบนัมีปัญหา การรับรองมาตรฐานอาจตอ้งทาํบ่อยข้ึน 

    จากการศึกษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งในประเทศสหรัฐอเมริกา ช้ีให้เห็นว่า   
มีการเปลี่ยนแปลงบางส่วนในโครงสร้างทัว่ไปของสถาบนัอุดมศึกษา ในขณะเดียวกนัก็มีการ
พฒันารูปแบบการบริหารจดัการซ่ึงสะทอ้นให้เห็นถึงความตอ้งการของสังคมท่ีเปล่ียนไป ลกัษณะ
ของโปรแกรม และการบริการลูกค้าส่วนใหญ่ สถาบนัยงัคงมีโครงสร้างเป็นแบบระดับชั้น 

(hierarchical model) อย่างไรก็ดีในช่วงสองทศวรรษท่ีผ่านมา สถาบนัส่วนใหญ่ไดพ้ยายามลด
ขั้นตอนการรายงานโดยให้หน่วยงานต้นสังกดัระดบัสาขาหรือคณะมีความรับผิดชอบสามารถ
ตดัสินใจได ้บางสถาบนัเพิ่มหน่วยงานใหม่และจดัตั้งศูนยเ์ฉพาะทาง เน่ืองจากมีพนัธกิจท่ีเฉพาะ 
เช่น หน่วยงานท่ีให้บริการผูพ้ิการ การเรียกร้องสิทธิต่าง ๆ นอกจากน้ีสถาบนัท่ีเนน้การวิจยั หลาย
แห่งก็ไดจ้ดัตั้งหน่วยงานเพื่อบริหารจดัการการถ่ายโอนเทคโนโลยี (Technology Transfer) ขณะท่ี
สถาบนัอ่ืนสร้างหน่วยงานเพื่อการฝึกอบรมพฒันาวิชาชีพ การวางแผนกลยุทธ์ วิจยัสถาบนั และ
ศูนยส์หวิทยาการ แรงกดดนัจากภายนอกท่ีตอ้งการให้สถาบนับริหารจดัการองคก์รให้มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลได้ทาํให้เกิดรูปแบบองค์กรท่ีเป็นทางการหลายรูปแบบ และเป็นการยากท่ีจะ
กาํหนดรูปแบบบริหารใดกบัสถาบนัประเภทใด เพราะแต่ละสถาบนัมีความแตกต่างในเร่ืองพนัธกิจ 
ขนาด ท่ีมาของเงินอุดหนุน การควบคุมของรัฐ การเน้นการเป็นผูป้ระกอบการ จาํนวนการบริการ 
ในความจริงแต่ละสถาบนัใช้วิธีการบริหารแบบผสมผสาน และเปล่ียนแปลงเม่ือสถาบนัได้
พฒันาข้ึนและสนองตอบต่อความทา้ทายใหม่ ๆ  ดว้ยความหลากหลายของสถาบนัอุดมศึกษาใน
ประเทศสหรัฐอเมริกา ซ่ึงแบ่งประเภทของสถาบนัออกเป็น 5 ประเภท คือ 
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1. วทิยาลยัชุมชน (Community College) 

2. มหาวิทยาลยัท่ีมีความหลากหลายทางวิชาการหรือท่ีเรียกว่า มหาวิทยาลัย
สมบูรณ์แบบ (Comprehensive University) 

3. มหาวทิยาลยัวจิยั (Research University) 

4. มหาวทิยาลยัเฉพาะทาง (Specialty University) 

5. มหาวทิยาลยัเสมือน (Virtual University) 

   สถาบนัแต่ละประเภทไดมี้การศึกษาวิธีการปฏิบติัท่ีเป็นนวตักรรมทางดา้นการ
บริหารจดัการ 4 ดา้น ไดแ้ก่ 

1. การจดัการดา้นวชิาการ (Academic management) 

2. การจดัการทัว่ไป (General Management) 

3. การจดัการดา้นการเงิน (Financial Management) 

4. การจดัการดา้นทรัพยากรมนุษย ์(Human Resource Management) 

   1.3 การบริหารจัดการสถานศึกษาเฉพาะทาง 

    มหาวิทยาลยัเฉพาะทางมุ่งจดัการศึกษาบางสาขาวิชาในขอบเขตท่ีจาํกดัเฉพาะ
ดา้น ศึกษาในทางลึก และจดับรรยากาศส่ิงแวดลอ้มท่ีส่งเสริมความร่วมมือระหวา่งผูเ้รียนและเพื่อน 
ในสาขาเดียวกนั เป็นหลกัสูตรที่เน้นความตอ้งการของตลาดงานและสนองตอบของผูจ้า้งงาน 
บางกลุ่ม ไดแ้ก่ วทิยาลยัแห่งบรรบทั (Corporate college) กลุ่มสหพนัธ์สถาบนั และวิทยาลยัเทคนิค 
(Technical institutions) 

    สถาบนัแห่งบรรบทั (Corporate Institution) เป็นสถาบนัท่ีจดัการเรียนการสอน
ให้กับพนักงานของบริษทั มุ่งตอบสนองการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วท่ีเกิดข้ึนในธุรกิจ และ
สนองตอบความตอ้งการของบริษทัในทนัที มหาวิทยาลยัของธุรกิจ (Corporate University) ถูก
สร้างข้ึนเพื่อให้การฝึกอบรมเป็นระบบ มีการลงทุนทางการศึกษาท่ีได้ผลสูงสุด ก่อให้เกิดการ
เปล่ียนแปลงในบริษทั เผยแพร่ค่านิยมร่วมกนัขององค์กร พฒันาศกัยภาพของแรงงาน และดาํรง
ความสามารถในการแข่งขนัในตลาด1 0 2

103 เม่ือส้ินสุดปี 1999 มี Corporate Universities ในประเทศ
สหรัฐอเมริกาประมาณ 1,600 แห่ง มีการเจริญเติบโตอยา่งรวดเร็วของสถาบนัประเภทน้ี (ประมาณ 
400%)  ตั้งแต่ช่วงปี 1980 เช่ือวา่มาจากการท่ีสถาบนัอุดมศึกษาแบบดั้งเดิมไม่สามารถจดัการเรียน

 103 S. Dillich, “Corporate Universities,”  Computing Canada 26 (2000):  26. 
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การสอนท่ีทนัสมยัได1้ 0 3

104  ตวัอยา่งสถาบนัท่ีเป็น Corporate University ไดแ้ก่ Kettering University 

ซ่ึงแต่เดิมคือ General Motors Institute วิทยาลยั Olin ซ่ึงอยู่ในกลุ่มที่ทดลองการบริหารแบบมี
ส่วนร่วมและยดืหยุน่ ไดข้จดัการแบ่งองคก์รแบบแยกส่วนเป็นคณะ/ภาควิชา และโครงสร้างองคก์ร
แบบ Bureaucracy สถาบนัเฉพาะทางอีกประเภทหน่ึง ไดแ้ก่ สถาบนัท่ีตั้งข้ึนในเชิงธุรกิจ ส่วนใหญ่
เป็นวิทยาลยัเอกชนท่ีประสาทปริญญาในระดบัอนุปริญญา ปริญญาตรี และปริญญาโท หลกัสูตร
เนน้ไปตามมาตรฐานที่ใช้กบัวิทยาลยัและมหาวิทยาลยัของรัฐ สถาบนัประเภทน้ีจะมีขนาดเล็ก    
และจากการศึกษานวตักรรมทางการบริหารในด้านต่าง ๆ 4 ดา้นของมหาวิทยาลยัเฉพาะทาง    
สามารถสรุปไดด้งัน้ี  

    1.การบริหารจดัการดา้นวชิาการ 

1.1 มีการจดัรูปแบบการลงทะเบียนขา้มสถาบนัและจดัตารางสอนประจาํปี 
ร่วมกบัสถาบนัสมทบ 

1.2 ผสมผสานการเรียนในชั้นเรียนปกติกบัการฝึกปฏิบติังานในชีวติจริง 

1.3 จดัโปรแกรมวิชาชีพท่ีส่งเสริมให้นกัศึกษาไดรั้บประสบการณ์ตรงในการ
เรียนรู้ 

1.4 ร่วมมือกบัสมาคมวชิาชีพ มหาวทิยาลยัต่าง ๆ และอุตสาหกรรมทัว่โลก 

1.5 จดัตั้งความร่วมมือเครือข่ายทางวชิาการ 

1.6 แบ่งปันแหล่งขอ้มูลต่าง ๆ กบัสถาบนัสมทบ 

1.7 จดัโปรแกรมท่ีเน้นเทคโนโลยี การติดต่อผ่านเครือข่าย โปรแกรมการ
เรียนรู้ทางไกล 

1.8 จดัหาวธีิการเขา้ถึงเทคโนโลยใีหก้บันกัศึกษาคณาจารยแ์ละบุคลากร 

1.9 แสวงหาสมาคมวชิาชีพต่าง ๆ เพื่อรับรองวทิยฐานะหรือมาตรฐานการศึกษา
ของสถาบนั 

1.10 ดาํเนินการทบทวนหลกัสูตรการเรียนการสอนอยา่งเป็นระบบในลกัษณะ
ของความร่วมมือกบัผูแ้ทนจากหน่วยงานต่าง ๆ เช่น ตวัแทน    นายจา้ง จากคณะกรรมการเฉพาะกิจ
ท่ีจดัตั้งข้ึน (Joint Review Committees) และจากตวัแทนสภามหาวทิยาลยั (Councils) 

 

 

 104 C. Wilson, “More companies recognize the impact of learning centers, St.,” Louis 

Post  - Dispatch 26 (July 2000) : 26.  
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   2.การบริหารจดัการดา้นการจดัการทัว่ไป 

2.1 มีความมุ่งมัน่ในการนาํนวตักรรมไปปฏิบติัอยา่งต่อเน่ือง 

2.2 สร้างความเช่ือมัน่ เช่ือมโยงระหวา่งอุตสาหกรรมและหุน้ส่วนต่าง ๆ  
2.3 ใหอิ้สรภาพทางวชิาการแก่หน่วยงานและเพื่อสร้างความร่วมมือต่อกนั 

2.4 ลดวิธีการบริหารงานแบบดั้งเดิมท่ีอยู่ในรูปภาควิชาท่ีไม่เก่ียวขอ้งกบัใคร
และลดความอืดอาดล่าชา้ต่าง ๆ ในการดาํเนินงาน 

2.5 เช่ือมโยงการติดต่อของทั้งสถาบนัดว้ยการใชเ้ครือข่ายคอมพิวเตอร์ 

2.6 นาํระบบการจดัการสารสนเทศแบบ Up – to date มาปฏิบติั 

2.7 ใหก้ารบริการท่ีเนน้ศึกษาเป็นศูนยก์ลาง (Student – Centered Service) 

   3. การบริหารจดัการดา้นการเงิน 

3.1 จดัเงินช่วยเหลือค่าเล่าเรียนและค่าธรรมเนียมการศึกษาให้กบันกัศึกษา 

3.2 หาแหล่งสนบัสนุนเงินทุนจากผูส้นบัสนุนหรือผูก่้อตั้งต่าง ๆ  
3.3 Consolidate ตน้ทุนต่าง ๆ  

   4.การบริหารจดัการดา้นทรัพยากรมนุษย ์

4.1 มีการพิจารณาคดัเลือกหรือแลกเปล่ียนอาจารยใ์นระหว่างสถาบนัท่ีเป็น
สมาชิกร่วมกนั 

4.2 สัญญาจา้งใชก้ารพิจารณาโดยเนน้ผลงานเป็นหลกัแทนรูปแบบดั้งเดิม 

4.3 จดัโปรแกรมพิเศษต่าง ๆ ในการอบรมดา้นการใชเ้ทคโนโลยีแก่อาจารยท่ี์
เขา้มาใหม่ 

4.4 จดัใหค้ณาจารยไ์ดมี้การสัมมนาและแลกเปล่ียนขอ้คิดเห็นซ่ึงกนัและกนั 

    สถาบนัเฉพาะทางมีความร่วมมือกบัสถานประกอบการเป็นจาํนวนมาก นกัศึกษา
มีโอกาสฝึกฝนการทาํงานจากหลกัสูตรแบบสหกิจศึกษา การร่วมมือกบัสถานประกอบการทาํให้
นักศึกษามีโอกาสดีในการได้งานทาํ เช่น Kettering มีความเช่ือมโยงกับสมาคมและสถาน
ประกอบการมากกวา่ 700 แห่งทัว่โลก      สถาบนัท่ีเป็นเครือข่ายมีส่วนในการใชท้รัพยากรร่วมกนั
มากกวา่ทาํงานซํ้ าซ้อนกนั และร่วมมือกนัเปิดสอนบางสาขาวิชาท่ีแต่ละแห่งไม่สามารถดาํเนินการ
ได้ด้วยตนเอง ผูบ้ริหารและอาจารย์ต้องคิดในรูปของกลุ่ม มิใช่ของสถาบนัตนเองเท่านั้น และ
แสวงหาโอกาสร่วมกัน เช่น  การลงทะเบียนข้ามสถาบนั วางแผนวิชาการร่วมกนั จ้างอาจารย์
ร่วมกนั การร่วมมือกนัแบบน้ีจะสาํเร็จไดต้อ้งอาศยัภาวะผูน้าํของผูบ้ริหารสูงสุด 
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    ปัจจยัทางดา้นการเงินเป็นปัจจยัสาํคญัต่อความสาํเร็จของการคิดริเร่ิมปฏิบติัแนวใหม่ 
กรณีกลุ่มวิทยาลยั Fenway มีเงินอุดหนุนจากมูลนิธิการศึกษา Davis สนบัสนุนให้คณาจารยมี์
โอกาสสร้างรายวิชาใหม่ สร้างหลกัสูตรใหม่ วิธีสอนใหม่ ถา้ไม่มีการร่วมมือกนัโอกาสท่ีจะมีเงิน
สนบัสนุนก็จะยาก รูปแบบความร่วมมือก่อให้เกิดความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ท่ีคณาจารยจ์ะพฒันา
ความสัมพนัธ์ท่ีแนบแน่น และมีทศันคติท่ีดีต่อกนั แสวงหาคาํตอบต่อปัญหาต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึน 

    สถาบนัเฉพาะทางเช่น ITT ซ่ึงเช่ียวชาญทางดา้นเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และ
กิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบั IT จะผสมผสานระหวา่งเน้ือหาทางวิชาการกบัการปฏิบติัในห้องปฏิบติัการ 
มีคณะกรรมการท่ีปรึกษาประกอบดว้ยผูแ้ทนของธุรกิจจากทอ้งถ่ินและผูจ้า้งงาน มาช่วยสถาบนั
เป็นระยะ ๆ ประเมินผลและปรับปรุงหลกัสูตรให้ทนัสมยั ออกแบบห้องปฏิบติัการและเคร่ืองมือ
 2.การบริหารสถาบันอุดมศึกษาประเทศออสเตรเลีย 

   ในช่วงทศวรรษท่ีผา่นมา  นโยบายของรัฐบาลออสเตรเลียทางดา้นการศึกษาไดเ้น้น
สองเร่ือง คือ ความเป็นสากล และการส่งเสริมการวิจยัในมหาวิทยาลยัเพื่อให้ประเทศออสเตรเลีย
เป็นผูน้าํทางการศึกษา โดยเฉพาะในภูมิภาคเอเชีย รัฐบาลได้ใช้แผนกลยุทธ์และวิธีการจดัสรร
งบประมาณเป็นเคร่ืองมือในการกาํหนดทิศทางการอุดมศึกษาให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล 
ในดา้นความเป็นสากล (Internationalization) มีหน่วยงานรัฐบาล ไดแ้ก่ AEI (Australian Education 

International) ทาํหน้าท่ีสนับสนุนการศึกษาและการฝึกอบรมสู่ความเป็นสากล และทาํหน้าท่ี
เผยแพร่การศึกษาของประเทศออสเตรเลียไปยงัประเทศต่าง ๆ ทุกภูมิภาคทัว่โลก AEI  มีลกัษณะ
พิเศษ คือ มีความร่วมมือและเช่ือมโยงกบัหน่วยงานอ่ืนของรัฐบาล และความร่วมมือระหวา่งรัฐบาล
ในเร่ืองงานต่างประเทศ และการกาํหนดนโยบายเร่ืองการศึกษาและการฝึกอบรมนานาชาติ AEI 

เป็นหน่วยงานระดบัชาติท่ีมุ่งส่งเสริมการศึกษาของประเทศออสเตรเลียให้สามารถแข่งขนัไดใ้น
ระดบัสากล จึงมีมาตรการให้บริการสถาบนัการศึกษาของออสเตรเลียในหลาย ๆ ด้านท่ีจะให้
ดาํเนินการในระดบัสากลไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ และคอยกระตุน้ให้นโยบายของรัฐบาลดาํเนินไป
อย่างต่อเน่ือง  นอกจาก AEI แลว้ยงัมีองค์กรของสถาบนัอุดมศึกษาท่ีสําคญัอีกองค์กรหน่ึง คือ          
ท่ีประชุมอธิการบดีของประเทศออสเตรเลีย (The Council of Australian University Presidents - 

AVCC) ท่ีทาํหนา้ท่ีองคก์ระดบัชาติ เป็นผูแ้ทนมหาวิทยาลยัทั้งระดบัชาติและนานาชาติ AVCC  มี
สมาชิกสถาบนัทั้งของรัฐบาลและเอกชน จาํนวน 37 สถาบนั และประธานของท่ีประชุมมีวาระ 2 ปี 
โดยการเลือกตั้ง 
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   AVCC  เป็นหน่วยงานอิสระ มีงบประมาณดาํเนินการจากสถาบนัสมาชิก มีหนา้ท่ี
ดงัน้ี 

1. ช่วยอธิการบดีในการปฏิบติัหนา้ท่ีและความรับผดิชอบ 

2. จดัประชุมสัมมนาประเด็นเก่ียวกบัปัญหาทางการศึกษา การเรียนการสอน การวิจยั 
และการฝึกอบรมการวจิยั 

3. พฒันานโยบายและแนวปฏิบติัเก่ียวกบัการอุดมศึกษา 

4. เป็นตวักลางส่ือสาร ความจาํเป็น ความสนใจ และวตัถุประสงคข์องมหาวิทยาลยั 
และชาวมหาวทิยาลยัไปยงัรัฐบาล อุตสาหกรรม และกลุ่มอ่ืน ๆ  

5. ส่งเสริมความร่วมมือระหวา่งสถาบนัต่างประเทศ 

6. เป็นแหล่งขอ้มูลของสถาบนัอุดมศึกษาประเทศออสเตรเลีย 

7. บริหารจดัการโครงการท่ีเก่ียวกบัมหาวทิยาลยัในออสเตรเลีย 

  ในช่วงปี ค.ศ. 1980 ถึง ค.ศ. 1990 จาํนวนสถาบนัอุดมศึกษาไดเ้พิ่มข้ึนอย่างรวดเร็ว    
ซ่ึงเน่ืองมาจากหลายองคป์ระกอบ ไดแ้ก่ การเพิ่มของจาํนวนประชากร นโยบายของรัฐบาลท่ีเปิด
โอกาสให้ประชาชนไดเ้ขา้ถึงการอุดมศึกษา การปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจทาํให้ความตอ้งการ
แรงงานระดับมหาวิทยาลัยเพิ่มข้ึน และการสนับสนุนการวิจัย กระแสโลกาภิวฒัน์ท่ีทําให ้          
การอุดมศึกษาเป็นท่ีตอ้งการเพิ่มข้ึน 

  2.1 บทบาทของมหาวิทยาลยัออสเตรเลยี 

 พนัธกิจของมหาวิทยาลยัออสเตรเลียคือ การสร้าง การจรรโลง และการถ่ายทอด
ความรู้  ได้แก่ การสอน การวิจัย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา การสนับสนุนชุมชน การให้
คาํปรึกษาแนะนาํเร่ืองต่าง ๆ ท่ีมีความสาํคญัระดบัชาติ และนานาชาติ 

  2.2 ระบบมหาวทิยาลยั 

  มหาวิทยาลยัของรัฐบาลอยู่ภายใตร้ะบบของมหาวิทยาลยัตนเอง มีอิสระและ มี
ความหลากหลาย แต่ละสถาบนัมีอิสระท่ีจะกาํหนดพนัธกิจ วตัถุประสงค ์วิธีการสอนและการวิจยั
องค์ประกอบของนกัศึกษา และสาขาวิชาที่เปิดสอน ประเทศออสเตรเลียมีมหาวิทยาลยัเอกชน   
2 แห่ง ในปี ค.ศ. 1997 มหาวิทยาลัยของรัฐได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล 54% ของค่าใช้จ่าย
ดาํเนินการ นกัศึกษาจะตอ้งจ่ายค่าเล่าเรียนบางส่วน ในสถาบนัของรัฐการจ่ายค่า เล่าเรียนจะเนน้ไป
ตามสาขาของผลท่ีตอบแทนแก่สังคม (Higher Education Contribution Scheme)  ซ่ึงจะประมาณ  
37% ของตน้ทุนค่าเล่าเรียน ถ้านกัศึกษาจ่ายค่าเล่าเรียนทั้งหมดหรือบางส่วนตั้งแต่เร่ิมเขา้ศึกษา 
นกัศึกษาจะไดรั้บส่วนลด 25% นกัศึกษาอาจเล่ือนการจ่ายค่าเล่าเรียนไปจนเรียนจบ และมีงานทาํท่ี
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มีรายไดสู้งกว่ารายไดข้ั้นตํ่า ซ่ึงการจ่ายค่าเล่าเรียนเม่ือศึกษาจบแลว้  จะผ่านระบบภาษี มหาวิทยาลยั
อาจรับนกัศึกษาท่ีจ่ายค่าเล่าเรียนเตม็ นกัศึกษาต่างชาติไม่อยูใ่นเง่ือนไขของ HECS 

  2.3 องค์กรบริหาร 

 องค์กรบริหารของมหาวิทยาล ัยแต่ละแห่งจะประกอบด้วย สภาหรือคณะ
กรรมการบริหาร ซ่ึงประกอบดว้ยผูแ้ทนท่ีคดัเลือกจากหน่วยงานรัฐบาล ภาคอุตสาหกรรม ทอ้งถ่ิน 
บุคลากร บณัฑิต และนกัศึกษา ประธานกรรมการ ไดแ้ก่ อธิการบดี (Chancellor) ซ่ึงเลือกตั้งโดย
คณะกรรมการ รองอธิการบดี (Vice – chancellor) เป็นผูบ้ริหารสูงสุดเท่ากบั President หรือ Rector 

ซ่ึงรับผดิชอบทั้งงานบริหารและวชิาการ 

  2.4 การประกนัคุณภาพการศึกษา 

  ทุกมหาวิทยาลยัมีกลไกในการควบคุมดูแลคุณภาพของการเรียนการสอน และ    
การบริการให้มีคุณภาพสูงสุด กลไกเหล่าน้ีไดแ้ก่ คณะกรรมการวิชาการ ซ่ึงดูแลมาตรฐานวิชาการ 
และการดาํเนินการประเมินสาขาวิชาต่าง ๆ กรรมการโดยทัว่ไปจะประกอบดว้ยผูท้รงคุณวุฒิจาก
นานาชาติ องคก์รวิชาชีพ และองคก์รจดทะเบียนรับรองมาตรฐาน มีบทบาทสําคญัในสาขาวิชาชีพ 
เช่น แพทย ์กฎหมาย บญัชี และวิศวกรรม นอกจากนั้นรัฐบาลยงัได้จดัพิมพ์เผยแพร่ตวับ่งช้ี การ
ดาํเนินงาน (KPI) และกาํหนดให้มหาวิทยาลยัของรัฐทุกแห่งรับผิดชอบต่อผลการดาํเนินงานตาม
แผนกลยทุธ์ของสถาบนั 

  2.5 ความร่วมมือทางด้านการวจัิย 

 การวจิยัเป็นสากลและเป็นองคป์ระกอบสําคญัของความเป็นสากลของมหาวิทยาลยั 
สภาวจิยัของออสเตรเลีย (ARC) เป็นหน่วยงานท่ีกาํหนดนโยบายและให้การสนบัสนุนทางการเงิน
แก่มหาวิทยาลยั ทาํหน้าท่ีเป็นตวักลางในการประสานความร่วมมือการวิจยัระหว่างสถาบนักบั       

ผูร่้วมวิจยัต่างประเทศ ความเป็นสากล (Internationalization) เป็นโครงสร้างสําคญัในกิจกรรมทุก
ประเภทของสภาวิจยั ไดแ้ก่ การมีนกัวิจยัคน้ควา้ต่างชาติเขา้ร่วมในโครงการท่ีไดรั้บทุนอุดหนุน 
รวมทั้งโครงการท่ีมุ่งสู่ความร่วมมือกบันานาชาติ นอกจากน้ีมหาวิทยาลยัต่าง ๆ ยงัไดใ้ชป้ระโยชน์
จากเครือข่ายการวิจยัระดบัอุดมศึกษา (APHERN) ซ่ึงเป็นระบบ Online เช่ือมโยงผูว้ิจยัและผูส้อน
ในภูมิภาค Asia – Pacific เครือข่ายยอ่ยประกอบดว้ย 

 1. เอเชียศึกษา (Asian Studies) 

 2. การศึกษาทางไกล (Distance Education) 

 3. การศึกษาทางวศิวกรรมศาสตร์ (Engineering Education) 

 4. การจดัการสภาพแวดลอ้ม (Environmental Management) 

 5. การจดัการสถาบนั (Institutional Management) 
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 6. กฎหมาย (Law) 

 7. วทิยาศาสตร์เน้ือเยื่อและเทคโนโลย ี(Membrane Science and Technology) 

 8. ประชากรศึกษา (Population Education) 

 9. ครุศาสตร์ (Teacher Education) 

 10.  เกษตรเขตร้อน (Tropical Agriculture) 

 APHERN นอกจากทาํหน้าที่จดัการระบบเครือข่ายในสาขาต่าง ๆ แลว้ ยงัมี
โครงการท่ีจะสนับสนุนการวิจยั ได้แก่ โครงการแลกเปล่ียน การฝึกอบรมการจดัการงานวิจยั 
สัมมนา และฝึกปฏิบติั 

  2.6 ความเป็นสากลของหลกัสูตร  

  มหาวทิยาลยัออสเตรเลียไดพ้ฒันาหลกัสูตรสู่ความเป็นสากลหลายวธีิ ไดแ้ก่ 

  2.6.1 การเพิ่มเน้ือหาท่ีเป็นนานาชาติในรายวชิา 

   2.6.2 การศึกษาเปรียบเทียบระหวา่งวฒันธรรม 

   2.6.3 ภูมิภาคศึกษาและภาษา 

   2.6.4 หลกัสูตรสาขาวทิยาการท่ีครอบคลุมมากกวา่หน่ึงประเทศ 

   2.6.5 หลกัสูตรร่วมระหว่างสาขาวิชาชีพกบัภาษา หรือ International Studies   

(joint degree) 

2.6.6 การจดัทศัน์ศึกษาต่างประเทศในบางรายวชิา 

2.6.7 การใชผู้ส้อนจากต่างประเทศ 

    มหาวิทยาลัย Edith Cowan (ECU) เป็นมหาวิทยาลยัท่ีมีการพฒันาอยา่งรวดเร็ว 
และเป็นท่ีรู้จักกันในเร่ืองหลักสูตรและรายวิชาท่ีมีเน้ือหาทันสมัย งานวิจัยในบางสาขา และ
ความคิดสร้างสรรค ์  ECU เร่ิมตน้เป็นวิทยาลยัการศึกษาท่ีมีช่ือเสียงของรัฐออสเตรเลียตะวนัตก 
ต่อมาไดรั้บการยกยอ่งฐานะเป็นมหาวทิยาลยั ปัจจุบนัเป็นมหาวิทยาลยัท่ีมีจาํนวนนกัศึกษามากเป็น
อนัดบัสองของรัฐตะวนัตก ทั้งท่ีเรียนท่ีมหาวิทยาลยัและเรียนทางไกล มีจาํนวนนกัศึกษาต่างชาติ
ประมาณ 10 เปอร์เซ็นต ์  ในปี ค.ศ. 1998 มหาวิทยาลยัเร่ิมใชแ้ผนกลยุทธ์ ซ่ึงตั้งเป้าหมายท่ีจะเป็น
สถาบนัมีความร่วมมือท่ีหลากหลายกบัภาคอุตสาหกรรม และสถาบนัการศึกษาอ่ืน ๆ ทั้งในและ
ต่างประเทศ สาขาวิชาท่ีมีความเข้มแข็ง คือ การศึกษา พยาบาล ศิลปะการแสดง การเงิน
ภาคอุตสาหกรรม ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ และการส่ือสารและในแผน 5 ปี  มหาวิทยาลยัจะเพิ่ม  
การสร้างความเขม้แขง็ในสาขาเหล่าน้ี   
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    1.พนัธกิจ 

       การจดัการศึกษาเนน้คุณภาพโดยเฉพาะอยา่งยิง่สาํหรับผูท่ี้มีงานทาํอยูแ่ลว้ และ
ผูท่ี้หางานทาํในวชิาชีพบริการ เพื่อบรรลุพนัธกิจดงักล่าว มหาวทิยาลยัจะดาํเนินการต่อไปน้ี 

1.1 จดัการเรียนการสอนเนน้คุณภาพ โดยใชเ้ทคโนโลยกีารศึกษาและการสอน
สมยัใหม่ 

1.2 สร้างองคค์วามรู้ใหม่ในบางสาขาโดยกระบวนการวจิยัและวชิาการ 

1.3 ส่งเสริมการเขา้ถึงการอุดมศึกษา 

1.4 สร้างบณัฑิตท่ีมีปัญญา ความเขา้ใจ และทกัษะเพื่อพฒันาสังคม 

1.5 สร้างความเขม้แข็ง และส่งเสริมคุณภาพชีวิตทั้งดา้นสติปัญญา วฒันธรรม 
และเศรษฐกิจ ของประชาชนในเขตพื้นท่ี ระดบัรัฐ ระดบัชาติ และสังคมนานาชาติท่ีมหาวิทยาลยัมี
ส่วนเก่ียวขอ้ง 

    2.ผูบ้ริหารระดบัสูง 

2.1 มีการปรับปรุงเปล่ียนแปลงตวัผูบ้ริหารระดบัสูงให้สอดคล้องกบัภารกิจ
และความรับผดิชอบแบบใหม่ 

2.2 บริหารแบบเป็นทีม มีเป้าหมาย และวสิัยทศัน์ร่วมกนั  

    3.คณะกรรมการวชิาการ 

       เพื่อปรับปรุงโครงสร้างใหม่ คณะกรรมการวชิาการประกอบดว้ย 3 ชุด คือ 

     3.1 คณะกรรมการหลกัสูตร และการเรียนการสอน 

     3.2 คณะกรรมการวจิยั และบณัฑิตศึกษา 

     3.3 คณะกรรมการบริการวชิาการ ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองนกัศึกษา 

    4. ความเสมอภาคทางการศึกษา 

       ECU ไดต้ระหนกัถึงโอกาสความเสมอภาคทางการศึกษาท่ีไม่มีการกีดกนัเร่ือง 
เพศ เช้ือชาติ สีผิว ความพิการ อายุ ฐานะทางเศรษฐกิจสังคม มหาวิทยาลยัจึงเปิดให้ผูเ้รียนจากทุก
สถานภาพทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม ไดเ้ขา้ถึงการเรียนในมหาวิทยาลยัในปี ค.ศ. 1998 ECU ไดจ้ดั
โปรแกรมพิเศษต่าง ๆ ดงัน้ี 

4.1 Uni Ops  เป็นโครงการท่ีจดัข้ึนสําหรับผูท่ี้มีคุณสมบติัไม่ครบถว้น ในการ
เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย โครงการได้กําหนดให้นักเรียนส่งใบสมัครพร้อมผลการเรียนชั้ น
มธัยมศึกษาตอนปลาย หรือหลกัฐานทางการศึกษาอ่ืน ๆ และใหม้าสัมภาษณ์กบัอาจารย ์ผูท่ี้ผา่นการ
สัมภาษณ์จะไดรั้บอนุญาตให้เขา้ศึกษา ดว้ยวิธีน้ี นกัเรียนท่ีมีผลการเรียนไม่ดีในระดบัมธัยมศึกษา
แต่เป็นผูท่ี้มีวฒิุภาวะ มีโอกาสไดเ้ขา้ศึกษาในมหาวทิยาลยั 
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4.2 School Select โครงการน้ีเปิดโอกาสให้โรงเรียนได้เลือกเสนอรายช่ือ
นกัเรียนท่ีเช่ือว่ามีความสามารถศึกษาต่อในมหาวิทยาลยัได ้แต่อาจจะมีคุณสมบติัไม่เป็นไปตาม
เกณฑข์อ้กาํหนดของการคดัเลือกเขา้มหาวทิยาลยั มีโรงเรียนท่ีไดรั้บเชิญให้เขา้ร่วม 80 โรงเรียน แต่
ละโรงเรียนสามารถเสนอช่ือนกัเรียนไดสู้งสุด 6 คน จากนกัเรียนชั้น 12 ท่ีลงทะเบียนเรียน  ไม่เกิน  
3 รายวชิา ท่ีจะตอ้งสอบเขา้มหาวทิยาลยั 

4.3 Uni Start  เป็นโครงการท่ีจดัข้ึนสําหรับนกัเรียนท่ีมีวุฒิภาวะแลว้ เพื่อช่วย
ให้นักเรียนท่ีไม่มีความรู้สําหรับการศึกษาในมหาวิทยาลัย ได้พัฒนาทักษะท่ีจําเป็นสําหรับ
การศึกษาในมหาวทิยาลยั นกัเรียนท่ีผา่นการศึกษาในโครงการน้ีจะไดรั้บเขา้ศึกษา  ในมหาวทิยาลยั 

4.4 Uni Start Plus เป็นโครงการท่ีผูเ้รียนตอ้งจ่ายเงิน จดัการเรียนการสอนโดย
รวบรวมรายวิชาเตรียมเขา้มหาวิทยาลยั 2 หน่วยกิต กบัรายวิชาพื้นฐานในมหาวิทยาลยั อีก 2 หน่วยกิต 
โครงการน้ีมีเป้าหมายเพื่อช่วยนกัเรียนท่ีพลาดโอกาสในการสมคัรเขา้มหาวทิยาลยั และตอ้งการเพิ่ม
ทกัษะพื้นฐานการศึกษา หน่วยกิตรายวชิาพื้นฐานท่ีสอบผา่นสามารถถ่ายโอนได ้

    นอกจากมีโครงการระดบัมหาวิทยาลยัแลว้ คณะต่าง ๆ ก็ริเร่ิมสร้างโครงการ
ของตนเองด้วย เช่น คณะส่ือสารและวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้สร้างความร่วมมือเครือข่ายกับ
โรงเรียนในรัฐตะวนัตกในการให้นกัศึกษาช่วยสอนพิเศษ (Step Up) Year 12 breakfasts, การเปิด
มหาวทิยาลยัใหน้กัเรียนเยีย่มชม เป็นตน้ 

   5. การบริหารและจดัการทรัพยากร 

5.1 เร่ิมมีการจดัสรรงบประมาณเพื่อโครงการท่ีเป็นความคิดริเร่ิมหรือนวตักรรม 

5.2 งบประมาณสําหรับการวิจยัจดัสรรให้กับคณะตามผลลัพธ์ และเพื่อให้
มัน่ใจวา่งานวจิยัจะไดรั้บการสนบัสนุนอยา่งเหมาะสมในระดบัคณะ 

5.3 มีการทบทวนตาํแหน่งต่าง ๆ ของคณาจารย ์และสายสนับสนุนอาจารย์
ใหม่ สาํหรับอาจารยท่ี์ไดรั้บการจา้งตามสัญญาก็ไดรั้บการวา่จา้งต่อไป ส่วนตาํแหน่งสนบัสนุนการ
เรียนการสอนท่ีไม่จาํเป็นมาก ก็จะถูกเลิกจา้งในสามปีขา้งหนา้ 

5.4 ไดว้า่จา้งบริษทั Ernst and Yong เป็นเวลา 10 สัปดาห์ มาทาํการวิเคราะห์
องคก์ร โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อพฒันาการให้บริการ และประหยดัเงินในการบริหารจดัการ เพื่อไป
ใชก้บัการสอนและการวจิยั 

5.5 งานบางอยา่งทาํสัญญาให้คนภายนอกดาํเนินการ 

5.6 รายได้ของมหาวิทยาลัยมาจากเงินอุดหนุนของรัฐบาล ค่าเล่าเรียนจาก
นกัศึกษา เงินอุดหนุนโครงการวจิยั เงินบริจาคและอ่ืน ๆ 
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5.7 มีการประเมินผลการดาํเนินงานของหน่วยงานธุรกิจของมหาวิทยาลยั และ
ได้ว่าจ้างให้ท่ีปรึกษาภายนอกได้เสนอรูปแบบการดาํเนินงานของกิจกรรมวิชาการเชิงพาณิชย ์
เพื่อใหเ้ป็นไปตามเป้าหมายของแผนกลยทุธ์ 

5.8 มีคู่มือการบริหารการเงินสาํหรับบุคลากร 

5.9 มีหน่วยงานการตลาดและประชาสัมพนัธ์ 

   6. ตวับ่งช้ีผลการดาํเนินงาน (KPI) 

    ECU ไดก้าํหนด KPI ดา้นการเรียนการสอนประกอบดว้ย 

    6.1 คุณภาพของการสอน 

     6.1.1 ผลการเรียนของนกัศึกษา 

     6.1.2 อตัราการคงอยู ่
     6.1.3 ความพึงพอใจรายวชิา 

    6.2 คุณภาพของบณัฑิต 

6.2.1 อตัราการไดง้านทาํ 

6.2.2 สัดส่วนของค่าใชจ่้ายต่อนกัศึกษาดา้นวจิยั วชิาการ และบณัฑิตศึกษา 

6.2.3 งบประมาณสนบัสนุนงานวจิยัและพฒันาจากภายนอกต่ออาจารย ์

6.2.4 ผลลพัธ์ของการวจิยัและพฒันาต่ออาจารย ์

6.2.5 อตัราการจบหลกัสูตรท่ีเนน้การวจิยัระดบับณัฑิตศึกษา  

 3.การบริหารสถาบันอุดมศึกษาประเทศองักฤษ 

  ขอ้มูลจากสาํนกังานสถิติแห่งชาติ สหราชอาณาจกัรมีประชากรประมาณ  59,500,900 
คน (NS, 2000) ซ่ึงประกอบดว้ย 4 ประเทศ คือ องักฤษ เวลล์ สก๊อตแลนด์ และไอร์แลนด์เหนือโดย
องักฤษเป็นประเทศท่ีใหญ่ท่ีสุด  สภาพของมหาวิทยาลยัในประเทศองักฤษ ปัจจุบนัประกอบดว้ย
มหาวทิยาลยัของรัฐเป็นส่วนใหญ่ คือ มีจาํนวนทั้งส้ิน 114 แห่ง มีมหาวทิยาลยัเอกชน 3 แห่ง 

3.1 ปัจจัยทีส่่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงการจัดการศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาของอังกฤษ

มีหลายปัจจยั ไดแ้ก่ 

    3.1.1 อตัราการเจริญเติบโตของนกัศึกษาต่างชาติ  
    3.1.2 การพฒันาเช่ือมโยงองคค์วามรู้ทางการวิจยั 

    3.1.3 การมีหลกัสูตรใหม่ ๆ จากต่างประเทศ 

    3.1.4 งบประมาณท่ีไดรั้บจากรัฐบาล  
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    โดยงบประมาณท่ีได้รับจากรัฐบาล เป็นแรงผลักดันมากท่ีสุด เน่ืองจากมี
แนวโน้มลดลงเร่ือย ๆ ทาํให้เกิดความกดดัน และเกิดนวตักรรมทางการจดัการศึกษา และการ
บริหารสถาบนัอุดมศึกษาท่ีน่าสนใจหลายรูปแบบ ส่วนใหญ่มหาวิทยาลยัจะเนน้การดาํเนินการ
ท่ีแต่ละมหาวิทยาลยัเช่ียวชาญท่ีสุด เช่น เป็นมหาวิทยาลยัวิจยั เป็นมหาวิทยาลยัท่ีเป็นเลิศในการ
สอน เนน้สร้างเครือข่ายเพื่อเช่ือมโยงมหาวิทยาลยัต่าง ๆ ในระดบัภูมิภาคกบัเศรษฐกิจ นอกจากน้ีมี
การนาํรูปแบบการจดัการศึกษาแบบมหาวทิยาลยัเอกชนในสหรัฐอเมริกามาเป็นตน้แบบ 

  3.2 รูปแบบของมหาวิทยาลยั 

   รูปแบบของมหาวทิยาลยัในประเทศองักฤษ มีดงัน้ี 

   3.2.1 วทิยาลยัชุมชน (Community college)   

     ในสหราชอาณาจกัร การขยายโอกาสทางการศึกษาได้รับความนิยมมาก     
ช่ือท่ีใชใ้นระดบัอุดมศึกษามกัใชค้าํวา่ “Further education” ซ่ึงถือเป็นการให้บริการการศึกษาตลอด
ชีวิต ครอบคลุมผูเ้รียนทุกกลุ่ม เช่น ผูท่ี้ออกจากโรงเรียนกลางคนัและสนใจกลบัมาเรียน เม่ืออายุ
มากข้ึน ผูใ้หญ่ท่ีสนใจอยากเรียนต่อ คนทาํงาน เจา้ของกิจการหรือนกัธุรกิจท่ีทาํธุรกิจขนาดเล็ก 
บริษทัท่ีตอ้งการส่งคนมาฝึกอบรมเพิ่มความรู้ หรือใครก็ไดท่ี้สนใจเรียน On line  ผา่นทาง Internet 

   3.2.2  มหาวทิยาลยัวจิยั   

     มหาวิทยาลยัวิจยัท่ีมีช่ือเสียงขององักฤษท่ีไดรั้บการยอมรับและถูกจดัว่า
เป็นมหาวิทยาลัยชั้ นนํามีทั้ งหมด 20 แห่ง  สืบเน่ืองจากการปฏิรูปการศึกษาในองักฤษ ทาํให้
มหาวิทยาลยัวิจยัชั้นนาํทั้ง 20 แห่ง ไดร้วมกลุ่มกนัข้ึนเพื่อปรึกษาหารือ และหาแนวทางในการเป็น
พนัธมิตรร่วมกนัในดา้นต่าง ๆ  มีช่ือกลุ่มวา่ “Russell Group of Universities”  ซ่ึงเป็นกลุ่มท่ีมี
ช่ือเสียงและรู้จกักนัโดยทัว่ไปในสหราชอาณาจกัร ภารกิจท่ีทาํร่วมกนัมีมากมาย เช่น การสร้าง
ระบบประกนัคุณภาพในกลุ่มสถาบนั การร่วมมือในการจดัการศึกษา วจิยั  
   3.2.3 มหาวทิยาลยัเปิด   
     มหาวทิยาลยัเปิด หรือ “The Open University” ของ  ประเทศองักฤษน้ีเป็น
ตน้แบบของมหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราชในประเทศไทย จดัการเรียนการสอนท่ีเปิดโอกาส
ทางดา้นการศึกษา มีผูเ้รียนมหาศาลถึงกบัเรียกไดว้า่เป็น “mega – university” ถือเป็นนวตักรรม
ทางด้านการศึกษาทางไกลท่ีผู ้เรียนสามารถเลือกเรียนได้ตามเวลาและสถานท่ีท่ีตนตอ้งการ 
การดาํเนินงานในปัจจุบนัมีการขยายเครือข่ายกบัประเทศสหรัฐอเมริกา โดยการก่อตั้งหน่วยงาน   ท่ี
เรียกวา่ A ‘Sister’ Organization  ข้ึนตรงต่อ Open University ในองักฤษ  โดยจดัการสอนแบบ
ออนไลน์  พฒันาการดา้นเครือข่ายอนัเน่ืองมาจากความกา้วหนา้ของเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตทาํให้
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ปัจจุบนั OU มีผูเ้รียนจาก 41 ประเทศทัว่โลก และมีพิธีประสาทปริญญาตามภูมิภาคต่าง ๆ ของโลก 
เช่น ยโุรป จดัท่ีเมือง Brussels ประเทศเบลเยีย่ม และทวปีเอเชียจดัท่ีประเทศสิงคโ์ปร์ 

   3.2.4 มหาวทิยาลยัเสมือนจริง (Virtual University)   

      วิทยาลัย เสมือนจริงส่งเสริมความร่วมมือทุกระดบัเพื่อพฒันาสังคม         
แห่งการเรียนรู้ ซ่ึงประกอบดว้ยผูเ้รียนท่ีหลากหลาย วิธีการเรียนแบบต่าง ๆ และแหล่งสารสนเทศ 
การศึกษาจะตอ้งสอดคลอ้งกบัลกัษณะของเทคโนโลยีซ่ึงเป็นทางผา่นของสารสนเทศ เปิดโอกาส
ให้ผูเ้รียนได้เข้าถึงแหล่งความรู้ซ่ึงอยู่นอกร้ัวสถาบนั โดยไม่มีข้อจาํกัดของเวลาและสถานท่ี 
วทิยาลยัประเภทน้ีจะตอ้งอาศยัเทคโนโลยใีนการดาํเนินกิจกรรมทุก ๆ ดา้น ดงัต่อไปน้ี 

      1. การจดัการดา้นวชิาการ 

1.1 เน้นการจดัตั้ งและคงไว ้ถึง รูปแบบการเ รียนรู้แบบ  Onlineท่ี
ใหบ้ริการแก่ชุมชนทั้งในโปรแกรม การเรียนแบบการใหป้ริญญาและการไม่มีปริญญา 

1.2 จดัตั้ งศูนย์พฒันาเช่ือมโยงกับเครือข่ายธุรกิจ เพื่อให้นักศึกษามี
ประสบการณ์จริง 

1.3 ระดมความร่วมมือแบ่งปันทรัพยากรกบัมหาวิทยาลยัเล็ก  ๆ และ
วทิยาลยัชุมชน 

1.4 จดักิจกรรมระหวา่งมหาวทิยาลยักบัชุมชนผา่นเครือข่ายผูป้ระกอบการ 
การใหบ้ริการดา้นการเรียน และโครงการพฒันาชุมชนต่าง ๆ  

1.5 พัฒนาระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ และห้องสมุดร่วมกับ
สถาบนัสมทบ 

1.6 จดัให้มีการเรียนการสอนแบบเสมือนในดา้นหลกัสูตร ห้องเรียน 
และสถาบนั เพื่อสนองต่อความตอ้งการของผูเ้รียนไดก้วา้งไกลมากยิง่ข้ึน 

      2. การจดัการทัว่ไป 

2.1 การบริหารงานเนน้การรวมอาํนาจในการตดัสินใจโดยใชบุ้คลากร
จาํนวนไม่มากนกั 

2.2 สนับสนุนให้มีการติดต่อส่ือสารและร่วมมือในกระบวนการ
ตดัสินใจต่าง ๆ  

2.3 การบริหารงานกลางใช้แหล่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อส่ือสาร
ภายในและกบัหน่วยงานภายนอกท่ีมีความร่วมมือกบัสถาบนั 

2.4 การให้บริการแก่นกัศึกษาจะเนน้รูปแบบการบริการแบบอิเล็กทรอนิกส์ 

2.5 จดัใหมี้ศูนยห์นงัสือแบบ Online 
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2.6 มุ่งเนน้การตลาด 

      3. การจดัการดา้นการเงิน 

3.1 โครงสร้างต่าง ๆ ของหน่วยงานเป็นรูปแบบเนน้กาํไร 

3.2 ใหส่้วนลดค่าธรรมเนียมการศึกษากบักลุ่ม 

3.3 กระบวนการสมคัรเรียนหรือสมคัรงานกบัสถาบนัฟรี 

      4. การจดัการทรัพยากรมนุษย ์

4.1 การสรรหาบุคคลเน้นมืออาชีพในด้านนั้น ๆ และมีกระบวนการ
คดัเลือกท่ีเขม้งวดมาก 

4.2 คณาจารยมี์บทบาทใหค้าํปรึกษาแก่นกัศึกษา 

4.3 สถานภาพของคณาจารยส่์วนใหญ่คืออาจารยพ์ิเศษบางเวลา 

4.4 การฝึกอบรมเน้นการให้คณาจารย์ได้รู้เทคโนโลยีใหม่ ๆ และ
เทคนิคการสอนประเภทต่าง ๆ  
     วทิยาลยัเสมือนจริงมุ่งสนองตอบกลุ่มคนท่ีแตกต่างจากกลุ่มนกัศึกษาปกติ 
ผูเ้รียนมาจากทุกแห่งในประเทศ  โดยการเรียนผา่นเทคโนโลยสีารสนเทศ สถาบนัเหล่าน้ีสร้างความ
เช่ือมโยงกบัสังคมโลกจึงมีขอ้ได้เปรียบ โดยสถาบนัเหล่าน้ีเป็นผูบุ้ก เบิกเพื่อตอบสนองความ
ตอ้งการของผูเ้รียนทัว่ประเทศ  มหาวิทยาลยัเสมือนจริง (Virtual University) ในองักฤษมีตวัอยา่งท่ี
น่าสนใจ คือ “The British Aerospace Virtual University”  ซ่ึงจดัตั้งโดยบริษทัเอกชน คือ British 

Aerospace มหาวิทยาลยัน้ีเปิดดาํเนินการเม่ือเดือนพฤษภาคม ค.ศ. 1997  ความเป็นมาของการเกิด
มหาวิทยาลยัน้ีเกิดจากการขาดแคลนบุคลากรดา้นวิศวกรรมระบบ ดงันั้นบริษทัจึงเห็นว่าตนเองมี 

จุดแข็งทางด้านการวิจยั การพฒันา การผลิต และการวางระบบจึงได้ร่วมมือกบัมหาวิทยาลยั 

Loughborough สร้างหลกัสูตรเฉพาะทางเพื่อพฒันาบุคลากรภายในบริษทัให้เช่ียวชาญในดา้นท่ี
บริษทัตอ้งการ การเป็นหุน้ส่วนระหวา่งบริษทัและมหาวิทยาลยั จึงก่อให้เกิดการจดัหลกัสูตรระดบั
ปริญญาตรีโดยการเรียนการสอนผา่นทางส่ือเทคโนโลยี ซ่ึงรูปแบบการจดัการศึกษาน้ีอาจเรียกอีก
มิติหน่ึง คือ “Corporate University” 

     นอกจากน้ีพบว่ามีการจดัมหาวิทยาลยัเสมือนจริงในสก๊อตแลนด์ เหตุผล
เน่ืองมาจากขอ้จาํกดัดา้นสภาพแวดลอ้มพื้นท่ีท่ีเป็นภูเขาและเกาะ เรียกวา่ “ the University of the 

Highlands and Islands” เป็นการเช่ือมโยงเครือข่ายของวิทยาลยัและมหาวิทยาลยัต่าง ๆ เพื่ออาํนวย
ความสะดวกให้กบัผูเ้รียน โดยมหาวิทยาลยัต่าง ๆ ร่วมกนัประสาทปริญญา สําหรับผูท่ี้เรียนผ่าน
มหาวทิยาลยัเสมือนน้ี ตวัอยา่งเช่น มหาวิทยาลยั Stirling, Aberdeen and Robert Gordon  ไดก้าํหนด
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หลกัสูตรและปริญญาบตัรร่วมกนั สาํหรับมหาวิทยาลยัเสมือนจริงแห่งน้ีถือเป็นนวตักรรม ของการ
จดัการสถาบนัอุดมศึกษาแนวใหม่ ในขั้นระยะบุกเบิกของประเทศสหราชอาณาจกัร 

   3.2.5 มหาวทิยาลยัเนน้การสอนและการวจิยั University of Manchester 

     มหาวิทยาลยั Manchester เป็นมหาวิทยาลยัท่ีเก่าแก่แห่งหน่ึงขององักฤษ
และเพิ่งฉลองครบรอบ 150 ปี เม่ือปี ค.ศ. 2001 ท่ีผ่านมา มหาวิทยาลยัน้ีมีช่ือเสียงยาวนานในดา้น   
การสอนและการทาํวิจยั จะเห็นไดจ้ากมีคณาจารยแ์ละนกัศึกษาไดรั้บรางวลัโนเบลถึงกว่า 20 คน 
ทางมหาวิทยาลยัได้ตั้งพนัธกิจท่ีจะเป็นเลิศในขั้นสูง 3 ด้าน คือ ด้านการวิจยั (Research) สร้าง
นกัปราชญท่ี์มีความรู้เยี่ยม (Scholarship) และการสอนและการเรียนรู้ (Teaching and Learning)   

นวตักรรมทางการจดัการศึกษาท่ีส่งเสริมใหม้หาวทิยาลยัมุ่งสู่ความเป็นเลิศไดน้ั้น ส่วนหน่ึงเกิดจาก
การจดัการในเชิงธุรกิจ โดยมีการจดัตั้งบริษทัจาํกดัและสร้างเครือข่ายพนัธมิตรร่วมกบัมหาวิทยาลยั
อ่ืน ๆ เช่น มหาวิทยาลยัในทอ้งถ่ิน Further Education Colleges บริษทัต่าง ๆ เพื่อแสวงหาการ
สนับสนุนดา้นเงินทุนและแหล่งขอ้มูล นอกจากน้ีมหาวิทยาลยัได้เน้นความสําคญัของการจดัตั้ง
ศูนยก์ารศึกษาในรูปของบริษทั มีการบริหารจดัการดงัน้ี 

1. การจดัการดา้นวิชาการ  มหาวิทยาลยัมีการเปิดสอนระดบัปริญญาตรีถึง 
350 สาขาวิชา ซ่ึงครอบคลุมทุกศาสตร์ ในการจดัการเรียนการสอนระดบัปริญญาตรี มีนวตักรรมท่ี
น่าสนใจ คือ ทางมหาวิทยาลยัมีการจดัหลกัสูตรให้ผูเ้รียนเลือกเรียน 2 สาขาวิชาได ้โดยอยูภ่ายใต้
การดูแลของ Department of Combined Studies ซ่ึงมีรายช่ือสาขาวชิาท่ีสามารถร่วมเรียนกนัให้เลือก 
โดยเป็นความร่วมมือระหวา่งคณะวิชาต่าง ๆ ตวัอยา่งเช่น ปริญญาทางดา้นเศรษฐศาสตร์และสังคม 
จดัเป็นพหุศาสตร์ จดัการเรียนการสอนโดยคณะสังคมศาสตร์และกฎหมาย หลกัสูตรน้ีเน้นให้
ผูเ้รียนมีความรู้ทางดา้นการสอนและการวจิยั โดยในปี 1 ให้เรียนพื้นฐานความรู้ทัว่ไป และในปีท่ี 2 
และ 3 ให้เลือกเรียนเฉพาะ 1 หรือ 2 สาขาวิชา ได้แก่ บญัชี บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ การเงิน 
ทฤษฎีการปกครองและรัฐบาล สังคมวิทยา เศรษฐศาสตร์และประวติัศาสตร์ด้านสังคมวิทยา 
นโยบายสังคม (Social Policy) เป็นต้น ปริญญาท่ีได้รับหากเช่ียวชาญเฉพาะด้าน เช่น ทาง 
Sociology จะไดรั้บปริญญา  BAESS (Hons) Sociology แต่หากมีความสนใจท่ีจะเช่ียวชาญในสอง
สาขาวิชา เช่น บญัชีและการเงิน (Accounting and Finance) จะไดรั้บปริญญา BA ESS  (Hons) 

Accounting & Finance ทั้งน้ีมหาวิทยาลยัทาํการพฒันาและเปิดหลกัสูตร 2 สาขาวิชาน้ีเพิ่มข้ึนอยา่ง
ต่อเน่ือง เช่น ปริญญาทางดา้นการจดัการและภาษาสมยัใหม่ (BA (Hons) Business & Management 

and a Modern Language) โดยผูเ้รียนจะตอ้งใชเ้วลา 1 ปี ในการศึกษาและพกัอาศยัในต่างประเทศ
เพื่อสามารถเรียนรู้ทกัษะทางภาษาท่ีใชง้านไดจ้ริงในสังคมปัจจุบนั  ในระดบับณัฑิตศึกษา เนน้ให้
คณาจารย ์และผูเ้รียนไดใ้ชค้วามรู้ในทางทฤษฎีและปฏิบติัควบคู่กนัไป แต่ท่ีน่าสนใจคือ การเรียน
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การสอนทางดา้นบริหารธุรกิจในระดบับณัฑิตศึกษา มีการจดัศูนยว์ิจยัธุรกิจ ช่ือวา่ “The Center for 

Business Research” ใหบ้ริการเพื่อสร้างองคค์วามรู้กบัคณาจารยแ์ละนกัศึกษาและเสริมสร้างรายได ้
โดยมีบริการ 4 ดา้นหลกั คือ การรับทาํวจิยัหรือทาํหนา้ท่ีเป็นท่ีปรึกษาใหก้บัธุรกิจทั้งบริษทัขา้มชาติ
และธุรกิจ SMEs การจดัโครงการสอนให้กบัธุรกิจโดยเฉพาะ SMEs โดยไดรั้บทุนสนบัสนุนการ
อบรมร้อยละ 60 จากหน่วยงานของรัฐ การจดัสัมมนาหรือการประชุมเพื่อสนองต่อการวิจยัของ
บริษทัต่าง ๆ นอกจากน้ีมีการจดัการใหบ้ริการขอ้มูลเก่ียวกบัการประมูลโครงการต่าง ๆ ของภาครัฐ
และเอกชนแก่คณาจารยข์องมหาวิทยาลยัและหน่วยงาน องคก์รธุรกิจ ท่ีคาดวา่จะเป็นผูร่้วมทาํวจิยั
ในอนาคต 

2. การจดัการด้านทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลยัได้กาํหนดนโยบายท่ี
ชดัเจน และคาดหวงัวา่บุคลากรจะตอ้งพฒันาตนเองให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และพฒันาสาย
อาชีพของตนเอง มีหน่วยงานท่ีทาํหนา้ท่ีดูแลโดยเฉพาะเรียกวา่ “The Training and Development 

Unit” มีพนกังาน 6 คน หน่วยงานน้ีมีวตัถุประสงคท่ี์จะพฒันาบุคลากรใหเ้ป็นมืออาชีพขั้นสูง 3 ดา้น 
คือ ดา้นการสอน ดา้นการวจิยั และดา้นการบริหาร มีการจดัทาํ website   ให้บุคลากรไดเ้ขา้ไปศึกษา
ดว้ยตนเอง ท่ีน่าสนใจคือ มีสรุปคาํถาม คาํตอบท่ีได้รับการสอบถามบ่อย หากเป็นคาํถามทัว่ไป
สามารถดูได้ แต่ถา้เป็นระดบัสําคญั เช่น เงินเดือน ค่าตอบแทน จะตอ้งมีรหัสผ่าน นอกจากน้ีใน 
website ไดอ้าํนวยความสะดวกให้อาจารยไ์ดล้งทะเบียนฝึกอบรมเพื่อพฒันาศกัยภาพในดา้นต่าง ๆ 
เช่น การสอน การพฒันา การวิจยั การประเมินผล ทกัษะด้านธุรกิจและการเงิน การบริหาร 
การแนะนาํหน่วยงาน เป็นตน้ ซ่ึงแต่ละดา้นมีหวัขอ้ยอ่ยท่ีน่าสนใจ ยกตวัอยา่งเช่น ดา้นการบริหาร 
มีหวัขอ้ยอ่ยเร่ืองการซ้ือของสําหรับมหาวิทยาลยั การติดต่อกบัพนกังานขาย การดาํเนินการประชุม 
ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัสัญญาต่าง ๆ การซ้ืออุปกรณ์วิจ ัย  การให้สัมภาษณ์ทางส่ือมวลชน 

สําหรับการลงทะเบียน Online ผ่านทางเวบ็ไซต์นั้น มีการระบุเน้ือหาวิชา ช่วงเวลา ผูส้อน เพื่อ
ประกอบการตดัสินใจดว้ย 

3. การจดัการดา้นการเงิน มหาวิทยาลยัใชว้ิธีการบริหารทรัพยสิ์นที่เป็น
ที่ดินที่มีอยู่ประกอบกบัองค์ความรู้ที่ก้าวหน้าทางด้านการวิจยั จดัทาํเป็นอุทยานวิทยาศาสตร์ 

(Science Park) ช่ือวา่  The Manchester Science Park ให้พื้นท่ีแก่ภาคธุรกิจท่ีสนใจในการสร้าง
กิจการ หรือท่ีสนใจเขา้มาทาํการศึกษาวิจยั รวมถึงมหาวิทยาลยัอนุญาตให้บริษทัสามารถใชบ้ริการ
ของห้องสมุด ห้องอาหาร ห้องประชุม ศูนยกี์ฬาไดด้ว้ย อีกทั้งมีการให้ความร่วมมือในการติดต่อ
ธุรกิจหรือเทคโนโลยีทัว่ยุโรปผ่านมหาวิทยาลยั ทั้งผ่านเครือข่ายความร่วมมือและผ่านเครือข่าย
สารสนเทศของมหาวิทยาลยั นอกจากน้ี ยงัหารายได้ด ้วยการจดัตั้งบริษทัชื่อ Manchester 

Innovation Ltd. บริษทัน้ีจะเน้นนาํความรู้จากการวิจยัของมหาวิทยาลยัไปจดสิทธิบตัร เพื่อขาย
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ลิขสิทธ์ิ หรือสร้างธุรกิจใหม่ ๆ มีการจดัสรรบุคลากร สําหรับหน่วยงานโดยเฉพาะซ่ึงประกอบดว้ย 
ทีมผูป้ระกอบการ ผูเ้ช่ียวชาญด้านการคา้ ซ่ึงมีทกัษะในด้านวิสัยทศัน์และแนวคิดการทาํธุรกิจ 
สามารถวางแผนและพฒันาธุรกิจได ้รู้จกัวิธีการหาคู่คา้ การจดสิทธิบตัร การจดัการตลาดและการ
วจิยัตลาด รูปแบบการใหบ้ริการนั้น บริษทัน้ีไดเ้ปิด website ให้กบัผูส้นใจท่ีกาํลงัหาเทคโนโลยีเพื่อ
ใชใ้นกิจการ โดยผูส้นใจสามารถระบุความตอ้งการเทคโนโลยีไดด้ว้ยการกรอกแบบฟอร์มผา่นทาง 
website หรือหากธุรกิจใดตอ้งการสอบถามโดยตรงก็มีการจดับุคลากรให้ตอบคาํถาม พูดคุยไดท้ั้ง
ทางโทรศพัทแ์ละ E - mail105    

 4. การบริหารสถาบันอุดมศึกษาประเทศมาเลเซีย  

  University Kebangsaan  Malaysia (UKM) เป็นมหาวิทยาลยัของรัฐ ในประเทศ
มาเลเซีย ก่อตั้งข้ึนเม่ือปี ค.ศ. 1970 แรกเร่ิมมี 3 คณะวิชา คือ อิสลามศึกษา ศิลปะศาสตร์ และ
วิทยาศาสตร์ ตลอดระยะเวลา 30 กวา่ปี มหาวิทยาลยัมีการขยายตวัอยา่งต่อเน่ือง ปัจจุบนั UKM มี
คณะวิชาทั้งส้ิน 12 คณะวิชา สถาบนั 3 สถาบนั และไดมี้การจดัตั้งบริษทัเอกชนเพื่อรับทาํวิจยั  1 แห่ง 
เรียกว่า UKM Holdings ในปี ค.ศ. 2000 มหาวิทยาลยัมีคณาจารย ์1,539 คน มีผูเ้รียนระดบัปริญญาตรี 
17,135 คน และในระดบับณัฑิตศึกษา 3,129 คน การจดัการศึกษาระดบัอุดมศึกษาประเทศมาเลเซีย
ได้มีการเปล่ียนแปลงเช่นเดียวกับประเทศอ่ืน ๆ โดยแบ่งแรงขบัเคล่ือนเป็น 2 ระดับ คือ แรง
ขบัเคล่ือนจากภายนอกประเทศ คือ กระแสโลกาภิวตัน์ ในดา้นการส่ือสารและเทคโนโลยีก่อให้เกิด
การเรียนการสอนรูปแบบใหม่ ๆ   การเปล่ียนรูปแบบการแข่งขนัของสถาบนัอุดมศึกษาในประเทศต่าง ๆ 
และความต้องการสร้างทรัพยากรบุคคลที่มีความรู้ นอกจากน้ีในระดับภายในประเทศ แรง
ข ับเคลื่อนมาจากนโยบายของรัฐบาลมาเลเซียที่ต ้องการผลักดันให้มาเลเซียเป็นประเทศ
อุตสาหกรรมในปี  ค.ศ. 2020 ทาํให้มหาวิทยาลยัของรัฐต้องปฏิรูปต ัวเองเพื่อผลิตบ ัณฑิตให้
สอดคลอ้งกบันโยบายของประเทศ นอกจากน้ีจากจาํนวนมหาวทิยาลยัของรัฐ ในประเทศมาเลเซียท่ี
เพิ่มข้ึนเป็น 15 แห่ง ทาํใหง้บประมาณในการสนบัสนุนการจดัการศึกษาในระดบัอุดมศึกษามีจาํกดั 
จึงเป็นแรงกดดันที่ทาํให้มหาวิทยาลัยต้องพึ่ งตนเอง จากแรงขบัเคล่ือนที่กล่าวมา ทาํให้เกิด
นวตักรรมทางดา้นการบริหารจดัการในมหาวิทยาลยัคือ มีการปรับเปล่ียนรูปแบบการบริหารงาน
ใหม่ มีความร่วมมือในการจดัหลกัสูตรร่วมกบัมหาวิทยาลยัในต่างประเทศ UKM ไดมี้นวตักรรม
ของมหาวิทยาลัย คือ มีการทบทวน วิสัยทศัน์ พนัธกิจใหม่ จากนั้นได้วางแผนกลยุทธ์สําหรับ

 105 Eurydice - Informationsstelle, “Structures of education and training systems in 
Europe,” 2009, 23 – 27. 
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มหาวิทยาล ัยใหม่ และจ ัดให้มีการประเมินแผนกลยุทธ์เป็นระยะ ๆ โดยสรุป UKM มีการ
เปล่ียนแปลงใหม่ ๆ ดงัน้ี 

  การยบุรวมคณะวิชา เช่น รวม Physical and Applied Science, Life Science  เป็นคณะ
ใหม่ช่ือ Faculty of Science and Technology นอกจากน้ีมีการรวมคณะอีก 3 คณะ คือ Languages 

studies, Development Sciences และ Social Science and Humanities ให้รวมอยูใ่น Faculty of 

Social Science and Humanities ผลจากการปรับโครงสร้างคณะทางมหาวิทยาลยัไดมี้การติดตาม
ประเมินผล พบวา่ การปรับโครงสร้างคณะทาํให้การทาํงานต่าง ๆ   ดีข้ึนมาก นกัวิชาการมีทศันคติ
ท่ีดีและเปิดเผยต่อกนั ก่อให้เกิดผลงานวิจยัท่ีดี ๆ ตามมา การจดัทาํระบบประกนัคุณภาพ โดยนาํ 
ISO 9002 มาใชใ้นกระบวนการงานวชิาการ การจดัหน่วยงานท่ีทาํงานร่วมกบัภาคอุตสาหกรรม คือ 
ในปี ค.ศ. 1999 มหาวทิยาลยัไดจ้ดัตั้งบริษทัธุรกิจข้ึนเรียกวา่ UKM Holding Sdn. Bhd. เป็นบริษทัท่ี
ทาํหน้าท่ีรับจา้งปรึกษาหรือจดัโปรแกรมต่าง ๆ ตามท่ีบริษทัธุรกิจตอ้งการ นอกจากน้ีมีการจดัตั้ง
ศูนยบ์่มเพาะธุรกิจ (Incubation Center) โดยใชช่ื้อว่า UKM – MTDC (Malaysian Technology 

Development Corporation) Smart Technology Center    ดา้นการบริหารจดัการภายในองคก์รนั้น 
โดยทัว่ไประบบการบริหารมหาวิทยาลยัของรัฐในประเทศมาเลเซีย มี Vice Chancellors และ 
Deputy Vice Chancellors บริหารงานต่าง ๆ นบัตั้งแต่ปี ค.ศ.1998 เป็นตน้มา มาเลเซียไดมี้การปรับ
บทบาทหนา้ท่ีของ Vice Chancellors ให้ทาํหนา้ท่ีเรียกวา่ Chief Executive (CEO) ของมหาวิทยาลยั 
ทาํหนา้ท่ีวางแผนเพื่อหารายไดเ้ขา้มหาวิทยาลยั ซ่ึง UKM ไดรั้บนโยบายดงักล่าว มาใชใ้นการปรับ
โครงสร้างบริหารงานด้วยเช่นกัน นอกจากน้ี UKM มีสภามหาวิทยาลัยประกอบด้วยคณบดี 
คณาจารย ์และสมาชิกท่ีไดรั้บการคดัเลือกทาํหนา้ท่ีดูแลงานวิชาการโดยสรุป UKM ไดจ้ดัทาํแผน
กลยุทธ์และอยู่ระหว่างการประเมินแผนในระยะคร่ึงแผน ในระยะเวลาท่ีผ่านมา มีการปรับ
โครงสร้างคณะ และจดัตั้งหน่วยงานท่ีหารายไดใ้ห้กบัมหาวิทยาลยัมากข้ึน จึงเห็นไดว้า่ นวตักรรม
ดา้นการบริหารงานหรือวิชาการของสถาบนัอุดมศึกษาของรัฐในประเทศมาเลเซีย มีแรงขบัเคล่ือน
จากสภาพการแข่งขันทางการศึกษาในระดับโลกและนโยบายของรัฐท่ีลดการช่วยเหลือด้าน
งบประมาณแก่มหาวทิยาลยั105

106 

 

 

 106 Y. Buntat, Integrasi Kemahiran “Employability” dalam Program Pendidikan 

Vokasional Pertanian dan Industri di Malaysia (Johor Bahru : Universiti Teknologi Malaysia, 
2002), 11 – 13.    
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 5. สรุปการบริหารจัดการสถาบันอุดมศึกษาแนวใหม่ในต่างประเทศ 

  การบริหารจดัการสถาบนัอุดมศึกษาแนวใหม่ในต่างประเทศ แบ่งได ้2 กลุ่มหลกั คือ 

  กลุ่มที่ 1 ไดแ้ก่ มหาวิทยาลยัและวิทยาลยัมีอิสระในการปกครองตนเอง (Autonomy) 

มาตั้งแต่ตน้ ไดแ้ก่ สถาบนัอุดมศึกษาในประเทศสหรัฐอเมริกา ซ่ึงมีทั้งสถาบนัอุดมศึกษาแห่งรัฐ 
สถาบนัอุดมศึกษาเอกชนท่ีไม่มุ่งหวงักาํไร สถาบนัอุดมศึกษาเอกชนท่ีมุ่งหวงักาํไร ความคิดริเร่ิม
ใหม่ ๆ จึงมาจากตวัผูบ้ริหารสถาบนัเอง มิใช่มาจากนโยบายของรัฐ การรับรองมาตรฐานการศึกษาก็
มาจากความสมคัรใจของสถาบนัเอง มิไดมี้การบงัคบั องคก์รท่ีทาํหนา้ท่ีตรวจสอบคุณภาพก็มีหลาย
ระดบั ไดแ้ก่ องค์กรระดบัภาค องค์กรวิชาชีพ องค์กรท่ีทาํหน้าท่ีเฉพาะดา้นซ่ึงระบบการรับรอง
มาตรฐานน้ีเป็นท่ียอมรับระดบัชาติ      การเปล่ียนแปลงการบริหารจดัการสถาบนัอุดมศึกษาใน
ประเทศสหรัฐอเมริกาอาจสรุปไดด้งัน้ี 

1. ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ทาํให้สถาบนัอุดมศึกษา สามารถใช้
ประโยชน์ในการเรียนการสอน การบริหารจดัการ การร่วมมือแบบเครือข่ายท่ีใชท้รัพยากรร่วมกนั 
สถานท่ีและเวลาไม่เป็นปัญหาอีกต่อไป 

2. กระแสของสังคมฐานความรู้ และการดาํเนินการแบบธุรกิจทาํใหเ้กิดสถาบนัอุดมศึกษา
ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น สถาบนัอุดมศึกษาของบรรษทั (Corporate University) สถาบนัอุดมศึกษาท่ี
เป็นสถาบนัเสมือน (Virtual University) การร่วมเป็นเครือข่ายในการจดัการเรียนการสอน (Network) 

และการใชท้รัพยากรร่วมกนัเพื่อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด 

3. สถาบนัอุดมศึกษาท่ีมีการเปล่ียนแปลงตามสถานการณ์มากท่ีสุด คือ วิทยาลัย
ชุมชน ท่ีต้องดําเนินการให้ตอบสนองต่อความต้องการของท้องถ่ิน มีการใช้ประโยชน์จาก
เทคโนโลยสีารสนเทศมาก และปัจจุบนัวทิยาลยัชุมชนก็เป็นท่ียอมรับของสังคมมากข้ึน 

4. สถาบนัอุดมศึกษาที่เน้นการวิจยัก็มีการปรับการบริหารจดัการให้สามารถ   
แข่งขนัได ้และนาํความรู้ท่ีไดจ้ากการวจิยัมาสร้างมูลค่าเพิ่ม 

5. บทบาทของสถาบนัอุดมศึกษาต่อการช่วยเหลือนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย
เพื่อใหเ้ตรียมพร้อมในการศึกษาระดบัมหาวทิยาลยัมีเพิ่มข้ึน 

6. ในยุคของการแข่งขนั วิธีการทางการตลาดสําหรับสถาบนัอุดมศึกษา มีความ
จาํเป็นเพิ่มข้ึน เพื่อเขา้ถึงกลุ่มเป้าหมายใหม้ากข้ึน 

7. สถาบนัอุดมศึกษาในประเทศสหรัฐอเมริกามีความหลากหลาย สถาบนัอุดมศึกษา
แต่ละแห่งต่างแสวงหาความร่วมมือระหวา่งสถาบนั และกบัภาคธุรกิจอุตสาหกรรมในการสร้าง
ความเข้มแข็งทางวิชาการทั้ งด้านการวิจัย และการบริการวาชาการ วิธีการบริหารมีทั้ งแบบ 
Corporate, Enterprise, Learning Organization 
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8. กลุ่มสถาบนัในรัฐแคลิฟอร์เนียจดัเป็นระบบเครือข่ายท่ีนกัศึกษาจากสถาบนัระดบั
ต่าง ๆ สามารถโอนหน่วยกิตกนัได ้และไดแ้บ่งระดบัความเขม้ขน้ของวิชาการออกเป็นระดบัต่าง ๆ 
จึงเป็นระบบท่ีประสานสัมพนัธ์กนัไดดี้ ทาํใหผู้เ้รียนสามารถเลือกสถาบนัไดต้ามความสามารถและ
สภาพเศรษฐกิจของตนเอง 

9. การจา้งบุคลากรเป็นบางเวลา และการใชบ้ริการบางอย่างจากหน่วยงานภายนอก
เป็นเร่ืองท่ีปฏิบติักนัทัว่ไป 

  กลุ่มที ่2  ไดแ้ก่ สถาบนัในสังกดัแห่งรัฐ ไดรั้บเงินอุดหนุนงบประมาณเป็นรายปีจาก
รัฐบาล สถาบนัในกลุ่มศึกษาน้ีได้แก่ สถาบนัในประเทศออสเตรเลีย องักฤษ มองโกเลีย และ
มาเลเซีย การเปล่ียนแปลงการบริหารจดัการสถาบนัอุดมศึกษาแนวใหม่ อาจสรุปไดด้งัน้ี 

1. นโยบายการลดความช่วยเหลือทางการเงินจากรัฐบาลเกิดข้ึนในทุกประเทศทาํให้
สถาบนัอุดมศึกษาตอ้งปรับเปล่ียนวิธีการบริหารจดัการให้มีประสิทธิภาพ และมีคุณภาพมากข้ึน 
เป็นส่ิงสาํคญัสาํหรับสถาบนั 

2. สถาบนัอุดมศึกษาในประเทศมองโกเลียตั้งแต่ปี ค.ศ. 2003 จะไม่ไดรั้บงบประมาณ
อุดหนุนโดยตรง รัฐบาลจะอุดหนุนทางอ้อม โดยให้ทุนการศึกษาแก่ผูเ้รียนและทุนกู้ยืม ดงันั้น
มหาวทิยาลยัจึงตอ้งเร่งปรับการดาํเนินงานของตนเองให้มีคุณภาพ สถาบนัท่ียงัไม่ไดรั้บการรับรอง
มาตรฐาน นกัศึกษาไม่มีสิทธิขอทุนการศึกษา 

3. การบริหารสถาบนัอุดมศึกษาเชิงพาณิชยมี์มากข้ึน เน่ืองจากความจาํเป็นท่ีตอ้งหา
รายไดเ้อง 

4. ประเทศออสเตรเลียมีการกาํหนดทิศทางการอุดมศึกษาเป็นแผนระดบัชาติท่ีชดัเจน
ในเร่ืองบทบาทของสถาบนัอุดมศึกษาในการสร้างองคค์วามรู้ และความเป็นสากล และใชแ้ผนกล
ยุทธ์เป็นเคร่ืองมือในการพฒันาให้เกิดผลลพัธ์ท่ีตอ้งการ นอกจากนั้นยงักาํหนดตวับ่งช้ี (KPI) ใน
การประเมินผลการดาํเนินงานอีกดว้ย ทาํให้สถาบนัอุดมศึกษาแต่ละแห่งตอ้งจดัทาํแผนท่ีชดัเจน
เพื่อขอการสนบัสนุนงบประมาณ 

5. ประเทศออสเตรเลียยงัจดัให้มีหน่วยงานระดบัชาติท่ีช่วยสถาบนัการศึกษาในการ
มุ่งสู่ความเป็นสากล สถาบนัแต่ละแห่งตอ้งปรับหลกัสูตร และการบริหารจดัการให้สอดคลอ้งกบั
นโยบายของรัฐบาล 

6. สถาบนัอุดมศึกษาบางสถาบนัของประเทศออสเตรเลียยงัได้ใช้บริการของภาค
ธุรกิจเขา้มาตรวจสอบและใหค้าํแนะนาํในระบบการบริหารจดัการใหมี้ประสิทธิภาพ 

7. สถาบนัอุดมศึกษาในประเทศองักฤษพยายามสร้างจุดแขง็ของตนเอง และในระดบั
สถาบนัก็มีการปรับโครงสร้างองคก์ร ปรับปรุงหลกัสูตรใหมี้ความสัมพนัธ์กนัมากข้ึน 
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8. ประเทศมาเลเซียมีการกําหนดวิสัยทศัน์ 2020 ท่ีจะเป็นผูน้ําในภูมิภาค ดังนั้ น 
สถาบนัอุดมศึกษาจึงตอ้งสร้างคนให้ตอบสนองความตอ้งการดงักล่าว มีการเปล่ียนบทบาทของ
อธิการบดีเป็น CEO ท่ีตอ้งวางแผนหารายได ้ร่วมมือกบัภาคธุรกิจอุตสาหกรรม 

 

การพฒันาอาชีวศึกษาและฝึกอบรมในต่างประเทศ 

 การพฒันาอาชีวศึกษาและฝึกอบรมในต่างประเทศไดมี้การดาํเนินการเพื่อให้ทนัต่อการ
เปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนตามกระแสการแข่งขนัของโลก  ซ่ึงแต่ละประเทศต่างก็ตระหนักดีว่า การ
อาชีวศึกษาและฝึกอบรมเป็นพื้นฐานของการผลิตและพฒันากาํลงัคนในระดบักลางไวร้องรับการ
เปล่ียนแปลงต่างประเทศ  5  ประเทศดงัต่อไปน้ี  คือ  เกาหลี  แคนาดา  สหราชอาณาจกัร  และ 
ออสเตรเลีย  เป็นตวัอยา่งท่ีน่าศึกษา ดงัน้ี106

107   

 1.ประเทศเกาหลี 

  วสัิยทัศน์ 

1. ระดบับุคคล  :  สนบัสนุนผูเ้รียนดว้ยตนเอง  (Self  Directed – Learner)  ในระดบั
บุคคลการอาชีวศึกษาและฝึกอบรม  ควรมีหน้าท่ีผลิตผูเ้รียนให้สามารถพฒันาศกัยภาพของตวัเอง  
ในยุคของความรู้และสารสนเทศ  การเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วในสังคมเป็นคุณลกัษณะท่ีเห็นได้
ชัดเจนดังนั้ นทุกคนควรพฒันาความสามารถของตนเองเพื่อจะได้สามารถปรับตัวทนัต่อการ
เปล่ียนแปลงดงักล่าว 

2. ระดบัสังคม  :  สร้างสังคมท่ีเป็นศูนยก์ลางของความสามารถในระดบัสังคมใหญ่  
บทบาทของการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมควรเนน้การส่งเสริมเพื่อสร้างสังคมท่ีให้ค่านิยมของ
ความสามารถในการประกอบอาชีพ  มากกว่าหนังสือรับรองความรู้ทางวิชาการ  การดาํเนินการ
อย่างไม่มีเหตุผลต่อไปเพื่อให้ได้ประกาศนียบตัรวิชาการ  เป็นอุปสรรคท่ีร้ายแรงต่อการพฒันา
สังคมของประเทศเกาหลี  ดงันั้นการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรม และระบบท่ีเก่ียวข้องควรมี
บทบาทท่ีสาํคญัในการสร้างสังคมท่ีประเมินค่าบุคคล  จากความสามารถในการประกอบอาชีพและ
ประสบการณ์  มากกวา่ความสาํเร็จดา้นวชิาการแต่เพียงอยา่งเดียว 

3. ระดบัชาติ: สร้างชาติท่ีฐานความรู้และสารสนเทศในระดบัชาติ   การอาชีวศึกษาและ
การฝึกอบรมควรมีบทบาทส่งเสริมการสร้างโครงสร้างพื้นฐานดา้นความรู้และความสารสนเทศ  

 107ชนะ กสิภาร์และคณะ, รายงานการศึกษาวิจัยเร่ืองแผนพัฒนากําลังคนด้านอาชีวศึกษา

และเทคโนโลย:ี กรณีศึกษาองค์กรนานาชาติและ 5 ประเทศ (กรุงเทพฯ: สํานกังานเลขาธิการสภา
การศึกษา, 2547). 
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อาํนาจการแข่งขนัของประเทศข้ึนอยู่กบัคุณภาพของทรัพยากรมนุษยซ่ึ์งประกอบดว้ยความรู้และ
สารสนเทศท่ีมี  ดงันั้น  คุณภาพของทรัพยากรมนุษยจ์ะสามารถยกระดบัได ้ และอาํนาจการแข่งขนั
ของประเทศ  ก็สามารถทาํใหเ้ขม้แขง็ข้ึนได ้ ถา้การอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมสามารถดาํเนินการ
ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

  ยุทธศาสตร์การพฒันา 

1. เป้าหมายของนโยบาย : สร้างระบบใหม่ของการอาชีวศึกษาและ การฝึกอบรม 

2. ทิศทางของนโยบาย :  การจดัโอกาสการเรียนรู้ในรูปแบบต่าง  ๆ  
      “จดัโอกาสต่าง ๆ  ของการเรียนรู้ตลอดชีวติสาํหรับทุกคน เน่ืองจากทุกคน มีสิทธิท่ีไดรั้บ
การศึกษาอยา่งเท่าเทียมกนั และยงัเป็นโอกาสท่ีดีสาํหรับประชาชนท่ีจะไดรั้บการฝึกอบรมวชิาชีพ” 

 2.1 เพิ่มความเขม้แขง็ของการเรียนขั้นพื้นฐาน 

    2.1.1 เพิ่มความเขม้แขง็ของการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมอาชีวศึกษา 

1. การอาชีวศึกษาและการฝึกอาชีพขั้นพื้นฐานในโรงเรียนประถมศึกษา
และโรงเรียนมธัยมศึกษา 

2. ส่งเสริมความสามารถดา้นวิชาชีพพื้นฐานในกระบวนการฝึกอบรม
อาชีวศึกษา 

     2.2 ขยายโอกาสการเรียนสาํหรับประชาชนกลุ่มเป้าหมาย 

       2.2.1 การฝึกอบรมท่ีมีประสิทธิภาพสาํหรับบุคคลท่ีไม่มีงานทาํ   
1. สร้างโครงสร้างพื้นฐานการฝึกอบรมวชิาชีพสาํหรับบุคคล ท่ีไม่มีงานทาํ 

2. พฒันาโปรแกรมและประเภทการของการฝึกวชิาชีพ 

    2.2.2 พฒันาแรงงานสตรีในสาขาเทคโนโลย ี

1. สร้างสภาวะการฝึกอบรมวชิาชีพสาํหรับสตรี 

2. สนบัสนุนสตรีในสาขาวทิยาศาสตร์และวศิวกรรม 

   2.2.3 ขยายโอกาสการฝึกวชิาชีพสาํหรับลูกจา้งของบริษทัขนาดยอ่ม  และขนาดกลาง 

1. ส่งเสริมผูเ้ช่ียวชาญดา้นเทคนิคสาํหรับบริษทัขนาดยอ่มและขนาดกลาง 

2. สนบัสนุนการเรียนต่อของลูกจา้งในบริษทัขนาดยอ่มและขนาดกลาง 

    2.2.4 ทาํใหก้ารฝึกอบรมวชิาชีพสาํหรับทหารผา่นศึกมีความเขม้แขง็มากข้ึน 

1. ขยายโอกาสสาํหรับทหารผา่นศึกใหไ้ดรั้บการฝึกวชิาชีพ 

    2.2.5 ทาํใหก้ารฝึกอบรมวิชาชีพสาํหรับบุคคลดอ้ยโอกาสมีความเขม้แขง็มากข้ึน 

1. สนบัสนุนการฝึกอบรมวชิาชีพสาํหรับคนพิการ 

2. พฒันาโปรแกรมการฝึกอบรมวชิาชีพสาํหรับผูสู้งอายุ 
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3. โปรแกรมการฝึกอบรมวชิาชีพสาํหรับนกัโทษ 

4. ทาํให้โปรแกรมการฝึกอบรมวิชาชีพสําหรับผูห้ลบหนีจากประเทศ
เกาหลีเหนือมีความเขม้แขง็มากข้ึน 

 2.3 สร้างเนน้ทางการเรียนท่ียืดหยุน่ 

     “มีคาํแนะนาํวา่ควรมีการกาํหนดสภาวะสําหรับลูกจา้งให้ไดรั้บการศึกษาต่อ” 

ดงันั้นเพื่อให้สัมฤทธิผลตามจุดมุ่งหมาย สถาบนัการศึกษาในระบบควรมีสาขา วิชาเฉพาะ ถ้า
ตอ้งการและสถาบนัการศึกษาและฝึกอบรมควรมีการปรับปรุงโครงสร้างใหม่” 

2.4 ความหลากหลายและความเฉพาะของสถาบนัการอาชีวศึกษาและ การฝึก
วชิาชีพ 

2.4.1 ความหลากหลายและความเฉพาะของระบบการศึกษา 

1. ความหลากหลายของระบบการศึกษาระดบัประถมและมธัยม 

2. ความยืดหยุ่นและความเฉพาะของระบบการอุดมศึกษาเพื่อส่งเสริม
การศึกษาทางเทคนิค 

3. การสร้างและการจดัการสถานศึกษาระดบับณัฑิตศึกษาเฉพาะสาขาวชิา 

2.4.2 การส่งเสริมการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมในสาขาวิชาท่ีเก่ียวขอ้งกบั
ความรู้และสารสนเทศ 

1. การสร้างความเขม้แข็งการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรม ทาํให้เกิด
ความรู้ และสารสนเทศ 

2. การขยายการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมในระดบัเทคโนโลยีชั้นสูง 
และสารสนเทศและการส่ือสาร 

3. การสร้างความเขม้แข็งการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์ด้านวฒันธรรม 
และอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว 

 2.5 ใหก้ารเช่ือมโยงระหวา่งโรงเรียนเกิดผลดียิง่ข้ึน 

2.5.1 การขยายโอกาสสาํหรับการศึกษา  และการฝึกอาชีพต่อเน่ือง 

1. การพฒันาการเช่ือมโยงระหวา่งสถาบนัการอาชีวศึกษาและฝึกอบรม 

2. การมีส่วนร่วมของสถาบนัระดบัอุดมศึกษาในการจดัการอาชีวศึกษา 

3. การทํางานในสถานฝึกอาชีพให้แก่ผู ้ใหญ่ (ให้สิทธิบุคคลท่ีมี
ประสบการณ์  การทาํงานในสถานประกอบการก่อน) 
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 2.6 การส่งเสริมการเช่ือมโยงระบบการศึกษาต่อเน่ืองสาํหรับลูกจา้ง 

2.6.1 การขยายโอกาสสาํหรับการศึกษาและการฝึกอบรมต่อเน่ือง 

1. การมีส่วนร่วมของสถาบนัระดบัอุดมศึกษาในการจดัการอาชีวศึกษา
และฝึกอบรมใหแ้ก่ผูใ้หญ่ 

2. การกระตุน้ของ  cyber  university  และการศึกษาทางไกล 

2.6.2 การส่งเสริมการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมในสาขาท่ีเก่ียวข้องกับ
ความรู้ และสารสนเทศ 

1. เพิ่มประสิทธิภาพการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรม นําไปสู่การมี
ความรู้และสารสนเทศ 

2. เพิ่มความเขม้แข็งการพฒันาทรัพยากรมนุษยเ์ก่ียวขอ้งกบัวฒันธรรม
และอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว 

 2.7 สร้างความเขม้แขง็ระหวา่งการทาํงานและการเรียน 

    หลกัสูตรการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมควรมีการปฏิรูปให้สอดคล้องกบั
สมรรถนะของงานท่ีจะทาํในตลาดแรงงาน และควรพิจารณาสภาวะแวดลอ้มในการสอนสําหรับ
การปฏิรูปยิ่งไปกว่านั้น การจา้งงานในบริษทัควรสนับสนุนความเช่ือมโยงระหว่างส่ิงท่ีเรียนใน
โรงเรียนกบัส่ิงท่ีปฏิบติัในท่ีทาํงาน 

 2.8 การปรับเพื่อเปล่ียนแปลงในตลาดแรงงาน 

    2.8.1 วเิคราะห์งานท่ีคาดคะเนไว ้

1. การเสริมการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมในเร่ืองท่ีเก่ียวกบัความรู้
และสารสนเทศ 

2. ขยายการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมโดยมุ่งเน้นเร่ืองความรู้และ
สารสนเทศ ( สนบัสนุนการทาํวจิยัเพื่อพฒันางานท่ีคาดคะเนไว ้) 

3. การสร้างความเช่ือมโยงท่ีเขม้แข็งระหวา่งโรงเรียน และบริษทัในการ
ใหก้ารศึกษาและการฝึกอบรม 

4. การพฒันาโครงการสาํหรับความกา้วหนา้ของการปฏิบติังานในสถาน
ประกอบการ ( การดาํเนินการวเิคราะห์หนา้ท่ีงานอยา่งสมํ่าเสมอ ) 
 2.8.2  การปรับปรุงหลกัสูตรการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมใหม่ใหดี้ข้ึน 

      การสร้างความเขม้แขง็การอาชีวศึกษาพื้นฐาน 



 
 

172 

1. การอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมพื้นฐานในระดบัโรงเรียนประถมศึกษา
และมัธยมศึกษา ( การเยี่ยมสถานประกอบการ พัฒนาโครงการจัดเตรียมประสบการณ์การ
ปฏิบติังานจริง) 

2. การสร้างความเขม้แขง็ความเช่ือมโยง ระหวา่งโรงเรียนกบับริษทั เพื่อ
การศึกษาและการฝึกอาชีพ 

3. การพฒันาหลกัสูตรเพื่อความก้าวหน้าของการปฏิบติังานในสถาน
ประกอบการ ( การสร้างความเขม้แข็งในการเช่ือมโยงระหว่างโรงเรียนอาชีวศึกษากบัโรงเรียน
สามญั ) 

4. ส่งเสริมการศึกษาเพื่อสร้างการลงทุนธุรกิจ 

5. การจดัเตรียมการศึกษา และการฝึกอบรมพื้นฐานสําหรับการลงทุน
ธุรกิจ ( การบูรณาการการศึกษาพื้นฐานเขา้ไปในหลกัสูตรในระบบ ) 

6. ส่งเสริมการก่อตั้งการลงทุนธุรกิจ ( ส่งเสริมกิจกรรมสาธารณะทัว่ไป
ใหส้ัมพนัธ์กบัการก่อตั้งการลงทุนธุรกิจ ส่งเสริมเพื่อการแข่งขนัในการกระตุน้การลงทุนธุรกิจ ) 

7. การฝึกอบรมอยา่งมีประสิทธิภาพแก่ผูว้า่งงาน 

8. การพฒันาหลกัสูตร และประเภทของการฝึกการอาชีวศึกษา 

 2.8.3  การไดเ้รียนรู้ประสบการณ์การฝึกทาํงานโดยตรงสาํหรับครู 

1. การสร้างความเขม้แข็งการเช่ือมโยงระหวา่งโรงเรียนและบริษทั เพื่อ
การศึกษาและการฝึกอบรม 

2. การขยายการฝึกงานแบบ on-the-job-training (การจดัครูผูฝึ้กกาํกบั
ดูแล ความร่วมมือระหวา่งโรงเรียนและบริษทั ) 

3. ใหค้วามสาํคญัการมีประสบการณ์ฝึกปฏิบติังานของคณะครูผูส้อน 

4. จดัการฝึกหดัครูใหม่ และระบบการบรรจุ 

5. สร้างความเขม้แขง็ในการฝึกประสบการณ์จริงของคณะครูผูส้อน 

 2.8.4  จดัเคร่ืองอาํนวยความสะดวกและเคร่ืองมือเคร่ืองใชใ้หท้นัสมยั 

1. การเสริมสร้างให้การอาชีวศึกษาและการฝึกวิชาชีพในสาขา ท่ีเก่ียวกบั
ความรู้และสารสนเทศ 

2. การสร้างความเขม้แข็งการเช่ือมโยงระหวา่งโรงเรียนและบริษทั เพื่อ
การศึกษาและการฝึกอาชีพ 
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3. พฒันาหลกัสูตร สําหรับการปฏิบติังานระดบัสูง ในสถานประกอบการ   
(การพฒันาในสถานประกอบการ on-the-job-training ในระดบัอนุปริญญา (junior college) และ
มหาวทิยาลยัสารพดัช่าง ) 
 2.9 การยดืหยุน่ของตวัช้ีวดัความสามารถ 

  2.9.1 การยดืหยุน่ของระบบคุณวุฒิท่ีมีอยู ่
1. การขยายระบบคุณวฒิุของสังคม 

2. การปรับปรุงคุณวุฒิของสังคม 

3. การสร้างความเขม้แข็งของการเช่ือมโยงระหวา่งการอาชีวศึกษาและ
ระบบคุณวฒิุ 

 2.9.2 การสร้างตวัช้ีวดัความสามารถตวัใหม่ 
1. การขยายการใชร้ะบบคุณวฒิุของสังคม 

2. การกระตุน้ของระบบคุณวฒิุโดยหน่วยงานเอกชน 

3. การรับรองความสามารถทางอาชีพ 

4. การกระตุน้ระบบ credit bank 

5. การรับรองการฝึกงานวา่เป็นอาชีพเชิงวชิาการ  ( academic career ) 

  2.9.3 การแนะนาํอยา่งเป็นระบบ การรับรองความสามารถทางอาชีพ 

1. การเพิ่มความเข้มแข็งของความสอดคล้องของผลสัมฤทธ์ิ  ทาง
วชิาการกบัคุณวฒิุ 

2. การขยายการใชร้ะบบคุณวฒิุของสังคม 

3. การปรับปรุงระบบคุณวฒิุโดยรัฐบาล 

4. การกระตุน้ของระบบคุณภาพของภาคเอกชน 

 2.10 การสร้างระบบท่ีมีประสิทธิภาพโดยการกระจายบทบาท 

    การกระจายบทบาทสําหรับการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมระดบัทอ้งถ่ิน 
เช่นเดียวกบัระดบัชาติ จะเป็นผลใหร้ะบบมีประสิทธิภาพ และเป็นการจดัเตรียมแรงผลกัดนั ให้ชาติ
มีพื้นฐานดา้นความรู้ และสารสนเทศ ในกระบวนการน้ี ควรคาํนึงถึงหนา้ท่ีของหน่วยงานเอกชนท่ี
อยูใ่นตลาดของการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรม 

2.10.1 การสนบัสนุนภาคเอกชนและกระตุน้ใหมี้ส่วนร่วม 

      การสนบัสนุนศูนยก์ารเรียนเอกชน 

1. สนบัสนุนศูนยก์ารฝึกอาชีวศึกษาโดยหน่วยงานเอกชน 

2. สนบัสนุนศูนยก์ารเรียนเอกชน 
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3. สนบัสนุนระบบการจา้งเหมา (subcontracting system ) ของการ
อาชีวศึกษาและการฝึกอบรม 

4. กระตุน้การมีส่วนร่วมของสหภาพแรงงานและบริษทั ในระบบการ
อาชีวศึกษา 

5. การกระตุ้นการมีส่วนร่วมของสหภาพแรงงานและบริษัทในการ
พฒันาหลกัสูตรการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรม 

6. การกระตุน้การมีส่วนร่วมของสหภาพแรงงานและบริษทัในตลาด
การอาชีวศึกษาและการฝึกอบรม  

 2.10.2 พิจารณาทบทวนบทบาทของชุมชน 

1. สร้างสภาพแวดลอ้มการเรียนและความมุ่งมัน่ทางอาชีพ 

2.1 สร้างความเขม้แขง็ของพื้นฐานการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรม 

2.2 สร้างความเข้มแข็งเก่ียวกับทิศทางของการศึกษาอาชีพใน
โรงเรียนระดบัประถมและมธัยม  ( การดาํเนินการของหน่วยงานใหบ้ริการแนะแนว ) 

2.3 การขยายการใชร้ะบบคุณวฒิุของสังคม 

2.4 การใหสิ้ทธิผูซ่ึ้งมีประกาศนียบตัร 

2.5 การสร้างการฝึกทาํงานให้เป็นค่านิยมของความสามารถในอาชีพ 

2.6 กาํหนดสภาพแวดลอ้มการเรียนและองคก์รการเรียนรู้ ในบริษทั 

2.7 กาํหนดใหมี้การฝึกงานท่ีดี 

2.8 การแนะนาํระบบการใหร้างวลั 

2. ความกา้วหนา้ของโอกาสความเท่าเทียมกนัในดา้นการศึกษาและการ
ฝึกวชิาชีพ 

2.1 การรับรองความสามารถดา้นการอาชีวศึกษา 

2.2 การแนะนาํระบบ credit bank 

3. การจดัใหมี้และใหบ้ริการสารสนเทศ 

3.1 การสร้างศูนยบ์ริการเพื่อส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิต และสร้าง
เครือข่ายสาํหรับการฝึกอาชีวศึกษา 

3.2 สร้างระบบเบ็ดเสร็จในตวั ( one-stop system ) สําหรับข่าวสาร
การจา้งงานและการเรียนรู้ 

3.3 การจดัการศูนยก์ารศึกษาตลอดชีวติ ทั้งในส่วนกลางและทอ้งถ่ิน 

3.4 การฝึกอบรมอยา่งมีประสิทธิภาพสาํหรับผูไ้ม่มีงานทาํ 
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3.5 สร้างโครงสร้างพื้นฐาน สําหรับการฝึกอบรมให้แก่ ผูไ้ม่มีงานทาํ 
(จดัขอ้มูลประวติัของผูไ้ม่มีงานทาํ ) 

3.6 การสนบัสนุนศูนยฝึ์กอบรมท่ีดาํเนินการเป็นองคก์รเอกชน 

3.7 กระตุน้ระบบการประเมิน 

        4. การปรับระบบการจดัการของอาชีวศึกษาและสถาบนัฝึกอบรมของรัฐ 

4.1 พิจารณาการมีประสบการณ์การฝึกงานของคณาจารยผ์ูส้อน 

4.2 สร้างความเขม้แข็งการฝึกประสบการณ์จริงให้กบัครู (การฝึก CEO 

ของสถาบนัการฝึกอบรม ) 
4.3 การปฏิรูปสถาบนัการฝึกอบรมของขมุชน 

4.4 การทบทวนโครงสนร้างตน้บทบาท 

4.5 การพฒันาประสิทธิภาพ 

        5. การร่วมมือนานาชาติ 

5.1 กระตุน้ความร่วมมือจากนานาชาติ 

5.2 การขยายธุรกิจความร่วมมือนานาชาติ 

5.3 การแลกเปล่ียนบุคลากรกบัประเทศอ่ืน ๆ 

5.4 การสนบัสนุนการไปศึกษาต่อต่างประเทศ 

        6. การกระจายบทบาท ระหวา่งรัฐบาลกลางและทอ้งถ่ิน 

6.1 จดัการอาชีวศึกษาและการฝึกอาชีพระดบัทอ้งถ่ิน 

6.2 เสริมการฝึกอบรมใหมี้ผลดียิ่งข้ึนขององคก์รและบริษทัทอ้งถ่ิน 

6.3 กาํหนดใหมี้สภาพทอ้งถ่ินสาํหรับการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรม
ภายในชุมชน 

6.4 การปฏิบติังานของศูนยก์ารเรียนร่วม 

        7. การสร้างเครือข่ายระหวา่งองคก์รต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

7.1 ใหแ้ละรับความรู้และทกัษะระหวา่งโรงเรียนกบับริษทั 

7.2 เพิ่มความเขม้แขง็การทาํหนา้ท่ีของมหาวทิยาลยัในฐานะท่ีปรึกษา 

7.3 กระตุน้การทาํวจิยัร่วมกนัระหวา่งโรงเรียนและบริษทั 

 2.10.3 สร้างความเขม้แข็งการเช่ือมโยงระหวา่งโรงเรียนและบริษทัในเร่ือง
การอาชีวศึกษาและการฝึกอบรม 

 สร้างความเขม้แขง็การเช่ือมโยงระหวา่งมหาวิทยาลยัและบริษทัเพื่อการ
อาชีวศึกษาและการฝึกอบรมท่ีมีประสิทธิภาพ 
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 2.ประเทศแคนาดา 

  นโยบายการผลิตและพฒันากาํลงัคนดา้นอาชีวศึกษาและเทคโนโลยี (ILO) เหตุท่ีตอ้ง
มีการฝึกทกัษะและเหตุท่ีตอ้งดาํเนินการทนัที 

1. ส่ิงจาํเป็น 3 ประการท่ีนาํพาเราไปสู่การปฏิบติัมีดงัน้ี  คือ  ประการแรก  การพฒันา
เศรษฐกิจฐานความรู้ (knowledge-Based  economy)  ทาํให้ประเทศมีความตอ้งการกาํลงัคนท่ีมีทั้ง
ความรู้และทกัษะมากข้ึนในทุกภาคเศรษฐกิจ และทัว่ทั้งประเทศ    ประการท่ีสอง จาํนวนประชากร
ท่ีลดลงทาํให้การขาดแรงงานท่ีมีทกัษะเพิ่มมากข้ึน  และประการท่ีสาม เราตอ้งทาํระบบการเรียนรู้
ประเทศให้มีประสิทธิภาพ ถา้เราตอ้งการตอบสนองต่อความตอ้งการดา้นทกัษะและความตอ้งการ
ของตลาดแรงงานในอีก 10 ปีขา้งหนา้น้ี การพิจารณาถึงความทา้ทายเหล่าน้ี 

2. การจะมัน่ใจได้ว่า ชาวแคนาดามีทกัษะและมีความรู้ท่ีจาํเป็นต่อเศรษฐกิจและ
สังคมในโลกปัจจุบนันั้นเป็นความทา้ทายระดบัชาติ ซ่ึงรัฐบาลเพียงลาํพงัไม่สามารถตอบสนอง
ความทา้ทายน้ีได ้

2.1 การลงทุนในการฝึกทกัษะการเรียนรู้ รวมทั้งการวจิยั 

2.2 รัฐบาลแคนาดา ทั้งในระดบัภูมิภาคและอาณาเขตท่ีอยูใ่นความครอบครอง ต่าง
ก็อยูใ่นระหวา่งดาํเนินการและแสดงความเป็นผูน้าํ เพื่อท่ีจะตอบสนองต่อความทา้ทายในการเรียนรู้
และการฝึกทกัษะ 

2.3 รัฐบาลแคนาดาเรียกร้องให้มีความพยายามเพิ่มมากข้ึนจากทุกส่วน ในสังคม
แคนาดา เพื่อจะมัน่ใจไดว้่าพวกเราสามารถบรรลุตามขอ้กาํหนดดา้นทกัษะและการเรียนรู้สําหรับ
ศตวรรษท่ี 21   

2.4 จุดมุ่งหมายของรายงานน้ีเพื่อกระตุ้นหรือเร่งเร้าให้มีการอภิปรายทางด้าน
ทกัษะและการเรียนรู้ 

2.5 การสร้างพื้นฐานการเรียนรู้ตลอดชีวติสาํหรับเด็กและเยาวชน  

   จุดท่ีเราอยู ่ณ ขณะน้ี  ( Where We are now ) 

3. เยาวชนชายแคนาดารุ่นปัจจุบนัถือว่าเป็นผูไ้ดรั้บการศึกษาท่ีดีท่ีสุดในประวติัศาสตร์ 
อย่างไรก็ตาม เด็กชายแคนาดา ซ่ึงเป็นคนกลุ่มเล็ก ๆ ท่ีมีความสําคญั ไม่ไดรั้บการพฒันาทางดา้น
ทกัษะและความสามารถในการเรียนรู้เพื่อช่วยให้พวกเขามีชีวิตและทาํงานไดอ้ยา่งเต็มศกัยภาพการ
ทาํใหเ้กิดความสมดุลทั้งการงานและครอบครัวทาํใหผู้ป้กครองมีความกดดนั 

ส่ิงท่ีเราทาํอยูข่ณะน้ี  (What We Are Doing Now ) 

4. รัฐบาลของแคนาดาไดล้งทุนอยา่งมากมายในการเก้ือหนุนเด็กและเยาวชนส่ิงท่ีเรา
จะตอ้งทาํ ( What We Need to do) 
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5. ถา้ประเทศแคนาดา ตอ้งสนองตอบต่อความทา้ทายทั้งทางดา้นเศรษฐกิจและสังคม  
ของการพฒันาเศรษฐกิจฐานความรู้  ( Knowledge-Based Economy ) เป็นส่ิงจาํเป็นท่ีเด็ก ๆ และ
เยาวชนของเรา  ทุกคนจะตอ้งไดรั้บโอกาสพฒันาศกัยภาพของพวกเขาในการเรียนรู้อยา่งเตม็ท่ี 

6. การใหเ้ด็กและเยาวชนของเราไดรั้บส่ิงท่ีดีท่ีสุดเพื่อการเร่ิมตน้ชีวติของพวกเขา 

7. จุดสาํคญัของการวดัความกา้วหนา้ของเป้าหมายน้ี  คือ 

7.1 ประเทศแคนาดาจะตอ้งเป็นหน่ึงในสามประเทศชั้นนาํทางดา้นวิชาคณิตศาสตร์ 
วทิยาศาสตร์ และการอ่าน 

7.2 เยาวชนแคนาดาทุกคนจะตอ้งมีความรู้ทางดา้นคอมพิวเตอร์และอินเทอเน็ต 
เม่ือสาํเร็จการศึกษาในแต่ละระดบัชั้นเรียน 

7.3 นกัเรียนทุกคนท่ีสําเร็จการศึกษาในระดบัมธัยมศึกษาตอนปลายตอ้งสามารถ
อ่านออก เขียนไดใ้นระดบัท่ีพอเพียงต่อการมีส่วนร่วมในเศรษฐกิจฐานความรู้ (Knowledge – Base 

Economy)  

7.4 สัดส่วนของผูส้ําเร็จการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย ซ่ึงมีความรู้ภาษา
ราชการทั้ง 2 ภาษาในระดบัปฏิบติังานไดจ้ะเพิ่มข้ึนเป็น 2 เท่า 

8. ชาวแคนาดาผูมี้คุณสมบติัทุกคนจะไดเ้ขา้เรียนในระดบัอนุปริญญาท่ีมีคุณภาพสูง 

9. จุดสาํคญัของการวดัความกา้วหนา้ของเป้าหมายน้ี คือ 

9.1 ผูส้ําเร็จการศึกษามธัยมศึกษาตอนปลายร้อยละ 100 จะมีโอกาส  เขา้เรียนใน
ระดบัอนุปริญญารูปแบบใดรูปแบบหน่ึง 

9.2 ช่วง 10 ปี ต่อจากน้ี จาํนวนร้อยละ 50 ของกลุ่มอายุ 25 – 64 ปี รวมทั้งกลุ่ม
เส่ียงจะมีวฒิุบตัรในระดบัอนุปริญญา ( เพิ่มข้ึนจากปัจจุบนัร้อยละ 39 ) 

9.3 ในช่วง 10 ปีต่อจากน้ี จาํนวนพนักงานฝึกหัดท่ีสําเร็จการศึกษาระดับ
ประกาศนียบตัรจะเพิ่มข้ึนเป็น 2 เท่า ( เพิ่มเป็น 37,000 คน ) และ 

9.4 การรับนกัศึกษาเขา้เรียนในระดบัปริญญาโทและปริญญาเอกของ  มหาวิยาลยั
แคนาดาจะเพิ่มข้ึนโดยเฉล่ียร้อยละ 5 ต่อปีจนถึงปี ค.ศ.2010 

10. การสร้างแรงงานระดบัโลก (Building a World Class Workforce)เพื่อจะมัน่ใจได้
ว่า กําลังคนของประเทศแคนาดาทั้ งในปัจจุบันและท่ีกําลังจะเกิดข้ึนนั้ นมีทักษะสูงและมี
ความสามารถในการปรับเปล่ียนไดต้ามสภาวการณ์ 

11. จุดสาํคญัของการวดัความกา้วหนา้ของเป้าหมายน้ี คือ 

11.10 ภายใน 5 ปี จาํนวนนกัศึกษาท่ีเป็นผูใ้หญ่ จะเพิ่มข้ึน 1 ลา้นคน ทั้งชายและ
หญิงท่ีทุกส่วนของสังคม 
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11.11 ภายใน 5 ปี ธุรกิจจะเพิ่มงบประมาณประจาํปีข้ึน 1 ใน 3 ส่วน  เพื่อใชฝึ้กอบรม
พนกังานและ 

11.12 จาํนวนชาวแคนาดาท่ีเป็นผูใ้หญ่ท่ีมีทักษะในการอ่านออกเขียน ได้ตํ่า         
จะลดลงร้อยละ 25 ในช่วง  10  ปีขา้งหนา้107

108 

 3. ประเทศสหราชอาณาจักร 

  สรุปยทุธศาสตร์สาํหรับทกัษะของประเทศสหราชอาณาจกัร 

  จุดมุ่งหมาย 

1. จุดมุ่งหมายของยทุธศาสตร์สาํหรับทกัษะแห่งชาติคือ  สร้างความมัน่ใจให้นายจา้ง
ได้แรงงานท่ีมีทกัษะท่ีเหมาะสมเพื่อส่งเสริมความสําเร็จของธุรกิจและให้รายบุคคลท่ีมีทกัษะท่ี
ตอ้งการ  เพื่อหางานทาํงานไดแ้ละสนองความตอ้งการตนเอง 

2. ตั้ งแต่  ปี  ค.ศ. 1997  รัฐบาลได้พฒันานโยบายอยู่บนฐานของการพึ่ งพากัน  
ระหว่างความยุติธรรมของสังคมและความสําเร็จดา้นเศรษฐกิจ  การว่างงานมีอตัราตํ่าท่ีสุดตั้งแต่                        

มีการบนัทึกเอาไว ้ มีเงินเฟ้อตํ่า  มีการลงทุนในการทาํให้ภาครัฐทนัสมยั  อยา่งไรก็ตาม  ผลผลิตดา้น
เศรษฐกิจและขีดความสามารถในการแข่งขนัยงัตํ่ากวา่ประเทศท่ีเป็นคู่แข่ง  เหตุผลหน่ึงก็คือมีช่องวา่ง
ดา้นทกัษะท่ีรุนแรงในฐานทกัษะของชาติ 

3. เศรษฐกิจแบบโลกาภิวตัน์ทาํให้แนวคิดท่ีวา่ “ทาํงานแห่งเดียวตลอดชีวิต (Job  for  

Live)”  ใชไ้ม่ไดแ้ลว้  แนวทางใหม่ในปัจจุบนัก็คือความสามารถในการหางานและปฏิบติังานได้
ตลอดชีวิต  (Employability  for  life)  การแข่งขนัโดยอยูบ่นฐานของค่าแรงตํ่าไม่ใช่ทางเลือกอีก
ต่อไปเราจะตอ้งแข่งขนัโดยอยู่บนฐานของความสามารถในการสร้างภาพและเพิ่มมูลค่ามากข้ึน
สาํหรับผลิตภณัฑแ์ละการบริการของเรา  ทั้งหมดน้ีข้ึนอยูก่บัการยกระดบัทกัษะของคน 

4. ช่วงหกปีท่ีผา่นมาเรากา้วหน้ามาจาก  Sure  Start  และการจดัการศึกษาปฐมวยั
อยา่งทัว่ถึงจนถึงอุดมศึกษา  เราพฒันาวาระการปฏิรูปเพื่อยกระดบัมาตรฐานสําหรับเด็กและเยาชน
ตลอดการศึกษา  การปฏิรูปเหล่าน้ีบวกกบัการลงทุนอย่างมากจะทาํให้คนจาํนวนมากมีทกัษะสูง
เยาวชนมีคุณวฒิุท่ีดีเขา้สู่ตลาดแรงงาน 

5. เรายงัดาํเนินการเพื่อยกระดบัทกัษะของผูใ้หญ่ท่ีทาํงานแลว้  สภาการเรียนรู้และ
ทกัษะ  (Learning  and  Skills  Council-LSC)  ไดท้าํให้มีความเช่ือมโยงในการวางแผนยุทธศาสตร์

 108 Y. Buntat, Integrasi Kemahiran “Employability” dalam Program Pendidikan 

Vokasional Pertanian dan Industri di Malaysia (Johor Bahru : Universiti Teknologi Malaysia, 
2002), 11 – 13.    
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และการงบประมาณสําหรับการเรียนรู้ของผูใ้หญ่  ทั้งวิทยาลยัและการฝึกบรมในงาน  (work-based  

training)  Regional  Development  Agency  เนน้การพฒันาความรู้และทกัษะให้เป็นตวัขบัหลกัใน
การฟ้ืนฟูเศรษฐกิจ 

6. แมว้า่การปรับปรุงท่ีแทจ้ริงแต่ช่องว่างของทกัษะก็ยงัคงอยู่  แรงงานอเมริกาและ
เยอรมนัมีผลผลิตต่อชั่วโมงมากกว่า  25% ขณะท่ีแรงงานฝร่ังเศสผลิตได้มากกว่าแรงงานของ
ประเทศสหราชอาณาจกัร  30%  แมว้า่การอุดมศึกษาของเราดีไม่แพค้นอ่ืนแต่แรงงานระดบักลาง  
(ช่างฝึกหัด  ช่างฝีมือและช่าง เทคนิค)  มีทกัษะตํ่า  28%  ของประเทศสหราชอาณาจกัรเทียบกบั  
5%  ในฝร่ังเศส  และ  65%  ในเยอรมนั 

7. กระทรวงการคลงัประเมินเศรษฐกิจ  5  ประเทศ  เม่ือเร็ว ๆ น้ีพบวา่  แรงงานท่ีมี
การศึกษาสูงและมีวฒันธรรมการเรียนรู้ตลอดชีวิต  สามารถปรับตวัต่อการเปล่ียนแปลงทาง
เศรษฐกิจไดดี้กว่า  การปรับปรุงระดบัของทกัษะ  โดยเฉพาะอย่างยิ่งผูท่ี้มีทกัษะตํ่าสุดเป็นจุดเน้น
ของวาระแห่งชาติในการเสริมสร้างความยดืหยุน่ในประเทศสหาราชอาณาจกัร 

8. เรามีช่องวา่งของทกัษะโดยเฉพาะทกัษะพื้นฐาน  สาํหรับการทาํงานซ่ึงรวมถึงการ
รู้หนังสือ  เลข  คณิต  และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  ทกัษะระดบักลางของช่างฝึกหัด ช่าง
เทคนิค  ช่างฝีมือ  และระดบัก่ึงอาชีพ  คณิตศาสตร์  การจดัการและภาวะผูน้าํ  นายจา้งมีความกงัวล
มานานแลว้วา่ไม่สามารหาคนทาํงานท่ีมีทกัษะท่ีตอ้งการ 

9. ดงันั้นเราตอ้งทาํมากข้ึนในการพฒันายุทธศาสตร์น้ี เราได้ฟังความคิดเห็นอย่าง
จริงจงัของนายจา้ง  สหภาพแรงงาน  วิทยาลยัและหุ้นส่วนอ่ืนๆ  พวกเหล่าน้ีทา้ทายเราให้สร้าง
กรอบนโยบายท่ีเช่ือมโยงโดยเน้นความตอ้งการของนายจา้งและผูเ้รียน  เราตอ้งระดมความผกูมดั
ของรัฐบาลอย่างเต็มท่ี  หน่วยงานต่าง ๆ  ของรัฐ  ผูจ้ดัการศึกษาและฝึกอบรมอาชีพ  นายจ้าง  
สหภาพและรายบุคคล  ความพยายามอยา่งโดดเด่ียวจะไม่เพียงพอ 

10.  ยุทธศาสตร์น้ีไม่เน้นการริเร่ิมใหม่เท่านั้น  เป็นการทาํส่ิงท่ีดาํเนินการอยู่แลว้ให้
เป็นเร่ืองเป็นราวมากข้ึน ประสมประสานส่ิงท่ีมีอยูแ่ลว้  โดยเน้นให้มีประสิทธิผลยิ่งข้ึน  จุดมุ่งหมาย
สาํคญัก็คือทุกคนมีทกัษะท่ีตอ้งการและจาํเป็นเพื่อทาํงานไดดี้ข้ึนและปรับตวัได ้

   เราจะทาํอะไรเพื่อช่วยนายจา้งและผูเ้รียน 

11. เราจะทาํงานกบันายจา้งและลูกจา้ง  เพื่อ 

11.1 ใหน้ายจา้ง มีทางเลือกมากข้ึนและควบคุมการฝึกอบรมท่ีไดรั้บเงินสนบัสนุน
จากรัฐและควบคุมการจดัการประเมิน Employer Training  Pilots ท่ีกาํลงัดาํเนินการอยู ่ จะเป็น
ขอ้มูลในการพฒันาโปรแกรมของประเทศในอนาคตในการสนับสนุนการฝึกอบรมทกัษะ จดัให้
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ขอ้มูลท่ีดีแก่นายจา้งเก่ียวกับคุณภาพการฝึกอบรมระดบัทอ้งถ่ิน  โดยมี “คู่มือการฝึกอบรม ท่ีดี
สาํหรับนายจา้ง”   

11.2 ปรับปรุงการฝึกอบรมและพฒันาสําหรับการจดัการและภาวะผูน้าํโดยเฉพาะ
ในธุรกิจนาดเล็กรูปแบบการบริหารการจดัการและภาวะผูน้าํของ  Investor  in  People   

11.3 พฒันาบริการสนับสนุนธุรกิจเพื่อให้มัน่ใจว่า นายจา้งเขา้ถึงคาํแนะนาํและ
การช่วยเหลือท่ีเขาตอ้งการ  จากแหล่งท่ีดีท่ีสุด  จากผูใ้หบ้ริการท่ีกวา้งขวาง 

11.4 ขยายและสร้างความเขม้แข็งให้เครือข่าย Union Learning  Representarive  

ซ่ึงเป็นทางท่ีกระตุน้ใหผู้มี้ทกัษะตํ่าเขา้รับการฝึกอบรม 

  12. สาํหรับผูเ้รียนรายบุคคล  เราจะ : 

12.1 รับประกนัให้ค่าเล่าเรียนฟรีแก่ผูใ้หญ่ท่ีฐานดีดา้นทกัษะการทาํงานให้ไดรั้บ
การฝึกอบรมเพื่อใหไ้ดคุ้ณวฒิุระดบั 2 

12.2 เพื่อการสนบัสนุนเพื่อใหมี้ทกัษะสูงข้ึนสําหรับช่างเทคนิค  ช่างผีมือ และก่ึง
อาชีพ  เพื่อให้ได้คุณวุฒิระดบั  3  ในสาขาท่ีกลุ่มอาชีพหรือภูมิภาคให้ลาํดบัความสําคญั ในการ
พฒันาทกัษะ 

12.3 นาํร่องให้ทุนการเรียนของผูใ้หญ่แบบใหม่  ให้การสนับสนุนการเงินเป็น
รายอาทิตยแ์ก่ผูใ้หญ่ท่ีเรียนเต็มเวลาเป็นคร้ังแรกเพื่อให้ไดคุ้ณวุฒิระดบั 2 และผูใ้หญ่ท่ีอายุ ยงันอ้ย 
ท่ีเขา้เรียนคร้ังแรกเพื่อใหไ้ดคุ้ณวฒิุระดบั 3 

12.4 รักษาการจดัในทอ้งถ่ินการเรียนรู้ของผูใ้หญ่กวา้งขวางดา้นวฒันธรรม การ
พกัผ่อนหย่อนใจ ชุมชนและตามวตัถุประสงคส่์วนตวั เพื่อให้โอกาสและกระตุน้ผูใ้หญ่ให้กลบัมา
เรียนใหม่ 

12.5 จัดให้ข้อมูลท่ีดี ค ําแนะนําและแนะแนวเก่ียวกับการพัฒนาทักษะการ
ฝึกอบรมและการไดคุ้ณวุฒิ  เพื่อจะใหค้นไดรู้้วา่มีอะไรท่ีจดับา้งไดป้ระโยชน์อยา่งไร และทาํไดท่ี้ไหน 

12.6 ช่วยผูใ้หญ่ให้ไดท้กัษะเทคโนโลยีสารสนเทศและโทรคมนาคม (ICT) เป็น
ทกัษะท่ีสานต่อจากการรู้หนงัสือ (Literacy)  และเลขคณิต (Numeric) ซ่ึงอยูใ่นโปรแกรม Skills for  

Life 

13. วิธีการหลกัอนัหน่ึงในการยกระดบัทกัษะก็คือ ผ่านเครือข่าย Secter  Skills 

Council (สภากลุ่มอาชีพ) เราจะตั้งสภากลุ่มอาชีพน้ี 23 สภา  ภายในหนา้ร้อน ปี ค.ศ.2004  สภา
เหล่าน้ีจะเป็นกระบอกเสียงหลักของนายจ้างและลูกจ้างของแต่ละกลุ่มอาชีพหลักๆ  เราจะ
สนบัสนุนการจดัตั้งสภาเหล่าน้ี  เพื่อกาํหนดเป้าหมายระยะยาวในการเพิ่มผลผลิตของแต่ละกลุ่ม
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อาชีพ  ทกัษะท่ีตอ้งการในการแข่งขนัระดบัสากล  และวิธีท่ีนายจา้งทาํงานร่วมกนัแบบอาสาสมคัร
ในการลงทุน  เพื่อพฒันาทกัษะท่ีจาํเป็น 

14. สภากลุ่มอาชีพจะเป็นผูส้นับสนุนหลักในระดับภูมิภาคและระดับชาติ  มีมติ         

ท่ีสําคญัเก่ียวกบัปัญหาท่ีทกัษะในระดบัภูมิภาค  ความแตกต่างของฐานทกัษะในภูมิภาคเป็นปัจจยั
สาํคญัท่ีทาํใหผ้ลผลิตของภูมิภาคมีความแตกต่างกนั  Regional  Development  Agency  เป็นแกนนาํ
ในการผลิต  Framework  for  Regional  Employment  and  Skills  Action  (FRESA)  ซ่ึงออกแบบ
ไวใ้นการพิจารณาความตอ้งการทกัษะและการจา้งงานของนายจา้งและรายบุคคลในภูมิภาคภายใต้
บริบทขอเศรษฐกิจ  สังคมและประชากรศาสตร์ 

เราจะทาํให้เกิดการเปล่ียนแปลงเหล่าน้ีอยา่งไร 

15. เพื่อให้บรรลุเป้าหมายเหล่าน้ี  เราตอ้งดาํเนินการอย่างพร้อมเพรียงกนัในการ
ปฏิรูปอุปทานและการจดัการศึกษาและฝึกอบรมอาชีพท่ีไดรั้บงบประมาณจากรัฐ 

16. เราจะปฏิรูปกรอบคุณวฒิุ  เพื่อใหย้ดืหยุน่และสนองความตอ้งการมากข้ึนสําหรับ
นายจา้งและผูเ้รียน  โดย : 

16.1 เสริมความแข็งแรงและขยาย  Modern  Apprenticeship ให้เป็นเส้นทางหลกั
ดา้นอาชีวศึกษาท่ีมีคุณภาพ  เพื่อสนองความตอ้งการของนายจา้ง เราจะไม่จาํกดัอายุเพื่อให้ผูใ้หญ่ได้
ประโยชน์ดว้ย 

16.2 ทบทวนสายอาชีพท่ีมีให้แก่เยาวชน โดยกลุ่มท่ีนาํ โดย Mile  Tomlinson  

และเสริมความเขม้แข็งจุดเนน้เพื่อสามารถเขา้สู่งานและทกัษะการประกอบการ จดัคุณวุฒิสําหรับ
ผูใ้หญ่ให้ยืดหยุ่นมากข้ึน  โดยแบ่งโปรแกรมการเรียนเป็นหน่วยและทาํการรับรองคุณวุฒิใหม่
รวดเร็วยิง่ข้ึน 

16.3 นาํเอาระบบหน่วยกิต  มาใช้กับผูใ้หญ่เพื่อช่วยผูเ้รียน และนายจ้างให้จดั
โปรแกรมการฝึกอบรมตามความตอ้งการ  และสะสมผลสัมฤทธ์ิไปเร่ือยๆ  เพื่อใหไ้ดคุ้ณวฒิุ 

16.4 จดัให้ผูต้อ้งการพฒันาทกัษะทาํได้ง่ายข้ึน โดยทบทวนสําหรับกลุ่มอาชีพ
ต่างๆ  ความตอ้งการจาํเป็นดา้นโปรแกรมการเรียนรู้ของผูใ้หญ่เพื่อพฒันาทกัษะทัว่ไปสําหรับการ
จา้งงาน 

17. เรามีโปรแกรมปฏิรูปท่ีสําคญั  คือ  Success  for  All  เพื่อเพิ่มประสิทธิผลของ     

ผูจ้ดัวทิยาลยัการศึกษาต่อเน่ืองและการฝึกอบรมอาชีพ  เราจะเสริมสร้างบนฐานนั้น  โดย : 

17.1 ปฏิรูปการจดัสรรงบประมาณสําหรับการเรียนรู้และทกัษะของผูใ้หญ่ เพื่อให้
ส่ิงจูงใจเพิ่มข้ึน สาํหรับผูจ้ดัในการทาํงานร่วมกบันายจา้ง พร้อมทั้งลดระบบราชการ ซ่ึงรวมถึงการ
นาํวธีิกาํหนดค่าเล่าเรียนใหม่และการเพิ่มรายไดข้องผูจ้ดั 
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17.2 สนบัสนุนการพฒันา e-learning ในการศึกษาต่อเน่ือง โดยจดัวตัถุประสงค์
การเรียนและการวดัผล on – line 

17.3 ช่วยวิทยาลยัในการสร้างขีดความสามารถท่ีจะให้การสนบัสนุนดา้นธุรกิจ
แก่นายจา้งทอ้งถ่ินอยา่งกวา้งขวาง 

17.4 ขยายขอบเขตผูจ้ดัการฝึกอบรมอาชีพ โดยให้เงินสนบัสนุนผูจ้ดัเอกชนท่ีมี
คุณภาพสูงและมีความเช่ียวชาญเฉพาะ 

18. เราตระหนักดีว่ารัฐบาลตอ้งนาํโดยทาํเป็นตวัอย่าง เพื่อแสดงให้เห็นว่าเราและ
หน่วยงานผูจ้ดัของเราสามารถทาํงานร่วมกนัอย่างมีประสิทธิผลมากข้ึนในระดบัชาติ ภูมิภาค และ
ท้องถ่ิน ในการจัดให้บริการท่ีเช่ือมโยงสําหรับการพัฒนาทักษะ การสนับสนุนธุรกิจและ
ตลาดแรงงาน เราจะ 

18.1 จดัตั้ง Skill Alliance โดยร่วมกนัระหว่างกระทรวงหลกักบันายจา้งและ
ตวัแทนสหภาพ เป็นหุ้นส่วนสังคมใหม่และเช่ือมโยงกบัองค์การ จดัให้หลกัในการขบัท่ีพร้อม
เพรียงกนัเพื่อยกระดบัทกัษะ 

18.2 เช่ือมโยงการดาํเนินงานปฏิบติัของยุทธศาสตร์ สําหรับทกัษะ กบั ผลสรุป
การทบทวนนวตักรรมของกระทรวงพาณิชยแ์ละอุตสาหกรรม เพื่อให้ทั้ งทกัษะและนวตักรรม
ทาํงานร่วมกนัเป็นตวัขบัหลกัสองตวัในการเสริมสร้างผลผลิต 

18.3 ประสมประสานงานของ Regional Development Agencies, เครือข่าย Sector 

Skills council, Small Business Service, Learning and Skill council และ Jobcentre Plus โดย 
Regional Development Agency ในแต่ละภูมิภาคไดพ้ฒันาการเสนอท่ีเป็นนวตักรรมสําหรับความ
ร่วมมืออยา่งมีประสิทธิผล จุดเนน้คือจะทาํระบบให้ง่ายสําหรับนายจา้งและผูเ้รียน ปรับปรุงคุณค่า
ในการลงทุน ยกระดบัการบนัดาลใจและตอบสนองความตอ้งการทกัษะของทอ้งถ่ินและภูมิภาค 

18.4 เสริมสร้างความเขม้แข็งหุ้นส่วนระหวา่ง Leaning and Skills council กบั 
Jobcentre Plus โดยการผลักดันอย่างแข็งแรงเพื่อสนับสนุนทกัษะและฝึกอบรมให้ลูกคา้ได้
ประโยชน์และจดัการใหบ้ริการท่ีประสมประสานดีข้ึนสาํหรับนายจา้ง 

18.5 การสร้างโอกาสการศึกษาและฝึกอบรมอาชีพให้ผูต้อ้งโทษโดย การทาํงานอยา่ง
ใกลชิ้ดระหวา่ง Prison Service ( การบริการของคุก ), Probation Service  ( การบริการการควบคุม
ความประพฤติ ) Learning and Skills Council UFl / learndirect ( การเรียนทางไกลผา่น Internet ) 

และหุน้ส่วนอ่ืน 
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18.6 ในฐานะท่ีเป็นนายจ้างรายใหญ่ รัฐบาลจะลงทุนในการพฒันาทกัษะของ
บุคลากรของเราใหบ้รรลุวตัถุประสงคก์ารใหบ้ริการของภาครัฐ108

109 

 ศูนยก์ารวิจยัสังคมศาสตร์เบอร์ลิน1 0 9

110 ได้ศึกษาเร่ืองการจดัการศึกษาวิชาชีพและการ
ฝึกอบรมในองักฤษเก่ียวกบักลยุทธ์เพื่อพิชิตช่องวา่งทกัษะแรงงานในประเทศองักฤษ  งานวิจยัน้ี
เป็นการเสนอมุมมองในปัจจุบนัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัช่องวา่งของทกัษะแรงงานและการฝึกอาชีพใน
ประเทศอังกฤษ คณะผูว้ิจยัได้คาํนึงถึงผูจ้ ้างงานท่ีส่งผลต่อการจ้างงานของความเป็นผูน้ําใน
ตลาดแรงงาน ระบบการฝึกอาชีพในองักฤษและรัฐบาลกระตุ้นการลงทุนของนายจา้งโดยการ
เปรียบเทียบให้เห็นความแตกต่างท่ีจาํเป็นของนโยบายการฝึกอาชีพตลอดทั้งยุโรป นายจา้งใน
องักฤษมีการฝึกอบรมดว้ยเหตุผลท่ีหลากหลาย การลงทุนในการฝึกอบรม งานวิจยัฉบบัน้ีเป็นการ
ตรวจสอบการตอบรับของนายจา้ง ในการฝึกอบรมสําหรับผูใ้หญ่ในองักฤษ ไม่รวมการศึกษาใน
ระดบัสูง และเนน้การอภิปรายเก่ียวกบัประเด็น ดงัต่อไปน้ี 

1. องค์กรท่ีเก่ียวข้องกับนโยบายการพฒันาทกัษะและ แนวทางการทาํงานร่วมกัน
อยา่งไร 

2. เหตุผลสําคญั และความกระตือรือร้นของนายจา้งในการตอบสนองการฝึกอบรมใน
องักฤษ 

3. ผลประโยชน์ท่ีได้รับของนายจ้างในการลงทุนในการฝึกอบรม ในอังกฤษ และ
ประเภทของการฝึกอบรมท่ีมีความจาํเป็นกบัแรงงาน 

4. ปัจจัยท่ีจาํเป็นท่ีส่งผลกระทบต่อนายจ้างและลูกจ้าง เพื่อการตัดสินใจฝึกอบรม         
ในอนาคต  
 ผลการสืบคน้ท่ีสําคญั ระบบการจดัการศึกษาในองักฤษอยูใ่นลาํดบัของการดาํเนินการ     
ท่ีแตกต่างกนัรวมทั้งระบบการจดัเก็บภาษี ในบางภาคส่วน ระบบมีความยืดหยุ่น และมีการศึกษา
เก่ียวกบัมโนคติวิทยา หรือนโยบายการบงัคบัโดยใชน้โยบาย   ดา้นผูล้งทุน ไดก้ระตุน้ให้นายจา้งมี
ความเขา้ใจเก่ียวกบัความตอ้งการทางดา้นทกัษะแรงงาน และเช่ือมโยงกบัวตัถุประสงค์ของธุรกิจ
ของภาคประชาชน ในการเพิ่มผลการปฏิบติังานขององค์กร เม่ือพนักงานได้รับการฝึกอบรม 
อย่างไรก็ตามอาจจะมีขอ้จาํกดัในการดาํเนินกิจกรรม โดยเฉพาะถ้ากลยุทธ์ในธุรกิจมีตน้ทุนตํ่า 
หมายถึง การดาํเนินการต่อไปไดแ้ละมนัอาจจะจาํกดัเน้ือหาของการพฒันาการฝึกอบรมท่ีผูกมดั

 109 Eurydice - Informationsstelle, “Structures of education and training systems in 
Europe,” 2009, 13 – 16. 

 110 Social Science Research Center Berlin, “Vocational Education and Training in the 

UK Strategies to overcome skill gaps in the workforce,” 2006. 
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ตวัเองของนายจา้ง นายจา้งมีความตอ้งการขอ้มูลท่ีแทจ้ริงในการฝึกอบรม ซ่ึงเป็นบริบทของการ
ดาํเนินธุรกิจและการดาํเนินไปสู่ความสําเร็จในธุรกิจของเขา มีเหตุผลมากมายซ่ึงรวมเอาการเพิ่ม
ผลผลิตและการจดัหาพนักงานท่ีมีทกัษะและความรู้ในการทาํงานอย่างครบถ้วน  1 ใน 5 ของ
เสถียรภาพความมัน่คงในองักฤษท่ีคนงานไม่มีลกัษณะเป็นมืออาชีพในการทาํงาน มนัคือช่องว่าง
ของทกัษะแรงงาน ส่วนใหญ่เป็นทกัษะแรงงานท่ียดืหยุน่ได ้(soft skills) ซ่ึงรวมเอาทกัษะต่าง ๆ เขา้
ดว้ยกนั เช่น ทกัษะทางดา้นการส่ือสาร ทกัษะการบริการลูกคา้ และการทาํงานเป็นทีม  
 จากการรายงานของนายจา้ง คร่ึงหน่ึงของพนักงานท่ีไม่มีทกัษะส่วนใหญ่มีแนวโน้ม    
เป็นทกัษะท่ีมีช่องโหว่ แต่พนกังานส่วนใหญ่มีความเป็นไปไดน้้อย ท่ีได้รับการอบรม ปัจจยัท่ีมี
ผลกระทบต่อการฝึกอบรมในสถานประกอบการ อตัราการตอบรับการฝึกอบรมของนายจา้งใน
องักฤษอยูใ่นระดบัสูงในกลุ่มประเทศยโุรปจาํนวน 15 ประเทศ จากการวิเคราะห์การศึกษาทางดา้น
วิชาชีพและการฝึกอบรม แสดงให้เห็นถึงระดบัการวดัการฝึกอบรมในองักฤษ อยู่ในลาํดบัท่ี 4 
อยา่งไรก็ตาม ในช่วงเวลาและความกระตือรือร้นของการประเมินการฝึกอบรม  มีการกาํหนดขอ้มูล
ท่ีเหมือนกนั การจดัลาํดบัในองักฤษแมว้า่มีเพียง 7 ลาํดบั ท่ีเป็นการยืนยนัจาํนวนการฝึกอบรมอยา่ง
ต่อเน่ือง เป็นตอนสั้ น ๆ และมีความละเอียดถ่ีถว้นน้อยกว่าประเทศอ่ืน ๆ ช่วงระยะเวลาสั้น ๆ ใน
การฝึกอบรมขององักฤษ พบว่าเป็นการเรียนรู้ท่ีส่งเสริม สนบัสนุนส่ิงท่ีคน้พบจากการศึกษา เป็น
การแนะนาํขั้นตอนของการฝึกอบรมท่ีมีความเป็นไปไดม้ากของระยะเวลาในการฝึกอบรมสั้ น ๆ 
และช่วงระยะเวลาของการฝึกอบรมท่ียาวนาน เป็นส่ิงท่ี     ส่วนใหญ่แลว้เกิดข้ึนทุกวนัสําหรับการ
ฟ้ืนฟูใหม่ เป็นส่วนของกระบวนการควบคุมการดาํเนินการฝึกอบรม อยา่งไรก็ตามขอ้มูลของระบบ
การฝึกอบรมวิชาชีพไม่ครอบคลุมรายละเอียดของกิจกรรมในการฝึก ในปัจจุบนัน้ีมนัเป็นทิศทาง
ไปสู่การฝึกอาชีพในปัจจุบนั ความสําคญัของความแตกต่างระหวา่งประเทศของความเขม้งวดใน
การฝึกอาชีพและคุณลกัษณะของบุคคลซ่ึงส่วนใหญ่มีความเป็นไปไดข้องการตอบรับของนายจา้งท่ี
จะจดัสรรงบประมาณสาํหรับการฝึกอาชีพบางทีอาจจะไม่ไดรั้บผลประโยชน์ท่ีเป็นผลตอบแทนแก่
นายจา้งท่ีเกิดจากการลงทุนฝึกอาชีพใหก้บัพนกังาน 

 ความทา้ทายในอนาคตและการเปล่ียนแปลงการฝึกอบรมทางดา้นวิชาชีพขององักฤษ 

งบประมาณการฝึกอบรมของนายจา้งในองักฤษ มีความเช่ือมโยงกบัเป้าหมายของธุรกิจ ในส่วน
ของการเป็นผูน้าํท่ีมีรูปแบบการฝึกอบรมในท่ีทาํงานซ่ึงไม่เท่าเทียมกนั  ส่ิงท่ีนายจา้งมองเห็นจาก
การประเมินผลตอบแทนการลงทุน นายจา้งในองักฤษมีความเป็นไปไดสู้งในการเผชิญกบัส่ิงทา้ทาย 
หน่ึงในวกิฤตการทา้ทายเป็นการเพิ่มอายุของแรงงาน และการเพิ่มอายุในการปลดเกษียณซ่ึงอาจจะ
มีผลกระทบต่อเวลาท่ีเป็นประสบการณ์ ซ่ึงเป็นอายุของคนงาน และนายจ้างท่ีมีความตอ้งการ
ฝึกอบรม และการพฒันาทางดา้นเศรษฐกิจ เช่น จีน เป็นประเทศท่ีมีความต่อเน่ือง ในการสับเปล่ียน
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การดาํเนินการของบริษทัจนทาํให้มีความสมบูรณ์ในการลงทุนในองักฤษ เพราะฉะนั้นความ
ตอ้งการขององักฤษในการลดทกัษะแรงงานตํ่า เพื่อปรับให้เกิดสมดุล เป็นการเพิ่มคุณภาพและ
คุณค่าของของกลยุทธ์ทางธุรกิจ การเตรียมความพร้อมของธุรกิจ  ในองักฤษความทา้ทายบางอยา่ง
และนโยบายซ่ึงมีความพร้อมอยูแ่ลว้ในการเปล่ียนแปลงเป็นแผนการอยา่งคร่าว 

 ความทา้ทายทางดา้นเทคโนโลยี  จากการสํารวจความตอ้งการทางดา้นทกัษะของผูจ้า้ง
แรงงานในองักฤษในปี 2004 พบวา่ 3 ใน 5 ของธุรกิจมีการฝึกอบรมพนกังานใน 12 เดือน เป็นการ
เตรียมการฝึกอบรมเพื่อรองรับเทคโนโลยีใหม่ ซ่ึงการเปล่ียนแปลงทางดา้นเทคโนโลยีในปัจจุบนัมี
ผลต่อส่ิงแวดลอ้มในการทาํงานและทกัษะของคนงานท่ีมีความตอ้งการในการปฏิบติัหนา้ท่ีอยา่งมี
ประสิทธิภาพในสถานประกอบการ ซ่ึงเป็นตวับ่งช้ีถึงความตอ้งการอย่างสูง และเป็นผลสะทอ้น
กลบัของการเร่ิมตน้ประยุกต์ทกัษะ เทคโนโลยีเป็นส่ิงที่ เกิดข้ึนอย่างต่อเน่ืองที่ส่งผลกระทบต่อ
ปริมาณความตอ้งการทกัษะในการผลิต และความตอ้งการเทคโนโลยีท่ีมีความสัมพนัธ์กบัสินคา้
และบริการมนัอาจจะส่งผลต่อปริมาณความตอ้งการทกัษะ เช่น การพฒันาระบบขอ้มูลข่าวสารและ
ความตอ้งการท่ีจาํเป็นท่ีตอ้งใชท้กัษะท่ีส่งผลกระทบต่อความตอ้งการสําหรับทกัษะอ่ืน ๆ เช่น การ
ติดต่อส่ือสารและกระบวนการจดัการขอ้มูลข่าวสาร  เทคโนโลยีสมยัใหม่ทาํให้ง่ายสําหรับการสั่งซ้ือ
ของลูกคา้   มนัเป็นลกัษณะเฉพาะและเป็นธรรมชาติของความตอ้งการของลูกคา้ท่ีมีแนวโนม้ใน
การเปลี่ยนแปลงและพฒันาความคาดหวงัของการเลือกผลิตภณัฑ์และบริการท่ีดีท่ีสุดในตลาด 
มนัเป็นวิธีการดาํเนินการให้บรรลุเป้าหมายสําหรับผูข้ายและระดบัของความสะดวกสบายของ
คนงานซ่ึงมีความตอ้งการเพิ่มประสิทธิภาพสูงสุดในการทาํงาน  
 อายุของแรงงาน ขอ้มูลโดยรวมของอายุการทาํงานของประชากร เป็นการเปล่ียนแปลง    
ท่ีสําคญัในปี 1995 ส่ิงสําคญัของอายุคนงานอยู่ในช่วงอายุต ํ่ากว่า 40 ปี เป็นช่วงท่ีจะอาจจะเกิด    
ความลม้เหลวประมาณ 55% เม่ือเทียบกบัอายุของคนทาํงานท่ีมีอายุมากกวา่ 40 ปี การเปล่ียนแปลง
ขอ้มูลดา้นประชากรจะมุ่งใหส้ถานประกอบการณ์มีความตอ้งการคุณสมบติัเก่ียวกบัอายุของคนงาน 
ผูท่ี้มีแนวโนม้จะมีคุณสมบติัตํ่าเขา้มาแทนท่ีผูท่ี้มีอายอุยูใ่นช่วง   ท่ีมีคุณสมบติัท่ีดี  ประชากรท่ีมีอายุ
จะมีการเปล่ียนแปลงตามธรรมชาติ การเพิ่มอายุของประชากรจะนาํไปสู่การเปล่ียนแปลงและ
ประเภทของความตอ้งการสินคา้และบริการ เช่น การบริการเพื่อความบนัเทิง และการดูแลเอาใจใส่ 

 ความสมดุลของทกัษะแรงงานระดบัตํ่า  การพิสูจน์ขอ้แนะนาํเป็นส่วนสําคญัสําหรับ
เศรษฐกิจขององักฤษในการขบัเคล่ือนให้เกิดความสมดุลของทกัษะแรงงานระดบัตํ่า วงจรของ
แรงงานทกัษะระดบัตํ่า เป็นการกาํหนดผลผลิตสินค้าและบริการสําหรับลูกค้าที่มีค่าแรงขั้นตํ่า             
เป็นส่ิงทา้ทายระยะยาว การขบัเคล่ือนทกัษะแรงงานเป็นการกาํจดัขอบเขตของกลยุทธ์ทางธุรกิจ 
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เพราะฉะนั้นสาระสําคญัของทกัษะในระดบัสูงหรือระดบัตํ่าที่แทจ้ริง เป็นวิถีทางของกลยุทธ์
ทางการตลาดของผลผลิตของสินคา้ของบริษทั และคุณภาพของผลผลิต 

 รูปแบบการเน้นปัญหาของความสัมพนัธ์ เน้นประเด็นท่ีข้ึนอยู่กบัแนวทางต่าง ๆ เช่น   
การนาํกลยทุธ์พื้นฐานมาใชข้องผูจ้ดัการ กบัการกาํหนดระดบัของทกัษะแรงงานมนัไม่ใช่เร่ืองง่ายท่ี
จะใชก้ลยทุธ์ความแตกต่าง ความทา้ทายในอนาคตสาํหรับเศรษฐกิจองักฤษ 

1. นโยบายผูผ้ลิตและนกัธุรกิจ จะเป็นผูก้าํหนดองคก์รและระดบัความสาํเร็จของงาน  
2. กลยุทธ์ทางธุรกิจ การแข่งขนัทางด้านคุณภาพและขอบเขตของเวลาท่ีมีความเป็น     

ไปไดต่้อการกระตุน้การลงทุนเก่ียวกบัการพฒันาทกัษะ 

 ในปัจจุบนัเน้นโยบายท่ีมีความจาํเป็นในการเพิ่มทกัษะของประชาชน เช่น ทางด้าน   
ความบนัเทิงเป็นเหตุผลท่ีดีสําหรับเศรษฐกิจของสังคมในปัจจุบนั นโยบายการขบัเคล่ือนในระยะยาว 
เช่น เป็นการส่งเสริมควบคู่ไปกับการขยายการศึกษาในระดับสูง และการเพิ่มความสนใจ             

เพื่อช่วยแกไ้ขขอ้จาํกดัของวงจรทกัษะแรงงาน ถา้ส่ิงเพิ่มเติมโดยนโยบายท่ีมีเป้าหมายของการเพิ่ม
ความตอ้งการทางดา้นทกัษะภายในระบบการตลาดของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียทั้งหมด รวมทั้งแรงงาน
และนายจา้งจะนาํไปสู่ความตอ้งการซ้ือตามเป้าหมายและการรวบรวมงานท่ีอยูใ่นวงจร ความตอ้งการ
สามารถแก้ปัญหาท่ีเป็นส่ิงทา้ทายโดยเฉพาะ ถ้าช่องว่างระหว่างทกัษะท่ีนายจา้งตอ้งการในการ
ดําเนินธุรกิจในระยะเวลาสั้ น และเป็นความต้องการในการเพิ่มผลผลิต และการแข่งขันใน
ระดบัชาติ เป็นการขบัเคล่ือนในระยะยาว โดยเฉพาะอยา่งยิ่งถา้นายจา้งในองักฤษ  มีความตอ้งการ
คนงานท่ีมีทกัษะตํ่ามากกวา่ทางดา้นธุรกิจต่างประเทศ 

 ปัจจยัอาจจะปรับเปล่ียนตามความรุนแรงของผลกระทบและช่วงเวลาของการฝึกอบรม
ของนายจา้ง ดงัรายละเอียดตามนโยบายของรัฐบาลองักฤษ ท่ีมองเห็นความตอ้งการในการเพิ่มการ
ฝึกอบรมดว้ยวิธีการท่ีหลากหลาย ท่ีแสดงให้เห็นในวงรอบการหมุนเวียนในการเพิ่มวิถีทางปัจจยั
ทางธุรกิจ และแรงจูงใจท่ีเป็นผลกระทบจากความตอ้งการของอุตสาหกรรม และการตอบสนอง
การฝึกอบรมของนายจา้ง     ปัจจยัในการปฏิบติังานท่ีสัมผสักบับริบท ของตลาดแรงงาน และความ
เหมาะสมกบัการชดเชยแรงงาน และผลลพัธ์ของระบบการศึกษา ยิ่งไปกวา่นั้นผลกระทบจากการ
เปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยี การแข่งขนัทางการตลาดและสังคม และบริบททางวฒันธรรม ความ
กวา้งขวางของบริบททางวฒันธรรมอาจมีผลกระทบโดยตรงหรือโดยออ้ม เช่น วิธีการแทรกแซงใน
การปรับปรุงการตอบสนองของแรงงาน ความรุนแรงของผลกระทบและช่วงเวลาของการตอบสนองใน
การฝึกอบรมของนายจา้ง 
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แผนภูมิท่ี 6  ความรุนแรงของผลกระทบทางปัจจยั และช่วงเวลาของการสนบัสนุนการฝึกอบรม 

ท่ีมา : Social Science Research Center Berlin, “Vocational Education and Training in the           

UK Strategies to overcome skill gaps in the workforce,” 2006, 36. 
 

 4.ประเทศสิงคโปร์ 

  วสิัยทศัน์ใหม่สาํหรับเศรษฐกิจใหม่ : ITE Breakthrough 

1. ITE Breakthrough เป็นแผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน Institute of Technical 

Education ท่ีจดัทาํข้ึนใหม่สําหรับช่วยให้ผูร่้วมงาน นกัศึกษา ลูกคา้และหุ้นส่วนในการดาํเนินงาน
อย่างกา้วกระโดดไปสู่อนาคต แผนยุทธศาสตร์ฉบบัสมบูรณ์ไดรั้บการออกแบบให้สอดคลอ้งกบั
ความจาํเป็นในอนาคต โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อให ้

7.1 ระบบเทคนิคศึกษามีประสิทธิผล มีความเก่ียวขอ้งสอดคลอ้งและตอบสนอง
ต่อระบบเศรษฐกิจฐานความรู้ 

7.2 เป็นเสายดึท่ีต่อเน่ืองเพื่อสนบัสนุนการจดัการเรียนรู้ตลอดชีวิตของประเทศ 

7.3 องคก์ารแห่งการเรียนรู้ท่ีผกูมดัต่อการใหก้ารบริการท่ีเป็นเลิศ 

สังคม และบริบท 

ทางวฒันธรรม 

ความรุนแรงและระยะเวลาของการ

ตอบสนองในการฝึกอบรม 

นโยบาย 

พระราชบญัญติั, 
ใบอนุญาตในการดาํเนินการ 

ขอบข่ายของคุณลกัษณะ 

ความเขา้ใจของนายจา้ง, 
ความตระหนกั 

และความสัมพนัธ์ของธุรกิจ 

ขอบข่ายของสถาบัน 

การทาํขอ้ตกลง  
และความสัมพนัธ์ 

กบันายจา้ง 

 

แรงจูงใจทางธุรกจิ 

ผลิตภณัฑ,์ การแข่งขนัทางการตลาด, 
กลยทุธ์ทางธุรกิจ, การเพ่ิมนวตักรรม, 

การเพ่ิมผลิตภณัฑ ์ 

การเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยขีองโลก 

การตอบสนองแรงงาน 

เป็นผลลพัธ ์

จากระบบการศึกษา 
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7.4 สถาบนัท่ีเป็นทางเลือกสําหรับเทคนิคศึกษา ในเกม เราเรียนรู้เพื่อสร้างทกัษะ
ท่ีดีเลิศ 

2. ในการศึกษาเราสร้างพื้นฐานการเรียนรู้สําหรับชีวิตยอ้นกลบัไป เราไดด้าํเนินการ
ศึกษามานานมากแลว้ ตั้งแต่ เมษายน 1992 เม่ือ ITE ไดรั้บมอบหมายงานให้ยกระดบัพฒันาเทคนิค
ศึกษาในประเทศสิงคโ์ปร์ ไดมี้การเปล่ียนแปลงบางอยา่งท่ีมีปัจจยัสาํคญั 

3. ห้าปีท่ีผา่นมา มีการจดัทาํ ITE 2000 Plan โดยมีการออกแบบหลกัสูตรใหม่ และมี
การสร้างเครือข่ายสถานศึกษาท่ีทนัสมยั เพื่อกาํหนดชีวิตนกัศึกษาท่ีมีกิจกรรมต่าง ๆ มากมาย ผลท่ี
เกิดข้ึนไดแ้ก่ จาํนวนผูจ้บจากโรงเรียนมธัยมศึกษาสนใจการฝึกอบรมดา้นเทคนิคมากข้ึน ในปี 2000 

ไดจ้ดัตั้ง ITE ให้เป็นสถานศึกษาระดบัหลงัมธัยมศึกษา ท่ีให้ทางเลือกสําคญัแก่ผูเ้รียน ผูป้กครอง
และชุมชน และ ITE ยงัไม่ไดห้ยดุเพียงแค่น้ี 

  กา้วสู่ยคุใหม่ 
4. สิงคโปร์กาํลงัเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วสู่ระบบเศรษฐกิจฐานความรู้ภายในเวลา 

10 ปี เครือข่ายอินเตอร์เน็ตเติบโตอยา่งเห็นไดช้ดั จากอุปกรณ์เคร่ืองมือเฉพาะสําหรับนกัวิทยาศาสตร์
และการสืบราชการลบัของทหาร ท่ีกลายเป็นแหล่งสารสนเทศสําหรับคนส่วนใหญ่ โดยมีจาํนวน
เวบ็ไซด์ไม่ต ํ่ากว่า 43 ลา้นเวบ็ไซด์ ดงันั้นในทุกวนัน้ีจึงเกิดจากความรู้ใหม่ท่ีมาตรการบูรณาการ
ระหว่างธุรกิจต่าง ๆ เช่น วิศวกรรม อิเล็กทรอนิกส์ วิทยาศาสตร์สุขภาพ การส่ือสาร และธุรกิจ
สุขภาพ ( healthcare ) เม่ือใชค้วามรู้พฒันาทุกส่ิงทุกอยา่งแลว้จะไม่มีประชาชนคนใดถูกทิ้งให้อยู่
ขา้งหลงั ดั้งนั้นจึงจาํเป็นตอ้งพฒันาระบบการศึกษาใหก้า้วทนักบัการพฒันาท่ีเร่งด่วน 

5. ITE จาํเป็นตอ้งนาํประเทศสิงคโปร์ไปสู่บทบาทใหม่ทางการศึกษาสู่ระดบัสูง 
เพราะทุกวนัน้ีการพฒันาดว้ยความรู้อยา่งเดียวไม่เพียงพอแลว้ จึงจาํเป็นตอ้งประยุกตค์วามรู้เพื่อให้
ไดจุ้ดประสงคท่ี์สร้างสรรคม์ากข้ึน ซ่ึงเป็นความทา้ทายใหม่ของระบบการศึกษา โดยเปล่ียนเยาวชน
จากผูรั้บความรู้เป็นผูใ้ชค้วามรู้ ดงันั้น ภารกิจของ ITE คือ การประยุกตใ์ชค้วามรู้ดา้นเทคนิคในการ
สร้างวธีิการแกปั้ญหาท่ีปฏิบติัได ้

  กฎของเกม วสิัยทศัน์ใหม่ 
6. ITE มีวตัถุประสงค์เพื่อสร้างโอกาสสําหรับผูจ้บการศึกษาจากโรงเรียนและ           

ผูเ้รียนรู้ท่ีเป็นผูใ้หญ่ใหไ้ดรั้บทกัษะท่ีจาํเป็น ความรู้และคุณค่า สําหรับการเรียนรู้ตลอดชีวิต ซ่ึงเป็น
เหตุผลท่ี ITE กาํหนดแผนงานต่อไปในการเขา้สูห่วงโซ่คุณค่าทางการศึกษา 

7. ITE Breakthrough เป็นแผนยทุธศาสตร์ท่ีมีความสมบูรณ์ต่อการดาํเนินการร่วมกนั
ในการก้าวกระโดดสู่อนาคต โดยให้เหมาะกับความต้องการของอนาคต แผนยุทธศาสตร์ ITE 

Breakthrough มีวตัถุประสงคเ์พื่อสร้าง 
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7.1 ระบบเทคนิคศึกษาท่ีมีประสิทธิผล สอดคลอ้งและตอบสนองต่อระบบเศรษฐกิจ
ฐานความรู้ ( KBE ) 

7.2 ระบบการศึกษาต่อเน่ืองเพื่อสนบัสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวติของประเทศ 

7.3 องคก์ารการเรียนรู้ท่ีพนัธสัญญาการใหบ้ริการท่ีดีเลิศ 

7.4 สถาบนัการศึกษาท่ีเป็นทางเลือกสาํหรับเทคนิคศึกษา 

8. รายละเอียดของวตัถุประสงคมี์ดงัต่อไปน้ี 

      8.1 ระบบการศึกษาท่ีมีประสิทธิผล 

    มีความตอ้งการความสามารถพิเศษ ท่ีมีประสิทธิผล ตอบสนองและสอดคลอ้ง
กับความเติบโดอย่างพลวตัรของระบบเศรษฐกิจฐานความรู้ ( KBE ) ดังนั้ นการเฟ้นหา   

ผู ้มีความสามารถพิเศษ ทกัษะและพฒันากลุ่มนั้นให้มีศกัยภาพสูงสุดจึงเป็นเร่ืองสําคญัเน่ืองจาก
ยุทธศาสตร์น้ีช่วยกระตุน้ให้ผูเ้รียนไดเ้ขา้สู่การเรียนแบบสหสาขาวิชา และการเรียนรู้ท่ีขา้มระดบั    

(cross-level learning) จะช่วยให้ดึงความเก่าจากกลุ่มนั้นพร้อมทั้งเน้นทกัษะการส่ือสารและ การคิด
แบบแนวขวาง (lateral thinking ) นัน่คือ ITE กาํลงัผลิตผูส้ําเร็จการศึกษาท่ีมีความสมบูรณ์ ITE 

เสริมส่ิงเหล่าน้ีโดยสร้าง Center for Music and Arts เพื่อพฒันาความสามารถพิเศษดา้นศิลปะ 
เพื่อให้สามารถสร้างความเช่ือมัน่ในตนเองแก่ประชาชนไดอ้ย่างเป็นธรรมชาติ การสร้างกิจกรรม
สร้างบุคลิกภาพไม่ได้มาจากความรู้ในหนังสือ เรากําลังสร้างศูนย์สร้างผู ้ประกอบการท่ีใช้
เทคโนโลยี (Technopreneurs) โดยอนุญาตให้นักเรียนได้มีปฏิสัมพนัธ์กับศิษย์เก่าของ ITE  ท่ี
ประสบความสาํเร็จ ซ่ึงเป็นการนาํเขา้สู่โลกความเป็นจริง ITE หวงัวา่ศูนยน้ี์จะช่วยสร้างแรงบนัดาล
ใจให้กบัรายบุคคล / ปัจเจกชน ให้สามารถคาํนวณความเส่ียง ซ่ึงเป็นคุณสมบติัท่ีจาํเป็นก่อนกา้วสู่
โลกท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็ว 

 8.2 การเรียนรู้อยา่งต่อเน่ือง 

    กระบวนการเรียนรู้ไม่ควรหยุดย ั้ง เม่ือผูเ้รียนไดรั้บประกาศนียบตัร ดงันั้น ITE 

จึงคิดว่าการศึกษาเป็นกระบวนการท่ีดําเนินอย่างต่อเน่ืองท่ีคนต้องพัฒนาทักษะและคุณวุฒิ
ตลอดเวลาดงันั้นแผนยุทธศาสตร์ ITE Breakthrough จึงทาํให้รายบุคคล / ปัจเจกชน สามารถกา้วสู่
การเรียนรู้ตลอดชีวิตไดง่้าย  ดั้งนั้น ITE จึงไดป้รับโครงสร้างกระบวนการสู่ระบบการศึกษาและ   
การฝึกอบรมต่อเน่ืองซ่ึงมกัเป็นกรณีท่ีเรียนได้อย่างรวดเร็วเม่ือให้เรียนรู้ในปริมาณท่ีน้อยและ
จดัการได้ง่าย ITE จึงประยุกต์โดยนาํแนวความคิดน้ีไปใช้และปรับโมดูลการฝึกอบรมสําหรับ
ผูใ้หญ่ท่ีกาํลงัทาํงาน ดงันั้นจึงทาํใหก้ารเรียนรู้ประสบความสาํเร็จง่ายข้ึน นอกจากนั้นระบบน้ีไดรั้บ
การออกแบบให้มีระบบการยอมรับ/เทียบโอนประสบการณ์ ( prior learning ) ซ่ึงไม่จาํเป็นตอ้ง
เรียนรู้ในเร่ืองเดิมซํ้ าอีก 
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 8.3 สภาพแวดลอ้มการเรียนรู้ท่ีไดรั้บการปรับปรุง 

    เหมือนกบัการเล่นเกมทัว่ ๆ ไป ไม่มีการเล่นคร้ังใดประสบความสาํเร็จโดย
ไม่มีแผน ดงันั้น แผนยุทธศาสตร์ ITE Breakthrough จึงมีแผนงานสําหรับกิจกรรมต่าง ๆ ของการ
เรียนรู้และบริการโดยใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ ( e-learning and e-services ) ดงันั้นสําหรับประเทศ
สิงคโปร์จึงจาํเป็นตอ้งมีระบบเศรษฐกิจท่ีมีเครือข่ายในระดบัสูงดงันั้นแผนงานหลกัดา้นเทคโนโลยี
สารสนเทศหรือ IT Master Plan จึงเป็นการริเร่ิมโดยสร้างสรรค์สภาพแวดลอ้ม การเรียนรู้ท่ีน่า
ต่ืนเตน้และเร้าใจ นอกจากนั้นแผนยทุธศาสตร์ ITE Breakthrough ยงัเนน้ใหมี้การสร้างเครือข่ายการ
เช่ือมโยงการยืดหยุ่น และช่องทางการเขา้ถึงการศึกษา ดงันั้น ITE จึงกาํลงัทาํให้สถานศึกษาเป็น
แหล่งการเรียนรู้ท่ีเช่ือมโยงดว้ยเทคโนโลยีสารสนเทศซ่ึงช่วยให้นกัเรียนไดเ้ขา้ถึงหลกัสูตรไดทุ้กท่ี
ทุกเวลา  เน่ืองจาก ITE ตระหนกัถึงเวลาเป็นส่ิงมีค่า ดงันั้น เวบ็ไซด์ท่ีให้บริการจึงทาํให้ผูเ้รียน
สามารถสมคัรเรียนรายวชิาต่าง ๆ ทดสอบ กาํหนดตารางเรียนและรับคาํปรึกษาจากผูส้อนไดท่ี้บา้น
ของตนเอง 

 8.4 สถานศึกษาท่ีเป็นทางเลือก 

    ITE มีแนวทางสร้างความสัมพนัธ์ก ับผูเ้ รียนอย่างพลวตัรเพื่อให้มัน่ใจว่า
อนาคตของผูเ้รียนเป็นไปตามท่ีกาํหนดไว ้  โดย ITE ไดจ้ดัทาํขอ้ตกลงท่ีเป็นพนัธสัญญา ท่ีกาํหนด
ว่าตอ้งสร้างเครือข่ายกบัผูส้ําเร็จการศึกษาทั้งหมดจาก ITE ดงันั้น เม่ือไดจ้ดัตั้ง Career Service 

Center ข้ึน ศูนยน้ี์จึงมีหนา้ท่ี 1) รวบรวมขอ้มูลตลาดแรงงานเก่ียวกบัโอกาสการจา้งงาน และ 2) 

ติดต่อกบัหุ้นส่วนท่ีเป็นโรงงานอุตสาหกรรม เพื่อให้มัน่ใจวา่ผูส้ําเร็จการศึกษามีงานทาํ    ท่ีดี และ  

ผูจ้า้งงานไดใ้ช้ประโยชน์อยา่งเต็มท่ีจากผูเ้รียนดงันั้น ITE Breakthrough จึงเป็นแผนยุทธศาสตร์ท่ี
ช่วยให้เกิดผลสัมฤทธ์ิดงักล่าวข้ึน เป็นแผนงานสําหรับทิศทางในอนาคตของ ITE เป็นขอ้ความท่ี
เป็นพนัธสัญญาวา่ปัจเจกชนไดพ้ฒันาระดบัการเป็นมืออาชีพและมีจรรยาบรรณวชิาชีพกา้วหนา้กวา่
คนอ่ืน  ผูส้าํเร็จการศึกษาจาก ITE ท่ีสมบูรณ์จะไม่เพียงแต่มีความรู้และทกัษะดา้นเทคนิคแต่ยงัเป็น
ผูท่ี้กระตือรือร้น ฝึกอบรมมาอยา่งดี เช่ือมัน่ และพร้อมท่ีจะสร้างประโยชน์เพื่อสังคมและชุมชน 

 9. สรุป 

  พนัธกิจ : เพื่อสร้างโอกาสให้ผูส้ําเร็จการศึกษาจากโรงเรียนและผูเ้รียนท่ีเป็นผูใ้หญ่มี
ทกัษะท่ีจาํเป็น ความรู้และค่านิยมในการเรียนรู้ตลอดชีวติ 

  วิสัยทศัน์ : สถานศึกษาด้านเทคนิคศึกษาในระดบัโลก สําหรับระบบเศรษฐกิจ
ฐานความรู้ ( KBE ) 
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  ผลลพัธ์ท่ีคาดหวงั : 

1. ผูส้ําเร็จการศึกษามีความรู้ ได้รับการฝึกอบรมอย่างดี กระตือรือร้นและมีความ
เช่ือมัน่พร้อมท่ีจะสร้างประโยชน์ต่อสังคมและรับใชชุ้มชน 

2. ระบบ ICT ช่วยสนบัสนุน School of Lifelong Learning 

3. มีการรับรอง ความเป็นเลิศทางการศึกษาโดยองคก์รให้ประกาศนียบตัรระดบัชาติ 
และระดบันานาชาติ รวมทั้งให้ผูจ้บการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาผูเ้รียนท่ีเป็นผูใ้หญ่ และผูป้กครอง
ไดย้อมรับ ผลการดาํเนินงานมากข้ึน 

  คุณค่าขององคก์ร : 

1. การพฒันาประชาชน 

2. การเนน้ผูเ้รียน 

3. ความพึงพอใจของลูกคา้ 

4. การมีส่วนร่วมของชุมชน 

5. ความเป็นเลิศทางการศึกษา 

 5.ประเทศออสเตรเลยี 

  วิสัยทัศน์ของการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรม (A vision for Vocational Education 

and Training) มีดงัน้ี คือ 

1. การอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมเพื่อธุรกิจของออสเตรเลียช่วยให้ธุรกิจต่าง ๆ 
สามารถแข่งขนัในระดบัโลก 

2. การอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมเพื่อประชาชนให้ความรู้และทกัษะระดบัมาตรฐาน 

สากล (World-Class Skills) กบัประชาชนออสเตรเลีย 

3. การอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมเพื่อชุมชนสร้างชุมชนท่ีครอบคลุมและย ัง่ยนื 

  วตัถุประสงค์ 4 ประการ สาํหรับ ปี ค.ศ. 2994 – 2010 

  วตัถุประสงค์ที่ 1 อุตสาหกรรมจะมีแรงงานท่ีมีทกัษะสูง เพื่อสนบัสนุนการดาํเนินงานท่ี
เขม้แข็งในเศรษฐกิจ โลกแรงงานออสเตรเลียจะมองภาพรวมของทั้งโลก (Global Outlook) มี
วฒันธรรมของการเรียนรู้ ทีเทคนิค และมีทกัษะ ความสามารถในการทาํงานท่ีเขม้แข็ง ความเป็น
ผูน้าํทางดา้นอุตสาหกรรมจะเขม้แขง็มากยิง่ข้ึน คาํแนะนาํสําหรับความตอ้งการในอนาคตจะชดัเจน
มากข้ึน การลงทุนโดยภาครัฐ ภาคธุรกิจ และส่วนบุคคล จะถูกนาํมาใชเ้พื่อประโยชน์สูงสุดในการ
สนองตอบความตอ้งการดงักล่าว นายจา้งและลูกจา้งจะเขา้มามีส่วนร่วมในการวางนโยบายในการ
กาํหนดสมรรถนะของงานในอนาคต ผูจ้ดัการฝึกอบรมด้านวิชาชีพ จะทาํงานเป็นหุ้นส่วนกับ
ภาคอุตสาหกรรม เพื่อเพิ่มผลผลิต และนวตักรรม ประเทศออสเตรเลีย จะเป็นท่ีรู้จกัในฐานะเป็น    
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ผูก้าํหนดมาตรฐานโลกเก่ียวกบัทกัษะและการเรียนรู้ และจะเป็นตลาด การฝึกอบรมของนานาชาติท่ี
ใหญ่แห่งหน่ึง 

  วัตถุประสงค์ที่ 2 นายจา้งและบุคคลทัว่ ๆ ไป จะเป็นศูนยก์ลางอาชีวศึกษาและการ
ฝึกอบรมการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมจะมีวฒันธรรมแบบอุปสงค์ของลูกคา้ (Client Driven) 

ธุรกิจขนาดย่อม กลาง ใหญ่ และประชาชนทุกวยั และทุกสภาพ จะเขา้ถึงโปรแกรมการเรียนและ
การบริการได้ง่าย โปรแกรมการเรียนจดัตามความตอ้งการของลูกค้า สนองตอบความตอ้งการ
เฉพาะลูกคา้ ลูกคา้จะรู้วา่อะไรคือส่ิงท่ีเขาคาดหวงัจะไดจ้ากการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมและจะ
ใชเ้ส้นทาง (pathways) นั้นใหเ้ป็นประโยชน์ต่อการประกอบอาชีพอยา่งไร ลูกคา้จะไดเ้รียนรู้ตลอด
ชีวิต และรู้ว่าทกัษะและคุณวุฒิของตนเป็นท่ียอมรับของหน่วยงานต่าง ๆ ทัว่ประเทศออสเตรเลีย 
ความหลากหลายของสาขาวชิาชีพของการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรม จะไดรั้บความนิยมและการ
สนบัสนุน โปรแกรมการเรียนและการใชบ้ริการ  ต่าง ๆ จะสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูเ้รียน 
เน้นให้ความสนใจต่อคนงานในสถานประกอบการต่าง ๆ ตลอดจนประชาชนท่ีไดรั้บผลกระทบ
เน่ืองจากการเปล่ียนแปลงความตอ้งการของอุตสาหกรรม และอาชีพ 

  วัตถุประสงค์ที่ 3 เศรษฐกิจและสังคมชุมชน และภูมิภาคต่าง ๆ จะมีความเขม้แข็ง  

มากข้ึน โดยการเรียนรู้และการจา้งงานการแกปั้ญหาแบบบูรณาการ รวมการเรียนรู้ และการทาํงาน
เป็นหน่ึงเดียวกนั จะสนบัสนุนการพฒันา และความย ัง่ยืนของส่ิงแวดลอ้ม วฒันธรรม สังคม และ
เศรษฐกิจในภูมิภาค การอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมจะกระตุน้ความสนใจของการเรียนรู้จะช่วย
พฒันาความสามารถของวทิยาลยัอาชีวะและเทคนิคศึกษา (TAFE) และตวัแทนเพื่อความร่วมมือกบั
รัฐบาลทอ้งถ่ิน หน่วยงานท่ีไม่ใช่ภาครัฐบาล กลุ่มธุรกิจ และอุตสาหกรรม ให้มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
จะส่งเสริมการวางแผน และนวตักรรมของทอ้งถ่ิน และช่วยให้ชุมชนสามารถบริหารจดัการความ
เปล่ียนแปลง และใชป้ระโยชน์ของโอกาสต่าง ๆ เพื่อความเจริญเติบโตของชุมชน 

  วัตถุประสงค์ที่ 4 ชนพื้นเมืองออสเตรเลียจะมีทกัษะการจา้งงานท่ีเหมาะสม และ
แลกเปล่ียนวฒันธรรมการเรียนรู้การอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมจะเพิ่มการจา้งงาน และสร้าง
โอกาสให้ชนพื้นเมืองและชุมชนมากข้ึน เป็นการวางรากฐานของความเป็นอิสระทางเศรษฐกิจท่ี
สําคญั การอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมจะเจริญงอกงามโดยแลกเปลี่ยนวฒันธรรมการเรียนรู้      
ชนพื้นเมืองจะไดรั้บการพฒันาให้ริเร่ิมและปรับโปรแกรมการเรียนรู้ และการให้บริการของการ
อาชีวศึกษาและการฝึกอบรม เพื่อใชสิ้ทธิของตนเองต่อส่ิงแวดลอ้มของการเรียนรู้ท่ีดีสําหรับชุมชน
ของตนเอง 
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  ยุทธศาสตร์ เพื่อบรรลุความสาํเร็จของวสิัยทศัน์และวตัถุประสงค ์

  ในการดาํเนินงานการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรม ประเทศออสเตรเลียไดก้าํหนด
แผนยุทธศาสตร์ 12 แผน ระยะเวลาดาํเนินการ 7 ปี ระหวา่งปี ค.ศ. 2004 – 2010 ในการดาํเนินการ
ยุทธศาสตร์เหล่าน้ี จะทําให้บรรลุวิสัยทัศน์และวตัถุประสงค์ทั้ งส่ี  และยุทธศาสตร์ทั้ ง 12 

ยทุธศาสตร์จะตอ้งพิจารณา 

1. การบริการ ความตอ้งการของธุรกิจ รายบุคคล และชุมชม อยา่งยดืหยุน่ และครอบคลุม 

2. การสร้าง ความสามารถและศกัยภาพขององค์กรการฝึกอบรมท่ีข้ึนทะเบียนทั้ง
ภาครัฐและเอกชน 

3. การปรับปรุง คุณภาพ การเขา้ถึงการสนองตอบและความเช่ือมัน่ของการอาชีวศึกษา
และการฝึกอบรมทัว่ทั้งออสเตรเลีย 

  จุดท่ีอยู่ข้างล่างของแต่ละยุทธศาสตร์เป็นยุทธศาสตร์ย่อย ซ่ึงบรรยายในรูปของ
ผลลพัธ์ในปี ค.ศ. 2003 จะมีแผนดาํเนินการเพื่อกาํหนดว่าจะดาํเนินการยุทธศาสตร์อยา่งไร และ
ผลลพัธ์ท่ีจะบรรลุผลการบริการ 

  ยุทธศาสตร์ที่ 1 เพิ่มการมีส่วนร่วมและสัมฤทธิผล โดยเฉพาะอย่างยิ่งของคนงานท่ี
ทาํงานอยูแ่ลว้ในตลาดแรงงาน 

1. โดยการเรียนรู้ตลอดชีวิต พฒันาและยกระดับทักษะของแรงงานผูใ้หญ่อย่าง
ต่อเน่ืองเพื่อสนองความตอ้งการของงานในปัจจุบนัและอนาคต 

2. รับรองความรู้ท่ีมีและสมรรถนะปัจจุบนั และบนัทึกเอาไวใ้นระดบัชาติ 

3. บุคคลท่ีทาํงานเป็นบางเวลา ทาํงานไม่แน่นอน ทาํงานตามสัญญา หรือไดรั้บการ
จา้งเป็นบางโอกาส มีโอกาสเท่าเทียมกนัในการศึกษา 

  ยุทธศาสตร์ที่ 2 ช่วยเหลือลูกคา้ในการวางแผนและจดัโปรแกรมการอาชีวศึกษาและ
การฝึกอบรมใหเ้หมาะสม 

  ลูกคา้โดยเฉพาะอย่างยิ่งเยาวชนซ่ึงอยู่ในระยะหัวเล้ียวหัวต่อของการเปล่ียนแปลง
แผนการเรียน และผูป้ระกอบการธุรกิจขนาดย่อมเขา้ใจการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมมาข้ึน 
เขา้ถึงสารสนเทศ การพฒันาอาชีพ การบริการ การวางแผน และการบริการของตวัแทนไดง่้ายข้ึน 
ชุมชนจะเป็นหุ้นส่วนของการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรม เพื่อสนองความตอ้งการการพฒันา
เศรษฐกิจของชุมชน 

  ยุทธศาสตร์ที่ 3 ปรับปรุง ค่านิยม เคร่ืองหมาย ภาษา และภาพลกัษณ์ของการอาชีวศึกษา
และการฝึกอบรม และการยอมรับของประชาชนเก่ียวกบัการจา้งงาน 
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  ลูกคา้ (โดยเฉพาะผูป้ระกอบการธุรกิจขนาดย่อม) ชุมชน (โดยเฉพาะ พ่อ-แม่) และ
ผูจ้ดัการศึกษาอ่ืน ๆ ใหก้ารยอมรับ และเห็นคุณค่าและผลลพัธ์ของการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรม 
เป็นอยา่งมาก 

  ยุทธศาสตร์ที ่4 ทาํใหเ้กิดความเสมอภาคในการมีส่วนร่วมและการบรรลุผลสาํเร็จ 

1. ดาํเนินวิธีการตลอดชีวิต ( A whole-of-life approach) สําหรับคนพิการ ท่ีเร่ิมในปี 
ค.ศ. 2000 ใน Bridging Pathways 

2. ดาํเนินวิธีการตลอดชีวิต (A whole-of-life approach) สําหรับชนพื้นเมือง ท่ีเร่ิมใน
ปี ค.ศ. 2000 ใน Partners in a Learning Culture 

3. พิจารณาความตอ้งการการเรียนรู้ของบุคคลผูซ่ึ้งมีอุปสรรคปัญหาต่าง ๆ เช่น อาย ุ
เพศ ความแตกต่างดา้นวฒันธรรม ภาษา การอ่านออกเขียนได ้การคิดเลข ค่าใชจ่้าย การตกงาน การ
ตอ้งโทษ หรืออยูโ่ดดเด่ียว โดยวธีิท่ีบริหารจดัการแบบบูรณาการการสร้าง 

  ยุทธศาสตร์ที่ 5 ทาํให้เกิดความย ัง่ยืนของการลงทุนในวิทยาลยัอาชีวศึกษาและเทคนิค 
(TAFE) และองคก์รการฝึกอบรมอ่ืน ๆ ท่ีข้ึนทะเบียน 

1. แรงงานดา้นการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมมีศกัยภาพ และทกัษะเพื่อเรียนรู้และ
ประเมินผลท่ีมีคุณภาพสูง เนน้ลูกคา้เป็นศูนยก์ลาง โดยร่วมมือกบัภาคธุรกิจและองคก์รอ่ืน ๆ 

2. องคก์รฝึกอบรมท่ีข้ึนทะเบียน จะไดรั้บการสนบัสนุนดา้นการบริการ เทคโนโลยี
อาคารสถานท่ี และระบบธุรกิจ เพื่อให้สามารถดาํเนินงานให้การบริการ และผลผลิตท่ีมีคุณภาพสูง 
และเนน้ท่ีลูกคา้เป็นสาํคญั 

  ยุทธศาสตร์ที่ 6 ช่วยหน่วยงานฝึกอบรมและตวัแทนให้สามารถร่วมมือกบัภาค 

อุตสาหกรรมเพื่อผลกัดนันวตักรรม 

1. การวิจยัและพฒันา เพื่อสร้างความรู้และทกัษะใหม่ และวิธีการใหม่ ในการประยุกต์
ความรู้ และทกัษะ 

2. ฝึกอบรม และผลกัดนัให้เกิดนวตักรรมในหน่วยงาน 

3. องค์กรฝึกอบรมท่ีข้ึนทะเบียน และตวัแทนจะพฒันาการดาํเนินงาน โดยทาํงาน
ร่วมกบัผูเ้ก่ียวขอ้ง เช่น กลุ่มธุรกิจ ทกัษะระบบนิเทศ กลุ่มอุตสาหกรรม ศูนยว์ิจยั และเครือข่ายต่าง ๆ 
ทัว่โลก 

  ยุทธศาสตร์ที่ 7 ดาํเนินการรูปแบบเงินทุนท่ียืดหยุ่น และวางแผนและวิธีการของ
ความรับผดิชอบ (Planning and Accountability Approach) 
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1. การให้เงินทุน การวางแผน และกรอบงานความรับผิดชอบ จะกระตุน้ความสนใจ
ในสาขาท่ีมีความสําคญั และส่งเสริมนวตักรรม การตอบสนองของชุมชน ความเป็นหุ้นส่วนของ
รัฐบาลทั้งหมด การฝึกอบรมท่ียดืหยุน่ ทนัเวลา และตอบสนองความตอ้งการของผูเ้รียน 

2. การให้เงินทุน การวางแผน และกรอบงานความรับผิดชอบ จะเสริมองค์กร
ฝึกอบรมท่ีข้ึนทะเบียนให้มีความเขม้แข็ง และตลาดท่ีหลากหลาย สามารถฝึกอบรมสนองความ
ตอ้งการของลูกคา้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทาํให้การลงทุนของรัฐบาล ธุรกิจ และบุคคลต่าง ๆ มี   

คุณค่าสูงสุด 

  ยุทธศาสตร์ที ่8 พฒันาการลงทุนแบบผสม (A mix of funding) ใหมี้ความย ัง่ยนื 

1. ทุกฝ่ายลงทุนเพิ่มข้ึน เพื่อสนองความตอ้งการของทกัษะในอนาคต 

2. การลงทุนของนายจ้าง และบุคคลต่าง ๆ เพิ่มข้ึน การเรียนอาชีวศึกษาและการ
ฝึกอบรมเป็นท่ียอมรับในระดบัชาติ 

3. ใชโ้ครงสร้างพื้นฐานในการฝึกอบรมร่วมกนัอยา่งมีนวตักรรมการปรับปรุง 

  ยุทธศาสตร์ที ่9 สร้างความเขม้แขง็ดา้นบทบาทของภาคอุตสาหกรรม ในการคาดหวงั
ความตอ้งการด้านทกัษะและการพฒันาโปรแกรม และการบริการ เพื่อสนองความตอ้งการของ
ภาคอุตสาหกรรม 

1. อุตสาหกรรมจดัคาํแนะนาํท่ีครอบคลุม อยูบ่นรากฐานของการวิจยัดา้นอุตสาหกรรมท่ี
มีอยูใ่นปัจจุบนั และกาํลงัจะเกิดข้ึน และอุตสาหกรรมในอนาคต รวมทั้งทกัษะของอาชีพท่ีตอ้งการ 

2. มาตรฐานของทกัษะและโปรแกรมต่าง ๆ สะทอ้นให้เห็นกลุ่มของทกัษะ รวมทั้ง
ความสามารถในการทาํงาน ภาษา การรู้หนงัสือ เลข และวฒันธรรมขา้มชาติ 

3. โปรแกรม และการบริการจะได้รับการพฒันา และกลัน่กรองอย่างรวดเร็ว เพื่อ
ตอบสนองความตอ้งการต่อการเปล่ียนแปลงความตอ้งการของภาคอุตสาหกรรม 

  ยุทธศาสตร์ที ่10 ทาํใหเ้ส้นทางการเรียนราบร่ืนไม่มีรอยต่อ    

1. การเป็นหุ้นส่วนระหว่างการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมโรงเรียน มหาวิทยาลยั 
และหน่วยงานท่ีจดัการศึกษาของชุมชน และการศึกษาผูใ้หญ่ ทาํให้เกิดการรวมเส้นทางการศึกษา
และกาฝึกอบรมวชิาชีพเขา้ดว้ยกนั 

2. การเป็นหุ้นส่วนกับภาคอ่ืน ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพฒันาภูมิภาค การบริการ
ชุมชนและชนพื้นเมือง จะช่วยปรับปรุงเส้นทางการเรียน 

3. นโยบายท่ีประสานสัมพนัธ์กนัจะช่วยพฒันาเส้นทางการเรียน สู่การจา้งงานโดย
บูรณาการความสัมพนัธ์ดา้นอุตสาหกรรม การใหใ้บอนุญาต ความปลอดภยั และการฝึกอบรม 
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  วตัถุประสงค์ที่  4  ชนพื้นเมืองออสเตรเลียจะมีทกัษะสําหรับการจา้งงานท่ีเหมาะสม
และแลกเปล่ียนวฒันธรรมการเรียนรู้ 

  ลาํดบัความสําคญัท่ี  5  เพิ่มโอกาสการฝึกอบรมสําหรับชนพื้นเมืองออสเตรเลีย  ซ่ึง
นาํไปสู่การจา้งงานท่ีย ัง่ยนืแผนยทุธศาสตร์  1,  2,  4,  5,  6,  7,  10,  11 

 6. การจัดอาชีวศึกษาในประเทศเยอรมนี  

  การศึกษาการจดัอาชีวศึกษาในประเทศเยอรมนี เป็นแนวทางหน่ึงท่ีจะพฒันาการ
อาชีวศึกษาของไทยใหเ้ป็นท่ียอมรับ และสู่ความเป็นสากลยิง่ข้ึน การศึกษาของประเทศเยอรมนี  จะ
เร่ิมตน้จากการศึกษาภาคบงัคบัเมื่อเด็กอายุ 6 ขวบ และตอ้งเรียนในโรงเรียนตามหลกัสูตร
ประถมศึกษา 4 ปี และชั้นมธัยมตน้อีก 5 ปี รวมเป็น 9 ปี (บางรัฐ 10 ปี) หลงัจากนั้นเรียนต่อใน
โรงเรียนมธัยมศึกษาตอนปลายแบบเต็มเวลา จนอายุครบ 18 ปี จึงจะพน้เกณฑ์การศึกษาภาคบงัคบั 

สําหรับผูท่ี้ไม่ไดเ้รียนต่อชั้นมธัยมศึกษาตอนปลายแบบเต็มเวลา จะตอ้งเขา้รับการฝึกอาชีพอย่าง
เป็นระบบในโรงเรียน หรือสถานฝึกอาชีพประเภทใด ประเภทหน่ึงท่ีรัฐรับรองจนกวา่อายุครบ 10 

ปีเช่นกนั 

  รัฐบาลเยอรมนัไดใ้ห้การสนับสนุนโครงการความช่วยเหลือในระยะท่ี 2 ตั้งแต่          

ปี 2534 – 2538 ดงันั้นการจดัการศึกษาระบบดงักล่าวจึงขยายไปสู่ประเภทวิชาคหกรรม ศิลปกรรม
และ พณิชยกรรม ซ่ึงปรากฏวา่สถานศึกษาท่ีเขา้ร่วมโครงการในระยะท่ี 2 น้ี สามารถเปิดรับ
นกัเรียนไดบ้างสาขาวชิา ตั้งแต่ปีการศึกษา 2535 และกรมอาชีวศึกษาเห็นควรให้เปล่ียนช่ือจาก การ
จดัการอาชีวศึกษาระบบโรงเรียนโรงงาน เป็นการจดั “อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี” ตั้งแต่ปี 2535 เป็นตน้ 

  ปัจจุบนักรมอาชีวศึกษาเปิดสอนระดบัทวิภาคีในสถานศึกษา สังกดักรมอาชีวศึกษา 

ทัว่ประเทศ โดยใชห้ลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.) พ.ศ. 2538 มีรูปแบบการจดัอาชีวศึกษา
ระบบทวภิาคี110

111  

  ในการบริหารจดัการด้านอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพน้ี  มีนักวิชาการได้
ศึกษาวจิยัในหลายๆดา้น ดงัน้ี 

  มาร์จอร่ี (Marjorie) ไดก้าํหนดการศึกษาเปรียบเทียบเยาวชนท่ีมีอายุ 16-19 ปี ท่ี
ทาํงานและศึกษาอาชีพดว้ยระบบต่าง ๆ คือ ระบบเรียนนอกเวลา (Part time) ระบบแบ่งการเรียน
เป็นช่วงเวลา (Block release) ระบบเรียนในเวลา (Day-release) ขององักฤษกบัอเมริกาและยุโรป 

พบว่า วตัถุประสงค์ในการเรียนในแต่ละวิชาและการออกแบบหลกัสูตรขององักฤษมีการจดัทาํ 

 111กรมอาชีวศึกษา, การจัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคี (กรุงเทพฯ : กรมอาชีวศึกษา,  
2541), 9. 
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วตัถุประสงคแ์ละออกแบบหลกัสูตร มีลกัษณะเป็นทัว่ไป (General) มากกวา่ประเทศในยุโรปและ
อเมริกา จึงมีปัญหาในการนาํไปใช้เฉพาะทอ้งถ่ินและมีปัญหากบัตวัผูส้อนในขณะเดียวกนัใน
ประเทศองักฤษมีการสนบัสนุนจากหน่วยงานของเอกชนท่ีเรียกวา่ คณะกรรมการฝึกหดัวิศวกรรม
โรงงาน (Engineering Industry Training Board : EITB) ซ่ึงทาํให้การทดลองต่าง ๆ ของการเรียน
สัมพนัธ์หรือสอดคลอ้งกบัอุตสาหกรรมมากกวา่ของอเมริกา ซ่ึงเนน้ไปท่ีการทดลองในโรงเรียน111

112 

  เกอร์ฮาร์ด และยโูด (Gerhard and Udo) ไดศึ้กษาเก่ียวกบัปัญหาท่ีเก่ียวกบัการให้
ความรู้ด้านอาชีพแก่เยาวชนอายุ 16-19 ปี ที่ทาํงานในสถานประกอบการแล้ว พบว่า เยาวชน
อายุ 16-19 ปี  ท่ีทาํงานแลว้ยงัขาดทกัษะและแรงจูงใจในการท่ีจะรับความรู้ ทั้ง ๆ ท่ีเยาวชนเหล่าน้ี  

มีความพร้อม112

113 

  รูปแบบการจดัการศึกษาดา้นอาชีพและหลกัสูตรในฝึกอบรมในเอสโตเนีย (Estonia) 

ปัญหาของการจดัการศึกษาดา้นอาชีพและหลกัสูตรการฝึกอบรมมีการปฏิรูปเก่ียวกบัการพฒันา
หลกัสูตรโดยจดัโครงการระหว่างประเทศหลายโครงการ มีวตัถุประสงค์เพื่อพฒันารูปแบบของ
หลกัสูตรท่ีมีความเช่ียวชาญและเฉพาะทางของเอสโตเนีย(Estonia) ฟินแลนด์(Finland) เดนมาร์ค
(Denmark)  อีรีแลนด(์Ireland) และประเทศอ่ืน ๆ ไดด้าํเนินการร่วมกนั ดงันั้นโครงสร้างของการจดั
การศึกษาและหลกัสูตรการฝึกอบรมจะมีรูปแบบ ระยะเวลา และหลกัสูตรท่ีเป็นระบบเดียวกนั เช่น 
การประสานงานขอความร่วมมือจากผูเ้ช่ียวชาญจากไอร์แลนด์ (Irish experts)  เพื่อทาํให้บรรลุ
วตัถุประสงค ์และเกิดประโยชน์ใน ปี 1997 หลกัสูตรของ เอสโตเนีย (Estonia) ไดรั้บการยอบรับใน 
ปี 1998 เป็นหลกัสูตรท่ีใชฐ้านขอ้มูลของยเูนสโก (UNESCO)เก่ียวกบัการจดัประเภทของการศึกษา 
( International Standard Classification of Education :ISCED) ในปี 1999 มาตรฐานการจดั
การศึกษาในเอสโตเนียเป็นการจดัการความรู้โดย กลุ่มผูท้าํธุรกิจท่ีรวมตวัก ันเพื่อจุดประสงค์
ทางการคา้ขาย และอุตสาหกรรม ต่อมาการจดัการศึกษาทางด้านอาชีพและหลกัสูตรในปี 2000 

เอสโตเนีย ไดอ้อก พรบ.เก่ียวกบัมาตรฐานคุณภาพตามความตอ้งการของผูป้ระกอบการ ปี 2002 

การจดัการศึกษาทางด้านอาชีพได้จดัตั้งศูนยท์ดสอบและคุณภาพแห่งชาติ (Estonian National 

Examination and Qualification Centre.) มีบทบาทในการประสานงาน และพฒันาการจดัการศึกษา 

 112 Holt Marjorie, “Review of Research into aspect of the Education and Training of 
Youngs Part-time Student” (Sevel & Zielinger – Amsterdam and Lisse,1978),  84.  
 113 Welberg Gerhard and Reuter Udo, Non Methodological Problem of Education 

Research in the Area of Young People Aged 16-19 Who are at work (Amsterdam : Sevel to 

Zeilanger-Amsterdam and Lisse, 1978), 92. 
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และหลกัสูตรการอบรมเพื่อให้เกิดประโยชน์ ตลอดจนการจดัหาครูเพื่อให้คาํปรึกษาเกี่ยวก ับ
หลกัสูตรเฉพาะทาง และหลกัสูตรพื้นฐาน  และในปี 2006 รัฐบาลเอสโตเนีย ไดอ้อก พรบ.เก่ียวกบั
มาตรฐานคุณภาพการจดัการศึกษาทางดา้นอาชีพทั้งในระดบัพื้นฐาน และระดบัสูง113

114 

  ยุน ชิน เชียง1 1 4

115ศึกษาเร่ือง ทิศทางท่ีกาํลงัไดรั้บความนิยมของการบรรลุความสําเร็จ 
ความกา้วหน้าทางเทคโนโลยีของสถาบนัการศึกษาทางดา้นวิชาชีพในใตห้วนั พบว่า การปฏิรูป
การศึกษาในใตห้วนั นโยบายการศึกษาไดย้กเลิกการควบคุม และให้อิสระในการจดัการการศึกษา 
การขยายตวัทางการตลาดของการศึกษาใตห้วนัทาํใหอ้งคก์รการศึกษาในระดบัสูงมีคุณภาพมากข้ึน 
และช่องทางการส่ือสารไปยงัผูเ้รียนไม่อาจขดัขวางไดผ้ลการดาํเนินงานของมหาวิทยาลยัเทคโนโลยี
เป็นส่ิงสาํคญัท่ีสุดท่ีคนทัว่ไปคาํนึงมากท่ีสุดท่ีจะจ่ายเงินหรือเขา้ศึกษา 

  การศึกษามหาวิทยาลยัเทคโนโลยีในใตห้วนั 17 แห่ง เป็นการวิเคราะห์ผลการ
ดาํเนินงานใน 3 ประเด็น คือ 1) ปัจจยัท่ีเป็นองค์ประกอบนาํเขา้  2) ปัจจยัท่ีเป็นองค์ประกอบใน
กระบวนการ   2) ผลผลิต  ทิศทางการดาํเนินงานของมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีในใตห้วนัเป็นการลงทุน
จากปี 2000 – 2002 ผลท่ีไดเ้ป็นท่ีประจกัษซ่ึ์งไดจ้ากประสบการณ์การทดลองมากกวา่ไดจ้ากทฤษฏี   
ได้แสดงให้เห็นว่ามหาวิทยาลยัเทคโนโลยีแห่งชาติได้เปล่ียนแปลงตาํแหน่งคุณภาพของครูและ
นกัศึกษาท่ีดีข้ึน ความสามารถทางดา้นการวิจยัของครู คุณภาพของผลผลิต และการบริการสังคม 
ผลการเรียนของนกัศึกษา และความสามารถการเป็นนกับริหารของครู 

  มหาวทิยาลยัเทคโนโลยเีอกชนดีกวา่มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีรัฐบาลในดา้นทรัพยากร 
แต่ส่ิงท่ีดอ้ยกวา่คือความสมบูรณ์ครบถว้นของครู และทรัพยากรของมหาวิทยาลยัฯ  ในการเพิ่มการ
เปล่ียนแปลงคุณภาพของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีเอกชนเก่ียวกับความครบถ้วนของครู และ
นกัศึกษา   คุณภาพของครู : ความสามารถของนกัศึกษาและการบริการสังคม และคุณภาพของ
นกัศึกษา : ผลการเรียน และการบริหารทรัพยากรของครู 

  นโยบายการพฒันาการศึกษาในไตห้วนั  สถานการศึกษาระดบัสูงมีการเพิ่มจาํนวน
มากข้ึน เป็นทางเลือกของผูเ้รียนท่ีความสะดวกมากข้ึน ระทรวงการศึกษามีแนวคิดในการกาํหนด
เป้าหมายและหนา้ท่ีของมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาในการช่วยใหผู้เ้รียนไดรั้บการพฒันา
ทั้งทางดา้นความรู้และทกัษะ ปี 1996 กระทรวงการศึกษาไดก้ระตุน้วทิยาลยัท่ีเกิดใหม่ ยกระดบัเป็น

 114Leonardo da Vinci, “Overview of modularization of Vocational Education and 
Training (VET) curricula in Estonia,” 2007, 45 – 48. 

 115Yun- Chin Chiang, The trend for Performance of Advanced Technological and 

Vocational Institutes in Taiwan (n.p., 2003). 
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วิทยาลยัเทคโนโลยี หรือ วิทยาลยัเทคโนโลยี ยกระดบัเป็นมหาวิทยาลยัเทคโนโลยี  ในปี 2003  

จาํนวน 86 แห่งประกอบดว้ยมหาวิทยาลยั  17  แห่งวิทยาลยัเทคโนโลยี  56 แห่ง วิทยาลยัท่ีเกิดใหม่อีก  
13  แห่ง  จาํนวนผูเ้รียนท่ีเขา้ศึกษาเพิ่มข้ึน จาก 496,740 เป็น 709,332 คน นกัศึกษาท่ีสมคัรในระดบั
ปริญญาเอก และระดับบัณฑิตศึกษาเพิ่มข้ึนจาก 2,544 คน เป็น 12,769 คน และระดับตํ่ากว่า
บณัฑิตศึกษา เพิ่มข้ึนจาก 44,331 คนเป็น 349,316 คน ในขณะท่ีประชากรของวิทยาลยัเกิดใหม่
ลดลง จาก 449,865 คน เป็น 347,247 คน      การเขา้ร่วม WTO ของไตห้วนัในเดือน มกราคม 2002 

และรัฐบาลได้อนุญาตให้มหาวิทยาลัยต่างชาติเข้ามารับสมคัรนักศึกษาได้ มหาวิทยาลัย และ
วิทยาลยัเทคโนโลยีต่างๆตอ้งเผชิญกบัภาวการณ์การแข่งขนั และทา้ทายเก่ียวกบัผลการดาํเนินการ
ของสถาบนั จนทาํใหบ้างสถาบนัตอ้งปิดตวัลง 

  วตัถุประสงค์หลักของการจดัการศึกษาทางด้านอาชีพ คือ การพฒันาผูเ้ช่ียวชาญ
ทางดา้นเทคนิค การกาํหนดเป้าหมายของการจดัการศึกษาทางดา้นอาชีพเป็นการฝึกอบรมนกัศึกษา
ใหไ้ดรั้บการฝึกประสบการณ์ การเนน้ย ํ้าของการจดัการศึกษาดา้นวิชาชีพเป็นการสอนนกัศึกษาให้
รู้ถึงกระบวนการ ( Know-how)ดงันั้นจึงสามารถเพิ่มส่ิงเหล่าน้ีเขา้ไปในการทาํงานของนกัศึกษาได ้
เพราะฉะนั้นเป้าหมายและโปรแกรมการศึกษาทางด้านวิชาชีพตอ้งมีความแตกต่างกนัในแต่ละ
ระดบัการศึกษา อยา่งไรก็ตามการขยายความกา้วหนา้ทางเทคโนโลยี และการศึกษาทางดา้นวิชาชีพ 
แบบดัง่เดิมนั้น มหาวิทยาลยั และวิทยาลยัเทคโนโลยีท่ีละเลยหน้าท่ีและมองขา้มความสําคญัของ
การจดัการการศึกษาทางด้านวิชาชีพบางสถาบนัดูแลเอาใจใส่การรับสมคัร การลงทะเบียนของ
นักศึกษา แทนที่จะเตรียมการพฒันาผูเ้ช่ียวชาญทางด้านเทคโนโลยีให้เพิ่มข้ึน ความแตกต่าง
ระหว่างการจดัการการศึกษาในระดบัสูงทางด้านวิชาชีพ และการจดัการการศึกษาทัว่ไปมีความ
แตกต่างกันอย่างละเอียดอ่อนมาก เทคโนโลยีขั้นสูง และการจัดการศึกษาทางด้านวิชาชีพใน
ปัจจุบนัเป็นการฉาบผิวภายนอกเท่านั้น เช่นการกระตือรือร้นกบัการแข่งขนั แต่ส่วนใหญ่ให้
ความสาํคญัท่ีความครบถว้นสมบูรณ์ของทรัพยากร การปรับปรุงพฒันาปฏิสัมพนัธ์อยา่งไร ระหวา่ง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี กับสังคม จะลดขั้นตอนท่ีติดขัดในการพัฒนาได้อย่างไร จะสร้าง
คุณลกัษณะของมหาวิทยาลยั และวิทยาลยัเทคโนโลยีไดอ้ย่างไร การแกปั้ญหาทั้งหมดน้ีข้ึนอยูก่บั
การวางแผนท่ีดี  ดงันั้น  การบริหารจดัการวิทยาลยั และมหาวิทยาลยัเทคโนโลยี สามารถทบทวน
หรือทาํอย่างรอบคอบเก่ียวกบัการประยุกต์ การเปล่ียนแปลงส่ิงแวดล้อมในการดาํเนินการอย่าง
รวดเร็ว และท่ีสําคญักวา่ส่ิงใดทั้งหมดคือคุณภาพการจดัการศึกษาทางดา้นวิชาชีพซ่ึงความตอ้งการ
ของคนทัว่ไป ส่ิงท่ีตามมาการวดัและการประเมินผลการดาํเนินงานของวิทยาลยัหรือมหาวิทยาลยัท่ี
เป็นประเด็นสาํคญัในการอภิปราย 
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  ส่วนประกอบของตัวแปรที่สําคัญในการบริหารการศึกษาทางด้านวิชาชีพในไต้หวัน 

(INPUT COMPONENT) 

1. เกณฑ์การวดัเฉพาะของมหาวิทยาลัยฯ เช่นการวดัคร่าวๆ ในการแบ่งแยกโดย
จาํนวนนกัศึกษา 

2. เกณฑ์การวดัประเภทของมหาวิทยาลยัการวดัคร่าวๆ ในการแบ่งแยกโดยจาํนวน
นกัศึกษา 

3. เกณฑก์ารวดักีฬากลางแจง้ของนกัศึกษา คร่าวๆในการแบ่งแยกโดยจาํนวนนกัศึกษา 

4. จาํนวนหนงัสือ : จาํนวนนกัศึกษา 

5. จาํนวนชนิด และประเภทของวาสารวชิาการ : จาํนวนนกัศึกษา 

6. จาํนวน ส่ือช่วยสอน : จาํนวนผูเ้ช่ียวชาญ และครูผูส้อนเต็มเวลา 

7. จาํนวน: จาํนวนนกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา  
8. จาํนวน ผลงานของครูท่ีไดรั้บการจดสิทธิบตัร  : จาํนวนครูผูส้อนเตม็เวลา 

9. จาํนวน นกัศึกษาท่ีพกัในหอพกั  : จาํนวนนกัศึกษา 

10. จาํนวน พื้นท่ีของห้องนอน : จาํนวนเตียงนอนทั้งหมด 

  ส่วนประกอบของกระบวนการ (PROCESS  COMPONENT) 

1. จาํนวนนกัศึกษา อาจารย ์ส่ือ: จาํนวนสัดส่วนนกัศึกษาจาํแนกโดยจาํนวนอาจารย ์

2. จาํนวนชมรมนักศึกษา : จาํนวนนักศึกษาท่ีเขา้เป็นสมาชิกชมรมจากนกัศึกษา
ทั้งหมด 

3. จาํนวนภาระงานของผูบ้ริหาร :  จาํนวนนกัศึกษา จาํแนกโดยจาํนวนผูบ้ริหารทั้งหมด 

4. จาํนวนภาระงานของคนงาน  : จาํนวนนกัศึกษาทั้งหมดจาํแนกโดยจาํนวนคนงาน
ทั้งหมด 

5. จาํนวนหนงัสือท่ีพิมพปั์จจุบนั : จาํนวนหนงัสือท่ีให้นกัศึกษายืมในหน่ึงภาคเรียน 
จาํแนกโดยจาํนวนนกัศึกษาทั้งหมด 

6. จาํนวนอาจารยท่ี์ผลงานวจิยัในระดบันานาชาติ  : จาํนวนอาจารยท์ั้งหมด 

7. จาํนวนห้องเรียน  : จาํนวนนกัศึกษาทั้งหมด 

  ส่วนประกอบของผลผลติ (OUTPUT COMPONENT) 

1. อตัราการลาออก : จาํนวนนกัศึกษาท่ีลม้เหลวของแต่ละหลกัสูตรมากกวา่คร่ึงหน่ึง
ของนกัศึกษาทั้งหมด 

2. อตัราส่วนการมีงานทาํ: จาํนวนบัณฑิตท่ีได้รับการจ้างงานเทียบจากจาํนวน
บณัฑิตในปีเดียวกนั 
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3. จาํนวนผูส้ําเร็จการศึกษา:  จาํนวนนักศึกษา ท่ีสมคัรเขา้เป็นนักศึกษาใหม่ในปี
เดียวกนั 

4. จาํนวนนกัศึกษาต่อในระดบัท่ีสูงข้ึน :  จาํนวนนกัศึกษาท่ีศึกษาต่อในระดบัท่ีสูงข้ึน
โดยเทียบจากจาํนวนผูส้าํเร็จการศึกษาทั้งหมดในปีเดียวกนั 

5. จาํนวนเฉล่ียหนงัสือของอาจารยท่ี์ดรั้บการตีพิมพ ์:จาํนวนอาจารยท์ั้งหมด 

6. จาํนวนเฉล่ียของการท่ีไดตี้พิมพข์องอาจารย ์ : จาํนวนเฉล่ียของการท่ีไดตี้พิมพ์
จาํแนกโดยจาํนวนอาจารยท์ั้งหมด 

7. จาํนวนส่ิงประดิษฐ์ หรืองานสร้างสรรค์ และงานที่ได้จดสิทธิบตัร  : จาํนวน
ส่ิงประดิษฐ ์หรืองานสร้างสรรค ์และงานท่ีไดจ้ดสิทธิบตัร  จาํแนกโดยจาํนวนอาจารยท์ั้งหมด 

8. จาํนวนงานวจิยัท่ีไดรั้บทุนจากรัฐบาล และภาคเอกชน 

9. อตัราการมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษาในปัจจุบนั  :  จาํนวนนกัศึกษาท่ีเขา้ร่วม
กิจกรรม จาํแนกโดยจาํนวนอาจารย ์จาํนวนผูมี้ส่วนร่วมในการจดัการศึกษาในปัจจุบนั 

10. รายไดจ้ากการจดัการศึกษาปัจจุบนั : ทุนในการจดัการศึกษาในปัจจุบนัจาํแนก
โดยจาํนวนอาจารยท์ั้งหมด 

11. จาํนวนนกัศึกษาท่ีไดรั้บใบรับรองเป็นผูเ้ช่ียวชาญ : จาํนวนนกัศึกษาระดบับณัฑิต   
ท่ีผา่นการสอบระดบัชาติจาํแนกโดยจาํนวนนกัศึกษาระดบับณัฑิต 

12. จาํนวนอาจารยท่ี์ได้รับรางวลัจากการแข่งขนั:จาํนวนรางวลัโดยคณะกรรมการ
วทิยาศาสตร์แห่งชาติ หรือสถาบนัอ่ืนจาํแนกโดยจาํนวนอาจารยท่ี์สอนเตม็เวลา 

13. ค่าเฉล่ียทุนวจิยัของอาจารย:์ทุนวจิยัระดบัชาติ หรือสถาบนัอ่ืน จาํแนกโดยจาํนวน
อาจารยท์ั้งหมด  
  ปัจจัยทีเ่ป็นองค์ประกอบเข้าสู่กระบวนการจัดการศึกษาวชิาชีพ 

  ปัจจยัน้ีรวมทั้ง ทรัพยากรในมหาวิทยาลยั หอพกั และคุณภาพความพร้อมของครู 
และนกัศึกษาดว้ย  ทรัพยากรในมหาวิทยาลยั หมายถึง ส่ิงท่ีมีตวัตน มองเห็นได้ชดัเจน และส่ิงท่ี
มองไม่เห็นแต่มีคุณค่า มนัไม่ใช่เร่ืองง่ายท่ีจะปรับปรุงผลการดาํเนินงานของมหาวิทยาลยัในเวลา
สั้ นๆ อย่างไรก็ตามมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีเอกชนสามารถประชาสัมพนัธ์ผลการดาํเนินงานโดย
บรรจุไวใ้นวารสาร หอพกั และโดยผา่นกิจกรรมต่างๆ 

  ปัจจัยทีเ่ป็นองค์ประกอบในกระบวนการจัดการศึกษาวชิาชีพ 

  ปัจจยัท่ีเป็นองคป์ระกอบในกระบวนการจดัการศึกษา รวมทั้งทรัพยากรในการเรียน      
การสอน เป็นส่ิงท่ีส่ือใหเ้ห็นไดใ้นสถานการณ์ท่ีนกัศึกษาใชท้รัพยากรของมหาวิทยาลยัเทคโนโลย ี
ผลการประเมินการใชท้รัพยากรการเรียนกบัผูท่ี้นกัศึกษาท่ีดอ้ยกวา่สามารถทาํไดโ้ดยการกระตุน้ให้
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นกัศึกษาใช้หนงัสือต่างๆ เขา้ร่วมกิจกรรมของชมรม และไม่เพิ่มชั้นเรียนเพื่อทาํให้รายไดเ้พิ่มข้ึน  
การส่งเสริมมากไม่ได้ทาํให้รับผลประโยชน์ท่ีเหมาะสมเน่ืองจากถูกจาํกัดด้วยงบประมาณ  
มหาวิทยาลยัฯควรเอาใจใส่ให้มากเก่ียวกบัการส่งเสริมให้ครูมีโอกาสไดใ้ชปั้จจยัทางสังคมท่ีดีกวา่
ในการประชาสัมพนัธ์ผลการดาํเนินการของมหาวทิยาลยัฯ 

  ปัจจัยทีเ่ป็นองค์ประกอบของผลผลติจากการจัดการศึกษาวชิาชีพ 

  องค์ประกอบดา้นผลผลิต รวมความสามรถทางดา้นการวิจยัของครูด้วย ความสามารถ
ของผลผลิต และการบริการสังคม ตลอดจนผลการเรียนของนักศึกษาทุกระดับชั้น สําหรับ       
ความสมบูรณ์ครบถว้นของครูในองคป์ระกอบท่ีเป็นผลผลิตนั้น มหาวิทยาลยัฯ ควรเปล่ียนแปลง
ส่ิงแวดลอ้มภายใน เช่น การสร้างระบบของหัวขอ้โครงการวิจยั แนวทางหรือช่องทางการวิจยัท่ีดี 
เพิ่มจาํนวนครูท่ีสามารถเป็นนกัวจิยัได ้ลกัษณะหรือรูปลกัษณ์ของนกัศึกษา ทาํไดโ้ดย การออกแบบ
หล ักสูตร โปรแกรมการเ รียนโดยใช้ชีว ิตการทาํงาน และให้ข ้อมูลหรือคาํแนะนําท่ีเป็น
ทางการ เก่ียวกบัการเลือกหลกัสูตร เพราะฉะนั้นการเพิ่มความสามารถทางดา้นการวิจยั และ การ
เปล่ียนแปลงในมหาวิทยาลยัฯ หรือสถานการณ์การมีงานทาํของนกัศึกษาสามารถช่วยให้ผลการ
ดาํเนินท่ีเป็นองคป์ระกอบของผลผลิตจากการจดัการศึกษาได ้

  ผลการดาํเนินงานของมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีแห่งชาติ ประกอบดว้ย ทรัพยากรของ
มหาวทิยาลยัฯ  อาจารย ์ ความสามารถทางดา้นการวิจยัของอาจารย ์ ผลการเรียนของนกัศึกษา และ
ความสามารถทางการบริหารของครู ดีกว่ามหาวิทยาลยัเทคโนโลยีเอกชนเพราะว่ามหาวิทยาลยั
เทคโนโลยีแห่งชาติมีโอกาสไดรั้บความช่วยเหลือดา้นการเงินจากรัฐบาล ดงันั้นผลการดาํเนินงาน
ของมหาวทิยาลยัเทคโนโลยเีอกชนจึงมีความสัมพนัธ์กบัมาตรฐานท่ีตํ่าและเป็นรอง  
  ผลการดาํเนินงานของมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีแต่ละแห่งมีองค์ประกอบของ ปัจจยั
นาํเขา้ กระบวนการ และผลผลิตท่ีไม่เหมือนกนั ถา้มีปัจจยันาํเขา้ และกระบวนการท่ีดีจะนาํไปสู่
ผลผลิตท่ีดีเป็นเลิศ แต่หากมหาวิทยาลยัฯตอ้งการไดรั้บผลการดาํเนินงานท่ีดีในองคป์ระกอบท่ีเป็น
ผลผลิต มหาวทิยาลยัฯตอ้งไม่เพิกเฉยกบัความสาํคญัขององคท่ี์เป็นปัจจยันาํเขา้ และกระบวนการ 

  เป็นท่ียอมรับร่วมกนัในการวเิคราะห์แนวโนม้และทิศทางการเปล่ียนแปลงองคป์ระกอบ
ในแต่ละมหาวิทยาลยัฯเป็นส่ิงท่ีตอ้งพิจารณา เพราะฉะนั้นมหาวิทยาลยัฯกบัทิศทางการทบทวน
ปัจจยัสําคญัในการขบัเคล่ือนการปรับปรุงผลการดาํเนินงาน  มหาวิทยาลยัฯกบัการพิจารณาความ
ตอ้งการหรือเป้าหมายในเบ้ืองตน้ที่ไม่ชดัเจน  มหาวิทยาลยัฯกบัทิศทางการพฒันาไม่ใช่เพียงแต่
การดูแลในเร่ืองการขยายการเติบโตเท่านั้นแต่ตอ้งพยายามไปให้ถึงความตอ้งการอยู่ในตาํแหน่งท่ี
ยอดเยีย่มภายนอกมหาวทิยาลยัฯ 
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หลกัการของอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวชิาชีพในอนาคต 

 องคก์รระดบัโลกท่ีมีบทบาทสําคญัในการช้ีทิศทางการพฒันาคน  ซ่ึงประเทศทัว่โลก
เป็นสมาชิก คือ องคก์ารยเูนสโก (UNESCO)  และองคก์ารแรงงานสากล (ILO) องคก์ารดงักล่าวจดั
ประชุมสมชัชาร่วมกบัประเทศสมาชิกเป็นประจาํ เพื่อวิเคราะห์ภาพอนาคต  และทบทวนยุทธศาสตร์  

การทาํงาน115

116  รายละเอียดมีดงัน้ี 

 1. สรุปข้อเสนอจากการประชุมใหญ่  คร้ังที ่31   

  เม่ือ ค.ศ. 2001 ของUNESCO ไดมี้มติรับรอง Revised  Recommendation  concerning  

Technical  and  Vocational  Education (2001) ในการประชุมใหญ่  คร้ังท่ี 88  เม่ือ ค.ศ.2000 ของ 
ILO  ไดมี้มติรับรอง Conclusion  concerning  Human  Resources  Training  Development  ทั้ง 

UNESCO และ ILO ได้จดัพิมพ์เอกสารเผยแพร่ร่วมกนัในปี ค.ศ.2002 เร่ือง Technical and 

Vocational  Education  and  Training  for  the  Twenty-first Century  โดยมีเป้าหมายและ
รายละเอียด  ดงัน้ี 

1.1 เป้าหมาย  คือ  พฒันาคนใหเ้ตม็ศกัยภาพโดยคาํนึงถึงส่ิงแวดลอ้มสร้างพลงัให้คน
เพื่อการพฒันาท่ีย ัง่ยืน  ให้การศึกษาตลอดชีวิต  มีคุณวุฒิวิชาชีพ  จดัการเรียนแบบเปิดและยืดหยุ่น  
มีการรับรองและเทียบโอนประสบการณ์  ให้ความสําคญัสูงกบัการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรม
วชิาชีพ  โดยกาํหนดใหเ้ป็นวาระแห่งชาติ  มีการปฏิรูปการลงทุนท่ีสอดคลอ้งกบัแผนพฒันามีเกณฑ์
มาตรฐานตวัช้ีวดัต่างๆ  ในการจดัการเพื่อคุณภาพ  มีการเช่ือมโยงระหวา่งการศึกษาสายต่างๆกบั
การทาํงาน  ใชก้ารเรียนแบบสมรรถนะเป็นฐาน  โดยมีทกัษะหลกั  ทกัษะ    ท่ีจาํเป็นเพื่อการดาํเนิน
ชีวิตบุคลากรตอ้งมีคุณวุฒิ  คุณภาพ  และคุณสมบติัท่ีเหมาะสม มีการพฒันาอย่างต่อเน่ืองเพื่อให้
สถานภาพของผูจ้บและผูท้าํงานในสายวชิาชีพเทียบไดก้บัสาขาวชิาชีพอ่ืน 

1.2 คาํนิยาม  ของ “การเทคนิคศึกษาและการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ” 

หมายถึง 

1.2.1 เป็นการศึกษาท่ีเป็นองค์ประกอบส่วนสําคญัของสายสามญัเป็นเร่ืองของ
การเตรียมคนเขา้สู่อาชีพ  และโลกของการทาํงานอยา่งมีประสิทธิภาพ 

1.2.2 เป็นส่วนสาํคญัของการศึกษาตลอดชีวิต  และเป็นการเตรียมบุคคลท่ีมีความ
รับผดิชอบต่อสังคม 

1.2.3 เป็นเคร่ืองมือในการส่งเสริมการพฒันาท่ีย ัง่ยนื  โดยคาํนึงถึงส่ิงแวดลอ้ม 

   116 สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, รายงานการวิจัยเพื่อประกอบการจัดทํา

ร่างพระราชบัญญตัิการอาชีวศึกษา (กรุงเทพฯ: สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2543). 
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1.2.4 เป็นวธีิการสนบัสนุนการแกปั้ญหาความยากจน 

1.3 งานของการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ  ตอ้งให้ความสําคญักบัเร่ือง
ต่อไปน้ี 

1.3.1 เป็นไปเพื่อพฒันาสังคม เศรษฐกิจ วฒันธรรม ส่ิงแวดลอ้ม และเทคโนโลย ี

1.3.2 ตอ้งเป็นระบบการศึกษาต่อเน่ืองตลอดชีวิต 

1.3.3 ตอ้งมีฐานกวา้ง สามารถถ่ายโอน เช่ือมโยงระหวา่งศาสตร์สาขาวชิาต่าง ๆ 

1.3.4 ตอ้งใหโ้อกาสเท่าเทียมกนัระหวา่งกลุ่มสตรี กลุ่มผูด้อ้ยโอกาสและผูส้ําเร็จ
การศึกษาขั้นพื้นฐานแลว้ไม่ไดเ้รียนต่อ 

1.3.5 ตอ้งเน้นให้เป็นไปตามความตอ้งการของตลาดแรงงาน  ความร่วมมือกบั
ทุกฝ่ายและใหเ้ป็นนโยบายแห่งชาติ  มีองคก์รระดบัชาติดูแล 

1.3.6 หลกัสูตรตอ้งเช่ือมโยงกบัโลกของงาน 

1.3.7 ใหค้วามสาํคญักบัการวจิยัและพฒันา 

1.3.8 ใหมี้อิสระในการบริหารจดัการ 

1.3.9 ใหค้วามสาํคญักบัการศึกษาวิชาชีพตั้งแต่เยาวว์ยั 

1.3.10 การจดัการอาชีวศึกษาตอ้งยืดหยุ่น  มีหลากหลาย  ทั้ งเรียนเต็มเวลาและ
นอกเวลา และทางไกล 

1.3.11 โปรแกรมการเรียนการสอน จะตอ้งอยู่บนพื้นฐานของการวิเคราะห์อาชีพ  
ซ่ึงจะตอ้งการทกัษะมากกวา่หน่ึงดา้น  เช่น  เกษตรกรรม  นอกจากรู้เก่ียวกบัพืช  ก็ตอ้งรู้ การบริหาร
จดัการ  การตลาด  เทคโนโลยสีารสนเทศ  ภาษาต่างประเทศ  และคอมพิวเตอร์  เป็นตน้ 

1.3.12 ตอ้งให้ความสําคญักบัการแนะแนวอาชีพ การจดัหางานการประสานกบั
ตลาดแรงงาน 

1.3.13 การเรียนการสอนต้องเน้นการบูรณาการทฤษฎีกับปฏิบติัต้องเน้น การ
เรียนรู้ดว้ยการปฏิบติัจริงในสถานประกอบการ  และโลกของงานอยา่งแทจ้ริง 

1.3.14 บุคลากรตอ้งไดรั้บการพฒันาอยา่งต่อเน่ือง 

1.3.15 ตอ้งบูรณาการเช่ือมโยงการพฒันาคน  การศึกษากบัการฝึกอบรม  และตอ้ง
ใหต่้อเน่ืองตลอดชีวติ 

1.3.16 ถือเป็นสิทธิของบุคคลในการไดรั้บการศึกษาและฝึกอบรมและให้ถือว่า
การอาชีวศึกษาและฝึกอบรมเป็นการลงทุนอยา่งหน่ึงของผูป้ระกอบการ 

1.3.17 เน้นการมีเครือข่ายขอ้มูลเช่ือมโยงกนั  เพื่อให้พนกังานไดมี้โอกาสเรียนรู้
ในท่ีทาํงาน 
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1.3.18 ควรพฒันากรอบคุณวุฒิระดับชาติ  เพื่อให้คนทาํงานสามารถเทียบโอน
ประสบการณ์การทาํงานและไดรั้บการฝึกอบรม 

1.3.19 การประเมินความสามารถของคนทํางานในสถานประกอบการควร
เช่ือมโยงกบัมาตรฐานระดบัชาติ 

1.3.20 ระบบคุณวุฒิวิชาชีพ  ควรจะตอ้งพฒันาข้ึนจากความร่วมมือ ระหวา่งภาครัฐ
ภาคเอกชนและกลุ่มผูใ้ชแ้รงงาน 

1.3.21 ให้มีการส่ือสารและแลกเปล่ียนความคิดเห็น (social  dialogue)  ระหวา่ง
หน่วยงานการศึกษาและการฝึกอบรม  เพื่อใหมี้ความเช่ือมโยงกนัตลอดเวลา 

 2. สรุปผลการศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (สกศ.) เกี่ยวกับ

การอาชีวศึกษาของ 12 ประเทศ 

  สกศ.ในฐานะหน่วยงานเสนอนโยบายการศึกษาของชาติ ไดศึ้กษาวิจยัและสังเคราะห์
องคค์วามรู้เก่ียวกบัแนวคิด  รูปแบบ  และวิธีการปฏิรูปการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ 12 

ประเทศ  จากภูมิภาคต่างๆ ของโลก  สรุปสาระสาํคญัท่ีจะเป็นประโยชน์ต่อประเทศไทย  ไวด้งัน้ี 

2.1 การปฏิรูปการศึกษาเป็นวาระแห่งชาติ  ซ่ึงหมายความว่าผูน้าํประเทศประกาศ
เจตนารมณ์ออกมาอย่างชัดเจนว่า  การศึกษาเป็นลาํดบัความสําคญัสูงสุดของนโยบายการพฒันา
ประเทศ  มีการส่งเสริมสนบัสนุนจากทุกฝ่ายอยา่งเป็นระบบ  และมีความต่อเน่ือง 

2.2 มีองค์กรกลางในการกาํกบัในดา้นนโยบายการผลิตและพฒันากาํลงัคนเพื่อให้
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบในการผลิตและพฒันากาํลงัคนไดใ้ช้กรอบนโยบายเดียวกนัในการจดัทาํ
แผนปฏิบติัการ 

2.3 การศึกษาเพื่อการทาํงานจะต้องหล่อหลอมตั้งแต่ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
จนถึงระดับอุดมศึกษา  โดยมีการเตรียมผูเ้รียนเป็นลาํดับและมีขั้นตอน  เพราะถือว่าการผลิต
บุคลากรท่ีดีจะตอ้งพฒันาทั้งความรู้  ทกัษะ  และเจตคติท่ีเก่ียวกบังานอาชีพ  เพื่อใหบุ้คคลมีความรัก
ในอาชีพและทาํงานอยา่งมีความสุข 

2.4 ระบบการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพจะตอ้งเป็นระบบการศึกษาท่ีจดัให้กบัทุกคน  
ไม่มีผูใ้ดตกหล่น หลกัสูตรตอ้งมีความหลากหลายตามความถนดั  และระดบัสติปัญญาของผูเ้รียน
การจดัการศึกษาท่ีดีคือ  การดึงความสามารถของแต่ละบุคคลออกมาให้ปรากฏและนาํไปสู่ การ
ประกอบอาชีพได ้

2.5 มีระบบรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ  ซ่ึงเป็นคุณวุฒิที่ให้แก่บุคคลตามความรู้และ
สมรรถนะการปฏิบัติงาน เพื่อให้บุคคลท่ีมีประสบการณ์จากการทาํงาน  สามารถเทียบโอน
ประสบการณ์ในเขา้รับการศึกษาวชิาชีพไดอ้ยา่งต่อเน่ือง  อีกทั้งยงัเป็นจุดเช่ือมระหวา่งการศึกษากบั
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โลกของการทาํงาน  เพราะการมีประกาศนียบตัรเป็นเพียงหลกัฐานการไดรั้บการศึกษาเท่านั้นไม่ได้
เป็นเคร่ืองประกนัความสามารถในการทาํงาน  การมีระบบคุณวุฒิวิชาชีพซ่ึงเนน้สมรรถนะในการ
ปฏิบติังานจะช่วยใหน้ายจา้งมีขอ้มูลเพิ่มเติมในการพิจารณาคดัเลือกบุคลากร  ไดแ้ม่นยาํข้ึน  ดงันั้น
เม่ือสถานประกอบการใหก้ารยอบรับในระบบคุณวฒิุวิชาชีพเพื่อใหผู้จ้บการศึกษามีโอกาสไดง้านทาํ 

2.6 มีกฎหมายเก่ียวกบัความร่วมมือระหว่างสถานศึกษากบัสถานประกอบการและ
ภาคเอกชนในการฝึกงานเพื่อใหเ้กิดความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่ายทั้งนายจา้งและผูฝึ้กงาน 

2.7 ภาคเอกชนมีบทบาทในการผลกัดนัมาตรฐานการพฒันากาํลงัคน  กล่าวคือใน
บางกรณี  กลุ่มอุตสาหกรรมเขา้มาจดัฝึกอบรมและรับรองมาตรฐาน  โดยรัฐให้การสนบัสนุนใน
ดา้นการกาํหนดมาตรฐานการจูงใจ 

2.8 การปฏิรูปการอาชีวศึกษาจะตอ้งอาศยัการพฒันาครูอาชีวศึกษาอย่างเป็นระบบ
เพราะถือว่าครูคือหัวใจของการปฏิรูปการศึกษา  จึงมีการสร้างแรงจูงใจและยกวิชาชีพครูให้เป็น
วชิาชีพชั้นสูง  มีค่าตอบแทนสูงกวา่วชิาชีพอ่ืนๆ  และครูไดรั้บเกียรติและการยกยอ่งจากสังคมมาก 

2.9 มีการส่งเสริมการวิจยัและพฒันาดา้นอาชีวศึกษา เพราะการวิจยัสามารถเช่ือม
การศึกษากบัการทาํงาน  เป็นการนาํศาสตร์ความรู้ในสาขาต่างๆ ไปขยายช่องทางดา้นอาชีพประเทศท่ี
ประสบผลสําเร็จทางดา้นอาชีวศึกษา  ไดใ้ห้ความสําคญักบัการวิจยัควบคู่ไปกบัการเรียนการสอน
และการฝึกงาน 

2.10 การเรียนอาชีวศึกษาสามารถศึกษาต่อได้ถึงระดับปริญญา มาตรการน้ีมี
ผลกระทบสองทาง  คือ  ประการแรกช่วยให้ผูเ้รียนสายอาชีพมีโอกาสก้าวหน้าในเส้นทางการ
ทาํงานมากข้ึน  ประการท่ีสอง  สังคมยอมรับผูเ้รียนสายอาชีพมากข้ึนมีโอกาสกา้วหนา้ในเส้นทาง
การทาํงาน 

2.11 การตั้งกองทุนฝึกทกัษะ (Skill Development Fund การมีกองทุนฝึกพฒันา
ทกัษะทกัษะช่วย ให้การบริการในการจดักิจกรรมการฝึกอบรมมีความคล่องแคล่วตวัสนองต่อ  
การแกปั้ญหาดา้นแรงงานไดฉ้ับไว  โดยไม่ตอ้งรองบประมาณจากรัฐ  ซ่ึงมกัจะมีความล่าชา้  และ
การระดมกองทุนจะสามารถระดมทุนเพิ่มเติมเพื่อขยายขอบเขตของการดาํเนินไดม้ากข้ึน ในอนาคต 

 3.สรุปผลการสังเคราะห์แนวคิดและประสบการณ์การจัดการอาชีวศึกษาสําหรับ

ประเทศไทย 

  สกศ.และธนาคารโลก ได้มีโครงการศึกษาวิจัยในปี พ.ศ.2542 เก่ียวกับการ
อาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพของประเทศไทย  ดว้ยความร่วมมือของหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพในสังกดักระทรวงศึกษาธิการ ไดแ้ก่  กรมอาชีวศึกษา  
กรมสามญัศึกษา  กรมการศึกษานอกโรงเรียน  สํานกังานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน  และใน   
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ปีพ.ศ. 2543 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติกบัธนาคารโลก  ได้จดัประชุมเสนอ
ผลการวิจยัร่วมกบัองค์กรต่างประเทศหลายองค์กร  คือ  กระทรวงศึกษาของประเทศออสเตรเลีย  
บริติช  เคานซิล  German  Agency  for  Technical  Cooperation (GTZ)  Thai-French  Innovation  

Centre (TFIC)  สังกดัสถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ และ UNESCO สรุป
สาระสําคญัได้หลกัการปฏิรูปกรมอาชีวศึกษาสําหรับประเทศไทย  17 ประการ  จดักลุ่มเป็น 5 

ประเด็นหลกั  ดงัต่อไปน้ี 

  3.1 หลกัการทัว่ไป 

3.1.1 การจดัทาํหลกัสูตรควรจะใหส้อดคลอ้งกบัเป้าหมายการพฒันากาํลงัคนของ
ประเทศจะตอ้งคาํนึงถึงความตอ้งการของตลาดแรงงาน  ซ่ึงหมายความว่าการจดัหลกัสูตรตอ้ง
ตอบสนองอุปสงค ์(demand-driver) 

3.1.2 การจดัการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาข้ึนไปนั้น จะตอ้งคาํนึงถึงความสมดุล 

(balance)  ระหว่างสายสามญัและสายอาชีพ  รวมทั้งความสมดุลในบทบาทการจดัการศึกษา
ระหวา่งภาครัฐและเอกชน 

3.1.3 การจดัการศึกษาดา้นอาชีพจะตอ้งให้ความสําคญักบัสมรรถนะการทาํงาน
(competency) มากกวา่ประกาศนียบตัร 

3.1.4 ควรหลีกเล่ียงการฝึกทกัษะเฉพาะ (specialization)  ให้กบัผูเ้รียนเร็วเกินไป
ยกเวน้วา่การฝึกทกัษะนั้นจะเป็นไปเพื่อการเขา้สู่ตลาดแรงงานโดยทนัที 

3.1.5 การจัดการศึกษาต้องมีความยืดหยุ่น(flexibility) สําหรับผู ้เรียนเป็น
การศึกษาระบบเปิด (open entry) เพื่อใหผู้เ้รียนไดเ้รียนรู้ตลอดชีวติ 

  3.2 การบริหาร 

3.2.1 มีความเป็นเอกภาพ(unity) ในเชิงนโยบายและหลากหลายในการปฏิบติั 

3.2.2 ให้สถาบนัการศึกษามีอิสระ(autonomy)  ในการบริหารจดัการแต่ต้อง
ตรวจสอบได ้(accountability)  

3.2.3 การกาํกับการดาํเนินงานของสถานศึกษาควรให้ความสําคญักับผลผลิต
มากกวา่การควบคุมตวัป้อน (post  audit) 

3.2.4 ควรเปิดกวา้งให้ผ่ายต่างๆ เขา้มามีส่วนร่วมในการจดัการอาชีวศึกษาทั้งน้ี  
ตอ้งไม่มีการเลือกปฏิบติั ตอ้งมีการปฏิบติัท่ีเท่าเทียมกนั (level-playing field) 

3.2.5 จะตอ้งส่งเสริมความร่วมมือระหวา่งสถานศึกษากบัสถานประกอบการให้
เกิดระบบทวิภาคี (dual  system) ระบบสหกิจศึกษา (co-operative  system) และการฝึกอบรม  ใน
งาน/สถานประกอบการ (on – the - job training) 
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3.2.6 ควรยกเลิกกฎเกณฑ์และระเบียบปฏิบติั(de-regulation)  ท่ีเป็นอุปสรรคเพื่อ
ดึงดูดใหภ้าคเอกชนเขา้ร่วมจดัการอาชีวศึกษา 

  3.3 การส่งเสริมคุณภาพ 

3.3.1 ควรกาํหนดสมรรถนะหลกั (core  competency)  ของมธัยมศึกษาทั้งสาย
สามญัและสายอาชีพ  เช่น  ทกัษะในการแก้ปัญหา  การส่ือสาร  และการทาํงานร่วมกนัเป็นทีม  
เพื่อใหผู้เ้รียน  ทราบถึงความคาดหวงัของผูว้า่จา้ง 

3.3.2 การพฒันาครูก่อนประจาํการและหลงัประจาํการ(teacher  development)  

ตอ้งเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพสามารถประเมินผลได ้

  3.4 การส่งเสริมประสิทธิภาพ 

3.4.1 มุ่งเน้นความร่วมมือท่ีเป็นเครือข่าย (networking) หรือการใช้ทรัพยากร
ร่วมกนัเพื่อลดการสูญเสียและการซํ้ าซอ้น 

3.4.2 ระบบบญัชีเงินเดือนควรมีหลากหลาย  เพื่อสร้างขวญัและกาํลงัใจสาํหรับครู 

  3.5 การส่งเสริมความเสมอภาค 

3.5.1 รัฐพึงจดับริการการศึกษาให้ทัว่ถึง  โดยเฉพาะสามารถกระจายไปยงักลุ่ม    

ผูเ้สียเปรียบ โดยกาํหนดรูปแบบการจดัสรรทรัพยากรท่ีชดัเจนและมีประสิทธิภาพ (training  resource  

allocation)   

3.5.2 จะตอ้งคาํนึงถึงสิทธิประโยชน์ต่างๆ  ที่กาํหนดไวท้ั้งในรัฐธรรมนูญและ
พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ 

 

ปัญหาและอุปสรรคของการบริหารสถานศึกษาด้านวชิาชีพในช่วง 6 ทศวรรษ 

1. ศักยภาพของกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย     

  ถึงแมป้ระเทศไทยจะกาํหนดกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายเพื่อสร้างความแตกต่างและ
ความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนั  ในความเป็นจริงแต่ละกลุ่มอุตสาหกรรมก็ยงัมีปัญหาในตวัเอง  เช่น  
กลุ่มอุตสาหกรรมท่องเท่ียว  จริงๆแล้ว  รายได้จากการท่องเท่ียวของประเทศไทยไม่ได้เพิ่มข้ึน  
แมว้า่นกัท่องเท่ียวต่างประเทศไดเ้ปรียบจากการท่ีค่าเงินบาทลอยตวั ทาํให้ค่าใชจ่้ายถูกลง  โดยเฉพาะ
ผูท่ี้ใช้เงินสกุลเหรียญสหรัฐอเมริกา  สําหรับกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต ์ โรงงานประกอบรถยนต์
ไม่เนน้การปรับใชเ้ทคโนโลยรีะดบัโลกเพื่อปรับปรุงใหผ้ลิตภาพสูงข้ึน  แรงงานไทยผลิตรถยนตไ์ด ้
11 คนัต่อคนต่อปี  เม่ือเปรียบเทียบกบัมาตรฐานนานาชาติ  ท่ี 45 คนัต่อคนต่อปี  เป็นเพราะประเทศ
ไทยยงัคงให้ความสําคญักบัแรงงานราคาถูก  เป็นการสร้างความไดเ้ปรียบดา้นราคา รวมถึงกลุ่ม
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อุตสาหกรรมอาหาร  แสดงให้เห็นว่าภาคประกอบการหรือผูผ้ลิตไม่ให้ความสําคญัในการลงทุน
พฒันาคุณภาพของกาํลงัแรงงานเพื่อใหส้ามารถสร้างผลิตภาพท่ีมีมูลค่าสูงอยา่งแทจ้ริง  

 2.ระบบการศึกษาและฝึกอบรมขาดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

2.1 การผลิตกําลังคนระดับตํ่ากว่าอุดมศึกษามีปัญหาเชิงคุณภาพ  กล่าวคือ   ขาด
เป้าหมายท่ีชดัเจนวา่จะตอบสนองความตอ้งการของประเทศดา้นใด เน่ืองจากขาดการประสานแผน  
การพฒันาเศรษฐกิจของประเทศกบัเป้าหมายการผลิตกาํลงัคนท่ีชดัเจนและต่อเน่ือง  จึงมุ่งเนน้ผลิต
ตามความสามารถของผูผ้ลิต  เปิดสอนหลกัสูตรกวา้งๆ  เพื่อใหผู้ส้าํเร็จสามารถศึกษาต่อในระดบัสูง
หรือทาํงานได ้ และการเน้นเพื่อให้ไดวุ้ฒิบตัรมากกวา่ท่ีจะคาํนึงถึงสมรรถนะ (Competency) ใน
การปฏิบติังานไดจ้ริง  และความตอ้งการของผูใ้ช ้ ภาคประกอบการหรือชุมชน 

2.2 การผลิตกาํลงัคนในระดบัอุดมศึกษา บางส่วนไม่อยู่บนฐานของการวิเคราะห์  
ปัจจยัดา้นการจา้งงานในตลาดเป็นตวัช้ีนาํในการผลิตอยา่งแทจ้ริง เช่น คณะวิศวกรรมศาสตร์   ใน
หลายมหาวิทยาลยัมีวิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมเคร่ืองกล และวิศวกรรมโยธา เป็นตน้ แต่ไม่มีการ
เร่งรัดในดา้นอิเล็กทรอนิกส์  เทคโนโลยีสารสนเทศ  และโทรคมนาคม(ICT) เป็นพิเศษ ทั้งๆท่ี
เทคโนโลยีดา้นไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ไดน้าํมาใชใ้นการพฒันาวิทยาการดา้นต่าง ๆ อยา่งกวา้งขวาง
ทั้งดา้นโทรคมนาคม  การควบคุมอตัโนมติั  การควบคุมการขบัเคล่ือน และคอมพิวเตอร์  เป็นตน้ 

2.3 การศึกษาและฝึกอบรมยงัไม่สนองความต้องการของผูป้ระกอบการซ่ึงจาก
การศึกษาการศึกษาเอกสาร  นโยบายและแผนดา้นอุตสาหกรรมระดบัมหภาค : แผนกลยุทธ์การ
พฒันาอุตสาหกรรมในระยะแผนพฒันา  ฉบบัท่ี 9 ของกระทรวงอุตสาหกรรม  และเอกสาร          

ขอ้คน้พบเบ้ืองตน้ความสามารถในการแข่งขนัของประเทศไทย : การสร้างพื้นฐานเพื่อการผลิตภาพ 
(Thailand’s Competitiveness : Creating the Foundations for higher Productivity) ของ 
Prof.Michael E.Porter ซ่ึงอา้งงานวิจยัของสถาบนัศศินทร์ ปี 2551 และงานสํารวจของสถาบนัวจิยั
เพื่อการพฒันาประเทศไทย(TDRI)  ปี 2549 ให้ขอ้มูลท่ีสอดคลอ้งกนัวา่  ส่วนใหญ่ผูจ้บการศึกษา  

ไม่มีคุณภาพสถานประกอบการตอ้งจดัฝึกอบรมใหม่เพื่อใหส้ามารถทาํงานได ้ โดยเฉพาะผูป้ระกอบการ
ในอุตสาหกรรมส่ิงทอเคร่ืองนุ่งห่มและรองเทา้ อญัมณีและเคร่ืองประดบัอุตสาหกรรมยานยนตแ์ละ
อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์  และเคร่ืองใชไ้ฟฟ้า  เห็นวา่การขาดแคลนแรงงานท่ีมีฝีมือและทกัษะ
เป็นปัญหาสําคญัท่ีสุด  อยา่งไรก็ตาม  สถานประกอบการไม่ค่อยเนน้การฝึกอบรมในงาน (on  the  

job  training)  จะเนน้การจดัการมากกวา่  กล่าวโดยรวมไดว้า่  กาํลงัแรงงานของไทยติดอยูใ่นวงัวน
ดอ้ยความรู้และทกัษะมีผลิตภาพตํ่า ละนาํไปสู่การไดรั้บค่าแรงขั้นตํ่า  ซ่ึงไม่ใชปั้จจยัของความสามารถ
ในการแข่งขนัท่ีย ัง่ยนื 
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 3.ขาดเอกภาพในเชิงนโยบาย และเป้าหมายการพฒันา “กําลงัคน” 

  การขาดเอกภาพในเชิงนโยบาย  และเป้าหมายการพัฒนา “กําลังคน” ของชาติ
โดยรวมทาํให้ภาคการศึกษาหนัมาสนใจท่ีจะเปล่ียนวิธีการผลิตและพฒันากาํลงัคนให้สนองความ
ตอ้งการของตลาดแรงงานและประเทศชาติ  ดงัปรากฏในขอ้มูลความไม่สอดคลอ้งของผลผลิตของ
แผนการศึกษากบัความคาดหวงัของผูจ้า้งงานดงักล่าวขา้งตน้  นอกจากน้ี  ยงัขาดการกาํหนดทิศทาง
และเป้าหมายทางการพฒันากาํลงัคนสายสามญัและสายอาชีพ  จากขอ้มูลสัดส่วนผูเ้รียนสายสามญั
และสายอาชีพ 10 ปีท่ีผ่านมา  พบว่าแนวโน้มการเรียนสายอาชีพลดลง  กล่าวคือ  ในปี 2541 

สัดส่วนผูเ้รียนสายสามญั : สายอาชีพ  เท่ากบั 63 : 37 แต่ในปี 2545 สัดส่วนผูเ้รียนสายสามญัมี
แนวโนม้เพิ่มข้ึนเป็น 66  ส่วนสายอาชีพมีแนวโนม้ลดลงเหลือเพียง 34  อาจเน่ืองจากนโยบายรัฐท่ี
ให้โรงเรียนรับผูจ้บมธัยมศึกษาตอนตน้ให้เรียนต่อไดร้้อยเปอร์เซ็นต ์ และภาวะวิกฤติเศรษฐกิจทาํ
ใหค้นเลือกเรียนสายสามญัมากข้ึนเน่ืองจากค่าใชจ่้ายนอ้ยกวา่การเรียนสายอาชีพ รวมถึงค่านิยมของ
สังคมท่ีนิยมเรียนสายสามญัเพื่อให้ไดป้ริญญา ส่วนการพิจารณาทิศทางการจดัการอาชีวศึกษา
ระหว่างรัฐกบัเอกชน  จาํนวนผูเ้รียนอาชีวศึกษาเอกชนมีแนวโน้มลดลงเช่นกนั  โดยในปี 2551  

สัดส่วนผูเ้รียนภาครัฐ : ภาคเอกชน  เท่ากบั 73 : 27  และในช่วง 10 ปีท่ีผา่นมา ( ปี 2550)  สัดส่วน
ผูเ้รียนภาครัฐมีแนวโนม้เพิ่มข้ึนเป็น 86  ในขณะท่ีภาคเอกชนมีแนวโนม้ลดลงเหลือเพียง 14 เท่านั้น  
เน่ืองจากนโยบายรัฐเก่ียวกบัเอกชนไม่ชดัเจนและรัฐเนน้ขยายสถานศึกษาอาชีวศึกษาของรัฐมากข้ึน
ในช่วงปีการศึกษา 2544-2545 อีกประการหน่ึงท่ีสําคญัก็คือค่าใช้จ่ายในการเขา้เรียนสถานศึกษา
ประเภทอาชีวศึกษาของเอกชนสูงกวา่  แสดงไดห้นา้ท่ี 187 – 188 

 4. ขาดการวจัิยและพฒันา   

  การวิจยัและพฒันาเป็นทั้งเง่ือนไขและปัจจยัสําคญัของการพฒันานวตักรรมและ
ศกัยภาพทางเทคโนโลยี  ในปีการศึกษา 2542  งบประมาณจากแผนงานวิจยัของกรมอาชีวศึกษา  
ซ่ึงเป็นหน่วยงานหลกัในการจดัการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพตํ่ากว่าร้อยละ 0.01 ของ
งบดาํเนินการทั้งหมด ซ่ึงถือว่างบประมาณการวิจยัและพฒันามีสัดส่วนท่ีตํ่ามากทาํให้ไม่สามารถ
สร้างองค์ความรู้ใหม่ๆ  และสร้างนวตักรรมเพื่อปรับปรุงการเรียนการสอนท่ีทนัสมยั  ตลอดจน
สร้างงานและอาชีพใหม่ๆ ท่ีเกิดข้ึนอยา่งหลากหลายตามความเจริญกา้วหนา้ทางเทคโนโลยี   ซ่ึงผล
การประเมินของ IMD (ปี 2550)  ก็ยืนยนัวา่ประเทศไทยใชจ่้ายเพื่อการวิจยัและพฒันาตํ่าอยูใ่นอนัดบั 

46 จาก 49 ประเทศ 
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 5.ขาดการกาํหนดมาตรฐานของชาติเกีย่วกบัอาชีพและวชิาชีพ    

  ขาดการกาํหนดมาตรฐานของชาติเก่ียวกบัอาชีพและวิชาชีพ (National benchmarking) ท่ี
จะเป็นกรอบในการพฒันาสมรรถนะของคนไทยเขา้สู่มาตรฐานสากล  ปัจจุบนัแมจ้ะมีมาตรฐาน
ฝีมือแรงงาน  แต่ก็มีเกณฑ์แตกต่างกันระหว่างหน่วยงาน  และยงัไม่มีความเช่ือมโยงกับระบบ
การศึกษา  เน่ืองจากมาตรฐานฝีมือแรงงานกาํหนดข้ึน  เพื่อประโยชน์ของผูอ้ยูใ่นกาํลงัแรงงานให้
ไดรั้บค่าจา้งค่าตอบแทนท่ีเหมาะสม  ดงันั้น  การมีมาตรฐานอาชีพและมาตรฐานการศึกษาวิชาชีพ
ของชาติจะเป็นกรอบแนวทางการจดัการศึกษาเพื่อผลิตกาํลงัคนให้สอดคลอ้งกบัความจาํเป็นของ
สังคมได ้

 6. การมีทรัพยากรทีจํ่ากดั    

  ทรัพยากร  แนวปฏิบติัเท่าท่ีผา่นมา  ทรัพยากรเพื่อการศึกษาจากภาครัฐเป็นหลกัทาํให้มี
ทรัพยากรจาํกดัสาํหรับการพฒันากาํลงัคน  ขาดการระดมทรัพยากรจากภาคส่วนต่างๆ อยา่งจริงจงั  
รวมทั้งยงัไม่มีการพิจารณาใชป้ระโยชน์จากเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร  ซ่ึงมีพลงัอาํนาจ
สูงมากในการกระจายโอกาสทางการศึกษาให้กวา้งขวาง  และการยกระดบัคุณภาพการศึกษาให้ได้
มาตรฐาน 

 

 

 

 



 
บทที ่3 

การดําเนินการวจัิย 

 

 การวิจัยในคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื ่อทราบองค์ประกอบของการบริหารจดัการ
มหาวิทยาลยัเฉพาะทางและเพื่อนาํเสนอรูปแบบการบริหารจดัการมหาวิทยาลยัเฉพาะทางการวิจยั
คร้ังน้ีเป็นการวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive Research)  การดําเนินการวิจยัเพื่อให้บรรลุ
วตัถุประสงค์ของการวิจยัดงักล่าวประกอบดว้ยขั้นตอนของการดาํเนินการวิจยัและระเบียบวิธีวิจยั 
โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

 

ข้ันตอนการดําเนินการวจัิย 

 เพื่อให้การดาํเนินการตามขั้นตอนการดาํเนินการวิจยั ระเบียบวิธีวิจยั ผูว้ิจยัไดก้าํหนด
ขั้นตอนการดาํเนินการวจิยัโดยแบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอน  ดงัต่อไปน้ี 

 ขั้นตอนที่ 1 การจดัเตรียมโครงการวิจยั เป็นขั้นตอนการจดัเตรียมโครงการตาม
ระเบียบวิธีการดาํเนินการวิจยั โดยการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกบัรูปแบบการบริหารจดัการ
มหาวิทยาลยัเฉพาะทาง โดยศึกษาหลกัการ แนวคิด ทฤษฎี จากเอกสาร ตาํรา บทความ งานวิจยั 
เกี่ยวกบัการบริหารจดัการมหาวิทยาลยัเฉพาะทาง ทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้ ง
ฐานขอ้มูลในระบบอินเตอร์เน็ตออนไลน์ทั้งในประเทศและต่างประเทศท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อจดัทาํ
โครงการ การวิจยัโดยขอคาํแนะนาํ ความคิดเห็นในการจดัทาํโครงร่างการวิจยัจากอาจารยท่ี์
ปรึกษา และนาํมาปรับปรุงแกไ้ขเพื่อเสนอขออนุมติัหวัขอ้ดุษฎีนิพนธ์ 

 ขั้นตอนท่ี  2  การดาํเนินการวิจยั เป็นขั้นตอนการศึกษาวิเคราะห์กาํหนดกรอบแนวคิดเพื่อ
สร้างและพฒันาเคร่ืองมือ นาํไปทดลองใช้ ปรับปรุงคุณภาพแลว้สรุปขอ้มูลเก่ียวกบัการบริหารจดัการ
มหาวทิยาลยัเฉพาะทาง  วิเคราะห์หาขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง ต่อมานาํเคร่ืองมือท่ีสร้างและพฒันาแลว้ไปเก็บ
รวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่ง และนาํขอ้มูลท่ีไดม้าทดสอบความถูกตอ้ง วิเคราะห์ขอ้มูล และแปลผล
การวิเคราะห์ขอ้มูลเพื่อสร้างเป็นรูปแบบและตรวจสอบความเหมาะสมพร้อมทั้งเสนอรูปแบบ ซ่ึง
ประกอบดว้ย 5 ขั้นตอน  ดงัแผนภูมิท่ี 7 
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แผนภูมิท่ี 7 แสดงขั้นตอนการวจิยั 

 

ขั้นตอนดาํเนินการ กระบวนการ 

 
ผลทีไ่ด้รับ 

ขั้นตอนที ่1 

ศึกษา วิเคราะห์ สงัเคราะห์ 
หลกัการ แนวคิด ทฤษฎี
และงานวิจยัเก่ียวกบัการ
บริหารจดัการมหาวิทยาลยั
เฉพาะทาง 

1. ศึกษา วิเคราะห์ สงัเคราะห์ หลกัการ แนวคิด ทฤษฎี และ
งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารจดัการมหาวิทยาลยัเฉพาะทาง 

2. นาํขอ้มูลท่ีไดจ้าก การศึกษา วิเคราะห์ สงัเคราะห์ หลกัการ แนวคิด 
ทฤษฎี และงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารจดัการมหาวิทยาลยัเฉพาะ
ทางไปสมัภาษณ์ความคิดเห็นของผูท้รงคุณวุฒิเก่ียวกบัองคป์ระกอบของ
การบริหารจดัการมหาวิทยาลยัเฉพาะทาง 

 

1. แนวคิด ทฤษฎีและ
ขอ้มูล และงานวจิยัท่ี
เก่ียวขอ้งกบั การบริหาร
จดัการมหาวิทยาลยั
เฉพาะทาง 

2. ความหมายในเชิงลึก

 

 

 

ขั้นตอนที ่2 

สร้างและพฒันา
เคร่ืองมือเพื่อใชใ้น
การศึกษาองคป์ระกอบ 

การบริหารจดัการ
มหาวิทยาลยัเฉพาะทาง 

1. สร้างแบบสอบถามเพื่อศึกษาเก่ียวกบัปัจจยัท่ีเป็นองคป์ระกอบ
ของการบริหารจดัการมหาวิทยาลยัเฉพาะทาง 

2. ผูท้รงคุณวุฒิตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ (IOC) 

3. หาค่าความเช่ือมัน่ของเคร่ืองมือ โดยทดลองใชก้บั บุคลากร
ของ มทร.รัตนโกสินทร์ท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่ง จาํนวน 30 คน แลว้
นาํมาหา ค่าสมัประสิทธ์ิอลัฟ่าของครอนบาค(Cronbach) 

ไดเ้คร่ืองมือท่ีมีคุณภาพ
เพื่อใชใ้นการศึกษา
องคป์ระกอบของการ
บริหารจดัการ
มหาวิทยาลยัเฉพาะทาง 

ขั้นตอนที ่3 

การเก็บรวบรวมขอ้มูล 

1. ส่งแบบสอบถามไปยงักลุ่มตวัอยา่งซ่ึงเป็นบุคลากรของ
มหาวิทยาลยัเฉพาะทาง ประกอบดว้ย 1) กลุ่ม มหาวิทยาลยั
เทคโนโลยีราชมงคล2) กลุ่มมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอม
เกลา้ 3) มหาวิทยาลยัแม่โจ ้รวมทั้งส้ินจาํนวน 377 ฉบบั 

2. เกบ็รวบรวมขอ้มล 

ไดข้อ้มูลเก่ียวกบั
องคป์ระกอบของการ
บริหารจดัการ
มหาวิทยาลยั 

เฉพาะทาง 

ขั้นตอนที ่5 

การยืนยนัรูปแบบ 

นาํเสนอรูปแบบการบริหารจดัการมหาวิทยาลยัเฉพาะทาง ให้
ผูเ้ช่ียวชาญและผูท้รงคุณวุฒิ พจิารณารูปแบบโดยเทคนิค 
Ethnographic Future Research (EFR) 

ขั้นตอนที ่4 

การวิเคราะห์
สงัเคราะห์ ขอ้มูล และ

 

1. วเิคราะห์ระดบัการบริหารจดัการมหาวทิยาลยัเฉพาะทาง 

โดยคาํนวณ ค่าเฉล่ีย ( x  )และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

2. วเิคราะห์องคป์ระกอบการบริหารจดัการมหาวทิยาลยัเฉพาะทางโดย
การวเิคราะห์องคป์ระกอบหลกั(Factor Analysis) 

3. นาํองคป์ระกอบการบริหารจดัการมหาวิทยาลยัเฉพาะทางท่ีไดจ้าก
การวเิคราะห์องคป์ระกอบหลกั(Factor Analysis) หาความสัมพนัธ์  โดย
ใช ้Path Analysis และนาํองคป์ระกอบท่ีมีความสัมพนัธ์กบั การบริหาร
จดัการมหาวิทยาลยัเฉพาะทางมาสร้างรูปแบบการ บริหารจดัการ
มหาวทิยาลยัเฉพาะทาง 

1. ไดร้ะดบัการบริหาร
จดัการมหาวิทยาลยั 

เฉพาะทาง 

2. ไดอ้งคป์ระกอบ 

การบริหารจดัการ
มหาวทิยาลยัเฉพาะทาง 

3. ไดรู้ปแบบการบริหาร
จดัการมหาวิทยาลยั 

เฉพาะทาง 

ไดรู้ปแบบการบริหาร
จดัการมหาวิทยาลยั
เฉพาะทางท่ีผา่นการ
ยืนยนัรปแบบฯ แลว้  
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ขั้นตอนท่ี  3 การรายงานผลการวิจยั เป็นขั้นตอนการจดัทาํร่างรายงานผลการวิจยัเพื่อ
นาํเสนอต่อคณะกรรมการควบคุมดุษฎีนิพนธ์ ตรวจสอบความถูกตอ้งและปรับปรุงแกไ้ขขอ้บกพร่อง
ตามท่ีคณะกรรมการผูค้วบคุมดุษฎีนิพนธ์เสนอแนะ จดัพิมพ์ และส่งรายงานผลการวิจัยฉบับ
สมบูรณ์ต่อบณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศิลปากร เพื่อขออนุมติัจบการศึกษาต่อไป 

 

ระเบียบวธีิวจัิย 

 เพื่อให้งานวิจยัเป็นไปตามวตัถุประสงคข์องการวิจยัผูว้ิจยัจึงไดก้าํหนดรายละเอียดต่าง ๆ 
เก่ียวกบัระเบียบวิธีการวิจยัซ่ึงประกอบดว้ย แผนแบบการวิจยั ประชากร กลุ่มตวัอย่าง ตวัแปรท่ี
ศึกษา เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั การสร้างและพฒันาเคร่ืองมือ วิธีการเก็บรวบรวมขอ้มูล การวิเคราะห์
ขอ้มูลและสถิติท่ีใชใ้นการวจิยั มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

 แผนแบบการวจัิย 

 การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงพรรณนา (Descriptive research) มีแผนแบบการวิจยัแบบ
กลุ่มเดียว ศึกษาสภาวการณ์โดยไม่มีการทดลอง (The one shot, non experimental case study) ซ่ึง
สามารถเขียนเป็นแผนภูมิไดด้งัน้ี 
 

 

 

 

 

 

 

แผนภูมิท่ี 8  แผนผงัของแผนแบบการวจิยั 

 

 เม่ือ R หมายถึง กลุ่มตวัอยา่ง 

  X หมายถึง ตวัแปรท่ีศึกษา 

  O หมายถึง ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการศึกษา 

 

 

 

 

R X

 

O 
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 ประชากร 

 ประชากรท่ีใช้ในการวิจยัคร้ังน้ีได้แก่ บุคลากรของมหาวิทยาลยัเฉพาะทาง จาํนวน        
20,025  คน ประกอบด้วย 1) บุคลากรของกลุ่มมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล จาํนวน 9 แห่ง   
2) บุคลากรของกลุ่มมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้ จาํนวน 3 แห่ง และ 3)บุคลากรของ
มหาวทิยาลยัแม่โจ ้ จาํนวน 1 แห่ง  รวมมหาวทิยาลยัเฉพาะทางจาํนวนทั้งส้ิน 13 แห่ง ดงัตารางท่ี 9 

 กลุ่มตัวอย่าง 

 สาํหรับกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี ผู ้วิจ ัยได้กําหนดกลุ่มตัวอย่างคือบุคลากรของ
มหาวิทยาลยัเฉพาะทาง ทั้ง 13 แห่ง  จาํนวน 20,025  คน โดยใชต้ารางประมาณการขนาดตวัอยา่ง
ของเครจซ่ี และ มอร์แกน (Kregcie & Morgan) และทาํการสุ่มกลุ่มตวัอยา่งดว้ยวิธีการสุ่มแบบแบ่ง
ชั้น (Stratified Random Sampling) ไดบุ้คลากรของมหาวิทยาลยัเฉพาะทางท่ีเป็นขนาดกลุ่มตวัอยา่ง
เท่ากบั 377 คน  ดงัตารางท่ี 9 

 ผู้ให้ข้อมูล 

 ผูใ้ห้ขอ้มูล คือ บุคลากรของมหาวิทยาลยัเฉพาะทางทั้ง 13 แห่ง แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ 
1) กลุ่มผูบ้ริหาร ประกอบด้วยอธิการบดี รองอธิการบดี คณบดี รองคณบดี และผูอ้าํนวยการ  2) 

กลุ่มบุคลากรทัว่ไป  ประกอบดว้ยบุคลากรสายวิชาการ  และบุคลากรสายสนบัสนุน รวมผูใ้ห้ขอ้มูล
ทั้งส้ิน 377 คน  แสดงไดด้งัตารางท่ี 9  

 

ตารางท่ี 9 ประชากร และ กลุ่มตวัอยา่ง  
 

ลาํดบัที ่ มหาวทิยาลยั 
จาํนวน 

ประชากร 

ประชากร 
รวม

จาํนวน 

ตวัอย่าง 

กลุ่มตวัอย่าง 

ผู้บริหาร บุคลากร

ทัว่ไป 

กลุ่ม

ผู้บริหาร 

กลุ่ม

บุคลากร

ทัว่ไป 

1 มทร.ลา้นนา 2,245 687 1597 42 13 29 

2 มทร.สุวรรณภูมิ 1,059 317 742 20 6 14 

3 มทร.ธญับุรี 1,969 585 1384 37 11 26 

4 มทร.กรุงเทพ 1,025 323 702 19 6 13 

5 มทร.ตะวนัออก 1,004 317 687 19 6 13 

6 มทร.พระนคร 1,147 364 783 22 7 15 

7 มทร.รัตนโกสินทร์ 939 313 626 18 6 12 

8 มทร.อีสาน 1,844 579 1265 35 11 24 
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ตารางท่ี 9 ประชากร และ กลุ่มตวัอยา่ง (ต่อ) 
 

ลาํดบัที ่ มหาวทิยาลยั 
จาํนวน 

ประชากร 

ประชากร 
รวม

จาํนวน 

ตวัอย่าง 

กลุ่มตวัอย่าง 

ผู้บริหาร บุคลากร

ทัว่ไป 

กลุ่ม

ผู้บริหาร 

กลุ่ม

บุคลากร

ทัว่ไป 

9 มทร.ศรีวชิยั 1,387 426 961 26 8 18 

10 
ม.เทคโนโลยพีระจอมเกลา้
พระนครเหนือ 

2,065 
635 1430 

39 12 27 

11 
ม.เทคโนโลยพีระจอมเกลา้
ธนบุรี 

2,136 
640 1496 

40 12 28 

12 
ม.เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ 

เจา้คุณทหารลาดกระบงั 
1,459 

432 1027 
27 8 19 

13 ม.แม่โจ ้ 1,746 529 1217 33 10 23 

รวมทั้งส้ิน 20,025 6108 13917 377 116 261 

 

 

 ตัวแปรทีศึ่กษา 

 ตวัแปรท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ีประกอบดว้ยตวัแปรพื้นฐานและตวัแปรท่ีศึกษา  ซ่ึงมี           
รายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

 1.ตวัแปรพื้นฐาน เป็นตวัแปรที่เกี่ยวกบัสถานภาพส่วนตวัของผูต้อบแบบสอบถาม 

ไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบัการศึกษาสูงสุดตาํแหน่งวิชาการ ตาํแหน่งหนา้ที่  และประสบการณ์ในการ
ทาํงานระยะเวลาท่ีมหาวิทยาลัยจัดการศึกษาด้านวิชาชีพเฉพาะทาง รายได้ต่อเดือนโดยรวม 
มหาวิทยาลยัมีจาํนวนนักศึกษาในปัจจุบนั และปัจจุบนัมหาวิทยาลยัได้รับการรับรองมาตรฐาน
คุณภาพการศึกษาจากหน่วยงาน 

 2.ตวัแปรท่ีศึกษา เป็นตวัแปรท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารจดัการมหาวิทยาลยัเฉพาะทางซ่ึง
ได้จากผลสรุปการวิเคราะห์แนวคิดทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องทั้งภายในและต่างประเทศและ
ผลสรุปจากการสัมภาษณ์ความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญและผูท้รงคุณวุฒิ สรุปตวัแปรทั้งหมดท่ีได้
จากการวเิคราะห์เน้ือหา (content analysis)  จาํนวน 161 ตวัแปร  ดงัน้ี 

2.1 มหาวทิยาลยัมีภาระหนา้ท่ีในการจดัใหมี้บรรยากาศการเรียนการสอนท่ีเหมาะสม 
เพื่อจดัการศึกษาในระดบั ป.ตรี  ป.โท  ป.เอก และฝึกอบรมวชิาชีพในสาขาต่างๆ 
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2.2 มหาวทิยาลยัเป็นองคป์ระกอบพื้นฐานท่ีจาํเป็นของชาติและเป็นเคร่ืองยึดเหน่ียวท่ี
มีคุณค่าความเป็นสังคมประชาธิปไตย และลาํดบัชั้นของสังคม 

2.3 มหาวทิยาลยัมีแนวทางการสอนท่ีก่อให้เกิดการพฒันานวตักรรม 

2.4 มหาวิทยาลยัมีการพฒันางานวิจยัท่ีสามารถนาํไปบูรณาการให้บริการแก่สังคม 
ช่วยเหลือและสนบัสนุนประชาชน ขยายการเกษตร 

2.5 มหาวทิยาลยัมีกระบวนการวางแผนการปฏิบติังานมีแผนการลงทุนทางการศึกษา
ท่ีสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูเ้รียนและการตลาด 

2.6 มหาวทิยาลยัมีกระบวนการจดัโครงสร้างองคก์รท่ีดีและเหมาะสมโดยสร้างเกณฑ์
ในการทาํงาน สร้างความสัมพนัธ์ของงาน แบ่งงานโดยกาํหนดหน้าท่ีในการปฏิบติังาน มีการ
ประสานงาน มอบหมายอาํนาจหน้าท่ี วางโครงการของหน่วยงานและพฒันานโยบายต่าง ๆ ท่ี 
สามารถมีปฏิสัมพนัธ์ท่ีดีกบัสังคมแบบมีส่วนร่วม ตามภารกิจหนา้ท่ีของมหาวทิยาลยั สอดคลอ้งกบั
การเปล่ียนแปลงภายนอก 

2.7 มหาวิทยาลยัมีกระบวนการประเมินผลการปฏิบติังานท่ีดีและมีคุณภาพมีการ
ประกนัคุณภาพ การปรับเปล่ียนการประเมินท่ีโยงไปถึงการวจิยั 

2.8 มหาวทิยาลยัเป็นเคร่ืองมือวดัระดบัของสังคมและส่งผลต่อการขบัเคล่ือนและเพิ่ม
ความมัน่คงทางเศรษฐกิจ 

2.9 มหาวิทยาลัยมีการสอนมีวิจัยเป็นหลักพื้นฐานท่ีดีและความเข้มข้นในการ
ดาํเนินงานเช่น องคค์วามรู้ใหม่ตลอดจนดา้นวชิาการในการเปล่ียนแปลงทางการศึกษา 

2.10 มหาวิทยาลยัมีการสร้างความสัมพนัธ์กบัชุมชนเก่ียวกบัการให้บริการและการ
วจิยัโดยมีพนัธ์กิจในการบริการสังคม 

2.11 มหาวทิยาลยัมีการพฒันาและจดัหลกัสูตรการเรียนการสอนสอดคลอ้งกบัความ
ตอ้งการของชุมชน ตลาดแรงงาน โดยชุมชนมีส่วนร่วม 

2.12 มหาวิทยาลยัมีการจดัระบบการบริหารงานทัว่ไปของมหาวิทยาลยัท่ีดีและมี
ประสิทธิภาพโดยมีสภามหาวิทยาลัยเป็นองค์กรสูงสุดในการควบคุมดูแลและมีอธิการบดีเป็น
ผูรั้บผดิชอบ 

2.13 มหาวทิยาลยัมีการจดัระบบการบริหารงานวชิาการ กิจกรรมท่ีดีและมีประสิทธิภาพ 
การพฒันาการเรียนการสอนให้ได้ผลดีและมีประสิทธิภาพให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผูเ้รียนและ
จดัทาํแผนการบริหารวชิาการทาํตวัช้ีวดั 

2.14 มหาวทิยาลยัมีการจดัระบบการบริหารงานบุคคลในองคก์รไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ
และเกิดประสิทธิผลสูงสุดเร่ิมตั้งแต่การกาํหนดนโยบาย การวางแผน การสรรหาบุคคล การบาํรุงรักษา 
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และการทาํงานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและใช้ความเป็นศิษยเ์ก่า สรรหาบุคลากรท่ีเป็นอาจารยต์อ้ง
จบการศึกษาเฉพาะทาง 

2.15 มหาวิทยาลยัมีการบริหารการเงิน และสินทรัพย ์อาคารสถานท่ีงบประมาณท่ีมี
อยา่งจาํกดั ประกอบดว้ย เงินรายได ้ เงินบริจาค  เงินอุดหนุนวจิยั และค่าเล่าเรียน 

2.16 มหาวิทยาลยัมีพนัธกิจ จดัการศึกษาสายเฉพาะทางด้านอาชีพในเชิงลึก และ
ขยายการศึกษาอยา่งต่อเน่ือง และการวจิยัซ่ึงเป็นความทา้ทายท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงท่ีจาํเป็นตอ้ง
ปรับเปล่ียนกิจกรรมและมีบทบาทต่อการพฒันาทางดา้นสติปัญญา การถ่ายทอดความรู้ 

2.17 มหาวทิยาลยัพฒันาผูเ้รียนให้เป็นมนุษยท่ี์สมบูรณ์เป็นทรัพยากรของชาติให้เกิด
ความเช่ียวชาญในวิชาชีพ เพื่อขบัเคล่ือนสังคมแห่งความรู้ ให้สอดคล้องกับความต้องการของ
ทอ้งถ่ินท่ีมีผลต่อคนทั้งโลก 

2.18 มีงานวจิยัและผูส้าํเร็จการศึกษาตามเกณฑบ์รรทดัฐานการแบ่งประเภทมหาวทิยาลยั 

2.19 การวิจยัและการสอนในระดบัปริญญาตรีลว้นเป็นบทบาทของมหาวิทยาลยัใน
การขบัเคล่ือนนโยบาย และกลยุทธ์ของรัฐบาลให้สําเร็จไดข้ึ้นอยู่กบัผลลพัธ์ท่ีมาจากบทบาทของ
มหาวทิยาลยัมหาวทิยาลยั 

2.20 มหาวิทยาลยัเป็นบ่อเกิดแห่งองค์ความรู้และมีผลผลิตเป็นนกัวิทยาศาสตร์และ
วศิวกร และอาชีพอ่ืนๆ ซ่ึงสามารถเป็นพลงัขบัเคล่ือนใหเ้กิดความกา้วหนา้ในสังคมได ้

2.21 มหาวทิยาลยัมีการกาํหนดรูปแบบและคุณสมบติัของความรู้เพื่อขบัเคล่ือนสังคม
และเศรษฐกิจ 

2.22 มหาวิทยาลยัมีระบบการบริหารจดัการการสินทรัพยข์องมหาวิทยาลยัเพื่อช่วย
ส่งเสริมสนบัสนุนการเรียนการสอนท่ีเพียงพอกบักิจกรรมของนกัศึกษาและอาจารย ์

2.23 มหาวทิยาลยัจดัใหมี้มีระบบการวเิคราะห์ความตอ้งการของผูเ้รียน จดัระบบการ
เรียนการสอนทั้งในเวลา (Day-release) และระบบการเรียนนอกเวลา (Part time) 

2.24 มหาวิทยาลยัมีค ว า ม รับ ผิดช อบ ต่อ สัง ค ม  เ ปิ ดโอ ก า ส ใ ห้สัง ค ม /ชุมชน 
Stakeholder มีส่วนร่วมในการจดัการศึกษาและใชบ้ริการทางวชิาการ 

2.25 จดัอนัดบัมหาวิทยาลยั พิจารณาองค์ประกอบ ของstakeholder และผูบ้ริหาร
ท่ีมาจากการเลือกตั้งท่ีมี นกัธุรกิจ แรงงานอุตสาหกรรมร่วมดว้ย 

2.26 ภาวะผูน้าํและบทบาทการบริหารจดัการศึกษาเป็นความทา้ทายและเป็นปัจจยั    

ท่ีสาํคญัของผูบ้ริหารมหาวทิยาลยัเฉพาะทาง 

2.27 มหาวิทยาลัยมีการสร้างความสมดุลระหว่างการดาํเนินงานตามพนัธกิจกับ
กิจกรรมเสริมของมหาวทิยาลยัเช่น การเรียนการสอน การวจิยั การบริการการช่วยเหลือสังคม 
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2.28 มหาวทิยาลยับริหารองคก์รโดยยดึผลประโยชน์ท่ีผูมี้ส่วนไดเ้สียไดรั้บเป็นส่ิงสาํคญั 

2.29 มหาวิทยาลยัมีการบริหารจดัการงานต่างๆ โดยยึด ระเบียบ กฎเกณฑ์ บงัคบั
อาจารยแ์ละนกัศึกษาในการฝึกอาชีพ 

2.30 มหาวิทยาลยัมีการกาํหนดบทบาทของบุคลากร  นโยบาย และกระบวนการ
บริหารงานขององคก์รท่ีชดัเจน 

2.31 การขาดขอ้มูลและความไม่เขา้ใจภาระงานท่ีเป็นภารกิจหลกัของมหาวิทยาลยัจะ
เป็นอุปสรรคต่อการเปล่ียนระบบราชการ 

2.32 ปัจจุบนัมหาวิทยาลัยได้รับผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงอย่างรุนแรงและ
ต่อเน่ืองต่อการบริหารการศึกษาทางดา้นวชิาชีพ 

2.33 การเพิ่มราคาค่าลงทะเบียนจากผูป้กครองและขอเพิ่มงบประมาณจากภาครัฐ
สูงข้ึนเป็นวธีิการท่ีไม่เหมาะสมในการแกปั้ญหาเร่ืองงบประมาณของมหาวทิยาลยั 

2.34 ความสุภาพเรียบร้อยและพฤติกรรมไม่ดีของนกัศึกษาท่ีเกิดข้ึนลว้นแต่เป็นความ
ไม่รับผดิชอบของคณะ และมหาวทิยาลยั 

2.35 พฒันารูปแบบของหลักสูตร มีหลายหลกัสูตร มีความเขม้ข้นและบริการให้
ความช่วยเหลือนกัศึกษาให้มีทกัษะท่ีจาํเป็น และมีลกัษณะเฉพาะทางท่ีสอดคล้องกบับริบทของ
มหาวิทยาลยั เกณฑ์ สกอ.กิจการนกัศึกษา การบริหารบุคลากร งานแผน งานธุรการ โดยคาํนึงถึง
ความตอ้งการของสังคม  โดยมีโครงสร้างหลกัสูตรมีจาํนวนไม่นอ้ยกวา่120 หน่วยกิต 

2.36 มหาวิทยาลยั มีหน้าท่ีสร้างและ ถ่ายทอดความรู้ ไปสู่นกัศึกษาเตรียมคนให้มี
ความรู้ ความเขา้ใจโลกท่ีเปล่ียนแปลง 

2.37 มหาวิทยาลยัให้ความสําคญักบัทรัพยากรที่เป็นปัจจยัหลกั เช่น คณาจารย ์   
ส่ิงอาํนวยความสะดวก และการใช้จ่ายเงินซ่ึงเป็นปัจจยัท่ีส่งผลโดยตรงต่อการบริหารการศึกษา   
การฝึกอบรม การวจิยั และการบริการทางดา้นวชิาชีพแก่สังคม 

2.38 มหาวิทยาลยับริหารจดัการบริบทภายในองคก์รให้เหมาะสมกบับทบาทการจดั
การศึกษาท่ีมีหลายระดบัหลกัสูตร 

2.39 มหาวทิยาลยันาํผลสะทอ้นกลบัจากสถานประกอบการมาใชพ้ิจารณาในการจดั
การศึกษา 

2.40 มหาวิทยาลัยจดัให้มีการสอนศีลธรรม จริยธรรม การวิจยั และทกัษะทางด้าน
ภาษาองักฤษแก่นกัศึกษา 

2.41 มหาวิทยาลยัมีการจดัหลกัสูตรประสบการณ์และการเรียนการสอนดา้นอาชีพ
เพื่อใหบ้ริการสังคมท่ีตอบสนองความตอ้งการของ ผูเ้รียน ทอ้งถ่ิน และสถานประกอบการณ์ 
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2.42 มหาวทิยาลยักาํหนดใหน้กัศึกษาสามารถผอ่นชาํระคา่เล่าเรียนเป็นรายเดือนได ้

2.43 มหาวทิยาลยัมีการจดักิจกรรมจูงใจใหน้กัศึกษามีส่วนร่วมในการดาํเนินงานของ
มหาวทิยาลยัเช่น การรับทราบขอ้มูลข่าวสาร การร่วมกีฬาระหวา่งมหาวทิยาลยั 

2.44 มหาวิทยาลัยมีการกําหนด.ในการจัดการศึกษาให้นักศึกษาคิดเป็น ทาํเป็น 
ปฏิบติัได้ ฝึกนกัศึกษาให้มีทกัษะเฉพาะทางและมีการทบทวน โดยรู้เป้าหมาย และผลลพัธ์ของ
มหาวทิยาลยั 

2.45 ปัญหาท่ีเกิดข้ึนจากการดาํเนินการ การโกงอย่างเป็นระบบ หรือความประพฤติผิด 
และส่ิงท่ีเกิดข้ึนจากความไม่ถูกตอ้งเก่ียวกบัการบริหารภายในมหาวิทยาลยัส่งผลให้เกิดความเส่ือม
ลงของคุณค่าการจดัการศึกษา เช่น ความแม่นยาํบนพื้นฐานของการวจิยั 

2.46 การปรับเปล่ียนการประเมินของมหาวิทยาลยัควรจะค่อยๆพฒันาและเช่ือมโยง
ไปถึงการวจิยัในระยะยาว 

2.47 มหาวิทยาลยัมีการลงทุนเก่ียวกบัเทคโนโลยีสมยัใหม่ในการจดัการศึกษาของ
องคก์ร 

2.48 มหาวทิยาลยัมีการสร้างและพฒันานกัวิชาการใหมี้ความเช่ียวชาญเฉพาะดา้น 

2.49 มหาวทิยาลยับริหารงานวิจยัเพื่อให้เกิดองคค์วามรู้ใหม่ในการพฒันาชาติพฒันา
เคร่ืองจกัรกลท่ีทนัสมยัการคน้ควา้ บูรณาการ การประเมิน และการนาํเสนอความรู้ทุกรูปแบบ 
ส่งเสริมให้บุคลากรทาํวิจยัโดยมีพี่เล้ียงคอยช่วยเหลือนักวิจยัหน้าใหม่ และจดัสรรงบประมาณ 

2.50 มหาวิทยาลัยมีการบริหารความสมดุลระหว่างส่ิงแวดล้อมทางกายภาพกับ
ทรัพยากรท่ีมีอยูข่องมหาวทิยาลยั 

2.51 มหาวทิยาลยัใหก้ารยอบรับและสนบัสนุนการพฒันาพนกังานสายสนบัสนุน 

2.52 มหาวิทยาลัยผลิตบัณฑิตโดยยึดประโยชน์จากการนําบัณฑิตไปใช้เพื่อ
ตอบสนองการเปล่ียนแปลงในตลาดแรงงาน มีความสามารถ ในการปฏิบัติงาน มีคุณธรรม
จริยธรรม ตรงตามความตอ้งการของทุกฝ่าย 

2.53 ศกัยภาพของมหาวิทยาลยัข้ึนอยูก่บัการมีงานทาํของบณัฑิต ความสามารถการวิจยั 
การบริการสังคม ตลอดจนความสามารถเป็นผูบ้ริหารของครู 

2.54 ความตอ้งการหรือการเรียกร้อง ของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียจะก่อให้เกิดการพฒันา
อุดมศึกษาชาติ 

2.55 มหาวิทยาลยัเปิดโอกาสให้ทุกคนมีสิทธิเขา้รับการศึกษาในสถาบนัอย่าง
เท่าเทียมกนั 
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2.56 มหาวิทยาลยัจดัการศึกษาท่ีมีตน้ทุนการศึกษาตํ่า เหมาะสมสําหรับนกัศึกษาและ
ผูป้กครอง 

2.57 คณาจารยเ์ป็นผูท่ี้มีบทบาทสําคญัในการบริหารจดัการศึกษาของมหาวิทยาลยัซ่ึง
ส่งผลต่อคุณภาพ และความสาํเร็จขององคก์รมากกวา่ปัจจยัอ่ืนๆ 

2.58 บทบาทการทาํงานของอาจารย ์เป็นผูผ้ลกัดนัพฒันาการของนกัศึกษา 

2.59 อาจารยมี์ส่วนร่วมในการตดัสินใจ 

2.60 มหาวิทยาลยัมีการบริหารงานแบบกระจายอาํนาจ (Decentralized) คือ แต่ละ
หน่วยงานมีอาํนาจและความรับผิดชอบในการดําเนินการตลอดหลักสูตรและทรัพยากรของ
หน่วยงานเอง เพื่อก่อใหเ้กิดประโยชน์อยา่งเสมอภาคในการบริหารมหาวทิยาลยั 

2.61 มหาวทิยาลยัมีกระบวนการเลือกผูบ้ริหารจากคณาจารยข์องมหาวทิยาลยั 

2.62 การบริหารแบบมีส่วนร่วมมกัจะที่ไม่ประสบความสําเร็จเนื่องจากขอ้มูล   

ไม่เพียงพอ ความตอ้งการตดัสินใจอย่างรวดเร็วโดยใช้องค์ประกอบของปัญหาและความไม่สมดุล
ระหวา่งความรับผดิชอบและอาํนาจของตาํแหน่งผูน้าํสูงสุดของมหาวทิยาลยั 

2.63 มหาวิทยาลยัมีคณะกรรมการบริหารท่ีมาจากตวัแทนประชาชนในการบริหารและ
กาํหนดพนัธ์กิจ 

2.64 คณะกรรมการบริหาร มหาวทิยาลยัอยูใ่นระดบันโยบายมีบทบาทในการกาํหนด
รูปแบบและรายละเอียดในการตดัสินใจเก่ียวกบัการบริหาร มหาวทิยาลยั 

2.65 มหาวทิยาลยัตอ้งมีพื้นท่ีท่ีกวา้งขวาง สาํหรับใชเ้ป็นสถานท่ีจดักิจกรรมการเรียน
การสอนแก่นกัศึกษา 

2.66 มหาวทิยาลยัเป็นความคาดหวงัของสังคมในการจดัเตรียมความพร้อมการให้บริการ
แก่ชุมชนและสังคม เช่นการดูแลสุขภาพ การขยายการเกษตร และการพฒันาอุตสาหกรรม 

2.67 มหาวิทยาลยัมีศกัยภาพท่ีจะได้รับสนบัสนุนทุนจากภาคเอกชน ภาคเอกชนมี
ส่วนร่วมช่วยเหลือดา้นงบประมาณ 

2.68 มหาวิทยาลยัหารายไดจ้ากศกัยภาพของกิจกรรมการเรียนการสอน และการถ่ายทอด
เทคโนโลยเีพื่อเป็นทุนและตอบสนองความตอ้งการของชาติ เพื่อใหเ้กิดรายไดจ้ากพื้นท่ี 

2.69 มหาวิทยาลัยมีภาพลกัษณ์ส่ิงแวดล้อมท่ีดี  เหมาะสมกับผูเ้รียน  มีความเป็น
สากลของหลกัสูตรและกิจกรรมการเรียนการสอน 

2.70 มหาวิทยาลยับริหารงานใตก้ารควบคุมของรัฐตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ระเบียบท่ี
เก่ียวขอ้งมีนโยบายดา้นอุดมศึกษาชดัเจน เช่นการจดัหลกัสูตรเฉพาะทาง การสนบัสนุนทุนวจิยั 
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2.71 การพฒันามหาวิทยาลยั.สอดคลอ้งกบัการเปล่ียนแปลงประชากร ความเจริญรุ่งเรือง 
ระบบเศรษฐกิจ 

2.72 ผูน้าํของมหาวิทยาลยั (อธิการบดี) มีเสถียรภาพท่ีมัน่คงต่อการเปล่ียนแปลงอย่าง   

มีประสิทธิภาพ 

2.73 ความรับผิดชอบของอธิการบดีจะครอบคลุมคุณลักษณะในภาพรวมของ
มหาวทิยาลยั  และซ่ึงส่งผลต่อการปฏิญาณตนของอธิการบดี 

2.74 ความสามารถ ภาวะผูน้าํ และประสบการณ์ ของอธิการบดีส่งผลกระทบท่ีสําคญั
ต่อการบริหาร มหาวทิยาลยั 

2.75 มหาวิทยาลัยมีความสามารถในการบริหารการเปล่ียนแปลงภายใน ม. ท่ี
สอดคลอ้งกบัการเปล่ียนแปลงภายนอกจดัการศึกษาตอบสนองการเปล่ียนแปลงภายนอก 

2.76 การใชอ้าํนาจในทางมิชอบของผูด้าํรงตาํแหน่งบริหารเป็นปัญหาท่ีเก่ียวขอ้งกบั
สาธารณชน และความสัมพนัธ์สูงกบัราคาตน้ทุนทางการศึกษาของมหาวทิยาลยั 

2.77 มหาวิทยาลัยมีหลักสูตรในสาขาอาชีพท่ีมีความสําคญัและภาครัฐให้งบประมาณ
สนบัสนุนอยา่งเพียงพอ และการทาํงานหารายไดจ้ากการเรียนการสอน 

2.78 มหาวทิยาลยัมีการวิง่เตน้เก่ียวกบัเงินงบประมาณจากรัฐบาล 

2.79 มหาวิทยาลยัมีความสามารถในการประยุกตใ์ชค้วามรู้และศกัยภาพของอาจารย ์
คือส่ิงยนืยนัความสาํคญัและความถูกตอ้งแม่นยาํขององคค์วามรู้และการเป็นมหาวทิยาลยั เฉพาะทาง 

2.80 มหาวิทยาลยัมีการจดัหาท่ีพกัอาศยัสําหรับนักศึกษาภายในมหาวิทยาลยัโดย    

ไม่ส่งผลกระทบต่อคุณค่าและความยิง่ใหญ่ของมหาวทิยาลยัท่ีมีอยูเ่ดิมแต่เป็นการเพิ่มเติมให้มีความ
สมบูรณ์มากข้ึน 

2.81 มหาวิทยาลยั มีการปรับตวัในการบริหารการศึกษาให้สอดคล้องกบัการเพิ่ม
จาํนวนนกัศึกษาและงบประมาณท่ีมีอยูอ่ยา่งจาํกดั 

2.82 มหาวิทยาลยัมีการตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลงและมุ่งให้ประชาชนมีความ
เจริญกา้วหนา้ทางดา้นความรู้ 

2.83 มหาวิทยาลัยทาํการเปรียบเทียบกบัมหาวิทยาลัยอ่ืนเพื่อค้นหาแนวทางไปสู่
ความสาํเร็จขององคก์ร 

2.84 จากมุมมองโดยภาพรวมอุดมศึกษาในปัจจุบนัให้ความสําคญักบัการใช้ความรู้
ขบัเคล่ือนเศรษฐกิจท่ีเปล่ียนไปตามความจริงของกระแสโลก 

2.85 มหาวิทยาลยัมีระบบควบคุมตน้ทุนทางการศึกษาที่สอดคล้องกบัคุณค่า
ทางการศึกษา 
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2.86 การเพิ่มจาํนวนนกัศึกษาไม่สอดคลอ้งกบัทรัพยากรท่ีมีอยู ่
2.87 มหาวทิยาลยั มีการบริหารจดัการศึกษาท่ีสามารถลดช่องวา่งทางการศึกษาระหวา่ง

นกัศึกษาและอาจารยผ์ูส้อนไดเ้ช่น นกัศึกษามีพื้นฐาน ภูมิหลงัท่ีหลากหลายมากกวา่อาจารยผ์ูส้อน 
มีความรอบรู้ท่ีแตกต่างกนั 

2.88 มหาวทิยาลยับริหารแบบระบบราชการ 

2.89 มหาวิทยาลัยมีการกําหนดข้อบังคับเก่ียวกับผลสําเร็จในทุกแผนกงานของ
มหาวทิยาลยั 

2.90 มหาวิทยาลยัจดัการศึกษาภายใตก้ารควบคุมและตรวจสอบโดยองค์กรวิชาชีพ
และหน่วยงานราชการอ่ืน 

2.91 มหาวทิยาลยัจดัการศึกษาโดยการควบคุมจากองคก์รภายนอก 

2.92 มหาวทิยาลยัไดรั้บผลกระทบจากการควบคุมโดยองคก์รภายนอก 

2.93 มหาวิทยาลยัมีท่ีตั้งอยูใ่นแหล่งชุมชนและยา่นเศรษฐกิจและมีโอกาสท่ีดีในการ
ร่วมพฒันาใหเ้ป็นชุมชนท่ีมีความรู้และไดรั้บการขดัเกลาท่ีดี 

2.94 มหาวิทยาลยัไดรั้บผลกระทบจากสภาพแวดลอ้มของชุมชน และชุมชนก็เป็น
กระจกสะทอ้นจากภายนอกเก่ียวกบัพฤติกรรมของนกัศึกษาและผลการดาํเนินการของมหาวทิยาลยั 

2.95 ชุมชน ภาคเอกชน มีส่วนร่วมในการกาํหนดยุทธศาสตร์การเปล่ียนแปลง และ
การดาํเนินกิจกรรมของมหาวทิยาลยั 

2.96 มหาวทิยาลยัมีโอกาสใชบุ้คลากรและทรัพยากรร่วมกนักบัชุมชนและมหาวทิยาลยัอ่ืน 

2.97 มหาวิทยาลยัมีอาํนาจในการให้การรับรองฐานะทางด้านปริญญาแก่ผูส้ําเร็จ
การศึกษา 

2.98 มหาวิทยาลยัเป็นผูน้าํสังคมยุคใหม่ท่ีจะให้บริการ ห้องปฏิบติั การวิจยัและการ
แกไ้ขปัญหาสังคม 

2.99 นกัการศึกษาจะเป็นศูนยก์ลางในการกาํหนดกิจกรรมเพื่อพฒันาการจดัการศึกษา
ของมหาวทิยาลยั 

2.100 การใหบ้ริการทางวชิาการโดยการสาธิตเพื่อพฒันาให้เป็นสังคมความรู้ 

2.101 มหาวทิยาลยัจดัรูปแบบการลงทะเบียนขา้มมหาวทิยาลยั 

2.102 ลดความล่าชา้ในการทาํงานโดยใชร้ะบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 

2.103 มหาวทิยาลยัหาแหล่งทุนการศึกษาเพื่อช่วยเหลือนกัศึกษาและการจดัการศึกษา 

2.104 มหาวิทยาลยัจดัการศึกษาดว้ยหลกัสูตรแบบสหกิจศึกษาและวิสาหกิจร่วมกบั
สถานประกอบการ 
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2.105 มหาวิทยาลยัมีปรัชญา ปณิธาน วตัถุประสงค์ แผนการดาํเนินการ การเรียน  

การสอน กิจกรรมการพฒันานกัศึกษาการศึกษาท่ีมุ่งพฒันาคนให้มีคุณธรรม จริยธรรมและวฒันธรรม
ในการดาํรงชีวติ 

2.106 มหาวทิยาลยัมีการบริหารจดัการสมยัใหม่ (Modern Management) 

2.107 มหาวิทยาลยัจดัตั้งกองทุนวิจยั (Research Fund) จดัตั้งศูนยแ์ห่งความเป็นเลิศ 
(Center of Excellence)สนบัสนุนให้บุคลากรทาํวิจยัร่วมกบัองค์กรนานาชาติและเปิดหลกัสูตร
ระดบับณัฑิตศึกษาเพื่อมุ่งเน้นให้นักศึกษาทาํวิจยัและการตีพิมพ์เอกสารรายงานวิจยัเผยแพร่ใน
วารสารนานาชาติ  ตั้งสภาวจิยั 

2.108 มหาวทิยาลยัปรับปรุงระบบการเงินและรูปแบบการหารายได ้

2.109 มหาวิทยาลยัปรับเปล่ียนวิธีบริหารทรัพยากรมนุษยจ์ากระบบขา้ราชการเป็น
พนกังานมหาวทิยาลยั 

2.110 พฒันาฐานขอ้มูล (Content Database Development) การนาํเสนอเน้ือหา 
(Content Delivery) การสอนใช้รูปการเรียนรู้ไม่สัมพนัธ์กบัเวลา (Asynchronous) ตอบสนอง
การศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบ และตามอธัยาศยั 

2.111 ใชร้ะบบบริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) และระบบการเขา้ถึงแบบ 
(One Stop Access) 

2.112 บุคคลากรทุกระดบัได้รับการพฒันาให้มีวุฒิการศึกษาท่ีสูงข้ึน มีทกัษะทาง
ภาษาต่างประเทศและทกัษะทางเทคโนโลยี และการส่ือสารโดยการฝึกอบรมหลกัสูตรระยะสั้ น
เก่ียวกับทกัษะความรู้ท่ีต้องใช้ในการพฒันาการทาํงาน ส่งเสริมสนับสนุนการทาํผลงานเข้าสู่
ตาํแหน่งทางวชิาการใหมี้ความเขม้แขง็ 

2.113 มหาวิทยาลยัมีทรัพยากรการเรียนรู้ให้กบันกัศึกษาคือ ศูนยห์นงัสือออนไลน์ 
หอ้งสมุดเสมือนจริง เวบ็ลิงคเ์อกสารอา้งอิง และการประยกุตใ์ชเ้วบ็เทคโนโลยี 

2.114 มหาวิทยาลยัมีอิสระในการจดัการศึกษา การกาํหนดพนัธ์กิจ และมีอิสระใน
การรับการตรวจคุณภาพจากสถาบนัภายนอกดว้ยความสมคัรใจ 

2.115 มีการเปิดเผยขอ้มูลท่ีมีเป็นผลการดาํเนินการของมหาวทิยาลยัต่อสาธารณะชน 

2.116 มหาวิทยาลยัมีผูน้าํท่ีสามารถแลกเปล่ียนประสานงาน เขม้แข็งในการจดัการ
และหาเงินทุน 

2.117 มหาวทิยาลยัจดัทาํแผนอตัรากาํลงัทุก 5 ปี 
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2.118 มีคณะกรรมการพฒันาบุคลากรควรประกอบดว้ยตวัแทนบุคลากรจากทุกสายงาน
และจดัทาํแผนพฒันาศกัยภาพบุคคลตามความตอ้งการของมหาวิทยาลยั และการทาํการประเมินผล
การปฏิบติังานตอ้งมีความโปร่งใสและเป็นธรรมปีต่อปี 

2.119 รัฐบาลกระตุน้การลงทุนของนายจา้งเก่ียวกบัการฝึกอาชีพโดยการเปรียบเทียบ
ใหเ้ห็นความแตกต่างท่ีจาํเป็นของนโยบายการฝึกอาชีพใหแ้ก่พนกังาน 

2.120 ผูจ้า้งงานมีอิทธิพลต่อการจา้งงาน ความเป็นผูน้าํในตลาดแรงงานส่วนใหญ่ 
เป็นทกัษะแรงงานท่ียืดหยุน่ได ้(soft skills) ซ่ึงรวมเอาทกัษะต่าง ๆ เขา้ดว้ยกนั เช่น ทกัษะทางดา้น
การส่ือสาร ทกัษะการ 

2.121 มหาวทิยาลยัตอ้งเผชิญกบัความทา้ทายทางดา้นเทคโนโลยี 
2.122 มหาวิทยาลยัมีการควบคุมจาํนวนผูส้ําเร็จการศึกษาให้สมดุลของทกัษะแรงงาน  

ท่ีนายจา้งตอ้งการในการดาํเนินธุรกิจ 

2.123 มหาวิทยาลัยเปิดโอกาสให้กลุ่มธุรกิจและอุตสาหกรรมมีส่วนร่วมในการ
กาํหนดมาตรฐานวชิาชีพต่อการจดัการศึกษาทางดา้นอาชีพและหลกัสูตรของมหาวทิยาลยั 

2.124 มหาวทิยาลยัมีหน่วยงานภาครัฐใหค้าํปรึกษาเก่ียวกบัหลกัสูตรเฉพาะทาง และ
หลกัสูตรพื้นฐานทางดา้นวชิาชีพตลอดจนการจดัหาครู 

2.125 มหาวิทยาลยัท่ีเป็นองค์กรของรัฐท่ีมิไดมุ้่งหวงักาํไรไดรั้บการสนบัสนุนทาง
การเงินทั้งหมดหรือบางส่วนจากรัฐบาลยกเวน้ภาษี มีรายได้จากงบประมาณอุดหนุนจากรัฐ    

ค่าเล่าเรียน ดอกเบ้ีย เงินบริจาค เงินอุดหนุนการวิจยั และการให้บริการ สถาบนัจะมีสภาสถาบนัเป็น   

ผูก้าํกบั ดูแล 

2.126 มหาวิทยาลัยมีคณะกรรมการวิชาการประกอบด้วย คณะกรรมการหลักสูตร    
คณะกรรมการการเรียนการสอน และคณะกรรมการการวจิยัและบณัฑิตศึกษา 

2.127 มีการทบทวนตาํแหน่งต่าง ๆ ของอาจารย ์อาจารยท่ี์เขา้มาใหม่ และพนกังาน
สายสนบัสนุน อาจารยท่ี์ทาํสัญญาจา้งก็จา้งต่อไป ส่วนสายสนบัสนุนท่ีไม่จาํเป็น  มากนกัก็จะถูก
เลิกจา้งใน 3 ปีขา้งหนา้ 

2.128 อตัราการขยายตวัของจาํนวนนักศึกษาต่างชาติ การพฒันาเช่ือมโยงองค์ความรู้
ทางการวจิยั การมีหลกัสูตรใหม่ ๆ จากต่างประเทศ งบประมาณท่ีไดรั้บจากรัฐบาลลว้นเป็นปัจจยัท่ี
ส่งผลต่อการเปล่ียนแปลงการจดัการศึกษา 

2.129 มหาวิทยาลัยอนุรักษ์การถ่ายทอดทางสติปัญญาและความเป็นนักวิชาการ 
จาํเป็นตอ้งรักษาความเป็นแหล่งเรียนรู้ 
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2.130 มหาวิทยาลยัมีความน่าเช่ือถือท่ีจะเจริญเติบโตในระยะ 10 ปีขา้งหน้า เช่น 
ความรู้ท่ีจาํเป็นในสังคม ความสําคญัสําหรับความก้าวหน้าทางการศึกษาท่ีตอ้งดาํเนินการอย่าง
เร่งด่วนมากทั้งในระดบับุคคลและการกระจายอยา่งแพร่หลายในสังคม 

2.131 มหาวทิยาลยัมีจาํนวนนกัวชิาการและผูเ้ช่ียวชาญเพิ่มข้ึน 

2.132 การจัดการด้านวิชาการเน้นการจดัตั้ งและคงไวถึ้งรูปแบบการเรียนรู้แบบ 
Onlineท่ีให้บริการแก่ชุมชนทั้งในรูปโปรแกรมสําเร็จรูป การเรียนแบบการให้ปริญญาและไม่มี
ปริญญา 

2.133 มหาวทิยาลยับริหารงานทัว่ไปโดยเนน้การรวมอาํนาจ (Centralized) 

2.134 การสร้างบณัฑิตนกัปฏิบติัเร่ิมจากการสร้างความอดทนสู้งาน เพราะฉะนั้นการ
เรียนการสอนตอ้งมีการปฏิบติัควบคู่ไปดว้ย 

2.135 มีหลกัสูตรท่ีเรียนทั้งภาคทฤษฎีในหอ้งเรียนและภาคสนาม 

2.136 การจดัตั้งสถานีทดลองใชน้กัวจิยัและนกัพฒันาเกษตรในมหาวทิยาลยั 

2.137 มหาวทิยาลยัมีหน่วยงานตรวจสอบภายในเก่ียวกบัการใชเ้งินงบประมาณ และ
เงินรายไดอ่ื้น 

2.138 มหาวทิยาลยัมีระบบสร้างแรงจูงใจ เช่นการจา้งในอตัราท่ีรัฐบาลกาํหนด 

2.139 การประเมินคุณสมบติัของบุคลากรจะประเมินต่อปี ทั้งระดบัคณะ และทาํใน
รูปของคณะกรรมการ 

2.140 มหาวิทยาลยัจดัการความขดัแยง้โดยการสนับสนุนทรัพยากรในการทาํงาน
เช่นส่ือต่างๆมีให้อาจารยผ์ูส้อนอย่างเพียงพอและปกครองอย่างเป็นธรรมมากที่สุดโดยใช้หลกั
ธรรมาภิบาลและบริหารแบบมีส่วนร่วมจดัทาํ KPI บุคคลตามเกณฑ ์สกอ. 

2.141 ผลิตบณัฑิตที่มีความรู้ความสามารถ ทกัษะวิชาชีพสูงที่เ ป็นพื้นฐาน
อุตสาหกรรมเฉพาะดา้น เช่น เทคโนโลยกีารผลิต เทคโนโลยคีอมพิวเตอร์ 

2.142 วิศวกรมีทักษะไม่สูง เพราะปัจจุบันแนวโน้มของบัณฑิตต้องออกมาใน
ลกัษณะท่ีมีทกัษะติดตวัเพราะฉะนั้นจึงไม่มีนกัวจิยั 

2.143 การจดัการดา้นวิทยาการคอมพิวเตอร์ ความรู้คือโปรแกรมมิ่ง แต่เด็กจะเรียน
เทคโนโลยีสารสนเทศโดยการเอาของท่ีมีในตลาดมาประยุกต์ใช้ เพราะฉะนั้นสังคมไทยจะอยู ่       
ท่ีเทคโนโลยไีม่ใช่วทิยาศาสตร์ 

2.144 มหาวิทยาลยักาํหนดความสําคญัของคณาจารยอ์าวุโสให้มีหน้าท่ีในการให้
ทิศทางของการกาํหนดหลกัสูตรจะตอ้งมีความเขา้ใจชดัเจนในความเป็นมหาวทิยาลยัเฉพาะทาง 
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2.145 ผูบ้ริหารตอ้งมีความเขา้ใจ ในความเป็นมหาวิทยาลยัเฉพาะทาง แผนพฒันา ชาติ 
และแผนพฒันาเศรษฐกิจ 

2.146 ผูบ้ริหารมีความเขา้ใจชดัเจนในความเป็นมหาวิทยาลยัเฉพาะทางบทบาทของ
ผูบ้ริหาร และเขา้ใจแผนพฒันาชาติ แผนพฒันาเศรษฐกิจของชาติ 

2.147 สร้างเครือข่ายท่ีแน่นแควน้ ยาวนาน และกวา้งขวาง 

2.148 จัดหาทรัพยากรในการจัดการศึกษาท่ีเพียงพอกับจํานวนนักศึกษาและ
สอดคลอ้งกบัสภาวิศวกรรมโดยผา่นการตรวจสอบเพื่อรับรองจากสถาบนัวิชาชีพวิศวกรรมและมี
ความรู้พื้นฐานท่ีดี 

2.149 ผูบ้ริหารจะตอ้งมี 2 ระดบัคือผูบ้ริหารอาวุโสมีหนา้ท่ีในการกาํหนดนโยบายและ
ผูบ้ริหารท่ีมีทกัษะทางดา้นวชิาชีพ เช่นคณบดีตอ้งเขา้ใจในการกาํหนดบทบาท 

2.150 รักษาบุคลากรสามารถแบ่ง ออกเป็น 2 ระยะคือ ระยะสร้างตวัมีความตอ้งการ
ปัจจยัเพื่อการดาํรงชีพ ความกา้วหน้าในตาํแหน่งหน้าที่การงาน การยกย่อง ขวญักาํลงัใจต่างๆ
ตอ้งดี และระยะอาวโุสตอ้งการการยกยอ่งใหเ้กียรติ การยอมรับ มีความสาํคญักวา่ 

2.151 มหาวิทยาลัยต้องให้โอกาสกับเด็กด้อยโอกาสได้ศึกษาเช่นควรหางานให้
นกัศึกษาทาํโดยให้ทุนเรียนดีแก่เด็กยากจนถ้าเรียนไม่ดีก็ให้งานทาํและทาํสัญญาผ่อนผนั     

ค่าเล่าเรียน 

2.152 การเตรียมคนเขา้สู่ภารกิจของบริษทัการศึกษาในอาชีวะใหม่  เช่น เรียนจบ 
ปวส. แลว้เรียนต่อในระดบัปริญญาตรีอีก 2 ปี แต่เรียนในมหาวิทยาลยัในปีแรกเท่านั้น  ส่วนปีท่ี 2 
ตอ้งเขา้ไปศึกษาทกัษะเฉพาะทางในสถานประกอบการท่ีจะเขา้ไป ทาํงานเลย 

2.153 การจดัการเรียน การสอนในมหาวิทยาลยัควรเป็นปลายเปิดให้อาจารยมี์อิสระ 
ควรมีการบริหารความรู้  มีขอ้มูลท่ีมากพอ ปัจจุบนัน้ีการทาํ มอค.ท่ีถูกกาํหนดให้ทาํอยู่ในขณะน้ี   

ไม่สอดคลอ้งกบัภารกิจของมหาวทิยาลยั 

2.154 มีการจดัการเรียนการสอนโดยใช ้E-Learning และการวจิยัในชั้นเรียน 

2.155 อตัลกัษณ์ของมหาวทิยาลยัมุ่งเนน้ส่ิงแวดลอ้ม 

2.156 มหาวิทยาลัยจดัให้นักศึกษาทุกคนมีโอกาสได้รับการฝึกปฏิบัติและได้ใช้
เคร่ืองมือในหอ้งปฏิบติัการ 

2.157 มีการปรับหลกัสูตรใหส้อดคลอ้งกบัการเปล่ียนแปลงภายนอก 

2.158 การลงทะเบียนของนกัศึกษาใช้แบบเหมาจ่ายทั้งระดบัปริญญาตรีและระดบั
ปริญญาโท ทาํใหบ้ริหารจดัการไดง่้าย และจดัการฝึกงานนกัศึกษาแบบสหกิจ 



 228 

2.159 มหาวิทยาลยักาํหนดการอนุมติัโครงการวิจยัไม่เกิน 3 โครงการต่อบุคลากร     

1 คน ต่อ ปีและควบคุมโดยการติดตามพร้อมกบัการประเมินความกา้วหนา้ 

2.160 มหาวิทยาลัยมีการสร้างเคร่ืองมือในการพัฒนาศักยภาพคณาจารย์ เช่น           

โปรแกรมสาํเร็จรูปและใหทุ้กคนสามารถเขา้ถึงเคร่ืองได ้

2.161 มีคู่มือนักศึกษาเป็น E-Book แล้วให้นักศึกษาเข้าไปอ่านในระบบสะสม
จาํนวนคร้ังแลว้ใหร้างวลั 

 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 

 การศึกษาวิจยัคร้ังน้ีผูว้จิยัไดใ้ชเ้คร่ืองมือในแต่ละขั้นตอน รวมทั้งหมด  3 ประเภท คือ 

1. แบบสัมภาษณ์แบบก่ึงโครงสร้าง (semi – structured interview) 

2. แบบสอบถามความคิดเห็น  (opinionaire) 

3. แบบตรวจสอบรายการ (check lists form) 

 โดยเคร่ืองมือแต่ละประเภทไดใ้ชเ้ก็บรวบรวมขอ้มูลในแต่ละขั้นตอนของการวจิยัดงัน้ี 

 ข้ันตอนที ่1 การศึกษาวเิคราะห์หลกัการ แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
บริหารจดัการมหาวทิยาลยัเฉพาะทาง โดยใชก้ารวิเคราะห์เน้ือหา(content analysis) เพื่อให้ไดก้รอบ
ความคิดเก่ียวกบัปัจจยัท่ีเป็นองคป์ระกอบของการบริหารจดัการมหาวิทยาลยัเฉพาะทาง แลว้นาํไป
สอบถามความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญและผูท้รงคุณวุฒิ จากนั้นนาํมาสรุปรวมกบัหลกัการแนวคิด
ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง เพื่อให้ได้กรอบแนวคิดขององค์ประกอบการบริหารจัดการ
มหาวิทยาลัยเฉพาะทาง ดงันั้นเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัของขั้นตอนน้ีคือ แบบสอบถามแบบก่ึง
โครงสร้าง (semi – structured interview) ใชเ้ทคนิคการสัมภาษณ์ท่ีไม่ถามช้ีนาํและสัมภาษณ์  โดยใช้
แบบปฏิสัมพนัธ์ (interactive interview) 

 ข้ันตอนที ่2 การศึกษาวิเคราะห์ความเป็นไปไดแ้ละปัจจยัที่เป็นองค์ประกอบของการ
บริหารจดัการมหาวิทยาลัยเฉพาะทาง  ในขั้นตอนน้ีผูว้ิจยัได้ดาํเนินการนําขอ้สรุปท่ีได้จากการ
สังเคราะห์ หลักการแนวคิดทฤษฎี งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง และสรุปความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญและ
ผูท้รงคุณวุฒิมาสรุปเป็นตัวแปร แล้วสร้างเป็นข้อกระทงคาํถามของแบบสอบถาม เพื่อนําไป
สอบถามความคิดเห็นของกลุ่มตวัอย่างซ่ึงแบบสอบถามที่ผูว้ ิจยัสร้างข้ึน เพื่อสอบถามความ
คิดเห็นของบุคลากรมหาวทิยาลยัเฉพาะทาง จาํนวน 1 ฉบบั แบ่งออกเป็น  2 ตอน คือ   
 ตอนท่ี 1เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัสถานภาพส่วนบุคคลของผูใ้ห้ขอ้มูล ประกอบดว้ย เพศ 
อายุ ระดบัการศึกษาสูงสุด ตาํแหน่งวิชาการ ตาํแหน่งหน้าท่ี  และประสบการณ์ในการทาํงาน
ระยะเวลาท่ีมหาวทิยาลยัจดัการศึกษาดา้นวชิาชีพเฉพาะทาง รายไดต้่อเดือนโดยรวม มหาวิทยาลยัมี
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จาํนวนนกัศึกษาในปัจจุบนั และปัจจุบนัมหาวิทยาลยัไดรั้บการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษา
จากหน่วยงาน เป็นแบบตรวจสอบรายการ (check lists form) 

 ตอนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกับองค์ประกอบของการบริหารจดัการ
มหาวิทยาลยัเฉพาะทาง เป็นแบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณค่า (rating scale) 5 ระดบัของ
ไลเคิร์ท (Likert Scale)1 เกณฑก์ารใหค้ะแนนแบบสอบถาม มีดงัน้ี 

 ระดบั 5  หมายถึง เป็นองคป์ระกอบของการบริหารจดัการมหาวิทยาลยัเฉพาะทางในระดบั
มากท่ีสุด มีค่าเท่ากบั 5 คะแนน 

 ระดบั 4  หมายถึง เป็นองค์ประกอบของการบริหารจดัการมหาวิทยาลยัเฉพาะทางใน
ระดบัมาก มีค่าเท่ากบั 4 คะแนน  

 ระดบั 3  หมายถึง  เป็นองคป์ระกอบของการบริหารจดัการมหาวิทยาลยัเฉพาะทางในระดบั
ปานกลาง มีค่าเท่ากบั 3 คะแนน 

 ระดบั 2  หมายถึง เป็นองคป์ระกอบของการบริหารจดัการมหาวิทยาลยัเฉพาะทางในระดบั
นอ้ยมีค่าเท่ากบั 2 คะแนน 

 ระดบั 1  หมายถึง  เป็นองคป์ระกอบของการบริหารจดัการมหาวิทยาลยัเฉพาะทางในระดบั
นอ้ยท่ีสุด มีค่าเท่ากบั 1 คะแนน 

 ข้ันตอนที่ 3 แบบตรวจสอบและสร้างปัจจยัท่ีเป็นองค์ประกอบและรูปแบบท่ีเหมาะสม    
ในขั้นตอนน้ีผูว้ิจยัไดน้าํปัจจยัท่ีเป็นองคป์ระกอบท่ีไดจ้ากการวิเคราะห์องคป์ระกอบ(Factor Analysis) 

โดยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสํารวจ (Exploratory Factor Analysis) ด้วยวิธีสกดัปัจจยั 
(Principal Component Analysis : PCA) เพื่อให้ไดอ้งค์ประกอบท่ีสําคญั และนาํมาทาํการหา
ความสัมพนัธ์เชิงสาเหตุ (Path Analysis) เพื่อกาํหนดเป็นรูปแบบความสัมพนัธ์ขององคป์ระกอบ
การบริหารจดัการมหาวิทยาลยัเฉพาะทางจากนั้นนาํรูปแบบท่ีได้ให้ผูเ้ช่ียวชาญและผูท้รงคุณวุฒิ
พิจารณาเก่ียวกบัความถูกตอ้ง ความเหมาะสม การนาํไปใชป้ระโยชน์ ความเป็นไป  และขอ้คิดเห็น
อ่ืน ๆ ดว้ยรูปแบบการวิจยัท่ีเรียกวา่ Ethnographic Future Research (EFR) เพื่อสรุปเป็นรูปแบบท่ี
ถูกตอ้งเหมาะสมต่อไป 

 

 

 

 1ธานินทร์  ศิลป์จารุ, การวิจัยและวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วย SPSS (กรุงเทพฯ: ซีเอ็ด
ยเูคชัน่, 2550), 64. 
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การสร้างและพฒันาเคร่ืองมือ 

 ผูว้จิยัดาํเนินการสร้างและพฒันาเคร่ืองมือ โดยมีขั้นตอนดงัต่อไปน้ี 

 1.การสร้างเคร่ืองมือเพื่อสัมภาษณ์ความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ และผูท้รงคุณวุฒิ เพื่อให้
ไดปั้จจยัท่ีเป็นกรอบแนวความคิด ผูว้จิยัไดด้าํเนินการดงัน้ี 

1.1 วิเคราะห์หลกัการ แนวคิด ทฤษฎี จากเอกสาร ตาํรา บทความ งานวิจยั ฐานขอ้มูล 
อินเตอร์เน็ตออนไลน์ทั้งในและต่างประเทศท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารมหาวิทยาลัยท่ีเหมาะสม
สาํหรับสถานศึกษาเฉพาะทาง 

1.2 นาํขอ้สรุปท่ีไดม้าวิเคราะห์เน้ือหา (content analysis) เป็นความรู้เก่ียวกบัการ
บริหารจัดการมหาวิทยาลัยเฉพาะทาง เพื่อใช้เป็นกรอบแนวคิดในการสร้างแบบสัมภาษณ์ก่ึง
โครงสร้าง (semi – structured interview) 

1.3 สร้างแบบสัมภาษณ์ก่ึงโครงสร้าง (semi – structured interview) แลว้นาํเสนอแบบ
สัมภาษณ์ใหอ้าจารยท่ี์ปรึกษาพิจารณาและปรับปรุงแกไ้ขตามคาํแนะนาํ 

1.4 นาํแบบสัมภาษณ์ก่ึงโครงสร้าง (semi – structured interview) ท่ีได้รับความ
เห็นชอบจากอาจารยท่ี์ปรึกษาแลว้ นาํไปสัมภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญและผูท้รงคุณวุฒิจาํนวน 10 คน ซ่ึงผูว้ิจยั
ใชว้ธีิการเลือกแบบเจาะจง (purposive Sampling)  

1.5 นาํบทสรุปปัจจยัท่ีเป็นองคป์ระกอบจากการสัมภาษณ์และขอ้สรุปจากการศึกษา 
หลกัการ แนวคิด ทฤษฎี จากเอกสาร ตาํรา บทความ งานวิจยั ฐานขอ้มูล อินเตอร์เน็ตออนไลน์ทั้ง
ในและต่างประเทศ มาวิเคราะห์เน้ือหา (content analysis) เพื่อสรุปเป็นตวัแปร แลว้นาํมาสร้างเป็น
ขอ้กระทงคาํถามของแบบสอบถาม 

 2.การสร้างเคร่ืองมือเพื่อศึกษาวิเคราะห์ความเป็นไปไดแ้ละรูปแบบการบริหารจดัการ
มหาวิทยาลยัเฉพาะทางในขั้นตอนน้ีผูว้ิจยัไดก้าํหนดขั้นตอนในการดาํเนินการวิจยัไวใ้นการสร้าง
เคร่ืองมือเพื่อสอบถามความคิดเห็นของกลุ่มตวัอยา่ง ดงัน้ี 

2.1 การสร้างแบบสอบถามเพื่อถามความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่าง โดยสร้าง           

ขอ้กระทงคาํถามจากตวัแปรท่ีไดจ้ากการสรุปผลการวิเคราะห์แนวคิด  ทฤษฎี งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
และความคิดเห็นจากการสัมภาษณ์ของผูเ้ช่ียวชาญและผูท้รงคุณวฒิุ 

2.2 นาํขอ้คาํถามมาสร้างเป็นแบบสอบถามภายใตค้าํแนะนาํของอาจารยท่ี์ปรึกษา และ
เสนอให้ผูเ้ช่ียวชาญและผูท้รงคุณวุฒิ จาํนวน 5 คน ตรวจสอบ เพื่อหาค่าความสอดคลอ้งและความ
ตรงเชิงเน้ือหา (Index of Item Objective Congruence : IOC) โดยเกณฑ์ท่ีกาํหนด IOC > 0.5ไดค้่า
ความสอดคลอ้งและความตรงเชิงเน้ือหา 
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2.3 นาํแบบสอบถามไปทดลองใช ้(try out) เพื่อหาค่าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถาม
จากบุคลากรมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่ง จาํนวน 30 คน  
แล้วนํามาวิเคราะห์เพื่อหาค่าความเช่ือมัน่ (reliability) ของแบบสอบถามทั้งฉบบั โดยใช้ค่า
สัมประสิทธ์ิอลัฟ่าตามวิธีของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient)2 ในการศึกษาคร้ังน้ีได้
ค่าสัมประสิทธ์ิอลัฟ่าของแบบสอบถามเท่ากบั 0.982 

2.4 นาํแบบสอบถามไปถามความคิดเห็นของกลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 377 คน โดยทาํ
การเก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยตนเองและเม่ือไดรั้บแบบสอบถามกลบัคืนมาแลว้  ผูว้ิจยัทาํการตรวจสอบ
ความถูกตอ้งครบถว้นของแบบสอบถาม   พบวา่มีความถูกตอ้งครบถว้นทั้งส้ินจาํนวน 377 ฉบบั คิดเป็น
ร้อยละ 100 และทาํการวิเคราะห์ขอ้มูลโดยการวิเคราะห์องคป์ระกอบเชิงสํารวจ (Exploratory Factor 

Analysis) ด้วยวิธีสกดัปัจจยั (Principal Component Analysis : PCA) เพื่อให้ได้ปัจจยัท่ีเป็น
องคป์ระกอบสําคญัของการบริหารจดัการมหาวิทยาลยัเฉพาะทางไดปั้จจยัท่ีเป็นองคป์ระกอบของ
การบริหารจดัการมหาวทิยาลยัเฉพาะทาง 

 3.การสร้างเคร่ืองมือเพื่อตรวจสอบและสร้างรูปแบบการบริหารจดัการมหาวิทยาลยั
เฉพาะทางท่ีเหมาะสม ในขั้นตอนน้ีผู ้วิจ ัยนําปัจจัยท่ีเป็นองค์ประกอบท่ีได้จากการวิเคราะห์
องคป์ระกอบ (Factor Analysis) โดยการวิเคราะห์แบบองคป์ระกอบเชิงสํารวจ (Exploratory Factor 

Analysis)  ดว้ยวิธีสกดัปัจจยั  (Principal Component Analysis : PCA) นาํองคป์ระกอบท่ีไดม้าทาํ
การวิเคราะห์ความสัมพนัธ์เชิงสาเหตุ(Path Analysis) ระหว่างองค์ประกอบการบริหารจดัการ
มหาวิทยาลยัเฉพาะทางจากนั้นนาํความสัมพนัธ์เชิงสาเหตุเหตุขององค์ประกอบการบริหารจดัการ
มหาวทิยาลยัเฉพาะทางมาสร้างเป็นร่างรูปแบบการบริหารจดัการมหาวิทยาลยัเฉพาะทางและนาํเสนอ
ให้ผูเ้ช่ียวชาญและผูท้รงคุณวุฒิ พิจารณาตรวจสอบดว้ยวิธีการวิจยัท่ีเรียกว่า  Ethnographic Future 

Research (EFR) ในประเด็นดา้นความถูกตอ้ง ความเหมาะสม ความเป็นไปได ้และการนาํไปใช้
ประโยชน์ รวมถึงการให้ขอ้เสนอแนะการวิพากษ์ เพื่อปรับปรุงให้ไดรู้ปแบบท่ีเหมาะสม โดยใช้
แบบสอบตรวจสอบความเหมาะสมท่ีผูว้จิยัสร้างข้ึน ซ่ึงแบ่งเป็น  2 ตอน  ดงัน้ี 

  ตอนท่ี 1 เป็นข้อคาํถามความคิดเห็นเก่ียวกับองค์ประกอบการบริหารจดัการ
มหาวทิยาลยัเฉพาะทาง 

  ตอนท่ี 2 เป็นขอ้คาํถามความคิดเห็นเก่ียวกบัรูปแบบการบริหารจดัการมหาวิทยาลยั
เฉพาะทาง 

 2Lee J. Cronbach, Essentials of Psychological Testing, 4th ed. (New York: Harper & 

Row, 1984), 161.  
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 4.การวเิคราะห์ปรับปรุงและเสนอรูปแบบการบริหารจดัการมหาวิทยาลยัเฉพาะทาง ใน
ขั้นตอนน้ีผูว้ิจยัทาํการสรุปขอ้คิดเห็น ขอ้วิจารณ์  และขอ้เสนอแนะจากการประเมินและตรวจสอบ
โดยผูเ้ช่ียวชาญและผูท้รงคุณวฒิุ ดว้ยวธีิการพิจารณาในรูปแบบการวิจยัเชิงอนาคตดว้ยเทคนิค EFR 

เพื่อใหไ้ดรู้ปแบบการบริหารจดัการมหาวทิยาลยัเฉพาะทางฉบบัสมบูรณ์ของงานวจิยัในคร้ังน้ี           
 

การเกบ็รวมข้อมูล  

 การเก็บรวบรวมขอ้มูลในงานวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัเก็บรวบรวมขอ้มูลจากผูใ้ห้ขอ้มูล ซ่ึงเป็น
บุคลากรของมหาวิทยาลยัเฉพาะทางท่ีเป็นกลุ่มตวัอย่างจาํนวนทั้งส้ิน 377 คน และผูท้รงคุณวุฒิ 
จาํนวน 10 คน  โดยไดด้าํเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูล  ดงัน้ี 

1. การสัมภาษณ์ความคิดเห็นผูท้รงคุณวุฒิดว้ยตนเอง 

2. การส่งแบบสอบถามทางไปรษณียแ์ละรับคืนดว้ยตนเอง 

3. การเก็บขอ้มูลดว้ยตนเอง 

 

การวเิคราะห์ข้อมูล 

 การวเิคราะห์  มีดงัน้ี 

1. การวิเคราะห์สถานภาพทัว่ของผูต้อบแบบสอบถามในเพศ อายุ ระดับการศึกษา
สูงสุด ตาํแหน่งวิชาการ ตาํแหน่งหน้าท่ี  และประสบการณ์ในการทาํงานระยะเวลาท่ีมหาวิทยาลยัจดั
การศึกษาดา้นวชิาชีพเฉพาะทาง รายไดต้่อเดือนโดยรวม มหาวิทยาลยัมีจาํนวนนกัศึกษาในปัจจุบนั 
และปัจจุบันมหาวิทยาลัยได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาจากหน่วยงานด้วยการ
คาํนวณค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
สาํเร็จรูปและนาํเสนอในรูปตารางประกอบความเรียง 

2. การวเิคราะห์ค่าระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัการบริหารจดัการมหาวิทยาลยัเฉพาะทาง
ของผูต้อบแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั โดยใชค้่าเฉล่ีย ( x ) และส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (S.D) โดยผูว้ิจยัได้กาํหนดเกณฑ์ในการวิเคราะห์ตามแนวคิดของเบสท์(Best)3  ซ่ึงมี
รายละเอียดดงัน้ี 

  ค่าเฉล่ีย 4.50 – 5.00 หมายถึง เป็นองค์ประกอบของการบริหารจดัการมหาวิทยาลยั
เฉพาะทาง ในระดบัมากท่ีสุด 

 3John w. Best, Research in Education (Education Cliffs, New Jersey : Prentice Hall 

Inc., 1970), 190. 
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  ค่าเฉล่ีย 3.50 – 4.49 หมายถึง เป็นองค์ประกอบของการบริหารจดัการมหาวิทยาลยั
เฉพาะทาง  อยูใ่นระดบัมาก 

  ค่าเฉล่ีย 2.50 – 3.49 หมายถึง เป็นองค์ประกอบของการบริหารจดัการมหาวิทยาลยั
เฉพาะทาง อยูใ่นระดบัปานกลาง 

  ค่าเฉล่ีย 1.50 – 2.49 หมายถึง เป็นองค์ประกอบของการบริหารจดัการมหาวิทยาลยั
เฉพาะทาง อยูใ่นระดบันอ้ย 

  ค่าเฉล่ีย 1.00 – 1.49 หมายถึง เป็นองค์ประกอบของการบริหารจดัการมหาวิทยาลยั
เฉพาะทาง อยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุด 

3. การวิเคราะห์องค์ประกอบ (Factor Analysis) โดยการวิเคราะห์แบบองค์ประกอบเชิง
สํารวจ (Exploratory Factor Analysis) ดว้ยวิธีสกดัปัจจยั (Principal Component Analysis : PCA) เพื่อให้
ได้ปัจจยัท่ีสําคญั  ซ่ึงถือเกณฑ์การเลือกปัจจยัที่เขา้มาอยู ่ในองค์ประกอบตวัใดตวัหน่ึง   โดย
พิจารณาจากค่าความแปรปรวนของปัจจยั (eigenvalue) เท่ากบั 1 และถือเอาค่านํ้ าหนกัองคป์ระกอบ 

(Factor Loading) ของปัจจยัแต่ละปัจจยัขององคป์ระกอบนั้นมีค่าตั้งแต่ 0.5 ข้ึนไป ที่บรรยายด้วย
ปัจจ ัยตั้ งแต่ 3 ปัจจัยข้ึนไป ตามวิธีของไกเซอร์  (Kaiser)4 มากาํหนดเป็นองค์ประกอบของ
การบริหารจดัการมหาวทิยาลยัเฉพาะทาง 

4. การวเิคราะห์ความสัมพนัธ์เชิงสาเหตุ (Path Analysis) ทาํการวเิคราะห์เพื่อแย 

5. การวิเคราะห์เพื่อตรวจสอบความเหมาะสมของรูปแบบการบริหารจดัการมหาวิทยาลยั 

เฉพาะทางใช้การวิเคราะห์ดว้ย วิธีการพิจารณาในรูปแบบการวิจยัท่ีเรียกว่า Ethnographic Future 

Research (EFR) โดยผูเ้ช่ียวชาญและผูท้รงคุณวุฒิจาํนวน 5 คน โดยนาํเสนอรูปแบบการบริหาร
จดัการมหาวทิยาลยัเฉพาะทางใหผู้เ้ช่ียวชาญและผูท้รงคุณวฒิุไดพ้ิจารณาประเด็น ดา้นความถูกตอ้งความ
เหมาะสม ความเป็นไปได ้และการนาํไปใชป้ระโยชน์ รวมทั้งให้ขอ้เสนอแนะและการวิพากษ ์เพื่อ
ปรับปรุงใหไ้ดรู้ปแบบท่ีเหมาะสม 

 

 

 

สถิติทีใ่ช้ในการวจัิย 

 สถิติท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ี มีดงัน้ี 

 4Kaiser, quoted in Barbara G. Tabachnik, and Linda S. Fidell, Using 

Multivariate Statistics (New York: Harper & Row, 1983), 411. 
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1. การวเิคราะห์เน้ือหา (content analysis) 

2. สถิติพื้นฐานสาํหรับวิเคราะห์ขอ้มูลประกอบดว้ยค่าความถ่ี (frequency)ค่าร้อยละ 
(percentage)ค่าเฉล่ีย (mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (standard deviation) 

3. การวิเคราะห์องค์ประกอบ (Factor Analysis) โดยการวิเคราะห์แบบองค์ประกอบเชิง
สาํรวจ (Exploratory Factor Analysis) ดว้ยวธีิสกดัปัจจยั (Principal Component Analysis : PCA) 

4. การวิเคราะห์ความสัมพนัธ์เชิงสาเหตุขององคป์ระกอบการบริหารจดัการมหาวิทยาลยั
เฉพาะทาง ใชส้ถิติวเิคราะห์ความสัมพนัธ์เชิงสาเหตุ (Path Analysis) 

5. การประเมินและตรวจสอบเน้ือหาของรูปแบบการบริหารจดัการมหาวิทยาลยัเฉพาะ
ทางดว้ยวิธีการพิจารณาโดยผูเ้ช่ียวชาญและผูท้รงคุณวุฒิในรูปแบบการวิจยัท่ีเรียกวา่ Ethnographic 

Future Research (EFR) 

 

สรุป 

 

 การวิจยัเร่ือง รูปแบบการบริหารจดัการมหาวิทยาลัยเฉพาะทาง มีวตัถุประสงค์เพื่อ
ท ร า บ องค์ประกอบการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยเฉพาะทาง และเพื่อนํา เสนอรูปแบบ
ความสัมพนัธ์ของการบริหารจดัการมหาวิทยาลยัเฉพาะทาง  การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงพรรณนา 

(Descriptive research) ใชบุ้คลากรของมหาวิทยาลยัเฉพาะทาง จาํนวน 377 คน เป็นหน่วยวิเคราะห์   
โดยแบ่งเป็นบุคลากรฝ่ายบริหารจาํนวน 116 คน และบุคลากรทัว่ไป จาํนวน 261 คน  ดาํเนินการ
วจิยัเป็น 3 ขั้นตอน คือ การจดัเตรียมโครงการ การดาํเนินการวจิยั  และการรายงานผลการวิจยั  สถิติ
ท่ีใชใ้นการวิจยัคือ การวิเคราะห์เน้ือหา (content analysis) สถิตพื้นฐานสําหรับการวิเคราะห์ขอ้มูล
ประกอบด้วยค่าความถ่ี(Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย(Mean) และส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (Standard deviation) ส่วนสถิติเพื่อการจาํแนกจดักลุ่มตวัแปรใช้เทคนิคการวิเคราะห์
องค์ประกอบ (Factor analysis) โดยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสํารวจ(Exploratory factor 

analysis) ดว้ยวิธีสกดัปัจจยั (Principal component analysis : PCA) เพื่อให้ไดต้วัแปรท่ีสําคญั 
จากนั้น ทาํการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์เชิงสาเหตุ(Path analysis) และทา้ยสุดเป็นการประเมินและ
ตรวจสอบเน้ือหาโดยใช้ผู เ้ชี่ยวชาญและผูท้รงคุณวุฒิด้วยวิธีการวิจยัท่ีเรียกว่า Ethnographic 

Future Research (EFR) จากนั้น นาํเสนอรูปแบบการบริหารจดัการมหาวทิยาลยัเฉพาะทางต่อไป 

 



 
บทที ่4 

การวเิคราะห์ข้อมูล 

 

 การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์1) เพื่อทราบองคป์ระกอบการบริหารจดัการมหาวิทยาลยั
เฉพาะทาง  และ 2) เพื่อนาํเสนอรูปแบบการบริหารจดัการมหาวิทยาลยัเฉพาะทางผูว้ิจยัไดน้าํขอ้มูลมา
วิเคราะห์และเสนอผลการวิเคราะห์ โดยใชต้ารางประกอบคาํบรรยายจาํแนกออกเป็น  2  ตอน ดงั
รายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

 ตอนท่ี 1 องค์ประกอบการบริหารจดัการมหาวิทยาลัยเฉพาะทางประกอบด้วย 2 

ขั้นตอน ดงัน้ี 

1. ผลการวิเคราะห์กรอบแนวคิดของการวิจ ัยเพื่อหาองค์ประกอบการบริหารจดัการ
มหาวิทยาลยัเฉพาะทาง ดงัน้ี 

1.1 การวิเคราะห์จากแนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารจดัการมหาวิทยาล ัย
เฉพาะทางจากกรอบแนวคิดของการวจิยั จาํนวน 28 แนวคิด 

1.2 การวิเคราะห์เอกสารจากผลงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารจดัการมหาวิทยาลยั
เฉพาะทางทั้งภายในประเทศไทยและต่างประเทศ จาํนวน 13 งานวจิยั 

1.3 การสัมภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญและผูท้รงคุณวุฒิเก่ียวกบัองคป์ระกอบการบริหารจดัการ
มหาวทิยาลยัเฉพาะทาง  จาํนวน 10 คน 

2. ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบการบริหารจดัการมหาวิทยาลยัเฉพาะทาง ประกอบดว้ย
ขั้นตอน ดงัน้ี 

2.1 การวิเคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัสถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม ประกอบดว้ย 
อายุ เพศ ระดับการศึกษา ตาํแหน่งทางวิชาการ ตาํแหน่งหน้าท่ีและประสบการณ์ในการทาํงานใน
มหาวทิยาลยั 

2.2 การวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกบัตวัแปรที่เป็นองคป์ระกอบของการ
บริหารจดัการมหาวทิยาลยัเฉพาะทาง  

2.3 การวิเคราะห์องค์ประกอบการบริหารจดัการมหาวิทยาลยัเฉพาะทาง การ
วิเคราะห์ความคิดเห็นของกลุ่มตวัอย่างด้วยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสํารวจ (Exploratory 

factor analysis) เพื่อสกดัตวัแปรให้เหลือตวัแปรท่ีเป็นองคป์ระกอบสําคญัดว้ยการวิเคราะห์ดว้ยวิธี
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สกดัปัจจยั (Principal component analysis : PCA) เพื่อให้ไดต้วัแปรท่ีสําคญัในการนาํมาสร้างเป็น
โครงร่างรูปแบบการบริหารจดัการมหาวทิยาลยัเฉพาะทาง 

 ตอนท่ี 2 รูปแบบความสัมพนัธ์ขององคป์ระกอบการบริหารจดัการมหาวิทยาลยัเฉพาะ
ทางประกอบดว้ยขั้นตอน ดงัน้ี 

1. การวิเคราะห์ความสัมพนัธ์เชิงสาเหตุ (Pathanalysis) เพื่อกาํหนดเป็นรูปแบบ
ความสัมพนัธ์ขององคป์ระกอบการบริหารจดัการมหาวทิยาลยัเฉพาะทาง ท่ีสมบูรณ์ต่อไป 

2. การวิเคราะห์ตรวจสอบและสร้างรูปแบบการบริหารจดัการมหาวิทยาลัยเฉพาะทาง
โดยใ ห้ผู ้เ ชี่ ยวชาญและ ผู ้ทรงคุณ วุฒิตรวจสอบและพิจารณาเกี่ยวกบัความถูกต้อง ความ
เหมาะสม ความเป็นไปได ้ความเป็นประโยชน์ และขอ้คิดเห็นอ่ืนๆ ดว้ยการใชรู้ปแบบการวิจยัเชิง
อนาคตดว้ยเทคนิค Ethnographic future research (EFR) เพื่อสรุปเป็นรูปแบบการบริหาร
จดัการมหาวิทยาลยัเฉพาะทางต่อไป 

 จากขั้นตอนของการวเิคราะห์ขอ้มูลท่ีจาํแนกออกเป็น 2 ขั้นตอนดงักล่าว สามารถแสดง
รายละเอียดในการวเิคราะห์ขอ้มูลในแต่ละขั้นตอน ดงัน้ี 

 

ตอนที ่1 องค์ประกอบการบริหารจัดการมหาวทิยาลัยเฉพาะทาง  

 ประกอบดว้ย 2 ขั้นตอน ดงัน้ี 

1. ผลการวิเคราะห์กรอบแนวคิดของการวิจัยเพื่อหาองค์ประกอบการบริหารจัดการ

มหาวิทยาลัยเฉพาะทาง ดงัน้ี 

1.1 การวเิคราะห์จากแนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารจดัการมหาวิทยาลัย
เฉพาะทางจากกรอบแนวคิดของการวจิยั จาํนวน 28 แนวคิด ประกอบดว้ย 

1.1.1 สาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ไดก้าํหนดองคป์ระกอบคุณภาพทั้ง      

9 ด้าน ในการรับรองมาตรฐานการศึกษาระดับอุดมศึกษา และในปีการศึกษา2552 ได้เพิ่ม
องคป์ระกอบท่ี 10 “สถานศึกษา 3 ดี” ซ่ึงเป็นองคป์ระกอบตามนโยบายรัฐบาล 

1.1.2 กรอบการประเมินคุณภาพภายนอกระดบัอุดมศึกษา รอบสาม (พ.ศ. 2554 – 

พ.ศ. 2558) ของสาํนกังานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) 

1.1.3 แนวคิดของ  Robert S.Fisk  

1.1.4 แนวคิดของ  Richard I. Miller 

1.1.5 แนวคิดของ Osear T. Javis 

1.1.6 แนวคิดของ Tomas J. Sergiovani and others 

1.1.7 แนวคิดของ Ralph  B.  Kimbrough 
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1.1.8 แนวคิดของ Gerald G. Ubben& Larry W. Hughes 

1.1.9 แนวคิดของ Ben M. Harris 

1.1.10 พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 

1.1.11 แนวคิดของ J.J, Corson 

1.1.12 แนวคิดของมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี 

1.1.13 แนวคิดของ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ 

1.1.14 แนวคิดของ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหาร
ลาดกระบงั 

1.1.15 แนวคิดของ มหาวทิยาลยัแม่โจ ้

1.1.16 แนวคิดการบริหารสถาบนัอุดมศึกษาประเทศออสเตรเลีย 

1.1.17 แนวคิดการบริหารสถาบนัอุดมศึกษาประเทศองักฤษ 

1.1.18 แนวคิดการบริหารสถาบนัอุดมศึกษาประเทศมาเลเซีย 

1.1.19 แนวคิดของยเูนสโกท่ีไดเ้สนอมาตรการท่ีจาํเป็นในการปฏิรูปอุดมศึกษา 
เพื่อนาํไปสู่คุณภาพของการอุดมศึกษา 

1.1.20 แนวคิดของ Eurydice-Informationsstelle,2009 

1.1.21 แนวคิดของ Leonardo da Vinci, , (2007), 
1.1.22 แนวคิดของ Washington,D.C. : National Association of State Universities 

and Land-Grant Colleges, 1997 

1.1.23 แนวคิดของ Peter M. Senge 

1.1.24 แนวคิดของ John Immerwahr,1998 

1.1.25 แนวคิดของ Jamie Merisotis and Jane Wellman,1998 

1.1.26 แนวคิดของ Robert Zemsky,1997 

1.1.27 แนวคิดของ Clark Kerr,1982 

1.1.28 แนวคิดของ K.E. Weick,1976 

 สรุปได้ว่าการวิเคราะห์เอกสารจากแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวขอ้งกบัองค์ประกอบการ
บริการจดัการมหาวิทยาลยัเฉพาะทาง ของแนวคิดทั้ง 28 แนวคิด มีปัจจยัท่ีเป็นองค์ประกอบการ
บริหารจดัการมหาวทิยาลยัเฉพาะทาง จาํนวน  120  ปัจจยัยอ่ย ดงัรายละเอียดในตารางท่ี 10 

 



ตารางท่ี 30 ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ อิทธิพลทางตรง อิทธิพลทางออ้ม และอิทธิพลรวมของตวัแปรท่ีมีอิทธิพลต่อองคป์ระกอบดา้นการบริหารการเปล่ียนแปลง 
 

องคป์ระกอบ 

ค่า
สมัประสิทธ์ิ
สหสมัพนัธ์ 

อิทธิพล
ทางตรง 

อิทธิพลทางออ้มผา่นตวัแปรเกณฑ ์
อิทธิพล

รวม X2(1) X3 X4 X5(1) X6(1) X8 X2(2) X2(3) X5(2) X5(3) X5(4) X5(5) X5(6) X6(2) X6(3) X6(4) รวม 

ผูน้าํองคก์ร (x1)  0.266  0.0882 0.0207 0.0082 0.04 0.081 0.0039 0.0033 0.0126 0.0832 0.0051 0.0181 0.0007 
0.002

6 
0.0007 0.0025  0.3708 0.3708 

การพฒันา
หลกัสูตร (x2) 

0.358 0.21  0.0078    0.0299           0.0377 0.2477 

การมีส่วนร่วม
ของผูมี้ส่วนได้
ส่วนเสีย (x3) 

0.087 0.03                  0.03 

การพฒันา
ศกัยภาพ 

คณาจารย ์และ
บุคลากร  (x4) 

0.249       0.0195           0.0195 0.0195 

การสร้าง
เครือข่าย (x5) 

0.281    0.0066  0.108 0.052        0.0235 .0020 0.0033 0.1954 0.1954 

การหารายได(้x6) 0.393 0.27 0.0588      0.0022 0.0084         0.0694 0.3394 

การประกนั
คุณภาพ (x8) 

0.292 0.13                 

 

0.13 
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 จากตารางท่ี 30 พบวา่ ในการประเมินผลของตวัแปรอิสระท่ีมีผลต่อองคป์ระกอบดา้นการ
บริหารความเปล่ียนแปลง(x7)ตอ้งมีการพิจารณาถึงค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ อิทธิพลทางตรง 
อิทธิพลทางออ้ม และอิทธิพลรวม นัน่คือ 

 เม่ือพิจารณาค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์เรียงลาํดบัตวัแปรท่ีมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ 
จากมากไปหานอ้ย จะไดต้วัแปรเรียงลาํดบั ดงัน้ี องค์ประกอบดา้นงบประมาณ (x6) องคป์ระกอบ
ดา้นการพฒันาหลกัสูตร (x2) องค์ประกอบด้านการประกนัคุณภาพ (x8) องค์ประกอบด้านการ
สร้างเครือข่าย (x5) องค์ประกอบดา้นผูน้าํองค์กร (x1)องค์ประกอบดา้นการพฒันาบุคลากร (x4) 

และองคป์ระกอบดา้นการมีส่วนร่วมของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย (x3) 

 เม่ือพิจารณาตามค่าอิทธิพลทางตรง เรียงลาํดบัตวัแปรท่ีมีอิทธิทางตรงต่อองค์ประกอบ
ดา้นการบริหารการเปล่ียนแปลง (x7)จากมากไปหานอ้ย จะไดต้วัแปรเรียงลาํดบั ดงัน้ี องคป์ระกอบ
ด้านงบประมาณ (x7)องค์ประกอบด้านการพฒันาหลกัสูตร (x2) องค์ประกอบด้านการประกัน
คุณภาพ (x8) และองคป์ระกอบดา้นการมีส่วนร่วมของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย (x3) 

 เม่ือพิจารณาตามค่าอิทธิพลทางออ้ม เรียงลาํดบัตวัแปรท่ีมีอิทธิพลทางออ้มต่อองคป์ระกอบ
ดา้นการบริหารการเปล่ียนแปลง (x7)จากมากไปหานอ้ย จะไดต้วัแปรเรียงลาํดบั ดงัน้ี องคป์ระกอบ
ดา้น ผูน้าํองคก์ร  (x1) องคป์ระกอบดา้นการสร้างเครือข่าย (x3) องคป์ระกอบดา้นงบประมาณ (x6) 

องคป์ระกอบดา้นการพฒันาหลกัสูตร  (x2)และ องคป์ระกอบดา้นการพฒันาบุคลากร (x4) 

 เม่ือพิจารณาตามค่าอิทธิพลรวม เรียงลาํดบัตวัแปรท่ีมีอิทธิพลรวมต่อองค์ประกอบดา้น
การบริหารการเปล่ียนแปลง (x7)จากมากไปหาน้อย จะไดต้วัแปรเรียงลาํดบั ดงัน้ี  องค์ประกอบ
ดา้นผูน้าํองคก์ร (x1) องคป์ระกอบดา้นงบประมาณ (x6) องคป์ระกอบดา้นการพฒันาหลกัสูตร (x2) 

องคป์ระกอบดา้นการสร้างเครือข่าย  (x3) องคป์ระกอบดา้นการประกนัคุณภาพ (x8) องคป์ระกอบ
ดา้นการมีส่วนร่วมของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย (x3) และ องคป์ระกอบดา้นการพฒันาบุคลากร (x4) 

 คาํนวณหาอิทธิพลทางตรง อิทธิพลทางออ้ม และอิทธิพลรวมของตวัแปรทั้งหมดท่ีมีต่อ
การประกนัคุณภาพ ไดด้งัน้ี 

 1. อิทธิพลทางตรงของตวัแปรท่ีมีอิทธิพลทางอ้อมต่อองค์ประกอบด้านการประกัน
คุณภาพ (x8) ไดแ้ก่  องคป์ระกอบดา้นผูน้าํองคก์ร (x1) องคป์ระกอบดา้นการพฒันาหลกัสูตร (x2) 

องค์ประกอบด้านการพฒันาบุคลากร (x4) และ องค์ประกอบด้านการสร้างเครือข่าย (x5) มีค่า
เท่ากบั 0.02  0.23  0.14  0.34 ตามลาํดบั 

 2. อิทธิพลทางออ้มของตวัแปรท่ีมีอิทธิพลต่อองคป์ระกอบดา้นการประกนัคุณภาพ (x8)  

มีดงัน้ี 
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  2.1 อิทธิพลทางอ้อมขององค์ประกอบด้านผู ้นําองค์กร (x1)  ท่ี มี อิทธิพลต่อ
องคป์ระกอบดา้นการประกนัคุณภาพ (x8)  มีดงัน้ี 

2.1.1 อิทธิพลทางอ้อมขององค์ประกอบด้านผูน้ําองค์กร (x1) ท่ีมีอิทธิพลผ่าน
องคป์ระกอบดา้นการพฒันาหลกัสูตร (x2) มีค่าเท่ากบั 0.44 × 0.16 = 0.704 

2.1.2 อิทธิพลทางอ้อมขององค์ประกอบด้านผูน้ําองค์กร (x1) ท่ีมีอิทธิพลผ่าน
องคป์ระกอบดา้นการพฒันาบุคลากร (x4) มีค่าเท่ากบั 0.34  ×  0.14 = 0.0476 

2.1.3 อิทธิพลทางอ้อมขององค์ประกอบด้านผูน้ําองค์กร (x1) ท่ีมีอิทธิพลผ่าน
องคป์ระกอบดา้นการสร้างเครือข่าย (x5) มีค่าเท่ากบั 0.66  ×  0.34 = 0.2244 

2.1.4 อิทธิพลทางอ้อมขององค์ประกอบด้านผูน้ําองค์กร (x1) ท่ีมีอิทธิพลผ่าน
องค์ประกอบดา้นการสร้างเครือข่าย (x5) แลว้ผา่นต่อไปยงั องค์ประกอบดา้นการพฒันาบุคลากร 
(x4) มีค่าเท่ากบั 0.66 × 0.33 × 0.14 = 0.0295 

2.1.5 อิทธิพลทางอ้อมขององค์ประกอบด้านผู ้(x1) นําองค์กรท่ีมีอิทธิพลผ่าน
องคป์ระกอบดา้นงบประมาณ (x6) แลว้ผา่นต่อไปยงั องคป์ระกอบดา้นการพฒันาหลกัสูตร (x2) มี
ค่าเท่ากบั 0.27 × 0.33 × 0.16 = 0.0143 

2.1.6 อิทธิพลทางอ้อมขององค์ประกอบด้านผูน้ําองค์กร (x1) ท่ีมีอิทธิพลผ่าน
องค์ประกอบดา้นการสร้างเครือข่าย (x5) แล้วผ่านต่อไปยงั องค์ประกอบด้านงบประมาณ  (x6)  

และผา่นต่อไปยงัองคป์ระกอบดา้นการพฒันาหลกัสูตร (x2) มีค่าเท่ากบั 0.66×0.41× 0.33 × 0.16 =  

0.0143 

2.2 อิทธิพลทางอ้อมขององค์ประกอบด้านการสร้างเค รือข่ าย  (x5)  ท่ี มี ต่อ
องคป์ระกอบดา้นการประกนัคุณภาพ (x8) มีดงัน้ี 

2.2.1 อิทธิพลทางอ้อมท่ีผ่านองค์ประกอบด้านการพัฒนาบุคลากร (x1) มีค่า
เท่ากบั 0.32×0.14 = 0.0448 

2.2.2 อิทธิพลผลทางออ้มท่ีผา่นองคป์ระกอบดา้นงบประมาณ (x6) แลว้ผา่นต่อไป
ยงั องคป์ระกอบดา้นการพฒันาหลกัสูตร  (x2) มีค่าเท่ากบั 0.41×0.33×0.16 = 0.0216 

2.3 อิทธิพลทางออ้มขององคป์ระกอบดา้นงบประมาณ (x6) ท่ีมีต่อองคป์ระกอบดา้น
การประกนัคุณภาพ (x8) มีดงัน้ี 

2.3.1 อิทธิพลผลทางออ้มท่ีผา่นองคป์ระกอบดา้นการพฒันาหลกัสูตร (x2) มีค่าเท่ากบั 
0.33 × 0.16 = 0.0528 
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 3. อิทธิพลรวมของตวัแปรท่ีมีต่อองค์ประกอบด้านการประกนัคุณภาพ (x8) ได้จาก
ผลบวกของอิทธิพลทางตรงกบัอิทธิพลทางออ้มทั้งหมดมีดงัน้ี 

3.1 อิทธิพลรวมขององค์ประกอบดา้นผูน้าํองค์กร(x1) ท่ีมีต่อองค์ประกอบดา้นการ
ประกนัคุณภาพ(x8) มีค่าเท่ากบั  0.02 + 0.23 + 0.14 + 0.34 + 0.0704 + 0.0476  + 0.2244 + 0.0295 + 

0.0143 + 0.0143= 1.1305 

3.2 อิทธิพลรวมขององค์ประกอบด้านการพฒันาหลกัสูตร(x2) ท่ีมีต่อองค์ประกอบ
ดา้นการประกนัคุณภาพ (x8) มีค่าเท่ากบั 0.16 

3.3 อิทธิพลรวมขององค์ประกอบด้านการพฒันาบุคลากร (x4)ท่ีมีต่อองค์ประกอบ
ดา้นการประกนัคุณภาพ (x8) มีค่าเท่ากบั  0.14 

3.4 อิทธิพลรวมขององคป์ระกอบดา้นการสร้างเครือข่าย (x5) ท่ีมีต่อองคป์ระกอบ
ดา้นการประกนัคุณภาพ(x8) มีค่าเท่ากบั 0.34 + 0.0448 + 0.0261=  0.0664 

3.5 อิทธิพลรวมขององคป์ระกอบดา้นงบประมาณ (x6) ท่ีมีต่อองคป์ระกอบดา้นการ
ประกนัคุณภาพ (x8) มีค่าเท่ากบั  0.0528 

  อน่ึงในการท่ีจะประเมินผลของตวัแปรท่ีมีอิทธิพลต่อองคป์ระกอบดา้นการประกนั
คุณภาพ (x8) จะตอ้งพิจารณาค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์อยา่งง่ายก่อนแลว้จึงมาแยกค่าเป็นอิทธิพล
ทางตรง อิทธิพลทางออ้ม และอิทธิพลรวม ผูว้จิยัจึงไดน้าํเสนอค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ อิทธิพล
ทางตรง อิทธิพลทางออ้ม และอิทธิพลรวมของตวัแปรท่ีมีอิทธิพลต่อองคป์ระกอบดา้นการประกนั
คุณภาพ (x8) จึงแสดงไวใ้นตารางท่ี 31  

 

ตารางท่ี 31 ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ อิทธิพลทางตรง  อิทธิพลทางออ้ม และอิทธิพลรวมของ     
ตวัแปรท่ีมีอิทธิพลต่อองคป์ระกอบดา้นการประกนัคุณภาพ (x8) 

 

องค์ประกอบ 

ค่า

สัมประสิทธ์ิ

สหสัมพนัธ์ 

อทิธิพล

ทางตรง 

อทิธิพลทางอ้อมของตัวแปรเกณฑ์ 
อทิธิพล

รวม 
X2 X4 X5 

X5 

(4) 

X5 

(6) (2) 

X5 

(8) (4) 
รวม 

ผูน้าํองคก์ร 
(x1)  

0.429 0.02 0.0704 0.0476 0.2244 0.0143 0.0143 0.0448 0.546 0.576 

การพฒันา
หลกัสูตร (x2) 

0.396 0.23        0.23 

การพฒันา
บุคลากร(x4) 

0.402 0.14        0.15 
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ตารางท่ี 31 ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ อิทธิพลทางตรง  อิทธิพลทางออ้ม และอิทธิพลรวมของ     
ตวัแปรท่ีมีอิทธิพลต่อองคป์ระกอบดา้นการประกนัคุณภาพ (x8) (ต่อ) 

 

องค์ประกอบ 

ค่า

สัมประสิทธ์ิ

สหสัมพนัธ์ 

อทิธิพล

ทางตรง 

อทิธิพลทางอ้อมของตัวแปรเกณฑ์ 
อทิธิพล

รวม 

X2 X4 X5 
X5 

(4) 

X5 

(6) (2) 

X5 

(8) (4) 
รวม 

 

การสร้าง
เครือข่าย(x5) 

0.514 0.34  0.051  0.0258   0.0768 0.4768 

งบประมาณ
(x6) 
 

0.336  0.0644      0.0644 0.0644 

รวม  0.73         

 

 จากตารางท่ี 31 พบวา่ ในการประเมินผลของตวัแปรอิสระท่ีมีผลต่อองค์ประกอบดา้น
การประกนัคุณภาพ (x8) ตอ้งมีการพิจารณาถึงค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ อิทธิพลทางตรง อิทธิพล
ทางออ้ม และอิทธิพลรวม นัน่คือ 

 เม่ือพิจารณาค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์เรียงลาํดบัตวัแปรท่ีมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ 
จากมากไปหาน้อย จะได้ตัวแปรเรียงลําดับ ดังน้ี องค์ประกอบด้านการสร้างเครือข่าย (x5) 

องค์ประกอบด้านผูน้าํองค์กร (x1) องค์ประกอบดา้นการพฒันาศกัยภาพคณาจารย ์และบุคลากร 
(x4) องคป์ระกอบดา้นการพฒันาหลกัสูตร  (x2) และองคป์ระกอบดา้นงบประมาณ (x6) 

 เม่ือพิจารณาตามค่าอิทธิพลทางตรง เรียงลาํดบัตวัแปรท่ีมีอิทธิทางตรงต่อองคป์ระกอบ
ดา้นการประกนัคุณภาพ (x8) จากมากไปหาน้อย จะไดต้วัแปรเรียงลาํดบั ดงัน้ี องค์ประกอบดา้น
การสร้างเครือข่าย (x5) องค์ประกอบดา้นการพฒันาหลกัสูตร (x2)องค์ประกอบดา้นการพฒันา
บุคลากร (x4) และองคป์ระกอบดา้นผูน้าํองคก์ร (x1) 

 เม่ือพิจารณาตามค่าอิทธิพลทางออ้ม เรียงลาํดบัตวัแปรท่ีมีอิทธิพลทางออ้มต่อองคป์ระกอบ
ดา้นการประกนัคุณภาพ (x8)จากมากไปหาน้อย จะไดต้วัแปรเรียงลาํดบั ดงัน้ี  องค์ประกอบดา้น
ผูน้าํองคก์ร (x1) องคป์ระกอบดา้นการสร้างเครือข่าย (x5)และองคป์ระกอบดา้นงบประมาณ (x6) 

 เม่ือพิจารณาตามค่าอิทธิพลรวม เรียงลาํดบัตวัแปรท่ีมีอิทธิพลรวมต่อองคป์ระกอบดา้น
การประกนัคุณภาพ (x8)จากมากไปหาน้อย จะไดต้วัแปรเรียงลาํดบั ดงัน้ี  องค์ประกอบดา้นผูน้าํ
องค์กร (x1)องค์ประกอบดา้นการสร้างเครือข่าย (x5) องคป์ระกอบดา้นการพฒันาหลกัสูตร  (x2) 

องคป์ระกอบดา้นการพฒันาบุคลากร (x4) และ องคป์ระกอบดา้นงบประมาณ (x6) 
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2. การวิเคราะห์ตรวจสอบและสร้างรูปแบบการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยเฉพาะทาง 

โดยให้ผู้ เช่ียวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบโดยพิจารณาเกี่ยวกับความถูกต้องความเหมาะสม 

ความเป็นไปได้ ความเป็นประโยชน์ และข้อคิดเห็นอื่นๆ ด้วยการใช้รูปแบบการวิจัยเชิงอนาคตด้วย

เทคนิค Ethnographic future research (EFR) เพื่อสรุปเป็นรูปแบบการบริหารจัดการ

มหาวทิยาลยัเฉพาะทางต่อไป 

  ผูว้ิจยัจึงไดน้าํเสนอองค์ประกอบการบริหารจดัการมหาวิทยาลยัเฉพาะทางและร่าง
รูปแบบการบริหารจดัการมหาวิทยาลยัเฉพาะทาง  ท่ีไดจ้ากการวิเคราะห์ขอ้มูล ให้ผูเ้ช่ียวชาญและ
ผูท้รงคุณวฒิุจาํนวน 5 คน ตรวจสอบใน 4 ประเด็น คือ 1) ความเหมาะสม 2) ความเป็นไปได ้3) การ
ใชป้ระโยชน์ และ4) ความถูกตอ้งครอบคลุม โดยทาํการตรวจสอบในส่วนท่ี 2 ไดแ้ก่ องคป์ระกอบ
ดา้นผูน้าํองค์กร (x1)องค์ประกอบดา้นการพฒันาหลกัสูตร (x2) องคป์ระกอบดา้นการสร้างเครือข่าย  
(x3) ด้านการพฒันาบุคลากร (x4) องค์ประกอบด้านการสร้างเครือข่าย (x5) องค์ประกอบด้าน
งบประมาณ (x6) องคป์ระกอบดา้นการบริหารการเปล่ียนแปลง (x7) องคป์ระกอบดา้นการประกนั
คุณภาพ (x8) โดยสามารถสรุปผลการแสดงความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญและผูท้รงคุณวุฒิตรวจสอบ
เก่ียวกบัความถูกตอ้ง ความเหมาะสม ความเป็นไปได ้ความเป็นประโยชน์ ของรูปแบบการบริหาร
จดัการมหาวิทยาลยัเฉพาะทางดว้ยเทคนิค Ethnographic future research (EFR)  มีรายละเอียดของ
การวเิคราะห์ขอ้มูล ดงัต่อไปน้ี 

2.1 ผลสรุปการแสดงความคิดเห็นต่อองค์ประกอบการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย

เฉพาะทาง  มีดงัน้ี 

 

ตารางท่ี 32 แสดงค่าความถ่ีและร้อยละของความคิดเห็นจากผูเ้ช่ียวชาญท่ีมีต่อองคป์ระกอบการบริหาร
จดัการมหาวทิยาลยัเฉพาะทาง ดา้นความเหมาะสม 

 

องค์ประกอบของรูปแบบ 

ความคดิเห็น 

เห็นว่าเหมาะสม เห็นว่าไม่เหมาะสม 

จาํนวน ร้อยละ จาํนวน ร้อยละ 

1.ผูน้าํองคก์ร 4 80.00 1 20.00 

2.การพฒันาหลกัสูตร 4 80.00 1 20.00 

3.การมีส่วนร่วมของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย 5 100 - - 

4.การพฒันาบุคลากร 5 100 - - 

5.การสร้างเครือข่าย 5 100 - - 

6.งบประมาณ 5 100 - - 
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ตารางท่ี 32 แสดงค่าความถ่ีและร้อยละของความคิดเห็นจากผูเ้ช่ียวชาญท่ีมีต่อองคป์ระกอบการบริหาร
จดัการมหาวทิยาลยัเฉพาะทาง ดา้นความเหมาะสม (ต่อ) 

 

องค์ประกอบของรูปแบบ 

ความคดิเห็น 

เห็นว่าเหมาะสม เห็นว่าไม่เหมาะสม 

จาํนวน ร้อยละ จาํนวน ร้อยละ 

7.การบริหารการเปล่ียนแปลง 4 80.00 1 20.00 

8.การประกนัคุณภาพ 5 100 - - 

รวมเฉลีย่ 4.62 92.50 0.38 7.50 
   

   จากตารางท่ี 32 พบวา่ ผูเ้ช่ียวชาญ และผูท้รงคุณวุฒิ จาํนวน 5 คน มีความคิดเห็น
ต่อองคป์ระกอบการบริหารจดัการมหาวิทยาลยัเฉพาะทางในดา้นความเหมาะสมขององคป์ระกอบ
มีความเหมาะสม จาํนวน  4.62  คน  คิดเป็นร้อยละ 92.50 

 

ตารางท่ี 33 แสดงค่าความถ่ีและร้อยละของความคิดเห็นจากผูเ้ช่ียวชาญท่ีมีต่อองคป์ระกอบการบริหาร
จดัการมหาวทิยาลยัเฉพาะทาง ดา้นความเป็นไปได ้

 

องค์ประกอบของรูปแบบ 

ความคดิเห็น 

เห็นว่าเป็นไปได้ เห็นว่าเป็นไปไม่ได้ 

จาํนวน ร้อยละ จาํนวน ร้อยละ 

1.ผูน้าํองคก์ร 5 100 - - 

2.การพฒันาหลกัสูตร 5 100 - - 

3.การมีส่วนร่วมของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย 5 100 - - 

4.การพฒันาบุคลากร 4 80.00 1 20.00 

5.การสร้างเครือข่าย 4 80.00 1 20.00 

6.งบประมาณ 5 100 - - 

7.การบริหารการเปล่ียนแปลง 5 100 - - 

8.การประกนัคุณภาพ 4 80.00 1 20.00 

รวมเฉลีย่ 4.62 92.50 0.38 7.50 
 

   จากตารางท่ี 33 พบวา่ ผูเ้ช่ียวชาญ และผูท้รงคุณวุฒิ จาํนวน 5 คน มีความคิดเห็น
ต่อองคป์ระกอบการบริหารจดัการมหาวทิยาลยัเฉพาะทาง ในดา้นความเป็นไปไดข้ององคป์ระกอบ   
มีความเป็นไปได ้จาํนวน  4.62  คน  คิดเป็นร้อยละ 92.50 
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ตารางท่ี 34 แสดงค่าความถ่ีและร้อยละของความคิดเห็นจากผูเ้ช่ียวชาญท่ีมีต่อองค์ประกอบการ
บริหารจดัการมหาวทิยาลยัเฉพาะทาง ดา้นความเป็นประโยชน์ 

 

องค์ประกอบของรูปแบบ 

ความคดิเห็น 

เห็นว่าใช้ประโยชน์

ได้ 

เห็นว่าใช้ประโยชน์

ไม่ได้ 

จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ 

1.ผูน้าํองคก์ร 5 100 - - 

2.การพฒันาหลกัสูตร 5 100 - - 

3.การมีส่วนร่วมของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย 5 100 - - 

4.การพฒันาบุคลากร 5 100 - - 

5.การสร้างเครือข่าย 4 80.00 1 20.00 

6.งบประมาณ 5 100 - - 

7.การบริหารการเปล่ียนแปลง 4 80.00 1 20.00 

8.การประกนัคุณภาพ 5 100 - - 

รวมเฉลีย่ 4.75 95.00 0.25 5.00 

 

   จากตารางท่ี 34 พบวา่ ผูเ้ช่ียวชาญ และผูท้รงคุณวุฒิ จาํนวน 5 คน มีความคิดเห็น
ต่อองค์ประกอบการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยเฉพาะทางในด้านความเป็นประโยชน์ของ
องคป์ระกอบ   มีความเป็นประโยชน์  จาํนวน  4.75 คน  คิดเป็นร้อยละ 95.00 

 

ตารางท่ี 35 แสดงค่าความถ่ีและร้อยละของความคิดเห็นจากผูเ้ช่ียวชาญท่ีมีต่อองคป์ระกอบการบริหาร
จดัการมหาวทิยาลยัเฉพาะทาง ดา้นความถูกตอ้ง 

 

องค์ประกอบของรูปแบบ 

ความคิดเห็น 

เห็นว่าถูกต้อง เห็นว่าไม่ถูกต้อง 

จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ 

1.ผูน้าํองคก์ร 4 80.00 1 20.00 

2.การพฒันาหลกัสูตร 4 80.00 1 20.00 

3.การมีส่วนร่วมของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย 5 100 - - 
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ตารางท่ี 35 แสดงค่าความถ่ีและร้อยละของความคิดเห็นจากผูเ้ช่ียวชาญท่ีมีต่อองคป์ระกอบการบริหาร
จดัการมหาวทิยาลยัเฉพาะทาง ดา้นความถูกตอ้ง (ต่อ) 

 

องค์ประกอบของรูปแบบ 

ความคิดเห็น 

เห็นว่าถูกต้อง เห็นว่าไม่ถูกต้อง 

จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ 

4.การพฒันาบุคลากร 5 100 - - 

5.การสร้างเครือข่าย 5 100 - - 

6.งบประมาณ 5 100 - - 

7.การบริหารการเปล่ียนแปลง 4 80.00 1 20.00 

8.การประกนัคุณภาพ 3 60.00 2 40.00 

รวมเฉลีย่ 4.38 87.50 0.62 12.50 

 

   จากตารางท่ี 35 พบวา่ ผูเ้ช่ียวชาญ และผูท้รงคุณวุฒิ จาํนวน 5 คน มีความคิดเห็น
ต่อองคป์ระกอบการบริหารจดัการมหาวิทยาลยัเฉพาะทางในดา้นความถูกตอ้งขององค์ประกอบมี
ความถูกตอ้ง  จาํนวน  4.38 คน  คิดเป็นร้อยละ 87.50 

   จากข้อมูลการแสดงความคิดเห็นต่อองค์ประกอบของการบริหารจดัการ
มหาวิทยาลยัเฉพาะทาง  ท่ีประกอบดว้ย  8  องคป์ระกอบ   คือ 1)องคป์ระกอบดา้นผูน้าํองคก์ร(x1)   

2)องค์ประกอบดา้นการพฒันาหลกัสูตร(x2) 3)องค์ประกอบดา้นการมีส่วนร่วมของผูมี้ส่วนไดเ้สีย(x3)    

4)องคป์ระกอบดา้นการพฒันาบุคลากร(x4) 5)องคป์ระกอบดา้นการสร้างเครือข่าย(x5) 6)องคป์ระกอบ
ดา้นงบประมาณ (x6)  7)องคป์ระกอบดา้นการบริหารการเปล่ียนแปลง(x7) และ 8)องคป์ระกอบ
ดา้นการประกนัคุณภาพ(x8) มีความเหมาะสม  มีความเป็นไปได ้มีความถูกตอ้งครอบคลุม และ
สามารถนาํไปใช้ประโยชน์ได ้ส่วนความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะอ่ืนๆ  ท่ีมีต่อองค์ประกอบการ
บริหารจดัการมหาวิทยาลยัเฉพาะทางนั้น  ผูเ้ช่ียวชาญและผูท้รงคุณวุฒิเสนอแนะว่า ควรเพิ่มช่อง
ทางการเช่ือมโยงไปยงันักศึกษาด้วย เน่ืองจากเป็นองค์ประกอบหน่ึงท่ีสําคญัในการบริหารจ ัดการ
มหาวิทยาลยัเฉพาะทางเห็นควรนาํมาใช้จริงซ่ึงจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการบริหารจดัการ
มหาวทิยาลยัเฉพาะทาง  สามารถสรุปไดด้งัตารางท่ี  

2.2 ผลสรุปการแสดงความคิดเห็นต่อร่างรูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของ

องค์ประกอบการบริหารจัดการมหาวทิยาลยัเฉพาะทาง  มีดงัน้ี 

 



ตารางท่ี 36 แสดงความคิดเห็นท่ีมีต่อรูปแบบความสัมพนัธ์เชิงสาเหตุขององคป์ระกอบการบริหารจดัการมหาวทิยาลยัเฉพาะทาง 

 

           คนที่ 

 

ด้าน 

คนที ่1 คนที ่2 คนที ่3 คนที ่4 คนที ่5 

ความเหมาะสม องคป์ระกอบน้ี X1 เป็น
ศูนยก์ลาง องคเ์ดียว ควร
ให ้X1มีความสมัพนัธ์กบั
องคอ่ื์น ไปทิศทางสวน
กลบัดว้ย เช่น ผูมี้ส่วนได้
ส่วนเสีย ควรมี
ความสมัพนัธ์เชิงสาเหตุ 
โดยมีลูกศรช้ีไปจาก X3 

ไป X1 ดว้ย 

 

ควรจะตอ้งมีเร่ือง งบประมาณ
มาเก่ียวขอ้งเน่ืองดว้ยรัฐ
พยายาม ตดัทอนเร่ือง
งบประมาณ ในภาวะขาดแคลน 
งปม. การหารายไดต้อ้งมี
ความสาํคญัอยา่งมาก X1 ผูน้าํ
องคก์าร ควรมีความสมัพนัธ์กบั
เร่ือง X7 การบริหารการ
เปล่ียนแปลง 

 

มีความเหมาะสม เน่ืองจากการ
บริหารจดัการควรเร่ิมจากผูน้าํ
องคก์ร  ท่ีรับเอานโยบายมาจาก
ระดบัสูงกวา่มาถ่ายทอดและส่ง
ต่อไปยงัส่วนต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งอีกทั้ง
การมีเสน้ทางเช่ือมโยงไปยงัทุกส่วน
ท่ีเก่ียวขอ้ง เป็นการแสดงใหเ้ห็นวา่ 
ผูน้าํองคก์รท่ีดีควรจะตอ้งกาํกบัดูแล
ใหท้ัว่ถึงในทุกส่วนงาน และการท่ีมี
เสน้ทางไปถึงจุดสุดทา้ยโดยตรง จะ
ทาํใหผู้น้าํองคก์รมองเห็นถึงผลลพัธ์
ของการบริหารจดัการ และแกไ้ข
ปัญหาไดท้นัที หากเกิดปัญหา 

มีความเหมาะสมเน่ืองจาก
ไดท้าํการรวบรวมขอ้มูล
มา 

จากมหาวทิยาลยัเฉพาะ
ทางอยูแ่ลว้ 

 

 

มีความเหมาะสม เพราะผูน้าํ
องคก์รท่ีดีควรจะตอ้งดูแลให้
ทัว่ถึงในทุกส่วนงาน และ จะ
ทาํใหผู้น้าํองคม์องเห็นถึง
ผลลพัธ์ของการบริหาร
จดัการ และแกไ้ขปัญหาได้
ทนัที หากเกิดปัญหาใน
องคก์ร 
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ตารางท่ี  36 แสดงความคิดเห็นท่ีมีต่อรูปแบบความสัมพนัธ์เชิงสาเหตุขององคป์ระกอบการบริหารมหาวทิยาลยัเฉพาะทาง (ต่อ) 
 

              คนที่ 

ด้าน 
คนที ่1 คนที ่2 คนที ่3 คนที ่4 คนที ่5 

ความเป็นไป
ได ้

น่าจะเป็นความสมัพนัธ์
แบบสองทิศทางในบาง
องค ์

มีความเป็นไปไดอ้ยา่งยิง่ มีความเป็นไปได ้เน่ืองจาก
รูปแบบน้ีเป็นรูปแบบท่ีสามารถ
นาํไปปฏิบติัไดจ้ริงและเห็นผล
จริง ทุกส่วนงานมีความสาํคญัใน
การขบัเคล่ือนองคก์ร โดยผูน้าํ
องค์กรเป็นผูก้าํกับ และ               

ทุกส่วนงาน 

มีความเป็นไปไดแ้ต่ก็เป็นส่ิงท่ียาก
เน่ืองจากตอ้งข้ึนอยูก่บัทุก
องคป์ระกอบ ซ่ึงในความเป็นจริง
จะไม่สมบูรณ์ในทุกองคป์ระกอบ
เม่ือมีการนาํไปใชใ้นการ
บริหารงาน 

 

มีความเป็นไปได ้เพราะ
รูปแบบน้ีเป็นรูปแบบท่ี
สามารถนาํไปปฏิบติัไดจ้ริง 
โดยผูน้าํองคก์ร 
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ตารางท่ี  36 แสดงความคิดเห็นท่ีมีต่อรูปแบบความสัมพนัธ์เชิงสาเหตุขององคป์ระกอบการบริหารมหาวทิยาลยัเฉพาะทาง (ต่อ) 
 

            คนที่ 

ด้าน คนที ่1 คนที ่2 คนที ่3 คนที ่4 คนที ่5 

การนาํไปใช้
ประโยชน ์

เป็นประโยชน์ เน่ืองจาก
ช้ีใหเ้ห็นความเช่ือมโยงกนัใน
แต่ละองค ์

สามารถนาํไปใชป้ระโยชน์ ใน
การบริหารองคก์รสมยั
โลกาภิวฒัน์น้ีและอนาคต 

 

สามารถนาํไปใชป้ระโยชน์ได ้
และหากใชไ้ดจ้ริงจะส่งผลใหก้าร
บริหารจดัการมีประสิทธิภาพอยา่ง
มาก แต่ควรจะระบุหลกัเกณฑ ์
วธีิการ และแนวทางในการ
นาํไปใช ้และแนวทางในการ
ประยกุตใ์ชใ้นช่องทางหรือบริบท
อ่ืน นอกจากน้ี หากมีวธีิการท่ีจะ
สามารถนาํไปใชก้บัองคก์รอ่ืน 
นอกเหนือจาก มหาวทิยาลยัเฉพาะ
ทางแลว้ จะทาํใหเ้กิดประโยชน์
กบัสงัคมไดดี้ยิง่ข้ึน 

สามารถนาํไปใชป้ระโยชน์ได ้
เน่ืองจากทาํใหไ้ดข้อ้สรุปท่ีดี
และเป็นประโยชน์สาํหรับทุก
ภาคส่วนอยา่งไรก็ตามรูปแบบ
การบริหารจดัการน้ี จาํเป็นตอ้ง
ดาํเนินการอยา่งจริงจงัจึง
ประสบผลสาํเร็จได ้

 

เป็นประโยชน์ 
เน่ืองจากช้ีใหเ้ห็น
ความเช่ือมโยงกนั
ในแต่ละองค ์
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ตารางท่ี  36 แสดงความคิดเห็นท่ีมีต่อรูปแบบความสัมพนัธ์เชิงสาเหตุขององคป์ระกอบการบริหารมหาวทิยาลยัเฉพาะทาง (ต่อ) 
 

              คนที่ 

 

ด้าน 

คนที ่1 คนที ่2 คนที ่3 คนที ่4 คนที ่5 

ความถูกตอ้ง องคป์ระกอบน้ี X1 เป็น
ศูนยก์ลาง องคเ์ดียว ควรให ้X1 

มีความสมัพนัธ์กบัองคอ่ื์น ไป
ทิศทางสวนกลบัดว้ย เช่น ผูมี้
ส่วนได/้เสีย ควรมีความสมัพนัธ์
เชิงสาเหตุ โดยมีลูกศรช้ีไปจาก 
X3 ไป X1 ดว้ยน่าจะเป็น
ความสมัพนัธ์แบบสองทิศทาง
ในบางองค ์

คิดวา่ยงัไม่ถูกตอ้งครอบคลุม 
ควรเพ่ิมเร่ืองการบริหาร
งบประมาณดว้ย 

1.ควรจะมีการเพ่ิมเติมในส่วน
ของระดบันโยบายท่ีมาก่อน
ผูน้าํองคก์ร เน่ืองจากนโยบาย
บางอยา่งท่ีเกิดข้ึนจากระดบัท่ี
สูงกวา่ หรือจากปัจจยัภายนอก 
จะมีผลกระทบกบัการบริหาร
จดัการของผูน้าํองคก์ร2. ควร
เพ่ิมองคป์ระกอบดา้นนกัศึกษา 
เน่ืองจากนกัศึกษาก็เป็นอีกเหตุ
ปัจจยัท่ีตอ้งนาํมาพิจารณา 
เพราะเป็นผูท่ี้มีส่วนไดส่้วนเสีย
โดยตรง 

โดยทัว่ไปแลว้ รูปแบบน้ี
มีความถูกตอ้ง แต่ก็เช่ือวา่ 
สาํหรับทุกมหาวทิยาลยั
นั้นควรท่ีตอ้งมีการเปล่ียน
ใหส้อดคลอ้งกบั
สภาพแวดลอ้มของตนเอง
เพ่ือท่ีวา่จะไดผ้ลลพัธ์ท่ีดี
ท่ีสุดต่อไป 

มีความถูกตอ้งและ
ครอบคลุม เพราะแต่ละ
องคมี์ความเช่ือมโยงต่อกนั
และเหมาะสม 
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 จากขอ้มูลการแสดงความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ และผูท้รงคุณวุฒิท่ีมีต่อรูปแบบ
ความสัมพนัธ์เชิงสาเหตุขององค์ประกอบการบริหารจดัการมหาวิทยาลยัเฉพาะทางที่ได้กล่าวไว้
ขา้งตน้น้ี สามารถสรุปไดว้า่ ดา้นความเหมาะสมนั้น รูปแบบความสัมพนัธ์เชิงสาเหตุน้ี ส่วนใหญ่
เห็นว่า เป็นรูปแบบท่ีมีความเหมาะสมต่อการบริหารจดัการมหาวิทยาลยัเฉพาะทาง  ส่วนด้าน
ความเป็นไปไดน้ั้น รูปแบบความสัมพนัธ์เชิงสาเหตุน้ี ส่วนใหญ่เห็นว่ามีความเป็นไปไดใ้นการ
นาํไปบริหารจดัการมหาวิทยาลยัเฉพาะทางโดยมีผูน้าํองคก์รหรือผูบ้ริหารเป็นปัจจยัสําคญัหลกั   
ในดา้นความเป็นประโยชน์นั้น  รูปแบบความสัมพนัธ์เชิงสาเหตุน้ี  สามารถนาํไปใชป้ระโยชน์ใน
การบริหารจดัการมหาวิทยาลยัเฉพาะทางได้ และในด้านความถูกตอ้งครอบคลุมนั้น รูปแบบ
ความสัมพนัธ์เชิงสาเหตุน้ี  โดยส่วนใหญ่เห็นวา่มีความถูกตอ้งครอบคลุม แต่ตอ้งมีการปรับเปล่ียน
ใหส้อดคลอ้งกบัสภาพแวดลอ้มของตนเองเพื่อท่ีวา่จะไดผ้ลลพัธ์ท่ีดีท่ีสุดต่อไป 

 นอกจากน้ีแลว้ ก็มีความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะอ่ืนเก่ียวกบัรูปแบบความสัมพนัธ์
เชิงสาเหตุขององคป์ระกอบการบริหารจดัการมหาวิทยาลยัเฉพาะทาง ผูเ้ช่ียวชาญ และผูท้รงคุณวุฒิ 
ท่ีได้เสนอแนะเพิ่มเติมว่า ควรให้ความสําคญักบัความสัมพนัธ์กนัแบบสองทิศทาง  หากสามารถ
กาํหนดแนวทางการประยกุตใ์ชง้านไดจ้ริง จะทาํใหเ้ป็นอีกหน่ึงช่องทางท่ีจะช้ีแนะการบริหารจดัการ
ท่ีมีประสิทธิภาพไดแ้ละควรท่ีจะตอ้งทาํการวเิคราะห์ให้ลึกซ้ึงเพิ่มเติมเก่ียวกบัพฤติกรรม ประสบการณ์ 
ทกัษะความรู้ คุณสมบติัและความตอ้งการ เพื่อท่ีวา่จะไดมี้การปรับปรุงผลการศึกษาน้ีอยา่งต่อเน่ือง 
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ท่ี 

 

ตวัแปรท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารจดัการ
มหาวิทยาลยัเฉพาะทาง 
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15 การปรับปรุงส่งเสริมและใหโ้อกาส
ทางการศึกษา   

                            

16 การจดัหาและการดูแลเร่ืองการเงิน  
อาคารสถานท่ีและอุปกรณ์   

                            

17 การประชาสัมพนัธ์                             

18 การวางแผนและประเมินผล                             

19 การส่งเสริมและบริการ                             

20 การบริหารงานบุคคล                             

21 การบริหารธุรการและการเงิน                             

22 การพฒันาโปรแกรมการศึกษา                             

23 งานกิจการนกัเรียน                             

24 ความประพฤตินกัเรียน                             

25 การพฒันาหลกัสูตร                             
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ท่ี 
ตวัแปรท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหาร
จดัการมหาวทิยาลยัเฉพาะทาง แน

วคิ
ดที่
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26 การบริการนกัเรียน                             

27 การจดัองคก์รหรือโครงสร้างการบริหาร                               

28 การบริหารงบประมาณ                             

29 การปรับปรุงการสอน                             

30 การวางแผน                             

31 การจดัองคก์ร                             

32 การเป็นผูน้าํ                             

33 การควบคุม                             

34 การตรวจสอบ                             

35 การบริหารงานทัว่ไป                             

36 การบริหารวชิาการ                             

37 การจดัการศึกษาเพ่ือเพ่ิมขีด
ความสามารถ  

                            

38 นกัศึกษาคือลูกคา้คนสาํคญั                             
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ตวัแปรท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหาร
จดัการมหาวิทยาลยัเฉพาะทาง 
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39 การดูแล เอาใจใส่บุคลากร                             

40 บริหารและการจดัการตามสญัญาท่ีให้ไว ้                             

41 ความสามารถเขา้ใจและใชเ้ทคโนโลย ี                             

42 การติดต่อส่ือสารดว้ย
ภาษาต่างประเทศ  

                            

43 ความร่วมมือระหวา่งประเทศ                             

44 สร้างเสริมธรรมาภิบาลและพัฒนา
ระบบบริหารจดัการ 

                            

45 สร้างเครือข่ายการวิจยักบัองคก์ร
ภายนอก 

                            

46 การจดัให้มีการประกนัคุณภาพ
การศึกษา 

                            

47 การจดัระบบการบริหารงบประมาณ                             
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ตวัแปรท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหาร
จดัการมหาวิทยาลยัเฉพาะทาง 
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8 

48 ความร่วมมือทางดา้นการวิจยั                             

49 ความเป็นสากลของหลกัสูตร                              

50 การสร้าง การจรรโลง และการ
ถ่ายทอดความรู้ 

                            

51 อตัราการเจริญเติบโตของนกัศึกษา
ต่างชาติ 

                            

52 การพฒันาเช่ือมโยงองคค์วามรู้
ทางการวิจยั 

                            

53 การมีหลกัสูตรใหม ่ๆ จาก
ต่างประเทศ 

                            

54 งบประมาณท่ีไดรั้บจากรัฐบาล                             

55 การปรับเปล่ียนรูปแบบการ
บริหารงานใหม่ 

                            

56 มีความร่วมมือในการจดัหลกัสูตร
ร่วมกบัมหาวิทยาลยัในต่างประเทศ 
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ตวัแปรท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหาร
จดัการมหาวิทยาลยัเฉพาะทาง 
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57 การวางแผนกลยทุธ์สาํหรับ
มหาวิทยาลยัใหม่ 

                            

58 การวางแผนเพ่ือหารายไดเ้ขา้
มหาวิทยาลยั 

                            

59 วฒันธรรมการประเมินและการ
วิเคราะห์ตนเองของสถาบนั เพ่ือสร้าง
ความรับผิดชอบและการเรียนรู้ 

                            

60 การฝึกอบรมทางการสอน                             

61 การพฒันาบุคลากรโดยกาํหนด
นโยบายการรับบุคลากรท่ีสร้างสรรค ์
และมีกรอบการพฒันาบุคลากรท่ี
ชดัเจน 

                            

62 การสร้างเครือข่าย เพ่ือเปรียบเทียบ
การเรียนรู้จากผูอ่ื้นตลอดเวลา 

                            

63 การพฒันาการวิจยัทางดา้นอุดมศึกษา                             
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ตวัแปรท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหาร
จดัการมหาวิทยาลยัเฉพาะทาง 
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64 โครงสร้างอุดมศึกษา                             

65 การประกนัคุณภาพการศึกษาและ
การรับรองมาตรฐานการศึกษา 

                            

66 ความเป็นสากล 
(Internationalization) 

                            

67 พนัธกิจของมหาวิทยาลยั                             

68 มหาวิทยาลยัมีอิสระในการกาํหนด
พนัธกิจ 

                            

69 องคก์รบริหารมหาวิทยาลยั
ประกอบดว้ยสภามหาวิทยาลยัและ
คณะกรรมการบริหาร 

                            

70 การบริหารดา้นการวิจยัโดยมีสภา
วิจยัเป็นผูก้าํหนดนโยบายและให้การ
สนบัสนุน 
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ตวัแปรท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหาร
จดัการมหาวิทยาลยัเฉพาะทาง 
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71 ความเป็นสากลของหลกัสูตรและ
กิจกรรมการเรียนการสอน 

                            

72 การพฒันามาตรฐานวิชาชีพท่ี
คุณภาพตามความตอ้งการของ
ผูป้ระกอบการ 

                            

73 จดัตั้งศูนยท์ดสอบและคุณภาพ
แห่งชาติ        

                            

74 การเป็นมหาวิทยาลยัชั้นนาํ 

ตอ้งมีความหลากหลายในสาขาวิชา
รวมทั้งศกัยภาพในการพฒันาชาติได ้

                            

75 การให้บริการตามความตอ้งการของ
ชุมชนในทอ้งถ่ินท่ี  

                            

76 ผลิตบณัฑิตท่ีตอบสนองการ
เปล่ียนแปลงในตลาดแรงงาน 

                            

77 ผลิตบณัฑิตท่ีตอบสนองการ
เปล่ียนแปลงในตลาดแรงงาน 
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ตวัแปรท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหาร
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78 มหาวิทยาลยัพฒันาหลกัสูตรเฉพาะ
ทางท่ีตอบสนองความตอ้งการหลกั
ของทอ้งถ่ิน เช่น การฝึกการดูแล
สุขภาพ  วิศวกรรมเทคโนโลยี 

                            

79 การจดัตั้งคณะวิชาควรจดัหาท่ีอยู่
อาศยัสาํหรับนกัศึกษาเพ่ือเป็นการ
เพ่ิมเติมให้มีความสมบูรณ์มากข้ึน 

                            

80 การปรับตวัให้สอดคลอ้งกบัการเพ่ิม
จาํนวนนกัศึกษาและงบประมาณท่ีมี
อยูอ่ยา่งจาํกดั 

                            

81 การเป็นผูน้าํในการบริหาร
งบประมาณท่ีมีขอ้จาํกดัในการจดั
การศึกษาโดยการปรับเปล่ียนค่าเล่าเรียน 

                            

82 พนัธกิจท่ีหลากหลายของ
มหาวิทยาลยัเป็นความทา้ทายท่ีเกิด
จากการเปล่ียนแปลงท่ีตอ้ง
ปรับเปล่ียนกิจกรรมท่ีมีบทบาทต่อ
การพฒันาทางดา้นสติปัญญา  
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83 มหาวิทยาลยัมีหนา้ท่ีในการสร้าง
และถ่ายทอดความรู้ไปสู่นกัศึกษา 

                            

84 พนัธกิจของมหาวิทยาลยัจะสะทอ้น
ให้เห็นทิศทางในการพฒันาสงัคม 

                            

85 มหาวิทยาลยัมีพ้ืนท่ีบริเวณกวา้งใหญ่
และมีหนา้ท่ีรับผิดชอบและตอบสนอง
ความตอ้งการของประชาชน 

                            

86 การจดัการศึกษาท่ีสามารถให้บริการ
สงัคมโดยเนน้ไปทางดา้นการสอน 
การวิจยั และการบริการสาธารณะ 

                            

87 มหาวิทยาลยัตอ้งตอบสนองต่อการ
เปล่ียนแปลงและความมุ่งให้
ประชาชนมีความเจริญกา้วหน้า
ทางดา้นความรู้ 

                            

88 พฒันาการจดัระบบของโครงสร้างท่ี
สามารถมีปฏิสมัพนัธ์ท่ีดีกบัสงัคม 
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89 พฒันาผูเ้ช่ียวชาญทางดา้นวิชาชีพ
และการถ่ายทอดเทคโนโลย ี

                            

90 การมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษาให้
เป็นสถานท่ีฝึกอาชีพ 

                            

91 มหาวิทยาลยัยคุใหม่จาํเป็นตอ้งมีส่วน
ร่วม  ในกระบวนการกาํหนดกลยทุธ์
ของการเปล่ียนแปลง 

                      
 

 
     

92 มหาวิทยาลยัถูกบีบบงัคบัให้สร้าง
ระบบการบริหารท่ีมีขั้นตอนมากมาย
แบบระบบราชการ 

                       
 

     

93 การกาํหนดขอ้บงัคบัเก่ียวกบั
ผลสาํเร็จ 

                            

94 การควบคุมโดยองควิ์ชาชีพ                             

95 การควบคุมตรวจสอบโดยเง่ือนไข
ของหน่วยงานภายนอก 
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96 การควบคุมและตรวจสอบโดย
หน่วยงานภายนอกส่งผลกระทบต่อ
การปฏิบติังานตามพนัธกิจมากมาย
ของมหาวิทยาลยั 

                            

97 มหาวิทยาลยัสามารถกระตุน้ให้เกิด
รายไดจ้ากพ้ืนท่ีในแหล่งชุมชนท่ี
มหาวิทยาลยัอยูซ่ึ่งเป็นแหล่ง
เศรษฐกิจ แต่ตอ้งมีระบบการควบคุม
อยา่งจริงจงั 

                            

98 มหาวิทยาลยัยคุใหม่ มีพ้ืนท่ีกวา้ง 
และเป็นแหล่งเรียนรู้ 

                            

99 มหาวิทยาลยัทาํงานร่วมกบัชุมชน
อาจจะช่วยรัฐบาลดาํเนินการเก่ียวกบั
โครงการท่ีมีความสาํคญักบัสหพนัธ์
รัฐหรือชุมชนเมืองได ้

                            

100 มหาวิทยาลยัสามารถใชบุ้คลากรและ
ทรัพยากรท่ีมีอยูพ่ฒันาชุมชนเช่น
การวางแผนพฒันาชนบทการจดัสรร
งบประมาณประจาํปีและ การพฒันา
ธุรกิจ 
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101 สาธารณชนส่วนใหญ่เห็นดว้ยกบั
การให้การสนบัสนุนการดาํเนินงาน
ของวิทยาลยัหรือมหาวิทยาลยัในการ
จดัการศึกษาท่ีมีคุณภาพสูง 

                            

102 การหารายไดเ้พ่ือเล้ียงตวัเองของ
มหาวิทยาลยัโดยการปรับข้ึนค่าเล่าเรียน 

                            

103 การปรับข้ึนค่าเล่าเรียนในสาขาท่ี
ไดรั้บการยอมรับ เป็นท่ีตอ้งการเช่น 
สาขาวิทยาศาสตร์ แพทยศ์าสตร์และ
สาขาวิชาวิศวกรรมซ่ึงเป็นท่ีตอ้งการ
ของสงัคม 

                            

104 การหารายไดจ้ากศกัยภาพของ
มหาวิทยาลยัเพ่ือทดแทนงบประมาณ
ท่ีลดลง 

                            

105 มหาวิทยาลยัถูกควบคุมดว้ยนโยบาย
ภาครัฐ 

                            

106 การศึกษาเป็นจุดเร่ิมตน้ของการเป็น
ประชาธิปไตยและลาํดบัชั้นของ
สงัคม 
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107 เตรียมแผนการลงทุนทางการ
ศึกษาใหส้อดคลอ้งกบัความ
ตอ้งการทางการตลาดและผูเ้รียน 

                            

108 การจดัอนัดบัของมหาวทิยาลยั
ประชาชนจะพิจารณาองคป์ระกอบ
ของมหาวทิยาลยั เช่น นกัศึกษา 
คณาจารย ์บุคลากร และศิษยเ์ก่า
และผูบ้ริหารท่ีมาจากการเลือกตั้ง 

                            

109 บทบาทการบริหารจดัการและ
ภาวะผูน้าํเป็นปัจจยัทา้ทายท่ีมี
ความสาํคญัมากของอุดมศึกษา 

                            

110 ความสมดุลระหวา่งพนัธกิจหลกั
ของมหาวทิยาลยักบักิจกรรมเสริม
เป็นปัจจยัทา้ทายในการบริหาร
มหาวทิยาลยั 

                            

111 ความทา้ทายของอุดมศึกษาในยคุ
การเปล่ียนแปลงพิจารณาจาก
ประโยชนท่ี์ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียไดรั้บ 
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112 อาจารยเ์ป็นส่วนประกอบของ
โครงสร้างมหาวทิยาลยัและ
ดาํเนินการโดยยดึระเบียบเป็นหลกั 

                            

113 ผลิตบณัฑิตในระดบัปริญญาเอก
จาํนวนมากมาย เช่น นกักฎหมาย 
วศิวกร ครู และผูเ้ช่ียวชาญอ่ืนๆ
เพ่ือเตรียมการใหบ้ริการสังคม 

                            

114 การเตรียมผูเ้รียนยกุตใ์หม่โดยให้
ความสาํคญักบัความเช่ียวชาญ
ทางดา้นวชิาชีพ 

                            

115 บรรทดัฐานท่ีใชใ้นการจดัแบ่ง
ประเภทมหาวทิยาลยัคือจาํนวน
งานวจิยั จาํนวนผูส้าํเร็จการศึกษา
ภายในระยะเวลาท่ีหลกัสูตรกาํหนด 
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ตารางท่ี 10 สรุปผลการวิเคราะห์เอกสารจากแนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัองค์ประกอบการบริหารจดัการมหาวทิยาลยัเฉพาะทาง (ต่อ) 

 
 

ท่ี 
ตวัแปรท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหาร
จดัการมหาวทิยาลยัเฉพาะทาง แน

วคิ
ดที่

 1 

แน
วคิ

ดที่
 2 

แน
วคิ

ดที่
 3 

แน
วคิ

ดที่
 4 

แน
วคิ

ดที่
 5 

แน
วคิ

ดที่
 6

 

แน
วคิ

ดที่
 7 

แน
วคิ

ดที่
 8 

แน
วคิ

ดที่
 9 

แน
วคิ

ดที่
 10

 

แน
วคิ

ดที่
 11

 

แน
วคิ

ดที่
 12

 

แน
วคิ

ดที่
 13

 

แน
วคิ

ดที่
 14

 

แน
วคิ

ดที่
 15

 

แน
วคิ

ดที่
 16

 

แน
วคิ

ดที่
 17

 

แน
วคิ

ดที่
 18

 

แน
วคิ

ดที่
 19

 

แน
วคิ

ดที่
 20

 

แน
วคิ

ดที่
 21

 

แน
วคิ

ดที่
 22

 

แน
วคิ

ดที่
 23

 

แน
วคิ

ดที่
 24

 

แน
วคิ

ดที่
 25

 

แน
วคิ

ดที่
 2

6 

แน
วคิ

ดที่
 27

 

แน
วคิ

ดที่
 28

 

116 มหาวทิยาลยัตอ้งเตรียมการผลิต
ผูเ้ช่ียวชาญทางดา้นวชิาชีพซ่ึงมี
ความพร้อมทั้งดา้นวฒันธรรม 
สติปัญญา เศรษฐกิจ และ
ความสามารถในการเป็นผูน้าํของชาติ 

                            

117 บทบาทการวจิยัและการสอนใน
ระดบัปริญญาตรีสามารถช่วยให้
นโยบายและกลยทุธ์ของรัฐบาล 

                            

118 การวจิยัพ้ืนฐานของมหาวทิยาลยั 
วทิยาเขตและวทิยาลยั ส่งผลต่อ
การตดัสินใจใหก้ารสนบัสนุนของ
รัฐบาลและนกัลงทุน 

                            

119 ความรู้เป็นผลผลิต ท่ีเกิดจาก
มหาวทิยาลยัอยา่งไม่มีเง่ือนไขท่ี
ส่งผลต่อความปลอดภยัของชาติ
และเป็นพลงัขบัเคล่ือนเศรษฐกิจ 
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ท่ี 
ตวัแปรท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหาร
จดัการมหาวทิยาลยัเฉพาะทาง แน
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วคิ
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 24

 

แน
วคิ

ดที่
 25

 

แน
วคิ

ดที่
 26

 

แน
วคิ

ดที่
 27

 

แน
วคิ

ดที่
 28

 

120 มหาวทิยาลยัมีหนา้ท่ีกาํหนด
รูปแบบและคุณสมบติัของความรู้
เพ่ือขบัเคล่ือนสังคมและเศรษฐกิจ 
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1.2 การวเิคราะห์เอกสารจากผลงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารจดัการมหาวิทยาลยั
เฉพาะทางทั้งภายในประเทศไทยและต่างประเทศจาํนวน  13 งานวจิยัดงัน้ี 

 งานวจิยัเร่ืองท่ี 1 สถาบนัทรัพยากรมนุษย ์มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์  
 งานวจิยัเร่ืองท่ี 2 Yun- Chin Chiang, ศึกษาเร่ือง “The trend for Performance of 

Advanced Technological and Vocational Institutes in Taiwan”, (2003) 

 งานวิจยัเร่ืองท่ี 3  Social Science Research Center Berlin, ศึกษาเร่ือง “Vocational 

Education and Training in the UK Strategies to overcome skill gaps in the workforce”, (2006) 

 งานวิจยัเร่ืองท่ี  4 J. Millken ศึกษาเร่ือง “The organizational structure, dynamics 

and strategy of integrated education in northenirland 

 งานวิจยัเร่ืองท่ี 5 R.R. Band ศึกษา “Service learning in a community College. 

(California : Pepperdine University, 2005). 

 งานวิจยัเร่ืองท่ี 6 Campbell and others ศึกษา เร่ือง Introduction To Education 

Administration 

 งานวจิยัเร่ืองท่ี 7 พิกุล ภูมิโคกรักษ ์ศึกษารูปแบบการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฎั 
ภายใตพ้ระราชบญัญติัมหาวทิยาลยัราชภฎั พ.ศ. 2547 

 งานวิจยัเร่ืองท่ี  8  สุนทรีย ์ คาํเพง็ ศึกษาการพฒันารูปแบบการบริหารวิทยาลยั
พยาบาล สังกดักระทรวง  สาธารณสุข 

 งานวจิยัเร่ืองท่ี 9 กฤษณพล จนัทร์พรหม ศึกษารูปแบบมหาวทิยาลยัเสมือนจริงท่ี
เหมาะสมสาํหรับสถาบนัอุดมศึกษาในประเทศไทย 

 งานวิจยัเร่ืองท่ี 10 สํานกังานเลขาธิการสภาการศึกษา ศึกษาเร่ือง รูปแบบการ
บริหารจดัการสถาบนัอุดมศึกษาแนวใหม่ 
 งานวจิยัเร่ืองท่ี 11 S. Dillich “Corporate Universities,”  Computing Canada, (2000). 

 งานวจิยัเร่ืองท่ี 12 การศึกษาของ Derek Bok 

 งานวจิยัเร่ืองท่ี 13 A Survey of Student Views on the University 

 สรุปไดว้่า ปัจจยัท่ีไดจ้ากการวิเคราะห์เอกสารงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหาร
จดัการมหาวิทยาลยัเฉพาะทางทั้งภายในประเทศไทยและต่างประเทศ รวม 13 งานวิจยั  มีจาํนวน 
58 ปัจจยัยอ่ย  ดงัรายละเอียดในตารางท่ี 11 



ตารางท่ี 11  สรุปการวเิคราะห์เอกสารจากผลงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารจดัการมหาวทิยาลยัเฉพาะทาง 

 

ท่ี 

 

ตวัแปรท่ีเก่ียวกบัการบริหารจดัการ 

มหาวทิยาลยัเฉพาะทาง 

 งา
นว

จิยั
เรื่อ

งที่
 1

 

งา
นว

จิยั
เรื่อ

งที่
 2

 

งา
นว

จิยั
เรื่อ

งที่
 3

 

งา
นว

จิยั
เรื่อ

งที่
 4

 

งา
นว

จิยั
เรื่อ

งที่
 5

 

งา
นว

จิยั
เรื่อ

งที่
 6

 

งา
นว

จิยั
เรื่อ

งที่
 7

 

งา
นว

จิยั
เรื่อ

งที่
 8

 

งา
นว

จิยั
เรื่อ

งที่
 9

 

งา
นว

จิยั
เรื่อ

งที่
 1

0 

งา
นว

จิยั
เรื่อ

งที่
 1

1 

งา
นว

จิยั
เรื่อ

งที่
 1

2 

งา
นว

จิยั
เรื่อ

งที่
 1

3 

1 คุณภาพของอาจารย ์              

2 หลกัสูตรท่ีเหมาะสม              

3 คุณภาพของการวจิยั              

4 ความเป็นสากลของมหาวทิยาลยั              

5 การประกนัคุณภาพ              

6 ความคุม้ค่าของการลงทุน              

7 ความเสมอภาคในการศึกษา              

8 ความอิสระในการจดัการการศึกษาและการเขา้ถึงผูเ้รียน              

9 
ผลผลิตท่ีเป็นผลลพัธ์ของสถานศึกษาคือศกัยภาพของ 

บุคลากรและผูส้าํเร็จการศึกษา 
 
 

           

10 ปัจจยัท่ีเป็นองคป์ระกอบนาํเขา้                
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ตารางท่ี 11  สรุปการวเิคราะห์เอกสารจากผลงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารจดัการมหาวทิยาลยัเฉพาะทาง (ต่อ) 
 

ท่ี 
ตวัแปรท่ีเก่ียวกบัการบริหารจดัการ 

มหาวทิยาลยัเฉพาะทาง 

งา
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เรื่อ

งที่
 1
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งที่
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งา
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 4
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จิยั
เรื่อ

งที่
 5
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จิยั
เรื่อ

งที่
 6

 

งา
นว

จิยั
เรื่อ

งที่
 7

 

งา
นว

จิยั
เรื่อ

งที่
 8

 

งา
นว

จิยั
เรื่อ

งที่
 9

 

งา
นว

จย
เรือ

งที
 

10
 

งา
นว

จย
เรอ

งท
 

11
 

งา
นว

จย
เรอ

งท
 

12
 

งา
นว

จย
เรือ

งที
 

13
 

11 ปัจจยัท่ีเป็นองคป์ระกอบในกระบวนการ                 

12 ทรัพยากรในมหาวทิยาลยั              

13 การส่งเสริมควบคู่ไปกบัการขยายการศึกษาในระดบัสูง              

14 
การเพิ่มความตอ้งการทางดา้นทกัษะภายในระบบ
การตลาดของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียทั้งหมด 

             

15 การเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลย ี              

16 การทาํขอ้ตกลงกบันายจา้ง              

17 เป็นสถาบนัการศึกษาแบบบูรณาการ               

18 
เป็นกระบวนการท่ีมีการศึกษาผา่นมุมมองดา้นการ
วางแผนจดัองคก์าร 

   
 

         

19 สร้างความสัมพนัธ์ระหวา่งผูมี้ส่วนร่วมในองคก์าร              

20 การกาํหนดพนัธกิจ              

21 การมีผูน้าํท่ีสามารถแลกเปล่ียนประสานงาน              
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ตารางท่ี 11  สรุปการวเิคราะห์เอกสารจากผลงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารจดัการมหาวทิยาลยัเฉพาะทาง (ต่อ) 
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ตวัแปรท่ีเก่ียวกบัการบริหารจดัการ 

มหาวทิยาลยัเฉพาะทาง 
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งที่
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งที่
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งที่
 1
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เรื่อ

งที่
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1 

งา
นว

จิยั
เรื่อ

งที่
 1

2 

งา
นว

จิยั
เรื่อ

งที่
 1

3 

22 มีความเขม้แขง็ในการบริหารจดัการ              

23 ความสามารถในการหาเงินลงทุน              

24 การสร้างความสัมพนัธ์ระหวา่งโรงเรียนกบัชุมชน                

25 การพฒันาหลกัสูตรและการสอนในชุมชน                

26 การบริหารจดัการบุคลากร                

27 การบริหารอาคารสถานท่ี  และวสัดุอุปกรณ์ต่าง ๆ              

28 งานการเงินและธุรการ                

29 การเปิดหลกัสูตรใหม่              

30 การบริหารจดัการงานวจิยัในภาพรวมของมหาวทิยาลยั              

31 
พฒันาคุณภาพการจดัการเรียนการสอนระดบั
บณัฑิตศึกษาใหมี้คุณภาพและมาตรฐานสากล 
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ตารางท่ี 11  สรุปการวเิคราะห์เอกสารจากผลงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารจดัการมหาวทิยาลยัเฉพาะทาง (ต่อ) 
 

ท่ี 

 

ตวัแปรท่ีเก่ียวกบัการบริหารจดัการ 

มหาวทิยาลยัเฉพาะทาง 
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จิยั
เรื่อ

งที่
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จิยั
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งที่
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งที่
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จิยั
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จิยั
เรื่อ

งที่
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จิยั
เรื่อ

งที่
 1

3 

32 

การเปิดโอกาสใหชุ้มชนเขา้มามีส่วนร่วมในการให้
ความคิดเห็น ความรู้ ขอ้เสนอแนะในกิจการของ
มหาวทิยาลยั  

    

 

        

33 
มหาวทิยาลยัใหค้วามช่วยเหลือทางวชิาการแก่ชุมชน ตาม
ความตอ้งการของชุมชน 

    
 

        

34 การบริหารวชิาการ              

35 การบริหารงานการเงินและทรัพยสิ์น              

36 
การจดัการศึกษาเพื่อปวงชน ตอบสนองการศึกษาตลอด
ชีวติ ยดึผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง 

    
 

        

37 

การใหบ้ริการและใชท้รัพยากรการศึกษาร่วมกนั 
(Collaboration) และสถาบนัการศึกษาต่าง ๆ บริหาร
กนัเองแบบเอกเทศ (Clearing house)  
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ตารางท่ี 11  สรุปการวเิคราะห์เอกสารจากผลงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารจดัการมหาวทิยาลยัเฉพาะทาง (ต่อ) 
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 งา
นว

จิยั
เรื่อ

งที่
 1

 

งา
นว

จิยั
เรื่อ

งที่
 2

 

งา
นว

จิยั
เรื่อ

งที่
 3

 

งา
นว

จิยั
เรื่อ

งที่
 4

 

งา
นว

จิยั
เรื่อ

งที่
 5

 

งา
นว

จิยั
เรื่อ

งที่
 6

 

งา
นว

จิยั
เรื่อ

งที่
 7

 

งา
นว

จิยั
เรื่อ

งที่
 8

 

งา
นว

จิยั
เรื่อ

งที่
 9

 

งา
นว

จิยั
เรื่อ

งที่
 1

0 

งา
นว

จิยั
เรื่อ

งที่
 1

1 

งา
นว

จิยั
เรื่อ
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เรื่อ

งที่
 1

3 

38 

การบริหารวชิาการควรจดัให้มีการพฒันาฐานขอ้มูล
เน้ือหา (Content Database Development) การนาํเสนอ
เน้ือหา (Content Delivery) 

    

 

        

39 
การบริหารทัว่ไปควรใชร้ะบบการใหบ้ริการแบบ
เบด็เสร็จ 

    
 

        

40 การบริหารงบประมาณควรใหอิ้สระในการบริหาร              

41 

การบริหารบุคลากรควรประกอบดว้ยคณะผูบ้ริหาร 
ผูเ้ช่ียวชาญ คณาจารย ์ผูเ้อ้ืออาํนวยความสะดวก ทีมงาน
สนบัสนุน 

    

 

        

42 

การจดัแหล่งทรัพยากรการเรียนรู้ควรประกอบดว้ยศูนย์
หนงัสือออนไลน์ ห้องสมุดเสมือนจริง เวบ็ลิงค์
เอกสารอา้งอิง และการประยกุตใ์ชเ้วบ็เทคโนโลย ี 
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ตารางท่ี 11  สรุปการวเิคราะห์เอกสารจากผลงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารจดัการมหาวทิยาลยัเฉพาะทาง (ต่อ) 
 

ท่ี 

 

ตวัแปรท่ีเก่ียวกบัการบริหารจดัการ 

มหาวทิยาลยัเฉพาะทาง 

 งา
นว

จิยั
เรื่อ

งที่
 1

 

งา
นว

จิยั
เรื่อ

งที่
 2

 

งา
นว

จิยั
เรื่อ

งที่
 3

 

งา
นว

จิยั
เรื่อ

งที่
 4

 

งา
นว

จิยั
เรื่อ

งที่
 5

 

งา
นว

จิยั
เรื่อ

งที่
 6

 

งา
นว

จิยั
เรื่อ

งที่
 7

 

งา
นว

จิยั
เรื่อ

งที่
 8

 

งา
นว

จิยั
เรื่อ

งที่
 9

 

งา
นว

จิยั
เรื่อ

งที่
 1

0 

งา
นว

จิยั
เรื่อ

งที่
 1

1 

งา
นว

จิยั
เรื่อ

งที่
 1

2 

งา
นว

จิยั
เรื่อ

งที่
 1

3 

43 การจดัการศึกษาเฉพาะดา้นในทางลึก              

44 การจดัส่ิงแวดลอ้มใหเ้หมาะกบัสถานศึกษา              

45 
จดัหลกัสูตรท่ีตอบสนองความตอ้งการของ
ตลาดแรงงานและสถานประกอบการ 

    
 

     
 

  

46 การจดัการศึกษาท่ีตอบสนองการเปล่ียนแปลงภายนอก              

47 การจดัการศึกษาดว้ยหลกัสูตรแบบสหกิจศึกษา              

48 
การบริหารการศึกษาโดยการใชร้ะเบียบบงัคบัอาจารย์
และนกัศึกษาในการฝึกฝนอาชีพและวชิาการ 

    
 

        

49 
การจดัส่ิงแวดลอ้มท่ีเหมาะสมสาํหรับนกัศึกษา
โดยเฉพาะนกัศึกษาใหม่ 

    
 

        

50 
ออกแบบการจดัการศึกษาท่ีทา้ทายต่อการพฒันา
ทางดา้นสติปัญญา 
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ตารางท่ี 11  สรุปการวเิคราะห์เอกสารจากผลงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารจดัการมหาวทิยาลยัเฉพาะทาง (ต่อ) 
 

ท่ี 

 

ตวัแปรท่ีเก่ียวกบัการบริหารจดัการ 

มหาวทิยาลยัเฉพาะทาง 

 งา
นว

จิยั
เรื่อ

งที่
 1

 

งา
นว

จิยั
เรื่อ

งที่
 2

 

งา
นว

จิยั
เรื่อ

งที่
 3

 

งา
นว

จิยั
เรื่อ

งที่
 4

 

งา
นว

จิยั
เรื่อ

งที่
 5

 

งา
นว

จิยั
เรื่อ

งที่
 6

 

งา
นว

จิยั
เรื่อ

งที่
 7

 

งา
นว

จิยั
เรื่อ

งที่
 8

 

งา
นว

จิยั
เรื่อ

งที่
 9

 

งา
นว

จิยั
เรื่อ

งที่
 1

0 

งา
นว

จิยั
เรื่อ

งที่
 1

1 

งา
นว

จิยั
เรื่อ

งที่
 1

2 

งา
นว

จิยั
เรื่อ

งที่
 1

3 

51 

ศกัยภาพของอาจารยแ์ละนกัศึกษาจะเป็นส่ิงยนืยนั
ความสาํคญัและความถูกตอ้งขององคค์วามรู้และ
มหาวทิยาลยั 

    

 

        

52 

มหาวทิยาลยัทีหนา้ท่ีในการบริการสังคมท่ีมีความ
เก่ียวขอ้งกบัการเป็นแหล่งท่ีสร้างทกัษะความรู้ตาม
ความตอ้งการของสังคม 

    

 

        

53 
มหาวทิยาลยัเป็นผูน้าํสังคมยคุใหม่ท่ีจะใหบ้ริการ หอ้ง
ปฏิบติั การวจิยัและการแกไ้ขปัญหาสังคม 

    
 

        

54 
การเปล่ียนโครงสร้างใหม่ตามความสาํคญัของหนา้ท่ี
ต่างๆในมหาวทิยาลยั 

    
 

        

55 
มหาวทิยาลยัควรไดรั้บการสนบัสนุนอยา่งจริงจงัและ
ต่อเน่ืองจากสาธารณชนตามการเปล่ียนแปลงภายนอก 
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ตารางท่ี 11  สรุปการวเิคราะห์เอกสารจากผลงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารจดัการมหาวทิยาลยัเฉพาะทาง (ต่อ) 
 

ท่ี 

 

ตวัแปรท่ีเก่ียวกบัการบริหารจดัการ 

มหาวทิยาลยัเฉพาะทาง 

 งา
นว

จิยั
เรื่อ

งที่
 1

 

งา
นว

จิยั
เรื่อ

งที่
 2

 

งา
นว

จิยั
เรื่อ

งที่
 3

 

งา
นว

จิยั
เรื่อ

งที่
 4

 

งา
นว

จิยั
เรื่อ

งที่
 5

 

งา
นว

จิยั
เรื่อ

งที่
 6

 

งา
นว

จิยั
เรื่อ

งที่
 7

 

งา
นว

จิยั
เรื่อ

งที่
 8

 

งา
นว

จิยั
เรื่อ

งที่
 9

 

งา
นว

จิยั
เรื่อ

งที่
 1

0 

งา
นว

จิยั
เรื่อ

งที่
 1

1 

งา
นว

จิยั
เรื่อ

งที่
 1

2 

งา
นว

จิยั
เรื่อ

งที่
 1

3 

56 
นกัการศึกษาจะเป็นศูนยก์ลางในการกาํหนดกิจกรรม
เพื่อพฒันาการจดัการศึกษาของมหาวทิยาลยั 

    
 

        

57 
การแบ่งระดบัของมหาวทิยาลยัเพื่อใหบ้ริการตาม
ศกัยภาพของผูเ้รียนท่ีมีความหลากหลาย 

    
 

        

58 
มหาวทิยาลยัมีอาํนาจในการใหก้ารรับรองฐานะ
ทางดา้นปริญญา 

    
 

        

 

 

262 



 263 

1.3 การสัมภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญและผูท้รงคุณวฒิุเก่ียวกบัองคป์ระกอบการบริหารจดัการ
มหาวทิยาลยัเฉพาะทาง  จาํนวน 10 คนดงัน้ี 

 ผูเ้ช่ียวชาญคนท่ี 1  รศ.ดร.เทพ พงษ์พานิช  ตาํแหน่งอดีตอธิการบดีมหาวิทยาลยั
แม่โจ ้

 ผูเ้ช่ียวชาญคนท่ี  2  รศ.ดร.ศกัด์ิ กองสุวรรณ  ตาํแหน่งอดีตคณบดีคณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรมมหาวทิยาลยัพระจอมเกลา้ธนบุรี 

 ผูเ้ช่ียวชาญคนท่ี  3  รศ.ดร.สิริแข พงศ์สุวรรณ ตาํแหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี 

 ผูเ้ช่ียวชาญคนท่ี  4  รศ.ดร.มณัฑนีย ์เศรษฐภกัดี  ตาํแหน่งรองอธิการบดี ฝ่ายวิชาการ 
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลสุวรรณภูมิ 

 ผูเ้ช่ียวชาญคนท่ี  5  รศ.ดร.วิบูลย ์ช่ืนแขก  ตาํแหน่งคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวทิยาลยัพระจอมเกลา้พระนครเหนือ 

 ผูเ้ช่ียวชาญคนท่ี  6  รศ.เพญ็รัตน์ หงษว์ิทยากร  ตาํแหน่งรองอธิการบดี  ฝ่ายวิชาการ 
มหาวทิยาลยัแม่โจ ้

 ผูเ้ช่ียวชาญคนท่ี 7 ดร.อนนัต ์ เตียวต๋อย ตาํแหน่งผูอ้าํนวยการสาํนกังานวชิาการ
และงานทะเบียน มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสินทร์ 

 ผูเ้ช่ียวชาญคนท่ี 8  ผศ.ดร.อุดมวิทย์  กาญจนวรงค์  ตาํแหน่งคณบดีคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสินทร์ 

 ผูเ้ช่ียวชาญคนท่ี 9 รศ.ดร.เฉลิมชัย ปัญญาดี ตาํแหน่งรองอธิการบดี ฝ่ายวิจยั 
มหาวทิยาลยัแม่โจ ้

 ผูเ้ช่ียวชาญคนท่ี 10 รศ.พีระวฒิุ สุวรรณจนัทร์ ตาํแหน่งคณบดีคณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรมมหาวทิยาลยัพระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั 

 สรุปไดว้า่ ปัจจยัท่ีเป็นองค์ประกอบเก่ียวกับการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย
เฉพาะทางตามทศันะของผูเ้ช่ียวชาญและผูท้รงคุณวุฒิ มีจาํนวน   41 ปัจจยัยอ่ย ดงัรายละเอียดใน
ตารางท่ี 12 



ตารางท่ี  12   สรุปผลการวเิคราะห์ความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญและผูท้รงคุณวุฒิ 

 

 
ตวัแปรท่ีเก่ียวกบัการบริหารจดัการ 

มหาวทิยาลยัเฉพาะทาง 

ผู้เ
ชี่ย

วช
าญ

คน
ที่

 1
 

ผู้เ
ชี่ย

วช
าญ

คน
ที่

 2
 

ผู้เ
ชี่ย

วช
าญ

คน
ที่

 3
 

ผู้เ
ชี่ย

วช
าญ

คน
ที่

 4
 

ผู้เ
ชี่ย

วช
าญ

คน
ที่

 5
 

ผู้เ
ชี่ย

วช
าญ

คน
ที่

 6
 

ผู้เ
ชี่ย

วช
าญ

คน
ที่

 7
 

ผู้เ
ชี่ย

วช
าญ

คน
ที่

 8
 

ผู้เ
ชี่ย

วช
าญ

คน
ที่

 9
 

ผู้เ
ชี่ย

วช
าญ

คน
ที่

 1
0 

1 การสร้างบณัฑิตนกัปฏิบติั             

2 ตวัหลกัสูตร           

3 การจดัตั้งสถานีทดลอง             

4 การบริหารบุคลากร             

5 การบริหารจดัการผลิตบณัฑิต           

6 การทาํวสิาหกิจศึกษา           

7 การกาํหนดวสิัยทศัน์           

8 การพฒันาบุคลากร           

9 การควบคุม ติดตาม ตรวจสอบ การบริหาร           

10 การสร้างแรงจูงใจ           

11 การจดัการความขดัแยง้ในการบริหาร           
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ตารางท่ี  12 สรุปผลการวเิคราะห์ความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญและผูท้รงคุณวุฒิ (ต่อ) 
 

 
องคป์ระกอบเก่ียวกบัการบริหารจดัการ 

มหาวทิยาลยัเฉพาะทาง 

ผู้เ
ชี่ย

วช
าญ

คน
ที่

 1
 

ผู้เ
ชี่ย

วช
าญ

คน
ที่

 2
 

ผู้เ
ชี่ย

วช
าญ

คน
ที่

 3
 

ผู้เ
ชี่ย

วช
าญ

คน
ที่

 4
 

ผู้เ
ชี่ย

วช
าญ

คน
ที่

 5
 

ผู้เ
ชี่ย

วช
าญ

คน
ที่

 6
 

ผู้เ
ชี่ย

วช
าญ

คน
ที่

 7
 

ผู้เ
ชี่ย

วช
าญ

คน
ที่

 8
 

ผู้เ
ชี่ย

วช
าญ

คน
ที่

 9
 

ผู้เ
ชี่ย

วช
าญ

คน
ที่

 1
0 

12 มีอตัลกัษณ์ของมหาวทิยาลยั           

13 ความรู้ทางดา้นวชิาการ           

14 ทกัษะวชิาชีพสูง           

15 วทิยาการคอมพิวเตอร์           

16 กาํหนดความสาํคญัของคณาจารยอ์าวุโส           

17 การสร้างเครือข่าย           

18 การจดัการทรัพยากร           

19 การจดัโครงสร้างผูบ้ริหาร           

20 การรักษาบุคลากร           

21 การบริการวชิาการ กบัชุมชน           

22 การเตรียมคน           

23 การจดัการเรียน การสอน           

24 ความเช่ียวชาญเฉพาะทาง           
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ตารางท่ี  12 สรุปผลการวเิคราะห์ความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญและผูท้รงคุณวุฒิ (ต่อ) 
 

 
องคป์ระกอบเก่ียวกบัการบริหารจดัการ 

มหาวทิยาลยัเฉพาะทาง 

ผู้เ
ชี่ย

วช
าญ

คน
ที่

 1
 

ผู้เ
ชี่ย

วช
าญ

คน
ที่
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ผู้เ
ชี่ย

วช
าญ

คน
ที่

 3
 

ผู้เ
ชี่ย

วช
าญ

คน
ที่

 4
 

ผู้เ
ชี่ย

วช
าญ

คน
ที่

 5
 

ผู้เ
ชี่ย

วช
าญ

คน
ที่

 6
 

ผู้เ
ชี่ย

วช
าญ

คน
ที่

 7
 

ผู้เ
ชี่ย

วช
าญ

คน
ที่

 8
 

ผู้เ
ชี่ย

วช
าญ

คน
ที่

 9
 

ผู้เ
ชี่ย

วช
าญ

คน
ที่

 1
0 

25 การบริหารงานวิจยั           

26 การบริหารจดัการ อาคารสถานท่ี           

27 การปรับหลกัสูตร           

28 การเก็บค่าเล่าเรียน           

29 การบริหารงบประมาณ           

30 ทาํแผนการบริหารวชิาการ           

31 สร้างความเขม้แขง็ของบุคลากร           

32 การบริหารจดัการ           

33 การบูรณาการ           

34 จดัทาํคู่มือนกัศึกษาเป็น E-Book           

35 คุณลกัษณะผูบ้ริหาร           

36 การบริหารแบบมีส่วนร่วม           
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ตารางท่ี  12 สรุปผลการวเิคราะห์ความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญและผูท้รงคุณวุฒิ (ต่อ) 
 

 
องคป์ระกอบเก่ียวกบัการบริหารจดัการ 

มหาวทิยาลยัเฉพาะทาง 

ผู้เ
ชี่ย

วช
าญ

คน
ที่

 1
 

ผู้เ
ชี่ย
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าญ
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ที่
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ผู้เ
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าญ
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ที่
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ผู้เ
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าญ
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ที่

 4
 

ผู้เ
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วช
าญ
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ที่

 5
 

ผู้เ
ชี่ย

วช
าญ
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ที่

 6
 

ผู้เ
ชี่ย

วช
าญ

คน
ที่

 7
 

ผู้เ
ชี่ย

วช
าญ

คน
ที่

 8
 

ผู้เ
ชี่ย

วช
าญ

คน
ที่

 9
 

ผู้เ
ชี่ย

วช
าญ

คน
ที่

 1
0 

37 การจดัหาวตัถุดิบ เคร่ืองมืออุปกรณ์            

38 การจดัการศึกษาทางดา้นวศิวกรรมศาสตร์           

39 การบริหารวชิาการ           

40 ผูบ้ริหารสูงสุดขององคก์ร           

41 การบริหารจดัการตามการเปล่ียนแปลง           
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   ดว้ยขอ้มูลท่ีไดจ้ากการวเิคราะห์และสังเคราะห์เอกสารท่ีเป็นแนวคิด ทฤษฎี งานวิจยั
ที่เก่ียวขอ้งและจากการสัมภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญและผูท้รงคุณวุฒิมีความสอดคล้องกนัในหลายๆ
ประเด็น  ผูว้จิยัจึงไดน้าํมาบูรณาการเขา้ดว้ยกนั และนาํมาจดัทาํเป็นขอ้คาํถามได ้161 ขอ้ และไดท้าํ
การตรวจสอบความตรงเชิงเน้ือหาโดยผูท้รงคุณวุฒิ จาํนวน 5 คน และหาค่าดชันีความสอดคลอ้ง
ตามวตัถุประสงค ์(index of item-objective congruence : IOC) ของเคร่ืองมือ พบวา่ ขอ้คาํถามในแต่
ละขอ้มีค่าดชันีความสอดคลอ้งตั้งแต่ 0.50  ผูท้รงคุณวุฒิไดเ้สนอให้ปรับแกไ้ขขอ้คาํถามบางขอ้ให้มี
ความเหมาะสม  ผูว้ิจยัไดด้าํเนินการปรับแกใ้ห้มีความเหมาะสม จากนั้นได้นาํเสนอให้อาจารยท่ี์
ปรึกษาได้ตรวจสอบความถูกตอ้งอีกคร้ังหน่ึง ทาํให้ได้ขอ้คาํถามจาํนวนทั้งส้ิน 159 ขอ้ และ
หลงัจากนั้นไดน้าํไปทดลองใช้กบัประชากรท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอย่าง คือ บุคลากรของมหาวิทยาล ัย
เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ รวมจาํนวนทั้ งส้ิน 30 คน และหาค่าความเช่ือมั่นของ
แบบสอบถาม(Reliability) โดยใชว้ิธีสัมประสิทธ์ิอลัฟ่าของครอนบาค (Cronbach’s alpha coefficient) 

พบว่า ไดค้่าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามเท่ากบั 0.982 จึงกล่าวไดว้่า แบบสอบถามดงักล่าวน้ี      

มีความเหมาะสมสาํหรับการนาํไปใชเ้ก็บขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่งต่อไป 

2. ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยเฉพาะทาง ประกอบด้วย

ข้ันตอน ดงัน้ี 

  2.1 การวเิคราะห์ข้อมูลทัว่ไปเกีย่วกบัสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 

   การวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัส่งแบบสอบถามจาํนวน 377 ฉบบั ไปยงัมหาวิทยาลยัท่ีเป็น
กลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 13 แห่ง ไดรั้บแบบสอบถามกลบัคืนมาครับทั้ง 13 มหาวิทยาลยั จาํนวน 377

ฉบบัคิดเป็นร้อยละ 100 การวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับสถานภาพทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
ประกอบดว้ย อาย ุเพศ ระดบัการศึกษา ตาํแหน่งทางวิชาการตาํแหน่งงานปัจจุบนัประสบการณ์การ
ทาํงานในมหาวทิยาลยัและระยะเวลาท่ีมหาวทิยาลยัจดัการศึกษาวชิาชีพเฉพาะทางดงัรายละเอียดใน
ตารางท่ี  13 
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ตารางท่ี 13 ขอ้มูลสถานภาพทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 

           n=377 

ข้อ สถานภาพ จํานวน ร้อยละ 

1   

เพศ 

     - ชาย 

     - หญิง 

 

167 

210 

 

44.30 

55.70 

รวม 377 100.00 

2 

อาย ุ

     - ไม่เกิน 30 ปี 

     - 31 - 40 ปี 

     - 41 - 50 ปี 

     - 51 ปีข้ึนไป 

 

62 

133 

86 

96 

 

16.40 

35.30 

22.80 

25.50 

รวม 377 100.00 

3 

ระดบัการศึกษา 

     - ปริญญาตรี  

     - ปริญญาโท 

     - ปริญญาเอก 

     - อ่ืนๆ โปรดระบุ 

 

 

150 

160 

60 

7 

 

39.80 

42.40 

15.90 

01.90 

รวม 377 100.00 

4 

ตาํแหน่งวชิาการ 

     - ผูช่้วยศาสตราจารย ์

     - รองศาสตราจารย ์

     - ศาสตราจารย ์

     - อ่ืนๆโปรดระบุ 

 

72 

72 

37 

196 

 

 

19.10 

19.10 

09.80 

52.00 

 

รวม 377 100.00 
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ตารางท่ี 13 ขอ้มูลสถานภาพทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม (ต่อ) 
           n=377 

ข้อ สถานภาพ จํานวน ร้อยละ 

5 

ตาํแหน่งทางการบริหารในปัจจุบนั 

      - อธิการบดี  

      - รองอธิการบดี 

      - ผูช่้วยอธิการบดี 

      - คณบดี 

      - รองคณบดี 

      - ผูอ้าํนวยการสาํนกังาน 

      - หวัหนา้ภาควชิา/หวัหนา้สาขาวชิา/หวัหนา้
แผนกงาน 

      - อาจารยผ์ูส้อน 

      - บุคลากรสายสนบัสนุนการสอน 
 

 

12 

27 

11 

27 

27 

12 

104 

 

100 

57 

 

03.20 

07.20 

02.90 

07.20 

07.20 

03.20 

27.60 

 

26.50 

15.10 

รวม 377 100.00 

6 

ประสบการณ์ในการทาํงานในมหาวทิยาลยั 

      - นอ้ยกวา่ 5 ปี  

      - 5 - 10  ปี 

      - มากกวา่ 10 ปี 

 

147 

106 

124 

 

 

39.00 

28.11 

32.89 

 

รวม 377 100.00 

7 

ระยะเวลาท่ีมหาวทิยาลยัจดัการศึกษาวชิาชีพ 

เฉพาะทาง 

- 1 - 5  ปี 

- 6 - 10  ปี 

- 11 - 15  ปี 

- 16 – 20  ปี 

- มากกวา่ 20 ปี 

 

 

81 

67 

41 

26 

162 
 

 

 

21.48 

17.77 

10.87 

6.90 

42.98 
 

รวม 377 100.00 
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   จากตารางท่ี 13  พบวา่   มีผูต้อบแบบสอบถามรวมทั้งส้ิน   377   เป็นเพศชาย 167 คน 
คิดเป็นร้อยละ 44.30 และเป็นเพศหญิง 210 คน คิดเป็นร้อยละ 55.70  ดา้นอายุ  พบวา่อายุ 31 - 40 ปี  
มีมากท่ีสุด จาํนวน 133 คน คิดเป็นร้อยละ 35.30 นอ้ยท่ีสุด อายุไม่เกิน 30 ปี จาํนวน 62 คน คิดเป็น
ร้อยละ 16.40 ดา้นระดบัการศึกษา พบวา่ ระดบัปริญญาโท มีมากท่ีสุด จาํนวน 160 คน คิดเป็นร้อยละ 
42.40 น้อยท่ีสุดคือระดบัอ่ืนๆ เช่น ปวส. หรือ อนุปริญญา  จาํนวน 7 คน คิดเป็นร้อย 01.90 ดา้น
ตาํแหน่งทางวิชาการ พบว่า ตาํแหน่งอ่ืนๆ เช่น อาจารย ์ มีมากท่ีสุด จาํนวน 196 คน คิดเป็นร้อยละ 
52.00 นอ้ยท่ีสุด คือ ตาํแหน่งศาสตราจารย ์จาํนวน 37 คน คิดเป็นร้อยละ 09.80  ดา้นตาํแหน่งทางการ
บริหารในปัจจุบนั  พบวา่ ตาํแหน่งหวัหนา้ภาควิชา/หัวหนา้สาขาวิชา/หวัหนา้แผนกงาน มีมากท่ีสุด จาํนวน 
104 คน คิดเป็นร้อยละ 27.60 นอ้ยท่ีสุด คือ ตาํแหน่งผูช่้วยอธิการบดี จาํนวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 
02.90  ดา้นประสบการณ์การทาํงานในมหาวทิยาลยั พบวา่  ระยะเวลานอ้ยกวา่  5  ปี มีมากท่ีสุด จาํนวน 
147 คน คิดเป็นร้อยละ 39.00 นอ้ยท่ีสุด ระยะเวลาระหว่าง  5 – 10 ปี จาํนวน 106 คน คิดเป็นร้อยละ 
28.11 และระยะเวลาท่ีมหาวิทยาลยัจดัการศึกษาวิชาชีพเฉพาะทาง พบว่า  ระยะเวลามากกวา่  20 ปี     
มีมากท่ีสุด จาํนวน 162 คน คิดเป็นร้อยละ 42.98 และนอ้ยท่ีสุด ระยะเวลาระหวา่ง 16 - 20 ปี  จาํนวน 
26 คน คิดเป็นร้อยละ 6.90 

2.2 การวเิคราะห์ระดับความคิดเห็นเกีย่วกบัการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยเฉพาะทาง   

   การวิเคราะห์ขอ้มูลระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัตวัแปรท่ีเป็นองค์ประกอบของการ
บริหารจดัการมหาวิทยาลยัเฉพาะทางโดยพิจารณาจากค่าเฉล่ีย ( X ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

ดงัรายละเอียดในตารางท่ี 14 

 

ตารางท่ี 14 แสดงค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดบัของแต่ละตวัแปรท่ีเป็นองคป์ระกอบ ของ
การบริหารจดัการมหาวทิยาลยัเฉพาะทาง 

              n = 377 

ข้อ การบริหารจัดการมหาวิทยาลัยเฉพาะทาง 
ค่าเฉลีย่ 

(x̄) 

ส่วน

เบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

(S.D.) 

ระดับ 

1 มหาวทิยาลยัมีภาระหนา้ท่ีในการจดัใหมี้บรรยากาศการ
เรียนการสอนท่ีเหมาะสมเพื่อจดัการศึกษาในระดบั ป.ตรี  
ป.โท  ป.เอก และฝึกอบรมวิชาชีพในสาขาต่างๆ 

3.99 0.80 มาก 



 272 

ตารางท่ี 14 แสดงค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดบัของแต่ละตวัแปรท่ีเป็นองคป์ระกอบ ของ
การบริหารจดัการมหาวทิยาลยัเฉพาะทาง (ต่อ) 

              n = 377 

ข้อ การบริหารจัดการมหาวิทยาลัยเฉพาะทาง 
ค่าเฉลีย่ 

(x̄) 

ส่วน

เบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

(S.D.) 

ระดับ 

2 มหาวทิยาลยัเป็นองคป์ระกอบพื้นฐานท่ีจาํเป็นของชาติ
และเป็นเคร่ืองยดึเหน่ียวท่ีมีคุณค่าความเป็นสังคม
ประชาธิปไตย และลาํดบัชั้นของสังคม 

4.02 0.85 มาก 

3 มหาวทิยาลยัมีแนวทางการสอนท่ีก่อให้เกิดการพฒันา
นวตักรรม 

4.06 0.73 มาก 

4 มหาวทิยาลยัมีการพฒันางานวจิยั ท่ีสามารถนาํไปบูรณาการ 
การใหบ้ริการแก่สังคมช่วยเหลือและสนบัสนุนประชาชน
ขยายการเกษตร 

4.03 0.85 มาก 

5 มหาวทิยาลยัมีกระบวนการวางแผน การปฏิบติังาน  มี
แผนการลงทุนทางการศึกษาท่ีสอดคลอ้งกบัความตอ้งการ
ของผูเ้รียนและการตลาด 

3.89 0.83 มาก 

6 มหาวทิยาลยัมีกระบวนการจดัโครงสร้างองคก์รท่ีดีและ
เหมาะสมโดยสร้างเกณฑใ์นการทาํงาน สร้างความสมัพนัธ์
ของงาน แบ่งงานโดยกาํหนดหนา้ท่ีในการปฏิบติังาน มี
การประสานงาน มอบหมายอาํนาจหนา้ท่ี วางโครงการ
ของหน่วยงานและพฒันานโยบายต่าง ๆ ท่ีสามารถมี
ปฏิสัมพนัธ์ท่ีดีกบัสังคมแบบมีส่วนร่วม ตามภารกิจหนา้ท่ี
ของมหาวทิยาลยัท่ีสอดคลอ้งกบัการเปล่ียนแปลงภายนอก 

3.82 0.92 มาก 

7 มหาวทิยาลยัมีกระบวนการประเมินผลการปฏิบติังานท่ีดี
และมีคุณภาพ มีการประกนัคุณภาพ การปรับเปล่ียนการ
ประเมินท่ีโยงไปถึงการวจิยั 

3.89 0.79 มาก 

8 มหาวทิยาลยัเป็นเคร่ืองมือวดัระดบัของสังคมและส่งผล
ต่อการขบัเคล่ือน และเพิ่ม ความมัน่คงทางเศรษฐกิจ 

3.80 0.83 มาก 
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ตารางท่ี 14 แสดงค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดบัของแต่ละตวัแปรท่ีเป็นองคป์ระกอบ ของ
การบริหารจดัการมหาวทิยาลยัเฉพาะทาง (ต่อ) 

           n = 377 

ข้อ การบริหารจัดการมหาวิทยาลัยเฉพาะทาง 
ค่าเฉลีย่ 

(x̄) 

ส่วน

เบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

(S.D.) 

ระดับ 

9 มหาวทิยาลยัมีการสอนมีงานวจิยัเป็นหลกัพื้นฐานท่ีดีและมี
ความเขม้ขน้ในการดาํเนินงานเช่น องคค์วามรู้ใหม่ตลอดจน
ดา้นวชิาการ ในการเปล่ียนแปลงทางการศึกษา 

3.84 0.87 มาก 

10 มหาวทิยาลยัมีการสร้างความสัมพนัธ์กบัชุมชนเก่ียวกบั
การใหบ้ริการและการวจิยัโดยมีพนัธกิจในการบริการสังคม 

3.89 0.89 มาก 

11 มหาวทิยาลยัมีการพฒันาและจดัหลกัสูตรการเรียนการสอน
สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของชุมชน  ตลาดแรงงาน โดย
ชุมชนมีส่วนร่วม 

3.90 0.89 มาก 

12 มหาวทิยาลยัมีการจดัระบบการบริหารงานทัว่ไปของ
มหาวทิยาลยัท่ีดีและมีประสิทธิภาพโดยมีสภามหาวทิยาลยั
เป็นองคก์รสูงสุดในการควบคุมดูแล และมีอธิการบดีเป็น
ผูรั้บผิดชอบ  

4.00 0.93 มาก 

13 มหาวทิยาลยัมีการจดัระบบการบริหารงานวชิาการ กิจกรรม
ท่ีดีและมีประสิทธิภาพพฒันาการเรียนการสอนใหไ้ดผ้ลดี
และมีประสิทธิภาพให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผูเ้รียน  และ
จดัทาํแผนการบริหารวิชาการโดยทาํตวัช้ีวดั 

3.92 0.80 มาก 

14 มหาวทิยาลยัมีการจดัระบบการบริหารงานบุคคลในองคก์ร
ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุดเร่ิมตั้งแต่
การกาํหนดนโยบาย การวางแผน การสรรหาบุคคล การ
บาํรุงรักษา และการทาํงานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและ        
ใชค้วามเป็นศิษยเ์ก่า การสรรหาบุคลากรท่ีเป็นอาจารยต์อ้ง
จบการศึกษาเฉพาะทาง 

3.82 0.85 มาก 
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ตารางท่ี 14 แสดงค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดบัของแต่ละตวัแปรท่ีเป็นองคป์ระกอบ ของ
การบริหารจดัการมหาวทิยาลยัเฉพาะทาง (ต่อ) 

            n = 377 

ข้อ การบริหารจัดการมหาวิทยาลัยเฉพาะทาง 
ค่าเฉลีย่ 

(x̄) 

ส่วน

เบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

(S.D.) 

ระดับ 

15 มหาวทิยาลยัมีการบริหารการเงิน และสินทรัพย ์อาคาร
สถานท่ี งบประมาณท่ีมีอยา่งจาํกดั ประกอบดว้ยเงินรายได ้ 
เงินบริจาค เงินอุดหนุนวิจยัและค่าเล่าเรียน 

3.82 0.80 มาก 

16 มหาวทิยาลยัมีพนัธกิจ จดัการศึกษาสายเฉพาะทางดา้น
อาชีพในเชิงลึก  และขยายการศึกษาอยา่งต่อเน่ือง มีการวจิยั
ซ่ึงเป็นความทา้ทายท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลง ท่ีจาํเป็นตอ้ง
ปรับเปล่ียนกิจกรรมการเรียนการสอนและมีบทบาทต่อ
การพฒันาทางดา้นสติปัญญา การถ่ายทอดความรู้ 

3.88 0.80 มาก 

17 มหาวทิยาลยัพฒันาผูเ้รียนให้เป็นมนุษยท่ี์สมบูรณ์ เป็น
ทรัพยากรของชาติใหเ้กิดความเช่ียวชาญในวชิาชีพ เพื่อ
ขบัเคล่ือนสังคมแห่งความรู้ ใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการ
ของทอ้งถ่ินท่ีมีผลต่อคนทั้งโลก 

3.87 0.82 มาก 

18 มีงานวจิยัและผูส้าํเร็จการศึกษาตามเกณฑบ์รรทดัฐานของ 
สกอ.ในการแบ่งประเภทมหาวทิยาลยั 

3.90 0.79 มาก 

19 การวจิยัและการสอนในระดบัปริญญาตรีลว้นเป็นบทบาท
ของมหาวทิยาลยัในการขบัเคล่ือนนโยบาย และกลยทุธ์
ของรัฐบาลใหส้าํเร็จไดข้ึ้นอยูก่บัผลลพัธ์ท่ีมาจากบทบาท
ของมหาวทิยาลยั 

3.94 0.78 มาก 

20 มหาวทิยาลยัเป็นบ่อเกิดแห่งองคค์วามรู้และมีผลผลิตเป็น
นกัวทิยาศาสตร์และวศิวกร และอาชีพอ่ืนๆ ซ่ึงสามารถ
เป็นพลงัขบัเคล่ือนให้เกิดความกา้วหนา้ในสังคมได ้

4.02 0.82 มาก 

21 มหาวทิยาลยัมีการกาํหนดรูปแบบและคุณสมบติัของ
ความรู้เพื่อขบัเคล่ือนสังคมและเศรษฐกิจ 

3.86 0.77 มาก 
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ตารางท่ี 14 แสดงค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดบัของแต่ละตวัแปรท่ีเป็นองคป์ระกอบ ของ
การบริหารจดัการมหาวทิยาลยัเฉพาะทาง (ต่อ) 

          n = 377 

ข้อ การบริหารจัดการมหาวิทยาลัยเฉพาะทาง 
ค่าเฉลีย่ 

(x̄) 

ส่วน

เบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

(S.D.) 

ระดับ 

22 มหาวทิยาลยัมีระบบการบริหารจดัการ การ
สินทรัพยข์องมหาวทิยาลยั เพื่อช่วยส่งเสริม
สนบัสนุนการเรียนการสอนท่ีเพียงพอกบักิจกรรม
ของนกัศึกษาและอาจารย ์

3.73 0.82 มาก 

23 มหาวทิยาลยัจดัใหมี้ระบบการวเิคราะห์ความ
ตอ้งการของผูเ้รียน จดัระบบการเรียนการสอน
ทั้งในเวลา (Day-release) และระบบการเรียน
นอกเวลา (Part time) 

3.70 0.86 มาก 

24 มหาวทิยาลยัมีความรับผดิชอบต่อสังคม เปิดโอกาส
ใหส้ังคม  / ชุมชน และ Stakeholder มีส่วนร่วมใน
การจดัการศึกษาและใชบ้ริการ  ทางวชิาการ 

3.81 0.87 มาก 

25 จดัอนัดบัมหาวิทยาลยั พิจารณาองคป์ระกอบ ของ 

stakeholder และผูบ้ริหารท่ีมาจากการเลือกตั้งท่ีมี 
นกัธุรกิจ แรงงานอุตสาหกรรม ร่วมดว้ย 

3.63 0.95 มาก 

26 ภาวะผูน้าํและบทบาทการบริหารจดัการศึกษาเป็น
ความทา้ทายและเป็นปัจจยัท่ีสําคญัของผูบ้ริหาร
มหาวทิยาลยัเฉพาะทาง 

4.00 0.77 มาก 

27 มหาวทิยาลยัมีการสร้างความสมดุลระหวา่งการ
ดาํเนินงานตามพนัธกิจกบักิจกรรมเสริมของ
มหาวทิยาลยัเช่น การเรียนการสอน การวจิยั การ
บริการการช่วยเหลือสังคม 

3.90 0.77 มาก 

28 มหาวทิยาลยับริหารองคก์รโดยยดึผลประโยชน์
ท่ีผูมี้ส่วนไดเ้สียไดรั้บเป็นส่ิงสาํคญั 

3.85 0.83 มาก 
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ตารางท่ี 14 แสดงค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดบัของแต่ละตวัแปรท่ีเป็นองคป์ระกอบ ของ
การบริหารจดัการมหาวทิยาลยัเฉพาะทาง (ต่อ) 

           n = 377 

ข้อ การบริหารจัดการมหาวิทยาลัยเฉพาะทาง 
ค่าเฉลีย่ 

(x̄) 

ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน (S.D.) 
ระดับ 

29 มหาวทิยาลยัมีการบริหารจดัการงานต่างๆ โดย
ยดึ ระเบียบ กฎเกณฑ ์บงัคบัอาจารยแ์ละ
นกัศึกษาในการฝึกอาชีพ 

3.91 0.80 มาก 

30 มหาวิทยาลยัมีการกาํหนดบทบาทของบุคลากร  
นโยบาย และกระบวนการบริหารงานของ
องคก์รท่ีชดัเจน 

3.90 0.83 มาก 

31 การขาดขอ้มูลและความไม่เขา้ใจภาระงานท่ี
เป็นภารกิจหลกัของมหาวทิยาลยัจะเป็น
อุปสรรคต่อการปรับเปล่ียนระบบราชการ 

3.87 0.83 มาก 

32 ปัจจุบนัมหาวทิยาลยัไดรั้บผลกระทบจากการ
เปล่ียนแปลงอยา่งรุนแรงและต่อเน่ืองต่อการ
บริหารการศึกษาทางดา้นวชิาชีพ 

3.55 0.89 มาก 

33 

การเพิ่มราคาค่าลงทะเบียนของนกัศึกษาจาก
ผูป้กครองและของบประมาณจากภาครัฐเพิ่ม
สูงข้ึนเป็นวธีิการท่ีไม่เหมาะสมในการ
แกปั้ญหาเร่ืองงบประมาณของมหาวทิยาลยั 

3.66 0.91 มาก 

34 

ความสุภาพเรียบร้อย และพฤติกรรมไม่ดีของ
นกัศึกษาท่ีเกิดข้ึนลว้นแต่เป็นความไม่
รับผิดชอบของคณะ และมหาวทิยาลยั 

3.35 1.04 มาก 
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ตารางท่ี 14 แสดงค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดบัของแต่ละตวัแปรท่ีเป็นองคป์ระกอบ ของ
การบริหารจดัการมหาวทิยาลยัเฉพาะทาง (ต่อ) 

          n = 377 

ข้อ การบริหารจัดการมหาวิทยาลัยเฉพาะทาง 
ค่าเฉลีย่ 

(x̄) 

ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน (S.D.) 
ระดับ 

35 พฒันารูปแบบของหลกัสูตร มีหลายหลกัสูตร  

มีความเขม้ขน้และบริการใหค้วามช่วยเหลือ
นกัศึกษาใหมี้ทกัษะท่ีจาํเป็น และมีลกัษณะ 

เฉพาะทางท่ีสอดคลอ้งกบับริบทของ
มหาวทิยาลยั  เกณฑ ์สกอ. กิจการนกัศึกษา 
การบริหารบุคลากร งานแผน งานธุรการ 
โดยคาํนึงถึงความตอ้งการของสังคม  โดย
มีโครงสร้างหลกัสูตรมีจาํนวนไม่นอ้ยกวา่ 
120 หน่วยกิต 

3.88 0.78 มาก 

36 มหาวทิยาลยั มีหนา้ท่ีสร้าง และถ่ายทอด
ความรู้ ไปสู่นกัศึกษาเตรียมคนใหมี้ความรู้ 
ความเขา้ใจโลกท่ีเปล่ียนแปลง 

4.11 0.78 มาก 

37 มหาวทิยาลยัใหค้วามสาํคญักบัทรัพยากรท่ี
เป็นปัจจยัหลกัเช่น คณาจารย ์ส่ิงอาํนวย
ความสะดวก และการใชจ้่ายเงินซ่ึงเป็น
ปัจจยัท่ีส่งผลโดยตรงต่อการบริหาร
การศึกษา การฝึกอบรม การวิจยั และการ
บริการทางดา้นวชิาชีพแก่สังคม 

3.97 0.77 มาก 

38 

มหาวิทยาลยับริหารจดัการบริบทภายใน
องคก์รใหเ้หมาะสมกบับทบาทการจดั
การศึกษาท่ีมีหลายระดบัหลกัสูตร 

3.84 0.84 มาก 

39 

มหาวิทยาลยันาํผลสะทอ้นกลบัจากสถาน
ประกอบการมาใชพ้ิจารณาในการจดั
การศึกษา 

3.75 0.89 มาก 
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ตารางท่ี 14 แสดงค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดบัของแต่ละตวัแปรท่ีเป็นองคป์ระกอบ ของ
การบริหารจดัการมหาวทิยาลยัเฉพาะทาง (ต่อ) 

          n = 377 

ข้อ การบริหารจัดการมหาวิทยาลัยเฉพาะทาง 
ค่าเฉลีย่ 

(x̄) 

ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน (S.D.) 
ระดับ 

40 

มหาวิทยาลยัจดัใหมี้การสอนศีลธรรม 
จริยธรรม การวจิยั และทกัษะทางดา้น
ภาษาองักฤษแก่นกัศึกษา 

3.79 0.89 มาก 

41 

มหาวทิยาลยัมีการจดัหลกัสูตร ประสบการณ์ 

และการเรียนการสอนดา้นอาชีพเพื่อให้
บริการสังคมท่ีตอบสนองความตอ้งการของ
ผูเ้รียน ทอ้งถ่ิน และสถานประกอบการ 

3.90 0.89 มาก 

42 มหาวทิยาลยักาํหนดใหน้กัศึกษาสามารถ
ผอ่นชาํระค่าเล่าเรียนเป็นรายเดือนได ้

3.27 1.24 ปานกลาง 

43 มหาวทิยาลยัมีการจดักิจกรรมจูงใจให้
นกัศึกษามีส่วนร่วมในการดาํเนินงานของ
มหาวทิยาลยัเช่น การรับทราบขอ้มูล
ข่าวสาร การร่วมกีฬาระหวา่งมหาวทิยาลยั 

3.87 0.90 มาก 

44 มหาวทิยาลยัมีการกาํหนดการจดัการศึกษา
ใหน้กัศึกษาคิดเป็น ทาํเป็น ปฏิบติัไดฝึ้ก
นกัศึกษาใหมี้ทกัษะเฉพาะทาง  และมีการ
ทบทวน โดยรู้เป้าหมาย และผลลพัธ์ของ
มหาวทิยาลยั 

3.90 0.83 มาก 

45 ปัญหาท่ีเกิดข้ึนจากการดาํเนินการ         
การโกงอยา่งเป็นระบบ หรือความประพฤติ
ผดิ และ  ส่ิงท่ีเกิดข้ึนจากความไม่ถูกตอ้ง
เก่ียวกบัการบริหารภายในมหาวทิยาลยั
ส่งผลใหเ้กิดความเส่ือมลงของคุณค่าการ
จดัการศึกษา เช่น ความแม่นยาํบนพื้นฐาน
ของการวิจยั 

3.55 1.00 มาก 
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ตารางท่ี 14 แสดงค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดบัของแต่ละตวัแปรท่ีเป็นองคป์ระกอบ ของ
การบริหารจดัการมหาวทิยาลยัเฉพาะทาง (ต่อ) 

          n = 377 

ข้อ การบริหารจัดการมหาวิทยาลัยเฉพาะทาง 
ค่าเฉลีย่ 

(x̄) 

ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

(S.D.) 

ระดับ 

46 

การปรับเปล่ียนการประเมินของมหาวทิยาลยั
ควรจะค่อยๆพฒันาและเช่ือมโยงไปถึงการ
วจิยัในระยะยาว 

3.86 0.83 มาก 

47 
มหาวทิยาลยัมีการลงทุนเก่ียวกบัเทคโนโลยี
สมยัใหม่ในการจดัการศึกษาขององคก์ร 

3.73 0.89 มาก 

48 
มหาวทิยาลยัมีการสร้างและพฒันานกัวชิาการ
ใหมี้ความเช่ียวชาญเฉพาะดา้น 

3.88 0.86 มาก 

49 มหาวทิยาลยับริหารงานวจิยัเพื่อใหเ้กิดองค์
ความรู้ใหม่ในการพฒันาชาติ  พฒันาเคร่ืองจกัรกล 

ท่ีทนัสมยัการคน้ควา้   บูรณาการ การประเมิน 
และการนาํเสนอความรู้ทุกรูปแบบ ส่งเสริม
ใหบุ้คลากรทาํวจิยัโดยมีพี่เล้ียงคอยช่วยเหลือ
นกัวจิยัหนา้ใหม่ และจดัสรรงบประมาณ
สนบัสนุน 

3.88 0.80 มาก 

50 มหาวทิยาลยัมีการบริหารความสมดุลระหวา่ง
ส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพกบัทรัพยากรท่ีมีอยู่
ของมหาวทิยาลยั 

3.78 0.84 มาก 

51 มหาวทิยาลยัใหก้ารยอบรับและสนบัสนุน  
การพฒันาพนกังานสายสนบัสนุน    

3.80 0.86 มาก 

52 

มหาวทิยาลยัผลิตบณัฑิตโดยยดึประโยชน์จาก
การนาํบณัฑิตไปใชเ้พื่อตอบสนอง การ
เปล่ียนแปลงในตลาดแรงงาน บณัฑิต  มี
ความสามารถ  ในการปฏิบติังาน มีคุณธรรม 
จริยธรรม ตรงตามความตอ้งการของทุกฝ่าย 

3.90 0.77 มาก 
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ตารางท่ี 14 แสดงค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดบัของแต่ละตวัแปรท่ีเป็นองคป์ระกอบ ของ
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          n = 377 

ข้อ การบริหารจัดการมหาวิทยาลัยเฉพาะทาง 
ค่าเฉลีย่ 

(x̄) 

ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน (S.D.) 
ระดับ 

53 

ศกัยภาพของมหาวทิยาลยัข้ึนอยูก่บัการมี   
งานทาํของบณัฑิต ความสามารถในการวจิยั 
การบริการสังคม ตลอดจนความสามารถ   
เป็นผูบ้ริหารของครูผูส้อน 

3.96 0.72 มาก 

54 

ความตอ้งการหรือ การเรียกร้อง ของผูมี้    
ส่วนไดส่้วนเสียจะก่อใหเ้กิดการพฒันา
อุดมศึกษาชาติ 

3.86 0.79 มาก 

55 
มหาวทิยาลยัเปิดโอกาสใหทุ้กคนมีสิทธิเขา้
รับการศึกษาในสถาบนัอยา่งเท่าเทียมกนั 

3.97 0.85 มาก 

56 
มหาวทิยาลยัจดัการศึกษาท่ีมีตน้ทุนการศึกษา
ตํ่า เหมาะสมสาํหรับนกัศึกษาและผูป้กครอง  

3.83 0.87 มาก 

57 

คณาจารยเ์ป็นผูท่ี้มีบทบาทสาํคญัในการ
บริหารจดัการศึกษาของมหาวทิยาลยัซ่ึง
ส่งผลต่อคุณภาพและความสาํเร็จขององคก์ร
มากกวา่ปัจจยัอ่ืนๆ 

3.91 0.80 มาก 

58 
บทบาทการทาํงานของอาจารย ์เป็นผูผ้ลกัดนั
พฒันาการของนกัศึกษา 

3.90 0.88 มาก 

59 
อาจารยมี์ส่วนร่วมในการตดัสินใจในการ
บริหารมหาวทิยาลยั 

3.57 0.93 มาก 

60 

มหาวทิยาลยัมีการบริหารงานแบบกระจาย
อาํนาจ (Decentralized) คือ แต่ละหน่วยงานมี
อาํนาจและความรับผดิชอบในการดาํเนินการ
ตลอดหลกัสูตรและทรัพยากรของหน่วยงาน
เอง เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์อยา่งเสมอภาค
ในการบริหารมหาวทิยาลยั 

3.78 0.91 มาก 
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          n = 377 

ข้อ การบริหารจัดการมหาวิทยาลัยเฉพาะทาง 
ค่าเฉลีย่ 

(x̄) 

ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน (S.D.) 
ระดับ 

61 
มหาวทิยาลยัมีกระบวนการเลือกผูบ้ริหาร
จากคณาจารยข์องมหาวทิยาลยั 

3.89 0.93 มาก 

62 

การบริหารแบบมีส่วนร่วมมกัจะท่ีไม่ประสบ
ความสาํเร็จเน่ืองจากขอ้มูลไม่เพียงพอ
ความตอ้งการตดัสินใจอยา่งรวดเร็วโดยใช้
องคป์ระกอบของปัญหาและความไม่สมดุล
ระหวา่งความรับผดิชอบและอาํนาจของ
ตาํแหน่งผูน้าํสูงสุดของมหาวิทยาลยั 

3.75 0.84 มาก 

63 

มหาวทิยาลยัมีคณะกรรมการบริหารท่ีมา
จากตวัแทนประชาชนในการบริหารและ
กาํหนดพนัธกิจ 

3.54 0.98 มาก 

64 คณะกรรมการบริหาร มหาวิทยาลยัใน
ระดบันโยบายมีบทบาทในการกาํหนด
รูปแบบและรายละเอียดในการตดัสินใจ
เก่ียวกบั การบริหาร มหาวทิยาลยั 

3.84 0.84 มาก 

65 มหาวทิยาลยัตอ้งมีพื้นท่ีท่ีกวา้งขวาง  
สําหรับใชเ้ป็นสถานท่ีจดักิจกรรมการเรียน
การสอน  แก่นกัศึกษา 

3.86 0.89 มาก 

66 

มหาวทิยาลยัเป็นความคาดหวงัของสังคม    
ในการจดัเตรียมความพร้อมการใหบ้ริการแก่
ชุมชนและสังคม เช่นการดูแลสุขภาพ การขยาย
การเกษตร และการพฒันาอุตสาหกรรม 

3.86 0.85 มาก 

67 

มหาวทิยาลยัมีศกัยภาพท่ีจะไดรั้บ
สนบัสนุนทุนจากภาคเอกชน ภาคเอกชนมี
ส่วนร่วมช่วยเหลือดา้นงบประมาณ 

3.75 0.91 มาก 
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          n = 377 

ข้อ การบริหารจัดการมหาวิทยาลัยเฉพาะทาง 
ค่าเฉลีย่ 

(x̄) 

ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

(S.D.) 

ระดับ 

68 มหาวทิยาลยัหารายไดจ้ากศกัยภาพของ
กิจกรรมการเรียน การสอน และการถ่ายทอด
เทคโนโลยเีพื่อเป็นทุนและตอบสนองความ
ตอ้งการของชาติ  เพื่อให้เกิดรายได ้

3.73 0.84 มาก 

69 มหาวทิยาลยัมีภาพลกัษณ์ส่ิงแวดลอ้มท่ีดี 
เหมาะสมกบัผูเ้รียน  มี ความเป็นสากลของ
หลกัสูตรและกิจกรรมการเรียนการสอน 

3.85 0.84 มาก 

70 มหาวทิยาลยับริหารงานภายใตก้ารควบคุม
ของรัฐตามกฎหมาย กฎเกณฑ ์ระเบียบท่ี
เก่ียวขอ้งมีนโยบายดา้นอุดมศึกษาชดัเจน เช่น
การจดัหลกัสูตรเฉพาะทาง  การสนบัสนุน  

ทุนวจิยั 

3.92 0.78 มาก 

71 การพฒันามหาวทิยาลยัสอดคลอ้งกบัการ
เปล่ียนแปลงประชากร ความเจริญรุ่งเรือง   
และระบบเศรษฐกิจ 

3.86 0.83 มาก 

72 ผูน้าํของมหาวทิยาลยั (อธิการบดี) มีเสถียรภาพ
ท่ีมัน่คงต่อการเปล่ียนแปลงอยา่งมีประสิทธิภาพ 

3.92 0.85 มาก 

73 ความรับผดิชอบของอธิการบดีจะครอบคลุม
คุณลกัษณะในภาพรวมของมหาวทิยาลยั  ซ่ึง
ส่งผลต่อการปฏิญาณตนของอธิการบดี  

3.94 0.84 มาก 

74 ความรู้   ความสามารถ ภาวะผูน้าํ และ
ประสบการณ์ ของอธิการบดีส่งผลกระทบท่ี
สาํคญัต่อการบริหาร   มหาวทิยาลยั 

4.18 0.78 มาก 
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          n = 377 

ข้อ การบริหารจัดการมหาวิทยาลัยเฉพาะทาง 
ค่าเฉลีย่ 

(x̄) 

ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

(S.D.) 

ระดับ 

75 มหาวทิยาลยัมีความสามารถในการบริหารการ
เปล่ียนแปลงภายใน มหาวทิยาลยัท่ีสอดคลอ้งกบัการ
เปล่ียนแปลงภายนอก และจดัการศึกษาตอบสนองการ
เปล่ียนแปลงภายนอก 

3.79 0.77 มาก 

76 การใชอ้าํนาจในทางมิชอบของผูด้าํรงตาํแหน่งบริหาร
เป็นปัญหาท่ีเก่ียวขอ้งกบัสาธารณชนและสัมพนัธ์สูงกบั
ราคาตน้ทุนทางการศึกษา 

3.73 0.98 มาก 

77 มหาวทิยาลยัมีหลกัสูตรในสาขาอาชีพท่ีมีความสาํคญั
และภาครัฐใหง้บประมาณสนบัสนุนอยา่งเพยีงพอ และ
ทาํงานหารายไดจ้ากการเรียนการสอน 

3.70 0.80 มาก 

78 มหาวทิยาลยัมีความสามารถในการประยกุตใ์ชค้วามรู้
และศกัยภาพของอาจารย ์คือส่ิงยนืยนัความสาํคญัและ
ความถูกตอ้งแม่นยาํขององคค์วามรู้และการเป็น
มหาวทิยาลยัเฉพาะทาง 

3.80 0.82 มาก 

79 มหาวทิยาลยัมีการจดัหาท่ีพกัอาศยัสาํหรับนกัศึกษา
ภายในมหาวทิยาลยัโดยไม่ส่งผลกระทบต่อคุณค่าและ
ความยิง่ใหญ่ของมหาวทิยาลยัท่ีมีอยูเ่ดิมแต่เป็นการ
เพิ่มเติมใหมี้ความสมบูรณ์มากข้ึน 

3.81 0.97 มาก 

80 มหาวทิยาลยั มีการปรับตวัในการบริหารการศึกษาให้
สอดคลอ้งกบัการเพิ่มจาํนวนนกัศึกษาและ
งบประมาณท่ีมีอยูอ่ยา่งจาํกดั 

3.77 0.89 มาก 

81 
มหาวิทยาลยัตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลงและมุ่งให้
ประชาชนมีความเจริญกา้วหนา้ทางดา้นความรู้ 

3.82 0.84 มาก 
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          n = 377 

ข้อ การบริหารจัดการมหาวิทยาลัยเฉพาะทาง 
ค่าเฉลีย่ 

(x̄) 

ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน (S.D.) 
ระดับ 

82 มหาวิทยาลยัทาํการเปรียบเทียบกบัมหาวทิยาลยัอ่ืน
เพื่อคน้หาแนวทางไปสู่ความสาํเร็จขององคก์ร 

3.85 0.86 มาก 

83 จากมุมมองโดยภาพรวมอุดมศึกษาในปัจจุบนัให้
ความสาํคญักบัการใชค้วามรู้ขบัเคล่ือนเศรษฐกิจท่ี
เปล่ียนไปตามความจริงของกระแสโลก 

3.87 0.75 มาก 

84 มหาวิทยาลยัมีระบบควบคุมตน้ทุนทางการศึกษาท่ี
สอดคลอ้งกบัคุณค่าทางการศึกษา 

3.67 0.81 มาก 

85 การเพิ่มจาํนวนนกัศึกษาไม่สอดคลอ้งกบัทรัพยากร
ท่ีมีอยู ่

3.73 0.91 มาก 

86 มหาวทิยาลยับริหารจดัการศึกษาท่ีสามารถลดช่องวา่ง
ทางการศึกษาระหวา่งนกัศึกษาและอาจารยผ์ูส้อน
ไดเ้ช่น นกัศึกษามีพื้นฐาน ภูมิหลงัท่ีหลากหลาย
มากกวา่อาจารยผ์ูส้อน มีความรอบรู้ท่ีแตกต่างกนั 

3.67 0.90 มาก 

87 มหาวิทยาลยับริหารแบบระบบราชการ 4.00 0.93 มาก 

88 มหาวิทยาลยัมีการกาํหนดขอ้บงัคบัเก่ียวกบั
ผลสาํเร็จในทุกแผนกงานของมหาวิทยาลยั 

3.93 0.79 มาก 

89 มหาวิทยาลยัจดัการศึกษาภายใตก้ารควบคุมและ
ตรวจสอบโดยองคก์รวชิาชีพและหน่วยงานราชการอ่ืน 

3.79 0.85 มาก 

90 มหาวิทยาลยัจดัการศึกษาโดยการควบคุมจาก
องคก์รภายนอก 

3.41 1.02 
ปาน
กลาง 

91 มหาวิทยาลยัไดรั้บผลกระทบจากการควบคุมโดย
องคก์รภายนอก 

3.50 1.01 มาก 

92 มหาวิทยาลยัมีท่ีตั้งอยูใ่นแหล่งชุมชนและยา่น
เศรษฐกิจและมีโอกาสท่ีดีในการร่วมพฒันาให้เป็น
ชุมชนท่ีมีความรู้และไดรั้บการขดัเกลาท่ีดี 

3.73 0.95 มาก 
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การบริหารจดัการมหาวทิยาลยัเฉพาะทาง (ต่อ) 

          n = 377 

ข้อ การบริหารจัดการมหาวิทยาลัยเฉพาะทาง 
ค่าเฉลีย่ 

(x̄) 

ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

(S.D.) 

ระดับ 

93 มหาวิทยาลยัไดรั้บผลกระทบจาก
สภาพแวดลอ้มของชุมชน และชุมชนก็เป็น
กระจกสะทอ้นจากภายนอกเก่ียวกบัพฤติกรรม
ของนกัศึกษาและผลการดาํเนินการของ
มหาวิทยาลยั 

3.72 0.92 มาก 

94 ชุมชน ภาคเอกชน มีส่วนร่วมในการกาํหนด
ยทุธศาสตร์การเปล่ียนแปลง และการดาํเนิน
กิจกรรมของมหาวทิยาลยั 

3.55 0.99 มาก 

95 มหาวทิยาลยัมีโอกาสใชบุ้คลากรและทรัพยากร 
ร่วมกนักบัชุมชนและมหาวทิยาลยัอ่ืน 

3.57 0.96 มาก 

96 มหาวิทยาลยัมีอาํนาจในการใหก้ารรับรอง
ฐานะทางดา้นปริญญาแก่ผูส้าํเร็จการศึกษา 

4.07 0.83 มาก 

97 มหาวิทยาลยัเป็นผูน้าํสังคมยุคใหม่ท่ีจะ
ใหบ้ริการ ห้องปฏิบติั การวจิยัและการแกไ้ข
ปัญหาสังคม 

3.93 0.80 มาก 

98 นกัการศึกษาจะเป็นศูนยก์ลางในการกาํหนด
กิจกรรมเพื่อพฒันาการจดัการศึกษาของ
มหาวิทยาลยั 

3.69 0.84 มาก 

99 การใหบ้ริการทางวิชาการโดยการสาธิตเพื่อ
พฒันาให้เป็นสังคมความรู้ 

3.87 0.76 มาก 

100 มหาวิทยาลยัจดัรูปแบบการลงทะเบียนขา้ม
มหาวิทยาลยั 

3.40 1.03 ปานกลาง 

101 ลดความล่าชา้ในการทาํงานโดยใชร้ะบบ
เครือข่ายอินเตอร์เน็ต 

3.76 0.91 มาก 
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การบริหารจดัการมหาวทิยาลยัเฉพาะทาง (ต่อ) 

          n = 377 

ข้อ การบริหารจัดการมหาวิทยาลัยเฉพาะทาง 
ค่าเฉลีย่ 

(x̄) 

ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

(S.D.) 

ระดับ 

102 มหาวิทยาลยัหาแหล่งทุนการศึกษาเพื่อ
ช่วยเหลือนกัศึกษาและการจดัการศึกษา 

3.86 0.85 มาก 

103 มหาวิทยาลยัจดัการศึกษาดว้ยหลกัสูตร
แบบสหกิจศึกษาและวสิาหกิจร่วมกบัสถาน
ประกอบการ 

3.91 0.82 มาก 

104 มหาวิทยาลยัมี ปรัชญา ปณิธาน วตัถุประสงค ์
แผนการดาํเนินการการเรียนการสอน 
กิจกรรมการพฒันานกัศึกษาการศึกษาท่ีมุ่ง
พฒันาคนใหมี้คุณธรรม จริยธรรมและ
วฒันธรรมในการดาํรงชีวิต 

4.16 0.81 มาก 

105 มหาวิทยาลยัมีการบริหารจดัการสมยัใหม่
(Modern Management) 

3.82 0.80 มาก 

106 มหาวิทยาลยัจดัตั้งกองทุนวจิยั (Research 

Fund)จดัตั้งศูนยแ์ห่งความเป็นเลิศ (Center of 

Excellence ) สนบัสนุนใหบุ้คลากรทาํวจิยั
ร่วมกบัองคก์รนานาชาติ และเปิดหลกัสูตร
ระดบับณัฑิตศึกษาเพื่อมุ่งเนน้ใหน้กัศึกษาทาํ
วจิยัและการตีพิมพเ์อกสารรายงานวจิยั
เผยแพร่ในวารสารนานาชาติ  ตั้งสภาวจิยั 

3.89 0.87 มาก 

107 มหาวิทยาลยัปรับปรุงระบบการเงินและ
รูปแบบการหารายได ้

3.70 0.85 มาก 

108 มหาวิทยาลยัปรับเปล่ียนวธีิบริหารทรัพยากร
มนุษยจ์ากระบบขา้ราชการเป็นพนกังาน
มหาวิทยาลยั 

3.83 0.87 มาก 
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ตารางท่ี 14 แสดงค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดบัของแต่ละตวัแปรท่ีเป็นองคป์ระกอบ ของ
การบริหารจดัการมหาวทิยาลยัเฉพาะทาง (ต่อ) 

          n = 377 

ข้อ การบริหารจัดการมหาวิทยาลัยเฉพาะทาง 
ค่าเฉลีย่ 

(x̄) 

ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

(S.D.) 

ระดับ 

109 พฒันาฐานขอ้มูล (content Database Develop- 

ment) การนาํเสนอเน้ือหา (content Delivery) 

การสอนใชรู้ปการเรียนรู้ท่ีไม่สัมพนัธ์กบั
เวลา (Asynchronous) ตอบสนองการศึกษาทั้ง
ในระบบ นอกระบบ และตามอธัยาศยั 

3.60 0.86 มาก 

110 ใชร้ะบบบริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop 

Service) และระบบการเขา้ถึงแบบ (One Stop 

Access) 

3.67 0.90 มาก 

111 บุคลากรทุกระดบัไดรั้บการพฒันาใหมี้วุฒิ
การศึกษาท่ีสูงข้ึน  มีทกัษะทางภาษา 

ต่างประเทศและทกัษะทางเทคโนโลย ีและ
การส่ือสาร  โดยการฝึกอบรมหลกัสูตรระยะ
สั้นเก่ียวกบัทกัษะความรู้ท่ีตอ้งใชใ้นการ
พฒันาการทาํงาน ส่งเสริมสนบัสนุนการทาํ
ผลงานเขา้สู่ตาํแหน่งทางวิชาการใหมี้ความ
เขม้แขง็ 

3.74 0.89 มาก 

112 มหาวิทยาลยัมีทรัพยากรการเรียนรู้ใหก้บั
นกัศึกษาคือ ศูนยห์นงัสือออนไลน์ ห้องสมุด
เสมือนจริง เวบ็ลิงคเ์อกสารอา้งอิง และการ
ประยกุตใ์ชเ้วบ็เทคโนโลยี 

3.89 0.84 มาก 

113 มหาวิทยาลยัมีอิสระในการจดัการศึกษา การ
กาํหนดพนัธกิจ และมีอิสระในการรับการ
ตรวจคุณภาพจากสถาบนัภายนอกดว้ยความ
สมคัรใจ 

3.75 0.90 มาก 
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ตารางท่ี 14 แสดงค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดบัของแต่ละตวัแปรท่ีเป็นองคป์ระกอบ ของ
การบริหารจดัการมหาวทิยาลยัเฉพาะทาง (ต่อ) 

          n = 377 

ข้อ การบริหารจัดการมหาวิทยาลัยเฉพาะทาง 
ค่าเฉลีย่ 

(x̄) 

ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

(S.D.) 

ระดับ 

114 มีการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเป็นผลการดาํเนินการ
ของมหาวทิยาลยัต่อสาธารณะชน 

3.79 0.89 มาก 

115 มหาวิทยาลยัมีผูน้าํท่ีสามารถแลกเปล่ียน
ประสานงาน เขม้แขง็ในการจดัการและ 

หาเงินลงทุน 

3.67 0.86 มาก 

116 มหาวิทยาลยัจดัทาํแผนอตัรากาํลงัทุก 5 ปี 3.98 0.79 มาก 

117 มีคณะกรรมการพฒันาบุคลากรควร
ประกอบดว้ยตวัแทนบุคลากรจากทุกสายงาน
และจดัทาํแผนพฒันาศกัยภาพบุคคลตาม
ความตอ้งการของมหาวทิยาลยั และการทาํ
การประเมินผลการปฏิบติังานตอ้งมีความ
โปร่งใสและเป็นธรรมปีต่อปี 

3.83 0.83 มาก 

118 รัฐบาลกระตุน้การลงทุนของนายจา้งเก่ียวกบั
การฝึกอาชีพโดยการเปรียบเทียบให้เห็นความ
แตกต่างท่ีจาํเป็นของนโยบายการฝึกอาชีพ
ใหแ้ก่พนกังาน 

3.66 0.83 มาก 

119 ผูจ้า้งงานมีอิทธิพลต่อการจา้งงาน ความเป็น
ผูน้าํในตลาดแรงงานส่วนใหญ่ เป็นทกัษะ
แรงงานท่ียืดหยุน่ได ้(soft skills) ซ่ึงรวมเอา
ทกัษะต่าง ๆ เขา้ดว้ยกนั เช่น ทกัษะทางดา้น
การส่ือสาร ทกัษะการบริการลูกคา้ และการ
ทาํงานเป็นทีม 

3.71 0.79 มาก 

120 มหาวิทยาลยัตอ้งเผชิญกบัความทา้ทาย
ทางดา้นเทคโนโลยี 

3.99 0.75 มาก 
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ตารางท่ี 14 แสดงค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดบัของแต่ละตวัแปรท่ีเป็นองคป์ระกอบ ของ
การบริหารจดัการมหาวทิยาลยัเฉพาะทาง (ต่อ) 

          n = 377 

ข้อ การบริหารจัดการมหาวิทยาลัยเฉพาะทาง 
ค่าเฉลีย่ 

(x̄) 

ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

(S.D.) 

ระดับ 

121 มหาวิทยาลยัมีการควบคุมจาํนวนผูส้าํเร็จ
การศึกษาให้เกิดความสมดุลของทกัษะ
แรงงานท่ีนายจา้งตอ้งการในการดาํเนินธุรกิจ 

3.69 0.82 มาก 

122 มหาวิทยาลยัเปิดโอกาสใหก้ลุ่มธุรกิจและ
อุตสาหกรรมมีส่วนร่วมในการกาํหนด
มาตรฐานวิชาชีพต่อการจดัการศึกษาทางดา้น
อาชีพและหลกัสูตรของมหาวิทยาลยั 

3.68 0.82 มาก 

123 มหาวิทยาลยัมีหน่วยงานภาครัฐใหค้าํปรึกษา
เก่ียวกบัหลกัสูตรเฉพาะทาง และหลกัสูตร
พื้นฐานทางดา้นวชิาชีพตลอดจนการจดัหาครู 

3.62 0.84 มาก 

124 มหาวิทยาลยัท่ีเป็นองคก์รของรัฐท่ีมิได้
มุ่งหวงักาํไรไดรั้บการสนบัสนุนทางการเงิน
ทั้งหมดหรือบางส่วนจากรัฐบาลยกเวน้ภาษี มี
รายไดจ้ากงบประมาณอุดหนุนจากรัฐ ค่าเล่า
เรียน ดอกเบ้ีย เงินบริจาค เงินอุดหนุนการวิจยั
และการให้บริการ มหาวทิยาลยั   จะมีสภา
สถาบนัเป็นผูก้าํกบั ดูแล 

3.98 0.85 มาก 

125 มหาวิทยาลยัมีคณะกรรมการวชิาการ
ประกอบดว้ย  
1. คณะกรรมการหลกัสูตร 

2. คณะกรรมการการเรียนการสอน 

3. คณะกรรมการการวิจยัและบณัฑิตศึกษา 

3.97 0.92 มาก 
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ตารางท่ี 14 แสดงค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดบัของแต่ละตวัแปรท่ีเป็นองคป์ระกอบ ของ
การบริหารจดัการมหาวทิยาลยัเฉพาะทาง (ต่อ) 

          n = 377 

ข้อ การบริหารจัดการมหาวิทยาลัยเฉพาะทาง 
ค่าเฉลีย่ 

(x̄) 

ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

(S.D.) 

ระดับ 

126 มีการทบทวนตาํแหน่งต่าง ๆของอาจารย ์
อาจารยท่ี์เขา้มาใหม่ และพนกังานสาย
สนบัสนุน อาจารยท่ี์ทาํสัญญาจา้งก็จา้งต่อไป 
ส่วนพนกังานสายสนบัสนุนท่ีไม่จาํเป็นมาก
นกัก็จะถูกเลิกจา้งใน  3  ปีขา้งหนา้ 

3.40 1.14 ปานกลาง 

127 อตัราการขยายตวัของจาํนวนนกัศึกษา
ต่างชาติ  การพฒันาเช่ือมโยงองคค์วามรู้
ทางการวจิยั การมีหลกัสูตรใหม่ๆจาก
ต่างประเทศ  งบประมาณท่ีไดรั้บจากรัฐบาล
ลว้นเป็นปัจจยัท่ีส่งผลต่อการเปล่ียนแปลง
การจดัการศึกษา 

3.72 0.87 มาก 

128 มหาวิทยาลยัอนุรักษก์ารถ่ายทอดทาง
สติปัญญาและความเป็นนกัวิชาการ 
จาํเป็นตอ้งรักษาความเป็นแหล่งเรียนรู้ 

3.83 0.82 มาก 

129 มหาวิทยาลยัมีความน่าเช่ือถือท่ีจะ
เจริญเติบโตในระยะ 10 ปีขา้งหนา้ เช่น 
ความรู้ท่ีจาํเป็นในสังคม ความสาํคญัสาํหรับ
ความกา้วหนา้ทางการศึกษาท่ีตอ้งดาํเนินการ
อยา่งเร่งด่วนมากทั้งในระดบับุคคลและการ
กระจายอยา่งแพร่หลายในสังคม 

3.88 0.82 มาก 

130 มหาวิทยาลยัมีจาํนวนนกัวชิาการและ
ผูเ้ช่ียวชาญเพิ่มข้ึน 

3.89 0.85 มาก 
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ตารางท่ี 14 แสดงค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดบัของแต่ละตวัแปรท่ีเป็นองคป์ระกอบ ของ
การบริหารจดัการมหาวทิยาลยัเฉพาะทาง (ต่อ) 

          n = 377 

ข้อ การบริหารจัดการมหาวิทยาลัยเฉพาะทาง 
ค่าเฉลีย่ 

(x̄) 

ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

(S.D.) 

ระดับ 

131 การจดัการดา้นวิชาการเนน้การจดัตั้งและ
คงไวถึ้งรูปแบบการเรียนรู้แบบ Online ท่ี
ใหบ้ริการแก่ชุมชนทั้งในรูปโปรแกรม
สาํเร็จรูป การเรียนแบบการใหป้ริญญาและ
ไม่มีปริญญา  

3.65 0.95 มาก 

132 มหาวิทยาลยับริหารงานทัว่ไปโดยเนน้การ
รวมอาํนาจ (centralized) 

3.44 1.05 ปานกลาง 

133 การสร้างบณัฑิตนกัปฏิบติัเร่ิมจากการสร้าง
ความอดทนสู้งาน เพราะฉะนั้นการเรียน   การ
สอนตอ้งมีการปฏิบติัควบคู่ไปดว้ย 

4.05 0.78 มาก 

134 มีหลกัสูตรท่ีเรียนทั้งภาคทฤษฎีในห้องเรียน
และภาคสนาม 

4.10 0.81 มาก 

135 มหาวิทยาลยัมีการจดัตั้งสถานีทดลองใช้
นกัวจิยัและนกัพฒันาเกษตรในมหาวทิยาลยั 

3.70 1.00 มาก 

136 มหาวิทยาลยัมีหน่วยงานตรวจสอบภายใน
เก่ียวกบัการใชเ้งินงบประมาณและเงินรายได้
อ่ืน 

4.06 0.87 มาก 

137 มหาวิทยาลยัมีระบบสร้างแรงจูงใจ เช่นการ
จา้งในอตัราท่ีรัฐบาลกาํหนด 

3.79 0.99 มาก 

138 การประเมินคุณสมบติัของบุคลากรจะ
ประเมินต่อปี ทั้งระดบัคณะ และทาํในรูปของ
คณะกรรมการ 

3.90 0.90 มาก 
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ตารางท่ี 14 แสดงค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดบัของแต่ละตวัแปรท่ีเป็นองคป์ระกอบ ของ
การบริหารจดัการมหาวทิยาลยัเฉพาะทาง (ต่อ) 

          n = 377 

ข้อ การบริหารจัดการมหาวิทยาลัยเฉพาะทาง 
ค่าเฉลีย่ 

(x̄) 

ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

(S.D.) 

ระดับ 

139 มหาวทิยาลยัจดัการความขดัแยง้โดยการ
สนบัสนุนทรัพยากรในการทาํงานเช่นส่ือต่างๆ
มีใหอ้าจารยผ์ูส้อนอยา่งเพียงพอและปกครอง
อยา่งเป็นธรรมมากท่ีสุดโดยใชห้ลกัธรรมาภิ
บาลและบริหารแบบมีส่วนร่วม  จดัทาํ KPI 

บุคคลตามเกณฑ ์สกอ. 

3.85 0.94 มาก 

140 ผลิตบณัฑิตท่ีมีความรู้ความสามารถ ทกัษะวชิาชีพ
สูงท่ีเป็นพื้นฐานอุตสาหกรรมเฉพาะดา้น เช่น 
เทคโนโลยกีารผลิต เทคโนโลยคีอมพิวเตอร์ 

4.01 0.75 มาก 

141 วศิวกรมีทกัษะสูง เพราะปัจจุบนัแนวโนม้ของ
บณัฑิตตอ้งออกมาในลกัษณะท่ีมีทกัษะติดตวั
เพราะฉะนั้นจึงไม่เนน้นกัวจิยั 

3.60 0.86 มาก 

142 การจดัการศึกษาดา้นวทิยาการคอมพิวเตอร์ 
ความรู้คือโปรแกรมม่ิง แต่เด็กจะเรียน
เทคโนโลยสีารสนเทศโดยการเอาของท่ีมีใน
ตลาดมาประยกุตใ์ชเ้พราะฉะนั้นสังคมไทยจะ
อยูท่ี่เทคโนโลยไีม่ใช่วทิยาศาสตร์ 

3.67 0.86 มาก 

143 มหาวิทยาลยักาํหนดความสาํคญัของคณาจารย์
อาวุโสใหมี้หนา้ท่ีในการใหทิ้ศทางของการ
กาํหนดหลกัสูตรจะตอ้งมีความเขา้ใจชดัเจนใน
ความเป็นมหาวิทยาลยัเฉพาะทาง 

3.66 0.87 มาก 

144 ผูบ้ริหารตอ้งมีความเขา้ใจในความเป็น
มหาวิทยาลยัเฉพาะทาง  แผนพฒันาชาติ และ
แผนเศรษฐกิจของชาติ 

3.99 0.84 มาก 
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ตารางท่ี 14 แสดงค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดบัของแต่ละตวัแปรท่ีเป็นองคป์ระกอบ ของ
การบริหารจดัการมหาวทิยาลยัเฉพาะทาง (ต่อ) 

          n = 377 

ข้อ การบริหารจัดการมหาวิทยาลัยเฉพาะทาง 
ค่าเฉลีย่ 

(x̄) 

ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

(S.D.) 

ระดับ 

145 ผูบ้ริหารมีความเขา้ใจชดัเจนในความเป็น
มหาวิทยาลยัเฉพาะทาง บทบาทของผูบ้ริหาร 
และเขา้ใจแผนการพฒันาชาติ  แผนเศรษฐกิจ
ของชาติ 

3.85 0.87 มาก 

146 มีการสร้างเครือข่ายท่ีแน่นแควน้  ยาวนาน 
และกวา้งขวาง 

3.75 .82 มาก 

147 จดัหาทรัพยากรในการจดัการศึกษาท่ีเพียงพอ
กบัจาํนวนนกัศึกษาและสอดคลอ้งกบัสภา
วศิวกรรมโดยผา่นการตรวจสอบเพื่อรับรอง
จากสถาบนัวิชาชีพวิศวกรรมและมีความรู้
พื้นฐานท่ีดี 

3.77 0.79 มาก 

148 ผูบ้ริหารจะตอ้งมี 2 ระดบัคือผูบ้ริหารอาวุโส
มีหนา้ท่ีในการกาํหนดนโยบายและผูบ้ริหาร
ท่ีมีทกัษะทางดา้นวชิาชีพ เช่นคณบดีตอ้ง
เขา้ใจในการกาํหนดบทบาท 

3.79 0.93 มาก 

149 รักษาบุคลากรสามารถแบ่ง ออกเป็น 2 ระยะ
คือ ระยะสร้างตวัมีความตอ้งการปัจจยัเพื่อ
การดาํรงชีพ ความกา้วหนา้ในตาํแหน่งหนา้ท่ี
การงาน การยกยอ่ง ขวญักาํลงัใจต่างๆตอ้งดี 
และระยะอาวุโสตอ้งการการยกยอ่งให้เกียรติ 
การยอมรับ มีความสาํคญักวา่ตอ้งการการยก
ยอ่งให้เกียรติ การยอมรับ มีความสาํคญักวา่ 

3.82 0.85 มาก 
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ตารางท่ี 14 แสดงค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดบัของแต่ละตวัแปรท่ีเป็นองคป์ระกอบ ของ
การบริหารจดัการมหาวทิยาลยัเฉพาะทาง (ต่อ) 

          n = 377 

ข้อ การบริหารจัดการมหาวิทยาลัยเฉพาะทาง 
ค่าเฉลีย่ 

(x̄) 

ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

(S.D.) 

ระดับ 

150 การเตรียมคนเขา้สู่ภารกิจของบริษทั
การศึกษาในอาชีวะใหม่เช่นเรียนจบ ปวส.
แลว้เรียนต่อในระดบัปริญญาตรีอีก 2 ปี แต่
เรียนในมหาวิทยาลยัในปีแรกเท่านั้น  ส่วนปี
ท่ี 2 ตอ้งเขา้ไปศึกษาทกัษะเฉพาะทางใน
สถานประกอบการท่ีจะเขา้ไปทาํงานเลย 

3.57 0.99 มาก 

151 การจดัการเรียนการสอนในมหาวทิยาลยัควร
เป็นปลายเปิดให้อาจารยมี์อิสระ ควรมีการ
บริหารความรู้  มีขอ้มูลท่ีมากพอ ปัจจุบนัน้ี
การทาํ มอค.ท่ีถูกกาํหนดใหท้าํอยูใ่นขณะน้ี
ไม่สอดคลอ้งกบัภารกิจของมหาวทิยาลยั 

3.82 0.89 มาก 

152 มีการจดัการเรียนการสอนโดยใช ้ 
E-Learning และการวจิยัในชั้นเรียน 

3.86 0.89 มาก 

153 อตัลกัษณ์ของมหาวทิยาลยัมุ่งเนน้
ส่ิงแวดลอ้ม 

3.62 0.90 มาก 

154 มหาวิทยาลยัจดัให้นกัศึกษาทุกคนมีโอกาส
ไดรั้บการฝึกปฏิบติัและไดใ้ชเ้คร่ืองมือใน
หอ้งปฏิบติัการ 

3.97 0.82 มาก 

155 มีการปรับหลกัสูตรใหส้อดคลอ้งกบัการ
เปล่ียนแปลงภายนอก 

3.95 0.76 มาก 

156 การลงทะเบียนของนกัศึกษาใชแ้บบเหมาจ่าย
ทั้งระดบัปริญญาตรีและระดบัปริญญาโท   
ทาํใหบ้ริหารจดัการไดง่้าย และจดัการฝึกงาน
นกัศึกษาแบบสหกิจ 

3.81 0.93 มาก 
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ตารางท่ี 14 แสดงค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดบัของแต่ละตวัแปรท่ีเป็นองคป์ระกอบ ของ
การบริหารจดัการมหาวทิยาลยัเฉพาะทาง (ต่อ) 

          n = 377 

ข้อ การบริหารจัดการมหาวิทยาลัยเฉพาะทาง 
ค่าเฉลีย่ 

(x̄) 

ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

(S.D.) 

ระดับ 

157 มหาวิทยาลยักาํหนดการอนุมติัโครงการวจิยั
ไม่เกิน 3 โครงการต่อบุคลากร 1 คน ต่อ ปี
และควบคุมโดยการติดตามพร้อมกบัการ
ประเมินความกา้วหนา้ 

3.55 1.03 มาก 

158 มหาวิทยาลยัมีการสร้างเคร่ืองมือในการ
พฒันาศกัยภาพคณาจารย ์เช่นโปรแกรม
สาํเร็จรูปและใหทุ้กคนสามารถเขา้ถึง     
เคร่ืองได ้

3.73 0.92 มาก 

159 มีคู่มือนกัศึกษาเป็น E-Book แลว้ใหน้กัศึกษา
เขา้ไปอ่านในระบบสะสมจาํนวนคร้ังแลว้ให้
รางวลั 

3.37 1.14 ปานกลาง 

 

   จากตารางท่ี 14 พบวา่ โดยภาพรวมขอ้คาํถามทั้ง 159 ขอ้ มีค่าเฉล่ีย (x̄) อยูร่ะหวา่ง 
3.27 – 4.18 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) อยู่ระหว่าง 0.72 – 1.24 แสดงว่า ผูต้อบแบบสอบถาม   
มีความคิดเห็นเก่ียวกบัค่าระดบัของตวัแปรโดยเฉล่ียตั้งแต่ระดบัปานกลางถึงมาก โดยมีตวัแปรท่ีมี
ค่าเฉล่ีย  (x̄) มากท่ีสุด 3 ลําดับแรก  คือตัวแปรท่ี 74 ความรู้ ความสามารถ ภาวะผู ้นํา และ
ประสบการณ์ ของอธิการบดีส่งผลกระทบท่ีสําคญัต่อการบริหารมหาวิทยาลยั มีค่าเฉล่ีย (x̄) 4.18 
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 0.78  รองลงมาตวัแปรท่ี 104  มหาวิทยาลัยมีปรัชญา ปณิธาน 
วตัถุประสงค์ แผนการดาํเนินการการเรียนการสอน กิจกรรมการพฒันานักศึกษาการศึกษาท่ีมุ่ง
พฒันาคนใหมี้คุณธรรม จริยธรรมและวฒันธรรมในการดาํรงชีวติ  มีค่าเฉล่ีย (x̄) 4.16 ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (S.D.) 0.81 และตวัแปรท่ี 36 มหาวิทยาลยั มีหน้าท่ีสร้างและ ถ่ายทอดความรู้ ไปสู่
นกัศึกษาเตรียมคนให้มีความรู้ ความเขา้ใจโลกท่ีเปล่ียนแปลง มีค่าเฉล่ีย (x̄) 4.11 ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (S.D.) 0.78  แสดงวา่ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นสอดคลอ้งกนัอยู่ในระดบัมาก     



 296 

เม่ือพิจารณาจาํนวนระดบัของขอ้เท็จจริง พบว่า ขอ้เท็จริงอยู่ในระดบัปานกลาง จาํนวน 6  ขอ้ คิดเป็น
ร้อยละ 3.77 และระดบัมาก  153 ขอ้ คิดเป็นร้อยละ 96.23  

2.2 การวเิคราะห์องค์ประกอบการบริหารจัดการมหาวทิยาลัยเฉพาะทาง   

   การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสํารวจ (exploratory factor analysis) โดยใช้
โปรแกรมสําเร็จรูป ขอ้ตกลงเบ้ืองตน้ท่ีสําคญั คือ การตรวจสอบความเหมาะสมของขอ้มูลในการ
วิเคราะห์องค์ประกอบโดยท่ีการวิเคราะห์ขอ้มูลจากแบบสอบถามดว้ยการวิเคราะห์องค์ประกอบ
เชิงสํารวจ (exploratory factor analysis)ขอ้ตกลงเบ้ืองตน้ท่ีสําคญัคือ ตวัแปรมีความสัมพนัธ์กนั 
และพิจารณาจากค่า KMO and Bartlett’s test โดยค่า Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling 

Adequacy (MSA) อยูร่ะหวา่ง 0 ถึง 1 และสถิติทดสอบตวัท่ี 2 คือ Bartlett’s Test of Sphericity ใช้
ทดสอบตัวแปรต่างๆ ว่ามีความสัมพนัธ์กันหรือไม่ จากการวิเคราะห์องค์ประกอบได้ผลดัง       

ตารางท่ี 15  

 

ตารางท่ี 15 ค่า KMO-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy 

 

 Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy .934  

 Bartlett’s Test  of Sphericity Approx. Chi-Square  1.7424  

  Df 1770  

  Sig. .000  

  

  จากตารางท่ี 15 พบวา่ KMO (Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling) มีค่าเท่ากบั 
.934 ซ่ึงมีค่าใกล ้1 แสดงให้เห็นถึงความเหมาะสมและความเพียงพอของขอ้มูลสามารถวิเคราะห์
องคป์ระกอบได ้และจาก Bartlett’s Test of Sphericityมีค่า Chi-Square มีนยัสําคญัทางสถิติ แสดง
วา่แมทริกซ์สหสัมพนัธ์ของตวัแปรมีความสัมพนัธ์ ทาํใหข้อ้มูลสามารถนาํไปวเิคราะห์ต่อไปได ้ 
  การวิเคราะห์องค์ประกอบของการบริหารจดัการมหาวิทยาลยัเฉพาะทาง หลงัจากท่ี
ผูว้ิจยัไดรั้บแบบสอบถามกลบัเก่ียวกบัความคิดเห็นดา้นองค์ประกอบการบริหารจดัการมหาวิทยาลยั
เฉพาะทาง จาํนวน 377 ฉบบั จากทั้งหมด 377 ฉบบั คิดเป็นร้อยละ 100.00จากนั้น ผูว้ิจยัไดว้ิเคราะห์
ขอ้มูลด้วยการวิเคราะห์องค์ประกอบ (factor analysis) และสกดัองค์ประกอบดว้ยวิธีวิเคราะห์
ส่วนประกอบหลกั(PCA : principal component analysis) โดยพิจารณาจากเกณฑ์ คือ ค่าความ
แปรปรวนขององค์ประกอบ (eigenvalues) ท่ีมากกว่า 1 และการเลือกองค์ประกอบจากจาํนวน     

ตวัแปรในแต่ละองคป์ระกอบท่ีตอ้งมีตวัแปรบรรยายองคป์ระกอบนั้นๆ ตั้งแต่ 3 ตวัแปรข้ึนไป และ
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ค่านํ้ าหนกัองคป์ระกอบ (factor loading) ของแต่ละตวัแปรเท่ากบั .50 ข้ึนไป ตามวิธีของไกเซอร์ 

(Kaiser) ซ่ึงเม่ือวิเคราะห์องคป์ระกอบโดยการสกดัองค์ประกอบ (factor extration) ดว้ยการหมุน
แกนแบบตั้งฉาก(orthogonal rotation) ดว้ยวิธีการใชแ้วริแมกซ์ (Varimax rotation)พบวา่ ตวัแปร
การบริหารจดัการมหาวิทยาลยัเฉพาะทาง สามารถจดักลุ่มองคป์ระกอบไดจ้าํนวน 8 องค์ประกอบ 
ดงัรายละเอียดในตารางท่ี 16 

 

ตารางท่ี 16 แสดงองค์ประกอบ ค่าไอเกน ค่าร้อยละของความแปรปรวน ค่าร้อยละของความ
แปรปรวนสะสมขององคป์ระกอบการบริหารจดัการมหาวทิยาลยัเฉพาะทาง 

 

องค์ประกอบ 

(factor) 

ค่าไอเกน 

(eigenvalues) 

ความแปรปรวน 

ร้อยละ 

(% variance) 

ความแปรปรวนสะสมร้อย

ละ (cumulative % of 

variance) 

1 22.374 37.291 37.291 

2 3.930 6.550 43.841 

3 3.345 5.574 49.415 

4 2.281 3.801 53.216 

5 2.031 3.385 56.601 

6 1.775 2.959 59.560 

7 1.666 2.776 62.336 

8 1.246 2.077 64.413 

    

   จากตารางท่ี 16 แสดงจาํนวนองค์ประกอบและค่าความแปรปรวนของตวัแปร
องค์ประกอบการบริหารจดัการมหาวิทยาลยัเฉพาะทาง ซ่ึงเม่ือพิจารณาค่าความแปรปรวนของตวัแปร 
พบวา่ องคป์ระกอบท่ีมีค่าความแปรปรวนของตวัแปรมากกวา่ 1 และมีตวัแปรบรรยายองคป์ระกอบ
ตั้งแต่ 3 ตวัแปรข้ึนไปพร้อมกบัมีค่านํ้ าหนกัองคป์ระกอบ(factor loading) ในแต่ละตวัแปรเท่ากบั 
0.50 ข้ึนไป มีทั้งหมด 8 องค์ประกอบ และสามารถอธิบายความแปรปรวนขององค์ประกอบ
ทั้ งหมดได้ร้อยละ 64.413 โดยท่ีองค์ประกอบท่ี 1 มีตัวแปรบรรยายองค์ประกอบ 23 ตัว 
องค์ประกอบท่ี 2 มีตัวแปรบรรยายองค์ประกอบ 11 ตัว องค์ประกอบท่ี 3 มีตัวแปรบรรยาย
องค์ประกอบ 5 ตวั องค์ประกอบท่ี 4 มีตวัแปรบรรยายองค์ประกอบ 5 ตวัองค์ประกอบท่ี 5 มี         

ตัวแปรบรรยายองค์ประกอบ 5 ตัวองค์ประกอบท่ี 6 มีตัวแปรบรรยายองค์ประกอบ 5 ตัว
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องค์ประกอบท่ี 7 มีตวัแปรบรรยายองค์ประกอบ 3 ตวัและองค์ประกอบท่ี 8 มีตวัแปรบรรยาย
องคป์ระกอบ 3 ตวัรวมทั้งส้ิน 8 องคป์ระกอบ 60 ตวัแปร  มีตวัแปรท่ีถูกตดัออกจาํนวน 99 ตวัแปร  
ซ่ึงสามารถจาํแนกเป็นองคป์ระกอบและตวัแปรได ้ดงัตารางท่ี 17 

 

ตารางท่ี 17 ค่านํ้าหนกัองคป์ระกอบและจาํนวนกลุ่มองคป์ระกอบ 

 

ตัวแปร 

ค่านํา้หนักองค์ประกอบ 

กลุ่มที ่1 กลุ่มที ่2 กลุ่มที ่3 กลุ่มที ่4 กลุ่มที ่

5 

กลุ่มที ่

6 

กลุ่มที ่

7 

กลุ่มที ่

8 

ตวัแปรท่ี 38 .750        

ตวัแปรท่ี 18 .739        

ตวัแปรท่ี 39 .705        

ตวัแปรท่ี 37 .704        

ตวัแปรท่ี 16 .702        

ตวัแปรท่ี 23 .700        

ตวัแปรท่ี 40 .692        

ตวัแปรท่ี 20 .684        

ตวัแปรท่ี 21 .678        

ตวัแปรท่ี 14 .672        

ตวัแปรท่ี 17 .663        

ตวัแปรท่ี 41 .643        

ตวัแปรท่ี 15 .636        

ตวัแปรท่ี 25 .635        

ตวัแปรท่ี 22 .631        

ตวัแปรท่ี 24 .626        

ตวัแปรท่ี 30 .620        

ตวัแปรท่ี 28 .616        

ตวัแปรท่ี 5 .609        

ตวัแปรท่ี 7 .600        
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ตารางท่ี 17 ค่านํ้าหนกัองคป์ระกอบและจาํนวนกลุ่มองคป์ระกอบ (ต่อ) 
 

ตัวแปร 

ค่านํา้หนักองค์ประกอบ 

กลุ่มที ่1 กลุ่มที ่2 กลุ่มที ่3 กลุ่มที ่4 กลุ่มที ่

5 

กลุ่มที ่

6 

กลุ่มที ่

7 

กลุ่มที ่

8 

ตวัแปรท่ี 27 .599        

ตวัแปรท่ี 19 .599        

ตวัแปรท่ี 26 .567        

ตวัแปรท่ี134  .778       

ตวัแปรท่ี133  .734       

ตวัแปรท่ี136  .702       

ตวัแปรท่ี120  .674       

ตวัแปรท่ี 74  .668       

ตวัแปรท่ี155  .628       

ตวัแปรท่ี104  .610       

ตวัแปรท่ี154  .603       

ตวัแปรท่ี144  .595       

ตวัแปรท่ี124  .560       

ตวัแปรท่ี 36  .529       

ตวัแปรท่ี 12   .791      

ตวัแปรท่ี 11   .717      

ตวัแปรท่ี 10   .653      

ตวัแปรท่ี 6   .652      

ตวัแปรท่ี 13   .596      

ตวัแปรท่ี159    .732     

ตวัแปรท่ี158    .710     

ตวัแปรท่ี157    .651     

ตวัแปรท่ี150    .647     

ตวัแปรท่ี153    .615     
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ตารางท่ี 17 ค่านํ้าหนกัองคป์ระกอบและจาํนวนกลุ่มองคป์ระกอบ (ต่อ) 
 

ตัวแปร 

ค่านํา้หนักองค์ประกอบ 

กลุ่มที ่1 กลุ่มที ่2 กลุ่มที ่3 กลุ่มที ่4 กลุ่มที ่

5 

กลุ่มที ่

6 

กลุ่มที ่

7 

กลุ่มที ่

8 

ตวัแปรท่ี 95     .721    

ตวัแปรท่ี 94     .682    

ตวัแปรท่ี118     .629    

ตวัแปรท่ี121     .529    

ตวัแปรท่ี122     .524    

ตวัแปรท่ี 67      .757   

ตวัแปรท่ี 66      .734   

ตวัแปรท่ี 58      .649   

ตวัแปรท่ี 68      .609   

ตวัแปรท่ี 71      .589   

ตวัแปรท่ี 32       .788  

ตวัแปรท่ี 33       .768  

ตวัแปรท่ี 31       .745  

ตวัแปรท่ี 90        .819 

ตวัแปรท่ี 91        .770 

ตวัแปรท่ี 89        .653 

รวมทั้งส้ิน  

60 ตัวแปร 

23 ตัว

แปร 

11 ตัว

แปร 

5 ตัว

แปร 

5 ตัว

แปร 

5 ตัว

แปร 

5 ตัว

แปร 

3 ตัว

แปร 

3 ตัว

แปร 

 

   จากตารางท่ี 17 พบวา่ องคป์ระกอบการบริหารจดัการมหาวิทยาลยัเฉพาะทาง มี 8 

องค์ประกอบ คือ องค์ประกอบท่ี 1  จาํนวน 23 ตวัแปร  องคป์ระกอบท่ี 2 จาํนวน  11 ตวัแปร  
องคป์ระกอบท่ี 3  จาํนวน 5 ตวัแปร  องคป์ระกอบท่ี 4 จาํนวน 5 ตวัแปร  องคป์ระกอบท่ี 5 จาํนวน 
5 ตวัแปร  องค์ประกอบท่ี 6 จาํนวน  5 ตวัแปร  องค์ประกอบท่ี 7 จาํนวน 3 ตวัแปร  และ
องคป์ระกอบท่ี 8 จาํนวน 3 ตวัแปร 
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   จากผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสํารวจ (Exploratory factor analysis) 

ความคิดเห็นของกลุ่มตวัอยา่งเพื่อสกดัตวัแปรให้เหลือตวัแปรท่ีเป็นองคป์ระกอบท่ีสําคญั  โดยการวิเคราะห์
ดว้ยวิธีสกดัปัจจยั (Principal Component Analysis : PCA) แลว้ไดอ้งค์ประกอบท่ีสําคญัทั้ง               
7 องค์ประกอบน้ีสอดคลอ้งกบัการวิเคราะห์เอกสารงานวิจยั แนวคิด ทฤษฎี รวมถึงความคิดเห็น
ของผูเ้ช่ียวชาญและผูท้รงคุณวุฒิผูว้ิจ ัยจึงได้นาํมากาํหนดเป็นองค์ประกอบการบริหารจดัการ
มหาวทิยาลยัเฉพาะทาง โดยจาํแนกตวัแปรดงัรายละเอียดในตารางท่ี 18 

 

ตารางท่ี 18  องคป์ระกอบท่ี 1  

 

ท่ี 
ตวั

แปร 
ขอ้ความ 

ค่านํ้าหนกั
องคป์ระกอบ 

1 Q38  มหาวทิยาลยับริหารจดัการบริบทภายในองคก์รให้
เหมาะสมกบับทบาทการจดัการศึกษาท่ีมีหลายระดบั
หลกัสูตร 

.750 

2 Q18 มีงานวจิยัและผูส้าํเร็จการศึกษาตามเกณฑบ์รรทดั
ฐานของสกอ.ในการแบ่งประเภทมหาวทิยาลยั 

.739 

3 Q39 มหาวทิยาลยันาํผลสะทอ้นกลบัจากสถาน
ประกอบการมาใชพ้ิจารณาในการจดัการศึกษา 

.705 

4 Q37 มหาวทิยาลยัใหค้วามสาํคญักบัทรัพยากรท่ีเป็นปัจจยั
หลกัเช่น คณาจารย ์ส่ิงอาํนวยความสะดวก และการ
ใชจ่้ายเงินซ่ึงเป็นปัจจยัท่ีส่งผลโดยตรงต่อการ
บริหารการศึกษา การฝึกอบรม การวจิยั และการ
บริการทางดา้นวชิาชีพแก่สังคม 

.704 

5 Q16 มหาวทิยาลยัมีพนัธกิจ จดัการศึกษาสายเฉพาะ
ทางดา้นอาชีพในเชิงลึก  และขยายการศึกษาอยา่ง
ต่อเน่ือง มีการวจิยัซ่ึงเป็นความทา้ทายท่ีเกิดจากการ
เปล่ียนแปลงท่ีจาํเป็นตอ้งปรับเปล่ียนกิจกรรมการ
เรียนการสอนและมีบทบาทต่อการพฒันาทางดา้น
สติปัญญา การถ่ายทอดความรู้ 

.702 
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ตารางท่ี 18  องคป์ระกอบท่ี 1 (ต่อ) 
 

ท่ี 
ตวั

แปร 
ขอ้ความ 

ค่านํ้าหนกั
องคป์ระกอบ 

6 Q23 มหาวทิยาลยัจดัใหมี้ระบบการวเิคราะห์ความตอ้งการ
ของผูเ้รียน จดัระบบการเรียนการสอนทั้งในเวลา
(Day-release) และระบบการเรียนนอกเวลา(Part time) 

.700 

7 Q40 มหาวทิยาลยัจดัใหมี้การสอนศีลธรรม จริยธรรม การ
วจิยั และทกัษะทางดา้นภาษาองักฤษแก่นกัศึกษา 

.692 

8 Q20 มหาวทิยาลยัเป็นบอ่เกิดแห่งองคค์วามรู้และมี
ผลผลิตเป็นนกัวทิยาศาสตร์และวศิวกร และอาชีพ
อ่ืนๆ ซ่ึงสามารถเป็นพลงัขบัเคล่ือนใหเ้กิด
ความกา้วหนา้ในสังคมได ้

.684 

9 Q21 มหาวทิยาลยัมีการกาํหนดรูปแบบและคุณสมบติัของ
ความรู้เพื่อขบัเคล่ือนสังคมและเศรษฐกิจ 

.678 

10 Q14 มหาวทิยาลยัมีการจดัระบบการบริหารงานบุคคลใน
องคก์รไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
สูงสุดเร่ิมตั้งแต่การกาํหนดนโยบาย การวางแผน 
การสรรหาบุคคล การบาํรุงรักษา และการทาํงานได้
อยา่งมีประสิทธิภาพและใชค้วามเป็นศิษยเ์ก่า  การ
สรรหาบุคลากรท่ีเป็นอาจารยต์อ้งจบการศึกษา
เฉพาะทาง 

.672 

11 Q17 มหาวทิยาลยัพฒันาผูเ้รียนให้เป็นมนุษยท่ี์สมบูรณ์ 
เป็นทรัพยากรของชาติให้เกิดความเช่ียวชาญใน
วชิาชีพ เพื่อขบัเคล่ือนสังคมแห่งความรู้ ใหส้อดคลอ้ง
กบัความตอ้งการของทอ้งถ่ินท่ีมีผลต่อคนทั้งโลก 

.663 

12 Q41 มหาวทิยาลยัมีการจดัหลกัสูตร ประสบการณ์ และ
การเรียนการสอนดา้นอาชีพเพื่อใหบ้ริการสังคมท่ี
ตอบสนองความตอ้งการของผูเ้รียน ทอ้งถ่ิน และ
สถานประกอบการ 

.643 
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ตารางท่ี 18  องคป์ระกอบท่ี 1 (ต่อ) 
 

ท่ี 
ตวั

แปร 
ขอ้ความ 

ค่านํ้าหนกั
องคป์ระกอบ 

13 Q15 มหาวทิยาลยัมีการบริหารการเงิน และสินทรัพย ์
อาคารสถานท่ีงบประมาณท่ีมีอยา่งจาํกดั 
ประกอบดว้ยเงินรายได ้เงินบริจาค เงินอุดหนุนวจิยั
และค่าเล่าเรียน 

.636 

14 Q25 จดัอนัดบัมหาวทิยาลยัพิจารณาองคป์ระกอบ ของ
stakeholderและผูบ้ริหารท่ีมาจากการเลือกตั้งท่ีมีนกั
ธุรกิจแรงงานอุตสาหกรรมร่วมดว้ย 

.635 

15 Q22 มหาวทิยาลยัมีระบบการบริหารจดัการสินทรัพยข์อง
มหาวทิยาลยัเพื่อช่วยส่งเสริมสนบัสนุนการเรียนการ
สอนท่ีเพียงพอกบักิจกรรมของนกัศึกษาและอาจารย ์

.631 

16 Q24 มหาวทิยาลยัมีความรับผดิชอบต่อสงัคมเปิดโอกาส
ใหส้ังคม/ชุมชนและStakeholder มีส่วนร่วมในการ
จดัการศึกษาและใชบ้ริการทางวชิาการ 

.626 

17 Q30 มหาวทิยาลยัมีการกาํหนดบทบาทของบุคลากร  
นโยบาย และกระบวนการบริหารงานขององคก์รท่ี
ชดัเจน 

.620 

18 Q28 มหาวทิยาลยับริหารองคก์รโดยยดึผลประโยชน์ท่ีผูมี้
ส่วนไดเ้สียไดรั้บเป็นส่ิงสาํคญั 

.616 

19 Q5 มหาวทิยาลยัมีกระบวนการวางแผนการปฏิบติังานมี
แผนการลงทุนทางการศึกษาท่ีสอดคลอ้งกบัความ
ตอ้งการของผูเ้รียนและการตลาด 

.609 

20 Q7 

มหาวทิยาลยัมีกระบวนการประเมินผลการ
ปฏิบติังานท่ีดีและมีคุณภาพ มีการประกนัคุณภาพ 
การปรับเปล่ียนการประเมินท่ีโยงไปถึงการวจิยั 

.600 
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ตารางท่ี 18 องคป์ระกอบท่ี 1  (ต่อ) 
 

ท่ี 
ตวั

แปร 
ขอ้ความ 

ค่านํ้าหนกั
องคป์ระกอบ 

21 Q27 

มหาวทิยาลยัมีการสร้างความสมดุลระหวา่งการ
ดาํเนินงานตามพนัธกิจกบักิจกรรมเสริมของ
มหาวทิยาลยัเช่น การเรียนการสอน การวจิยั การ
บริการการช่วยเหลือสังคม 

.599 

22 Q19 

การวจิยัและการสอนในระดบัปริญญาตรีลว้นเป็น
บทบาทของมหาวทิยาลยัในการขบัเคล่ือนนโยบาย 
และกลยทุธ์ของรัฐบาลใหส้าํเร็จไดข้ึ้นอยูก่บัผลลพัธ์
ท่ีมาจากบทบาทของมหาวทิยาลยั 

.599 

23 Q26 

ภาวะผูน้าํและบทบาทการบริหารจดัการศึกษาเป็น
ความทา้ทายและเป็นปัจจยัท่ีสาํคญัของผูบ้ริหาร
มหาวทิยาลยัเฉพาะทาง 

.567 

ค่าความแปรปรวนขององค์ประกอบ (eigenvalues) 22.374 

ค่าร้อยละของความแปรปรวน (percent of variance) 37.291 

 

   จากตารางท่ี 18 พบวา่ องคป์ระกอบท่ี 1 ซ่ึงบรรยายดว้ยตวัแปรสําคญั จาํนวน 23 

ตวัแปร มีค่านํ้ าหนกัตวัแปรในองค์ประกอบอยูร่ะหวา่ง .567 ถึง .750 มีค่าความแปรปรวนของตวั
แปร (eigenvalues) เท่ากบั 22.374 และค่าร้อยละของความแปรปรวนรวมเท่ากบั 37.291 และ
องคป์ระกอบน้ีสามารถอธิบายความแปรปรวนรวมมาตรฐานไดร้้อยละ 37.291ซ่ึงเม่ือเทียบค่าความ
แปรปรวนขององคป์ระกอบน้ีกบัองคป์ระกอบอ่ืนๆ แลว้ องคป์ระกอบน้ีมีความสําคญัเป็นอนัดบั 1 

เม่ือพิจารณาตวัแปรต่างๆในองค์ประกอบท่ี 1 แลว้พบว่า เป็นตวัแปรท่ีเก่ียวขอ้งกบับทบาทหรือ
พฤติกรรมของผูน้าํองค์กร (organizational leader) เป็นส่วนใหญ่ ผูว้ิจยัจึงกาํหนดช่ือตวัแปรแฝง  
หรือองคป์ระกอบท่ี 1 วา่ “ผูน้าํองคก์ร” (organizational leader) 
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ตารางท่ี  19  องคป์ระกอบท่ี  2 

 

ที่ 
ตัว

แปร 
ข้อความ 

ค่านํา้หนัก

องค์ประกอบ 

1 Q134 มีหลกัสูตรท่ีเรียนทั้งภาคทฤษฎีในหอ้งเรียนและ
ภาคสนาม 

.778 

2 Q133 การสร้างบณัฑิตนกัปฏิบติัเร่ิมจากการสร้างความ
อดทนสู้งาน เพราะฉะนั้นการเรียนการสอนตอ้งมี
การปฏิบติัควบคู่ไปดว้ย 

.734 

3 Q136 มหาวทิยาลยัมีหน่วยงานตรวจสอบภายในเก่ียวกบั
การใชเ้งินงบประมาณและเงินรายไดอ่ื้น 

.702 

4 Q120 มหาวทิยาลยัตอ้งเผชิญกบัความทา้ทายทางดา้น
เทคโนโลย ี

.674 

5 Q74 ความรู้ ความสามารถ ภาวะผูน้าํ และประสบการณ์ 

ของอธิการบดีส่งผลกระทบท่ีสาํคญัต่อการบริหาร
มหาวทิยาลยั 

.668 

6 Q155 มีการปรับหลกัสูตรใหส้อดคลอ้งกบัการเปล่ียนแปลง
ภายนอก 

.628 

7 Q104 มหาวทิยาลยัมีปรัชญา ปณิธาน วตัถุประสงค ์แผนการ
ดาํเนินการ การเรียนการสอน กิจกรรมการพฒันา
นกัศึกษาการศึกษาท่ีมุ่งพฒันาคนใหมี้คุณธรรม 
จริยธรรมและวฒันธรรมในการดาํรงชีวติ 

.610 

8 Q154 มหาวทิยาลยัจดัใหน้กัศึกษาทุกคนมีโอกาสไดรั้บ
การฝึกปฏิบติัและไดใ้ชเ้คร่ืองมือในหอ้งปฏิบติัการ 

.603 

9 Q144 ผูบ้ริหารตอ้งมีความเขา้ใจในความเป็นมหาวทิยาลยั
เฉพาะทาง แผนพฒันาชาติ และแผนเศรษฐกิจของชาติ 

.595 
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ตารางท่ี  19  องคป์ระกอบท่ี  2 (ต่อ) 
 

ที่ 
ตัว

แปร 
ข้อความ 

ค่านํา้หนัก

องค์ประกอบ 

10 Q124 มหาวทิยาลยัท่ีเป็นองคก์รของรัฐท่ีมิไดมุ้่งหวงักาํไร
ไดรั้บการสนบัสนุนทางการเงินทั้งหมดหรือ
บางส่วนจากรัฐบาลยกเวน้ภาษี มีรายไดจ้าก
งบประมาณอุดหนุนจากรัฐ ค่าเล่าเรียน ดอกเบ้ีย เงิน
บริจาค เงินอุดหนุนการวจิยั และการใหบ้ริการ 
มหาวทิยาลยัจะมีสภาสถาบนัเป็นผูก้าํกบั ดูแล 

.560 

11 Q36 มหาวทิยาลยั มีหนา้ท่ีสร้างและ ถ่ายทอดความรู้ ไปสู่
นกัศึกษาเตรียมคนใหมี้ความรู้ ความเขา้ใจโลกท่ี
เปล่ียนแปลง 

.529 

ค่าความแปรปรวนขององค์ประกอบ (eigenvalues) 3.930 

ค่าร้อยละของความแปรปรวน (percent of variance) 6.550 

 

   จากตารางท่ี 19 พบวา่ องคป์ระกอบท่ี 2 ซ่ึงบรรยายดว้ยตวัแปรสําคญั จาํนวน 11 

ตวัแปร มีค่านํ้ าหนักตวัแปรในองค์ประกอบอยู่ระหว่าง .529 ถึง .778 มีค่าความแปรปรวนของ   

ตวัแปร(eigenvalues) เท่ากบั 3.930และค่าร้อยละของความแปรปรวนรวมเท่ากบั 6.550 และ
องคป์ระกอบน้ีสามารถอธิบายความแปรปรวนรวมมาตรฐานไดร้้อยละ 6.550ซ่ึงเม่ือเทียบค่าความ
แปรปรวนขององคป์ระกอบน้ีกบัองคป์ระกอบอ่ืนๆ แลว้ องคป์ระกอบน้ีมีความสําคญัเป็นอนัดบั 2 

เม่ือพิจารณาตวัแปรต่างๆในองค์ประกอบท่ี 2 แล้วพบว่า เป็นตวัแปรท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันา
หลกัสูตรของมหาวทิยาลยั( Curriculum  development  ) เป็นส่วนใหญ่    ผูว้ิจยัจึงกาํหนดช่ือตวัแปร
แฝง หรือองคป์ระกอบท่ี 2 วา่ “การพฒันาหลกัสูตร” (Curriculum  development) 
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ตารางท่ี 20 องคป์ระกอบท่ี  3  

 

ที่ ตัวแปร ข้อความ 
ค่านํา้หนัก

องค์ประกอบ 

1 Q12 มหาวทิยาลยัมีการจดัระบบการบริหารงานทัว่ไป
ของมหาวทิยาลยัท่ีดีและมีประสิทธิภาพโดยมีสภา
มหาวทิยาลยัเป็นองคก์รสูงสุดในการควบคุมดูแล 
และมีอธิการบดีเป็นผูรั้บผิดชอบ  

.791 

2 Q11 มหาวทิยาลยัมีการพฒันาและจดัหลกัสูตรการเรียน
การสอนสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของชุมชน  
ตลาดแรงงาน โดยชุมชนมีส่วนร่วม 

.717 

3 Q10 มหาวทิยาลยัมีการสร้างความสัมพนัธ์กบัชุมชน
เก่ียวกบัการใหบ้ริการและการวจิยัโดยมีพนัธกิจใน
การบริการสังคม 

.653 

4 Q6 มหาวทิยาลยัมีกระบวนการจดัโครงสร้างองคก์รท่ี
ดีและเหมาะสมโดยสร้างเกณฑใ์นการทาํงาน สร้าง
ความสัมพนัธ์ของงาน แบ่งงานโดยกาํหนดหนา้ท่ี
ในการปฏิบติังาน มีการประสานงาน มอบหมาย
อาํนาจหนา้ท่ี วางโครงการของหน่วยงานและ
พฒันานโยบายต่างๆท่ีสามารถมีปฏิสัมพนัธ์ท่ีดีกบั
สังคมแบบมีส่วนร่วม ตามภารกิจหนา้ท่ีของ
มหาวทิยาลยัท่ีสอดคลอ้งกบัการเปล่ียนแปลง
ภายนอก 

.652 
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ตารางท่ี 20 องคป์ระกอบท่ี 3 (ต่อ) 
 

ที่ ตัวแปร ข้อความ 
ค่านํา้หนัก

องค์ประกอบ 

5 Q13 มหาวทิยาลยัมีการจดัระบบการบริหารงานวชิาการ 
กิจกรรมท่ีดีและมีประสิทธิภาพพฒันาการเรียนการ
สอนใหไ้ดผ้ลดีและมีประสิทธิภาพใหเ้กิด
ประโยชน์สูงสุดแก่ผูเ้รียน  และจดัทาํแผนการ
บริหารวชิาการโดยทาํตวัช้ีวดั 

.596 

ค่าความแปรปรวนขององค์ประกอบ (eigenvalues) 3.345 

ค่าร้อยละของความแปรปรวน (percent of variance) 5.574 

 

   จากตารางท่ี 20 พบว่า องค์ประกอบท่ี 3 ซ่ึงบรรยายดว้ยตวัแปรสําคญั จาํนวน 5 

ตวัแปร มีค่านํ้ าหนกัตวัแปรในองค์ประกอบอยู่ระหว่าง .596 ถึง .791 มีค่าความแปรปรวนของ
องคป์ระกอบ (eigenvalues) เท่ากบั 5.574 และคิดเป็นร้อยละของความแปรปรวนรวมเท่ากบั 3.640 

และองคป์ระกอบน้ีสามารถอธิบายความแปรปรวนรวมมาตรฐานไดร้้อยละ 5.574ซ่ึงเม่ือเทียบค่า
ความแปรปรวนขององค์ประกอบน้ีกบัองค์ประกอบอ่ืนๆ แลว้ องค์ประกอบน้ีมีความสําคญัเป็น
อนัดบั 3 เม่ือพิจารณาตวัแปรต่างๆในองคป์ระกอบท่ี 3 แลว้พบว่า เป็นตวัแปรท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
สร้างการมีส่วนร่วมของผูมี้ส่วนไดเ้สียของมหาวิทยาลยั (Stakeholder participations) เป็นส่วนใหญ่    
ผูว้ิจยัจึงกาํหนดช่ือตวัแปรแฝง  หรือองคป์ระกอบท่ี 3 วา่ “การมีส่วนร่วมของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย” 

(Stakeholder participations) 

 

ตารางท่ี 21 ตวัแปรขององคป์ระกอบท่ี 4 
 

ที่ ตัวแปร ข้อความ 
ค่านํา้หนัก

องค์ประกอบ 

1 Q159 มีคู่มือนกัศึกษาเป็น E-Book แลว้ใหน้กัศึกษาเขา้ไป
อ่านในระบบสะสมจาํนวนคร้ังแลว้ใหร้างวลั 

.732 

2 Q158 มหาวทิยาลยัมีการสร้างเคร่ืองมือในการพฒันา
ศกัยภาพคณาจารย ์เช่น โปรแกรมสาํเร็จรูปและให ้

ทุกคนสามารถเขา้ถึงเคร่ืองได ้

.710 
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ตารางท่ี 21 ตวัแปรขององคป์ระกอบท่ี 4 (ต่อ) 
 

ที่ ตัวแปร ข้อความ 
ค่านํา้หนัก

องค์ประกอบ 

3 Q157 มหาวทิยาลยักาํหนดการอนุมติัโครงการวิจยัไม่เกิน 
3 โครงการต่อบุคลากร 1 คน ต่อปีและควบคุมโดย
การติดตามพร้อมกบัการประเมินความกา้วหนา้ 

.651 

4 Q150 การเตรียมคนเขา้สู่ภารกิจของบริษทัการศึกษาใน
อาชีพใหม่เช่นเรียนจบ ปวส. แลว้เรียนต่อในระดบั
ปริญญาตรีอีก 2 ปีแต่เรียนในมหาวทิยาลยัในปีแรก
เท่านั้น ส่วนปีท่ี 2 ตอ้งเขา้ไปศึกษาทกัษะเฉพาะทาง
ในสถานประกอบการท่ีจะเขา้ไปทาํงานเลย 

.647 

5 Q153 อตัลกัษณ์ของมหาวทิยาลยัมุ่งเนน้ส่ิงแวดลอ้ม .615 

ค่าความแปรปรวนขององค์ประกอบ (eigenvalues) 2.281 

ค่าร้อยละของความแปรปรวน (percent of variance) 3.801 

 

   จากตารางท่ี 21 พบว่า องค์ประกอบท่ี 4 ซ่ึงบรรยายดว้ยตวัแปรสําคญั จาํนวน 5 

ตวัแปร มีค่านํ้ าหนกัตวัแปรในองค์ประกอบอยู่ระหว่าง .615 ถึง .732 มีค่าความแปรปรวนของ
องคป์ระกอบ (eigenvalues) เท่ากบั 2.281และคิดเป็นร้อยละของความแปรปรวนรวมเท่ากบั 3.801 

และองคป์ระกอบน้ีสามารถอธิบายความแปรปรวนรวมมาตรฐานไดร้้อยละ 3.801ซ่ึงเม่ือเทียบค่า
ความแปรปรวนขององค์ประกอบน้ีกบัองค์ประกอบอ่ืนๆ แลว้ องค์ประกอบน้ีมีความสําคญัเป็น
อนัดบั 4 เม่ือพิจารณาตวัแปรต่างๆในองคป์ระกอบท่ี 4 แลว้พบว่า เป็นตวัแปรท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
พฒันาศกัยภาพบุคลากรของมหาวิทยาลยั (Personnel development) เป็นส่วนใหญ่  ผูว้ิจยัจึงกาํหนด
ช่ือตวัแปรแฝง  หรือองคป์ระกอบท่ี 4 วา่ “การพฒันาบุคลากร” (Personnel development) 
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ตารางท่ี  22 องคป์ระกอบท่ี  5 

 

ที่ ตัวแปร ข้อความ 
ค่านํา้หนัก

องค์ประกอบ 

1 Q95 มหาวทิยาลยัมีโอกาสใชบุ้คลากรและทรัพยากร
ร่วมกนักบัชุมชนและมหาวทิยาลยัอ่ืน 

.721 

2 Q94 ชุมชน ภาคเอกชน มีส่วนร่วมในการกาํหนด
ยทุธศาสตร์การเปล่ียนแปลง และการดาํเนินกิจกรรม
ของมหาวทิยาลยั 

.682 

3 Q118 รัฐบาลกระตุน้การลงทุนของนายจา้งเก่ียวกบัการ  

ฝึกอาชีพโดยการเปรียบเทียบใหเ้ห็นความแตกต่าง  

ท่ีจาํเป็นของนโยบายการฝึกอาชีพใหแ้ก่พนกังาน 

.629 

4 Q121 มหาวทิยาลยัมีการควบคุมจาํนวนผูส้าํเร็จการศึกษา
ใหเ้กิดความสมดุลของทกัษะแรงงานท่ีนายจา้ง
ตอ้งการในการดาํเนินธุรกิจ 

.529 

5 Q122 มหาวทิยาลยัเปิดโอกาสใหก้ลุ่มธุรกิจและ
อุตสาหกรรมมีส่วนร่วมในการกาํหนดมาตรฐาน
วชิาชีพต่อการจดัการศึกษาทางดา้นอาชีพและ
หลกัสูตรของมหาวทิยาลยั 

.524 

ค่าความแปรปรวนขององค์ประกอบ (eigenvalues) 2.031 

ค่าร้อยละของความแปรปรวน (percent of variance) 3.385 

 

   จากตารางท่ี 22 พบว่า องค์ประกอบท่ี 5 ซ่ึงบรรยายดว้ยตวัแปรสําคญั จาํนวน 5
ตวัแปร มีค่านํ้ าหนกัตวัแปรในองค์ประกอบอยูร่ะหวา่ง .524 ถึง .721 มีค่าความแปรปรวนของตวั
แปร (eigenvalues) เท่ากับ 2.031 และค่าร้อยละของความแปรปรวนรวมเท่ากับ 3.385 และ
องคป์ระกอบน้ีสามารถอธิบายความแปรปรวนรวมมาตรฐานไดร้้อยละ 3.385 ซ่ึงเม่ือเทียบค่าความ
แปรปรวนขององคป์ระกอบน้ีกบัองคป์ระกอบอ่ืนๆ แลว้ องคป์ระกอบน้ีมีความสําคญัเป็นอนัดบั 5
และเม่ือพิจารณาตวัแปรต่างๆในองคป์ระกอบท่ี 5 แลว้พบว่า เป็นตวัแปรท่ีเก่ียวขอ้งกบัการสร้าง
เครือข่ายการจดัการศึกษาของมหาวิทยาลยั (Networking) เป็นส่วนใหญ่ ผูว้ิจยัจึงกาํหนดช่ือตวัแปร
แฝง  หรือองคป์ระกอบท่ี 5 วา่  “การสร้างเครือข่าย” (Networking) 



 311 

ตารางท่ี  23 องคป์ระกอบท่ี  6 
 

ที่ ตัวแปร ข้อความ 
ค่านํา้หนัก

องค์ประกอบ 

1 Q67 มหาวทิยาลยัมีศกัยภาพท่ีจะไดรั้บสนบัสนุนทุนจาก
ภาคเอกชน ภาคเอกชนมีส่วนร่วมช่วยเหลือดา้น
งบประมาณ 

.757 

2 Q66 มหาวทิยาลยัเป็นความคาดหวงัของสังคมในการ
จดัเตรียมความพร้อมการให้บริการแก่ชุมชนและ
สังคม เช่น การดูแลสุขภาพ การขยายการเกษตร และ
การพฒันาอุตสาหกรรม 

.734 

3 Q58 บทบาทการทาํงานของอาจารย ์เป็นผูผ้ลกัดนั
พฒันาการของนกัศึกษา 

.649 

4 Q68 มหาวทิยาลยัหารายไดจ้ากศกัยภาพของกิจกรรมการเรียน 

การสอน และการถ่ายทอดเทคโนโลยเีพื่อเป็นทุน
และตอบสนองความตอ้งการของชาติ  เพื่อใหเ้กิด
รายได ้

.609 

5 Q71 การพฒันามหาวทิยาลยัสอดคลอ้งกบัการ
เปล่ียนแปลงประชากร ความเจริญรุ่งเรือง และระบบ
เศรษฐกิจ 

.589 

ค่าความแปรปรวนขององค์ประกอบ (eigenvalues) 1.775 

ค่าร้อยละของความแปรปรวน (percent of variance) 2.959 

 

   จากตารางท่ี  23 พบว่า องค์ประกอบท่ี 6 ซ่ึงบรรยายดว้ยตวัแปรสําคญั จาํนวน 5
ตวัแปร มีค่านํ้ าหนกัตวัแปรในองค์ประกอบอยูร่ะหวา่ง .589 ถึง .757 มีค่าความแปรปรวนของตวั
แปร (eigenvalues) เท่ากับ 1.775 และค่าร้อยละของความแปรปรวนรวมเท่ากับ 2.959 และ
องคป์ระกอบน้ีสามารถอธิบายความแปรปรวนรวมมาตรฐานไดร้้อยละ 2.959ซ่ึงเม่ือเทียบค่าความ
แปรปรวนขององคป์ระกอบน้ีกบัองคป์ระกอบอ่ืนๆ แลว้ องคป์ระกอบน้ีมีความสําคญัเป็นอนัดบั 6 

และเม่ือพิจารณาตวัแปรต่างๆในองคป์ระกอบท่ี 6 แลว้พบวา่ เป็นตวัแปรท่ีเก่ียวขอ้งกบังบประมาณ
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หรือรายไดข้องมหาวิทยาลยั (Budget or Income) เป็นส่วนใหญ่ ผูว้ิจยัจึงกาํหนดช่ือตวัแปรแฝง  
หรือองคป์ระกอบท่ี 6 วา่“งบประมาณ” (Budget) 

 

ตารางท่ี  24 ตวัแปรขององคป์ระกอบท่ี  7 

 

ที่ 
ตัว

แปร 
ข้อความ 

ค่านํา้หนัก

องค์ประกอบ 

1 Q32 ปัจจุบนัมหาวทิยาลยัไดรั้บผลกระทบจากการ
เปล่ียนแปลงอยา่งรุนแรงและต่อเน่ืองต่อการบริหาร
การศึกษาทางดา้นวชิาชีพ 

.788 

2 Q33 การเพิ่มราคาค่าลงทะเบียนของนกัศึกษาจาก
ผูป้กครองและของบประมาณจากภาครัฐเพิ่มสูงข้ึน
เป็นวธีิการท่ีไม่เหมาะสมในการแกปั้ญหาเร่ือง
งบประมาณของมหาวทิยาลยั 

.768 

3 Q31 การขาดขอ้มูลและความไม่เขา้ใจภาระงานท่ีเป็น
ภารกิจหลกัของมหาวทิยาลยัจะเป็นอุปสรรคต่อการ
ปรับเปล่ียนระบบราชการ 

.745 

ค่าความแปรปรวนขององค์ประกอบ (eigenvalues) 1.666 

ค่าร้อยละของความแปรปรวน (percent of variance) 2.776 

 

   จากตารางท่ี 24 พบว่า องค์ประกอบท่ี 7 ซ่ึงบรรยายดว้ยตวัแปรสําคญั จาํนวน 3 

ตวัแปร มีค่านํ้ าหนกัตวัแปรในองค์ประกอบอยูร่ะหวา่ง .745 ถึง .788 มีค่าความแปรปรวนของตวั
แปร(eigenvalues) เท่ากบั 1.666 และคิดเป็นร้อยละของความแปรปรวนรวมเท่ากบั 2.776 และ
องคป์ระกอบน้ีสามารถอธิบายความแปรปรวนรวมมาตรฐานไดร้้อยละ 2.776 ซ่ึงเม่ือเทียบค่าความ
แปรปรวนขององคป์ระกอบน้ีกบัองคป์ระกอบอ่ืนๆ แลว้ องคป์ระกอบน้ีมีความสําคญัเป็นอนัดบั 7 

และเม่ือพิจารณาตวัแปรต่างๆในองคป์ระกอบท่ี 7 แลว้พบวา่ เป็นตวัแปรท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหาร
การเปล่ียนแปลงของมหาวทิยาลยั (Managing the change) เป็นส่วนใหญ่ ผูว้จิยัจึงกาํหนดช่ือตวัแปร
แฝง หรือองคป์ระกอบท่ี 7วา่ “การบริหารการเปล่ียนแปลง” (Managing the change) 
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ตารางท่ี  25  องคป์ระกอบท่ี  8 

 

ที่ ตัวแปร ข้อความ 
ค่านํา้หนัก

องค์ประกอบ 

1 Q90 มหาวทิยาลยัจดัการศึกษาโดยการควบคุมจากองคก์ร
ภายนอก 

.819 

2 Q91 มหาวทิยาลยัไดรั้บผลกระทบจากการควบคุมโดย
องคก์รภายนอก 

.770 

3 Q89 มหาวทิยาลยัจดัการศึกษาภายใตก้ารควบคุมและ
ตรวจสอบโดยองคก์รวชิาชีพและหน่วยงานราชการ
อ่ืน 

.653 

ค่าความแปรปรวนขององค์ประกอบ (eigenvalues) 1.246 

ค่าร้อยละของความแปรปรวน (percent of variance) 2.077 

 

   จากตารางท่ี 25 พบว่า องคป์ระกอบท่ี 8 ซ่ึงบรรยายดว้ยตวัแปรสําคญั จาํนวน 3 

ตวัแปร มีค่านํ้ าหนกัตวัแปรในองค์ประกอบอยูร่ะหวา่ง .653 ถึง .819 มีค่าความแปรปรวนของตวั
แปร (eigenvalues) เท่ากับ 1.246 และค่าร้อยละของความแปรปรวนรวมเท่ากับ 2.077และ
องคป์ระกอบน้ีสามารถอธิบายความแปรปรวนรวมมาตรฐานไดร้้อยละ 2.077 ซ่ึงเม่ือเทียบค่าความ
แปรปรวนขององคป์ระกอบน้ีกบัองคป์ระกอบอ่ืนๆ แลว้ องคป์ระกอบน้ีมีความสําคญัเป็นอนัดบั 8 

และเม่ือพิจารณาตวัแปรต่างๆในองคป์ระกอบท่ี 8 แลว้พบวา่ เป็นตวัแปรท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประกนั
คุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลยั (Quality Guarantee) เป็นส่วนใหญ่  ผูว้ิจยัจึงกาํหนดช่ือตวัแปร
แฝง หรือองคป์ระกอบท่ี 8 วา่ “การประกนัคุณภาพ” (Quality Guarantee) 

   ผูว้ิจยัสามารถสรุปองค์ประกอบ 8 องค์ประกอบทางการบริหารจดัการมหาวิทยาลยั
เฉพาะทางไดด้งัน้ี 

   องคป์ระกอบท่ี 1 ผูน้าํองคก์ร (Organizational leader) 

   องคป์ระกอบท่ี 2 การพฒันาหลกัสูตร (Curriculum development) 

   องคป์ระกอบท่ี 3 การมีส่วนร่วมของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย (Stakeholder participations) 

   องคป์ระกอบท่ี 4 การพฒันาบุคลากร (Personnel development) 

   องคป์ระกอบท่ี 5 การสร้างเครือข่าย (Networking ) 

   องคป์ระกอบท่ี 6 งบประมาณ (Budget) 
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   องคป์ระกอบท่ี 7 การบริหารการเปล่ียนแปลง (Managing the change) 

   องคป์ระกอบท่ี 8 การประกนัคุณภาพ (Quality Guarantee) 

   จากผลการวิเคราะห์องค์ประกอบของรูปแบบการบริหารจดัการมหาวิทยาลัย
เฉพาะทาง จากกลุ่มตวัอยา่งมี 8 องคป์ระกอบ สรุปไดเ้ป็นแผนภูมิ  ดงัน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภูมิท่ี 9 สรุปผลการวเิคราะห์องคป์ระกอบของรูปแบบการบริหารจดัการมหาวทิยาลยัเฉพาะทาง 

 

   จากแผนภูมิท่ี 9 สรุปผลการวเิคราะห์องคป์ระกอบการบริหารจดัการมหาวิทยาลยั
เฉพาะทาง จากกลุ่มตวัอย่าง พบว่า ประกอบด้วย 8 องค์ประกอบ คือ 1) องค์ประกอบด้านผูน้ํา
องคก์ร  2) องคป์ระกอบดา้นการพฒันาหลกัสูตร  3) องคป์ระกอบดา้นการมีส่วนร่วมของผูมี้ส่วน
ไดส่้วนเสีย 4) องค์ประกอบดา้นการพฒันาบุคลากร 5) องค์ประกอบดา้นการสร้างเครือข่าย        

6) องคป์ระกอบดา้นงบประมาณ 7) องคป์ระกอบดา้นการบริหารการเปล่ียนแปลง และ8) องคป์ระกอบ
ดา้นการประกนัคุณภาพ 

  

 

รูปแบบการบริหารจดัการ

มหาวทิยาลยั 

เฉพาะทาง 

6.งบประมาณ 

 

4.การพฒันา

บุคลากร 

2.การพฒันา

หลกัสูตร 

8.การประกนั

คุณภาพ 

1.ผู้นําองค์กร 

7.การบริหาร

การ

เปลีย่นแปลง 

3.การมส่ีวนร่วม

ของผู้มส่ีวนได้ 

ส่วนเสีย 

5.การสร้าง

เครือข่าย 
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ตอนที่  2  รูปแบบความสัมพันธ์ขององค์ประกอบการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยเฉพาะทาง 

 ประกอบดว้ยขั้นตอน  ดงัน้ี 

1. การวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ  (Path Analysis) ขององค์ประกอบการบริหาร

มหาวทิยาลยัเฉพาะทางทีส่อดคล้องกบัข้อมูลเชิงประจักษ์ 

  จากผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสํารวจ (Exploratory Factor Analysis) ท่ีได้
นาํเสนอไปแล้วข้างต้น พบว่า องค์ประกอบการบริหารมหาวิทยาลยัเฉพาะทางประกอบด้วย 8 

องคป์ระกอบ  ดงัต่อไปน้ี 

  X1 = องคป์ระกอบดา้นผูน้าํองคก์ร 

  X2 = องคป์ระกอบดา้นการพฒันาหลกัสูตร 

  X3 = องคป์ระกอบดา้นการมีส่วนร่วมของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย 

  X4 = องคป์ระกอบดา้นการพฒันาบุคลากร 

  X5 = องคป์ระกอบดา้นการสร้างเครือข่าย 

  X6 = องคป์ระกอบดา้นงบประมาณ 

  X7 = องคป์ระกอบดา้นการบริหารการเปล่ียนแปลง 

  X8 = องคป์ระกอบดา้นการประกนัคุณภาพ 

  การวเิคราะห์ความสัมพนัธ์เชิงสาเหตุองคป์ระกอบการบริหารมหาวิทยาลยัเฉพาะทาง
ท่ีสอดคลอ้งกบัขอ้มูลเชิงตรรกะโดยมีแนวคิดและทฤษฎีท่ีสนบัสนุนความสัมพนัธ์เชิงตรรกะของ
องค์ประกอบการบริหารจดัการมหาวิทยาลยัเฉพาะทางท่ีมีต่อกนั  ผูว้ิจยัได้ดาํเนินการวิเคราะห์
เน้ือหา (Content analysis)  ดงัน้ี  

1.1 ความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบด้านผู้ นําองค์กรกับองค์ประกอบด้านการ

พฒันาหลกัสูตร 

 

 

 

 

 

แผนภูมิท่ี 10 แสดงความสัมพนัธ์ระหวา่งองคป์ระกอบดา้นผูน้าํองคก์รกบัองคป์ระกอบดา้นการ  

พฒันาหลกัสูตร 

  

องคป์ระกอบดา้น 

ผูนํ้าองคก์ร 

องคป์ระกอบ 

ดา้นการพฒันาหลกัสตูร 
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   ขอ้สนบัสนุนท่ีเก่ียวขอ้งกบัความสัมพนัธ์ระหว่างองค์ประกอบดา้นผูน้าํองค์กร
กบัองค์ประกอบด้านการพฒันาหลกัสูตรมีผลการศึกษาวิจยัและแนวคิดท่ียืนยนัความสัมพนัธ์น้ี 
ไดแ้ก่ แนวคิดของ เซยฟ์าร์ธ (Seyfarth, 1999) ท่ีวา่  งานท่ีเก่ียวขอ้งกบัหลกัสูตร  ผูบ้ริหารตอ้งแสดง
ให้เห็นถึงการมีบทบาทหน้าท่ีและความรับผิดชอบในการเป็นผูน้าํเชิงริเร่ิมสร้างสรรค์การสร้าง
หลกัสูตรใหม่ๆ เป็นผูน้าํการเปล่ียนแปลงเน้ือหาในหลกัสูตรและการสอนเป็นส่ิงตอ้งเกิดข้ึนอยา่ง
ต่อเน่ืองโดยยึดนโยบายของรัฐและให้ทอ้งถ่ินมีส่วนร่วมในกระบวนการพฒันาหลกัสูตรแนวโน้ม
การเปล่ียนแปลงด้านหลักสูตร  การศึกษาของ ภทัราภรณ์  โพนเงิน ท่ีศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อ
ความสําเร็จในการพฒันาหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ พบว่า ปัจจยัท่ีส่งผลต่อความสําเร็จในการพฒันาหลกัสูตร แบ่งเป็น 2 ปัจจยั 

คือ  ปัจจยัภายในและปัจจยัภายนอก  โดยท่ีปัจจยัภายใน คือ ตวัแปรท่ีอยู่ในระบบโรงเรียนซ่ึง
เก่ียวขอ้งกบัการพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษา หมายถึง มีความเก่ียวขอ้งสัมพนัธ์หรือมีอิทธิพลต่อ
การพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษาทั้งดา้นการปรับขยาย เพิ่มเติม การจดัทาํรายวิชา การจดัทาํส่ือเสริม
และการกาํหนดกิจกรรมเสริม ไดแ้ก่ 1)ความพร้อมดา้นบุคลากร  2)ความพร้อมดา้นส่ืออุปกรณ์และ
อาคารสถานท่ี  3)ความรู้ความเขา้ใจในเร่ืองหลกัสูตรของผูบ้ริหาร หมายถึง ความรู้ความสามารถ
ของผูบ้ริหารในการวางแผนการบริหารจดัการหลักสูตรในด้านการจดัทาํสาระการเรียนรู้ของ
หลกัสูตร การสนบัสนุนดา้นอาํนวยความสะดวกในการพฒันาหลกัสูตร การนิเทศติดตามการใช้
หลกัสูตรและการประเมินผลการนาํหลกัสูตรไปใช้  4)นโยบายการบริหาร หมายถึงการกาํหนด
เป้าหมายของโรงเรียน เพื่อให้มีการพฒันาหลักสูตรสถานศึกษา  โดยมีการจดัประชุมช้ีแจงให้
บุคลากรรับทราบและเขา้ใจนโยบายของโรงเรียนและถือเป็นแนวปฏิบติั  5)งบประมาณ หมายถึง 

การจดัสรรดาํเนินการใช้เงินงบประมาณและนอกงบประมาณเพื่อสนับสนุนการพฒันาหลกัสูตร
สถานศึกษาและการศึกษาของ ภาณี สัจจาพนัธ์ ท่ีศึกษา รูปแบบการบริหารงานวิชาการแบบมีส่วน
ร่วมเพื่อพฒันาคุณภาพผูเ้รียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  พบวา่  ผูบ้ริหารครูและชุมชนในทอ้งถ่ินมี
ส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วมเพื่อพฒันาผูเ้รียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานอยู่
ในระดบัมาก 5 ดา้น ได้แก่ ดา้นการพฒันาหลกัสูตรและกระบวนการเรียนรู้ด้านการส่งเสริม
คุณภาพ  การจดัการศึกษาดา้นการส่งเสริมส่ือนวตักรรมและเทคโนโลยีการศึกษา    ดา้นการพฒันา
ห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้และดา้นการสร้างเครือข่ายพฒันาหลกัสูตรและการจดัการเรียนการสอน
และการศึกษาของ วิบูลยล์กัษณ์  ปรียาวงศากุล  ท่ีศึกษา การพฒันารูปแบบบริหารวิชาการวิทยาลยั
พยาบาลในสังกัดสถาบนัพระบรมราชชนกกระทรวงสาธารณสุข พบว่า บทบาทในการปฏิบติั
หนา้ท่ีบริหารวิชาการของผูบ้ริหารและอาจารยใ์นภาพรวมท่ีจาํเป็นท่ีสุด  คือ  1) ดา้นการประกนั
คุณภาพการศึกษา  2) ดา้นการนิเทศและพฒันาคณาจารย ์  3) ดา้นการบริหารหลกัสูตร 4) ดา้นการ
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บริหารงานวจิยัและผลิตผลงานวชิาการในส่วนท่ีจาํเป็นในระดบัมากคือ 1) ดา้นบริหารการเรียนการ
สอน 2) ดา้นการส่งเสริมศิลปวฒันธรรม 3) ดา้นการบริการวิชาการแก่สังคม 4) ดา้นส่ือการเรียน
การสอนหอ้งสมุดและปัจจยัเก้ือหนุนทางการศึกษาและ 5) ดา้นการวดัและประเมินผลการเรียน 

   จากข้อสนับสนุนท่ีได้กล่าวไวข้้างต้นน้ี แสดงให้เห็นถึงความสําคญัของผูน้ํา
องค์กรท่ีมีอิทธิพลต่อการพฒันาหลกัสูตร  ผูว้ิจยัจึงได้กาํหนดสมมติฐานความสัมพนัธ์ระหว่าง
องคป์ระกอบดา้นผูน้าํองคก์รมีอิทธิพลต่อองคป์ระกอบดา้นการพฒันาหลกัสูตร ในการศึกษาคร้ังน้ี 

1.2 ความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบด้านผู้ นําองค์กรกับองค์ประกอบด้านการมี

ส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 

 

 

 

 
 

แผนภูมิท่ี 11 แสดงความสัมพนัธ์ระหวา่งองคป์ระกอบดา้นผูน้าํองคก์รกบัดา้นการมีส่วนร่วมของ  

ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย 

  

   ขอ้สนบัสนุนท่ีเก่ียวขอ้งกบัความสัมพนัธ์ระหว่างองค์ประกอบดา้นผูน้าํองค์กร
กบัองคป์ระกอบดา้นการมีส่วนร่วมของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย มีผลการศึกษาวิจยัและแนวคิดท่ียืนยนั
ความสัมพนัธ์น้ี ได้แก่ การศึกษาวิจยัของ นายณัฐรัฐ  ธนธิติกร  ท่ีศึกษา การพฒันารูปแบบการ
บริหารโรงเรียนเอกชนอาชีวศึกษาโดยใชแ้นวคิด BalancedScorecard (BSC) พบวา่   ผูบ้ริหารของ
โรงเรียนต้องให้ความสําคญัและการสนับสนุนให้บุคลากรผูมี้ส่วนเก่ียวข้องมีส่วนร่วมในการ
บริหารจดัการอยา่งเตม็ท่ีทุกขั้นตอนโดยท่ีบุคลากรตอ้งมีความรู้ความเขา้ใจในหลกัการและแนวคิด
ของ Balanced Scorecard (BSC) ตลอดจนตอ้งมีการพฒันาความรู้ความสามารถในสอดคลอ้งกบั
หลักสูตรและโรงเรียนต้องมีการสร้างแรงจูงใจให้บุคลากรสามารถปฏิบตัิงานตามแผนงาน
เป้าหมายด้วยความพึงพอใจ  การศึกษาของ นงลักษณ์ เรือนทอง ท่ีศึกษา รูปแบบการบริหาร
โรงเรียนท่ีมีประสิทธิผล กล่าวไวว้า่  ผูบ้ริหารการศึกษาจะตอ้งเป็นมืออาชีพ คือ เป็นผูมี้ความรู้และ
ประสบการณ์เหมาะสมกบัการเป็นวิชาชีพชั้นสูงทางการบริหารการศึกษา รวมทั้งจาํเป็นตอ้ง “เป็น
ผูน้าํทางวิชาการ” เป็นผูน้าํปฏิรูปการเรียนรู้บริหารโรงเรียน โดยใชโ้รงเรียนเป็นฐาน (School base 

management) ซ่ึงหมายถึงความสามารถท่ีจะประสานการมีส่วนร่วมของครู ผูป้กครอง กรรมการ
สถานศึกษา ชุมชนและผูเ้ก่ียวขอ้งอ่ืนๆ มีความสามารถในการระดมและใช้ทรัพยากร เพื่อการ

องคป์ระกอบ 

ดา้นผูน้าํองคก์ร 

 

องคป์ระกอบ 

ดา้นการมีส่วนร่วมของผูมี้   

ส่วนไดส่้วนเสีย 



 318 

บริหารอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตลอดจนให้มีระบบการประกนัคุณภาพ ซ่ึงทาํให้
การศึกษาเป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาชาติการศึกษาของ ภาณี  สัจจาพนัธ์  ท่ีศึกษารูปแบบการ
บริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วมเพื่อพฒันาคุณภาพผูเ้รียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พบว่า  
ผูบ้ริหารครูและชุมชนในทอ้งถ่ินมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วมเพื่อพฒันา
ผูเ้รียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานอยูใ่นระดบัมาก 5 ดา้นไดแ้ก่ดา้นการพฒันาหลกัสูตรและกระบวนการ
เรียนรู้ดา้นการส่งเสริมคุณภาพการจดัการศึกษาด้านการส่งเสริมส่ือนวตักรรมและเทคโนโลยี
การศึกษาดา้นการพฒันาห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้และดา้นการสร้างเครือข่ายพฒันาหลกัสูตรและ
การจดัการเรียนการสอน  และการศึกษาของ พิกุล โกสิยานันท์  ท่ีศึกษา การพฒันารูปแบบการ
บริหารวิทยาลยัพยาบาลในสังกดักระทรวงสาธารณสุขท่ีมีประสิทธิผล พบว่า การมีส่วนร่วมเป็น
การดาํเนินงานท่ีเป็นความร่วมมือของผูบ้ริหารและบุคลากรทุกคนในองค์การซ่ึงประสิทธิผลจะ
เกิดข้ึนเม่ือทุกคนร่วมกนัดาํเนินงานตามบทบาทและภารกิจโดยร่วมรับรู้ร่วมดาํเนินงานจะทาํให้มี
ความรู้สึกตอ้งรับผิดชอบผลงานของตนเองท่ีร่วมดาํเนินการซ่ึงจะมุ่งมัน่ทาํงานให้สําเร็จตามวตัถุประสงค์
ส่งผลต่อความภาคภูมิใจในงานและสัมพนัธภาพท่ีดีกบัทีมงานท่ีร่วมดาํเนินการและประสิทธิผล
องค์การดงันั้นการมีส่วนร่วมจะเกิดข้ึนในองค์การเม่ือบุคลากรทุกระดบัร่วมรับทราบปัญหาของ
องค์การร่วมวางแผนแก้ไขร่วมดาํเนินการและร่วมติดตามประเมินผลเพราะบุคลากรทุกคนใน
องค์การมีความรู้และทกัษะในงานและความรู้และทกัษะอ่ืนๆท่ีไม่เก่ียวขอ้งกบังานซ่ึงการทาํงาน
แบบมีส่วนร่วมเป็นการเปิดโอกาสในการแสดงความสามารถด้านความรู้ในทกัษะในงานและ
ความรู้อ่ืนๆไดอ้ยา่งเตม็ท่ีจะส่งผลต่อประสิทธิผลองคก์าร 

   จากขอ้สนบัสนุนท่ีไดก้ล่าวไวข้า้งตน้น้ี  แสดงให้เห็นถึงความสําคญัของผูน้าํองคก์ร
ท่ีมีอิทธิพลต่อการมีส่วนร่วมของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย ผูว้ิจยัจึงไดก้าํหนดสมมติฐานความสัมพนัธ์
ระหว่างองคป์ระกอบดา้นผูน้าํองคก์รมีอิทธิพลต่อองคป์ระกอบดา้นการมีส่วนร่วมของผูมี้ส่วนได้
ส่วนเสียในการศึกษาคร้ังน้ี 

1.3 ความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบด้านผู้ นําองค์กรกับองค์ประกอบด้านการ

พฒันาบุคลากร 
 

 

 

 
 

 

แผนภูมิท่ี 12 แสดงความสัมพนัธ์ระหวา่งองคป์ระกอบดา้นผูน้าํองคก์รกบัดา้นการพฒันาบุคลากร 

องคป์ระกอบ 

ดา้นผูน้าํองคก์ร 

 

องคป์ระกอบ 

ดา้นการพฒันาบุคลากร 
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   ขอ้สนบัสนุนท่ีเก่ียวขอ้งกบัความสัมพนัธ์ระหว่างองค์ประกอบดา้นผูน้าํองค์กร
กบัองค์ประกอบดา้นการพฒันาศกัยภาพคณาจารยแ์ละบุคลากร  มีผลการศึกษาวิจยัและแนวคิดท่ี
ยืนยนัความสัมพนัธ์น้ี ได้แก่ การศึกษาวิจยัของ ชัยสิทธ์ิ เฉลิมมีประเสริฐ ท่ีศึกษาการบริหาร
งบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์ของกรมควบคุมโรคติดต่อกระทรวงสาธารณสุข
ผลการวจิยัพบวา่ปัจจยัสาํคญัท่ีเป็นแรงขบัเคล่ือนให้มีการพฒันาองคก์รอยา่งเป็นระบบและประสบ
ผลสําเร็จนั้น  ผูบ้ริหารจะตอ้งเป็นกลไกสําคญัท่ีสุดในการเปล่ียนแปลงและจดัให้มีกระบวนการ
ติดต่อส่ือสารเพื่อให้ผูป้ฏิบติังานไดมี้ความเขา้ใจรับรู้ถึงความสําคญัและความจาํเป็นท่ีจะตอ้งมีการ
ปรับเปล่ียนวิธีการทาํงานแบบมุ่งเน้นผลงานและผลลพัธ์เพื่อให้เกิดทศันคติและพฤติกรรมของ
ความร่วมมือร่วมใจในการพฒันามีการจดัสรรทรัพยากรเพื่อการพฒันาสมรรถนะบุคลากรอย่าง
ต่อเน่ืองและมีกลไกในการประสานการเรียนรู้ให้บุคลากรสามารถนาํประสบการณ์ไปประยุกตใ์ช้
ในการทาํงานจริงได ้ สอดคลอ้งกบัการศึกษาของ สนัน่  แกว้นุช ท่ีศึกษาความเห็นของครูท่ีมีต่อการ
บริหารโรงเรียนหน่ึงอาํเภอหน่ึงโรงเรียนในฝัน พบว่า ผูบ้ริหารตอ้งส่งเสริมครูให้มีความรู้
ความสามารถดว้ยการจดัอบรมประชุมสัมมนา ส่งเสริมให้มีการนาํนวตักรรมใหม่ๆ เขา้มาใช้ใน  

การสอน เพื่อให้การปฏิบติัการสอน มีประสิทธิภาพเกิดประโยชน์กบันกัเรียน โดยท่ีผูบ้ริหารตอ้ง
ใชห้ลกัการบริหารแบบมีส่วนร่วม ซ่ึงครูและผูบ้ริหารตอ้งเรียนรู้และพฒันาตนเองอยู่ตลอดเวลา 

และสอดคลอ้งกบัการศึกษาของ จงรักษ์  ขนัรักษา ท่ีพบว่า ผูบ้ริหารสถานศึกษาเป็นผูรั้บผิดชอบ
ดาํเนินการ  ตอ้งปรับปรุงตนใหเ้ป็นผูมี้วิสัยทศัน์ท่ีกวา้งไกล จาํเป็นตอ้งดาํเนินการในกิจกรรมต่างๆ 
เพื่อให้บรรลุเป้าหมายท่ีไดว้างไว ้ การท่ีจะให้โรงเรียนมีคุณภาพท่ีดีนั้นข้ึนอยูก่บัผูบ้ริหารโรงเรียน
ท่ีเล็งเห็นถึงความสําเร็จของบุคลากรมีความเขา้ใจในกระบวนการเรียนการสอนและงานดา้นวิชาการ  
โดยถือวา่เป็นงานหลกัในการบริหารโรงเรียน   เพราะมาตรฐานและคุณภาพของโรงเรียนพิจารณา
ไดจ้ากผลงานท่ีมีคุณภาพ  และช่ือเสียงผูบ้ริหารสถานศึกษาจาํเป็นตอ้งดาํเนินการจดัการเรียนการ
สอนให้มีประสิทธิภาพ ได้แก่ การปรับปรุงอาคารสถานท่ี  อุปกรณ์การเรียนการสอน  หลกัสูตร 
วิธีการสอน  การจดักิจกรรมเสริมหลกัสูตร และส่ิงสําคญัท่ีสุดคือ  การพฒันาบุคลากรครู  อาจารย ์
ให้เพิ่มพูนความรู้ด้านวิชาการ เพื่อให้ทนัต่อการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว ซ่ึงอาจทาํได้โดยการ
ประชุมสัมมนาวชิาการ  การศึกษาดูงานนอกสถานท่ี การเชิญวทิยากรมาให้ความรู้  ตลอดจนการลา
ไปศึกษาต่อทั้งในและต่างประเทศ  ทั้งน้ีกล่าวไดว้่า การพฒันาครูมีความสําคญัยิ่งต่อการพฒันา
การศึกษาและการศึกษาของ วบิูลยล์กัษณ์  ปรียาวงศากุล ท่ีศึกษา การพฒันารูปแบบบริหารวิชาการ
วิทยาลยัพยาบาลในสังกดัสถาบนัพระบรมราชชนกกระทรวงสาธารณสุข พบว่า บทบาทในการ
ปฏิบติัหน้าที่บริหารวิชาการของผูบ้ริหารและอาจารยใ์นภาพรวมที่จาํเป็นที่สุดคือ1) ด้านการ
ประกนัคุณภาพการศึกษา 2) ดา้นการนิเทศและพฒันาคณาจารย ์3) ดา้นการบริหารหลกัสูตร4) ดา้น
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การบริหารงานวจิยัและผลิตผลงานวชิาการในส่วนท่ีจาํเป็นในระดบัมากคือ 1) ดา้นบริหารการเรียน
การสอน 2) ดา้นการส่งเสริมศิลปวฒันธรรม 3) ดา้นการบริการวิชาการแก่สังคม 4) ดา้นส่ือการเรียน  

การสอนหอ้งสมุดและปัจจยัเก้ือหนุนทางการศึกษาและ 5) ดา้นการวดัและประเมินผลการเรียน 

   จากขอ้สนบัสนุนท่ีไดก้ล่าวไวข้า้งตน้น้ี แสดงให้เห็นถึงความสาํคญัของผูน้าํองคก์ร
ท่ีมีอิทธิพลต่อการพฒันาบุคลากร ผูว้จิยัจึงไดก้าํหนดสมมติฐานความสัมพนัธ์ระหวา่งองคป์ระกอบ
ดา้นผูน้าํองคก์รมีอิทธิพลต่อองคป์ระกอบดา้นการพฒันาบุคลากร ในการศึกษาคร้ังน้ี 

1.4 ความสัมพนัธ์ระหว่างองค์ประกอบด้านผู้นําองค์กรกบัองค์ประกอบด้านการสร้าง

เครือข่าย 

 

 

 

 

 
 

แผนภูมิท่ี 13 แสดงความสัมพนัธ์ระหวา่งองคป์ระกอบดา้นผูน้าํองคก์รกบัองคป์ระกอบดา้นการสร้าง
เครือข่าย 

  

   ขอ้สนบัสนุนท่ีเก่ียวขอ้งกบัความสัมพนัธ์ระหว่างองค์ประกอบดา้นผูน้าํองค์กร
กบัองค์ประกอบดา้นการสร้างเครือข่าย มีผลการศึกษาวิจยัและแนวคิดที่ยืนยนัความสัมพนัธ์น้ี 
ไดแ้ก่ การศึกษาวิจยัของ นงเยาว ์ศกัดาศกัด์ิ ในเร่ือง ระบบบริหารจดัการเงินนอกงบประมาณใน
สถานศึกษาขนาดเล็ก พบวา่ สถานศึกษาใชว้ิธีการเขา้หาแหล่งทุน โดยผูบ้ริหารและคณะกรรมการ
ใชศ้กัยภาพเดินเขา้ไปหา ทาํสัมพนัธไมตรีทั้งในระยะสั้นและระยะยาว มีการร่วมกิจกรรมส่วนตวั
และกิจกรรมส่วนรวม เพื่อท่ีจะเช่ือมโยงจากความสัมพนัธ์มาสู่กิจกรรมหาเงินทุนให้โรงเรียน โดย
การเขา้ถึง 1) องค์กร ชุมชน และหน่วยงานต่าง ๆ  2) การเขา้หาผูมี้อุปการคุณหรือผูใ้จบุญ และ      

3) เขา้หาเครือข่าย  สอดคลอ้งกบัการศึกษาของ ภาณี  สัจจาพนัธ์  ท่ีศึกษารูปแบบการบริหารงาน
วชิาการแบบมีส่วนร่วมเพื่อพฒันาคุณภาพผูเ้รียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พบวา่  ผูบ้ริหารครูและ
ชุมชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วมเพื่อพฒันาผูเ้รียนใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานอยูใ่นระดบัมาก  5  ดา้นไดแ้ก่ด้านการพฒันาหลกัสูตรและกระบวนการ
เรียนรู้   ดา้นการส่งเสริมคุณภาพการจดัการศึกษา  ดา้นการส่งเสริมส่ือนวตักรรมและเทคโนโลยี
การศึกษา  ดา้นการพฒันาหอ้งสมุดและแหล่งเรียนรู้และดา้นการสร้างเครือข่ายพฒันาหลกัสูตรและ

องคป์ระกอบ 

ดา้นผูน้าํองคก์ร 

 

องคป์ระกอบ 

ดา้นการสร้างเครือข่าย 
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การจดัการเรียนการสอนและสอดคลอ้งกบัการศึกษา เทวิล  ศรีสองเมือง  ศึกษาการพฒันารูปแบบ
เครือข่ายการจดัการเรียนการสอนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พบว่า ผลการวิจยัประเด็นแรกในเร่ืององค์ประกอบของเครือข่ายการจดัการเรียนการสอน  

ประกอบดว้ย 6 องคป์ระกอบ ดงัน้ี ดา้นโครงสร้างของเครือข่าย  วตัถุประสงค ์ บทบาทหนา้ท่ีของ
สมาชิก  กิจกรรมของเครือข่าย  ผลลพัธ์ที่เกิดจากเครือข่าย  และปัจจยัที่ส่งผลต่อความสําเร็จ
ประเด็นที่  2  บทบาทหน้าที่ของแต่ละองค์ประกอบ  รวมทั้งความสัมพนัธ์เก่ียวขอ้งระหว่าง
องคป์ระกอบของเครือข่ายในการจดัการเรียนการสอน ประกอบดว้ยการกาํหนดกรอบการประสานงาน
และความร่วมมือของสมาชิกเครือข่าย  กาํหนดเป้าหมายท่ีตอ้งการให้เกิดข้ึนจากการดาํเนินงานของ
เครือข่าย    ภารกิจหรืองานท่ีสมาชิกในเครือข่ายร่วมกนัทาํ  แนวทางการดาํเนินกิจกรรม  ผลลพัธ์ท่ี
ตอ้งการให้เกิดข้ึน  และปัจจยัท่ีส่งผลต่อความสําเร็จของเครือข่าย  ไดแ้ก่  ผูบ้ริหารสถานศึกษามี
ความรู้ความเขา้ใจ ให้การส่งเสริมสนบัสนุนการทาํงานของเครือข่ายอยา่งสมํ่าเสมอ มีการประสานงาน
และส่ือสารกนัในเครือข่ายอย่างต่อเน่ือง เป็นตน้  ประเด็นท่ี 3 ผลการพฒันารูป แบบเครือข่าย     

การจดัการเรียนการสอน พบว่า รูปแบบเครือข่ายท่ีพฒันาข้ึนมีความเหมาะสมในระดบัมาก มีลกัษณะ
ของเครือข่ายแบบกระจาย  หากมีการดาํเนินงานในระยะหน่ึงจะสามารถขยายตวัออกเป็นเครือ ข่าย
กระจายเชิงซ้อน  การนาํรูปแบบไปใช้ตอ้งปรับปรุงองค์ประกอบต่างๆ ให้มีความเหมาะสมกบั
ทอ้งถ่ินนั้นๆ และการพฒันาจากกลุ่มหน่ึงกลุ่มใดอาจสนองความตอ้งการท่ีแตกต่างกนัในแต่ละ
ภูมิภาค   ดงันั้น การขบัเคล่ือนเศรษฐกิจพอเพียงดา้นการศึกษาสู่สังคมในรูปแบบเครือข่ายส่งผลให้
ครู บุคลากร  นกัเรียนมีความรู้ความเขา้ใจท่ีถูกตอ้งชดัเจน  บูรณาการการจดัการเรียนการสอนตาม
หลกัสูตรและมาตรฐานการเรียนรู้ไดอ้ยา่งเหมาะสม  เกิดการแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกนั  ทาํให้ชุมชน
ดาํเนินชีวิตบนทางสายกลาง  มีความพอประมาณ มีเหตุผล และมีภูมิคุม้กนัในตวัท่ีดี บนเง่ือนไข
ของความรอบรู้และคุณธรรม 

   จากขอ้สนับสนุนที่ได้กล่าวไวข้า้งตน้น้ี แสดงให้เห็นถึงความสําคญัของผูน้าํ
องค์กรที่มีอิทธิพลต่อการสร้างเครือข่าย ผูว้ิจยัจึงได้กาํหนดสมมติฐานความสัมพนัธ์ระหว่าง
องคป์ระกอบดา้นผูบ้ริหารมีอิทธิพลต่อองคป์ระกอบดา้นการสร้างเครือข่าย ในการศึกษาคร้ังน้ี 
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1.5 ความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบด้านผู้นําองค์กรกับองค์ประกอบด้าน

งบประมาณ 

 

 

 

 

แผนภูมิท่ี 14 แสดงความสัมพนัธ์ระหว่างองค์ประกอบด้านผูน้าํองค์กรกบัองค์ประกอบดา้น  

งบประมาณ 

 

   ขอ้สนบัสนุนท่ีเก่ียวขอ้งกบัความสัมพนัธ์ระหว่างองค์ประกอบดา้นผูน้าํองค์กร
กบัองค์ประกอบด้านงบประมาณ  มีผลการศึกษาวิจยัและแนวคิดท่ียืนยนัความสัมพนัธ์น้ี ได้แก่   
การศึกษาวิจยัของ ประวิตร นิลสุวรรณากุล ท่ีทาํตน้แบบระบบงบประมาณพสัดุการเงินบญัชีกองทุน
โดยเกณฑพ์ึงรับ – พึงจ่ายลกัษณะ 3 มิติ สําหรับผูป้ฎิบติัในมหาวิทยาลยั/สถาบนัของรัฐผลการวิจยั
พบว่า ผูบ้ริหารสถาบนัอุดมศึกษาควรนาํเอาหลกัการบริหารมาประยุกต์ใช้กบังานของตนและ
บริหารอย่างครบวงจรบริหารรวมทั้งดาํเนินการตามแนวความคิดของระบบนัน่คือพิจารณาถึง
ทรัพยากรท่ีใช ้ (input) กระบวนการของงาน (process of operating) และผลได ้ (output) อยา่งเป็น
ระบบดว้ยตามหลกัการดงักล่าวระบบงานสาํหรับสถาบนัอุดมศึกษาประกอบดว้ยระบบงบประมาณ
ระบบพสัดุระบบการเงินระบบบญัชีระบบตรวจสอบประเมินผลระบบดงักล่าวจะตอ้งสอดคลอ้งกนั
โดยเร่ิมตั้งแต่การวางแผนงานในระบบงบประมาณเมื่องบประมาณประจาํปีได้รับอนุมติัแลว้
งบประมาณจะเป็นตวัตั้งสําหรับการควบคุมดาํเนินงานให้เป็นไปตามแผนงานและงบประมาณนั้น
รวมทั้งตรวจสอบและประเมินผลโดยเทียบกบังบประมาณท่ีไดรั้บอนุมติันั้น สอดคลอ้งกบัการศึกษา
ของ นพรัฐพล  ศรีบุญนาค ท่ีศึกษา การพฒันาการบริหารของมหาวิทยาลยัในกาํกับของรัฐใน
ประเทศไทย จากการวจิยัพบวา่ ผูบ้ริหารมหาวทิยาลยัในกาํกบัของรัฐแทบทุกแห่งไดใ้ห้ความสําคญั
กบัการใชจ่้ายอยา่งประหยดัและมุ่งเพิ่มรายไดจ้ากการดาํเนินภารกิจหลกัขององคก์ารมหาวิทยาลยั
อนัไดแ้ก่ การจดัการหลกัสูตรการเรียนการสอนการวิจยัและการบริการสังคมทางวิชาการซ่ึงเป็น
เร่ืองที่ควรดาํเนินการทั้งน้ีก็เพื่อความมีประสิทธิภาพในการบริหารการเงินขอ้สังเกต คือเมื่อ
การบริหารจดัการการเงินและงบประมาณของมหาวิทยาลยัในกาํกบัของรัฐให้ความสําคญักบัการ
ใชจ่้ายอยา่งประหยดัและมุ่งเพิ่มรายได ้เทคนิคการพฒันาการบริหารจดัการการเงินและงบประมาณ
จึงมุ่งไปท่ีการวิเคราะห์ตน้ทุนและผลประโยชน์ (Cost-Benefit Analysis) การวิเคราะห์จุดคุม้ทุน 

(Break-Even Point) ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลยัอาทิการควบคุมค่าใชจ่้ายกาํหนดอตัราค่า

องคป์ระกอบ 

ดา้นผูน้าํองคก์ร 

 

องคป์ระกอบ 

ดา้นงบประมาณ 
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เช่าสถานท่ีการใหเ้ช่าสถานท่ีการจดัการเรียนการสอนการประชุมสัมมนาระหวา่งหน่วยงานภายใน
มหาวิทยาลยัเป็นตน้  และสอดคลอ้งกบัการศึกษาของ นนัทวิชญ์ ฉัตรบรรยงค ์ ศึกษารูปแบบ
การพฒันาสถานศึกษาข้ึนพื้นฐานคาทอลิก สังกดัสังฆมณฑลในประเทศไทยเพื่อส่งเสริมการเป็น
องคก์รแห่งการเรียนรู้ พบว่า ดา้นการบริหารจดัการ (administrative management) ถือเป็นหนา้ท่ี
ของผูบ้ริหารโดยตรงผูบ้ริหารจะตอ้งสนบัสนุนการเรียนรู้ให้ทั้งจากความสําเร็จและความผิดพลาด  

การจูงใจการรับผิดชอบต่อการเรียนจดักิจกรรมเพิ่มประสิทธิผลการปฏิบติังานสนบัสนุนดา้น
ทรัพยากรและงบประมาณ และสอดคลอ้งกบัท่ี Kotter กล่าวไวว้า่ผูบ้ริหารมีหนา้ท่ีดา้นการวางแผนการ
จดัสรรงบประมาณการกาํหนดพนัธกิจยทุธศาสตร์ระบบต่างๆการตดัสินเร่ืองโครงสร้างการส่ือสาร
การเอ้ืออาํนาจและการใหร้างวลัรวมทั้งการควบคุมการปฏิบติังาน 

   จากขอ้สนบัสนุนท่ีไดก้ล่าวไวข้า้งตน้น้ี แสดงให้เห็นถึงความสําคญัของผูน้าํองคก์ร
ท่ีมีอิทธิพลต่องบประมาณผูว้ิจยัจึงไดก้าํหนดสมมติฐานความสัมพนัธ์ระหว่างองค์ประกอบดา้น
ผูน้าํองคก์รมีอิทธิพลต่อองคป์ระกอบดา้นงบประมาณ  ในการศึกษาคร้ังน้ี 

1.6 ความสัมพนัธ์ระหว่างองค์ประกอบด้านผู้นําองค์กรกับองค์ประกอบด้านการบริหาร

การเปลีย่นแปลง 
 

 

 

 

 

 

แผนภูมิท่ี 15 แสดงความสัมพนัธ์ระหวา่งองคป์ระกอบดา้นผูน้าํองคก์รกบัองคป์ระกอบดา้นการบริหาร
การเปล่ียนแปลง 

 

  ขอ้สนบัสนุนท่ีเก่ียวขอ้งกบัความสัมพนัธ์ระหวา่งองคป์ระกอบดา้นผูน้าํองคก์รกบั
องค์ประกอบดา้นการบริหารการเปล่ียนแปลง มีผลการศึกษาวิจยัและแนวคิดท่ียืนยนัความสัมพนัธ์น้ี 
ไดแ้ก่ ไดแ้ก่   แนวคิดของ กิตติภูมิ  มีประดิษฐ์  ท่ีกล่าววา่ การสนบัสนุนจากผูบ้ริหารขององคก์รมี
ส่วนอย่างมากต่อความสําเร็จของการบริหารการเปล่ียนแปลง ผูบ้ริหารขององค์กรจะเก่ียวขอ้งต่อ
การสร้างแนวทางใหม่ของการดาเนินธุรกิจขององคก์ร การวางกลยุทธ์ขององคก์ร รวมถึงการสนบัสนุน
ให้มีการปรับเปล่ียนลกัษณะการจดัการ(management styles) ในกรณีท่ีจาํเป็นผูน้าํในการเปล่ียนแปลง
(Change leadership) ถือว่าเป็นศูนยก์ลางของความสําเร็จในงาน ซ่ึงผูน้าํในการเปล่ียนแปลงมี

องคป์ระกอบ 

ดา้นผูน้าํองคก์ร 

 

องคป์ระกอบ 

ดา้นการบริหารการเปล่ียนแปลง 
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บทบาทท่ีสําคญัคือ 1) เป็นผูท่ี้ตั้งทิศทางในการเปล่ียนแปลง(setting direction) 2) เป็นผูแ้กปั้ญหา   

ที่เก่ียวขอ้งกบังานบริหารการเปล่ียนแปลง 3) ให้การสนบัสนุนต่องานบริหารการเปล่ียนแปลง 

สอดคลอ้งกบัทฤษฎีกดดนัจากผูน้าํ (the leader-pressure theory) ซ่ึงเนน้ความสําคญัของการมีพนัธะ
ส่วนบุคคล (personal commitment) ของผูบ้ริหารระดบัสูงสุดขององคก์ารต่อการเปล่ียนแปลง เม่ือ
ผูน้าํสนบัสนุนและเอาจริงเอาจงักบัการเปล่ียนแปลง ผูป้ฏิบติังานในระดบัล่างไม่อาจอยูเ่ฉยหรือทาํ
ตวัตามความเคยชินเช่นเดิม แต่ตอ้งต่ืนตวัและปรับตวัให้สอดคล้องกบัแรงกดดนัที่มาจากขา้งบน 

นกัวชิาการหลายคนให้ความสนใจในทฤษฎีน้ี ตวัอยา่งเช่น Kotter กล่าววา่ การเอาชนะการต่อตา้น
การเปล่ียนแปลงไม่สามารถทาํได ้ถา้ปราศจากแรงกดดนัอยา่งต่อเน่ืองจากผูน้าํท่ีกระทาํต่อคนระดบั
ล่างขององค์การท่ีอยู่ในภาวะความลงัเลว่าจะเดินทางไปทางใด ในขณะเดียวกนั Hammer and 

Stanton หข้อ้สรุปวา่การเปล่ียนแปลงจะสาํเร็จไดก้็ต่อเม่ือไดรั้บการขบัเคล่ือนโดยผูน้าํระดบัสูงของ
องค์การ และสอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ Kelman สรุปให้เห็นว่าปัจจยัท่ีมีอิทธิพลและสามารถ
ทาํนายการตดัสินใจเขา้ร่วมการเปล่ียนแปลงในองคก์ารครอบคลุม ถึงอิทธิพลทางสังคมและผูน้าํท่ี
ประกอบดว้ยทศันคติของเพื่อนร่วมงานท่ีน่านบัถือเสียงส่วนใหญ่ของเพื่อนร่วมงาน และอิทธิพล
ของผูน้าํระดบัสูง  

  จากขอ้สนบัสนุนท่ีไดก้ล่าวไวข้า้งตน้น้ี  แสดงใหเ้ห็นถึงความสําคญัของผูน้าํองคก์รท่ี
มีอิทธิพลต่อการบริหารการเปล่ียนแปลง  ผูว้ิจยัจึงได้กาํหนดสมมติฐานความสัมพนัธ์ระหว่าง
องคป์ระกอบดา้นผูน้าํองคก์รมีอิทธิพลต่อองคป์ระกอบดา้นงบประมาณ ในการศึกษาคร้ังน้ี 

1.7 ความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบด้านผู้ นําองค์กรกับองค์ประกอบด้านการ

ประกนัคุณภาพ 

 

 

 

 

 

 

แผนภูมิท่ี 16 แสดงความสัมพนัธ์ระหวา่งองคป์ระกอบดา้นผูน้าํองคก์รกบัองคป์ระกอบดา้นการ 

ประกนัคุณภาพ 

 

 

องคป์ระกอบ 

ดา้นผูน้าํองคก์ร 

 

องคป์ระกอบ 

ดา้นการประกนัคุณภาพ 
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   ขอ้สนบัสนุนท่ีเก่ียวขอ้งกบัความสัมพนัธ์ระหว่างองค์ประกอบดา้นผูน้าํองค์กร
กบัด้านการประกนัคุณภาพมีผลการศึกษาวิจยัและแนวคิดท่ียืนยนัความสัมพนัธ์น้ี ได้แก่ การ
ศึกษาวจิยัของอมรวชิช์  นาครทรรพ ท่ีไดศึ้กษาในกระแสแห่งคุณภาพเป็นผลจากโครงการวิจยัเร่ือง
การศึกษาแนวโนม้ความเคล่ือนไหวดา้นการประกนัคุณภาพการศึกษาระดบัอุดมศึกษา ซ่ึงมีวตัถุประสงค์
เพื่อศึกษาและสังเคราะห์แนวคิดและแนวประกนัคุณภาพการศึกษาระดบัอุดมศึกษาในประเทศหลกั 
4 ประเทศ คือ สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจกัร  ออสเตรเลีย และนิวชีแลนด ์พบลกัษณะร่วมกนัของ
ระบบกลไกการประกนัคุณภาพของประเทศต่างๆ คือ ความมีอิสระและความสามารถตรวจสอบได ้
มีการจดัตั้งหน่วยงานกลางระดบัชาติท่ีเป็นอิสระ มีหน้าท่ีส่งเสริมและประสานงาน  มีกลไกการ
ตรวจสอบภายในควบคู่ไปกบัการตรวจสอบจากภายนอกท่ีเนน้การเป็นเพื่อนร่วมวงการ  ปัจจยัสําคญั
ในการประกนัคุณภาพคือ ภาวะผูน้าํแบบผูป้ระกอบการและวฒันธรรมคุณภาพรูปแบบการจดัการ
สมยัใหม่และบริบทขององคก์ารท่ีตอ้งการพฒันาควบคู่ไปกบัการวางมาตรฐานการประกนัคุณภาพ 
การศึกษาของ แอชเวอร์ทและ ฮาร์เวย ์(Ashworth and Harvey) ท่ีกล่าวถึงองคป์ระกอบของคุณภาพ
การศึกษาวา่ประกอบดว้ยปัจจยัดา้นตวัป้อน ปัจจยัดา้นกระบวนการจดัการเรียนการสอนท่ีมีคุณภาพ
และปัจจยัดา้นการผลิต ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี....การจดัการและการควบคุมคุณภาพการศึกษาเพื่อให้
การจดัการศึกษาของสถาบนัตรงตามวตัถุประสงค ์มีมาตรฐานเป็นท่ียอมรับในสังคมและมีความคุม้
ค่าเงินท่ีลงทุน  ดชันีบ่งช้ีความมีคุณภาพของระบบจดัการและควบคุมคุณภาพ ไดแ้ก่  1)แผนการ
ดาํเนินงานระดบัสถาบนั  คณะและภาควิชา  2)วางแผนโดยอาศยัมุมมอง แนวความคิดทั้งผูบ้ริหาร
และคณาจารย ์ 3)โปรแกรม/หลกัสูตรสถานศึกษาตรงตามวตัถุประสงค์  4)อาจารย/์ผูป้ฏิบติังาน
ตระหนกัถึงความสําคญัของแผน  5)ผูบ้ริหารมีวิสัยทศัน์เชิงอนาคตท่ีตรงกบัความเป็นจริง  6)บุคลากร
ของสถาบนับรรลุซ่ึงความตอ้งการ  7)ผูบ้ริหารระดบัสูงเป็นผูน้าํท่ีมีประสิทธิภาพ  8)อาจารยมี์ภาระ
งานท่ีเหมาะสม  9)อาจารยมี์สัมพนัธภาพท่ีดีต่อกนั  10)อาจารยไ์ดพ้บปะสังสรรค์เพื่อแลกเปล่ียน
ความคิดเห็นกนัเป็นระยะๆ และการศึกษาของ พิกุล  โกสิยานนัท์ ในเร่ืองการพฒันารูปแบบการ
บริหารวิทยาลยัพยาบาลในสังกดักระทรวงสาธารณสุขท่ีมีประสิทธิผล ท่ีพบวา่ ผูน้าํองค์การหรือ
ผูบ้ริหารองคก์ารเป็นผูท่ี้มีอิทธิพลต่อคนทาํงานในองคก์ารเป็นผูก้าํหนดแนวทางการดาํเนินงานของ
วทิยาลยัและเพื่อการดาํเนินงานมีประสิทธิผลขององคก์ารผูบ้ริหารจะตอ้งมีทกัษะในการเป็นผูน้าํท่ี
มีความมุ่งมัน่ในพฒันาบณัฑิต ใหมี้คุณภาพกระตือรือร้นติดตามผลการดาํเนินงานอยา่งต่อเน่ืองและ
เอาใจใส่ติดตามประเมินผลคุณภาพตามเกณฑ์ท่ีเก่ียวขอ้งโดยประสานความร่วมมือในการดาํเนินงาน
กบัหน่วยงานภายในและภายนอกวิทยาลยัและการศึกษาของ วิบูลยล์กัษณ์  ปรียาวงศากุล ท่ีศึกษา
การพฒันารูปแบบบริหารวิชาการวิทยาลยัพยาบาลในสังกดัสถาบนัพระบรมราชชนกกระทรวง
สาธารณสุข พบวา่ บทบาทในการปฏิบติัหนา้ท่ีบริหารวิชาการของผูบ้ริหารและอาจารยใ์นภาพรวม
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ท่ีจาํเป็นท่ีสุด คือ1) ดา้นการประกนัคุณภาพการศึกษา 2) ดา้นการนิเทศและพฒันาคณาจารย ์3) ดา้น
การบริหารหลกัสูตร 4) ดา้นการบริหารงานวิจยัและผลิตผลงานวิชาการในส่วนท่ีจาํเป็นในระดบัมาก 

คือ 1) ดา้นบริหารการเรียนการสอน  2) ดา้นการส่งเสริมศิลปวฒันธรรม 3) ดา้นการบริการวิชาการ
แก่สังคม  4) ดา้นส่ือการเรียนการสอนหอ้งสมุดและปัจจยัเก้ือหนุนทางการศึกษาและ 5) ดา้นการวดั
และประเมินผลการเรียน 

   จากขอ้สนบัสนุนท่ีไดก้ล่าวไวข้า้งตน้น้ี  แสดงให้เห็นถึงความสําคญัของผูน้าํองคก์ร
ท่ีมีอิทธิพลต่อการประกนัคุณภาพ ผูว้จิยัจึงไดก้าํหนดสมมติฐานความสัมพนัธ์ระหวา่งองคป์ระกอบ
ดา้นผูน้าํองคก์รมีอิทธิพลต่อองคป์ระกอบดา้นการประกนัคุณภาพ ในการศึกษาคร้ังน้ี 

1.8 ความสัมพนัธ์ระหว่างองค์ประกอบด้านการพัฒนาหลักสูตรกับองค์ประกอบด้าน

การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

 

 

 

 

 

 

แผนภูมิท่ี 17 แสดงความสัมพนัธ์ระหวา่งองคป์ระกอบดา้นการพฒันาหลกัสูตรกบัองคป์ระกอบ
ดา้นการมีส่วนร่วมของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย 

 

   ขอ้สนับสนุนท่ีเก่ียวขอ้งกบัความสัมพนัธ์ระหว่างองค์ประกอบดา้นการพฒันา
หลกัสูตรกบัองคป์ระกอบดา้นการมีส่วนร่วมของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย มีผลการศึกษาวจิยัและแนวคิด
ท่ียนืยนัความสัมพนัธ์น้ี ไดแ้ก่ การศึกษาวิจยัของ สมร  ปาโท ท่ีศึกษา รูปแบบการพฒันาภาวะผูน้าํ
ของผูบ้ริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นมืออาชีพสังกดัสํานกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พบวา่  การมีส่วนร่วมของชุมชน เป็นคุณลกัษณะของผูบ้ริหารสถานศึกษามืออาชีพ ประการหน่ึง
ในบรรดา 6 ประการ  ซ่ึงหมายถึงการท่ีชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหารจดัการศึกษาในสถานศึกษา 

4 เร่ืองไดแ้ก่ (1) ความสัมพนัธ์ท่ีดีกบัผูบ้ริหารและครูมีความเขา้ใจและให้ความสําคญัเขา้ร่วม
กิจกรรมต่างๆของสถานศึกษา(2) การมีส่วนร่วมในการพฒันาการศึกษาเช่นร่วมในการวางแผน
พฒันาสถานศึกษาร่วมแกไ้ขปัญหาของสถานศึกษา(3) ร่วมในการพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษา(4) 

การสนบัสนุนการดาํเนินงานของสถานศึกษาสอดคลอ้งกบัการศึกษาของ พลูศรี ไมท้อง ท่ีศึกษา
การมีส่วนร่วมของชุมชนในการพฒันาหลกัสูตรทอ้งถ่ินในระดบัมธัยมศึกษาของโรงเรียนท่ีไดรั้บ

องคป์ระกอบ 

ดา้นการพฒันาหลกัสูตร 

องคป์ระกอบ 

ดา้นการมีส่วนร่วมของผูมี้ส่วน
ไดส่้วนเสีย 
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การรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษา ผลการวจิยัพบวา่ ในการปรับหรือสร้างหลกัสูตรทอ้งถ่ินนั้น 
ชุมชนไดเ้ขา้มามีส่วนร่วม คือ ผูป้กครอง ศิษยเ์ก่าและผูท้รงคุณวุฒิ ลกัษณะท่ีชุมชนเขา้มามีส่วนร่วม  
คือ ช่วยประสานกบัหน่วยงานต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งและสนบัสนุนดา้นส่ิงของและวสัดุอุปกรณ์ต่างๆ 
ปัญหาที่พบคือ โรงเรียนและชุมชนมีเวลาว่างไม่ตรงกนั ชุมชนไม่ให้ความร่วมมือเท่าที่ควร 

เน่ืองจากมีภารกิจมาก การนาหลกัสูตรไปใช้ชุมชนเขา้มามีส่วนร่วมในดา้นการเตรียมตวัครู การ
จดับริการวสัดุหรือส่ือการเรียนการสอน และการจดัส่ือ/ผลิต ส่ือการเรียนการสอน ปัญหาท่ีพบ คือ 
ชุมชนเห็นว่าการวดัผลประเมินผลเป็นภาระหน้าทีของโรงเรียน และนโยบายของโรงเรียนไม่เอ้ือ
ใหชุ้มชนเขา้มามีส่วนร่วมในการพฒันาหลกัสูตรทอ้งถ่ิน ชุมชนควรมีบทบาทในการเป็นผูใ้ห้ขอ้มูล 
แนวคิด เป็นผูร่้วมกาํหนดทิศทางและเป้าหมายของโรงเรียน ส่วนบทบาทของโรงเรียนในการ
เสริมสร้างความร่วมมือของชุมชนต่อหลกัสูตรทอ้งถ่ินและจดัการเรียนการสอน โรงเรียนสร้าง
ความสัมพนัธ์ท่ีดีต่อชุมชนและเปิดโอกาสให้ชุมชนเขา้มามีส่วนร่วม  และสอดคลอ้งกบัการศึกษา
ของ มิลเลอร์ (Miller) ไดศึ้กษาการกาํหนดการมีส่วนร่วมของครูในการวางแผนพฒันาหลกัสูตร
และนาหลกัสูตรไปใชข้องโรงเรียนชนบทในสหรัฐอเมริกา จากการวิจยัแสดงให้เห็นถึงความสัมพนัธ์
ทางบวกระหวา่งการเขา้มามีส่วนร่วมในการวางแผนพฒันาหลกัสูตร และการนาหลกัสูตรไปใช ้ซ่ึง
การใหค้รูมีส่วนร่วมจะมีประโยชน์อยา่งมากในดา้นการยอมรับและความเขา้ใจ 

   จากขอ้สนบัสนุนท่ีไดก้ล่าวไวข้า้งตน้น้ี  แสดงให้เห็นถึงความสําคญัของการพฒันา
หลกัสูตรที่มีอิทธิพลต่อการมีส่วนร่วมของผูม้ีส่วนได้ส่วนเสีย ผูว้ิจยัจึงได้กาํหนดสมมติฐาน
ความสัมพนัธ์ระหว่างองค์ประกอบดา้นการพฒันาหลกัสูตรมีอิทธิพลต่อองค์ประกอบดา้นการมี
ส่วนร่วมของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียในการศึกษาคร้ังน้ี 

1.9 ความสัมพนัธ์ระหว่างองค์ประกอบด้านการพัฒนาหลักสูตรกับองค์ประกอบด้าน

การบริหารการเปลีย่นแปลง 

 

 

 

 

 

แผนภูมิท่ี 18 แสดงความสัมพนัธ์ระหว่างองค์ประกอบด้านการพฒันาหลกัสูตรกบัองคป์ระกอบ
ดา้นการบริหารการเปล่ียนแปลง 

  

องคป์ระกอบ 

ดา้นการพฒันาหลกัสูตร 

องคป์ระกอบ 

ดา้นการบริหารการ
เปล่ียนแปลง 
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   ขอ้สนับสนุนท่ีเก่ียวขอ้งกบัความสัมพนัธ์ระหว่างองค์ประกอบดา้นการพฒันา
หลกัสูตรกบัองคป์ระกอบดา้นการบริหารการเปล่ียนแปลง มีผลการศึกษาวิจยัและแนวคิด ทฤษฎีท่ี
ยนืยนัความสัมพนัธ์น้ี ไดแ้ก่ แนวคิดของออเดรย ์ และนิโคลส์  ไดก้ล่าวไวว้า่ เน่ืองจากสังคมมีการ
เปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลา  มีการคน้พบความรู้ใหม่อยู่เสมอ  ในขณะเดียวกนั  ความรู้เก่าๆ บางอย่าง
ได้รับการพิสูจน์ว่าผิดหรือไม่เหมาะสม  ความรู้ใหม่จึงเขา้มาแทนความรู้เก่า  เพื่อให้ผูเ้รียนได้
เตรียมตวัรับการเปล่ียนแปลงใหม่ๆ ของสังคม  หลกัสูตรมีลกัษณะคลา้ยกบัส่ิงมีชีวิตจะตอ้งมีการ
เคล่ือนไหวและเปล่ียนแปลงอยูต่ลอดเวลา    และการศึกษาวจิยัของอฐัพงศ ์จารุทรัพยส์ดใส ท่ีศึกษา
ความสัมพนัธ์ระหว่างคุณลกัษณะผูน้าํการเปล่ียนแปลงกบัการบริหารงานวิชาการของผูบ้ริหาร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สํานกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2พบวา่ ผลการวิจยัพบวา่ การ
บริหารงานวิชาการของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สํานกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาฉะเชิงเทรา 
เขต 2  นั้น   มีการบริหารงานวิชาการโดยรวมและรายดา้นอยูใ่นระดบัมาก เรียงตามลาํดบั คือ ดา้น
การวดัผลประเมินผลและเปรียบเทียบโอนผลการเรียน ดา้นการพฒันากระบวนการเรียนรู้ ดา้นการ
พฒันาระบบการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา ดา้นการพฒันาส่ือ นวตักรรม และเทคโนโลยี
เพื่อการศึกษา ดา้นการพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษา ดา้นการพฒันาแหล่งการเรียนรู้ ดา้นการส่งเสริม
และสนบัสนุนงานวชิาการแก่บุคคล ครอบครัว องคก์ร และสถาบนัอ่ืนท่ีจดัการศึกษา ดา้นการนิเทศ
การศึกษา ด้านการแนะแนวการศึกษา ด้านการประสานความร่วมมือในการพฒันาวิชาการกับ
สถานศึกษาอ่ืน ดา้นการส่งเสริมความรู้ทางวิชาการแก่ชุมชน และดา้นการวิจยัเพื่อพฒันาคุณภาพ
การศึกษา และคุณลกัษณะผูน้าํการเปล่ียนแปลง มีความสัมพนัธ์กบัการบริหารงานวิชาการของ
ผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานทางบวก อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 

   จากขอ้สนบัสนุนท่ีไดก้ล่าวไวข้า้งตน้น้ี  แสดงให้เห็นถึงความสําคญัของการพฒันา
หลกัสูตรท่ีมีอิทธิพลต่อการบริหารการเปล่ียนแปลง ผูว้ิจยัจึงไดก้าํหนดสมมติฐานความสัมพนัธ์
ระหวา่งองคป์ระกอบดา้นการพฒันาหลกัสูตรมีอิทธิพลต่อองคป์ระกอบดา้นการบริหารการเปล่ียนแปลง 
ในการศึกษาคร้ังน้ี 
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1.10 ความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบด้านการพัฒนาหลักสูตรกับองค์ประกอบ

ด้านการประกนัคุณภาพ 

 

 

 

 

 

 

แผนภูมิท่ี 19 แสดงความสัมพนัธ์ระหว่างองค์ประกอบด้านการพฒันาหลกัสูตรกบัองคป์ระกอบ
ดา้นการประกนัคุณภาพ 

  

   ขอ้สนบัสนุนท่ีเก่ียวขอ้งกบัความสัมพนัธ์ระหว่างองค์ประกอบดา้นการ
พฒันาหลกัสูตรกบัองค์ประกอบดา้นการประกนัคุณภาพ  มีผลการศึกษาวิจยัและแนวคิดทฤษฎีท่ี
ยืนยนัความสัมพนัธ์น้ี ได้แก่ การศึกษาวิจยัของ ศกัด์ิชาย  เพชรช่วย ท่ีศึกษาวิจยัเร่ือง การพฒันา   

ตวับ่งช้ีรวมคุณภาพการศึกษาของคณะครุศาสตร์ในสถาบนัราชภฏั  ผลการวิจยัพบวา่ ตวับ่งช้ีคุณภาพ
การศึกษาของคณะครุศาสตร์ในสถาบนัราชภฏัมีทั้งหมดจาํนวน 75 ตวั แบ่งเป็น 11 องค์ประกอบ 
ไดแ้ก่ ปรัชญา  พนัธกิจ  และวตัถุประสงคข์องคณะ หลกัสูตรอาจารย ์ นกัศึกษา  การจดัการเรียน
การสอน  กิจกรรมนักศึกษา แหล่งทรัพยากรการเรียนรู้  การบริหารและการจัดการ การเงิน
งบประมาณ อาคารสถานท่ี และสภาพแวดลอ้มและวิจยั   สอดคลอ้งกบัท่ีสมศกัด์ิ สินธุระเวชญ ์ท่ี
ไดก้ล่าวไวว้า่ ปัจจยัท่ีจะส่งผลต่อคุณภาพทางการศึกษา ไดแ้ก่    หลกัสูตร   การจดัการเรียนรู้ของครู
และบุคลากรทางการศึกษา และกระบวนการจดัการ ทั้งน้ีในส่วนของสถานศึกษาตอ้งให้บริหารโดย
อิสระตามนโยบายการกระจายอาํนาจโดยความเห็นชอบภายใตก้ารบริหารงานของคณะกรรมการ
สถานศึกษา  ท่ีมาจากผูบ้ริหารสถานศึกษา  ครู และ  ประชาชน ให้มีการกระจายอาํนาจไปยงั
สถานศึกษามากท่ีสุด การประกนัคุณภาพการศึกษาจะเป็นกระบวนการท่ีผลกัดนัให้ปัจจยัต่าง ๆ  มี
คุณภาพ  และนาํไปสู่การจดัการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างแทจ้ริง และสอดคล้องกบัที่สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ ไดก้ล่าวหลกัการสําคญัของการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา 
3�ประการคือ1)�สถานศึกษาจะตอ้งร่วมกนัพฒันาปรับปรังคุณภาพให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา
โดยเป้าหมายสําคญัอยู่ท่ีการพฒันาคุณภาพให้เกิดกบัผูเ้รียน  2)สถานศึกษาตอ้งทาํให้การประกนั
คุณภาพเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการบริหารจดัการและการทาํงานของบุคลากรทุกคนใน
สถานศึกษาโดยวางแผนพฒันาและแผนปฏิบตัิการที่มีเป้าหมายชดัเจนทาํตามแผน ตรวจสอบ

องคป์ระกอบ 

ดา้นการพฒันาหลกัสูตร 

องคป์ระกอบ 

ดา้นการประกนัคุณภาพ 
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ประเมินผลและพฒันาปรับปรุงอยา่งต่อเน่ือง  และ 3)�การประกนัคุณภาพเป็นหนา้ท่ีของบุคลากร
ทุกคนในสถานศึกษาไม่ว่าจะเป็นผูบ้ริหาร ครู อาจารย ์และบุคลากรในสถานศึกษาโดยการ
ดาํเนินงานจะตองให้ผูท่ี้เก่ียวขอ้ง เช่น  ชุมชน  ผูเ้รียน  สํานกังานเขตพื้นท่ี  หรือหน่วยงานท่ีกาํกบั
ดูแลเขา้มามีส่วนร่วมในการกาํหนดเป้าหมาย วางแผน ติดตามประเมินผล พฒันาปรับปรุงหลกัสูตร 
ช่วยกนัคิด ช่วยกนัทาํ ช่วยกนัผลกัดนัให้สถานศึกษามีคุณภาพเป็นไปตามความตอ้งการของ
ผูป้กครองและประเทศชาติ 

   จากขอ้สนบัสนุนท่ีไดก้ล่าวไวข้า้งตน้น้ี  แสดงให้เห็นถึงความสําคญัของการพฒันา
หลกัสูตรท่ีมีอิทธิพลต่อการประกนัคุณภาพ   ผูว้ิจยัจึงไดก้าํหนดสมมติฐานความสัมพนัธ์ระหว่าง
องคป์ระกอบดา้นการพฒันาหลกัสูตรมีอิทธิพลต่อองคป์ระกอบดา้นการประกนัคุณภาพ  ในการศึกษา
คร้ังน้ี 

1.11 ความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบด้านการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

กบัองค์ประกอบด้านการบริหารการเปลีย่นแปลง 

 

 

 

 

 

 

แผนภูมิท่ี 20 แสดงความสัมพนัธ์ระหวา่งองคป์ระกอบดา้นการมีส่วนร่วมของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย
กบัองคป์ระกอบดา้นการบริหารการเปล่ียนแปลง 

  

   ขอ้สนบัสนุนท่ีเก่ียวขอ้งกบัความสัมพนัธ์ระหว่างองค์ประกอบดา้นการมีส่วนร่วม
ของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย กบัดา้นการบริหารการเปล่ียนแปลงมีผลการศึกษาวิจยัและแนวคิดท่ียืนยนั
ความสัมพนัธ์น้ี ได้แก่ การศึกษาวิจยัของ เชิดศกัด์ิ ศุภโสภณและคณะ ท่ีศึกษาเร่ือง การพฒันา
รูปแบบการบริหารการเปล่ียนแปลงสู่ความเป็นเลิศของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของรัฐ สรุปไดว้่า
ปัจจยัท่ีช่วยการบริหารการเปล่ียนแปลงสู่ความสําเร็จซ่ึงส่วนใหญ่ข้ึนอยู่กบัสมรรถนะส่วนบุคคล
ของผูบ้ริหารสถานศึกษา   ดงันั้นปัจจยัการบริหารการเปล่ียนแปลงซ่ึงประกอบดว้ย  1) ภาวะผูน้าํ  

2)ความเป็นอิสระในการบริหาร  3) ความร่วมมือของบุคลากร  4)โครงการท่ีดีและมีความเหมาะสม  
5)การกระจายอาํนาจ  6)แรงจูงใจ  7)วิสัยทศัน์  8)การบริหารบุคลากร  9)การบริหารทรัพยากร 
10)การมีส่วนร่วมของบุคลากร  11)เครือข่ายภายนอก 12)การจดัการปัญหา 13)การพฒันาอย่าง

องคป์ระกอบ 

ดา้นการมีส่วนร่วม               
ของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย 

องคป์ระกอบ 

ดา้นการบริหารการ
เปล่ียนแปลง 
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ต่อเน่ือง 14)การปฏิบติังานไดอ้ยา่งเหมาะสม 15)ความเป็นสถาบนั  16)การเปล่ียนแปลงองค์กร ซ่ึง
ส่ีปัจจยัแรกจะเป็นสมรรถนะของผูบ้ริหารสถานศึกษาที่มีทกัษะความเป็นผูน้าํ  ส่วนเร่ืองความ
เป็นอิสระในการบริหารโรงเรียนจะข้ึนอยู่กบันโยบายของโรงเรียนความร่วมมือของบุคลากร  
ผูบ้ริหารซ่ึงมีส่วนสาํคญัในการสร้างความศรัทธาใหแ้ก่บุคลากรและตวับุคลากรเองก็ตอ้งมีสมรรถนะ
ท่ีดีและปัจจยัสุดท้ายคือ โครงการท่ีดีและมีความเหมาะสมกับบริบทของโรงเรียน ชุมชนและ
วฒันธรรม นอกจากน้ีปัจจยัท่ีช่วยส่งเสริมให้เกิดการเปล่ียนแปลงอนันาํมาสู่ความสําเร็จไดแ้ก่  การ
บริหารทรัพยากร  การมีส่วนร่วมของบุคลากร  เครือข่ายภายนอก  การจดัการปัญหา  การพฒันา
อยา่งต่อเน่ือง  การปฏิบติังานอยา่งเหมาะสม  ความเป็นสถาบนัและการเปล่ียนแปลงองคก์รซ่ึงจะ
เป็นปัจจยัท่ีส่งผลต่อการบริหารการเปล่ียนแปลงสู่ความสําเร็จของสถานศึกษาไดอ้ยา่งย ัง่ยืนผูบ้ริหาร
ซ่ึงมีส่วนสําคญัในการสร้างความศรัทธาให้แก่บุคลากรและตวับุคลากรเองก็ตอ้งมีสมรรถนะท่ีดี
และปัจจยัสุดทา้ยคือ โครงการที่ดีและมีความเหมาะสมกบับริบทของโรงเรียน ชุมชนและ
วฒันธรรม นอกจากน้ี ปัจจยัที่ช่วยส่งเสริมให้เกิดการเปล่ียนแปลงอนันาํมาสู่ความสําเร็จไดแ้ก่ 
การบริหารทรัพยากร การมีส่วนร่วมของบุคลากร เครือข่ายภายนอก การจดัการปัญหา การพฒันา
อย่างต่อเน่ือง การปฏิบติังานอย่างเหมาะสม ความเป็นสถาบนัและการเปล่ียนแปลงองค์กร สอดคลอ้ง
กบัท่ี คมัม่ิงและวอเล่ย ์กล่าวไวว้า่ การมีส่วนร่วมเป็นยทุธศาสตร์เอาชนะการต่อตา้นการเปล่ียนแปลง
ในองคก์ารท่ีใชก้นัแพร่หลายและไดป้ระสิทธิผลผลค่อนขา้งมากจุดเนน้คือการเปิดโอกาสให้สมาชิก
เขา้มีส่วนร่วมโดยตรงทั้งในการวางแผนและการดาํเนินการแผนการเปล่ียนแปลงยุทธศาสตร์การมี
ส่วนร่วมก่อให้เกิดผลคือสมาชิกองค์การให้ขอ้มูลข่าวสารและความคิดเห็นท่ีหลากหลายท่ีอาจ
นาํไปสู่นวตักรรมท่ีเหมาะสมและไดผ้ลในการเปล่ียนแปลงองคก์ารสามารถระบุให้เห็นปัญหาและ
อุปสรรคท่ีเกิดข้ึนในกระบวนการเปล่ียนแปลงการมีส่วนร่วมในการวางแผนกระตุน้ความสนใจ
และความจาเป็นของความรับผดิชอบร่วมกนัโดยเฉพาะในขั้นตอนการเขา้แทรกแซงและผลกัดนัให้
เกิดการเปล่ียนแปลงและสอดคลอ้งกบัท่ี กิตติภูมิ  มีประดิษฐ์ ไดก้ล่าวไวใ้นหลกัการสําคญัของการ
จดัการการเปล่ียนแปลง วา่การมีส่วนร่วมความร่วมมือจากผูท่ี้ไดรั้บผลกระทบจากการเปล่ียนแปลง
นั้นสามารถก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลง  อีกทั้งยงัสร้างการสนับสนุนสําหรับการเปล่ียนแปลงท่ี
เกิดข้ึนได้และทาํให้แผนงานได้รับการยอมรับมากข้ึนสามารถสร้างความไวใ้จจากพนักงานได ้ 
เพราะวา่ พนกังานเป็นผูมี้ส่วนร่วมในการริเร่ิมการเปล่ียนแปลง 

   จากขอ้สนับสนุนท่ีไดก้ล่าวไวข้า้งตน้น้ี  แสดงให้เห็นถึงความสําคญัของการมี
ส่วนร่วมของผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียท่ีมีอิทธิพลต่อการบริหารการเปล่ียนแปลงผูว้ิจยัจึงได้กาํหนด
สมมติฐานความสัมพนัธ์ระหว่างองค์ประกอบด้านการมีส่วนร่วมของผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียต่อ
องคป์ระกอบดา้นการบริหารการเปล่ียนแปลงในการศึกษาคร้ังน้ี 
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1.12 ความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบด้านการพัฒนาบุคลากรกับองค์ประกอบ
ดา้นการประกนัคุณภาพ 

 

 

 

 

 

 

แผนภูมิท่ี 21 แสดงความสัมพนัธ์ระหวา่งองคป์ระกอบดา้นการพฒันาบุคลากรกบัองคป์ระกอบดา้น
การประกนัคุณภาพ 

  

   ขอ้สนับสนุนท่ีเก่ียวขอ้งกบัความสัมพนัธ์ระหว่างองค์ประกอบดา้นการพฒันา
บุคลากรกบัดา้นการประกนัคุณภาพมีผลการศึกษาวิจยัและแนวคิดท่ียืนยนัความสัมพนัธ์น้ี ไดแ้ก่ 
การศึกษาของแอชเวอร์ทและฮาร์เวย ์(Ashworth and Harvey) ท่ีได้กล่าวถึงองค์ประกอบของ
คุณภาพการศึกษาวา่ ประกอบดว้ยปัจจยัดา้นตวัป้อน ปัจจยัดา้นกระบวนการจดัการเรียนการสอนท่ี
มีคุณภาพและปัจจยัด้านการผลิตซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี..คุณภาพอาจารยมี์ความสําคญัต่อคุณภาพ
การศึกษา ดชันีช้ีวดัความมีคุณภาพของอาจารย ์ไดแ้ก่ 1)จาํนวนอาจารยท่ี์มีความเช่ียวชาญในสาขา
อาชีพ 2)ประสบการณ์ดา้นวิชาการดา้นวิชาชีพและดา้นการสอน 3)การพฒันาอาจารย ์4)สัดส่วน
อาจารยต์่อนกัศึกษาสําหรับการสอนภาคทฤษฎีในชั้นเรียน 5)สัดส่วนระหวา่งอาจารยต่์อนกัศึกษา
สําหรับการสอนภาคปฏิบติับนคลินิก 6) ผลงานวิจยั 7)ผลงานวิชาการ 8)อาจารย์ท่ีมีความรู้ท่ี
ทนัสมยั9)อาจารยไ์ดรั้บเสรีภาพตามสิทธิและเสรีภาพทางวิชาการ     แนวคิดของโรวเล่ย ์(Rowley)  

ท่ีเช่ือวา่ คุณภาพการศึกษาเป็นความสาํเร็จท่ีสถาบนัแต่ละแห่งไดจ้ดัประสบการณ์ไวใ้ห้แก่นกัศึกษา 
ซ่ึงทาํใหน้กัศึกษามีสัมฤทธ์ิผลต่อเป้าหมายการเรียนรู้ รวมถึงมาตรฐานทางดา้นวิชาการท่ีเหมาะสมดว้ย 
และไดเ้สนอเกณฑ์บ่งบอกคุณภาพไว ้5 ดา้น ได้แก่ 1)ตอ้งปรับปรุงกลยุทธ์ด้านคุณภาพการเรียน  

การสอน  2)รูปแบบของการปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอนต้องมีลักษณะยืดหยุ่นได้ 3)ต้อง
ควบคุมดูแลพนัธกิจของอาจารยแ์ละพฒันาอาจารย ์4)ตอ้งประสานสัมพนัธ์กบัหน่วยงานในองคก์ร 
และ 5)ขอ้มูลความตอ้งการต่างๆตอ้งนาํมาประเมินและสามารถอธิบายความกา้วหนา้ได ้ และ
สอดคลอ้งการศึกษาของ สุมมา โสตถิผลอนนัต์  ท่ีไดท้าํการศึกษาวิจยัเร่ืองการสังเคราะห์ตวับ่งช้ี
ความสาํเร็จในการดาํเนินงานประกนัคุณภาพของวิทยาลยัพยาบาลสังกดัสถาบนัพระบรมราชชนก
กระทรวงสาธารณสุขท่ีไดค้น้พบว่าความสําเร็จของการดาํเนินงานประกนัคุณภาพของวิทยาลยั

องคป์ระกอบ 

ดา้นการพฒันาบุคลากร 

องคป์ระกอบ 

ดา้นการประกนัคุณภาพ 
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พยาบาลการพฒันาบุคลากรความพึงพอใจและการมีส่วนร่วมเป็นองค์ประกอบในการดาํเนินงาน
ประกนัคุณภาพ 

   จากข้อสนับสนุนท่ีได้กล่าวไวข้า้งต้นน้ี  แสดงให้เห็นถึงความสําคญัของการ
พฒันาบุคลากรท่ีมีอิทธิพลต่อการประกันคุณภาพ ผูว้ิจยัจึงได้กาํหนดสมมติฐานความสัมพนัธ์
ระหวา่งองคป์ระกอบดา้นการพฒันาบุคลากรมีอิทธิพลต่อองคป์ระกอบดา้นการประกนัคุณภาพ ใน
การศึกษาคร้ังน้ี 

1.13 ความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบด้านการสร้างเครือข่ายกับองค์ประกอบด้าน

การพฒันาบุคลากร 

 

 

 

 

 

 

แผนภูมิท่ี 22 แสดงความสัมพนัธ์ระหวา่งองคป์ระกอบดา้นการสร้างเครือข่ายกบัองคป์ระกอบดา้น
การพฒันาบุคลากร 

  

   ขอ้สนับสนุนท่ีเก่ียวขอ้งกับความสัมพนัธ์ระหว่างองค์ประกอบด้านการสร้าง
เครือข่ายกบัองคป์ระกอบดา้นการพฒันาบุคลากร มีผลการศึกษาวิจยัและแนวคิดท่ียืนยนัความสัมพนัธ์
น้ี ไดแ้ก่แนวทางการพฒันาตนเอง(Individual Development Plan)ของ วิทยา ดาํรงเกียรติศกัด์ิ ท่ีได้
เสนอ 7 มิติการพฒันาคนประกอบดว้ย 1)การพฒันาดา้นปัญญา (Intellectual Development) อบรม
,สัมมนา,ดูงาน,ฝึกงาน 2)การพฒันาทางกาย (Physical Development) ความสมดุลของงาน/ชีวิต/การ
พกัผอ่น,อาหาร,การออกกาํลงักาย,สุขนิสัย 3)การพฒันาทางจิตวิญญาณ (Spiritual Development) 

คุณค่าของชีวิต,ความเช่ือ ,ค่านิยม,หลกัการ,คุณธรรมจริยธรรม,การคน้หาตนเอง4)การพฒันาดา้น
อารมณ์(Emotional Development) ความสมดุลของอารมณ์กบัส่ิงแวดล้อมกบัผูอื้่น,ตระหนัก,

ยอมรับการแสดงออกอารมณ์ของตนเอง/ผูอ่ื้น /ยอมรับ Feedback  5)การพฒันาทางสังคม (Social 

Development)ความเป็นอยูท่างสังคม, การสร้างเครือข่าย, การสร้างสัมพนัธภาพ  6)การพฒันาดา้น
สุนทรียภาพ (Aesthetic Development) ช่ืนชอบศิลปะ/ความงาม/ชีวิต/ธรรมชาติความคิดสร้างสรรค ์
7)การพฒันาดา้นอาชีพ (Career Development) การเลือกอาชีพ, พฒันาแผนและกลยุทธ์ในอาชีพ, 

การปรับตวัต่อการทา้ทาย   สอดคล้องกบัท่ี อาภรณ์ ภู่วิทยพนัธ์ุ  กล่าวไวว้่า  การสร้างเครือข่าย 

องคป์ระกอบ 

ดา้นการสร้างเครือข่าย 

องคป์ระกอบ 

ดา้นการพฒันาบุคลากร 
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หมายถึง การแสวงหาโอกาสเพื่อรู้จกักบับุคคลใหม่ ๆ และการสร้างความสัมพนัธ์ท่ีดีกบับุคคลท่ีพึ่ง
รู้จกั รวมทั้งการรักษาความสัมพนัธ์อนัดีกบับุคคลต่าง ๆ ทั้งท่ีเก่ียวขอ้ง และไม่เก่ียวขอ้งในสายอาชีพ
หรือแวดวงเดียวกนั  การสร้างเครือข่ายช่วยให้เกิดการพฒันาตนเอง มีประโยชน์หลากหลายประการ 
ดงัน้ี  เกิดการพฒันาองค์ความรู้ใหม่ ๆ มีการพฒันาตนเองจากการประมวลผลขอ้มูล  เกิดการ
ยอมรับจากเครือข่ายของคุณ มีท่ีปรึกษาหากคุณเผชิญกบัปัญหา   จุดประกายความหวงัใหม่ เป็นตน้  
ดงันั้นการพฒันาตนเองท่ีนอกเหนือจากการอ่านหนงัสือตาํรา การเขา้ฝึกอบรมสัมมนา การสอนงาน 
การใหค้าํปรึกษาในขณะทาํงานแลว้ การสร้างเครือข่าย เป็นอีกวธีิการหน่ึงในการพฒันาตนเองท่ีคุณ
อาจลืมนึกถึง การสร้างเครือข่าย จะทาํให้คุณเป็นผูมี้ วิสัยทศัน์ กวา้งไกล และมีเพื่อนมากมายท่ีจะ
ให้คาํปรึกษาแนะนาํ และให้ความช่วยเหลือต่าง ๆ และสอดคล้องกบั อนุรักษ์  ปัญญานุวฒัน์  

รหัน แตงจวงและสุกญัญา นิมานนัท ์ กล่าวไวว้า่ เครือข่ายการเรียนรู้หมายถึงสภาพการเรียนรู้อยา่ง
เป็นทางการหรือไม่เป็นทางการและระหวา่งประเทศหรือทวีปตลอดจนการรับรู้ข่าวสารผา่นส่ือการ
เรียนรู้ท่ีมีอยูอ่ยา่งหลากหลายทั้งประเภทส่ือบุคคลและส่ือสารมวลชนประเภทต่างๆเช่นส่ือส่ิงพิมพ์
ส่ือเสียงและภาพเป็นตน้ท่ีจะเอ้ือใหเ้กิดการเรียนรู้ท่ีมีผลต่อการดาํรงชีวติการเปล่ียนแปลงสังคมและ
คุณภาพชีวติของคนและสอดคลอ้งกบัการศึกษาของ เตม็จิต  จนัทคา ท่ีศึกษาเร่ือง การศึกษาปัจจยัท่ี
มีอิทธิพลต่อความสาํเร็จในการพฒันาคุณภาพการบริหารจดัการภาครัฐของสํานกัปลดักระทรวง
ศึกษาธิการ ซ่ึงได้ให้ขอ้เสนอแนะว่า ...ควรดาํเนินการพฒันาบุคลากรโดยการอบรมให้ความรู้
เก่ียวกบัการดาํเนินการพฒันาคุณภาพการบริหารจดัการภาครัฐอย่างเป็นระบบและต่อเน่ือง สร้าง
เครือข่ายพฒันาระบบบริหารทั้งในและนอกหน่วยงานา เสริมแรงและสนับสนุนการพฒันาตาม
เกณฑคุ์ณภาพการบริหารจดัการภาครัฐทั้งในระดบัหน่วยงานและระดบับุคคล เป็นตน้  

   จากขอ้สนบัสนุนท่ีไดก้ล่าวไวข้า้งตน้น้ี  แสดงใหเ้ห็นถึงความสาํคญัของการสร้าง
เครือข่ายท่ีมีอิทธิพลต่อการพฒันาบุคลากรผูว้ิจยัจึงได้กาํหนดสมมติฐานความสัมพนัธ์ระหว่าง
องคป์ระกอบดา้นการสร้างเครือข่ายต่อองคป์ระกอบดา้นการพฒันาบุคลากร  ในการศึกษาคร้ังน้ี 
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1.14 ความสัมพนัธ์ระหว่างองค์ประกอบด้านการสร้างเครือข่ายกับองค์ประกอบด้าน

งบประมาณ 
 

 

 

 

 

แผนภูมิท่ี 23 แสดงความสัมพนัธ์ระหวา่งองคป์ระกอบดา้นการสร้างเครือข่ายกบัองคป์ระกอบดา้น
งบประมาณ 

  

   ขอ้สนับสนุนท่ีเก่ียวขอ้งกับความสัมพนัธ์ระหว่างองค์ประกอบด้านการสร้าง
เครือข่ายกบัองคป์ระกอบดา้นดา้นงบประมาณมีผลการศึกษาวิจยัและแนวคิดท่ียืนยนัความสัมพนัธ์
น้ี ไดแ้ก่การศึกษาวิจยัของ วสันต ์กูเ้กียรติกุลและคณะ  ท่ีศึกษาเร่ือง องคก์รเครือข่ายชุมชน  ตาํบล
บาโงซิแน อาํเภอยะหา จงัหวดัยะลา พบวา่ การเช่ือมโยงกลุ่มต่างๆ เป็นองค์การเครือข่าย เร่ิมจาก
คน้หาความตอ้งการร่วมกนัของทุกกลุ่มในพื้นท่ี  จากนั้นสร้างจิตสํานึกให้แกนนาํกลุ่มด้วยการ
พูดคุยให้เห็นความสําคญัของการจดัตั้งองค์กรเครือข่าย และนาํแกนนาํไปทศันศึกษา หลงัจากนั้น
แต่งตั้งแกนนาํบางคนเป็นคณะกรรมการบริหารชัว่คราว เพื่อจดัทาํโครงการตั้งร้านคา้และตลาดนดั
ชุมชน แลว้ช้ีแจงให้คณะกรรมการ กลุ่มผูน้าํในหมู่บา้น โต๊ะครู โต๊ะอิหม่าม ไดเ้ขา้ใจวตัถุประสงค์
ของโครงการ ต่อมาจดัให้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการ องค์กรเครือข่ายชุมชน และคณะกรรมการ
บริหารซ่ึงทาํหนา้ท่ีเป็นคณะกรรมการบริหารศูนยบ์ริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรชุมชน
ประจาํตาํบลดว้ย คณะกรรมการบริหาร มีหน้าท่ีสําคญัคือ ผลกัดนัให้เกิดร้านคา้และตลาดชุมชน 
และบริหารงานให้ประสบความสําเร็จ การบริหารงาน  องค์กรเครือข่ายมีผลต่อชุมชนทั้งด้าน
สนบัสนุนชุมชนใหมี้เวทีแกปั้ญหาอยา่งเป็นระบบ ในรูปคณะกรรมการ ส่งเสริมให้กลุ่มเครือข่ายมี
การวางแผน เพื่อประสานงานทางราชการสนบัสนุนงบประมาณ รวมทั้งองคก์รเครือข่ายช่วยสร้าง
งานใหม่ให้กบัเกษตรกรและทาํให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มข้ึน สอดคล้องกบัการศึกษาของ พิสิฐ 
เทพไกรวลั ท่ีศึกษาเร่ือง การพฒันารูปแบบเครือข่ายความร่วมมือเพื่อคุณภาพการจดัการศึกษาใน
โรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กผลการวิจยัพบวา่ รูปแบบเครือข่ายความร่วมมือเพื่อคุณภาพการจดั
การศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก ประกอบดว้ย กระบวนการสร้างเครือข่าย 6 ขั้นตอน 
ได้แก่ 1) ขั้นตระหนักถึงความจาํเป็นในการสร้างเครือข่าย 2) ขั้นประสานหน่วยงาน/องค์กร
เครือข่าย 3) ขั้นสร้างพนัธสัญญาร่วมกนั 4) ขั้นบริหารจดัการเครือข่าย 5) ขั้นพฒันาความสัมพนัธ์ 

องคป์ระกอบ 

ดา้นการสร้างเครือข่าย 

องคป์ระกอบ 

ดา้นงบประมาณ 



 336 

และ 6) ขั้นรักษาความสัมพนัธ์อย่างต่อเน่ือง ส่วนองค์ประกอบของเครือข่ายความร่วมมือเพื่อคุณภาพ
การจดัการศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก ไดแ้ก่ 1) ลกัษณะหรือกิจกรรมสําคญัท่ีเสริม
ประสิทธิภาพการดาํเนินภารกิจของเครือข่าย 2) ขอบข่ายและภารกิจการบริหารจดัการสถานศึกษา 
3) เทคนิค/วิธีการพฒันาสมาชิกเครือข่าย 4) กระบวนการเสริมสร้างพลงัอาํนาจ (empowerment)ของ
เครือข่าย 5) คุณลกัษณะท่ีดีของผูน้าํเครือข่ายและ 6) การปฏิบติังานของเครือข่ายและการสะทอ้น
ผลการทดลองใช้รูปแบบเครือข่ายความร่วมมือเพื่อคุณภาพการจดัการศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษา
ขนาดเล็ก พบวา่ กลุ่มบุคคล หน่วยงาน/องคก์ร ท่ีสมคัรใจรวมกลุ่มเครือข่ายความร่วมมือไดแ้ก่ กลุ่ม
ผูป้กครองนกัเรียน กลุ่มผูน้าํชุมชน สถาบนัทางศาสนา สถาบนัอุดมศึกษา กลุ่มศิษยเ์ก่า ภูมิปัญญา
ทอ้งถ่ิน โรงพยาบาลชุมชน สถาบนัพฒันาฝีมือแรงงาน และองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน โดยได้
ดาํเนินการตามกระบวนการปฏิบติังานของเครือข่าย ตั้งแต่การวิเคราะห์บริบทเพื่อทราบจุดแข็งและ
จุดท่ีควรพฒันาของการดาํเนินงานดา้นวิชาการ ดา้นงบประมาณ ดา้นบุคคล และดา้นบริหารทัว่ไป
แลว้สรุปรวมจุดแข็งและจุดท่ีควรพฒันาของการดาํเนินงานแต่ละดา้น เพื่อกาํหนดเป้าหมายในการ
ทาํงาน มีการกาํหนดวิสัยทศัน์ พนัธกิจ เป้าประสงค์ และจดัทาํแผนพฒันาร่วมกนั มีโครงการ
เกิดข้ึนหลายโครงการในโรงเรียนทั้ง 2 แห่ง การดาํเนินงานตามโครงการเสร็จส้ินในหน่ึงปี
การศึกษาผลการประเมินโครงการพบว่า ส่งผลต่อการเปล่ียนแปลงการบริหารงานด้านวิชาการ 

งบประมาณ บุคคลและบริหารทัว่ไป และส่งผลกระทบต่อนกัเรียนตามขอบข่ายท่ีคาดหวงัสูงกว่า  

ปีท่ีผา่นมา 

   จากขอ้สนบัสนุนท่ีไดก้ล่าวไวข้า้งตน้น้ี  แสดงใหเ้ห็นถึงความสาํคญัของการสร้าง
เครือข่ายท่ีมีอิทธิพลต่องบประมาณ ผูว้ิจยัจึงไดก้าํหนดสมมติฐานความสัมพนัธ์ระหวา่งองคป์ระกอบ
ดา้นการสร้างเครือข่ายต่อองคป์ระกอบดา้นงบประมาณ ในการศึกษาคร้ังน้ี 

1.15 ความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบด้านการสร้างเครือข่ายกับองค์ประกอบด้าน

การประกนัคุณภาพ 

 

 

 

 

 

แผนภูมิท่ี 24 แสดงความสัมพนัธ์ระหวา่งองคป์ระกอบดา้นการสร้างเครือข่ายกบัองคป์ระกอบดา้น
การประกนัคุณภาพ 

 

องคป์ระกอบ 

ดา้นการสร้างเครือข่าย 

องคป์ระกอบ 

ดา้นการประกนัคุณภาพ 
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   ขอ้สนับสนุนที่เกี่ยวขอ้งกบัความสัมพนัธ์ระหว่างองค์ประกอบดา้นการสร้าง
เครือข่ายกบัองคป์ระกอบดา้นการประกนัคุณภาพมีผลการศึกษาวิจยัและแนวคิดท่ียืนยนัความสัมพนัธ์
น้ี ไดแ้ก่   การศึกษาวิจยัของ ลกัขณา จาตุกานนท ์และคณะ ท่ีศึกษาเร่ือง การพฒันาการบริหารงาน
ประกนัคุณภาพการศึกษา คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มรท.พระนคร สรุปไดว้่า การพฒันาการ   

บ ริหารงานประกนัคุณภาพการศึกษาเพื่อใหห้น่วยงานไดม้าตรฐานคุณภาพ   บุคลากรทุกระดบัตอ้ง
เห็นความสําคญัเกิดความร่วม มือประสานการทาํงานโดยใช้ระบบ PDCA การจดัการความรู้ 
การเสริมแรงจูงใจและการยกยอ่งชมเชยบุคลากรจะมีสมรรถนะในการปฏิบติังานรวมทั้งผูบ้ริหาร
ทุกระดบัเห็นความสาํคญัสนบัสนุนช่วยแกไ้ขปัญหามุ่งผลสัมฤทธ์ิความร่วมแรง ร่วมใจการทาํงาน
เป็นทีม การมีมนุษยส์ัมพนัธ์การสร้างความเขา้ใจ ใหเ้ห็นวา่งานประกนัคุณภาพมีความสําคญัจะช่วย
ใหเ้กิดการมีส่วนร่วมในดา้นการประกนัคุณภาพการศึกษาหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งควรวางแผนในการ
ดาํเนินงาน วางแผนหาวิธีในการเก็บรวบรวมขอ้มูลให้ครอบคลุมไม่ขอขอ้มูลซํ้ าซ้อน ไม่เปล่ียน
แบบเก็บขอ้มูลบ่อยๆใช้ระบบสารสนเทศช่วยในการจดัเก็บขอ้มูลขอ้มูลท่ีอยู่ในส่วนกลางตอ้งส่ง
ให้กบัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งรวมทั้งสร้างเครือข่ายการประกนัคุณภาพการศึกษาระดบัผูบ้ริหารกบั
เครือข่ายมหาวิทยาลยัหรือสถาบนัการศึกษาอ่ืน ๆ จะช่วยในการพฒันาการบริหารงานประกนัคุณภาพ
การศึกษาได้  สอดคล้องกับการศึกษาของ พิสิฐ เทพไกรวลั ท่ีศึกษาเร่ือง การพฒันารูปแบบ
เครือข่ายความร่วมมือเพื่อคุณภาพการจดัการศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กผลการวิจยั
พบว่า รูปแบบเครือข่ายความร่วมมือเพื่อคุณภาพการจดัการศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษาขนาด
เล็ก ประกอบดว้ย กระบวนการสร้างเครือข่าย 6ขั้นตอน ไดแ้ก่ 1) ขั้นตระหนกัถึงความจาํเป็นใน
การสร้างเครือข่าย   2) ขั้นประสานหน่วยงาน/องค์กรเครือข่าย 3) ขั้นสร้างพนัธสัญญาร่วมกนั 4) 
ขั้นบริหารจดัการเครือข่าย  5) ขั้นพฒันาความสัมพนัธ์ และ 6) ขั้นรักษาความสัมพนัธ์อย่างต่อเน่ือง 
ส่วนองคป์ระกอบของเครือข่ายความร่วมมือเพื่อคุณภาพการจดัการศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษา
ขนาดเล็ก ไดแ้ก่  1) ลกัษณะหรือกิจกรรมสาํคญัท่ีเสริมประสิทธิภาพการดาํเนินภารกิจของเครือข่าย 

2) ขอบข่ายและภารกิจการบริหารจดัการสถานศึกษา 3) เทคนิค/วิธีการพฒันาสมาชิกเครือข่าย            

4) กระบวนการเสริมสร้างพลงัอาํนาจ (empowerment) ของเครือข่าย 5) คุณลกัษณะท่ีดีของผูน้าํ
เครือข่าย และ 6) การปฏิบติังานของเครือข่ายและการสะทอ้นผลผลการทดลองใช้รูปแบบเครือข่าย
ความร่วมมือเพื่อคุณภาพการจดัการศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก พบว่า กลุ่มบุคคล 
หน่วยงาน/องคก์ร ท่ีสมคัรใจรวมกลุ่มเครือข่ายความร่วมมือไดแ้ก่ กลุ่มผูป้กครองนกัเรียน กลุ่มผูน้าํ
ชุมชน สถาบนัทางศาสนา สถาบนัอุดมศึกษา กลุ่มศิษยเ์ก่า ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน  โรงพยาบาลชุมชน  
สถาบนัพฒันาฝีมือแรงงาน และองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  โดยไดด้าํเนินการตามกระบวนการ
ปฏิบติังานของเครือข่าย  ตั้งแต่การวิเคราะห์บริบทเพื่อทราบจุดแข็งและจุดที่ควรพฒันาของการ
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ดาํเนินงานดา้นวชิาการ ดา้นงบประมาณ ดา้นบุคคล และดา้นบริหารทัว่ไปแลว้สรุปรวมจุดแข็งและ
จุดท่ีควรพฒันาของการดาํเนินงานแต่ละด้าน  เพื่อกาํหนดเป้าหมายในการทาํงาน  มีการกาํหนด
วสิัยทศัน์ พนัธกิจ เป้าประสงค ์และจดัทาํแผนพฒันาร่วมกนั   มีโครงการเกิดข้ึนหลายโครงการใน
โรงเรียนทั้ง 2 แห่ง การดาํเนินงานตามโครงการเสร็จส้ินในหน่ึงปีการศึกษา  ผลการประเมิน
โครงการพบว่า ส่งผลต่อการเปล่ียนแปลงการบริหารงานด้านวิชาการ งบประมาณ บุคคลและ
บริหารทัว่ไป และส่งผลกระทบต่อนกัเรียนตามขอบข่ายท่ีคาดหวงัสูงกวา่ปีท่ีผา่นมา 

   จากขอ้สนบัสนุนท่ีไดก้ล่าวไวข้า้งตน้น้ี  แสดงใหเ้ห็นถึงความสาํคญัของการสร้าง
เครือข่ายท่ีมีอิทธิพลต่อการประกนัคุณภาพ ผูว้ิจยัจึงได้กาํหนดสมมติฐานความสัมพนัธ์ระหว่าง
องคป์ระกอบดา้นการสร้างเครือข่ายต่อองคป์ระกอบดา้นการประกนัคุณภาพ ในการศึกษาคร้ังน้ี 

1.16 ความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบด้านงบประมาณกับองค์ประกอบด้านการ

พฒันาหลกัสูตร 

 

 

 

 

 

แผนภูมิท่ี 25 แสดงความสัมพนัธ์ระหวา่งองคป์ระกอบดา้นงบประมาณกบัองคป์ระกอบดา้นการ
พฒันาหลกัสูตร 

 

   ขอ้สนบัสนุนท่ีเก่ียวขอ้งกบัความสัมพนัธ์ระหว่างองค์ประกอบดา้นงบประมาณ
กบัองค์ประกอบดา้นการพฒันาหลกัสูตร มีผลการศึกษาวิจยัและแนวคิดที่ยืนยนัความสัมพนัธ์น้ี 

ได้แก่ การศึกษาวิจยัของ ภทัราภรณ์  โพนเงิน ศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อความสําเร็จในการพฒันา
หลกัสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ พบว่า 

ปัจจยัท่ีส่งผลต่อความสําเร็จในการพฒันาหลกัสูตร แบ่งเป็น 2 ปัจจยัคือ  ปัจจยัภายในและปัจจยั
ภายนอก  โดยท่ีปัจจยัภายในคือ ตวัแปรท่ีอยูใ่นระบบโรงเรียนซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัการพฒันาหลกัสูตร
สถานศึกษา หมายถึงมีความเก่ียวขอ้งสัมพนัธ์หรือมีอิทธิพลต่อการพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษาทั้ง
ด้านการปรับขยาย เพิ่มเติม การจดัทาํรายวิชา การจดัทาํส่ือเสริมและการกาํหนดกิจกรรมเสริม 
ไดแ้ก่ 1)ความพร้อมดา้นบุคลากร  2)ความพร้อมดา้นส่ืออุปกรณ์และอาคารสถานท่ี  3)ความรู้ความ
เขา้ใจในเร่ืองหลกัสูตรของผูบ้ริหาร หมายถึง ความรู้ความสามารถของผูบ้ริหารในการวางแผนการ
บริหารจดัการหลกัสูตรในดา้นการจดัทาํสาระการเรียนรู้ของหลกัสูตร การสนบัสนุนดา้นอาํนวย

องคป์ระกอบ 

ดา้นงบประมาณ 

องคป์ระกอบ 

ดา้นการพฒันาหลกัสูตร 
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ความสะดวกในการพฒันาหลกัสูตร การนิเทศติดตามการใช้หลกัสูตรและการประเมินผลการนาํ
หลกัสูตรไปใช้  4)นโยบายการบริหาร หมายถึงการกาํหนดเป้าหมายของโรงเรียน เพื่อให้มีการ
พฒันาหลกัสูตรสถานศึกษา  โดยมีการจดัประชุมช้ีแจงให้บุคลากรรับทราบและเขา้ใจนโยบายของ
โรงเรียนและถือเป็นแนวปฏิบติั5)งบประมาณ หมายถึงการจดัสรรดาํเนินการใชเ้งินงบประมาณและ
นอกงบประมาณเพื่อสนบัสนุนการพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษา และสอดคลอ้งกบัการศึกษาของ 
สมทรง ชุมรักษ ์ไดศึ้กษาปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัการพฒันาหลกัสูตรทอ้งถ่ินของขา้ราชการครู
โรงเรียนประถมศึกษาสังกดัสํานกังานการประถมศึกษา จงัหวดัภูเก็ต โดยใช้ปัจจยัการบริหารใน
การศึกษาวิจยัดงัน้ี 1) ภาระงานของครู หมายถึง ปริมาณงานในความรับผิดชอบของครูสายผูส้อน 
นบัจาํนวนชัว่โมงท่ีครูปฏิบติัการสอน และจาํนวนชัว่โมงท่ีทาํงานส่งเสริมการสอนต่อสัปดาห์ งาน
ส่งเสริมการสอนไดแ้ก่ ตรวจงานนกัเรียน เตรียมการสอนและอุปกรณ์การสอน สอนซ่อมเสริม การ
สํารวจการมาเรียนของนักเรียน การดูแลความพร้อมของห้องเรียน การควบคุมแถวและกิจกรรม
หน้าเสาธง งานท่ีเก่ียวกบัการวดัผลประเมินผล การประชุมปรึกษางาน การจดัทาํสมุดประจาํชั้น
มหาวิทยาลยัราชภฏัราชนครินทร์บตัรสุขภาพ การติดต่อผูป้กครอง แนะแนว และงานอ่ืนท่ีไดรั้บ
มอบหมาย 2) จาํนวนแหล่งวทิยาการ หมายถึงบุคคล วตัถุ อาคารสถานท่ี ทรัพยากรธรรมชาติทั้งใน
และนอกโรงเรียนซ่ึงสามารถถ่ายทอดความรู้หรือให้ประสบการณ์ตรงที่ช่วยให้การเรียนรู้เร็วข้ึน 

3) การพฒันาบุคลากร หมายถึง การเพิ่มพูนความรู้ท่ีเก่ียวกบัการพฒันาหลกัสูตรทอ้งถ่ินโดยการ
อบรม สัมมนา ประชุมเชิงปฏิบติัการ การศึกษาดว้ยตนเองและการไดรั้บคาํแนะนาํจากผูท่ี้เก่ียวขอ้ง 

4) การรับรู้นโยบาย หมายถึง การท่ีครูไดรั้บทราบและเขา้ใจการช้ีแจงท่ีเก่ียวกบันโยบายแนวทางการ
พฒันาหลกัสูตรทอ้งถ่ินลกัษณะต่าง ๆ จากผูบ้ริหารและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งรวมทั้งการไดรั้บการ
กระตุน้ผลกัดนัและส่งเสริมใหด้าํเนินการจดัทาํหลกัสูตรทอ้งถ่ิน 5) การสนบัสนุนดา้นงบประมาณ 
หมายถึง การไดรั้บเงิน หรือวสัดุ ครุภณัฑ์ จากทางราชการ ผูบ้ริจาค การแสวงหาความช่วยเหลือ 
หรือการจดักิจกรรมของผูบ้ริหาร เพื่อนาํมาใชใ้นการดาํเนินงานพฒันาหลกัสูตร 

  จากขอ้สนบัสนุนท่ีไดก้ล่าวไวข้า้งตน้น้ี  แสดงให้เห็นถึงความสําคญัของงบประมาณ
ท่ีมีอิทธิพลต่อการพฒันาหลกัสูตร  ผูว้จิยัจึงไดก้าํหนดสมมติฐานความสัมพนัธ์ระหวา่งองคป์ระกอบ
ดา้นงบประมาณต่อองคป์ระกอบดา้นการพฒันาหลกัสูตร  ในการศึกษาคร้ังน้ี 

 

 

 

 



 340 

1.17 ความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบด้านงบประมาณ กับองค์ประกอบด้าน 

การบริหารการเปลีย่นแปลง 

 

 

 

 

 

 

แผนภูมิท่ี 26 แสดงความสัมพนัธ์ระหว่างองค์ประกอบดา้นงบประมาณกบัองค์ประกอบดา้นการ
บริหารการเปล่ียนแปลง 

  

   ขอ้สนบัสนุนท่ีเก่ียวขอ้งกบัความสัมพนัธ์ระหว่างองค์ประกอบดา้นงบประมาณ
กบัดา้นการบริหารการเปล่ียนแปลงมีผลการศึกษาวิจยัและแนวคิดท่ียืนยนัความสัมพนัธ์น้ี   ไดแ้ก่ 
การศึกษาของโมริทเซ็น (Moritsen) และนาธาน (Nathan) ท่ีพบว่า ปัญหาด้านงบประมาณเป็น
ปัญหาหลกัในการพฒันาการศึกษา งบประมาณในการจดัการศึกษาในระดบัประถมศึกษาและ
มธัยมศึกษามีขอ้ผกูพนัร่วมกบัระดบัรัฐและทอ้งถ่ิน ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะวา่ ผูบ้ริหารมีความตระหนกั
วา่เป็นความจาํเป็นอย่างยิ่งในการจดัสรรทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจาํกดัให้เกิดประโยชน์สูงสุดและ
คุม้ค่าตรงตามเป้าหมายและวตัถุประสงคข์องการจดัการศึกษาดงันั้นผูบ้ริหารจึงตอ้งพิจารณาอยา่ง
รอบคอบในการจดัสรรและกระจายทรัพยากรตลอดจนกาํกบัติดตามผลการใชใ้ห้เกิดประโยชน์ต่อ
โรงเรียน นกัเรียนตลอดจนต่อทางราชการให้มากที่สุด ทรัพยากรทางการศึกษาที่ผูบ้ริหารพึง
พิจารณาจดัสรรให้แก่ครูอาจารยท่ี์เก่ียวขอ้ง ทรัพยากรดา้นงบประมาณมีความสําคญัต่อการบริหารงาน
หลายประการ ดงันั้น การจดัสรรทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพนั้นเป็นหน้าท่ีสําคญัของผูบ้ริหาร
สถานศึกษาท่ีจะตอ้งวางแผนจดัสรรดา้นงบประมาณการเงิน ทรัพยากรในดา้นทางกายภาพ และ
ทรัพยากรในดา้นวสัดุอุปกรณ์ เพื่อใช้ในการบริหารและจดัการเรียนการสอน และการดาํเนินงาน
ดา้นต่าง ๆ ของโรงเรียนให้เป็นไปอย่างราบร่ืน คล่องตวั ตรงตามเป้าหมายอย่างคุม้ค่าและเกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อการพฒันาสถานศึกษาและผูเ้รียนเป็นสําคญั การศึกษาของ แบล็คและพอร์เตอร์ 
(Black and Porter) ท่ีศึกษาเก่ียวกบัการจดัการการเปล่ียนแปลงในองค์การ  โดยให้ความสําคญั
ปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อการเปล่ียนแปลงโดยมีการแบ่งเป็นปัจจยัภายนอกและปัจจยัภายในองคก์าร  
ปัจจยัภายนอกองค์การ ไดแ้ก่ 1. สภาวะเศรษฐกิจ มีผลกระทบต่อการบริหารทรัพยากรมนุษยใ์น
องค์การคือ  ถ้าเศรษฐกิจไม่ดีทาํให้องค์การตอ้งลดจาํนวนบุคลากร  ลดจาํนวนการผลิต  ในทาง

องคป์ระกอบ 

ดา้นงบประมาณ 

องคป์ระกอบ 

ดา้นการบริหารการ
เปล่ียนแปลง 
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กลบักนัถา้เศรษฐกิจดีทาํให้องคก์ารเพิ่มการผลิตสินคา้และบริการ  ทาํให้มีภารกิจเพิ่มข้ึนและมีการ
เพิ่มจาํนวนบุคลากร  2. คู่แข่งขนั มีผลกระทบต่อการเปล่ียนแปลงดา้นกลยุทธ์การตลาด  ในการหา
ลูกคา้ใหม่เพื่อเพิ่มส่วนแบ่งการตลาดและการเติบโตทางการตลาด  และอาจทาํให้เกิดการควบรวม
กิจการ  3. เทคโนโลย ีการเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยีมีผลกระทบต่อกิจกรรมหลกัขององค์การ  

ทาํให้องค์การตอ้งเปล่ียนแปลงระบบการผลิต  เพื่อสร้างความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนั  และมี
ผลกระทบต่อการบริหารทรัพยากรมนุษย ์4.การเมืองและกฎหมาย การเปล่ียนแปลงนโยบายและ
กฎหมายมีผลให้องค์การตอ้งปรับเปล่ียนนโยบาย  มีผลให้องค์การตอ้งปรับเปล่ียนนโยบายการ
ทาํงาน  ระบบบริหารงานซ่ึงตอ้งมีวิธีการเปล่ียนแปลงให้รวดเร็วและเกิดความขดัแยง้นอ้ยท่ีสุด  5. สังคม
และประชากร การเปล่ียนแปลงค่านิยมในการบริโภคสินคา้ต่าง ๆ  ทาํให้องคก์ารตอ้งเปล่ียนแปลง
ระบบการผลิต  ลกัษณะของสินคา้และบริการเพื่อตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้  การเปล่ียนแปลง
โครงสร้างประชากรมีผลกระทบต่อการเปล่ียนแปลงรูปแบบผลิตภณัฑ์  และสอดคลอ้งกบั เชิดศกัด์ิ  
ศุภโสภณและคณะ ท่ีศึกษาเร่ือง  การพฒันารูปแบบการบริหารการเปล่ียนแปลงสู่ความเป็นเลิศของ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานของรัฐ   สรุปไดว้า่ปัจจยัท่ีช่วยการบริหารการเปล่ียนแปลงสู่ความสําเร็จซ่ึง
ส่วนใหญ่ข้ึนอยู่กบัสมรรถนะส่วนบุคคลของผูบ้ริหารสถานศึกษา   ดงันั้นปัจจยัการบริหารการ
เปล่ียนแปลง  ซ่ึงประกอบดว้ย  1) ภาวะผูน้าํ  2)ความเป็นอิสระในการบริหาร  3)ความร่วมมือของ
บุคลากร  4)โครงการท่ีดีและมีความเหมาะสม  5)การกระจายอาํนาจ  6)แรงจูงใจ 7)วิสัยทศัน์  
8)การบริหารบุคลากร  9)การบริหารทรัพยากร  10)การมีส่วนร่วมของบุคลากร  11)เครือข่าย
ภายนอก  12)การจดัการปัญหา 13)การพฒันาอย่างต่อเน่ือง 14)การปฏิบติังานไดอ้ย่างเหมาะสม 
15)ความเป็นสถาบนั  16)การเปล่ียนแปลงองค์กร   ซ่ึงส่ีปัจจยัแรกจะเป็นสมรรถนะของผูบ้ริหาร
สถานศึกษาท่ีมีทกัษะความเป็นผูน้าํ  ส่วนเร่ืองความเป็นอิสระในการบริหารโรงเรียนจะข้ึนอยูก่บั
นโยบายของโรงเรียนความร่วมมือของบุคลากร  ผูบ้ริหารซ่ึงมีส่วนสําคญัในการสร้างความศรัทธา
ให้แก่บุคลากรและตวับุคลากรเองก็ตอ้งมีสมรรถนะท่ีดีและปัจจยัสุดทา้ยคือ โครงการท่ีดีและมี
ความเหมาะสมกบับริบทของโรงเรียน  ชุมชนและวฒันธรรม   นอกจากน้ีปัจจยัท่ีช่วยส่งเสริมให้
เกิดการเปล่ียนแปลงอนันาํมาสู่ความสําเร็จไดแ้ก่  การบริหารทรัพยากร  การมีส่วนร่วมของบุคลากร  
เครือข่ายภายนอก  การจดัการปัญหา  การพฒันาอยา่งต่อเน่ือง  การปฏิบติังานอยา่งเหมาะสม  ความ
เป็นสถาบนัและการเปล่ียนแปลงองค์กรซ่ึงจะเป็นปัจจยัท่ีส่งผลต่อการบริหารการเปล่ียนแปลงสู่
ความสําเร็จของสถานศึกษาไดอ้ยา่งย ัง่ยืนผูบ้ริหารซ่ึงมีส่วนสําคญัในการสร้างความศรัทธาให้แก่
บุคลากรและตวับุคลากรเองก็ตอ้งมีสมรรถนะที่ดีและปัจจยัสุดทา้ยคือ โครงการที่ดีและมีความ
เหมาะสมกบับริบทของโรงเรียน ชุมชนและวฒันธรรม นอกจากน้ี ปัจจยัท่ีช่วยส่งเสริมให้เกิดการ
เปล่ียนแปลงอนันาํมาสู่ความสําเร็จไดแ้ก่ การบริหารทรัพยากร การมีส่วนร่วมของบุคลากร เครือข่าย
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ภายนอก การจดัการปัญหา การพฒันาอย่างต่อเน่ือง การปฏิบติังานอย่างเหมาะสม ความเป็น
สถาบนัและการเปล่ียนแปลงองคก์ร 

   จากข้อสนับสนุนที่ได้กล่าวไว ้ข้างต้นน้ี  แสดงให้เห็นถึงความสําคัญของ
งบประมาณท่ีมีอิทธิพลต่อการบริหารการเปล่ียนแปลงผูว้ิจยัจึงไดก้าํหนดสมมติฐานความสัมพนัธ์
ระหวา่งองคป์ระกอบดา้นงบประมาณต่อองคป์ระกอบดา้นการบริหารการเปล่ียนแปลงในการศึกษา
คร้ังน้ี 

1.18  ความสัมพนัธ์ระหว่างองค์ประกอบด้านการบริหารการเปลี่ยนแปลงกับองค์ประกอบ

ด้านการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

 

 

 

 

  

 

แผนภูมิท่ี 27 แสดงความสัมพนัธ์ระหว่างองค์ประกอบด้านการบริหารการเปล่ียนแปลงกบั
องคป์ระกอบดา้นการมีส่วนร่วมของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย 

  

 ข้อสนับสนุนท่ีเก่ียวข้องกับความสัมพนัธ์ระหว่างองค์ประกอบด้านการบริหารการ
เปล่ียนแปลงกบัองค์ประกอบด้านการมีส่วนร่วมของผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียมีผลการศึกษาวิจยัและ
แนวคิดท่ียืนยนัความสัมพนัธ์น้ี ไดแ้ก่ แนวคิดของโกวิทย ์ กงัสนนัท ์ท่ีกล่าวว่า การเปล่ียนแปลง
คร้ังสาํคญัขององคก์ารมกัมีความสัมพนัธ์และการปรากฏตวัท่ีชดัเจนของบุคคลชั้นนาํ รวมถึงความ
จาํเป็นของการสร้างพลงัท่ีมีอาํนาจและอิทธิพล  (powerful force)  เพื่อดาํเนินการและดูแลรักษา
กระบวนการเปล่ียนแปลง ขณะเดียวกนั Kanter ไดร้ะบุวา่ปัจจยัหลกัประการหน่ึงท่ีเป็นอุปสรรคต่อ
การผลกัดนัใหก้ารเปล่ียนแปลงประสบความสําเร็จคือการสนบัสนุนไม่เพียงพอจากแนวร่วมอิทธิพล 
(powerful coalition) เพื่อการเปล่ียนแปลง  ดงันั้น ขอ้คิดเห็นและประสบการณ์ของนกัวิชาการชั้น
นาํทั้ งสองจึงช้ีให้เห็นถึงบทบาทและความจาํเป็นเกี่ยวกับการสร้างแนวร่วมในกระบวนการ
เปล่ียนแปลง ทฤษฎีริเร่ิมการเปล่ียนแปลงทกลาวในตอนตน้อธิบายวา่การเปล่ียนแปลงอาจเกิดจาก
สาเหตุพื้นฐานการสนทนาแลกเปล่ียน  แรงกดดนัจากผูน้าํ  ไฟกาํลงัไหมบ้า้น  และความไม่พอใจ
ของผูป้ฏิบติั  แต่สาเหตุดงักล่าวมาสามารถดึงดูดหรือผลกัดนัให้ทุกคนเขา้ร่วม  (join)  กบักระบวนการ
เปล่ียนแปลง  หลายคนอาจจะอยูใ่นภาวะลงัเลวา่ควรร่วมหรือไม่ควรร่วม  เขา้ร่วมเร็วหรือชา้  และ

องคป์ระกอบ 

ดา้นการบริหารการ
เปล่ียนแปลง 

องคป์ระกอบ 

ดา้นการมีส่วนร่วม               
ของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย 
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ควรเขา้ร่วมในขอบเขตแค่ไหน  การเขา้เป็นแนวรวมการเปล่ียนแปลงข้ึนอยู่กบัตวัแปรและปัจจยัต่างๆ
ลกัษณะซบัซ้อน  การศึกษาวิจยัของ มานิต  บุญประเสริฐ และคณะท่ีไดท้าํการศึกษาโครงการวจิยั
และพฒันาระบบบริการจดัการอุดมศึกษา รูปแบบบริหารจดัการสถาบนัอุดมศึกษาแนวใหม่ ได้
เสนอแนะแนวทางการบริหารมหาวิทยาลยัแนวใหม่ไว ้2 ส่วนคือ ส่วนท่ีหน่ึง 1) ความสัมพนัธ์
ระหวา่งสถาบนัตน้สังกดัภายนอกกบัสถาบนัอุดมศึกษามียุทธศาสตร์การเปล่ียนแปลงเก่ียวกบัการ
กาํกบัดูแล การส่ือสารสองทาง 2)มุ่งความมีเอกภาพเชิงนโยบาย ส่วนที่สอง  ยุทธศาสตร์การ
เปลี่ยนแปลงเกี่ยวกบั1) การบริหารจดัการทัว่ไป โดยการกาํหนดรูปแบบการบริหารองค์กรท่ี
เหมาะสม เช่นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกบัหน่วยงานภายนอกในการจดัการเรียนการสอน 
เช่นสถานประกอบการ การฝึกงาน ของบุคลากรทางการศึกษารวมถึงนักศึกษา 2) การบริหาร
วชิาการ เป็นการสร้างเครือข่ายระหวา่งสถาบนัในการเปิดหลกัสูตรร่วมกนั หรือการถ่ายโอนหน่วย
กิตระหว่างกนัได ้สร้างความร่วมมือกบัหน่วยงานภายนอก เพื่อสนบัสนุนทุนการศึกษา วิจยั และ
สถาบนัคู่คิด 3) การบริหารงานวิจยั จดัตั้งคณะกรรมการพฒันางานวิจยั กาํหนดวงเงินงบประมาณ
สนบัสนุนงานวิจยัให้กบัอาจารย ์ แสวงหาทุนวิจยัจากแหล่งทุนภายนอก จดัทาํฐานขอ้มูลผลงานวิจยั
ของสถาบนั จดัตั้งหน่วยงานประสานการวิจยัของสถาบนั การจดสิทธิบตัร การติดตามผลงานวิจยั 
4) การบริหารงานการเงินโดยใชยุ้ทธศาสตร์การแข่งขนัประกอบดว้ยผูน้าํตน้ทุนต่อหน่วย สร้าง
ความแตกต่างมุ่งลดตน้ทุน  พฒันาบุคลากรในการบริหารจดัการที่มีคุณภาพ ประสิทธิภาพ การ
ควบคุมตน้ทุนต่อหน่วย 5) การบริหารทรัพยากรมนุษย ์มีระบบการคดัเลือกบุคลากรท่ีมีความสามารถ
เขา้มาเป็นสมาชิก สร้างระบบการประเมินผลการปฏิบติังานท่ีวดัได ้และเป็นธรรม มีแผนพฒันา
บุคลากร และมีการจดัฝึกอบรมบุคลากรอยา่งสมํ่าเสมอ จดัตั้งหน่วยงานและคณะกรรมการบริหาร
บุคลากร และเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย สนับสนุนการใช้บุคลากรร่วมกันระหว่าง สาขาวิชา 
ภาควชิา และคณะวชิา  
   จากขอ้สนบัสนุนท่ีไดก้ล่าวไวข้า้งตน้น้ี  แสดงให้เห็นถึงความสําคญัของการบริหาร
การเปล่ียนแปลงท่ีมีอิทธิพลต่อการมีส่วนร่วมของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียผูว้ิจยัจึงไดก้าํหนดสมมติฐาน
ความสัมพนัธ์ระหวา่งองคป์ระกอบดา้นการบริหารการเปล่ียนแปลงมีอิทธิพลต่อองคป์ระกอบดา้น
การมีส่วนร่วมของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย ในการศึกษาคร้ังน้ี 
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1.19 ความสัมพนัธ์ระหว่างองค์ประกอบด้านการประกนัคุณภาพกบัองค์ประกอบด้าน

การบริหารการเปลีย่นแปลง 

 

 

 

 

 

 

แผนภูมิท่ี 28 แสดงความสัมพนัธ์ระหว่างองคป์ระกอบดา้นการประกนัคุณภาพกบัองคป์ระกอบ
ดา้นการบริหารการเปล่ียนแปลง 

  

ขอ้สนบัสนุนท่ีเก่ียวขอ้งกบัความสัมพนัธ์ระหว่างองค์ประกอบดา้นการประกนั
คุณภาพกบัองค์ประกอบด้านการบริหารการเปล่ียนแปลงมีผลการศึกษาวิจยัและแนวคิดท่ียืนยนั
ความสัมพนัธ์น้ี ไดแ้ก่ แนวคิดของโกวิทย ์ กงัสนนัท์ ท่ีกล่าววา่ การเปล่ียนแปลงโครงสร้างความ
รับผิดชอบของการเป็นตวัแทน (constituency) ขององค์การจากผูถื้อหุ้นมาเป็นกลุ่มร่วมได้เสีย
ประโยชน์ช้ีให้เห็นขอบเขตความสัมพนัธ์ท่ีกวา้งข้ึน   องคก์ารธุรกิจในฐานะก่ึงสถาบนัสังคม (quasi-

public institution)  มีความจาํเป็นตอ้งเขา้ไปเก่ียวขอ้งกบัมิติมนุษยธรรมและคุณธรรมจริยธรรมทาง
สังคมมากข้ึน  จึงทาํให้คาํกล่าวที่ว่า บริษทัที่แสวงหากาํไรเพียงอย่างเดียวและสร้างภาระความ
เสียหายให้กบัสังคมไม่สามารถท่ีจะอยู่รอดได้ในศตวรรษท่ี  21  คุณธรรม จริยธรรมจึงเป็นแรง
ขบัเคลื่อนสําคญัในการผลกัดนัให้องค์การมีความรับผิดชอบทางสังคม (corporate social 

responsibilities)  ทั้งภายในและภายนอกมากข้ึน  ซ่ึงครอบคลุมตั้งแต่  เช่น จริยธรรมธุรกิจ  ความ
เท่าเทียม  และภาวะพลเมือง  (citizenship)  เป็นตน้   บริษทัควรเคารพกฎหมายของสังคม  มีภาระ
และความรับผิดชอบต่อพนัธะสัญญา  เคารพและให้เกียรติในความเป็นมนุษย ์ ประกนัคุณภาพใน
สินคา้และบริการ  รับผิดชอบต่อผลกระทบดา้นส่ิงแวดลอ้ม  และอ่ืนๆ   การศึกษาวิจยัของ อฐัพงศ ์
จารุทรัพยส์ดใส ศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างคุณลกัษณะผูน้าํการเปล่ียนแปลงกบัการบริหารงาน
วชิาการของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ท่ีพบวา่ 

1)คุณลกัษณะผูน้าํการเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สํานกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ฉะเชิงเทรา เขต 2 พบวา่ มีคุณลกัษณะผูน้าํการเปล่ียนแปลง โดยรวมและรายดา้นอยูใ่นระดบัมาก 
เรียงตามลาํดบั คือ ดา้นการเนน้คุณค่าของทรัพยากรมนุษย ์ดา้นการมีวิสัยทศัน์ ดา้นการปฏิบติังาน
ให้เกิดความกา้วหน้าอย่างต่อเน่ือง ดา้นการมีความเช่ือว่าองค์กรเป็นแหล่งเรียนรู้ที่สําคญัหรือ

องคป์ระกอบ 

ดา้นการประกนัคุณภาพ 

องคป์ระกอบ 

ดา้นการบริหารการ
เปล่ียนแปลง 
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องคก์รแห่งการเรียนรู้ ดา้นการส่ือสารและการเป็นนกัฟังท่ีดี และดา้นการใชห้ลกัการบริหารความ
เส่ียง 2) การบริหารงานวิชาการของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สํานกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ฉะเชิงเทรา เขต 2 พบว่า มีการบริหารงานวิชาการโดยรวมและรายดา้นอยู่ในระดบัมาก เรียง
ตามลาํดบั คือ ดา้นการวดัผลประเมินผลและเปรียบเทียบโอนผลการเรียน ดา้นการพฒันา
กระบวนการเรียนรู้ ด้านการพฒันาระบบการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา ดา้นการพฒันา   

ส่ือ นวตักรรม และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ดา้นการพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษา ดา้นการพฒันา
แหล่งการเรียนรู้ ด้านการส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร และ
สถาบนัอ่ืนท่ีจดัการศึกษา ดา้นการนิเทศการศึกษา ดา้นการแนะแนวการศึกษา ดา้นการประสาน
ความร่วมมือในการพฒันาวิชาการกบัสถานศึกษาอ่ืน ดา้นการส่งเสริมความรู้ทางวิชาการแก่ชุมชน 
และดา้นการวิจยัเพื่อพฒันาคุณภาพการศึกษา  สอดคลอ้งกบักรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว  15  ปี  
ฉบบัท่ี  2  (พ.ศ.  2551-2565) (สํานกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา)ไดก้าํหนดแนวทางการ
พฒันาและแกปั้ญหาอุดมศึกษาท่ี  ไร้ทิศทาง  ซํ้ าซ้อน  ขาดคุณภาพ และ     ขาดประสิทธิภาพ  โดยใช้
กลไกการประเมินคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเป็นกลไกหลกัในการดาํเนินการ  กล่าวคือ  ให้มี
การสร้างกลไกการประเมินคุณภาพสถาบนัอุดมศึกษาตามพนัธกิจของสถาบนัในแต่ละกลุ่ม  ซ่ึงมี
พื้นท่ีบริการและจุดเนน้ระดบัการศึกษาท่ีต่างกนั  รวมทั้งมีพนัธกิจและบทบาทในการพฒันาสังคม
และเศรษฐกิจของประเทศต่างกนัตามความหลากหลาย  ทั้งการพฒันาฐานรากสังคม  เศรษฐกิจ
รวมถึงการกระจายอาํนาจในระดบัทอ้งถ่ิน  การขบัเคล่ือนภาคการผลิต    ในชนบท  ทอ้งถ่ินและ
ระดบัประเทศ  จนถึงการแข่งขนัในโลกาภิวตัน์  ซ่ึงระบบอุดมศึกษาแต่ละ กลุ่มเหล่าน้ี  จะนาํไปสู่
การเปล่ียนแปลงอุดมศึกษา  และส่งผลกระทบท่ีเป็นประโยชน์ต่อประเทศ   อยา่งมีนยัสําคญั  อาทิ  
สามารถสร้างความเป็นเลิศไดต้ามพนัธกิจของตวัเอง  สามารถตอบสนอง    ต่อยุทธศาสตร์การพฒันา
ประเทศดีข้ึน  ส่งผลเชิงบวกต่อการผลิตและพฒันาการทาํงานของอาจารยส์ามารถปรับจาํนวนของ
บณัฑิตในสาขาที่เป็นความตอ้งการของสังคม ลดการวา่งงาน โดยที่สถาบนัอุดมศึกษาในกลุ่ม
เหล่าน้ีมีกลไกร่วมกนัในการประกนัคุณภาพ  เพื่อใหน้กัศึกษาสามารถ ต่อยอด  ถ่ายโอนแลกเปล่ียน
กนัได้ระหว่างกลุ่ม  และในระยะยาวการประเมินคุณภาพ  ควรนาํไปสู่ระบบรับรองวิทยฐานะ  

(accreditation) ท่ีนกัศึกษาและสาธารณะให้ความเช่ือถือเป็นฐานและเง่ือนไขในการจดัสรรงบประมาณ
ของรัฐ  และการสนบัสนุนจากภาคเอกชน  รวมทั้งการโอนยา้ย   หน่วยกิต 

   จากขอ้สนับสนุนที่ได้กล่าวไวข้า้งตน้น้ี  แสดงให้เห็นถึงความสําคญัของการ
ประกนัคุณภาพท่ีมีอิทธิพลต่อการบริหารการเปล่ียนแปลงผูว้ิจยัจึงไดก้าํหนดสมมติฐานความสัมพนัธ์
ระหว่างองคป์ระกอบดา้นการประกนัคุณภาพต่อองคป์ระกอบดา้นการบริหารการเปล่ียนแปลงใน
การศึกษาคร้ังน้ี 
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   จากการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์เชิงสาเหตุขององค์ประกอบการบริหารมหาวิทยาลยั
เฉพาะทางท่ีสอดคลอ้งกบัขอ้มูลตามแนวคิดและทฤษฎี ท่ีสนบัสนุนความสัมพนัธ์เชิงตรรกะของ
องค์ประกอบการบริหารมหาวิทยาลยัเฉพาะทางท่ีมีอิทธิพลต่อกนั สามารถแสดงรูปแบบตั้งตน้
ความสัมพนัธ์เชิงสาเหตุขององคป์ระกอบการบริหารมหาวทิยาลยัเฉพาะทางท่ีสอดคลอ้งกบัแนวคิด 
ทฤษฎีและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งเป็นแผนภูมิ ไดด้งัน้ี 

 
 

แผนภูมิท่ี 29 แสดงรูปแบบตั้ งต้นความสัมพนัธ์เชิงสาเหตุขององค์ประกอบการบริหาร 

มหาวทิยาลยัเฉพาะทาง 
 

   จากแผนภูมิท่ี 29 ซ่ึงแสดงรูปแบบตั้งตน้ความสัมพนัธ์เชิงสาเหตุขององค์ประกอบ
การบริหารมหาวิทยาลยัเฉพาะทางท่ีมีอิทธิพลต่อกนัซ่ึงไดจ้ากแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
ผลจากการศึกษาพบว่า องค์ประกอบของการบริหารมหาวิทยาลยัเฉพาะทางมีความสัมพนัธ์  เชิง
ตรรกะทั้ง 8 องคป์ระกอบ  โดยองคป์ระกอบทุกตวัมีความสัมพนัธ์เชิงสาเหตุต่อกนั กล่าวคือ  
   องคป์ระกอบดา้นผูน้าํองคก์ร  (x1) มีความสัมพนัธ์โดยตรงต่อองคป์ระกอบดา้น
การพฒันาหลกัสูตร (x2) องคป์ระกอบดา้นการมีส่วนร่วมของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย (x3) องค์ประกอบ
ดา้นการพฒันาบุคลากร (x4) องคป์ระกอบดา้นการสร้างเครือข่าย (x5) องคป์ระกอบดา้นงบประมาณ 
(x6) องค์ประกอบดา้นการบริหารการเปล่ียนแปลง (x7) และองค์ประกอบดา้นการประกนัคุณภาพ 
(x8)โดยท่ีองค์ประกอบดา้นผูน้าํองคก์ร (x1) ยงัมีความสัมพนัธ์โดยออ้มต่อองคป์ระกอบดา้นการมี
ส่วนร่วมของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย (x3) โดยส่งผา่น องคป์ระกอบดา้นการพฒันาหลกัสูตร (x2)  
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   องคป์ระกอบดา้นการพฒันาหลกัสูตร (x2) องคป์ระกอบดา้นงบประมาณ(x6)และ
องคป์ระกอบดา้นการประกนัคุณภาพ (x8) มีความสัมพนัธ์โดยตรงต่อองคป์ระกอบดา้นการบริหาร
การเปล่ียนแปลง (x7) และ องคป์ระกอบดา้นผูน้าํองคก์ร (x1) มีความสัมพนัธ์โดยตรงและโดยออ้ม
ต่อองค์ประกอบดา้นการบริหารการเปล่ียนแปลง (x7) โดยส่งผ่าน องค์ประกอบดา้นการพฒันา
หลกัสูตร (x2) องคป์ระกอบดา้นงบประมาณ (x6) และองคป์ระกอบดา้นการประกนัคุณภาพ (x8) 

นอกจากน้ี  องคป์ระกอบดา้นการพฒันาหลกัสูตร (x2) องค์ประกอบดา้นการพฒันาบุคลากร (x4) 

และ องค์ประกอบดา้นการสร้างเครือข่าย (x5) มีความสัมพนัธ์โดยออ้มต่อองค์ประกอบดา้นการ
บริหารการเปล่ียนแปลง (x7) โดยส่งผา่นองคป์ระกอบดา้นการประกนัคุณภาพ (x8) 

   องค์ประกอบด้านผูน้าํองค์กร (x1) องค์ประกอบด้านการพฒันาหลักสูตร (x2) 

องค์ประกอบด้านการพฒันาบุคลากร (x4) และ องค์ประกอบด้านการสร้างเครือข่าย (x5) มี
ความสัมพนัธ์โดยตรงต่อองคป์ระกอบดา้นการประกนัคุณภาพ (x8) ในขณะเดียวกนั องคป์ระกอบ
ดา้นผูน้าํองค์กร (x1) มีความสัมพนัธ์โดยออ้มต่อองค์ประกอบด้านการประกนัคุณภาพ (x8) โดย
ส่งผา่นองคป์ระกอบดา้นการพฒันาหลกัสูตร (x2) องคป์ระกอบดา้นการพฒันาบุคลากร (x4) และ
องคป์ระกอบดา้นการสร้างเครือข่าย (x5)  

   นอกจากน้ีแล้ว  ผูว้ิจยัยงัได้ทาํการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ภายใน
ระหวา่งชุดตวัแปร x1 – x 8 ตามรายละเอียด ดงัต่อไปน้ี 

 

ตารางท่ี 26 ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ภายในระหวา่งชุดตวัแปร 
 

ตัวแปร x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 

x1 1.000        

x2 .618** 1.000       

x3 .678** .523** 1.000      

x4 .544** .381** .332** 1.000     

x5 .658** .480** .474** .538** 1.000    

x6 .544** .567** .353** .418** .592** 1.000   

x7 .266** .358** .087 .249** .281** .393** 1.000  

x8 .429** .396** .262** .402** .514** .336** .292** 1.000 

 

**. มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
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   จากตารางท่ี 26 พบวา่ ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ระหวา่งองคป์ระกอบการบริหาร
มหาวิทยาลยัเฉพาะทาง จาํนวน 8 ตวัแปร  มีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์อยูร่ะหว่าง .249 ถึง .678 

องค์ประกอบส่วนใหญ่มีความสัมพนัธ์ระหว่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 ยกเวน้ 
องคป์ระกอบดา้นการมีส่วนร่วมของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย (x3) กบัองคป์ระกอบดา้นการบริหารการ
เปล่ียนแปลงท่ีไม่มีความสัมพนัธ์กนั  

   ดงันั้น เพื่อใหไ้ดรู้ปแบบโครงสร้างความสัมพนัธ์เชิงสาเหตุขององคป์ระกอบการ
บริหารมหาวิทยาลยัเฉพาะทางที่มีความสอดคลอ้งกลมกลืนกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ ์ผูว้ิจยัจึงไดท้าํ
การแสดงผลดชันีวดัความสอดคลอ้งของโมเดล โดยมีดชันีท่ีใชใ้นการวิเคราะห์มีสัญลกัษณ์ทางสถิติท่ี
ใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล มีดงัน้ี 

 χ2  หมายถึง   ค่าไคสแควร์ (Chi-square)ตรวจสอบความกลมกลืนของโมเดล 

GFI, AGFI,    

   NFI, IFI หมายถึง  ดชันีท่ีบ่งบอกถึงความกลมกลืนของข้อมูลเชิงประจกัษ์กับ
โมเดลท่ีกาํหนดข้ึน ประกอบดว้ย ดชันี GFI (Goodness of Fit), ดชันี AGFI (Adjust Goodness of Fit 

Index), ดชันี NFI (Normal Fit Index) ดชันี (IFI) (Incremental Fit Index)  

   CFI หมายถึง   ดชันีวดัระดบัความสอดคลอ้งเปรียบเทียบ (CFI) (Comparative 

Fit Index)  

   RMSEA หมายถึง   ดชันีรากของค่าเฉล่ียกาํลงัสองของส่วนท่ีเหลือของการประมาณ
ค่า (Root Mean Square Error of Approximation) 

   RMR หมายถึง   ดชันีท่ีวดัค่าเฉล่ียส่วนท่ีเหลือจากการเปรียบเทียบขนาดของ
ความแปรปรวนและความแปรปรวนร่วมระหวา่งตวัแปรของประชากร (Root Mean Square Residual) 

   p หมายถึง   ค่านยัสาํคญัทางสถิติท่ีคาํนวณได ้

   ดงันั้น  การวเิคราะห์รูปแบบความสัมพนัธ์เชิงสาเหตุขององคป์ระกอบการบริหาร
มหาวทิยาลยัเฉพาะทาง จึงมีรูปแบบดงัน้ี 
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แผนภูมิท่ี 30 ผลการวเิคราะห์รูปแบบสมการโครงสร้างความสัมพนัธ์เชิงสาเหตุขององคป์ระกอบการ
บริหารมหาวทิยาลยัเฉพาะทาง 

 

   จากแผนภูมิที ่ 30 พบว่าการวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง  (Structural 

Equation Model Analysis : SEM) ความสัมพนัธ์ระหวา่งองคป์ระกอบการบริหารมหาวิทยาลยั
เฉพาะทางท่ีไดมี้ค่าสถิติประเมินความสอดคลอ้งความกลมกลืนระหวา่งโมเดลตามสมมติฐานและ
ขอ้มูลเชิงประจกัษด์งัตาราง ท่ี  27 

 

ตารางท่ี  27 แสดงค่าสถิติประเมินความสอดคลอ้งความกลมกลืนระหวา่งโมเดลตามสมมติฐานและ
ขอ้มูลเชิงประจกัษ ์

 

ดัชนี เกณฑ์ ค่าสถิติทีไ่ด้จากการ

วเิคราะห์ 

ผลการพจิารณา 

Chi-square p≥0.05 0.42 (0.4151) ผา่นเกณฑ ์

GFI ≥0.90 0.99 ผา่นเกณฑ ์
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ตารางท่ี  27 แสดงค่าสถิติประเมินความสอดคลอ้งความกลมกลืนระหวา่งโมเดลตามสมมติฐานและ
ขอ้มูลเชิงประจกัษ ์(ต่อ) 

 

ดัชนี เกณฑ์ ค่าสถิติทีไ่ด้จากการ

วเิคราะห์ 

ผลการพจิารณา 

AGFI ≥0.90 0.98 ผา่นเกณฑ ์

NFI ≥0.90 1.00 ผา่นเกณฑ ์

IFI ≥0.90 1.00 ผา่นเกณฑ ์

CFI ≥0.90 1.00 ผา่นเกณฑ ์

RMR <0.05 0.01 (0.0086) ผา่นเกณฑ ์

RMSEA <0.05 0.01 (0.0085) ผา่นเกณฑ ์
 

   จากตารางท่ี 27 พบวา่   การวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง (Structural Equation 

Model Analysis : SEM) มีความสัมพนัธ์ระหวา่งองคป์ระกอบการบริหารมหาวิทยาลยัเฉพาะทางมี
ค่าสติถิไคสแควร์ เท่ากบั 9.24 เม่ือพิจารณาดชันีกลุ่มท่ีกาํหนดไวท่ี้ระดบัมากกวา่หรือเท่ากบั 0.90 

พบวา่ ดชันีทุกตวัไดแ้ก่ GFI = 0.99 , AGFI = 0.98 , NFI = 1.00, IFI = 1.00, CFI= 1.00, ส่วนดชันีท่ี
กาํหนดไวท่ี้ระดบันอ้ยกวา่ 0.05 พบวา่ ดชันี RMR = 0.01 และ ดชันี RMSEA= 0.01 ผา่นเกณฑ์ท่ี
กาํหนดไวเ้ช่นเดียวกนั จึงสรุปไดว้า่ รูปแบบสมการโครงสร้างความสัมพนัธ์เชิงสาเหตุขององคป์ระกอบ
การบริหารมหาวทิยาลยัเฉพาะทาง ท่ีไดมี้ความกลมกลืนกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ ์

   ผลการวิเคราะห์อิทธิพลเชิงสาเหตุภายในโมเดลสมการโครงสร้างความสัมพนัธ์
ระหวา่งองคป์ระกอบการบริหารมหาวทิยาลยัเฉพาะทางดงัตารางท่ี 28  

 

ตารางท่ี 28 ผลการวเิคราะห์อิทธิพลเชิงสาเหตุภายในโมเดลสมการโครงสร้าง 
 

  ตวัแปรเหตุ 

ตวัแปร
ผล 

อิทธิพล X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 

X2 DE 0.44*    - 0.33*   

 IE 0.18*    0.14* -   

 TE 0.62*    0.14* 0.33   

 R2 0.46 
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ตารางท่ี 28 ผลการวเิคราะห์อิทธิพลเชิงสาเหตุภายในโมเดลสมการโครงสร้าง (ต่อ) 
 

  ตวัแปรเหตุ 

ตวัแปร
ผล 

อิทธิพล X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 

X3 DE 0.60* 0.27* - - - - -0.33* - 

 IE 0.08* -0.07 -0.10 -0.01 -0.03 -0.02 0.03 -0.05 

 TE 0.68* 0.20* -0.10 -0.01 -0.03 -0.02 -0.30* -0.05 

 R2 0.47 

X4 DE 0.34*    0.32*    

 IE 0.21*    -    

 TE 0.55*    0.32*    

 R2 0.35 

X5 DE 0.66*        

 IE -        

 TE 0.66*        

 R2 0.43 

X6 DE 0.27*    0.41*    

 IE 0.27*    -    

 TE 0.54*    0.41*    

 R2 0.36 

X7 DE -0.26 0.11 0.32 - - 0.29*  0.18* 

 IE 0.53* 0.09 -0.03 0.02* 0.20* 0.04 -0.10 -0.02 

 TE 0.27* 0.20* 0.29 0.02* 0.20* 0.33* -0.10 0.16* 

 R2 0.08 

X8 DE 0.02 0.16*  0.14* 0.34* -   

 IE 0.41* -  - 0.07* 0.05*   

 TE 0.43* 0.16*  0.14* 0.41* 0.05*   

 R2 0.31 

*p<0.05 



 352 

   นอกจากน้ีความสัมพนัธ์เชิงสาเหตุขององค์ประกอบการบริหารมหาวิทยาลัย
เฉพาะทางท่ีสอดคลอ้งกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ ์โมเดลสมการโครงสร้าง (ตวัแปร X1-X8) ยงัสามารถ
เขียนในรูปสมการโครงสร้าง (Structural Equation Model Analysis: SEM) ไดด้งัน้ี 

   X2 = 0.44* X1 + 0.33* X6; R2 = 0.46  

   X3 = 0.60* X1 + 0.27* X2 -0.33* X7; R2 = 0.47  

   X4 = 0.34* X1 +0.32* X5 ; R2 = 0.35  

   X5 = 0.66* X1; R2 = 0.43  

   X6 = 0.27* X1 + 0.41* X5; R2 = 0.36  

   X7 = -0.26 X1 + 0.11 X2 + 0.32 X3 + 0.29* X6 + 0.18* X8; R2 = 0.08 

   X8 = 0.02 X1 + 0.16* X2 + 0.14* X4 + 0.34* X5 ; R2 = 0.31  

   การวจิยัคร้ังน้ีไดต้ั้งสมมติฐานการวิจยัวา่ “รูปแบบการบริหารมหาวิทยาลยัเฉพาะ
ทางเป็นรูปแบบความสัมพนัธ์เชิงสาเหตุ” ซ่ึง ผลการทดสอบสมมติฐานท่ีระดบันยัสําคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.05  

1. ผลการทดสอบสมมติฐานทีร่ะดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 พบว่าผลการ

วเิคราะห์อทิธิพลเชิงสาเหตุภายโมเดลสมการโครงสร้างที่เป็นอิทธิพลทางตรงและทางอ้อมระหว่าง

องค์ประกอบการบริหารมหาวทิยาลยัเฉพาะทาง  สามารถอธิบายไดด้งัน้ี 

1.1 องคป์ระกอบดา้นภาวะผูน้าํ (x1) มีความสัมพนัธ์ทางตรงและทางออ้มต่อ
องค์ประกอบด้านการพฒันาหลกัสูตร (x2) โดยมีค่าความสัมพนัธ์ทางบวก ซ่ึงมีค่าสัมประสิทธ์ิ
เส้นทาง (Path Coefficient) อิทธิพลรวม เท่ากบั 0.62(DE =0.44+IE = 0.18) มีความแปรปรวน(R2) 

เท่ากบั 46% ,องคป์ระกอบดา้นการมีส่วนร่วมของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย  (x3) มีค่าอิทธิพลรวม เท่ากบั 

0.68 (DE =0.60 +IE = 0.08) มีความแปรปรวน (R2) เท่ากบั 47%,องค์ประกอบดา้นการพฒันา
บุคลากร (x4) มีค่าอิทธิพลรวม เท่ากบั 0.55 (DE =0.34+IE = 0.21) มีความแปรปรวน (R2) เท่ากบั 

35%, องคป์ระกอบดา้นการสร้างเครือข่าย (x5) มีค่าอิทธิพลรวม เท่ากบั 0.66 (DE =0.66+IE = 0) มี
ความแปรปรวน (R2) เท่ากบั 43%,องค์ประกอบดา้นงบประมาณ(x6)มีค่าอิทธิพลรวม เท่ากบั0.54 

(DE =0.27+IE = 0.27)มีความแปรปรวน(R2) เท่ากบั 36%,องค์ประกอบด้านการบริหารการ
เปล่ียนแปลง(x7 )มีค่าอิทธิพลรวม เท่ากบั 0.27 (DE =-0.26+IE = 0.53)มีความแปรปรวน (R2) 

เท่ากบั 8%,และ องค์ประกอบดา้นการประกนัคุณภาพ (x8) มีค่าอิทธิพลรวม เท่ากบั 0.43 (DE 

=0.02+IE = 0.41) มีความแปรปรวน (R2) เท่ากบั 31%,ตามลาํดบั นัน่คือองคป์ระกอบการบริหาร
มหาวิทยาลยัเฉพาะทาง ทั้ง 8 องคป์ระกอบมีความสัมพนัธ์เชิงสาเหตุอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.05 
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1.2 องค์ประกอบด้านการพฒันาหลกัสูตร (x2) มีความสัมพนัธ์ทางตรงและ
ทางออ้มต่อองค์ประกอบด้านการมีส่วนร่วมของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย (x3) โดยมีค่าความสัมพนัธ์
ทางบวก ซ่ึงมีค่าสัมประสิทธ์ิเส้นทาง (Path Coefficient) มีค่าอิทธิพลรวม เท่ากบั 0.20 (DE =0.27 

+IE =-0.07) มีความแปรปรวน (R2) เท่ากบั 47%,องคป์ระกอบดา้นการบริหารการเปล่ียนแปลง (x7 

)มีค่าอิทธิพลรวม เท่ากบั 0.20 (DE =-0.11+IE = 0.09) มีความแปรปรวน (R2) เท่ากบั 8%,และ 
องค์ประกอบดา้นการประกนัคุณภาพ (x8) มีค่าอิทธิพลรวม เท่ากบั 0.16 (DE =0.16+IE = 0) มี
ความแปรปรวน (R2) เท่ากบั 31% ตามลาํดบันัน่คือองคป์ระกอบการบริหารมหาวิทยาลยัเฉพาะทาง 
ทั้ง 3 องคป์ระกอบมีความสัมพนัธ์เชิงสาเหตุท่ีระดบันยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

1.3 องคป์ระกอบดา้นการมีส่วนร่วมของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย (x3) มีความสัมพนัธ์
ทางตรงและทางออ้มต่อองคป์ระกอบดา้นการบริหารการเปล่ียนแปลง (x7) โดยมีค่าความสัมพนัธ์
ทางบวก ซ่ึงมีค่าสัมประสิทธ์ิเส้นทาง (Path Coefficient) มีค่าอิทธิพลทางตรงรวม เท่ากบั 0.29 (DE 

=-0.32+IE = -0.03) มีความแปรปรวน (R2) เท่ากบั 8% ตามลาํดบันัน่คือองค์ประกอบการบริหาร
มหาวิทยาลยัเฉพาะทาง ทั้ง 2 องคป์ระกอบมีความสัมพนัธ์เชิงสาเหตุอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.05 

1.4 องค์ประกอบด้านการพฒันาบุคลากร (x4) มีความสัมพนัธ์ทางตรงและ
ทางอ้อมต่อองค์ประกอบด้านการประกันคุณภาพ (x8) โดยมีค่าความสัมพนัธ์ทางบวก ซ่ึงมีค่า
สัมประสิทธ์ิเส้นทาง (Path Coefficient) มีค่าอิทธิพลรวม เท่ากบั 0.16 (DE =0.16+IE = 0) มีความ
แปรปรวน (R2) เท่ากบั 31% ตามลาํดบันัน่คือองคป์ระกอบการบริหารมหาวิทยาลยัเฉพาะทาง ทั้ง 3 

องคป์ระกอบมีความสัมพนัธ์เชิงสาเหตุอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

1.5 องค์ประกอบด้านการสร้างเครือข่าย (x5) มีความสัมพนัธ์ทางตรงและ
ทางอ้อมต่อองค์ประกอบด้านการพฒันาบุคลากร (x4) โดยมีค่าความสัมพนัธ์ทางบวก ซ่ึงมีค่า
สัมประสิทธ์ิเส้นทาง (Path Coefficient) มีค่าอิทธิพลรวม เท่ากบั 0.32 (DE =0.32+IE = 0) มีความ
แปรปรวน(R2) เท่ากบั 35%,องค์ประกอบดา้นงบประมาณ (x6) มีค่าอิทธิพลรวม เท่ากบั0.41 (DE 

=0.41+IE = 0) มีความแปรปรวน (R2) เท่ากบั 36%,องคป์ระกอบดา้นการประกนัคุณภาพ (x8) มีค่า
อิทธิพลรวม เท่ากบั 0.41 (DE =0.34+IE = 0.07) มีความแปรปรวน (R2) เท่ากบั 31% ตามลาํดบันัน่
คือองค์ประกอบการบริหารมหาวิทยาลยัเฉพาะทาง ทั้ง 3 องคป์ระกอบมีความสัมพนัธ์เชิงสาเหตุ
อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

1.6 องค์ประกอบดา้นงบประมาณ (x6) มีความสัมพนัธ์ทางตรงและทางออ้ม
ต่อองคป์ระกอบดา้นการพฒันาหลกัสูตร (x2) โดยมีค่าความสัมพนัธ์ทางบวก ซ่ึงมีค่าสัมประสิทธ์ิ
เส้นทาง (Path Coefficient) อิทธิพลรวม เท่ากบั 0.33 (DE =0.33+IE = 0) มีความแปรปรวน(R2) 
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เท่ากบั46%, องค์ประกอบดา้นการบริหารการเปล่ียนแปลง(x7 )มีค่าอิทธิพลทางตรงรวม เท่ากบั 

0.33 (DE =-0.29+IE = -0.04) มีความแปรปรวน (R2) เท่ากบั 8%ตามลาํดบันัน่คือองคป์ระกอบการ
บริหารมหาวิทยาลยัเฉพาะทาง ทั้ง 2 องค์ประกอบมีความสัมพนัธ์เชิงสาเหตุอยา่งมีนยัสําคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 0.05 

1.7 องค์ประกอบด้านการบริหารการเปล่ียนแปลง (x7 )มีความสัมพนัธ์
ทางตรงและทางออ้มต่อองค์ประกอบด้านการมีส่วนร่วมของผูมี้ส่วนได้ส่วนเสีย (x3)โดยมีค่า
ความสัมพนัธ์ทางบวก ซ่ึงมีค่าสัมประสิทธ์ิเส้นทาง (Path Coefficient) อิทธิพลรวม เท่ากบั 0.30 

(DE =0.33+IE = 0.03) มีความแปรปรวน (R2) เท่ากบั 47%,ตามลาํดบันัน่คือองค์ประกอบการ
บริหารมหาวิทยาลยัเฉพาะทาง ทั้ง 2 องค์ประกอบมีความสัมพนัธ์เชิงสาเหตุอยา่งมีนยัสําคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 0.05 

1.8 องค์ประกอบดา้นการประกนัคุณภาพ (x8) มีความสัมพนัธ์ทางตรงและ
ทางออ้มต่อองคป์ระกอบดา้นการบริหารการเปล่ียนแปลง (x7)โดยมีค่าความสัมพนัธ์ทางบวก ซ่ึงมี
ค่าสัมประสิทธ์ิเส้นทาง (Path Coefficient) อิทธิพลรวม เท่ากบั 0.16 (DE =0.18+IE = -0.02) มีความ
แปรปรวน (R2) เท่ากบั 8%,ตามลาํดบันัน่คือองคป์ระกอบการบริหารมหาวิทยาลยัเฉพาะทาง ทั้ง 2 

องคป์ระกอบมีความสัมพนัธ์เชิงสาเหตุอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

   รูปแบบความสัมพนัธ์เชิงสาเหตุขององคป์ระกอบการบริหารมหาวิทยาลยัเฉพาะ
ทางท่ีมีความกลมกลืนและสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจกัษ์สามารถคาํนวณค่าความสัมพนัธ์
ทางบวก ซ่ึงมีค่าสัมประสิทธ์ิเส้นทาง (Path Coefficient) อิทธิพลทางตรงและอิทธิพลทางออ้มของ
องคป์ระกอบซ่ึงสามารถสรุปไดด้งัน้ี 
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แผนภูมิท่ี 31 แสดงค่าความสัมพนัธ์ทางบวก ซ่ึงมีค่าสัมประสิทธ์ิเส้นทาง (Path Coefficient) 

ของรูปแบบการบริหารมหาวิทยาลยัเฉพาะทาง 

  

   จากแผนภูมิท่ี 31 สามารถคาํนวณหาอิทธิพลทางตรง อิทธิพลทางออ้มและอิทธิพล
รวมของตวัแปรทั้งหมดท่ีมีต่อกนัขององค์ประกอบภายในรูปแบบการบริหารมหาวิทยาลยัเฉพาะทาง
ไดด้งัน้ี 

1. อิทธิพลทางตรงขององค์ประกอบการบริหารมหาวิทยาลัยเฉพาะทางท่ีมีต่อ
องคป์ระกอบดา้นการพฒันาหลกัสูตร (x2) ไดแ้ก่ องคป์ระกอบดา้นผูน้าํองคก์ร (x1) องคป์ระกอบ
ดา้นงบประมาณ (x6) มีค่าอิทธิพลทางตรงเท่ากบั 0.42และ 0.33 ตามลาํดบั 

2. อิทธิพลทางออ้มขององค์ประกอบดา้นผูน้าํองค์กร (x1) ท่ีมีต่อองค์ประกอบ
ดา้นการพฒันาหลกัสูตร (x2)  มีดงัน้ี 

2.1 อิทธิพลทางออ้มขององคป์ระกอบดา้นผูน้าํองคก์ร (x1) ท่ีส่งต่อองคป์ระกอบ
ดา้นการพฒันาหลกัสูตร (x2) โดยผา่นองคป์ระกอบดา้นงบประมาณ (x6) มีค่าอิทธิพลทางออ้มและ
อิทธิพลรวมเท่ากบั 0.27×0.33 = 0.0891 

2.2 อิทธิพลทางออ้มขององคป์ระกอบดา้นผูน้าํองคก์ร (x1)ท่ีส่งต่อองค์ประกอบ
ดา้นการพฒันาหลกัสูตร (x2) โดยผา่นองคป์ระกอบดา้นการพฒันาบุคลากร(x4) องคป์ระกอบดา้น
การสร้างเครือข่าย (x5) และ องคป์ระกอบดา้นงบประมาณ (x6) มีค่าอิทธิพลทางออ้มและอิทธิพล
รวมเท่ากบั 0.34× 0.32 × 0.41 ×0.33 = 0.0050 
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2.3 อิทธิพลทางอ้อมขององค์ประกอบด้านผู ้นําองค์กร (x1) ท่ีส่งต่อต่อ
องคป์ระกอบดา้นการพฒันาหลกัสูตร (x2) โดยผา่นองคป์ระกอบดา้นการสร้างเครือข่าย (x5) และ 
องคป์ระกอบดา้นงบประมาณ (x6) มีค่าอิทธิพลทางออ้มและอิทธิพลรวมเท่ากบั 0.66 ×0.41 × 0.33 

= 0.0892 

3. อิทธิพลรวมของตวัแปรที่มีต่อองค์ประกอบดา้นการพฒันาหลกัสูตร(x2) ได้
จากผลบวกของอิทธิพลทางตรงกบัอิทธิพลทางออ้มทั้งหมด ดงัน้ี 

3.1 อิทธิพลรวมขององคป์ระกอบดา้นผูน้าํองคก์รท่ีมีต่อองคป์ระกอบดา้นการ
พฒันาหลกัสูตร (x1) มีค่า 0.42+0.33 +  0.0891+ 0.0050+ 0.0892= 0.9333 

4. อิทธิพลทางตรงขององค์ประกอบการบริหารมหาวิทยาลัยเฉพาะทางท่ีมีต่อ
องค์ประกอบดา้นการมีส่วนร่วมของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย (x3) ไดแ้ก่ องคป์ระกอบดา้นผูน้าํองคก์ร 
(x1) องคป์ระกอบดา้นการพฒันาหลกัสูตร (x2) และองคป์ระกอบดา้นการบริหารการเปล่ียนแปลง 
(x7) มีค่าอิทธิพลทางตรงเท่ากบั 0.60, 0.27 และ 0.32 ตามลาํดบั 

4.1 อิทธิพลทางออ้มขององคป์ระกอบดา้นผูน้าํองคก์ร (x1) ท่ีส่งต่อองคป์ระกอบ
ดา้นการมีส่วนร่วมของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย (x3) โดยผา่นองคป์ระกอบอ่ืนๆมีดงัต่อไปน้ี 

4.1.1 อิทธิพลทางออ้มท่ีผา่นองคป์ระกอบดา้นการพฒันาหลกัสูตร (x2)  มีค่า
เท่ากบั 0.44× 0.22 = 0.1188 

4.1.2 อิทธิพลทางออ้มท่ีผ่านองค์ประกอบดา้นงบประมาณ(x6) แลว้ผ่าน
ต่อไปยงั องคป์ระกอบดา้นการพฒันาหลกัสูตร (x2) มีค่าเท่ากบั 0.27×0.33×0.27= 0.0241 

4.1.3 อิทธิพลทางออ้มท่ีผา่นองค์ประกอบดา้นงบประมาณ (x6) แลว้ผา่น
ต่อไปยงั องคป์ระกอบดา้นการบริหารการเปล่ียนแปลง (x7)  มีค่าเท่ากบั 0.27×0.29× 0.32 = 0.0250 

4.1.4 อิทธิพลทางอ้อมท่ีผ่านองค์ประกอบด้านการประกนัคุณภาพ(x8)  

แลว้ผา่นต่อไปยงั องคป์ระกอบดา้นการบริหารการเปล่ียนแปลง (x7)  มีค่าเท่ากบั 0.02×0.18 × 0.32 

= 0.0011 

4.1.5 อิทธิพลทางอ้อมท่ีผ่านองค์ประกอบด้านการสร้างเครือข่าย(x5)  

แลว้ผ่านต่อไปยงั องค์ประกอบดา้นการประกนัคุณภาพ (x8)  และผา่นต่อไปยงั องคป์ระกอบดา้น
การบริหารการเปล่ียนแปลง (x7)  มีค่าเท่ากบั 0.66 × 0.34×0.18×0.32 =  0.0129 

4.1.6 อิทธิพลทางอ้อมท่ีผ่านองค์ประกอบด้านการสร้างเครือข่าย(x5)  

แล้วผ่านต่อไปยงั องค์ประกอบด้านงบประมาณ (x6)  และผ่านต่อไปยงั องค์ประกอบด้านการ
พฒันาหลกัสูตร (x2)   มีค่าเท่ากบั 0.66 × 0.41 × 0.33 × 0.27=  0.0168 
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4.1.7 อิทธิพลทางอ้อมท่ีผ่านองค์ประกอบด้านการสร้างเครือข่าย(x5)  

แล้วผ่านต่อไปยงั องค์ประกอบด้านงบประมาณ (x6) และผ่านต่อไปยงั องค์ประกอบด้านการ
บริหารการเปล่ียนแปลง (x7)  มีค่าเท่ากบั 0.66 × 0.41 × 0.29 × 0.32 =  0.0251 

4.1.8 อิทธิพลทางอ้อมท่ีผ่านองค์ประกอบด้านการพฒันาบุคลากร(x4)  

แลว้ผ่านต่อไปยงั องค์ประกอบดา้นการประกนัคุณภาพ (x8)  และผา่นต่อไปยงั องคป์ระกอบดา้น
การบริหารการเปล่ียนแปลง (x7)  มีค่าเท่ากบั 0.34 × 0.14× 0.18 ×0.32 = 0.0027 

4.1.9 อิทธิพลทางอ้อมท่ีผ่านองค์ประกอบด้านการสร้างเครือข่าย(x5)  

ผา่นต่อไปยงั องค์ประกอบดา้นการพฒันาบุคลากร (x4)  แลว้ผา่นต่อไปยงั องคป์ระกอบดา้นการ
ประกนัคุณภาพ (x8)  และผ่านต่อไปยงั องค์ประกอบดา้นการบริหารการเปล่ียนแปลง (x7)  มีค่า
เท่ากบั 0.66× 0.32 × 0.14 × 0.18× 0.32 = 0.0017 

4.2 อิทธิพลทางอ้อมขององค์ประกอบด้านการพฒันาหลักสูตร(x2) ท่ีมีต่อ
องคป์ระกอบดา้นการมีส่วนร่วมของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย (x3)    มีดงัน้ี 

4.2.1 อิทธิพลทางออ้มขององค์ประกอบดา้นการพฒันาหลกัสูตร (x2) ท่ี
ผา่นองคป์ระกอบดา้นการบริหารการเปล่ียนแปลง(x7)  มีค่าเท่ากบั 0.44 ×0.32 = 0.0352 

4.2.2 อิทธิพลทางออ้มองค์ประกอบดา้นการพฒันาหลกัสูตร (x2) ท่ีผ่าน
องค์ประกอบด้านการประกนัคุณภาพ (x8)  แล้วผ่านต่อไปยงั องค์ประกอบด้านการบริหารการ
เปล่ียนแปลง (x7)  มีค่าเท่ากบั 0.16 ขององคป์ระกอบดา้นการพฒันาบุคลากร (x4) ×0.18 ×0.32 = 

0.0092 

4.3 อิทธิพลทางออ้มขององค์ประกอบด้านการพฒันาบุคลากร(x4) ท่ีมีต่อ
องคป์ระกอบดา้นการมีส่วนร่วมของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย (x3)    มีดงัน้ี 

4.3.1 อิทธิพลทางออ้มขององค์ประกอบด้านการพฒันาบุคลากร (x4) ท่ี
ผา่นองคป์ระกอบดา้นการประกนัคุณภาพ (x8) แลว้ผา่นต่อไปยงั องคป์ระกอบดา้นการบริหารการ
เปล่ียนแปลง (x7)  มีค่าเท่ากบั 0.14×0.18 × 0.32= 0.0080 

4.4 อิทธิพลทางอ้อมขององค์ประกอบด้านการสร้างเครือข่าย (x5) ท่ีมีต่อ
องคป์ระกอบดา้นการมีส่วนร่วมของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย (x3)    มีดงัน้ี 

4.4.1 อิทธิพลทางออ้มขององค์ประกอบด้านการสร้างเครือข่าย (x5) ท่ี
ผา่นองคป์ระกอบดา้นการประกนัคุณภาพ (x8)  แลว้ผา่นต่อไปยงั องคป์ระกอบดา้นการบริหารการ
เปล่ียนแปลง (x7)  มีค่าเท่ากบั 0.34 × 0.18× 0.32 = 0.0184 
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4.4.2 อิทธิพลทางออ้มขององค์ประกอบด้านการสร้างเครือข่าย (x5) ท่ี
ผ่านองค์ประกอบด้านงบประมาณ (x6)  แล้วผ่านต่อไปยงั องค์ประกอบด้านการบริหารการ
เปล่ียนแปลง (x7) มีค่าเท่ากบั 0.41× 0.29× 0.32 = 0.0380 

4.4.3 อิทธิพลทางออ้มขององค์ประกอบด้านการสร้างเครือข่าย (x5) ท่ี
ผ่านองค์ประกอบด้านงบประมาณ (x6) แล้วผ่านต่อไปยงั องค์ประกอบดา้นการพฒันาหลกัสูตร
(x2)  และผา่นต่อไปยงั องคป์ระกอบดา้นการบริหารการเปล่ียนแปลง (x7)  มีค่าเท่ากบั 0.41× 0.33× 

0.11 × 0.32 =  0.0048 

4.4.4 อิทธิพลทางออ้มขององค์ประกอบด้านการสร้างเครือข่าย (x5) ท่ี
ผา่นองคป์ระกอบดา้นงบประมาณ (x6)  แลว้ผ่านต่อไปยงั การพฒันาหลกัสูตร (x2)  ผ่านต่อไปยงั 
การประกนัคุณภาพ (x8)  และผา่นต่อไปยงัองคป์ระกอบดา้นการบริหารการเปล่ียนแปลง (x7) มีค่า
เท่ากบั 0.41× 0.33× 0.16 × 0.18 × 0.32   =  0.0012 

4.4.5 อิทธิพลทางออ้มขององค์ประกอบด้านการสร้างเครือข่าย (x5) ท่ี
ผ่านองค์ประกอบด้านการพฒันาบุคลากร (x4) แล้วผ่านต่อไปยงั องค์ประกอบด้านการประกัน
คุณภาพ (x8)  และผ่านต่อไปยงั องค์ประกอบด้านการบริหารการเปล่ียนแปลง (x7)  มีค่าเท่ากบั 
0.32×  0.14× 0.18× 0.32 = 0.0026 

4.5 อิทธิพลทางออ้มขององค์ประกอบดา้นงบประมาณ(x6) ท่ีมีต่อองค์ประกอบ
ดา้นการมีส่วนร่วมของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย (x3)   มีดงัน้ี 

4.5.1 อิทธิพลทางอ้อมขององค์ประกอบด้านงบประมาณ (x6) ท่ีผ่าน
องคป์ระกอบดา้นการบริหารการเปล่ียนแปลง (x7)  มีค่าเท่ากบั 0.29× 0.32 = 0.0928 

4.5.2 อิทธิพลทางอ้อมขององค์ประกอบด้านงบประมาณ (x6) ท่ีผ่าน
องค์ประกอบด้านการพฒันาหลกัสูตร (x2)  แล้วผ่านต่อไปยงั องค์ประกอบดา้นการบริหารการ
เปล่ียนแปลง (x7)  มีค่าเท่ากบั 0.33 × 0.11× 0.32= 0.0116 

4.5.3 อิทธิพลทางอ้อมขององค์ประกอบด้านงบประมาณ (x6) ท่ีผ่าน
องคป์ระกอบดา้นการพฒันาหลกัสูตร (x2)  แลว้ผา่นต่อไปยงั องคป์ระกอบดา้นการประกนัคุณภาพ 
(x8) และผา่นต่อไปยงัองคป์ระกอบดา้นการบริหารการเปล่ียนแปลง (x7) มีค่าเท่ากบั 0.33 × 0.16× 

0.18× 0.32 = 0.0030 

4.6 อิทธิพลทางอ้อมขององค์ประกอบด้านการประกันคุณภาพ (x8) ท่ีมีต่อ
องคป์ระกอบดา้นการมีส่วนร่วมของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย (x3)    มีดงัน้ี 

4.6.1 อิทธิพลทางออ้มขององค์ประกอบดา้นการประกนัคุณภาพ (x8) ท่ี
ผา่นองคป์ระกอบดา้นการบริหารการเปล่ียนแปลง (x7)  มีค่าเท่ากบั 0.18 × 0.32 = 0.0576 
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5. อิทธิพลรวมของตวัแปรท่ีมีต่อองคป์ระกอบดา้นการมีส่วนร่วมของผูมี้ส่วนได้
ส่วนเสีย (x3) ไดจ้ากผลบวกของอิทธิพลทางตรงกบัอิทธิพลทางออ้มทั้งหมด ดงัน้ี 

5.1 อิทธิพลรวมขององค์ประกอบด้านผูน้าํองค์กร (x1) ท่ีมีต่อองค์ประกอบ
ดา้นการมีส่วนร่วมของผูมี้ส่วนได้ส่วนเสีย (x3) มีค่าเท่ากบั  0.1188 + 0.0241 + 0.0250+ 0.0011 + 

0.0129 + 0.0168 + 0.0251 + 0.0027 + 0.0017= 0.2282 

5.2 อิทธิพลรวมขององค์ประกอบด้านการพัฒนาหลักสูตร(x2)  ท่ี มี ต่อ
องค์ประกอบด้านการมีส่วนร่วมของผูมี้ส่วนได้ส่วนเสีย(x3) มีค่าเท่ากับ  0.0352 + 0.0092 =  

0.0444 

5.3 อิทธิพลรวมขององค์ประกอบด้านการพัฒนาบุคลากร  (x4)  ท่ีมี ต่อ
องคป์ระกอบดา้นการมีส่วนร่วมของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย (x3) มีค่าเท่ากบั  0.0080 

5.4 อิทธิพลรวมขององค์ประกอบด้านการสร้างเครือข่าย  (x5)  ท่ี มี ต่อ
องค์ประกอบดา้นการมีส่วนร่วมของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย (x3) มีค่าเท่ากบั  0.0184 + 0.0380 + 

0.0048 + 0.0012 + 0.0026  =  0.065 

5.5 อิทธิพลรวมขององค์ประกอบด้านงบประมาณ(x6) ท่ีมีต่อองค์ประกอบ
ดา้นการมีส่วนร่วมของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย (x3) มีค่าเท่ากบั 0.0928 +0.0116 +0.0030 =  0.1074 

5.6 อิทธิพลรวมขององคป์ระกอบดา้นการบริหารการเปล่ียนแปลง (x7) ท่ีมีต่อ
องคป์ระกอบดา้นการมีส่วนร่วมของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย (x3) มีค่าเท่ากบั  0.32 

5.7 อิทธิพลรวมขององค์ประกอบด้านการประกันคุณภาพ(x8)  ท่ี มี ต่อ
องคป์ระกอบดา้นการมีส่วนร่วมของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย (x3) มีค่าเท่ากบั  0.0576 

    อน่ึงในการท่ีจะประเมินผลของตวัแปรท่ีมีอิทธิพลต่อองค์ประกอบด้านการมี
ส่วนร่วมของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย (x3) จะตอ้งพิจารณาค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์อยา่งง่ายก่อนแลว้
จึงมาแยกค่าเป็นอิทธิพลทางตรง อิทธิพลทางอ้อม และอิทธิพลรวม ผูว้ิจ ัยจึงได้นําเสนอค่า
สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ อิทธิพลทางตรง อิทธิพลทางออ้ม และอิทธิพลรวมของตวัแปรท่ีมีอิทธิพล
ต่อองคป์ระกอบดา้นการมีส่วนร่วมของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย (x3) ดงัแสดงไวใ้นตารางท่ี 29 



ตารางท่ี 29  ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ อิทธิพลทางตรง  อิทธิพลทางออ้ม และอิทธิพลรวมของตวัแปรท่ีมีอิทธิพลต่อการมีส่วนร่วมของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย(x3) 
 

  

 

องค์ประกอบ 

ค่า

สัมประสิทธ์ิ

สหสัมพนัธ์ 

อทิธิพล

ทางตรง 

อทิธิพลทางอ้อมผ่านตัวแปรเกณฑ์ 

อทิธิพล

รวม X2(1) X4 X5(1) X6(1) X7 X8 X2(2) X5(2) X5(3) X5(4) X6(2) X6(3) รวม 

ผูน้าํองคก์ร (x1)  0.678 0.69 0.1092 0.0011 0.0052 0.0218  0.0005  0.0203 0.0108 0.0007 0.0105  0.1801 0.8498 

การพฒันาหลกัสูตร (x2) 0.523 0.26     0.0273 0.0039       0.0312 0.2912 

การพฒันาบุคลากร  (x4) 0.332       0.0025       0.0025 0.0025 

การสร้างเครือข่าย (x5) 0.474   0.0009  0.0140  0.0068     0.0031 0.0004 0.0252 0.0252 

งบประมาณ (x6) 0.353  0.0076    0.0351  0.0011      0.0438 0.0438 

การบริหารการเปล่ียนแปลง (x7) 0.087 0.13              0.1300 

การประกนัคุณภาพ (x8) 0.262      0.0169        0.0169 0.0169 
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    จากตารางที่ 29 พบว่า ในการป ระเมินผลของ ต ัวแปรอิสระที่มีผลต่อ
องคป์ระกอบดา้นการมีส่วนร่วมของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย (x3) ตอ้งมีการพิจารณาถึงค่าสัมประสิทธ์ิ
สหสัมพนัธ์ อิทธิพลทางตรง อิทธิพลทางออ้ม และอิทธิพลรวม นัน่คือ 

    เม่ือพิจารณาค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์เรียงลาํดบัตวัแปรท่ีมีค่าสัมประสิทธ์ิ
สหสัมพนัธ์ จากมากไปหาน้อย จะได้ตัวแปรเรียงลําดับ ดังน้ีองค์ประกอบด้านผู ้นําองค์กร
(x1)องคป์ระกอบดา้นการพฒันาหลกัสูตร (x2)องคป์ระกอบดา้นการสร้างเครือข่าย (x5)องคป์ระกอบ
ด้านงบประมาณ (x6) องค์ประกอบด้านการพฒันาบุคลากร (x4) องค์ประกอบด้านการประกัน
คุณภาพ (x8) และ องคป์ระกอบดา้นการบริหารการเปล่ียนแปลง (x7) 

    เม่ือพิจารณาตามค่าอิทธิพลทางตรง เรียงลาํดับตวัแปรท่ีมีอิทธิทางตรงต่อ
องค์ประกอบด้านการมีส่วนร่วมของผูมี้ส่วนได้ส่วนเสีย (x3) จากมากไปหาน้อย จะได้ตวัแปร
เรียงลาํดบั ดงัน้ี องคป์ระกอบดา้นผูน้าํองคก์ร (x1)องคป์ระกอบดา้นการพฒันาหลกัสูตร (x2) และ 
องคป์ระกอบดา้นการบริหารการเปล่ียนแปลง (x7) 

    เม่ือพิจารณาตามค่าอิทธิพลทางออ้ม เรียงลาํดบัตวัแปรท่ีมีอิทธิพลทางออ้มต่อ
องค์ประกอบด้านการมีส่วนร่วมของผูมี้ส่วนได้ส่วนเสีย (x3) จากมากไปหาน้อย จะไดต้วัแปร
เรียงลาํดบั ดงัน้ี องคป์ระกอบดา้นผูน้าํองคก์ร (x1) องคป์ระกอบดา้นงบประมาณ (x6)องคป์ระกอบ
ด้านการพฒันาหลกัสูตร (x2) องค์ประกอบด้านการสร้างเครือข่าย (x5) องค์ประกอบด้านการ
ประกนัคุณภาพ (x8) และองคป์ระกอบดา้นการพฒันาบุคลากร (x4) 

    เ ม่ือพิจารณาตามค่าอิทธิพลรวม เรียงลําดับตัวแปรท่ีมีอิทธิพลรวมต่อ
องค์ประกอบด้านการมีส่วนร่วมของผูมี้ส่วนได้ส่วนเสีย (x3) จากมากไปหาน้อย จะได้ตวัแปร
เรียงลาํดบั ดงัน้ี  องค์ประกอบด้านผูน้าํองค์กร  (x1) องค์ประกอบดา้นการพฒันาหลกัสูตร  (x2) 

องคป์ระกอบดา้นการบริหารการเปล่ียนแปลง (x7) องคป์ระกอบดา้นงบประมาณ(x6) องคป์ระกอบ
ดา้นการสร้างเครือข่าย (x5) องคป์ระกอบดา้นการประกนัคุณภาพ  (x8) และ องคป์ระกอบดา้นการ
พฒันาบุคลากร (x2) 

6. อิทธิพลทางตรงขององค์ประกอบการบริหารมหาวิทยาลัยเฉพาะทางท่ีมีต่อ
องค์ประกอบด้านการบริหารการเปล่ียนแปลง (x7)ได้แก่ องค์ประกอบด้านผูน้ําองค์กร (x1) 

องคป์ระกอบดา้นการพฒันาหลกัสูตร (x2) องคป์ระกอบดา้นการมีส่วนร่วมของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย 
(x3) องคป์ระกอบดา้นงบประมาณ (x6) และองคป์ระกอบดา้นการประกนัคุณภาพ (x8) มีค่าเท่ากบั  
0.26  0.11  0.32  0.29 และ0.18 ตามลาํดบั 

6.1 อิทธิพลทางอ้อมของตวัแปรที่มีต่อองค์ประกอบด้านการบริหารการ
เปล่ียนแปลง (x7)มีดงัน้ี 
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6.1.1 อิทธิพลทางออ้มขององค์ประกอบดา้นผูน้าํองคก์ร (x1) ท่ีมีอิทธิพล
ทางออ้มต่อองคป์ระกอบดา้นการบริหารการเปล่ียนแปลง (x7) มีดงัน้ี 

1. อิทธิพลทางอ้อมขององค์ประกอบด้านผูน้ําองค์กร (x1) ท่ีมีต่อ
องค์ประกอบดา้นการบริหารการเปล่ียนแปลง (x7) โดยผ่านองค์ประกอบดา้นการพฒันาหลกัสูตร 
(x2) มีค่าเท่ากบั 0.44× 0.11 = 0.484 

2. อิทธิพลทางออ้มของผูน้าํองคก์ร (x1) ท่ีมีอิทธิพลต่อองคป์ระกอบ
ดา้นการบริหารการเปล่ียนแปลง (x7) โดยผา่นองคป์ระกอบดา้นการมีส่วนร่วมของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย 

(x3) มีค่าเท่ากบั 0.60× 0.32 = 0.192  

3. อิทธิพลทางออ้มของผูน้าํองคก์ร (x1) ท่ีมีอิทธิพลต่อองคป์ระกอบ
ดา้นการบริหารการเปล่ียนแปลง (x7) โดยผา่นองคป์ระกอบดา้นงบประมาณ (x6) มีค่าเท่ากบั 0.27× 0.29 

= 0.0783  

4. อิทธิพลทางออ้มของผูน้าํองคก์ร (x1)ท่ีมีอิทธิพลต่อองคป์ระกอบ
ดา้นการบริหารการเปล่ียนแปลง (x7) โดยผ่านองค์ประกอบดา้นการประกนัคุณภาพ (x8) มีค่าเท่ากบั 
0.02× 0.18 = 0.0036  

5. อิทธิพลทางออ้มของผูน้าํองคก์ร (x1)ท่ีมีอิทธิพลต่อองคป์ระกอบ
ดา้นการบริหารการเปล่ียนแปลง (x7) โดยผ่านองค์ประกอบดา้นการพฒันาหลกัสูตร (x2) แลว้ผ่าน
ต่อไปยงั องค์ประกอบดา้นการมีส่วนร่วมของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย (x3) มีค่าเท่ากบั 0.44× 0.27× 0.32      

= 0.0380 

6. อิทธิพลทางออ้มของผูน้าํองคก์ร (x1)ท่ีมีอิทธิพลต่อองคป์ระกอบ
ดา้นการบริหารการเปล่ียนแปลง (x7) โดยผ่านองค์ประกอบดา้นการพฒันาหลกัสูตร(x2) แลว้ผ่าน
ต่อไปยงั การประกนัคุณภาพ (x8) มีค่าเท่ากบั 0.44×0.16× 0.18 = 0.0126 

7. อิทธิพลทางออ้มของผูน้าํองคก์ร (x1)ท่ีมีอิทธิพลต่อองคป์ระกอบ
ดา้นการบริหารการเปล่ียนแปลง (x7) โดยผ่านองค์ประกอบด้านการสร้างเครือข่าย (x5) แลว้ผ่าน
ต่อไปยงั องคป์ระกอบดา้นการประกนัคุณภาพ(x8) มีค่าเท่ากบั 0.66×0.34×0.18 = 0.0403 

8. อิทธิพลทางออ้มของผูน้าํองคก์ร (x1) ท่ีมีอิทธิพลต่อองคป์ระกอบ
ดา้นการบริหารการเปล่ียนแปลง (x7) โดยผ่านองค์ประกอบดา้นการสร้างเครือข่าย(x5) แลว้ผ่าน
ต่อไปยงั งบประมาณ (x6)  มีค่าเท่ากบั 0.66×0.41× 0.29 = 0.0784 

9. อิทธิพลทางออ้มของผูน้าํองคก์ร (x1)ท่ีมีอิทธิพลต่อองคป์ระกอบ
ดา้นการบริหารการเปล่ียนแปลง (x7) โดยผ่านองค์ประกอบดา้นการพฒันาบุคลากร (x4) แลว้ผ่าน
ต่อไปยงั การประกนัคุณภาพ (x8) มีค่าเท่ากบั 0.34×0.14× 0.18 = 0.0086 
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10. อิทธิพลทางออ้มของผูน้าํองคก์ร (x1)ท่ีมีอิทธิพลต่อองคป์ระกอบ
ดา้นการบริหารการเปล่ียนแปลง (x7) โดยผา่นองคป์ระกอบดา้นงบประมาณ (x6) แลว้ผา่นต่อไปยงั 
องคป์ระกอบดา้นการพฒันาบุคลากร (x4) และผา่นต่อไปยงั องคป์ระกอบดา้นการมีส่วนร่วมของผูมี้
ส่วนไดส่้วนเสีย (x3) มีค่าเท่ากบั 0.27 × 0.33 × 0.27 × 0.32 = 0.0077 

11. อิทธิพลทางออ้มของผูน้าํองคก์ร (x1)ท่ีมีอิทธิพลต่อองคป์ระกอบ
ดา้นการบริหารการเปล่ียนแปลง (x7) โดยผา่นองคป์ระกอบดา้นงบประมาณ (x6) แลว้ผา่นต่อไปยงั 
องค์ประกอบด้านการพฒันาหลกัสูตร(x2)และผ่านต่อไปยงั องค์ประกอบด้านการประกนัคุณภาพ 

(x8) มีค่าเท่ากบั 0.27×0.33× 0.16 × 0.18 = 0.0026 

12. อิทธิพลทางออ้มของผูน้าํองคก์ร (x1)ท่ีมีอิทธิพลต่อองคป์ระกอบ
ด้านการบริหารการเปล่ียนแปลง (x7) โดยผ่านองค์ประกอบด้านการสร้างเครือข่าย(x5) แล้วผ่าน
ต่อไปยงั องคป์ระกอบดา้นการพฒันาหลกัสูตร(x2) และผา่นต่อไปยงั องคป์ระกอบดา้นการประกนั
คุณภาพ (x8) มีค่าเท่ากบั 0.60×0.32× 0.14 × 0.18 = 0.0048 

13. อิทธิพลทางออ้มของผูน้าํองคก์ร (x1)ท่ีมีอิทธิพลต่อองคป์ระกอบ
ด้านการบริหารการเปล่ียนแปลง (x7) โดยผ่านองค์ประกอบด้านการสร้างเครือข่าย(x5) แลว้ผ่าน
ต่อไปยงั องคป์ระกอบดา้นการพฒันาหลกัสูตร (x2) มีค่าเท่ากบั 0.66×0.41× 0.33 × 0.11 = 0.0098 

14. อิทธิพลทางออ้มของผูน้าํองคก์ร (x1)ท่ีมีอิทธิพลต่อองคป์ระกอบ
ด้านการบริหารการเปล่ียนแปลง (x7) โดยผ่านองค์ประกอบด้านการสร้างเครือข่าย(x5) แล้วผ่าน
ต่อไปยงั องคป์ระกอบดา้นการพฒันาหลกัสูตร (x2) และผา่นต่อไปยงั การมีส่วนร่วมของผูมี้ส่วนได้
ส่วนเสีย (x3) มีค่าเท่ากบั 0.66×0.41× 0.33 × 0.27 × 0.32 = 0.0077 

15. อิทธิพลทางออ้มของผูน้าํองคก์ร (x1)ท่ีมีอิทธิพลต่อองคป์ระกอบ
ดา้นการบริหารการเปล่ียนแปลง (x7) โดยผ่าน องค์ประกอบด้านการสร้างเครือข่าย(x5) แลว้ผ่าน
ต่อไปยงั องค์ประกอบดา้นงบประมาณ (x6) แลว้ผา่นต่อไปยงั องคป์ระกอบดา้นการพฒันาหลกัสูตร 

(x2) และผ่านต่อไปยงั  องค์ประกอบดา้นการประกนัคุณภาพ (x8) มีค่าเท่ากบั 0.66×0.41× 0.33 × 

0.16 × 0.18 = 0.0026 

6.1.2 อิทธิพลทางออ้มขององคป์ระกอบดา้นการพฒันาหลกัสูตร(x2)ท่ีมี
อิทธิพลทางออ้มต่อองคป์ระกอบดา้นการบริหารการเปล่ียนแปลง (x7) มีดงัน้ี 

1. อิทธิพลทางออ้มขององคป์ระกอบดา้นการพฒันาหลกัสูตร(x2) ท่ี
มีอิทธิพลทางออ้มต่อองคป์ระกอบดา้นการบริหารการเปล่ียนแปลง (x7) โดยผา่นองคป์ระกอบดา้น
การมีส่วนร่วมของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย (x3) มีค่าเท่ากบั 0.27 × 0.32 = 0.864 
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2. อิทธิพลทางออ้มขององคป์ระกอบดา้นการพฒันาหลกัสูตร(x2) ท่ี
มีอิทธิพลทางออ้มต่อองคป์ระกอบดา้นการบริหารการเปล่ียนแปลง (x7) โดยผา่นองคป์ระกอบดา้น
การประกนัคุณภาพ (x8) มีค่าเท่ากบั 0.16× 0.18 = 0.288 

6.1.3 อิทธิพลทางออ้มขององคป์ระกอบดา้นการพฒันาบุคลากร (x4) ท่ีมี
อิทธิพลทางออ้มต่อองคป์ระกอบดา้นการบริหารการเปล่ียนแปลง (x7) มีดงัน้ี 

1. อิทธิพลทางออ้มขององค์ประกอบดา้นการพฒันาบุคลากร (x4) ท่ี
มีอิทธิพลทางออ้มต่อองคป์ระกอบดา้นการบริหารการเปล่ียนแปลง (x7) โดยผา่นองคป์ระกอบดา้น
การประกนัคุณภาพ (x8) มีค่าเท่ากบั 0.14 × 0.18 = 0.0252 

6.1.4 อิทธิพลทางออ้มขององค์ประกอบด้านการสร้างเครือข่าย(x5) ท่ีมี
อิทธิพลทางออ้มต่อองคป์ระกอบดา้นการบริหารการเปล่ียนแปลง (x7) มีดงัน้ี 

1. อิทธิพลทางออ้มขององคป์ระกอบดา้นการสร้างเครือข่าย (x5) ท่ีมี
อิทธิพลทางออ้มต่อองคป์ระกอบดา้นการบริหารการเปล่ียนแปลง (x7) โดยผา่นองค์ประกอบดา้น
งบประมาณ (x6) มีค่าเท่ากบั 0.41 × 0.29 = 0.1189 

2. อิทธิพลทางออ้มขององค์ประกอบดา้นการสร้างเครือข่าย(x5)ท่ีมี
อิทธิพลทางออ้มต่อองคป์ระกอบดา้นการบริหารการเปล่ียนแปลง (x7) โดยผา่นองค์ประกอบดา้น
การประกนัคุณภาพ (x8) มีค่าเท่ากบั 0.44 × 0.11 = 0.484 

3. อิทธิพลทางออ้มขององค์ประกอบดา้นการสร้างเครือข่าย(x5)ท่ีมี
อิทธิพลทางออ้มต่อองคป์ระกอบดา้นการบริหารการเปล่ียนแปลง (x7) โดยผา่นองค์ประกอบดา้น
การพฒันาบุคลากร (x4) แลว้ผา่นต่อไปยงั องคป์ระกอบดา้นการประกนัคุณภาพ (x8) มีค่าเท่ากบั 0.32 

× 0.14 × 0.18 = 0.0080 

4. อิทธิพลทางออ้มขององค์ประกอบดา้นการสร้างเครือข่าย(x5)ท่ีมี
อิทธิพลทางออ้มต่อองคป์ระกอบดา้นการบริหารการเปล่ียนแปลง (x7) โดยผา่นองค์ประกอบดา้น
งบประมาณ (x6) แลว้ผา่นต่อไปยงั การพฒันาหลกัสูตร (x2) มีค่าเท่ากบั 0.41 × 0.33 × 0.11  =  

0.0149 

5. อิทธิพลทางออ้มขององค์ประกอบดา้นการสร้างเครือข่าย(x5)ท่ีมี
อิทธิพลทางออ้มต่อองคป์ระกอบดา้นการบริหารการเปล่ียนแปลง (x7) โดยผา่นองค์ประกอบดา้น
งบประมาณ (x6) แลว้ผา่นต่อไปยงั การพฒันาหลกัสูตร (x2) แลว้ผา่นต่อไปยงั องคป์ระกอบดา้นการ
ประกนัคุณภาพ (x8) มีค่าเท่ากบั 0.41 ×  0.33 × 0.16 × 0.18  =  0.0039 

6. อิทธิพลทางออ้มขององค์ประกอบดา้นการสร้างเครือข่าย(x5)ท่ีมี
อิทธิพลทางออ้มต่อองคป์ระกอบดา้นการบริหารการเปล่ียนแปลง (x7) โดยผา่นองค์ประกอบดา้น
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งบประมาณ (x6) แลว้ผา่นต่อไปยงั การพฒันาหลกัสูตร (x2) แลว้ผา่นต่อไปยงั องคป์ระกอบดา้นการ
มีส่วนร่วมของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย(x3)มีค่าเท่ากบั 0.41× 0.33 × 0.27× 0.32  =  0.0117 

6.1.5 อิทธิพลทางออ้มขององค์ประกอบดา้นงบประมาณ(x6)ท่ีมีอิทธิพล
ทางออ้มต่อองคป์ระกอบดา้นการบริหารการเปล่ียนแปลง (x7) มีดงัน้ี 

1. อิทธิพลทางออ้มขององค์ประกอบด้านด้านงบประมาณ(x6)ท่ีมี
อิทธิพลทางออ้มต่อองคป์ระกอบดา้นการบริหารการเปล่ียนแปลง (x7) โดยผา่นองค์ประกอบดา้น
การพฒันาหลกัสูตร (x2) มีค่าเท่ากบั 0.33× 0.16 = 0.0528 

2. อิทธิพลทางอ้อมขององค์ประกอบด้านงบประมาณ (x6)ท่ีมี
อิทธิพลทางออ้มต่อองคป์ระกอบดา้นการบริหารการเปล่ียนแปลง (x7) โดยผา่นองค์ประกอบดา้น
การพฒันาหลกัสูตร (x2) แลว้ผ่านต่อไปยงั องคป์ระกอบดา้นการมีส่วนร่วมของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย 

(x3) มีค่าเท่ากบั 0.33 × 0.27× 0.32 = 0.0285 

3. อิทธิพลทางอ้อมขององค์ประกอบด้านงบประมาณ(x6) ท่ี มี
อิทธิพลทางออ้มต่อองคป์ระกอบดา้นการบริหารการเปล่ียนแปลง (x7) โดยผา่นองค์ประกอบดา้น
การพฒันาหลกัสูตร (x2) แลว้ผา่นต่อไปยงั องคป์ระกอบดา้นการประกนัคุณภาพ (x8) มีค่าเท่ากบั 0.33 

× 0.16 × 0.18 = 0.0095 

7. อิทธิพลรวมของตัวแปรท่ีมีอิทธิพลต่อองค์ประกอบด้านการบริหารการ
เปล่ียนแปลง ไดจ้ากผลบวกของอิทธิพลทางตรงกบัอิทธิพลทางออ้มทั้งหมดมีดงัน้ี 

7.1 อิทธิพลทางอ้อมขององค์ประกอบด้านผู ้นําองค์กร (x1)ท่ีมีอิทธิพล
ทางออ้มต่อองคป์ระกอบดา้นการบริหารการเปล่ียนแปลง (x7) มีค่าเท่ากบั  0.0004 + 0.484 + 0.192 

+  0.0783 + 0.0036  +  0.0380 + 0.0126 + 0.0403 + 0.0784 + 0.0086+ 0.0077 + 0.0026 + 0.0048 + 0.0098 + 

0.0077 =  0.3726 

7.2 อิทธิพลทางออ้มขององคป์ระกอบดา้นการพฒันาหลกัสูตร(x2)ท่ีมีอิทธิพล
ทางออ้มต่อองคป์ระกอบดา้นการบริหารการเปล่ียนแปลง (x7) มีค่าเท่ากบั เท่ากบั  0.864 + 0.288 

7.3 อิทธิพลทางออ้มขององคป์ระกอบดา้นการพฒันาบุคลากร (x4)ท่ีมีอิทธิพล
ทางออ้มต่อองคป์ระกอบดา้นการบริหารการเปล่ียนแปลง (x7) มีค่าเท่ากบั  0.0252 

7.4 อิทธิพลทางออ้มขององค์ประกอบด้านการสร้างเครือข่าย(x5)ท่ีมีอิทธิพล
ทางออ้มต่อองคป์ระกอบดา้นการบริหารการเปล่ียนแปลง (x7) มีค่าเท่ากบั  0.1189 + 0.484 + 0.0080 

+  0.0149 + 0.0039  +  0.0117 



 366 

7.5 อิทธิพลทางออ้มขององคป์ระกอบดา้นงบประมาณ(x6)ท่ีมีอิทธิพลทางออ้ม
ต่อองค์ประกอบดา้นการบริหารการเปล่ียนแปลง (x7) มีค่าเท่ากบั  0.0528 + 0.0285 + 0.0095 = 

0.0881 

   อน่ึงในการท่ีจะประเมินผลของตวัแปรท่ีมีอิทธิพลต่อองคป์ระกอบดา้นการบริหาร
การเปล่ียนแปลง (x7) จะตอ้งพิจารณาค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์อยา่งง่ายก่อนแลว้จึงมาแยกค่าเป็น
อิทธิพลทางตรง อิทธิพลทางออ้ม และอิทธิพลรวม ผูว้ิจยัจึงไดน้าํเสนอค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ 
อิทธิพลทางตรง อิทธิพลทางออ้ม และอิทธิพลรวมของตวัแปรท่ีมีอิทธิพลต่อองคป์ระกอบดา้นการ
บริหารการเปล่ียนแปลง (x7) ดงัแสดงไวใ้นตารางท่ี 30 

 



 
บทที ่5 

สรุปผลการวจัิย  อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 

 การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์1) เพื่อทราบองคป์ระกอบการบริหารจดัการมหาวิทยาลยั
เฉพาะทาง  และ 2) เพื่อนาํเสนอรูปแบบการบริหารจดัการมหาวิทยาลยัเฉพาะทาง  โดยดาํเนินการ
วจิยัเป็น 3 ขั้นตอน คือ การจดัเตรียมโครงการ การดาํเนินการวจิยั และการรายงานผลการวจิยั  
 ซ่ึงในขั้นตอนของการดาํเนินการวจิยันั้นไดแ้บ่งออกเป็น 5 ขั้นตอนยอ่ย ดงัน้ี   
  1. ศึกษา วเิคราะห์ สังเคราะห์ หลกัการ แนวคิด ทฤษฎีและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง  

 2. การสร้างและพฒันาเคร่ืองมือ  

 3. การเก็บรวบรวมขอ้มูล  

 4. การวเิคราะห์ สังเคราะห์ขอ้มูล และสร้างรูปแบบ 

 5. การยนืยนัรูปแบบ  

 ขั้นตอนท่ี 1 ศึกษา วเิคราะห์ สังเคราะห์ หลกัการ แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

ผูว้ิจยัไดศึ้กษาแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารจดัการมหาวิทยาลยัเฉพาะทาง 
จากนั้นไดน้าํขอ้มูลมาวิเคราะห์เน้ือหา (Content analysis) เพื่อให้ไดต้วัแปรท่ีตอ้งการศึกษาแลว้จึง
นาํผลท่ีไดไ้ปพฒันาเป็นแบบสัมภาษณ์แบบก่ึงโครงสร้าง (Semi-Structured interview) หลงัจากนั้น
นาํแบบสัมภาษณ์แบบก่ึงโครงสร้างไปสัมภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญและผูท้รงคุณวฒิุ จาํนวน 10 คน และทาํ
การวิเคราะห์เ น้ือหาที่ได ้จากการสัมภาษณ์ ได ้ตวัแปร  ที่เ กี่ยวข ้องก ับการบริหารจดัการ
มหาวทิยาลยัเฉพาะทาง  จาํนวน 159  ตวัแปร  
 ขั้นตอนท่ี 2 การสร้างและพฒันาเคร่ืองมือ ในขั้นตอนน้ี ผูว้ิจยัไดน้าํผลท่ีไดจ้ากขั้นตอน
ท่ี 1 มาสร้างเป็นขอ้คาํถามแบบประมาณค่าระดบัของ ลิเคิร์ท (Likert Scale) และปรับแกต้าม
คาํแนะนาํของอาจารยท่ี์ปรึกษา จากนั้นนาํแบบสอบถามไปให้ผูท้รงคุณวุฒิ จาํนวน 5 คน พิจารณา
ตรวจสอบความสอดคลอ้งและความตรงเชิงเน้ือหา (Index of item objective congruence: IOC) 

เลือกขอ้คาํถามท่ีมีค่า IOC มากกว่า 0.50 ข้ึนไป และปรับปรุงแบบสอบถาม ไดค้าํถามท่ีมีความ
เหมาะสมจาํนวน 159 ขอ้ จากนั้นนาํแบบสอบถามไปทดลองใช ้(Try out) กบัประชากรท่ีไม่ใช่กลุ่ม
ตวัอยา่งท่ีเป็นบุคลากรมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสินทร์ ท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่ง จาํนวน 
30 คน นาํผลท่ีไดม้าหาค่าความเช่ือมัน่ (Reliability) โดยใชว้ิธีสัมประสิทธ์ิอลัฟ่าของครอนบาค 

(Cronbach’s alpha coefficient) ไดค้่าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามทั้งฉบบัเท่ากบั .982 
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 ขั้นตอนท่ี 3 การเก็บรวบรวมขอ้มูล ผูว้จิยันาํแบบสอบถามไปสอบถามความคิดเห็นของ
กลุ่มตวัอยา่งจากบุคลากรของมหาวิทยาลยัเฉพาะทางทั้ง 13 แห่ง ซ่ึง แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ไดแ้ก่ 1)กลุ่ม
ผูบ้ริหาร ประกอบด้วยอธิการบดี รองอธิการบดี คณบดี รองคณบดี และผูอ้าํนวยการ 2)กลุ่ม
บุคลากรทัว่ไป ประกอบด้วยบุคลากรสายวิชาการ และบุคลากรสายสนับสนุน รวมผูใ้ห้ข้อมูล
ทั้งส้ิน 377 คน  คน ไดรั้บแบบสอบถามกลบัคืนมา จาํนวน 377 ฉบบั   คิดเป็นร้อยละ 100 

 ขั้นตอนท่ี 4 การวิเคราะห์ สังเคราะห์ขอ้มูล  และสร้างรูปแบบท่ีเหมาะสม  ผูว้ิจยันาํ
ขอ้มูลท่ีไดม้าทาํการวิเคราะห์สถานภาพทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถามและวิเคราะห์ระดบัตวัแปร
การบริหารจดัการมหาวิทยาลยัเฉพาะทาง โดยคาํนวณค่าเฉล่ีย ( X ) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

(S.D.) พบวา่ ผูใ้หข้อ้มูล มีความคิดเห็นเก่ียวกบัค่าระดบัปฏิบติัของตวัแปรโดยเฉล่ียตั้งแต่ปานกลาง
ถึงมาก ต่อมานาํขอ้มูลท่ีไดม้าทาํการวิเคราะห์องคป์ระกอบ(Factor analysis) ซ่ึงเป็นการวิเคราะห์
แบบการวิเคราะห์องคป์ระกอบเชิงสํารวจ (Exploratory factor analysis) ดว้ยวิธีสกดัปัจจยั เพื่อให้
ได้ตวัแปรท่ีสําคญั ทาํให้ได้องค์ประกอบการบริหารจดัการมหาวิทยาลัยเฉพาะทาง จาํนวน 8 

องคป์ระกอบเหลือตวัแปร จาํนวน 60 ตวัแปร จากนั้น นาํทั้ง 8 องคป์ระกอบมาสร้างเป็นโครงร่าง
รูปแบบการบริหารจดัการมหาวิทยาลยัเฉพาะทาง และทาํการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์เชิงสาเหตุ 

(Path analysis) ขององคป์ระกอบการบริหารจดัการมหาวทิยาลยัเฉพาะทาง 

 ขั้นตอนท่ี 5 การยืนยนัรูปแบบ ผูว้ิจยันาํ องคป์ระกอบการบริหารจดัการมหาวิทยาลยั
เฉพาะทางและโครงร่างรูปแบบการบริหารจดัการมหาวิทยาลยัเฉพาะทางไปให้ผูเ้ช่ียวชาญและ
ผูท้รงคุณวุฒิ จาํนวน 5 คน ตรวจสอบความถูกต้อง ความเหมาะสม ความเป็นไปได้และการ
นาํไปใช้ประโยชน์ โดยวิธีการพิจารณาในรูปแบบการวิจยัเชิงอนาคตด้วยเทคนิค Ethnographic 

future research (EFR) ผลการพิจารณาตรวจสอบ พบว่า องค์ประกอบการบริหารจัดการ
มหาวทิยาลยัเฉพาะทางและรูปแบบการบริหารจดัการมหาวิทยาลยัเฉพาะทางมีความถูกตอ้งมีความ
เหมาะสมมีความเป็นไปได ้และสามารถนาํไปใชป้ระโยชน์ได ้

 

สรุปผลการวจัิย 

 การวิจยัเร่ือง รูปแบบการบริหารจดัการมหาวิทยาลัยเฉพาะทาง ผูว้ิจยัสามารถสรุป
ผลการวจิยัตามวตัถุประสงคข์องการวจิยัไดด้งัน้ี 

 องค์ประกอบการบริหารจัดการมหาวิทยาลยัเฉพาะทาง     

 องคป์ระกอบการบริหารจดัการมหาวทิยาลยัเฉพาะทางประกอบไปดว้ย 8 องคป์ระกอบ 
ไดแ้ก่ 1) ผูน้าํองค์กร 2) การพฒันาหลกัสูตร  3) การมีส่วนร่วมของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย  4) การ
พฒันาบุคลากร 5) การสร้างเครือข่าย 6) งบประมาณ  7) การบริหารการเปล่ียนแปลง  และ 8)การ



 
 

383 

ประกนัคุณภาพ โดยในแต่ละองคป์ระกอบไดจ้ดัเรียงลาํดบัความสําคญัตามค่านํ้ าหนกัองคป์ระกอบ 
ดงัน้ี 

 องค์ประกอบท่ี 1 ผูน้าํองค์กร  ประกอบดว้ย การมีภาวะผูน้าํและมีบทบาทในการ
บริหารจดัการศึกษา มีการบริหารองค์กรโดยยึดผลประโยชน์ท่ีผูมี้ส่วนไดเ้สียไดรั้บเป็นส่ิงสําคญั   

มีการจดัระบบการบริหารงานบุคคลในองคก์รไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุดเร่ิม
ตั้งแต่การกาํหนดนโยบาย การวางแผน การสรรหาบุคคล การบาํรุงรักษา และการทาํงานไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพและใช้ความเป็นศิษยเ์ก่า  การสรรหาบุคลากรท่ีเป็นอาจารยต์อ้งจบการศึกษาเฉพาะ
ทาง  มีการกาํหนดบทบาทของบุคลากรนโยบายและกระบวนการบริหารงานขององคก์รท่ีชดัเจน  มี
กระบวนการประเมินผลการปฏิบติังานท่ีดีและมีคุณภาพ มีการประกนัคุณภาพ การปรับเปล่ียนการ
ประเมินท่ีโยงไปถึงการวิจยั การบริหารจดัการบริบทภายในองคก์รให้เหมาะสมกบับทบาทการจดั
การศึกษาท่ีมีหลายระดบัหลกัสูตร มีกระบวนการวางแผนการปฏิบติังาน มีแผนการลงทุนทางการ
ศึกษาท่ีสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูเ้รียนและการตลาด มีการบริหารการเงิน และสินทรัพย ์
อาคารสถานท่ี  งบประมาณท่ีมีอยา่งจาํกดั ประกอบดว้ยเงินรายไดเ้งินบริจาคเงินอุดหนุนวิจยัและค่า
เล่าเรียนมีระบบการบริหารจดัการการสินทรัพย์ของมหาวิทยาลัยเพื่อช่วยส่งเสริมสนบัสนุน
การเรียนการสอนที่เพียงพอกบักิจกรรมของนักศึกษาและอาจารย ์ การนาํผลสะทอ้นกลบัจาก
สถานประกอบการมาใชพ้ิจารณาในการจดัการศึกษา การให้ความสําคญักบัทรัพยากรท่ีเป็นปัจจยัหลกั
เช่น คณาจารย ์ส่ิงอาํนวยความสะดวก และการใช้จ่ายเงินซ่ึงเป็นปัจจยัท่ีส่งผลโดยตรงต่อการ
บริหารการศึกษา การฝึกอบรม การวจิยั และการบริการทางดา้นวิชาชีพแก่สังคม  จดัให้มีระบบการ
วิเคราะห์ความตอ้งการของผูเ้รียน จดัระบบการเรียนการสอนทั้งในเวลา(Day-release) และระบบ
การเรียนนอกเวลา(Part time) มีพนัธกิจ จดัการศึกษาสายเฉพาะทางดา้นอาชีพในเชิงลึก และขยาย
การศึกษาอยา่งต่อเน่ือง มีการวิจยัซ่ึงเป็นความทา้ทายท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงท่ีจาํเป็นตอ้งปรับเปล่ียน
กิจกรรมการเรียนการสอนและมีบทบาทต่อการพฒันาทางดา้นสติปัญญา การถ่ายทอดความรู้  มีการ
จดัหลกัสูตร ประสบการณ์ และการเรียนการสอนดา้นอาชีพเพื่อให้บริการสังคมท่ีตอบสนองความ
ตอ้งการของผูเ้รียน ทอ้งถ่ิน และสถานประกอบการ จดัให้มีการสอนศีลธรรม จริยธรรม การวิจยั 
และทกัษะทางดา้นภาษาองักฤษแก่นกัศึกษา มุ่งพฒันาผูเ้รียนใหเ้ป็นมนุษยท่ี์สมบูรณ์ เป็นทรัพยากร
ของชาติให้เกิดความเช่ียวชาญในวิชาชีพ เพื่อขบัเคล่ือนสังคมแห่งความรู้ ให้สอดคลอ้งกบัความ
ต้องการของท้องถ่ินท่ีมีผลต่อคนทั้ งโลกมีการกาํหนดรูปแบบและคุณสมบัติของความรู้เพื่อ
ขบัเคล่ือนสังคมและเศรษฐกิจทาํให้มหาวิทยาลัยเป็นบ่อเกิดแห่งองคค์วามรู้และมีผลผลิตเป็น
นกัวิทยาศาสตร์และวิศวกร และอาชีพอ่ืนๆ ซ่ึงสามารถเป็นพลงัขบัเคล่ือนให้เกิดความกา้วหนา้ใน
สังคมได ้การวิจยัและการสอนในระดบัปริญญาตรีลว้นเป็นบทบาทของมหาวิทยาลยัในการขบัเคล่ือน
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นโยบาย และกลยุทธ์ของรัฐบาลให้สําเร็จไดข้ึ้นอยู่กบัผลลพัธ์ท่ีมาจากบทบาทของมหาวิทยาลยั    

จดัให้มีงานวิจยัและผูส้ําเร็จการศึกษาตามเกณฑ์บรรทดัฐานของ สกอ.ในการแบ่งประเภทมหาวิทยาลยั  

มีการสร้างความสมดุลระหว่างการดาํเนินงานตามพนัธกิจกบักิจกรรมเสริมของมหาวิทยาลยัเช่น 
การเรียนการสอน การวจิยั การบริการการช่วยเหลือสังคม   มีความรับผิดชอบต่อสังคม เปิดโอกาส
ใหส้ังคม/ชุมชน และ Stakeholder มีส่วนร่วมในการจดัการศึกษาและใชบ้ริการทางวชิาการ 

 องคป์ระกอบท่ี 2 การพฒันาหลกัสูตร ประกอบดว้ย การมีหลกัสูตรท่ีเรียนทั้งภาคทฤษฎี
ในหอ้งเรียนและภาคสนาม   การปรับปรุงหลกัสูตรใหส้อดคลอ้งกบัการเปล่ียนแปลงภายนอก   การ
สร้างบณัฑิตนกัปฏิบติัเร่ิมจากการสร้างความอดทนสู้งาน เพราะฉะนั้นการเรียนการสอนตอ้งมีการ
ปฏิบติัควบคู่ไปดว้ย  การจดัให้นกัศึกษาทุกคนมีโอกาสไดรั้บการฝึกปฏิบติัและไดใ้ชเ้คร่ืองมือใน
หอ้งปฏิบติัการ การมีปรัชญา ปณิธาน วตัถุประสงค ์แผนการดาํเนินการ การเรียนการสอน กิจกรรม
การพฒันานักศึกษาการศึกษาที่มุ่งพฒันาคนให้มีคุณธรรม จริยธรรมและวฒันธรรมในการ
ดาํรงชีวิต  การทาํหนา้ท่ีสร้าง และถ่ายทอดความรู้ ไปสู่นกัศึกษาเตรียมคนให้มีความรู้ ความเขา้ใจ
โลกท่ีเปล่ียนแปลง  ผูบ้ริหารตอ้งมีความเขา้ใจในความเป็นมหาวิทยาลยัเฉพาะทาง แผนพฒันาชาติ 
และแผนเศรษฐกิจของชาติ  มีความรู้ ความสามารถภาวะผูน้าํและประสบการณ์ของอธิการบดีส่ง
ผลกระทบท่ีสําคญัต่อการบริหารมหาวิทยาลยัมหาวิทยาลยัท่ีเป็นองคก์รของรัฐท่ีมิไดมุ้่งหวงักาํไร
ไดรั้บการสนบัสนุนทางการเงินทั้งหมดหรือบางส่วนจากรัฐบาลยกเวน้ภาษี มีรายไดจ้ากงบประมาณ
อุดหนุนจากรัฐ ค่าเล่าเรียน  ดอกเบ้ีย เงินบริจาค เงินอุดหนุนการวิจัย  และการให้บริการ 
มหาวิทยาลยัจะมีสภาสถาบนัเป็นผูก้าํกบั ดูแล  มีหน่วยงานตรวจสอบภายในเก่ียวกบัการใช้เงิน
งบประมาณและเงินรายไดอ่ื้น และการท่ีตอ้งเผชิญกบัความทา้ทายทางดา้นเทคโนโลย ี

 องคป์ระกอบท่ี 3 การมีส่วนร่วมของผูมี้ส่วนไดเ้สีย  ประกอบดว้ย การสร้างความสัมพนัธ์
กบัชุมชนเก่ียวกบัการให้บริการและการวิจยัโดยมีพนัธกิจในการบริการสังคม การพฒันาและจดั
หลักสูตรการเรียนการสอนสอดคล้องกับความตอ้งการของชุมชน ตลาดแรงงาน โดยชุมชนมี       

ส่วนร่วมการจดัระบบการบริหารงานทัว่ไปของมหาวิทยาลัยที่ดีและมีประสิทธิภาพโดยมี
สภามหาวทิยาลยัเป็นองคก์รสูงสุดในการควบคุมดูแล และมีอธิการบดีเป็นผูรั้บผิดชอบ มีกระบวนการ
จดัโครงสร้างองค์กรท่ีดีและเหมาะสมโดยสร้างเกณฑ์ในการทาํงาน สร้างความสัมพนัธ์ของงาน 
แบ่งงานโดยกาํหนดหน้าที่ในการปฏิบตัิงาน มีการประสานงาน มอบหมายอาํนาจหน้าท่ี 

วางโครงการของหน่วยงานและพฒันานโยบายต่าง ๆท่ีสามารถมีปฏิสัมพนัธ์ท่ีดีกบัสังคมแบบมี
ส่วนร่วมตามภารกิจหน้าท่ีของมหาวิทยาลยัท่ีสอดคล้องกบัการเปล่ียนแปลงภายนอกและมีการ
จดัระบบการบริหารงานวชิาการกิจกรรมท่ีดีและมีประสิทธิภาพพฒันาการเรียนการสอนให้ไดผ้ลดี
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และมีประสิทธิภาพให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผูเ้รียนและจดัทาํแผนการบริหารวิชาการโดยทาํ
ตวัช้ีวดั 

 องคป์ระกอบท่ี 4 การพฒันาบุคลากร ประกอบดว้ย การสร้างเคร่ืองมือในการพฒันา
ศกัยภาพคณาจารย ์เช่น โปรแกรมสาํเร็จรูปและให้ทุกคนสามารถเขา้ถึงเคร่ืองได ้ การเตรียมคนเขา้
สู่ภารกิจของบริษทัการศึกษาในอาชีพใหม่เช่นเรียนจบ ปวส. แลว้เรียนต่อในระดบัปริญญาตรีอีก   
2 ปีแต่เรียนในมหาวิทยาลยัในปีแรกเท่านั้น ส่วนปีท่ี 2 ตอ้งเขา้ไปศึกษาทกัษะเฉพาะทางในสถาน
ประกอบการท่ีจะเขา้ไปทาํงานเลย การอนุมติัโครงการวิจยัไม่เกิน 3 โครงการต่อบุคลากร 1 คน 
ต่อ ปีและควบคุมโดยการติดตามพร้อมกบัการประเมินความกา้วหนา้    มีคู่มือนกัศึกษาเป็น E-Book 

แลว้ใหน้กัศึกษาเขา้ไปอ่านในระบบสะสมจาํนวนคร้ังแลว้ใหร้างวลั  และการมุ่งเนน้ส่ิงแวดลอ้มให้
เป็นอตัลกัษณ์ของมหาวทิยาลยั 

 องคป์ระกอบท่ี 5 การสร้างเครือข่าย ประกอบดว้ย การมีโอกาสใชบุ้คลากรและทรัพยากร
ร่วมกนักบัชุมชนและมหาวิทยาลยัอ่ืน ชุมชน ภาคเอกชน มีส่วนร่วมในการกาํหนดยุทธศาสตร์การ
เปล่ียนแปลง และการดาํเนินกิจกรรมของมหาวิทยาลัย  รัฐบาลกระตุ้นการลงทุนของนายจา้ง
เก่ียวกบัการฝึกอาชีพโดยการเปรียบเทียบให้เห็นความแตกต่างท่ีจาํเป็นของนโยบายการฝึกอาชีพ
ใหแ้ก่พนกังาน  การควบคุมจาํนวนผูส้าํเร็จการศึกษาใหเ้กิดความสมดุลของทกัษะแรงงานท่ีนายจา้ง
ตอ้งการในการดาํเนินธุรกิจ  การเปิดโอกาสให้กลุ่มธุรกิจและอุตสาหกรรมมีส่วนร่วมในการกาํหนด
มาตรฐานวชิาชีพต่อการจดัการศึกษาทางดา้นอาชีพและหลกัสูตรของมหาวทิยาลยั 

 องคป์ระกอบท่ี 6 งบประมาณ ประกอบดว้ย การมีศกัยภาพท่ีจะไดรั้บสนบัสนุนทุนจาก
ภาคเอกชน ภาคเอกชนให้มีส่วนร่วมช่วยเหลือดา้นงบประมาณ  การหารายไดจ้ากศกัยภาพของ
กิจกรรมการเรียนการสอน และการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเป็นทุนและตอบสนองความตอ้งการ
ของชาติ  เพื่อใหเ้กิดรายได ้ การพฒันามหาวิทยาลยัสอดคลอ้งกบัการเปล่ียนแปลงประชากร ความ
เจริญรุ่งเรือง และระบบเศรษฐกิจ การเป็นความคาดหวงัของสังคมในการจดัเตรียมความพร้อมการ
ให้บริการแก่ชุมชนและสังคม เช่น การดูแลสุขภาพ การขยายการเกษตร และการพัฒนา
อุตสาหกรรม และบทบาทการทาํงานของอาจารย ์เป็นผูผ้ลกัดนัพฒันาการของนกัศึกษา 

 องคป์ระกอบท่ี 7 การบริหารการเปล่ียนแปลงประกอบดว้ยการไดรั้บผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงการบริหารการศึกษาทางวิชาชีพที่เกิดข้ึนอยา่งรุนแรงและต่อเน่ืองการเพิ่มข้ึนของ
ค่าลงทะเบียนของนกัศึกษาและของบประมาณเพิ่มจากภาครัฐ และการปรับเปล่ียนระบบราชการใน
มหาวทิยาลยัจะมีปัญหาและอุปสรรคถา้ขาดขอ้มูลท่ีถูกตอ้งและไม่เขา้ใจภารกิจหลกัขององคก์ร 

 องคป์ระกอบท่ี 8 การประกนัคุณภาพ  ประกอบดว้ย การจดัการศึกษาภายใตก้ารกาํกบั 
ดูแล  ควบคุม  และการตรวจสอบจากองคก์รวชิาชีพ และหน่วยงานราชการท่ีเก่ียวขอ้ง 
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 รูปแบบการบริหารจัดการมหาวทิยาลยัเฉพาะทาง 

 จากการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์เชิงสาเหตุ (Path analysis) ขององคป์ระกอบการบริหาร
จดัการมหาวิทยาลยัเฉพาะทาง พบว่า รูปแบบโครงสร้างจากแนวคิดและทฤษฎีมีความสอดคลอ้ง
กลมกลืนกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ ์ อยูใ่นเกณฑ์ดี โดยมีค่าสถิติท่ีใชท้ดสอบโมเดลดงัน้ี ค่าไค-สแควร์ 

(Chi-square : χ2) ไม่มีนยัสําคญั(p-value >.05) ค่าไค-สแควร์สัมพทัธ์ มีค่าเท่ากบั 1.167 (P = 

0.30744) แสดงให้เห็นถึงความไม่แตกต่างทางสถิติ หมายถึง รูปแบบความสัมพนัธ์เชิงสาเหตุของ
องค์ประกอบการบริหารจดัการมหาวิทยาลยัเฉพาะทาง มีความสอดคล้องกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ ์ 
นอกจากน้ียงัสามารถพิจารณาความสอดคลอ้งไดจ้ากค่าดชันีวดัความสอดคลอ้งอ่ืนไดอี้ก กล่าวคือ 
Goodness of fit (GFI), Adjusted goodness of fit (AGFI), Relative fit index (RFI) และ 

Comparative fit index (CFI) มีค่าเขา้ใกล ้1 คือ ค่า GFI = . 99  ค่า AGFI= .97 ค่า RFI = .98 และ ค่า 
CFI = 1.00 ซ่ึงถือวา่ผา่นเกณฑ์ท่ีกาํหนด คือ มากกวา่ .90 แสดงให้เห็นวา่ รูปแบบความสัมพนัธ์น้ีมี
ความสอดคลอ้งกบัขอ้มูลเชิงประจกัษใ์นระดบัดี ค่า Root mean squared residual : RMR มีค่าเท่ากบั 
0.0091 และค่า Standardized root mean square residual (Standardized RMR) มีค่าเท่ากบั 0.017 มี
ค่านอ้ยกวา่เกณฑ์ท่ีกาํหนดคือ 0.05 และค่า Root mean squared error of approximation (RMSEA) 

มีค่าเท่ากบั 0.021 ซ่ึงมีค่าอยูร่ะหวา่ง 0 – 0.05  ซ่ึงเป็นไปตามเกณฑ์ท่ีกาํหนด กล่าวไดว้า่ รูปแบบ
ความสัมพนัธ์เชิงสาเหตุขององคป์ระกอบการบริหารจดัการมหาวิทยาลยัเฉพาะทางมีความสอดคลอ้ง
กลมกลืนกบัขอ้มูลเชิงประจกัษใ์นเกณฑดี์  
 ตวัแปรท่ีมีอิทธิทางตรงต่อการมีส่วนร่วมของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย โดยเรียงลาํดบัตวัแปร
จากมากไปหานอ้ย จะไดต้วัแปรเรียงลาํดบั ดงัน้ี ผูน้าํองคก์ร  การพฒันาหลกัสูตร  และ การบริหาร
การเปล่ียนแปลง 

 ตวัแปรท่ีมีอิทธิพลทางออ้มต่อการมีส่วนร่วมของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย โดยเรียงลาํดบัจาก
มากไปหาน้อย จะไดต้วัแปรเรียงลาํดบั ดงัน้ี  ผูน้าํองคก์ร งบประมาณ  การพฒันาหลกัสูตร  การสร้าง
เครือข่าย  การประกนัคุณภาพ  และ การพฒันาบุคลากร 

 ตวัแปรท่ีมีอิทธิพลรวมต่อการมีส่วนร่วมของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย จากมากไปหานอ้ย จะ
ได้ตวัแปรเรียงลาํดบั ดงัน้ี  ผูน้าํองค์กร  การพฒันาหลกัสูตร  การบริหารการเปลี่ยนแปลง 

งบประมาณ  การสร้างเครือข่าย  การประกนัคุณภาพ  และ การพฒันาบุคลากร 

 การตรวจสอบรูปแบบความสัมพนัธ์การบริหารจดัการมหาวิทยาลยัเฉพาะทางโดยใช ้ 

วิธีอิงผูท้รงคุณวุฒิแบบ Ethnographic future research (EFR) จาํนวน 5 คน ผลการตรวจสอบ พบวา่ 
รูปแบบความสัมพนัธ์เชิงสาเหตุขององค์ประกอบการบริหารจดัการมหาวิทยาลยั เฉพาะทาง 
ประกอบด้วย 7 องค์ประกอบ คือ 1) ผูน้าํองค์กร 2) การพฒันาหลกัสูตร  3) การมีส่วนร่วมของ
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ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย 4) การพฒันาบุคลากร  5) การสร้างเครือข่าย 6) งบประมาณ  7) การบริหารการ
เปล่ียนแปลง และ 8)การประกนัคุณภาพ และรูปแบบความสัมพนัธ์น้ี มีความเหมาะสม เป็นไปได ้มี
ความถูกตอ้ง และสามารถนาํไปใชป้ระโยชน์ในการบริหารจดัการมหาวทิยาลยัเฉพาะทางได ้

 สรุปรูปแบบความสัมพนัธ์การบริหารจดัการมหาวิทยาลยัเฉพาะทางท่ีสอดคลอ้งกบั
ขอ้มูลเชิงประจกัษ ์นาํเสนอไดด้งัแผนภูมิท่ี  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

           

           

           

           

           

      

แผนภูมิท่ี 32 แสดงรูปแบบความสัมพนัธ์เชิงสาเหตุขององคป์ระกอบการบริหารมหาวทิยาลยัเฉพาะทาง 

 

การอภิปรายผล 

 การวิจยัคร้ังน้ี สามารถนาํมาอภิปรายผลโดยแยกออกเป็น 2 ประเด็นคือ องคป์ระกอบ
การบริหารจดัการมหาวิทยาลยัเฉพาะทาง และรูปแบบความสัมพนัธ์เชิงสาเหตุขององค์ประกอบ
การบริหารจดัการมหาวทิยาลยัเฉพาะทาง  มีรายละเอียดดงัน้ี 

 องค์ประกอบการบริหารจัดการมหาวิทยาลยัเฉพาะทาง 

 ผลจากการวิเคราะห์องค์ประกอบการบริหารจดัการมหาวิทยาลยัเฉพาะทางทาํให้ได้
องค์ประกอบการบริหารจดัการมหาวิทยาลยัเฉพาะทางที่สําคญัรวมทั้งส้ิน 8 องค์ประกอบ คือ  
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1) ผูน้าํองค์กร 2) การพฒันาหลกัสูตร  3) การมีส่วนร่วมของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย  4) การพฒันา
บุคลากร   5) การสร้างเครือข่าย  6) งบประมาณ  7) การบริหารการเปล่ียนแปลง  และ 8)การประกนั
คุณภาพ องค์ประกอบทั้งหมดน้ีสอดคลอ้งกบัสมมติฐานการวิจยัท่ีว่าองค์ประกอบการบริหารจดัการ
มหาวิทยาลยัเฉพาะทาง  ประกอบดว้ยพหุองคป์ระกอบ  มีความสอดคลอ้งกบัแนวคิด ทฤษฎี และ
ผลการศึกษาวิจยัของนักวิชาการ หน่วยงาน องค์กร สถาบนัทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ 
สามารถอภิปรายผลในแต่ละองคป์ระกอบไดด้งัน้ี 

1. องค์ประกอบด้านผู้นําองค์กร เป็นองคป์ระกอบท่ีมีความสําคญัต่อการบริหารจดัการ
มหาวิทยาลยัเฉพาะทางมากท่ีสุด มีค่านํ้ าหนกัตวัแปรในองคป์ระกอบ (Factor loading) อยูร่ะหวา่ง 
0.567 - 0.750 มีค่าความแปรปรวนของตวัแปร เท่ากบั 22.374 และค่าร้อยละของความแปรปรวน
เท่ากบั 37.291 มีลาํดบัความสําคญัขององค์ประกอบท่ีคน้พบในลาํดบัท่ี 1 มีตวัแปรท่ีบรรยาย
องคป์ระกอบน้ี  จาํนวน 23 ตวัแปร ท่ีแสดงให้เห็นว่าผูใ้ห้ขอ้มูลองค์ประกอบการบริหารจดัการ
มหาวิทยาลยัเฉพาะทาง มีความคิดเห็นเป็นไปในทิศทางท่ีสอดคลอ้งตรงกนักบัองค์ประกอบดา้น
ผูน้าํองคก์ร และจากตวัแปรท่ีบรรยายองค์ประกอบน้ี อาจกล่าวไดว้า่ ผูน้าํองคก์ร หมายถึง การท่ี
ผูบ้ริหารมหาวิทยาลยัเฉพาะทางมีภาวะผูน้าํและมีบทบาทในการบริหารจดัการศึกษา มีการบริหาร
องคก์รโดยยดึผลประโยชน์ท่ีผูมี้ส่วนไดเ้สียไดรั้บเป็นส่ิงสาํคญั มีการจดัระบบการบริหารงานบุคคล
ในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุดเร่ิมตั้งแต่การกาํหนดนโยบาย การ
วางแผน การสรรหาบุคคล การบาํรุงรักษา และการทาํงานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและใชค้วามเป็น
ศิษยเ์ก่า  การสรรหาบุคลากรท่ีเป็นอาจารยต์อ้งจบการศึกษาเฉพาะทาง  มีการกาํหนดบทบาทของ
บุคลากร  นโยบาย และกระบวนการบริหารงานขององคก์รท่ีชดัเจน  มีกระบวนการประเมินผลการ
ปฏิบติังานท่ีดีและมีคุณภาพ มีการประกนัคุณภาพ การปรับเปล่ียนการประเมินท่ีโยงไปถึงการวิจยั   

การบริหารจดัการบริบทภายในองค์กรให้เหมาะสมกบับทบาทการจดัการศึกษาท่ีมีหลายระดบั
หลกัสูตร   มีกระบวนการวางแผนการปฏิบติังาน  มีแผนการลงทุนทางการศึกษาท่ีสอดคลอ้งกบั
ความตอ้งการของผูเ้รียนและการตลาด  มีการบริหารการเงิน และสินทรัพย ์อาคารสถานท่ี  

งบประมาณท่ีมีอย่างจาํกดั ประกอบดว้ยเงินรายได ้เงินบริจาค เงินอุดหนุนวิจยัและค่าเล่าเรียน มี
ระบบการบริหารจดัการการสินทรัพยข์องมหาวทิยาลยัเพื่อช่วยส่งเสริมสนบัสนุนการเรียนการสอน
ท่ีเพียงพอกบักิจกรรมของนกัศึกษาและอาจารย ์ การนาํผลสะทอ้นกลบัจากสถานประกอบการมา
ใชพ้ิจารณาในการจดัการศึกษา  การใหค้วามสําคญักบัทรัพยากรท่ีเป็นปัจจยัหลกัเช่น คณาจารย ์ส่ิง
อาํนวยความสะดวก และการใช้จ่ายเงินซ่ึงเป็นปัจจยัที่ส่งผลโดยตรงต่อการบริหารการศึกษา 
การฝึกอบรม การวิจยั และการบริการทางดา้นวิชาชีพแก่สังคม  จดัให้มีระบบการวิเคราะห์ความ
ตอ้งการของผูเ้รียน จดัระบบการเรียนการสอนทั้งในเวลา(Day-release) และระบบการเรียนนอก
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เวลา(Part time)มีพนัธกิจ จดัการศึกษาสายเฉพาะทางดา้นอาชีพในเชิงลึก  และขยายการศึกษาอยา่ง
ต่อเน่ือง มีการวจิยัซ่ึงเป็นความทา้ทาย  ท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงท่ีจาํเป็นตอ้งปรับเปล่ียนกิจกรรม
การเรียนการสอนและมีบทบาทต่อการพฒันาทางด้านสติปัญญา การถ่ายทอดความรู้  มีการจดั
หลกัสูตร ประสบการณ์ และการเรียนการสอนด้านอาชีพเพื่อให้บริการสังคมท่ีตอบสนองความ
ตอ้งการของผูเ้รียน ทอ้งถ่ิน และสถานประกอบการ จดัให้มีการสอนศีลธรรม จริยธรรม การวิจยั 
และทกัษะทางดา้นภาษาองักฤษ แก่นกัศึกษา มุ่งพฒันาผูเ้รียนให้เป็นมนุษยที์่สมบูรณ์ เป็น
ทรัพยากรของชาติให้เกิดความเช่ียวชาญในวิชาชีพ เพื่อขบัเคล่ือนสังคมแห่งความรู้ ให้สอดคลอ้ง
กบัความตอ้งการของทอ้งถ่ินท่ีมีผลต่อคนทั้งโลก มีการกาํหนดรูปแบบและคุณสมบติัของความรู้
เพื่อขบัเคล่ือนสังคมและเศรษฐกิจ  ทาํให้มหาวิทยาลยัเป็นบ่อเกิดแห่งองคค์วามรู้และมีผลผลิตเป็น
นกัวิทยาศาสตร์และวิศวกร และอาชีพอ่ืนๆ ซ่ึงสามารถเป็นพลงัขบัเคล่ือนให้เกิดความกา้วหนา้ใน
สังคมได ้ การวิจยัและการสอนในระดบัปริญญาตรีลว้นเป็นบทบาทของมหาวิทยาลยัในการขบัเคล่ือน
นโยบาย และกลยุทธ์ของรัฐบาลให้สําเร็จไดข้ึ้นอยู่กบัผลลพัธ์ท่ีมาจากบทบาทของมหาวิทยาลยั    
จดัให้มีงานวิจยัและผูส้ําเร็จการศึกษาตามเกณฑ์บรรทดัฐานของ สกอ.ในการแบ่งประเภทมหาวิทยาลยั  

มีการสร้างความสมดุลระหว่างการดาํเนินงานตามพนัธกิจกบักิจกรรมเสริมของมหาวิทยาลยัเช่น 
การเรียนการสอน การวิจยั การบริการการช่วยเหลือสังคม  มีความรับผิดชอบต่อสังคม เปิดโอกาส
ใหส้ังคม/ ชุมชน และ ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย มีส่วนร่วมในการจดัการศึกษาและใชบ้ริการทางวิชาการ 

โดยขอ้คน้พบดงักล่าวน้ี แสดงให้เห็นถึงความสําคญัของผูท่ี้เป็นผูบ้ริหารหรือผูน้าํขององคก์รทาง
การศึกษาที่เ ป็นผูม้ีบทบาทสําค ัญต่อการสร้างความเจริญก้าวหน้าต่องานบริหารการศึกษา 
เน่ืองจากว่า ผูบ้ริหารหรือผูน้าํองค์กรน้ี เป็นผูท่ี้มีบทบาทและอิทธิพลอย่างยิ่งต่อความสําเร็จหรือ
ล้มเหลวขององค์กรได้ สอดคล้องกับการศึกษาของ เบน (Band) ซ่ึงได้ศึกษาถึงการบริหาร
มหาวิทยาลยัในกาํกับในรัสเซีย พบว่า การบริหารมหาวิทยาลัยท่ีมีประสิทธิภาพนั้นต้องมีการ
ดาํเนินการในเร่ืองกาํหนดพนัธกิจ มีผูน้าํท่ีสามารถแลกเปล่ียนประสานงาน เขม้แข็งในการจดัการ
และหาเงินลงทุน  สอดคลอ้งกบัเฟเบอร์และเซียร์รอน (Faber&Chearon)ไดเ้สนองานของผูบ้ริหาร
หรือผูน้าํสถานศึกษาไวเ้ช่นเดียวกนักบั แคมเบลล์  และคณะ(Campbell, et al )ท่ีไดท้าํการวิจยัและ
เสนอแบ่งงานท่ีสาํคญัของสถานศึกษาไว ้5 ประการ  คือ 1)งานสร้างความสัมพนัธ์ระหวา่งโรงเรียน
กบัชุมชน งานด้านน้ีผูบ้ริหารโรงเรียนกับชุมชน งานด้านน้ีผูบ้ริหารโรงเรียนควรจะต้องศึกษา
เก่ียวกบัลกัษณะของชุมชน  ความตอ้งการของชุมชน  การให้ขอ้มูลของโรงเรียนแก่ชุมชนบทบาท
ของโรงเรียนในชุมชน  และบทบาทขององคก์รต่าง ๆ ในชุมชน 2)งานพฒันาหลกัสูตรและการสอน
ในชุมชน งานดา้นน้ีบทบาทของผูบ้ริหารเก่ียวขอ้งกบัการวางจุดมุ่งหมายเฉพาะของสถานศึกษา การ
วางโครงการเรียนการสอน  หลกัสูตรและการเปล่ียนแปลง  หลกัสูตรของชาติ  การจดัและเลือกใช้
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ส่ือการเรียน  อุปกรณ์หลกัสูตร  และการประเมินการสอน  3)งานกิจการนกัเรียน  ผูบ้ริหารจะตอ้ง
จดัการเก่ียวกบันกัเรียนในเร่ืองการบริหารกิจการนกัเรียน โดยการจดัองค์กรของนกัเรียนระเบียบ
และทะเบียนต่าง ๆ การจดับริหารบุคลากร  งานดา้นน้ีมีความสําคญัยิ่งสําหรับผูบ้ริหารในสถานศึกษา
เพราะความสําเร็จหรือความลม้เหลวของสถานศึกษา  ส่วนใหญ่ข้ึนกบัการบริหารงานบุคคล การ
วิเคราะห์อตัรากาํลงัการคดัเลือกบุคคลเขา้ทาํงาน การนิเทศงาน  และการประเมินผลประสิทธิภาพ
การสอน 4)การบริหารอาคารสถานท่ี และวสัดุอุปกรณ์ต่าง ๆ งานดา้นน้ีมีความหมายรวมถึงอาคาร  
สาถนท่ี  สนาม  วสัดุอุปกรณ์เพื่อการศึกษา  ผูบ้ริหารควรสนใจในเร่ืองเก่ียวกบัการวางแผนอาคาร  
สถานท่ี  การพฒันา  และบาํรุงรักษาอาคารสถานท่ี  และวสัดุอุปกรณ์เพื่อช่วยในการเรียนการสอน  
และ  5)งานการเงินและธุรการ  งานดา้นน้ีมีส่วนสําคญัในการสริมการเรียนการสอนส่ิงท่ีผูบ้ริหาร
ควรให้ความสนใจไดแ้ก่  การทาํงบประมาณการใชจ้่าย  งานสารบรรณ  งานประชาสัมพนัธ์  และ
งานพสัดุ  ครุภณัฑ์  เป็นตน้  การศึกษาวิจยัของ ชยัสิทธ์ิ เฉลิมมีประเสริฐ ท่ีศึกษาการบริหาร
งบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์ของกรมควบคุมโรคติดต่อ กระทรวงสาธารณสุข 

ผลการวจิยัพบวา่ ปัจจยัสาํคญัท่ีเป็นแรงขบัเคล่ือนใหมี้การพฒันาองคก์รอยา่งเป็นระบบและประสบ
ผลสําเร็จนั้น ผูบ้ริหารจะตอ้งเป็นกลไกสําคญัท่ีสุดในการเปล่ียนแปลง และจดัให้มีกระบวนการ
ติดต่อส่ือสารเพื่อใหผู้ป้ฏิบติังานไดมี้ความเขา้ใจ รับรู้ถึงความสําคญัและความจาํเป็นท่ีจะตอ้งมีการ
ปรับเปล่ียนวิธีการทาํงานแบบมุ่งเนน้ผลงานและผลลพัธ์ เพื่อให้เกิดทศันคติและพฤติกรรมของ
ความร่วมมือร่วมใจในการพฒันา มีการจดัสรรทรัพยากร เพื่อการพฒันาสมรรถนะบุคลากรอยา่ง
ต่อเน่ือง และมีกลไกในการประสานการเรียนรู้ให้บุคลากรสามารถนาํประสบการณ์ไปประยุกตใ์ช้
ในการทาํงานจริงได ้ การศึกษาของวิบูลยล์กัษณ์ ปรียาวงศากุล ท่ีศึกษา การพฒันารูปแบบบริหาร
วิชาการวิทยาลยัพยาบาลในสังกดัสถาบนัพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข พบวา่ บทบาท
ในการปฏิบติัหน้าท่ีบริหารวิชาการของผูบ้ริหารและอาจารยใ์นภาพรวมท่ีจาํเป็นที่สุด คือ1) ดา้น
การประกนัคุณภาพการศึกษา 2) ดา้นการนิเทศและพฒันาคณาจารย ์ 3) ดา้นการบริหารหลกัสูตร   

4) ดา้นการบริหารงานวิจยัและผลิตผลงานวิชาการ ในส่วนท่ีจาํเป็นในระดบัมากคือ 1) ดา้นบริหาร
การเรียนการสอน 2) ดา้นการส่งเสริมศิลปวฒันธรรม 3) ดา้นการบริการวิชาการแก่สังคม 4) ดา้น
ส่ือการเรียนการสอนหอ้งสมุด และปัจจยัเก้ือหนุนทางการศึกษา และ 5) ดา้นการวดัและประเมินผล
การเรียน สอดคลอ้งกบัการศึกษาของ นพรัฐพล ศรีบุญนาค ท่ีศึกษา การพฒันาการบริหารของ
มหาวทิยาลยัในกาํกบัของรัฐในประเทศไทย จากการวิจยั พบวา่ ผูบ้ริหารมหาวิทยาลยัในกาํกบัของ
รัฐแทบทุกแห่ง ไดใ้ห้ความสําคญักบัการใชจ่้ายอยา่งประหยดั และมุ่งเพิ่มรายไดจ้ากการดาํเนิน
ภารกิจหลกัขององคก์ารมหาวทิยาลยั อนัไดแ้ก่ การจดัการหลกัสูตร การเรียนการสอน การวิจยั และ
การบริการสังคมทางวิชาการ ซ่ึงเป็นเร่ืองท่ีควรดาํเนินการ ทั้งน้ีก็เพื่อความมีประสิทธิภาพในการ



 
 

391 

บริหารการเงิน ขอ้สังเกต คือเม่ือการบริหารจดัการการเงินและงบประมาณของมหาวิทยาลยัใน
กาํกบัของรัฐให้ความสําคญักบัการใช้จ่ายอยา่งประหยดั และมุ่งเพิ่มรายได ้เทคนิคการพฒันาการ
บริหารจดัการการเงินและงบประมาณ จึงมุ่งไปท่ีการวิเคราะห์ตน้ทุนและผลประโยชน์(Cost-Benefit 

Analysis) การวิเคราะห์จุดคุม้ทุน (Break-Even Point) ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลยั อาทิ   

การควบคุมค่าใช้จ่าย กาํหนดอตัราค่าเช่าสถานที่ การให้เช่าสถานที่การจดัการเรียนการสอน       

การประชุมสัมมนา ระหวา่งหน่วยงานภายในมหาวทิยาลยั เป็นตน้  และสอดคลอ้งกบัการศึกษาของ 
นนัทวชิญ ์ฉตัรบรรยงค ์ศึกษารูปแบบการพฒันาสถานศึกษาข้ึนพื้นฐานคาทอลิก สังกดัสังฆมณฑลใน
ประเทศไทย เพื่อส่งเสริมการเป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้ พบวา่ ดา้นการบริหารจดัการ (administrative 

management) ถือเป็นหนา้ท่ีของผูบ้ริหารโดยตรงผูบ้ริหารจะตอ้งสนับสนุนการเรียนรู้ให้ทั้งจาก
ความสาํเร็จและความผดิพลาด การจูงใจการรับผดิชอบต่อการเรียนจดักิจกรรมเพิ่มประสิทธิผลการ
ปฏิบติังาน สนบัสนุนดา้นทรัพยากรและงบประมาณ และสอดคลอ้งกบัท่ี Kotter กล่าวไวว้่า 

ผูบ้ริหารมีหนา้ท่ีดา้นการวางแผน การจดัสรรงบประมาณ การกาํหนดพนัธกิจยุทธศาสตร์ ระบบต่างๆ 

การตดัสินเร่ืองโครงสร้างการส่ือสารการเอ้ืออาํนาจ และการให้รางวลั รวมทั้งการควบคุมการ
ปฏิบติังาน การศึกษาวิจยัของอมรวิชช์ นาครทรรพ ท่ีไดศึ้กษาในกระแสแห่งคุณภาพเป็นผลจาก
โครงการวจิยัเร่ือง การศึกษาแนวโนม้ความเคล่ือนไหวดา้นการประกนัคุณภาพการศึกษาระดบัอุดมศึกษา 
ซ่ึงมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาและสังเคราะห์แนวคิดและแนวประกนัคุณภาพการศึกษาระดบัอุดมศึกษา
ในประเทศหลกั ๔ ประเทศคือ สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจกัร  ออสเตรเลีย และนิวชีแลนด์ พบ
ลักษณะร่วมกันของระบบกลไกการประกันคุณภาพของประเทศต่างๆ คือ ความมีอิสระและ
ความสามารถตรวจสอบได ้มีการจดัตั้งหน่วยงานกลางระดบัชาติท่ีเป็นอิสระ มีหนา้ท่ีส่งเสริมและ
ประสานงาน มีกลไกการตรวจสอบภายในควบคู่ไปกบัการตรวจสอบจากภายนอกท่ีเน้นการเป็น
เพื่อนร่วมวงการ ปัจจยัสําคญัในการประกนัคุณภาพคือ ภาวะผูน้าํแบบผูป้ระกอบการและ
วฒันธรรมคุณภาพ รูปแบบการจดัการสมยัใหม่และบริบทขององคก์ารท่ีตอ้งการพฒันาควบคู่ไปกบั
การวางมาตรฐานการประกนัคุณภาพ จากแนวคิด ทฤษฎีและผลการศึกษาท่ีไดก้ล่าวมาขา้งตน้
สามารถยืนยนัและรับรองไดว้่า ผูน้าํองคก์ร เป็นองค์ประกอบท่ีสําคญัประการแรกในการบริหาร
จดัการมหาวทิยาลยัเฉพาะทาง 

2. องค์ประกอบด้านการพัฒนาหลักสูตร เป็นองค์ประกอบที่มีความสําคญัต่อการ
บริหารจดัการมหาวิทยาลยัเฉพาะทางมากที่สุด มีค่านํ้ าหนักตวัแปรในองค์ประกอบ (Factor 

loading) อยูร่ะหวา่ง 0.529 - 0.778 มีค่าความแปรปรวนของตวัแปร เท่ากบั 3.930 และค่าร้อยละของ
ความแปรปรวนเท่ากบั 6.550  มีลาํดบัความสําคญัขององคป์ระกอบท่ีคน้พบในลาํดบัท่ี 2 มีตวัแปร
ท่ีบรรยายองคป์ระกอบน้ี  จาํนวน 11 ตวัแปร ท่ีแสดงให้เห็นวา่ผูใ้ห้ขอ้มูลองคป์ระกอบการบริหาร
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จดัการมหาวทิยาลยัเฉพาะทาง มีความคิดเห็นเป็นไปในทิศทางท่ีสอดคลอ้งตรงกนักบัองคป์ระกอบ
ด้านการพฒันาหลกัสูตร และจากตวัแปรที่บรรยายองค์ประกอบน้ี อาจกล่าวได้ว่า การพฒันา
หลกัสูตร หมายถึง การท่ีมหาวิทยาลยัเฉพาะทางมีหลกัสูตรท่ีเรียนทั้งภาคทฤษฎีในห้องเรียนและ
ภาคสนาม มีการปรับปรุงหลกัสูตรให้สอดคล้องกบัการเปล่ียนแปลงภายนอก   การสร้างบณัฑิต
นกัปฏิบติัเร่ิมจากการสร้างความอดทนสู้งาน เพราะฉะนั้นการเรียนการสอนตอ้งมีการปฏิบติัควบคู่
ไปดว้ย  การจดัใหน้กัศึกษาทุกคนมีโอกาสไดรั้บการฝึกปฏิบติัและไดใ้ชเ้คร่ืองมือในห้องปฏิบติัการ 
การมีปรัชญา ปณิธาน วตัถุประสงค์ แผนการดาํเนินการ การเรียนการสอน กิจกรรมการพฒันา
นกัศึกษาการศึกษาท่ีมุ่งพฒันาคนให้มีคุณธรรม จริยธรรมและวฒันธรรมในการดาํรงชีวิต  การทาํ
หนา้ท่ีสร้าง และถ่ายทอดความรู้ ไปสู่นกัศึกษาเตรียมคนให้มีความรู้ ความเขา้ใจโลกท่ีเปล่ียนแปลง  
ผูบ้ริหารตอ้งมีความเขา้ใจในความเป็นมหาวิทยาลยัเฉพาะทาง แผนพฒันาชาติ และแผนเศรษฐกิจ
ของชาติ  มีความรู้ ความสามารถ ภาวะผูน้าํ และประสบการณ์ ของอธิการบดีส่งผลกระทบท่ีสําคญั
ต่อการบริหารมหาวทิยาลยั มหาวทิยาลยัท่ีเป็นองคก์รของรัฐท่ีมิไดมุ้่งหวงักาํไรไดรั้บการสนบัสนุน
ทางการเงินทั้งหมดหรือบางส่วนจากรัฐบาลยกเวน้ภาษี มีรายได้จากงบประมาณอุดหนุนจากรัฐ    
ค่าเล่าเรียน ดอกเบ้ีย เงินบริจาค เงินอุดหนุนการวิจยั และการให้บริการ มหาวิทยาลัยจะมีสภา
สถาบนัเป็นผูก้าํกบั ดูแล มีหน่วยงานตรวจสอบภายในเก่ียวกบัการใชเ้งินงบประมาณและเงินรายได้
อ่ืน และการท่ีตอ้งเผชิญกบัความทา้ทายทางดา้นเทคโนโลย ี โดยขอ้คน้พบดงักล่าวน้ี  สอดคลอ้งกบั
สอดคลอ้งกบัท่ียเูนสโก ไดเ้สนอมาตรการท่ีจาํเป็นในการปฏิรูปอุดมศึกษา เพื่อนาํไปสู่คุณภาพของ
การอุดมศึกษา ประกอบดว้ย 1) วฒันธรรมการประเมินและการวิเคราะห์ตนเองของสถาบนั เพื่อ
สร้างความรับผิดชอบและการเรียนรู้ 2) การพฒันาหลักสูตร โดยให้มีการทบทวนและพฒันา
หลกัสูตรใหม่อยู่เสมอ โดยเฉพาะดา้นเน้ือหา วิธีการสอน ดา้นสหวิทยาการและการอาชีพ  3) การ
ฝึกอบรมทางการสอน โดยมีหน่วยงานส่งเสริมการเรียนการสอน ทาํหนา้ท่ีสังเกต ติดตามการสอน
ท่ีดี และคิดคน้ พฒันานวตักรรมทางการเรียนการสอน 4) การพฒันาบุคลากรโดยกาํหนดนโยบาย
การรับบุคลากรท่ีสร้างสรรค์ และมีกรอบการพฒันาบุคลากรท่ีชดัเจน 5) การสร้างเครือข่าย เพื่อ
เปรียบเทียบการเรียนรู้จากผูอื้่นตลอดเวลา มีความร่วมมือระหว่างประเทศ การมีเครือข่าย
บณัฑิตศึกษาของภูมิภาค เครือข่ายวิจยัและให้คาํปรึกษา 6) การพฒันาการวิจยัทางดา้นอุดมศึกษา 

การศึกษาของสุนทรีย ์คาํเพง็ ศึกษาการพฒันารูปแบบการบริหารวิทยาลยัพยาบาล สังกดักระทรวง  
สาธารณสุข ผลการวจิยัสรุปไดว้า่ การบริหารวทิยาลยัพยาบาลควรมีรูปแบบเป็นสถาบนัในกาํกบัรัฐ  
ท่ียึดหลกัการบริหารจดัการท่ีดี และมุ่งเน้นผลสัมฤทธ์ิเป็นสําคญั โดยมีสาระสําคญัท่ีมีความเป็น   
ไปไดใ้นการบริหารงานแต่ละดา้น ดงัน้ี 1) การบริหารวิชาการ ประกอบดว้ยความเป็นอิสระทาง
วิชาการ การพฒันาหลกัสูตรควรคาํนึงถึงความตอ้งการของสังคม การจดัการเรียนการสอนควรมุ่ง
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พฒันาผูเ้รียนโดยสอดแทรกคุณธรรมและจริยธรรม ผูนิ้เทศการสอนควรมีแผนในการติดตามนิเทศ
และรูปแบบการวดัและประเมินผลควรมีความหลากหลาย 2) การบริหารงานบุคคล ประกอบดว้ย
การสํารวจและจดัทาํแผนอตัรากาํลังทุก 5 ปี กระบวนการสรรหาและคดัเลือกบุคลากรควร
ดาํเนินการโดยวิทยาลยั คณะกรรมการสวสัดิการควรกาํหนดระเบียบสวสัดิการอย่างชัดเจน 
คณะกรรมการพฒันาบุคลากรควรประกอบด้วยตวัแทนบุคลากรจากทุกสายงานและจดัทาํ
แผนพฒันาศกัยภาพบุคคลตามความตอ้งการของวิทยาลยั และการประเมินผลการปฏิบติังานตอ้งมี
ความโปร่งใสและเป็นธรรม 3) การบริหารงานการเงินและทรัพยสิ์น ประกอบดว้ย วิทยาลยัควร
สามารถหารายได้เพิ่มเติมจากโครงการพิเศษของวิทยาลยั ระบบการตรวจสอบตอ้งชัดเจนและ
โปร่งใส การจดัสรรงบประมาณตอ้งเป็นไปตามแผนงาน/โครงการ และ 4) การบริหารงานทัว่ไป 
ประกอบดว้ย สถาบนัพระบรมราชนกควรกระจายอาํนาจการบริหารให้แต่ละวิทยาลยั วิทยาลยัควร
รวมกลุ่มในแต่ละภูมิภาค โครงสร้างการบริหารวิทยาลยัควรเป็นแนวราบ คณะกรรมการวิทยาลยั
ควรประกอบดว้ยผูบ้ริหารวิทยาลยั ผูแ้ทนอาจารยแ์ละผูท้รงคุณวุฒิภายนอก และผูบ้ริหารวิทยาลยั
ควรสามารถสรรหาไดจ้ากบุคคลภายนอก  การศึกษาของแคมเบลล์  และคณะท่ีไดท้าํการวิจยัและ
เสนอแบ่งงานท่ีสําคญัของสถานศึกษาไว ้ 5 ประการ  โดยหน่ึงในห้าประการนั้นคือ งานพฒันา
หลกัสูตรและการสอนในชุมชน  งานดา้นน้ีบทบาทของผูบ้ริหารเก่ียวขอ้งกบัการวางจุดมุ่งหมาย
เฉพาะของสถานศึกษา การวางโครงการเรียนการสอน หลกัสูตรและการเปล่ียนแปลง  หลกัสูตร
ของชาติ  การจดัและเลือกใชส่ื้อการเรียน  อุปกรณ์หลกัสูตร  และการประเมินการสอน การศึกษา
ของพิกุล ภูมิโคกรักษ์ ศึกษารูปแบบการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฎ ภายใต้พระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลยัราชภฎั พ.ศ. 2547 ผลการวิจยัพบว่า รูปแบบการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฎั ภายใต้
พระราชบญัญติัมหาวทิยาลยัราชภฎั พ.ศ. 2547 ควรประกอบดว้ย องคป์ระกอบท่ีสําคญั 3 ดา้น โดย
องคป์ระกอบท่ี 1 คือ ดา้นการเรียนการสอน  ไดแ้ก่1)หลกัสูตรตอบสนองให้ผูเ้รียนเป็นคนดี คนเก่ง 
และอยูใ่นสังคมไดอ้ยา่งมีความสุข 2)การเปิดหลกัสูตรใหม่พิจารณาตลาดแรงงาน และบุคลากรท่ีมี
อยู่ว่ามีความรู้ ความชาํนาญในหลกัสูตรท่ีเปิดใหม่ หลกัสูตรท่ีเปิดควรได้รับการอนุมติัจากสภา
มหาวิทยาลยั  โดยยึดตามเกณฑ์มาตรฐานของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และควร
ศึกษาแนวโนม้การรองรับของตลาดแรงงาน และ 3)การพฒันาหลกัสูตรผลิตบณัฑิตท่ีตรงกบัความ
ตอ้งการของตลาดแรงงาน ในอนาคต มหาวิทยาลยัราชภฎัควรมุ่งผลิตบณัฑิตตามจุดแกร่งหรือ
เอกลกัษณ์ของมหาวิทยาลยั เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตกาํลงัคน และสอดคลอ้งกบัสถาบนั
ทรัพยากรมนุษย ์มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ไดร้ะบุวา่ศกัยภาพ 7 ดา้นท่ีสําคญั ท่ีจะนาํมหาวิทยาลยั
ให้มีบทบาทในเร่ืองการสอน การวิจยั การให้บริการทางวิชาการแก่สังคมและทาํนุบาํรุง 

ศิลปวฒันธรรมของชาติไดอ้ย่างสมบูรณ์ตอ้งประกอบด้วย 1)คุณภาพของอาจารย ์2)หลกัสูตรท่ี
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เหมาะสม  3)คุณภาพของการวิจยั4)ความเป็นสากลของมหาวิทยาลยั  5)การประกนัคุณภาพ  
6)ความคุม้ค่าของการลงทุน 7)ความเสมอภาคในการศึกษา และสอดคล้องกบัยุทธ์ศาสตร์การ
บริหารจดัการศึกษาของมหาวิทยาลยัแม่โจ ้ด้านการผลิตบณัฑิตท่ีกาํหนดไวว้่า ให้มีการพฒันา
หลกัสูตรใหม่ท่ีเป็นความตอ้งการของตลาดแรงงานและสังคมและเป็นจุดเด่นของมหาวิทยาลยั 

รวมทั้งตอ้งยุบเลิกหรือปรับปรุงหลกัสูตรเดิมท่ีไม่สอดคลอ้งกบัตลาดแรงงานและสังคม และให้มี
การพฒันาหลกัสูตรทุกหลกัสูตร เพื่อพฒันาความรู้และทกัษะของนกัศึกษาให้เป็นผูป้ระกอบการ ท่ี
ทนัต่อการเปล่ียนแปลง โดยเน้นผูป้ระกอบการ  ด้านการเกษตร อุตสาหกรรมเกษตร และการ
ท่องเท่ียวเชิงนิเวศ และสอดคลอ้งกบัการบริหารจดัการสถาบนัอุดมศึกษาประเทศออสเตรเลีย ท่ี
มหาวทิยาลยัออสเตรเลียไดพ้ฒันาหลกัสูตรสู่ความเป็นสากลหลายวิธี ไดแ้ก่ 1)การเพิ่มเน้ือหาท่ีเป็น
นานาชาติในรายวชิา 2)การศึกษาเปรียบเทียบระหวา่งวฒันธรรม 3) ภูมิภาคศึกษาและภาษา 4) หลกัสูตร
สาขาวิทยาการท่ีครอบคลุมมากกว่าหน่ึงประเทศ 5) หลกัสูตรร่วมระหว่างสาขาวิชาชีพกบัภาษา 
หรือ International Studies (joint degree) 6) การจดัทศันศึกษาต่างประเทศในบางรายวิชา และ  

7)การใช้ผูส้อนจากต่างประเทศจากแนวคิด ทฤษฎีและผลการศึกษาท่ีไดก้ล่าวมาขา้งตน้สามารถ
ยืนยนัและรับรองได้ว่า การพฒันาหลักสูตร เป็นองค์ประกอบท่ีสําคญัอีกประการหน่ึงในการ
บริหารจดัการมหาวทิยาลยัเฉพาะทาง 

3. องค์ประกอบด้านการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เป็นองคป์ระกอบท่ีมีความสําคญั
ต่อการบริหารจดัการมหาวิทยาลยัเฉพาะทางมากท่ีสุด มีค่านํ้ าหนกัตวัแปรในองคป์ระกอบ (Factor 

loading) อยูร่ะหวา่ง 0.596 - 0.791 มีค่าความแปรปรวนของตวัแปร เท่ากบั 5.574 และค่าร้อยละของ
ความแปรปรวนเท่ากบั 3.640 มีลาํดบัความสําคญัขององคป์ระกอบท่ีคน้พบในลาํดบัท่ี 3  มีตวัแปร
ท่ีบรรยายองคป์ระกอบน้ี  จาํนวน 5 ตวัแปร ท่ีแสดงให้เห็นวา่ผูใ้ห้ขอ้มูลองคป์ระกอบการบริหาร
จดัการมหาวทิยาลยัเฉพาะทาง มีความคิดเห็นเป็นไปในทิศทางท่ีสอดคลอ้งตรงกนักบัองคป์ระกอบ
ดา้นการมีส่วนร่วมของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย และจากตวัแปรท่ีบรรยายองคป์ระกอบน้ี อาจกล่าวไดว้า่  

การมีส่วนร่วมของผูม้ีส่วนได้ส่วนเสีย  หมายถึง การสร้างความสัมพนัธ์กบัชุมชนเก่ียวกบั    

การให้บริการและการวิจยัโดยมีพนัธกิจในการบริการสังคม การพฒันาและจดัหลกัสูตรการเรียน
การสอนสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของชุมชน  ตลาดแรงงานโดยชุมชนมีส่วนร่วม การจดัระบบ
การบริหารงานทัว่ไปของมหาวิทยาลยัท่ีดีและมีประสิทธิภาพโดยมีสภามหาวิทยาลยัเป็นองคก์ร
สูงสุดในการควบคุมดูแล และมีอธิการบดีเป็นผูรั้บผิดชอบ มีกระบวนการจดัโครงสร้างองคก์รท่ีดี
และเหมาะสมโดยสร้างเกณฑใ์นการทาํงาน สร้างความสัมพนัธ์ของงาน แบ่งงานโดยกาํหนดหนา้ท่ี
ในการปฏิบติังาน มีการประสานงาน มอบหมายอาํนาจหน้าท่ี วางโครงการของหน่วยงานและ
พฒันานโยบายต่าง ๆ ท่ีสามารถมีปฏิสัมพนัธ์ท่ีดีกบัสังคมแบบมีส่วนร่วมตามภารกิจหน้าท่ีของ
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มหาวิทยาลยัท่ีสอดคลอ้งกบัการเปล่ียนแปลงภายนอก และมีการจดัระบบการบริหารงานวิชาการ 
กิจกรรมที่ดีและมีประสิทธิภาพพฒันาการเรียนการสอนให้ไดผ้ลดีและมีประสิทธิภาพให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่ผูเ้รียน  และจดัทาํแผนการบริหารวิชาการโดยทาํตวัช้ีวดั  โดยขอ้คน้พบดงักล่าวน้ี  

สอดคลอ้งกบัพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ไดก้าํหนดไวใ้นมาตรา 8(2) วา่ การ
จดัการศึกษาให้ยึดหลกัสังคมมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษา และมาตรา 9(6) วา่ การจดัระบบ
โครงสร้างและกระบวนการจดัการศึกษาให้ยึดหลกัการมีส่วนร่วมของบุคคล ครอบครัว ชุมชน 

องคก์รชุมชน องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน เอกชน องคก์รเอกชน องคก์รวิชาชีพ สถาบนัศาสนา 

สถานประกอบการและสถาบนัสังคมอ่ืน  การศึกษาของ ชนะ กสิภาร์และคณะ ท่ีศึกษาวิจยัเร่ือง 
แผนพฒันากาํลงัคนดา้นอาชีวศึกษาและเทคโนโลยี กรณีศึกษาองค์กรนานาชาติและ 5 ประเทศ 
ยุทธศาสตร์การบริหารจดัการศึกษาของประเทศเกาหลี ดา้นการสร้างระบบท่ีมีประสิทธิภาพโดย
การกระจายบทบาท  โดยท่ีการกระจายบทบาทสําหรับการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมระดบัทอ้งถ่ิน 
เช่นเดียว กบัระดบัชาติ จะเป็นผลให้ระบบมีประสิทธิภาพ และเป็นการจดัเตรียมแรงผลกัดนั ให้
ชาติมีพื้นฐานด้านความรู้ และสารสนเทศ ในกระบวนการน้ี ควรคาํนึงถึงหน้าท่ีของหน่วยงาน
เอกชนท่ีอยูใ่นตลาดของการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรม  กล่าวคือ การสนบัสนุนภาคเอกชนและ
กระตุน้ให้มีส่วนร่วมโดยการสนับสนุนศูนยก์ารเรียนเอกชน ได้แก่ สนับสนุนศูนยก์ารฝึก
อาชีวศึกษาโดยหน่วยงานเอกชน    สนบัสนุนศูนยก์ารเรียนเอกชน   สนบัสนุนระบบการจา้งเหมา 

(subcontracting system ) ของการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรม กระตุน้การมีส่วนร่วมของสหภาพ
แรงงานและบริษทัในระบบการอาชีวศึกษา การกระตุน้การมีส่วนร่วมของสหภาพแรงงานและ
บริษทัในการพฒันา หลกัสูตรการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรม  และการกระตุน้การมีส่วนร่วมของ
สหภาพแรงงานและบริษทัในตลาดการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรม สอดคลอ้งกบัยุทธศาสตร์การ
บริหารจดัการศึกษาของประเทศออสเตรเลียซ่ึงมุ่งให้บรรลุวิสัยทศัน์และวตัถุประสงค์ของการจดั
การศึกษาของประเทศ กล่าวคือยุทธศาสตร์ท่ี 1เพิ่มการมีส่วนร่วมและสัมฤทธิผล โดยเฉพาะอยา่ง
ยิ่งของคนงานท่ีทาํงานอยู่แล้วในตลาดแรงงาน 1)โดยการเรียนรู้ตลอดชีวิต พฒันาและยกระดบั
ทกัษะของแรงงานผูใ้หญ่อย่างต่อเน่ืองเพื่อสนองความตอ้งการของงานในปัจจุบนัและอนาคต  
2)รับรองความรู้ท่ีมีและสมรรถนะปัจจุบนั และบนัทึกเอาไวใ้นระดบัชาติ 3)บุคคลท่ีทาํงานเป็นบาง
เวลา ทาํงานไม่แน่นอน ทาํงานตามสัญญา หรือไดรั้บการจา้งเป็นบางโอกาส มีโอกาสเท่าเทียมกนั
ในการศึกษา และยทุธศาสตร์ท่ี 4 ทาํใหเ้กิดความเสมอภาคในการมีส่วนร่วมและการบรรลุผลสําเร็จ 

1) ดาํเนินวิธีการตลอดชีวิต ( A whole-of-life approach) สําหรับคนพิการ ท่ีเร่ิมในปี ค.ศ. 2000 ใน 
Bridging Pathways 2) ดาํเนินวิธีการตลอดชีวิต (A whole-of-life approach) สําหรับชนพื้นเมือง ท่ี
เร่ิมในปี ค.ศ. 2000 ใน Partners in a Learning Culture  3) พิจารณาความตอ้งการการเรียนรู้ของ
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บุคคลผูซ่ึ้งมีอุปสรรคปัญหาต่าง ๆ เช่น อายุ เพศ ความแตกต่างดา้นวฒันธรรม ภาษา การอ่านออก
เขียนได้ การคิดเลข ค่าใช้จ่าย การตกงาน การตอ้งโทษ หรืออยู่โดดเด่ียว โดยวิธีท่ีบริหารจดัการ
แบบบูรณาการการสร้าง  การศึกษาของพิกุล ภูมิโคกรักษ ์ศึกษารูปแบบการบริหารมหาวิทยาลยัราช
ภฎั ภายใตพ้ระราชบญัญติัมหาวิทยาลยัราชภฎั พ.ศ. 2547 ผลการวิจยัพบว่า รูปแบบการบริหาร
มหาวิทยาลัยราชภฎั ภายใต้พระราชบญัญติัมหาวิทยาลัยราชภฎั พ.ศ. 2547 ควรประกอบด้วย 
องคป์ระกอบท่ีสาํคญั 3 ดา้น    โดยท่ีดา้นท่ี 3 คือ ดา้นการบริการชุมชน ประกอบดว้ย 1)เปิดโอกาส
ให้ชุมชนเขา้มามีส่วนร่วมในการให้ความคิดเห็น ความรู้ ขอ้เสนอแนะในกิจการของมหาวิทยาลยั 
2)มหาวิทยาลยัให้ความช่วยเหลือทางวิชาการแก่ชุมชน ตามความตอ้งการของชุมชน เน้นบริการ
ชุมชนทุกรูปแบบ สร้างการยอมรับและช่วยให้ชุมชนสามารถพฒันาและพึ่งตนเองได้ 3)ส่งเสริม
และพฒันาผูน้าํชุมชนทุกรูปแบบ เพื่อให้สามารถนาํความรู้ไปใช้ให้ก่อเกิดประโยชน์แก่ชุมชน
อย่างแทจ้ริง และการศึกษาของเมษา นวลศรีในเร่ือง การวิจยัประเมินความตอ้งการจาํเป็นในการมี
ส่วนร่วมของชุมชนในการประกนัคุณภาพภายในของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ท่ีพบว่า 1)ปัจจุบนั
ชุมชนมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในขั้นตอนของการ
ควบคุมคุณภาพการศึกษา การตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษา และการประเมินคุณภาพ
การศึกษา อยูใ่นระดบัปานกลาง 2)ชุมชนมีความตอ้งการจาํเป็นในการมีส่วนร่วมในการประกนั
คุณภาพภายในของสถานศึกษา ขั้นตอนของการตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษา มากท่ีสุด 

รองลงมา คือ การประเมินคุณภาพการศึกษา และการควบคุมคุณภาพการศึกษา ตามลาํดบั 3) สาเหตุ
ท่ีทาํใหเ้กิดความตอ้งการจาํเป็นในการมีส่วนร่วมของชุมชนสูงท่ีสุด คือ การขาดความตระหนกัและ
ขาดความรู้ในการประกนัคุณภาพการศึกษา นอกจากน้ียงัมีสาเหตุอ่ืน ไดแ้ก่ ขาดการร่วมมือรวม
พลงัของชุมชนผูบ้ริหารไม่มีความสามารถในการดึงชุมชนใหม้ามีส่วนร่วม มีความเป็นวิชาการมาก
เกินไปและการขาดงบประมาณ 4)แนวทางในการให้ชุมชนเขา้มามีส่วนร่วมในการประกนัคุณภาพ
การศึกษาท่ีสําคญัท่ีสุด คือ การสร้างความตระหนกัและการให้ความรู้เก่ียวกบัการประกนัคุณภาพ
การศึกษาแก่ชุมชน นอกจากน้ียงัมีแนวทางอ่ืน ไดแ้ก่ การสร้างความสัมพนัธ์ระหว่างชุมชนและ
สถานศึกษา การจดัอบรมเชิงปฏิบติัการ และการเปิดโอกาสของโรงเรียนเพื่อให้ชุมชนเขา้มามีส่วนร่วม  

จากแนวคิด ทฤษฎีและผลการศึกษาท่ีไดก้ล่าวมาขา้งตน้สามารถยืนยนัและรับรองไดว้า่  การมีส่วนร่วม
ของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย เป็นองคป์ระกอบท่ีสาํคญัอีกประการหน่ึงในการบริหารจดัการมหาวิทยาลยั 

เฉพาะทาง 

4. องค์ประกอบด้านการพฒันาบุคลากร เป็นองคป์ระกอบท่ีมีความสําคญัต่อการบริหาร
จดัการมหาวิทยาลยัเฉพาะทางมากท่ีสุด มีค่านํ้ าหนกัตวัแปรในองคป์ระกอบ (Factor loading) อยู่
ระหว่าง 0.615 - 0.732 มีค่าความแปรปรวนของตวัแปร เท่ากบั 2.281 และค่าร้อยละของความ
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แปรปรวนเท่ากบั 3.801  มีลาํดบัความสําคญัขององคป์ระกอบท่ีคน้พบในลาํดบัท่ี 4  มีตวัแปรท่ี
บรรยายองค์ประกอบน้ี  จาํนวน 5 ตวัแปร ท่ีแสดงให้เห็นว่าผูใ้ห้ขอ้มูลองคป์ระกอบการบริหาร
จดัการมหาวทิยาลยัเฉพาะทาง มีความคิดเห็นเป็นไปในทิศทางท่ีสอดคลอ้งตรงกนักบัองคป์ระกอบ
ด้านการพฒันาบุคลากร และจากตวัแปรที่บรรยายองค์ประกอบน้ี อาจกล่าวได้ว่า  การพฒันา
บุคลากร หมายถึง การที่มหาวิทยาลยัเฉพาะทางมีการสร้างเคร่ืองมือในการพฒันาศกัยภาพ
คณาจารย ์เช่น โปรแกรมสําเร็จรูปและให้ทุกคนสามารถเขา้ถึงเคร่ืองได ้ การเตรียมคนเขา้สู่ภารกิจ
ของบริษทัการศึกษาในอาชีพใหม่เช่นเรียนจบ ปวส. แล้วเรียนต่อในระดบัปริญญาตรีอีก 2 ปีแต่
เรียนในมหาวิทยาลัยในปีแรกเท่านั้ น ส่วนปีท่ี 2 ต้องเข้าไปศึกษาทักษะเฉพาะทางในสถาน
ประกอบการท่ีจะเขา้ไปทาํงานเลย การอนุมติัโครงการวิจยัไม่เกิน 3 โครงการต่อบุคลากร 1 คน ต่อ 
ปีและควบคุมโดยการติดตามพร้อมกบัการประเมินความกา้วหนา้  มีคู่มือนกัศึกษาเป็น E-Book แลว้
ให้นักศึกษาเขา้ไปอ่านในระบบสะสมจาํนวนคร้ังแล้วให้รางวลั และการมุ่งเน้นส่ิงแวดล้อมให้
เป็นอตัลกัษณ์ของมหาวิทยาลยั โดยขอ้คน้พบดงักล่าวน้ีสอดคล้องกบัแนวคิดของเซอร์จิโอวาน่ี 

(Sergiovani) ท่ีแบ่งภารกิจท่ีสําคญัของการบริหารการศึกษาออกเป็น  9 ประการคือ 1) พฒันา
โปรแกรมการศึกษา  2)งานกิจการนักเรียนการบริหาร  3)งานบุคลากร  4)งานวางแผน  5)งาน
ธุรการ 6) งานพฒันาบุคลากร  7)งานสัมพนัธ์ชุมชน และ 8)ความประพฤตินกัเรียน   สอดคลอ้งกบั
นวตักรรมทางการบริหารของมหาวิทยาลยัเฉพาะทางตามแนวคิดของ ดิลลิช (Dillich) ในดา้นท่ี 4 

การจดัการดา้นทรัพยากรมนุษย ์ไดแ้ก่ 1) มีการพิจารณาคดัเลือกหรือแลกเปล่ียนอาจารยใ์นระหวา่ง
สถาบนัท่ีเป็นสมาชิกร่วมกนั 2) สัญญาจา้งใชก้ารพิจารณาโดยเน้นผลงานเป็นหลกัแทนรูปแบบ
ดั้งเดิม 3) จดัโปรแกรมพิเศษต่าง ๆ ในการอบรมดา้นการใช้เทคโนโลยีแก่อาจารยที์่เขา้มาใหม่  
4) จดัให้คณาจารยไ์ดมี้การสัมมนาและแลกเปล่ียนขอ้คิดเห็นซ่ึงกนัและกนั   สอดคลอ้งกบัท่ียูเนสโก 
ไดเ้สนอมาตรการท่ีจาํเป็นในการปฏิรูปอุดมศึกษา เพื่อนาํไปสู่คุณภาพของการอุดมศึกษา ประกอบดว้ย  

1) วฒันธรรมการประเมินและการวิเคราะห์ตนเองของสถาบนั เพื่อสร้างความรับผิดชอบและการ
เรียนรู้ 2) การพฒันาหลกัสูตร โดยให้มีการทบทวนและพฒันาหลกัสูตรใหม่อยู่เสมอ โดยเฉพาะ
ดา้นเน้ือหา วธีิการสอน ดา้นสหวทิยาการและการอาชีพ  3) การฝึกอบรมทางการสอน โดยมีหน่วยงาน
ส่งเสริมการเรียนการสอน ทาํหน้าท่ีสังเกต ติดตามการสอนท่ีดี และคิดคน้ พฒันานวตักรรมทาง  

การเรียนการสอน  4) การพฒันาบุคลากรโดยกาํหนดนโยบายการรับบุคลากรท่ีสร้างสรรค์ และมี
กรอบการพฒันาบุคลากรท่ีชดัเจน 5) การสร้างเครือข่าย เพื่อเปรียบเทียบการเรียนรู้จากผูอ่ื้นตลอดเวลา 
มีความร่วมมือระหว่างประเทศ การมีเครือข่ายบณัฑิตศึกษาของภูมิภาค เครือข่ายวิจยัและให้
คาํปรึกษา 6) การพฒันาการวจิยัทางดา้นอุดมศึกษา สอดคลอ้งกบัสถาบนัทรัพยากรมนุษย ์มหาวิทยาลยั 

ธรรมศาสตร์ ไดร้ะบุวา่ ศกัยภาพ 7 ดา้นท่ีสําคญัท่ีจะนาํมหาวิทยาลยัให้มีบทบาทในเร่ืองการสอน 
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การวจิยั การใหบ้ริการทางวชิาการแก่สังคมและทาํนุบาํรุง ศิลปวฒันธรรมของชาติไดอ้ยา่งสมบูรณ์
ตอ้งประกอบดว้ย 1) คุณภาพของอาจารย ์2) หลกัสูตรท่ีเหมาะสม  3) คุณภาพของการวิจยั  4) ความ
เป็นสากลของมหาวทิยาลยั  5) การประกนัคุณภาพ 6) ความคุม้ค่าของการลงทุน  7) ความเสมอภาค
ในการศึกษา การศึกษาของ สุนทรีย ์คาํเพ็ง ศึกษาการพฒันารูปแบบการบริหารวิทยาลยัพยาบาล 
สังกดักระทรวงสาธารณสุข ผลการวิจยัสรุปไดว้่า การบริหารวิทยาลยัพยาบาลควรมีรูปแบบเป็น
สถาบนัในกาํกบัรัฐ ที่ยึดหลกัการบริหารจดัการที่ดี และมุ่งเน้นผลสัมฤทธ์ิเป็นสําคญั โดยมี
สาระสําคญัที่มีความเป็น ไปได้ในการบริหารงานแต่ละด้าน ดงัน้ี 1)  การบริหารวิชาการ 

ประกอบดว้ยความเป็นอิสระทางวิชาการ การพฒันาหลกัสูตรควรคาํนึงถึงความตอ้งการของสังคม 
การจดัการเรียนการสอนควรมุ่งพฒันาผูเ้รียนโดยสอดแทรกคุณธรรมและจริยธรรม ผูนิ้เทศการสอน
ควรมีแผนในการติดตามนิเทศและรูปแบบการวดัและประเมินผลควรมีความหลากหลาย 2) การ
บริหารงานบุคคล ประกอบดว้ยการสํารวจและจดัทาํแผนอตัรากาํลงัทุก 5 ปี กระบวนการสรรหา
และคดัเลือกบุคลากรควรดาํเนินการโดยวิทยาลยั คณะกรรมการสวสัดิการควรกาํหนดระเบียบ
สวสัดิการอยา่งชดัเจน คณะกรรมการพฒันาบุคลากรควรประกอบดว้ยตวัแทนบุคลากรจากทุกสาย
งานและจดัทาํแผนพฒันาศกัยภาพบุคคลตามความตอ้งการของวิทยาลยั และการประเมินผลการ
ปฏิบติังานตอ้งมีความโปร่งใสและเป็นธรรม 3) การบริหารงานการเงินและทรัพยสิ์น ประกอบดว้ย 
วิทยาลยัควรสามารถหารายไดเ้พิ่มเติมจากโครงการพิเศษของวิทยาลยั ระบบการตรวจสอบตอ้ง
ชดัเจนและโปร่งใส การจดัสรรงบประมาณตอ้งเป็นไปตามแผนงาน/โครงการ และ 4) การบริหารงาน
ทัว่ไป ประกอบด้วย สถาบนัพระบรมราชนกควรกระจายอาํนาจการบริหารให้แต่ละวิทยาลัย 
วิทยาลยัควรรวมกลุ่มในแต่ละภูมิภาค โครงสร้างการบริหารวิทยาลยัควรเป็นแนวราบ คณะกรรมการ
วิทยาลยัควรประกอบดว้ยผูบ้ริหารวิทยาลยั ผูแ้ทนอาจารยแ์ละผูท้รงคุณวุฒิภายนอก และผูบ้ริหาร
วิทยาลยัควรสามารถสรรหาไดจ้ากบุคคลภายนอก  และสอดคลอ้งกบักลยุทธ์การบริหารจดัการศึกษา
ของมหาวิทยาลยั เทคโนโลยีพระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั ดา้นการพฒันาองค์กรซ่ึงเป็น
การพฒันาระบบการบริหารจดัการสถาบนัฯ ให้เป็นเอกภาพ ถูกตอ้ง รวดเร็ว โดยใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ รวมทั้งการพฒันาทรัพยากรบุคคลและการจดัระบบสวสัดิการ ดงัน้ี 1)สร้างระบบการ
บริหารจดัการใหเ้ป็นเอกภาพภายใตม้าตรฐานเดียวกนั ดว้ยระบบการบริหารสมยัใหม่ 2) ผลกัดนัให้
หน่วยงานท่ีทาํหน้าท่ีในการให้บริการมีระบบบริการท่ีมีคุณภาพ รวดเร็ว และเบ็ดเสร็จ โดยใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ  3) สร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อพฒันาสถาบนัฯ และชุมชน 4) พฒันา
ทรัพยากรบุคคลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบติังานและ 5) จดัสวสัดิการเพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตและ
ความมัน่คงในอาชีพ จากแนวคิด ทฤษฎีและผลการศึกษาท่ีไดก้ล่าวมาขา้งตน้สามารถยืนยนัและ
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รับรองได้ว่า การพฒันาบุคลากร เป็นองค์ประกอบท่ีสําคญัอีกประการหน่ึงในการบริหารจดัการ
มหาวทิยาลยัเฉพาะทาง 

5. องค์ประกอบด้านการสร้างเครือข่าย เป็นองค์ประกอบท่ีมีความสําคญัต่อการบริหาร
จดัการมหาวิทยาลยัเฉพาะทางมากท่ีสุด มีค่านํ้ าหนกัตวัแปรในองคป์ระกอบ (Factor loading) อยู่
ระหว่าง 0.524 - 0.721 มีค่าความแปรปรวนของตวัแปร เท่ากบั 2.031 และค่าร้อยละของความ
แปรปรวนเท่ากบั 3.385  มีลาํดบัความสําคญัขององคป์ระกอบท่ีคน้พบในลาํดบัท่ี  5  มีตวัแปรท่ี
บรรยายองค์ประกอบน้ี  จาํนวน 5 ตวัแปร ท่ีแสดงให้เห็นว่าผูใ้ห้ขอ้มูลองคป์ระกอบการบริหาร
จดัการมหาวทิยาลยัเฉพาะทาง มีความคิดเห็นเป็นไปในทิศทางท่ีสอดคลอ้งตรงกนักบัองคป์ระกอบ
ดา้นการสร้างเครือข่าย และจากตวัแปรท่ีบรรยายองคป์ระกอบน้ี อาจกล่าวไดว้า่  การสร้างเครือข่าย 
หมายถึง การมีโอกาสใช้บุคลากรและทรัพยากรร่วมกนักบัชุมชนและมหาวิทยาลยัอ่ืน ชุมชน 
ภาคเอกชน มีส่วนร่วมในการกาํหนดยุทธศาสตร์การเปล่ียนแปลง และการดาํเนินกิจกรรมของ
มหาวทิยาลยั รัฐบาลกระตุน้การลงทุนของนายจา้งเก่ียวกบัการฝึกอาชีพโดยการเปรียบเทียบให้เห็น
ความแตกต่างที่จาํเป็นของนโยบายการฝึกอาชีพให้แก่พนักงาน  การควบคุมจาํนวนผูส้ําเร็จ
การศึกษาให้เกิดความสมดุลของทกัษะแรงงานท่ีนายจา้งตอ้งการในการดาํเนินธุรกิจ  การเปิดโอกาส
ให้กลุ่มธุรกิจและอุตสาหกรรมมีส่วนร่วมในการกาํหนดมาตรฐานวิชาชีพต่อการจดัการศึกษา
ทางดา้นอาชีพและหลกัสูตรของมหาวิทยาลยั  โดยขอ้คน้พบดงักล่าวน้ี  สอดคลอ้งกบัการบริหาร
จดัการสถาบนัอุดมศึกษาในประเทศสหรัฐอเมริกาที่สรุปไดว้่า 1)ความกา้วหน้าทางเทคโนโลยี
สารสนเทศ ทาํให้สถาบนัอุดมศึกษา สามารถใชป้ระโยชน์ในการเรียนการสอน การบริหารจดัการ 
การร่วมมือแบบเครือข่ายท่ีใชท้รัพยากรร่วมกนั สถานท่ีและเวลาไม่เป็นปัญหาอีกต่อไป 2)กระแส
ของสังคมฐานความรู้ และการดาํเนินการแบบธุรกิจทาํให้เกิดสถาบนั อุดมศึกษาในรูปแบบต่าง ๆ 
เช่น สถาบนัอุดมศึกษาของบรรษทั (Corporate University) สถาบนัอุดมศึกษาท่ีเป็นสถาบนัเสมือน 
(Virtual University) การร่วมเป็นเครือข่ายในการจดัการเรียนการสอน (Network) และการใช้
ทรัพยากรร่วมกนัเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด 3)สถาบนัอุดมศึกษาที่มีการเปลี่ยนแปลงตาม
สถานการณ์มากท่ีสุด คือ วิทยาลัยชุมชนท่ีต้องดาํเนินการให้ตอบสนองต่อความต้องการของ
ทอ้งถ่ิน มีการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศมาก และปัจจุบนัวิทยาลยัชุมชนก็เป็นท่ี
ยอมรับของสังคมมากข้ึน   4)สถาบนัอุดมศึกษาท่ีเน้นการวิจยัก็มีการปรับการบริหารจดัการให้
สามารถแข่งขันได้ และนําความรู้ท่ีได้จากการวิจัยมาสร้างมูลค่าเพิ่ม  5)บทบาทของสถาบัน 

อุดมศึกษาต่อการช่วยเหลือนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอนปลายเพื่อให้เตรียมพร้อมในการศึกษา
ระดบัมหาวทิยาลยัมีเพิ่มข้ึน 6)ในยคุของการแข่งขนั วิธีการทางการตลาดสําหรับสถาบนัอุดมศึกษา
มีความจาํเป็นเพิ่มข้ึน เพื่อเขา้ถึงกลุ่มเป้าหมายให้มากข้ึน 7)สถาบนัอุดมศึกษาในประเทศ



 
 

400 

สหรัฐอเมริกามีความหลากหลาย สถาบนัอุดมศึกษาแต่ละแห่งต่างแสวงหาความร่วมมือระหว่าง
สถาบนั และกบัภาคธุรกิจอุตสาหกรรมในการสร้างความเขม้แข็งทางวิชาการทั้งดา้นการวิจยั และ
การบริการวาชาการ วิธีการบริหารมีทั้งแบบ Corporate, Enterprise, Learning Organization 8)กลุ่ม
สถาบนัในรัฐแคลิฟอร์เนียจดัเป็นระบบเครือข่ายท่ีนกัศึกษาจากสถาบนัระดบัต่าง ๆ สามารถโอน
หน่วยกิตกนัได้ และได้แบ่งระดบัความเขม้ขน้ของวิชาการออกเป็นระดบัต่าง ๆ จึงเป็นระบบท่ี
ประสานสัมพนัธ์กันได้ดี ทาํให้ผูเ้รียนสามารถเลือกสถาบนัได้ตามความสามารถและสภาพ
เศรษฐกิจของตนเอง และ 9)การจา้งบุคลากรเป็นบางเวลา และการใชบ้ริการบางอยา่งจากหน่วยงาน
ภายนอกเป็นเร่ืองท่ีปฏิบติักนัทัว่ไป  สอดคลอ้งกบัท่ียูเนสโก ไดเ้สนอมาตรการท่ีจาํเป็นในการ
ปฏิรูปอุดมศึกษา เพื่อนาํไปสู่คุณภาพของการอุดมศึกษา ประกอบดว้ย1)วฒันธรรมการประเมินและ
การวิเคราะห์ตนเองของสถาบนั เพื่อสร้างความรับผิดชอบและการเรียนรู้  2)การพฒันาหลกัสูตร 
โดยให้มีการทบทวนและพฒันาหลกัสูตรใหม่อยู ่เสมอ โดยเฉพาะดา้นเน้ือหา วิธีการสอน 
ดา้นสหวทิยาการและการอาชีพ  3)การฝึกอบรม ทางการสอน โดยมีหน่วยงานส่งเสริมการเรียนการ
สอน ทาํหนา้ท่ีสังเกต ติดตามการสอนท่ีดี และคิดคน้ พฒันานวตักรรมทางการเรียนการสอน 4)การ
พฒันาบุคลากรโดยกาํหนดนโยบายการรับบุคลากรท่ีสร้างสรรค ์และมีกรอบการพฒันาบุคลากรท่ี
ชดัเจน  5)การสร้างเครือข่าย เพื่อเปรียบเทียบการเรียนรู้จากผูอ่ื้นตลอดเวลา มีความร่วมมือระหวา่ง
ประเทศ การมีเครือข่ายบณัฑิตศึกษาของภูมิภาค เครือข่ายวิจยัและให้คาํปรึกษา 6)การพฒันาการ
วจิยัทางดา้นอุดมศึกษา การศึกษาของสาํนกังานเลขาธิการสภาการศึกษาท่ีศึกษา รูปแบบการบริหาร
จดัการสถาบนัอุดมศึกษาแนวใหม่ ท่ีพบวา่ รูปแบบการบริหารจดัการภายในระดบัมหาวิทยาลยันั้น 
มีพฒันาการท่ีหลากหลาย สรุปได ้4  แบบ โดยท่ีในแบบท่ี 4  คือ แบบเครือข่ายหรือภาคีมีลกัษณะ
การบริหารจดัการ ดงัน้ี 1)เป็นความร่วมมือระหวา่งสถาบนั 2)ใชท้รัพยากรร่วมกนัให้เกิดประโยชน์
สูงสุด  3)สร้างความเขม้แข็งทางวิชาการ  และ 4)มีการทาํงานเป็นทีม  สอดคลอ้งกบั กลยุทธ์การ
บริหารจดัการศึกษาของมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจา้คุณทหารลาดกระบงัดา้นการ
พฒันาองคก์ร  ท่ีเป็นพฒันาระบบการบริหารจดัการสถาบนัฯ ให้เป็นเอกภาพ ถูกตอ้ง รวดเร็ว โดย
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้งการพฒันาทรัพยากรบุคคลและการจดัระบบสวสัดิการ ดงัน้ี 

1)สร้างระบบการบริหารจดัการให้เป็นเอกภาพภายใตม้าตรฐานเดียวกนั ด้วยระบบการบริหาร
สมยัใหม่  2)ผลกัดนัให้หน่วยงานท่ีทาํหนา้ท่ีในการให้บริการมีระบบบริการท่ีมีคุณภาพ รวดเร็ว 
และเบด็เสร็จ โดยใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ  3)สร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อพฒันาสถาบนัฯ และ
ชุมชน  4)พฒันาทรัพยากรบุคคลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบติังาน  5)จดัสวสัดิการเพื่อเพิ่ม
คุณภาพชีวิตและความมัน่คงในอาชีพ  สอดคลอ้งกบัแผนยุทธ์ศาสตร์ของมหาวิทยาลยัแม่โจ ้ดา้น
การผลิตบณัฑิต ท่ีให้มีเครือข่ายและกิจกรรมความร่วมมือทางวิชาการกบัสถาบนัและองค์การ
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ทางการศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศในการจดัการศึกษา การวิจยั ฝึกอบรม ประชุมสัมมนา 
และแลกเปล่ียนบุคลากร ตลอดจนนกัศึกษาเพิ่มมากข้ึน และสอดคลอ้งกบันวตักรรมทางการบริหาร
ของมหาวิทยาลยัเฉพาะทางตามแนวคิดของดิลลิช (Dillich) ในด้านท่ี1 การบริหารจดัการด้าน
วิชาการ ท่ีประกอบดว้ย 1)มีการจดัรูปแบบการลงทะเบียนขา้มสถาบนัและจดัตารางสอนประจาํปี 
ร่วมกบัสถาบนัสมทบ  2)ผสมผสานการเรียนในชั้นเรียนปกติกบัการฝึกปฏิบติังานในชีวิตจริง 3)จดั
โปรแกรมวิชาชีพท่ีส่งเสริมให้นกัศึกษาไดรั้บประสบการณ์ตรงในการเรียนรู้  4)ร่วมมือกบัสมาคม
วิชาชีพ มหาวิทยาลยัต่าง ๆ และอุตสาหกรรมทัว่โลก 5)จดัตั้งความร่วมมือเครือข่ายทางวิชาการ  
6)แบ่งปันแหล่งขอ้มูลต่าง ๆ กบัสถาบนัสมทบ 7)จดัโปรแกรมท่ีเน้นเทคโนโลยี การติดต่อผ่าน
เครือข่าย โปรแกรมการเรียนรู้ทางไกล 8)จดัหาวิธีการเขา้ถึงเทคโนโลยีให้กบันกัศึกษาคณาจารย์
และบุคลากร 9)แสวงหาสมาคมวิชาชีพต่าง ๆ เพื่อรับรองวิทยฐานะหรือมาตรฐานการศึกษาของ
สถาบนั  10)ดาํเนินการทบทวนหลกัสูตรการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบในลกัษณะของความ
ร่วมมือกบัผูแ้ทนจากหน่วยงานต่าง ๆ เช่น ตวัแทนจากนายจา้ง จากคณะกรรมการเฉพาะกิจท่ีจดัตั้ง
ข้ึน (Joint Review Committees) และจากตวัแทนสภามหาวิทยาลยั (Councils) จากแนวคิด ทฤษฎี
และผลการศึกษาที่ได้กล่าวมาขา้งตน้สามารถยืนยนัและรับรองได้ว่า การสร้างเครือข่าย เป็น
องคป์ระกอบท่ีสาํคญัอีกประการหน่ึงในการบริหารจดัการมหาวทิยาลยัเฉพาะทาง 

6. องค์ประกอบด้านงบประมาณ เป็นองคป์ระกอบท่ีมีความสําคญัต่อการบริหารจดัการ
มหาวิทยาลยัเฉพาะทางมากท่ีสุด มีค่านํ้ าหนกัตวัแปรในองคป์ระกอบ (Factor loading) อยูร่ะหวา่ง 
0.589 - 0.757 มีค่าความแปรปรวนของตวัแปร เท่ากบั 1.775 และค่าร้อยละของความแปรปรวน
เท่ากบั 2.959  มีลาํดบัความสําคญัขององคป์ระกอบท่ีคน้พบในลาํดบัท่ี 6 มีตวัแปรท่ีบรรยาย
องค์ประกอบน้ี จาํนวน 5 ตวัแปร ท่ีแสดงให้เห็นว่าผูใ้ห้ขอ้มูลองค์ประกอบการบริหารจดัการ
มหาวิทยาลยัเฉพาะทาง มีความคิดเห็นเป็นไปในทิศทางท่ีสอดคลอ้งตรงกนักบัองค์ประกอบดา้น
งบประมาณ และจากตวัแปรท่ีบรรยายองคป์ระกอบน้ี อาจกล่าวไดว้า่ งบประมาณ หมายถึง การมี
ศกัยภาพท่ีจะไดรั้บสนบัสนุนทุนจากภาคเอกชน ภาคเอกชนให้มีส่วนร่วมช่วยเหลือดา้นงบประมาณ  

การหารายไดจ้ากศกัยภาพของกิจกรรมการเรียน การสอน และการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเป็นทุน
และตอบสนองความตอ้งการของชาติ เพื่อให้เกิดรายได ้ การพฒันามหาวิทยาลยัสอดคลอ้งกบัการ
เปล่ียนแปลงประชากร ความเจริญรุ่งเรือง และระบบเศรษฐกิจ  การเป็นความคาดหวงัของสังคมใน
การจดัเตรียมความพร้อมการให้บริการแก่ชุมชนและสังคม เช่น การดูแลสุขภาพ การขยาย
การเกษตร และการพฒันาอุตสาหกรรม และบทบาทการทาํงานของอาจารย ์เป็นผูผ้ลกัดนั
พฒันาการของนักศึกษา โดยขอ้คน้พบดงักล่าวน้ี  สอดคล้องกบัเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา
ระดบัอุดมศึกษาของสาํนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาท่ีได้กาํหนดองคป์ระกอบคุณภาพไว ้10 
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องคป์ระกอบ โดยในองคป์ระกอบท่ี 8 ไดแ้ก่ การเงินและงบประมาณ ถือเป็นส่ิงท่ีสําคญัอยา่งหน่ึง
ของมหาวิทยาลยั โดยปกติแหล่งเงินทุนของมหาวิทยาลยัไดม้าจากงบประมาณแผ่นดิน (สําหรับ
สถานศึกษาของรัฐ) และเงินรายได ้ เช่น ค่าเล่าเรียนของนกัศึกษา รายไดจ้ากงานวิจยั บริการทาง
วิชาการ ค่าเช่าทรัพยสิ์น ฯลฯ ผูบ้ริหารมหาวิทยาลยัจะตอ้งทาํความเขา้ใจกบัการวิเคราะห์ทาง
การเงิน เช่น ค่าใชจ่้ายทั้งหมดต่อจาํนวนนกัศึกษา ทรัพยสิ์นถาวรต่อจาํนวนนกัศึกษา ค่าใชจ่้ายท่ี
มหาวิทยาลยัใช้สําหรับการผลิตบณัฑิตต่อหัว จาํแนกตามกลุ่มสาขา  รายไดท้ั้งหมดของมหาวิทยาลยั
ภายหลงัจากหกังบดาํเนินการทั้งหมด งบประมาณในการพฒันาอาจารย ์ความรวดเร็วในการเบิกจ่าย 

ร้อยละของงบประมาณท่ีประหยดัไดห้ลงัจากท่ีปฏิบติัตามภารกิจ ทุกอยา่งครบถว้น ส่ิงเหล่าน้ีจะ
เป็นการแสดงศกัยภาพเชิงการบริหารจดัการดา้นการเงินของสถานศึกษาท่ีเน้นถึงความโปร่งใส 
ความถูกตอ้งใชเ้มด็เงินอยา่งคุม้ค่า มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุด สอดคลอ้งกบัการศึกษา
ของสํานกังานเลขาธิการสภาการศึกษา ศึกษาเร่ือง รูปแบบการบริหารจดัการศึกษาสถาบนัอุดมศึกษา
แนวใหม่ ท่ีพบวา่ ปัจจยัท่ีมีผลทาํใหก้ารบริหารจดัการสถาบนัอุดมศึกษาในบริบทตอ้งเปล่ียนแปลง
ไปสู่บริบทใหม่ ประกอบดว้ยปัจจยั 7 ประการ โดยท่ีปัจจยัประการท่ี 6 คือ การเงินและงบประมาณ 
บริบทเดิม ไดแ้ก่ รัฐบาลสนบัสนุนทั้งหมดสําหรับสถาบนัอุดมศึกษาของรัฐ นกัศึกษารับผิดชอบ
ค่าลงทะเบียนเรียนเป็นส่วนนอ้ย  บริบทใหม่ ไดแ้ก่ รัฐบาลจาํกดัการสนบัสนุนทางการเงินและมี
แนวโน้มลดลง นักศึกษาอาจต้องรับภาระค่าใช้จ่ายสูงข้ึน และการเปล่ียนแปลง ได้แก่ มุ่ง
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล การใชท้รัพยากรของสถาบนัตรวจสอบได ้และดูตน้ทุนรายจ่ายต่อ
หน่วยผลิต การศึกษาของ กฤษณพล จนัทร์พรหม เร่ือง รูปแบบมหาวิทยาลยัเสมือนจริงท่ีเหมาะสม
สําหรับสถาบนัอุดมศึกษาในประเทศไทย ผลการวิจยัทาํให้ไดรู้ปแบบมหาวิทยาลยัเสมือนจริงท่ี
เหมาะสมสําหรับสถาบนัอุดมศึกษาในประเทศไทย และสามารถนําไปปฏิบติัได้ ประกอบด้วย
องคป์ระกอบสาํคญั 7 ดา้น โดยท่ีองคป์ระกอบท่ี5 คือ การบริหารงบประมาณควรให้อิสระในการ
บริการการงบประมาณสําหรับหน่วยงานดา้นบริหารและดา้นวิชาการ งบประมาณท่ีใชเ้ป็นงบลงทุน
และงบดาํเนินการ โดยเฉพาะในการพฒันาเทคโนโลยีสารสนเทศและเครือข่ายการลงทุนร่วมกนั
ระหวา่งสถาบนัการศึกษาของ สุนทรีย ์คาํเพง็ ศึกษาการพฒันารูปแบบการบริหารวิทยาลยัพยาบาล 
สังกดักระทรวง  สาธารณสุข  ผลการวิจยัสรุปไดว้า่ การบริหารวิทยาลยัพยาบาลควรมีรูปแบบเป็น
สถาบนัในกาํกบัรัฐ ที่ยึดหลกัการบริหารจดัการที่ดี และมุ่งเน้นผลสัมฤทธ์ิเป็นสําคญั โดยมี
สาระสําคญัที่มีความเป็น ไปได้ในการบริหารงานแต่ละด ้าน ดงัน้ี  1)การบริหารวิชาการ 

ประกอบดว้ยความเป็นอิสระทางวิชาการ การพฒันาหลกัสูตรควรคาํนึงถึงความตอ้งการของสังคม 
การจดัการเรียนการสอนควรมุ่งพฒันาผูเ้รียนโดยสอดแทรกคุณธรรมและจริยธรรม ผูนิ้เทศการสอน
ควรมีแผนในการติดตามนิเทศและรูปแบบการวดัและประเมินผลควรมีความหลากหลาย 2) การ
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บริหารงานบุคคล ประกอบดว้ยการสํารวจและจดัทาํแผนอตัรากาํลงัทุก 5 ปี กระบวนการสรรหา
และคดัเลือกบุคลากรควรดาํเนินการโดยวิทยาลยั คณะกรรมการสวสัดิการควรกาํหนดระเบียบ
สวสัดิการอยา่งชดัเจน คณะกรรมการพฒันาบุคลากรควรประกอบดว้ยตวัแทนบุคลากรจากทุกสาย
งานและจดัทาํแผนพฒันาศกัยภาพบุคคลตามความตอ้งการของวิทยาลยั และการประเมินผลการ
ปฏิบติังานตอ้งมีความโปร่งใสและเป็นธรรม 3) การบริหารงานการเงินและทรัพยสิ์น ประกอบดว้ย 
วิทยาลยัควรสามารถหารายไดเ้พิ่มเติมจากโครงการพิเศษของวิทยาลยั ระบบการตรวจสอบตอ้ง
ชัดเจนและโปร่งใส การจัดสรรงบประมาณต้องเป็นไปตามแผนงาน/โครงการ และ 4) การ
บริหารงานทัว่ไป ประกอบดว้ย สถาบนัพระบรมราชนกควรกระจายอาํนาจการบริหารให้แต่ละ
วิทยาลยั วิทยาลยัควรรวมกลุ่มในแต่ละภูมิภาค โครงสร้างการบริหารวิทยาลยัควรเป็นแนวราบ 
คณะกรรมการวทิยาลยัควรประกอบดว้ยผูบ้ริหารวิทยาลยั ผูแ้ทนอาจารยแ์ละผูท้รงคุณวุฒิภายนอก 
และผูบ้ริหารวทิยาลยัควรสามารถสรรหาไดจ้ากบุคคลภายนอก และสอดคลอ้งกบัยุทธศาสตร์การ
จดัการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมของประเทศออสเตรเลีย ท่ีไดก้าํหนดยุทธศาสตร์ไว ้12 ประการ
เพื่อให้บรรลุวิสัยทศัน์และวตัถุประสงค์ของการจดัการศึกษา โดยที่ยุทธศาสตร์ที่ 7 คือการ
ดาํเนินการรูปแบบเงินทุนท่ียืดหยุ่น และวางแผนและวิธีการของความรับผิดชอบ (Planning and 

Accountability Approach)    1)การให้เงินทุน การวางแผน และกรอบงานความรับผิดชอบ จะ
กระตุน้ความสนใจในสาขาท่ีมีความสาํคญั และส่งเสริมนวตักรรม การตอบสนองของชุมชน ความ
เป็นหุ้นส่วนของรัฐบาลทั้งหมด การฝึกอบรมท่ียืดหยุน่ ทนัเวลา และตอบสนองความตอ้งการของ
ผูเ้รียน  2) การใหเ้งินทุน การวางแผน และกรอบงานความรับผิดชอบ จะเสริมองคก์รฝึกอบรมท่ีข้ึน
ทะเบียนใหมี้ความเขม้แขง็ และตลาดท่ีหลากหลาย สามารถฝึกอบรมสนองความตอ้งการของลูกคา้
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทาํให้การลงทุนของรัฐบาล ธุรกิจ และบุคคลต่าง ๆ มีคุณค่าสูงสุดและ
ยุทธศาสตร์ท่ี 8 คือ การพฒันาการลงทุนแบบผสม (A mix of funding) ให้มีความย ัง่ยืน 1) ทุกฝ่าย
ลงทุนเพิ่มข้ึน เพื่อสนองความตอ้งการของทกัษะในอนาคต 2) การลงทุนของนายจา้ง และบุคคล
ต่าง ๆ เพิ่มข้ึน การเรียนอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมเป็นท่ียอมรับในระดบัชาติ  3) ใชโ้ครงสร้าง
พื้นฐานในการฝึกอบรมร่วมกนัอยา่งมีนวตักรรมการปรับปรุง  และสอดคลอ้งกบันวตักรรมทางการ
บริหารของมหาวิทยาลยัเฉพาะทางตามแนวคิดของ ดิลลิช (Dillich) ในดา้นท่ี 3 คือ การจดัการดา้น
การเงิน ไดแ้ก่ 1)จดัเงินช่วยเหลือค่าเล่าเรียนและค่าธรรมเนียมการศึกษาให้กบันกัศึกษา 2) หาแหล่ง
สนบัสนุนเงินทุนจากผูส้นบัสนุนหรือผูก่้อตั้งต่าง ๆ 3)Consolidate ตน้ทุนต่าง ๆ จากแนวคิด ทฤษฎี
และผลการศึกษาท่ีไดก้ล่าวมาขา้งตน้สามารถยนืยนัและรับรองไดว้า่ งบประมาณ เป็นองคป์ระกอบ
ท่ีสาํคญัอีกประการหน่ึงในการบริหารจดัการมหาวทิยาลยัเฉพาะทาง 
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7. องค์ประกอบด้านการบริหารการเปลี่ยนแปลง เป็นองค์ประกอบท่ีมีความสําคญัต่อ
การบริหารจดัการมหาวิทยาลยัเฉพาะทางมากท่ีสุด มีค่านํ้ าหนกัตวัแปรในองค์ประกอบ (Factor 

loading) อยูร่ะหวา่ง 0.745 - 0.788 มีค่าความแปรปรวนของตวัแปร เท่ากบั 1.666 และค่าร้อยละของ
ความแปรปรวนเท่ากบั 2.776  มีลาํดบัความสาํคญัขององคป์ระกอบท่ีคน้พบในลาํดบัท่ี  7  มีตวัแปร
ท่ีบรรยายองคป์ระกอบน้ี  จาํนวน 3 ตวัแปร ท่ีแสดงให้เห็นวา่ผูใ้ห้ขอ้มูลองคป์ระกอบการบริหาร
จดัการมหาวทิยาลยัเฉพาะทาง มีความคิดเห็นเป็นไปในทิศทางท่ีสอดคลอ้งตรงกนักบัองคป์ระกอบ
ด้านการบริหารการเปล่ียนแปลง และจากตวัแปรท่ีบรรยายองค์ประกอบน้ี อาจกล่าวได้ว่า การ
บริหารการเปล่ียนแปลง หมายถึง การไดรั้บผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงการบริหารการศึกษา
ทางวิชาชีพท่ีเกิดข้ึนอย่างรุนแรงและต่อเน่ือง การเพิ่มข้ึนของค่าลงทะเบียนของนกัศึกษาและขอ
งบประมาณเพิ่มจากภาครัฐ  และการปรับเปล่ียนระบบราชการในมหาวิทยาลยัจะมีปัญหาและ
อุปสรรคถ้าขาดขอ้มูลที่ถูกตอ้งและไม่เขา้ใจภารกิจหลกัขององค์กร โดยขอ้คน้พบดงักล่าวน้ี 

สอดคล้องกบัแนวคิดการเปลี่ยนแปลงในสถานศึกษาของบาร์โทล (Bartol) ที่กล่าวถึง การ
เปล่ียนแปลงของสถานศึกษาเป็นการเปล่ียนแปลงดา้นโครงสร้างองคก์ร หรือออกแบบงานใหม่ มี
การปรับกระบวนการของงานโดยใช้เทคโนโลยี และพฒันาคนในเร่ืองทศันคติความคาดหวงั การ
รับรู้และพฤติกรรมการปฏิบติังานโดยการสร้างความหมายร่วมกนัขององคก์รเป็นวฒันธรรมองคก์ร 

การศึกษาของ รัตนวดี  จนัทร์นํ้ าใส เร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อการต่อตา้นการเปล่ียนแปลงในองค์การ   

ของพนักงานบริษทัเอกชนในกรุงเทพมหานคร ท่ีพบว่า เม่ือองค์การมีการเปล่ียนแปลงในด้าน
เทคโนโลยี และเป้าหมายการดาํเนินงานของผูบ้ริหารจะส่งผลต่อพฤติกรรมการต่อตา้นการ
เปล่ียนแปลงโดยทางตรงและแสดงออกอยา่งเปิดเผย  การศึกษาของ เชิดศกัด์ิ ศุภโสภณ เร่ือง การ
พฒันารูปแบบการบริหารการเปล่ียนแปลงสู่ความเป็นเลิศของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของรัฐ ท่ีพบว่า 
ปัจจยัท่ีช่วยการบริหารการเปล่ียนแปลงสู่ความสําเร็จซ่ึงส่วนใหญ่ข้ึนอยู่กบัสมรรถนะส่วนบุคคล
ของผูบ้ริหารสถานศึกษา ดงันั้นปัจจยัการบริหารการเปล่ียนแปลงซ่ึงประกอบดว้ย  1) ภาวะผูน้าํ     
2)ความเป็นอิสระในการบริหาร  3)ความร่วมมือของบุคลากร  4)โครงการท่ีดีและมีความเหมาะสม  
5)การกระจายอาํนาจ 6)แรงจูงใจ  7)วิสัยทศัน์    8)การบริหารบุคลากร  9)การบริหารทรัพยากร  
10)การมีส่วนร่วมของบุคลากร  11)เครือข่ายภายนอก  12)การจดัการปัญหา  13)การพฒันาอย่าง
ต่อเน่ือง  14)การปฏิบติังานไดอ้ยา่งเหมาะสม 15)ความเป็นสถาบนั 16)การเปล่ียนแปลงองคก์ร ซ่ึง
ส่ีปัจจยัแรกจะเป็นสมรรถนะของผูบ้ริหารสถานศึกษาท่ีมีทกัษะความเป็นผูน้าํ ส่วนเร่ืองความเป็น
อิสระในการบริหารโรงเรียนจะข้ึนอยูก่บันโยบายของโรงเรียนความร่วมมือของบุคลากร ผูบ้ริหาร
ซ่ึงมีส่วนสาํคญัในการสร้างความศรัทธาให้แก่บุคลากรและตวับุคลากรเองก็ตอ้งมีสมรรถนะท่ีดี
และปัจจยัสุดทา้ยคือ โครงการท่ีดีและมีความเหมาะสมกบับริบทของโรงเรียน  ชุมชนและวฒันธรรม   
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นอกจากน้ีปัจจยัที่ช่วยส่งเสริมให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอนันาํมาสู่ความสําเร็จไดแ้ก่ การบริหาร
ทรัพยากร  การมีส่วนร่วมของบุคลากร  เครือข่ายภายนอก  การจดัการปัญหา  การพฒันาอย่าง
ต่อเน่ือง  การปฏิบติังานอย่างเหมาะสม ความเป็นสถาบนัและการเปล่ียนแปลงองค์กรซ่ึงจะเป็น
ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการบริหารการเปล่ียนแปลงสู่ความสาํเร็จของสถานศึกษาไดอ้ยา่งย ัง่ยืนผูบ้ริหารซ่ึง
มีส่วนสําคญัในการสร้างความศรัทธาให้แก่บุคลากรและตวับุคลากรเองก็ตอ้งมีสมรรถนะท่ีดีและ
ปัจจยัสุดทา้ยคือ โครงการท่ีดีและมีความเหมาะสมกบับริบทของโรงเรียน ชุมชนและวฒันธรรม 
นอกจากน้ี ปัจจยัท่ีช่วยส่งเสริมให้เกิดการเปล่ียนแปลงอนันาํมาสู่ความสําเร็จได้แก่ การบริหาร
ทรัพยากร การมีส่วนร่วมของบุคลากร เครือข่ายภายนอก การจดัการปัญหา การพฒันาอยา่งต่อเน่ือง 
การปฏิบติังานอยา่งเหมาะสม ความเป็นสถาบนัและการเปลี่ยนแปลงองคก์ร  และสอดคลอ้งกบั
การศึกษาของ บุหงา โปซิว ท่ีพบว่า การบริหารการเปล่ียนแปลงเก่ียวขอ้งกบัการดาํเนินการให้
พนักงานเขา้มามีส่วนร่วมในกระบวนการการเปล่ียนแปลงขององค์กร การส่ือสารภายในที่มี
ประสิทธิภาพจึงมีบทบาทสําคญัยิ่งต่อความสําเร็จของการบริหารการเปล่ียนแปลง ในการช่วยให้
พนักงานยอมรับการเปล่ียนแปลงและทิศทางใหม่ มีความผูกพนัทางใจต่อการเปลี่ยนแปลง 

ตลอดจนสนบัสนุนใหพ้นกังานสามารถปรับตวัให้เขา้กบัการเปล่ียนแปลงได ้การส่ือสารภายในจะ
ช่วยใหพ้นกังานทราบวา่ในระหวา่งการบริหารการเปล่ียนแปลงควรจะปฏิบติัตวัอยา่งไร และทาํไม
จึงตอ้งทาํเช่นนั้น อีกทั้งยงัช่วยสนบัสนุนและสร้างบรรยากาศความไวว้างใจในองคก์ร การส่ือสาร
ภายในจึงเป็นส่วนหน่ึงของการบริหารการเปล่ียนแปลง การบริหารการส่ือสารภายในที่ไม่มี
ประสิทธิภาพจะก่อให้เกิดความรู้สึกลบและการต่อต้านการเปล่ียนแปลงของพนักงานซ่ึงเป็น
อุปสรรคสําคญัของการบริหารการเปล่ียนแปลง การส่ือสารภายในเชิงกลยุทธ์เป็นส่ิงจาํเป็นท่ีจะ
ช่วยกระตุน้ใหพ้นกังานมีความทุ่มเทอยา่งเตม็ท่ีในการดาํเนินการเปล่ียนแปลงขององคก์ร การสร้าง
ทีมการส่ือสารเชิงกลยุทธ์ซ่ึงประกอบดว้ยตวัแทนจากหน่วยงานต่างๆขององค์กรจะเป็นตวัขบัดนั
การบริหารการเปล่ียนแปลงท่ีสาํคญั 

8. องค์ประกอบด้านการประกันคุณภาพ   เป็นองค์ประกอบที่มีความสําคญัต่อการ
บริหารจัดการมหาวิทยาลัยเฉพาะทางมากท่ีสุด มีค่านํ้ าหนักตัวแปรในองค์ประกอบ (Factor 

loading) อยูร่ะหวา่ง 0.653 - 0.819 มีค่าความแปรปรวนของตวัแปร เท่ากบั 1.246 และค่าร้อยละของ
ความแปรปรวนเท่ากบั 2.077 มีลาํดบัความสาํคญัขององคป์ระกอบท่ีคน้พบในลาํดบัท่ี  8  มีตวัแปร
ท่ีบรรยายองคป์ระกอบน้ี  จาํนวน 3 ตวัแปร ท่ีแสดงให้เห็นวา่ผูใ้ห้ขอ้มูลองคป์ระกอบการบริหาร
จดัการมหาวทิยาลยัเฉพาะทาง มีความคิดเห็นเป็นไปในทิศทางท่ีสอดคลอ้งตรงกนักบัองคป์ระกอบ
ด้านการประกนัคุณภาพ และจากตวัแปรท่ีบรรยายองค์ประกอบน้ี อาจกล่าวได้ว่า  การประกัน
คุณภาพ หมายถึง การจดัการศึกษาภายใตก้ารกาํกบั ดูแล  ควบคุม  และการตรวจสอบจากองค์กร
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วิชาชีพ และหน่วยงานราชการท่ีเก่ียวขอ้ง โดยขอ้คน้พบดงักล่าวน้ี  สอดคลอ้งกบัท่ี สุคนัธา สิงห์ทอง
และคณะ ซ่ึงทาํการศึกษาวิจยัเร่ืองการประกนัคุณภาพการศึกษาภายในวิทยาลยัเทคโนโลยีทาง
การแพทยแ์ละสาธารณสุข กาญจนาภิเษก ไดก้ล่าวไวว้า่  การประกนัคุณภาพการศึกษา หมายถึง 

การบริหารจดัการและการดาเนินกิจกรรมตามภารกิจปกติของสถานศึกษาเพื่อพฒันาคุณภาพของ
ผูเ้รียนอย่างต่อเน่ืองซ่ึงจะเป็นการสร้างความมัน่ใจให้ผูรั้บบริการทางการศึกษา ทั้งผูรั้บบริการ
โดยตรงไดแ้ก่ผูเ้รียน และผูป้กครอง และผูรั้บบริการทางออ้มไดแ้ก่สถานประกอบการ ประชาชน
และสังคม โดยรวมวา่การดาเนินงานของสถานศึกษาจะมีประสิทธิภาพและทาํให้ผูเ้รียนมีคุณภาพ
หรือคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคต์ามมาตรฐานการศึกษาท่ีกาํหนด การประกนัคุณภาพมีแนวคิดอยูบ่น
พื้นฐานของการ“ป้องกนั” ไม่ให้เกิดการทางานที่ไม่มีประสิทธิภาพและผลผลิตไม่มีคุณภาพ 

สอดคลอ้งกบัเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาระดบัอุดมศึกษาของสํานกังานคณะกรรมการอุดมศึกษาท่ี
ไดก้าํหนดองค์ประกอบคุณภาพไว ้10 องค์ประกอบ โดยในองค์ประกอบท่ี 9 ไดแ้ก่ ระบบและ
กลไกในการประกนัคุณภาพภายใน ถือเป็นปัจจยัสําคญัท่ีแสดงถึงศกัยภาพการพฒันาคุณภาพของ
มหาวิทยาลยั โดยตอ้งครอบคลุมทั้งปัจจยันาํเขา้ กระบวนการ ผลผลิต ผลกระทบท่ีเกิดข้ึน ซ่ึง
จะตอ้งมีการพฒันาระบบและกลไกในการประกนัคุณภาพภายในอยา่งต่อเน่ืองและมีกระบวนการ
จดัการความรู้เพื่อใหเ้กิดนวตักรรมดา้นการประกนัคุณภาพภายในท่ีเป็นลกัษณะเฉพาะของมหาวิทยาลยั  

การศึกษาของสํานกังานเลขาธิการสภาการศึกษาเร่ือง รูปแบบการบริหารจดัการสถาบนัอุดมศึกษา
แนวใหม่ ท่ีพบว่า ปัจจยัสําคญัท่ีมีผลต่อรูปแบบการเปล่ียนแปลงด้านการบริหารจดัการสถาบนั 

อุดมศึกษาแนวใหม่มีด้วยกัน 4 ประการ คือ  1)ด้านการอุดมศึกษาเพื่อปวงชน ปัจจยัน้ีเกิดจาก
นโยบายของรัฐท่ีมุ่งเน้นและผลกัดนัการอุดมศึกษาให้ตอบสนองต่อกลุ่มต่าง ๆ ของผูเ้รียน ทาํให้
สถาบนัขยายตวัในเชิงปริมาณ การก่อให้เกิดรูปแบบสถาบนัแบบใหม่ มีการปรับหรือสร้าง
หลกัสูตรให้สอดคล้องกบัผูเ้รียนที่หลากหลาย และมุ่งหาตลาดผูเ้รียนเป็นผลก่อให้เกิดการ
สนองตอบต่อการจดัการศึกษาเพื่อปวงชนมากยิง่ข้ึนกวา่ในยคุท่ีผา่นมา 2)ดา้นทรัพยากรท่ีจาํกดัและ
ดา้นการมุ่งสู่คุณภาพและประสิทธิภาพโดยเฉพาะปัจจยัการตรวจสอบจากภายนอกสถาบนัและ
ระบบประกนัคุณภาพการศึกษาของรัฐ มีผลทาํให้สถาบนัตอ้งปรับวิธีการบริหารโดยประยุกต์ใช้
การบริหารแบบธุรกิจ ซ่ึงเช่ือวา่จะทาํใหก้ารบริหารมีประสิทธิภาพมากข้ึนใชแ้ผนกลยทุธ์เพื่อการใช้
ทรัพยากรให้คุม้ค่าเปลี่ยนแปลงวฒันธรรมองค์กร เป็นการประเมินและตรวจสอบได ้ 3) ดา้น
ความก้าวหน้าของ ICT ในด้านน้ีนับว่า ICT เป็นปัจจยัเร่งการเปล่ียนแปลงภายในสถาบนัใน
หลายมิติ ไดแ้ก่ การดาํเนินการของสถาบนัเป็นระบบเปิดมากข้ึนรวมทั้งบุคลากรในองคก์รสามารถ
รับข่าวสารจากแหล่งต่าง ๆ ไดอ้ย่างกวา้งขวางและกวา้งไกล การพฒันารูปแบบการเรียนการสอน
แบบใหม่ ๆ วฒันธรรมการทาํงานท่ีมุ่งความรวดเร็วและเป็นระบบ และไม่จาํกดัสถานท่ี รวมทั้งการ
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สร้างความร่วมมือแบบเครือข่ายการใช้ทรัพยากรร่วมกนัทั้งภายในองค์กรและภายนอกองค์กร 
4) ดา้นการปกครองตนเอง (autonomy) ซ่ึงเกิดจากการท่ีรัฐมีนโยบายกระจายอาํนาจให้สถาบนัใน
การปกครองตนเองโดยมุ่งหมายให้สถาบนัอุดมศึกษามีการรับผิดชอบต่อผลการดาํเนินการ สร้าง
ความเขม้แข็งในการบริหารจดัการ การมีความคิดริเ ร่ิมใหม่ ๆ และการปรับตวัทนัต่อการ
เปล่ียนแปลงอยา่งต่อเน่ือง สอดคลอ้งกบัยุทธศาสตร์การบริหารจดัการของมหาวิทยาลยัเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร ขอ้ที่ 7 คือ พฒันาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานสากล ประกอบด้วย       
1)ส่งเสริมกาพฒันาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจดัการและการบริหารวิชาการ 
2)พฒันาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประกอบดว้ย 
ศูนยก์ลางระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์วิทยาเขต/คณะ    และ การ
เช่าวงจรส่ือสารและอินเตอร์เน็ต 3)ปรับปรุงระบบสารสนเทศเพื่อการกาํกบัและติดตามประเมินผล 
4)ส่งเสริมพฒันาโครงสร้างพื้นฐานดา้น ICT ให้ทัว่ถึงและต่อเน่ืองและ 5)สร้างสภาพแวดลอ้มใน
การทาํงานให้มีรูปแบบการใช้อิเล็กทรอนิกส์มากข้ึนและส่งเสริมการผลิตส่ือการเรียนการสอน
อิเล็กทรอนิกส์และ Courseware ท่ีหลากหลายและได้มาตรฐานในทุกระดบั  สอดคล้องกบัการ
บริหารจดัการศึกษาของประเทศออสเตรเลีย ที่กาํหนดวา่ การประกนัคุณภาพการศึกษานั้น ทุก
มหาวทิยาลยัมีกลไกในการควบคุมดูแลคุณภาพของการเรียนการสอน และการบริการให้มีคุณภาพ
สูงสุด กลไกเหล่าน้ีได้แก่ คณะกรรมการวิชาการ ซ่ึงดูแลมาตรฐานวิชาการ และการดาํเนินการ
ประเมินสาขาวิชาต่าง ๆ กรรมการโดยทัว่ไปจะประกอบดว้ยผูท้รงคุณวุฒิจากนานาชาติ องค์กร
วิชาชีพ และองค์กรจดทะเบียนรับรองมาตรฐาน มีบทบาทสําคัญในสาขาวิชาชีพ เช่น แพทย ์
กฎหมาย บญัชี และวิศวกรรม นอกจากนั้นรัฐบาลยงัได้จดัพิมพ์เผยแพร่ตวับ่งช้ี  การดาํเนินงาน 
(KPI) และกาํหนดให้มหาวิทยาลยัของรัฐทุกแห่งรับผิดชอบต่อผลการดาํเนินงานตามแผนกลยุทธ์
ของสถาบนั นอกจากน้ี ยูเนสโกไดร้วมเร่ืองคุณภาพอุดมศึกษา อา้งถึงในทิศทางการปฏิรูป
อุดมศึกษาของโลกในศตวรรษท่ี 21 (2542) ไว ้5 ประการ คือ    1)คุณภาพของบุคลากร2)คุณภาพ
ของหลกัสูตร   3)คุณภาพของผูเ้รียน   4)คุณภาพของโครงสร้างพื้นฐาน 5)คุณภาพของการจดัการ
และสอดคล้องกบัสถาบนัทรัพยากรมนุษย ์มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ได้ระบุว่า  ศกัยภาพ 7 ดา้น     

ท่ีสําคญั ท่ีจะนาํมหาวิทยาลยัให้มีบทบาทในเร่ืองการสอน การวิจยั การให้บริการทางวิชาการ แก่
สังคมและทาํนุบาํรุง ศิลปวฒันธรรมของชาติได้อย่างสมบูรณ์ตอ้งประกอบด้วย 1)คุณภาพของ
อาจารย ์2)หลกัสูตรท่ีเหมาะสม 3)คุณภาพของการวิจยั 4)ความเป็นสากลของมหาวิทยาลยั 5)การ
ประกนัคุณภาพ 6)ความคุม้ค่าของการลงทุน 7)ความเสมอภาคในการศึกษา โดยที่การประกนั
คุณภาพหรือมาตรฐานทางการศึกษานั้น ประกอบด้วยตวัช้ีวดัคือ 1)ดาํเนินการตรวจสอบและ
ประเมินจากคณะกรรมการอยา่งต่อเน่ือง 2)กาํหนดคุณภาพของนกัศึกษาและบณัฑิต 3)มีการบริหาร
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และดาํเนินงานอย่างเป็นระบบมีมาตรฐานและต่อเน่ือง จากแนวคิด ทฤษฎีและผลการศึกษาท่ีได้
กล่าวมาขา้งตน้สามารถยืนยนัและรับรองไดว้่า  การประกนัคุณภาพ เป็นองคป์ระกอบท่ีสําคญัอีก
ประการหน่ึงในการบริหารจดัการมหาวทิยาลยัเฉพาะทาง 

 รูปแบบการบริหารจัดการมหาวทิยาลยัเฉพาะทาง 

 ผลท่ีไดจ้ากการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์เชิงสาเหตุขององคป์ระกอบการบริหารจดัการ
มหาวิทยาลยัเฉพาะทาง   พบว่า  องค์ประกอบการบริหารจดัการมหาวิทยาลยัเฉพาะทางทุกองค์ประกอบ    

มีความสัมพนัธ์ต่อกนัในทุกองคป์ระกอบ กล่าวคือ เม่ือพิจารณาความสัมพนัธ์ทั้งในเชิงทฤษฎีและ
เชิงประจักษ์ พบว่า องค์ประกอบด้านผูน้ําองค์กรมีความสัมพนัธ์และมีอิทธิพลโดยตรงต่อ
องค์ประกอบดา้นการพฒันาหลกัสูตร ดา้นการมีส่วนร่วมของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย ดา้นการพฒันา
บุคลากร ดา้นการสร้างเครือข่าย ดา้นงบประมาณ และดา้นการประกนัคุณภาพ  และผูน้าํองค์กร    
ยงัมีความสัมพนัธ์โดยออ้มต่อการมีส่วนร่วมของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย โดยส่งผ่าน การพฒันาหลกัสูตร   
องค์ประกอบคือ การพฒันาหลกัสูตรงบประมาณและการประกนัคุณภาพ มีความสัมพนัธ์และมี
อิทธิพลโดยตรงต่อการบริหารการเปล่ียนแปลง และ  ผูน้าํองคก์ร มีความสัมพนัธ์และมีอิทธิพลโดย
ออ้มต่อการบริหารการเปล่ียนแปลง โดยส่งผา่น การพฒันาหลกัสูตร   งบประมาณ และการประกนั
คุณภาพ  นอกจากน้ี   องค์ประกอบดา้นการพฒันาหลกัสูตร การพฒันาบุคลากร และ การสร้าง
เครือข่าย ยงัมีความสัมพนัธ์และมีอิทธิพลโดยออ้มต่อการบริหารการเปล่ียนแปลง โดยส่งผา่น การ
ประกนัคุณภาพอีกดว้ย และองคป์ระกอบดา้นผูน้าํองค์กร การพฒันาหลกัสูตร การพฒันาบุคลากร
และ การสร้างเครือข่าย มีความสัมพนัธ์และมีอิทธิพลโดยตรงต่อการประกนัคุณภาพ ในขณะเดียวกนั 
องค์ประกอบดา้นผูน้าํองคก์ร มีความสัมพนัธ์และมีอิทธิพลโดยออ้มต่อการประกนัคุณภาพ โดย
ส่งผา่นการพฒันาหลกัสูตร การพฒันาบุคลากร และ การสร้างเครือข่าย ในบรรดาความสัมพนัธ์เชิง
สาเหตุขององคป์ระกอบเหล่าน้ี สามารถอภิปรายเน้ือหาไดด้งัน้ี 

 การท่ีองคป์ระกอบดา้นผูน้าํองคก์รมีความสัมพนัธ์และมีอิทธิพลโดยตรงต่อองคป์ระกอบ
ดา้นการพฒันาหลกัสูตร ดา้นการมีส่วนร่วมของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย ดา้นการพฒันาบุคลากร ดา้น
การสร้างเครือข่าย ดา้นงบประมาณ และดา้นการประกนัคุณภาพ นั้น แสดงให้เห็นถึงความสําคญั
ประการแรกสุดของผูน้าํองคก์ร ซ่ึงในการศึกษาคร้ังน้ีในบริบทของมหาวิทยาลยัเฉพาะทางนั้น ผูน้าํ
องคก์ร คือ อธิการบดี ซ่ึงเป็นผูบ้ริหารสูงสุด ท่ีเป็นผูบ้งัคบับญัชาและรับผิดชอบการบริหารงานของ
มหาวิทยาลยัแต่ละแห่ง มีอาํนาจและหน้าที่ตามมาตรา 27 แห่งพระราชบญัญติัมหาวิทยาลยั
เทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘ ดงัน้ี1) บริหารกิจการของมหาวิทยาลยัให้เป็นไปตามกฎหมาย 

กฎ ระเบียบ ขอ้บงัคบัของทางราชการและของมหาวิทยาลยั รวมทั้งนโยบายและวตัถุประสงคข์อง
มหาวิทยาลยั 2)บริหารบุคลากร การเงิน การพสัดุ สถานท่ีและทรัพยสิ์นอ่ืนของมหาวิทยาลยัให้
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เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอ้บงัคบัของทางราชการและของมหาวิทยาลยั 3) จดัทาํ
แผนพฒันามหาวิทยาลยั ดูแลให้มีการปฏิบติัตามนโยบายและแผนงาน รวมทั้งติดตามประเมินผล
การดาํเนินงานดา้นต่างๆ ของมหาวิทยาลยั 4) แต่งตั้งและถอดถอนผูช่้วยอธิการบดี รองคณบดี รอง
ผูอ้าํนวยการสถาบนั รองผูอ้าํนวยการสํานกั รองผูอ้าํนวยการวิทยาลยั รองหวัหนา้ส่วนราชการท่ี
เรียกช่ืออยา่งอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเท่าคณะหวัหนา้ภาควิชา หวัหนา้ส่วนราชการท่ีเรียกช่ืออยา่งอ่ืนท่ีมี
ฐานะเทียบเท่าภาควิชาและอาจารยพ์ิเศษ 5) รายงานเกี่ยวกบักิจการและการดาํเนินการของ
มหาวิทยาลยัต่อสภามหาวิทยาลยั  6) ส่งเสริมและสนบัสนุนการดาํเนินงานของสภาคณาจารยแ์ละ
ขา้ราชการ คณะกรรมการส่งเสริมกิจการวิทยาเขต และส่งเสริมการพฒันานกัศึกษาและกิจการ
นกัศึกษา 7) ส่งเสริมความสัมพนัธ์ระหวา่งมหาวิทยาลยักบัชุมชน รวมทั้งการเขา้ไปมีส่วนร่วมใน
การสร้างความสัมพนัธ์กบัชุมชน  8) เป็นผูแ้ทนมหาวิทยาลยัในกิจการทัว่ไป 9) ปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืน
ตามระเบียบ ขอ้บงัคบั และประกาศของมหาวิทยาลยัตามท่ีสภามหาวิทยาลยัมอบหมายหรือตามท่ี
กฎหมายกาํหนดให้เป็นอาํนาจหนา้ท่ีของอธิการบดี  ดงันั้น ดว้ยอาํนาจและหน้าท่ีตามท่ีกฎหมาย
กาํหนดไว ้จึงทาํให้ผูน้าํองคก์ร คือ อธิการบดี ผูซ่ึ้งเป็นผูบ้ริหารสูงสุดของมหาวิทยาลยัเฉพาะทาง 
เป็นผูท่ี้มีความสําคญัท่ีสุด มีอิทธิพลต่อการบริหารจดัการงานของมหาวิทยาลยัในทุกๆด้าน  จึง
จดัเป็นองค์ประกอบประการท่ีหน่ึงขององค์ประกอบการบริหารจดัการมหาวิทยาลยัเฉพาะทาง 
สามารถท่ีจะมีอิทธิพลทั้งทางทรงตรงและทางออ้มแก่องคป์ระกอบอ่ืนๆได ้

 องคป์ระกอบด้านผูน้าํองค์กรมีความสัมพนัธ์และมีอิทธิพลโดยตรงต่อองค์ประกอบ
ดา้นการพฒันาหลกัสูตร นั้น ตามท่ีไดก้ล่าวมาแลว้ขา้งตน้ว่า ผูน้าํองคก์ร คือ อธิการบดี นั้น เป็น
ผูบ้ริหารสูงสุดในการบริหารจดัการองค์กร การบริหารงานของมหาวิทยาลยัในทุกดา้นทั้งด้าน
วิชาการ การบริหารงบประมาณ  งานบุคลากร การบริหารงานทัว่ไปของมหาวิทยาลยั ยอ่มเป็นไป
ตามนโยบายการบริหารงานของอธิการบดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการบริหารงานวิชาการของ
มหาวิทยาลยันั้น การพฒันาหลกัสูตร พฒันาโปรแกรมการเรียนการสอนของหน่วยงาน คณะวิชา
ต่างๆ  เพื่อให้มีความสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของสังคม หน่วยงานท่ีใชบ้ณัฑิต ยอ่มตอ้งเป็นไป
ตามนโยบาย แผนงาน แนวทางหรือทิศทางท่ีคณะผูบ้ริหารมหาวิทยาลยัท่ีมีอธิการบดีเป็นผูน้ํา
กาํหนดไว ้พร้อมๆกบัเป็นผูผ้ลกัดนัท่ีสําคญัในการเป็นผูน้าํในการพฒันาปรับปรุงหลกัสูตร เน้ือหา
สาระของกลุ่มวิชาต่างๆให้มีความทนัสมยัและสอดคล้องกบัความตอ้งการของตลาดแรงงาน 
สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ เซยฟ์าร์ธ (Seyfarth) ท่ีว่า  งานท่ีเก่ียวขอ้งกบัหลกัสูตร  ผูบ้ริหารตอ้ง
แสดงให้เห็นถึงการมีบทบาทหน้าท่ีและความรับผิดชอบในการเป็นผูน้าํเชิงริเร่ิมสร้างสรรค์การ
สร้างหลกัสูตรใหม่ๆ เป็นผูน้าํการเปล่ียนแปลงเน้ือหาในหลกัสูตรและการสอนเป็นส่ิงตอ้งเกิดข้ึน
อย่างต่อเน่ืองโดยยึดนโยบายของรัฐและให้ท้องถ่ินมีส่วนร่วมในกระบวนการพฒันาหลกัสูตร
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แนวโนม้การเปล่ียนแปลงดา้นหลกัสูตร  การศึกษาของ ภทัราภรณ์   โพนเงิน ท่ีศึกษาปัจจยัท่ีส่งผล
ต่อความสําเร็จในการพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐานภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ พบว่า ปัจจยัท่ีส่งผลต่อความสําเร็จในการพฒันาหลกัสูตร แบ่งเป็น 2 ปัจจยั
คือ  ปัจจยัภายในและปัจจยัภายนอก  โดยที่ปัจจยัภายในคือ ตวัแปรที่อยู่ในระบบโรงเรียนซ่ึง
เก่ียวขอ้งกบัการพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษา หมายถึงมีความเก่ียวขอ้งสัมพนัธ์หรือมีอิทธิพลต่อการ
พฒันาหลกัสูตรสถานศึกษาทั้งดา้นการปรับขยาย เพิ่มเติม การจดัทาํรายวิชา การจดัทาํส่ือเสริมและ
การกาํหนดกิจกรรมเสริม ได้แก่ 1)ความพร้อมดา้นบุคลากร 2) ความพร้อมด้านส่ืออุปกรณ์และ
อาคารสถานท่ี 3)ความรู้ความเขา้ใจในเร่ืองหลกัสูตรของผูบ้ริหาร หมายถึง ความรู้ความสามารถ
ของผูบ้ริหารในการวางแผนการบริหารจดัการหลกัสูตรในด้านการจดัทาํสาระการเรียนรู้ของ
หลกัสูตร การสนบัสนุนดา้นอาํนวยความสะดวกในการพฒันาหลกัสูตร การนิเทศติดตามการใช้
หลกัสูตรและการประเมินผลการนาํหลกัสูตรไปใช้ 4)นโยบายการบริหาร หมายถึงการกาํหนด
เป้าหมายของโรงเรียน เพื่อให้มีการพฒันาหลักสูตรสถานศึกษา  โดยมีการจดัประชุมช้ีแจงให้
บุคลากรรับทราบและเขา้ใจนโยบายของโรงเรียนและถือเป็นแนวปฏิบติั 5)งบประมาณ หมายถึง
การจดัสรรดาํเนินการใช้เงินงบประมาณและนอกงบประมาณเพื่อสนับสนุนการพฒันาหลกัสูตร
สถานศึกษา   และการศึกษาของ ภาณี สัจจาพนัธ์  ท่ีศึกษารูปแบบการบริหารงานวิชาการแบบมี
ส่วนร่วมเพื่อพฒันาคุณภาพผูเ้รียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พบว่า  ผูบ้ริหาร ครูและชุมชนใน
ทอ้งถ่ิน มีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วมเพื่อพฒันาผูเ้รียนในสถานศึกษา         

ขั้นพื้นฐาน อยูใ่นระดบัมาก 5 ดา้น ไดแ้ก่ดา้นการพฒันาหลกัสูตรและกระบวนการเรียนรู้ ดา้นการ
ส่งเสริมคุณภาพการจดัการศึกษา ดา้นการส่งเสริมส่ือนวตักรรมและเทคโนโลยีการศึกษา ดา้นการ
พฒันาห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้ และดา้นการสร้างเครือข่ายพฒันาหลกัสูตรและการจดัการเรียน
การสอน และการศึกษาของ วิบูลยล์กัษณ์ ปรียาวงศากุล ท่ีศึกษา การพฒันารูปแบบบริหารวิชาการ
วิทยาลยัพยาบาลในสังกดัสถาบนัพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข พบวา่ บทบาทในการ
ปฏิบติัหนา้ท่ีบริหารวิชาการของผูบ้ริหารและอาจารยใ์นภาพรวมท่ีจาํเป็นท่ีสุด คือ 1) ดา้นการประกนั
คุณภาพการศึกษา 2) ดา้นการนิเทศและพฒันาคณาจารย ์ 3) ดา้นการบริหารหลกัสูตร4) ดา้นการ
บริหารงานวิจยัและผลิตผลงานวิชาการ ในส่วนท่ีจาํเป็นในระดบัมากคือ 1) ดา้นบริหารการเรียน
การสอน 2) ดา้นการส่งเสริมศิลปวฒันธรรม 3) ดา้นการบริการวิชาการแก่สังคม 4) ดา้นส่ือการเรียน 

การสอนห้องสมุด และปัจจยัเก้ือหนุนทางการศึกษา และ 5) ดา้นการวดัและประเมินผลการเรียน 

ส่วนองคป์ระกอบดา้นผูน้าํองคก์รมีความสัมพนัธ์และมีอิทธิพลโดยตรงต่อองคป์ระกอบดา้นการมี
ส่วนร่วมของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียนั้น  กล่าวไดว้า่ อธิการบดี ซ่ึงเป็นผูน้าํและเป็นผูบ้ริหารสูงสุดของ
องคก์ร เป็นศูนยก์ลางของการบริหารงานของมหาวิทยาลยั  การดาํเนินการดา้นการบริหารจดัการ
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งานต่างๆของมหาวิทยาลยั เป็นผูส้ร้างให้เกิดการมีส่วนร่วมในการทาํงานของบุคลากรทุกฝ่ายของ
มหาวิทยาลยั พร้อมกบัการสร้างการมีส่วนร่วมจากหน่วยงาน หรือองค์กรภายนอกมหาวิทยาลยัท่ี
เก่ียวขอ้ง การสร้างการมีส่วนร่วมของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียดงักล่าวน้ี ดาํเนินการทั้งในทางตรงและ
ทางออ้มในดา้นการร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่วมดาํเนินการและร่วมรับผลท่ีเกิดข้ึนจากการดาํเนินงาน
นั้นดว้ย  ผูน้าํองคก์ร คือ อธิการบดี ซ่ึงเป็นผูบ้ริหารสูงสุดของมหาวิทยาลยั จึงเป็น  ผูท่ี้มีอิทธิพลใน
การทาํให้ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียทุกคนและทุกฝ่ายไดร่้วมกนัทาํงาน  ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการศึกษาวิจยั
ของ นายณัฐรัฐ ธนธิติกร ท่ีศึกษา การพฒันารูปแบบการบริหารโรงเรียนเอกชนอาชีวศึกษาโดยใช้
แนวคิด Balanced Scorecard (BSC) พบว่า ผูบ้ริหารของโรงเรียนตอ้งให้ความสําคญัและการ
สนบัสนุน ใหบุ้คลากร ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งมีส่วนร่วมในการบริหารจดัการอยา่งเต็มท่ีทุกขั้นตอน โดย
ท่ีบุคลากรตอ้งมีความรู้ความเขา้ใจในหลกัการและแนวคิดของ Balanced Scorecard (BSC) 

ตลอดจนตอ้งมีการพฒันาความรู้ ความสามารถในสอดคลอ้งกบัหลกัสูตร และโรงเรียนตอ้งมีการ
สร้างแรงจูงใจให้บุคลากรสามารถปฏิบติังานตามแผนงาน เป้าหมายดว้ยความพึงพอใจ  การศึกษา
ของ นงลกัษณ์ เรือนทอง ท่ีศึกษา รูปแบบการบริหารโรงเรียนท่ีมีประสิทธิผล กล่าวไวว้า่ ผูบ้ริหาร
การศึกษาจะตอ้งเป็นมืออาชีพ คือ เป็นผูมี้ความรู้และประสบการณ์เหมาะสมกบัการเป็นวิชาชีพ
ชั้นสูงทางการบริหารการศึกษา รวมทั้งจาํเป็นตอ้ง “เป็นผูน้าํทางวิชาการ” เป็นผูน้าํปฏิรูปการเรียนรู้
บริหารโรงเรียน โดยใชโ้รงเรียนเป็นฐาน(School base management) ซ่ึงหมายถึงความสามารถท่ีจะ
ประสานการมีส่วนร่วมของครู ผูป้กครอง กรรมการสถานศึกษา ชุมชนและผูเ้ก่ียวข้องอ่ืนๆ มี
ความสามารถในการระดมและใชท้รัพยากร เพื่อการบริหารอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
ตลอดจนให้มีระบบการประกนัคุณภาพ ซ่ึงทาํให้การศึกษาเป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาชาติ   

การศึกษาของ ภาณี สัจจาพนัธ์  ท่ีศึกษารูปแบบการบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วมเพื่อพฒันา
คุณภาพผูเ้รียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พบวา่  ผูบ้ริหาร ครูและชุมชนในทอ้งถ่ิน มีส่วนร่วมใน
การบริหารงานวชิาการแบบมีส่วนร่วมเพื่อพฒันาผูเ้รียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน อยูใ่นระดบัมาก 

5 ดา้น ไดแ้ก่ดา้นการพฒันาหลกัสูตรและกระบวนการเรียนรู้ ดา้นการส่งเสริมคุณภาพการจดั
การศึกษา ดา้นการส่งเสริมส่ือนวตักรรมและเทคโนโลยีการศึกษา ดา้นการพฒันาห้องสมุดและ
แหล่งเรียนรู้ และดา้นการสร้างเครือข่ายพฒันาหลกัสูตรและการจดัการเรียนการสอน และการศึกษา
ของพิกุล โกสิยานนัท ์ ท่ีศึกษาการพฒันารูปแบบการบริหารวิทยาลยัพยาบาลในสังกดักระทรวง
สาธารณสุขท่ีมีประสิทธิผล พบว่า การมีส่วนร่วม เป็นการดาํเนินงานท่ีเป็นความร่วมมือของ
ผูบ้ริหารและบุคลากรทุกคนในองคก์าร ซ่ึงประสิทธิผลจะเกิดข้ึนเม่ือทุกคนร่วมกนัดาํเนินงานตาม
บทบาทและภารกิจ โดยร่วมรับรู้ ร่วมดาํเนินงาน จะทาํให้มีความรู้สึกตอ้งรับผิดชอบผลงานของ
ตนเองท่ีร่วมดาํเนินการซ่ึงจะมุ่งมัน่ทาํงานให้สําเร็จตามวตัถุประสงค ์ ส่งผลต่อความภาคภูมิใจใน
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งาน และสัมพนัธภาพท่ีดีกบัทีมงานท่ีร่วมดาํเนินการ และประสิทธิผลองคก์าร ดงันั้น การมีส่วน
ร่วมจะเกิดข้ึนในองคก์ารเม่ือบุคลากรทุกระดบัร่วมรับทราบปัญหาขององคก์าร ร่วมวางแผนแกไ้ข 

ร่วมดาํเนินการและร่วมติดตามประเมินผล เพราะบุคลากรทุกคนในองคก์ารมีความรู้ และทกัษะใน
งานและความรู้และทกัษะอ่ืนๆ ท่ีไม่เก่ียวขอ้งกบังาน ซ่ึงการทาํงานแบบมีส่วนร่วมเป็นการเปิด
โอกาสในการแสดงความสามารถดา้นความรู้ในทกัษะในงาน และความรู้อ่ืนๆ ไดอ้ย่างเต็มท่ีจะ
ส่งผลต่อประสิทธิผลองคก์าร 

 ส่วนองคป์ระกอบดา้นผูน้าํองคก์รมีความสัมพนัธ์และมีอิทธิพลโดยตรงต่อองคป์ระกอบ
ดา้นการพฒันาบุคลากรนั้น กล่าวไดว้่า การพฒันาบุคลากรในองค์กรนั้น เป็นหน้าท่ีของผูบ้ริหาร
หรือผูน้าํองค์กรท่ีตอ้งดาํเนินการเน่ืองจากเม่ือบุคลากรในองคก์รไดรั้บการพฒันาในศกัยภาพและ
องคค์วามรู้อยา่งต่อเน่ืองแลว้ ยอ่มจะสามารถทาํให้การทาํงานขององค์กรท่ีกาํหนดไวน้ั้นบรรลุผล
สําเร็จตามเป้าหมายได ้ ซ่ึงในการบริหารงานของมหาวิทยาลยัโดยเฉพาะในงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
บริหารงานวิชาการนั้น บุคลากรโดยเฉพาะทางด้านสายวิชาการนั้น ย่อมต้องได้รับการพฒันา
เพิ่มพนูทกัษะความรู้และประสบการณ์อยา่งต่อเน่ืองและทนักบัความเปล่ียนแปลงของโลกสมยัใหม่ 
จึงจะสามารถจดัการเรียนการสอนพฒันาทกัษะความรู้และสร้างประสบการณ์การเรียนรู้แก่
นกัศึกษาไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ  ผูน้าํองค์กรสูงสุดคือ อธิการบดี เป็นผูมี้อิทธิพลอย่างยิ่งในการ
กาํหนดแนวทาง หรือเส้นทางพฒันาบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนบัสนุนการสอนให้มีสมรรถนะ
ในการทาํงานของมหาวิทยาลยัให้บรรลุผลสําเร็จได้ สอดคล้องกบัการศึกษาวิจยัของ ชัยสิทธ์ิ 
เฉลิมมีประเสริฐ (2546) ท่ีศึกษาการบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์ของ  

กรมควบคุมโรคติดต่อ กระทรวงสาธารณสุข ผลการวิจยัพบวา่ ปัจจยัสําคญัท่ีเป็นแรงขบัเคล่ือนให้
มีการพฒันาองคก์รอยา่งเป็นระบบและประสบผลสําเร็จนั้น ผูบ้ริหารจะตอ้งเป็นกลไกสําคญัท่ีสุด
ในการเปล่ียนแปลง และจดัใหมี้กระบวนการติดต่อส่ือสารเพื่อให้ผูป้ฏิบติังานไดมี้ความเขา้ใจ รับรู้
ถึงความสําคญัและความจาํเป็นที่จะตอ้งมีการปรับเปลี่ยนวิธีการทาํงานแบบมุ่งเน้นผลงานและ
ผลลพัธ์ เพื่อให้เกิดทศันคติและพฤติกรรมของความร่วมมือร่วมใจในการพฒันา มีการจดัสรร
ทรัพยากร เพื่อการพฒันาสมรรถนะบุคลากรอยา่งต่อเน่ือง และมีกลไกในการประสานการเรียนรู้ให้
บุคลากรสามารถนาํประสบการณ์ไปประยุกตใ์ชใ้นการทาํงานจริงได ้ สอดคลอ้งกบัการศึกษาของ 
สนัน่  แกว้นุช ท่ีศึกษาความเห็นของครูท่ีมีต่อการบริหารโรงเรียนหน่ึงอาํเภอหน่ึงโรงเรียนในฝัน 
พบวา่ ผูบ้ริหารตอ้งส่งเสริมครูให้มีความรู้ความสามารถดว้ยการจดัอบรมประชุมสัมมนา ส่งเสริม
ให้มีการนาํนวตักรรมใหม่ๆ เขา้มาใช้ในการสอน เพื่อให้การปฏิบติัการสอน มีประสิทธิภาพเกิด
ประโยชน์กบันกัเรียน โดยท่ีผูบ้ริหารตอ้งใชห้ลกัการบริหารแบบมีส่วนร่วม ซ่ึงครูและผูบ้ริหารตอ้ง
เรียนรู้และพฒันาตนเองอยู่ตลอดเวลา และสอดคลอ้งกบัการศึกษาของ จงรักษ ์ ขนัรักษา ท่ีพบว่า 



 
 

413 

ผูบ้ริหารสถานศึกษาเป็นผูรั้บผิดชอบดาํเนินการ  ตอ้งปรับปรุงตนให้เป็นผูมี้วิสัยทศัน์ท่ีกวา้งไกล 
จาํเป็นตอ้งดาํเนินการในกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายท่ีได้วางไว ้ การท่ีจะให้โรงเรียนมี
คุณภาพท่ีดีนั้นข้ึนอยูก่บัผูบ้ริหารโรงเรียนที่เล็งเห็นถึงความสําเร็จของบุคลากรมีความเขา้ใจใน
กระบวนการเรียนการสอนและงานด้านวิชาการ  โดยถือว่าเป็นงานหลกัในการบริหารโรงเรียน 
เพราะมาตรฐานและคุณภาพของโรงเรียนพิจารณาไดจ้ากผลงานท่ีมีคุณภาพ  และช่ือเสียงผูบ้ริหาร
สถานศึกษาจาํเป็นตอ้งดาํเนินการจดัการเรียนการสอนใหมี้ประสิทธิภาพ ไดแ้ก่ การปรับปรุงอาคาร
สถานท่ี  อุปกรณ์การเรียนการสอน   หลกัสูตร วิธีการสอน  การจดักิจกรรมเสริมหลกัสูตร และส่ิง
สําคญัท่ีสุดคือ  การพฒันาบุคลากรครู  อาจารย ์ให้เพิ่มพูนความรู้ดา้นวิชาการ  เพื่อให้ทนัต่อการ
เปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็ว ซ่ึงอาจทาํไดโ้ดยการประชุมสัมมนาวชิาการ  การศึกษาดูงานนอกสถานท่ี 
การเชิญวิทยากรมาให้ความรู้  ตลอดจนการลาไปศึกษาต่อทั้งในและต่างประเทศ  ทั้งน้ีกล่าวไดว้่า
การพฒันาครูมีความสําคญัยิ่งต่อการพฒันาการศึกษา  และการศึกษาของ วิบูลยล์กัษณ์ ปรียาวงศากุล 
ท่ีศึกษา การพฒันารูปแบบบริหารวิชาการวิทยาลัยพยาบาลในสังกดัสถาบนัพระบรมราชชนก 

กระทรวงสาธารณสุข พบวา่ บทบาทในการปฏิบติัหน้าท่ีบริหารวิชาการของผูบ้ริหารและอาจารย์
ในภาพรวมท่ีจาํเป็นท่ีสุด คือ1) ดา้นการประกนัคุณภาพการศึกษา 2) ดา้นการนิเทศและพฒันา
คณาจารย ์3) ดา้นการบริหารหลกัสูตร4) ดา้นการบริหารงานวิจยัและผลิตผลงานวิชาการ ในส่วนท่ี
จาํเป็นในระดบัมากคือ 1) ดา้นบริหารการเรียนการสอน 2) ดา้นการส่งเสริมศิลปวฒันธรรม 3) ดา้น
การบริการวชิาการแก่สังคม 4) ดา้นส่ือการเรียนการสอนหอ้งสมุด และปัจจยัเก้ือหนุนทางการศึกษา 

และ 5) ดา้นการวดัและประเมินผลการเรียน ขณะท่ีองคป์ระกอบดา้นผูน้าํองคก์รมีความสัมพนัธ์
และมีอิทธิพลโดยตรงต่อองคป์ระกอบดา้นการสร้างเครือข่ายนั้น หมายความวา่ การจดัการศึกษาใน
ปัจจุบนัโดยเฉพาะท่ีเป็นการจดัการศึกษาเฉพาะทางหรือในดา้นวิชาชีพนั้น  ผูบ้ริหารองคก์ร ตอ้งมี
การสร้างเครือข่ายการจดัการศึกษาร่วมกนักบัหน่วยงานหรือองคก์รภาคเอกชน หรือหน่วยงานท่ีใช้
บณัฑิต ทั้งน้ี เพื่อใหก้ารจดัการศึกษานั้นสอดคลอ้งและตรงกบัความตอ้งการของตลาดแรงงาน และ
การสร้างเครือข่ายน้ี ยงัเป็นการเปิดโอกาสให้หน่วยงานต่างๆไดมี้ส่วนร่วมในการจดัการศึกษา ถือ
เป็นการสร้างแหล่งเรียนรู้สาํหรับนกัศึกษานอกสถานศึกษา ซ่ึงการดาํเนินการดงักล่าวน้ี เป็นหนา้ท่ี
ของผูน้าํองค์กรท่ีตอ้งส่งเสริมและสนบัสนุนให้หน่วยงาน หรือคณะวิชาสร้างเครือข่ายการเรียนรู้
ร่วมกนัในการพฒันาศกัยภาพบุคลากร  พฒันานกัศึกษาและสร้างแหล่งเรียนรู้ สร้างหุ้นส่วนการจดั
การศึกษานาํไปสู่ความเขม้แข็งทางวิชาการของนกัศึกษาและมหาวิทยาลยัได ้สอดคลอ้งกบัการ
ศึกษาวิจยัของ นงเยาว ์ศกัดาศกัด์ิ ในเร่ือง ระบบบริหารจดัการเงินนอกงบประมาณในสถานศึกษา
ขนาดเล็ก พบวา่ สถานศึกษาใชว้ิธีการเขา้หาแหล่งทุน โดยผูบ้ริหารและคณะกรรมการใชศ้กัยภาพ
เดินเขา้ไปหา ทาํสัมพนัธไมตรีทั้งในระยะสั้นและระยะยาว มีการร่วมกิจกรรมส่วนตวัและกิจกรรม
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ส่วนรวม เพื่อท่ีจะเช่ือมโยงจากความสัมพนัธ์มาสู่กิจกรรมหาเงินทุนให้โรงเรียน โดยการเขา้ถึง 
1) องค์กร ชุมชน และหน่วยงานต่าง ๆ  2) การเขา้หาผูมี้อุปการคุณหรือผูใ้จบุญ และ 3) เขา้หา
เครือข่าย  สอดคลอ้งกบัการศึกษาของ ภาณี สัจจาพนัธ์  ท่ีศึกษารูปแบบการบริหารงานวิชาการแบบ
มีส่วนร่วมเพื่อพฒันาคุณภาพผูเ้รียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พบวา่  ผูบ้ริหาร ครูและชุมชนใน
ทอ้งถ่ิน มีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วมเพื่อพฒันาผูเ้รียนในสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน อยูใ่นระดบัมาก 5 ดา้น ไดแ้ก่ดา้นการพฒันาหลกัสูตรและกระบวนการเรียนรู้  ดา้นการ
ส่งเสริมคุณภาพการจดัการศึกษา ดา้นการส่งเสริมส่ือนวตักรรมและเทคโนโลยีการศึกษา  ดา้นการ
พฒันาห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้ และดา้นการสร้างเครือข่ายพฒันาหลกัสูตรและการจดัการเรียน
การสอน และสอดคลอ้งกบัการศึกษา เทวิล ศรีสองเมือง ท่ีศึกษา การพฒันารูปแบบเครือข่ายการ
จดัการเรียนการสอนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พบวา่ ผลการวิจยั
ประเด็นแรกในเร่ืององคป์ระกอบของเครือข่ายการจดัการเรียนการสอน  ประกอบดว้ย  6 องคป์ระกอบ   
ดงัน้ี  ดา้นโครงสร้างของเครือข่าย  วตัถุประสงค ์ บทบาทหนา้ท่ีของสมาชิก  กิจกรรมของเครือข่าย   
ผลลพัธ์ท่ีเกิดจากเครือข่าย และปัจจยัท่ีส่งผลต่อความสําเร็จ  ประเด็นท่ี 2 บทบาทหนา้ท่ีของแต่ละ
องคป์ระกอบ รวมทั้งความสัมพนัธ์เก่ียวขอ้งระหว่างองคป์ระกอบของเครือข่ายในการจดัการเรียน
การสอน ประกอบดว้ยการกาํหนดกรอบการประสานงานและความร่วมมือของสมาชิกเครือข่าย 
กาํหนดเป้าหมายท่ีตอ้งการให้เกิดข้ึนจากการดาํเนินงานของเครือข่าย ภารกิจหรืองานท่ีสมาชิกใน
เครือข่ายร่วมกนัทาํ  แนวทางการดาํเนินกิจกรรม  ผลลพัธ์ท่ีตอ้งการใหเ้กิดข้ึน  และปัจจยัท่ีส่งผลต่อ
ความสาํเร็จของเครือข่าย  ไดแ้ก่  ผูบ้ริหารสถานศึกษามีความรู้ความเขา้ใจ   ให้การส่งเสริมสนบัสนุน
การทาํงานของเครือข่ายอยา่งสมํ่าเสมอ มีการประสานงานและส่ือสารกนัในเครือข่ายอยา่งต่อเน่ือง 
เป็นตน้ ประเด็นท่ี 3 ผลการพฒันารูป แบบเครือข่ายการจดัการเรียนการสอน พบว่า  รูปแบบ
เครือข่ายท่ีพฒันาข้ึนมีความเหมาะสมในระดบัมาก มีลกัษณะของเครือข่ายแบบกระจาย หากมีการ
ดาํเนินงานในระยะหน่ึงจะสามารถขยายตวัออกเป็นเครือข่ายกระจายเชิงซ้อน การนาํรูปแบบไปใช้
ตอ้งปรับปรุงองคป์ระกอบต่างๆ ใหมี้ความเหมาะสมกบัทอ้งถ่ินนั้นๆ   และการพฒันาจากกลุ่มหน่ึง
กลุ่มใดอาจสนองความตอ้งการท่ีแตกต่างกนัในแต่ละภูมิภาค ดงันั้น การขบัเคล่ือนเศรษฐกิจพอเพียง
ดา้นการศึกษาสู่สังคมในรูปแบบเครือข่ายส่งผลให้ครู  บุคลากร  นกัเรียน   มีความรู้ความเขา้ใจท่ี
ถูกตอ้ง   ชดัเจน  บูรณาการการจดัการเรียนการสอนตามหลกัสูตรและมาตรฐานการเรียนรู้ไดอ้ยา่ง
เหมาะสม เกิดการแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกนั  ทาํให้ชุมชนดาํเนินชีวิตบนทางสายกลาง  มีความ
พอประมาณ  มีเหตุผล และมีภูมิคุม้กนัในตวัท่ีดีบนเง่ือนไขของความรอบรู้และคุณธรรม  ส่วน
องคป์ระกอบดา้นผูน้าํองคก์รมีความสัมพนัธ์และมีอิทธิพลโดยตรงต่อองค์ประกอบดา้นงบประมาณ
นั้น กล่าวไดว้่า งบประมาณเป็นปัจจยัการบริหารท่ีสําคญัประการหน่ึงในบรรดาปัจจยัการบริหาร
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ทั้งหลาย การบริหารงานมหาวทิยาลยัท่ีมุ่งพฒันาบณัฑิตท่ีมีคุณภาพสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของ
สังคมและตลาดแรงงาน เป็นภารกิจท่ีตอ้งใช้ทรัพยากรการบริหารในทุกด้านผูบ้ริหารหรือผูน้ํา
องค์กรตอ้งใช้ทกัษะการบริหารจดัการให้มหาวิทยาลยัมีงบประมาณท่ีเพียงพอสําหรับการ
ดาํเนินงานตามภารกิจของมหาวิทยาลยั ทั้งงบประมาณจากภายนอกทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ทั้ง
การบริหารจดัการงบประมาณท่ีมีอยูใ่นมหาวทิยาลยัใหส้ามารถสร้างรายไดใ้ห้กบัมหาวิทยาลยั ผูน้าํ
หรือผูบ้ริหารองคก์รจึงมีบทบาท หนา้ท่ีสําคญัในการบริหารจดัการงบประมาณทั้งการหางบประมาณ
ใหเ้พิ่มมากข้ึนจากภายนอกและการสร้างรายไดด้ว้ยการบริหารจดัการทรัพยากรภายในมหาวิทยาลยั  
ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการศึกษาวจิยัของประวิตร  นิลสุวรรณากุล (2544) ท่ีทาํตน้แบบระบบงบประมาณ
พสัดุการเงิน บญัชีกองทุน โดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ลกัษณะ3 มิติ สําหรับผูป้ฎิบติัในมหาวิทยาลยั/
สถาบนัของรัฐผลการวิจยัพบว่า ผูบ้ริหารสถาบนัอุดมศึกษาควรนาํเอาหลกัการบริหารมาประยุกตใ์ช้
กบังานของตน และบริหารอยา่งครบวงจรบริหาร รวมทั้งดาํเนินการตามแนวความคิดของระบบนัน่
คือ พิจารณาถึงทรัพยากรท่ีใช ้ (input) กระบวนการของงาน (process of operating) และผลได ้

(output) อย่างเป็นระบบดว้ย ตามหลกัการดงักล่าวระบบงานสําหรับสถาบนัอุดมศึกษาประกอบดว้ย 

ระบบงบประมาณ ระบบพสัดุ ระบบการเงิน ระบบบญัชี ระบบตรวจสอบประเมินผล ระบบ
ดงักล่าวจะตอ้งสอดคลอ้งกนัโดยเร่ิมตั้งแต่การวางแผนงานในระบบงบประมาณ เม่ืองบประมาณ
ประจาํปีได้รับอนุมติัแล้วงบประมาณจะเป็นตวัตั้งสําหรับการควบคุมดาํเนินงานให้เป็นไปตาม
แผนงานและงบประมาณนั้น รวมทั้งตรวจสอบและประเมินผลโดยเทียบกบังบประมาณท่ีไดรั้บ
อนุมติันั้น สอดคลอ้งกบัการศึกษาของ นพรัฐพล ศรีบุญนาค ท่ีศึกษา การพฒันาการบริหารของ
มหาวทิยาลยัในกาํกบัของรัฐในประเทศไทย จากการวจิยั พบวา่  ผูบ้ริหารมหาวิทยาลยัในกาํกบัของ
รัฐแทบทุกแห่ง ไดใ้ห้ความสําคญักบัการใชจ่้ายอยา่งประหยดั และมุ่งเพิ่มรายไดจ้ากการดาํเนิน
ภารกิจหลกัขององคก์ารมหาวทิยาลยั อนัไดแ้ก่ การจดัการหลกัสูตร การเรียนการสอน การวิจยั และ
การบริการสังคมทางวิชาการ ซ่ึงเป็นเร่ืองท่ีควรดาํเนินการ ทั้งน้ีก็เพื่อความมีประสิทธิภาพในการ
บริหารการเงิน  ขอ้สังเกต คือเม่ือการบริหารจดัการการเงินและงบประมาณ  ของมหาวิทยาลยัใน
กาํกบัของรัฐให้ความสําคญักบัการใช้จ่ายอยา่งประหยดั และมุ่งเพิ่มรายได ้เทคนิคการพฒันาการ
บริหารจดัการการเงินและงบประมาณ จึงมุ่งไปท่ีการวิเคราะห์ตน้ทุนและผลประโยชน์ (Cost-

Benefit Analysis) การวิเคราะห์จุดคุม้ทุน (Break-Even Point) ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลยั 

อาทิ การควบคุมค่าใชจ่้าย กาํหนดอตัราค่าเช่าสถานท่ี การให้เช่าสถานท่ีการจดัการเรียนการสอน 

การประชุมสัมมนา ระหวา่งหน่วยงานภายในมหาวิทยาลยั  เป็นตน้   และสอดคลอ้งกบัการศึกษา
ของ นนัทวิชญ ์  ฉตัรบรรยงค ์  ศึกษารูปแบบการพฒันาสถานศึกษาข้ึนพื้นฐานคาทอลิก สังกดั  

สังฆมณฑลในประเทศไทย เพื่อส่งเสริมการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ พบว่า ดา้นการบริหาร
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จดัการ (administrative management) ถือเป็นหนา้ท่ีของผูบ้ริหารโดยตรงผูบ้ริหารจะตอ้งสนบัสนุน
การเรียนรู้ใหท้ั้งจากความสาํเร็จและความผิดพลาด การจูงใจการรับผิดชอบต่อการเรียนจดักิจกรรม
เพิ่มประสิทธิผลการปฏิบติังาน สนบัสนุนดา้นทรัพยากรและงบประมาณ และสอดคลอ้งกบัท่ี 

Kotter (1998, อา้งถึงใน Kaiser, 2000: 92) กล่าวไวว้า่ ผูบ้ริหารมีหนา้ท่ีดา้นการวางแผน การจดัสรร
งบประมาณ การกาํหนดพนัธกิจยุทธศาสตร์ ระบบต่างๆ การตดัสินเร่ืองโครงสร้างการส่ือสารการ
เอ้ืออาํนาจ และการให้รางวลั รวมทั้งการควบคุมการปฏิบติังาน   ขณะที่องค์ประกอบดา้นผูน้าํ
องค์กรมีความสัมพนัธ์และมีอิทธิพลโดยตรงต่อองค์ประกอบด้านการประกนัคุณภาพนั้น 

หมายความว่า อธิการบดีซ่ึงเป็นผูน้าํหรือผูบ้ริหารสูงสุดขององค์กรนั้น เป็นผูก้าํหนดนโยบาย 
แนวทางการบริหารจดัการงานมหาวิทยาลยั โดยเฉพาะการบริหารจดัการคุณภาพของบณัฑิตท่ีตอ้ง
เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีกาํหนด ผูบ้ริหารตอ้งเป็นผูน้าํในการทาํงานให้กบับุคลากรทั้งในสายวิชาการ
และสายสนบัสนุนการสอน พร้อมกบัส่งเสริมสนบัสนุนการทาํงานให้เป็นไปตามมาตรฐานและ
บรรลุเป้าหมายของคุณภาพท่ีกาํหนด ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการศึกษาวิจยัของ อมรวิชช์  นาครทรรพ ท่ี
ไดศึ้กษาในกระแสแห่งคุณภาพเป็นผลจากโครงการวิจยัเร่ือง การศึกษาแนวโนม้ความเคล่ือนไหว
ด้านการประกนัคุณภาพการศึกษาระดบัอุดมศึกษา ซ่ึงมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาและสังเคราะห์
แนวคิดและแนวประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษาในประเทศหลัก 4  ประเทศคือ 

สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจกัร  ออสเตรเลีย และนิวชีแลนด์ พบลกัษณะร่วมกนัของระบบกลไก
การประกนัคุณภาพของประเทศต่างๆ คือ ความมีอิสระและความสามารถตรวจสอบได ้มีการจดัตั้ง
หน่วยงานกลางระดบัชาติท่ีเป็นอิสระ มีหน้าที่ส่งเสริมและประสานงาน  มีกลไกการตรวจสอบ
ภายในควบคู่ไปกบัการตรวจสอบจากภายนอกท่ีเนน้การเป็นเพื่อนร่วมวงการ ปัจจยัสําคญัในการประกนั
คุณภาพคือ ภาวะผูน้าํแบบผูป้ระกอบการและวฒันธรรมคุณภาพ รูปแบบการจดัการสมยัใหม่และ
บริบทขององคก์ารท่ีตอ้งการพฒันาควบคู่ไปกบัการวางมาตรฐานการประกนัคุณภาพการศึกษาของ 
แอชเวอร์ทและ ฮาร์เวย ์(Ashworth and Harvey) ท่ีกล่าวถึงองคป์ระกอบของคุณภาพการศึกษาว่า
ประกอบดว้ยปัจจยัดา้นตวัป้อน ปัจจยัดา้นกระบวนการจดัการเรียนการสอนท่ีมีคุณภาพและปัจจยั
ด้านการผลิต ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี....การจดัการและการควบคุมคุณภาพการศึกษาเพื่อให้การ
จดัการศึกษาของสถาบนัตรงตามวตัถุประสงค์ มีมาตรฐานเป็นท่ียอมรับในสังคมและมีความคุม้
ค่าเงินท่ีลงทุน ดชันีบ่งช้ีความมีคุณภาพของระบบจดัการและควบคุมคุณภาพ ไดแ้ก่  1)แผนการ
ดาํเนินงานระดบัสถาบนั คณะและภาควิชา 2)วางแผนโดยอาศยัมุมมอง แนวความคิดทั้งผูบ้ริหาร
และคณาจารย ์3)โปรแกรม/หลกัสูตรสถานศึกษาตรงตามวตัถุประสงค์  4)อาจารย/์ผูป้ฏิบติังาน
ตระหนกัถึงความสําคญัของแผน 5)ผูบ้ริหารมีวิสัยทศัน์เชิงอนาคตท่ีตรงกบัความเป็นจริง 6)บุคลากร
ของสถาบนับรรลุซ่ึงความตอ้งการ  7)ผูบ้ริหารระดบัสูงเป็นผูน้าํท่ีมีประสิทธิภาพ  8)อาจารยมี์ภาระ
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งานท่ีเหมาะสม 9)อาจารยมี์สัมพนัธภาพท่ีดีต่อกนั 10)อาจารยไ์ดพ้บปะสังสรรค์เพื่อแลกเปล่ียน
ความคิดเห็นกนัเป็นระยะๆ และการศึกษาของพิกุล โกสิยานนัท์ ในเร่ือง การพฒันารูปแบบการ
บริหารวิทยาลยัพยาบาลในสังกดักระทรวงสาธารณสุขท่ีมีประสิทธิผล ท่ีพบวา่ ผูน้าํองคก์าร หรือ
ผูบ้ริหารองค์การเป็นผูท่ี้มีอิทธิพลต่อคนทาํงานในองคก์าร เป็นผูก้าํหนดแนวทางการดาํเนินงาน
ของวทิยาลยั และเพื่อการดาํเนินงานมีประสิทธิผลขององคก์าร ผูบ้ริหารจะตอ้งมีทกัษะในการเป็น
ผูน้าํท่ีมีความมุ่งมัน่ในพฒันาบณัฑิต ให้มีคุณภาพกระตือรือร้นติดตามผลการดาํเนินงานอย่าง
ต่อเน่ือง และเอาใจใส่ติดตามประเมินผลคุณภาพตามเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้ง โดยประสานความร่วมมือใน
การดาํเนินงานกบัหน่วยงานภายในและภายนอกวิทยาลยั และการศึกษาของ วิบูลยล์กัษณ์ ปรียาวงศากุล 
ท่ีศึกษา การพฒันารูปแบบบริหารวิชาการวิทยาลยัพยาบาลในสังกดัสถาบนัพระบรมราชชนก 

กระทรวงสาธารณสุข พบวา่ บทบาทในการปฏิบติัหน้าท่ีบริหารวิชาการของผูบ้ริหารและอาจารย์
ในภาพรวมท่ีจาํเป็นท่ีสุด คือ1) ดา้นการประกนัคุณภาพการศึกษา 2) ดา้นการนิเทศและพฒันา
คณาจารย ์3) ดา้นการบริหารหลกัสูตร4) ดา้นการบริหารงานวิจยัและผลิตผลงานวิชาการ ในส่วนท่ี
จาํเป็นในระดบัมากคือ 1) ดา้นบริหารการเรียนการสอน 2) ดา้นการส่งเสริมศิลปวฒันธรรม   3) ดา้นการ
บริการวิชาการแก่สังคม 4) ดา้นส่ือการเรียนการสอนห้องสมุด และปัจจยัเก้ือหนุนทางการศึกษา 

และ 5) ดา้นการวดัและประเมินผลการเรียน   

 องค์ประกอบด้านงบประมาณมีความสัมพนัธ์และมีอิทธิพลโดยตรงต่อองค์ประกอบ
ดา้นการบริหารการเปล่ียนแปลงนั้น กล่าวไดว้า่ งบประมาณเป็นส่ิงท่ีมีอิทธิพลต่อการบริหารจดัการ
ในองคก์รทุกองคก์ร องคก์รท่ีมีงบประมาณท่ีมากและเพียงพอยอ่มสามารถบริหารงานให้บรรลุผล
ตามเป้าหมายขององคก์รเน่ืองจากมีความคล่องตวัในปัจจยัขบัเคล่ือนการดาํเนินการ ขณะท่ีองคก์รท่ี
มีงบประมาณน้อยและไม่เพียงพอ ย่อมมีปัญหาในการขบัเคลื่อนภารกิจขององค์กรให้บรรลุผล
สําเร็จได้  โดยเฉพาะในปัจจุบนัเป็นยุคของการเปล่ียนแปลงทั้งเทคโนโลยีสารสนเทศสมยัใหม่  
รูปแบบการทาํงานท่ีมุ่งผลสัมฤทธ์ิเป็นสาํคญั  องค์กรตอ้งมีการปรับตวัเพื่อให้ตวัเองอยู่รอด  ยิ่ง
องคก์รดา้นการศึกษา การบริหารงานดา้นการศึกษาตอ้งมีการบริหารจดัการให้ทนักบัการเปล่ียนแปลง
ของนวตักรรมทางการศึกษา  งบประมาณจึงเป็นปัจจยัสําคญัในการบริหารจดัการก ับความ
เปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนนั้น ให้เป็นไปในเชิงบวกเท่านั้นกบัองค์กรอนัจะส่งผลให้องค์กรมีความ
เขม้แข็งและอยู่ในทิศทางท่ีจะสามารถคงอยู่ไดอ้ย่างย ัง่ยืน ซ่ึงท่ีกล่าวมาน้ีสอดคลอ้งกบัการศึกษา
ของโมริทเซ็น (Moritsen) และนาธาน (Nathan)ท่ีพบวา่ ปัญหาดา้นงบประมาณเป็นปัญหาหลกัใน
การพฒันาการศึกษา งบประมาณในการจดัการศึกษาในระดบัประถมศึกษาและมธัยมศึกษามีขอ้
ผกูพนัร่วมกบัระดบัรัฐและทอ้งถ่ิน ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะว่า ผูบ้ริหารมีความตระหนกัวา่เป็นความจาํ
เป็นอยา่งยิง่ในการจดัสรรทรัพยากรท่ีมีอยูอ่ยา่งจาํกดัให้เกิดประโยชน์สูงสุดและคุม้ค่าตรงตามเป้าหมาย
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และวตัถุประสงคข์องการจดัการศึกษาดงันั้นผูบ้ริหารจึงตอ้งพิจารณาอย่างรอบคอบในการจดัสรร
และกระจายทรัพยากรตลอดจนกาํกบัติดตามผลการใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อโรงเรียน นักเรียน
ตลอดจนต่อทางราชการให้มากท่ีสุด ทรัพยากรทางการศึกษาท่ีผูบ้ริหารพึงพิจารณาจดัสรรให้แก่   

ครูอาจารยท่ี์เก่ียวขอ้ง ทรัพยากรดา้นงบประมาณมีความสําคญัต่อการบริหารงานหลายประการ ดงันั้น 
การจดัสรรทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพนั้นเป็นหน้าท่ีสําคญัของผูบ้ริหารสถานศึกษาท่ีจะตอ้ง
วางแผนจดัสรรดา้นงบประมาณการเงิน ทรัพยากรในดา้นทางกายภาพ และทรัพยากรในดา้นวสัดุ
อุปกรณ์ เพื่อใชใ้นการบริหารและจดัการเรียนการสอน และการดาํเนินงานดา้นต่าง ๆ ของโรงเรียน
ให้เป็นไปอยา่งราบร่ืนคล่องตวัตรงตามเป้าหมายอยา่งคุม้ค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพฒันา
สถานศึกษาและผูเ้รียนเป็นสําคญั  การศึกษาของ แบล็คและพอร์เตอร์ (Black and Porter, 2000) ท่ี
ศึกษาเก่ียวกบัการจดัการการเปล่ียนแปลงในองคก์าร  โดยใหค้วามสาํคญัปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อการ
เปล่ียนแปลงโดยมีการแบ่งเป็นปัจจยัภายนอกและปัจจยัภายในองค์การ ปัจจยัภายนอกองค์การ 
ไดแ้ก่ 1)สภาวะเศรษฐกิจ มีผลกระทบต่อการบริหารทรัพยากรมนุษยใ์นองค์การคือ ถา้เศรษฐกิจ   

ไม่ดีทาํให้องค์การตอ้งลดจาํนวนบุคลากร  ลดจาํนวนการผลิต  ในทางกลบักนัถา้เศรษฐกิจดีทาํให้
องคก์ารเพิ่มการผลิตสินคา้และบริการ  ทาํใหมี้ภารกิจเพิ่มข้ึนและมีการเพิ่มจาํนวนบุคลากร  2) คู่แข่งขนั 
มีผลกระทบต่อการเปล่ียนแปลงด้านกลยุทธ์การตลาด  ในการหาลูกค ้าใหม่เพื่อเพิ่มส่วนแบ่ง
การตลาดและการเติบโตทางการตลาด  และอาจทาํให้เกิดการควบรวมกิจการ  3) เทคโนโลยี การ
เปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยีมีผลกระทบต่อกิจกรรมหลกัขององคก์าร ทาํให้องคก์ารตอ้งเปล่ียนแปลง
ระบบการผลิต  เพื่อสร้างความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนั  และมีผลกระทบต่อการบริหารทรัพยากร
มนุษย  ์ 4)การเมืองและกฎหมาย การเปล่ียนแปลงนโยบายและกฎหมายมีผลให้องค์การต้อง
ปรับเปล่ียนนโยบาย มีผลใหอ้งคก์ารตอ้งปรับเปล่ียนนโยบายการทาํงาน ระบบบริหารงาน   ซ่ึงตอ้ง
มีวิธีการเปลี่ยนแปลงให้รวดเร็วและเกิดความขดัแยง้น้อยที่สุด 5) สังคมและประชากร การ
เปล่ียนแปลงค่านิยมในการบริโภคสินคา้ต่าง ๆ  ทาํให้องค์การตอ้งเปลี่ยนแปลงระบบการผลิต 

ลกัษณะของสินคา้และบริการเพื่อตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้  การเปล่ียนแปลงโครงสร้าง
ประชากรมีผลกระทบต่อการเปล่ียนแปลงรูปแบบผลิตภณัฑ์ และสอดคลอ้งกบัเชิดศกัด์ิ ศุภโสภณ
และคณะท่ีศึกษาเร่ือง การพฒันารูปแบบการบริหารการเปล่ียนแปลงสู่ความเป็นเลิศของสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานของรัฐ สรุปไดว้่า ปัจจยัท่ีช่วยการบริหารการเปล่ียนแปลงสู่ความสําเร็จซ่ึงส่วนใหญ่
ข้ึนอยูก่บัสมรรถนะส่วนบุคคลของผูบ้ริหารสถานศึกษา ดงันั้นปัจจยัการบริหารการเปล่ียนแปลงซ่ึง
ประกอบดว้ย  1) ภาวะผูน้าํ 2)ความเป็นอิสระในการบริหาร  3)ความร่วมมือของบุคลากร  4)โครงการ  

ที่ดีและมีความเหมาะสม  5)การกระจายอาํนาจ 6)แรงจูงใจ  7)วิสัยทศัน์  8)การบริหารบุคลากร  
9)การบริหารทรัพยากร 10)การมีส่วนร่วมของบุคลากร  11)เครือข่ายภายนอก 12)การจดัการปัญหา 
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13)การพฒันาอย่างต่อเน่ือง 14)การปฏิบติังานได้อย่างเหมาะสม 15)ความเป็นสถาบนั 16)การ
เปล่ียนแปลงองค์กร ซ่ึงส่ีปัจจยัแรกจะเป็นสมรรถนะของผูบ้ริหารสถานศึกษาท่ีมีทกัษะความเป็น
ผูน้าํ ส่วนเร่ืองความเป็นอิสระในการบริหารโรงเรียนจะข้ึนอยู่กบันโยบายของโรงเรียนความ
ร่วมมือของบุคลากร ผูบ้ริหารซ่ึงมีส่วนสําคญัในการสร้างความศรัทธาให้แก่บุคลากรและตวับุคลากร
เองก็ตอ้งมีสมรรถนะที่ดีและปัจจยัสุดทา้ยคือโครงการที่ดีและมีความเหมาะสมกบับริบทของ
โรงเรียน  ชุมชนและวฒันธรรม นอกจากน้ีปัจจยัท่ีช่วยส่งเสริมให้เกิดการเปล่ียนแปลงอนันาํมาสู่
ความสาํเร็จไดแ้ก่ การบริหารทรัพยากร การมีส่วนร่วมของบุคลากร  เครือข่ายภายนอก  การจดัการ
ปัญหา  การพฒันาอยา่งต่อเน่ือง  การปฏิบติังานอยา่งเหมาะสม ความเป็นสถาบนัและการเปล่ียนแปลง
องคก์รซ่ึงจะเป็นปัจจยัท่ีส่งผลต่อการบริหารการเปล่ียนแปลงสู่ความสําเร็จของสถานศึกษาไดอ้ยา่ง
ย ัง่ยืนผูบ้ริหารซ่ึงมีส่วนสําคญัในการสร้างความศรัทธาให้แก่บุคลากรและตวับุคลากรเองก็ตอ้งมี
สมรรถนะท่ีดีและปัจจยัสุดทา้ยคือ โครงการท่ีดีและมีความเหมาะสมกบับริบทของโรงเรียน ชุมชน
และวฒันธรรม นอกจากน้ี ปัจจยัท่ีช่วยส่งเสริมให้เกิดการเปล่ียนแปลงอนันาํมาสู่ความสําเร็จไดแ้ก่ 
การบริหารทรัพยากร การมีส่วนร่วมของบุคลากร เครือข่ายภายนอก การจดัการปัญหา การพฒันา
อย่างต่อเน่ือง การปฏิบติังานอย่างเหมาะสม ความเป็นสถาบนัและการเปล่ียนแปลงองค์กร ส่วน
องค์ประกอบดา้นการพฒันาหลกัสูตรมีความสัมพนัธ์และมีอิทธิพลโดยตรงต่อองค์ประกอบดา้น
การบริหารการเปล่ียนแปลงนั้น กล่าวไดว้่า ในยุคท่ีโลกกาํลงัมีการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วทั้ง
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ การส่ือสาร ส่งผลให้วิถีชีวิตของมนุษยต์อ้งเปล่ียนแปลงไป เกิดการ
ปรับตวัในทุกองคาพยพ ในทุกหน่วยงาน องค์กร  หน่วยงานทางการศึกษาเช่น มหาวิทยาลยัท่ีมี
หน้าท่ีผลิตบณัฑิตพฒันาทรัพยากรมนุษยใ์ห้มีคุณภาพแก่สังคมก็ย่อมตอ้งปรับตวัเพื่อให้สามารถ
ดาํรงอยูไ่ด ้นัน่คือ ตอ้งมีการบริหารจดัการกบัความเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนซ่ึงส่งผลทั้งทางบวกและ
ทางลบแก่มหาวิทยาลยั การบริหารงานวิชาการของมหาวิทยาลยั เช่น การปรับปรุง  การจดัหรือ
พฒันาหลกัสูตร เน้ือหาสาระวิชาท่ีทนัสมยั น่าสนใจ ยอ่มสามารถดึงดูดความสนใจของผูเ้รียนและ
สังคมได ้และยอ่มส่งผลให้เกิดการเปล่ียนแปลงในทางท่ีเป็นประโยชน์แก่มหาวิทยาลยัได ้สอดคลอ้ง
กบั การศึกษาวิจยัของอฐัพงศ์ จารุทรัพยส์ดใส (2554) ท่ีศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างคุณลกัษณะ
ผูน้าํการเปล่ียนแปลงกบัการบริหารงานวิชาการของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สํานกังานเขต
พื้นท่ีการศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 พบว่า ผลการวิจยัพบว่า การบริหารงานวิชาการของผูบ้ริหาร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สํานกังานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2  นั้น   มีการบริหารงาน
วิชาการโดยรวมและรายด้านอยู่ในระดบัมาก เรียงตามลาํดบั คือ ด้านการวดัผลประเมินผลและ
เปรียบเทียบโอนผลการเรียน ดา้นการพฒันากระบวนการเรียนรู้ ดา้นการพฒันาระบบการประกนั
คุณภาพภายในสถานศึกษา ดา้นการพฒันาส่ือ นวตักรรม และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ดา้นการ
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พฒันาหลกัสูตรสถานศึกษา ดา้นการพฒันาแหล่งการเรียนรู้ ดา้นการส่งเสริมและสนบัสนุนงาน
วชิาการแก่บุคคล ครอบครัว องคก์ร และสถาบนัอ่ืนท่ีจดัการศึกษา ดา้นการนิเทศการศึกษา ดา้นการ
แนะแนวการศึกษา ดา้นการประสานความร่วมมือในการพฒันาวิชาการกบัสถานศึกษาอ่ืน ดา้นการ
ส่งเสริมความรู้ทางวชิาการแก่ชุมชน และดา้นการวจิยัเพื่อพฒันาคุณภาพการศึกษา และ คุณลกัษณะ
ผูน้าํการเปล่ียนแปลง มีความสัมพนัธ์กบัการบริหารงานวิชาการของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ทางบวก อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 ขณะท่ีองค์ประกอบด้านการประกนัคุณภาพ มี
ความสัมพนัธ์และมีอิทธิพลโดยตรงต่อองคป์ระกอบดา้นการบริหารการเปล่ียนแปลง นั้น กล่าวไดว้า่ 
การประกนัคุณภาพการศึกษานั้นเป็นส่ิงท่ีมีอิทธิพลต่อการบริหารการเปล่ียนแปลงในองค์กรคือ
มหาวทิยาลยัได ้เน่ืองจากปัจจุบนันั้น มีการแข่งขนักนัสูงของหน่วยงานทางการศึกษาทั้งของรัฐและ
เอกชนในเร่ืองคุณภาพของบณัฑิตอนัส่งผลมาจากการมีหน่วยงานประเมินคุณภาพเขา้มาทาํการ
ประเมินคุณภาพการจดัการศึกษา ส่งผลให้มหาวิทยาลยัต่างๆตอ้งปรับตวัทั้งดา้นโครงสร้าง การบริหาร
จดัการทั้งดา้นบุคลากร งานวิชาการ งานสนบัสนุนต่างๆ โดยมุ่งให้มีประสิทธิภาพสูงนาํไปสู่การ
เพิ่มคุณภาพการจดัการศึกษา บณัฑิตท่ีสําเร็จการศึกษาสามารถมีงานทาํสร้างรายไดเ้ล้ียงตนเองได ้ 
และผลท่ีเกิดจากการปรับปรุงเปล่ียนแปลงตวัเองของมหาวิทยาลยัดงักล่าวยอ่มเกิดมาจากการมุ่งให้
เกิดการรับประกนัคุณภาพการจดัการศึกษาของตนเองซ่ึงนาํไปสู่การดึงดูดใจให้มีนกัศึกษาเพิ่มข้ึน 
งบประมาณในการดาํเนินการที่มีเพิ่มข้ึนตามด้วย ซ่ึงสอดคล้องกบัการศึกษาวิจยัของ อฐัพงศ์ 
จารุทรัพยส์ดใส ศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างคุณลกัษณะผูน้าํการเปล่ียนแปลงกบัการบริหารงาน
วชิาการของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ท่ีพบวา่ 
1)คุณลกัษณะผูน้าํการเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สํานกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ฉะเชิงเทรา เขต 2 พบวา่ มีคุณลกัษณะผูน้าํการเปล่ียนแปลง โดยรวมและรายดา้นอยูใ่นระดบัมาก 
เรียงตามลาํดบั คือ ดา้นการเนน้คุณค่าของทรัพยากรมนุษย ์ดา้นการมีวิสัยทศัน์ ดา้นการปฏิบติังาน
ให้เกิดความกา้วหน้าอย่างต่อเน่ือง ดา้นการมีความเช่ือว่าองค์กรเป็นแหล่งเรียนรู้ที่สําคญัหรือ
องคก์รแห่งการเรียนรู้ ดา้นการส่ือสารและการเป็นนกัฟังท่ีดี และดา้นการใชห้ลกัการบริหารความ
เส่ียง 2) การบริหารงานวิชาการของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สํานกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ฉะเชิงเทรา เขต 2 พบว่า มีการบริหารงานวิชาการโดยรวมและรายด้านอยู่ในระดบัมาก เรียง
ตามลาํดบั คือ ด้านการวดัผลประเมินผลและเปรียบเทียบโอนผลการเรียน ด้านการพฒันา
กระบวนการเรียนรู้ ด้านการพฒันาระบบการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา ดา้นการพฒันา          

ส่ือ นวตักรรม และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ดา้นการพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษา ดา้นการพฒันา
แหล่งการเรียนรู้ ด้านการส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร และ
สถาบนัอ่ืนท่ีจดัการศึกษา ดา้นการนิเทศการศึกษา ดา้นการแนะแนวการศึกษา ดา้นการประสาน
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ความร่วมมือในการพฒันาวิชาการกบัสถานศึกษาอ่ืน ดา้นการส่งเสริมความรู้ทางวิชาการแก่ชุมชน 
และดา้นการวจิยัเพื่อพฒันาคุณภาพการศึกษา 

 องคป์ระกอบดา้นการพฒันาหลกัสูตรมีความสัมพนัธ์และมีอิทธิพลโดยตรงต่อองคป์ระกอบ
ดา้นการประกนัคุณภาพนั้น กล่าวไดว้า่ การท่ีมหาวิทยาลยัมีการพฒันาหลกัสูตรการเรียนการสอน
ให้มีความทนัสมยัสอดคล้องกบับริบทความตอ้งการของสังคม ย่อมส่งผลต่อคุณภาพการจดั
การศึกษาของมหาวทิยาลยันั้นๆได ้เน่ืองจาก คุณภาพการศึกษานั้นยอ่มเกิดจากการท่ีมหาวิทยาลยัมี
การพฒันาปรับปรุงขบวนการจดัการศึกษาอย่างต่อเน่ืองทั้งบุคลากรวิธีการสอนและที่สําคญัคือ 
การพฒันาปรับปรุงหลกัสูตรให้มีความน่าสนใจ ซ่ึงส่ิงดงักล่าวน้ีสอดคลอ้งกบัการศึกษาวิจยัของ
ศกัด์ิชาย  เพชรช่วย ท่ีศึกษาวจิยัเร่ือง การพฒันาตวับ่งช้ีรวมคุณภาพการศึกษาของคณะครุศาสตร์ใน
สถาบนัราชภฏั  ผลการวิจยัพบวา่ ตวับ่งช้ีคุณภาพการศึกษาของคณะครุศาสตร์ในสถาบนัราชภฏัมี
ทั้งหมดจาํนวน ๗๕ ตวั แบ่งเป็น ๑๑ องคป์ระกอบ ไดแ้ก่ ปรัชญา  พนัธกิจ  และวตัถุประสงคข์อง
คณะ หลกัสูตร อาจารย ์ นกัศึกษา  การจดัการเรียนการสอน  กิจกรรมนกัศึกษา แหล่งทรัพยากรการ
เรียนรู้ การบริหารและการจดัการ การเงินงบประมาณ อาคารสถานท่ี และสภาพแวดลอ้มและวจิยั 

และสอดคลอ้งกบัที่สมศกัด์ิ  สินธุระเวชญ์  ที่ไดก้ล่าวไวว้่า ปัจจยัที่จะส่งผลต่อคุณภาพทาง
การศึกษา  ไดแ้ก่    หลกัสูตร   การจดัการเรียนรู้ของครูและบุคลากรทางการศึกษา และกระบวนการ
จดัการ ทั้งน้ีในส่วนของสถานศึกษาตอ้งให้บริหารโดยอิสระตามนโยบายการกระจายอาํนาจโดย
ความเห็นชอบภายใตก้ารบริหารงานของคณะกรรมการสถานศึกษา ท่ีมาจากผูบ้ริหารสถานศึกษา  
ครู และ  ประชาชน    ให้มีการกระจายอาํนาจไปยงัสถานศึกษามากที่สุด    การประกนัคุณภาพ
การศึกษาจะเป็นกระบวนการท่ีผลกัดนัให้ปัจจยัต่าง ๆ  มีคุณภาพ  และนาํไปสู่การจดัการศึกษาท่ีมี
คุณภาพอย่างแทจ้ริง ส่วนองค์ประกอบด้านการพฒันาบุคลากรมีความสัมพนัธ์และมีอิทธิพล
โดยตรงต่อองคป์ระกอบดา้นการประกนัคุณภาพ กล่าวไดว้า่ คุณภาพการจดัการศึกษาจะเกิดข้ึนมา
ได้ย่อมมาจากศกัยภาพในการบริหารงานของมหาวิทยาลัย นั่นคือ มหาวิทยาลัยมีการพฒันา
ปรับปรุงและใชท้รัพยากรทางการบริหารอยา่งมีประสิทธิภาพ ก่อให้เกิดประสิทธิผลท่ีพึงประสงค ์
ทรัพยากรทางการบริหารท่ีสําคญัคือ คนหรือบุคลากรในองคก์ร  การท่ีมหาวิทยาลยัให้ความสําคญั
กบัการพฒันาศกัยภาพของบุคลากรอยา่งต่อเน่ือง ยอ่มส่งผลให้มีบุคลากรท่ีมีคุณภาพมีศกัยภาพใน
การปฏิบติังานสูง ซ่ึงนาํไปสู่การเพิ่มคุณภาพของงานคือ การประกนัคุณภาพของการจดัการศึกษาได ้
สอดคล้องกับการศึกษาของแอชเวอร์ทและฮาร์เวย  ์(Ashworth and Harvey) ท่ีได้กล่าวถึง
องค์ประกอบของคุณภาพการศึกษาว่า ประกอบด้วยปัจจยัด้านตวัป้อน ปัจจยัด้านกระบวนการ
จดัการเรียนการสอนท่ีมีคุณภาพและปัจจยัด้านการผลิต ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี..คุณภาพอาจารยมี์
ความสําคญัต่อคุณภาพการศึกษา ดชันีช้ีวดัความมีคุณภาพของอาจารย ์ไดแ้ก่ 1)จาํนวนอาจารยท่ี์มี



 
 

422 

ความเช่ียวชาญในสาขาอาชีพ 2)ประสบการณ์ดา้นวิชาการดา้นวิชาชีพและดา้นการสอน 3) การพฒันา
อาจารย ์4)สัดส่วนอาจารยต่์อนกัศึกษาสําหรับการสอนภาคทฤษฎี ในชั้นเรียน 5)สัดส่วนระหว่าง
อาจารยต่์อนกัศึกษาสาํหรับการสอนภาคปฏิบติับนคลินิก 6) ผลงานวิจยั 7)ผลงานวิชาการ 8)อาจารยท่ี์มี
ความรู้ท่ีทนัสมยั 9)อาจารยไ์ด้รับเสรีภาพตามสิทธิและเสรีภาพทางวิชาการ แนวคิดของโรวเล่ย ์

(Rowley) ท่ีเช่ือว่า คุณภาพการศึกษาเป็นความสําเร็จท่ีสถาบนัแต่ละแห่งไดจ้ดัประสบการณ์ไว้
ให้แก่นักศึกษา ซ่ึงทาํให้นกัศึกษามีสัมฤทธ์ิผลต่อเป้าหมายการเรียนรู้ รวมถึงมาตรฐานทางด้าน
วชิาการท่ีเหมาะสมดว้ย และไดเ้สนอเกณฑบ์่งบอกคุณภาพไว ้5 ดา้น  ไดแ้ก่ 1)ตอ้งปรับปรุงกลยุทธ์
ดา้นคุณภาพการเรียนการสอน  2)รูปแบบของการปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอนตอ้งมีลกัษณะ
ยืดหยุน่ได ้ 3) ตอ้งควบคุมดูแลพนัธกิจของอาจารยแ์ละพฒันาอาจารย ์4)ตอ้งประสานสัมพนัธ์กบั
หน่วยงานในองค์กร และ 5)ขอ้มูลความตอ้งการต่างๆตอ้งนาํมาประเมินและสามารถอธิบาย
ความกา้วหนา้ได ้และสอดคลอ้งการศึกษาของสุมมา โสตถิผลอนนัต ์ ท่ีไดท้าํการศึกษาวิจยัเร่ือง 

การสังเคราะห์ตวับ่งช้ีความสําเร็จในการดาํเนินงานประกนัคุณภาพของวิทยาลยัพยาบาลสังกดั
สถาบนัพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ท่ีไดค้น้พบว่า ความสําเร็จของการดาํเนินงาน
ประกนัคุณภาพของวิทยาลยัพยาบาล การพฒันาบุคลากร ความพึงพอใจ และการมีส่วนร่วม เป็น
องค์ประกอบในการดาํเนินงานประกนัคุณภาพ ขณะท่ีองค์ประกอบด้านการสร้างเครือข่ายมี
ความสัมพนัธ์และมีอิทธิพลโดยตรงต่อองคป์ระกอบดา้นการประกนัคุณภาพนั้น กล่าวไดว้า่ ก า ร
สร้างเครือข่ายในการจดัการศึกษาของหน่วยงานทางการศึกษาในปัจจุบนันั้นมีจาํนวนท่ีเพิ่มมากข้ึน
โดยมีเหตุผลท่ีสําคญัคือ การเพิ่มศกัยภาพในการจดัการศึกษาของตนเองให้สูงข้ึน อนันาํไปสู่การ
เพิ่มคุณภาพการจดัการศึกษา สอดคล้องกบัการศึกษาวิจยัของ ลกัขณา จาตกานนท์ และคณะ ท่ี
ศึกษาเร่ือง การพฒันาการบริหารงานประกนัคุณภาพการศึกษา  คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 
มรท.พระนคร   สรุปไดว้า่ การพฒันาการบริหารงานประกนัคุณภาพการศึกษา เพื่อให้หน่วยงานได้
มาตรฐานคุณภาพ บุคลากร ทุกระดบัตอ้งเห็นความสําคญั   เกิดความร่วมมือประสานการทาํงาน
โดยใช้ระบบ PDCA การจดัการความรู้ การเสริมแรงจูงใจและการยกย่องชมเชยบุคลากรจะมี
สมรรถนะในการปฏิบติังานรวมทั้งผูบ้ริหารทุกระดบัเห็นความสาํคญัสนบัสนุนช่วยแกไ้ขปัญหามุ่ง
ผลสัมฤทธ์ิความร่วมแรง ร่วมใจการทาํงานเป็นทีม การมีมนุษยส์ัมพนัธ์การสร้างความเขา้ใจ ให้
เห็นว่างานประกนัคุณภาพมีความสําคญัจะช่วยให้เกิดการมีส่วนร่วม ในดา้นการประกนัคุณภาพ
การศึกษาหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งควรวางแผนในการดาํเนินงาน วางแผนหาวิธีในการเก็บรวบรวม
ขอ้มูลให้ครอบคลุมไม่ขอขอ้มูลซํ้ าซ้อน  ไม่เปล่ียนแบบเก็บขอ้มูลบ่อยๆ ใชร้ะบบสารสนเทศช่วย
ในการจดัเก็บขอ้มูล  ขอ้มูลที่อยู่ในส่วนกลางตอ้งส่งให้กบัหน่วยงานที่เก่ียวขอ้ง   รวมทั้งสร้าง
เครือข่ายการประกนัคุณภาพการศึกษาระดบัผูบ้ริหารกบัเครือข่ายมหาวิทยาลยัหรือสถาบนัการศึกษา
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อ่ืน ๆ จะช่วยในการพฒันาการบริหารงานประกนัคุณภาพการศึกษาได ้สอดคลอ้งกบัการศึกษาของ 
พิสิฐ เทพไกรวลั ท่ีศึกษาเร่ือง การพฒันารูปแบบเครือข่ายความร่วมมือเพื่อคุณภาพการจดัการศึกษา
ในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กผลการวิจยัพบวา่ รูปแบบเครือข่ายความร่วมมือเพื่อคุณภาพการ
จดัการศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก ประกอบดว้ย กระบวนการสร้างเครือข่าย 6ขั้นตอน 
ได้แก่ 1) ขั้นตระหนักถึงความจาํเป็นในการสร้างเครือข่าย 2) ขั้นประสานหน่วยงาน/องค์กร
เครือข่าย 3) ขั้นสร้างพนัธสัญญาร่วมกนั 4) ขั้นบริหารจดัการเครือข่าย 5) ขั้นพฒันาความสัมพนัธ์ 
และ 6) ขั้นรักษาความสัมพนัธ์อย่างต่อเน่ือง ส่วนองค์ประกอบของเครือข่ายความร่วมมือเพื่อคุณภาพ
การจดัการศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก ไดแ้ก่ 1) ลกัษณะหรือกิจกรรมสําคญัท่ีเสริม
ประสิทธิภาพการดาํเนินภารกิจของเครือข่าย2) ขอบข่ายและภารกิจการบริหารจดัการสถานศึกษา 
3) เทคนิค/วิธีการพฒันาสมาชิกเครือข่าย 4) กระบวนการเสริมสร้างพลงัอาํนาจ (empowerment) 

ของเครือข่าย 5) คุณลักษณะท่ีดีของผูน้าํเครือข่ายและ 6) การปฏิบติังานของเครือข่ายและการ
สะทอ้นผลการทดลองใช้รูปแบบเครือข่ายความร่วมมือเพื่อคุณภาพการจดัการศึกษาในโรงเรียน
ประถมศึกษาขนาดเล็ก พบว่า กลุ่มบุคคล หน่วยงาน/องค์กร ท่ีสมคัรใจรวมกลุ่มเครือข่ายความ
ร่วมมือไดแ้ก่ กลุ่มผูป้กครองนกัเรียน กลุ่มผูน้าํชุมชน สถาบนัทางศาสนา สถาบนัอุดมศึกษา กลุ่ม
ศิษยเ์ก่า ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน โรงพยาบาลชุมชน สถาบนัพฒันาฝีมือแรงงาน และองคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน โดยไดด้าํเนินการตามกระบวนการปฏิบติังานของเครือข่าย ตั้งแต่การวิเคราะห์บริบทเพื่อ
ทราบจุดแข็งและจุดท่ีควรพฒันาของการดาํเนินงานดา้นวิชาการ ดา้นงบประมาณ ดา้นบุคคล และ
ดา้นบริหารทัว่ไปแลว้สรุปรวมจุดแขง็และจุดท่ีควรพฒันาของการดาํเนินงานแต่ละดา้น เพื่อกาํหนด
เป้าหมายในการทาํงาน มีการกาํหนดวสิัยทศัน์ พนัธกิจ เป้าประสงค ์และจดัทาํแผนพฒันาร่วมกนั มี
โครงการเกิดข้ึนหลายโครงการในโรงเรียนทั้ง 2 แห่ง การดาํเนินงานตามโครงการเสร็จส้ินในหน่ึง
ปีการศึกษาผลการประเมินโครงการพบว่าส่งผลต่อการเปล่ียนแปลงการบริหารงานดา้นวิชาการ 
งบประมาณ บุคคลและบริหารทัว่ไป และส่งผลกระทบต่อนกัเรียนตามขอบข่ายท่ีคาดหวงัสูงกว่า  

ปีท่ีผา่นมา. 

 

ข้อเสนอแนะจากผลการวจัิย 

1. สาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.) ควรนาํผลการวิจยัไปกาํหนดเป็น
ปัจจยัหรือเคร่ืองมือการบริหารจดัการมหาวิทยาลยัที่จดัการศึกษาเฉพาะทางในประเทศเพื่อเป็น
การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานใหสู้งข้ึนหรือเพื่อเป็นทางเลือกในการบริหารจดัการองคก์ร
แก่ผูบ้ริหารของมหาวทิยาลยั 
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2. สาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ควรนาํผลการวจิยัมากาํหนดเป็นนโยบาย
และกลยทุธ์การบริหารจดัการงานใหก้บัมหาวทิยาลยัท่ีจดัการศึกษาเฉพาะทางไดย้ดึถือและปฏิบติั  

3. มหาวิทยาลยัท่ีจดัการศึกษาเฉพาะทางควรนาํผลการวิจยัมากาํหนดเป็นนโยบายและ
กลยทุธ์ในการบริหารจดัการงานขององคก์ร 

4. มหาวิทยาลยัท่ีจดัการศึกษาเฉพาะทาง ควรมีการนาํเอาผลการวิจยัน้ีไปใช้ในการ
บริหารการเปล่ียนแปลงภายในมหาวิทยาลยั เพื่อส่งเสริมและเพิ่มศกัยภาพการปฏิบติังานดา้น
การบริหารการเปล่ียนแปลงในองคก์ร 

 

ข้อเสนอแนะสําหรับการศึกษาวจัิยในคร้ังต่อไป 

1. ควรศึกษาปัจจยัอ่ืนๆที่ส่งผลต่อองค์ประกอบ ทั้ง 8 องค์ประกอบของการบริหาร
จดัการมหาวทิยาลยัท่ีจดัการศึกษาเฉพาะทางดา้นวิชาชีพ ตามบริบทของแต่ละองคท่ี์มีโครงสร้าง
การบริหารแตกต่างกนัเพื่อเขา้สู่ประชาคมอาเซียน และผลิตบณัฑิตท่ีมีคุณลกัษณะพึงประสงคต์าม
ตลาดแรงงาน ท่ีมุ่งเน้นทางดา้น ทกัษะและความรู้สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของอุตสาหกรรม
การผลิต และ บริการ 

2. ควรทาํการศึกษาวจิยั ในเชิงทดลองเก่ียวกบัการบริหารจดัการมหาวิทยาลยัเฉพาะทาง 

3. ควรทาํการศึกษาวิจยัเก่ียวกบัภาวะผูน้าํท่ีมีประสิทธิผลของผูบ้ริหารมหาวิทยาลยั
เฉพาะทาง4)ควรทาํการศึกษาวิจยัเก่ียวกบัรูปแบบการบริหารการเปล่ียนแปลงท่ีมีประสิทธิผลของ
มหาวทิยาลยัเฉพาะทาง 
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หนังสือขอความอนุเคราะห์ให้ข้อมูลการสัมภาษณ์ 
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ท่ี ศธ ๐๕๐๒.๒๐๓.๒ / ภาควชิาการบริหารการศึกษา 

 คณะศึกษาศาสตร์ 

 มหาวทิยาลยัศิลปากร 

     พระราชวงัสนามจนัทร์นครปฐม ๗๓๐๐๐ 

 

      มิถุนายน  ๒๕๕๔ 

 

เร่ือง ขอสัมภาษณ์เพื่องานวจิยั 
 

เรียน รองศาสตราจารย ์ดร.เทพ พงษพ์านิช 

 

 ดว้ย นางสุรีรัตน์  ดวงสุวรรณ  รหสันกัศึกษา ๕๑๒๕๒๙๑๐  นกัศึกษาระดบัปริญญาดุษฎี
บณัฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์  
มหาวิทยาลยัศิลปากร ได้รับอนุมติัให้ทาํวิทยานิพนธ์เร่ือง “รูปแบบการบริหารจดัการมหาวิทยาลัย
เฉพาะทาง ” 

 ในการน้ี  ภาควิชาการบริหารการศึกษา ใคร่ขอความอนุเคราะห์จากท่านให้นางสุรีรัตน์ 
ดวงสุวรรณ สัมภาษณ์ท่านเก่ียวกบัการบริหารจดัการมหาวิทยาลยัเฉพาะทาง  เพื่อนาํไปพฒันา
เคร่ืองมือในการรวบรวมขอ้มูลสําหรับงานวิจยั   ภาควิชาการบริหารการศึกษา หวงัเป็นอยา่งยิ่งว่า 
คงไดรั้บความอนุเคราะห์จากท่านเป็นอยา่งดี 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาใหค้วามอนุเคราะห์ดว้ย จกัขอบคุณยิง่ 
 

             ขอแสดงความนบัถือ 

 

 

           ( ผูช่้วยศาสตราจารย.์ดร.ประเสริฐ  อินทร์รักษ)์  
                 หวัหนา้ภาควชิาการบริหารการศึกษา 

 

งานธุรการ 

โทรศพัท/์โทรสาร ๐-๓๔๒๑-๙๑๓๖ 
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แบบสัมภาษณ์ความคิดเห็นผู้เช่ียวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิ 

เพือ่กาํหนดกรอบแนวคิดในการวจัิย 
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แบบสัมภาษณ์ผู้เช่ียวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิ 

เร่ือง รูปแบบการบริหารจัดการมหาวิทยาลยัเฉพาะทาง 

 

ผู้วจัิย นางสุรีรัตน์   ดวงสุวรรณ  นกัศึกษาดุษฎีบณัฑิต 

 สาขาวชิา การบริหารการศึกษา 

 ภาควชิา การบริหารการศึกษา 

 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลยัศิลปากร 

 

ช่ือผู้ให้สัมภาษณ์.................................................................................................................................. 

 

ตําแหน่ง............................................................................................................................................... 

 

สถานทีท่าํงาน...................................................................................................................................... 

 

วนั/เดือน/ปี ทีสั่มภาษณ์....................................................................................................................... 

 

แนวทางการสัมภาษณ์ เร่ือง รูปแบบการบริหารจัดการมหาวทิยาลยัเฉพาะทาง 

1. คาํวา่  “มหาวทิยาลยัเฉพาะทาง” ตามทศันะของท่าน เป็นอยา่งไร 

2. มหาวทิยาลยัเฉพาะทาง  ควรจดัการศึกษาเฉพาะทางดา้นใดบา้ง 

3. องคป์ระกอบหรือปัจจยัการบริหารจดัการมหาวทิยาลยัเฉพาะทาง มีอะไรบา้ง 

4. ความคิดเห็นอ่ืนๆ 
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รายช่ือผู้เช่ียวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิทีใ่ห้การสัมภาษณ์ 

เพือ่กาํหนดกรอบแนวคิดในการวจัิย 
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รายช่ือผู้เช่ียวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิทีใ่ห้การสัมภาษณ์เพือ่กาํหนดกรอบแนวคิด 

ในการวจัิย 
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 3. รองศาสตราจารย ์พีระวฒิุ  สุวรรณจนัทร์  ตาํแหน่ง คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 

  มหาวทิยาลยัพระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั 

 4. รองศาสตราจารย ์ดร.สิริแข พงศสุ์วรรณ ตาํแหน่ง คณบดีคณะวทิยาศาสตร์ 

  มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี 

 5. รองศาสตราจารย ์ดร.เทพ พงษพ์านิช  

  ตาํแหน่ง อดีตอธิการบดี มหาวทิยาลยัแม่โจ ้ จงัหวดัเชียงใหม่ 
 6. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.อุดมวทิย ์ กาญจนวรงค ์ตาํแหน่ง คณบดีคณะวศิวกรรมศาสตร์  
     มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสินทร์  

 7. รองศาสตราจารย ์ดร.มณัฑนีย ์ เศรษฐภกัดี  ตาํแหน่ง รองอธิการบดี  
ฝ่ายวชิาการ   มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลสุวรรณภูมิ 

 8. รองศาสตราจารย ์ดร.เฉลิมชยั  ปัญญาดี   ตาํแหน่ง รองอธิการบดี  
              ฝ่ายวจิยั มหาวทิยาลยัแม่โจ ้  

 9. รองศาสตราจารย ์เพญ็รัตน์  หงษว์ทิยากร  ตาํแหน่ง รองอธิการบดี 

     ฝ่ายวชิาการ มหาวทิยาลยัแม่โจ ้  

 10. ดร.อนนัต ์เตียวต๋อย ตาํแหน่งผูอ้าํนวยการสาํนกังานวิชาการและ 

                งานทะเบียน มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสินทร์ 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ง 

หนังสือขอความอนุเคราะห์ตรวจเคร่ืองมือวจัิย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 443 

 

 

ท่ี ศธ ๐๕๐๒.๒๐๓.๒ / ภาควชิาการบริหารการศึกษา 

 คณะศึกษาศาสตร์     
 มหาวทิยาลยัศิลปากร 

 พระราชวงัสนามจนัทร์ นครปฐม ๗๓๐๐๐ 

 

           ๑๔ ธนัวาคม  ๒๕๕๔ 

 

เร่ือง ขอความอนุเคราะห์ตรวจเคร่ืองมือวิจยั 
 

เรียน ศาสตราจารย ์ดร.ณรงคฤ์ทธ์ิ   สมบติัสมภพ 
 

ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย เอกสารการตรวจสอบเคร่ืองมือวจิยัจาํนวน ๑ ชุด 

 

  ด้วย นางสุรีรัตน์  ดวงสุวรรณ  รหัสนักศึกษา ๕๑๒๕๒๙๑๐ นักศึกษาระดับ
ปริญญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวชิาการบริหารการศึกษา ภาควชิาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์  
มหาวิทยาลยัศิลปากร ได้รับอนุมติัให้ทาํดุษฎีนิพนธ์เร่ือง “รูปแบบการบริหารจดัการมหาวิทยาลัย
เฉพาะทาง ” 

  ในการน้ี ภาควิชาการบริหารการศึกษา ใคร่ขอความอนุเคราะห์จากท่านตรวจสอบ
ความเที่ยงตรงของเคร่ืองมือเพื่อการวิจยัท่ีแนบมาพร้อมกบัหนงัสือน้ี ทั้งน้ี ภาควิชาการบริหาร
การศึกษา ขอขอบคุณเป็นอยา่งสูงมา ณ โอกาสน้ี 
 

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาใหค้วามอนุเคราะห์ดว้ย จกัขอบคุณยิง่ 

 

    ขอแสดงความนบัถือ 

 

 

              (ผูช่้วยศาสตราจารย.์ดร.ประเสริฐ  อินทร์รักษ)์  

          หวัหนา้ภาควชิาการบริหารการศึกษา 

งานธุรการ 

โทรศพัท/์โทรสาร ๐-๓๔๒๑-๙๑๓๖ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก จ 

รายช่ือผู้เช่ียวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิทีใ่ห้ความอนุเคราะห์ในการตรวจเคร่ืองมือวจัิย 
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รายช่ือผู้ทรงคุณวุฒิทีต่รวจสอบเคร่ืองมือวจัิย 

เร่ือง “รูปแบบการบริหารจัดการมหาวิทยาลยัเฉพาะทาง” 

 

 1. รองศาสตราจารย ์ดร.พรพิพฒัน์  เพิ่มผล  อาจารยป์ระจาํ คณะครุศาสตร์  
  มหาวทิยาลยัราชภฏับา้นสมเด็จเจา้พระยา กรุงเทพฯ 

 2. รองศาสตราจารย ์ดร.วไิล ตั้งจิตสมคิด อาจารยป์ระจาํคณะครุศาสตร์ 

  มหาวทิยาลยัราชภฏัธนบุรีกรุงเทพฯ 

 3. รองศาสตราจารย ์ดร.ธร  สุนทรายทุธ 

  อาจารยป์ระจาํศูนยน์วตักรรมการบริหารและผูน้าํทางการศึกษา มหาวทิยาลยับูรพา  
 4. รองศาสตราจารย ์ดร.คุณวุฒิ  คนฉลาด  
  อาจารยพ์ิเศษศูนยน์วตักรรมการบริหารและผูน้าํทางการศึกษามหาวทิยาลยับูรพา 

 5. รองศาสตราจารย ์ดร.ประกอบ  คุณารักษ ์ คณบดีบณัฑิตวทิยาลยั 

  มหาวทิยาลยัอีสเทิร์นเอเชีย 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ฉ 

หนังสือขอทดลองเคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 
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ท่ี ศธ ๐๕๐๒.๒๐๓.๒ /     ภาควชิาการบริหารการศึกษา 

       คณะศึกษาศาสตร์ 

       มหาวทิยาลยัศิลปากร 

       พระราชวงัสนามจนัทร์ นครปฐม  
       ๗๓๐๐๐ 
 

            กุมภาพนัธ์  ๒๕๕๕ 
 

เร่ือง ขอทดลองเคร่ืองมือวิจยั 

เรียน รองอธิการบดี วทิยาเขตวงัไกลกงัวล มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสินทร์ 

ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย แบบสอบถาม  จาํนวน ๓๐ ชุด 
 

  ดว้ย นางสุรีรัตน์  ดวงสุวรรณ  รหสันกัศึกษา ๕๑๒๕๒๙๑๐  นกัศึกษาระดบั
ปริญญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวชิาการบริหารการศึกษา ภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์  
มหาวิทยาลยัศิลปากร ไดรั้บอนุมติัใหท้าํดุษฎีนิพนธ์เร่ือง “รูปแบบการบริหารจดัการมหาวิทยาลยั
เฉพาะทาง ” 

  ในการน้ี  ภาควิชาการบริหารการศึกษา  ใคร่ขอความอนุเคราะห์ให้ นางสุรีรัตน์ 
ดวงสุวรรณ ทาํการทดสอบความเช่ือมัน่ของเคร่ืองมือในหน่วยงานของท่าน เพื่อนาํไปปรับปรุง
แกไ้ขก่อนนาํไปใช้ในการวิจยักลุ่มตวัอย่าง   ภาควิชาการบริหารการศึกษา หวงัเป็นอย่างยิ่งว่าคง
ไดรั้บความอนุเคราะห์จากท่านเป็นอยา่งดี 
 

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาใหค้วามอนุเคราะห์ดว้ย จกัขอบคุณยิง่ 

 

      ขอแสดงความนบัถือ 

 
 

       (ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ประเสริฐ  อินทร์รักษ)์  
                   หวัหนา้ภาควชิาการบริหารการศึกษา 

งานธุรการ 

โทรศพัท/์โทรสาร ๐-๓๔๒๑-๙๑๓๖ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ซ 

รายช่ือมหาวิทยาลยัทีใ่ช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูล 
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รายช่ือมหาวิทยาลยัทีใ่ช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูล 

 

 1. มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี 

 2. มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลสุวรรณภูมิ 

 3. มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลตะวนัออก 

 4. มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอีสาน 

 5. มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา 
 6. มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร 

 7. มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลกรุงเทพ 

 8. มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวชิยั 

 9. มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสินทร์ 

 10. มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี 

 11. มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ 

 12. มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั 

 13. มหาวทิยาลยัแม่โจ ้

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ซ 

หนังสือขอความอนุเคราะห์ในการเกบ็รวบรวมข้อมูล 
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ท่ี ศธ0520.107(นฐ)/876     บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศิลปากร 

       พระราชวงัสนามจนัทร์ นครปฐม 

       73000 

 

      19  มกราคม 2555 

 

เร่ือง ขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมขอ้มูล 
 

เรียน อธิการบดี มหาวทิยาลยัแม่โจ ้
 

 ดว้ย นางสุรีรัตน์  ดวงสุวรรณ นกัศึกษาระดบัปริญญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาการบริหาร
การศึกษา  ภาควชิาการบริหารการศึกษา บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศิลปากร กาํลงัทาํวทิยานิพนธ์
เร่ือง “รูปแบบการบริหารจดัการมหาวิทยาลยัเฉพาะทาง” มีความประสงค์จะขอเก็บรวบรวม
ขอ้มูลจากบุคลการของมหาวิทยาลยั เพื่อประกอบการทาํวิทยานิพนธ์ ในการน้ี บณัฑิตวิทยาลยั 
มหาวิทยาลยัศิลปากร จึงขอความอนุเคราะห์จากท่านโปรดแจง้บุคลากรภายในมหาวิทยาลยัทราบ 
เพื่อขอความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามให้แก่นักศึกษาดงักล่าวด้วยตามความเหมาะสม  
สามารถติดต่อโดยตรงไดท่ี้ 089-915-8974 

  

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดใหค้วามอนุเคราะห์  จกัขอบคุณยิง่ 

 

              ขอแสดงความนบัถือ 

 

 

     (ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ไชยยศ  ไพวทิยศิริธรรม) 
     รองคณบดีบณัฑิตวทิยาลยั ฝ่ายวชิาการและวจิยั 

        รักษาราชการแทน  คณบดีบณัฑิตวทิยาลยั 

สาํนกังานบณัฑิตวทิยาลยั 

นครปฐม โทร.0-3421-8788,0-3424-3435 

ปณิธานของบัณฑิตวิทยาลัย “มุ่งส่งเสริม สนับสนุน เพ่ือพัฒนาคุณภาพบัณฑิตศึกษา” 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ฌ 

ค่าความเช่ือมั่น 
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Reliability 

 ****** Method 1 (space saver) will be used for this analysis ****** 

  R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H A) 

 

                             Mean        Std Dev       Cases 

 

  1.     Q1                4.1034          .7720        30.0 

  2.     Q2                4.1379          .7428        30.0 

  3.     Q3                4.1034          .7243        30.0 

  4.     Q4                4.3103          .7608        30.0 

  5.     Q5                4.3448          .6695        30.0 

  6.     Q6                4.3793          .7277        30.0 

  7.     Q7                3.8966          .8170        30.0 

  8.     Q8                4.2414          .9124        30.0 

  9.     Q9                4.1379          .7428        30.0 

 10.     Q10               4.4828          .6336        30.0 

 11.     Q11               4.2414          .7395        30.0 

 12.     Q12               4.2069          .7736        30.0 

 13.     Q13               4.2414          .6895        30.0 

 14.     Q14               4.1379          .6394        30.0 

 15.     Q15               4.2759          .7510        30.0 

 16.     Q16               4.1034          .7243        30.0 

 17.     Q17               4.2414          .8724        30.0 

 18.     Q18               4.2069          .7260        30.0 

 19.     Q19               4.0345          .6805        30.0 

 20.     Q20               3.9310          .7036        30.0 

 21.     Q21               4.2069          .7260        30.0 

 22.     Q22               3.8621          .9151        30.0 
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 23.     Q23               4.0690          .7987        30.0 

 24.     Q24               4.0345          .6258        30.0 

 25.     Q25               3.8621          .7894        30.0 

 26.     Q26               4.2414          .6895        30.0 

 27.     Q27               3.9655          .7311        30.0 

 28.     Q28               4.1379          .6394        30.0 

 29.     Q29               3.9655          .7784        30.0 

 30.     Q30               3.7241          .7019        30.0 

 31.     Q31               3.8966          .9002        30.0 

 32.     Q32               3.7241          .8822        30.0 

 33.     Q33               3.4828         1.1838        30.0 

 34.     Q34               3.6552         1.0446        30.0 

 35.     Q35               4.1724          .8048        30.0 

 36.     Q36               3.9655          .7311        30.0 

 37.     Q37               4.0000          .7559        30.0 

 38.     Q38               3.9310          .7036        30.0 

 39.     Q39               3.9655          .8653        30.0 

 40.     Q40               4.1379          .8334        30.0 

 41.     Q41               4.0345          .9814        30.0 

 42.     Q42               4.0690          .9975        30.0 

 43.     Q43               3.8276          .9285        30.0 

 44.     Q44               3.5862         1.1807        30.0 

 45.     Q45               3.4483         1.2980        30.0 

 46.     Q46               3.9655          .7311        30.0 

 47.     Q47               4.1034          .6179        30.0 

 48.     Q48               4.2069          .7736        30.0 

 

  R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H A) 
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                             Mean        Std Dev       Cases 

 

 49.     Q49               3.9310          .7527        30.0 

 50.     Q50               3.7586          .7395        30.0 

 51.     Q51               4.0000          .8018        30.0 

 52.     Q52               4.2414          .7863        30.0 

 53.     Q53               3.8621         1.0930        30.0 

 54.     Q54               4.0345          .8653        30.0 

 55.     Q55               4.0690          .8836        30.0 

 56.     Q56               3.6207          .9416        30.0 

 57.     Q57               3.8966          .7720        30.0 

 58.     Q58               3.6897          .8495        30.0 

 59.     Q59               3.5862         1.1186        30.0 

 60.     Q60               3.8966          .9763        30.0 

 61.     Q61               3.7241          .7019        30.0 

 62.     Q62               3.7241         1.0315        30.0 

 63.     Q63               3.8276         1.1042        30.0 

 64.     Q64               3.9310          .8836        30.0 

 65.     Q65               3.8276          .8892        30.0 

 66.     Q66               3.7931          .7736        30.0 

 67.     Q67               3.7241          .9218        30.0 

 68.     Q68               3.6897         1.0387        30.0 

 69.     Q69               4.0690          .8836        30.0 

 70.     Q70               3.8276          .8892        30.0 

 71.     Q71               3.7241          .7972        30.0 

 72.     Q72               3.9310          .9611        30.0 

 73.     Q73               3.7931          .7260        30.0 

 74.     Q74               3.7931          .9016        30.0 

 75.     Q75               3.8621          .7894        30.0 

 76.     Q76               3.4483          .9851        30.0 
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 77.     Q77               3.5517         1.0885        30.0 

 78.     Q78               3.6207         1.1776        30.0 

 79.     Q79               3.2759         1.3065        30.0 

 80.     Q80               3.5517         1.1208        30.0 

 81.     Q81               4.0345          .8230        30.0 

 82.     Q82               3.7931          .8185        30.0 

 83.     Q83               3.8621         1.0598        30.0 

 84.     Q84               3.8966          .6732        30.0 

 85.     Q85               4.0000          .8864        30.0 

 86.     Q86               3.7241          .8408        30.0 

 87.     Q87               3.9655         1.0171        30.0 

 88.     Q88               4.0345          .8653        30.0 

 89.     Q89               3.7241         1.0315        30.0 

 90.     Q90               4.0000         1.0351        30.0 

 91.     Q91               2.8966         1.4478        30.0 

 92.     Q92               3.8276         1.1042        30.0 

 93.     Q93               3.9655          .8230        30.0 

 94.     Q94               3.5862          .9070        30.0 

 95.     Q95               3.8621          .8334        30.0 

 96.     Q96               3.9310          .7987        30.0 

 

  R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H A) 
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                             Mean        Std Dev       Cases 

 

 97.     Q97               3.7586          .9124        30.0 

 98.     Q98               3.8621          .8334        30.0 

 99.     Q99               3.9310          .8836        30.0 

100.     Q100              3.7931         1.1765        30.0 

101.     Q101              3.8276         1.0713        30.0 

102.     Q102              3.8276          .8892        30.0 

103.     Q103              3.6897          .9298        30.0 

104.     Q104              4.1379          .7894        30.0 

105.     Q105              4.0345          .9443        30.0 

106.     Q106              3.6897          .8495        30.0 

107.     Q107              3.6552          .9364        30.0 

108.     Q108              4.0000          .9636        30.0 

109.     Q109              3.9655          .7784        30.0 

110.     Q110              3.7931          .9776        30.0 

111.     Q111              3.8966          .9002        30.0 

112.     Q112              3.8276         1.1042        30.0 

113.     Q113              3.7586          .9124        30.0 

114.     Q114              3.9655          .9814        30.0 

115.     Q115              4.2414          .8305        30.0 

116.     Q116              4.1034         1.0122        30.0 

117.     Q117              4.0000          .7071        30.0 

118.     Q118              3.9655          .6805        30.0 

119.     Q119              3.8966          .7720        30.0 

120.     Q120              3.9310         1.1932        30.0 

121.     Q121              4.0000          .8018        30.0 

122.     Q122              3.8966          .8170        30.0 

123.     Q123              4.1379          .7894        30.0 

124.     Q124              4.1034          .8596        30.0 
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125.     Q125              4.1379          .8334        30.0 

126.     Q126              3.8966          .8170        30.0 

127.     Q127              3.8966          .8596        30.0 

128.     Q128              4.2759          .8408        30.0 

129.     Q129              4.0000          .7559        30.0 

130.     Q130              3.9655         1.0171        30.0 

131.     Q131              3.8621          .9901        30.0 

132.     Q132              3.9655          .6805        30.0 

133.     Q133              4.0000          .7559        30.0 

134.     Q134              4.2759          .7019        30.0 

135.     Q135              3.6552         1.2894        30.0 

136.     Q136              3.9310         1.1628        30.0 

137.     Q137              3.9310         1.0327        30.0 

138.     Q138              3.4828         1.2989        30.0 

139.     Q139              3.8966          .9002        30.0 

140.     Q140              4.1379          .7428        30.0 

141.     Q141              3.8621          .9901        30.0 

142.     Q142              3.8621          .7428        30.0 

143.     Q143              3.7241          .8822        30.0 

144.     Q144              3.7931          .9776        30.0 

 

  R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H A) 
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                                  Mean        Std Dev       Cases 

 

145.     Q145              4.3103          .7123        30.0 

146.     Q146              4.1724          .8048        30.0 

147.     Q147              3.2414         1.4307        30.0 

148.     Q148              4.2759          .7972        30.0 

149.     Q149              4.0690          .8836        30.0 

150.     Q150              4.0345          .9814        30.0 

151.     Q151              3.9655          .8230        30.0 

152.     Q152              4.0000          .8018        30.0 

153.     Q153              3.7931          .9016        30.0 

154.     Q154              3.6207          .8625        30.0 

155.     Q155              3.6552         1.1425        30.0 

156.     Q156              4.3793          .6769        30.0 

157.     Q157              3.9655          .9814        30.0 

158.     Q158              3.8621          .9151        30.0 

159.     Q159              3.8276         1.0375        30.0 

 

                                                   N of 

Statistics for       Mean   Variance    Std Dev  Variables 

      SCALE      630.9655  5573.2488    74.6542        159 

 

R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H A) 

 

Item-total Statistics 
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               Scale          Scale      Corrected 

                Mean          Variance        Item-             Alpha 

 if Item         if Item        Total            if Item 

               Deleted         Deleted     Correlation   Deleted 

 

Q1          626.8621       5555.9803        .1449           .9827 

Q2          626.8276       5553.1478        .1766           .9827 

Q3           626.8621       5572.9803       -.0024           .9828 

Q4           626.6552       5561.8054        .0957           .9827 

Q5           626.6207       5562.8153        .1000           .9827 

Q6           626.5862       5577.0369       -.0397           .9828 

Q7           627.0690       5573.5665       -.0081           .9828 

Q8           626.7241       5525.2783        .3475           .9826 

Q9           626.8276       5560.5764        .1094           .9827 

Q10         626.4828      5569.4015        .0364           .9827 

Q11         626.7241     5565.9212        .0615           .9827 

Q12         626.7586     5539.9754        .2837           .9826 

Q13         626.7241     5522.4212        .4914           .9825 

Q14         626.8276     5523.1478        .5228           .9825 

Q15         626.6897     5513.7217        .5287           .9825 

Q16         626.8621     5499.5517        .6811           .9824 

Q17         626.7241     5470.9212        .7870           .9824 

Q18         626.7586     5515.1897        .5335           .9825 

Q19         626.9310     5511.0665        .6109           .9825 

Q20         627.0345     5527.0345        .4370           .9826 

Q21         626.7586     5534.2611        .3561           .9826 

Q22         627.1034     5494.8818        .5715           .9825 

Q23         626.8966     5508.0961        .5442           .9825 

Q24         626.9310     5520.4236        .5638           .9825 

Q25         627.1034     5509.6675        .5372           .9825 
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Q26         626.7241      5527.7783        .4389           .9826 

Q27         627.0000       5520.1429        .4839          .9825 

Q28         626.8276       5516.1478        .5969           .9825 

Q29         627.0000       5510.0000        .5421           .9825 

Q30         627.2414       5512.7611        .5756           .9825 

Q31         627.0690       5470.1379        .7683           .9824 

Q32         627.2414       5482.6897        .6872           .9824 

Q33         627.4828       5451.3300        .6894           .9824 

Q34         627.3103       5495.5788        .4945           .9825 

Q35         626.7931       5501.1700        .5983           .9825 

Q36         627.0000       5512.7143        .5527           .9825 

Q37         626.9655       5501.8916        .6312           .9825 

Q38         627.0345       5529.3916        .4144           .9826 

Q39         627.0000       5506.5000        .5139           .9825 

Q40         626.8276       5498.2192        .6014           .9825 

Q41         626.9310       5470.1379        .7037           .9824 

R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H A) 

 

Item-total Statistics 
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                 Scale          Scale      Corrected 

                Mean          Variance        Item-           Alpha 

 if Item         if Item            Total            if Item 

               Deleted         Deleted     Correlation  Deleted 

 

Q42           626.8966       5511.2389         .4120           .9826 

Q43           627.1379       5521.4089         .3694           .9826 

Q44           627.3793       5471.7438         .5731           .9825 

Q45           627.5172       5473.5443         .5104           .9825 

Q46           627.0000       5517.7857         .5057           .9825 

Q47           626.8621       5515.8374         .6214           .9825 

Q48           626.7586       5488.9754         .7299           .9824 

Q49           627.0345       5491.2488         .7300           .9824 

Q50           627.2069       5513.4557         .5395           .9825 

Q51           626.9655       5501.7488         .5957           .9825 

Q52           626.7241       5498.9212         .6321           .9825 

Q53           627.1034       5503.3818         .4235           .9826 

Q54           626.9310       5464.2094         .8465           .9823 

Q55           626.8966       5500.6675         .5478           .9825 

Q56           627.3448       5494.0197         .5612           .9825 

Q57           627.0690       5490.7094         .7162           .9824 

Q58           627.2759       5491.9926         .6396           .9824 

Q59           627.3793       5463.1724         .6581           .9824 

Q60           627.0690       5492.2808         .5529           .9825 

Q61           627.2414       5508.9754         .6122           .9825 

Q62           627.2414       5500.7611         .4668           .9825 

Q63           627.1379       5457.0517         .7048           .9824 

Q64           627.0345       5493.3916         .6037           .9825 

Q65           627.1379       5512.7660         .4521           .9826 

Q66           627.1724       5512.2906         .5254           .9825 
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Q67           627.2414       5483.9754         .6477           .9824 

Q68           627.2759       5484.4926         .5699           .9825 

Q69           626.8966       5478.9532         .7149           .9824 

Q70           627.1379       5500.2660         .5474           .9825 

Q71           627.2414       5519.4039         .4492           .9826 

Q72           627.0345       5502.6059         .4890           .9825 

Q73           627.1724       5533.2192         .3657           .9826 

Q74           627.1724       5501.1478         .5330           .9825 

Q75           627.1034       5484.0961         .7572           .9824 

Q76           627.5172       5492.4729         .5466           .9825 

Q77           627.4138       5486.7512         .5291           .9825 

Q78           627.3448       5461.6626         .6331           .9824 

Q79           627.6897       5464.2217         .5556           .9825 

Q80           627.4138       5466.6084         .6359           .9824 

Q81           626.9310       5474.6379         .8041           .9824 

Q82           627.1724       5492.2906         .6618           .9824 

  

R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H A) 

Item-total Statistics 
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               Scale          Scale      Corrected 

                Mean          Variance        Item-           Alpha 

 if Item         if Item           Total           if Item 

               Deleted         Deleted     Correlation  Deleted 

 

Q83          627.1034      5482.5961        .5705           .9825 

Q84          627.0690      5519.3522        .5343           .9825 

Q85          626.9655      5495.7488        .5837           .9825 

Q86          627.2414      5491.4754        .6506           .9824 

Q87          627.0000      5504.7857        .4468           .9826 

Q88          626.9310      5526.3522        .3587           .9826 

Q89          627.2414      5499.4754        .4752           .9825 

Q90          626.9655      5487.7488        .5505           .9825 

Q91          628.0690      5468.9236        .4774           .9826 

Q92          627.1379      5436.6946        .8311           .9823 

Q93          627.0000      5486.5000        .7060           .9824 

Q94          627.3793      5488.3153        .6259           .9825 

Q95          627.1034      5472.3103        .8130           .9824 

Q96          627.0345      5490.2488        .6958           .9824 

Q97          627.2069      5547.6700        .1821           .9827 

Q98          627.1034      5492.0961        .6513           .9824 

Q99          627.0345      5501.6773        .5400           .9825 

Q100         627.1724      5515.7906        .3209           .9827 

Q101         627.1379      5475.5517        .6089           .9825 

Q102         627.1379      5520.4089        .3939           .9826 

Q103         627.2759      5497.1355        .5458           .9825 

Q104         626.8276      5536.5049        .3075           .9826 

Q105         626.9310      5497.2808        .5362           .9825 

Q106         627.2759      5507.5640        .5152           .9825 

Q107         627.3103      5482.5788        .6475           .9824 
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Q108         626.9655      5542.9631        .2046           .9827 

Q109         627.0000      5511.6429        .5278           .9825 

Q110         627.1724      5460.2906        .7752           .9824 

Q111         627.0690      5499.4951        .5463           .9825 

Q112         627.1379      5505.0517        .4088           .9826 

Q113         627.2069      5485.2414        .6450           .9824 

Q114         627.0000      5482.8571        .6153           .9825 

Q115         626.7241      5499.8498        .5903           .9825 

Q116         626.8621      5488.2660        .5598           .9825 

Q117         626.9655      5544.2488        .2707           .9826 

Q118         627.0000      5525.5000        .4674           .9825 

Q119         627.0690      5493.0665        .6954           .9824 

Q120         627.0345      5459.1059        .6393           .9824 

Q121         626.9655      5499.6773        .6133           .9825 

Q122         627.0690      5485.8522        .7166           .9824 

Q123         626.8276      5525.3621        .4027           .9826 

 

 

R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H A) 

Item-total Statistics 
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                Scale          Scale      Corrected 

                Mean          Variance        Item-          Alpha 

 if Item         if Item        Total           if Item 

               Deleted         Deleted     Correlation  Deleted 

 

Q124         626.8621      5499.8374        .5700           .9825 

Q125         626.8276      5487.3621        .6900           .9824 

Q126         627.0690      5530.0665        .3499           .9826 

Q127         627.0690      5503.9951        .5372           .9825 

Q128         626.6897      5507.2217        .5234           .9825 

Q129         626.9655      5521.8916        .4521           .9826 

Q130         627.0000      5485.4286        .5760           .9825 

Q131         627.1034      5499.5246        .4954           .9825 

Q132         627.0000      5534.2857        .3803           .9826 

Q133         626.9655      5523.4631        .4380           .9826 

Q134         626.6897      5513.0788        .5726           .9825 

Q135         627.3103      5491.9360        .4168           .9826 

Q136         627.0345      5459.2488        .6555           .9824 

Q137         627.0345      5461.6773        .7239           .9824 

Q138         627.4828      5423.9729        .7714           .9823 

Q139         627.0690      5516.6379        .4173           .9826 

Q140         626.8276      5514.7906        .5249           .9825 

Q141         627.1034      5513.2389        .4015           .9826 

Q142         627.1034      5509.9532        .5690           .9825 

Q143         627.2414      5496.8325        .5782           .9825 

Q144         627.1724      5544.1478        .1933           .9827 

Q145         626.6552      5533.3054        .3721           .9826 

Q146         626.7931      5506.5985        .5526           .9825 

Q147         627.7241      5495.7069        .3559           .9827 

Q148         626.6897      5515.6502        .4811           .9825 
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Q149         626.8966      5520.7389        .3939           .9826 

Q150         626.9310      5526.5665        .3133           .9826 

Q151         627.0000      5508.2143        .5268           .9825 

Q152         626.9655      5505.9631        .5601           .9825 

Q153         627.1724      5528.0764        .3309           .9826 

Q154         627.3448      5531.9483        .3161           .9826 

Q155         627.3103      5481.4360        .5350           .9825 

Q156         626.5862      5551.8941        .2072           .9827 

Q157         627.0000      5526.7143        .3123           .9826 

Q158         627.1034      5487.1675        .6288           .9824 

Q159         627.1379      5468.1946        .6777           .9824 

 

 

  R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H A) 

 

 

Reliability Coefficients 

 

N of Cases =     30.0                    N of Items =159 

 

Alpha =    .9826 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ญ 

หนังสือของความอนุเคราะห์แสดงความคิดเห็นต่อผลการวจัิย 
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ท่ี ศธ ๐๕๐๒.๒๐๓.๒ / ภาควชิาการบริหารการศึกษา 

 คณะศึกษาศาสตร์    

 มหาวทิยาลยัศิลปากร 

 พระราชวงัสนามจนัทร์ 

 นครปฐม ๗๓๐๐๐ 
 

                     มิถุนายน  ๒๕๕๕ 
 

เร่ือง ขอความอนุเคราะห์แสดงความคิดเห็นต่อรูปแบบการวจิยั 
 

เรียน ศาสตราจารย ์ดร.โจเซฟ เคดารี 
 

ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย     แบบแสดงความคิดเห็น     จาํนวน ๑ ชุด 
 

 ดว้ย นางสุรีรัตน์  ดวงสุวรรณ รหัสประจาํตวั ๕๑๒๕๒๙๑๐  นักศึกษาระดบัปริญญาดุษฎี
บณัฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลยั
ศิลปากร กาํลงัทาํดุษฎีนิพนธ์เร่ือง “รูปแบบการบริหารจดัการมหาวิทยาลยัเฉพาะทาง” ขณะน้ี
กาํลงัดาํเนินการในขั้นตอนสาํคญัสุดทา้ยของการวจิยั คือ การตรวจสอบความเหมาะสมของรูปแบบ 
จากผูเ้ช่ียวชาญท่ีมีประสบการณ์ในการบริหารจดัการมหาวทิยาลยั 

 ในการน้ี ภาควิชาการบริหารการศึกษา    ใคร่ขอความอนุเคราะห์ให้ นางสุรีรัตน์  ดวง
สุวรรณ  นาํเสนอร่างรูปแบบการบริหารจดัการมหาวิทยาลยัเฉพาะทาง เพื่อให้ท่านไดแ้สดงความ
คิดเห็นและให้ขอ้เสนอแนะ เพื่อจะไดน้าํไปปรับปรุงแกไ้ขและสรุปเป็นรูปแบบการบริหารจดัการ
มหาวิทยาลยัเฉพาะทางก่อนสรุปผลการวิจยัคร้ังน้ีต่อไป  ทั้งน้ี ภาควิชาการบริหารการศึกษาหวงั
เป็นอยา่งยิง่วา่คงไดรั้บความอนุเคราะห์จากท่านเป็นอยา่งดี 

  

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาใหค้วามอนุเคราะห์ดว้ย จกัขอบคุณยิง่ 

 

               ขอแสดงความนบัถือ 

 

          ( ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ประเสริฐ  อินทร์รักษ)์ 
                หวัหนา้ภาควชิาการบริหารการศึกษา 

งานธุรการ 

โทรศพัท/์โทรสาร ๐-๓๔๒๑-๙๑๓๖ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ฎ 

รายช่ือผู้เช่ียวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิทีแ่สดงความคิดเห็นต่อผลการวจัิย 
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รายช่ือผู้เช่ียวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิทีแ่สดงความคิดเห็นต่อผลการวจัิย 

 

 1. ดร.สาํเนียง องสุพนัธ์  
  ผูอ้าํนวยการสถาบนัวิจยัและพฒันา   

  มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสินทร์ 

 2. ผูช่้วยศาสตราจารย ์  เมธี  ฉายอรุณ 

  รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลย ี 
        มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสินทร์ 

 3. นายนพศกัด์ิ ตนัติสัตยานนท ์

  เลขานุการสาํนกังานผูอ้าํนวยการ สาํนกัวทิยาเขตวงัไกลกงัวล 

         มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสินทร์ วทิยาเขตวงัไกลกงัวล 

 4. ศาสตราจารย ์ดร.โจเซฟ เคดารี 

  ผูอ้าํนวยการวทิยาลยัพลงังานและส่ิงแวดลอ้มย ัง่ยนืรัตนโกสินทร์  
    มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสินทร์ วทิยาเขตวงัไกลกงัวล 

 5. ผูช่้วยศาสตราจารย ์  กฤชกนก  สุทศัน์ ณ อยทุธยา 

  คณบดีคณะวศิวกรรมศาสตร์ วทิยาเขตศาลายา 

        มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสินทร์ วทิยาเขตศาลายา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ฏ 

แบบแสดงความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิเพือ่ตรวจสอบผลการวจัิย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 473 

แบบแสดงความคิดเห็น 

ตรวจสอบความเหมาะสมของรูปแบบการวจัิย 

เร่ือง 

รูปแบบการบริหารจัดการมหาวทิยาลยัเฉพาะทาง 

(The Model of Specialty  University Administration ) 

 

ผูใ้หข้อ้มูล นาย นาง นางสาว 

ตาํแหน่งปัจจุบนั 

สถานท่ีทาํงาน 

คําช้ีแจง 

 แบบแสดงความคิดเห็นฉบบัน้ี เป็นส่วนสําคญัยิ่งต่อการวิจยัก่อนการสรุปผลวิจยั กล่าวคือ 

เป็นขั้นตอนการตรวจสอบรูปแบบ โดยผูว้ิจยักาํหนดกรอบการตรวจสอบรูปแบบ 4 ด้าน คือ 

ความเหมาะสม (Propriety standards) ความเป็นไปได ้(Feasibility standards) ความเป็นประโยชน์(Utility 

standards) และความถูกตอ้งครอบคลุม (Accuracy standards) หลงัจากท่ีท่านไดศึ้กษารายละเอียด

ตามขอบข่ายเน้ือหาท่ีกาํหนดประกอบการพิจารณาแล้วการให้ขอ้คิดเห็นและขอ้เสนอแนะของ

ท่านจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการสร้างและยืนยนัรูปแบบการบริหารจดัการมหาวิทยาลยัเฉพาะ

ทาง ซ่ึงจะทาํให้เกิดความมัน่ใจสําหรับผูท่ี้มีความสนใจท่ีจะนาํรูปแบบน้ีไปใช้ประโยชน์ในการ

บริหาร จดัการศึกษาต่อไป 

 ผูว้จิยัขอกราบขอบพระคุณเป็นอยา่งสูงท่ีท่านไดก้รุณาใหค้วามอนุเคราะห์ในการวิจยัคร้ังน้ี  

หากท่านตอ้งการขอ้มูลเพิ่มเติมขอความกรุณาติดต่อไดท่ี้ 089-915-8974 

 

                                             นางสุรีรัตน์  ดวงสุวรรณ 

      นกัศึกษาปริญญาเอก หลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต 

           สาขาวชิาการบริหารการศึกษา 

                  คณะศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลยัศิลปากร 
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รูปแบบความสัมพนัธ์เชิงสาเหตุขององค์ประกอบการบริหารจัดการมหาวทิยาลัย 

เฉพาะทาง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chi-square = 11.67, df = 10, p-value =0.30744, RMSEA = 0.021 

 

คํานิยามองค์ประกอบของโมเดล การบริหารจัดการมหาวทิยาลยัเฉพาะทาง 

 X1 องค์ประกอบด้าน “ผูน้ําองค์กร” หมายถึง การมีภาวะผูน้ําและมีบทบาทในการ
บริหารจดัการศึกษามีการบริหารองคก์รโดยยึดผลประโยชน์ท่ีผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียไดรั้บเป็นส่ิงสําคญั
มีการจดัระบบการบริหารงานบุคคลในองคก์รไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุดเร่ิม
ตั้งแต่การกาํหนดนโยบาย การวางแผน การสรรหาบุคคล การบาํรุงรักษา และการทาํงานไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพและใชค้วามเป็นศิษยเ์ก่า การสรรหาบุคลากรท่ีเป็นอาจารยต์อ้งจบการศึกษาเฉพาะทางมี
การกาํหนดบทบาทของบุคลากร  นโยบาย และกระบวนการบริหารงานขององค์กรท่ีชัดเจนมี
กระบวนการประเมินผลการปฏิบติังานท่ีดีและมีคุณภาพ มีการประกนัคุณภาพ  การปรับเปล่ียนการ
ประเมินท่ีโยงไปถึงการวิจยัการบริหารจดัการบริบทภายในองคก์รให้เหมาะสมกบับทบาทการจดั
การศึกษาท่ีมีหลายระดบัหลกัสูตรมีกระบวนการวางแผนการปฏิบติังาน มีแผนการลงทุนทางการ
ศึกษาท่ีสอดคล้องกบัความตอ้งการของผูเ้รียนและการตลาดมีการบริหารการเงิน และสินทรัพย ์
อาคารสถานท่ี  งบประมาณท่ีมีอยา่งจาํกดั ประกอบดว้ยเงินรายได ้เงินบริจาค เงินอุดหนุนวิจยัและ
ค่าเล่าเรียนมีระบบการบริหารจดัการการสินทรัพยข์องมหาวิทยาลยัเพื่อช่วยส่งเสริมสนับสนุน

x2 

x6 

x5 

x4 

x1 x8 

x3 

x7 
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การเรียนการสอนท่ีเพียงพอกบักิจกรรมของนกัศึกษาและอาจารย ์ การนาํผลสะทอ้นกลบัจากสถาน
ประกอบการมาใช้พิจารณาในการจดัการศึกษา  การให้ความสําคญักบัทรัพยากรท่ีเป็นปัจจยัหลกัเช่น 
คณาจารย ์ส่ิงอาํนวยความสะดวก และการใช้จ่ายเงินซ่ึงเป็นปัจจยัท่ีส่งผลโดยตรงต่อการบริหาร
การศึกษา การฝึกอบรม การวจิยั และการบริการทางดา้นวชิาชีพแก่สังคมจดัให้มีระบบการวิเคราะห์
ความตอ้งการของผูเ้รียน จดัระบบการเรียนการสอนทั้งในเวลา (Day-release) และระบบการเรียน
นอกเวลา (Part time) มีพนัธกิจ จดัการศึกษาสายเฉพาะทางดา้นอาชีพในเชิงลึก  และขยายการศึกษา
อย่างต่อเน่ือง มีการวิจยัซ่ึงเป็นความท้าทาย ท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงท่ีจาํเป็นต้องปรับเปล่ียน
กิจกรรมการเรียนการสอนและมีบทบาทต่อการพฒันาทางดา้นสติปัญญา การถ่ายทอดความรู้มีการ
จดัหลกัสูตร ประสบการณ์ และการเรียนการสอนดา้นอาชีพเพื่อให้บริการสังคมท่ีตอบสนองความ
ตอ้งการของผูเ้รียน ทอ้งถ่ิน และสถานประกอบการจดัให้มีการสอนศีลธรรม จริยธรรม การวิจยั 
และทกัษะทางดา้นภาษาองักฤษแก่นกัศึกษา มุ่งพฒันาผูเ้รียนใหเ้ป็นมนุษยท่ี์สมบูรณ์ เป็นทรัพยากร
ของชาติให้เกิดความเช่ียวชาญในวิชาชีพ เพื่อขบัเคล่ือนสังคมแห่งความรู้ ให้สอดคลอ้งกบัความ
ตอ้งการของทอ้งถ่ินท่ีมีผลต่อคนทั้งโลกมีการกาํหนดรูปแบบและคุณสมบติัของความรู้เพื่อขบัเคล่ือน
สังคมและเศรษฐกิจ  ทาํใหม้หาวทิยาลยัเป็นบ่อเกิดแห่งองคค์วามรู้และมีผลผลิตเป็นนกัวิทยาศาสตร์
และวศิวกร และอาชีพอ่ืนๆ ซ่ึงสามารถเป็นพลงัขบัเคล่ือนให้เกิดความกา้วหนา้ในสังคมไดก้ารวิจยั
และการสอนในระดบัปริญญาตรีลว้นเป็นบทบาทของมหาวทิยาลยัในการขบัเคล่ือนนโยบาย และกลยทุธ์
ของรัฐบาลให้สําเร็จได้ข้ึนอยู่กบัผลลพัธ์ท่ีมาจากบทบาทของมหาวิทยาลยั จดัให้มีงานวิจยัและ
ผูส้าํเร็จการศึกษาตามเกณฑ์บรรทดัฐานของสกอ.ในการแบ่งประเภทมหาวิทยาลยัมีการสร้างความ
สมดุลระหวา่งการดาํเนินงานตามพนัธกิจกบักิจกรรมเสริมของมหาวิทยาลยัเช่น การเรียนการสอน การ
วิจยั การบริการการช่วยเหลือสังคมมีความรับผิดชอบต่อสังคม เปิดโอกาสให้สังคม  / ชุมชน และ 
Stakeholder มีส่วนร่วมในการจดัการศึกษาและใชบ้ริการทางวชิาการ 

 X 2 องค์ประกอบดา้น“การพฒันาหลักสูตร” หมายถึงการมีหลักสูตรที่เรียนทั้ง
ภาคทฤษฎีในห้องเรียนและภาคสนาม   การปรับปรุงหลกัสูตรให้สอดคลอ้งกบัการเปล่ียนแปลง
ภายนอกการสร้างบณัฑิตนกัปฏิบติัเร่ิมจากการสร้างความอดทนสู้งาน เพราะฉะนั้นการเรียนการ
สอนตอ้งมีการปฏิบติัควบคู่ไปดว้ย  การจดัใหน้กัศึกษาทุกคนมีโอกาสไดรั้บการฝึกปฏิบติัและไดใ้ช้
เคร่ืองมือในห้องปฏิบติัการ การมีปรัชญา ปณิธาน วตัถุประสงค ์แผนการดาํเนินการ การเรียนการสอน 
กิจกรรมการพฒันานกัศึกษาการศึกษาท่ีมุ่งพฒันาคนให้มีคุณธรรม จริยธรรมและวฒันธรรมในการ
ดาํรงชีวิต  การทาํหนา้ท่ีสร้าง และถ่ายทอดความรู้ ไปสู่นกัศึกษาเตรียมคนให้มีความรู้ ความเขา้ใจ
โลกท่ีเปล่ียนแปลง  ผูบ้ริหารตอ้งมีความเขา้ใจในความเป็นมหาวิทยาลยัเฉพาะทาง แผนพฒันาชาติ 
และแผนเศรษฐกิจของชาติ  มีความรู้ ความสามารถ ภาวะผูน้าํ และประสบการณ์ ของอธิการบดีส่ง
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ผลกระทบท่ีสาํคญัต่อการบริหารมหาวทิยาลยั   มหาวทิยาลยัท่ีเป็นองคก์รของรัฐท่ีมิไดมุ้่งหวงักาํไร
ไดรั้บการสนบัสนุนทางการเงินทั้งหมดหรือบางส่วนจากรัฐบาลยกเวน้ภาษี มีรายไดจ้ากงบประมาณ
อุดหนุนจากรัฐ ค่า เล่าเรียน ดอกเบ้ีย เงินบริจาค เงินอุดหนุนการวิจยั และการให้บริการ 

มหาวิทยาลยัจะมีสภาสถาบนัเป็นผูก้าํกบั ดูแล  มีหน่วยงานตรวจสอบภายในเกี่ยวกบัการใช้
เงินงบประมาณและเงินรายไดอ่ื้นและการท่ีตอ้งเผชิญกบัความทา้ทายทางดา้นเทคโนโลย ี

 X 3  องคป์ระกอบดา้น“การมีส่วนร่วมของผูม้ีส่วนได้ส่วนเสีย” หมายถึงการสร้าง
ความสัมพนัธ์กบัชุมชนเก่ียวกบัการใหบ้ริการและการวจิยัโดยมีพนัธกิจในการบริการสังคมการพฒันา
และจดัหลกัสูตรการเรียนการสอนสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของชุมชน  ตลาดแรงงาน โดยชุมชน
มีส่วนร่วมการจดัระบบการบริหารงานทัว่ไปของมหาวิทยาลยัท่ีดีและมีประสิทธิภาพโดยมีสภา
มหาวทิยาลยัเป็นองคก์รสูงสุดในการควบคุมดูแล และมีอธิการบดีเป็นผูรั้บผิดชอบมีกระบวนการจดั
โครงสร้างองคก์รท่ีดีและเหมาะสมโดยสร้างเกณฑ์ในการทาํงาน สร้างความสัมพนัธ์ของงาน แบ่งงาน
โดยกาํหนดหน้าท่ีในการปฏิบติังาน มีการประสานงาน มอบหมายอาํนาจหนา้ท่ี วางโครงการของ
หน่วยงานและพฒันานโยบายต่าง ๆท่ีสามารถมีปฏิสัมพนัธ์ท่ีดีกบัสังคมแบบมีส่วนร่วมตามภารกิจ
หนา้ท่ีของมหาวทิยาลยัท่ีสอดคลอ้งกบัการเปล่ียนแปลงภายนอกและมีการจดัระบบการบริหารงาน
วิชาการ กิจกรรมท่ีดีและมีประสิทธิภาพพฒันาการเรียนการสอนให้ไดผ้ลดีและมีประสิทธิภาพให้
เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผูเ้รียน  และจดัทาํแผนการบริหารวชิาการโดยทาํตวัช้ีวดั 

 X 4 องคป์ระกอบดา้น “การพฒันาบุคลากร” หมายถึง การสร้างเคร่ืองมือในการพฒันา
ศกัยภาพคณาจารย ์เช่น โปรแกรมสาํเร็จรูปและใหทุ้กคนสามารถเขา้ถึงเคร่ืองไดก้ารเตรียมคนเขา้สู่
ภารกิจของบริษทัการศึกษาในอาชีพใหม่เช่นเรียนจบปวส. แลว้เรียนต่อในระดบัปริญญาตรีอีก 2 ปี
แต่เรียนในมหาวิทยาลยัในปีแรกเท่านั้น ส่วนปีท่ี 2 ตอ้งเข้าไปศึกษาทกัษะเฉพาะทางในสถาน
ประกอบการท่ีจะเขา้ไปทาํงานเลยการอนุมติัโครงการวิจยัไม่เกิน 3 โครงการต่อบุคลากร 1 คน ต่อ 
ปีและควบคุมโดยการติดตามพร้อมกบัการประเมินความกา้วหนา้มีคู่มือนกัศึกษาเป็น E-Book แลว้
ให้นักศึกษาเขา้ไปอ่านในระบบสะสมจาํนวนคร้ังแล้วให้รางวลั และการมุ่งเน้นส่ิงแวดล้อมให้
เป็นอตัลกัษณ์ของมหาวทิยาลยั 

  X 5 องคป์ระกอบดา้น“การสร้างเครือข่าย” หมายถึงการมีโอกาสใช้บุคลากรและ
ทรัพยากรร่วมกันกับชุมชนและมหาวิทยาลัยอ่ืนชุมชน ภาคเอกชน มีส่วนร่วมในการกาํหนด
ยทุธศาสตร์การเปล่ียนแปลง และการดาํเนินกิจกรรมของมหาวิทยาลยัรัฐบาลกระตุน้การลงทุนของ
นายจา้งเก่ียวกบัการฝึกอาชีพโดยการเปรียบเทียบให้เห็นความแตกต่างท่ีจาํเป็นของนโยบายการฝึก
อาชีพให้แก่พนกังานการควบคุมจาํนวนผูส้ําเร็จการศึกษาให้เกิดความสมดุลของทกัษะแรงงานท่ี



 477 

นายจา้งตอ้งการในการดาํเนินธุรกิจการเปิดโอกาสให้กลุ่มธุรกิจและอุตสาหกรรมมีส่วนร่วมในการ
กาํหนดมาตรฐานวชิาชีพต่อการจดัการศึกษาทางดา้นอาชีพและหลกัสูตรของมหาวทิยาลยั 

 X 6  องคป์ระกอบดา้น“งบประมาณ” หมายถึง การมีศกัยภาพท่ีจะไดรั้บสนบัสนุนทุน
จากภาคเอกชน ภาคเอกชนให้มีส่วนร่วมช่วยเหลือด้านงบประมาณการหารายได้จากศกัยภาพ
ของกิจกรรมการเรียน การสอน และการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเป็นทุนและตอบสนองความ
ตอ้งการของชาติ เพื่อให้เกิดรายได้การพฒันามหาวิทยาลยัสอดคล้องกบัการเปล่ียนแปลงประชากร 
ความเจริญรุ่งเรือง และระบบเศรษฐกิจการเป็นความคาดหวงัของสังคมในการจดัเตรียมความพร้อม
การให้บริการแก่ชุมชนและสังคม เช่น การดูแลสุขภาพ การขยายการเกษตร และการพฒันา
อุตสาหกรรมและบทบาทการทาํงานของอาจารย ์เป็นผูผ้ลกัดนัพฒันาการของนกัศึกษา 

 X 7 องคป์ระกอบดา้น “การบริหารการเปล่ียนแปลง” หมายถึง การไดรั้บผลกระทบ
จากการเปล่ียนแปลงการบริหารการศึกษาทางวิชาชีพท่ีเกิดข้ึนอยา่งรุนแรงและต่อเน่ือง การเพิ่มข้ึน
ของค่าลงทะเบียนของนกัศึกษาและของบประมาณเพิ่มจากภาครัฐ และการปรับเปล่ียนระบบราชการใน
มหาวทิยาลยัจะมีปัญหาและอุปสรรค ถา้ขาดขอ้มูลท่ีถูกตอ้งและไม่เขา้ใจภารกิจหลกัขององคก์ร 

 X 8 องค์ประกอบดา้น “การประกนัคุณภาพ” หมายถึง การจดัการศึกษาภายใตก้าร
กาํกบั ดูแล  ควบคุม  และการตรวจสอบจากองคก์รวชิาชีพ และหน่วยงานราชการท่ีเก่ียวขอ้ง 
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ตอนที ่ 1  การแสดงความคิดเห็นต่อองค์ประกอบการบริหารจัดการมหาวทิยาลยัเฉพาะทาง 

                โปรดทาํเคร่ืองหมาย   ลงในช่องวา่งตามความคิดเห็นของท่าน 

 

ที ่ องค์ประกอบ 

ความคดิเห็น 

ความเหมาะสม ความเป็นไปได ้ การใชป้ระโยชน ์ ความถูกตอ้ง 

มีความ
เหมาะสม 

ไม่
เหมาะสม 

เป็นไป
ได ้

เป็นไป
ไม่ได ้

ใช้
ประโยชน์

ได ้

ใช้
ประโยชน์

ไม่ได ้

มีความ 

ถูกตอ้ง 

ไม่
ถูกตอ้ง 

1 ผูน้าํองคก์ร         

2 
การพฒันา
หลกัสูตร 

        

3 

การมีส่วน
ร่วมของผูมี้
ส่วนไดส่้วน
เสีย 

        

4 
การพฒันา
บุคลากร 

        

5 
การสร้าง
เครือข่าย 

        

6 งบประมาณ         

7 

การบริหาร
การเปล่ียน 

แปลง 

        

8 
การประกัน
คุณภาพ 

        

 

ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอืน่ๆ 

………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………. 

   



 479 

ตอนที่ 2 การแสดงความคิดเห็นต่อรูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุขององค์ประกอบการบริหาร

จัดการมหาวทิยาลยัเฉพาะทาง  

              โปรดแสดงความคิดเห็นของท่านในประเด็นดังต่อไปนี ้

 

1. ท่านคิดว่า รูปแบบความสัมพนัธ์เชิงสาเหตุขององค์ประกอบการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย

เฉพาะทางมีความเหมาะสมหรือไม่ อย่างไร? 

………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………. 

 

2. ท่านคิดว่า รูปแบบความสัมพนัธ์เชิงสาเหตุขององค์ประกอบการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย

เฉพาะทางมีความเป็นไปได้หรือไม่ อย่างไร? 

………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………. 
 

3. ท่านคิดว่า รูปแบบความสัมพนัธ์เชิงสาเหตุขององค์ประกอบการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย

เฉพาะทางสามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้หรือไม่ อย่างไร? 

………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………. 
 

4. ท่านคิดว่า รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุขององค์ประกอบการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย

เฉพาะทางมีความถูกต้องครอบคลุมหรือไม่ อย่างไร? 

………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………. 
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ข้อเสนอแนะ 

………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ฐ 

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย (แบบสอบถาม) 
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แบบสอบถามเพือ่การวจัิย 

เร่ืองรูปแบบการบริหารจัดการมหาวิทยาลยัเฉพาะทาง 

(The Model of  Specialty  University Administration) 

คําช้ีแจง 

1. แบบสอบถามฉบบัน้ี เป็นเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บขอ้มูลประกอบการวิจยัเร่ือง รูปแบบการ
บริหารจดัการมหาวทิยาลยัเฉพาะทาง (The Model of  Specialty  University Administration) 

2. แบบสอบถามน้ีจดัทาํข้ึนโดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัท่ีเป็น
องค์ประกอบของการบริหารจดัการมหาวิทยาลยัเฉพาะทาง (The Administration of Specific 

University) จึงขอความอนุเคราะห์จากท่านไดโ้ปรดตอบคาํถามตามความเป็นจริงที่ปรากฏข้ึนใน
มหาวทิยาลยัของท่าน   ซ่ึงคาํตอบเหล่าน้ีจะไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบติังานของท่านแต่ประการใด 

3. แบบสอบถามฉบบัน้ีมีทั้งหมด 2 ตอน ไดแ้ก่ 

    ตอนที ่1 ขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัสถานภาพผูต้อบแบบสอบถาม 

    ตอนที่ 2 ขอ้มูลเก่ียวกบัเก่ียวกบัปัจจยัท่ีเป็นองคป์ระกอบของการบริหารจดัการมหาวทิยาลยั
เฉพาะทาง 

5. แบบสอบถามตอนที่ 2 น้ี มุ่งหวงัที่จะทราบขอ้เท็จจริงคิดเห็นเกี่ยวกบัปัจจยัท่ีเป็น
องค์ประกอบของการบริหารจดัการมหาวิทยาลยัเฉพาะทาง ตามความคิดเห็นของท่าน โดยท่ีท่าน
ให้นํ้ าหนกัการประเมินค่าคะแนนของขอ้ความในแบบมาตราส่วนประเมินค่า (Rating Scale) ซ่ึง   

ค่าคะแนนมีความหมายดงัต่อไปน้ี   

 5     หมายถึง   เป็นองคป์ระกอบของการบริหารจดัการมหาวิทยาลยัเฉพาะทาง ในระดบั
มากท่ีสุด 

 4    หมายถึง   เป็นองคป์ระกอบของการบริหารจดัการมหาวิทยาลยัเฉพาะทางในระดบั
มาก 

 3     หมายถึง   เป็นองคป์ระกอบของการบริหารจดัการมหาวิทยาลยัเฉพาะทางในระดบั
ปานกลาง 
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 2    หมายถึง   เป็นองคป์ระกอบของการบริหารจดัการมหาวิทยาลยัเฉพาะทางในระดบั
นอ้ย  

 1    หมายถึง   เป็นองคป์ระกอบของการบริหารจดัการมหาวิทยาลยัเฉพาะ ทางในระดบั
นอ้ยท่ีสุด 

5. การตอบแบบสอบถามแต่ละขอ้โปรดทาํเคร่ืองหมาย √ ลงในช่องคาํตอบที่ตรงกบั
องคป์ระกอบของการบริหารจดัการมหาวทิยาลยัเฉพาะตามความคิดเห็นของท่าน 

 

ดังตัวอย่างข้างล่างนี้ 
 

ข้อที่ ข้อความ ระดับการปฎบิัติ 

5 4 3 2 1 

0 มหาวทิยาลยัมีคณะกรรมการดูแลความสะอาดโรง
อาหาร…… 
 

√ …… … …… …… 

00 มหาวทิยาลยักาํหนดเง่ือนไขการยมืหนงัสือจาก
หอ้งสมุด…… 
 

….. ……. √ …… …… 

 

ข้อที ่  0 แสดงวา่ มหาวิทยาลยัมีคณะกรรมการดูแลความสะอาดโรงอาหารเป็นองค์ประกอบ

ของการบริหารมหาวิทยาลยัเฉพาะ ทางในระดบัมากท่ีสุด 

ข้อที ่  00 แสดงวา่มหาวิทยาลยักาํหนดเง่ือนไขการยมืหนงัสือจากหอ้งสมุดเป็นองค์ประกอบ

ของการบริหารมหาวิทยาลยัเฉพาะ ทางในระดบัปานกลาง 

ผูว้ิจยัขอขอบพระคุณผูต้อบแบบสอบถามทุกท่านเป็นอย่างสูงยิ่งท่ีกรุณาให้ความอนุเคราะห์
ในการตอบแบบสอบถามมา ณ โอกาสน้ี 

 

 

 

          นางสุรีรัตน์  ดวงสุวรรณ 

     นกัศึกษาปริญญาเอก  สาขาการบริหารการศึกษา 

              ภาควชิาการบริหารการศึกษา  คณะศึกษาศาสตร์ 

                                                      มหาวทิยาลยัศิลปากร 
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ตอนที ่1    ข้อมูลทัว่ไปเกี่ยวกบัสถานภาพผู้ตอบแบบสอบถาม 

คําช้ีแจง    โปรดทาํเคร่ืองหมาย √  ลงใน  (  )  ซ่ึงตรงกบัความเป็นจริงเกี่ยวกบัตัวท่านและ   

มหาวทิยาลัยของท่าน 

 

1. เพศ 

(       )  หญิง  (       )  ชาย 

 

2. อาย ุ

(       )  ไม่เกิน30  ปี  (       )  31 – 40   ปี  

(       )   41 – 50   ปี  (       )  51ปีข้ึนไป 

 

3. วฒิุการศึกษาสูงสุด 

(       ) ปริญญาตรี 

(       ) ปริญญาโท 

  (       ) ปริญญาเอก 

  (       )   อ่ืนๆ   (โปรดระบุ)…………………….. 

 

4. ตาํเหน่งทางวชิาการ 

(       )   ผูช่้วยศาสตราจารย ์

(       )   รองศาสตราจารย ์

  (       )   ศาสตราจารย ์

  (       )   อ่ืนๆ   (โปรดระบุ)…………………….. 

 

5. ตาํแหน่งทางการบริหารในปัจจุบนั(ตอบไดม้ากกวา่  1 คาํตอบ) 
(       ) อธิการบดี                (       ) รองอธิการบดี 

(       ) ผูช่้วยอธิการบดี  (       ) คณบดี  

(       ) รองคณบดี  (       ) ผูอ้าํนวยการสาํนกังาน 

(       ) หวัหนา้ภาควชิา/ หวัหนา้สาขาวชิา / หวัหนา้แผนกงาน 

(       ) อาจารยผ์ูส้อน  (       ) บุคลากรสายสนบัสนุน 
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6. ประสบการณ์ในการทาํงานในมหาวทิยาลยั 

(       )  นอ้ยกวา่ 5 ปี 

(       )  5 - 10 ปี 

(       )  มากกวา่ 10 ปี 

 

7. ระยะเวลาท่ีมหาวทิยาลยัจดัการศึกษาทางดา้นวชิาชีพเฉพาะทาง 

(       )   1-5 ปี                            (       )   6 - 10 ปี 

(       )   11 - 15 ปี              (       )   16 - 20 ปี 

(       )   มากกวา่  20  ปี 

 

ตอนที่ 2 ข้อมูลเกีย่วกบักบัองค์ประกอบของการบริหารจัดการมหาวิทยาลยัเฉพาะทาง 

   

ขอ้ท่ี ขอ้ความ 
ระดบัการปฎิบติั 

5 4 3 2 1 

1 มหาวทิยาลยัมีภาระหนา้ท่ีในการจดัใหมี้บรรยากาศการเรียน
การสอนท่ีเหมาะสมเพื่อจดัการศึกษาในระดบั ป.ตรี  ป.โท ป.
เอก และฝึกอบรมวชิาชีพในสาขาต่างๆ 

     

2  มหาวทิยาลยัเป็นองคป์ระกอบพื้นฐานท่ีจาํเป็นของชาติและ
เป็นเคร่ืองยดึเหน่ียวท่ีมีคุณค่าความเป็นสังคมประชาธิปไตย 
และลาํดบัชั้นของสังคม 

     

3  มหาวทิยาลยัมีแนวทางการสอนท่ีก่อให้เกิดการพฒันา
นวตักรรม 

     

4 มหาวทิยาลยัมีการพฒันางานวจิยัท่ีสามารถนาํไปบูรณาการ
ใหบ้ริการแก่สังคม ช่วยเหลือและสนบัสนุนประชาชน ขยาย
การเกษตร 

     

5 มหาวทิยาลยัมีกระบวนการวางแผนการปฏิบติังาน  มีแผนการ
ลงทุนทางการศึกษาท่ีสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูเ้รียน
และการตลาด 
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6 มหาวทิยาลยัมีกระบวนการจดัโครงสร้างองคก์รท่ีดีและ
เหมาะสมโดยสร้างเกณฑใ์นการทาํงาน สร้างความสัมพนัธ์
ของงาน แบ่งงานโดยกาํหนดหนา้ท่ีในการปฏิบติังาน มีการ
ประสานงาน มอบหมายอาํนาจหนา้ท่ี วางโครงการของ
หน่วยงานและพฒันานโยบายต่าง ๆท่ีสามารถมีปฎิสัมพนัธ์    

ท่ีดีกบัสังคมแบบมีส่วนร่วมตามภาระกิจหนา้ท่ีของ
มหาวทิยาลยัท่ีสอดคลอ้งกบัการเปล่ียนแปลงภายนอก 

     

7 มหาวทิยาลยัมีกระบวนการประเมินผลการปฏิบติังานท่ีดีและ
มีคุณภาพ มีการประกนัคุณภาพ การปรับเปล่ียนการประเมินท่ี
โยงไปถึงการวจิยั 

     

8 มหาวทิยาลยัเป็นเคร่ืองมือวดัระดบัของสังคมและส่งผลต่อ
การขบัเคล่ือน และเพิ่มความมัน่คงทางเศรษฐกิจ 

     

9 มหาวทิยาลยัมีการสอน  มีงานวจิยัเป็นหลกัพื้นฐานท่ีดีและมี
ความเขม้ขน้ในการดาํเนินงานเช่น องคค์วามรู้ใหม่ตลอดจน
ดา้นวชิาการในการเปล่ียนแปลงทางการศึกษา 

     

10 มหาวทิยาลยัมีการสร้างความสัมพนัธ์กบัชุมชนเก่ียวกบัการ
ใหบ้ริการและการวิจยัโดยมีพนัธกิจในการบริการสังคม 

     

11 มหาวทิยาลยัมีการพฒันาและจดัหลกัสูตรการเรียนการสอน
สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของชุมชน  ตลาดแรงงาน โดย
ชุมชนมีส่วนร่วม 

     

12 มหาวิทยาลยัมีการจดัระบบการบริหารงานทัว่ไปของ
มหาวทิยาลยัท่ีดีและมีประสิทธิภาพโดยมีสภามหาวทิยาลยั
เป็นองคก์รสูงสุดในการควบคุมดูแล และมีอธิการบดีเป็น
ผูรั้บผดิชอบ  

     

13 มหาวทิยาลยัมีการจดัระบบการบริหารงานวชิาการ กิจกรรมท่ี
ดีและมีประสิทธิภาพพฒันาการเรียนการสอนใหไ้ดผ้ลดีและ
มีประสิทธิภาพใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดแก่ผูเ้รียน  และจดัทาํ
แผนการบริหารวชิาการโดยทาํตวัช้ีวดั 
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14 มหาวทิยาลยัมีการจดัระบบการบริหารงานบุคคลในองคก์รได้
อยา่งมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุดเร่ิมตั้งแต่การ
กาํหนดนโยบาย การวางแผน การสรรหาบุคคล การบาํรุงรักษา 

และการทาํงานไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพและใชค้วามเป็น     

ศิยษเ์ก่า  การสรรหาบุคลากรท่ีเป็นอาจารยต์อ้งจบการศึกษา
เฉพาะทาง 

     

15 มหาวทิยาลยัมีการบริหารการเงิน และสินทรัพย ์อาคาร
สถานท่ี  งบประมาณท่ีมีอยา่งจาํกดั ประกอบดว้ยเงินรายได ้
เงินบริจาค เงินอุดหนุนวิจยัและค่าเล่าเรียน 

     

16 มหาวทิยาลยัมีพนัธกิจ จดัการศึกษาสายเฉพาะทางดา้นอาชีพ
ในเชิงลึก  และขยายการศึกษาอยา่งต่อเน่ือง มีการวจิยัซ่ึงเป็น
ความทา้ทายท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงท่ีจาํเป็นตอ้งปรับเปล่ียน
กิจกรรมการเรียนการสอนและมีบทบาทต่อการพฒันาทางดา้น
สติปัญญา การถ่ายทอดความรู้ 

     

17 มหาวทิยาลยัพฒันาผูเ้รียนให้เป็นมนุษยท่ี์สมบูรณ์ เป็น
ทรัพยากรของชาติใหเ้กิดความเช่ียวชาญในวชิาชีพ เพื่อ
ขบัเคล่ือนสังคมแห่งความรู้ใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของ
ทอ้งถ่ินท่ีมีผลต่อคนทั้งโลก 

     

18 มีงานวจิยัและผูส้าํเร็จการศึกษาตามเกณฑบ์รรทดัฐานของ
สกอ.ในการแบ่งประเภทมหาวทิยาลยั 

     

19 การวจิยัและการสอนในระดบัปริญญาตรีลว้นเป็นบทบาทของ
มหาวทิยาลยัในการขบัเคล่ือนนโยบาย และกลยทุธ์ของรัฐบาล
ใหส้าํเร็จไดข้ึ้นอยูก่บัผลลพัธ์ท่ีมาจากบทบาทของมหาวิทยาลยั 

     

20 มหาวิทยาลัยเป็นบ่อเกิดแห่งองค์ความรู้และมีผลผลิตเป็น
นกัวิทยาศาสตร์และวิศวกร และอาชีพอ่ืนๆ ซ่ึงสามารถเป็น
พลงัขบัเคล่ือนใหเ้กิดความกา้วหนา้ในสังคมได ้
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21 มหาวทิยาลยัมีการกาํหนดรูปแบบและคุณสมบติัของความรู้
เพื่อขบัเคล่ือนสังคมและเศรษฐกิจ 

     

22 มหาวทิยาลยัมีระบบการบริหารจดัการการสินทรัพยข์อง
มหาวทิยาลยัเพื่อช่วยส่งเสริมสนบัสนุนการเรียนการสอนท่ี
เพียงพอกบักิจกรรมของนกัศึกษาและอาจารย ์

     

23 มหาวทิยาลยัจดัใหมี้ระบบการวเิคราะห์ความตอ้งการของ
ผูเ้รียน จดัระบบการเรียนการสอนทั้งในเวลา(Day-release) 

และระบบการเรียนนอกเวลา(Part time) 

     

24 มหาวทิยาลยัมีความรับผดิชอบต่อสังคม เปิดโอกาสใหส้ังคม  / 
ชุมชน และ Stakeholder มีส่วนร่วมในการจดัการศึกษาและใช้
บริการทางวชิาการ 

     

25 จดัอนัดบัมหาวทิยาลยั พิจารณาองคป์ระกอบ ของstakeholder 

และผูบ้ริหารท่ีมาจากการเลือกตั้งท่ีมี นกัธุรกิจ แรงงาน
อุตสาหกรรมร่วมดว้ย 

     

26 ภาวะผูน้าํและบทบาทการบริหารจดัการศึกษาเป็นความทา้ทาย
และเป็นปัจจยัท่ีสาํคญัของผูบ้ริหารมหาวทิยาลยัเฉพาะทาง 

     

27 มหาวทิยาลยัมีการสร้างความสมดุลระหวา่งการดาํเนินงาน
ตามพนัธกิจกบักิจกรรมเสริมของมหาวทิยาลยัเช่น การเรียน
การสอน การวจิยั การบริการการช่วยเหลือสังคม 

     

28 มหาวทิยาลยับริหารองคก์รโดยยดึผลประโยชน์ท่ีผูมี้ส่วนได้
เสียไดรั้บเป็นส่ิงสาํคญั 

     

29 มหาวทิยาลยัมีการบริหารจดัการงานต่างๆ โดยยดึ ระเบียบ 
กฎเกณฑ ์บงัคบัอาจารยแ์ละนกัศึกษาในการฝึกอาชีพ 

     

30 มหาวทิยาลยัมีการกาํหนดบทบาทของบุคลากร  นโยบาย และ
กระบวนการบริหารงานขององคก์รท่ีชดัเจน 

     

31 การขาดขอ้มูลและความไม่เขา้ใจภาระงานท่ีเป็นภาระกิจหลกั
ของมหาวทิยาลยัจะเป็นอุปสรรคต่อการปรับเปล่ียนระบบ
ราชการ 
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32 ปัจจุบนัมหาวทิยาลยัไดรั้บผลกระทบจากการเปล่ียนแปลง
อยา่งรุนแรงและต่อเน่ืองต่อการบริหารการศึกษาทางดา้น
วชิาชีพ 

     

33 การเพิ่มราคาค่าลงทะเบียนของนกัศึกษาจากผูป้กครองและขอ
งบประมาณจากภาครัฐเพิ่มสูงข้ึนเป็นวธีิการท่ีไม่เหมาะสมใน
การแกปั้ญหาเร่ืองงบประมาณของมหาวทิยาลยั 

     

34 ความสุภาพเรียบร้อย และพฤติกรรมไม่ดีของนกัศึกษาท่ี
เกิดข้ึนล้วนแต่เป็นความไม่รับผิดชอบของคณะ และ
มหาวทิยาลยั 

     

35 พฒันารูปแบบของหลกัสูตร  มีหลายหลกัสูตร มีความเขม้ขน้
และบริการใหค้วามช่วยเหลือนกัศึกษาใหมี้ทกัษะท่ีจาํเป็น 
และมีลกัษณะเฉพาะทางท่ีสอดคลอ้งกบับริบทของมหาวทิยาลยั  
เกณฑส์กอ. กิจการนกัศึกษา การบริหารบุคลากร งานแผน 
งานธุรการ โดยคาํนึงถึงความตอ้งการของสังคม  โดยมี
โครงสร้างหลกัสูตรมีจาํนวนไม่นอ้ยกวา่ 120 หน่วยกิต 

     

36 มหาวทิยาลยั มีหนา้ท่ีสร้างและ ถ่ายทอดความรู้ ไปสู่นกัศึกษา
เตรียมคนใหมี้ความรู้ ความเขา้ใจโลกท่ีเปล่ียนแปลง 

     

37 มหาวทิยาลยัใหค้วามสาํคญักบัทรัพยากรท่ีเป็นปัจจยัหลกัเช่น 
คณาจารย ์ส่ิงอาํนวยความสะดวก และการใชจ้่ายเงินซ่ึงเป็น
ปัจจยัท่ีส่งผลโดยตรงต่อการบริหารการศึกษา การฝึกอบรม 
การวจิยั และการบริการทางดา้นวชิาชีพแก่สังคม 

     

38  มหาวทิยาลยับริหารจดัการบริบทภายในองคก์รใหเ้หมาะสม
กบับทบาทการจดัการศึกษาท่ีมีหลายระดบัหลกัสูตร 

     

39 มหาวทิยาลยันาํผลสะทอ้นกลบัจากสถานประกอบการมาใช้
พิจารณาในการจดัการศึกษา 

     

40 มหาวทิยาลยัจดัใหมี้การสอนศีลธรรม จริยธรรม การวจิยั และ
ทกัษะทางดา้นภาษาองักฤษแก่นกัศึกษา 
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41 มหาวทิยาลยัมีการจดัหลกัสูตร ประสบการณ์ และการเรียน
การสอนดา้นอาชีพเพื่อใหบ้ริการสังคมท่ีตอบสนองความ
ตอ้งการของผูเ้รียน ทอ้งถ่ิน และสถานประกอบการ 

     

42 มหาวทิยาลยักาํหนดใหน้กัศึกษาสามารถผอ่นชาํระค่าเล่าเรียน
เป็นรายเดือนได ้

     

43 มหาวทิยาลยัมีการจดักิจกรรมจูงใจใหน้กัศึกษามีส่วนร่วมใน
การดาํเนินงานของมหาวทิยาลยัเช่น การรับทราบขอ้มูล
ข่าวสาร การร่วมกีฬาระหวา่งมหาวทิยาลยั 

     

44 มหาวทิยาลยัมีการกาํหนดการจดัการศึกษาใหน้กัศึกษาคิดเป็น 
ทาํเป็น ปฎิบติัได ้ฝึกนกัศึกษาใหมี้ทกัษะเฉพาะทาง   และมี
การทบทวน โดยรู้เป้าหมาย และผลลพัธ์ิของมหาวทิยาลยั 

     

45 ปัญหาท่ีเกิดข้ึนจากการดาํเนินการ การโกงอยา่งเป็นระบบ 
หรือความประพฤติผิด และส่ิงท่ีเกิดข้ึนจากความไม่ถูกตอ้ง
เก่ียวกบัการบริหารภายในมหาวทิยาลยัส่งผลใหเ้กิดความ
เส่ือมลงของคุณค่าการจดัการศึกษา เช่น ความแม่นยาํบน
พื้นฐานของการวจิยั 

     

46 การปรับเปล่ียนการประเมินของมหาวทิยาลยัควรจะค่อยๆ
พฒันาและเช่ือมโยงไปถึงการวจิยัในระยะยาว 

     

47 มหาวทิยาลยัมีการลงทุนเก่ียวกบัเทคโนโลยสีมยัใหม่ในการ
จดัการศึกษาขององคก์ร 

     

48 มหาวทิยาลยัมีการสร้างและพฒันานกัวชิาการใหมี้ความ
เช่ียวชาญเฉพาะดา้น 

     

49 มหาวทิยาลยับริหารงานวจิยัเพื่อใหเ้กิดองคค์วามรู้ใหม่ในการ
พฒันาชาติ  พฒันาเคร่ืองจกัรกลท่ีทนัสมยัการคน้ควา้ บูรณาการ 

การประเมิน และการนาํเสนอความรู้ทุกรูปแบบ ส่งเสริมให้
บุคลากรทาํวจิยัโดยมีพี่เล้ียงคอยช่วยเหลือนกัวิจยัหนา้ใหม่ 
และจดัสรรงบประมาณสนบัสนุน 

     

       



 491 

ขอ้ท่ี ขอ้ความ 
ระดบัการปฎิบติั 

5 4 3 2 1 

50 มหาวทิยาลยัมีการบริหารความสมดุลระหวา่งส่ิงแวดลอ้มทาง
กายภาพกบัทรัพยากรท่ีมีอยูข่องมหาวทิยาลยั 

     

51 มหาวทิยาลยัใหก้ารยอบรับและสนบัสนุนการพฒันาพนกังาน
สายสนบัสนุน 

     

52 มหาวทิยาลยัผลิตบณัฑิตโดยยึดประโยชน์จากการนาํบณัฑิตไป
ใชเ้พื่อตอบสนองการเปล่ียนแปลงในตลาดแรงงาน บณัฑิตมี
ความสามารถ ในการปฎิบติังาน มีคุณธรรมจริยธรรม ตรงตาม
ความตอ้งการของทุกฝ่าย 

     

53 ศกัยภาพของมหาวทิยาลยัข้ึนอยูก่บัการมีงานทาํของบณัฑิต 
ความสามารถในการวิจยั การบริการสังคม ตลอดจน
ความสามารถเป็นผูบ้ริหารของครูผูส้อน 

     

54 ความตอ้งการหรือ การเรียกร้อง ของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียจะ
ก่อใหเ้กิดการพฒันาอุดมศึกษาชาติ 

     

55 มหาวทิยาลยัเปิดโอกาสใหทุ้กคนมีสิทธิเขา้รับการศึกษาใน
สถาบนัอยา่งเท่าเทียมกนั 

     

56 มหาวิทยาลยัจดัการศึกษาท่ีมีตน้ทุนการศึกษาตํ่า เหมาะสมม
สาํหรับนกัศึกษาและผูป้กครอง 

     

57 คณาจารยเ์ป็นผูท่ี้มีบทบาทสาํคญัในการบริหารจดัการศึกษา
ของมหาวทิยาลยัซ่ึงส่งผลต่อคุณภาพและความสาํเร็จของ
องคก์รมากกวา่ปัจจยัอ่ืนๆ 

     

58 บทบาทการทาํงานของอาจารย ์เป็นผูผ้ลกัดนัพฒันาการของ
นกัศึกษา 

     

59 อาจารยมี์ส่วนร่วมในการตดัสินใจในการบริหารมหาวทิยาลยั      

60 มหาวทิยาลยัมีการบริหารงานแบบกระจายอาํนาจ
(Decentralized) คือ แต่ละหน่วยงานมีอาํนาจและความ
รับผดิชอบในการดาํเนินการตลอดหลกัสูตรและทรัพยากรของ
หน่วยงานเอง เพื่อก่อใหเ้กิดประโยชน์อยา่งเสมอภาคในการ
บริหารมหาวทิยาลยั 
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61 มหาวทิยาลยัมีกระบวนการเลือกผูบ้ริหารจากคณาจารยข์อง
มหาวทิยาลยั 

     

62 การบริหารแบบมีส่วนร่วมมกัจะไม่ประสบความสาํเร็จ
เน่ืองจากขอ้มูลไม่เพียงพอความตอ้งการตดัสินใจอยา่งรวดเร็ว
โดยใชอ้งคป์ระกอบของปัญหาและความไม่สมดุลระหวา่ง
ความรับผดิชอบและอาํนาจของตาํแหน่งผูน้าํสูงสุดของ
มหาวทิยาลยั 

     

63 มหาวทิยาลยัมีคณะกรรมการบริหารท่ีมาจากตวัแทนประชาชน
ในการบริหารและกาํหนดพนัธกิจ 

     

64 คณะกรรมการบริหาร มหาวิทยาลยัในระดบันโยบายมีบทบาท
ในการกาํหนดรูปแบบและรายละเอียดในการตดัสินใจเก่ียวกบั
การบริหาร มหาวทิยาลยั 

     

65 มหาวทิยาลยัตอ้งมีพื้นท่ีท่ีกวา้งขวาง สาํหรับใชเ้ป็นสถานท่ีจดั
กิจกรรมการเรียนการสอนแก่นกัศึกษา 

     

66 มหาวทิยาลยัเป็นความคาดหวงัของสังคมในการจดัเตรียม
ความพร้อมการใหบ้ริการแก่ชุมชนและสังคม เช่นการดูแล
สุขภาพ การขยายการเกษตร และการพฒันาอุตสาหกรรม 

     

67 มหาวทิยาลยัมีศกัยภาพท่ีจะไดรั้บสนบัสนุนทุนจากภาคเอกชน 
ภาคเอกชนมีส่วนร่วมช่วยเหลือดา้นงบประมาณ 

     

68 มหาวทิยาลยัหารายไดจ้ากศกัยภาพของกิจกรรมการเรียน         
การสอน และการถ่ายทอดเทคโนโลยเีพื่อเป็นทุนและ
ตอบสนองความตอ้งการของชาติ  เพื่อให้เกิดรายได ้

     

69 มหาวทิยาลยัมีภาพลกัษณ์ส่ิงแวดลอ้มท่ีดี เหมาะสมกบัผูเ้รียน  
มีความเป็นสากลของหลกัสูตรและกิจกรรมการเรียนการสอน 

     

70 มหาวทิยาลยับริหารงานภายใตก้ารควบคุมของรัฐตามกฎหมาย 
กฎเกณฑ ์ระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งมีนโยบายดา้นอุดมศึกษาชดัเจน 
เช่นการจดัหลกัสูตรเฉพาะทาง  การสนบัสนุนทุนวิจยั 
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71 การพฒันามหาวทิยาลยัสอดคลอ้งกบัการเปล่ียนแปลงประชากร   

ความเจริญรุ่งเรือง  และระบบเศรษฐกิจ 

     

72 ผูน้าํของมหาวทิยาลยั(อธิการบดี) มีเสถียรภาพท่ีมัน่คงต่อการ
เปล่ียนแปลงอยา่งมีประสิทธิภาพ 

     

73 ความรับผดิชอบของอธิการบดีจะครอบคลุมคุณลกัษณะใน
ภาพรวมของมหาวทิยาลยั  ซ่ึงส่งผลต่อการปฏิญาณตนของ
อธิการบดี  

     

74 ความรู้  ความสามารถ ภาวะผูน้าํ และประสบการณ์ ของ
อธิการบดีส่งผลกระทบท่ีสาํคญัต่อการบริหารมหาวทิยาลยั 

     

75 มหาวทิยาลยัมีความสามรถในการบริหารการเปล่ียนแปลง
ภายใน มหาวทิยาลยัท่ีสอดคลอ้งกบัการเปล่ียนแปลงภายนอก 
และจดัการศึกษาตอบสนองการเปล่ียนแปลงภายนอก 

     

76 การใชอ้าํนาจในทางมิชอบของผูด้าํรงตาํแหน่งบริหารเป็น
ปัญหาท่ีเก่ียวขอ้งกบัสาธารณชนและสัมพนัธ์สูงกบัราคาตน้ทุน
ทางการศึกษา 

     

77 มหาวทิยาลยัมีหลกัสูตรในสาขาอาชีพท่ีมีความสาํคญัและ
ภาครัฐใหง้บประมาณสนบัสนุนอยา่งเพียงพอ และทาํงานหา
รายไดจ้ากการเรียนการสอน 

     

78 มหาวทิยาลยัมีการวิง่เตน้เก่ียวกบัเงินงบประมาณจากรัฐบาล      

79 มหาวทิยาลยัมีความสามารถในการประยกุตใ์ชค้วามรู้และ
ศกัยภาพของอาจารย ์คือส่ิงยนืยนัความสาํคญัและความถูกตอ้ง
แม่นยาํขององคค์วามรู้และการเป็นมหาวทิยาลยัเฉพาะทาง 

     

80 มหาวทิยาลยัมีการจดัหาท่ีพกัอาศยัสาํหรับนกัศึกษาภายใน
มหาวทิยาลยัโดยไม่ส่งผลกระทบต่อคุณค่าและความยิง่ใหญ่
ของมหาวทิยาลยัท่ีมีอยูเ่ดิมแต่เป็นการเพิ่มเติมใหมี้ความ
สมบูรณ์มากข้ึน 
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81 มหาวทิยาลยั มีการปรับตวัในการบริหารการศึกษาให้
สอดคลอ้งกบัการเพิ่มจาํนวนนกัศึกษาและงบประมาณท่ีมีอยู่
อยา่งจาํกดั 

     

82 มหาวทิยาลยัตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลงและมุ่งให้
ประชาชนมีความเจริญกา้วหนา้ทางดา้นความรู้ 

     

83 มหาวทิยาลยัทาํการเปรียบเทียบกบัมหาวทิยาลยัอ่ืนเพื่อคน้หา
แนวทางไปสู่ความสาํเร็จขององคก์ร 

     

84 จากมุมมองโดยภาพรวมอุดมศึกษาในปัจจุบนัใหค้วามสาํคญักบั
การใชค้วามรู้ขบัเคล่ือนเศรษฐกิจท่ีเปล่ียนไปตามความจริงของ
กระแสโลก 

     

85 มหาวทิยาลยัมีระบบควบคุมตน้ทุนทางการศึกษาท่ีสอดคลอ้ง
กบัคุณค่าทางการศึกษา 

     

86 การเพิ่มจาํนวนนกัศึกษาไม่สอดคลอ้งกบัทรัพยากรท่ีมีอยู ่      

87 มหาวทิยาลยับริหารจดัการศึกษาท่ีสามารถลดช่องวา่งทาง
การศึกษาระหวา่งนกัศึกษาและอาจารยผ์ูส้อนไดเ้ช่น นกัศึกษา
มีพื้นฐาน ภูมิหลงัท่ีหลากหลายมากกวา่อาจารยผ์ูส้อน มีความ
รอบรู้ท่ีแตกต่างกนั 

     

88 มหาวทิยาลยับริหารแบบระบบราชการ      

89 มหาวทิยาลยัมีการกาํหนดขอ้บงัคบัเก่ียวกบัผลสาํเร็จในทุก
แผนกงานของมหาวทิยาลยั 

     

90 มหาวทิยาลยัจดัการศึกษาภายใตก้ารควบคุมและตรวจสอบโดย
องคก์รวชิาชีพและหน่วยงานราชการอ่ืน 

     

91 มหาวทิยาลยัจดัการศึกษาโดยการควบคุมจากองคก์รภายนอก      

92 มหาวทิยาลยัไดรั้บผลกระทบจากการควบคุมโดยองคก์ร
ภายนอก 

     

93 มหาวิทยาลยัมีท่ีตั้งอยูใ่นแหล่งชุมชนและยา่นเศรษฐกิจและมี
โอกาสท่ีดีในการร่วมพฒันาใหเ้ป็นชุมชนท่ีมีความรู้และไดรั้บ
การขดัเกลาท่ีดี 
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94 มหาวทิยาลยัไดรั้บผลกระทบจากสภาพแวดลอ้มของชุมชน 
และชุมชนก็เป็นกระจกสะทอ้นจากภายนอกเก่ียวกบัพฤติกรรม
ของนกัศึกษาและผลการดาํเนินการของมหาวทิยาลยั 

     

95 ชุมชน ภาคเอกชน มีส่วนร่วมในการกาํหนดยทุธศาสตร์ 

การเปล่ียนแปลง และการดาํเนินกิจกรรมของมหาวทิยาลยั 

     

96 มหาวทิยาลยัมีโอกาสใชบุ้คลากรและทรัพยากรร่วมกนักบั
ชุมชนและมหาวทิยาลยัอ่ืน 

     

97 มหาวทิยาลยัมีอาํนาจในการใหก้ารรับรองฐานะทางดา้น
ปริญญาแก่ผูส้าํเร็จการศึกษา 

     

98 มหาวทิยาลยัเป็นผูน้าํสังคมยคุใหม่ท่ีจะใหบ้ริการ หอ้งปฏิบติั  
การวจิยัและการแกไ้ขปัญหาสังคม 

     

99 นกัการศึกษาจะเป็นศูนยก์ลางในการกาํหนดกิจกรรมเพื่อ
พฒันาการจดัการศึกษาของมหาวทิยาลยั 

     

100 การใหบ้ริการทางวชิาการโดยการสาธิตเพื่อพฒันาใหเ้ป็น 

สังคมความรู้ 

     

101 มหาวทิยาลยัจดัรูปแบบการลงทะเบียนขา้มมหาวทิยาลยั      

102 ลดความล่าชา้ในการทาํงานโดยใชร้ะบบเครือยข่ายอินทราเน็ท      

103 มหาวทิยาลยัหาแหล่งทุนการศึกษาเพื่อช่วยเหลือนกัศึกษาและ
การจดัการศึกษา 

     

104 มหาวทิยาลยัจดัการศึกษาดว้ยหลกัสูตรแบบสหกิจศึกษาและ
วสิาหกิจร่วมกบัสถานประกอบการ 

     

105 มหาวิทยาลัยมีปรัชญา ปณิธาน วตัถุประสงค์ แผนการ
ดาํเนินการ การเรียนการสอน กิจกรรมการพฒันานกัศึกษา
การศึกษาท่ีมุ่งพฒันาคนใหมี้คุณธรรม จริยธรรมและวฒันธรรม
ในการดาํรงชีวติ 
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106 มหาวิทยาลยัมีการบริหารจดัการสมยัใหม่(Modern Management)      

107 มหาวทิยาลยัจดัตั้งกองทุนวจิยั(Research Fund)จดัตั้งศูนยแ์ห่ง
ความเป็นเลิศ(Center of Excellence )สนบัสนุนใหบุ้คลากรทาํ
วจิยัร่วมกบัองคก์รนานาชาติ และเปิดหลกัสูตรระดบั
บณัฑิตศึกษาเพื่อมุ่งเนน้ใหน้กัศึกษาทาํวจิยัและการตีพิมพ์
เอกสารรายงานวจิยัเผยแพร่ในวารสารนานาชาติ  ตั้งสภาวิจยั 

     

108 มหาวทิยาลยัปรับปรุงระบบการเงินและรูปแบบการหารายได ้      

109 มหาวทิยาลยัปรับเปล่ียนวธีิบริหารทรัพยากรมนุษยจ์ากระบบ
ขา้ราชการเป็นพนกังานมหาวทิยาลยั 

     

110 พฒันาฐานขอ้มูล(Content Database Development)การนาํเสนอ
เน้ือหา(Content Delivery)การสอนใชรู้ปการเรียนรู้ท่ีไม่
สัมพนัธ์กบัเวลา(Asynchronous)ตอบสนองการศึกษาทั้งใน
ระบบ นอกระบบ และตามอธัยาศยั 

     

111 ใชร้ะบบบริการแบบเบด็เสร็จ(One Stop Service)และระบบการ
เขา้ถึงแบบ(One Stop Access) 

     

112 บุคลากรทุกระดบัไดรั้บการพฒันาใหมี้วฒิุการศึกษาท่ีสูงข้ึน  มี
ทกัษะทางภาษาต่างประเทศและทกัษะทางเทคโนโลย ีและการ
ส่ือสาร โดยการฝึกอบรมหลกัสูตรระยะสั้นเก่ียวกบัทกัษะ
ความรู้ท่ีตอ้งใชใ้นการพฒันาการทาํงาน ส่งเสริมสนบัสนุนการ
ทาํผลงานเขา้สู่ตาํแหน่งทางวชิาการใหมี้ความเขม้แขง็ 

     

113 มหาวทิยาลยัมีทรัพยากรการเรียนรู้ใหก้บันกัศึกษาคือ ศูนย์
หนงัสือออนไลน์ ห้องสมุดเสมือนจริง เวบ็ลิงคเ์อกสารอา้งอิง 
และการประยกุตใ์ชเ้วบ็เทคโนโลย ี
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114 มหาวิทยาลยัมีอิสระในการจดัการศึกษา การกาํหนดพนัธกิจ และ
มีอิสระในการรับการตรวจคุณภาพจากสถาบนัภายนอกดว้ยความ
สมคัรใจ 

     

115 มีการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเป็นผลการดาํเนินการของมหาวทิยาลยัต่อ 

สาธารณะชน 

     

116 มหาวทิยาลยัมีผูน้าํท่ีสามารถแลกเปล่ียนประสานงาน เขม้แขง็
ในการจดัการและหาเงินลงทุน 

     

117 มหาวทิยาลยัจดัทาํแผนอตัรากาํลงัทุก 5 ปี      

118 มีคณะกรรมการพฒันาบุคลากรควรประกอบดว้ยตวัแทน
บุคลากรจากทุกสายงานและจดัทาํแผนพฒันาศกัยภาพบุคคล
ตามความตอ้งการของมหาวิทยาลยั และการทาํการประเมินผล
การปฏิบติังานตอ้งมีความโปร่งใสและเป็นธรรมปีต่อปี 

     

119 รัฐบาลกระตุน้การลงทุนของนายจา้งเก่ียวกบัการฝึกอาชีพโดย
การเปรียบเทียบใหเ้ห็นความแตกต่างท่ีจาํเป็นของนโยบายการ
ฝึกอาชีพใหแ้ก่พนกังาน 

     

120 ผูจ้า้งงานมีอิทธิพลต่อการจา้งงาน ความเป็นผูน้าํใน
ตลาดแรงงานส่วนใหญ่ เป็นทกัษะแรงงานท่ียดืหยุน่ได ้(soft 

skills) ซ่ึงรวมเอาทกัษะต่าง ๆ เขา้ดว้ยกนั เช่น ทกัษะทางดา้น
การส่ือสาร ทกัษะการบริการลูกคา้ และการทาํงานเป็นทีม 

     

121 มหาวทิยาลยัตอ้งเผชิญกบัความทา้ทายทางดา้นเทคโนโลยี      

122 มหาวทิยาลยัมีการควบคุมจาํนวนผูส้าํเร็จการศึกษาใหเ้กิดความ
สมดุลของทกัษะแรงงานท่ีนายจา้งตอ้งการในการดาํเนินธุรกิจ 

     

123 มหาวทิยาลยัเปิดโอกาสใหก้ลุ่มธุรกิจและอุตสาหกรรมมี      

ส่วนร่วมในการกาํหนดมาตรฐานวชิาชีพต่อการจดัการศึกษา
ทางดา้นอาชีพและหลกัสูตรของมหาวทิยาลยั 

     

124 มหาวทิยาลยัมีหน่วยงานภาครัฐใหค้าํปรึกษาเก่ียวกบัหลกัสูตร
เฉพาะทาง และหลกัสูตรพื้นฐานทางดา้นวชิาชีพตลอดจนการ
จดัหาครู 
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125 มหาวทิยาลยัท่ีเป็นองคก์รของรัฐท่ีมิไดมุ้่งหวงักาํไรไดรั้บการ
สนบัสนุนทางการเงินทั้งหมดหรือบางส่วนจากรัฐบาลยกเวน้
ภาษี มีรายไดจ้ากงบประมาณอุดหนุนจากรัฐ ค่าเล่าเรียน 
ดอกเบ้ีย เงินบริจาค เงินอุดหนุนการวิจยั และการใหบ้ริการ 
มหาวทิยาลยัจะมีสภาสถาบนัเป็นผูก้าํกบั ดูแล 

     

126 มหาวทิยาลยัมีคณะกรรมการวชิาการประกอบดว้ย  
1. คณะกรรมการหลกัสูตร 

 2. คณะกรรมการการเรียนการสอน 

3. คณะกรรมการการวจิยัและบณัฑิตศึกษา 

     

127 มีการทบทวนตาํแหน่งต่าง ๆของอาจารย ์อาจารยท่ี์เขา้มาใหม่ 
และพนกังานสายสนบัสนุน อาจารยท่ี์ทาํสัญญาจา้งก็จา้งต่อไป 
ส่วนพนกังานสายสนบัสนุนท่ีไม่จาํเป็นมากนกัก็จะถูกเลิกจา้ง
ใน 3 ปีขา้งหนา้ 

     

128 อตัราการขยายตวัของจาํนวนนกัศึกษาต่างชาติ  การพฒันา
เช่ือมโยงองคค์วามรู้ทางการวจิยั การมีหลกัสูตรใหม่ๆจาก
ต่างประเทศ  งบประมาณท่ีไดรั้บจากรัฐบาลลว้นเป็นปัจจยัท่ี
ส่งผลต่อการเปล่ียนแปลงการจดัการศึกษา 

     

129 มหาวิทยาลยัอนุรักษ์การถ่ายทอดทางสติปัญญาและความเป็น
นกัวชิาการ จาํเป็นตอ้งรักษาความเป็นแหล่งเรียนรู้ 

     

130 มหาวทิยาลยัมีความน่าเช่ือถือท่ีจะเจริญเติบโตในระยะ 10 ปี
ขา้งหนา้ เช่น ความรู้ท่ีจาํเป็นในสังคม ความสาํคญัสาํหรับ
ความกา้วหนา้ทางการศึกษาท่ีตอ้งดาํเนินการอยา่งเร่งด่วนมาก
ทั้งในระดบับุคคลและการกระจายอยา่งแพร่หลายในสังคม 

     

131 มหาวทิยาลยัมีจาํนวนนกัวชิาการและผูเ้ช่ียวชาญเพิ่มข้ึน      

132 การจดัการดา้นวชิาการเนน้การจดัตั้งและคงไวถึ้งรูปแบบการ
เรียนรู้แบบ Online ท่ีใหบ้ริการแก่ชุมชนทั้งในรูปโปรแกรม
สาํเร็จรูป การเรียนแบบการใหป้ริญญาและไม่มีปริญญา  
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133 มหาวทิยาลยับริหารงานทัว่ไปโดยเนน้การรวมอาํนาจ
(centralized) 

     

134 การสร้างบณัฑิตนกัปฏิบติัเร่ิมจากการสร้างความอดทนสู้งาน 
เพราะฉะนั้นการเรียนการสอนตอ้งมีการปฏิบติัควบคู่ไปดว้ย 

     

135 มีหลกัสูตรท่ีเรียนทั้งภาคทฤษฎีในหอ้งเรียนและภาคสนาม      

136 มหาวทิยาลยัมีการจดัตั้งสถานีทดลองใชน้กัวจิยัและนกัพฒันา
เกษตรในมหาวทิยาลยั 

     

137 มหาวทิยาลยัมีหน่วยงานตรวจสอบภายในเก่ียวกบัการใชเ้งิน
งบประมาณและเงินรายไดอ่ื้น 

     

138 มหาวทิยาลยัมีระบบสร้างแรงจูงใจ เช่นการจา้งในอตัราท่ี
รัฐบาลกาํหนด 

     

139 การประเมินคุณสมบติัของบุคลากรจะประเมินต่อปี ทั้งระดบั
คณะ และทาํในรูปของคณะกรรมการ 

     

140 มหาวทิยาลยัจดัการความขดัแยง้โดยการสนบัสนุนทรัพยากร
ในการทาํงานเช่นส่ือต่างๆมีใหอ้าจารยผ์ูส้อนอยา่งเพียงพอและ
ปกครองอยา่งเป็นธรรมมากท่ีสุดโดยใชห้ลกัธรรมาภิบาลและ
บริหารแบบมีส่วนร่วม  จดัทาํ KPI บุคคลตามเกณฑ ์สกอ. 

     

141 ผลิตบณัฑิตท่ีมีความรู้ความสามารถ ทกัษะวชิาชีพสูงท่ีเป็น
พื้นฐานอุตสาหกรรมเฉพาะดา้น เช่น เทคโนโลยกีารผลิต 
เทคโนโลยคีอมพิวเตอร์ 

     

142 วศิวกรมีทกัษะสูง เพราะปัจจุบนัแนวโนม้ของบณัฑิตตอ้ง
ออกมาในลกัษณะท่ีมีทกัษะติดตวัเพราะฉะนั้นจึงไม่เนน้
นกัวจิยั 

     

143 การจดัการศึกษาดา้นวทิยาการคอมพิวเตอร์ ความรู้คือ
โปรแกรมม่ิง แต่เด็กจะเรียนเทคโนโลยสีารสนเทศโดยการเอา
ของท่ีมีในตลาดมาประยกุตใ์ชเ้พราะฉะนั้นสังคมไทยจะอยูท่ี่
เทคโนโลยไีม่ใช่วทิยาศาสตร์ 

     

 



 500 

ขอ้ท่ี ขอ้ความ 
ระดบัการปฎิบติั 

5 4 3 2 1 

144 มหาวทิยาลยักาํหนดความสาํคญัของคณาจารยอ์าวุโสใหมี้
หนา้ท่ีในการใหทิ้ศทางของการกาํหนดหลกัสูตรจะตอ้งมีความ
เขา้ใจชดัเจนในความเป็นมหาวทิยาลยัเฉพาะทาง 

     

145 ผูบ้ริหารตอ้งมีความเขา้ใจในความเป็นมหาวทิยาลยัเฉพาะทาง  
แผนพฒันาชาติ และแผนเศรษฐกิจของชาติ 

     

146 ผูบ้ริหารมีความเข้าใจชัดเจนในความเป็นมหาวทิยาลยั
เฉพาะทาง บทบาทของผูบ้ริหาร และเขา้ใจแผนการพฒันาชาติ 
แผนเศรษฐกิจของชาติ 

     

147 มีการสร้างเครือข่ายท่ีแน่นแควน้ ยาวนาน และกวา้งขวาง      

148 จดัหาทรัพยากรในการจดัการศึกษาท่ีเพียงพอกบัจาํนวน
นกัศึกษาและสอดคลอ้งกบัสภาวศิวกรรมโดยผา่นการตรวจสอบ
เพื่อรับรองจากสถาบนัวชิาชีพวศิวกรรมและมีความรู้พื้นฐาน   

ท่ีดี 

     

149 ผูบ้ริหารจะตอ้งมี 2 ระดบัคือผูบ้ริหารอาวุโสมีหนา้ท่ีในการ
กาํหนดนโยบายและผูบ้ริหารท่ีมีทกัษะทางดา้นวชิาชีพ เช่น
คณบดีตอ้งเขา้ใจในการกาํหนดบทบาท 

     

150 รักษาบุคลากรสามารถแบ่ง ออกเป็น 2 ระยะคือ ระยะสร้างตวัมี
ความตอ้งการปัจจยัเพื่อการดาํรงชีพ ความกา้วหนา้ในตาํแหน่ง
หนา้ท่ีการงาน การยกยอ่ง ขวญักาํลงัใจต่างๆตอ้งดี และระยะ
อาวุโสตอ้งการการยกยอ่งให้เกียรติ การยอมรับ มีความสาํคญักวา่ 

     

151 มหาวทิยาลยัตอ้งใหโ้อกาสกบัเด็กดอ้ยโอกาสไดศึ้กษาเช่น 

a. ควรหางานใหน้กัศึกษาทาํโดยใหทุ้นเรียนดีแก่เด็กยากจน 

b. ถา้เรียนไม่ดีก็ใหง้านทาํและทาํสัญญาผอ่นผนัค่าเล่าเรียน 

     

152 การเตรียมคนเขา้สู่ภาระกิจของบริษทัการศึกษาในอาชีวใหม่
เช่นเรียนจบ ปวส. แลว้เรียนต่อในระดบัปริญญาตรีอีก 2 ปีแต่
เรียนในมหาวทิยาลยัในปีแรกเท่านั้น ส่วนปีท่ี 2 ตอ้งเขา้ไปศึกษา
ทกัษะเฉพาะทางในสถานประกอบการท่ีจะเขา้ไปทาํงานเลย 
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153 การจดัการเรียนการสอนในมหาวทิยาลยัควรเป็นปลายเปิดให้
อาจารยมี์อิสระ ควรมีการบริหารความรู้  มีขอ้มูลท่ีมากพอ 
ปัจจุบนัน้ีการทาํ มอค.ท่ีถูกกาํหนดใหท้าํอยูใ่นขณะน้ีไม่
สอดคลอ้งกบัภาระกิจของมหาวทิยาลยั 

     

154 มีการจดัการเรียนการสอนโดยใช ้E-Learning และการวจิยัใน
ชั้นเรียน 

     

155 อตัลกัษณ์ของมหาวทิยาลยัมุ่งเนน้ส่ิงแวดลอ้ม      

156 มหาวทิยาลยัจดัใหน้กัศึกษาทุกคนมีโอกาสไดรั้บการฝึกปฏิบติั
และไดใ้ชเ้คร่ืองมือในห้องปฏิบติัการ 

     

157 มีการปรับหลกัสูตรใหส้อดคลอ้งกบัการเปล่ียนแปลงภายนอก      

158 มหาวทิยาลยัมีการสร้างเคร่ืองมือในการพฒันาศกัยภาพ
คณาจารย ์เช่นโปรแกรมสาํเร็จรูปและใหทุ้กคนสามารถเขา้ถึง
เคร่ืองได ้

     

159 มีคู่มือนกัศึกษาเป็น E-Book แลว้ใหน้กัศึกษาเขา้ไปอ่านใน
ระบบสะสมจาํนวนคร้ังแลว้ใหร้างวลั 

     

 

 

ข้อเสนอแนะอืน่ๆ 

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
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ประวตัิผู้วจัิย 

 

ช่ือ-สกุล นางสุรีรัตน์   ดวงสุวรรณ 

ทีอ่ยู่  มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสินทร์  วทิยาเขต วงัไกลกงัวล (เขต 3)  
  ต.หวัหิน  อ.หวัหิน จ.ประจวบคีรีขนัธ์ 77110 

 

ประวตัิการทาํงาน 

 พ.ศ.2531       โรงเรียน ปทุมคงคา เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 

 พ.ศ.2537 -       มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสินทร์ วทิยาเขตวงัไกลกงัวล  
 ปัจจุบนั อาํเภอ หวัหิน จงัหวดั ประจวบคีรีขนัธ์  
 

ประวตัิการศึกษา 

 พ.ศ.2528 ปวส.  สาขาอาหารและโภชนาการ วทิยาลยัเทคโนโลยแีละอาชีวศึกษาวทิยาเขต
เทคนิคภาคใตส้งขลา 
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