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การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาอนาคตภาพการจัดอุดมศึกษาของคณะสงฆ์จีนนิกาย 
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ของคณะสงฆ์จีนนิกาย 7 คน 3) กลุ่มผู้บริหารการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาในมหาวิทยาลัย 5 คน 
เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่แบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้างสำหรับการทำ EDFR รอบท่ี 1 และ
แบบสอบถามสำหรับการทำ EDFR รอบท่ี 2 สถิติท่ีใช้ในการวิจัยได้แก่ ฐานนิยม มัธยฐาน พิสัย
ระหว่างควอไทล์ และการวิเคราะห์เนื้อหา 

  
ผลการศึกษาพบว่า  
  
อนาคตภาพการจัดอุดมศึกษาของคณะสงฆ์จีนนิกาย มีรายละเอียดดังนี้ 1) ด้านปรัชญาของ

การจัดอุดมศึกษาของคณะสงฆ์จีนนิกาย  2) ด้านวิสัยทัศน์และเป้าหมายของการจัดอุดมศึกษา 
3) ด้านอาคารสถานท่ี การจัดต้ังสถาบันอุดมศึกษาอยู่ในท่ีดินของคณะสงฆ์จีนนิกาย 4) ด้านหลักสูตร
อุดมศึกษาคณะสงฆ์จีน 5) ด้านการพัฒนาการจัดอุดมศึกษา 6) ด้านงบประมาณ 7) ด้านบุคลากร
อุดมศึกษา 8) ด้านการสร้างเครือข่ายด้านการศึกษา 9) ด้านการรับนักศึกษา และ 10) ด้านการ
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บทคัดย่อภาษาอังกฤษ 

58252803 : Major (EDUCATIONAL ADMINISTRATION) 
Keyword : SCENARIO, HIGHER EDUCATION, CHINESE BUDDHIST ORDER OF SANGHA IN 
THAILAND 

PHRA WEERAPONG PASANON : THE SCENARIO OF HIGHER EDUCATION 
ADMINISTRATIONOF CHINESE BUDDHIST ORDER OF SANGHA IN THAILAND THESIS 
ADVISOR : ASSOCIATE PROFESSOR MATTANA WANGTHANOMSAK, Ph.D. 

This research aims to identify the scenario of higher education 
administration of Chinese Buddhist Order of Sangha in Thailand. The study was 
conducted using Ethnographic Delphi Futures Research (EDFR) Method, and 19 
experts were purposively selected and can be divided into 3 categories: 1) 7 senior 
executives (Phra Thera) of the Chinese Buddhist Order of Sangha. 2) 7 educational 
administrators of the Chinese Buddhist Order of Sangha and 3) 5 educational 
administrators of general higher education institutes. The instruments employed in 
this research were semi-structured interview to collect data in EDFR round 1 and 
questionnaire to collect data in EDFR round 2. The statistics used in the study were: 
mode, median, interquartile range, and content analysis. 

  
The research findings reveled that: 
  
The scenario of higher education administration of Chinese Buddhist Order 

of Sangha in Thailand is as follows: 1) philosophy of higher education of Chinese 
Buddhist Order of Sangha, 2) Vision and Goal of Higher education, 3) University 
buildings, 4) Curriculum of Chinese Buddhist Order of Sangha in Thailand, 5) The 
development of Higher education administration, 6) Budgeting, 7) Staffing,  8) 
Establishing the academic collaboration network, 9) Student admission nationally and 
internationally and 10) Public relations. 
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กิตติกรรมประกาศ 
 

กิตติกรรมประกาศ 
  

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี   ด้วยความกรุณาและเมตตายิ่งจาก  รองศาสตราจารย์   
ดร.มัทนา วังถนอมศักด์ิ อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ รองศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ อินทร์รักษ์ อาจารย์ท่ี
ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ว่าท่ีพันตรี  ดร.นพดล  เจนอักษร ซึ่งเป็นอาจารย์ท่ีให้ความ
ช่วยเหลือให้คำแนะนำท่ีเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อผู้วิจัย และเป็นแรงบันดาลใจให้ผู้วิจัยมุ่งมั่นในการวิจัยจน
บรรลุผลท่ีมุ่งหวัง  ส่งผลให้วิทยานิพนธ์เล่มนี้ถูกต้อง  และสมบูรณ์ยิ่งข้ึน  ผู้วิจัยขออนุโมทนาขอบพระคุณใน
ความกรุณาและความเมตตาเป็นอย่างสูงไว้ ณ โอกาสนี้ 

อนุโมทนาขอบพระคุณ รองศาสตราจารย์ ดร.วรกาญจน์ สุขสดเขียว ประธานสอบวิทยานิพนธ์ และ
รองศาสตราจารย์ ดร.พรพรรณ จันทโรนานนท์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิท่ีทุกท่านได้เสียสละเวลาอันมีค่าให้
ข้อเสนอแนะท่ีมีประโยชน์จนงานวิจัยสมบูรณ์มากยิ่งข้ึน อนุโมทนาขอบพระคุณผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญทุก
ท่านท่ีเสียสละเวลาอันมีค่าให้ข้อมูลสัมภาษณ์ ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นอย่างดีย่ิง ซึ่ง
ผู้วิจัยได้เรียนรู้จากประสบการณ์ของผู้เชี่ยวชาญที่มิได้ ปรากฏในตำราเป็นความประทับใจและความภาคภูมิใจ 
ส่งผลให้ผู้วิจัยสามารถดำเนินการวิจัยจนสำเร็จลุล่วงด้วยดี อนุโมทนาขอบพระคุณคณาจารย์ผู้สอนในหลักสูตร
ปริญญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษาทุกท่าน ท่ีให้ความรู้ให้คำแนะนำและประสบการณ์อันมีค่ายิ่ง
แก่ผู้วิจัย ขอขอบคุณเจ้าของวิทยานิพนธ์ทุกเล่มท่ีช่วยให้วิทยานิพนธ์มีความสมบูรณ์ขอบคุณพี่ๆ เพื่อนๆ น้องๆ 
รุ่น 13/1 และชาวภาคบริหารการศึกษาทุกคนท่ีให้ข้อคิดเห็นท่ีเป็นประโยชน์และเป็นกำลังใจตลอดมา  
อนุโมทนาขอบพระคุณบิดา มารดา และญาติมิตรทุกท่าน ท่ีได้ให้ความรักความเอาใจใส่ และแรงบันดาลใจให้
ผู้วิจัยได้มีกำลังแรงใจและผลักดันจนผู้วิจัยประสบความสำเร็จ 

กราบอนุโมทนาพระคุณ  พระคณาจารย์จีนธรรมปัญญาจริยาภรณ์  (เย็นเชี้ยวมหาเถระ)  อดีตเจ้า
อาวาสวัดมังกรกมลาวาส อดีตรองเจ้าคณะใหญ่จีนนิกาย ท่ีมองเห็นคุณค่าของผู้วิจัยและให้การสนับสนุน
ส่งเสริมให้เรียนต่อในระดับดุษฎีบัณฑิต กราบอนุโมทนาพระอาจารย์จีนคณาณัติจีนพรต (เย็นงี้) ผู้สถาปนา
โรงเรียนมังกรกมลาวาสวิทยาลัย ท่ีสานต่อปณิธานของหลวงพ่อในการสนับสนุนมอบทุนการศึกษาให้แก่
พระภิกษุสามเณรในคณะสงฆ์จีนนิกายให้ได้เรียนต่อในระดับอุดมศึกษา รวมถึงผู้วิจัยในครั้งนี้ด้วย และคอย
สอบถามให้กำลังใจตลอดมา สุดท้ายนี้ผลอันเป็นประโยชน์คุณค่าอันเกิดจากงานวิจยันี้ผู้วิจัยขอน้อมบูชาแด่บิดา 
มารดา พระคุณครูอาจารย์ท่ีอบรมสั่งสอน แนะนำ และบูรพาจารย์ทุกท่าน 
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บทที่ 1 
บทนำ 

 
 การศึกษาเป็นกระบวนการท่ีส่งเสริมและพัฒนาให้คนเป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์ มีความเจริญ
งอกงามท้ังร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาโดยการถ่ายทอดความรู้ การฝึก การอบรม  
การสืบสวนทางวัฒนธรรม เพื่อให้เป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม และดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมี
ความสุข ชาญณรงค์ พรรุ่งโรจน์ กล่าวว่าการศึกษา หมายถึงกระบวนการเรียนรู้เพื่อความเจริญ 
งอกงามของบุคคลและสังคม โดยการถ่ายทอดความรู้การฝึก การอบรม การสืบสานทางวัฒนธรรม
การสร้างสรรค์จรรโลงความก้าวหน้าทางวิชาการการสร้างองค์ความรู้อันเกิดจาการจัดสภาพแวดล้อม 
สังคมการเรียนรู้และปัจจัยเกื้อหนุนให้บุคคลเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต1 อีกท้ังเป็นกระบวนการ
เรียนรู้จากการได้รับการถ่ายทอดจากบุคคลหรือจากส่ือใดๆ ไปสู่บุคคลเพื่อให้ได้รับความรู้ความเข้าใจ
ในเรื่องต่างๆ ซึ่งความรู้เหล่านี้จะสามารถนำไปใช้ประโยชน์ พัฒนาให้มนุษย์ได้เติบโตท้ังทางด้านสมอง 
สติปัญญาควบคู่ไปกับคุณธรรมจริยธรรม และสามารถดำรงชีวิตร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมี
ความสุขการศึกษาของประเทศไทยในปัจจุบัน มีกระบวนการถ่ายทอดความรู้ท่ีหลากหลายมากขึ้น 
การศึกษาส่งผลให้เกิดความรู้ ความรู้นั้นสามารถนำมาใช้พัฒนาคนให้มีความสามารถท่ีจะใช้ประกอบ
อาชีพและเอาตัวรอดได้ รวมทั้งช่วยขัดเกลาคนให้มีจิตสำนึกและคุณธรรม เป็นผู้เจริญทางปัญญาและ
จิตใจ ซึ่งคนเหล่านี้นอกจากจะสามารถพัฒนาตนเองแล้ว ยังส่งผลต่อสังคมและประเทศชาติให้
เจริญรุ่งเรืองและก้าวหน้าทัดเทียมอารยประเทศอีกด้วย การศึกษาช่วยพัฒนาศักยภาพหรือเสริมสร้าง
พลังท่ีมีอยู่ในตัวมนุษย์ทุกคน ซึ่งสามารถทำได้ต้ังแต่จุดแรกเริ่มและตลอดช่ัววัยของชีวิต ซึ่งเป็นการ
อบรมบ่มนิสัยในมนุษย์สามารถประพฤติตน เพื่อท่ีจะอยู่ร่วมกับบุคคลอื่นในสังคม ดำรงชีวิตและ  
การประกอบอาชีพในอนาคต และสามารถร่วมสร้างประโยชน์ให้กับสังคมท่ีตนอาศัยอยู่ ระบบการ 
จัดการศึกษาของประเทศไทยนั้นการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับสูงสุดคือ ระดับมัธยมศึกษาปีท่ี 6 หากแต่
ยังไม่เพียงพอในด้านการศึกษา การพัฒนาตนเอง ความต้องการด้านสังคม ค่านิยมต่างๆ ทำให้บุคคล 
มีความต้องการด้านการศึกษามากขึ้นเพื่อพัฒนาตนเอง และความก้าวหน้าในด้านอาชีพการทำงาน 
ซึ่งความต้องการดังกล่าวผลักดันให้บุคคลจำเป็นต้องแสวงหาความรู้ในระรับสูงขึ้น เพื่อตอบสนองด้าน

 
1 ชาญณรงค์ พรรุ่งโรจน์, "ฝ่าวิกฤต อุดมศึกษาไทย" (เอกสารประกอบการชุมวิชาการ

ประจำปี 2555, สำนักงาน รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) 
กรุงเทพฯ, 2555). 
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ต่างๆของตนเองหากบุคคลได้รับการศึกษาท่ีดีก็จะมีความสามารถพัฒนาตนเองได้ และยังเป็นกำลัง
สำคัญในการพัฒนาประเทศ และพัฒนาให้ทัดเทียมนานาประเทศ 
 
ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา 
 เครื่องมือสำคัญในการพัฒนาทุนมนุษย์คือการให้การศึกษาท่ีมีคุณภาพ การศึกษา
สามารถสร้างคนเพื่อนำไปสู่การพัฒนาสังคม เศรษฐกิจและประเทศชาติ ดังนั้นการศึกษาจึงเป็น
ส่ิงจำเป็นและมีคุณค่าท่ีทุกฝ่ายต้องตระหนักและให้ความสำคัญ รวมท้ังยอมรับในระบบการจัด
การศึกษา เพราะการศึกษาเป็นวิธีการท่ีดีท่ีสุดท่ีเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นกำลังสำคัญได้ในอนาคต 
 ในสมัยรัชกาลท่ี 5 ได้มีการปฏิรูปการศึกษา จัดการเรียนการสอนให้เป็นระบบเหมือนกับ
นานาอารยประเทศ เพื่อให้ราษฎรทุกคนได้ศึกษาอย่างมีระบบ ในส่วนศาสนจักรได้สนับสนุนให้  
คณะสงฆ์ได้ศึกษาเล่าเรียน ท้ังด้านพระปริยัติธรรมและวิชาการช้ันสูงสมัยใหม่ควบคู่กันไป2  
ทรงสถาปนามหาธาตุวิทยาลัย ขึ้นเมื่อ พ.ศ.2432 ภายหลังได้รับพระราชทานนามใหม่ในปี พ.ศ.2439 
ว่า “มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย” และในปี พ.ศ.2436 ได้สถาปนามหามกุฏราชวิทยาลัย และได้
ยกระดับขึ้นเป็นมหาวิทยาลัยในสมันรัชการท่ี 9 ซึ่งเป็นสถานศึกษาสำหรับการจัดการศึกษาของ
ราษฎรอย่างแท้จริง3 ภายหลังในปี พ.ศ.2512 มหาเถระสมาคมได้ออกคำส่ังมหาเถระสมาคมเรื่อง
การศึกษาของมหาวิทยาลัยสงฆ์อันเป็นการรับรองว่าการศึกษาของมหาวิทยาลัยท้ัง 2 แห่งนี้เป็น
การศึกษาอย่างเป็นทางการ จะเห็นได้ว่าทรงเล็งเห็นความสำคัญด้านการศึกษานั้นเป็นส่ิงสำคัญ  
ได้สนับสนุนการจัดการศึกษา การจัดการเรียนการสอน อันเป็นพื้นฐานสำคัญด้านการพัฒนาประเทศ  
ท้ังสำหรับราษฎรและทางคณะสงฆ์ เพื่อยกระดับบุคลากรในประเทศในทุกๆ ด้าน ภายหลังต่อมาใน
สมัยรัชกาลท่ี 6 นโยบายด้านการศึกษาได้เปล่ียนไปโดยแยกการศึกษาของคณะสงฆ์ ซึ่งคือการจัด
การศึกษาสำหรับพระภิกษุ สามเณร และนักเรียนออกจากกัน ตลอดจนถึงส่วนราชการท่ีรับผิดชอบ 
โดยกระทรวงศึกษาธิการรับผิดชอบเฉพาะการศึกษาสำหรับนักเรียนเท่านั้น ส่วนการศึกษาของ
พระภิกษุสามเณร ให้สังกัดกระทรวงธรรมการ ซึ่งคณะสงฆ์ได้รับผิดชอบดำเนินการต่างหากออกไป
เป็นเอกเทศจากการศึกษาของรัฐ การศึกษาของฝ่ายบ้านเมืองได้มีการปรับเปล่ียนแปลงและ
พัฒนาการจัดการศึกษาให้เจริญก้าวหน้ามากขึ้นเป็นลำดับ มีมหาวิทยาลัย วิทยาลัย โรงเรียน เกิดขึ้น

 
 2 การปฎิรูปประเทศของไทยหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง, เข้าถึงเมื่อ 26 มกราคม 
2561,  เข้าถึงได้จาก http://oknation.nationtv.tv/blog/vihokradio/2010 /07/24/entry-1. 
 3 มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย , เข้าถึงเมื่อ 26 มกราคม 2561 ,  เข้าถึงได้จาก 
http://bubeeja.blogspot.com/2012/12/blog-post_7712.html. 
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มากมายทุกภาคส่วน มีการพัฒนาส่ือเทคโนโลยีสมัยใหม่สำหรับการศึกษาตลอดเวลา การศึกษา  
ด้านปริยัติธรรมสำหรับพระภิกษุสามเณรในขณะนั้นไม่ได้มีการแก้ไขปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ทำให้
ค่านิยมในหมู่เยาวชนและภิกษุสามเณรท่ีมีต่อการศึกษาในระบบปริยัติธรรมเดิมของคณะสงฆ์น้อยลง
ไป จึงได้ขวนขวายศึกษาวิชาต่างๆ ทางโลกมากกว่าวิชาทางธรรม และจำนวนภิกษุสามเณรท่ีศึกษาใน 
สายพระปริยัติธรรมก็ลดลงน้อยลงไปด้วยเช่นกัน4  
 การศึกษาของคณะสงฆ์ได้พัฒนาขึ้นจากเดิมเป็นอย่างมาก โดยไม่ได้จัดการศึกษาธรรมะ
และบาลีเท่านั้น ได้เปล่ียนการศึกษาในรูปแบบของปริยัติสามัญ และมหาวิทยาลัยอุดมศึกษาขึ้นไป
เพื่ อ เน้นให้พระสงฆ์มีความสมบู รณ์ ในหลายๆ  ด้าน  เมื่ อ วัน ท่ี  20 กรกฎาคม พ .ศ.2514 
กระทรวงศึกษาธิการให้ออกระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยโรงเรียนพระปริ ยั ติธรรม  
แผนกสามัญศึกษา พ.ศ.2514 และปรับปรุงวันท่ี 29 กันยายน พ.ศ.2535 เป็นการศึกษาท่ีรัฐ
กำหนดให้มีขึ้นตามความประสงค์ของคณะสงฆ์ โดยมีวัตถุประสงค์ให้ฝ่ายศาสนจักรได้ศาสนทายาท 
ท่ีดีมีความรู้ความเข้าใจในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาอย่างแท้จริง และสืบสานพระพุทธศาสนาให้
รุ่งเรืองเจริญสถาพรต่อไป และเมื่อพระภิกษุสามเณรลาสิกขาแล้ว ก็สามารถเข้าศึกษาต่อใน
สถานศึกษาของรัฐได้ หรือสามารถเข้ารับราชการได้สร้างคุณประโยชน์ต่อตนเองและบ้านเมืองได้ 
ปัจจุบันได้มีการจัดการศึกษาในโรงเรียนปริยัติธรรมจำนวนมากขึ้น โดยมีจำนวน 400 กว่าโรงเรียนท่ัว
ประเทศ ต่อมารัฐบาลโดยการยินยอมจากรัฐสภา ได้ตราพระราชกำหนดวิทยฐานะผู้สำเร็จวิชาการ
พระพุทธศาสนา พ.ศ.2527 ลงวันท่ี 8 ตุลาคม พ.ศ.2527 และได้ตราพระราชบัญญัติมหาจุฬาลงกรณ์
ราชวิทยาลัย และมหามกุฏราชวิทยาลัย เมื่อ พ.ศ.2540 ลงวันท่ี 21 กันยายน พ.ศ.2540 โดยให้มี
สถานะเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ และเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐท่ีได้รับงบประมาณสนับสนุน
งบประมาณจากรัฐบาลไทย จัดการเรียนการสอน ต้ังแต่ระดับปริญญาตรีถึงปริญญาเอก เปิดสอนท้ัง
บรรพชิตและคฤหัสถ์ท้ังภาคภาษาไทย และภาษาต่างประเทศ คณะสงฆ์จีนนิกายแห่งประเทศไทย 
สนับสนุนให้มีการจัดการศึกษาแบบโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เป็นสถานศึกษาท่ีมี
เป้าหมายในการมุ่งพัฒนาผู้เรียน ซึ่งเป็นพระภิกษุสามเณรให้เป็นผู้มีคุณธรรม มีความรู้ ดำรงตนใน 
คำสอนของพระพุทธศาสนา ในอดีต วัดเป็นศูนย์กลางของการศึกษาพระปริยัติธรรม จึงถือเป็น
ศาสนกิจอย่างหนึ่งท่ีพระภิกษุสามเณร จะต้องศึกษาและนำความรู้นั้นถ่ายทอดให้กับประชาชน ซึ่งจะ
ยังผลให้เกิดความสงบเรียบร้อย ภายในสังคมเกิดความมั่นคงแห่งพระศาสนาและประเทศชาติใน

 
 4 สมศักด์ิ บุญปู่, การพัฒนาการศึกษาคณะสงฆ์ไทย, มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ราช
วิท ย าลั ย  เข้ าถึ ง เมื่ อ  2 6  ม ก ร าคม  2 56 1 ,  เข้ าถึ ง ไ ด้ จ าก  http://www.mcu.ac.th/En 
/articlecontent_desc.php?article_id=731&articlegroup_id=157. 
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ส่วนรวมต่อไป การบริหารสถานศึกษาโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาของคณะสงฆ์จีน
นิกาย ขึ้นตรงกับสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ  ได้มีการจัดทำแผนยุทธศาสตร์และ 
แผน ป ฏิ บั ติ ก ารก ารพั ฒ น าก าร ศึ กษ า  โร ง เรี ยน พ ระป ริ ยั ติ ธ รรม  แผน ก สามั ญ ศึ กษ า  
พ.ศ.2553-พ.ศ.2562 ซึ่งเป็นแผนสำคัญท่ีมุ่งใช้วิธีการทางยุทธศาสตร์เพื่อการปฏิรูป และเปล่ียนแปลง
ระบบการจัดการศึกษา ระบบการบริหารจัดการ ระบบการบริการการศึกษา และระบบการเผยแผ่
พระพุทธศาสนา เพื่อให้โรงเรียนได้ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาร่วมกันอย่างมี
เอกภาพ อีกท้ังเป็นการสร้างโอกาสทางการศึกษา และทางเลือกท่ีดีท่ีสุดอีกทางหนึ่งแก่สังคมไทย และ
สังคมพระพุทธศาสนาในระดับสากลโดยประเทศไทย เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของโลกในการเรียนรู้
และการศึกษาระดับพื้นฐานทางพระพุทธศาสนา ซึ่งมีแนวคิดว่าพัฒนาโรงเรียนท่ีมีความพร้อมให้เป็น
การจัดการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา นานาชาติต้นแบบ เพื่อสร้างภาพลักษณ์ในการ
เป็นศูนย์กลางการศึกษาทางพระพุทธศาสนาของโลก ท่ีมุ่งพัฒนาหลักสูตร ระบบจัดการศึกษา และ
การสานสัมพันธ์ท่ีดีกับประเทศต่างๆ ท่ีเหมาะสม และเป็นไปได้ รวมท้ังการส่งเสริมแลกเปล่ียนการ
เรียนรู้ในการจัดการศึกษาระหว่างกันกับโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาในระดับสากล5 
 ภายหลังต่อมาคณะสงจีนนิกายได้ขอใบอนุญาต เพื่อจัดต้ังโรงเรียนพระปริยัติธรรม  
แผนกสามัญ ศึกษา สำหรับคณะสงฆ์ จีน ในประ เทศไทย เป็ น โรงเรียนพระปริยั ติ ธรรม  
แผนกสามัญศึกษา กลุ่มท่ี 13 จัดการเรียนการสอนให้แก่พระภิกษุ  สามเณร ในพระพุทธศาสนา
มหายานจีนนิกาย และมีความต้องการส่งเสริมและพัฒนาพระภิกษุ สามเณรของคณะสงฆ์จีนใน
ประเทศไทย ให้มีศักยภาพด้านการศึกษาท่ีมากขึ้น และเป็นกำลังหลักในการพัฒนาคณะสงฆ์ต่อไปใน
อนาคต 
 ดังนั้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาถึงอนาคตภาพการจัดอุดมศึกษาของคณะสงฆ์จีน
นิกาย โดยศึกษาความต้องการของคณะสงฆ์จีนนิกาย ในด้านการวางแผนด้านการจัดการอุดมศึกษา
ในอนาคต ท้ังนี้เพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาของพระภิกษุ สามเณร ผู้เป็น
กำลังหลักของคณะสงฆ์ และพระพุทธศาสนาสืบไป 
 
ปัญหาของการวิจัย 
 คณะสงฆ์จีนนิกายตระหนักถึงความสำคัญด้านการศึกษา ควบคู่ไปกับการพัฒนา
บุคลากรทางศาสนาเพื่อเป็นกำลังสำคัญในการสืบสานเผยแผ่ศาสนาได้สนับสนุนให้มีการจัด ต้ัง 

 
 5 ธวัชชัย แก้วสิงห์, "อัตลักษณ์โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาของคณะสงฆ์
จีนนิกาย" (ภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2560), 4-5. 
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การอุดมศึกษาของคณะสงฆ์ จีนนิ กาย  เพื่ อ ส่งเสริมให้พระภิกษุ และสามเณร ได้ ศึกษาใน
ระดับอุดมศึกษาท่ีจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษาของคณะสงฆ์จีนนิกาย โดยไม่ต้องลาสิกขาเป็น 
การอำนวยความสะดวกให้กับพระภิกษุและสามเณรท่ีจะต้องเดินทางไปศึกษาในระดับอุดมศึกษา
ภายนอกวัด ซึ่ งในการจัดต้ังอุดมศึกษาของคณะสงฆ์ จีนนิกายในครั้งนี้  จะเป็นสถานศึกษา
ระดับอุดมศึกษาแห่งแรกของคณะสงฆ์จีนนิกาย อีกท้ังในการจัดต้ังครั้งนี้จะส่งเสริมให้ประชาชนท่ัวไป
เข้ามาศึกษาในระดับอุดมศึกษาของคณะสงฆ์จีนอีกด้วย เป็นการส่งเสริมศาสนาทายาททางพุทธ
ศาสนานิกายมหายานและเป็นทางเลือกให้กับประชาชนโดยท่ัวท่ีจบการศึกษาในระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลายท้ังการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย อีกท้ังนักเรียนท่ีจบ
การศึกษาในระดับประกาศนียบัตรช้ันต้นให้ได้มีทางเลือกในการเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ซึ่งใน
การจัดต้ังอุดมศึกษาของคณะสงฆ์จีนนิกายเกิดขึ้นในปี พ.ศ.2551 โดยการนำของพระคณาจารย์จีน
ธรรมปัญญาจริยาภรณ์ (ท่านเจ้าคุณเย็นเช้ียว) รองเจ้าคณะใหญ่สงฆ์จีนนิกาย ได้เล็งเห็นความสำคัญ
ของการศึกษา และบุคลากรของศาสนาอันเป็นกำลังสำคัญของศาสนาในอนาคต จึงได้เสนอการ
ร่วมมือด้านการศึกษากับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวน สุนันทา เพื่อจัดการเรียนการสอนระดับช้ัน
อุดมศึกษา ปริญญาตรี โดยจัดต้ังศูนย์การเรียนท่ีวัดมังกรกมลาวาส และเปิดภาคเรียนแรกในปีนั้น 
ปัจจุบันมีนักศึกษาท่ีจบการศึกษาไปแล้วทั้งหมด 3รุ่น6  
 เหตุผลอีกประการหนึ่งท่ีได้มีการจัดต้ังอุดมศึกษาของคณะสงฆ์จีนนิกายเพราะว่า
นักเรียนท่ีจบการศึกษาจากโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ กลุ่ม 13 ซึ่งมีท้ังหมดสามโรงเรียน
นั้นมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น ทำให้มีพระนักศึกษาท่ีเข้าเรียนเพิ่มมากขึ้น พระคณาจารย์จีนธรรมปัญญา
จริยาภรณ์ (ท่านเจ้าคุณเย็นเช้ียว) ท่านจึงมีแนวคิดริเริ่มโครงการท่ีจะสร้างสถาบันการศึกษาช้ัน
อุดมศึกษา เพื่อรองรับบุคลากรเหล่านี้ ในการเรียนต่อช้ันอุดมศึกษา จึงมีดำริจัดซื้อท่ีดินไว้จำนวนหนึ่ง 
เพื่อจะจัดสร้างมหาวิทยาลัยของคณะสงฆ์จีนนิกายขึ้นในอนาคต จัดการเรียนการสอนโดยเปิดโอกาส
ให้ผู้เรียนกับบรรพชิต และฆราวาสท่ีพร้อมจะเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา แต่เนื่องด้วยในขณะนั้น
ท่านเกิดอาพาธหนัก ภายหลังจากมรณภาพลง หลวงจีนธรรมรัตจีนประจักษ์ (เย็นงี้) ได้สืบสานต่อ
ปณิธานของท่านในการสร้างสถาบันศึกษาในอนาคตนั้น ได้นำคณะสงฆ์ไปดูงานท่ีสาธารณประชาชน
จีน (กรุงปักกิ่ง) และได้ไปยังสถานทูตไทยประจำกรุงปักกิ่ง  ซึ่งในการนี้ ได้ขอเข้าปรึกษากับ 
ท่านนายพิริยะ เข็มพล เอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงปักกิ่ง เพื่อหาแนวทางในการจัดอุดมศึกษาของ
คณะสงฆ์จีนนิกายในอนาคต ท่านเอกอัครราชทูตได้เสนอแนะว่าหากจะสร้างสถาบันการศึกษาขึ้นใหม่

 
 6 สัมภาษณ์ ภาณุวัฒน์ เลิศประเสริฐพันธ์, หัวหน้าฝ่ายวิชาการโรงเรียนพระปริยัตธรรม
แผนกสามัญศึกษากลุ่มท่ี 13, 24 มกราคม 2561. 
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นั้นจำเป็นต้องใช้เวลานานในการสร้างความเช่ือมั่นให้สังคม และต่อสถาบันการศึกษาเอง แต่ถ้าหาก
จัดต้ังสถาบันขึ้นโดยมีส่วนร่วมกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศในการบริหาร โดยการลงนามทำความ
ร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยในประเทศจีน (MOU) และให้คณะผู้ปฏิบัติงานจากมหาวิทยาลัย
ดังกล่าวเข้ามาจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษา เป็นทางท่ีเหมาะสมกว่า และสามารถสร้างความ
เช่ือมั่นให้กับสังคม และความเช่ือมั่นต่อผู้ท่ีจะเข้าศึกษาต่อในการจัดอุดมศึกษาของคณะสงฆ์ใน
อนาคตด้วย7 จากสภาพท่ีได้กล่าวมาแล้วข้างต้นนั้น ผู้วิจัยจึงมีความประสงค์ท่ีจะศึกษาอนาคตภาพใน
การจัดอุดมศึกษาของคณะสงฆ์จีนนิกาย จึงเป็นท่ีมาและแนวทางในการทำวิจัยในครั้งนี้ 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 เพื่อศึกษาอนาคตภาพการจัดอุดมศึกษาของคณะสงฆ์จีนนิกาย 
 
ข้อคำถามการวิจัย 
 อนาคตภาพการจัดอุดมศึกษาของคณะสงฆ์จีนเป็นอย่างไร 
 
กรอบแนวคิดการวิจัย 
 ในการวิจัยเพื่อศึกษา อนาคตภาพการจัดอุดมศึกษาของคณะสงฆ์จีนนิกาย ผู้วิจัยได้
กำหนดกรอบแนวคิดของการวิจัยจากองค์ความรู้ในเรื่องต่อไปนี้ 
 1. การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา เช่น 1) ความหมายของการจัดการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา ตามแนวคิดของรัฐบาลควีนส์แลนในออสเตรเลีย  Queensl & Government  
ให้ความหมายของคำว่า “higher education”ว่าโดยท่ัวไปหมายถึง การศึกษาระดับปริญญาตรีหรือ
สูงกว่า ท้ังนี้ ในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ของออสเตรเลียนั้น  (The Australian Qualifications 
Framework) หลักสูตรการอุดมศึกษาคือหลักสูตรท่ีจะไปสู่การได้รับใบประกาศนียบัตร ใบประกาศ
ในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก8  อะนอมิมัส (Anonymouse) ได้กล่าวถึงอุดมศึกษาว่า 
ไม่มีคำจำกัดความง่ายๆ สำหรับคำว่า การอุดมศึกษาโดยท่ัวไปแล้วในการให้คำจำกัดความในระดับ
นานาชาตินั้น  การอุดมศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ส่วนด้วยกัน คือ 1 การศึกษาระดับอุดมศึกษา  

 
 7 สัมภาษณ์ หลวงจีนธรรมรัตจีนประจักษ์ (เย็นงี้), เลขานุการคณะสงฆ์จีนนิกาย, 23 
ธันวาคม 2560. 
 8 Queensl & Government. (Definition of higher education. [n.p.]: Queensl & 
Government, 2010 
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(Higher Education) และ 2 การศึกษาต่อเนื่อง (Further Education)9 2) บทบาทของอุดมศึกษา 
ล้วนมีบทบาทหน้าท่ีหลักในการดำเนินภารกิจสำคัญ 4 ประการ คือ การผลิตบัณฑิต การวิจัยและ
พัฒนา การบริการทางวิชาการ และการทะนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม10 3) รูปแบบการจัดการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา สถาบันอุดมศึกษา สถาบันอุดมศึกษาของรัฐมี 2 รูปแบบ คือ (1) มหาวิทยาลัยท่ีเป็น
ส่วนราชการ และ (2 ) มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ การจัดต้ังและการเปิดดำเนินการของ
มหาวิทยาลัยท่ีเป็นส่วนราชการ รวมไปถึงการจัดต้ังและการเปิดดำเนินการของมหาวิทยาลัยท่ีเป็น
ส่วนราชกา11  4) โครงสร้างและการบริหารงานของมหาวิทยาลัยท่ีเป็นส่วนราชการ มีโครงสร้างและ
การบริหารงาน ดังต่อไปนี้ (1) สภามหาวิทยาลัย12 (2) สำนักงานอธิการบดี (3) สำนักงานวิทยาเขต 
(4) บัณฑิตวิทยาลัย (5) คณะ (6) วิทยาลัย (7) สถาบัน สำนัก ศูนย์ หรือหน่วยงานท่ีเรียกช่ืออย่างอื่น
ท่ีมีฐานะเทียบเท่าคณะ (8) ตำแหน่งทางวิชาการ 13 5) การประกันคุณภาพการศึกษาตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2545 พระราชบัญญัติฉบับนี้ได้
กำหนดให้มีระบบประกันคุณภาพการศึกษาขึ้น เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ทุกระดับ ท้ังในระดับ
อนุบาล ประถมศึกษา มัธยมศึกษา และอุดมศึกษา ประกอบด้วย (1) ระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษา (2) หลักเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา (3) วิธีการประกันคุณภาพการศึกษา  
6) มาตรฐานการจัดการศึกษาระ ดับอุ ดม ศึกษา มีพั นธกิ จห ลัก ท่ี สำคัญ  4 ประการ คือ  
(1) การผลิตบัณฑิต (2) การวิจัย (3) การให้บริการทางวิชาการแก่สังคม และ (4) การทำนุบำรุงศิลปะ
และวัฒนธรรม และมีพันธกิจอย่างน้อยอีก 5 ประการท่ีจะสนับสนุนให้การขับเคล่ือนพันธกิจหลัก
บรรลุเป้าหมายได้ คือ (1) ปรัชญาปณิธานวัตถุประสงค์ และแผนการดำเนินการ (2) กิจกรรมการ
พัฒนานักศึกษา (3) การบริหารและการจัดการ (4) การเงินและงบประมาณ และ (5) ระบบและกลไก

 
 9 Anonymouse, Higher Education, accessed 28 September 2011,  
available frome http://www.wg.aegee.org/ewg/higheredu.htm. 
 10 สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ. เล่มท่ี 38. เรื่องท่ี 3 การอุดมศึกษา, บทบาทหน้าท่ี
ของสถาบันอุดมศึกษา, เข้าถึง 15 มีนาคม 2562,  เข้าถึงได้จาก https://www.saranukromthai 
.or.th/sub/book/book.php?book=38&chap=3&page=t38-3-infodetail09.html. 
 11 "พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ.2558," ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 
132, ตอนท่ี 66 (17 กรกฎาคม 2558): 3. 
 12 “พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.2558," ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 132, 
ตอนท่ี 66 (17 กรกฎาคม 2558): 29. 
 13 ราชกิจจานุเบกษา, "พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ.2558," 13-14. 
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การประกันคุณภาพ มาตรฐานฉบับนี้ประกอบด้วยมาตรฐานย่อย 3 ด้าน ได้แก่ (1) มาตรฐานด้าน
คุณภาพบัณฑิต (2) มาตรฐานด้านการบริหารจัดการการอุดมศึกษา และ (3) มาตรฐานด้านการสร้าง
และพัฒนาสังคมฐานความรู้และสังคมแห่งการเรียนรู้14   โดยมีรายละเอียดดังนี้ (1) มาตรฐานด้าน
คุณภาพบัณฑิต (2) มาตรฐานด้านการบริหารจัดการการอุดมศึกษา (3) มาตรฐานด้านการสร้างและ
พัฒนาสังคมฐานความรู้ และสังคมแห่งการเรียนรู้15  มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา ประกอบด้วย
มาตรฐานหลัก 2 ด้าน และมาตรฐานย่อยอีกมาตรฐานละ 4 ด้าน โดยมีรายละเอียดดังนี้   
(1) ด้านกายภาพ (2) ด้านวิชาการ (3) ด้านการเงิน (4) ด้านการบริหารจัดการ มาตรฐานด้านการ
ดำเนินการตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา ประกอบด้วยมาตรฐานย่อยด้านต่างๆ 4 ด้าน ได้แก่  
(1) ด้านการผลิตบัณฑิต (2) ด้านการวิจัย (3) ด้านการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม (4) ด้านการ
ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม มาตรฐานการอุดมศึกษา มีมาตรฐาน 5 ด้าน ดังนี้ (1) มาตรฐานท่ี 1 
ด้านผลลัพธ์ผู้เรียน (2) มาตรฐานท่ี 2 ด้านการวิจัยและนวัตกรรม (3) มาตรฐานท่ี 3 ด้านการบริการ
วิชาการ (4) มาตรฐานท่ี 4 ด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย (5) มาตรฐานท่ี 5 ด้านการบริหาร
จัดการ16  มหาวิทยาลัยสงฆ์ไทย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร.) คือหนึ่งในกลุ่ม
มหาวิทยาลัยท่ีเก่าแก่ท่ีสุดของไทย และเป็นมหาวิทยาลัยท่ีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 
พระราชทานสร้างถวายให้กับคณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกาย โดยเริ่มจัดการเรียนการสอนด้านสาขาศาสนา
เป็นหลัก แล้วต่อมาได้ขยายการเรียนการสอนไปยังสาขาวิชาอื่นๆ คล้ายกับรูปแบบการก่อต้ัง
มหาวิทยาลัยปารีส ประเทศฝรั่งเศส และมหาวิทยาลัยอ๊อกฟอร์ด ประเทศอังกฤษ มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ถือกำเนิดจาก "มหาธาตุวิทยาลัย"17 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ก่อต้ังขึ้นภายในวัดมหาธาตุฯ เมื่อปี พ.ศ.2430 โดยเริ่มทำ
การสอนต้ังแต่ปี พ.ศ.2432 ต่อมาได้พระราชทานนามใหม่ว่า "มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย"  

 
 14 "ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ.2554," ราชกิจจา
นุเบกษา เล่ม 123 ตอนท่ี 128 ตอนพิเศษ 47 (24 เมษายน 2554). 
 15 ibid. 
 16 "ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานอุดมศึกษา," ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 
135, ตอนพิเศษ 199 ง (17 สิงหาคม 2561). 
 17 กรมพระยาดำรงราชานุภาพ, ประวัติวัดมหาธาตุภาคต้น, เข้าถึงเมื่อ 20 กุมภาพันธ์ 
2561,  เข้าถึงได้จาก http://www.trueplookpanya.com/learning/detail/2851. 
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เมื่อคราวทรงสถาปนาอาคารสังฆิกเสนาสน์ราชวิทยาลัยให้เป็นมหาวิทยาลัยสงฆ์ ในปี พ.ศ.2439  
โดยทรงต้ังพระทัยจะให้เป็นวิทยาลัยการศึกษาช้ันสูงของพระสงฆ์18 
 2. การจัดการศึกษาของคณะสงฆ์จีนนิกาย  คณะสงฆ์จีนนิกาย คณะบรรพชิตใน
พระพุทธศาสนามหายานจากมณฑลกวางตุ้ง ประเทศจีน ท่ีเข้ามาพึ่งพระบรมโพธิสมภารในรัชสมัย
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้นำเอาหลักพระพุทธธรรมของนิกายมหายานในจีนเข้า
มาประพฤติปฏิบัติและเผยแผ่ มีความเจริญสืบเนื่องจวบจนปัจจุบันการปกครองคณะสงฆ์จีนนิกาย 
เป็นไปตามกฎกระทรวงฉบับท่ี 3 (พ.ศ.2520) และกฎกระทรวงฉบับท่ี 4 (พ.ศ.2536) ออกตามความ
ในพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ.2505 มีรายละเอียด ดังนี้ (1) การดำเนินงานและการปกครองของ
คณะสงฆ์จีนนิกาย (2) เกิดมีระเบียบการบรรพชาอุปสมบทในฝ่ายสงฆ์จีนนิกายข้ึน (3) เริ่มมีกรรมการ
คณะสงฆ์จีนนิกาย (4) การดำเนินงานและการปกครองของคณะสงฆ์จีนนิกาย(5) การปกครอง 
คณะสงฆ์จีนนิกายในปัจจุบันเป็นไปตามพระราชบัญญัติการปกครองคณะสงฆ์พ.ศ.2505 รวมถึง
ระเบียบการปกครองคณะสงฆ์จีนนิกาย19 การศึกษาของคณะสงฆ์จีนในประเทศไทย เป็นไปตาม
ระเบียบการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนพระปริยัติ แผนกสามัญศึกษา โดยสถานศึกษาท่ีจัดต้ังขึ้นใน
ท่ีวัดหรือท่ีธรณีสงฆ์หรือท่ีดินของมูลนิธิทางพระพุทธศาสนา เพื่อให้การศึกษาสำหรับพระภิกษุ 
สามเณรในช่วงช้ันท่ี 3 และช่วงช้ันท่ี 4 ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดกองพุทธศาสนศึกษา
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ  โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มท่ี 13  
จำนวน 3 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนมังกรกมลาวาสวิทยาลัย 20 โรงเรียนวัดหมื่นพุทธวิทยา21   
โรงเรียนโพธิทัตราชวิทยาลัย22 สถาบนัอุดมศึกษาของมหายานในประเทศจีน อุดมศึกษาของมหายาน
ในประเทศจีน มุ่นเน้นการจัดการศึกษาสำหรับการปฏิบัติตนให้เป็นบุคลากรทางศาสนา กล่าวคือวิชา

 
18 ประวัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, เข้าถึงเมื่อ 20 กุมภาพันธ์ 2561 ,  

เข้าถึงได้จาก http://www.mcu.ac.th/site/history.ph. 
19 เศรษฐพงษ์ จงสงวน, ประวัติวัดมังกรกมลาวาส ประวัติคณะสงฆ์จีนนิกาย (นครปฐม: 

ต้นน้ำ, 2561), 133-134. 
20 แผนยุทธศาสตร์สถานศึกษา ปีการศึกษา 2556-2560 โรงเรียนมังกรกมลาวาส

วิทยาลัย, (กรุงเทพมหานคร: สังกัดสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ, 2556), 1-2. 
21 สัมภาษณ์ พระมหาคณาจารย์จีนธรรมสมาธิวัตร, ผู้จัดการโรงเรียนวัดหมื่นพุทธวิทยา, 8 

ตุลาคม  2558. 
22 โรงเรียนวัดโพธิทัตราชวิทยาลัย, เข้าถึงเมื่อ 20 มีนาคม 2561,  เข้าถึงได้จาก http:// 

schoolweb.eduzones.com/photithut/content.php?view=20130625183817Y5Rhfxj. 
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ท่ีเปิดสอนส่วนมากจะเกี่ยวกับศาสนาท้ังส้ิน เช่น วิชาสมาธิ วิชาพระประวัติศาสตร์ศาสนาพุทธ  
วิถีแห่งโพธิสัตว์ พุทธปรัชญา การสวดมนต์ การแปลพระคัมภีร์ รวมถึงวัตรปฏิบัติของบรรพชิต และ
อุบาสก อุบาสิกาท่ีรับศีล ผู้ท่ีจบการศึกษาสถาบันอุดมศึกษาของพระสงฆ์มหายานนั้น รัฐบาลไม่
รองรับวิทยฐานะผู้จบการศึกษา ซึ่งไม่สามารถนำมาประกอบอาชีพภายนอกได้ แต่ผู้ท่ีจบการศึกษาจะ
ได้รับการยอบรับจากสมาคมพุทธศาสนาของจีน และสามารถปฏิบัติงานในหน่วยงานพุทธศาสนา
มหายานในจีนได้ และโดยมากมีข้อจำกัดต่างๆ ของแต่ละสถาบันดังนี้ (1) พุทธวิทยาลัยหมิ่นหนาน 
 (闽南佛学院 )23 พุทธวิทยาลัยหางโจว (杭州佛学院 ) พุทธวิทยาลัยหูหนาน (湖南佛学院) 24  
พุทธวิทยาลัยคงหลิน (空林佛学院) 25 

 3. การวิจัยอนาคต ได้แก่ (1) ความเข้าใจพื้นฐานท่ีสำคัญเกี่ยวกับการวิจัยอนาคต 
ประกอบไปด้วยเนื้อหาอย่างน้อย 2 ส่วนใหญ่ๆ คือส่วนท่ีเป็นแนวคิด (Perspectives) และทฤษฎี 
(Theories) ซึ่งอาจใช้คำรวมว่าอนาคตนิยม (Futurism) ส่วนท่ีเป็นระเบียบวิธี (Methodologies) ซึ่ง
อาจเรียกว่าการวิจัยอนาคต (Futures Research) 26 (2) การวิจัยอนาคต อี ดี เอฟ อาร์ (EDFR - 
Ethnographic Delphi Futures Research)27 เทคนิคการวิจัยแบบ EDFR (Ethnographic Delphi 
Futures Research) ประกอบด้วย (1) ความเช่ือพื้นฐานบางประการของการศึกษาและการวิจัย
อนาคต (2) จุดมุ่งหมายของการวิจัยอนาคต (3) ขั้นตอนการทำวิจัยแบบ EDFR (4) การประยุกต์ 
EDFR  

 
 23 闽南佛学院 2011 年度招生[J].法音, เข้าถึงเมื่อ 25 กุมภาพันธ์ 2561 ,  
เข้าถึงได้จาก http://www.nanputuo.com/nptxy/. 
 24 湖南佛学院招生简章[J], 佛教文化, เข้าถึงเมื่อ 25 กุมภาพันธ์ 2561,  เข้าถึงได้
จาก http://fo.sina.com.cn/2012-08-23/1323244.shtml. 
 25 空林佛学院开始 2012, 年度招生[J].法音, เข้าถึงเมื่อ 25 กุมภาพันธ์ 
2561,  เข้าถึงได้จาก http://rufodao.qq.com/a/20170614/034944.htm. 
 26 จูมพล พูลภัทรชีวิน, "“การวิจัยอนาคต” วิธีการวิทยาการวิจัย" (มหกรรมงานวิจัย
แห่งชาติ ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ , กรุงเทพฯ, 
2559), 1-3. 
 27 "อนาคตศึกษาและการวิจัยอนาคต" (มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ ณ โรงแรมเซ็นทารา
แกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์, กรุงเทพฯ, 2559), 4. 
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(5) ประโยชน์ของการศึกษาและการวิจัยอนาคต 28 (6) ขั้นตอนวิธีวิ จัยแบบเทคนิค  EDFR29  
(7) การเขียนแนวโน้มในแบบสอบถาม (8) การเขียนรายงานผล (9) รูปแบบต่างๆ ของเทคนิคการวิจัย
แบบ EDFR30 
 4. งานวิจัยที่เก่ียวข้อง ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ได้ศึกษาข้อมูลงานวิจัยในประเทศ เช่น  
ธนากร เช้ือจำรูญ ได้ศึกษาเรื่อง อนาคตภาพการจัดการศึกษาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
ในทศวรรษ  หน้ า (พ .ศ .2554-2563)31 สิน  พวง สุวรรณ  ได้ ศึกษาเรื่ อ ง ระบบกายภาพ ใน
สถาบันอุดมศึกษา32 ณัชชา มณีวงศ์ และคณะ ได้ศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจต่อสภาพแวดล้อมใน  

 
 28 "เทคนิคการวิจัยอนาคตแบบ "Edfr” เทคนิควิธีการวิเคราะห์นโยบาย" (มหกรรม
งานวิจัยแห่งชาติ ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ , 
กรุงเทพฯ, 2559), 4-7. 
 29 ศักดิพันธ์ ตันวิมลรัตน์, "ข้อเสนอแนวทางแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยศิลปากรในช่วง
แผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ ฉบับท่ี 11 พ.ศ.2555-2559" (ปริญญาปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชา
การบิหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2553), 102. 
 30 ศุภฤกษ์ เวศยาสิรินทร์, "กลยุทธ์การบริหารองค์การด้วยฐานการส่ือสารของผู้บริหาร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภูมิศาสตร์ภาคใต้" (วิทยานิพนธ์ปรญิญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร
การศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2557). 
 31 ธนากร เช้ือจำรูญ , "อนาคตภาพการจัดการศึกษาขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ในทศวรรษหน้า (พ.ศ.2554-2563)" (วิทยานิพนธ์ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, 2554), 209-303. 
 32 สิน พวงสุวรรณ, "ระบบกายภาพในสถาบันอุดมศึกษา" (เอกสารประกอบการประชุม
วิชาการเครือข่าย พัฒนาระบบกายภาพในสถาบันอุดมศึกษา, ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 29 –30 
สิงหาคม 2556). 
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คณะเภสัชศาสตร์ของนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากร 33 สุรีย์วรรณ เสถียรสุคนธ์  
ได้ศึกษาเรื่อง การสอนภาษาไทยให้แก่นักศึกษาชาวจีน: สภาพปัญหา และแนวทางแก้ไข34 
 สุนทร นาคศรี ได้ศึกษาเรื่อง ประสิทธิภาพการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ปี 2552-2554 
ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่35 ชมพูนุช ตันพานิช และคณะ ได้ศึกษาเรื่อง การพัฒนาการให้บริการของ
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน36 ปริยากร มนูเสวต ได้ศึกษาเรื่อง รูปแบบการบริหารงาน
กิจกรรมนักศึกษาท่ีมีประสิทธิผลของมหาวิทยาลัยเอกชนในประเทศไทย 37 ทองใบ รุ่งเรือง  
ได้ศึกษาเรื่อง การศึกษาสภาพและปัญหาการบริหารกิจการนักศึกษาของอาจารย์วิทยาลัยช่างศิลป์38   
มิตร ทองกาบ ได้ศึกษาเรื่อง การสร้างและพัฒนารูปแบบการบริหารกิจการนักศึกษาสำหรับการศึกษา
ในระดับอุดมศึกษาของเอกชน39 ชมนาด ม่วงแก้ว ได้ศึกษาเรื่อง ความคาดหวังและความพึงพอใจต่อ
คุณภาพการให้บริการงานกิจกรรม นักศึกษาและงานทะเบียนนักศึกษา คณะเทคโนโลยีส่ือสารมวลชน 

 
 33 ณัชชา มณีวงศ์ และคณะ, "ความพึงพอใจต่อสภาพแวดล้อมใน คณะเภสัชศาสตร์ของ
นักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากร," Veridian E-Journal 5, 1 (มกราคม-เมษายน 
2555): 566-68. 
 34 สุรีย์วรรณ เสถียรสุคนธ์, "การสอนภาษาไทยให้แก่นักศึกษาชาวจีน: สภาพ ปัญหา 
และแนวทางแก้ไข" (วิทยานิพนธ์ มศ.ม. สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร มหาวิทยาลัยหอการค้า
ไทย, 2554). 
 35 สุนทร นาคศรี, "ประสิทธิภาพการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ปี 2552 - 2554 ของ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่" (บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2555). 
 36 ชมพูนุช ตันพานิชและคณะ, "การพัฒนาการให้บริการของสำนักส่งเสริมวิชาการและ
งานทะเบียน" (รายงานการวิจัย สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทร
เกษม, 2555), บทคัดย่อ. 
 37 ปริยากร มนูเสวต, "รูปแบบการบริหารงานกิจกรรมนักศึกษาท่ีมีประสิทธิผลของ
มหาวิทยาลัยเอกชนในประเทศไทย," วารสาร EAU HERITAGE 1, 1 (2554). 
 38 ทองใบ รุ่งเรือง, "การศึกษาสภาพและปัญหาการบริหารกิจการนักศึกษาของอาจารย์
วิทยาลัยช่างศิลป"์ (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต กรุงเทพฯ มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร, 2558). 
 39 มิตร ทองกาบ, การสร้างและพัฒนารูปแบบการบริหารกิจการนักศึกษาสำหรับ
การศึกษาในระดับอุดมศึกษาของเอกชน (กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา, 2559). 
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มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี40 วัลลภ สงวนศักด์ิ ได้ศึกษาเรื่อง คุณภาพการให้บริการงาน
ทะเบียนและวัดผล มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชตามการรับรู้ของนักศึกษา 41  พัชรี ภูบุญอิ่ม  
ได้ศึกษาเรื่อง ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของนักศึกษาเกี่ยวกับการบริการของสำนักส่งเสริม
วิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาราชภัฏมหาสารคาม42 อีกท้ังได้ศึกษางานวิจัยต่างประเทศท่ี
เกี่ ย ว ข้ อ ง  เ ช่ น  Carpenter, Li and Jiang ไ ด้ ศึ ก ษ า เรื่ อ ง  Social Network Research in 
Organizational Contexts: A Systematic Review of Methodological Issues and Choices43  

Henry et al ได้ศึกษาเรื่อง การศึกษาวิจัยด้านเครือข่ายด้วยการใช้วิธีการศึกษาเชิงผสมผสาน หรือ 
(Hybrid method) 44  Kapucu, Hu, and Khosa ได้ศึกษาเรื่อง ได้ทำการศึกษาผลงานวิจัยด้าน
เค รื อ ข่ า ย  จ ำน ว น  81 ช้ิ น ง า น จ า ก เรื่ อ ง  The State of Network Research in Public 

 
 40 ชมนาด ม่วงแก้ว, "ความคาดหวังและความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการงาน
กิจกรรม นักศึกษาและงานทะเบียนนักศึกษา คณะเทคโนโลยีส่ือสารมวลชน มหาวิทยาลัย เทคโนโลยี
ราชมงคลธัญบุรี" (การศึกษาอิสระบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี , 
2555), บทคัดย่อ. 
 41 วั ล ล ภ  ส ง ว น ศั ก ด์ิ , "คุ ณ ภ าพ ก า ร ให้ บ ริ ก า ร ง าน ท ะ เบี ย น แ ล ะ วั ด ผ ล 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ตามการรับรู้ของนักศึกษา" (วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 
มหาวิทยาลัยอิสเทิร์นเอเชีย 2554), บทคัดย่อ. 
 42 พัชรี ภูบุญอิ่ม, "ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของนักศึกษาเกี่ยวกับการบริการ
ของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาราชภัฏมหาสารคาม " (วิทยานิพนธ์ รัฐ
ประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2558), บทคัดย่อ. 
 43 Mason A Carpenter, Mingxiang Li, and Han Jiang, "Social Network 
Research in Organization Context: A Systematic Review of Metrological Issues and 
Choices.," Journal of Management 38, 4 (2012): 1328-61. 
 44 A. D.  Henry, M.  Lubell, and M.  McCoy, "Survey-Based Measurement of 
Public Management and Policy Networks," Journal of Policy Analysis and 
Management 31, 2 (2012): 432-52. 
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Administration45 Lumby & Foskett ได้ศึกษาเรื่อง ความเป็นนานาชาติ หรือความเป็นสากล  
ถูกนำมาพูดถึงเป็นอย่างมากในแวดวงของการศึกษา46 
 จากแนวคิดทฤษฎีดังกล่าวสามารถนำมาประกอบเป็นขอบข่ายทางทฤษฎีของการวิจัย ท่ี
ผู้วิจัยใช้เป็นกรอบแนวความคิดในการวิจัยครั้งนี้ ดังแผนภูมิท่ี 1 

 
 
แผนภูมิท่ี 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 
ท่ีมา  :  สิน พวงสุวรรณ. “ระบบกายภาพในสถาบันอุดมศึกษา.” เอกสารประกอบการประชุม 
 วิชาการเครือข่าย พัฒนาระบบกายภาพในสถาบันอุดมศึกษา ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,  
 29 –30 สิงหาคม, 2556. 

 
 45 N. Kapucu, Q. Hu, and S. Khosa, The State of Network Research in 
Public Administration. Administration & Society, accessd June 16, 2015,  Retrieved 
from http//dx.doi.org/10.1177/0095399714555752. 
 46 J. Lumby and N. Fskett, "Internationalization and Culture in Higher 
Education," Educational Management Administration & Leadership 44, 1 (2016). 
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 : ณัชชา มณีวงศ์ และคณะ. (มกราคม-เมษายน 2555). ความพึงพอใจต่อสภาพแวดล้อม
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2555, 5 (1), 566-568. 
 : สัมมา รธนิธย์. “การวิเคราะห์องค์ประกอบภาวะผู้นำการเปล่ียนแปลงของผู้บริหาร
มหาวิทยาลัยราชภัฏ ท่ีมีผลต่อประสิทธิผลการบริหารมหาวิทยาลัย.” วารสารวิชาการ Veridian E-
Journal 8, 11 (มกราคม-เมษายน 2558.): 650. 
 : สุรีย์วรรณ เสถียรสุคนธ์. การสอนภาษาไทยให้แก่นักศึกษาชาวจีน : สภาพ ปัญหา และ
แนวทางแก้ไข. วิทยานิพนธ์ มศ.ม. (สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย, 
2554. 
 : พระมหาสุทัศน์นักการเรียน (ติสฺสรวาที), ไฉไลฤดี ยุวนะศิริ, รุ่งทิพย์ กล้าหาญ, และ
ปฏิบัติธรรมสำเนียง. แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ: ปัญหา 
อุปสรรค การแก้ไขและแนวทางการพัฒนา (รายงานการวิจัย). กรุง เทพฯ: กองวิชาการสำนักงาน
อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2558. 
 : มาเรียม นิลพันธุ์. การประเมินหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตร 
และการนิเทศคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากร. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2555.  
 : พิทยา ยาโม้. รายงานการวิจัย: การประเมินหลักสูตรสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ 
(นานาชาติ) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์Curriculum Evaluation of the Business English 
Program (International Program) at Uttaradit Rajabhat University. อุตรดิตถ์: มหาวิทยาลัย
ราชภัฏอุตรดิตถ์, 2554. 
 : อัญชลี ไสยวรรณ และคณะ. การประเมินหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา 
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http://km.ctepnru.com/wp-content/uploads/2011/05/an_assessment_ 
of_the_master_of_education_program_in_early_child_hood.pdf. 
 : พิชญาณี หลวงจันทร์. Factors facilitating and hindering the completion of  
a students’ thesis/ is for the master of education in teaching English as a second 
language program (M.Ed. TESL) at Burapha university. งานค้นคว้าอิสระ , สาขาการสอน
ภาษาอังกฤษในฐานะภาษาท่ีสอง, คณะศึกษาศาสตร์, มหาวิทยาลัย บูรพา, 2557. 
 : ศิ ริพ รรณ  บุญ ถึ ง . An evaluation of the master’s degree of education in 
teaching English as a second language (international program) at Burapha University. 
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นิยามศัพท์เฉพาะ 
 อนาคตภาพการจัดอุดมศึกษาคณะสงฆ์จีนนิกาย หมายถึง ภาพรวมแนวโน้มในอนาคต
ท่ีเป็นไปได้ท่ีผู้เช่ียวชาญเห็นตรงกันเป็นฉันทามติว่าจะเกิดขึ้นกับการจัดต้ังการจัดการอุดมศึกษาของ
คณะสงฆ์จีนนิกายในประเทศไทย รวมถึงภาพเหตุการณ์ท่ีอธิบายถึงเหตุการณ์ความเป็นไปได้ท่ีคาดว่า
จะเกิดขึ้นในอนาคตจากความจริงในปัจจุบัน โดยอาศัยการพยากรณ์แนวโน้ม โดยใช้กระบวนการวิจัย
อนาคตในการจัดการศึกษาท่ีสูงกว่าการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับอนุปริญญาขึ้นไป ซึ่งจัดการศึกษาใน
วิทยาลัย สถาบัน และมหาวิทยาลัยของคณะสงฆ์จีนนิกายในประเทศไทย  
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บทที่ 2  
วรรณกรรมที่เก่ียวข้อง 

 
 การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเกี่ยวกับอนาคตการจัดอุดมศึกษาของคณะสงฆ์จีนนิกาย  
ซึ่งผู้วิจัยได้ศึกษาค้นคว้า เอกสาร แนวคิด ทฤษฎี การวิจัยเชิงอนาคต และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง  
โดยนำเสนอตามลำดับหัวข้อดังต่อไปนี้  
 

การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา 
 การศึกษาเป็นกระบวนการเรียนรู้จากการได้รับการถ่ายทอดจากบุคคลหรือจากส่ือใดๆ 
ไปสู่บุคคล เพื่อให้ได้รับความรู้ความเข้าใจในเรื่องต่างๆ ซึ่งความรู้เหล่านี้จะสามารถนำไปใช้ประโยชน์
พัฒนาให้มนุษย์ได้เติบโตท้ังทางด้านสมอง สติปัญญา ควบคู่ไปกับคุณธรรมจริยธรรม และสามารถ
ดำรงชีวิตร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข การศึกษาของประเทศไทยในปัจจุบัน มีกระบวนการ
ถ่ายทอดความรู้ท่ีหลากหลายมากขึ้น มีการจัดทำและนำเครื่องมือต่างๆ ท่ีทันสมัย สามารถถ่ายทอด
ให้ผู้เรียนรู้ได้เข้าใจและมีความรู้ได้ง่ายขึ้น การศึกษายังส่งผลให้เกิดความรู้ ความรู้นั้นสามารถนำมาใช้
พัฒนาคนให้มีความสามารถท่ีจะใช้ประกอบอาชีพและเอาตัวรอดได้  รวมท้ังช่วยขัดเกลาคนให้มี
จิตสำนึกและคุณธรรม เป็นผู้เจริญทางปัญญาและจิตใจ ซึ่งคนเหล่านี้นอกจากจะสามารถพัฒนา
ตนเองแล้ว ยังส่งผลต่อสังคมและประเทศชาติให้เจริญรุ่งเรืองและก้าวหน้าทัดเทียมอารยประเทศได้
ด้วย 
 
ความหมายของการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา 
 รัฐบาลควีนส์แลนในออสเตรเลีย ให้ความหมายของคำว่า “higher education”ว่า
โดยท่ัวไปหมายถึง การศึกษาระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่า ท้ังนี้ในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิของ
ออสเตรเลียนั้น (The Australian Qualifications Framework) หลักสูตรการอุดมศึกษาคือหลักสูตร
ท่ีจะไปสู่การได้รับใบประกาศนียบัตร  ใบประกาศ ประกาศในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท  
ปริญญาเอก ขณะท่ีบางหลักสูตรท่ีได้รับแค่ใบประกาศนียบัตร หรือใบประกาศนียบัตรท่ีสูงกว่านั้น  
ก็อาจได้รับการยอมรับว่าเป็นการศึกษา ระดับอุดมศึกษาเช่นกัน การจัดการศึกษาระดับ อุดมศึกษา
เกือบท้ังหมดในออสเตรเลียนั้นจะดำเนินการโดย  มหาวิทยาลัย อย่างไรก็ตาม ยังมีจำนวน
สถาบันการศึกษาเล็กๆ ท่ีเป็นสถาบันการอุดมศึกษาท่ียังไม่ได้มีการรับรอง และมีสถาบันใน
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ต่างประเทศอื่นๆ ท่ีมีหลักสูตรอุดมศึกษาท่ีได้รับการยอมรับเช่นกันโดยสถาบันเหล่านี้ก็เพิ่มมากขึ้น
เรื่อยๆ47 
 อะนอมิมัส (Anonymouse) ได้กล่าวถึงอุดมศึกษาว่า ไม่มีคำจำกัดความง่ายๆ สำหรับ
คำว่า การอุดมศึกษาโดยท่ัวไปแล้วในการให้คำจำกัดความในระดับนานาชาตินั้น คำการอุดมศึกษา
แบ่งออกเป็น  2 ส่วน ด้วยกัน  คือ 1) การศึกษาระดับอุดมศึกษา (Higher Education) และ  
2) การศึกษาต่อเนื่อง (Further Education) ในการศึกษาเพื่อให้ได้ปริญญาตรีนั้นต้องใช้เวลา 
อย่างน้อย 3 ปี แต่ส่วนมากจะใช้ 4 ปีโดยเน้นในส่วนทฤษฎีท่ีแต่ละคนจะใช้ เพื่อประกอบอาชีพและ
โดยท่ัวไปการสอนจะรวมถึงงานด้านการวิจัยต่างๆ ด้วย โดยสรุปการอุดมศึกษาโดยท่ัวไปนั้น หมายถึง 
การศึกษาในระดับมหาวิทยาลัย โดยวุฒิการศึกษาท่ีได้นั้นจะมีต้ังแต่ใบประเทศ Higher National 
Diploma (HND) และ Foundation Degree (FD) ไปจนถึงปริญญาเกียรตินิยม และต่อจากนั้นก็จะ
เป็นระดับบัณฑิตศึกษาท่ีเป็นท้ังปริญญาโท และปริญญาเอก โดยหลักสูตรเหล่านี้ต่างได้รับการยอมรับ
ท่ัวโลก เพราะเป็นหลักสูตรท่ีว่าด้วยความเช่ียวชาญต่างๆ ท่ีล้วนประโยชน์ต่อนายจ้าง ในส่วนของ
การศึกษาต่อเนื่องนั้น โดยท่ัวไปหมายถึง การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาท่ีเรียนเพื่อให้ได้ปริญญาโทหรือ
ปริญญาเอก (Doctorate degrees)48 
 การศึกษาระดับอุดมศึกษาเป็นการศึกษาในระดับสูงมีหน้าท่ีสำคัญในการผลิตกำลังคน 
สร้างและพัฒนาองค์ความรู้ ค้นคว้า วิจัย บริการวิชาการแก่สังคม และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม  
เป็นแหล่งรวมวิทยาการหลากหลายสาขา และเป็นศูนย์รวมของนักวิชาการท่ีมีความรู้ ความสามารถ
เป็นจำนวนมากยิ่งกว่านั้น อุดมศึกษายังถูกใช้ในการพัฒนาประเทศและเป็นปัจจัยในการทำให้เกิด 
การเปล่ียนแปลงในสู่สังคมท่ีพึงปรารถนาอีกด้วย การอุดมศึกษาของไทยได้มีการพัฒนาการมาเป็น
ลำดับนับต้ังแต่การจัดต้ังสถาบันอุดมศึกษาแห่งแรกของประเทศ คือ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในปี 
พ.ศ.2459 เพื่อเปิดสอนในสาขาวิชาเฉพาะทางเพื่อผลิตคนเข้ารับราชการ การผลิตกำลังคน
ระดับกลางและระดับสูงมีความจำเป็นมากขึ้นในยุคของการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
นับต้ังแต่ปี พ.ศ.2500 เป็นต้นมา การอุดมศึกษาจึงมีความหลากหลาย ท้ังในด้านหน่วยงานท่ีจัด
ประเภทของการจัดรูปแบบและเนื้อหาสาระของการจัดทำให้เกิดความหลากหลายทางด้านคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษา การบริหารและจัดการ ตลอดจนกลุ่มคน ผู้รับบริการ ท้ังนี้การอุดมศึกษาได้
มุ่งเพื่อการผลิตกำลังคนเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศเป็นสำคัญ ปัจจุบันกระแส 

 
 47 Queensl & Government.  (Definition of higher education.  [n.p.]: Queensl 
& Government, 2010. 
 48 Anonymouse, "Higher Education". 
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การเปล่ียนแปลงของโลกยุคโลกาภิวัฒน์ได้ส่งผลให้เกิดการแข่งขันด้านเศรษฐกิจ การค้าอย่างรุนแรง 
หลายฝ่ายต่างคาดหวังบทบาทของอุดมศึกษาในการพัฒนากำลังคน เพื่อพัฒนาศักยภาพและ
สมรรถนะในการแข่งขัน อุดมศึกษาไทยจึงต้องปรับเปล่ียนโดยมุ่งเน้นการเตรียมคนเข้าสู่ภาวะ  
การเปล่ียนแปลงในโลกอนาคต เพื่อตอบสนองในระบบเศรษฐกิจและสังคมของภาครัฐและภาคเอกชน 
บทบาทการจัดอุดมศึกษาจึงไม่ใช่หน้าท่ีของรัฐแต่อย่างเดียว แต่เป็นหน้าท่ีของภาคเอกชน องค์กร
ประชาชน ท้องถิ่นและชุมชน ท่ีจะต้องเข้ามามีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อการอุดมศึกษาให้มากขึ้นด้วย 
 
บทบาทของอุดมศึกษา 
 สถาบันอุดมศึกษา คือ สถาบันท่ีจัดการศึกษาท่ีสูงกว่าระดับมัธยมศึกษา มีท้ังท่ีเป็นระดับ
ต่ำกว่าปริญญาตรี ปริญญาตรี และสูงกว่าปริญญาตรี คือ ระดับบัณฑิตศึกษา โดยท่ัวไปส่วนใหญ่ใช้คำ
ว่า "มหาวิทยาลัย" ซึ่งใช้สำหรับสถาบันท่ีเปิดสอนระดับปริญญาตรีและสูงกว่าปริญญาตรีขึ้นไป
มหาวิทยาลัยจึงมีบทบาทหน้าท่ีในการให้วิชาความรู้แก่ผู้ท่ีมาเรียน ดังท่ีสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร
อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก มีพระราชหัตถเลขาไว้ว่า "มหาวิทยาลัยเป็นสมองต้นความคิดของ
ชาติ" การจัดต้ังมหาวิทยาลัยต่างๆ ขึ้นมานั้น ล้วนมีบทบาทหน้าท่ีหลักในการดำเนินภารกิจสำคัญ  
4 ประการ คือ การผลิตบัณฑิต การวิจัยและพัฒนา การบริการทางวิชาการ และการทะนุบำรุงศิลปะ
และวัฒนธรรม 
 การผลิตบัณฑิตถือเป็นภารกิจสำคัญท่ีสุดของมหาวิทยาลัย เพราะวัตถุประสงค์ใน 
การจัดต้ังมหาวิทยาลัย ก็เพื่อจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้ผู้เรียนได้มีความรู้ในวิชาการและวิชาชีพ
ตามศาสตร์และสาขาวิชาท่ีจัดขึ้น ให้มีคุณลักษณะตามหลักสูตรท่ีกำหนด กระบวนการการผลิต
บัณฑิตมีปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องหลายประการ คือ มีคณาจารย์ท่ีมีปริมาณและคุณภาพตามมาตรฐาน
หลักสูตรของคณะ สาขาวิชาต่างๆ ทำหน้าท่ีหลักในการสอน มีระบบและกลไกการบริหารจัดการ
หลักสูตร และการเรียนการสอนท่ีมีการควบคุมคุณภาพตามองค์ประกอบต่างๆ ได้แก่ หลักสูตร
การศึกษาในสาขาวิชาต่างๆ คณาจารย์ และระบบการพัฒนาอาจารย์ ส่ือการศึกษาและเทคนิคการ
สอน ห้องสมุดและแหล่งการเรียนรู้อื่นๆ อุปกรณ์การศึกษา สภาพแวดล้อม ในการเรียนรู้และบริการ
การศึกษา การวัดผลการศึกษาและสัมฤทธิ์ผลทางการเรียนของผู้เรียน และองค์ประกอบอื่นท่ี
มหาวิทยาลัยแต่ละแห่งกำหนดขึ้น 
 การวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเป็นแหล่งรวมผู้มีความรู้สูงของชาติ มหาวิทยาลัยจึงมี
หน้าท่ีสำคัญ คือการวิจัยเพื่อการสร้างองค์ความรู้ใหม่ มหาวิทยาลัยแต่ละแห่งส่งเสริมให้คณาจารย์
และบุคลากรของมหาวิทยาลัยทำงานวิจัย เพื่อแสวงหาความรู้มาใช้ประโยชน์ ในการเรียนการสอน 
และการพัฒนางานของมหาวิทยาลัย และยังเป็นท่ีพึ่งพาทางวิชาการของหน่วยงานภายนอก ท้ัง
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ภาครัฐและภาคเอกชน ซึ่งส่งผลรวมถึงการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ มหาวิทยาลัยต้องมีระบบ
และกลไกท่ีจะทำให้สามารถดำเนินงาน ผลิตผลงานวิจัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ ได้แก่ การมีแผนงาน
การวิจัย มีการบูรณาการงานวิจัยกับการเรียนการสอน และมีการเผยแพร่สู่การใช้ประโยชน์อย่าง
กว้างขวางตามท่ีเห็นเหมาะสม 
 การบริการทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเป็นแหล่งรวมสรรพวิชา ท้ังยังมีคณาจารย์และ
บุคลากรท่ีทำหน้าท่ีสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน ท่ีมีความรู้หลากหลาย มหาวิทยาลัยจึงมีหน้าท่ี
สำคัญอีกประการหนึ่ง คือ การให้บริการวิชาการแก่สังคม ผลผลิตทางวิชาการ อาจมีท้ังวิชาการต่างๆ 
ท่ีเปิดสอนตามหลักสูตรอยู่แล้ว หรือการนำความรู้มาจัดกลุ่มเป็นชุดความรู้ เพื่อวัตถุประสงค์อื่นให้
เหมาะสมกับผู้รับความรู้ เช่น การให้ความรู้ในรูปแบบการฝึกอบรม การสัมมนา การบรรยาย ล้วน
เป็นการให้การศึกษาต่อเนื่องแก่ประชาชน ผู้สนใจ รวมไปถึงการวิจัยเพื่อตอบคำถามต่างๆ ให้แก่
ชุมชน สังคม และประเทศชาติ การจัดบริการทางวิชาการแก่สังคม ยังเป็นประโยชน์ในการพัฒนาทาง
วิชาการให้แก่บุคลากรอีกทางหนึ่ง และเป็นโอกาสสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ  
เพื่อสร้างความยอมรับและความมีช่ือเสียงในการช่วยเหลือสังคมมาสู่สถาบันด้วย 
 การทะนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ชาติไทยเป็นชาติท่ีมีประวัติศาสตร์ ประเพณี ศิลปะ
และวัฒนธรรม อันเป็นเอกลักษณ์ประจำชาติท่ีประชาชนชาวไทยต้องตระหนัก รู้รัก และร่วมกันเชิดชู 
ตลอดจนช่วยกันอนุรักษ์ให้คงอยู่คู่ชาติไทยตลอดไป มหาวิทยาลัยนอกจากดำเนินภารกิจ ในการผลิต
บัณฑิต การวิจัยและการพัฒนา และการบริการวิชาการแก่สังคมแล้ว ยังมีบทบาทหน้าท่ีท่ีสำคัญอีก
ประการหนึ่ งคือ การทะนุบำรุงศิลปะ และวัฒนธรรม ซึ่งการดำเนินภารกิจตามบทบาทนี้  
มหาวิทยาลัยอาจกำหนดให้อยู่ในส่วนหนึ่งของการเรียนการสอนตามหลักสูตร หรือการบูรณาการเข้า
กับกิจกรรมท่ีจัดขึ้น เพื่อฟื้นฟูสืบสานพัฒนา สร้างสรรค์ และการส่งเสริม สนับสนุนหัวข้อการวิจัย 
รวมท้ังการบริการวิชาการแก่สังคมในส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับศิลปะและวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น  
การเผยแพร่ยกย่องผู้มี ผลงานการอนุรักษ์ เพื่อให้เป็นแบบอย่างท่ีดีแก่สังคม ผลท่ีได้รับจากการเรียนรู้  
และซึมทราบศิลปะและวัฒนธรรมทำให้ชาวไทยเข้าใจรากเหง้า อันเป็นต้นทุนท่ีสำคัญในการร่วมเป็น
ส่วนหนึ่งของการพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศชาติ (สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ , 2562: 
ออนไลน์) 49  

 

 
 49 บทบาทหน้าท่ีของสถาบันอุดมศึกษา, สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เล่มท่ี 38 
เรื่องท่ี 3 การอุดมศึกษา, เข้าถึงเมื่อ 15 มีนาคม 2562,  เข้าถึงได้จาก http://kanchanapisek.or.th 
/kp6/sub/book/book.php?book=38&chap=3&page=t38-3-infodetail09.html. 
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รูปแบบการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา 
 สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ 
 ในปัจจุบันนี้สถาบันอุดมศึกษาของรัฐมีจำนวนมาก กระจายอยู่ตามจังหวัดต่างๆ  
ท่ัวประเทศเพื่อให้ประชาชนได้รับการศึกษาในระดับอุดมศึกษาอย่างท่ัวถึงและเท่าเทียมกัน  
สถาบันอุดมศึกษาของรัฐในปัจจุบันประกอบด้วยมหาวิทยาลัยต่างๆ ซึ่งมีการจัดต้ังและโครงสร้างการ
บริหารงานเป็นไปในรูปแบบเดียวกับสถาบันอุดมศึกษา สถาบันอุดมศึกษาของรัฐมี 2 รูปแบบ คือ 
มหาวิทยาลัยท่ีเป็นส่วนราชการ และมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ ดังจะกล่าวต่อไปนี้ 
 มหาวิทยาลัยที่เป็นส่วนราชการ 
 การจัดต้ังมหาวิทยาลัยท่ีเป็นหน่วยงานของรัฐ จะต้องตราเป็นพระราชบัญญัติจัดต้ัง
มหาวิทยาลัย การดำเนินการหรือการบริหารงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัย  จึงเป็นไปตาม
พระราชบัญญัติจัดต้ังมหาวิทยาลัยนั้นๆ ตามท่ีได้กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติจัดต้ังมหาวิทยาลัยต่างๆ
ของรัฐ 
 การจัดต้ังและการเปิดดำเนินการของมหาวิทยาลัยที่เป็นส่วนราชการ 
 มหาวิทยาลัยท่ีเป็นส่วนราชการมีฐานะเป็นนิติบุคคล จัดต้ังโดยการตราพระราชบัญญัติ
จัดต้ังมหาวิทยาลัย เมื่อมีการจัดต้ังมหาวิทยาลัยขึ้นมาแล้ว การจัดต้ัง การรวม และการยุบเลิก
หน่วยงานต่างๆ ในมหาวิทยาลัย เช่น สำนักงานวิทยาเขต บัณฑิตวิทยาลัย คณะ วิทยาลัย สถาบัน 
สำนัก ศูนย์หรือหน่วยงานท่ีเรียกช่ืออย่างอื่นท่ีมีฐานะเทียบเท่าคณะ เป็นต้น ให้ทำเป็นประกาศของ
มหาวิทยาลัยและประกาศในราชกิจจานุเบกษา ส่วนการแบ่งส่วนราชการภายในมหาวิทยาลัยอาจทำ
เป็นประกาศทบวงมหาวิทยาลัย ตามท่ีกฎหมายจัดต้ังมหาวิทยาลัยจะกำหนด นอกจากนี้มหาวิทยาลัย
จะรับสถาบันการศึกษาช้ันสูง สถาบันวิจัย หรือสถาบันส่งเสริมวิชาการช้ันสูงอื่นเข้าสมทบใน
มหาวิทยาลัยก็ได้ โดยตราเป็นพระราชกฤษฎีกา หรือตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยแล้วประกาศใน  
ราชกิจจานุเบกษา และมหาวิทยาลัยท่ีรับสถาบันการศึกษาช้ันสูง สถาบันวิจัย หรือสถาบันส่งเสริม
วิชาการช้ันสูงอื่นเข้าสมทบในมหาวิทยาลัยนั้นมีอำนาจให้ปริญญา อนุปริญญา หรือประกาศนียบัตร
ช้ันใดช้ันหนึ่งแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันสมทบนั้นได้ ส่วนการควบคุมสถาบันการศึกษาช้ันสูง 
สถาบันวิจัย หรือสถาบันส่งเสริมวิชาการช้ันสูงท่ีเข้าสมทบในมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามข้อบังคับของ
มหาวิทยาลัย50  
 

 
 50 ราชกิจจานุเบกษา, "พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ.2558," 3. 
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โครงสร้างและการบริหารงานของมหาวิทยาลัยที่เป็นส่วนราชการ 
 โครงสร้างและการแบ่งส่วนมหาวิทยาลัยท่ีเป็นส่วนราชการจะแตกต่างกันไปตาม
พระราชบัญญัติจัดต้ังมหาวิทยาลัยแต่ละแห่ง โดยท่ัวไปแล้วมหาวิทยาลัยท่ีเป็นส่วนราชการ  
มีโครงสร้างและการบริหารงาน ดังต่อไปนี้ 
 สภามหาวิทยาลัย โดยท่ัวไปแล้วสภามหาวิทยาลัยจะประกอบด้วย นายกสภา
มหาวิทยาลัยซึ่งได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งต้ังสภามหาวิทยาลัย มีอำนาจและหน้าท่ีในการ
ควบคุมดูแลกิจการท่ัวไปของมหาวิทยาลัย และมีอำนาจหน้าท่ีโดยเฉพาะตามท่ีบัญญั ติไว้ใน
พระราชบัญญั ติ จัดต้ังมหาวิทยาลัยแต่ละแห่ง และสภามหาวิทยาลัยอาจมีอำนาจแต่งต้ัง
คณะกรรมการขึ้นมาเพื่อให้คำปรึกษาและข้อแนะนำแก่มหาวิทยาลัยและสนับสนุนการดำเนินกิจการ
ของมหาวิทยาลัย เช่นส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย เป็นต้น นอกจากนี้  พระราชบัญญัติจัดต้ัง
มหาวิทยาลัยอาจจะกำหนดให้มีสภาคณาจารย์51 เพื่อทำหน้าท่ีให้คำปรึกษาและข้อแนะนำในกิจการ
ของมหาวิทยาลัยต่ออธิการบดีและสภามหาวิทยาลัย และปฏิบัติหน้าท่ีอื่นตามท่ีอธิการบดีหรือ 
สภามหาวิทยาลัยมอบหมายก็ได้ 
 สำนักงานอธิการบดี มีอธิการบดีซึ่งได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งต้ังโดยคำแนะนำ
ของสภามหาวิทยาลัย เป็นผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบการบริหารงานของมหาวิทยาลัย และอาจมี
รองอธิการบดีหรือผู้ช่วยอธิการบดี เพื่อทำหน้าท่ีและรับผิดชอบตามท่ีอธิการบดีมอบหมายก็ได้  
เพื่อประโยชน์ในการบังคับบัญชา ให้ถือว่าอธิการบดีเป็นอธิบดี รองอธิการบดีเป็นรองอธิบดี  และ
ผู้ช่วยอธิการบดีเป็นผู้ช่วยอธิบดี ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดินและกฎหมายอื่น
ในการบริหารงานของอธิการบดี กฎหมายอาจกำหนดให้มีสภาข้าราชการ หรือสภาคณาจารย์  
เพื่ อทำหน้ าท่ี ให้ คำปรึกษาและข้อแนะนำในกิ จการของมหาวิทยาลัยต่ออธิการบดีหรือ 
สภามหาวิทยาลัยและหน้าท่ีอื่นตามท่ีอธิการบดีหรือสภามหาวิทยาลัยมอบหมาย 
 สำนักงานวิทยาเขต มีรองอธิการบดีคนหนึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบงานของ
วิทยาเขตนั้นแทนอธิการบดีตามท่ีได้รับมอบหมาย และจะให้มีผู้ช่วยอธิการบดีคนหนึ่งหรือหลายคน 
เพื่อทำหน้าท่ีและรับผิดชอบตามท่ีอธิการบดีมอบหมายก็ได้ ในแต่ละวิทยาเขตให้มีกรรมการประจำ
วิทยาเขตมีอำนาจหน้าท่ีให้คำปรึกษาและข้อแนะนำเกี่ยวกับการดำเนินกิจการต่างๆ ของวิทยาเขตต่อ
อธิการบดีตลอดจนอำนาจอื่นๆ ตามท่ีกำหนดไว้ในพระราชบัญญัติจัดต้ังมหาวิทยาลัยแต่ละแห่ง 

 
 51 ราชกิจจานุเบกษา, “พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.2558,” 29. 
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 บัณฑิตวิทยาลัย มีคณบดีคนหนึ่งซึ่งสภามหาวิทยาลัยแต่งต้ังเป็นผู้บังคับบัญชา และ
รับผิดชอบงานของบัณฑิตวิทยาลัย โดยบัณฑิตวิทยาลัยแต่ละแห่งจะมีคณะกรรมการประจำบัณฑิต
วิทยาลัยโดยมีอำนาจหน้าท่ีตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 
 คณะ มีคณบดีคนหนึ่งซึ่งสภามหาวิทยาลัยแต่งต้ังเป็นผู้บังคับบัญชา และรับผิดชอบงาน
ของคณะ โดยแต่ละคณะจะมีคณะกรรมการประจำคณะ มีอำนาจและหน้าท่ีวางนโยบายและแผนงาน
ของคณะให้สอดคล้องกับนโยบายของสภามหาวิทยาลัยตลอดจนงานอื่นๆ ท่ีกำหนดใน
พระราชบัญญัติจัดต้ังมหาวิทยาลัยนั้นๆ ในคณะหนึ่งๆ อาจมีการแบ่งภาควิชาหรือหน่วยงานท่ีเรียกช่ือ
อย่างอื่นท่ีมีฐานะเทียบเท่าภาควิชา มีหัวหน้าภาควิชาหรือหัวหน้าหน่วยงานท่ีเรียกช่ืออย่างอื่นท่ีมี
ฐานะเทียบเท่าภาควิชาคนหนึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบงานของภาควิชา หรือหน่วยงานท่ี
เรียกช่ืออย่างอื่นท่ีมีฐานะเทียบเท่าภาควิชา 
 วิทยาลัย มีคณบดีคนหนึ่งซึ่งสภามหาวิทยาลัยแต่งต้ังเป็นผู้บังคับบัญชา และรับผิดชอบ
งานของวิทยาลัย โดยวิทยาลัยแต่ละแห่งให้มีคณะกรรมการประจำวิทยาลัยโดยมีอำนาจหน้าท่ีตาม
ข้อบังคับ 
 สถาบัน สำนัก ศูนย์ หรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ  มี
ผู้อำนวยการสถาบัน ผู้อำนวยการสำนัก ผู้อำนวยการศูนย์ หรือหัวหน้าหน่วยงานท่ีเรียกช่ืออย่างอื่นท่ี
มีฐานะเทียบเท่าคณะคนหนึ่งเป็นผู้บังคับบัญชา และรับผิดชอบงานของสถาบัน สำนัก ศูนย์ หรือ
หน่วยงานท่ี เรียกช่ืออย่างอื่น ท่ีมีฐานะเทียบเท่าคณะ โดยมีอำนาจหน้าท่ีตามข้อบังคับของ
มหาวิทยาลัย 
 ตำแหน่งทางวิชาการ คณาจารย์ประจำของมหาวิทยาลัยท่ีเป็นส่วนราชการมีตำแหน่ง
ทางวิชาการ ดังนี้ ศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ และอาจารย์ คุณสมบัติ 
หลักเกณฑ์ และวิธีการแต่งต้ังและถอดถอนคณาจารย์ประจำดังกล่าว เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วย
ระเบียบข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย  หรือกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา 
 นอกจากนี้ ศาสตราจารย์พิเศษ จะได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งต้ังโดยคำแนะนำ
ของสภามหาวิทยาลัยจากผู้ซึ่งมิได้เป็นคณาจารย์ประจำของมหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัยอาจ
แ ต่ ง ต้ั ง ผู้ ซึ่ ง มี คุณ สม บั ติ เห ม าะสม แ ละมิ ไ ด้ เป็ น คณ าจ ารย์ ป ร ะจ ำข อ งม ห าวิ ท ย า ลั ย  
เป็นรองศาสตราจารย์พิ เศษและ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิ เศษก็ได้ ส่วนศาสตราจารย์ ท่ีมีความรู้
ความสามารถและความชำนาญเป็นพิเศษ ซึ่งพ้นจากตำแหน่งไปโดยไม่มีความผิด สภามหาวิทยาลัย
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อาจแต่งต้ังให้เป็นศาสตราจารย์เกียรติคุณ52 ในสาขาวิชาท่ีศาสตราจารย์ผู้นั้นมีความเช่ียวชาญเพื่อ
เป็นเกียรติยศได้ โดยคุณสมบัติและหลักเกณฑ์ในการแต่งต้ังตำแหน่งต่างๆ ให้เป็นไปตามข้อบังคับของ
มหาวิทยาลัย 
 การใช้คำนำหน้านามเพื่อแสดงวิทยฐานะสำหรับตำแหน่งศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์
พิเศษศาสตราจารย์เกียรติคุณ รองศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์พิเศษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ หรือ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ ใช้อักษรย่อ ดังต่อไปนี้ 
 (1) ศาสตราจารย์ ใช้อักษรย่อ ศ. 
 (2) ศาสตราจารย์พิเศษ ใช้อักษรย่อ ศ.(พิเศษ) 
 (3) ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ใช้อักษรย่อ ศ.(เกียรติคุณ) 
 (4) รองศาสตราจารย์ ใช้อักษรย่อ รศ. 
 (5) รองศาสตราจารย์พิเศษ ใช้อักษรย่อ รศ.(พิเศษ) 
 (6) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ใช้อักษรย่อ ผศ. 
 (7) ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ ใช้อักษรย่อ ผศ.(พิเศษ) 
 ปริญญาและเคร่ืองหมายวิทยฐานะ 
 การกำหนดตามพระราชบัญญัติจัดต้ังมหาวิทยาลัยโดยทั่วไป 
 มหาวิทยาลัยท่ีเป็นส่วนราชการมีอำนาจให้ปริญญาในสาขาวิชาท่ีมีการสอนใน
มหาวิทยาลัยหรือสถาบันที่เข้าสมทบในมหาวิทยาลัยได้ ปริญญามีสามช้ัน คือ 
 (1) ปริญญาเอก เรียกว่า ดุษฎีบัณฑิต ใช้อักษรย่อ ด. 
 (2) ปริญญาโท เรียกว่า มหาบัณฑิต ใช้อักษรย่อ ม. 
 (3) ปริญญาตรี เรียกว่า บัณฑิต ใช้อักษรย่อ บ. 
 สภามหาวิทยาลัยอาจออกข้อบังคับกำหนดให้ผู้สำเร็จการศึกษาช้ันปริญญาตรีได้รับ
ปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง หรือปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับสองได้ มหาวิทยาลัยมีอำนาจให้
ปริญญากิตติมศักด์ิแก่บุคคลซึ่งสภามหาวิทยาลัยเห็นว่าทรงคุณวุฒิสมควรแก่ปริญญานั้นๆ แต่จะให้
ปริญญาดังกล่าวแก่คณาจารย์ประจำ ผู้ดำรงตำแหน่งต่างๆ ในมหาวิทยาลัย นายกสภามหาวิทยาลัย
หรือกรรมการสภามหาวิทยาลัย ในขณะท่ีดำรงตำแหน่งนั้นๆ ไม่ได้ โดยหลักเกณฑ์ต่างๆ ให้เป็นไป
ตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย นอกจากนี้  มหาวิทยาลัยอาจกำหนดให้มีครุยวิ ทยฐานะหรือ 
เข็มวิทยฐานะเป็นเครื่องหมายแสดงวิทยฐานะของผู้ได้รับปริญญา ประกาศนียบัตรบัณฑิต 
อนุปริญญาและประกาศนียบัตร และอาจกำหนดให้มีครุยประจำตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัย 

 
 52 ราชกิจจานุเบกษา, "พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ.2558," 13-14. 
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กรรมการสภามหาวิทยาลัย หรือครุยประจำตำแหน่งคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยก็ได้ โดยตราเป็นพระ
ราชกฤษฎีกา ในส่วนของเครื่องแบบ เครื่องหมายหรือเครื่องแต่งกายของนักศึกษา สภามหาวิทยาลัย
มีอำนาจออกข้อกำหนดดังกล่าว โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษาได้ 
 รายได้และทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย 
 พระราชบัญญั ติ จัดต้ังมหาวิทยาลัยท่ี เป็น ส่วนราชการ  โดยท่ัวไปจะกำหนดให้
มหาวิทยาลัยมีรายได้จากเงินงบประมาณแผ่นดิน และอาจมีรายได้ ดังนี้ 
 (1) เงินผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และค่าบริการต่างๆ ของมหาวิทยาลัย
 (2) เงินและทรัพย์สินท่ีมีผู้อุทิศให้แก่มหาวิทยาลัย 
 (3) รายได้หรือผลประโยชน์ท่ีได้จากทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย 
 (4) รายได้หรือผลประโยชน์ท่ีได้มาจากการใช้ท่ีราชพัสดุซึ่งมหาวิทยาลัยปกครองดูแล
หรือใช้ประโยชน์ 
 (5) รายได้หรือผลประโยชน์อื่นๆ 
 นอกจากนี้  มหาวิทยาลัยมีอำนาจในการปกครองดูแล บำรุงรักษา ใช้และจัดหา
ผลประโยชน์จากทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย ท้ังท่ีเป็นท่ีราชพัสดุตามกฎหมายว่าด้วยท่ีราชพัสดุและท่ี
เป็นทรัพย์สินอื่น โดยท่ีรายได้ของมหาวิทยาลัยรวมท้ังเบี้ยปรับท่ีเกิดจากการดำเนินการตาม
วัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัยไม่เป็นรายได้ท่ีต้องนำส่งกระทรวงการคลังตามกฎหมายว่าด้วยเงินคง
คลัง และกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ เว้นแต่เบี้ยปรับท่ีเกิดจากการผิดสัญญาลาศึกษาและเบ้ีย
ปรับท่ีเกิดจากการผิดสัญญาซื้อทรัพย์สินหรือสัญญาจ้างทำของท่ีดำเนินการโดยใช้เงินงบประมาณ
บรรดาอสังหาริมทรัพย์ท่ีมหาวิทยาลัยได้มาโดยมีผู้อุทิศให้หรือได้มาโดยการซื้อหรือแลกเปล่ียนจาก
รายได้ของมหาวิทยาลัยต้ังแต่วันท่ีพระราชบัญญัติจัดต้ังมหาวิทยาลัยใช้บังคับ ไม่ถือเป็นท่ีราชพัสดุ
และให้เป็นกรรมสิทธิ์ของมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยจะต้องจัดการเกี่ยวกับรายได้และทรัพย์สินของ
มหาวิทยาลัยเพื่อประโยชน์ภายในของวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย และจะต้องจัดการเกี่ยวกับเงิน
และทรัพย์สินท่ีมีผู้อุทิศให้ตามเงื่อนไขท่ีผู้อุทิศให้กำหนดไว้ และต้องเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของ
มหาวิทยาลัยด้วย  
 บทกำหนดโทษ  
 โดยท่ัวไปแล้วบทกำหนดโทษท่ีบัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติจัดต้ังมหาวิทยาลัยของรัฐจะ
กำหนดโทษไว้ 2 กรณี คือ กรณีแรก ใช้ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ ครุยประจำตำแหน่ง เครื่องแบบ
เครื่องหมาย หรือเครื่องแต่งกายนิสิตของมหาวิทยาลัย โดยไม่มีสิทธิที่จะใช้ และกรณีท่ีสอง แสดงด้วย
ประการใดๆ ว่าตนมีปริญญา ประกาศนียบัตรบัณฑิต อนุปริญญา ประกาศนียบัตร หรือตำแหน่งของ
มหาวิทยาลัย โดยท่ีตนไม่มีสิทธิ ถ้าได้กระทำเพื่อให้บุคคลอื่นเช่ือว่าตนมีสิทธิที่จะใช้ หรือมีวิทยฐานะ
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หรือตำแหน่งเช่นนั้น ซึ่งจะมีโทษจำคุก หรือโทษปรับ หรือท้ังจำท้ังปรับ ในส่วนของกฎหมายกำหนด
วิทยฐานะผู้สำเร็จวิชาการทหารหรือตำรวจจะกำหนดโทษกรณีบุคคลท่ีไม่มีสิทธิใช้ปริญญา อักษรย่อ
ปริญญา หรือประกาศนียบัตรแต่ได้กระทำการเพื่อให้บุคคลอื่นเช่ือว่าตนมีสิทธิดังกล่าว ต้องได้รับโทษ
จำคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท หรือท้ังจำท้ังปรับ 
 
การประกันคุณภาพการศึกษา 
 การประกันคุณภาพการศึกษาในระดับอุดมศึกษาเป็นการดำเนินการตามพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2545 พระราชบัญญัติฉบับนี้ได้กำหนดให้มีระบบ
ประกันคุณภาพการศึกษาขึ้น  เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ทุกระดับ ท้ังในระดับอนุบาล 
ประถมศึกษา มัธยมศึกษา และอุดมศึกษา 
 ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 
 วัตถุประสงค์สำคัญของการประกันคุณภาพการศึกษา คือ การพัฒนาการศึกษาให้ได้
คุณภาพและมาตรฐาน เมื่อมีระบบประกันคุณภาพและมีการประเมินคุณภาพ ย่อมทำให้ทราบระดับ
คุณภาพของสถานศึกษาในการดำเนินภารกิจด้านต่างๆ เพื่อเป็นการกระตุ้นให้สถานศึกษา 
มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง และทำให้ทราบความก้าวหน้าในการพัฒนาคุณภาพของ
สถานศึกษาตลอดจนทำให้ได้รับข้อมูลเกี่ยวกับคุณภาพท่ีเปิดเผยเป็นรายงานต่อสาธารณชนและ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องการประกันคุณภาพการศึกษาเป็นกระบวนการท่ีประกอบด้วย การควบคุม
คุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ และการประเมินคุณภาพ ดังนี้ การควบคุมคุณภาพ เป็นการจัดระบบ
และกลไกสำหรับควบคุมคุณภาพภายในสถานศึกษา การตรวจสอบคุณภาพ เป็นการตรวจสอบดูแล
ระบบและกลไกท่ีจัดไว้ เช่น ตรวจสอบหน่วยงาน กระบวนการ และระเบียบข้อบังคับท่ีวางไว้  
การประเมินคุณภาพเป็นการตัดสินว่าคุณภาพตามมาตรฐานท่ีกำหนดนั้นอยู่ในระดับใด มีจุดเด่น และ
จุดด้อยท่ีควรปรับปรุงแก้ไขในเรื่องใดการประกันคุณภาพการศึกษาอาจจำแนกได้เป็น 2 ส่วน คือ  
การประกันคุณภาพภายใน และการประกันคุณภาพภายนอก 
 การประกันคุณภาพภายใน เป็นกระบวนการประกันคุณภาพการศึกษาท่ีดำเนินการ
ภายในสถาบันอุดมศึกษา โดยสถาบันอุดมศึกษาเป็นผู้ดำเนินการเอง  
 การประกันคุณภาพภายนอก เป็นการดำเนินการตรวจสอบและประเมินคุณภาพท้ัง
ระบบ โดยหน่วยงานภายนอก คือ สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน คุณภาพการศึกษา 
(องค์การมหาชน) หรือ สมศ. สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี  ในการประเมินคุณภาพภายนอก  
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติท่ีอ้างถึงแล้วนั้น ได้กำหนดให้มีการประเมินคุณภาพภายนอก
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ของสถานศึกษาทุกแห่งอย่างน้อย 1 ครั้งในทุก 5 ปี นับต้ังแต่การประเมินครั้งสุดท้าย และเสนอผล
การประเมินต่อหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องและสาธารณชน 
 หลักเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา 
 ตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.
2553กำหนดให้การประเมินคุณภาพภายนอกครอบคลุมมาตรฐาน 4 ด้าน 
 1) ผลการจัดการศึกษา 
 2) การบริหารจัดการสถานศึกษา 
 3) การจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
 4) การประกันคุณภาพภายใน โดยมีตัวบ่งช้ี 18 ตัวบ่งช้ี 
 ด้านคุณภาพบัณฑิต มี 4 ตัวบ่งช้ี 
 1. บัณฑิตปริญญาตรีท่ีได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 
 2. คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โท และเอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษา
แห่งชาติ  
 3. ผลงานของผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทท่ีได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 
 4. ผลงานของผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกท่ีได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 
 ด้านงานวิจัยและงานสร้างสรรค์  มี 3 ตัวบ่งช้ี 
 1. งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 
 2. งานวิจัยท่ีนำไปใช้ประโยชน์ 
 3. ผลงานวิชาการท่ีได้รับการรับรองคุณภาพ 
 ด้านการบริการวิชาการแก่สังคมมี 2 ตัวบ่งช้ี  
 1. ผลการนำความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการมาใช้ในการพัฒนา 
การเรียนการสอนหรือการวิจัย 
 2. ผลการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนหรือองค์กรภายนอก 
 ด้านการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมมี 2 ตัวบ่งช้ี  ได้แก่ 
 1. การส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปะและวัฒนธรรม 
 2. การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม 
 ด้านการบริหารและการพัฒนาสถาบันมี 3 ตัวบ่งช้ี 
 1. การปฏิบัติตามบทบาทหน้าท่ีของสภาสถาบัน 
 2. การปฏิบัติตามบทบาทหน้าท่ีของผู้บริหารสถาบัน 
 3. การพัฒนาคณาจารย์ 
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 ด้านการพัฒนาและประกันคุณภาพภายในมี 4 ตัวบ่งช้ี 
 1. ผลประเมินการประกันคุณภาพภายในรับรองโดยต้นสังกัด 
 2. ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน พันธกิจ และวัตถุประสงค์ของการจัดต้ัง
สถาบัน 
 3. ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นท่ีส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถาบัน 
 4. ผลการช้ีนำ ป้องกัน หรือแก้ปัญหาของสังคมในด้านต่างๆ 
 วิธีการประกันคุณภาพการศึกษา 
 การประกันคุณภาพภายใน เป็นกระบวนการบริหารท่ีสถานศึกษาทุกระดับทุกแห่ง  
ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ท้ังด้านการวางแผน การกำหนดเป้าหมาย และวิธีการลงมือทำตามแผน
ประเมินผล และปรับปรุงแก้ไขเพื่อพัฒนาคุณภาพ เมื่อสถานศึกษามีการดำเนินการประกันคุณภาพ
ภายในแล้ว จะต้องจัดทำรายงานประจำปีท่ีเป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน ซึ่งเป็นผลจากการ
ประกันคุณภาพภายใน หรือเรียกว่ารายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report: SAR)
เพื่อนำเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด และเปิดเผยต่อสาธารณชน 
 การประกันคุณภาพภายนอกเป็นการประเมินคุณภาพของการจัดการศึกษา การติดตาม
และการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ซึ่งกระทำโดยสำนักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) หรือผู้ประเมินภายนอก โดยมีขั้นตอน
ใหญ่ๆ 3 ขั้นตอน 
 ขั้นตอนก่อนการตรวจเย่ียมสถานศึกษา ก่อนการตรวจเย่ียมคณะผู้ประเมินภายนอกต้อง
รวบรวมข้อมูลของสถานศึกษา เช่น รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา แล้วนำมาศึกษา
วิเคราะห์ และกำหนดขอบเขตของการประเมินภายนอก ต่อจากนั้น คณะผู้ประเมินภายนอกจะ
กำหนดนัดวัน เพื่อเข้าตรวจเยี่ยมสถานศึกษา 
 ขั้นตอนในระหว่างการตรวจเยี่ยมสถานศึกษา เมื่อคณะผู้ประเมินภายนอกไปถึง
สถานศึกษาแล้ว ต้องมีการช้ีแจงวัตถุประสงค์ ในการตรวจเย่ียม มีการสังเกต สัมภาษณ์ และ/หรือดู
เอกสารต่างๆของสถานศึกษา แล้วจึงวิเคราะห์สรุปข้อมูลต่างๆ ท่ีได้รับ และเสนอผลการตรวจเย่ียม
ด้วยวาจาต่อสถานศึกษา 
 ขั้นตอนหรือการตรวจเยี่ยมสถานศึกษา คณะผู้ประเมินภายนอกจะต้องเขียนรายงาน 
การตรวจเยี่ยมสถานศึกษา ส่งให้สถานศึกษาตรวจสอบและโต้แย้ง และอาจมีการปรับปรุงแก้ไข
รายงานให้สมบูรณ์ ก่อนท่ีสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การ
มหาชน) จะเผยแพร่ต่อสาธารณชน 
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มาตรฐานการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา 
 ดั ง ท่ี ก ล่าวมาแ ล้วสถาบั น อุ ดม ศึกษามีพั น ธกิ จห ลัก ท่ี สำคัญ  4 ประการ คื อ  
การผลิตบัณฑิต การวิจัย การให้บริการทางวิชาการแก่สังคม และการทำนุบำรุงศิลปะ และวัฒนธรรม 
และมีพันธกิจอย่างน้อยอีก 5 ประการท่ีจะสนับสนุนให้การขับเคล่ือนพันธกิจหลักบรรลุเป้าหมายได้ 
คือ 1) ปรัชญาปณิธานวัตถุประสงค์ และแผนการดำเนินการ 2) กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา  
3) การบริหารและการจัดการ 4) การเงินและงบประมาณ และ 5) ระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพ ซึ่งพันธกิจหลัก และพันธกิจสนับสนุนจะต้องทำงานเช่ือมโยงบูรณาการทุกเรื่องเข้าด้วยกัน
อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง จึงจะส่งเสริมให้การจัดการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษามีคุณภาพได้ อีก
ท้ังพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี2) พ.ศ.2545 มาตรา 34 
กำหนดให้คณะกรรมการการอุดมศึกษามีหน้าท่ีพิจารณาเสนอมาตรฐานการอุดมศึกษาท่ีสอดคล้องกับ
ความต้องการตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของ
ชาติ ดังนั้นจึงได้มีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องมาตรฐานการอุดมศึกษา ลงวันท่ี 7 สิงหาคม 
พ.ศ.2549 ซึ่งถือได้ว่าเป็นมาตรฐานการอุดมศึกษาฉบับแรกของประเทศไทย มาตรฐานฉบับนี้
ประกอบด้วยมาตรฐานย่อย3 ด้าน ได้แก่ 1) มาตรฐานด้านคุณภาพบัณฑิต 2) มาตรฐานด้านการ
บริหารจัดการการอุดมศึกษา และ 3) มาตรฐานด้านการสร้างและพัฒนาสังคมฐานความรู้และ สังคม
แห่งการเรียนรู้53 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 มาตรฐานด้านคุณภาพบัณฑิต 
 บัณฑิตระดับอุดมศึกษาเป็น ผู้มีความรู้  มี คุณธรรมจริยธรรม มีคว ามสามารถใน 
การเรียนรู้และพัฒนาตนเอง สามารถประยุกต์ใช้ความรู้เพื่อการดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข
ท้ังทางร่างกายและจิตใจ มีความสำนึกและความรับผิดชอบในฐานะพลเมืองและพลโลก 
 มาตรฐานนี้มีตัวบ่งช้ีหลัก ได้แก่ 
 1.1 บัณฑิตมีความรู้ ความเช่ียวชาญในศาสตร์ของตน สามารถเรียนรู้สร้างและ
ประยุกต์ใช้ความรู้เพื่อพัฒนาตนเอง สามารถปฏิบัติงานและสร้างงานเพื่อพัฒนาสังคมให้สามารถ
แข่งขันได้ในระดับสากล 
 1.2 บัณฑิตมีจิตสำนึกดำรงชีวิต และปฏิบัติหน้าท่ีตามความรับผัดชอบโดยยึดหลัก
คุณธรรมจริยธรรม 

 
 53 “ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องมาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ.2554 ,”  
ราชกิจจานุเบกษา, เล่ม 123 ตอนท่ี 128 ตอนพิเศษ 47 (24 เมษายน 2554). 
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 1.3 บัณฑิตมีสุขภาพดีท้ังด้านร่างกายและจิตใจ มีการดูแลเอาใจใส่รักษาสุขภาพของ
ตนเองอย่างถูกต้องเหมาะสม 
 มาตรฐานด้านการบริหารจัดการการอุดมศึกษา 
 มีการบริหารจัดการอุดมศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลและพันธกิจของการอุดมศึกษาอย่าง
มีดุลยภาพ 
 2.1 มาตรฐานด้านธรรมาภิบาลของการบริหารการอุดมศึกษา มีการบริหารจัดการ 
การอุดมศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล โดยคำนึงถึงความหลากหลาย และความเป็นอิสระทางวิชาการ
มาตรฐานนี้มีตัวบ่งช้ีหลัก ได้แก่ 

2.1.1 มีการบริหารจัดการบุคลากรท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีความยืดหยุ่น 
สอดคล้องกับความต้องการท่ีหลากหลายของประเภทสถาบันและสังคม เพื่อเพิ่มศักยภาพในการ
ปฏิบัติงานอย่างมีอิสระทางวิชาการ 

2.1.2 มีการบริหารจัดการทรัพยากรและเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารท่ีมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล คล่องตัว โปร่งใส และตรวจสอบได้มีการจัดการศึกษาผ่านระบบ และ
วิธีการต่างๆ อย่างเหมาะสมและคุ้มค่าคุ้มทุน 

2.1.3 มีระบบการประกันคุณภาพเพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน 
การอุดมศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
 2.2 มาตรฐานด้านพันธกิจของการบริหารการอุดมศึกษา การดำเนินงานตามพันธกิจของ
การอุดมศึกษาท้ัง 4 ด้านอย่างมีดุลยภาพ โดยมีการประสานความร่วมมือร่วมพลังจากทุกภาคส่วน
ของชุมชนและสังคมในการจัดการความรู้ มาตรฐานนี้มีตัวบ่งช้ีหลัก ได้แก่ 
 2.2.1 มีห ลัก สูตรและการเรียนการสอน ท่ี ทันสมัยยืดหยุ่ น  สอดคล้องกับ 
ความต้องการท่ีหลากหลายของประเภทสถาบันและสังคม โดยให้ความสำคัญกับการพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนแบบเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญเน้นการเรียนรู้และการสร้างงานด้วยตนเองตามสภาพจริง ใช้การวิจัย
เป็นฐาน มีการประเมิน และใช้ผลการประเมิน เพื่อพัฒนาผู้เรียนเรียน และการบริหารจัดการ 
หลักสูตรตลอดจนมีการบริหารกิจการนิสิตนักศึกษาท่ีเหมาะสมสอดคล้องกับหลักสูตรและการเรียน
การสอน 
 2.2.2 มีการวิจัยเพื่อสร้างและประยุกต์ใช้องค์ความรู้ใหม่ท่ีเป็นการขยายพรมแดน
ความรู้และทรัพย์สินทางปัญญาท่ีเช่ือมโยงกับสภาพเศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรม และส่ิงแวดล้อมตาม
ศักยภาพของประเภทสถาบัน มีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษาท้ังในและ
ต่างประเทศ เพื่อพัฒนาความสามารถในการแข่งขันได้ในระดับนานาชาติของสังคมและประเทศชาติ 
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 2.2.3 มีการให้บิการวิชาการท่ีทันสมัยเหมาะสม สอดคล้องกับความต้องการของ
สังคมตามระดับความเช่ียวชาญของประเภทสถาบัน  มีการประสานความร่วมมือระหว่าง
สถาบันอุดมศึกษากับภาคธุรกิจอุตสาหกรรมท้ังในและต่างประเทศ เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็ง และ
ความยั่งยืนของสังคม และประเทศชาติ 
 2.2.4 มีการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสาน พัฒนา เผยแพร่วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น  
เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และความภาคภูมิใจในความเป็นไทย มีการปรับใช้ ศิลปวัฒนธรรม
ต่างประเทศอย่างเหมาะสม เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ 
 มาตรฐานด้านการสร้างและพัฒนาสังคมฐานความรู้ และสังคมแห่งการเรียนรู้ 
 การแสวงหา การสร้าง และการจัดการความรู้ตามแนวทาง/หลักการอันนำไปสู่สังคม
ฐานความรู้ และสังคมแห่งการเรียนรู้ มาตรฐานนี้มีตัวบ่งช้ีหลัก ได้แก่ 
 3.1 มีการแสวงหา การสร้าง และการใช้ประโยชน์ความรู้ ท้ังส่วนท่ีเป็นภูมิ ปัญญา
ท้องถิ่นและประเทศ เพื่อเสริมสร้างสังคมฐานความรู้ 
 3.2 มีการบริหารจัดการความรู้อย่างเป็นระบบ โดยใช้หลักการวิจัยแบบบูรณาการ  
หลักการแลกเปล่ียนเรียนรู้ หลักการสร้างเครือข่าย  และหลักการประสานความร่วมมือร่วมพลัง  
อันนำไปสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ 
 นอกจากนี้ คณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ทำมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษาตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ พ .ศ .2551 และฉบับ เพิ่ ม เติม  พ .ศ .2554 เพื่ อนำไป สู่การพัฒ นา
สถาบันอุดมศึกษาตามกลุ่มสถาบันท่ีมีปรัชญา วัตถุประสงค์ และพันธกิจในการจัดต้ังท่ีแตกต่างกันได้
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มาตรฐานฉบับนี้ประกอบด้วยมาตรฐานหลัก 2 ด้าน  คือ 
มาตรฐานด้านศักยภาพและความพร้อมในการจัดการศึกษา และมาตรฐานด้านการดำเนินการตาม
ภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา และกำหนดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่ม ก วิทยาลัย
ชุมชน กลุ่ม ข สถาบันท่ีเน้นปริญญาตรี กลุ่ม ค สถาบันเฉพาะทาง และกลุ่ม ง สถาบันท่ีเน้น การวิจัย
ขั้นสูงและผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษา โดยเฉพาะระดับปริญญาเอก54 
 มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา ประกอบด้วยมาตรฐานหลัก 2 ด้าน และมาตรฐานย่อยอีก
มาตรฐานละ 4 ด้าน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 1.1 ด้านกายภาพ สถาบันอุดมศึกษามีอาคารท่ีประกอบด้วยลักษณะสำคัญของอาคาร
เรียนท่ีดี มีห้องครบทุกประเภท พื้นท่ีใช้สอยท่ีใช้ในการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรมทุกประเภท  
มีจำนวน เพียงพอ และเหมาะสมกับจำนวนอาจารย์ประจำ จำนวนนักศึกษาในแต่ละหลักสูตร และ

 
 54 ibid. 
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จำนวนนักศึกษาตามแผนการรับนักศึกษาตามเกณฑ์พื้นท่ีใช้สอยอาคารโดยประมาณ รวมทั้งต้องจัดให้
มีห้องสมุดตามเกณฑ์มาตรฐาน มีครุภัณฑ์ประจำ อาคาร ครุภัณฑ์การศึกษา และคอมพิวเตอร์จำนวน
เพียงพอต่อการจัดการศึกษา ท้ังนี้อาคารและบริเวณอาคารจะต้องมีความมั่นคง ปลอดภัย  
ถูกสุขลักษณะหรือความจำเป็นอย่างอื่นๆ ตามท่ีกฎหมายกำหนด 
 1.2 ด้านวิชาการ สถาบันอุดมศึกษามีศักยภาพและความพร้อมในการปฏิบัติภารกิจ 
ด้านวิชาการ สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจของสถาบันอุดมศึกษาและแผนการผลิตบัณฑิตท่ี
ตอบสนองความต้องการของประเทศและผู้ใช้บัณฑิตโดยรวม มีหลักประกันว่าผู้เรียนจะได้รับการ
บริการการศึกษาท่ีดี สามารถแสวงหาความรู้ได้อย่างมีคุณภาพ สถาบันต้องมีการบริหารวิชาการท่ีมี
คุณภาพประสิทธิภาพ ประสิทธิผลท้ังในด้านการวางแผนรับนักศึกษา และการผลิตบัณฑิตการจัด
กิจกรรม การเรียนการสอน การประเมินผล การเรียนรู้ การประกันคุณภาพการเรียน การสอน และ
การพัฒนาปรับปรุงการบริหารวิชาการ 
 1.3 ด้านการเงิน สถาบันอุดมศึกษามีความพร้อมด้านการเงินท้ังงบการเงินรวมและงบท่ี
จำแนกตาม กองทุน มีแผนการเงินท่ีมั่นคงเป็นหลักประกันได้ว่าสถาบันจะสามารถจัดการศึกษาได้
ตามพันธกิจ และเป้าหมายท่ีกำหนดไว้ รวมท้ังสอดคล้องกับแผนการพัฒนาในอนาคต เพื่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียนและผู้ใช้บริการ สถาบันอุดมศึกษามีการจัดทำรายงานการเงินท่ีแสดงถึง  
การได้มาของรายได้ รายรับ การจัดสรร การใช้จ่ายท่ีมีประสิทธิภาพ และท่ัวถึงเป็นธรรมอย่างชัดเจน
รวมท้ังการนำรายได้ไปลงทุนภายใต้การประเมินและวิเคราะห์ความเส่ียง มีระบบการติดตาม
ตรวจสอบ ประเมินผลการปฏิบัติงานควบคู่ไปกับการใช้เงินทุกประเภท และมีระบบการติดตาม
ตรวจสอบ ผลประโยชน์ทับซ้อนของบุคลากรทุกระดับ 
 1.4 ด้านการบริหารจัดการ สถาบันอุดมศึกษามีระบบการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ
ในการถ่ายทอดวิสัยทัศน์ ค่านิยม ไปสู่การปฏิบัติท่ีสอดคล้องไปในแนวทางเดียวกัน เพื่อให้บรรลุ
วัตถุประสงค์และพันธกิจท่ีกำหนดไว้ โดยมีสภาสถาบันทำหน้าท่ีกำกับนโยบาย การดำเนินการตาม
แผนการบริหาร บุคคล การบริหารงบประมาณและทรัพย์สิน การบริหารสวัสดิการท่ีจัดให้กับ
นักศึกษาและบุคลากร ทุกระดับ รวมท้ังกำกับ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการดา เนินงานให้
เป็นไปตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับและกฎหมายท่ีกำหนดไว้ มีการเผยแพร่ผลการกำกับ การดำเนินงาน
ของสภาสถาบัน และ การบริหารจัดการของผู้บริหารทุกระดับสู่ประชาคมภายในและภายนอกสถาบัน
ภายใต้หลักธรรมาภิบาลท่ีประกอบด้วยหลักความโปร่งใส หลักความรับผิดชอบ หลักการตรวจสอบได้
หลักการมีส่วนร่วม และหลักความคุ้มค่า 
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 มาตรฐานด้านการดำเนินการตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา ประกอบด้วย
มาตรฐานย่อยด้านต่างๆ 4 ด้าน 
 2.1 ด้านการผลิตบัณฑิต สถาบันอุดมศึกษาดำเนินการรับนักศึกษาเข้าเรียนท่ีมีคุณสมบัติ
และจำนวนตรงตามแผนการรับนักศึกษาและสอดคล้องกับเป้าหมายการผลิตบัณฑิตอย่างมีคุณภาพ
สถาบันผลิตบัณฑิตได้ตามคุณลักษณะ จุดเน้นของสถาบันตรงตามเป้าหมายท่ีกำหนด และจัดให้มี
ข้อมูลสารสนเทศท่ีชัดเจน เผยแพร่ต่อสาธารณะในเรื่องหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน คณาจารย์
ท่ีส่งเสริมการจัดกิจกรรม การพัฒนาการเรียนรู้ท้ังภายในและภายนอกหลักสูตร และตอบสนองความ
ต้องการของนักศึกษา 
 2.2 ด้านการวิจัย สถาบันอุดมศึกษามีการดำเนินพันธกิจด้านการวิจัยอย่างมีคุณภาพ
ประสิทธิภาพ และภายใต้จุดเน้นเฉพาะ โดยมีการดำเนินการตามนโยบาย แผน และงบประมาณ  
มีการบริหารจัดการเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนคณาจารย์ นักวิจัย บุคลากร ให้มีสมรรถนะในการทำ
วิจัยส่งเสริม และสร้างเครือข่ายการทำวิจัยกับหน่วยงานภายนอกสถาบัน เพื่อให้ได้ผลงานวิจัย  
ผลงานประดิษฐ์ และงานริเริ่มสร้างสรรค์ท่ีมีคุณภาพ มีประโยชน์ สนองยุทธศาสตร์การพัฒนา
ประเทศสามารถตอบสนองความต้องการของสังคมได้ในวงกว้างและก่อให้ เกิดประโยชน์แก่
สาธารณชน 
 2.3 ด้านการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม สถาบันอุดมศึกษามีการให้บริการทาง
วิชาการท่ีครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายท้ังในวงกว้าง และกลุ่มเป้าหมายท่ีเฉพาะเจาะจงท้ังในและ
ต่างประเทศ ซึ่งอาจให้บริการโดยการใช้ทรัพยากร ร่วมกันท้ังในระดับสถาบันและระดับบุคคลได้ใน
หลายลักษณะ เช่น การให้คำปรึกษา การศึกษาวิจัย การค้นคว้าเพื่อแสวงหาคำตอบให้กับสังคม การ
ให้บริการฝึกอบรมหลักสูตรระยะส้ันต่างๆ การจัดให้มีการศึกษาต่อเนื่องบริการแก่ประชาชนท่ัว ไป  
การให้บริการทางวิชาการนี้  สามารถจัดในรูปแบบของการให้บริการแบบให้เปล่าหรือเป็นการ
ให้บริการเชิงพาณิชย์ท่ีให้ผลตอบแทน เป็นรายได้หรือเป็นข้อมูลย้อนกลับมาพัฒนาและปรับปรุง
เพื่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ 
 2.4 ด้านการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม สถาบันอุดมศึกษามีการดำเนินการทำนุ
บำรุงศิลปะและวัฒนธรรมของชาติท้ังในระดับหน่วยงานและระดับสถาบัน มีระบบและกลไกในการ
ส่งเสริมและสนับสนุนให้ศิลปะและวัฒนธรรมเป็นส่วนหนึ่งของการจัดการเรียนการสอนโดยตรงหรือ
โดยอ้อมเพื่อผู้เรียน และบุคลากรของสถาบันได้รับการปลูกฝังให้มีความรู้ ตระหนักถึงคุณค่า เกิด
ความซาบซึ้งและมีสุนทรียะต่อศิลปะและวัฒนธรรมของชาติ สามารถนำไปใช้เป็นเครื่องจรรโลงความ
ดีงามในการดำรงชีวิต และประกอบอาชีพ มีวิถีชีวิตท่ีปรารถนาและเรียนรู้วิธีการจัดการวัฒนธรรม 
และวิถีชีวิตท่ีไม่พึงปรารถนาได้ สถาบันมีการควบคุมการดำเนินงานด้านนี้อย่างมีคุณภาพและ
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ประสิทธิภาพตามเป้าหมายของแผนยุทธศาสตร์  การดำเนินงานด้านการทำนุบำรุงศิลปะและ
วัฒนธรรมของสถาบัน 
 ส่วนมาตรฐานด้านการดำเนินการตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา และกำหนดกลุ่ม
สถาบันอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการได้กำหนดประเภทหรือกลุ่มสถาบันท่ีกำหนดไว้ภายใต้
มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา แบ่งเป็น 4 กลุ่ม คือลุ่ม ก วิทยาลัยชุมชน กลุ่ม ข สถาบันท่ีเน้นระดับ
ปริญญาตรี กลุ่ม ค สถาบันเฉพาะทาง กลุ่ม ง สถาบันท่ีเน้นการวิจัยขั้นสูงและผลิตบัณฑิตระดับ
บัณฑิตศึกษา โดยเฉพาะระดับปริญญาเอก โดยสถาบันอุดมศึกษาแต่ละแห่งจะเป็นผู้เลือกประเภท
หรือกลุ่มสถาบันเองตาม ปรัชญา วัตถุประสงค์ และพันธกิจท่ีได้กำหนดไว้ สถาบันอุดมศึกษาอาจ
เปล่ียนแปลงกลุ่มท่ีเลือกไว้ได้กลุ่มสถาบันต่างๆ จะเน้นหนักในมาตรฐานหลักและมาตรฐานย่อยท้ัง 
1.1 และ 1.2 ท่ีแตกต่างกันในด้านปรัชญา วัตถุประสงค์ และพันธกิจท่ีกำหนด จากแนวคิดท่ีเกี่ยวข้อง
กับการจัดการศึกษาท้ังหมด สรุปประเด็นท่ีสำคัญต่อการการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา
ประกอบด้วย 5 ด้านท่ีสำคัญ ได้แก่ 1) ด้านการจัดการเรียนการสอน 2) ด้านการวิจัย 3) ด้านการ
บริการวิชาการ 4) ด้านการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม และ 5) ด้านการบริหารจัดการ 
 มาตรฐานการอุดมศึกษา 
 ด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 พระราชบัญญัติการศึกษา 
แห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2545 ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี แผนพัฒนา
เศรษฐกิ จและสังคมแห่ งชาติ  ฉบับ ท่ี  12  (พ .ศ .2560  -2564) แผนการศึกษาแห่ งชาติ   
พ.ศ.2560 - 2579 และมาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ.2561 มุ่งเน้นการพัฒนาคน และสังคมไทย
ให้เป็นรากฐานท่ีแข็งแกร่งของประเทศ มีความพร้อมทางกาย ใจ สติปัญญา และทักษะ ศตวรรษท่ี 21 
มีคุณธรรมจริยธรรม เคารพกฎหมาย มีภาวะผู้นำ รู้รักษ์คุณค่าความเป็นไทย และรู้บริบทสากล  
โดยมุ่งหวังให้การจัดการศึกษาเป็นการศึกษาตลอดชีวิต สร้างวิถีการเรียนรู้ของคนไทย ให้เป็นสังคม
แห่งการเรียนรู้สู่การร่วมกันสร้างสรรค์นวัตกรรม เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม 
 คณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงเห็นสมควรปรับปรุงมาตรฐานการอุดมศึกษาให้
สอดคล้องตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ เพื่อใช้เป็นกลไกระดับกระทรวง ระดับคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา และระดับหน่วยงานในการส่งเสริมการประกันคุณภาพการศึกษาให้เป็นไปตามหลักการ
ข้างต้น โดยมีการกำกับติดตาม ตรวจสอบ ประเมินและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง มาตรฐานการอุดมศึกษา  
จะครอบคลุมด้านผลลัพธ์ผู้เรียน การวิจัยและนวัตกรรม การบริการวิชาการแก่สังคม ศิลปวัฒนธรรม 
และความเป็นไทย และการบริหารจัดการ ตามศักยภาพและอัตลักษณ์ของประเภทสถาบัน โดยเน้น
ความรับ ผิดชอบต่อ สังคมและสามารถตรวจสอบได้  ท้ั งนี้  เพื่ อ ให้บรรลุเป้ าหมายสำคัญ  
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คือการจัดการศึกษาเพื่อให้ผู้สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษามีคุณลักษณะของคนไทยท่ีสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ และเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศไทยสู่ความมั่นคง มั่งค่ัง และยั่งยืน 
 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 8 และมาตรา 16 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการ กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการโดยคำแนะนำของ
คณะกรรมการ การอุดมศึกษา ในคราวประชุมครั้งท่ี 8/2561 เมื่อวันท่ี 13 มิถุนายน 2561 จึงออก
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการไว้ดังต่อไปนี้ 
 ข้อ 1 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการนี้ เรียกว่า “ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง 
มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2561”  
 ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับต้ังแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป  
 ข้อ 3 ให้ยกเลิก ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการอุดมศึกษา ลงวันท่ี 7 
สิงหาคม 2549  
 ข้อ 4 มาตรฐานการอุดมศึกษา ประกอบด้วย มาตรฐาน 5 ด้าน ดังนี้  
 (1) มาตรฐานท่ี 1 ด้านผลลัพธ์ผู้เรียน 
 (1.1) เป็นบุคคลท่ีมีความรู้ความสามารถ และความรอบรู้ด้านต่างๆ ในการสร้าง
สัมมาอาชีพ ความมั่นคงและคุณภาพชีวิตของตนเอง ครอบครัว ชุมชน และสังคม มีทักษะการเรียนรู้
ตลอดชีวิต โดยเป็นผู้มีคุณธรรม ความเพียร มุ่งมั่น มานะ บากบั่น และยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพ  

(1.2) เป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม มีทักษะศตวรรษท่ี 21 มีความสามารถในการ 
บูรณาการศาสตร์ต่างๆ เพื่อพัฒนาหรือแก้ไขปัญหาสังคม มีคุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการ   
รู้เท่าทันการเปล่ียนแปลงของสังคมและของโลก สามารถสร้างโอกาสและเพิ่มมูลค่าให้กับตนเอง 
ชุมชน สังคม และประเทศ  

(1.3) เป็นพลเมืองท่ีเข้มแข็ง มีความกล้าหาญทางจริยธรรม ยึดมั่นในความถูกต้อง  
รู้คุณค่าและรักษ์ความเป็นไทย ร่วมมือรวมพลังเพื่อสร้างสรรค์การพัฒนาและเสริมสร้างสันติสุขอย่าง
ยั่งยืนท้ังในระดับครอบครัว ชุมชน สังคม และประชาคมโลก 
 (2) มาตรฐานท่ี 2 ด้านการวิจัยและนวัตกรรม  
 สถาบันอุดมศึกษามีผลงานวิจัยท่ีเป็นการสร้างและประยุกต์ใช้องค์ความรู้ใหม่ สร้างสรรค์
นวัตกรรมหรือทรัพย์ สินทางปัญญาท่ีเช่ือมโยงกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม ศิลปวัฒนธรรม  
หรือส่ิงแวดล้อม ตามศักยภาพและอัตลักษณ์ของประเภทสถาบัน มีเครือข่ายความร่วมมือระหว่าง 
สถาบันอุดมศึกษา องค์กรภาครัฐและเอกชนท้ังในและต่างประเทศ ผลงานวิจัยและนวัตกรรม
ตอบสนอง ยุทธศาสตร์ชาติ ความต้องการจำเป็นของสังคม ชุมชน ภาครัฐและเอกชน และประเทศ 
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ผลลัพธ์ของการวิจัยและนวัตกรรมมีผลกระทบสูงต่อการพัฒนาผู้เรียน การสร้างคุณภาพชีวิต  
หรือการสร้างโอกาสมูลค่าเพิ่ม และขีดความสามารถของประเทศในการแข่งขันระดับนานาชาติ 
 (3) มาตรฐานท่ี 3 ด้านการบริการวิชาการ  
 สถาบันอุดมศึกษาให้บริการวิชาการเหมาะสม สอดคล้องกับบริบทและตอบสนองความ
ต้องการของท้องถิ่น ชุมชน และสังคม ตามระดับความเช่ียวชาญและอัตลักษณ์ของประเภทสถาบัน 
โดยมีการบริหารจัดการท่ีประสานความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษา ภาครัฐและภาคเอกชน  
ท้ังในและต่างประเทศ และมีความโปร่งใส ชัดเจน และตรวจสอบได้ ผลลัพธ์ของการบริการวิชาการ
นำไปสู่การเสริมสร้างความเข้มแข็งและความยั่งยืนของผู้เรียน ครอบครัว ชุมชน สังคม และ
ประเทศชาติ 
 (4) มาตรฐานท่ี 4 ด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย  
 สถาบันอุดมศึกษามีการจัดการเรียนรู้ การวิจัย หรือการบริการวิชาการซึ่งนำไปสู่การสืบ
สาน การสร้างความรู้ ความเข้าใจในศิลปวัฒนธรรม การปรับและประยุกต์ใช้ศิลปวัฒนธรรมท้ังของ
ไทย และต่างประเทศอย่างเหมาะสม ตามศักยภาพและอัตลักษณ์ของประเภทสถาบัน ผลลัพธ์ของ 
การจัดการด้านศิลปวัฒนธรรมทำให้เกิดความภาคภูมิใจในความเป็นไทย หรือการสร้างโอกาสและ
มูลค่าเพิ่มให้กับผู้เรียน ชุมชน สังคม และประเทศชาติ 
 (5) มาตรฐานท่ี 5 ด้านการบริหารจัดการ  

(5.1) สถาบันอุดมศึกษามีหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นการพัฒนาผู้เรียน 
แบบบูรณาการเพื่อให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติและความต้องการ   
ท่ีหลากหลายของประเทศ ท้ังในด้านเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดล้อม โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน 
สังคม สถานประกอบการ ท้ังภาครัฐและภาคเอกชน  

(5.2 ) สถาบัน อุดม ศึกษามี การบริหารงานตามพั นธกิ จและวิ สัย ทัศน์ ของ
สถาบันอุดมศึกษา ตลอดจนมีการบริหารจัดการบุคลากรและทรัพยากรการเรียนรู้เป็นไปตาม 
หลักธรรมาภิบาล คำนึงถึง ความหลากหลายและความเป็นอิสระทางวิชาการ มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล ยืดหยุ่นคล่องตัว โปร่งใสและตรวจสอบได้  

(5.3) สถาบันอุดมศึกษามีระบบประกันคุณภาพ มีการติดตาม ตรวจสอบ ประเมิน 
และพัฒนาการจัดการศึกษาระดับหลักสูตร คณะ และสถาบันท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
มีการกำกับให้การจัดการศึกษาและการดำเนินงานตามพันธกิจเป็นไปตามกฎกระทรวงการประกัน  
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คุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา  
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และมาตรฐานอื่นๆ ท่ีกระทรวงศึกษาธิการกำหนด55 
 

มหาวิทยาลัยสงฆ์ไทย 
 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร.) คือหนึ่งในกลุ่มมหาวิทยาลัยท่ีเก่าแก่
ท่ีสุดของไทย และเป็นมหาวิทยาลัยท่ีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระราชทานสร้าง
ถวายให้กับคณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกาย โดยเริ่มจัดการเรียนการสอนด้านสาขาศาสนาเป็นหลัก แล้วต่อมา
ได้ขยายการเรียนการสอนไปยังสาขาวิชาอื่นๆ คล้ายกับรูปแบบการก่อต้ังมหาวิทยาลัยปารีส  
ประเทศฝรั่งเศส และมหาวิทยาลัยอ๊อกฟอร์ด ประเทศอังกฤษ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย ถือกำเนิดจาก "มหาธาตุวิทยาลัย" 56 ท่ีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ก่อต้ังขึ้นภายในวัดมหาธาตุฯ เมื่อปี พ.ศ.2430 โดยเริ่มทำการสอน
ต้ังแต่ปี พ.ศ.2432 ต่อมาได้พระราชทานนามใหม่ว่า "มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย" เมื่อคราวทรง
สถาปนาอาคารสังฆิกเสนาสน์ราชวิทยาลัยให้เป็นมหาวิทยาลัยสงฆ์ ในปี พ.ศ.2439 โดยทรงต้ัง
พระทัยจะให้เป็นวิทยาลัยการศึกษาช้ันสูงของพระสงฆ์57 อธิการบดีคนปัจจุบัน คือ ศาสตราจารย์  
ดร.พระพรหมบัณฑิต (ประยูรธมฺมจิตฺโต) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็น
มหาวิทยาลัยท่ีเน้นการศึกษาด้านพระพุทธศาสนาท่ีสำคัญแห่งหนึ่งของโลก และเป็นมหาวิทยาลัย
ศูนย์กลางการศึกษาด้านพุทธศาสตร์ท่ีสำคัญของคณะสงฆ์ไทย มีการต้ังวิทยาเขต , วิทยาลัยสงฆ์,  
ศูนย์วิทยบริการและห้องเรียน กระจายไปท่ัวทุกภูมิภาคของประเทศ ปัจจุบันเปิดการเรียนการสอนใน 
4 คณะ ครอบคลุมท้ังระดับปริญญาพุทธศาสตรบัณฑิตจนถึงปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
หลักสูตรนานาชาติและภาษาอังกฤษ รวมท้ังส้ิน33 สาขาวิชา นอกจากนี้ ยังได้จัดต้ังสถาบันวิจัยขึ้น
ภายในมหาวิทยาลัยเพื่อดำเนินการวิจัยในด้านพุทธศาสตร์ประยุกต์ด้วย ผู้ท่ีจบการศึกษาจาก
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยในอดีต ได้รับพระกรุณาให้เข้ารับประทานปริญญาบัตรจาก
พระหัตถ์ของสมเด็จพระสังฆราชหรือสมเด็จพระราชาคณะฝ่ายมหานิกาย ในปัจจุบันสมเด็จพระอริ
ยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช (อัมพร อมฺพโร) ทรงมีพระเมตตาธิคุณเป็นองค์ประธานในการ
ประสาทปริญญาบัตรแก่บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ปัจจุบันมหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เปิดทำการเรียนการสอนท้ังในระดับประกาศนียบัตร , ปริญญาบัณฑิต, 

 
 55 ราชกิจจานุเบกษา, "ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานอุดมศึกษา." 
 56 กรมพระยาดำรงราชานุภาพ, "ประวัติวัดมหาธาตุภาคต้น". 
 57 "ประวัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย". 
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ประกาศนียบัตรบัณฑิต, ปริญญามหาบัณฑิต และปริญญาดุษฎีบัณฑิต กระจายไปตามสาขาวิชาต่างๆ 
ระดับปริญญาตรี หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิตแบ่งเป็น 4 คณะ ได้แก่ คณะพุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 
(1) ภาควิชาพระพุทธศาสนา, (2) ภาควิชาศาสนาและปรัชญา และ (3) ภาควิชาบาลีและสันสกฤต 
คณะครุศาสตร์ ประกอบด้วย (1) ภาควิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว, (2) ภาควิชาบริหาร
การศึกษา และ (3) ภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะมนุษยศาสตร์ ประกอบด้วย (1) ภาควิชา
ภาษาไทย, (2) ภาควิชาภาษาต่างประเทศ และ(3) ภาควิชาจิตวิทยา คณะสังคมศาสตร์ ประกอบด้วย 
(1) ภาควิชารัฐศาสตร์ (วิชาเอกการปกครอง ,วิชาเอกรัฐประศาสนศาสตร์, วิชาเอกการปกครอง
ระหว่างประเทศ, วิชาเอกการจัดการเชิงพุทธ),(2) ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ (3) ภาควิชาสังคมวิทยาและ
มานุษยวิทยา (4) ภาควิชานิติศาสตร์ ระดับปริญญาโท หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต มีท้ังหมด  
19 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาธรรมนิเทศ,สาขาวิชาภาษาศาสตร์, สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ , 
สาขาวิชาศาสนาเปรียบเทียบ , สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ , สาขาวิชาชีวิตและความตาย ,  
สาขาวิชาปรัชญ า , สาขาวิชาพุ ทธจิตวิทยา , สาขาวิชาพุทธศาสตร์  และศิลปะแห่ ง ชีวิต ,  
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (หลักสูตรนานาชาติ), สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (คณะครุศาสตร์) , 
สาขาวิชาวิปัสสนาภาวนา, สาขาวิชาการพัฒนาสังคม, สาขาวิชาพระพุทธศาสนา, สาขาวิชาสันติ
ศึกษา, สาขาวิชาบาลีศึกษา, สาขาวิชามหายานศึกษา, สาขาวิชาสันสกฤต และสาขาวิชาหลักสูตรและ
การสอน (แขนงวิชาการสอนท่ัวไป สำหรับผู้ท่ีมีใบประกอบวิชาชีพครู , สาขาการสอนสังคมศึกษา  
การสอนภาษาไทย การสอนภาษาอังกฤษ และการสอนพระพุทธศาสนา) นอกจากนี้มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มีหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต(นานาชาติ) คือ BUDDIST STUDIES, 
PHILOSOPHY และ MAHAYANA BUDDHISM ระดับปริญญาเอกหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต  
มีท้ัง 17 หมด สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาพุทธจิตวิทยา , สาขาวิชาบาลีพุทธศาสตร์, สาขาวิชาพุทธ
บริหารการศึกษา, สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ, สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์, สาขาวิชาปรัชญา, 
สาขาวิชาบาลี, สาขาวิชาพระพุทธศาสนา , สาขาวิชาธรรมนิเทศ, สาขาวิชาศาสนาเปรียบเทียบ , 
สาขาวิชาวิปัสสนาภาวนา, สาขาวิชามหายานศึกษา, สาขาวิชาการบริหารการศึกษา, สาขาวิชาชีวิต
และความตาย , สาขาวิชาสันสกฤต , สาขาวิชาพุทธศาสตร์และศิลปะแห่งชีวิต และสาขาวิชา
ภาษาศาสตร์ 
คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี พุทธศาตรบัณฑิต 
 คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษาท่ีเป็นพระภิกษุ และสามเณร 
 1. เป็นผู้สอบได้เปรียญธรรม 3 ประโยคและต้องศึกษาวิชาสามัญเพิ่มเติมตามท่ี
มหาวิทยาลัยกำหนด  
 2. เป็นผู้สอบได้เปรียญธรรม 3 ประโยค และสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้ 
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 3. เป็นผู้สอบได้เปรียญธรรม 3 ประโยค และได้รับประกาศนียบัตรอื่นท่ีมหาวิทยาลัย
กำหนด 
 4. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายของโรงเรียนพระปริยัติธรรม
แผนกสามัญศึกษา 
 5. เป็นพระสังฆาธิการหรือครูสอนพระปริยัติธรรมท่ีสำเร็จการศึกษาหลักสูต ร
ประกาศนียบัตรการบริหารกิจการคณะสงฆ์ (ป.บส.)  
 6. เป็นพระสังฆาธิการหรือครูสอนพระปริยัติธรรมท่ีสอบได้นักธรรมช้ันเอกและสำเร็จ
การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า  
 7. เป็นผู้สอบได้นักธรรมช้ันเอกและสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือ
เทียบเท่า และต้องศึกษาวิชาภาษาบาลี ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต ยกเว้นผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตร
ประกาศนียบัตรสาขาวิชาบาลีท่ีมหาวิทยาลัยรับรอง  
 8. เป็น ผู้สำเร็จระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ ผู้ได้รับประกาศนียบัตรอื่น ท่ี
มหาวิทยาลัยรับรอง และต้องศึกษาวิชาภาษาบาลี ไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต ยกเว้นผู้สำเร็จการศึกษา
หลักสูตรประกาศนียบัตรสาขาวิชาบาลีท่ีมหาวิทยาลัยรับรอง 
 9. เป็นผู้ท่ีมหาวิทยาลัยอนุมัติให้เข้าศึกษาเป็นกรณีพิเศษเพื่อขอรับปริญญาตามเกณฑ์ท่ี
สภาวิชาการกำหนดไม่เคยถูกคัดช่ือออกหรือถูกไล่ออกจากสถาบันการศึกษาใดๆ เพราะความผิดทาง
ความประพฤติหรือวินัย 
คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษาที่เป็นคฤหัสถ์ หรือประชาชนทั่วไป  
 1. เป็นผู้สอบได้เปรียญธรรมหรือบาลีศึกษา 3 ประโยค และต้องศึกษาวิชาสามัญเพิ่มเติม
ตามท่ีมหาวิทยาลัยกำหนด 
 2. เป็นผู้สอบได้เปรียญธรรมหรือบาลีศึกษา 3 ประโยค และสำเร็จการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น 
 3. เป็นผู้สอบได้เปรียญธรรมหรือบาลีศึกษา 3 ประโยค และได้รับประกาศนียบัตรอื่นท่ี
มหาวิทยาลัยอื่นรับรอง 
 4. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายของโรงเรียนพระปริยัติธรรม 
แผนกสามัญศึกษา 
 5. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือผู้ได้รับประกาศนียบัตรอื่นท่ี
มหาวิทยาลัยรับรอง และต้องศึกษาวิชาภาษาบาลีไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต ยกเว้นผู้สำเร็จหลักสูตร
ประกาศนียบัตรสาขาวิชาภาษาบาลีท่ีมหาวิทยาลัยรับรอง 
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 6. เป็นผู้ท่ีมหาวิทยาลัยอนุมัติให้เข้าศึกษาเป็นกรณีพิเศษเพื่อขอรับปริญญาตามเกณฑ์ท่ี
สภาวิชาการกำหนด 
 7. ไม่เคยถูกคัดช่ือออกหรือถูกไล่ออกจากสถาบันการศึกษาใดๆ เพราะความผิดทาง
ความประพฤติหรือวินัย (ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วย
การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2542 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วย
การศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2550 และข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับท่ี 3) แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2551) 
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 
 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เป็นสถาบันการศึกษาของสงฆ์ ฝ่ายธรรมยุตินิกาย
ของประเทศไทย ท่ีจัดการศึกษาในรูปแบบมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนา เป็นสถาบันการศึกษาแห่ง
แรกท่ีเริ่มประยุกต์หลักพระพุทธศาสนาให้เข้ากับสังคมสมัยใหม่ โดยมหาวิทยาลัยมหามกุฏราช
วิทยาลัย เป็นมหาวิทยาลัยสงฆ์  หนึ่ งในสองแห่งของประเทศไทย สมเด็จพระมหาสมณเจ้า  
กรมพระยาวชิรญาณวโรรส ซึ่งเป็นพระน้องยาเธอในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้มี
พระดำริจัดต้ัง "มหามกุฏราชวิทยาลัย" เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
ขึ้นภายในวัดบวรนิเวศวิหาร โดยวิธีจัดการศึกษาแบบสมัยใหม่ มีลักษณะแตกต่างจากการเล่าเรียน
ภาษาบาลีตามประเพณีแบบเดิม ในขณะเดียวกัน ก็นำเอาวิธีวัดผลแบบข้อเขียนมาใช้เป็นแห่งแรกของ
ประเทศไทยด้วย หลังจากท่ีสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส ได้ทรงก่อต้ัง
สถาบันการศึกษานี้ขึ้นแล้ว พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวก็มีพระราชดำรัสให้พระองค์
ทรงช่วยปรับปรุงโรงเรียนสอนภาษาบาลี ช่ือ "มหาธาตุวิทยาลัย" ภายในวัดมหาธาตุ ขึ้นเป็น  
"มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย" เพื่อจัดการให้คณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกายได้มีสถาบันการศึกษาช้ันสูงใน
ลักษณะเดียวกัน ควบคู่ไปกับมหามกุฏราชวิทยาลัย ซึ่งสมัยนั้นเป็นสถาบันการศึกษาช้ันสูง และ
ส่วนมากยังจำกัดอยู่แต่คณะสงฆ์ฝ่ายธรรมยุต ต่อมาท้ังมหามกุฏราชวิทยาลัยและมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัยได้ปิดตายลงเพราะประสบปัญหาหลายประการด้วยกัน นับเป็นเวลาหลายสิบปี จนกระท่ัง
ท่ าน อ าจารย์ สุ ชี พ ปุ ญ ญ านุ ภ าพ ไ ด้ พ ยาย าม รื้ อ ฟื้ น ขึ้ น ม าให ม่  จน ป ระ สบ ผลส ำ เร็ จ  
เมื่อสมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณวงศ์และคณะสงฆ์วัดบวรนิเวศวิหาร ได้ให้การอุปถัมภ์ 
โดยได้ทำการประกาศรื้อฟื้นขึ้นมาใหม่เมื่อ พ.ศ.2488 ตามมาด้วยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
ซึ่งประกาศรื้อฟื้นกิจการในปี พ.ศ.2490 อาจารย์สุชีพ ได้แถลงว่า สาเหตุท่ีต้องมีมหาวิทยาลัยสงฆ์ก็
เพราะคณะสงฆ์จำเป็นต้องผลิตบุคลากรท่ีรู้ทันวิชาการสมัยใหม่ มิฉะนั้น คณะสงฆ์จะไม่สามารถส่ัง
สอนแนะนำชาวบ้านได้ และการส่ือสารกันก็จะเกิดความไม่เข้าใจ เพราะชาวบ้านศึกษาด้านคดีโลก 
ส่วนพระสงฆ์ศึกษาด้านคดีธรรมท่านจึงต่อสู้เพื่อให้ได้มหาวิทยาลัยสงฆ์มาอย่างต่อเนื่อง จนในท่ีสุด 
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มหามกุฏราชวิทยาลัย และมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยก็ได้รับการรื้อฟื้นมาอีกครั้งหนึ่ง จนได้รับการ
ยกฐานะให้ เป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐในปี  พ .ศ.2540 ในสมัยนายสุขวิช รังสิตพล  
เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้เสนอให้รัฐสภาตรา ตามความในพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย พ.ศ.2540 อันเป็นผลพวงมาจากการทุ่มเทและความมุ่งมั่นอย่าง
ไม่หยุดยั้งของท่านฯ อย่างแท้จริง เหตุผลนี้ทำให้คนรุ่นหลังกล่าวยกย่อง "อาจารย์สุชีพ ปุญญานุภาพ" 
ว่าเป็นบิดาแห่งมหาวิทยาลัยสงฆ์ไทย 
 ปั จ จุบั น  มห าวิท ยา ลัยแบ่ งออก เป็ น  4  คณ ะ  1 ) คณ ะศาสนาและป รัชญ า  
2) คณะมนุษยศาสตร์3) คณะสังคมศาสตร์ 4) คณะศึกษาศาสตร์ หลักสูตรปริญญาตรี คณะศาสนา
และปรัชญาเปิดสอน 3สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาปรัชญา สาขาวิชาพุทธศาสตร์ และสาขาวิชาศาสนา
เปรียบเทียบ คณะมนุษยศาสตร์เปิดสอน 2 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาภาษาบาลีและสันสกฤต และ
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะสังคมศาสตร์เปิดสอน 4 สาขาวิชา ได้แก่  สาขาวิชาการบริหารกิจการ
พระพุทธศาสนา สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา และ
สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์เปิดสอน 5 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาการ
ประถมศึกษา (5 ปี) สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (5 ปี)  สาขาวิชาการสอนพระพุทธศาสนา (5 ปี)
สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (5 ปี) และสาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ (5 ปี) หลักสูตรปริญญาโท
เปิดสอน 5 สาขาวิชาได้แก่ สาขาวิชาพุทธศาสน์ศึกษา สาขาวิชาพุทธศาสนาและปรัชญา สาขาวิชา
รัฐศาสตร์ปกครอง สาขาวิชาสังคมวิทยา และสาขาวิชาการบริการการศึกษา หลักสูตรปริญญาเอก 
เปิดสอน 3 สาขาวิชาได้แก่  สาขาวิชาพุทธศาสน์ ศึกษา สาขาวิชาพุทธศาสนาและปรัชญา  
และสาขาวิชา การบริหารการศึกษาคุณสมบัติผู้เข้ารับการศึกษา ผู้ท่ีจบการศึกษาช้ันมัธยมศึกษา  
หรือเทียบเท่า สามารถสมัครเข้าศึกษาได้ และเป็นไปตามข้อกำหนดเงื่อนไขของคณะและสาขาวิชาท่ี
เปิดสอน 
คณะสงฆ์จีนนิกาย 
 คณะสงฆ์จีนนิกาย คือคณะบรรพชิตในพระพุทธศาสนามหายานจากมณฑลกวางตุ้ง  
ประเทศจีน ท่ีเข้ามาพึ่งพระบรมโพธิสมภารในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  
ได้นำเอาหลักพระพุทธธรรมของนิกายมหายานในจีนเข้ามาประพฤติปฏิบัติและเผยแผ่ มีความเจริญ
สืบเนื่องจวบจนปัจจุบันการปกครองคณะสงฆ์จีนนิกาย เป็นไปตามกฎกระทรวงฉบับท่ี 3 (พ.ศ.2520) 

และกฎกระทรวงฉบับท่ี 4 (พ.ศ.2536) ออกตามความในพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ.2505 
 การดำเนินงานและการปกครองของคณะสงฆ์จีนนิกาย ได้มีการเปล่ียนแปลงให้เจริญดี
ขึ้นหลายประการ อาทิ ภายหลังจากท่านเจ้าคุณโพธิ์แจ้งได้รับตำแหน่งสังฆนายกนิกายวินัย  
แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน แล้วท่านได้ธุดงค์กลับประเทศไทย ท่านได้นำพระคัมภีร์ต่างๆ กลับมา
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เมืองไทย และมีการเริ่มแปล เป็นภาษาไทย และมีการแปลพระวินัยสิกขาบทของฝ่ายมหายานขึ้น
เพื่อให้ภิกษุในสำนักฝ่ายมหายาน ซึ่งมีวัดโพธิ์เย็น เป็นศูนย์กลางการศึกษาของนิกายวินัยและ 
นิกายมนตรายานได้เรียนรู้และเข้าใจหลักพระวินัย และยึดถืออย่างเคร่งครัด  เกิดมีระเบียบการ
บรรพชาอุปสมบทในฝ่ายสงฆ์จีนนิกายขึ้น เนื่องจากแต่เดิมพระสงฆ์จีนล้วนอุปสมบทมาจากประเทศ
จีนท้ังส้ิน เพราะท่ีประเทศไทยไม่มีสีมามณฑลอันชอบด้วยวินัยนิยมตามคติของฝ่ายจีน ดังนั้นจึงมีแต่
การบรรพชาสามเณรในไทยได้เท่านั้น ครั้นเมื่อสร้างวัดโพธิ์เย็นขึ้นท่ีตลาดลูกแกอำเภอท่ามะกา 
จังหวัดกาญจนบุรี พระอาจารย์โพธิ์แจ้งผู้สร้างก็ได้ประกอบพิธีสังฆกรรมผูกพัทธสีมาตามวินัยนิยม จึง
เป็นวัดจีนวัดแรกในประเทศไทยท่ี ให้การอุปสมบทแก่กุลบุตรได้ ครั้งนั้นพระสาสนโสภณ  
เจ้าอาวาสวัดมกุฏกษัตริยาราม ส่ังการแทนสมเด็จพระสังฆนายก ได้กำหนดระเบียบพระอุปัชฌาย์ 
และระเบียบการบรรพชาอุปสมบทฝ่ายสงฆ์จีนนิกาย กล่าวคือ ผู้ท่ีจะบรรพชาเป็นสามเณรก็ดี  
จะอุปสมบทเป็นพระภิกษุก็ดี ต้องมาขอบรรพชาอุปสมบทต่อ พระอุปัชฌาย์จีนนิกาย ท่ีสมเด็จ
พระสังฆราชแต่งต้ังขึ้นเท่านั้น และพระอาจารย์โพธิ์แจ้งก็ได้รับบัญชาแต่งต้ังเป็น พระอุปัชฌาย์จีน
นิกายรูปแรก ให้การบรรพชาอุปสมบทแก่กุลบุตรท่ีวัดโพธิ์เย็นเป็นแห่งแรก ปรากฏว่ามีกุลบุตรชาวจีน 
เข้ามาขอบรรพชาอุปสมบทในปีหนึ่งเป็นจำนวนมาก การบรรพชาอุปสมบทในคณะสงฆ์จีนนิกาย  
ก็เป็นไปเช่นเดียวกับการบรรพชาอุปสมบทของพระสงฆ์ไทย กล่าวคือการบวชและการลาสิกขาเป็นไป
ตามความสมัครใจ ไม่ได้มีการบังคับว่าเมื่อบวชแล้วจะต้องอยู่ในสมณเพศตลอดไป 
 เริ่มมีกรรมการคณะสงฆ์จีนนิกาย นับต้ังแต่มีวัดจีนขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระภิกษุจีนบางรูปได้ทำการสร้างสำนักสงฆ์อยู่กระจัดกระจายท่ัวไปใน
กรุงเทพฯ ท่านเจ้าคณะใหญ่จึงได้กราบทูลสมเด็จพระสังฆนายก เพื่อพิจารณาแต่งต้ังกรรมการสงฆ์จีน
นิกาย เมื่อปี พ.ศ.2497 สมเด็จพระวันรัต (ปลด กิตติโสภณเถระ) วัดเบญจมบพิตร ผู้เป็นสังฆนายก 
จึงได้มีพระบัญชาแต่งต้ังพระเถระฝ่ายจีนนิกาย ขึ้นเป็นคณะกรรมการสงฆ์จีนนิกาย เพื่ออำนวยการ
ปกครองดูแลวัด และสำนักสงฆ์จีนต่างๆ ให้เป็นไปตามระเบียบ ซึ่งในคณะกรรมการฯ ครั้นนั้นมี  
พระอาจารย์จีนธรรมสมาธิวัตร (โพธิ์แจ้ง) เป็นประธาน  ได้มีการฟื้นฟูพิธีถวายผ้ากฐินทานขึ้น  
ซึ่งความจริงสังฆกรรมทุกอย่างในฝ่ายมหายานนั้น ก็มีตรงกับสังฆกรรมฝ่ายเถรวาท แต่อาศัย  
ความเหมาะสมกับกาลเทศะ และประเพณีบ้านเมือง ทางฝ่ายมหายานจึงคัดเอาแต่ท่ีอนุโลมกันได้มา
ปฏิบัติ ครั้นเมื่อพระสงฆ์จีนเข้ามาต้ังนิกายขึ้นในประเทศไทย พระคณาจารย์จีนจึงฟื้นฟูสังฆกรรม
บางอย่างท่ีละเว้นไปนานขึ้นมาปฏิบัติใหม่ ในสมัยเจ้าคณะใหญ่ลำดับท่ี 1 และท่ี 2 วัดมังกรกมลาวาส 
ก็เคยมีพิธีทอดกฐินเช่นเดียวกับวัดไทย แต่เมื่อส้ินสมัยของท่านท้ังสองแล้ว พิธีนี้ก็ได้หยุดชะงักไปช้า
นานประมาณ 40 ปีจนมาถึงเจ้าคณะใหญ่ลำดับท่ี 6 (โพธิ์แจ้ง) จึงได้มีการฟื้นฟูสังฆกรรมนี้ขึ้นมาใหม่ 
ในขณะท่ีท่านดำรงตำแหน่ง หลวงจีนธรรมรสจีนศาสน์ ท่ีวัดโพธิ์เย็นเป็นวัดแรก และเมื่อท่านได้รับ
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ตำแหน่งเป็นเจ้าอาวาสวัดมังกรกมลาวาส ก็ได้มีพุทธบริษัทไทย-จีน ร่วมกันจัดกฐินสามัคคีขึ้น นับเป็น
งานประจำปีท่ีสำคัญงานหนึ่งของคณะสงฆ์จีนนิกายในประเทศไทย เริ่มต้ังแต่ปี พ.ศ.2499 เป็นต้นมา 
 การดำเนินงานและการปกครองของคณะสงฆ์จีนนิกาย ได้มีการเปล่ียนแปลงให้เจริญดี
ขึ้นหลายประการด้วยกันคือ 
 1. พ ระบาทสมเด็จพระ จุลจอมเก ล้าเจ้าอยู่ หั วรัชกาลท่ี  5 โปรดให้ สถาปนา  
พระอาจารย์สกเห็ง เป็นท่ี พระอาจารย์จีนวังสสมาธิวัตร เจ้าคณะใหญ่จีนนิกาย ดูแลบริหารปกครอง
พระสงฆ์จีนนิกายในประเทศไทย เมื่อวันอังคารขึ้น 5 ค่ำ เดือน 10 ปีมะโรง โทศก จุลศักราช 1242 
(ตรงกับวันอังคารท่ี 7 กันยายน พ.ศ.2423) 
 พ.ศ.2429 ได้พระราชทานสัญญาบัตร ตำแหน่งปลัดขวา 
 พ.ศ.2443 ได้พระราชทานสัญญาบัตร ตำแหน่งปลัดซ้าย เพื่อช่วยบริหารปกครอง  
และมีพัดยศพร้อมสมณบริขาร ประกอบสมณศักด์ิ ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิ
พลอดุลยเดช รัชกาลท่ี 9 
  พ.ศ.2501 ได้พระราชทานสัญญาบัตร ตำแหน่งรองปลัดขวา รองปลัดซ้าย 
 พ.ศ.2504 ได้พระราชทานสัญญาบัตร ตำแหน่งผู้ช่วยปลัดขวา ผู้ช่วยปลัดซ้าย 
 พ.ศ.2511 ได้พระราชทานสัญญาบัตร ตำแหน่งรองเจ้าคณะใหญ่จีนนิกาย 
 พ.ศ.2513 ได้พระราชทานสัญญาบัตร ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าคณะใหญ่จีนนิกาย อีกตำแหน่ง
หนึ่งเพื่อช่วยบริหารปกครอง 
 พ.ศ.2536 ได้พระราชทานสัญญาบัตร ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าคณะใหญ่ฝ่ายขวาจีนนิกาย 
และผู้ช่วยเจ้าคณะใหญ่ฝ่ายซ้ายจีนนิกาย เพิ่มขึ้นสองตำแหน่ง  
 การปกครองคณะสงฆ์จีนนิกายในปัจจุบันเป็นไปตามพระราชบัญญัติการปกครองคณะ
สงฆ์พ.ศ.2505 โดยมีกฎกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัตินี้คือ กฎกระทรวงฉบับท่ี 3  
พ.ศ.2520 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับท่ี 4 พ.ศ.2536 ออกตามความในพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ 
พ.ศ.2505 ว่าด้วยการปกครองคณะสงฆ์อื่น (หมายถึงคณะสงฆ์จีนนิกาย และคณะสงฆ์อนัมนิกาย) 
การปกครองคณะสงฆ์จีนนิกายตามประกาศกฎกระทรวงฉบับท่ี 4 (พ.ศ.2536) ได้กำหนดให้มี
บรรพชิตเป็นผู้ปกครองตามลำดับ ตำแหน่งดังนี้คือ 

เจ้าคณะใหญ่จีนนิกาย  
 รองเจ้าคณะใหญ่  
 ผู้ช่วยเจ้าคณะใหญ่ฝ่ายขวาจีนนิกาย   
 ผู้ช่วยเจ้าคณะใหญ่ฝ่ายซ้ายจีนนิกาย 
 ปลัดขวาจีนนิกาย  ปลัดซ้ายจีนนิกาย 
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 รองปลัดขวาจีนนิกาย  รองปลัดซ้ายจีนนิกาย 
 ผู้ช่วยปลัดขวาจีนนิกาย  ผู้ช่วยปลัดซ้ายจีนนิกาย 
 เลขนุการเจ้าคณะใหญ่จีนนิกาย เจ้าอาวาส หรือผู้ปฏิบัติหน้าท่ีแทนเจ้าอาวาส
 รองเจ้าอาวาส  ผู้ช่วยเจ้าอาวาส58 

 
 58 เศรษฐพงษ์ จงสงวน, ประวัติวัดมังกรกมลาวาส ประวัติคณะสงฆ์จีนนิกาย, 133-
34. 
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แผนภูมิท่ี 2 ระเบียบการปกครองคณะสงฆ์จีนนิกาย แสดงคณะกรรมการสงฆ์จีนนิกาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภูมิท่ี 3 ระเบียบการปกครองคณะสงฆ์จีนนิกาย แสดงตำแหน่งทางการปกครองสงฆ์จีนนิกาย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

การศึกษาของคณะสงฆ์จีนในประเทศไทย 
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การศึกษาของคณะสงฆ์จีนในประเทศไทย 
 การศึกษาของคณะสงฆ์จีนนิกายนั้น เป็นไปตามระเบียบการจัดการเรียนการสอน
โรงเรียนพระปริยัติ แผนกสามัญศึกษา โดยสถานศึกษาท่ีจัดต้ังขึ้นในท่ีวัดหรือท่ีธรณีสงฆ์หรือท่ีดินของ
มูลนิธิทางพระพุทธศาสนา เพื่อให้การศึกษาสำหรับพระภิกษุ สามเณรในช่วงช้ันท่ี 3 และช่วงช้ันท่ี 4 
ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดกองพุทธศาสนศึกษาสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ โดย
ในการศึกษาครั้งนี้ จะใช้เฉพาะโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มท่ี 13 จำนวน 3 
โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนมังกรกมลาวาสวิทยาลัย โรงเรียนโพธิทัตราชวิทยาลัย โรงเรียนวัดหมื่นพุทธ
วิทยา 
 โรงเรียนมังกรกมลาวาสวิทยาลัย  
 เป็นโรงพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มท่ี 13 สังกัดสำนักงานพระพุทธศาสนา
แห่งชาติ ต้ังอยู่ท่ีวัดมังกรกมลาวาส (เล่งเน่ยยี่) เลขท่ี 423 ถนนเจริญกรุง เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย 
กรุงเทพมหานคร 10100 โรงเรียนมังกรกมลาวาสวิทยาลัย ได้รับอนุญาตให้จัดต้ังขึ้นในปี พ.ศ.2533 
และทำการเปิดสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและระดับมัธยมศึกษาตอนปลายพร้อมกัน โดยใช้ตึก
อาคารเอนกประสงค์ ขนาด 9 ช้ัน เป็นอาคารทำการเรียนการสอน มีผู้จัดการโรงเรียนคนแรก  
คือพระพิสิทธิ์ (เส่ียจง) ในปีการศึกษาแรกนั้นมีนักเรียนประมาณ 20 รูป มีเนื้อท่ีท่ีใช้เป็นโรงเรียน
ประมาณ 3 งาน ซึ่ งเป็นการจัดการศึกษาให้พระภิกษุสามเณรได้ศึกษาท้ังวิชาสามัญและ 
วิชาพระพุทธศาสนาท้ังฝ่ายเถรวาทและมหายาน เป็นการอนุเคราะห์แก่บุตรหลานของชาวพุทธท่ีมี  
ความศรัทธาในพระพุทธศาสนาแต่ยากจน ได้เข้ามาบวชเรียนเพื่อพัฒนาตนเป็นอนาคตท่ีดีของชาติ 
ซึ่งได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณพระคณาจารย์จีนธรรมปัญญาจริยาภรณ์ผู้ก่อตั้งโรงเรียน59 
 โรงเรียนวัดหม่ืนพุทธวิทยา  
 โรงเรียนวัดหมื่นพุทธวิทยา ต้ังอยู่ภายในวัดหมื่นพุทธเมตตาคุณาราม เลขท่ี 8 หมู่ 9  
ตำบลท่าข้าวเปลือก อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57110 โทรศัพท์ 053-918614 
สังกัดกองพุทธศาสนศึกษา สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เปิดสอนต้ังแต่ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1-6 
 ในปี พ.ศ.2542 ได้ริเริ่มดำเนินการจัดต้ัง “โรงเรียนวัดหมื่นพุทธวิทยา”  ขึ้นมาโดยมี
วัตถุประสงค์ ดังนี้ 
 1. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เยาวชนท่ีอยู่ในถิ่นทุรกันดารและมีฐานะทางครอบครัว
ยากจนได้มีโอกาสเข้ามาบรรพชาศึกษาเล่าเรียนในสถานศึกษาท่ีดีมีคุณภาพ 

 
 59 แผนยุทธศาสตร์สถานศึกษา ปีการศึกษา 2556 -2560 โรงเรียนมังกรกมลาวาส
วิทยาลัย, 1-2. 
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 2. เพื่อปลูกฝังและสร้างสรรค์เยาวชนนักเรียนให้เป็นคนดีมีความรู้คู่คุณธรรมเป็น
ทรัพยากรบุคคลท่ีมีคุณภาพของประเทศชาติ 
 3. สร้างศาสนทายาทท่ีดีเพื่อสืบทอดอายุพระพุทธศาสนา รักษาศาสนสมบัติและเผยแผ่ 
พระธรรมวินัยให้เจริญรุ่งเรืองและดำรงต้ังมั่นสืบไป60 
 โรงเรียนโพธิทัตราชวิทยาลัย  
 วัดโพธิทัตตาราม ได้ถือกำเนิดก่อสร้างโดยการนำของพระมหาคณาจารย์จีนธรรมธิวัตรฯ 
(โพธิ์แจ้งมหาเถระ) อดีตเจ้าคณะใหญ่ สงฆ์ จีนนิ กายองค์ท่ี  6 ในปี  พ.ศ.2518 ในเนื้ อ ท่ีซึ่ ง  
คุณวิท-คุณอารีย์ ประสารพานิช เป็นผู้ถวายส่วนหนึ่งและอีกส่วนหนึ่งซื้อด้วยเงินบรรดาสาธุชน 
นับต้ังแต่ก่อสร้างแล้วเสร็จได้มีการก่อต้ังผู้รักษาการเจ้าอาวาสเพื่อมาปกครอง  และดูแลวัดมาท้ังส้ิน  
3 องค์ นับต้ังแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน โดยเริ่มจากพระมหาคณาจารย์จีนธรรมรสจีนธรรมสมาธิวัตร  
(โพธิ์แจ้งมหาเถร)เป็นองค์แรก องค์ต่อมาคือหลวงจีนธรรมนาทจีนประพันธ์ (เย็นเช้ียว) ซึ่งปัจจุบัน
ดำรงสมณศักดิ์ท่ีพระคณาจารย์จีนธรรมปัญญาจริยาภรณ์รองเจ้าคณะจีนนิกาย เจ้าอาวาสวัดมังกรกม
ลาวาส (เล่งเน่ยยี่) กรุงเทพมหานคร และพระอาจารย์จีนธรรมรสจีนศาสน์ (เย็นเกา) เจ้าอาวาสองค์
ปัจจุบัน  ซึ่ งเป็น ผู้ คิดริเริ่มจัด ต้ังโรงเรียนสำหรับพระภิกษุสามเณร ภายในวัดโดยใช้ ช่ือว่า  
“โรงเรียนวัดโพธิทัตราชวิทยาลัย”เนื่องด้วยพระเดชะพระคุณท่านเจ้าอาวาส ท่านเป็นผู้มีจิตเมตตา
ธรรมบารมีสูงประกอบกับการท่ีท่านได้เล็งเห็นปัญหาสังคมของไทยในอนาคต อันจะเกิดจากการท่ี
เยาวชนของชาติขาดความรู้ความสามารถท่านจึงเริ่มจัดต้ังโรงเรียนสำหรับเด็กยากจนขาดแคลนทุน
ทรัพย์ในการศึกษาและผู้ด้อยโอกาสให้มีโอกาสได้รับการศึกษาในระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น  
(ม.1-ม.3) อีกท้ังยังช่วยอบรมบ่มนิสัยให้เขาเหล่านั้นเป็นคนดีของบิดา-มารดา และเป็นพลเมืองดีของ
ประเทศชาติ ซึ่ งจะสามารถช่วยลดปัญหาต่างๆ ได้มากมาย เช่นปัญหายาเสพย์ ติด ปัญหา
อาชญากรรม และปัญหาอื่นๆ 
 พ.ศ.2544 ได้ประกาศใช้ช่ือ “โรงเรียนวัดโพธิทัตราชวิทยาลัย”  แทนช่ือเดิม คือ  
“โรงเรียนวัดเนินบุญญาราม” และได้ดำเนินการสอนตามปกติ ในช่วงนี้ได้ทำการโอนช่ือสามเณรจาก
วัดเนินบุญญารามมาอยู่ในความปกครองของ “โรงเรียนวัดโพธิทัตราชวิทยาลัย” ภายใต้ความควบคุม
ของพระอาจารย์จีนธรรมรสจีนศาสน์ และในด้านการก่อสร้างโรงเรียนใหม่นั้น ได้มีการลงเสาเข็ม  
โดยมีนายยกเทศมนตรีเมืองศรีราชา นายฉัตรชัย ทิมกระจ่าง เป็นประธานในการจัดงานเพื่อสร้าง

 
 60 สัมภาษณ์ พระมหาคณาจารย์จีนธรรมสมาธิวัตร, ผู้จัดการโรงเรียนวัดหมื่นพุทธวิทยา, 
วันท่ี 8 ตุลาคม 2558. 
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โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาขึ้น รายได้ท้ังหมดท่ีนำมาสร้างโรงเรียน ได้มาจากผู้มี 
จิตศรัทธา โดยการร่วมทำบุญจากผ้าป่า กฐินสามัคคี ส่วนเงินสนับสนุนท่ีทางวัดได้ขอจากรัฐบาลนั้น  
 การจัดการศึกษาของคณะสงฆ์จีนนั้น นักเรียนส่วนใหญ่ท่ีจบการศึกษาจะลาสิกขาเพื่อ
สมัครเข้าเรียนช้ันอุดมศึกษาในสาขาท่ีตนเองสนใจ และนำไปต่อยอดประกอบอาชีพของตนสืบไป  
ในขณะเดียวกันคณะสงฆ์จีนเองก็ได้มีการร่วมมือด้านการศึกษากับมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา  
เปิดสอนในสาขาวิชาเอกภาษาจีน ซึ่งสามเณรจบการศึกษาจากทางโรงเรียนของคณะสงฆ์สามารถ
สมัครเข้าเรียนต่อได้ แต่ด้วยความท่ีมีสาขาท่ีเปิดสอนสาขาเดียว สามเณรส่วนมากจึงลาสิกขาไปเรียน
ต่อภายนอกตามสาขาวิชาท่ีตนเองถนัด61 
 

สถาบันอุดมศึกษาของมหายานในประเทศจีน 
 อุดมศึกษาของมหายานในประเทศจีน มุ่นเน้นการจัดการศึกษาสำหรับการปฏิบัติตนให้
เป็นบุคลากรทางศาสนา กล่าวคือวิชาท่ีเปิดสอนส่วนมากจะเกี่ยวกับศาสนาท้ังส้ิน เช่น วิชาสมาธิ  
วิชาพระประวัติศาสตร์ศาสนาพุทธ วิถีแห่งโพธิสัตว์ พุทธปรัชญา การสวดมนต์ การแปลพระคัมภีร์ 
รวมถึงวัตรปฏิบัติของบรรพชิต และอุบาสก อุบาสิกาท่ีรับศีล (ในประเทศจีน หากรับศีลแล้ว  
ถือปฏิบัติตลอดชีวิต) รวมถึงวิชาท่ีบรรพชิตจีนพึ่งมีเพื่อส่ังสอนสาธุชน และประกอบพิธีกรรมทาง
ศาสนา เช่นพุทธสังคีต (เครื่องดนตรีประกอบการสวดมนต์) การสวดพุทธมนต์เป็นทำนอง ผู้ท่ีจบ
การศึกษาสถาบันอุดมศึกษาของพระสงฆ์มหายานนั้น รัฐบาลไม่รองรับวิทยฐานะผู้จบการศึกษา  
ซึ่งไม่สามารถนำมาประกอบอาชีพภายนอกได้ แต่ผู้ท่ีจบการศึกษาจะได้รับการยอบรับจากสมาคม
พุทธศาสนาของจีน และสามารถปฏิบัติงานในหน่วยงานพุทธศาสนามหายานในจีนได้ และโดยมากมี
ข้อจำกัดต่างๆของแต่ละสถาบันดังนี้  
 พุทธวิทยาลัยหม่ินหนาน (闽南佛学院 ) 
 เป็นสถาบันการศึกษาช้ันสูงของจีนท่ีได้รับการสนับสนุนจากสมาคมพุทธมณฑลเซียะเห
มินโดยมีจุดมุ่งหมายในการปลูกฝังการศึกษาทางวิชาการทางพุทธศาสนาการสอนพระพุทธศาสนา
และการแลกเปล่ียนทางวัฒนธรรมของพุทธศาสนาผ่านความรักชาติด้วยรักชาติศาสนาการปฏิบัติตาม
กฎหมายความจงรักภักดีอย่างซื่อสัตย์และการอุทิศตนเพื่อความเป็นธรรมของพุทธศาสนา  
และบุคลากรด้านการบริหารจัดการวัด หลักสูตรสำหรับเตรียมอุดมศึกษา 2 ปี ปริญญาตรี 4 ปี  
และปริญญาโท 3 ปี เปิดสอนวิชาพุทธศาสนา: พื้นฐานของพุทธศาสนาประวัติความเป็นมาของพุทธ
ศาสนาในประเทศจีนและอินเดียคัมภีร์ขั้นพื้นฐานของนิกายท้ังหมดในศาสนาพุทธจีนและหนังสือทาง

 
 61 โรงเรียนวัดโพธิทัตราชวิทยาลัย. 
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พุทธศาสนาท่ีสำคัญ และวิชาการศึกษาทางสังคมและวัฒนธรรม: จีนสมัยใหม่จีนโบราณประวัติศาสตร์
ท่ัวไปของประเทศจีนประวัติศาสตร์ปรัชญาจีนประวัติศาสตร์ปรัชญาตะวันตกการเมืองกฎหมาย
ภาษาต่างประเทศ และการเขียนพู่กัน คุณสมบัติผู้เข้าศึกษาจะต้องเป็นพระภิกษุ และแม่ชีท่ีบรรพชา
อุปสมบทมากกว่าหนึ่งปีในอารามและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดและสามารถท่องบทสวดมนต์ท่ี
กำหนดให้ได้เป็นผู้ศรัทธาทางศาสนา รักในการศึกษา อาสาท่ีจะมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางพุทธศาสนา 
ระหว่างอายุ 18 ถึง 30 ปีไม่มีความสัมพันธ์ระหว่างการแต่งงานกับความรัก มีสุขภาพแข็งแรงไม่เป็น
โรคท่ีเป็นข้อห้ามทางศาสนา อันจะเป็นอุปสรรคในการศึกษา62  
 พุทธวิทยาลัยหางโจว (杭州佛学院) 
 พุทธวิทยาลัยหางโจวก่อต้ังขึ้นในปี พ.ศ.2541 ได้รับการอนุมัติโดยรัฐจากสำนักงาน
ศาสนาโดยได้รับการสนับสนุนจากสมาคมพุทธศาสนาเจ้อเจียง กำกับดูแลวิทยาลัยโดยสมาคมพุทธ
มณฑลหางโจว หลักสูตร 3 ปี เปิดสอนวิชา การทำสมาธิจิตภาวนา เซน ศีล จีนโบราณ ประวัติศาสตร์
พุทธปรัชญาจีนและตะวันตก ภาษาอังกฤษ และการเมือง คุณสมบัติผู้รับการศึกษา จบการศึกษา
ระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า มีความประพฤติดี มีสามณสารูปท่ีเรียบร้อย ถือมังสวิรัติ เป็นภิกษุ
อย่างน้อย 1 ปี มีความเคร่งครัดในวินัย อายุระหว่าง 18-30 ปี 
 พุทธวิทยาลัยหูหนาน (湖南佛学院) 
 พุทธวิทยาลัยหูหนาน ได้รับการอนุมัติอย่างเป็นทางการจากสภาศาสนาแห่งรัฐสมาคม
พุทธมณฑลหูหนานของจีน ภายใต้การนำของท้องถิ่นและหน่วยงานทางศาสนาของรัฐบาล จัดโดย
สมาคมพุทธมณฑลหูหนาน หลักสูตร 2 ปี จัดการเรียนการสอน พระไตรปิฎก กูฏระเบียบทางศาสนา  
วินัยสงฆ์ และทฤษฎีทางพระพุทธศาสนาให้เป็นพื้นฐานระเบียบวินัย มีเป้าหมายเพื่อปลูกฝังความรัก
ชาติรักศาสนา มีศรัทธาอย่างจริงใจจงรักภักดีต่อพุทธศาสนา เป็นผู้ท่ีท่ีมีความรู้ระดับปานกลางทาง
พุทธศาสนาและการเมือง เป็นผู้มีวัฒนธรรมของการศึกษาทางพุทธศาสนา มีความสามารถในการลก
เปล่ียนทางวัฒนธรรมพุทธศาสนา และการจัดการวัดของพระสงฆ์หนุ่มเป็นเป้าหมายขั้นพื้นฐาน 
คุณสมบัติผู้เข้าศึกษาเป็นบรรพชิติมากกว่า 1 ปี อายุระหว่าง 18-30 ปี มีความรักชาติและศาสนา  
ถือมังสวิรัติ มีสามณสารูปท่ีเรียบร้อย และต้องจบการศึกษามัธยมศึกษาเทียบเท่าหรือสูงกว่า63

  
 พุทธวิทยาลัยคงหลิน (空林佛学院) 
 เป็นสถาบันสอนภาษาจีนภาษาจีนท่ีได้รับการสนับสนุนจากสมาคมเหวินซู่เมืองเฉิงตู  
มีจุดมุ่งหมายเพื่ อปลูกฝังความสามารถทางพุทธศาสนา สร้างบุคลากรท่ีรักชาติและศาสนา  

 
 62 闽南佛学院 2011年度招生[J].法音. 

 63 湖南佛学院招生简章[J], "佛教文化". 
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มีความศรัทธาแล่เผยแผ่ศาสนา มีความสามารถในการวิจัยทางศาสนา สามารถแลกเปล่ียนความรู้ทาง
พุทธศาสนาระหว่างประเทศได้ และสามารถปกครองวัดอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดได้ 
 หลักสูตร 3 ปี แบ่งเป็นการเรียนการสอนดังนี้ พระพุทธศาสนาพื้นฐาน ศีลและข้อปฏิบัติ
ทางศาสนา การเจริญพระพุทธมนต์ และการแปลคัมภีร์ การปฏิบัติสมาธิแบบเซน วิถีแห่งโพธิสัตว์  
พุทธศิลปจีน พุทธปรัชญา กาพย์กลอนโคลงฉันท์จีน จิตวิทยา สังคม และภาษาอังกฤษ 
 คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา บรรพชิต ต้องจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น หรือ
เทียบเท่าบรรพชาอุปสมบทมากกว่า 1 ปี มีศรัทธาแน่วแน่ เป็นผู้มีใจฝักใฝ่ในการเรียน มีอายุระหว่าง 
18-35 ปีบริบูรณ์  ฆราวาสต้องจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ต้องเป็นพุทธมามกะ และต้อง
เป็นเพศชายเท่านั้น อายุระหว่าง 20-35 ปีบริบูรณ์64  
 สรุปได้ว่า การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาในสถาบันการศึกษาของสงฆ์ในประเทศไทย
นั้น มีความเป็นอิสระด้านจัดการเรียนการสอนอย่างหลากหลายในสาขาวิชาท่ีเปิด ผู้ท่ีจบการศึกษา
กระทรวงศึกษารองรับวุฒิการศึกษา และสามารถประกอบอาชีพท่ีตนถนัด หรือท่ีตนจบการศึกษามา
ได้มุ่งเน้นในการผลิตบุคลากรเพื่อเป็นกำลังต่อสังคมภายนอก ประเทศชาติ สถาบันการศึกษาของ
พระสงฆ์ในจีนนั้นจะมุ่งเน้นให้ผู้เรียนศึกษาวิชาการทางศาสนา ศีลวัตร จริยาวัตรของบรรพชิต และ
อุบาสกอุบาสิกา ท่ีความฝักใฝ่ในการเรียนทางพระพุทธศาสนา 

 
การวิจัยอนาคต 

ความเข้าใจพื้นฐานที่สำคัญเก่ียวกับการวิจัยอนาคต 
 คำว่าการวิ จัยอนาคต มาจากคำภาษาอังกฤษว่า “Futures Research” ซึ่ งเป็น 
คำศัพท์เฉพาะ (Technical Term) ท่ีส่ือถึงแนวคิด วิธีการ กระบวนการ และระเบียบวิธีท่ีใช้ใน 
การสำรวจศึกษาแนวโน้มท่ีมีความเป็นไปได้ในอนาคตเกี่ยวกับเรื่องท่ีศึกษา ท้ังแนวโน้มท่ีพึ่งประสงค์ 
และไม่พึงประสงค์ จึงมีตัว “S” ต่อท้ายคำว่า Future เพื่อสะท้อนแนวคิดว่าเรื่องของอนาคตนั้น 
มีความเป็นไปได้ในหลายทิศทาง จึงต้องสำรวจ และศึกษาแนวโน้มท่ีมีความเป็นไปได้เหล่านั้นให้มาก
ท่ีสุดเท่าท่ีจะเป็นไปได้ 
 การวิจัยอนาคตมีหลายวิธี แต่ละวิธีก็จะมีระเบียบวิธีวิจัยท่ีแตกต่างกันออกไป การจะ
พิจารณาเลือกวิธีวิจัยอนาคตแบบใด จึงขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ เงื่อนไข และข้อจำกัดของนักวิจัยท่ี
แตกต่างกันออกไป ตัวอย่างวิธีวิจัยอนาคตท่ีนิยมทำกันอยู่ในปัจจุบัน ได้แก่ เดลฟาย (Delphi)  

 
 64 空林佛学院开始 2012, "年度招生[J].法音". 
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การสร้างอนาคตภาพ (Scenario Building) ฟอร์ไซ้ท์ (Foresight) อีเอฟอาร์ (EFR) และอีดีเอฟอาร์ 
(EDFR) เป็นต้น 
 เพื่อให้เข้าใจการวิจัยอนาคตได้ดีขึ้น ควรทำความเข้าใจคำท่ีเกี่ยวข้องบางคำ เช่น คำว่า
อนาคตศึกษาและอนาคตนิยม 

อนาคตศึกษาเป็นคำท่ีแปลมาจากคำภาษาอังกฤษว่า Futures Studies ซึ่งหมายถึงวิชาหรือสาขาวิขา
(Field/Program of Study) ท่ีศึกษาถึงแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการศึกษาอนาคต ตลอดจน
ระเบียบวิธีท่ีใช้ในการศึกษาแนวโน้ม และทางเลือกต่างๆ ท่ีมีความเป็นไปได้ในอนาคต 
 โดยนัยนี้อนาคตศึกษา จะประกอบไปด้วยเนื้อหาอย่างน้อย 2 ส่วนใหญ่ๆ คือ 
 1. ส่วนท่ีเป็นแนวคิด (Perspectives) และทฤษฎี (Theories) ซึ่งอาจใช้คำรวมว่า
อนาคตนิยม (Futurism) 
 2. ส่วนท่ีเป็นระเบียบวิธี (Methodologies) ซึ่งอาจเรียกว่าการวิจัยอนาคต (Futures 
Research)  
 ความหมายท่ีให้ไว้ข้างบนนี้ เป็นความหมายท่ีผู้เขียนสรุปไว้เพื่อให้ผู้อ่านท่ียังไม่ค่อย
คุ้นเคยกับสาขาวิชานี้ได้เข้าใจเป็นเบื้องต้นเท่านั้น ผู้อ่านอาจจะพบความหมายของคำเหล่านี้ใน
ลักษณะท่ีแตกต่างไปจากท่ี ผู้เขียนให้ไว้ได้ในตำราหรือบทความอื่นๆ ซึ่งก็เป็นเรื่องธรรมดา 
ในวงวิชาการ ยิ่งไปกว่านั้นผู้อ่านอาจจะพบคำอื่นๆ ท่ีมีความหมายเหมือนหรือใกล้เคียงกับคำเหล่านี้
อีกหลายคำ เช่นFuturics, Futurology, Futuribles, Prognostics, และ Anticipatory Science 
เป็นต้น แต่ละคำก็มีความหมายและลักษณะพิเศษเฉพาะตัว ตามแนวคิดของคนท่ีคิดขึ้น แต่ส่ิงท่ี
เหมือนกันก็คือการเน้นเรื่องการศึกษา และการคาดการณ์หรือการทำนายอนาคต 
 ผู้ท่ีทำการศึกษาอนาคตอย่างเป็นระบบโดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยอนาคตแบบต่างๆ เรียกว่า
นักวิจัยอนาคต ส่วนนักคิดและนักทฤษฎีเกี่ยวกับอนาคตเรียกว่านักอนาคตนิยม คำรวมที่ใช้เรียกกลุ่ม
บุคคลเหล่านี้คือนักอนาคต 
 การศึกษา การคาดการณ์ หรือการทำนายอนาคตของนักอนาคตจะแตกต่างไปจาก 
การทำนายของหมอดูโดยท่ัวๆ ไป ถึงแม้ว่าคนท้ังสองกลุ่มจะทำนายเรื่องท่ีเกี่ยวกับอนาคตเหมือนกัน  
แต่ความเช่ือและวิธีการของท้ังสองกลุ่มแตกต่างกัน โดยจะเปรียบเทียบให้เห็นพอสังเขป ดังนี้  
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ตารางท่ี 1 การเปรียบเทียบการคาดการณ์ระหว่างนักอนาคตและหมอดู 

 
 จะเห็นได้ว่านักอนาคตนิยมและหมอดูมีความเช่ือและวิธีการคาดการณ์และทำนาย
อนาคตท่ีแตกต่างกัน เป้าหมายหลักของการศึกษาและการวิจัยอนาคต มิใช่อยู่ท่ีการทำนายท่ีถูกต้อง
แม่นยำเพราะเรื่องของอนาคตเป็นเรื่องท่ียังไม่เกิดขึ้น หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือเราไม่มีข้อเท็จจริง 
(Facts) เกี่ยวกับอนาคต มีแต่เพียงการคาดการณ์และความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวโน้มท่ีเป็นทางเลือกท่ี
คาดว่าจะมีความเป็นไปได้ (Possible Alternative Trends) เท่านั้น 
 เป้าหมายหลักของการศึกษาและการวิจัยอนาคต อยู่ท่ีการสำรวจและศึกษาแนวโน้มท่ี
เป็นไปได้ หรือน่าจะเป็นของเรื่องท่ี ศึกษาให้มากท่ีสุดเท่าท่ีจะมากได้ ท้ังท่ีพึ งประสงค์และ  
ไม่พึงประสงค์ เพื่อหาทางทำให้แนวโน้มท่ีพึงประสงค์เกิดขึ้น ในขณะเดียวกันก็หาทางป้องกันหรือขจัด
แนวโน้มท่ีไม่พึงประสงค์ให้หมดไปด้วยการเริ่มลงมือทำต้ังแต่ปัจจุบัน ดังคำกล่าวของนักอนาคตท่ีว่า 
อนาคตเริ่มต้ังแต่ปัจจุบัน65  

 
 65 จูมพล พูลภัทรชีวิน, "“การวิจัยอนาคต” วิธีการวิทยาการวิจัย," 1-3. 

นักอนาคต หมอดู 
1. เช่ือว่าอนาคตเป็นส่ิงท่ีศึกษาและควบคุมได้

และเปล่ียนแปลงไปตามการตัดสินใจ และ
การกระทำของมนุษย์ มนุษย์เป็นท้ังผู้สร้าง
และผู้ทำลาย มนุษย์เป็น ผู้กำหนดและให้
ความหมายแก่สรรพส่ิง 

2. ใช้วิธีการศึกษา วิจัยและการคาดการณ์อย่าง
เป็นระบบในการศึกษาความเป็นไปได้ของ
อนาคตในรูปแบบต่างๆ ผู้ให้ข้อมูลหลักคือ
ผู้เช่ียวชาญในเรื่องท่ีศึกษา หรือเจ้าของ
วัฒนธรรม 

3. เน้นการศึกษาแนวโน้มท่ีมีความเป็นไปได้ของ
มนุษย์ สังคม หน่วยงาน…โดยส่วนรวมในช่วง
ระยะเวลาท่ีกำหนดในอนาคต เช่น ในช่วง 
20 ปีข้างหน้า 

4. ผู้เช่ียวชาญเป็นผู้คาดการณ์แนวโน้ม 

1. อนาคตเป็นไปตามโชคชะตาราศี ดวงดาว
หรือพรหมลิขิต นั้นคือเช่ือว่ามีผู้อื่น หรือ
ส่ิงอื่นเป็นผู้กำหนดอนาคตไว้แล้ว 

 
 
2. ใช้ไพ่ ลายมือ วันเดือนปีเกิด ดูโหงวเฮ้ง…

ในการทำนายอนาคต ผู้ให้ข้อมูลหลัก คือ
หมอดู 

 
 
3. เน้นอนาคตของแต่ละบุคคลเป็นส่วนใหญ่ 

เช่น นาย ก. จะพบเนื้อคู่เมื่อไหร่เป็นคน
อย่างไร เป็นต้น 

 
4. หมอดูเป็นผู้ให้คำทำนาย 
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การวิจัยอนาคต อี ดี เอฟ อาร์ (EDFR - Ethnographic Delphi Futures Research) 
  ความหมาย อี ดี เอฟ อาร์ (EDFR) 
 อี ดี เอฟ อาร์ (EDFR) เป็นคำย่อมาจากคำเต็มในภาษาอังกฤษว่า Ethnographic 
Delphi Futures Research เป็นเทคนิคการวิจัยอนาคตท่ีพัฒนารูปแบบการวิจัยมาจากเทคนิคการ
วิจัยอนาคตสองเทคนิค คือ เทคนิคการวิจัยอนาคตแบบ EFR (Ethnographic Futures Research) 
และเทคนิคเดลฟาย (Delphi) โดยการผสมผสานท้ังสองเทคนิคและปรับให้มีความยืดหยุ่นในระบบวิธี
วิจัย เพื่อให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ตามปัญหาและวัตถุประสงค์ของการวิจัยท่ีหลากหลายรูปแบบ 
 ความเป็นมาของ อี ดี เอฟ อาร์ (EDFR) 
 เทคนิคการวิจัยแบบ EDFR นี้ ผู้เขียนเริ่มพัฒนาขึ้นในฤดูใบไม้ร่วงปี พ.ศ.2522 ในขณะท่ี
กำลังศึกษาระดับปริญญาเอก ท่ีมหาวิทยาลัยมินนิโซต้า (University of Minnesota) จุดเริ่มต้นของ
การคิดเทคนิคการวิจัยนี้ขึ้นมา มีเหตุจูงใจอยู่สองประการใหญ่ๆ คือ66 
 ก . ก ารมี โอกาส ได้ ศึกษาวิ ชาเกี่ ย วกั บอนาคต ศึกษา (Futures Studies) และ 
การวิจัยอนาคต(Futures Research) ในระดับบัณฑิตศึกษาท่ีมหาวิทยาลัยมินิโซต้า ทำให้ผู้เขียนมี
ความสนใจในแนวคิดและระเบียบวิธีวิจัยของศาสตร์สาขานี้มาก โดยเฉพาะเทคนิคการวิจัยแบบเดล
ฟาย (Delphi) และ EFR (Ethnographic Futures Research) จากการศึกษาพบว่า ระเบียบวิธีของ
การวิจัยแบบเดลฟายและ EFR มีแนวคิดและลักษณะท่ีแตกต่างออกไปจากการวิจัยโดยท่ัวๆ ไป  
รูปแบบเดิมของเดลฟายและ EFR ยังไม่ตอบสนองต่อจุดมุ่งหมายและความเช่ือเบื้องต้นบางประการ
ของการวิจัยอนาคต น่าจะได้มีการคิดหาวิธีปรับปรุงพัฒนาเพื่อเสริมจุดแข็งและลดจุดอ่อนของท้ังสอง
เทคนิค 
 ข. การมีโอกาสได้พบและรู้จักกับศาสตราจารย์ ดร .โรเบิร์ต บี เท็กซเตอร์ (Robert 
B.Textor)แห่งมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด (Stanford University) ผู้พัฒนาเทคนิคการวิจัยอนาคตแบบ 
EFR ทำให้ผู้เขียนได้มีโอกาสแลกเปล่ียนความคิดเห็นเกี่ยวกับเทคนิคการวิจัยอนาคตแบบต่างๆ 
โดยเฉพาะEFR ซึ่งผู้เขียนเห็นว่าเป็นเทคนิคท่ีน่าสนใจมาก แต่ยังมีบางจุดในระเบียบวิธีที่น่าจะได้รับ
การปรับปรุงและพัฒนา ถ้าหากผู้วิจัยต้องการท่ีจะเพิ่มความเป็นระบบและความน่าเช่ือถือของข้อมูล
เพิ่มขึ้น ในช่วงของการพูดคุยแลกเปล่ียนเรียนรู้ ผู้เขียนได้เสนอว่า หากมีการผสมผสานระเบียบวิธี
ระหว่าง EFR และ Delphi เข้าด้วยกัน โดยปรับให้มีความเหมาะสมมากขึ้นแล้ว น่าจะได้เทคนิคการ
วิจัยอนาคตใหม่อีกเทคนิคหนึ่ง ท่ีนอกจากจะตอบสนองต่อจุดมุ่งหมายและความเช่ือพื้นฐานของ  
การวิจัยอนาคตได้ดีแล้ว ยังเป็นระเบียบวิธีท่ีช่วยให้นักวิจัยได้มาซึ่งข้อมูล/แนวโน้มท่ีเป็นระบบและ

 
 66 "อนาคตศึกษาและการวิจัยอนาคต," 4. 
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น่าเช่ือถือมากขึ้น เพราะเทคนิคใหม่  (EDFR) นี้นำจุดเด่นหรือข้อดีของท้ัง EFR และ Delphi  
มารวมกัน ซึ่งจุดเด่นของท้ังสองวิธีช่วยลบหรือแก้จุดอ่อนของกันและกันได้เป็นอย่างดี ดร. เท็กซเตอร์  
ก็สนใจและสนับสนุนให้ผู้เขียนพัฒนาเทคนิคใหม่นี้ขึ้นมา นอกจากนี้ท่านยังได้เชิญให้ผู้เขียนเป็น 
ผู้วิจารณ์ (Commentator) เทคนิค EFR ท่ีท่านจะนำเสนอในการประชุมประจำปีครั้งท่ีสองของ
สม าคม อ น าคต โลก  (The Second Annual Conference of the World Future Society’s 
Education Section) ท่ีจัดขึ้นในเมืองมินนิอาโปลิส รัฐมินนิโซต้า (Minneapolis Minnesota) ใน
วันท่ี 18-21 ตุลาคม พ.ศ.2522 จากเหตุการณ์ดังกล่าว ทำให้ผู้เขียนพัฒนาเทคนิคการวิจัยอนาคต
แบบ EDFR ขึ้น  และได้ทดลองใช้ครั้ งแรกกับงานวิ จัยเรื่อง “ Alternative Futures of Thai 
University : An EDFR Study” ในปีถัดมา และต่อมาได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร Cultural and 
Educational Futures 
 เทคนิคการวิจัยแบบ EDFR (Ethnographic Delphi Futures Research) 
 เทคนิคการวิจัยแบบ EDFR พัฒนามาจากปรัชญาการศึกษาและการวิจัยอนาคต ซึ่งมี 
ความเช่ือพื้นฐานและจุดมุ่งหมายท่ีต่างจากการวิจัยรูปแบบด้ังเดิมในอดีต ดังนั้นเพื่อให้เข้าใจเบ้ืองหลัง
กระบวนการและขั้นตอนการวิจัยของ EDFR ผู้เขียนจะขอนำเสนอความเช่ือพื้นฐานของการศึกษาและ
การวิจัยอนาคตและจุดมุ่งหมายหรือวัตถุประสงค์ของการวิจัยอนาคตก่อน แล้วตามด้วยขั้นตอนของ
ระเบียบวิธีวิจัยของ EDFR การประยุกต์ EDFR แล้วปิดท้ายด้วยประโยชน์ของการวิจัยอนาคตโดยรวม 
 ความเชื่อพื้นฐานบางประการของการศึกษาและการวิจัยอนาคต  
นักอนาคตนิยมมีความเช่ือพื้นฐานว่า 
 1) อนาคตเป็นเรื่องท่ีมนุษย์สามารถทำการศึกษาได้อย่างเป็นระบบ 
 2) ความเช่ือของมนุษย์เกี่ยวกับอนาคต มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมและการตัดสินใจของเขา 
 3) เช่ือว่ามนุษย์สามารถจะควบคุมและสร้างอนาคตได้ 
 จุดมุ่งหมายของการวิจัยอนาคต 
 จุดมุ่งหมายหลักของการวิจัยอนาคตมิใช่อยู่ ท่ีการทำนายท่ีถูกต้อง หากแต่อยู่ ท่ี  
การสำรวจและศึกษาแนวโน้มท่ีเป็นไปได้หรือน่าจะเป็นของเรื่องท่ีศึกษาให้มากท่ีสุดเท่าท่ีจะมากได้  
ท้ังท่ีพึ่งประสงค์ (Desirable) และไม่พึงประสงค์ (Undesirable) เพื่อท่ีจะหาทางทำให้แนวโน้มท่ี 
พึงประสงค์นั้นเกิดขึ้น และป้องกันหรือขจัดแนวโน้มท่ีไม่พึงประสงค์ให้หมดไป หรือหาทางท่ีจะเผชิญ
กับแนวโน้มท่ีไม่พึงประสงค์นั้นอย่างมีประสิทธิภาพ ถ้าหากว่ามันจะเกิดขึ้นจริงอย่างหลีกเล่ียงไม่ได้ 
ดังนั้นข้อมูลท่ีได้จากการวิจัยอนาคตมีประโยชน์โดยตรงต่อการวางแผน การกำหนดนโยบาย  
การตัดสินใจ ตลอดไปจนถึงการกำหนดยุทธศาสตร์ (Strategies) และกลวิธี (Tactics) ท่ีจะนำไปสู่
การสร้างอนาคตท่ีพึงประสงค์ และการป้องการหรือขจัดอนาคตท่ีไม่พึงประสงค์ 
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 ขั้นตอนการทำวิจัยแบบ EDFR 
 อาจสรุปข้ันตอนใหญ่ๆ ของการวิจัยแบบ EDFR ได้ดังนี้คือ 
 1. กำหนดและเตรียมตัวกลุ่มผู้เช่ียวชาญ ขั้นนี้นับว่าสำคัญและจำเป็นมาก เราเช่ือว่ายิ่ง
ได้กลุ่มผู้เช่ียวชาญจริงๆ ยิ่งทำให้ผลการวิจัยน่าเช่ือถือมากขึ้นเท่านั้น ส่วนการเตรียมตัวกลุ่ม
ผู้เช่ียวชาญก็ยิ่งมีความจำเป็น เพราะผู้เช่ียวชาญอาจมองไม่เห็นความสำคัญของการวิจัยลักษณะนี้
หรืออาจไม่มีเวลาให้ผู้วิจัยได้เต็มท่ี ผู้วิจัยจึงจำเป็นต้องติดต่อกับผู้เช่ียวชาญเป็นการส่วนตัว อธิบายถึง
จุดมุ่งหมายข้ันตอนต่างๆ ของการวิจัย เวลาท่ีต้องใช้โดยประมาณ และประโยชน์ของการวิจัย ย้ำถึง
ความจำเป็นและความสำคัญของการใช้ผู้เช่ียวชาญ แล้วจึงขอความร่วมมือ ถ้าไม่ได้รับความร่วมมือก็
จำเป็นต้องไปหาผู้เช่ียวชาญท่านอื่นต่อไป ถ้าได้รับความร่วมมือก็ขอนัดวันและเวลาสำหรับ  
การสัมภาษณ์การเตรียมผู้เช่ียวชาญดังกล่าว นอกจากจะทำให้มั่นใจได้ว่าจะได้รับความร่วมมือเป็น
อย่างดีแล้ว ยังเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้เช่ียวชาญได้มีเวลาเตรียมตัวเตรียมข้อมูลและความคิดล่วงหน้า 
ช่วยให้ผู้วิจัยได้ข้อมูลท่ีน่าเช่ือถือเพิ่มข้ึน 
 2. สัมภาษณ์ (EDFR รอบท่ีหนึ่ง) การสัมภาษณ์มีลักษณะและขั้นตอนคล้ายกับ FER แต่ 
EDFR มีความยืดหยุ่นมากกว่า กล่าวคือ ผู้วิจัยสามารถท่ีจะเลือกรูปแบบการสัมภาษณ์ท่ีจะสนองตอบ
ต่อจุดมุ่งหมาย เวลา งบประมาณ และสถานการณ์ของการวิจัยได้ คือ อาจยึดตามรูปแบบของ EFR 
โดย เริ่ ม จ าก  Optimistic-Realistic (O-R) , Pessimistic-Realistic (P-R) และ  Most Probable  
(M-P) ตามลำดับหรืออาจจะเลือกสัมภาษณ์เฉพาะแนวโน้มท่ีผู้เช่ียวชาญคาดว่าจะเป็นไปได้และน่าจะ
เป็นโดยไม่คำนึงถึงว่าแนวโน้มเหล่านั้นจะเป็นไปในทางดีหรือร้าย เพราะในการทำ EDFR รอบสอง
และสาม ถ้าหากผู้วิจัยสนใจท่ีจะแยกศึกษาอนาคตภาพท้ัง 3 ภาพตามแบบ FER ผู้วิจัยก็สามารถทำได้
โดยการออกแบบ แบบสอบถามท่ีจะช่วยให้ได้อนาคตภาพท้ัง 3 ภาพ อย่างเป็นระบบได้ 
 3. วิเคราะห์/สังเคราะห์ข้อมูล นำข้อมูลท่ีได้จากการสัมภาษณ์ผู้เช่ียวชาญมาวิเคราะห์
และสังเคราะห์เพื่อสร้างเป็นเครื่องมือสำหรับทำเดลฟาย 
 4. สร้างเครื่องมือ 
 5. ทำเดลฟาย (EDFR รอบท่ีสอง สาม…………) 
 6. เขียนอนาคตภาพ 
 ตัวอย่างและรายละเอียดของการทำวิจัยด้วยเทคนิค EDFR สามารถศึกษาได้จากงานวิจัย
และวิทยานิพนธ์จำนวนมากท้ังท่ีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยอื่นๆ 
การประยุกต์ EDFR 
 ถึงแม้ว่า EDFR จะเป็นเทคนิคการวิจัยท่ีพัฒนาขึ้นมาเพื่อการวิจัยอนาคตก็ตาม แต่
เทคนิคการวิจัยแบบ EDFR รวมไปถึง Delphi และ EFR ก็สามารถนำไปใช้วิจัยในทำนองเดียวกันกับ
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การวิจัยรูปแบบอื่นๆ ท่ีมีอยู่ได้ เช่นการวิจัยเพื่อสำรวจความคิดเห็น สำรวจปัญหา วิจัยเพื่อหารูปแบบ  
เพื่อกำหนดนโยบาย เพื่อกำหนดมาตรฐาน เพื่อหาวิธีแก้ปัญหาและเพื่อการตัดสินใจ เป็นต้น จะเห็น
ได้ว่าในปัจจุบันได้มีการนำเทคนิคการวิจัยอนาคตแบบต่างๆ ไปใช้ในวงการและองค์การต่างๆ 
มากมาย ท้ังเพื่อการวางแผนในอนาคตวิเคราะห์และแก้ปัญหาในปัจจุบัน ตลอดจนการวิเคราะห์อดีต 
เพราะเทคนิคการวิจัยอนาคตโดยเฉพาะเดลฟาย และ EDFR นั้นช่วยให้ผู้วิจัยได้ข้อมูลท่ีเป็นระบบและ
น่าเช่ือถือมากขึ้น 
ประโยชน์ของการศึกษาและการวิจัยอนาคต 
 การศึกษาและการวิจัยอนาคตมีประโยชน์หลายประการ ดังต่อไปนี้ 
 1. การศึกษาและการวิจัยอนาคตช่วยให้ได้ข้อมูลท่ีสำคัญ และจำเป็นเกี่ยวกับแนวโน้มใน
อนาคตท่ีสามารถจะนำไปใช้ในกระบวนการตัดสินใจ การกำหนดนโยบาย และการวางแผน  
เพราะการศึกษาและการวิจัยอนาคตมักจะให้หรือนำไปสู่ส่ิงต่างๆ ดังต่อไปนี้ 
  1.1 ให้กรอบสำหรับการตัดสินใจหลายรูปแบบ 
  1.2 บ่งช้ีถึงอันตรายและโอกาสต่างๆ 
  1.3 แนะวิธีแก้ปัญหาแบบต่างๆ 
  1.4 ช่วยประเมินนโยบายและการปฏิบัติต่างๆ 
  1.5 ช่วยให้มองเห็น และเข้าใจปัจจุบันและอดีตดีขึ้น 
  1.6 ช่วยเพิ่มทางเลือก 
  1.7 กำหนดจุดหมายและแสวงหาวิธีท่ีจะบรรลุจุดหมาย 

2. ช่วยเตรียมมนุษย์ให้มีความพร้อมท่ีจะเผชิญกับโลกท่ีเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วและ
ต่อเนื่องโดยการ 
  2.1 ให้ประสบการณ์ล่วงหน้า (Pre-experience) แก่มนุษย์ว่าอนาคต
อาจจะเป็นอย่างไร เพื่อจะได้เตรียมพร้อมว่าควรจะทำตัวอย่างไร จะได้ไม่เกิดหรือลดอาการ Future 
Shock 
  2.2 ให้การรับรู้ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการดำรงชีวิตบนโลกท่ีเต็มไปด้วยการ
เปล่ียนแปลงท่ีรวดเร็วและสับสน การรับรู้หรือมโนทัศน์ดังกล่าว ได้แก่ 
  - การเปล่ียนแปลงเป็นกระบวนการปกติตามธรรมชาติ 
  - การเปล่ียนแปลงเล็กน้อยอาจจะกลายเป็นการเปล่ียนแปลงท่ียิ่งใหญ่
ต่อมา 
  - การเลือก (Choice) เป็นส่ิงจำเป็น การปฏิเสธที่จะเลือกก็คือการเลือก 
  - โลกในอนาคตน่าจะแตกต่างอย่างส้ินเชิงในหลายๆ ด้านจากโลกปัจจุบัน 
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  - มนุษย์มีความรับผิดชอบต่ออนาคตของเขา อนาคตมิใช่เป็นเพียงส่ิงท่ี
ปรากฏขึ้นต่อหน้าเขาเท่านั้น 
  - วิธีการท่ีได้ผลในอดีต อาจจะไม่ได้ผลในอนาคต เพราะสภาพการณ์มัน
เปล่ียนไป 
  2.3 กระตุ้นให้มนุษย์ทำการศึกษาอนาคตอย่างมี “สติ” และดำเนินชีวิตใน
ปัจจุบันอย่างมีสติ 
 3. ช่วยให้มนุษย์เห็นถึงความสำคัญและความสัมพันธ์ของระบบต่างๆ ทำให้เกิดความ
ร่วมมือระหว่างกันมากขึ้น 
 4. ช่วยชี้นำและเสริมสร้างความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และความคิด 
 5. ช่วยให้เกิดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เพราะไม่ติดอยู่กับปัญหาในอดีตและปัจจุบัน 
 6. ช่วยกระตุ้นให้มนุษย์ (ท้ังเด็กและผู้ใหญ่) ใฝ่หาความรู้โดยการเป็นผู้สร้างความรู้
มากกว่าเรียนส่ิงท่ีผู้อื่นบอกหรือทำมาแล้วแต่เพียงอย่างเดียว 
 7. ให้แนวคิดในการพัฒนาปรัชญาชีวิตท่ีผสมผสานกลมกลืนกับแนวโน้มในอนาคต 
 8. อื่นๆ เช่นให้ความสนุก เพลิดเพลิน ให้ความท้าทาย…67 
 จากขั้นตอนต่างๆ ของการสร้างภาพอนาคตท่ีได้กล่าวมาในข้างต้นแล้วนั้น จะเห็นได้ว่า
การท่ีจะสร้างภาพอนาคตขึ้นมาได้นั้นจะต้องอาศัยเทคนิคการพยากรณ์ หรือการทำนายแนวโน้มก่อน 
โดยการท่ีจะทำนายแนวโน้มได้นั้นจำเป็นจะต้องใช้เทคนิคต่างๆ เพื่อใช้ในการทำนายแนวโน้มใน
อนาคตออกมาก่อนท่ีจะนำข้อมูลท่ีได้จากการทำนายแนวโน้มนั้นไปทำการเขียนเป็นภาพอนาคต  
ซึ่งผู้วิจัยได้กล่าวไว้แล้วในหัวข้อก่อนหน้านี้ว่าเทคนิค EDFR เป็นท้ังวิธีในการวิจัยหรือในการ
คาดการณ์อนาคต และท้ังเป็นเทคนิคการส่ือสารระหว่างผู้เช่ียวชาญ ดังนั้น ในการวิจัยท่ีมีลักษณะ
เช่นนี้การเลือกกลุ่มผู้เช่ียวชาญ จึงเป็นเรื่องท่ีสำคัญมากท่ีสุดเรื่องหนึ่ง เนื่องจากผู้เช่ียวชาญควรจะ
เป็นกลุ่มบุคคลท่ีมองหรือคาดการณ์อนาคตได้ชัดเจนและถูกต้อง การกำหนดและเตรียมกลุ่ม
เช่ียวชาญต้องได้ผู้เช่ียวชาญท่ีเช่ียวชาญในเรื่องนั้นๆ อย่างแท้จริง จะทำให้ผลการวิจัยน่าเช่ือถือมาก
ขึ้น 
 ดังนั้น ถ้าจุดมุ่งหมายของการศึกษาต้องการให้มีผลถึงการเปล่ียนแปลง จำเป็นท่ีจะต้อง
ใช้กลุ่มผู้เช่ียวชาญในการศึกษา ซึ่งผู้เช่ียวชาญแต่ละคนก็มีความต้องการท่ีจะรับรู้ข้อมูล แลกเปล่ียน
ความเช่ียวชาญซึ่งกันและกัน เพื่อประกอบการตัดสินใจ เพื่ อประกอบการวางแผนการกำหนด
นโยบาย ดังนั้น การวิ จัยอนาคตท่ัวไปจึงนิยมใช้ผู้เช่ียวชาญเป็นกลุ่มผู้ให้ข้อมูล สำหรับเกณฑ์  

 
 67 "เทคนิคการวิจัยอนาคตแบบ "Edfr” เทคนิควิธีการวิเคราะห์นโยบาย," 4-7. 
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ในการเลือกกลุ่มผู้เช่ียวชาญในการวิจัยอนาคตจะมีลักษณะท่ีแตกต่างไปจากการวิจัยธรรมดาเพราะ
ต้องเน้นผู้เช่ียวชาญท่ีมีความเช่ียวชาญในเรื่องนั้นๆ ดังนั้น การเลือกกลุ่มผู้เช่ียวชาญจึงมีลักษณะท่ีเป็น
แบบเจาะจง (purposive) และถ้ามีจุดมุ่งหมายท่ีจะให้เกิดผลในการเปล่ียนแปลงองค์กรหน่วยงาน
หรือสังคมท่ีกำลังศึกษาอยู่ ก็ต้องมีข้อกำหนดในการเลือกกลุ่มผู้เช่ียวชาญพอสมควร ผู้วิจัยจะต้อง
พิจารณาว่าผู้เช่ียวชาญคือใครบ้าง อัตราส่วนหรือสัดส่วนระหว่างกลุ่มผู้เช่ียวชาญต่างๆ ผู้วิจัยจะต้อง
เป็นผู้กำหนดตามบริบทในการศึกษาเรื่องนั้นๆ นอกจากนี้ยังสามารถใช้เทคนิค snowball ในการ
เลือกผู้เช่ียวชาญโดยคำนึงถึงคุณสมบัติของผู้เช่ียวชาญท่ีผู้วิจัยกำหนดไว้ ซึ่งจำนวนของผู้เช่ียวชาญท่ี
ใช้ในการวิจัยควรมีประมาณ 17-21 คน ตามท่ีแมคมิลแลนด์ ได้ทำการวิจัยโดยใช้เทคนิค Delphi 
แล้วพบว่า ถ้าผู้เช่ียวชาญอย่างน้อย 17 คนขึ้นไป ค่าความคลาดเคล่ือน (Error) จะลดลงและจะเริ่ม
คงท่ีคือ 0.02 ซึ่งไม่ใช่เกณฑ์มาตรฐาน เพราะฉะนั้นวิธีท่ีปลอดภัยคือ มากกว่า 17 คน การเลือ ก
จำนวนผู้เช่ียวชาญ 21 คน ไม่ใช่เกณฑ์มาตรฐาน บางเรื่องท่ีศึกษานั้นกลุ่มผู้เช่ียวชาญอาจเป็นกลุ่ม
เฉพาะเจาะจงมาก ซึ่งสามารถนำเสนอให้เห็นการลดลงของค่าความคาดเคล่ือนเกี่ยวกับจำนวน
ผู้เช่ียวชาญในการวิจัยตามเทคนิคเดลฟาย (Delphi technique) ดังตาราง68 
ตารางท่ี 2 แสดงการลดลงของค่าความคาดเคล่ือนเกี่ยวกับจำนวนผู้เช่ียวชาญในการวิจัยตามเทคนิค

เดลฟาย (Delphi technique) 

ท่ีมา: บุญมี พันธุ์ไทย เทคนิคเดลฟาย, เข้าถึงเมื่อวันท่ี 22 พฤษภาคม 2560, เข้าถึงข้อมูลได้จาก 
www.phd.ru.ac.th/light/download/เทคนิคเดลฟาย.PPT. 
 

 
 68 บุญมี พันธุ์ไทย, เทคนิคเดลฟาย, เข้าถึงเมื่อ 22 พฤษภาคม 2560,  เข้าถึงได้จาก 
www.phd.ru.ac.th/light/download/เทคนิคเดลฟาย.PPT. 

จำนวนผู้เชี่ยวชาญ ความคลาดเคลื่อน ความคลาดเคลื่อนลดลง 

1-5 1.20-0.70 0.5 
5-9 0.70-0.58 0.12 
9-13 0.58-0.54 0.04 
13-17 0.54-0.50 0.04 
17-21 0.50-0.48 0.02 
21-25 0. 84-0.46 0.02 
25-29 0.46-0.44 0.02 

http://www.phd.ru.ac.th/light/download/เทคนิคเดลฟาย.PPT
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 จุดมุ่งหมายของการวิจัยอนาคตนั้น มิได้อยู่ท่ีการทำนายท่ีถูกต้อง หากเพียงแต่เป็น 
การสำรวจทางเลือกแนวโน้มต่างๆ ท่ีอาจจะเป็นไปได้ในอนาคตมากท่ีสุด เพื่อท่ีจะได้หาวิธีท่ีสร้าง
อนาคตท่ีพึงประสงค์ให้เกิดขึ้น และขจัดอนาคตท่ีไม่พึงประสงค์ให้หมดไป หรือเผชิญหน้าได้อย่างมี
ประสิทธิภาพถ้าหากจะเกิดขึ้นจริง ซึ่ งการเตรียมตัวกลุ่มผู้เช่ียวชาญ (preparing subjects)  
เป็นเรื่องท่ีสำคัญมาก เพราะมีผลกระทบต่อผลการวิจัยตลอดเวลา เนื่องจากการวิจัยอนาคต 
โดยเฉพาะ EDFR หรือ Delphi นั้นใช้เวลามาก จึงต้องได้รับความร่วมมืออย่างเต็มท่ีจากกลุ่ม
ผู้เช่ียวชาญ ดังนั้น ผู้วิจัยจะต้องมีการติดต่อหรือประสานไว้ล่วงหน้าก่อน และจะต้องอธิบายถึง
จุดมุ่งหมายขั้นตอนและระเบียบวิธี เวลาท่ีจะใช้ในแต่ละรอบ เน้นย้ำให้เห็นความสำคัญของการวิจัย
อย่างชัดเจน ท้ังจุดมุ่งหมายและประโยชน์ของการวิจัยเพื่อให้เกิดความเข้าใจและความร่วมมือจาก
ผู้เช่ียวชาญมากท่ีสุด โดยวิธีวิจัยเทคนิค EDFR มีข้ันตอนดังนี้ 
ขั้นตอนวิธีวิจัยแบบเทคนิค EDFR 
  เมื่อผู้ทำการศึกษาอนาคตหรือนักวิจัยอนาคตได้ผู้เช่ียวชาญสำหรับการดำเนินการ
ศึกษาวิจัยแล้ว ในขั้นตอนต่อมา คือ การสัมภาษณ์ ซึ่งการสัมภาษณ์รอบท่ี 1 จะมีลักษณะแบบเดิม
ของ EFR นั้นคือ เริ่มสัมภาษณ์จากภาพอนาคตทางท่ีดี (optimistic realistic scenario) ภาพอนาคต
ทางท่ีไม่ดี (Pessimistic Realistic Scenario) แล้วก็ตามด้วยภาพอนาคตท่ีมีความเป็นไปได้มาก 
(most probable scenario) โดยท่ีผู้วิจัยต้องขอให้ผู้เช่ียวชาญพูดถึงแนวโน้มท่ีเป็นไปได้ หรือน่าจะ
เป็น ไม่ว่าจะเป็นแนวโน้มท่ีพึงประสงค์หรือไม่พึงประสงค์ ด้านบวกหรือด้านลบ พูดรวมกันออกมาได้
ในคราวเดียวกัน เพื่อแสดงความเป็นไปได้ท่ีเกิดขึ้น69 การสัมภาษณ์แบบ EDFR นั้นเปิดโอกาสให้ผู้วิจัย
หรือผู้สัมภาษณ์เพิ่มประเด็นแนวโน้มท่ีเราได้จากการสัมภาษณ์ผู้เช่ียวชาญคนแรกๆ ผนวกเข้าไปกับ
การสัมภาษณ์ผู้เช่ียวชาญคนต่อๆ ไป เพราะจุดมุ่งหมายของผู้วิจัย คือ ต้องการศึกษาแนวโน้มท่ีมี
โอกาสเกิดขึ้นให้มากท่ีสุดเท่าท่ีจะมากได้ ฉะนั้น จึงผนวกเข้าไปได้ตลอดเวลา เมื่อผู้ศึกษาหรือผู้วิจัยได้
ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้เช่ียวชาญจนครบถ้วนแล้ว ขั้นตอนต่อไป คือ การนำข้อมูลท่ีได้จาก  
การสัมภาษณ์ผู้เช่ียวชาญมาวิเคราะห์และสังเคราะห์เพื่อเขียนแนวโน้มในแบบสอบถาม แล้วนำมา
สร้างและพัฒนาเครื่องมือซึ่งถือว่าเป็นขั้นตอนท่ีสำคัญและยากท่ีสุดของการวิจัยด้วยเทคนิคนี้  
กล่าวคือ การนำข้อมูลท่ีได้จากการสัมภาษณ์ผู้เช่ียวชาญทุกคนมารวมกัน ตัดทอนข้อความท่ีซ้ำกัน
หรือตัดส่วนท่ีเกินไปจากกรอบของการวิจัยท่ีกำหนดไว้ออกไป โดยการหาถ้อยคำท่ีครอบคลุมข้อความ
ท้ังหมด ท้ังนี้ผู้วิจัยต้องพยายามรักษาถ้อยคำของผู้ให้สัมภาษณ์ไว้ให้มากท่ีสุด การเขียนควรเป็นภาษา

 
 69 ศักดิพันธ์ ตันวิมลรัตน์, "ข้อเสนอแนวทางแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยศิลปากรในช่วง
แผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ ฉบับท่ี 11 พ.ศ.2555-2559," 102. 
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ท่ีส้ัน กะทัดรัด โดยพยายามรักษาความหมายเดิมของผู้เช่ียวชาญให้มากท่ีสุด เขียนแนวโน้มเพียง
ประเด็นเดียวใน 1 ข้อ ท้ังนี้เพื่อป้องกันมิให้ผู้เช่ียวชาญเกิดความสับสนในประเด็นนั้นๆ จากนั้นจะเป็น
ขั้นตอนต่อไป คือ การทำ EDFR รอบท่ี 2, 3 โดยการนำแบบสอบถามท่ีสังเคราะห์ได้จากรอบท่ี 1  
ไปสอบถามผู้เช่ียวชาญ และนำผลท่ีได้จากแบบสอบถามมาวิเคราะห์ด้วยสถิติพื้นฐาน เพื่อทำการ
จำแนกข้อมูล หาฉันทามติ (Consensus) ของผู้เช่ียวชาญในการทำ EDFR รอบท่ี 2 และ 3 ในรอบนี้
ผู้เช่ียวชาญแต่ละท่านจะได้รับรู้ข้อมูลป้อนกลับเชิงสถิติ (Statistical Feedbacks) เป็นของกลุ่มโดย
ส่วนรวมโดยหาค่าร้อยละ ค่ามัธยฐาน (Median) และค่าพิสัยระหว่าง ควอไทล์ ( Interquartile 
Range) ของกลุ่มผนวกด้วยคำตอบเดิมของตนเอง แล้วขอให้ผู้เช่ียวชาญแต่ละคนพิจารณาตอบใหม่ 
ท้ังนี้จำนวนรอบของการวิจัย EDFR ขึ้นอยู่กับจุดมุ่งหมาย งบประมาณ เวลา และกำลังคนของ 
การวิจัย ซึ่งผู้วิจัยต้องพิจารณาจากคำตอบท่ีได้จากผู้เช่ียวชาญว่ามีความเป็นเอกพันธ์แล้วหรือยัง  
มี Homogeneity ของคำตอบหรือมีฉันทามติ (Consensus) ของกลุ่มผู้เช่ียวชาญท่ีครอบคลุมเรื่องท่ี
ศึกษามากพอแล้วหรือยัง เมื่อคำตอบท่ีได้มีความเป็นเอกพันธ์ เกิดฉันทามติของผู้เช่ียวชาญ ผู้วิจัยจึง
นำผลท่ีได้มาเขียนภาพอนาคต โดยใช้การวิเคราะห์ผลตามเกณฑ์ท่ีกำหนด ซึ่งโดยท่ัวไปถือตามเกณฑ์
ท่ีมีแนวโน้มความเป็นไปได้ค่อนข้างสูง กล่าวคือ ค่ามัธยฐาน (Median) ท่ี 3.5 ขึ้นไป และพิจารณา 
ความสอดคล้องของคำตอบ โดยพิจารณาจากค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ (Interquartile Range : Q3-
Q1) ไม่เกิน 1.5 และต้องนำเสนอผลการวิจัยให้คนท่ัวไปอ่านแล้วเข้าใจได้ง่าย70 
การเขียนแนวโน้มในแบบสอบถาม  
 การเขียนแนวโน้มในแบบสอบถามนั้น ต้องใช้ภาษาท่ีส้ัน กะทัดรัดชัดเจน คงความหมาย
เดิมของผู้เช่ียวชาญไว้ให้มากท่ีสุด ถ้าผู้เช่ียวชาญใช้ภาษาท่ีชัดเจนดีแล้วไม่ควรปรับปรุงแก้ไข  
หากไม่ชัดเจนก็มีสิทธิ์ท่ีจะแก้ไขคำพูดนั้นให้ได้ตรงประเด็นให้มากท่ีสุด ภาษาท่ีใ ช้ควรจะใช้ภาษาท่ี
แสดงความเป็นกลางมากท่ีสุดเท่าท่ีจะมากได้ โดยผู้วิจัยต้องพยายามหลีกเล่ียงภาษาท่ีจะส่อถึง
ทัศนคติ หรือความลำเอียงของผู้วิจัยลงไป หลังจากท่ีคำนวณค่าสถิติต่างๆ จากแบบสอบถามท่ีใช้ใน
รอบท่ี 2 แล้ว ผู้วิ จัยอาจจะตัดสินใจตัดแนวโน้มท่ีมีความเป็นไปได้ระดับต่ำออกในรอบท่ี 3 
เพราะฉะนั้น จะเหลือเฉพาะแนวโน้มท่ีอยู่ ในระดับมาก เช่น 3.5 (ค่า median จากมาตราวัด  
5 ระดับ) ขึ้นไปเป็นแบบสอบถามรอบท่ี 3 ขอให้กลุ่มผู้เช่ียวชาญประเมินหรือคาดการณ์ความเป็นไป
ได้เฉพาะแนวโน้มเหล่านั้นอีกหนึ่งรอบ เพื่อจะหาความสอดคล้อง หรือยืนยันผลการคาดการณ์ของ
ผู้เช่ียวชาญ 

 
 70 เด่นชัย ชาวตุ้ม, การวิจัยอนาคตด้วยเทคนิค Edfr, เข้าถึงเมื่อ 18 ธันวาคม 2560,  
เข้าถึงได้จาก https://www.L3nr.org/posts/325034. 

 



 64 

 

การเขียนรายงานผล 
 วิธีการเขียนการรายงานผลนั้นควรใช้ภาษาท่ีอาจจะเขียนด้วยภาษาท่ีเป็นทางการ  
มีศัพท์กะทัดรัดชัดเจนเหมือนการเขียนรายงานวิจัยท่ัวๆไป แต่เขียนแล้วให้อ่านมีความรู้สึกว่าราบรื่น 
มิใช่ภาษาวิชาการมากไป คือ คนท่ัวๆไปอ่านแล้วรู้เรื่องเข้าใจ และสามารถท่ีนำรายงานการวิจัยไป
เขียนตามหนังสือพิมพ์ให้คนท่ัวๆไป อ่านได้ฟังได้เข้าใจได้ สำหรับหลักการเขียนรายงานนั้น จะยึดเอา
ผลในรอบท่ี 3 เป็นเกณฑ์ แต่ผู้วิจัยสามารถท่ีจะเลือกแนวโน้มหรือประเด็นแนวโน้มต่างๆ ซึ่งได้จาก
รอบท่ี 2 ผนวกเข้าไปเสนอและอภิปรายผลได้ไม่มีปัญหาใดๆ ท้ังส้ิน เพียงแต่ว่าเน้นไปท่ีแนวโน้มท่ีจะ
เกิดขึ้นได้มากก่อน แต่ก็อาจจะมีแนวโน้มท่ีน่าสนใจในรอบท่ี 2 ซึ่งไม่เป็นไปตามเกณฑ์แล้วก็ไม่ได้
ศึกษาในรอบท่ี 3 ซึ่งสามารถท่ีจะดึงมาเสนอแล้วอภิปรายผลได้ เพราะจุดมุ่งหมายหลักของการวิจัย
อนาคตนั้น เพื่อสำรวจแนวโน้มท่ีเป็นไปได้ให้มากท่ีสุดเท่าท่ีจะมากได้ โดยเลือกรายงานแนวโน้มท่ีมี  
ความเป็นไปได้ในระดับมากขึ้นไป การระบุจำนวนรอบหรือจำนวนคน ขึ้นอยู่กับจุดมุ่งหมาย 
งบประมาณ เวลา และกำลังคนของการวิจัย แต่จริงๆ แล้วการท่ีจะหยุดท่ีรอบหนึ่งรอบใดนั้น การวิจัย
อนาคตนั้นจะดูว่าคำตอบท่ีเราได้ในรอบต่างๆ นั้นมีความเป็นเอกพันธ์แล้วหรือยัง มี homogeneity 
ของคำตอบหรือมีฉันทามติ (consensus) ของกลุ่มผู้เช่ียวชาญท่ีครอบคลุมเรื่องท่ีศึกษามากพอแล้ว
หรือยัง โดยปกติทำประมาณ 3 รอบ แต่ EDFR นั้นเปิดโอกาสให้ทำ 2 รอบได้ ถ้าตอบสนอง
จุดมุ่งหมายซึ่งจะเรียกว่าเป็น mini EDFR กล่าวได้ว่าจุดมุ่งหมายมีอิทธิพลต่อจำนวนรอบ 
รูปแบบต่างๆ ของเทคนิคการวิจัยแบบ EDFR 
 รูปแบบต่างๆ นี้ หมายถึง variations ของ EDFR ซึ่งมีหลายรูปแบบ แต่ปรัชญาพื้นฐาน
ยังคงเดิม แต่รูปแบบแปรเปล่ียนไปข้ึนอยู่กับจุดมุ่งหมายของการวิจัย งบประมาณ และเวลา ดังนี้  
 รูปแบบแรก คือ สัมภาษณ์ แล้วมีแบบสอบถาม 2 หรือ 3 รอบ จุดมุ่งหมายของจำนวน
รอบ คือต้องการ refine consensus ของผู้เช่ียวชาญ คือ จะกรองการคาดการณ์ของผู้เช่ียวชาญ ถ้ามี
ความสอดคล้องและครอบคลุมจุดมุ่งหมายของงานวิจัยแล้วก็หยุดได้ 
 รูปแบบท่ี 2 เป็นรูปแบบท่ีเรียกว่า mini EDFR ซึ่งก็ยังตอบสนองปรัชญาการวิจัยอนาคต
อยู่นั้นเอง คือ การสัมภาษณ์แบบ EDFR บวกกับการส่งแบบสอบถามอีกเพียงรอบเดียวแล้วก็หยุด  
ถ้าเลือกทำวิธีนี้โดยมีจุดมุ่งหมายเฉพาะอย่างหนึ่งอย่างใดก็ตาม ส่ิงหนึ่งซึ่งควรจะทำก็คือการให้ข้อมูล
ย้อนกลับทางสถิติ (statistical feedback) ในรอบท่ี 2 อย่างน้อยท่ีสุดก็คือค่าความถ่ีของคำตอบของ
กลุ่มผู้เช่ียวชาญ ป้อนกลับไปยังกลุ่มผู้เช่ียวชาญให้เขาไปพิจารณาเป็นข้อมูลในการตัดสินใจในรอบท่ี 2 
ของเขา ซึ่งเป็นลักษณะเด่นอันหนึ่งของวิธีเดลฟาย หลังจากนั้นก็นำข้อมูลมาวิเคราะห์และเสนอผล
เช่นเดียวกับ EDFR เต็มรูปเท่านั้น เป็นการประหยัดงบประมาณ ประหยัดเวลา  
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 รูปแบบท่ี 3 เป็นแบบ EDFR เต็มรูปแต่มีการปรับแบบสอบถามในรอบท่ี 3 ให้ส้ันลงใน
กรณีท่ีการวิจัยของเราได้ข้อมูลในแง่รายละเอียดมาจากการสัมภาษณ์ในรอบแรกแล้วทำแบบสอบถาม
รอบท่ี 2 ทำขั้นตอนทุกอย่าง ซึ่งจะได้แบบสอบถามท่ียาวมาก หลังจากนั้นก็คิดคำนวณวิเคราะห์ข้อมูล
ทุกชนิด จะเป็นแบบ rating scale หรือรูปแบบอื่นตามสะดวกท่ีสามารถตอบสนองจุดมุ่งหมาย 
การวิจัยได้ แล้วรอบท่ี 3 ก็พิจารณาเอาเฉพาะแนวโน้มท่ีมีระดับความเป็นไปได้มากหรือมากท่ีสุดมา
ศึกษาในรอบท่ี 3 ในการสรุปผล71 
 สรุปได้ว่าสาระสำคัญของเทคนิคการวิจัยแบบ EDFR (Ethnographic Delphi Futures 
Research) นั้น ผู้วิจัยจำเป็นจะต้องเข้าใจถึงวิธีการอย่างท่องแท้เพื่อความสมบูรณ์ของการวิจัย ผู้วิจัย
จึงต้องเข้ารายละเอียดต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องดังนี้ คือ การแบ่งเวลา การเลือกกลุ่มผู้เช่ียวชาญ : เกณฑ์และ
วิธี การระบุผู้เช่ียวชาญ การเตรียมตัวกลุ่มผู้เช่ียวชาญ การสัมภาษณ์แบบ EDFR การเขียนแนวโน้มใน
แบบสอบถาม ปัญหาของแบบสอบถามและวิธีแก้ การรายงานผล จำนวนรอบ การเขียนรายงาน  
การวิจัยแบบ EDFR และการประยุกต์เทคนิค EDFR ซึ่งนั้นจะทำให้ปัญหาการทำวิจัยท่ีจะเกิดขึ้นมี
แนวทางป้องกันและแก้ไข ท้ังนี้ยังสามารถดำเนินไปด้วยความราบรื่นได้72 

 
แนวคิดการจัดอุดมศึกษา 

1. ปรัชญาของการจัดอุดมศึกษาของคณะสงฆ์จีนนิกาย 
 1.1 ความหมายของปรัชญาการศึกษา  
 ปรัชญาการศึกษา คือการผสมผสาน เอาทฤษฎีการศึกษาต่างๆ (Eclecticism)  
เข้าด้วยกัน เพื่อทำการประยุกต์เอาหลักการและทฤษฎีในทางการศึกษาไปใช้เป็นหลักในการจัด
การศึกษานั้น กระทำกันได้หลายวิธี โดยท่ัวไปแล้วก็มักจะใช้วิธีแบบผสมผสานโดยเลือกสรรหลักการท่ี
ดีของหลายทฤษฎีท่ีพอจะประมวลเข้าด้วยกันได้ โดยท่ีไม่ขัดแย้งกัน นำเอามาใช้เป็นแนวทางในการ
จัดการศึกษา ซึ่งก็ได้มีผู้ให้คำนิยามปรัชญาการศึกษาท่ีแตกต่างกันไปในหลายๆ ทัศนะ ดังต่อไปนี้ 
 พระชาตรี ชุตินฺธโร.ได้ให้ความหมายว่า การศึกษา คือแนวทางการสร้างคนให้คนนั้นเป็น
คนดี เป็นแบบอย่างท่ีดี มีความสามารถ มีทักษะพื้นฐานท่ีจำเป็น มีลักษณะนิสัยจิตใจท่ีดีงาม  

 
 71 ศุภฤกษ์ เวศยาสิรินทร์, "กลยุทธ์การบริหารองค์การด้วยฐานการส่ือสารของผู้บริหาร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภูมิศาสตร์ภาคใต้." 
 72 พระมหาสาคร ภักดีนอก, "ทิศทางของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยในทศวรรษ
หน้า (พ.ศ.2555-2564)" (วิทยานิพนธ์ปริญญาปรชัญาดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2555), 
21-25. 
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มีความพร้อมท่ีจะต่อสู้กับปัญหา เพื่อตนเองและสังคมท่ีมีความพร้อมท่ีจะประกอบอาชีพ การงานได้
ดี73 

พิมพ์พรรณ เทพสุเมธานนท์ และคณะ  กล่าวว่า ปรัชญาการศึกษามีความสำคัญ 
ต่อการจัดการศึกษาในทุกระดับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระดับอุดมศึกษา เป็นตัวกำหนดทิศทางและ
แนวคิดในการจัดการศึกษา และสร้างคุณค่าต่อการศึกษาในแง่มุมต่างๆ เช่น ช่วยในการต้ังคำถามท่ี
ลึกซึ้ง ช่วยให้เกิดความเข้าใจต่อแนวคิดและกิจกรรมทางการศึกษา ขจัดความไม่สอดคล้องกัน  
ในวงการศึกษา ช่วยให้เห็นภาพรวมของแนวคิดและกิจกรรมทางการศึกษา และช่วยเสนอแนวคิดใหม่
ทางการศึกษา ตารางท่ี 374 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
ตารางท่ี 3 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างปรัชญาการศึกษาและการจัดการศึกษา 
 ปรัชญาการศึกษา แบ่งออกเป็นประเด็นพิจารณา 3 ประเด็น 1) ปรัชญาการศึกษา 
ท่ียึดปรัชญาเนื้อหาเป็นแม่บท ได้แก่ ปรัชญาสัจนิยม ปรัชญาจิตนิยม ปรัชญาปฏิบัตินิยม และปรัชญา
อัตถิภาวนิยม 2) ปรัชญาการศึกษาท่ียึดตัวการศึกษาเป็นแกนกลาง และ 3) ปรัชญาการศึกษาท่ีมุ่งหา

 
 73 พระชาตรี ชุตินฺ ธโร , "การจัดการศึกษาของคณะสงฆ์ในจังหวัดนครสวรรค์ " 
(วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย , 
2554). 
 74 พิมพ์พรรณ เทพสุเมธานนท์ และคณะ, ปรัชญาการศึกษา พิมพ์ครั้งท่ี 10 (กรุงเทพฯ: 
สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2558). 

การดำเนินการศึกษา 

ผู้บริหาร ผู้สอน ผู้ปกครอง 

วางนโยบาย 
ในทิศทางใด ? 

เนื้อหา/วิธีสอน 
อย่างไร ? 

 

ส่งลูกไปเรียนท่ี
ไหน ? 

 

ความพยายามในการวิเคราะห์ วิพากษ์วิจารณ์ และพิจารณาดูการศึกษาอย่างละเอียดลึกซึ้งทุกแง่ทุกมุม ให้เข้าใจถึง
แนวคิดหลัก ความสำคัญ ความสัมพันธ์ และเหตุผลต่างๆ อย่างชัดเจน มีความต่อเนื่อง และความหมายต่อมนุษย์ 

สังคม และสิ่งแวดล้อม 

ปรัชญา 
การศึกษา 

 

ทิศทางการจัด
การศึกษา 
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ความกระจ่างในแนวคิดและกิจกรรมทางการศึกษา ท้ัง 3 ประเด็นมีความเกี่ยวข้องกับการอุดมศึกษา 
ซึ่งถือได้ว่า ตัวปรัชญาการศึกษานี้ เป็นจุดเริ่มต้น เป็นความเช่ือในการจัดการศึกษาว่าจะออกมาใน
ทิศทางใด เกี่ยวข้องต้ังแต่ระดับกลยุทธ์จนถึงระดับการเรียนการสอน ปรัชญาการศึกษามีขอบเขต
เนื้อหาดังนี้  
 ปรัชญาการศึกษาของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  จึงเป็นการจัดการศึกษา 
ตามแนวทาง พิพัฒนาการนิยม (Progressivism) คือการพัฒนาผู้เรียนในทุกด้าน เพื่อให้พร้อมท่ีจะอยู่
ในสังคมได้อย่างมีความสุข และปรับตัวได้ดีตามสถานการณ์ท่ีเปล่ียนไป โดยใช้กระบวนการจัดการ
เรียนรู้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาผู้เรียนโดยให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้ และพัฒนา  
จากความต้องการของผู้เรียน ผ่านกระบวนการแก้ปัญหาและค้นคว้าด้วยตนเอง กระบวนการท่ีต้อง 
ลงมือปฏิบัติท้ังในและนอกห้องเรียน ซึ่งจะนำไปสู่การเรียนรู้ท่ียั่งยืน และจากแนวคิดท่ีว่าการพัฒนา
คือการเปล่ียนแปลง การเรียนรู้จึงไม่ได้หยุดอยู่เพียงภายในมหาวิทยาลัยแต่จะดำเนินไปตลอดชีวิต  
การจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยจึงมุ่งเน้นถึง การเรียนรู้ตลอดชีวิตด้วย 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ตารางท่ี 4 ขอบเขตการศึกษาปรัชญาการศึกษา 
 ปรัชญาการศึกษา มีท้ังท่ีเป็นผลมาจากปรัชญาแม่บท และพัฒนาขึ้นจากองค์ความรู้อื่นๆ 
เช่น ปรัชญาพิพัฒนาการ (Progressivism) จอห์น ดิวอี้ (John Dewey) พัฒนาจากพื้นฐานจิตวิทยา
สังคมและการเมือง 
 
 
 

นำปรัชญาแม่บท (Original) มาประยุกต์ใช ้
- จิตนิยม (Idealism) 
- สัจนิยม (Realism) / 
   วัตถุนิยม (Materialism) 

 - ปฏิบัตินิยม (Pragmatism) 
 - อัตถิภาวนิยม (Existentialism) 
 
 
 

ปรัชญาการศึกษา 
1. Conservative View (อนุรักษ์นิยม) 
     - Essentialism (สารัตถนิยม) 
     - Perennialism (นิรัตถนิยม) 
2. Liberal View (เสรีนิยม) 
     (มีการประยุกต์ และพัฒนา) 
     - Progressivism (พิพัฒนาการนิยม) 
     - Reeonstructionism (บูรณนิยม) 
     - Existentialism (อัตถิภาวนิยม) 
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แผนภูมิท่ี 4 แสดงถึงท่ีมาของปรัชญาพิพัฒนาการ  
 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  กรณี ตั วอย่ างปรัชญ าการจัดก ารศึกษาขอ ง
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นกรณีหนึ่งท่ีมีความน่าสนใจ เนื่องจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
ก่อต้ังขึ้นตามนโยบายการพัฒนาภาคใต้ โดยมีเจตนารมณ์ต้ังแต่แรกเริ่มท่ีจะให้เป็นมหาวิทยาลัยหลัก
ของภาคใต้ ทำหน้าท่ีผลิตบัณฑิต วิจัย บริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม การจัดการศึกษา
ของมหาวิทยาลัยจึงมุ่งเน้นท่ีการพัฒนาคนเพื่อให้เป็นกำลังหลักของสังคม และยึดตามแนวทาง  
การจัดการศึกษาของชาติท่ีมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง  
 ปรัชญาการศึกษาของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  จึงเป็นการจัดการศึกษา 
ตามแนวทาง พิพัฒนาการนิยม (Progressivism) คือการพัฒนาผู้เรียนในทุกด้าน เพื่อให้พร้อมท่ีจะอยู่
ในสังคมได้อย่างมีความสุข และปรับตัวได้ดีตามสถานการณ์ท่ีเปล่ียนไป โดย ใช้กระบวนการจัดการ
เรียนรู้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาผู้เรียนโดยให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้ และพัฒนาจาก
ความต้องการของผู้เรียน ผ่านกระบวนการแก้ปัญหาและค้นคว้าด้วยตนเอง กระบวนการท่ีต้อง  
ลงมือปฏิบัติท้ังในและนอกห้องเรียน ซึ่งจะนำไปสู่การเรียนรู้ท่ียั่งยืน และจากแนวคิดท่ีว่าการพัฒนา
คือการเปล่ียนแปลง การเรียนรู้จึงไม่ได้หยุดอยู่เพียงภายในมหาวิทยาลัยแต่จะดำเนินไปตลอดชีวิต  
การจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยจึงมุ่งเน้นถึง การเรียนรู้ตลอดชีวิตด้วย75 
 ไพฑูรย์ สินลารัตน์ ปรัชญาสาขาพิพัฒนนิยม (Progressivism) เป็นส่วนหนึ่งของปรัชญา
การศึกษากลุ่มเสรีนิยม (Liberal View) มีจุดมุ่งหมายของการศึกษา เพื่อพัฒนาผู้เรียนทุกด้าน 
ท้ังด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม อาชีพและสติปัญญาควบคู่กันไป มีการส่งเสริมความถนัด และลักษณะ
พิเศษของผู้เรียน ส่ิงท่ีเรียนควรเป็นประโยชน์และสอดคล้องกับชีวิตประจำวันและสังคมของผู้เรียน  
มีการส่งเสริมความเป็นประชาธิปไตยท้ังในและนอกห้องเรียน รวมถึงส่งเสริมให้ผู้เรียนได้รู้จักตนเอง

 
 75 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, แผนพัฒนามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ระยะยาว 
20 ปี (พ.ศ. 2560-2579), เข้าถึงเมื่อ 1 ธันวาคม 2561,  เข้าถึงได้จาก http://www.planning. 
psu.ac.th/documents/information/planning/60-79/plan20years.pdf. 

จอห์น ดิวอี้ 
(John Dewey) 

พื้นฐานจิตวิทยา สังคม และการเมือง 
มาประยุกต์ใช้กับการเรียนการสอน 

สภาพ 
ของการศึกษา 

ปรัชญาพิพัฒนาการ (Progressivism) 
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และสังคม เพื่อท่ีจะได้ปรับตัวให้เข้ากับสังคมได้อย่างมีความสุข ปรัชญาสาขาพิพัฒนนิยม สามารถ
จำแนกรายละเอียดการจัดการศึกษาตามองค์ประกอบของการศึกษาได้ดังนี้76  
 

หลักสูตร ครู ผู้เรียน การเรียนการสอน 
- เน้นท่ีประสบการณ์ของ
ผู้เรียนเป็นสำคัญ เป็น
ประสบการณ์ท่ีสัมพันธ์กับ
สังคม 
- Child-centered 
Curriculum หรือ Activity-
centered Curriculum 
- เนื้อหาเป็นส่วนประกอบ
ของหลักสูตรท่ีทำให้เข้าใจ
ตนเอง สังคม และประเมิน
ประสบการณ์ของตนเองให้ 
ดีขึน้  
- สนใจเนื้อหาทางสังคม
ศึกษา ภาษา และวิชาท่ี
เกี่ยวกับสภาพปัญหาต่างๆ
ของสังคม 
 

- ทำหน้าท่ี
เตรียมการสอน 
แนะนำ และให้
คำปรึกษาเป็นหลัก
สำคัญ 
- สนับสนุนให้เด็ก
ได้เรียนรู้ เข้าใจ 
และเห็นจริงด้วย
ตนเอง 
 

- การเรียนรู้จะเกิดได้ดี
ต่อเมื่อผู้เรียนได้มี
ประสบการณ์ตรงหรือลง
มือทำด้วยตนเอง 
(Learning by Doing) 
- ผู้เรียนมีอิสระท่ีจะ
เลือกตัดสินใจด้วยตนเอง 
มีส่วนร่วมในการจัด
กิจกรรมการเรียนการ
สอน และมีส่วนท่ี 
จะเลือกเนื้อหาและ
กิจกรรมท่ีตนเองสนใจ
มากขึ้น 
- การกำหนดหลักสูตร
และกิจกรรม เป็น
ลักษณะการทำงาน
ร่วมกัน 
(Participation) ระหว่าง
ครูกับนักเรียน 
เพื่อให้สอนตรงตาม
ความต้องการของผู้เรียน 
แต่นักเรียนไม่ได้ร่าง
หลักสูตรเอง 

- การเรียนการสอน
เน้นท่ีความสนใจ
และความถนัดของ
ผู้เรียน 
- การเรียนการสอน
ควรให้ผู้เรียนมีส่วน
ร่วมในการวางแผน 
- ครูเป็นผู้จัด
ส่ิงแวดล้อมให้
ผู้เรียนเรียนรู้ด้วย
ตนเอง 
- ผู้เรียนควรได้รับ
ประสบการณ์ตรงใน
เรื่องท่ีศึกษา 
- ผู้เรียนควรได้รับ
ประสบการณ์ท่ี
น่าสนใจ ชักจูงใจ 
เช่น การใช้
ภาพยนตร์ สไลด์ 
เชิญวิทยากรมา
บรรยาย 
- ผู้เรียนควรได้รับ
ความช่วยเหลือให้

 
 76 ไพฑูรย์ สินลารัตน์, ปรัชญาการศึกษาเบื้องต้น พิมพ์ครั้งท่ี 7 (กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์
แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2555). 
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รู้จักวิเคราะห์ปัญหา 
หาขอ้มูลเพื่อ
แก้ปัญหา วิเคราะห์
ข้อมูลต่างๆ 
- ผู้เรียนควรได้รู้จัก
การวางโครงการ 
ดำเนินโครงการ 
วิเคราะห์ และ
ประเมินโครงการ
ต่างๆ ได้อย่าง
เหมาะสม 
- ส่งเสริม
ประชาธิปไตยและ
ความร่วมมือกันใน
การเรียนการสอน 
- การเรียนควรเป็น
กระบวนการ
ต่อเนื่องเกี่ยวกัน
ตลอดเวลา 

 จากหลักการดังกล่าวข้างต้นนำไปสู่การจัดการศึกษาท่ีมุ่งเน้นผลลัพธ์ (Outcome 
Based Education) โดยการพัฒนาหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนรู้ ท่ีมหาวิทยาลัยเช่ือว่า
สามารถตอบสนองหลักการดังกล่าวได้ คือการจัดการเรียนรู้ท่ีใช้กิจกรรมหรือการปฏิบัติ (Active 
learning) ท่ีหลากหลาย โดยเฉพาะการใช้ปัญหาเป็นฐาน ในการเรียนรู้  (Problem-based 
Learning) การใช้โครงงานเป็นฐาน (Project-based Learning) และการเรียนรู้โดยการบริการสังคม 
(Service Learning) และยึดพระราชปณิธานของสมเด็จพระบรมราชชนก “ขอให้ถือประโยชน์ของ
เพื่อนมนุษย์เป็นกิจท่ีหนึ่ง” เป็นแนวทางในการดำเนินการจัดการศึกษาได้เป็นอย่างดี  
 1.2 ความสัมพันธ์ของปรัชญาการศึกษากับการพัฒนาหลักสูตรและการสอน  
 เนื่องจากปรัชญาการศึกษาเป็นเรื่องท่ีเกี่ยวข้องกับแนวคิดในการจัดการศึกษา ดังนั้น
ปรัชญาการศึกษาจึงมี อิทธิพลต่อการพัฒนาหลักสูตรโดยตรงสังคมใดท่ีมีแนวความคิดเกี่ยวกับ
ปรัชญาการศึกษาในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง แนวคิดอันนั้นก็จะสะท้อนให้เห็นได้จากการจัดหลักสูตร  
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การจัดการเรียนการสอน และการวัดและประเมินผลการเรียนการสอน ซึ่งพิจารณาได้จากแนวทาง
การจัดการเรียนการสอนตามลัทธิปรัชญาการศึกษาดังได้กล่าวมาแลว ดังนั้นอาจกล่าวได้ว่าปรัชญา
การศึกษาเป็นรากฐานท่ีสำคัญหนึ่งของการพัฒนาหลักสูตร พอสรุปได้ดังนี้ 
 1) ในส่วนอภิปรัชญา จะเป็นรากฐานของการกำหนดเป้าหมายการศึกษา โดยเหตุนี้
ความสำเร็จหรือความล้มเหลวทางการศึกษาจึงขึ้นอยู่กับความเข้าใจในเรื่องอภิปรัชญาอยู่เป็นอันมาก 
ถานักพัฒนาหลักสูตรมี ความเข้าใจในอภิปรัชญาดีก็ย่อมจะสามารถต้ังจุดมุ่งหมายของหลักสูตรได้
อย่างเหมาะสม  
 2) ในส่วนของญาณวิทยา และตรรกวิทยา เป็นเรื่องท่ีเกี่ยวข้องกับการแสวงหาความรูมัก
มีอิทธิพล โดยตรงต่อการจัดการเรียนการสอน ซึ่งเป็นส่วนของการนำหลักสูตรไปใช้กล่าว คือการท่ี
พยายามแสวงหาวิธีการท่ีเหมาะสมเพื่อให้การเรียนการสอนบังเกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุดนั้น ถือไดว่าเป็น
เรื่องท่ีเกี่ยวข้องกับญาณวิทยาและตรรกวิทยาโดยตรง  
 3) ในส่วนของคุณวิทยานั้น นักพัฒนาหลักสูตรจำเป็นจะต้องมีความเข้าใจในสังคมท่ีอยู่
นั้นมีอะไรดี อะไรงาม ส่ิงไหนดีส่ิงไหนเลว ฯลฯ ถานักพัฒนาหลักสูตรมีความเข้าใจเกี่ยวกับคุณวิทยาดี
แลว ก็ย่อมสามารถจะเลือกสรรหรือกำหนดเนื้อหาสาระท่ีเหมาะสมไวในหลักสูตรต่อไป  
 สรุปว่า ปรัชญาการศึกษา คือแนวความคิด หลักการ และกฎเกณฑ์ ในการกำหนด
แนวทางในการจัดการศึกษา ซึ่งนักการศึกษาไดยึดเป็นหลักในการดำเนินการทางการศึกษาเพื่อให้
บรรลุเป้าหมาย นอกจากนี้ปรัชญาการศึกษายังพยายามทำการวิเคราะห์และทำความเข้าใจเกี่ยวกับ
การศึกษา ทำให้สามารถมองเห็นปัญหาของการศึกษาไดอย่างชัดเจน ปรัชญาการศึกษาจึงเปรียบ
เหมือนเข็มทิศนำทางให้นักการศึกษาดำเนินการทางศึกษาอย่างเป็นระบบ ชัดเจน และสมเหตุสมผล 
2. วิสัยทัศน์ และเป้าหมายของการจัดอุดมศึกษา 
 2.1 สถาบันอุดมศึกษาต้องมีเป้าหมายเดียวกันทั้งประเทศ  
 เป้าหมายของสถาบันอุดมศึกษา คือเป้าหมายการตอบโจทย์ของประเทศและโลกท่ีมี  
การเปล่ียนแปลง ซึ่งจะมีความท้าทายตลอดเวลา รวมท้ังการยกระดับประเทศสู่ Thailand 4.0  
เพื่อเปล่ียนผ่านสังคมไทยไปสู่สังคม เศรษฐกิจฐานความรู้ยุคโลกาภิวัตน์ ปรับนโยบายและเส้นทาง 
การผลิตไปสู่การเพิ่มมูลค่าของทรัพยากร และมุ่งเน้นด้านผลิตภัณฑ์และการบริการท่ีอาศัยองค์ความรู้ 
ตลอดจนเป้าหมายในการสร้างงานวิจัยท่ีมุ่งเป้า โดยสถาบันอุดมศึกษาทำหน้าท่ีเป็นศูนย์บ่มเพาะเพื่อ
สร้างนวัตกรรมการวิจัยท่ีต่อยอดไปสู่เชิงพาณิชย์ ซึ่งจะทำให้ประเทศไทยหลุดพ้นจากกับดักกลุ่ม
ประเทศรายได้ปานกลาง 
 นอกจากนี้  ขอให้สถาบันอุดมศึกษาดำเนินการจัดการเรียนการสอนท่ีตอบสนอง
ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ  20 ปี (พ.ศ.2560-2579) และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  



 72 

 

ฉบับท่ี 12 โดยเฉพาะเรื่องของการสร้าง ความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถให้
แข่งขันกับนานาประเทศได้อย่างยั่งยืน ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการยกระดับประเทศให้เป็นไทย
แลนด์ 4.0 พร้อมท้ังปรับ Mindset ของอาจารย์มหาวิทยาลัย ท่ีเมื่อค้นพบส่ิงใหม่หรือความรู้ใหม่ให้
นำส่ิงนั้น ไปให้ประโยชน์ สูง สุด ไม่ ใช่เพียงแค่การค้นพบเพื่ อขอตำแหน่งทางวิชาการ เช่น  
รองศาสตราจารย์และศาสตราจารย์เท่านั้น ตลอดจนการสร้างสังคมอุดมปัญญาท่ีมีการเรียนรู้อยู่
ตลอด และการส่งเสริมให้นักศึกษาได้เรียนรู้ศาสตร์ในแขนงต่างๆ มากขึ้น เพื่อให้มีความรู้เพียง
พอท่ีจะรับมือกับความเปล่ียนแปลงท่ีจะเกิดขึ้นในโลกอนาคต 
 2.2 ส่งเสริมการเรียนรู้ยุคใหม่  
 การเรียนรู้ยุคใหม่ คือ การเรียนและการทำงานจะกลายเป็นส่ิงเดียวกัน นักเรี ยน
นักศึกษาสามารถเรียนรู้ นอกสถานศึกษาได้ทุกท่ีทุกเวลา อีกท้ังบทบาทของสถาบันอุดมศึกษาใน
อนาคต จะเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ท่ีทุก คนสามารถเข้ามาเรียนรู้ได้ ไม่จำกัดเฉพาะนักศึกษา แต่
ต้องเปิดรับประชาชนท่ัวไปและคนทำงานให้เข้ามาเรียนรู้  เพิ่มเติมในรูปแบบบทเรียนออนไลน์ 
(Online Courses) ซึ่งเป็นเครื่องมือการเรียนรู้ท่ีตอบสนอง ความต้องการของเด็กยุคใหม่และบริบทท่ี
เปล่ียนแปลงได้ พร้อมท้ังสร้างแรงบันดาลใจให้เด็กมีความคิดสร้างสรรค์ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ และ
สร้างการเปล่ียนแปลงในทุกท่ีท่ีไปอยู่ โดยต้องปรับการเรียนการสอนให้หลากหลายมากขึ้น ไม่เน้น 
การบรรยายเพียงอย่างเดียว จากส่ิงท่ีกล่าวมานี้หากสถาบันอุดมศึกษายังไม่ปรับตัวให้รองรับ  
การเปล่ียนแปลงของโลก ก็อาจจะนำไปสู่การควบคุมหรือการปิดตัวของสถาบันอุดมศึกษาได้ ดังนั้น 
ขอให้สถาบันอุดมศึกษาตระหนักในส่วนนี้และนำไปพิจารณาเปิดหลักสูตรสายพันธุ์ใหม่ท่ีตอบโจทย์ 
การพัฒนาประเทศในอนาคต 
 2.3 บัณฑิตในศตวรรษที่ 21  
 ส่ิงท่ีบัณฑิตหรือผู้สำเร็จการศึกษาในระดับอุดมศึกษาในศตวรรษท่ี 21 พึงมีประกอบด้วย  
 1) การรู้กว้างและรู้ลึก (T-Shaped, breadth and depth) คือการรู้ลึกในเชิงวิชาการ
และรู้กว้างในทักษะต่างๆ ท่ีเป็น Soft Skill อาทิ การคิดวิเคราะห์ การเป็นผู้นำทักษะการส่ือสาร 
คุณธรรมจริยธรรม เป็นต้น  
 2) ส่งเสริมให้บัณฑิตเก่งในระดับโลก (Globally Talented) ไม่ใช่เก่งแค่ในประเทศไทย
เท่านั้น  
 3) บัณฑิตท่ีสร้างการเปล่ียนแปลงให้สถานท่ีท่ีตนเองอาศัยอยู่ด้วยการพัฒนาชุมชนและ
สังคมให้เจริญขึ้น (Entrepreneurially Minded)  
 4) เมื่อเป็นคนเก่งมีความสามารถแล้วควรตอบแทนสังคม (Socially Contributing)  
 5) มีความสามารถด้านทักษะภาษาอังกฤษ (English Proficiency Skill)  
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 6) มีทักษะการส่ือสารผ่านส่ือดิจิทัลอย่างถูกต้องเหมาะสม (Digital Skill)  
 7) มี  STEM Skill กล่าวคือ มี ทักษะความสามารถด้านวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี  
วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ เนื่องจากโลกในยุคนี้และในอนาคตจะขับเคล่ือนด้วยศาสตร์เหล่านี้
เป็นส่วนมาก  
 รมช.ศึกษาธิการ กล่าวถึงการพัฒนาเพื่อเปล่ียนแปลงในระดับอุดมศึกษาว่า ควรจะเริ่ม
เปล่ียนแปลงจาก ระดับนโยบายคือสภามหาวิทยาลัยก่อน เพราะเป็นส่วนสำคัญอย่างมากต่อทิศ
ทางการเรียนการสอน ในระดับอุดมศึกษาท่ีจะต้องผลิตคนออกมารองรับการพัฒนาประเทศ โดยควร
ปรับองค์ประกอบของกรรมการสภา มหาวิทยาลัยให้มีขนาดเล็กลง โดยการลดจำนวนกรรมการ 
เพื่อให้การดำเนินงานมีความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพมากขึ้น ตลอดจนควรคงไว้ซึ่งธรรมาภิบาลใน
การสรรหาบุคคลท่ี เหมาะสมมาดำรงตำแหน่ง ด้วย  เมื่ อทำได้ เช่นนี้ การขับ เค ล่ือนงานใน
ระดับอุดมศึกษาก็จะมีทิศทางท่ีชัดเจนและตอบสนองความต้องการของประเทศมากขึ้น 
 ดร.อรสา ภาววิมล ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา กล่าวถึงการจัดประชุม
ในครั้งนี้ว่า ปัจจุบันรัฐบาลให้ความสำคัญกับการพัฒนาประเทศ โดยกำหนดวิสัยทัศน์ประเทศไทย  
พ.ศ.2558-2563 "มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน” ภายใต้โมเดล Thailand 4.0 เพื่อผลักดันการปฏิรูปโครงสร้าง
เศรษฐกิจ การวิจัยและการพัฒนา ตลอดจนการปฏิรูปการศึกษา ดังนั้น สถาบันอุดมศึกษาซึ่งมี
บทบาทในการผลิตบัณฑิตเช่ือมโยงกับความต้องการการพัฒนากำลังคนในยุค Thailand 4.0 จึงต้อง
ปรับบทบาทจากการสอนเพื่อให้ความรู้ เป็นการพัฒนานักศึกษาให้เกิดการเปล่ียนแปลงในตัวผู้เรียน 
ผ่านกิจกรรมสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ และการจัดการศึกษาท่ีสามารถลงมือปฏิบัติและ  
สร้างคุณค่าจากส่ิงท่ีเรียนรู้ด้วย เพื่อให้การพัฒนานักศึกษาสอดรับและเช่ือมโยง  กับนโยบาย 
ในการพัฒนาประเทศ  
 รมช.ศึกษาธิการ "นพ.อุดม คชินทร" ได้แนะทิศทางของสถาบันอุดมศึกษาว่า ควรมี
ทิศทางในการปรับตัวให้รองรับพลวัตท่ีเปล่ียนแปลงไป อาทิ การศึกษาอาชีพในโลกอนาคต การปรับ
รูปแบบการเรียนรู้จาก 1.0 ท่ีเรียนรู้จากอาจารย์อย่างเดียว ให้สามารถเรียนรู้ด้วยตนเอง (2.0) และ
สร้างองค์ความรู้ (3.0) นำไปสู่การอุดมศึกษาไทยในยุค 4.0 ท่ีมีหัวใจสำคัญ คือการสร้างนวัตกรรม
และพัฒนาศักยภาพมนุษย์ให้มีคุณภาพสูงขึ้น เน้นการเพิ่มมูลค่าทรัพยากรและผลิตภัณฑ์เพื่อลด  
การนำเข้า รวมทั้งเป็นสังคมของการแบ่งปันและปรับตัวสู่สังคม เศรษฐกิจฐานความรู้ยุคโลกาภิวัตน์ 77 
 ดังนั้น การจัดการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาในยุค Thailand 4.0 เป็นแนวทางการจัด
การศึกษาท่ีมีคุณค่าต่อผู้เรียน ต่อสังคมในสร้างสรรค์มากยิ่งขึ้น และเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา

 
77 Ibid. 
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ประเทศชาติ ซึ่งสถาบันอุดมศึกษาต้องมุ่งเน้นพัฒนาคนให้มีท้ังความรู้ ทักษะการคิดเป็น วิเคราะห์เป็น 
ทักษะการใช้ชีวิต ตามทักษะในศตวรรษท่ี 21 ก่อให้เกิดผลในทางปฏิบัติเกิดรูปธรรมในการศึกษา 
ก่อให้เกิดผลผลิตขึ้นในวงการศึกษา แล้วให้ผลผลิตนั้นเป็นผลผลิตในทางสร้างสรรค์ เป็นผลผลิตใหม่ๆ 
ท่ีเกิดจากความคิด สติปัญญา วิธีการ ของการศึกษานั้นๆ สถาบันอุดมศึกษาจึงต้องสร้างคนให้มี
ลักษณะการคิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ สร้างนวัตกรรม และคิดรับผิดชอบ เพื่อสร้างคุณค่าให้กับ
ตนเอง สังคม และประเทศชาติ 
 2.4 บทบาทหน้าที่ของสถาบันอุดมศึกษา  
 สถาบันอุดมศึกษา คือ สถาบันท่ีจัดการศึกษาท่ีสูงกว่าระดับมัธยมศึกษา มีท้ังท่ีเป็นระดับ
ต่ำกว่าปริญญาตรี ปริญญาตรี และสูงกว่าปริญญาตรี คือ ระดับบัณฑิตศึกษา โดยท่ัวไปส่วนใหญ่  
ใช้คำว่า "มหาวิทยาลัย" ซึ่งใช้สำหรับ สถาบันท่ีเปิดสอนระดับปริญญาตรีและสูงกว่าปริญญาตรีขึ้นไป 
มหาวิทยาลัยจึงมีบทบาทหน้าท่ีในการให้วิชา ความรู้แก่ผู้ท่ีมาเรียน ดังท่ี สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร 
อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก มีพระราชหัตถเลขาไว้ว่า "มหาวิทยาลัยเป็นสมองต้นความคิดของ
ชาติ" การจัดต้ังมหาวิทยาลัยต่างๆ ขึ้นมานั้น ล้วนมีบทบาทหน้าท่ีหลักในการดำเนินภารกิจสำคัญ  
4 ประการ คือ การผลิตบัณฑิต การวิจัยและพัฒนา การบริการ ทางวิชาการ และการทะนุบำรุงศิลปะ
และวัฒนธรรม 
 2.5 การผลิตบัณฑิต  
 การผลิตบัณฑิตถือเป็นภารกิจสำคัญท่ีสุดของมหาวิทยาลัย เพราะวัตถุประสงค์ในการ
จัดต้ังมหาวิทยาลัย ก็เพื่อจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้ผู้เรียนได้มีความรู้ในวิชาการและวิชาชีพตาม
ศาสตร์และสาขาวิชาท่ีจัดขึ้น ให้มีคุณลักษณะตามหลักสูตรท่ีกำหนด กระบวนการการผลิตบัณฑิตมี
ปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องหลายประการ คือ มีคณาจารย์ท่ีมีปริมาณและคุณภาพตามมาตรฐานหลักสูตรของ
คณะ สาขาวิชาต่างๆ ทำหน้าท่ีหลักในการสอน มีระบบและกลไกการบริหารจัดการหลักสูตร  
และการเรียนการสอนท่ีมีการควบคุมคุณภาพตามองค์ประกอบต่างๆ ได้แก่ หลักสูตรการศึกษาใน
สาขาวิชาต่างๆ คณาจารย์ และระบบการพัฒนาอาจารย์ ส่ือการศึกษาและเทคนิคการสอน ห้องสมุด
และแหล่งการเรียนรู้อื่นๆ อุปกรณ์การศึกษาสภาพแวดล้อมในการเรียนรู้และบริการการศึกษา  
การวัดผลการศึกษาและสัมฤทธิผลทางการเรียนของผู้เรียน และองค์ประกอบอื่นที่มหาวิทยาลัยแต่ละ
แห่งกำหนดขึ้นตามท่ีเห็นเหมาะสม  
 2.6 การวิจัยและพัฒนา  
 มหาวิทยาลัยเป็นแหล่งรวมผู้มีความรู้ สูงของชาติ มหาวิทยาลัยจึงมีหน้าท่ีสำคัญ  
คือการวิจัยเพื่อการสร้างองค์ความรู้ใหม่ มหาวิทยาลัยแต่ละแห่งส่งเสริมให้คณาจารย์และบุคลากร
ของมหาวิทยาลัยทำงานวิจัย เพื่อแสวงหาความรู้มาใช้ประโยชน์ในการเรียนการสอน และการพัฒนา
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งานของมหาวิทยาลัย และยังเป็นท่ีพึ่งพาทางวิชาการของหน่วยงานภายนอก ท้ังภาครัฐ และ
ภาคเอกชน ซึ่งส่งผลรวมถึงการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ มหาวิทยาลัยต้องมีระบบและกลไกท่ีจะ
ทำให้สามารถดำเนินงานผลิตผลงานวิจัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ ได้แก่  การมีแผนงานการวิจัย  
มีการบูรณาการงานวิจัยกับการเรียนการสอน และมีการเผยแพร่สู่การใช้ประโยชน์อย่างกว้างขวาง 
 2.7 การบริการทางวิชาการ  
 โดยท่ีมหาวิทยาลัยเป็นแหล่งรวมสรรพวิชา ท้ังยังมีคณาจารย์และบุคลากรท่ีทำหน้าท่ี
สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนท่ีมีความรู้หลากหลาย มหาวิทยาลัยจึงมีหน้าท่ีสำคัญอีกประการ
หนึ่ง คือ การให้บริการวิชาการแก่สังคม ผลผลิตทางวิชาการ อาจมีท้ังวิชาการต่างๆ ท่ีเปิดสอนตาม
หลักสูตรอยู่แล้ว หรือการนำความรู้มาจัดกลุ่มเป็นชุดความรู้ เพื่อวัตถุประสงค์อื่นให้เหมาะสมกับผู้รับ
ความรู้ เช่น การให้ความรู้ในรูปแบบการฝึกอบรม การสัมมนา การบรรยาย ล้วนเป็นการให้การศึกษา
ต่อเนื่องแก่ประชาชนผู้สนใจ รวมไปถึงการวิจัยเพื่อตอบคำถามต่างๆ ให้แก่ชุมชน สังคม และ
ประเทศชาติ การจัดบริการทางวิชาการแก่สังคมยังเป็นประโยชน์ในการพัฒนาทางวิชาการให้แก่
บุ คลากรอี กทางหนึ่ ง  และ เป็ น โอกาสสร้ าง เครือ ข่ ายความร่วมมื อกับ หน่ วยงาน ต่ างๆ   
เพื่อสร้างความยอมรับและความมีช่ือเสียงในการช่วยเหลือสังคมมาสู่สถาบันด้วย 
 2.8 การทะนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม  
 ชาติไทยเป็นชาติท่ีมีประวัติศาสตร์ ประเพณี ศิลปะและวัฒนธรรม อันเป็นเอกลักษณ์
ประจำชาติท่ีประชาชนชาวไทยต้องตระหนักรู้รักและร่วมกันเชิดชู ตลอดจนช่วยกันอนุรักษ์ให้คงอยู่คู่
ชาติไทยตลอดไป มหาวิทยาลัยนอกจากดำเนินภารกิจในการผลิตบัณฑิต การวิจัยและการพัฒนาและ
การบริการวิชาการแก่สังคมแล้ว ยังมีบทบาทหน้าท่ีท่ีสำคัญอีกประการหนึ่ง คือการทะนุบำรุงศิลปะ
และวัฒนธรรมซึ่งการดำเนินภารกิจตามบทบาทนี้ มหาวิทยาลัยอาจกำหนดให้อยู่ในส่วนหนึ่งของ  
การเรียนการสอนตามหลักสูตรหรือการบูรณาการเข้ากับกิจกรรมท่ีจัดขึ้น เพื่อฟื้นฟูสืบสานพัฒนา
สร้างสรรค์ และการส่งเสริมสนับสนุนหัวข้อการวิจัย รวมท้ังการบริการวิชาการแก่สังคมในส่วนท่ี
เกี่ยวข้องกับศิลปะและวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น การเผยแพร่ยกย่องผู้มีผลงานการอนุรักษ์ เพื่อให้
เป็นแบบอย่างท่ีดีแก่สังคม ผลท่ีได้รับจากการเรียนรู้ และซึมทราบศิลปะและวัฒนธรรม ทำให้ชาวไทย
เข้าใจรากเหง้าอันเป็นต้นทุนท่ีสำคัญในการร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาชุมชน สังคม  และ
ประเทศชาติ (สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ 2562)78 

 
 78 สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ. เล่มท่ี 38. เรื่องท่ี 3 การอุดมศึกษา, "บทบาทหน้าท่ี
ของสถาบันอุดมศึกษา". 
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3. อาคารสถานที่ 
 3.1 แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์อาคารของสถาบันอุดมศึกษา 
 1) เกณฑ์มาตรฐานกลาง  

1.1) สูตรการคำนวณ  
1.1.1) ประสิทธิภาพการใช้ห้อง = (อัตราการใช้ห้อง x อัตราการใช้พื้นท่ี) / 

100 
1.1.2) อัตราการใช้ห้อง = (จำนวนช่ัวโมงท่ีใช้ห้องจริงใน 1 สัปดาห์ /

จำนวนช่ัวโมง ท่ีควรใช้ห้องอย่างเต็มท่ีใน 1 สัปดาห์) x 100 
1.1.3) อัตราการใช้พื้นท่ี = (จำนวนนักศึกษาท่ีใช้ห้องจริงใน 1 สัปดาห์ x 

พื้นท่ีต่อนักศึกษา 1 คนตามเกณฑ์มาตรฐาน x 100) / (พื้นท่ีห้อง x จำนวนช่ัวโมงท่ีใช้ห้องจริงใน 1 
สัปดาห์)  

1.2) ช่วงเวลาประเมิน ช่วงเวลาท่ีใช้เป็นฐานในการประเมิน คือช่วงเวลา “8.00 น. 
– 12.00 น. และ 13.00 น. – 16.00 น.” เฉพาะ “วันจันทร์ – วันศุกร์” รวมเป็นระยะเวลา  
35 ช่ัวโมงต่อสัปดาห์ ซึ่งเท่ากับจำนวนช่ัวโมงท่ีควรใช้ห้องอย่างเต็มท่ีใน 1 สัปดาห์ โดยสถาบันท่ีมี
ความประสงค์จะช้ีแจงเหตุผลและความจำเป็นในการจัดการเรียนการสอนสำหรับโครงการปกตินอก
ช่วงเวลาประเมินให้จัดทำรายงานการประเมินแยกเป็นอีกฉบับต่างหาก การกำหนดช่วงเวลาเพื่อใช้ใน
การจัดการเรียนการสอนในช่วงนอกเวลาราชการเป็นอำนาจหน้าท่ีของสถาบัน ซึ่งแต่ละสถาบันมี
เหตุผลความจำเป็นแตกต่างกัน ท้ังนี้เกณฑ์ดังกล่าวมิได้มีวัตถุประสงค์เพื่อจำกัดการเรียนการสอนนอก
เวลาราชการแต่อย่างใด 

1.3) เกณฑ์อัตราส่วนอาจารย์ต่อนักศึกษาเต็มเวลา ให้สถาบันอุดมศึกษาวิเคราะห์
อัตราส่วนอาจารย์ต่อนักศึกษาเต็มเวลา จำแนกตามกลุ่มสาขา 20 สาขา สำหรับเปรียบเทียบกับ
อัตราส่วนอาจารย์ต่อนักศึกษาเต็มเวลาซึ่งเป็นเกณฑ์เฉพาะสำหรับดำเนินการตามประกาศฉบับนี้
เท่านั้น เพื่อใช้เป็นตัวบ่งช้ีและแจ้งเตือนด้านคุณภาพการจัดการศึกษา โดยมิได้เป็นการกำหนดเกณฑ์
อัตราส่วนอาจารย์ต่อนักศึกษาข้ึนใหม่เพื่อใช้ในการอื่นแต่อย่างใด  

1.4) สถานท่ีท่ีต้องมีการประเมินโดยท่ัวไประดับการประเมินมี  3 ระดับ ได้แก่  
ระดับมหาวิทยาลัย ระดับคณะ/สำนัก และระดับอาคารสำหรับในช่วง 3 ปีแรก ให้ประเมินเฉพาะ
ระดับมหาวิทยาลัย  และระดับอาคารการกำหนดหน่วยงานท่ีรับผิดชอบเป็นดุลยพินิจของ
สถาบันอุดมศึกษา  

สถาบันท่ีมีวิทยาเขตและมีการจัดการศึกษานอกสถานท่ีต้ังหลัก  ให้ประเมิน
ประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์อาคารของวิทยาเขตและสถานท่ีต้ังอื่นเป็นรายแห่ง พร้อมท้ังวิเคราะห์
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อัตราส่วนอาจารย์ต่อนักศึกษาเป็นรายแห่ง ท้ังนี้สำหรับอาคารของสถาบันท่ีต้ังอยู่นอกสถานท่ีต้ังหลัก 
อาจแบ่งการใช้งานได้เป็น 3 รูปแบบ คือ 
 (1) ใช้ห้องเรียนเต็มช่วงเวลาประเมิน หรือสถาบันอุดมศึกษาเป็นผู้ใช้งานห้องเรียนเพียง
รายเดียวในช่วงเวลาประเมิน  
 (2) ใช้ห้องเรียนในช่วงเวลาประเมินบางช่ัวโมง โดยช่วงเวลาอื่นมีเจ้าของสถานท่ีหรือ
บุคคลอื่น ใช้ห้องเรียน  
 (3) ใช้ห้องเรียนนอกช่วงเวลาประเมิน ให้สถาบันอุดมศึกษาประเมินเฉพาะรูปแบบท่ี 1 
เท่านั้น และการจัดการศึกษานอกสถานท่ีต้ัง จะต้องเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และประกาศของ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 3.2 แนวทางเพื่อการส่งเสริมการใช้ทรัพยากรร่วมกัน การประหยัดทรัพยากรและ
พลังงาน และการจัด สภาพแวดล้อมที่เหมาะสม  
 1) การใช้ทรัพยากรร่วมกัน สถาบันอุดมศึกษาสามารถนับช่ัวโมงการใช้ห้องเรียน 
โดยสถาบันอุดมศึกษาหรือสถาบันการศึกษาอื่น เพื่อเป็นการส่งเสริมให้สถาบันการศึกษาใช้ทรัพยากร
ร่วมกันให้เกิดประโยชน์อย่างเต็ม ประสิทธิภาพและมีการใช้งบประมาณแผ่นดินอย่างคุ้มค่า  
 2) การประหยัดทรัพยากรและพลังงาน  สถาบันอุดมศึกษาสามารถช้ีแจงแนวทาง 
การประหยัดทรัพยากรและพลังงาน และมาตรการอื่นๆ ท้ังภายในห้องและภายนอกห้องเรียนเพิ่มเติม
ได้ เช่น แผนการประหยัดพลังงานท่ีดีการติดต้ังเครื่องปรับอากาศประจำห้องเรียน จำนวนและขนาด
ของเครื่องใช้ไฟฟ้าท่ีเหมาะสม เป็นต้น เพื่อจัดส่งให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง และให้สถาบันได้มีโอกาส
ประเมินตนเอง พิจารณากำหนดแนวทางปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์อาคาร  และ
ดำเนินการในมิติอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้อง  
 3) การจัดสภาพแวดล้อมท่ีเหมาะสม นอกจากจะต้องคำนึงถึงการลงทุนและการใช้
ทรัพยากรและพลังงานอย่างประหยัด และคุ้มค่าแล้ว สถาบันการศึกษาจะต้องคำนึงถึงสภาพแวดล้อม
ท่ีเหมาะสมต่อการจัดการศึกษา ส่งเสริมบรรยากาศในการเรียนรู้ของผู้เรียน ความปลอดภัย  
และจัดให้มีส่ิงอำนวยความสะดวกอย่างเพียงพอ 
 3.3 การจัดทำรายงานส่งหน่วยงานที่เก่ียวข้อง  
 1) สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ  

1.1) สถาบันที่ประสงค์จะขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีและของบ
ลงทุน ให้จัดทำรายงานการประเมินประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์อาคาร ส่งสำนักงบประมาณโดยตรง 
พร้อมกับคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีของสถาบัน และสำเนาให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
และสำนักงาน คณะกรรมการการอุดมศึกษาทราบ  
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1.2) สถาบันท่ีประสงค์จะขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีโดยไม่ขอ
งบลงทุนให้สถาบันจัดทำรายงานการประเมินประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์อาคารส่งให้กับ  
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินและสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาทราบ 
 2) สถาบันอุดมศึกษาของเอกชน  

2.1) สถาบันท่ีมีการจัดการศึกษานอกสถานท่ีต้ังให้สถาบันดำเนินการจัดทำรายงาน
การประเมินประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์อาคาร และส่งให้กับสำนักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา  

2.2) สถาบันท่ีไม่มีการจัดการศึกษานอกสถานท่ีต้ัง ขอความร่วมมือสถาบันนำ
แนวทาง ดังกล่าวไปใช้ในการวิเคราะห์ประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์อาคาร และพิจารณาจัดส่ง
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเพื่อทราบตามความสมัครใจ  
 ท้ั งนี้ ใน ช่วง 3 ปี แรก  ให้ สถาบัน อุดม ศึกษาของรัฐตามข้อ  1.1 และ 1.2 และ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนตามข้อ 2.1 ดำเนินการประเมินเป็นประจำทุกปีเพื่อส่งเสริมให้สถาบัน และ
บุคลากรเพิ่มพูนประสบการณ์และประเมินได้อย่างถูกต้อง หลังจากนั้นให้ประเมินทุกๆ 3 ปี 
 3.4 ข้อเสนอเพื่อการนำผลการประเมินไปใช้  
 ในช่วง 3 ปีแรก สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจะดำเนินการประสาน 
ความร่วมมือกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง อันได้แก่ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน สำนักงบประมาณ 
สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา เพื่อส่งเสริมให้มีการนำแนวทางนี้ไปใช้ใน
การเพิ่มประสิทธิภาพ การใช้ประโยชน์อาคารสถานท่ีและประกอบการพิจารณาสนับสนุนงบประมาณ 
รวมทั้งการพัฒนาคุณภาพ มาตรฐานการศึกษา โดยมีข้อเสนอให้จัดลำดับความสำคัญในการสนับสนุน
งบประมาณ ในส่วนของงบลงทุนเพื่อเป็นค่าก่อสร้างอาคารหรือส่ิงก่อสร้างใหม่ตามลำดับดังนี้  
 กลุ่มท่ี 1 สถาบันอุดมศึกษาท่ีจะขอรับการสนับสนุนงบประมาณสำหรับอาคาร  หรือ
ส่ิงก่อสร้างใหม่มีประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์อาคารสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน และมีอัตราส่วนอาจารย์
ต่อนักศึกษาเต็มเวลาในกลุ่มสาขาท่ีเกี่ยวข้องในการจัดการเรียนการสอนของอาคารหรือส่ิงก่อสร้าง
ใหม่ท่ีจะขอรับการสนับสนุนงบประมาณผ่านเกณฑ์ท่ีกำหนด  
 กลุ่มท่ี 2 สถาบันอุดมศึกษาท่ีจะขอรับการสนับสนุนงบประมาณอาคาร หรือส่ิงก่อสร้าง
ใหม่มีประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์อาคารสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน แต่มีอัตราส่วนอาจารย์ต่อนักศึกษา 
เต็มเวลาในกลุ่มสาขาท่ีเกี่ยวข้องในการจัดการเรียนการสอนของอาคารหรือส่ิงก่อสร้างใหม่ท่ีจะขอรับ
การสนับสนุนงบประมาณไม่ผ่านเกณฑ์ท่ีกำหนด ในกรณีนี้สถาบันอุดมศึกษาจะต้องดำเนินการจัดทำ
คำช้ีแจงเหตุผลและความจำเป็นเสนอต่อสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเพื่อพิจารณาให้  
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ความเห็นชอบ และส่งให้กับสำนักงบประมาณใช้ประกอบการพิจารณาคำขอรับการจัดสรร
งบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อไป  
 กลุ่มท่ี 3 สถาบันอุดมศึกษามีประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์อาคารต่ำกว่าเกณฑ์
มาตรฐาน ในกรณีนี้ควรชะลอการสนับสนุนงบประมาณสำหรับอาคารหรือส่ิงก่อสร้างใหม่ ท้ังนี้หากมี 
ความจำเป็นจะต้องสร้างอาคารหรือส่ิงก่อสร้างใหม่ สถาบันจะต้องดำเนินการจัดทำแผนการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์อาคารและปฏิบัติตามแผนก่อนเสนอต่อสำนักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ และส่งให้กับสำนักงบประมาณใช้ประกอบการพิจารณาคำ
ขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อไป 
 3.5 ทิศทางการพัฒนาแนวทางการประเมิน  
 ผลการประเมินประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์อาคารในช่วง 3 ปีแรก โดยใช้แนวทางและ
เกณฑ์มาตรฐานกลางเดียวกัน จะทำให้เกิด จุดเริ่มต้นกระบวนการและได้ข้อมูลมาวิเคราะห์
ประมวลผลเพื่อเปรียบเทียบหาค่าบรรทัดฐาน (Norm) ท่ีเหมาะสมในแต่ละกลุ่มสถาบันและ/หรือ
กลุ่มสาขาวิชา ซึ่งมีปรัชญา และแนวคิด ความจำเป็นและความเหมาะสมในการใช้พื้นท่ีของสถาบัน
แตกต่างกัน รวมท้ังจะได้รวบรวม  และวิเคราะห์ประเด็นข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของ
สถาบันอุดมศึกษาในประเด็นและมิติอื่นๆ และส่งเสริมให้สถาบันอุดมศึกษาเอกชนได้มีส่วนร่วมใน  
การกำหนดแนวทางหรือเกณฑ์มาตรฐานกลาง เพื่อพัฒนาแนวทางดังกล่าวให้มีความสมดุลระหว่าง
การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่ากับความเป็นเลิศทางวิชาการตามศักยภาพของสถาบัน สอดคล้องกับ 
ทิศทางการพัฒนาอุดมศึกษาและการเปล่ียนแปลงของโลกท่ีมีพลวัต 
 3.6 เกณฑ์พื้นที่ใช้สอย  
 1) ห้องบรรยายและห้องสัมมนา  

1.1) ห้องบรรยายขนาดความจุ 300 คน 0.9 ตร.ม. : คน  
1.2) ห้องบรรยายขนาดความจุ 200 คน 0.9 ตร.ม. : คน  
1.3) ห้องบรรยายขนาดความจุ 100 คน 1.0 ตร.ม. : คน  
1.4) ห้องบรรยายขนาดความจุ   50 คน 1.1 ตร.ม. : คน  
1.5) ห้องบรรยายขนาดความจุ   25 คน 1.5 ตร.ม. : คน  
1.6) ห้องสัมมนาหรือห้องติวขนาดความจุ 30 คน 1.8 ตร.ม. : คน  

 2) ห้องปฏิบัติการทดลอง สำหรับการเรียนการสอนทางด้านวิทยาศาสตร์  
2.1 ห้องปฏิบัติการทดลองเคมีฟิสิกส์ (ปีท่ี 1,2) ขนาดความจุ 50 คน 3.5 ตร.ม.: คน  
2.2 ห้องปฏิบัติการทดลองด้านอื่นๆ (ปีท่ี 1,2) ขนาดความจุ 50 คน 3 ตร.ม. : คน  
2.3 ห้องปฏิบัติการทดลองเคมีฟิสิกส์ (ท่ัวไป) ขนาดความจุ 25 คน 4 ตร.ม. : คน  
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2.4 ห้องปฏิบัติการทดลองด้านอื่นๆ (ท่ัวไป) ขนาดความจุ 25 คน 3.5 ตร.ม. : คน  
2.5 ห้องปฏิบัติการทดลองท่ัวไป ขนาดความจุ 50 คน 5 ตร.ม.: คน  

(ทางด้านวิทยาศาสตร์) สำหรับปี 3, 4 และปริญญาโท  
 3) ห้องปฏิบัติการทดลอง สำหรับการวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์ประยุกต์ 

3.1) ห้องปฏิบัติการทดลองสำหรับการวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์ประยุกต์ (Applied 
Science) สำหรับนักวิจัย 2 คน นักศึกษาปริญญาโท 4 คน 10 ตร.ม. : คน (ปฏิบัติงานในห้องทดลอง)  

3.2) ห้องปฏิบัติการทดลองสำหรับการวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์ประยุกต์ (Applied 
Science) สำหรับนักวิจัย 1 คน นักศึกษาปริญญาโท 1 คน 10 ตร.ม. : คน (ปฏิบัติงานภาคสนาม)  
 4) ห้องปฏิบัติการทดลองทางด้านสังคมศาสตร์  

4.1) ห้องปฏิบัติการทางด้านคหกรรมศาสตร์ขนาดความจุ 25 คน 5 ตร.ม. : คน  
4.2) ห้องปฏิบัติการทดลองสำหรับงานวิจัยทางด้านสังคมศาสตร์ขนาดความจุ 6 คน 

5 ตร.ม. : คน  
 5) ห้องปฏิบัติการสำหรับการเรียนการสอน  

5.1) ห้องเขียนแบบ ขนาดความจุ 25 คน 5 ตร.ม. : คน  
5.2) ห้องปฏิบัติการทางด้านการคำนวณ ขนาดความจุ 50 คน 3 ตร.ม. : คน  
5.3) ห้องปฏิบัติการภาษา ขนาดความจุ 25 คน 3.5 ตร.ม. : คน 

 6) โรงฝึกงาน (Workshop)  
6.1) โรงฝึกงานทางด้านเครื่องจักรกล ขนาดความจุ 25 คน 10 ตร.ม. : คน  
6.2) ห้องตรวจสอบวัสดุ ขนาดความจุ 25 คน 15 ตร.ม. : คน  
6.3) โรงฝึกงานช่างไม้ขนาดความจุ 25 คน 7.5 ตร.ม. : คน  
6.4) โรงฝึกงานเครื่องเหล็ก ขนาดความจุ 25 คน 7.5 ตร.ม. : คน  
6.5) โรงฝึกงานเกี่ยวกับ Hydraulic ขนาดความจุ 25 คน 10 ตร.ม. : คน  
6.6) โรงฝึกงานทางด้านเครื่องไฟฟ้า ขนาดความจุ 25 คน 7.5 ตร.ม. : คน  
6.7) โรงฝึกงานให้มีพื้นท่ีเก็บเครื่องมือสำหรับการปฏิบัติงานทุกชนิด 15% ของพื้นท่ี 

ท้ังหมด  
7) หอพักนักศึกษา   

7.1) ระดับปริญญาตรี ขนาดความจุ 4 คน : ห้อง 7 ตร.ม. : คน  
7.2) ระดับบัณฑิตศึกษา ขนาดความจุ 2 คน : ห้อง 9 ตร.ม. : คน  
7.3) ห้องน้ำเฉล่ีย 1 ตร.ม. : คน  
7.4) ห้องพักผ่อน (คิด 20% ของนักศึกษา) 2 ตร.ม. : คน  
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7.5) ห้องซักเส้ือผ้า ให้คิดพื้นท่ีตามความจำเป็น โดยใช้พื้นท่ีขนาด 10 ตร.ม. : คน  
8) ห้องอาหาร 1.5 ตร.ม. : คน  
9) ห้องสำหรับงานบริหาร  

9.1) ห้องคณบดี 18 ตร.ม. : คน  
9.2) ห้องผู้บริหารหรืออาจารย์ช้ันอาวุโส 12 ตร.ม. : คน  
9.3) ห้องผู้บริหารหรืออาจารย์ระดับธรรมดา 9 ตร.ม. : คน  
9.4) ห้องปฏิบัติงานทางธุรการ 4 ตร.ม. : คน  

10) ระเบียงทางสัญจรไม่เกิน 25% ของพื้นท่ีท้ังหมด 
3.7 ตราส่วนอาจารย์ต่อนักศึกษาเต็มเวลา  

1) ระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี สาขาวิชา อัตราส่วน  
1.1) ศึกษาศาสตร์และการฝึกหัดครู 1 : 15  
1.2) มนุษยศาสตร์ศาสนาและเทววิทยา 1 : 25  
1.3) วิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์ 1 : 8  
1.4) นิติศาสตร์ 1 : 50 
1.5) สังคมและพฤติกรรมศาสตร์ 1 : 25 
1.6) การบริหารพาณิชยการและธุรกิจ 1 : 25 
1.7) การส่ือสารมวลชนและการเอกสาร 1 : 25  
1.8 คหกรรมศาสตร์ 1 : 18  
1.9) ธุรกิจบริการ 1 : 25  
1.10) วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ 1 : 10  
1.11) คณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ 1 : 20  
1.12) แพทยศาสตร์และวิชาท่ีเกี่ยวข้องกับสุขภาพ 1 : 8  
1.13) วิศวกรรมศาสตร์ 1 : 20 
1.14) สถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง 1 : 8  
 

3.8 อัตราส่วนอาจารย์ต่อนักศึกษาเต็มเวลา  
1) ระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี สาขาวิชา อัตราส่วน  

1.1) ศึกษาศาสตร์และการฝึกหัดครู 1 : 15  
1.2) มนุษยศาสตร์ศาสนาและเทววิทยา 1 : 25  
1.3) วิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์ 1 : 8  
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1.4) นิติศาสตร์ 1 : 50 
1.5) สังคมและพฤติกรรมศาสตร์ 1 : 25 
1.6) การบริหารพาณิชยการและธุรกิจ 1 : 25 
1.7) การส่ือสารมวลชนและการเอกสาร 1 : 25  
1.8 คหกรรมศาสตร์ 1 : 18  
1.9) ธุรกิจบริการ 1 : 25  
1.10) วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ 1 : 10  
1.11) คณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ 1 : 20  
1.12) แพทยศาสตร์และวิชาท่ีเกี่ยวข้องกับสุขภาพ 1 : 8  
1.13) วิศวกรรมศาสตร์ 1 : 20 
1.14) สถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง 1 : 8  
1.15) การอาชีวะ หัตถกรรม และอุตสาหกรรม 1 : 10 
1.16) การขนส่งและการคมนาคม 1 : 10 
1.17) เกษตรศาสตร์วันศาสตร์และประมง 1 : 20  
1.18) เภสัชศาสตร์ 1 : 8  
1.19) สัตวแพทยศาสตร์ 1 : 8 
1.20) อื่นๆ 1 : 18 

2) ระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชา อัตราส่วน  
2.1) สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 1 : 10  
2.2) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 : 5  
2.3) แพทยศาสตร์และวิชาท่ีเกี่ยวข้องกับสุขภาพ 1 : 4  

 อนึ่ง ในกรณีสาขาวิชาท่ีมีสภาวิชาชีพซึ่งได้จัดต้ังขึ้นตามกฎหมาย ให้ใช้อัตราส่วน
อาจารย์ต่อนักศึกษาในการจัดการเรียนการสอนท้ังภาคบรรยายและภาคปฏิบัติตามท่ีสภาวิชาชีพ
กำหนด79 
หมายเหตุ :1) อัตราส่วนข้างต้นใช้กับสถาบันอุดมศึกษาประเภทจำกัดรับ 

2) อาจารย์หมายถึง อาจารย์ประจำของสถาบันอุดมศึกษา  
3) นักศึกษาเต็มเวลา หมายถึงนักศึกษาเต็มเวลาในโครงการปกติและโครงการพเศษ 

 
 79 "ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์
อาคารของสถาบันอุดมศึกษา," ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 130 ตอนพิเศษ 47 ง (11 เมษายน 2556). 
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4. หลักสูตรอุดมศึกษาคณะสงฆ์จีนนิกาย 
 4.1 ความสำคัญของหลักสูตร 
 หลักสูตรเป็นองค์ประกอบอันสำคัญยิ่งอย่างหนึ่งของการจัดการศึกษาทุกระดับใน
สถาบันอุดมศึกษา หลักสูตรต้องผ่านกระบวนการพัฒนาต่างๆ ให้เหมาะสมกับสภาพจริง และให้มี
ความเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันและอนาคต ตลอดจนความต้องการของประเทศและ  
ประชาคมโลก เพราะมุ่งเน้นในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์อันเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาและเพิ่ม
ขีดความสามารถในการแข่งขันในระบบเศรษฐกิจของประเทศท่ีขยายตัวอย่างก้าวกระโดด  
ซึ่งสถาบันการศึกษาจะต้องใส่ใจในการพัฒนา ปรับปรุง และทำการวิจัยเพื่อให้หลักสูตรตอบโจทย์  
สถานการณ์ท่ีจะเกิดขึ้นในอนาคต 
 สังคมในศตวรรษท่ี 21 ต้องการบัณฑิตท่ีมีคุณลักษณะต่างๆ ซึ่งคุณลักษณะนี้จะเป็น
ตัวกำหนดหลักสูตรและการสอนตามท่ี วิชัย วงษ์ใหญ่ (2554, หน้า 3-4) ได้กล่าวไว้ดังนี้  

1. มีวิสัยทัศน์ มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลและสารสนเทศ 
สามารถเลือกรับและปฏิเสธ และอธิบายได้ว่าจะหาประโยชน์อะไรได้จากข้อมูลสารสนเทศ และเป็น
ผู้สร้างโลกทัศน์  

2. มีความสามารถในการติดต่อส่ือสาร และสร้างสัมพันธภาพกับบุคคลอื่นได้อย่างมี  
ประสิทธิภาพ ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้  

3. มีค่านิยม และใช้ข้อมูลเป็นฐานคิดในการตัดสินใจ และอธิบายได้ว่าตัดสินใจ  
เพื่ออะไร และเพราะอะไร มีความเข้าใจ ยอมรับความแตกต่างลักษณะของวัฒนธรรม  

4. เป็นบุคคลใฝ่รู้ สามารถเรียนรู้ ได้ตลอดเวลา มีสมรรถภาพในการคิดวิเคราะห์คิด
อย่างเป็นระบบ  

5. เป็นบุคคลท่ีเต็มใจร่วมแก้ไขปัญหาสังคมและส่ิงแวดล้อมด้วยสันติวิธี และเข้าร่วม
กิจกรรมทางการเมือง และปกป้องสิทธิมนุษยชน  
 6. สามารถจัดการสถานการณ์ ควบคุมความเครียด รวมทั้งปรับตัวเข้ากับส่ิงแวดล้อมได้ดี 
เมื่อสังคมต้องการบัณฑิตท่ีมีคุณลักษณะดังกล่าว สถาบันอุดมศึกษานอกจากจะพัฒนา บัณฑิตให้มี
ความรู้ความสามารถตามวิชาชีพแล้ว ยังต้องคำนึงถึงคุณลักษณะท่ีสังคมต้องการอีกด้วย หลักสูตรจึง
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เป็นหัวใจสำคัญของการศึกษา เป็นจุดมุ่งหมายสำคัญของการจัดการศึกษา เป็นการนำหลักสูตรไปสู่
การปฏิบัติจริง และเพื่อให้ผู้เรียนบรรลุตามจุดมุ่งหมายของการจัดการศึกษา80 
 4.2 การประเมินหลักสูตร 
 ความหมายของการประเมินหลักสูตร  
 มารุต พัฒผล สรุปว่า การประเมินหลักสูตรเปรียบเสมือนกระจกสะท้อนคุณภาพของ
การดำเนินการเกี่ยวกับหลักสูตร ช่วยช้ีแนะแนวทางการปรับปรุงให้สอดคล้องกับบริบท  สังคมท่ี
เปล่ียนแปลงไปอย่างรวดเร็ว การประเมินหลักสูตรจะเป็นเครื่องมือท่ีสำคัญในการปรับปรุงหลักสูตร
ให้มีความทันสมัย81 
 พิชิต ฤทธิ์จรูญ ได้ให้ความหมายไว้ว่า การประเมินหลักสูตร หมายถึง กระบวนการเชิง
ระบบเพื่อจัดหาสารสนเทศท่ีเป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจเกี่ยวกับการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร  
การบริหารหลักสูตร การเปล่ียนแปลงหลักสูตร จากความหมายนี้  ลักษณะสำคัญของการประเมิน
หลักสูตร จึงมีดังนี้  
 1) การประเมินหลักสูตรเป็นกระบวนการท่ี จัดทำขึ้นอย่างเป็นระบบเพื่ อให้ได้  
สารสนเทศท่ีเช่ือถือได้และเป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจของผู้บริหาร หรือผู้เกี่ยวข้องกับหลักสูตร  
 2) การประเมินหลักสูตรเป็นกระบวนการในการจัดเตรียมสารสนเทศ เพื่อใช้ใน 
การตัดสินใจเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร ปรับปรุงการบริหารหลักสูตร การเปล่ียนแปลงหลักสูตรให้
เหมาะสมกับสภาพและความต้องการของผู้เรียน ผู้ปกครอง และสังคม  
 3) จุดเน้นท่ีสำคัญของการประเมินหลักสูตร อยู่ท่ีการเพิ่มประสิทธิภาพ (efficiency) 
และประสิทธิผล (effectiveness) ของการใช้หลักสูตรในการจัดเรียนการสอนเพื่อพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน 

 จากความหมายดังกล่าวข้างต้นสรุปได้ว่า การประเมินหลักสูตรเป็นกระบวนการเชิง
ระบบในการเก็บรวบรวบข้อมูลจากการดำเนินการใช้หลักสูตร เพื่อพิจารณาตัดสินว่าหลักสูตรนั้นมี

 
 80 วิ ชัย วงษ์ ใหญ่ , การพัฒนาหลักสูตรระดับอุดมศึกษา  (อาร์ แอน ด์ ปริน ท์ : 

กรุงเทพมหานคร, 2554). 
 81 มารุต พัฒผล, การประเมินหลักสูตรเพื่อการเรียนรู้และพัฒนา  พิมพ์ครั้งท่ี 2 

(กรุงเทพฯ: อาร์ แอนด์ เอ็น ปริ้นท์, 2556). 
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องค์ประกอบท่ีมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพเหมาะสมเพียงใดท่ีจะทำให้การดำเนินการหลักสูตรบรรลุ 
ตามจุดมุ่งหมายท่ีกำหนดไว้หรือไม่ ควรมีการปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาหลักสูตรอย่างไรต่อไป82 

 4.3 CIPP Model 
 พิชิต ฤทธิ์จรูญ ได้สรุปการจำแนกตามส่ิงท่ีถูกประเมิน โดยใช้รูปแบบการประเมินซิป 
(CIPP Model) ของสตัฟเฟิลบีม แบ่งการประเมินหลักสูตรออกเป็น 4 ประเภท ในรายละเอียด ดังนี้ 
คือ 

 1) การประเมินบริบทหรือสภาวะแวดล้อม (Context evaluation) เป็นการประเมิน
เกี่ยวกับนโยบาย เป้าหมาย สภาพเศรษฐกิจและสังคม ปัญหาและความต้องการของบุคคลและ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกับหลักสูตรว่า มีความสอดคล้องเอื้อต่อการจัดทำหลักสูตรหรือไม่ ตลอดจน
ทรัพยากรและข้อจำกัดต่างๆ ในการดำเนินการใช้หลักสูตร สารสนเทศท่ีได้นำมาใช้ในการตัดสินใจ
เกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร กำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายของหลักสูตรให้มีความสอดคล้องกับ
นโยบายหรือแผนการศึกษาและบริบทหรือสภาพของสังคม  

 2) การประเมินปัจจัยเบื้องต้น (Input evaluation) เป็นการประเมินความพร้อมท้ังใน
เชิงคุณภาพและความพอเพียงของทรัพยากรต่างๆ ก่อนเริ่มใช้หลักสูตรว่ามีทรัพยากรพร้อมท่ีจะ
ดำเนินการได้หรือไม่ สารสนเทศท่ีได้นำมาใช้ในการตัดสินใจเกี่ยวกับวิธีการบริหารหลักสูตรและ  
การจัดการเรียนการสอน รวมท้ังวิธีการใช้ทรัพยากรต่างๆ ให้เหมาะสมเพื่อให้การดำเนินการใช้
หลักสูตร สามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ท่ีกำหนดไว้  

 3) การประเมินกระบวนการใช้หลักสูตร (Process evaluation) เป็นการประเมิน
ระหว่างดำเนินการใช้หลักสูตร โดยมุ่งประเมินกระบวนการบริหารหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน 
และการส่งเสริมสนับสนุนการใช้หลักสูตรสารสนเทศท่ีได้นำมาใช้ในการตัดสินใจเพื่อการปรับปรุง  
กระบวนการบริหารหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน และการส่งเสริมสนับสนุนการใช้หลักสูตรให้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น  

 4) การประเมินผลผลิตหรือผลสัมฤทธิ์ของหลักสูตร (Product evaluation) เป็นการ
ประเมินหลังจากการดำเนินการใช้หลักสูตรครบวงจรแล้ว ประกอบด้วยการประเมินผลลัพธ์ (Output 
evaluation) โดยพิจารณาจากปริมาณและคุณภาพของผลผลิตเปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์ของ
หลักสูตรสารสนเทศท่ีได้นำมาใช้ในการตัดสินคุณค่าของผลผลิตของหลักสูตรท้ังในด้านปริมาณและ

 
 82 พิชิต ฤทธิ์จรูญ , "การประเมินหลักสูตร : แนวคิด กระบวนการและการใช้ผลการ

ประเมิน," วารสารศึกษาศาสตร์ มสธ 8, 1 (2558): 13-28. 
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คุณภาพเพื่อการตัดสินใจว่า ควรจะดำเนินการใช้หลักสูตร ปรับปรุง พัฒนาเปล่ียนแปลงหลักสูตร  
หรือยกเลิกหลักสูตร83 

 ครองคน บำรุงเวช ได้สรุปไว้ว่า แดเนียล แอล สตัฟเฟิลบีม (Daniel L. Stufflebeam) 
ได้อธิบายความหมายของการประเมินผลทางการศึกษาเอาไว้ว่าเป็นกระบวนการการบรรยายการหา
ข้อมูล และการใช้ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจหาทางเลือกรูปแบบการประเมินของสตัฟเฟิลบีมเป็นรูปแบบ
ท่ีเหมาะสมแก่การช่วยตัดสินใจเพื่อหาทางเลือกท่ีดีท่ีสุด ตามปกติสถานการณ์ในการตัดสินใจจะ
ประกอบไปด้วยมิ ติ ท่ีสำคัญ  2 ประการ ได้แก่  มิ ติ ด้านข้อมูล ท่ีมี อยู่  (Information grasp)  
และมิติด้านปริมาณความเปล่ียนแปลงท่ีต้องการให้เกิดข้ึน (Degree of change) 84 

 โดยการดำเนินการประเมินตามแนวคิดของ สตัฟเฟิลบีมในท้ัง 4 ด้าน สามารถเลือกใช้
วิธีดำเนินการ ดังต่อไปนี้ มาเรียม นิลพันธุ์)85 

 1) การประเมินสภาพแวดล้อม (Context evaluation) ในการประเมินสภาพแวดล้อมนี้  
ผู้ประเมินอาจใช้วิธีดังต่อไปนี้  

1.1) การวิเคราะห์ความคิดรวบยอด (Conceptual analysis)  
1.2) การทำวิจัยด้วยการเก็บข้อมูลมาวิเคราะห์ (Empirical studies)  
1.3) การอาศัยทฤษฎีและความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญช่วยให้ได้ข้อมูลท่ีเป็น

ประโยชน์ในการตัดสินใจด้านการวางแผนหรือกำหนดจุดมุ่งหมาย (Planning decisions)  
 2) การประเมินตัวป้อน (Inputs evaluation) อาจทำได้โดย  

2.1) ศึกษาในรูปแบบของคณะกรรมการ  
2.2) ศึกษางานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องท่ีมีเสนอผลการวิจัยไว้แล้ว  
2.3) ศึกษาจากคำปรึกษาของผู้เช่ียวชาญ  
2.4) ทำการวิจัยเชิงทดลองเป็นการนำร่อง  

 
 83 ibid. 
 84 ครองคน บำรุงเวช, Curriculum Development, เข้าถึงเมื่อ 24 กุมภาพันธ์ 2561,  
เข้าถึงได้จาก http://krongkon06550065.blogspot.com/2014/12/blog-
post_81.html. 
 85 มาเรียม นิลพันธุ์, การประเมินหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตร
และการนิเทศคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร (กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยศิลปากร, 
2555). 
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 3) การประเมินกระบวนการ (Process evaluation) มีด้วยกันหลายวิธี เช่น  
3.1) การสังเกตแบบมีส่วนร่วมปฏิบัติ  
3.2) การวิเคราะห์ความสัมพันธ์  
3.3) การสัมภาษณ์  
3.4) การใช้แบบสอบถามประเภทมาตราส่วนประมาณค่า  
3.5) การเขียนรายงานประเภทปลายเปิด  

 4) การประเมินผลผลิต (Products evaluation) จะให้ข้อมูลท่ีช่วยในการตัดสินใจว่า 
จะเก็บรักษาไว้เลิกใช้หรือปรับปรุงแก้ไขใหม่ (Recycling decisions) 

 4.4 ตัวบ่งชี้ตามกรอบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (IQA)  
 หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษในฐานะเป็นภาษาโลก 

(หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.255486 ได้กำหนดดัชนีบ่งช้ีผลการดำเนินงานของ
หลักสูตรให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (สำนักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา87 ไว้ดังต่อไปนี้  

 1) อาจารย์ประจำหลักสูตร มีส่วนร่วมในการประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวน
การดำเนินงานหลักสูตร 

 2) มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ. 2 ท่ีสอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
แห่งชาติ  

 3) มีรายละเอียดของรายวิชาตามแบบ มคอ.3  
 4) จัดทำรายงานผลการดำเนินการของรายวิชาตามแบบ มคอ.5  
 5) จัดทำรายงานผลการดำเนินการของหลักสูตรตามแบบ มคอ.7 การศึกษา  

 6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ทีก่ำหนดใน มคอ.3  
 7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือ การประเมินผล 

การเรียนรู้จากผลการประเมินการดำเนินงานท่ีรายงานใน มคอ.7 ปีท่ีแล้ว  

 
 86 รัตนศิริ เข็มราช et al., "รายงานการประเมินตนเอง หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต 

สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษในฐานะเป็นภาษาโลก (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.
2554" (คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, 2558). 

 87 สำนักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา , 
คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา ฉบับปีการศึกษา 2557 (นนทบุรี: ภาพ
พิมพ์, 2558). 
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 8) อาจารย์ใหม่ทุกคนได้รับการปฐมนิเทศหรือคำแนะนำด้านการจัดการเรียนการสอน  
 9) อาจารย์ประจำทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ  
 10) จำนวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอนได้รับการพัฒนาวิชาการ และ/หรือ

วิชาชีพ  
 11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ท่ีมีต่อคุณภาพหลักสูตร  
 12) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตท่ีมีต่อบัณฑิตใหม่ 
 4.5 กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF)  
 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ได้กำหนดกรอบการประกันคุณภาพ

การศึกษาภายในระดับหลักสูตร เพื่อเป็นการประกันคุณภาพการจัดการศึกษาให้เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา และมาตรฐานอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้อง ดังต่อไปนี้ 

 1) การกำกับมาตรฐาน  
1.1) การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรท่ีกำหนดโดย สกอ.  

- ผลการบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา เกณฑ์ 12 ข้อ  

 2) บัณฑิต  
2.1) คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  

- ผลประเมินคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ (โดยผู้ใช้บัณฑิต/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย)  

2.2) ผลงานวิจัยของผู้สำเร็จการศึกษา  
- ผลงานของนักศึกษาปริญญาโท/ เอกท่ีตีพิมพ์หรือเผยแพร่  

 3) นักศึกษา  
3.1) การรับนักศึกษา  

- การรับนักศึกษา 
- การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา  

3.2) การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา  
- การควบคุมดูแลการให้คำปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับ

บัณฑิตศึกษา  
- การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษ

ท่ี 21  
3.3) ผลท่ีเกิดกับนักศึกษา  
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- อัตราการคงอยู่ของนักศึกษา  
- อัตราการสำเร็จการศึกษา  
- ความพึงพอใจและผลการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา  

 4) อาจารย์  
4.1) การบริหารพัฒนาอาจารย์  

- การรับและแต่งต้ังอาจารย์ประจำหลักสูตร  
- การบริหารอาจารย์  
- การส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์  

4.2) คุณภาพอาจารย์  
- ร้อยละอาจารย์ท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก  
- ร้อยละอาจารย์ท่ีมีตาแหน่งทางวิชาการ  
- ผลงานทางวิชาการของอาจารย์  
- จำนวนบทความของอาจารย์ประจำหลักสูตรปริญญาเอกท่ีได้รับการอ้างอิง

ในฐานข้อมูล TCI และ Scopus ต่อจำนวนอาจารย์ประจำหลักสูตร 
4.3) ผลท่ีเกิดกับอาจารย์  

- อัตราการคงอยู่ของอาจารย์  
- ความพึงพอใจของอาจารย์  

 5) หลักสูตรการเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน  
5.1) สาระของรายวิชาในหลักสูตร  

- หลักคิดในการออกแบบหลักสูตร ข้อมูลท่ีใช้ในการพัฒนาหลักสูตรและ
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร  

- การปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์สาขานั้นๆ  
- การพิจารณาอนุมัติหัวข้อวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับ

บัณฑิตศึกษา  
5.2) การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน  

- การพิจารณากำหนดผู้สอน 
- การกำกับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดทำ มคอ.3 และ มคอ.4  
- การแต่งต้ังอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับ

บัณฑิตศึกษา  
- การกำกับกระบวนการเรียนการสอน  
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- การช่วยเหลือ กำกับ ติดตาม ในการทำวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ
และการตีพิมพ์ผลงานในระดับบัณฑิตศึกษา  

5.3) การประเมินผู้เรียน  
- การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ  
- การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา  
- การกำกับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตร (มคอ.

5 มคอ.6 และมคอ.7)  
- การประเมินวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา  

5.4) ผลการดำเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  
- ผลการดำเนินงานตามตัวบ่งช้ีตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

แห่งชาติ  
 6) ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้  

6.1) ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้  
- ระบบการดำเนินงานของภาควิชา/ คณะ/ สถาบันโดยมีส่วนร่วมของ

อาจารย์ประจำหลักสูตรเพื่อให้มีส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้  
- จำนวนส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ท่ีเพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียน

การสอน  
- กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและ

อาจารย์ต่อส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ 
5. การพัฒนาการจัดอุดมศึกษา 

 5.1 การพัฒนาเพื่อการเปลี่ยนแปลงการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา  
 การศึกษากระบวนการพัฒนานโยบายการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาโดยการวิเคราะห์

เอกสารต่างๆ ซึ่งมีองค์ประกอบในการจัดทำแผนดังนี้  
 1) เสนอการปรับระบบอุดมศึกษา เพื่อให้มีศักยภาพตอบสนองเป้าหมายการพัฒนา

ประเทศ เช่น ระบบการจัดสรรงบประมาณ ระบบการบริหารงานบุคคล ระบบธรรมาภิบาล และ
ประสิทธิภาพของระบบ เป็นต้น  

 2) วิเคราะห์ศักยภาพของอุดมศึกษาไทยในปัจจุบัน ตามพันธกิจ 4 ด้าน ได้แก่ การผลิต
บัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการ และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมว่าจะสามารถรองรับหรือ
ขับเคล่ือนเป้าหมายการพัฒนาประเทศได้หรือไม่  
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 3) วิเคราะห์แนวโน้มการเปล่ียนแปลง รวมท้ังปัจจัยท้ังภายนอกและภายในท่ีส่งผล
กระทบต่อระบบ อุดมศึกษาและการพัฒนาประเทศ  

 4). การศึกษาเป้าหมายการพัฒนาของประเทศในอนาคต อาทิเช่น ยุทธศาสตร์ประเทศ 
(country strategy) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 11 ของ สศช. นโยบายและแผน
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ ฉบับท่ี 1 ของ สวทน. นโยบายและยุทธศาสตร์ 
การวิจัยของชาติ ฉบับท่ี 8 ของ วช. และแผนหรือนโยบายสำคัญท่ีเกี่ยวข้องจากกระทรวง ทบวง  
กรมต่างๆ88 

 ในการแก้ปัญหาและการพัฒนาสังคมจำเป็นต้องมีความรู้และปัญญา ตลอดจนมีคนท่ีมี
ความรู้และใช้ความรู้ได้อันเป็นผลท่ีได้มาจากอุดมศึกษา ดังนั้น สถาบันอุดมศึกษาจึงเปรียบเสมือนเป็น
เครื่องยนต์ท่ีขับเคล่ือนพัฒนาประเทศ สถาบันเหล่านี้จึงมีพันธกิจในการสนองความจำเป็นของ 
ภาคเศรษฐกิจ สังคม อุตสาหกรรม รวมท้ัง เทคโนโลยี ซึ่ง ศ.คลินิก นพ.อุดม คชินทร รัฐมนตรีช่วยว่า
การกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดการ ประชุมสัมมนาวิชาการด้านพัฒนานักศึกษาระดับชาติ  
ครั้งท่ี 7 "การพัฒนานักศึกษาเพื่อสนับสนุนการเดินหน้า ประเทศไทย" ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ช้ัน 3 
โรงแรมเซนจูรี่ พาร์ค กรุงเทพฯ โดยมีนายสุภัทร จำปาทอง เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
ผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษา และบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษากว่า 400 คน เข้าร่วมประชุม กล่าวถึง
สถาบันอุดมศึกษาในตอนหนึ่ง 
6. งบประมาณ 

 6.1 ความหมายของงบประมาณ 
 จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง ได้มีผู้ให้ความหมายของงบประมาณ ไว้

ดังนี้ 
 กองแผนงานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ให้ความหมายไว้ว่า งบประมาณ หมายถึง  
การวางแผนท่ีคาดว่าจะต้องจ่าย โดยการคิดไว้ ล่วงหน้าและแสดงข้อมูลออกมาเป็นตัวเลข  
แสดงออกมาในรูปของตัวเงินและรูปโครงการดำเนินงานท้ังหมดในระยะหนึ่ง รวมถึงการกะประมาณ  
การบริหารกิจกรรม/โครงการและค่าใช้จ่าย ตลอดจนทรัพยากรท่ีจำเป็นในการสนับสนุน  

 
 88 ดร.สุเมธ แย้มนุ่น, "เอกสารนำเสนอเรื่อง การดำเนินการจัดทำแผนอุดมศึกษาระยะ
ยาว 15 ปี ฉบับท่ี 3 (พ.ศ.2560 – 2574)" (ณ โรงแรมรามา การ์เด้นส์, 2558). 
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การดำเนินงานให้บรรลุตามแผนย่อมประกอบด้วยการทำงาน 3 ขั้นตอนคือ การจัดเตรียม การอนุมัติ 
และการบริหาร89 

 ปิติธรรม ฐิติมนตรี ได้ให้ความหมายไว้ว่า การบริหารจัดการงบประมาณจึงเป็นส่ิงจำเป็น
อย่างยิ่งในการบริหารงานทุกชนิด ทุกหน่วยงานและทุกองค์กรท่ีเกี่ยวข้องกับงบประมาณจึงมีคำนึงถึง
ข้อจำกัดของงบประมาณท่ีได้รับ และบริหารงบประมาณให้เกิดผลประโยชน์มากท่ีสุด จึงมี  
ความจำเป็นท่ีจะต้องใช้และบริหารงบประมาณท่ีมีอยู่อย่างจำกัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด การใช้
เครื่องมือและกลไกทางงบประมาณในทุกๆ ด้านเพื่อกำกับการใช้จ่ายงบประมาณ ให้เป็นไปอย่าง
คุ้มค่าป้องกันการทุจริตคอร์รัปช่ันในทุกกระบวนการขั้นตอนของงบประมาณ90 

 บุษกร วัฒนบุตร ได้ให้ความหมายไว้ว่า การบริหารเป็นส่ิงท่ีจะต้องเรียนรู้ให้ทันต่อ 
การเปล่ียนแปลงของสังคมในยุคปัจจุบัน เพราะการทำงานจะประสบความสำเร็จหรือล้มเหลวนั้น  
ก็เพราะนักบริหารมีเทคนิคและวิธีการท่ีแตกต่างกันท้ังนี้เนื่องจากวิธีการท่ีแตกต่างจะเป็นแนวทางให้
เกิดการพัฒนาท่ีเหมาะสม สามารถสร้างทัศนคติบวกต่อมุมมองในการดำเนินชีวิต การอยู่ร่วมกับผู้อื่น 
การรับผิดชอบต่อสังคม เป็นสมาชิกท่ีดีต่อครอบครัวองค์กรและสังคม91  

 พระมหาดนัย อุปวฑฺฒโน และ อำนาจ บัวศิริ ท่ีนำเสนอไว้ว่า “การบริหารการจัดการ
อย่างเป็นกระบวนการ มีระเบียบแบบแผน จะทำให้การดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรได้
อย่างมีประสิทธิภาพ การบริหารจัดการองค์กรให้ประสบความสำเร็จและทำให้สมาชิกในองค์กรมี 
การร่วมมือกันทำให้บรรลุวัตถุประสงค์ท่ีต้ังไว้” จากข้อนำเสนอดังกล่าวสะท้อนเห็นถึงความสำคัญใน
การบริหารจัดการท่ีเป็นระบบ สามารถนำไปเป็นแนวทางในการบริหารให้เกิดการเปล่ียนได้อย่าง
เหมาะสม92 

 
 89 กองแผนงานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม, "คู่มือประมาณการรายรับเงินรายได้ประจำปี

งบประมาณ พ.ศ.2557" (มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2557). 
 90 ปิติธรรม ฐิติมนตรี, "ทำอย่างไรจึงจะให้การใช้งบประมาณเป็นไปอย่างคุ้มค่," วารสาร

การงบประมาณ 12, 38 (2558): 4-9. 
 91 บุษกร วัฒนบุตร, "องค์กรแห่งความสุขกับคุณภาพชีวิต," วารสาร มจร สังคมศาสตร์ 

ปริทรรศน์ 4, 1 (2557): 65-77. 
 92 พระมหาดนัย อุปวฑฺฒโน and อำนาจ บัวสิริ, "รูปแบบการบริหารจัดการองค์กรสันติ

สุข : ศึกษากรณีวัดปัญญานันทาราม อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ," วารสารสันติศึกษา
ปริทรรศน์ มจร 3, 1 (2558): 24-36. 
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 พระครูวิสุทธานันทคุณ (สุรศักด์ิ วิสุทฺธาจาโร) กล่าวว่า มหาวิทยาลัยจึ งต้องบริหาร
จัดการงบประมาณในรูปแบบท่ีเหมาะได้อย่างมีประสิทธิภาพ จากการบริหารจัดการงบประมาณของ
มหาวิทยาลัยท่ีผ่านมางบประมาณรายได้ไม่เพียงพอกับงบประมาณรายจ่าย เนื่องจากบางหลักสูตรมี
นิ สิตค่อนข้างน้ อยและบางห ลักสูตรมีนิ สิตจำนวนมาก ซึ่ งจำนวนนิ สิตเป็นปั จ จัยสำคัญ  
ในการขับเคล่ือนงบประมาณการจัดสรรงบประมาณ สำหรับใช้จ่ายในแต่ละโครงการแต่ละหลักสูตรจึง
ต้องจัดสรรตามจำนวนนิสิต ผู้บริหารและผู้ท่ีเกี่ยวข้องจะต้องวิเคราะห์การใช้จ่ายงบประมาณให้
เป็นไปตามเกณฑ์การจัดสรรท่ีมหาวิทยาลัยกำหนดไว้ คือ จัดสรรงบประมาณตามจำนวนนิสิตของแต่
ละหลักสูตร ดังนั้นในการดำเนินงานกิจกรรมโครงการต่างๆ จะต้องจัดสรรอย่างเท่าเทียมและเพียงพอ 
ซึ่งถือเป็นปัญหาสำหรับหลักสูตรท่ีมีจำนวนนิสิตค่อนข้างน้อย การดำเนินกิจกรรมในแต่ละโครงการ
และหลักสูตรจึงต้องจึงต้องดำเนินการให้ครอบคลุมและสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์และพันธกิจของ
มหาวิทยาลัย สามารถสร้างองค์กรให้มีความเข้มแข็งพร้อมท่ีได้ได้รับการเปล่ียนแปลงในอนาคต93 

 จากความหมายของงบประมาณดังกล่าวข้างต้น สามารถสรุปได้ว่า งบประมาณ หมายถึง 
การวางแผนท่ีคาดว่าจะต้องจ่าย โดยการคิดไว้ล่วงหน้าและแสดงข้อมูลออกมาเป็นตัวเลข แสดง
ออกมา ในรูปของตัวเงินและรูปโครงการดำเนินงานท้ังหมดในระยะหนึ่ง รวมถึงการกะประมาณ 
การบริหาร กิจกรรม/โครงการและค่าใช้จ่าย ตลอดจน ทรัพยากร ท่ีจำเป็นในการสนับสนุน  
การดำเนินงานให้บรรลุ ตามแผนนี้ภายในองค์การ เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานในอนาคตใน
ช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง 
7. บุคลากรอุดมศึกษา 

 7.1 แนวทางการพัฒนาคนของสถาบันอุดมศึกษา  
 เมื่อมีความเห็นท่ีตรงกันว่า “การศึกษา” เป็นเครื่องมือในการพัฒนาประเทศ ประเทศ

กำลังก้าวเข้าสู่ยุคท่ีต้องเช่ือมต่อกับภาคเศรษฐกิจ สังคม อุตสาหกรรม รวมท้ังเทคโนโลยี นวัตกรรม 
จำเป็นอย่างยิ่งท่ีต้องพัฒนาศักยภาพคนให้มีความทันสมัยสอดคล้องในการขับเคล่ือนประเทศ 

 การขับเคล่ือนมหาวิทยาลัยก้าวไกลตามยุทธศาสตร์ชาติและเป็นมหาวิทยาลัย 4.0  
อย่างแท้จริงนั้น  ในปัจจุบันทุกมหาวิทยาลัยไม่ว่าจะเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐหรือเอกชนต่าง
เตรียมพร้อมและดำเนินการไปแล้วในระดับหนึ่ง แต่เพื่อให้การเป็นมหาวิทยาลัยท่ีสมบูรณ์แบบและ
เป็นมหาวิทยาลัยท่ีแท้จริงนั้น ผู้เขียนได้ศึกษาจากตำราเอกสารได้มีการเสนอแนวทางให้มหาวิทยาลัย
ได้พิจารณาก่อนเข้าสู่มหาวิทยาลัย 4.0 อย่างแท้จริง ซึ่งทุก มหาวิทยาลัยเป็นองค์กรท่ีพร้อมไปด้วย

 
 93 พระครูวิสุทธานันทคุณ (สุรศักดิ์ วิสุทฺธาจาโร), “ยุทธศาสตร์ในการบริหารจัดการวัด
เพื่อความมั่นคงแห่งพระพุทธศาสนาม,” วารสารสันติศึกษาปริทรรศน์ มจร 3, 1 (2558): 130- 143. 
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ทรัพยากรต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นคน เงิน เครื่องมือ และอุปกรณ์  ดังนั้น  การเดินตามพันธกิจ 
อย่างครบวงจร และมีคุณภาพจึงจำเป็นต้องตระหนักดังนี้  

 ประการแรก พันธกิจด้านการจัดการศึกษาทุกมหาวิทยาลัยต้องให้ความสำคัญกับ 
การผลิตบัญฑิต หรือจัดการศึกษาเพื่อตอบสนองตลาดแรงงานและความต้องการของผู้ประกอบการ
อย่างแท้จริง โดยคำนึงถึงศาสตร์ท่ีเหมาะกับสภาพการเปล่ียนแปลงทางสังคมโลก ตลอดจน  
ความพร้อมและความถนัดของตนเอง รัฐบาลมุ่งเน้นเพื่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงในการแข่งขันทาง
เศรษฐกิจท่ีอาศัยนวัตกรรมใหม่และความคิดสร้างสรรค์ การท่ีมหาวิทยาลัยปรับปรุงหลักสูตรเพื่อตอบ
โจทย์สังคมโลกและรัฐบาลจึงเป็นส่ิงท่ีไม่อาจวางเฉยได้พร้อมกันนั้น การกำหนดแผนรับสมัครหรือผลิต
บัณฑิตในสาขาวิชาจำเป็นต้องคำนึงถึงคุณภาพมากกว่าปริมาณ มหาวิทยาลัยท่ีเสนอแผนการรับ
นักศึกษาโดยความเห็นชอบของสภาวิชาการ และสภามหาวิทยาลัยควรดำเนินตามจำนวนท่ีกำหนด 
ไม่ควรท่ีจะมีการรับเกินและรับเพิ่มแบบรับตรงหลายๆ รอบ การจัดทำแผนการรับนักศึกษาท่ี
สอดคล้องกับตลาดแรงงานจะส่งผลดี ทำให้นักเรียนและผู้ปกครองมีทางเลือกในการกำหนดทิศทาง
อนาคตของตนเอง และบุตรหลานได้ 

 ประการที่สอง พันธกิจด้านการวิจัย หัวใจสำคัญของมหาวิทยาลัยในการแสวงหา 
องค์ความรู้ และนวัตกรรมใหม่คงหนีไม่พ้นการวิจัย มหาวิทยาลัยมีนักวิชาการท่ีพร้อมไปด้วยศักยภาพ 
การขับเคล่ือนใหอาจารย์และนักวิชาการตลอดจนนักศึกษา ศึกษาวิจัยเพื่อมาต่อยอดการพัฒนา
ประเทศเป็นส่ิงท่ีควรส่งเสริม ยิ่งในประเด็นนี้ต้องเห็นใจมหาวิทยาลัยท่ีพึ่งเกิดใหม่ มีคนพร้อมแต่ขาด
งบประมาณในการดำเนินการ ในหลายปีท่ีผ่านมามหาวิทยาลัยท้ังหลายได้มีการเรียกร้องให้รัฐบาล
จัดสรรงบประมาณเพื่อการพัฒนาการวิจัยให้มากกว่าท่ีเป็นอยู่ แต่ก็ไม่สามารถตอบสนองได้ อาจเป็น
เพราะรัฐจำเป็นต้องทุ่มเทงบประมาณเพื่อการพัฒนางานท่ีจำเป็นและสำคัญกว่ า แต่ก็ต้องช่ืนชม
อาจารย์และนักวิชาการในแต่ละมหาวิทยาลัยท่ีด้ินรนในการขอสนับสนุนงบประมาณการวิจัยจาก
องค์กรภาครัฐและเอกชน จนงานในแต่ละช้ินท่ีผ่านการศึกษาวิจัยสามารถต่อยอดสร้างมูลค่าเพิ่มทาง
เศรษฐกิจและสังคมได้อย่างมีคุณภาพ ดังนั้น หากรัฐบาลจะขับเคล่ือนเศรษฐกิจ โดยอาศัยงานวิจัย
จากมหาวิทยาลัย งบประมาณด้านนี้รัฐจึงไม่ควรมองข้าม  

 ประการที่สาม พันธกิจด้านการบริการวิชาการแก่สังคม เมื่อมหาวิทยาลัยจำเป็นต้องให้
ความสำคัญกับการบริการทางวิชาการด้วยมิติต่างๆ มหาวิทยาลัยจำเป็นต้องกำหนดแผนยุทธศาสตร์ท่ี
สามารถตอบโจทย์การพัฒนาได้ตามความต้องการของสังคม โดยเฉพาะอุตสาหกรรม 4.0 หรือ 
การสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมใหม่  ให้ ผู้คนในชุมชน ตลอดจนผู้ประกอบการธุรกิจต่างๆ  
ท่ีจำเป็นต้องอาศัยองค์ความรู้จากนักวิชาการและนักศึกษาในรั้วมหาวิทยาลัยหลายๆ โครงการท่ี
มหาวิทยาลัยดำเนินการในลักษณะบริการโดยไม่คิดมูลค่าเป็นตัวเงิน วันนี้การบริการเหล่านั้นสามารถ
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สร้างคน สร้างงาน และสร้างเงินให้ชุมชนได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะการเผยแพร่ปรัชญา  เศรษฐกิจ
พอเพียงและทฤษฎีใหม่ของในหลวงรัชกาลท่ี 9 

 ประการที่สี่ พันธกิจด้านการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม มีความสำคัญยิ่งท่ีทุ ก
มหาวิทยาลัย จำเป็นต้องตระหนักและให้ความสำคัญในระดับต้นๆ ท้ังนี้ เพราะปัจจุบันสังคม
เปล่ียนแปลงไปมากจนทำให้คนรุ่นใหม่ลืมเลือนในเรื่องของความเป็นไทย มหาวิทยาลัยคงจะจัดงาน
ด้านศิลปะและวัฒนธรรมแบบเดิมๆ ในลักษณะให้เป็นไปตามประเพณีและขนบธรรมเนียมคงไม่ได้ 
การสร้างการเรียนรู้โดยให้คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา เห็นคุณค่าของวัฒนธรรมไทยในมิติท่ี
แตกต่างจากในอดีต จึงเป็นบทบาทหน้าท่ีของสำนักศิลปะและวัฒนธรรมของแต่ละสถาบันท่ีจะต้อง
คิดค้นนวัตกรรมท่ีสำคัญทำอย่างไรท่ีจะให้นักศึกษาและคณาจารย์ ตลอดจนบุคลากร  ซึ่งเป็น
ประชาคมในองค์รวมจะได้เป็นต้นแบบในด้านการมีวัฒนธรรมอย่างแท้จริง โดยเฉพาะนักศึกษาต้องให้
ความสำคัญในการเคารพต่อวัฒนธรรมประเพณีท่ีคนรุ่นเก่าได้ปลูกฝ่ัง เช่น มหาวิทยาลัยจะทำอย่างไร
ให้นักศึกษาแต่งกายได้ถูกต้องตามระเบียบ ไม่ฟุ้งเฟ้อมีความพอเพียงบนพื้นฐานของเยาวชนต้นแบบ 

 การท่ีมหาวิทยาลัยจะมีความพร้อมกับการเป็นมหาวิทยาลัย 4.0 เพื่อตอบโจทย์และ
สนองนโยบายของรัฐบาลได้อย่างมีคุณภาพมหาวิทยาลัยควรท่ีจะต้องมองไปในอนาคต โดยเฉพาะ  
การขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ ตามแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับท่ี 3 (พ.ศ. 2560-2574) ซึ่ง 
การผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้มีคุณภาพตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงานและการพัฒนาประเทศ
ในอนาคต ถือว่าเป็นพันธกิจหรือบทบาทหน้าท่ีหลักท่ีทุกมหาวิทยาลัยต้องคำนึงถึงให้มากท่ีสุด และใน
ประเด็นนี้ สอดคล้องกับแนวคิดของ พล.อ . ดาว์พ งษ์  รัตน สุวรรณ  อดีตรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ ท่ีได้ออกมาแสดงทรรศนะก่อนหน้านี้ว่า สถาบันอุดมศึกษามีบทบาทสำคัญอย่าง
มากในการผลิตคนให้ออกมาเป็นกำลังสำคัญของชาติ และแผนอุดมศึกษาฉบับท่ี 3 ต้องตอบโจทย์ 
การพัฒนาประเทศอย่างแท้จริง คำนึงถึงการสร้างพลเมืองท่ีดีของชาติท่ีมีวินัย เคารพต่อกฎหมาย 
อย่ามุ่งแต่ผลิตบัณฑิตท่ีต้องการแต่ปริญญา 

 แผนอุดม ศึกษาระยะยาว 15 ปี  ฉบับ ท่ี  3 (พ.ศ.2560-2574) ท่ี คณะกรรมการ 
การอุดมศึกษาดำเนินการ จะมีส่วนสำคัญในการผลักดันให้มหาวิทยาลัยก้าวไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัย 
4.0 ได้อย่างสมบูรณ์ ท้ังนี้ เนื่องจาก  รศ.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ ประธานคณะกรรมการ 
การอุดมศึกษา ได้เน้นให้ เห็นถึงหลักการสำคัญ 3 ประการ คือ อุดมศึกษาต้องเป็นกลไกใน 
การขับเคล่ือนการพัฒนาประเทศ การปฏิรูปอุดมศึกษาต้องเป็นไปภายใต้แนวคิดของอุดมศึกษาเป็น
หัวรถจักรในการปรับการศึกษาท้ังระบบต้ังแต่การศึกษาขั้นพื้นฐานจนถึงอุดมศึกษา และปรับระบบ
อุดมศึกษาอย่างเป็นขั้นตอนและมองอย่างบูรณาการ ท้ังนี้ แผนอุดมศึกษาฉบับท่ี ๓ จะเน้นการทำงาน
เชิงรุกโดยกำหนดให้อุดมศึกษาเป็นกลไกในการขับเคล่ือนการพัฒนาประเทศ โดยระยะแรกต้องปรับ
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ระบบอุดมศึกษา วิเคราะห์ศักยภาพแนวโน้มการเปล่ียนแปลงและเป้าหมายท่ีต้องการ รวมท้ัง
กำหนดการผลิตบัณฑิตท่ีตรงกับยุทธศาสตร์ของชาติ แต่ยังให้อิสระแก่สถาบันอุดมศึกษาจัดทำแผน
ตามความเหมาะสม และบริบทของแต่ละสถาบัน (รัฐพงศ์ บุญญานุวัตร, 2562, มติชนออนไลน์) 94 

 ดังนั้น การทำหน้าท่ีตามบทบาทของสถาบันอุดมศึกษาเพื่อมุ่งพัฒนาคุณภาพของคน 
โดยเฉพาะการกระจายโอกาสทางการศึกษาให้นักเรียนสามารถเข้าถึงการศึกษาในระดับอุดมศึกษาถือ
เป็นภาระหน้าท่ีของสถาบันอุดมศึกษา การจัดกระบวนการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  
โดยใช้กระบวนการทางปัญญาท่ีพัฒนาบุคคลอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต สามารถเรียนรู้ได้ทุกเวลา ทุก
สถานท่ี โดยเป็นกระบวนการเรียนรู้ท่ีมีความสุขบูรณาการเนื้อหาสาระตามความเหมาะสมของระดับ
การศึกษา เพื่อให้ผู้เรียนได้มีความรู้เกี่ยวกับตนเอง และความสัมพันธ์ของตนเองกับสังคม สาระการ
เรียนรู้สอดคล้องกับความสนใจของผู้เรียนทันสมัย เน้นกระบวนการคิดและการปฏิบัติจริง ได้เรียนรู้
ตามสภาพจริง สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง เป็นกระบวนการท่ีมีทางเลือกและมีแหล่งเรียนรู้  
ท่ีหลากหลายน่าสนใจ เป็นกระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน โดยมีผู้เรียน ครู และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย
ร่วมจัดบรรยากาศให้เอื้อต่อการเรียนรู้และมุ่งประโยชน์ของผู้เรียนเป็นสำคัญ 

 7.2 กระบวนการพัฒนาคนของสถาบันอุดมศึกษา  
 สถาบันอุดมศึกษาถือได้ว่าเป็นเครื่องมือการพัฒนาประเทศและพัฒนาชุมชนท่ีสำคัญ 

เพราะเป็นแหล่งสร้างความรู้ในการพัฒนาประเทศ เป็นแหล่งสร้างคนออกไปพัฒนาประเทศ และเป็น
แหล่งช่วยเหลือประเทศ ในการแก้ปัญหาต่างๆ ซึ่งมีกระบวนการปฏิรูประบบอุดมศึกษา ดังนี้  

 1. สถาบันอุดมศึกษาต้องกำหนดนิยามอุดมศึกษาใหม่ ให้ เป็นสมองในการคิด  
สามารถสร้างนวัตกรรม  

 2. สถาบันอุดมศึกษาต้องครอบคลุมการพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาทุกกลุ่ม  
ทุกสังกัด สร้างการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในสังคม  

 3. สถาบันอุดมศึกษาต้องมีลักษณะ Proactive มีวิสัยทัศน์เชิงรุก เน้นยุทธศาสตร์ท่ีส่งผล
กระทบต่อการ พัฒนา  

 4. สถาบันอุดมศึกษาต้องให้อุดมศึกษามีส่วนช่วยในการออกแบบการศึกษาของชาติ  
ทุกระดับ  

 5. สถาบันอุดมศึกษาต้องนำไปสู่การเปล่ียนแปลงระบบ ท้ังการปรับโครงสร้างอำนาจ
หน้าท่ีและระบบการจัดสรรทรัพยากร รวมทั้งทบทวนการจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา  

 
 94 รัฐพงศ์ บุญญานุวัตร , มติชนออนไลน์ , เข้าถึงเมื่อ 16 มีนาคม   เข้าถึงได้จาก 

https://www.matichon.co.th/ columnists/news_414150. 
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 6. สถาบันอุดมศึกษาต้องมีลักษณะท่ียืดหยุ่น ปรับตัวได้ตลอดเวลา รองรับแนวโน้มท่ี
เปล่ียนแปลงของบริบทโลก 

 7. สถาบันอุดมศึกษาต้องวางแนวทางการสร้างคน องค์ความรู้ให้กับภาคการผลิต  
ภาคสังคม ชุมชน ท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาอย่างสมดุล  

 8. สถาบันอุดมศึกษาควรทบทวนสภาพแวดล้อม วิเคราะห์ข้อจำกัดในด้านต่างๆ  
ท้ังภายนอก และภายในท่ีส่งผลกระทบต่ออุดมศึกษามาเป็นข้อมูลประกอบการจัดทำแผนอุดมศึกษาฯ 
15 ปี ฉบับท่ี 3 (ดร.สุเมธ แย้มนุ่น)95 

 การท่ีสถาบันอุดมศึกษาจะสามารถพัฒนาคนเพื่อเป็นขุมกำลังของประเทศได้นั้น 
กระบวนการพัฒนาคนของสถาบันอุดมศึกษาต้องมีนโยบายในเชิงสร้างสรรค์และผลิตนวัตกรรม 
จำเป็นจะต้องกำหนด คุณลักษณะของผู้เรียนขึ้นใหม่ให้ก้าวหน้า อุดมศึกษาต้องจัดหลักสูตรในแนว
สร้างสรรค์ จัดกระบวนการเรียนการสอนท่ีเน้นผลผลิต และปรับ 

 องค์กรให้ เป็น องค์กรแห่ งการสร้ างสรรค์และผลิตนวัตกรรม  เป้ าหมายของ
สถาบันอุดมศึกษาในแนวทางสร้างสรรค์และผลิตนวัตกรรม คือ การท่ีสถาบันอุดมศึกษาจะต้องสร้าง
คนรุ่นใหม่ของสังคมไทยให้ได้ คนรุ่นใหม่ท่ีควรจะมีคุณลักษณะ 4 ประการ คือ  

 1. Critical Mind เป็นคนท่ีรู้จักคิดวิเคราะห์ มีวิจารณญาณ รู้จักท่ีจะเลือกหรือไม่เลือก
ส่ิงใดด้วยเหตุผล ไม่หลงตามกระแสข้อมูลต่างๆ ไม่หลงตามกระแสของโฆษณาชวนเช่ือ ไม่ตามกระแส
สังคมโดยไม่มองตนเอง 

 2. Creative Mind สามารถท่ีจะ คิดสร้างสรรค์ ส่ิงใหม่ๆ ขึ้น ได้ ใน สังคมไทยเอง  
เมื่อคิดแล้วก็พัฒนาทำตามความคิดของตนเองหรือพัฒนาผลงานจากความคิดของต่างประเทศให้เป็น
ของตน และเหมาะสมกับชุมชน และของ ประเทศให้ได้  

 3. Productive Mind สถาบันอุดมศึกษาต้องสร้างคนรุ่นใหม่ให้มีจิตสำนึกท่ีจะสร้าง
ผลผลิตท่ีเป็นรูปธรรมขึ้นมาให้ได้ เพื่อจะได้สร้างส่ิงของและคุณค่าในสังคมไทยขึ้น ให้สังคมไทยมี
นวัตกรรมมากมายท่ีจะใช้ในชุมชนและสังคมได้ และเป็นผลงานท่ีเกิดจากการคิดขึ้นใหม่บนพื้นฐาน
ของสังคมไทยเองหรือคิดต่อยอดจาก ผลงานของต่างประเทศก็ได้ การพัฒนาสังคมจึงจะยั่งยืนและ
คงทน  

 4. Responsible Mind คนรุ่นใหม่ของสังคมไทยจะต้องมีความรับผิดชอบ มีความรู้สึก
ร่วมได้ร่วมเสีย กับสังคม มีสำนึกทางสังคมเห็นว่าปัญหาและทางออกของสังคมไทยจะต้องเป็น 

 
 95  ดร.สุเมธ แย้มนุ่น, "เอกสารนำเสนอเรื่อง การดำเนินการจัดทำแผนอุดมศึกษาระยะ

ยาว 15 ปี ฉบับท่ี 3 (พ.ศ.2560 – 2574)." 
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ความรับผิดชอบร่วมกัน การปลูกฝังจิตสำนึกของสังคมจึงเป็นเรื่องสำคัญ คนรุ่นใหม่มีความภาคภูมิใจ
ในความเป็นไทย (Thai Pride) ทุกคนต้องมีส่วนร่วมในการแก้ไขสังคมไทยเองและสังคมโลกด้วย
พร้อมกัน (ไพฑูรย์ สินลารัตน์) 96 

 สรุปได้ว่า สถาบันอุดมศึกษาไทยควรแสดงบทบาทและทบทวนแนวทางเพื่อการพัฒนา 
เสนอกระบวนการ ทางเลือกท่ีหลากหลาย สถาบันอุดมศึกษาจึงต้องไม่เป็นอุดมศึกษาท่ีพึ่งพาแต่
ต่างประเทศเท่านั้น แต่ต้องเป็น อุดมศึกษาท่ีเติบโตและพัฒนาในชุมชนของไทยเองด้วยการแสดง
บทบาทเชิงสร้างสรรค์และมีผลงานให้ได้ คือ  

 1. สถาบันอุดมศึกษาควรส่งเสริมและสนับสนุนรากฐานท่ีดีให้นักเรียนได้เรียนรู้ ฝึกฝนให้
มีความรู้ทาง วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีท่ีจะขับเคล่ือนเศรษฐกิจและสังคมไทย รวมท้ัง
ทักษะใหม่สำหรับการเรียนรู้ของเยาวชนในยุคปัจจุบัน เพื่อให้ใช้ทักษะเหล่านี้ในการดำเนินชีวิตและ
การทำงานได้อย่างเหมาะสมกับยุคสมัยมากท่ีสุด  

 2. สถาบันอุดมศึกษาจัดกระบวนการพัฒนาชุมชน เพื่อการแก้ปัญหาและตอบสนอง
ความต้องการของชุมชน โดยการเช่ือมโยงองค์ความรู้จากนักวิชาการผ่านกระบวนการวิจัย บริการ
วิชาการนำไปสู่การถ่ายทอดเทคโนโลยีนวัตกรรมผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมให้กับชุมชนก่อเกิด  
การพัฒนาอย่างยั่งยืน ท้ังด้านสุขภาพความเป็นอยู่ของวิถีชีวิต การสร้างอาชีพ การเป็นชุมชนต้นแบบ
แห่งการเรียนรู้  

 3. สถาบันอุดมศึกษาจัดแสดงนวัตกรรมทางสังคมท่ีสร้างขึ้นโดยสถาบันอุดมศึกษาของ
ไทย มีการแข่งขันการนำเสนอผลงานนวัตกรรมของนักศึกษา เพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้สร้างสรรค์
พัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติในอนาคต และทำให้ได้เห็นตัวอย่างและ
เข้าใจคำว่า “Social Innovation” รวมท้ังบทบาทของอุดมศึกษาไทยในการขับเคล่ือนธุรกิจเพื่อ
สังคมผ่านการใช้นวัตกรรมทางสังคม ซึ่งจะเป็นพลังท่ีขับเคล่ือนธุรกิจเพื่อสังคมในประเทศอย่างยั่งยืน 

 4. สถาบันอุดมศึกษาไทยควรเป็นศูนย์กลางท่ีเช่ือมโยงภาครัฐและภาคอุตสาหกรรม 
เนื่องจากความพร้อมทางด้านสภาพแวดล้อม ได้แก่ บุคลากร สถานท่ี เครื่องมือ อุปกรณ์ กิจกรรม 
บริการท่ีสนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาประเทศไปสู่โมเดล Thailand 4.0 อย่างแท้จริง  

 5. สถาบันอุดมศึกษาผลักดันให้งานวิจัยจากสถาบันการศึกษา หรือสถาบันวิจัยสู่การใช้
ประโยชน์ โดยสนับสนุนมหาวิทยาลัยท่ีมีศักยภาพให้เป็นศูนย์กลางนวัตกรรม ด้วยการส่งเสริมให้มี
เครื่องมือขนาดใหญ่ท่ีจะขยายผลงานสู่ระดับต้นแบบทุนพัฒนานวัตกรรมเพื่อต่อยอดงานวิจัย  

 
 96 ไพทูรย์ สินลารัตน์, การอุดมศึกษากับสังคมไทย (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์แห่ง

จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย, 2558). 
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 6. สถาบันอุดมศึกษาไทยร่วมมือกับมหาวิทยาลัยต่างประเทศ ท้ังด้านวิชาการ งานวิจัย 
กิจกรรมของนิสิตนักศึกษา เพื่อส่งเสริมพัฒนานิสิต เช่น การจัดทำโครงการเกษตร เทคโนโลยีทาง
การแพทย์ โครงการด้าน ปัญญาประดิษฐ์ ดิจิทัลเทคโนโลยีหุ่นยนต์ โครงการด้านอุตสาหกรรม
สร้างสรรค์วัฒนธรรม เป็นต้น 
 7.3 สถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาคนในยุค Thailand 4.0 เป็นขุมปัญญาของ
ประเทศ  

 การศึกษาในยุค Thailand 4.0 มีความหมายมากกว่าการเตรียมความพร้อมด้านความรู้
เท่านั้น แต่เป็นการเตรียมมนุษย์ให้ เป็นมนุษย์  โดยมีการกำหนดทิศทางท่ีชัดเจนและมีแผน  
ในการเตรียมความพร้อมของคนทุกด้าน ให้สามารถมีชีวิตท่ีดี อยู่รอดในสังคม และทำมาหากินเป็น 
โดยเฉพาะในส่วนของนักเรียนนักศึกษาต้องสอนให้มี "ความรู้คู่คุณธรรม และมีทักษะในศตวรรษท่ี 21 
" ในเรื่องของความรู้ กระทรวงศึกษาธิการมียุทธศาสตร์ ตามแผนปฏิรูปการศึกษาในทุกระดับอยู่แล้ว 
แต่ในเรื่องของความดีหรือคุณธรรมนั้น เช่ือว่าควรเริ่มส่ังสอนและสร้างสมมาต้ังแต่วัยเด็ก เพราะจะ
ได้ผลสะท้อนกลับคุ้มค่ากับต้นทุนท่ีทุ่มลงไปมากกว่าวัยอื่นๆ ในส่วนของการส่งเสริมการเรียนการสอน 
STEM Education (Science, Technology, Engineering, Mathematics) ก็ มี ค ว าม สำ คัญ ต่ อ 
การพัฒนาเด็กและเยาวชนให้มีความเข้าใจและรู้ เท่าทันโลกยุค Thailand 4.0 โดยเฉพาะ 
วิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ซึ่งเป็นศาสตร์ท่ีว่าด้วยเรื่องของโลกและวัตถุต่างๆ และเมื่อมี  
การตระหนักรู้เกี่ยวกับ STEM อย่างถ่องแท้แล้ว ก็จะนำมาซึ่งนวัตกรรม (Innovation) ท่ีจะเป็นฐาน
ในการพัฒนาประเทศต่อไป 

 กระทรวงศึกษาธิการได้ขับเคล่ือนและส่งเสริม STEM Education มีความก้าวหน้าไป
มาก พร้อมท้ังมีแผนท่ีจะบูรณาการการทำงานของหน่วยงานท่ีจัดการเรียนการสอน STEM 
Education ท้ัง 7 หน่วยงาน ได้แก่ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) , 
สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี, สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งชาติ (สวทช.), สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ 
(สวทน.), สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) , สำนักงานคณะกรรมการ 
การอุดมศึกษา (สกอ.) และสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ในรูปแบบของ
คณะกรรมการนโยบายการจัดการเรียนการสอนสะเต็มศึกษาในสถานศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 
เพื่อทำหน้าท่ีอำนวยการการจัดการเรียนการสอน พัฒนาหลักสูตรและขับเคล่ือนการจัดการเรียน  
การสอนเป็นไปในทิศทางเดียวกันด้วย 

 นอกจากนี้ ต้องยอมรับว่าภาษาอังกฤษยังเป็นหัวใจสำคัญในการส่ือสารกับนานาชาติ  
ท้ังเพื่อการติดต่อส่ือสาร การแลกเปล่ียนความรู้ การประสานความร่วมมือ และการค้าขาย ซึ่งท่ีผ่าน
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มากระทรวงศึกษาธิการได้ดำเนินการยกระดับภาษาอังกฤษของประเทศผ่านโครงการสำคัญต่างๆ 
อาทิ การพัฒนาครูภาษาอังกฤษผ่าน กระบวนการ Boot Camp จัดทำแอพพลิเคช่ัน Echo Hybrid, 
Echo English เป็นต้น ในส่วนของเรื่องครูนั้น  พบว่าครูจบใหม่บางส่วนยังประสบปัญหาไม่มี  
ความมั่นใจในการสอนเท่าท่ีควร จึงหันไปสอนตามตำราและส่ือท่ีมีอยู่ ซึ่งก็แน่นอนว่าต้องส่งผลถึง
คุณภาพเด็กและเยาวชนด้วย ดังนั้นหากต้องการท่ีจะเปล่ียนแปลง (Change) การสอนของครู ก็ควรท่ี
จะพัฒนาปรับปรุงตำราเรียนให้มีมาตรฐานและตอบสนองต่อผู้เรียนอย่างแท้จริง  เพราะตำราท่ีดีจะ
ช่วยส่งเสริมและกระตุ้นให้เด็กอยากรู้อยากเห็นอยากต้ังคำถาม ซึ่งองค์ประกอบของตำราท่ีดีมีหลาย
ประการ ไม่ว่าจะเป็นรูปเล่มสวยงาม มีภาพประกอบท่ีดีมีหัวเรื่องบทเรียนและเป้าหมายท่ีชัดเจน 
ตลอดจนมีวิธีการและตัวอย่างในการแก้โจทย์ - แก้ปัญหา เป็นต้น 

 การพัฒนาคนของสถาบันอุดมศึกษาในยุค Thailand 4.1  
 การคิดค้นและต้ังค่าใหม่ขึ้นมามีอยู่อย่างมากมาย ซึ่ง Thailand 4.0 ก็เป็นค่าหนึ่งท่ีได้

ยินบ่อยครั้งในวงการการศึกษา และมีนักวิชาการได้ให้ความหมายไว้อย่างหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น
การสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ ขึ้นมา โดยลงแรงน้อยกว่าการใช้สมอง  การเป็นยุคของ Knowledge 
Economy การพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น เป็นต้น 

 เมื่ อ โลกมี การเป ล่ียนแปลงไปอย่างรวดเร็วมาก  จึงเป็นความ ท้าทายสำ หรับ
สถาบันอุดมศึกษาในฐานะท่ีเป็นหน่วยงานผลิตกำลังคนท่ีจะออกไปเผชิญกับการเปล่ียนแปลงต่างๆ  
ท่ีเกิดขึ้นในโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งโลกท่ีต้องแข่งขันกับนานาประเทศ ซึ่งส่ิงหนึ่งท่ีช่วยให้เราสามารถ
รับมือกับความเปล่ียนแปลง และความท้าทาย เหล่านั้นได้คือ การมีพื้นฐานการศึกษาท่ีดี รัฐบาลมี
นโยบายปฏิรูปการศึกษาในทุกระดับ โดยสถาบันอุดมศึกษาเปรียบเสมือนตัวแปรสำคัญในการพัฒนา
กำลังคนของประเทศให้มีศักยภาพและสามารถแข่งขันกับนานาประเทศได้โดยได้มุ่งเน้นการประกัน
โอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และการศึกษา
เพื่อการมีงานทำและสร้างงานได้ภายใต้บริบทเศรษฐกิจและสังคมของประเทศและของโลกท่ี
ขับเคล่ือนด้วยนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ รวมท้ังมีความเป็นพลวัตภายใต้สังคมแห่งปัญญา 
(Wisdom-Based Society) สังคมแห่งการเรียนรู้  (Lifelong Learning Society) และการสร้าง
สภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ (Supportive Learning Environment) เพื่อให้พลเมืองสามารถ
แสวงหาความรู้และเรียนรู้ได้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต เพื่อให้ประเทศไทยสามารถก้าวข้าม
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กับดักประเทศท่ีมีรายได้ปานกลางไปสู่ประเทศท่ีพัฒนาแล้วในอีก 15 ปีข้างหน้า (สำนักงานเลขาธิการ
สภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ: 2559: 3)97 

 สถาบันอุดมศึกษา ซึ่งเป็นภาคการผลิตบุคลากร ต้องเผชิญกับความท้าทายและเงื่อนไขท่ี
เปล่ียนแปลงไป ท้ังวัยแรงงาน วัยเด็ก และประชากรเด็กท่ีเข้าสู่มหาวิทยาลัยมีจำนวนน้อยลง ซึ่งสวน
ทางกับจำนวนผู้สูงอายุท่ีเพิ่มขึ้น อีกท้ังยังมีการแข่งขันในระดับนานาชาติ ตลอดจนการเพิ่มจำนวน
มหาวิทยาลัยต่างชาติท่ีมีศักยภาพสูง ดังนั้น สถาบันอุดมศึกษา ควรมีทิศทางในการปรับตัวให้รองรับ
พลวัตท่ีเปล่ียนแปลงไป อาทิ การศึกษาอาชีพในโลก  อนาคต การปรับรูปแบบการเรียนรู้จาก  
(1.0) ท่ีเรียนรู้จากอาจารย์อย่างเดียว ให้สามารถเรียนรู้ด้วยตนเอง (2.0) และสร้างองค์ความรู้ (3.0) 
นำไปสู่การอุดมศึกษาไทยในยุค (4.0) ท่ีมีหัวใจสำคัญ คือการสร้างนวัตกรรมและพัฒนาศักยภาพ
มนุษย์ให้มีคุณภาพสูงขึ้น เน้นการเพิ่มมูลค่าทรัพยากรและผลิตภัณฑ์ เพื่อลดการนำเข้า รวมท้ังเป็น
สังคมของการแบ่งปันและปรับตัวสู่สังคมเศรษฐกิจฐานความรู้ยุคโลกาภิวัตน์ 

 ในการพัฒนาคนของสถาบันอุดมศึกษาจึงต้องเตรียมจัดหลักสูตรให้เรียนหลายศาสตร์
หลายแขนง และสนองความต้องการของผู้เรียนเป็นหลัก โดยอาจารย์มีหน้าท่ีส่งเสริมและอำนวย
ความสะดวกในส่ิงท่ีผู้เรียนอยากรู้ และสามารถนำความรู้ไปใช้ประโยชน์กับอาชีพท่ีหลากหลายได้  
พร้อมเตรียมปรับให้มีการเรียนแบบ Non-Degree มากขึ้น เช่น การเรียนระยะส้ัน 6 - 12 เดือน  
เพื่อรับประกาศนียบัตรเฉพาะทางหรือเฉพาะทักษะและนำไปประกอบอาชีพได้ ซึ่งสอดคล้องกับการ
ดำเนิน งาน ระดับสากลของ Google และ  Microsoft ท่ี เปิ ดสอนแบบออนไลน์ เพื่ อ ให้ ไ ด้
ประกาศนียบัตร และมีหน่วยงานรองรับในการเข้าทำงาน 

 การเรียนในยุคนี้ต้องมุ่งผลสัมฤทธิ์ผ่านกระบวนการเรียนการสอนจิตปัญญาศึกษา และ
ส่งเสริมทักษะ Soft skills พร้อมๆ กับมีการ Share resources ระหว่างสถาบันปรับระบบให้โอน
หน่วยกิตระหว่างคณะ หรือสถาบันได้ส่ิงสำคัญคือมีมาตรการ "บัณฑิตไม่ตกงาน" จัดเพิ่มพูนทักษะให้
คนวัยทำงาน และดูแลผู้สูงอายุให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดีและมี คุณค่า (อรพรรณ ฤทธิ์มั่น , 2561,
ออนไลน์)98 

 
 97 สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ , (ร่าง) กรอบทิศทาง

แผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ.2560-2574) ฉบับปรับปรุง 1 เมษายน 2559 (กรุงเทพมหานคร: 
ม.ป.พ, 2559). 
 98 อรพรรณ ฤทธิ์มั่น, ทิศทางพัฒนาบัณฑิตไทย, เข้าถึงเมื่อ 14 มีนาคม 2562,  เข้าถึง
ได้จาก http://www.moe.go.th/moe/th/news/detail.php?NewsID=50496&Key=news_ 
Teerakiat. 



 102 

 

8. การสร้างเครือข่ายด้านการศึกษา 
 8.1 การสร้างเครือข่ายและการมีส่วนร่วมทางด้านการจัดการศึกษา 

 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะครุศาสตร์ (2553). การจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ  
มีประสิทธิผล มีประสิทธิภาพ จำเป็นท่ีสถานศึกษาต้องอาศัยการมีเครือข่ายและการมีส่วนร่วมทุกภาค
ส่วน งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ต่างๆ ไม่จำกัดอยู่เพียงแค่งบประมาณของแผ่นดินท่ีได้รับ 
การจัดสรร  สถานศึกษาสามารถระดมได้ทุกภาคส่วน  นอกจากนี้ สถานศึกษาสามารถระดมท้ัง
ความคิดสติปัญญา แรงกาย แรงใจ พลังสมองของทุกองค์และชุมชนในท้องถิ่นมาทำการพัฒนา
การศึกษาของชาติให้เจริญก้าวหน้าต่อไปได้สู่ความเป็นสากลต่อไป และพระราชบัญญัติการศึกษาของ
ชาติซึ่งเป็นกฎหมายแม่บทในการบริหารและจัดการศึกษายังได้กำหนดไว้ให้มีการส่งเสริมการเข้ามามี
ส่ วน ร่ วม ใน การ จัดก าร ศึกษ าไว้ ว่ า   ให้ สถาน ศึกษ าร่ วมกั บ บุ คคล  ครอบ ครั ว  ชุม ชน   
องค์กรชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เอกชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา  
สถานประกอบการและสถาบันสังคมอื่น ส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน  จะเห็นได้ว่าการสร้าง
เครือข่ายและการมีส่วนร่วมมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งต่อการจัดการศึกษามาก 

 8.2 ระดับของการสร้างเครือข่าย แบ่งได้เป็น 3 ระดับ ดังนี ้
 ระดับองค์การ (Organizational Level) ได้แก่ การปรับเปล่ียนโครงสร้างองค์การเพื่อ

รองรับการบริหารงานแบบมี ส่วนร่วม  เช่น  ต้ังหน่วยงาน  บุคลากร นโยบาย  งบประมาณ  
ด้านการบริหารแบบมีส่วนร่วม เป็นต้น 

 ระดับสถาบัน (Institutional Level) ได้แก่ การสร้างวัฒนธรรมการปฏิบัติงานแบบ
ใหม่ของการบริหารแบบมีส่วนร่วม การปรับเปล่ียนวิธีการปฏิบัติงาน การปรับกระบวนทัศน์ของคนใน
องค์การให้สามารถปฏิบัติงานกับประชาชนในลักษณะเป็นหุ้นส่วน  และการปฏิบัติงานในลักษณะ
เครือข่าย มีการออกกฎเกณฑ์และแนวทางการปฏิบัติงานให้เป็นท่ีรับรู้และเข้าใจ จนกลายเป็นธรรม
เนียมปฏิบัติของคนในองค์กร 

 ระดับบุคลากร (Individual Level) ได้แก่ การสร้างบุคลากรและฝึกทักษะบุคลากรใน
องค์การให้เช่ียวชาญในการปฏิบัติงานกับประชาชน เช่น ทักษะการส่ือสาร ทักษะการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน ทักษะการวิเคราะห์การมีส่วนได้ส่วนเสีย ทักษะการบริหารความขัดแย้ง การจัดหลักสูตร
อบรมด้านการบริหารแบบมีส่วนร่วม เป็นต้น 
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 8.3 ระดับของการมีส่วนร่วม แบ่งได้เป็น 5 ระดับ ดังนี้ 
 ระดับที่ 1 การมีส่วนร่วมในระดับให้ข้อมูลข่ายสาร (To Inform) 

 การให้ข้อมูลข่าวสารอาจใช้วิธีการต่างๆ หลากหลายรูปแบบเช่น  เอกสารส่ิงพิมพ์ของ
สถานศึกษา การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านทาง ส่ือต่างๆ  เช่น  วิทยุ ชุมชน  จัดนิทรรศการ  
จดหมายข่าว จัดงานแถลงข่าว การติดประกาศ การให้ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของสถานศึกษา 

 ระดับที่ 2 การมีส่วนร่วมในระดับการปรึกษาหารือ (To Consult)  
 เป็นการเปิดให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการให้ข้อมูลข้อเท็จจริงและความคิดเห็นเพื่อ
ประกอบการตัดสินใจของสถานศึกษาด้วยวิธีการต่างๆ  เช่น การรับฟังความคิดเห็น การสำรวจ 
ความคิดเห็น การจัดเวทีสาธารณะ การแสดงความคิดเห็นผ่านเว็บไซต์ เป็นต้น 

 ระดับที่ 3 การมีส่วนร่วมในระดับให้เข้ามามีบทบาท (To Involve) 
 เป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน หรือร่วมเสนอแนะแนวทาง
ท่ีจะนำไปสู่การตัดสินใจ เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชน  ว่าข้อมูลแนวคิดนั้นจะถูกนำไป
พิจารณาเป็นทางเลือกในการบริหารงานของสถานศึกษา เช่น การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพิจารณา
ประเด็นนโยบายสาธารณะ ประชาพิจารณ์  

 ระดับที่ 4 การมีส่วนร่วมในระดับสร้างความร่วมมือ (To Collaborate)  
 เป็นการให้กลุ่มประชาชนผู้แทนภาคสาธารณะมีส่วนร่วม ในทุกขั้นตอนของการตัดติดใจ
และมีการดำเนินกิจกรรมร่วมกันอย่างต่อเนื่อง เช่น คณะกรรมการสถานศึกษาท่ีมีฝ่ายประชาชนร่วม
เป็นกรรมการสถานศึกษา 

 ระดับที่ 5 การมีส่วนร่วมในระดับให้เสริมอำนาจแก่ประชาชน (Empower) 
 เป็นขั้นตอนท่ีประชาชนเข้ามามีบทบาทสูงสุด คือเป็นผู้ตัดสินใจ ได้แก่ การลงประชามติ

ในประเด็นกิจกรรมทางการศึกษาต่างๆ เป็นต้น 
 8.3 องค์ประกอบของการสร้างเครือข่ายและการมีส่วนร่วม 

 การดำเนินการสร้างเครือข่ายและการมีส่วนร่วม ควรมีองค์ประกอบต่างๆ ดังต่อไปนี้ 
 วัตถุประสงค์หรือเป้าหมาย ควรมีวิสัยทัศน์ท่ีเป็นเป้าหมายในอนาคตร่วมกัน สามารถ

นำไปสู่การปฏิบัติภารกิจเพื่อตอบสนองความต้องการหรือแก้ปัญหาได้ 
 สมาชิก ในเครือข่ายมีสมาชิกท่ีมีความสำคัญ เท่าเทียมกัน  มีความเป็น เอกภาพ  

ในการบริหารจัดการในสถานศึกษา 
 ผู้ประสานงานและคณะกรรมการ เป็นคณะบุคคลท่ีคัดเลือกจากสมาชิกเครือข่าย  

มีการผลัดเปล่ียนทำหน้าท่ีในการประสานงานและบริหารจัดการเครือข่าย 
 กิจกรรม การจัดกิจกรรมต้องน่าสนใจและเป็นประโยชน์ต่อสมาชิกในเครือข่าย 

https://www.gotoknow.org/posts/tags/%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A1%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD
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 ทรัพยากร เพื่อเป็นประโยชน์และเกิดประสิทธิภาพของเครือข่าย99 
9. การรับนักศึกษา 

 9.1 ความสำคัญการศึกษาต่อ 
 ยุวดี มาพุทธ  ได้กล่าวถึงความสำคัญการศึกษาต่อไว้ดังนี้  
 1) เพื่อเพิ่มโอกาสในการทำงานเหตุผลหลักๆ หลายคนตัดสินใจเรียนต่อ นั่นก็เพราะผู้ท่ี

จบการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาจะสามารถเข้าสู่ตำแหน่งบางตำแหน่งได้ง่ายกว่าผู้จบการศึกษาใน
ระดับปริญญาตรี เนื่องจากบางหน่วยงานจะกำหนดคุณสมบัติของผู้เข้าสอบไว้ตั้งแต่ตอนเริ่มต้น  

 2) เพื่อเรียนรู้ในส่ิงท่ีสนตนเองใจในเชิงลึกหลายคนตัดสินใจเรียนต่อในระดับท่ีสูง ไม่ใช่
เพราะสาเหตุทางหน้าท่ีการงานเป็นหลัก แต่เรียนต่อเพราะมีความสนใจ  

 3) เพื่อความก้าวหน้าในหน้าท่ีการงาน มีหลายคนท่ีหลังจากทำงานไปได้จนถึงจุดๆ หนึ่ง 
แล้วพบว่าตนเองไม่สามารถเล่ือนตำแหน่งหรือได้รับเงินเดือนท่ีสูงกว่านี้ได้ เพราะว่ามีข้อจำกัดในเรื่อง
คุณสมบัติด้านวุฒิการศึกษา จึงตัดสินใจเรียนต่อในระดับท่ีสูงขึ้นเพื่อเป็นใบเบิกทางในตำแหน่งงานท่ี
สูงขึ้นนั่นเอง  

 4) เพื่อให้ตนเองเป็นท่ียอมรับทางวิชาการ สำหรับใครท่ีต้องการอยากมีผลงานทาง 
ด้านวิชาการท่ีถูกตีพิมพ์และเป็นท่ียอมรับในการเรียนต่อในระดับปริญญาโทและเอก คุณจะมีโอกาสท่ี
จะได้ทำงานหรือร่วมทำงานวิจัยในส่ิงท่ีตัวเองสนใจ ได้สำรวจหรือค้นพบทฤษฎีใหม่ๆ ท่ีน่าสนใจ  

 5) เพื่อสร้างความหน้าเช่ือถือให้กับตนเองในการประกอบธุรกิจ เช่น ธุรกิจส่วนตัว 
ถึงแม้ว่าวุฒิการศึกษาจะไม่ได้มีความจำเป็น แต่ว่าอย่างน้อยก็ยังเป็นส่ิงท่ีช่วยเพิ่มความหน้าเช่ือถือ
ให้กับธุรกิจต่อผู้ท่ีเกี่ยวข้องได้ ไม่ว่าจะเป็นผู้ร่วมทำธุรกิจรวมไปถึงผู้ใช้บริการ100 
 9.2 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจในการศึกษาต่อ  
 สมพล แก้วแทน  ได้กล่าวว่าการตัดสินใจเป็นการเลือกศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ซึ่ง
ประกอบด้วยภาพลักษณ์ของสถาบัน หลักสูตรการสอนและอาจารย์ ผู้สอน บุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการ
ตัดสินใจ และตลาดแรงงานและการประกอบอาชีพในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาแยกย่อย
แต่ละด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน เช่นเดียวกัน จะเห็นว่าการท่ีนักเรียนจะตัดสินใจ  
เลือกศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษานั้น นักเรียนได้ให้ความสำคัญต่อปัจจัยด้านต่างๆ ในระดับมาก ซึ่ง

 
 99 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะครุศาสตร์ , การสร้างเครือข่ายและการมีส่วนร่วม 

(กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2553). 
 100 ยุวดี มาพุทธ, ทำไมควรเรียนต่อในระดับบัณฑิตศึกษา , เข้าถึงเมื่อ 31 ตุลาคม 

2560,  เข้าถึงได้จาก https://teen.mthai.com/education/91114.html. 
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แยกปัจจัยออกเป็นสองประเภท คือ ปัจจัยภายในของสถาบันท่ีนักเรียนจะเข้าศึกษา ได้แก่  
ภาพลักษณ์ของสถาบัน และหลักสูตรการสอนและอาจารย์ผู้สอนกับปัจจัยภายนอกสถาบันการศึกษา 
ได้แก่ บุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ และตลาดแรงงานและการประกอบอาชีพ ซึ่งอธิบายได้ว่า 
ก่อนท่ีนักเรียนจะตัดสินใจเลือกศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษานั้น นักเรียนได้ให้ความสำคัญกับปัจจัยท่ี
เกี่ยวข้อง ต้ังแต่ขั้นตอนก่อนเข้าศึกษาขณะกำลังศึกษา และหลังจบการศึกษาออกไปแล้ว ซึ่งเมื่อเทียบ
กับผลการศึกษาท่ีผ่านมา พบว่า นักเรียนให้ความสำคัญกับปัจจัยภายนอกสถาบันสูงขึ้น101 
 9.3 หลักสูตรที่เปิดสอน  
 หลักสูตรปริญญาตรี  
 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้จัดทำหลักสูตรระดับปริญญาตรี ประจำปี  
การศึกษา 2560 ดังนี้ 1.คณะครุศาสตร ์ 

- การศึกษาพิเศษ 
- ภาษาไทย  
- การศึกษาปฐมวัย  
- คณิตศาสตร์  
- คอมพิวเตอร์ศึกษา  
- เคมี  
- ชีววิทยา  
- ฟิสิกส์  
- วิทยาศาสตร์ท่ัวไป  
- พลศึกษา  
- ภาษาไทย  
- ภาษาอังกฤษ  
- สังคมศึกษา  
- ดนตรี  
- ศิลปศึกษา  
- เทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ศึกษา  
- อุตสาหกรรมศึกษา  

 
 101 สมพล แก้วแทน , ปัจจัยที่ส่งผลต่อการศึกษาต่อ , เข้าถึงเมื่อ 31 ตุลาคม 2560 ,  

เข้าถึงได้จาก http://www.hu.ac.th/conference/conference2016. 
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- นาฏศิลป์ไทย  
- พุทธศาสนศึกษา  
- จิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนว-ภาษาไทย 

2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
- ภาษาไทยเพื่อการส่ือสารสำหรับชาวต่างประเทศ  
- ภาษาไทย  
- ภาษาอังกฤษ  
- ภาษาจีน  
- การพัฒนาสังคม  
- สารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์  
- ภาษาญี่ปุ่น  
- ภาษาอังกฤษธุรกิจ  
- นิติศาสตร์  
- รัฐประศาสนศาสตร์ 
- ออกแบบนิเทศศิลป ์ 
- ทัศนศิลป ์

3.คณะวิทยาการจัดการ  
- อุตสาหกรรมท่องเท่ียว  
- การจัดการโรงแรม  
- การจัดการ  
- การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน  
- คอมพิวเตอร์ธุรกิจ  
- การตลาด  
- การบัญชี  
- การจัดการทรัพยากรมนุษย์  
- การเงินและการธนาคาร  
- นิเทศศาสตร์  
- เศรษฐศาสตร์  

4. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
- วิทยาการคอมพิวเตอร์  
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- เทคโนโลยีสารสนเทศ  
- เคมี  
- ชีววิทยา  
- ฟิสิกส์  
- คหกรรมศาสตร์  
- วิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม  
- ภูมิสารสนเทศ  
- วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย  
- เทคนิคการสัตวแพทย์  
- ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ  
- เกษตรศาสตร์  
- สถิติประยุกต์  
- วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร  

5.คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
- เทคโนโลยีเซรามิกส์  
- ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  
- เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม  
- เทคโนโลยีก่อสร้าง 
- การจัดการอุตสาหกรรม 

6.คณะสาธารณสุขศาสตร์  
- อาชีวอนามัยและความปลอดภัย  
- สาธารณสุขชุมชน102 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ได้จัดทำหลักสูตรระดับปริญญาตรี ประจำปี
การศึกษา 2560 ดังนี้  

1) เทคโนโลยีบัณฑิต  
- การจัดการผังเมือง  
- เทคโนโลยีมัลติมีเดีย  

 
102 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา, ข้อมูลหลักสูตรที่เปิดสอน, เข้าถึงเมื่อ 31 ตุลาคม 

2560,  เข้าถึงจาก www.nrru.ac.th. 
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- ออกแบบเซรามิก  
- ออกแบบบรรจุภัณฑ์  
- ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  
- เทคโนโลยีการส่ือสารมวลชน  
- เทคโนโลยีออกแบบนิเทศศิลป์  
- เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์นม (ต่อเนื่อง)  

2) บริหารธุรกิจบัณฑิต  
- การเงิน  
- การตลาด  
- การจัดการ 
-การจัดการท่ัวไป  
- การจัดการ 
- การจัดการอุตสาหกรรม  
- ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์  

3) บัญชีบัณฑิต  
- การบัญชี  

4) วิทยาศาสตรบัณฑิต  
- เคมี  
- ฟิกสิกส์ประยุกต์  
- วิทยาการคอมพิวเตอร์  
- เทคโนโลยีชีวภัณฑ์  

5) วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  
- วิศวกรรมโยธา  
- วิศวกรรมสำรวจ  
- วิศวกรรมไฟฟ้า  
- วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม  
- วิศวกรรมอุตสหการ  
- วิศวกรรมวัสดุ-วิชาเอกโลหการ 
- วิศวกรรมวัสดุ-วิชาเอกพอลิเมอร์  
- วิศวกรรมเครื่องกล  
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- วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร  
- วิศวกรรมหลังการเก็บเกี่ยวและแปรสภาพ  
- วิศวกรรมคอมพิวเตอร์  
- วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์  
- วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์  
- วิศวกรรมการทำความเย็นและการปรับอากาศ  

6) ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต  
- ทัศนศิลป-์วิชาเอกจิตรกรรม  
- ทัศนศิลป-์วิชาเอกศิลปะภาพพิมพ์  
- ทัศนศิลป-์วิชาเอกประติมากรรม  

7) ศิลปศาสตรบัณฑิต  
- ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารสากล  
- การท่องเท่ียว  

8) สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต  
- สถาปัตยกรรมภายใน  
- เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม103 

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นนสูง (ปวส.)  
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา ได้จัดทำหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง 

(ปวส.) ประจำปีการศึกษา 2560 ดังนี้  
1) ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ  

1.1) สาขาวิชาการบัญชี  
1.2) สาขาวิชาการตลาด  
1.3) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  

- สาขางานเทคโนโลยีสำนัก  
- สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก  
- สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  

1.4) สาขาวิชาธุรกิจสถานพยาบาล  

 
103 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน , ข้อมูลหลักสูตรที่เปิดสอน , เข้าถึงเมื่อ 31 

ตุลาคม 2560,  เข้าถึงได้จาก https://www.rmuti.ac.th. 
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1.5) สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ  
1.6) สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์  
1.7) สาขาวิชาการจัดการท่ัวไป  
1.8) สาขาวิชาการจัดการสำนักงาน  
1.9) สาขาวิชาธุรกิจค้าปลีก  

 2) ประเภทวิชาคหกรรม 
2.1) สาขาวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย  

- สาขางานตัดเย็บเส้ือผ้า  
2.2) สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ  
2.3) สาขาวิชาคหกรรม  

- สาขางานธุรกิจงานประดิษฐ์  
- สาขางานคหกรรมเพื่อการโรงแรม  

 3) ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเท่ียว  
3.1) สาขาวิชาการโรงแรมและบริการ 

10. การประชาสัมพันธ์ 
 10.1 ความหมายของการประชาสัมพันธ์ 
 การประชาสัมพันธ์มีความสำคัญ ต่อมหาวิทยาลัยเป็นอย่างยิ่ ง เนื่ องด้วยการ
ประชาสัมพันธ์มีบทบาทสำคัญด้วยรูปแบบการดำเนินงานท่ีแตกต่างกันตามลักษณะขององค์กร จาก
การศึกษาและรวบรวมเอกสารท่ีเกี่ยวข้องกับการประชาสัมพันธ์ มีนักวิชาการหลายท่านได้ให้
ความหมายของการประชาสัมพันธ์ไว้ดังนี้ 
 นธกฤต วันต๊ะเมล์  อธิบายความหมายของการประชาสัมพันธ์ หมายถึง รูปแบบของการ
ส่ือสารรูปแบบหนึ่ งท่ีมีการวางแผนอย่างเป็นระบบ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ และสร้าง
ความสัมพันธ์อันดีระหว่างองค์กรกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่างๆ ได้แก่ ผู้บริโภค พนักงานในบริษัท  
ตัวแทนจำหน่าย ผู้ถือหุ้น หน่วยงานรัฐบาล ประชาชนท่ัวไป กลุ่มผู้ใช้แรงงาน และกลุ่มเคล่ือนไหว
ทางสังคม เป็นต้น อันจะทำให้องค์กรสามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างราบรื่นและประสบผลสำเร็จตาม
เป้าหมายท่ีต้ังไว้104 

 
 104 น ธ ก ฤ ต  วั น ต๊ ะ เม ล์ , ก ารสื่ อ ส า รก ารต ล าด  (ก รุ ง เท พ ฯ : ส ำนั ก พิ ม พ์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2555). 



 111 

 

 พิมพิศ รุ่งเรือง อธิบายความหมายของการประชาสัมพันธ์ คือกระบวนการท่ีองค์การหรือ
หน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งได้กระทำอย่างมีระเบียบแบบแผน และกระทำอย่างต่อเนื่องกันไป  
เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างสามธารณชนกับหน่วยงานขององค์การ ด้วยวิธีท่ีประชาชน
ยอมรับ ธำรงไว้ซึ่งทัศนคติท่ีดีท้ังสองฝ่าย โดยใช้การติดต่อสัมพันธ์ อันจะเป็นประโยชน์ต่อองค์การ
หรือหน่วยงานนั้นให้สามารถดำเนินงานต่างๆ ไปได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด105 

 เจษฎายศ ครุฑเมือง อธิบายความหมายของการประชาสัมพันธ์ หมายถึง หน้าท่ี หรือ
วิธีการของสถาบันท่ีจะกระทำและมีแผนการอย่างรอบคอบ มีความหมายในการท่ีจะสร้างให้เกิด
ความสัมพันธ์หรือความเข้าใจอันดีกับกลุ่มประชาชน เพื่อให้กลุ่มประชาชนมีความรู้ความเข้าใจและให้
ความสนับสนุนซึ่งกันและกัน และจะส่งผลให้สถาบันนั้นมีช่ือเสียงและเป็นท่ีช่ืนชอบของประชาชน
ต่อไป106 

 จากความหมายดังกล่าวข้างต้น สรุปได้ว่า การประชาสัมพันธ์ หมายถึงการเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารขององค์กรสู่บุคคลกลุ่มเป้าหมายท้ังภายในและภายนอกองค์กร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
สร้างความเข้าใจ ทัศนคติ และความสัมพันธ์ท่ีดีระหว่างองค์การกับกลุ่มเป้าหมายเพื่อให้เกิด  
การยอมรับ ความเช่ือถือ ศรัทธา และนำไปสู่การมีส่วนร่วมกับองค์กร 

 10.2 แนวคิดทฤษฎีเร่ืองการประชาสัมพันธ์ทางออนไลน์ 
 ความหมายของการประชาสัมพันธ์ทางออนไลน์ นักวิชาการแต่ละท่านได้ให้ความหมาย

และคำอธิบายของการประชาสัมพันธ์ไว้ดังนี้ คำนาย อภิปรัชญาสกุล กล่าวว่า การประชาสัมพันธ์ 
หมายถึง การ ติดต่อส่ือสารท่ีจะมีอิทธิพลต่อทัศนคติท่ีดีต่อองค์การกลุ่มต่างๆ เหล่านี้อาจจะเป็นลูกค้า 
ผู้ถือหุ้น พนักงาน สหพันธ์แรงงาน กลุ่มอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมและวัฒนธรรม รัฐบาล ประชาชนใน
ท้องถิ่น หรือกลุ่มอื่นๆ ในสังคม107 

 
 105 พิมพิศ รุ่งเรือง, "ประสิทธิภาพส่ือประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด

ระยอง" (รายงานการศึกษาอิ สระปริญ ญ ามหาบัณฑิ ต  สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น , 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2560). 

 106 เจษฎายศ ครุฑ เมือ ง , "การเปิดรับ ใช้ประโยชน์ และความพึ งพอใจต่อ ส่ือ
ประชาสัมพันธ์ภายในของพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 2 (ภาคเหนือ)" (วิทยานิพนธ์ปริญญา
มหาบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2554). 

 107 คำนาย อภิปรัชญาสกุล, พฤติกรรมผู้บริโภค (กรุงเทพฯ: โฟกัสมีเดียแอนด์พับลิชช่ิง, 
2558). 
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 ธีรกิ ติ  นวรัตน ณ อยุธยา กล่าวว่า การประชาสัมพันธ์  หมายถึงแผนงานและ 
ความพยายามท่ีจะกระทำอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างภาพลักษณ์และความเข้าใจอันดีระหว่างองค์การและ
สาธารณชน108 

 นิศา ชัชกุล กล่าวว่าการประชาสัมพันธ์ (Public Relation) หมายถึง การวางแผนโดย
องค์การหนึ่งๆ เพื่อสร้างทัศนคติท่ีดีต่อองค์การให้เกิดกับคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเป็นการติดต่อส่ือสารเพื่อ
สร้างทัศนคติท่ีดีให้เกิดแก่องค์การกับกลุ่มต่างๆ109 

 เทเลอร์ และเคนท์ (Taylor & Kent) กล่าวว่า การประชาสัมพันธ์เป็นหนึ่งในช่องทาง
การส่ือสารท่ีสำคัญในการสร้างความเข้าใจท่ีดีระหว่างองค์กรกับกลุ่มท่ีมีส่ วนได้ส่วนเสีย รวมถึง
สาธารณชนท่ัวไป งานประชาสัมพันธ์เป็นงานท่ีเกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือส่ือสาร นักประชาสัมพันธ์
ต้องรู้การใช้ส่ือประชาสัมพันธ์ให้ได้ผล ในอดีตส่ือมวลชนกระแสหลัก อาทิโทรทัศน์วิทยุกระจายเสียง
และส่ือส่ิงพิมพ์ เป็นเครื่องมือส่ือสารหลักท่ีนักประชาสัมพันธ์ใช้ในการส่ือสารองค์กร แต่เมื่อ
เทคโนโลยีก้าวหน้าเปล่ียนแปลงไป โดยเฉพาะการถือกำเนิดของส่ือใหม่ (new media) เช่น  
ส่ืออินเทอร์เน็ต ส่ือสังคม  ออนไลน์เป็นเทคโนโลยี ท่ีถูกนำมาใช้อย่างกว้างขวางในวงวิชาชีพ 
การประชาสัมพันธ์ด้วยการนำข้อมูล หรือกิจกรรมต่างๆ ขององค์กรมาเผยแพร่ผ่านเว็บไซด์ห้อง
สนทนา การส่งผ่านอีเมล์การส่งข่าวประชาสัมพันธ์ผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ 

 จากความหมายของการประชาสัมพันธ์ต่างๆ ผู้วิจัยสรุปได้ว่า การประชาสัมพันธ์ 
หมายถึงการพยายามขององค์การท่ีจะสร้างทัศนคติท่ีดีภาพลักษณ์ท่ีดีและความเข้าใจอันดีระหว่าง
องค์การกับกลุ่มเป้าหมายท้ังภายในและภายนอกองค์การ ไม่ว่าจะเป็นลูกค้า กลุ่มอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม
และวัฒนธรรม รัฐบาล หรือประชาชน เป็นต้น ด้วยการติดต่อส่ือสารทางส่ือต่างๆ110 

 
 

 
 108 ธีรกิ ตินวรัตน ณ อยุธยา , การตลาดบริการแนวคิดและกลยุทธ์  (กรุงเทพฯ: 

จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย, 2557). 
 109 นิศา ชัชกุล, อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว พิมพ์ครั้งท่ี 6 (จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย: 

กรุงเทพฯ, 2557). 
 110 M. Taylor and M. L. Kent, "Anticipating Socialization in the Use of Social 
Media in Public Relations: A Content Analysis of Prsa’s Public Relations Tactics," 
Public Relations Review 36,  (2010): 207-14. 
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 10.3 เนื้อหาการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์  
 พจน์ ใจชาญสุขกิจ ได้กล่าวถึงข่าวสารและเนื้อหาท่ีองค์กรระดับโลกต้องส่ือสาร

ประชาสัมพันธ์ผ่านส่ือสังคมออนไลน์มีอยู่ท้ังหมด 10 ประเภท กล่าวคือ  
 1. Corporate Movement and Information การส่ือสารความเคล่ือนไหวขององค์กร 

การส่ือสารเรื่องราวขององค์กรในด้านต่างๆ เช่น แนวทางการบริหาร วิสัยทัศน์องค์กร  ศักยภาพ 
ความรู้ความสามารถของผู้บริหารและพนักงานรวมถึงการให้ข้อมูล รายงานธุรกรรมการเงิน  เพื่อ
ประโยชน์ต่อลูกค้า ผู้ถือหุ้น ตลอดจนสาธารณชนได้รับทราบข้อมูลท่ีเหมาะสมอย่างต่อเนื่อง  

 2. Business Market Positioning การบอกเล่าเรื่องราวทางธุรกิจ การกล่าวถึง ปริมาณ
ธุรกรรมยอดจำนวนธุรกิจส่วนแบ่งทางการตลาด ยอดขาย ยอดจำหน่ายเพื่อบอกสถานะของธุรกิจต่อ
ตลาดในภาพรวมกิจกรรมทางธุรกิจ  

 3. Executive Vision การแสดงวิสัยทัศน์ของผู้บริหารการให้ความเห็นวิเคราะห์บทบาท
ของธุรกิจต่อสถานการณ์สภาวะแวดล้อมท่ีเกี่ยวข้องกับธุรกิจ เช่น บทความบทสัมภาษณ์ความคิดเห็น
เพื่อแสดงถึงประสิทธิภาพความรู้และความเช่ียวชาญของผู้บริหารองค์กร  

 4. Product and Service Value การแสดงคุณค่าสินค้าหรือบริการ การบอกกล่าวหรือ
อธิบายความโดดเด่นของตัวสินค้าหรือบริการด้วยการแสดงถึงคุณค่าท่ีเหนือกว่าแบรนด์อื่นๆ  
การอธิบายแจ้งมูลค่า เช่น การให้ข้อมูลค่าธรรมเนียม อัตราค่าบริการและสิทธิประโยชน์  

 5. Communication for Engagement การส่ือสารข้อมูลเพื่อสร้างความผูกพันและ
ความมั่นใจ การสร้างความสัมพันธ์ระยะยาว เช่น การรายงานมาตรฐาน การซักซ้อมความพร้อม 
ระบบการป้องกันท่ีเกี่ยวข้อง การให้รายละเอียดของส่วนผสมข้อมูล มาตรฐานท่ีเกี่ยวข้องการายงาน
ผลประกอบการการแทรกมุมมอง การวิเคราะห์สถานการณ์ทางการตลาดรวมท้ังความเห็นต่อธุรกิจท่ี
มีในภาพรวมด้วยหลักธรรมาภิบาลและความโปร่งใส  

 6. Data Research Service and Consultant การให้ข้อมูลบทวิเคราะห์และคำปรึกษา 
การบริการในเชิงวิชาการ เช่นศูนย์ข้อมูล บทวิเคราะห์ ผลการวิจัยงานสรุปค้นคว้าท่ีเป็นประโยชน์ต่อ
ลูกค้า รายงานการวิจัย รวมถึงการปกป้องคุ้มครองสิทธิของลูกค้าตลอดจนการให้คำแนะนำท่ี
เกี่ยวข้อง  

 7. Corporate Marketing Agenda การแจ้งกำหนดการท่ีสำคัญขององค์กร การกำหนด
กิจกรรมต่างๆ เช่นรายงานกิจกรรม การจัดประชุม การแถลงข่าวในประเด็นต่างๆ ท้ังด้านบริหาร 
ด้านผลิตภัณฑ์กิจกรรมส่งเสริมการตลาด 

 8. Innovation and Business Connection การแสดงความก้าวหน้าทางนวัตกรรม 
และเครือข่ายธุรกิจ ความก้ าวหน้ าของระบบเครื่อ ง จักร การเปิดโรงงาน  การใช้ระบบ
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ข้อมูลคอมพิวเตอร์การปรับระบบงานใหม่ความก้าวหน้าการค้นพบและการเป็นผู้นำด้านความคิดท้ัง
ด้านสินค้าและธุรกรรม การร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจ เช่นข้อตกลงระหว่างหน่ วยงานกับ
หน่วยงานอื่นๆ เพื่อแสดงถึงความสำเร็จ ความคล่องตัว เครือข่าย ประโยชน์ท่ีลูกค้าจะได้รับ  

 9. Expert, Award, Ranking การแสดงให้เห็นถึงการยอมรับความเช่ียวชาญ การส่ือสาร
เรื่องราวประเด็น ความรู้ความสามารถในธุรกิจนั้นๆ คุณงามความดี เช่นการได้รับรางวัลการ   
จัดอันดับจากสถาบันต่างๆ การยอมรับในมาตรฐานการรองรับจากหน่วยงานองค์กรท่ีมีความ
น่าเช่ือถือ  

 10. Social Content การส่ือสารประเด็นทางสังคมการสร้างการรับรู้และเข้าใจให้กับผู้ท่ี
เกี่ยวข้องในส่ิงท่ีองค์กรดำเนินการทางสังคม เช่น การแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม กิจกรรมของ
องค์กรเพื่อสังคมโดยมิใช่การโฆษณาประกาศความดีแต่เป็นการสร้างความต่ืนตัวไปยังผู้เกี่ยวข้องให้
พัฒนาไปพร้อมๆ กับองค์กร สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการสร้างความชัดเจนในบทบาท ทิศทาง
ขององค์กรต่อสังคม111 

 10.4 ข้อดีของการใช้สื่ออินเตอร์เน็ตในงานประชาสัมพันธ์  
 สุทธิชัย ปัญญโรจน์  กล่าวข้อดีของการใช้ส่ืออินเทอร์เน็ตในงานประชาสัมพันธ์  

ไว้ว่า  
 1. สามารถเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสารได้ท่ัวโลก  
 2. อินเทอร์เน็ต สามารถให้ข้อมูลท่ีใกล้เคียงกับความจริงได้มากกว่าหลายๆ ส่ือ เช่น 

คลิป จาก YouTube ทำให้เห็นภาพเคล่ือนไหว (ข่าวน้ำท่วม แผ่นดินไหว) ซึ่งใกล้เคียงกันกับอยู่ใน
สถานท่ีจริงได้มากกว่าการอ่านข่าวหรือเห็นภาพจากหนังสือพิมพ์ 

 3. อินเทอร์เน็ต มีค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ถูกกว่าส่ืออื่นๆ หรืออาจจะไม่เสีย
ค่าใช้จ่ายเลยก็ได้  

 4. การใช้ส่ืออินเทอร์เน็ตทำให้ภาพลักษณะของสินค้าและภาพพจน์ขององค์กรมี  
ความทันสมัย  

 5. อินเทอร์เน็ต สามารถสร้างกลุ่มแฟนคลับหรือสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าได้ง่ายขึ้น 
เช่น Facebook  

 6. อินเทอร์เน็ต รับการตอบสนองได้ไวกว่าส่ืออื่นๆ (Feedback) เช่นมีการถามตอบได้
ทันทีไม่ต้องเสียเวลารอ  

 
 111 พ จน์  ใจ ชาญ สุข กิ จ , "เมื่ อ โล ก เป ล่ี ย น : ถึ ง จุ ด เป ล่ี ย น แ ห่ งก าร ส่ื อ สาร ," 

Communication Change 1, 1 (2555): 64-75.  
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 7. อินเทอร์เน็ต สามารถค้นหาข้อมูลต่างๆ ท่ัวโลกได้อย่างง่ายดาย เช่น การใช้  
 Search Engine (Google) ข้อจำกัดของส่ืออินเทอร์เน็ต คือ ผู้ใช้มีอย่างจำกัด เพราะต้องใช้กับ
คอมพิวเตอร์มือถือรุ่นใหม่ต้องมีอุปกรณ์ต่อพ่วง มีสัญญาณเครือข่าย ถึงจะสามารถเล่นอินเทอร์เน็ตได้ 
อีกท้ังคนรุ่นเก่าเป็นจำนวนมากท่ีไม่สามารถเล่นอินเทอร์เน็ตเป็นก็ไม่สามารถเข้าถึงอินเตอร์เน็ตได้
เหมือนกับคนรุ่นใหม่112 
 10.5 นักประชาสัมพันธ์จะใช้สื่อนี้ให้เกิดประสิทธิภาพได้อย่างไร 

 นักประชาสัมพันธ์จำเป็นจะต้องเรียนรู้เกี่ยวกับส่ืออินเตอร์เน็ตให้มากขึ้น เพื่อให้เข้าใจถึง
การใช้ส่ือ เช่น การสร้างเว็บไซต์การใช้ YouTube การรับส่งอีเมล์ (E-mail) การเช่ือมโยงหรือลิงค์ 
(links) เป็นต้น 

 การสร้างเว็บไซต์มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง เพราะเว็บไซต์เปรียบเสมือนหน้าร้าน  
แต่เป็นหน้าร้านทางอินเตอร์เน็ต หากหน้าร้านดูไม่สวย ไม่ทันสมัย ไม่ดูดีผู้ชมก็ไม่สนใจติดตามชม  
อีกท้ังภายในเว็บไซต์ควรมีข้อมูลให้ครบถ้วนด้วย เช่น ช่ือองค์กร ประวัติท่ีต้ัง ผลิตภัณฑ์สินค้าบริการ
ข่าวประชาสัมพันธ์ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ ฯลฯ 

 การ ใช้ อี เม ล์  (E-mail) ก็ มี ค วาม สำ คัญ  เราสามารถรับ ส่ งข้ อมู ล ผ่ าน  E-mail  
ทางอินเตอร์เน็ต โดยใช้เวลาแค่วินาทีเดียว ซึ่งแตกต่างกันอดีต หากว่าต้องการส่งข้อมูลขาวสารไป
อเมริกา เราต้องเสียเวลาเป็นอาทิตย์ข้อมูลข่าวสารจึงจะไปถึงผู้รับ แต่ปัจจุบันเราแค่ใช้นิ้วกดวินาที
เดียวก็ส่งถึงยัง ผู้รับได้อย่างง่ายดาย 

 
งานวิจัยที่เก่ียวข้อง 

งานวิจัยในประเทศ 
 ธนากร เช้ือจำรูญ ได้ศึกษาและเสนออนาคตภาพท่ีเป็นไปได้ในการจัดการศึกษาของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ในทศวรรษหน้า (พ.ศ.2554-2563) โดยใช้การวิจัยอนาคตแบ่ง
ขั้นตอนการวิจัยออกเป็น 3 ระยะ พบว่าอนาคตท่ีเป็นไปได้ด้านการจัดการศึกษาขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ มี 11 ด้าน คือ 1) ด้านความเสมอภาคของโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน จะมี
รูปแบบการจัดการศึกษาสาหรับคนพิการ ผู้ทุพลภาพ  ผู้ด้อยโอกาส ผู้มีความสามารถพิ เศษ  
2) ด้านคุณภาพมาตรฐานการศึกษา จะมีการจัดทำระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

 
 112 สุทธิชัย ปัญญโรจน์, การประชาสัมพันธ์บนอินเตอร์เน็ต, เข้าถึงเมื่อ 31 ตุลาคม 
2560,  เข้าถึงได้จาก http://oknation.nationtv.tv/blog/markandtony/2013/08/02/entry-1.  
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โรงเรียนและการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก 3) ด้านระบบการบริหารและการจัดการศึกษา
จะมีการยกฐานะกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมเป็นสานักการศึกษาเพื่อการบริหารจัดการท่ีมี
ประสิทธิภาพ 4) ด้านครูอาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาจะมีการวางแผนพัฒนาครูบุคลากรทาง
การศึกษา 5) ด้านหลักสูตรจะมีการจัดทาหลักสูตรท้ังระดับมัธยมศึกษาและอาชีวศึกษา มีการจัดสรร
งบประมาณเพื่อจัดทาวิจัยและพัฒนาหลักสูตร 6) ด้านกระบวนการจัดการเรียนรู้จะมีการจัดการ
เรียนรู้ตลอดชีวิตท้ังในระบบนอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยท่ีหลากหลายสอดคล้องกับ
ธรรมชาติวิชาและภูมิปัญญาท้องถิ่น 7) ด้านทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษาจะมีการจัดสรร
งบประมาณเพิ่มเติมจากท่ีรัฐบาลจัดสรร และเปิดโอกาสให้โรงเรียนเข้ามามีส่วนร่วมในการนาเสนอ
งบประมาณ 8) ด้านเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา จะมีศูนย์เทคโนโลยีการผลิต การวิจัย และพัฒนา
เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาในสถานศึกษา 9) การส่งเสริมด้านกีฬา นันทนาการและกิจกรรมเด็กและ
เยาวชน จะมีการจัดต้ังศูนย์นันทนาการและลานกีฬาเพื่อบริการนักเรียน ผู้ปกครองและชุมชน10) 
การส่งเสริมอาชีพ จะมีการจัดทำหลักสูตรฝึกวิชาชีพระยะส้ันให้บริการแก่นักเรียนและประชาชน
ท่ัวไป 11) ด้านการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น  จะมีการจัดสรร
งบประมาณอุดหนุนเพื่อส่งเสริมให้ชุมชนและโรงเรียนจัดศูนย์การเรียนรู้ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมจารีต
ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น113 
 สิน พวงสุวรรณ ท่ีกล่าวไว้ว่า การบริหารจัดการอาคาร จะต้องมีผู้รับผิดชอบคนใดคน
หนึ่ง หรือกลุ่มหนึ่งดูแลรับผิดชอบ เพื่อให้เกิดภาพลักษณ์ท่ีดีขององค์กรโดยจะต้อง  สนองตอบต่อ
วัตถุประสงค์ ดังนี้ 1) การบำรุงรักษาอาคารสถานท่ี เพื่อให้เป็นสถานท่ีท่ีสวยงาม สะอาด และมี 
ความเป็นระเบียบเรียบร้อย 2) มีระบบส่ิงอำนวยความสะดวก และอุปกรณ์สำคัญประจำอาคารท่ี
ครบถ้วนสมบูรณ์ ใช้งานได้ตลอดเวลา 3) เป็นสถานท่ีท่ีสามารถให้บริการได้สะดวก และรวดเร็ว 4) 
การควบคุมรักษาความปลอดภัย และให้ความอบอุ่นในกับผู้ใช้อาคาร 5) มีการจัดการพลังงานใน
อาคาร เพื่อความประหยัดค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ 6) มีการวางแผนออกแบบอาคารท่ีมีอายุใช้
งานได้ยาวนาน114 
 ณั ชชา ม ณี วงศ์  และคณ ะ  ไ ด้ วิ จั ย เรื่ อ งความพึ งพอ ใจ ต่อสภาพแวด ล้อมใน 
คณะเภสัชศาสตร์ของนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยมีวัตถุประสงค์  
คือเพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีต่อสภาพแวดล้อมของคณะเภสัชศาสตร์  

 
 113 ธนากร เช้ือจำรูญ, "อนาคตภาพการจัดการศึกษาขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ในทศวรรษหน้า (พ.ศ.2554-2563)," 209-303. 
 114 สิน พวงสุวรรณ, "ระบบกายภาพในสถาบันอุดมศึกษา." 
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มหาวิทยาลัยศิลปากร ด้านอาคารสถานท่ีด้านการให้บริการผู้เรียน และด้านสังคมกลุ่มเพื่อน และเพื่อ
ศึกษาเปรียบเทียบความพึงพอใจของนักศึกษา โดยจำแนกตามเพศกลุ่มตัวอย่างท่ีศึกษา คือนักศึกษา
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร จำนวน 286 ราย โดยการสุ่มตัวอย่างสถิติท่ีใช้ คือค่าร้อยละ 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที (t-test) ผลการวิจัยพบว่า ระดับความพึงพอใจ ด้าน
อาคารสถานท่ี ด้านการให้บริการผู้เรียน ด้านสังคมกลุ่มเพื่อน ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อ
เปรียบเทียบความแตกต่างของความพึงพอใจต่อสภาพแวดล้อมในคณะเภสัชศาสตร์ของนักศึกษาคณะ
เภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร จำแนกตามเพศ พบว่า ด้านอาคารสถานท่ีและด้านการให้บริการ
ผู้เรียน ไม่แตกต่างกันท่ีระดับนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 สำหรับ ความพึงพอใจด้านสังคมกลุ่ม
เพื่อน มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05115 
 สุรีย์วรรณ เสถียรสุคนธ์  วิ จัย เรื่องการสอนภาษาไทยให้แก่นัก ศึกษาชาวจีน :  
สภาพปัญหาและแนวทางแก้ไข มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1. ศึกษาสภาพปัญหาและแนวทางการแก้ไข
เกี่ยวกับการเรียนการสอนภาษาไทยให้แก้นักศึกษาชาวจีนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  
2. แสวงหาแนวทางพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศการศึกษาวิจัยเรื่องนี้ 
เป็นงานวิจัยภาคสนาม โดยมุ่งให้ได้ผลการวิจัย 2 ส่วนคือใช้วิธการสัมภาษณ์ผู้สอนแบบเจาะลึก 
จำนวน 19 ตัวอย่าง และวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถามผู้เรียนท่ีเป็นนักศึกษาชาวจีน 
160 ตัวอย่าง ผลการวิจัยในส่วนของผู้สอน พบว่า สภาพการสอนภาษาไทยให้แก่นักศึกษาชาวจีนใน
ระบบอุดมศึกษาไทยมี 2 แบบ คือ หลักสูตรระยะส้ัน 4-6, 8-16 สัปดาห์ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เรียน
มีทักษะการใช้ภาษาไทยเบื้องต้น สามารถใช้ภาษาไทยเพื่อการส่ือสารในชีวิตประจำวนได้ และ
หลักสูตรระยะยาว 1-2 ปี มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะการใช้ภาษาไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
สามารถใช้ภาษาไทยเป็นเครื่องมือในการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาตรีสาขาวิชาต่างๆ ท่ีเปิดสอนเป็น
ภาษาไทยให้แก่นักศึกษาชาวจีนในประเด็นปัญหาและอุปสรรคเกี่ยวกับการสอน ผู้สอนเห็นว่าปัญหา
สำคัญคือผู้เรียนมีพื้นความรู้ภาษาไทยแตกต่างกัน บางส่วนมีปัญหาการปรับตัวให้เข้ากับสังคมไทย  
แต่ส่วนใหญ่มีข้อดีคือความขยันหมั่นเพียร ดังนั้นแนวทางแก้ไขจึงควรเน้นการทดสอบพื้นความรู้และ
การเรียนปรับพื้นฐานภาษาไทยของผู้เรียนตลอดจนการเตรียมความพร้อมก่อนเดินทางมาเรียนท่ี
ประเทศไทย ในส่วนของผู้เรียน พบว่า นักศึกษาชาวจีนมีทัศนคติ ต่อการสอนภาษาไทยว่าเป็น 
การสอนแบบบรรยายและฝึกปฏิบัติในห้องเรียน โดยเน้นการใช้ทักษะท้ัง 4 คือการฟัง พูดอ่าน เขียน 
อย่างสัมพันธ์กัน และปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้สอนกับผู้เรียนเป็นไปอย่างใกล้ชิด มีการให้ความรู้ท้ังด้าน

 
 115 ณัชชา มณีวงศ์ และคณะ, "ความพึงพอใจต่อสภาพแวดล้อมใน คณะเภสัชศาสตร์
ของนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากร," 566-68. 
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ภาษาและวัฒนธรรมควบคู่กันในประเด็นปัญหาการสอน ผู้เรียนเห็นว่าท้ังครูและนักศึกษาชาวจีนมี
ความรู้ความสามารถและความรับผิดชอบต่างกัน ขาดส่ือการสอนท่ีทันสมัยขาดตำราหรือเอกสาร  
การสอนท่ีเหมาะสม ดังนั้นแนวทางแก้ไขจงควรเน้นการเตรียมความพร้อมในทุกด้าน และทางสถาบัน
ต้นสังกัดควรมีการประเมินคุณภาพอย่างเข้มงวด และเป็นระบบท่ีชัดเจน116 
 สุนทร นาคศรี ได้ระบุปัญหาและอุปสรรคท่ีมีผลต่อการใช้จ่ายงบประมาณ โดยระบุว่า
เกิดจากการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ท่ีไม่สอดคล้องและไม่มีความสัมพันธ์กันอย่างสมบูรณ์ ความรู้   
ความเข้าใจต่อการบริหารเชิงยุทธศาสตร์ยังไม่ลึก ซึ้งท้ังระดับผู้บริหารและส่วนของผู้ปฏิบัติ   
การแยกแยะไม่ออกระหว่างงานเชิงกลยุทธ์และงานประจำ สร้างปัญหาหรืออุปสรรคต่อกระบวนการ 
บริหารเชิงยุทธศาสตร์ ต้ังแต่การเริ่มกระบวนการจนถึงการแปลงแผนลงสู่การปฏิบัติเป็นกิจกรรม
ต่างๆ ขาดการวางแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณและการปฏิบัติงานล่วงหน้าอย่างเป็นรูปธรรม  
การบริหารงานยังคงระบบแบบเดิมยังไม่มีการเปล่ียนแปลงเท่าท่ีควร กระบวนการตรวจสอบ ติดตาม 
ประเมินผลและรายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณและการปฏิบัติงาน ส่วนมากเป็นกิจกรรมเชิง
เอกสาร ไม่สะท้อนผลสัมฤทธิ์การดำเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม117 
 ชมพูนุช ตันพานิช และคณะ ได้พัฒนาการให้บริการของสำนักส่งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน โดยมีวัตถุประสงค์ คือศึกษาการพัฒนาการให้บริการของสำนักส่งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม และข้อเสนอแนะในการปรับปรุงการให้บริการให้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น โดยเก็บข้อมูลจากแบบสอบถาม และใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple 
Random Sampling) ในการสุ่มตัวอย่างได้ตัวอย่างท้ังหมด 385 คน ผลการวิจัยพบว่า 1) ระดับการ
ประเมินการให้บริการของผู้ใช้บริการต่างๆ ของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โดยภาพรวม 
การให้บริการอยู่ในระดับน้อย-ปานกลาง 2) ค่าเฉล่ียและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความ คิดเห็น
เกี่ยวกับการพัฒนาให้บริการของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนในท้ัง 7 ด้าน พบว่า นักศึกษา
มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการให้บริการในภาพรวมอยู่ในระดับมาก แต่เมื่อพิจารณาในแต่ละด้าน พบว่า 
ด้านความเสมอภาคในการให้บริการ มีรองลงมา คือด้านความรวดเร็วในการให้บริการ ด้านความเสร็จ
สมบูรณ์ของการให้บริการ ด้านท่ีมีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุด คือด้านความเสร็จสมบูรณ์ของการให้บริการกับ
ด้านความกระตือรือร้นในการให้บริการ 3) ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ทุกปัจจัยส่วนบุคคลมี

 
 116 สุรีย์วรรณ เสถียรสุคนธ์, "การสอนภาษาไทยให้แก่นักศึกษาชาวจีน: สภาพ ปัญหา 

และแนวทางแก้ไข." 
 117 สุนทร นาคศรี, "ประสิทธิภาพการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ปี 2552 - 2554 ของ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่." 
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ความสัมพันธ์ทางสถิติท่ีระดับ 0.05 นอกจากนี้ นักศึกษายังได้เสนอแนะให้ หน่วยงานพัฒนาการ
ให้บริการโดยภาพรวม สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ให้บริการอยู่ใน ระดับดี118 
 ปริยากร มนูเสวต ได้ศึกษาสภาพการบริหารงานและประสิทธิผลการบริหารงานกิจกรรม
นักศึกษามหาวิทยาลัยเอกชนในประเทศไทยแล้วเสนอรูปแบบการบริหารงานกิจการนักศึกษาท่ีมี
ประสิทธิผลของมหาวิทยาลัยเอกชนในประเทศไทย ดำเนินการวิจัยแบบผสมผสานโดยสอบถามความ
คิดเห็นสภาพการบริหารงานกิจการนักศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างท่ีได้มาแบบเจาะจง ประกอบด้วย
ผู้บริหารงานกิจการนักศึกษาจำนวน 22 คน และคณะกรรมการสโมสรนักศึกษาจาก 3 สถาบันๆ ละ 
15 คน และใช้กลุ่มตัวอย่างท่ีเป็นคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา จำนวน 135 คน ได้จากการสุ่มอย่าง
ง่ายเพื่อตอบแบบสอบถามท่ีผู้วิจัยสร้างขึ้นและใช้สถิติเบื้องต้นในการวิเคราะห์ข้อมูลและวิเคราะห์
ข้อมูลท่ีได้จากการสัมภาษณ์เชิงเนื้อหา เพื่อสร้างรูปแบบการบริหารงานกิจการนักศึกษา ผลการวิจัย
พบว่า (1) สภาพการดำเนินงานด้านการบริหารกิจการนักศึกษามหาวิทยาลัยเอกชนทุกแห่งมีการ
ดำเนินการอย่างเป็นระบบ (2) โดยภาพรวมการบริหารงานกิจการนักศึกษาประสิทธิผลอยู่ในระดับ
มาก (3) สภาพการบริหารงานกิจการนักศึกษาส่งผลต่อประสิทธิผลของการบริหารงานกิจการ
นักศึกษาท้ัง 9 ด้าน ซึ่งเป็นไปตามวิธีการดำเนินงานตามมาตรฐานการบริหารงานกิจการนักศึกษาของ
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และกระบวนการบริหารประกอบด้วยการจัดโครงสร้างการ
บริหารงาน กระบวนการบริหารจัดการการจัดทรัพยากรมนุษย์ การบริหารและจัดการทรัพยากร
ทางการบริหาร (4) รูปแบบการบริหารงานกิจการนักศึกษาท่ีมีประสิทธิผลของมหาวิทยาลัยเอกชนใน
ประเทศไทย ประกอบด้วยองค์ประกอบหลัก 2 ส่วนคือ (1) หลักการและแนวคิด (2) วิธีการ
ดำเนินงานประกอบด้วยปัจจัยนำเข้ากระบวนการดำเนินงานและผลผลิต119 
 ทองใบ รุ่งเรือง ได้ทำการศึกษาวิจัยเรื่องการศึกษาสภาพและปัญหาการบริหารกิจการ
นักศึกษาของอาจารย์วิทยาลัยช่างศิลป์ โดยศึกษาวิจัยเกี่ยวกับปัญหาการบริหารงานกิจการนักศึกษา
ใน 5 ด้าน ได้แก่ ด้านองค์การนักศึกษาด้านแนะแนวอาชีพด้านกิจการนักศึกษาด้านการพัฒนา
บุคลิกภาพและวินัยนักศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างอาจารย์ในวิทยาลัยช่างศิลป์ 3 แห่ง ได้แก่วิทยาลัยช่าง
ศิลป์วิทยาช่างศิลป์สุพรรณบุรี และวิทยาลัยช่างศิลป์นครรีธรรมราช จำนวน 166 คน ผลจากการวิจัย
พบว่า สภาพการบริหารงานกิจการนักศึกษาของอาจารย์วิทยาลัยช่างศิลป์โดยภาพรวมอยู่ในระดับ

 
 118 ชมพูนุช ตันพานิชและคณะ, "การพัฒนาการให้บริการของสำนักส่งเสริมวิชาการและ

งานทะเบียน," บทคัดย่อ. 
 119 ปริยากร มนูเสวต, "รูปแบบการบริหารงานกิจกรรมนักศึกษาท่ีมีประสิทธิผลของ

มหาวิทยาลัยเอกชนในประเทศไทย," 126-38. 
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ปานกลางด้านท่ีมีปัญหาในการปฏิบัติงาน อยู่ในระดับมาก คือด้านพัฒนาบุคลิกภาพและวินัย
นักศึกษา120 
 มิตร ทองกาบ การวิจัยรูปการสร้างและพัฒนารูปแบบการบริหารกิจการนักศึกษา
สำหรับการศึกษาในระดับอุดมศึกษาของเอกชน ครั้งนี้ใช้เทคนิคเดลฟายซึ่งเป็นกระบวนการวิจัยท่ีใช้
ความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญเป็นหลักในการแก้ปัญหาและเป็นเกณฑ์ในการกำหนดรูปแบบ ดังนั้น
เพื่อให้การอภิปรายผลเป็นไปอย่างกว้างขวาง ผู้วิจัยจึงได้นำความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญท่ีแสดง
ความเห็นในรอบสุดท้ายของการเก็บรวบรวมข้อมูลมาเป็นหลักในการอภิปราย โดยพิจารณาประกอบ
กับเหตุผลท่ีผู้เช่ียวชาญได้เสนอไว้ในการตอบแบบสอบถามทุกรอบและปรับให้เข้ากับหลักวิชาการเป็น
เรื่องๆ ไป121 
 ชมนาด ม่วงแก้ว ได้ศึกษาความคาดหวังและความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการงาน
กิจกรรมนักศึกษาและงานทะเบียนนักศึกษา คณะเทคโนโลยีส่ือสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลธัญบุรี พบว่า งานกิจกรรมนักศึกษาท่ีมีหลักสูตรการศึกษาแตกต่างกันมีความคาดหวังท่ี
แตกต่างกัน และช้ันปีท่ีกำลังศึกษาแตกต่างกันท่ีมีความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการท่ีแตกต่างกัน 
และพบว่า เพศ หลักสูตรการศึกษา และสาขาท่ีกำลังศึกษาแตกต่างกันมีความพึงพอใจในคุณภาพ  
การให้บริการแตกต่างกัน ส่วนผลการทดสอบความสัมพันธ์ พบว่า ความคาดหวัง และความพึงพอใจ
ไม่มีความสัมพันธ์กัน ยกเว้นงานทะเบียนนักศึกษา ในด้านความมีอัธยาศัยไมตรีมีความ สัมพันธ์ใน
ทิศทางเดียวกันอยู่ในระดับต่ำ ส่วนการเปรียบเทียบความพึงพอใจในงานกิจกรรมนักศึกษาและ  
งานทะเบียนนักศึกษา พบว่าไม่มีความแตกต่างกัน122 

 วัลลภ  สงวน ศัก ด์ิ  ไ ด้ ศึ กษา คุณ ภ าพ การ ให้ บ ริ การงานทะ เบี ยน และวั ดผ ล 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ตามการรับรู้ของนักศึกษา ผลการวิจัยพบว่า 1) ระดับคุณภาพ
ให้บริการงานทะเบียนและวัดผล มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ตามการรับรู้ของนักศึกษาโดยรวม 
อยู่ในระดับมาก และรายด้านพบว่า นักศึกษารับรู้คุณภาพการให้บริการทุกด้านในระดับมาก  

 
 120 ทองใบ รุ่งเรือง, "การศึกษาสภาพและปัญหาการบริหารกิจการนักศึกษาของอาจารย์

วิทยาลัยช่างศิลป์." 
 121 มิตร ทองกาบ, การสร้างและพัฒนารูปแบบการบริหารกิจการนักศึกษาสำหรับ

การศึกษาในระดับอุดมศึกษาของเอกชน. 
 122 ชมนาด ม่วงแก้ว, "ความคาดหวังและความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการงาน

กิจกรรม นักศึกษาและงานทะเบียนนักศึกษา คณะเทคโนโลยีส่ือสารมวลชน มหาวิทยาลัย เทคโนโลยี
ราชมงคลธัญบุรี," บทคัดย่อ. 
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โดยด้านท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด ได้แก่ ด้านความเป็นรูปธรรมของการบริการ รองลงมา ได้แก่ ด้านการให้
ความมั่นใจแก่ผู้รับบริการ และด้านการตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ และด้านท่ีมีค่าเฉล่ีย
ต่ำสุด ได้แก่ ความเข้าใจและเห็นอกเห็นใจผู้รับบริการ 2) เปรียบเทียบคุณภาพการให้บริการงาน
ทะเบียนและวัดผลมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ตามการรับรู้ของนักศึกษา โดยรวมและรายด้าน
ท้ัง 5 ด้าน จำแนกภูมิลำเนาอาชีพ อายุ ระดับการศึกษา ประสบการณ์ในการทำงาน และประเภท
ของบริการ ดังนี้ 2.1) จำแนกภูมิลำเนา พบว่า ความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 
2.2) จำแนกตามประสบการณ์ในการทำงาน พบความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 
0.05 และ 2.3) จำแนกตามอาชีพ จำแนกตามอายุ และจำแนกตามระดับการศึกษาไม่พบความ
แตกต่าง123 

 พัชรี ภูบุญอิ่ม ได้ศึกษาปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของนักศึกษาเกี่ยวกับ 
การบริการของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม โดยมี
วัตถุประสงค์ คือเพื่อศึกษาและเปรียบเทียบระดับพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีต่อการบริการของ  
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จำแนกตาม เพศ ช้ันปีการศึกษา คณะท่ีสังกัดและประเภท
ของการบริการ และศึกษาปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีต่อการบริการของ  
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน รวมท้ังศึกษาข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพ   
การบริการของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม กลุ่มตัวอย่าง 
ได้แก่ นักศึกษาระดับปริญญาตรีภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จังหวัดสารคาม  
ปีการศึกษา 2556 จำนวน 420 คน ซึ่งได้มาโดยการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งช้ันภูมิ (Stratified Random 
Sampling) ตามช้ันปีและคณะท่ีสังกัด และกำหนดโควตาช้ันปีละ 105 จากนั้นทำการสุ่มตัวอย่าง
แบบบังเอิญ (Accidental Random Sampling) โดยการสุ่มตามจำนวนโควตาของแต่ละช้ันปี  
เครื่องมือท่ีใช้ในการศึกษาครั้งนี้ เป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาค่า (Rating scale)  
มีค่าความเช่ือมั่นท้ังฉบับเท่ากับ 0.96 สถิติท่ีใช้วิเคราะห์ข้อมูล คือค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าความถี่  
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิ เคราะห์แบบ t-test (Independent Samples) การวิเคราะห์  
ความแปรปรวนทางเดียว F-test (One Way ANOVA) และการวิเคราะห์พหุคูณถดถอยเชิงเส้น 
(Multiple Linear Regression Analysis) ผลการวิจัยพบว่า 1. ความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีต่อ
การบริการของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม โดยรวมอยู่
ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า อยู่ในระดับมากท้ังหมด โดยเรียงลำดับค่าเฉล่ียจากมาก

 
 123 วั ล ล ภ  ส ง ว น ศั ก ด์ิ , "คุ ณ ภ าพ ก าร ให้ บ ริ ก า ร ง าน ท ะ เบี ย น แ ล ะ วั ด ผ ล 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ตามการรับรู้ของนักศึกษา," บทคัดย่อ. 
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ไปหาน้อย ดังนี้  การให้บริการอย่างเสมอภาค การ ให้บริการอย่างก้าวหน้า การให้บริการด้าน
เทคโนโลยีด้วยระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (MIS) การให้บริการอย่างเพียงพอ การให้บริการอย่าง
ต่อเนื่อง และด้านท่ีมีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุด คือการให้บริการท่ีตรงต่อเวลา 2. ความพึงพอใจของนักศึกษา
ท่ีมีต่อการบริการของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
จำแนกตาม เพศ พบว่า มีความพึงพอใจไม่แตกต่างกัน ส่วนจำแนกตามช้ันปีการศึกษา พบว่า โดยรวม
ไม่แตกต่างกัน พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ใน 2 
ด้าน ได้แก่ การให้บริการอย่างก้าวหน้า และการให้บริการ ด้านเทคโนโลยีด้วยระบบ MIS โดยท่ีช้ัน
ศึกษาช้ันปีท่ี 2, 3 และ 4 มีความพึงพอใจสูงกว่านักศึกษาช้ันท่ีท่ี 1 นอกจากนั้นเมื่อจำแนกตามคณะท่ี
สังกัดโดยรวมและรายด้านมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 โดยนักศึกษา
จากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ  คณะเทคโนโลยีการเกษตร  
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ และคณะวิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง มีความพึงพอใจสูงกว่า
นักศึกษาจากคณะครุศาสตร์และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เมื่อจำแนกตามประเภทของการ
บริการ พบว่า โดยรวมและรายด้านมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ท่ีระดับ 0.05  
โดยท่ีนักศึกษาท่ีมารับบริการคืนสภาพเพื่อชำระค่าเทอม มีความพึงพอใจต่ำกว่านักศึกษาท่ีมารับ
บริการประเภทอื่น 3. ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีต่อการบริการของสำนัก
ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ได้แก่ บุคลิกภาพของเจ้าหน้าท่ี 
ระบบ บริการ คุณภาพให้บริการ ระยะเวลาบริการ ความสะดวกในการบริการสภาพแวดล้อม ตัวแปร 
ดังกล่าว สามารถร่วมกันอธิบายความแปรปรวนของความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีต่อการบริการของ
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ได้ร้อยละ 70.20 (R2 = 
0.702, F = 161.891) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 4. ข้อเสนอแนะของนักศึกษาเกี่ยวกับ
การบริการของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน พบว่า ควรเพิ่มจำนวนเจ้าหน้าท่ีผู้ให้บริการ
หน้าเคาร์เตอร์ ควรมีการขยายเวลาชำระค่าเทอม โดยไม่เสียค่าปรับ ควรมีการปรับปรุงความเร็วของ
ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตให้เหมาะสมกับการใช้งาน ควรเพิ่มช่องทางบริการตอบคำถามผ่านระบบ
สารสนเทศ และควรมีระบบข้อความในการแจ้งเตือนสถานะปัจจุบันของนักศึกษา124 
 

 
124 พัชรี ภูบุญอิ่ม, "ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของนักศึกษาเกี่ยวกับการบริการของ

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาราชภัฏมหาสารคาม," บทคัดย่อ. 
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งานวิจัยต่างประเทศ  
 คาร์เพนเตอร์ ล่ี และเจียง (Carpenter, Li and Jiang) ศึกษาเรื่อง Social Network 
Research in Organizational Contexts: A Systematic Review of Methodological Issues 
and Choices ด้วยวัตถุประสงค์ในการศึกษาเพื่อศึกษาผลงานวิจัยด้านเครือข่ายในบริบทขององค์กร
ในประเด็น ด้านระเบียบวิธีวิจัยและนำเสนอทางเลือกวิธีในการศึกษาวิจัย ซึ่งผลการศึกษาพบว่า 
งานวิจัยด้านเครือข่ายจำแนกออกเป็นงานวิจัยด้านการพัฒนาเครือข่าย และงานวิจัยด้านเครือข่ายใน
ฐานะทุนทางสังคม ซึ่งมี 4 ลักษณะ คือกลุ่มวิจัยท่ีศึกษาเครือข่ายในระดับบุคคล กลุ่มวิจัยท่ีศึกษา
เครือข่ายในระดับองค์กร กลุ่มวิจัยท่ีศึกษาการพัฒนาเครือข่ายในระดับบุคคล และกลุ่มวิจัยท่ี ศึกษา
การพัฒนาเครือข่ายในระดับองค์กร ซึ่งการแบ่งกลุ่มวิจัยดังกล่าวได้สะท้อนให้เห็นถึงวิธีการใช้ทฤษฎี
การสร้าง ตัวช้ีวัด การสุ่มตัวอย่าง และการวิเคราะห์ท่ีแตกต่างกัน โดยวิธีการวิจัยขึ้นอยู่กับประเด็น
การวิจัย ซึ่งได้สรุปและเสนอแนะว่าในการศึกษาวิจัยด้านเครือข่าย ควรใช้แนวคิดทุนทางสังคมมาเป็น
องค์ประกอบหนึ่งในการศึกษาวิจัย และภายใต้แนวคิดดังกล่าว ควรจำแนกเครือข่ายออกเป็น 4 ระดับ 
คือ การวิจัยทุนทางสังคมในระดับบุคคลการวิจัยทุนทางสังคมในระดับองค์กร การวิจัยการพัฒนา
เครือข่ายในระดับบุคคล และการวิจัยการพัฒนาเครือข่ายระ ดับองค์กร ด้วยกรอบการจำแนก
เครือข่ายนี้จะช่วยให้ผู้วิจัยสามารถอธิบายถึงเหตุและผลท่ีเกิดขึ้นของเครือข่ายได้นอกจากนี้ใน   
ระดับการวิเคราะห์ควรมีการวิเคราะห์ท้ังในระดับปัจเจกบุคคล และองค์กรด้วย125 
 เฮนรี่ (Henry) ท่ี เสนอว่า การศึกษาวิจัยด้านเครือข่ายด้วยการใช้วิ ธีการศึกษาเชิง
ผสมผสาน หรือ (Hybrid method) ในการศึกษาจะช่วยให้สามารถกำหนดตัวแสดงและกำหนด 
การปฏิสัมพันธ์ระหว่างตัวแสดงได้ พบว่า เป็นผลงานวิจัยท่ีล้วนแล้วแต่ใช้เทคนิคการวิเคราะห์
เครือข่ายทางสังคม (Social Network Analysis) เป็นกรอบแนวคิดในการศึกษา ซึ่งการใช้องค์ความรู้
หรือแนวคิดท่ีเกี่ยวข้องโดยตรงกับเครือข่ายในการ เป็นกรอบการศึกษาและการวิเคราะห์ก็เป็น
ส่ิงจำเป็นท่ีจะทำให้การศึกษาวิจัยด้านเครือข่ายมีความ ชัดเจนและลึกซึ้งต่อประเด็นปัญหาการวิจัย
นั้นแต่การใช้เทคนิคการวิเคราะห์เครือข่ายทางสังคม (Social Network Analysis) เป็นเครื่องมือเพื่อ
การวิเคราะห์กระบวนการทางสังคม โครงสร้างทางสังคม และรูปแบบการปฏิสัมพันธ์กันทางสังคม126 

 
 125 Mason A Carpenter, Mingxiang Li, and Han Jiang, "Social Network 

Research in Organization Context: A Systematic Review of Metrological Issues and 
Choices.," 1328-61. 

 126 Henry, Lubell, and McCoy, "Survey-Based Measurement of Public 
Management and Policy Networks," 432-52. 
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 คาปู ชู  ฮู  และ โควซ า (Kapucu, Hu, and Khosa) ไ ด้ทำการศึกษาผลงานวิ จัย 
ด้ าน เครือข่ าย  จำนวน  81 ช้ิน งานจาก เรื่ อ ง  The State of Network Research in Public 
Adminstration พบว่า (1) กรอบแนวคิดในการศึกษา ซึ่งในการศึกษาวิจัยด้านเครือข่ายส่วนใหญ่
ศึกษาภายใต้กระแสของเครือข่าย ภาครัฐเป็นท่ีได้รับความนิยมในการศึกษามากท่ีสุด รองลงมาคือ 
เครือข่ายนโยบาย และเครือข่ายความร่วมมือ ซึ่งผลงานวิจัยศึกษาเครือข่ายแต่ละประเภทแยกกัน มี
ผลงานวิจัยจำนวนน้อยช้ินท่ีศึกษา ความเช่ือมโยงระหว่างเครือข่ายความร่วมมือกับเครือข่ายภาครัฐ 
หรือความเช่ือมโยงระหว่างเครือข่าย นโยบายกับเครือข่ายภาครัฐ นอกจากนี้ประเด็นในการศึกษา
ด้านพื้นท่ี พื้นท่ีในระดับภูมิภาคหรือ ชุมชนได้รับความนิยมในการศึกษามากท่ีสุดภายใต้กระแส
แนวคิดเครือข่ายภาครัฐ ขณะท่ีภายใต้กระแสเครือข่ายนโยบาย นโยบายทางด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ
ได้รับความนิยมในการศึกษามากท่ีสุด (2) คำถามหรือปัญหาในการวิจัย พบว่า หัวข้อในทางรัฐ
ประศาสนศาสตร์เป็นหัวข้อท่ีได้รับความสนใจ  ในการศึกษามากท่ีสุด โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน 
ด้านสุขภาพและด้านการบริการสาธารณะ รองลงมาคือ  การศึกษาเครือข่ายความร่วมมือระหว่าง
ภูมิภาคและชุมชน การศึกษาเครือข่ายการพัฒนาทางเศรษฐกิจ การศึกษาเครือข่ายการจัดการภาวะ
ฉุกเฉิน การศึกษาเครือข่ายนโยบายทางด้าน  ส่ิงแวดล้อม การศึกษาเครือข่ายนโยบายการศึกษา 
การศึกษาเครือข่ายการวางแผนและพัฒนาเมือง  การศึกษาเครือข่ายการจัดการทรัพยากรมนุษย์
การศึกษาเครือข่ายการจัดการองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร และการศึกษาเครือข่ายการวิจัยและพัฒนา
ตามลำดับ (3) หน่วยในการวิเคราะห์และระดับในการวิเคราะห์พบว่า หน่วยวิเคราะห์ในการ
ศึกษาวิจัยด้านเครือข่ายเป็นหน่วยวิเคราะห์ระดับองค์กร  หรือกลุ่ม (Agency) รองลงมาคือ หน่วย
วิเคราะห์เป็นปัจเจกบุคคล ท้ังนี้ในการศึกษาของผลงานวิจัย ซึง่มีองค์กรหรือกลุ่มเป็นหน่วยวิเคราะห์
นั้น ตัวบุคคลหรือตัวแทนขององค์กรจะเป็นผู้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับเครือข่ายตามประเด็นปัญหาการวิจัย
นั้นๆ โดยตัวบุคคลหรือตัวแทนขององค์กรนี้คือ ระดับของการวิเคราะห์ในฐานะเป็น Node หนึ่งใน
เครือข่ายนั้นเอง (4) เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล พบว่า การศึกษาวิจัยด้านเครือข่ายใช้การเก็บ
รวบรวมข้อมูลแบบปฐมภูมิอาทิเช่น การสำรวจพื้นท่ีการใช้แบบสอบถาม การสัมภาษณ์เชิงลึก เป็นต้น 
และการใช้ข้อมูลแบบทุติยภูมิเช่น ข้อมูลจาก หนังสือพิมพ์ข้อมูลจากรายงานผล ข้อมูลจากรายงาน
ประจำปีและฐานข้อมูลสถิติต่างๆ เป็นต้น ผลการศึกษาวิจัยด้านเครือข่ายจำนวนท้ัง 81 ช้ินงาน ส่วน
ใหญ่ใช้วิธีการสำรวจเครือข่าย การใช้ แบบสอบถาม และการสัมภาษณ์เชิงลึก โดยในการดำเนินการ
ศึกษาวิจัย ผู้วิจัยส่วนใหญ่ใช้วิธีการเชิง สำรวจ รองลงมาคือ ใช้วิธีการเชิงคุณภาพ และมีผลงานวิจัย
อีกกว่าร้อยละ 35 ท่ีใช้วิธีการวิจัยเชิงผสมผสานท้ังวิจัยในเชิงปริมาณและวิจัยคุณภาพด้วย (5) การ
วิเคราะห์ข้อมูล พบว่า การวิเคราะห์ เนื้อหา (Content Analysis) และการวิเคราะห์ เอกสาร 
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(Document Analysis) จากข้อมูลหนังสือพิมพ์รายงานสถานการณ์รายงานประจำปีของท้ังภาครัฐ
และภาคเอกชน เป็นวิธีการวิเคราะห์ท่ีถูกใช้ในการวิจัยด้านเครือข่าย127 

 ลัมบี และ ฟอสเคส (Lumby & Foskett) ความเป็นนานาชาติ หรือความเป็นสากล  
ถูกนำมาพูดถึงเป็นอย่างมากในแวดวงของการศึกษา ซึ่งคำว่าความเป็นนานาชาติท้ังในเรื่องของ
หลักสูตรนานาชาติ กิจกรรมการแลกเปล่ียนนักศึกษา การร่วมมือกับสถาบันต่างประเทศ การตีพิมพ์
เผยแพร่งานวิจัยในระดับนานาชาติ และการจัดลำดับมหาวิทยาลัยในระดับนานาชาติ กลายมาเป็นอีก
หนึ่งกลยุทธ์ท่ีสถาบันการศึกษาจำนวนมากต่างนำมาเป็นจุดขายของสถาบัน ซึ่งในปัจจุบันนี้มีหลาย
สถาบันการศึกษาในประเทศไทยท่ีประกาศว่าสถาบันของตน เองมีความ เป็นนานาชาติ   
จากการ ประกาศว่า สถาบันของตนเองมีความเป็นนานาชาตินั้น มาจากจำนวนปริมาณของการมี
นักศึกษา ชาวต่างประเทศเข้ามาลงทะเบียน ปริมาณของการมีพนักงานชาวต่างประเทศเข้ามาทำงาน
ข้อมูลตัวเลขของกิจกรรมความร่วมมือท่ีทำกับสถาบันหรือองค์กรต่างประเทศ และการจัดลำดับ
มหาวิทยาลัยในระดับนานาชาติ128 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 127 Kapucu, Hu, and Khosa, "The State of Network Research in Public 

Administration. Administration & Society". 
 128 Lumby and Fskett, "Internationalization and Culture in Higher 

Education." 
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สรปุ…… 
 จากแนวคิดทฤษฎี เอกสาร และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดอุดมศึกษาของคณะสงฆ์
จีนนิกายนั้น การจัดอุดมอุดมศึกษาของคณะสงฆ์จีนนิกายจะดำเนินไปได้นั้นต้องอาศัยองค์ประกอบ
หลายอย่างท้ังกฎเกณฑ์ ระเบียบข้องบังคับ บทบาทหน้าท่ี มาตรการต่างๆ ในการจัดอุดมศึกษา  
การบริหารกับหลายภาคส่วน การติดต่อประสานงานหน่วยงานของรัฐ และความพร้อมด้านต่างๆ  
ของคณะสงฆ์จีนนิกาย จึงได้กรอบแนวความคิดของอนาคตภาพการจัดอุดมศึกษาของคณะสงฆ์จีน
นิกาย ได้แก่  การจัดการศึกษาของคณะสงฆ์ จีนนิกาย การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา  
การวิจัยอนาคต รอบท่ี 1 รอบท่ี 2 และรอบท่ี 3 รวมถึงงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องท้ังในและต่างประเทศ  
จึงได้เป็นแนวคิดการจัดอุดมศึกษา ประกอบด้วย ด้านปรัชญาของการจัดอุดมศึกษาของคณะสงฆ์จีน
นิกาย ด้านวิสัยทัศน์และด้านเป้าหมายของการจัดอุดมศึกษา ด้านอาคารสถานท่ี ด้านหลักสูตร
อุดมศึกษาคณะสงฆ์จีนนิกาย ด้านการพัฒนาการจัดอุดมศึกษา ด้านงบประมาณ ด้านบุคลากร
อุดมศึกษา ด้านการสร้างเครือข่ายด้านการศึกษา ด้านการรับนักศึกษา ด้านการประชาสัมพันธ์ 
อย่างไรก็ตามคณะสงฆ์จีนนิกายก็มีความมุ่งมั่นท่ีจะพัฒนาองค์กรในด้านการศึกษา เพื่อรองรับ
บุคลากรท่ีจบการศึกษาของทางโรงเรียนพระปริยัติ แผนกสามัญกลุ่มท่ี 13 และอาจจะรวมถึง
บุคคลภายนอกท่ีต้องการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาด้วย ซึ่งแสดงถึงคณะสงฆ์จีนได้ประโยชน์ในการ
พัฒนาบุคลากร แล้วยังได้ตอบแทนสังคมในด้านการศึกษา เพื่อพัฒนาชีวิต สังคม และประเทศชาติอีก
ด้วย 



   

บทที่ 3  
วิธีการดำเนินการวิจัย 

 
 การวิจัยเรื่อง อนาคตภาพการจัดอุดมศึกษาของคณะสงฆ์จีนนิกาย มีวัตถุประสงฆ์เพื่อ
ทราบอนาคตภาพการจัดอุดมศึกษาของคณะสงฆ์จีนนิกาย เป็นการวิจัยโดยใช้เทคนิค EDFR  
มีข้ันตอนการดำเนินการวิจัย และระเบียบวิธีวิจัย ดังนี้ 

 
ขั้นตอนการดำเนินการวิจัย 
 เพื่อให้การดำเนินการวิ จัยเป็นไปตามวัตถุประสงค์ท่ีผู้วิจัยได้ต้ังไว้ ผู้วิจัยได้กำหนด
ขั้นตอนการดำเนินการวิจัยเป็น 3 ขั้นตอน ดังนี้ 
 
 ขั้นตอนที่ 1 การจัดเตรียมโครงการวิจัย 

 ผู้วิจัยได้จัดเตรียมโครงการวิจัย โดยการศึกษาวิเคราะห์แนวคิด ทฤษฎีและวรรณกรรมท่ี
เกี่ยวข้องกับอนาคตภาพการจัดอุดมศึกษาของคณะสงฆ์จีนนิกาย ท้ังในและต่างประเทศจากเอกสาร
ตำรา ข้อมูล สถิติ ผลงานวิจัย บทความวิชาการ วารสาร วรรณกรรมอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้องเว็บไซต์ต่างๆ
และการสัมภาษณ์ผู้เช่ียวชาญ แล้วนำมากำหนดร่างกรอบแนวคิดการวิจัยกำหนดขั้นตอนการวิจัยและ
สร้างเครื่องมือวิจัย เสนอโครงการวิจัย เพื่อนำข้อมูลมาจัดทำโครงร่างงานวิจัย โดยการรับคำปรึกษา
กรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ ผู้ทรงคุณวุฒิปรับปรุงแก้ไข และนำเสนอเพื่อขออนุมัติโครงร่าง
วิทยานิพนธ์เพื่อดำเนินการวิจัย 
 ขั้นตอนที่ 2 การดำเนินการวิจัย 
 ผู้วิจัยได้กำหนดขั้นตอนของการดำเนินการวิจัยออกเป็น 2 ข้ัน ดังนี้ 
 ขั้นที่ 1 การศึกษาตัวแปรเกี่ยวกับอนาคตภาพการจัดอุดมศึกษาของคณะสงฆ์จีนนิกาย 
ผู้วิจัยได้กำหนดวิธีการวิจัย ดังนี้ 
 1.1 ศึกษาเอกสาร วรรณกรรม ทฤษฎี งานวิจัยเกี่ยวข้องและเอกสารท่ีเกี่ยวข้องกับ
อนาคตภาพการจัดอุดมศึกษาของคณะสงฆ์จีนนิกาย เพื่อวิเคราะห์หาตัวแปรในการทำวิจัย 
 1.2 สัมภาษณ์ผู้เช่ียวชาญ ใช้วิธีเลือกผู้เช่ียวชาญแบบเจาะจงโดยพิจารณาจากคุณวุฒิ
ประสบการณ์ด้านบริหารการศึกษาด้านการบริหารคณะสงฆ์จีนนิกาย หรือมีความเกี่ยวข้องกับการจัด
การศึกษาในคณะสงฆ์จีนนิกาย และผู้มีประสบการณ์ด้านบริหารระดับอุดมศึกษา เมื่อสัมภาษณ์
ผู้เช่ียวชาญเรียบร้อยแล้ว ผู้วิจัยจะถอดข้อความจากการสัมภาษณ์มาเรียบเรียง แล้วนำกลับไปให้
ผู้เช่ียวชาญท่านนั้นๆ ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลอีกครั้ง 
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 1.3 วิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลท่ีได้การสัมภาษณ์ผู้เช่ียวชาญ โดยกำหนดประเด็น
การสัมภาษณ์ตามกรอบแนวคิดการวิจัย  
 1.4 นำข้อมูลท่ีได้จากการวิเคราะห์และสังเคราะห์เนื้อหามาสร้างข้อคำถามของแบบ
สัมภาษณ์และแบบสอบถาม 
 ขั้นที่ 2 การวิเคราะห์อนาคตภาพการจัดอุดมศึกษาของคณะสงฆ์จีนนิกาย ตามความ
คิดเห็นของผู้เช่ียวชาญโดยใช้เทคนิควิจัย EDFR ดังนี้  
 ผู้วิจัยนำตัวที่เกี่ยวข้องกับอนาคตภาพการจัดอุดมศึกษาของคณะสงฆ์จีนนิกาย มาจัดทำ
เป็นแบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง (Semi-structured-interview) และนำไปเก็บรวบรวมข้อมูลจาก
ผู้เช่ียวชาญตามลำดับ ดังนี้ 
 EDFR รอบท่ี 1 นำแบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้างท่ีผู้วิจัยสร้างขึ้นไปเก็บรวบรวมข้อมูล
จากผู้เช่ียวชาญ จำนวน 19 คนแล้วนำข้อมูลท่ีได้มาสังเคราะห์เนื้อหา (Content synthesis) และ
พัฒนาเป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า (rating scale) 
 EDFR รอบท่ี 2 นำแบบสอบถามมาตราส่วนค่า (rating scale) ท่ีผู้วิจัยสร้างขึ้นจากผล
การสัมภาษณ์ผู้เช่ียวชาญในรอบท่ี 1 ไปเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้เช่ียวชาญอีกครั้งแล้วนำข้อมูลท่ีได้มา
วิเคราะห์ ด้วยสถิติพื้นฐาน เพื่อทำการจำแนกข้อมูลหาฉันทามติ (Consensus) ในรอบนี้ผู้เช่ียวชาญ
แต่ละท่านจะได้รับรู้ข้อมูลป้อนกลับเชิงสถิติ (Statistical Feedbacks) เป็นของกลุ่มโดยส่วนรวมโดย
หาค่ามัธยฐาน(Median) ฐานนิยม (Mode) และค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ (Interquartile Range) 
ของกลุ่มผนวกด้วยคำตอบเดิมของตนเอง แล้วขอให้ผู้เช่ียวชาญแต่ละคนพิจารณาตอบใหม่ 
 EDFR รอบท่ี 3 นำแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า (rating scale) จากรอบท่ี 2 
ไปเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้เช่ียวชาญชุดเดิมในรอบท่ี 3 เพื่อหาฉันทามติ (Consensus) ของ
ผู้เช่ียวชาญและนำข้อมูลท่ีได้มาวิเคราะห์และแปลผลการวิจัย เพื่อทราบอนาคตภาพการจัดอุดมศึกษา
ของคณะสงฆ์จีนนิกาย 
 ขั้นตอนที่ 3 การรายงานผลการวิจัย 
 ผู้วิจัยนำผลการวิจัย ข้อค้นพบ และข้อเสนอแนะนำมาจัดทำรายงานการวิจัย นำเสนอ
คณะกรรมการผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์ตรวจสอบความถูกต้อง ปรับปรุง แก้ไขข้อบกพร่องตาม
ข้อเสนอแนะ จัดทำรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์เสนอบัณฑิตวิทยาลัย เพื่อขออนุมัติเป็นส่วนหนึ่งของ
การศึกษาตามหลักสูตรปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษาต่อไป รายระเอียด
และขั้นตอนการดำเนินการวิจัยข้างต้น สามารถสรุปตามแผนภูมิ ดังนี้  
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ตารางท่ี 5 แสดงขั้นตอนการดำเนินการวิจัย 

ระเบียบวิธีวิจัย 
 เพื่อให้การวิ จัยในครั้งนี้ เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย ผู้วิ จัยจึงได้กำหนด
รายละเอียดเกี่ยวกับระเบียบวิธีวิจัย ซึ่งประกอบด้วย แผนแบบงานวิจัย ตัวแปรท่ีศึกษา เครื่องมือท่ีใช้
ในการวิจัยวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติท่ีใช้ในการวิจัย ดังนี้ 
แผนแบบการวิจัย (Research design) 
 การวิจัยครั้งนี้เป็นวิธีวิจัยอนาคต โดยใช้เทคนิคการวิจัยแบบ EDFR ท่ีมีการศึกษากลุ่ม
ตัวอย่างเดียว โดยศึกษาจากเอกสาร วรรณกรรม และทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้อง การสัมภาษณ์ผู้เช่ียวชาญ
ศึกษาสภาวการณ์โดยไม่มีการทดลอง (The One – Shot, Non – Experimental Case Study) 
สามารถเขียนแผนภาพได้ดังนี้ 
 
 
 
 
 
แผนภูมิท่ี 5 แผนแบบการวิจัย 
 เมื่อ R หมายถึง กลุ่มผู้เช่ียวชาญท่ีได้จากการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 
 X หมายถึง ตัวแปรท่ีศึกษา ได้แก่ ตัวแปรท่ีเกี่ยวข้องกับอนาคตภาพการจัดอุดมศึกษา
ของคณะสงฆ์จีนนิกาย 
 O1 หมายถึง ข้อมูลท่ีได้จากการศึกษาผู้เช่ียวชาญ 

O1 

 

 

    S                 x 

ขั้นที่ 1 

 

ขั้นที่ 2 ขั้นที่ 3 

การจัดการศึกษาของ
คณะสงฆ์จีนนิกาย 

 การจัดการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา 

 งานวิจัยที่เก่ียวข้อง 

 

 
EDFR 

การทำ EDFR รอบที่ 1 
การทำ EDFR รอบที่ 2 
การทำ EDFR รอบที่ 3 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
อนาคตภาพ 

การจัดอุดมศึกษา 
ของคณะสงฆ์จีนนิกาย 
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ผู้เชี่ยวชาญ 
 ผู้เช่ียวชาญในการวิจัยครั้งนี้  ผู้วิ จัยใช้เทคนิคการวิจัยแบบ EDFR (Ethnographic 
Delphi Future Research) ใช้วิธีการสัมภาษณ์แบบปฏิสัมพันธ์ (Interactive Interview) จึงใช้การ
คัดเลือกผู้เช่ียวชาญแบบเจาะจง (Purposive Method) มีเกณฑ์การคัดเลือกผู้เช่ียวชาญ คือเป็น
ผู้บริหารระดับสูงของคณะสงฆ์จีนนิกายในประเทศไทย หรือเป็นผู้บริหารระดับนโยบายของหน่วยงาน
ท่ีจัดการศึกษามีประสบการณ์ในการจัดการศึกษาไม่ต่ำกว่า 15 ปี หรือสำเร็จการศึกษาในระดับ
ปริญญาเอก โดยผู้วิจัยมีวัตถุประสงค์จากการสัมภาษณ์ผู้เช่ียวชาญเพื่อนำความรู้ความเช่ียวชาญ และ
ประสบการณ์ด้านการจัดการศึกษา เพื่อนำไปวิเคราะห์สังเคราะห์อนาคตภาพการจัดอุดมศึกษาของ
คณะสงฆ์จีนนิกาย รวมทั้งหมด 19 คน โดยแบ่งเป็น 3 กลุ่มตามเกณฑ์เฉพาะ ดังนี้ 
 กลุ่มท่ี 1 กลุ่มพระเถระผู้บริหารระดับสูงของคณะสงฆ์จีนนิกาย        จำนวน 7 คน 

 กลุ่มท่ี 2 กลุ่มผู้บริหารด้านการจัดการศึกษาของคณะสงฆ์จีนนิกาย       จำนวน 7 คน
กลุ่มท่ี 3 กลุ่มผู้บริหารการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาในมหาวิทยาลัย จำนวน 5 คน 

 
ตัวแปรที่ศึกษา  
 ตัวแปรท่ีนำมาศึกษาในการวิจัยครั้งนี้ คือตัวแปรท่ีเกี่ยวกับอนาคตภาพการจัดอุดมศึกษา
ของคณะสงฆ์จีนนิกาย ได้จากผลการวิเคราะห์ข้อมูล (Content Analysis) จากการสัมภาษณ์
ผู้เช่ียวชาญและผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามความคิดเห็น (Opinionnaire) โดยผู้เป็น
ผู้เช่ียวชาญกลุ่มเดียวกัน  
 
เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือในการวิจัยในครั้งนี้  ผู้วิ จัยใช้เครื่องมือสำหรับเก็บรวบรวมข้อมูลแต่ละ 
ขั้นตอน ดังนี้ 
 ขั้นที่ 1 การศึกษาค้นคว้าตัวแปรท่ีเกี่ยวกับอนาคตภาพการจัดอุดมศึกษาของคณะสงฆ์
จีนนิกาย ผู้วิจัยใช้การวิเคราะห์เอกสาร (Documentary Analysis) โดยการศึกษาวิเคราะห์แนวคิด
ทฤษฎี งานวิจัยและสรุปวรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้องแนวการจัดการศึกษาอนาคตภาพการจัดอุดมศึกษา
ของคณะสงฆ์จีนนิกายท้ังในและต่างประเทศ เพื่อให้ได้กรอบความคิดตัวแปรแล้วนำข้อสรุปตัวแปรท่ี
ได้มาสังเคราะห์เป็นบทความท่ีแสดงแนวคิดของผู้วิจัย (Concept Paper) เพื่อใช้เป็นข้อมูลพื้นฐาน
ให้กับทรงคุณวุฒิให้ทราบอนาคตภาพการจัดอุดมศึกษาของคณะสงฆ์จีนนิกาย  
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 ขั้นที่ 2 การวิเคราะห์อนาคตภาพการจัดอุดมศึกษาของคณะสงฆ์จีนนิกายนิกาย ผู้วิจัย
ใช้เทคนิควิจัยแบบ EDFR (Ethnographic Delphi Future Research) จากการสัมภาษณ์ผู้เช่ียวชาญ   
จำนวน 19 คน ดังนั้นเครื่องมือท่ีใช้เก็บรวบรวมข้อมูล มีดังนี้ 
 EDFR รอบท่ี 1 ใช้แบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง (Semi-structured interview) โดย
ผู้วิจัยพัฒนาจากข้อสรุปบทความ (Concept Paper) จากขั้นท่ี 1 ไปสร้างแบบสัมภาษณ์แบบกึ่ง
โครงสร้าง (Semi-structured Interview) เป็นคำถามปลายเปิดและไม่ช้ีนำ (Non Directive and 
Open Ended)  
 EDFR รอบท่ี 2 ใช้แบบสอบถามแบบปลายปิด ชนิดมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับของ
ลิเคิร์ท (Likert’s rating scale) โดยผู้วิจัยพัฒนามาจากผลการสัมภาษณ์ EDFR รอบท่ี 1 มาวิเคราะห์
และแบ่งข้อมูลออกเป็นกลุ่มๆ ตามเทคนิคการวิจัยแบบเดลฟาย (Delphi Technique) และพัฒนา
เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับความเป็นไปได้ของรูปแบบและแนวทางการจัดการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาของคณะสงฆ์จีนนิกาย ในกรณีท่ีข้อมูลจากรอบท่ี 2 มีความสอดคล้องกัน มีความ
ชัดเจน และสมบูรณ์ ให้ยุติในรอบท่ี 2 

 
การสร้างและพัฒนาเคร่ืองมือวิจัย 
 เพื่อให้การดำเนินการวิจัยครั้งนี้ สามารถวัดได้ตรงกับกรอบแนวคิดของการวิจัยและ
บรรลุวัตถุประสงค์ท่ีวางไว้ ผู้วิจัยได้กำหนดขั้นตอนในการสร้างและพัฒนาเครื่องมือไว้ ดังนี้ 
 ขั้นที่ 1 ศึกษา วิเคราะห์เอกสาร (Documentary Analysis) จากแนวคิด ทฤษฎีและ
งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องท้ังในและต่างประเทศท่ีเกี่ยวกับอนาคตภาพการจัดอุดมศึกษาของคณะสงฆ์จีน
นิกาย 

ขั้นที่ 2 การสร้างเครื่องมือเพื่อสัมภาษณ์ผู้เช่ียวชาญด้วยเทคนิค EDFR (Ethnographic 
Delphi Future Research) เพื่อให้ได้อนาคตภาพการจัดอุดมศึกษาของคณะสงฆ์จีนนิกาย ผู้วิจัยได้
ดำเนินการในขั้นตอนนี้ ดังนี้ 

 EDFR รอบท่ี 1 ใช้แบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง (Semi-structured Interview) โดย
ผู้วิจัยพัฒนาจากข้อสรุปบทความ (Concept Paper) จากขั้นท่ี 1 ไปสร้างแบบสัมภาษณ์แบบกึ่ง
โครงสร้าง (Semi-structured Interview) เป็นคำถามปลายเปิดและไม่ช้ีนำ (Non Directive and 
Open Ended) นำแบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง (Semi Structured Interview) ท่ีได้รับความ
เห็นชอบจากอาจารย์ท่ีปรึกษา แล้วนำไปสัมภาษณ์ผู้เช่ียวชาญ จำนวน 19 คน ด้วยเทคนิค หลังจาก
นั้นประมวลผลเพื่อให้ได้ร่างอนาคตภาพการจัดอุดมศึกษาของคณะสงฆ์จีนนิกาย 
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 EDFR รอบท่ี 2 นำผลจากการสัมภาษณ์ EDFR รอบท่ี 1 มาวิเคราะห์และแบ่งข้อมูล
ออกเป็นกลุ่มๆ ตามเทคนิคการวิจัยแบบเดลฟาย (Delphi Technique) และพัฒนาเป็นแบบสอบถาม
ความคิดเห็นเกี่ยวกับความเป็นไปได้ของอนาคตภาพการจัดอุดมศึกษาของคณะสงฆ์จีนนิกาย ท่ีร่าง
ขึ้นมาจากการสัมภาษณ์ผู้เช่ียวชาญแบบสอบถามท่ีสร้างขึ้นในรอบท่ี 2 เป็นแบบสอบถามปลายปิด
ชนิดมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับของลิเคิร์ท (Likert’s Rating Scale) แล้วส่งให้ผู้เช่ียวชาญชุด
เดิม จำนวน 19 คน ลงความคิดเห็น นำผลมาวิเคราะห์ข้อมูลเป็นกลุ่มโดยรวมโดยการหาค่าฐานนิยม 
(Mode) ค่ามัธยฐาน (Median) และค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ (Interquartile Range) ของกลุ่ม ซึ่ง
หาก ข้อมูลจากรอบท่ี 2 มีความสอดคล้องกัน สามารถยุติได้ในรอบท่ี 2 นี้ 
 
การเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัย 
 ผู้วิจยัดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลตามข้ันตอนดังนี้  
 1. ขอหนังสือนำส่งจากมหาวิทยาลัย เพื่อแจ้งผู้เช่ียวชาญท่ีเป็นกลุ่มผู้ให้ข้อมูลเพื่อ
ดำเนินการเก็บข้อมูล 
 2. การเก็บรวบรวมข้อมูลจากสัมภาษณ์ผู้เช่ียวชาญ จำนวน 19 คน ในขั้นตอนท่ี 2  
โดยใช้เทคนิค EDFR ผู้วิจัยดำเนินการด้วยตัวเอง 

 
การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิจัย 
 เพื่อให้การวิจัยในครั้งนี้เป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบวิธีวิจัย ผู้วิจัยรวบรวมข้อมูลทุก
ขั้นตอนมาวิเคราะห์โดยใช้สถิติในการวิจัย ดังต่อไปนี้  
 ขั้นที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลจากการศึกษาเอกสารงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อให้ได้ข้อสรุป
ตัวแปรเกี่ยวกับอนาคตภาพการจัดอุดมศึกษาของคณะสงฆ์จีนนิกาย ใช้การวิเคราะห์เชิงเนื้อหา 
(Content Analysis) 
 ขั้นที่ 2 การวิเคราะห์ข้อมูลท่ีได้จากการสัมภาษณ์ ผู้เช่ียวชาญ โดยใช้เทคนิค EDFR 
(Ethnographic Delphi Future Research) ใช้สถิติดังนี้ 
 2.1 ข้อมูลท่ีได้จากการสัมภาษณ์ผู้เช่ียวชาญ จำนวน 19 คน จากเทคนิค EDFR รอบท่ี 1 
ใช้การวิเคราะห์เชิงเนื้อหา (Content Analysis)  
 2.2 ข้อมูลท่ีได้จากแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า จากเทคนิค EDFR รอบท่ี 2 
และรอบท่ี 3 ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติการวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง (Center Tendency) 
ได้แก่ ค่ามัธยฐาน (Median) ค่าฐานนิยม (Mode) และค่าพิสัยควอไทล์ (Interquartile Range)  
โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
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  2.2.1 วิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่ามัธยฐาน (Median: Mdn) เป็นค่าของข้อมูลท่ี
อยู่ตรงกลางของข้อมูลท้ังหมดท่ีได้จากการนำมาเรียงลำดับไว้ เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลจาก
แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ตามแบบลิเคิร์ท (Likert’s rating scale) โดยผู้วิจัย
กำหนดระดับค่าคะแนนของช่วงน้ำหนักเป็น 5 ระดับ มีความหมาย ดังนี้ 
 ระดับ 1 หมายถึง ผู้เช่ียวชาญเห็นด้วยกับข้อความนั้นน้อยท่ีสุด 
 ระดับ 2 หมายถึง ผู้เช่ียวชาญเห็นด้วยกับข้อความนั้นน้อย 
 ระดับ 3 หมายถึง ผู้ผู้เช่ียวชาญเห็นด้วยกับข้อความนั้นปานกลาง 
 ระดับ 4 หมายถึง ผู้เช่ียวชาญเห็นด้วยกับข้อความนั้นมาก 
 ระดับ 5 หมายถึง ผู้เช่ียวชาญเห็นด้วยกับข้อความนั้นมากท่ีสุด  
 โดยในการแปรความหมายของค่ามัธยฐาน (Median) ผู้วิจัยกำหนดเกณฑ์มีความหมาย
ดังนี้ 
 ค่ามัธยฐานต่ำกว่า 1.49 หมายถึง ผู้เช่ียวชาญเห็นด้วยกับอนาคตภาพการจัดอุดมศึกษา
ของคณะสงฆ์จีนนิกาย น้อยท่ีสุด 
 ค่ามัธยฐาน 1.50 – 2.49 หมายถึง ผู้เช่ียวชาญเห็นด้วยกับอนาคตภาพการจัดอุดมศึกษา
ของคณะสงฆ์จีนนิกาย น้อย 
 ค่ามัธยฐาน 2.50 – 3.49 หมายถึง ผู้เช่ียวชาญเห็นด้วยกับอนาคตภาพการจัดอุดมศึกษา
ของคณะสงฆ์จีนนิกาย ปานกลาง 
 ค่ามัธยฐาน 3.50 – 4.49 หมายถึง ผู้เช่ียวชาญเห็นด้วยกับอนาคตภาพการจัดอุดมศึกษา
ของคณะสงฆ์จีนนิกาย มาก 
 ค่ามัธยฐาน 4.50 – 5.00 หมายถึง ผู้เช่ียวชาญเห็นด้วยกับอนาคตภาพการจัดอุดมศึกษา
ของคณะสงฆ์จีนนิกาย มากท่ีสุด 
  2.2.2 วิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าฐานนิยม (Mode: Mo) เป็นการคำนวณหา
ค่าความถ่ีของระดับคะแนนจาก 1 ถึง 5 สำหรับแต่ละข้อ ระดับคะแนนใดท่ีมีความถี่มากท่ีสุด ถือเป็น
ค่านิยมของข้อนั้น ในกรณีท่ีข้อใดมีความถี่สูงสุดของระดับคะแนนเท่ากัน และระดับคะแนนนั้นอยู่
ติดกันจะถือเอาค่ากลางระหว่างคะแนนท้ังสองนั้นเป็นฐานนิยมของข้อนั้น ส่วนกรณีท่ีข้อใดมีความถี่
สูงสุดของระดับคะแนนเท่ากัน และระดับคะแนนไม่ได้อยู่ติดกันจะถือว่าระดับคะแนนท้ังสองนั้นเป็น
ฐานนิยมของข้อนั้น แล้วจึงนำค่าฐานนิยมท่ีคำนวณได้มาหาค่าสัมบูรณ์ของผลต่างระหว่างมัธยฐานกับ
ฐานนิยม โดยค่าผลต่างต้องมีค่าต้ังแต่ 0.00-1.00 จึงถือว่าความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญท่ีมีต่อข้อนั้น
สอดคล้องกันโดยมีเกณฑ์กำหนดว่าอนาคตภาพการจัดอุดมศึกษาของคณะสงฆ์จีนนิกาย นั้นต้องมีค่า
สัมบูรณ์ของผลต่างระหว่างมัธยฐานกับฐานนิยม (Median Mode) โดยค่าผลต่างต้องมีค่าต้ังแต่ 
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0.00-1.00 จึงถือว่าความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญท่ีมีต่ออนาคตภาพการจัดอุดมศึกษาของคณะสงฆ์จีน
นิกายข้อนั้นสอดคล้องกัน 
  2.2.3 การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าพิสัยควอไทล์ (Interquartile Range) ได้
จากการคำนวณค่าความแตกต่างระหว่างควอไทล์ท่ี 3 กับควอไทล์ 1 ของอนาคตภาพการจัด
อุดมศึกษาของคณะสงฆ์จีนนิกาย เป็นรายข้อ ถ้าค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ท่ีคำนวณได้มีค่าน้อยกว่า
หรือเท่ากับ 1.5 แสดงว่าความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญท่ีมีต่อข้อความนั้นเห็นสอดคล้องกันหรือได้รับ
ฉันทามติ (Consensus) และถ้าค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ท่ีคำนวณได้มีค่ามากกว่า 1.50 แสดงว่า
ผู้เช่ียวชาญมีความคิดเห็นต่อข้อความไม่สอดคล้องกัน หรือไม่ได้รับฉันทามติ 

 
สรุป…… 

 การวิ จัยเรื่อง อนาคตภาพการจัดอุดมศึกษาของคณะสงฆ์ จีนนิกาย  ในครั้งนี้มี
วัตถุประสงค์เพื่อทราบอนาคตภาพการจัดอุดมศึกษาของคณะสงฆ์จีนนิกาย วิธีดำเนินการวิจัยได้
ดำเนินไว้ 3 ขั้นตอน คือ การจัดเตรียมโครงการวิจัย การดำเนินการวิจัย และการรายงานผลการวิจัย 
ในขั้นตอนการจัดเตรียมโครงการวิจัย ผู้วิจัยได้ดำเนินการตามขั้นตอน 2 ข้ันตอน คือ ข้ันท่ี 1 ศึกษาตัว
แปรเกี่ยวกับอนาคตภาพการจัดอุดมศึกษาของคณะสงฆ์จีนนิกาย ขั้นท่ี 2 วิเคราะห์อนาคตภาพการ
จัดอุดมศึกษาของคณะสงฆ์จีนนิกาย ตามความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญโดยใช้เทคนิควิจัย EDFR 
(Ethnographic Delphi Future Research) เก็บข้อมูลจากผู้เชียวชาญ จำนวน 19 คน เครื่องมือท่ีใช้
ในการวิจัย คือ แบบวิเคราะห์เอกสาร แบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง แบบสัมภาษณ์แบบมี
โครงสร้าง และแบบสอบถามความคิดเห็น ชนิดมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ สถิติท่ีใช้ในการ
วิเคราะห์ ข้อมูล ได้แก่ วิ เคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) ค่าฐานนิยม (Mode) ค่ามัธยฐาน 
(Median) และค่าพิสัยระหว่าง ควอไทล์ (Interquartile Range) 



   

บทที่ 4  
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาอนาคตภาพการจัดอุดมศึกษาของคณะสงฆ์จีน
นิกาย ผู้วิ จัยใช้เทคนิคการวิจัยอนาคตแบบ EDFR (Ethnographic Delphi Futures Research)  
การวิเคราะห์ข้อมูลท่ีได้จากการสัมภาษณ์ผู้เช่ียวชาญในการทำ EDFR รอบท่ี 1 ด้วยการสังเคราะห์
เนื้อหา (Content Synthesis) แล้วนำผลการสังเคราะห์ข้อมูลท่ีได้ไปสร้างแบบสอบถามความคิดเห็น
สำหรับการทำ EDFR รอบท่ี 2 และรอบท่ี 3 การวิเคราะห์ข้อมูลท่ีได้จากการทำ EDFR รอบท่ี 2 ด้วย
ค่ามัธยฐาน (Median) ค่าฐานนิยม (Mode) และค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ (Interquartile Range) 
โดยพิจารณาค่ามัธยฐาน ท่ีมีค่า 3.5 ขึ้นไป ค่าสัมบูรณ์ของผลต่างระหว่างมัธยฐานกับฐานนิยม มีค่า
ต้ังแต่ 0.00 - 1.00 และค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ น้อยกว่าหรือเท่ากับ 1.50 ซึ่งได้ข้อสรุปเกี่ยวกับ
อนาคตภาพการจัดอุดมศึกษาของคณะสงฆ์จีนนิกายดังนี้ 
 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลอนาคตภาพการจัดอุดมศึกษาของคณะสงฆ์จีนนิกาย 
 การทำ EDFR รอบที่ 1  
 ผู้วิจัยสัมภาษณ์กลุ่มผู้เช่ียวชาญ จำนวน 19 คน โดยใช้แบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง 
ผลการสัมภาษณ์กลุ่มผู้เช่ียวชาญสามารถสังเคราะห์อนาคตภาพการจัดอุดมศึกษาของคณะสงฆ์จีน
นิกาย จึงสรุปประเด็นต่างๆ เป็นแต่ละด้าน รวมทั้งหมด 10 ด้าน ดังนี้ 
 กลุ่มผู้เช่ียวชาญมีความคิดเห็นว่า ปรัชญาของการจัดอุดมศึกษาของคณะสงฆ์จีนนิกาย 
ในอนาคต ประกอบด้วย ธำรงรักษาและส่งเสริมปรัชญาของพุทธศาสนานิกายมหายานในประเทศไทย 
และส่งเสริมศาสนทายาทให้มีอุดมการณ์ตามวิถีพุทธศาสนานิกายมหายาน เติมเต็มศักยภาพให้กับ 
ศาสนทายาทของพุทธศาสนานิกายมหายานและเป็นแหล่งผลิตบุคลากรเพื่อสืบสานงานของ  
คณะสงฆ์จีนนิกาย สร้างความสมดุลความสอดคล้องของพุทธศาสนานิกายมหายานกับพุทธศาสนา
นิกายหินยาน (เถรวาท) และเป็นศูนย์กลางการศึกษาพุทธศาสนานิกายมหายาน เป็นศูนย์กลาง
การศึกษาค้นคว้าด้านมนต์พิธี พิธีกรรมทางศาสนาของคณะสงฆ์จีนนิกาย เป็นศูนย์กลางการส่งเสริม
การศึกษาศิลปะ ภาษา และวัฒนธรรมจีน เป็นศูนย์กลางการส่งเสริมการศึกษาวัฒนธรรมจีน ได้แก่ 
การฝึกสมาธิลมปราณ ไท่เก๊ก แพทย์แผนจีน ช่างศิลป์จีน ผู้วิจัยสรุปประเด็นเหล่านี้เป็น “ปรัชญาของ
การจัดอุดมศึกษาของคณะสงฆ์จีนนิกาย”  
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 กลุ่มผู้เช่ียวชาญมีความคิดเห็นว่า วิสัยทัศน์ และเป้าหมายของการจัดอุดมศึกษา  
ในอนาคต ประกอบด้วย การจัดอุดมศึกษาคณะสงฆ์จีนนิกายเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ด้านศิลปะ  
วัฒนธรรมจีน มุ่งเน้นพัฒนาคนให้มีคุณธรรม ตามมาตรฐานสากล การกำหนดวิสัยทัศน์ของ
สถาบันอุดมศึกษามาจากคณะผู้บริหารของคณะสงฆ์ จีนนิกาย การจัดทำแผนกลยุทธ์ของ
สถาบันอุดมศึกษามีการดำเนินโครงการท่ีชัดเจน การจัดต้ังสถาบันอุดมศึกษามีเป้าหมายในการจัด
การศึกษาตามเจตนารมณ์ของคณะสงฆ์จีน การกำหนดเป้าหมายการจัดต้ังสถาบันอุดมศึกษาเพื่อเป็น
ศูนย์กลางในการศึกษาด้านศิลปะ ภาษา และวัฒนธรรมจีน การกำหนดเป้าหมายการดำเนินงานของ
การจัดต้ังสถาบันอุดมศึกษามุ่งเน้นความร่วมมือด้านวิชาการกับสาถาบันอุดมศึกษาในประเทศและ
ต่างประเทศ การกำหนดเป้าหมายสถาบันอุดมศึกษาเพื่อส่งเสริมการวิจัยด้านพระพุทธศาสนาของ
คณะสงฆ์จีนนิกาย เป้าหมายการจัดต้ังสถาบันอุดมศึกษาเริ่มต้นจากการเป็นวิทยาลัย และมี  
การพัฒนาอย่างต่อเนื่องเป็นสถาบัน และมหาวิทยาลัยของคณะสงฆ์จีนนิกาย เป้าหมายของการจัดต้ัง
สถาบันอุดมศึกษาเพื่อสร้างโอกาสให้กับศิษย์เก่าท่ีสำเร็จการศึกษาขั้นพื้นฐานจากโรงเรียนพระปริยัติ
ธรรมของคณะสงฆ์จีนนิกาย ให้ได้ศึกษาในระดับอุดมศึกษา เป้าหมายของการจัดต้ังสถาบันอุดมศึกษา
เพื่อสร้างโอกาสให้กับบรรพชิต และฆราวาสท่ีจบการศึกษาขั้นพื้นฐานจากการศึกษาในระบบ  
นอกระบบ และตามอัธยาศัยให้ได้ศึกษาในระดับอุดมศึกษา เป้าหมายของการจัดต้ังอุดมศึกษาเพื่อ
ส่งเสริมให้ผู้สำเร็จการศึกษานำความรู้ในด้านเนื้อหา ด้านทักษะ และด้านเจตคติไปใช้ในการทำงาน 
หรือประกอบอาชีพอย่างสุจริต การจัดต้ังอุดมศึกษามีเป้าหมายเพื่อสร้างความโดดเด่นทาง 
ด้านวิชาการของคณะสงฆ์จีนนิกาย ซึ่งจะส่งผลให้เกิดเป็นอัตลักษณ์ขององค์กร สร้างความเช่ือมั่น
ให้กับพุทธศาสนิกชน และประชาชนท่ัวไป ผู้วิจัยสรุปประเด็นเหล่านี้เป็น “วิสัยทัศน์ และเป้าหมาย
ของการจัดอุดมศึกษา”  
 กลุ่มผู้เช่ียวชาญมีความคิดเห็นว่า อาคารสถานท่ีในอนาคต ประกอบด้วย การจัดต้ัง
สถาบันอุดมศึกษาอยู่ในท่ีดินของคณะสงฆ์จีนนิกาย การจัดต้ังสถาบันอุดมศึกษาท่ีสร้างขึ้นมีอัตลักษณ์
เป็นแบบวัฒนธรรมจีน การจัดต้ังสถาบันอุดมศึกษามีอาคารเพียงพอต่อการรองรับจำนวนนักศึกษา 
และบุคลากรทางการศึกษา อาคารสถานท่ีจัดต้ังอุดมศึกษามีความมั่นคง ปลอดภัย อาคารสถานท่ีท่ี
เป็นแหล่งเรียนรู้มีการจัดให้เป็นแบบวัฒนธรรมจีน อาคารสถานท่ีท่ีเป็นแหล่งเรียนรู้ในการศึกษา
ค้นคว้ามีความทันสมัยด้านเทคโนโลยี ภายในสถาบันอุดมศึกษาท่ีจัดต้ังขึ้นมีการสร้างหอพักสำหรับ
นักศึกษาท่ีเป็นบรรพชิต และฆราวาส การจัดสภาพแวดล้อมภายในอาคารสถานท่ีมีระบบรักษา  
ความปลอดภัยอย่างมีประสิทธิภาพ การจัดสภาพแวดล้อมของห้องเรียนมีความสะอาดปลอดภัย และ
เป็นระเบียบ สภาพแวดล้อมของสถาบันอุดมศึกษามีความสะอาดร่มรื่น และสวยงาม ผู้วิจัยสรุป
ประเด็นเหล่านี้เป็น “ด้านอาคารสถานท่ี” 
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 กลุ่มผู้เช่ียวชาญมีความคิดเห็นว่า หลักสูตรในอนาคต ประกอบด้วย การจัดหลักสูตร
ต่างๆได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา มีหลักสูตรท่ีเน้นด้านศิลปะ ภาษา และ
วัฒนธรรมจีน มีหลักสูตรด้านพุทธศาสนานิกายมหายาน และด้านการบริหารชุมชนตามวิถีมหายาน  
มีหลักสูตรท่ีส่งเสริมความต้องการในการศึกษาของบรรพชิต และฆราวาส มีหลักสูตรท่ีส่งเสริม  
ด้านการศึกษาพุทธศาสนานิกายมหายานในระดับนานาชาติ มีหลักสูตรออนไลน์ด้านเทคโนโลยี  
สาระสนเทศ ด้านภาษาจีนท่ีสอดคล้องกับสังคมปัจจุบัน มีหลักสูตรประกาศนียบัตรระยะส้ันท่ีรองรับ
ความต้องการของผู้เรียนทางวัฒนธรรมจีน ได้แก่ การฝึกสมาธิลมปราณ ไท่เก๊ก แพทย์แผนจีน  
ช่างศิลป์จีน มีหลักสูตรท่ีเช่ือมโยงกับสถาบันอุดมศึกษาในประเทศและต่างประเทศ มีหลักสูตรด้าน
มนต์พิธี พิธีกรรมทางศาสนาของคณะสงฆ์จีนนิกาย ผู้วิจัยสรุปประเด็นเหล่านี้เป็น “ด้านหลักสูตร
อุดมศึกษาคณะสงฆ์จีนนิกาย” 
 กลุ่มผู้เช่ียวชาญมีความคิดเห็นว่า การพัฒนาการจัดอุดมศึกษาในอนาคต ประกอบด้วย 
มีการวางแผนงานการจัดอุดมศึกษาอย่างเป็นระบบได้แก่ แผนปฏิบัติการประจำปี แผนระยะส้ัน และ
แผนระยะยาว ได้รับความเห็นชอบในการจัดต้ังอุดมศึกษาคณะสงฆ์จีนนิกายจากกระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและพัฒนานวัตกรรรม มีการจัดโครงสร้างการบริหารงานการจัด
อุดมศึกษาอย่างชัดเจน มีการดำเนินงานการจัดอุดมศึกษาตามแผนงานท่ีวางไว้ มีดำเนินงานการจัด
อุดมศึกษาโดยเน้นคุณภาพผลผลิตของบัณฑิต มากกว่าเน้นปริมาณ มีการติดตามตรวจสอบ และ
ประเมินผลการจัดอุดมศึกษาอย่างเป็นระบบ มีการปรับปรุงแก้ไขการจัดอุดมศึกษาอย่างต่อเนื่อง   
มีการพัฒนาการจัดอุดมศึกษาให้ทัดเทียมกับสถาบันอุดมศึกษาในประเทศ และนานาชาติ ผู้วิจัยสรุป
ประเด็นเหล่านี้เป็น “ด้านการพัฒนาการจัดอุดมศึกษา” 
 ก ลุ่ม ผู้ เช่ี ย วชาญ มี คว าม คิ ด เห็ น ว่ า  งบ ป ระม าณ ใน อ น าคต  ป ระกอบ ด้ วย  
การจัดอุดมศึกษาได้รับงบประมาณจากส่วนกลางของคณะสงฆ์จีนนิ กาย และจากการทอดกฐิน  
ผ้าป่าประจำปี การจัดอุดมศึกษาได้รับงบประมาณจากองค์กรพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก  
การจัดอุดมศึกษาได้รับงบประมาณจากค่าทำเนียมการศึกษา ภาครัฐจัดสรรงบประมาณในการจัด
อุดมศึกษาของคณะสงฆ์จีนนิกาย มีการจัดต้ังงบประมาณเพื่อเป็นกองทุนสนับสนุนการจัดอุดมศึกษา
ของคณะสงฆ์จีนนิกาย มีการรับบริจาคงบประมาณสนับสนุนการจัดอุดมศึกษาจากนักธุรกิจ องค์กร
ตระกูลแซ่ และประชาชนท่ัวไป ผู้วิจัยสรุปประเด็นเหล่านี้เป็น “ด้านงบประมาณ” 
 กลุ่มผู้เช่ียวชาญมีความคิดเห็นว่า บุคลากรอุดมศึกษาในอนาคต ประกอบด้วย ผู้บริหาร
สถาบันอุดมศึกษาได้รับการคัดเลือกจากคณะผู้บริหารของคณะสงฆ์ จีนนิ กาย ผู้บริหาร
สถาบันอุดมศึกษาเป็นผู้มีความรู้พื้นฐานในบริบทของพุทธศาสนานิกายมหายาน และวัฒนธรรมจีน 
ผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาเป็นผู้มีภาวะผู้นำทางวิชาการ ผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษามีประสบการณ์
การในการบริหารไม่ต่ำกว่า 5 ปี ผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษามีการกำหนดนโยบายการจัดอุดมศึกษา
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อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษามีการกำหนดทิศทางและเป้าหมายในการพัฒนางาน
อย่างเป็นระบบ คณาจารย์ ผู้สอนมีคุณวุฒิตรงกับหลักสูตรสาขาวิชาท่ีเปิดสอน คณาจารย์มี  
ความสารมารถในการใช้ส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีการแต่งต้ัง
คณาจารย์เพื่อทำหน้าท่ีผู้บริหารอุดมศึกษาในฝ่ายต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม คณาจารย์ และบุคลากร
ทางการศึกษาได้รับการส่งเสริมพัฒนาวิชาชีพได้อย่างเหมาะสม ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร
ทางการศึกษา ได้รับสวัสดิการอย่างคุ้มค่าตามความเหมาะสม เปิดโอกาสให้บรรพชิตในคณะสงฆ์จีน
นิกาย หรือศิษย์เก่าท่ีมีคุณวุฒิ ด้านการศึกษาโดดเด่นสามารถเป็นบุคลากรทางการศึกษาของ
สถาบันอุดมศึกษาได้ ผู้วิจัยสรุปประเด็นเหล่านี้เป็น “ด้านบุคลากรอุดมศึกษา”  
 กลุ่ม ผู้เช่ียวชาญมีความคิดเห็นว่า การสร้างเครือข่ายด้านการศึกษาในอนาคต 
ประกอบด้วย มีการสร้างเครือข่ายด้านการเผยแผ่ด้านวิชาการทางพุทธศาสนานิกายมหายานใน
ระดับประเทศ และนานาชาติ มีการจัดทำข้อตกลงร่วมมือทางการศึกษา (MOU) ด้านพระพุทธศาสนา
มหายานกับสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ จีน ไต้หวัน มีการจัดทำข้อตกลงร่วมมือทางการศึกษา 
(MOU) ด้านภาษาและวัฒนธรรมกับสถาบันการศึกษาในประเทศ และต่างประเทศ เพื่อเปิดหลักสูตร
ในสถานบันอุดมศึกษาของคณะสงฆ์จีนนิกาย มีการจัดทำข้อตกลงร่วมมือทางการศึกษา (MOU)  
ด้านการจัดการเรียนการสอน และการแลกเปล่ียนนักศึกษา จากสถาบันการศึกษาท้ังในประเทศและ
ต่างประเทศ มีการสร้างเครือข่ายการศึกษาผ่านระบบออนไลน์ ระหว่างสถาบันการศึกษาท้ังใน
ประเทศ และต่างประเทศ การสร้างเครือข่ายในการพัฒนาวิชาชีพเพื่อส่งเสริมให้บุคลากรทางศาสนา
ได้รับการศึกษาต่อระดับมหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต กับสถาบันอุดมศึกษาท้ังในประเทศ และ
ต่างประเทศ ผู้วิจัยสรุปประเด็นเหล่านี้เป็น “ด้านการสร้างเครือข่ายด้านการศึกษา” 
 กลุ่มผู้เช่ียวชาญมีความคิดเห็นว่า การรับบัณฑิตในอนาคต ประกอบด้วย การรับ
นักศึกษาเข้าศึกษาต่อจากสามเณรนักเรียนท่ีจบการศึกษาขั้นพื้นฐานจากโรงเรียนพระปริยัติธรรมของ
คณะสงฆ์จีนนิกาย และโรงเรียนพระปริยัติธรรมท่ัวประเทศ การรับนักศึกษาเข้าศึกษาต่อจาก
บรรพชิตในพระพุทธศาสนา และต่างศาสนา ท้ังในและต่างประเทศท่ีจบการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือ
เทียบเท่า โดยไม่จำกัดอายุ นักเรียน นักศึกษา และประชาชนท่ัวไปท้ังในและต่างประเทศท่ีจบ
การศึกษาขั้นพื้นฐานหรือเทียบเท่าสามารถเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษาของคณะสงฆ์จีนนิกาย
โดยไม่จำกัดอายุ ผู้วิจัยสรุปประเด็นเหล่านี้เป็น “ด้านการรับนักศึกษา”  
 กลุ่มผู้เช่ียวชาญมีความคิดเห็นว่า การประชาสัมพันธ์ในอนาคต ประกอบด้วย มีการสร้าง
ส่ือประชาสัมพันธ์การจัดอุดมศึกษาผ่านเว็บไซต์ ข่าวสารทางโทรทัศน์ วิทยุ วารสาร แผ่นพับ  
มีการประชาสัมพันธ์ผ่านเครือข่ายองค์กรด้านศาสนาท้ังในและต่างประเทศ มีการประชาสัมพันธ์ผ่าน
เครือข่ายจากสถาบันการศึกษาในระดับต่างๆ ท้ังในและต่างประเทศ มีการประชาสัมพันธ์ผ่านทาง
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สาธุชนท่ีเข้ามาสักการะส่ิงศักด์ิของวัดในคณะสงฆ์จีนนิกาย ผู้วิ จัยสรุปประเด็นเหล่านี้ เป็น  
“ด้านการประชาสัมพันธ์” 
 สรุป จากการทำ EDFR รอบท่ี 1 ผลการสัมภาษณ์กลุ่มผู้เช่ียวชาญ สามารถสังเคราะห์
อนาคตภาพการจัดอุดมศึกษาของคณะสงฆ์จีนนิกาย ประกอบด้วย 10 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านปรัชญา
ของการจัดอุดมศึกษาของคณะสงฆ์จีนนิกาย 2) ด้านวิสัยทัศน์ และเป้าหมายของการจัดอุดมศึกษา  
3) ด้านอาคารสถานท่ี 4) ด้านหลักสูตรอุดมศึกษาคณะสงฆ์จีนนิกาย 5) ด้านการพัฒนาการจัด
อุดมศึกษา 6) ด้านงบประมาณ 7) ด้านบุคลากรอุดมศึกษา 8) ด้านการสร้างเครือข่ายด้านการศึกษา 
9) ด้านการรับบัณฑิต 10) ด้านการประชาสัมพันธ์ และนำประเด็นเหล่านี้  มาสร้างคำถามเป็น
แบบสอบถามความคิดเห็นเพื่อเก็บข้อมูลในการทำ EDFR รอบท่ี 2 
 การทำ EDFR รอบที่ 2  
 ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลท่ีได้จากแบบสอบถามความคิดเห็นจากผู้เช่ียวชาญ จำนวน 19 คน
โดยใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่ามัธยฐาน (Median) ค่าฐานนิยม (Mode) และค่าพิสัย
ระหว่างควอไทล์ (Interquartile Range) ซึ่งผลการวิเคราะห์สรุปได้ตามตาราง ดังนี้ 
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ตารางท่ี 6 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลอนาคตภาพการจัดอุดมศึกษาของคณะสงฆ์จีนนิกายด้านปรัชญา
ของการจัดอุดมศึกษาของคณะสงฆ์จีนนิกาย 

ด้านปรัชญาของการจัด
อุดมศึกษาของคณะสงฆ์จีน

นิกาย 
 

มัธ
ยฐ

าน
 (M

dn
) 

ฐา
นน

ิยม
 (M

o)
 

มัธ
ยฐ

าน
 –

 ฐ
าน

นิย
ม 

|M
dn

-M
o|

 

คว
อไ

ทล
์ (Q

1) 

คว
อไ

ทล
์ (Q

3) 

พิส
ัยร

ะห
ว่า

งค
วอ

ไท
ล์ 

(IQ
R)

 

ระ
ดับ

คว
าม

คิด
เห

็น 

คว
าม

สอ
ดค

ล้อ
งข

อง
คิด

เห
็น 

1. ธำรงรักษาและส่งเสริม
ปรัชญาของพุทธศาสนานิกาย
มหายานในประเทศไทย และ
ส่งเสริมศาสนทายาทให้มี
อุดมการณ์ตามวิถีพุทธศาสนา
นิกายมหายาน 

5 5 0 5 5 0 มากท่ีสุด สอดคล้อง 

2. เติมเต็มศักยภาพให้กับศา
สนทายาทของพุทธศาสนา
นิกายมหายานและเป็นแหล่ง
ผลิตบุคคลากรเพื่อสืบสาน
งานของคณะสงฆ์จีนนิกาย 

5 5 0 4 5 1 มากท่ีสุด สอดคล้อง 

3. สร้างความสมดุลความ
สอดคล้องของพุทธศาสนา
นิกายมหายานกับพุทธศาสนา
นิกายหินยาน (เถรวาท) และ
เป็นศูนย์กลางการศึกษาพุทธ
ศาสนานิกายมหายาน 

5 5 0 4 5 1 มากท่ีสุด สอดคล้อง 
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ตารางท่ี 6  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลอนาคตภาพการจัดอุดมศึกษาของคณะสงฆ์จีนนิกาย             
ด้านปรัชญาของการจัดอุดมศึกษาของคณะสงฆ์จีนนิกาย (ต่อ) 

ด้านปรัชญาของการจัด
อุดมศึกษาของคณะสงฆ์จีน

นิกาย 
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4. เป็นศูนย์กลางการศึกษา
ค้นคว้าด้านมนต์พิธี พิธีกรรม
ทางศาสนาของคณะสงฆ์จีน
นิกาย 

5 5 0 4 5 1 มากท่ีสุด สอดคล้อง 

5. เป็นศูนย์กลางการส่งเสริม
การศึกษาศิลปะ ภาษา และ
วัฒนธรรมจีน 

5 5 0 5 5 0 มากท่ีสุด สอดคล้อง 

6. เป็นศูนย์กลางการส่งเสริม
การศึกษาวัฒนธรรมจีน ได้แก่ 
การฝึกสมาธิลมปราณ ไท่เก๊ก 
แพทย์แผนจีน ช่างศิลป์จีน 

4 4 0 4 5 1 มาก สอดคล้อง 

 
 จากตารางท่ี 6 ผู้เช่ียวชาญมีความเห็นว่า อนาคตภาพการจัดอุดมศึกษาของคณะสงฆ์จีน
นิกาย ด้านปรัชญาของการจัดอุดมศึกษาของคณะสงฆ์จีนนิกาย สอดคล้องกันท้ังหมด 6 ข้อ  
เรียงตามลำดับดังนี้ ข้อท่ี 1 ส่งธำรงรักษาและส่งเสริมปรัชญาของพุทธศาสนานิกายมหายานใน
ประเทศไทย (Mdn = 5, IQR = 0, |Mdn-Mo| = 0)  ข้อท่ี 2 เเติมเต็มศักยภาพให้กับศาสนทายาท
ของพุทธศาสนานิกายมหายานและเป็นแหล่งผลิตบุคคลากรเพื่อสืบสานงานของคณะสงฆ์จีนนิกาย 
(Mdn = 5, IQR = 1, |Mdn-Mo| = 0) ข้อท่ี 3 สร้างความสมดุลความสอดคล้องของพุทธศาสนา
นิกายมหายานกับพุทธศาสนานิกายหินยาน (เถรวาท) และเป็นศูนย์กลางการศึกษาพุทธศาสนานิกาย
มหายาน(Mdn = 5, IQR = 1,|Mdn-Mo| = 0) ข้อท่ี 4 เป็นศูนย์กลางการศึกษาค้นคว้าด้านมนต์พิธี 
พิธีกรรมทางศาสนาของคณะสงฆ์ จีนนิกาย (Mdn = 5, IQR = 1, |Mdn-Mo| = 0)  ข้อท่ี  5 .  
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เป็นศูนย์กลางการส่งเสริมการศึกษาศิลปะ ภาษา และวัฒนธรรมจีน (Mdn = 5, IQR = 0, |Mdn-
Mo| = 0) ข้อท่ี 6 เป็นศูนย์กลางการส่งเสริมการศึกษาวัฒนธรรมจีน ได้แก่ การฝึกสมาธิลมปราณ  
ไท่เก๊ก แพทย์แผนจีน ช่างศิลป์จีน(Mdn = 4, IQR = 1, |Mdn-Mo| = 0)  
 

ตารางท่ี 7 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลอนาคตภาพการจัดอุดมศึกษาของคณะสงฆ์จีนนิกาย                
ด้านวิสัยทัศน์ และเป้าหมายของการจัดอุดมศึกษา 

ด้านวิสัยทัศน์ และเป้าหมาย
ของการจัดอุดมศึกษา 
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1. การจัดอุดมศึกษาคณะสงฆ์
จีนนิกายเป็นองค์กรแห่งการ
เรียนรู้ด้านศิลปะ วัฒนธรรม
จีน มุ่งเน้นพัฒนาคนให้มี
คุณธรรม ตามมาตรฐานสากล 

5 5 0 4 5 1 มากท่ีสุด สอดคล้อง 

2. การกำหนดวิสัยทัศน์ของ
สถาบันอุดมศึกษามาจากคณะ
ผู้บริหารของคณะสงฆ์จีน
นิกาย 

5 5 0 4 5 1 มากท่ีสุด สอดคล้อง 

3. การจัดทำแผนกลยุทธ์ของ
สถาบันอุดมศึกษามีการ
ดำเนินโครงการท่ีชัดเจน 

5 5 0 4 5 1 มากท่ีสุด สอดคล้อง 

4. การจัดต้ัง
สถาบันอุดมศึกษามีเป้าหมาย
ในการจัดการศึกษาตาม
เจตนารมณ์ของคณะสงฆ์จีน 

5 5 0 5 5 0 มากท่ีสุด สอดคล้อง 
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ตารางท่ี 7  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลอนาคตภาพการจัดอุดมศึกษาของคณะสงฆ์จีนนิกาย  
ด้านวิสัยทัศน์ และเป้าหมายของการจัดอุดมศึกษา (ต่อ) 

ด้านวิสัยทัศน์ และเป้าหมาย
ของการจัดอุดมศึกษา 
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5. การกำหนดเป้าหมายการ
จัดต้ังสถาบันอุดมศึกษาเพื่อ
เป็นศูนย์กลางในการศึกษา
ด้านศิลปะ ภาษา และ
วัฒนธรรมจีน 

5 5 0 4 5 1 มากท่ีสุด สอดคล้อง 

6. การกำหนดเป้าหมายการ
ดำเนินงานของการจัดต้ัง
สถาบันอุดมศึกษามุ่งเน้น
ความร่วมมือด้านวิชาการกับ
สาถาบันอุดมศึกษาใน
ประเทศและต่างประเทศ 

5 5 0 4 5 1 มากท่ีสุด สอดคล้อง 

7. การกำหนดเป้าหมาย
สถาบันอุดมศึกษาเพื่อส่งเสริม
การวิจัยด้านพระพุทธศาสนา
ของคณะสงฆ์จีนนิกาย 

5 5 0 4 5 1 มากท่ีสุด สอดคล้อง 
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ตารางท่ี 7  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลอนาคตภาพการจัดอุดมศึกษาของคณะสงฆ์จีนนิกาย  
ด้านวิสัยทัศน์ และเป้าหมายของการจัดอุดมศึกษา (ต่อ) 

ด้านวิสัยทัศน์ และเป้าหมาย
ของการจัดอุดมศึกษา 
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8. เป้าหมายการจัดต้ัง
สถาบันอุดมศึกษาเริ่มต้นจาก
การเป็นวิทยาลัย และมีการ
พัฒนาอย่างต่อเนื่องเป็น
สถาบัน และมหาวิทยาลัยของ
คณะสงฆ์จีนนิกาย 

5 5 0 5 5 0 มากท่ีสุด สอดคล้อง 

9. เป้าหมายของการจัดต้ัง
สถาบันอุดมศึกษาเพื่อสร้าง
โอกาสให้กับศิษย์เก่าท่ีสำเร็จ
การศึกษาข้ันพื้นฐานจาก
โรงเรียนพระปริยัติธรรมของ
คณะสงฆ์จีนนิกาย ให้ได้ศึกษา
ในระดับอุดมศึกษา 

5 5 0 4 5 1 มากท่ีสุด สอดคล้อง 
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ตารางท่ี 7 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลอนาคตภาพการจัดอุดมศึกษาของคณะสงฆ์จีนนิกาย  
ด้านวิสัยทัศน์ และเป้าหมายของการจัดอุดมศึกษา (ต่อ) 

ด้านวิสัยทัศน์ และเป้าหมาย
ของการจัดอุดมศึกษา 
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10. เป้าหมายของการจัดต้ัง
สถาบันอุดมศึกษาเพื่อสร้าง
โอกาสให้กับบรรพชิต และ
ฆราวาสท่ีจบการศึกษาข้ัน
พื้นฐานจากการศึกษาใน
ระบบ นอกระบบ และตาม
อัธยาศัยให้ได้ศึกษาใน
ระดับอุดมศึกษา 

5 5 0 4 5 1 มากท่ีสุด สอดคล้อง 

11. เป้าหมายของการจัดต้ัง
อุดมศึกษาเพื่อส่งเสริมให้
ผู้สำเร็จการศึกษานำความรู้ใน
ด้านเนื้อหา ด้านทักษะ และ
ด้านเจตคติไปใช้ในการทำงาน 
หรือประกอบอาชีพอย่าง
สุจริต 

5 5 0 4 5 1 มากท่ีสุด สอดคล้อง 
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ตารางท่ี 7 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลอนาคตภาพการจัดอุดมศึกษาของคณะสงฆ์จีนนิกาย  
ด้านวิสัยทัศน์ และเป้าหมายของการจัดอุดมศึกษา (ต่อ) 

ด้านวิสัยทัศน์ และเป้าหมาย
ของการจัดอุดมศึกษา 
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12. การจัดต้ังอุดมศึกษามี
เป้าหมายเพื่อสร้างความโดด
เด่นทางด้านวิชาการของคณะ
สงฆ์จีนนิกาย ซึ่งจะส่งผลให้
เกิดเป็นอัตลักษณ์ขององค์กร 
สร้างความเช่ือมั่นให้กับ
พุทธศาสนิกชน และ
ประชาชนท่ัวไป 

5 5 0 5 5 0 มากท่ีสุด สอดคล้อง 

 
 จากตารางท่ี 7 ผู้เช่ียวชาญมีความเห็นว่า อนาคตภาพการจัดอุดมศึกษาของคณะสงฆ์จีน
นิกาย ด้านวิสัยทัศน์ และเป้าหมายของการจัดอุดมศึกษาสอดคล้องกันทุกข้อ ดังนี้ ข้อท่ี 1 เป้าหมาย
ของการจัดต้ังสถาบันอุดมศึกษาเพื่อสร้างโอกาสให้กับบรรพชิต และฆราวาสท่ีจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
จากการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัยให้ได้ศึกษาในระดับอุดมศึกษา  (Mdn = 5, IQR 
= 1, |Mdn-Mo| = 0) ข้อท่ี 2 การกำหนดวิสัยทัศน์ของสถาบันอุดมศึกษามาจากคณะผู้บริหารของ
คณะสงฆ์ จีนนิกาย (Mdn = 5, IQR = 1, |Mdn-Mo| = 0) ข้อ ท่ี 3 การจัดทำแผนกลยุทธ์ของ
สถาบันอุดมศึกษามีการดำเนินโครงการท่ีชัดเจน (Mdn = 5 , IQR = 1, |Mdn-Mo| = 0) ข้อท่ี 4  
การจัดต้ังสถาบันอุดมศึกษามีเป้าหมายในการจัดการศึกษาตามเจตนารมณ์ของคณะสงฆ์จีนนิกาย 
(Mdn = 5, IQR = 1, |Mdn-Mo| = 0) ข้อท่ี 5 การกำหนดเป้าหมายการจัดต้ังสถาบันอุดมศึกษาเพื่อ
เป็นศูนย์กลางในการศึกษาด้านศิลปะ ภาษา และวัฒนธรรมจีน (Mdn = 5, IQR = 1, |Mdn-Mo| = 
0) ข้อท่ี 6 การกำหนดเป้าหมายการดำเนินงานของการจัดต้ังสถาบันอุดมศึกษามุ่งเน้นความร่วมมือ
ด้านวิชาการกับสาถาบันอุดมศึกษาในประเทศและต่างประเทศ  (Mdn = 5, IQR = 1, |Mdn-Mo| = 
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0) ข้อท่ี 7 การกำหนดเป้าหมายสถาบันอุดมศึกษาเพื่อส่งเสริมการวิจัยด้านพระพุทธศาสนาของคณะ
สงฆ์จีนนิกาย (Mdn = 5, IQR = 1, |Mdn-Mo| = 0) ข้อท่ี 8 เป้าหมายการจัดต้ังสถาบันอุดมศึกษา
เริ่มต้นจากการเป็นวิทยาลัย และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเป็นสถาบัน และมหาวิทยาลัยของ  
คณะสงฆ์ จีนนิ กาย  (Mdn = 5, IQR = 1 , |Mdn-Mo| = 0) ข้ อ ท่ี  9 เป้ าหมายของการจัด ต้ั ง
สถาบันอุดมศึกษาเพื่อสร้างโอกาสให้กับศิษย์เก่าท่ีสำเร็จการศึกษาขั้นพื้นฐานจากโรงเรียนพระปริยัติ
ธรรมของคณะสงฆ์จีนนิกาย ให้ได้ศึกษาในระดับอุดมศึกษา  (Mdn = 5, IQR = 1, |Mdn-Mo| = 0) 
 ข้อท่ี 10 เป้าหมายของการจัดต้ังสถาบันอุดมศึกษาเพื่อสร้างโอกาสให้กับบรรพชิต และฆราวาสท่ีจบ
การศึกษาขั้นพื้นฐานจากการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัยให้ ได้ ศึกษาใน
ระดับอุดมศึกษา (Mdn = 5, IQR = 1, |Mdn-Mo| = 0) ข้อท่ี 11 เป้าหมายของการจัดต้ังอุดมศึกษา
เพื่อส่งเสริมให้ ผู้สำเร็จการศึกษานำความรู้ในด้านเนื้อหา ด้านทักษะ และด้านเจตคติไปใช้  
ในการทำงาน หรือประกอบอาชีพอย่างสุจริต  (Mdn = 5, IQR = 1, |Mdn-Mo| = 0)  ข้อ ท่ี  12  
การจัดต้ังอุดมศึกษามีเป้าหมายเพื่อสร้างความโดดเด่นทางด้านวิชาการของคณะสงฆ์จีนนิกาย ซึ่งจะ
ส่งผลให้เกิดเป็นอัตลักษณ์ขององค์กร สร้างความเช่ือมั่นให้กับพุทธศาสนิกชน และประชาชนท่ัวไป 
(Mdn = 5, IQR = 0, |Mdn-Mo| = 0)  
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ตารางท่ี 8 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลอนาคตภาพการจัดอุดมศึกษาของคณะสงฆ์จีนนิกาย              
ด้านอาคารสถานท่ี 

ด้านอาคารสถานที่ 
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1. การจัดต้ัง
สถาบันอุดมศึกษาอยู่ในท่ีดิน
ของคณะสงฆ์จีนนิกาย 

5 5 0 5 5 0 มากท่ีสุด สอดคล้อง 

2. การจัดต้ัง
สถาบันอุดมศึกษาท่ีสร้างขึ้น
มีอัตลักษณ์เป็นแบบ
วัฒนธรรมจีน 

5 5 0 4 5 1 มากท่ีสุด สอดคล้อง 

3. การจัดต้ัง
สถาบันอุดมศึกษามีอาคาร
เพียงพอต่อการรองรับจำนวน
นักศึกษา และบุคคลากร
ทางการศึกษา 

5 5 0 4 5 1 มากท่ีสุด สอดคล้อง 

4. อาคารสถานท่ีจัดต้ัง
อุดมศึกษามีความมั่นคง 
ปลอดภัย 

5 5 0 4 5 1 มากท่ีสุด สอดคล้อง 

5. อาคารสถานท่ีท่ีเป็นแหล่ง
เรียนรู้มีการจัดให้เป็นแบบ
วัฒนธรรมจีน 

5 5 0 4 5 1 มากท่ีสุด สอดคล้อง 
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ตารางท่ี 8 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลอนาคตภาพการจัดอุดมศึกษาของคณะสงฆ์จีนนิกาย  
ด้านอาคารสถานท่ี (ต่อ) 

ด้านอาคารสถานที่ 
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6. อาคารสถานท่ีท่ีเป็นแหล่ง
เรียนรู้ในการศึกษาค้นคว้ามี
ความทันสมัยด้านเทคโนโลยี 

5 5 0 5 5 0 มากท่ีสุด สอดคล้อง 

7. ภายในสถาบันอุดมศึกษาท่ี
จัดต้ังขึ้นมีการสร้างหอพัก
สำหรับนักศึกษาท่ีเป็น
บรรพชิต และฆราวาส 

5 5 0 4 5 1 มากท่ีสุด สอดคล้อง 

8. การจัดสภาพแวดล้อม
ภายในอาคารสถานท่ีมีระบบ
รักษาความปลอดภัยอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

5 5 0 4 5 1 มากท่ีสุด สอดคล้อง 

9. การจัดสภาพแวดล้อมของ
ห้องเรียนมีความสะอาด
ปลอดภัย และเป็นระเบียบ 

5 5 0 4 5 1 มากท่ีสุด สอดคล้อง 

10. สภาพแวดล้อมของ
สถาบันอุดมศึกษามีความ
สะอาดร่มรื่น และสวยงาม 

5 5 0 4 5 1 มากท่ีสุด สอดคล้อง 
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 จากตารางท่ี 8 ผู้เช่ียวชาญมีความเห็นว่า อนาคตภาพการจัดอุดมศึกษาของคณะสงฆ์จีน
นิกาย ด้านอาคารสถานท่ีสอดคล้องกันทุกข้อ ดังนี้ ข้อท่ี 1 การจัดต้ังสถาบันอุดมศึกษาอยู่ในท่ีดินของ
คณะสงฆ์ จีนนิกาย  (Mdn = 5, IQR = 0, |Mdn-Mo| = 0) ข้อท่ี 2 การจัดต้ังสถาบันอุดมศึกษา 
ท่ีสร้างขึ้นมีอัตลักษณ์เป็นแบบวัฒนธรรมจีน (Mdn = 5, IQR = 1, |Mdn-Mo| = 0) ข้อท่ี 3 การจัดต้ัง
สถาบันอุดมศึกษามีอาคารเพียงพอต่อการรองรับจำนวนนักศึกษา และบุคคลากรทางการศึกษา 
(Mdn = 5, IQR = 1, |Mdn-Mo| = 0) ข้อท่ี 4 อาคารสถานท่ีจัดต้ังอุดมศึกษามีความมั่นคง ปลอดภัย 
(Mdn = 5, IQR = 1, |Mdn-Mo| = 0) ข้อท่ี 5 อาคารสถานท่ีท่ีเป็นแหล่งเรียนรู้มีการจัดให้เป็นแบบ
วัฒนธรรมจีน (Mdn = 5, IQR = 1, |Mdn-Mo| = 0) ข้อท่ี 6 . อาคารสถานท่ีท่ีเป็นแหล่งเรียนรู้ใน
การศึกษาค้นคว้ามีความทันสมัยด้านเทคโนโลยี (Mdn = 4, IQR = 1, |Mdn-Mo| = 1) ข้อท่ี 7 
ภายในสถาบันอุดมศึกษาท่ีจัดต้ังขึ้นมีการสร้างหอพักสำหรับนักศึกษาท่ีเป็นบรรพชิต และฆราวาส 
(Mdn = 4, IQR = 1, |Mdn-Mo| = 0) ข้อ ท่ี  8 การจัดสภาพแวดล้อมภายในอาคารสถาน ท่ีมี  
ระบบรักษาความปลอดภัยอย่างมีประสิทธิภาพ (Mdn = 5, IQR = 1, |Mdn-Mo| = 0) ข้อท่ี 9  
การจัดสภาพแวดล้อมของห้องเรียนมีความสะอาดปลอดภัย และเป็นระเบียบ (Mdn = 5, IQR = 1, 
|Mdn-Mo| = 0) ข้อท่ี 10 สภาพแวดล้อมของสถาบันอุดมศึกษามีความสะอาดร่มรื่น และสวยงาม 
(Mdn = 5, IQR = 1, |Mdn-Mo| = 0)  
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ตารางท่ี 9 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลอนาคตภาพการจัดอุดมศึกษาของคณะสงฆ์จีนนิกาย              
ด้านหลักสูตรอุดมศึกษาคณะสงฆ์จีนนิกาย 

ด้านหลักสูตรอุดมศึกษาคณะ
สงฆ์จีนนิกาย 
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1. การจัดหลักสูตรต่างๆได้รับ
การรับรองจากสำนักงาน
คณะกรรมการอุดมศึกษา 

5 5 0 4 5 1 มากท่ีสุด สอดคล้อง 

2. มีหลักสูตรท่ีเน้นด้านศิลปะ 
ภาษา และวัฒนธรรมจีน 5 5 0 4 5 1 มากท่ีสุด สอดคล้อง 

3. มีหลักสูตรด้านพุทธศาสนา
นิกายมหายาน และด้านการ
บริหารชุมชนตามวิถีมหายาน 

5 5 0 4 5 1 มากท่ีสุด สอดคล้อง 

4. มีหลักสูตรท่ีส่งเสริมความ
ต้องการในการศึกษาของ
บรรพชิต และฆราวาส 

5 5 0 4 5 1 มากท่ีสุด สอดคล้อง 

5. มีหลักสูตรท่ีส่งเสริมด้าน
การศึกษาพุทธศาสนานิกาย
มหายานในระดับนานาชาติ 

5 5 0 4 5 1 มากท่ีสุด สอดคล้อง 

6. มีหลักสูตรออนไลน์ด้าน
เทคโนโลยี สาระสนเทศ ด้าน
ภาษาจีนท่ีสอดคล้องกับสังคม
ปัจจุบัน 

5 5 0 4 5 1 มากท่ีสุด สอดคล้อง 
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ตารางท่ี 9 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลอนาคตภาพการจัดอุดมศึกษาของคณะสงฆ์จีนนิกาย  
ด้านหลักสูตรอุดมศึกษาคณะสงฆ์จีนนิกาย (ต่อ) 

ด้านหลักสูตรอุดมศึกษาคณะ
สงฆ์จีนนิกาย 
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7. มีหลักสูตรประกาศนียบัตร
ระยะส้ันท่ีรองรับความ
ต้องการของผู้เรียนทาง
วัฒนธรรมจีน ได้แก่ การฝึก
สมาธิลมปราณ ไท่เก๊ก แพทย์
แผนจีน ช่างศิลป์จีน 

5 5 0 4 5 1 มากท่ีสุด สอดคล้อง 

8. มีหลักสูตรท่ีเช่ือมโยงกับ
สถาบันอุดมศึกษาในประเทศ
และต่างประเทศ 

5 5 0 4 5 1 มากท่ีสุด สอดคล้อง 

9. มีหลักสูตรด้านมนต์พิธี 
พิธีกรรมทางศาสนาของคณะ
สงฆ์จีนนิกาย 

5 5 0 4 5 1 มากท่ีสุด สอดคล้อง 

 
 จากตารางท่ี 9 ผู้เช่ียวชาญมีความเห็นว่า อนาคตภาพการจัดอุดมศึกษาของคณะสงฆ์จีน
นิกาย ด้านหลักสูตรสอดคล้องกันทุกข้อ ดังนี้ ข้อท่ี 1 การจัดหลักสูตรต่างๆได้รับการรับรองจาก
สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (Mdn = 5, IQR = 1, |Mdn-Mo| = 0) ข้อท่ี 2 มีหลักสูตรท่ีเน้น
ด้านศิลปะ ภาษา และวัฒนธรรมจีน (Mdn = 5, IQR = 1, |Mdn-Mo| = 0) ข้อท่ี 3 มีหลักสูตร 
ด้านพุทธศาสนานิกายมหายาน และด้านการบริหารชุมชนตามวิถีมหายาน  (Mdn = 5, IQR = 1, 
|Mdn-Mo| = 0) ข้อท่ี 4 มีหลักสูตรท่ีส่งเสริมความต้องการในการศึกษาของบรรพชิต และฆราวาส 
(Mdn = 5, IQR = 1, |Mdn-Mo| = 0) ข้อท่ี 5 มีหลักสูตรท่ีส่งเสริมด้านการศึกษาพุทธศาสนานิกาย
มหายานในระดับนานาชาติ  (Mdn = 5, IQR = 1, |Mdn-Mo| = 0) ข้อท่ี 6 .มีหลักสูตรออนไลน์  
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ด้านเทคโนโลยี สาระสนเทศ ด้านภาษาจีนท่ีสอดคล้องกับสังคมปัจจุบัน (Mdn = 5, IQR = 1, |Mdn-
Mo| = 0) ข้อท่ี 7 มีหลักสูตรประกาศนียบัตรระยะส้ันท่ีรองรับความต้องการของผู้เรียนทาง 
วัฒนธรรมจีน ได้แก่ การฝึกสมาธิลมปราณ ไท่เก๊ก แพทย์แผนจีน ช่างศิลป์จีน  (Mdn = 5, IQR = 1, 
|Mdn-Mo| = 0) ข้อท่ี 8 มีหลักสูตรท่ีเช่ือมโยงกับสถาบันอุดมศึกษาในประเทศและต่างประเทศ  
(Mdn = 5, IQR = 1, |Mdn-Mo| = 0) ข้อท่ี 9 มีหลักสูตรด้านมนต์พิธี พิธีกรรมทางศาสนาของคณะ
สงฆ์จีนนิกาย (Mdn = 5, IQR = 1, |Mdn-Mo| = 0)   
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ตารางท่ี 10 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลอนาคตภาพการจัดอุดมศึกษาของคณะสงฆ์จีนนิกาย             
ด้านการพัฒนาการจัดอุดมศึกษา 

ด้านการพัฒนาการจัด
อุดมศึกษา 
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1. มีการวางแผนงานการจัด
อุดมศึกษาอย่างเป็นระบบ
ได้แก่ แผนปฏิบัติการประจำปี 
แผนระยะส้ัน และแผนระยะ
ยาว 

5 5 0 4 5 1 มากท่ีสุด สอดคล้อง 

2. ได้รับความเห็นชอบในการ
จัดต้ังอุดมศึกษาคณะสงฆ์จีน
นิกายจากกระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย
และพัฒนานวัตกรรรม 

5 5 0 4 5 1 มากท่ีสุด สอดคล้อง 

3. มีการจัดโครงสร้างการ
บริหารงานการจัดอุดมศึกษา
อย่างชัดเจน 

5 5 0 4 5 1 มากท่ีสุด สอดคล้อง 

4. มีการดำเนินงานการจัด
อุดมศึกษาตามแผนงานท่ีวาง
ไว ้

5 5 0 4 5 1 มากท่ีสุด สอดคล้อง 

5. มีดำเนินงานการจัด
อุดมศึกษาโดยเน้นคุณภาพ
ผลผลิตของบัณฑิต มากกว่า
เน้นปริมาณ 

5 5 0 4 5 1 มากท่ีสุด สอดคล้อง 
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ตารางท่ี 10 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลอนาคตภาพการจัดอุดมศึกษาของคณะสงฆ์จีนนิกาย  
ด้านการพัฒนาการจัดอุดมศึกษา (ต่อ) 

ด้านการพัฒนาการจัด
อุดมศึกษา 
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6. มีการติดตามตรวจสอบ 
และประเมินผลการจัด
อุดมศึกษาอย่างเป็นระบบ 

5 5 0 4 5 1 มากท่ีสุด สอดคล้อง 

7. มีการปรับปรุงแก้ไขการจัด
อุดมศึกษาอย่างต่อเนื่อง 5 5 0 4 5 1 มากท่ีสุด สอดคล้อง 

8. มีการพัฒนาการจัด
อุดมศึกษาให้ทัดเทียมกับ
สถาบันอุดมศึกษาในประเทศ 
และนานาชาติ 

5 5 0 4 5 1 มากท่ีสุด สอดคล้อง 

 จากตารางท่ี 10 ผู้เช่ียวชาญมีความเห็นว่า อนาคตภาพการจัดอุดมศึกษาของคณะสงฆ์
จีนนิกาย ด้านการพัฒนาการจัดอุดมศึกษาสอดคล้องกันทุกข้อ ดังนี้ ข้อท่ี 1 มีการวางแผนงานการจัด
อุดมศึกษาอย่างเป็นระบบได้แก่ แผนปฏิบัติการประจำปี แผนระยะส้ัน และแผนระยะยาว (Mdn = 
5, IQR = 1, |Mdn-Mo| = 0) ข้อท่ี 2 มีการบริหารจัดการด้านทรัพยากรของการจัดอุดมศึกษาอย่าง
เพี ย งพ อ  (Mdn = 5, IQR = 0, |Mdn-Mo| = 0) ข้ อ ท่ี  3 มี การ จัดโครงสร้ างการบริห ารงาน 
การจัดอุดมศึกษาอย่างชัดเจน (Mdn = 5, IQR = 0, |Mdn-Mo| = 0) ข้อท่ี 4 มีการดำเนินงาน 
การจัดอุดมศึกษาตามแผนงานท่ีวางไว้ (Mdn = 5, IQR = 1, |Mdn-Mo| = 0) ข้อท่ี 5 มีดำเนินงาน
การจัดอุดมศึกษาโดยเน้นคุณภาพผลผลิตของบัณฑิต มากกว่าเน้นปริมาณ (Mdn = 5, IQR = 1, 
|Mdn-Mo| = 0) ข้อท่ี 6 มีการติดตามตรวจสอบ และประเมินผลการจัดอุดมศึกษาอย่างเป็นระบบ 
(Mdn = 5, IQR = 1, |Mdn-Mo| = 0) ข้อท่ี 7 มีการปรับปรุงแก้ไขการจัดอุดมศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
(Mdn = 5, IQR = 1, |Mdn-Mo| = 0) ข้ อท่ี  8 มี การพั ฒ นาการจัดอุ ดม ศึกษาให้ ทัด เที ยมกั บ
สถาบันอุดมศึกษาในประเทศ และนานาชาติ (Mdn = 5, IQR = 1, |Mdn-Mo| = 0)  
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ตารางท่ี 11 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลอนาคตภาพการจัดอุดมศึกษาของคณะสงฆ์จีนนิกาย             
ด้านงบประมาณ  

ด้านงบประมาณ 
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1. การจัดอุดมศึกษาได้รับ
งบประมาณจากส่วนกลาง
ของคณะสงฆ์จีนนิกาย และ
จากการทอดกฐิน ผ้าป่า
ประจำปี 

5 5 0 4 5 1 มากท่ีสุด สอดคล้อง 

2. การจัดอุดมศึกษาได้รับ
งบประมาณจากองค์กรพุทธ
ศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก 

4 5 1 4 5 1 มาก สอดคล้อง 

3. การจัดอุดมศึกษาได้รับ
งบประมาณจากค่าทำเนียม
การศึกษา 

4 4 0 4 5 1 มาก สอดคล้อง 

4. ภาครัฐจัดสรรงบประมาณ
ในการจัดอุดมศึกษาของคณะ
สงฆ์จีนนิกาย 

5 5 0 4 5 1 มากท่ีสุด สอดคล้อง 

5. มีการจัดต้ังงบประมาณ
เพื่อเป็นกองทุนสนับสนุนการ
จัดอุดมศึกษาของคณะสงฆ์จีน
นิกาย 

5 5 0 4 5 1 มากท่ีสุด สอดคล้อง 
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ตารางท่ี 11 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลอนาคตภาพการจัดอุดมศึกษาของคณะสงฆ์จีนนิกาย  
ด้านงบประมาณ (ต่อ) 

ด้านงบประมาณ 
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6. มีการรับบริจาค
งบประมาณสนับสนุนการจัด
อุดมศึกษาจากนักธุรกิจ 
องค์กรตระกูลแซ่ และ
ประชาชนท่ัวไป 

5 5 0 4 5 1 มากท่ีสุด สอดคล้อง 

 
 จากตารางท่ี 11 ผู้เช่ียวชาญมีความเห็นว่า อนาคตภาพการจัดอุดมศึกษาของคณะสงฆ์
จีนนิกาย ด้านงบประมาณ สอดคล้องกันทุกข้อ ดังนี้ ข้อท่ี 1 การจัดอุดมศึกษาได้รับงบประมาณจาก
ส่วนกลางของคณะสงฆ์จีนนิกาย (Mdn = 5, IQR = 1, |Mdn-Mo| = 0) ข้อท่ี 2 การจัดอุดมศึกษา
ได้รับงบประมาณจากการทอดกฐิน ผ้าป่า ประจำปี (Mdn = 4, IQR = 1, |Mdn-Mo| = 1) ข้อท่ี 3  
การจัดอุดมศึกษาได้รับงบประมาณจากค่าทำเนียมการศึกษา (Mdn = 4, IQR = 1, |Mdn-Mo| = 1) 
ข้อท่ี 4 ภาครัฐจัดสรรงบประมาณในการจัดอุดมศึกษาของคณะสงฆ์จีนนิกาย (Mdn = 5, IQR = 1, 
|Mdn-Mo| = 0) ข้อท่ี 5 มีการจัดต้ังงบประมาณเพื่อเป็นกองทุนสนับสนุนการจัดอุดมศึกษาของคณะ
สงฆ์จีนนิกาย (Mdn = 5, IQR = 1, |Mdn-Mo| = 0) ข้อท่ี 6 มีการรับบริจาคงบประมาณสนับสนุน
การจัดอุดมศึกษาจากนักธุรกิจ องค์กรตระกูลแซ่ และประชาชนท่ัวไป (Mdn = 5, IQR = 1, |Mdn-
Mo| = 0)  
 
 
 
 
 



  

 

158 

ตารางท่ี 12 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลอนาคตภาพการจัดอุดมศึกษาของคณะสงฆ์จีนนิกาย             
ด้านบุคลากรอุดมศึกษา 

ด้านบุคลากรอุดมศึกษา 
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1. ผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษา
ได้รับการคัดเลือกจากคณะ
ผู้บริหารของคณะสงฆ์จีน
นิกาย 

5 5 0 4 5 1 มากท่ีสุด สอดคล้อง 

2. ผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษา
เป็นผู้มีความรู้พื้นฐานใน
บริบทของพุทธศาสนานิกาย
มหายาน และวัฒนธรรมจีน 

5 5 0 5 5 0 มากท่ีสุด สอดคล้อง 

3. ผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษา
เป็นผู้มีภาวะผู้นำทางวิชาการ 

5 5 0 5 5 0 มากท่ีสุด สอดคล้อง 

4. ผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษา
มีประสบการณ์การในการ
บริหารไม่ต่ำกว่า 5 ปี 

5 5 0 4 5 1 มากท่ีสุด สอดคล้อง 

5. ผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษา
มีการกำหนดนโยบายการจัด
อุดมศึกษาอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

5 5 0 4 5 1 มากท่ีสุด สอดคล้อง 
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ตารางท่ี 12 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลอนาคตภาพการจัดอุดมศึกษาของคณะสงฆ์จีนนิกาย  
ด้านบุคลากรอุดมศึกษา (ต่อ) 

ด้านบุคลากรอุดมศึกษา 
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6. ผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษา
มีการกำหนดทิศทางและ
เป้าหมายในการพัฒนางาน
อย่างเป็นระบบ 

5 5 0 4 5 1 มากท่ีสุด สอดคล้อง 

7. คณาจารย์ผู้สอนมีคุณวุฒิ
ตรงกับหลักสูตรสาขาวิชาท่ี
เปิดสอน 

5 5 0 4 5 0 มากท่ีสุด สอดคล้อง 

8. คณาจารย์มีความสารมารถ
ในการใช้ส่ือเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการศึกษาได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

5 5 0 5 5 0 มากท่ีสุด สอดคล้อง 

9. มีการแต่งต้ังคณาจารย์เพื่อ
ทำหน้าท่ีผู้บริหารอุดมศึกษา
ในฝ่ายต่างๆ ได้อย่าง
เหมาะสม 

5 5 0 4 5 1 มากท่ีสุด สอดคล้อง 

10. คณาจารย์ และบุคลากร
ทางการศึกษาได้รับการ
ส่งเสริมพัฒนาวิชาชีพได้อย่าง
เหมาะสม 

5 5 0 4 5 1 มากท่ีสุด สอดคล้อง 
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ตารางท่ี 12 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลอนาคตภาพการจัดอุดมศึกษาของคณะสงฆ์จีนนิกาย  
ด้านบุคลากรอุดมศึกษา (ต่อ) 

ด้านบุคลากรอุดมศึกษา 
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11. ผู้บริหาร คณาจารย์ และ
บุคลากรทางการศึกษา ได้รับ
สวัสดิการอย่างคุ้มค่าตาม
ความเหมาะสม 

5 5 0 4 5 1 มากท่ีสุด สอดคล้อง 

12. เปิดโอกาสให้บรรพชิตใน
คณะสงฆ์จีนนิกาย หรือศิษย์
เก่าท่ีมีคุณวุฒิด้านการศึกษา
โดดเด่นสามารถเป็นบุคลากร
ทางการศึกษาของ
สถาบันอุดมศึกษาได้ 

5 5 0 4 5 1 มากท่ีสุด สอดคล้อง 

 
 จากตารางท่ี 12 ผู้เช่ียวชาญมีความเห็นว่า อนาคตภาพการจัดอุดมศึกษาของคณะสงฆ์
จีนนิกาย ด้านบุคลากรอุดมศึกษาสอดคล้องกันทุกข้อ ดังนี้ ข้อท่ี 1 ผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาได้รับ
การคัดเลือกจากคณะผู้บริหารของคณะสงฆ์จีนนิกาย (Mdn = 5, IQR = 1, |Mdn-Mo| = 0) ข้อท่ี 2 
ผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาเป็นผู้มีความรู้พื้นฐานในบริบทของพุทธศาสนานิกาย (Mdn = 5, IQR = 0, 
|Mdn-Mo| = 0) ข้อท่ี 3 ผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาเป็นผู้มีภาวะผู้นำทางวิชาการ (Mdn = 5, IQR = 
0, |Mdn-Mo| = 0) ข้อท่ี 4 ผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษามีประสบการณ์การในการบริหารไม่ต่ำกว่า 5 ปี 
(Mdn = 5, IQR = 1, |Mdn-Mo| = 0) ข้อท่ี 5 ผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษามีการกำหนดนโยบายการ
จัดอุ ดม ศึกษาอย่ างมี ป ระ สิทธิภ าพ  (Mdn = 5, IQR = 1, |Mdn-Mo| = 0) ข้ อ ท่ี  6 ผู้ บ ริห าร
สถาบันอุดมศึกษามีการกำหนดทิศทางและเป้าหมายในการพัฒนางานอย่างเป็นระบบ (Mdn = 5, 
IQR = 1, |Mdn-Mo| = 0) ข้อท่ี 7 คณาจารย์ผู้สอนมีคุณวุฒิตรงกับหลักสูตรสาขาวิชาท่ีเปิดสอน
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(Mdn = 5, IQR = 1, |Mdn-Mo| = 0) ข้อท่ี 8 คณาจารย์มีความสารมารถในการใช้ส่ือเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ (Mdn = 5, IQR = 0, |Mdn-Mo| = 0) ข้อท่ี 9 มีการ
แต่งต้ังคณาจารย์เพื่อทำหน้าท่ีผู้บริหารอุดมศึกษาในฝ่ายต่างๆได้อย่างเหมาะสม (Mdn = 5, IQR = 1, 
|Mdn-Mo| = 0)  ข้อท่ี 10 คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาได้รับการส่งเสริมพัฒนาวิชาชีพได้
อย่างเหมาะสม (Mdn = 5, IQR = 1, |Mdn-Mo| = 0) ข้อท่ี 11 ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร
ทางการศึกษา ได้รับสวัสดิการอย่างคุ้มค่าตามความเหมาะสม (Mdn = 5, IQR = 1, |Mdn-Mo| = 0) 
ข้อท่ี 12 เปิดโอกาสให้บรรพชิตในคณะสงฆ์จีนนิกาย หรือศิษย์เก่าท่ีมีคุณวุฒิด้านการศึกษาโดดเด่น
สามารถเป็นบุคลากรทางการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาได้ (Mdn = 5, IQR = 1, |Mdn-Mo| = 0)  
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ตารางท่ี 13 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลอนาคตภาพการจัดอุดมศึกษาของคณะสงฆ์จีนนิกาย             
ด้านการสร้างเครือข่ายด้านการศึกษา 

ด้านการสร้างเครือข่ายด้าน
การศึกษา 
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1. มีการสร้างเครือข่ายด้าน
การเผยแผ่ด้านวิชาการทาง
พุทธศาสนานิกายมหายานใน
ระดับประเทศ และนานาชาติ 

5 5 0 4 5 1 มากท่ีสุด สอดคล้อง 

2. มีการจัดทำข้อตกลง
ร่วมมือทางการศึกษา (MOU) 
ด้านพระพุทธศาสนามหายาน
กับสถาบันการศึกษาใน
ต่างประเทศ จีน ไต้หวัน 

5 5 0 4 5 1 มากท่ีสุด สอดคล้อง 

3. มีการจัดทำข้อตกลง
ร่วมมือทางการศึกษา (MOU) 
ด้านภาษาและวัฒนธรรมกับ
สถาบันการศึกษาในประเทศ 
และต่างประเทศ เพื่อเปิด
หลักสูตรในสถานบัน
อุดมศึกษาของคณะสงฆ์จีน
นิกาย 

5 5 0 5 5 0 มากท่ีสุด สอดคล้อง 

 
 
 
 



  

 

163 

ตารางท่ี 13 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลอนาคตภาพการจัดอุดมศึกษาของคณะสงฆ์จีนนิกาย  
ด้านการสร้างเครือข่ายด้านการศึกษา (ต่อ) 

ด้านการสร้างเครือข่ายด้าน
การศึกษา 
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4. มีการจัดทำข้อตกลง
ร่วมมือทางการศึกษา (MOU) 
ด้านการจัดการเรียนการสอน 
และการแลกเปล่ียนนักศึกษา 
จากสถาบันการศึกษาท้ังใน
ประเทศและต่างประเทศ 

5 5 0 4 5 1 มากท่ีสุด สอดคล้อง 

5. มีการสร้างเครือข่าย
การศึกษาผ่านระบบออนไลน์ 
ระหว่างสถาบันการศึกษาท้ัง
ในประเทศ และต่างประเทศ 

5 5 0 4 5 1 มากท่ีสุด สอดคล้อง 

6. การสร้างเครือข่ายในการ
พัฒนาวิชาชีพเพื่อส่งเสริมให้
บุคลากรทางศาสนาได้รับ
การศึกษาต่อระดับ
มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต 
กับสถาบันอุดมศึกษาท้ังใน
ประเทศ และต่างประเทศ 

5 5 0 4 5 1 มากท่ีสุด สอดคล้อง 
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 จากตารางท่ี 13 ผู้เช่ียวชาญมีความเห็นว่า อนาคตภาพการจัดอุดมศึกษาของคณะสงฆ์
จีนนิกาย ด้านการสร้างเครือข่ายด้านการศึกษา สอดคล้องกันทุกข้อ ดังนี้ ข้อท่ี 1 มีการสร้างเครือข่าย
ด้านการเผยแผ่ด้านวิชาการทางพุทธศาสนานิกายมหายานในระดับประเทศ และนานาชาติ (Mdn = 
5, IQR = 1, |Mdn-Mo| = 0) ข้อท่ี  2 มีการจัดทำข้อตกลงร่วมมือทางการศึกษา (MOU) ด้าน
พระพุทธศาสนามหายานกับสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ จีน ไต้หวัน (Mdn = 5, IQR = 0, |Mdn-
Mo| = 1) ข้อท่ี 3 มีการจัดทำข้อตกลงร่วมมือทางการศึกษา (MOU) ด้านภาษาและวัฒนธรรมกับ
สถาบันการศึกษาในประเทศ และต่างประเทศ เพื่อเปิดหลักสูตรในสถานบันอุดมศึกษาของคณะสงฆ์
จีนนิกาย (Mdn = 5, IQR = 0, |Mdn-Mo| = 0) ข้อท่ี 4 มีการจัดทำข้อตกลงร่วมมือทางการศึกษา 
(MOU) ด้านการจัดการเรียนการสอน และการแลกเปล่ียนนักศึกษา จากสถาบันการศึกษาท้ังใน
ประเทศและต่างประเทศ   (Mdn = 5, IQR = 1, |Mdn-Mo| = 0) ข้อท่ี 5 มีการสร้างเครือข่าย
การศึกษาผ่านระบบออนไลน์ ระหว่างสถาบันการศึกษาท้ังในประเทศ และต่างประเทศ (Mdn = 5, 
IQR = 1, |Mdn-Mo| = 0) ข้อท่ี 6 การสร้างเครือข่ายในการพัฒนาวิชาชีพเพื่อส่งเสริมให้บุคลากรทาง
ศาสนาได้รับการศึกษาต่อระดับมหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต กับสถาบันอุดมศึกษาท้ังในประเทศ และ
ต่างประเทศ (Mdn = 5, IQR = 1, |Mdn-Mo| = 0)  
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ตารางท่ี 14 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลอนาคตภาพการจัดอุดมศึกษาของคณะสงฆ์จีนนิกาย             
ด้านการรับนักศึกษา 

ด้านการรับนักศึกษา 
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1. การรับนักศึกษาเข้าศึกษา
ต่อจากสามเณรนักเรียนท่ีจบ
การศึกษาข้ันพื้นฐานจาก
โรงเรียนพระปริยัติธรรมของ
คณะสงฆ์จีนนิกาย และ
โรงเรียนพระปริยัติธรรมท่ัว
ประเทศ 

5 5 0 5 5 0 มากท่ีสุด สอดคล้อง 

2. การรับนักศึกษาเข้าศึกษา
ต่อจากบรรพชิตใน
พระพุทธศาสนา และต่าง
ศาสนา ท้ังในและต่างประเทศ
ท่ีจบการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือ
เทียบเท่า โดยไม่จำกัดอายุ 

5 5 0 4 5 1 มากท่ีสุด สอดคล้อง 

3. นักเรียน นักศึกษา และ
ประชาชนท่ัวไปท้ังในและ
ต่างประเทศท่ีจบการศึกษาขั้น
พื้นฐานหรือเทียบเท่าสามารถ
เข้าศึกษาต่อใน
สถาบันอุดมศึกษาของคณะ
สงฆ์จีนนิกายโดยไม่จำกัดอายุ 

5 5 0 4 5 1 มากท่ีสุด สอดคล้อง 
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 จากตารางท่ี 14 ผู้เช่ียวชาญมีความเห็นว่าอนาคตภาพการจัดอุดมศึกษาของคณะสงฆ์จีน
นิกาย ด้านการรับนักศึกษา (Mdn = 5, IQR = 1, |Mdn-Mo| = 0) ข้อท่ี 2 การรับนักศึกษาเข้าศึกษา
ต่อจากบรรพชิตในพระพุทธศาสนา และต่างศาสนา ท้ังในและต่างประเทศท่ีจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
หรือเทียบเท่า โดยไม่จำกัดอายุ (Mdn = 5, IQR = 1, |Mdn-Mo| = 0) ข้อท่ี 3 นักเรียน นักศึกษา และ
ประชาชนท่ัวไปท้ังในและต่างประเทศท่ีจบการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือเทียบเท่าสามารถเข้าศึกษาต่อใน
สถาบันอุดมศึกษาของคณะสงฆ์จีนนิกายโดยไม่จำกัดอายุ (Mdn = 5, IQR = 1, |Mdn-Mo| = 0)  
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ตารางท่ี 15 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลอนาคตภาพการจัดอุดมศึกษาของคณะสงฆ์จีนนิกาย             
ด้านการประชาสัมพันธ์ 

ด้านการประชาสัมพันธ์ 
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1. มีการสร้างส่ือ
ประชาสัมพันธ์การจัด
อุดมศึกษาผ่านเว็บไซต์ 
ข่าวสารทางโทรทัศน์ วิทยุ 
วารสาร แผ่นพับ 

5 5 0 5 5 0 มากท่ีสุด สอดคล้อง 

2. มีการประชาสัมพันธ์ผ่าน
เครือข่ายองค์กรด้านศาสนา
ท้ังในและต่างประเทศ 

5 5 0 5 5 0 มากท่ีสุด สอดคล้อง 

3. มีการประชาสัมพันธ์ผ่าน
เครือข่ายจาก
สถาบันการศึกษาในระดับ
ต่างๆ ท้ังในและต่างประเทศ 

5 5 0 5 5 0 มากท่ีสุด สอดคล้อง 

4. มีการประชาสัมพันธ์ผ่าน
ทางสาธุชนที่เข้ามาสักการะ
ส่ิงศักดิ์ของวัดในคณะสงฆ์จีน
นิกาย 

5 5 0 4 5 1 มากท่ีสุด สอดคล้อง 
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 จากตารางท่ี 15 ผู้เช่ียวชาญมีความเห็นว่า อนาคตภาพการจัดอุดมศึกษาของคณะสงฆ์
จีนนิกาย ด้านการประชาสัมพันธ์สอดคล้องกันทุกข้อ ดังนี้ ข้อท่ี 1 มีการสร้างส่ือประชาสัมพันธ์การ
จัดอุดมศึกษาผ่านเว็บไซต์ ข่าวสารทางโทรทัศน์ วิทยุ วารสาร แผ่นพับ (Mdn = 5, IQR = 0, |Mdn-
Mo| = 0) ข้อท่ี 2 มีการประชาสัมพันธ์ผ่านเครือข่ายองค์กรด้านศาสนาท้ังในและต่างประเทศ (Mdn 
= 5, IQR = 0, |Mdn-Mo| = 0) ข้อท่ี 3 มีการประชาสัมพันธ์ผ่านเครือข่ายจากสถาบันการศึกษาใน
ระดับต่างๆ ท้ังในและต่างประเทศ (Mdn = 5, IQR = 0, |Mdn-Mo| = 0) ข้อท่ี 4 การมีความรู้ 
ด้านวิศวกรรมอากาศยาน (Mdn = 5, IQR = 1, |Mdn-Mo| = 0) ข้อท่ี 5 มีการประชาสัมพันธ์ผ่าน
ทางสาธุชนที่เข้ามาสักการะส่ิงศักดิ์ของวัดในคณะสงฆ์จีนนิกาย (Mdn = 5, IQR = 1, |Mdn-Mo| = 0)  
 สรุป การวิเคราะห์ข้อมูลท่ีได้จากการทำ EDFR รอบท่ี 2 ด้วยค่ามัธยฐาน (Median)  
ค่าฐานนิยม (Mode) และค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ (Interquartile Range) โดยพิจารณาค่ามัธยฐาน 
(Median) ท่ีมีค่า 3.5 ข้ึนไป ค่าสัมบูรณ์ของผลต่างระหว่างมัธยฐานกับฐานนิยม มีค่าต้ังแต่ 0.00 - 1.00 
และค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ (Interquartile Range) น้อยกว่าหรือเท่ากับ 1.50 มาสรุปเพื่อทราบ
อนาคตภาพการจัดอุดมศึกษาของคณะสงฆ์จีนนิกาย เมื่อพิจารณาคำตอบท่ีได้มีความเป็นเอกภาพ 
(Homogeneity) หรือมีความสอดคล้องกัน (Consensus) ผู้วิจัยจึงหยุดการทำ EDFR รอบท่ี 2 ซึ่ง
การวิเคราะห์ข้อมูลท่ีได้จากการทำ EDFR รอบท่ี 2 พบว่า อนาคตภาพการจัดอุดมศึกษาของคณะสงฆ์
จีนนิกาย มีประเด็นท่ีควรพิจารณาท้ังหมด 10 ด้าน 76 ข้อ มีรายละเอียดดังนี้ 1) ด้านปรัชญาของ 
การจัดอุดมศึกษาของคณะสงฆ์จีนนิกาย มีท้ังหมด 6 ข้อ สอดคล้องทุกข้อ และมีแนวโน้มความเป็นไป
ได้ระดับมากท่ีสุด จำนวน 5 ข้อ ระดับมาก จำนวน 1 ข้อ 2) ด้านวิสัยทัศน์ และเป้าหมายของการจัด
อุดมศึกษา มีท้ังหมด 12 ข้อสอดคล้องทุกข้อ และมีแนวโน้มความเป็นไปได้ระดับมากท่ีสุด จำนวน 12
ข้อ 3) ด้านอาคารสถานท่ี มีท้ังหมด 10 ข้อ สอดคล้องทุกข้อ และมีแนวโน้มความเป็นไปได้ระดับมาก
ท่ีสุด จำนวน 7 ข้อ ระดับมาก จำนวน 3 ข้อ 4) ด้านหลักสูตรอุดมศึกษาคณะสงฆ์จีนนิกาย มีท้ังหมด 
9 ข้ อ  สอดค ล้อ ง ทุ กข้อ  และมี แน ว โน้ มความ เป็ น ไป ได้ ระ ดับ มาก ท่ี สุ ด  จำน วน  9 ข้ อ  
5) ด้านการพัฒนาการจัดอุดมศึกษา มีท้ังหมด 8 ข้อ สอดคล้องทุกข้อ และมีแนวโน้มความเป็นไปได้
ระดับมากท่ีสุด จำนวน 8 ข้อ 6) ด้านงบประมาณ มีท้ังหมด 6 ข้อ สอดคล้องทุกข้อ และมีแนวโน้ม
ความเป็นไปได้ระดับมากท่ีสุด จำนวน 4 ข้อ ระดับมาก จำนวน 2 ข้อ 7) ด้านบุคลากรอุดมศึกษา  
มีท้ังหมด 12 ข้อ สอดคล้องทุกข้อ และมีแนวโน้มความเป็นไปได้ระดับมากท่ีสุด จำนวน 12 ข้อ  
8) ด้านการสร้างเครือข่ายด้านการศึกษา มีท้ังหมด 6 ข้อ สอดคล้องทุกข้อ และมีแนวโน้มความเป็นไป
ได้ระดับมากท่ีสุด จำนวน 6 ข้อ 9) ด้านการรับบัณฑิต มีท้ังหมด 3 ข้อ สอดคล้องทุกข้อ และมี
แนวโน้มความเป็นไปได้ระดับมากท่ีสุด จำนวน 3 ข้อ 10) ด้านการประชาสัมพันธ์ มีท้ังหมด 4 ข้อ 
สอดคล้องทุกข้อและมีแนวโน้มความเป็นไปได้ระดับมากท่ีสุด จำนวน 4 ข้อ 
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สรุปอนาคตภาพการจัดอุดมศึกษาของคณะสงฆ์จีนนิกาย 

แผนภูมิท่ี 6 อนาคตภาพการจัดอุดมศึกษาของคณะสงฆ์จีนนิกาย 10 ด้าน 76 แนวทาง 
 
 อนาคตภาพการจัดอุดมศึกษาของคณะสงฆ์จีนนิกาย ได้ข้อสรุปผลการวิเคราะห์และ
สังเคราะห์ข้อมูลทำให้ได้องค์ความรู้ท้ังหมด 10 ด้าน 76 แนวทาง ประกอบด้วย ด้านปรัชญาของ 
การจัดอุดมศึกษาของคณะสงฆ์จีนนิกาย ด้านวิ สัยทัศน์และเป้าหมายของการจัดอุดมศึกษา  
ด้านอาคารสถานท่ี ด้านหลักสูตรอุดมศึกษาคณะสงฆ์ จีน  ด้านการพัฒนาการจัดอุดมศึกษา  
ด้านงบประมาณ ด้านบุคลากรอุดมศึกษา ด้านการสร้างเครือข่ายด้านการศึกษา ด้านการรับนักศึกษา 
และด้านการประชาสัมพันธ์ ซึ่งอนาคตภาพการจัดอุดมศึกษาของคณะสงฆ์จีนนิกาย ตามความคิดเห็น
ของผู้เช่ียวชาญ มีรายละเอียดดังนี้  
 
 

อนาคตภาพ

การจัดอุดมศึกษา

ของคณะสงฆ์จีน
นิกาย

1 ด้านปรัชญาของ
การจัดอุดมศึกษา
ของคณะสงฆ์จีน

นิกาย 2 ด้านวิสัยทัศน์ 
และเป้าหมายของ
การจัดอุดมศึกษา 

3 ด้านอาคาร
สถานที่ 

4 ด้านหลักสูตร
อุดมศึกษาคณะสงฆ์

จีนนิกาย

5 ด้านการ
พัฒนาการจัด
อุดมศึกษา

6 ด้านงบประมาณ 

7 ด้านบุคลากร
อุดมศึกษา 

8 ด้านการสร้าง
เครือข่ายด้าน
การศึกษา 

9 ด้านการรับ
นักศึกษา 

10 ด้านการ
ประชาสัมพันธ์ 
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1) ด้านปรัชญาของการจัดอุดมศึกษาของคณะสงฆ์จีนนิกาย  
 อนาคตภาพการจัดอุดมศึกษาของคณะสงฆ์จีนนิกาย ด้านปรัชญาการจัดอุดมศึกษาของ
คณะสงฆ์จีนนิกาย ตามความเห็นของกลุ่มผู้เช่ียวชาญพบว่า มีปรัชญาเกี่ยวกับ 1) การธำรงรักษาและ
ส่งเสริมปรัชญาของพุทธศาสนานิกายมหายานในประเทศไทย โดยการ ส่งเสริมศาสนทายาทให้มี
อุดมการณ์ตามวิถีพุทธศาสนานิกายมหายาน 2) ควรเติมเต็มศักยภาพให้กับศาสนทายาทของพุทธ
ศาสนานิกายมหายานและเป็นแหล่งผลิตบุคคลากรเพื่อสืบสานงานของคณะสงฆ์ จีนนิกาย   
3) มีการสร้างความสมดุลความสอดคล้องของพุทธศาสนานิกายมหายานกับพุทธศาสนานิกายหินยาน 
(เถรวาท) และเป็นศูนย์กลางการศึกษาพุทธศาสนานิกายมหายาน 4) เป็นศูนย์กลางการศึกษาค้นคว้า
ด้านมนต์พิธี พิธีกรรมทางศาสนาของคณะสงฆ์จีนนิกาย 5) เป็นศูนย์กลางการส่งเสริมการศึกษาศิลปะ 
ภาษา และวัฒนธรรมจีน รวมไปถึงปรัชญาการศึกษาอุดมศึกษาของคณะสงฆ์จีนนิกาย นอกจากนี้ยังมี
ปรัชญามุ่งผลลัพธ์ของการจัดอุดมศึกษาของคณะสงฆ์จีนนิกาย คือ 6) เป็นศูนย์กลางการส่งเสริม
การศึกษาวัฒนธรรมจีน ได้แก่ การฝึกสมาธิลมปราณ ไท่เก๊ก แพทย์แผนจีน ช่างศิลป์จีน 

 
2) ด้านวิสัยทัศน์ และเป้าหมายของการจัดอุดมศึกษา  
 อนาคตภาพการจัดอุดมศึกษาของคณะสงฆ์จีนนิกาย ด้านวิสัยทัศน์และเป้าหมายของ
การจัดอุดมศึกษาของคณะสงฆ์จีนนิกาย ตามความเห็นของกลุ่มผู้เช่ียวชาญพบว่า มีวิสัยทัศน์และ
เป้าหมายเกี่ยวกับการจัดอุดมศึกษา 1) การจัดอุดมศึกษาคณะสงฆ์จีนนิกายเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
ด้านศิลปะ วัฒนธรรมจีน มุ่งเน้นพัฒนาคนให้มีคุณธรรม ตามมาตรฐานสากล และเพื่อพัฒนาท้องถิ่น 
เป็นแหล่งเสริมสร้างพลังปัญญาของแผ่นดิน 2) การกำหนดวิสัยทัศน์ของสถาบันอุดมศึกษามาจาก
คณะผู้บริหารของคณะสงฆ์จีนนิกาย 3) การจัดทำแผนกลยุทธ์ของสถาบันอุดมศึกษามีการดำเนิน
โครงการท่ีชัดเจน 4) การจัดต้ังสถาบันอุดมศึกษามีเป้าหมายในการจัดการศึกษาตามเจตนารมณ์ของ
คณะสงฆ์จีน 5) การกำหนดเป้าหมายการจัดต้ังสถาบันอุดมศึกษาเพื่อเป็นศูนย์กลางในการศึกษา 
ด้านศิลปะ ภาษา และวัฒนธรรมจีน รวมถึงสร้างสรรค์ศิลปะวิทยาการให้ได้มาตรฐานสากลและเกิด
ความมั่นคงและยั งยืนแก่ปวงชน  6) การกำหนดเป้าหมายการดำเนินงานของการจัด ต้ัง
สถาบันอุดมศึกษามุ่งเน้นความร่วมมือด้านวิชาการกับสาถาบันอุดมศึกษาในประเทศและต่างประเทศ 
7) การกำหนดเป้าหมายสถาบันอุดมศึกษาเพื่อส่งเสริมการวิจัยด้านพระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์จีน
นิกาย 8) เป้าหมายการจัดต้ังสถาบันอุดมศึกษาเริ่มต้นจากการเป็นวิทยาลัย และมีการพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่ องเป็นสถาบัน  และมหาวิทยาลัยของคณะสงฆ์ จีนนิกาย 9) เป้าหมายของการจัดต้ัง
สถาบันอุดมศึกษาเพื่อสร้างโอกาสให้กับศิษย์เก่าท่ีสำเร็จการศึกษาขั้นพื้นฐานจากโรงเรียนพระปริยัติ
ธรรมของคณะสงฆ์ จีนนิกาย ให้ ได้ ศึกษาในระดับอุดมศึกษา 10) เป้าหมายของการจัดต้ัง
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สถาบันอุดมศึกษาเพื่อสร้างโอกาสให้กับบรรพชิต และฆราวาสท่ีจบการศึกษาขั้นพื้นฐานจาก
การศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัยให้ได้ศึกษาในระดับอุดมศึกษา 11) เป้าหมายของ 
การจัดต้ังอุดมศึกษาเพื่ อส่งเสริมให้ ผู้สำเร็จการ ศึกษานำความรู้ใน ด้านเนื้อหา ด้านทักษะ  
และด้านเจตคติไปใช้ในการทำงาน หรือประกอบอาชีพอย่างสุจริต12) การจัดต้ังอุดมศึกษามีเป้าหมาย
เพื่อสร้างความโดดเด่นทางด้านวิชาการของคณะสงฆ์จีนนิกาย ซึ่งจะส่งผลให้เกิดเป็นอัตลักษณ์ของ
องค์กร สร้างความเช่ือมั่นให้กับพุทธศาสนิกชน และประชาชนท่ัวไป 
 
3) ด้านอาคารสถานที่  
 อนาคตภาพการจัดอุดมศึกษาของคณะสงฆ์จีนนิกาย ด้านอาคารสถานท่ี ตามความเห็น
ของกลุ่มผู้เช่ียวชาญพบว่า มีอาคารสถานท่ีเกี่ยวกับ 1) การจัดต้ังสถาบันอุดมศึกษาอยู่ในท่ีดินของ 
คณะสงฆ์จีนนิกาย 2) การจัดต้ังสถาบันอุดมศึกษาท่ีสร้างขึ้นมีอัตลักษณ์เป็นแบบวัฒนธรรมจีน  
3) การจัดต้ังสถาบันอุดมศึกษามีอาคารเพียงพอต่อการรองรับจำนวนนักศึกษา และบุคคลากรทางการ
ศึกษา 4) อาคารสถานท่ีจัดต้ังอุดมศึกษามีความมั่นคง ปลอดภัย 5) อาคารสถานท่ีท่ีเป็นแหล่งเรียนรู้มี
การจัดให้ เป็นแบบวัฒนธรรมจีน  6) อาคารสถาน ท่ีท่ี เป็นแหล่งเรียนรู้ ในการศึกษาค้นคว้า 
มีความทันสมัยด้านเทคโนโลยี  7) ภายในสถาบันอุดมศึกษาท่ีจัดต้ังขึ้นมีการสร้างหอพักสำหรับ
นักศึกษาท่ีเป็นบรรพชิต และฆราวาส 8) การจัดสภาพแวดล้อมภายในอาคารสถานท่ีมีระบบรักษา
ความปลอดภัยอย่างมีประสิทธิภาพ 9) การจัดสภาพแวดล้อมของห้องเรียนมีความสะอาดปลอดภัย 
และเป็นระเบียบ 10) สภาพแวดล้อมของสถาบันอุดมศึกษามีความสะอาดร่มรื่น และสวยงาม ดังนั้น
การบริหารและการดำเนินงานด้านอาคารสถานท่ีควรคำนึงถึงบริบทแวดล้อมทางชุมชนและสังคมด้วย 

 
4) ด้านหลักสูตรอุดมศึกษาคณะสงฆ์จีนนิกาย  
 อนาคตภาพการจัดอุดมศึกษาของคณะสงฆ์จีนนิกาย ด้านอาคารสถานท่ี ตามความเห็น
ของกลุ่มผู้เช่ียวชาญพบว่า มีหลักสูตรอุดมศึกษาคณะสงฆ์จีนนิกาย เกี่ยวกับ 1) การจัดหลักสูตรต่างๆ 
ได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา 2) มีหลักสูตรท่ีเน้นด้านศิลปะ ภาษา และ
วัฒนธรรมจีน 3) มีหลักสูตรด้านพุทธศาสนานิกายมหายาน และด้านการบริหารชุมชนตามวิถี
มหายาน 4) มีหลักสูตรท่ีส่งเสริมความต้องการในการศึกษาของบรรพชิต และฆราวาส 5) มีหลักสูตรท่ี
ส่งเสริมด้านการศึกษาพุทธศาสนานิกายมหายานในระดับนานาชาติ  6) มีหลักสูตรออนไลน์  
ด้าน เทคโนโลยี  สาระสนเทศ ด้านภาษาจีน ท่ีสอดคล้องกับ สังคมปัจจุบัน  7) มีห ลัก สูตร
ประกาศนียบัตรระยะส้ันท่ีรองรับความต้องการของผู้เรียนทางวัฒนธรรมจีน ได้แก่ การฝึกสมาธิ
ลมปราณ ไท่เก๊ก แพทย์แผนจีน ช่างศิลป์จีน 8) มีหลักสูตรท่ีเช่ือมโยงกับสถาบันอุดมศึกษาในประเทศ
และต่างประเทศ 9) มีห ลัก สูตรด้านมน ต์พิ ธี  พิ ธีกรรมทางศาสนาของคณะสงฆ์ จีนนิกาย  
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ดังนั้นด้านหลักสูตรอุดมศึกษาควรมีความสัมพันธ์สอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา
ของชาติ ปรัชญาของการศึกษาปรัชญาของสถาบันอุดมศึกษาและมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพ 
สามารถบูรณาการศาสตร์ท่ีตนเช่ียวชาญกับศาสตร์อื่นได้อย่างต่อเนื่อง มีคุณธรรมและจรรยาบรรณ
ทางวิชาการ 
 
5) ด้านการพัฒนาการจัดอุดมศึกษา  
 อนาคตภาพการจัดอุดมศึกษาของคณะสงฆ์จีนนิกาย ด้านการพัฒนาการจัดอุดมศึกษา 
ตามความเห็นของกลุ่มผู้เช่ียวชาญพบว่า มีการพัฒนาการจัดอุดมศึกษาเกี่ยวกับ 1) ควรมีการวางแผน
งานการจัดอุดมศึกษาอย่างเป็นระบบได้แก่ แผนปฏิบัติการประจำปี แผนระยะส้ัน และแผนระยะยาว 
2) ได้รับความเห็นชอบในการจัดต้ังอุดมศึกษาคณะสงฆ์จีนนิกายจากกระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและพัฒนานวัตกรรรม 3) ควรมีการจัดโครงสร้างการบริหารงานการจัดอุดมศึกษา
อย่างชัดเจน 4) ควรมีการดำเนินงานการจัดอุดมศึกษาตามแผนงานท่ีวางไว้ 5) ควรมีดำเนินงาน 
การจัดอุดมศึกษาโดยเน้นคุณภาพผลผลิตของบัณฑิต มากกว่าเน้นปริมาณ 6) ควรมีการติดตาม
ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดอุดมศึกษาอย่างเป็นระบบ 7) ควรมีการปรับปรุงแก้ไขการจัด
อุดมศึกษาอย่างต่อเนื่อง 8) และควรมีการพัฒนาการจัดอุดมศึกษาให้ทัดเทียมกับสถาบันอุดมศึกษาใน
ประเทศ และนานาชาติ 
 
6) ด้านงบประมาณ  
 อนาคตภาพการจัดอุดมศึกษาของคณะสงฆ์จีนนิกาย ด้านงบประมาณ ตามความเห็น
ของกลุ่มผู้เช่ียวชาญ พบว่า 1) การจัดอุดมศึกษาได้รับงบประมาณจากส่วนกลางของคณะสงฆ์จีน
นิกาย และจากการทอดกฐิน ผ้าป่าประจำปี 2) ควรมีการจัดอุดมศึกษาได้รับงบประมาณจากองค์กร
พุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก 3) ควรมีการจัดอุดมศึกษาได้รับงบประมาณจากค่าทำเนียมการศึกษา  
4) ภาครัฐควรจัดสรรงบประมาณในการจัดอุดมศึกษาของคณะสงฆ์จีนนิกาย 5) ควรมีการจัดต้ัง
งบประมาณเพื่อเป็นกองทุนสนับสนุนการจัดอุดมศึกษาของคณะสงฆ์จีนนิกาย 6) ควรมีการรับบริจาค
งบประมาณสนับสนุนการจัดอุดมศึกษาจากนักธุรกิจ องค์กรตระกูลแซ่ และประชาชนท่ัวไป 

 
7) ด้านบุคลากรอุดมศึกษา  
 อนาคตภาพการจัดอุดมศึกษาของคณะสงฆ์ จีนนิกาย ด้านบุคลากรอุดมศึกษา  
ตามความเห็นของกลุ่มผู้เช่ียวชาญ ประกอบด้วย ผู้บริหาร นักวิจัย และเจ้าหน้าท่ีปฏิบัติงาน  
ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้1) ผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาได้รับการคัดเลือกจากคณะผู้บริหารของคณะสงฆ์
จีนนิกาย 2) ผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาเป็นผู้มีความรู้พื้นฐานในบริบทของพุทธศาสนานิกายมหายาน 
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และวัฒนธรรมจีน 3) ผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาเป็น ผู้มีภาวะผู้นำทางวิชาการ  4) ผู้บริหาร
สถาบันอุดมศึกษาควรมีประสบการณ์การในการบริหารไม่ต่ำกว่า 5 ปี 5) ผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษา
ควรมีการกำหนดนโยบายการจัดอุดมศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 6) ผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษา 
มีการกำหนดทิศทางและเป้าหมายในการพัฒนางานอย่างเป็นระบบ 7) คณาจารย์ผู้สอนมีคุณวุฒิตรง
กับหลักสูตรสาขาวิชาท่ีเปิดสอน 8) คณาจารย์มีความสารมารถในการใช้ส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
การศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 9) มีการแต่งต้ังคณาจารย์เพื่อทำหน้าท่ีผู้บริหารอุดมศึกษาในฝ่าย
ต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม 10) คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาได้รับการส่งเสริมพัฒนาวิชาชีพได้
อย่างเหมาะสม 11) ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ได้รับสวัสดิการอย่างคุ้มค่าตาม
ความเหมาะสม 12) เปิดโอกาสให้บรรพชิตในคณะสงฆ์ จีนนิกาย หรือ ศิษย์ เก่าท่ีมี คุณวุฒิ  
ด้านการศึกษาโดดเด่นสามารถเป็นบุคลากรทางการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาได้ 
 
8) ด้านการสร้างเครือข่ายด้านการศึกษา  
 อนาคตภาพการจัดอุดมศึกษาของคณะสงฆ์ จีนนิกาย ด้านการสร้างเครือข่าย 
ด้านการศึกษา ตามความเห็นของกลุ่มผู้เช่ียวชาญ พบว่า 1) ควรมีการสร้างเครือข่ายด้านการเผยแผ่ 
ด้านวิชาการทางพุทธศาสนานิกายมหายานในระดับประเทศ และนานาชาติ  2) ควรมีการจัดทำ
ข้อตกลงร่วมมือทางการศึกษา (MOU) ด้านพระพุทธศาสนามหายานกับสถาบันการศึกษาใน
ต่างประเทศ จีน ไต้หวัน 3) มีการจัดทำข้อตกลงร่วมมือทางการศึกษา (MOU) ด้านภาษาและ
วัฒนธรรมกับสถาบันการศึกษาในประเทศ และต่างประเทศ เพื่อเปิดหลักสูตรในสถานบันอุดมศึกษา
ของคณะสงฆ์จีนนิกาย 4) ควรมีการจัดทำข้อตกลงร่วมมือทางการศึกษา (MOU) ด้านการจัดการเรียน
การสอน และการแลกเปล่ียนนักศึกษา จากสถาบันการศึกษาท้ังในประเทศและต่างประเทศ  
5) ควรมีการสร้างเครือข่ายการศึกษาผ่านระบบออนไลน์ ระหว่างสถาบันการศึกษาท้ังในประเทศ 
และต่างประเทศ 6) การสร้างเครือข่ายในการพัฒนาวิชาชีพเพื่อส่งเสริมให้บุคลากรทางศาสนาได้รับ
การศึกษาต่อระดับมหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต กับสถาบันอุดมศึกษาท้ังในประเทศ และต่างประเทศ 

 
9) ด้านการรับนักศึกษา 
 อนาคตภาพการจัดอุดมศึกษาของคณะสงฆ์จีนนิกาย ด้านการรับนักศึกษา ควรคำนึงถึง
ปัจจัยต่างๆ ในการรับนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา เช่น แนวโน้มการมีผู้สมัครในแต่ละปีการศึกษาท่ี
ผ่านมา การสำเร็จการศึกษาของนักศึกษาท่ีรับเข้าปีการศึกษาก่อนหน้า และตามความเห็นของกลุ่ม
ผู้เช่ียวชาญ พบว่า 1) การรับนักศึกษาเข้าศึกษาต่อจากสามเณรนักเรียนท่ีจบการศึกษาขั้นพื้นฐานจาก
โรงเรียนพระปริยั ติธรรมของคณะสงฆ์ จีนนิกาย และโรงเรียนพระปริยั ติธรรมท่ัวประเทศ  
2) การรับนักศึกษาเข้าศึกษาต่อจากบรรพชิตในพระพุทธศาสนา และต่างศาสนา ท้ังในและ
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ต่างประเทศท่ีจบการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือเทียบเท่า โดยไม่จำกัดอายุ  3) นักเรียน นักศึกษา และ
ประชาชนท่ัวไปท้ังในและต่างประเทศท่ีจบการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือเทียบเท่าสามารถเข้าศึกษาต่อใน
สถาบันอุดมศึกษาของคณะสงฆ์จีนนิกายโดยไม่จำกัดอายุ 

 
10) ด้านการประชาสัมพันธ์  
 อนาคตภาพการจัดอุดมศึกษาของคณะสงฆ์ จีนนิกาย ด้านการประชาสัมพันธ์   
ตามความเห็นของกลุ่มผู้เช่ียวชาญ พบว่า 1) มีการสร้างส่ือประชาสัมพันธ์การจัดอุดมศึกษาผ่าน
เว็บไซต์ ข่าวสารทางโทรทัศน์ วิทยุ วารสาร แผ่นพับ 2) มีการประชาสัมพันธ์ผ่านเครือข่ายองค์กร 
ด้านศาสนาท้ังในและต่างประเทศ 3) มีการประชาสัมพันธ์ผ่านเครือข่ายจากสถาบันการศึกษาใน
ระดับต่างๆ ท้ังในและต่างประเทศ 4) มีการประชาสัมพันธ์ผ่านทางสาธุชนท่ีเข้ามาสักการะส่ิงศักด์ิ
ของวัดในคณะสงฆ์จีนนิกาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

บทที่ 5 
สรุป อภิปราย และข้อเสนอแนะ 

 
 การวิจัยเรื่อง “อนาคตภาพการจัดอุดมศึกษาของคณะสงฆ์จีนนิกาย” มีวัตถุประสงค์เพื่อ
ศึกษาอนาคตภาพการจัดอุดมศึกษาของคณะสงฆ์จีนนิกาย ผู้วิจัยใช้เทคนิคการวิจัยอนาคตแบบ EDFR 
(Ethnographic Delphi Futures Research) ผู้ ให้ ข้ อ มู ล เป็ น ผู้ เ ช่ี ย ว ช าญ  จ ำน ว น  19 ค น  
โดยใช้การเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) สำหรับเครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบ
สัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง (Semi-structured Interview) ในการทำ EDFR รอบท่ี 1 แบบสอบถาม 
ความคิดเห็น (Opinionnaire) ในการทำ EDFR รอบท่ี 2 การเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถาม
ความคิดเห็นผู้วิจัยดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลในทุกขั้นตอนด้วยตนเอง สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมู ล  ได้แก่  ค่ ามั ธยฐาน  (Median) ค่ าฐานนิ ยม  (Mode) และค่าพิ สัยระหว่ างควอไท ล์  
(Interquartile Range)  
 

สรุปผลการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาอนาคตภาพการจัดอุดมศึกษาของคณะสงฆ์จีน
นิกาย โดยผู้วิจัยใช้เทคนิคการวิจัยอนาคตแบบ EDFR (Ethnographic Delphi Futures Research)
เป็นการสัมภาษณ์กลุ่มผู้เช่ียวชาญท่ีใช้การเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จำนวน 19 คน
ด้วยแบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง สำหรับการทำ EDFR รอบท่ี 1 ซึ่งการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการ
สังเคราะห์เนื้อหา แล้วนำผลการสังเคราะห์ข้อมูลท่ีได้ไปสร้างแบบสอบถามความคิดเห็นสำหรับการทำ
EDFR รอบท่ี 2 ซึ่งการวิเคราะห์ข้อมูลท่ีได้จากการทำ EDFR รอบท่ี 2 ด้วยค่ามัธยฐาน ค่าฐานนิยม
และค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ โดยพิจารณาค่ามัธยฐานท่ีมีค่า 3.5 ข้ึนไป ค่าสัมบูรณ์ของผลต่างระหว่าง
มัธยฐานกับฐานนิยมท่ีมีค่าต้ังแต่ 0.00-1.00 และค่าพิสัยระหว่างควอไทล์น้อยกว่าหรือเท่ากับ 1.50
เพื่อหาความเป็นไปได้ และความสอดคล้องกันของความคิดเห็น หากผู้เช่ียวชาญมีความคิดเห็นไม่
สอดคล้อง ให้ดำเนินการเก็บข้อมูลในการทำ EDFR รอบท่ี 3 แต่ถ้าพิจารณาความคิดเห็นของกลุ่ม
ผู้เช่ียวชาญว่ามีความเป็น เอกภาพ (Homogeneity) หรือมีความสอดคล้องกัน (Consensus) 
ครอบคลุมเรื่องท่ีต้องการศึกษามากเพียงพอแล้ว ก็สามารถหยุดการทำ EDFR เพียงแค่ในการทำ 
EDFR รอบท่ี 2 ซึ่งจะทำให้ได้ข้อสรุปเกี่ยวกับอนาคตภาพการจัดอุดมศึกษาของคณะสงฆ์จีนนิกาย ซึ่ง
ผลการวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลทำให้ได้องค์ความรู้ สรุปได้ดังนี้  
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 อนาคตภาพการจัดอุดมศึกษาของคณะสงฆ์ จีนนิกาย มีจำนวนท้ังหมด 10 ด้าน  
76 แนวทางได้แก่ 1) ด้านปรัชญาของการจัดอุดมศึกษาของคณะสงฆ์จีนนิกาย มีท้ังหมด 6 แนวทาง 
2) ด้านวิสัยทัศน์ และเป้าหมายของการจัดอุดมศึกษา มีท้ังหมด 12 แนวทาง 3) ด้านอาคารสถานท่ี  
มี ท้ั งหมด  10 แน วทาง 4) ด้ านหลัก สูตรอุ ดม ศึกษาคณ ะสงฆ์ จีน  มี ท้ั งหมด 9 แนวทาง  
5) ด้านการพัฒนาการจัดอุดมศึกษา มีท้ังหมด 8 แนวทาง 6) ด้านงบประมาณ มีท้ังหมด 6 แนวทาง 
7) ด้านบุคลากรอุดมศึกษามี ท้ังหมด 12 แนวทาง 8) ด้านการสร้างเครือข่ายด้านการศึกษา  
มีท้ังหมด 6 แนวทาง 9) ด้านการรับนักศึกษา มีท้ังหมด 3 แนวทาง และ10) ด้านการประชาสัมพันธ์ 
มีท้ังหมด 4 แนวทาง มีรายละเอียดดังนี้  
 1) ด้านปรัชญาของการจัดอุดมศึกษาของคณะสงฆ์จีนนิกาย ประกอบด้วย 6 แนวทาง 
ได้แก่ (1) ธำรงรักษาและส่งเสริมปรัชญาของพุทธศาสนานิกายมหายานในประเทศไทย และ
ส่งเสริมศาสนทายาทให้มีอุดมการณ์ตามวิถีพุทธศาสนานิกายมหายาน (2) เติมเต็มศักยภาพให้กับ 
ศาสนทายาทของพุทธศาสนานิกายมหายานและเป็นแหล่งผลิตบุคคลากรเพื่อสืบสานงานของคณะ
สงฆ์จีนนิกาย (3) สร้างความสมดุลความสอดคล้องของพุทธศาสนานิกายมหายานกับพุทธศาสนา
นิกายหินยาน (เถรวาท) และเป็นศูนย์กลางการศึกษาพุทธศาสนานิกายมหายาน (4) เป็นศูนย์กลาง
การศึกษาค้นคว้าด้านมนต์พิธี พิธีกรรมทางศาสนาของคณะสงฆ์จีนนิกาย  (5) เป็นศูนย์กลาง 
การส่งเสริมการศึกษาศิลปะ ภาษา และวัฒนธรรมจีน (6) เป็นศูนย์กลางการส่งเสริมการศึกษา
วัฒนธรรมจีน ได้แก่ การฝึกสมาธิลมปราณ ไท่เก๊ก แพทย์แผนจีน ช่างศิลป์จีน  
 2) ด้านวิสัยทัศน์ และเป้าหมายของการจัดอุดมศึกษา ประกอบด้วย 12 แนวทาง ได้แก่ 
(1) การจัดอุดมศึกษาคณะสงฆ์จีนนิกายเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ด้านศิลปะ วัฒนธรรมจีน มุ่งเน้น
พัฒนาคนให้มีคุณธรรม ตามมาตรฐานสากล (2) การกำหนดวิสัยทัศน์ของสถาบันอุดมศึกษามาจาก
คณะผู้บริหารของคณะสงฆ์จีนนิกาย (3) การจัดทำแผนกลยุทธ์ของสถาบันอุดมศึกษามีการดำเนิน
โครงการท่ีชัดเจน (4) การจัดต้ังสถาบันอุดมศึกษามีเป้าหมายในการจัดการศึกษาตามเจตนารมณ์ของ
คณะสงฆ์จีนนิกาย (5) การกำหนดเป้าหมายการจัดต้ังสถาบันอุดมศึกษาเพื่ อเป็นศูนย์กลางใน
การศึกษาด้านศิลปะ ภาษา และวัฒนธรรมจีน (6) การกำหนดเป้าหมายการดำเนินงานของการจัดต้ัง
สถาบันอุดมศึกษามุ่งเน้นความร่วมมือด้านวิชาการกับสาถาบันอุดมศึกษาในประเทศและต่างประเทศ 
(7) การกำหนดเป้าหมายสถาบันอุดมศึกษาเพื่อส่งเสริมการวิจัยด้านพระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์จีน
นิกาย (8) เป้าหมายการจัดต้ังสถาบันอุดมศึกษาเริ่มต้นจากการเป็นวิทยาลัย และมีการพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่ องเป็นสถาบัน  และมหาวิทยาลัยของคณะสงฆ์ จีนนิกาย(9) เป้าหมายของการจัดต้ัง
สถาบันอุดมศึกษาเพื่อสร้างโอกาสให้กับศิษย์เก่าท่ีสำเร็จการศึกษาขั้นพื้นฐานจากโรงเรียนพระปริยัติ
ธรรมของคณะสงฆ์ จีนนิกาย ให้ได้ศึกษาในระดับอุดมศึกษา (10) เป้าหมายของการจัดต้ัง
สถาบันอุดมศึกษาเพื่อสร้างโอกาสให้กับบรรพชิต และฆราวาสท่ีจบการศึกษาขั้นพื้นฐานจาก
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การศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัยให้ได้ศึกษาในระดับอุดมศึกษา (11) เป้าหมายของ
การจัดต้ังอุดมศึกษาเพื่ อส่งเสริมให้ ผู้สำเร็จการศึกษานำความรู้ใน ด้านเนื้อหา ด้านทักษะ  
และด้านเจตคติไปใช้ในการทำงาน หรือประกอบอาชีพอย่างสุจริต (12) การจัดต้ังอุดมศึกษามี
เป้าหมายเพื่อสร้างความโดดเด่นทางด้านวิชาการของคณะสงฆ์จีนนิกาย ซึ่งจะส่งผลให้เกิดเป็น  
อัตลักษณ์ขององค์กร สร้างความเช่ือมั่นให้กับพุทธศาสนิกชน และประชาชนท่ัวไป  
 3) ด้านอาคารสถานท่ีประกอบด้วย 10 แนวทาง ได้แก่ (1) การจัดต้ังสถาบันอุดมศึกษา
อยู่ในท่ีดินของคณะสงฆ์จีนนิกาย (2) การจัดต้ังสถาบันอุดมศึกษาท่ีสร้างขึ้นมีอัตลักษณ์เป็นแบบ
วัฒนธรรมจีน (3) การจัดต้ังสถาบันอุดมศึกษามีอาคารเพียงพอต่อการรองรับจำนวนนักศึกษา และ
บุคลากรทางการศึกษา (4) อาคารสถานท่ีจัดต้ังอุดมศึกษามีความมั่นคง ปลอดภัย (5) อาคารสถานท่ี
ท่ีเป็นแหล่งเรียนรู้มีการจัดให้เป็นแบบวัฒนธรรมจีน (6) อาคารสถานท่ีท่ีเป็นแหล่งเรียนรู้ในการศึกษา
ค้นคว้ามีความทันสมัยด้านเทคโนโลยี  (7) ภายในสถาบันอุดมศึกษาท่ีจัดต้ังขึ้นมีการสร้างหอพัก
สำหรับนักศึกษาท่ีเป็นบรรพชิตและฆราวาส (8) การจัดสภาพแวดล้อมภายในอาคารสถานท่ีมีระบบ
รักษาความปลอดภัยอย่างมีประสิทธิภาพ (9) การจัดสภาพแวดล้อมของห้องเรียนมีความสะอาด
ปลอดภัย และเป็นระเบียบ (10) สภาพแวดล้อมของสถาบันอุดมศึกษามีความสะอาดร่มรื่น และ
สวยงาม  
 4) ด้านหลักสูตรอุดมศึกษาคณะสงฆ์ จีนนิกาย ประกอบด้วย 9 แนวทาง ได้แก่   
(1) การจัดหลักสูตรต่างๆได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (2) มีหลักสูตรท่ี
เน้น ด้านศิลปะ ภาษา และวัฒนธรรมจีน  (3) มีห ลัก สูตรด้านพุทธศาสนานิ กายมหายาน  
และด้านการบริหารชุมชนตามวิถีมหายาน (4) มีหลักสูตรท่ีส่งเสริมความต้องการในการศึกษาของ
บรรพชิต และฆราวาส (5) มีห ลักสูตรท่ี ส่งเสริมด้านการศึกษาพุทธศาสนานิกายมหายาน 
ในระดับนานาชาติ (6) มีหลักสูตรออนไลน์ด้านเทคโนโลยี สาระสนเทศ ด้านภาษาจีนท่ีสอดคล้องกับ
สังคมปัจจุบัน (7) มีหลักสูตรประกาศนียบัตรระยะส้ันท่ีรองรับความต้องการของผู้เรียนทางวัฒนธรรม
จีน ได้แก่ การฝึกสมาธิลมปราณ ไท่เก๊ก แพทย์แผนจีน ช่างศิลป์จีน (8) มีหลักสูตรท่ีเช่ือมโยงกับ
สถาบันอุดมศึกษาในประเทศและต่างประเทศ (9) มีหลักสูตรด้านมนต์พิธี พิธีกรรมทางศาสนาของ
คณะสงฆ์จีนนิกาย  
 5) ด้านการพัฒนาการจัดอุดมศึกษา ประกอบด้วย 8 แนวทาง ได้แก่ (1) มีการวางแผน
งานการจัดอุดมศึกษาอย่างเป็นระบบได้แก่ แผนปฏิบัติการประจำปี แผนระยะส้ัน และแผนระยะยาว 
(2) ได้รับความเห็นชอบในการจัดต้ังอุดมศึกษาคณะสงฆ์จีนนิกายจากกระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและพัฒนานวัตกรรรม (3) มีการจัดโครงสร้างการบริหารงานการจัดอุดมศึกษาอย่าง
ชัดเจน (4) มีการดำเนินงานการจัดอุดมศึกษาตามแผนงานท่ีวางไว้ (5) มีดำเนินงานการจัดอุดมศึกษา
โดยเน้นคุณภาพผลผลิตของบัณฑิต มากกว่าเน้นปริมาณ (6) มีการติดตามตรวจสอบ และประเมินผล
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การจัดอุดมศึกษาอย่างเป็นระบบ (7) มีการปรับปรุงแก้ไขการจัดอุดมศึกษาอย่างต่อเนื่ อง  
(8) มีการพัฒนาการจัดอุดมศึกษาให้ทัดเทียมกับสถาบันอุดมศึกษาในประเทศ และนานาชาติ  
 6) ด้านงบประมาณ ประกอบด้วย 6 แนวทาง ได้แก่ (1) การจัดอุดมศึกษาได้รับ
งบประมาณจากส่วนกลางของคณะสงฆ์จีนนิกาย และจากการทอดกฐิน ผ้าป่าประจำปี (2) การจัด
อุดมศึกษาได้รับงบประมาณจากองค์กรพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก (3) การจัดอุดมศึกษาได้รับ
งบประมาณจากค่าทำเนียมการศึกษา (4) ภาครัฐจัดสรรงบประมาณในการจัดอุดมศึกษาของคณะ
สงฆ์จีนนิกาย (5) มีการจัดต้ังงบประมาณเพื่อเป็นกองทุนสนับสนุนการจัดอุดมศึกษาของคณะสงฆ์จีน
นิกาย (6) มีการรับบริจาคงบประมาณสนับสนุนการจัดอุดมศึกษาจากนักธุรกิจ องค์กรตระกูลแซ่ และ
ประชาชนท่ัวไป  
 7) ด้ านบุ คลากรอุ ดม ศึกษา ประกอบ ด้วย  12 แนวทาง ไ ด้แก่  (1) ผู้บ ริห าร
สถาบันอุดมศึกษาได้รับการคัดเลือกจากคณะผู้บริหารของคณะสงฆ์ จีนนิกาย (2) ผู้บริหาร
สถาบันอุดมศึกษาเป็นผู้มีความรู้พื้นฐานในบริบทของพุทธศาสนานิกายมหายาน และวัฒนธรรมจีน 
(3) ผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาเป็นผู้มีภาวะผู้นำทางวิชาการ (4) ผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษามี
ประสบการณ์ในการบริหารไม่ต่ำกว่า 5 ปี (5) ผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษามีการกำหนดนโยบายการจัด
อุดมศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ (6) ผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษามีการกำหนดทิศทางและเป้าหมายใน
การพัฒนางานอย่างเป็นระบบ (7) คณาจารย์ผู้สอนมีคุณวุฒิตรงกับหลักสูตรสาขาวิชาท่ีเปิดสอน (8) 
คณาจารย์มีความสารมารถในการใช้ส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ (9) 
มีการแต่งต้ังคณาจารย์เพื่อทำหน้าท่ีผู้บริหารอุดมศึกษาในฝ่ายต่างๆได้อย่างเหมาะสม (10) คณาจารย์ 
และบุคลากรทางการศึกษาได้รับการส่งเสริมพัฒนาวิชาชีพได้อย่างเหมาะสม  (11) ผู้บริหาร 
คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ได้รับสวัสดิการอย่างคุ้มค่าตามความเหมาะสม (12) เปิด
โอกาสให้บรรพชิตในคณะสงฆ์จีนนิกาย หรือศิษย์เก่าท่ีมีคุณวุฒิด้านการศึกษาโดดเด่นสามารถเป็น
บุคลากรทางการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาได้  
 8) ด้ านการสร้ างเครือ ข่ าย ด้ านก ารศึกษา ประกอบ ด้วย  6 แนวทาง  ไ ด้แก่   
(1) มีการสร้างเครือข่ายด้านการเผยแผ่ด้านวิชาการทางพุทธศาสนานิกายมหายานในระดับประเทศ 
และนานาชาติ (2) มีการจัดทำข้อตกลงร่วมมือทางการศึกษา (MOU) ด้านพระพุทธศาสนามหายาน
กับสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ จีน ไต้หวัน (3) มีการจัดทำข้อตกลงร่วมมือทางการศึกษา 
(MOU) ด้านภาษาและวัฒนธรรมกับสถาบันการศึกษาในประเทศ และต่างประเทศ เพื่อเปิดหลักสูตร
ในสถานบันอุดมศึกษาของคณะสงฆ์จีนนิกาย (4) มีการจัดทำข้อตกลงร่วมมือทางการศึกษา (MOU)  
ด้านการจัดการเรียนการสอน และการแลกเปล่ียนนักศึกษา จากสถาบันการศึกษาท้ังในประเทศและ
ต่างประเทศ (5) มีการสร้างเครือข่ายการศึกษาผ่านระบบออนไลน์ ระหว่างสถาบันการศึกษาท้ังใน
ประเทศ และต่างประเทศ (6) การสร้างเครือข่ายในการพัฒนาวิชาชีพเพื่อส่งเสริมให้บุคลากรทาง
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ศาสนาได้รับการศึกษาต่อระดับมหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต กับสถาบันอุดมศึกษาท้ังในประเทศ  
และต่างประเทศ  
 9) ด้านการรับนักศึกษา ประกอบด้วย 3 แนวทาง ได้แก่ (1) การรับนักศึกษาเข้าศึกษา
ต่อจากสามเณรนักเรียนท่ีจบการศึกษาขั้นพื้นฐานจากโรงเรียนพระปริยัติธรรมของคณะสงฆ์จีนนิกาย 
และโรงเรียนพระปริยั ติธรรมท่ัวประเทศ (2) การรับนักศึกษาเข้าศึกษาต่อจากบรรพชิตใน
พระพุทธศาสนา และต่างศาสนา ท้ังในและต่างประเทศท่ีจบการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือเทียบเท่า  
โดยไม่จำกัดอายุ (3) นักเรียน นักศึกษา และประชาชนท่ัวไปท้ังในและต่างประเทศท่ีจบการศึกษาขั้น
พื้นฐานหรือเทียบเท่าสามารถเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษาของคณะสงฆ์จีนนิกายโดยไม่จำกัด
อายุ  
 10) ด้านการประชาสัมพันธ์  ประกอบด้วย 4 แนวทาง ได้แก่ (1) มีการสร้างส่ือ
ประชาสัมพันธ์การจัดอุดมศึกษาผ่านเว็บไซต์ ข่าวสารทางโทรทัศน์  วิทยุ วารสาร แผ่นพับ  
(2) มี ก าร ป ระ ช า สั ม พั น ธ์ ผ่ าน เค รื อ ข่ า ย อ ง ค์ ก ร ด้ าน ศ าสน า ท้ั ง ใน แ ละ ต่ า งป ระ เท ศ  
(3) มีการประชาสัมพันธ์ผ่านเครือข่ายจากสถาบันการศึกษาในระดับต่างๆ ท้ังในและต่างประเทศ  
(4) มีการประชาสัมพันธ์ผ่านทางสาธุชนที่เข้ามาสักการะส่ิงศักดิ์ของวัดในคณะสงฆ์จีนนิกาย 
 

อภิปรายผลการวิจัย 
 
 ผลจากการวิจัยเรื่อง อนาคตภาพการจัดอุดมศึกษาของคณะสงฆ์ จีนนิกายตาม 
ความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญมีประเด็นสำคัญสามารถนำมาอภิปรายผลได้ ดังนี้ 
 
 1. ด้านปรัชญาของการจัดอุดมศึกษาของคณะสงฆ์จีนนิกาย ประกอบด้วย 6 แนวทาง 
ได้แก่ (1) ธำรงรักษาและส่งเสริมปรัชญาของพุทธศาสนานิกายมหายานในประเทศไทย และ
ส่งเสริมศาสนทายาทให้มีอุดมการณ์ตามวิถีพุทธศาสนานิกายมหายาน ซึ่งจากการสัมภาษณ์
ผู้เช่ียวชาญ พบว่า การจัดการอุดมศึกษาของคณะสงฆ์จีนนิกายในอนาคตจะเป็นการธำรงรักษาและ
ส่งเสริมปรัชญาของพุทธศาสนานิกายมหายานในประเทศไทย ช่วยสนับสนุนให้ศาสนทายาทท่ีเข้ามา
ศึกษามีการเรียนรู้ทางด้านพระพุทธศาสนานิกายมหายาน อีกท้ังจะช่วยให้พุทธศาสนานิกายมหายาน
มีการเผยแผ่สืบต่อไป (2) เติมเต็มศักยภาพให้กับศาสนทายาทของพุทธศาสนานิกายมหายานและเป็น
แหล่งผลิตบุคคลากรเพื่อสืบสานงานของคณะสงฆ์จีนนิกาย จากการสัมภาษณ์ผู้เช่ียวชาญซึ่งเป็นคณะ
พระเถระผู้บริหารคณะสงฆ์จีนนิกาย มีความเห็นสอดคล้องกันว่า การจัดอุดมศึกษาของคณะสงฆ์จีน
นิกายช่วยส่งเสริมศักยภาพให้กับศาสนทายาทของพุทธศาสนานิกายมหายานทำให้เกิดการเรียนรู้ใน
หลักธรรมและคำสอนต่างๆ รวมท้ังจะเป็นศูนย์รวมในการบ่มเพาะ หล่อหลอมบุคลากรเพื่อ 
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การดำเนินงานด้านต่างๆ ของคณะสงฆ์จีนนิกาย โดยบุคลากรจะมีท้ังบรรพชิต และฆราวาส  
(3) สร้างความสมดุลความสอดคล้องของพุทธศาสนานิกายมหายานกับพุทธศาสนานิกายหินยาน  
(เถรวาท) และเป็นศูนย์กลางการศึกษาพุทธศาสนานิกายมหายาน จากการสัมภาษณ์ผู้เช่ียวชาญ 
พบว่า การจัดอุดมศึกษาของคณะสงฆ์จีนนิกาย ช่วยในการเสริมสร้างความสมดุล ความสอดคล้องของ
พุทธศาสนานิกายมหายานกับพุทธศาสนานิกายหินยาน (เถรวาท) ส่วนการเป็นศูนย์กลางการศึกษา
พุทธศาสนานิกายมหายานจะมีประเด็นในการศึกษา 3 ประเด็น ได้แก่ 3.1 การศึกษาเกี่ยวกับปรัชญา
พุทธศาสนานิ กายมหายาน  3.2 การศึกษาเกี่ ยวกับห ลักธรรมสำคัญ ของนิ กายมหายาน  
เป็นการบำเพ็ญตามหลักแห่งโพธิสัตว์จริยา ประกอบด้วย บารมี  6 อัปปมัญญา 4 มหาปณิธาน 4  
และ 3.3 การศึกษาเกี่ยวกับหลักการประจำชีวิต 3 ประการ ได้แก่ หลักมหาปัญญา หลักมหากรุณา 
และหลักมหาอุบาย (4) เป็นศูนย์กลางการศึกษาค้นคว้าด้านมนต์พิธี พิธีกรรมทางศาสนาของคณะ
สงฆ์จีนนิกาย จากการสัมภาษณ์ผู้เช่ียวชาญ พบว่า การจัดอุดมศึกษาของคณะสงฆ์จีนนิกาย  
ควรจะต้องศึกษามนต์พิธี และพิธีกรรมทางศาสนานิกายมหายาน ท่ีเป็นเอกลักษณ์ของคณะสงฆ์จีน
นิกาย เพื่ อความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมนต์พิธี  และพิธีกรรมในพุทธศาสนานิกายมหายาน  
(5) เป็นศูนย์กลางการส่งเสริมการศึกษาศิลปะ ภาษา และวัฒนธรรมจีน จากการสัมภาษณ์ผู้เช่ียวชาญ 
พบว่า การจัดอุดมศึกษาของคณะสงฆ์ จีนนิกายจะช่วยให้นักศึกษาได้เรียนรู้ ศิลปะ ภาษา  
และวัฒนธรรมจีน เพื่อมุ่งเน้นท่ีจะเสริมสร้างทักษะ ความรู้ด้านภาษาจีน บริการวิชาการ การอบรม
ความรู้ภาษาจีน เพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในชุมชน สังคม ประเทศชาติ โดยการจัดอุดมศึกษาของ
คณะสงฆ์จีนิกายจะเป็นสถาบันท่ีไม่แสวงหาผลกำไร เป็นสถาบันวิชาการเพื่อพัฒนาการสอนภาษาจีน 
และ เป็น สถาบัน ท่ี จะประสานความร่วมมื อทาง ศิลปะและวัฒ นธรรมระหว่ าง ไทย -จีน  
(6) เป็นศูนย์กลางการส่งเสริมการศึกษาวัฒนธรรมจีน ได้แก่ การฝึกสมาธิลมปราณ ไท่เก๊ก  
แพทย์แผนจีน ช่างศิลป์จีน จะเห็นได้ว่า ปรัชญาของการจัดอุดมศึกษาของคณะสงฆ์จีนนิกาย  
มีความสำคัญและในการสร้างศาสนาทายาท เป็นแหล่งผลิตบุคลากร เป็นศูนย์กลางของพุทธศาสนา
นิกายมหายาน เป็นศูนย์กลางด้านการศึกษาด้านมนต์พิธี พิธีกรรมทางศาสนา ภาษา ศิลปวัฒนธรรม
จีน  เพื่ อ ให้พุทธศาสนานิ การมหายานมีการดำรงไว้อย่ างยั่ งยืนตลอดกาลสอดคล้องกับ  
อัชวัน หงิมรักษา ได้ศึกษาเรื่อง อนาคตภาพการบริหารศูนย์วิจัยพุทธศาสตร์ในเอเชียพบว่า  
 ประเด็นท่ี 1 การกำหนดปรัชญาเชิงหน้าท่ี คือศูนย์วิจัยพุทธศาสตร์มีปรัชญาการเป็น
ศูนย์กลางการศึกษา การค้นคว้าวิจัย การเผยแพร่  และความเช่ียวชาญด้านพุทธศาสตร์ในระดับสากล 
คือมีหน้าท่ีหลักของศูนย์วิจัยพุทธศาสตร์  คำว่า “พุทธศาสตร์” ในท่ีนี้มีความหมายไม่เพียงแต่เป็น
ความรู้ในพระพุทธศาสนาเท่านั้น แต่ยังหมายรวมถึง สาระจากคัมภีร์พระพุทธศาสนาในช้ันต่างๆ  
ท่ีมีบันทึกจากหลักฐานทางพระพุทธศาสนา ได้แก่ภาพแกะสลัก โบราณสถาน โบราณวัตถุ วัฒนธรรม 
อารยธรรม อักษรศาสตร์ และประวัติศาสตร์ ด้วยเหตุนี้ปรัชญาบางศูนย์ฯ จึงรวมไปถึงการอนุรักษ์
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หลักฐานเหล่านี้ด้วย การกำหนดปรัชญาของศูนย์วิจัยพุทธศาสตร์จึงเป็นข้อความเพื่อกำหนดทิศทาง
ของการดำเนินงานของศูนย์ เพื่อให้บุคลากรในศูนย์ได้รับทราบ และปฏิบัติหน้าท่ีให้เป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน  สอดคล้องกับแนวคิดของวาร์ทนบี (Wartnaby) ท่ีกล่าวแล้วข้างต้น 
 ประเด็นท่ี 2 การกำหนดปรัชญาในเชิงความเช่ียวชาญมุ่งสู่ระดับสากล เป็นปรัชญาในเชิง
ทิศทางเพื่อยกระดับความเช่ียวชาญของศูนย์วิจัยให้ได้มาตรฐานสากล และสามารถเช่ือมโยงสู่
เครือข่ายศูนย์วิจัยนานาประเทศ สอดคล้องกับสภาพสังคมไร้พรมแดนด้านส่ือสารและการเข้าถึง
ข้อมูล ส่งผลต่อการการเช่ือมโยงสู่นานาประเทศได้ง่ายขึ้น ท้ังนี้การจะเช่ือมโยงกับนานาชาติได้มาก
น้อยเพียงใดขึ้นอยู่กับศักยภาพของศูนย์วิจัยนั้นๆ 
 ประเด็นท่ี 3  การกำหนดปรัชญาเชิงความเช่ียวชาญด้านนิกายในพระพุทธศาสนา พบว่า
ปัจจุบันนิกายหลักท่ีสำคัญในพระพุทธศาสนา ได้แก่ เถรวาท มหายาน และวัชรยาน ศูนย์วิจัยพุทธ
ศาสตร์ในประเทศท่ีนับถือพระพุทธศาสนาเถรวาท ได้แก่ พม่า ไทย และศรีลังกา มีปรัชญาการเป็น
ศูนย์กลางการศึกษาและค้นคว้าศูนย์วิจัยพระพุทธศาสนาเถรวาทของโลก เพราะมีพระ และ
นักวิชาการท่ีแตกฉานในภาษาบาลี ซึ่งเป็นภาษาท่ีใช้ในการศึกษาคัมภีร์พระพุทธศาสนา เถรวาท 
รวมทั้งมีระบบการสอนภาษาบาลีท่ีเป็นลำดับๆ สำหรับพระภิกษุ และฆราวาสอีกด้วย  และยังมีคัมภีร์
พระพุทธศาสนาภาษาบาลี เป็นอักษรพม่า อักษรไทย และอักษรสิงหล จากความเช่ียวชาญของ
พระภิกษุ สามเณร และฆราวาส ในการอ่านภาษาคัมภีร์ดังกล่าว  มีเป็นจำนวนมาก ศูนย์วิจัยพุ ทธ
ศาสตร์จึงกำหนดปรัชญา เพื่อเป็นศูนย์กลางการศึกษาพระพุทธศาสนาเถรวาทของโลก ในขณะท่ี
ปรัชญาศูนย์วิจัยพุทธศาสตร์ในประเทศสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน )  มีปรัชญามุ่งการเป็นแหล่งค้นคว้า
ด้านพระพุทธศาสนามหายานของโลก เพราะเนื่องจากพระพุทธศาสนามหายานปรากฏในคัมภีร์
สันสกฤต  และภาษาจีนโบราณจำนวนมาก นักวิชาการพระพุทธศาสนาและพระภิกษุมหายาน  
ในประเทศเอเชียตะวันออก เช่น ญี่ปุ่น สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน)  และสาธารณรัฐเกาหลี มีความรู้ และ
ความเช่ียวชาญในการอ่านคัมภีร์พระพุทธศาสนามหายานด้วยภาษาจีนโบราณ และภาษาสันสกฤต
เป็นอย่างดี การมีปรัชญามุ่งสู่การเป็นแหล่งค้นคว้าพระพุทธศาสนามหายานโลกจึงทำให้การศึกษา
พระพุทธศาสนามหายานลึกซึ้ง และค้นคว้าในวงกว้างได้ นอกจากนี้พระพุทธศาสนาวัชรยาน  
มีสถาบัน ศูนย์ กลางการศึกษาทิ เบต ช้ัน สูง (Central Institute of Higher Tibetan Studies)  
ณ เมืองพาราณสี ประเทศอินเดีย มีความเช่ียวชาญ จึงกำหนดปรัชญาเพื่อเป็นศูนย์กลางในการเป็น
แหล่งค้นคว้าพระพุทธศาสนาวัชรยานของโลก ดังนั้นการเป็นประเทศท่ีมีพระพุทธศาสนาเป็น  
แกนหลักในนิกายใดนิกายหนึ่ง การมีคัมภีร์พระพุทธศาสนาอยู่ในประเทศ และการมีระบบการเรียน
การสอนภาษาท่ีจารึกคัมภีร์นั้นๆ สำหรับนักบวชและนักเรียนในประเทศทำให้เกิดการเลือกท่ีจะสนใจ
ศึกษาของคนในประเทศนั้นๆ สนใจศึกษาเล่าเรียน เป็นนักวิจัยค้นคว้าวิจัยด้านคัมภีร์พุทธศาสตร์แต่
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ละนิกายอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ศูนย์วิจัยเกิดความเช่ียวชาญ ชำนาญ จึงกำหนดปรัชญาเป็นศูนย์กลาง
การศึกษานิกายใดนิกายหนึ่งในพระพุทธศาสนาของโลก 
 กลุ่มผู้เช่ียวชาญมีความเห็นต่อประเด็นการเป็นศูนย์กลางการศึกษา ค้นคว้า วิจัย นิกาย
ในพระพุทธศาสนาของโลก (นิกายใดนิกายหนึ่งท่ีศูนย์วิจัยเช่ียวชาญ)  ให้ความเห็นว่า “ปัจจุบันนิกาย
หลัก” (Major schools of Buddhism) ในพระพุทธศาสนา ท่ียังสืบทอดมาถึงปัจจุบันได้แก่   
เถรวาท มหายาน และวัชรยาน ฉะนั้นปรัชญาศูนย์วิจัยพุทธศาสตร์ไม่ควรท่ีจะเน้นเช่ียวชาญเฉพาะ
นิกายใดนิกายหนึ่งเท่านั้น เพราะศูนย์วิจัยมีปรัชญาเป็นศูนย์กลางการศึกษาค้นคว้าวิจัยของโลก 
ฉะนั้นจึงควรเช่ียวชาญทุกนิกาย หรือเป็นแหล่งค้นคว้าของทุกนิกาย” อย่างไรก็ตามกลุ่มผู้เช่ียวชาญ
อีกกลุ่มหนึ่งให้ความเห็นเพิ่มเติมว่า “ด้วยเหตุท่ีศูนย์วิจัยพุทธศาสตร์ ท่ีต้ังอยู่ในประเทศท่ีคนส่วนใหญ่
นับถือพระพุทธศาสนาเถรวาท จะมีแหล่งค้นคว้าท่ีมีคัมภีร์เป็นต้นฉบับภาษาบาลี ซึ่งเป็นคัมภีร์
พระพุทธศาสนาเถรวาทจำนวนมาก ฉะนั้นจึงมีปรัชญาเพื่อเป็นศูนย์กลางการศึกษาค้นคว้าวิจัย
พระพุทธศาสนาเถรวาทของโลก เพื่อมุ่งไปสู่คำสอนด้ังเดิมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นหลัก” 
 เมื่อพิจารณาแล้วพบว่า การมีปรัชญาท่ีจะมุ่งความเช่ียวชาญนิกายใดนิกายหนึ่ ง หรือมี
ปรัชญาท่ีมุ่งเช่ียวชาญชำนาญทุกๆ นิกายนั้น ปรัชญาเหล่านี้ล้วนเป็นตัวกำหนดทิศทางการประกาศ
ความชัดเจนในบทบาท และทิศทางของศูนย์วิจัยต่อสาธารณะให้รับทราบ การจะพัฒนาศักยภาพ  
ให้ไปถึงเป้าหมายตามปรัชญา ต้องขึ้นอยู่กับองค์ประกอบอื่นๆ อีกด้วย  อย่างไรก็ตามปรัชญา 
ความเช่ียวชาญของศูนย์วิจัยในนิกายนั้น  ย่อมเกิดผลดีต่อวงวิชาการพระพุทธศาสนาอย่างแน่นอน 
เพราะนักวิชาการพุทธศาสตร์ทุกมุมโลกมีแหล่งค้นคว้าด้านนิกายในพระพุทธศาสนาท่ีสำคัญของโลก  
 ประเด็นท่ี 4 การกำหนดปรัชญาในเชิงบูรณาการกับศาสตร์อื่น นอกจากนี้ศูนย์วิจัยบาง
แห่งมีการกำหนดปรัชญาเกี่ยวกับการนำผลวิจัยไปใช้ได้จริง เป็นการพัฒนาการดำรงชีวิตของมนุษย์
บนหลักการพุทธศาสตร์  แนวคิดปรัชญาจึงเป็นเชิงบูรณาการหลักพุทธศาสตร์กับศาสตร์ต่างๆ  
เพื่อพัฒนาจิตใจ  และการดำรงอยู่ของมนุษยชาติอย่างสงบสุข ให้มนุษย์ตระหนักถึงโลกอุดมคติด้วย
การใช้หลักพุทธศาสตร์เพื่อการดำรงชีวิตอย่างสันติ ท่ามกลางกระแสเทคโนโลยีดิจิทัล สภาพสังคม 
ดินฟ้าอากาศท่ีแปรผัน รวมทั้งโรคระบาดท่ีคร่าชีวิตผู้คนจำนวนมาก 
 ประเด็นท่ี 5 การกำหนดปรัชญามุ่งสร้างคุณภาพ คุณธรรมของนักวิจัย และคุณภาพ
ผลงานวิจัย ทิศทางความสำเร็จของศูนย์วิจัย หัวใจความสำเร็จของศูนย์วิจัยนั้นขึ้นอยู่กับคุณภาพของ
นักวิจัย ซึ่งต้องมีความรู้ ความเช่ียวชาญอย่างแตกฉาน ดังนั้นปรัชญาท่ีมุ่งสร้างคุณภาพนักวิจัย จะทำ
ให้เกิดการพัฒนาตัวนักวิจัยอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตามคุณธรรมของนักวิจัย และท้ังคุณภาพของ
ผลงานเป็นปรัชญาองค์กรท่ีสถาบันการศึกษาควรให้ความใส่ใจ ซึ่งจะเป็นผลลัพธ์ผลงานของศูนย์วิจัย 
สอดคล้องกับงานวิจัยของอาทิตยา ดวงมณี พบว่าการจะให้ได้งานวิจัยท่ีดีมีคุณภาพ และผลวิจัยมี
ความสำคัญต่อหน่วยงานและสังคมจำเป็นท่ีผู้วิจัยต้องคุณธรรมท่ีดี 
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 ดังนั้น การจัดอุดมศึกษาของคณะสงฆ์จีนนิกาย ด้านปรัชญาของการจัดอุดมศึกษาของ
คณะสงฆ์จีนนิกาย เพื่อธำรงรักษาและส่งเสริมปรัชญาของพุทธศาสนานิกายมหายานในประเทศไทย 
เพื่อเติมเต็มศักยภาพให้กับศาสนทายาทของพุทธศาสนานิกายมหายานและเป็นแหล่งผลิตบุคคลากร
สืบสานงานของคณะสงฆ์จีนนิกาย เพื่อสร้างความสมดุลความสอดคล้องของพุทธศาสนานิกาย
มหายานกับพุทธศาสนานิกายหินยาน (เถรวาท) และ เป็นศูนย์กลางการศึกษาพุทธศาสนานิกาย
มหายาน ซึ่งจะส่งผลทำให้การจัดอุดมศึกษาของคณะสงฆ์จีนนิกายมีคุณภาพสืบต่อไป 
 2. ด้านวิสัยทัศน์ และเป้าหมายของการจัดอุดมศึกษา ประกอบด้วย 12 แนวทาง 
ได้แก่ (1) การจัดอุดมศึกษาคณะสงฆ์จีนนิกายเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ด้านศิลปะ วัฒนธรรมจีน 
มุ่งเน้นพัฒนาคนให้มีคุณธรรม ตามมาตรฐานสากล ซึ่งจากการสัมภาษณ์ผู้เช่ียวชาญ พบว่า วิสัยทัศน์
ในการจัดอุดมศึกษาคณะสงฆ์จีนนิกายมุ่งเน้นให้เป็นองค์กรในการเรียนรู้ด้านศิลปะ และวัฒนธรรมจีน 
ส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาให้มีคุณธรรมและจริยธรรมตามหลักศาสนาพุทธนิกายมหายาน โดยจัด
การศึกษาให้ทัดเทียมกับสถาบันอุดมศึกษาอื่นตามมาตรฐานสากลในระดับนานาชาติ (2) การกำหนด
วิสัยทัศน์ของสถาบันอุดมศึกษามาจากคณะผู้บริหารของคณะสงฆ์จีนนิกาย จากการสัมภาษณ์
ผู้เช่ียวชาญ พบว่า วิสัยทัศน์จะเป็นทิศทางการจัดอุดมศึกษาของคณะสงฆ์จีนนิกายท่ีคณะผู้บริหาร
ของคณะสงฆ์จีนนิกายเป็นผู้กำหนด ได้แก่ พระเถระจำนวน 10 รูป ประกอบด้วย เจ้าคณะใหญ่จีน
นิกาย รองเจ้าคณะใหญ่จีนนิกาย ผู้ช่วยเจ้าคณะใหญ่ขวาจีนนิกาย ผู้ช่วยเจ้าคณะใหญ่ซ้ายจีนนิกาย 
ปลัดขวาจีนนิกาย ปลัดซ้ายจีนนิกาย รองปลัดขวาจีนนิกาย รองปลัดซ้ายจีนนิกาย  ผู้ช่วยปลัดขวาจีน
นิกายและผู้ช่วยปลัดซ้ายจีนนิกาย (3) การจัดทำแผนกลยุทธ์ของสถาบันอุดมศึกษามีการดำเนิน
โครงการท่ีชัดเจน โดยมีการจัดทำแผนกลยุทธ์ทุก 5 ปี มีการจัดทำแผนปฏิบั ติการทุกปีตาม
ปีงบประมาณ เพื่อเป็นการดำเนินงานตามโครงการต่างๆ ให้การจัดอุดมศึกษาของคณะสงฆ์จีนนิกาย
ให้บรรลุวิสัยทัศน์ท่ีกำหนดไว้ (4) การจัดต้ังสถาบันอุดมศึกษามีเป้าหมายในการจัดการศึกษาตาม
เจตนารมณ์ของคณะสงฆ์จีน (5) การกำหนดเป้าหมายการจัดต้ังสถาบันอุดมศึกษาเพื่อเป็นศูนย์กลาง
ในการศึกษาด้านศิลปะภาษา และวัฒนธรรมจีน (6) การกำหนดเป้าหมายการดำเนินงานของ 
การจัดต้ังสถาบันอุดมศึกษามุ่งเน้นความร่วมมือด้านวิชาการกับสาถาบันอุดมศึกษาในประเทศและ
ต่างประเทศ (7) การกำหนดเป้าหมายสถาบันอุดมศึกษาเพื่อส่งเสริมการวิจัยด้านพระพุทธศาสนาของ
คณะสงฆ์ จีนนิกาย (8) เป้าหมายการจัดต้ังสถาบันอุดมศึกษาเริ่มต้นจากการเป็นวิทยาลัย  
และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเป็นสถาบัน และมหาวิทยาลัยของคณะสงฆ์จีนนิกาย (9) เป้าหมายของ
การจัดต้ังสถาบันอุดมศึกษาเพื่อสร้างโอกาสให้กับศิษย์เก่าท่ีสำเร็จการศึกษาขั้นพื้นฐานจากโรงเรียน
พระปริยัติธรรมของคณะสงฆ์จีนนิกาย ให้ได้ศึกษาในระดับอุดมศึกษา (10) เป้าหมายของการจัดต้ัง
สถาบันอุดมศึกษาเพื่อสร้างโอกาสให้กับบรรพชิต และฆราวาสท่ีจบการศึกษาขั้นพื้นฐานจาก
การศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัยให้ได้ศึกษาในระดับอุดมศึกษา (11) เป้าหมายของ
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การจัดต้ังอุดมศึกษาเพื่ อส่งเสริมให้ ผู้สำเร็จการศึกษานำความรู้ใน ด้านเนื้อหา ด้านทักษะ  
และด้านเจตคติไปใช้ในการทำงาน หรือประกอบอาชีพอย่างสุจริต (12) การจัดต้ังอุดมศึกษามี
เป้าหมายเพื่อสร้างความโดดเด่นทางด้านวิชาการของคณะสงฆ์จีนนิกาย ซึ่งจะส่งผลให้ เกิด  
เป็นอัต ลักษณ์ขององค์กร สร้างความเช่ือมั่น ให้กับพุทธศาสนิกชน  และประชาชนท่ัวไป  
ซึ่งด้านวิสัยทัศน์ และเป้าหมายของการจัดอุดมศึกษา จากแนวทางท่ี 4 จากแนวทางท่ี 5 แนวทางท่ี 6 
แนวทางท่ี 7 แนวทางท่ี 8 แนวทางท่ี 9 แนวทางท่ี 10 แนวทางท่ี 11 และแนวทางท่ี 12 จะเป็น
เป้าหมายในการจัดการศึกษาตามเจตนารมณ์ของคณะสงฆ์จีน โดยเป้าหมายท่ีวางไว้นี้ ได้จาก  
การสัมภาษณ์ผู้เช่ียวชาญ ซึ่งการจัดอุดมศึกษาของคณะสงฆ์จีนนิกายมีการกำหนดวิสัยทัศน์ และ
เป้าหมายท่ีชัดเจนจะส่งผลให้การจัดอุดมศึกษาของคณะสงฆ์จีนนิกายในอนาคตประสบผลสำเร็จ 
ตามวัตถุประสงค์ท่ีวางไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับงานวิจัยของวาร์ทนาบิ (Wartnaby) 
กล่าวว่า “จากการสำรวจพบว่า การใช้พันธกิจ วิสัยทัศน์ และค่านิยม ไม่ได้ถูกนำมาใช้อย่างเป็น
มาตรฐานท้ังหมด บางองค์กรใช้ท้ังสามอย่าง บางองค์กร ใช้สองในสาม บางองค์กรใช้เพียงหนึ่ง 
อย่างไรก็ตามการกำหนดดังกล่าวมีความจำเป็น และสำคัญต่อองค์กรในการทำความเข้าใจต่อแนว
ทางการบริหารงานท้ังบุคลากรภายใน และคนภายนอก”  เมื่อพิจารณาแต่ละประเด็นแล้วพบว่า 
 ประเด็นท่ี 1 การกำหนดวิสัยทัศน์ของศูนย์วิจัยพุทธศาสตร์นั้น มีแนวทางสอดคล้องกับ
นโยบายของสถาบัน  กระทรวง หรือหน่ วยงาน ท่ีรัฐบาลมอบหมายให้ ดูแลศูนย์วิ จัย  เช่น
กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงอุดมศึกษา สถาบันวิ จัยแห่งชาติ สถาบันการศึกษา เป็นต้น  
การกำหนดวิสัยทัศน์ของศูนย์วิจัยพุทธศาสตร์บางแห่งจึงสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ และนโยบายของ
ชาติ หรือสถาบันวิ จัยแห่ งชาติ  สอดคล้องกับ งานวิ จัยของดวงเดือน  ภู ตยานน ท์  พบว่ า  
“นโยบายการบริหารงานวิจัยในมหาวิทยาลัยนั้นมีความสอดคล้องกับนโยบายระดับประเทศ” ท้ังนี้
ขึ้นอยู่กับรัฐบาลจะมอบหมายให้หน่วยงานราชการใดกำกับดูแลศูนย์วิจัย หรือสถาบันวิจัยนั้นๆ  
การท่ีวิสัยทัศน์ของศูนย์วิจัยสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล ย่อมทำให้การบริหารการวิจัยเป็นไปใน
ทิศทาง หรือสอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ ในขณะเดียวกันศูนย์วิจัยบางแห่งก่อตั้งมาจากโรงเรียน
สอนพระพุทธศาสนานิกายต่างๆ หรือสถาบันการศึกษา หรือองค์กรพระพุทธศาสนา การกำหนด
วิสัยทัศน์จะสอดคล้องกับประมุข คณะกรรมการ หรือทีมวิจัยท่ีดูแลกำกับการบริหารศูนย์วิจัยพุทธ
ศาสตร์นั้นๆ  
 กลุ่มผู้เช่ียวชาญให้ความเห็นว่า วิสัยทัศน์ของศูนย์วิจัยบางแห่งไม่จำเป็นต้องสอดคล้อง
กับนโยบายของประเทศ แต่อาจสอดคล้องกับนโยบายการศึกษาของมหาวิทยาลัย หรือองค์กรศาสนา
ท่ีศูนย์วิจัยสังกัด” ท้ังนี้การกำหนดวิสัยทัศน์ของศูนย์วิจัยจึงขึ้นอยู่กับการบริหารจัดการศูนย์วิจัยของ
แต่ละประเทศ ท่ีจะมีหน่วยงานระดับชาติเป็นผู้ดูแล  
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 ประเด็นท่ี 2 การกำหนดเป้าหมายของศูนย์วิจัยพุทธศาสตร์ มีแนวโน้มเป็นศูนย์กลางใน
การศึกษาค้นคว้าวิจัยระดับนานาชาติ และกำหนดเป้าหมายการดำเนินงานในรูปแบบโลกาภิวัตน์ คือ
มีความร่วมมือ มีการแลกเปล่ียน และมีการเช่ือมโยงเครือข่ายกับศูนย์วิจัยท่ัวโลก ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของไจนโนโพลอส และอิเมริทัส (Giannopoulas and Emiritus) ได้ศึกษาเรื่องการบริหาร
ยุทธศาสตร์ และการสนับสนุนในด้านความร่วมมือกับสถาบันวิจัยกับนานาชาติ พบว่ามีความจำเป็น
อย่างยิ่งท่ีจะต้องมีการจัดต้ังสถาบันให้เกิดความร่วมมือการวิจัยในระดับนานาชาติ  การร่วมมือวิจัยใน
ระดับนานาชาติถือได้ว่าเป็นข้อดีในการพัฒนาตัวนักวิจัย และผลงานวิจัยเนื่องจากความร่วมมือจะ
ก่อให้เกิดการค้นพบงานวิจัยใหม่ๆ เพิ่มขึ้น นอกจากนี้เป้าหมายการดำเนินงานของศูนย์วิจัยพุทธ
ศาสตร์ดำเนินงานในรูปแบบโลกาภิวัตน์ คือมีความร่วมมือ มีการแลกเปล่ียน และมีการเช่ือมโยงกับ
เครือข่าย ศูนย์ วิ จัยพุ ทธศาสตร์ ท่ั ว โลก  ซึ่ งจะก่อ ให้ เกิดองค์ความรู้ ใหม่ แบบไร้พรมแดน  
เกิดความร่วมมือ และเกิดความเช่ียวชาญในการค้นคว้าวิจัยแบบไร้พรมแดนเช่นกัน สอดคล้องกับ
แนวคิดของบอร์ดแมน และคอร์เลย์ (Boardman and Corley) กล่าวว่าความร่วมมือทางการวิจัยจะ
ก่อให้เกิดการพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ๆ ขึ้นมาได้ และเกิดประโยชน์ในการทำงานร่วมมือกันระหว่าง
นานาชาติ และสอดคล้องกับงานวิจัยของกู๊ดส และฟาเรีย (Gueds and Faria) พบว่า คุณค่าของ
รูปแบบโลกาภิวัตน์ท่ีน่าสนใจคือ การดำเนินการบริหารแบบองค์กรข้ามชาติ คือการบริหารแบบ
ร่วมมือกันระหว่างชาติ ความร่วมมือกันในระดับนานาชาติ ในยุคปัจจุบันที่โลกมีเทคโนโลยีดิจิทัล หรือ
เครือข่ายต่างๆ ทำให้ความร่วมมือในการทำงานระดับนานาชาตินั้นง่ายข้ึน  
 ประเด็นท่ี 3  การกำหนดวัตถุประสงค์ของศูนย์วิจัยพุทธศาสตร์ด้วยรูปแบบการวิจัย  
ซึ่งกลุ่มผู้เช่ียวชาญพบว่า การวิจัยพุทธศาสตร์ของศูนย์วิจัยในอนาคต สามารถแบ่งประเภทรูปแบบ
การวิจัยคือ การวิจัยเชิงคัมภีร์ (Pure Buddhism) ซึ่งค่อนไปทางการวิจัยบริสุทธิ์ (Pure Science)  
และการวิจัยเชิงพุทธศาสตร์ประยุกต์ (Applied Buddhism)  ซึ่งมีรูปแบบไปทางวิจัยประยุกต์ 
(Applied Science) รวมท้ังการวิจัยภาคสนาม (Field research) ท้ังสองรูปแบบมุ่งผลลัพธ์ด้านพุทธ
ศาสตร์ท่ีแตกต่างกัน คือ การวิจัยเชิงคัมภีร์ วิจัยหลักฐานคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนา ประวัติศาสตร์ 
อารยธรรม และวัฒนธรรม  ผลวิจัยมุ่งความชัดเจนทางคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า การตีความ
ให้ถูกต้องตามพุทธวจนะ ความชัดเจนเชิงประวัติศาสตร์ และความชัดเจนของหลักฐานปรากฏใน
พระพุทธศาสนา ในขณะท่ีการวิจัยเชิงประยุกต์มุ่งการนำไปใช้ท่ีทำให้เกิดผลได้จริงโดยใช้หลักการใน
พระพุทธศาสนา หรือพุทธศาสตร์ร่วมกับศาสตร์อื่น ผลวิจัยจึงส่งเสริมการนำทางสังคมให้มนุษย์มีวิถี
ชีวิตท่ีดี  และแก้ปัญหาสังคมโลกได้  ซึ่งแนวโน้มการวิจัยรูปแบบประยุกต์พระพุทธศาสนา จะมี
บทบาทมากขึ้น และมีผลกระทบต่อสังคมอย่างมาก  
 ประเด็นท่ี 4 การกำหนดวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพการบริหารสู่ความเช่ียวชาญ
ระดับนานาชาติ จนเป็นแหล่งค้นคว้าท่ีสำคัญของโลก  
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 กลุ่มผู้เช่ียวชาญ ให้ข้อเสนอแนะว่า การท่ีศูนย์วิจัยจะพัฒนาไปสู่ความเช่ียวชาญระดับ
นานาชาตินั้นมีส่วนช่วยกระตุ้นให้เกิดการต่ืนตัวทางด้านการศึกษาพุทธศาสตร์สำหรับนักศึกษา 
นักวิจัย และนักวิชาการอื่นๆ นอกจากนี้การบริหารศูนย์วิจัยพุทธศาสตร์ ยังมุ่งวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนา
ศักยภาพให้สมบูรณ์จนเข้าสู่ระดับนานาชาติได้ สอดคล้องกับงานวิจัยของดวงเดือน ภูตยานนท์ และ
คณะ พบว่าในการพัฒนารูปแบบการบริหารงานวิจัยในมหาวิทยาลัย ควรมีปรัชญา วิสัยทัศน์ 
วัตถุประสงค์ต่างๆ เป็นแนวทางในการดำเนินงานให้อย่างสมบูรณ์  
 ประเด็นท่ี 5 การกำหนดวัตถุประสงค์ของศูนย์วิจัยพุทธศาสตร์ เพื่อการตีความ
หลักธรรมให้ถูกต้องตามพุทธวจนะนั้น พบว่า ประเทศท่ีนับถือพระพุทธศาสนามายาวนานและมีวิถี
ชีวิตตามแบบพุทธวิธี  มีระบบการศึกษาพระพุทธศาสนาท่ีจัดให้แก่คนทุกระดับ รวมท้ังพระภิกษุ และ
สามเณรมีแนวโน้มกำหนดวัตถุประสงค์การศึกษาวิจัยพุทธศาสตร์ เพื่อการตีความในคัมภีร์
พระพุทธศาสนาให้ตรงตามพุทธวจนะ คือคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ด้วยการปริวรรต และการ
แปล ตามหลักไวยากรณ์ภาษาท่ีจารึกคัมภีร์นั้นๆ ได้อย่างถูกต้อง เพื่อเช่ือมโยงสู่หลักธรรมท่ี
พระพุทธเจ้าตรัสไว้ หรือบันทึกไว้ ประเทศท่ีมีวัตถุประสงค์มุ่งวิจัยตีความคัมภีร์พระพุทธศาสนาให้ตรง
ตามพุทธวจนะดังกล่าวได้แก่ ประเทศไทย เมียนมา และศรีลังกา 
 
 3. ด้ าน อ าค ารสถ าน ที่  ป ระ ก อบ ด้ วย  10 แ น วท าง  ไ ด้ แก่  (1) ก าร จั ด ต้ั ง
สถาบันอุดมศึกษาอยู่ในท่ีดินของคณะสงฆ์จีนนิกาย เพราะว่า คณะสงฆ์จีนนิกายมีท่ีดินรองรับในการ
จัดต้ังสถาบันอุดมศึกษาจำนวน 30 ไร่ ณ วัดบรมราชากาญจนาภิเษก อนุสรณ์ ซึ่งสอดคล้องกับ
กฎกระทรวงปี พ.ศ.2549 เกี่ยวกับการจัดต้ังสถาบัน หรือวิทยาลัย ในสถานศึกษาเอกชน กล่าวว่า
ท่ีดินสำหรับจัดต้ังสถาบันหรือวิทยาลัยอุดมศึกษาเอกชนต้องมีเนื้อท่ีตามท่ีกำหนด คือมีเนื้อท่ีไม่น้อย
กว่า 10 ไร่ ต้องเป็นท่ีดินท่ีติดต่อเป็นผืนเดียวกัน ในกรณีท่ีท่ีดินมิได้มีพื้นท่ีติดต่อเป็นผืนเดียวกัน ต้อง
มีการเช่ือมโยงติดต่อถึงกันในลักษณะท่ีไม่เป็นอุปสรรคต่อการจัดการศึกษาและสามารถจัดกิจกรรม
ทางการศึกษาได้โดยสะดวก (2) การจัดต้ังสถาบันอุดมศึกษาท่ีสร้างขึ้นมีอัตลักษณ์เป็นแบบวัฒนธรรม
จีน จากการสัมภาษณ์ผู้เช่ียวชาญพบว่า คณะสงฆ์จีนนิกายมีความต้องการสร้างอาคารต่างๆ ให้เป็น
แบบวัฒนธรรมจีน เนื่องจากพุทธศาสนานิกายมหายานได้รับการถ่ายทอดขนบธรรมเนียม 
ศิลปวัฒนธรรมจีนมาต้ังแต่สมัยโบราณ ท้ังนี้เพื่อเป็นจุดเด่นของการจัดต้ังสถาบันอุดมศึกษาของคณะ
สงฆ์จีนนิกายแห่งนี้ (3) การจัดต้ังสถาบันอุดมศึกษามีอาคารเพียงพอต่อการรองรับจำนวนนักศึกษา 
และบุคลากรทางการศึกษา (4) อาคารสถานท่ีจัดต้ังอุดมศึกษามีความมั่นคง ปลอดภัย (5) อาคาร
สถานท่ีท่ีเป็นแหล่งเรียนรู้มีการจัดให้เป็นแบบวัฒนธรรมจีน (6) อาคารสถานท่ีท่ีเป็นแหล่งเรียนรู้ใน
การศึกษาค้นคว้ามีความทันสมัยด้านเทคโนโลยี (7) ภายในสถาบันอุดมศึกษาท่ีจัดต้ังขึ้นมีการสร้าง
หอพักสำหรับนักศึกษาท่ีเป็นบรรพชิต และฆราวาส (8) การจัดสภาพแวดล้อมภายในอาคารสถานท่ีมี
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ระบบรักษาความปลอดภัยอย่างมีประสิทธิภาพ  (9) การจัดสภาพแวดล้อมของห้องเรียนมี  
ความสะอาดปลอดภัย และเป็นระเบียบ (10) สภาพแวดล้อมของสถาบันอุดมศึกษามีความสะอาดร่ม
รื่น และสวยงาม จากแนวทางท่ี 3 แนวทางท่ี 4 แนวทางท่ี 5 แนวทางท่ี 6 แนวทางท่ี 7 แนวทางท่ี 8 
แน วทาง ท่ี  9 และ แน วทาง ท่ี  10 เป็ น แน วท าง เกี่ ย ว กั บ ก ารสร้ า งอ าค ารสถาน ท่ี และ 
การจัดสภาพแวดล้อมภายในอาคารสถานท่ี รวมถึงการบริหารด้านออกแบบ ดูแลอาคารสถานท่ี 
ส่ิงก่อสร้าง ระบบกายภาพและส่ิงแวดล้อมของคณะกรรมการมหาวิทยาลัย ซึ่งสอดคล้องกับประกาศ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่องคู่มือการขอรับใบอนุญาตจัดต้ังสถาบันอุดมศึกษาเอกชน  
พ.ศ.2558 ด้านแผนกายภาพ กล่าวว่า ผังแม่บทการก่อสร้างและการพัฒนาพื้นท่ีท่ีเหมาะสมเอื้อต่อ
การแสวงหา ความรู้และการเสริมสร้างชีวิตภายในสถาบันอุดมศึกษาโดยพื้นท่ีท้ังหมดต้องเพียงพอ
สำหรับกิจกรรม ทุกประเภทของสถาบัน คือต้องมีพื้นท่ีท้ังในส่วนท่ีใช้ในการจัดการเรียนการสอน อาทิ 
ท้ังห้องบรรยาย ห้องปฏิบัติการ ห้องสมุด โรงฝึกงาน ห้องพักอาจารย์และส่วนท่ีเป็นพื้นท่ีสำหรับ
กิจกรรมอื่นๆ อาทิ หอประชุม สโมสร สนามกีฬา โรงอาหาร บ้านพักอาจารย์ หอพักนักศึกษา สถานท่ี
พักผ่อน โดยแสดงท่ีต้ังของอาคารและส่ิงปลูกสร้างต่างๆ ระบบการคมนาคม ระบบสาธารณูปโภค 
และภูมิสถาปัตยกรรมในสถาบันมีความสะอาดร่มรื่น และปลอดภัย ซึ่งจะต้องแสดงรูปแบบท่ีสามารถ
ตรวจสอบและเข้าใจได้อย่างชัดเจน พร้อมกำหนดเวลาดำเนินการให้แล้วเสร็จตามแผนการ  
รับนักศึกษาและต้องสอดคล้องกับแผนการก่อสร้างอาคารและส่ิงปลูกสร้างรวมท้ังงบประมาณท่ีใช้ใน
การดำเนินการก่อสร้าง และสอดคล้องกับคำกล่าวของ สิน พวงสุวรรณ ท่ีกล่าวไว้ว่า การบริหาร
จัดการอาคาร จะต้องมีผู้รับผิดชอบคนใดคนหนึ่ง หรือกลุ่มหนึ่งดูแลรับผิดชอบ เพื่อให้เกิดภาพลักษณ์
ท่ีดีขององค์กรโดยจะต้องสนองตอบต่อวัตถุประสงค์ ดังนี้  1) การบำรุงรักษาอาคารสถานท่ี  
เพื่อให้เป็นสถานท่ีท่ีสวยงาม สะอาด และมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย 2) มีระบบส่ิงอำนวย 
ความสะดวก และอุปกรณ์สำคัญประจำอาคารท่ีครบถ้วนสมบูรณ์ ใช้งานได้ตลอดเวลา 3) เป็นสถานท่ี
ท่ีสามารถให้บริการได้สะดวก และรวดเร็ว 4) การควบคุมรักษาความปลอดภัย และให้ความอบอุ่นใน
กับผู้ใช้อาคาร 5) มีการจัดการพลังงานในอาคาร เพื่อความประหยัดค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ  
6) มีการวางแผนออกแบบอาคารท่ีมีอายุ ใช้งานได้ยาวนาน  และสอดคล้องกับงานวิจัยของ  
ณัชชา มณีวงศ์และคณะ ได้วิจัยเรื่อง ความพึงพอใจต่อสภาพแวดล้อมในคณะเภสัชศาสตร์ของ
นักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยมีวัตถุประสงค์ คือเพื่อศึกษาระดับความพึง
พอใจของนักศึกษาท่ีมีต่อสภาพแวดล้อมของคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ด้านอาคาร
สถานท่ีด้านการให้บริการผู้เรียน และด้านสังคมกลุ่มเพื่อน และเพื่อศึกษาเปรียบเทียบความพึงพอใจ
ของนักศึกษา โดยจำแนกตามเพศกลุ่มตัวอย่างท่ีศึกษา คือนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร จำนวน 286 ราย โดยการสุ่มตัวอย่างสถิติท่ีใช้ คือค่าร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ
การทดสอบ ค่ าที  (t-test) ผลการวิ จั ยพ บว่ า  ระ ดับความพึ งพอ ใจ  ด้ าน อาคารสถาน ท่ี   
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ด้านการให้บริการผู้เรียน ด้านสังคมกลุ่มเพื่อน ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อเปรียบเทียบ  
ความแตกต่างของความพึงพอใจต่อสภาพแวดล้อมในคณะเภสัชศาสตร์ของนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร จำแนกตามเพศ พบว่า ด้านอาคารสถานท่ีและด้านการให้บริการผู้เรียน  
ไม่แตกต่างกันท่ีระดับนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 สำหรับ ความพึงพอใจด้านสังคมกลุ่มเพื่อน  
มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 สอดคล้องกับ สัมมา รธนิธย์ ได้ทำการศึกษา
วิจัยเรื่อง การวิเคราะห์องค์ประกอบภาวะผู้นำการเปล่ียนแปลงของ ผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏท่ีมี
ผลต่อประสิทธิผลการบริหารมหาวิทยาลัย ผลการวิจัยพบว่า ประสิทธิผลการ บริหารมหาวิทยาลัย
ราชภัฏโดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมากเกือบทุกด้าน ยกเว้นด้านความมีเสถียรภาพของ บุคลากร 
อยู่ในระดับปานกลางโดยด้านเทคโนโลยีในมหาวิทยาลัย มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด ส่วนด้านความมี
เสถียรภาพ ของบุคลากรมีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุดแล้วทั้งหมดนี้ก็จะส่งผลถึงคุณภาพของสถาบันอุดมศึกษา
ของคณะสงฆ์จีนนิกายต่อไป 

 
 4. ด้านหลักสูตรอุดมศึกษาคณะสงฆ์จีนนิกาย  ประกอบด้วย 9 แนวทาง ได้แก่  
(1) การจัดหลักสูตรต่างๆได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา เนื่องจากหลักสูตรท่ี
จะเปิดสอนในสถาบันอุดมศึกษาต่างๆ ต้องผ่านการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
(สกอ.) ท่ีสอดคล้องกับคู่มือการจัดทำแบบรายงานข้อมูลการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร  
(สมอ.01-06) กล่าวคือในการเปิดหลักสูตรการเรียนการสอนอุดมศึกษาของคณะสงฆ์ครั้งนี้
สถาบันอุดมศึกษาต้องจัดทำแบบรายงานข้อมูลการอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรระดับอุดมศึกษาทุก
หลักสูตรให้สอดคล้องกับข้อมูลในเอกสารหลักสูตร/การจัดการศึกษาในหลักสูตรท่ีเป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรในแต่ละระดับการศึกษา เพื่อเป็นข้อมูลการรับรองมาตรฐานการศึกษาในหลักสูตร
การเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะและการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา (2) มีหลักสูตรท่ีเน้นด้านศิลปะ 
ภาษา และวัฒนธรรมจีน จากการสัมภาษณ์ผู้เช่ียวชาญพบว่าเพราะพระพุทธศาสนานิกายมหายานมี
การสืบทอดด้านศิลปะ ภาษา และวัฒนธรรมจากประเทศจีนเป็นการส่งเสริมให้นักศึกษาท่ีเข้าศึกษา
ในสถาบันอุดมศึกษาของคณะสงฆ์จีนนิกายได้ศึกษาเรียนรู้เนื่องจากวัฒนธรรมจีนอยู่ในความสนใจ
ของสังคมไทยมาโดยตลอด โดยเฉพาะในยุคปัจจุบันท่ามกลางคล่ืนโลกาภิวัตน์ท่ีกระแสวัฒนธรรมท่ีมี
การส่งผ่านและแลก เป ล่ียนกันอย่างรวดเร็ว  ความเข้ าใจถ่องแท้และความใส่ใจติดตาม 
การ เปล่ียนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมจีน นับเป็นปัจจัยสำคัญในการส่งเสริมความร่วมมือและ
ความสัมพันธ์อันดีระหว่าง ประชาชนชาวไทยกับประชาชนในประเทศจีน  (3) มีหลักสูตรด้านพุทธ
ศาสนานิกายมหายาน และด้านการบริหารชุมชนตามวิถีมหายาน จากการสัมภาษณ์ผู้เช่ียวชาญ 
พบว่า การจัดอุดมศึกษาของคณะสงฆ์จีนนิกายจำเป็นต้องมีหลักสูตรพุทธศาสนานิกายมหายาน  
เพราะนิกายมหายานจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการบำเพ็ญตนตามแนวทางของพระโพธิสัตว์ สร้างบารมีเพื่อ
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ช่วยเหลือสรรพชีวิตในโลกไปสู่ความพ้นทุกข์ อีกท้ังจำเป็นต้องมีหลักสูตรการการบริหารชุมชนตามวิถี
มหายาน เพื่อเป็นหลักในการพัฒนาชุมชนให้คนในชุมชนเป็นคนดี รู้จักใช้ชีวิตอย่างพอเพียง  
มีความขยันในการหาและรักษาทรัพย์ รวมท้ังเป็นสังคมท่ีเอื้อเฟื้อเผ่ือแผ่ แบ่งปันความรู้ถ่ายทอด
ขนบธรรมเนียมประเพณีศิลปวัฒนธรรม และให้คำแนะนำท่ีเป็นประโยชน์ต่อกันเพื่อเป็นหลักใน  
การดำเนินชีวิต (4) มีหลักสูตรท่ีส่งเสริมความต้องการในการศึกษาของบรรพชิต และฆราวาส  
จากการสัมภาษณ์ผู้เช่ียวชาญ พบว่า บรรพชิตในคณะสงฆ์จีนิกายส่วนมากยังไม่มีพื้นฐานความรู้
แตกฉานเกี่ยวกับพุทธศาสนานิกายมหายาน เนื่องจากพระไตรปิฎก และคัมภีร์ต่างๆ วิถีพุทธมาหา
ยาน เป็นภาษาจีน และสันสกฤต จึงจำเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องมีการศึกษาเรียนรู้ให้แตกฉานในแขนง
ต่างๆของนิกายมหายาน ซึ่งความต้องการศึกษาในเรื่องดังกล่าวยังเป็นท่ีสนใจในกลุ่มฆราวาสท้ังใน
ประเทศ และต่างประเทศ (5) มีหลักสูตรท่ีส่งเสริมด้านการศึกษาพุทธศาสนานิกายมหายานในระดับ
นานาชาติ (6) มีหลักสูตรออนไลน์ ด้านเทคโนโลยี  สาระสนเทศ ด้านภาษาจีน ท่ีสอดคล้อง 
กับสังคมปัจจุบัน (7) มีหลักสูตรประกาศนียบัตรระยะส้ันท่ีรองรับความต้องการของผู้เรียนทาง
วัฒนธรรมจีน ได้แก่ การฝึกสมาธิลมปราณ ไท่เก๊ก แพทย์แผนจีน ช่างศิลป์จีน  (8) มีหลักสูตรท่ี
เช่ือมโยงกับสถาบันอุดมศึกษาในประเทศและต่างประเทศ  จากแนวทางท่ี 5 แนวทางท่ี 6  
แนวทางท่ี 7 และแนวทางท่ี 8 เป็นแนวทางเกี่ยวกับด้านหลักสูตร เนื่องจากการจัดอุดมศึกษาของ
คณะสงฆ์จีนนิกาย จำเป็นต้องมีหลักสูตรในระดับมาตรฐานสากลเพื่อรองรับการเรียนรู้จากประชาชน
ทุกๆประเทศ มีหลักสูตรท่ีเป็นภาษาอังกฤษภาษาจีน มีการจัดทำหลักสูตรในระบบออนไลน์   
มีการจัดทำหลักสูตรระยะส้ันเพื่อความต้องการของนักศึกษา และมีหลักสูตรท่ีเช่ือมโยงกับ
สถาบันอุดมศึกษาท้ังในประเทศและต่างประเทศ (9) มีหลักสูตรด้านมนต์พิธี พิธีกรรมทางศาสนาของ
คณะสงฆ์จีนนิกาย จากการสัมภาษณ์ผู้เช่ียวชาญฝ่ายบริหารของคณะสงฆ์จีนนิกาย พบว่า การศึกษา
ด้านมนต์พิธี และพิธีกรรมทางศาสนานิกายมหายานนั้นมีความจำเป็นอย่างยิ่งในหมู่คณะสงฆ์จีนใน
ประเทศไทย เพราะมนต์พิธีของจีน และพิธีกรรมนั้นมีประวัติความเป็นมาท่ีหลากหลาย ทำให้
บรรพชิตและประชาชนท่ัวไปยากท่ีจะเข้าใจความหมายในมนต์พิธีและพิธีกรรมนั้ นๆ หากได้มี 
การจัดทำหลักสูตรด้านมนต์พิธี พิธีกรรมของจีนซึ่งประชาชนท่ีมาจากหลากหลายวัฒนธรรมและ
บรรพชิตจีนท่ีมาจากวัดต่างๆ ในประเทศไทยและต่างประเทศ จะสามารถสวดมนต์พิธีในหลักสูตร
เดียวกัน อีกท้ังยังช่วยส่งเสริมให้ประชาชนเข้าใจในมนต์พิธี และพิธีกรรม เป็นการเผยแผ่ศาสนานิกาย
มหายาน คุณธรรมอันดีงามอีกด้วย และควรมีหลักสูตรการสอนภาษาไทยให้กับคนจีน เพื่อแก้ปัญหา
และแนวทางต่อการส่ือสารด้วย ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ สุรีย์วรรณ เสถียรสุคนธ์ ได้ศึกษาเรื่อง
การสอนภาษาไทยให้แก่นักศึกษาชาวจีน: สภาพปัญหาและแนวทางแก้ไข ผลการศึกษาพบว่า พบว่า 
สภาพการสอนภาษาไทยให้แก่นักศึกษาชาวจีนในระบบอุดมศึกษาไทยมี 2 แบบคือ หลักสูตรระยะส้ัน 
4-6, 8-16 สัปดาห์ และสอดคล้องกับ พระมหาสุทัศน์ นักการเรียน (ติสฺสรวาที) และคณะ เกี่ยวกับ
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แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ท่ีพบว่า ผู้ท่ีผ่านการอบรม
เกี่ยวกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา แห่งชาติ มีลักษณะการปฏิบัติต่างจากผู้ท่ีไม่เคยผ่าน
การอบรมเกี่ยวกับกรอบ มาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทาง
สถิติท่ีระดับ .01 ซึ่งสอดคล้องกับ มาเรียม นิลพันธุ์ ได้ประเมินหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาหลักสูตรและการนิเทศ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร มีวัตถุประสงค์การวิจัย
เพื่อ 1) ประเมินบริบทของหลักสูตรในด้านวัตถุประสงค์โครงสร้างของหลักสูตรและรายวิชา  
2) ประเมินปัจ จัยนำเข้าของหลักสูตรในด้าน ส่ือ ท่ีใช้ ในการจัดการเรียนรู้สภาพห้องเรียน  
จำนวนอาจารย์และส่ิงอำนวยความสะดวก 3) ประเมินกระบวนการของหลักสูตรในด้านการจัดการ
เรียนรู้การวัดและประเมินผลการจัดการเรียนรู้การฝึกปฏิบัติการ การบริหารจัดการหลักสูตร และ
กระบวนการทำวิทยานิพนธ์ 4) ประเมินผลผลิตของหลักสูตรในด้านความรู้ความเข้าใจ ความสามารถ
ในการพัฒนา หลักสูตร การออกแบบการสอนและการนิเทศ ความสามารถในการวิจัย และการมี
คุณธรรม และ 5) ประเมินผลกระทบของหลักสูตร ในด้านความสามารถในการประยุกต์ใช้เพื่อ 
การปฏิบัติงานการพัฒนาวิชาชีพ ความเป็นผู้นำสมรรถนะในด้านหลักสูตรการสอน และการนิเทศโดย
ผู้วิ จัยใช้รูปแบบการประเมิน CIPPI Model ผลการวิจัยพบว่า 1) ด้านบริบทหลักสูตรพบว่า 
วัตถุประสงค์ของหลักสูตรมีความเหมาะสม และโครงสร้างหลักสูตรมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์
ของหลักสูตร ส่วนรายวิชาต่างๆ มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก การจัดโครงสร้างของหลักสูตร และ
โครงสร้างรายวิชามีความเหมาะสมและสอดคล้อง และควรมีการปรับปรุงรายวิชาพื้นฐานรายวิชา
บังคับ และรายวิชาเลือกรายวิชาท่ีมีความเหมาะสมมาก คือรายวิชาการวิจัยทางการศึกษา ควรเปิด
วิชาเลือกเพิ่มเกี่ยวกับหลักสูตรการสอน หรือการนิเทศท่ีระบุเฉพาะระดับช้ันเรียน  2) ด้านปัจจัย
นำเข้าพบว่าโดยภาพรวมและรายข้อมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก มีทรัพยากรการเรียนรู้แหล่ง
สืบค้นแสวงหาความรู้ท่ีตอบสนองต่อการสืบค้นหาความรู้ควรเพิ่ม จำนวนอาจารย์ผู้สอนให้เพียงพอ
สำหรับการสอนและการให้คำปรึกษาในการทำวิทยานิพนธ์ 3) ด้านกระบวนการพบว่าการจัดการ
เรียนรู้โดยภาพรวมและรายข้อมีความเหมาะสมอยู่ ในระดับมาก มีบรรยากาศเรียนรู้แบบร่วมมือกัน 
มีการปฏิบัติการวิจัยทางด้านหลักสูตรและการนิเทศ นักศึกษามีส่วนร่วมในการวางแผนการออกแบบ
การจัดการเรียนรู้มีการประเมินความก้าวหน้าและพัฒนาการ 4) ด้านผลผลิตโดยภาพรวมและรายข้อ
มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากท่ีสุด คือมีความรู้ความเข้าใจและเช่ียวชาญด้านหลักสูตรและการ
นิเทศ มีความสามารถในการปฏิบัติงานเป็นศึกษานิเทศก์นักพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายวิชาการของ
สถานศึกษาผู้สอนมีคุณธรรมในวิชาชีพมีความสามารถในการศึกษาค้นคว้าวิจัยด้านการศึกษาหลักสูตร
และการนิเทศ 5) ด้านผลกระทบ พบว่าโดยภาพรวมและรายข้อมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก 
สามารถนำความรู้และประสบการณ์ท่ีได้รับไปใช้ในการปฏิบัติงาน และวิชาชีพของตนเอง สามารถ
ประยุกต์ใช้แนวคิดทฤษฎีทางด้านหลักสูตรและการนิเทศไปพัฒนางาน มีทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
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บุคคล ภาวะความเป็นผู้นำทางด้านวิชาการ ทักษะการส่ือสาร และเป็นผู้นำการใช้นวัตกรรมและ
เทคโนโลยี การจัดการเรียนการสอนมีความรับผิดชอบต่อสังคม สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมี
ประสิทธิภาพสามารถนำความรู้ไปถ่ายทอดและขยายผลให้ ผู้อื่นได้ สอดคล้องกับ พิทยา ยาโม้  
ได้ศึกษาความคิดเห็นของอาจารย์นักศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ (นานาชาติ) 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เกี่ยวกับสภาพปัญหาและความต้องการท่ีมีต่อการจัดการเรียนการสอน
หลักสูตรสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ (นานาชาติ) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ตลอดจนศึกษา 
ความพึงพอใจของผู้ประกอบการหรือนายจ้างผู้ใช้บัณฑิต เพื่อนำผลมาปรับปรุงและพัฒนาการ  
จัดการเรียนการสอนโปรแกรมนานาชาติ พบว่าสภาพการจัดการเรียนการสอนอยู่มีความเหมาะสมใน
ระดับมาก อาจารย์มีความคิดเห็นว่าปัญหาการจัดการเรียนการสอนด้านผู้เรียน ด้านสถานท่ีเรียนอยู่
ในระดับปานกลาง ส่วนนักศึกษามีความคิดเห็นว่าปัญหาการจัดการเรียนการสอนด้านผู้สอน  
ด้านสถานท่ีเรียนเป็นปัญหาอยู่ในระดับน้อย ส่วนปัญหาด้านส่ือการเรียนการสอน ด้านวัสดุอุปกรณ์
และครุภัณฑ์การศึกษา ด้านการบริหาร หลักสูตร ด้านกระบวนการเรียนการสอน และด้านการวัดผล
และประเมินผล ท้ังอาจารย์และนักศึกษาเห็นว่ามีปัญหาอยู่ในระดับน้อย นักศึกษามีความต้องการใน
การพัฒนาการเรียนการสอนหลักสูตรในด้านต่างๆ ได้แก่ด้านจุดมุ่งหมายของหลักสูตร ด้านโครงสร้าง
ของหลักสูตร ด้านผู้สอน ด้านสถานท่ีเรียน ด้านวัสดุอุปกรณ์และครุภัณฑ์การศึกษา ด้านการบริหาร
หลักสูตร ด้านกระบวนการเรียนการสอน และด้านการวัดและประเมินผลผู้ใช้บัณฑิต มีความพึงพอใจ
อยู่ในระดับมากท่ีสุด สอดคล้องกับ อัญชลี ไสยวรรณ และคณะ ได้ประเมินหลักสูตรครุศาสตรมหา
บัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการปฐมวัยศึกษาวิทยาลัยการฝึกหัดครูมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร  
โดยศึกษากับมหาบัณฑิต 19 คน ผู้บั ง คับบัญชาของมหาบัณฑิต 19 คน นักศึกษา 82 คน  
อาจารย์ผู้สอน 10 คน ผลการประเมินพบว่า ด้านบริบทปรัชญาและจุดมุ่งหมายของหลักสูตร และ
ด้านปัจจัยนำเข้า จำนวนหน่วยกิตและเวลา เนื้อหาหลักสูตรมีความเหมาะสมในระดับมากท่ีสุด  
ส่งผลให้นักศึกษาได้รับประโยชน์ในชีวิตประจำวันและมหาบัณฑิตได้รับประโยชน์ในการปฏิบัติงาน  
มีด้านปัจจัยนำเข้าในส่วนการจัดการบริการต่างๆ จัดส่ิงอำนวยความสะดวกและการใช้อุปกรณ์ต่างๆ 
และนักศึกษามี คุณภาพอยู่ ในระดับมาก ด้านกระบวนการพบว่าคุณ ภาพการดำเนินงาน 
การจัดการเรียนการสอนและกระบวนการทำวิทยานิพนธ์จัดการสนับสนุนและการให้คำแนะนำ
นักศึกษาอยู่ในระดับมากท่ีสุด ด้านผลผลิตพบว่าความพึงพอใจต่อคุณลักษณะมหาบัณฑิตของ
ผู้บังคับบัญชามหาบัณฑิตอยู่ในระดับมากท่ีสุด การติดตามผลภาวะการมีงานทำของมหาบัณฑิต 
พบว่าปฏิบั ติงานตรงตามสาขาวิชาท่ีเรียนร้อยละ 84 หัวหน้างานและเพื่อนร่วมงานยอมรับ
ความสามารถในการปฏิบัติงานในระดับมากร้อยละ 79 มหาบัณฑิตประเมินว่าบรรลุวัตถุประสงค์ของ
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการปฐมวัยศึกษาอยู่ในระดับมากท่ีสุด  
ผลลัพธ์ตามดัชนีบ่งช้ีมาตรฐานและคุณภาพการศึกษาของหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา



  

 

192 

การจัดการการปฐมวัยศึกษาบรรลุเป้าหมายทุกดัชนีบ่งช้ี สอดคล้องกับ พิชญาณี หลวงจันทร์  
ได้ทำการศึกษางานค้นคว้าอิสระ เรื่อง Factors Facilitating and Hindering the Completion of 
a Student’s Thesis/ IS for the Master of Education in Teaching English as a Second 
Language Program (M.Ed. TESL) at Burapha University ซึ่งหลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรท่ีใช้ก่อน
ปรับปรุงเป็นการสอนภาษาอังกฤษในฐานะเป็นภาษาโลก คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา  
ได้ทำการศึกษากับนิสิตไทยและต่างชาติ รวม 65 คน ท่ีศึกษาตามหลักสูตรนี้ พบว่าปัจจัยท่ีมี
ผลกระทบต่อการสำเร็จการศึกษามีดังต่อไปนี้ 1) ด้านผู้เรียน (วิชาการ) ประกอบด้วย 1) การได้รับ
การอบรมและเตรียมความพร้อมในการทำวิทยานิพนธ์หรืองานค้นคว้าอิสระ 2) การมีทักษะท่ีดี 
ในการอ่านภาษาอังกฤษ 3) การมีทักษะท่ีดีในการเขียนภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 4) การมีความรู้ใน
การวิชาท่ีศึกษา และ 5) การมีพื้นฐานความรู้ด้านการวิจัยท่ีดี  2) ด้านผู้เรียน (ไม่ใช่วิชาการ) 
ประกอบด้วย 1) การมีทักษะในการบริหารเวลาท่ีดี 2) แรงจูงใจในการทำวิทยานิพนธ์หรืองานค้นคว้า
อิสระให้สำเร็จ 3) ความมุ่งมั่นและยืนหยัดท่ีเพียงพอในการทำวิทยานิพนธ์หรืองานค้นคว้าอิสระ  
4) มีการเงินสนับสนุนระหว่างดำเนินงาน  5) การรักษาสมดุลในเรื่องส่วนตัวและเรื่องเรียน  
6) ไม่มีนิสัยการผัดวันประกันพรุ่ง และ 7) มีสัมพันธภาพท่ีดีในการทำงานร่วมกับอาจารย์และ
บุคลากรสายสนับสนุน 3) ด้านศูนย์บัณฑิตศึกษานานาชาติการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และ
มหาวิทยาลัย (วิชาการ) ประกอบด้วย 1) กระบวนการทำวิทยานิพนธ์หรืองานค้นคว้าอิสระ  
2) การอบรมเกี่ยวกับกระบวนการทำวิทยานิพนธ์หรืองานค้นคว้าอิสระ 3) ทรัพยากรห้องสมุดมี
เพียงพอ 4) กระบวนการสนับสนุนโดยมหาวิทยาลัย 5) การควบคุมคุณภาพ ภาษา และรูปแบบของ
วิทยานิพนธ์หรืองานค้นคว้าอิสระ 6) การเข้มงวดในเรื่องระยะเวลาในแต่ละขั้นตอนรวมถึงการตีพิมพ์
บทความ 7) การเข้มงวดในเรื่องจริยธรรมการวิจัยและกระบวนการท่ีถูกต้อง 8) กระบวนการตรวจ
ภาษา และ 9) กระบวนการตรวจรูปแบบวิทยานิพนธ์ 4) ด้านศูนย์บัณฑิตศึกษานานาชาติการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์และมหาวิทยาลัย (ไม่ใช่วิชาการ) ประกอบด้วย 1) การมีทรัพยากรสนับสนุนท่ี
เหมาะสมและเพียงพอ 2) การให้ข้อมูลท่ี จำเป็นระเบียบในการทำวิทยานิพนธ์ หรืองานค้นคว้าอิสระ
ของบุคลากรสายสนับสนุน 3) การเตรียมส่ิงท่ีจำเป็นสำหรับการทำวิทยานิพนธ์ หรืองานค้นคว้าอิสระ 
และ 4) การตอบคำถามและการโต้ตอบการร้องขอของบุคลากรสายสนับสนุน  5) ด้านอาจารย์ท่ี
ปรึกษางานวิจัย (วิชาการ) ประกอบด้วย 1) การสนับสนุนทางวิชาการของอาจารย์ ท่ีปรึกษา  
2) ความรอบรู้ในหัวข้องานวิจัยและการให้กำลังใจเมื่อคุณท้อแท้ 3) การให้คำปรึกษาท่ีเป็นประโยชน์ 
ชัดเจนและเข้าใจง่าย 4) คุณสมบัติและความสามารถในการให้คำปรึกษา 5) ประสบการณ์การวิจัย 
และ 6) การติดต่อส่ือสารผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ 6) ด้านอาจารย์ท่ีปรึกษางานวิจัย (ไม่ใช่วิชาการ) 
ประกอบด้วย 1) ความสะดวกเมื่อมาพบอาจารย์ท่ีปรึกษาท่ีมหาวิทยาลัย 2) การส่งเสริมและช่วย
แก้ปัญหาท่ีเกิดขึ้นจากงานวิจัย 4) จำนวนอาจารย์ท่ีปรึกษาท่ีเพียงพอ 5) การมีเวลาในการให้
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คำปรึกษาและข้อมูลย้อนกลับ 6) การหาอาจารย์ ท่ีปรึกษาท่ีมีความรู้เหมาะสมกับหัวข้อวิจัย  
และ 7) การรักษาสัมพันธภาพท่ีดีกับอาจารย์ท่ีปรึกษา 7) ด้านอื่นๆ ประกอบด้วย 1) แรงจูงใจจาก
อาชีพปัจจุบัน 2) การสนับสนุนจากครอบครัว 3) การสนับสนุนจากท่ีทำงาน 4) การสนับสนุนจาก
เพื่อนสนิท 5) เวลาท่ีจำกัด 6) แรงจูงใจจากเงินเดือนและงานท่ีดีขึ้น 7) สุขภาพท่ีดี 8) ทัศนคติท่ีคุ้มค่า
ในการทำงานวิจัย 9) การช่วยเหลือจากศิษย์เก่า 10) กำลังใจ 11) อุปสรรคจากสุขภาพของคนใน
ครอบครัว และ 12) แรงบันดาลใจจากการเล่ือนขั้นเงินเดือนท่ีสูงขึ้น และอนาคตท่ีดีหลังสำเร็จ
การศึกษา ซึ่งในทุกด้านมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับสูง และเมื่อจัดอันดับแล้วนิสิตมีความคิดเห็นว่าปัจจัยท่ีมี
ผลกระทบต่อการทำวิทยานิพนธ์  หรืองาน ค้นคว้าอิสระให้สำเร็จจากมากไปน้อย ได้แก่   
1) ด้านอาจารย์ ท่ีปรึกษางานวิ จัย (วิชาการ) 2) ด้านอื่นๆ 3) ด้าน ผู้ เรียน  (ไม่ ใช่วิชาการ)  
4) ด้านอาจารย์ท่ีปรึกษางานวิจัย (ไม่ใช่วิชาการ) 5) ด้านผู้เรียน (วิชาการ) 6) ด้านศูนย์บัณฑิตศึกษา
นานาชาติการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และมหาวิทยาลัย (ไม่ใช่วิชาการ) และ 7) ด้านศูนย์บัณฑิตศึกษา
นานาชาติการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และมหาวิทยาลัย (วิชาการ) สอดคล้องกับ ศิริพรรณ บุญถึง  
ได้ศึกษาประเมินหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาการสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาท่ีสอง  
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรท่ีใช้ก่อนปรับปรุงเป็นสาขาการสอน
ภาษาอังกฤษในฐานะเป็นภาษาโลก โดยใช้รูปแบบ CIPP ศึกษากับนิสิตศิษย์เก่า นิสิตปัจจุบัน และ
อาจารย์ ผู้สอนรวม 65 คน ผลการศึกษาพบว่า มีความพึงใจต่อภาพรวมของหลักสูตรระดับสูง  
(เฉล่ีย 3.94) และในแต่ละด้านดังนี้  ด้านบริบท (เฉ ล่ีย 3.9) ด้านปัจจัยนำเข้า (เฉล่ีย 3.83)  
ด้านกระบวนการ (เฉล่ีย 4.04) และด้านผลผลิต (เฉล่ีย 3.94) แสดงถึงความเหมาะสมของหลักสูตรใน
ภาพรวมความสอดคล้องกับเป้าหมายของหลักสูตร ความสำเร็จของหลักสูตร และประสิทธิภาพของ
หลักสูตรท่ีใช้ภาษาอังกฤษในการจัดการเรียนการสอน ผู้ประเมินยังได้เปรียบเทียบความคิดเห็นของ
นิสิตชาวไทยกับนิสิตชาวต่างชาติพบว่านิสิตชาวต่างชาติมีระดับความพึงพอใจในด้านกระบวนสูงกว่า
นิสิตไทยเล็กน้อยโดยเช่ือมั่นว่างานท่ีได้รับมอบหมายในแต่ละวิชาเพียงพอและเหมาสม ด้านปัจจัย
นำเข้านิสิตไทยมีความพึงพอใจน้อยกว่า ในขณะท่ีนิสิตต่างชาติมีความพึงใจด้านบริบทน้อยกว่าแสดง
ว่านิสิตไทยเห็นว่า หนังสือและเอกสาร การสอนไม่ครอบคลุม ไม่ทันสมัย และงานท่ีได้รับมอบหมาย
ไม่เหมาะกับทักษะของแต่ละคน ส่วนนิสิตต่างชาติอาจเห็นว่าหลักสูตรไม่ตรงกับความต้องการ และ
ศิษย์เก่ากับศิษย์ปัจจุบันยังมีระดับ ความคิดเห็นท่ีแตกต่างกันด้วยท้ังนี้อาจเป็นแนวโน้มบทบาทของ
ภาษาอังกฤษท่ีเปล่ียนแปลงไป เพราะหลักสูตรได้ใช้มาถึงระยะเวลา 7 ปีแล้ว ควรมีการปรับปรุง
เพื่อให้สามารถแข่งขัน สอดคล้องกับข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และ
นโยบายภาษาอังกฤษของชาติ สรุปได้ว่าหลักสูตรมีความเหมาะสมกับผู้ท่ีสนใจในอาชีพการสอน
ภาษาอังกฤษ โดยมีจุดแข็งในด้านกระบวนการและผลผลิต ส่วนจุดอ่อนคือด้านปัจจัยนำเข้ าและ 
ด้านบริบท ท้ังนี้ ผู้วิจัยได้ให้ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา ดังนี้ 1) หลักสูตรมีความสอดคล้องตาม
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วัตถุประสงค์ แต่ควรปรับปรุงตามแนวโน้มบทบาทของภาษาอังกฤษท่ีเปล่ียนแปลงไป 2) ควรเก็บ
ข้อมูลจากผู้ใช้บัณฑิตและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆ เพิ่มเติม และสอดคล้องกับ Hans de Wit  
อธิบายว่า ขอบเขตของการเกิดกิจกรรมความเป็นต่างประเทศ ในปัจจุบันมีจำนวนมากขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง มีการรวมตัวกันในลักษณะสมาคมเพื่อร่วมประชุมผู้บริหาร การศึกษานานาชาติประจำปี  
 มีวาระการประชุมท่ีเกี่ยวข้องกับหัวข้อความหลากหลายของกิจกรรมท่ีจะนำไปสู่ความเป็นนานาชาติ 
มีการศึกษาการ เคล่ือนย้ายนักเรียน มีกิจกรรมความร่วมมือระหว่างประเทศ เพื่อแลกเปล่ียน
นักศึกษาระหว่างกัน มีการจัดหลักสูตรปริญญาคู่ (dual degree) และการวิจัยข้ามชาติ ซึ่งกิจกรรม
เหล่านี้ล้วนเป็นกิจกรรมท่ีเกิดขึ้น เพื่อให้เกิดความเป็นนานาชาติและนำมาซึ่งความเป็นท่ียอมรับ  
การเป็นมหาวิทยาลัยช้ันนำระดับโลก (World Class University) ในท่ีสุด 
 ดังนั้นการจัดอุดมศึกษาของคณะสงฆ์จีนนิกาย ด้านหลักสูตร มีความสำคัญอีกด้านหนึ่ง 
ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญในการดำเนินการจัดการศึกษา โดยจะส่งผลต่อคุณภาพของการจัดอุดมศึกษาของ
คณะสงฆ์จีนนิกายต่อไป 

 
 5. ด้านการพัฒนาการจัดอุดมศึกษา ประกอบด้วย 8 แนวทาง ได้แก่ (1) มีการวางแผน
งานการจัดอุดมศึกษาอย่างเป็นระบบได้แก่ แผนปฏิบัติการประจำปี แผนระยะส้ัน และแผนระยะยาว 
(2) ได้รับความเห็นชอบในการจัดต้ังอุดมศึกษาคณะสงฆ์จีนนิกายจากกระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและพัฒนานวัตกรรรม (3) มีการจัดโครงสร้างการบริหารงานการจัดอุดมศึกษา 
อย่างชัดเจน (4) มีการดำเนินงานการจัดอุดมศึกษาตามแผนงานท่ีวางไว้ (5) มีดำเนินงานการจัด
อุดมศึกษาโดยเน้นคุณภาพผลผลิตของบัณฑิต มากกว่าเน้นปริมาณ (6) มีการติดตามตรวจสอบ และ
ประเมินผลการจัดอุดมศึกษาอย่างเป็นระบบ (7) มีการปรับปรุงแก้ไขการจัดอุดมศึกษาอย่างต่อเนื่อง  
(8) มีการพัฒนาการจัดอุดมศึกษาให้ทัดเทียมกับสถาบันอุดมศึกษาในประเทศ และนานาชาติ จากการ
สัมภาษณ์ผู้เช่ียวชาญ พบว่า ในการพัฒนาการจัดอุดมศึกษาของคณะสงฆ์จีนนิกาย ในขั้นตอนแรก
ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย คือได้รับความเห็นชอบในการจัดต้ังอุดมศึกษาคณะสงฆ์จีนนิกายจาก
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและพัฒนานวัตกรรรม มีการวางแผนการจัดการศึกษา
อย่างเป็นระบบโดยใช้วงจรของเดมมิ่ง PDCA ในการจัดทำแผนปฏิบัติการ มีการจัดโครงสร้างการ
บริหารงานอย่างชัดเจน มีการดำเนินงานตามแผนท่ีวางไว้ โดยมุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตด้านคุณภาพ
มากกว่าด้านปริมาณ มีการประเมินผล มีการปรับปรุงแก้ไขอย่างต่อเนื่อง อีกท้ังมีการปรับปรุงการ
จัดการอุดมศึกษาให้ทัดเทียมกับสถาบันอุดมศึกษาในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ ธนากร เช้ือจำรูญ ได้ศึกษาวิจัย เรื่อง การศึกษาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
ในทศวรรษหน้า (พ.ศ.2554-2563) โดยใช้การวิจัยอนาคต ผลการศึกษา พบว่าอนาคตท่ีเป็นไปได้ด้าน
การจัดการศึกษาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ มี 11 ด้าน คือ 1) ด้านความเสมอภาคของ
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โอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน จะมีรูปแบบการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ ผู้ทุพลภาพ 
ผู้ด้อยโอกาส ผู้มีความสามารถพิเศษ 2) ด้านคุณภาพมาตรฐานการศึกษา จะมีการจัดทาระบบการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในโรงเรียนและการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก 3) ด้านระบบ
การบริหารและการจัดการศึกษาจะมีการยกฐานะกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมเป็นสานัก
การศึกษาเพื่อการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ 4) ด้านครูอาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาจะมี
การวางแผนพัฒนาครูบุคลากรทางการศึกษา 5) ด้านหลักสูตรจะมีการจัดทำหลักสูตรท้ังระดับ
มัธยมศึกษาและอาชีวศึกษา มีการจัดสรรงบประมาณเพื่ อ จัดทาวิ จัยและพัฒนาหลักสูตร  
6) ด้านกระบวนการจัดการเรียนรู้จะมีการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตท้ังในระบบนอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย ท่ีหลากหลายสอดคล้องกับธรรมชาติวิชาและภูมิ ปัญญาท้องถิ่น  
7) ด้านทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษาจะมีการจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมจากท่ีรัฐบาลจัดสรร 
และเปิดโอกาสให้โรงเรียนเข้ามามีส่วนร่วมในการนาเสนองบประมาณ 8) ด้านเทคโนโลยีเพื่อ
การศึกษา จะมีศูนย์เทคโนโลยีการผลิต การวิจัย และพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาในสถานศึกษา 
9) การส่งเสริมด้านกีฬา นันทนาการและกิจกรรมเด็กและเยาวชน จะมีการจัดต้ังศูนย์นันทนาการและ
ลานกีฬาเพื่อบริการนักเรียน ผู้ปกครองและชุมชน 10) การส่งเสริมอาชีพ จะมีการจัดทาหลักสูตรฝึก
วิชาชีพระยะส้ันให้บริการแก่นักเรียนและประชาชนท่ัวไป 11) ด้านการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม 
จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น จะมีการจัดสรรงบประมาณอุดหนุนเพื่อส่งเสริมให้ชุมชนและ
โรงเรียนจัดศูนย์การเรียนรู้ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ จงรัก พลาศัย พบว่า การพัฒนามหาวิทยาลัย นราธิวาสราชนครินทร์: จากอดีตถึง
ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน ตามพันธกิจ 5 ด้าน ประกอบด้วย 
การผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพ ผลิตผลงานวิชาการ งานสร้างสรรค์และงานวิจัย บริการวิชาการและ
วิชาชีพเพื่อ พัฒนาศักยภาพทุกภาคส่วน ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และการบริหารและการจัดการ ให้
เป็นแหล่งเรียนรู้ทางการศึกษาแก่ สังคมและก้าวสู่ความเป็นสากลในภูมิภาคเน้นสู่อาเซียน ภายใต้
สังคมพหุวัฒนธรรม สอดคล้องกับงานวิจัยของ กาญจนา ศรีชัยตัน ได้ศึกษาความต้องการพัฒนา
ตนเองของบุคลากร มหาวิทยาลัยเนช่ัน ผลการศึกษา พบว่าความต้องการพัฒนาตนเองของบุคลากร 
ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง โดยบุคลากรมีความต้องการพัฒนาตนเองในด้านการศึกษาต่อมาก
ท่ีสุด รองลงมา คือด้านการฝึกอบรม สัมมนาด้านการวิจัยการศึกษาดูงาน และด้านการเข้าสู่ตำแหน่ง
ทางวิชาการตามลำดับ ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า บุคลากรท่ีมีเพศระดับการศึกษาแตกต่างกันมี
ความต้องการพัฒนาตนเองแตกตางกัน และบุคลากรท่ีมีอายุประสบการณ์ในการทางานใน
มหาวิทยาลัยเนช่ัน ตำแหน่งงานแตกต่างกันมีความต้องการพัฒนาตนเองไม่แตกต่างกัน 
 ดังนั้นการจัดอุดมศึกษาของคณะสงฆ์จีนนิกาย ด้านการพัฒนาการจัดอุดมศึกษา  
มีความสำคัญอีกด้านหนึ่ง เพราะจะทำให้จัดอุดมศึกษามีประสิทธิภาพและดำเนินการตามระบบท่ีวาง
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ไว้ นำผลท่ีได้จากการประเมินมาปรับปรุงแก้ไข เพื่อให้การจัดอุดมศึกษาของคณะสงฆ์จีนนิกายมี  
การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
 
 6. ด้านงบประมาณ  ประกอบด้วย 6 แนวทาง ได้แก่ (1) การจัดอุดมศึกษาได้รับ
งบประมาณจากส่วนกลางของคณะสงฆ์จีนนิกาย และจากการทอดกฐิน ผ้าป่าประจำปี (2) การจัด
อุดมศึกษาได้รับงบประมาณจากองค์กรพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก (3) การจัดอุดมศึกษาได้รับ
งบประมาณจากค่าทำเนียมการศึกษา (4) ภาครัฐจัดสรรงบประมาณในการจัดอุดมศึกษาของคณะ
สงฆ์จีนนิกาย (5) มีการจัดต้ังงบประมาณเพื่อเป็นกองทุนสนับสนุนการจัดอุดมศึกษาของคณะสงฆ์จีน
นิกาย (6) มีการรับบริจาคงบประมาณสนับสนุนการจัดอุดมศึกษาจากนักธุรกิจ องค์กรตระกูลแซ่ และ
ประชาชนท่ัวไป 
 จากการสัมภาษณ์ผู้เช่ียวชาญ พบว่า การจัดอุดมศึกษาของคณะสงฆ์จีนนิกาย ได้รับ
งบประมาณ จากส่วนกลางของคณะสงฆ์จีนนิกาย และจากการทอดกฐิน ผ้าป่าประจำปี จากองค์กร
พุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก ซึ่งเป็นองค์กรระหว่างประเทศของพุทธศาสนิกชน มีวัตถุประสงค์ใน  
การก่อต้ังดังนี้ 1) ส่งเสริม สนับสนุน ในมวลสมาชิกให้รักษาศีลและปฏิบัติธรรมตามคำส่ังสอนขององค์
สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยเคร่งครัด 2) เสริมสร้างความสามัคคี ความเป็นปึกแผ่นและภราดร
ภาพในหมู่พุทธศาสนิกชน 3) เผยแผ่หลักธรรมอันบริสุทธิ์ประเสริฐขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธ
เจ้า 4) จัดต้ังและดำเนินกิจกรรมต่างๆ ท่ีเป็นประโยชน์ในด้านสังคม การศึกษา วัฒนธรรม และ
มนุษยธรรม 5) ดำเนินงานเพื่อเสริมสร้างสันติภาพและความสามัคคี กลมเกลียว และความผาสุกใน
มวลมนุษยชาติตลอดจน ให้ความร่วมมือกับองค์กรอื่นๆซึ่งประกอบกิจการท่ีมีความมุ่งหมายอย่าง
เดียวกัน อีกท้ังยังได้รับงบประมาณจากภาครัฐ จากกองทุนสนับสนุนการจัดอุดมศึกษาของคณะสงฆ์
จีนนิกาย จากนักธุรกิจ องค์กรตระกูลแซ่ และประชาชนท่ัวไป โดยจะส่งผลทำให้การจัดอุดมศึกษา
ของคณะสงฆ์จีนนิกาย มีงบประมาณเพียงพอและประสบผลสำเร็จ และควรหาแนวทางในการ
แก้ปัญหาและอุปสรรคในการใช้งบประมาณด้วย ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของสุนทร นาคศรี ได้ระบุ
ปัญหาและอุปสรรคท่ีมีผลต่อการใช้จ่ายงบประมาณ โดยระบุ ว่าเกิดจากการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ท่ี
ไม่สอดคล้องและไม่มีความสัมพันธ์กันอย่างสมบูรณ์ ความรู้ ความเข้าใจต่อการบริหารเชิงยุทธศาสตร์
ยังไม่ลึกซึ้งท้ังระดับผู้บริหารและส่วนของผู้ปฏิบัติ การแยกแยะไม่ออกระหว่างงานเชิงกลยุทธ์และงาน
ประจำ สร้างปัญหาหรืออุปสรรคต่อกระบวนการ บริหารเชิงยุทธศาสตร์ ต้ังแต่การเริ่มกระบวนการ
จนถึงการแปลงแผนลงสู่การปฏิบัติเป็นกิจกรรมต่างๆ ขาดการวางแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณและ
การปฏิบัติงานล่วงหน้าอย่างเป็นรูปธรรม การบริหารงานยังคงระบบแบบเดิมยังไม่มีการเปล่ียนแปลง
เท่าท่ีควร กระบวนการตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณและ
การปฏิบัติงาน ส่วนมากเป็นกิจกรรมเชิงเอกสาร ไม่สะท้อนผลสัมฤทธิ์การดำเนินงานอย่างเป็น
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รูปธรรม รวมถึงหาปัจจัยด้านต่างๆ ท่ีจะก่อให้เกิดปัจจัยความสำเร็จด้านงบประมาณ ซึ่งสอดคล้องกับ 
อรสา จุลสุคนธ์ และคณะ ได้ศึกษาปัจจัยความสำเร็จของการใช้ งบประมาณ ในการวิจัยของนักวิจัย
ในกรมวิชาการเกษตร ผลการวิจัยพบว่า การบริหารจัดการ งบประมาณ ท่ีมีประสิทธิภาพของนักวิจัย
โดยใช้ 1) การวางแผน 2) การใช้งบประมาณ 3) การบริหาร จัดการงบประมาณ จะส่งผลให้เกิดปัจจัย
ความสำเร็จ การใช้งบประมาณในการวิจัยของนักวิจัยใน กรมวิชาการเกษตร จำแนกได้ 3 ปัจจัย 
ได้แก่ 1) ปัจจัยจากนักวิจัย ประกอบด้วยปัจจัยย่อย 4 ปัจจัย เกี่ยวกับความสามารถของนักวิจัยใน
เรื่อง 1.1 ความสามารถในการต้ังงบประมาณ 1.2 ความสามารถใน การวางแผนการวิ จัย  
1.3 ความสามารถในการจัดการระหว่างการวิจัย 1.4 ความสามารถในงานวิจัย 2) ปัจจัยจากกรม
วิชาการเกษตรซึ่งให้ทุนการวิจัย ประกอบด้วย 3 ปัจจัยย่อยเกี่ยวกับการดำเนินงาน ของกรมวิชาการ
เกษตร ได้แก่ 2.1 กำหนดนโยบายการวิจัยให้ชัดเจน 2.2 จัดระบบการจัดสรรงบประมาณให้ได้
มาตรฐาน 2.3 จัดระบบการเบิกจ่ายงบประมาณให้มีประสิทธิภาพ 3) ปัจจัยจาก หน่วยงานต้นสังกัด 
ซึ่งเป็นหน่วยงานท่ีนักวิจัยทำงาน โดยสนับสนุนเครื่องมืออุปกรณ์และการใช้ งบประมาณตาม
วัตถุประสงค์ให้นักวิจัยดำเนินงานวิจัยได้สำเร็จ สอดคล้องกับ ฐิติกานต์ กองคำ ศึกษาเกี่ยวกับ 
การดำเนินการบริหารงบประมาณ ปัญหาและแนวทางแก้ปัญหาการบริหารงบประมาณท่ีเกิดจาก
กระบวนการแบบมุ่งเน้นผลงานของสถานศึกษา การบริหารทางการเงินและควบคุมงบประมาณ 
การบริหารสินทรัพย์ การรายงานทางการเงิน ผลการดำเนินงานและการตรวจสอบภายใน ภายใต้  
การบริหารจัดการ กำหนดนโยบายโดยผู้บริหาร สอดคล้องกับ ศุภชัย ศรีบัวบาน ผู้บริหารวิทยาเขต
พะเยา กล่าวว่า “ปัญหาและอุปสรรคในการบริหารจัดการงบประมาณส่วน ใหญ่เกิดจากงบประมาณ
ท่ีได้รับในแต่ละปีไม่เพียงต่อการบริหารจัดการงบประมาณด้านราย จ่าย โดยเฉพาะการบริหารจัด
การเงินนอกงบประมาณในแต่ละปีงบประมาณทำให้การเบิกจ่าย ไม่เป็นไปตามกำหนดล่าช้า  
หรือเบิกเงินไม่ได้ จึงทำให้การจัดกิจกรรมโครงการไม่เป็นไปตาม กำหนดเวลาท่ีได้วางแผนไว้ ซึ่งในแต่
ละปีแต่ละส่วนงานจะต้องจัดสรรงบประมาณเพื่อใช้จ่ายให้  พอดี เพื่อ ท่ีจะไม่ ให้ เกิดปัญหา 
ในการบริห าร จัดการภายใน  เพื่ อ ไม่ ให้ เกิ ดปัญ หาการขาดสภาพ  คล่องในการบริห าร 
จัดการงบประมาณ” ดังนั้น แต่ละส่วนงานจึงต้องวางแผนการบริหาร จัดการงบประมาณให้เกิด  
สภาพคล่อง บุคลากรมหาวิทยาลัยต้องได้รับการพัฒนาในด้านต่างๆ อย่างสม่ำเสมอ เพื่อจะได้ปฏิบัติ
หน้าท่ีได้อย่างสบายใจ สามารถแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการ บริหารจัดการได้เป็นอย่างดี 
สอดคล้องกับ สมจิต ขอนวงค์ กล่าวว่า บุคลากรยังขาดความรู้ความเข้าใจและขาดงบประมาณใน  
การ สนับสนุนการเรียนการสอนในแต่ละหลักสูตรซึ่งสัมพันธ์ในด้านการผลิตบัณฑิต ยังขาดปัจจัยใน 
การสนับสนุนด้านองค์ความรู้ในด้านวิชาการ การพัฒนาบุคลากรในด้านวิชาการงานวิจัยยังมี  
การบริหารจัดการงบประมาณไม่ต่อเนื่องเพียงพอและขาดความหลากหลายในประเด็นปัญหา  
ในการวิจัย และแหล่งเงินทุนในการสนับสนุนการวิจัยมีน้อย สำหรับงบประมาณในการ สนับสนุน 
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ด้านการบริการวิชาการแก่สังคมและด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมก็มีน้อย และ ขาดงบประมาณ
ในการบริหารจัดการ สอดคล้องกับ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้ศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อ 
การบริหารจัดการงบลงทุนของกระทรวงศึกษาธิการ โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed 
Method Approach) ผลการศึกษา พบว่า ปัจจัยท่ีมีผลต่อการบริหารจัดการงบลงทุนในภาพรวมมาก
ท่ีสุด คือ ปัจจัยด้าน การติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ และรายการท่ีมีผลมากท่ีสุดในด้านนี้ คือ  
การรายงานผลการติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานช่วยให้การเบิกจ่ายเงินเป็นไปตาม
กรอบปฏิทิน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ปัจจัยท่ีมีผลต่อการบริหารงบลงทุนด้านคุณภาพมาก
ท่ีสุด เป็นปัจจัยเดียวกันกับภาพรวม คือปัจจัยด้านการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ และรายการท่ีมี
ผลมากท่ีสุดในด้านนี้ คือหน่วยงาน ได้รับวงเงินงบประมาณท่ีสอดคล้องกับราคาสินค้า/บริการใน
ท้องตลาด ทำให้สามารถหาผู้ขายผู้รับจ้างได้ สำหรับปัจจัยท่ีมีผลต่อการบริหารงบลงทุนด้านเวลามาก
ท่ีสุด คือ ปัจจัยด้านการจัดสรรงบประมาณ และรายการท่ีมีผลมากท่ีสุดในด้านนี้ คือหน่วยงานได้รับ
จัดสรรงบประมาณเป็นไปตามคำขอต้ัง งบประมาณ ทำให้การบริหารงบลงทุนบรรลุเป้าหมาย 
 ดังนั้นการจัดอุดมศึกษาของคณะสงฆ์จีนนิกาย ด้านงบประมาณ มีความสำคัญ 
อีกด้านหนึ่ง เพราะถ้ามีงบประมาณเพียงพอ จะทำให้การจัดต้ังสถาบันอุดมศึกษาของคณะสงฆ์จีน
นิกายในอนาคต ประสบผลสำเร็จดังท่ีต้ังเป้าหมายไว้ 

 
 7. ด้ านบุ คลากรอุดมศึกษา  ประกอบด้วย 12 แนวทาง ได้แก่  (1) ผู้บ ริหาร
สถาบันอุดมศึกษาได้รับการคัดเลือกจากคณะผู้บริหารของคณะสงฆ์ จีนนิ กาย กล่าวคือ  
จากการสัมภาษณ์ ผู้ เช่ี ยวชาญ ของคณะสงฆ์ จีนนิ การพบว่ า บุ คคลท่ีจะมาเป็น ผู้บริหาร
สถาบันอุดมศึกษาของคณะสงฆ์จีนนิกายต้องมีการคัดเลือกโดยเสนอช่ือให้คณะผู้บริหารของคณะสงฆ์
จีนมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ เป็น ผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาของคณะสงฆ์ จีนนิกาย  (2) ผู้บริหาร
สถาบันอุดมศึกษาเป็นผู้มีความรู้พื้นฐานในบริบทของพุทธศาสนานิกายมหายาน และวัฒนธรรมจีน 
เพราะการจัดอุดมศึกษาของคณะสงฆ์จีนนิกาย จำเป็นต้องมีผู้บริหารสถาบันท่ีมีความรู้เกี่ยวกับ
เกี่ยวกับหลักคำสอน ของนิกายมหายาน รวมท้ังเข้าใจถึงวัฒนธรรมจีน เพื่อการทำงานร่วมกับคณะ
สงฆ์จีนนิกายได้อย่างเหมาะสมต่อไป (3) ผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาเป็นผู้มีภาวะผู้นำทางวิชาการ 
โดยสามารถเป็นผู้ให้ความสำคัญกับการส่งเสริม และสนับสนุนการเปล่ียนแปลงรูปแบบทางวิชาการ 
การจัดการเรียนการสอนของสถาบันอุดมศึกษา มีการวางแผนนโยบายและ ยุทธศาสตร์เพื่อปฏิรูป  
การเรียนรู้ของสถาบันอุดมศึกษาอย่างชัดเจนเป็นผู้สร้างพลังความร่วมมือของทุกฝ่ายท่ีเกี่ยวข้อง  
เพื่อปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด (4) ผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษามี
ประสบการณ์การในการบริหารไม่ต่ำกว่า 5 ปี โดยจากการสัมภาษณ์กลุ่มผู้เช่ียวชาญท่ีมีประสบการณ์
ด้านการบริหารในมหาวิทยาลัยได้เสนอว่า ผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาของคณะสงฆ์จีนนิกาย จะต้อง
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เป็นผู้ท่ีอยู่ในแวดวงการศึกษาท่ีทำงานด้านการศึกษา หรือเป็นผู้บริหารของสถาบันการศึกษามาแล้ว
อย่างน้อยไม่ต่ำกว่า 5 ปี (5) ผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษามีการกำหนดนโยบายการจัดอุดมศึกษาอย่างมี
ประสิทธิภาพ ซึ่งการกำหนดนโยบายการจัดอุดมศึกษาของคณะสงฆ์จีนนิกายเป็นการวางแผนการจัด
การศึกษา และการมีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบาย วางแผนงาน การบริหารท้ังระบบ มีการประชุม
ติดตามงานอย่างสม่ำเสมอ และจัดบุคลากรให้อยู่ในตำแหน่งงานท่ีเหมาะสม ใช้ทักษะศักยภาพ  
ในการจัดการ ปรับการส่ือสารส่ังการ โดยการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ท่ีมีประสิทธิภาพ เพื่อให้  
การกำหนดและวางแผนโยบายสถาบันอุดมศึกษาของคณะสงฆ์จีนนิกายอย่างมีประสิทธิภาพ และ
เหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบัน (6) ผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษามีการกำหนดทิศทางและเป้าหมาย
ในการพัฒนางานอย่างเป็นระบบ เนื่องจาก ผู้บริหารของสถาบันอุดมศึกษาของคณะสงฆ์จีนนิกาย
จะต้องเป็นบุคคลท่ีมี ศักยภาพในการกำหนดทิศทางและเป้าหมายในการพัฒนางานและ  
การดำเนินงานได้อย่างชัดเจน เป็นระบบ (7) คณาจารย์ผู้สอนมีคุณวุฒิตรงกับหลักสูตรสาขาวิชาท่ีเปิด
สอน ซึ่งคณาจารย์ผู้สอนเป็นบุคคลท่ีทำหน้าท่ีสอนและค้นคว้า วิจัย ในสาขาวิชาดังกล่าว ท้ังนี้
สามารถเป็นอาจารย์ประจำหลักสูตรหลายหลักสูตรได้ในเวลา เดียวกัน แต่ต้องเป็นหลักสูตรท่ีอาจารย์
ผู้สอนนั้นมีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาของหลักสูตร (8) คณาจารย์มีความสารมารถในการใช้
ส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยคณาจารย์สามารถใช้ส่ือเทคโนโลยี
ในการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 (9) มีการแต่งต้ังคณาจารย์เพื่อ
ทำหน้าท่ีผู้บริหารอุดมศึกษาในฝ่ายต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม การจัดโครงสร้างการบริหารงานของ
สถาบันอุดมศึกษาของคณะสงฆ์จีนนิกายมีการกำหนดงานท่ีรับผิดชอบตามสายการบังคับบัญชาท่ี
ชัดเจน จัดคณาจารย์ให้ตรงตามความสามารถส่งผลต่อการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพต่อไป  
(10) คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาได้รับการส่งเสริมพัฒนาวิชาชีพได้อย่างเหมาะสม โดย
สถาบันอุดมศึกษาคณะสงฆ์จีนนิการส่งเสริมสนับสนุนให้ทุนการศึกษาไปศึกษาต่อในระดับการศึกษาท่ี
สูงขึ้น อีกท้ังสนับสนุนให้มีการพัฒนาตนเองโดยการเข้าร่วมอบรม และสัมมนาทางวิชาการ สามารถ
นำความรู้ ท่ีได้รับมาพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาต่อไป (11) ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร 
ทางการศึกษา ได้รับสวัสดิการอย่างคุ้มค่าตามความเหมาะสม ซึ่งสถาบันอุดมศึกษาของคณะสงฆ์จีน
นิกาย มีการจัดสรรงบประมาณในด้านสวัสดิการ อาทิเช่น กองทุนค่ารักษาพยาบาลสำหรับบุคคลใน
ครอบครัว บ้านพัก อาหาร เงินรางวัลค่าตอบแทนพิเศษ และอั่งเปาตามธรรมเนียมวัฒนธรรมจีน  
ในเทศกาลต่างๆ เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรทางการ
ศึกษา (12) เปิดโอกาสให้บรรพชิตในคณะสงฆ์จีนนิกาย หรือศิษย์เก่าท่ีมีคุณวุฒิด้านการศึกษาโดดเด่น
สามารถเป็นบุคลากรทางการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาได้ เมื่อนักศึกษาท้ังบรรพชิตและฆราวาสท่ี
จบการศึกษาจาก สถาบันอุดมศึกษาของคณะสงฆ์จีนนิกาย สามารถมีโอกาสในการทำงานเป็น
คณาจารย์ หรือบุคลากรทางการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาของคณะสงฆ์จีนนิกาย ท้ังนี้เพื่อเป็น  
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การสร้างแรงบันดาลใจและเป็นแบบอย่างให้กับนักศึกษาท่ีกำลังศึกษาอยู่ รวมถึงการพัฒนาและ
ส่งเสริมวิชาการงานทะเบียนจองมหาวิทยาลัย ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ชมพูนุช ตันพานิช และ
คณะ ได้พัฒนาการให้บริการของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โดยมีวัตถุประสงค์คือ ศึกษา
การพัฒนาการให้บริการของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
และข้อเสนอแนะในการปรับปรุงการให้บริการให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยเก็บข้อมูลจาก
แบบสอบถาม และใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling) ในการสุ่มตัวอย่าง
ได้ตัวอย่างท้ังหมด 385 คน ผลการวิจัยพบว่า 1) ระดับการประเมินการให้บริการของผู้ใช้บริการต่างๆ 
ของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โดยภาพรวม การให้บริการอยู่ในระดับน้อย – ปานกลาง 
2) ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานความ คิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาให้บริการของสำนักส่งเสริม
วิชาการและงานทะเบียนในท้ัง 7 ด้าน พบว่า นักศึกษามีความคิดเห็นเกี่ยวกับการให้บริการใน
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก แต่เมื่อพิจารณาในแต่ละ ด้าน พบว่า ด้านความเสมอภาคในการให้บริการ  
มีรองลงมาคือ ด้านความรวดเร็วในการให้บริการ ด้านความเสร็จสมบูรณ์ของการให้บริการ ด้านท่ีมี
ค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุด คือ ด้านความเสร็จสมบูรณ์ของการให้บริการกับด้านความกระตือรือร้นในการ
ให้บริการ 3) ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ทุกปัจจัยส่วนบุคคลมีความสัมพันธ์ทางสถิติ  
ท่ีระดับ 0.05 นอกจากนี้ นักศึกษายังได้เสนอแนะให้ หน่วยงานพัฒนาการให้บริการโดยภาพรวม 
สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ให้บริการอยู่ใน ระดับดี สอดคล้องกับ วิเชศ คำบุญรัตน์  
การวิจัยเรื่องตัวแบบภาวะผู้นำท่ีเหมาะสมกับการบริหารสถาบันอุดมศึกษาตามเกณฑ์คุณภาพ เป็น
การศึกษาเพื่อการดำเนินการท่ีเป็นเลิศ โดยมีวัตถุประสงค์ในการศึกษาภาวะผู้นำของบุคลากรใน
สถาบันอุดมศึกษา สายบริหารและสายวิชาการในประเทศไทยในปัจจุบันท่ีสอดคล้องกับค่านิยมหลัก
และแนวคิดของเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการท่ีเป็นเลิศ และศึกษาความสัมพันธ์
ระหว่างภาวะผู้นำของบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาสายบริหารและสายวิชาการ ในประเทศไทยกับ
ความสำเร็จของสถาบันอุดมศึกษา โดยใช้แบบสอบถามในการเก็บข้อมูลในการวิจัยท่ีมีการพัฒนาจาก
การทบทวนวรรณกรรมและการสัมภาษณ์กับผู้บริหารการศึกษาระดับสูง จำนวน 11 ท่าน ผลการวิจัย
พบว่า ผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาให้ความสำคัญกับภาวะผู้นำท้ัง 9 ประการ ประกอบด้วย  
1) วิสัยทัศน์ในการนำองค์กร 2) การจัดการเชิงกลยุทธ์ 3) การสร้างเครือข่ายและความสัมพันธ์  
4) การจัดการการส่ือสารและโน้มน้าวจูงใจ 5) คุณธรรม จริยธรรม 6) การพัฒนาผู้นำ 7) ธรรมาภิบาล 
8) อัตตาภิบาลเอื้ออาทรและมีจิตสาธารณะ และ 9) การนำทีมงาน สอดคล้องกับ สุวเพ็ญ คำตุ้ย  
ได้ศึกษาแนวทางการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัยพะเยา พบว่า แนวทางการพัฒนา
บุคลากรสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัยพะเยา โดยในภาพรวมมีระดับการปฏิบัติอยู่ในระดับปาน
กลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน ได้แก่ ด้านการลาศึกษาต่อ ด้านการดำเนินงานพัฒนาบุคลากร  
ด้านการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน และด้านการประชุมสัมมนา พบว่ามีระดับการปฏิบัติอยู่ในระดับ
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ปานกลางทุกด้าน และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนของ
มหาวิทยาลัยพะเยา มีดังนี้ ด้านการดำเนินงานพัฒนาบุคลากร ควรมีการจัดสรรงบประมาณใน  
การพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนในแต่ละด้านอย่างเหมาะสมและต่อเนื่อง ควรมีการจัดทำแผน  
การพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยอย่างชัดเจนและมีการติดตามผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง 
ด้านการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน ควรจัดสรรงบประมาณในการศึกษาดูงานของบุคลากรให้เพียงพอ
และต่อเนื่อง ควรมีการส่งเสริมอย่างจริงจัง ด้านการประชุมสัมมนา ควรมีระเบียบสนับสนุนให้เสนอ
ผลงานเพื่อปรับตำแหน่ง ควรมีการประชุมสัมมนาให้เหมาะสมกับบุคลากรของแต่ละหน่วยงาน  
ด้านการลาศึกษาต่อ ควรมีการส่งเสริมพนักงานสายสนับสนุนทุกระดับ ทุกตำแหน่งควรมีประกาศ
ระเบียบข้อบังคับอย่างชัดเจนในการขอรับทุนศึกษาและการเรียนต่อของบุคลากรสายสนับสนุน และ
ควรเปิดโอกาสให้ศึกษาต่อในแผนการศึกษาแผน ก ได้ เพื่อพัฒนาตนเองไปสู่สายวิชาการ สอดคล้อง
กับ พิมพ์ลักษณ์ อยู่วัฒนา ได้ทำการวิจัยเรื่อง แนวทางการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุน 
เครือข่ายบริการสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม พบว่า สภาพการดำเนินการพัฒนาบุคลากรสาย
สนับสนุนปีท่ีผ่านมา (1 เมษายน 2556 ถึง 31 ตุลาคม 2556) พบว่า ปัญหาในการปฏิบัติงานของ
บุคลากรสายสนับสนุน สภาพปัญหาในการทำงานของบุคลากรสายสนับสนุน ในความคิดเห็นของกลุ่ม
ผู้บริหาร ส่วนใหญ่มีสภาพปัญหาในเรื่องคุณภาพงาน งานล่าช้าและไม่ประหยัด เรื่องพี่เล้ียงหรือท่ี
ปรึกษา ช่วยตัดสินใจหรือแก้ปัญหาในงานท่ีรับผิดชอบ (ในบางงาน) เรื่องความสามารถในการเกษียณ 
การเขียนหนังสือท่ีใช้ในงานราชการและการจับประเด็นเรื่องแรงจูงใจสู่ความสำเร็จในการปฏิบัติงาน 
ผู้ปฏิบัติงานส่วนใหญ่มีสภาพปัญหาในเรื่องความสามารถในการเกษียณ การเขียนหนังสือท่ีใช้ในงาน
ราชการและการจับประเด็นเรื่องการคิดอย่างเป็นระบบ เรื่องความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเป้าหมาย 
และภารกิจของหน่วยงาน เรื่องพี่เล้ียงหรือท่ีปรึกษาช่วยตัดสินใจหรือแก้ปัญหาในงานท่ีรับผิดชอบ  
(ในบางงาน) และเรื่องความรู้เรื่องการวางแผน การวิเคราะห์งาน และการตัดสินใจเมื่อมีปัญหาในการ
ปฏิบัติงาน ปัญหาในการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน พบว่า ปัญหาในการพัฒนาบุคลากร
สายสนับสนุนท่ีผ่านมาในของกลุ่มผู้ปฏิบัติงาน ส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่าไม่มีคู่มือในการปฏิบัติงาน 
งบประมาณสนับสนุนไม่เพียงพอ ไม่มีหลักสูตรท่ีตรงกับงานท่ีรับผิดชอบและไม่มี เวลาเข้าพัฒนา
เพราะไม่สามารถปลีกตัวออกจากงานประจำได้มาตรฐานการพัฒนาบุคลากรด้านความรู้และทักษะ 
และลำดับความสำคัญความรู้และทักษะท่ีจำเป็นต่อการพัฒนาศักยภาพบุคลากร พบว่า ผู้บริหารส่วน
ใหญ่มีความคิดเห็นว่าส่ิงท่ีมีความจำเป็นท่ีทำให้เกิดความรู้ ทักษะท่ีจำเป็นต่อการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากร คือการมีพี่เล้ียงหรือท่ีปรึกษาช่วยตัดสินใจ หรือแก้ปัญหาในงานท่ี รับผิดชอบ (ในบางงาน) 
ความรู้เรื่องการวางแผน การวิเคราะห์งาน และการตัดสินใจเมื่อมีปัญหาในการ ปฏิบั ติงาน
ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อเอื้อต่อการทำงานและทักษะในการประสานงานและ 
การส่ือสาร สอดคล้องกับ มูฮัมเหม็ด (Muhammad) ท่ีศึกษาความต้องการในการพัฒนาของพนักงาน
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ระดับอุดมศึกษาในปากีสถานพบวา อาจารย์ในมหาวิทยาลัยต้องการการฝึกอบรมด้านการทำวิจัย
แนวโน้มวิชาชีพ ความสามารถทางวิชาชีพทัศนะทางวิชาชีพให้มีความสามารถมากยิ่งขึ้น สอดคล้อง
กับ คาน คาน และคาน  (Khan, Khan and Khan) ได้ศึกษาเรื่องผลกระทบของการฝึกอบรมและ
การพัฒนาท่ีมีต่อประสิทธิภาพขององค์กร โดยศึกษาจากกลุ่มตัวอย่าง 100 ราย ซึ่งเป็นพนักงานของ
องค์กรท่ีแตกต่างกันของกรุงอิสลามาบัด เมืองหลวงของปากีสถาน เก็บรวบรวมข้อมูลด้วย
แบบสอบถาม จำนวน 15 คำถาม ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ  
ผลการศึกษา พบว่า การฝึกอบรมและการพัฒนามีผลกระทบเชิงบวกต่อประสิทธิภาพขององค์กร ซึ่ง
หมายถึงการเพิ่มข้ึนของประสิทธิภาพโดยรวมขององค์กร สอดคล้องกับ ยิลมาซ และ คลาวด์ (Yilmaz 
and Bulut) ได้ศึกษาเรื่องผลของการจัดการทรัพยากรมนุษย์ท่ีมีต่อประสิทธิภาพขององค์กร จากกลุ่ม
ตัวอย่างจำนวน 209 ราย โดยศึกษาตัวแปรการจัดการทรัพยากร มนุษย์ 5 ด้าน ได้แก่ การฝึกอบรม
และการศึกษา (Training and education) การจัดการผล ก ารปฏิ บั ติ งาน  (Performance 
management) การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ (Human resources planning) การสรรหาบุคลากร 
(Recruitment) และการจัดการอาชีพ (Career management) ผลการศึกษาพบว่า การจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์ท้ัง 5 ด้าน มีความสัมพันธ์ในเชิงบวกกับประสิทธิภาพ ขององค์กรท่ีระดับนัยสำคัญ
ทางสถิติ 0.05 และสอดคล้องกับ คาลิสกัน (Caliskan) ได้ศึกษาเรื่องผลกระทบของกลยุทธ์การ
บริหารทรัพยากรมนุษย์ท่ีมีต่อประสิทธิภาพขององค์กร พบว่าวิธีท่ีองค์กรบริหารทรัพยากรมนุษย์นั้นมี
ความสัมพันธ์อย่างมีนัยสำคัญ กับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานขององค์กร 
 ดังนั้นการจัดอุดมศึกษาของคณะสงฆ์จีนนิกาย ด้านบุคลากรอุดมศึกษา มีความสำคัญอีก
ด้านหนึ่ง เพราะบุคลากรจะเป็นปัจจัยและตัวแปรท่ีจะผลักดัน ให้การจัดอุดมศึกษาของคณะสงฆ์จีน
นิกายสามารถบรรลุเป้าหมายท่ีกำหนดไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
 8. ด้ านการสร้างเครือข่ ายด้านการศึกษา  ประกอบด้วย 6 แนวทาง ไ ด้แก่   
(1) มีการสร้างเครือข่ายด้านการเผยแผ่ด้านวิชาการทางพุทธศาสนานิกายมหายานในระดับประเทศ 
และนานาชาติ (2) มีการจัดทำข้อตกลงร่วมมือทางการศึกษา (MOU) ด้านพระพุทธศาสนามหายาน
กับสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ จีน ไต้หวัน (3) มีการจัดทำข้อตกลงร่วมมือทางการศึกษา 
(MOU) ด้านภาษาและวัฒนธรรมกับสถาบันการศึกษาในประเทศ และต่างประเทศ เพื่อเปิดหลักสูตร
ในสถานบันอุดมศึกษาของคณะสงฆ์จีนนิกาย (4) มีการจัดทำข้อตกลงร่วมมือทางการศึกษา (MOU)  
ด้านการจัดการเรียนการสอน และการแลกเปล่ียนนักศึกษา จากสถาบันการศึกษาท้ังในประเทศและ
ต่างประเทศ (5) มีการสร้างเครือข่ายการศึกษาผ่านระบบออนไลน์ ระหว่างสถาบันการศึกษาท้ังใน
ประเทศ และต่างประเทศ (6) การสร้างเครือข่ายในการพัฒนาวิชาชีพเพื่อส่งเสริมให้บุคลากรทาง
ศาสนาได้รับการศึกษาต่อระดับมหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต กับสถาบันอุดมศึกษาท้ังในประเทศ และ
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ต่างประเทศ สอดคล้องกับ คาร์ปูกู ฮู และโควซา (Kapucu, Hu, and Khosa) ได้ทำการศึกษา
ผลงานวิจัยด้านเครือข่าย จำนวน 81 ช้ินงานจากเรื่อง The State of Network Research in 
Public Adminstration พบว่า (1) กรอบแนวคิดในการศึกษา ซึ่งในการศึกษาวิจัยด้านเครือข่ายส่วน
ใหญ่ศึกษาภายใต้กระแสของเครือข่าย ภาครัฐเป็นท่ีได้รับความนิยมในการศึกษามากท่ีสุด รองลงมา
คือ เครือข่ายนโยบาย และเครือข่ายความร่วมมือ ซึ่งผลงานวิจัยศึกษาเครือข่ายแต่ละประเภทแยกกัน  
มีผลงานวิจัยจำนวนน้อยช้ินท่ีศึกษา ความเช่ือมโยงระหว่างเครือข่ายความร่วมมือกับเครือข่ายภาครัฐ 
หรือความเช่ือมโยงระหว่างเครือข่าย นโยบายกับเครือข่ายภาครัฐ นอกจากนี้ประเด็นในการศึกษา
ด้านพื้นท่ี พื้นท่ีในระดับภูมิภาคหรือ ชุมชนได้รับความนิยมในการศึกษามากท่ีสุดภายใต้กระแส
แนวคิดเครือข่ายภาครัฐ ขณะท่ีภายใต้กระแสเครือข่ายนโยบาย นโยบายทางด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ
ได้รับความนิยมในการศึกษามากท่ีสุด (2) คำถามหรือปัญหาในการวิจัย พบว่า หัวข้อในทางรัฐ
ประศาสนศาสตร์เป็นหัวข้อท่ีได้รับความสนใจ ในการศึกษามากท่ีสุด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้าน
สุขภาพและด้านการบริการสาธารณะ รองลงมาคือ การศึกษาเครือข่ายความร่วมมือระหว่างภูมิภาค
และชุมชน การศึกษาเครือข่ายการพัฒนาทางเศรษฐกิจ การศึกษาเครือข่ายการจัดการภาวะฉุกเฉิน 
การศึกษาเครือข่ายนโยบายทางด้าน ส่ิงแวดล้อม การศึกษาเครือข่ายนโยบายการศึกษา การศึกษา
เครือข่ายการวางแผนและพัฒนาเมือง การศึกษาเครือข่ายการจัดการทรัพยากรมนุษย์การศึกษา
เครือข่ายการจัดการองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร และการศึกษาเครือข่ายการวิจัยและพัฒนาตามลำดับ 
(3) หน่วยในการวิเคราะห์และระดับในการวิเคราะห์พบว่า หน่วยวิเคราะห์ในการศึกษาวิจัยด้าน
เครือข่ายเป็นหน่วยวิเคราะห์ระดับองค์กร หรือกลุ่ม (Agency) รองลงมาคือ หน่วยวิเคราะห์เป็น
ปัจเจกบุคคล ท้ังนี้ในการศึกษาของผลงานวิจัย ซึ่งมีองค์กรหรือกลุ่มเป็นหน่วยวิเคราะห์นั้น ตัวบุคคล
หรือตัวแทนขององค์กรจะเป็นผู้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับเครือข่ายตามประเด็นปัญหาการวิจัยนั้นๆ โดยตัว
บุคคลหรือตัวแทนขององค์กรนี้คือ ระดับของการวิเคราะห์ในฐานะเป็น Node หนึ่งในเครือข่าย
นั้นเอง (4) เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล พบว่า การศึกษาวิจัยด้านเครือข่ายใช้การเก็บรวบรวม
ข้อมูลแบบปฐมภูมิอาทิเช่น การสำรวจพื้นท่ีการใช้แบบสอบถาม การสัมภาษณ์เชิงลึก เป็นต้น และ
การใช้ข้อมูลแบบทุติยภูมิเช่น ข้อมูลจาก หนังสือพิมพ์ข้อมูลจากรายงานผล ข้อมูลจากรายงาน
ประจำปีและฐานข้อมูลสถิติต่างๆ เป็นต้น ผลการศึกษาวิจัยด้านเครือข่ายจำนวนท้ัง 81 ช้ินงาน ส่วน
ใหญ่ใช้วิธีการสำรวจเครือข่าย การใช้ แบบสอบถาม และการสัมภาษณ์เชิงลึก โดยในการดำเนินการ
ศึกษาวิจัย ผู้วิจัยส่วนใหญ่ใช้วิธีการเชิง สำรวจ รองลงมาคือ ใช้วิธีการเชิงคุณภาพ และมีผลงานวิจัย
อีกกว่าร้อยละ 35 ท่ีใช้วิธีการวิ จัยเชิงผสมผสานท้ังวิ จัยในเชิงปริมาณและวิจัยคุณภาพด้วย  
(5) การวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า การวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) และการวิเคราะห์เอกสาร 
(Document Analysis) จากข้อมูลหนังสือพิมพ์รายงานสถานการณ์รายงานประจำปีของท้ังภาครัฐ
และภาคเอกชน เป็นวิธีการวิเคราะห์ท่ีถูกใช้ในการวิจัยด้านเครือข่าย สอดคล้องกับ เฮนรี่ (Henry) ท่ี 
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เสนอว่า การศึกษาวิจัยด้านเครือข่ายด้วยการใช้วิธีการศึกษาเชิงผสมผสาน หรือ (Hybrid method)  
ในการศึกษาจะช่วยให้สามารถกำหนดตัวแสดงและกำหนดการปฏิสัมพันธ์ระหว่างตัวแสดงได้ พบว่า 
เป็นผลงานวิจัยท่ีล้วนแล้วแต่ใช้เทคนิคการวิเคราะห์เครือข่ายทางสังคม (Social Network Analysis) 
เป็นกรอบแนวคิดในการศึกษา ซึ่งการใช้องค์ความรู้หรือแนวคิดท่ีเกี่ยวข้องโดยตรงกับเครือข่ายใน  
การเป็นกรอบการศึกษาและการวิเคราะห์ก็เป็นส่ิงจำเป็น ท่ีจะทำให้การศึกษาวิจัยด้านเครือข่ายมี
ความ ชัดเจนและลึกซึ้งต่อประเด็นปัญหาการวิจัยนั้นแต่การใช้เทคนิคการวิเคราะห์เครือข่ายทาง
สังคม (Social Network Analysis) เป็นเครื่องมือเพื่อการวิเคราะห์กระบวนการทางสังคม โครงสร้าง
ทางสังคม และรูปแบบการปฏิสัมพันธ์กันทางสังคม สอดคล้องกับ คาร์เพ็นเตอร์ ลี และเจียง 
(Carpenter, Li and Jiang ) ศึ ก ษ า เ รื่ อ ง  Social Network Research in Organizational 
Contexts: A Systematic Review of Methodological Issues and Choices ด้วยวัตถุประสงค์
ในการศึกษาเพื่อศึกษาผลงานวิจัยด้านเครือข่ายในบริบทขององค์กรในประเด็น ด้านระเบียบวิธีวิจัย
และนำเสนอทางเลือกวิธีในการศึกษาวิจัย ซึ่งผลการศึกษาพบว่า งานวิจัยด้านเครือข่ายจำแนก
ออกเป็นงานวิจัยด้านการพัฒนาเครือข่าย และงานวิจัยด้านเครือข่ายในฐานะทุนทางสังคม  
ซึ่งมี 4 ลักษณะ คือกลุ่มวิจัยท่ีศึกษาเครือข่ายในระดับบุคคล กลุ่มวิจัยท่ีศึกษาเครือข่ายในระดับ
องค์กร กลุ่มวิจัยท่ีศึกษาการพัฒนาเครือข่ายในระดับบุคคล และกลุ่มวิจัยท่ีศึกษาการพัฒนาเครือข่าย
ในระดับองค์กร ซึ่งการแบ่งกลุ่มวิจัยดังกล่าวได้สะท้อนให้เห็นถึงวิธีการใช้ทฤษฎีการสร้าง ตัวช้ีวัด  
การสุ่มตัวอย่าง และการวิเคราะห์ท่ีแตกต่างกัน โดยวิธีการวิจัยขึ้นอยู่กับประเด็นการวิจัย ซึ่งได้สรุป
และเสนอแนะว่าในการศึกษาวิจัยด้านเครือข่าย ควรใช้แนวคิดทุนทางสังคมมาเป็นองค์ประกอบหนึ่ง
ในการศึกษาวิจัย และภายใต้แนวคิดดังกล่าว ควรจำแนกเครือข่ายออกเป็น 4 ระดับ คือ การวิจัยทุน
ทางสังคมในระดับบุคคลการวิจัยทุนทางสังคมในระดับองค์กร การวิจัยการพัฒนาเครือข่ายในระดับ
บุคคล และการวิจัยการพัฒนาเครือข่ายระดับองค์กร ด้วยกรอบการจำแนกเครือข่ายนี้จะช่วยให้ผู้วิจัย
สามารถอธิบายถึงเหตุและผลท่ีเกิดขึ้นของเครือข่ายได้นอกจากนี้ใน ระดับการวิเคราะห์ควรมี  
การวิเคราะห์ท้ังในระดับปัจเจกบุคคล และองค์กรด้วย 
 จากการสัมภาษณ์ ผู้เช่ียวชาญ พบว่า  การจัดอุดมศึกษาของคณะสงฆ์ จีนนิกาย 
จำเป็นต้องมีการสร้างเครือข่ายด้านการศึกษา เพราะ การสร้างเครือข่ายจะ ช่วยในการเผยแผ่ 
ด้านวิชาการทางพุทธศาสนานิกายมหายานในระดับประเทศ และนานาชาติ ส่งเสริมให้มีการจัดทำ
ข้อตกลงร่วมมือทางการศึกษา (MOU) ด้านพระพุทธศาสนามหายานกับสถาบันการศึกษาใน
ต่างประเทศ จีน ไต้หวัน มีการจัดทำข้อตกลงร่วมมือทางการศึกษา (MOU) ด้านภาษาและวัฒนธรรม
กับสถาบันการศึกษาในประเทศ และต่างประเทศ มีการจัดทำข้อตกลงร่วมมือทางการศึกษา (MOU) 
ในการแลกเปล่ียนนักศึกษาของสถาบันต่างๆ มีการสร้างเครือข่ายในระบบออนไลน์ มีระบบการสืบค้น
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ข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว มีการสร้างเครือข่ายในการพัฒนาวิชาชีพเพื่อส่งเสริมให้บุคลากรทางศาสนา
ได้รับการศึกษาต่อระดับท่ีสูงขึ้น กับสถาบันอุดมศึกษาท้ังในประเทศ และต่างประเทศ 

 ดังนั้นการจัดอุดมศึกษาของคณะสงฆ์จีนนิกาย ด้านการสร้างเครือข่ายด้านการศึกษา  
มีความสำคัญอีกด้านหนึ่ง เพราะถ้าการจัดอุดมศึกษาของคณะสงฆ์จีนนิกายมีการสร้างเครือข่ายด้าน
การศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ จะส่งผลให้การจัดอุดมศึกษาของคณะสงฆ์จีนนิกายเป็นท่ีรู้จัก และเป็นท่ี
ยอมรับสร้างความเช่ือมั่นให้กับนักศึกษา และประชาชนท่ีต้องการศึกษาหาความรู้ต่อไป 

 
 9. ด้านการรับนักศึกษา ประกอบด้วย 3 แนวทาง ได้แก่ (1) การรับนักศึกษาเข้าศึกษา
ต่อจากสามเณรนักเรียนท่ีจบการศึกษาขั้นพื้นฐานจากโรงเรียนพระปริยัติธรรมของคณะสงฆ์จีนนิกาย 
และโรงเรียนพระปริยั ติธรรมท่ัวประเทศ (2) การรับนักศึกษาเข้าศึกษาต่อจากบรรพชิตใน
พระพุทธศาสนา และต่างศาสนา ท้ังในและต่างประเทศท่ีจบการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือเทียบเท่า  
โดยไม่จำกัดอายุ (3) นักเรียน นักศึกษา และประชาชนท่ัวไปท้ังในและต่างประเทศท่ีจบการศึกษาขั้น
พื้นฐานหรือเทียบเท่าสามารถเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษาของคณะสงฆ์จีนนิกายโดยไม่จำกัด
อายุ  
 จากการสัมภาษณ์ผู้เช่ียวชาญ พบว่า การจัดอุดมศึกษาของคณะสงฆ์จีนนิกาย จะต้องมี
การรับนักศึกษาจากสามเณรนักเรียนท่ีจบการศึกษาขั้นพื้นฐานจากโรงเรียนพระปริยัติธรรมของคณะ
สงฆ์จีนนิกาย และโรงเรียนพระปริยัติธรรมท่ัวประเทศ จากบรรพชิตในพระพุทธศาสนา และต่าง
ศาสนา ท้ังในและต่างประเทศท่ีจบการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือเทียบเท่า โดยไม่จำกัดอายุ รับนักศึกษา
จากนักเรียน นักศึกษา และประชาชนท่ัวไปท้ังในและต่างประเทศท่ีจบการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือ
เทียบเท่าสามารถเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษาของคณะสงฆ์จีนนิกายโดยไม่จำกัดอายุ   
เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนทุกคน และบรรพชิตทุกรูปมี โอกาสได้เข้าถึงการศึ กษา  
เพราะการศึกษาเป็นรากฐานท่ีสำคัญในการพัฒนามนุษย์และสังคมประเทศชาติ สังคมโลกต่อไป  
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ปริยากร มนูเสวต ได้ศึกษาสภาพการบริหารงานและประสิทธิผล 
การบริหารงานกิจกรรมนักศึกษามหาวิทยาลัยเอกชนในประเทศไทยแล้วเสนอรูปแบบการบริหารงาน
กิจการนักศึกษาท่ีมีประสิทธิผลของมหาวิทยาลัยเอกชนในประเทศไทย ดำเนินการวิจัยแบบผสมผสาน
โดยสอบถามความคิดเห็นสภาพการบริหารงานกิจการนักศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างท่ีได้มาแบบเจาะจง 
ประกอบด้วยผู้บริหารงานกิจการนักศึกษาจำนวน 22 คน และคณะกรรมการสโมสรนักศึกษาจาก  
3 สถาบันๆ ละ 15 คน และใช้กลุ่มตัวอย่างท่ีเป็นคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา จำนวน 135 คน  
ได้จากการสุ่มอย่างง่ายเพื่อตอบแบบสอบถามท่ีผู้วิจัยสร้างขึ้นและใช้สถิติเบื้องต้นในการวิเคราะห์
ข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลท่ีได้จากการสัมภาษณ์เชิงเนื้อหา เพื่อสร้างรูปแบบการบริหารงานกิจการ
นักศึกษา ผลการวิจัยพบว่า (1) สภาพการดำเนินงานด้านการบริหารกิจการนักศึกษามหาวิทยาลัย
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เอกชนทุกแห่งมีการดำเนินการอย่างเป็นระบบ (2) โดยภาพรวมการบริหารงานกิจการนักศึกษา
ประสิทธิผลอยู่ในระดับมาก (3) สภาพการบริหารงานกิจการนักศึกษาส่งผลต่อประสิทธิผลของ  
การบริหารงานกิจการนัก ศึกษาท้ัง 9 ด้าน ซึ่ งเป็นไปตามวิธีการดำเนินงานตามมาตรฐาน 
การบริหารงานกิจการนักศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และกระบวนการบริหาร
ประกอบด้วยการจัดโครงสร้างการบริหารงาน กระบวนการบริหารจัดการการจัดทรัพยากรมนุษย์  
การบริหารและจัดการทรัพยากรทางการบริหาร (4) รูปแบบการบริหารงานกิจการนักศึกษาท่ีมี
ประสิทธิผลของมหาวิทยาลัยเอกชนในประเทศไทย ประกอบด้วยองค์ประกอบหลัก 2 ส่วนคือ  
(1) หลักการและแนวคิด (2) วิธีการดำเนินงานประกอบด้วยปัจจัยนำเข้ากระบวนการดำเนินงานและ
ผลผลิต สอดคล้องกับ ทองใบ รุ่งเรือง ได้ทำการศึกษาวิจัยเรื่องการศึกษาสภาพและปัญหาการบริหาร
กิจการนักศึกษาของอาจารย์วิทยาลัยช่างศิลป์ โดยศึกษาวิจัยเกี่ยวกับปัญหาการบริหารงานกิจการ
นักศึกษาใน 5 ด้าน ได้แก่  ด้านองค์การนักศึกษาด้านแนะแนวอาชีพด้านกิจการนักศึกษา 
ด้านการพัฒนาบุคลิกภาพและวินัยนักศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างอาจารย์ในวิทยาลัยช่างศิลป์ 3 แห่ง 
ได้แก่วิทยาลัยช่างศิลป์วิทยาช่างศิลป์สุพรรณบุรี และวิทยาลัยช่างศิลป์นครรีธรรมราช จำนวน 166 
คน ผลจากการวิจัยพบว่า สภาพการบริหารงานกิจการนักศึกษาของอาจารย์วิทยาลัยช่างศิลป์โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลางด้านท่ีมีปัญหาในการปฏิบัติงาน อยู่ในระดับมาก คือด้านพัฒนา
บุคลิกภาพและวินัยนักศึกษา สอดคล้องกับ มิตร ทองกาบ การวิจัยรูปการสร้างและพัฒนารูปแบบ
การบริหารกิจการนักศึกษาสำหรับการศึกษาในระดับอุดมศึกษาของเอกชน ครั้งนี้ใช้เทคนิคเดลฟาย
ซึ่งเป็นกระบวนการวิจัยท่ีใช้ความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญเป็นหลักในการแก้ปัญหาและเป็นเกณฑ์ใน
การกำหนดรูปแบบ ดังนั้นเพื่อให้การอภิปรายผลเป็นไปอย่างกว้างขวาง ผู้วิจัยจึงได้นำความคิดเห็น
ของผู้เช่ียวชาญท่ีแสดงความเห็นในรอบสุดท้ายของการเก็บรวบรวมข้อมูลมาเป็นหลักในการอภิปราย 
โดยพิจารณาประกอบกับเหตุผลท่ีผู้เช่ียวชาญได้เสนอไว้ในการตอบแบบสอบถามทุกรอบและปรับให้
เข้ากับหลักวิชาการเป็นเรื่องๆ ไป สอดคล้องกับ ชมนาด ม่วงแก้ว ได้ศึกษาความคาดหวังและความพึง
พอใจต่อคุณภาพการให้บริการงานกิจกรรมนักศึกษาและงานทะเบียนนักศึกษา คณะเทคโนโลยี
ส่ือสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี พบว่า งานกิจกรรมนักศึกษาท่ีมีหลักสูตร
การศึกษาแตกต่างกันมีความคาดหวังท่ีแตกต่างกัน และช้ันปีท่ีกำลังศึกษาแตกต่างกันท่ีมีความพึง
พอใจในคุณภาพการให้บริการท่ีแตกต่างกัน และพบว่า เพศ หลักสูตรการศึกษา และสาขาท่ีกำลัง
ศึกษาแตกต่างกันมีความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการแตกต่างกั น ส่วนผลการทดสอบ
ความสัมพันธ์ พบว่า ความคาดหวัง และความพึงพอใจไม่มีความสัมพันธ์กัน ยกเว้นงานทะเบียน
นัก ศึกษา ในด้านความมี อั ธยาศัยไมตรีมีความสัมพันธ์ ใน ทิศทางเดียวกันอยู่ ในระ ดับต่ำ  
ส่วนการเปรียบเทียบความพึงพอใจในงานกิจกรรมนักศึกษาและงานทะเบียนนักศึกษา พบว่าไม่ มี
ความแตกต่างกัน สอดคล้องกับ วัลลภ สงวนศักด์ิ ได้ศึกษาคุณภาพการให้บริการงานทะเบียนและ
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วัดผล มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ตามการรับรู้ของนักศึกษา ผลการวิจัยพบว่า 1) ระดับคุณภาพ
ให้บริการงานทะเบียนและวัดผล มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ตามการรับรู้ของนักศึกษาโดยรวม 
อยู่ในระดับมาก และรายด้านพบว่า นักศึกษารับรู้คุณภาพการให้บริการทุกด้านในระดับมาก โดยด้าน
ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด ได้แก่ ด้านความเป็นรูปธรรมของการบริการ รองลงมา ได้แก่ ด้านการให้ความมั่นใจ
แก่ผู้รับบริการ และด้านการตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ และด้านท่ีมีค่าเฉล่ียต่ำสุด ได้แก่ 
ความเข้าใจและเห็นอกเห็นใจผู้รับบริการ 2) เปรียบเทียบคุณภาพการให้บริการงานทะเบียนและ
วัดผลมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ตามการรับรู้ของนักศึกษา โดยรวมและรายด้านท้ัง 5 ด้าน 
จำแนกภูมิลำเนาอาชีพ อายุ ระดับการศึกษา ประสบการณ์ในการทำงาน และประเภทของบริการ 
ดังนี้ 2.1) จำแนกภูมิลำเนา พบว่า ความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 2.2) จำแนก
ตามประสบการณ์ในการทำงาน พบความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 และ  
2.3) จำแนกตามอาชีพ จำแนกตามอายุ และจำแนกตามระดับการศึกษาไม่พบความแตกต่าง 
สอดคล้องกับ พัชรี ภูบุญอิ่ม ได้ศึกษาปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของนักศึกษาเกี่ยวกับการ
บริการของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม โดยมี
วัตถุประสงค์ คือเพื่อศึกษาและเปรียบเทียบระดับพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีต่อการบริการของสำนัก
ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จำแนกตาม เพศ ช้ันปีการศึกษา คณะท่ีสังกัดและประเภทของ  
การบริการ และศึกษาปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีต่อการบริการของสำนัก
ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน รวมท้ังศึกษาข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพ การบริการ
ของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ 
นักศึกษาระดับปริญญาตรีภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จังหวัดสารคาม ปีการศึกษา 
2556 จำนวน 420 คน ซึ่งได้มาโดยการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งช้ันภูมิ (Stratified Random Sampling) 
ตามช้ันปีและคณะท่ีสังกัด และกำหนดโควตาช้ันปีละ 105 จากนั้นทำการสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ 
(Accidental Random Sampling) โดยการสุ่มตามจำนวนโควตาของแต่ละช้ันปี เครื่องมือท่ีใช้ใน
การศึกษาครั้งนี้เป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาค่า (Rating scale) มีค่าความเช่ือมั่นท้ังฉบับ
เท่ากับ 0.96 สถิติท่ีใช้วิเคราะห์ข้อมูล คือค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าความถี่ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
การวิเคราะห์แบบ t-test (Independent Samples) การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว F-test 
(One Way ANOVA) และการวิเคราะห์พหุ คูณถดถอยเชิงเส้น (Multiple Linear Regression 
Analysis) ผลการวิจัยพบว่า 1. ความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีต่อการบริการของสำนักส่งเสริม
วิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณา
เป็นรายด้านพบว่า อยู่ในระดับมากท้ังหมด โดยเรียงลำดับค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย ดั งนี้   
การให้บริการอย่างเสมอภาค การ ให้บริการอย่างก้าวหน้า การให้บริการด้านเทคโนโลยีด้วยระบบ
สารสนเทศเพื่อการจัดการ (MIS) การให้บริการอย่างเพียงพอ การให้บริการอย่างต่อเนื่อง และด้านท่ี
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มีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุด คือการให้บริการท่ีตรงต่อเวลา 2. ความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีต่อการบริการ
ของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จำแนกตาม เพศ พบว่า  
มีความพึงพอใจไม่แตกต่างกัน ส่วนจำแนกตามช้ันปีการศึกษา พบว่า โดยรวมไม่แตกต่างกัน พิจารณา
เป็นรายด้าน  พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิ ติ ท่ีระดับ 0.05 ใน 2 ด้าน ได้แก่   
การให้บริการอย่างก้าวหน้า และการให้บริการ ด้านเทคโนโลยีด้วยระบบ MIS โดยท่ีช้ันศึกษาช้ันปีท่ี 
2, 3 และ 4 มีความพึงพอใจสูงกว่านักศึกษาช้ันท่ีท่ี 1 นอกจากนั้นเมื่อจำแนกตามคณะท่ีสังกัด
โดยรวมและรายด้านมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 โดยนักศึกษาจากคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ คณะเทคโนโลยีการเกษตร คณะเทคโนโลยี
สารสนเทศ และคณะวิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง มีความพึงพอใจสูงกว่านักศึกษาจากคณะครุ
ศาสตร์และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เมื่อจำแนกตามประเภทของการบริการ พบว่า โดยรวม
และรายด้านมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ท่ีระดับ 0.05 โดยท่ีนักศึกษาท่ีมารับบริการ
คืนสภาพเพื่อชำระค่าเทอม มีความพึงพอใจต่ำกว่านักศึกษาท่ีมารับบริการประเภทอื่น  3. ปัจจัยท่ีมี
อิทธิพลต่อความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีต่อการบริการของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ได้แก่ บุคลิกภาพของเจ้าหน้าท่ี ระบบ บริการ คุณภาพให้บริการ 
ระยะเวลาบริการ ความสะดวกในการบริการสภาพแวดล้อม ตัวแปร ดังกล่าว สามารถร่วมกันอธิบาย 
ความแปรปรวนของความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีต่อการบริการของสำนักส่งเสริมวิชาการและ 
งานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ได้ร้อยละ 70.20 (R2 = 0.702, F = 161.891)  
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 4. ข้อเสนอแนะของนักศึกษาเกี่ยวกับการบริการของสำนัก
ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน พบว่า ควรเพิ่มจำนวนเจ้าหน้าท่ีผู้ให้บริการหน้าเคาร์เตอร์ ควรมี
การขยายเวลาชำระค่าเทอม โดยไม่เสียค่าปรับ ควรมีการปรับปรุงความเร็วของระบบเครือข่าย
อินเตอร์เน็ตให้เหมาะสมกับการใช้งาน ควรเพิ่มช่องทางบริการตอบคำถามผ่านระบบสารสนเทศ และ
ควรมีระบบข้อความในการแจ้งเตือนสถานะปัจจุบันของนักศึกษา สอดคล้องกับ โมฮัมเหม็ด 
(Mohamad) ได้ศึกษาคุณภาพการให้บริการในระดับอุดมศึกษาระหว่างมหาวิทยาลัยวิจัยและ
มหาวิทยาลัยวิจัยด้วยกันพบว่า ความเป็นรูปธรรม (Tangible) ไม่ใช่ส่ิงท่ีสำคัญมากท่ีสุด ในขณะท่ีการ
เอาใจใส่ (Empathy) และความให้เช่ือมั่น (Assurance) นั้นมีความสำคัญน้อยผลการศึกษาครั้งนี้จะ
ช่วยให้นักวิชาการและผู้บริหารการจัดสรรทรัพยากรของพวกเขาได้ดียิ่งขึ้น สอดคล้องกับอัลแอลลัค 
และอัลนาเซอร์  (Al-Alak และ Alnaser) การตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่ างมิ ติ คุณภาพ  
การให้บริการและคุณภาพการให้บริการโดยรวมท่ีมีความพึงพอใจของนักศึกษาระดับปริญญาตรีคณะ
ธุรกิจของมหาวิทยาลัยในประเทศจอร์แดน ผลการวิจัยช้ีให้เห็นว่า ความให้เช่ือมั่น (Assurance) และ  
ความน่าเช่ือถือ (Reliability) ในมิติของคุณภาพการให้บริการเป็นสองปัจจัยท่ีสำคัญท่ีสุดท่ีเกี่ยวข้อง 
กับการปรับปรุงคุณภาพการบริการทางการศึกษาให้ดียิ่งขึ้น และสอดคล้องกับ แวน (Van ) พบว่า  
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มิติท่ีสำคัญท่ีสุดในการวัดของนักเรียน "ความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการท่ี HCMCUTE เป็น
เรื่องของส่ิงอำนวยความสะดวกทางกายภาพ เช่นห้องปฏิบัติการสภาพห้องเรียน การศึกษาและ  
การเรียนรู้ทรัพยากรวัสดุ ฯลฯ มิติท่ีสำคัญต่อไปคือการตอบสนองกับนักเรียน เช่นความเต็มใจท่ีจะ
ช่วยเหลือของพนักงานเจ้าหน้าท่ีและทัศนคติในการให้บริการของพนักงานเจ้าหน้าท่ี ผลการเรียนรู้ก็
เป็นมิติท่ีสำคัญเพราะมันเป็นความสามารถในเรื่องของการบริการทางการศึกษา และเป็นผลโดยตรง
สำหรับนักเรียนท่ีเข้ามาศึกษา มิติทางวิชาการกลับมีผลกระทบน้อยลงในนักเรียนนักศึกษาของ 
HCMCUTE 
 ดังนั้นการจัดอุดมศึกษาของคณะสงฆ์จีนนิกาย ด้านการรับนักศึกษา มีความสำคัญอีก
ด้านหนึ่ง เพราะ การจัดอุดมศึกษาของคณะสงฆ์จีนนิกาย ถ้ามีการวางแผนการรับนักศึกษาท่ีดี  
มีระบบการรับนักศึกษาอย่างเป็นระบบ จะส่งผลทำให้นักศึกษาท่ีเข้ามาเรียนในสถาบันอุดมศึกษาแห่ง
นี้ มีจำนวนเพียงพอ และเป็นการลงทุนท่ีคุ้มค่าทางด้านการศึกษา 

 
 10. ด้านการประชาสัมพันธ์  ประกอบด้วย 4 แนวทาง ได้แก่ (1) มีการสร้างส่ือ
ประชาสัมพันธ์การจัดอุดมศึกษาผ่านเว็บไซต์ ข่าวสารทางโทรทัศน์  วิทยุ วารสาร แผ่นพับ  
(2) มี ก าร ป ระ ช า สั ม พั น ธ์ ผ่ าน เค รื อ ข่ า ย อ ง ค์ ก ร ด้ าน ศ าสน า ท้ั ง ใน แ ละ ต่ า งป ระ เท ศ  
(3) มีการประชาสัมพันธ์ผ่านเครือข่ายจากสถาบันการศึกษาในระดับต่างๆ ท้ังในและต่างประเทศ  
(4) มีการประชาสัมพันธ์ผ่านทางสาธุชนที่เข้ามาสักการะส่ิงศักดิ์ของวัดในคณะสงฆ์จีนนิกาย 
 จากการสัมภาษณ์ผู้เช่ียวชาญ พบว่า การจัดอุดมศึกษาของคณะสงฆ์จีนนิกาย จะต้องมี
การประชาสัมพันธ์การจัดอุดมศึกษาผ่านทางช่องทางต่างๆ ได้แก่ ผ่านทางเว็บไซต์ ทางโทรทัศน์ วิทยุ 
วารสาร แผ่นพับ มีการประชาสัมพันธ์ผ่านเครือข่ายองค์กรด้านศาสนาท้ังในและต่างประเทศ ได้แก่  
องค์กรพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ พุทธสมาคมแห่งประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ์  วัดในต่างประเทศ มูลนิธิ ด้านศาสนาท้ังในประเทศและต่าง ประเทศ  
มีการประชาสัมพันธ์ผ่านเครือข่ายจากสถาบันการศึกษาในระดับต่างๆ ท้ังในและต่างประเทศ ได้แก่ 
มหาวิทยาลัยสงฆ์ในประเทศและต่างประเทศ มหาวิทยาลัยในประเทศและต่างประเทศ ศูนย์วิจัยใน
พระพุทธศาสนาท้ังในประเทศและ ต่างประเทศ มีการประชาสัมพันธ์ผ่านทางสาธุชนท่ีเข้ามาสักการะ
ส่ิงศักด์ิของวัดในคณะสงฆ์จีนนิกาย ซึ่งการประชาสัมพันธ์ท่ีดีจะส่งผลให้องค์กรนั้นมีประชาชนรู้จัก  
มีความน่าเช่ือถือ ทำให้ประชาชนสนใจเข้ามาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาแห่งนี้ต่อไป ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ วรรณี เบ็ญจวัฒนาผล, นงพงา ลีลายนะ และ ดิเรก ธรรมารักษ์ ได้ทำการวิจัยเรื่อง  
การบริหารงานประชาสัมพันธ์ในมหาวิทยาลัยเอกชนผลการวิจัยพบว่า งานประชาสัมพันธ์ท่ีประสบ 
ความสำเร็จในการนำไปใช้ในมหาวิทยาลัยเอกชน ประกอบด้วย (1) นโยบายท่ีชัดเจน (2) กิจกรรม
และ วิ ธีการท่ีหลากหลาย (3) เครื่องมือและช่องทางการส่ือสารท่ี ทันสมัย (4) เครือข่าย 
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การประสานงาน (5) ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ท่ีแตกต่าง (6) ความพร้อมขององค์กรและบุคลากร  
(7) การมีส่วนร่วมของผู้นำ และ (8) ความสัมพันธ์อันดีกับส่ือมวลชน สอดคล้องกับ ธิติ รักชาติ ได้ทำ
การวิจัย เรื่องรูปแบบการส่ือสารประชาสัมพันธ์เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์องค์กร: กรณีศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครการศึกษาผลการวิจัยพบว่า (1) สภาพการดำเนินงานการส่ือสาร 
ประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร สอดคล้องกับโครงสร้างของกระบวนการ
ประชาสัมพันธ์เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์องค์กรทุกด้าน (2) กลุ่มตัวอย่างรับรู้ข้อมูลข่าวสารการ
ประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยในระดับปานกลาง และมีความคิดเห็นต่อแนวทางการส่ือสาร
ประชาสัมพันธ์เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ในระดับมาก และ (3) ผู้เช่ียวชาญท้ังหมดเห็นด้วยกับรูปแบบ
การส่ือสารประชาสัมพันธ์เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครท่ีเหมาะสมคือ 
AMCI สอดคล้องกับ ประทีป รักธรรม ได้ทำการวิจัย เรื่อง การบริหารงานประชาสัมพันธ์
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน ภาคกลางตอนล่าง เขตกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัย พบว่า ผู้บริหาร
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารงานประชาสัมพันธ์ โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก และผู้บริหารถาบัน อุดมศึกษาเอกชนท่ีปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยต่างกันมีความคิดเห็น
เกี่ยวกับการบริหารงานระชาสัมพันธ์ ด้านการจัดองค์การประชาสัมพันธ์แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .05 โดยผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ท่ีปฏิบั ติงานในมหาวิทยาลัยสยาม  
มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารงานประชาสัมพันธ์ ด้านการจัดองค์การ ประชาสัมพันธ์สูงกว่า
มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี และวิทยาลัยทองสุข สอดคล้องกับ เทย์เลอร์ 
และเคนท์ (Taylor & Kent) กล่าวว่า การประชาสัมพันธ์เป็นหนึ่งในช่องทางการส่ือสารท่ีสำคัญใน
การสร้างความเข้าใจท่ีดีระหว่างองค์กรกับกลุ่มท่ีมีส่วนได้ส่วนเสีย รวมถึงสาธารณชนท่ัวไป  
งานประชาสัมพันธ์เป็นงานท่ีเกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือส่ือสาร นักประชาสัมพันธ์ต้องรู้การใช้ส่ือ
ประชาสัมพันธ์ให้ได้ผลในอดีตส่ือมวลชนกระแสหลัก อาทิโทรทัศน์วิทยุกระจายเสียงและส่ือส่ิงพิมพ์ 
เป็นเครื่องมือส่ือสารหลักท่ีนักประชาสัมพันธ์ใช้ในการส่ือสารองค์กร แต่เมื่อเทคโนโลยีก้าวหน้า
เปล่ียนแปลงไป โดยเฉพาะการถือกำเนิดของส่ือใหม่ (new media) เช่น ส่ืออินเทอร์เน็ต ส่ือสังคม
ออนไลน์เป็นเทคโนโลยีท่ีถูกนำมาใช้อย่างกว้างขวางในวงวิชาชีพการประชาสัมพันธ์ด้วยการนำข้อมูล 
หรือกิจกรรมต่างๆ ขององค์กรมาเผยแพร่ผ่านเว็บไซด์ห้องสนทนา การส่งผ่านอีเมล์การส่งข่าว 
ประชาสัมพันธ์ผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ 
 ดังนั้นการจัดอุดมศึกษาของคณะสงฆ์จีนนิกาย ด้านการประชาสัมพันธ์ มีความสำคัญอีก
ด้านหนึ่ง เพราะ การจัดอุดมศึกษาของคณะสงฆ์จีนนิกาย ถ้ามีการประชาสัมพันธ์ท่ีดีก็จะส่งผลให้ 
ประชาชนและบรรพชิต รู้จักสถาบันอุดมศึกษาแห่งนี้ เป็นการส่งเสริมให้มีการเข้ามาศึกษาต่อใน
ระดับอุดมศึกษาต่อไป 
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ข้อเสนอแนะการวิจัย 

 จากผลการวิจัย เรื่องอนาคตภาพการจัดอุดมศึกษาของคณะสงฆ์จีนนิกาย ผู้วิจัยมี
ข้อเสนอแนะเพื่อนำผลการศึกษาไปใช้กับการบริหารอนาคตภาพการจัดอุดมศึกษาของคณะสงฆ์จีน
นิกาย ดังนี้ 
 
ข้อเสนอแนะท่ัวไป 
 1. การจัดอุดมศึกษาของคณะสงฆ์จีนนิกาย ควรมีการร่วมมือกันระหว่างมหาวิทยาลัยใน
ต่างประเทศ เพื่อส่งเสริม สนับสนุนทางด้านวิชาการให้มีมาตรฐานในระดับสากล 
 2. คณะสงฆ์จีนนิกาย ควรจัดให้ตรงกับปรัชญาของการจัดอุดมศึกษาของคณะสงฆ์จีน
นิกาย คือ เพื่อธำรงรักษาและส่งเสริมปรัชญาของพุทธศาสนานิกายมหายานในประเทศไทย เพื่อเติม
เต็มศักยภาพให้กับศาสนทายาทของพุทธศาสนานิกายมหายาน และเพื่อสร้างความสมดุล 
ความสอดคล้องของพุทธศาสนานิกายมหายานกับพุทธศาสนานิกายหินยาน (เถรวาท)  
 3. คณะสงฆ์ จีนนิกาย ควรจะมีการทำวิ จัยในประเด็น ต่างๆ เพื่ อรองรับการเป็น
สถาบันอุดมศึกษาท่ีทันสมัย และเป็นท่ียอมรับในระดับสากล 
 4. คณะสงฆ์ จีนนิกาย ควรมีนโยบายในการจัดอุดมศึกษาของคณะสงฆ์ จีนนิกาย  
เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามเจตนารมณ์ของผู้บริหารคณะสงฆ์จีนนิกาย  
 5. คณะสงฆ์จีนนิกาย ควรมีการติดต่อประสานงานกับองค์กรพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก 
ในการของบประมาณในการจัดต้ังการอุดมศึกษาของคณะสงฆ์จีนนิกาย 
 6. คณะสงฆ์จีนนิกาย ควรมีการส่งบุคลากรของคณะสงฆ์จีนนิกาย เข้ารับการศึกษาต่อใน
ระดับท่ีสูงขึ้นเพื่อรองรับการเปิดหลักสูตรในด้านต่างๆ ของการอุดมศึกษาของคณะสงฆ์จีนนิกาย  
ร่วมท้ังมีการส่งผู้บริหารของคณะสงฆ์จีนนิกายเข้าร่วมการอบรมกับหน่วยงานทางด้านการศึกษา  
เพื่อเตรียมความพร้อมในการเป็นนักบริหารระดับสูง 
 7. คณะสงฆ์จีนนิกาย ควรมีท่ีปรึกษาในด้านกฎหมายเพื่อให้การจัดต้ังการอุดมศึกษาของ
คณะสงฆ์จีนนิกายเป็นไปอย่างถูกต้อง 
 8. คณะสงฆ์จีนนิกาย ควรมีท่ีปรึกษาในด้านวิชาการเพื่อการอุดมศึกษาของคณะสงฆ์จีน
นิกาย เช่น การวางแผนในการจัดทำหลักสูตรในสาขาวิชาต่าง 
 9. คณะสงฆ์จีนนิกาย ควรมีการสร้างเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีทันสมัย เพื่อรองรับ
การจัดอุดมศึกษาของคณะสงฆ์จีนนิกาย 
 10. คณะสงฆ์จีนนิกาย ควรมีการสร้างหลักสูตรออนไลน์ประวัติศาสตร์ของนิกายมหายาน
ในประเทศไทยและต่างประเทศเพื่อส่งเสริมให้มีการเผยแพร่พระพุทธศาสนานิกายมหายาน 
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ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 
 1. ควรศึกษาอนาคตภาพการบริหารงานด้านต่างๆ ของคณะสงฆ์จีนนิกายในประเทศไทย 
 2. ควรศึกษาอนาคตภาพการบริหารเครือข่ายด้านการศึกษาของคณะสงฆ์จีนนิกายใน
ประเทศไทย 
 3. ควรศึกษาอนาคตภาพศูนย์วิจัยการศึกษาของคณะสงฆ์จีนนิกาย  
 4. ควรมีการวิจัยเพื่อศึกษารูปแบบการบริหารจัดการอุดมศึกษาของคณะสงฆ์จีนนิกาย 
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สัมภาษณ์, 24 มกราคม 2561. 

ม ห า จุ ฬ า ล ง ก ร ณ ร า ช วิ ท ย า ลั ย , เข้ า ถึ ง เมื่ อ  26 ม ก ร า ค ม  2561,  เข้ า ถึ ง ไ ด้ จ า ก 
http://bubeeja.blogspot.com/2012/12/blog-post_7712.html. 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน , ข้อมูลหลักสูตรที่เปิดสอน , เข้าถึงเมื่อ 31 ตุลาคม 2560,  
เข้าถึงได้จาก https://www.rmuti.ac.th. 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา, ข้อมูลหลักสูตรที่เปิดสอน, เข้าถึงเมื่อ 31 ตุลาคม 2560,  เข้าถึงจาก 
www.nrru.ac.th. 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, แผนพัฒนามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ระยะยาว 20 ปี (พ.ศ. 2560-
2579), เข้าถึงเมื่อ 1 ธันวาคม 2561,  เข้าถึงได้จาก http://www.planning. 
psu.ac.th/documents/information/planning/60-79/plan20years.pdf. 

มารุต พัฒผล. การประเมินหลักสูตรเพื่อการเรียนรู้และพัฒนา. พิมพ์ครั้งท่ี 2. กรุงเทพฯ: อาร์ แอนด์ 
เอ็น ปริ้นท์, 2556. 

มาเรียม นิลพันธุ์. การประเมินหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการนิเทศคณะ
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2555. 

มิตร ทองกาบ. การสร้างและพัฒนารูปแบบการบริหารกิจการนักศึกษาสำหรับการศึกษาใน
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ระดับอุดมศึกษาของเอกชน. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา, 2559. 
ยุวดี มาพุทธ, ทำไมควรเรียนต่อในระดับบัณฑิตศึกษา, เข้าถึงเมื่อ 31 ตุลาคม 2560,  เข้าถึงได้จาก 

https://teen.mthai.com/education/91114.html. 
รั ฐ พ ง ศ์  บุ ญ ญ า นุ วั ต ร , ม ติ ช น อ อ น ไล น์ , เข้ า ถึ ง เมื่ อ  16 มี น า ค ม    เ ข้ า ถึ ง ไ ด้ จ า ก 

https://www.matichon.co.th/ columnists/news_414150. 
รัตนศิริ เข็มราช, ประพาศน์ พฤทธิประภา, ดารณี ภุมวรรณ, and จันทร์พนิต สุระศิลป์. "รายงานการ

ประเมินตนเอง หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษในฐานะเป็น
ภาษาโลก (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554." คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
บูรพา, 2558. 

"ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์อาคารของ
สถาบันอุดมศึกษา," ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 130 ตอนพิเศษ 47 ง (11 เมษายน 2556). 

"ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ.2554," ——— เล่ม 123 ตอนท่ี 
128 ตอนพิเศษ 47 (24 เมษายน 2554). 

"ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานอุดมศึกษา," ——— เล่ม 135, ตอนพิเศษ 199 ง (17 
สิงหาคม 2561). 

"ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องมาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ.2554," ——— เล่ม 123, ตอนท่ี 
128 ตอนพิเศษ 47 (24 เมษายน 2554). 

"พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ.2558," ——— เล่ม 132, ตอนท่ี 66 (17 กรกฎาคม 
2558): 13-14. 

"พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ.2558," ——— เล่ม 132, ตอนท่ี 66 (17 กรกฎาคม 
2558): 3. 

"พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.2558," ——— เล่ม 132, ตอนท่ี 66 (17 กรกฎาคม 
2558): 29. 

โรง เรียน วัด โพ ธิทั ต ราช วิทยาลั ย , เข้ าถึ ง เมื่ อ  20 มี น าคม  2561,  เข้ าถึ ง ไ ด้ จ าก  http:// 
schoolweb.eduzones.com/photithut/content.php?view=20130625183817Y5Rhfxj
. 

วัลลภ สงวนศักด์ิ. "คุณภาพการให้บริการงานทะเบียนและวัดผล มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ตาม
การรับรู้ของนักศึกษา." วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต , มหาวิทยาลัยอิสเทิร์นเอเชีย 
2554. 

วิชัย วงษ์ใหญ่. การพัฒนาหลักสูตรระดับอุดมศึกษา. อาร์ แอนด์ ปรินท์: กรุงเทพมหานคร, 2554. 
ศักดิพันธ์ ตันวิมลรัตน์. "ข้อเสนอแนวทางแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยศิลปากรในช่วงแผนพัฒนาการศึกษา
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แห่งชาติ ฉบับท่ี 11 พ.ศ.2555-2559." ปริญญาปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาการบิหาร
การศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2553. 

ศุภฤกษ์ เวศยาสิรินทร์. "กลยุทธ์การบริหารองค์การด้วยฐานการส่ือสารของผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เขตภูมิศาสตร์ภาคใต้." วิทยานิพนธ์ปริญญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิต
วิทยาลัย, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2557. 

เศรษฐพงษ์ จงสงวน. ประวัติวัดมังกรกมลาวาส ประวัติคณะสงฆ์จีนนิกาย. นครปฐม: ต้นน้ำ, 2561. 
สมพล แก้วแทน, ปัจจัยที่ส่งผลต่อการศึกษาต่อ, เข้าถึงเมื่อ 31 ตุลาคม 2560,  เข้าถึงได้จาก 

http://www.hu.ac.th/conference/conference2016. 
สมศักด์ิ บุญปู่ , การพัฒนาการศึกษาคณะสงฆ์ไทย , เข้าถึงเมื่อ 26 มกราคม 2561,  เข้าถึงได้จาก 

http://www.mcu.ac.th/En 
/articlecontent_desc.php?article_id=731&articlegroup_id=157. 

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ. เล่มท่ี 38. เรื่องท่ี 3 การอุดมศึกษา, บทบาทหน้าท่ีของ
สถาบันอุดมศึกษา, เข้าถึง 15 มีนาคม 2562,  เข้าถึงได้จาก 
https://www.saranukromthai .or.th/sub/book/book.php?book=38&chap=3&page
=t38-3-infodetail09.html. 

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ. (ร่าง) กรอบทิศทางแผนการศึกษาแห่งชาติ 
(พ.ศ.2560-2574) ฉบับปรับปรุง 1 เมษายน 2559. กรุงเทพมหานคร: ม.ป.พ, 2559. 

สำนักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา. คู่มือการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา ฉบับปีการศึกษา 2557. นนทบุรี: ภาพพิมพ์ , 
2558. 

สิน พวงสุวรรณ. "ระบบกายภาพในสถาบันอุดมศึกษา." เอกสารประกอบการประชุมวิชาการเครือข่าย 
พัฒนาระบบกายภาพในสถาบันอุดมศึกษา, ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 29 –30 สิงหาคม 2556. 

สุทธิชัย ปัญญโรจน์, การประชาสัมพันธ์บนอินเตอร์เน็ต, เข้าถึงเมื่อ 31 ตุลาคม 2560,  เข้าถึงได้จาก 
http://oknation.nationtv.tv/blog/markandtony/2013/08/02/entry-1. 

สุนทร นาคศรี. "ประสิทธิภาพการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ปี 2552 - 2554 ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่." 
บัณฑิตวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2555. 

สุรีย์วรรณ เสถียรสุคนธ์. "การสอนภาษาไทยให้แก่นักศึกษาชาวจีน: สภาพ ปัญหา และแนวทางแก้ไข." 
วิทยานิพนธ์ มศ.ม. สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร, มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย, 2554. 

หลวงจีนธรรมรัตจีนประจักษ์ (เย็นงี้). เลขานุการคณะสงฆ์จีนนิกาย. สัมภาษณ์, 23 ธันวาคม 2560. 
อรพรรณ ฤทธิ์มั่ น , ทิศทางพัฒนาบัณ ฑิตไทย , เข้าถึงเมื่อ  14 มีนาคม 2562,  เข้าถึงได้จาก 

http://www.moe.go.th/moe/th/news/detail.php?NewsID=50496&Key=news_ 

 



  

 

219 

 

Teerakiat. 
湖南佛学院招生简章[J], 佛教文化, เข้ า ถึ ง เมื่ อ  25 กุ ม ภ าพั น ธ์  2561,  เข้ า ถึ ง ไ ด้ จ า ก 

http://fo.sina.com.cn/2012-08-23/1323244.shtml. 
空林佛学院开始 2012, 年度招生[J].法音, เข้าถึงเมื่อ 25 กุมภาพันธ์ 2561,  เข้าถึงได้จาก 

http://rufodao.qq.com/a/20170614/034944.htm. 
闽南佛学院 2011 年度招生[J].法音, เข้ า ถึ ง เมื่ อ  25 กุ ม ภ าพั น ธ์  2561,  เข้ า ถึ ง ไ ด้ จ า ก 

http://www.nanputuo.com/nptxy/. 
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รายนามผู้เชี่ยวชาญในการวิจัย 
เร่ือง อนาคตภาพการจัดอุดมศึกษาของคณะสงฆ์จีนนิกาย 

 
1. ผู้เชี่ยวชาญกลุ่มพระเถระผู้บริหารระดับสูงของคณะสงฆ์จีนนิกาย 
 
ท่ี ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สถานที่/หน่วยงานที่สังกัด 
1 พระมหาคณาจารย์จีนธรรม

สมาธิวัตร (เย็นเต็ก) 
เจ้าคณะใหญ่จีนนิกาย 
วัดโพธิ์แมนคุณาราม 

323 ถนนสาธุประดิษฐ์  
ซอย 19 เขตยานนาวา 
กรุงเทพมหานคร 10120 
โทร 02-2112363,  
02-2117885 
โทรสาร 02-2127777 

2 พระคณาจารย์จีนธรรมวิริยา
จารย์ (เย็นอี่) 

รองเจ้าคณะใหญ่จีนนิกาย 
วัดโพธิ์เย็น 
 

106 เทศบาลตำบลลูกแก 6 
ตำบล ดอนขม้ิน อำเภอ 
ท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 
71120 โทร 034-566004 

3 พระอาจารย์จีนวินยานุกร 
(เย็นเฮ้า)   

ผู้ช่วยเจ้าคณะใหญ่ฝ่ายขวา
จีนนิกาย วัดฉ่ือฉาง 

55 ถนนศุภสารรังสรรค์  
ตำบล หาดใหญ่ อำเภอ 
หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 
90110 โทร 074-350111 

4 พระอาจารย์จีนธรรมานุกร 
(เย็นเกา) 

ผู้ช่วยเจ้าคณะใหญ่ฝ่ายซ้าย
จีนนิกาย วัดโพธิทัตตาราม 

76/2 หมู่ 7 ตำบลสุรศักด์ิ 
อำเภอศรีราชา จังหวัด
ชลบุร ี20110 โทร 038-
339290 

5 พระอาจารย์จีนคณาณัติจีน
พรต (เย็นงี้) 

ปลัดขวาจีนนิกาย 
วัดมังกรกมลาวาส 

423 ถนนเจริญกรุง เขต
ป้อมปราบศัตรูพ่าย 
กรุงเทพมหานคร 10100 
โทร 02-222 3975 
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1. ผู้เชี่ยวชาญกลุ่มพระเถระผู้บริหารระดับสูงของคณะสงฆ์จีนนิกาย (ต่อ) 
 
ท่ี ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สถานที่/หน่วยงานที่สังกัด 
6 พระอาจารย์จีนธรรมรสจีน

ศาสน์ (เย็นจ่ี) 
ปลัดซ้ายจีนนิกาย 
วัดหมื่นพุทธเมตตาคุณาราม 

80 หมู่ 9 ตำบลท่า
ข้าวเปลือก อำเภอแม่จัน 
จังหวัดเชียงราย 57110 
โทร 093-138 8363 

7 หลวงจีนธรรมนนัท์จีน
ประพัทธ์ (เย็นอี) 

รองปลัดซ้ายจีนนิกาย 
วัดเทพพุทธาราม 

686 ถนนสุขุมวิท ตำบลบาง
ปลาสร้อย อำเภอเมือง 
จังหวัดชลบุรี 20000 
โทร 038-282940 
โทรสาร 038-274015 
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2. ผู้เชี่ยวชาญกลุ่มผู้บริหารด้านการจัดการศึกษาของคณะสงฆ์จีนนิกาย 
 
ท่ี ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สถานที่/หน่วยงานที่สังกัด 
1 นายสิทธา มูลหงส์ ผู้อำนวยการกองพุทธศาสน

ศึกษา  
21 ถนนพุทธมณฑลสาย 4
ตำบลบางกระทึก อำเภอ
สามพราน จังหวัดนครปฐม 
73170กองพุทธศาสนศึกษา 
สำนักงานพระพุทธศาสนา
แห่งชาติ 

2 หลวงจีนสังฆรักษ์สัญชัย 
เส่ียซัง 

ประธานกลุ่มโรงเรียนพระ
ปริยัติติธรรม แผนกสามัญ
กลุ่ม 13         

423 ถนนเจริญกรุง เขต
ป้อมปราบศัตรูพ่าย 
กรุงเทพมหานคร 10100 
โทร 02-222 3975 

3 หลวงจีนมงคลรัตน์ เส่ียมุ่ย ผู้อำนวยการโรงเรียน 
มังกรกมลาวาสวิทยาลัย 

423 ถนนเจริญกรุง เขต
ป้อมปราบศัตรูพ่าย 
กรุงเทพมหานคร 10100 
โทร 02-222 3975 

4 หลวงจีนวินัยธรเกริกพล 
เส่ียย้ง 

ผู้อำนวยการโรงเรียน 
วัดหมื่นพุทธวิทยา 

80 หมู่ 9 ตำบลท่า
ข้าวเปลือก อำเภอแม่จัน 
จังหวัดเชียงราย 57110 
โทร 093-138 8363 

5 พระมหาเกษม ปญฺญาวโร ผู้อำนวยการโรงเรียน 
วัดโพธิทัตราชวิทยาลัย    

76/2 หมู่ 7 ตำบลสุรศักด์ิ 
อำเภอศรีราชา จังหวัด
ชลบุร ี20110 โทร 038-
339290 

6 หลวงจีนธวัชชัย  
เส่ียเหลียง,ดร. 

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานท่ัวไป
และกิจการนักเรียน 
โรงเรียนมงักรกมลาวาส
วิทยาลัย     

423 ถนนเจริญกรุง เขต
ป้อมปราบศัตรูพ่าย 
กรุงเทพมหานคร 10100 
โทร 02-222 3975 
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2. ผู้เชี่ยวชาญกลุ่มผู้บริหารด้านการจัดการศึกษาของคณะสงฆ์จีนนิกาย (ต่อ) 
 
ท่ี ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สถานที่/หน่วยงานที่สังกัด 
7 หลวงจีนภาณุวัฒน์  

เส่ียสก,ดร. 
หัวหน้าฝ่ายวิชาการ 
โรงเรียนมงักรกมลาวาส
วิทยาลัย     

423 ถนนเจริญกรุง เขต
ป้อมปราบศัตรูพ่าย 
กรุงเทพมหานคร 10100 
โทร 02-222 3975 
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3. ผู้เชี่ยวชาญกลุ่มผู้บริหารการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาในมหาวิทยาลัย 

ท่ี ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สถานที่/หน่วยงานที่สังกัด 
1 พระมหาสมัคร  มหาวีโร  

ผศ.ดร., 
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราช
วิทยาลัย   

248 หมู่ 1 ถนนศาลายา-
นครชัยศรี ตำบลศาลายา 
อำเภอพุทธมณฑล จังหวัด
นครปฐม 73170 
โทรศัพท์ 02-4446000 

2 พระปิฎกโกศล, ดร. ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์
ราชบุรี มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  

109 หมู่ 7 ตำบลแพงพวย 
อำเภอดำเนินสะดวก 
จังหวัดราชบุรี 70130 

3 รศ.ดร.วิเชียร อินทรสมพันธ์ คณบดีคณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา  

1061 ซอยอิสรภาพ 15 
แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี 
กรุงเทพมหานคร 10600 

4 นายชาญชัย ลีลาวัฒนสุข ผู้อำนวยการมหาวิทยาลัย
ภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่ง 
สำนักงานกรุงเทพมหานคร 

101 ซอย สาทร 13 แขวง 
ยานนาวา เขต สาทร 
กรุงเทพมหานคร 10120 
โทรศัพท์ 02-2116699 

5 ผศ.ดร.นพธร ปัจจัย
คุณธรรม 

หัวหน้าสาขาวิชาภาษาจีน  
มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

อาคารคณะมนุษยศาสตร์  
ถนนรามคำแหง 
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ 
กรุงเทพมหานคร 10240 

 
 

https://www.wikiwand.com/th/%E0%B8%96%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B8%87
https://www.wikiwand.com/th/%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B0%E0%B8%9B%E0%B8%B4
https://www.wikiwand.com/th/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%9E%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3


   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ค  
เคร่ืองมือวิจัย EDFR รอบที่ 1 

 



   

 
เคร่ืองมือการวิจัย รอบที่ 1 

แบบสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้าง  
เร่ือง อนาคตภาพการจัดอุดมศึกษาของคณะสงฆ์จีนนิกาย 

THE SCENARIO OF HIGHER EDUCATION ADMINISTRATION OF CHINESE BUDDHIST 
ORDER OF SANGHA IN THAILAND 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
วัตถุประสงค ์ เพื่อศึกษาอนาคตภาพการจัดอุดมศึกษาของคณะสงฆ์จีนนิกาย 
 
คำช้ีแจง แบบสัมภาษณ์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการสัมภาษณ์ ผู้เช่ียวชาญ 
ในการรวบรวมข้อมูลสำหรับดุษฎีนิพนธ์เรื่อง “อนาคตภาพการจัดอุดมศึกษาของคณะสงฆ์จีนนิกาย” 
การวิจัยในครั้งนี้ เป็นการวิจัยอนาคตโดยใช้เทคนิคการวิจัยแบบ EDFR ซึ่งเป็นการสัมภาษณ์
ผู้เช่ียวชาญ รอบท่ี 1 ข้อมูลท่ีได้จากการสัมภาษณ์ในครั้งนี้ ผู้วิจัยจะนำไปสังเคราะห์เพื่อสร้างเป็น
แบบสอบถาม เพื่อสอบถามผู้เช่ียวชาญในรอบท่ี 2 ต่อไป 
 
 แบบสัมภาษณ์ ประกอบด้วย 2 ตอน คือ  
 ตอนท่ี 1 ข้อมูลส่วนตัวผู้ให้ข้อมูล  
 ตอนท่ี 2 ประเด็นการสัมภาษณ์เพื่อการวิจัย  
 
 ผู้วิจัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความอนุเคราะห์ให้ข้อมูลการสัมภาษณ์ในครั้งเป็นนี้ 
เป็นอย่างดี จึงขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้  
 
 

  พระวีระพงษ์ ปาสานนท์        
          นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาการศึกษา 
              คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร  
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ตอนที่ 1 ข้อมูลส่วนตัวผู้ให้ข้อมูล 
 
1. ช่ือ……………………..............……………….…….นามสกุล…………………..…......……………………………………  
2. ระดับการศึกษา  ปริญญาตรี สาขา………………………………………………………............................. 

ปริญญาโท สาขา………………………………………………………............................. 
ปริญญาเอก สาขา………………………………………………………........................... 
อื่นๆ โปรดระบุ.............................................................................................. 

................................................................................................................................................................ 
3. ตำแหน่ง............................................................................................................................................. 
4. สถานท่ีทำงาน.................................................................................................................................... 
5. เบอร์โทรศัพท์..............................................อีเมล (E-mail)………………………………………………………. 
6. ผลงานดีเด่น....................................................................................................................................... 
 
ตอนที่ 2 ประเด็นการสัมภาษณ์เพื่อการวิจัย 
1.อนาคตภาพการจัดอุดมศึกษาของคณะสงฆ์จีนเป็นอย่างไร? 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
2. ข้อเสนอแนะอนาคตภาพการจัดอุดมศึกษาของคณะสงฆ์ 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 

***ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงสำหรับการให้ข้อมูลการสัมภาษณ์ในครั้งนี้***  
พระวีระพงษ์ ปาสานนท์ มือถือ 080-7748766 E-mail: wp_pasanon@hotmail.com 
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ภาคผนวก ง 
เคร่ืองมือวิจัย EDFR รอบที่ 2
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แบบสอบถามการวิจัยอนาคต รอบที่ 2 
เร่ือง อนาคตภาพการจัดอุดมศึกษาของคณะสงฆ์จีนนิกาย 

THE SCENARIO OF HIGHER EDUCATION ADMINISTRATION OF CHINESE BUDDHIST 
ORDER OF SANGHA IN THAILAND 

_________________________________________________________________________ 
คำช้ีแจง  
 แบบสอบถามฉบับนี้เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญ เพื่อหาทิศทางหรือ 
แนวโน้มเกี่ยวกับอนาคตภาพการจัดอุดมศึกษาของคณะสงฆ์จีนนิกาย โดยข้อมูลท่ีได้จากการวิจัยครั้ง
นี้ จะนำไปสู่แนวทางปฏิบัติเพื่อให้เกิดผลท่ีเหมาะสมกับอนาคตภาพการจัดอุดมศึกษาของคณะสงฆ์
จีนนิกาย ซึ่งนำไปสู่การเป็นแนวทางในการพัฒนา อนาคตภาพการจัดอุดมศึกษาของคณะสงฆ์จีน
นิกาย ท่ีเหมาะสมของประเทศไทย ต่อไป 
 
 ผู้วิจัยขอความอนุเคราะห์ท่านพิจารณาให้เห็นโดยวิธีทำเครื่องหมาย √ ในช่องระดับ 
ความเห็น  และขอท่านได้โปรดตอบข้อคำถามให้ครบทุกข้อ จำนวน 76 ข้อ แต่ละข้อเป็น
แบบสอบถาม แบบประเมินค่า ข้อมูลจากการตอบคำถามของท่านจะนำเสนอในภาพรวม ซึ่งไม่มี
ผลกระทบต่อ ตัวท่านหรือหน่วยงานของท่านแต่อย่างใด ผู้วิจัยขอขอบพระคุณทุกท่านมา ณ โอกาสนี้
สำหรับความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามครั้งนี้ 
 
 
 

                                  พระวีระพงษ์ ปาสานนท์ 
                                 นักศึกษาปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  

                                  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
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 เกณฑ์ เกี่ยวกับระดับความคิดเห็นในข้อความแต่ละข้อ แสดงค่าคะแนน แทนระดับ 
ความคิดเห็นของท่าน ดังนี้ 
 

ระดับความคิดเห็น ความหมาย 
1 เห็นด้วยน้อยท่ีสุด 
2 เห็นด้วยน้อย 
3 เห็นด้วยปานกลาง 
4 เห็นด้วยมาก   
5 เห็นด้วยอย่างยิ่ง   
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แบบสอบถามการวิจัยอนาคต รอบที่ 2 
เร่ือง อนาคตภาพการจัดอุดมศึกษาของคณะสงฆ์จีนนิกาย 

THE SCENARIO OF HIGHER EDUCATION ADMINISTRATION 
OF CHINESE BUDDHIST ORDER OF SANGHA IN THAILAND 

 

 
 
 

รายการ 

ระดับความคิดเห็น 

เห
็นด้

วย
น้อ

ยท
ี่สุด

 
เห

็นด้
วย

น้อ
ย 

เห
็นด้

วย
ปา

นก
ลา

ง 
เห

็นด้
วย

มา
ก 

เห
็นด้

วย
มา

กท
ี่สุด

 

1 2 3 4 5 
ปรัชญาของการจัดอุดมศึกษาของคณะสงฆ์จีนนิกาย 

1 
ธำรงรักษาและส่งเสริมปรัชญาของพุทธศาสนานิกายมหายานใน
ประเทศไทย และส่งเสริมศาสนทายาทให้มีอุดมการณ์ตามวิถี
พุทธศาสนานิกายมหายาน 

     

2 
เติมเต็มศักยภาพให้กับศาสนทายาทของพุทธศาสนานิกาย
มหายานและเป็นแหล่งผลิตบุคคลากรเพื่อสืบสานงานของคณะ
สงฆ์จีนนิกาย 

     

3 
สร้างความสมดุลความสอดคล้องของพุทธศาสนานิกายมหายาน
กับพุทธศาสนานิกายหินยาน (เถรวาท) และเป็นศูนย์กลาง
การศึกษาพุทธศาสนานิกายมหายาน 

     

4 
เป็นศูนย์กลางการศึกษาค้นคว้าด้านมนต์พิธี พิธีกรรมทางศาสนา
ของคณะสงฆ์จีนนิกาย 

     

5 
เป็นศูนย์กลางการส่งเสริมการศึกษาศิลปะ ภาษาและวัฒนธรรม
จีน 

     

6 
เป็นศูนย์กลางการส่งเสริมการศึกษาวัฒนธรรมจีน ได้แก่ การฝึก
สมาธิลมปราณ ไท่เก๊ก แพทย์แผนจีน ช่างศิลป์จีน 
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รายการ 

ระดับความคิดเห็น 

เห
็นด้

วย
น้อ

ยท
ี่สุด

 
เห

็นด้
วย

น้อ
ย 

เห
็นด้

วย
ปา

นก
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ง 
เห

็นด้
วย
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ก 

เห
็นด้

วย
มา

กท
ี่สุด

 

1 2 3 4 5 
วิสัยทัศน์ และเป้าหมายของการจัดอุดมศึกษา 

7 
การจัดอุดมศึกษาคณะสงฆ์จีนนิกายเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ด้าน
ศิลปะ วัฒนธรรมจีน มุ่งเนน้พัฒนาคนให้มีคุณธรรม  
ตามมาตรฐานสากล 

     

8 
การกำหนดวิสัยทัศน์ของสถาบันอุดมศึกษามาจากคณะผู้บริหาร
ของคณะสงฆ์จีนนิกาย 

     

9 
การจัดทำแผนกลยุทธ์ของสถาบันอุดมศึกษามีการดำเนินโครงการ
ท่ีชัดเจน 

     

10 
การจัดต้ังสถาบันอุดมศึกษามีเป้าหมายในการจัดการศึกษาตาม
เจตนารมณ์ของคณะสงฆ์จีนนิกาย 

     

11 
การกำหนดเป้าหมายการจัดต้ังสถาบันอุดมศึกษาเพื่อเป็น
ศูนย์กลางในการศึกษาด้านศิลปะ ภาษา และวัฒนธรรมจีน 

     

12 
การกำหนดเป้าหมายการดำเนินงานของการจัดต้ัง
สถาบันอุดมศึกษามุ่งเน้นความร่วมมือด้านวิชาการกับ
สถาบันอุดมศึกษาในประเทศและต่างประเทศ 

     

13 
การกำหนดเป้าหมายสถาบันอุดมศึกษาเพื่อส่งเสริมการวิจัยด้าน
พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์จีนนิกาย 

     

14 
เป้าหมายการจัดต้ังสถาบันอุดมศึกษาเริ่มต้นจากการเป็นวิทยาลัย 
และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเป็นสถาบัน และมหาวิทยาลัยของ
คณะสงฆ์จีนนิกาย 
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15 

เป้าหมายของการจัดต้ังสถาบันอุดมศึกษาเพื่อสร้างโอกาสให้กับ
ศิษย์เก่าท่ีสำเร็จการศึกษาข้ันพื้นฐานจากโรงเรียนพระปริยัติธรรม 
แผนกสามัญศึกษา ของคณะสงฆ์จีนนิกาย ให้ได้ศึกษาใน
ระดับอุดมศึกษา 

     

16 
เป้าหมายของการจัดต้ังสถาบันอุดมศึกษาเพื่อสร้างโอกาสให้กับ
บรรพชิต และฆราวาสท่ีจบการศึกษาขั้นพื้นฐานจากการศึกษาใน
ระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัยให้ได้ศึกษาในระดับอุดมศึกษา 

     

17 
เป้าหมายของการจัดต้ังอุดมศึกษาเพื่อส่งเสริมให้ผู้สำเร็จการศึกษา
นำความรู้ในด้านเนื้อหา ด้านทักษะ และด้านเจตคติไปใช้ในการ
ทำงาน หรือประกอบอาชีพอย่างสุจริต 

     

18 

การจัดต้ังอุดมศึกษามีเป้าหมายเพื่อสร้างความโดดเด่นทางด้าน
วิชาการของคณะสงฆ์จีนนิกาย ซึ่งจะส่งผลให้เกิดเป็นอัตลักษณ์
ขององค์กร สร้างความเช่ือมั่นให้กับพุทธศาสนิกชน และประชาชน
ท่ัวไป 

     

ด้านอาคารสถานที่ 

19 การจัดต้ังสถาบันอุดมศึกษาอยู่ในท่ีดินของคณะสงฆ์จีนนิกาย      

20 
การจัดต้ังสถาบันอุดมศึกษาท่ีสร้างขึ้นมีอัตลักษณ์เป็นแบบ
วัฒนธรรมจีน 

     

21 
การจัดต้ังสถาบันอุดมศึกษามีอาคารเพียงพอต่อการรองรับจำนวน
นักศึกษา และบุคคลากรทางการศึกษา 

     

22 อาคารสถานท่ีจัดต้ังอุดมศึกษามีความมั่นคง ปลอดภัย      

23 อาคารสถานท่ีท่ีเป็นแหล่งเรียนรู้มีการจัดให้เป็นแบบวัฒนธรรมจีน      
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24 
อาคารสถานท่ีท่ีเป็นแหล่งเรียนรู้ในการศึกษาค้นคว้ามีความ
ทันสมัยด้านเทคโนโลยี 

     

25 
ภายในสถาบันอุดมศึกษาท่ีจัดต้ังขึ้นมีการสร้างหอพักสำหรับ
นักศึกษาท่ีเป็นบรรพชิต และฆราวาส 

     

26 
การจัดสภาพแวดล้อมภายในอาคารสถานท่ีมีระบบรักษาความ
ปลอดภัยอย่างมีประสิทธิภาพ 

     

27 
การจัดสภาพแวดล้อมของห้องเรียนมีความสะอาดปลอดภัย  
และเป็นระเบียบ 

     

28 
สภาพแวดล้อมของสถาบันอุดมศึกษามีความสะอาดร่มรื่น  
และสวยงาม 

     

การจัดหลักสูตรอุดมศึกษาของคณะสงฆ์จีนนิกาย 

29 
การจัดหลักสูตรต่างๆ ได้รับการรับรองจากสำนักงาน
คณะกรรมการอุดมศึกษา 

     

30 มีหลักสูตรท่ีเน้นด้านศิลปะ ภาษา และวัฒนธรรมจีน      

31 
มีหลักสูตรด้านพุทธศาสนานิกายมหายาน และด้านการบริหาร
ชุมชนตามวิถีมหายาน 

     

32 
มีหลักสูตรท่ีส่งเสริมความต้องการในการศึกษาของบรรพชิต และ
ฆราวาส 

     

33 
มีหลักสูตรท่ีส่งเสริมด้านการศึกษาพุทธศาสนานิกายมหายานใน
ระดับนานาชาติ 

     

34 
มีหลักสูตรออนไลน์ด้านเทคโนโลยี สาระสนเทศ ด้านภาษาจีนท่ี
สอดคล้องกับสังคมปัจจุบัน 
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35 
มีหลักสูตรประกาศนียบัตรระยะส้ันท่ีรองรับความต้องการของ
ผู้เรียนทางวัฒนธรรมจีน ได้แก่ การฝึกสมาธิลมปราณ ไท่เก๊ก 
แพทย์แผนจีน ช่างศิลป์จีน 

     

36 
มีหลักสูตรท่ีเช่ือมโยงกับสถาบันอุดมศึกษาในประเทศ 
และต่างประเทศ 

     

37 มีหลักสูตรด้านมนต์พิธี พิธีกรรมทางศาสนาของคณะสงฆ์จีนนิกาย      

ด้านการพัฒนาการจัดอุดมศึกษา 

38 
มีการวางแผนงานการจัดอุดมศึกษาอย่างเป็นระบบได้แก่ 
แผนปฏิบัติการประจำปี แผนระยะส้ัน และแผนระยะยาว 

     

39 
ได้รับความเห็นชอบในการจัดต้ังอุดมศึกษาคณะสงฆ์จีนนิกายจาก
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและพัฒนานวัตกรรรม 

     

40 มีการจัดโครงสร้างการบริหารงานการจัดอุดมศึกษาอย่างชัดเจน      

41 มีการดำเนินงานการจัดอุดมศึกษาตามแผนงานท่ีวางไว้      

42 
มีดำเนินงานการจัดอุดมศึกษาโดยเน้นคุณภาพผลผลิตของบัณฑิต 
มากกว่าเน้นปริมาณ 

     

43 
มีการติดตามตรวจสอบ และประเมินผลการจัดอุดมศึกษาอย่าง
เป็นระบบ 

     

44 มีการปรับปรุงแก้ไขการจัดอุดมศึกษาอย่างต่อเนื่อง      

45 
มีการพัฒนาการจัดอุดมศึกษาให้ทัดเทียมกับสถาบันอุดมศึกษาใน
ประเทศ และนานาชาติ 
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ด้านงบประมาณ 

46 
การจัดอุดมศึกษาได้รับงบประมาณจากส่วนกลางของคณะสงฆ์จีน
นิกาย และจากการทอดกฐิน ผ้าป่าประจำปี 

     

47 
การจัดอุดมศึกษาได้รับงบประมาณจากการทอดกฐิน ผ้าป่า 
ประจำป ี

     

48 การจัดอุดมศึกษาได้รับงบประมาณจากค่าทำเนียมการศึกษา      

49 
ภาครัฐจัดสรรงบประมาณในการจัดอุดมศึกษาของคณะสงฆ์จีน
นิกาย 

     

50 
มีการจัดต้ังงบประมาณเพื่อเป็นกองทุนสนับสนุนการจัดอุดมศึกษา 
ของคณะสงฆ์จีนนิกาย 

     

51 
มีการรับบริจาคงบประมาณสนับสนุนการจัดอุดมศึกษาจากนัก
ธุรกิจ องค์กรตระกูลแซ่แห่งประเทศไทย และประชาชนท่ัวไป 

     

ด้านบุคลากรอุดมศึกษา 

52 
ผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาได้รับการคัดเลือกจากคณะผู้บริหารของ
คณะสงฆ์จีนนิกาย 

     

53 
ผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาเป็นผู้มีความรู้พื้นฐานในบริบทของพุทธ
ศาสนานิกายมหายาน และวัฒนธรรมจีน 

     

54 ผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาเป็นผู้มีภาวะผู้นำทางวิชาการ      

55 
ผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษามีประสบการณ์ในการบริหารไม่ต่ำกว่า 
5 ปี 

     

56 
ผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษามีการกำหนดนโยบายการจัดอุดมศึกษา
อย่างมีประสิทธิภาพ 
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57 
ผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษามีการกำหนดทิศทางและเป้าหมายใน
การพัฒนางานอย่างเป็นระบบ 

     

58 คณาจารย์ผู้สอนมีคุณวุฒิตรงกับหลักสูตรสาขาวิชาท่ีเปิดสอน      

59 
คณาจารย์มีความสามารถในการใช้ส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
การศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

     

60 
มีการแต่งต้ังคณาจารย์เพื่อทำหน้าท่ีผู้บริหารอุดมศึกษาในฝ่าย
ต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม 

     

61 
คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาได้รับการส่งเสริมพัฒนา
วิชาชีพได้อย่างเหมาะสม 

     

62 
ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ได้รับสวัสดิการ
อย่างคุ้มค่าตามความเหมาะสม 

     

63 
เปิดโอกาสให้บรรพชิตในคณะสงฆ์จีนนิกายหรือศิษย์เก่าท่ีมีคุณวุฒิ
ด้านการศึกษาโดดเด่นสามารถเป็นบุคลากรทางการศึกษาของ
สถาบันอุดมศึกษาได้ 

     

ด้านการสร้างเครือข่ายด้านการศึกษา 

64 
มีการสร้างเครือข่ายด้านการเผยแผ่ด้านวิชาการทางพุทธศาสนา
นิกายมหายานในระดับประเทศ และนานาชาติ 

     

65 
มีการจัดทำข้อตกลงร่วมมือทางการศึกษา (MOU) ด้าน
พระพุทธศาสนามหายานกับสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ เช่น 
จีน ไต้หวัน 
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66 
มีการจัดทำข้อตกลงร่วมมือทางการศึกษา (MOU) ด้านภาษาและ
วัฒนธรรมกับสถาบันการศึกษาในประเทศ และต่างประเทศ เพื่อ
เปิดหลักสูตรในสถานบันอุดมศึกษาของคณะสงฆ์จีนนิกาย 

     

67 
มีการจัดทำข้อตกลงร่วมมือทางการศึกษา (MOU) ด้านการจัดการ
เรียนการสอน และการแลกเปล่ียนนักศึกษา จากสถาบันการศึกษา
ท้ังในประเทศและต่างประเทศ 

     

68 
มีการสร้างเครือข่ายการจัดการศึกษาผ่านระบบออนไลน์ ระหว่าง
สถาบันการศึกษาท้ังในประเทศ และต่างประเทศ 

     

69 
มีการสร้างเครือข่ายในการพัฒนาวิชาชีพ เพื่อส่งเสริมให้บุคลากร
ทางศาสนาได้รับการศึกษาต่อระดับมหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต 
กับสถาบันอุดมศึกษาท้ังในประเทศ และต่างประเทศ 

     

ด้านการรับนักศึกษา 

70 
การรับนักศึกษาเข้าศึกษาต่อจากสามเณรนักเรียนท่ีจบการศึกษา
ขั้นพื้นฐานจากโรงเรียนพระปริยัติธรรมของคณะสงฆ์จีนนิกาย และ
โรงเรียนพระปริยัติธรรมท่ัวประเทศ 

     

71 
การรับนักศึกษาเข้าศึกษาต่อจากบรรพชิตในพระพุทธศาสนา  
และต่างศาสนา ท้ังในและต่างประเทศท่ีจบการศึกษาข้ันพื้นฐาน
หรือเทียบเท่า โดยไม่จำกัดอายุ 

     

72 

นักเรียน นักศึกษา และประชาชนท่ัวไปท้ังในประเทศและ
ต่างประเทศท่ีจบการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือเทียบเท่า สามารถเข้า
ศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษาของคณะสงฆ์จีนนิกายโดยไม่จำกัด
อายุ 
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ด้านการประชาสัมพันธ์ 

73 
มีการสร้างส่ือประชาสัมพันธ์การจัดอุดมศึกษาผ่านเว็บไซต์ 
ข่าวสารทางโทรทัศน์ วิทยุ วารสาร แผ่นพับ 

     

74 
มีการประชาสัมพันธ์ผ่านเครือข่ายองค์กรด้านศาสนาท้ังในและ
ต่างประเทศ 

     

75 
มีการประชาสัมพันธ์ผ่านเครือข่ายจากสถาบันการศึกษาในระดับ
ต่างๆ ท้ังในประเทศและต่างประเทศ 

     

76 
มีการประชาสัมพันธ์ผ่านทางสาธุชนที่เข้ามาสักการะส่ิงศักดิ์สิทธิ์
ของวัดในคณะสงฆ์จีนนิกาย 

     



   

ประว ัติผู้เขียน 
 

ประวัติผู้เขียน 
 

ชื่อ-สกุล พระวีระพงษ์  ปาสานนท์ 
วัน เดือน ปี เกิด 29 มกราคม 2533 
สถานที่เกิด จังหวัดกาฬสินธุ์ 
วุฒิการศึกษา พ.ศ.2545   ระดับประถมศึกษา โรงเรียนบ้านโพนแพง   

        อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์    
พ.ศ.2551   ระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนมังกรกมลาวาส  
        กรุงเทพมหานคร  
พ.ศ.2555   ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) ภาษาจีน  
        เอกภาษาจีนมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  
พ.ศ.2557   ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.) การสอนภาษาจีน   
        มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ   
พ.ศ.2558   ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)   
        สาขาวิชาการบริหารการศึกษา   
        ภาควิชาการบริหารการศึกษา  
        คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากร   

ที่อยู่ปัจจุบัน วัดบรมราชากาญจนาภิเษกอนุสรณ์  959 หมู่ท่ี 4 ตำบลโสนลอย       

อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี  11110   

 

 


	บทคัดย่อภาษาไทย
	บทคัดย่อภาษาอังกฤษ
	กิตติกรรมประกาศ
	สารบัญ
	สารบัญตาราง
	สารบัญแผนภูมิ
	บทที่ 1 บทนำ
	ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา
	ปัญหาของการวิจัย
	วัตถุประสงค์ของการวิจัย
	ข้อคำถามการวิจัย
	กรอบแนวคิดการวิจัย
	นิยามศัพท์เฉพาะ

	บทที่ 2  วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
	การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา
	ความหมายของการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา
	บทบาทของอุดมศึกษา
	รูปแบบการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา
	โครงสร้างและการบริหารงานของมหาวิทยาลัยที่เป็นส่วนราชการ
	การประกันคุณภาพการศึกษา
	มาตรฐานการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา

	มหาวิทยาลัยสงฆ์ไทย
	คณะสงฆ์จีนนิกาย
	การศึกษาของคณะสงฆ์จีนในประเทศไทย
	สถาบันอุดมศึกษาของมหายานในประเทศจีน

	การวิจัยอนาคต
	การวิจัยอนาคต อี ดี เอฟ อาร์ (EDFR - Ethnographic Delphi Futures Research)
	ประโยชน์ของการศึกษาและการวิจัยอนาคต

	แนวคิดการจัดอุดมศึกษา
	1. ปรัชญาของการจัดอุดมศึกษาของคณะสงฆ์จีนนิกาย
	2. วิสัยทัศน์ และเป้าหมายของการจัดอุดมศึกษา
	3. อาคารสถานที่
	4. หลักสูตรอุดมศึกษาคณะสงฆ์จีนนิกาย
	5. การพัฒนาการจัดอุดมศึกษา
	6. งบประมาณ
	7. บุคลากรอุดมศึกษา
	8. การสร้างเครือข่ายด้านการศึกษา
	9. การรับนักศึกษา
	10. การประชาสัมพันธ์

	งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
	งานวิจัยในประเทศ
	งานวิจัยต่างประเทศ

	สรุป……

	บทที่ 3  วิธีการดำเนินการวิจัย
	ขั้นตอนการดำเนินการวิจัย
	ระเบียบวิธีวิจัย
	แผนแบบการวิจัย (Research design)
	ผู้เชี่ยวชาญ
	ตัวแปรที่ศึกษา
	เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
	การสร้างและพัฒนาเครื่องมือวิจัย
	การเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัย
	การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิจัย

	สรุป……

	บทที่ 4  ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
	ผลการวิเคราะห์ข้อมูลอนาคตภาพการจัดอุดมศึกษาของคณะสงฆ์จีนนิกาย
	การทำ EDFR รอบที่ 1
	การทำ EDFR รอบที่ 2

	สรุปอนาคตภาพการจัดอุดมศึกษาของคณะสงฆ์จีนนิกาย

	บทที่ 5 สรุป อภิปราย และข้อเสนอแนะ
	สรุปผลการวิจัย
	อภิปรายผลการวิจัย
	ข้อเสนอแนะการวิจัย
	ข้อเสนอแนะทั่วไป
	ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป


	รายการอ้างอิง
	ภาคผนวก
	ภาคผนวก ก  หนังสือขอเชิญเป็นผู้เชี่ยวชาญและสัมภาษณ์งานวิจัย
	ภาคผนวก ข  รายนามผู้เชี่ยวชาญในการวิจัย
	ภาคผนวก ค  เครื่องมือวิจัย EDFR รอบที่ 1
	ภาคผนวก ง เครื่องมือวิจัย EDFR รอบที่ 2

	ประวัติผู้เขียน

