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ประกาศหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
เรื่อง  การน าเสนอบทความวิทยานิพนธ์ส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
**************** 

 เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยการ
น าเสนอบทความวิจัย/วิทยานิพนธ์ ส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา  ของมหาวิทยาลัย 
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จึงประกาศเรื่องการน าเสนอบทความวิทยานิพนธ์ส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษา
หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ไว้ดังนี้ 
 ๑. ให้ผู้นิสิตที่สอบป้องกันวิทยานิพนธ์เรียบร้อยแล้ว และบุคคลทั่วไปที่มีความประสงค์จะส่งบทความ
ตีพิมพ์ในวารสารตามโครงการนี้  เพื่อด าเนินตามก าหนดการ ดังนี้ 
  ๑) เปิดรบัสมัครบทความ ๑ – ๒๐  มีนาคม  ๒๕๖๑ 
  ๒) ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกพจิารณาบทความ ๒๑ - ๒๕  มีนาคม  ๒๕๖๑ 
  ๓) รับบทความที่แก้ไขเรียบร้อยแล้ว ๒๖ - ๓๑  มีนาคม  ๒๕๖๑ 
  ๔) จัดท าหนงัสอืรวบรวมบทความ ๑ – ๕  เมษายน  ๒๕๖๑ 
  ๕) ประชุมวิชาการและน าเสนอบทความ ๗  เมษายน  ๒๕๖๑ 
  ๖) ปรับปรุงเนือ้หาบทความและสรปุโครงการ ๑๕  เมษายน  ๒๕๖๑ 
 ๒. ส่ งบทความต้นฉบับ ตามรูปแบบที่ โครงการก าหนด  (ดาวน์ โหลดรูปแบบบทความที่ 
www.edmcu.net)  จ านวน ๒ ชุด  ภายใน ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๑ 
 ๓. ช าระค่าลงทะเบียนบทความ  ในอัตราบทความละ ๓,๐๐๐ บาท 
 ๔. ส่งต้นฉบับบทความชนิดไฟล์ word เข้าอีเมล์ medabooks@gmail.com 
 ๕. ติดต่อลงทะเบียน ณ สถานที่ที่หลักสูตรก าหนด ดังนี้ 
  ๑) ส านักงานหลักสูตร พธ.ม. สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ห้องซี ๕๑๕/๑ มหาวิทยาลัย 
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อยุธยา โทร. ๐๘๙-๐๕๖-๑๕๘๑, ๐๘๑-๐๐๓-๖๑๗๕ 
  ๒) ส านักงานหลักสูตร พธ.ม. สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ช้ัน ๔ อาคารมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย วัดศรีสุดาราม บางขุนนนท์ กรุงเทพฯ โทร. ๐๘๔-๑๐๔-๔๒๗๓, ๐๘๙-๐๖๘-๔๙๓๗ 
 ๖. นิสิตจะต้องส่งและน าเสนอบทความตามก าหนดข้างต้น มิฉะนั้น ถือว่าท่านสละสิทธ์ิในการเข้ารับ
ปริญญาบัตร ประจ าปี ๒๕๖๑  ยกเว้นผู้ที่ส่งบทความตีพิมพ์ในวารสารอื่นแล้ว หรือนิสิตของสถาบันอื่น หรือ
คณาจารย์ และบุคคลทั่วไป 
 

ประกาศ  ณ วันที่  ๑  มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 
(รองศาสตราจารย์ ดร.สุทธิพงษ์  ศรีวิชัย) 
ผู้อ านวยการหลกัสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาพุทธรบรหิารการศึกษา 



ใบสมัคร 
ส่งบทความเพ่ือพิจารณาตีพิมพ์ในวารสาร “ครุศาสตร์ปริทรรศน์” 

ภาควิชาบริหารการศึกษา 
คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั 

*********************** 
๑. ชื่อ..........................................................................................วุฒิการศึกษาสงูสดุ...................................................... 
๒. สถานภาพผู้เขียนบทความ 
  อาจารย์ จากสถาบัน...............................................................หลักสูตร/คณะ...................................................... 
  นิสิต จากหลักสูตร……………………………………………………………สถาบัน................................................................ 
  บคุคลทั่วไป ชื่อหน่วยงาน.................................................................................................................................... 

๓. ชื่อผู้เขียนร่วม (ถ้ามี) ................................................................................................................................................ 
 ................................................................................................................................................................................... 
๔. ขอส่งบทความ   ประเภท   ๑) บทความวิจัย     ๒) บทความวิชาการ  ๓) บทความปริทรรศน์ 
 อยู่ในกลุ่ม  ๑) การบริหารการศึกษา  ๒) การพัฒนาวชิาชีพ  ๓) ภาวะผู้น าทางการศึกษา 
    ๔) ประกันคุณภาพการศึกษา  ๔) ส่งเสริมคุณภาพการศึกษา  ๖) คุณธรรมจริยธรรมฯ 
    ๗) บูรณาการหลักธรรม จิตวิทยา หรือสังคมศึกษา 
 ชื่อบทความไทย และอังกฤษ.................................................................................................................................... 
 ................................................................................................................................................................................... 
 ................................................................................................................................................................................... 
๕. ต้องการน าเสนอ   น าเสนอด้วยตนเอง (Oral)  น าเสนอดว้ย Poster (ให้ผลิตมาเองตามแบบที่ก าหนด) 
๖. การส่งข้อมูล 
  สง่ข้อมูลต้นฉบับบทความชนิดไฟล ์MS-Word และ Pdf เข้าอีเมล์ medabooks@gmail.com 
  เอกสารพิมพต์้นฉบบั จ านวน ๒ ชดุ  หลักฐานการช าระค่าลงทะเบยีน  จ านวน........................บาท 
๗. ทีอ่ยู่ติดต่อได้สะดวก  เลขที่...................... ถนน......................................แขวง/ต าบล.............................................. 
 เขต/อ าเภอ................................................จังหวัด...................................................รหัสไปรษณีย์............................. 
 โทรศัพท์.......................................................................... e-Mail: ............................................................................ 
 

  ขอรับรองว่าบทความน้ีไม่เคยตีพิมพ์ในวารสารใดมาก่อน และไม่อยู่ระหว่างการพิจารณาของวารสารอ่ืน 
 

ลงนาม..................................................ผู้เขียน 
(.......................................................) 

วันที่........./........../............. 

ลงนาม...........................................อาจารย์ที่ปรึกษา 
(.......................................................) 

วันที่........./........../............. 

 
 

ได้รับข้อมูลครบถ้วน และรับสมัครไว้ เม่ือวันที่........./.............../........... 
ลงชื่อ...........................................เจ้าหน้าท่ีรับสมัคร 

        (..................................................................) 
 
▪ สถานที่ย่ืนใบสมัคร: สนง.หลักสูตร พธ.ม. สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ห้องซี ๕๑๕/๑ อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัย

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วังน้อย อยุธยา โทร. ๐๘๙-๐๕๖-๑๕๘๑, ๐๖๒-๑๖๕-๔๒๒๓ และที่ สนง.หลักสูตร พธ.ม. 
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ห้อง ๒๔๑ ชั้น ๔ อาคารมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วัดศรีสุดาราม     
บางขุนนนท์ กรุงเทพฯ  โทร. ๐๘๙-๐๖๘-๔๙๓๗ 

▪ รูปแบบและตัวอย่างบทความ  ดทูี่ www.slideplayer.mcu.ac.th  และส่งบทความที่ medabooks@gmail.com 
▪ ช าระค่าลงทะเบียนบทความ  โอนเข้าบัญชี   เลขที่  028-041-7874 
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ค ำแนะน ำส ำหรับผู้เขียน 
กำรส่งบทควำมเพื่อตพีิมพ์ในวำรสำรครุศำสตร์ปริทรรศน์ มจร ฉบบัพิเศษ 

******************** 
 วารสารครุศาสตร์ปริทรรศน์ มจร เป็นสื่อกลางการเผยแพร่ผลงานวิชาการและการวิจัย ด้านการศึกษา 
พระพุทธศาสนา สังคมวิทยา ศิลปะศาสตร์ และสหวิทยาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยรับ
พิจารณาตีพิมพ์บทความของผู้เขียนทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย มีก าหนดออกวารสารปีละ ๓ ฉบับ 
(ราย ๔ เดือน) ผลงานที่ส่งมาจะต้องไม่เคยเสนอหรือก าลังเสนอตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีใดมาก่อน 
 
ประเภทบทควำมที่วำรสำรรับตีพิมพ์ 
 ๑. บทควำมวิจัย (Research) เป็นบทความที่มีการค้นคว้าอย่างมีระบบ และมีความมุ่งหมายชัดเจน 
เพ่ือให้ได้ข้อมูลหรือหลักการบางอย่างที่จะน าไปสู่ความก้าวหน้าทางวิชาการ หรือการน าวิชาการมาประยุกต์ใช้
ให้เกิดประโยชน์ เป็นไปตามหลักการวิจัย เช่น มีการตั้งสมมติฐาน การก าหนดปัญหาที่ชัดเจน ระบุ
วัตถุประสงค์ที่ชัดเจน รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ ตีความ และสรุปผลการวิจัยว่าบรรลุตามวัตถุประสงค์อย่างไร 
 ๒. บทควำมวิชำกำร (Article) เป็นบทความที่เขียนขึ้นในลักษณะวิเคราะห์วิจารณ์หรือเสนอแนวคิด
ใหม่ๆ จากพ้ืนฐานทางวิชาการท่ีได้เรียบเรียงจากผลงานทางวิชาการของตนเองหรือของผู้อ่ืน หรือเป็นบทความ
ทางวิชาการท่ีเขียนขึ้นเพ่ือให้ความรู้ที่มีประโยชน์แก่คนทั่วไป 
 ๓. บทควำมพิเศษ เป็นบทความที่น าเสนอความรู้ทางวิชาการอย่างเข้มข้น และผ่านการอ่านและ
พิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิ มีกลุ่มเป้าหมายเป็นนักวิชาการในวงการวิชาการ หรือวิชาชีพ 
 ๔. บทควำมปริทรรศน์ (Review article) เป็นบทความที่รวบรวมความรู้จากต าราหนังสือ และ
วารสารใหม่ หรือจากประสบการณ์ของผู้นิพนธ์มาเรียบเรียงขึ้น โดยมีการวิเคราะห์วิจารณ์เปรียบเทียบกัน 
 ๕. ปกิณกะ (Miscellany) เป็นบทความทบทวนความรู้ เรื่องแปล ย่อความจากวารสารต่างประเทศ 
การแสดงความคิดเห็น วิจารณ์ แนะน าเครื่องมือใหม่ที่น่าสนใจ หรือข่าวการประชุมระดับชาติและนานาชาติ 
 

ก ำหนดกำรและวิธีกำรส่งบทควำม 
 การตีพิมพ์ครั้งนี้เป็นจะเป็นฉบับพิเศษ มีก าหนดการในการด าเนินงาน ดังนี้ 
  ๑) เปิดรับสมัครบทความ ๑ – ๒๐  มีนาคม  ๒๕๖๑ 
  ๒) ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกพิจารณาบทความ ๒๑ - ๒๕  มีนาคม  ๒๕๖๑ 
  ๓) รับบทความที่แก้ไขเรียบร้อยแล้ว ๒๖ - ๓๑  มีนาคม  ๒๕๖๑ 
  ๔) จัดท าหนังสือรวบรวมบทความ ๑ – ๕  เมษายน  ๒๕๖๑ 
  ๕) ประชุมวิชาการและน าเสนอบทความ ๗  เมษายน  ๒๕๖๑ 
 ๒ . ส่งบทความต้นฉบับตามรูปแบบที่โครงการก าหนด จ านวน ๒ ชุด โดยส่งต้นฉบับบทความชนิดไฟล์ 
word  เข้าอีเมล์ medabooks@gmail.com 
 ๓. ช าระค่าลงทะเบียนบทความ  ในอัตราบทความละ ๓ ,บาท ๐๐๐  
 ๕. ติดต่อลงทะเบียนที่หลักสูตรก าหนดคือ  ๑) สนง.หลักสูตร พธ.ม. สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
ห้องซี ๕๑๕/๑ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อยุธยา โทร.๐๘๙-๐๕๖-๑๕๘๑  ,-๐๐๓-๐๘๑
๖๑๗๕  และ ๒) สนง.หลักสูตร พธ.ม. สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ชั้น ๔ อาคารมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย วัดศรีสุดาราม บางขุนนนท์ กรุงเทพฯ โทร. ๐๘๔-๑๐๔-๔๒๗๓  ,๔๙๓๗-๐๖๘-๐๘๙  
 ดูระบบที่เก่ียวข้องที ่www.edmcu.net  และ http://ojs.mcu.ac.th/index.php/edmcu 
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ข้อก ำหนดเกี่ยวกับรูปแบบกำรพิมพ์บทควำม 
 
ก. ข้อก ำหนดเค้ำโครงของบทควำม  ก าหนดให้ 
๑. กำรตั้งค่ำกระดำษพิมพ ์ขนาด A4 เนื้อหาไม่เกิน ๑๒ หน้า รวมทั้งส่วนอ้างอิง วางแนวตั้ง ก าหนดพ้ืนที่การ

พิมพ์ ระยะห่างขอบบน, ขอบซ้าย, ขอบขวา ๒.๕๔ ซม.(๑ นิ้ว)  และขอบล่าง ๓.๘๑ ซม. (๑.๕ นิ้ว) 
๒. แบบอักษร (Font) ให้ใช้แบบ TH SarabanPSK ระยะห่างบรรทัด ๑ เท่า ทั้งภาษาไทยและอังกฤษ 
๓. กำรพิมพ์เนื้อหำ  มีข้อก าหนดในส่วนต่างๆ กัน ดังนี้ 
 ๓.๑ ส่วนหวัของบทความ (ชื่อบทความ ผู้เขียน อีเมล์) ให้พิมพ์ ๑ คอลัมน์ กลางหน้า 
 ๓.๒ บทคัดย่อไทย/อังกฤษ พิมพ์ ตัวหนา กลางหน้า ข้อความบทคัดย่อ พิมพ์ ๑ คอลัมน์ 
 ๓.๓ ตั้งแต่บทน าเป็นต้นไปให้พิมพ์ ๒ คอลัมน์  ระยะห่างคอลัมน์ ๑ ซม. โดยมีข้อก าหนดแต่ละจุด ดังนี้ 
  -หัวข้อส ำคัญ ชิดขอบซ้ายขนาด ๑๖ แบบหนา 
  -หัวข้อรอง ห่างจากขอบซ้าย ๑ ซม. ขนาด ๑๖ แบบหนา 
  -เนื้อควำมทั่วไป ย่อหน้า ๑ ซม. พิมพ์เต็มขอบและหลังตรง  ขนาด ๑๖ แบบปกติ 
๔. ตัวเลข เลขล าดับหัวข้อและในเนื้อความทั่วไป ให้ใช้เลขไทย ยกเว้น สมการ สัญลักษณ์ และเว็บลิงค์ 
 บทความภาษาอังกฤษ ให้ใช้เลขอารบิกได้ 
๕. ภำพ ให้ใช้ภาพขาวด าหรือสีเทาที่คมชัด กว้างไม่เกิน ๑ คอลัมน์ หรือสองคอลัมน์ ตามความเหมาะสม ชื่อ

ภาพชิดขอบซ้ายใต้ภาพ ขนาด ๑๔ ภำพที่ หนา ค าอธิบายภาพ แบบปกติ 
๖. ตำรำง  กว้างไม่เกิน ๑ คอลัมน์ หรือสองคอลัมน์ตามความเหมาะสม ชื่ออยู่บนตาราง ชิดขอบซ้าย ขนาด 

๑๔ แบบเอน ตำรำงที ่แบบหนา ค าอธิบายตาราง แบบปกติ 
๖. เลขหน้ำ  ให้ใช้เลขไทย ขนาด ๑๖ แบบปกติ ห่างจากขอบ บนขวา ๒.๕๔ ซม. (๑ นิ้ว) ไม่แสดงในหน้าแรก 
๗. กำรอ้ำงอิง  ให้ใช้ระบบ APA  ข้อความของบรรณานุกรม ขนาด ๑๔ แสดงเฉพาะที่ใช้อ้างจริงเท่านั้น 
 
ข. กำรพิมพบ์ทควำม 
๑. ชื่อบทควำม (Title) ให้มีทั้งภาษาไทยและอังกฤษ วางไว้บนสุด ต าแหน่งกึ่งกลางหน้า ภำษำไทย ขนาด 

๑๘ แบบหนา /ภำษำอังกฤษ ใต้ภาษาไทย ขนาด ๑๖ แบบหนา ใช้อักษรพิมพ์ใหญ่น าตัวเดียว ตัวอักษรที่
สองเป็นต้นไปใช้ตัวพิมพ์เล็ก 

๒. ชื่อผู้เขียน และผู้เขียนร่วม (Author) อยู่ใต้ชื่อเรื่อง เว้นจากบน ๑ บรรทัด ขนาด ๑๔ แบบเอน กึ่งกลาง
หน้า โดยผู้เขียนใช้หมายเลข๑ ผู้เขียนร่วมใช้หมายเลข๒ ก ากับ ไม่ใส่ค าน าหน้าชื่อ 

๓. ที่อยู ่(Address) หมายถึงหลักสูตรหรือหน่วยงานของผู้เขียน ใต้ชื่อผู้เขียน ตัวเอน กึ่งกลางหน้า 
๔. กำรติดต่อ (e-Mail) เพ่ือการติดต่อกับผู้เขียน อยู่ใต้ชื่อผู้เขียน ขนาด ๑๔ แบบเอน กึ่งกลางหน้า 
๕. บทคัดย่อ หรือ Abstract เขียนเป็นความเรียง ให้มีวัตถุประสงค์การวิจัย วิธีด าเนินการวิจัย เครื่องมือที่ใช้ 

ประชากร/กลุ่มตัวอย่าง หรือแหล่งข้อมูลส าคัญ ผลการวิจัย บทสรุป และข้อเสนอแนะ ค าว่า บทคัดย่อ 
ขนาด ๑๖ หนา อยู่กลางหน้า เว้นจากบน ๑ บรรทัด เนื้อหาบทคัด ย่อพิมพ์ ๑ คอลัมน์ ยาวไม่เกิน ๓๐๐-
๓๕๐ ค า หรือ ๑๒-๑๕ บรรทดั ขนาด ๑๖ แบบเอน /เนื้อหาภาษาอังกฤษใช้ข้อก าหนดภาษาไทย 

๖. ค ำส ำคัญ (Keyword) จ านวน ๑-๕ ค า ตามความเหมาะสม ขนาด ๑๖ แบบปกติ 
๗. บทน ำ กล่าวถึงความเป็นมาและชี้ให้เห็นว่าปัญหาคืออะไร มีที่มาอย่างไร มีปัญหาทีเ่กี่ยวข้องอย่างไร จะ

น าไปสู่ประเด็นในการวิจัยอย่างไร ยาว ๔ ย่อหน้าๆ ละ ๑๕ บรรทัด หรือประมาณ ๑.๕–๒ หน้า 
๘. วัตถุประสงค์กำรวิจัย กล่าวถึงความต้องการว่าจะค้นหาค าตอบอะไรโดยกระบวนการวิจัยนี้ 
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๙. วิธีด ำเนินกำรวิจัย ระบุถึงเทคนิควิธีและข้ันตอนการวิจัยทีส่อดคล้องแต่ละศาสตร์/สาขาวิชา ให้ระบุว่า
งานวิจัยนี้เป็นแบบใด ใช้เครื่องมืออะไร ประชากรจากไหน ใช้เวลาเท่าใด เขียนชัดเจน 

๑๐.  ผลกำรวิจัย สรุปว่าผลการวิจัยสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ แนวคิด ทฤษฎี งานวิจัยที่เกี่ยวข้องหรือไม่ และ
ถ้าไม่สอดคล้องเป็นเพราะอะไร 

๑๑. บทสรุป สรุปประเด็นต่างๆ นอกจากผลวิจัย เช่น การเปรียบเทียบ และองค์ความรู้ใหม่ๆ เป็นต้น 
๑๒. ข้อเสนอแนะ มีข้อเสนอแนะส าหรับผู้เกี่ยวข้อง ว่าควรน าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์อย่างไร และจะท าการ

วิจัยครั้งต่อไปอย่างไร 
๑๓. กำรอ้ำงอิง ให้แสดงหลักฐานต่างๆ ที่น ามาใช้อ้างอิง หรือประกอบการศึกษาวิจัย เรียงตามล าดับอักษร ก-

ฮ ตามด้วยภาษาต่างประเทศ A-Z ในที่นี่ให้ใช้ตามระบบ APA Citation ตัวอย่างข้อ ง. 
 
ค. สรุปประเด็นในกำรเขียนบทควำมวิจัยและบทควำมวิชำกำร 
 บทความวิจัยและบทความวิชาการ จะมีความแตกต่างกันโดยสรุป ดังนี้ 

บทควำมวิจัย บทควำมวิชำกำร* 
ส่วนน า 

▪ ชื่อเรื่องไทย/อังกฤษ (Title) 
▪ ชื่อผู้เขียน/ผู้เขียนร่วม (Author) 
▪ หลักสูตรหรือหน่วยงาน (Office) 
▪ การติดต่อ (e-Mail) 
▪ บทคัดย่อไทย/อังกฤษ (Abstract) 
▪ ค าส าคัญไทย/อังกฤษ (Keyword) 

เนื้อเรื่อง 
๑. บทน า (Introduction) 
๒. วัตถุประสงค์การวิจัย (Objective) 
๓. วิธีด าเนินการวิจัย (Methodology) 
๔. ผลการวิจัย (Results) 
๕. บทสรุป (Conclusion) 
๖. ข้อเสนอแนะ (Suggestion) 
๗. บรรณานุกรม /อ้างอิง (References) 

ส่วนน า 
▪ ชื่อเรื่องไทย/อังกฤษ (Title) 
▪ ชื่อผู้เขียน/ผู้เขียนร่วม (Author)  
▪ หลักสูตรหรือหน่วยงาน (Office) 
▪ การติดต่อ (e-Mail) 
▪ บทคัดย่อไทย/อังกฤษ (Abstract) 
▪ ค าส าคัญไทย/อังกฤษ (Keyword) 

เนื้อเรื่อง 
 ๑. บทน า (Introduction) 
 ๒. เนื้อเรื่อง (Content) เสนอตามล าดับ 
 ๓. บทสรุป (Conclusion) 
 ๔. ข้อเสนอแนะ (Suggestion) 
 ๕. บรรณานุกรม /อ้างอิง (Reference) 

*บทความพิเศษ บทความปริทรรศน์ ปกิณกะ บทวิจารณ์หนังสือ ใช้ตามแนวทางบทความวิชาการ 
  



 

 

PROCEEDINGS 2018 

ง. กำรอ้ำงอิง  ให้ใช้ตำมระบบ APA 6th Edition  ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 
 

๑. กำรอ้ำงอิงแบบแทรกในเนื้อหำ (Citations in Text)  หรือ ระบบนาม-ปี  มี ๓ รูปแบบ ดังนี้ 
 

แบบท่ี ๑  (ชื่อผู้แต่ง, ปีที่พิมพ์, เลขหน้า) ไว้ท้ายข้อความที่อ้างอิง เช่น 
 ...............ดังกล่าวมา (เกษม แสงนนท,์ ๒๕๕๘, น.๑๐-๑๒) 
 ................is research (Kasem S. & Rawing R., 2006, pp.498-499) 
 .................the computer (Murphy, 1999, p.85) 
 กรณีท่ีไม่ปรากฏเลขหน้าให้ลงแค่ชื่อผู้แต่งกับปีที่พิมพ์ เช่น (พีรวัฒน์ ชัยสุข, ๒๕๕๙) 
 

แบบท่ี ๒  ผู้แต่ง (ปีพิมพ์, เลขหน้า) ถ้าระบุชื่อผู้แต่งในเนื้อหาแล้ว ไม่ต้องระบุในวงเล็บอีก เช่น 
 เกษม  แสงนนท์ (๒๕๕๙, น.๔๘) ได้ศึกษาเกี่ยวกับ................................ 
 Peter V. Cool (2002, p.14) studied…………………………………. 
 กรณีท่ีไม่ปรากฏเลขหน้า ให้ลงแค่ชื่อผู้แต่งกับปีพิมพ์ เช่น  สิน งามประโคน (๒๕๕๘) 
 

แบบที่ ๓  ปีพิมพ์ ผู้แต่ง (เลขหน้า) ถ้ามีการระบุปีพิมพ์และผู้แต่งในเนื้อหาแล้ว (ปีพิมพ์และผู้แต่ง
สามารถสลับที่กันได)้ ให้ระบุเฉพาะเลขหน้าที่อ้างถึงในวงเล็บเท่านั้น เช่น 

 ในปี ๒๕๔๒ เสรี วงษ์มณฑา ได้ให้ความหมายว่า “การประชาสัมพันธ์เป็นการกระท าทั้งหลายทั้ง
ปวง ที่เกิดจากการวางแผนล่วงหน้าในการที่จะสร้างความเข้าใจกับสาธารณชนที่เกี่ยวข้อง  เพ่ือให้
เกิดทัศนคติที่ดี ภาพพจน์ที่ดี อันน าไปสู่สัมพันธภาพที่ดีระหว่างหน่วยงานและสาธารณชนที่
เกี่ยวข้อง ก่อให้เกิดการสนับสนุนและความร่วมมือเป็นอย่างดี” (น.๙) 

 
๒. กำรเขียนบรรณำนุกรม (Bibliography)  

 
มีข้อก าหนดเบื้องต้น ดังนี้ 
๑. ให้เรียงตามล าดับอักษร ก-ฮ หรือ A-Z 
๒. ภาษาไทย ชื่อผู้เขียนใช้ชื่อเต็ม-นามสกุล และให้แปลจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษเพ่ิมเติม

ต่อท้ายในหัวข้อ TRANSLATED THAI REFERENCES 
๓. ผู้เขียนที่มีค าหน้าชื่อเป็นยศ หรือต าแหน่งวิชาการ ให้ตัดออก ยกยศเว้นฐานันดรศักดิ ์
๔. ผู้เขียนเป็นพระสงฆ ์ให้ใช้ชื่อตามท่ีพระสงฆ์นิยมใช้ปกติ ตามด้วย (ชื่อ-ฉายา หรือนามสกุล) 
๕. ผู้เขียนที่เป็นหน่วยงาน กอง กรม กระทรวง ให้ใช้ ตามชื่อเรียกปกติ 
๖. สถานที่พิมพ์ที่เป็น ส านักพิมพ์ บริษัทจ ากัด บริษัทจ ากัด (มหาชน) ให้คงไว้เฉพาะชื่อ เช่น 

บริษัท 21 เซ็นจูรี่ จ ากัด  ใช้  “21 เซ็นจูรี่” 
ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ใช้  “มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์” 
โรงพิมพ์ให้ใช้รูปแบบเต็ม เช่น  “โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย” 

๗. จังหวัด กรุงเทพมหานคร ใช้ “กรุงเทพฯ” จังหวัดอ่ืน ๆ ใช้ชื่อเต็ม 
 ๘. กรณีอ้างอิงจากแหล่งอ่ืนที่ไม่มีในตัวอย่างนี้ ให้ยึดตามแนวของระบบ APA ดังกล่าว 
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รูปแบบและตัวอย่ำงกำรลงรำยกำรบรรณำนุกรม 
 

๑. พระไตรปิฎก อรรถกถำ 
รูปแบบ ผู้แต่ง. //(พ.ศ.).//ชื่อพระไตรปิฎก หรืออรรถกถำ ฉบับ.... .//จังหวัด : สถานท่ีพิมพ์. 
ตัวอย่าง มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. (๒๕๓๙). พระไตรปิฎกฉบับภำษำไทย ฉบับมหำจุฬำลงกรณ

รำชวิทยำลัย. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. 
 
๒. หนังสือ 
รูปแบบ ผู้แต่ง. //(ปีท่ีพิมพ์). //ชื่อหนังสือ. //(ครั้งท่ีพิมพ์). //เมืองที่พิมพ/์: //สถานท่ีพิมพ์ 
ตัวอย่าง พระมหาหรรษา ธมมฺหาโส. (๒๕๕๔). พุทธสันติวิธ ี: กำรบูรณำกำรหลักกำรและเคร่ืองมือจัดกำรควำม

ขัดแย้ง. กรุงเทพฯ : 21 เซ็นจูรี่. 
 
๓. บทควำมในหนังสือ 
รูปแบบ ผู้แต่ง. //(ปีท่ีพิมพ์). //ชื่อบทควำม. //ใน ช่ือบรรณาธิการ (บรรณาธิการ). //ช่ือเรื่อง, /(เลขหน้าท่ีอ้าง). //

เมืองที่พิมพ/์: /สถานท่ีพิมพ์. 
ตัวอย่าง พระสมชาย ปโยโค (ด าเนิน). (๒๕๔๔). กำรประยุกต์ใชส้ัมมำวำจำเพ่ือกำรบริหำรงำนของผู้น ำ ใน พระ

มหาหรรษา ธมฺมหาโส (บรรณาธิการ) พุทธธรรมกับการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจ. (หน้า ๑๐-๑๒). 
กรุงเทพมหานคร : 21 เซ็นจูรี.่ 

 
๔. บทควำมจำกวำรสำร 
รูปแบบ ผู้แต่ง.//(ปีท่ีพิมพ์).//ชื่อบทควำม. //ช่ือวารสาร.//ปีท่ี /(ฉบับท่ี), /เลขหน้าแรก-หน้าสุดท้ายทีต่ีพิมพ์. 
ตัวอย่าง พระมหาหรรษา ธมมฺหาโส. (๒๕๕๖). ควำมยุติธรรมในมุมมองของพุทธศำสตร์. วารสารสันติศึกษา

ปริทรรศน์. ๑ (๒), ๑-๑๐. 
 
๕. บทควำมในสำรำนุกรม 
รูปแบบ ผู้แต่ง.//(ปีท่ีพิมพ์). //ชื่อบทควำม. //ใน ช่ือสารานุกรม, /(เลม่ที่, หนา้ที)่. เมืองที่พิมพ:์ /สถานท่ีพิมพ.์ 
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บทคัดย่อ 
การวิจัยนีม้ีวัตถุประสงค์ดังนี้ ๑) เพื่อศึกษาสภาพความรู้ของผู้บริหารการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของ

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๒) เพื่อพัฒนารูปแบบการพัฒนามาตรฐานความรู้ส าหรับผู้บริหาร
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และ ๓) เพื่อเสนอรูปแบบการ
พัฒนามาตรฐานความรู้ส าหรับผู้บริหารการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย ตามมาตรฐานความรู้ของคุรุสภา มีระเบียบวิธีและเครื่องมือวิจัยคือ ๑)การวิเคราะห์เอกสาร ๒)การ
สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ๙ คน  ๓)การสนทนากลุ่มโดยผู้ทรงคุณวุฒิ ๙ คน และ ๔) การสัมมนาอิงโดย
ผู้เช่ียวชาญ ๑๐ คน  ผลวิจัยพบว่า 

๑) ผู้บริหารการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ควรมี
มาตรฐานความรู้ ๓ ด้านคือ (ก) มาตรฐานความรู้ที่เหมาะสมกับต าแหน่งบริหาร (ข) มาตรฐานการปฏิบัติตน
ของผู้บริหาร (ค) มาตรฐานการปฏิบัติงานของผู้บริหาร 

๒) รูปแบบการพัฒนามาตรฐานความรู้ของผู้บริหารมี ๓ ส่วน คือ (ก) หลักการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
ของการพัฒนา (ข) กระบวนการพัฒนามี ๔ ข้ันตอน ได้แก่ ได้แก่ การก าหนดมาตรฐานความรู้ การเตรียมการ
พัฒนา การด าเนินการพัฒนา และการประเมินผลการพัฒนา (ค) การน าไปใช้ เงื่อนไขความส าเร็จ และเงื่อนไข
ที่เป็นอุปสรรค และ 

๓) รูปแบบที่พัฒนาข้ึนผู้ทรงคุณวุฒิมีความเห็นว่าเหมาะสม ใช้ในการพัฒนาผู้บริหารการศึกษาได ้
ค าส าคัญ: การพัฒนารูปแบบ, มาตรฐานความรู้, ผู้บริหารการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
 

Abstract 
The research was of three objectives: 1)  to study knowledge status of administrators in 

graduate educational level in Mahachulalongkornrajavidyalaya University, 2) to develop a model of 
knowledge standard development for graduate educational administrators and 3) To propose a 
model of knowledge standard development for graduate educational administrators based on the 
knowledge standard of The Teachers Council of Thailand. The research methodologies and tools 

                                 
 ๑ ผู้วิจัย  นิสิตหลักสูตร พธ.ด. สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร) 

๒ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ/์ผู้ร่วมวิจัย  และอาจารย์ประจ าภาควิชาบริหารการศึกษา คณะครศุาสตร์ มจร. 
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used  1) the study was document analysis 2) interviews with 9 key informants with semi-structural 
interview form 3) focus group discussion with 9 scholars and 4) connoisseurship with 10 experts. The 
results of the study showed that: 

1) Graduate educational administrators of Mahachulalongkornrajavidyalaya University should 
bear; (a) knowledge standard suitable for the position, (b) conduct standard, (c) work standard 

2.  The model of knowledge standard development for graduate educational 
administrators in Mahachulalongkornrajavidyalaya University based on the knowledge 
standard of The Teachers Council of Thailand consists of three components; (a) Principle, 
objective and aim, (b) Development process in four steps: defining knowledge, development 
preparation, implementation, and evaluation, and (c) Utilization, successful conditions and 
failure conditions. 

3) The developed model is appropriate and can be adjusted for the development in general. 
 

Keyword:  Model Development, Knowledge Standard, Graduate Educational Administrator 
 
๑. บทน า 
 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช (๒๕๕๒: ๘๗) พระราชทาน
พระบรมราโชวาทแก่คณะครูและนักเรียนที่ได้รับ
พระราชทานรางวัลฯ เมื่อวันที่  ๒๗ กรกฎาคม 
๒๕๒๔ ว่า “..การศึกษาเป็นปัจจัยส าคัญในการ
สร้างและพัฒ นาองค์ความรู้  ความคิด ความ
ประพฤติ และคุณธรรมของบุคคล สังคมและ
บ้านเมืองใดให้การศึกษาที่ดีแก่เยาวชนได้อย่าง
ครบถ้วน ล้วนพอเหมาะกันทุกๆ ด้าน สังคมและ
บ้านเมืองนั้นก็จะมีพลเมืองที่มีคุณภาพซึ่งสามารถ
ธ ารงรักษาความเจริญมั่นคงของประเทศชาติไว้ 
และพัฒนาให้ก้าวหน้าต่อไปได้โดยตลอด..” 
 หากสามารถใช้การศึกษาเป็นเครื่องมือใน
การพัฒนาคนมีขีดความสามารถ มีศักยภาพเต็ม
สมบูรณ์ตามอัตภาพของแต่ละบุคคลแล้ว การ
พัฒนาชุมชน สังคม และประเทศชาติ ก็สามารถท า
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพราะมีทรัพยากรบุคคลที่ดี 
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สังคมโลกในอนาคตที่เป็นสังคม
แห่งการเรียนรู้และเป็นสังคมแห่งปัญญา และหวัง
ว่าการศึกษาจะเป็นเส้นทางน าไปสู่การพัฒนา

ป ร ะ เท ศ ที่ ยั่ ง ยื น  ท า ให้ ป ร ะ เท ศ ไท ย มี ขี ด
ความสามารถและมีศักยภาพสูงในการแข่งขันกับ
ประเทศต่างๆ ในประชาคมโลก ในขณะเดียวกันก็
สามารถรักษาคุณลักษณะ เอกลักษณ์  ศิลปะ 
วัฒนธรรม รวมทั้งคุณธรรม จริยธรรมตามหลัก
ศาสนา อันเป็นคุณลักษณะของความเป็นไทยให้
ยั่งยืนต่อไปได้ (ศูนย์ปฏิบัติการปฏิรูปการศึกษา, 
กระทรวงศึกษาธิการ, ๒๕๕๔:  ๑) 
 อุดมศึกษาไทยในช่วงปี ๒๕๕๕-๒๕๕๙ ต้อง
มีการพัฒนาอย่างก้าวกระโดด เพื่อเป็นแหล่งความรู้
ที่ตอบสนองการแก้ไขปัญหาวิกฤติและช้ีน าการ
พัฒนาอย่างยั่งยืนของชาติและท้องถ่ินโดยเร่งสร้าง
ภูมิ คุ้มกันในประเทศให้ เข้มแข็งข้ึนภายใต้หลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และต้องส่งเสริมการ
พัฒนาประเทศให้สามารถแข่งขันได้ในประชาคม
อาเซียนและประชาคมโลก โดยให้ความส าคัญกับ
การพัฒนาคนและสังคมไทยให้มีคุณภาพ เพื่อด ารง
ชีพตนเองและเพื่อช่วยเหลือสังคม มีคุณธรรม มี
ความรับผิดชอบ และมีสุขภาวะทั้งร่างกายและ
จิตใจ ซึ่งจะน าไปสู่การพัฒนาเพื่อประโยชน์สุขที่
ยั่งยืนของประเทศไทย ทั้งนี้โดยอาศัยการบริหาร
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จัดการอุดมศึกษาเชิงรุก ซึ่งมีกลยุทธ์การเงิน และ
พระราชบัญญัติอุดมศึกษา เป็นเครื่องมือส าคัญใน
การขับเคลื่อนวิสัยทัศน์ ปี ๒๕๕๙ อุดมศึกษาเป็น
แหล่งองค์ความรู้และพัฒนาก าลังคนระดับสูงที่มี
คุณภาพเพื่อการพัฒนาชาติอย่างยั่งยืน สร้างสังคม
การเรียนรู้ตลอดชีวิต (ส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา, ๒๕๕๐: ๑๓) 
 การศึกษาระดับสูงกว่าปริญญาตรี เป็น
การศึกษาที่มุ่งส่งเสริมให้ให้ผู้เรียนได้พัฒนาความรู้ 
และทักษะในสาขาวิชาเฉพาะทางให้มีความช านาญ
มากยิ่งข้ึน มุ่งสร้างสรรค์ความก้าวหน้าและความ
เป็นเลิศทางวิชาการ โดยเฉพาะการศึกษา ค้นคว้า 
วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้าน
วิทยาศาสตร์ มนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ การ
ประยุกต์ใช้วิทยาการสากล และภูมิปัญญาท้องถ่ิน
ของไทยเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมได้อย่าง
เหมาะสมกับสภาพของสังคมไทย ปัญหาของการ
อุดมศึกษาไทยที่ สั งคมและคนที่ อยู่ ในแวดวง
การศึกษาหว่ันวิตกและจับตามองมาตลอดคือเรื่อง
“ผลผลิตบัณฑิต” เนื่องจากบัณฑิตในปัจจุบันจบ
ออกไปแล้วมีเสียงสะท้อนจากนายจ้างว่าท างานไม่
เป็ น  ท าได้แต่ ไม่ตรงกับสาขาที่ เรียน  ถูกจ้ าง
เงิน เดือนต่ าก ว่าวุฒิ  ตลอดจนตกงาน เพราะ
มหาวิทยาลัยได้เน้นการผลิตในเชิงปริมาณน าหน้า
คุณภาพ รวมไปถึงปัญหางบประมาณส าหรับ
มหาวิทยาลัย คุณภาพอาจารย์ผู้สอนที่ส่งผลต่อ
คุณภาพและสามารถและสามารถแข่งขันไดมุมมอง
ของผู้น าทางการบริหารจัดการอุดมศึกษาและ
แนวทางพัฒนาคุณภาพอุดมศึกษาไทย โดยเฉพาะ 
“คุณ ภาพบัณ ฑิ ต”  จะ เป็ น เข็มทิ ศ ช้ีอนาคต
การศึกษาของไทย (กาญจนา คุณารักษ์, ๒๕๔๓: ๕) 
 บทบาทของมหาวิทยาลัยในถานะสถาบัน 
อุดมศึกษา จึงต้องท าหน้าที่บุกเบิกแสวงหาความรู้ 
ท าให้บุคคลมีความรู้เพิ่มเติมและช้ีความรู้ให้เป็น
ประโยชน์ในการพัฒนาสังคม การจัดการศึกษา
ระดับปริญญาตรีเป็นไปเพื่อการน าความรู้พืน้ฐานไป

ใช้ให้เกิดประโยชน์ ในขณะที่บัณฑิตศึกษาซึ่งเป็น
การจัดการศึกษาระดับสูงในสถาบันอุดมศึกษา เพื่อ
มุ่ งสู่ การคิดค้น แสวงหา และน าความรู้ความ
เช่ียวชาญเฉพาะด้านไปใช้อย่างลุ่มลึกพัฒนางานให้
สมบู รณ์  สามารถแก้ปัญหาได้อย่ างรอบด้าน 
(ไพฑูรย์  สินลารัตน์, ๒๕๕๒)  การจัดการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษาที่มีคุณภาพ มีปัจจัยที่จะบ่งช้ีอยู่ 
๔ ประการ คือ ด้านหลักสูตร ระบบการเรียนการ
สอน อาจารย์ และนิสิต (ประโยชน์  คุปต์กาญจนา
กุล, ๒๕๓๒:บทคัดย่อ) และคุณภาพของบัณฑิตจะดี
นั้นข้ึนอยู่กับการบริหารงานบัณฑิตศึกษาในด้าน 
การบริห าร หลักสูตร  ห้ องสมุด ส ารสนเทศ 
เทคโนโลยีและสื่อที่ทันสมัย งบประมาณที่เพียงพอ 
บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถสูงตามสาขา การ
ประสานและความร่วมมือระหว่างสถาบันที่ มี
ลักษณะคล้ายกัน (อดุลย์  วิริยเวชกุล, ๒๕๔๑: ๒)  
 การศึกษาในศตวรรษที่ ๒๑ เป็นการศึกษา
เพื่ ออนาคต "Education for the Future" การ 
ศึกษาต้องเห็นขอบฟ้า แต่การศึกษาจริงๆ ต้องให้
เหนือขอบฟ้า เพราะ "จินตนาการส าคัญกว่า
ความรู้ " เราจะเรียนอย่างไรให้ มี จินตนาการ 
การศึกษาที่ สมสู่ กับญาติที่ ใกล้ ชิดจะไม่มีการ
เปลี่ยนแปลง หมายความว่า เราศึกษาแต่พวก
เดียวกัน เราต้องออกไปศึกษากับโลกภายนอกด้วย 
เพื่อไปศึกษากับคนต่างมุมมองกับเรา ตอนนี้เรามี
การเปลี่ยนแปลงมากมาย เมื่อปี พ.ศ.๒๕๕๔ น้ า
ท่วม แต่พอปี พ.ศ.๒๕๕๘ เราแย่งน้ ากัน โลกเรามี
การเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา สมัยก่อนเวลาค านวณ
เราใช้ลูกคิดแต่ปัจจุบันนี้หยิบโทรศัพท์ ข้ึนมาก็
ค านวณได้หมดทุกอย่าง ค าถามคืออนาคตเรา
จ ะ ต้ อ ง ใ ช้ เท ค โน โล ยี อ ะ ไร บ้ า ง ? เป็ น ก า ร
เปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วมาก "การหาข้อมูลความรู้
เปลี่ยนไป" เพราะอดีตเราหาความรู้จากการอ่าน
หนังสือ  อดีตเราก็มี ใบลาน แต่ปัจจุบันเราใช้
อินเทอร์เน็ต การรับรู้ ข่าวสารก็ เปลี่ยน  ที่ เรา
เปลี่ยนไปมาก คือ "เปลี่ยนจากโลกจริงเป็นโลก
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เ ส มื อ น จ ริ ง  ( From real world to surreal 
world) จากโลกประหยัดสู่โลกกินเร็ว อาหารขยะ 
 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
(มจร.) จะท าอย่างไรให้คนสมัยใหม่ได้เรียนรู้ค าสอน
พระพุทธศาสนาในสื่อสมัยใหม่แบบถูกต้อง ฉะนั้น 
การศึกษาไทยปัจจุบันจะเป็นแบบ "การดาวน์โหลด
จากปากครูสู่หูเด็ก" เด็กไทยเรียนหนักเป็นอันดับ
หนึ่งของโลก เรียนมากแต่สัมฤทธิผลต่ า เด็กอายุ 
๑๑ ปี เรียน ๑,๒๐๐ ช่ัวโมงต่อปี คุณภาพการศึกษา
ไม่ข้ึนกับจ านวนช่ัวโมงเรียน เด็กไทยเรียนมากแต่
ซ้ าซาก เรียนในช้ันเรียน เรียนพิเศษ และเรียนกวด
วิชาตอนเย็นและวันหยุด 
 การเรียนระดับมหาวิทยาลัยสอนแต่เนื้อหา 
ไม่สอนกระบวนการ เพราะการเรียนลงทุนเยอะ
มาก จบปริญญาตรีต้องเกิด ๓ R คือ Reading 
Writing Arithmetic สรุป  คื อ  อ่ าน  เ ขียน  คิ ด
ค านวณ จบจากมหาวิทยาลัยจะต้องออกไปแลว้เปน็
ผู้น า (กฤษณพงศ์ กีรติกร, ๒๕๕๘) 
 รายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน โดยคณะกรรมการประกันคุณภาพการ 
ศึกษาภายใน (สกอ.) ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
สรุปว่า มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
จัดการศึกษาระดับปริญญาโท ๑๗ หลักสูตร 
ปริญญาเอก ๘ หลักสูตร  มหาวิทยาลัยมีจุดเด่นคือ 
๑)ผู้บริหารระดับสูงมี วิสัยทัศน์ มีภาวะผู้น า มี
ความสามารถ ด าเนินงานตามแผน และมีผลงาน
เด่นด้านศิลปวัฒนธรรม โดยเฉพาะพระไตรปิฎก
สากลที่บูรณาการ ๓ นิกาย ๔ ภาษา จนได้รับการ
ยอมรับในระดับชาติและระดับนานาชาติ  ๒) มี
ต้นทุนศรัทธาของประชาชน และ ๓) หลักสูตรทุก
ระดับมีการบูรณาการพระพุทธศาสนากับศาสตร์
สมัยใหม่ ท าให้นิสิตมีคุณลักษณะที่เป็นมลูค่าเพิ่มใน
การใช้ชีวิต 
 มีข้อเสนอแนะเป็นนโยบายเร่งด่วนว่า ๑) 
ควรจัดระบบและกลไกในการก ากับติดตามให้ทุก
หลักสูตรมี คุณภาพ โดยเฉพาะอาจารย์ประจ า

หลักสูตรให้ เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานทั้งด้าน
คุณ วุฒิ และความสามารถด้ าน วิชาการ   ๒ ) 
จัดระบบกลไกการท าแผนให้เช่ือมโยงจากแผนกล
ยุทธ์สู่แผนปฏิบัติการประจ าปีและแผนต่างๆ ซึ่ง
เป็นแผนรวมของมหาวิทยาลัยที่ครอบคลุมถึง
วิทยาลัยเขตและวิทยาลัย  ๓) ท าแผนพัฒนา
ความก้าวหน้าในต าแหน่งทางวิชาการของอาจารย์
ประจ าเชิงรุก เช่น ก าหนดให้อาจารย์ประจ าต้องมี
งานวิจัยอย่างน้อย ๑ เรื่องต่อคนต่อปี และให้มีการ
จัดท าเอกสารประกอบการสอนหรือต าราอย่างน้อย 
๒ ปี ๑ วิชา (มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย, ๒๕๕๕) 
 ทางด้านคุรุสภาซึ่งเป็นองค์กรก ากับดูแลด้าน
มาตรฐานวิชาชีพครูและผู้บริหารการศึกษา ได้ออก
ข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ.
๒๕๕๖ ระบุว่า มาตรฐานความรู้และประสบการณ์
วิชาชีพ หมายความว่า ข้อก าหนดเกี่ยวกับความรู้
และประสบการณ์ในการจัดการเรียนรู้ หรือการจัด
การศึกษา ซึ่งผู้ประกอบวิชาชีพผู้บริหารการศึกษา
ต้องมีเพียงพอที่จะสามารถน าไปใช้ในการประกอบ
วิชาชีพได้ และข้อที่ ๘ ก าหนดให้ผู้ประกอบวิชาชีพ
ผู้บริหารการศึกษาต้องมีคุณวุฒิไม่ต่ ากว่าปริญญา
ตรีทางการบริหารการศึกษาหรือเทียบเท่า หรือมี
คุณวุฒิอื่นที่คุรุสภารับรอง โดยมีมาตรฐานความรู้ ๖ 
ด้าน ได้แก่ การพัฒนาวิชาชีพ ความเป็นผู้น าทาง
วิชาการ  การบริหารการศึกษา  การส่งเสริม
คุณภาพการศึกษา  การประกันคุณภาพการศึกษา 
และคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณ (ราช
กิจจานุเบกษา. เล่ม ๑๓๐. ตอนพิเศษ ๑๓๐ ง., 
๒๕๕๖: ๖๕) ขณะเดียวกันกระทรวงศึกษาธิการได้
ประกาศกระทรวง ศึกษาธิการ เรื่ อ ง  เกณ ฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.๒๕๕๘ 
และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนว
ทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ 
อุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๕๘ เพื่อเป็นกรอบการด าเนิน 
การบริหารและจดัการศึกษาระดับอุดมศึกษาไว้ด้วย
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เช่นกัน (ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม ๑๓๒. ตอนพิเศษ 
๒๙๕ ง., ๒๕๕๘ : ๑๒) 
 การบริหารการศึกษาให้มี คุณภาพและ
มาตรฐานนั้น มีเครื่องมือในการบริหารหลากหลาย 
แม้ในทางพระพุทธศาสนาก็หลักธรรมที่ผู้บริหาร
การศึกษาสามารถน าไปบูรณาการกับการบริหาร
และจัดการศึกษาให้มีคุณภาพยิ่งข้ึนได้ ดังที่พระ
พรหมคุณาภรณ์ (ป. อ. ปยุตฺโต) ได้สรุปหลักธรรม
ของผู้สั่งสอนหรือให้การศึกษา ผู้ท าหน้าที่สั่งสอน 
ให้การศึกษาแก่ผู้อื่น โดยเฉพาะครู อาจารย์ หรือผู้
แสดงธรรมว่า พึงประกอบด้วยคุณสมบัติ  และ
ประพฤติตามหลักปฏิบัติที่ ว่า เป็นกัลยาณมิตร 
ตั้งใจประสิทธ์ิความรู้ ๓ มีลีลาครูครบทั้งสี่ มีหลัก
ตรวจสอบสาม และท าหน้าที่ครูต่อศิษย์ (พระพรหม
คุณาภรณ์ (ป. อ. ปยุตฺโต), ๒๕๔๖:๙๐-๙๔) เป็นต้น 
 ดังที่หลักสูตรระดับปริญญาเอก สาขาวิชา
พุทธบริหารการศึกษา ได้น าหลักธรรม (พระไตร 
ปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. 
ทุติยปาปณิกสูตร, องฺ.เอก. ๒๐/๒๐/๑๖๓), ๒๕๓๙) 
ที่กล่าวถึงพ่อค้า นักธุรกิจ หรือนักบริหารทั่วไป ที่
จะประสบความส าเร็จต้องมีคุณธรรม ๓ ประการ 
คือ มีตาดี หรือมีวิสัยทัศน์ (จักขุมา) มีความสามารถ
จัดการธุระได้ดี (วิธุโร) และมีบุคคลที่จะพึ่งพิงอาศัย
ได้ (นิสสยสัมปันโน) จึงบูรณาการโดยสรุปเป็นค า
คล้องจองว่า “มีวิสัยทัศน์ เช่ียวชาญปฏิบัติ ฉลาด
มนุษย์สัมพันธ์” อธิบายว่า ๑) มีวิสัยทัศน์ หมายถึง 
มีความรอบรู้ ในหลั กการและทฤษฎีต่างๆ  มี
ความสามารถสร้างทฤษฎีใหม่ และมี วิสัยทัศน์
กว้างไกลสู่สากล หรือ จักขุมา ซึ่งสอดคล้องกับ ค า
ว่ า  Conceptual skills  ๒ ) เ ช่ี ย วชาญ ป ฏิ บั ติ 
หมายถึง มีความเช่ียวชาญในเชิงปฏิบัติ ปฏิบัติดี 
ปฏิบัติถูกต้องตามหลักการ รวมถึงสามารถสร้าง
และพั ฒ นาสิ่ ง ให ม่ ๆ  แล ะการใช้ภาษาแล ะ
เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเครื่องมือในการสื่อสารได้
ดี หรือ วิธุโร ซึ่งสอดคล้องกับค าว่า Technical 
skills  ๓ ) ฉล าดมนุ ษย์ สั มพั น ธ์  ห ม าย ถึง  มี

ความสามารถในการบริหารอย่างมีประสิทธิภาพ 
รวมถึงสามารถสร้างปัจจัยในการบริหารข้ึนมาได้ 
โดยมี ความเหมาะสมกับสภาพ ชุมชน สั งคม 
วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม หรือ นิสสยสัมปันโน 
ซึ่งสอดคล้องกับค าว่า Human skills (ภาควิชา
บริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๘ : ๑๘) 
 จากสถานการณ์ปัจจุบัน ข้อเสนอแนะของ
ผู้ท รงคุณวุฒิ  ข้อบั งคับ คุรุสภา และประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ และค าแนะน าคณะกรรมการ
ตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา
ดังกล่าวข้างต้น ท าให้เห็นว่า การบริหารการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษาน้ัน จะต้องมีผู้บริหารที่มีความรู้
ความสามารถที่เหมาะสม ผู้วิจัยจึงไดท้ าการวิจัยนี ้
 
๒. วัตถุประสงค์การวิจัย 
 การวิจัยมีวัตถุประสงค์ดังนี ้
 ๑. เพื่ อศึกษาสภาพความรู้ของผู้บริหาร
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
 ๒. เพื่อพัฒนารูปแบบการพัฒนามาตรฐาน
ความรู้ผู้บริหารการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาตาม
มาตรฐานของคุรุสภา 
 ๓. เพื่อเสนอรูปแบบการพัฒนามาตรฐาน
ความรู้ผู้บริหารการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยตาม
มาตรฐานของคุรุสภา 
 
๓. วิธีด าเนินการวิจัย 

ได้ด าเนินการวิจัย ๓ ข้ันตอน ดังนี้ 
ขั้นตอนท่ี ๑ ศึกษาสภาพความรู้ผู้บริหาร

การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัยตามมาตรฐานของคุรุสภา 
โดยการ ๑) ศึกษาเอกสาร บทความ สื่อออนไลน์ 
และงาน วิจัยที่ เกี่ ยวข้อง  และ  ๒ ) สั มภาษณ์
ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเช่ียวชาญด้านการบริหาร
การศึกษา หรือมีความเช่ียวชาญด้านพุทธธรรม 
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จ านวน ๙ คน ด้วยการเลือกเจาะจง (Purposive 
Selection) 

ขั้นตอนท่ี ๒ พัฒนารูปแบบการพัฒนา
มาตรฐาน ความ รู้ ผู้ บ ริ ห ารก าร ศึ กษ าระดั บ
บัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัยตามมาตรฐานของคุรุสภา โดยการสนทนา
ก ลุ่ ม  (Focus Group Discussion)  ผู้ ให้ ข้ อ มู ล
ส าคัญเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเช่ียวชาญด้านการ
บริหารการศึกษา และหรือด้านพุทธธรรมจ านวน ๙ 
คน ด้วยการเลือกเจาะจง (Purposive Selection) 

ขั้นตอนท่ี ๓  เสนอรูปแบบการพัฒนา
มาตรฐาน ความ รู้ ผู้ บ ริ ห ารก าร ศึ กษ าระดั บ
บัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัยตามมาตรฐานของคุรุสภา โดยการสัมมนา
อิงผู้ เ ช่ียวชาญ  (Connoisseurship) ผู้ ให้ ข้อมู ล
ส าคัญเป็นผู้ทรงคุณวุฒิด้านบริหารหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษาสายการศึกษา ด้านบริหารหลักสูตร
ระดับปริญญาตรีหรือบัณฑิตศึกษาทั่วไป และด้าน
ธรรมบูรณาการกับการศึกษาและสังคม จ านวน ๑๐ 
คน ด้วยการเลือกเจาะจง (Purposive Selection) 
 
๔. ผลการวิจัย 
 จากการได้ด าเนินการวิจัยตามกระบวนการ
ครบ  ๓  ข้ันตอนแล้ ว จึ ง ได้ ส รุ ป ผลก ารตาม
วัตถุประสงค์ของการวิจัย ไดด้ังนี ้

๑. ผู้บริหารการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ตามมาตรฐานความรู้ของคุรุสภา  ควรมี  (ก ) 
มาตรฐานความรู้ที่เหมาะสมกับต าแหน่ง ได้แก่ การ
พัฒนาวิชาชีพ ความเป็นผู้น าทางวิชาการ การ
บริหารการศึกษา การส่งเสริมคุณภาพการศึกษา 
การประกันคุณภาพการศึกษา รวมถึงความรู้
เกี่ยวกับนวัตกรรมและวิธีการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 
๒๑ และสามารถบูรณาการหลักพุทธธรรมกับการ
บริหารได้ (ข) มาตรฐานการปฏิบัติตน ได้แก่ การ
เป็นผู้ มี คุณธรรม จริยธรรม ประพฤติตนเป็น

แบบอย่างที่ดี และมีจรรยาบรรณในวิชาชีพ และ 
(ค) มาตรฐานการปฏิบัติงาน ได้แก่ มีประสบการณ์
ในการสอน หรือเป็นผู้บริหารสถานศึกษา หรือทั้ง
สองอย่างรวมกัน ๕–๘ ปี และมีทักษะของผู้บริหาร
การศึกษา ได้แก่ มีวิสัยทัศน์ สามารถสร้างโอกาสใน
การพัฒนาได้ทุกสถานการณ์  มุ่งมั่นพัฒนาวิชาชีพ
บริหารการศึกษาโดยค านึงถึงบุคลากรและชุมชน  
พัฒนาผู้ร่วมงานให้สามารถปฏิบัติงานได้ เต็ม
ศักยภาพ  พัฒนาแผนงานองค์กรให้มีคุณภาพสูง  
พัฒนาและใช้นวัตกรรมการบริหารให้ได้ผลงานที่มี
คุณภาพสูงและมีผลถาวรต่อองค์กร  รายงานผล
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาได้อย่างเป็นระบบ มี
ความเป็นผู้น าและสร้างผูน้ าทางวิชาการได้  ร่วมมือ
กับชุมชนและหน่วยงานอื่นอย่างสร้างสรรค์ (ราช
กิจจานุเบกษา. เล่ม ๑๓๐. ตอนพิเศษ ๑๓๐ ง., 
๒๕๕๖: ๖๕) 

๒. รูปแบบการพัฒนามาตรฐานความรู้
ผู้บริหารการศึกษาระดับบัณฑิ ตศึกษาของ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยตาม
มาตรฐานของคุรุสภา ประกอบด้วย ๓ ส่วน คือ 

ส่วนที่  ๑ เป็นหลักการ วัตถุประสงค์  และ
เป้าหมายของรูปแบบการพัฒนามาตรฐานความรู้
ผู้ บ ริห ารการ ศึกษาระดับบัณ ฑิ ต ศึกษาขอ ง
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

ส่วนที่  ๒ เป็นกระบวนการพัฒนามาตรฐาน
ความรู้ผู้บริหารการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มี ๔ 
ข้ันตอน ได้แก่ (ปราโมทย์ เบญจกาญจน์ และคณะ, 
๒๕๔๘ : บทคัดย่อ) 

ข้ันตอนที่  ๑ การก าหนดมาตรฐานความรู้
ผู้บริหารการศึกษาที่ ต้องพัฒนา ๓ ด้าน ตาม
ผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ข้อที่ ๑ 

ข้ันตอนที่ ๒ การเตรียมการพัฒนา คือการ
เตรียมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานความรู้ 
การสร้างความคิดเชิงบวก และการสร้างแรงจงูใจใน
การพัฒนา เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับผู้บริหาร
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การศึกษาที่จะเข้าสู่กระบวนการพัฒนามาตรฐาน
ความรู้ผู้บริหารการศึกษา ประกอบด้วย 

๑) วัตถุประสงค์ เป็นการก าหนดความจ าเป็น
และต้องการในการพัฒนาผู้บริหารการศึกษา วาง
แผนการพัฒนา และก าหนดข้อตกลงร่วมกัน
เกี่ยวกับกระบวนการพัฒนาต่างๆ 

๒) วิธีการพัฒนา เป็นกระบวนการพัฒนา
มาตรฐานความรู้ผู้บริหารการศึกษาเพื่อให้เกิดการ
เรียนรู้อย่างบูรณาการ เช่น การอภิปรายร่วมกัน 
การประชุม การสัมมนา การศึกษาเอกสารคู่มือ 
และสาธิตการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี การ
ประชุมเพื่อตกลงและวางแผนร่วมกัน 

๓) ผลที่ต้องการ เป็นการก าหนดตัวบ่งช้ีความ
ต้องการที่ เกิดจากการพัฒนามาตรฐานความรู้
ผู้บริหารการศึกษา 

ข้ันตอนที่ ๓ ด าเนินการพัฒนาตามมาตรฐานที่
ได้ก าหนดไว้ ประกอบด้วย 

๑) สาระการพัฒนา เป็นเนื้อหาสาระมาตรฐาน
ความรู้ผู้บริหารการศึกษาที่ต้องพัฒนา 

๒) วิธีการพัฒนา จ าเป็นต้องมีกระบวนการที่
แตกต่างกันเพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างบูรณาการ 
เช่น การศึกษาเอกสาร การเรียนรู้จากประสบการณ์
ของผู้บริหารที่มีผลงานดีเด่นและเป็นเลิศทางการ
บริหาร การเรียนรู้จากการปฏิบัติ การศึกษาดูงาน 
การฟังอภิปราย การประชุมเชิงปฏิบัติการ การ
สัมมนาทางวิชาการ การอ ภิปรายกลุ่ม  การ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น การใช้สื่อเทคโนโลยี
สารสน เทศ การ ใช้สื่ อพิ มพ์  สื่ อออนไลน์  e-
Learning และ e-Training เป็นต้น 

๓) สมรรถนะที่ต้องการ เป็นการก าหนดตัว
บ่งช้ีความส าเร็จของการพัฒนามาตรฐานความรู้
ผู้บริหารการศึกษา ซึ่งแตกต่างกันตามสาระการ
พัฒนาและวิธีการพัฒนา 

ข้ันตอนที่  ๔  การประเมินผลการพัฒ นา
มาตรฐานความรู้ผู้บริหารการศึกษา เพื่อให้ทราบว่า

มจีุดใดควรปรับปรุงแก้ไข หรือพัฒนาให้ดีข้ึน แบ่ง
การประเมินผลเป็น ๒ ประการ ได้แก่ 

๑) การประเมินผลจากการเรียนรู้ ๓ ด้าน คือ 
๑) การประเมินเชิงพทุธิพิสัย (Cognitive Domain) 
เป็นการประเมินความรู้ ความเข้าใจ หลักการ และ
แนวคิดเกี่ ยวกับการพัฒ นามาตรฐานความรู้
ผู้บริหารการศึกษา ๒) การประเมินเชิงทักษะพิสัย 
(Psychomotor Domain) เป็นการประเมินความ 
สามารถด้านการปฏิบัติและการประยุกต์ใช้ความรู้ที่
ได้รับจากการพัฒนามาตรฐานความรู้ผู้บริหาร
การศึกษา และ ๓ ) การประเมินเชิงเจตพิ สัย 
(Affective Domain) เป็นการประเมินเจตคติและ
ตระหนักถึงความส าคัญและคุณค่าของการพัฒนา 

๒ ) ก า รป ร ะ เมิ น ผ ล ภ าพ รวม โด ยส รุ ป 
(Summative) เพื่ อตรวจสอบและประเมินผล
สัมฤทธ์ิของการพัฒนา ด้วยเทคนิควิธี CIPP Model 
มีองค์ประกอบการประเมิน ๔ อย่างคือ ๑)การ
ประเมินด้านบริบทหรือสภาวะแวดล้อม (Context) 
ให้ ได้ ข้ อ มู ล ส า คัญ  เพื่ อ ช่ วย ในก ารก าห น ด
วัตถุประสงค์ และความเป็นไปได้ของรูปแบบ  ๒)
การประเมินปัจจัยพื้นฐานป้อนเข้า (Input) เพื่อ
พิจารณาถึงความเหมาะสม และความพอเพียงของ
ทรัพยากรที่จะใช้ในการพัฒนารูปแบบ  ๓)การ
ประเมินกระบวนการ (Process) เป็นการประเมิน
ระหว่างการด าเนินการ เพื่อหาข้อบกพร่องต่างๆ 
และใช้เป็นข้อมูลในการแก้ไข ปรับปรุง และพัฒนา
รูปแบบช่วงต่อไปให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน และ ๔)
การประเมินผลผลิต (Product) เป็นการประเมิน
เพื่อเปรียบเทียบผลผลิตที่เกิดข้ึนกับวัตถุประสงค์
ของการพัฒนารูปแบบ หรือเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 

ส่วนท่ี ๓ การน าไปใช้ เง่ือนไขความส าเร็จ 
และเง่ือนไขท่ีเป็นอุปสรรค ประกอบด้วย (นันทพล 
วิทยานนท์, ๒๕๕๕ : บทคัดย่อ) 

๑) การน าไปใช้ ผู้ใช้ต้องท าความเข้าใจรูปแบบ
นี้ทั้งหลักการ วัตถุประสงค์ และเป้าหมายของ
รูปแบบ รวมทั้ งกระบวนการพัฒนา ๔ ข้ันตอน 
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ได้แก่ การก าหนดมาตรฐานความรู้ การเตรียมการ
พัฒนา การด าเนินการพัฒนา และการประเมินผล 

๒) เงื่อนไขความส าเร็จ ผู้เข้ารับการพัฒนา
จะต้องให้ เวลากับกระบวนการพัฒนาครบทุก
ข้ันตอน ส่วนผู้น ารูปแบบไปใช้จะต้องสามารถ
ปรับปรุงรูปแบบให้เหมาะสมกับองค์กรและสถาน
ของผู้รับการพัฒนาซึ่งเป็นผู้บริหารการศึกษา 

๓) เงื่อนไขที่เป็นอุปสรรค ผู้เข้ารับการพัฒนา
ไม่สามารถให้เวลากับการด าเนินการพัฒนาตาม
ข้ันตอนแต่ละข้ันตอนได้ตลอด ส่วนผู้น ารูปแบบไป
ใช้ไม่สามารถปรับปรุงรูปแบบให้ เหมาะสมกับ
องค์กรและสถานะของผู้รับการพัฒนาซึ่ งเป็น
ผู้บริหารการศึกษาระดับสูงของสถานศึกษา 

๓. ผลการตรวจสอบรูปแบบโดยผู้เชี่ยวชาญ 
เห็นว่า รูปแบบที่พัฒนาข้ึนนี้มีเหมาะสม สามารถ
พัฒนาและประยุกต์ใช้ต่อไปได้ ควรปรับปรุง
รูปแบบให้เกิดความเหมาะสม เพื่อให้เกิดประโยชน์
ต่อการพัฒนาผู้บริหารการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
มหาวิทยาลัย ดังภาพที่ ๑ 
 

 
ภาพท่ี ๑ สรุปผลตามกรอบแนวคิดและวัตถุประสงค์ 
           การวิจัย 
 

๕. บทสรุป 
การวิจัยน้ี สามารถสรุปองค์ความรู้ที่ได้จาก

การวิจัย เป็นรูปแบบการพัฒนา เพื่อให้เข้าใจง่ายๆ 
ว่า SAME Model ซึ่งเป็นการสรุปกระบวนการ 
พัฒนารูปแบบ ๔ ข้ันตอน คือ ๑) Specification 
การก าหนดมาตรฐานความรู้  ๒) Arrangement 

การเตรียมการพัฒ นา ๓) Management การ
ด าเนินการพัฒนา ๔) Evaluation การประเมินผล
การพัฒนา ซึ่งในแต่ละข้ันตอนจะมีภารกิจต่างๆ ดัง
รายละเอียดตามภาพที่ ๒ 
 

 
ภาพท่ี ๒ ภารกิจต่างๆ ของกระบวนการพัฒนา 
           (SAME Model) 
 
 ผลการวิจัยมีความสอดคล้องกับปรัชญาของ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย คือ จัด
การศึกษาพระพุทธศาสนา บูรณาการกับศาสตร์
สมัยใหม่ พัฒนาจิตใจและสังคม และปรัชญาของ
หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพุทธ
บริห ารการ ศึกษาที่ ว่า มี วิสั ยทั ศน์  (จัก ขุมา) 
เช่ียวชาญปฏิบัติ  (วิ ธุโร) ฉลาดมนุษยสัมพัน ธ์ 
(นิสัยสัมปันโน) และสอดคล้องกับคุณลักษณะของ
ผู้บริหารการศึกษาตามมาตรฐานคุรุสภา ที่ก าหนด
กรอบใหญ่ๆ ๓ ด้าน คือ ๑) มีมาตรฐานความรู้ที่
เหมาะสมกับต าแหน่ง หรือครองคน ประกอบ ด้วย
การมีทักษะนักบริหาร, สามารถพัฒนาวิชาชีพ, เป็น
ผู้น าวิชาการ, บริหารการศึกษาเปน็ ๒) มีมาตร ฐาน
การปฏิบัติตน หรือครองตน ประกอบด้วย มี
จรรยาบรรณวิชาชีพ, สามารถบูรณาการพุทธธรรม
กับการบริหาร และ ๓)มีมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
หรือครองงาน ประกอบด้วย การส่งเสริมคุณภาพ
การศึกษา, การประกันคุณภาพการศึกษา, มี
นวัตกรรมในการบริหาร และมีประสบการณ์ในการ
ท างาน รวม ๑๐ ด้าน แสดงเป็นซี่ของกงล้อ โดยมี
กระบวนการพัฒนา ๔ ข้ันตอน คือ การก าหนด
ม าต ร ฐ าน  (Specification)  ก า ร เต รี ย ม ก า ร 
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(Arrangement) การด าเนินการ (Management) 
การประเมินผล (Evaluation) เป็นเครื่องมือในการ
ด าเนินการ แสดงเป็นวงรอบที่มีเป็นหัวลูกศรซึ่ง
หมายถึงมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ปรับตัวได้
ตลอดเวลา เพื่อให้เข้าใจง่าย ผู้วิจัยจึงสรุปเป็นภาพ 
SAME Model เต็มรูปแบบ มีความหมายว่า “วง
ล้อหรือกระบวนการพัฒนาผู้บริหารการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาให้มีคุณลักษณะในการครองตน ครอง
คน ครองงาน ที่ทันสมัยและต่อเนื่อง” ดังภาพที่ ๓ 
 

 
ภาพท่ี ๓ SAME Model วงล้อการพัฒนาผู้บริหาร 
          การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาอย่างต่อเน่ือง 
 
๖. ข้อเสนอแนะ 

๖.๑ ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
๑) ภาครัฐควรปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ

ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สถานศึกษาบริหารจัดการ
ได้อย่างอิสระ คล่องตัว และมีประสิทธิภาพ 

๒) ภาครัฐควรให้การสนับสนุนทรัพยากรทาง
การศึกษา งบประมาณ บุคลากรอย่างเป็นธรรม 
พอเพียง และทันเวลา พร้อมทั้งมีระบบสนับสนุน 
ก ากับดูแล และติดตามการบริหารการศึกษาที่มี
ประสิทธิภาพและเป็นธรรม 

๖.๒ ข้อเสนอแนะเพ่ือการปฏิบัติ 
๑) การพัฒนาผู้บริหารการศึกษาควรมีรูปแบบ

มาตรฐานตามแนวของคุรุสภาหรือองค์กรวิชาชีพ
อื่นๆ และเพิ่มอัตลักษณ์ที่ต้องการ เช่น บูรณาการ
หลักพุทธธรรม และปฏิบัตกิรรมฐาน 

๒) กระบวนการพัฒนาควรมีหลัก ๔ ประการ 
คือ มีการฝึกเป็นระยะเวลาที่เหมาะสม  มกีารน าสู่
การปฏิบัติจริง  มีองค์กรวิชาชีพเข้ามาดูแล  และมี
มาตรฐานและมีจรรยาบรรณของวิชาชีพ 

๓) มหาวิทยาลัยควรส่งเสริมสนับสนุนให้
ผู้บริหารการศึกษาพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่อง โดย
วิธีที่หลากหลาย เช่น ศึกษาด้วยตนเอง ฝึกอบรม
ระยะสั้น ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การศึกษาต่อ 

๔) มหาวิทยาลัยควรสร้างหลักสูตรและคู่มือ
การพัฒนามาตรฐานความรู้ผู้บริหารการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา โดยก าหนดให้มีเนื้อหาสาระ
ความรู้บูรณาการกับอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 

๕) ผู้บริหารการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ควร
ให้ความส าคัญกับการพัฒนาความรู้ตามมาตรฐาน
ของคุรุสภาหรือสภาวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง เพื่อน า
ความรู้มาพัฒนาหลักสูตรการศึกษา 
 

๖.๓ ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
๑) ควรท าการวิจัยเพื่อวิเคราะห์ประสิทธิภาพ

ของรูปแบบการพัฒนามาตรฐานความรู้ผู้บริหาร
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัยให้ชัดเจนย่ิงข้ึน 

๒) ควรท าการวิจัยเกี่ยวกับมาตรฐานความรู้
ผู้บริหารการศึกษาตามมาตรฐานกลางของอาเซียน 
หรือระดับสากล 

๓) ควรท าการวิจัยเกี่ยวกับสมรรถนะที่จ าเป็น
ส าหรับผู้บริหารการศึกษา เช่น การคิดเชิงกลยุทธ์ 
ผู้น าทางการเปลี่ยนแปลง ภาวะผู้น าเชิงวิสัยทัศน์ 
และสมรรถนะเรื่องภาษา เป็นต้น 

๔) ควรน ามาตรฐานความรู้ผู้บริหารการ 
ศึกษานี้ ไปท าการวิจัยโดยละเอียดในแต่ละด้าน 
เพื่อความเหมาะสมกับยุคสมัย และรองรับการ
พัฒนาในอนาคต 

๕) ควรท าการวิจัยเชิงปริมาณเกี่ยวกับการ
วิจัย เรื่องรูปแบบการพัฒนามาตรฐานความรู้
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ผู้บริหารการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเพิ่มเติม เพื่อ
ได้รับทราบข้อมูลอย่างรอบด้าน 
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๒๐/๑๖๓). กรุงเทพฯ: มหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลยั. 

ศูนย์ปฏบิัติการปฏิรูปการศึกษา, กระทรวงศึกษาธิการ.
(๒๕๕๔). ปฏิรปูการศึกษาก้าวหน้าอย่างม่ันใจ. 
กรุงเทพฯ : การศาสนา.  

ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา. (๒๕๕๐). 
กรอบแผนอุดมศึกษา ระยะยาว ๑๕ ปี ฉบับที่ 
๒ (พ.ศ. ๒๕๕๑-๒๕๖๕). กรุงเทพฯ : ส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา. 

อดุลย ์ วิริยเวชกุล. (๒๕๔๑). ดัชนีบ่งช้ีคุณภาพ
บัณฑิตศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา. กรุงเทพฯ: 
มหาวิทยาลัยมหิดล.  
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