
 
 
 
 
 

 
 

การบริหารจัดการครุศึกษาตามแนวคิดวิทยาลัยหมู่บ้านจอมบึง 
ของมหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

โดย 
นางสาวจรินทร์  งามแม้น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิทยานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
 สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
ภาควิชาการบริหารการศึกษา 

บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 ปีการศึกษา 2559 

ลิขสิทธิ์ของบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร 



การบริหารจัดการครุศึกษาตามแนวคิดวิทยาลัยหมู่บ้านจอมบึง 
ของมหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โดย 
นางสาวจรินทร์  งามแม้น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิทยานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
 สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
ภาควิชาการบริหารการศึกษา 

บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 ปีการศึกษา 2559 

ลิขสิทธิ์ของบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 



CHOMBUENG VILLAGE INSTITUTE APPROACH TO THE ADMINISTRATION  
OF PEDAGOGICAL STUDIES  AS  ADOPTED  BY  
MUBAN CHOMBUENG RAJABHAT UNIVERSITY 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

By 
Miss Jarin  Ngamman 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A Thesis Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree 
Doctor of Philosophy Program in Educational Administration 

 Department of Educational Administration 
Graduate School, Silpakorn University 

Acadimic Year 2016 
Copyright of Graduate School, Silpakorn University 



 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร อนุมัติให้วิทยานิพนธ์เรื่อง   “ การบริหารจัดการ 
ครุศึกษาตามแนวคิดวิทยาลัยหมู่บ้านจอมบึง ของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ”  เสนอโดย 
นางสาวจรินทร์ งามแม้น เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
 
 

                                                            ……........................................................... 
                                                      (รองศาสตราจารย์ ดร.ปานใจ ธารทัศนวงศ์) 
                                                                            คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
                                                                  วันที่...........เดือน......................พ.ศ.......... 
 
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สายสุดา  เตียเจริญ 
 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่พันตรี ดร.นพดล  เจนอักษร 
 
คณะกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์ 
 
.................................................... ประธานกรรมการ 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มัทนา  วังถนอมศักดิ์) 
............/......................../.............. 
 
.................................................... กรรมการ 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยฤทธิ์  ศิลาเดช) 
............/......................../.............. 
 
.................................................... กรรมการ           
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สายสุดา  เตียเจริญ)         
............/......................../..............                          
 
.................................................... กรรมการ           
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่พันตรี ดร.นพดล  เจนอักษร) 
............/......................../..............                          
 



 ง 

56252902: สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
ค าส าคัญ: การบริหารจัดการครุศึกษา / วิทยาลัยหมู่บ้าน  
 จรินทร์ งามแม้น: การบริหารจัดการครุศึกษาตามแนวคิดวิทยาลัยหมู่บ้านจอมบึงของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง.  อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์: ผศ.ดร.สายสุดา เตียเจริญ และ ผศ.ว่าที่ พ.ต.ดร.นพดล   
เจนอักษร. 161 หน้า. 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อทราบ 1) การบริหารจัดการศึกษาของวิทยาลัยหมู่บ้านจอมบึงในอดีต 
และ 2) การบริหารจัดการครุศึกษาตามแนวคิดวิทยาลัยหมู่บ้านจอมบึงของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เป็น
การวิจัยเชิงพรรณนาโดยการวิเคราะห์เอกสารและการวิจัยอนาคตด้วยเทคนิค EDFR ผู้ให้ข้อมูลประกอบด้วย 
ผู้เชี่ยวชาญการศึกษาด้านการผลติครใูนอดีต ที่ได้มาโดยผู้วิจัยใช้วิธีเลือกแบบเจาะจง จากผู้บริหารและคณาจารย์ที่มี
ประสบการณ์ตรงในการบริหารและปฏิบัติงานจัดการศึกษาตามรูปแบบวิทยาลัยหมู่ บ้านจอมบึง รวมทั้งศิษย์เก่า 
จ านวน 17 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย แบบสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้างและแบบสอบถามความ
คิดเห็น การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ ใช้วิธีวิเคราะห์เนื้อหา ส่วนข้อมูลเชิงปริมาณ วิเคราะห์ด้วยความถี่ ร้อยละ 
มัธยฐาน ฐานนิยม และพิสัยระหว่างควอไทล์    
 ผลการวิจัย พบว่า        
 1. การบริหารจัดการศึกษาของวิทยาลัยหมู่บ้านจอมบึงในอดีต ประกอบด้วย 6 ด้าน ได้แก่ 1) ด้าน
วัตถุประสงคใ์นการบริหารจัดการ พบว่า มีวัตถุประสงค์ 4 ข้อ คือ การปลูกฝังนักเรียนครูให้รักอาชีพครู การแก้ปัญหา
การขาดแคลนครูในชนบท การรู้จักปฏิบัติตนเข้ากับสังคมที่อยู่ร่วมกัน และการเป็นศูนย์กลางการศึกษาในท้องถิ่น  
2) ด้านคุณสมบัติของผู้เข้าเรียน พบว่า ระยะแรกจ ากัดเฉพาะเพศชายระยะหลังไม่จ ากัดเพศ มีอายุไม่ต่ ากว่า 13 ปี 
มีภูมิล าเนาเป็นพื้นที่ทุรกันดารและครอบครัวมีฐานะยากจน 3) ด้านหลักสูตรและการเรียนการสอน พบว่า เป็น
หลักสูตร 5 ปี แบบอยู่ประจ า 4) ด้านคุณวุฒิที่จะได้รับ พบว่า ผู้ส าเร็จการศึกษาได้รับวุฒิระดับประกาศนียบัตรวิชา
การศึกษา (ป.กศ.) 5) ด้านค่าใช้จ่ายและสถานภาพของนักศึกษา พบว่า เป็นนักเรียนในบ ารุงของรัฐบาล โดยได้รับ
ทุนอุดหนุน 2,500 บาท ต่อคนต่อปี และ 6) ด้านแหล่งงานและเง่ือนไขรองรับ พบว่า ผู้ส าเร็จการศึกษาจะถูกส่งตัว
กลับไปรายงานตัวท่ีจังหวัดภูมิล าเนาของตน เพื่อบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการครูและชดใช้ทุนเป็นสองเท่าของจ านวน
ปีท่ีได้รับทุน  
 2. การบริหารจัดการครุศึกษาตามแนวคิดวิทยาลัยหมู่บ้านจอมบึงของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 
พบว่า 1) ด้านวัตถุประสงค์การบริหารจัดการ คือ การมุ่งผลิตครูทีม่ีอุดมการณ์ มจีิตวิญญาณ มีความรู้ความสามารถ
ตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู มีความสามารถเรียนรู้ พัฒนาตนเอง สื่อสารได้อย่างน้อย 3 ภาษา และมีสมรรถนะ
ด้านเทคโนโลยีการสื่อสาร คอมพิวเตอร์ งานเกษตรและงานช่าง 2) ด้านคุณสมบัติของผู้เข้าเรียน คือ ไม่จ ากัดเพศ  
มีอายไุม่ต่ ากว่า 18 ป ีส าเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 คะแนนเฉลี่ยไม่ต่ ากว่า 3.00 มีความประพฤติเรียบร้อย 
3) ด้านหลักสูตรและการเรียนการสอน เป็นหลักสูตร 5 ปี เน้นผลิตครูสาขาที่ขาดแคลนและสร้างเครือข่ายใน
ประชาคมอาเซียน 4) ด้านคุณวุฒิที่จะได้รับ คือ ผู้ส าเร็จการศึกษาได้รับวุฒิปริญญาครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) 5) ด้าน
ค่าใช้จ่ายและสถานภาพของนักศึกษา คือ เป็นนักศึกษาในบ ารุงและเป็นข้าราชการวิสามัญช่ัวคราวได้รับทุนอุดหนุน
ไม่น้อยกว่า 25,000 บาท ต่อคนต่อปี และ 6) ด้านแหล่งงานและเง่ือนไขรองรับ คือ ผู้ส าเร็จการศึกษาจะถูกส่งตัว
กลับไปรายงานตัวที่จังหวัดภูมิล าเนาของตน มีการติดตาม ควบคุมคุณภาพบัณฑิต และการท างานชดใช้ทุน 
 
ภาควิชาการบริหารการศึกษา                                                         บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร      
ลายมือช่ือนักศึกษา .........................................................                                             ปีการศึกษา 2559 
ลายมือช่ืออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 1........................................................ 2......................................................... 
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56252902: MAJOR: EDUCATIONAL ADMINISTRATION  
KEYWORDS: ADMINISTRATION OF PEDAGOGICAL STUDIES / VILLAGE INSTITUTE 
 JARIN NGAMMAN: CHOMBUENG VILLAGE INSTITUTE APPROACH TO THE ADMINISTATION OF 
PEDAGOGICAL STUDIES AS ADOPTED BY MUBAN CHOMBUENG RAJABHAT UNIVERSITY. THESIS ADVISORS: 
ASST.PROF.MAJ.SAISUDA TIACHAROEN, Ph.D., AND ASST.PROF.MAJ.NOPADOL CHENAKSARA, RTAR., Ph.D. 
161 pp. 
 
 The research aimed to find 1) the educational administration of Chombueng Village 
Institute in the past and 2) the administration of pedagogical studies as adopted by  Muban Chombueng 
Rajabhat University.The study was descriptive research using documentary study and the ethnographic 
delphi future research (EDFR).The selected key informants of this research were 17 experts; including  
administrators,faculty staff with experience in administration role, and alumni.The research instruments 
were unstructured interview and  opinionnaire. The qualitative data were  processed by content analysis. 
The quantitative data was  analyzed by  frequency, percentage, mean, median, mode and interquartile 
range.  
 The findings revealed that:  
 1. The educational administration of Chombueng Village Institute in the past was 
composed of  6 aspects: 1) four objective of  the educational administration: to instill in the teacher 
students the love of teaching profession, to solve teacher shortage in rural areas, to live in harmony in  
democratic society, and to be the local education centre; 2) the applicants: initially  restricted to male, 
age over 13, and of the poor families; 3) The curriculum and instruction: five-year boarding school 
education; 4) The acquired degree: certificate in education; 5) cost and student status: government 
subsidized 2,500 baht per person per year; and 6) the career path: a graduate would be sent back to his 
or her own hometown and be hired as a government servant and need to pay the fine if break the hiring 
contract.  
                     2. The administration of pedagogical studies as adopted by  Muban Chombueng Rajabhat 
University were as follow: 1) The objectives of the educational administration: to produce a  teacher who 
is truely a teacher at heart, with the competencies according to educational professional standards and 
the ability to learn, self develop and communicate in 3 languages, the ability to use technological, 
agricultural and mechanical tools; 2) the applicants no gender restriction but requires the applicant age   
over 18, finish high school with the minimum grade point average of 3.00; 3) the curriculum and 
instruction: five- year  program focusing on the shortage fields and also establish a collaboration within 
ASEAN community; 4) the acquired degree: Bachelor of Education (B.Ed.); 5) cost and student status: 
government subsidized 25,000 baht per person per year; and 6) career path: a graduate would  be sent 
back to his or her own hometown and be hired as a government servant and need to pay the fine if 
break the hiring contract.  
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Student's signature ..........................................................                                          Academic Year 2016 
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กิตติกรรมประกาศ 
 
 วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ ส าเร็จสมบูรณ์ได้ด้วยดีโดยได้รับความกรุณาอย่างสูงยิ่งจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ดร.สายสุดา เตียเจริญ ประธานกรรมการผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าท่ีพันตรี ดร.นพดล เจนอักษร 
กรรมการผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มัทนา วังถนอมศักดิ์ ประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์
และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ  อินทร์รักษ์ 
อาจารย์ที่ปรึกษา 
 ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณในความกรุณาไว้เป็นอย่างสูง ณ โอกาสนี้ พร้อมทั้งขอกราบขอบพระคุณ
คณาจารย์ในภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ทุกท่านที่ได้ประสิทธิ์ประสาท
ความรู้ให้แก่ผู้วิจัยตลอดระยะเวลาการศึกษา 
 ขอขอบพระคุณ ผู้เช่ียวชาญทุกท่านที่กรุณาสละเวลาให้ข้อมูลในขั้นสัมภาษณ์ สละเวลาในขั้นตอบ
แบบสอบถามความคิดเห็น ตลอดจนให้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ แนวคิดและแนวทางในการศึกษาวิจัย ตลอดจนให้
ความอนุเคราะห์อื่น ๆ จนมีผลให้การด าเนินการวิจัยครั้งนี้ส าเร็จลงด้วยดีเป็นอย่างยิ่ง  
 ขอกราบขอบพระคุณ คุณแม่เครือ งามแม้น รวมถึงสมาชิกทุกท่านในครอบครัว “งามแม้น”และ
กราบขอบพระคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จีรารัตน์ ชิรเวทย์ อาจารย์จริยะ วิโรจน์ ดร.นพมาส เครือสุวรรณ  และ
นางสาวทัศนีย์ จันทร ที่ส่งเสริม สนับสนุน ให้ความช่วยเหลือ และเป็นก าลังใจแก่ผู้วิจัยตลอดระยะเวลาของ
การศึกษาและการด าเนินการวิจัย  
 ประโยชน์ และคุณค่าอันเกิดจากดุษฎีนิพนธ์ฉบับนี้  ผู้วิจัยขอน้อมบูชาพระคุณบิดา มารดา ครู 
อาจารย์  มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึงและเพื่อน ๆ นักศึกษาปริญญาเอก รุ่นที่ 11 แห่งมหาวิทยาลัยศิลปากร 
ตลอดจนผู้มีคุณูปการต่อผู้วิจัยทุกท่านที่ให้ความช่วยเหลือ และเป็นก าลังใจ อันมีค่ายิ่งตลอดมา  
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บทที่ 1 
 

บทน า 
 

 การศึกษา เป็นกิจกรรมที่ส าคัญและจ าเป็นอย่างยิ่งต่อชีวิตมนุษย์ เพราะการศึกษาท าให้
มนุษย์เกิดการเปลี่ยนแปลงหรือพัฒนาจนกว่าชีวิตของแต่ละคนจะถึงจุดสมบูรณ์สูงสุด ดังนั้น        
การจัดการศึกษาจึงจ าเป็นต้องจัดให้ตอบสนองความต้องการและความจ าเป็นในการเปลี่ยนแปลงชีวิต
และสังคมของมนุษย์ 
 ค าว่า “การศึกษา” มีผู้ให้ความหมายไว้มากมาย โดยมีทั้งค าจ ากัดความที่คล้ายคลึงกัน
และท่ีแตกต่างกันตามปรัชญาของสังคม รวมทั้งประสบการณ์ ความรอบรู้และเจตนาของผู้ให้ ดังเช่น
ในทัศนะของ ไพศาล ไกรสิทธิ์1 ให้ความหมายว่า “การศึกษาเป็นกระบวนการทางสังคม  ที่จัดขึ้น 
เพ่ือการเปลี่ยนแปลง สร้างเสริมและถ่ายทอดสิ่งที่มีคุณค่าให้กับสมาชิกในสังคม โดยมีจุดมุ่งหมาย
เพ่ือให้สมาชิกเหล่านั้น เป็นสมาชิกที่สังคมต้องการ เป็นสมาชิกที่มีคุณค่าของสังคม”   
 จะเห็นได้ว่าผู้ให้นิยามดังกล่าวมีมุมมองต่อการศึกษาในฐานะเครื่องมือทางสังคมที่ต้อง
จัดกระท าอย่างต่อเนื่องเพ่ือสร้างลักษณะที่พึงประสงค์ให้เกิดขึ้นในหมู่สมาชิก ส่วนลักษณะที่          
พึงประสงค์จะเป็นอย่างไรนั้น การศึกษาต้องตอบสนองโดยปลูกฝังด้วยวิธีการทางการศึกษา และถ้า
มองประเทศเป็นระบบใหญ่การศึกษาก็เป็นระบบย่อยของสังคมประเทศเช่นเดียวกับระบบเศรษฐกิจ 
การเมือง และวัฒนธรรม โดยการศึกษาจะเป็นระบบที่มีหน้าที่ ตามค าจ ากัดความดังที่กล่าว คือ        
1) เป็นเครื่องมือทางสังคมที่ใช้ในการเปลี่ยนแปลงลักษณะหรือสิ่งที่ไม่พึงปรารถนาให้เป็นลักษณะที่
สังคมต้องการ 2) เป็นเครื่องมือทางสังคมที่ใช้ในการสร้างเสริมลักษณะหรือคุณสมบัติที่สังคมต้องการ 
หรือลักษณะที่สังคมต้องการเพ่ือความอยู่รอดแต่ยังไม่ปรากฏว่ามีอยู่ในสังคม และ 3) เป็นเครื่องมือ
ทางสังคมที่ใช้ถ่ายทอดสิ่งมีคุณค่าที่เคยประพฤติปฏิบัติสืบเนื่องมาแต่อดีตให้กับสมาชิกรุ่นปัจจุบันได้
ยึดถือปฏิบัติกันต่อไป           
 นอกจากมุมมองดังกล่าว ไพศาล ไกรสิทธิ์ ยังอธิบายว่า การศึกษาเป็นกระบวนการที่
เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับสังคมอย่างใกล้ชิดในลักษณะต่าง ๆ คือ 1) เป็นเครื่องมือทางสังคมที่ช่วยให้
สมาชิกในสังคมรู้จักกฎเกณฑ์ กติกา และการประพฤติปฏิบัติที่นิยมกระท าในสังคม 2) เป็นเครื่องมือ
พ้ืนฐานในการเปลี่ยนแปลงสังคมในด้านเศรษฐกิจ การเมืองและวัฒนธรรม 3) เป็นเครื่องมือของสังคม
ที่ใช้ในการเปลี่ยนแปลงพัฒนาสมาชิกในสังคมทั้งในฐานะที่เป็นทรัพยากรและในฐานะที่เป็นมนุษย์     
4) ช่วยให้ปัญหาและความต้องการของสังคมกระจ่างชัดขึ้นรวมทั้งสามารถแก้ปัญหาหรือสนองความ
ต้องการได้ตรงจุด และ 5) ช่วยให้สมาชิกในสังคมรู้ทางเลือกในการแก้ปัญหาและสนองความต้องการ
ได้ดีกว่า เพราะสังคมที่ประกอบด้วยคนที่มีการศึกษา ทางเลือกในการแก้ปัญหาและสนองความ
ต้องการก็จะมากขึ้น ทั้งยังจะมีผลให้การแก้ปัญหาต่าง ๆ ผิดพลาดน้อยลง เพราะผู้ที่จบการศึกษาจะมี

                                                                    

 1ไพศาล ไกรสิทธิ์,  “การศึกษาเพ่ือการพัฒนาประเทศแนวทางที่อาจเป็นไปได้,”  ใน 
สามทศวรรษ  (ราชบุรี: วิทยาลัยครูหมู่บ้านจอมบึง, 2527), 32-37. 
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 2 

ลักษณะอย่างน้อย 3 ประการ คือ 1) มีความรู้และทักษะด้านเศรษฐกิจ การเมือง และสังคมที่จ าเป็น
เพียงพอต่อการด ารงชีวิตในสังคม 2) มีแนวความคิด ความเชื่อ ตลอดจนค่านิยมที่เหมาะสม และ     
3) มีสุขภาพอนามัยที่สมบูรณ์  
 จากที่กล่าวข้างต้น ชี้ให้เห็นว่านอกจากการศึกษาจะช่วยเพ่ิมคุณค่าให้กับมนุษย์ 
การศึกษายังอาจท าให้มนุษย์เสื่อมค่าลง เพราะถ้าเป็นการศึกษาแบบผิดๆ ก็จะกลายเป็นกระบวนการ
สร้างความเลวร้ายในสังคมอย่างเป็นขั้นตอนท่ีต่อเนื่อง จึงกล่าวโดยสรุปได้ว่า การศึกษาอาจเป็นได้ทั้ง
พลังสร้างสรรค์และพลังท าลาย สามารถพัฒนามนุษย์ให้มีความรู้และทักษะที่สอดคล้องกับการพัฒนา 
หรือให้ไม่มีประโยชน์ต่อการพัฒนา อาจส่งเสริมความก้าวหน้าหรือความหยุดนิ่ง สามารถสร้างให้คน
เห็นความส าคัญของการท างานหรือท าให้เป็นคนเกียจคร้าน อาจเพ่ิมพลังให้กับประชาชนหรืออาจ
ท าลายความริเริ่มที่มีผลต่อการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงรูปแบบโครงสร้างของสังคมในปัจจุบันก็ได้ 
  

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 ปัจจุบัน ไทยเราเปิดประเทศมากขึ้น การจัดการศึกษาในประเทศจึงมุ่งให้สนองตอบ  
การเปลี่ยนแปลงของสังคม มีการเร่งรัดกระบวนการจัดการให้เป็นระบบที่ก้าวทัน เชื่อมต่อ และเป็นที่
ยอมรับของนานาประเทศ คือ มีโรงเรียน ครู หลักสูตร ตารางเรียน เงื่อนไขเวลาและอ่ืน ๆ ที่โรงเรียน
จ าเป็นต้องม ีแต่ที่ส าคัญยิ่งไปกว่านั้นก็คือ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติที่บังคับในปี พ.ศ. 2542 
ได้มีการบัญญัติให้ครูเป็นวิชาชีพที่ท าหน้าที่พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้กับชาติบ้านเมือง โดยบัญญัติ
มาตรา 52 ให้กระทรวงศึกษาธิการส่งเสริมให้มีระบบกระบวนการผลิตครู พัฒนาครู คณาจารย์และ
บุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง โดยก ากับและ
ประสานให้สถาบันที่ท าหน้าที่ผลิตและพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา มีความพร้อม
และเข้มแข็งในการเตรียมบุคลากรใหม่และพัฒนาบุคลากรประจ าการ รวมทั้งบัญญัติมาตรา 53 ให้มี
องค์กรวิชาชีพครู ผู้บริหารสถานศึกษา และผู้บริหารการศึกษา ท าหน้าที่ก าหนดมาตรฐานวิชาชีพ 
ออกและเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพให้กับครู ผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษา 
 จากการให้ความส าคัญต่อวิชาชีพครูดังกล่าว ท าให้การผลิตครูหรือบัณฑิตครุศาสตร์-
ศึกษาศาสตร์ในสถาบันอุดมศึกษาของภาครัฐในประเทศไทย ต้องอยู่ภายใต้การก ากับดูแลของทั้ง
หน่วยงานต้นสังกัดและองค์กรวิชาชีพ จึงมีผลให้มาตรฐานและแนวทางการผลิตครูหรือบัณฑิต       
ครุศาสตร์-ศึกษาศาสตร์ของสถาบันอุดมศึกษา ในภาพรวมมีโมเดลที่ไม่แตกต่างกันมากนัก กล่าวคือ 
นอกจากต้องเป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับวันที่ 15 มีนาคม พ.ศ.2554 เรื่อง 
มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์ และสาขาศึกษาศาสตร์ (หลักสูตร 5 ปี) ที่ก าหนด
ว่า ต้องมีมาตรฐานผลการเรียนรู้ 6 ด้าน คือ 1) ด้านคุณธรรม จริยธรรม 2) ด้านความรู้ 3) ด้านทักษะ
ทางปัญญา 4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 5) ด้านทักษะ            
การวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และ 6) ด้านทักษะการจัด     
การเรียนรู้ ยังต้องเป็นไปตามข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ.2556 ฉบับวันที่ 19 
กันยายน พ.ศ. 2556 ที่ก าหนดว่าต้องประกอบด้วยมาตรฐาน 4 ด้าน คือ ด้านความรู้  ด้าน
ประสบการณ์วิชาชีพ และด้านสมรรถนะ ดังนี้  
 1.  มาตรฐานความรู้ ประกอบด้วยความรู้ ดังต่อไปนี้  1) ความเป็นครู 2) ปรัชญา
การศึกษา 3) ภาษาและวัฒนธรรม 4) จิตวิทยาส่าหรับครู 5) หลักสูตร 6) การจัดการเรียนรู้และ     
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การจัดการชั้นเรียน  7) การวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ 8) นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทาง
การศึกษา 9) การวัดและการประเมินผลการเรียนรู้ 10) การประกันคุณภาพการศึกษา และ            
11) คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ  
 2.  มาตรฐานประสบการณ์วิชาชีพ คือ ต้องผ่านการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาตาม
หลักสูตรปริญญาทางการศึกษาเป็นเวลาไม่น้อยกว่าหนึ่งปีและผ่านเกณฑ์การประเมินปฏิบัติการสอน
ตามหลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขทีค่ณะกรรมการคุรุสภาก าหนด ดังต่อไปนี้ 1) การฝึกปฏิบัติวิชาชีพ
ระหว่างเรียน และ 2) การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในสาขาวิชาเฉพาะ 
 3.  มาตรฐานการปฏิบัติงาน  คือ 1) ปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเพ่ือพัฒนาวิชาชีพครูให้ 
ก้าวหน้าอยู่เสมอ 2) ตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ โดยค านึงถึงผลที่จะเกิดแก่ผู้เรียน 3) มุ่งมั่นพัฒนา
ผู้เรียนให้เติบโตเต็มตามศักยภาพ 4) พัฒนาแผนการสอนให้สามารถปฏิบัติได้จริงในชั้นเรียน           
5) พัฒนาสื่อการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ 6) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้ผู้เรียน
รู้จักคิด วิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ โดยเน้นผลถาวรทีเกิดแก่ 7) รายงานผลการพัฒนาคุณภาพของ
ผู้เรียนได้อย่างมีระบบ 8) ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างทีดีแก่ผู้เรียน 9) ร่วมมือกับผู้อ่ืนในสถานศึกษาอย่าง
สร้างสรรค์ 10) ร่วมมือกับผู้อ่ืนในชุมชนอย่างสร้างสรรค์ 11) แสวงหาและใช้ข้อมูลข่าวสารในการ
พัฒนา และ 12) สร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ในทุกสถานการณ์  
 4.  มาตรฐานการปฏิบัติตน ประกอบด้วย ก) จรรยาบรรณต่อตนเอง ได้แก่ 1) ต้องมีวินัย
ในตนเอง พัฒนาตนเองด้านวิชาชีพ บุคลิกภาพ และวิสัยทัศน์ ให้ทันต่อการพัฒนาทางวิทยาการ 
เศรษฐกิจ สังคม และการเมืองอยู่เสมอ ข) จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ ได้แก่ 2) ต้องรัก ศรัทธา ซื่อสัตย์
สุจริต รับผิดชอบต่อวิชาชีพและเป็นสมาชิกทีดี ขององค์กรวิชาชีพ ค) จรรยาบรรณต่อผู้รับบริการ 
ได้แก่ 3) ต้องรัก เมตตา เอาใจใส่ ช่วยเหลือ ส่งเสริม ให้ก าลังใจแก่ศิษย์ และผู้รับบริการ ตามบทบาท
หน้าทีโดยเสมอหน้า 4) ต้องส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ ทักษะและนิสัยทีถูกต้องดีงามแก่ศิษย์ และ 
ผู้รับบริการ ตามบทบาทหน้าทีอย่างเต็มความสามารถด้วยความบริสุทธิ์ใจ 5)  ต้องประพฤติปฏิบัติ 
ตนเป็นแบบอย่างที่ดีทั้งทางกาย วาจา และจิตใจ 6) ต้องไม่กระท าตนเป็นปฏิปักษ์ต่อความเจริญ  
ทางกาย สติปัญญา จิตใจ อารมณ์ และสังคมของศิษย์และผู้รับบริการ 7) ต้องให้บริการด้วยความ
จริงใจและเสมอภาคโดยไม่เรียกรับหรือยอมรับผลประโยชน์จากการใช้ต าแหน่งหน้าทีโดยมิชอบ       
ง) จรรยาบรรณต่อผู้ร่วมประกอบวิชาชีพ 8) พึงช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันอย่างสร้างสรรค์โดยยึด
มั่นในระบบคุณธรรม สร้างความสามัคคีในหมู่คณะ และ จ) จรรยาบรรณต่อสังคม 9) พึงประพฤติ
ปฏิบัติตน เป็นผู้น่าในการอนุรักษ์และพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญา 
สิ่งแวดล้อม รักษาผลประโยชน์ของส่วนรวม และยึดมันในการปกครอง ระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
 ทั้งนี้ มาตรฐานความรู้วิชาชีพครูที่ก าหนดต้องประกอบด้วยสาระความรู้ที่ท าให้เกิด
สมรรถนะของครูตามประกาศคณะกรรมการคุรุสภา เรื่องสาระความรู้และสมรรถนะของผู้ประกอบ
วิชาชีพครู ผู้บริหารสถานศึกษาและผู้บริหารการศึกษาตามมาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ 
ส่วนสถานศึกษาที่ปฏิบัติการสอนก็ต้องมีคุณสมบัติตามที่คณะกรรมการคุรุสภาก าหนดและต้อง
ปฏิบัติการสอนเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี รวมทั้งมีรายงานผลการผ่านเกณฑ์การประเมินการ
ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาตามมาตรฐานประสบการณ์วิชาชีพครู ได้แก่ สามารถจัดการเรียนรู้ใน



 4 

สาขาวิชาเฉพาะ สามารถประเมิน ปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับศักยภาพของ
ผู้เรียน สามารถท าวิจัยในชั้นเรียนเพ่ือพัฒนาผู้เรียน สามารถจัดท ารายงานผลการจัดการเรียนรู้และ
พัฒนาผู้เรียน มีการปฏิบัติตนที่เหมาะสมกับความเป็นครูโดยมีผลการรับรองความประพฤติจาก
สถาบันการผลิตครู  เข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนาคุณลักษณะความเป็นครูโดยมีหลักฐานการเข้าร่วม
กิจกรรมครบตามเกณฑ์ที่ก าหนด และผ่านการประเมินจากสถาบันการผลิตครู  
 ในปัจจุบัน แม้ว่าการผลิตครูหรือบัณฑิตครุศาสตร์-ศึกษาศาสตร์จะอยู่ภายใต้การก ากับ
ดูแลของหน่วยงานต้นสังกัดและองค์กรวิชาชีพ รวมทั้งต้องเป็นไปตามเงื่อนไขต่าง  ๆ หลายประการ
ดังที่กล่าวข้างต้น แต่ทางด้านผลการด าเนินการก็ยังคงประสบปัญหาที่น่าสนใจอีกหลายประการ 
ดังเช่นทีร่ัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการปาฐกถาพิเศษ เรื่อง นโยบายการผลิตครูในศตวรรษที่ 21 
ที่มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ความตอนหนึ่งระบุถึงปัญหาและความต้องการปฏิรูป
ระบบการผลิตครูไว้ว่า “ปัจจุบันการผลิตครูมีปัญหามาก ซึ่งที่พบหลัก ๆ คือ การเปิดหลักสูตรวิชาชีพ
ครูมากเกินความจ าเป็น และบางแห่งก็เปิดสอนก่อนที่หลักสูตรจะได้รับการรับรองตลอดจนมาตรฐาน
ที่ต่างกันมาก การเปิดโอกาสให้โรงเรียนรับครูที่ไม่มีวุฒิครูเขา้มาสอนก่อนแล้วค่อยมาขอรับใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพ หน่วยงานที่มีหน้าที่ตรวจสอบขาดความเข้มงวดจริงจังในการตรวจสอบคุณภาพ
มาตรฐาน หลักสูตรไม่ได้เตรียมให้นักศึกษาครูมีนวัตกรรมการสอนเพ่ือพัฒนาทักษะการคิด และไม่ได้
เน้นการบูรณาการสมรรถนะการสอนใหม่ ๆ การบูรณาการเนื้อหาและเทคนิคการสอน รวมถึง
คุณลักษณะความเป็นครู โดยเฉพาะจิตวิญญาณความเป็นครู ปัญหาเหล่านี้ท าให้ต้ องมีการปฏิรูป
ระบบการผลิตครู อยากให้มหาวิทยาลัยราชภัฎ (มรภ) ผลิตครูในศตวรรษที่ 21 ที่เป็นซุปเปอร์แมน 
โดยคุณลักษณะของครูที่อยากเห็นคือ มีจิตวิญญาณความเป็นครู มีความรู้ในเรื่องที่สอน มีเทคนิค  
การสอนดี ถ่ายทอดให้นักเรียนเข้าใจง่าย มีความรู้ ICT มีบุคลิกภาพดี และที่ส าคัญคือมีทักษะการพูด 
ไม่ใช่พูดเก่งเพียงอย่างเดียว แต่ต้องมีเทคนิคพูดจูงใจนักเรียน...ต้องให้ความส าคัญเรื่องจิตวิทยาเด็ก
พิเศษ จิตวิทยาการเรียนการสอน จิตวิทยาครูว่าด้วยการลงโทษนักเรียน การสร้างแรงจูงใจ เทคนิค
การพูด และเทคนิคการสอน นอกจากนี้ครูในอนาคตต้องเข้าใจเรื่องการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ
หรือ PISA ซึ่งเป็นการประเมินที่นานาชาติให้การยอมรับ และนายกรัฐมนตรีก็ห่วงใยเรื่องการผลิตครู 
ได้ก าชับให้ท าหลักสูตรการผลิตครูให้มีความเข้มแข็งเหมือนในอดีต ซึ่งขณะนี้คณะกรรมการปรับปรุง
หลักสูตรการผลิตครูและท่ีประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ (ทปอ.มรภ.) ได้เสนอกรอบหลักสูตร
การผลิตครูมาให้น าพิจารณาร่วมกับความเห็นของผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัยต่างประเทศ โดยวาง
เงื่อนเวลาว่าหลักสูตรผลิตครูใหม่จะต้องแล้วเสร็จเพื่อใช้น าร่อง ปีการศึกษา 2560 ส าหรับการผลิตครู
ในอนาคตจะมีการแบ่งสัดส่วนการผลิตเป็น 25:40:35 ของอัตราเกษียณอายุราชการ คือโครงการผลิต
ครูเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น 25% การผลิตครูระบบปิด 40% ซึ่งจะแบ่งโควตาในสถาบันผลิตครูตามขีด
ความสามารถของแต่ละแห่ง และอีก 35% เป็นการผลิตครูระบบเปิดทั่วไป 

 ในประเด็นการผลิตบัณฑิตครู เมื่อพิจารณาเฉพาะส่วนของมหาวิทยาลัยราชภัฏที่มีเกือบ 
40 แห่ง และกระจายอยู่ทั่วประเทศ พบว่าเกือบทั้งหมดล้วนแต่ได้รับการพัฒนามาจากวิทยาลัยครู 
ส่วนภารกิจหลักเดิม คือ การผลิตครู ก็ถูกพัฒนาเป็นภารกิจในระดับคณะของแต่ละแห่ง ทั้งยังต้อง 
ยึดโยงอยู่กับเงื่อนไขของคุรุสภาเช่นเดียวกับสถาบันอุดมศึกษาของรัฐดังที่กล่าวข้างต้น ดังนั้น ปัจจุบัน
มหาวิทยาลัยราชภัฏแต่ละแห่งจึงพยายามที่จะฟ้ืนเอาอัตลักษณ์ที่โดดเด่นในอดีตของตนมาเป็นจุดขาย
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ในการผลิตบัณฑิตครู ตัวอย่างเช่น การผลิตบัณฑิตครูดนตรีของมหาวิทยาลัยบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
การผลิตบัณฑิตครูอุตสาหกรรมศิลป์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร และการผลิตครูพันธุ์บึงของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เป็นต้น  

 ในประเด็นเดียวกันนี้ เมื่อพิจารณาเฉพาะในส่วนของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 
ซ่ึงมีประวัติความเป็นมาและมีโมเดลการผลิตครูในอดีตที่แตกต่างจากที่อ่ืน กล่าวคือมหาวิทยาลัย  
แห่งนี้ ถูกจัดตั้งขึ้นในรูปวิทยาลัยหมู่บ้าน (Village Institute) ซึ่งเป็นโรงเรียนฝึกหัดครูหลักสูตรพิเศษ
ตามแบบอย่างในประเทศตุรกี ส่วนผู้เรียนก็คัดเลือกนักเรียนที่เรียนดีแต่ยากจนมาจากท้องถิ่น
ทุรกันดารทั่วประเทศตั้งแต่จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 7 มารับทุนการศึกษาและเรียนแบบอยู่ประจ าตาม
หลักสูตรของวิทยาลัยตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จนจบประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา (ป.กศ.) 
จากนั้นจะถูกส่งกลับภูมิล าเนาเพ่ือบรรจุเข้ารับราชการครู ส่วนแง่มุมทางด้านคุณภาพก็ปรากฏ
หลักฐานงานเขียนของอดีตผู้บริหาร อาจารย์ และศิษย์เก่าของวิทยาลัยหลายท่าน เช่น จินต์ รัตนสิน2 
อรุณ ปรีดีดิลก3  โสภณ พวงสุวรรณ4  สุชิน ประพันธ์พจน์5  และจริยะ วิโรจน์6  ที่ยืนยันไว้ชัดเจน
และตรงกันว่า การผลิตครูตามหลักสูตรของวิทยาลัยหมู่บ้านจอมบึง มีผลให้ได้ครูที่มีคุณภาพหรือ     
มีความรู้ความสามารถและความประพฤติที่สอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของแต่ละท้องถิ่น   
สูงมาก 
ปัญหาของการวิจัย 
 ดังได้กล่าวแล้วว่า ในประเทศไทย ภารกิจการผลิตครูหรือบัณฑิตครุศาสตร์-ศึกษาศาสตร์
ของสถาบันอุดมศึกษาภาครัฐ ซึ่งหมายรวมถึงมหาวิทยาลัยราชภัฏ ต้องอยู่ภายใต้การก ากับดูแล    
ของทั้งหน่วยงานต้นสังกัดและองค์กรวิชาชีพ ภาพรวมของมาตรฐานและแนวทางการผลิตบัณฑิตครู
จึงไม่แตกต่างกันมากนัก อีกทั้งยังประสบปัญหาหลายประการดังปาฐกถาพิเศษของรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ ที่ระบุว่า ปัจจุบันการผลิตครูยังมีปัญหาหลัก ๆ คือ เปิดหลักสูตรมากเกินความ
จ าเป็น บางแห่งเปิดสอนก่อนที่หลักสูตรจะได้รับการรับรอง มาตรฐานต่างกันมาก เปิดโอกาสให้
โรงเรียนรับครูที่ไม่มีวุฒิครูเข้ามาสอนก่อนแล้วมาขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ หน่วยงานที่มี
หน้าที่ตรวจสอบขาดความเข้มงวดจริงจังในการตรวจสอบคุณภาพมาตรฐาน หลักสูตรไม่ได้เตรียมให้
                                                                    

 2จินต์ รัตนสิน, “วิทยาลัยหมู่บ้านจอมบึงในอดีต พ.ศ. 2497-2508,” ใน 37 ปีจอมบึง 
(ราชบุรี: วิทยาลัยครูหมู่บ้านจอมบึง, 2534), 33-52.   
 3อรุณ ปรีดีดิลก,  “คิด,เขียน,เกี่ยวกับจอมบึง,” ใน 37 ปีจอมบึง (ราชบุรี: วิทยาลัยครู
หมู่บ้านจอมบึง, 2534), 14-17. 
 4โสภณ พวงสุวรรณ, “จากวิทยาลัยหมู่บ้านจอมบึงสู่สถาบันราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง,” ใน 
กรวด หิน ดิน ทราย แมกไม้ และขุนเขา (ราชบุรี: สถาบันราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง, 2527), 77-86.   
 5สุชิน ประพันพจน์, “ลมหายใจของหมู่บ้าน,” ใน กรวด หิน ดิน ทราย แมกไม้ และ
ขุนเขา (ราชบุรี: สถาบันราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง, 2527), 7-20. 
 6จริยะ วิโรจน์,  “สถาบันราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงราชบุรีกับยุทธศาสตร์การผลิตครูเพ่ือ
หวนสู่ความยิ่งใหญ่,”  ใน กรวด หนิ ดิน ทราย แมกไม้ และขุนเขา (ราชบุรี: สถาบันราชภัฏหมู่บ้าน
จอมบึง, 2527), 115-125. 
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นักศึกษาครูมีนวัตกรรมการสอนเพ่ือพัฒนาทักษะการคิด ไม่เน้นบูรณาการสมรรถนะการสอนใหม่ ๆ 
เนื้อหาและเทคนิคการสอน รวมถึงคุณลักษณะความเป็นครู โดยเฉพาะจิตวิญญาณความเป็นครู ท าให้
จ าเป็นต้องปฏิรูประบบการผลิตครู และอยากให้มหาวิทยาลัยราชภัฎ (มรภ) ผลิตครูในศตวรรษที่ 21 
ให้มีคุณลักษณะ คือ มีจิตวิญญาณความเป็นครู มีความรู้ในเรื่องที่สอน มีเทคนิคการสอนดี ถ่ายทอด
ให้นักเรียนเข้าใจง่าย มีความรู้ ICT มีบุคลิกภาพดี มีทักษะการพูดโดยเฉพาะเทคนิคการพูดจูงใจ
นักเรียน ให้ความส าคัญเรื่องจิตวิทยาเด็กพิเศษ จิตวิทยาการเรียนการสอน จิตวิทยาครูว่าด้วย       
การลงโทษนักเรียน การสร้างแรงจูงใจ เทคนิคการพูด เทคนิคการสอน ตลอดจนเข้าใจเรื่อง         
การประเมินผลนักเรียนนานาชาติหรือ PISA ที่นานาชาติให้การยอมรับ   
 ในประเด็นการผลิตครู เมื่อพิจารณาเฉพาะส่วนของมหาวิทยาลัยราชภัฏที่เกือบทั้งหมด
ล้วนแต่ได้รับการพัฒนามาจากวิทยาลัยครูซึ่งปรากฏว่ามีเพียงมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง  
แห่งเดียวที่มีประวัติและโมเดลการผลิตครูแตกต่างไปจากที่อ่ืน โดยมีหลักฐานงานเขียนของอดีต
ผู้บริหาร อาจารย์ และศิษย์เก่าของวิทยาลัย ยืนยันชัดเจนตรงกันว่า การผลิตครูตามหลักสูตรของ
วิทยาลัยหมู่บ้านจอมบึงมีผลให้ได้ครูที่มีคุณภาพ คือ มีความรู้ ความสามารถและความประพฤติที่
สอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของแต่ละท้องถิ่นสูงมาก ผู้วิจัยซึ่งตระหนักในความส าคัญที่
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 บัญญัติให้มีการพัฒนาการผลิตบัณฑิตครูหรือบัณฑิต
ครุศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏให้มีคุณภาพ จึงมีแนวความคิดว่าหากสามารถน าโมเดลดังกล่าว   
มาปรับใช้ให้เหมาะกับสภาวะแวดล้อมของยุคสมัยปัจจุบัน เช่น มีการด าเนินการภายใต้การมีส่วนร่วม
ของหน่วยงานที่ใช้ครูอันได้แก่ เขตพ้ืนที่การศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานบริหาร
การศึกษานอกโรงเรียน การศึกษาเอกชน และสถานศึกษาของเอกชน ก็น่าจะมีผลให้ได้ครูที่มี
คุณภาพสูงกว่าโมเดลที่ใช้คล้าย ๆ กันทั้งประเทศในปัจจุบัน ด้วยเหตุนี้ ผู้วิจัยจึงตั้งใจที่จะด าเนินการ
วิจัยการบริหารจัดการครุศึกษาตามแนวคิดวิทยาลัยหมู่บ้านจอมบึงของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้าน
จอมบึง เพ่ือก่อให้เกิดสารสนเทศท่ีเป็นประโยชน์ต่อการผลิตบัณฑิตครูในอนาคตต่อไป 
    

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ก าหนดวัตถุประสงค์ของการวิจัยดังต่อไปนี้ 
 1.  เพ่ือทราบการบริหารจัดการศึกษาของวิทยาลัยหมู่บ้านจอมบึงในอดีต 
 2.  เพ่ือทราบการบริหารจัดการครุศึกษาตามแนวคิดวิทยาลัยหมู่บ้านจอมบึงของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 
 

ค าถามของการวิจัย 
 เพ่ือเป็นแนวทางในการหาค าตอบให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจัย ผู้วิจัย      
จึงก าหนดข้อค าถามของการวิจัย ดังนี้ 
 1.  การบริหารจัดการศึกษาของวิทยาลัยหมู่บ้านจอมบึงในอดีตเป็นอย่างไร 
 2.  การบริหารจัดการครุศึกษาตามแนวคิดวิทยาลัยหมู่บ้านจอมบึงของ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
หมู่บ้านจอมบึงควรจะเป็นอย่างไร 
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กรอบแนวคิดที่ใช้ในการวิจัย 
 จากการที่ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งได้ก าหนดวัตถุประสงค์
และค าถามของการวิจัย จึงได้ก าหนดกรอบแนวคิดที่จะน าไปสู่การสร้างเครื่องมือ การเลือกกลุ่ม
ตัวอย่าง การเก็บรวบรวมข้อมูล และการวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยดังภาพที่ 1 
 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1   กรอบแนวคิดที่ใช้ในการวิจัย 
ที่มา:  กรวด หิน ดิน ทราย แมกไม้ และขุนเขา (ราชบุรี: สถาบันราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง, 2534), 
        115-125.   
 
นิยามศัพท์เฉพาะ 

 เพ่ือความเข้าใจที่ตรงกัน ผู้วิจัยได้ก าหนดนิยามศัพท์เฉพาะในการวิจัยครั้งนี้ ไว้ดังนี้ 
 การบริหารจัดการครุศึกษาตามแนวคิดวิทยาลัยหมู่บ้านจอมบึง หมายถึง การศึกษาทบทวน

ความรู้และประสบการณ์การผลิตครูโดยใช้หลักสูตร 5 ปี ตามแนวคิดวิทยาลัยหมู่บ้านจอมบึง เพ่ือ
น าไปสู่การประยุกต์ใช้ในการผลิตบัณฑิตครูในมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงให้มีคุณภาพ
สอดคล้องกับความต้องการของสังคมในยุคปัจจุบันและอนาคต  

 วิทยาลัยหมู่บ้านจอมบึง หมายถึง สถาบันฝึกหัดครูหลักสูตรพิเศษแห่งเดียวในประเทศไทยที่ 
ฯพณฯ หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล เป็นผู้น ารูปแบบ Village Institute ของประเทศตุรกี มาเผยแพร่ 
จนได้รับการจัดตั้งและจัดการศึกษาเพ่ือผลิตครูที่มีความรู้ความสามารถสอดคล้องกับสภาพความ   
ขาดแคลนและความทุรกันดารในชนบท ปัจจุบันวิทยาลัยดังกล่าวได้รับการปรับเปลี่ยนสถานภาพเป็น
คณะครุศาสตร์ในมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 

 การผลิตครูหลักสูตรพิเศษ หมายถึง การผลิตครูตามหลักสูตร 5 ปี ของวิทยาลัยหมู่บ้าน
จอมบึง คือ รับนักเรียนที่เรียนดีแต่ฐานะยากจน  มีอายุไม่ต่ ากว่า 13 ปีบริบูรณ์แต่ไม่เกิน 15 ปี สอบไล่
ได้ไม่ต่ ากว่าชั้นประถมศึกษาปีที่ 7 จากถิ่นทุรกันดารทั่วประเทศ เข้าเป็นนักเรียนทุน ให้การศึกษา
อบรมแบบอยู่ประจ า เน้นให้มีความรู้ ประสบการณ์และมีความสามารถหลายๆ ด้านที่สอดคล้องกับ
สภาพการเรียนการสอนในโรงเรียนในชนบทที่ก าลังพัฒนา เมื่อส าเร็จประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา 
(ป.กศ.) ก็ส่งตัวกลับจังหวัดต้นสังกัดเพ่ือด าเนินการบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการประจ าท าการสอนใน
โรงเรียนในชนบทที่ก าลังพัฒนา 

อดีต 
 
  1.  ศึกษาเอกสาร แนวคดิ 
ทฤษฎีและงานวิจัยท่ี
เกี่ยวข้อง 
  2.  สัมภาษณผ์ู้เชี่ยวชาญ 

อนาคต 
 

EDFR 

1.  วัตถุประสงค์ 
2.  คุณสมบัติของผู้ที่จะรับเข้าเรียน 
3.  หลักสูตรและการเรียนการสอน 
4.  คุณวุฒิที่จะได้รับ 
5.  ค่าใช้จ่ายและสถานภาพของนักศึกษา 
6.  แหล่งงานและเงื่อนไขรองรับ 
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 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง หมายถึง สถาบันอุดมศึกษาที่แต่เดิมมีสถานภาพ
เป็นวิทยาลัยหมู่บ้านจอมบึง แต่ได้รับการพัฒนาเป็นวิทยาลัยครูหมู่บ้านจอมบึง สถาบันราชภัฏ
หมู่บ้านจอมบึง และมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ตามล าดับ ปัจจุบันสถาบันอุดมศึกษาแห่งนี้
ประกอบด้วยคณะที่จัดการศึกษาระดับปริญญาตรี 4  คณะกับ 1 วิทยาลัย คือ คณะครุศาสตร์       
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ และ
วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย นอกจากนี้ยังมีบัณฑิตวิทยาลัยที่จัดการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาอีก 9 สาขาวิชาด้วย 
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บทที่ 2 
 

วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 
 

 การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ศึกษาต ารา เอกสาร แหล่งความรู้ต่าง ๆ รวมทั้งงานวิจัยที่
เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการครุศึกษาตามแนวคิดวิทยาลัยหมู่บ้านจอมบึงของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
หมู่บ้านจอมบึง ซึ่งในบทนีจ้ะได้น าเสนอสาระส าคัญเก่ียวกับหลักการ แนวคิด และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
ดังต่อไปนี้ 
    

ความเป็นมาของการฝึกหัดครูไทย 
 

 ในประเทศไทย ค าว่า “ครู” เกิดขึ้นตั้งแต่ยุคสมัยใดไม่ปรากฏหลักฐานชัดเจน แต่เชื่อ 
สืบต่อกันมาว่าพ่อแม่คือครูคนแรกของคนทุกคน ส่วนครูที่ให้การสั่งสอนวิชาความรู้และอบรม
คุณธรรมจริยธรรม พอมีหลักฐานว่าเป็นครูผู้รู้จากที่บ้าน วัด และวัง ขณะที่ทางด้านการฝึกหัดหรือ
ฝึกฝนคนเพ่ือให้ออกไปเป็นครูสอนเด็กหรือสอนคนอ่ืน ๆ นั้น สามารถอ้างอิงได้ชัดเจนว่าเริ่มขึ้นอย่าง
เป็นกิจจะลักษณะในช่วงกลาง ๆ ของสมัยรัตนโกสินทร์ ดังนั้น ในการเสนอเนื้อหาความเป็นมาของ
การฝึกหัดครูไทยจึงจ าแนกเป็น 5 ระยะ คือ ระยะเริ่มตั้งโรงเรียนฝึกหัดอาจารย์ ระยะขยายโรงเรียน
ฝึกหัดครู ระยะยกฐานะเป็นวิทยาลัยครู ระยะปรับเปลี่ยนวิทยาลัยครูเป็นสถาบันราชภัฏ และระยะ
ยกระดับสถาบันราชภัฏเป็นมหาวิทยาลัย ซ่ึงแต่ละระยะจะมีการด าเนนิการเรือ่งท่ีส าคัญ ๆ ดังต่อไปนี้  
 

ระยะเริ่มตั้งโรงเรียนฝึกหัดอาจารย์ 
 เป็นระยะที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชด าริที่จะจัดการศึกษา
ตามแบบอย่างตะวันตก แต่ยังไม่ทันลงมือพระองค์ก็เสด็จสวรรคตเสียก่อน ครั้นพระบาทสมเด็จ       
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงขึ้นครองราชย์ จึงได้สนองพระราชด าริของพระราชบิดาโดยประกาศตั้งโรงเรียน
หลวงขึ้นในพระบรมมหาราชวัง ณ บริเวณโรงทหารมหาดเล็ก ข้างโรงละครเก่า ถัดจากระเบียงวัด 
พระศรีรัตนศาสดาราม ด้านตะวันตก ในปี พ.ศ. 2414 ณ บริเวณ และทรงโปรดฯ ให้หลวงสารประเสริฐ 
(น้อย อาจารยางกูร หรือพระยาศรีสุนทรโวหาร) ปลัดกรมอาลักษณ์ เป็นอาจารย์ใหญ่ ท าให้เริ่มมีการ
เปลี่ยนแปลงทั้งด้านครูผู้สอนและวิชาที่สอน จากวิชาภาษาไทย  คิดเลข และขนบธรรมเนียมราชการ 
เป็นแบบเรียนหลวง 6 เล่ม ที่แต่งโดยพระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร) ซึ่งประกอบด้วย มูลบท-
บรรพกิจ วาทนิติกร อักษรประโยค สังขโยคพิธาน ไวพจน์พิจารณ์ และพิศาลการันต์ ส่วนด้านการเรียน  
การสอนก็แบ่งเป็น 2 ประโยค คือ ประโยคหนึ่ง เรียนแบบเรียนหลวง 6 เล่ม กับประโยคสองเรี ยน   
คัดลายมือ เขียนตามค าบอก อ่านหนังสือ แต่งจดหมาย แต่งกระทู้ความ ย่อความ เลข และบัญชี 
 นอกจากตั้งโรงเรียนหลวงดังกล่าว ยังทรงโปรดฯ ให้พัฒนาโรงเรียนที่มีอยู่เดิมและจัดตั้ง
โรงเรียนใหม่ๆ เพ่ิมขึ้นอีกหลายแห่ง เช่น พ.ศ. 2417 โปรดฯ ให้พัฒนาโรงเรียนปริยัติธรรมที่สืบทอด
มาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 3 และจัดตั้งโรงเรียนท าแผนที่ โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษของพระเจ้าลูกยาเธอ 
โรงเรียนกุลสตรีวังหลัง ซึ่งเป็นโรงเรียนของฝุายสตรี ที่อาจารย์เฮาส์ ภรรยาหมอเฮาส์ เปิดสอน   
ศาสนาคริสต์ สอนอ่าน และเย็บปักถักร้อย พ.ศ. 2423 ทรงโปรดฯ ให้จัดตั้ งโรงเรียนสุนันทาลัย       
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ซึ่งเป็นโรงเรียนการศึกษาฝุายสตรี ที่ปากคลองตลาด พ.ศ. 2424 โปรดฯ ให้จัดตั้งโรงเรียนนายทหาร
มหาดเล็ก ที่ต าหนักสวนกุหลาบ ในปีพ.ศ. 2527 โปรดฯ ให้จัดตั้งโรงเรียนวัดมหรรณพาราม ที่ถือว่า
เป็นโรงเรียนประถมศึกษาแห่งแรก โดยมีพระเป็นครูผู้สอน และทรง โปรดฯ ให้ยกฐานะกรมธรรมการ
ขึ้นเป็นกระทรวงธรรมการ เมื่อวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2435 เหล่านี้เป็นต้น 
 การปรับปรุงโรงเรียนที่มีอยู่เดิม รวมทั้งการจัดตั้งโรงเรียนขึ้นใหม่ จนมีโรงเรียนเกิดขึ้น
มากมายในประเทศ ท าให้สมเด็จกรมพระยาด ารงราชานุภาพ เสนาบดีกระทรวงธรรมการในสมัยนั้น 
ทรงเห็นความส าคัญของการฝึกหัดครู และมีพระด าริจะให้มีโรงเรียนฝึกหัดครู (เรืองชัย ทรัพย์นิรันดร์)7 
จึงมีการจัดตั้งโรงเรียนฝึกหัดอาจารย์แห่งแรกที่โรงเลี้ยงเด็ก ถนนบ ารุงเมือง สะพานด า กรุงเทพฯ 
เริ่มท าการสอนระดับประโยคครูประถม เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2435 โดยก าหนดเวลาเรียน 2 ปี  
มีนายเอชกรีน รอด ซึ่งเป็นชาวอังกฤษ เป็นอาจารย์ใหญ่ ส่วนนักเรียนมี 3 คน คือ นายนกยูง วิเศษกุล 
(พระยาสุรินทราชา)  นายบุญรอด เศรษฐบุตร (พระยาภิรมย์ภักดี) และนายสุ่ม ซึ่งต่อมานายบุญรอด 
และนายสุ่ม ลาออก จึงเหลือนายนกยูงเพียงคนเดียว ครั้นปี พ.ศ. 2436 โรงเรียนฝึกหัดอาจารย์ถูก
จัดเป็นโรงเรียนหลวงสอนวิชาพิเศษ ประเภทไป-มา ด ารงอยู่ด้วยทุนของรัฐบาล คือ นักเรียนได้รับทุน
เล่าเรียนเป็นประจ าเดือนลดหลั่นกันไปตามประเภท และได้รับนักเรียนเพ่ิมอีก 3 คน ประกอบด้วย 
นายสนั่น เทพหัสดินทร์ ณ อยุธยา (เจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรี) นายสด ผลพันธิน (หลวงสังขวิทย์ 
วิสุทธิ์) และนายเหม ผลพันธิน (พระยาโอวาทวรกิจ) รวมทั้งมีการรับนักเรียนเพ่ิมจ านวนขึ้นเรื่อยๆ 
ส่งผลให้ในปี พ.ศ. 2445 จ าเป็นต้องย้ายจากที่เดิมไปอยู่ที่ตึกแม้นพฤมิตร วัดเทพศิรินทราวาส แล้วตั้ง
ชื่อใหม่ว่า โรงเรียนฝึกหัดอาจารย์เทพศิรินนท์ ส่วนที่ตั้งเดิมต่อมาได้ถูกปรับเปลี่ยนเป็นโรงเรียน
สายสวีสัณฐาดารหรือโรงเรียนเบญจมราชูทิศ  
 นอกจากการย้ายสถานที่จากเดิมมาจัดตั้งเป็นโรงเรียนฝึกหัดอาจารย์เทพศิรินนท์ ข้อดี
ของสถานที่ใหม่ก็คือมีโรงเรียนประถมสามัญตั้งอยู่ในตึกหลังเดียวกัน ท าให้เป็นโอกาสส าหรับนักเรียน
ครูได้ฝึกหัดสอน รวมทั้งในบริเวณใกล้เคียงก็ยังมีโครงการที่จะให้มีโรงเรียนมัธยมสามัญ เพ่ือให้
นักเรียนครูมัธยมได้ฝึกหัดสอนด้วย อย่างไรก็ตาม เนื่องจากในระยะนั้นสังคมประเทศมีความต้องการ
ครูเพ่ิมขึ้นมาก ดังนั้น ในปี พ.ศ. 2446 จึงมีการขยายหลักสูตรขึ้นถึงระดับฝึกหัดครูมัธยม รวมทั้งมี
การจัดตั้งโรงเรียนฝึกหัดครูอีกแห่งหนึ่งที่บ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรียกว่า โรงเรียนฝึกหัดครูฝั่งตะวันตก 
และเปิดสอนตามหลักสูตรครูมูล 
 ต่อมาในปี พ.ศ. 2449 ได้มีการย้ายโรงเรียนฝึกหัดอาจารย์เทพศิรินทร์ ไปรวมกับ
โรงเรียนฝึกหัดครูฝั่งตะวันตก เป็นโรงเรียนฝึกหัดอาจารย์ฝั่งตะวันตก จัดในรูปโรงเรียนประจ าและใช้
หลักสูตร 2 ปี รับนักเรียนทั้งจากหัวเมืองและในกรุงเทพฯ นอกจากนี้ในระหว่างนั้นยังได้มีการแก้ไข
ขยายระเบียบการและเพ่ิมเติมหลักสูตรให้กว้างขวางยิ่งขึ้น อีกทั้งยังโปรดฯ ให้นับเป็นโรงเรียนชั้น
อุดมศึกษาแห่งหนึ่งในกรมศึกษาธิการซึ่งต้องรับนักเรียนที่มีความรู้ชั้นมัธยม ดังนั้น ในปี พ.ศ. 2456 
จึงเปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนฝึกหัดครูสอนและหลักสูตรฝึกหัดครูระยะสั้น คือ ประกาศนียบัตรครูมูล 

                                                                    

 7เรืองชัย ทรัพย์นิรันดร์, ราชภัฎมหาวิทยาลัยของประชาชน  (กรุงเทพฯ: มติชน,  
2554), 21. 
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และในปีเดียวกันนี้ ยังได้เปิดการฝึกหัดครูสตรีในรูปแบบโรงเรียนประจ าเป็นครั้งแรกที่โรงเรียน
เบญจมราชาลัยด้วย 
 

ระยะขยายโรงเรียนฝึกหัดครู 
 ในปี พ.ศ. 2458 ได้มีการรวมโรงเรียนฝึกหัดครูเข้าเป็นส่วนหนึ่งของโรงเรียนข้าราชการ
พลเรือนและย้ายไปเรียน ณ วังใหม่ปทุมวัน บริเวณกรีฑาสถานแห่งชาติปัจจุบัน แต่ปี พ.ศ. 2459 ก็มี
พระบรมราชโองการสถาปนาโรงเรียนข้าราชการพลเรือนของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว ขึ้นเป็นจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และโอนไปขึ้นกับกระทรวงธรรมการ ครั้นปี พ.ศ. 2460 
เมื่อมีการตั้งกรมมหาวิทยาลัยโดยรวมโรงเรียนข้าราชการพลเรือนทุกแผนกมาอยู่ในสังกัด จึงมี ผลให้
การฝึกหัดครูซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมาสังกัดกรมนี้ด้วย กระทรวงธรรมการจึง
ย้ายการฝึกหัดครูจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มาจัดให้เป็นหน้าที่ของแผนกกรมวิสามัญ กรม
ศึกษาธิการ ตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2461 โดยเปิดสอนระดับครูมูล และครูประถมที่โรงเรียน
มัธยมวัดบวรนิเวศ เปิดสอนระดับครูมัธยมที่โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย และเปิดสอนฝึกหัดครู
หัตถกรรมที่โรงเรียนเพาะช่าง นอกจากนี้ในปี พ.ศ. 2462 ยังได้ตั้ง “โรงเรียนพลศึกษากลาง” เป็น
โรงเรียนฝึกหัดครูพลศึกษาที่โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย แต่ในปี พ.ศ. 2471 กระทรวงธรรมการ     
ก็โอนการฝึกหัดครูมัธยมไปให้จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยทางกระทรวงคงเหลือไว้เฉพาะการฝึกหัด
ครูระดับประถมและระดับที่ต่ ากว่า ซึ่งทางจุฬาลงกรณ์ก็ได้เปิดแผนกฝึกหัดครูมัธยม ในคณะ       
อักษรศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ขึ้นมารองรับ จึงมีผลให้การฝึกหัดครูเริ่มแยกเป็นสองส่วน คือ ส่วนของ
มหาวิทยาลัย และส่วนของกระทรวงธรรมการ 
 เฉพาะในส่วนของกระทรวงธรรมการ ในปี พ.ศ. 2475 ได้ย้ายโรงเรียนฝึกหัดครู          
วัดบวรนิเวศ ไปตั้งที่พระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม แต่ 2 ปีต่อมา ก็ย้ายกลับไปเปิดสอนที่
โรงทหารเดิมของกองพันทหารราบที่ 6 ถนนศรีอยุธยา หลังวังปารุสกวัน ในกรุงเทพฯ โดยกระทรวง
ธรรมการได้ซื้อสถานที่ดังกล่าวจากกระทรวงกลาโหมมาท าการแก้ไขดัดแปลงให้ใช้เป็นโรงเรียนได้ 
ส่วนที่จังหวัดนครปฐมก็ได้จัดตั้งเป็นโรงเรียนสตรีฝึกหัดครูนครปฐม ในปี พ.ศ. 2479 โดยระยะแรกให้
เปิดสอนขั้นฝึกหัดครูประชาบาล แล้วเปลี่ยนเป็นสอนชั้นฝึกหัดครูประกาศนียบัตรจังหวัด (ว.) และ
ฝึกหัดครู (ป.) ขณะเดียวกันก็จัดตั้งโรงเรียนฝึกหัดครูนครปฐม ที่รับเฉพาะนักเรียนชายอีกแห่งหนึ่ง 
ต่อเมื่อมีการจัดตั้งโรงเรียนฝึกหัดครูเพชรบุรีจึงได้ยุบให้นักเรียนชายไปเรียนรวมกันที่โรงเรียนฝึกหัดครู
เพชรบุรี ส่วนอาคารเรียนของโรงเรียนฝึกหัดครูนครปฐมที่รับเฉพาะนักเรียนชายดังกล่าว ปัจจุบันได้
กลายเป็นส่วนหนึ่งของโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย ขณะที่กิจการของโรงเรียนสตรีฝึกหัดครูนครปฐมได้
เปิดสอนชั้นประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา (ป.กศ.) 
 ครั้นถึงปี พ.ศ. 2482 ไดม้ีการยุบเลิกกรมศึกษาธิการและจัดตั้งกรมสามัญศึกษา และกรม
วิชาการ ในปี พ.ศ. 2483 จึงมีการโอนการฝึกหัดครูไปสังกัดกรมวิชาการ กรมสามัญศึกษา และตั้งเป็น
กองการฝึกหัดครู ตามล าดับ โดยแบ่งส่วนราชการของกองการฝึกหัดครูที่ตั้งขึ้นใหม่เป็น 3 แผนก คือ 

 1.  แผนกฝึกหัดครูชั้นต้น มีหน้าที่จัดการฝึกหัดครูมูล (ป.) ครูประกาศนียบัตรจังหวัด (ว.) 
ครูประกาศนียบัตรพิเศษ ครูประกาศนียบัตรครูประชาบาล (ป.บ.) ซึ่งในแผนกนี้มีโรงเรียนในสังกัดคือ 
โรงเรียนการเรือนจังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดนครราชสีมา 
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 2.  แผนกฝึกหัดครูชั้นสูง มีหน้าที่จัดการฝึกหัดครูประถม ฝึกหัดครูมัธยม ฝึกหัดครู    
การเรือน และฝึกหัดครูอนุบาล ในแผนกนี้มีโรงเรียนในสังกัด คือ โรงเรียนฝึกหัดครูมัธยม โรงเรียน
ฝึกหัดครูพระนคร โรงเรียนบ้านสมเด็จเจ้าพระยา โรงเรียนสวนสุนันทาวิทยาลัย โรงเรียนเพชรบุรี
วิทยาลงกรณ์ และโรงเรียนการเรือนพระนคร 
 3.  แผนกตรวจและอบรม มีหน้าที่ตรวจโรงเรียนในสังกัดกองการฝึกหัดครูและอบรมครู 
โดยร่วมมือกับคุรุสภาเปิดอบรมชุดครูมูล ครูประถม และครูมัธยม เพ่ือให้ครูได้เลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น  
 ในระยะต่อมา การฝึกหัดครูทั้งในส่วนของมหาวิทยาลัยและส่วนของกระทรวงได้
เปลี่ยนแปลงไปตามความเปลี่ยนแปลงของสังคม กล่าวคือ ในส่วนของมหาวิทยาลัยมีการจัดตั้งเป็น
คณะครุศาสตร์หรือศึกษาศาสตร์ ขณะที่ส่วนของกระทรวงมีการยุบเลิกฝึกหัดครูบางประเภทที่เกิด
ความรู้ทางวิชาการน้อย คือ ครูประกาศนียบัตรครูประชาบาล (ป.บ.) ครูประกาศนียบัตรจังหวัด (ว.) 
คงเหลือไว้แต่การฝึกหัดครูมูล (ป.) ครูประโยคประถม (ป.ป.) และครูประโยคมัธยม (ป.ม.) แต่ มีการ
ปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับที่สังคมพึงประสงค์ยิ่งขึ้น นอกจากนี้ในปี พ.ศ. 2484 ยังได้เปิดการ
ฝึกหัดครูประถมที่โรงเรียนเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์และโรงเรียนบ้านสมเด็จเจ้าพระยา และในปีเดียวกัน
นี้ได้เปิดการฝึกหัดครูมัธยมแบบสหศึกษาที่โรงเรียนเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์และโรงเรียนบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา ครั้น พ.ศ. 2485 ก็ได้เปิดการฝึกหัดครูมูลขึ้นในโรงเรียนฝึกหัดครูประกาศนียบัตรจังหวัด   
7 แห่ง คือ นักเรียนชายที่จังหวัดเชียงใหม่ นครราชสีมา และเพชรบุรี และนักเรียนหญิงที่จังหวัด
สงขลา พิษณุโลก ลพบุรี และอุดรธานี และในปีเดียวกันนี้ยังมีการย้ายการฝึกหัดครูมัธยมที่โรงเรียน
เพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ มาเปิดสอนที่วังจันทรเกษมด้วย  
 ในปี พ.ศ. 2490 ได้เปิดแผนกฝึกหัดครูการเรือนและฝึกหัดครูอนุบาลขึ้นที่โรงเรียน    
การเรือนพระนคร และเปิดฝึกหัดครูมัธยมที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา พญาไท ต่อมา พ.ศ. 2492   
จึงตั้งโรงเรียนฝึกหัดครูชั้นสูงขึ้นที่ถนนประสานมิตร กรุงเทพฯ ปี พ.ศ. 2493 เปิดแผนกฝึกหัดครู
ประถมประเภทเดินเรียนอีก 2 แห่ง คือ แผนกชายที่โรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัย และแผนกหญิงที่
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย โดยรับนักเรียนที่ส าเร็จชั้นประโยคเตรียมอุดมศึกษาเข้าเรียนตามหลักสูตร 
และปี พ.ศ. 2494 ก็เปิดโรงเรียนฝึกหัดครูประถมที่โรงเรียนสตรีฝึกหัดครูฉะเชิงเทรา 
 ใน พ.ศ. 2495 เปิดโรงเรียนฝึกหัดครูประถมศึกษาประเภทวิชาการงานสันทัดในชั้น
ฝึกหัดครูปีที่ 3 ที่โรงเรียนบ้านสมเด็จเจ้าพระยาและโรงเรียนสวนสุนันทาวิทยาลัย เปิดสอนฝึกหัดครู
ประถมที่โรงเรียนฝึกหัดครูเชียงใหม่ เปิดชั้นฝึกหัดครูมูลหญิงประเภทเดินเรียนที่โรงเรียนฝึกหัดครู
นครราชสีมา และเปิดฝึกหัดครูประถมหลักสูตร 1 ปี ที่โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยปี  และพ.ศ. 
2497 เปิดสอนฝึกหัดครูมูลชายประเภทเดินเรียนที่โรงเรียนสตรีฉะเชิงเทรา เปิดสอนฝึกหัดครูประถม
ที่โรงเรียนฝึกหัดครูอุบลราชธานี และเปิดสอนฝึกหัดครูมัธยมการเรือนที่โรงเรียนการเรือนพระนคร 
รวมทั้งมีการจัดตั้งวิทยาลัยหมู่บ้านจอมบึง ที่จังหวัดราชบุรี และจัดตั้งวิทยาลัยวิชาการศึกษา ที่ถนน
ประสานมิตร กรุงเทพฯ  
 

ระยะยกฐานะเป็นวิทยาลัยครู  
 ในส่วนของกระทรวงศึกษาธิการ ได้มีความพยายามที่จะท าให้การฝึกหัดครูมีเอกภาพ 
เกิดการประหยัดและมีประสิทธิภาพ มุ่งที่จะด าเนินการผลิตครูให้มปีริมาณเพียงพอ มีคุณภาพสูง และ
ได้ผลตามจุดมุ่งหมายของการศึกษาตามแผนการศึกษาแห่งชาติ จึงมีการจัดตั้งกรมการฝึกหัดครู ตาม
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พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ 3) พุทธศักราช 2497 และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่
วันที่ 29 กันยายน พุทธศักราช 2497 
 การจัดตั้งกรมการฝึกหัดครูตามพระราชบัญญัติดังกล่าว มีผลให้การผลิตครูของโรงเรียน
ฝึกหัดครูต่าง ๆ ทั้งที่มีอยู่เดิมและที่จัดตั้งขึ้นใหม่ รวมทั้งวิทยาลัยหมู่บ้านจอมบึง มีกระบวนการ
บริหารจัดการศึกษาที่ใกล้เคียงกัน แต่กระนั้นก็ตามทางด้านสถานภาพกลับมีความพยายามที่จะ
พัฒนาไปสู่การเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่สมบูรณ์แบบที่ใกล้เคียงกับมหาวิทยาลัย ดังนั้น ในปี พ.ศ. 
2518 จึงมีการตราพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พุทธศักราช 2518 มุ่งให้วิทยาลัยครูเป็นสถาบัน 
การศึกษาและการวิจัย มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้การศึกษาวิชาการและผลิตครูถึงระดับปริญญาตรี ท าการ
วิจัยส่งเสริมอาชีพและวิทยฐานะครู  อาจารย์และเจ้าหน้าที่ผู้บริหารการศึกษา ท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม และให้บริการทางวิชาการแก่สังคม โดยมีฐานะเป็นส่วนราชการในกรมการฝึกหัดครู  
สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ รวมทั้งตราพระราชกฤษฎีกายกฐานะสถาบันฝึกหัดครูเป็นวิทยาลัยครู   
ตามพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู ในปี พ.ศ. 2518, 2519 และ 2520 จ านวน 17 แห่ง, 12 แห่ง และ   
7 แห่ง โดยล าดับส่งผลให้วิทยาลัยครูในระยะนั้นสามารถผลิตนักเรียนครูถึงระดับชั้น ป.กศ. สูง และ
ขยายถึงระดับปริญญาตรีในระยะต่อมา 
 การบริหารงานวิชาการของวิทยาลัยครูในระยะนั้น ส่วนใหญ่จัดการบริหารในรูป “คณะ
วิชา” ซึ่งมักประกอบด้วยคณะวิชาครุศาสตร์ คณะวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิชา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยในแต่ละคณะวิชาจะประกอบด้วยภาควิชาต่าง ๆ ได้แก่ ภาควิชา
เกษตรศาสตร์ ภาควิชาเคมี ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ ภาควิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา ภาควิชาชีววิทยา 
ภาควิชาพลศึกษา ภาควิชาฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์ทั่วไป ภาควิชาสุขศึกษา และภาควิชาหัตถศึกษา
อุตสาหกรรมศิลป์ เป็นต้น อย่างไรก็ดี เนื่องจากในระยะต่อมาหน่วยงานที่ใช้ครูได้รับครูเข้าท างาน
น้อยลง การผลิตครูจึงมีการจ ากัดจ านวนลงไปด้วย ดังนั้น เพ่ือใช้ประโยชน์ทรัพยากรที่มีจ านวนมาก
ให้เกิดประโยชน์อย่างคุ้มค่า ในปี พ.ศ. 2527 จึงมีการตราพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู (ฉบับที่ 2) 
พุทธศักราช 2527 โดยแก้ไขมาตรา 5 ให้วิทยาลัยครูเป็นสถาบันการศึกษาและวิจัย มีวัตถุประสงค์
เพ่ือให้บริการวิชาการในสาขาวิชาต่าง ๆ ตามความต้องการของท้องถิ่น และผลิตครูถึงระดับปริญญา
ตรี ท าการวิจัย ส่งเสริมวิทยฐานะครูอาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม
และให้บริการทางวิชาการแก่สังคม หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือให้วิทยาลัยครูสามารถจัดการศึกษาใน
สาขาวิชาการต่าง ๆ นอกเหนือจากการผลิตครูได้ด้วยนั่นเอง 
 นอกจากการตราพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู (ฉบับที่ 2) ดังกล่าว ในปี พ.ศ. 2528 สภา
การฝึกหัดครูยังได้ออกข้อบังคับว่าด้วยกลุ่มวิทยาลัยครู พุทธศักราช 2528 ส่งผลให้มีการ รวมกลุ่ม
วิทยาลัยครูในรูปของสหวิทยาลัย จ านวน 8 สหวิทยาลัย คือ สหวิทยาลัยล้านนา สหวิทยาลัยพุทธชินราช 
สหวิทยาลัยอีสานเหนือ สหวิทยาลัยอีสานใต้ สหวิทยาลัยศรีอยุธยา สหวิทยาลัยทวารวดี สหวิทยาลัย
ทักษิณ และสหวิทยาลัยรัตนโกสินทร์อย่างไรก็ดี ในส่วนของวิทยาลัยครูแต่ละแห่งก็ยังคงมีจุดเน้นที่
ส าคัญตามพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พ.ศ. 2518 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2527 คือ มุ่ง
เป็นสถาบันอุดมศึกษา เพ่ือพัฒนาท้องถิ่นและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีปัญญา คุณธรรม มีสุขภาพ
พลานามัยสมบูรณ์ มีความสามารถในการประกอบอาชีพ พ่ึงตนเองได้ สามารถด ารงชีวิตและปรับตัว
ได้เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และมุ่งกระจายโอกาสทางการศึกษา
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ในรูปแบบต่าง ๆ ไปสู่ผู้ด้อยโอกาสให้มากขึ้น วิทยาลัยครูจึงต้องพัฒนาให้มีศักยภาพ มีความพร้อม
และคล่องตัวในการปฏิบัติภารกิจทั้งด้านการผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการแก่สังคม และ
การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ที่เอ้ือต่อการพัฒนาท้องถิ่นเป็นหลักบทบาทของวิทยาลัยครูจึงเป็นไป
ตามภารกิจแต่ละด้าน คือ ด้านการจัดการศึกษา ด้านการผลิตและพัฒนาวิชาชีพครู ด้านการวิจัย ด้าน
การบริการวิชาการแก่สังคม และด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมส่วนการด าเนินงานภายในวิทยาลัยครู
แต่ละแห่ง ส่วนใหญ่จะมีคณะวิชา 4 คณะวิชา คือ คณะวิชาครุศาสตร์ คณะวิชาวิทยาลัยและ
เทคโนโลยี คณะวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และคณะวิชาวิทยาการจัดการ เป็นองค์กรบริหาร
และจัดการเรียนการสอน และมีส านัก 4 ส านัก กับศูนย์ 2 ศูนย์ คือ ส านักงานอธิการ ส านักวางแผน
และพัฒนา ส านักส่งเสริมวิชาการ ส านักกิจการนักศึกษา ศูนย์วิจัยและบริการการศึกษา และศูนย์
ศิลปวัฒนธรรมเป็นองค์กรส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารและการเรียนการสอน อย่างไรก็ดีทางด้าน
การบริหารองค์กรในระดับคณะวิชา ภาควิชา ส านัก และศูนย์ต่าง ๆ ดังกล่าว ผู้ปฏิบัติหน้าที่ส่วนใหญ่
ก็คือข้าราชการครูซึ่งมีหน้าที่หลักด้านการปฏิบัติงานสอน บุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ในองค์กรเหล่านี้จึงมี
ภาระเพ่ิมในการวางแผนและจัดสรรงบประมาณ เพราะการวางแผนเป็นการก าหนดกรอบในการ
ด าเนินการ ส่วน งบประมาณก็เป็นปัจจัยที่เอ้ือให้การด าเนินการเป็นไปอย่างสะดวกและคล่องตัว     
สมกับฐานะที่เป็นสถาบันอุดมศึกษาของท้องถิ่น  
 แผนพัฒนาการศึกษาของวิทยาลัยครูมีโครงสร้างที่ครอบคลุมภารกิจทุกประการของ
วิทยาลัยเช่นเดียวกับแผนพัฒนาการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน ๆ กล่าวคือ ประกอบไปด้วย
แผนงาน 7 แผนงาน คือ 1) แผนงานบริหารการศึกษาระดับอุดมศึกษา 2) แผนงานจัดการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา 3) แผนงานปรับปรุงคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา 4) แผนงานส่งเสริมศาสนา 
ศิลปะและวัฒนธรรม 5) แผนงานวิจัยระดับอุดมศึกษา 6) แผนงานบริการวิชาการแก่สังคม และ           
7) แผนงานกิจการนิสิตนักศึกษา (กองแผนงาน, กรมการฝึกหัดครู, 2535) ส่วนงบประมาณซึ่งเป็น
ปัจจัยที่เอ้ือให้การด าเนินการเป็นไปอย่างคล่องตัวนั้น วิทยาลัยครูต้องจัดท าค าขอตั้งงบประมาณอย่าง
มีหลักเกณฑ์ ค านึงถึงล าดับความส าคัญของแผนงาน ใช้ข้อมูลต่างๆ ประกอบการพิจารณาการจัดท า
ค าขอตั้งงบประมาณ เช่น ข้อมูลสัมฤทธิผลการจัดการศึกษาในปีที่ผ่านมา โปรแกรมวิชาที่จะเปิดสอน
ใหม่ ตลอดจนผลการติดตามการปฏิบัติงานตามแผนและการใช้งบประมาณในปีก่อน ซึ่งการจัดท า   
ค าขอตั้งงบประมาณในปีก่อน ซึ่งการจัดท าค าขอตั้งงบประมาณอย่างมีหลักเกณฑ์นี้ ผสมกับเปูาหมาย
หลักในการด าเนินการ ซึ่งได้แก่ การพัฒนาการเรียนการสอน และการพัฒนาคุณภาพของบุคลากร   
ท าให้วิทยาลัยครูได้รับงบประมาณเพ่ิมขึ้นทุกปี โดยเฉพาะแผนงานจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา 
แผนงานปรับปรุงคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา และแผนงานวิจัยระดับอุดมศึกษา 
 ส าหรับทางด้านหลักสูตรวิทยาลัยครูมีหลักสูตรที่จัดการศึกษา 3 หลักสูตรด้วยกัน คือ 
 1.  หลักสูตรอนุปริญญา เป็นหลักสูตรการศึกษาระดับต่ ากว่าปริญญาตรี ใช้เวลาเรียน 2 ป ี    
ตัวปูอน คือ ผู้จบชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือระดับ ปวช. 
 2.  หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี เป็นหลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาตรี ใช้เวลาเรียน 4 ปี    
ตัวปูอน คือ ผู้จบชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือระดับ ปวช. 
 3.  หลักสูตรปริญญาตรี 2 ปี เป็นหลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาตรี ใช้เวลาเรียน 2 ปี     
ตัวปูอน คือ ผู้จบการศึกษาระดับอนุปริญญา ระดับ ปวท. หรือระดับ ปวส. 
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 ก่อนปีการศึกษา 2528 วิทยาลัยครูผลิตนักศึกษาครูเพียงประเภทเดียว แต่ด้วยเหตุที่
อัตราการเพ่ิมของประชากรลดลง ท าให้ความต้องการครูลดลง วิทยาลัยครูจึงจ าเป็นต้องลดการผลิต
ครูลงไปด้วย เพ่ือมิให้เกิดปัญหาการว่างงานแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาวิชาชีพครูจากวิทยาลัยครู การลด
จ านวนการรับนักศึกษา มีผลกระทบต่อประชาชนในท้องถิ่น เพราะประชาชนในท้องถิ่นยังมีความ
ต้องการศึกษาในระดับอุดมศึกษา อีกทั้งพ่อแม่ผู้ปกครองก็มีความพอใจที่จะให้บุตรหลานของตน    
เข้าศึกษาต่อในวิทยาลัยครู ท าให้วิทยาลัยครูต้องหาทางแก้ไขปัญหาความต้องการเรียนของประชาชน
ในท้องถิ่น หลังจากมีการแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พุทธศักราช 2518 ซึ่งก าหนดให้
วิทยาลัยครูผลิตครูได้เพียงอย่างเดียว เป็นพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู (ฉบับที่  2) พุทธศักราช 2527 
โดยเอ้ือให้วิทยาลัยครูผลิตผู้มีความรู้ ในสาขาวิชาต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับความต้องการของ
ตลาดแรงงานได้ด้วย ดังนั้น นับตั้งแต่ปีการศึกษา 2528 เป็นต้นมา วิทยาลัยครูส่วนใหญ่จึงเปิดสอนใน 
3 สาขาวิชาด้วยกัน คือ สาขาวิชาการศึกษา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์  และสาขาวิชาศิลปศาสตร์ โดย   
แต่ละสาขาวิชาจะมีจุดเน้นและองค์กรรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้ 
 1.  สาขาวิชาการศึกษา หมายถึง สาขาวิชาที่เปิดสอนเพ่ือฝึกฝนให้นักศึกษาไปประกอบ
วิชาชีพครู ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาจะได้รับวุฒิ อ.คศ. ส่วนผู้ส าเร็จระดับปริญญาตรี         
จะได้รับวุฒิ ค.บ. มีคณะวิชาครุศาสตร์เป็นองค์กรรับผิดชอบ 
 2.  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ หมายถึง สาขาวิชาที่เปิดสอนเพ่ือฝึกฝนให้นักศึกษาไป
ประกอบอาชีพในสาขาวิทยาศาสตร์โดยไม่ต้องเป็นครู ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาจะได้รับวุฒิ 
อ.วท. ส่วนผู้ส าเร็จระดับปริญญาตรี จะได้รับวุฒิ วท.บ. มีคณะวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็น
องค์กรรับผิดชอบ 
 3.  สาขาวิชาศิลปศาสตร์ หมายถึง สาขาวิชาทางศิลปศาสตร์ที่เปิดสอนเพ่ือฝึกฝนให้
นักศึกษาไปประกอบอาชีพในสาขาศิลปศาสตร์โดยไม่ต้องเป็นครู ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา
จะได้รับวุฒิ อ.ศศ. ส่วนผู้ส าเร็จระดับปริญญาตรี จะได้รับวุฒิ ศศ.บ.มีคณะวิชามนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ และคณะวิชาวิทยาการจัดการเป็นองค์กรรับผิดชอบ 
 ในส่วนของนักศึกษาวิทยาลัยครูจะมีนักศึกษา 2 ประเภท คือ นักศึกษาภาคปกติ ได้แก่ 
นักศึกษาที่เรียนในเวลาปกติของทางราชการ และนักศึกษาภาค กศ.บป. ได้แก่ ผู้ที่มีงานท าแล้วและ
มาเข้ารับการศึกษาในโครงการจัดการศึกษาส าหรับบุคลากรประจ าการภาคนอกเวลาราชการ      
การจัดการศึกษาให้แก่นักศึกษาทั้ง 2 ประเภทนี้ใช้หลักสูตรสาขาวิชา โปรแกรมวิชา บุคลากร วัสดุ
ครุภัณฑ์และอาคารสถานที่ร่วมกันอย่างไรก็ดีจากการเปิดรับนักศึกษาในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และ
สาขาวิชาศิลปศาสตร์ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2528 เป็นต้นมา พบว่า จ านวนนักศึกษาใหม่ของสาขาวิชา
อ่ืนมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นทั้งในภาคปกติและภาคนอกเวลาราชการ ซึ่งเป็นการชี้ให้เห็นว่าการบริการ
การศึกษาของวิทยาลัยครูสอดคล้องกับความต้องการการศึกษาของประชาชนในท้องถิ่น 
 ด้านบุคลากรวิทยาลัยครูมีบุคลากรที่ท าหน้าที่จัดการเรียนการสอนและส่งเสริมการเรียน
การสอนอยู่ 4 ประเภท ได้แก่ ข้าราชการครู ข้าราชการพลเรือนสามัญ ลูกจ้างประจ า และลูกจ้าง
ชั่วคราว โดยถือว่าข้าราชการครูเป็นตัวจักรส าคัญในด้านการจัดการเรียนการสอนหรือถ่ายทอดความรู้ 
ตลอดจนฝึกฝนประสบการณ์ต่าง ๆ ให้กับนักศึกษา ดังนั้น กรมการฝึกหัดครูจึงได้พยายามส่งเสริมให้
มีการพัฒนาครูอาจารย์และบุคลากรในหลายรูปแบบ เช่น ส่งเสริมให้ลาศึกษาต่อ ให้เข้าอบรมสัมมนา
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ต่าง ๆ ส่งเสริมให้เข้ารับการอบรมหลักสูตรระยะสั้นในวิชาเฉพาะด้านที่จะน าไปใช้ประโยชน์ในการ
เรียนการสอน ตลอดจน ส่งเสริมให้ท าวิจัยและเขียนต าราทางวิชาการ เป็นต้น  
 แม้ว่าวิทยาลัยครูจะได้เพ่ิมบทบาทจากการจัดการศึกษาในสาขาวิชาชีพครูเพียงสาขาเดียว 
เป็นจัดการศึกษาในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ และสาขาวิชาศิลปศาสตร์ ตามความต้องการของท้องถิ่นได้ 
ตามกฎหมาย ตั้งแต่ปีการศึกษา 2528 แต่วิทยาลัยครูก็ยังคงเป็น “วิทยาลัยครู” ตามพระราชบัญญัติ
วิทยาลัยครู พ.ศ. 2518 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2527 โดยยังมิได้เปลี่ยนแปลงชื่อและ
สถานภาพให้สอดคล้องกับบทบาทใหม่ท่ีเพ่ิมข้ึน จึงก่อให้เกิดปัญหาหลายประการที่ส าคัญ ๆ คือ 
 1.  ผู้ส าเร็จการศึกษาในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และสาขาวิชาศิลปะศาสตร์ ประสบปัญหา
ในการสมัครงาน เนื่องจากหน่วยงานส่วนใหญ่ที่รับสมัครงานไม่ทราบว่าผู้ส าเร็จการศึกษาจาก
วิทยาลัยครูมีทั้งผู้ที่ได้รับคุณวุฒิด้านครุศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และศิลปศาสตร์ โดยยังเข้าใจว่า          
ผู้ที่ส าเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยครูจะต้องได้รับคุณวุฒิด้านครุศาสตร์เท่านั้น 
 2.  การด าเนินโครงการขอความร่วมมือจากต่างประเทศเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนใน
สองสาขาวิชา กล่าวคือ วิทยาศาสตร์และศิลปะศาสตร์ กรมการฝึกหัดครูพบว่า การขอความร่ วมมือ
มักจะต้องใช้เวลาส่วนหนึ่งไปกับการชี้แจงท าความเข้าใจกับประเทศที่จะขอความร่วมมือว่า “วิทยาลัย
ครู” (Teacher College) จัดการศึกษาในสาขาวิชาการอ่ืนด้วย และในการอธิบายชี้แจงดังกล่าว 
บางครั้งต้องมีหนังสือโต้ตอบไป-มาหลายครั้ง ท าให้การด าเนินโครงการต่างๆ ล่าช้า กว่าที่ควรจะเป็น
อย่างน่าเสียดาย 
 3.  ด้านบทบาทการบริการวิชาการแก่สังคมของวิทยาลัยครู กล่าวคือ “วิทยาลัยครู” ท าให้
ประชาชนภายนอกมองบทบาทของวิทยาลัยครูจ ากัดอยู่เพียงแค่เรื่องของวิชาการศึกษาเท่านั้น การบริการ
วิชาการแก่สังคมในสาขาวิชาการอ่ืน ๆ จึงยังไม่กว้างขวางเท่าที่ควร ทั้ง ๆ ที่ท้องถิ่นมีความต้องการ      
การฝึกอบรมหรือค าปรึกษาแนะน าต่าง ๆ ในวิชาการเหล่านั้น และวิทยาลัยครูก็มีอาจารย์ที่ส าเร็จ
การศึกษาในสาขาวิชานั้น ๆ ด้วย แต่เป็นเพราะชื่อจึงท าให้ท้องถิ่นไม่ได้ใช้บริการเท่าที่ควร 
 ในประเด็นของการเปลี่ยนแปลงแก้ไขชื่อของวิทยาลัยครูนี้ แม้จะมีบางทัศนะเห็นว่า การ
ยังคงใช้ชื่อว่า “วิทยาลัยครู” เหมือนเดิมแต่เพ่ิมบทบาทขึ้นใหม่เป็นเรื่องที่น่าจะเป็นไปได้ เพราะใน
ปัจจุบันยังมีมหาวิทยาลัยบางแห่ง คือ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่ชื่อของ
มหาวิทยาลัยดูเหมือนจะไม่ครอบคลุมสาขาวิชาที่เปิดสอนแต่ก็ยังใช้ได้เพราะถือว่าเป็นชื่อเฉพาะนั้น 
หากพิจารณาให้ถ่องแท้ก็จะเห็นได้ว่า ชื่อมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หรือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
สามารถใช้เป็นชื่อเฉพาะได้ เพราะต่างก็มีเพียงแห่งเดียวในประเทศไทย และชื่อของมหาวิทยาลัย      
ทั้งสองแห่งนี้ในภาคภาษาอังกฤษก็ใช้ค าทับศัพท์มิได้แปลชื่อ แต่ประการใด ส่วนค าว่า “วิทยาลัยครู” 
นั้น มีสถานศึกษาใช้ร่วมกันทั่วประเทศถึง 36 แห่ง ไม่อาจใช้เป็นชื่อเฉพาะได้ และด้วยเหตุที่ชื่อนี้เป็น
ชื่อสามัญ ชื่อในภาคภาษาอังกฤษจึงเป็นชื่อที่แปลให้ได้ความหมายตรงกับชื่อในภาคภาษาไทย เพ่ือให้
ผู้ที่พบเห็นชื่อสามารถสื่อความเก่ียวกับหน้าที่ของสถานศึกษาว่าเป็นสถานศึกษาที่มีหน้าที่ผลิตครูและ
ฝึกอบรมครู ซึ่งสอดคล้องอย่างยิ่งกับบทบาทดั้งเดิมของวิทยาลัยครูและด้วยเหตุผลเดียวกัน ชื่อ 
“วิทยาลัยครู” (Teacher College) จึงไม่เหมาะสมกบับทบาทที่เพ่ิมข้ึนของวิทยาลัยครู 
 กล่าวโดยสรุป การเปลี่ยนแปลงแก้ไขชื่อของวิทยาลัยครูให้สอดคล้องกับภาระหน้าที่ใน
พระราชบัญญัติวิทยาลัยครู (ฉบับที่ 2) พุทธศักราช 2527 จะก่อให้เกิดผลดีต่อประเทศโดยส่วนรวม
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อย่างมาก ดังที่ ฯพณฯ หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล ซึ่งเป็นผู้มีบทบาทส าคัญในด้านการฝึกหัดครูของไทย
ในยุคประชาธิปไตยและถูกกล่าวถึงอย่างมากในช่วง 100 ปี ระหว่างปีพุทธศักราช 2435-2535 ว่า
ท่านเป็นผู้มีหัวใจทองของครู ทั้งโดยสายเลือดและวิญญาณ ทั้งยัง ได้รับยกย่องว่าเป็นผู้ก าหนด         
ทิศทางการฝึกหัดครูไทย ท่านด ารงต าแหน่งเสนาบดีกระทรวงธรรมการ ในระหว่างปีพุทธศักราช 2454-
2458 มีผลงานส าคัญ ๆ ด้านการฝึกหัดครู คือ 1) เป็นผู้เสนอความคิดเห็น แนวทางจัดการศึกษาของ
ไทย และร่างโครงการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2441 ซึ่ งเป็นแผนการศึกษาฉบับแรกของไทย       
2) ก าหนดการฝึกหัดครูให้เป็นโรงเรียนประจ า และมีโรงเรียนสาธิตได้ฝึกสอน 3) ขยายการฝึกหัดครู
ออกสู่มณฑลต่าง ๆ 4) เปิดแผนกฝึกหัดครูมัธยม 5) เริ่มเปิดการฝึกหัดครูสตรี และ 6) จัดตั้ง         
สามัคยาจารย์สมาคม เป็นสมาคมผู้ประกอบอาชีพครู 
 ท่านได้กล่าวไว้ในปาฐกถา เรื่อง การฝึกหัดครู ณ โรงเรียนฝึกหัดครูสวนสุนันทา เมื่อปี
พุทธศักราช 2479 ความตอนหนึ่งว่า  
 

         “...การตั้งกรมการฝึกหัดครู เป็นความเคลื่อนไหวอย่างยิ่งใหญ่ทีเดียว เรื่องนี้เกิดขึ้นเพราะว่า
รัฐบาลก็ดี สภาผู้แทนราษฎรก็ดี เห็นว่าการฝึกหัดครูมีความส าคัญมาก ส าคัญถึงกับจะให้โอกาส
ท างานใหญ่ จะได้รับงบประมาณของตนเอง เพราะว่าการท างบประมาณน้ัน เราท าเป็นรายกรม เมื่อ
ได้มาส าหรับกรมหนึ่งก็แบ่งไปตามกองต่าง ๆ แต่เมื่อตั้งกรมการฝึกหัดครูขึ้นมาแล้วก็ไม่ต้องแบ่ง 
หรือจะแบ่งอย่างไร ๆ ก็ไม่พ้นการฝึกหัดครูไปได้ เพราะในกรมการฝึกหัดครูก็มีแต่เรื่องการฝึกหัดครู
ทั้งนั้น จะได้ท างานกันอย่างเป็นกลุ่มเป็นก้อน และจะได้มีโอกาสได้มีตัวผู้ใหญ่ที่มีความคิด ความรู้
ในทางครูมาเป็นผู้จัดการฝึกหัดครู การฝึกหัดครูมีฐานะสูงขึ้น กิจการครูก็จะเจริญไปได้ดี...รู้ไว้เถิด
ฝึกหัดครูอยู่แห่งใด ท่ีนั่นแหละหัวใจของพวกเรา...” (สถาบันราชภัฏพระนคร8) 

 

ระยะปรับเปลี่ยนเป็นสถาบันราชภัฏ 
 จากปัญหาและความส าคัญของการแก้ไขชื่อวิทยาลัยครูดังที่กล่าว กระทรวงศึกษาธิการ 
ในสมัยที่  ดร.นิ เชต สุนทรพิทักษ์ ด ารงต าแหน่งอธิบดีกรมการฝึกหัดครู  จึงได้มีหนังสือถึง             
ราชเลขาธิการให้น าความกราบบังคมทูลพระกรุณาถึงปัญหาที่ เกิดขึ้นแก่บัณฑิตของวิทยาลัยครู และ
ขอพระราชทานชื่อวิทยาลัยครูทั้ง 36 แห่ง ว่า “สถาบันราชพัฒนา” หรือชื่ออ่ืนใดสุดแต่จะทรง      
พระราชกรุณาโปรดเกล้าฯ ซึ่งต่อมาราชเลขาธิการในพระองค์ได้น าความกราบบังคมทูลพระกรุณา
ทราบฝุาละอองธุลีพระบาทและได้แจ้งโดยหนังสือส านักราชเลขาธิการ ที่ รล 0003/2522 ลงวันที่ 14 
กุมภาพันธ์ 2535 มายังกระทรวงศึกษาธิการว่า “พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระกรุณา 
โปรดเกล้าฯ พระราชทานชื่อสถาบันว่า “สถาบันราชภัฏ” และแจ้งตามหนังสือส านักราชเลขาธิการ    
ที่ รล 0003/5536 ลงวันที่ 9 เมษายน 2535 ว่า ความหมายของชื่อ “ราชภัฏ”คือ “ปราชญ์ของ
พระราชา” โดยให้เขียนเป็นภาษาอังกฤษว่า “RAJABHAT” 
 นอกจากพระราชทานนามดังกล่าว พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ยังได้ทรงพระกรุณา  
โปรดเกล้าฯ พระราชทานพระราชลัญจกรส่วนพระองค์ให้เป็นตราของสถาบันราชภัฏซึ่งยังความ
ปลาบปลื้มเป็นล้นพ้นให้เกิดแก่พสกนิกรชาวราชภัฏทุกคนล้วนส านึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุด
                                                                    

 8สถาบันราชภัฏพระนคร, สถานภาพสถาบันราชภัฏ เนื่องในโอกาสครบรอบ 60 ปี 
(กรุงเทพฯ: ส านักวางแผนและพัฒนา, 2539), 15. 
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มิได้ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ปรับเปลี่ยนชื่อและสถานภาพจากวิทยาลัยครูเป็นสถาบันผลิต
บัณฑิตในระดับอุดมศึกษาของชาติที่มีเครือข่ายมากท่ีสุดในประเทศไทยจึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่ชาวราชภัฏ
จะต้องมีอุดมการณ์ร่วมกันในการปฏิบัติหน้าที่สนองพระมหากรุณาธิคุณ เพราะอุดมการณ์เป็นเครื่อง
ก ากับทิศทางการด าเนินงานให้เป็นไปในทางที่ถูกตรงสมดังความหมายค าว่า “ราชภัฏ” ที่แปลว่า 
“คนของพระราชา” รวมทั้งตราสัญลักษณ์ประจ าสถาบันที่เปรียบเสมือนกับการมีผู้แทนพระองค์      
มาประจ าอยู่ในสถาบัน ทั้งนี้ อุดมการณ์ดังกล่าวอย่างน้อยก็ควรสอดคล้องกับองค์ประกอบส าคัญ      
3 ประการ ที่ปรากฏอยู่ในพระราชลัญจกรประจ าพระองค์คือ 
 1.  รูปเศวตฉัตรเจ็ดชั้นตั้งอยู่บนพระที่นั่งอัฐทิศ: พระที่นั่งนี้สร้างจากไม้อุดมพรหรือ            
ไม้มะเดื่อปัจจุบันประดิษฐานอยู่ในพระที่นั่งไพศาลทักษิณ ด้านทิศตะวันออก ในวันประกอบราชพิธี     
บรมราชาภิเษกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เสด็จขึ้นประทับเหนือพระที่นั่งองค์นี้ เพ่ือทรงรับน้ า
อภิเษกที่ผู้แทนของประชาชนจากทิศทั้งแปดทูลเกล้าฯ ถวาย ซึ่งแปลความหมายได้ว่า ประชาชนเป็น 
ผู้กราบบังคมทูลถวายแผ่นดินให้ทรงครอง และพร้อมใจกันอัญเชิญพระองค์เสด็จขึ้นเป็นพระเจ้าแผ่นดิน
โดยตรงตามความเชื่อของการสถาปนาพระมหากษัตริย์ โดยความยินยอมพร้อมใจของปวงชน         
ที่เรียกว่า “อเนกนิกรสโมสรสมบัติ” นับเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่พระมหากษัตริย์ทรงรับ
แผ่นดินและน้ าอภิเษกจากประชาชนแทนการรับจากราชบัณฑิตดังในรัชกาลก่อน 
  พระที่นั่งอัฐทิศหรือพระแท่นแปดทิศ จึงเป็นสัญลักษณ์แทนแผ่นดิน ส่วนเศวตฉัตร
หรือฉัตรขาวเป็นเครื่องหมายของ “ธรรมราชา” คือ พระราชาผู้ทรงคุณธรรมอันประเสริฐ ในคัมภีร์
ของพระพุทธศาสนา เช่น มหาวงศ์เรียกพระเจ้าแผ่นดินว่า “เศวตฉัตรธ ารง” ซึ่งแปลว่า “ผู้ทรง    
ฉัตรขาว” และเรียกภิกษุว่า “กาฬฉัตรธ ารง” คือ ผู้ถือร่มด า และการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
ทรงมีพระปฐมบรมราชโองการว่า “เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพ่ือประโยชน์สุขแห่งมหาชน      
ชาวสยาม” นั้น ทรงยืนยันความเป็นธรรมราชาของพระองค์ให้เป็นที่ปรากฏในแผ่นดินโดยแท้ 
  ส าหรับชาวราชภัฏ รูปฉัตรขาวเจ็ดชั้นที่ตั้งบนพระแท่นแปดทิศนั้น ย่อมต้องแปล
ความว่าชาวราชภัฏ คือ ผู้ปฏิบัติหน้าที่โดยตั้งอยู่บนความถูกต้อง ชอบธรรม กับต้องร่วมแรงร่วมใจกัน
สร้างความถูกต้องชอบธรรม เพ่ือความเจริญก้าวหน้าของท้องถิ่น 
 2.  รูปวงจักรใต้เศวตฉัตร กลางวงจักรเป็นรูปอุณาโลมหรือเลขเก้า 
  2.1 วงจักรเป็นสัญลักษณ์ของราชวงศ์จักรีซึ่งค าว่า “จักรี” มีความหมายเป็นสองนัย คือ 
   นัยแรก หมายความว่า ราชวงศ์นี้สืบเนื่องมาจากพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟูา
จุฬาโลกฯ ซ่ึงทรงด ารงต าแหน่งที่ “เจ้าพระยาจักรี” ก่อนจะปราบดาภิเษกขึ้นเป็นปฐมกษัตริย์แห่งกรุง
รัตนโกสินทร์ 
   นัยสอง หมายความว่า ราชวงศ์นี้สืบเนื่องมาจากพระนารายณ์ ซึ่งมีพระนาม   
อีกอย่างหนึ่งว่า “พระจักรี” แปลว่า ผู้ทรงจักร ตามคดีความเชื่อว่า พระเจ้าแผ่นดิน คือ พระนารายณ์
อวตารลงมาปราบยุคเข็ญ ดังมีการถวายพระนามแด่พระเจ้าแผ่นดินอีกอย่างหนึ่งว่า “พระราม” หรือ 
“พระรามาธิบดี” พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลปัจจุบันทรงเป็นพระรามที่เก้า 
  2.2 อุณาโลม หมายถึง พระเนตรดวงที่สามของพระอิศวรซึ่งเป็นพระราชสัญลักษณ์
ประจ าพระองค์ของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟูาจุฬาโลกฯ เมื่อมีรูปนี้อยู่กลางวงจักร จึงแปล
ความหมายได้เป็นสองประการ คือ  
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   ประการแรก หมายถึง พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟูาจุฬาโลกฯ ทรงเป็น    
ต้นก าเนิดของราชวงศ์จักรี 
   ประการที่สอง หมายถึง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯรัชกาลปัจจุบันทรงเป็น
พระเจ้าแผ่นดินล าดับที่เก้าแห่งราชวงศ์จักรีวงศ์” 
  2.3 จักร เป็นเทพอาวุธซึ่งเป็นทิพยศาสตราอันทรงฤทธานุภาพของพระนารายณ์ 
อุณาโลมหรือพระเนตรดวงที่สามของพระอิศวรนั้นมีมหิธานุภาพยิ่ง หากทรงลืมพระเนตรดวงที่สามนี้
เมื่อใด จักรวาลจักไหม้เป็นจุลทันที แต่ทั้งวงจักรและอุณาโลกล้วนอยู่ภายใต้เศวตรฉัตร ซึ่งแปล
ความหมายโดยรวมได้ว่า “แม้ว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ จะทรงมีพระบรมเดชานุภาพ ก็ทรง
ใช้พระราชอ านาจนั้น โดยค านึงถึงความถูกต้องชอบธรรม เพ่ือความร่มเย็นเป็นสุขของพสกนิกร      
ทุกหมู่เหล่าในแผ่นดินเป็นส าคัญกล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือรูปวงจักรเป็นสัญลักษณ์ของศาสตราวุธหรือ
ศาสตร์อันทรงอานุภาพ ซึ่งมีความหมายเฉพาะว่าสถาบันราชภัฏเป็นแหล่งรวมวิทยาการส าหรับ     
คนทั้งปวงในท้องถิ่น 
  2.4 อุณาโลมคือ สัญลักษณ์ของศาสตราหรือศาสตร์อันเปี่ยมด้วยมหาฤทธานุภาพ ไม่มี
ศาสตร์ใดเสมอเหมือนมีหมายความเฉพาะว่า สถาบันราชภัฏต้องเป็นผู้น าทางด้านศิลปวิทยาการ       
อันเอกอุเพ่ือยังประโยชน์ให้เกิดข้ึนในท้องถิ่น 
 3.  รูปรัศมีสีทอง 32 แฉก ที่เปล่งประกายไปในทุกทิศทาง หมายถึง พระบรมเดชานุภาพ    
32 ประการ แห่งองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่แผ่กระจายออกไปเพ่ือยังความร่มเย็นเป็นสุข   
ให้บังเกิดขึ้นกับมวลพสกนิกรในทุกสารทิศ ซึ่งเป็นคติความเชื่อของคนไทยมาแต่โบราณว่า พระเจ้าแผ่นดิน คือ     
ผู้ทรงบุญญาธิการสมบูรณ์ด้วยพระคุณลักษณ์และพระคุณธรรมของมหาบุรุษทั้ง 32 ประการ โดย   
ทุกประการล้วนแต่บ าเพ็ญเพ่ือประโยชน์สุขแห่งมหาชนทั้งสิ้นส่วนความหมายเฉพาะส าหรับสถาบัน    
ราชภัฏ คือ เป็นพลังแห่งความจริง ความงาม ที่เปล่งประกายออกไปจากสถาบัน เพ่ือยังความ
เจริญก้าวหน้าอันมั่นคงและยั่งยืนให้บังเกิดข้ึนกับท้องถิ่น 
 ดังที่ได้พิจารณามาตามล าดับนั้น จะเห็นว่าความหมายของรูปและองค์ประกอบต่าง ๆ ที่
ปรากฏอยู่ในตราสัญลักษณ์ประจ าสถาบันราชภัฏเป็นสิ่งที่มีคุณค่าอันวิเศษ สมควรอย่างยิ่งที่จะ    
น้อมน าความหมายดังกล่าวมาเป็นอุดมการณ์ของราชภัฏ ซึ่งพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ 
พุทธศักราช 2538 ได้ก าหนดไว้อย่างชัดเจนให้เป็นสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 
 หากชาวราชภัฏได้ร่วมแรงร่วมใจกันปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุสู่อุดมการณ์นี้ สถาบันราชภัฏ  
ก็จะเป็นความหวังของสังคม และเป็นที่ พ่ึงทางการศึกษาของท้องถิ่น สามารถท าหน้าที่ เป็น         
“มหาวิชชาลัย” คือ เป็น “ที่อาศัยแห่งความรู้อันยิ่งใหญ่” และเป็น “โพธิยาลัย” คือ “เป็นที่อยู่แห่ง
แสงสว่าง” ซึ่งพร้อมที่จะเรียนรู้ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท ศึกษา สืบสานและสร้างสรรค์งานตามแนว
พระราชด าริให้บังเกิดประโยชน์สูงสุดทางการศึกษาต่อปวงชนชาวไทย ยังผลให้ชุมชนท้องถิ่น        
ทั่วประเทศเกิดความเจริญก้าวหน้ามั่นคง และยั่งยืนให้สมกับที่ชาวราชภัฏเป็น “คนของพระราชา   
ข้าของแผ่นดิน” อย่างแท้จริง 
 พระราชลัญจกรประจ าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ซึ่งงดงามท้ังรูปแบบและลึกซ้ึงทั้ง
ความหมายนั้น คณะกรรมการที่คิดแบบขึ้นทูลเกล้าถวายประกอบด้วย พลเอกสมเด็จพระเจ้าบรม 
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วงศ์เธอพระองค์เจ้ารังสิตประยูรศักดิ์ กรมพระยาชัยนาทนเรนทรพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าธานีนิวัติ 
กรมหมื่นทิพยลาภพฤฒิยากร และพระยาเทวาธิราช (ม.ร.ว.โปูย มาลากุล) 
 ส่วนผู้แกะสลักพระราชลัญจกรองค์นี้ขึ้นทูลเกล้าฯ ถวาย คือ หม่อมเจ้าสมัยเฉลิม     
กฤษดากร สถาปนิกคนส าคัญแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ 
 เมื่อมีการประกาศใช้พระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พุทธศักราช 2538 เมื่อวันที่ 25 
มกราคม พ.ศ. 2538 ส่งผลให้กรมการฝึกหัดครูต้องปรับเปลี่ยนเป็นส านักงานสภาสถาบันราชภัฏ     
มีฐานะเป็นกรมในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ การบริหารงานเป็นไปในรูปองค์คณะบุคคล               
มีคณะกรรมการสภาสถาบันราชภัฏ (คสส.) ท าหน้าที่ก าหนดนโยบายและแผนพัฒนา ก ากับมาตรฐาน
การศึกษา วางระเบียบ จัดระบบการบริการและการจัดการของสถาบันราชภัฏ มีสภาวิชาการ         
ท าหน้าที่กลั่นกรองและเสนอความเห็นในการพัฒนางานวิชาการ มีส านักงานสภาสถาบันราชภัฏ    
ท าหน้าที่เป็นส านักงานเลขานุการของคณะกรรมการสภาสถาบันราชภัฏ และสภาวิชาการส่วนใน
สถาบันราชภัฏแต่ละแห่ง ก็มีคณะกรรมการสภาประจ าสถาบัน (สปส.) ท าหน้าที่หลักในการก ากับ 
ดูแลการด าเนินกิจการของสถาบันฯ อนุมัติหลักสูตรและการเปิดสอน พิจารณางบประมาณประจ าปี 
และอนุมัติงบประมาณประจ าปีจากรายได้ของสถาบันฯ ตลอดจนการวางระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ 
ในสถาบันราชภัฏ 
 การแบ่งส่วนราชการตามโครงสร้างใหม่ในส านักงานสภาสถาบันราชภัฏนั้น ท าให้สถาบัน
ราชภัฏมีอ านาจหน้าที่ให้การศึกษาวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง ท าการวิจัย ให้บริการทางวิชาการแก่
สังคม ปรับปรุง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ผลิตครูและส่งเสริม        
วิทยฐานะครู และปฏิบัติงานร่วมกันหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือได้รับ
มอบหมาย ส่วนการบริหารก็แบ่งส่วนราชการเป็นคณะ ส านักงานอธิการบดี ส านักวิจัยและบริการ
วิชาการ ส านักศิลปวัฒนธรรม ส านักกิจการนักศึกษา ส านักวางแผนและพัฒนา และส านักส่งเสริม
วิชาการ  
 อย่างไรก็ตามความเป็น “สถาบันราชภัฏ” ซึ่งเริ่มตั้งแต่วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2535 ที่
ได้รับพระราชทานชื่ออันเป็นมหามงคลนาม ในทางด้านการตรากฎหมายรองรับกลับประกาศใช้
พระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ. 2538 เมื่อวันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2538 แต่ในฐานะสถาบัน  
อุดม ศึกษาที่สามารถประสิทธิ์ประสาทวิชาการระดับปริญญาตรีขึ้นไปได้หลากหลาย จึงมีครุย      
วิทยฐานะไว้รองรับ โดยครุยของสถาบันราชภัฏจะเป็นครุยไทย ตัวเสื้อครุยท าด้วยผ้าหรือแพรสีด า  
เย็บเป็นเสื้อคลุมตัวเสื้อผ่าอกตลอด แขนเสื้อกว้างและยาวตกข้อมือ ปลายแขนปล่อย มีส ารดรอบขอบ
และที่ปลายแขน ส ารดต้นแขนแสดงถึงระดับปริญญา และมีเข็มตราสถาบันราชภัฏประดับครุย   
พร้อมแถบสีอีก 3 สี คือ สีทอง หมายถึง ความเจริญรุ่งเรือง สีเขียว หมายถึง สถาบันราชภัฏที่มุ่งให้
การศึกษาพัฒนาท้องถิ่น สีน้ าเงิน หมายถึง สถาบันพระมหากษัตริย์ ซึ่งมีคุณูปการอันยิ่งใหญ่ไพศาลต่อ
สถาบันราชภัฏ และมีแถบสีประจ าการสาขาวิชา คือ แถบสีฟูา คือ บัณฑิตสาขาวิชาครุศาสตร์ แถบสีแสด 
คือ บัณฑิตสาขาวิชาศิลปศาสตร์ และแถบสีเหลือง คือ บัณฑิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ 
 เมื่อมีพระราชบัญญัติเป็นของตนเอง สถาบันราชภัฏจึงมีคณะกรรมการสภาสถาบัน    
ราชภัฏ 1 ชุด ประกอบด้วย รัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการที่ได้รับมอบหมายให้ดูแลกิจการสภาราชภัฏ
เป็นประธานกรรมการ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นรองประธาน เลขาธิการสภาสถาบันราชภัฏเป็น
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กรรมการและเลขานุการ มีกรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิ  16 คน กรรมการสภาจากผู้แทนอธิการบดี
สถาบันราชภัฏ 8 คน และกรรมการสภาจากผู้แทนคณาจารย์ประจ าสถาบันราชภัฏ 8 คน รวมเป็น 
35 คน 
 นอกจากนี้ยังมีสภาวิชาการ ประกอบด้วย ประธานสภาวิชาการ 1 คน กรรมการสภา
วิชาการโดยต าแหน่ง 2 คน (เป็นเลขาธิการสภาสถาบันราชภัฏ 1 คน และบุคคล ภายนอก
ผู้ทรงคุณวุฒิ 1 คน) เลขานุการสภาวิชาการ 1 คน (จากรองเลขาธิการ) กรรมการสภาวิชาการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ 10 คน กรรมการสภาวิชาการจากคณาจารย์ประจ าสถาบัน 8 คน รวม 22 คน 
 เนื่องจากมีการก าหนดมาตรฐานการศึกษาและให้มีการประกันคุณภาพการศึกษา ดังนั้น 
สภาสถาบันราชภัฏจึงต้องด าเนินการประกาศนโยบายและแนวทางด าเนินการประกันคุณภาพ
การศึกษา เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2539 โดยมีสาระส าคัญคือ เร่งรัดการพัฒนาระบบและกลไก      
การประกันคุณภาพในสถาบันราชภัฏ ให้เร่งด าเนินการประกันคุณภาพการจัดการศึกษา โดยเฉพาะ
การเสริมสร้างคุณภาพบัณฑิต การบริหารและการจัดการ การพัฒนาความร่วมมือในการประเมิน
คุณภาพ ทั้งการประเมินภายในและการประเมินจากภายนอก และน าผลงานการประกันคุณภาพออก
เผยแพร่ต่อสาธารณะโดยมีการจัดตั้งคณะกรรมการการประกันคุณภาพของสภาสถาบันราชภัฏ 
ประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิเป็นประธานกรรมการ 1 คน รองประธาน 1 คน กรรมการจากหน่วย 6 คน 
ผู้ทรงคุณวุฒิสาขาวิชา 8 คน ผู้บริหารสถาบันราชภัฏ 4 คน และเลขานุการกับผู้ช่วย 2 คน รวม 22 คน 
 หลังจากมีการปรับเปลี่ยนมาเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่สามารถจัดการศึกษาจากระดับ
ปริญญาตรีขึ้นไปเป็นในชื่อสถาบันราชภัฏ แต่ละแห่งจึงต้องมีสภาประจ าสถา บันของตัวเอง         
โดยแนวทางความคิดของสถาบันราชภัฏในการเลือกสรรนายกสภาประจ าสถาบันราชภัฏแต่ละแห่ง 
ส่วนใหญ่มักจะด าเนินการเลือกสรรบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ความสามารถของท้องถิ่นหรือจังหวัด
ที่สถาบันราชภัฏนั้นตั้งอยู่ ให้เป็นนายกสภาประจ าสถาบัน ท าให้บุคคลที่ทรงคุณวุฒิมีความสามารถ
และมีชื่อเสียงในวงการต่าง ๆ เป็นที่รู้จักแพร่หลาย หรือมีชื่อเสียง ได้มีโอกาสกลับไปรับใช้ท้องถิ่น    
อีกครั้งหนึ่ง นอกจากนายกสภาประจ าสถาบันแล้ว ยังประกอบด้วยอุปนายกสภาประจ าสถาบัน คือ 
อธิการบดี กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 8 คน กรรมการผู้แทนบริหาร 3 คน จากผู้บริหารสถาบัน กรรมการ
ผู้แทนคณาจารย์ 4 คน กรรมการและเลขานุการ 1 คน รวมเป็น 18 คน 
 ทั้งหมดนี้ คือ บรรดากัปตันและลูกเรือที่จะพาผู้โดยสารทั้งหลายให้ฝุาฟันอุปสรรค
ทั้งหลายทั้งปวง อย่างน้อยผู้โดยสารต่อคนไม่น้อยกว่า 4 ปี โดยอธิการบดีของแต่ละแห่งจะต้อง
บริหารงานของสถาบันราชภัฏให้ลุล่วงไปด้วยดีตามมาตรา 7 หมวด 1 บททั่วไปของพระราชบัญญัติ
สถาบันราชภัฏ พุทธศักราช 2538 คือ “ให้สถาบันราชภัฏเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือการพัฒนา
ท้องถิ่น มีวัตถุประสงค์ให้การศึกษาวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง ท าการวิจัย ให้บริการทางวิชาการแก่
สังคม ปรับปรุง ถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยี ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ผลิตครู และส่งเสริม      
วิทยฐานะครู” 
 โดยองค์รวมปัจจัยหลัก 2 ประการของสถาบันราชภัฏ คือ ปรัชญาและพันธกิจ เป็น
ปัจจัยที่ถอดออกมาจากมาตรา 7 ของพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ ที่บัญญัติให้เป็นสถาบัน       
อุดมศึกษา เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น ดังนั้น สถาบันราชภัฏทุกแห่งจึงมีปรัชญาที่คล้ายคลึงกัน มีพันธกิจ
ซึ่งบางแห่งเรียกว่าภารกิจกับวัตถุประสงค์คล้ายคลึงกัน บางแห่งก็มีการเสริมด้วยคติพจน์  นอกจากนี้
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ทุกสถาบันยังมีการก าหนดคุณสมบัติบัณฑิตทั้งในระดับสถาบัน ระดับคณะ และระดับโปรแกรมวิชา
ต่าง ๆ ตามกันไปด้วย 
 ปรัชญาของสถาบันราชภัฏตามพระราชบัญญัติเมื่อแปลเป็นพันธกิจ คือ  มุ่งเป็น
มหาวิทยาลัยในภูมิภาคที่ผูกพันกับท้องถิ่นอย่างเหนียวแน่น จึงต้องรู้จักข้อมูลปัญหาของท้องถิ่น        
ดีพอ ที่จะโยงให้สาระวิชาที่จัดการศึกษาและกิจกรรมทั้ งปวงเข้าไปบูรณาการกับข้อมูลปัญหา และ
สามารถช่วยแก้ปัญหาของท้องถิ่นได้ทั้งยังต้องเน้นให้ท้องถิ่นสามารถใช้ภูมิปัญญาของท้องถิ่นเอง
ผสมผสานกับภูมิปัญญาสากลจากภายนอกให้เกิดปัญญาที่เหมาะสม น าไปสู่การแก้ปัญหาของกลุ่มคน
และท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วย ดังนั้น แต่ละแห่งจึงอิงปรัชญาและพันธกิจดังกล่าวไว้อย่าง
เหนียวแน่น โดยเฉพาะประเด็น “ส่วนท้องถิ่น” แม้ว่าบางช่วงบางพ้ืนที่ยังเป็นจุดบอด เพราะบางแห่ง
ยังอยู่ในพื้นท่ีห่างไกล ขณะที่บางแห่งบางอยู่ในพื้นท่ีจังหวัดที่ใกล้กันมากก็ตาม 
 นอกจากปรัชญาและพันธกิจดังที่กล่าว ในมาตรา 7 ของพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ     
ยังบัญญัติวัตถุประสงค์ของสถาบันไว้ด้วย คือ เพ่ือการศึกษาวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง ท าการวิจัย 
ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม ปรับปรุงถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยี ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
ผลิตครู และส่งเสริมวิทยฐานะครู ดังนั้นในการบริหารและด าเนินงานด้านวิชาการจึงยังคงมีการเรียน
การสอนเป็นคณะสถาบันละ 4-5 คณะ โดยมีคณะครุศาสตร์เป็นคณะหลัก และแต่ละสถาบันต่างมี
คณะเหมือนกันบ้างหรือแตกต่างกันบ้างเช่นเดียวกับวิทยาลัยครูส่วนในระดับภาควิชาได้ปรับเปลี่ยน  
มาใช้การบริหารในแบบโปรแกรมวิชา ทั้งนี้เพ่ือให้การจัดองค์การในแต่ละคณะวิชามีลักษณะเป็น
เครือข่าย ส่วนทีมงานบริหารจัดการส าคัญ ๆ ในแต่ละคณะจะมีดังต่อไปนี้9  
 1. กรรมการบริหารคณะ ที่มีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกซึ่งเป็นนักวิชาการที่ตรงกับสาขาที่คณะ
จัดการเรียนการสอน 
 2. กลุ่มผู้บริหารระดับรองคณบดี ที่ช่วยเสริมความแกร่งให้กับคณบดีและการบริหารงาน 
วิชาการ ซึ่งส่วนใหญ่ประกอบด้วย รองคณบดีด้านวางแผนและการวิจัย ด้านวิชาการ และด้านการ
พัฒนานักศึกษา 
 3. คณะกรรมการโปรแกรมวิชาตามจ านวนโปรแกรมวิชาที่เปิดสอน มีหน้าที่บริหารงาน
วิชาการของคณะให้เกิดความเป็นเลิศมักประกอบด้วยประธานโปรแกรมวิชาและคณะกรรมการตาม
ความเหมาะสม ทั้งจากภายในและผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
 4. คณะกรรมการตามลักษณะงานเฉพาะ เช่น คณะกรรมการประกันคุณภาพ 
คณะกรรมการบัณฑิตประจ าคณะ คณะกรรมการวิชาการ คณะกรรมการพัฒนานักศึกษา เป็นต้น 
 5. ทีมงานในส านักงานเลขานุการ ซึ่งมีผู้อ านวยการส านักงานดูแลรับผิดชอบงาน 
สนับสนุน และบริการทั้งหมดในคณะ 
 6. ศูนย์ในทางวิชาการที่บางสถาบันจัดตั้งเพ่ือด าเนินการเรื่องใดเรื่องหนึ่งตามหน้าที่
รับผิดชอบเฉพาะของคณะ มักเป็นไปในรูปของการใช้ก าลังอาจารย์ในคณะเป็นผู้ปฏิบัติงาน เพราะ
ปริมาณงานในศูนย์ยังไม่มากพอหรือไม่ได้บริการคนส่วนใหญ่ 
                                                                    

 9เรืองชัย ทรัพย์นิรันดร์, ราชภัฏมหาวิทยาลัยของประชาชน (กรุงเทพฯ: มติชน, 2554), 
45. 
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 ค าว่า “โปรแกรมวิชา” จะมีนิยามที่ประกอบด้วยสาระและกิจกรรม คือ 1) หลักสูตร    
2) นักศึกษา 3) กิจกรรมการเรียนการสอน 4) กิจกรรมพัฒนานักศึกษา และ 5) การบริหารและการ
จัดการเพ่ือพัฒนาคุณภาพบัณฑิต ดังนั้น ความหมายของโปรแกรมวิชาจึงมีลักษณะเป็น “องค์รวม” เป็น
การบริหารงานวิชาการท่ีมีตัวเนื้อหาสาระท้ัง 5 ประการ ซึ่งคณะกรรมการโปรแกรมวิชาต้องท าหน้าที่
บริหารและจัดการเรื่องทั้ง 5 ในลักษณะบูรณาการทั้งความคิดและการปฏิบัติ และงานทั้งหมดผูกโยง
ไปถึงอาจารย์ผู้สอนในโปรแกรมวิชา อาจารย์ทุกคนในคณะจึงต้องมองงานวิชาการในภาพรวมและ
มองในเชิงระบบ เพราะการบริหารงานแบบโปรแกรมวิชามุ่งเพ่ือให้การบริหารทรัพยากรบุคคลและ
ครุภัณฑ์ต่าง ๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการโปรแกรมวิชาจึงต้องท าหน้าที่ประสานกับ
อาจารย์ ผู้บริหาร และนักศึกษาในทุกเรื่องที่เก่ียวข้อง หรือมีหน้าที่ที่ส าคัญดังนี้ 
 1. การพัฒนาโปรแกรมวิชา เริ่มตั้งแต่การออกแบบหลักสูตรที่เกิดจากการวิเคราะห์
ปัญหาและความต้องการของท้องถิ่น กระบวนการพัฒนา ใช้และปรับปรุงหลักสูตร การจัดหา
ทรัพยากร การเรียนรู้และการจัดท าแผนพัฒนาโปรแกรมวิชา 
 2. การพัฒนานักศึกษา ได้แก่ งานรับนักศึกษา การจัดอาจารย์ที่ปรึกษา งานกิจกรรม
เสริมสร้างและพัฒนานักศึกษา และงานระบบข้อมูลการพัฒนานักศึกษา 
 3. การจัดการเรียนการสอน ได้แก่ การจัดแผนการเรียน การคัดเลือกและจัดอาจารย์
ผู้สอน การเสนอแนะกิจกรรมการเรียนรู้ การประสาน การพัฒนาสื่อ การให้ความเห็นเกี่ยวกับ      
การเทียบโอนและยกเว้นการเรียน และการจัดท า ท าเนียบผู้ทรงคุณวุฒิ 
 4. การจัดฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ได้แก่ การออกแบบ และพัฒนาระบบการฝึก
ประสบการณ์ การเตรียมการศึกษา และคัดเลือกแหล่งฝึกประสบการณ์ การฝึก การติดตามนิเทศ 
และการประเมินเพ่ือปรับปรุงพัฒนา 
 5. การพัฒนาคุณภาพบัณฑิต ได้แก่ การพัฒนาเกณฑ์มาตรฐานโปรแกรมวิชา ตัวชี้วัด
คุณภาพ การจัดและติดตามการพัฒนานักศึกษาตามจุดเน้น การประเมินและติดตามบัณฑิต 
 โดยสรุปกล่าวได้ว่าการจัดการศึกษาของสถาบันราชภัฏในฐานะสถาบันอุดมศึกษา      
เพ่ือพัฒนาท้องถิ่น ด าเนินการจัดการศึกษาเป็น 2 ระบบ คือ 
 1. การศึกษาระบบปกติ เป็นการศึกษาที่จัดให้เยาวชนของชาติเข้าศึกษาในระดับ
อนุปริญญาและระดับปริญญาในเวลาราชการตามปกติ เช่นเดียวกับสถานศึกษาของรัฐแห่งอ่ืน ๆ 
 2. การศึกษาเพ่ือปวงชน เป็นการจัดการศึกษาให้แก่เยาวชนที่ยังไม่มีงานท า รวมทั้งจัด
ให้บุคลากรประจ าการที่มีงานท าแล้ว ให้เข้ารับการศึกษาอบรม ทั้งระยะสั้นและ/หรือระยะยาว โดย
ใช้เวลานอกราชการ และ/หรือในเวลาราชการ ผู้ศึกษาอาจจะได้รับอนุปริญญาหรือปริญญา หรือ
ได้รับเพียงวุฒิบัตรที่สามารถสะสมไว้เพ่ือขอรับอนุปริญญา หรือปริญญาต่อไปได้ 
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ระยะยกระดับเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
 ไพศาล ไกรสิทธิ์10 ระบุว่าการประกาศใช้พระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ. 2538 มี
หลักการและเหตุผลว่า “สมควรจัดตั้งสถาบันราชภัฏขึ้นแทนวิทยาลัยครู” ท าให้วิทยาลัยครูกลายเป็น
สถาบันราชภัฏ เป็นสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น เป็นส่วนราชการในส านักงานสภา
สถาบันราชภัฏ สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ไม่มีฐานะแน่นอนว่าเป็นกรม หรือส านัก หรือเป็นกอง      
มีบางคนอธิบายว่ามีฐานะสูงกว่ากองแต่ต่ ากว่ากรม มีอธิการบดีเป็นผู้บริหารสูงสุด ซึ่งเทียบกับอธิบดี 
เลขาธิการส านักงานสภาสถาบันราชภัฏจึงน่าจะเป็นอภิอธิการบดี ด้วยเหตุนี้ในพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติจึงมีการแยกแยะเป็น “อธิการบดีที่เป็นนิติบุคคล” และ “อธิการบดีที่ไม่เป็น      
นิติบุคคล” อย่างไรก็ตาม หลังจากได้ใช้พระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ. 2538 ได้ 4 ปีกว่า ๆ 
ปัญหาเดิม ๆ ก็ยังอยู่ และมีความรุนแรงมากขึ้นเมื่อสถาบันต้องก้าวย่างเข้าสู่ยุคที่ให้ความส าคัญกับ
คุณภาพของการศึกษาที่จะมีการตรวจสอบคุณภาพการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. 2542 ซึ่งเฉพาะปัญหาเดิมที่เกิดขึ้นดังกล่าว ได้แก่ 
 1.  งบประมาณไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติหน้าที่ของสถาบันอุดมศึกษา อันได้แก่ การสอน      
การวิจัย และการบริการทางวิชาการแก่ชุมชน ปัญหาข้อนี้เห็นได้อย่างชัดเจนเมื่อเปรียบเทียบกับ
งบประมาณท่ีจัดสรรให้กับมหาวิทยาลัยในสังกัดทบวงมหาวิทยาลัย โดยไม่จ าเป็นต้องเปรียบเทียบกับ
มหาวิทยาลัยมหิดล หรือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพียงแต่เปรียบเทียบกับมหาวิทยาลัยเปิด เช่ น 
มหาวิทยาลัยรามค าแหง หรือมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ซึ่งสอนหนักไปทางสาขาวิชา
สังคมศาสตร์ก็จะพบว่ามหาวิทยาลัยเหล่านั้นได้รับจัดสรรงบประมาณมากกว่าสถาบันราชภัฏ         
แต่ละแห่งอยู่แล้ว มีผู้บริหารสถาบันราชภัฏคนหนึ่ งให้สัมภาษณ์ว่ามหาวิทยาลัยในสังกัด
ทบวงมหาวิทยาลัยได้รับจัดสรรงบประมาณสูงกว่าสถาบันราชภัฏถึง 5 เท่า กล่าวกันว่าการขยาย
วิทยาเขตของมหาวิทยาลัยมหิดลที่อ าเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี ยังได้รับจัดสรรงบประมาณถึง 
1,000 ล้านบาท ขณะที่การเปิดสถาบันราชภัฏใหม่ 5 แห่ง ได้รับงบประมาณแห่งละไม่เกิน 20 ล้านบาท 
 2.  ขาดอัตราก าลัง การจัดสรรอัตราก าลังที่เพียงพอ เพ่ือประโยชน์ในการท าหน้าที่ของ
สถาบันอุดมศึกษามีความจ าเป็นต่อคุณภาพของการศึกษา แต่พบว่าสถาบันราชภัฏแต่ละแห่ง        
ขาดอัตราก าลังทั้งอัตราก าลังอาจารย์และข้าราชการพลเรือน เฉพาะข้าราชการพลเรือนสถาบันราชภัฏ   
แต่ละแห่งมีเพียง 12 อัตรา ด้วยเหตุนี้อาจารย์แต่ละท่านนอกจากจะท าหน้าที่สอนแล้ว ยังต้องท างาน
ธุรการและงานในหน้าที่อ่ืนอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง การที่ให้มนุษย์ท างานหนักโดยที่งานนั้น
เป็นงานที่ไม่ถนัด ความเป็นเลิศทางวิชาการจะเกิดขึ้นไม่ได้ เพราะไม่มีมนุษย์คนใดที่ ท างาน        
หลายหน้าที่ได้อย่างมีคุณภาพ นอกจากนั้นการที่ให้อาจารย์ท างานอ่ืนนอกเหนือจากงานสอนก็มีผล  
ท าให้ระบบการให้รางวัลเกิดการบิดเบี้ยว ผู้ท างานวิจัยและผลงานทางวิชาการไม่ได้รับรางวัลเพียงพอ 
ท าให้ขาดแรงจูงใจ เกิดภาวะหยุดนิ่งทางวิชาการ ขณะที่ในส่วนของมหาวิทยาลัยพบว่ามีอาจารย์
หลายท่านที่ไม่ต้องการสอนเป็นปีเพ่ือท าการวิจัยศึกษาค้นคว้าเพ่ิมเติม หรือวิชาที่เปิดให้เรียนไม่มี
นักศึกษาคนใดสนใจที่จะเลือกเรียน การขาดอัตราก าลังในสถาบันราชภัฏยิ่งเพ่ิมความรุนแรงมากขึ้น
                                                                    

 10ไพศาล ไกรสิทธิ์, “การศึกษาเพ่ือการพัฒนาประเทศแนวทางที่อาจเป็นไปได้,” ใน    
สามทศวรรษ  (ราชบุรี: วิทยาลัยครูหมู่บ้านจอมบึง, 2527), 32-37.   
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เมื่อมีการปรับโครงสร้างบริหารให้ใหญ่ขึ้น มีส านักและศูนย์ต่าง ๆ มากมาย จนบางศูนย์หรือบาง
ส านักมีเพียงผู้อ านวยการกับเจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นลูกจ้างชั่วคราวเพียง 1 คน 
 3.  ความเชื่อถือทางสังคม ด้วยเหตุผลของการขาดงบประมาณและขาดอัตราก าลัง 
ส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติภารกิจของสถาบันขาดการวิจัยที่น าไปสู่การแก้ปัญหาอย่างเป็น
วิทยาศาสตร์ หรือสร้างองค์ความรู้ใหม่ทั้งทางสังคมศาสตร์และวิทยาศาสตร์เพ่ือการสอนและ       
การบริการชุมชน สถาบันจึงท าหน้าที่เสมือนหม้อแปลง (Transformer) ที่ท าหน้าที่แปลงความรู้จาก
หน่วยผลิตความรู้อ่ืน ๆ เพ่ือให้เหมาะสมกับนักศึกษาและชุมชน แต่เนื่องจากเป็นหม้อแปลงไฟฟูา     
ที่ขาดการบ ารุงรักษาที่ดี จึงพบเสมอว่ามันไม่อาจท าหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพได้ ส าหรับความเชื่อถือ
ของสังคมนั้นอาจดูจากการเข้าเรียนของนักศึกษาใหม่ หรือการโอนไปอยู่มหาวิทยาลัยของอาจารย์     
ที่มีวุฒิสูงขึ้นดังที่เคยเกิดขึ้นกับวิทยาลัยวิชาการศึกษา หรือดูจากการขาดแคลนอาจารย์บางสาขา    
ทั้ง ๆ ที่มีอัตราก าลังที่จะบรรจุได้แต่ไม่มีผู้สนใจมาสมัครท างานในสถาบันราชภัฏ 
 ดังนั้น ในปี พ.ศ. 2547 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้
ตราพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ไว้ ณ วันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2547 (ราชกิจจา
นุเบกษา เล่ม 121 ตอนพิเศษ 23 ก: 14 มิถุนายน 2547) โดยบัญญัติไว้ใน มาตรา 3 และมาตรา 4 
ความว่า “ให้ยกเลิกพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ. 2538 ให้สถาบันราชภัฏที่จัดตั้งขึ้นตาม
พระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ. 2538 มีฐานะเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏตามพระราชบัญญัตินี้    
ให้เรียกชื่อมหาวิทยาลัยราชภัฏตามชื่อของสถาบันราชภัฏเดิมตามบัญชีรายชื่อท้ายพระราชบัญญัตินี้ 
ให้มหาวิทยาลัยราชภัฏแต่ละแห่งเป็นนิติบุคคลและเป็นส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา” โดยนัยแห่งบทบัญญัติดังกล่าวสถาบัน
ราชภัฏจึงปรับเปลี่ยนฐานะเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏและจัดระบบบริหารจัดการศึกษาตามสาระส าคัญ
ของพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ซึ่งสรุปได้ดังนี้ 
 1.  เป็นสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นที่เสริมสร้างพลังปัญญาของแผ่นดิน 
ฟ้ืนฟูหลังการเรียนรู้  เชิดชูภูมิปัญญาท้องถิ่น สร้างสรรค์ศิลปวิทยา เพ่ือความเจริญก้าวหน้า       
อย่างมั่นคงและยั่งยืนของปวงชน มีส่วนร่วมในการจัดการ การบ ารุงรักษา การใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน โดยมีวัตถุประสงค์ให้การศึกษา ส่งเสริม
วิชาการและวิชาชีพชั้นสูง ท าการสอนวิจัย ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม ปรับปรุง ถ่ายทอด และ
พัฒนาเทคโนโลยี ทะนุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ผลิตครูและส่งเสริมวิทยฐานะครู 
 2.  มีภาระหน้าที่ 8 ประการ คือ 1) แสวงหาความจริงเพ่ือสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ 
บนพ้ืนฐานของภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย และภูมิปัญญาสากล 2) ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้        
คู่คุณธรรม ส านึกในความเป็นไทย มีความรักและผูกพันต่อท้องถิ่น อีกทั้งส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
ในชุมชน เพ่ือช่วยให้คนในท้องถิ่นรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง การผลิตบัณฑิตดังกล่าวจะต้องให้ มี
จ านวนและคุณภาพสอดคล้องกับแผนการผลิตบัณฑิตของประเทศ 3) เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจใน
คุณค่า ความส านึก และความภูมิใจในวัฒนธรรมของท้องถิ่นและของชาติ 4) เรียนรู้และเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งของผู้น าชุมชน ผู้น าศาสนาและนักการเมืองท้องถิ่น ให้มีจิตส านึกประชาธิปไตย 
คุณธรรม จริยธรรม และความสามารถในการบริหารงานพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นเพ่ือประโยชน์ของ
ส่วนรวม 5) เสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครู ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มี
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คุณภาพและมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง 6) ประสานความร่วมมือและช่วยเหลือ
เกื้อกูลกันระหว่างมหาวิทยาลัย ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์กรอ่ืนทั้งในและ
ต่างประเทศ เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 7) ศึกษาและแสวงหาแนวทางพัฒนาเทคโนโลยีพ้ืนบ้านและ
เทคโนโลยีสมัยใหม่ให้เหมาะสมกับการด ารงชีวิตและการประกอบอาชีพของคนในท้องถิ่น รวมถึง      
การแสวงหาแนวทาง เพ่ือส่งเสริมให้เกิดการจัดการ การบ ารุงรักษา และการใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน และ 8) ศึกษา วิจัย ส่งเสริมและสืบสาน
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริในการปฏิบัติภารกิจของมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 
 3.  ไม่สามารถปฏิเสธการรับสมัครผู้ใดเข้าศึกษาหรือยุติหรือชะลอการศึกษาของนักศึกษา
ด้วยเหตุเพียงว่าผู้นั้นขาดแคลนทุนทรัพย์อย่างแท้จริงเพ่ือจ่ายค่าธรรมเนียมการศึกษาต่าง ๆ มิได ้  

 4.  อาจแบ่งส่วนราชการเป็นส านักงานอธิการบดี ส านักงานวิทยาเขต บัณฑิตวิทยาลัย   
คณะ สถาบัน ส านัก วิทยาลัย ส่วนการแบ่งส่วนราชการในส านักงานอธิการบดีและส านักงานวิทยาเขต   
อาจแบ่งเป็นกอง ส่วนราชการหรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่ากอง การแบ่ง      
ส่วนราชการในบัณฑิตวิทยาลัย คณะ และวิทยาลัย อาจแบ่งเป็นส านักงานคณบดี กอง ส่วนราชการ
หรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่ากอง การจัดตั้ง การรวม และการยุบเลิกส านักงาน
วิทยาเขต บัณฑิตวิทยาลัย คณะ สถาบัน ส านัก วิทยาลัย ศูนย์ ส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มี
ฐานะเทียบเท่าคณะ ต้องท าเป็นกฎกระทรวง  
 5.  ต้องมีองค์กรบริหารจัดการ คือ สภามหาวิทยาลัย สภาวิชาการ สภาคณาจารย์และ
ข้าราชการ คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย และต้องมีอธิการบดีซึ่งจะทรงพระกรุณา   
โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งตามค าแนะน าของสภามหาวิทยาลัย รองอธิการบดีที่สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้ง 
ผู้ช่วยอธิการบดีที่อธิการบดีแต่งตั้งรวมทั้งอาจมีการบริหารจัดการวิทยาเขต มีบัณฑิตวิทยาลัย มีคณะ 
มีการแต่งตั้งคณบดี รองคณบดี มีผู้อ านวยการหรือหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะ
เทียบเท่าคณะ รวมทั้งมี เงื่อนไขการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ด ารงต าแหน่งอธิการบดี คณบดี ผู้อ านวยการ 
หัวหน้าส่วนราชการ หรือหัวหน้าหน่วยงานที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ ผู้ด ารงต าแหน่งรองและผู้ช่วยของ
ต าแหน่งดังกล่าว ตลอดจนข้อห้ามการด ารงต าแหน่งขณะเดียวกันเหล่านี้เป็นต้น 
 6.  ต้องมีหน่วยงานประสานงานและระดมสรรพก าลังทางการศึกษาภายใต้ข้อตกลง
ระหว่างมหาวิทยาลัย โดยมีคณะกรรมการร่วมกันในการวิจัย การแลกเปลี่ ยนความรู้ การสร้างสรรค์
ภูมิปัญญาในการแก้ไขปัญหาและการพัฒนาท้องถิ่น 
 7.  ต้องมีคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลของมหาวิทยาลัย 
 8.  คณาจารย์ประจ าและคณาจารย์พิเศษต้องมีต าแหน่งทางวิชาการและมีสิทธิใช้
ต าแหน่งทางวิชาการน าหน้านามเพื่อแสดงวิทยฐานะได้ตลอดไป  
 9.  มีชั้นปริญญา มีอ านาจให้ปริญญาและปริญญากิตติมศักดิ์แก่บุคคล มีอ านาจสภา
มหาวิทยาลัยในการออกข้อบังคับให้ผู้ส าเร็จชั้นปริญญาตรีได้รับเกียรตินิยม ออกข้อบังคับการให้มี
ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ประกาศนียบัตรบัณฑิต อนุปริญญา และประกาศนียบัตร มีครุย วิทยฐานะ 
เข็มวิทยฐานะ ครุยประจ าต าแหน่ง มีอ านาจสภามหาวิทยาลัยในการก าหนดให้มีตราสัญลักษณ์     
หรือเครื่องหมายของมหาวิทยาลัย และในการออกข้อบังคับให้มีเครื่องแบบ เครื่องหมาย และเครื่อง
แต่งกายนักศึกษา  
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              10. มีบทก าหนดโทษส าหรับผู้ ใช้ตรา สัญลักษณ์ ครุยวิทยฐานะ เข็ มวิทยฐานะ           
ครุยประจ าต าแหน่ง เครื่องแบบ เครื่องหมาย หรือเครื่องแต่งกายนักศึกษาของมหาวิทยาลัย โดยไม่มี
สิทธิ์ ใช้ และโทษส าหรับผู้ปลอม หรือท าเลียนแบบ ซึ่งตราสัญลักษณ์หรือเครื่องหมายของ
มหาวิทยาลัย ส่วนราชการหรือหน่วยงานของมหาวิทยาลัย ใช้ตราสัญลักษณ์หรือเครื่องหมายดังกล่าว 
ใช้หรือท าให้ปรากฏซึ่งตราสัญลักษณ์หรือเครื่องหมายดังกล่าวโดยไม่ได้รับอนุญาต   
 จากสาระส าคัญของการด าเนินงานทั้งหมดที่กล่าวมา สรุปได้ว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏเป็น
องค์การระบบเปิดในระบบราชการที่ถูกคาดหวังในเชิงปรัชญาให้มีบทบาทต่อสังคมในฐานะ
สถาบันอุดมศึกษาเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น ได้รับการก าหนดวัตถุประสงค์และพันธกิจไว้ชัดเจน รวมทั้ง
ให้จัดโครงสร้างโดยค านึงถึงทั้งสภาพแวดล้อมภายนอกและภายในองค์การ ให้บริหารจัดการภารกิจ
ส าคัญ ๆ อย่างเปิดเผยในรูปองค์คณะบุคคลที่เปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วม ให้มีการติดตาม 
ตรวจสอบและประเมินผลงานด้วยกระบวนการที่เชื่อถือได้ อย่างไรก็ดีในส่วนที่เกี่ยวกับการบริหาร
จัดการด้านทรัพยากรมนุษย์หรือบุคลากรในองค์การโดยเฉพาะในส่วนของบุคลากรสายสนับสนุน   
เห็นได้ชัดมากว่ามีการกล่าวถึงน้อยหรือไม่ได้ให้ความส าคัญเท่าที่ควร ทั้งๆ ที่ทรัพยากรมนุษย์กลุ่มนี้   
ก็เป็นกลไกอีกส่วนหนึ่งที่ส าคัญต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององค์การไม่ยิ่งหย่อนไปกว่า
บุคลากรในสายงานวิชาการ ดังนั้น การศึกษาและแสวงหาองค์ความรู้เพ่ือน ามาประยุกต์ใช้ในการ
ยกระดับคุณภาพชีวิตและการท างานของบุคลากรกลุ่มนี้จึงยิ่งมีความส าคัญ  
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 
 

ประวัติความเป็นมา 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ตั้งอยู่เลขท่ี 46 หมู่ที่ 3 ต าบลจอมบึง อ าเภอจอมบึง 
จังหวัดราชบุรีเป็นมหาวิทยาลัยที่พัฒนามาเป็นระยะ ๆ ซึ่งประวัติความเป็นมาของมหาวิทยาลัย    
อาจแบ่งเป็น 4 ยุค ตามสถานภาพของสถาบัน คือ ยุควิทยาลัยหมู่บ้านจอมบึง ยุควิทยาลัยครูหมู่บ้าน  
จอมบึง ยุคสถาบันราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง และยุคมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โดยล าดับ      
ซ่ึงแต่ละยุคมีสาระส าคัญ ดังต่อไปนี้ 
 ยุควิทยาลัยหมู่บ้านจอมบึง 
 จินต์ รัตนสิน11 ผู้บริหารท่านแรกของวิทยาลัยหมู่บ้านจอมบึงเขียนถึงที่มาของวิทยาลัย
ไว้ว่า การตั้งวิทยาลัยหมู่บ้านเกิดขึ้นเนื่องจาก  เมื่อเดือนธันวาคม 2491 หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล 
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการเป็นตัวแทนรัฐบาลเข้าร่วมประชุมสมัชชาขององค์การศึกษาวิทยาศาสตร์
และวัฒนธรรมของสหประชาชาติครั้งที่ 3 ที่กรุงเบรุต ประเทศเลบานอน เสร็จจากการประชุมแล้วก็
ได้รับเชิญจากกระทรวงศึกษาธิการตุรกีให้ไปดูการศึกษาในประเทศนั้น ท่านปลัดกระทรวงมีความ
สนใจในเรื่องการจัดการประถมศึกษา จึงได้มีโอกาสไปชมกิจการของวิทยาลัยหะซันโอกลัน ซึ่งเป็น
สถาบันผลิตครูเพ่ือสอนประถมศึกษาในชนบท ซึ่งท่านปลัดกระทรวงฯ ได้เขียนไว้ในหนังสือ        
สามทศวรรษ 1 มีนาคม 2527 ในหัวข้อเรื่อง “วิทยาลัยหมู่บ้านส่วนหนึ่งแห่งความทรงจ า” ตอนหนึ่ง
                                                                    

 11จินต์ รัตนสิน, “วิทยาลัยหมู่บ้านจอมบึงในอดีต พ.ศ. 2497-2508,” ใน 37 ปี จอมบึง 
(ราชบุรี: วิทยาลัยครูหมู่บ้านจอมบึง, 2534), 33-52.   
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ว่า “การไปเยี่ยมวิทยาลัยหะซันโอกลันครั้งนั้นท าให้ต้องคิดมาก ท าให้รู้สึกว่าครูอาจารย์ช่วยพัฒนา
ชนบทได้เป็นอย่างดี จะเอาความคิดนี้มาพัฒนาการฝึกหัดครูของเราได้บ้างหรือไม่ ที่เมืองไทยเรานี้   
จะท าอะไรตามใจเสมอไปไม่ได้ ต้องรอเวลาน้ าขึ้นน้ าลง น้ าขึ้นจึงจะเอาขันจ้วงตักน้ าขึ้นมาได้เขียน
รายงานแล้วไม่ทราบจะมีใครอ่านหรือไม่ วันดีคืนดีจึงมีผู้เร่งรัดจะให้ท าให้ได้ คือเวลาน้ าขึ้นนั่นเอง”  
 เมื่อกลับจากการประชุมและดูงานแล้ว ท่านปลัดกระทรวงฯได้น าเอาเรื่องวิทยาลัย
หมู่บ้านในประเทศตุรกีมาเผยแพร่อยู่ 3-4 ปี ปรากฏว่ามีบุคคลหลายฝุายสนใจในเรื่องนี้ถึงกับเมื่อวันที่ 
10 มิถุนายน 2496 ฯพณฯ จอมพล ป. พิบูลสงคราม นายกรัฐมนตรี ให้เลขาธิการรัฐมนตรี           
ท าหนังสือสอบถามมายังพลเอกหลวงพรหมโยธี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการว่าสถาบันฝึกหัด
ครูแบบใหม่มีหลักการอย่างไร จะมีค่าใช้จ่ายอย่างไรบ้าง ซึ่งกระทรวงฯ ได้รายงานว่าวิทยาลัยหมู่บ้าน 
คือ สถาบันผลิตครูอีกแบบหนึ่งที่ประสงค์จะให้ผู้ส าเร็จมีประสบการณ์ด้วยตนเองมากที่สุด นอกจาก 
จะเรียนวิชาสามัญ วิชาครูแล้วนักเรียนครูจะต้องเรียนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ในวิชา
เกษตรกรรมแขนงต่าง ๆ วิชาการช่างอุตสาหกรรม วิชาพยาบาล หรือผดุงครรภ์ส าหรับนักเรียน        
ผู้ที่เป็นหญิง แต่ทั้งนี้วิชาที่เรียนให้เน้นหนักไปตามความต้องการของแต่ละท้องถิ่ น เช่น ท้องถิ่นใด    
อยู่ริมทะเลก็ต้องเรียนวิชาประมงด้วย การผลิตครูในแบบใหม่นี้แสดงให้เห็นความแตกต่างจากการ
ผลิตครูแบบปัจจุบันในขณะนั้นเพราะโรงเรียนฝึกหัดครูของเราผลิตครูให้รู้วิธีสอนวิชาสามัญหลักใหญ่ 
ไม่ได้เน้นหนักในวิชาพิเศษและภาคปฏิบัติ เมื่อส าเร็จการศึกษาออกไปเป็นครูในชนบทจึงขาดความ
ถนัดและไม่สอดคล้องกับความต้องการของชนบทในท้องถิ่นนั้น 
 จากนั้น กระทรวงฯ จึงได้ส่ง นายเชื้อ สาริมาน หัวหน้ากองโรงเรียนฝึกหัดครูในขณะนั้น 
ไปดู งานวิทยาลัยหมู่บ้ านในประเทศตุรกี  เมื่อกลับมาแล้วก็ ได้น า เรื่องออกเผยแพร่ทาง
วิทยุกระจายเสียงกรมประชาสัมพันธ์ เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2496 ในรูปสนทนา ระหว่างนายเชื้อ สาริมาน 
กับนายเทียบ ลอยเพชรสามเดือนต่อมา กระทรวงฯ จึงได้คัดเลือกตนซึ่งขณะนั้นเป็นอาจารย์ใหญ่
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ไปศึกษาดูงานที่ประเทศตุรกีเป็นเวลา 3 เดือน ในฐานะท่ีจะต้องเป็นผู้ลงมือ
ท างานนี้เอง โดยไปกินอยู่หลับนอนในวิทยาลัยหมู่บ้านในตุรกีที่ชื่อ Village Institute 3 แห่ง คือ      
1) วิทยาลัย HASAN OGLAN ห่างจากกรุง ANKRA 35 กิโลเมตร อยู่ฝั่งทวีปเอเชีย 2) วิทยาลัย 
CIFTELER ห่างจากกรุง ESKISEHER 42 กิโลเมตร อยู่ฝั่งทวีปเอเชีย และ 3) วิทยาลัย KEPITEPE  
ห่างจากเมือง EDINNE 60 กิโลเมตร อยู่ฝั่งทวีปยุโรป 
 ส่วนทางด้านกระทรวงศึกษาธิการซึ่งได้ด าเนินการจัดหาสถานที่ตั้งวิทยาลัยก็ได้รับ
ข้อเสนอให้พิจารณาสถานที่ที่จะจัดตั้งวิทยาลัยหมู่บ้านไว้ 4 แห่ง คือ 1) ที่โคกกระเทียม ลพบุรี 2) ที่
กิ่งอ าเภอจอมบึง ราชบุรี 3) ที่อ าเภอก าแพงแสน นครปฐม และ 4) ที่ใกล้น้ าตกสาลิกา นครนายก
ต่อมาวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2497 พลเอกมังกร พรหมโยธี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อม
ด้วยคณะหลายฝุายได้ออกเดินทางด้วยขบวนรถยนต์หลายคันจากกรุงเทพฯ เดินทางไปหาจุดที่ตั้งของ
วิทยาลัยหมู่บ้าน ที่กิ่งอ าเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี ผู้เขียนซึ่งพ่ึงเดินทางกลับจากดูงานวิทยาลัย
หมู่บ้านที่ประเทศตุรกีได้ 3 วัน ก็ได้ร่วมเดินทางมากับคณะนี้ 
 การเดินทางในสมัยนั้น จากตัวจังหวัดราชบุรี ถึงกิ่งอ าเภอจอมบึง ระยะทางเพียง        
30 กิโลเมตร ล าบากยากยิ่ง เส้นทางจะเป็นถนนลูกรังที่เต็มไปด้วยหลุมบ่อถึงหลักกิโลเมตรที่ 16 
ต่อจากนั้นจะเป็นเส้นทางรถบรรทุกคดเค้ียววกวนอยู่หลายสาย เพราะหลีกปุาและหลุมโคน เมื่อเลือก
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ทางสายใดแล้ววิ่งต่อไปอีกไม่ได้ ต้องพยายามวกกลับคืนมาเพ่ือตั้งหลักใหม่ที่หลักกิโลเมตรที่ 16     
แต่ เนื่องจาก ฯพณฯ รัฐมนตรีเคยเป็นอดีตแม่ทัพบูรพาคราวไทยมีกรณีพิพาทกับอินโดจีน 
ความสัมพันธ์กับทหารยิ่งลึกซึ้งท่านเจ้ากรมทหารช่างราชบุรีจึงได้อนุเคราะห์การเดินทางโดยจัดรถ   
10 ล้อ ทหารจ านวนหลายคันพร้อมเต็นท์ที่พักค้างคืน อีกทั้งช่วยตกแต่งทางปุาและหล่มโคนให้รถ  
พอวิ่งได้ชั่วคราว คณะของเราจึงไปถึงจุดที่ตั้งกิ่งอ าเภอจอมบึงด้วยเวลาไม่นานนัก ทั้งยังมีคณะ      
ผู้ว่าราชการจังหวัด ศึกษาธิการภาค ศึกษาธิการจังหวัด สโมสรวัฒนธรรมหญิงและโรงเรียนเกษตรกรรม
นครปฐม ได้ยกก าลังไปสมทบเพ่ือสาธิตเชิงวิชาการและสนับสนุนภาคบันเทิงในเวลากลางคืน เพ่ื อ
ความตื่นตาตื่นใจของชาวกิ่งอ าเภอจอมบึง ฯพณฯ รัฐมนตรีซึ่งค้างคืนอยู่กับเราด้วยได้น าคณะ      
ออกส ารวจด้วยตนเองอีกครั้ง จากนั้นจึงได้ตัดสินใจเลือกเอาปุาด้านทิศตะวันตกของหมู่บ้านวังมะเดื่อ
เชิงเขาจอมพล ซึ่งเป็นไร่เลื่อนลอยปะปนปุาเป็นจุดที่ตั้งเพราะเห็นว่าพ้ืนที่มีลักษณะดินพอใช้ได้ทาง
น้ าฝนจากเขาจอมพลไหลผ่านลงสู่แอ่งธรรมชาติริมบึง เสร็จแล้ว ฯพณฯ จึงน าคณะกลับกรุงเทพฯ 
ด้วยความเหน็ดเหนื่อยกันทุกคน 
 ในที่สุดในที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2496 ฯพณฯ พลเอกผิน  ชุณหะวัณ 
รองนายกรัฐมนตรีขณะนั้น ก็ได้เสนอเห็นสมควรจัดตั้งวิทยาลัยหมู่บ้านขึ้นที่ก่ิงอ าเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี 
และมีประกาศการจัดตั้งวิทยาลัย เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2497 โดยให้สังกัดกรมวิสามัญศึกษาอย่างไรก็ดี    
เมื่อเลือกที่ตั้งได้แล้วทุกสิ่งทุกอย่างดูจะเร่งรัดไปหมดสิ้นทั้งๆที่งบประมาณไม่พร้อม แต่ ฯพณฯ รัฐมนตรี    
ก็ได้สั่งอนุญาตให้ด าเนินการในสิ่งที่จ าเป็นได้ทุกอย่างโดยอาศัยเงินก้อนอ่ืนไปก่อน แล้วก าชับผู้รับผิดชอบ
ลดหลั่นลงมาตามล าดับจนถึงผู้เขียนให้ท างานแข่งเวลาทั้งนี้ โดยทางกระทรวงฯได้แต่งตั้ง นายวิฑูร ทิวทอง 
รองอธิบดีกรมวิสามัญศึกษาในขณะนั้นเป็นประธานคณะกรรมการด าเนินงาน ผู้เขียนเป็นเลขานุการ จึงต้อง
ท างานโดยไม่มีวันเสาร์-อาทิตย์ ชุดท างานเคลียร์พ้ืนที่ครั้งแรก นอกจากท่านประธานแล้วก็มี  นายหลุย    
ชมชื่น  นายเพ้ียน สมบัติเปลี่ยน  นายจ านวน สุนทรสารทูล  และต้องเดินทางเข้าออกระหว่างกรุงเทพฯ กับ
กิ่งอ าเภอจอมบึงด้วยความยากล าบากแสนสาหัสตลอดเวลา เพ่ือเตรียมการวางศิลาฤกษ์ จนกระทั่ง วันที่ 6 
พฤษภาคม 2497 ก็มาถึง ฯพณฯ รัฐมนตรีพลเอกมังกร พรหมโยธี พร้อมด้วย หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล 
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการได้น า ฯพณฯ รองนายกรัฐมนตรีพลเอกผิน ชุณหะวัน เดินทางไปวางศิลาฤกษ์  
เมื่อเวลา 13.30 น. ส่วนทางด้านความมุ่งหมายการจัดตั้งสถาบันฝึกหัดครูประเภทนี้มีดังต่อไปนี้ 
 1.  ผลิตครูไปสอนโรงเรียนประถมศึกษาในชนบท โดยคัดเลือกนักเรียนจากชนบท       
มาเรียนต่อ เมื่อส าเร็จแล้วต้องกลับไปสอนในชนบทที่เป็นภูมิล าเนาของตน เป็นการแก้ปัญหาการ 
ขาดแคลนครูในท้องถิ่นกันดารด้วย 
 2.  ให้นักเรียนครูประเภทนี้มีประสบการณ์หลายๆอย่างด้วยการเรียนรู้และลงมือท าเอง
มากที่สุด เพ่ือจะได้น าความรู้ ความช านาญอย่างใหม่ตลอดจนความรู้เกี่ยวกับการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยไปใช้ในโรงเรียนที่ตนสอน เสมือนหนึ่งว่าครูเป็นผู้น าความเจริญไปสู่ชนบทเป็นที่ปรึกษา
ของหมู่บ้าน เป็นก าลังพัฒนาของหมู่บ้าน 
 3.  วิทยาลัยหมู่บ้านจะต้องตั้งอยู่ในชนบทห่างจากตัวเมืองใหญ่ที่เจริญมีครูอาจารย์ที่
เพียบพร้อม ช านิช านาญในสาขาวิชาต่างๆ มีเครื่องมือเครื่องใช้ในการสอนการปฏิบัติงานครบครัน เป็น
ศูนย์การศึกษาของท้องถิ่นและสามารถบันดาลให้ท้องถิ่นนั้นเจริญเติบโตโดยรวดเร็ว 
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 หลักสูตร 
 รับนักเรียนที่ส าเร็จการศึกษาชั้น ม.3 เข้าเรียนตามหลักสูตร 5 ปี ดังนี้ 
 1.  วิชาสามัญ ระดับ ม. 4-5-6  
 2.  วิชาครูระดับหลักสูตร ป.กศ. 
 3.  วิชาเกษตร ท าสวน ท านา และเลี้ยงสัตว์เน้นหนักภาคปฏิบัติ 
 4.  อุตสาหกรรม ช่างไม้ ช่างก่อสร้าง และช่างโลหะ เน้นหลักปฏิบัติ 
 5.  กิจกรรมพิเศษ ช่างตัดผม ช่างเครื่องยนต์ ช่างไฟฟูา งานครัว และประจ าเรือน
พยาบาล ฯ 
 ส าหรับการก่อสร้างอาคารที่รีบด่วนที่สุดคือ บ้านพักแถวส าหรับครูโสด 5 ห้อง 1 หลัง    
เรือนพักชั่วคราว 1 หลัง เรือนนอนยาวส าหรับนักเรียน 60 คน 1 หลัง โรงครัว โรงอาหาร 1 หลัง   
โดยแบ่งให้โรงเรียนการช่าง ราชบุรี และนายสหาย ศุกระมูล เป็นผู้รับเหมาไป อาคารทุกหลังเป็นแบบ
ชั่วคราว หลังคามุงด้วยจากหรือสังกะสี ใช้ไม้จริงบ้าง ไม้ไผ่บ้าง บางส่วนก็ก่ออิฐถือปูน เพ่ือความ
มั่นคง จัดซื้อเครื่องท าไฟฟูา ขนาด 5 และ 10 เครื่องสูบ เดินท่อน้ า ในวันที่ 1 กันยายน 2497 อันเป็น
วันเริ่มเปิดเรียนเป็นภาคแรก เปิดสอนนักเรียนรุ่นแรก 60 คน โดยคัดเลือกมาจากท้องถิ่นกันดารของ
จังหวัดราชบุรี กาญจนบุรี เพชรบุรีและจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยนักเรียนทุกคนได้รั บทุนอุดหนุน
จากรัฐบาลคนละ 2,500 บาทต่อปี เงินจ านวนนี้ วิทยาลัยได้แบ่งเป็นค่าอาหารทั้งปี ค่าเสื้อผ้า         
ค่าหนังสือ ค่าอุปกรณ์การเรียนทุกหมวดวิชา เช่น มีด จอบ เสียม เครื่องมือตอนไก่ ตอนหมู ค้อน คีม 
เลื่อย สิ่ว และเทปวัด ฯลฯ รวมทั้งค่าพาหนะเดินทางไปเยี่ยมบ้านเมื่อสิ้นปีด้วย นักเรียนทุกคน    
เรียนหนัก ท างานหนัก และมีกิจวัตรประจ าวัน คือ 
 วันธรรมดา 
 06.00-8.00 น. ภาคปฏิบัติรอบเช้าท างานตามหมวดหมู่ ครู อาจารย์ทุกคนลงงานด้วย 
 08.00-9.00 น. อาบน้ า รับประทานอาหาร 
 09.00-15.00 น. เรียนในห้องเรียนวิชาสามัญ เกษตร การช่าง และอุตสาหกรรม 
 15.30-17.00 น. ภาคปฏิบัติในโรงเรียนและสนาม 
 17.00-19.00 น. อาบน้ ารับประทานอาหาร 
 19.00-20.30 น. เรียนล าพังในห้องเรียน โดยมีครูเป็นผู้ควบคุม 
 21.00 น.    นอน 
 วันเสาร์     
 06.00-17.00 น. กิจกรรมพิเศษตามวิชาเลือกและลงงาน  
 วันอาทิตย์   หยุดพักผ่อน 
 ผลผลิตของวิทยาลัยหมู่บ้านชุดแรกส าเร็จการศึกษาเมือ พ.ศ. 2501 ทุก ๆ คนได้กลับ
เข้าไปท างานในเขตจังหวัดของตนตามสัญญา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในชนบท ที่อยู่ห่างไกลความเจริญ 
แต่ละคนได้แสดงปรีชาสามารถในการสอน ไม่แต่วิชาสามัญให้เด็กอ่านออกเขียนได้ยังสามารถ
ถ่ายทอดความรู้และภาคปฏิบัติในวิชาเกษตร วิชาช่าง ตามวัยของเด็กได้อย่างดีและได้เป็นหัวแรงใน
การพัฒนาโรงเรียนและหมู่บ้านด้านการก่อสร้างซ่อมแซมอาคารสถานที่ ซ่อมเครื่องยนต์ เครื่องสูบน้ า 
ซ่อมสร้างครุภัณฑ์ ท าสวน ท านา เลี้ยงไก่ เลี้ยงหมู ตอนไก่ และตอนหมูได้ บางคนก็ลงมือตัดผมให้
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นักเรียนเอง วิทยาลัยมีความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีส่วนอบรมสั่งสอนศิษย์แต่ละคนให้มีความรู้
ความสามารถ รอบด้านให้มีความแข็งแกร่งทั้งร่างกายและจิตใจ โดยยึดคติที่ให้ว่า “งานสุจริต เป็น
เกียรติทั้งสิ้น” โดยเฉพาะศิษย์ที่ส าเร็จการศึกษารุ่นที่ 1-5 คือ ที่ท าชื่อเสียงมาสู่สถาบันได้ดีมาก 
เพราะเป็นรุ่นบุกเบิกต่อสู้ความยากล าบากนานัปการ เป็นรุ่นท าปุาให้เป็นบ้านเป็นเมือง ท าถนน     
ขุดบ่อ หรือสร้างอาคาร ต้องสวมรองเท้าบู๊ตเพราะงูพิษชุกชุมมาก ในฤดูแล้งอดน้ ากินน้ าใช้          
ต้องล าเลียงน้ ามาจากจังหวัด แต่ทุกคนก็รื่นเริงแข็งแรง กระตือรือร้นในการใช้ชีวิตและการศึกษา    
เล่าเรียน 
 พิทักษ์ อาจคุ้มวงศ์12 อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงเขียนถึงที่มา
และการก่อตั้งวิทยาลัยหมู่บ้านจอมบึงไว้ว่า 
 14 ธันวาคม 2491  หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล ปลัดกระทรวงศึกษาธิการและนายอภัย      
จันทวิมล อธิบดีกรมสามัญศึกษา ซึ่งอยู่ระหว่างการเยือนกระทรวงศึกษาธิการประเทศตุรกี ขอดู 
“Village Institute” ซึ่ง  หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล ให้ชื่อเป็นภาษาไทยในภายหลังว่า “วิทยาลัย
หมู่บ้าน” น าสิ่งที่พบเห็นเกี่ยวกับ Village Institute มาเผยแพร่อยู่หลายปี นับเป็นก้าวส าคัญ      
ก้าวแรกของวิทยาลัยหมู่บ้านจอมบึงหรือวิทยาลัยครูหมู่บ้านจอมบึง ในปัจจุบัน 
 27 มีนาคม 2496 พลเอกมังกร พรหมโยธี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ       
พร้อมด้วย  หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล  นายเชื้อ สาริมาน  นายส าเนียง ตีรวณิช  ออกส ารวจสถานที่    
ที่ก่ิงอ าเภอจอมบึง (ขณะนั้นยังเป็นกิ่งอ าเภอ) จากสถานที่ให้เลือก 4 แห่ง ได้แก่ อ าเภอโคกกระเทียม 
จังหวัดลพบุรี กิ่งอ าเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี อ าเภอก าแพงแสน จังหวัดนครปฐม และบริเวณใกล้
น้ าตกสาลิกา จังหวัดนครนายก 
 10 มิถุนายน 2496 ฯพณฯ จอมพล ป.พิบูลสงคราม นายกรัฐมนตรี ได้ให้ความสนใจให้
กระทรวงศึกษาธิการแจ้งให้ทราบถึงหลักการของวิทยาลัยหมู่บ้าน 
 3 กรกฎาคม 2496 ฯพณฯ จอมพลผิน ชุณหวัน รองนายกรัฐมนตรี เสนอในการประชุม
คณะรัฐมนตรีว่า ควรจัดตั้งวิทยาลัยหมู่บ้านขึ้นที่กิ่งอ าเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี ที่ประชุมลงมติให้
กระทรวงศึกษาธิการรับไปด าเนินการ 
 9 สิงหาคม 2496 นายเชื้อ สาริมาน ออกสนทนาทางวิทยุกระจายเสียงของกรม
ประชาสัมพันธ์ กับนายเทียบ ลอยเพชร เรื่องวิทยาลัยหมู่บ้าน หลังจากไปดูงานวิธีการจัดตั้งใน
ประเทศตุรกี 
 15 พฤศจิกายน 2496 กระทรวงศึกษาธิการ ส่ง นายจินต์ รัตนสิน ครูใหญ่โรงเรียน     
ราชสีมาวิทยาลัย ไปศึกษาการด าเนินงานวิทยาลัยหมู่บ้าน ในประเทศตุรกี จนถึงเดือนกุมภาพันธ์ 
2497 
 26 กุมภาพันธ์ 2497 คณะของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ส ารวจสถานที่ตั้ง
วิทยาลัยหมู่บ้านอีกครั้ง และตกลงให้เลือกบริเวณกิ่งอ าเภอจอมบึง จังหวัดราชบุ รี เป็นที่ตั้งวิทยาลัย
หมู่บ้านแห่งแรกของประเทศไทย 
                                                                    

 12พิทักษ์ อาจคุ้มวงศ์, “กาลเวลาเปลี่ยนไปและก้าวส าคัญของวิทยาลัยครูหมู่บ้าน       
จอมบึง,” ใน สามทศวรรษ  (ราชบุรี: วิทยาลัยครูหมู่บ้านจอมบึง, 2527), 15-18.   
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 19 มีนาคม 2497 กระทรวงศึกษาธิการประกาศตั้ งวิทยาลัยหมู่บ้ านจอมบึ ง               
มีความส าคัญว่า “ด้วยกระทรวงศึกษาธิการเห็นสมควรจัดตั้งสถาบันฝึกหัดครูส าหรับนักเรียนชายขึ้น
ที่ก่ิงอ าเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี ให้ชื่อสถาบันนี้ว่า วิทยาลัยหมู่บ้านจอมบึง และให้วิทยาลัยนี้สังกัด
กองฝึกหัดครู กรมวิสามัญศึกษา ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2497” 
 วัตถุประสงค์ของการตั้งวิทยาลัยหมู่บ้านจอมบึง 
 1.  ปลูกฝังนักเรียนครูให้รักวิชาอาชีพครู ให้เป็นผู้รักวิชาชีพโดยให้ผ่านงานหลาย  ๆ 
อย่างในวิทยาลัย เพ่ือน าความรู้ ความช านาญ ไปลงมือกระท าได้ 
 2.  ให้วิทยาลัยแก้ปัญหาการขาดแคลนครูในชนบทที่ต้องการพัฒนา คัดเลือกนักเรียนจาก
ถิ่นที่อยู่ทุรกันดารเป็นอันดับแรก เมื่อเรียนส าเร็จแล้วกลับไปพัฒนาท้องถิ่นของตน 
 3.  ให้รู้จักปฏิบัติตนในการเข้าสังคม โดยอยู่รวมกันแบบประชาธิปไตย คือ เคารพ        
นับถือกัน ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน มีสติและใช้ปัญญา 
 4.  ให้วิทยาลัยเป็นศูนย์กลางของการศึกษาในถิ่นที่ใกล้เคียง 
 ในระยะเริ่มแรก กระทรวงได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยขึ้นชุดหนึ่ง มี นาย
วิทูร ทิวทอง รองอธิบดีกรมวิสามัญศึกษาเป็นประธาน ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี หัวหน้ากอง
โรงเรียนฝึกหัดครู ศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี ปลัดกิ่งอ าเภอจอมบึง หัวหน้าสถานีต ารวจภูธรกิ่งอ าเภอ
จอมบึง ปุาไม้จังหวัดราชบุรี เป็นกรรมการ และผู้ก ากับการวิทยาลัยหมู่บ้านจอมบึง เป็นกรรมการและ
เลขานุการ คณะกรรมการชุดนี้ มีหน้าที่ให้ความคิดเห็น อุปกรณ์และช่วยแก้ไขข้อขัดข้องอุปสรรค
ต่างๆ ส่วนนักเรียนรับจากนักเรียนที่จบชั้นมัธยมวิสามัญศึกษาปีที่ 3 หรือมัธยมสามัญศึกษาปีที่ 3  
เข้าเรียน ใช้เวลาเรียน 5 ปี จบแล้วให้วุฒิ ป.กศ. โดยมีข้อผูกพันทุนอุดหนุนว่า นักเรียนในบ ารุงเมื่ อ
ส าเร็จการศึกษาแล้ว จะต้องเป็นครูที่โรงเรียนในภูมิล าเนาของตนหรือที่ซึ่งทางราชการจะก าหนดให้  
ไม่น้อยกว่า 2 เท่าของเวลาที่ได้รับทุนอุดหนุน ถ้าไม่รับราชการเป็นครูตามที่ทางราชการสั่งบรรจุ 
จะต้องใช้เงินคืนเป็นจ านวน 4 เท่าของเงินที่ทางราชการอุดหนุน 
 1 กันยายน 2497 เปิดเรียนวันแรก มีนักเรียนทุน 61 คน มาจากจังหวัดราชบุรี 
กาญจนบุรี เพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์ มีครู 9 คน ให้มี นายจินต์ รัตนสิน รักษาการในต าแหน่ง
ผู้อ านวยการ นักเรียนทุนที่รับเข้ามาเรียนจะได้รับทุนอุดหนุนเป็นค่าอาหาร ค่าเครื่องนุ่งห่ม และ
เครื่องเรียน ทนุละ 2,500 บาทต่อปี 
 ปีการศึกษา 2498 วิทยาลัยหมู่บ้านจอมบึง ได้ขยายการรับนักเรียนในชนบทที่ก าลัง
พัฒนาในจังหวัดต่าง ๆ ทั่วประเทศ โดยจ ากัดจ านวนปีละ 60 ทุน ๆ ละ 2,500 บาทต่อปีเท่าเดิม 
 ปีการศึกษา 2503 กรมการฝึกหัดครูออกประกาศเรื่องหลักเกณฑ์การรับนักเรียน
วิทยาลัยหมู่บ้าน จอมบึง รับนักเรียนเข้าเรียนวิทยาลัยหมู่บ้านจอมบึง จ านวน 60 คน จาก 28 
จังหวัด ผู้สมัครจะต้องจบชั้นมัธยมวิสามัญปีที่ 3 หรือมัธยมสามัญศึกษาปีที่ 3 ภูมิล าเนาอยู่ในท้องถิ่น
กันดารของจังหวัด มีบุคลิกลักษณะสมเป็นครู แข็งแรง ความประพฤติเรียบร้อย มีความสามารถพูด
ภาษาไทยได้ถูกต้องและชัดเจน โดยมีหลักเกณฑ์ว่าให้คัดเลือกบุคคลที่อยู่ในถิ่นกันดารเป็นอันดับแรก 
ถ้าเห็นสมควรให้สอบก็สอบ 
 จะเห็นว่าจุดประสงค์การตั้งวิทยาลัยหมู่บ้านจอมบึงก็เพ่ือให้เป็นวิทยาลัยหมู่บ้าน     
อย่างแท้จริง สถานที่ตั้งจึงอยู่ในถิ่นที่ห่างไกลจากตัวจังหวัดถึง 30 กิโลเมตร ซึ่งไม่มีวิทยาลัยครูแห่งใด       
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ในประเทศไทยที่ตั้งอยู่ในตัวอ าเภอที่ไม่ใช่อ าเภอเมือง และห่างจากตัวจังหวัดเช่นนี้ ถ้าจะมองย้อนภาพ 
แต่อดีตนักเรียนทุนวิทยาลัยหมู่บ้านจอมบึง เป็นชายล้วน ๆ ปีละ (รุ่นละ) 60 คน นุ่งกางเกงขาสั้นสีน้ าเงิน 
เสื้อเชิ้ตสีขาว คร่ าเคร่งกับการเรียน เน้นหนักภาคปฏิบัติ รู้จริงและท าได้จริง มานะอดทน แข็งแรง 
และมีน้ าใจ เป็นไปตามจุดประสงค์เริ่มแรกของการตั้งวิทยาลัย 
 กาลเวลาผ่านไปนักเรียนที่จบการศึกษาจากวิทยาลัยหมู่บ้าน ประสบผลส าเร็จในชีวิต
ความเป็นครูของเขาในท้องถิ่นที่ เขาจากมา เป็นที่ต้องการของผู้รับผิดชอบทางด้านการศึกษาของ
จังหวัด ครูจากวิทยาลัยหมู่บ้านจอมบึงมีคุณภาพ รู้ ปฏิบัติได้และสอนได้ 
 ปีการศึกษา 2512 วิทยาลัยได้รับอนุมัติจากกรมการฝึกหัดครูให้รับนักเรียนชายหญิงที่
จบ มศ.3 มาเรียน 2 ปี (ปี 4-5) ของหลักสูตร 5 ปี เป็นนักเรียนนอกบ ารุง ใช้เงินส่วนตัวมาเรียน    
จบแล้วได้วุฒิ ป.กศ. ต่อมาในปีการศึกษา 2513 กรมการปกครองกระทรวงมหาดไทย ยังได้ส่ง
นักเรียนที่จบชั้น ม.ศ. 3 จากถิ่นทุรกันดารของจังหวัด มาเป็นนักเรียนทุนของวิทยาลัยหมู่บ้านจอมบึง 
อีกจ านวน 60 ทุน ๆ ละ 2,500 บาท จบแล้วได้วุฒิ ป.กศ. โดยมีหลักเกณฑ์และข้อผูกพันเช่นเดียวกัน
กับนักเรียนทุนของกรมการฝึกหัดครูนอกจากนี้ในปีเดียวกันนี้ (24 พฤษภาคม 2513) วิทยาลัย       
ยังได้รับนักศึกษาภาคค่ า เข้าศึกษาระดับ ป.กศ. หลักสูตร 2 ปี ตามนโยบายการขยายการผลิตครูด้วย 
 ยุควิทยาลัยครูหมู่บ้านจอมบึง  
 พิทักษ์ อาจคุ้มวงศ์13 ระบุว่า 1 ตุลาคม 2513 กระทรวงศึกษาธิการประกาศยกฐานะ
วิทยาลัยหมู่บ้าน จอมบึง ขึ้นเป็นวิทยาลัยครูหมู่บ้านจอมบึง ปีนี้จึงเป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อที่ ควรอยู่ใน
ความทรงจ าของผู้เกี่ยวข้องกับวิทยาลัยหมู่บ้านจอมบึง เริ่มตั้งแต่มีนักเรียนที่มิใช่นักเรียนทุน (ในบ ารุง) 
มาเรียนด้วยซึ่งมีทั้งนักเรียนหญิงและชาย มีการรับนักเรียนทุนเพ่ือผลิตครูให้กรมอ่ืน รับภาคค่ า และ  
ที่ส าคัญที่สุดกระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศยกฐานะวิทยาลัยหมู่บ้านจอมบึง เป็นวิทยาลัยครูหมู่บ้าน
จอมบึง  ภาระหน้าที่ ของวิทยาลัยจึ ง เริ่ม เปลี่ ยนแปลงไปตามการเปลี่ยนแปลงของสังคม                
การเปลี่ยนแปลงนโยบายการผลิตครู และนโยบายทางการเมือง  
 การเปลี่ยนจากวิทยาลัยหมู่บ้านเป็นวิทยาลัยครูเป็นการเปลี่ยนแปลงฐานะมิใช่ยกฐานะ
ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เพราะวิทยาลัยหมู่บ้านจอมบึงมีความแตกต่างไปจากโรงเ รียน
ฝึกหัดครูที่ได้รับการยกฐานะเป็นวิทยาลัยครูซึ่งภาระหน้าที่ต่าง ๆ ไม่เปลี่ยนแปลง ส่วนวิทยาลัย
หมู่บ้านมีจุดประสงค์ภาระหน้าที่แตกต่างออกไป คือ วิทยาลัยยังคงด าเนินการสอนนักเรียนในบ ารุง 
นอกบ ารุงเรื่อยมา ขณะที่วิธีการ และหลักการเดิม ๆ ของวิทยาลัยหมู่บ้านค่อย ๆ เลือน และถูก
บิดเบือนไปตามความจ าเป็น ชื่อและหลักการของวิทยาลัยหมู่บ้านก็ค่อย ๆ ถูกลืมไปทีละน้อย ๆ 
เฉพาะอย่างยิ่งหากนับตั้งแต่ 24 พฤษภาคม 2514 ที่เริ่มรับนักศึกษาระดับ ป.กศ. สูง รุ่นแรก จ านวน 
71 คน มาเรียนหลักสูตร 2 ปี นอกบ ารุงขณะที่ในปีการศึกษานี้ กรมสามัญศึกษาก็ยังส่งนักเรียนที่จบ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 7 จากโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ มาเข้าเรียนในหลักสูตร 5 ปี ในวิทยาลัยในฐานะ
นักเรียนทุน ๆ ละ 2,500 บาท ต่อไป โดยมีหลักเกณฑ์และข้อผูกพันเช่นเดียวกับทุนกรมการฝึกหัดครู
ต่อเนื่องจนถึง 30 พฤษภาคม 2515 ที่วิทยาลัยได้รับนักศึกษาระดับ ป.กศ.สูง ภาคค่ าเข้าเรียนเพ่ิมเติม
                                                                    

 13พิทักษ์ อาจคุ้มวงศ์, “กาลเวลาเปลี่ยนไปและก้าวส าคัญของวิทยาลัยครูหมู่บ้าน      
จอมบึง,” ใน สามทศวรรษ  (ราชบุรี: วิทยาลัยครูหมู่บ้านจอมบึง, 2527), 15-18.   
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อีกท าให้ในปีการศึกษา 2515 วิทยาลัยรับนักเรียน นักศึกษาเข้าเรียนหลายประเภทด้วยกัน ได้แก่ 
นักเรียนทุนกรมการฝึกหัดครู หลักสูตร 5 ปี จบได้ ป.กศ. นักเรียนทุนกรมการปกครอง หลักสูตร 2 ปี 
จบได้ ป.กศ. นักเรียนทุนกรมสามัญศึกษาหลักสูตร 5 ปี จบได้ ป.กศ. นักศึกษาภาคค่ า หลักสูตร 2 ปี 
จบได้ ป.กศ. นักศึกษาภาคปกติหลักสูตร 2 ปี จบได้ ป.กศ.สูง นักศึกษาภาคค่ า หลักสูตร 2 ปี จบได้ 
ป.กศ.สูง 
 ปีการศึกษา 2517 (พ.ศ. 2518) ขณะที่วิทยาลัยครูหมู่บ้านจอมบึงอยู่ภายใต้ พ.ร.บ. 
วิทยาลัยครู พ.ศ. 2518 แต่ทางด้านทุนอุดหนุนการปกครองและการเรียนที่เริ่มตั้งแต่ปีการศึกษา 
2497 มาจนถึงปีการศึกษา 2519 รวมเป็นเวลา 22 ปี นักเรียนทุนทุกคนยังคงได้รับเงินอุดหนุนเพียง  
ปีละ 2,500 บาทต่อคนต่อปีเท่าเดิม เงินอุดหนุนเหล่านี้มิใช่ค่าอาหารแต่เพียงอย่างเดียว แต่รวมทั้ง  
ค่าเครื่องเรียน เครื่องนุ่งห่ม เครื่องใช้ทุกอย่าง พูดกันว่ามาแต่ตัวก็อยู่ได้ วิทยาลัยครูหมู่บ้านจอมบึง     
ได้ท าการส ารวจข้อมูลศึกษาสงเคราะห์ข้อมูลหลาย ๆ ด้าน เกี่ยวกับนักเรียนทุน เพ่ือเสนอกรม      
การฝึกหัดครูให้ความช่วยเหลือ ผลการศึกษาพอสรุปได้ดังนี้ 
 1.  ผลการเรียนของนักเรียนในบ ารุง (ทุน 5 ปี) อ่อนกว่านักเรียนนอกบ ารุง (ในระดับ 
ป.กศ.) และมีผู้ไม่จบตามหลักสูตรมากกว่านักเรียนนอกบ ารุง ซึ่งมีแนวโน้มว่านักเรียนในบ ารุงจะ    
ไม่จบการศึกษาตามหลักสูตรมากอยู่ในระดับมากกว่าร้อยละ 20  
 2.  รายจ่ายค่าอาหารของนักเรียนในบ ารุง ซึ่งวิทยาลัยจัดให้วันละ 6 บาท (3 มื้อ) เป็น
รายจ่ายที่มากที่ สุดแล้ว เพราะวิทยาลัยต้องจัดสรรด้านอ่ืนอีกหลายด้านราคาของในตลาดสูงขึ้น     
เรื่อย ๆ จ าเป็นต้องเพ่ิมรายจ่ายค่าอาหาร อย่างน้อยท่ีสุดต้องเป็นวันละ 9 บาท 
 3.  การบรรจุนักเรียนในบ ารุงที่จบการศึกษาแล้ว แต่เดิมมีข้อผูกพันว่าจะต้องกลับไปรับ
ราชการครูมิฉะนั้นจะต้องถูกปรับจากการสอบถามต้นสังกัด (จังหวัด) ที่ส่งนักเรียนทุนเข้าเรียนถึง
ความจ าเป็นในการใช้ครู การบรรจุนักเรียนทุนเป็นครู สรุปผลได้ว่าในจ านวน 30 จังหวัดที่ส่งนักเรียน
ทุนมาเรียนที่วิทยาลัยหมู่บ้านจอมบึงซึ่งตอบข้อมูลกลับมา 23 จังหวัด ร้อยละ 30 ให้ที่จบมาสอบ
บรรจุเอง ไม่มีอัตราให้ร้อยละ 39 นอกนั้นบรรจุเป็นครูให้ทันที หลายจังหวัดไม่มีท้องถิ่นทุรกันดาร  
อีกต่อไป 
 ปีการศึกษา 2521 วิทยาลัยครูหมู่บ้านจอมบึง เริ่มรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีหลักสูตร 
2 ปี จบได้ ค.บ. และในปีเดียวกันในภาคเรียนที่ 2 วิทยาลัยเริ่มด าเนินการตามโครงการฝึกอบรมครู
และบุคลากรทางการศึกษาประจ าการ ระดับปริญญาตรี 
 ในปีการศึกษา 2521 นี้ เป็นจุดส าคัญอีกจุดหนึ่ง กล่าวคือ กรมการฝึกหัดครูและ      
กรมสามัญฯ ได้งดส่งนักเรียนทุน (5 ปี) มาเรียนในวิทยาลัยครูหมู่บ้านจอมบึงในต้นปีการศึกษานี้     
จึงไม่มีนักเรียนปี 1 อีกต่อไป และค่อย ๆ หมดไปปีละชั้นเรียน จนในปีการศึกษา 2525 ไม่มีนักเรียน
ทุนเหลืออยู่เลย 
 ปีการศึกษา 2523 ต้นสังกัดนักเรียนทุน (5 ปี) ที่เหลืออยู่ ปี 4 และปี 5 ได้พิจารณาเพ่ิม
ทุนอุดหนุนให้จาก 2,500 บาท ต่อคนต่อปี เป็น 4,000 บาทต่อคนต่อปี 
 จากนั้นมาแทบไม่มีใครรู้จักวิทยาลัยหมู่บ้านจอมบึง นอกจากผู้ที่เคยเป็นนักเรียนทุน 
ท่านผู้เริ่มก่อตั้ง คณะครูอาจารย์เก่า ๆ หรือค่อนข้างเก่า และผู้สนใจ เข้าใจ ที่ยังคงเห็นด้วยกับ
หลักการของวิทยาลัยหมู่บ้าน  
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 สุชิน ประพันพจน์14 ระบุว่า เมื่อถึงปีการศึกษา 2525 ก็ไม่มีนักเรียนทุนเหลืออยู่อีก
ต่อไป ส่วนวิทยาลัยครูหมู่บ้านจอมบึงก็ผลิตครูตามพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พ.ศ. 2518 เหมือนกับ
วิทยาลัยครูอ่ืน ๆ อีก 35 แห่งทั่วประเทศ และในปีการศึกษา 2528 ในภาคเรียนที่ 3 วิทยาลัยยังได้
เริ่มโครงการจัดการศึกษาส าหรับบุคลากรประจ าการ (กศ.บป.) ที่สภาการฝึกหัดครูแปลงมาจาก
โครงการ อ.ค.ป. โดยมีเหตุผลว่าวิทยาลัยครูได้ด าเนินการให้การศึกษาและฝึกอบรม เพ่ือส่งเสริม     
วิทยฐานะของครูอาจารย์และเจ้าหน้าที่ทางการศึกษามาด้วยดีโดยตลอด เมื่อสถานการณ์ต่าง  ๆ 
เปลี่ยนแปลงไปก็จ าเป็นต้องปรับปรุงวิธีการด าเนินการเสียใหม่ และเพ่ือให้เป็นไปตามมาตรา 5 แห่ง
พระราชบัญญัติวิทยาลัยครู (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2527 ที่วิทยาลัยครูจะต้องมีภาระในการให้การศึกษา
วิชาการสาขาต่าง ๆ แก่บุคคลทั่วไปตามความต้องการของท้องถิ่น 
 ยุคสถาบันราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 
 สุชิน ประพันธ์พจน์ กล่าวว่าวันเวลาที่ผ่านไปสรรพสิ่งทั้งหลายย่อมมีการ เปลี่ยนแปลงไปที
ละน้อยด้วยเงื่อนไขและเหตุผลหลาย ๆ ประการ ดังนั้น ในปี พ.ศ. 2533 จึงมีการด าเนินการที่จะ
แก้ไขพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2527 เพ่ือให้วิทยาลัยครูสามารถเป็นก าลังส าคัญ
ในการพัฒนาการศึกษาพัฒนาประเทศและมีความเป็นสากลเป็นที่ยอมรับและเข้าใจกันทั่วไป ดังความ
ปรากฏในงานเขียนมหามงคลนามสถาบันราชภัฏของส านักงานสภาสถาบันราชภัฏว่า “วิทยาลัยครู” ที่
สถาบันการศึกษาและวิจัยที่ผลิตบัณฑิตในสาขาวิชาต่าง ๆ อันได้แก่ ครุศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์
บัณฑิต และศิลปศาสตรบัณฑิต แต่บุคลคลทั่วไปยังเข้าใจกันแต่เพียงว่าบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาจาก
วิทยาลัยครูจะต้องเป็นผู้ประกอบแต่วิชาชีพครูเท่านั้นซึ่งในจุดนี้ท าให้ผู้ส าเร็จการศึกษาในสาขาวิชาอ่ืน
ขาดโอกาสในการหางานท าและอีกเหตุผลหนึ่งที่ผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องทางการศึกษา เห็นความ
จ าเป็นที่ต้องเปลี่ยน ค าว่า “วิทยาลัยครู” ให้เป็นสากลมากยิ่งขึ้นก็เพ่ือให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้อง 
และเพ่ือประโยชน์ต่อนักศึกษาในสถาบันหรือวิทยาลัยครูทั่วประเทศ ซึ่งในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2535 
ส านักราชเลขาธิการ พระบรมมหาราชวัง ได้มีหนังสือแจ้งถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการว่า   
...พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานนาม “สถาบันราชภัฏ” เป็น
ชื่อสถาบันการศึกษาในกรมการฝึกหัดครู กระทรวงศึกษาธิการ แทนชื่อ “วิทยาลัยครู”และในวันที่ 6 
มีนาคม 2535 กรมการฝึกหัดครูก็ได้จัดให้มีพิธีรับพระราชทานนามสถาบันการศึกษา โดยมีรัฐมนตรี
ช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธาน 
 โสภณ พวงสุวรรณ15 กล่าวว่าการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระราชทาน
นามสถาบันราชภัฏ ให้แก่วิทยาลัยครูทั้ง 36 แห่ง ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2535 นับเป็นพระมหา
กรุณาธิคุณสูงสุด แต่โดยนิตินัยแล้ว วิทยาลัยครูทั้ง 36 แห่ง ยังไม่สามารถใช้ชื่อพระราชทานดังกล่าว
ได้ จวบจนได้มีการเปลี่ยนแปลงพระราชบัญญัติวิทยาลัยครูไปสู่พระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏได้ส าเร็จ 
และเริ่มมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 25 มกราคม 2538 เป็นต้นไปซึ่งพระราชบัญญัติดังกล่าว ได้บัญญัติให้
                                                                    

 14สุชิน ประพันพจน์, “ลมหายใจของหมู่บ้าน,” ใน กรวด หิน ดิน ทราย แมกไม้ และ
ขุนเขา (ราชบุรี : สถาบันราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง, 2527), 7-20. 
 15โสภณ พวงสุวรรณ, “จากวิทยาลัยหมู่บ้านจอมบึงสู่สถาบันราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง,” 
ใน กรวด หิน ดิน ทราย แมกไม้ และขุนเขา (ราชบุรี: สถาบันราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง, 2527), 77-86. 
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สถาบันราชภัฏเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น มีวัตถุประสงค์ ให้การศึกษาวิชาการและ
วิชาชีพชั้นสูง ท าการวิจัยให้บริการทางวิชาการแก่สังคม ปรับปรุง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี 
ทะนุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ผลิตครู และส่งเสริมวิทยฐานะครู หรือมีสาระส าคัญที่ขยายเพ่ิมเติมบทบาท
ของวิทยาลัยครู คือ 1) ให้สามารถขยายการสอนการศึกษาได้ถึงปริญญาโท และปริญญาเอก ในทุก
สาขาวิชาที่มีความพร้อม 2) ให้มีความคล่องตัวในการบริหารงบประมาณมากขึ้น สามารถหา
ผลประโยชน์เพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานของสถาบัน โดยรายได้ไม่ต้ องส่งงบประมาณแผ่นดิน 
ทรัพย์สินเป็นของสถาบัน และ 3) แม้สถาบันแต่ละแห่งจะไม่มีฐานะเป็นนิติบุคคลแต่ลักษณะ       
การบริหารงานจะก่อให้เกิดความคล่องตัวมาก จนเกิดรูปแบบใหม่ในสถาบันของอุดมศึกษาของ
ประเทศ กล่าวคือ สถาบันราชภัฏทั้ง 36 แห่ง จะมีสภาประจ าสถาบันของตนเอง  มีอิสระในการ
บริหารงานและการบริหารงบประมาณค่อนข้างสูง 
 จากพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ. 2538 ที่ท าให้ได้รับการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้
ด ารงต าแหน่งอธิการบดีคนแรกของสถาบันราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงตั้งแต่วันที่ 9 มิถุนายน 2538 จึงได้
พิจารณาด าเนินการเกี่ยวกับการบริหารสถาบันก็คือการด าเนินการเกี่ยวกับภารกิจของสถาบันราชภัฏ
อันได้แก ่
 1.  บทบาทด้านการจัดการศึกษา ในบทบาทนี้สถาบันราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงในฐานะเป็น
สถาบันอุดมศึกษา เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นจะต้องจัดการศึกษาเพ่ือสนองความต้องการของท้องถิ่นใน   
3 สาขาด้วยกัน คือ สาขาการศึกษา สาขาวิทยาศาสตร์ และสาขาศิลปะศาสตร์ จากแผนพัฒนา
การศึกษาระยะที่ 8 (พ.ศ. 2540-2544) ส านักงานสภาสถาบันราชภัฏได้ก าหนดเปูาหมายในการผลิต
บัณฑิตสาขาการศึกษา: สาขาวิทยาศาสตร์: สาขาศิลปะศาสตร์ ไว้ในสัดส่วน 30:40:30  
 2.  บทบาทด้านการวิจัย การวิจัยถือว่าเป็นบทบาทที่ส าคัญประการหนึ่งของสถาบัน   
ราชภัฏทุกแห่ง และคงจะต้องยอมรับว่าที่ผ่านมาจะมีการจัดสรรงบประมาณเพ่ือการวิจัยค่อนข้างน้อย   
ซึ่งผมเองก็ได้พยายามหาวิธีการต่าง ๆ ในการสนับสนุนเกี่ยวกับการวิจัยอาทิเช่นการจัดสรร
งบประมาณส าหรับเป็นทุนการวิจัยให้มากข้ึน จัดอบรมคณาจารย์ให้ความรู้ด้านการท าวิจัย 
 3.  บทบาททางด้านการบริหารทางการศึกษา การบริหารทางวิชาการแก่สังคมเป็น
บทบาทที่ส าคัญ ซึ่งสถาบันได้ท ามานานแล้วตั้งแต่ในช่วงของการเป็นวิทยาลัยครูแต่บทบาทในด้านนี้
ของสถาบันที่ผ่านมาเรามักจะท าในเชิงรับมากกว่าในเชิงรุกคือจะให้บริการตามโครงการที่หน่วยงาน
หรือบุคคลต่าง ๆ เสนอขอมา 
 4.  บทบาทด้านการปรับปรุงถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยี บทบาทนี้เป็นภารกิจที่
ก าหนดไว้ใหม่ในพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏซึ่งมุ่งเน้นการประดิษฐ์ คิดค้น ปรับปรุง ถ่ายทอด และ
พัฒนาเทคโนโลยีให้สอดคล้องกับสภาพท้องถิ่น ตลอดจนการน าทรัพยากรธรรมชาติมาใช้ในการ
พัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน 
 5.  บทบาทด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมก็เป็นภารกิจ
อีกประการหนึ่งที่สถาบันได้มีบทบาทมาโดยตลอด ซึ่งจะมุ่งเน้นการศึกษาศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น
เพ่ือการอนุรักษ์ ส่งเสริม และสืบสาน 
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 6.  บทบาทด้านการผลิตครูและส่งเสริมวิทยฐานะครู บทบาทนี้ผมคิดว่าเป็นบทบาทที่
เด่นชัดมากของสถาบันตั้งแต่เป็นวิทยาลัยครู เพราะเราได้ท าหน้าที่ได้อย่างสมบูรณ์ เรามีความ
เชี่ยวชาญและมีศักยภาพในด้านนี้เพราะเป็นภารกิจหลักดั้งเดิมของวิทยาลัยคร ู  
 7.  บทบาทด้านการบริหาร นอกเหนือจากภารกิจดังกล่าวทั้ง 6 ประการแล้ว สถาบัน
ราชภัฏทุกแห่งจะต้องมีบทบาทในด้านการบริหารซึ่งเป็นภาระหน้าที่โดยตรงของผู้บริหารในการที่จะ
ร่วมมือกับบุคคลและองค์กรต่าง ๆ ระดมทรัพยากรท้องถิ่น น าเทคโนโลยีใหม่ ๆ การจัดการสมัยใหม่ 
และให้การสนับสนุนการด าเนินงานตามภารกิจของสถาบันให้เกิดประสิทธิผล 
 ส่วนภารกิจส าคัญที่ฝุายบริหารและผู้เกี่ยวข้องได้ร่วมกันคิดวางแผนการและโครงการ 
ต่าง ๆ ทั้งเพ่ือสนองภารกิจหลักของสถาบันและอ านวยความสะดวกต่ออาจารย์ ข้าราชการ บุคลากร
และนักศึกษา เช่น 
 1.  ขอการสนับสนุนจากกรมการทหารช่างส่งเจ้าหน้าที่ของกรมมาจัดท าแผนผังแม่บท 
(Master Plan) ของสถาบันในระยะเวลา 15 ปี ซึ่งก็ได้รับความอนุเคราะห์ด าเนินการเสร็จสิ้น ตั้งแต่ปี 
พ.ศ. 2538 ถ้าต้องจ้างบริษัทมาท าค่าใช้จ่ายอาจจะเกือบ 1 ล้านบาท 
 2.  ปรับปรุงและพัฒนาอาคารฝึกประสบการณ์วิชาชีพให้สามารถเป็นสถานที่ฝึกอบรม
ของบุคคลหรือหน่วยงานที่จะน ามาใช้บริการฝึกอบรมได้อย่างสมบูรณ์ อีกทั้งเป็นแหล่งฝึกงานของ
นักศึกษาในคณะวิทยาการจัดการได้ ซึ่งก็สามารถด าเนินการได้เต็มรูปแบบ ตั้งแต่ปลายปี พ.ศ. 2538 
 3.  ปรับปรุงโรงอาหารของสถาบันให้สะอาดถูกสุขอนามัย แต่ละร้านมีบริเวณเฉพาะเป็น
ของตนเอง ท าให้นักศึกษาทั้งภาคปกติและภาค กศ.บป. มาใช้บริการมากมาย จนโรงอาหารค่อนข้าง
จะคับแคบไม่พอเพียงต่อการมาใช้บริการของนักศึกษา 
 4.  ขอการสนับสนุนจากแขวงการทางจังหวัดราชบุรีช่วยจัดท าไหล่ทางของถนนตลอด
แนวถนนหลวงที่ผ่านสถาบันจนส าเร็จเรียบร้อย ทั้งยังได้ขอให้ทางแขวงการทางสนับสนุนการปรับปรุง
ผิวถนนตลอดจนการท าทางเดินเท้าตลอดสองข้างทางของถนนที่ผ่านสถาบันซึ่งทางแขวงการทางได้
บรรจุเป็นโครงการไว้ในแผนงบประมาณ ปี พ.ศ. 2541 
 5.  ขอการสนับสนุนจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดราชบุรี ในเรื่องของงบประมาณ
ทั้งในส่วนของ ส.ส. และงบประมาณส่วนกลางท าให้ได้รับการสนับสนุนเพ่ิมเติมในเรื่องของรถตู้      
รถโดยสารปรับอากาศ สระว่ายน้ า ระบบประปาหมู่บ้าน ถนนคอนกรีต อุปกรณ์เครื่องใช้ในส านักงาน
ต่าง ๆ เช่น เครื่องถ่ายส าเนาแบบดิจิตอล ซึ่งท าให้ทุกคณะและทุกส านักงานมีเครื่องถ่ายส าเนาไว้ใช้ใน
ส านักงานและในคณะ 
 6.  จัดการเรื่องน้ าบริการอาจารย์ข้าราชการและบุคลากรตามอาคารเรียนและบ้านพัก
อาศัย โดยติดตั้งมาตรวัดน้ าตามบ้านพักทุกหลัง ท าให้แต่ละบ้านจะต้องใช้น้ ากันอย่างระมัดระวัง     
เพ่ือจะได้ไม่ต้องเสียค่าใช้น้ าเกินโควต้าที่ก าหนด ส่งผลให้สถาบันมีน้ าใช้ตลอด 24 ชั่วโมง 
 7.  ปรับปรุงหอพักในสถาบันให้สะดวกสบายยิ่งขึ้น รวมทั้งแก้ปัญหาใหญ่เรื่องลิงที่มักจะ
บุกเข้าไปถึงห้องนอนของนักศึกษาโดยการจัดท าลวดตาข่ายกันลิงไว้ตามหน้าต่างของหอพัก 
 8.  ปรับปรุงและพัฒนาอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมภายในสถาบัน ให้มีความสะอาด
เป็นระเบียบและสวยงาม 
 9.  ปรับเงินเดือนของลูกจ้างชั่วคราวให้ได้ตามวุฒิขั้นต่ าเพ่ือเป็นขวัญและก าลังใจในการท างาน 
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              10.  น านวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาใช้ในการบริหารงาน เช่น สร้างเครือข่ายข้อมูล
เชื่อมโยงข้อมูลของคณะ ส านักและฝุายต่าง ๆ ในสถาบัน จัดให้มีการลงทะเบียนเรียนด้วยระบบ
คอมพิวเตอร์ เป็นต้น 
 ภารกิจเหล่านี้เป็นเพียงบางส่วนที่ได้พยายามด าเนินการเพ่ือสนับสนุนภารกิจต่าง ๆ ของ
สถาบันอีกทั้งเป็นการอ านวยความสะดวกต่ออาจารย์ ข้าราชการ บุคลากร และนักศึกษาของสถาบัน 
ส าหรับภารกิจหลักต่าง ๆ ทั้งหมดของสถาบัน ตั้งแต่ปี 2540 จะด าเนินการภายใต้กรอบของ
แผนพัฒนาการศึกษาที่พวกเราร่วมกันท าตั้งแต่คณะกรรมการสภาประจ าสถาบันชุดที่มี ศ.ดร.นิพนธ์ 
ศศิธร เป็นนายกสภาประจ าสถาบันแผนพัฒนาการศึกษาระยะที่ 8 ของสถาบันของเรา จะท าให้การ
เป็นสถาบันราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงของเรามีกรอบและแผนด าเนินงานที่ชัดเจน สถาบันของเราซึ่งเริ่ม
จากการเป็นวิทยาลัยหมู่บ้านจอมบึง จนเป็นสถาบันราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงจะต้องก้าวไปข้างหน้า     
มีการพัฒนาไปอย่างต่อเนื่องตลอดไป 
 ยุคมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 
 ดังได้กล่าวแล้วว่า วิทยาลัยครูเป็นสถาบันการศึกษาและวิจัย ผลิตบัณฑิตในสาขาวิชา
ต่าง ๆ ได้แก่ ครุศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตรบัณฑิต และศิลปศาสตรบัณฑิต แต่บุคคลทั่วไปยังเข้าใจ
ว่าผู้ที่จบจากวิทยาลัยครูต้องประกอบอาชีพครูเท่านั้น ท าให้ผู้จบการศึกษาในสาขาอ่ืนขาดโอกาสใน
การหางานท า กอปรกับสังคมยังเข้าใจว่า “วิทยาลัยครู”มิได้เป็นสถาบันอุดมศึกษา เพ่ือให้สังคมเกิด
ความเข้าใจที่ถูกต้องและได้รับประโยชน์จากสถาบัน กระทรวงศึกษาธิการจึงน าความกราบบังคมทู ล
ทราบฝุาละอองธุลีพระบาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ พระราชทาน
ชื่อ “สถาบันราชภัฏ” ซึ่งหมายถึง “ปราชญ์ของพระราชา” ให้แก่วิทยาลัยครูทั่วไประเทศ เมื่อวันที่ 14 
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2535 ต่อมาวันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2537 สภาผู้แทนราษฎรได้ให้ความเห็นชอบร่าง
พระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏวุฒิสภาให้ความเห็นชอบ วันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2537 และวันที่ 24 
มกราคม พ.ศ. 2538 ได้ประกาศพระราชบัญญัติในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา โดยนายชวน 
หลีกภัย นายกรัฐมนตรี เป็นผู้รับสนองพระบรมราชโองการ และมีผลบังคับใช้ในวันที่ 25 มกราคม 
พ.ศ. 2538 อันมีผลวิทยาลัยครูได้รับการยกฐานะเป็น “สถาบันราชภัฏ” ซึ่งเป็นสถาบัน อุดมศึกษา
เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น มีวัตถุประสงค์ให้การศึกษาวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง ท าการวิจัยให้บริการทาง
วิชาการแก่สังคม ปรับปรุง ถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยี ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ผลิตครูและ
ส่งเสริมวิทยฐานะครู และได้ด าเนินงานมาจนกระทั่งวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2547 ซึ่งเป็นวันที่
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงลงพระปรมาภิไธยตราพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 
2547 ที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 1 ตอนที่พิเศษ 23 ก เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2547 มี
ผลให้สถาบันราชภัฏทุกแห่งเปลี่ยนสภาพเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏ ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 
2547 สถาบันราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงจึงมีฐานะเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงตามที่กฎหมาย
ดังกล่าวบัญญัติ 
 

การแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 
            โดยภาพรวม การแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงเป็นไปตาม
มาตรา 10 และมาตรา 11 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 คือ 
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 1.  ในระดับมหาวิทยาลัย จัดท าเป็นกฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการ เป็น 
                1.1  ส านักงานอธิการบดี ศูนย์ หรือส่วนราชการทีม่ีฐานะเทียบเท่าคณะ  
                1.2  คณะ วิทยาลัย บัณฑิตวิทยาลัย ซึ่งท าหน้าที่จัดการศึกษา 
      1.3  สถาบัน ส านัก หรือส่วนราชการที่ท าหน้าที่ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา
 2.  ในระดับส านักงานอธิการบดี คณะ ส านัก และหน่วยงานที่เทียบเท่า  จัดท าเป็น
ประกาศกระทรวง แบ่งส่วนราชการในแต่ละหน่วยงาน ดังนี้ 
                2.1  ส านักงานอธิการบดี แบ่งส่วนราชการเป็นกอง ส่วนราชการหรือหน่วยงาน       
ที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนแต่มีฐานะเทียบเท่ากอง 
                2.2  คณะ วิทยาลัย บัณฑิตวิทยาลัย แบ่งส่วนราชการเป็นส านักงานคณบดี        
ส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนแต่มีฐานะเทียบเท่ากอง 
                2.3  สถาบัน ส านัก ศูนย์ ส่วนราชการที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ แบ่งส่วนราชการเป็น
ส านักงานผู้อ านวยการ ส่วนราชการหรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนแต่มีฐานะเทียบเท่า 
           3.  ในระดับกอง ส่วนราชการหรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนแต่มีฐานะเทียบเท่ากอง 
จัดท าเป็นประกาศมหาวิทยาลัย แบ่งส่วนราชการเป็นงาน 
          ทั้งนี้ โครงสร้างของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงแสดงได้ดังภาพที่ 2   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2   โครงสร้างของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 
ที่มา : คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในครบรอบ 60 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง 

 

  
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อธิการบดี 

รองอธิการบดี 

สภามหาวทิยาลยั 

คณะกรรมการส่งเสริมกิจการ

มหาวทิยาลยั สภาคณาจารยแ์ละขา้ราชการ 

สภาวิชาการ 

หน่วยตรวจสอบภายใน 

คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและ

ประเมินมหาวิทยาลยั 

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยั 

ผูช่้วยอธิการบดี 

คณบดี 

รองคณบดี 

หวัหนา้ส านกังานอธิการบดี 

หวัหนา้งาน 

ผูอ้  านวยการส านกั/สถาบนั 

รองผูอ้  านวยการ 

หวัหนา้ส านกังานผูอ้  านวยการ 

หวัหนา้งาน 

ผูอ้  านวยการกอง 

 หวัหนา้งาน 

ผูอ้  านวยการส านกังาน

อธิการบดี 
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การด าเนินงานในมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 
 โดยภาพรวม การด าเนินงานในมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงเป็นไปตามมาตรา 16 
ถึงมาตรา 45 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 คือ 
 1.  มีสภามหาวิทยาลัย ท าหน้าที่ควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของมหาวิทยาลัย โดยมีอ านาจ
และหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
  1.1  ก าหนดนโยบายและอนุมัติแผนพัฒนาของมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการศึกษา การวิจัย 
การให้บริการทางวิชาการแก่สังคม การผลิตและส่งเสริมวิทยฐานะครู การทะนุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และทรัพยากรธรรมชาติ 
  1.2  ออกกฎ ระเบียบ ประกาศ และข้อบังคับของมหาวิทยาลัย และอาจมอบให้     
ส่วนราชการใดในมหาวิทยาลัยเป็นผู้ออกกฎ ระเบียบ ประกาศ และข้อบังคับส าหรับส่วนราชการหรือ
หน่วยงานนั้นเป็นเรื่อง ๆ ก็ได ้
  1.3 ก ากับมาตรฐานการศึกษา การประกันคุณภาพการศึกษา การเปิดสอนของ
มหาวิทยาลัย และติดตามประเมินผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย 
  1.4 อนุมัติให้ปริญญา ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ประกาศนียบัตรบัณฑิต 
อนุปริญญา และประกาศนียบัตร 
  1.5  พิจารณาการจัดตั้ง การรวมและการยุบเลิกส านักงานวิทยาเขต บัณฑิตวิทยาลัย 
คณะ วิทยาลัย สถาบัน ส านัก ศูนย์ ส่วนราชการหรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่า
คณะ รวมทั้งการแบ่งส่วนราชการหรือหน่วยงานของส่วนราชการดังกล่าว 
  1.6  อนุมัติการรับสถาบันการศึกษาชั้นสูงหรือสถาบันอ่ืนเข้าสมทบในมหาวิทยาลัย
หรือยกเลิกการสมทบ 
  1.7 พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานที่
คณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด 
  1.8  พิจารณาเรื่องเสนอเพ่ือทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งและถอดถอนนายก
สภามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ อธิการบดี ศาสตราจารย์ และ
ศาสตราจารย์พิเศษ 
  1.9  แต่งตั้งและถอดถอนรองอธิการบดี คณบดี ผู้อ านวยการสถาบัน ผู้อ านวยการ
ส านัก และผู้อ านวยการศูนย์ หัวหน้าส่วนราชการหรือหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะ
เทียบเท่าคณะ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ รองศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์พิเศษ ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ 
                 1.10  แต่งตั้งและถอดถอนประธานกรรมการและกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
  1.11  อนุมัติงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย 
  1.12  ออกระเบียบและข้อบังคับต่างๆ เกี่ยวกับการบริหารการเงิน การจัดหารายได้
และประโยชน์จากทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้  โดยไม่ขั ดหรือแย้งกับกฎหมายหรือมติ
คณะรัฐมนตรีที่เก่ียวข้อง 
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   1.13 พิจารณาด าเนินการเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยตามกฎหมาย  
ว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และตามที่คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
ในสถาบันอุดมศึกษามอบหมาย 
   1.14  แต่งตั้งคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือบุคคลหนึ่งบุคคลใดเพ่ือพิจารณา
และเสนอความเห็นในเรื่องหนึ่งเรื่องใด หรือมอบหมายให้ปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดอันอยู่ในอ านาจ
และหน้าที่ของมหาวิทยาลัย 
   1.15  พิจารณาและให้ความเห็นชอบในเรื่องที่เกี่ยวกับกิจการของมหาวิทยาลัยตามที่
อธิการบดีหรือสภาวิชาการเสนอ และอาจมอบหมายให้อธิการบดีหรือสภาวิชาการปฏิบัติการอย่างใด
อย่างหนึ่งอันอยู่ในอ านาจและหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัยได้ 
   1.16 ส่งเสริม สนับสนุน และแสวงหาวิธีการเพ่ือพัฒนาความก้าวหน้าของมหาวิทยาลัย 
ตลอดจนการปฏิบัติภารกิจร่วมกันกับสถาบันอื่น 
   1.17  ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนเกี่ยวกับกิจการของมหาวิทยาลัยที่มิได้ระบุให้เป็นหน้าที่ของผู้ใด
โดยเฉพาะ 
 2.  มีสภาวิชาการ ซึ่งมีอ านาจและหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
  2.1  พิจารณาเสนอวิสัยทัศน์ ก าหนดนโยบายวิชาการและหลักสูตรการเรียนการสอน
และการวัดประเมินผลการศึกษาให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และภาระหน้าที่ของมหาวิทยาลัย 
  2.2  พิจารณาเสนอด าเนินการเกี่ยวกับการวิจัยการสอน การประเมินผลการสอน 
และการประกันคุณภาพการศึกษา 
  2.3  พิจารณาเสนอการให้ปริญญา ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ประกาศนียบัตร
บัณฑิต อนุปริญญา และประกาศนียบัตร 
  2.4  พิจารณาเสนอการจัดตั้ง ยุบรวม และการยุบเลิกคณะ สถาบัน ส านัก ศูนย์    
ส่วนราชการ หรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ รวมทั้งการเสนอแบ่ง          
ส่วนราชการหรือส่วนงานของหน่วยงานดังกล่าว 
  2.5  พิจารณาเสนอการรับสถาบันวิชาการชั้นสูงหรือสถาบันวิจัยอ่ืน ๆ เข้าสมทบใน
มหาวิทยาลัย 
  2.6  พิจารณาให้ความเห็นเกี่ ยวกับการแต่งตั้ งและถอดถอนศาสตราจารย์            
รองศาสตราจารย์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
  2.7  พิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับการแต่งตั้งและถอดถอนศาสตราจารย์พิเศษ 
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ รองศาสตราจารย์พิเศษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ และอาจารย์พิเศษ 
  2.8  แสวงหาวิธีการที่จะท าให้การศึกษา การวิจัย การบริการทางวิชาการแก่สังคม
การปรับปรุงถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยี การทะนุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม การพัฒนาท้องถิ่น
การผลิตและส่งเสริมวิทยฐานะครู การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ให้เจริญยิ่งขึ้น 
  2.9  เสนอแนะแนวทางการประสานงาน การระดมสรรพก าลังเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 
การท าข้อตกลงระหว่างมหาวิทยาลัยในความร่วมมือทางวิชาการ ประสานการใช้บุคลากร ทรัพยากร
และความช านาญร่วมกันในการปฏิบัติหน้าที่ของมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 
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   2.10  พิจารณาให้ความเห็นต่อสภามหาวิทยาลัยเกี่ยวกับงานด้านวิชาการของมหาวิทยาลัย 
   2.11  เสนอความเห็นเกี่ยวกับการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานด้านวิชาการ
ของมหาวิทยาลัย 
   2.12  ให้ค าปรึกษาแก่อธิการบดีและปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่สภามหาวิทยาลัยหรือ
อธิการบดีมอบหมาย 
   2.13  แต่ตั้งคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือบุคคลหนึ่งบุคคลใดเพ่ือกระท า  
การใดอันอยู่ในอ านาจและหน้าที่ของสภาวิชาการ 
 3.  มีสภาคณาจารย์และข้าราชการ ท าหน้าที่ต่อไปนี้ 
  3.1 ให้ค าปรึกษาและข้อเสนอแนะในกิจการของมหาวิทยาลัยและการพัฒนา
มหาวิทยาลัยต่ออธิการบดีหรือสภามหาวิทยาลัย 
  3.2 แสวงหาแนวทางร่วมกันเพ่ือส่งเสริมพัฒนาศักยภาพของคณาจารย์และ
ข้าราชการในการปฏิบัติหน้าที่ตามจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ 
  3.3  พิทักษ์ผลประโยชน์ของมหาวิทยาลัยและปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่อธิการบดีหรือ
สภามหาวิทยาลัยมอบหมาย 
  3.4  เรียกประชุมคณาจารย์หรือข้าราชการเพ่ือพิจารณากิจกรรมของมหาวิทยาลัย 
และน าเสนอความคิดเห็นต่อสภามหาวิทยาลัย 
 4.  มีคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ซึ่งมีหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
  4.1  ส่งเสริม สนับสนุน ให้ค าปรึกษาและข้อเสนอแนะแก่มหาวิทยาลัยเพ่ือพัฒนา  
แนวทางการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย 
  4.2  เสนอความเห็นเกี่ยวกับนโยบายและแผนพัฒนาการจัดการอุดมศึกษาเพ่ือการ
พัฒนาท้องถิ่น 
  4.3  ส่งเสริมให้มีทุนการศึกษาแก่นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ให้มีโอกาสศึกษาใน
มหาวิทยาลัย อันเป็นการสนับสนุนความเสมอภาคในโอกาสทางการศึกษา 
  4.4  ส่งเสริมสนับสนุนการสร้างสัมพันธภาพและการเรียนรู้ระหว่างมหาวิทยาลัยกับ
ประชาชน 
 5.  มีอธิการบดี เป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุดและรับผิดชอบการบริหารงานของมหาวิทยาลัย 
โดยมีอ านาจและหน้าที่ ดังนี้ 
  5.1  บริหารกิจการของมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ
และข้อบังคับของทางราชการและของมหาวิทยาลัยให้สอดคล้องกับนโยบายและวัตถุประสงค์ของ
มหาวิทยาลัย  
  5.2  ควบคุมดูแลบุคลากร การเงิน การพัสดุ สถานที่และทรัพย์สินอ่ืนของมหาวิทยาลัย
ให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ และข้อบังคับของทางราชการและของมหาวิทยาลัย 
  5.3  จัดท าแผนพัฒนามหาวิทยาลัย และปฏิบัติตามนโยบายและแผนงาน รวมทั้ง
ติดตามประเมินผลการด าเนินงานด้านต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย  
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  5.4  รักษาระเบียบวินัย จรรยาบรรณ และมารยาทแห่งวิชาชีพของข้าราชการพลเรือนใน
มหาวิทยาลัย 
  5.5  เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยในกิจการทั่วไป 
  5.6  เสนอรายงานประจ าปี เกี่ยวกับกิจการด้านต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยต่อสภา
มหาวิทยาลัย 
  5.7  แต่งตั้งและถอดถอนผู้ช่วยอธิการบดี รองคณบดี รองผู้อ านวยการสถาบัน      
รองผู้อ านวยการส านัก รองผู้อ านวยการศูนย์ รองหัวหน้าส่วนราชการ หรือรองหัวหน้าหน่วยงานที่
เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ และอาจารย์พิเศษ 
  5.8  ส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินงานของสภาวิชาการ สภาคณาจารย์  และ
ข้าราชการ รวมทั้งส่งเสริมกิจการนักศึกษา 
  5.9  ปฏิบัติหน้าที่ อ่ืนตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ และข้อบังคับของ
มหาวิทยาลัย หรือตามท่ีสภามหาวิทยาลัยมอบหมาย 
 6.  มีรองอธิการดีและผู้ช่วยอธิการบดี ท าหน้าที่และรับผิดชอบในการปฏิบัติงานตามที่
อธิการบดีมอบหมาย 
 7.  มีคณบดีหรือผู้อ านวยการ ในระดับคณะ สถาบัน ส านัก ศูนย์ หรือส่วนราชการหรือ
หน่วยงานที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ เป็นผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบ 
 8.  มีรองคณบดีหรือรองผู้อ านวยการ ในระดับคณะ สถาบัน ส านัก ศูนย์  หรือ         
ส่วนราชการหรือหน่วยงานที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ ท าหน้าที่และรับผิดชอบตามที่คณบดีหรือ
ผู้อ านวยการมอบหมาย 
 9.  มีผู้อ านวยการหรือหัวหน้าหน่วยงาน ในระดับกอง หรือส่วนราชการหรือหน่วยงานที่
มีฐานะเทียบเท่ากอง เป็นผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบ 
              10. มีรองผู้อ านวยการหรือรองหัวหน้าหน่วยงาน ในระดับกอง หรือส่วนราชการหรือ
หน่วยงานที่มีฐานะเทียบเท่ากอง ท าหน้าที่และรับผิดชอบตามที่ผู้อ านวยการหรือหัวหน้าหน่วยงาน
มอบหมาย 
              11. มีหัวหน้างาน ในส่วนของกอง ส่วนราชการหรือหน่วยงานที่มีฐานะเทียบเท่ากอง  
เป็นผู้รับผิดชอบงาน 
 ปัจจุบันมหาวิทยาลัยมีหน่วยงานจัดการศึกษา 4 คณะ 1 วิทยาลัย และ 1 บัณฑิต คือ 
คณะครุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาการ
จัดการ วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย และบัณฑิตวิทยาลัย เปิดสอนนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี 40 สาขาวิชา ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต (ป.บัณฑิต) สาขาวิชาชีพครู และระดับ
ปริญญาโท 8 สาขา ได้แก่ สาขาการบริหารการศึกษา สาขารัฐประศาสนศาสตร์ สาขายุทธศาสตร์การ
พัฒนา สาขาวิจัยและประเมินผลการศึกษา สาขาสังคมศาสตร์เพ่ือการพัฒนา สาขาการบริหารธุรกิจ 
สาขาสหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และสาขามวยไทยศึกษา 
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สัญลักษณ์ประจ ามหาวิทยาลัย 
  
 
 
 
 
 
ภาพที่ 3   สัญลักษณ์ประจ ามหาวิทยาลัย  
 

 มหาวิทยาลัยยังคงใช้รูปพระราชลัญจกรประจ าพระองค์ รัชกาลที่ 9 อันเป็นตราที่ทรงใช้
ประทับก ากับพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย์ในเอกสารส าคัญส่วนพระองค์และไม่เกี่ยวด้วยราชการ
แผ่นดินที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานให้เป็นตราประจ าสถาบันราชภัฏ ตั้งแต่วันที่  14 
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2535 ซึ่งได้อธิบายความหมายไว้แล้วในหัวข้อดังกล่าว เป็นสัญลักษณ์ประจ า
มหาวิทยาลัยส่วนในที่นี้มีข้อขยายความเพ่ิมเติม ดังนี้ 
 ตรามหาวิทยาลัย เป็นรูปวงรี 2 วง ล้อมตามพระราชลัญจกรของพระบาทสมเด็จ      
พระเจ้าอยู่หัวฯ ภายในวงรีด้านบนเป็นชื่อภาษาไทยของมหาวิทยาลัย ส่วนด้านล่างเป็นชื่อ
ภาษาอังกฤษที่เขียนเป็นลักษณะเฉพาะ สีในตรามี 5 สี แต่ละสีมีความหมายดังนี้ 
     สีน้ าเงิน หมายถึง สถาบันพระมหากษัตริย์ผู้ให้ก าเนิดและพระราชทานนามสถาบัน 
     สีเขียว หมายถึง แหล่งธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัย 
     สีทอง หมายถึง ความเจริญรุ่งเรืองทางปัญญา 
     สีส้ม หมายถึง ความรุ่งเรืองก้าวไกลของศิลปวัฒนธรรมไทยท้องถิ่นที่ตั้งมหาวิทยาลัย 
     สีขาว หมายถึง ความคิดอันบริสุทธิ์ของนักปราชญ์แห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
 

สีประจ ามหาวิทยาลัย 
 
 
 
 

คติพจน์ประจ ามหาวิทยาลัย 
                มหาวิทยาลัยมีคติพจน์ประจ ามหาวิทยาลัยว่า “สุกมฺมิโก กิตฺติมาวหาติ” มีความหมาย
ว่างานสุจริตมีเกียรติทั้งสิ้น 
 

ต้นไม้ประจ ามหาวิทยาลัย 
 มหาวิทยาลัยใช้ต้นราชพฤกษ์หรือคูน ซึ่งมีชื่ออังกฤษว่า Golden shower และมีชื่อ
วิทยาศาสตร์ว่า Cassia fistula เป็นต้นไม้ประจ ามหาวิทยาลัย  
 ราชพฤกษ์หรือคูนเป็นไม้ดอกในตระกูล Fabaceae เป็นพืชพ้ืนเมืองของเอเชียใต้ ตั้งแต่
ทางตอนใต้ของปากีสถานไปจนถึงอินเดีย พม่า และศรีลังกา ดอกราชพฤกษ์เป็นดอกไม้ประจ า     
ชาติไทย นิยมปลูกเป็นไม้ประดับในพ้ืนที่เขตร้อนและกึ่งเขตร้อน เจริญเติบโตได้ดีในที่โล่งแจ้ง 

น ้าเงิน เขียว
  

เหลือง 
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สามารถปลูกได้ทั้งดินร่วนซุย ดินร่วมในทราย ดินร่วมเหนียว ทนต่อความแห้งแล้งและดินเค็มได้ดี    
แต่ไม่ทนในอากาศหนาวจัด 
 

ที่ดิน 
 มหาวิทยาลัยมีที่ดิน 3 แปลง รวมพ้ืนที่ทั้งสิ้นประมาณ 416 ไร่ ดังนี้ 
 1.  ที่ตั้งเดิม เลขที่ 46 หมู่ 3 ถนนราชบุรี-จอมบึง ต าบลจอมบึง อ าเภอจอมบึง จังหวัด
ราชบุรี รหัสไปรษณีย์ 70150 เนื้อท่ี 310 ไร่ 
 2.  ที่รับบริจาค ณ บ้านทุ่งกระถิน ต าบลด่านทับตะโก อ าเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี 
รหัสไปรษณีย์ 70150 เนื้อท่ี 98 ไร่ 
 3.  ที่รับบริจาคและซื้อเพ่ิมเติม ซึ่งเป็นที่ตั้งศูนย์บริการการศึกษาในเมืองของมหาวิทยาลัย 
ณ ต าบลดอนตะโก อ าเภอเมือง จังหวัดราชบุรี 7000 เนื้อที่ 8 ไร่ 
 

การติดต่อสื่อสาร 
 ติดต่อมหาวิทยาลัย    โทรศัพท์  0 3226 1790 -7   โทรสาร 0 3226 1078 
www.mcru.ac.th 
 

แผนกลยุทธ์พัฒนามหาวิทยาลัยระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2556-2560) 
 มหาวิทยาลัยก าหนดปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ เปูาประสงค์ เอกลักษณ์ อัตลักษณ์ 
และประเด็นยุทธศาสตร์ ดังต่อไปนี้ 
 

ปรัชญา (Philosophy)  
 สร้างคนให้มีคุณค่าเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 
 

ปณิธาน (Determination) 
 1.  มหาวิทยาลัยจะเกื้อกูลซึ่งกันและกันกับชุมชนเพ่ือให้เกิดองค์ความรู้ที่น าไปสู่วิถีชีวิต
ชุมชนซึ่งสัมพันธ์กับระบบนิเวศและหลักศาสนธรรม 
 2.  มหาวิทยาลัยจะร่วมกับชุมชน ในการสร้างและพัฒนาวัฒนธรรมการอยู่ร่วมกันแบบ
ประชาสังคม 
 3. มหาวิทยาลัยจะสร้างความรู้ที่เป็นองค์รวมบนรากฐานของวัฒนธรรมชุมชนให้
สอดคล้องระหว่างทฤษฎีกับการปฏิบัติ ให้บังเกิดจิตวิญญาณของการแสวงหาและเผยแพร่
ความรู้ บังเกิดมโนธรรมส านึกท่ีตระหนักในการเผชิญปัญหาอย่างรู้เท่าทันด้วยสันติวิธี 
 4.  มหาวิทยาลัยจะเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ที่มีมาตรฐาน มีทางเลือกอันหลากหลาย
และเป็นแหล่งวิทยาการของชุมชน 
 5.  มหาวิทยาลัยจะเป็นองค์กรประชาธิปไตย โดยการปฏิบัติอย่างเป็นระบบทั้งในการจัด
กิจกรรมและการเรียนการสอน 
 6.  มหาวิทยาลัยจะผลิตและพัฒนาวิชาชีพครูและวิชาชีพสาขาอ่ืน ๆ ให้ได้ทรัพยากร
มนุษย์ที่มีลักษณะใฝุดี ใฝุรู้  สู้งาน มุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศและมีจิตวิญญาณในวิชาชีพ  สามารถ
สนองตอบต่อความเปลี่ยนแปลงทางสังคม 



 46 

 7.  มหาวิทยาลัยจะเป็นผู้น าทางความคิดเพ่ือสร้างความเข้าใจและความรอบรู้ทาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่สามารถส่งเสริมการพัฒนาแบบยั่งยืนและรักษาความหลากหลายทาง
ชีวภาพและดุลยภาพของระบบนิเวศในท้องถิ่น 
 8.  มหาวิทยาลัยจะศึกษาวิจัยเพ่ือความเป็นเลิศทางวิชาการ และเพ่ือประโยชน์ในการ
ปฏิบัติตามภารกิจของมหาวิทยาลัย 
 9.  มหาวิทยาลัยจะจัดโครงสร้างและรูปแบบการปฏิบัติเพ่ือความเสริมสร้างความส านึก
ต่อความเสมอภาคของความเป็นมนุษย์ และให้มนุษย์มีศักยภาพสูงสุดในการสร้างสรรค์สรรพสิ่ง        
ทีดีงาม 
 

วิสัยทัศน์ 
 เป็นมหาวิทยาลัยคุณภาพชั้นน าแห่งการสร้างสรรค์คุณค่าสู่สังคม และพัฒนาสู่ความ   
เป็นเลิศ บนฐานของนวัตกรรม และภูมิปัญญาไทย 
 Be Top Quality University and Excellence based on Innovation, and Thai 
Wisdom 
 

พันธกิจ (Mission) 
 พัฒนาคุณภาพผลงานตามภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยราชภัฏทุกด้าน และดูแลคุณภาพชีวิต
บุคลากรของมหาวิทยาลัยทุกคน : Develop the quality of work according to university’s 
main duties and take good care of quality of life of all university’s staff 
 

เป้าประสงค์ (Goals) 
 1.  ผ่านการประเมินคุณภาพจากหน่วยงานภายนอก ทุกหน่วยงานในระดับ “ดีมาก” 
(University’s external quality assurance is approved by all external quality assurance 
institutes at “the best level”) 
 2.  ได้รับการจัดอันดับ 1 ใน 10 อันดับแรกของมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ และ
อย่างน้อย 1 สาขาวิชาได้รับการจัดอันดับในระดับอาเซียน ( University’s ranking is in the first 
front line of 1 in 10 of all Rajabhats all over Thailand and at least 1 program is 
ranked by the ASEAN region.) 
 3.  บุคลากรได้รับการพัฒนา และดูแลด้านสวัสดิภาพ สวัสดิการ ค่าตอบแทนอย่างเหมาะสม 
(University’s staff are developed and they are taken good care of safety, security and 
fair salary.) 
 4. ได้ความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาต่างประเทศ อย่างน้อย 10 สถาบัน (International 
Cooperation with at least 10 Educational institutes.)  
 

อัตลักษณ์ 
 “ใฝุดี  ใฝุรู้  สู้งาน” 
 1.  ใฝุดี หมายถึง มีความซื่อสัตย์ รับผิดชอบ เสียสละ และมีความรักในเพ่ือนมนุษย์และ
สิ่งแวดล้อม 
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 2.  ใฝุรู้ หมายถึง ศึกษา ค้นคว้า หาความรู้ตลอดเวลา 
 3.  สู้งาน หมายถึง มีความขยัน อดทน 
 

เอกลักษณ์ 
 “เป็นแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาตะวันออกบนพ้ืนที่ภาคตะวันตก” 
 ภูมิปัญญาตะวันออก หมายถึง ดูแล น้ า ปุา ระบบนิเวศน์ เศรษฐกิจพอเพียง โครงการ
ตามแนวพระราชด าริ (สีน้ าเงิน) มหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University) อยู่ร่วมกับธรรมชาติ        
มีความอบอุ่น (สีเขียว) ปราชญ์ชาวบ้าน ภูมิปัญญาท้องถิ่น ศิลปวัฒนธรรม ศูนย์ชาติพันธุ์ (สีเหลือง): 
ตามแนวปรัชญาใน พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยราชภัฏ มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 
 เอกลักษณ์ที่โดดเด่น เป็นที่รับรู้ในวงกว้าง และมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับของสังคม คือ ครู
พันธุ์บึงและมวยไทยศึกษา 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issue) 
 ประเด็นที่ 1  จัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ (Quality Educational Management) 
 ประเด็นที่ 2  วิจัยอย่างมีคุณภาพ (Quality Research) 
 ประเด็นที่ 3  ให้บริการวิชาการอย่างมีคุณภาพ (Quality Academic Service) 
 ประเด็นที่ 4  ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมอย่างมีคุณภาพ (Quality Art and 
Culture) 
 ประเด็นที่ 5  พัฒนาบุคลากร และสวัสดิการอย่างมีคุณภาพ (Quality Human 
Resources) 
 ประเด็นที ่6  จัดการสิ่งแวดล้อมทางกายภาพอย่างมีคุณภาพ (Quality Environment) 
 ประเด็นที่ 7  เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน และนานาชาติอย่างมีคุณภาพ 
(Quality Preparing to ASEAN Community) 
 ประเด็นที่ 8  พัฒนาเครือข่ายศิษย์เก่าและชุมชนสัมพันธ์อย่างมีคุณภาพ  (Quality 
Alumni)  
 ประเด็นที่ 9  พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการศึกษาอย่างมีคุณภาพ 
(Quality ICT) 
 

แผนพันธกิจหลัก 
 1.  แผนงานจัดการศึกษา ประกอบด้วย ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 
 2.  แผนงานวิจัย ประกอบด้วย ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 
 3.  แผนงานบริการวิชาการ ประกอบด้วย ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 
 4.  แผนงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ประกอบด้วย ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 
 5.  แผนงานบริหารจัดการ ประกอบด้วย ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5, 6, 7, 8 และ 9 
 นอกจากที่กล่าวมาทั้งหมด ในแต่ละปีการศึกษามหาวิทยาลัยยังได้ก าหนดแนวทางการ
ด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามกระบวนการประกันคุณภาพในระดับอุดมศึกษาให้มี
ความสอดคล้องกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงไปภายใต้เงื่อนไขต่าง ๆ ประกอบด้วย กรอบแผนอุดมศึกษา
ระยะยาว 15 ปี กฎกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพ
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การศึกษาภายในสถานศึกษา พ.ศ. 2553 กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2545โดยได้แต่งตั้ง
คณะกรรมการประกันคุณภาพ และคณะท างานประกันคุณภาพ รวมทั้งร่วมกันพัฒนาแนวทางการ
ด าเนินงานประกันคุณภาพภายในประจ าปีการศึกษาให้สอดคล้องตามที่ส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาก าหนด ทุกปีการศึกษาด้วย 
 

การพัฒนาการผลิตบัณฑิตครูของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงในปัจจุบัน 
 

 ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงได้พยายามพัฒนาการผลิตบัณฑิตครูทั้งด้าน
เนื้อหาและรูปแบบให้มีความหลากหลายกล่าวคือ 
 1.  กระจายนักศึกษาครุศาสตร์แต่ละสาขาไปสังกัดคณะที่เกี่ยวข้อง ท าให้การผลิต
บัณฑิตครูของมหาวิทยาลัยมีคณะต่าง ๆ รับผิดชอบ 4 คณะ ประกอบด้วย 
     1.1 คณะครุศาสตร์ ให้ รั บผิ ดชอบนักศึกษาสาขาการศึกษาปฐมวัย  สาขา             
การประถมศึกษา สาขาภาษาอังกฤษ สาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา และสาขาพลศึกษา 
     1.2  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้รับผิดชอบนักศึกษาสาขาคณิตศาสตร์  
     1.3  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ให้รับผิดชอบนักศึกษาสาขาภาษาไทย และ
สาขาดนตรีศึกษา 
     1.4  วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย ให้รับผิดชอบนักศึกษาสาขา   
มวยไทยศึกษา 
 2.  ด าเนินโครงการครูพันธุ์บึง         
     2.1  ในปี 2554 อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง มีนโยบายที่จะฟ้ืนฟู
ความเป็นตัวตนของครู พันธุ์บึงในยุคสมัยที่ยังเป็นวิทยาลัยหมู่บ้านจอมบึง เพ่ือเป็นต้นแบบ                    
ให้นักศึกษาสาขาวิชาชีพครูยุคปัจจุบันได้เรียนรู้ความเป็นจิตวิญญาณและการผลิตครูของวิทยาลัย
หมู่บ้าน  
    2.2  คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ได้วางนโยบายโดยเน้นการน า
หลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้กับนักศึกษาวิชาชีพครู มุ่งให้เป็นแหล่งเรียนรู้และฝึกประสบการณ์ชีวิตให้กับ
นักศึกษาทั้งการเกษตรแบบพอเพียงและพ่ึงตนเอง เช่น การเพาะเห็ด การอนุบาลกบ และการเลี้ยง
ไส้เดือน ส าหรับอุปโภคและบริโภค เน้นให้น าผลผลิตออกจ าหน่ายเพ่ือหารายได้และน ามาบริหารจัดการ
ในโครงการด้านต่าง ๆ รวมทั้งเสริมความรู้ด้านช่างอุตสาหกรรม งานไม้ ช่างไฟฟูาภายในอาคาร 
เทคโนโลยีการผลิต และเขียนแบบ เพ่ือให้นักศึกษาสามารถน าความรู้ไปถ่ายทอดให้กับลูกศิษย์ในอนาคต 
ควบคู่ไปกับความรู้ทางวิชาการที่เน้นให้เรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติจริง เพ่ือผลิตเมล็ดพันธุ์ความเป็นครู    
ที่มีคุณภาพ พร้อมที่จะน าความรู้ความสามารถออกไปร่วมพัฒนาท้องถิ่นทุรกันดารและรับใช้สังคม 
  2.3 คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ในการประชุมครั้งที่ 
6/2554 เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2554 มีมติเห็นชอบให้จัดหลักสูตรเสริมดังที่กล่าวให้กับนักศึกษา       
ที่รับเข้าโครงการ             
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  2.4 มหาวิทยาลัยด าเนินการโดยมอบให้คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็น
ผู้รับผิดชอบดูแลในลักษณะการน าร่องผลิตครูที่มีความรอบรู้ด้านวิชาการ ทักษะทางช่าง ทักษะใน 
การใช้เทคโนโลยี และทักษะอ่ืนที่จ าเป็นส าหรับครูในการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  
  2.5  ในขั้นด าเนินการ ได้มีการรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตเพศชาย  
ทีก่ าลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 2 จ านวน 20 คน เข้าร่วมโครงการรุ่นแรก ในปีการศึกษา 2555  โดยนักศึกษา
จะได้รับทุนสนับสนุนการศึกษาเป็นรายเดือน ๆ ละ 2,000 บาท และได้รับการยกเว้นค่าเล่าเรียน
ตลอดหลักสูตร ปัจจุบันรุ่นนี้คงเหลืออยู่ 18 คน ส่วนรุ่นที่ 2 เปิดรับจ านวน 10 คน ปัจจุบันมีนักศึกษา
เหลืออยู่ 8 คน รวมทั้งสองรุ่นจึงมีนักศึกษาในโครงการเหลืออยู่ 26 คน    
  2.6  นักศึกษาในโครงการนอกจากจะได้รับการฝึกฝนความรู้ที่นอกเหนือจากวิชา
พ้ืนฐาน และวิชาเอกของแต่ละสาขา เช่น ฝึกอบรมเรื่องงานไม้ เรื่องไฟฟูาในอาคาร เทคโนโลยี      
การผลิต และการเขียนแบบ ยังได้ส่งไปสอบยกระดับมาตรฐานฝีมือแรงงานขั้นที่ 1 ที่สถาบันพัฒนา
ฝีมือแรงงานภาค 4 จังหวัดราชบุรี เป็นการเสริมให้กับนักศึกษา อย่างไรก็ดีเนื่องจากโครงการดังกล่าว
ได้รับจัดสรรงบประมาณค่อนข้างจ ากัดต่อการบริหารจัดการภายในโครงการ จึงยังไม่สามารถด าเนิน
กิจกรรมให้บรรลุเปูาหมายได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ 
            สรุปคุณสมบัติของนักศึกษาที่รับเข้าโครงการและหลักสูตรที่เสริมให้กับของนักศึกษาใน
โครงการครูพันธ์บึง 
 

คุณสมบัติของนักศึกษาที่รับเข้าโครงการ  
 1. เป็นนักศึกษาสาขาวิชาชีพครู (ค.บ.) และก าลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 2 ในปีการศึกษา      
ที่รับเข้าโครงการ 
            2.  มีผลการเรียนเฉลี่ยในชั้นปีที่ 1 ตั้งแต่ 3.00 ขึ้นไป 
            3. ต้องพักประจ าในบ้านพักที่มหาวิทยาลัยจัดให้ตลอดระยะเวลาที่รับทุน และสามารถ
ท าภารกิจประจ าจากครูพี่เลี้ยงในโครงการครูพันธุ์บึงเพ่ือหล่อหลอมจิตวิญญาณความเป็นครูพันธุ์บึง 
            4.  มีความประพฤติเรียบร้อย สนใจ ตั้งใจเรียน และสามารถใช้เวลาในตอนเย็น และ
วันหยุด เพื่อรับการศึกษาเพ่ิมเติมตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 
             5.  มีจิตอาสาและผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าหลักสูตรหรือประธาน
สาขาวิชา 
 

หลักทีสู่ตรเสริมให้กับนักศึกษาในโครงการ 
 

ตารางที่ 1 หลักสูตรเสริมให้กับนักศึกษาในโครงการ 
 

ปี
การศึกษา 

ภาคเรียน 
หมายเหตุ 

ภาคเรยีนที่ 1 ภาคเรยีนที่ 2 ภาคฤดูร้อน 
2555 

(ช้ันปีท่ี 2) 
- 1. เกษตรอินทรีย์ 

2. การขยายพันธ์ุไม้ 
1. การเลี้ยงไก่พันธุ์ 
2. การเลี้ยงหมูหลุม 

 

2556 
(ช้ันปีท่ี 3) 

1. การประกอบช้ินงานไม้ 
2. การติดตั้ง Software 

1. การท าเก้าอี้ไม้ 
2. การซ่อมอุปกรณ์ 

1. ก่ออิฐ ฉาบปูน 
2. การเขียนแบบแปลน 
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ตารางที่ 1 หลักสูตรเสริมให้กับนักศึกษาในโครงการ  (ต่อ) 
 

ปี
การศึกษา 

ภาคเรียน 
หมายเหตุ 

ภาคเรยีนที่ 1 ภาคเรยีนที่ 2 ภาคฤดูร้อน 

2557 
(ช้ันปีท่ี 4) 

1. งานเชื่อมโลหะ 
2. การซ่อมบ ารุงอุปกรณ์ 
ต่าง ๆ 

1. งานเคลือบผิว 
2. การเดินสายไฟฟูา 

1. การใช้ ICT 
2. การผลิตสื่อ 

 

2558 
(ช้ันปีท่ี 5) 

ออกฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 
ภาคเรียนท่ี 1 และ 2 

  

 
 3.  คัดเลือกนักศึกษาครุศาสตร์เข้ารับทุนพระราชทานส าหรับเป็นครูสอนในโรงเรียน
โครงการกองทุนการศึกษาที่ส านักงานโครงการกองทุนการศึกษาร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษาใน
ท้องถิ่นของโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาเพ่ือลดปัญหาความขาดแคลนครูผู้สอน โดย
นักศึกษาทีไ่ด้รับคัดเลือกจะได้รับทุนการศึกษาพระราชทาน และต้องกลับไปสอนในโรงเรียนที่ประสบ
ปัญหาขาดแคลนครู ตามหลักเกณฑ์ท่ีส านักงานโครงการกองทุนการศึกษาก าหนด คือ 
  3.1  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาร่วมกัน
ส ารวจและก าหนดจ านวนอัตราครูที่ขาดแคลนตามเกณฑ์ของส านักงานข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) พร้อมก าหนดสาขาวิชาที่จ าเป็น แล้วร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษาท าการ
คัดเลือกนักศึกษาเพ่ือรับทุนพระราชทาน โดยผลการด าเนินการดังกล่าวถือว่าเป็นข้อมูลส าคัญในการ
บริหารงานบุคคลของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
ในการจัดสรรอัตราก าลังรองรับส าหรับนักศึกษาผู้ได้รับทุนพระราชทาน  ทั้งนี้ ผู้ขอรับทุนต้องมี
คุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ 
   3.1.1 เคยศึกษาอยู่ในโรงเรียนของโครงการกองทุน/หรือมีภูมิล าเนาถาวร      
อยู่ใกล้เคียงกับโรงเรียนในโครงการกองทุน 
        3.1.2  มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 2.50 
        3.1.3  มีความประพฤติดี ด ารงตนอยู่ในความดี มีคุณธรรมและจริยธรรมเป็นที่
ยอมรับของสังคมท่ัวไป 
        3.1.4  เป็นนักศึกษาปีที่ 4–5 ในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต/ศึกษาศาสตรบัณฑิต 
โดยศึกษาในสาขาวิชาที่ โรงเรียนขาดแคลนครูผู้สอนตามกลุ่มเปูาหมายในข้อ 3.1 และต้องเป็น          
วุฒิการศึกษาท่ี กคศ. รับรอง 
        3.1.5  มีความมุ่งมั่นตั้งใจจะเป็นครูให้กับโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา 
   ส่วนจ านวนนักศึกษาผู้สมควรได้รับทุนและสาขาวิชาจะเป็นไปตามการหารือ
ร่วมกันระหว่างส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา โรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา สถาบันอุดมศึกษา
ตามข้อ 3.1 และส านักงานโครงการกองทุน ซึ่งในการคัดเลือกมีการเปิดโอกาสให้สถาบันอุดมศึกษา   
มีข้อก าหนดหรือหลักเกณฑ์เพ่ิมเติมอ่ืน ๆ เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อการลดปัญหาความขาดแคลน/ความ
ไม่ต่อเนื่องของครูผู้สอนได้ 
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  3.2  เงื่อนไขและข้อผูกพันในการรับทุน 
         3.2.1  ส านักงานโครงการกองทุนจะสนับสนุนทุนการศึกษาเป็นค่าครองชีพให้แก่
นักศึกษาผู้รับทุนโดยเบิกจ่ายให้แก่นักศึกษา 1 ครั้งต่อ 1 ภาคการศึกษา เป็นเงินครั้งละ 12,000 บาท 
ทั้งนีส้ถาบันอุดมศึกษาอาจพิจารณายกเว้นค่าเล่าเรียน หรือมอบทุนอ่ืนใดเพ่ิมเติมได้ 
        3.2.2  ผู้ได้รับทุนต้องด ารงตนอยู่ในข้อประพฤติปฏิบัติตามข้อ 3.1.3 รวมทั้ง  
ต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบต่างๆที่สถาบันอุดมศึกษาก าหนด หากผิดเงื่อนไขการรับทุนไม่ว่ากรณีใด ๆ 
จะเลิกและงดการให้ทุนทันทีโดยไม่สามารถเรียกร้องใดๆ ทั้งสิ้น 
       3.2.3  หลังจากส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ผู้รับทุนจะได้รับการพิจารณาเพ่ือ
คัดเลือกให้เป็นลูกจ้างชั่วคราวในต าแหน่งครูผู้สอนในโรงเรียนของโครงการกองทุนตามแนวปฏิบัติที่
ส านักงานโครงการกองทุนก าหนด 
         3.2.4  เมื่อได้รับการจ้างในต าแหน่งครูผู้สอน จะต้องปฏิบัติการสอนในโรงเรียน
โครงการกองทุนแห่งนั้นเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปีติดต่อกัน และหากสามารถบรรจุเป็นครูผู้ช่วยได้แล้ว 
ให้เริ่มนับเวลาและต้องปฏิบัติการสอนในโรงเรียนนั้นใหม่อีกไม่น้อยกว่า 4 ปีติดต่อกัน 
         3.2.5  ในระหว่างปฏิบัติการสอนตามข้อ 3.2.4 หากถูกลงโทษไล่ออกหรือปลด
ออกฐานประพฤติผิดวินัยอย่างร้ายแรง หรือฐานประพฤติชั่วหรือทุจริตต่อหน้าที่ราชการ จะต้องชดใช้
เงินให้แก่ส านักงานโครงการกองทุนเป็นจ านวนเท่ากับค่าจ้างรายเดือนคูณด้วยจ านวนเดือนที่ต้องสอน
ทีเ่หลืออยู่จนกว่าจะสิ้นเวลาตามข้อดังกล่าว 
  3.3  เหตุระงับสิทธิของนักศึกษาผู้ได้รับทุน 
         3.3.1  เสียชีวิต 
         3.3.2  ลาออก หรือพ้นสภาพจากการเป็นนิสิต/นักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษา 
         3.3.3  ผิดเงื่อนไข/ข้อผูกพันส าหรับผู้รับทุนตามข้อ 10.2 และข้อ 11 
         3.3.4  สละสิทธิโดยมีหนังสือยืนยันจากสถาบันอุดมศึกษามายังส านักงาน
โครงการกองทุน (ส านักงานโครงการกองทุนการศึกษา ส านักงานเลขาธิการคณะองคมนตรีท าเนียบ
องคมนตรี พระราชอุทยานสราญรมย์ที่ 15 ว./2557 ลงวันที่ 17 มิถุนายน 2557) 
 

โรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาในพื้นที่บริการของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 
   

ตารางที่ 2  ข้อมูลอัตราก าลังครูที่ขาดแคลนตามเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. ก าหนด พร้อมก าหนดสาขาวิชา 
 ที่จ าเป็น 

 

ที ่ โรงเรียน อัตราครูตามเกณฑ์ ก.ค.ศ. สาขาวิชาที่จ าเป็น 
1 บ้านตะโกล่าง อ าเภอสวนผึ้ง -8 1. การศึกษาปฐมวัย 

2. สังคมศึกษา 
3. ศิลปะ – ดนตรีหรือนาฏศิลป์ 
4. ภาษาอังกฤษ 
5. คณิตศาสตร์ 

2 บ้านโปุงกระทิงบน 
อ าเภอบ้านคา 

พอดี 1. ภาษาอังกฤษ 
2. คณิตศาสตร์ 
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ตารางที่ 2  ข้อมูลอัตราก าลังครูที่ขาดแคลนตามเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. ก าหนด พร้อมก าหนดสาขาวิชา 
 ที่จ าเป็น  (ต่อ) 

 

ที ่ โรงเรียน อัตราครูตามเกณฑ์ ก.ค.ศ. สาขาวิชาที่จ าเป็น 
3 รุจิรพัฒน์ อ าเภอสวนผึ้ง -4 1. คณิตศาสตร์ 

2. วิทยาศาสตร์ 
3. ภาษาไทย 
4. ภาษาอังกฤษ 
5. การศึกษาปฐมวัย 

 
การวิจัยอนาคตและเทคนิคการวิจัยอนาคตแบบ EDFR  

(Ethnographic Delphi Future Research) 
 

ความเป็นมาของการศึกษาเกี่ยวกับอนาคต 
 ปัจจุบัน การวิจัยหรือศึกษาเพ่ือการพยากรณ์เหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ก าลังได้รับ
ความสนใจอย่างมาก การศึกษาอนาคตต่างๆ เหล่านี้จะได้รับความเชื่อถือจากวิธีการที่น ามาใช้ ใน
การศึกษา หากว่าเป็นการศึกษาในเชิงวิทยาศาสตร์ที่มีการแสวงหาความรู้อย่างมีระเบียบแบบแผนการ
ศึกษานั้น ๆ ก็จะได้รับความเชื่อถือมากตามไปด้วย ค าว่า “อนาคต” (นาตยา ปิลันธนานนท์)16 
หมายถึง ระยะเวลาที่ยังมาไม่ถึงหรืออนาคตก็ยังไม่ปรากฏอยู่ ยิ่งไปกว่านั้นอนาคตจะไม่ปรากฏอยู่    
แม้ในอนาคตเพราะว่าอนาคต ที่กล่าวนั้นจะปรากฏต่อเมื่อกลายเป็นปัจจุบันไปแล้ว แต่อย่างไรก็ตาม
มนุษย์ปุถุชนทั้งหลายต่างก็ล้วนแต่มีความต้องการที่จะมีโอกาสได้ล่วงรู้อนาคตที่ก าลังจะเกิดขึ้นใน    
วันข้างหน้า ดังนั้น จึงท าให้เกิดแนวความคิดท่ีจะศึกษาอนาคตเกิดข้ึน 
 การศึกษาเกี่ยวกับอนาคต จากเดิมดูเสมือนหนึ่งว่าจะเป็นเรื่องที่ห่างไกลจากความเป็น
ศาสตร์หรือการมีหลักวิชารองรับ แต่เมื่อมีการพิจารณาว่าการด าเนินงานใด ๆ ก็ตาม ในปัจจุบัน 
บุคคลย่อมด าเนินอยู่บนบริบทของความรู้และประสบการณ์ในอดีต และเปูาหมายซึ่งก าหนดไว้         
ในอนาคตทั้งสิ้น ด้วยเหตุนี้อนาคตจึงมีความส าคัญในฐานะที่เป็นสิ่งก าหนดปัจจุบัน แนวคิดของ
การศึกษาอนาคตจึงได้แพร่หลายเพราะจากการพิจารณาสิ่งที่คาดว่าจะเกิดขึ้น จะท าให้บุคคลได้ข้อมูล
ส าหรับการตัดสินใจด าเนินการต่าง ๆ ณ ปัจจุบันและช่วยให้การวางแผนงาน กิจกรรม หรือโครงการ
ต่าง ๆ สอดคล้องกับสภาพการณ์ในอนาคตมากยิ่งข้ึน 
 การศึกษาในเรื่องของอนาคตโดยใช้การวิจัยเข้ามาช่วย ที่เรียกว่า การวิจัยอนาคต  ซึ่ง 
พรชุลี อาชวบ ารุง17 ได้กล่าวว่า ในปัจจุบันผู้คนตระหนักถึงความส าคัญของการวิจัยอนาคต เพ่ือปูอง
ปรามปัญหา เพ่ือการวางแผนที่เป็นไปได้และเหมาะสมและเพ่ือประเมินและพัฒนาสถาบันต่าง  ๆ ให้

                                                                    

 16นาตยา ปิลันธนานนท์, อนาคตศาสตร,์  พิมพ์ครั้งที่ 1 (กรุงเทพฯ: พีระพัฒนา, 2526), 
15. 
 17พรชุลี อาชวอ ารุง, กลวิธีวิจัยอนาคต กระบวนการอนาคตปริทัศน์  (กรุงเทพฯ:
วารสารวิธีวิทยาการวิจัย, 2537), 55. 



 53 

เข้ากับบริบทของอนาคต การวิจัยอนาคตเป็นเทคนิคการวิจัยที่นิยมใช้กันแพร่หลาย ส าหรับ          
การศึกษาวิจัยเพื่อวางแผนเชิงรุกหรือการก าหนดนโยบายต่าง ๆ ในอนาคต 
 วิโรจน์ สารรัตนะ18 ได้ให้ทัศนะเกี่ยวกับการศึกษาอนาคตว่า เนื่องจากการวางแผนเป็น
เรื่องเกี่ยวกับการก าหนดสิ่งที่คาดหวังให้เกิดขึ้นและสิ่งที่จ าท าในอนาคต ดังนั้นผู้บริหารควรมี
คุณลักษณะของการมุ่งอนาคต มุ่งการเปลี่ยนแปลงและมุ่งให้เกิดสิ่งใหม่ๆเพ่ือการพัฒนาให้ดีกว่าที่
เป็นอยู่ การศึกษาอนาคตมีพ้ืนฐานอยู่ว่า อนาคตไม่สามารถบอกล่วงหน้าได้อย่างถูกต้องแน่นอนเป็น
เพียงความเป็นไปได้หรือความน่าจะเป็นเท่านั้น ดังนั้น จึงต้องศึกษาอย่างรอบคอบและศึกษาถึง
ทางเลือกที่น่าจะเกิดขึ้นหลายๆทางเลือกโดยการมองไปข้างหน้าอย่างเป็นสหวิทยาการ ค านึงถึง
เปูาหมายที่พึงปรารถนาเป็นหลัก 
ความหมายของการวิจัยเชิงอนาคต 
 อนาคตศึกษาเป็นค าที่แปลมาจากค าภาษาอังกฤษว่า Futures Studies ซึ่งหมายถึง วิชา
หรือสาขาวิชา (Field/Program of Study) ที่ศึกษาถึงแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการศึกษาอนาคต 
ตลอดจนระเบียบวิธีที่ใช้ในการศึกษาแนวโน้มและทางเลือกต่าง  ๆ ที่มีความเป็นไปได้ในอนาคต 
อนาคตศึกษาจะประกอบไปด้วยเนื้อหาอย่างน้อย 2 ส่วนใหญ่  ๆ คือ ส่วนที่ เป็นแนวคิด 
(Perspectives) และทฤษฎี (Theories) ซึ่งอาจใช้ค ารวมว่าอนาคตนิยม (Futurism) และส่วนที่เป็น
ระเบียบวิธี (Methodologies) ซึ่งอาจเรียกว่า การวิจัยอนาคต (Futures Research) 
 จุมพล พูลภัทรชีวิน 19 ได้น าเสนอความรู้ความเข้าใจพ้ืนฐาน ความหมาย  และ
ความส าคัญเกี่ยวกับการวิจัยอนาคต  ส าหรับผู้สนใจการวิจัยอนาคตและอนาคตนิยมโดยทั่วไป
ดังต่อไปนี้ 
 ค าว่าการวิจัยอนาคต มาจากภาษาอังกฤษว่า (Futures Research) ซึ่งเป็นศัพท์เฉพาะ 
(Technical Term) ที่สื่อถึงแนวคิด วิธีการ กระบวนการและระเบียบวิธีที่ใช้ในการส ารวจ ศึกษา
แนวโน้มที่มีความเป็นไปได้ในอนาคตเกี่ยวกับเรื่องที่ท าการศึกษา ทั้งแนวโน้มที่พึงประสงค์และไม่   
พึงประสงค์จึงมีตัว “S” ต่อท้ายค าว่า Futures เพ่ือสะท้อนความคิดว่าเรื่องของอนาคตนั้นมีความ
เป็นไปได้ในหลายทิศทาง จึงต้องส ารวจและศึกษาแนวโน้มที่มีความเป็นไปได้เหล่านั้นให้มากที่สุด
เท่าที่จะเป็นไปได้ ผู้ที่ท าการศึกษาอนาคตอย่างเป็นระบบโดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยอนาคตแบบต่าง  ๆ
เรียกว่านักวิจัยอนาคต ส่วนนักคิดและนักทฤษฎีเกี่ยวกับอนาคตเรียกว่า นักอนาคตนิยม ค ารวมที่ใช้
เรียกกลุ่มบุคคลเหล่านี้ คือ นักอนาคต 
 เทียนฉาย กีระนันทน์20 ได้ให้ความหมายว่า การวิจัยเชิงอนาคตเป็นงานวิจัยที่จ าเป็น
อย่างยิ่งในการวางแผนและก าหนดนโยบายตลอดจนแนวทางการด าเนินงานในอนาคตโดยมี
จุดมุ่งหมายที่จะท าการท านาย เหตุการณ์ คาดคะเนหรือพยากรณ์เหตุการณ์อย่างใดอย่างหนึ่ง        
                                                                    

 18วิโรจน์ สารรัตนะ, ผู้บริหารโรงเรียน สามมิติการพัฒนาวิชาชีพสู่ความเป็นผู้บริหาร
ที่มีประสิทธิผล, พิมพ์ครั้งที่ 7  (กรุงเทพฯ: ทิพย์วิสุทธิ์, 2553), 4. 
 19จุมพล พูลภัทรชีวิน, การวิจัยอนาคต (กรุงเทพฯ: วารสารสมาคมการวิจัย, 2551), 10. 
 20เทียนฉาย กีระนันท์, สังคมศาสตร์วิจัย, พิมพ์ครั้งที่ 2 (กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, 2537), 20. 
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ที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตทั้งนี้จะต้องอิงพ้ืนฐานข้อมูลและข้อค้นพบที่จะได้จากการวิจัยเพ่ือค้นหาและ
อาจจะต้องอิงกับข้อมูลในระยะเวลาหนึ่งที่ผ่านมาในอดีตด้วยเพ่ือที่จะสามารถวาดภาพพิจารณาถึง
แนวโน้มที่จะเกิดเหตุการณ์หนึ่งๆในอนาคต 
 พนารัตน์ วิศวเทพนิมิต21  ได้ให้ความหมายว่า การวิชัยเชิงอนาคตเป็นวิธีการศึกษา  
อย่างหนึ่ง เป็นระบบเพ่ือท านาย คาดการณ์หรือพยากรณ์แนวโน้มเหตุการณ์หรือภาพของเรื่องหนึ่ง  
ในอนาคตของประชากรหรือสังคมกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง โดยอิงพ้ืนฐานข้อมูลจากอดีต ปัจจุบันไปสู่อนาคต
จากความหมายดังกล่าว สรุปได้ว่า การวิจัยเชิงอนาคต เป็นการศึกษาแนวโน้มของภาพเหตุการณ์     
ภาพใดภาพหนึ่งในอนาคตโดยมีการศึกษาอย่างเป็นระบบ โดยใช้ข้อมูลจากอดีต ปัจจุบัน ไปสู่อนาคต 
 จรง สุขเกษม22 ได้ให้ทัศนะเก่ียวกับวิจัยอนาคต ในแง่การวิจัยเพ่ือพยากรณ์ว่าการเข้าใจ
ธรรมชาติหรือมีข้อเท็จจริงของธรรมชาติท าให้มนุษย์สามารถกะล่วงหน้าได้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นในสภาพ
อย่างหนึ่ง ต่อไปจะเป็นอย่างไร หรือหากท าอย่างหนึ่งจะเกิดผลอย่างไรตามมา จะเห็นได้ว่ามีมิติของ
เวลาเข้ามาด้วย การเข้าใจความสัมพันธ์ขององค์ประกอบต่างๆ การพยากรณ์ในบางกรณีแต่ส่วนใหญ่
แล้วการเข้าใจถึงแนวโน้มที่เกิดแล้วในอดีต ท าให้สามารถคาดการณ์แนวโน้มในอนาคตได้ 
 นงลักษณ์ วิรัชชัย23 ให้ทัศนะถึง การวิจัยอนาคต (Futures Research) ว่ามีจุดมุ่งหมาย
เพ่ือการบรรยายทางอนาคตที่เป็นไปได้แบบต่างๆเพ่ือประเมินสถานภาพในปัจจุบันและบ่งชี้
ผลกระทบที่เป็นไปได้ในแต่ละทางเลือกเพ่ือเตรียมรับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในอนาคตและเพ่ือวางแผน
อนาคตไปในทางที่พึงประสงค์ การวิจัยอนาคตที่ใช้กันในปัจจุบันมีแบบแผนการวิจัยที่แตกต่างไป    
จากเดิม เนื่องจากมีการประยุกต์เทคนิควิธีการวิจัยแบบอื่นๆมาใช้ร่วมกันกับวิจัยอนาคต 
 สรุปได้ว่า การวิจัยอนาคตเป็นระเบียบวิธีการค้นคว้าหาความรู้เกี่ยวกับอนาคตโดยใช้
วิธีการวิทยาศาสตร์และมีกิจกรรม 3 ขั้นตอน คือ การวางแผน การพยากรณ์ และการตัดสินใจ      
เพ่ือศึกษาเหตุการณ์หรือพฤติกรรมต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตอันเนื่องมาจากการตัดสินใจหรือ
นโยบายในปัจจุบันเพ่ือที่จะน าผลที่ได้มาวางแผนระยะยาว 
พัฒนาการของการวิจัยอนาคต 
 กฤษดา กรุดทอง24 ได้กล่าวถึงพัฒนาการของการวิจัยอนาคตไว้ว่าเริ่มมีมาตั้งแต่ในปี 
ค.ศ. 1907 โดย ดี ซี กิลฟิลแลม (D.C. Gilfillam) ได้เสนอวิธีการศึกษาอนาคตขึ้นเป็นบุคคลแรกและ
ต่อมาในปี ค.ศ. 1930 รัฐบาลอเมริกาได้สนับสนุนการวิจัยด้านนี้ จนกระทั่งปี ค.ศ. 1944 โอ เค เฟรชเทียม 
                                                                    

 21พนารัตน์ วิศวเทพนิมิต, “สมรรถนะที่พึงประสงค์ของบัณฑิตทางพยาบาลศาสตร์ ใน 
พ.ศ. 2544 ถึง 2549,” (วิทยานิพนธ์ พย.ม. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2539), บทคัดย่อ. 
 22จรง สุขเกษม, “รูปแบบการบริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตามโรงเรียนวิถีพุทธ สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสุพรรณบุรี ,”  (วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา, 2550), บทคัดย่อ. 
 23นงลักษณ์ วิรัชชัย, “วิธีวิทยาขั้นสูงด้านการวิจัยและสถิติ,” ใน วารสารวิธีวิทยาการ
วิจัย (กรกฎาคม-ธันวาคม, 2538): 40. 
 24กฤษดา กรุดทอง, “การวิจัยเชิงอนาคต,” วารสารการวิจัยเพื่อการพัฒนา ฉบับที่ 3 
(กรุงเทพฯ: ไทยวัฒนาพานิช, 2530), 21. 
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(O.K. Flechtheim) ได้เริ่มใช้ค าว่า ฟิวเจอโรโลยี (Futurology) ในราวทศวรรษ 1960 การวิจัย
อนาคตเริ่มมีรูปแบบวิธีการที่ชัดเจนมากขึ้น วิธีการวิจัยอนาคตได้ถูกน าไปใช้ประโยชน์เพ่ือก าหนด
นโยบายและวางแผน ถือได้ว่าเป็นเทคนิคหนึ่งของการวางแผน ผนวกเข้ากับการวิจัยนโยบาย     
(Policy Research) ซึ่งได้รับการพัฒนาพร้อมกันในระยะเวลาดังกล่าว ในสหรัฐอเมริกาบริษัท แรนด์ 
โคออร์ปเปอเรชั่น (Rand Cooperation) ได้วางพ้ืนฐานการวิจัยด้านนี้อย่างมั่นคงร่วมกับ เอสซีดี 
(SCD: System Development Cooperation) และสถาบันฮัดสัน (Hudson Institute) เพ่ือ
ด าเนินการวิจัยอนาคตแก่กองทัพอากาศสหรัฐ ในปี ค.ศ. 1960 นิโคลัส เรสเชอร์ (Nicholas Rescher) 
และโอลาฟ เฮลเมอร์ (Olaf Helmer) ได้พัฒนาเทคนิคเดลฟาย (Delphi Technique) มาใช้ศึกษา
อนาคต 
 ต่อมาในปี ค.ศ. 1964 โอลาฟเฮลเมอร์ (Olaf Helmer) และเจมส์ กอร์ดอน (Jame 
Gordon) ในนามบริษัทแรนด์ ได้ท าการวิจัย Long-Range Forecasting Study เพ่ือท านายเหตุการณ์
ทางวิทยาสาสตร์ 103 โครงการ เช่น การลงดวงจันทร์ การเปลี่ยนหัวใจมนุษย์ การติดต่อทางจิต    
และการวิศวกรรมพันธุ์ เป็นต้น ในทศวรรษนี้ถือว่า การวิจัยอนาคต ได้รับการยอมรับเป็นที่เชื่อถือกัน
ทั่วไป 
 หลังจากปี ค.ศ. 1967 เป็นต้นมา การวิจัยอนาคต ได้แพร่หลายเข้าไปในยุโรป เช่น 
อังกฤษ ฝรั่งเศส เยอรมัน และอิตาลี ในปารีส เบอร์ตรัง เดอ ยองเวเนล (Bertrand De Jonvenel) 
ได้จัดตั้งสโมสรแห่งโรมขึ้น (Club of Rome) ผลงานส าคัญของคณะนักวิจัยอนาคตกลุ่มนี้ คือ ในปี 
ค.ศ. 1972 ได้เสนอ ขีดจ ากัดความเจริญ (The Limit of Growth) ซึ่งสร้างภาพอนาคตในปี ค.ศ. 
2000 ด้วยการฉายภาพการเปลี่ยนแปลงทางด้านประชากร ทรัพยากร การผลิตอาหารและมลภาวะ
และในปี ค.ศ. 1974 ได้เสนอ มนุษยชาติ ณ จุดหันเห (Mankind at The Turning Point) กล่าวถึง
ทางเลือกและทางแก้ไขปัญหาจากความเจริญของมนุษยชาติ ในช่วงระยะเวลา ค.ศ. 1960-1969  
การวิจัยอนาคตได้พัฒนาก้าวหน้ามาก มีระเบียบวิธีการ (Methodology) เฉพาะของตนเอง นับตั้งแต่
นั้นมาการวิจัยอนาคตได้เข้าไปมีบทบาทอย่างส าคัญต่อการตัดสินใจ ก าหนดนโยบาย และวางแผน
ขององค์การธุรกิจต่าง ๆ การวิจัยด้านนี้เป็นที่สนใจกันอย่างแพร่หลายทั้งกับหน่วยงานราชการ บริษัท
และบุคคล ซึ่งบทบาทหน้าที่ส าคัญที่สุดของการวิจัยอนาคตหรือการศึกษาอนาคตก็คือ การช่วยให้เรา   
เข้าใจความเป็นไปได้ของสิ่งต่าง ๆ ในอนาคต ซึ่งจะช่วยให้เราตัดสินใจเรื่องต่างๆในปัจจุบันได้ดีและมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้นเพราะข้อมูลจากการศึกษาอนาคตจะช่วยให้เราจัดการกับความไม่แน่นอน
(Uncertainty) ด้วยการสร้างความกระจ่างในสิ่งที่เรารู้แล้ว และสิ่งที่มีโอกาสจะเกิดขึ้นมากที่สุดในอนาคต 
 

การพัฒนาวิธีการวิจัยเชิงอนาคต  
 กฤษดา กรุดทอง25 ได้กล่าวไว้ว่าการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงของการวิจัยอนาคตแบ่ง
ออกได้เป็น 3 ระยะ คือ  
 

                                                                    

 25กฤษดา กรุดทอง, “การวิจัยเชิงอนาคต,” วารสารการวิจัยเพื่อการพัฒนา ฉบับที่ 3  
(กรุงเทพฯ: ไทยวัฒนาพานิช, 2530), 11. 
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 ระยะที่ 1 (Phase-I Classical Linear Projection: 1960-1970) ในช่วง 10 ปีแรก       
การวิจัยอนาคตใช้วิธีการฉายภาพแบบการพยากรณ์เชิงเส้นตรง วิธีการนี้ใช้ได้ดีกับการพยากรณ์
บางอย่างที่เกี่ยวข้องกับองค์ประกอบอ่ืน ๆ น้อยตัว การวิจัยอนาคตสามารถพยากรณ์ได้โดยใช้ข้อมูล
เดิมในระยะที่ผ่านมา เช่น จากจ านวนนักเรียนในระยะ 4-5 ปีที่ผ่านมา ที่ก าลังเพ่ิมขึ้น หรือสามารถ
พยากรณ์ได้จากตัวชี้วัดบางตัว เช่น อัตราการเกิด เป็นต้น 
 ระยะที่ 2 (Phase-II Multiple Alternative Future: 1965-1967) ในช่วงระยะเวลา   
2 ปี รูปแบบการวิจัยอนาคตแบบใหม่ได้รับการพัฒนาขึ้นมาใช้ควบคู่กันไปกับวิธีการแบบเดิมซึ่งมี
ข้อมูลจ ากัดอยู่มาก การวิจัยอนาคตแบบที่พัฒนาขึ้นมาใหม่นี้มีหลักส าคัญ คือ อนาคตที่อาจเป็นไปได้
นั้นมีหลายแนวทาง การวิจัยอนาคตพยายามใช้ข้อมูลที่มีการสร้างทางเลือกที่เป็นไปได้มากที่สุดและ
เลือกทางเลือกท่ีดีที่สุด ภายใต้ทรัพยากร เวลา งบประมาณท่ีมีเพ่ือน าไปปฏิบัติต่อไป 
 ระยะที่ 3 (Phase-III Cross-Impact Future (1972-> ) ในช่วงระยะเวลา 10 ปี การวิจัย
อนาคตได้ขยายแนวความคิดออกไปศึกษาผลกระทบของความรู้เกี่ยวกับอนาคตจากวิทยาการ       
ทุกแขนง การน าผลกระทบจากทุกองค์ประกอบมาพิจารณาร่วมกัน จะช่วยให้การสร้างภาพอนาคต  
มีความสมบูรณ์มากขึ้น 
 กฤษดา กรุดทอง ได้กล่าวไว้ว่า การวิจัยเชิงอนาคตมีขอบเขตของการวิจัยโดยแบ่งตาม
ระยะเวลาซึ่งแบ่งออกเป็น 5 ระยะ ประกอบด้วย  
 1.  Near Term Future  อนาคตภายใน 1 ปี นับจากปัจจุบัน 
 2.  Short Range Future  อนาคตระหว่าง 1-5 ปี นับจากปัจจุบัน 
 3.  Middle Range Future  อนาคตระหว่าง 5-20 ปี นับจากปัจจุบัน 
 4.  Long Range Future  อนาคตระหว่าง 20-50 ปี นับจากปัจจุบัน 
 5.  Far Future    อนาคตตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป นับจากปัจจุบัน  
 จะเห็นได้ว่าการก าหนดระยะเวลาในการวิจัยแบ่งออกเป็นหลายระยะด้วยกัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่
กับความสนใจและเปูาหมายในการวิจัย 
 

การเปรียบเทียบความเชื่อและวิธีการเกี่ยวกับอนาคต 
 จุมพล พูลภัทรชีวิน26 การศึกษา การคาดการณ์ หรือการท านายอนาคตของนัก อนาคต
จะแตกต่างไปจากการท านายของหมอดูโดยทั่ว ๆ ไป ถึงแม้ว่าคนทั้งสองกลุ่มจะท านายเรื่องที่เกี่ยวกับ
อนาคตเหมือนกันแต่ความเชื่อและวิธีการของทั้งสองกลุ่มแตกต่างกัน ดังจะเห็นได้จากตารางที่ 3
ดังต่อไปนี้  
 

 
 
 
                                                                    

 26จุมพล พูลภัทรชีวิน, “ปฏิบัติการวิจัยอนาคตด้วย EDFR,”  เอกสารประกอบการ
อบรมสัมมนาวิชาการเรื่องการวิจัยอนาคต  (ขอนแก่น: คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 
2552), 30. 
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ตารางที่ 3  เปรียบเทียบความแตกต่างของความเชื่อและวิธีการของทั้งสองกลุ่ม 
 

นักอนาคต หมอดู 
1. เชื่อว่าอนาคตเป็นสิ่งท่ีศึกษาและควบคุมได้และ 
เปลี่ยนแปลงไปตามการตัดสินใจ และการกระท าของ 
มนุษย์ มนุษย์ เป็นท้ังผู้สร้างและผู้ท าลายมนุษย์เป็น 
ผู้ก าหนด และให้ความหมายแก่สรรพสิ่ง 

1.  อนาคตเป็นไปตามโชคชะตาราศี ดวงดาวหรือ 
พรหมลิขตินั่นคือ เชื่อว่ามีผู้อื่น หรือสิ่งอ่ืนเป็นผู้ก าหนด 
ไว้แล้ว 
 

2.  ใช้วิธีการศึกษา วิจัยและการคาดการณ์อย่างเป็น 
ระบบ ในการศึกษาความเป็นไปได้ของอนาคต  
ในรูปแบบต่าง ๆ ผู้ให้ข้อมูลหลักคือ ผู้เช่ียวชาญใน 
เรื่องที่ศึกษา หรือเจ้าของวัฒนธรรม 

2.  ใช้ไพ่ ลายมือ วันเดือนปีเกิด ดูโหงวเฮ้ง ในการ 
ท านายอนาคต ผู้ให้ข้อมูลหลักคือ หมอดู 

3. เน้นการศึกษาแนวโน้มที่มีความเป็นไปได้ของมนุษย์ 
สังคม หน่วยงาน โดยส่วนรวมในช่วงระยะเวลา 
ที่ก าหนดในอนาคต เช่น ในช่วง 20 ปีข้างหน้า 

3.  เน้นอนาคตของแต่ละบุคคลเป็นส่วนใหญ่เช่น  
นาย ก. จะพบเนือ้คู่เมื่อไหร่เป็นคนอย่างไร เป็นต้น 

4.  ผู้เชี่ยวชาญเป็นผู้คาดการณ์แนวโน้ม 4.  หมอดูเป็นผู้ให้ค าท านาย 
 
จุดมุ่งหมายของการวิจัยเชิงอนาคต 
          เท็กซ์เตอร์ (Textor)27 ได้กล่าวถึงจุดหมายของการวิจัยอนาคตไว้ดังนี้ 
          1.  บรรยายทางเลือกในอนาคตที่เป็นไปได้หรือเกิดข้ึนได้ส าหรับประชาชนกลุ่มหนึ่ง 
          2.  ก าหนดระดับความรู้เกี่ยวกับอนาคตที่เป็นไปได้ 
         3.  จ าแนกผลลัพธ์ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต 
          4.  เป็นสัญญาณเตือนว่าอนาคตที่ไม่พึงปรารถนาที่อาจจะเกิดขึ้น 
          5.  เข้าใจถึงกระบวนการเปลี่ยนแปลง 
          กฤษดา กรุดทอง28 ได้กล่าวถึงลักษณะส าคัญของจุดมุ่งหมายของการวิจัยอนาคต สรุปได้
ดังนี้ 
          1.  การวิจัยอนาคตมุ่งเพ่ือการตัดสินใจก าหนดนโยบายและการวางแผน 
          2.  การวิจัยอนาคตมุ่งชี้ถึงทางเลือกที่เป็นไปได้หลายวิธีมิใช่วิธีใดวิธีหนึ่งวิธีเดียว 
         3.  การวิจัยอนาคตมุ่งมองอนาคตทั้งในด้านดี (Utopia) และในด้านเลว (Dytstopia) 
          4.  การวิจัยอนาคตมุ่งพัฒนา “อนาคตที่ควรจะเป็น” (Probabilistic Future) ขึ้น 
 
 
 
 
                                                                    

 27Textor, Robert B., “The Ethnographic Futures Research Method: An 
Application to Thailand,” Futures  27, 4 (1995): 461-471. 
 28กฤษดา กรุดทอง, “การวิจัยเชิงอนาคต,”  วารสารการวิจัยเพื่อการพัฒนา ฉบับที่ 3 
(กรุงเทพฯ: ไทยวัฒนาพานิช, 2530), 40. 
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          โคแวน (Cowan)29 ระบุว่า ในการศึกษาอนาคตเราใช้เครื่องมือเพ่ือท าหน้าที่ต่อไปนี้ 
 1.  หาความเห็นของผู้เชี่ยวชาญ (Soliciting Expert Opinion) เพ่ือให้ได้แนวคิดหรือ
การตัดสินใจจากคนนอกกลุ่มแกนกลาง 
           2.  สร้างแนวคิด (Generating Ideas) จินตนาการมีความหลากหลาย 
           3.  หาข้อสรุป (Developing Consensus) หรือความเห็นร่วมของกลุ่ม 
           4.  วิเคราะห์ (Analyzing) อธิบายโครงสร้างหน้าที่และความสัมพันธ์ในระบบ 
            5.  ตรวจสอบ (Scanning) ค้นหาแนวโน้มและการพัฒนาใหม่ ๆ ที่มีผลกระทบต่อ
อนาคตของระบบ 
          6.  ฉายภาพข้างหน้า (Projection) คาดการณ์จากปัจจุบันไปสู่อนาคต 
            7.  ตัดสินใจ (Making Judgment) และให้น าผลที่ตามเพ่ิมศักยภาพ (Empowering)   
ให้ก าลังใจช่วยประชาชนวาดภาพของเขา 
           กล่าวโดยสรุป จุดมุ่งหมายของการวิจัยอนาคตก็คือเพ่ือศึกษาเหตุการณ์ที่พึงปรารถนา
และไม่พึงปรารถนาที่อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคตและเพ่ือเตือนว่าอนาคตที่ไม่พึงปรารถนาอาจเกิดขึ้นได้
รวมทั้งท าให้เข้าใจถึงกระบวนการเปลี่ยนแปลงต่างๆที่เกิดขึ้นเพ่ือที่จะได้เตรียมตัวหรือก าหนดเป็น
นโยบายเพื่อน าไปสู่อนาคตที่ต้องการ 
รูปแบบหรือเทคนิคของการวิจัยเชิงอนาคต 
 การวิจัยเชิงอนาคตมีรูปแบบหรือเทคนิควิธีหลายวิธีแต่ผู้รู้หลายๆ ท่านระบุไว้ตรงกันว่า 
มีเทคนิควิธีที่เป็นที่รู้จักและนิยมใช้ในการท าวิจัยอยู่ 7 วิธี ดังต่อไปนี้ 
 1. การวิเคราะห์แนวโน้ม (Trend Analysis) หรือการส ารวจแนวโน้ม (Trend 
Extrapolation) 
  การวิเคราะห์แนวโน้มเป็นวิธีการที่นิยมน ามาใช้ในการวิจัยอนาค ตวิธีการนี้
ประกอบด้วยเทคนิคย่อยหลายเทคนิคซึ่งส่วนใหญ่จะต้องอาศัยข้อมูลเชิงประวัติศาสตร์  (Historical 
Data) เทคนิคหนึ่งที่มักจะมีการน ามาใช้คือการก าหนดจุดของแนวโน้ม (Spotting Trend) ในเรื่อง
ต่าง ๆ และเริ่มสืบสอบข้อมูลย้อนกลับไปในอดีต ตัวอย่างเช่น หากผู้วิจัยสังเกตพบว่า คนในสังคม
มักจะรอให้ตนเองมีอายุประมาณ 30 ปี จึงจะมีบุตรผู้วิจัยก็จะก าหนดจุดสังเกตไว้ที่ประเด็นนี้โดย
ก าหนดว่าประชากรก าลังจะเลื่อนเวลาการมีบุตรออกไปเรื่อยๆเมื่อผู้วิจัยก าหนดจุดอันเป็นประเด็น
ศึกษาแล้ว ผู้วิจัยก็จะรวบรวมข้อมูลโดยย้อนกลับไปตรวจสอบข้อมูลในอดีต ซึ่งได้แก่ค่าเฉลี่ยอายุของ
หญิงที่มีบุตรคนแรกในปีต่าง ๆ ย้อนกลับไปเรื่อย ๆ การส ารวจข้อมูลด้วยการพิจารณาข้อมูลย้อนจะ
ท าให้ผู้วิจัยมองเห็นแบบแผนของอายุซึ่งมีลักษณะเป็นแนวโน้มลักษณะใดลักษณะหนึ่ง และจากแบบ
แผนแนวโน้มที่ได้ ผู้วิจัยก็จะสามารถใช้ท านายแนวโน้มการมีบุตรของประชากรในอนาคตได้ อย่างไร  
ก็ตามการวิเคราะห์แนวโน้มจะมีคุณค่ามากยิ่งขึ้น  นักวิจัยไม่เพียงแต่จะต้องส ารวจแบบแผนของ
แนวโน้มที่เกิดขึ้นเท่านั้นแต่จะต้องสามารถบอกได้ด้วยว่า สาเหตุที่ท าให้เกิดแนวโน้มเช่นนั้นคืออะไร
อะไรคือสิ่งที่มีผลกระทบต่อแนวโน้มนั้น การวิเคราะห์สาเหตุจึงเข้ามามีบทบาทส าคัญในการวิเคราะห์
                                                                    

 29Cowan, W.E. Assessing Employer-employee Satisfaction whit Training 
at Canadian Valley Area  (Canada: Oklahoman University, 2002), 102. 
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แนวโน้มมากกว่าการใช้ข้อมูลเชิงประวัติศาสตร์แต่เพียงอย่างเดียวทั้งนี้การวิเคราะห์แนวโน้มตั้งอยู่บน
สมมติฐานที่ว่า สิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตย่อมเคยเกิดขึ้นแล้วในอดีตอดีตจึงเป็นเครื่องท านายอนาคตที่
มีประสิทธิภาพ 
 2.  วิธีเดลฟาย (Delphi Forecasting) 
  เดลฟาย เป็นเทคนิคที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายทั้งในการพยากรณ์ทางด้าน
ธุรกิจการเมือง เศรษฐกิจและการศึกษา เช่น การวิจัยแนวโน้มของการพัฒนาและการผลิตครู 
แนวโน้มของหลักสูตรและการสอน เป็นต้น หลักการส าคัญของเทคนิคเดลฟาย ก็คือ การรวบรวม
ความคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญในด้านนั้น ๆ โดยมิให้มีการพบกัน ท าให้ผู้เชี่ยวชาญแต่ละคนเป็นอิสระ
และสามารถแสดงความคิดเห็นของตนเองได้เต็มที่ทั้งยังมีการเก็บข้อมูลมีหลายรอบท าให้ผู้เชี่ยวชาญ
แต่ละคนได้มีโอกาสไตร่ตรองความคิดเห็นของตนเองเทียบกับผู้เชี่ยวชาญคนอ่ืน ๆ ท าให้ได้ข้อมูลที่
น่าเชื่อถือและน าไปใช้ประกอบการตัดสินใจในด้านต่าง ๆ ได ้ 
  2.1 ลักษณะส าคัญของเทคนิคเดลฟาย 
   2.1.1 เป็นเทคนิคที่มุ่งแสวงหาข้อมูลจากความคิดเห็นของกลุ่มผู้เชี่ยวชาญใน
เรื่องใดเรื่องหนึ่ง ค าตอบ หรือข้อคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญจึงค่อนข้างมีความถูกต้องและความเที่ยงตรง
สูง เนื่องจากผู้เชี่ยวชาญนั้นเป็นที่ผู้ที่มีความรู้และมีความเชี่ยวชาญในเรื่องที่ศึกษา 
   2.1.2 เป็นเทคนิคที่ผู้ เชี่ยวชาญแต่ละคนที่ร่วมในการวิจัยจะไม่ทราบว่า
ผู้เชี่ยวชาญคนอ่ืน ๆ เป็นใคร ด้วยเหตุนี้ ในการแสดงความคิดเห็น ผู้เชี่ยวชาญสามารถที่จะแสดง
ความคิดเห็นได้อย่างเต็มที่โดยไม่ได้รับอิทธิพลจากแนวคิดของผู้อ่ืน  ด้วยเหตุนี้จึงถือว่าเป็นการขจัด
อิทธิพลของกลุ่มที่อาจจะส่งผลต่อความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 
   2.1.3 ข้อมูลที่ได้จากเทคนิคเดลฟายจะมาจากการสอบถามหรือการใช้รูปแบบ
อ่ืน ๆ ที่ผู้เชี่ยวชาญไม่ต้องมาพบกันโดยผู้เชี่ยวชาญจะต้องตอบแบบสอบถามครบทุกขั้นตอน เพ่ือให้
ได้ความเห็นที่ถูกต้องเชื่อถือได้จึงต้องมีการใช้แบบสอบถามหลาย ๆ รอบ ซึ่งโดยทั่ว ไปแบบสอบถาม
ในรอบที่ 1 มักเป็นแบบสอบถามแบบปลายเปิดและในรอบต่อ ๆ ไป จะเป็นแบบสอบถามปลายปิด
แบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 
   2.1.4 การตอบค าถามของผู้เชี่ยวชาญจะต้องมีการกลั่นกรองหลายรอบ  ผู้วิจัย
จะแสดงความคิดเห็นที่ผู้เชี่ยวชาญเห็นสอดคล้องกันในค าตอบแต่ละข้อของแบบสอบถามครั้งก่อน 
โดยแสดงในรูปสถิติคือค่ามัธยฐานและค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ แล้วส่งกลับให้ผู้ เชี่ยวชาญแต่ละคน
พิจารณาว่าจะคงค าตอบเดิมหรือเปลี่ยนแปลงใหม่ 
   2.1.5 สถิติที่ ใช้ ในการวิ เคราะห์ข้อมูลจากเทคนิคเดลฟายจะเป็นสถิติ
เบื้องต้น คือ การวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง ได้แก่ ฐานนิยม (Mode) มัธยฐาน (Median) ค่าเฉลี่ย 
(Mean) และการวัดการกระจายของข้อมูล คือ ค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ 
  2.2  ขั้นตอนการด าเนินการวิจัยของเทคนิคเดลฟาย 
   2.2.1 ก าหนดปัญหาที่จะศึกษาปัญหาที่จะวิจัยด้วยเทคนิคเดลฟายควรเป็น
ปัญหาที่ยังไม่มีค าตอบที่ถูกต้องแน่นอน และสามารถวิจัยปัญหาได้จากการให้ผู้เชี่ยวชาญในสาขา    
นั้น ๆ เป็นผู้ตัดสินซึ่งประเด็นปัญหาควรจะน าไปสู่การวางแผนนโยบายหรือ การคาดการณ์ในอนาคต 
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   2.2.2 การเลือกกลุ่ มผู้ เชี่ ยวชาญขั้นตอนนี้มีความส าคัญมากเนื่องจาก
ลักษณะเฉพาะของการวิจัยแบบเทคนิคเดลฟาย คือ การอาศัยข้อคิดเห็นจากการตอบของผู้เชี่ยวชาญ 
ผลการวิจัยจะน่าเชื่อถือหรือไม่ข้ึนอยู่กับว่ากลุ่มผู้เชี่ยวชาญที่เลือกมานั้นสามารถให้ข้อมูลที่มีประโยชน์
มากเพียงใด ดังนั้น สิ่งที่ผู้วิจัยจะต้องค านึงถึงในการเลือกกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ ได้แก่  ความสามารถของ
ผู้เชี่ยวชาญ จ านวนผู้เชี่ยวชาญ และวิธีการเลือกสรรผู้เชี่ยวชาญ เป็นต้น 
   2.2.3 การท าแบบสอบถาม ในกระบวนการวิจัยโดยใช้เทคนิคเดลฟายผู้วิจัย   
จะส่งแบบสอบถามให้ผู้เชี่ยวชาญตอบแบบสอบถาม จ านวน 4 รอบ ดังนี้ 
     การสร้างแบบสอบถาม รอบท่ี 1 การท าแบบสอบถามฉบับแรก โดยทั่วไป
แบบสอบถามฉบับแรกเป็นแบบสอบถามปลายเปิดและเป็นการถามแบบกว้าง ๆ  ให้ครอบคลุม
ประเด็นปัญหาที่จะวิจัยนั้นเพ่ือระดมความคิดเห็นของกลุ่มผู้ เชี่ยวชาญ  การวิเคราะห์ค าตอบ
แบบสอบถามรอบแรก ผู้วิจัยจะต้องรวบรวมความคิดเห็นและวิเคราะห์โดยละเอียดและน ามา
สังเคราะห์เป็นประเด็นโดยตัดข้อมูลที่ซ้ าซ้อนออกเพ่ือน าไปสร้างแบบสอบถามในรอบต่อไป 
     การสร้างแบบสอบถาม รอบที่ 2 ผู้วิจัยจะน าค าตอบที่วิเคราะห์ได้จาก    
รอบแรกมาสร้างเป็นแบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) เพ่ือให้ผู้เชี่ยวชาญ   
แต่ละคนให้น้ าหนักความส าคัญของแต่ละข้อ รวมทั้งเหตุผลที่เห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยของแต่ละข้อ  
ลงในช่องว่างที่เว้นไว้ตอนท้ายประโยค หรือควรการแก้ไขส านวนผู้เชี่ยวชาญสามารถให้ข้อเสนอแนะ
เพ่ิมเติมได้แล้วส่งแบบสอบถามคืนมายังผู้วิจัย การวิเคราะห์ค าตอบจากแบบสอบถาม รอบที่ 2 โดย
การน าค าตอบแต่ละข้อมาหาค่ามัธยฐาน (Median) ฐานนิยาม (Mode) และค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ 
     การวิเคราะห์แบบสอบถาม รอบที่ 3 ผู้วิจัยจะน าค าตอบแต่ละข้อจาก 
การวิเคราะห์ รอบที่ 2 โดยพิจารณาจากค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ กล่าวคือ ถ้าค่าพิสัยระหว่าง       
ควอไทล์แคบแสดงว่าค าตอบที่วิเคราะห์ได้นั้นมีความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญที่สอดคล้องกัน  ซึ่งถ้า
ผู้วิจัยได้ข้อมูลเพียงพอก็อาจสรุปผลการวิจัยได้รอบนี้เลยแต่ถ้าถ้าค่าพิสัยระหว่างควอไทล์กว้างยังคงมี
ค่ากว้างมาก แสดงว่าค าตอบที่วิเคราะห์ได้นั้นมีความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญไม่สอดคล้องกัน  ผู้วิจัย    
ก็อาจสร้างแบบสอบถามใหม่เป็นแบบสอบถาม รอบที่ 3 โดยมีข้อความเดียวกันกับแบบสอบถาม    
รอบที่ 2 แต่เพ่ิมต าแหน่งของค่ามัธยมฐานค่าพิสัยระหว่างควอไทล์และเครื่องหมายแสดงต าแหน่งที่
ผู้เชี่ยวชาญท่านนั้น ๆ ได ้ตอบในแบบสอบถาม รอบที่ 2 ลงไปแล้วส่งกลับไปให้ผู้เชี่ยวชาญท่านนั้นได้
ยืนยันค าตอบเดิมหรือเปลี่ยนแปลงค าตอบใหม่    
     การวิเคราะห์แบบสอบถาม รอบที่ 4 ท าตามขั้นตอนหรือวิธีการเดียวกัน
กับรอบที ่3 ถ้าผลการวิเคราะห์ครั้งนี้ปรากฏค าตอบที่ได้มีความสอดคล้องกัน นั่นคือ ค่าพิสัยระหว่าง  
ควอไทล์แคบก็ยุติกระบวนการวิจัยได้ แต่ถ้าค าตอบทั้งหมดยังมีความต่างกันก็สร้างแบบสอบถามใหม่
เป็นแบบสอบถาม รอบที่ 4 โดยมีข้อความเดียวกันกับแบบสอบถาม รอบที่ 3 ด้วยวิธีการเดิม        
อีกครั้ งหนึ่ งซึ่ งโดยทั่วไปแล้วการวิจัยเดลฟาย  ส่วนใหญ่สามารถได้ข้อสรุปผลการวิจัยจาก
แบบสอบถาม รอบท่ี 3 และหากด าเนินการวิจัย รอบท่ี 4 ก็จะได้ข้อสรุปใกล้เคียงกับรอบที่ 3 
  2.3  ข้อดีของเทคนิคเดลฟาย 
   2.3.1 ไม่เปิดเผยชื่อของผู้ตอบ ท าให้ผู้ตอบมีอิสรภาพทางความคิดสามารถได้
ความเห็นจากกลุ่มผู้เชี่ยวชาญจ านวนมาก ซึ่งอาจสูงเป็นร้อยเป็นพันได้ 
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   2.3.2 ใช้วิธีการทางสถิติเพ่ือประมวลผล เป็นการลดอคติ (Bias) ท าให้ได้ข้อมูลที่
น่าเชื่อถือ 
   2.3.3 เหมาะส าหรับค าถามยาก ๆ มีหลายมิติ และต้องประเมินทั้งข้อเท็จจริง
ทางวิทยาศาสตร์และคุณค่าทางสังคม หรือค าถามในเรื่องที่ยังขาดองค์ความรู้อย่างเพียงพอ เพ่ือหา
ค าตอบในขณะที่จ าเป็นต้องมีการตัดสินใจ 
   2.3.4 ข้อเสียของเทคนิคเดลฟาย 
     2.3.4.1  ใช้เวลานานและลงทุนสูง จึงนิยมท าการส ารวจเพียงสองรอบ 
     2.3.4.2  ปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เชี่ยวชาญผ่านแบบส ารวจไม่เข้มข้นเหมือน
การเผชิญหน้า จึงถูกกล่าวหาว่าส ารวจได้เพียงความเห็นเฉลี่ย ซึ่งอาจไม่ใช่ความเห็นที่ดีที่สุด 
 3.  การส ารวจสิ่งแวดล้อม (Environmental Scanning) 
  การส ารวจสิ่งแวดล้อม หมายถึง การวิเคราะห์และการประเมินเงื่อนไขต่าง ๆ ทั้ง
ภายในและภายนอกองค์การตลอดจนปัจจัยต่าง ๆ ที่จะมีผลกระทบต่อองค์การการวิเคราะห์ปัจจัย
ภายในและภายนอกดังกล่าวมักมีการประเมินองค์การใน 4 ด้าน ที่เรียกว่า “SWOT Analysis” คือ 
ประเมินจุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) โอกาส (Opportunities) และประเมินภัย
อุปสรรค (Threats) ขององค์การการวิเคราะห์ “SWOT Analysis” ผู้บริหารและผู้จัดการของ
หน่วยงานจะเป็นผู้พิจารณาเพ่ือให้ทุกฝุายเข้าใจสิ่งแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกองค์กรที่อาจ
น าไปสู่การพัฒนาหรือการสุ่มเสี่ยงที่จะเกิดภาวะล้มเหลว สิ่งที่ต้องด าเนินการควบคู่ไปกับ “SWOT 
Analysis” คือ การท านายแนวโน้มทางธุรกิจที่จะเกิดขึ้น การส ารวจหรือตรวจสอบปัจจัยภายในและ
ภายนอกองค์กร การอธิบายภาระหรือความสามารถปฏิบัติงานในปัจจุบัน การพิจารณาทรัพยากรและ
ทุนเกื้อหนุน การระบุสมรรถนะส าคัญซึ่งเป็นที่ต้องการส าหรับหน่วยงานหรือองค์การ เช่น  ความรู้ 
ทักษะ หรือพฤติกรรมที่พึงประสงค ์ 

4.  การพยากรณ์แบบเมตริกซ์ (Matrix Forecasting) 
  เป็นเทคนิคที่แสดงให้เห็นว่า แนวโน้มหรือเหตุการณ์ต่าง ๆ อาจมีผลกระทบต่อกัน
และกันได้อย่างไร วิธีการนี้เป็นการแยกแยะอนาคตที่มีความซับซ้อน เป็นองค์ประกอบย่อย โดยแต่ละ
องค์ประกอบมีอิสระออกจากกัน และให้องค์ประกอบแต่ละอย่างหรือทางเลือกอนาคตแต่ละอย่างมี
การเปรียบเทียบกันและกันในลักษณะต่าง ๆ กัน ช่วยให้เห็นความสัมพันธ์เกี่ยวข้องซึ่งกันและกัน
ระหว่าง 2 เหตุการณ์ หรือ 2 สิ่ง 
 5.  การวิเคราะห์ผลกระทบแบบไขว้ (Cross-Impact Analysis) 
  การวิเคราะห์เมทริกซ์ผลกระทบไขว้ (Cross-impact Matrix Analysis) เป็นวิธีการ
วิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพเพ่ือศึกษาความสัมพันธ์เชิงสาเหตุผลกระทบปฏิสัมพันธ์ ระหว่าง
สถานการณ์สองชุด ใช้กันมากในการวิจัยอนาคต และการวิจัยเกี่ยวกับการบริหารจัดการโดยเฉพาะ
ด้านการวางแผน วิธีการวิเคราะห์ท าโดยการศึกษาผลกระทบของเหตุการณ์ชุดหนึ่งที่เป็นสาเหตุที่มีผล
ต่อเหตุการณ์อีกชุดหนึ่งที่ เป็นผล โดยการประยุกต์เมทริกซ์แสดงระดับความเข้มของผลกระทบ
ระหว่างเหตุการณ์ทั้งสองชุด จากนั้นนักวิจัยใช้ข้อมูลเชิงคุณภาพมาตรวจสอบระดับความเข้มของ
ผลกระทบ โดยอาจท าได้ 2 แบบ  
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  แบบที่ 1  การนับจ านวนความถี่ของผลกระทบที่ได้จากข้อมูล และให้ค าอธิบายว่า  
มีความเข้มของผลกระทบระดับมาก ปานกลาง และน้อย  
  แบบที่ 2  เป็นการส ารวจความคิดเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิ ถึงความน่าจะเป็นของการ
เกิดผลกระทบ แล้วค านวณเมทริกซ์ความน่าจะเป็น เพ่ืออธิบายลักษณะผลกระทบที่เกิดขึ้น เมทริกซ์
ผลกระทบไขว้ที่ได้แสดง ซึ่งทั้งสองเป็นเทคนิควิธีการที่น ามาใช้เพ่ือวิเคราะห์ปฏิสัมพันธ์ระหว่าง
เหตุการณ์และเป็นวิธีการที่ใช้ประเมินความเป็นไปได้ของเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้รวมทั้งผลกระทบ
ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นอาจส่งผลต่อเหตุการณ์อ่ืน ๆ วิธีการนี้คือให้สร้างเมตริกซ์ของเหตุการณ์แนวโน้มและ
ผลของแนวโน้มเป็นต้นโดยสร้างทั้งแนวนอนและแนวตั้ง  หลังจากนั้นก็ท าการวิเคราะห์โดยที่ท า
เครื่องหมายลงในเมตริกซ์ว่าความเป็นไปได้แค่ไหนถ้ามีแนวโน้มเกิดขึ้นมาก ๆ ใส่เครื่องหมาย (++) ถ้า
มีแนวโน้มเกิดขึ้นมากใส่เครื่องหมาย (+) ถ้าเกิดขึ้นน้อยใส่ (-) หรือแทบจะไม่เกิดใส่เครื่องหมาย (--) 
หรือใส่ 0 ถ้าไม่รู้ว่าเกิดหรือไม่เกิดวิธีนี้ก็มีข้อดีคือเป็นวิธีแสดงให้เห็นถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้อย่าง
ชัดเจนและแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างเหตุการณ์ต่าง ๆ นอกจากนี้แล้ววิธีการนี้ยังสามารถ
น าไปใช้ร่วมกับวิธีการท านายอนาคตแบบอื่น ๆ 
  5.1  ข้อดีของเทคนิคการวิเคราะห์ผลกระทบแบบไขว้ 
   5.1.1 การใช้เทคนิคนี้จะท าให้ได้ข้อมูลสารสนเทศที่น าไปสู่การก าหนดทางเลือก  
   5.1.2 เป็นกระบวนการตัดสินใจอย่างมีระบบมาก มีการคิดพิจารณาอย่าง
รอบคอบ 
   5.1.3 ได้ข้อมูลที่ท าให้สามารถเตรียมการรองรับสถานการณ์เกิดข้ึนได้ล่วงหน้า 
  5.2  ข้อจ ากัดของเทคนิคการวิเคราะห์ผลกระทบแบบไขว้ 
   5.2.1 เป็นกระบวนการเฉพาะบุคคล และถ้าหากมีเหตุการณ์ให้มาพิจารณา  
เยอะมากอาจจะท าให้ผู้เชี่ยวชาญเกิดความเบื่อหน่ายที่ต้องให้รายละเอียด 
   5.2.2 มีปัญหาเกี่ยวกับการชี้แจงท าความเข้าใจวิธีการที่ใช้การก าหนดค่าดัชนี
ผลกระทบ 
   5.2.3 ไม่ค่อยเหมาะกับการน าไปใช้ในวงการศึกษากับพฤติกรรม 
 6.  กงล้ออนาคต (Futures Wheel)  
  เป็นเทคนิคการประเมินความคงที่ภายในของการพยากรณ์แนวโน้ม โดยเริ่มปัญหาที่
ศูนย์กลาง แล้วจากปัญหานี้จะน าให้เกิดสิ่งต่าง ๆ เชื่อมโยงต่อไปกงล้ออนาคตเป็นวิธีหนึ่งที่นิยมใช้ของ
นักอนาคต เพราะว่าเป็นวิธีการที่ง่ายมากที่เข้าใจถึงความคิดของคนเกี่ยวกับอนาคตการใช้กงล้อ      
มาช่วยรวบรวมความคิดเกี่ยวกับเหตุการณ์หรือแนวโน้มในอนาคต นอกจากนี้แล้ววิธีการนี้มีความ
ยืดหยุ่นส าหรับการใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ หลังจากท่ีวิเคราะห์แนวโน้มหรือเหตุการณ์ที่เป็นไปได้หรือ
อาจกล่าวได้ว่ากงล้ออนาคตเป็นวิธีที่ใช้ในการระดมสมองที่มีโครงสร้าง  โดยที่ชื่อของแนวโน้มหรือ
เหตุการณ์จะเขียนไว้ตรงกลางของกระดาษ หลังจากนั้นซี่ล้ออันเล็กก็จะวาดจากตรงกลางของกระดาษ
แล้ววาดเป็นรูปกงล้อ ผลกระทบหรือผลสืบเนื่องอันแรกจะเขียนในตอนท้ายของซี่กงล้อแต่ละอัน
ต่อมาผลกระทบหรือผลสืบเนื่องอันดับที่สองของผลกระทบอันแรกเป็นวงแหวนที่  2 ของกงล้อ
ลักษณะของการท ากงล้ออนาคตก็จะด าเนินไปเรื่อย ๆ จนกระทั่งรูปภาพที่ได้มีแนวโน้มของเหตุการณ์
ที่ชัดเจน 
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ภาพที่ 4   ลักษณะของกงล้ออนาคต 
    

  6.1  ข้อดีของกงล้ออนาคต 
   6.1.1 เป็นวิธีการที่ง่ายและสะดวกที่จะใช้คือไม่จ าเป็นต้องใช้อุปกรณ์อะไร
มากมายและสามารถน าความคิดเห็นจากกลุ่มเปูาหมายได้อย่างรวดเร็วและสะดวกซึ่งสามารถน ามาใช้
ได้ทุก ๆ จดุในกระบวนการท าวิจัยเชิงอนาคตเพ่ือที่เข้าใจเหตุการณ์หรือแนวโน้ม 
   6.1.2 สามารถน าไปใช้ได้ตามสถานการณ์ที่แตกต่างกันไปและเป็นวิธีการที่ง่าย
ในการตรวจสอบความคิดของกลุ่มเกี่ยวกับอนาคต 
   6.1.3 สามารถใช้วิเคราะห์ผลดีผลเสียได้ 
  6.2  ข้อจ ากัดของกงล้ออนาคต 
   กงล้ออนาคตไม่ได้เป็นวิธีการที่ดีไปกว่าวิธีอ่ืน ๆ ที่ใช้รวบรวมข้อมูลวิธีอ่ืนนั้น
สามารถท าได ้แค่รวบรวมความคิดของกลุ่มหรือบุคลากรเพ่ือที่ท าความเข้าใจถึงความสัมพันธ์ระหว่าง
สิ่งที่เกิดขึ้น ถ้าบุคคลที่มีส่วนร่วมไม่ได้ใช้หลักวิธีอะไรในการท ากงล้อก็จะท าให้งานนั้นยุ่งเหยิงและ    
กงล้อที่ท าขึ้นมาก็จะไม่ชัดเจน 
 7.  การสร้างภาพอนาคต (Scenario) 
  เป็นการเขียนเรื่องราวเกี่ยวกับอนาคต เป็นแนวทางในการแสดงความคิดเห็นในเชิง
สร้างสรรค์เก่ียวกับอนาคตที่เป็นไปได้ และกระบวนการสร้าง Scenario จะท าให้ผู้เขียนหรือผู้อ่านได้
แนวทางในการตรวจสอบอนาคต และการตัดสินใจในแนวทางต่าง ๆ การเขียนเป็นการพรรณนาเรื่อง
อนาคต โดยเขียนเป็นเรื่องราวหรือนิยาย เนื้อหาจะเป็นการกล่าวถึงว่า เราจะก้าวจากปัจจุบันไปสู่
อนาคตได้อย่างไร 
  การสร้างภาพอนาคต (Scenario) แบ่งเป็น 2 ประเภทที่ส าคัญ30 คือ 1) การสร้างภาพ
อนาคตเพ่ือการพัฒนา (Developmental Scenario) จัดท าขึ้นในปัจจุบันโดยการใช้สารสนเทศ
จินตนาการตรรกศาสตร์เพ่ือสนองแนวทางที่สามารถด าเนินการได้ในอนาคต และ 2) การสร้างภาพ

                                                                    

 30วาสนา ประวาลพฤกษ์, “Scenario,”  คู่มือการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนา
บุคลากรทางการศึกษาเรื่องหลักและเทคนิคการประเมินทางการศึกษา  (กรุงเทพฯ: สถาบันพัฒนา
คุณภาพ, 2554), 15. 
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อนาคตตามเปูาหมาย (Goal-Based Scenario) ท าโดยการก าหนดเปูาหมายไว้ก่อนแล้วเสนอโอกาส
หรือวิธีการที่จะท าให้บรรลุเปูาหมายนั้นการสร้างภาพอนาคตทั้ง 2 ประเภทจะช่วยในการวางแผนการ
ตัดสินใจและการพยากรณ์อนาคตซึ่งในที่นี้เน้นกระบวนการที่จะน าไปสู่การด าเนินการที่เหมาะสมใน
อนาคตที่เป็นไปได้จริง ๆ 
  การกล่าวถึงอนาคตอย่างเลื่อนลอยไม่นับว่าเป็นการสร้างภาพอนาคต  ดังนั้น
การศึกษาค้นคว้าคุณภาพของการสร้างภาพอนาคต จึงขึ้นอยู่กับคุณภาพของข้อมูลและข้อเสนอแนะ
ของผู้เขียน 
  ลักษณะส าคัญของการสร้างภาพอนาคต 
  7.1 เป็นข้อสมมติฐานของเหตุการณ์ในอนาคต (Hypothetical) แนะทางเลือกที่น่า
เป็นไปได้ในอนาคต 
  7.2 เป็นเพียงภาพร่าง (Sketch) ของอนาคตที่เป็นไปได้ท่ีต่อเนื่องกันเป็นลูกโซ่ 
  7.3 เป็นภาพรวม (Holistic) ของสถานการณ์ที่เป็นไปได้ในอนาคตหรือแนวโน้มของ
ปรากฏการณ์ตามเงื่อนไขทางเลือกอนาคตแบบต่าง ๆ 
  โรเบริ์ต (Robert B. Textor)31 ได้ให้ทัศนะเกี่ยวกับภาพอนาคต หรือ Scenario ไว้
ว่าเป็นเรื่องราวเป็นการจินตนาการประวัติศาสตร์ของอนาคต (Future History) และน าเหตุการณ์ใน
ปัจจุบัน หรือบริบทที่ส าคัญ หรือที่เกี่ยวข้องในปัจจุบันมาวิเคราะห์ ให้เหตุผลและสร้างเป็นภาพที่
เป็นไปได้มากที่สุด (Most Likely to be) เป็นกระบวนการการเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์ระหว่าง
ปัจจุบันจนถึงช่วงเวลาที่เราอยากเห็นภาพนั้น ๆ ในกระบวนการสัมภาษณ์นั้น ผู้สัมภาษณ์ต้องเจาะจง 
และแน่วแน่ไปที่ประเด็นและหัวข้อการวิจัย ค าถามในการสัมภาษณ์จะต้องไม่เป็นค าถามที่ชี้น า
ค าตอบ และต้องเป็นค าถามแบบ Open-end เปิดโอกาสให้ผู้ถูกสัมภาษณ์ตอบ และอธิบายได้นาน
ตามความต้องการแต่ผู้วิจัยต้องพยายามดึงให้ผู้ถูกสัมภาษณ์อยู่ในประเด็น และหัวข้อการวิจัยตลอด 
โดยปกติจ านวนตัวอย่างผู้สัมภาษณ์จะอยู่ที่ 10-30 คน 
  นงลักษณ์ วิรัชชัย32 ได้ให้ทัศนะว่า การวิจัย โดยใช้เทคนิคการสร้างภาพอนาคต 
(Scenario) โดยสรุปว่าภาพอนาคตมีลักษณะเป็นภาพรวมของสภาพการณ์ที่เป็นไปได้ในอนาคตหรือ
แนวโน้มของปรากฏการณ์ตามเงื่อนไขทางเลือกอนาคตแบบต่าง ๆ ขั้นตอนการสร้างภาพอนาคต
ประกอบด้วยการพยากรณ์การเกิดเหตุการณ์แต่ละส่วน การวิเคราะห์ผลกระทบไขว้หรือปฏิสัมพันธ์
ระหว่างเหตุการณ์ และการเขียนภาพอนาคต ภาพอนาคตที่ได้อาจแสดงในรูปของการบรรยายภาพ 
หรือแผนภาพอนาคตก็ได้ และจากการศึกษาผู้วิจัยมีความเห็นว่าภาพอนาคต เป็นภาพที่มองจาก
บริบท เหตุการณ์ปัจจุบันแล้วท าการคาดการณ์แนวโน้ม หรือพยากรณ์อนาคต โดยอาศัยข้อมูล และ
บริบทในปัจจุบันเป็นฐานและภาพอนาคตมีทั้งภาพที่สวยงาม และไม่สวยงามภาพที่เป็นไปได้ เป็นไป
ได้น้อย และเป็นไปได้มาก ดังนั้น ในการท าวิจัยเพ่ือการวางแผนและพัฒนาแล้วสมควรที่จะพิจารณา
                                                                    

 31Robert B. Textor), “The Ethnographic Futures Research Method: An 
Application to Thailand,” Futures  27, 4 (1995): 461-471. 
 32นงลักษณ์ วิรัชชัย, “วิธีวิทยาขั้นสูงด้านการวิจัยและสถิติ,” วารสารวิธีวิทยาการวิจัย 
(กรกฎาคม-ธันวาคม 2538): 20. 
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ภาพที่สวยงามและเป็นไปได้มากที่สุด ส่วนภาพที่แย่หรือไม่สวยงามไม่พึงประสงค์ให้ตระหนักเพ่ือการ
หลีกเลี่ยง ปูองกันไม่ให้เกิดข้ึน 
 

 
 

ภาพที ่5  การมองภาพอนาคตแบบเดียวกัน 
 8.  การวิจัยแบบ EFR (Ethnographic Futures Research) 
  อนาคตภาพที่ได้จากการสัมภาษณ์เพียงรอบเดียวโดยเลือกเอาแนวโน้มที่มีฉันทามติ 
(Consensus) ระหว่างผู้ให้สัมภาษณ์มีจุดอ่อน คือ ขาดระบบที่น่าเชื่อถือในการพิจารณาแนวโน้มที่   
ไม่มีฉันทามต ิ
  โรเบิร์ต (Robert B Textor)33 ได้ให้ทัศนะเกี่ยวกับวิธีวิจัยแบบ Ethnographic Future 
Research (EFR) ว่าเป็นวิธีวิจัยที่เกิดขึ้น ในปี 1976 โดยนักวิจัยอนาคตใช้แนวทางมนุษย์วิทยาในการ
ด าเนินการวิจัยผู้ถูกสัมภาษณ์จะต้องให้สัมภาษณ์ในมุมมองของตนเองเกี่ยวกับทางเลือก และโอกาส
ความเป็นไปได้ที่จะสามารถเกิดขึ้นในอนาคต ระเบียบวิธีวิจัยแบบ EFR ขึ้นอยู่กับการสัมภาษณ์     
โดยผู้วิจัยท างานร่วมกับผู้ถูกสัมภาษณ์ในการพัฒนาและสร้างภาพอนาคต (Scenario) ซึ่งโดยปกติ         
ผู้ถูกสัมภาษณ์จะถูกถามในมุมภาพอนาคต 3 ภาพ คือ ภาพการมองโลกในแง่ดี (Optimistic) ภาพ
การมองโลกในแง่ร้าย (Pessimistic) และภาพที่เป็นไปได้มากที่สุด (Most Probable) กระบวนการ
การสัมภาษณ์ EFR ต้องการให้ผู้ถูกสัมภาษณ์ แสดงความคิดเห็น และจินตนาการภาพ ในมุมมองของ
ผู้ถูกสัมภาษณ์ทั้ง 3 ภาพอนาคต (Scenario) โดยไม่มีการปิดกั้นหรือมีขอบเขตความคิดของผู้ถูก
สัมภาษณ์ โดยผู้สัมภาษณ์จะเริ่มถามเมื่อผู้ถูกสัมภาษณ์ให้มุมมองทั้งดีและแย่ครบแล้วเสมือนเป็นการ
ทบทวนความคิด และกลั่นกรองให้เกิดความคิด และมุมมองภาพอนาคตที่เป็นไปได้มากที่สุด (Most 
Probably) 
  ผู้สัมภาษณ์ต้องมีการทบทวนค าถามและทบทวนมุมมองกับผู้ถูกสัมภาษณ์เป็น     
ระยะ ๆ เพ่ือความเข้าใจที่ถูกต้องและตรงกันในภาพอนาคตแต่ละภาพและแต่ละมุมมอง และสิ่งที่      
ผู้สัมภาษณ์ต้องค านึงถึงตลอดเวลาที่สัมภาษณ์ผู้ถูกสัมภาษณ์ หรือผู้เชี่ยวชาญ คือ ความชัดเจน 
(Clarity) ความเข้าใจที่ครอบคลุม (Comprehensiveness) บริบท (Contextualization) และความ
                                                                    

 33Robert B. Textor, “The Ethnographic Futures Research Method: An 
Application to Thailand,” Futures  27, 4 (1995): 461-471. 
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เชื่อมโยงความสัมพันธ์ (Coherence) ของประเด็นค าถาม การอธิบายมุมมอง ต้องถูกต้องชัดเจน 
เข้าใจตรงกันทั้งผู้สัมภาษณ์และผู้ถูกสัมภาษณ์ เพ่ือส่งผลต่อการเขียนภาพอนาคต ในการสัมภาษณ์ 
EFR หากภาพ Optimistic และ Pessimistic ได้ถูกกลั่นกรองและมีข้อมูลครบถ้วนก็ไม่ต้องมีการ
สัมภาษณ์ความน่าจะเป็นสูงสุด (Most Probably) และการตัดสินแนวโน้มอนาคตตามความคิดเห็น
ของผู้ถูกสัมภาษณ์แต่ละคนนั้นขึ้นอยู่กับการพิจารณาข้อมูลของผู้วิจัย 
 9.  การวิจัยแบบ EDFR (Ethnographic Delphi Futures Research) 
  ระเบียบวิธีวิจัยที่ใช้การสัมภาษณ์รอบแรกแล้วตามด้วยเทคนิคเดลฟายในรอบที่ 2 
และรอบที่ 3 เป็นเทคนิคการวิจัยอนาคตรูปแบบหนึ่งที่ได้รับความนิยมมากในปัจจุบัน เนื่องจาก
เทคนิคนี้เป็นการผสมผสานจุดดี และลบจุดด้อยของเทคนิควิธีวิจัยที่เป็นสากลทั้ง เทคนิควิธีวิจัยแบบ 
Delphi และเทคนิควิธีวิจัยแบบ EFR ซ่ึง จุมพล พูลภัทรชีวิน34 ได้ให้ทรรศนะและน าเสนอความรู้
ความเข้ าใจ พ้ืนฐานเกี่ ยวกับการวิจัยอนาคต และแนะน า เทคนิคการวิจัยอนาคต EDFR 
(Ethnographic Delphi Futures Research) ส าหรับผู้สนใจการวิจัยอนาคตและอนาคตนิยม
โดยทั่วไปว่า การวิจัยอนาคตแบบ อี ดี เอฟ อาร์ (EDFR) ซึ่งเป็นค าย่อมาจากค าเต็มในภาษาอังกฤษว่า 
Ethnographic Delphi Futures Research ว่าเป็นเทคนิคการวิจัยอนาคตที่พัฒนารูปแบบการวิจัย
มาจากเทคนิคการวิจัยอนาคตสองเทคนิค คือ เทคนิคการวิจัยอนาคตแบบ EFR (Ethnographic 
Futures Research) และเทคนิคเดลฟาย (Delphi) โดยการผสมผสานทั้งสองเทคนิคและปรับให้มี
ความยืดหยุ่นในระเบียบวิธีวิจัยเพ่ือให้สามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้ตามปัญหาและวัตถุประสงค์ของ
การวิจัยที่หลากหลายรูปแบบ 
ขั้นตอนการท าวิจัยแบบ EDFR 
 การวิจัยด้วยกระบวนการวิจัยแบบ EDFR มีข้ันตอนส าคัญสรุปได ้6 ขั้นตอน ดังนี้ 
 1.  ขั้นก าหนดและเตรียมตัวกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ เป็นขั้นตอนที่ส าคัญและจ าเป็นอย่างยิ่ง 
โดยเชื่อว่าหากผู้วิจัยได้กลุ่มผู้เชี่ยวชาญจริง ๆ จะส่งผลให้ผลการวิจัยเชื่อถือได้มากขึ้น ส่วนการเตรียม
ตัวกลุ่มผู้เชี่ยวชาญนั้นมีความจ าเป็นอย่างมาก เนื่องจากผู้เชี่ยวชาญอาจมองไม่เห็นความส าคัญของ
การวิจัยลักษณะนี้หรืออาจจะไม่มีเวลาให้ผู้วิจัยได้เต็มที่ ผู้วิจัยจึงจ าเป็นต้องติดต่อผู้เชี่ยวชาญเป็นการ
ส่วนตัว อธิบายถึงจุดมุ่งหมาย ขั้นตอนต่าง ๆ ของการวิจัย เวลาที่ต้องใช้โดยประมาณและประโยชน์
ของการวิจัย ผู้วิจัยต้องแสดงให้ผู้เชี่ยวชาญเห็นคุณค่าความจ าเป็นและความส าคัญของการให้ข้อมูล
ของผู้เชี่ยวชาญ จากนั้นจึงขอความร่วมมือ หากไม่ได้รับความร่วมมือผู้วิจัยจ า เป็นต้องพิจารณา
ผู้เชี่ยวชาญท่านอ่ืนต่อไป ถ้าหากได้รับความร่วมมือก็สามารถนัดวันและเวลาส าหรับการสัมภาษณ์ 
การเตรียมผู้เชี่ยวชาญดังกล่าว นอกจากจะท าให้มั่นใจได้ว่าจะได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีแล้วยัง
เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้เชี่ยวชาญได้มีเวลาเตรียมตัวเตรียมข้อมูล จัดระบบข้อมูล และความคิด
ล่วงหน้าช่วยให้ผู้วิจัยได้ข้อมูลที่น่าเชื่อถือเพ่ิมข้ึน 
 2.  ขั้นสัมภาษณ์รอบที่หนึ่ง เป็นการสัมภาษณ์ที่มีลักษณะและขั้นตอนคล้ายกับ EFR แต่ 
EDFR มีความยืดหยุ่นมากกว่า กล่าวคือ ผู้วิจัยสามารถที่จะเลือกรูปแบบการสัมภาษณ์ที่จะสนองตอบ
                                                                    

 34จุมพล พูลภัทรชีวิน, “การวิจัยอนาคต,” วารสารสมาคมการวิจัย (กรุงเทพฯ :       
ไทยวัฒนาพานิช, 2551), 56. 
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ต่อจุดมุ่งหมาย เวลา งบประมาณ และสถานการณ์ของการวิจัยได้ คืออาจยึดตามรูปแบบของ EFR 
โดยเริ่มจาก Optimistic-Realistic (O-R) Pessimistic-Realistic (P-R) และ Most Probable 
Realistic (M-R) ซึ่งเป็นการเลือกสัมภาษณ์เฉพาะแนวโน้มที่ผู้เชี่ยวชาญคาดว่าจะเป็นไปได้และน่าจะ
เป็นโดยไม่ค านึงถึงว่าแนวโน้มเหล่านั้นจะเป็นไปทางดีหรือร้าย เพราะในการท า EDFR รอบที่สอง  
และสาม ถ้าหากผู้วิจัยสนใจที่จะแยกศึกษาอนาคตภาพที่ 3 ภาพตามแบบ EFR ผู้วิจัยก็สามารถท าได้
โดยการออกแบบ แบบสอบถามที่จะช่วยให้ได้อนาคตภาพทั้ง 3 ภาพอย่างเป็นระบบได้ 
 3.  ขั้นวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูล เป็นการน าข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ
มาวิเคราะห์และสังเคราะห์เพ่ือน าไปสร้างเครื่องมือส าหรับท าเดลฟาย 
 4.  ขั้นสร้างเครื่องมือเป็นแบบสอบถาม 
 5.  ขั้นท าเดลฟาย หรือ EDFR รอบท่ีสอง-สาม 
 6.  ขั้นเขียนอนาคตภาพ 
 

ข้อพิจารณาเปรียบเทียบระหว่าง EDFR กับ Delphi 
 1.  EDFR ต่างจาก Delphi ที่ ในรอบแรกของการวิจัยนั้น EDFR จะใช้การสัมภาษณ์
แบบ EFR ซึ่งโดยวิธีการนี้จะช่วยให้ผู้วิจัยได้แนวโน้มที่มีความเป็นไปได้มากที่สุด และทุกแนวโน้มจะ
น าไปศึกษาต่อในรอบที่สองและสาม การท าเช่นนี้เป็นการเคารพความเชี่ยวชาญของผู้เชี่ยวชาญ   
อย่างแท้จริง 
 2.  การวิจัยแบบเดลฟายตามรูปแบบเดิมขึ้น มักจะเริ่มด้วยแบบสอบถามหรือแบบ
สัมภาษณ์ที่มีโครงสร้างที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเองในการเก็บข้อมูลรอบที่หนึ่ง วิธีการนี้อาจกล่าวได้ว่าเป็น 
การดูถูก (Underestimate) ความเชี่ยวชาญของผู้เชี่ยวชาญ เพราะไปจ ากัดข้อมูลที่ควรจะได้จาก
ผู้เชี่ยวชาญ โดยการก าหนดกรอบแนวคิดของผู้เชี่ยวชาญโดยผู้วิจัย ตัวอย่างเช่น ถ้าผู้วิจัยสน ใจ      
จะศึกษาแนวโน้มของเศรษฐกิจไทยใน 10 ปีข้างหน้า ผู้วิจัยอาจจะสร้างแบบสอบถามที่ครอบคลุม
แนวโน้มเฉพาะที่ผู้วิจัยคิดว่าสอดคล้องและส าคัญ การท าเช่นนี้ผู้วิจัยอาจจะละเลยแนวโน้มหรือ
ประเด็นที่ส าคัญอ่ืน ๆ ที่ผู้วิจัยคาดไม่ถึงหรือไม่รู้ไปอย่างน่าเสียดาย ถึงแม้ว่าแบบสอบถามที่สร้างขึ้น   
จะเป็นแบบสอบถามแบบปลายเปิดก็ตามผู้เชี่ยวชาญก็อาจจะไม่ตอบเพราะขี้เกียจเขียนหรือเพราะถูก
ชักน าให้คิดเฉพาะเรื่องที่ถูกถามในแบบสอบถามท าให้ลืมประเด็นที่น่าสนใจไปได้ แต่ถ้าหากมีการ
สัมภาษณ์ในรอบแรก ผู้วิจัยก็จะได้แนวโน้มและประเด็นที่สอดคล้ องมากที่สุด ซึ่งตอบสนอง
จุดมุ่งหมายของการวิจัยอนาคตและยิ่งไปกว่านั้น แนวโน้มทุกแนวโน้มยังได้รับการพิจารณาจากกลุ่ม
ผู้เชี่ยวชาญอีกใน EDFR รอบท่ีสอง สาม.... วิธี EDFR จึงน่าจะเป็นวิธีวิจัยที่ได้แนวโน้มอย่างครอบคลุม
เป็นระบบและน่าเชื่อถือมากกว่าเดลฟาย 
 

ข้อพิจารณาเปรียบเทียบระหว่าง EDFR กับ EFR 
 ประการแรก EDFR ต่างจาก EFR ที่ระเบียบวิธีวิจัย กล่าวคือ EFR ใช้การสัมภาษณ์รอบ
เดียว ส่วน EDFR ใช้การสัมภาษณ์รอบแรกแล้วตามด้วยเดลฟายในรอบที่สองและสาม ฯลฯ วิธีการ
ของ EDFRจึงมีระบบของการได้ข้อมูลที่เป็นที่น่าเชื่อถือได้มากกว่า 
 ประการที่สอง ผลสรุปของการวิจัยแบบ EFR คืออนาคตภาพที่ได้จากการสัมภาษณ์เพียง
รอบเดียว โดยเลือกเอาแนวโน้มที่มีฉันทามติระหว่างผู้ให้สัมภาษณ์ จุดอ่อนของวิธีนี้คือการขาดระบบ
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ที่น่าเชื่อถือในการพิจารณาแนวโน้มที่มีฉันทามติและโดยระเบียบวิธีเองอาจท าให้แนวโน้มที่ส าคัญต้อง
หลุดไปเพราะเป็นไปได้ที่ว่ามีผู้เชี่ยวชาญเพียงคนเดียวที่พูดถึงแนวโน้มเหล่านั้น ผู้เชี่ยวชาญคนอ่ืน 
ตลอดจนผู้วิจัยก็อาจลืม นึกไม่ถึงหรือไม่รู้ จึงไม่ได้พูดถึงแนวโน้มเหล่านั้น แนวโน้มเหล่านั้นจึงหลุด
ออกไปจากผลการวิจัย เพราะไม่มีฉันทามติ ส่วนการวิจัยแบบ EDFR จะมีแนวโน้มที่ได้จากการ
สัมภาษณ์ในรอบแรกปูอนกลับไปให้ผู้ เชี่ยวชาญทุกคนพิจารณาอีก ในการท าเดลฟาย ท าให้           
ทุกแนวโน้มได้รับการพิจารณาอย่างเป็นระบบเก่าเท่าเทียมกัน ผลสรุปที่ได้จากการวิจัยแบบ EDFR  
จึงเป็นระบบและได้แนวความครอบคลุมและน่าเชื่อถือมากกว่า EFR การประยุกต์ EDFR ถึงแม้ว่า 
EDFR จะเป็นเทคนิคการวิจัยที่พัฒนาขึ้นมาเพ่ือการวิจัยอนาคตก็ตามแต่เทคนิคการวิจัยแบบ EDFR 
รวมไปถึง Delphi และ EFR ก็สามารถน าไปใช้วิจัยในท านองเดียวกับการวิจัยรูปแบบอ่ืน ๆ ที่มีอยู่ได้ 
เช่นการวิจัยเพ่ือส ารวจความคิดเห็น ส ารวจปัญหา วิจัยเพ่ือหารูปแบบเพ่ือก าหนดนโยบาย เพ่ือ
ก าหนดมาตรฐาน เพ่ือหาวิธีแก้ปัญหา และเพ่ือการตัดสินใจ เป็นต้น จะเห็นได้ว่าในปัจจุบัน ได้มีการ
น าเทคนิคการวิจัยอนาคตแบบต่าง ๆ ไปใช้ในวงการและองค์การต่าง ๆ มากมาย ทั้งเพ่ือการวางแผน
ในอนาคต วิเคราะห์ และแก้ปัญหาในปัจจุบัน ตลอดจนการวิเคราะห์อดีตเพราะเทคนิคการวิจัย
อนาคตโดยเฉพาะเดลฟาย และ EDFR นั้นช่วยให้ผู้วิจัยได้ข้อมูลที่เป็นระบบและน่าเชื่อถือมากขึ้น 
 

งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 

งานวิจัยในประเทศ 
 สุบรรณ เอ่ียมวิจารณ์35 ได้ท าการวิจัยอนาคตภาพที่ เป็นไปได้ของมหาวิทยาลัย
มหาสารคามในทศวรรษหน้ามีวัตถุประสงค์เ พ่ือศึกษาและเสนออนาคตภาพที่เป็นไปได้ของ
มหาวิทยาลัยมหาสารคามตามซึ่งกรอบภารกิจ 4 ด้าน ของมหาวิทยาลัย คือ การจัดการเรียนการสอน 
การวิจัย การบริการวิชาการ และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม กับองค์ประกอบการเปลี่ยนแปลง
องค์การอีก 4 ด้าน คือ โครงสร้างองค์การ เทคโนโลยี บุคลากร และวัฒนธรรมองค์การ โดยใช้เทคนิค
การวิจัยอนาคตแบบเดลฟาย ผลการวิจัยพบว่า 
 1.  ด้านการจัดการเรียนการสอน จะมีจ านวนหลักสูตรที่เป็นนานาชาติและบัณฑิตศึกษา
เพ่ิมขึ้น รวมทั้งจะมีหลักสูตรที่มุ่งเน้นด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ส่วนการจัดการเรียนการสอน
จะเป็นการจัดการเรียนการสอนเพ่ือรองรับกับสังคมฐานความรู้ 
 2.  ด้านการวิจัย จะมีรูปแบบของการวิจัยสถาบันในเชิงรุก เป็นรากฐานเกื้อหนุนต่อ
ภารกิจด้านอื่น ๆ ของมหาวิทยาลัยให้เจริญก้าวหน้า ส่วนการวิจัยในระดับคณาจารย์ นิสิต คณะส านัก
ศูนย์และหน่วยงานจะด าเนินการภายใต้ระบบบริหารการวิจัยที่มีประสิทธิภาพ 
 3.  ด้านการบริการวิชาการ จะมีการก าหนดทิศทางและวางแผนให้บริการทางวิชาการ
แก่สังคมอย่างเป็นระบบ โดยจะมีการบูรณาการกันทั้งในระดับคณะและระดับมหาวิทยาลัยจนได้ชื่อ
ว่าเป็นสถาบันทรัพย์สินทางปัญญา 

                                                                    

 35สุบรรณ เอ่ียมวิจารณ์, “การวิจัยเชิงอนาคต,” วารสารการวิจัยเพื่อการพัฒนา           
ฉบับท่ี 3 (กรุงเทพฯ: ไทยวัฒนาพานิช, 2550), 46. 
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 4.  ด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม จะมีนโยบายและแผนงานเชิงรุก มีการประยุกต์ 
ภูมิปัญญาไทยที่บูรณาการตามความเหมาะสม มีการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการผลิตผลงานวิจัย
เพ่ือการพัฒนาศิลปวัฒนธรรมให้เป็นทรัพย์สินทางปัญญาท่ีเกิดมูลค่าเชิงพาณิชย์ 
 5.  ด้านโครงสร้างองค์การ จะมีโครงสร้างองค์การภายใต้รูปแบบการเป็นมหาวิทยาลัย 
ในก ากับของรัฐ มีระบบการบริหารภายในที่เป็นเลิศและเอ้ือต่อการเป็นมหาวิทยาลัยนวัตกรรมและ   
การเรียนรู้ 
 6.  ด้านเทคโนโลยี จะมีความสอดคล้องและสนับสนุนซึ่งกันและกันระหว่างเทคโนโลยี  
สารสนเทศกับวิสัยทัศน์เปูาหมายและยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยในลักษณะบูรณาการ โดยจะมี   
การสร้างและพัฒนาฮาร์ดแวร์ ซอฟท์แวร์ที่เหมาะสมกับมหาวิทยาลัยขึ้นมาใช้เอง 
 7.  ด้านบุคลากร ผู้บริหารมหาวิทยาลัยจะมีเป็นผู้บริหารแบบบูรณาการ คณาจารย์จะมี
ลักษณะเป็นผู้น าในการผลักดันงานวิชาการนิสิตและบัณฑิตจะมีความสามารถบรรลุถึ งศักยภาพของ
ตัวเองอย่างมีคุณภาพ ส่วนพนักงานสนับสนุนจะเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้รองรับการเป็นมหาวิทยาลัย
นวัตกรรมและการเรียนรู้ 
 8.  ด้านวัฒนธรรมองค์การ มหาวิทยาลัยจะมีวัฒนธรรมองค์การในลักษณะผสมผสาน  
ไปในทิศทางเดียวกันตามที่พึงประสงค์ ผู้บริหารจะมีความสามารถในการบริหารวัฒนธรรมองค์การ  
จนกลายเป็นวัฒนธรรมองค์การที่ดีของมหาวิทยาลัย มีวัฒนธรรมยกย่องและส่งเสริมคนเก่งคนดี
รวมถึงส่งเสริมให้นิสิตมีวัฒนธรรมรักการเรียนรู้ 
 ภัทรธิดา ผลงาม36 ได้ท าการวิจัยอนาคตภาพของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ในทศวรรษหน้า 
ผลการวิจัยพบว่า 
 1.  ด้านการจัดการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยจะมีหลักสูตรที่มีคุณภาพตามกรอบ TQF 
ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาในส่วนที่ต้องจัดการศึกษาให้เหมาะสมกับศักยภาพ    
ความช านาญ ความพร้อม และความเข็มแข็งของตนเอง 
 2.  ด้านการวิจัย จะยึดหลัก Area base เกี่ยวกับท้องถิ่นทั้งทางด้านสังคม สิ่งแวดล้อม 
วิทยาศาสตร์เพื่อท้องถิ่น และจะเป็นการวิจัยเพื่อแก้ปัญหาท้องถิ่นและสร้างความเข็มแข็งให้ท้องถิ่น 
 3.  ด้านบริการวิชาการ จะสร้างการบริการวิชาการให้เป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชนใน    
เชิงรุกมากขึ้น พัฒนาระบบและกลไกการท างานเชิงรุกที่มีการส ารวจความต้องการของท้องถิ่นแล้ว  
ท าตามความต้องการของท้องถิ่น 
 4.  ด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นสู่สากล จะใช้วิธีการใหม่ ๆ มีการบูรณาการ
วัฒนธรรมท้องถิ่นกับวัฒนธรรมสมัยใหม่ สร้างคุณค่าและมูลค่าวัฒนธรรมเป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน 
 5.  ด้านโครงสร้างองค์กร จะปรับเปลี่ยนโครงสร้างให้เล็ก กะทัดรัดและยืดหยุ่น แต่จะ
ก าหนดบทบาทชัดเจน มีการใช้ทรัพยากรเชิงบูรณาการ เป็นโครงสร้างที่สามารถเข้าถึงได้ทุกคน คือ

                                                                    

 36ภัทรธิดา ผลงาม, “อนาคตภาพของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยในทศวรรษหน้า,”
(วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขายุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค คณะมนุษย์ศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย, 2552), บทคัดย่อ. 
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เป็นแนวราบ แบบวงกลม ใช้ความร่วมมือ เป็นโครงสร้างที่ไม่มีความแตกต่างระหว่างชนชั้น จัดองค์กร
ให้มีการเรียนรู้ ร่วมคิดร่วมท า ตัดสินใจโดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 
 6.  ด้านเทคโนโลยี เทคโนโลยีพ้ืนบ้านและเทคโนโลยีสมัยใหม่จะถูกน ามาบูรณาการ  
โดยใช้หลักวิชาการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปประยุกต์เข้าด้วยกันกับเทคโนโลยี มีการ
ยกระดับเทคโนโลยีพ้ืนบ้านให้เท่าสากล น าเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้าสู่การเรียนการสอน รวมทั้งมีการ
ส่งเสริมเทคโนโลยีพ้ืนบ้านเพื่อการพ่ึงตนเอง 
 7.  ด้านบุคลากร จะมีบุคลากรที่เป็นพนักงานสายสอนมาแทนข้าราชการที่เกษียณ    
อายุราชการมากขึ้น รวมทั้งจะมีพนักงานสายสนับสนุนเพ่ิมมากขึ้น มหาวิทยาลัยจะสร้างแรงจูงใจให้
ผู้ปฏิบัติงานเพ่ือความส าเร็จขององค์การ โดยจะสร้างบรรยากาศการท างานที่มีความสุขในหน้าที่      
มีความก้าวหน้า มีสวัสดิการที่ดี ให้ศึกษาต่อ ศึกษาดูงาน ฝึกอบรมทั้งในและต่างประเทศ กระตุ้นให้
เขียนผลงานและมีระบบการประเมินผลที่ยุติธรรมวันทนา  
 อมตาริยกุล37 ได้ท าการวิจัยอนาคตภาพของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน         
ในทศวรรษหน้า มีจุดมุ่งหมายเพ่ือศึกษาอนาคตภาพของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน         
ในทศวรรษหน้า ตามกรอบภารกิจหลัก 4 ด้านของมหาวิทยาลัย คือ ด้านการจัดการเรียนการสอน   
ด้านการวิจัย ด้านการบริการวิชาการ และด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม โดยใช้เทคนิคการวิจัย
อนาคตแบบ EDFR ศึกษาความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างท่ีเลือกแบบเจาะจง ประกอบด้วย ผู้เชี่ยวชาญ 
21 คน คณาจารย์ 50 คน นักศึกษา 100 คน ผู้ปกครองนักศึกษา 100 คน ผู้น าชุมชน 5 คน ศิษย์เก่า
และผู้ประกอบการ 10 คน ซึ่งถือเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับมหาวิทยาลัย เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการ
สัมภาษณ์และการวิเคราะห์เนื้อหา จ านวน 3 รอบ คือ รอบแรกท าการสัมภาษณ์เชิงลึก รอบที่สอง
สอบถามความเห็นด้วยแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ น าข้อมูลมาวิเคราะห์ค่ามัธยฐาน      
ฐานนิยม และพิสัยระหว่างควอไทล์แล้วน าผลไปพัฒนาแบบสอบถาม รอบที่ 3 เพ่ือหาฉันทามติของ
ผู้เชี่ยวชาญ โดยก าหนดเกณฑ์ท านายอนาคตภาพของมหาวิทยาลัยที่ค่ามัธยฐาน 3.5 ขึ้นไป พิสัย
ระหว่างควอไทล์ไม่เกิน 1.5 ความแตกต่างระหว่างฐานนิยมกับมัธยฐานไม่เกิน 1.0 ผลการวิจัยพบว่า 
มหาวิทยาลัยจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548 จากเดิมคือ 
คือ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล จัดเป็นมหาวิทยาลัยกลุ่มใหม่ที่ประกอบด้วย 5 วิทยาเขต คือ      
วิทยาเขตขอนแก่น สุรินทร์ กาฬสินธุ์ สกลนคร และศูนย์กลางนครราชสีมา การจัดการศึกษาระดับ
มหาวิทยาลัยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือเสริมสร้างความก้าวหน้าทางวิชาการพัฒนาบุคลากร การบริการ
วิชาการให้กับสังคม โดยมีภารกิจหลัก 4 ด้าน คือ การจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริการ
วิชาการ และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ส่วนผลการวิจัยด้านอนาคตภาพของมหาวิทยาลัยปรากฏ
ดังนี้ 
 1.  มหาวิทยาลัยจะพัฒนาไปสู่เปูาหมายตามมาตรฐานสากลและสู่ความเป็นเลิศในด้าน
การจัดการเรียนการสอนและพัฒนาบุคลากรในองค์การ 
                                                                    

 37วันทนา อมตาริยกุล , “อนาคตภาพของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน             
ในทศวรรษหน้า,” (วิทยานิพนธ์ปริญญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการบริหารและพัฒนาการศึกษา 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2552), บทคัดย่อ. 
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 2.  มหาวิทยาลัยจะให้ความเสมอภาคทางการศึกษาในการเข้าเรียนแก่บุคคล รวมทั้ง     
ให้สามารถเรียนรู้ได้ตลอดชีวิต 
 3.  มหาวิทยาลัยจะผลิตบัณฑิตเพ่ือสนองความต้องการของสังคม ผลิตวิศวกรที่มี
ความสามารถและประสิทธิภาพสู่ชุมชน 
 4.  มหาวิทยาลัยจะมีความเป็นสากล มีบทบาทในการส่งเสริมวิชาการแก่ประเทศ      
เพ่ือนบ้าน เช่น ลาว กัมพูชา และเวียดนาม ที่จะส่งนักศึกษาเข้ามาศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัย 
 โดยสรุป ในทศวรรษหน้ามหาวิทยาลัยจะพัฒนาภารกิจหลักทั้ง 4 ด้าน ควบคู่ไปกับการ
พัฒนาบุคลากร พัฒนานักศึกษา และพัฒนาวิเทศสัมพันธ์ 
 จ าเนียร พลหาญ38 ได้ท าการวิจัยอนาคตภาพมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มที่เน้นการผลิต
บัณฑิตและพัฒนาสังคม พ.ศ. 2565 ผลการวิจัยพบว่าบุคลากรมหาวิทยาลัยเห็นว่าการด าเนินงานของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มนี้ ในภาพรวมทุกด้านอยู่ในระดับปานกลาง แต่ในรายด้านอยู่ในระดับมาก 
ในด้านการผลิตบัณฑิต ด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ        
และด้านการบริการทางวิชาการแก่สังคม ส่วนอนาคตภาพของมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มนี้                
ที่ผู้เชี่ยวชาญประเมินว่ามีความเหมาะสมและเป็นไปได้มากท่ีสุด คือ ภาพอนาคตที่ 1 และภาพอนาคต
ที่ 2 ที่คาดว่ามหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มนี้จะเพ่ิมจ านวนมากขึ้น ผลกระทบที่ตามมาคือมหาวิทยาลัย   
จะมีการพัฒนาความพร้อมในทุกด้านตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยให้เป็นมหาวิทยาลัยสมบูรณ์แบบ
ภายใต้อัตลักษณ์ที่โดดเด่น ส่งผลให้มีการร่วมมือเป็นเครือข่ายการท างานกับทุกภาคส่วนทั้งภายใน
และต่างประเทศแบบพหุภาคีเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการผลิตบัณฑิตและพัฒนา
สังคม จะมีการคัดสรรคณาจารย์ที่มีคุณภาพเข้ามาท างานเพ่ือรองรับหลักสูตรที่เปิดสอนและรูปแบบ       
การจัดการเรียนรู้ที่มีความหลากหลายยิ่งขึ้น 
 โดยสรุป อนาคตภาพมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มที่เน้นการผลิตบัณฑิตและพัฒนาสังคมจะ
พัฒนาตนเองให้มีความพร้อมด้านการจัดโครงสร้างการบริหารเพ่ือสนับสนุนการท างานให้มี
ประสิทธิภาพ พัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพ จัดระบบเทคโนโลยีให้สามารถสนับสนุนการจัดการเรียนรู้
และก าหนดภารกิจของมหาวิทยาลัยให้ชัดเจน 
 ปาริชา มารี เคน39 ได้ท าการวิจัยอนาคตภาพที่เป็นไปได้ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาฬสินธุ์ในการเป็นมหาวิทยาลัยเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นในทศวรรษหน้า มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา
อนาคตภาพที่เป็นไปได้ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ในการเป็นมหาวิทยาลัยเพ่ือการพัฒนา
ท้องถิ่นในทศวรรษหน้า ตามวัตถุประสงค์ของพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2 547 

                                                                    

 38จ าเนียร พลหาญ, “อนาคตภาพมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มที่เน้นการผลิตบัณฑิตและ
พัฒนาสังคม พ.ศ. 2565,” (วิทยานิพนธ์ปริญญาการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาการบริหารและพัฒนา
การศึกษา, 2553), บทคัดย่อ.  
 39ปาริชา มารี เคน, “อนาคตภาพที่เป็นไปได้ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ในการ
เป็นมหาวิทยาลัยเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นในทศวรรษหน้า,” (วิทยานิพนธ์หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2554), บทคัดย่อ. 
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ด าเนินการวิจัยด้วยเทคนิคเดลฟายแบบปรับปรุง บุคคลเปูาหมาย ประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอกมหาวิทยาลัย ผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาผู้ผลิตบัณฑิต และผู้ใช้บัณฑิต ผลการวิจัยพบว่า 
 1.  ด้านการจัดการเรียนการสอน จะมีการจัดการเรียนการสอนที่ผสมผสานการใช้สื่อ 
การสอนสมัยใหม่ที่เหมาะสม อันประกอบด้วยสื่อที่เป็นไปตามมาตรการปกติและสื่อที่ถูกพัฒนาจาก
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบทะเบียนออนไลน์ทั้งระบบ มีการพัฒนาและเพ่ิมหลักสูตรและ
โปรแกรมการศึกษาวิชาการใหม่ ให้หลากหลาย สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น ภูมิภาคและ
ปรับเปลี่ยนบทบาทใหม่ของผู้สอนเป็นผู้กระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ 
 2.  ด้านการวิจัย จะมีการวิจัยเพ่ือพัฒนาหลักสูตร วิจัยเพ่ือการพัฒนาสถาบัน เพ่ือ
พัฒนาการจัดการเรียนการสอน ระบบบริหารและการให้บริการของมหาวิทยาลัย วิจัยเพ่ือการแก้ไข
ปัญหาและพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน มุ่งสร้างองค์ความรู้ใหม่ และแสวงหาแนวทางพัฒนาเทคโนโลยี
ในท้องถิ่นให้สอดรับกับปัญหาที่เกิดข้ึน 
 3.  ด้านการบริการวิชาการ จะมีการพัฒนาศักยภาพทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารรองรับนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของชาติ พัฒนาศูนย์การศึกษาเพ่ือ
พัฒนาวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา พัฒนาหอสมุดและศูนย์วิทยบริการให้เป็นศูนย์บริการ
วิชาการทั้งทางตรงและผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ และเป็นศูนย์กลางจัดการความรู้ของท้องถิ่น 
รวมทั้งพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยอื่นๆ ทั้งในท้องถิ่นและระดับชาติ 
 4.  ด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม จะร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กร
อ่ืน ๆ ของภาครัฐ ทั้งในชุมชนและระดับชาติ เพ่ือพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมให้เป็นที่รู้จักในเวที
ระดับชาติและเวทีโลกมากขึ้น 
 5.  ด้านการบริหารจัดการองค์การ จะมีการควบรวมมหาวิทยาลัยกับมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตกาฬสินธุ์ เป็นมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ส่งผลให้การบริหารจัดการ
มหาวิทยาลัยในอนาคตมีการท างานในลักษณะเครือข่าย ซึ่งน าไปสู่การควบรวมด้านต่าง ๆ 
 ศุภฤกษ์ สายแก้ว40 ได้ท าการวิจัยอนาคตภาพที่เป็นไปได้ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
หมู่บ้านจอมบึง (พ.ศ. 2566) มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาและเสนออนาคตภาพที่เป็นไปได้ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงในทศวรรษหน้า (พ.ศ. 2566) โดยบูรณาการภารกิจ 4 ด้านของ
มหาวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 คือ การจัดการเรียนการสอน การวิจัย
การบริการวิชาการ การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม กับองค์ประกอบการเปลี่ยนแปลงขององค์การอีก    
3 ด้าน คือ ด้านโครงสร้างองค์กร ด้านเทคโนโลยี และด้านบุคลากร และก าหนดขั้นตอนการเป็น       
2 ขั้นตอน  
 ผลการวิจัยขั้นตอนแรกพบว่าองค์ประกอบอนาคตภาพที่เป็นไปได้ของมหาวิทยาลัย      
ในทศวรรษหน้า (พ.ศ. 2566) มีทั้งหมด 7 ด้าน 77 องค์ประกอบ ดังนี้ 1) ด้านการจัดการเรียนการสอน   
26 องค์ประกอบ 2) ด้านการวิจัย 10 องค์ประกอบ 3) ด้านบริการวิชาการ 12 องค์ประกอบ 4) ด้าน
                                                                    

 40ศุภฤกษ์ สายแก้ว, “อนาคตภาพที่เป็นไปได้ของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 
(พ.ศ. 2566),” (วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสหวิทยาการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น  
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง, 2557), 121-123. 
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การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 8 องค์ประกอบ 5) ด้านโครงสร้างองค์กร 7 องค์ประกอบ 6) ด้าน
เทคโนโลยี 9 องค์ประกอบ และ 7) ด้านบุคลากร 5 องค์ประกอบ ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
 1.  ด้านการจัดการเรียนการสอน ในทศวรรษหน้า มหาวิทยาลัยจะมีหลักสูตรที่เป็น
นานาชาติรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน และมีหลักสูตรที่มุ่งเน้นด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ส่วนการจัดการเรียนการสอนเป็นการจัดการเรียนการสอนเพ่ือรองรับกับสังคมฐานความรู้และความ
เป็นสากล จะมีการพัฒนาหลักสูตรร่วมกับองค์กรท้องถิ่น สามารถพ่ึงพาตนเองและมีการบูรณาการ
เทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ากับหลักสูตร 
 2.  ด้านการวิจัย จะยึดหลัก Area Base เกี่ยวกับท้องถิ่นทุกด้าน ทั้งด้านสังคม 
สิ่งแวดล้อม และวิทยาศาสตร์เพ่ือท้องถิ่น และเป็นวิจัยเพ่ือแก้ปัญหาท้องถิ่น สร้างความเข็มแข็งให้
ท้องถิ่นสามารถพ่ึงพาตนเองให้ได้มากที่สุด ตลอดจนจะสร้างระบบกลไกที่ชัดเจนที่จะส่งเสริมการวิจัย
ได้อย่างแท้จริง เน้นความโปร่งใส ใช้ศาสตร์และความรู้ที่หลากหลาย โดยเฉพาะโครงการ              
อันเนื่องมาจากพระราชด าริ เพ่ือให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน 
 3.  ด้านบริการวิชาการ จะสร้างการบริการวิชาการให้เป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชนและ  
ท าในเชิงรุกมากข้ึน และจะพัฒนาระบบและกลไกการท างานเชิงรุกโดยมีการส ารวจความต้องการของ
ท้องถิ่นแล้วท าตามความต้องการของท้องถิ่นผ่านสื่อต่าง ๆ ที่คนในชุมชนเข้าถึง เช่นวิทยุ โทรทัศน์ 
และสอดรับการกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลก และจะหาเทคนิคใหม่ ๆ เข้ามาใช้บริการวิชาการ 
 4.  ด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นสู่สากล จะใช้วิธีการใหม่ ๆ ที่มีการบูรณาการ
วัฒนธรรมท้องถิ่นกับวัฒนธรรมสมัยใหม่ ที่สร้างคุณค่าและมูลค่าในวัฒนธรรมให้เป็นรูปธรรมชัดเจน 
และมีความต่อเนื่อง โดยเฉพาะในด้านงบประมาณ 
 5.  ด้านโครงสร้างองค์กร จะปรับเปลี่ยนโครงสร้างให้เล็ก กะทัดรัด และยืดหยุ่น        
แต่ก าหนดบทบาทชัดเจน ใช้ทรัพยากรเชิงบูรณาการ และเป็นโครงสร้างที่สามารถเข้าถึงได้ทุกคน 
โดยจะเป็นโครงสร้างแนวราบที่ไม่มีความแตกต่างระหว่างชนชั้น จัดองค์กรให้มีการเรียนรู้ ร่วมคิด   
ร่วมท า และร่วมตัดสินใจ จากทุกภาคส่วน 
 6.  ด้านเทคโนโลยี จะมีการบูรณาการเทคโนโลยีพ้ืนบ้านและเทคโนโลยีสมัยใหม่โดยใช้
หลักวิชาการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปประยุกต์เข้าด้วยกันกับ ยกระดับเทคโนโลยีพ้ืนบ้านให้
เท่าสากล น าเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้าสู่การเรียนการสอน ส่งเสริมเทคโนโลยีพ้ืนบ้านเพื่อการพ่ึงตนเอง 
 7.  ด้านบุคลากร จะมีบุคลากรที่เป็นพนักงานสายสอนแทนข้าราชการที่เกษียณอายุ
ราชการมากข้ึน และจะมีพนักงานสายสนับสนุนเพิ่มมากข้ึนด้วย ท าให้มหาวิทยาลัยต้องสร้างแรงจูงใจ
ให้กับผู้ปฏิบัติงานเพื่อความส าเร็จขององค์การ โดยการสร้างบรรยากาศการท างานที่มีความสุขในการ
ท าหน้าที่ มีความก้าวหน้า มีสวัสดิการที่ดี สนับสนุนให้ศึกษาต่อ ศึกษาดูงาน และฝึกอบรมทั้งในและ
ต่างประเทศกระตุ้นให้เขียนผลงาน รวมทั้งมีระบบการประเมินผลที่ยุติธรรม ส่วนขั้นตอนหลังซึ่งเป็น
ขั้นยอมรับอนาคตภาพที่เป็นไปได้ของมหาวิทยาลัยกลุ่มเปูาหมายซึ่งเป็นข้าราชการ พนักงาน
มหาวิทยาลัยฝุายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัยฝุายสนับสนุน ประจ าปี  2557 ผลการวิจัยพบว่า
ผู้ตอบแบบสอบถามซึ่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงและมีสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยฝุายวิชาการ
ยอมรับอนาคตภาพที่เป็นไปได้ของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง (พ.ศ. 2566) ในภาพรวมใน
ระดับมากที่สุด และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าอยู่ในระดับมากที่สุดทุกด้านโดยเรียงตามล าดับ 
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คือ ด้านบริการวิชาการด้านการบ ารุงศิลปวัฒนธรรมด้านบุคลากรด้านโครงสร้างองค์กร ด้านการวิจัย 
ด้านเทคโนโลยี และด้านการจัดการเรียนการสอนตามล าดับ 
 ชมพูนุท ร่วมชาติ41 ได้ท าการวิจัยอนาคตภาพของหลักสูตรวิชาชีพครูในทศวรรษหน้า 
(2550-2559) สรุปสาระส าคัญได้ดังนี้ 
 คุณลักษณะของครูที่พึงประสงค์ในอนาคตมี 4 ด้าน คือ 1) ด้านความรู้ในสาขาวิชาที่
สอนอย่างลึกซึ้งอย่างน้อย 2 สาขาวิชา ความรู้ในวิชาชีพครู และความรู้ทั่วไปในศาสตร์อ่ืน ๆ ที่
เกี่ยวข้อง 2) ด้านทักษะเฉพาะของแต่ละสาขาวิชา ทักษะวิชาชีพครูทั่วไปที่เกี่ยวข้องกับการจัดการ
เรียนการสอน 3) ด้านคุณลักษณะของความเป็นครูในด้านคุณธรรมจริยธรรม จรรยาบรรณและ
บุคลิกภาพความเป็นครู  และ 4) ด้านการมีส่วนร่วมและพัฒนาชุมชน/ท้องถิ่น 
 ลักษณะของหลักสูตรวิชาชีพครูในอนาคตควรมีทางเลือกให้กับผู้เรียนอย่างหลากหลาย 
โดยมีการจัดหลักสูตรเป็นบล็อก (Curriculum Block) ที่มีการบูรณาการภายในกลุ่มวิชาหรือบูรณาการ 
ระหว่างกลุ่มวิชา เพ่ือมุ่งเน้นพัฒนาให้เป็นครูที่มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ทั้งทางด้านคุณธรรม
จริยธรรมและทางด้านวิชาการ เนื้อหาสาระของหลักสูตรประกอบด้วย 5 สาระ คือ 1) การศึกษา
และอัตลักษณ์ของครูไทย 2) ธรรมชาติของผู้เรียนและการเรียนรู้ 3) หลักสูตรและการจัดกระบวนการ
เรียนรู้ 4) นวัตกรรมและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และ 5) การวิจัยในการจัดกิจกรรมการเรียน  
การสอนควรเน้นการฝึกปฏิบัติโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (School Based) มีการผสมผสานทั้งทฤษฎี
และการปฏิบัติ ส่วนสื่อการเรียนการสอนที่ใช้ควรผสมผสานกันทั้งสื่อดั้งเดิมและสื่อสมัยใหม่ รวมทั้ง
แหล่งการเรียนรู้ที่อยู่ในสถาบันและอยู่ในชุมชน การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ควรมีการประเมิน
ตามสภาพจริง ส่วนการประเมินหลักสูตรควรใช้รูปแบบการวิจัยเชิงประเมินทั้งทางด้านปริมาณ    
และคุณภาพ และในการบริหารหลักสูตรควรมีลักษณะแบบการมีส่วนร่วมและมีการกระจายอ านาจ 
โดยมีคณะกรรมการที่รับผิดชอบประกอบด้วยบุคคลที่เกี่ยวข้องหลาย ๆ ฝุายทั้งภายในและภายนอก
คณะครุศาสตร์ 
 ถนอมวรรณ ประเสริฐเจริญสุข42 ได้ท าการวิจัยอนาคตภาพการเป็นมหาวิทยาลัยวิจัย
ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาอนาคตภาพการเป็นมหาวิทยาลัย
วิจัยของมหาวิทยาลัยขอนแก่นด้วยระเบียบวิธีวิจัยอนาคตแบบ EDFR (Ethnographic Delphi 
Futures Research) ผลการวิจัยพบว่า ตัวบ่งชี้การเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยประกอบด้วยตัวบ่งชี้หลัก      
3 ด้าน คือ ด้านงบประมาณ ด้านบุคลากร และด้านการเรียนการสอนและการวิจัยมีองค์ประกอบย่อย  
24 องค์ประกอบ และจากการศึกษาบริบทของมหาวิทยาลัยขอนแก่น พบว่า มีบริบทที่สอดคล้องกับ
ตัวบ่งชี้การเป็นมหาวิทยาลัยที่พัฒนาขึ้นจ านวน 14 องค์ประกอบย่อย จากจ านวน 24 องค์ประกอบ
                                                                    

 41ชมพูนุท ร่วมชาติ,  “อนาคตภาพของหลักสูตรวิชาชีพครูในทศวรรษหน้า (พ.ศ. 2550 
-2559),” (ปริญญานิพนธ์การศึกษาดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร, 2548), 
บทคัดย่อ.  
 42ถนอมวรรณ ประเสริฐเจริญสุข, “อนาคตภาพการเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยของ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น,”  (วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย 
ขอนแก่น, 2549), บทคัดย่อ. 
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อย่างไรก็ตามผลการศึกษาอนาคตภาพการเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยของมหาวิทยาลัยขอนแก่นจากการ
สัมภาษณ์เชิงลึกกลุ่มผู้เชี่ยวชาญได้รับการพัฒนาตัวบ่งชี้หลักจาก 3 ด้านเป็น 4 ด้าน คือ ด้าน
งบประมาณ ด้านบุคลากร ด้านการเรียนการสอน และด้านการบริหาร การวิจัยมีองค์ประกอบย่อย
จ านวน 86 องค์ประกอบ ซึ่งผลจากการน าองค์ประกอบย่อยไปสร้างแบบสอบถามเพ่ือประเมินค่า
แนวโน้มความเป็นไปได้จากกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ พบว่า กลุ่มผู้เชี่ยวชาญมีความเห็นสอดคล้องกันว่า 
“มหาวิทยาลัยขอนแก่นมีศักยภาพในการพัฒนาสู่ความเป็นมหาวิทยาลัยได้ในอนาคต” โดยแนวโน้ม
ความเป็นไปได้ที่กลุ่มผู้เชี่ยวชาญเห็นว่าอยู่ใน “ระดับมาก” ขึ้นไปในและด้านมีดังนี้ 
 1.  ด้านงบประมาณ ประกอบด้วย ก าหนดยุทธศาสตร์เชิงรุกในการเพ่ิมทุนสนับสนุน
งานวิจัย จัดสรรงบประมาณส่งเสริมอาจารย์ใหม่เพ่ือการวิจัย ปรับเปลี่ยนระบบงบประมาณให้
สอดคล้องกับธรรมชาติงานวิจัยในแต่ละสาขาวิชาหรือแต่ละคณะ และการแสวงหาแหล่งทุนบริจาค
จากองค์การภายนอกเพ่ือพัฒนางานวิจัยของมหาวิทยาลัย 
 2. ด้านบุคลากร ประกอบด้วย เร่งสร้างนักวิจัยมืออาชีพ พัฒนาบุคลากรระดับ
ผู้เชี่ยวชาญได้รับทุนศึกษาต่อในวิชาชีพ จ้างนักบริหารองค์การมืออาชีพมาประจ าหรือเป็นที่ปรึกษา
ประจ าโครงการวิจัยหรือสถาบันวิจัยต่าง ๆ ศึกษาเชิงเปรียบเทียบผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางกับของ
ต่างประเทศเพ่ือเป็นแนวทางพัฒนาศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางของมหาวิทยาลัย 
 3.  ด้านการเรียนการสอน ประกอบด้วย เร่งจัดท านโยบายและแผนปฏิบัติการตาม
บริบทของแต่ละคณะ ปรับฐานการผลิตบัณฑิตไปสู่ระดับบัณฑิตศึกษาไปสู่ระดับบัณฑิตศึกษา      
ปรับโครงสร้างการจัดการหลักสูตรการรับเข้าและกระบวนการเรียนการสอนเน้นการวิจัยมากขึ้น       
มีการท างานร่วมกันระหว่างผู้สอนทีมงามและผู้เรียนเป็นกลุ่มคณะท างานและร่วมกับองค์การ
ภายนอกตามสาขาที่เกี่ยวข้อง เพ่ิมศักยภาพการแข่งขันทางวิชาการในระดับสากล สร้างมาตรการ  
เชิงรุกเพ่ือให้ได้คนที่มีศักยภาพเข้าสู่ระบบ สร้างระบบการคัดเลือกนักศึกษาต่างชาติที่ดีเข้าศึกษา
ระดับปริญญาตรีถึงปริญญาเอก รับนักศึกษาที่มีความพร้อมทั้งด้านวิชาการและด้านภาษา และ     
การจัดสรรทุนเรียน 
 4.  ด้านการบริหารงานวิจัย ประกอบด้วย การมีภาวะผู้น าทางการวิจัยของผู้บริหาร    
ทุกระดับ ก าหนดวิสัยทัศน์และพันธกิจร่วมที่ชัดเจน ก าหนดทิศทางและแผนงานวิจัยระยะยาวที่เป็น
ระบบและเอกภาพ สร้างกลุ่มนักวิจัยท าโครงการวิจัยร่วมกับองค์การภายนอกในระดับนานาชาติ 
สร้างระบบ “Net Working) กับหน่วยงานที่มีความช านาญการวิจัย แสวงหา Chair Professor และ
เปลี่ยนบุคลากรกับมหาวิทยาลัยวิจัยชั้นน าของโลก ส่งเสริมโครงการวิจัยหลังปริญญาเอก              
จัดโครงสร้างพ้ืนฐานที่เอ้ือต่อการท าวิจัย ก าหนดเปูาหมายผลผลิตของงานวิจัย สนับสนุนการท าวิจัย
ในรูปแบบที่หลากหลาย มีกลไกการบริหารงานเชิงวิชาการในระดับภาควิชาหรือสาขาวิชา          
สร้างวัฒนธรรมการวิจัย กระตุ้นกิจกรรมการวิจัยต่อเนื่อง สร้างบรรยากาศการวิจัยในองค์การ        
ทุกระดับ มีระบบติดตามประเมินผลและขยายผลการวิจัยให้สามารถน าไปใช้ได้จริง สร้างระบบการ
จัดการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ เปิดเวทีน าเสนอผลงานทางวิชาการในระดับชาติและระดับ
นานาชาติประจ าทุกปี วางมาตรการวัดคุณภาพและปริมาณการใช้ฐานข้อมูลประเภทต่าง ๆ ของ
ห้องสมุด มีหน่วยดูแลและระบบฐานข้อมูล ประชาสัมพันธ์น า เสนอข้อมูลและผลงานวิจัยไปยัง
หน่วยงานภายนอกทั้งในและต่างประเทศ ท าการตลาดและสร้างเครือข่ายระบบฐานข้อมูลเชิงรุก 
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 พักตร์วิภา โพธิ์ศรี 43 ได้ท าการวิจัยกระบวนการพัฒนานโยบายการศึกษาของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ สู่การเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์
คือ 1) เพื่อศึกษากระบวนการพัฒนานโยบายการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏ และ 2) เพ่ือน าเสนอ
แนวทางในการพัฒนากระบวนการพัฒนานโยบายการศึกษาสู่การเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือการ
พัฒนาท้องถิ่น กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร และมหาวิทยาลัยราชภัฏนครินทร์ โดยมี
วิธีด าเนินการวิจัย 4 ขั้นตอน คือ 1) ขั้นการศึกษา กระบวนการพัฒนานโยบายการศึกษาของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏจากเอกสาร 2) ขั้นการสัมภาษณ์ผู้บริหารและคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เกี่ยวกับกระบวนการพัฒนานโยบายการศึกษาสู่การเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น      
3) ขั้นการวิเคราะห์เพ่ือหาแนวทางพัฒนากระบวนการพัฒนานโยบายการศึกษาของมหาวิทยาลัย    
ราชภัฏสู่การเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น  และ 4) ขั้นการน าเสนอแนวทางพัฒนา
กระบวนการพัฒนานโยบายการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏสู่การเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือการ
พัฒนาท้องถิ่น ส่วนการวิเคราะห์ข้อมูลใช้วิธีการวิเคราะห์เนื้อหา 
 ผลการวิจัย พบว่า กระบวนการพัฒนานโยบายของการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
ประกอบด้วย 3 ขั้นตอนหลัก คือ ขั้นการก าหนดนโยบาย ขั้นการน านโยบายไปปฏิบัติ และขั้น     
การติดตามและประเมินผลนโยบาย โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 ขั้นการก าหนดนโยบาย ประกอบด้วย 6 ขั้นตอน ดังนี้ 1) การระบุปัญหา 2) การริเริ่ม
ก าหนดนโยบาย 3) การแต่งตั้งคณะท างาน 4) การรวบรวมข้อมูลข่าวสาร 5) การยกร่างและจัดท า
นโยบาย และ 6) การประกาศใช้นโยบาย 
 ขั้นการน านโยบายไปปฏิบัติ ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน ดังนี้ 1) การจัดท าแผนปฏิบัติการ 
1 ปี 2) การจัดโครงสร้างองค์กรและการบริหารงาน 3) การจัดสรรทรัพยากร และ 4) การจัดรูปแบบ
การสื่อสาร 
 ขั้นการติดตามและประเมินผลนโยบาย ประกอบด้วย 7 ขั้นตอน ดังนี้ 1) การติดตามผล
การด าเนินงานโดยคณะกรรมการตรวจสอบภายใน 2) การวัดผลส าเร็จของแผนงานและโครงการ      
3) การติดตามและประเมินผลนโยบายตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ก าหนดไว้ 4) การวัดความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการ 5) การรับข้อร้องเรียนจากผู้รับบริการ 6) การเปรียบเทียบความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการกับส่วนราชการหรือองค์กรอ่ืนที่มีภารกิจคล้ายคลึงกัน  และ 7) การรายงานผลการ
ด าเนินงานประจ าปี 
 ส่วนแนวทางในการพัฒนากระบวนการพัฒนานโยบายการศึกษาของมหาวิทยาลัย      
ราชภัฏสู่การเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย 
 ขั้นการก าหนดนโยบาย 1) มหาวิทยาลัยราชภัฏควรส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมมากขึ้น
จากบุคคล 2 กลุ่ม คือ บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยและบุคลากรในท้องถิ่น 2)  มหาวิทยาลัยราชภัฏ   
                                                                    

 43พักตร์วิภา โพธิ์ศรี, “กระบวนการพัฒนานโยบายการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏสู่
การเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น,” (วิทยานิพนธ์ปริญญาครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต  สาขา
วิชาพัฒนศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2551), บทคัดย่อ. 
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ควรปรับปรุงวิธีการรวบรวมข้อมูลมาก าหนดนโยบาย 3) มหาวิทยาลัยราชภัฏควรเพ่ิมการสร้างความรู้
ความเข้าใจเรื่องนโยบายแก่บุคลากร 4) นโยบายที่ก าหนดควรมีทิศทางที่แน่นอนและมีความชัดเจน 
5) มหาวิทยาลัยราชภัฏควรปรับปรุงวิธีการประกาศใช้นโยบายให้มีความครอบคลุมมากขึ้น และ      
6) มหาวิทยาลัยราชภัฏควรมีการเตรียมและเสนอทางเลือกในการก าหนดนโยบาย 
 ขั้นการน านโยบายไปปฏิบัติ 1) มหาวิทยาลัยราชภัฏควรปรับปรุงการจัดสรรทรัพยากร 
ด้านการจัดสรรงบประมาณและการจัดสรรบุคลากร และ 2) มหาวิทยาลัยราชภัฏควรปรับปรุง      
การจัดรูปแบบการสื่อสาร 
 ขั้นการติดตามและประเมินผลนโยบาย มหาวิทยาลัยราชภัฏควรปรับปรุงด้าน
วิธีด าเนินการประเมินผลนโยบายและจุดมุ่งหมายของการประเมินผลนโยบาย 
 คมสันทิ์ ขจรปัญญาไพศาล44 ได้ท าการวิจัยข้อเสนอแผนที่ยุทธศาสตร์เพ่ือพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ ภายใต้พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 การวิจัยนี้       
มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาและจัดท าข้อเสนอแผนที่ยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ 
ภายใต้พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงนโยบายแบบมี     
ส่วนร่วมที่มี 2 ระยะ คือ ระยะที่ 1 การศึกษาบริบทเพ่ือจัดท าร่างแผนที่ยุทธศาสตร์ โดยการวิจัย
เอกสาร การวิจัยเชิงส ารวจ การศึกษาพหุกรณี 3 แห่ง และการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ และระยะที่ 2 
การตรวจสอบเพ่ือจัดท าข้อเสนอแผนที่ยุทธศาสตร์ โดยพิจารณาจากเกณฑ์ความเหมาะสม        
ความสอดคล้อง ความเป็นประโยชน์ และความเป็นไปได้ ด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้เ ชี่ยวชาญ        
การสนทนากลุ่มเปูาหมาย และการประชาพิจารณ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 ผลการวิจัย ได้ข้อ เสนอแผนที่ ยุทธศาสตร์ที่มีประเด็นยุ ทธศาสตร์  4 ประเด็น 
ประกอบด้วย 1) ประเด็นสร้างความเข้มแข็งในภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย 7 ด้าน คือ ด้านการให้
การศึกษาส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง ด้านการวิจัย ด้านการให้บริการวิชาการแก่สังคม ด้านการ
ปรับปรุงถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยีที่หลากหลายและสอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น  
ด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และด้านการ
ผลิตครูและส่งเสริมวิทยฐานะครู 2) ประเด็นสร้างความร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษาและหน่วยงานอ่ืน   
ทั้งในและต่างประเทศ โดยเน้นความร่วมมือกับประเทศเพ่ือบ้าน 3) ประเด็นสร้างการเปลี่ยนแปลง
การบริหารจัดการเพ่ือพัฒนามหาวิทยาลัย และ 4) ประเด็นสร้างระบบการประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัย 
 ส าหรับกลไกเร่งรัดยุทธศาสตร์ การควบคุมยุทธศาสตร์ และการประเมินผลยุทธศาสตร์ 
ประกอบด้วย 3 กลไกหลัก คือ กลไกด้านองค์การ กลไกด้านบุคคล และกลไกด้านการบริหาร         
ซึ่งจะต้องสอดประสานและเชื่อมกันเพ่ือความมีประสิทธิภาพของการด าเนินงาน 
 จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับอนาคตภาพที่เป็นไปได้ในด้านการ
พัฒนาท้องถิ่นของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย สรุปได้ว่า สถาบันอุดมศึกษาโดยเฉพาะ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ มีหน้าที่หลักที่ส าคัญอย่างหนึ่ง คือ การมุ่งเน้นที่จะพัฒนาท้องถิ่นตาม
                                                                    

 
44คมสันทิ์ ขจรปัญญาไพศาล, “ข้อเสนอแนะแผนที่ยุทศาสตร์เพ่ือพัฒนามหาวิทยาลัย

ราชภัฎกาฬสินธุ์ภายใต้พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฎ 2547,” (วิทยานิพนธ์ปริญญาดุษฎี
บัณฑิต คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2552), บทคัดย่อ. 
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พระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ. 2538 (มาตรา 7) รวมทั้งการมีกระบวนการพัฒนานโยบาย
การศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏไปสู่การเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นมากยิ่งขึ้น 
 ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏต้องมีการปรับตัวตามปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกที่ส่งผล
กระทบอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ในยุคปัจจุบัน ปัจจั ยภายนอกหลักที่ส่งผล
กระทบต่อการปรับเปลี่ยนบทบาทของสถาบันราชภัฏ คือ นโยบายของรัฐบาล และแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ซึ่งเป็นสิ่งก าหนดทิศทางการด าเนินงาน ปัจจัยภายในหลัก คือ นโยบาย
ซึ่งก าหนดให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ โครงสร้างการบริหารจั ดการที่
ปรับเปลี่ยนเป็นการภายในและเป็นทางการ อุดมการณ์ของประชาคมที่มุ่งประโยชน์ต่อชนบทและ
ท้องถิ่น ศักยภาพของสถาบันด้านบุคลากรและงบประมาณท่ีได้รับการควบคุมภายใต้ระบบราชการ 
 จากผลการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยภายนอกส่งผลให้ปัจจัยภายในของสถาบัน
เปลี่ยนแปลง และสถาบันราชภัฏเกิดการปรับเปลี่ยนทิศทาง พัฒนาการ และบทบาทไปตามล าดับ 
โดยมีการปรับทิศทางจากการมุ่งประโยชน์ต่อชนบทและท้องถิ่นไปสู่การมุ่งเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่มี
รูปแบบสมบูรณ์ขึ้น และมุ่งเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น รวมทั้งได้ปรับเพ่ิมบทบาท
จากภารกิจการผลิตครูเพียงภารกิจเดียวไปสู่ภารกิจหลัก เช่นเดียวกับมหาวิทยาลัย คือ การจัด  
การศึกษา การวิจัย การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และการบริการทางวิชาการ 
 สุรพล พุฒค า45 ได้ท าการวิจัยรูปแบบการบริหารโปรแกรมวิชาในสถาบันราชภัฏ เขต
ภูมิศาสตร์ภาคกลาง เพ่ือหารูปแบบการบริหารที่เหมาะสม ผลการศึกษาพบว่า  
 1.  สภาพปัจจุบันและปัญหา พบว่า รูปแบบการบริหารโปรแกรมวิชาในสถาบันราชภัฏ 
มีปัญหาในเรื่องของความเข้าใจและการด าเนินการเกี่ยวกับโปรแกรมวิชา 
 2.  รูปแบบการบริหารโปรแกรมวิชา ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับอ านาจหน้าที่ของโปรแกรม
วิชาด้านหลักสูตรควรได้ท าหน้าที่พัฒนาหลักสูตร น าหลักสูตรไปใช้และประเมินผลหลักสูตรด้าน
ทีมงาน โปรแกรมวิชาควรท าหน้าที่ในการพัฒนา ฝึกอบรมผู้ร่วมงาน เสนอข้อมูลเพ่ือการพิจารณา
ความดีความชอบ ตลอดจนประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ร่วมงาน ด้านกิจการนักศึกษา ควรมี
หน้าที่ในการก าหนดคุณสมบัติของนักศึกษาใหม่ การปฐมนิเทศ การให้ค าปรึกษา ค าแนะน า         
การติดตามผลนักศึกษาหลังส าเร็จการศึกษา บริการความรู้หลังส าเร็จการศึกษา การแก้ปัญหาด้าน
วินัย ด้านนักศึกษา การจัดระบบการประเมินผลนักศึกษา ตลอดจนการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ด้าน
กิจกรรมการเรียนการสอน ควรมีหน้าที่ในการท าความเข้าใจกับหลักสูตร จัดท าประมวลการสอน 
แผนการสอนรายวิชาตลอดหลักสูตร การจัดอาจารย์เข้าสอน การเลือกใช้ต าราและเอกสารทาง
วิชาการ การจัดท าคู่มืองานวิชาการ ตลอดจนการควบคุมกระบวนการเรียนการสอนให้เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร ด้านสิ่งอ านวยความสะดวกควรมีการประเมินสื่อการสอน ตลอดจนจัด
โครงงานวิชาการด้านสื่อการสอน ส าหรับด้านงบประมาณโปรแกรมควรมีหน้าที่ในการเสนอแผน  

                                                                    

 45สุรพล พุฒค า, “การศึกษารูปแบบการบริหารโปรแกรมวิชาในสถาบันราชภั ฏ         
เขตภูมิศาสตร์ภาคกลาง,”  (วิทยานิพนธ์การศึกษาดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประสานมิตร, 2520), บทคัดย่อ. 
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การใช้งบประมาณ การควบคุมการใช้งบประมาณให้เป็นไปตามแผน ตลอดจนการประเมินผลการใช้
งบประมาณ 
 3.  การกระจายอ านาจในการบริหารโปรแกรมวิชา ส่วนมากเป็นลักษณะของการมอบ
อ านาจ (Delegation) ซึ่งมีเป็นเพียงส่วนน้อยที่จะเป็นในรูปแบบของการกระจายอ านาจแบบ        
ให้อ านาจ (Devolution) ได้แก่ การให้ค าแนะน าและค าปรึกษาแก่นักศึกษาของโปรแกรมวิชา      
การติดตามผลนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษา การบริการเสริมความรู้หลังส าเร็จการศึกษา การจัดท า
ประมวลการสอนรายวิชา การจัดสอนซ่อมเสริม การจัดท าโครงการทางวิชาการ งานสื่อการสอนและ
การประเมินสื่อการสอน 
 4.  การมีส่วนร่วมของอาจารย์ในโปรแกรมวิชา อ านาจหน้าที่ของโปรแกรมวิชาทั้งหมด
ควรเป็นลักษณะของการบริหารในรูปของคณะกรรมการ ยกเว้นอ านาจในการแก้ไขปัญหาด้านวินัย
ของนักศึกษา ซึ่งจะต้องใช้ในรูปแบบของการบริหารแบบประชาธิปไตยที่เห็นพ้องต้องกัน และ      
การสอนซ่อมเสริมใช้การบริหารงานแบบให้อิสระในการควบคุม 
 5.  ความเป็นไปได้ของรูปแบบการบริหารโปรแกรมวิชา จากข้อสรุปของผู้ร่วมสัมมนา
ทางวิชาการ มีความเห็นว่ารูปแบบการบริหารโปรแกรมวิชาที่ค้นพบนี้มีความเป็นไปได้ในระดับมาก  
 ทรงเกียรติ อิงคามระธร ได้ท าการวิจัยเชิงปริมาณเรื่องผลการพัฒนาบัณฑิตที่ส าเร็จ
การศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงตามอัตลักษณ์ “ใฝุดี ใฝุรู้ สู้งาน” มีวัตถุประสงค์
เพ่ือประเมินคุณภาพของบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงตาม
คุณลักษณะตามอัตลักษณ์ “ใฝุดี ใฝุรู้ สู้งาน” จ านวน 237 คน จากจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาทั้งหมด 
888 คน เก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้ใช้บัณฑิตและสถานศึกษาที่รับบัณฑิตเข้าศึกษาต่อ ซึ่งได้มาโดยการ
สุ่มตัวอย่างแบบชั้นภูมิ (Stratified Random Sampling) ในแต่ละคณะและสาขาวิชาด้วย
แบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (Rating Scale) จ านวน 19 ข้อ ที่มีการตรวจสอบ
คุณภาพด้านความตรงเชิงเนื้อหาโดยผู้ทรงคุณวุฒิ รวมทั้งตรวจสอบด้านความเชื่อมั่น พบว่า ค่าเฉลี่ย
ของคะแนนประเมินคุณภาพบัณฑิตเมือ่พิจารณาในภาพรวมระดับมหาวิทยาลัย 4.79 จากคะแนนเต็ม 
5 คะแนน  ส่วนคุณภาพบัณฑิตตามอัตลักษณ์เมื่อจ าแนกจ าแนกรายคณะสรุปได้ ดังนี้ 
  คณะครุศาสตร์ มีค่าเฉลี่ย 4.78 จากคะแนนเต็ม 5 
  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีค่าเฉลี่ย 4.85 จากคะแนนเต็ม 5 
  คณะวิทยาการจัดการ มีค่าเฉลี่ย 4.80 จากคะแนนเต็ม 5 
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีค่าเฉลี่ย 4.08 จากคะแนนเต็ม 5 
  วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย มีค่าเฉลี่ย 4.77 จากคะแนนเต็ม 5  
  บัณฑิตวิทยาลัย มีค่าเฉลี่ย 4.42 จากคะแนนเต็ม 5 
 ชฎาพร โพคัยสวรรค์46 ได้ท าการวิจัยเชิงปริมาณเรื่องความสอดคล้องระหว่างการ
ปฏิบัติงานกับอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาความคิดเห็น
ของผู้เรียนและบุคลากรเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของสถาบันที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ ผู้ให้ข้อมูลเป็น
                                                                    

 46ชฎาพร โพศัยสวรรค์, ความสอดคล้องระหว่างการปฏิบัติงานกับอัตลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง  (ราชบุรี: มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง, 2558), 26. 
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อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ที่ปฏิบัติงานในปีการศึกษา 2557 
แบ่งเป็นสายวิชาการ 256 คน สายสนับสนุน 206 คน และนักศึกษา 7,289 คน เก็บรวบรวมข้อมูล
ด้วยแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (Rating Scale) 10 ข้อ ที่มีการหาคุณภาพ
ด้านความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา ความเชื่อมั่น และความเป็นปรนัย กลุ่มละ 155 คน 130 คน และ    
390 คน โดยล าดับ พบว่า ผู้เรียนและบุคลากรมีความคิดเห็นว่ามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง  
มีการปฏิบัติงานสอดคล้องกับอัตลักษณ์ “ใฝุดี ใฝุรู้ สู้งาน” ที่ระดับค่าเฉลี่ย 4.05 จากคะแนนเต็ม 5 
ซึ่งผ่านเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในที่ก าหนด  
                 สุภาภรณ์ ผู้ผึ้ง47 ได้ท าการวิจัยคุณภาพเรื่องกระบวนการและแนวทางในการพัฒนา
โครงการครูพันธุ์บึง มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษากระบวนการ
และแนวทางในการพัฒนาครูพันธุ์บึง 2) ศึกษาสภาพปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นในโครงการครู    
พันธุ์บึง และ 3) ศึกษาอัตลักษณ์ของนักศึกษาโครงการครูพันธุ์บึง เก็บข้อมูลโดยศึกษาเอกสาร
ประกอบกับการสังเกตแบบมีส่วนร่วมและการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างกับผู้เกี่ยวข้องกับการด าเนิน
โครงการ ผลการวิจัยพบว่า   
 1.  กระบวนการและแนวทางในการพัฒนาโครงการครูพันธุ์บึง มหาวิทยาลัยราชภัฏ
หมู่บ้านจอมบึง ประกอบด้วยการวางแผน (Planning) การปฏิบัติตามแผน (Do) การตรวจสอบ 
(Check) การปรับปรุงการด าเนินการอย่างเหมาะสม (Act) กล่าวคือ   
     1.1  การวางแผน (Planning) มีการวางแผนระยะ 10 ปี เพ่ือวิเคราะห์แนวโน้มและ
ทิศทางของสภาพแวดล้อมภายนอก เช่น นโยบายภาครัฐ เศรษฐกิจ และสังคม รวมถึงการส ารวจ
ความต้องของตลาดแรงงานและแนวโน้มการขาดแคลนบุคลากรทางด้านวิชาชีพครูในอนาคต        
แผนระยะกลางหรือแผนยุทธศาสตร์ 4 ปี เพ่ือก าหนดยุทธศาสตร์ให้สอดคล้องกับแผนระยะยาว และ
แผนรายปีซึ่งเป็นแผนปฏิบัติการตามปีงบประมาณในการก าหนดกลยุทธ์    
    โครงสร้างการบริหารงานของโครงการ ประกอบด้วย 1) คณะกรรมการ
อ านวยการที่มีอธิการบดีเป็นประธาน รองอธิการบดีทั้ง 4 คน เป็นรองประธานและกรรมการ คณบดี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นกรรมการและเลขานุการ ผู้ช่วยอธิการบดี เป็นกรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ  2) คณะกรรมการด าเนินโครงการที่มีคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็น
ประธาน รองคณบดีฝุายวิชาการ เป็นรองประธาน ครูพ่ีเลี้ยง เจ้าหน้าที่ประสานงาน เหตุผลที่มอบให้
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด าเนินโครงการเพราะมีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถตรงตาม
วัตถุประสงค์ของโครงการ โดยในการบริหารจะมีการประชุมระดับผู้บริหารมหาวิทยาลัยปีละ 1 ครั้ง 
ประชุมกรรมการด าเนินงานเทอมละ 1 ครั้ง และประชุมกรรมการผู้ควบคุมโครงการเทอมละ 3 ครั้ง 
ในส่วนของนักศึกษามีการประชุมแบบเป็นทางการในทุกรุ่นทุกคนเดือนละ 1 ครั้ง นอกจากนั้นจะมี
การประชุมย่อยอย่างไม่เป็นทางการของนักศึกษาและอาจารย์ที่รับผิดชอบแต่ละฝุาย และหาก
นักศึกษามีปัญหาก็สามารถปรึกษาผ่านทางโทรศัพท์ได้ 
                                                                    

 47สุภาภรณ์ ผู้ผึ้ ง , “กระบวนการและแนวทางในการพัฒนาโครงการครูพันธุ์บึง 
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง” (วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการ
จัดการภาครัฐและภาคเอกชน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2558), บทคัดย่อ. 
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   เกณฑ์การรับนักศึกษาเข้าโครงการ นักศึกษาจะต้องมีเกรดเฉลี่ย 3.00 ขึ้นไป 
ปัจจุบันมีนักศึกษาในโครงการม 3 รุ่น รวม 40 คน จ าแนกเป็นรุ่นแรก 18 คน รุ่นที่สอง 8 คน         
รุ่นที่สาม 14 คน จ านวนนักศึกษาที่จะรับเข้ามาแต่ละรุ่นขึ้นอยู่กับงบประมาณที่จะจัดเป็นค่าใช้จ่าย
ให้กับนักศึกษา ทั้งนี้โครงการได้รับงบประมาณจากเงินงบประมาณแผ่นดิน มหาวิทยาลัยราชภัฏ
หมู่บ้านจอมบึง ปีละ 1,000,000 บาท โดยจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายให้กับนักศึกษาในโครงการคนละ 
2,000 บาทต่อเดือน ใช้ในการจัดโครงการอบรมให้แก่นักศึกษาปีละ 4 หลักสูตร การอบรมแต่ละ
หลักสูตรต้องสรุปผลเพ่ือตรวจสอบผลการด าเนินงานว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือไม่ และเพ่ือใช้
เป็นข้อมูลประกอบการเสนอของบประมาณในปีถัดไป รวมทั้งเพ่ือให้โครงการด าเนินไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและต่อเนื่อง  
  1.2  การปฏิบัติตามแผน (Do) หลักสูตรที่จัดให้นักศึกษาต้องผ่านความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการด าเนินโครงการ โดยในปีที่ 1 หลักสูตรจะเน้นเรื่องช่าง ปีที่ 2 เน้นด้านการเกษตร และ
ปีที่ 3 เน้นด้านภาษาและคอมพิวเตอร์ ตลอดระยะเวลา 4 ปี ในรุ่นที่ 1 รุ่นที่ 2 และรุ่นที่ 3 การ
ด าเนินกิจกรรมจะวนย้อนไปยังกิจกรรมท่ีจัดให้แก่นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการในรุ่นที่ 1  
   นักศึกษาในโครงการนอกจากได้รับการฝึกวิชาชีพในด้านต่าง ๆ และยังมีส่วนใน
การเข้าร่วมกิจกรรมในมหาวิทยาลัย ได้แก่ ช่วยงาน สสส.จอมบึงมาราธอน ช่วยงานที่สระว่ายน้ าของ
มหาวิทยาลัย ศึกษาระบบกรองน้ าและระบบไหลเวียนของน้ า เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาเตรียมสถานที่
ประชุมวิชาการระดับชาติ จัดสถานที่ รองรับบุคคลที่จะมาเข้าร่วมงานก่อนงานประชุมวิชาการ
ระดับชาติ ช่วยงานกิจกรรมทาสีโรงอาหารของนักศึกษาเด็กคืนถิ่นและนักศึกษาครูพันธุ์บึง          
และช่วยงานจัดเสื้อและเหรียญงานปั่นคืนผืนปุา ณ บ้านอินสวน อ าเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี เป็นต้น  
  1.3  การตรวจสอบ (Check) มีการติดตามประเมินผลความส าเร็จของโครงการโดยใช้
แบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษา คณะกรรมการด าเนินโครงการ และผู้ใช้นักศึกษาใน
โครงการ โดยก าหนดตัวชี้วัดความพึงพอใจเชิงคุณภาพไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเปูาหมาย น าผล
การประเมินความส าเร็จของโครงการที่เป็นวิทยาศาสตร์ สามารถพิสูจน์ได้ มาใช้ปรับปรุงการวางแผน
และใช้เป็นข้อมูลของบประมาณให้ได้เพ่ิมขึ้นตามผลของโครงการ ซึ่งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่มา
ประเมินงานประกันคุณภาพการศึกษาได้กล่าวชื่นชมว่าโครงการครูพันธุ์บึงเป็นโครงการที่ดี 
    1.4 การปรับปรุงการด าเนินการ (Act) นักศึกษามองว่าเงินที่จัดสรรให้ใช้จ่ายคนละ 
2,000 บาทต่อเดือน ไม่เพียงพอ เนื่องจากต้องเสียค่าใช้จ่ายส่วนกลางด้านสาธารณูปโภค เช่น ค่าน้ า 
ค่าไฟ และค่ารักษาบ ารุงอุปกรณ์ส่วนกลางที่ช ารุดเสียหาย การใช้งานอินเตอร์เน็ตจากร้านภายนอก
ค้นคว้าหาข้อมูลประกอบการเรียน เนื่องจากอาคารที่พักในโครงการไม่มีอินเตอร์เน็ตให้ใช้ อีกทั้งต้อง
หักเงินเข้ากองกลางเพ่ือน าไปจัดหาวัตถุดิบมาประกอบอาหารในแต่ละมื้อที่อยู่ในโครงการ จึงมีการน า
ผลผลิตที่ได้จากในโครงการออกจ าหน่ายเพ่ือหารายได้มาเสริมค่าใช้จ่ายในโครงการ เช่น การน าไข่ไก่
หรือผักสวนครัวที่ปลูกได้ออกไปจ าหน่ายตามตลาดนัด หรือไปติดต่อกับแม่ค้าในตลาดสด เพ่ือน า
ผลผลิตไปส่งขายให้แก่แม่ค้า ขณะที่อาจารย์พ่ีเลี้ยงมองว่างบประมาณปีละ 1,000,000 บาท มีความ
เพียงพอ แต่ต้องปรับแผนให้สอดคล้องกับงบประมาณ โดยการอบรมแต่ละหลักสูตรต้องสรุปผลการ
ด าเนินงานในแต่ละปีเพ่ือตรวจสอบผลการด าเนินงานว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือไม่ และเพ่ือใช้
เป็นข้อมูลประกอบการเสนอของบประมาณในปีถัดไป 
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  ส่วนแนวทางในการพัฒนาโครงการ จ าแนกได้ 3 ด้าน คือ ด้านหลักสูตร ด้านการรับ
สมัครนักศึกษา และด้านการประชาสัมพันธ์โครงการ  
   ด้านหลักสูตร  มีการจัดอบรมร่วมกันระหว่างนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการรุ่นที่ 1 
และรุ่นที่ 2 ท าให้เกิดปัญหาล าดับก่อนหลังในการอบรม การด าเนินโครงการ 2 ปีที่ผ่านมาทาง
โครงการได้เปิดโอกาสให้นักศึกษาสามารถแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหลักสูตรที่จัดอบรมว่าตรงตาม
ความต้องการของนักศึกษาหรือไม่ หรือนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการมีความคิดเห็นอย่างไร ต้องการ
อบรมในหลักสูตรใดบ้าง เพ่ือให้นักศึกษาสามารถน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับตนเองและ
หน่วยงาน ชุมชน หรือสถานที่ท่ีนักศึกษาจะต้องออกไปปฏิบัติงาน 
   ด้านการรับสมัครนักศึกษา ได้รับข้อคิดเห็นว่าควรให้นักศึกษาหญิงมีโอกาสเข้า
ร่วมโครงการ เพ่ือผลิตบัณฑิตหญิงที่มีคุณภาพให้กับความต้องการของสังคมและเติมเต็มทักษะหรือ
ความสามารถบางอย่างที่นักศึกษาชายท าได้ไม่ดี เช่น การติดต่อสื่อสารหรือเจราจาในการน า
ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตขึ้นจากในโครงการไปวางขายหรือติดต่อแม่ค้าในตลาดละแวกชุมชน ซึ่งแต่เดิม
นักศึกษาชายที่น าผลิตภัณฑ์ไปขายจะขายไม่ค่อยได้หรือสินค้าเหลือเป็นจ านวนมาก ในรุ่นที่ 3        
จึงเปิดรับนักศึกษาหญิงเข้าร่วมโครงการ จ านวน 10 คน โดยให้ไปพักรวมกับนักศึกษาหญิงใน
โครงการบัณฑิตคืนถิ่นในหอพักหญิงล้วน เมื่อรับนักศึกษาหญิงเข้าโครงการผลตอบรับในการขาย
ผลิตภัณฑ์กลับขายดีจนหมดโดยมีแม่ค้าในตลาดเป็นลูกค้าประจ าสั่งซื้อสินค้าที่นักศึกษาผลิตได้      
จึงสะท้อนให้เห็นว่าการรับนักศึกษาหญิงเข้าโครงการเป็นการเติมเต็มด้านทักษะหรือความสามารถ
บางอย่างที่นักศึกษาชายไม่สามารถท าได้ 
   ด้านการประชาสัมพันธ์โครงการ ทางโครงการได้จัดให้นักศึกษาพัฒนาพ้ืนที่
บริเวณที่พัก จ านวน 8 ไร่ เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียง ท าให้มีสื่อมวลชนสนใจเข้ามา
น าเสนอโครงการออกสู่สาธารณชน เช่น สกูปข่าวครูพันธุ์บึงทางทีวีช่อง 9 ข่าวการด านาครูพันธุ์บึง 
Thai PBS ในวันชาวนาแห่งชาติ ข่าวชีวิตครูพันธุ์บึง กรมประชาสัมพันธ์กาญจนบุรี สกู๊ปข่าวครู    
พันธุ์บึง รายการเป็นข่าวเช้านี้ช่อง 3HD เรื่องเด่นเย็นนี้ ช่อง 3 และรายการเป็นข่าวเช้านี้สัญจรช่อง 
3SD รายงานสดเกาะติดชีวิตนักศึกษาครูพันธุ์บึงสลับกับข่าวเช้าประจ าวัน รวมถึงมีหน่วยงานหลาย
แห่งได้เดินทางมาศึกษาดูงานเกี่ยวกับโครงการ และมีการออกสื่อต่าง  ๆ สิ่งเหล่านี้แสดงให้เห็นว่า
โครงการครูพันธุ์บึงน่าสนใจและเป็นประโยชน์ต่อสังคม  
 2.  ปัญหาและอุปสรรค์ที่เกิดขึ้นในโครงการครูพันธุ์บึง     
    2.1  ปัญหาด้านคนหรือบุคลากร ได้แก่ 1) นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการไม่ปฏิบัติตาม
กฎกติกาในการอยู่ร่วมกันอย่างเคร่งครัด 2) นักศึกษาชายมีทักษะปฏิสัมพันธ์ในการค้าขายผลิตภัณฑ์
น้อย 3) อาจารย์พ่ีเลี้ยงมีจ านวนน้อย รวมทั้งมีภารกิจด้านงานสอนและงานอ่ืนๆ มาก 4) ไม่มีอาจารย์
พ่ีเลี้ยงผู้หญิง และ 5) บุคลากรบางส่วนไม่สามารถด าเนินกิจกรรมให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของ
โครงการ 
      ส่วนอุปสรรคด้านบุคลากร คือ 1) บุคลากรขาดความเข้าใจในวัตถุประสงค์ของ
โครงการ 2) อาจารย์ผู้ควบคุมไม่มีเวลาเพียงพอให้กับนักศึกษา 3) การก ากับดูแลยังไม่เข้มงวด ท าให้
การด าเนินงานไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์มากนัก 4) นักศึกษาที่เข้าโครงการบางส่วนไม่ปฏิบัติตามกฎ
กติกาที่โครงการวางไว้ และ 5) อาจารย์พ่ีเลี้ยงที่ดูแลนักศึกษาในโครงการมีภารกิจในด้านการศึกษา
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ต่อและภารกิจส่วนตัว ท าให้ขาดเวลาในการเข้ามาพักอยู่อาศัยและคอยดูแลเป็นที่ปรึกษาให้นักศึกษา
ในโครงการอย่างใกล้ชิด 
  2.2  ปัญหาด้านเงินหรืองบประมาณ ได้แก่ 1) งบประมาณไม่เพียงพอต่อความต้องการ
ในการใช้จ่ายภายในโครงการ โดยเฉพาะการจัดหลักสูตรอบรมให้แก่นักศึกษา และ 2) อาคารที่พัก
อาศัยไม่เพียงพอกับจ านวนนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ  
      ส่วนอุปสรรคด้านงบประมาณ คือ 1) เงินงบประมาณที่ได้รับในจ านวนเท่ากัน   
ทุกปีไม่เพียงพอต่อค่าใช้จ่ายที่เพ่ิมขึ้นเพ่ือรองรับนักศึกษาที่เข้าโครงการรุ่นใหม่ และ 2) การด าเนิน
โครงการยังอยู่ในระยะเริ่มต้นจึงยังมีผลงานไม่มากและยิ่งส่งผลให้ได้รับงบประมาณจ านวนจ ากัด 
ก่อให้เกิดผลกระทบต่าง ๆ เช่น จ านวนนักศึกษาที่รับเข้าร่วมโครงการ หลักสูตรที่จะจัดอบรมให้แก่
นักศึกษา และที่พักอาศัยไม่เพียงพอ เป็นต้น 
  2.3  ปัญหาด้านวัสดุอุปกรณ์ ได้แก่ 1) สวัสดิการด้านที่พักอาศัยและการสืบค้นข้อมูล
ทางอินเตอร์เน็ตยังไม่เพียงพอกับความต้องการของนักศึกษา 2) ระบบสารสนเทศและสิ่งแวดล้อมที่
เอ้ืออ านวยต่อการเรียนรู้ของนักศึกษาภายในที่พักไม่เพียงพอต่อความต้องการ และ 3) อาคารสถานที่
ในโครงการไม่เพียงพอกับจ านวนนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ 
   ส่วนอุปสรรคด้านวัสดุอุปกรณ์ คือ 1) สถานที่และสาธารณูปโภคในโครงการมี
จ ากัด 2) การรับนักศึกษาเข้าร่วมโครงการยัฃ จ าเป็นต้องคัดเลือกนักศึกษาที่มีความรู้ความสามารถที่
โดดเด่นเข้าโครงการ และ 3) สถานที่พักอาศัยของนักศึกษาในโครงการยังอยู่ห่างไกล ท าให้ไม่สามารถ
ติดตั้งสัญญาณอินเตอร์เน็ตได้ ส่งผลต่อการศึกษาหาความรู้เพ่ิมเติมในช่วงที่พักอาศัยในบ้านพักของ
โครงการ และจ าเป็นต้องจัดสรรงบประมาณปรับปรุงระบบเครือข่ายสัญญาณอินเตอร์เน็ตและมีแผน
สร้างที่พักอาศัยให้แก่นักศึกษาในโครงการเพ่ิมเติม 
  2.4  ปัญหาด้านการจัดการ คือ 1) นักศึกษาในโครงการมาจากหลากหลายสาขาวิชา
และคณะ มีเวลาเรียนและเวลาว่างในการท ากิจกรรมแตกต่างกัน ท าให้เวลาที่จะมาร่วมท ากิจกรรม
ของโครงการหรือปฏิบัติหน้าที่ที่ก าหนดไว้ไม่เป็นไปตามกฎเกณฑ์ 2) สถานที่พักคับแคบ ไม่เพียงพอ
ต่อการพักอาศัย นักศึกษาบางส่วนจึงไม่เข้าพักอาศัยในบ้านพักที่โครงการจัดให้ และ 3) นักศึกษาที่
เข้าร่วมโครงการมีความแตกต่างกัน ก่อให้เกิดปัญหาที่หลากหลาย เช่น บางคนพักในบ้าน บางคน    
พักนอกบ้าน บางคนไม่เข้าร่วมกิจกรรม บางคนไม่ช่วยท าความสะอาดที่พัก เป็นต้น  
      ส่วนอุปสรรคด้านการจัดการ ได้แก่ 1) ขาดอาจารย์พ่ีเลี้ยงที่ดูแลและใช้ชีวิตการ
เป็นอยู่อย่างใกล้ชิดกับนักศึกษาในโครงการ และ 2) ไม่มีอัตราบรรจุรองรับเมื่อนักศึกษาส าเร็จ
การศึกษา 
  2.5 ปัญหาความคาดหวังด้านอาชีพ คือ นักศึกษาต้องการบรรจุเป็นข้าราชการครู
และอยากให้โครงการให้ความรู้เพ่ิมเติมให้มากขึ้น โดยเฉพาะความรู้ที่เกี่ยวกับการสอบบรรจุเป็น
ข้าราชการครู ทั้งนี้ เนื่องจากเมือ่ส าเร็จการศึกษานักศึกษาต้องไปสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุเป็นข้าราชการ
ครูเอง ไม่สามารถท่ีจะบรรจุได้เลย 
      ส่วนอุปสรรคด้านความคาดหวังในอาชีพ คือ ส่วนกลางหรือกระทรวงศึกษาธิการ
ไม่มีการจัดสรรอัตราสนับสนุนให้ได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการครูให้กับนักศึกษาท่ีเข้าร่วมโครงการ  
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 3. อัตลักษณ์ของนักศึกษาในโครงการครูพันธุ์บึง อัตลักษณ์ที่สะท้อนจนเป็นที่ปรากฏ
และยอมรับของผู้พบเห็น จ าแนกได้ 2 ประการ คือ      
     3.1 ด้านไฮ-ทัช (Hi touch) คือ การใช้ฝีมือด้านเกษตรกรรม เศรษฐกิจพอเพียง   
ปลูกผักสวนครัว สมุนไพร สามารถใช้จอบ เสียม พรวนดิน เลี้ยงเป็ด ไก่ วัว หมู ท าอุตสาหกรรม
ประเภทก่ออิฐ ฉาบปูน ซ่อมมอเตอร์ไซด์ ซ่อมวงจรไฟฟูาอิเล็กทรอนิกส์ และงานช่างต่าง ๆ ตามแบบ
ฉบับฝีมือแรงงาน 
-  3.2 ด้านไฮ-เทค (High Technology) คือ เก่งในเรื่องเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์ 
เครือข่ายระบบต่าง ๆ สามารถซ่อมเบื้องต้นได้ สามารถอยู่ในชุมชน สามารถเป็นผู้น าชุมชน และ
ช่วยเหลือดูแลซ่อมแซมให้ชุมชนได้ 
  โดยสรุป มหาวิทยาลัยคาดหวังให้นักศึกษาในโครงการครูพันธุ์บึงเป็นครูนักพัฒนา 
สามารถพัฒนาโรงเรียนที่อยู่ห่างไกลความเจริญให้มีประสิทธิภาพทั้งการเรียนและการสอนบนพ้ืนฐาน
ทรัพยากรที่มีจ ากัด เป็นครูที่มีความพร้อมทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพ สอนได้ทั้งวิชาการในการศึกษา 
และวิชาชีพที่นักเรียนสามารถน าไปใช้ในการด ารงชีวิตในภายหน้า  เช่น เกษตรกรรม ปศุสัตว์        
บนพื้นฐานแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด าริ มีความขยัน อดทน สามารถด าเนินชีวิตใน
ถิ่นทุรกันดารและไม่มีสาธารณูปโภคอ านวยความสะดวก มีความซื่อสัตย์ในจรรยาบรรณวิชาชีพครู       
มีความประพฤติ สามารถการปฏิบัติงาน มีจิตอาสาในการช่วยเหลือผู้ อ่ืน รวมถึงมีความรับผิดชอบใน
งานและหน้าที่ของตนเอง 
 ดวงนภา มกรานุรักษ์48 ได้ท าการวิจัยอนาคตภาพการอาชีวศึกษาไทยในทศวรรษหน้า 
(พ.ศ. 2554-2564) โดยใช้เทคนิคมี EDFR วัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาอนาคตภาพการอาชีวศึกษาไทย  
ในทศวรรษหน้า (พ.ศ. 2554-2564) พบว่าการอาชีวศึกษาไทยในทศวรรษหน้า (พ.ศ. 2554-2564) 
จะต้องเผชิญกับแนวโน้มส าคัญมากมายไม่ว่าจะเป็นกระแสโลกาภิวัตน์ การแข่งขันระหว่างประเทศ 
และเขตการค้าเสรี ที่ส าคัญยิ่งคือประชาคมอาเซียนที่จะเกิดขึ้น ในปี ค.ศ. 2015 ดังนั้น ประเทศไทย
จึงต้องมีการเตรียมพร้อมด้วยการอาชีวศึกษาใน 8 ด้าน ดังต่อไปนี้ 
 1. ด้านคุณลักษณะผู้ส าเร็จการศึกษา จะต้องเป็นผู้ที่มีความสามารถทางทักษะวิชาชีพ   
มีความรู้ ทักษะชีวิต นิสัยอุตสาหกรรม และทัศนคติที่ดีต่อการท างาน 
 2. ด้านการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรต้องสามารถตอบสนองความต้องการของ
ตลาดแรงงาน มีความหลากหลายทั้งในและนอกระบบ ทวิภาคี เทียบโอนประสบการณ์ และระบบ
ทางไกล วิธีการเรียนการสอนต้องยืดหยุ่นตามเทคโนโลยี ผู้เรียน สถานประกอบการ รวมไปถึงบริบท 
ที่เปลี่ยนแปลงไป 
 3. ด้านครูผู้สอน ต้องรู้ศักยภาพของนักเรียนเป็นรายบุคคล มีประสบการณ์วิชาชีพ เก่ง
ปฏิบัติ รู้ลักษณะงานและอาชีพในสาขาวิชาที่สอนอย่างแท้จริง สามารถผลิตต าราเอง 

                                                                    

 48ดวงนภา มกรานุรักษ์, “อนาคตภาพการอาชีวศึกษาไทยในทศวรรษหน้า (พ.ศ. 2554-
2564)” (วิทยานิพนธ์หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด. )  สาขาการบริหารการศึกษา 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2554), บทคัดย่อ. 
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 4. ด้านความร่วมมือ ต้องได้รับความร่วมมือจากทุกหน่วยวานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะกับ     
สถานประกอบการ รวมไปถึงการมีส่วนร่วมในระดับท้องถิ่นและภูมิภาค 
 5. ด้านมาตรฐาน ต้องมีการจัดตั้งสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพเพ่ือก าหนดมาตรฐานวิชาชีพที่
จะเป็นบันไดความก้าวหน้าในแต่ละสาขาอาชีพให้มีความสอดคล้องของค่าจ้างและทักษะฝีมือ 
 6. ด้านการสนับสนุนของรัฐบาล รัฐต้องให้ความส าคัญการอาชีวศึกษาอย่างจริงจัง       
มีนโยบายที่แน่นอนชัดเจน 
 7. ด้านค่านิยมในการเรียนอาชีวศึกษา สื่อมวลชน รัฐบาล สถานประกอบการต้อง
ร่วมกันสร้างและผลักด้นให้เกิดค่านิยมการเรียนอาชีวศึกษา 
 8. ด้านการบริหารจัดการ ต้องมีความเป็นอิสระและต้องมีการจัดตั้งสถาบันอาชีวศึกษา
ในการผลิตระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยี หรือสายปฏิบัติการ 
 ธนกร เชื้อจ ารูญ49 ได้ท าการวิจัยอนาคตท าการศึกษาอนาคตภาพการจัดการศึกษาของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ในทศวรรษหน้า (พ.ศ.  2554-2563) มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา  
และเสนออนาคตภาพที่เป็นไปได้ในการจัดการศึกษาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ใน
ทศวรรษหน้า (พ.ศ. 2554-2563) แบ่งขั้นตอนการวิจัยออกเป็น 3 ระยะ คือ ระยะที่ 1 ศึกษาแนวคิด
ทฤษฎีและความต้องการของท้องถิ่นที่มีต่อการก าหนดบทบาท ทิศทางการจัดการศึกษา 
กลุ่มเปูาหมาย ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา 41 คน ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษา 21 คน ระยะที่ 2 
ศึกษาอนาคตภาพการจัดการศึกษาที่เป็นไปได้ กลุ่มเปูาหมาย ได้แก่ กลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิ 21 คน และ
ระยะที่ 3 ท าประชาพิจารณ์เสนออนาคตภาพการจัดการศึกษาสู่นโยบายและแผนปฏิบัติ ต่อ
กลุ่มเปูาหมาย 60 คน เครื่องมือที่ ใช้ในการวิจัย  ประกอบด้วย แบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง 
แบบสอบถาม และแบบประชาพิจารณ์ วิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพโดยการวิเคราะห์เนื้อหา 
ส่วนข้อมูลเชิงปริมาณวิเคราะห์ด้วยค่ามัธยมฐาน และค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ ผลการวิจัยพบว่า 
อนาคตภาพที่เป็นไปได้ด้านการจัดการศึกษาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์มี 11 ด้าน คือ  
 1. ด้านความเสมอภาคของโอกาสทางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จะมีรูปแบบการจัด
การศึกษาส าหรับคนพกิาร ผู้ทุพลภาพ ผู้ด้อยโอกาสผู้มีความสามารถพิเศษ  
 2.  ด้านคุณภาพมาตรฐานการศึกษา จะมีการจัดท าระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในโรงเรียนและการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก  
 3.  ด้านระบบบริหารและการจัดการศึกษา จะมีการยกฐานะกองการศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรมเป็นส านักการศึกษาเพ่ือการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ      
 4.  ด้านครู อาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา จะมีการวางแผนพัฒนาด้านครู บุคลากร
ทางการศึกษา  
 5.  ด้านหลักสูตร จะมีการจัดท าหลักสูตรทั้งระดับมัธยมศึกษาควบรวมกับอาชีวศึกษา    
มีการจัดงบประมาณ เพ่ือจัดท าวิจัยและพัฒนาหลักสูตร  
                                                                    

 49ธนกร เชื้อจ ารูญ, “อนาคตภาพการจัดการศึกษาขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ในทศวรรษหน้า (พ.ศ. 2554-2563)” (วิทยานิพนธ์หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการ
บริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2554), บทคัดย่อ. 
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 6.  ด้านกระบวนการเรียนรู้ จะมีการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตทั้งในระบบ นอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยที่หลากหลายสอดคล้องกับธรรมชาติของวิชาและภูมิปัญญาท้องถิ่น  
 7.  ด้านทรัพยากรและการลงทุนเพ่ือการศึกษา จะมีการจัดสรรงบประมาณเพ่ิมเติมจาก
ที่รัฐบาลจัดสรรและเปิดโอกาสให้โรงเรียนเข้ามามีส่วนร่วมในการน าเสนองบประมาณ  
 8. ด้านเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา จะมีศูนย์เทคโนโลยีเพ่ือการผลิต วิจัย และพัฒนา
เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาในระดับสถานศึกษา  
 9.  ด้านการส่งเสริมกีฬา นันทนาการและกิจกรรมเด็กและเยาวชน จะมีการจัดตั้งศูนย์
นันทนาการและลานกีฬา เพ่ือให้บริการนักเรียน ผู้ปกครองและชุมชน  
              10.  ด้านการส่งเสริมอาชีพ จะมีการจัดท าหลักสูตรฝึกอาชีพระยะสั้นให้บริการแก่นักเรียน
และประชาชนทั่วไป  
              11.  ด้านการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น จะมีการจัด
งบประมาณอุดหนุนเพ่ือส่งเสริมให้ชุมชนและโรงเรียนจัดศูนย์การเรียนรู้ด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม 
จารีตและประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ส่วนผลการประชาพิจารณ์ พบว่า ผู้เข้าร่วมประชาพิจารณ์   
เห็นด้วยกับกลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิทุกประเด็น 
งานวิจัยต่างประเทศ 
 โคแกน (Cogan, John, J., and Derricott, Ray)50 ได้ท าการวิจัยเรื่องอนาคตการศึกษา
ส าหรับศตวรรษที่ 21 (Citizenship For the 21 Century : An International Perspective on 
Education) พบว่า การจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ส าหรับอนาคตในศตวรรษที่ 21 ควร
จัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะ 8 ประการ ได้แก่ 
 1.  เป็นบุคคลที่มีความสามารถในการพิจารณาและเข้าถึงปัญหาในฐานะสมาชิกที่ดีของ
สังคมโลก 
 2.  มีความสามารถในการท างานร่วมกับผู้อ่ืนในกระบวนการท างานร่วมกันเป็นหมู่คณะ 
ด้วยความรับผิดชอบต่อบทบาทหน้าที่ของตนในสังคมท่ีตนสังกัด 
 3.  มีความสามารถ เข้าใจ ยอมรับ ชื่นชม และพากเพียร อดทนในความแตกต่างทาง
วัฒนธรรม 
 4.  มีความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณและความคิดในเชิงระบบ 
 5.  มีทักษะและเอาใจใส่ต่อการแก้ปัญหาโดยปราศจากความรุนแรง 
 6.  ใฝุใจที่จะปรับเปลี่ยนวิถีชีวิต และนิสัยในการบริโภค เพ่ือเป็นการปกปูองรักษา
สิ่งแวดล้อม 
 7.  มีความสามารถในการรับรู้ความรู้สึก คุณค่าและปกปูองสิทธิมนุษยชน 
 8.  ใฝุใจ และมีทักษะในการเข้าไปมีส่วนร่วมในการเมืองทุกระดับ 
 ในงานวิจัยฉบับดังกล่าว ได้สรุปให้เห็นถึงเนื้อหาสาระของความรู้และการเรียนรู้ที่จะท าให้
บรรลุคุณลักษณะนั้น ควรจะต้องด าเนินการอย่างครอบคลุมในทุกมิติทางการศึกษา ทั้งด้านบุคคล สังคม 
                                                                    

 50Cogan, John, J., and Derricott, Ray.  Citizenship For the 21 Century: An 
International Perspective on Education  (London: Kogan), 40. 
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พ้ืนที่ และกาลเวลาอย่างเชื่อมโยงและสัมพันธ์กัน เพ่ือให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาทักษะอย่างหลากหลาย 
และเข้าใจในคุณค่าของความแตกต่าง สามารถด ารงชีวิตร่วมกันอยู่ในสังคมโลกได้อย่างมีความสุ ข         
ในอนาคต 
 ปาร์เคย์ และสแตนด์ฟอร์ด51 ได้ท าการวิจัยเรื่องการเข้าสู่วิชาชีพครูในประเทศสหรัฐอเมริกา 
ได้ข้อสรุปที่เสนอเป็นแนวคิดไว้ว่าผู้ที่จะเข้าสู่วิชาชีพครูในประเทศสหรัฐอเมริการในศควรรษที่ 21 ต้องมี
มาตรฐาน 5 ประการ ประกอบด้วย 1) สามารถปรับตัวเข้ากับผู้เรียนได้ดี 2) มีความรู้ดีในสาระที่สอน
รวมทั้งรู้วิธีถ่ายทอดสาระนั้นสู่ผู้เรียน 3) รู้วิธีควบคุมและจัดการกับผู้เรียน 4) สามารถคิดจัดประสบการณ์
การเรียนรู้อย่างเป็นระบบบนพ้ืนฐานประสบการณ์ของตนเอง และ 5) ประพฤติปฏิบัติตนเป็นส่วนหนึ่ง
ของสมาชิกในองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
 ดูเดอร์สเตดท์ (Duderstadt, Jamees J.)52 ได้ท าการวิจัยเรื่องความเป็นไปได้ของ
ลักษณะมหาวิทยาลัยในอนาคต ในศตวรรษท่ี 21 พบลักษณะดังนี้ 
 1.  เป็นมหาวิทยาลัยระดับโลก (World University) โดยจะมีความเป็นนานาชาติและ
ความเป็นสากลมากขึ้น 
 2.  เป็นมหาวิทยาลัยแห่งความหลากหลาย (Diverse University) โดยจะตอบสนอง
ความเติบโตทางเศรษฐกิจของสังคมท่ีมีความหลากหลายเพิ่มขึ้นทั้งเชื้อชาติ วัฒนธรรม เศรษฐกิจ ที่ตั้ง
ของภูมิประเทศและชนกลุ่มน้อย เพ่ือให้บุคคลต่าง ๆ สามารถท างานและอยู่ร่วมกันในสังคมได้ 
 3.  เป็นมหาวิทยาลัยแห่งความสร้างสรรค์ (Creative University) สร้างสรรค์ความรู้   
ใหม่ ๆ ให้กับสังคมและเพ่ิมมูลค่าในกิจกรรมต่าง ๆ 
 4.  เป็นมหาวิทยาลัยที่ไร้ขอบเขตของสาขาวิชา (Division Lees University) โดยลดการ
มุ่งเน้นความเป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะในสาขาวิชาของตน และควรมีการบูรณาการความรู้ระหว่ างสาขา 
(Integration Among the Disciplines) 
 5.  เป็นมหาวิทยาลัยใยแก้ว หรือมหาวิทยาลัยเสมือนจริง (Cyberspace or Virtual 
University) โดยมีเครือข่ายเชื่อมโยงกับนักศึกษา คณะและสังคมในลักษณะเครือข่ายข้อมูลการ
จัดการเรียนการสอน การวิจัยและบริการสาธารณะ กระจายและครอบคลุมอย่างกว้างขวาง 
 6.  เป็นมหาวิทยาลัยส าหรับผู้ใหญ่ (Adult University) ผู้ใหญ่ในสังคมจะมีความ
ต้องการที่จะเรียนรู้และฝึกอบรมเพ่ิมเติม เนื่องจากสังคมมีความต้องการเข้าสู่การศึกษาในลักษณะที่
แตกต่างกัน องค์ความรู้ใหม่ต่างเกิดขึ้นมากและรวดเร็ว 
 7.  เป็นมหาวิทยาลัยที่จัดการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือมหาวิทยาลัยวิจัย (College 
University or Research University) มหาวิทยาลัยต้องพัฒนาศักยภาพของนักศึกษา ทั้งด้าน
ความคิด อารมณ์ และเข้าถึงสภาพความเป็นจริงและวิทยาการเฉพาะสาขา เช่น ชีววิทยา 

                                                                    

 51Parkay F.W., and Standford B., Become Teacher, 5th ed. (Boston: Allyn 
and Bacon, 2001), 45. 
 52Duderstadt, Jamees J.,  New role for The 21st Century University//www. 
isues.org16.2/undersadt.htm. 
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ประวัติศาสตร์ หรือจิตวิทยา โดยการศึกษาจะต้องช่วยให้นักศึกษาสามารถตัดสินใจและมีคุณธรรมใน
โลกที่ซับซ้อนได้ 
 8.  เป็นมหาวิทยาลัยที่จัดการศึกษาตลอดชีวิต (Lifelong University) เนื่องจากคนใน
สังคมต้องแสวงหาความรู้ตลอดเวลา กระบวนการเรียนรู้จึงเป็นกระบวนการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
 9.  เป็นมหาวิทยาลัยที่จัดการศึกษาส าหรับชุมชนในทุกหนทุกแห่ง (Ubiquitous 
University) ต้องพัฒนากระบวนทัศน์เพ่ือเปิดโอกาสการเรียนรู้ให้กับชุมชน เพ่ือให้สามารถเรียนรู้ได้
ทุกหนทุกแห่งอย่างทั่วถึง มีคุณภาพและมีค่าใช้จ่ายเพื่อการศึกษาที่ชุมชนสามารถด าเนินการได้ 
              10.  มหาวิทยาลัยเป็นเสมือนห้องปฏิบัติการ (laboratory University) ท าหน้าที่ในการ
ศึกษาวิจัยพ้ืนฐานและสหวิทยาการผ่านกระบวนการเรียนการสอนและการวิจัย   
 อาร์มสตรอง (Armstrong)53 ได้ท าการวิจัยเรื่องกรณีศึกษาเกี่ยวกับประสิทธิภาพของ
สาขาวิชาการศึกษาเบรดฟอร์ด มหาวิทยาลัยพิทสเบิร์ก การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาการ
เตรียมความพร้อมสาขาวิชาการศึกษาให้แก่ผู้ที่จะจบออกมาเป็นครู ที่ถูกระบุในเอกสารว่าเป็น
องค์ประกอบส าคัญของสาขาวิชาการศึกษาที่มีประสิทธิภาพมี 14 ด้าน การเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพโดย
การสัมภาษณ์ผู้ที่มีส่วนส าคัญในการพัฒนาและความเจริญก้าวหน้าของสาขาการศึกษาเบรดฟอร์ด 
ของมหาวิทยาลัยพิทสเบิร์ก และศึกษาอย่างละเอียดเกี่ยวกับผลงานและเอกสารที่เกี่ยวข้อง เช่น ข่าว
จากหนังสือพิมพ์ หนังสือที่ตีพิมพ์เกี่ยวกับเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ในท้องถิ่นและนิตยสารพอร์ทเทรต
ของมหาวิทยาลัยพิทสเบิร์ก เก็บข้อมูลเชิงปริมาณโดยการส ารวจตามองค์ประกอบส าคัญของ
สาขาวิชาการศึกษาที่มีประสิทธิภาพทั้ง 14 ด้าน โดยให้ผู้ที่ท างานในสาขาระบุระดับของความส าคัญ
และระดับการเตรียมความพร้อมของสาขา ในองค์ประกอบส าคัญทั้ง 14 ด้านผลการศึกษา พบว่าทั้ง 
14 ด้านเป็นองค์ประกอบมีความจ าเป็นส าหรับสาขาวิชาการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ และยังพบอีกว่า
สาขาการศึกษาเบรดฟอร์ดของมหาวิทยาลัยพิทสเบิร์กมีการเตรียมความพร้อมให้แก่ผู้ที่จะจบออกมา
เป็นครูอยู่ในระดับปานกลาง แต่อย่างไรก็ตามจากการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า ผู้ที่ท างานในสาขา ที่เริ่ม
ท างานตั้ง ปี ค.ศ. 2003 เป็นต้นมา ระบุว่าพวกเขามีการเตรียมความพร้อมให้แก่ผู้ที่จะจบออกมาเป็น
ครูอยู่ในระดับสูง ซึ่งความแตกต่างนี้แสดงให้เห็นว่าการเปลี่ยนแปลงในสาขาครั้งล่าสุดส่งผลต่อการ
พัฒนาคุณภาพของสาขาในทุกด้าน 
 โมลาวีค (Moravec)54 ได้ท าการวิจัยเรื่องกระบวนทัศน์ใหม่ของการสร้างองค์ความรู้ใน
การศึกษาระดับอุดมศึกษาของมลรัฐมินเนสโซตา การวิจัยแบ่งเป็น 3 ระยะ ประกอบด้วยระยะที่ 1 
ท าการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง โดยการวิเคราะห์เชิงคุณภาพพิจารณาแนวโน้มการศึกษาใน
ระดับอุดมศึกษาและวินิจฉัยหาข้อความที่ส าคัญต่ออนาคตของการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่สัมพันธ์กับ
                                                                    

 53Armstrong, Donna M.  A Case Study of the Effectiveness of the 
University of Pittsburgh at Bradford’s Teacher Education Program (Dissertations 
Ph.D., West Virginia: Marshall University, 2007), abstract. 
 54Moravec, John W.A. New Paradigm of Knowledge Production in 
Minnesota Higher Education: A Delphi Study. (Dissertations Ph.D., Minnesota: 
University of Minnesota, 2007), abstract. 
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องค์ประกอบของกระบวนทัศน์ใหม่ทั้งสามองค์ประกอบในประเทศสหรัฐอเมริกาและทั่วโลก ข้อมูลที่
ได้จากการศึกษาในระยะที่ 1 จะน าข้อความมาจัดกลุ่มและน าไปสร้างเป็นแบบสอบถามตามเทคนิค
การวิจัยแบบเดลฟาย จากนั้นน าแบบสอบถามที่สร้างขึ้นไปเก็บข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่าง ซึ่ ง
ประกอบด้วย ผู้เชี่ยวชาญจากมลรัฐมินเนสโซตา จ านวน 20 คน และอธิการบดีของวิทยาลัย 2 แห่ง 
และมหาวิทยาลัย 1 แห่งในระยะที่ 2 เพ่ือจัดระดับความส าคัญ ระดับการยอมรับ และระดับความ
เป็นไปได้ที่เกิดขึ้นของแต่ละประเด็นข้อค าถามที่ได้จากการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับบริบท
การศึกษาระดับอุดมศึกษา ระยะที่ 3 ท าการวิเคราะห์เชิงเนื้อหาของข้อค าตอบพบว่าสามารถจัด
ประเด็นค าตอบในการน าไปใช้และการด าเนินนโยบายของการศึกษาระดับอุดมศึกษาจากการ
วิเคราะห์อนาคตของกระบวนการวิจัยแบบเดลฟายในระยะที่ 1 และ 2 ได้เป็น 10 กลุ่มซึ่งข้อมูลที่ได้นี้
แสดงให้เห็นว่า ผู้น าในสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษามีความจ าเป็นที่จะต้องบูรณาการแนวคิดของ
การเร่งการเปลี่ยนแปลงของกระบวนทัศน์ใหม่กับการคิด การปฏิบัติ และการก าหนดกิจกรรมเพ่ือ
ความส าเร็จในยุคสมัยที่มีการเร่งการเปลี่ยนแปลง ความสับสนวุ่นวาย และความไม่ชัดเจน การศึกษา
เกี่ยวกับอุดมศึกษาในมลรัฐมินเนสโซตาและที่อ่ืน ๆ ในการวิจัยครั้งนี้สรุปเป็นบันทึกที่ได้จาก การ
ค้นพบการวิพากษ์ และการสะท้อนความคิดในการพิจารณาการด าเนินนโยบาย ซึ่งข้อมูลที่ได้จากผู้น า
ในสถาบันอุดมศึกษาท่ีเข้าร่วมการวิจัยนี้ มีความเป็นไปได้ในการให้ข้อมูลที่ดีกว่าและการน าการเผชิญ
อนาคตไปใช้ได้มากกว่า  
 มาสโซล่า (Mazzola)55 ได้ท าการวิจัยเรื่องโปรแกรมนานาชาติที่เปิดสอนระดับ
บัณฑิตศึกษาและวิชาชีพของมหาวิทยาลัยเพนซิลเวเนีย: โอกาสและความท้าทาย โดยระบุความ
เป็นมาว่าโลกาภิวัตน์ได้เปลี่ยนแปลงขอบข่ายของการศึกษาระดับอุดมศึกษา การศึกษาได้ท้าทายให้มี
การเตรียมนักศึกษา เพ่ือการท างานและด ารงชีวิตในสังคมโลกปัจจุบัน ความเข้าใจในวัฒนธรรมและ
ความตระหนักต่อโลกเป็นสิ่งส าคัญส าหรับนักศึกษาในการเตรียมตัวเพ่ือการเป็นผู้น าที่มีประสิทธิภาพ 
สามารถที่จะแข่งขันในตลาดโลกและสามารถแก้ไขปัญหาของโลกที่มีเพ่ิมขึ้นเรื่อย ๆ จึงได้ด าเนินการ
วิจัยโดยเก็บรวบรวมข้อมูลประกอบด้วย 1) วิเคราะห์งานด้านศักยภาพการปฏิบัติงานของ
มหาวิทยาลัยเกี่ยวกับข้อพันธะต่อโลก 2) การสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้างโดยการสัมภาษณ์ผู้บริหารอาวุโส 
คณาจารย์ของคณะที่คัดเลือกเพ่ือศึกษาและฝุายบริหารส่วนกลางของมหาวิทยาลัย และ 3) ศึกษา
เอกสารภายใน    
 ผลการศึกษาพบข้อสรุปเกี่ยวกับบทบาทส าคัญของการเป็นผู้น าในการผลักดันแผนการ
เกี่ยวกับความเป็นนานาชาติของมหาวิทยาลัยในอนาคต ความเป็นผู้น าของมหาวิทยาลัยในด้านการ
บริหารและคณาจารย์ สร้างให้เกิดโอกาสที่หลากหลายในการพัฒนามุมมองที่มีต่อโลกในระหว่างที่
เรียนของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและนักศึกษาที่เรียนเพ่ือพัฒนาวิชาชีพ รวมทั้งพบว่าสิ่งเป็นตัว
ขัดขวางการได้ประโยชน์จากโอกาสเหล่านี้คือ ข้อจ ากัดด้านเวลา เงินทุน และความพยายามร่วมกัน
ระหว่างคณะในการเริ่มต้นด้านความเป็นนานาชาติที่ยังขาดความร่วมมือ ซึ่งก่อให้เกิดทั้งความท้าทาย
                                                                    

 55Mzaaola, Mary C., Internationalization of Graduate and Professional 
Program at the University of Pennsylvania: An Opportunity and Challenge, 
Dissertations Ph.D. (Pennsylvania: University of Pennsylvania, 2007), 20. 
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และโอกาส โดยสิ่งที่เป็นความท้าทายคือ ต้นทุน เวลา และโครงสร้างการกระจายอ านาจบริหารของ
มหาวิทยาลัย ส่วนสิ่งที่เป็นโอกาสคือความพยายามที่จะเชื่อมประสานกันระหว่างคณะวิชา 
 นาสมาย (Nasmyth)56 ไดท้ าการวิจัยเรื่องแบบเดลฟายของรายวิชาระดับบัณฑิตศึกษาที่
เปิดสอนผ่านเครือข่าย (ออนไลน์) ในประเทศสหรัฐอเมริกา มีจุดมุ่งหมายเพ่ือจัดจ าแนกโดยใช้เทคนิค
วิธีวิจัยแบบเดลฟายอันเป็นองค์ประกอบที่ผู้เชี่ยวชาญเชื่อมั่นว่าควรน ามาใช้ในการออกแบบและ
น าไปสู่การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาผ่านเครือข่าย (ออนไลน์) ที่มีคุณภาพสูง เพ่ือให้เหมาะกับ
ความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไปของนักเรียนในศตวรรษที่ 21 ผลการวิจัยพบว่าผู้เชี่ยวชาญมีมติเห็น
พ้องในองค์ประกอบหลัก อย่างไรก็ตามแม้ว่าทุกองค์ประกอบจะถูกจัดล าดับความส าคัญอยู่ในช่วง
ปานกลางถึงมากในระดับร้อยละที่สูง แต่ผู้เชี่ยวชาญกลับระบุความสามารถในการน าไปใช้ในระดับ
ปานกลาง  ถึงน้อย ซึ่งเห็นได้จากการปฏิบัติอย่างจริงจังที่ผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นตรงกันว่าการให้
นักเรียนเรียนผ่านเครือข่ายอย่างต่อเนื่อง จริงจัง และสม่ าเสมอเป็นสิ่งที่ส าคัญที่สุดในการน าไปใช้ 
และการใช้เทคโนโลยีขั้นสูงไม่ใช่องค์ประกอบส าคัญ โดยสรุปกล่าวได้ว่าแม้จะมีสถาบันการศึกษา
จ านวนมากที่จัดการศึกษาผ่านเครือข่ายอยู่แล้ว แต่ผู้เชี่ยวชาญก็มีความคิดเห็นตรงกันว่าองค์ประกอบ
ที่ส าคัญไม่สามารถน าไปปฏิบัติได้เสมอไป อย่างไรก็ตามเพ่ือให้การสอนผ่านเครือข่ายมีการพัฒนา
อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้ที่มีส่วนในการตัดสินใจจะต้องรับผิดชอบสนับสนุนและจัดหาทรัพยากรที่
จ าเป็นให้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งความรับผิดชอบดังกล่าวเป็นสิ่งส าคัญส าหรับการจัดการศึกษาผ่าน
เครือข่ายทีต่้องการให้การสอนรายวิชาต่าง ๆ ผ่านเครือข่ายตรงกับความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไปของ
นักเรียน 
 อะเวล (Abel)57 ได้ท าการวิจัยเรื่องข้ออธิบายเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างการศึกษา
ระดับ อุดมศึกษากับสังคม ซึ่งจากวรรณกรรมวิพากษ์ที่เกี่ยวข้อง พบว่า ความสัมพันธ์ของการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาและสังคมมีความเกี่ยวพันกับรายได้ส่วนบุคคล ขับเคลื่อนด้วยความเชื่อที่มีผลต่อ
พฤติกรรมการให้ความส าคัญด้านอุตสาหกรรมและการตลาด ในการศึกษาเปรียบเทียบที่ผ่านมาเน้น
ไปที่ความต้องการทางสังคมและอยู่บนพ้ืนฐานของความเชื่อมั่น อย่างไรก็ตามเนื่องจากความสัมพันธ์
ที่เกิดขึ้นส่วนมากมักไม่ได้มีการบันทึกไว้ ซึ่งล าบากต่อการศึกษาค้นคว้า การศึกษานี้จึงก าหนดกรอบ
เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ โดยมีเปูาหมายเพ่ือวางพ้ืนฐานของบริบท เพ่ือการเรียกร้องให้เพ่ิมความ
รับผิดชอบและปฏิรูปบทบาทของการศึกษาระดับอุดมศึกษาในสังคม จากการศึกษาวรรณกรรมที่
เกี่ยวข้องสามารถสร้างทฤษฎีต้นแบบของความสัมพันธ์ได้ 4 ทฤษฎี ซึ่งทฤษฎีต้นแบบนี้อธิบายถึง
แบบจ าลองในด้านของ อิทธิพล ประโยชน์ส่วนบุคคล/ส่วนร่วม ประโยชน์เชิงวัฒนธรรม/สังคม/
เศรษฐกิจ และความรับผิดชอบ การวิจัยครั้งนี้ใช้เทคนิคเดลฟายท าการศึกษากับกลุ่มผู้บริหารของ
วิทยาลัยโดยสร้างเป็นกรอบ 17 ประเด็น ซึ่งแต่ละประเด็นจะถูกทดสอบวิพากษ์มติความเห็นพ้อง 
ด้านการน าไปใช้ ความสามารถในการอธิบายหรือปริมาณ ซึ่งประเด็นที่มีมติเห็นพ้องมากที่สุดจะถูก
                                                                    

 56Nasmyth, Donna Redman, A Delphi Study of Online Graduate Courses 
in the United States, Dissertations Ph.D., (California: University of La Veme, 2007), 55. 
 57Abel, Rob, Describing the Compact between Higher Education and 
Society, Dissertations Ph.D. (California: Fielding Graduate University, 2008), 20. 
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น ามาใช้ กลุ่มผู้บริหารถูกทดสอบมติความเห็นพ้องด้วยการทดสอบ 3 รอบ เกี่ยวกับ 6 ประเด็นหลัก
คือ การประเมินค่า ระดับการเข้าถึง ความหลากหลาย ผลการเรียน การมีส่วนร่วมและความพึงพอใจ
ของนักเรียน และการเรียนรู้ตลอดชีวิต ซึ่งกรอบที่วางไว้นี้สร้างจากทฤษฎีต้นแบบดังกล่าวข้างต้น 
อย่างไรก็ตามกลุ่มผู้บริหารไม่ได้ลงมติด้านความต้องการจากกรอบที่วางไว้ 
 ผลการศึกษาพบว่ากรอบที่สร้างขึ้นสามารถตรวจหาความสัมพันธ์ได้ และพบความ
ต้องการและข้อคิดเห็นที่หลากหลายเกี่ยวกับ ความต้องการกรอบใหม่หรือกรอบธรรมดา การพัฒนา
กรอบหรือความหลากหลายให้สามารถน าไปใช้ก าหนดแนวคิดหรืออธิบายความสัมพันธ์ที่สมดุลได้กับ
ผู้น าของสถาบันบางแห่ง ซึ่งผลการศึกษานี้น าไปสู่ข้อเสนอแนะส าหรับผู้น าที่มีวิสัยทัศน์ให้เข้าใจ
ชัดเจนเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของสถาบันและระดับการศึกษาต่อสังคม ยิ่งไปกว่านั้นยังมีประโยชน์ใน
การพัฒนาการวางแนวทางการเลือกสร้างความแตกต่าง และสร้างประสบการณ์ที่มีประสิทธิภาพของ
นักเรียน 
 

สรุป 
 

 จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยของนักการศึกษา นักวิชาการ และผู้เชี่ยวชาญ
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพ่ือใช้เป็นกรอบการวิจัยการบริหารจัดการครุศึกษาตามแนวคิดของ
วิทยาลัยหมู่บ้านจอมบึงของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง สรุปได้ว่า งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ของ 
โคแกน (Cogan, John, J., and Derricott, Ray) ดูเดอร์สเตดท์ (Duderstadt) และอาร์มสตอง 
(Armstrong) รวมทั้งของผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญทางด้านการศึกษาอ่ืน ๆ อีกหลายท่าน เป็น
แนวคิด ทฤษฎีและหลักการที่สามารถน ามาประยุกต์ใช้บริหารจัดการครุศึกษาตามแนวคิดของ
วิทยาลัยหมู่บ้านจอมบึงของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงหรือในสภาวการณ์ปัจจุบันซึ่ งจะมีผล
ให้การบริหารและการจัดการศึกษาเพ่ือผลิตบัณฑิตครุศาสตร์ประสบความส าเร็จอย่างมีคุณภาพและ
ไดม้าตรฐานตามท่ีสังคมไทยพึงประสงค์ต่อไป 
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บทที่ 3 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์1) เพ่ือทราบการบริหารจัดการศึกษาของวิทยาลัยหมู่บ้าน
จอมบึงในอดีต และ 2) เพ่ือทราบการบริหารจัดการครุศึกษาตามแนวคิดวิทยาลัยหมู่บ้านจอมบึงของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงพรรณนาโดยการวิเคราะห์เอกสารและ
การวิจัยเชิงอนาคตโดยใช้เทคนิคการวิจัย EDFR ประกอบด้วย ขั้นตอนการด าเนินการวิจัย และ
ระเบียบวิธีวิจัย มีรายละเอียดดังนี้    
 

วิธีและขั้นตอนการวิจัย 
 

 เพ่ือให้การวิจัยด าเนินไปตามระเบียบวิธีวิจัยและสนองตอบวัตถุประสงค์ของการวิจัยที่
ก าหนดไว้ ผู้วิจัยจึงก าหนดขั้นตอนการด าเนินการวิจัยออกเป็น 3 ขั้นตอน ดังต่อไปนี้ 
 

ขั้นตอนที่ 1 จัดเตรียมโครงการวิจัย 
 ผู้วิจัยจัดเตรียมโครงการวิจัยอย่างเป็นระบบตามระเบียบวิธีด าเนินการวิจัย โดยเริ่มต้น
จากการศึกษาวิเคราะห์แนวคิด ทฤษฎี วรรณกรรมและงานวิจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ ในบทความ เอกสารทางวิชาการ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ และอินเตอร์เน็ต น ามาเป็นกรอบ
แนวคิดการวิจัย จัดท าโครงร่างการวิจัย เสนออาจารย์ที่ปรึกษาสอบปกปูองโครงร่างการวิจั ยเสนอ
บัณฑิตวิทยาลัย ขออนุมัติหัวข้อดุษฎีนิพนธ์เพ่ือด าเนินการวิจัย 
 

ขั้นตอนที่ 2 ด าเนินการวิจัย 
 ผู้วิจัยด าเนินการวิจัยเพ่ือตอบค าถามการวิจัย ข้อที่ 1 ที่ว่า การบริหารจัดการศึกษาของ
วิทยาลัยหมู่บ้านจอมบึงในอดีตเป็นอย่างไรและข้อที่ 2 ที่ว่าการบริหารจัดการครุศึกษาตามแนวคิด
วิทยาลัยหมู่บ้านจอมบึงของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงควรจะเป็นอย่างไรตามขั้นตอนย่อย ๆ 
ด้วยวิธีการต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 

ผู้วิจัยได้ก าหนดขั้นตอนของการด าเนินการวิจัย ดังนี้    
 ขัน้ที่ 1 ศึกษาวิเคราะห์ตัวแปรเพ่ือก าหนดภาพการบริหารจัดการศึกษาของวิทยาลัย
หมู่บ้านจอมบึงในอดีต ด าเนินการดังนี้   
 1.  ศึกษาและวิเคราะห์เอกสาร ต ารา วารสาร เอกสารทางวิชาการและงานวิจัยที่
เกี่ยวข้องเพ่ือท าความเข้าใจเนื้อหาเรื่องราวเกี่ยวกับการบริหารจัดการศึกษาของวิทยาลัยหมู่บ้าน    
จอมบึงในอดีตและเพ่ือน าไปสู่การเตรียมแบบสัมภาษณ์ 
 2.  น าภาพการบริหารจัดการศึกษาของวิทยาลัยหมู่บ้านจอมบึงในอดีตมาสร้างแบบ
สัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้าง (Unstructured Interview) น าไปใช้สัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน   
17 ท่าน เพ่ือยืนยันความถูกต้องของภาพดังกล่าว  
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 3.  น าข้อสรุปที่ได้จากการศึกษาวิเคราะห์เอกสารและการสัมภาษณ์ผู้ เชี่ยวชาญ         
มาสังเคราะห์ (Content Synthesis) เป็นองค์ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการศึกษาของวิทยาลัย
หมู่บ้านจอมบึงในอดีตและใช้เป็นกรอบในการก าหนดตัวแปรในการวิจัย  
 ขั้นที ่2 สร้างเครื่องมือและเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยด าเนินการ ดังนี้ 
 1.  น าตัวแปรการวิจัยที่ก าหนดมาใช้เป็นกรอบและสร้างแบบสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญเสนอ
อาจารย์ที่ปรึกษา รวมทั้งปรับแก้ตามข้อเสนอแนะ   
 2.  รวบรวมความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญตามเทคนิค EDFR รอบที่ 1 โดยใช้วิธีการ
สัมภาษณ์เพ่ือรวบรวมข้อมูลและความคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญมาสร้างแบบสอบถามเสนออาจารย์      
ที่ปรึกษา รวมทั้งปรับแก้ตามข้อเสนอแนะ 
 3.  น าแบบสอบถามไปรวบรวมความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญตามเทคนิค EDFR รอบที่ 2 
โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือให้เชี่ยวชาญได้ประมาณค่าแนวโน้มความน่าจะเป็นพร้อมข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 
 4.  น าแบบสอบถามไปรวบรวมความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญตามเทคนิค EDFR รอบที่ 3 
มีจุดมุ่งหมายเพ่ือให้ผู้เชี่ยวชาญได้น าค าตอบของตนเองในรอบที่ 2 มาพิจารณาอีกครั้ง เพ่ือยืนยันหรือ
เปลี่ยนแปลงความคิดเห็น และเพ่ือให้แสดงความคิดเห็นที่พึงประสงค์เพ่ิมเติม 
 ถ้าในกรณีที่ความเห็นของกลุ่มผู้ เชี่ยวชาญมีความสอดคล้องกันตั้ งแต่การตอบ
แบบสอบถามรอบท่ี 2 ผู้วิจัยจะใช้ผลที่ได้จากการสอบถามรอบที่ 2 เป็นข้อสรุปของการวิจัย 
 ขั้นที่ 3 วิเคราะห์ข้อมูล 
 ผู้วิจัยด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผลการศึกษาเพ่ือตอบวัตถุประสงค์และค าถาม
ของการวิจัย รวมทั้งน าไปสู่การอภิปรายผลและให้ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย 
 ขั้นที่ 4 การรายงานผลการวิจัย  
 ผู้วิจัยรวบรวมผลการวิเคราะห์ข้อมูล สรุปข้อค้นพบที่ได้จากการวิจัย อภิปรายผล        
ให้ข้อเสนอแนะ จัดท าร่างรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ น าเสนอคณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ 
ตรวจสอบความถูกต้อง ปรับปรุงแก้ไขตามที่คณะกรรมการเสนอแนะ จัดพิมพ์รายงานการวิจัย     
ฉบับสมบูรณ์ เสนอบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร เพ่ือขออนุมัติให้เป็นส่วนหนึ่งของ
การศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา จากรายละเอียดขั้นตอนการ
ด าเนินการวิจัยข้างต้น สามารถสรุปไดดั้งภาพที่ 6 
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ภาพที่ ๑  กรอบแนวคิดของการวิจัยที่มา : กรวด หิน ดิภาพที่ ๑  กรอบแนวคิดของการวิจัยที่มา : 
กรวด หิน ดิน ทราย แมกไม้และขุนเขา หน้า ๑๑๕-๑๒๕. ราชบุรี : สถาบันราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง 
๒๕๓๔. 
น ทราย แมกไม้และขุนเขา หน้า ๑๑๕-๑๒๕. ราชบุรี : สถาบันราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง ๒๕๓๔. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
ภาพที่ 6  ขั้นตอนการด าเนินการวิจัย 

 

ระเบียบวิธีการวิจัย 
 

 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงพรรณนาโดยการวิเคราะห์เอกสารและการวิจัยเชิงอนาคต
โดยใช้เทคนิคการวิจัย EDFR (Ethnographic Delphi Futures Research) โดยผู้วิจัยก าหนด
ระเบียบวิธีวิจัย ประกอบด้วย แผนแบบการวิจัย กลุ่มผู้เชี่ยวชาญ ตัวแปรที่ศึกษา เครื่องมือที่ใช้ในการ
วิจัย ขั้นตอนการสร้างเครื่องมือในการวิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล และสถิติที่ใช้
ในการวิจัย ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
 

 

 

ขั้นวิเคราะห์การบรหิาร
จัดการศึกษา 

ของวิทยาลัยหมู่บ้าน
จอมบึง 
ในอดีต 

ขั้นวิเคราะห์การบรหิาร
จัดการครุศึกษา 

ตามแนวคิดวิทยาลัย
หมู่บ้านจอมบึงของ 
มหาวิทยาลยัราชภฏั

หมู่บ้านจอมบึง 

การวิเคราะห์ข้อมลูเกี่ยวกับอดตี
ของวิทยาลัยหมู่บ้านจอมบึง 

1.1 ศึกษาวรรณกรรมและงานวิจยั
ที่เกี่ยวข้อง 
1.2 สัมภาษณผ์ู้เชี่ยวชาญ 6 คน 

2.1 สัมภาษณผ์ู้เชี่ยวชาญ จ านวน   
17 คน  (EDFR) 

2.2 น าค าสัมภาษณ์ของ 
ผู้เชี่ยวชาญ 17 คน มาสรา้ง 
เครื่องมือ หลังจากส่งการประมวล 
ข้อมูลกลับไปให้ผู้เช่ียวชาญทั้ง  
17 คน 

2.3 น าแบบสอบถามไปรวบรวม 
ความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญ 
รอบที่1-2 พร้อมให้ข้อเสนอแนะ
เพิ่มเติมเพื่อยืนยันหรือเปลี่ยนแปลง
ความคิดเห็น 

 

การบริหารจัด
การศึกษาของ

วิทยาลัยหมู่บา้น 
จอมบึง 
ในอดีต 

การบริหารจัดการ 
ครุศึกษาตามแนวคิด

วิทยาลัยหมู่บา้น 
จอมบึงของ 

มหาวิทยาลยัราชภฏั
หมู่บ้านจอมบึง 
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แผนแบบการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงพรรณนาโดยการวิเคราะห์เอกสารและการวิจัยเชิงอนาคต

โดยใช้เทคนิคการวิจัย EDFR (Ethnographic Delphi Futures Research)  มีแผนแบบการวิจัยใน
ลักษณะการศึกษาจากผู้เชี่ยวชาญและไม่มีการทดลอง (The One Shotandnon-Experimental 
Design) ซึ่งแผนแบบการวิจัยสามารถเขียนเป็นแผนผัง (Diagram) ได้ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 

 
 

 ทั้งนี้  S หมายถึง ผู้เชี่ยวชาญได้จากการเลือก 
   X หมายถึง ตัวแปรต่างๆที่ศึกษาตามกรอบแนวคิดของการวิจัย 
   O หมายถึง ข้อมลูที่ได้จากการศึกษาผู้เชี่ยวชาญ 

 

ผู้เชี่ยวชาญ 
 ผู้เชี่ยวชาญที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ จ าแนกเป็น 2 กลุ่ม คือ     
 1.  กลุ่มผู้เชี่ยวชาญที่ให้ข้อมูลการบริหารจัดการศึกษาของวิทยาลัยหมู่บ้านจอมบึง       

ในอดีต  เป็นผู้เชี่ยวชาญการศึกษาด้านการผลิตครูในอดีตที่ผู้วิจัยใช้วิธีเลือกแบบเจาะจง 6 คน 
ประกอบด้วย     

  1.1 อดีตผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่ 1 คน  
  1.2 อดีตอาจารย์ฝุายปกครองและปฏิบัติการสอน 2 คน  
  1.3 ศิษย์เก่ายุคบุกเบิกไม่เกินยุคกลาง 3 คน  
 2. กลุ่ มผู้ เชี่ ยวชาญที่ ให้ข้อมูลการบริหารจัดการศึกษาตามแนวคิดวิทยาลั ย         
หมู่บ้านจอมบึงของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เป็นผู้เชี่ยวชาญการศึกษาด้านการผลิตครูใน
อดีตที่ผู้วิจัยใช้วิธีเลือกแบบเจาะจง 17 คน ประกอบด้วย      
  2.1  อดีตผู้อ านวยการ และอดีตอธิการบดี 2 คน    
     2.2  อดีตอาจารย์ฝุายปกครองและปฏิบัติการสอน 4 คน  
     2.3  ศิษย์เก่ายุคบุกเบิกไม่เกินยุคกลาง 11 คน     

  

ตัวแปรที่ศึกษา 
 1. วัตถุประสงค์ 
 2. คุณสมบัติของผู้ที่จะรับเข้าเรียน 
 3. หลักสูตรและการเรียนการสอน 
 4. คุณวุฒิที่จะได้รับ 

   O                                                               
   
 
                                             
S                                                   X 
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 5. ค่าใช้จ่ายและสถานภาพของนักศึกษา 
 6. แหล่งงานและเงื่อนไขรองรับ 

 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ประกอบด้วย 

 1.  แบบสัมภาษณ์เป็นแบบสัมภาษณ์ แบบไม่มีโครงสร้าง (Unstructured Interview) 
ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นหลังจากได้ศึกษา เอกสาร และงานวิจัย รวมถึงวรรณกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยน า
ข้อมูลมาพัฒนาเป็นแบบสัมภาษณ์ส าหรับเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้เชี่ยวชาญ เพ่ือศึกษาความคิดเห็น
ต่อการบริหารจัดการครุศึกษาตามแนวคิดวิทยาลัยหมู่บ้านจอมบึงของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้าน
จอมบึง 

 2.  แบบสอบถามความคิดเห็น (Opinionnaire) ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นหลังจากได้ศึกษา
เอกสารและสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญโดยน าข้อมูลมาพัฒนาเป็นแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการ
บริหารจัดการครุศึกษาตามแนวคิดวิทยาลัยหมู่บ้านจอมบึงของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 
โดยแบบสอบถามฉบับนี้แบ่งออกเป็น 2 ตอนคือ 

  ตอนที่ 1  เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นแบบตรวจสอบรายการ (Check List) ที่ใช้
ส าหรับรวบรวมข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ วุฒิการศึกษา ต าแหน่งหน้าที่
และประสบการณ์การท างาน  

  ตอนที่ 2  เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นแบบมาตราส่วนประเมินค่า (Rating 
Scale)  ที่ใช้ส าหรับรวบรวมความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารจัดการครุศึกษาตามแนวคิดวิทยาลัย
หมู่บ้านจอมบึงของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ประกอบด้วยข้อค าถาม จ านวน 60 ข้อ และ
มุ่งเน้นวัดความคิดเห็นที่แสดงออกถึงการบริหารจัดการครุศึกษาตามแนวคิดวิทยาลัยหมู่บ้านจอมบึง
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงใน 5 ระดับ คือ  
   ระดับ 5 หมายถึง  มีความคิดเห็นต่อการบริหารจัดการครุศึกษาตามแนวคิด
วิทยาลัยหมู่บ้านจอมบึงของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ในระดับมากที่สุด มีค่าน้ าหนัก
เท่ากับ 5 คะแนน 
   ระดับ 4  หมายถึง  มีความคิดเห็นต่อการบริหารจัดการครุศึกษาตามแนวคิด
วิทยาลัยหมู่บ้านจอมบึงของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ในระดับมาก มีค่าน้ าหนักเท่ากับ      
4 คะแนน 
   ระดับ 3  หมายถึง  มีความคิดเห็นต่อการบริหารจัดการครุศึกษาตามแนวคิด
วิทยาลัยหมู่บ้านจอมบึงของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ในระดับปานกลาง มีค่าน้ าหนัก
เท่ากับ 3 คะแนน 
   ระดับ 2  หมายถึง  มีความคิดเห็นต่อการบริหารจัดการครุศึกษาตามแนวคิด
วิทยาลัยหมู่บ้านจอมบึงของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ในระดับน้อย มีค่าน้ าหนักเท่ากับ     
2 คะแนน 
   ระดับ 1  หมายถึง  มีความคิดเห็นต่อการบริหารจัดการครุศึกษาตามแนวคิด
วิทยาลัยหมู่บ้านจอมบึงของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ในระดับน้ อยที่สุด มีค่าน้ าหนัก
เท่ากับ 1 คะแนน 
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การสร้างและพัฒนาเครื่องมือ 
 การสร้างและพัฒนาเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาวิจัยในแต่ละขั้นตอน มีรายละเอียด

ดังต่อไปนี้ 
 1.  แบบสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้าง (Unstructured Interview) ที่ใช้ส าหรับสัมภาษณ์

และรวบรวมความคิดเห็นของผู้ เชี่ยวชาญเกี่ยวกับการบริหารจัดการครุศึกษาตามแนวคิดวิทยาลัย
หมู่บ้านจอมบึงของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงมีขั้นตอนในการสร้างดังนี้ 

  1.1  ศึกษาวิเคราะห์เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการ การศึกษา
วิทยาลัยหมู่บ้านจอมบึงในอดีต โดยด าเนินการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) และสังเคราะห์
องค์ความรู้ (Content Synthesis) เพ่ือใช้เป็นกรอบในการสร้างแบบสอบถามความคิดเห็น 
(Opinionnaire)   

  1.2  สรุปผลการศึกษาวิเคราะห์เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องที่ได้จากการวิเคราะห์
เนื้อหาในข้ันที่ 1 เป็นกรอบแนวคิดการบริหารจัดการ การศึกษาวิทยาลัยหมู่บ้านจอมบึงในอดีต น าไป
พัฒนาเป็นแบบสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้าง (Unstructured Interview) เสนออาจารย์ที่ปรึกษาและ
ปรับแก้ตามค าแนะน า 
            2.  แบบสอบถามความคิดเห็น (Opinionnaire)  ผู้วิจัยสร้างและพัฒนาแบบสอบถาม
ชนิดจัดอันดับ 5 ระดับ เพ่ือใช้สอบถามความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ เกี่ยวกับการบริหารจัดการ     
ครุศึกษาตามแนวคิดวิทยาลัยหมู่บ้านจอมบึงของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ตามข้ันตอนดังนี้ 

  2.1  ประมวลองค์ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการ การศึกษาวิทยาลัยหมู่บ้าน   
จอมบึงในอดีตจากการศึกษาวิเคราะห์เอกสาร (Content Analysis) และการสังเคราะห์องค์ความรู้ 
(Content Synthesis) จากการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ ประมวลผลทุกส่วน น ามาสร้างแบบสอบถาม
ภายใต้การแนะน าและค าปรึกษาของอาจารย์ผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์ 
  2.2  จัดท าแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ น าไปใช้กับผู้เชี่ยวชาญต่อไป  
 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 1.  การเก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือตอบวัตถุประสงค์ของการวิจัยข้อที่ 1 จากผู้เชี่ยวชาญ 

กลุ่มท่ื 1 ผู้วิจัยด าเนินการตามข้ันตอน คือ 
     1.1 ขอหนังสือแจ้งขอสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญจาก บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย

ศิลปากร  
     1.2 น าหนังสือของบัณฑิตวิทยาลัยไปติดต่อประสานและขอความอนุเคราะห์จาก

ผู้เชี่ยวชาญ ด้วยตนเอง โดยได้ชี้แจงรายละเอียด นัดหมาย วัน เวลา และสถานที่สัมภาษณ์ ตามความ
สะดวกของแต่ละท่าน พร้อมทั้งมอบเอกสารให้ไว้ 2 ชุด คือ โครงร่างวิทยานิพนธ์และแบบสัมภาษณ์  
  1.3  ด าเนินการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญแต่ละท่านตามวัน เวลา และสถานที่ที่นัดหมาย 
โดยใช้วิธีจดบันทึกค าสัมภาษณ์ควบคู่กับการบันทึกเสียงสัมภาษณ์ไว้เป็นข้อมูล ซึ่ งการสัมภาษณ์
ผู้เชี่ยวชาญแต่ละท่านจะใช้เวลาสัมภาษณ์คนละ 45-60 นาที 
             2.  การเก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือตอบวัตถุประสงค์ของการวิจัยข้อที่ 2 รอบที่ 1 จาก
ผู้เชี่ยวชาญกลุ่มท่ื 2 ผู้วิจัยด าเนินการตามข้ันตอน คือ 
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   2.1  ขอหนังสือแจ้งขอสัมภาษณ์และสอบถามความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญจาก  
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร  
      2.2  น าหนังสือของบัณฑิตวิทยาลัยไปติดต่อประสานและขอความอนุ เคราะห์จาก
ผู้เชี่ยวชาญด้วยตนเอง โดยได้ชี้แจงรายละเอียด นัดหมาย วัน เวลา และสถานที่สัมภาษณ์ตามความ
สะดวกของแต่ละท่าน พร้อมทั้งมอบเอกสารให้ไว้ 2 ชุด คือ โครงร่างวิทยานิพนธ์และแบบสัมภาษณ์  
                  2.3  ด าเนินการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญแต่ละท่านตามวัน เวลา และสถานที่ที่นัดหมาย 
โดยใช้วิธีจดบันทึกค าสัมภาษณ์ควบคู่กับการบันทึกเสียงสัมภาษณ์ไว้เป็นข้อมูล ซึ่งการสัมภาษณ์
ผู้เชี่ยวชาญแต่ละท่านจะใช้เวลาสัมภาษณ์คนละ 40-50 นาท ี
  2.4  ไปติดต่อประสานขอความอนุเคราะห์สอบถามความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญด้วย
ตนเอง  โดยได้ชี้แจงรายละเอียด พร้อมมอบแบบสอบถามความคิดเห็น โดยนัดหมาย วัน เวลา และ
สถานที่รับแบบสอบถามกลับคืนตามความสะดวกของแต่ละท่าน   

  2.5  ติดต่อประสานและรับคืนแบบสอบถามจากผู้เชี่ยวชาญด้วยตนเองตามวัน เวลาที่
นัดหมายด้วยตนเอง 
            3.  การเก็บข้อมูลเพ่ือตอบวัตถุประสงค์การวิจัยข้อที่ 2 รอบที่ 2-3 จากผู้เชี่ยวชาญกลุ่ม
ทื่ 2 ซึ่งมีจุดมุ่งหมายเพ่ือให้ผู้เชี่ยวชาญแต่ละคนได้น าแบบสอบถามความคิดเห็นที่มีค่ามัธยฐานและ 
ค่าพิสัยระหว่างควอไทล์มาพิจารณาอีกครั้งว่าจะยังคงยืนยันความคิดเห็นเดิมหรือเปลี่ยนแปลงความ
คิดเห็นให้สอดคล้องกับความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญส่วนใหญ่ ผู้วิจัยด าเนินการตามข้ันตอน คือ 
  3.1  ขอหนังสือแจ้งขอความอนุเคราะห์จากผู้เชี่ยวชาญในการยืนยันหรือเปลี่ยนแปลง
ความคิดเห็นจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร     
  3.2  น าหนังสือของบัณฑิตวิทยาลัยไปติดต่อประสานและขอความอนุเคราะห์จาก
ผู้เชี่ยวชาญด้วยตนเอง โดยได้ชี้แจงรายละเอียด มอบแบบสอบถามให้ตอบ พร้อมทั้งรับกลับคืนในวัน 
เวลา และสถานที่เดียวกัน 

 

การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิจัย 
 เพ่ือให้การวิจัยครั้งนี้เป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบวิธีวิจัย ผู้วิจัยรวบรวมข้อมูล       

ทุกข้ันตอนและน ามาวิเคราะห์โดยใช้สถิติในการวิจัย ดังนี้ 
 1.  การวิเคราะห์ข้อมูลจากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ใช้วิธีวิเคราะห์

เนื้อหา (Content Analysis) โดยการตีความ แปลความ สรุปความ และน าข้อมูลมาสรุปเป็นตัวแปร  
ที่ศึกษา 

 2.  การวิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ (Interview) ใช้วิธีวิเคราะห์เนื้อหา 
(Content Analysis) โดยการตีความ แปลความ และสรุปความ และใช้เป็นตัวแปรที่ศึกษา 

 3.  การวิเคราะห์ข้อมูลสถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วย เพศ อายุ 
วุฒิการศึกษา ต าแหน่งหน้าที่ และประสบการณ์การท างาน ใช้ค่าความถี่ (Frequency) และวิเคราะห์
ค่าร้อยละ (Percentage) 

 4.  การวิเคราะห์ข้อมูลการบริหารจัดการครุศึกษาตามแนวคิดวิทยาลัยหมู่บ้านจอมบึง
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง  
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  4.1  ข้อมูลจากแบบสอบถามความคิดเห็น (Opinionnaire)  มาตราส่วนประมาณค่า 
(Rating Scale) ชุดแรก วิเคราะห์ค่ามัธยฐาน (Median) ฐานนิยม (Mode) และค่าพิสัยระหว่าง   
ควอไทล์ (Inrterquatile rang) เพ่ือใช้ในแบบสอบถามรอบท่ี 2 
  4.2  ข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า ในรอบที่ 2 และ รอบที่ 3 
ใช้การค านวณหาค่ามัธยฐาน (Median)  ฐานนิยม (Mode)  และค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ 
(Interquartile range) โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป แปลผลตามเกณฑ์ค่าคะแนนกลาง 
(Mid Point) ดังนี้ 
    ค่ามัธยฐาน (Median) ของข้อมูลที่มีการแจกแจงความถี่ การแปล
ความหมายข้อมูลเป็นดังนี้ 

   ค่ามัธยฐานตั้งแต่ 4.50–5.00 หมายถึง กลุ่มผู้เชี่ยวชาญเห็นด้วยกับการ
บริหารจัดการครุศึกษาตามแนวคิดวิทยาลัยหมู่บ้านจอมบึงของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง   
ในระดับมากที่สุด 

    ค่ามัธยฐานตั้งแต่ 3.50–4.49 หมายถึง กลุ่มผู้เชี่ยวชาญเห็นด้วยกับการ
บริหารจัดการครุศึกษาตามแนวคิดวิทยาลัยหมู่บ้านจอมบึงของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง  
ในระดับมาก 

    ค่ามัธยฐานตั้งแต่ 2.50-3.49 หมายถึง กลุ่มผู้เชี่ยวชาญเห็นด้วยกับการ
บริหารจัดการครุศึกษาตามแนวคิดวิทยาลัยหมู่บ้านจอมบึงของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง  
ในระดับ ปานกลาง 

    ค่ามัธยฐานตั้งแต่ 1.50-2.49 หมายถึง กลุ่มผู้เชี่ยวชาญเห็นด้วยกับการ
บริหารจัดการครุศึกษาตามแนวคิดวิทยาลัยหมู่บ้านจอมบึงของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง  
ในระดับ น้อย 

    ค่ามัธยฐานต่ ากว่า 1.50 หมายถึง กลุ่มผู้เชี่ยวชาญเห็นด้วยกับการบริหาร
จัดการครุศึกษาตามแนวคิดวิทยาลัยหมู่บ้านจอมบึงของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงในระดับ 
น้อยที่สุด 
   โดย ค่าสัมบูรณ์ของผลต่างระหว่างค่ามัธยฐาน (Median) และค่าฐานนิยม 
(Mode) ไม่เกิน 1 
           5.  ค่าพิสัยอินเตอร์ควอไทล์ (Inrterquatile rang)ได้จากการค านวณหาค่าความ
แตกต่างของควอไทล์ที่ 1 และควอไทล์ที่ 3 ถ้าค่าพิสัยอินเตอร์ควอไทล์ที่ค านวณได้ข้อความใดที่มีค่า
ไม่เกิน 1.50 แสดงว่าความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญที่มีต่อข้อความนั้นสอดคล้องกัน (ฉันทามติของกลุ่ม
ผู้เชี่ยวชาญ) แต่ถ้าค่าพิสัยอินเตอร์ควอไทล์ที่ค านวณได้ข้อความใดที่มีค่ามากกว่า 1.50 แสดงว่าความ
คิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญที่มีต่อข้อความนั้นไม่สอดคล้องกัน 

 เกณฑ์การสรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูล โดยน าค าตอบในรอบสุดท้ายของการวิจัยที่กลุ่ม
ผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นในระดับมากที่สุด และมาก (ค่ามัธยฐาน 3.50 ขึ้นไป) และมีความสอดคล้อง
กัน (ค่าพิสัยระหว่างควอไทล์เท่ากับหรือน้อยกว่า 1.50 ) มาสรุปเป็นผลการวิจัย 
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สรุป 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ทราบการบริหารจัดการศึกษาของวิทยาลัยหมู่บ้าน

จอมบึงในอดีต และ 2) ทราบการบริหารจัดการครุศึกษาตามแนวคิดวิทยาลัยหมู่บ้านจอมบึงของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง วิธีด าเนินการวิจัยครั้งนี้จ าแนกได้ 3 ขั้นตอน คือ 1) การ
จัดเตรียมโครงการวิจัย 2) การด าเนินการวิจัย และ 3) การรายงานผลการวิจัย ในขั้นตอนการ
ด าเนินการวิจัย จ าแนกการด าเนินการเป็น 3 ขั้น คือ 1) ศึกษาวิเคราะห์เพ่ือก าหนดภาพการจัด
การศึกษาตามแนวคิดวิทยาลัยหมู่บ้านจอมบึงในอดีต 2) สร้างเครื่องมือและเก็บรวบรวมข้อมูล และ 
3) วิเคราะห์ข้อมูล ผู้เชี่ยวชาญที่ใช้ในการวิจัย เป็นกลุ่มผู้เชี่ยวชาญการศึกษาด้านการผลิตครูในอดีต
และปัจจุบัน ที่ได้มาโดยผู้ใช้วิธีเลือกแบบเจาะจง จากผู้บริหารและคณาจารย์ที่มีประสบการณ์ตรงใน
การบริหารและปฏิบัติงานจัดการศึกษาตามรูปแบบวิทยาลัยหมู่บ้านจอมบึง และศิษย์เก่า ของ
วิทยาลัยหมู่บ้านจอมบึง จ านวน 17 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย แบบสัมภาษณ์แบบ 
ไม่มีโครงสร้าง (Unstructured Interview) แบบสอบถามความคิดเห็น (Opinionnaire)  การเก็บ
รวบรวมข้อมูลด้วยแบบสัมภาษณ์ ผู้วิจัยเดินทางไปสัมภาษณ์ด้วยตนเอง การเก็บรวบรวมข้อมูลด้วย
แบบสอบถามรอบแรกและรอบที่สองใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง วิเคราะห์ข้อมูลเชิง
คุณภาพด้วยวิธีวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) ส่วนข้อมูลเชิงปริมาณวิเคราะห์ด้วยค่าสถิติ 
ประกอบด้วย ค่าความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่ามัธยฐาน (Median) ค่าฐานนิยม 
(Mode) และค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ (Interquartile range) 
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บทที่ 4 
 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
  

 ในการศึกษาการบริหารจัดการครุศึกษาตามแนวคิดวิทยาลัยหมู่บ้านจอมบึงของ
มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง ซึ่งมีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือทราบการบริหารจัดการศึกษาของ
วิทยาลัยหมู่บ้านจอมบึงในอดีต และ 2) เพ่ือทราบการบริหารจัดการครุศึกษาตามแนวคิดวิทยาลัย
หมู่บ้านจอมบึงของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง      
 ผู้วิจัยได้ด าเนินการวิจัยโดยใช้เทคนิคการวิจัยอนาคตแบบ EDFR (Ethnographic 
Delphi  Futures Research) คือ เก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือตอบวัตถุประสงค์ข้อที่ 1 โดยศึกษาเอกสาร
และสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญกลุ่มที่ 1 แล้วน าข้อมูลทั้งหมดที่ได้จากขั้นตอนนี้มาสังเคราะห์เนื้อหา 
(Content Synthesis) การบริหารจัดการศึกษาของวิทยาลัยหมู่บ้านจอมบึงในอดีต  จากนั้นน าผล
การสังเคราะห์ที่ได้ไปสร้างแบบสอบถามความคิดเห็น (Opinionnaire) ส าหรับเก็บรวบรวมข้อมูลจาก
กลุ่มผู้เชี่ยวชาญกลุ่มท่ี 2 เพ่ือตอบวัตถุประสงค์ข้อที่ 2 ตามเทคนิค EDFR รอบที่ 2 แล้วน าข้อมูลที่ได้
จากขั้นตอนนี้มาวิเคราะห์ค่ามัธยฐาน (Median) ค่าฐานนิยม (Mode) และค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ 
(Interquatile Range) น ามาสร้างแบบสอบถามความคิดเห็น (Opinionnaire) ส าหรับการ EDFR 
รอบท่ี 3 มาวิเคราะห์ จากนั้นน าค่ามัธยฐาน (Median) ที่มีค่าตั้งแต่ 3.5 ขึ้นไป ค่าสัมบูรณ์ของผลต่าง
ระหว่างมัธยฐานกับฐานนิยมที่ระหว่าง 0.00–1.00 และค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ ( Interquatile 
range) ที่ต่ ากว่าหรือไม่เกิน 1.50 มาสรุปเป็นทิศทางการบริหารจัดการครุศึกษาตามแนวคิดวิทยาลัย
หมู่บ้านจอมบึงของมหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง ซึ่งในบทนี้ผู้วิจัยจะได้เสนอผลการวิเคราะห์
ข้อมูลโดยแบ่งเป็น 2 ตอน คือ          
 ตอนที่ 1  ผลการวิเคราะห์ด้านการบริหารจัดการศึกษาของวิทยาลัยหมู่บ้านจอมบึง   
ในอดีต  
 ตอนที่ 2  ผลการวิเคราะห์ด้านการบริหารจัดการครุศึกษาตามแนวคิดวิทยาลัยหมู่บ้าน
จอมบึงของมหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง  
 

ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านการบริหารจัดการศึกษาของวิทยาลัยหมู่บ้านจอมบึง 
 ในอดีต 
 ในการศึกษาการบริหารจัดการศึกษาของวิทยาลัยหมู่บ้านจอมบึงในอดีต นอกจากใช้    
วิธีศึกษาเอกสาร ผู้วิจัยยังได้สัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญกลุ่มที่ 1 จ านวน 6 คน ประกอบด้วย          ผู้มี
ประสบการณ์และมีความเกี่ยวพันกับวิทยาลัยหมู่บ้านจอมบึงในฐานะที่แตกต่างกัน คือ เป็นผู้มี
ประสบการณ์ในฝุายบริหารสถานศึกษาในอดีต 1 คน ฝุายปกครองและปฏิบัติการสอนในอดีต 2 คน 
และศิษย์เก่านักเรียนทุนในยุคบุกเบิกไม่เกินยุคกลางอีก 3 คน ซึ่งคุณสมบัติของผู้เชี่ยวชาญกลุ่มนี้
ปรากฏดังตารางที่ 4  
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ตารางที่ 4  จ านวนและค่าร้อยละของผู้เชี่ยวชาญกลุ่มท่ี 1 จ าแนกตามคุณสมบัติ  
 

คุณสมบัต ิ จ านวน (คน) ร้อยละ 
1.  ความเกี่ยวพัน    
    1.1  ผู้บริหาร 1 16.67  
    1.2  คณาจารย ์ 2 33.33  
    1.3  ศิษย์เก่า 3 50.00  

รวม 6 100.00  
2.  เพศ    
     2.1  ชาย 6 100.00  
     2.2  หญิง - -  

รวม 6 100.00  
3.  อาย ุ    
    3.1  80 ปีข้ึนไป 3 50.00  
    3.2  70-79 ปี 2 33.33  
    3.3  69 ปีลงมา 1 16.67  

รวม 6 100.00  
4.  คุณวุฒิ    
    4.1  ต่ ากว่าปริญญาตร ี 2 33.33  
    4.2  ปริญญาตร ี 2 33.33  
    4.3  สูงกว่าปริญญาตร ี 2 33.34  

รวม 6 100.00 
รวมทั้งสิ้น 6 100.00 

 
 จากตารางที่ 4 แสดงว่าผู้เชี่ยวชาญกลุ่มที่ให้ข้อมูลด้านการบริหารจัดการศึกษาของ
วิทยาลัยหมู่บ้านจอมบึงในอดีตเป็นฝุายบริหารสถานศึกษาร้อยละ 16.67 ฝุายปกครองและปฏิบัติการ
สอนร้อยละ 33.33 และศิษย์เก่าร้อยละ 50.00 โดยร้อยละ 100 เป็นเพศชาย ร้อยละ 50.00, 33.33 
และ 16.67 มีอายุเกินกว่า 80 ปี, 70-79 ปี และ 69 ปี ลงมา โดยล าดับ ทั้งนี้ กลุ่มนี้มีคุณวุฒิต่ ากว่า
ปริญญาตรี ปริญญาตรี และสูงกว่าปริญญาตรีร้อยละ 33.33 เท่ากัน ส่วนผลการวิเคราะห์ ข้อมูล      
การบริหารจัดการศึกษาของวิทยาลัยหมู่บ้านจอมบึงในอดีต ตามขอบเขตเนื้อหาการวิจัย 6 ด้านที่
ก าหนด ปรากฏดังนี้ 
           1.  วัตถุประสงค์ในการบริหารจัดการศึกษาของวิทยาลัยหมู่บ้านจอมบึง   
  วัตถุประสงค์ในการบริหารจัดการศึกษาของวิทยาลัยหมู่บ้านจอมบึง ประกอบไปด้วย  
1) เพ่ือแก้ปัญหาการขาดแคลนครูในชนบทที่ต้องการพัฒนา โดยแต่ละจังหวัดจะด าเนินการคัดเลือก
นักเรียนที่เรียนดีประพฤติดีแต่ยากจนจากถิ่นทุรกันดารส่งเข้าศึกษาและมุ่งให้กลับไปพัฒนาท้องถิ่น
ของตนเองหลังส าเร็จการศึกษา 2) เพ่ือปลูกฝังให้ผู้เรียนรักอาชีพครูและสามารถน าความรู้ความ
ช านาญที่ได้จากการศึกษาเล่าเรียนและฝึกงานอย่างหลากหลายไปลงมือปฏิบัติได้ 3) เพ่ือให้ผู้เรียน
รู้จักปฏิบัติตนเข้ากับสังคมที่อยู่ร่วมกันแบบประชาธิปไตย คือเคารพนับถือกันช่วยเหลือเกื้อกูลกันและ
มีสติ และ 4) เพ่ือเป็นศูนย์กลางการศึกษาในท้องถิ่นใกล้เคียง นักเรียนมีใจรัก ความเป็นครูและรัก
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ท้องถิ่น ซึ่งจากวัตถุประสงค์นั้นส่งผลท าให้ผู้เรียนมีคุณภาพ เป็นคนเก่ง เป็นคนดี มีความสามารถใน
ชุมชนและท้องถิ่น ส่งเสริมความเข้มแข็ง และความสามัคคีของการอยู่ร่วมกัน โดยสรุปในประเด็น
วั ต ถุ ป ร ะ ส ง ค์ ก า ร บ ริ ห า ร จั ด ก า ร ศึ ก ษ า ข อ ง วิ ท ย า ลั ย ห มู่ บ้ า น จ อ ม บึ ง ผู้ เ ชี่ ย ว ช า ญ มี 
ความเห็นว่าวัตถุประสงค์ของวิทยาลัยหมู่บ้านจอมบึงในอดีตเป็นวัตถุประสงค์ที่ดี เหมาะสมกับสภาพ
สังคมและสิ่งแวดล้อมในยุคสมัย  
 2.  คุณสมบัติของผู้ที่จะรับเข้าเรียนวิทยาลัยหมู่บ้านจอมบึง    
  ผู้จะที่ได้เข้าเรียนในวิทยาลัยหมู่บ้านจอมบึงต้องมีคุณสมบัติประกอบด้วย 1) เพศ 
โดยระยะแรก ๆ จ ากัดเฉพาะเพศชาย แต่ระยะหลังๆ ไม่จ ากัดเพศ 2) อายุ ต้องไม่ต่ ากว่า 13 ปี
บริบูรณ์ และไม่เกิน 15 ปีบริบูรณ์ 3) ภูมิล าเนา ต้องเป็นพ้ืนที่ทุรกันดาร 4) ฐานะ ต้องมีฐานะยากจน 
5) ความรู้พ้ืนฐาน สอบไล่ได้ไม่ต่ ากว่าชั้นประถมศึกษาปีที่ 7และต้องเป็นผู้ที่มีผลการเรียนดี และ 6) 
ต้องมีความประพฤติดี โดยสรุปในประเด็นคุณสมบัติของผู้ที่จะรับเข้าเรียนในการบริหารจัดการศึกษา
ของวิทยาลัยหมู่บ้านจอมบึง ผู้เชี่ยวชาญมีความเห็นว่าคุณสมบัติของผู้ที่จะรับเข้าเรียนของวิทยาลัย
หมู่บ้านจอมบึง มีความเหมาะสมกับสภาพสังคมและสิ่งแวดล้อมในยุคสมัย 
  3.  หลักสูตรและการเรียนการสอนของวิทยาลัยหมู่บ้านจอมบึง    
  หลักสูตรและการเรียนการสอนในวิทยาลัยหมู่บ้านจอมบึง เป็นหลักสูตรแบบนักเรียน
ประจ า 5 ปี โดยจ าแนกเป็น 2 ช่วง คือ 1) ชั้นปีที่ 1-3 จัดให้เรียนวิชาสามัญทุกวิชาเช่นเดียวกับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นโดยทั่วไป และจัดให้เรียนและฝึกฝนด้านวิชาชีพ คือ เกษตรกรรม 
ได้แก่ ท าสวน ท าไร่ ท านา เลี้ยงสัตว์ และอุตสาหกรรม คือ ช่างไม้ ช่างปูน ช่างโลหะ และช่างยนต์ 
รวมทั้งต้องได้รับการฝึกฝนพิเศษ เช่น ดนตรี กีฬา ภาษาอังกฤษ ช่างตัดผม  ช่างไฟฟูา  งานครัว และ
ประจ าเรือนพยาบาล เป็นต้น 2) ชั้นปีที่ 4-5 จัดให้เรียนวิชาต่างๆ ที่เกี่ยวกับการเป็นครูและออกฝึก
ปฏิบัติการสอนในโรงเรียน โดยใน 3 ปีแรกจัดให้เรียนวิชาสามัญทุกวิชา โดยสรุปในประเด็นหลักสูตร
และการเรียนการสอนของวิทยาลัยหมู่บ้านจอมบึงผู้เชี่ยวชาญมีความเห็นว่าเป็นหลั กสูตรและ       
การเรียนการสอนที่ดีและมีความเหมาะสมมาก  
 4.  คุณวุฒิที่ผู้ศึกษาจากวิทยาลัยหมู่บ้านจอมบึงจะได้รับ     
  คุณวุฒิที่ผู้ศึกษาจะได้รับจากวิทยาลัยหมู่บ้านจอมบึง จ าแนกเป็น 2 กรณี คือ         
1) กรณีส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 5 ปี จะได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา หรือ ป.กศ. 
และ 2) กรณีไม่ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 5 ปี จะได้รับคุณวุฒิระดับมัธยมศึกษาตอนต้นตามชั้นปี
ที่สอบไล่ได้แต่ไม่เกินชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยสรุป ในประเด็นคุณวุฒิที่ผู้ศึกษาจากวิทยาลัยหมู่บ้าน
จอมบึงจะได้รับ ผู้เชี่ยวชาญมีความเห็นว่ามีความเหมาะสมกับสภาพสังคมและยุคสมัย 
 5.  สถานภาพและค่าใช้จ่ายของนักเรียนวิทยาลัยหมู่บ้านจอมบึง 
  ในด้านสถานภาพและค่าใช้จ่ายของนักเรียนของวิทยาลัยหมู่บ้านจอมบึง จะจ าแนก
เป็น 1) นักเรียนจะมีสถานภาพนักเรียนในบ ารุงของรัฐบาลหรือนักเรียนทุน และ 2) นับตั้งแต่ปี
การศึกษา 2497 จนถึงปีการศึกษา 2522 นักเรียนจะได้รับทุนอุดหนุนคนละ 2,500 บาทต่อปี 
จนกระทั่งปีการศึกษา 2523 รัฐบาลจึงได้เพ่ิมทุนอุดหนุนเป็นคนละ 4,000 บาทต่อปี โดยทาง
วิทยาลัยจะเป็นผู้ดูแลจัดการโดยแบ่งเป็นค่าอาหารทั้งปี ค่าเสื้อผ้า ค่าอุปกรณ์การเรียนทุกหมวดวิชา 
เช่น มีด จอบ เสียม เครื่องมือตอนไก่ ตอนหมู ค้อน คีม เลื่อย สิ่ว และเทปวัด ฯลฯ รวมทั้งค่าพาหนะ
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ในการเดินทางกลับไปเยี่ยมบ้านตอนสิ้นปีการศึกษาด้วย โดยสรุปในประเด็นสถานภาพและค่าใช้จ่าย
ของนักเรียนวิทยาลัยหมู่บ้านจอมบึง ผู้เชี่ยวชาญมีความเห็นว่าสถานภาพของนัก เรียนมีความ
เหมาะสม แต่ด้านการจัดสรรทุนการศึกษายังเป็นวงเงินที่ค่อนข้างจ ากัดมาก ทั้งยังไม่ยืดหยุ่นต่อการ
เพ่ิมวงเงินให้เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงเท่าที่ควร 
 6.  แหล่งงานและเงื่อนไขรองรับผู้ศึกษาจากวิทยาลัยหมู่บ้านจอมบึง    
   ในด้านแหล่งงานและเงื่อนไขรองรับผู้ศึกษาจากวิทยาลัยหมู่บ้านจอมบึง จะมีการ
ด าเนินการเป็นขั้นเป็นตอน คือ 1) วิทยาลัยจะส่งตัวทั้งผู้ที่ส าเร็จการศึกษาและไม่ส าเร็จการศึกษาไป
ให้ส่วนราชการหรือหน่วยงานการศึกษาในจังหวัดภูมิล าเนาของแต่ละคน เพ่ือด าเนินการให้ได้รับการ
บรรจุเข้ารับราชการครู ซึ่งบางจังหวัดก็อาจสั่งบรรจุกรณีพิเศษ แต่หลายจังหวัดก็จัดให้เข้าสอบแข่งขัน
เพ่ือบรรจุตามปกติ 2) ผู้ที่ได้รับการบรรจุเข้ารับราชการต้องประจ าท าการสอนหรือรับราชการใน
สังกัดเดียวกันไม่น้อยกว่าสองเท่าของจ านวนปีที่ได้รับทุน กรณีผิดเงื่อนไขสัญญาจะต้องถูกปรับให้
ชดใช้ทุนเป็นเงินสิบเท่าของจ านวนที่ได้รับอุดหนุน โดยสรุปในประเด็นแหล่งงานและเงื่อนไขรองรับ   
ผู้ศึกษาจากวิทยาลัยหมู่บ้านจอมบึงผู้เชี่ยวชาญมีความเห็นว่าเป็นวิธีการและเงื่อนไขที่ดี แต่หากได้
ปรับปรุงเงื่อนไขให้ส่วนราชการหรือหน่วยงานการศึกษาในทุกจังหวัดต้องด าเนินการให้ผู้ที่ได้รับการ
ส่งกลับไปยังส่วนราชการหรือหน่วยงานการศึกษาทุกคนได้รับการบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการครูด้วย
วิธีพิเศษเช่นเดียวกันก็จะเป็นการปฏิบัติที่ก่อให้เกิดความเสมอภาคเท่าเทียมกันแก่ผู้ถูกส่งตัว 
 

ตอนที่ 2  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านการบริหารจัดการครุศึกษาตามแนวคิดวิทยาลัย 
 หมู่บ้านจอมบึงของมหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง  
 ในการศึกษาการบริหารจัดการครุศึกษาตามแนวคิดวิทยาลัยหมู่บ้านจอมบึงของ
มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง ผู้วิจัยได้สัมภาษณ์และสอบถามความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญกลุ่ม
ที่ 2 จ านวน 17 ท่าน ประกอบด้วยผู้มีประสบการณ์และมีความเกี่ยวพันกับวิทยาลัยหมู่บ้านจอมบึง
ในฐานะผู้บริหารสถานศึกษาที่ต่างยุคต่างสมัย 2 คน คณาจารย์ปฏิบัติการสอน 4 คน และศิษย์เก่า
นักเรียนทุนในยุคบุกเบิกไม่เกินยุคกลางอีก 11 คน ซึ่งคุณสมบัติของผู้เชี่ยวชาญกลุ่มนี้ปรากฏดังตาราง
ที่ 5 
            
ตารางที ่5 จ านวนและค่าร้อยละของผู้เชี่ยวชาญกลุ่มท่ี 2 จ าแนกตามคุณสมบัติ  
 

คุณสมบัต ิ จ านวน (คน) ร้อยละ 
1.  ความเกี่ยวกัน    
    1.1  ผู้บริหาร 2 11.76  
    1.2  คณาจารย ์ 4 23.53  
    1.3  ศิษย์เก่า 11 64.71  

รวม 17 100.00  
2.  เพศ    
    2.1  ชาย 15 88.24  
    2.2  หญิง 2 11.76  

รวม 17 100.00  
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ตารางที ่5 จ านวนและค่าร้อยละของผู้เชี่ยวชาญกลุ่มท่ี 2 จ าแนกตามคุณสมบัติ  (ต่อ) 
 

คุณสมบัต ิ จ านวน (คน) ร้อยละ 
3.  อาย ุ    
    3.1  80 ปีข้ึนไป 5 29.41  
    3.2  70-79 ปี 7 41.18  
    3.3  69 ปีลงมา 5 29.41  

รวม 17 100.00  
4.  คุณวุฒิ    
    4.1  ต่ ากว่าปริญญาตร ี 2 11.76  
    4.2  ปริญญาตร ี 7 41.18  
    4.3  สูงกว่าปริญญาตร ี 8 47.06  

รวม 17 100.00  
รวมทั้งสิ้น 6 100.00  

 
  จากตารางที 5 แสดงว่าผู้เชี่ยวชาญกลุ่มที่ 2 ซึ่งให้ข้อมูลด้านการบริหารจัดการครุศึกษา
ตามแนวคิดวิทยาลัยหมู่บ้านจอมบึงของมหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง  เป็นฝุายบริหาร
สถานศึกษาร้อยละ 11.76 ฝุายปกครองและปฏิบัติการสอนร้อยละ 23.53 และศิษย์เก่าร้อยละ 64.71 
โดยเป็นเพศชายร้อยละ 88.24 เพศหญิง ร้อยละ 11.76 มีอายุเกินกว่า 80 ปี,  70-79 ปี และ 69 ปี 
ลงมา ร้อยละ 29.41, 41.18 และ 29.41 โดยล าดับ ทั้งนี้ กลุ่มนี้มีคุณวุฒิต่ ากว่าปริญญาตรี, ปริญญา
ตรี และสูงกว่าปริญญาตรีร้อยละ 11.79, 41.18 และ 47.06 ตามล าดับ ส่วนการวิเคราะห์ข้อมูลการ
บริหารจัดการครุศึกษาตามแนวคิดวิทยาลัยหมู่บ้านจอมบึงของมหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง     
ที่รวบรวมด้วยแบบสอบถามความคิดเห็น (opinionnaire) ตามขอบเขตเนื้อหาการวิจัยที่ก าหนด 
ปรากฏว่าผู้เชี่ยวชาญส่วนใหญ่ให้ข้อมูลสอดคล้องกัน ผู้วิจัยจึงน ามาวิเคราะห์ โดยใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ส าเร็จรูปค านวณค่ามัธยฐาน (Median) ค่าฐานนิยม (Mode) และค่าพิสัยระหว่าง    
ควอไทล์ (Interquartile Range) เป็นรายข้อ พิจารณาเลือกแนวโน้มที่เป็นไปได้และมีความสอดคล้อง
กันในความเห็นผู้เชี่ยวชาญและแปลผลการวิเคราะห์ตามเกณฑ์ที่ก าหนด ปรากฏผลตามตารางที่ 6 ถึง
ตารางที ่6 ดังต่อไปนี้ 
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ตารางที่ 6 ค่ามัธยฐาน (Mdn) ค่าฐานนิยม (Mo) และค่าพิสัยระหว่างควอร์ไทล์ (IR) การบริหาร 
 จัดการครุศึกษาตามแนวคิดวิทยาลัยหมู่บ้านจอมบึงของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้าน 
 จอมบึง ด้านวัตถุประสงค์  
 

ประเด็น 

มัธยฐาน 
(Mdn) 

ฐาน
นิยม 
(Mo) 

มัธย
ฐาน- 

ฐานนิยม 
|Mdn-
Mo| 

พิสัย
ระหว่าง 

ควอร์ไทล ์
(IR) 

ระดับ 
ความคิดเห็น/
ความต้องการ 

ความคิดเห็น
สอดคล้อง

ของ
ผู้เชี่ยวชาญ 

1. มุ่งผลิตครูที่เน้นการปฏิบัติ 
การฝึกอบรมที่เข้มข้นตาม
แนวทางโรงเรียนฝึกหัดครูสมัย
โบราณ 

5 5 0 0 มากที่สุด สอดคล้อง 

2. มุ่งให้ได้ครูที่มีความรู้ทาง
วิชาการ เชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
และมีอุดมการณ์ในวิชาชีพ 

5 5 0 0 มากที่สุด สอดคล้อง 

3. มุ่งผลติครูให้มีคณุภาพมี
ความรู้และความสามารถตาม
เกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครูของ
คุรุสภา 

5 5 0 0 มากที่สุด สอดคล้อง 

4. ผลิตครูที่มีความรู้ 
ความสามารถในการเรียนรู ้
เพื่อพัฒนาตนเอง 

5 5 0 0 มากที่สุด สอดคล้อง 

5. ผลิตครูที่มีความสามารถ 
ในการสื่อสารได้อย่างน้อย  
3 ภาษา คือ ภาษาไทย อังกฤษ
และภาษาของประเทศ 
ในประชาคมอาเซยีน 

5 5 0 0 มากที่สุด สอดคล้อง 

6. ผลิตครูที่มีสมรรถนะในด้าน
งานเกษตร ช่างอุตสาหกรรม
สามารถซ่อมบ ารุงอุปกรณ์ 
เครื่องมือขนาดเล็ก 

5 5 0 0 มากที่สุด สอดคล้อง 

7. ผลิตครูที่สมรรถนะด้าน
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์สามารถ
ซ่อมบ ารุงอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
เบื้องต้นได ้

5 5 0 0 มากที่สุด สอดคล้อง 

8. ผลิตครูที่มีจิตอาสาและ 
ความพร้อมที่จะไปเป็นครูใน
พื้นที่ชนบทหรือภูมิล าเนาของ
ตนเอง 

5 5 0 0 มากที่สุด สอดคล้อง 
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ตารางที่ 6 ค่ามัธยฐาน (Mdn) ค่าฐานนิยม (Mo) และค่าพิสัยระหว่างควอร์ไทล์ (IR) การบริหาร 
 จัดการครุศึกษาตามแนวคิดวิทยาลัยหมู่บ้านจอมบึงของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้าน 
 จอมบึง ด้านวัตถุประสงค์  (ต่อ) 
 

ประเด็น 

มัธยฐาน 
(Mdn) 

ฐาน
นิยม 
(Mo) 

มัธย
ฐาน- 

ฐานนิยม 
|Mdn-
Mo| 

พิสัย
ระหว่าง 

ควอร์ไทล ์
(IR) 

ระดับ 
ความคิดเห็น/
ความต้องการ 

ความคิดเห็น
สอดคล้อง

ของ
ผู้เชี่ยวชาญ 

9. ผลิตครูที่เก่งและมีความเป็น
กัลยาณมิตรต่อศิษย์ มีความรัก
และศรัทธาในวิชาชีพคร ู
อย่างแท้จริง 

5 5 0 0 มากที่สุด สอดคล้อง 

10. ผลิตบณัฑิตสายครูที่มี
คุณลักษณะเป็นผู้เชี่ยวชาญ 
ในสาขาวิชาเอก มีคุณธรรม 
จริยธรรมและมีความช านาญ
ตามหลักสูตรแนวข้างที่ไดเ้สริม
ให้ท่ีส าคัญคือเป็นที่พ่ึงของ
ชุมชนได ้

5 5 0 0 มากที่สุด สอดคล้อง 

11. ผลิตบัณฑิตให้เป็นนักปฏิบัติ 
มีทักษะในการประกอบอาชีพ 

5 5 0 0 มากที่สุด สอดคล้อง 

12. ผลิตบณัฑิตที่ด ารงชีวิต 
อยู่ในสังคมได้อย่างเป็นสุข  
รู้จักคิดวิเคราะห์เท่าทันต่อ 
การเปลีย่นแปลงของโลก 

5 5 0 0 มากที่สุด สอดคล้อง 

13. จัดการศึกษาท่ีส่งเสริม
ความทันสมัย ส่งเสริม
บุคลิกภาพ ให้เป็นคนกล้าคดิ
กล้าแสดงออกมีความรูมุ้่งสู่
ตลาดแรงงานสากล 

5 5 0 0 มากที่สุด สอดคล้อง 

14. ควบคุมคุณภาพบณัฑติทุก
ปี เพ่ือปรับปรุงคุณภาพบณัฑิต
ให้สอดคล้องกับหลักสตูรการ
ประเมินจะต้องรดักุมและ
เข้มข้นโดยดูจากมาตรฐานของ
หลักสตูรนั้น ๆ 

5 5 0 0 มากที่สุด สอดคล้อง 

15. เน้นการศึกษาที่ส่งเสริม 
การท างานเป็นทีม เน้น
การศึกษาเทคโนโลยเีฉพาะดา้น 
และมรีะเบยีบวินัย 

5 5 0 0 มากที่สุด สอดคล้อง 
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 จากตารางที่ 6  แสดงว่าในด้านวัตถุประสงค์ของการบริหารจัดการครุศึกษาตามแนวคิด
วิทยาลัยหมู่บ้านจอมบึงของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นสอดคล้อง
กันเรียงตามล าดับ ดังนี้ ข้อที่ 1 สร้างหลักสูตรการผลิตครูที่เน้นการปฏิบัติ การฝึกอบรมที่เข้มข้นตาม
แนวทางโรงเรียนฝึกหัดครูสมัยโบราณ (Mdn = 5, IR = 0, |Mdn-Mo|  = 0) ข้อที่ 2 สร้างหลักสูตร
เพ่ือให้ได้ครูทีม่ีความรู้ทางวิชาการ เชี่ยวชาญทางวิชาชีพและมีอุดมการณ์ในวิชาชีพ (Mdn = 5, IR = 
0, |Mdn-Mo| = 0) ข้อที่ 3 ผลิตครูให้มีคุณภาพมีความรู้และความ สามารถ ตามเกณฑ์มาตรฐาน
วิชาชีพครูของคุรุสภา (Mdn = 5, IR = 0, |Mdn-Mo| = 0) ข้อที่ 4 ผลิตครูที่มีความรู้ ความสามารถ
ในการเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเอง (Mdn = 5, IR = 0, |Mdn-Mo| = 0) ข้อที่ 5 ผลิตครูที่มีความสามารถ
ในการสื่อสารได้อย่างน้อย 3 ภาษาคือภาษาไทย ภาษาอังกฤษและภาษาของประเทศในประชาคม
อาเซียน (Mdn = 5, IR = 0, |Mdn-Mo| = 0) ข้อที่ 6 ผลิตครูที่มีสมรรถนะในด้านงานเกษตร       
งานช่างอุตสาหกรรม สามารถซ่อมบ ารุงอุปกรณ์ เครื่องมือขนาดเล็ก (Mdn = 5, IR = 0, |Mdn-Mo| 
= 0)  ข้อที่ 7 ผลิตครูที่สมรรถนะด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์สามารถซ่อมบ ารุงอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
เบื้องต้นได้ (Mdn = 5, IR = 0, |Mdn-Mo| = 0)  ข้อที่ 8 ผลิตครูที่มีจิตอาสาและความพร้อมที่จะไป
เป็นครูในพ้ืนที่ชนบทหรือภูมิล าเนาของตนเอง (Mdn = 5, IR = 0, |Mdn-Mo| = 0)  ข้อที่ 9 ผลิตครู
ที่เก่งและมีความเป็นกัลยาณมิตรต่อศิษย์ มีความรักและศรัทธาในวิชาชีพครูอย่างแท้จริง (Mdn = 5, 
IR = 0, |Mdn-Mo| = 0) ข้อที่ 10 ผลิตบัณฑิตสายครูที่มีคุณลักษณะเป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชาเอก 
มีคุณธรรม จริยธรรมและมีความช านาญตามหลักสูตรแนวข้างที่ได้เสริมให้ที่ส าคัญคือเป็นที่พ่ึงของ
ชุมชนได้ (Mdn = 5, IR = 0, |Mdn-Mo| = 0)  ข้อที่ 11 บัณฑิตให้เป็นนักปฏิบัติ มีทักษะในการ
ประกอบอาชีพ (Mdn = 5, IR = 0, |Mdn-Mo| = 0)  ข้อที่ 12 ผลิตบัณฑิตที่ด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้
อย่างเป็นสุข รู้จักคิดวิเคราะห์ เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก (Mdn = 5, IR = 0, |Mdn-Mo| = 
0)  ข้อที่ 13 จัดการศึกษาที่ส่งเสริมความทันสมัยส่งเสริมบุคลิกภาพ ให้เป็นคนกล้าคิดกล้าแสดงออก
มีความรู้มุ่งสู่ตลาดแรงงานสากล (Mdn = 5, IR = 0, |Mdn-Mo| = 0)  ข้อที่ 14 ควบคุมคุณภาพ
บัณฑิตทุกปี เพ่ือปรับปรุงคุณภาพบัณฑิตให้สอดคล้องกับหลักสูตรการประเมินจะต้องรัดกุมและ
เข้มข้นโดยดูจากมาตรฐานของหลักสูตรนั้นๆ (Mdn = 5, IR = 0, |Mdn-Mo| = 0) และข้อที่ 15 มหา
เน้นการศึกษาที่ส่งเสริมการท างานเป็นทีม เน้นการศึกษาเทคโนโลยีเฉพาะด้าน และ มีระเบียบวินัย 
(Mdn = 5, IR = 0, |Mdn-Mo| = 0)   
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ตารางที่ 7 ค่ามัธยฐาน (Mdn) ค่าฐานนิยม (Mo) และค่าพิสัยระหว่างควอร์ไทล์ (IR) การบริหาร 
 จัดการครุศึกษาตามแนวคิดวิทยาลัยหมู่บ้านจอมบึงของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
 หมู่บ้านจอมบึง ด้านคุณสมบัตขิองผู้ที่จะรับเข้าเป็นนักศึกษา 
 

ประเด็น 

มัธยฐาน 
(Mdn) 

ฐาน
นิยม 
(Mo) 

มัธย
ฐาน- 

ฐานนิยม 
|Mdn-
Mo| 

พิสัย
ระหว่าง 

ควอร์ไทล ์
(IR) 

ระดับ 
ความคิดเห็น/
ความต้องการ 

ความคิดเห็น
สอดคล้อง

ของ
ผู้เชี่ยวชาญ 

1. รับผู้ที่มีความรักและศรัทธา
ในวิชาชีพครูอย่างแท้จริง  
เข้าเรียนครุศึกษา 

5 5 0 0 มากที่สุด สอดคล้อง 

2. ไม่จ ากัดเพศชายหรือหญิง 
ในการที่จะรับเข้าเรียนครุศึกษา 

5 5 0 0 มากที่สุด สอดคล้อง 

3. รับผู้ทีม่ีอายุไม่ต่ ากว่า 18 ปี
บริบูรณ ์และไมเ่กิน 20 ปี
บริบูรณ์เข้าเป็นนักศึกษา 

5 5 0 0 มากที่สุด สอดคล้อง 

4. รับนักศึกษาจากทุกพ้ืนท่ี 
ทุกจังหวัด ทั้งพื้นที่ท่ัวไป เขต
เทศบาล อบจ. อบต.และพื้นท่ี
พิเศษต่างๆ 

5 5 0 0 มากที่สุด สอดคล้อง 

5. ไม่จ ากัดเรื่องฐานะครอบครัว
ของผู้ที่ท่ีจะเข้าเรยีนครุศึกษา 

5 5 0 0 มากที่สุด สอดคล้อง 

6. รับผู้จบการศึกษาไมต่่ ากว่า
ช้ัน ม. 6 เข้าเรียนครุศึกษา 

5 5 0 0 มากที่สุด สอดคล้อง 

7. ก าหนดเกรดเฉลีย่ของผู้ที่จะ
เข้าเรียนครุศึกษาไม่ต่ ากว่า 
3.00 

5 5 0 0 มากที่สุด สอดคล้อง 

8. รับผู้ที่มีความประพฤติ
เรียบร้อยโดยมีหลักฐานยืนยัน 
ที่เช่ือถือได้ เช่นสมุดบันทึก
ความดี เกียรติบัตร ภาพถ่าย
หรือรางวัลทีไ่ด้รับ 

5 5 0 0 มากที่สุด สอดคล้อง 

9. จัดการศึกษาที่ส่งเสรมิด้าน
บุคลิกภาพ ให้เป็นคนกล้าคดิ
กล้าแสดงออกมีความรู้ 
ความสามารถและมีคณุภาพ 

5 5 0 0 มากที่สุด สอดคล้อง 

10. รับผู้ที่มีจิตอาสา และพร้อม
ที่จะไปเป็นครูในพ้ืนท่ีชนบท
หรือภูมลิ าเนาของตนเอง 

5 5 0 0 มากที่สุด สอดคล้อง 
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ตารางที่ 7 ค่ามัธยฐาน (Mdn) ค่าฐานนิยม (Mo) และค่าพิสัยระหว่างควอร์ไทล์ (IR) การบริหาร 
 จัดการครุศึกษาตามแนวคิดวิทยาลัยหมู่บ้านจอมบึงของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
 หมู่บ้านจอมบึง ด้านคุณสมบัติของผู้ที่จะรับเข้าเป็นนักศึกษา  (ต่อ) 
 

ประเด็น 

มัธยฐาน 
(Mdn) 

ฐาน
นิยม 
(Mo) 

มัธย
ฐาน- 

ฐานนิยม 
|Mdn-
Mo| 

พิสัย
ระหว่าง 

ควอร์ไทล ์
(IR) 

ระดับ 
ความคิดเห็น/
ความต้องการ 

ความคิดเห็น
สอดคล้อง

ของ
ผู้เชี่ยวชาญ 

11. ผลิตบณัฑิตที่มคีุณภาพ 
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
อุดมศึกษาแห่งชาต ิ

5 5 0 0 มากที่สุด สอดคล้อง 

12. ผลิตครูทีเ่ก่ง ดีและมีความ
เป็นกัลยาณมติรต่อศิษย ์

5 5 0 0 มากที่สุด สอดคล้อง 

 
 จากตารางที่ 7  แสดงว่าในด้านคุณสมบัติของผู้ที่จะรับเข้าเป็นนักศึกษาในการบริหาร
จัดการครุศึกษาตามแนวคิดวิทยาลัยหมู่บ้านจอมบึงของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 
ผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นสอดคล้องกันเรียงตามล าดับ ดังนี้ ข้อที่ 1 รับนักศึกษาผู้ที่มีความรักและ
ศรัทธาในวิชาชีพครูอย่างแท้จริงเข้าเรียนครุศึกษา (Mdn = 5, IR = 0, |Mdn-Mo| = 0)  ข้อที่ 2     
ไม่จ ากัดเพศชายหรือหญิงในการรับเข้าเรียนครุศึกษา  (Mdn = 5, IR = 1, |Mdn-Mo|  = 0)  ข้อที่ 3 
รับบุคคลที่มีอายุไม่ต่ ากว่า 18 ปีบริบูรณ์และไม่เกิน 20 ปีบริบูรณ์ (Mdn = 5, IR = 0, |Mdn-Mo|  = 
0) ข้อที่ 4 รับนักศึกษาจากทุกพ้ืนที่ในทุกจังหวัด ทั้งพ้ืนที่ทั่วไป เขตเทศบาล อบจ. อบต.และพ้ืนที่
พิเศษต่างๆ (Mdn = 5, IR = 1, |Mdn-Mo|  = 0)   ข้อที่ 5 ไม่จ ากัดเรื่องฐานะครอบครัวของผู้ที่จะ
เข้าเรียนครุศึกษา (Mdn = 5, IR = 0, |Mdn-Mo|  = 0) ข้อที่ 6 รับผู้จบการศึกษาไม่ต่ ากว่าชั้น ม. 6 
เข้าเรียนครุศึกษา (Mdn = 5, IR = 0, |Mdn-Mo| = 0)  ข้อที่ 7 ก าหนดเกรดเฉลี่ยของผู้ที่จะเข้าเรียน
ครุศึกษาไม่ต่ ากว่า3.00  (Mdn = 5, IR = 0, |Mdn-Mo|  = 0)  ข้อที่ 8 รับผู้ที่จะเข้าเรียนครุศึกษาที่มี
ความประพฤติเรียบร้อยโดยมีหลักฐานยืนยันที่เชื่อถือได้ เช่นสมุดบันทึกความดี เกียรติบัตร ภาพถ่าย
หรือรางวัลที่ได้รับ (Mdn = 5, IR = 0, |Mdn-Mo|  = 0)  ข้อที่ 9 จัดการศึกษาที่ส่งเสริมด้าน
บุคลิกภาพ ให้เป็นคนกล้าคิดกล้าแสดงออกมีความรู้ ความสามารถและมีคุณภาพ (Mdn = 5, IR = 0, 
|Mdn-Mo| = 0)  ข้อที่ 10 รับผู้ที่มีจิตอาสา และพร้อมที่จะไปเป็นครูในพ้ืนที่ชนบทหรือภูมิล าเนาของ
ตนเอง (Mdn = 5, IR = 0, |Mdn-Mo|  = 0)  ข้อที่ 11 ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิอุดมศึกษาแห่งชาติ  (Mdn = 5, IR = 0, |Mdn-Mo| = 0)  ข้อที่12 ผลิตครูที่เก่ง ดีและมีความ
เป็นกัลยาณมิตรต่อศิษย์ (Mdn = 5, IR =  0, |Mdn-Mo| = 0)   

 
 
 
 
 



 111 

ตารางที่ 8 ค่ามัธยฐาน (Mdn) ค่าฐานนิยม (Mo) และค่าพิสัยระหว่างควอร์ไทล์ (IR) การบริหาร 
 จัดการครุศึกษาตามแนวคิดวิทยาลัยหมู่บ้านจอมบึงของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้าน 
 จอมบึง ด้านหลักสูตรและการเรียนการสอน  
 

ประเด็น 

มัธยฐาน 
(Mdn) 

ฐาน
นิยม 
(Mo) 

มัธย
ฐาน- 

ฐานนิยม 
|Mdn-
Mo| 

พิสัย
ระหวา่ง 

ควอร์ไทล ์
(IR) 

ระดับ 
ความคิดเห็น/
ความต้องการ 

ความคิดเห็น
สอดคล้อง

ของ
ผู้เชี่ยวชาญ 

1. พัฒนาหลักสูตรให้มีความ
เหมาะสมกับเนื้อหาแลระยะเวลา
ตลอดจนวิธีการศึกษา เพื่อความ
หลากหลายในการผลิตครูที่ตรง
ตามความต้องการของหน่วยงาน 

5 5 0 0 มากที่สุด สอดคล้อง 

2. เน้นหลักสตูรการสอนที่
สัมพันธ์กับเศรษฐกิจท้องถิ่น  
มีการบูรณาการเทคโนโลยี
สมัยใหมเ่ช่นเทคโนโลยีเกษตร
และอุตสาหกรรมการเกษตร 
และเป็นการเตรียมความพร้อม
เข้าสู่ตลาดอาเซียน 

5 
 
 
 
 
 

 

5 
 
 
 
 
 

 

0 
 
 
 
 
 

 

0 
 
 
 
 
 

 

มากที่สุด 
 
 
 
 
 
 

สอดคล้อง 
 
 
 
 
 

 
3. มหาวิทยาลัยควรพัฒนา
หลักสตูรสาขาวิชาต่าง ๆ ให้มี
มาตรฐานสูงขึ้น เน้นการสร้าง
เครือข่ายการศึกษากับประเทศ
ในประชาคมอาเซยีน 

5 5 0 0 มากที่สุด สอดคล้อง 

4. ปรับปรุงหลักสูตรตามความ
ต้องการของท้องถิ่นและของ
ตลาดทีส่ามารถน าความรู้ไปใช้
ในชีวิตจริงได ้

5 5 0 0 มากที่สุด สอดคล้อง 

5. ศึกษาหลักสูตรของ
มหาวิทยาลยัอื่นแล้วน ามา
ปรับปรุงในหลักสูตรที่เปิดสอน
เกี่ยวกับครู  

5 5 0 0 มาก สอดคล้อง 

6. เน้นหลักสตูรที่เกี่ยวกับครู
เพราะเป็นความเชี่ยวชาญเดิม
ของมหาวิทยาลัย  

5 5 0 0 มากที่สุด สอดคล้อง 

7. ท างานร่วมกับองค์กรท้องถิ่น
และผู้ใช้บัณฑติถึงความต้องการ
ของท้องถิ่นและน าไปใช้พัฒนา
หลักสตูร 

5 5 0 0 มากที่สุด สอดคล้อง 
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ตารางที่ 8 ค่ามัธยฐาน (Mdn) ค่าฐานนิยม (Mo) และค่าพิสัยระหว่างควอร์ไทล์ (IR) การบริหาร 
 จัดการครุศึกษาตามแนวคิดวิทยาลัยหมู่บ้านจอมบึงของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้าน 
 จอมบึง ด้านหลักสูตรและการเรียนการสอน  (ต่อ) 
 

ประเด็น 

มัธยฐาน 
(Mdn) 

ฐาน
นิยม 
(Mo) 

มัธย
ฐาน- 

ฐานนิยม 
|Mdn-
Mo| 

พิสัย
ระหว่าง 

ควอร์ไทล ์
(IR) 

ระดับ 
ความคิดเห็น/
ความต้องการ 

ความคิดเห็น
สอดคล้อง

ของ
ผู้เชี่ยวชาญ 

8. จัดหลักสตูรใหส้อดคล้องกับ
การเปลีย่นแปลงโดยเพิ่มชั่วโมง
หน่วยการเรียนด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศในหมวดวิชา
การศึกษาทั่วไป 

5 5 0 0 มากที่สุด สอดคล้อง 

9. จัดการเรียนการสอนโดย
ร่วมมือกับผู้ใช้บณัฑิตเพื่อให้
สามารถปรับตัวเข้ากับ
เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ใช้อยู่ 
โดยเน้นภาคปฏิบัติมากกว่าทฤษฎี 

5 5 0 0 มากที่สุด สอดคล้อง 

10. จัดการเรยีนการสอนโดย
เน้นเนื้อหาท่ีทันสมยัพร้อมรบั
กับการเปลีย่นแปลงของ 
กระแสโลก 

5 5 0 0 มากที่สุด สอดคล้อง 

11. วิจัยคุณลักษณะของ
บัณฑิตทีส่ังคมและผู้ใช้บัณฑิต
ต้องการ และน ามาเป็นข้อมลู
ในการปรับปรุงหลักสตูร 

5 5 0 0 มากที่สุด สอดคล้อง 

12. สร้างบัณฑติให้สามารถ
พึ่งพาตนเองได้และสามารถ 
เป็นที่พ่ึงของผู้อื่นได้ 

5 5 0 0 มากที่สุด สอดคล้อง 

13. ผลิตบัณฑิตในอนาคตให้มี
คุณลักษณะความเป็นสากลใน
ด้านภาษา การปรับตัวเทคโนโลยี 
และมีทักษะระหว่างบุคคล 

5 5 0 0 มากที่สุด สอดคล้อง 

14. พัฒนาปัจจัยน าเข้าและ
กระบวนการผลติบัณฑิต 
ครุศึกษา เพื่อให้ไดผ้ลลัพธ์ที่ดี 
โดยเฉพาะมาตรฐานการผลิต
เพื่อให้เกิดการยอมรับท้ัง
ภายนอกและภายใน
มหาวิทยาลยั 

5 5 0 0 มากที่สุด สอดคล้อง 
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ตารางที่ 8 ค่ามัธยฐาน (Mdn) ค่าฐานนิยม (Mo) และค่าพิสัยระหว่างควอร์ไทล์ (IR) การบริหาร 
 จัดการครุศึกษาตามแนวคิดวิทยาลัยหมู่บ้านจอมบึงของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้าน 
 จอมบึง ด้านหลักสูตรและการเรียนการสอน  (ต่อ) 
 

ประเด็น 

มัธยฐาน 
(Mdn) 

ฐาน
นิยม 
(Mo) 

มัธย
ฐาน- 

ฐานนิยม 
|Mdn-
Mo| 

พิสัย
ระหว่าง 

ควอร์ไทล ์
(IR) 

ระดับ 
ความคิดเห็น/
ความต้องการ 

ความคิดเห็น
สอดคล้อง

ของ
ผู้เชี่ยวชาญ 

15. จัดการเรยีนการสอนให้มุ่งสู่
สากลและตอบสนองต่อการ 
เปิดสู่ประชาคมอาเซียน 

5 5 0 0 มากที่สุด สอดคล้อง 

16. จัดรูปแบบหลักสูตรแบบ 
อยู่ประจ าร้อยเปอรเ์ซ็นต ์

5 5 0 0 มากที่สุด สอดคล้อง 

17. ก าหนดระยะเวลาเรียน
ตลอดหลักสตูร อย่างน้อย 5 ปี 

5 5 0 0 มากที่สุด สอดคล้อง 

18. ก าหนดหลักสตูรการผลิต
ครูที่มีลักษณะโดดเด่น 
เหมาะสมกับสังคมไทย 
ในยุคปัจจุบันและอนาคต 

5 5 0 0 มากที่สุด สอดคล้อง 

19. ผลิตบณัฑิตสายครูที่มี
ลักษณะเป็นผูเ้ชี่ยวชาญในสาขา
วิชาเอกของตนอย่างแท้จริง 

5 5 0 0 มากที่สุด สอดคล้อง 

20. ศึกษาแผน พัฒนา
เศรษฐกิจของประเทศผลิต
สาขาท่ีขาดแคลนตามความ
ต้องการของตลาดแรงงานโดย
พยายามปิดสาขาท่ีไม่เป็นที่
ต้องการของตลาดแรงงานหรือ
ลดการผลิตลง 

5 5 0 0 มากที่สุด สอดคล้อง 

 
 จากตารางที่ 8  แสดงว่าในด้านหลักสูตรในการบริหารจัดการครุศึกษาตามแนวคิด
วิทยาลัยหมู่บ้านจอมบึงของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นสอดคล้อง
กันเรียงตามล าดับ ดังนี้ ข้อที่ 1 พัฒนาหลักสูตรให้มีความเหมาะสมกับเนื้อหาและระยะเวลาตลอดจน
วิธีการศึกษาเพ่ือความหลากหลายในการผลิตครูที่ตรงตามความต้องการของหน่วยงาน (Mdn = 5, IR 
= 0, |Mdn-Mo| = 0) ข้อที่ 2 เน้นหลักสูตรการสอนที่สัมพันธ์กับเศรษฐกิจท้องถิ่นมีการบูรณาการ
เทคโนโลยีสมัยใหม่เช่นเทคโนโลยีเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร และเป็นการเตรียมความพร้อม
เข้าสู่ตลาดอาเซียน (Mdn = 4, IR = 0, |Mdn-Mo| = 0) ข้อที่ 3 พัฒนาหลักสูตรสาขาวิชาต่าง ๆ ให้
มีมาตรฐานสูงขึ้น เน้นการสร้างเครือข่ายการศึกษากับประเทศในประชาคมอาเซียน (Mdn = 5, IR = 
0, |Mdn-Mo| = 0) ข้อที่ 4 ปรับปรุงหลักสูตรตามความต้องการของท้องถิ่นและของตลาดที่สามารถ
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น าความรู้ไปใช้ในชีวิตจริงได้  (Mdn = 5, IR = 0, |Mdn-Mo| = 0)  ข้อที่ 5 ศึกษาหลักสูตรของ
มหาวิทยาลัยอ่ืนแล้วน ามาปรับปรุงในหลักสูตรที่เปิดสอนเกี่ยวกับครู (Mdn = 5, IR = 0, |Mdn-Mo| 
= 0) ข้อที่ 6 เน้นหลักสูตรที่เกี่ยวกับครูเพราะเป็นความเชี่ยวชาญเดิมของมหาวิทยาลัย  (Mdn = 5, 
IR = 0, |Mdn-Mo| = 0) ข้อที่ 7 ท างานร่วมกับองค์กรท้องถิ่นและผู้ใช้บัณฑิตถึงความต้องการของ
ท้องถิ่นและน าไปใช้พัฒนาหลักสูตร (Mdn = 5, IR = 0, |Mdn-Mo| = 0) ข้อที่ 8 จัดหลักสูตรให้
สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงโดยเพ่ิมชั่วโมงหน่วยการเรียนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในหมวดวิชา
การศึกษาทั่วไป  (Mdn = 5, IR = 0, |Mdn-Mo| = 0) ข้อที่ 9 จัดการเรียนการสอนโดยร่วมมือกับ
ผู้ใช้บัณฑิตเพ่ือให้สามารถปรับตัวเข้ากับเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ใช้อยู่ โดยเน้นภาคปฏิบัติมากกว่า
ทฤษฎี (Mdn = 5, IR = 0, |Mdn-Mo| = 0) ข้อที่ 10 จัดการเรียนการสอนโดยเน้นเนื้อหาที่ทันสมัย
พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลงของกระแสโลก  (Mdn = 5, IR = 0, |Mdn-Mo| = 0) ข้อที่ 11 วิจัย
คุณลักษณะของบัณฑิตที่สังคมและผู้ใช้บัณฑิตต้องการ น ามาเป็นข้อมูลในการปรับปรุงหลักสูตร 
(Mdn = 5, IR = 0, |Mdn-Mo| = 0)  ข้อที่ 12 สร้างบัณฑิตให้สามารถพ่ึงพาตนเองได้และสามารถ
เป็นที่พ่ึงของผู้อ่ืนได้ (Mdn = 5, IR = 0, |Mdn-Mo| = 0)  ข้อที่ 13 บัณฑิตในอนาคตควรมี
คุณลักษณะความเป็นสากลในด้านภาษา การปรับตัว เทคโนโลยี และมีทักษะระหว่างบุคคล (Mdn = 
5, IR = 0, |Mdn-Mo| = 0)  ข้อที่ 14 พัฒนาปัจจัยน าเข้าและกระบวนการผลิตบัณฑิตครุศึกษา 
เพ่ือให้ได้ผลลัพธ์ที่ดี โดยเฉพาะมาตรฐานการผลิตเพ่ือให้เกิดการยอมรับทั้งภายนอกและภายใน
มหาวิทยาลัย (Mdn = 5, IR = 0, |Mdn-Mo| = 0) ข้อที่ 15 จัดการเรียนการสอนให้มุ่งสู่สากลและ
ตอบสนองต่อการเปิดสู่ประชาคมอาเซียน(Mdn = 5, IR = 0, |Mdn-Mo| = 0) ข้อที่ 16 จัดรูปแบบ
หลักสูตรแบบอยู่ประจ าร้อยเปอร์เซ็นต์ (Mdn = 5, IR =0, |Mdn-Mo| = 0) ข้อที่ 17 ก าหนด
ระยะเวลาเรียนตลอดหลักสูตร อย่างน้อย 5 ปี  (Mdn = 5, IR = 0, |Mdn-Mo| = 0) ข้อที่ 18 
ก าหนดหลักสูตรการผลิตครูที่มีลักษณะโดดเด่นเหมาะสมกับสังคมไทยในยุคปัจจุบันและอนาคต 
(Mdn = 5, IR = 0, |Mdn-Mo| = 0) ข้อที่ 19 ผลิตบัณฑิตสายครูที่มีลักษณะเป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขา
วิชาเอกของตนอย่างแท้จริง (Mdn = 5, IR =0, |Mdn-Mo| = 0) ข้อที่ 20 ศึกษาแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
ของประเทศผลิตสาขาที่ขาดแคลนตามความต้องการของตลาดแรงงานโดยพยายามปิดสาขาที่ไม่เป็น
ที่ต้องการของตลาดแรงงานหรือลดการผลิตลง (Mdn = 5, IR = 0, |Mdn-Mo| = 0) 
 

ตารางที่ 9 ค่ามัธยฐาน (Mdn) ค่าฐานนิยม (Mo) และค่าพิสัยระหว่างควอร์ไทล์ (IR) การบริหาร 
 จัดการครุศึกษาตามแนวคิดวิทยาลัยหมู่บ้านจอมบึงของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
 หมู่บ้านจอมบึง ด้านคุณวุฒิที่จะได้รับ   
 

ประเด็น 

มัธยฐาน 
(Mdn) 

ฐาน
นิยม 
(Mo) 

มัธย
ฐาน- 

ฐานนิยม 
|Mdn-
Mo| 

พิสัย
ระหว่าง 

ควอร์ไทล ์
(IR) 

ระดับ 
ความคิดเห็น/
ความต้องการ 

ความคิดเห็น
สอดคล้อง

ของ
ผู้เชี่ยวชาญ 

ก าหนดปรญิญาครุศาสตร
บัณฑิต (ค.บ.) ให้กับผูส้ าเร็จ
การศึกษาตามหลักสูตร 

5 5 0 0 มากที่สุด สอดคล้อง 
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 จากตารางที่ 9  แสดงว่าในด้านคุณวุฒิที่จะได้รับจากการบริหารจัดการครุศึกษาตาม
แนวคิดวิทยาลัยหมู่บ้านจอมบึงของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ผู้เชี่ย วชาญมีความคิดเห็น
สอดคล้องกันว่า มหาวิทยาลัยควรก าหนดปริญญาครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) ให้กับผู้ส าเร็จการศึกษา
ตามหลักสูตร (Mdn = 5, IR = 0, |Mdn-Mo| = 0) 
  

ตารางที่ 10 ค่ามัธยฐาน (Mdn) ค่าฐานนิยม (Mo) และค่าพิสัยระหว่างควอร์ไทล์ (IR) การบริหาร 
 จัดการครุศึกษาตามแนวคิดวิทยาลัยหมู่บ้านจอมบึงของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
 หมู่บ้านจอมบึง ด้านค่าใช้จ่ายและสถานภาพของนักศึกษา 
 

ประเด็น 

มัธยฐาน 
(Mdn) 

ฐาน
นิยม 
(Mo) 

มัธย
ฐาน- 

ฐานนิยม 
|Mdn-
Mo| 

พิสัย
ระหว่าง 

ควอร์ไทล ์
(IR) 

ระดับ 
ความคิดเห็น/
ความต้องการ 

ความคิดเห็น
สอดคล้อง

ของ
ผู้เชี่ยวชาญ 

1. ก าหนดให้นักศึกษาครุศึกษา
เป็นนักเรียนนักศึกษาทุนใน
บ ารุง 

5 5 0 0 มากที่สุด สอดคล้อง 

2. ก าหนดค่าใช้จ่ายที่ค านวณ
กรณีเป็นนักเรียนนักศึกษาทุน
โดยจ าแนกออกเป็น ค่าอาหาร 
ค่าหอพัก ค่าจัดการเรียนการ
สอน ค่าหนังสือ ค่าอุปกรณ ์
การฝึก ค่ากิจกรรมและคา่อื่น ๆ
ตามที่คณะรัฐมนตรเีห็นชอบ 

5 5 0 0 มากที่สุด สอดคล้อง 

3. ก าหนดเงินทุนจัดสรรต่อคน
ต่อปีกรณีนักเรียนนักศึกษาทุน
เป็นจ านวน 20,000-25,000 
บาท 

5 5 0 0 มากที่สุด สอดคล้อง 

4. ติดต่อประสานกับหน่วยงาน
ที่รับผิดชอบตั้งงบประมาณเป็น
ทุนการศึกษา เช่นหน่วยงาน
กลางในกระทรวง ศึกษาธิการ 
หนว่ยงานต้นสังกัดในส่วนกลาง
ของโรงเรียนที่ใช้คร ู

5 5 0 0 มากที่สุด สอดคล้อง 

5. เป็นผู้จัดซื้อจดัหา บริหาร
จัดการทุนบางส่วนและให้
นักศึกษาเป็นผู้จดัการเอง
บางส่วน 

5 5 0 0 มากที่สุด สอดคล้อง 

6. ก าหนดให้นักเรียนนักศึกษา
ทุนอยู่ประจ าหอพักตลอด
หลักสตูร 

5 5 0 0 มากทีสุ่ด สอดคล้อง 
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 จากตารางที่ 10  แสดงว่าในด้านสถานภาพและค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการครุศึกษา
ตามแนวคิดวิทยาลัยหมู่บ้านจอมบึงของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ผู้เชี่ยวชาญมีความ
คิดเห็นสอดคล้องกันเรียงตามล าดับ ดังนี้ ข้อที่ 1 ก าหนดให้นักศึกษาครุศึกษาเป็นนักเรียนนักศึกษา
ทุนในบ ารุง (Mdn = 5, IR = 0, |Mdn-Mo| = 0) ข้อที่ 2 ก าหนดค่าใช้จ่ายที่ค านวณกรณีเป็นนักเรียน
นักศึกษาทุนโดยจ าแนกออกเป็น ค่าอาหาร ค่าหอพัก ค่าจัดการเรียนการสอน ค่าหนังสือ ค่าอุปกรณ์
การฝึก ค่ากิจกรรมและค่าอ่ืนๆตามที่คณะรัฐมนตรีเห็นชอบ (Mdn = 5, IR = 0, |Mdn-Mo| = 0)   
ข้อที่ 3 ก าหนดเงินทุนจัดสรรต่อคนต่อปี กรณีนักเรียนนักศึกษาทุนเป็นจ านวน 20,000-25,000 บาท 
(Mdn = 5, IR = 0, |Mdn-Mo| = 0) ข้อที่ 4 ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่รับผิดชอบ            
ตั้งงบประมาณเป็นทุนการศึกษา เช่น หน่วยงานกลางในกระทรวงศึกษาธิการ หน่วยงานต้นสังกัดใน
ส่วนกลางของโรงเรียนที่ใช้ครู (Mdn = 5, IR = 0, |Mdn-Mo| = 0)  ข้อที่ 5 เป็นผู้จัดซื้อจัดหา 
บริหารจัดการทุนเป็นบางส่วนและให้นักศึกษาเป็นผู้จัดการเองบางส่วน (Mdn = 5, IR = 0, |Mdn-
Mo| = 0) ข้อที่ 6 ก าหนดให้นักเรียนนักศึกษาทุนอยู่ประจ าหอพักตลอดหลักสูตร (Mdn = 5, IR = 0, 
|Mdn-Mo| = 0) 
 

ตารางที่ 11  ค่ามัธยฐาน (Mdn) ค่าฐานนิยม (Mo) และค่าพิสัยระหว่างควอร์ไทล์ (IR) การบริหาร 
 จัดการครุศึกษาตามแนวคิดวิทยาลัยหมู่บ้านจอมบึงของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
 หมู่บ้านจอมบึง ด้านแหล่งงานและเง่ือนไขรองรับ 
 

ประเด็น 

มัธยฐาน 
(Mdn) 

ฐาน
นิยม 
(Mo) 

มัธย
ฐาน- 

ฐานนิยม 
|Mdn-
Mo| 

พิสัย
ระหว่าง 

ควอร์ไทล ์
(IR) 

ระดับ 
ความคิดเห็น/
ความต้องการ 

ความคิดเห็น
สอดคล้อง

ของ
ผู้เชี่ยวชาญ 

1. ท างานเป็นเครือข่ายกับ
องค์กรภาครัฐและกลุ่มผู้ใช้
บัณฑิต โดยเน้นการพัฒนาแบบ
ยั่งยืน ทั้งด้านสุขภาพ เศรษฐกิจ 
สังคม และสิ่งแวดล้อม 

5 5 0 0 มากที่สุด สอดคล้อง 

2. เมื่อนักศึกษาส าเร็จ
การศึกษาตามหลักสูตรต้อง
ออกหลักฐานการส าเรจ็
การศึกษาและท าหนังสือส่งตัว
กลับไปรายงานตัวที่ต้นสังกัด 

5 5 0 0 มากที่สุด สอดคล้อง 

3. ติดตามผลการสั่งบรรจุ
แต่งตั้งวิธีพิเศษของส่วนราชการ
หรือหน่วยงานต้นสังกัดที่ส่งตัว
ผู้ส าเร็จการศึกษาไปรายงานตัว  

5 5 0 0 มากที่สุด สอดคล้อง 
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ตารางที่ 11  ค่ามัธยฐาน (Mdn) ค่าฐานนิยม (Mo) และค่าพิสัยระหว่างควอร์ไทล์ (IR) การบริหาร 
 จัดการครุศึกษาตามแนวคิดวิทยาลัยหมู่บ้านจอมบึงของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
 หมู่บ้านจอมบึง ด้านแหล่งงานและเง่ือนไขรองรับ  (ต่อ) 
 

ประเด็น 

มัธยฐาน 
(Mdn) 

ฐาน
นิยม 
(Mo) 

มัธย
ฐาน- 

ฐานนิยม 
|Mdn-
Mo| 

พิสัย
ระหว่าง 

ควอร์ไทล ์
(IR) 

ระดับ 
ความคิดเห็น/
ความต้องการ 

ความคิดเห็น
สอดคล้อง

ของ
ผู้เชี่ยวชาญ 

4. ก าหนดระยะเวลาท างาน
ชดใช้ทุนเท่ากับสองเท่าของ
จ านวนปีท่ีรับทุนหรือจ่าย
ค่าปรับเท่ากับเงินทุนที่ได้รับ 

5 5 0 0 มากที่สุด สอดคล้อง 

5. ควบคุมคุณภาพบัณฑติใน
สาขาวิชาเอกให้มีคณุลักษณะ
เป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชานั้น 
ๆ อย่างแท้จริง 

5 5 0 0 มากที่สุด สอดคล้อง 

6. ควบคุมคุณภาพบัณฑติใน 
แต่ละสาขาวิชาให้มีคณุธรรม 
จริยธรรมและเป็นที่พ่ึงของ
ชุมชนได ้

5 5 0 0 มากที่สุด สอดคล้อง 

 
 จากตารางที่ 11  แสดงว่าในด้านแหล่งงานและเงื่อนไขรองรับในการบริหารจัดการ      
ครุศึกษาตามแนวคิดวิทยาลัยหมู่บ้านจอมบึงของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ผู้เชี่ยวชาญ       
มีความคิดเห็นสอดคล้องกันเรียงตามล าดับ ดังนี้ ข้อที่ 1 ท างานเป็นเครือข่ายกับองค์กรภาครัฐและ
กลุ่มผู้ใช้บัณฑิต โดยเน้นการพัฒนาแบบยั่งยืน ทั้งด้านสุขภาพ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 
(Mdn = 5, IR = 0, |Mdn-Mo| = 0) ข้อที่ 2 ออกหลักฐานการส าเร็จการศึกษาและด าเนินการส่งตัว
ผู้ส าเร็จการศึกษากลับไปรายงานตัวที่ต้นสังกัด (Mdn = 5, IR = 0, |Mdn-Mo| = 0) ข้อที่ 3 ติดตาม
ผลการสั่งบรรจุแต่งตั้งวิธีพิเศษของส่วนราชการหรือหน่วยงานต้นสังกัดที่ส่งตัวผู้ส าเร็จการศึกษาไป
รายงานตัว (Mdn = 5, IR = 0, |Mdn-Mo| = 0) ข้อที่ 4 ก าหนดระยะเวลาท างานชดใช้ทุนให้ท างาน
ชดใช้ทุนเท่ากบัสองเท่าของจ านวนปีที่รับทุนหรือวงเงินค่าปรับเท่ากับเงินทุนที่ได้รับ (Mdn = 5, IR = 
0, |Mdn-Mo| = 0)  ข้อที่ 5 ควบคุมคุณภาพบัณฑิตในสาขาวิชาเอกให้มีคุณลักษณะเป็นผู้เชี่ยวชาญ
ในสาขาวิชานั้นๆอย่างแท้จริง (Mdn = 5, IR = 0, |Mdn-Mo| = 0) ข้อที่ 6 ควบคุมคุณภาพบัณฑิต
แต่ละสาขาวิชาให้มีคุณธรรมจริยธรรมและเป็นที่พ่ึงของชุมชนได้ (Mdn = 5, IR = 0, |Mdn-Mo| = 0) 
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ผลการวิจัย
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การบริหารจัด
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มหาวิทยาลยัราชภฎัหมู่บ้านจอมบึง 

ด้าน
วัตถุประสงค์ 
 

1. แก้ปัญหาขาดแคลน 
ครูในชนบทที่ต้องการ 
พัฒนา โดยให้แต่ละ 
จังหวัดจะคัดเลือกผู้ที ่
เรียนดีประพฤติดีแต่ 
ยากจนจากถ่ิน 
ทุรกันดารส่งเข้าศึกษา 
และมุ่งให้กลับไป 
พัฒนาท้องถิ่นของ 
ตนเอง  
2. ปลูกฝังให้รักอาชีพ 
ครูและสามารถน า 
ความรู้ความช านาญ 
จากการศึกษาและ 
ฝึกงานไปปฏิบัติได้ 
3. ให้รู้จักปฏิบัติตนเข้า 
กับสังคมแบบ 
ประชาธิปไตย คือ 
เคารพนับถือกัน 
 ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน
และมีสติ  
4. เป็นศูนย์กลาง 
การศึกษาในท้องถิ่น 
ใกล้เคียง  

1. สร้างหลักสูตรผลิตครูที่เน้นการปฏิบัติ การฝึกอบรมที่เข้มข้น  
ตามแนวทางโรงเรียนฝึกหัดครูสมัยโบราณ  
2. สร้างหลักสูตรให้ได้ครูที่มีความรู้วิชาการ เช่ียวชาญวิชาชีพ และมี 
อุดมการณ์ในวิชาชีพ  
3. ผลิตครูให้มีคุณภาพ มีความรู้ความสามารถตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ 
ครูของคุรุสภา  
4. ผลิตครูที่มีความรู้ความสามารถในการเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเอง  
5. ผลิตครูทีส่ามารถสื่อสารได้อย่างน้อย 3 ภาษา คือ ภาษาไทย 
ภาษาอังกฤษ และภาษาของประเทศในประชาคมอาเซียน 
6. ผลิตครูที่มีสมรรถนะในงานเกษตร ช่างอุตสาหกรรม สามารถซ่อมบ ารุง 
อุปกรณ์ เครื่องมือขนาดเล็ก                                        
7. ผลิตครูทีม่สีมรรถนะด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ สามารถซ่อมบ ารุง 
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์เบื้องต้นได้ 
8. ผลิตครูที่มีจิตอาสาและพร้อมที่จะไปเป็นครูในพื้นที่ชนบทหรือ 
ภูมิล าเนาของตนเอง 
9. ผลิตครูที่เก่ง เป็นกัลยาณมิตรกับศิษย์ รักและศรัทธาในวิชาชีพครู 
อย่างแท้จริง 
10. ผลิตครูทีเ่ป็นผู้เช่ียวชาญในสาขาวิชาเอก มีคุณธรรมจริยธรรม มีความ 
ช านาญตามหลักสูตรแนวข้างทีเ่สริมให้ และเป็นที่พ่ึงของชุมชนได้  
11. ผลิตครูทีเ่ป็นนักปฏิบัติ มีทักษะในการประกอบอาชีพ  
12. ผลิตครูที่ด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างเป็นสุข รู้จักคิดวิเคราะห์  
รู้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก  
13. จัดการศึกษาที่ส่งเสริมความทันสมัย ส่งเสริมบุคลิกภาพ ให้เป็น 
คนกล้าคิด กล้าแสดงออก มีความรู้ มุ่งสู่ตลาดสากล  

  14. ควบคุมคุณภาพบัณฑิตเพื่อปรับปรุงให้สอดคล้องกับหลักสูตร 
 ประเมินอย่างรัดกุมและเข้มข้นโดยดูจากมาตรฐานของหลักสูตรนั้นๆ  
15. เน้นการศึกษาที่ส่งเสริมการท างานเป็นทีม การศึกษาเทคโนโลยี 
เฉพาะด้าน และความมีระเบยีบวินัย 
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ด้าน
คุณสมบัติ
ของผู้ที่จะ
รับเข้าเรียน 
 

1. เพศ ระยะแรก ๆ 
 จ ากัดเฉพาะเพศชาย 
แต่ระยะหลัง ๆ 
ไม่จ ากัดเพศ  
2. อายุ ไม่ต่ ากว่า  
13 ปีบริบูรณ์ และ 
ไม่เกิน 15 ปีบริบูรณ์  
3. ภูมิล าเนา เป็นพ้ืนท่ี 
ทุรกันดาร  
4. ฐานะ มีฐานะ 
ยากจน 
 5. ความรู้พื้นฐาน  
สอบไล่ได้ไม่ต่ ากว่า 
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 7 
และมีผลการเรียนดี 
6. มีความประพฤติดี 

1. รับผู้มีความรักและศรัทธาในวิชาชีพครูอย่างแท้จริงเข้าเรียน 
ครุศึกษา  
2. ไม่จ ากัดเพศในการรับเข้าเป็นนักศึกษาครุศึกษา   
3. รับผู้มีอายุไม่ต่ ากว่า 18 ปีบริบูรณ์และไม่เกิน 20 ปีบริบูรณ์ 
4. รับจากทุกพ้ืนท่ีทุกจังหวัด ทั้งพื้นที่ เขตเทศบาล อบจ. อบต. 
และพื้นที่พิเศษต่าง ๆ 
5. ไม่จ ากัดเรื่องฐานะครอบครัวของนักศึกษาครุศึกษา 
6. รับผู้จบการศึกษาไม่ต่ ากว่าช้ัน ม.6 เข้าเรียนครุศึกษา 
7. ก าหนดเกรดเฉลี่ยของผู้ที่จะเข้าเรียนครุศึกษาไม่ต่ ากว่า 3.00   
8. รับผู้ที่มีความประพฤติเรียบรอ้ยและมีหลักฐานยืนยันเชื่อถือได้ เช่น 
 สมุดบันทึกความดี เกียรติบัตร ภาพถ่ายหรือรางวัลที่ได้รับ  
จะเข้าเรียนครุศึกษา  
9. จัดการศึกษาท่ีส่งเสริมบุคลิกภาพ ให้เป็นคนกล้าคิดกล้าแสดงออก 
 มีความรู้ ความสามารถและมีคุณภาพ 
10. รับผู้มีจิตอาสา และพร้อมท่ีจะไปเป็นครูในพ้ืนท่ีชนบทหรือ 
ภูมิล าเนาของตนเอง 
11. ผลิตครูที่มีคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแห่งชาติ   
12. ผลิตครูที่เก่ง ดีและมีความเป็นกัลยาณมิตรต่อศิษย์  

ด้านหลักสูตร
และการเรียน
การสอน 
 

จัดแบบอยู่ประจ า 5 ปี 
จ าแนกเป็น 2 ช่วง คือ 
 1. ช้ันปีท่ี 1-3 จัดให ้
เรียนวิชาสามัญทุกวิชา 
เช่นเดียวกับนักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น
ทั่วไป แต่จัดให้เรียน
และฝึกฝนด้านวิชาชีพ 
เกษตรกรรม ได้แก่  
ท าสวน ท าไร่ ท านา 
และเลี้ยงสตัว์  

1. พัฒนาหลักสูตรให้เหมาะสมทั้งเนื้อหา ระยะเวลา และวิธีการศึกษา 
เพื่อความหลากหลายในการผลิตครูตามความต้องการของหน่วยงาน 
2. เน้นหลักสูตรการสอนที่สัมพันธ์กับเศรษฐกิจท้องถิ่นและบูรณาการกับ 
เทคโนโลยีสมัยใหม่ เช่น เทคโนโลยีเกษตร อุตสาหกรรมการเกษตร และ 
เป็นการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ตลาดอาเซียน  
3. พัฒนาหลักสูตรสาขาต่างๆ ให้มีมาตรฐานสูง เน้นสร้างเครือข่าย 
การศึกษากับประเทศในประชาคมอาเซียน        
4. ปรับปรุงหลักสูตรตามความต้องการของท้องถิ่นและตลาด สามารถน า 
ความรู้ไปใช้ในชีวิตจริงได้  
5.  ศึกษาหลักสูตรของมหาวิทยาลัยอื่น น ามาปรับปรุงหลักสูตรที่เปิดสอน
เกี่ยวกับครู  
6. เน้นหลักสูตรที่เกี่ยวกับครูเพราะเป็นความเช่ียวชาญเดิม   
7. ท างานร่วมกับองค์กรท้องถิ่นและผู้ใช้บัณฑิตถึงความต้องการของ 
ท้องถิ่น น าไปใช้พัฒนาหลักสูตร 
8. จัดหลักสูตรให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง โดยเพิ่มช่ัวโมงหน่วย 
การเรียนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในหมวดวิชาการศึกษาทั่วไป 
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 ช่างไม้ ช่างปูน  
ช่างโลหะ และช่างยนต์  
รวมทั้งไดร้ับการฝึกฝน
พิเศษ เช่น ดนตรี กีฬา 
ภาษาอังกฤษ ช่างตัด
ผม ช่างไฟฟูา งานครัว 
และประจ าเรือน
พยาบาล เป็นต้น 
2. ช้ันปีท่ี 4-5 จัดให้
เรียนวิชาต่าง ๆ ที่
เกี่ยวกับการเป็นครู
และออกฝึกปฏิบัต ิ
การสอนในโรงเรียน 

9. จัดการเรียนการสอนโดยร่วมมือกับผู้ใช้ครู เพื่อสามารถปรับตัวเข้ากับ 
เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ใช้ และเน้นภาคปฏิบัติมากกว่าทฤษฎี 
10. จัดการเรียนการสอนโดยเน้นเนื้อหาที่ทันสมัยพร้อมรับกับ 
การเปลี่ยนแปลงของกระแสโลก  
11. วิจัยคุณลักษณะของบัณฑิตครูที่สังคมและผู้ใช้ต้องการ น ามาเป็น 
ข้อมูลปรับปรุงหลักสูตร  
12. สร้างครูที่สามารถพึ่งพาตนเองและสามารถเป็นที่พ่ึงของผู้อื่นได้ 
13. ผลิตครูให้มีลักษณะความเป็นสากลด้านภาษา การปรับตัว เทคโนโลยี  
และทักษะระหว่างบุคคล  
14. พัฒนาปัจจัยน าเข้าและกระบวนการผลิตครูให้ได้ผลลัพธ์ท่ีดี  
มีมาตรฐานการผลิตที่เกิดการยอมรับทั้งภายนอกและภายในมหาวิทยาลัย  
15. จัดการเรียนการสอนที่มุ่งสู่สากลและตอบสนองต่อการเปิดสู่ประชาคม 
อาเซียน  
16. จัดหลักสูตรแบบอยู่ประจ าร้อยเปอร์เซ็นต์  
17. ก าหนดระยะเวลาเรียนตลอดหลักสูตรอย่างน้อย 5 ปี   
18. ก าหนดหลักสูตรผลิตครูที่มีลักษณะโดดเด่นเหมาะสมกับสังคมไทย 
ในยุคปัจจุบันและอนาคต  
19. ผลิตครูที่เช่ียวชาญในสาขาวิชาเอกของตนอย่างแท้จริง  
20. ศึกษาแผนพัฒนาประเทศ ผลิตครูสาขาที่ขาดแคลน ปิดหรือลด 
การผลิตสาขาที่ตลาดไม่ต้องการ 

ด้านคุณวุฒิที่
จะไดร้ับ 
 
 

จ าแนกเป็น 2 กรณี 
คือ 
1. กรณีเรยีนส าเร็จ
ตามหลักสูตร 5 ปี  
จะไดร้ับคณุวุฒิ
ประกาศนียบตัรวิชา
การศึกษา หรือ ป.กศ.  
2. กรณีไม่ส าเร็จตาม 
หลักสตูร 5 ปี จะไดร้ับ
คุณวุฒิช้ันมัธยมศึกษา 
ตอนต้นตามช้ันปีท่ี
สอบไล่ได้แต่ไม่เกิน 
ช้ัน ม.ศ. 3 

ก าหนดปริญญาครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) ให้กับผู้ส าเร็จการศึกษาตาม 
หลักสูตร 
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ตารางที่ 12  เปรียบเทียบผลการวิจัยด้านการบริหารจัดการศึกษาของวิทยาลัยหมู่บ้านจอมบึงในอดีต  
 กับด้านการบริหารจัดการครุศึกษาตามแนวคิดวิทยาลัยหมู่บ้านจอมบึงของมหาวิทยาลัย 
 ราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง  (ต่อ) 
 

ผลการวิจัย
รายด้าน 

การบริหารจัด
การศึกษาของวิทยาลัย
หมู่บ้านจอมบึงในอดีต 

การบริหารจัดการครศุึกษาตามแนวคิดวิทยาลัยหมู่บ้านจอมบึงของ
มหาวิทยาลยัราชภฎัหมู่บ้านจอมบึง 

ด้าน
สถานภาพ
และค่าใช้จ่าย 
 

1. นักเรียนมี 
สถานภาพเป็นนักเรียน 
ในบ ารุงของรัฐบาล 
หรือนักเรียนทุน  
2.  ตั้งแต่ปีการศึกษา  
2497-2522 นักเรียน 
ได้รับทุนอุดหนุนคนละ 
2,500 บาทต่อปี  
3. ปีการศึกษา 2523 
จึงได้รับเป็นคนละ 
4,000 บาทต่อป ี 
4. ทางวิทยาลัยเป็น
ผู้ดูแลจัดการ
ทุนการศึกษา โดย
แบ่งเป็นค่าอาหาร  
ค่าเสื้อผ้า ค่าอุปกรณ์
การเรยีน ค่าพาหนะ 
ในการเดินทางกลับไป
เยี่ยมบ้านตอนสิ้นปี
การศึกษา 

1. ก าหนดให้เป็นนักศึกษาทุนหรือนักศึกษาในบ ารุง  
2. ก าหนดค่าใช้จ่ายโดยค านวณจากค่าอาหาร ค่าหอพัก ค่าจัดการ 
เรียนการสอน ค่าหนังสือ ค่าอุปกรณ์ ค่ากิจกรรมและค่าอื่น ๆ ตามที่ 
คณะรัฐมนตรีเห็นชอบ  
3. ก าหนดวงเงินทุนจัดสรรต่อคนต่อปีข้ันต่ าระหว่าง 20,000-25,000 
 บาท  
4. ติดต่อประสานกับหน่วยงานท่ีรับผิดชอบให้ตั้งงบประมาณเป็น 
ทุนการศึกษา เช่น หน่วยงานกลางในกระทรวงศึกษาธิการ หน่วยงาน 
ต้นสังกัดในส่วนกลางของโรงเรียนที่ใช้ครู  
5. เป็นผู้จัดซื้อจัดหา บริหารจัดการทุนบางส่วนและให้นักศึกษาเป็น 
ผู้จัดการเองบางส่วน  
6. ก าหนดให้นักศึกษาทุนอยู่ประจ าหอพักตลอดหลักสูตร  

ด้านแหล่ง
งานและ
เงื่อนไข
รองรับ 
 

ด าเนินการเป็นขั้นเป็น 
ตอน คือ  
1. วิทยาลัยจะส่งตัวทั้ง 
ผู้ที่ส าเร็จการศึกษา 
และไม่ส าเร็จการศึกษา 
ไปให้ส่วนราชการหรือ 
หน่วยงานการศึกษาใน 
จังหวัดภูมิล าเนาของ
แต่ละคน เพื่อ 
ด าเนินการให้ได้รับการ 
บรรจุเข้ารับราชการครู 
ซึ่งบางจังหวัดก็อาจสั่ง 
บรรจุกรณีพิเศษ  

1. ท างานเป็นเครือข่ายกับองค์กรภาครัฐและกลุ่มผู้ใช้บัณฑิต โดยเน้น 
การพัฒนาแบบยั่งยืน ทั้งด้านสุขภาพ เศรษฐกิจ สังคม และ 
สิ่งแวดล้อม  
2. เมื่อนักศึกษาส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ต้องท าหนังสือส่งตัว 
กลับไปรายงานตัวท่ีต้นสังกัดและออกหลักฐานการส าเร็จการศึกษา  
3. ติดตามผลการด าเนินการของส่วนราชการหรือหน่วยงานต้นสังกัดที ่
ผู้ส าเร็จการศึกษาไปรายงานตัวเพื่อให้ได้รับการบรรจุแต่งตั้งวิธีพิเศษ  
4. ก าหนดระยะเวลาท างานชดใช้ทุนให้ท างานชดใช้ทุนเท่ากับสองเท่า
ของจ านวนปีท่ีรับทุนหรือเท่ากับเงินทุนท่ีได้รับ  
5. ควบคุมคุณภาพบัณฑติในสาขาวิชาเอกให้มีคุณลักษณะเป็น 
ผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชานั้นๆอย่างแท้จริง  
6. ควบคุมคุณภาพบัณฑติในแต่ละสาขาวิชาให้มีคณุธรรม จรยิธรรม 
และเป็นที่พ่ึงของชุมชนได้ 
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ตารางที่ 12  เปรียบเทียบผลการวิจัยด้านการบริหารจัดการศึกษาของวิทยาลัยหมู่บ้านจอมบึงในอดีต  
 กับด้านการบริหารจัดการครุศึกษาตามแนวคิดวิทยาลัยหมู่บ้านจอมบึงของมหาวิทยาลัย 
 ราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง  (ต่อ) 
 

ผลการวิจัย
รายด้าน 

การบริหารจัด
การศึกษาของวิทยาลัย
หมู่บ้านจอมบึงในอดีต 

การบริหารจัดการครศุึกษาตามแนวคิดวิทยาลัยหมู่บ้านจอมบึงของ
มหาวิทยาลยัราชภฎัหมู่บ้านจอมบึง 

 แต่หลายจังหวัดก็จัดให้
เข้าสอบแข่งขนั 
เพื่อบรรจุตามปกต ิ

 

 2. ผู้ที่ได้รับการบรรจุ 
เข้ารับราชการต้อง 
ประจ าท าการสอนหรือ 
รับราชการในสังกัด 
เดียวกันไม่น้อยกว่า 
สองเท่าของจ านวนปีท่ี 
ได้รับทุน กรณีผิด 
เงื่อนไขสัญญาจะต้อง 
ถูกปรับให้ชดใช้ทุนเป็น 
เงินสิบเท่าของจ านวน 
ที่ได้รับอุดหนุน 

 

 
 จากการตารางที่ 12 ที่เปรียบเทียบจะเห็นได้ว่าการบริหารจัดการศึกษาของวิทยาลัย
หมู่บ้านจอมบึงในอดีตมีจุดเด่น คือ มุ่งแก้ปัญหาความขาดแคลนครูในพ้ืนที่ชนบทที่ต้องการพัฒนา 
ก าหนดคุณสมบัติผู้ที่จะรับเข้าเรียนที่ยืดหยุ่นได้ ให้สถานภาพนักเรียนทุนแก่ผู้เรียน จัดการเรียน    
การสอนและฝึกอบรมอย่างเข้มข้น รักษาสิทธิพึงมีพึงได้ให้กับผู้เรียนที่ไม่ส าเร็จหลักสูตร แต่จุดด้อย     
ก็คือ วงเงินทุนอุดหนุนที่จัดสรรให้ผู้เรียนค่อนข้างตายตัว และการด าเนินการของแต่ละจังหวัดในการ
บรรจุแต่งตั้งนักเรียนทุนเข้ารับราชการที่ไม่เท่าเทียมกัน ส่วนการบริหารจัดการครุศึกษาตามแนวคิด
วิทยาลัยหมู่บ้านจอมบึงของมหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง จุดเด่นคือ มุ่งเน้นให้เกิดการผลิต
บัณฑิตครูที่มีจิตวิญญาณความเป็นครู มีความรู้ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่ศึกษา มีทักษะ
ความสามารถด้านภาษาและเทคโนโลยี ส่วนจุดด้อยซึ่งอาจกลายเป็นอุปสรรคในอนาคตก็คือ เรื่องการ
ก าหนดสถานภาพให้กับผู้เรียน การจัดหาแหล่งทุนและจัดสรรเงินทุนอุดหนุนให้กับผู้เรียน และเรื่อง
แหล่งงานและเงื่อนไขที่จะรองรับผู้เรียน  
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บทที่ 5 
 

สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
 

 การวิจัยการบริหารจัดการศึกษาครุศึกษาตามแนวคิดวิทยาลัยหมู่บ้านจอมบึงของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง มีวัตถุประสงค ์1) เพ่ือทราบการบริหารจัดการศึกษาของวิทยาลัย
หมู่บ้านจอมบึงในอดีต และ 2) เพ่ือทราบการบริหารจัดการครุศึกษาตามแนวคิดวิทยาลัยหมู่บ้านจอม
บึงของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง  
 การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยใช้เทคนิคการวิจัยเชิงอนาคต (Ethnographic Delphi Futures 
Research: EDFR) เก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือตอบวัตถุประสงค์ข้อที่ 1 โดยศึกษาเอกสารและสัมภาษณ์
ผู้ เชี่ยวชาญกลุ่มที่ 1 จ านวน 6 คน แล้วน าข้อมูลทั้งหมดที่ได้จากรอบนี้มาสังเคราะห์เนื้อหา 
(Content Synthesis) ด้านการบริหารจัดการศึกษาของวิทยาลัยหมู่บ้านจอมบึงในอดีต จากนั้นน าผล
การสังเคราะห์ที่ได้ไปสร้างแบบสอบถามความคิดเห็น (Opinionnaire) ส าหรับเก็บรวบรวมข้อมูลจาก
กลุ่มผู้เชี่ยวชาญกลุ่มที่ 2 จ านวน 17 คน เพ่ือตอบวัตถุประสงค์ข้อที่ 2 ตามเทคนิค EDFR รอบที่ 2 
แล้วน าข้อมูลที่ได้จากรอบที่ 2 มาวิเคราะห์ค่ามัธยฐาน (Median) ค่าฐานนิยม (Mode) และค่าพิสัย
ระหว่างควอไทล์ (Interquatile Range) น ามาสร้างแบบสอบถามความคิดเห็น (Opinionnaire) 
ส าหรับการ EDFR รอบที่ 3 น ามาวิเคราะห์ จากนั้นน าค่ามัธยฐาน (Median) ที่มีค่าตั้งแต่ 3.5 ขึ้นไป 
ค่าสัมบูรณ์ของผลต่างระหว่างมัธยฐานกับฐานนิยมที่ระหว่าง 0.00–1.00 และค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ 
(Interquatile Range) ที่ต่ ากว่ากว่าหรือไม่เกิน 1.50 มาสรุปเป็นทิศทางการบริหารจัดการครุศึกษา
ตามแนวคิดวิทยาลัยหมู่บ้านจอมบึงของมหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง ซึ่งในบทนี้ผู้วิจัยจะสรุป 
ถึงคุณสมบัติของผู้เชี่ยวชาญ สรุปผลการวิจัย อภิปรายผลการวิจัย และให้ข้อเสนอแนะ ไปโดยล าดับ 
ดังนี้ 
 คุณสมบัติของผู้เชี่ยวชาญ        
 1. ผู้เชี่ยวชาญกลุ่มที่ 1 จ านวน 6 คน ซึ่งให้ข้อมูลด้านการบริหารจัดการศึกษาของ
วิทยาลัยหมู่บ้านจอมบึงในอดีต เป็นอดีตฝุายบริหารของวิทยาลัยร้อยละ 16.67 ฝุายปกครองและ
ปฏิบัติการสอนร้อยละ 33.33 และเป็นศิษย์เก่าร้อยละ 50.00 ในจ านวนดังกล่าว ร้อยละ 100 เป็น
เพศชาย มีอายุเกินกว่า 80 ปี ระหว่าง 70-79 ปี และ 69 ปี ลงมา ร้อยละ 50.00, 33.33 และ 16.67 
โดยล าดับ และมีคุณวุฒิต่ ากว่าปริญญาตรี ปริญญาตรี และสูงกว่าปริญญาตรีร้อยละ 33.33 เท่ากัน 
 2.  ผู้เชี่ยวชาญกลุ่มที่ 2 จ านวน 17 คน ซึ่งให้ข้อมูลด้านการบริหารจัดการครุศึกษาตาม
แนวคิดวิทยาลัยหมู่บ้านจอมบึงของมหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง เป็นอดีตผู้บริหารในยุค
วิทยาลัยหมู่บ้าน 1 ท่าน กับยุคมหาวิทยาลัย 1 ท่าน รวม 2 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 11.76 อดีตอาจารย์
ฝุายปกครองและปฏิบัติการสอนในยุควิทยาลัยหมู่บ้านมาจนถึงยุคสถาบันและมหาวิทยาลัยราชภัฏ    
4 ท่าน หรือร้อยละ 23.53 และศิษย์เก่านักเรียนทุนในยุควิทยาลัยหมู่บ้าน 11 ท่าน หรือร้อยละ 
64.71 โดยในจ านวนทั้งหมดดังกล่าว เป็นเพศชายร้อยละ 88.24 เพศหญิง ร้อยละ 11.76 มีอายุเกิน
กว่า 80 ปี,  70-79 ปี และ 69 ปี ลงมา ร้อยละ 29.41, 41.18 และ 29.41 โดยล าดับ ทั้งนี้กลุ่มนี้มี
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คุณวุฒิต่ ากว่าปริญญาตรี , ปริญญาตรี และสูงกว่าปริญญาตรีร้อยละ 11.79, 41.18 และ 47.06 
ตามล าดับ 
 

สรุปผลการวิจัย 
 

 1. ด้านการบริหารจัดการศึกษาของวิทยาลัยหมู่บ้านจอมบึงในอดีต    
  1.1  วัตถุประสงค์ของวิทยาลัยหมู่บ้านจอมบึง คือ 1) เพ่ือปลูกฝังนักเรียนครูให้รัก
อาชีพครู ให้เป็นผู้รักวิชาชีพโดยให้ผ่านงานหลายๆอย่างในวิทยาลัย เพ่ีอน าความรู้ความช านาญ      
ไปลงมือกระท าได้ 2) เพ่ือให้เป็นวิทยาลัยแก้ปัญหาการขาดแคลนครูในชนบทที่ต้องการพัฒนา 
คัดเลือกนักเรียนจากถิ่นทุรกันดารเป็นอันดับแรก เมื่อเรียนส าเร็จแล้วกลับไปพัฒนาท้องถิ่นของตน   
3) เพ่ือให้ผู้เรียนรู้จักปฏิบัติตนเข้ากับสังคมที่อยู่ร่วมกันแบบประชาธิปไตยคื อเคารพนับถือกัน
ช่วยเหลือเกื้อกูลกันและมีสติและใช้ปัญญา และ 4) เพื่อเป็นศูนย์กลางการศึกษาในท้องถิ่นใกล้เคียง 
  1.2  คุณสมบัติของผู้ที่จะรับเข้าเรียน ประกอบด้วย 1) เพศ ระยะแรกจ ากัดเฉพาะ
เพศชาย ระยะหลังไม่จ ากัดเพศ 2) อายุ ไม่ต่ ากว่า 13 ปีบริ บูรณ์ และไม่เกิน 15 ปีบริบูรณ์             
3) ภูมิล าเนา ต้องเป็นพื้นที่ทุรกันดาร 4) ฐานะ ต้องมีฐานะยากจน  5) ความรู้พ้ืนฐานต้องเป็นผู้ที่มีผล
การเรียนดี และสอบไล่ได้ไม่ต่ ากว่าชั้นประถมศึกษาปีที่ 7 และ 6) ต้องมีความประพฤติดี 
  1.3  หลักสูตรและการเรียนการสอน เป็นหลักสูตรแบบนักเรียนประจ า 5 ปี โดย
จ าแนกเป็น 2 ช่วง คือ 1) ชั้นปีที่ 1 -3 จัดให้เรียนวิชาสามัญทุกวิชาเช่นเดียวกับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาตอนต้นโดยทั่วไป และจัดให้เรียนและฝึกฝนด้านวิชาชีพ คือ เกษตรกรรม ได้แก่ ท าสวน 
ท าไร่ ท านา และเลี้ยงสัตว์ อุตสาหกรรม คือ ช่างไม้ ช่างปูน ช่างโลหะ และช่างยนต์ รวมทั้งต้องได้รับ
การฝึกฝนพิเศษ เช่น ดนตรี กีฬา ภาษาอังกฤษ ช่างตัดผม ช่างไฟฟูา งานครัว และประจ าเรือน
พยาบาล เป็นต้น และ 2) ชั้นปีที่ 4-5 จัดให้เรียนวิชาต่างๆ ที่เกี่ยวกับการเป็นครูและออกฝึก
ปฏิบัติการสอนในโรงเรียน 
  1.4 คุณวุฒิที่จะได้รับ จ าแนกได้ 2 กรณี คือ 1) กรณีส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร    
5 ปี จะได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาหรือ ป.กศ. และ 2) กรณีไม่ส าเร็จการศึกษาตาม
หลักสูตร 5 ปี จะได้รับคุณวุฒิระดับมัธยมศึกษาตอนต้นตามชั้นปีที่สอบไล่ได้แต่ไม่เกินชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 3 
  1.5  สถานภาพและค่าใช้จ่ายของนักเรียน พบว่า 1) นักเรียนจะมีสถานภาพเป็น
นักเรียนทุนหรือนักเรียนในบ ารุงของรัฐบาล และ 2) นับตั้งแต่ปี 2497 จนถึงปี 2522 นักเรียน       
จะได้รับทุนอุดหนุนคนละ 2,500 บาทต่อปี โดยทางวิทยาลัยจะเป็นผู้ดูแลจัดการโดยแบ่งเป็น
ค่าอาหารทั้งปี ค่าเสื้อผ้า ค่าอุปกรณ์การเรียนทุกหมวดวิชา เช่น มีด จอบ เสียม เครื่องมือตอนไก่ 
ตอนหมู ค้อน คีม เลื่อย สิ่ว และเทปวัด ฯลฯ รวมทั้งค่าพาหนะในการเดินทางกลับไปเยี่ยมบ้านตอน
สิ้นปีการศึกษาด้วย จนกระท่ังปี 2523 รัฐบาลจึงได้เพ่ิมทุนอุดหนุนเป็นคนละ 4,000 บาทต่อปี  
  1.6  แหล่งงานและเงื่อนไขรองรับ พบว่า นักเรียนทั้งที่ส าเร็จการศึกษาและไม่ส าเร็จ
การศึกษาจะได้รับการปฏิบัติ ดังนี้ 1) วิทยาลัยจะส่งตัวกลับไปให้ส่วนราชการหรือหน่วยงานต้นสังกัด
ในจังหวัดภูมิล าเนาเพ่ือด าเนินการให้ได้รับการบรรจุเข้ารับราชการครู 2) บางจังหวัดสั่งบรรจุแต่งตั้ ง 
ผู้กลับไปรายงานตัวกรณีพิเศษ แต่หลายจังหวัดก็จัดให้เข้าสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุแต่งตั้งตามปกติ และ      
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3) ผู้ที่ได้รับการบรรจุเข้ารับราชการต้องประจ าท าการสอนหรือรับราชการในสังกัดเดียวกันไม่น้อยกว่า
สองเท่าของจ านวนปีที่ได้รับทุน กรณีผิดเงื่อนไขสัญญาจะต้องถูกปรับให้ชดใช้ทุนเป็นเงินสิบเท่าของ
จ านวนเงินที่ได้รับทุนอุดหนุน 
 2. ด้านการบริหารจัดการครุศึกษาตามแนวคิดวิทยาลัยหมู่บ้านจอมบึงของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 
  2.1 วัตถุประสงค์ของการบริหารจัดการครุศึกษาตามแนวคิดวิทยาลัยหมู่บ้านจอมบึง
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง พบแนวปฏิบัติ 15 แนวปฏิบัติที่มหาวิทยาลัยควรพิจารณา
ด าเนินการ คือ 1) สร้างหลักสูตรการผลิตครูที่เน้นการปฏิบัติ การฝึกอบรมที่เข้มข้น ตามแนวทาง
โรงเรียนฝึกหัดครูสมัยโบราณ 2) สร้างหลักสูตรเพ่ือให้ได้ครูที่มีความรู้ทางวิชาการ เชี่ยวชาญทาง
วิชาชีพและมีอุดมการณ์ในวิชาชีพ 3) ผลิตครูให้มีคุณภาพมีความรู้และความ สามารถ ตามเกณฑ์
มาตรฐานวิชาชีพครูของคุรุสภา 4) ผลิตครูที่มีความรู้ความสามารถในการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาตนเอง     
5) ผลิตครูที่มีความสามารถในการสื่อสารได้อย่างน้อย 3 ภาษา คือ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และ
ภาษาของประเทศในประชาคมอาเซียน  6) ผลิตครูที่มีสมรรถนะในด้านงานเกษตร งานช่าง
อุตสาหกรรมสามารถซ่อมบ ารุงอุปกรณ์ เครื่องมือขนาดเล็ก 7) ผลิตครูที่มีสมรรถนะด้านเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์ สามารถซ่อมบ ารุงอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เบื้องต้นได้ 8) ผลิตครูที่มีจิตอาสาและความ
พร้อมที่จะไปเป็นครูในพ้ืนที่ ชนบทหรือภูมิล าเนาของตนเอง 9) ผลิตครูที่เก่งและมีความเป็น
กัลยาณมิตรต่อศิษย์ มีความรักและศรัทธาในวิชาชีพครูอย่างแท้จริง 10) ผลิตบัณฑิตสายครูที่มี
คุณลักษณะเป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชาเอก มีคุณธรรม จริยธรรมและมีความช านาญตามหลักสูตร
แนวข้างที่ได้เสริมให้ที่ส าคัญคือเป็นที่พ่ึงของชุมชนได้ 11) ผลิตบัณฑิตให้เป็นนักปฏิบัติ มีทักษะในการ
ประกอบอาชีพ 12) ผลิตบัณฑิตที่ด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างเป็นสุข รู้จักคิดวิเคราะห์ รู้เท่าทันต่อ
การเปลี่ยนแปลงของโลก 13) จัดการศึกษาที่ส่งเสริมความทันสมัย ส่งเสริมบุคลิกภาพ ให้เป็นคนกล้า
คิดกล้าแสดงออกมีความรู้มุ่งสู่ตลาดแรงงานสากล 14) มหาวิทยาลัยต้องควบคุมคุณภาพบัณฑิตทุกปี 
เพ่ือปรับปรุงคุณภาพบัณฑิตให้สอดคล้องกับหลักสูตรการประเมินจะต้องรัดกุมและเข้มข้นโดยดูจาก
มาตรฐานของหลักสูตรนั้นๆ และ 15) เน้นการศึกษาที่ส่งเสริมการท างานเป็นทีม เน้นการศึกษา
เทคโนโลยีเฉพาะด้าน และมีระเบียบวินัย 
  2.2  คุณสมบัติของผู้ที่จะรับเข้าเรียนครุศึกษาตามแนวคิดวิทยาลัยหมู่บ้านจอมบึงของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง พบแนวปฏิบัติ 12 แนวปฏิบัติที่มหาวิทยาลัยควรพิจารณา
ด าเนินการ คือ 1) รับนักศึกษาที่มีความรักและศรัทธาในวิชาชีพครูอย่างแท้จริง เข้าเรียนครุศึกษา    
2) ไม่จ ากัดเพศชายหรือหญิงในการที่จะรับนักศึกษาเข้าเรียนครุศึกษา 3) รับนักศึกษาที่มีอายุไม่     
ต่ ากว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 20 ปีบริบูรณ์ 4) รับนักศึกษาจากทุกจังหวัดและทุกพ้ืนที่ คือ ทั้ง
พ้ืนที่ทั่วไป เขตเทศบาล องค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนต าบล และพ้ืนที่พิเศษต่าง ๆ 
5)  ไม่จ ากัดในเรื่องฐานะครอบครัวของนักศึกษาที่จะเข้าเรียนครุศึกษา 6) รับผู้จบการศึกษาไม่ต่ ากว่า
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เข้าเรียนครุศึกษา 7) ก าหนดค่าคะแนนเฉลี่ยของผู้ที่จะเข้าเรียนครุศึกษาที่ระดับ
ไม่ต่ ากว่า 3.00  8) รับผู้ที่จะเข้าเรียนครุศึกษาที่มีความประพฤติเรียบร้อยที่มีหลักฐานยืนยันที่เชื่อถือ
ได้ เช่นสมุดบันทึกความดี เกียรติบัตร ภาพถ่ายหรือรางวัลที่ได้รับ 9) จัดการศึกษาที่ส่งเสริมด้าน
บุคลิกภาพ ให้เป็นคนกล้าคิดกล้าแสดงออกมีความรู้ ความสามารถและมีคุณภาพ 10) รับนักศึกษาที่มี



 126 

จิตอาสา และพร้อมที่จะไปเป็นครูในพื้นที่ชนบทหรือภูมิล าเนาของตนเอง 11) ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแห่งชาติ และ 12) ผลิตครูที่เก่ง ดีและมีความเป็นกัลยาณมิตร
ต่อศิษย์  
  2.3 หลักสูตรและการเรียนการสอนตามแนวคิดวิทยาลัยหมู่บ้านจอมบึงของ
มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง พบแนวปฏิบัติ 20 แนวปฏิบัติที่มหาวิทยาลัยควรพิจารณา
ด าเนินการ คือ 1) พัฒนาหลักสูตรให้มีความเหมาะสมกับเนื้อหาและระยะเวลาตลอดจนวิธีการศึกษา
เพ่ือความหลากหลายในการผลิตครูที่ตรงตามความต้องการของตลาด 2) เน้นหลักสูตรการสอนที่
สัมพันธ์กับเศรษฐกิจท้องถิ่นมีการบูรณาการเทคโนโลยีสมัยใหม่เช่นเทคโนโลยีเกษตรและ
อุตสาหกรรมการเกษตร และเป็นการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ตลาด 3) พัฒนาหลักสูตรสาขาวิชา   
ต่าง ๆ ให้มีมาตรฐานสูง  เน้นการสร้างเครือข่ายการศึกษากับประเทศในประชาคมอาเซียน            
4) ปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่นและตลาดที่สามารถน าความรู้ไปใช้ใน
ชีวิตจริงได้  5) ศึกษาหลักสูตรของมหาวิทยาลัยอ่ืน น ามาปรับปรุงในหลักสูตรที่เปิดสอนเกี่ยวกับครู 
6) เน้นหลักสูตรที่เก่ียวกับครูเพราะเป็นความเชี่ยวชาญเดิมของมหาวิทยาลัย  7) ท าการศึกษาร่วมกับ
องค์กรท้องถิ่นและผู้ใช้บัณฑิตถึงความต้องการและน าไปใช้พัฒนาหลักสูตร 8) จัดหลักสูตรให้
สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงโดยเพ่ิมชั่วโมงหน่วยการเรียนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในหมวดวิชา
การศึกษาทั่วไป  9) จัดการเรียนการสอนโดยร่วมมือกับผู้ใช้บัณฑิตเพ่ือให้สามารถปรับตัวเข้ากับ
เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ใช้อยู่ โดยเน้นภาคปฏิบัติมากกว่าทฤษฎี 10) จัดการเรียนการสอนโดยเน้น
เนื้อหาที่ทันสมัยพร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลงของกระแส 11) วิจัยคุณลักษณะของบัณฑิตที่สังคมและ
ผู้ใช้บัณฑิตต้องการ น ามาเป็นข้อมูลในการปรับปรุงหลักสูตร 12) สร้างบัณฑิตให้สามารถพ่ึงพาตนเอง
และสามารถเป็นที่พ่ึงของผู้อ่ืนได้   13) สร้างบัณฑิตที่มีคุณลักษณะความเป็นสากลในด้านภาษา     
การปรับตัว เทคโนโลยี และมีทักษะระหว่างบุคคล 14) พัฒนาปัจจัยน าเข้าและกระบวนการผลิต
บัณฑิตครุศึกษา เพ่ือให้ได้ผลลัพธ์ที่ดี โดยเฉพาะมาตรฐานการผลิตเพ่ือให้เกิดการยอมรับทั้งภายนอก
และภายในมหาวิทยาลัย 15) จัดการเรียนการสอนให้มุ่งสู่สากลและตอบสนองต่อการเปิดสู่ประชาคม
อาเซียน 16) จัดรูปแบบหลักสูตรแบบอยู่ประจ าร้อยเปอร์เซ็นต์ 17) ก าหนดระยะเวลาเรียนตลอด
หลักสูตร อย่างน้อย 5 ปี  18) ก าหนดหลักสูตรการผลิตครูที่มีลักษณะโดดเด่นเหมาะสมกับสังคมไทย
ในยุคปัจจุบันและอนาคต 19) ผลิตบัณฑิตสายครูที่มีลักษณะเป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชาเอกของตน
อย่างแท้จริง และ 20) ศึกษาแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ผลิตครูสาขาที่ขาดแคลน
ตามความต้องการของตลาดงานการศึกษา และพยายามปิดหรือลดการผลิตในสาขาที่ไม่เป็นที่ต้องการ
ของตลาดงาน 
  2.4  คุณวุฒิที่จะได้รับตามแนวคิดวิทยาลัยหมู่บ้านจอมบึงของมหาวิทยาลัยราชภัฎ
หมู่บ้านจอมบึง พบแนวปฏิบัติ 1 แนวปฏิบัติที่มหาวิทยาลัยควรพิจารณาด าเนินการ คือ ก าหนด 
ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) ให้กับผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
  2.5  สถานภาพและค่าใช้จ่ายของนักศึกษาครุศึกษาตามแนวคิดวิทยาลัยหมู่บ้านจอม
บึงของมหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง พบแนวปฏิบัติ 6 แนวปฏิบัติที่มหาวิทยาลัยควรพิจารณา
ด าเนินการ คือ 1) ก าหนดให้นักศึกษาครุศึกษาเป็นนักศึกษาในบ ารุงหรือนักศึกษาทุนและมีสถานภาพ
เป็นข้าราชการวิสามัญชั่วคราวเช่นเดียวกับนักเรียนนายร้อย นายร้อยต ารวจ นายเรือ และนายเรือ
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อากาศ 2) ก าหนดค่าใช้จ่ายที่ค านวณกรณีเป็นนักศึกษาทุน โดยจ าแนกเป็น ค่าอาหาร ค่าหอพัก     
ค่าจัดการเรียนการสอน ค่าหนังสือ ค่าอุปกรณ์การฝึก ค่ากิจกรรม และค่าอ่ืน ๆ ตามที่คณะรัฐมนตรี
เห็นชอบ 3) ก าหนดวงเงินทุนที่จัดสรรต่อคนต่อปีกรณีนักศึกษาทุน จ านวน 20,000-25,000 บาท    
4) ติดต่อประสานกับหน่วยงานที่รับผิดชอบให้เป็นผู้ตั้งงบประมาณเป็นทุนการศึกษา เช่น หน่วยงาน
กลางในกระทรวงศึกษาธิการ หน่วยงานต้นสังกัดในส่วนกลางของโรงเรียนที่ใช้ครู 5) เป็นผู้ด าเนินการ
จัดซื้อจัดหา บริหารจัดการทุนบางส่วนและให้นักศึกษาเป็นผู้จัดการเองบางส่วน และ 6) ก าหนดให้
นักเรียนนักศึกษาทุนอยู่ประจ าหอพักตลอดหลักสูตร   
  2.6 แหล่งงานและเงื่อนไขรองรับตามแนวคิดวิทยาลัยหมู่บ้ านจอมบึงของ
มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง พบว่า มีแนวปฏิบัติ 5 แนวปฏิบัติที่มหาวิทยาลัยควรพิจารณา
ด าเนินการ คือ 1) ท างานเป็นเครือข่ายร่วมกับองค์กรภาครัฐและกลุ่มผู้ใช้บัณฑิต เน้นการพัฒนาแบบ
ยั่งยืน ทั้งด้านสุขภาพ เศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม 2) ออกหลักฐานและด าเนินการส่งตัวทั้ง
ผู้ส าเร็จและไม่ส าเร็จการศึกษากลับไปรายงานตัวที่ต้นสังกัด 3) ติดตามผลการด าเนินการสั่งบรรจุ
แต่งตั้งผู้ที่ถูกส่งตัวกลับไปรายงานตัวกับส่วนราชการหรือหน่วยงานต้นสังกัด 4) ก าหนดระยะเวลา
ท างานชดใช้ทุนให้ท างานชดใช้ทุนเท่ากับสองเท่าของจ านวนปีที่รับทุนหรือเท่ากับเงินทุนที่ได้รับ     
5) ควบคุมคุณภาพบัณฑิตในสาขาวิชาเอกให้มีคุณลักษณะเป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิขานั้น  ๆ อย่าง
แท้จริง  และ 6) ควบคุมคุณภาพบัณฑิตให้มีคุณธรรม จริยธรรมและเป็นที่พ่ึงของชุมชนได้ 
 

อภิปรายผล 
 

 จากผลการศึกษาการบริหารจัดการครุศึกษาตามแนวคิดวิทยาลัยหมู่บ้านจอมบึงของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ผู้วิจัยได้หยิบยกข้อค้นพบมาอภิปรายผลดังต่อไปนี้ 
 ด้านการบริหารจัดการศึกษาของวิทยาลัยหมู่บ้านจอมบึงในอดีต 
 1. วัตถุประสงค์ของวิทยาลัย พบว่า วิทยาลั ยหมู่บ้านจอมบึงมีวัตถุประสงค์ที่
เฉพาะเจาะจง 4 ประการคือ 1) เพ่ือปลูกฝังนักเรียนครูให้รักอาชีพครู ให้เป็นผู้รักวิชาชีพโดยให้ผ่าน
งานหลายๆอย่างในวิทยาลัยเพ่ีอน าความรู้ความช านาญ ไปลงมือกระท าได้ 2) เพ่ือแก้ปัญหาการขาด
แคลนครูในชนบทที่ต้องการพัฒนาโดยคัดเลือกนักเรียนจากถิ่นทุรกันดารเป็นอันดับแรกเมื่อเรียน
ส าเร็จแล้วกลับไปพัฒนาท้องถิ่นของตน 3) เพ่ือให้ผู้เรียนรู้จักปฏิบัติตนเข้ากับสังคมที่อยู่ร่วมกันแบบ
ประชาธิปไตยเคารพนับถือและช่วยเหลือเกื้อกูลกันอย่างมีสติ และ 4) เพ่ือเป็นศูนย์กลางการศึกษา
ของท้องถิ่นท่ีใกล้เคียง  

  วัตถุประสงค์ที่ก าหนดทั้ง 4 ประการดังกล่าวอาจเป็นเพราะในช่วงเวลาที่ด าเนินการ
ก่อตั้งวิทยาลัยสังคมชนบทของไทยเริ่มตื่นตัวด้านความต้องการพัฒนาทั้งด้านกายภาพและ
คุณลักษณะความเป็นประชาธิปไตยส าหรับประชาชนผ่านกระบวนการการศึกษาแต่ขณะเดียวกัน      
ก็เป็นสังคมที่ยังขาดแคลนครูที่มีความรู้ความสามารถอย่างสอดคล้องกับสภาพท้องถิ่นดังนั้ นในการ
ก่อตั้งจึงมุ่งเน้นให้วิทยาลัยมีบทบาทในการแก้ปัญหาขาดแคลนครูที่มีความรู้ความสามารถเชิงพัฒนา
รวมทั้งเน้นให้มีคุณลักษณะความเป็นประชาธิปไตยตามที่สังคมต้องการ 

  ข้อค้นพบด้านวัตถุประสงค์ของวิทยาลัยหมู่บ้านจอมบึง สอดคล้องกับที่ จินต์ รัตนสิน 
ผู้บริหารท่านแรกของวิทยาลัยหมู่บ้านจอมบึง ได้กล่าวถึงความมุ่งหมายส าคัญของการจัดตั้งสถาบัน
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ฝึกหัดครูแห่งนี้ไว้ว่า มี 3 ประการ คือ  1) ผลิตครูไปสอนโรงเรียนประถมศึกษาในชนบท โดยคัดเลือก
นักเรียนจากชนบทมาเรียนต่อ เมื่อส าเร็จแล้วต้องกลับไปสอนในชนบทที่เป็นภูมิล าเนาของตน เป็น
การแก้ปัญหาการขาดแคลนครูในท้องถิ่นกันดารด้วย  2) ให้นักเรียนครูประเภทนี้มีประสบการณ์
หลาย ๆ อย่างด้วยการเรียนรู้และลงมือท าเองมากที่สุด เพ่ือจะได้น าความรู้ ความช านาญอย่างใหม่
ตลอดจนความรู้เกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยไปใช้ในโรงเรียนที่ตนสอน เสมือนหนึ่งว่า
ครูเป็นผู้น าความเจริญไปสู่ชนบทเป็นที่ปรึกษาของหมู่บ้าน เป็นก าลังพัฒนาของหมู่บ้าน และ         
3) วิทยาลัยหมู่บ้านจะต้องตั้งอยู่ในชนบทห่างจากตัวเมืองใหญ่ที่เจริญมีครูอาจารย์ที่เพียบพร้อม    
ช านิช านาญในสาขาวิชาต่าง ๆ มีเครื่องมือเครื่องใช้ในการสอนการปฏิบัติงานครบครัน เป็นศูนย์
การศึกษาของท้องถิ่นและสามารถบันดาลให้ท้องถิ่นนั้นเจริญเติบโตโดยรวดเร็ว นอกจากนี้ยัง
สอดคล้องกับที่ พิทักษ์ อาจคุ้มวงศ์ ผู้บริหารล าดับต้น ๆ ในยุคที่วิทยาลัยได้เปลี่ยนแปลงพัฒนามาเป็น
มหาวิทยาลัยราชภัฏ ซึ่งระบุถึงประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการจัดตั้งวิทยาลัยหมู่บ้านจอมบึง
ว่า กระทรวงเห็นสมควรให้จัดตั้งสถาบันฝึกหัดครูส าหรับนักเรียนชาย ที่กิ่งอ าเภอจอมบึง จังหวัด
ราชบุรี โดยให้ชื่อว่า วิทยาลัยหมู่บ้านจอมบึง และให้สังกัดกองฝึกหัดครู กรมวิสามัญศึกษา ตั้งแต่วันที่ 
1 มีนาคม พ.ศ. 2497 โดยมีวัตถุประสงค์ คือ 1) ปลูกฝังนักเรียนครูให้รักวิชาอาชีพครู ให้เป็นผู้รัก
วิชาชีพโดยให้ผ่านงานหลาย ๆ อย่างในวิทยาลัย เพ่ือน าความรู้ ความช านาญ ไปลงมือกระท าได้ 2) 
ให้วิทยาลัยแก้ปัญหาการขาดแคลนครูในชนบทที่ต้องการพัฒนา คัดเลือกนักเรียนจากถิ่นที่อยู่
ทุรกันดารเป็นอันดับแรก เมื่อเรียนส าเร็จแล้วกลับไปพัฒนาท้องถิ่นของตน และ 3) ให้รู้จักปฏิบัติตน
ในการเข้าสังคม โดยอยู่รวมกันแบบประชาธิปไตย คือ เคารพนับถือกัน ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน มีสติและ
ใช้ปัญญา และ 4) ให้วิทยาลัยเป็นศูนย์กลางของการศึกษาในท้องถิ่นที่ใกล้เคียง 
 2. คุณสมบัติของผู้ที่จะรับเข้าเรียน พบว่า ผู้ที่จะเข้าเรียนในวิทยาลัยหมู่บ้านจอมบึง  
ต้องมีคุณสมบัติ 6 ประการคือ 1) ระยะแรก ๆ ต้องเป็นเพศชายแต่ระยะหลัง ๆ ไม่จ ากัดเพศ 2) ต้อง
มีอายุไม่ต่ ากว่า 13 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 15 ปีบริบูรณ์ 3) ต้องมีภูมิล าเนาเป็นพ้ืนที่ทุรกันดาร        
4) ต้องมีฐานะยากจน 5) ต้องมีความรู้พื้นฐานสอบไล่ได้ไม่ต่ ากว่าชั้นประถมศึกษาปีที่ 7 และมีผลการ
เรียนดี  และ 6) ต้องมีความประพฤติดี 

  การก าหนดคุณสมบัติของผู้ที่จะรับเข้าเรียนไว้ 6 ประการดังที่กล่าวอาจเป็นเพราะ
วิทยาลัยแห่งนี้มุ่งที่จะฝึกฝนผู้เรียนในสภาพทุรกันดารและล าบาก อีกทั้งหลักสูตรยังมุ่งเน้นการลงมือ
ปฏิบัติในวิชาชีพซึ่งต้องใช้ความอดทนเข้มแข็งทั้งด้านร่างกายและจิตใจ ดังนั้นระยะแรกจึงจ ากัดรับ
เฉพาะเพศชายเข้าศึกษา แต่ต่อมาเมื่อสภาพแวดล้อมของวิทยาลัยมีการพัฒนาเจริญขึ้น สะดวกขึ้นจึง
ยกเลิกการจ ากัดรับเฉพาะเพศชาย ซึ่งเป็นการก่อให้เกิดความเป็นธรรมในการกระจายโอกาสทาง
การศึกษาให้กับประชากรได้มากขึ้น  ส่วนด้านอายุที่ก าหนดว่าต้องไม่ต่ ากว่า 13 ปีบริบูรณ์และไม่เกิน 
15 ปีบริบูรณ์ อาจเป็นเพราะหลักสูตรการศึกษาระดับประถมศึกษาในสมัยนั้นมีการแบ่งเป็น
ประถมศึกษาตอนต้น 4 ปี และประถมศึกษาตอนปลายอีก 3 ปี โดยเกณฑ์เด็กเข้าเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1 เมื่ออายุย่างเข้าปีที่ 7 และนักเรียนส่วนใหญ่จะส าเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษา 
ปีที่ 7 เมื่ออายุย่างเข้าปีที่ 13 ซึ่งสอดคล้องกับที่ผู้เชี่ยวชาญบางท่านให้ความเห็นกรณีอายุของผู้เรียน
ไว้ว่า เด็กยิ่งอายุน้อยยิ่งง่ายต่อการฝึกหัดและเรียนรู้ตามกระบวนการของหลักสูตรได้ดี 
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  ส่วนทางด้านภูมิล าเนาและฐานะครอบครัวที่ก าหนดว่าต้องมีภูมิล าเนาในถิ่น
ทุรกันดารและมีฐานะยากจน อาจเป็นเพราะจุดเน้นการพัฒนาประเทศในยุคสมัยนั้นที่ต้องการ
ยกระดับสภาพความเป็นอยู่ของคนในสังคมชนบท จึงมุ่งให้มีการเลือกสรรผู้เรียนมาจากสภาพท้องถิ่น
ที่จ าเป็นต้องเร่งรัดพัฒนา ขณะเดียวกันก็มุ่งที่จะให้ผู้ที่มีข้อจ ากัดด้านฐานะครอบครัวแต่มีผลการ 
เรียนดี มีความประพฤติดี พร้อมที่จะเรียนรู้และพัฒนาตนเองไปสู่ความส าเร็จ ได้รับโอกาสทาง
การศึกษาเพ่ือจะได้กลับไปเป็นก าลังส าคัญในการพัฒนาภูมิล าเนาของตนเองด้วย ซึ่งในประเด็นนี้
ผู้เชี่ยวชาญบางท่านก็ได้ให้ความเห็นเพ่ิมเติมว่า เด็กที่มีฐานะยากจนในถิ่นทุรกันดารมักจะมีความ
อดทน เข้มแข็ง ต่อสู้ชีวิต มีความตั้งใจ มีผลการเรียนดี และมีความประพฤติดี จึงพร้อมที่จะรับการ
ฝึกฝน เรียนรู้และพัฒนาตนเองเพ่ือน าความรู้ความสามารถที่ได้จากการศึกษาเล่าเรียนกลับไปพัฒนา
ชุมชนของตนเอง   

  ข้อค้นพบด้านคุณสมบัติของผู้ที่จะรับเข้าเรียนของวิทยาลัยหมู่บ้านจอมบึง สอดคล้อง
กับหลักฐานงานเขียนของอดีตผู้บริหาร อาจารย์ และศิษย์เก่าของวิทยาลัยหลายท่าน เช่น จินต์    
รัตนสิน  อรุณ ปรีดีดิลก  พิทักษ์ อาจคุ้มวงศ์  สุชิน ประพันธ์พจน์  และจริยะ วิโรจน์  ที่ระบุว่าใน
ระยะแรกผู้เรียนของสถาบันแห่งนี้จะคัดเลือกนักเรียนที่จบชั้นมัธยมปีที่ 3 จากท้องถิ่นทุรกันดาร    
ซึ่งต้องมีผลการเรียนดี แต่ฐานะยากจน โดยนักเรียนรุ่นแรกๆ จะรับจากจังหวัดราชบุรี กาญจนบุรี 
เพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์ ต่อมาในปีการศึกษา 2498 ได้ขยายการรับนักเรียนในชนบทที่ก าลัง
พัฒนาในจังหวัดต่าง ๆ ทั่วประเทศ ครั้นปีการศึกษา 2503 เป็นต้นมา จึงได้ด าเนินการรับนักเรียน
ตามประกาศกรมการฝึกหัดครู เรื่องหลักเกณฑ์การรับนักเรียนวิทยาลัยหมู่บ้านจอมบึง ซึ่งนอกจากจะ
รับเพียงปีละ 60 คน จาก 28 จังหวัด ยังระบุคุณสมบัติว่าผู้สมัครจะต้องจบชั้นมัธยมสามัญหรือ
วิสามัญปีที่ 3 ซึ่งต่อมาก็คือชั้นประถมศึกษาปีที่ 7 มีภูมิล าดับอยู่ในท้องถิ่นกันดารของจังหวัด           
มีบุคลิกลักษณะสมเป็นครู ร่างกายแข็งแรง ความประพฤติเรียบร้อย มีความสามารถพูดภาษาไทยได้
ถูกต้องและชัดเจน รวมทั้งก าหนดหลักเกณฑ์ว่าให้คัดเลือกบุคคลที่อยู่ในถิ่นกันดารเป็นอันดับแรก ถ้า
เห็นสมควรให้สอบก็สอบ  
 3. หลักสูตรและการเรียนการสอน พบว่า วิทยาลัยหมู่บ้านจอมบึงมีหลักสูตรและ     
การเรียนการสอนแบบนักเรียนประจ า 5 ปี โดยมีการจ าแนกหลักสูตรเป็น 2 ช่วง คือ 1) ช่วงปีที่ 1-3 
ซึ่งจัดให้เรียนวิชาสามัญทุกวิชาเช่นเดียวกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นโดยทั่วไป แต่เฉพาะ     
ของวิทยาลัยหมู่บ้านจอมบึงจะจัดให้เรียนและฝึกฝนด้านวิชาชีพหลากหลายวิชา ประกอบด้วย      
ด้านเกษตรกรรม ได้แก่ ท าสวน ท าไร่ ท านา เลี้ยงสัตว์ ด้านอุตสาหกรรม ได้แก่ ช่างไม้ ช่างปูน         
ช่างโลหะ และช่างยนต์  รวมทั้งต้องได้รับการฝึกฝนความถนัดหรือความสามารถพิเศษ เช่น ดนตรี 
กีฬา ภาษาอังกฤษ ช่างตัดผม  ช่างไฟฟูา  งานครัว และประจ าเรือนพยาบาล เป็นต้น และ 2) ช่วง    
ปีที่ 4-5 จัดให้เรียนวิชาต่างๆ ที่เก่ียวกับการเป็นครูและออกฝึกปฏิบัติการสอนในโรงเรียน   
  การจัดหลักสูตรและการเรียนการสอนแบบนักเรียนประจ า 5 ปี โดยจ าแนกเป็น      
2 ช่วง ๆ ละ 3 ปี และ 2 ปี ดังกล่าว อาจเป็นเพราะในช่วงปีที่ 1 -3 จ าเป็นต้องเตรียมผู้เรียนให้มี
ความรู้พ้ืนฐานวิชาสามัญเท่าเทียมกับผู้ที่เรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นในโรงเรียนมัธยมศึกษา   
ทั่ว ๆ ไป แต่ขณะเดียวกันก็จ าเป็นต้องเตรียมให้มีพ้ืนฐานวิชาชีพทางด้านเกษตรกรรม อุตสาหกรรม 
และรวมทั้งให้มีความสามารถพิเศษที่สอดคล้องกับสภาพสังคมชนบทที่กระจายอยู่ทั่วประเทศด้วย 
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หลักสูตรของวิทยาลัยหมู่บ้านจอมบึงในช่วงปีที่  1 -3 จึงเน้นให้ผู้ เรียนมีความรู้ควบคู่ไปกับ
ความสามารถโดยการลงมือปฏิบัติ เพื่อให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพสูง สามารถออกไปท าประโยชน์ให้กับ
ชุมชนหรือท้องถิ่นของตนเองในถิ่นทุรกันดารได้เป็นอย่างดี สามารถเป็นที่ พ่ึงของชุมชนได้เป็นอย่างดี 
ส่วนในช่วงปี 4-5 ที่จัดให้เรียนวิชาต่างๆ ที่เกี่ยวกับการเป็นครู รวมทั้งออกฝึกปฏิบัติการสอนใน
โรงเรียน อาจเป็นเพราะการผลิตครูไม่ว่าเพ่ือไปสอนในชนบทหรือในที่ใด ๆ ก็ตาม ผู้ที่ได้ชื่อว่าครู
จ าเป็นต้องมีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับความเป็นครูตามมาตรฐานที่หลักสูตรแต่ละระดับก าหนด 
โดยหลักสูตรในช่วงปี 4 -5 ของวิทยาลัยหมู่บ้านจอมบึง ก็คือหลักสูตรการผลิตครูในระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา หรือ ป.กศ. ซึ่งเป็นระดับต่ าสุดที่มีการเรียนการสอนในสถาบันการผลิต
ครูอ่ืน ๆ ทั่วประเทศท่ีต้องมีการเรียนการสอนรายวิชาต่าง ๆ 3 ภาคเรียน และออกฝึกปฏิบัติการสอน
อีก 1 ภาคเรียน อย่างไรก็ดีผลผลิตในระดับ ป.กศ. ของวิทยาลัยหมู่บ้านจอมบึง ได้รับการยอมรับ    
สูงมากในด้านคุณภาพ ดังที่ปรากฏในข้อเขียนของ จินต์ รัตนสิน ผู้บริหารท่านแรกของวิทยาลัยว่า 
ผลผลิตของวิทยาลัยหมู่บ้านจอมบึงชุดแรกที่ส าเร็จการศึกษาเมือ พ.ศ. 2501 ทุก ๆ คนได้กลับไป
ท างานในเขตจังหวัดของตนตามสัญญา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในชนบทที่อยู่ห่างไกลความเจริญ แต่ละคน
ได้แสดงปรีชาสามารถในการสอน ไม่แต่วิชาสามัญให้เด็กอ่านออกเขียนได้ ยังสามารถถ่ายทอดความรู้
และภาคปฏิบัติในวิชาเกษตร วิชาช่าง ตามวัยของเด็กได้อย่างดีและได้เป็นหัวแรงในการพัฒนา
โรงเรียนและหมู่บ้านด้านการก่อสร้างซ่อมแซมอาคารสถานที่ ซ่อมเครื่องยนต์ เครื่องสูบน้ า ซ่อมสร้าง
ครุภัณฑ์ ท าสวน ท านา เลี้ยงไก่ เลี้ยงหมู ตอนไก่ ตอนหมูได้ บางคนก็ลงมือตัดผมให้นักเรียนเอง 
วิทยาลัยมีความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีส่วนอบรมสั่งสอนศิษย์แต่ละคนให้มีความรู้ความสามารถ 
รอบด้านให้มีความแข็งแกร่งทั้งร่างกายและจิตใจ 
  ข้อค้นพบด้านหลักสูตรและการเรียนการสอนของวิทยาลัยหมู่บ้านจอมบึง สอดคล้อง
กับที่ จินต์ รัตนสิน  ผู้บริหารท่านแรกของวิทยาลัยหมู่บ้านจอมบึง ได้เขียนถึงหลักสูตรและการเรียน
การสอนของวิทยาลัยสรุปความได้ว่า นักเรียนจะต้องเข้าเรียนตามหลักสูตร 5 ปี ดังนี้  
   วิชาสามัญ ระดับ ม.4-5-6 (ต่อมาเปลี่ยนเป็น ม.ศ. 1-2-3) 

   วิชาครูระดับหลักสูตร ป.กศ. 
   วิชาเกษตร ท าสวน ท านา เลี้ยงสัตว์เน้นหนักภาคปฏิบัติ 
   อุตสาหกรรม ช่างไม้ ช่างก่อสร้าง ช่างโลหะ เน้นหลักปฏิบัติ 
   กิจกรรมพิเศษ ช่างตัดผม ช่างเครื่องยนต์ ช่างไฟฟูา งานครัว ประจ าเรือน

พยาบาล โดยนักเรียนทุกคนต้องเรียนหนัก ท างานหนัก และมีกิจวัตรประจ าวันคือ 
  วันธรรมดา 

 เวลา 06.00-08.00 น.  ภาคปฏิบัติรอบเช้า ท างานตามหมวดหมู่ ครูอาจารย์ 
       ทุกคน ลงงานด้วย 

  เวลา 08.00-09.00 น.  อาบน้ า รับประทานอาหาร 
  เวลา 09.00-15.00 น.  เรียนในห้องเรียนวิชาสามัญ เกษตร การช่างและ 
        อุตสาหกรรม 
  เวลา 15.30-17.00 น.  ภาคปฏิบัติในโรงเรียนและสนาม 
  เวลา 17.00-19.00 น.  อาบน้ ารับ ประทานอาหาร 
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  เวลา 19.00-20.30 น.  เรียนล าพังในห้องเรียน โดยมีครูเป็นผู้ควบคุม 
  เวลา 21.00 น.   เข้านอน 
  วันเสาร์ 
  เวลา 06.00-17.00 น. กิจกรรมพิเศษตามวิชาเลือกและลงงาน  
  วันอาทิตย์ หยุดพักผ่อน 

 4. คุณวุฒิที่จะได้รับ พบว่า คุณวุฒิที่ผู้เรียนจะได้รับจากวิทยาลัยหมู่บ้านจอมบึง จะ
จ าแนกเป็น 2 กรณี คือ 1)  กรณีส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 5 ปี จะได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตร
วิชาการศึกษา หรือ ป.กศ. และ 2)  กรณีไม่ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 5 ปี จะได้รับคุณวุฒิระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้นตามชั้นปีที่สอบไล่ได้แต่ไม่เกินชั้น มัธยมศึกษาปีที่  3  กรณีได้รับคุณวุฒิ
ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา หรือ ป.กศ. เมื่อส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 5 ปี อาจเป็นเพราะการ
ผลิตครูในยุคสมัยนั้นมีกรมการฝึกหัดครูและสภาการฝึกหัดครูในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการเป็น
องค์กรกลางในการบริหาร โดยองค์กรกลางดังกล่าวจะเกี่ยวข้องกับการก าหนดหลักสูตรและคุณวุฒิ
ส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรแต่ละระดับ กอปรกับสถานภาพของวิทยาลัยหมู่บ้านจอมบึงที่
เป็น “โรงเรียนฝึกหัดครูหลักสูตรพิเศษ” และมีการเรียนการสอนและการฝึกภาคปฏิบัติในช่วงปีที่ 4-5 
ไม่แตกต่างจากการผลิตครูในระดับเดียวกันของสถาบันการผลิตครูอ่ืนๆ ทั่วประเทศ คือมีการเรียน
การสอนรายวิชาต่าง ๆ 3 ภาคเรียน และออกฝึกปฏิบัติการสอนอีก 1 ภาคเรียน ดังนั้น คุณวุฒิที่
องค์กรบริหารกลางก าหนดให้ผู้ส าเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยหมู่บ้านจอมบึงจึงไม่แตกต่างไปจาก
สถาบันการฝึกหัดครูอื่น ๆ ส่วนกรณีท่ีไม่ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 5 ปี แต่ผู้เรียนสามารถสอบไล่
ได้ชั้นมัธยมศึกษาชั้นใดชั้นหนึ่ง จึงให้ได้รับคุณวุฒิชั้นมัธยมศึกษาที่สอบไล่ได้แต่ไม่เกินชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 3 อาจเป็นเพราะการเรียนการสอนในช่วงปีที่ 1-3 ของวิทยาลัยหมู่บ้านจอมบึงช่วงปีที่ 1-3 ก็มี
การจัดให้เรียนวิชาสามัญทุกวิชาเช่นเดียวกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นโดยทั่วไป ทั้งยังมีการ
เสริมให้เรียนและฝึกฝนด้านวิชาชีพ รวมทั้งฝึกฝนความถนัดหรือความสามารถพิเศษที่สอดคล้องกับ
สภาพสังคมชนบทที่กระจายอยู่ทั่วประเทศด้วย การเรียนการสอนในช่วงปีที่ 1-3 ของวิทยาลัยหมู่บ้าน
จอมบึงจึงเป็นการเตรียมผู้เรียนให้มีความรู้พ้ืนฐานวิชาสามัญเท่าเทียมหรือไม่แตกต่างจากผู้ที่เรียนใน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นในโรงเรียนมัธยมศึกษาทั่ว ๆ ไป การให้ผู้เรียนได้รับคุณวุฒิมัธยมศึกษา
ตอนต้น ตามชั้นปีที่สอบไล่ได้แต่ไม่เกินมัธยมศึกษาปีที่ 3 จึงเป็นการช่วยรักษาสิทธิอันพึงมีพึงได้จาก
การศึกษาให้กับผู้เรียน ตลอดจนเป็นการช่วยรับรองคุณภาพของตัวผู้เรียนในช่วงปีที่ 1 -3 ให้สามารถ
ไปศึกษาต่อทั้งในสายสามัญศึกษาและสายอาชีพตามที่ต้องการได้ นอกจากนี้ยังเป็นการช่วยรับรอง
คุณภาพหลักสูตรของวิทยาลัยหมู่บ้านจอมบึงในช่วงปีที่  1-3 ว่ามีการเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้ควบคู่ไป
กับความสามารถโดยการลงมือปฏิบัติจนกลายเป็นผลผลิตที่มีคุณภาพสูง สามารถออกไปท าประโยชน์
ให้กับชุมชนหรือท้องถิ่นของตนเองในถ่ินทุรกันดารและสามารถเป็นที่พ่ึงของชุมชนได้เป็นอย่างดี  
  ข้อค้นพบด้านคุณวุฒิที่ผู้เรียนจะได้รับจากวิทยาลัยหมู่บ้านจอมบึง สอดคล้องกับ
ข้อเขียนของพิทักษ์ อาจคุ้มวงศ์ ที่ระบุว่า วิทยาลัยหมู่บ้านจอมบึงรับนักเรียนที่จบชั้นมัธยมวิสามัญ
ศึกษาปีที่ 3 หรือมัธยมสามัญศึกษาปีที่ 3 เข้าเรียน ใช้เวลาเรียน 5 ปี จบแล้วให้วุฒิ ป.กศ.  
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 5. สถานภาพและค่าใช้จ่ายของผู้ เรียน พบว่า ผู้ เรียนในวิทยาลัยหมู่บ้านจอมบึง          
มีสถานภาพเป็นนักเรียนประจ าในบ ารุงของรัฐบาล หรือเรียกง่าย ๆ ว่านักเรียนทุนแบบอยู่ประจ า 
โดยในระหว่างปีการศึกษา 2497 ถึงปีการศึกษา 2522 นักเรียนจะได้รับทุนอุดหนุนคนละ 2,500 
บาทต่อปี ต่อมาในปีการศึกษา 2523 รัฐบาลได้เพ่ิมทุนอุดหนุนเป็นคนละ 4,000 บาทต่อปี โดยมอบ
ให้ทางวิทยาลัยเป็นผู้ดูแลจัดการด้านค่าใช้จ่าย ซึ่งแบ่งเป็นค่าอาหารทั้งปี ค่าเสื้อผ้า ค่าอุปกรณ์การ
เรียนทุกหมวดวิชา เช่น มีด จอบ เสียม เครื่องมือตอนไก่ ตอนหมู ค้อน คีม เลื่อย สิ่ว และเทปวัด 
ฯลฯ รวมทั้งค่าพาหนะในการเดินทางกลับไปเยี่ยมบ้านตอนสิ้นปีการศึกษา การจัดให้นักเรียนของ
วิทยาลัยหมู่บ้านจอมบึงมีสถานภาพเป็นนักเรียนประจ าในบ ารุงของรัฐบาลหรือนักเรียนทุนแบบอยู่
ประจ า อาจเป็นเพราะนักเรียนส่วนใหญ่ยังอยู่ในช่วงเริ่มเข้าสู่วัยรุ่นตอนต้นและเกือบทั้งหมดมาจาก
ท้องถิ่นทุรกันดารทั่วประเทศ ทั้งยังมีฐานะยากจน ประกอบกับความต้องการฝึกฝนอบรมทั้ง
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติอย่างเข้มข้นได้เต็มที่เต็มเวลาตามที่หลักสูตรก าหนด จึงต้องจัดให้เป็น
นักเรียนประจ าที่สะดวกต่อการปกครองดูแลและฝึกฝนอบรมให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
อีกทั้งยังเป็นการคุ้มครองปูองกันมิให้ประพฤติปฏิบัติตนนอกลู่นอกทางจนส่งผลให้เกิดความล้มเหลว
ด้านการศึกษาตามมา ส่วนเงินทุนที่รัฐบาลจัดสรรให้คนละ 2,500 บาทในช่วงปีการศึกษา 2497 -
2522 อาจเป็นเพราะสภาพเศรษฐกิจและค่าครองชีพในยุคสมัยดังกล่าวยังไม่สูงมากนัก กอปรกับจุด
มุ่งเน้นที่ต้องการฝึกฝนอบรมให้นักเรียนเป็นคนติดดิน รู้จักประหยัดมัธยัสถ์ ไม่ใช้ชีวิตแบบฟูุงเฟูอ
ฟุุมเฟือย จึงจัดสรรเงินทุนอุดหนุนให้เท่าที่จ าเป็น ครั้นสภาพเศรษฐกิจเปลี่ยนไปมากและค่าครองชีพ
สูงขึ้นจนกระทบต่อวงเงินทุนที่จัดสรรดังกล่าวจึงได้มีการเพ่ิมวงเงินเป็นคนละ 4, 000 บาท ในปี
การศึกษา 2523  แต่ทางด้านการจัดการค่าใช้จ่ายของนักเรียนก็ยังคงมอบหมายให้วิทยาลัยเป็น
ผู้ด าเนินการดังเดิม อย่างไรก็ตามในประเด็นของวงเงินที่รัฐบาลจัดสรร ผู้เชี่ยวชาญหลายท่านให้
ความเห็นเพิ่มเติมว่ามีจุดอ่อนที่สมควรพิจารณาอย่างน้อย 2 ประการ คือ 1) เป็นวงเงินจัดสรรที่จ ากัด
จ าเขี่ยค่อนข้างมาก และ 2) เป็นวงเงินที่ขาดความยืดหยุ่นต่อการเปลี่ยนแปลงตามสภาพเศรษฐกิจ
อย่างมาก 
  ข้อค้นพบด้านสถานภาพและค่าใช้จ่ายของผู้เรียนของวิทยาลัยหมู่บ้านจอมบึง 
สอดคล้องกับที่ จินต์ รัตนสิน ระบุไว้ว่า นักเรียนรุ่นแรกคัดเลือกมาจากท้องถิ่นกันดารของจังหวัด
ราชบุรี กาญจนบุรี เพชรบุรีและจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ทุกคนได้รับทุนอุดหนุนจากรัฐบาลคนละ 
2,500 บาทต่อปี โดยเงินจ านวนนี้วิทยาลัยแบ่งเป็นค่าอาหารทั้งปี ค่าเสื้อผ้า ค่าหนังสือ ค่าอุปกรณ์
การเรียนทุกหมวดวิชา เช่น มีด จอบ เสียม เครื่องมือตอนไก่ ตอนหมู ค้อน คีม เลื่อย สิ่ว และเทปวัด 
ฯลฯ รวมทั้งค่าพาหนะเดินทางไปเยี่ยมบ้านเมื่อสิ้นปีด้วย รวมทั้งสอดคล้องกับที่ พิทักษ์ อาจคุ้มวงศ์ 
ระบุว่า ในปีการศึกษาแรกท่ีมีนักเรียนมาจากจังหวัดราชบุรี กาญจนบุรี เพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์ 
นักเรียนจะได้รับทุนอุดหนุนเป็นค่าอาหาร ค่าเครื่องนุ่งห่ม และเครื่องเรียน ทุนละ 2,500 บาทต่อปี 
และแม้ว่าจะได้ขยายการรับนักเรียนในชนบทที่ก าลังพัฒนาในจังหวัดต่าง ๆ ทั่วประเทศในปีการศึกษา 
2498 แต่ทางด้านทุนก็ยังคงจ ากัดจ านวนปีละ 60 คนและทุนๆ ละ 2,500 บาท เท่าเดิม   
 6. แหล่งงานและเงื่อนไขรองรับผู้ส าเร็จและไม่ส าเร็จการศึกษา พบว่า กระบวนการ
ด าเนินการด้านแหล่งงานและเงื่อนไขรองรับผู้ส าเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยหมู่บ้านจอมบึงจะมี
ขั้นตอน ดังนี้ 1) วิทยาลัยจะท าหนังสือส่งตัวทั้งผู้ส าเร็จการศึกษาและไม่ส าเร็จการศึกษากลับไปให้
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ส่วนราชการหรือหน่วยงานการศึกษาในจังหวัดภูมิล าเนาพิจารณาด าเนินการให้ได้รับการบรรจุเข้ารับ
ราชการครู ซึ่งบางจังหวัดก็อาจสั่งบรรจุกรณีพิเศษ แต่หลายจังหวัดก็จัดให้เข้าสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุ
ตามปกติ และ 2) ผู้ที่ได้รับการบรรจุเข้ารับราชการต้องประจ าท าการสอนหรือรับราชการใน
สถานศึกษาสังกัดกระทรวงเดียวกันไม่น้อยกว่าสองเท่าของจ านวนปีที่ได้รับทุน กรณีผิดเงื่อนไขสัญญา
จะต้องถูกปรับให้ชดใช้ทุนเป็นเงินสิบเท่าของจ านวนที่ได้รับอุดหนุน การด าเนินการด้านแหล่งงานและ
เงื่อนไขรองรับผู้ส าเร็จและไม่ส าเร็จการศึกษาตามขั้นตอนดังกล่าว อาจเป็นเพราะเกี่ยวพันกับ
วัตถปุระสงค์ส าคัญ 3 ประการของวิทยาลัย ที่มุ่ง 1) ปลูกฝังให้นักเรียนรักอาชีพครูและวิชาชีพครู โดย
ให้ผ่านงานหลาย ๆ อย่างในวิทยาลัยจนสามารถน าความรู้ความช านาญ ไปลงมือท าได้ 2) แก้ปัญหา
การขาดแคลนครูในชนบทที่ต้องการพัฒนา โดยผูกพันกับคุณสมบัติของผู้ได้รับคัดเลือกรวมทั้งเงื่อนไข
ของหลักสูตรที่ก าหนดว่าต้องมีภูมิล าเนาในถิ่นทุรกันดาร และเมื่อเรียนส าเร็จแล้วต้องกลับไปพัฒนา
ท้องถิ่นของตน และ 3) ให้รู้จักปฏิบัติตนเข้ากับสังคมที่อยู่ร่วมกันแบบประชาธิปไตยคือเคารพนับถือ
กันช่วยเหลือเกื้อกูลกันและมีสติและใช้ปัญญา ซึ่งจะเห็นได้ว่าวัตถุประสงค์ส าคัญทั้ง 3 ประการ
ดังกล่าว นอกจากจะผูกมัดตัวผู้เรียนที่ได้รับทุนอุดหนุนจากรัฐบาลให้กลับไปเป็นก าลังส าคัญในการ
พัฒนาท้องถิ่นที่เป็นภูมิล าเนา ยังผูกมัดให้วิทยาลัยต้องส่งตัวผู้เรียนกลับไปยังส่วนราชการหรือ
หน่วยงานการศึกษาในจังหวัดภูมิล าเนาของผู้เรียนไม่ว่าจะส าเร็จหรือไม่ส าเร็จการศึกษา รวมทั้งผูกมัด
ให้ส่วนราชการหรือหน่วยงานการศึกษาในจังหวัดดังที่กล่าวต้องด าเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งเพ่ือให้   
ผู้ที่วิทยาลัยส่งตัวกลับไปนั้นได้รับการบรรจุเข้ารับราชการครู ซึ่งจะได้มีผลบังคับให้ผู้ได้รับทุนเรียน
ประจ าในวิทยาลัยหมู่บ้านจอมบึงต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขข้างตนโดยไม่บิดพลิ้ว ต่อไป     
  ข้อค้นพบด้านแหล่งงานและเง่ือนไขรองรับของวิทยาลัยหมู่บ้านจอมบึง สอดคล้องกับ
ที่ จินต์ รัตนสิน ระบุว่า ผลผลิตของวิทยาลัยหมู่บ้านชุดแรกส าเร็จการศึกษาเมื่อ พ.ศ. 2501 ทุก ๆ 
คนได้กลับเข้าไปท างานในเขตจังหวัดของตนตามสัญญา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในชนบทที่อยู่ห่างไกล
ความเจริญ โดยเฉพาะศิษย์ที่ส าเร็จการศึกษารุ่นที่ 1-5 ซึ่งเป็นรุ่นบุกเบิกต่อสู้กับความยากล าบาก
นานัปการ เป็นรุ่นท าปุาให้เป็นบ้านเป็นเมือง ท าถนน ขุดบ่อ หรือสร้างอาคาร ต้องสวมรองเท้าบู๊ต
เพราะงูพิษชุกชุม ในฤดูแล้งอดน้ ากินน้ าใช้ ต้องล าเลียงน้ ามาจากจังหวัด แต่ทุกคนก็รื่นเริงแข็งแรง 
กระตือรือร้นในการใช้ชีวิตและการศึกษาเล่าเรียน ซึ่งสอดคล้องกับที่ พิทักษ์ อาจคุ้มวงศ์ กล่าวว่า 
นักเรียนทุนทุกประเภทของวิทยาลัยหมู่บ้านจอมบึง เมื่อจบการศึกษาจะได้วุฒิ ป.กศ  โดยมี
หลักเกณฑ์และข้อผูกพัน เช่นเดียวกับทุนกรมการฝึกหัดครู อย่างไรก็ตาม เนื่องจากนับตั้งแต่เริ่มรับ
นักเรียนรุ่นแรกตั้งแต่ปีการศึกษา 2497 มาจนกระทั่งปีการศึกษา 2519 ซึ่งปรากฏว่านักเรียนทุน
ยังคงได้รับเงินอุดหนุนเพียงปีละ 2,500 บาทต่อคนต่อปีเท่าเดิม ทั้งที่เงินอุดหนุนเหล่านี้มิใช่ค่าอาหาร
แต่เพียงอย่างเดียว แต่รวมทั้งค่าเครื่องเรียน เครื่องนุ่งห่ม เครื่องใช้ทุกอย่าง วิทยาลัยครูหมู่บ้านจอม
บึงจึงท าการส ารวจและข้อมูลศึกษาข้อมูลหลาย  ๆ ด้านเกี่ยวกับนักเรียนทุน เพ่ือเสนอกรมการฝึกหัด
ครูให้ความช่วยเหลือ ดังนั้น นับตั้งแต่ปีการศึกษา 2521 กรมการฝึกหัดครูและกรมสามัญศึกษาจึงได้
งดส่งนักเรียนทุน ประเภท 5 ปี มาเรียนปี 1 แต่หันไปเพ่ิมทุนให้นักเรียนทุนที่เหลืออยู่เป็นปีละ 4,000 
บาทแทน จึงมีผลให้นักเรียนทุนประเภทนี้ก็ค่อย ๆ หมดไปปีละชั้นเรียน จนกระทั่งปีการศึกษา 2525 
ก็ไม่มีนักเรียนทุนดังกล่าวนี้ไม่มีเหลืออยู่อีกเลย  
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 ด้านการบริหารจัดการครุศึกษาตามแนวคิดวิทยาลัยหมู่บ้านจอมบึงของมหาวิทยาลัย     
ราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง 
 1. วัตถุประสงค์ของการบริหารจัดการครุศึกษาตามแนวคิดวิทยาลัยหมู่บ้านจอมบึงของ
มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง พบว่า มีแนวปฏิบัติ 15 แนวปฏิบัติที่มหาวิทยาลัยควรพิจารณา
ด าเนินการ คือ 1) สร้างหลักสูตรการผลิตครูที่เน้นการปฏิบัติ การฝึกอบรมที่เข้มข้น ตามแนวทาง
โรงเรียนฝึกหัดครูสมัยโบราณ 2) สร้างหลักสูตรเพ่ือให้ได้ครูที่มีความรู้ทางวิชาการ เชี่ยวชาญทาง
วิชาชีพและมีอุดมการณ์ในวิชาชีพ 3) ผลิตครูให้มีคุณภาพมีความรู้และความ สามารถ ตามเกณฑ์
มาตรฐานวิชาชีพครูของคุรุสภา 4) ผลิตครูที่มีความรู้ความสามารถในการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาตนเอง     
5) ผลิตครูที่มีความสามารถในการสื่อสารได้อย่างน้อย 3 ภาษาคือภาษาไทย ภาษาอังกฤษและภาษา
ของประเทศในประชาคมอาเซียน 6) ผลิตครูที่มีสมรรถนะในด้านงานเกษตร งานช่างอุตสาหกรรม 
สามารถซ่อมบ ารุงอุปกรณ์ เครื่องมือขนาดเล็ก 7) ผลิตครูที่มีสมรรถนะด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 
สามารถซ่อมบ ารุงอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เบื้องต้นได้ 8) ผลิตครูที่มีจิตอาสาและความพร้อมที่จะไปเป็น
ครูในพ้ืนที่ ชนบทหรือภูมิล าเนาของตนเอง 9) ผลิตครูที่เก่งและมีความเป็นกัลยาณมิตรต่อศิษย์        
มีความรักและศรัทธาในวิชาชีพครูอย่างแท้จริง 10) ผลิตบัณฑิตสายครูที่มีคุณลักษณะเป็นผู้เชี่ยวชาญ
ในสาขาวิชาเอก มีคุณธรรม จริยธรรมและมีความช านาญตามหลักสูตรแนวข้างที่ได้เสริมให้ที่ส าคัญคือ
เป็นที่พ่ึงของชุมชนได้ 11) ผลิตบัณฑิตให้เป็นนักปฏิบัติ มีทักษะในการประกอบอาชีพ 12) ผลิต
บัณฑิตที่ด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างเป็นสุข รู้จักคิดวิเคราะห์ รู้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก 
13) จัดการศึกษาที่ส่งเสริมความทันสมัย ส่งเสริมบุคลิกภาพ ให้เป็นคนกล้าคิดกล้าแสดงออกมีความรู้
มุ่งสู่ตลาดแรงงานสากล 14) มหาวิทยาลัยต้องควบคุมคุณภาพบัณฑิตทุกปี เพ่ือปรับปรุงคุณภาพ
บัณฑิตให้สอดคล้องกับหลักสูตรการประเมินจะต้องรัดกุมและเข้มข้นโดยดูจากมาตรฐานของหลักสูตร
นั้น ๆ และ 15) เน้นการศึกษาที่ส่งเสริมการท างานเป็นทีม เน้นการศึกษาเทคโนโลยีเฉพาะด้าน และ    
มีระเบียบวินัย 
  ข้อค้นพบในประเด็นวัตถุประสงค์ของการบริหารจัดการครุศึกษาตามแนวคิดวิทยาลัย
หมู่บ้านจอมบึงของมหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึงทั้ง 15 ประการ อาจเป็นเพราะผู้เชี่ยวชาญ
มองว่าปัจจุบันสภาพการณ์ต่าง ๆ ในสังคมเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมมากจนส่งผลต่อการบริหารและ 
การจัดการศึกษาอย่างชัดเจนโดยเฉพาะส่งผลต่อวงการวิชาชีพครูมากยิ่งขึ้น เช่น ท าให้สังคมต้องการ
ครูวิชาชีพที่มีบุคลิกภาพดี เป็นครูที่พร้อมทั้งด้านความรู้ทางวิชาการในวิชาที่สอนและวิชาการอ่ืนที่
เกี่ยวข้อง มีทักษะและความสามารถในการสอน การสื่ อสาร งานเกษตรกรรม งานช่าง และงาน
เกี่ยวกับเทคโนโลยีในยุคสมัย มีคุณธรรมจริยธรรม เป็นกัลยาณมิตร รู้จักท างานเป็นทีม รู้จักคิด
วิเคราะห์ รู้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก รักการเรียนรู้ มีระเบียบวินัย และเป็นที่พ่ึงของสังคม
ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานแห่งวิชาชีพ เหล่านี้ เป็นต้น ดังนั้น ผู้เชี่ยวชาญจึงมุ่งเน้นที่คุณภาพแห่งผลผลิต
จากการบริหารจัดการครุศึกษาโดยทั่วไปมากกว่าที่จะระบุถึงวัตถุประสงค์ของการบริหารจัดการครุ
ศึกษาตามแนวคิดวิทยาลัยหมู่บ้านจอมบึงของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงโดยเจาะจง อย่างไร
ก็ดี หากพิจารณาโดยละเอียดก็จะเห็นได้ว่าในมุมมองดังกล่าวของผู้เชี่ยวชาญก็สามารถสรุปเป็น
วัตถุประสงค์ในการบริหารจัดการครุศึกษาตามแนวคิดวิทยาลัยหมู่บ้านจอมบึงของมหาวิทยาลั ยราช
ภัฏหมู่บ้านจอมบึงได้ประมาณ 4 ประการ คือ 1) เพ่ือผลิตครูที่มีอุดมการณ์และมีจิตวิญญาณใน
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วิชาชีพครูสูงไปรับใช้สังคม 2) เพ่ือผลิตครูที่มีความรู้ด้านวิชาการและความสามารถในวิชาชีพตาม
เกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู 3) ) เพ่ือผลิตครูที่มีความสามารถเรียนรู้ พัฒนาตนเอง สื่อสารได้อย่างน้อย     
3 ภาษา คือ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาของประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียน 4) เพ่ือผลิตครู
ที่มีสมรรถนะในด้านเทคโนโลยีการสื่อสาร คอมพิวเตอร์ งานเกษตร งานช่างอุตสาหกรรม ช่างไฟฟูา
ช่างประปา โดยสามารถซ่อมบ ารุงเครื่องมือสื่อสาร อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ซ่อมบ ารุงอุปกรณ์ เครื่องมือ
งานเกษตร งานช่างอุตสาหกรรม งานไฟฟูา และงานประปา  
  ข้อค้นพบด้านวัตถุประสงค์ของของการบริหารจัดการครุศึกษาตามแนวคิดวิทยาลัย
หมู่บ้านจอมบึงของมหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง  สอดคล้องกับปาฐกถาพิเศษเรื่องนโยบายการ
ผลิตครูในศตวรรษที่ 21 ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ที่มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา ซึ่งความตอนหนึ่งระบุว่า อยากให้มหาวิทยาลัยราชภัฎ (มรภ) ผลิตครูในศตวรรษที่มี
คุณลักษณะ คือ มีจิตวิญญาณความเป็นครู มีความรู้ในเรื่องที่สอน มีเทคนิคการสอนดี ถ่ายทอดให้
นักเรียนเข้าใจง่าย มีความรู้ ICT มีบุคลิกภาพดี และที่ส าคัญคือมีทักษะการพูด มีเทคนิคการพูดจูงใจ
นักเรียน ให้ความส าคัญเรื่องจิตวิทยาเด็กพิเศษ จิตวิทยาการเรียนการสอน จิตวิทยาครูว่าด้วยการ
ลงโทษนักเรียน การสร้างแรงจูงใจ เทคนิคการพูด และเทคนิคการสอน รวมทั้งเข้าใจเรื่องการ
ประเมินผลนักเรียนนานาชาติหรือ PISA ซึ่งเป็นการประเมินที่นานาชาติให้การยอมรับ รวมทั้ง
สอดคล้องกับผลการวิจัยของ ปาร์เคย์ และสแตนด์ฟอร์ด (Parkay F.W., and Standford, 2001) ที่
ท าการศึกษาเรื่องการเข้าสู่วิชาชีพครูในประเทศสหรัฐอเมริกา และสรุปเสนอเป็นแนวคิดไว้ว่าผู้ที่จะ
เข้าสู่วิชาชีพครูในประเทศสหรัฐอเมริการในศควรรษที่ 21 ต้องมีมาตรฐาน 5 ประการ ประกอบด้วย 
1) สามารถปรับตัวเข้ากับผู้เรียนได้ดี 2) มีความรู้ดีในสาระที่สอนรวมทั้งรู้วิธีถ่ายทอดสาระนั้นสู่ผู้เรียน 
3) รู้วิธีควบคุมและจัดการกับผู้เรียน 4) สามารถคิดจัดประสบการณ์การเรียนรู้อย่างเป็นระบบบน
พ้ืนฐานประสบการณ์ของตนเอง และ 5) ประพฤติปฏิบัติตนเป็นส่วนหนึ่งของสมาชิกในองค์กรแห่ง
การเรียนรู้  
 2. คุณสมบัติของผู้ที่จะรับเข้าเรียนครุศึกษาตามแนวคิดวิทยาลัยหมู่บ้านจอมบึงของ
มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง พบว่า มีแนวปฏิบัติ 12 แนวปฏิบัติที่มหาวิทยาลัยควรพิจารณา
ด าเนินการ คือ 1) รับนักศึกษาที่มีความรักและศรัทธาในวิชาชีพครูอย่างแท้จริง เข้าเรียนครุ ศึกษา    
2) ไม่จ ากัดเพศชายหรือหญิงในการที่จะรับนักศึกษาเข้าเรียนครุศึกษา 3) รับนักศึกษาที่มีอายุไม่       
ต่ ากว่า  18 ปี บริบูรณ์และไม่เกิน 20 ปีบริบูรณ์ 4) รับนักศึกษาจากทุกจังหวัดและทุกพ้ืนที่ คือ ทั้ง
พ้ืนที่ทั่วไป เขตเทศบาล องค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนต าบล และพ้ืนที่พิเศษต่าง ๆ 
5)  ไม่จ ากัดในเรื่องฐานะครอบครัวของนักศึกษาที่จะเข้าเรียนครุศึกษา 6) รับผู้จบการศึกษาไม่ต่ ากว่า
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เข้าเรียนครุศึกษา 7) ก าหนดค่าคะแนนเฉลี่ยของผู้ที่จะเข้าเรียนครุศึกษาที่ระดับ
ไม่ต่ ากว่า 3.00  8) รับผู้ที่จะเข้าเรียนครุศึกษาที่มีความประพฤติเรียบร้อยที่มีหลักฐานยืนยันที่เชื่อถือ
ได้ เช่นสมุดบันทึกความดี เกียรติบัตร ภาพถ่ายหรือรางวัลที่ได้รับ 9) จัดการศึกษาที่ส่งเสริมด้าน
บุคลิกภาพ ให้เป็นคนกล้าคิดกล้าแสดงออกมีความรู้ ความสามารถและมีคุณภาพ 10) รับนักศึกษาที่มี
จิตอาสา และพร้อมที่จะไปเป็นครูในพื้นที่ชนบทหรือภูมิล าเนาของตนเอง 11) ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแห่งชาติ และ 12) ผลิตครูที่เก่ง ดีและมีความเป็นกัลยาณมิตร
ต่อศิษย์  
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  ข้อค้นพบในประเด็นคุณสมบัติของผู้ที่จะรับเข้าเรียนครุศึกษาตามแนวคิดวิทยาลัย
หมู่บ้านจอมบึงของมหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึงท้ัง 12 ประการ อาจเป็นเพราะผู้เชี่ยวชาญเห็น
ว่าในปัจจุบันการผลิตครูเป็นภารกิจส่วนหนึ่งในด้านการผลิตบัณฑิตของสถาบันอุดมศึกษาที่ต้องรับ
ผู้ส าเร็จมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยไม่จ ากัดเพศ ภูมิล าเนา ทั้งฐานะ ตลอดจนคะแนนเฉลี่ยและความ
ประพฤติ อย่างไรก็ตามในสภาพที่เป็นจริงผู้ที่ได้เข้าเรียนครุศึกษาส่วนใหญ่ก็มักจะมีทั้งเพศชายและ
เพศหญิง อายุย่างเข้าปีที่ 18 หรืออาจจะ 18 ปีบริบูรณ์ มีภูมิล าเนาจากหลากหลายจังหวัดและ
หลากหลายพ้ืนที่ มีผลการเรียนระดับปานกลาง  แม้ว่าทางด้านความประพฤติจะไม่มีผู้รับรองหรือ
หลักฐานยืนยัน แต่ผู้เรียนก็มักจะมีความตั้งใจที่จะเป็นครูและมิได้ประพฤติปฏิบัติตนในทางที่
ก่อให้เกิดปัญหาต่อสถาบันและสังคม ดังนั้น เมื่อพิจารณามุมมองดังกล่าวของผู้เชี่ยวชาญโดยละเอียด
จึงพออนุมานได้ว่าคุณสมบัติของผู้ที่จะรับเข้าเรียนครุศึกษาตามแนวคิดวิทยาลัยหมู่บ้านจอมบึงของ
มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง ควรจะประกอบด้วย 1) เพศ ไม่จ ากัดเพศชายหรือหญิง 2) อายุ 
มีอายุไม่ต่ ากว่า  18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 20 ปีบริบูรณ์ 3) ภูมิล าเนา รับจากทุกจังหวัดและทุกพ้ืนที่ 
คือ ทั้งพ้ืนที่ทั่วไป เขตเทศบาล องค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนต าบล และพ้ืนที่พิเศษ
ต่าง ๆ 4) ฐานะครอบครัว ไม่จ ากัดในเรื่องฐานะครอบครัว 5) ความรู้และผลการเรียน จบการศึกษา
ไม่ต่ ากว่าชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และมีค่าคะแนนเฉลี่ยที่ระดับไม่ต่ ากว่า 3.00  6) ความประพฤติ        
มีความประพฤติเรียบร้อยและมีหลักฐานที่เชื่อถือได้ยืนยัน เช่น สมุดบันทึกความดี เกียรติบัตร 
ภาพถ่ายหรือรางวัลที่ได้รับ และ 7) มีร่างกายสมบูรณ์ บุคลิกภาพเหมาะสม กล้าคิดกล้าแสดงออก     
มีจิตอาสา และพร้อมที่จะไปเป็นครูในพื้นที่ชนบทหรือภูมิล าเนาของตนเอง  
  ข้อค้นพบด้านคุณสมบัติของผู้ที่จะรับเข้าเรียนครุศึกษาตามแนวคิดวิทยาลัยหมู่บ้าน
จอมบึงของมหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง สอดคล้องกับคู่มือประกอบการรับสมัครนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ปีการศึกษา 2560 ที่ระบุไว้ดังนี้ 
  2.1 ผู้สมัครทุกหลักสูตรต้องมีคุณสมบัติและพ้ืนฐานความรู้ คือ 1) มีสุขภาพสมบูรณ์
แข็งแรง และไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือเป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 2) เป็นผู้ที่มีความ
ประพฤติดี 3) เป็นผู้ที่ก าลังศึกษาหรือส าเร็จการศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือ
เทียบเท่า 4) มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมนับตั้งแต่ภาคเรียนแรกถึงภาคเรียนที่ 5 หรือภาคเรียนที่ส าเร็จ
การศึกษาแล้ว และ 5) มีคุณสมบัติตรงตามข้อก าหนดเฉพาะในบางสาขาวิชาตามประกาศฉบับนี้  
  2.2 ผู้สมัครเข้าศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตต้องมีคุณสมบัติ คือ 1) มีความรัก
และศรัทธาในอาชีพครู 2) มีจิตใจมุ่งมั่นพัฒนาทั้งตนเอง ครอบครัว และสังคม 3) ไม่เคยมีประวัติเป็น   
โรคจิต โรคประสาทขั้นรุนแรง และ 4) ไม่เป็นผู้มีบุคลิกภาพผิดปกติอ่ืนๆ อันเป็นอุปสรรคและ
ก่อให้เกิดความเสียหายในการประกอบอาชีพครู  
  2.3 ผู้สมัครในโครงการทุนอัญมณีศรีจอมบึงต้องมีคุณสมบัติ ประกอบด้วย 
   2.3.1 คุณสมบัติทั่วไป คือ 1) เป็นผู้ที่ก าลังศึกษาหรือส าเร็จการศึกษาอยู่ใน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 2) เป็นผู้ที่มีความประพฤติดี และ 3) มีคุณสมบัติตรง
ตามเงื่อนไขการรับทุน            
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   2.3.2  คุณสมบัติเฉพาะประเภทเรียนดี คือ 1) มีผลการเรียนเฉลี่ยในระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (รวม 5 ภาคเรียน) ไม่น้อยกว่า 3.50 และ 2) มีความประพฤติดีและได้รับการ
รับรองจากผู้บริหารสถานศึกษาหรือผู้ได้รับมอบหมาย       
   2.3.3  คุณสมบัติเฉพาะประเภทกิจกรรมเด่น/กีฬา คือ 1) เป็นผู้ได้รับรางวัลจาก
การแข่งขันระดับนานชาติ/อาเซียน อันดับที่ 1, 2 และ 3 หรือชมเชยเท่านั้น โดยมีหลักฐาน
ประกอบการพิจารณา 2) เป็นผู้ได้รับรางวัลจากการแข่งขันระดับชาติ อันดับที่ 1 , 2 และ 3 เท่านั้น 
โดยมีหลักฐานประกอบการพิจารณา และ 3) เป็นผู้ได้รับรางวัลจากการแข่งขันระดับจังหวัดหรือภาค 
อันดับที่ 1, 2 และ 3 เท่านั้น โดยมีหลักฐานประกอบการพิจารณา     
  2.4 ผู้สมัครประเภทโควตาต้องมีคุณสมบัติ ประกอบด้วย  
   2.4.1  คุณสมบัติทั่วไป คือ เป็นผู้ที่ก าลังศึกษาหรือส าเร็จการศึกษาอยู่ใน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า       
   2.4.2  คุณสมบัติเฉพาะประเภทเรียนดี คือ 1) มีผลการเรียนเฉลี่ยขั้นต่ า 2.50 
และ 2) มีความประพฤติดีและได้รับการรับรองจากผู้บริหารสถานศึกษาหรือผู้ได้รับมอบหมาย   
   2.4.3  คุณสมบัติเฉพาะประเภทกิจกรรมเด่น/กีฬา คือ 1) มีความสามารถพิเศษ
ด้านกีฬาหรือกิจกรรมอ่ืน ๆ ที่ตรงกับความต้องการของคณะหรือมหาวิทยาลัย 2) มีแฟูมสะสมงานใน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ประกอบการพิจารณา และ 3) มีความประพฤติดีและได้รับการรับรอง
จากผู้บริหารสถานศึกษาหรือผู้ได้รับมอบหมาย 
  นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับผลการวิจัยของสุภาภรณ์ ผู้ผึ้ง (2558) ที่ด าเนินการวิจัย
เรื่อง กระบวนการและแนวทางในการพัฒนาโครงการครูพันธุ์บึง มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 
และพบว่า การรับนักศึกษาเข้าโครงการต้องรับนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีคือมีเกรดเฉลี่ยไม่ต่ ากว่า 
3.00 และควรให้นักศึกษาหญิงมีโอกาสเข้าร่วมโครงการ เพ่ือผลิตบัณฑิตหญิงที่มีคุณภาพให้กับความ
ต้องการของสังคมและเติมเต็มทักษะหรือความสามารถบางอย่างที่นักศึกษาชายท าได้ไม่ดี 
  3.  หลักสูตรและการเรียนการสอนตามแนวคิดวิทยาลัยหมู่บ้านจอมบึงของมหาวิทยาลัย
ราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง พบว่า มีแนวปฏิบัติ 20 แนวปฏิบัติที่มหาวิทยาลัยควรพิจารณาด าเนินการ คือ 
1) พัฒนาหลักสูตรให้มีความเหมาะสมกับเนื้อหาและระยะเวลาตลอดจนวิธีการศึกษาเพ่ือความ
หลากหลายในการผลิตครูที่ตรงตามความต้องการของตลาด 2) เน้นหลักสูตรการสอนที่สัมพันธ์กับ
เศรษฐกิจท้องถิ่นมีการบูรณาการเทคโนโลยีสมัยใหม่เช่นเทคโนโลยีเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร 
และเป็นการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ตลาด 3) พัฒนาหลักสูตรสาขาวิชาต่างๆให้มีมาตรฐานสูง เน้น
การสร้างเครือข่ายการศึกษากับประเทศในประชาคมอาเซียน 4) ปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของท้องถิ่นและตลาดที่สามารถน าความรู้ไปใช้ในชีวิตจริงได้  5) ศึกษาหลักสูตรของ
มหาวิทยาลัยอื่น น ามาปรับปรุงในหลักสูตรที่เปิดสอนเกี่ยวกับครู 6) เน้นหลักสูตรที่เกี่ยวกับครูเพราะ
เป็นความเชี่ยวชาญเดิมของมหาวิทยาลัย  7) ท าการศึกษาร่วมกับองค์กรท้องถิ่นและผู้ใช้บัณฑิตถึง
ความต้องการและน าไปใช้พัฒนาหลักสูตร 8) จัดหลักสูตรให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงโดยเพ่ิม
ชั่วโมงหน่วยการเรียนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในหมวดวิชาการศึกษาทั่วไป  9) จัดการเรียนการสอน
โดยร่วมมือกับผู้ใช้บัณฑิตเพ่ือให้สามารถปรับตัวเข้ากับเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ใช้อยู่ โดยเน้น
ภาคปฏิบัติมากกว่าทฤษฎี 10) จัดการเรียนการสอนโดยเน้นเนื้อหาที่ทันสมัยพร้อมรับกับการ
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เปลี่ยนแปลงของกระแส 11) วิจัยคุณลักษณะของบัณฑิตที่สังคมและผู้ใช้บัณฑิตต้องการ น ามาเป็น
ข้อมูลในการปรับปรุงหลักสูตร 12) สร้างบัณฑิตให้สามารถพ่ึงพาตนเองและสามารถเป็นที่พ่ึงของผู้อ่ืน
ได้ 13) สร้างบัณฑิตที่มีคุณลักษณะความเป็นสากลในด้านภาษา การปรับตัว เทคโนโลยี และมีทักษะ
ระหว่างบุคคล 14) พัฒนาปัจจัยน าเข้าและกระบวนการผลิตบัณฑิตครุศึกษา เพ่ือให้ได้ผลลัพธ์ที่ดี 
โดยเฉพาะมาตรฐานการผลิตเพ่ือให้เกิดการยอมรับทั้งภายนอกและภายในมหาวิทยาลัย 15) จัดการ
เรียนการสอนให้มุ่งสู่สากลและตอบสนองต่อการเปิดสู่ประชาคมอาเซียน 16) จัดรูปแบบหลักสูตร
แบบอยู่ประจ าร้อยเปอร์เซ็นต์ 17) ก าหนดระยะเวลาเรียนตลอดหลักสูตร อย่างน้อย 5 ปี  18) 
ก าหนดหลักสูตรการผลิตครูที่มีลักษณะโดดเด่นเหมาะสมกับสังคมไทยในยุคปัจจุบันและอนาคต 19) 
ผลิตบัณฑิตสายครูที่มีลักษณะเป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชาเอกของตนอย่างแท้จริง และ 20) ศึกษา
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ผลิตครูสาขาที่ขาดแคลนตามความต้องการของตลาดงาน
การศึกษา และพยายามปิดหรือลดการผลิตในสาขาท่ีไม่เป็นที่ต้องการของตลาดงาน 
  ข้อค้นพบในประเด็นหลักสูตรและการเรียนการสอนตามแนวคิดวิทยาลัยหมู่บ้านจอม
บึงของมหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึงทั้ง 20 ประการ อาจเป็นเพราะผู้เชี่ยวชาญมองว่าปัจจุบัน
สภาพการณ์ต่าง ๆ ในสังคมเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมมากจนส่งผลต่อวงการวิชาชีพครูชัดเจนมากยิ่งขึ้น 
เช่น หลักสูตรไม่ได้รับการพัฒนาให้มีความเหมาะสมกับความหลากหลายด้านความต้องการครูใน
สังคมเท่าที่ควร หลักสูตรและการสอนไม่สัมพันธ์กับสภาพเศรษฐกิจท้องถิ่น บูรณาการกับ
เทคโนโลยีการเกษตร การอุตสาหกรรมการเกษตร การเตรียมความพร้อมเข้าสู่ตลาด การสร้าง
เครือข่ายการศึกษากับประเทศในประชาคมอาเซียน ได้ไม่ดีเท่าที่ควร มาตรฐานต่ า น าความรู้ไปใช้ใน
ชีวิตจริงได้ไม่ดี ไม่ได้ใช้ความเชี่ยวชาญเดิมในด้านการผลิตครูของมหาวิทยาลัยให้เป็นประโยชน์
เท่าที่ควร  ร่วมมือกับองค์กรท้องถิ่นและผู้ใช้บัณฑิตในการศึกษาความต้องการครูน าไปใช้พัฒนา
หลักสูตรน้อย จัดการเรียนการสอนที่มุ่งสู่สากลและตอบสนองต่อการเปิดสู่ประชาคมอาเซียน       
น้อยเกินไป ผลิตครูไม่สอดคล้องกับความขาดแคลนหรือความต้องการของตลาดงานการศึกษา และ  
ไม่พยายามปิดหรือลดการผลิตในสาขาท่ีไม่เป็นที่ต้องการของตลาด เหล่านี้เป็นต้น  อย่างไรก็ตามเมื่อ
พิจารณาลึกลงไปในรายละเอียด มุมมองดังกล่าวของผู้เชี่ยวชาญก็สามารถสรุปเป็นหลักสูตรและการ
เรียนการสอนในการบริหารจัดการครุศึกษาตามแนวคิดวิทยาลัยหมู่บ้านจอมบึงของมหาวิทยาลัย   
ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงได้ประมาณ 6 ประการ คือ 1) ศึกษาแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศ แผนพัฒนาอุดมศึกษา แผนและข้อมูลอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะแนวคิดของวิทยาลัย
หมู่บ้านจอมบึง รวมทั้งร่วมกับองค์กรท้องถิ่นและผู้ใช้บัณฑิตศึกษาวิจัยถึงสาขาวิชาและคุณลักษณะ
บัณฑิตที่ต้องการ น าไปใช้เป็นสารสนเทศในการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรครุศึกษาแบบอยู่ประจ าให้
เหมาะสมกับยุคสมัยทั้งในด้านเนื้อหา ระยะเวลา วิธีการเรียนการสอน การน าไปใช้ในชีวิตจริง 
สัมพันธ์กับเศรษฐกิจท้องถิ่น มีการบูรณาการเทคโนโลยีสมัยใหม่ เช่น เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 
เทคโนโลยีการสื่อสาร เทคโนโลยีเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร และเป็นการเตรียม
ความพร้อมเข้าสู่ตลาด 2) ฟ้ืนฟูความเชี่ยวชาญเดิมของมหาวิทยาลัยมาใช้จัดหลักสูตรครุศึกษาแบบ
อยู่ประจ าในรูปแบบโครงการน าร่อง หรือทั้งร้อยเปอร์เซ็นต์ โดยก าหนดระยะเวลาเรียนและฝึกฝน
อบรมอย่างเข้มข้นตลอดหลักสูตรอย่างน้อย 5 ปี และเพ่ิมหน่วยการเรียนและชั่วโมงเรียนด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศในหมวดวิชาการศึกษาทั่วไป รวมทั้งจัดการเรียนการสอนแบบเน้นภาคปฏิบัติ
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มากกว่าทฤษฎีโดยร่วมมือกับผู้ใช้บัณฑิต เพ่ือให้ผู้ เรี ยนสามารถปรับตัวเข้ากับเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมที่ใช้ 3) มุ่งผลิตบัณฑิตครุศึกษาสาขาท่ีขาดแคลนตามความต้องการของตลาดงานการศึกษา 
และเน้นให้มีลักษณะเป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชาเอกของตนอย่างแท้จริง สามารถพ่ึงพาตนเองและ
เป็นที่พ่ึงของผู้อ่ืน มีคุณลักษณะความเป็นสากลในด้านภาษา การปรับตัว เทคโนโลยี และมีทักษะ
ระหว่างบุคคล เป็นที่ยอมรับทั้งภายนอกและภายในมหาวิทยาลัย 4) จัดให้มีการประเมินผลหลักสูตร
ครุศึกษาทุก ๆ สาขาวิชาอย่างสม่ าเสมอ และน าผลการประเมินมาใช้ปรับปรุงหลักสูตรให้มีมาตรฐาน
สูง มีอัตลักษณ์ที่โดดเด่นและมีความสอดคล้องกับสังคมไทยและการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง 
พยายามปิดหรือลดการผลิตในสาขาท่ีไม่เป็นที่ต้องการของตลาดงานการศึกษา 5) สร้างเครือข่ายด้าน
หลักสูตรและการเรียนการสอนครุศึกษากับสมาชิกในประชาคมอาเซียน เพ่ือตอบสนองต่อการเปิดสู่
ประชาคมอาเซียนและการมุ่งสู่สากล และ 6) พยายามปิดหรือลดการผลิตในสาขาที่ไม่เป็นที่ต้องการ
ของตลาดงานการศึกษา    
  ข้อค้นพบด้านหลักสูตรและการเรียนการสอนครุศึกษาตามแนวคิดวิทยาลัยหมู่บ้าน
จอมบึงของมหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง สอดคล้องกับปาฐกถาพิเศษเรื่องนโยบายการผลิตครู
ในศตวรรษที่ 21 ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ที่มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา ซึ่งความตอนหนึ่งระบุว่าอยากให้มหาวิทยาลัยราชภัฎ (มรภ) ผลิตครูที่มีความรู้ในเรื่อง     
ที่สอน มีเทคนิคการสอนดี ถ่ายทอดให้นักเรียนเข้าใจง่าย มีความรู้ ICT มีบุคลิกภาพดี มีทักษะการพูด 
มีเทคนิคการพูดจูงใจนักเรียน ให้ความส าคัญเรื่องจิตวิทยาเด็กพิเศษ จิตวิทยาการเรียนการสอน 
จิตวิทยาครูว่าด้วยการลงโทษนักเรียน การสร้างแรงจูงใจ เทคนิคการพูด และเทคนิคการสอน เข้าใจ
เรื่องการประเมินผลนักเรียนนานาชาติหรือ PISA ซึ่งเป็นการประเมินที่นานาชาติให้การยอมรับ 
นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับงานวิจัยของปาริชา มารี เคน. (2554: บทคัดย่อ) ที่ท าการศึกษาเรื่อง
อนาคตภาพที่เป็นไปได้ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ในการเป็นมหาวิทยาลัยเพ่ือการพัฒนา
ท้องถิ่นในทศวรรษหน้า ซึ่งพบว่า ด้านการจัดการเรียนการสอน จะต้องมีการจัดการเรียนการสอนที่
ผสมผสานการใช้สื่อการสอนสมัยใหม่ที่เหมาะสม อันประกอบด้วยสื่อที่เป็นไปตามมาตรการปกติและ
สื่อที่ถูกพัฒนาจากระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบทะเบียนออนไลน์ทั้งระบบ มีการพัฒนาและเพ่ิม
หลักสูตรและโปรแกรมการศึกษาวิชาการใหม่ ให้หลากหลาย สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น 
ภูมิภาคและปรับเปลี่ยนบทบาทใหม่ของผู้สอนเป็นผู้กระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ 
 4. คุณวุฒิที่จะได้รับจากการบริหารจัดการศึกษาตามแนวคิดวิทยาลัยหมู่บ้านจอมบึง
ของมหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง พบว่า มีแนวปฏิบัติ 1 แนวปฏิบัติที่มหาวิทยาลัย           
ควรพิจารณาด าเนินการ คือ ก าหนด ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) ให้กับผู้ส าเร็จการศึกษาตาม
หลักสูตร 
  ข้อค้นพบในประเด็นคุณวุฒิที่จะได้รับตามแนวคิดวิทยาลัยหมู่บ้านจอมบึงของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงท่ีมีเพียง 1 ประการ อาจเป็นเพราะแม้ในปัจจุบันจะมีการก าหนด
คุณวุฒิส าหรับบัณฑิตสายวิชาชีพครูหรือครุศึกษาอย่างหลากหลาย เช่น การศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.)
ศีกษาศาสตร์บัณฑิต (ศศ.บ.) ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) หรือคุณวุฒิที่เรียกชื่อใดที่กฎหมายของแต่ละ
สถาบันอุดมศึกษาจะก าหนดก็ตาม แต่โดยข้อเท็จจริงแล้วในแวดวงของผู้ประกอบวิชาชีพครูจะมี       
ผู้ได้รับคุณวุฒิครุศาตรบัณฑิตเป็นจ านวนมากจาก 2 แหล่งผลิตใหญ่ๆ คือ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
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และมหาวิทยาลัยราชภัฏ ด้วยเหตุนี้จึงอาจมีผลให้ผู้เชี่ยวชาญทุกท่านเลือกที่จะก าหนดชื่อคุณวุฒิ
ส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษาตามแนวคิดวิทยาลัยหมู่บ้านจอมบึงว่าปริญญาครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) 
ดังนั้น ในประเด็นคุณวุฒิที่จะได้รับตามแนวคิดวิทยาลัยหมู่บ้านจอมบึงของมหาวิทยาลัยราชภัฎ
หมู่บ้านจอมบึง จึงควรก าหนดคุณวุฒิหรือปริญญาครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) ให้กับผู้ส าเร็จการศึกษา
ตามหลักสูตร 
  ข้อค้นพบด้านคุณวุฒิส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษาตามแนวคิดวิทยาลัยหมู่บ้านจอมบึง
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง สอดคล้องกับคู่มือประกอบการรับสมัครนักศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 2560 ที่ระบุว่าหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ประกอบด้วยสาขาวิชา
ต่าง ๆ 14 สาขาวิชา โดยทุก ๆ สาขาวิชาได้ก าหนดชื่อคุณวุฒิเต็มเป็นครุศาสตรบัณฑิต ตามด้วยชื่อ
สาขาวิชา ส่วนชื่อย่อ คือ ค.บ. (ชื่อสาขาวิชา) ตัวอย่างเช่น ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย และ 
ค.บ. (ภาษาไทย) เป็นต้น 
 5.  สถานภาพและค่าใช้จ่ายของนักศึกษาครุศึกษาตามแนวคิดวิทยาลัยหมู่บ้านจอมบึง
ของมหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง พบว่า มีแนวปฏิบัติ 6 แนวปฏิบัติที่มหาวิทยาลัยควร
พิจารณาด าเนินการ คือ 1) ก าหนดให้นักศึกษาครุศึกษาเป็นนักศึกษาในบ ารุงหรือนักศึกษาทุนและมี
สถานภาพเป็นข้าราชการวิสามัญชั่วคราวเช่นเดียวกับนักเรียนนายร้อย นายร้อยต ารวจ นายเรือ และ
นายเรืออากาศ 2) ก าหนดค่าใช้จ่ายที่ค านวณกรณีเป็นนักศึกษาทุน โดยจ าแนกเป็น ค่าอาหาร         
ค่าหอพัก ค่าจัดการเรียนการสอน ค่าหนังสือ ค่าอุปกรณ์การฝึก ค่ากิจกรรม และค่าอ่ืน  ๆ ตามที่
คณะรัฐมนตรีเห็นชอบ 3) ก าหนดวงเงินทุนที่จัดสรรต่อคนต่อปีกรณีนักศึกษาทุน จ านวน 20,000 -
25,000 บาท 4) ติดต่อประสานกับหน่วยงานที่รับผิดชอบให้เป็นผู้ตั้งงบประมาณเป็นทุนการศึกษา 
เช่น หน่วยงานกลางในกระทรวงศึกษาธิการ หน่วยงานต้นสังกัดในส่วนกลางของโรงเรียนที่ใช้ครู      
5) เป็นผู้ด าเนินการจัดซื้อจัดหา บริหารจัดการทุนบางส่วนและให้นักศึกษาเป็นผู้จัดการเองบางส่วน 
และ 6) ก าหนดให้นักเรียนนักศึกษาทุนอยู่ประจ าหอพักตลอดหลักสูตร  
  ข้อคน้พบในประเด็นสถานภาพและค่าใช้จ่ายตามแนวคิดวิทยาลัยหมู่บ้านจอมบึงของ
มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึงทั้ง 6 ประการ อาจเป็นเพราะผู้เชี่ยวชาญเห็นว่าสถานภาพและ
วงเงินค่าใช้จ่ายของนักเรียนตามแนวคิดวิทยาลัยหมู่บ้านจอมบึงยังเป็นอุปสรรคต่อการด าเนินการของ
วิทยาลัย ก่อให้เกิดข้อจ ากัดต่อการด าเนินชีวิตของนักเรียนทุน และหากแก้ปัญหาในเรื่องสถานภาพ
ของผู้รับทุนให้มีผลดีต่ออนาคตรวมทั้งลดข้อจ ากัดด้านวงเงินค่าใช้จ่ายไม่ให้จ ากัดจ าเขี่ยจนเกินไป     
ก็อาจมีผลให้ผู้รับทุนมีความมั่นใจต่ออนาคตและตั้งอกตั้งใจเรียนมากยิ่งขึ้น ดังนั้นจึงสรุปมุมมองของ
ผู้เชี่ยวชาญในประเด็นค่าใช้จ่ายและสถานภาพของนักศึกษาครุศึกษาตามแนวคิดวิทยาลัยหมู่บ้าน  
จอมบึงของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงว่าควรปฏิบัติตามแนวปฏิบัติ 6 ประการคือ 1) ให้เป็น
นักศึกษาในบ ารุงหรือนักศึกษาทุนและมีสถานภาพเป็นข้าราชการวิสามัญชั่วคราว 2) ค านวณเงินทุน
ส าหรับนักศึกษา โดยจ าแนกเป็น ค่าอาหาร ค่าหอพัก ค่าจัดการเรียนการสอน ค่าหนังสือ ค่าอุปกรณ์
การฝึก ค่ากิจกรรม และค่าอ่ืนๆตามที่คณะรัฐมนตรีเห็นชอบ 3) ก าหนดวงเงินทุนที่จัดสรรต่อคนต่อปี
กรณีนักศึกษาทุน ไม่น้อยกว่า 25,000 บาท 4) ติดต่อประสานกับหน่วยงานที่รับผิดชอบให้เป็นผู้ตั้ง
งบประมาณเป็นทุนการศึกษา 5) เป็นผู้ด าเนินการจัดซื้อจัดหา บริหารจัดการทุนบางส่วนและให้
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นักศึกษาเป็นผู้จัดการเองบางส่วน  และ 6) ก าหนดให้นักเรียนนักศึกษาทุนอยู่ประจ าหอพักตลอด
หลักสูตร 
  ข้อค้นพบด้านสถานภาพและค่าใช้จ่ายของนักศึกษาครุศึกษาตามแนวคิดวิทยาลัย
หมู่บ้านจอมบึงของมหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง สอดคล้องกับที่ จินต์ รัตนสิน ระบุว่า นักเรียน
ของวิทยาลัยหมู่บ้านจอมบึงทุกคนได้รับทุนอุดหนุนจากรัฐบาลคนละ 2,500 บาทต่อปี เงินจ านวนนี้ 
วิทยาลัยได้แบ่งเป็นค่าอาหารทั้งปี ค่าเสื้อผ้า ค่าหนังสือ ค่าอุปกรณ์การเรียนทุกหมวดวิชา เช่น มีด 
จอบ เสียม เครื่องมือตอนไก่ ตอนหมู ค้อน คีม เลื่อย สิ่ว และเทปวัด ฯลฯ รวมทั้งค่าพาหนะเดินทาง
ไปเยี่ยมบ้านเมื่อสิ้นปีด้วย และสอดคล้องกับที่ พิทักษ์ อาจคุ้มวงศ์ กล่าวว่า นักเรียนทุนทุกประเภท
ของวิทยาลัยหมู่บ้านจอมบึงจะได้รับทุนและคุณวุฒิโดยมีหลักเกณฑ์และข้อผูกพัน แต่นับจากเริ่มรับ
นักเรียนรุ่นแรกตั้งแต่ปีการศึกษา 2497 มาจนกระทั่งปีการศึกษา 2519 ปรากฏว่ายังคงได้รับเงิน
อุดหนุนเพียงปีละ 2,500 บาทต่อคน ทั้ง ๆ ที่เงินอุดหนุนนี้มิใช่ค่าเฉพาะอาหารอย่างเดียว แต่รวมไป
ถึงค่าเครือ่งเรียน เครื่องนุ่งห่ม และเครื่องใช้ทุกอย่างด้วย      
  นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับผลการวิจัยของสุภาภรณ์  ผู้ผึ้ง (2558) ที่ด าเนินการวิจัย
เรื่อง กระบวนการและแนวทางในการพัฒนาโครงการครูพันธุ์บึง มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 
และพบว่าเงินที่จัดสรรให้ใช้จ่ายคนละ 2,000 บาทต่อเดือน ไม่เพียงพอ เนื่องจากต้องเสียค่าใช้จ่าย
ส่วนกลางด้านสาธารณูปโภค เช่น ค่าน้ า ค่าไฟ และค่ารักษาบ ารุงอุปกรณ์ส่วนกลางที่ช ารุดเสียหาย 
การใช้งานอินเตอร์เน็ตจากร้านภายนอกค้นคว้าหาข้อมูลประกอบการเรียน เนื่องจากอาคารที่พักใน
โครงการไม่มีอินเตอร์เน็ตให้ใช้ อีกทั้งต้องหักเงินเข้ากองกลางเพ่ือน าไปจัดหาวัตถุดิบมาประกอบ
อาหารในแต่ละมื้อที่อยู่ในโครงการ  
 6.  แหล่งงานและเงื่อนไขรองรับตามแนวคิดวิทยาลัยหมู่บ้านจอมบึงของมหาวิทยาลัย
ราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง พบว่า มีแนวปฏิบัติ 6 แนวปฏิบัติที่มหาวิทยาลัยควรพิจารณาด าเนินการ คือ 
1) ท างานเป็นเครือข่ายร่วมกับองค์กรภาครัฐและกลุ่มผู้ใช้บัณฑิต เน้นการพัฒนาแบบยั่งยืน ทั้งด้าน
สุขภาพ เศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม 2) ออกหลักฐานและด าเนินการส่งตัวทั้งผู้ส าเร็จและไม่
ส าเร็จการศึกษากลับไปรายงานตัวที่ต้นสังกัด 3) ติดตามผลการด าเนินการสั่งบรรจุแต่งตั้งผู้ที่ถูกส่งตัว
กลับไปรายงานตัวกับส่วนราชการหรือหน่วยงานต้นสังกัด 4) ก าหนดระยะเวลาท างานชดใช้ทุนให้
ท างานชดใช้ทุนเท่ากับสองเท่าของจ านวนปีที่รับทุนหรือเท่ากับเงินทุนที่ได้รับ 5) ควบคุมคุณภาพ
บัณฑิตในสาขาวิชาเอกให้มีคุณลักษณะเป็นผู้ เชี่ยวชาญในสาขาวิ ขานั้น ๆ อย่างแท้จริง และ            
6) ควบคุมคุณภาพบัณฑิตให้มีคุณธรรม จริยธรรมและเป็นที่พ่ึงของชุมชนได้ 
  ข้อค้นพบในประเด็นแหล่งงานและเงื่อนไขรองรับตามแนวคิดวิทยาลัยหมู่บ้านจอมบึง
ของมหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึงทั้ง 6 ประการ อาจเป็นเพราะผู้เชี่ยวชาญมองว่าปัจจุบันภาพ
การท างานของมหาวิทยาลัยในรูปเครือข่ายร่วมกับองค์กรภาครัฐและกลุ่มผู้ใช้บัณฑิตรวมทั้งควบคุม
คุณภาพด้านคุณธรรมจริยธรรมได้ไม่ชัดเจนเท่าที่ควร ในขณะที่เรื่องออกหลักฐานและด าเนินการส่ง
ตัวทั้ง ผู้ส าเร็จและไม่ส าเร็จการศึกษากลับไปรายงานตัวที่ต้นสังกัด การติดตามผลการด าเนินการสั่ง
บรรจุแต่งตั้งผู้ที่ถูกส่งตัวกลับไปรายงานตัวกับส่วนราชการหรือหน่วยงานต้นสังกัด และการก าหนด
ระยะเวลาท างานชดใช้ทุนให้ท างานชดใช้ทุนเท่ากับสองเท่าของจ านวนปีที่รับทุนหรือเท่ากับเงินทุน   
ที่ได้รับเป็นเพียงเงื่อนไขเดิม ๆ ที่ต้องทบทวนหากมีการน าแนวคิดวิทยาลัยหมู่บ้านจอมบึงกลับมา
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ปฏิบัติ ดังนั้น มุมมองของผู้เชี่ยวชาญในประเด็นแหล่งงานและเงื่อนไขรองรับตามแนวคิดวิทยาลัย
หมู่บ้านจอมบึงของมหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง จึงสรุปแนวปฏิบัติได้ 5 ประการ คือ 1) ต้อง
ท างานเป็นเครือข่ายร่วมกับองค์กรภาครัฐและกลุ่มผู้ใช้บัณฑิตให้เห็นภาพที่ชัดเจนยิ่งขึ้น 2) ออก
หลักฐานและด าเนินการส่งตัวทั้งผู้ส าเร็จและไม่ส าเร็จการศึกษากลับไปรายงานตัวที่ต้นสังกัด          
3) ติดตามผลการด าเนินการสั่งบรรจุแต่งตั้งผู้ที่ถูกส่งตัวกลับไปรายงานตัวกับต้นสังกัด 4) ก าหนด
ระยะเวลาท างานชดใช้ทุนหรือวงเงินค่าปรับกรณีมีการหลบเลี่ยงชดใช้ทุนที่ได้รับให้ชัดเจน และ       
5) ควบคุมคุณภาพบัณฑิตในสาขาวิชาเอกให้มีคุณลักษณะเป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิขาอย่างแท้จริง 
รวมทั้งมีคุณธรรม จริยธรรมและเป็นที่พ่ึงของชุมชนได้ 
  ข้อค้นพบด้านแหล่งงานและเงื่อนไขรองรับตามแนวคิดวิทยาลัยหมู่บ้านจอมบึงของ
มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง สอดคล้องกับปาฐกถาพิเศษเรื่องนโยบายการผลิตครูในศตวรรษที่ 
21 ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ที่มหาวิทยาลัยราชภัฎสมเด็จเจ้าพระยา ซึ่งความ      
บางตอนสรุปได้ว่า การผลิตครูในอนาคตจะมีการแบ่งสัดส่วนเป็นผลิตเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น 25% ผลิต
ระบบปิด 40% ซึ่งจะแบ่งโควตาการผลิตตามขีดความสามารถของแต่ละแห่ง และอีก 35% เป็นการ
ผลิตระบบเปิดทั่วไป และสอดคล้องกับที่ พิทักษ์ อาจคุ้มวงศ์ กล่าวว่า นักเรียนทุนทุกประเภทของ
วิทยาลัยหมู่บ้านจอมบึงจะได้รับทุนและคุณวุฒิโดยมีหลักเกณฑ์และข้อผูกพัน แต่จากการศึกษาข้อมูล
โดยสอบถามถึงความจ าเป็นในการใช้ครูและการบรรจุนักเรียนทุนเข้าเป็นครูไปยังหน่วยงานต้นสังกัด 
คือ จังหวัด 30 จังหวัด ที่ส่งนักเรียนทุนมาเรียน กลับได้ข้อค้นพบที่ส าคัญเรื่องการบรรจุนักเรียนใน
บ ารุงที่จบการศึกษาและมีข้อผูกพันว่าต้องกลับไปรับราชการครูมิฉะนั้นจะต้องถูกปรับคือ ในจ านวน
จังหวัด 23 จังหวัดที่ตอบข้อมูลส่งกลับ มีเพียงบางจังหวัดเท่านั้นที่บรรจุให้ทันที ส่วนร้อยละ 30   
แจ้งว่าใช้วิธีจัดให้ผู้รับทุนที่กลับไปรายงานตัวไปสอบบรรจุเอง ขณะที่ร้อยละ 39 ระบุว่าไม่มีอัตรา
รองรับ อีกทั้งยังมีหลายจังหวัดที่ ให้ข้อมูลว่าไม่มีท้องถิ่นทุรกันดารอีกต่อไปแล้ว นอกจากนี้             
ยังสอดคล้องกับผลการวิจัยของ สุภาภรณ์  ผู้ผึ้ง (2558) ที่ด าเนินการวิจัยเรื่อง กระบวนการและ
แนวทางในการพัฒนาโครงการครูพันธุ์บึง มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ซึ่งพบว่าอุปสรรคด้าน
ความคาดหวังในอาชีพของโครงการ คือ ส่วนกลางหรือกระทรวงศึกษาธิการไม่มีการจัดสรรอัตรา
สนับสนุนให้ได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการครูให้กับนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ    
 โดยสรุป กล่าวได้ว่าผลการวิจัย “การบริหารจัดการครุศึกษาตามแนวคิดวิทยาลัย
หมู่บ้านจอมบึงของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง” ได้ก่อให้เกิดสารสนเทศและแนวทาง
ด าเนินงานจัดการครุศึกษาตามแนวคิดวิทยาลัยหมู่บ้านจอมบึงของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้าน    
จอมบึง ทั้งยังเป็นแนวทางส าหรับการวิจัยและแนวปฏิบัติในการบริหารจัดการครุศึกษาตามแนวคิด
ดังกล่าวส าหรับสถาบันการศึกษาอ่ืน ๆ ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ส่งผลดีต่อต่อคุณภาพ
การศึกษาโดยรวมของประเทศ ต่อไป  
 

ข้อเสนอแนะ 
 

          จากผลการศึกษาวิจัยการบริหารจัดการครุศึกษาตามแนวคิดวิทยาลัยหมู่บ้านจอมบึงของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะดังต่อไปนี้  
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ข้อเสนอแนะเพื่อน าผลการวิจัยไปใช้ 
 1. สภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ควรทบทวนนโยบาย จุดเน้น ตลอดจน
ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการครุศึกษาตามแนวคิดวิทยาลัยหมู่บ้านจอมบึงของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
หมู่บ้านจอมบึง ให้มีความชัดเจนเพียงพอต่อการน าไปสู่การด าเนินการของหลาย ๆ ฝุายที่เก่ียวข้อง  
 2. คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย กรรมการบริหาร กรรมการวิชาการ    
สภาคณาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัย ตลอดจนคณะกรรมการประจ าคณะทุกคณะที่จัด       
ครุศึกษา ควรแสดงบทบาทอย่างเต็มที่ในการด าเนินงานตามขอบเขตหน้าที่ เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนให้
การบริหารจัดการครุศึกษาตามแนวคิดวิทยาลัยหมู่บ้านจอมบึงของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้าน    
จอมบึงบรรลุความส าเร็จสูงสุด 
 3. คณะกรรมการประจ าสาขาวิชาทุกสาขาวิชาที่จัดครุศึกษา ควรเร่งปรับปรุงหลักสูตร
ให้สนองตอบการบริหารจัดการครุศึกษาตามแนวคิดวิทยาลัยหมู่บ้านจอมบึงของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
หมู่บ้านจอมบึง ที่มุ่งผลิตครูที่มีอุดมการณ์และมีจิตวิญญาณในวิชาชีพครูสูง โดยปรับปรุงหลักสูตรให้
อย่างครอบคลุมทั้งด้านวัตถุประสงค์ คุณสมบัติของผู้ที่จะรับเข้าเป็นนักศึกษา สถานภาพของนักศึกษา
และวงเงินทุนที่จะให้การอุดหนุน กระบวนการจัดการเรียนการสอนและฝึกอบรม ตลอดจนแหล่งงาน
และเงื่อนไขรองรับผู้ส าเร็จการศึกษา    
 4. ฝุายบริหารของมหาวิทยาลัย  ควรประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการตั้ง
งบประมาณเพ่ือการผลิตครู รวมทั้งหน่วยงานและสถานศึกษาที่ใช้ครู เพ่ือด าเนินการให้ได้มาซึ่ง
ทุนการศึกษา รวมทั้งการก าหนดต าแหน่งรองรับการบริหารจัดการครุศึกษาตามแนวคิดวิทยาลัย
หมู่บ้านจอมบึงของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 
 5. คณาจารย์ผู้สอนนักศึกษาสายครุศึกษา ควรได้รับการพัฒนาให้มีเจตคติที่ดีต่อการรับ
การเปลี่ยนแปลง โดยอาจจัดให้ศึกษาท าความเข้าใจแนวคิดและกระบวนการบริหารจัดการศึกษาของ
วิทยาลัยหมู่บ้านจอมบึงในอดีต รวมทั้งการบริหารจัดการครุศึกษาตามแนวคิดวิทยาลัยหมู่บ้านจอมบึง
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงจนเข้าใจอย่างถ่องแท้และกระจ่างชัด เพ่ือจะได้ก่อให้เกิด
ความร่วมมือร่วมใจในการผลิตบัณฑิตครุศึกษาให้ได้ผลผลิตที่สอดคล้องกับที่สังคมพึงประสงค์ต่อไป 
   

ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป 
 1.  ควรมีวิจัยการบริหารจัดการครุศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงในแง่มุม
เกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งเสริมการท างานผลิตบัณฑิตครุศึกษาของมหาวิทยาลัย หรือส่งเสริมประสิทธิภาพ
หรือควบคุมประสิทธิผลของมหาวิทยาลัยให้ยั่งยืนตลอดไป 

2.  ควรมีการศึกษาเชิงปริมาณเพ่ือหาตัวแปรในการบริหารจัดการศึกษาครุศึกษาตาม
แนวคิดวิทยาลัยหมู่บ้านจอมบึงของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 
 3.  ควรศึกษาวิจัยอนาคตภาพการบริหารจัดการครุศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
หมู่บ้านจอมบึงจากกลุ่มเปูาหมายที่หลากหลาย เช่น ผู้ใช้บัณฑิต คณาจารย์ นักวิชาการ เจ้าหน้าที่ 
ผู้ปกครองของนักศึกษา ตลอดจนผู้ปกครองนักเรียนภายนอก เพ่ือให้ผู้เกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้ส่วนเสีย
เข้ามามีส่วนร่วมในการก าหนดภาพอนาคตและทิศทางการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย 
 4.  ควรมีการวิจัยเพ่ือพัฒนาเกณฑ์การประเมินศักยภาพของมหาวิทยาลัยในแต่ละด้าน
เพ่ือใช้ในการตัดสินใจก าหนดแนวทางการด าเนินงานที่เป็นไปได้ต่อไป 
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แบบสัมภาษณ์เพื่อการวิจัยการบริหารจัดการครุศึกษา 
ตามแนวคิดวิทยาลัยหมู่บ้านจอมบึง 

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง (EDFR รอบท่ี 1) 
 
ค าชี้แจง 
 แบบสัมภาษณ์เพ่ือการวิจัยการบริหารจัดการครุศึกษาตามแนวคิดวิทยาลัยหมู่ บ้าน     
จอมบึงของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงชุดนี้ ใช้ส าหรับรวบรวมข้อมูลจากผู้เชี่ยวชาญ           
มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ทราบถึงการบริหารจัดการศึกษาของวิทยาลัยหมู่บ้านจอมบึงในอดีต และให้
ทราบถึงการบริหารจัดการศึกษาครุศึกษาตามแนวคิดวิทยาลัยหมู่บ้านจอมบึงของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
หมู่บ้านจอมบึง ทั้งนี้ ผลการวิจัยจะน าไปสู่การจัดท าข้อเสนอแนะการปรับปรุงพัฒนาการผลิตครู    
ตามหน้าที่ส าคัญประการหนึ่งของมหาวิทยาลัยตามที่บัญญัติในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ  
พ.ศ. 2547 ต่อไป 
 เพ่ือให้ได้มาซึ่งข้อมูลที่เป็นจริงในเชิงประวัติศาสตร์และมีความเป็นไปได้ในอนาคต อันจะ
มีผลให้งานวิจัยมีทั้งคุณภาพและคุณค่า จึงขอความอนุเคราะห์จากท่านผู้เชี่ยวชาญได้กรุณาตอบข้อ
สัมภาษณ์ตามที่มีประสบการณ์ตรงและตามมุมมองที่เห็นว่าควรจะเป็นไปได้มากที่สุดในอนาคต และ
ผู้วิจัยขอขอบพระคุณท่านผู้เชี่ยวชาญทุกท่านไว้ ณ ที่นี้ 
 
 
 
           นางสาวจรินทร์ งามแม้น 

    นักศึกษาสาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร 
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ตอนที่ 1  ข้อมูลทั่วไปของผู้เชี่ยวชาญ 
ค าชี้แจง   โปรดให้ข้อมูลส่วนตัวของท่านในประเด็นต่างๆ  ต่อไปนี้ 
 

1.  เพศ   ชาย   หญิง 
 
2.  อายุ   ต่ ากว่า  40  ปี   40-49 ปี   50-59 ปี   60-69 ปี    สูงกว่า69 ปี  
 
3.  คุณวุฒิ   ต่ ากว่าปริญญาตรี    ปริญญาตรี    ปริญญาโท    ปริญญาเอก 
 
4.  ฐานะภาพการให้ข้อมูล 
   ผู้บริหารหรือคณาจารย์ที่มีประสบการณ์ตรงในการบริหารหรือปฏิบัติงานจัด 
       การศึกษาตามรูปแบบวิทยาลัยหมู่บ้านจอมบึง 
   ศิษย์เก่านักเรียนทุน 5 ปี ของวิทยาลัยหมู่บ้านจอมบึง 

 
ตอนที่ 2  ข้อมูลการบริหารจัดการครุศึกษาตามแนวคิดวิทยาลัยหมู่บ้านจอมบึงของมหาวิทยาลัย 
 ราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง 
ค าชี้แจง   โปรดให้ข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารจัดการครุศึกษาตามแนวคิดวิทยาลัยหมู่บ้านจอมบึง 
 ของมหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง 
 ประเด็นที่สัมภาษณ์ 

 1.  การบริหารจัดการศึกษาของวิทยาลัยหมู่บ้านจอมบึงในอดีตเป็นอย่างไร  
 2.  ท่านคิดว่าการบริหารจัดการครุศึกษาตามแนวคิดวิทยาลัยหมู่บ้านจอมบึงของ

มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง ในอนาคตควรเป็นอย่างไร  
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แบบสอบถาม  
เรื่อง การบริหารจัดการครุศกึษาตามแนวคิดวิทยาลัยหมู่บ้านจอมบึง 

ของมหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง 
 (EDFR รอบท่ี2) 

 

 
ค าชี้แจงในการตอบแบบสอบถาม 

 1. แบบสอบถามนี้ผู้ศึกษาต้องการทราบความคิดเห็นเรื่องการบริหารจัดการครุศึกษา
ตามแนวคิดวิทยาลัยหมู่บ้านจอมบึงของมหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง 
 2.  ให้ผู้ตอบแบบสอบถามแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระตรงกับความคิดของท่านและ
กรุณาตอบแบบสอบถามด้วยตัวท่านเอง โดยไม่ต้องลงชื่อในแบบสอบถาม 
 3.  แบบสอบถามมีทั้งหมด 60 ข้อ ลักษณะของข้อค าถามประกอบด้วยข้อความที่เป็น
การให้ความคิดเห็นในแต่ละเรื่องแต่ละค าถาม โดยมีค าตอบให้เลือกเป็นแบบมาตรวัด  5 ระดับ โดยมี
หลักเกณฑ์ดังนี้ 
   คะแนน   5  หมายถึง  เห็นด้วยอยู่ในระดับมากที่สุด 
   คะแนน   4  หมายถึง  เห็นด้วยอยู่ในระดับมาก   
   คะแนน   3  หมายถึง  เห็นด้วยอยู่ในระดับปานกลาง 
   คะแนน   2  หมายถึง  เห็นด้วยอยู่ในระดับน้อย 
   คะแนน   1  หมายถึง  เห็นด้วยอยู่ในระดับน้อยที่สุด 
   
 
           นางสาวจรินทร์ งามแม้น 
           091-4369732 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 154 

ค าชี้แจง โปรดอ่านข้อความต่อไปนี้และท าเครื่องหมายถูก ในช่องที่ตรงกับสภาพความเป็นจริง 
 ที่สุดเพียงค าตอบเดียวและขอความกรุณาตอบค าถามทุกข้อ 
 

 

รายการประเมิน 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 
1.  ด้านวัตถุประสงค์ของวิทยาลัย      

1. มหาวิทยาลยัต้องสรา้งหลักสูตรการผลิตครูทีเ่น้นการ
ปฏิบัติ การฝึกอบรมทีเ่ข้มข้น ตามแนวทางโรงเรียนฝึกหัดครูสมัยโบราณ 

     

2. มหาวิทยาลยัต้องสรา้งหลักสูตรเพือ่ให้ได้ครูที่มคีวามรู้ทาง
วิชาการ เชี่ยวชาญทางวิชาชีพและมีอุดมการณ์ในวิชาชีพ 

     

3. มหาวิทยาลยัต้องผลิตครูให้มีคณุภาพมีความรู้และ
ความสามารถ ตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครูของคุรุสภา 

     

4. มหาวิทยาลยัต้องผลิตครูที่มีความรู้ ความสามารถในการ
เรียนรูเ้พื่อพัฒนาตนเอง 

     

5. มหาวิทยาลยัต้องผลิตครูที่มีความสามารถในการสื่อสารได้
อย่างน้อย 3 ภาษา คือภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาของประเทศใน
ประชาคมอาเซียน 

     

6. มหาวิทยาลยัต้องผลิตครูที่มีสมรรถนะในด้านงานเกษตร 
งานช่างอุตสาหกรรมสามารถซ่อมบ ารุงอุปกรณ์ เครื่องมือขนาดเล็ก 

     

7. มหาวิทยาลยัต้องผลิตครูที่สมรรถนะด้านเทคโนโลยี
คอมพิวเตอรส์ามารถซ่อมบ ารุงอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เบื้องต้นได้ 

     

8. มหาวิทยาลยัต้องผลิตครูที่มีจิตอาสาและความพร้อมที่จะ
ไปเป็นครูในพ้ืนท่ี ชนบทหรือภูมิล าเนาของตนเอง 

     

9. มหาวิทยาลยัต้องผลิตครูที่เก่งและมีความเป็นกัลยาณมิตร
ต่อศิษย์ มีความรักและศรัทธาในวชิาชีพครูอย่างแท้จริง 

     

10. มหาวิทยาลยัต้องผลิตบณัฑิตสายครูที่มีคณุลักษณะเป็น
ผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชาเอก มคีุณธรรม จริยธรรมและมีความช านาญตาม
หลักสตูรแนวข้างที่ไดเ้สริมให้ท่ีส าคัญคือเป็นท่ีพึ่งของชุมชนได้ 

     

11. มหาวิทยาลยัควรผลติบณัฑิตให้เปน็นักปฏิบตัิ มีทักษะในการ
ประกอบอาชีพ  

     

12. มหาวิทยาลยัควรผลติบัณฑติที่ด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้
อย่างเป็นสุข รู้จักคดิวิเคราะห์ เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก 

     

13. มหาวิทยาลยัควรจดัการศึกษาทีส่ง่เสริมความทันสมัย
ส่งเสริมบุคลิกภาพ ให้เป็นคนกล้าคิดกล้าแสดงออกมีความรู้มุ่งสู่
ตลาดแรงงานสากล 

     

14. มหาวิทยาลยัต้องควบคุมคณุภาพบัณฑิตทุกปี เพื่อ
ปรับปรุงคณุภาพบณัฑิตใหส้อดคลอ้งกับหลักสูตร การประเมินจะต้อง
รัดกุมและเขม้ข้น โดยดูจากมาตรฐานของหลักสูตรนั้น ๆ 

     

15. มหาวิทยาลยัควรเน้นการศึกษาทีส่่งเสริมการท างาน  
เป็นทีม เน้นการศึกษาเทคโนโลยีเฉพาะด้าน และ มีระเบียบวินัย  
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รายการประเมิน 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 
2.  ด้านคุณสมบัติของผู้ที่จะรับเขา้เรียน      

16. มหาวิทยาลยัควรที่จะรับนักศึกษาที่มีความรักและศรัทธา
ในวิชาชีพครูอย่างแท้จริง เข้าเรียนครุศึกษา 

     

17. มหาวิทยาลยัไมค่วรจ ากดัเพศชายหรือหญิงในการที่จะรับ
นักศึกษาเข้าเรียนครุศึกษา 

     

18. มหาวิทยาลยัควรรบันักศึกษาที่มีอายุไมต่่ ากว่า 18 ปี
บริบูรณ์ และไมเ่กิน 20 ปีบริบูรณ ์

     

19. มหาวิทยาลยัควรรบันักศึกษาพื้นที่ท่ัวไปในทุกจังหวัด  
ทั้งในเขตเทศบาล อบจ. อบต.และพื้นที่พิเศษต่าง ๆ 

     

20. มหาวิทยาลยัไมค่วรจ ากดัเรื่องฐานะครอบครัวของ
นักศึกษาท่ีจะเข้าเรียนครศุึกษา 

     

21. มหาวิทยาลยัควรรบัผู้จบการศึกษาไม่ต่ ากว่าช้ัน ม. 6  
เข้าเรียนครุศึกษา 

     

22. มหาวิทยาลยัควรก าหนดเกรดเฉลีย่ของผู้ที่จะเข้าเรียนครุ
ศึกษาโดยเกรดเฉลี่ยไมต่่ ากว่า 3.00 

     

23. มหาวิทยาลยัต้องรับผู้ที่จะเข้าเรียนครุศึกษาท่ีมีความ
ประพฤติเรียบร้อยที่มีหลักฐานยืนยันที่เช่ือถือได้ เช่นสมดุบันทึกความดี 
เกียรติบตัร ภาพถ่ายหรือรางวัลที่ได้รับ 

     

24. มหาวิทยาลยัควรจดัการศึกษาทีส่ง่เสริมด้านบุคลิกภาพ  
ให้เป็นคนกล้าคดิกล้าแสดงออกมคีวามรู้ ความสามรถและมีคณุภาพ 

     

25. มหาวิทยาลยัควรรบันักศึกษาที่มีจติอาสา และพร้อมที่จะ
ไปเป็นครูในพ้ืนท่ีชนบทหรือภูมิล าเนาของตนเอง 

     

26. มหาวิทยาลยัต้องผลิตบณัฑิตที่มคีณุภาพตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแห่งชาต ิ

     

27. มหาวิทยาลยัต้องผลิตครูที่เก่ง ดีและมีความเป็น
กัลยาณมิตรต่อศิษย ์

     

3.  ด้านหลักสตูรและการเรียนการสอน      
28. มหาวิทยาลยัต้องพัฒนาหลักสูตรให้มีความเหมาะสมกับ

เนื้อหาและระยะเวลาตลอดจนวิธีการศึกษาเพื่อความหลากหลายในการ
ผลิตครูที่ตรงตามความต้องการของหน่วยงาน 

     

29. มหาวิทยาลยัควรเน้นหลักสูตรการสอนที่สัมพันธ์กับ
เศรษฐกิจท้องถิ่นมีการบรูณาการเทคโนโลยสีมยัใหม่เช่นเทคโนโลยีเกษตร
และอุตสาหกรรมการเกษตร และเป็นการเตรียมความพร้อมเข้าสูต่ลาด
อาเซียน 

     

30. มหาวิทยาลยัควรพัฒนาหลักสตูรสาขาวิชาต่างๆให้มี
มาตรฐานสูงขึ้น เน้นการสร้างเครอืข่ายการศึกษากับประเทศในประชาคม
อาเซียน 

     

31. มหาวิทยาลยัควรปรับปรุงหลักสูตรตามความต้องการของ
ท้องถิ่นและของตลาดที่สามารถน าความรูไ้ปใช้ในชีวิตจริงได้ 
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รายการประเมิน 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 
32. มหาวิทยาลยัควรศึกษาหลักสตูรของมหาวิทยาลัยอื่นแล้ว

น ามาปรับปรุงในหลักสตูรที่เปดิสอนเกี่ยวกับครู  
     

33. มหาวิทยาลยัควรเน้นหลักสูตรทีเ่กีย่วกับครูเพราะเป็น
ความเชี่ยวชาญเดิมของมหาวิทยาลัย  

     

34. มหาวิทยาลยัต้องท างานร่วมกับองค์กรท้องถิ่นและผู้ใช้
บัณฑิตถึงความต้องการของท้องถิ่นและน าไปใช้พัฒนาหลักสตูร 

     

35. มหาวิทยาลยัต้องจดัหลักสตูรให้สอดคล้องกับการเปลีย่นแปลง
โดยเพิ่มช่ัวโมงหน่วยการเรียนด้านเทคโนโลยสีารสนเทศในหมวดวิชาการศกึษา
ทั่วไป 

     

36. มหาวิทยาลยัต้องจัดการเรยีนการสอนโดยร่วมมือกับผู้ใช้
บัณฑิตเพื่อให้สามารถปรับตัวเข้ากับเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ใช้อยู่  
โดยเน้นภาคปฏบิัติมากกว่าทฤษฎ ี

     

37. มหาวิทยาลยัต้องจัดการเรยีนการสอนโดยเน้นเนื้อหาท่ี
ทันสมัยพร้อมรับกับการเปลีย่นแปลงของกระแสโลก 

     

38. มหาวิทยาลยัต้องวิจัยคณุลักษณะของบัณฑิตที่สังคมและ
ผู้ใช้บัณฑิตต้องการ และน ามาเป็นข้อมูลในการปรับปรุงหลักสูตร 

     

39. มหาวิทยาลยัต้องสรา้งบัณฑติให้สามารถพ่ึงพาตนเองได้
และสามารถเป็นที่พ่ึงของผู้อื่นได ้

     

40. คุณลักษณะของบัณฑิตในอนาคตข้างหน้าควรมีความเป็น
สากลในด้านภาษา การปรับตัว เทคโนโลยี และมีทักษะระหว่างบุคคล 

     

41. มหาวิทยาลยัควรพัฒนาปัจจยัน าเข้าและกระบวนการผลติ
บัณฑิตครุศึกษา เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดี โดยเฉพาะมาตรฐานการผลิตเพื่อให้
เกิดการยอมรับท้ังภายนอกและภายในมหาวิทยาลยั 

     

42. มหาวิทยาลยัต้องจัดการเรยีนการสอนให้มุ่งสู่สากลและ
ตอบสนองต่อการเปิดสูป่ระชาคมอาเซียน 

     

43. มหาวิทยาลยัควรจดัรูปแบบหลักสตูรแบบอยู่ประจ า 
ร้อยเปอรเ์ซ็นต ์

     

44. มหาวิทยาลยัควรก าหนดระยะเวลาเรียนตลอดหลักสูตร 
อย่างน้อย 5 ปี 

     

45. มหาวิทยาลยัควรก าหนดหลักสูตรการผลิตครูที่มีลักษณะ
โดดเด่นเหมาะสมกับสังคมไทยในยุคปัจจุบันและอนาคต 

     

46. มหาวิทยาลยัควรผลติบัณฑติสายครูที่มีลักษณะเป็น
ผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชาเอกของตนอย่างแท้จริง 

     

47. มหาวิทยาลยัควรศึกษาแผนพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ
ผลิตสาขาท่ีขาดแคลนตามความตอ้งการของตลาดแรงงานโดยพยายาม
ปิดสาขาท่ีไม่เป็นท่ีต้องการของตลาดแรงงานหรือลดการผลติลง 
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รายการประเมิน 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 
4.  ด้านคุณวุฒิที่จะได้รับ      

48. มหาวิทยาลยัควรก าหนด ปริญญาครุศาสตรบณัฑติ (ค.บ.)
ให้กับผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสตูร 

     

5.  ด้านค่าใช้จ่าย      
49. มหาวิทยาลยัควรก าหนดให้นักศึกษาครุศึกษาเป็นนักเรียน

นักศึกษาทุนในบ ารุง 
     

50. มหาวิทยาลยัควรก าหนดค่าใช้จ่ายที่ค านวณกรณีเป็น
นักเรียนนักศึกษาทุนโดยจ าแนกออกเป็น ค่าอาหาร ค่าหอพัก ค่าจดั 
การเรยีนการสอน ค่าหนังสือ ค่าอปุกรณ์การฝึก ค่ากิจกรรมและค่าอื่น ๆ 
ตามที่คณะรัฐมนตรเีห็นชอบ 

     

51. มหาวิทยาลยัควรก าหนดเงินทุนจดัสรรต่อคนต่อปีกรณี
นักเรียนนักศึกษาทุนเป็นจ านวน 20,000-25,000 บาท 

     

52. มหาวิทยาลยัควรตดิต่อประสานงานกับหน่วยงานที่
รับผิดชอบตั้งงบประมาณเป็นทุนการศึกษา เช่นหน่วยงานกลางใน
กระทรวง ศึกษาธิการ หน่วยงานตน้สังกัดในส่วนกลางของโรงเรียนท่ีใช้ครู 

     

53. มหาวิทยาลยัควรเป็นผู้จดัซื้อจัดหา บริหารจดัการทุน
บางส่วนและให้นักศึกษาเป็นผู้จดัการเองบางส่วน 

     

54. มหาวิทยาลยัต้องก าหนดให้นักเรียนนักศึกษาทุนอยู่ประจ า
หอพักตลอดหลักสตูร 

     

6.  ด้านแหล่งงานและเง่ือนไขรองรับ      
55. มหาวิทยาลยักับองค์กรภาครัฐและกลุ่มผู้ใช้บัณฑิตจะต้อง

ท างานเป็นเครือข่าย โดยเน้นการพัฒนาแบบยั่งยืน ทั้งด้านสุขภาพ 
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 

     

56. มหาวิทยาลยัต้องด าเนินการเมื่อนกัศึกษาส าเร็จการศึกษา
ตามหลักสูตรโดยท าหนังสือส่งตัวกลับไปรายงานตัวที่ต้นสังกัดและออก
หลักฐานการส าเร็จการศึกษา 

     

57. มหาวิทยาลยัต้องด าเนินการกับส่วนราชการหรือหน่วยงาน
ต้นสังกัดเมื่อผูส้ าเรจ็การศึกษาไปรายงานตัว สั่งบรรจุแต่งตั้งวิธีพิเศษยัง
จังหวัดที่ตนเองมา 

     

58. มหาวิทยาลยัต้องก าหนดระยะเวลาท างานชดใช้ทุนให้
ท างานชดใช้ทุนเท่ากับสองเท่าของจ านวนปีท่ีรับทุนหรือเท่ากับเงินทุนที่
ได้รับ 

     

59. มหาวิทยาลยัต้องควบคุมคณุภาพบัณฑิตในสาขาวิชาเอก
ให้มีคุณลักษณะเป็นผูเ้ชี่ยวชาญในสาขาวิขานั้นๆอย่างแท้จริง 

     

60. มหาวิทยาลยัต้องควบคุมคณุภาพบัณฑิตในแตล่ะสาขาวิชา
ให้มีคุณธรรม จริยธรรมและเป็นท่ีพึ่งของชุมชนได้ 

     

  



 158 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ค 
รายช่ือผู้เชี่ยวชาญในการวิจัย 
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รายช่ือผู้เชี่ยวชาญ EDFR รอบท่ี 1 
เพื่อตอบวัตถุประสงค์ข้อที่ 1 การบริหารจัดการศึกษาของวิทยาลัยหมู่บ้านจอมบึงในอดีต 

 

ล าดับที่ ชื่อ-สกุล สถานภาพ 
ความเกี่ยวพัน 

อายุ 

1 อาจารย์ชลอ วงศ์ปักษา ผู้บริหาร 85 ปี 
2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิรัช สิทธิบตุร  อาจารย ์ 84 ปี 
3 อาจารย์แสวง อ่วมพันธุ์เจริญ อาจารย ์ 84 ปี 
4 อาจารย์นิกร มณีโชต ิ ศิษย์เก่ารุ่นท่ี 1  

พ.ศ. 2497-2501 
78 ปี 

5. อาจารย์ประวิตต์ เมฆสั้น ศิษย์เก่ารุ่นที่ 2  
พ.ศ. 2498-2502 

75 ปี 

6. อาจารย์จริยะ วิโรจน ์ ศิษย์เก่ารุ่นที่ 14  
พ.ศ. 2510-2514 

64 ปี 
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รายช่ือผู้เชี่ยวชาญ EDFR รอบท่ี 2 
เพื่อตอบวัตถุประสงค์ข้อที่ 2 การบริหารจัดการครุศึกษาตามแนวคิดวิทยาลัยหมู่บ้านจอมบึงของ

มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง 
 

ล าดับที่ ชื่อ-สกุล สถานภาพ 
ความเกี่ยวพัน 

อายุ 

1 อาจารย์ ดร.ปรีชา เจยีมรวมวงศ์ ผู้บริหาร 85 ปี 
2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิทักษ์ อาจคุ้มวงศ ์ ผู้บริหาร 67 ปี 
3 อาจารย์บุญพา สิทธิบุตร คณาจารย ์ 84 ปี 
4 อาจารย์เรียบ ดุจดา คณาจารย ์ 83 ปี 
5. อาจารย์วินัย ภู่ธงทอง คณาจารย ์ 81 ปี 
6 ผู้ช่วยศาสตราจารย์เทวี สวรรยาธปิัติ คณาจารย ์ 68 ปี 
7 อาจารย์เสรี คลังนาค ศิษย์เก่ารุ่นที่ 1   

พ.ศ. 2497-2501 
78 ปี 

8 อาจารยส์ุรินทร์ เหลือละมัย ศิษย์เก่ารุ่นท่ี 2  
พ.ศ. 2498-2502 

80 ปี 

9 อาจารยส์ุนทร สุขชานุลักษ ์ ศิษย์เก่ารุ่นที่ 3 
พ.ศ. 2499-2503 

76 ปี 

10 อาจารย์มานพ อภญิญา ศิษย์เก่ารุ่นที่ 7  
พ.ศ. 2503-2507 

71 ปี 

11 อาจารย์ซูศักดิ์ ชมภูพันธ ์ ศิษย์เก่ารุ่นที่ 7 
 พ.ศ. 2503-2507 

71 ปี 

12 อาจารย์ศลิปชัย นิลมณ ี ศิษย์เก่ารุ่นที่ 8  
พ.ศ. 2504-2508 

70 ปี 

13 อาจารย์เมฆ อินมา ศิษย์เก่ารุ่นที่ 9 
พ.ศ. 2505-2509 

70 ปี 

14 อาจารยส์ุชาติ วงศ์พิพันธ ์ ศิษย์เก่ารุ่นที่ 11  
พ.ศ. 2507-2511 

67 ปี 

15 อาจารย์ชูเกียรติ แสงสุวรรณ ศิษย์เก่ารุ่นที่ 13  
พ.ศ. 2509-2513 

67 ปี 

16 อาจารยผ์ดุง สุรยิะ ศิษย์เก่ารุ่นที่ 13  
พ.ศ. 2509-2513 

65 ปี 

17 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สเุทียบ ละอองทอง ศิษย์เก่ารุ่นที่ 14  
พ.ศ. 2510-2514 

64 ปี 
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ประวัติผู้วิจัย 
 

ชื่อ - สกุล    นางสาวจรินทร์   งามแม้น 
ที่อยู่ปัจจุบัน    143 หมู่ 3 ต าบลปากช่อง อ าเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี 70150 
ที่ท างาน     คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง 
ประวัติการศึกษา  
 พ.ศ. 2529   ส าเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษา 

     โรงเรียนวัดบางจะเกร็งประโชติประชานุกูล อ าเภอเมือง  
     จังหวัดสมุทรสงคราม 

 พ.ศ. 2532  ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
  โรงเรียนศรัทธาสมุทร อ าเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม 

 พ.ศ. 2535  ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
  โรงเรียนถาวรานุกูล อ าเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม 

 พ.ศ. 2538  ส าเร็จการศึกษาปริญญาตรี (ค.บ.) สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
    ทางการศึกษา สถาบันราชภัฏนครปฐม  
 พ.ศ. 2554   ส าเร็จการศึกษาปริญญามหาบัณฑิต (ศษ.ม.) สาขาวิชาหลักสูตรและ 
    การนิเทศ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 ปัจจุบัน  อาจารย์ผู้สอน สาขาวิชาการประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ 
    มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 
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