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จิตวิญญำณ
จิตวิญญำณ มาจากค าภาษาอังกฤษ Spirituality ซึ่งหมายถึง วิญญาณ จิตใจ 

เกี่ยวกับใจ ความ องอาจ เจตนา ผู้มีปัญญา ความอดทน และภูตผีปีศาจ (สอ เสถบุตร: 
ฉบับภาษาอังกฤษ-ไทย 2541: 562) จิต หมายถึง ใจความรู้สึกนึกคิด ส่วนค าว่า วิญญาณ 
หมายถึง ความรู้แจ้ง ความรู้ส านึกความคิด ความในใจ (เปลื้อง ณ นคร, 2539: 125)



รัตติกรณ์ จงวิศาล (2559) ได้กล่าวเกี่ยวกับการศึกษาเรื่องจิตวิญญาณว่า มีนักวิชาการได้น า 
ความรู้เร่ืองจิตวิญญาณไปศึกษาและใช้กับบุคคลในองค์กร โดยใช้ศัพท์ต่างๆ เช่น จิตวิญญาณในการ 
ท างาน หรือจิตวิญญาณที่ท างาน ในภาษาอังกฤษใช้ค าว่า Spiritual หรือ Spirituality หรือ Spiritual 
health หรือ Spiritual well-being นักวิชาการ เช่น Marques, Dhimanและ King (2007) ผู้เขียน 
หนังสือ “Spirituality in the workplace” ได้มีข้อเสนอเกี่ยวกับจิตวิญญาณในที่ท างานว่า เพื่อให้มี 
ความสอดคล้องและเกิดความเข้าใจร่วมกัน มีข้อสันนิษฐานที่เกี่ยวข้องกับจิตวิญญาณ ดังนี้

จิตวิญญำณ



1) ข้อสันนิษฐานแรก คือ จิตวิญญาณมีอยู่ในการท างาน มีหลักฐานจ านวนมากยืนยันว่า มี
นักวิชาการ นักเขียน ผู้น าและสมาชิกในกลุ่มท างานในหลากหลายระดับ มีการยอมรับและ วิพากษ์วิจารณ์
เกี่ยวกับกระแสนี้ เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ และหลักฐานเหล่านั้นแสดงให้เห็นว่า ในความเป็นจริงแล้วไม่มีความจ าเป็น
ที่จะต้องพิสูจน์ให้เห็นถึงการปรากฏของจิตวิญญาณในการท างานเพราะสิ่งนี้เป็นความจริงที่มีอยู่

2) ข้อสันนิษฐานที่สอง คือ มีปัจจัย 2 ปัจจัยที่รวมอยู่ในแนวคิดของจิตวิญญาณในที่ท างาน ได้แก่

2.1) จิตวิญญาณเป็นสิ่งที่แฝงอยู่ตลอดการด ารงชีวิตของมนุษย์ โดยจิตวิญญาณ หมายถึง สิ่งที่
แตกต่างกัน (different thing) ส าหรับคนที่แตกต่างกัน (different people)

2.2) มีการให้ค านิยามค าว่า “สถานที่ท างาน” ว่าเป็นสถานที่ที่รวมกันของพนักงาน โดย ความ
หลากหลายของที่ท างานนั้นได้เกิดขึ้นมาตั้งแต่อดีตในหลายทศวรรษที่ผ่านมา ด้วยเหตุนี้จึง สามารถยอมรับ
ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสถานที่ท างานที่เกิดขึ้นโดยทั่วไป

จิตวิญญำณ



จิตวิญญำณ
3) ข้อสันนิษฐานที่สาม คือ ทุกคนมีจิตวิญญาณ ดังนั้น ทุกคนที่ท างานก็มีจิตวิญญาณ

ด้วย ซึ่งจิตวิญญาณจัดเป็นปัจจัยด้านส่ิงแวดล้อม และปรากฏอยู่ในที่ท างานทุกที่ สามารถที่จะน าไป 
ประยุกต์ใช้ และเป็นประสบการณ์ให้กับทุกคนและทุกรูปแบบของสถานที่ท างาน

นพ. ดร. โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์ ("สุขภาพทางจิตวิญญาณ" 2545 : 1) ได้แยกค าว่า 
จิต กับ จิตวิญญาณ ว่า จิต คือความสบายใจ ความสนุกสนาน ไม่เครียด 
ค าว่าจิตหมายถึง เป้าหมายสูงสุดของชีวิตคืออะไร



จิตวิญญำณ
ซึ่งสอดคล้องกับเอมิลิ่ง และโพวิโอนสิ (Ameling and Poolonis ,2001: 16) 

ที่ให้ค านิยามจิตวิญญาณว่า "เป็น การค้นหาความหมายของชีวิต (Meaning Making) 
เช่น ฉันเป็นใคร ฉันอยู่ที่นี่เพราะอะไร สิ่งต่างๆเหล่านี้มี ความหมายอย่างไรต่อฉัน และ
อะไรคือสิ่งที่ฉันหวังจะท าในช่วงเวลาที่เหลืออยู่บนโลกนี้

ศ.นพ.ประเวศ วะสี ได้ให้ค าจ ากัดความว่า จิตวิญญาณ คือจิตชั้นสูง จิตที่ลด
ความเห็นแก่ตัว จิตที่ เห็นแก่ผู้อื่น จิตที่เข้าถึงสิ่งสูงสุด คือนิพพานหรือพระผู้เป็นเจ้า 
(ส านักงานปฏิรูประบบสุขภาพแห่งชาติ 2544 : 155)



จิตวิญญำณ
อนันทราช และไฮท์ (Anandarajah and Hight. 2001:89 อ้างอิงจากพีระ

ศักดิ์ เลิศตระการนนท์, 2546:1) ได้ให้ความหมายของจิตวิญญาณว่า เป็นประสบการณ์
ของมนุษย์ที่ซับซ้อนและมีหลายมิติประกอบด้วย ด้านสติปัญญา (Cognitive) 
ประสบการณ์ (experience) และพฤติกรรม (behavior)

1. มิติด้านสติปัญญาและปรัชญา ได้แก่ การค้นหาความหมาย วัตถุประสงค์
และความจริงในชีวิต ความเชื่อและคุณค่าในสิ่งที่แต่ละบุคคลอาศัยอยู่

2. มิติด้านประสบการณ์และอารมณ์ ได้แก่ ความรู้สึกของการคาดหวัง ความ
รัก ความสัมพันธ์ ความ สงบภายใน สิ่งปลอบใจและผู้ให้การสนับสนุน

3. มิติด้านพฤติกรรม ได้แก่ สิ่งที่บุคคลแสดงออกมาจากความเชื่อทางจิต
วิญญาณของแต่ละคน



จิตวิญญำณ

สรุป ความหมายของจิตวิญญาณ หมายถึง พลังที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับความมี
ชีวิตจิตใจ ผดุงชีวิต และให้ความหมายที่ส าคัญแก่ชีวิต พร้อมทั้งแสดงพฤติกรรมออกมา
จากความเชื่อทางจิตวิญญาณของบุคคล



ผู้บริหำรสถำนศึกษำ
ผู้บริหารสถานศึกษา ตามความหมายของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 

พ.ศ. 2542 ได้ ให้ความหมายไว้ว่า ผู้บริหารสถานศึกษา หมายความว่า บุคลากรวิชาชีพที่
รับผิดชอบการบริหาร สถานศึกษาแต่ละแห่งทั้งภาครัฐและเอกชน

ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (2546, หน้า1) ให้ความหมายว่า 
ผู้บริหารสถานศึกษา หมายถึง บุคคลส าคัญที่จะบันดาลให้เกิดความส าเร็จ

พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 ได้ให้ความหมาย
ของผู้บริหารสถานศึกษาว่า บุคคลซึ่งปฏิบัติงานในต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาภายใน
เขตพื้นที่การศึกษา และ สถานศึกษาอื่นที่จัดการศึกษาปฐมวัยขั้นพื้นฐาน และอุดมศึกษา
ต่ ากว่าปริญญาทั้งของรัฐและเอกชน



พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา (2547, หน้า 11) กล่าวว่า 
ผู้บริหาร สถานศึกษา เป็นผู้บังคับบัญชาของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา

สรุป ผู้บริหารสถานศึกษา คือ บุคคลซึ่งปฏิบัติงานในต าแหน่งสูงสุดของ
สถานศึกษาเป็นผู้มีความรู้ ความเข้าใจในหลักการบริหารขอบข่ายงานที่รับผิดชอบโดยมี 
ภาระหน้าที่รับผิดชอบให้องค์กรด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ผู้บริหำรสถำนศึกษำ



หมายถึง บุคคลซึ่งปฏิบัติงานในต าแหน่งสูงสุดของสถานศึกษาเป็นผู้มีความรู้ 
ความเข้าใจในหลักการบริหารขอบข่ายงานที่รับผิดชอบโดยมี ภาระหน้าที่รับผิดชอบให้
องค์กรด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยแสดงพฤติกรรมออกมาจาก
ความเชื่อทางจิตวิญญาณของบุคคล กระท ามาจากจิตใจ ความรู้สึกภายในตนเอง มีความ
เป็นนักบริหารอยู่ในจิตวิญญาณตลอดเวลา แม้ว่าจะไม่ได้อยู่ในองค์การก็ตาม

จิตวิญญำณผู้บริหำรสถำนศึกษำ



ควำมส ำคัญของ

จิตวิญญำณผู้บริหำร



ควำมส ำคัญของจิตวิญญำณผู้บริหำร

จากความหมายที่กล่าวไว้ข้างต้น ได้สะท้อนภาพผู้น าที่สงบ อ่อนน้อมสุภาพ แต่มีพลังอ านาจ
ที่มาจากจิตวิญญาณที่เปี่ยมด้วยพลังศรัทธาอันแน่วแน่ มั่นคง จูงใจผู้ตามด้วยแบบอย่างแห่งชีวิตที่อุทิศ
ตน มิใช่ด้วยกลยุทธ์และสติปัญญาอันหลักแหลม ผู้ตามจึงไม่เพียงแต่อุทิศตนเพื่องานด้วยความเต็มใจ แต่
ได้รับแบบอย่างชีวิตที่มีความศรัทธา และหมายเอาคุณธรรมเป็นที่พึ่งจากตัวผู้น าด้วย เป็นเหตุให้ผู้ตามได้
พัฒนาชีวิตด้านจิตวิญญาณให้เติบโตขึ้น (spiritual growth) และมีความผาสุกทางจิตวิญญาณ (spiritual 
well being) 



ควำมส ำคัญของจิตวิญญำณผู้บริหำร

ความผาสุกทางจิตวิญญาณนี้จะสะท้อนพฤติกรรมการแสดงออกที่ดี กล่าวคือ มีเชาวน์อารมณ์ 
พลังสร้างสรรค์มองโลกในแง่ดีมีความเมตตา และเคารพผู้อ่ืน มีคุณธรรมจริยธรรมสูงสามารถควบคุมจิต 
ของตนให้มีสมาธิใช้สติปัญญาในการแสวงหาความรู้ และแก้ไขปัญหาด้วยเหตุผล มีก าลังใจที่เข้มแข็ง
พร้อมที่จะเผชิญหรือด าเนินชีวิตไปข้างหน้าอย่างมั่นใจ และยังพบอีกว่าปรัชญาความเป็นผู้น าทางจิต
วิญญาณ (spiritual leadership philosophy) คือ กุญแจส าคัญของการน าองค์กรให้ไปถึงคุณค่าที่
แท้จริงขององค์กรนั้นๆ โดยการท าให้เกิดความชัดเจนในการจัดการ การสื่อสาร การให้ความหมายและ
คุณค่าที่แท้จริงของการปฏิบัติงาน



คุณลักษณะของ
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คุณลักษณะของจิตวิญญำณผู้บริหำร
อุทิศตนเพื่อหน้ำที่

ผู้บริหารจะต้องมี
จิตวิญญาณ

ผู้บริหาร อย่างน้อย 
3 ประการคือ

เป็นผู้ที่มีรักและมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ มุ่งมั่น ขยัน อดทน และเสียสละที่จะ
ท างานในหน้าที่ ผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อน าสถานศึกษาไปสู่ความส าเร็จในการ
พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพอยา่งสมบรูณ์ ตามจุดหมายของการปฏิรูปการศึกษา

มีควำมเป็นปัญญำชน
เป็นผู้ที่ด าเนินชีวิตและท างานในหน้าที่โดยใช้ “ปัญญา” พิจารณาด้วยเหตุผล ตาม
หลักกาลามสูตร ไม่ตกเป็นทาสของอารมณ์ โลภ โกรธ หลงและความล าเอียงด้วย
อคติต่างๆ มีจิตใจที่เข้มแข็งหนักแน่นใน เหตุผลแห่งความถูกต้อง ในความซื่อสัตย์ 
สุจริต และยุติธรรม

บริหำรตนเป็นแบบอย่ำงที่ดี
เป็นผู้ที่ให้ความส าคัญต่อการประพฤติปฏิบัติตน เป็นแบบอย่างที่ดีในทุกด้าน ทั้งด้าน
ความเก่ง ความดี และความมีสุขภาพสมบูรณท์ั้งสุขภาพกาย และสุขภาพจิตในฐานะ
ที่มีหน้าที่เป็นผู้น าในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โดยยึดหลักว่า “จะพัฒนาใครเขาต้อง
พัฒนาตัวเราก่อน” 

(อ้างถึง ในส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา, 2547, หน้า 19-29)



อุทิศตนเพื่อหน้ำที่

ผู้บริหารสถานศึกษามืออาชีพจะต้องมีวิญญาณนักบริหารอย่างน้อย 3 ประการ คือ (อ้างถึง ใน
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2547, หน้า 19-29)
1. อุทิศตนเพื่อหน้ำที่ 

ผู้บริหารที่มีจิตวิญญาณนักบริหารจะยึดมั่นอุดมการณ์การท างานในหน้าที่ ที่ว่า “งาน คือ 
ชีวิต ชีวิต คือ งานบันดาลสุข” ไม่ใช่ งาน คือ เงิน เงิน คือ งาน บันดาลสุขเพราะตระหนักใน 
ความส าเร็จจากการท างานมากกว่าผลตอบแทนที่ได้รับจากการท างาน

ด้วยอุดมการณ์ดังกล่าว ผู้บริหารจึงต้องมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่และมีความเต็มใจที่จะ 
เสียสละอุทิศตน เพื่อหน้าที่ ทุ่มเทชีวิตและจิตใจท างานในหน้าที่ผู้บริหารในการน าองค์การไปสู่ 
ความส าเร็จตามเป้าหมาย เพื่อให้ผู้รับบริการจากองค์การได้รับประโยชน์สูงสุด มิใช่ท างานเพื่อเงิน ยศ 
ต าแหน่ง หรือผลประโยชน์ของตนเอง การอุทิศตนเพื่อหน้าที่ดังกล่าวจะสร้างความภาคภูมิใจใน 
ผลงานและเพิ่มคุณค่าให้กับชีวิตของตน



มีควำมเป็นปัญญำชน

2. มีควำมเป็นปัญญำชน
ผู้บริหารที่มีความเป็นปัญญาชนจะตระหนักอยู่เสมอว่า การน าองค์การไปสู่ความส าเร็จ

ตามเป้าหมาย เป็นหน้าที่ของผู้บริหารแต่ความส าเร็จขององค์การมิได้ขึ้นอยู่กับผู้บริหารเพียงคนเดียว 
แต่ขึ้นอยู่กับบุคลากรทุกคนในองค์การนั้น ดังนั้นผู้บริหารจะท าหน้าที่น าองค์การไปสู่ความส าเร็จได้
จึงเป็นหนี้บุญคุณของบุคลากรทุกคนในองค์การ

ส าหรับองค์การที่เป็นสถานศึกษาซึ่งบุคลากรในองค์การเป็นครูอาจารย์ผู้ท าหน้าที่พัฒนา 
คุณภาพผู้เรียนให้มี ความเป็นปัญญาชนย่อมมีความจ าเป็นมากขึ้นที่ผู้บริหารสถานศึกษาจะต้องมี 
ความเป็นปัญญาชน เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ครูอาจารย์และผู้เรียนซึ่งจะช่วยให้การพัฒนาคุณภาพ 
ผู้เรียนมีความเป็นปัญญาชนประสบความส าเร็จมากยิ่งขึ้น
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3. บริหำรตนเป็นแบบอย่ำงที่ดี
ผู้บริหารสถานศึกษาที่มีจิตวิญญาณนักบริหาร จะตระหนักในความจ าเป็นและความส าคัญ

ที่จะบริหารตนเป็นแบบอย่างที่ดี เพราะการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพเป็นเช่นไร ความส าเร็จมิได้ขึ้นอยู่ 
ที่การพูดแต่ขึ้นอยู่ที่การประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีของผู้บริหารสถานศึกษาและครูอาจารย์ 
ในสถานศึกษานั้น

ถ้าผู้บริหารและครูอาจารย์พูดสั่งสอนผู้เรียนให้ท าในสิ่งที่ดีและห้ามไม่ให้ท าในสิ่งที่ไม่ดี แต่ 
ผู้บริหารและครูอาจารย์ท าในสิ่งที่พูดนั้นไม่ได้ แล้วยังให้เหตุผลแก่ผู้เรียนว่า จงท าตามที่ครูพูดแต่อย่า 
ท าตามที่ครูท าเพราะครูเป็นผู้ใหญ่แล้วส่วนเธอยังเป็นเด็กอยู่ ค าพูดเช่นนี้จะไร้ความหมายและยัง 
ท าลายความเชื่อถือศรัทธาที่มีต่อผู้พูดอีกด้วย
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02

01

03

จิตวิญญาณของผู้บริหารในโรงเรียนผู้บริหารสถานศึกษา
ต้นแบบ

การพัฒนาตัวบ่งชี้ภาวะผู้น า
เชิงจิตวิญญาณของผู้บริหาร
สถานศึกษา สังกัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

คุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษามืออาชีพ
ตามความคิดเห็น ของครูผู้สอนในโรงเรียน
มัธยมศึกษา จังหวัดกาญจนบุรีสังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8



อ านาจ  อยู่ค า. (2551). ได้ศึกษาจิตวิญญาณของผู้บริหารในโรงเรียนผู้บริหารสถานศึกษา
ต้นแบบ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการศึกษาเปรียบเทียบระดับจิตวิญญาณของผู้บริหารในโรงเรียนผู้บริหาร
สถานศึกษาต้นแบบ โรงเรียนผู้บริหารสถานศึกษาเครือข่าย โรงเรียนผู้บริหารสถานศึกษาทั่วไป และค้นหา
คุณลักษณะทางจิตวิญญาณของผู้บริหารที่สามารถจ าแนกความเป็นผู้บริหารสถานศึกษาต้นแบบจาก
ผู้บริหารสถานศึกษาเครือข่าย และผู้บริหารสถานศึกษาทั่วไป โดยมีตัวแปรที่ศึกษา คือ จิตวิญญาณของ
ผู้บริหารด้านความรักความปรารถนาดี ด้านความจริงใจเสียสละ ด้านความสามารถทางปัญญา ด้านความ
เป็นผู้น า และด้านแรงบันดาลใจ  ผลการวิจัย พบว่า ระดับจิตวิญญาณของผู้บริหาร โดยภาพรวมผู้บริหาร
สถานศึกษาต้นแบบ ผู้บริหารสถานศึกษาเครือข่าย และผู้บริหารสถานศึกษาทั่วไป อยู่ในระดับสูง และมี
ความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ .001 คุณลักษณะทางจิตวิญญาณของผู้บริหารด้านความรักความ
ปรารถนาดี และด้านแรงบันดาลใจ สามารถจ าแนกความเป็นผู้บริหารสถานศึกษาต้นแบบจากผู้บริหาร
สถานศึกษาเครือข่าย และผู้บริหารสถานศึกษาทั่วไปได้ 
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ยุทธศาสตร์ โยธะพล, พิมพ์อร สดเอี่ยม และ บุญช่วย ศิริเกษ. (2558). ได้ศึกษาการพัฒนา
ตัวบ่งชี้ภาวะผู้น าเชิงจิตวิญญาณของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อพัฒนาตัวบ่งชี้ภาวะผู้น าเชิงจิตวิญญาณของผู้บริหาร
สถานศึกษา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2) เพื่อทดสอบความสอดคล้อง
ของโมเดลโครงสร้างตัวบ่งชี้ภาวะผู้น าเชิงจิตวิญญาณของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดองค์การบริหารส่วน
จังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ผลการวิจัย พบว่า ตัวบ่งชี้ภาวะ
ผู้น าเชิงจิตวิญญาณของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
มีจ านวน 4 องค์ประกอบหลัก 13 องค์ประกอบย่อยและ 88 ตัวบ่งชี้ องค์ประกอบหลัก ประกอบด้วย 
ด้านความมีจิตวิญญาณ มี 3 องค์ประกอบย่อยและ17 ตัวบ่งชี้ ด้านความเป็นผู้พิทักษ์ มี 3 องค์ประกอบ
ย่อย และ 18 ตัวบ่งชี้ ด้านความเป็นองค์รวม มี 4 องค์ประกอบย่อยและ 38 ตัวบ่งชี้ และด้านการมี
วัฒนธรรม มี 3 องค์ประกอบย่อยและ 15 ตัวบ่งชี้ 



ธงชัย เจนโกศล(2557) ได้ศึกษาคุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษามืออาชีพตามความคิดเห็น 
ของครูผู้สอนในโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดกาญจนบุรีสังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 
มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาคุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษามืออาชีพ และเปรียบเทียบคุณลักษณะของ
ผู้บริหารตามความคิดเห็นของครูผู้สอนในโรงเรียนมัธยมศึกษา จ าแนกตามเพศ และประสบการณ์การท างาน
ของครู ผลการวิจัยพบว่า คุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษามืออาชีพตามความคิดเห็นของครูผู้สอนใน
โรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดกาญจนบุรี สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 โดยภาพรวม
อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า คุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษามืออาชีพอยู่ในระดับ
มากและมากที่สุด เรียงตามล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยดังนี้คือ ด้านการน านวัตกรรมและเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการศึกษา ด้านการมีผลงานที่แสดงถึงความช านาญการในการบริหาร
สถานศึกษา ด้านการมีจิตวิญญาณนักบริหาร ด้านการเป็นผู้น าทางการศึกษา ด้านการมีความรู้ความสามารถ
ในการบริหาร ด้านการเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลง
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ประวัติ ดร.วิจิตร  ศรีสอ้ำน
คุณธรรมน ำใจในกำรบริหำร

ในระยะแรกเริ่มท าหน้าที่บริหารสถาบันการศึกษา ท่านได้ด ารงต าแหน่งอาจารย์ใหญ่โรงเรียน
สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยฝ่ายมัธยม ต่อมาจึงเป็นเลขานุการบริหารมหาวิทยาลัยเลขาธิการ
มหาวิทยาลัย เลขานุการรัฐมนตรีทบวงมหาวิทยาลัย รองอธิการบดี รองปลัดทบวงมหาวิทยาลัย 
ปลัดทบวงมหาวิทยาลัย อธิการบดีสถาบันอุดมศึกษาหลายแห่ง ผลงานระหว่างด ารงต าแหน่งส าคัญ
เหล่านี้ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาที่เป็นประโยชน์ ด้วยความรู้ความสามารถและคุณธรรม
ของผู้น า

"...สิ่งที่ยากมากๆ คือ การพัฒนาคุณธรรมคนในวงการการศึกษาทราบดีว่าเป็นเรื่องที่ท าได้ยาก 
ซึ่งถ้าใช้วิธีที่ไม่ถูกต้องก็คงเหมือนการสอนหนังสือ และการไม่ได้อะไร เพราะเรื่องคุณธรรมเป็นเรื่องที่ต้อง
น าไปปฏิบัติสร้างเครือข่ายคุณธรรมในทุกเขตพ้ืนที่การศึกษา 175 เขตที่จะเชื่อมโยงความร่วมมือ 
ร่วมคิด ร่วมท าของบ้าน วัด โรงเรียน"



กรณีตัวอย่ำง

ครูของครู ครูของเด็ก และครูของผู้ปกครอง
ในฐานะอาจารย์ใหญ่โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยฝ่ายมัธยม ได้จัดการจัดรูปแบบ

โรงเรียนสาธิตให้เป็นตัวอย่างที่ดีของโรงเรียนอื่นๆ เป็นแหล่งฝึกและทดลองการสอนของคณะครุศาสตร์ 
ทดลองใช้ระบบประถมและมัธยมอย่างละ 6 ปี เริ่มระบบนิเทศการศึกษาภายในโรงเรียน สร้างความสัมพันธ์
กับครูในโรงเรียนในฐานะ "ครูของครู" คือ มีความรอบรู้ ใฝ่รู้และประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีของครู
ในโรงเรียน เป็น "ครูของเด็ก" คืออบรมสั่งสอนให้วิชาความรู้ด้วยความเมตตากรุณาและสอนให้มีความ
ประพฤติดี และเป็น "ครูของผู้ปกครอง" คือมีความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ปกครองเพื่อจะได้ช่วยกันดูแลเด็กให้เป็น
เหมือนต้นกล้าที่เจริญงอกงามในสังคมต่อไป นักดับปัญหาทางการศึกษา
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