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บทคัดยอ 

 บทความวิชาการน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือวิเคราะหและตั้งคําถามตอกรอบคิดของการจัดการศึกษาและวิเคราะห
ขอเสนอการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศนของการศึกษาเพ่ือนําไปสูการพ่ึงตนเองทางความรูในบริบทสังคมไทย 4.0  โดยใช
วิธีวิทยาการวิเคราะหวาทกรรม ซึ่งเอกสาร รายงานการวิจัยท่ีไดจากการเรียนรูและทบทวน คือตัวบทสําหรับการ
วิเคราะห ผลการศึกษา พบวา............................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................................ 
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Abstract 

  The aim of this academic article is to analyze and question the conceptual framework of 
educational management, and to analyze the propositions on the paradigm shift of education  
towards self-reliance for knowledge in the context of Thailand 4.0 using discourse analyzed. The 
results  found are that.………………………………………..…………………………………………………………………………………….. 
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