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บทคัดย่อ

การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาทีเ่ น้นการพัฒนานักศึกษาให้เป็นผูท้ มี่ คี ณ
ุ ลักษณะเหมาะสมกับยุคสมัยทีเ่ ปลีย่ นแปลง
อย่างรวดเร็ว สนองการแก้ไขปัญหาระดับชาติ พึงยึดแนวคิดการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ อันประกอบด้วยกลุ่มบุคคลที่
เกีย่ วข้อง ทีต่ า่ งตระหนักถึงความส�ำคัญของการเรียนรูท้ จี่ ะอยูร่ ว่ มกันในสังคมอย่างมีความสุข ใช้ปญ
ั ญาร่วมกันพัฒนาคุณภาพ
การเรียนรูแ้ ละคุณภาพชีวติ ของนักศึกษาให้ได้รสู้ งิ่ ทีค่ วรรู้ ท�ำงานได้ดี ด้วยการจัดประสบการณ์การเรียนรูบ้ รู ณาการวิชาการ
กับกิจกรรมพัฒนานักศึกษา เน้นการพัฒนาคนในลักษณะที่มีการเรียนรู้ทุกจุดของชีวิต ให้เป็นผู้อุปนิสัยที่ดี ซื่อสัตย์สุจริต
ควบคูก่ บั การศึกษาหาความรูอ้ ย่างเป็นรูปธรรม บรรลุเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษาแห่งชาติและสนองความจ�ำเป็น
ของสังคม ให้เกิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ในสถาบันอุดมศึกษาที่ทุกคนร่วมกันสร้างสังคมที่มีความสุจริต ประพฤติในทิศทางที่
ถูกต้องอย่างเป็นรูปธรรมในระดับต่าง ๆ คือ 1) นักศึกษา มีปฏิสัมพันธ์กับอาจารย์และเพื่อนด้วยการเรียนรู้เพื่อให้มีทักษะ
ในการเรียนรู้ และวิธีการแสวงหาความรู้วิชาการและวิชาชีพ ร่วมกับเพื่อน อาจารย์ บุคลากร หรือสถาบัน หรือจัดกิจกรรม
เสริมสร้างความดีงาม ความซื่อสัตย์สุจริต พร้อมกับพัฒนาคุณลักษณะที่ดีอื่น ๆ 2) อาจารย์ บุคลากรและผู้บริหารร่วมกัน
ก�ำหนดนโยบาย พัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้ จัดแนวปฏิบัติและกระบวนการด�ำเนินงาน ด้วยการจัดการเรียนรู้บูรณาการ
กิจกรรมพัฒนานักศึกษาร่วมหารือ วิจัย บริการวิชาการแก่สังคมในประเด็นที่เกี่ยวข้อง และผลิตหรือสนับสนุนนักศึกษาให้
ผลิตสื่อประเภทต่าง ๆ น�ำเสนอ จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการหรือผลผลิตภายในสถาบัน และระหว่างสถาบัน
3) ชุมชนผูป้ กครอง สมาชิกของชุมชน ผูน้ ำ� ชุมชน หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง ทัง้ ภาครัฐและภาคเอกชนร่วมเรียนรูซ้ งึ่ กันและกันกับ
สถาบันอุดมศึกษาและร่วมกันจัดท�ำเครื่องมือและกระบวนการเรียนรู้ส�ำหรับสมาชิกชุมชน นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร
เน้นให้นกั ศึกษาได้เรียนรูแ้ ละลงมือปฏิบตั ิ เกิดความซาบซึง้ ภูมใิ จในการท�ำกิจกรรมและเรียนรูก้ ระบวนการเรียนรูค้ วามดีงาม
ซื่อสัตย์สุจริตและองค์ความรู้ไปพร้อมกัน ภายใต้การสนับสนุนส่งเสริมของผู้บริหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในวาระต่าง ๆ
ค�ำส�ำคัญ : ชุมชนแห่งการเรียนรู้ อุดมศึกษา ความซื่อสัตย์สุจริต
ปีที่ 23 ฉบับที่ 2 สิงหาคม-ธันวาคม 2560
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ABSTRACT

The higher education management, which emphasizes on the development of students’ characters
for the change - prone era responding to problem solving at the national level, should focus on learning
community establishment. This involves personnel who see the importance of living happily together
in a community using wisdom and those who are willing to develop students’ learning and living quality
so that they know what they should know and be able to work efficiently. Such development can be
established through the integration of academic programs and student development programs. This involves
the focus on learning every aspects of life to inculcate good characters, being honest and seeking concrete
knowledge simultaneously. This would help insure building students’ characters which reach the national
higher education standard and respond to the needs of the society resulting in higher education learning
community with honesty and concrete integrity at every level which are: 1) Students who should interact with teachers and peers to gain learning skills and methods in acquiring academic and vocational
knowledge. They can also organize activities to promote integrity, honesty, and other desired characters.
2) Teaching staff, personnel, and executives who should collaborate to make policies, develop knowledge
management skill, and determine guidelines and procedures by integrating knowledge with student
development activities, brainstorming, researching, conducting community learning service, and produce
or support students in making materials, presentation, and organizing activities to exchange knowledge
or products at both intra and inter-institutional levels. 3) Community, parents, units involved both
governmental and non-governmental who should learn from one another together with universities in
building tools and learning procedures for community members, students, teaching staff, and personnel.
It is important to focus on students’ learning by doing so that they appreciate their action and be proud
of what they do while learning how to bring bout integrity and integrity. This should be supported by
the executives and units involved.
KEYWORDS: Learning community, Higher education, Integrity
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บทความวิชาการ
บทน�ำ

จากปัญหาระดับชาติที่มีพฤติกรรมของบุคคลหลาย
ประการอันกระทบต่อการพัฒนาสังคมไทย ปัญหาที่สาคัญ
เป็นอันดับต้น คือ การทุจริต ประพฤติมิชอบ รัฐบาลจึง
มีนโยบายแก้ไขปัญหานี้ ก�ำหนดแผนปฏิบัติการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ระยะที่ 3 สร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริตในทุกองค์กร
ที่ต้องอาศัยกระบวนการจัดการศึกษาทุกระดับเพื่อพัฒนา
คนในระยะยาว (ส�ำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ, 2559) รวมทั้งการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา
ซึ่งเป็นกระบวนการพัฒนาคนที่สาคัญ มีเป้าหมายหลักใน
การพัฒนาบัณฑิตสนองความต้องการของสังคมในวงกว้าง
จ�ำเป็นต้องด�ำเนินการอย่างเป็นระบบแบบมีสว่ นร่วม อาศัย
นโยบายสถาบัน ผู้บริหารสนับสนุน อาจารย์เป็นต้นแบบ
และร่วมกับนักศึกษาในการออกแบบจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ทั้งในหลักสูตรและกิจกรรมเสริมหลักสูตรแบบบูรณาการ
ส่งเสริมพฤติกรรมดีงามของนักศึกษา จัดกิจกรรมแลก
เปลี่ยนเรียนรู้ในแต่ละสถาบันและระหว่างสถาบัน ให้เกิด
ชุมชนแห่งการเรียนรูท้ ตี่ อบสนองการแก้ไขปัญหาของสังคม
ในการประพฤติสุจริต อันเชื่อมโยงกับการคิดดี คิดชอบ
สมกับเป็นแหล่งสร้างคนดีมีคุณภาพสู่สังคมสนองนโยบาย
หน่วยงานต้นสังกัดที่สนองนโยบายแห่งรัฐ ร่วมกันก�ำหนด
และสนั บ สนุ น ส่ ง เสริ ม ทุ ก สถาบั น ในการพั ฒ นาบุ ค คล
ที่ เ กี่ ย วข้ อ งให้ มี ค วามประพฤติ ที่ เ อื้ อ การพั ฒ นาสั ง คม
ในปัจจุบนั ผ่านการจัดการศึกษาทีม่ คี ณ
ุ ภาพในยุคไทยแลนด์
4.0 ที่เน้นการพัฒนาคนในลักษณะที่มีการเรียนรู้ทุกจุด
ของชีวิต ให้เป็นผู้อุปนิสัยที่ดี มีทักษะการเรียนรู้ควบคู่กับ
การศึกษาหาความรูอ้ ย่างเป็นรูปธรรม ตามนโยบายรัฐบาลที่
มียทุ ธศาสตร์แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่
12 ก�ำหนดการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์
ทีส่ ำ� คัญประการหนึง่ คือ การเสริมสร้างระเบียบวินยั คุณธรรม
จริยธรรม และค่านิยมทีพ่ งึ ประสงค์ สูเ่ ป้าหมายประการส�ำคัญ
คือ การสร้างความสุขแก่คนไทย ด้วยหลากหลายแนวทาง
โดยมีเป้าหมายในมิติของคนในระยะยาวคือ พลเมืองมีส่วน
ร่วมและท�ำประโยชน์ต่อสังคม (กระทรวงยุติธรรม, 2560)
ควรพัฒนาโดยใช้กระบวนการปฏิบตั ิ เกิดการเรียนรูจ้ นซึมซับ
ทางความรู้สึกจนเกิดเป็นนิสัย (สุริยเดว ทริปาตี, 2560)

นัน่ คือ เป็นไปในลักษณะพัฒนาสถาบันการศึกษาและหน่วย
งานที่เกี่ยวข้องให้เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้เพื่อแก้ไขปัญหา
เดียวกัน อันจะส่งผลให้คนในสังคมอยูร่ ว่ มกันอย่างมีความสุข
พร้อมสู่การพัฒนา

สาระส�ำคัญ

ในที่นี้อธิบายสาระส�ำคัญ คือ ความซื่อสัตย์สุจริต
อันเป็นคุณธรรมส�ำคัญและเกี่ยวข้องกับความเป็นพลเมือง
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ และการพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้
ในสถาบันอุดมศึกษาให้มีความสุจริตคิดชอบ ดังต่อไปนี้

1. ความซื่อสัตย์สุจริต

ความซือ่ สัตย์ เป็นการประพฤติตรงและจริงใจ ไม่คดิ
ทรยศ ไม่คดโกง ไม่หลอกลวง (ราชบัณฑิตยสถาน, 2556 :
402) เป็นคุณธรรมพื้นฐานของการอยู่ร่วมกันของบุคคล
ในสังคมสุขสงบ เจริญ ที่ควรได้รับการใส่ใจในการน�ำสู่
การพัฒนาคน โดยเฉพาะนักศึกษาในระดับอุดมศึกษา ให้เป็น
ผูท้ มี่ อี ปุ นิสยั ทีด่ ี ซือ่ สัตย์สจุ ริต ทัง้ ทางกาย คือ การตรงต่อเวลา
ปฏิบตั ติ ามหน้าทีต่ นเอง สุจริตทางวาจา คือ การพูดความจริง
มีสาระประโยชน์ และสุจริตทางใจ คือ ละเว้นการคิดร้าย
ละโมบอยากได้ของอันไม่พึงได้ อันเป็นที่มาของการสุจริต
ทางกายและวาจา เป็นพืน้ ฐานของการพัฒนาสูก่ ารช่วยเหลือ
เกื้อกูลกัน เคารพซึ่งกันและกัน สามารถร่วมกันพัฒนาตน
พัฒนางานทีท่ ำ� ร่วมกันและแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์ได้ดี
(ประไพ ประดิษฐ์สุขถาวร, 2559) เกี่ยวข้องโดยตรงกับ
ความเป็นพลเมือง คือ การมีความรับผิดชอบต่อตนเอง
รับผิดชอบต่อสังคม และส่วนรวม มีความตระหนักว่าตนเป็น
สมาชิกคนหนึ่งของสังคม และมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหา
ไม่กอ่ ปัญหาในสังคม เคารพสิทธิผ์ อู้ นื่ เคารพผูอ้ นื่ ทีแ่ ตกต่าง
จากตนเอง เคารพกติกาหรือกฎหมาย ซึง่ กระบวนการจัดการ
เรียนรู้ที่ได้ผลดี คือ ให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการเรียนรู้
วิเคราะห์ปญ
ั หา ตระหนักในปัญหา ร่วมกันลงมือปฏิบตั ใิ นการ
แก้ปญ
ั หาของส่วนรวม (ปริญญา เทวานฤมิตรกุล, 2556) ควร
พิจารณาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนานักศึกษาควบคู่กันไป
มีความส�ำคัญในการพัฒนาคนให้มีความซื่อสัตย์สุจริต โดย
เรียนรู้และปฏิบัติร่วมกันในลักษณะชุมชนแห่งการเรียนรู้
ที่ศึกษาเรียนรู้ควบคู่กับวิชาการวิชาชีพและปฏิบัติร่วมกัน
ปีที่ 23 ฉบับที่ 2 สิงหาคม-ธันวาคม 2560
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2. ชุมชนแห่งการเรียนรู้

เมื่ อ กล่ า วถึ ง ชุ ม ชนแห่ ง การเรี ย นรู ้ ควรเริ่ ม จาก
การท�ำความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องที่เกี่ยวข้องข้องโดยตรง
คือ การจัดการความรู้ (Knowledge Management)
ซึง่ เป็นการรวบรวมองค์ความรูท้ มี่ อี ยูใ่ นองค์กร จากตัวบุคคล
เอกสารมาพัฒนาให้เป็นระบบ ให้ทุกคนสามารถเข้าถึงและ
น�ำความรู้ไปใช้พัฒนางานได้ การจัดการความรู้ด�ำเนินการ
อย่างน้อย 6 ประการ แต่ละความรู้ ได้แก่ การก�ำหนดความรู้
หลักที่จ�ำเป็นและส�ำคัญต่อการท�ำงาน การเสาะแสวงหา
ความรู้ที่ต้องการ การปรับปรุง ดัดแปลงหรือสร้างความรู้
บางส่วนให้เหมาะกับการใช้งานของตน การประยุกต์ใช้ความรู้
ในกิจการงานของตน การน�ำประสบการณ์จากการท�ำงาน
และที่ประยุกต์ใช้ มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสกัดขุมความรู้
มาบันทึกไว้ และการจดบันทึกขุมความรู้ และแก่นของความรู้
ส� ำ หรั บ การน� ำ ความรู ้ ไ ปใช้ ง าน และปรั บ ปรุ ใ ห้ ดี ยิ่ ง ขึ้ น
เชื่อมโยงมากขึ้นเพื่อใช้ในการท�ำงานต่อๆ ไป (ส�ำนักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2558 : 34 - 36)
การจัดการศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา สถาบันจ�ำเป็น
ต้องมีกระบวนการจัดการความรู้ อย่างน้อยเป็นการจัดการ
ความรู้เพื่อพัฒนานักศึกษาและการวิจัย และรายงานผล
การด�ำเนินงานในการประกันคุณภาพการศึกษาอย่างเป็น
รู ป ธรรมทุ ก ปี เป็ น การจั ด การความรู ้ ใ นภาพรวมของ
การจัดการศึกษาทีผ่ บู้ ริหารพึงให้ความส�ำคัญและสนับสนุน
ให้เกิดขึน้ ในสถานศึกษา เพราะการจัดการความรู้ เป็นกลไก
ช่วยให้ผู้บริหาร อาจารย์บุคลากร และนักศึกษา ได้พัฒนา
ตนเอง ดังนัน้ ควรท�ำความเข้าใจค�ำว่า ความรู้ ทฤษฎีการเรียนรู้
ประเภทและระดับของความรู้ การจัดการความรู้ การสร้าง
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ (วิชัย วงษ์ใหญ่, 2555) เป็นเบื้องต้น
สู่การอธิบายถึงการพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้ในสถาบัน
อุดมศึกษาให้มีความสุจริตคิดชอบ ดังต่อไปนี้
2.1 ความรู้ (Knowledge)
ความรูม้ ที มี่ าจากองค์ความรู้ (Body of Knowledge)
ซึ่งเป็นความรู้ที่ประกอบด้วย มโนทัศน์หลัก โครงสร้างและ
ช่องทางที่จะเข้าถึงความรู้ที่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนใน
กระบวนการต่อไปนี้ 1) รวบรวมค้นคว้าอย่างลึกซึง้ 2) ทดลอง
ปฏิบัติ วิเคราะห์ และสรุปสาระ 3) เกิดแนวคิด เนื้อหา และ
แนวทาง ที่เรียกว่าความรู้ 4) การสังเคราะห์แนวคิด เนื้อหา
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แนวทาง บูรณาการมาเป็นความรู้ในระดับสูงขึ้น
ความรู้จึงเป็นสิ่งที่สั่งสมมาจากการศึกษาเล่าเรียน
การค้นคว้า หรือประสบการณ์ รวมทั้งความสามารถเชิง
ปฏิบัติและทักษะ; ความเข้าใจหรือสารสนเทศที่ได้รับจาก
ประสบการณ์; สิ่งที่ได้รับมาจากการได้ยิน ได้ฟัง การคิด
หรือการปฏิบตั ;ิ องค์วชิ าในแต่ละสาขา (ราชบัณฑิตยสถาน,
2556 : 243)
2.2 ทฤษฎีการเรียนรู้
การศึ ก ษาทฤษฎี ก ารเรี ย นรู ้ ที่ ส� ำ คั ญ ในที่ นี้ เ น้ น
น�ำเสนอทฤษฎีการเรียนรูโ้ ดยใช้สมองเป็นหลัก (Brain Based
Learning : BBL) เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้ คือ สมอง
รับความรูส้ กึ จากประสาทสัมผัสต่าง ๆ ไปพร้อม ๆ กัน ได้แก่
ตาท�ำให้มองเห็น หูทำ� ให้ได้ยนิ จมูกท�ำให้ได้กลิน่ ลิน้ ท�ำให้ได้
รับรส และผิวกายท�ำให้เกิดการสัมผัส การเรียนรูเ้ กิดทีส่ มอง
เกิดจากลงมือปฏิบัติด้วยตนเองหรือเป็นการเรียนรู้โดย
ประสบการณ์ตรง ผ่านการเข้าร่วมหลากหลายรูปแบบตาม
ความสนใจและแตกต่างระหว่างบุคคล ในการนีส้ มองมีหน้าที่
สร้างกระบวนการเรียนรู้ ทั้งการรับรู้ การคิด การเรียนรู้
และการจ�ำ ควบคุมการท�ำงานของอวัยวะต่างๆ ของร่างกาย
รวมทั้งควบคุมความรู้สึกและพฤติกรรม และการเรียนรู้ใน
สิ่งที่สนใจสามารถรับรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ อาจารย์จึง
จ�ำเป็นต้องจัดกิจกรรมเร้าใจให้นักศึกษาอยากเรียนอยากรู้
ท้าทาย ปราศจากความเครียด รวมทัง้ จัดการเรียนรูแ้ บบสร้าง
ความเข้าโดยเชื่อมโยงความรู้และประสบการณ์เดิมของเขา
ก็จะเกิดการเรียนรู้ได้ดี มีจุดมุ่งหมาย จากประสบการณ์ใน
สถานการณ์จริง ได้อย่างเท่าเทียมกัน (ธีระ รุญเจริญ, 2555)
2.3 ประเภทและระดับของความรู้
2.3.1 ประเภทของความรู้
ความรู้ มีหลายประเภท ในทีน่ สี้ รุปเป็น 2 ประเภทที่
ส�ำคัญ (จ�ำเริญรัตน์ จิตต์จิรจรรย์, 2557 : 31-32) คือ
1) ความรู้ที่ฝังลึกในตัวบุคคล (Tacit Knowledge)
เป็นความรู้ที่อยู่ในตัวบุคคล ในสมอง เป็นความรู้ท่ีไม่เป็น
ทางการ ซึ่งเป็นทักษะ หรือความรู้เฉพาะตัวคนที่ได้มาจาก
ประสบการณ์ การเรียนรู้ ความเชือ่ พรสวรรค์ หรือความคิด
สร้างสรรค์ในการปฏิบัติงาน แทรกอยู่ในการกระท�ำของ
แต่ละคนที่ท�ำให้การท�ำงานประสบความสาเร็จ สามารถ
น�ำมาเล่าสู่กันฟัง แลกเปลี่ยนความรู้กัน ไม่สามารถจัดเป็น

สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
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บทความวิชาการ
ระบบหมวดหมู่ได้ เป็นความรู้ที่จับต้องไม่ได้ แต่บุคคลที่รู้
นั้นบอกได้ เล่าได้ ผู้รับการถ่ายทอดความรู้ต้องใช้ความ
พยายามในการรับความรู้นั้น เช่น การสังเกต การคาดเดา
สาเหตุปัญหาแล้วหาทางแก้ไขปัญหานั้นได้
2) ความรู ้ ที่ เ ปิ ด เผย (Explicit Knowledge)
เป็นความรู้ที่มีการบันทึกไว้เป็นลายลักษณ์อักษรชัดเจน
สามารถบรรยายเป็นความรู้ให้ผู้อื่นรับทราบ และสามารถ
ใช้รว่ มกันได้ เช่น ฐานข้อมูล หนังสือ สิง่ พิมพ์ เอกสาร ต�ำรา
คู่มือ ไปรษณีย์อิเลกทรอนิกส์ เว็บไซต์ รายงานต่าง ๆ เป็น
ความรู้ที่เป็นทางการ ผู้ที่ต้องการรู้เข้าถึงความรู้ได้ง่ายกว่า
ความรู้ประเภทฝังลึกในตัวบุคคล
2.3.2 ระดับของความรู้
ความรู้มีหลายระดับ คือ
1) รูว้ า่ สิง่ นัน้ คืออะไร (Know - what) คือ รูข้ อ้ เท็จจริง
เป็นความรูเ้ ชิงทฤษฎี เกิดขึน้ ในผูส้ ำ� เร็จการศึกษา ได้มาจาก
การเรียนรู้ มักน�ำความรู้นี้ไปใช้ประโยชน์ได้
2) รู้วิธีการ (Know - how) คือ ความรู้เชิงทฤษฎี
และเชิงบริบท เกิดจากการเรียนรู้ในการศึกษาเล่าเรียน
และประสบการณ์การท�ำงานมาระยะหนึ่ง บุคคลจึงรู้วิธี
การท�ำงาน สามารถน�ำความรู้มาปรับใช้ในบริบทต่าง ๆ
3) รู้เหตุผล (Know - why) คือ ความรู้ในระดับที่
อธิบายเหตุผลได้ว่าเหตุใดจึงใช้ความรู้นั้นได้ในบางบริบท
และไม่เหมาะสมกับบางบริบท
4) ใส่ใจกับเหตุผล (Care - why) คือ ความรูใ้ นระดับ
คุณค่า ความเชื่อซึ่งเป็นแรงผลักดันจากภายในให้กระท�ำ
สิ่งนั้น ๆ เมื่อเผชิญสถานการณ์ เป็นความริเริ่มสร้างสรรค์
มีการประมวล วิเคราะห์ความรู้ที่ตนมีอยู่กับความรู้ที่ได้รับ
มาสร้างเป็นองค์ความรู้ใหม่ น�ำมาใช้ในการปฏิบัติงาน
พัฒนางาน
ความรู้จะช่วยให้บุคคลท�ำงานให้สาเร็จได้ดี ทั้งงาน
ส่วนบุคคลและงานขององค์กร ความรู้เป็นทรัพย์สินที่มีค่า
จ�ำเป็นต้องมีการจัดการ อาจารย์เป็นบุคคลที่มีความรับ
ผิดชอบส�ำคัญในการพัฒนานักศึกษาจ�ำเป็นต้องมีองค์ความรู้
มีวิธีการปฏิบัติงานที่ดี ต้องวิจัย บริการวิชาการแก่ชุมชน
ซึง่ ล้วนเกีย่ วข้องกับการใช้ความรู้ จึงจ�ำเป็นต้องมีการจัดการ
ความรู้

2.3.3 การจัดการความรู้
“การจัดการความรู”้ เป็นกระบวนการพัฒนาความรู้
ของบุคคลและองค์กร เพื่อสร้างคุณภาพและประสิทธิภาพ
การท�ำงาน โดยการรวมกลุม่ กัน ก�ำหนดสิง่ ทีค่ วรรู้ เรือ่ งทีค่ วรรู้
แลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน จากประสบการณ์ของสมาชิก ผสม
ผสานความรู้จากแหล่งข้อมูลทั่วไป มีการก�ำหนดเป้าหมาย
วิธีปฏิบัติ การทดลอง ตรวจสอบ สังเคราะห์ น�ำความรู้ไปใช้
เพือ่ บรรลุวตั ถุประสงค์ในระดับบุคคล การร่วมกระบวนการ
จัดการความรู้ช่วยเสริมสร้างการตระหนักในคุณค่าและ
ความสามารถที่ เ ป็ น ความรู ้ ฝ ั ง ลึ ก ในตั ว บุ ค คล เกิ ด การ
ปรับเปลี่ยนวิธีคิด วิธีปฏิบัติงาน จนประสบความส�ำเร็จใน
ระดับองค์กร (ส�ำนักงานราชบัณฑิตยสภา, 2559) การจัดการ
ความรูใ้ นสถาบันอุดมศึกษาจึงช่วยให้เกิดการพัฒนาคุณภาพ
การจัดการศึกษา โดยเน้นการเรียนรูเ้ ป็นเครือข่ายเชือ่ มโยงกัน
สมาชิกในสถาบันต่างเสริมพลังกันแบบกัลยาณมิตร ส่งผลให้
สถาบันจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ เข้มแข็ง เป็นองค์กร
แห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) ผู้มีส่วนร่วม
ด�ำเนินการทุกฝ่าย จ�ำเป็นต้องปฏิบตั ติ อ่ กันด้วยความเคารพ
ในศักดิ์ศรีของความเป็นคนเท่าเทียมกัน การแลกเปลี่ยน
เรียนรู้จึงจะเกิดขึ้นได้ดี มีจิตจดจ่อในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ใช้สนุ ทรียสนทนา หลีกเลีย่ งการโต้เถียงเพือ่ เอาชนะ ใช้วธิ กี าร
ทางบวก เห็นคุณค่าซึง่ กันและกัน ในกระบวนการแลกเปลีย่ น
เรียนรู้ ใช้ความเอือ้ อาทร เปิดเผย จริงใจ เชือ่ ถือ ไว้วางใจกัน
และมีสติในการเรียนรูซ้ งึ่ กันและกัน และกระบวนการจัดการ
เรียนรู้โดยตลอด เรียนรู้ร่วมกันด้วยการปฏิบัติ มุ่งจัดการ
ความรู้ให้ปฏิบัติงานได้ส�ำเร็จด้วยดี เชื่อมโยงการเรียนรู้กับ
สถาบันอื่น เกิดเป็นเครือข่ายการจัดการความรู้ (กนกอร
สมปราชญ์, 2559 : 88 - 89) มีขั้นตอนส�ำคัญ คือ ก�ำหนด
ความรู ้ ห ลั ก ที่ จ� ำ เป็ น ต่ อ การท� ำ งานหรื อ กิ จ กรรม เสาะ
แสวงหา ค้นหาความรู้ที่ต้องการ ปรับปรุง ดัดแปลง หรือ
สร้างความรู้บางส่วนให้เหมาะสมกับการใช้งาน สื่อสาร
ถ่ายทอด ประยุกต์ใช้ความรู้และเทคโนโลยีในการท�ำงาน
น�ำประสบการณ์ในการใช้ความรูใ้ นการท�ำงานมาแลกเปลีย่ น
เรียนรู้และบันทึกไว้ จดบันทึกขุมความรู้ จัดเก็บความรู้แก่น
ความรู้ไว้ใช้ในการท�ำงาน และเรียนรู้จากการใช้ความรู้ เมื่อ
ผู้บริหารและอาจารย์เห็นความส�ำคัญของการจัดการศึกษา
เพื่อพัฒนานักศึกษา จัดกระบวนการค้นหาประเด็นความรู้
ปีที่ 23 ฉบับที่ 2 สิงหาคม-ธันวาคม 2560
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ที่ต้องพัฒนาในสถาบัน ค้นหาความรู้และสิ่งที่นักศึกษาควร
พัฒนาที่เป็นต้นแบบ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ บันทึก น�ำสู่การ
ปฏิบัติ น�ำผลการท�ำงานมาพูดคุย เสวนากัน ปรับเปลี่ยน
วิธีการท�ำงานให้ดียิ่งขึ้น เป็นวงจร เป็นการจัดการความรู้
ที่เป็นประโยชน์ต่อการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ พัฒนาสู่
การเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ที่ตอบสนองปัญหาและความ
จ�ำเป็นของสังคม
2.3.4 การสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ (Learning Community)
เป็นกลุ่มบุคคลที่ตระหนักถึงความส�ำคัญ ความจ�ำเป็นของ
การเรียนรู้ มีทกั ษะและกระบวนการคิด วิเคราะห์ แก้ปญ
ั หา
และน�ำความรู้มาใช้ประโยชน์เพื่อพัฒนาตนเองและสถาบัน
หรื อ ชุ ม ชน (สนอง โลหิ ต วิ เ ศษ ในคณะศึ ก ษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2558) มีที่มาจากองค์การ
แห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) และสถาบัน
การศึกษาแห่งการเรียนรู้ (Learning School) เนื่องจาก
สถาบันการศึกษาจ�ำเป็นต้องส่งเสริมการเรียนรู้ของทุกคน
ทั้ ง ในและนอกสถาบันและจ�ำเป็นต้องขยายสู่การสร้าง
สถาบันให้เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ (School Learning
Community) ส่งเสริมการเรียนรู้ ให้คุณค่าของการเรียนรู้
โดยอาศัยกระบวนการของความร่วมมือ และเป็นกระบวน
การต่อเนื่องของผู้บริหาร อาจารย์ นักศึกษา และชุมชน
โดยมุ่งเน้นร่วมกันในการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้และ
คุณภาพชีวติ ของนักศึกษา เพือ่ พัฒนาให้นกั ศึกษารูส้ งิ่ ทีค่ วรรู้
ท�ำงานได้ ด้วยการจัดประสบการณ์การเรียนรู้และประเมิน
ผลหลากหลายวิธอี ย่างเหมาะสมในสิง่ ทีต่ อ้ งวัดและประเมิน
ให้สถาบันการศึกษาเป็นสถานที่เรียนรู้อย่างมีคุณภาพมี
ตัวบ่งชีช้ ดั เจน (เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ์ ในส�ำนักงานเลขาธิการ
คุรสุ ภา, 2552 : 205 – 210) ชุมชนแห่งการเรียนรูม้ ี 3 ระดับ
ประยุ ก ต์ อ ธิ บ ายในลั ก ษณะโครงสร้ า งส� ำ หรั บ สถาบั น
อุดมศึกษาคือ 1) ระดับนักศึกษา แสดงบทบาทในการเรียนรู้
2) ระดับวิชาชีพ (Professional) อาจารย์ บุคลากร และ
ผู้บริหารจะต้องพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้แก่นักศึกษา
และ 3) ระดับชุมชน ร่วมด�ำเนินกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อพัฒนา
การจั ด การเรียนรู้และพัฒ นาชุมชนไปพร้อ มการพัฒนา
สถาบันอุดมศึกษาให้เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ จึงพึงมีหลัก
การ คือ ทุกคนที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกสถาบัน
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ต้องมี “การร่วมกันท�ำ” (Collaboration) โดยควรสร้าง
วั ฒ นธรรมร่ ว มกั น ตามกระบวนการดั ง กล่ า วเพื่ อ พั ฒ นา
นักศึกษา ต้องมีองค์ประกอบของชุมชนแห่งการเรียนรู้
5 ประการ (เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ์ ในส�ำนักงานเลขาธิการ
คุรุสภา, 2552 : 207) ดังนี้
1) ภาวะผู้น�ำแบบสนับสนุนและภาวะผู้น�ำแบบมี
ส่วนร่วม เน้นการแบ่งอ�ำนาจ การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ
ของผู้เกี่ยวข้อง
2) การเรียนรูร้ ว่ มกันและประยุกต์การเรียนรูท้ เี่ กิดขึน้
เพื่อประโยชน์ของนักศึกษา
3) การมีค่านิยมและวิสัยทัศน์ร่วมกัน น�ำไปสู่แบบ
แผนพฤติกรรมที่ทุกคนปฏิบัติ
4) มีเงื่อนไขและสภาพการณ์ที่สนับสนุน ทั้งด้าน
กายภาพ โครงสร้างการติดต่อสื่อสาร เวลา สถานที่เอื้อ
ต่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในบรรยากาศการยอมรับและ
ไว้วางใจกัน เปิดใจรับข้อมูลย้อนกลับ
5) มีแนวปฏิบัติที่ดีร่วมกัน น�ำมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้
และให้ข้อมูลย้อนกลับซึ่งกันและกัน
ทัง้ นี้ แนวปฏิบตั ทิ ดี่ ี เป็นวิธปี ฏิบตั ิ วิธดี ำ� เนินงาน หรือ
ขั้นตอนการปฏิบัติที่ท�ำให้สถาบันประสบความส�ำเร็จหรือสู่
ความเป็นเลิศตามเป้าหมาย เป็นทีย่ อมรับในวงวิชาการหรือ
วิชาชีพนั้น ๆ มีหลักฐานของความส�ำเร็จปรากฏชัดเจน โดย
มีการสรุปวิธปี ฏิบตั ิ หรือขัน้ ตอนการปฏิบตั ิ ตลอดจนความรู้
และประสบการณ์ บันทึกเป็นเอกสาร เผยแพร่ให้หน่วยงาน
ภายในหรือภายนอกสามารถน�ำไปใช้ประโยชน์ได้ แนวปฏิบตั ิ
ที่ดี มีประโยชน์ในการช่วยกระตุ้นการท�ำงานของบุคลากร
เสริมสร้างลักษณะนิสยั ใฝ่เรียนรูข้ องสมาชิก สร้างวัฒนธรรม
คุณภาพในสถาบันอุดมศึกษา เกิดพัฒนาการขององค์การ
แห่งการเรียนรู้ ช่วยประหยัดทรัพยากรในการด�ำเนินงาน
ซึ่งสถาบันควรมีการพัฒนาแนวปฏิบัติที่ดีในด้านต่าง ๆ ที่
เกีย่ วข้องกับการจัดการเรียนรู้ รวมทัง้ ด้านการบริหารจัดการ
(พิชติ ฤทธิจ์ รูญ ในส�ำนักงานเลขาธิการคุรสุ ภา, 2552 : 229
– 231; ส�ำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2558 : 36)
งานวิจยั เกีย่ วกับชุมชนแห่งการเรียนรูใ้ นสถานศึกษา
มีดังนี้
การวิจยั รูปแบบพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรูเ้ ชิงวิชาชีพ
ในสถาบันอุดมศึกษาคาทอลิก พบว่า รูปแบบมี 6 องค์ประกอบ

สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
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บทความวิชาการ
คือ 1) ภาวะผูน้ ำ� แบบสนับสนุนและภาวะผูน้ ำ� แบบมีสว่ นร่วม
มีแนวทางในการปฏิบตั ิ 3 ประการ คือ มีการแบ่งปันอ�ำนาจ
มีสว่ นร่วมในการตัดสินใจ และมีการส่งเสริมการพัฒนาภาวะ
ผู้น�ำ 2) ค่านิยมและวิสัยทัศน์ร่วม มีแนวทางในการปฏิบัติ
2 ประการ คือ มีค่านิยมและวิสัยทัศน์เพื่อพัฒนาผู้เรียน
และค่ า นิ ย มและวิ สั ย ทั ศ น์ เ พื่ อ การท� ำ งานร่ ว มกั น ของ
บุคลากร 3) การเรียนรู้ร่วมกันและประยุกต์การเรียนรู้
มีแนวทางในการปฏิบตั ิ 2 ประการ คือ การเรียนรูร้ ว่ มกันและ
ประยุกต์การเรียนรูเ้ พือ่ ประโยชน์ของผูเ้ รียน 4) สภาพการณ์
ทีส่ นับสนุน มีแนวทางในการปฏิบตั ิ 2 ประการ คือ มีโครงสร้าง
ทางกายภาพ และมีโครงสร้างทางทรัพยากรบุคคล 5) มีแนว
ปฏิบัติที่ดีร่วมกัน มีแนวทางในการปฏิบัติ 2 ประการ คือ
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดีและมีการให้ข้อมูล
ย้อนกลับ 6) ความเป็นเลิศแห่งความเป็นมนุษย์ มีแนวทาง
ในการปฏิบัติ 2 ประการ คือ มีการพัฒนามิติบุคลากร
ให้ร่วมกันพัฒนาผู้เรียน และมีการพัฒนาสังคมในองค์กร
ให้ ทุ ก ส่ ว นฝ่ า ยรวมทั้ ง นั ก ศึ ก ษาร่ ว มกั น พั ฒ นานั ก ศึ ก ษา
(สิวรี พิศุทธิ์สินธพ, 2553 : 133 - 191)
การวิ จั ย ตั ว แปรที่ ส ่ ง ผลต่ อ ความเป็ น ชุ ม ชนแห่ ง
การเรี ย นรู ้ ท างวิ ช าชี พ ของโรงเรี ย นขยายโอกาสทาง
การศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบว่า ตัวแปรทีส่ ง่ ผล
ความเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของโรงเรียน
ประกอบด้วย ความเป็นผู้น�ำทางวิชาการและแรงจูงใจ
ใฝ่ สั ม ฤทธิ์ ข องผู ้ บ ริ ห ารส่ ง ผลต่ อ ความเป็ น ชุ ม ชนแห่ ง
การเรียนรู้ (วทัญญู ภูครองนา, 2558 : 108 - 113)
การวิจยั รูปแบบพัฒนาสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน ในเขต
พัฒนาพืน้ ทีช่ ายฝัง่ ทะเลตะวันออกเพือ่ เป็นองค์การแห่งการ
เรียนรู้ พบว่า รูปแบบขององค์การแห่งการเรียนรู้ ประกอบ
ด้วย 1) บุคคลทีม่ คี วามรอบรู้ ได้แก่ สร้างความรูค้ วามเข้าใจ
และจิตส�ำนึกให้บุคคลมีส่วนร่วมกับชุมชนและหน่วยงาน
ในการพัฒนาพื้นที่ ริเริ่มวางแผนด�ำเนินงานอย่างเป็นระบบ
มีประสิทธิภาพ ก�ำหนดกรอบพัฒนาให้สอดคล้องบริบท และ
ลดภาวะความเครียดของสถานศึกษาในการเปลี่ยนแปลง
2) รูปแบบความคิด ได้แก่ ปรับเปลีย่ นวิธคี ดิ ให้สอดคล้องกับ
การเปลีย่ นแปลง วิเคราะห์แนวทางจัดการศึกษาให้เหมาะสม
กับพื้นที่ ให้บุคลากรยอมรับในผลกระทบอันอาจเกิดขึ้น
และเสนอแนวทางป้องกันแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชนให้

สอดคล้องการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ 3) การสร้างวิสัยทัศน์
ร่วมกัน ได้แก่ การพัฒนากระบวนการเรียนรูร้ ว่ มกับหน่วยงาน
ต่าง ๆ โดยใช้ทรัพยากรท้องถิน่ บนพืน้ ฐานของท้องถิน่ ทีผ่ า่ น
การวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็งและแนวทางแก้ไขปัญหา
เน้นวิสัยทัศน์ความเป็นเอกลักษณ์ที่ท�ำให้เกิดความภูมิใจใน
ท้องถิ่น เน้นมุ่งจัดการศึกษาเพื่อแก้ไขปัญหาสังคม 4) การ
เรียนรูเ้ ป็นทีม ได้แก่ สถานศึกษาส่งเสริมให้เห็นความส�ำคัญ
ในการแลกเปลีย่ นเรียนรู้ จัดกิจกรรมร่วมกัน มีกลไกปลูกฝัง
ความเป็นเจ้าของทีมงาน จัดกิจกรรมเสริมสร้างทีมงานให้มี
ประสิทธิภาพ 5) การคิดอย่างเป็นระบบ ได้แก่ ความสามารถ
ในการคิดสร้างสรรค์ แก้ปญ
ั หาแบบมีสว่ นร่วม เชือ่ มโยงระบบ
ย่อย สถานศึกษาปรับเปลีย่ นเป็นองค์การแห่งการเรียนรูโ้ ดย
ก�ำหนดยุทธศาสตร์แบบมีส่วนร่วม (ร�ำพึง ช�ำนาญ, 2553 :
175 - 218)
การวิจัยตัวแบบการจัดการความรู้ที่มีประสิทธิภาพ
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏในประเทศไทย พบว่า ปัจจัยทีม่ ผี ล
ต่อประสิทธิภาพต่อการจัดการความรู้ คือ ผู้น�ำ วัฒนธรรม
องค์การ โครงสร้างองค์การ ระบบการบริหาร พฤติกรรมคน
ในองค์การ การจัดการสารสนเทศ เทคโนโลยี และการวัดผล
(ชินวัฒน์ ศาสนนันท์ สัญญา สัญญาวิวัฒน์ โกมล ไพศาล,
2556)
2.3.5 การพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้ในสถาบัน
อุดมศึกษาให้มีความสุจริตคิดชอบ
การพัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่มีความรู้ ความ
สามารถ ประพฤติดีงาม ซื่อสัตย์สุจริต เป็นพลเมืองดีของ
ประเทศชาติ เป็นบทบาทของบุคคลในสถาบัน ได้แก่ อาจารย์
ผูบ้ ริหารและบุคลากร รวมทัง้ ตัวนักศึกษาเอง (วิษณุ เครืองาม
ในกระทรวงศึกษาธิการ คุรุสภาและส�ำนักงานเลขาธิการ
สภาการศึกษา, 2554 : 49 - 80) ร่วมกันพัฒนาความดีงาม
ควบคู่กับการศึกษาหาความรู้อย่างเป็นรูปธรรมด้วยความ
ตระหนักรู้ มีเจตคติที่ดีในความส�ำคัญของการเรียนรู้ที่จะ
พัฒนาตนเองดังกล่าว (สุมน อมรวิวัฒน์, 2557) เนื่องจาก
เจตคติ เป็นท่าทีหรือความรู้สึก เป็นความคิดเห็นของบุคคล
เป็นตัวกระตุ้นให้บุคคลแสดงพฤติกรรมที่สอดคล้องกัน
(ราชบัณฑิตยสถาน, 2556 : 33) ร่วมกันเรียนรู้และจัดการ
เรียนรูจ้ นประสบความสาเร็จ (Jones, Walter, 2010) นัน่ คือ
การจะเป็นผู้ที่มีความซื่อสัตย์สุจริต จ�ำเป็นต้องเริ่มต้นจาก
ปีที่ 23 ฉบับที่ 2 สิงหาคม-ธันวาคม 2560
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การยอมรับว่าเรือ่ งนีเ้ ป็นเรือ่ งดี น่าภาคภูมใิ จ น่าทีจ่ ะปฏิบตั ิ
คือ เกิดจากการคิดดี คิดชอบเป็นเบือ้ งต้น เป็นทีม่ าของค�ำว่า
สุจริตคิดชอบ พร้อมรับการเปลีย่ นแปลงในทุกด้าน สอดคล้อง
มาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ สอดคล้ อ งและสนั บ สนุ น คุ ณ ลั ก ษณะ
ของบัณฑิตดังที่กล่าวแล้ว สามารถอธิบายเชื่อมโยงได้กับ
การพัฒนานักศึกษาให้มีความเป็นพลเมืองที่กล่าวมาแล้ว
เป็นแนวทางหนึง่ ทีส่ ำ� คัญในการพัฒนาคนให้มคี วามซือ่ สัตย์
สุจริต
ในการนี้ ผู้ที่มีความส�ำคัญในการขับเคลื่อนการจัด
การเรียนรู้เพื่อพัฒนานักศึกษาให้เกิดผลดี คือ อาจารย์
ซึ่ ง ในปั จ จุ บั น อาจารย์ จ� ำ เป็ น ต้ อ งปรั บ เปลี่ ย นวิ ธี คิ ด
ปรับกระบวนการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนานักศึกษา ต้องมี
คุณลักษณะพิเศษกว่าอาจารย์ดีในอดีต กล่าวคือ จ�ำเป็น
ต้องมีเป้าหมายส�ำคัญทีม่ งุ่ พัฒนาผลการเรียนรูข้ องนักศึกษา
สู่การด�ำเนินการสร้างโอกาสการเรียนรู้ ใช้กระบวนการ
สื่อสารที่ดี กระตุ้น จูงใจให้นักศึกษาอยากเรียนอยากรู้
ในเวลาเดียวกันครูท�ำหน้าที่สนับสนุนให้นักศึกษาได้เรียนรู้
อย่างเต็มศักยภาพ จัดโอกาสให้นักศึกษาได้ลงมือท�ำงาน
ในสิ่งที่เรียนรู้ เพื่อให้เขาได้เผชิญปัญหาและแก้ไขปัญหาที่
เกิดขึ้นระหว่างลงมือท�ำงาน หมั่นประเมินการเรียนรู้ของ
นักศึกษาอย่างหลากหลายวิธีการ ทั้งช่วงขณะที่เขาเรียนรู้
และหลังการเรียนรู้ ในเวลาเดียวกันอาจารย์ต้องประเมิน
การท�ำงานของตนเองและหาข้อบกพร่อง หรือจุดที่ควร
พัฒนาแล้วด�ำเนินการพัฒนาตนเองในเรื่องนั้น แม้ไม่มี
ปัญหาใดก็จ�ำเป็นต้องเรียนรู้ทั้งเรื่องความรู้ วิธีการสอน
เนื้อหาและความดี วิธีการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา
จากเพื่ อ นอาจารย์ หรื อ กลุ ่ ม เพื่ อ นอาจารย์ ที่ ต ้ อ งหมั่ น
พบปะพูดคุยกันถึงข้อค้นพบต่าง ๆ ในการจัดการเรียนรู้
และหาแนวทางพัฒนานักศึกษาร่วมกันอยู่เสมอ พัฒนา
ทัง้ ความรูแ้ ละความดี อาจารย์ตอ้ งมุง่ ท�ำงานเพือ่ พัฒนาศิษย์
การคิดและการกระท�ำต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาผลการเรียนรู้
ทีจ่ ะเกิดแก่นกั ศึกษาอย่างรอบด้าน อาจารย์ตอ้ งพัฒนาตนเอง
ด้วยกระบวนการที่ดีที่สุด คือ เรียนรู้จากผู้ร่วมวิชาชีพ คือ
อาจารย์ด้วยกันเอง ที่เรียก Professional Learning
Community : PLC โดยมีผบู้ ริหารเป็นจุดประกายความคิด
จัดบรรยากาศการเรียนรู้ร่วมกันของอาจารย์ให้เกิดความ
ท้าทาย บันเทิง เพื่อเป้าหมายสุดท้ายเพื่อพัฒนานักศึกษา
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ร่วมกันคิด ปฏิบัติการปฏิรูปการจัดการเรียนรู้ด้วยตัวของ
อาจารย์เองกับเพื่อนอาจารย์ ด้วยความศรัทธางานการเป็น
อาจารย์ ควบคู่การพัฒนานักศึกษาให้มีความเป็นพลเมือง
เพราะความเป็ น พลเมื อ งเป็ น เครื่ อ งมื อ ส� ำ คั ญ และเป็ น
ประโยชน์ต่อโลก ที่อยู่ภายใต้กระแสการเปลี่ ย นแปลง
(เชษฐา พวงรัตน์, 2559 : 29 – 88) โดยเฉพาะเน้น
เรื่องความซื่อสัตย์สุจริตอันเป็นปัญหาส�ำคัญระดั บ ชาติ
ซึง่ เกีย่ วข้องกับการพัฒนานักศึกษาให้ลกั ษณะเป็นผูอ้ ปุ นิสยั
ทีด่ ี โดยอาจารย์ดำ� เนินงานร่วมกับบุคลากร พัฒนานักศึกษา
และผู้น�ำนักศึกษาในลักษณะชุมชนแห่งการเรียนรู้ทั่วทั้ง
สถาบัน
การสนับสนุนส่งเสริมของผู้บริหารดังกล่าว เป็นการ
ส่งเสริมการพัฒนานักศึกษา โดยเฉพาะผูบ้ ริหารฝ่ายวิชาการ
ร่วมกับฝ่ายพัฒนานักศึกษาเป็นหลัก มีผู้บริหารฝ่ายอื่น ๆ
สนับสนุน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานของ
อาจารย์ในการจัดการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
แบบบูรณาการ ภายใต้การน�ำของผู้บริหาร น�ำนโยบายและ
หลักสูตรที่บูรณาการการพัฒนาการเรียนรู้ไปสู่การปฏิบัติ
มีการสนับสนุน ก�ำกับติดตาม อาจารย์ดว้ ยวิธกี ารทีเ่ หมาะสม
โดยน�ำผลประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาที่ผ่านมาไปใช้
ปรับปรุงพัฒนาการจัดการศึกษาทุกช่วงเวลา จัดท�ำและปรับ
เปลีย่ นแผนการศึกษา ในกระบวนการควบคุมก�ำกับติดตาม
ในระบบประกันคุณภาพทีม่ ปี ระสิทธิภาพ พัฒนาการเรียนรู้
แก่นักศึกษาในทุกโอกาส ให้เป็นผู้อุปนิสัยที่ดี ซื่อสัตย์สุจริต
ควบคูก่ บั การศึกษาวิชาการและวิชาชีพ ในการจัดการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา ที่ต้องอาศัยประสิทธิภาพของการบริหาร
จัดการ การจัดเรียนการสอน วิจัย บริการวิชาการ และท�ำนุ
บ�ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ซึ่งควรเป็นไปแบบบูรณาการ
มีการพัฒนาแนวทางการด�ำเนินงานที่หลากหลายควบคู่กับ
การวิจัยเกิดเป็นแนวปฏิบัติที่ดี
แนวปฏิบตั ทิ ดี่ ขี องการอยูร่ ว่ มกันของบุคคลในสังคม
สุขสงบ เอือ้ ต่อการพัฒนาในมิตติ า่ ง ๆ เป็นเรือ่ งส�ำคัญ อันจะ
น�ำมาซึ่งการพัฒนาความเจริญในด้านต่าง ๆ อาจมีที่มีจาก
หลายแนวทาง ในที่นี้เน้นการพัฒนาบุคคลให้เรียนรู้ ซึมซับ
และมีการใช้ชีวิตอย่างซื่อสัตย์สุจริต โดยการเรียนรู้ที่จะ
พัฒนาตนเองให้มีความคิดเห็นและประพฤติสอดคล้องกัน
คือ การเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ พร้อมและเข้าร่วมรับการ

สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
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บทความวิชาการ
พัฒนาอย่างกระตือรือร้น ซึ่งเป็นสาระส�ำคัญหนึ่งในการ
จัดการศึกษาทุกระดับ เนือ่ งจาก “การเรียนรูส้ ศู่ ตวรรษที่ 21
นัน้ หลายส่วนแตกต่างกันแบบตรงกันข้ามกับการเรียนรูแ้ บบ
เดิม ๆ ที่เราคุ้นเคย โดยตัวการที่ส�ำคัญที่สุด คือ การเปลี่ยน
แปลงของสิง่ ต่าง ๆ อย่างรวดเร็วและพลิกผัน รวมทัง้ ชุดความรู้
ทีเ่ ป็นความจริงและใช้ได้ผลก็หมดสภาพไป มีความรูช้ ดุ ใหม่
ขึน้ มาแทนที่ เป้าหมายหลักของการเรียนรูส้ ยู่ คุ นี้ จึงไม่ใช่ตวั
เนือ้ หาหรือสาระความรู้ แต่เป็นการฝึกทักษะ (และฉันทะ) ของ
การเรียนรูต้ อ่ เนือ่ งตลอดชีวติ ” เนือ่ งจากการเรียนเพียงให้ได้
ความรู้นั้นไม่เพียงพอ นักศึกษาต้องมีทักษะและฉันทะใน
การเรียนรูต้ อ่ เนือ่ งตลอดชีวติ ผนวกจิตส�ำนึกความเป็นคนดี
มีแรงบันดาลใจที่จะสร้างเนื้อสร้างตัว ที่จะท�ำคุณประโยชน์
(วิจารณ์ พานิช, 2557 : ค�ำน�ำ, 10 - 13) การพัฒนาชุมชน
แห่งการเรียนรู้ ให้บุคคลอุดมศึกษามีความซื่อสัตย์สุจริตจึง
เป็นแนวปฏิบัติพื้นฐานในการพัฒนาคนที่ส�ำคัญ
การด� ำ เนิ น งานพั ฒ นาชุ ม ชนแห่ ง การเรี ย นรู ้ ใ น
สถาบันอุดมศึกษา ที่มุ่งประเด็นให้บุคคลทุกกลุ่มในสถาบัน
อุ ด มศึ ก ษาร่ ว มกั น พั ฒ นานั ก ศึ ก ษาให้ เ ป็ น ผู ้ อุ ป นิ สั ย ที่ ดี
ซื่ อ สั ต ย์ สุ จ ริ ต มี ค วามเป็ น พลเมื อ งควบคู ่ กั บ การศึ ก ษา
หาความรู้ เป็นพื้นฐานของการพัฒนาอื่น ๆ ด้วยการเรียนรู้
แบบเสวนา วิเคราะห์ ลงมือปฏิบัติ ให้เกิดการซึมซับทาง
ความรูส้ กึ จนเป็นนิสยั ประยุกต์อธิบายการสร้างชุมชนแห่ง
การเรียนรู้ 3 ระดับ (เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ์ ในส�ำนักงาน
เลขาธิการคุรสุ ภา, 2552 : 205 – 210; สุรยิ เดว ทริปาตี, 2560)
และประมวลเป็นบทบาทของบุคคลแต่ละกลุ่ม ได้ดังนี้
1) ระดับนักศึกษา เป็นระดับที่นักศึกษามีการเรียนรู้
เพื่อสร้างความหมาย (Meaning Making) เพื่อให้มีความรู้
ทักษะในการเรียนรู้ และวิธีการแสวงหาความรู้
บทบาทของนักศึกษาแบบมีส่วนร่วมในการเรียนรู้
ตระหนักและวิเคราะห์ปัญหา ลงมือปฏิบัติในการแก้ปัญหา
ของส่วนรวม โดยร่วมกับเพื่อนนักศึกษา อาจารย์ บุคลากร
และผู้บริหาร ด�ำเนินงาน ดังนี้
(1) การเข้าร่วมหรือจัดตั้งชมรม กลุ่ม เรียนรู้และจัด
กิจกรรมการประพฤติสุจริต คิดและประพฤติชอบ
(2) ร่วมกับอาจารย์หรือสถาบันจัดกิจกรรมการพัฒนา
ความดีงาม การประพฤติสจุ ริต คิดและประพฤติชอบ ในกลุม่
นักศึกษาและเยาวชนในชุมชน รวมทั้งร่วมกิจกรรมบริการ

วิชาการแก่สังคมของมหาวิทยาลัยในการพัฒนาชุมชน
2) ระดับวิชาชีพ (Professional) เป็นระดับทีอ่ าจารย์
บุคลากร และผูบ้ ริหารจะต้องพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้
ร่วมกัน ผูบ้ ริหารต้องพัฒนาทักษะการเป็นผูน้ ำ� ด้วยการศึกษา
ค้นคว้า ไตร่ตรอง แลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลย้อนกลับ
ซึ่งกันและกัน
บทบาทของอาจารย์ บุคลากรและผูบ้ ริหาร สามารถ
ด�ำเนินงานดังนี้
1) บทบาทของอาจารย์ บุคลากรสามารถด�ำเนินงาน ดังนี้
(1) อาจารย์และบุคลากรปฏิบตั ติ นเป็นแบบอย่างทีด่ ี
ในการเรียนรู้และพัฒนาอยู่เสมอ เป็นต้นแบบของผู้อุปนิสัย
ที่ดี ซื่อสัตย์สุจริต และร่วมกับผู้บริหารก�ำหนดนโยบาย
พัฒนานักศึกษา
(2) อาจารย์ออกแบบกิจกรรมการเรียนรูใ้ ห้นกั ศึกษา
ได้สืบเสาะหาความรู้ โดยอาจารย์เป็นผู้สร้างแรงบันดาลใจ
กระตุ ้ น ให้ เ กิ ด ความอยากรู ้ และอ� ำ นวยความสะดวก
ให้นักศึกษาได้เรียนรู้จากสิ่งรอบตัว ได้เรียนรู้กระบวนการ
ท�ำงานพร้อมกับได้องค์ความรู้ น�ำไปต่อยอดในการท�ำงาน
ในชีวิตจริงในอนาคต (นิธิ วติวุฒิพงศ์ และปฐมาภรณ์
วิโรจน์พันธุ์, 2558 : 27 - 68) บูรณาการการพัฒนา
ความดีงามและการประพฤติชอบ โดยอาศัยการมีส่วนร่วม
จากบุคลากรและนักศึกษา
(3) ท� ำ วิ จั ย เพื่ อ หาแนวทางพั ฒ นาสั ง คม ได้ แ ก่
การศึ ก ษาวิ ธี ก ารพั ฒ นาคุ ณ ธรรมจริ ย ธรรมแก่ เ ยาวชน
การศึกษาแนวทางแก้ไขการประพฤติมิชอบของบุคคลที่
เกี่ยวข้องบางกลุ่ม
(4) การบริการวิชาการแก่สังคมเกี่ยวกับการปลูกฝัง
จิ ต ส� ำ นึ ก ดี ง ามแก่ ค นในชุ ม ชน การป้ อ งกั น การทุ จ ริ ต
ประพฤติมชิ อบ แบบมีสว่ นร่วม โดยบูรณาการกับการบริการ
วิชาการอื่น ๆ
(5) การจัดการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
บูรณาการ การประพฤติชอบ สุจริต คิดดีงาม
(6) การผลิ ต หรื อ สนั บ สนุ น นั ก ศึ ก ษาให้ ผ ลิ ต สื่ อ
ประเภทต่าง ๆ เกี่ยวกับการเรียนรู้ตลอดช่ ว งของชี วิ ต
การเป็นผู้อุปนิสัยที่ดี ซื่อสัตย์สุจริต การป้องกันการทุจริต
ประพฤติมิชอบ ควบคู่กับการศึกษาหาความรู้ทางวิชาการ
วิชาชีพ
ปีที่ 23 ฉบับที่ 2 สิงหาคม-ธันวาคม 2560
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2) บทบาทของผูบ้ ริหารสถาบันอุดมศึกษาฝ่ายต่าง ๆ โดยเฉพาะ
ฝ่ายวิชาการและฝ่ายพัฒนานักศึกษาสามารถด�ำเนินงานดังนี้
(1) ผู้บริหารปฏิบัติตนและปฏิบัติงานให้ปรากฎ
เป็นต้นแบบ และร่วมกันกับอาจารย์และบุคลากรก�ำหนด
และมอบนโยบายในการพัฒนาทุกคนสู่การเป็นผู้ประพฤติ
ดีงาม ซื่อสัตย์สุจริต
(2) ใช้ พื้ น ที่ แ ละศั ก ยภาพของห้ อ งสมุ ด สถาบั น
พื้นที่อื่น ๆ และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในสถาบัน เป็น
ศูนย์กลางของข้อมูลทางการศึกษาทั้งภายในและภายนอก
สถาบัน และเป็นแหล่งเรียนรูเ้ พือ่ ศึกษาค้นคว้า มีบทบาทใน
การพัฒนาคน ส่งเสริมการเรียนรู้ทั้งด้านความรู้และความดี
(3) สนับสนุนกิจกรรมบูรณาการการเรียนรู้วิชาการ
วิชาชีพกับกิจกรรมพัฒนานักศึกษาเพื่อเสริมการเรียนรู้ทุก
โอกาสในการสร้างอุปนิสัยที่ดี ซื่อสัตย์สุจริตของนักศึกษา
และอาจารย์เป็นรูปธรรม
(4) สนับสนุนให้อาจารย์และนักศึกษาบริการวิชาการ
แก่สงั คม บูรณาการการพัฒนาความดีงามและการประพฤติ
ชอบแก่คนในสังคม
(5) จัดประกวด น�ำเสนอ กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
กระบวนการและผลผลิตจากกิจกรรมโดยนักศึกษาและ
อาจารย์ภายในสถาบันและระหว่างสถาบัน
(6) พัฒนาอาจารย์ หลักสูตรและการสอน มีมาตรฐาน
การจัดการเรียนรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ และการประเมินที่สอดคล้องกัน
3) ระดับชุมชน เป็นระดับทีเ่ กีย่ วข้องกับผูป้ กครอง สมาชิกของ
ชุมชน และผู้น�ำชุมชนในการสร้างและร่วมด�ำเนินกิจกรรม
ต่าง ๆ ให้บรรลุวิสัยทัศน์ของสถาบันอุดมศึกษา และชุมชน
ตามบทบาทของแต่ละกลุม่ บุคคล ได้แก่ องค์กรส่วนท้องถิน่
กลุ่มอาชีพ กลุ่มกิจกรรมต่าง ๆ
นอกจากนี้ หน่ ว ยงานต้ น สั ง กั ด และหน่ ว ยงานที่
เกี่ยวข้อง ได้แก่ ส�ำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ศึกษาธิการจังหวัดจังหวัดต่าง ๆ สมาคมทีเ่ กีย่ วข้อง ด�ำเนินงาน
ดังนี้
(1) มอบนโยบาย การสร้างวัฒนธรรมการประพฤติ
สุจริต คิดชอบในสถาบันอุดมศึกษาทั่วทั้งองค์กร
(2) ประสานความร่ ว มมื อ จากผู ้ แ ทนสถาบั น
อุดมศึกษา ผูบ้ ริหารสถาบันต่าง ๆ ในการร่วมกันสร้างชุมชน

76

แห่งการเรียนรู้ พัฒนาอาจารย์ บุคคลากรและนักศึกษาให้มี
คุณลักษณะดีงาม ประพฤติชอบ
(3) จัดผูร้ บั ผิดชอบ ทัง้ หน่วยงานย่อย และกลุม่ บุคคล
รวมทั้งจัดโครงสร้างการท�ำงานระดับอุดมศึกษาอย่างเชื่อม
โยงกับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และอาชีวศึกษา พร้อมกับ
สนับสนุนก�ำลังคน งบประมาณ เทคโนโลยีสารสนเทศ และ
ทรัพยากรอื่น
(4) กระตุ ้ น ติ ด ตามการดาเนิ น งานจั ด กิ จ กรรม
โครงการเพื่อพัฒนาเยาวชนให้มีคุณลักษณะดังกล่าวอย่าง
จริงจัง ต่อเนื่อง
(5) สนับสนุนการสร้างเครือข่ายสถาบัน เทคโนโลยี
สารสนเทศ จัดให้มีการจัดประกวด เสวนา และนิทรรศการ
เผยแพร่ จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในการประชุมวิชาการ
เอกสารวิชาการ
(6) ติดตามผลการด�ำเนินงานดังกล่าวอย่างเป็นระบบ
และสนับสนุนให้มีการรวบรวมแนวปฏิบัติที่เพื่อการนี้

สรุป

สรุปการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาให้เป็นชุมชน
แห่งการเรียนรูพ้ งึ ด�ำเนินการอย่างเป็นระบบ ดังภาพประกอบ 1
จากภาพประกอบ 1 การสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้
ของสถาบันคนอุดมศึกษาทีม่ งุ่ พัฒนาบุคคลให้มคี วามซือ่ สัตย์
สุจริต สืบเนื่องจากการมีเจตคติที่ดีต่อการประพฤติชอบ
นั บ เป็ น การคิ ด ชอบที่ จ ะช่ ว ยสร้ า งสั ง คมให้ เจริ ญ พั ฒ นา
เนื่องจากแต่ละคนปฏิบัติหน้าที่ของตนด้วยความสุจริต
ทัง้ ทางกาย ทางวาจาและทางใจ เกิดเป็นพฤติกรรมของคนใน
สังคมในทิศทางที่ถูกต้อง อันมีที่มาจากนโยบายของรัฐบาล
ในการแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในสังคมไทย
อย่างกว้างขวางและต่อเนือ่ งยาวนาน ทีก่ ระทบต่อการพัฒนา
สังคมและประเทศชาติ อาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน
หน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ ง รวมทั้ ง การจั ด การศึ ก ษาระดั บ
อุดมศึกษาซึง่ มุง่ พัฒนานักศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ให้บณ
ั ฑิตมีทงั้ ความรู้ ความสามารถ
และความดีตามความต้องการของสังคมสมัยใหม่ รวมทั้ง
เน้นให้พฒ
ั นาความซือ่ สัตย์สจุ ริต ควบคูก่ บั คุณธรรมจริยธรรม
อืน่ ๆ มีอาจารย์และบุคลากรร่วมกันด�ำเนินงานจัดการเรียนรู้
ภายใต้การสนับสนุนของผู้บริหาร เชื่อมโยงกับการบริการ

สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
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บทความวิชาการ

ภาพประกอบ 1 ชุมชนแห่งการเรียนรู้ : คนอุดมศึกษาสุจริตคิดชอบ

วิชาการแก่สังคม ชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ทั้งนี้ด�ำเนินงานโดยแต่ละสถาบันก�ำหนดนโยบาย
พัฒนานักศึกษา จัดการเรียนรูแ้ บบบูรณาการวิชาการวิชาชีพ
กับกิจกรรมพัฒนานักศึกษา จัดกิจกรรมจัดการความรู้
อาจารย์หมัน่ พัฒนาตนเองในการออกแบบการจัดการเรียนรู้
เพือ่ การนี้ และแลกเปลีย่ นเรียนรูก้ ระบวนการประพฤติชอบ
ในรูปแบบต่าง ๆ เกิดการสร้างแนวปฏิบัติที่ดีในสถาบัน
น�ำสูก่ ารแลกเปลีย่ นเรียนรูก้ นั และกันภายในสถาบันและกับ
สถาบันอื่น ภายใต้การสนับสนุน กระตุน้ จูงใจ จากผู้บริหาร
และสถาบัน ให้มกี ารสร้างแนวปฏิบตั ทิ ดี่ ใี หม่ ๆ ในการพัฒนา
นั ก ศึ ก ษา ในลั ก ษณะชุ ม ชนแห่ ง การเรี ย นรู ้ ที่ นั ก ศึ ก ษา
อาจารย์ บุคลากร และผู้บริหาร เรียนรู้และเอื้อประโยชน์
ซึง่ กันและกัน เมือ่ การด�ำเนินงานเป็นไปอย่างจริงจังต่อเนือ่ ง
ควรเกิดกระบวนการเปลี่ยนแปลงในการพัฒนาของชุมชน
แห่งการเรียนรู้ 3 ระดับ คือ ระดับนักศึกษา ระดับอาจารย์

บุคลากรและผู้บริหาร และระดับชุมชน ต่างมีส่วนร่วมใน
การเรียนรู้และด�ำเนินงานจัดการศึกษาตามบทบาทของตน
ในการพัฒนานักศึกษาให้ได้เรียนรูแ้ ละลงมือปฏิบตั ิ เกิดความ
ซาบซึ้ง ภูมิใจในการท�ำกิจกรรมและเรียนรู้กระบวนการ
เรียนรู้และองค์ความรู้ไปพร้อมกัน
เมือ่ ด�ำเนินการดังกล่าวแล้ว ย่อมมีความเป็นไปได้ใน
การเกิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ ที่บุคคลในสถาบันอุดมศึกษา
ได้เรียนรู้และคุ้นเคยกับการประพฤติสุจริต ทั้งในระดับ
นักศึกษา ระดับอาจารย์ บุคลากร และผู้บริหาร และระดับ
ชุมชน โดยต้องค�ำนึงถึง การน�ำเสนอและการประเมิน
แนวปฏิบัติที่ดีเพื่อเป็นการขยายชุมชนแห่งการเรียนรู้
ภายใต้การก�ำกับติดตามของแต่ละสถาบันทีส่ ามารถ
ตอบสนองนโยบายแห่งรัฐ และกรณีการเปลี่ยนแปลงของ
สภาพแวดล้อม ได้แก่ ปัญหาใหม่ สถานการณ์ใหม่ ก็สามารถ
บูรณาการกับกระบวนการเดิม โดยมีเป้าหมายเพื่อพัฒนา
ปีที่ 23 ฉบับที่ 2 สิงหาคม-ธันวาคม 2560

p67-79 �����-���������.indd 77

77
1/18/2561 BE 14:58

นักศึกษาให้เป็นคนเก่งวิชาการวิชาชีพ ควบคูก่ บั การเป็นคนดี
มีคุณธรรมจริยธรรม และมีทักษะการท�ำงานอย่างทันสมัย

ข้อเสนอแนะ

แม้ว่าการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาเพื่อพัฒนา
นักศึกษาและบุคคลทีเ่ กีย่ วข้องให้เป็นบุคคลทีม่ ลี กั ษณะนิสยั
และพฤติกรรมซือ่ สัตย์สจุ ริตจะเป็นการด�ำเนินงานเพือ่ สนอง
นโยบายรัฐ สถาบันอุดมศึกษาก็ควรใช้โอกาสที่รัฐสนับสนุน

เอือ้ โอกาสให้สถาบันอุดมศึกษาแสดงศักยภาพในการพัฒนา
คน เพราะแท้จริงแล้วการด�ำเนินงานเพื่อเป้าหมายดังกล่าว
ก็เกิดประโยชน์แก่สังคมโดยรวม สอดคล้องสภาพแท้จริง
ของสังคมไทย การด�ำเนินงานควรต้องเป็นไปโดยต่อเนื่อง
บูรณาการกับการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมอื่น ๆ อีกทั้ง
สอดคล้ อ งกั บ มาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ ร ะดั บ อุ ด มศึ ก ษา และ
เอื้อโอกาสให้การด�ำเนินภารกิจพัฒนาบัณฑิต วิจัย บริการ
วิชาการแก่สังคม และพันธกิจอื่น เป็นไปอย่างเชื่อมโยงกัน
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