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บทคัดย่อ
การจัดการศึกษาระดับอดุมศึกษาทีเ่น้นการพฒันานกัศกึษาให้เป็นผูท้ีม่คีณุลกัษณะเหมาะสมกับยคุสมัยทีเ่ปลีย่นแปลง

อย่างรวดเร็ว สนองการแก้ไขปัญหาระดับชาติ พึงยึดแนวคิดการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ อันประกอบด้วยกลุ่มบุคคลที่

เก่ียวข้อง ทีต่่างตระหนักถงึความส�าคัญของการเรยีนรูท่ี้จะอยูร่่วมกนัในสงัคมอย่างมคีวามสขุ ใช้ปัญญาร่วมกนัพฒันาคณุภาพ

การเรยีนรูแ้ละคณุภาพชวีติของนกัศกึษาให้ได้รูส้ิง่ทีค่วรรู ้ท�างานได้ด ีด้วยการจดัประสบการณ์การเรยีนรูบ้รูณาการวชิาการ

กับกิจกรรมพัฒนานักศึกษา เน้นการพัฒนาคนในลักษณะท่ีมีการเรียนรู้ทุกจุดของชีวิต ให้เป็นผู้อุปนิสัยท่ีดี ซื่อสัตย์สุจริต 

ควบคูก่บัการศกึษาหาความรูอ้ย่างเป็นรปูธรรม บรรลเุกณฑ์มาตรฐานคณุวฒุริะดบัอดุมศกึษาแห่งชาตแิละสนองความจ�าเป็น

ของสังคม ให้เกิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ในสถาบันอุดมศึกษาที่ทุกคนร่วมกันสร้างสังคมที่มีความสุจริต ประพฤติในทิศทางที่

ถูกต้องอย่างเป็นรูปธรรมในระดับต่าง ๆ คือ 1) นักศึกษา มีปฏิสัมพันธ์กับอาจารย์และเพื่อนด้วยการเรียนรู้เพื่อให้มีทักษะ

ในการเรียนรู้ และวิธีการแสวงหาความรู้วิชาการและวิชาชีพ ร่วมกับเพื่อน อาจารย์ บุคลากร หรือสถาบัน หรือจัดกิจกรรม

เสริมสร้างความดีงาม ความซื่อสัตย์สุจริต พร้อมกับพัฒนาคุณลักษณะที่ดีอื่น ๆ 2) อาจารย์ บุคลากรและผู้บริหารร่วมกัน

ก�าหนดนโยบาย พัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้ จัดแนวปฏิบัติและกระบวนการด�าเนินงาน ด้วยการจัดการเรียนรู้บูรณาการ

กิจกรรมพัฒนานักศึกษาร่วมหารือ วิจัย บริการวิชาการแก่สังคมในประเด็นที่เกี่ยวข้อง และผลิตหรือสนับสนุนนักศึกษาให้

ผลิตสื่อประเภทต่าง ๆ น�าเสนอ จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการหรือผลผลิตภายในสถาบัน และระหว่างสถาบัน 

3) ชมุชนผูป้กครอง สมาชกิของชมุชน ผูน้�าชมุชน หน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง ทัง้ภาครฐัและภาคเอกชนร่วมเรยีนรูซ้ึง่กนัและกันกบั

สถาบันอุดมศึกษาและร่วมกันจัดท�าเครื่องมือและกระบวนการเรียนรู้ส�าหรับสมาชิกชุมชน นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร 

เน้นให้นกัศกึษาได้เรยีนรูแ้ละลงมือปฏบิตั ิเกดิความซาบซึง้ ภมูใิจในการท�ากิจกรรมและเรยีนรูก้ระบวนการเรยีนรูค้วามดงีาม

ซื่อสัตย์สุจริตและองค์ความรู้ไปพร้อมกัน ภายใต้การสนับสนุนส่งเสริมของผู้บริหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในวาระต่าง ๆ

ค�าส�าคัญ : ชุมชนแห่งการเรียนรู้ อุดมศึกษา ความซื่อสัตย์สุจริต
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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 inter-

act 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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บทน�า
จากปัญหาระดับชาติที่มีพฤติกรรมของบุคคลหลาย

ประการอันกระทบต่อการพัฒนาสังคมไทย ปัญหาที่สาคัญ

เป็นอันดับต้น คือ การทุจริต ประพฤติมิชอบ รัฐบาลจึง

มีนโยบายแก้ไขปัญหานี้ ก�าหนดแผนปฏิบัติการขับเคล่ือน

ยทุธศาสตร์ชาติ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจรติ  

ระยะที่ 3 สร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริตในทุกองค์กร 

ที่ต้องอาศัยกระบวนการจัดการศึกษาทุกระดับเพื่อพัฒนา

คนในระยะยาว (ส�านักงานป้องกนัและปราบปรามการทจุรติ

แห่งชาติ, 2559) รวมทั้งการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา 

ซ่ึงเป็นกระบวนการพัฒนาคนที่สาคัญ มีเป้าหมายหลักใน

การพัฒนาบัณฑิตสนองความต้องการของสังคมในวงกว้าง 

จ�าเป็นต้องด�าเนนิการอย่างเป็นระบบแบบมส่ีวนร่วม อาศยั

นโยบายสถาบัน ผู้บริหารสนับสนุน อาจารย์เป็นต้นแบบ

และร่วมกบันกัศกึษาในการออกแบบจดักจิกรรมการเรยีนรู ้

ทั้งในหลักสูตรและกิจกรรมเสริมหลักสูตรแบบบูรณาการ  

ส่งเสริมพฤติกรรมดีงามของนักศึกษา จัดกิจกรรมแลก

เปลี่ยนเรียนรู้ในแต่ละสถาบันและระหว่างสถาบัน ให้เกิด 

ชมุชนแห่งการเรียนรูที้ต่อบสนองการแก้ไขปัญหาของสงัคม  

ในการประพฤติสุจริต อันเชื่อมโยงกับการคิดดี คิดชอบ 

สมกับเป็นแหล่งสร้างคนดีมีคุณภาพสู่สังคมสนองนโยบาย 

หน่วยงานต้นสังกัดที่สนองนโยบายแห่งรัฐ ร่วมกันก�าหนด

และสนับสนุนส่งเสริมทุกสถาบันในการพัฒนาบุคคล

ที่ เกี่ยวข้องให้มีความประพฤติที่ เอื้อการพัฒนาสังคม 

ในปัจจบัุน ผ่านการจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพในยคุไทยแลนด์ 

4.0 ที่เน้นการพัฒนาคนในลักษณะที่มีการเรียนรู้ทุกจุด 

ของชีวิต ให้เป็นผู้อุปนิสัยที่ดี มีทักษะการเรียนรู้ควบคู่กับ

การศกึษาหาความรูอ้ย่างเป็นรูปธรรม ตามนโยบายรฐับาลที่

มยีทุธศาสตร์แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาติ ฉบับท่ี  

12 ก�าหนดการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์  

ทีส่�าคญัประการหนึง่ คอื การเสรมิสร้างระเบียบวนิยั คณุธรรม  

จรยิธรรม และค่านยิมทีพ่งึประสงค์ สู่เป้าหมายประการส�าคญั  

คือ การสร้างความสุขแก่คนไทย ด้วยหลากหลายแนวทาง 

โดยมีเป้าหมายในมิติของคนในระยะยาวคือ พลเมืองมีส่วน

ร่วมและท�าประโยชน์ต่อสังคม (กระทรวงยุติธรรม, 2560)  

ควรพฒันาโดยใช้กระบวนการปฏบิติั เกดิการเรียนรูจ้นซึมซับ 

ทางความรู้สึกจนเกิดเป็นนิสัย (สุริยเดว ทริปาตี, 2560)  

นัน่คอื เป็นไปในลกัษณะพฒันาสถาบนัการศกึษาและหน่วย

งานที่เกี่ยวข้องให้เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้เพื่อแก้ไขปัญหา

เดยีวกนั อนัจะส่งผลให้คนในสงัคมอยูร่่วมกนัอย่างมคีวามสุข  

พร้อมสู่การพัฒนา

สาระส�าคัญ
ในท่ีนี้อธิบายสาระส�าคัญ คือ ความซื่อสัตย์สุจริต

อันเป็นคุณธรรมส�าคัญและเกี่ยวข้องกับความเป็นพลเมือง 

ชุมชนแห่งการเรียนรู้ และการพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู ้

ในสถาบันอุดมศึกษาให้มีความสุจริตคิดชอบ ดังต่อไปนี้

1. ความซื่อสัตย์สุจริต
ความซือ่สตัย์ เป็นการประพฤตติรงและจรงิใจ ไม่คดิ

ทรยศ ไม่คดโกง ไม่หลอกลวง (ราชบัณฑิตยสถาน, 2556 :  

402) เป็นคุณธรรมพื้นฐานของการอยู่ร่วมกันของบุคคล

ในสังคมสุขสงบ เจริญ ที่ควรได้รับการใส่ใจในการน�าสู ่

การพฒันาคน โดยเฉพาะนกัศกึษาในระดับอดุมศกึษา ให้เป็น

ผูท่ี้มีอปุนสิยัท่ีดี ซ่ือสตัย์สจุรติ ท้ังทางกาย คอื การตรงต่อเวลา  

ปฏบิตัติามหน้าทีต่นเอง สจุรติทางวาจา คอื การพูดความจริง  

มีสาระประโยชน์ และสุจริตทางใจ คือ ละเว้นการคิดร้าย 

ละโมบอยากได้ของอันไม่พึงได้ อันเป็นที่มาของการสุจริต

ทางกายและวาจา เป็นพืน้ฐานของการพฒันาสู่การช่วยเหลือ 

เกื้อกูลกัน เคารพซ่ึงกันและกัน สามารถร่วมกันพัฒนาตน

พฒันางานทีท่�าร่วมกนัและแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์ได้ดี  

(ประไพ ประดิษฐ์สุขถาวร, 2559) เก่ียวข้องโดยตรงกับ 

ความเป็นพลเมือง คือ การมีความรับผิดชอบต่อตนเอง  

รบัผดิชอบต่อสงัคม และส่วนรวม มคีวามตระหนกัว่าตนเป็น

สมาชิกคนหนึ่งของสังคม และมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหา  

ไม่ก่อปัญหาในสงัคม เคารพสทิธิผ์ูอ้ืน่ เคารพผูอ้ืน่ทีแ่ตกต่าง 

จากตนเอง เคารพกตกิาหรอืกฎหมาย ซ่ึงกระบวนการจดัการ

เรียนรู้ท่ีได้ผลดี คือ ให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการเรียนรู้  

วเิคราะห์ปัญหา ตระหนกัในปัญหา ร่วมกนัลงมอืปฏบิตัใินการ

แก้ปัญหาของส่วนรวม (ปรญิญา เทวานฤมติรกลุ, 2556) ควร

พิจารณาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนานักศึกษาควบคู่กันไป  

มีความส�าคัญในการพัฒนาคนให้มีความซ่ือสัตย์สุจริต โดย

เรียนรู้และปฏิบัติร่วมกันในลักษณะชุมชนแห่งการเรียนรู้ 

ที่ศึกษาเรียนรู้ควบคู่กับวิชาการวิชาชีพและปฏิบัติร่วมกัน
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2. ชุมชนแห่งการเรียนรู้
เมื่อกล่าวถึงชุมชนแห่งการเรียนรู ้ ควรเริ่มจาก 

การท�าความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องที่เก่ียวข้องข้องโดยตรง  

คือ การจัดการความรู้ (Knowledge Management)  

ซึง่เป็นการรวบรวมองค์ความรูท้ีมี่อยูใ่นองค์กร จากตวับุคคล 

เอกสารมาพัฒนาให้เป็นระบบ ให้ทุกคนสามารถเข้าถึงและ 

น�าความรู้ไปใช้พัฒนางานได้ การจัดการความรู้ด�าเนินการ

อย่างน้อย 6 ประการ แต่ละความรู ้ได้แก่ การก�าหนดความรู ้

หลักที่จ�าเป็นและส�าคัญต่อการท�างาน การเสาะแสวงหา

ความรู้ที่ต้องการ การปรับปรุง ดัดแปลงหรือสร้างความรู้ 

บางส่วนให้เหมาะกบัการใช้งานของตน การประยกุต์ใช้ความรู้  

ในกิจการงานของตน การน�าประสบการณ์จากการท�างาน

และที่ประยุกต์ใช้ มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสกัดขุมความรู้

มาบนัทกึไว้ และการจดบันทึกขุมความรู้ และแก่นของความรู้  

ส�าหรับการน�าความรู ้ไปใช้งาน และปรับปรุให้ดียิ่งขึ้น  

เชื่อมโยงมากขึ้นเพื่อใช้ในการท�างานต่อๆ ไป (ส�านักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2558 : 34 - 36)

การจัดการศึกษาในสถาบนัอดุมศึกษา สถาบนัจ�าเป็น 

ต้องมีกระบวนการจัดการความรู้ อย่างน้อยเป็นการจัดการ

ความรู้เพื่อพัฒนานักศึกษาและการวิจัย และรายงานผล 

การด�าเนินงานในการประกันคุณภาพการศึกษาอย่างเป็น 

รูปธรรมทุกปี เป็นการจัดการความรู ้ในภาพรวมของ 

การจดัการศกึษาทีผู่บ้รหิารพงึให้ความส�าคญัและสนบัสนนุ

ให้เกดิขึน้ในสถานศกึษา เพราะการจดัการความรู ้เป็นกลไก

ช่วยให้ผู้บริหาร อาจารย์บุคลากร และนักศึกษา ได้พัฒนา

ตนเอง ดงัน้ัน ควรท�าความเข้าใจค�าว่า ความรู้ ทฤษฎกีารเรยีนรู้  

ประเภทและระดับของความรู้ การจัดการความรู้ การสร้าง

ชุมชนแห่งการเรียนรู้ (วิชัย วงษ์ใหญ่, 2555) เป็นเบื้องต้น 

สู่การอธิบายถึงการพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้ในสถาบัน

อุดมศึกษาให้มีความสุจริตคิดชอบ ดังต่อไปนี้

2.1 ความรู้ (Knowledge)

ความรู้มทีีม่าจากองค์ความรู้ (Body of Knowledge)  

ซึ่งเป็นความรู้ที่ประกอบด้วย มโนทัศน์หลัก โครงสร้างและ 

ช่องทางที่จะเข้าถึงความรู้ที่ผู ้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนใน

กระบวนการต่อไปน้ี 1) รวบรวมค้นคว้าอย่างลกึซ้ึง 2) ทดลอง 

ปฏิบัติ วิเคราะห์ และสรุปสาระ 3) เกิดแนวคิด เนื้อหา และ

แนวทาง ที่เรียกว่าความรู้ 4) การสังเคราะห์แนวคิด เนื้อหา 

แนวทาง บูรณาการมาเป็นความรู้ในระดับสูงขึ้น

ความรู้จึงเป็นสิ่งที่สั่งสมมาจากการศึกษาเล่าเรียน 

การค้นคว้า หรือประสบการณ์ รวมทั้งความสามารถเชิง

ปฏิบัติและทักษะ; ความเข้าใจหรือสารสนเทศที่ได้รับจาก

ประสบการณ์; สิ่งท่ีได้รับมาจากการได้ยิน ได้ฟัง การคิด 

หรอืการปฏบิตั;ิ องค์วชิาในแต่ละสาขา (ราชบัณฑติยสถาน, 

2556 : 243)

2.2 ทฤษฎีการเรียนรู้

การศึกษาทฤษฎีการเรียนรู ้ ท่ีส�าคัญ ในที่นี้เน้น 

น�าเสนอทฤษฎกีารเรยีนรูโ้ดยใช้สมองเป็นหลกั (Brain Based 

Learning : BBL) เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้ คือ สมอง

รบัความรูส้กึจากประสาทสมัผสัต่าง ๆ  ไปพร้อม ๆ  กนั ได้แก่  

ตาท�าให้มองเห็น หทู�าให้ได้ยนิ จมกูท�าให้ได้กลิน่ ล้ินท�าให้ได้

รบัรส และผวิกายท�าให้เกดิการสมัผัส การเรยีนรูเ้กดิทีส่มอง 

เกิดจากลงมือปฏิบัติด้วยตนเองหรือเป็นการเรียนรู้โดย

ประสบการณ์ตรง ผ่านการเข้าร่วมหลากหลายรูปแบบตาม

ความสนใจและแตกต่างระหว่างบุคคล ในการนีส้มองมหีน้าที่ 

สร้างกระบวนการเรียนรู้ ท้ังการรับรู้ การคิด การเรียนรู้  

และการจ�า ควบคุมการท�างานของอวยัวะต่างๆ ของร่างกาย 

รวมทั้งควบคุมความรู้สึกและพฤติกรรม และการเรียนรู้ใน

สิ่งที่สนใจสามารถรับรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ อาจารย์จึง

จ�าเป็นต้องจัดกิจกรรมเร้าใจให้นักศึกษาอยากเรียนอยากรู้ 

ท้าทาย ปราศจากความเครยีด รวมทัง้จัดการเรยีนรูแ้บบสร้าง

ความเข้าโดยเชื่อมโยงความรู้และประสบการณ์เดิมของเขา  

ก็จะเกิดการเรียนรู้ได้ดี มีจุดมุ่งหมาย จากประสบการณ์ใน

สถานการณ์จรงิ ได้อย่างเท่าเทยีมกนั (ธรีะ รญุเจริญ, 2555)

2.3 ประเภทและระดับของความรู้

2.3.1 ประเภทของความรู้

ความรู ้มหีลายประเภท ในทีน่ีส้รปุเป็น 2 ประเภทที่

ส�าคัญ (จ�าเริญรัตน์ จิตต์จิรจรรย์, 2557 : 31-32) คือ

1) ความรู้ที่ฝังลึกในตัวบุคคล (Tacit Knowledge) 

เป็นความรู้ท่ีอยู่ในตัวบุคคล ในสมอง เป็นความรู้ที่ไม่เป็น

ทางการ ซึ่งเป็นทักษะ หรือความรู้เฉพาะตัวคนที่ได้มาจาก

ประสบการณ์ การเรยีนรู ้ความเชือ่ พรสวรรค์ หรือความคดิ 

สร้างสรรค์ในการปฏิบัติงาน แทรกอยู่ในการกระท�าของ

แต่ละคนท่ีท�าให้การท�างานประสบความสาเร็จ สามารถ

น�ามาเล่าสู่กันฟัง แลกเปลี่ยนความรู้กัน ไม่สามารถจัดเป็น
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ระบบหมวดหมู่ได้ เป็นความรู้ที่จับต้องไม่ได้ แต่บุคคลท่ีรู ้

นั้นบอกได้ เล่าได้ ผู้รับการถ่ายทอดความรู้ต้องใช้ความ

พยายามในการรับความรู้นั้น เช่น การสังเกต การคาดเดา

สาเหตุปัญหาแล้วหาทางแก้ไขปัญหานั้นได้

2) ความรู ้ที่ เปิดเผย (Explicit Knowledge) 

เป็นความรู้ที่มีการบันทึกไว้เป็นลายลักษณ์อักษรชัดเจน  

สามารถบรรยายเป็นความรู้ให้ผู้อื่นรับทราบ และสามารถ 

ใช้ร่วมกนัได้  เช่น ฐานข้อมลู หนงัสอื สิง่พมิพ์ เอกสาร ต�ารา  

คู่มือ ไปรษณีย์อิเลกทรอนิกส์ เว็บไซต์ รายงานต่าง ๆ เป็น 

ความรู้ที่เป็นทางการ ผู้ที่ต้องการรู้เข้าถึงความรู้ได้ง่ายกว่า

ความรู้ประเภทฝังลึกในตัวบุคคล

2.3.2 ระดับของความรู้

ความรู้มีหลายระดับ คือ

1) รู้ว่าส่ิงน้ันคืออะไร (Know - what) คอื รูข้้อเท็จจรงิ  

เป็นความรูเ้ชงิทฤษฎ ีเกิดขึน้ในผูส้�าเรจ็การศกึษา ได้มาจาก

การเรียนรู้ มักน�าความรู้นี้ไปใช้ประโยชน์ได้

2) รู้วิธีการ (Know - how) คือ ความรู้เชิงทฤษฎี

และเชิงบริบท เกิดจากการเรียนรู้ในการศึกษาเล่าเรียน 

และประสบการณ์การท�างานมาระยะหนึ่ง บุคคลจึงรู้วิธี 

การท�างาน สามารถน�าความรู้มาปรับใช้ในบริบทต่าง ๆ

3) รู้เหตุผล (Know - why) คือ ความรู้ในระดับที่

อธิบายเหตุผลได้ว่าเหตุใดจึงใช้ความรู้นั้นได้ในบางบริบท 

และไม่เหมาะสมกับบางบริบท

4) ใส่ใจกบัเหตุผล (Care - why) คอื ความรู้ในระดบั 

คุณค่า ความเช่ือซ่ึงเป็นแรงผลักดันจากภายในให้กระท�า 

สิ่งนั้น ๆ เมื่อเผชิญสถานการณ์ เป็นความริเริ่มสร้างสรรค์ 

มีการประมวล วิเคราะห์ความรู้ที่ตนมีอยู่กับความรู้ท่ีได้รับ 

มาสร้างเป็นองค์ความรู ้ใหม่ น�ามาใช้ในการปฏิบัติงาน 

พัฒนางาน

ความรู้จะช่วยให้บุคคลท�างานให้สาเร็จได้ดี ทั้งงาน

ส่วนบุคคลและงานขององค์กร ความรู้เป็นทรัพย์สินที่มีค่า 

จ�าเป็นต้องมีการจัดการ อาจารย์เป็นบุคคลท่ีมีความรับ 

ผดิชอบส�าคัญในการพัฒนานักศึกษาจ�าเป็นต้องมอีงค์ความรู้  

มีวิธีการปฏิบัติงานที่ดี ต้องวิจัย บริการวิชาการแก่ชุมชน 

ซ่ึงล้วนเกีย่วข้องกบัการใช้ความรู ้จงึจ�าเป็นต้องมกีารจดัการ

ความรู้

2.3.3 การจัดการความรู้

“การจดัการความรู้”เป็นกระบวนการพฒันาความรู้

ของบุคคลและองค์กร เพ่ือสร้างคุณภาพและประสิทธิภาพ

การท�างาน โดยการรวมกลุม่กนั ก�าหนดสิง่ทีค่วรรู้ เร่ืองท่ีควรรู้  

แลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน จากประสบการณ์ของสมาชิก ผสม

ผสานความรู้จากแหล่งข้อมูลทั่วไป มีการก�าหนดเป้าหมาย  

วิธีปฏิบัติ การทดลอง ตรวจสอบ สังเคราะห์ น�าความรู้ไปใช้

เพือ่บรรลวุตัถุประสงค์ในระดบับคุคล การร่วมกระบวนการ

จัดการความรู้ช่วยเสริมสร้างการตระหนักในคุณค่าและ

ความสามารถท่ีเป็นความรู ้ฝังลึกในตัวบุคคล เกิดการ 

ปรับเปล่ียนวิธีคิด วิธีปฏิบัติงาน จนประสบความส�าเร็จใน 

ระดบัองค์กร (ส�านกังานราชบัณฑติยสภา, 2559) การจดัการ 

ความรูใ้นสถาบนัอดุมศกึษาจงึช่วยให้เกดิการพฒันาคณุภาพ 

การจดัการศกึษา โดยเน้นการเรยีนรูเ้ป็นเครอืข่ายเช่ือมโยงกนั  

สมาชิกในสถาบันต่างเสรมิพลงักนัแบบกลัยาณมติร ส่งผลให้ 

สถาบันจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ เข้มแข็ง เป็นองค์กร

แห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) ผู้มีส่วนร่วม

ด�าเนนิการทกุฝ่าย จ�าเป็นต้องปฏบัิตต่ิอกนัด้วยความเคารพ

ในศักดิ์ศรีของความเป็นคนเท่าเทียมกัน การแลกเปล่ียน

เรียนรู้จึงจะเกิดขึ้นได้ดี มีจิตจดจ่อในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

ใช้สนุทรียสนทนา หลกีเลีย่งการโต้เถียงเพือ่เอาชนะ ใช้วิธีการ 

ทางบวก เห็นคณุค่าซ่ึงกันและกัน ในกระบวนการแลกเปล่ียน 

เรยีนรู ้ใช้ความเอือ้อาทร เปิดเผย จรงิใจ เชือ่ถือ ไว้วางใจกนั  

และมสีตใินการเรยีนรูซ้ึง่กนัและกนั และกระบวนการจดัการ

เรียนรู้โดยตลอด เรียนรู้ร่วมกันด้วยการปฏิบัติ มุ่งจัดการ

ความรู้ให้ปฏิบัติงานได้ส�าเร็จด้วยดี เชื่อมโยงการเรียนรู้กับ 

สถาบันอื่น เกิดเป็นเครือข่ายการจัดการความรู้ (กนกอร  

สมปราชญ์, 2559 : 88 - 89) มีขั้นตอนส�าคัญ คือ ก�าหนด 

ความรู ้หลักท่ีจ�าเป็นต่อการท�างานหรือกิจกรรม เสาะ

แสวงหา ค้นหาความรู้ท่ีต้องการ ปรับปรุง ดัดแปลง หรือ

สร้างความรู้บางส่วนให้เหมาะสมกับการใช้งาน ส่ือสาร 

ถ่ายทอด ประยุกต์ใช้ความรู้และเทคโนโลยีในการท�างาน  

น�าประสบการณ์ในการใช้ความรูใ้นการท�างานมาแลกเปล่ียน 

เรียนรู้และบันทึกไว้ จดบันทึกขุมความรู้ จัดเก็บความรู้แก่น

ความรู้ไว้ใช้ในการท�างาน และเรียนรู้จากการใช้ความรู้ เมื่อ

ผู้บริหารและอาจารย์เห็นความส�าคัญของการจัดการศึกษา

เพื่อพัฒนานักศึกษา จัดกระบวนการค้นหาประเด็นความรู้
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ที่ต้องพัฒนาในสถาบัน ค้นหาความรู้และสิ่งที่นักศึกษาควร

พัฒนาที่เป็นต้นแบบ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ บันทึก น�าสู่การ

ปฏิบัติ น�าผลการท�างานมาพูดคุย เสวนากัน ปรับเปลี่ยน

วิธีการท�างานให้ดียิ่งขึ้น เป็นวงจร เป็นการจัดการความรู้

ที่เป็นประโยชน์ต่อการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ พัฒนาสู่

การเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ที่ตอบสนองปัญหาและความ

จ�าเป็นของสังคม

2.3.4 การสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้

ชุมชนแห่งการเรียนรู้ (Learning Community) 

เป็นกลุ่มบุคคลที่ตระหนักถึงความส�าคัญ ความจ�าเป็นของ 

การเรยีนรู้ มทีกัษะและกระบวนการคดิ วเิคราะห์ แก้ปัญหา 

และน�าความรู้มาใช้ประโยชน์เพื่อพัฒนาตนเองและสถาบัน

หรือชุมชน (สนอง โลหิตวิเศษ ในคณะศึกษาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2558) มีที่มาจากองค์การ

แห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) และสถาบัน

การศึกษาแห่งการเรียนรู้ (Learning School) เนื่องจาก

สถาบันการศึกษาจ�าเป็นต้องส่งเสริมการเรียนรู้ของทุกคน 

ทั้งในและนอกสถาบันและจ�าเป็นต้องขยายสู ่การสร้าง

สถาบันให้เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ (School Learning 

Community) ส่งเสริมการเรียนรู้ ให้คุณค่าของการเรียนรู้ 

โดยอาศัยกระบวนการของความร่วมมือ และเป็นกระบวน

การต่อเนื่องของผู้บริหาร อาจารย์ นักศึกษา และชุมชน 

โดยมุ่งเน้นร่วมกันในการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู ้และ

คณุภาพชวีติของนักศึกษา เพือ่พัฒนาให้นักศึกษารูส้ิง่ทีค่วรรู้  

ท�างานได้ ด้วยการจัดประสบการณ์การเรียนรู้และประเมิน

ผลหลากหลายวธิอีย่างเหมาะสมในสิง่ทีต้่องวดัและประเมนิ 

ให้สถาบันการศึกษาเป็นสถานที่เรียนรู้อย่างมีคุณภาพม ี

ตวับ่งชีช้ดัเจน (เสรมิศกัดิ ์วศิาลาภรณ์ ในส�านกังานเลขาธกิาร

ครุุสภา, 2552 : 205 – 210) ชมุชนแห่งการเรยีนรูม้ ี3 ระดบั  

ประยุกต์อธิบายในลักษณะโครงสร้างส�าหรับสถาบัน

อดุมศึกษาคอื 1) ระดับนกัศกึษา แสดงบทบาทในการเรยีนรู ้

2) ระดับวิชาชีพ (Professional) อาจารย์ บุคลากร และ

ผู้บริหารจะต้องพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้แก่นักศึกษา 

และ 3) ระดับชุมชน ร่วมด�าเนินกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อพัฒนา 

การจัดการเรียนรู ้และพัฒนาชุมชนไปพร้อมการพัฒนา

สถาบันอุดมศึกษาให้เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ จึงพึงมีหลัก

การ คือ ทุกคนที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกสถาบัน

ต้องมี “การร่วมกันท�า” (Collaboration) โดยควรสร้าง

วัฒนธรรมร่วมกันตามกระบวนการดังกล่าวเพ่ือพัฒนา

นักศึกษา ต้องมีองค์ประกอบของชุมชนแห่งการเรียนรู ้  

5 ประการ (เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ์ ในส�านักงานเลขาธิการ

คุรุสภา, 2552 : 207) ดังนี้

1) ภาวะผู้น�าแบบสนับสนุนและภาวะผู้น�าแบบมี

ส่วนร่วม เน้นการแบ่งอ�านาจ การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ 

ของผู้เกี่ยวข้อง

2) การเรยีนรูร่้วมกนัและประยกุต์การเรยีนรูท้ีเ่กดิขึน้  

เพื่อประโยชน์ของนักศึกษา 

3) การมีค่านิยมและวิสัยทัศน์ร่วมกัน น�าไปสู่แบบ 

แผนพฤติกรรมที่ทุกคนปฏิบัติ

4) มีเงื่อนไขและสภาพการณ์ที่สนับสนุน ทั้งด้าน

กายภาพ โครงสร้างการติดต่อสื่อสาร เวลา สถานที่เอื้อ

ต่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในบรรยากาศการยอมรับและ 

ไว้วางใจกัน เปิดใจรับข้อมูลย้อนกลับ

5) มีแนวปฏิบัติที่ดีร่วมกัน น�ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้

และให้ข้อมูลย้อนกลับซึ่งกันและกัน

ท้ังนี ้แนวปฏบัิตท่ีิด ีเป็นวธิปีฏบัิต ิวธิดี�าเนนิงาน หรอื

ข้ันตอนการปฏิบัติท่ีท�าให้สถาบันประสบความส�าเร็จหรือสู่

ความเป็นเลศิตามเป้าหมาย เป็นท่ียอมรบัในวงวชิาการหรือ

วิชาชีพนั้น ๆ  มีหลักฐานของความส�าเร็จปรากฏชัดเจน โดย

มกีารสรปุวธิปีฏบิตั ิหรอืขัน้ตอนการปฏบิตั ิตลอดจนความรู้

และประสบการณ์ บนัทกึเป็นเอกสาร เผยแพร่ให้หน่วยงาน 

ภายในหรือภายนอกสามารถน�าไปใช้ประโยชน์ได้ แนวปฏบิตั ิ

ท่ีดี มีประโยชน์ในการช่วยกระตุ้นการท�างานของบุคลากร 

เสรมิสร้างลกัษณะนสิยัใฝ่เรยีนรูข้องสมาชิก สร้างวฒันธรรม

คุณภาพในสถาบันอุดมศึกษา เกิดพัฒนาการขององค์การ

แห่งการเรียนรู้ ช่วยประหยัดทรัพยากรในการด�าเนินงาน 

ซึ่งสถาบันควรมีการพัฒนาแนวปฏิบัติที่ดีในด้านต่าง ๆ ท่ี

เกีย่วข้องกับการจดัการเรยีนรู ้รวมทัง้ด้านการบริหารจดัการ 

(พชิติ ฤทธิจ์รญู ในส�านกังานเลขาธกิารครุุสภา, 2552 : 229 

– 231; ส�านกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษา, 2558 : 36)

งานวจิยัเกีย่วกบัชมุชนแห่งการเรยีนรูใ้นสถานศกึษา 

มีดังนี้

การวจัิยรปูแบบพฒันาชุมชนแห่งการเรยีนรูเ้ชงิวิชาชพี 

ในสถาบนัอุดมศกึษาคาทอลกิ พบว่า รปูแบบม ี6 องค์ประกอบ  
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บทความวิชาการ

คอื 1) ภาวะผูน้�าแบบสนับสนุนและภาวะผูน้�าแบบมส่ีวนร่วม  

มแีนวทางในการปฏบิตั ิ3 ประการ คอื มกีารแบ่งปันอ�านาจ  

มส่ีวนร่วมในการตัดสนิใจ และมกีารส่งเสรมิการพฒันาภาวะ 

ผู้น�า 2) ค่านิยมและวิสัยทัศน์ร่วม มีแนวทางในการปฏิบัติ  

2 ประการ คือ มีค่านิยมและวิสัยทัศน์เพื่อพัฒนาผู้เรียน  

และค่านิยมและวิสัยทัศน์เพื่อการท�างานร่วมกันของ

บุคลากร 3) การเรียนรู้ร่วมกันและประยุกต์การเรียนรู้  

มแีนวทางในการปฏบิติั 2 ประการ คือ การเรยีนรูร่้วมกนัและ 

ประยกุต์การเรยีนรูเ้พ่ือประโยชน์ของผูเ้รยีน 4) สภาพการณ์ 

ทีส่นับสนนุ มแีนวทางในการปฏบิตั ิ2 ประการ คอื มโีครงสร้าง 

ทางกายภาพ และมโีครงสร้างทางทรัพยากรบคุคล 5) มแีนว 

ปฏิบัติที่ดีร่วมกัน มีแนวทางในการปฏิบัติ 2 ประการ คือ  

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดีและมีการให้ข้อมูล 

ย้อนกลับ 6) ความเป็นเลิศแห่งความเป็นมนุษย์ มีแนวทาง 

ในการปฏิบัติ 2 ประการ คือ มีการพัฒนามิติบุคลากร 

ให้ร่วมกันพัฒนาผู้เรียน และมีการพัฒนาสังคมในองค์กร 

ให้ทุกส่วนฝ่ายรวมทั้งนักศึกษาร่วมกันพัฒนานักศึกษา  

(สิวรี พิศุทธิ์สินธพ, 2553 : 133 - 191)

การวิจัยตัวแปรที่ส ่งผลต่อความเป็นชุมชนแห่ง 

การเรียนรู ้ทางวิชาชีพของโรงเรียนขยายโอกาสทาง 

การศกึษาในภาคตะวนัออกเฉยีงเหนือ พบว่า ตวัแปรทีส่่งผล 

ความเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู ้ทางวิชาชีพของโรงเรียน  

ประกอบด้วย ความเป็นผู ้น�าทางวิชาการและแรงจูงใจ 

ใฝ่สัมฤทธ์ิของผู ้บริหารส่งผลต่อความเป็นชุมชนแห่ง 

การเรียนรู้ (วทัญญู ภูครองนา, 2558 : 108 - 113)

การวจัิยรปูแบบพฒันาสถานศึกษาข้ันพืน้ฐาน ในเขต

พัฒนาพืน้ทีช่ายฝ่ังทะเลตะวนัออกเพือ่เป็นองค์การแห่งการ

เรียนรู้ พบว่า รูปแบบขององค์การแห่งการเรียนรู้ ประกอบ

ด้วย 1) บคุคลทีม่คีวามรอบรู ้ได้แก่ สร้างความรูค้วามเข้าใจ

และจิตส�านึกให้บุคคลมีส่วนร่วมกับชุมชนและหน่วยงาน 

ในการพัฒนาพื้นที่ ริเริ่มวางแผนด�าเนินงานอย่างเป็นระบบ  

มปีระสทิธภิาพ ก�าหนดกรอบพัฒนาให้สอดคล้องบรบิท และ

ลดภาวะความเครียดของสถานศึกษาในการเปลี่ยนแปลง  

2) รูปแบบความคดิ ได้แก่ ปรบัเปลีย่นวธิคีดิให้สอดคล้องกบั

การเปล่ียนแปลง วเิคราะห์แนวทางจัดการศกึษาให้เหมาะสม 

กับพื้นที่ ให้บุคลากรยอมรับในผลกระทบอันอาจเกิดข้ึน 

และเสนอแนวทางป้องกันแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชนให้

สอดคล้องการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ 3) การสร้างวิสัยทัศน์

ร่วมกัน ได้แก่ การพฒันากระบวนการเรยีนรูร่้วมกบัหน่วยงาน 

ต่าง ๆ  โดยใช้ทรพัยากรท้องถ่ินบนพืน้ฐานของท้องถ่ินทีผ่่าน 

การวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็งและแนวทางแก้ไขปัญหา  

เน้นวิสัยทัศน์ความเป็นเอกลักษณ์ที่ท�าให้เกิดความภูมิใจใน

ท้องถิ่น เน้นมุ่งจัดการศึกษาเพื่อแก้ไขปัญหาสังคม 4) การ

เรยีนรูเ้ป็นทมี ได้แก่ สถานศกึษาส่งเสรมิให้เหน็ความส�าคญั

ในการแลกเปล่ียนเรยีนรู ้จดักจิกรรมร่วมกนั มกีลไกปลกูฝัง 

ความเป็นเจ้าของทีมงาน จัดกิจกรรมเสริมสร้างทีมงานให้มี 

ประสทิธภิาพ 5) การคดิอย่างเป็นระบบ ได้แก่ ความสามารถ

ในการคดิสร้างสรรค์ แก้ปัญหาแบบมส่ีวนร่วม เชือ่มโยงระบบ 

ย่อย สถานศกึษาปรบัเปลีย่นเป็นองค์การแห่งการเรียนรูโ้ดย

ก�าหนดยุทธศาสตร์แบบมีส่วนร่วม (ร�าพึง ช�านาญ, 2553 : 

175 - 218)

การวิจัยตัวแบบการจัดการความรู้ที่มีประสิทธิภาพ

ของมหาวิทยาลยัราชภฏัในประเทศไทย พบว่า ปัจจยัทีม่ผีล

ต่อประสิทธิภาพต่อการจัดการความรู้ คือ ผู้น�า วัฒนธรรม

องค์การ โครงสร้างองค์การ ระบบการบรหิาร พฤติกรรมคน 

ในองค์การ การจดัการสารสนเทศ เทคโนโลย ีและการวดัผล  

(ชินวัฒน์ ศาสนนันท์ สัญญา สัญญาวิวัฒน์ โกมล ไพศาล, 

2556)

2.3.5 การพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้ในสถาบัน

อุดมศึกษาให้มีความสุจริตคิดชอบ

การพัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่มีความรู้ ความ

สามารถ ประพฤติดีงาม ซ่ือสัตย์สุจริต เป็นพลเมืองดีของ 

ประเทศชาต ิเป็นบทบาทของบคุคลในสถาบนั ได้แก่ อาจารย์  

ผูบ้รหิารและบคุลากร รวมทัง้ตวันกัศกึษาเอง (วษิณ ุเครอืงาม  

ในกระทรวงศึกษาธิการ คุรุสภาและส�านักงานเลขาธิการ

สภาการศึกษา, 2554 : 49 - 80) ร่วมกันพัฒนาความดีงาม 

ควบคู่กับการศึกษาหาความรู้อย่างเป็นรูปธรรมด้วยความ

ตระหนักรู้ มีเจตคติท่ีดีในความส�าคัญของการเรียนรู้ที่จะ

พัฒนาตนเองดังกล่าว (สุมน อมรวิวัฒน์, 2557) เนื่องจาก

เจตคติ เป็นท่าทีหรือความรู้สึก เป็นความคิดเห็นของบุคคล 

เป็นตัวกระตุ้นให้บุคคลแสดงพฤติกรรมท่ีสอดคล้องกัน 

(ราชบัณฑิตยสถาน, 2556 : 33) ร่วมกันเรียนรู้และจัดการ

เรยีนรูจ้นประสบความสาเรจ็ (Jones, Walter, 2010) นัน่คือ  

การจะเป็นผู้ที่มีความซื่อสัตย์สุจริต จ�าเป็นต้องเริ่มต้นจาก
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การยอมรบัว่าเรือ่งนีเ้ป็นเรือ่งด ีน่าภาคภมูใิจ น่าท่ีจะปฏิบตัิ 

คอื เกดิจากการคิดดี คิดชอบเป็นเบ้ืองต้น เป็นทีม่าของค�าว่า  

สจุรติคดิชอบ พร้อมรบัการเปลีย่นแปลงในทกุด้าน สอดคล้อง 

มาตรฐานคุณวุฒิ สอดคล้องและสนับสนุนคุณลักษณะ 

ของบัณฑิตดังที่กล่าวแล้ว สามารถอธิบายเช่ือมโยงได้กับ

การพัฒนานักศึกษาให้มีความเป็นพลเมืองที่กล่าวมาแล้ว 

เป็นแนวทางหนึง่ทีส่�าคญัในการพฒันาคนให้มคีวามซือ่สตัย์

สุจริต

ในการนี้ ผู้ที่มีความส�าคัญในการขับเคลื่อนการจัด 

การเรียนรู้เพื่อพัฒนานักศึกษาให้เกิดผลดี คือ อาจารย์ 

ซึ่ งในป ัจจุบันอาจารย ์จ�าเป ็นต ้องปรับเปลี่ยนวิธีคิด  

ปรับกระบวนการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนานักศึกษา ต้องมี

คุณลักษณะพิเศษกว่าอาจารย์ดีในอดีต กล่าวคือ จ�าเป็น 

ต้องมเีป้าหมายส�าคัญทีมุ่่งพฒันาผลการเรยีนรูข้องนกัศกึษา 

สู่การด�าเนินการสร้างโอกาสการเรียนรู้ ใช้กระบวนการ

สื่อสารที่ดี กระตุ้น จูงใจให้นักศึกษาอยากเรียนอยากรู้  

ในเวลาเดียวกันครูท�าหน้าที่สนับสนุนให้นักศึกษาได้เรียนรู้ 

อย่างเต็มศักยภาพ จัดโอกาสให้นักศึกษาได้ลงมือท�างาน

ในสิ่งที่เรียนรู้ เพื่อให้เขาได้เผชิญปัญหาและแก้ไขปัญหาท่ี

เกิดขึ้นระหว่างลงมือท�างาน หมั่นประเมินการเรียนรู้ของ

นักศึกษาอย่างหลากหลายวิธีการ ทั้งช่วงขณะที่เขาเรียนรู้

และหลังการเรียนรู้ ในเวลาเดียวกันอาจารย์ต้องประเมิน 

การท�างานของตนเองและหาข้อบกพร่อง หรือจุดที่ควร

พัฒนาแล้วด�าเนินการพัฒนาตนเองในเรื่องนั้น แม้ไม่มี 

ปัญหาใดก็จ�าเป็นต้องเรียนรู้ทั้งเรื่องความรู้ วิธีการสอน 

เนื้อหาและความดี วิธีการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา

จากเพื่อนอาจารย์ หรือกลุ ่มเพ่ือนอาจารย์ที่ต้องหมั่น

พบปะพูดคุยกันถึงข้อค้นพบต่าง ๆ ในการจัดการเรียนรู้  

และหาแนวทางพัฒนานักศึกษาร่วมกันอยู่เสมอ พัฒนา 

ทัง้ความรู้และความดี อาจารย์ต้องมุง่ท�างานเพือ่พัฒนาศษิย์  

การคิดและการกระท�าต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาผลการเรียนรู้ 

ทีจ่ะเกดิแก่นกัศกึษาอย่างรอบด้าน อาจารย์ต้องพัฒนาตนเอง  

ด้วยกระบวนการที่ดีที่สุด คือ เรียนรู้จากผู้ร่วมวิชาชีพ คือ  

อาจารย์ด้วยกันเอง ที่เรียก Professional Learning  

Community : PLC โดยมผีูบ้รหิารเป็นจดุประกายความคดิ  

จัดบรรยากาศการเรียนรู้ร่วมกันของอาจารย์ให้เกิดความ 

ท้าทาย บันเทิง เพื่อเป้าหมายสุดท้ายเพื่อพัฒนานักศึกษา

ร่วมกันคิด ปฏิบัติการปฏิรูปการจัดการเรียนรู้ด้วยตัวของ 

อาจารย์เองกับเพื่อนอาจารย์ ด้วยความศรัทธางานการเป็น 

อาจารย์ ควบคู่การพัฒนานักศึกษาให้มีความเป็นพลเมือง  

เพราะความเป็นพลเมืองเป็นเครื่องมือส�าคัญและเป็น 

ประโยชน์ต่อโลก ท่ีอยู ่ภายใต้กระแสการเปลี่ยนแปลง  

(เชษฐา พวงรัตน์, 2559 : 29 – 88) โดยเฉพาะเน้น 

เรื่องความซ่ือสัตย์สุจริตอันเป็นปัญหาส�าคัญระดับชาติ  

ซึง่เกีย่วข้องกบัการพฒันานกัศกึษาให้ลกัษณะเป็นผูอ้ปุนสิยั

ทีด่ ีโดยอาจารย์ด�าเนนิงานร่วมกับบคุลากร พฒันานกัศกึษา 

และผู้น�านักศึกษาในลักษณะชุมชนแห่งการเรียนรู้ทั่วทั้ง

สถาบัน

การสนับสนุนส่งเสริมของผู้บริหารดังกล่าว เป็นการ

ส่งเสรมิการพฒันานกัศกึษา โดยเฉพาะผูบ้รหิารฝ่ายวิชาการ

ร่วมกับฝ่ายพัฒนานักศึกษาเป็นหลัก มีผู้บริหารฝ่ายอื่น ๆ 

สนับสนุน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานของ

อาจารย์ในการจัดการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนานักศึกษา

แบบบูรณาการ ภายใต้การน�าของผู้บริหาร น�านโยบายและ

หลักสูตรท่ีบูรณาการการพัฒนาการเรียนรู้ไปสู่การปฏิบัติ  

มกีารสนบัสนนุ ก�ากับตดิตาม อาจารย์ด้วยวธิกีารทีเ่หมาะสม 

โดยน�าผลประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาที่ผ่านมาไปใช้

ปรบัปรุงพฒันาการจดัการศกึษาทุกช่วงเวลา จัดท�าและปรบั

เปลีย่นแผนการศกึษา ในกระบวนการควบคมุก�ากบัตดิตาม

ในระบบประกนัคณุภาพท่ีมปีระสทิธภิาพ พฒันาการเรยีนรู้

แก่นักศึกษาในทุกโอกาส ให้เป็นผู้อุปนิสัยที่ดี ซื่อสัตย์สุจริต 

ควบคูก่บัการศกึษาวชิาการและวชิาชีพ ในการจดัการศึกษา

ระดับอุดมศึกษา ที่ต้องอาศัยประสิทธิภาพของการบริหาร

จัดการ การจัดเรียนการสอน วิจัย บริการวิชาการ และท�านุ

บ�ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ซ่ึงควรเป็นไปแบบบูรณาการ  

มีการพัฒนาแนวทางการด�าเนินงานที่หลากหลายควบคู่กับ

การวิจัยเกิดเป็นแนวปฏิบัติที่ดี

แนวปฏบิติัทีด่ขีองการอยูร่่วมกนัของบคุคลในสงัคม

สขุสงบ เอือ้ต่อการพฒันาในมติต่ิาง ๆ  เป็นเรือ่งส�าคัญ อนัจะ 

น�ามาซ่ึงการพัฒนาความเจริญในด้านต่าง ๆ อาจมีที่มีจาก

หลายแนวทาง ในที่นี้เน้นการพัฒนาบุคคลให้เรียนรู้ ซึมซับ

และมีการใช้ชีวิตอย่างซ่ือสัตย์สุจริต โดยการเรียนรู้ที่จะ

พัฒนาตนเองให้มีความคิดเห็นและประพฤติสอดคล้องกัน 

คือ การเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ พร้อมและเข้าร่วมรับการ
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บทความวิชาการ

พัฒนาอย่างกระตือรือร้น ซึ่งเป็นสาระส�าคัญหนึ่งในการ

จดัการศึกษาทุกระดับ เนือ่งจาก “การเรยีนรูสู้ศ่ตวรรษท่ี 21  

นัน้ หลายส่วนแตกต่างกนัแบบตรงกนัข้ามกบัการเรยีนรูแ้บบ 

เดิม ๆ  ที่เราคุ้นเคย โดยตัวการที่ส�าคัญที่สุด คือ การเปลี่ยน 

แปลงของสิง่ต่าง ๆ  อย่างรวดเรว็และพลกิผนั รวมท้ังชุดความรู้ 

ทีเ่ป็นความจรงิและใช้ได้ผลก็หมดสภาพไป มคีวามรูช้ดุใหม่

ขึน้มาแทนที ่เป้าหมายหลกัของการเรยีนรู้สูย่คุนี ้จงึไม่ใช่ตวั

เน้ือหาหรอืสาระความรู ้แต่เป็นการฝึกทกัษะ (และฉนัทะ) ของ

การเรียนรู้ต่อเนือ่งตลอดชวีติ” เนือ่งจากการเรยีนเพยีงให้ได้

ความรู้นั้นไม่เพียงพอ นักศึกษาต้องมีทักษะและฉันทะใน

การเรยีนรูต่้อเน่ืองตลอดชวีติ ผนวกจติส�านกึความเป็นคนดี 

มีแรงบันดาลใจที่จะสร้างเนื้อสร้างตัว ที่จะท�าคุณประโยชน์ 

(วิจารณ์ พานิช, 2557 : ค�าน�า, 10 - 13) การพัฒนาชุมชน

แห่งการเรียนรู้ ให้บุคคลอุดมศึกษามีความซื่อสัตย์สุจริตจึง

เป็นแนวปฏิบัติพื้นฐานในการพัฒนาคนที่ส�าคัญ

การด�าเนินงานพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู ้ใน

สถาบันอุดมศึกษา ที่มุ่งประเด็นให้บุคคลทุกกลุ่มในสถาบัน 

อุดมศึกษาร่วมกันพัฒนานักศึกษาให้เป็นผู ้อุปนิสัยที่ดี  

ซ่ือสัตย์สุจริต มีความเป็นพลเมืองควบคู ่กับการศึกษา

หาความรู้ เป็นพื้นฐานของการพัฒนาอื่น ๆ ด้วยการเรียนรู้ 

แบบเสวนา วิเคราะห์ ลงมือปฏิบัติ ให้เกิดการซึมซับทาง

ความรูส้กึ จนเป็นนสิยั ประยกุต์อธบิายการสร้างชมุชนแห่ง

การเรียนรู้ 3 ระดับ (เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ์ ในส�านักงาน

เลขาธกิารครุสุภา, 2552 : 205 – 210; สรุยิเดว ทรปิาต,ี 2560)  

และประมวลเป็นบทบาทของบุคคลแต่ละกลุ่ม ได้ดังนี้

1) ระดับนักศึกษา เป็นระดับที่นักศึกษามีการเรียนรู้

เพื่อสร้างความหมาย (Meaning Making) เพื่อให้มีความรู้ 

ทักษะในการเรียนรู้ และวิธีการแสวงหาความรู้

บทบาทของนักศึกษาแบบมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ 

ตระหนักและวิเคราะห์ปัญหา ลงมือปฏิบัติในการแก้ปัญหา

ของส่วนรวม โดยร่วมกับเพื่อนนักศึกษา อาจารย์ บุคลากร 

และผู้บริหาร ด�าเนินงาน ดังนี้

(1) การเข้าร่วมหรือจัดตั้งชมรม กลุ่ม เรียนรู้และจัด

กิจกรรมการประพฤติสุจริต คิดและประพฤติชอบ

(2) ร่วมกบัอาจารย์หรอืสถาบนัจดักจิกรรมการพฒันา 

ความดงีาม การประพฤติสจุริต คิดและประพฤตชิอบ ในกลุม่

นักศึกษาและเยาวชนในชุมชน รวมทั้งร่วมกิจกรรมบริการ

วิชาการแก่สังคมของมหาวิทยาลัยในการพัฒนาชุมชน

2) ระดบัวชิาชพี (Professional) เป็นระดบัทีอ่าจารย์ 

บคุลากร และผูบ้รหิารจะต้องพฒันาทกัษะการจดัการเรียนรู้ 

ร่วมกนั ผูบ้รหิารต้องพฒันาทกัษะการเป็นผูน้�า ด้วยการศึกษา  

ค้นคว้า ไตร่ตรอง แลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลย้อนกลับ

ซึ่งกันและกัน

บทบาทของอาจารย์ บคุลากรและผูบ้รหิาร สามารถ

ด�าเนินงานดังนี้

1) บทบาทของอาจารย์ บุคลากรสามารถด�าเนินงาน ดังนี้

(1) อาจารย์และบุคลากรปฏิบัตตินเป็นแบบอย่างทีด่ี

ในการเรียนรู้และพัฒนาอยู่เสมอ เป็นต้นแบบของผู้อุปนิสัย 

ที่ดี ซื่อสัตย์สุจริต และร่วมกับผู้บริหารก�าหนดนโยบาย

พัฒนานักศึกษา

(2) อาจารย์ออกแบบกจิกรรมการเรยีนรูใ้ห้นกัศกึษา

ได้สืบเสาะหาความรู้ โดยอาจารย์เป็นผู้สร้างแรงบันดาลใจ  

กระตุ ้นให้เกิดความอยากรู ้ และอ�านวยความสะดวก  

ให้นักศึกษาได้เรียนรู้จากสิ่งรอบตัว ได้เรียนรู้กระบวนการ

ท�างานพร้อมกับได้องค์ความรู้ น�าไปต่อยอดในการท�างาน 

ในชีวิตจริงในอนาคต (นิธิ วติวุฒิพงศ์ และปฐมาภรณ์  

วิโรจน์พันธุ ์, 2558 : 27 - 68) บูรณาการการพัฒนา 

ความดีงามและการประพฤติชอบ โดยอาศัยการมีส่วนร่วม

จากบุคลากรและนักศึกษา

(3) ท�าวิจัยเพื่อหาแนวทางพัฒนาสังคม ได้แก่  

การศึกษาวิธีการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมแก่เยาวชน 

การศึกษาแนวทางแก้ไขการประพฤติมิชอบของบุคคลที่

เกี่ยวข้องบางกลุ่ม

(4) การบริการวิชาการแก่สังคมเกี่ยวกับการปลูกฝัง 

จิตส�านึกดีงามแก่คนในชุมชน การป้องกันการทุจริต 

ประพฤตมิชิอบ แบบมส่ีวนร่วม โดยบูรณาการกบัการบรกิาร

วิชาการอื่น ๆ

(5) การจัดการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนานักศึกษา

บูรณาการ การประพฤติชอบ สุจริต คิดดีงาม

(6) การผลิตหรือสนับสนุนนักศึกษาให้ผลิตสื่อ

ประเภทต่าง ๆ เก่ียวกับการเรียนรู ้ตลอดช่วงของชีวิต  

การเป็นผู้อุปนิสัยที่ดี ซื่อสัตย์สุจริต การป้องกันการทุจริต 

ประพฤติมิชอบ ควบคู่กับการศึกษาหาความรู้ทางวิชาการ

วิชาชีพ
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2) บทบาทของผูบ้รหิารสถาบนัอดุมศกึษาฝ่ายต่าง ๆ  โดยเฉพาะ 

ฝ่ายวิชาการและฝ่ายพฒันานักศึกษาสามารถด�าเนนิงานดงัน้ี

(1) ผู ้บริหารปฏิบัติตนและปฏิบัติงานให้ปรากฎ

เป็นต้นแบบ และร่วมกันกับอาจารย์และบุคลากรก�าหนด

และมอบนโยบายในการพัฒนาทุกคนสู่การเป็นผู้ประพฤติ

ดีงาม ซื่อสัตย์สุจริต

(2) ใช้พื้นที่และศักยภาพของห้องสมุดสถาบัน  

พื้นที่อื่น ๆ และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในสถาบัน เป็น

ศูนย์กลางของข้อมูลทางการศึกษาทั้งภายในและภายนอก

สถาบนั และเป็นแหล่งเรียนรูเ้พือ่ศกึษาค้นคว้า มีบทบาทใน

การพัฒนาคน ส่งเสริมการเรียนรู้ทั้งด้านความรู้และความดี

(3) สนับสนุนกิจกรรมบูรณาการการเรียนรู้วิชาการ

วิชาชีพกับกิจกรรมพัฒนานักศึกษาเพื่อเสริมการเรียนรู้ทุก

โอกาสในการสร้างอุปนิสัยที่ดี ซื่อสัตย์สุจริตของนักศึกษา

และอาจารย์เป็นรูปธรรม

(4) สนับสนุนให้อาจารย์และนักศึกษาบรกิารวชิาการ

แก่สังคม บรูณาการการพฒันาความดงีามและการประพฤติ

ชอบแก่คนในสังคม

(5) จัดประกวด น�าเสนอ กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

กระบวนการและผลผลิตจากกิจกรรมโดยนักศึกษาและ

อาจารย์ภายในสถาบันและระหว่างสถาบัน

(6) พฒันาอาจารย์ หลกัสตูรและการสอน มมีาตรฐาน 

การจัดการเรียนรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 

แห่งชาติ และการประเมินที่สอดคล้องกัน

3) ระดบัชมุชน เป็นระดบัทีเ่กีย่วข้องกบัผูป้กครอง สมาชิกของ

ชุมชน และผู้น�าชุมชนในการสร้างและร่วมด�าเนินกิจกรรม 

ต่าง ๆ ให้บรรลุวิสัยทัศน์ของสถาบันอุดมศึกษา และชุมชน

ตามบทบาทของแต่ละกลุม่บคุคล ได้แก่ องค์กรส่วนท้องถิน่ 

กลุ่มอาชีพ กลุ่มกิจกรรมต่าง ๆ

นอกจากนี้ หน่วยงานต้นสังกัดและหน่วยงานท่ี

เกี่ยวข้อง ได้แก่ ส�านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

ศกึษาธกิารจังหวดัจงัหวดัต่าง ๆ  สมาคมทีเ่กีย่วข้อง ด�าเนนิงาน  

ดังนี้

(1) มอบนโยบาย การสร้างวัฒนธรรมการประพฤติ

สุจริต คิดชอบในสถาบันอุดมศึกษาทั่วทั้งองค์กร

(2) ประสานความร ่วมมือจากผู ้แทนสถาบัน

อดุมศกึษา ผูบ้รหิารสถาบนัต่าง ๆ  ในการร่วมกันสร้างชมุชน

แห่งการเรยีนรู ้พฒันาอาจารย์ บคุคลากรและนกัศกึษาให้มี

คุณลักษณะดีงาม ประพฤติชอบ

(3) จดัผูรั้บผดิชอบ ท้ังหน่วยงานย่อย และกลุ่มบคุคล  

รวมท้ังจัดโครงสร้างการท�างานระดับอุดมศึกษาอย่างเชื่อม

โยงกับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และอาชีวศึกษา พร้อมกับ

สนับสนุนก�าลังคน งบประมาณ เทคโนโลยีสารสนเทศ และ

ทรัพยากรอื่น

(4) กระตุ ้น ติดตามการดาเนินงานจัดกิจกรรม 

โครงการเพื่อพัฒนาเยาวชนให้มีคุณลักษณะดังกล่าวอย่าง

จริงจัง ต่อเนื่อง

(5) สนับสนุนการสร้างเครือข่ายสถาบัน เทคโนโลยี

สารสนเทศ จัดให้มีการจัดประกวด เสวนา และนิทรรศการ 

เผยแพร่ จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในการประชุมวิชาการ 

เอกสารวิชาการ

(6) ตดิตามผลการด�าเนนิงานดงักล่าวอย่างเป็นระบบ 

และสนับสนุนให้มีการรวบรวมแนวปฏิบัติที่เพื่อการนี้

สรุป
สรุปการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาให้เป็นชุมชน

แห่งการเรียนรู้พงึด�าเนนิการอย่างเป็นระบบ ดังภาพประกอบ 1

จากภาพประกอบ 1 การสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ 

ของสถาบันคนอดุมศกึษาท่ีมุง่พฒันาบุคคลให้มคีวามซือ่สตัย์ 

สุจริต สืบเนื่องจากการมีเจตคติท่ีดีต่อการประพฤติชอบ 

นับเป็นการคิดชอบที่จะช่วยสร้างสังคมให้เจริญพัฒนา 

เนื่องจากแต่ละคนปฏิบัติหน้าท่ีของตนด้วยความสุจริต  

ท้ังทางกาย ทางวาจาและทางใจ เกิดเป็นพฤตกิรรมของคนใน

สังคมในทิศทางที่ถูกต้อง อันมีที่มาจากนโยบายของรัฐบาล

ในการแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในสังคมไทย

อย่างกว้างขวางและต่อเนือ่งยาวนาน ทีก่ระทบต่อการพัฒนา 

สังคมและประเทศชาติ อาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน  

หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง รวมท้ังการจัดการศึกษาระดับ 

อดุมศกึษาซ่ึงมุง่พฒันานกัศกึษาตามกรอบมาตรฐานคณุวุฒิ

ระดบัอดุมศกึษาแห่งชาติ ให้บณัฑติมทีัง้ความรู ้ความสามารถ 

และความดีตามความต้องการของสังคมสมัยใหม่ รวมทั้ง 

เน้นให้พฒันาความซือ่สตัย์สจุรติ ควบคูก่บัคณุธรรมจรยิธรรม

อืน่ ๆ  มอีาจารย์และบุคลากรร่วมกนัด�าเนนิงานจดัการเรียนรู้  

ภายใต้การสนับสนุนของผู้บริหาร เชื่อมโยงกับการบริการ
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ปีที่ 23 ฉบับที่ 2 สิงหาคม-ธันวาคม 2560 77

บทความวิชาการ

ภาพประกอบ 1 ชุมชนแห่งการเรียนรู้ : คนอุดมศึกษาสุจริตคิดชอบ

วิชาการแก่สังคม ชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ด�าเนินงานโดยแต่ละสถาบันก�าหนดนโยบาย

พฒันานกัศึกษา จัดการเรียนรู้แบบบรูณาการวชิาการวิชาชพี 

กับกิจกรรมพัฒนานักศึกษา จัดกิจกรรมจัดการความรู ้ 

อาจารย์หมัน่พฒันาตนเองในการออกแบบการจดัการเรยีนรู ้

เพ่ือการนี ้และแลกเปลีย่นเรยีนรูก้ระบวนการประพฤตชิอบ

ในรูปแบบต่าง ๆ เกิดการสร้างแนวปฏิบัติที่ดีในสถาบัน  

น�าสูก่ารแลกเปลีย่นเรยีนรูก้นัและกนัภายในสถาบันและกบั

สถาบนัอื่น ภายใต้การสนับสนุน กระตุน้ จงูใจ จากผู้บรหิาร

และสถาบนั ให้มกีารสร้างแนวปฏบัิติทีดี่ใหม่ ๆ  ในการพฒันา 

นักศึกษา ในลักษณะชุมชนแห่งการเรียนรู ้ ท่ีนักศึกษา 

อาจารย์ บุคลากร และผู้บริหาร เรียนรู้และเอื้อประโยชน์

ซ่ึงกนัและกนั เมือ่การด�าเนนิงานเป็นไปอย่างจรงิจงัต่อเนือ่ง 

ควรเกิดกระบวนการเปลี่ยนแปลงในการพัฒนาของชุมชน

แห่งการเรียนรู้ 3 ระดับ คือ ระดับนักศึกษา ระดับอาจารย์ 

บุคลากรและผู้บริหาร และระดับชุมชน ต่างมีส่วนร่วมใน

การเรียนรู้และด�าเนินงานจัดการศึกษาตามบทบาทของตน  

ในการพฒันานกัศกึษาให้ได้เรยีนรู้และลงมอืปฏบัิต ิเกดิความ 

ซาบซ้ึง ภูมิใจในการท�ากิจกรรมและเรียนรู้กระบวนการ 

เรียนรู้และองค์ความรู้ไปพร้อมกัน

เมือ่ด�าเนนิการดังกล่าวแล้ว ย่อมมคีวามเป็นไปได้ใน

การเกิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ ที่บุคคลในสถาบันอุดมศึกษา

ได้เรียนรู้และคุ้นเคยกับการประพฤติสุจริต ทั้งในระดับ

นักศึกษา ระดับอาจารย์ บุคลากร และผู้บริหาร และระดับ

ชุมชน โดยต้องค�านึงถึง การน�าเสนอและการประเมิน 

แนวปฏิบัติที่ดีเพื่อเป็นการขยายชุมชนแห่งการเรียนรู้

ภายใต้การก�ากบัตดิตามของแต่ละสถาบนัทีส่ามารถ

ตอบสนองนโยบายแห่งรัฐ และกรณีการเปลี่ยนแปลงของ

สภาพแวดล้อม ได้แก่ ปัญหาใหม่ สถานการณ์ใหม่ กส็ามารถ 

บูรณาการกับกระบวนการเดิม โดยมีเป้าหมายเพื่อพัฒนา
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นกัศกึษาให้เป็นคนเก่งวชิาการวชิาชพี ควบคู่กบัการเป็นคนด ี

มีคุณธรรมจริยธรรม และมีทักษะการท�างานอย่างทันสมัย

ข้อเสนอแนะ
แม้ว่าการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาเพื่อพัฒนา

นกัศกึษาและบคุคลทีเ่ก่ียวข้องให้เป็นบคุคลทีม่ลัีกษณะนสิยั

และพฤตกิรรมซือ่สตัย์สจุรติจะเป็นการด�าเนินงานเพือ่สนอง

นโยบายรัฐ สถาบันอุดมศึกษาก็ควรใช้โอกาสที่รัฐสนับสนุน

เอือ้โอกาสให้สถาบันอดุมศกึษาแสดงศกัยภาพในการพฒันา

คน เพราะแท้จริงแล้วการด�าเนินงานเพื่อเป้าหมายดังกล่าว 

ก็เกิดประโยชน์แก่สังคมโดยรวม สอดคล้องสภาพแท้จริง 

ของสังคมไทย การด�าเนินงานควรต้องเป็นไปโดยต่อเน่ือง  

บูรณาการกับการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมอื่น ๆ อีกทั้ง 

สอดคล้องกับมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา และ 

เอื้อโอกาสให้การด�าเนินภารกิจพัฒนาบัณฑิต วิจัย บริการ 

วิชาการแก่สังคม และพันธกิจอื่น เป็นไปอย่างเชื่อมโยงกัน
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