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ค ำน ำ 

 ตามท่ีพระราชกฤษฎีกาว่าดว้ย หลักเกณฑ์และ

วิธีการบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 มาตรา 11 

ไดก้ าหนดว่า สถาบันอุดมศึกษามีหนา้ท่ีในการพัฒนา

ความรูใ้นสถาบันอดุมศึกษา เพ่ือใหม้ีลักษณะเป็นองคก์ร

แห่งการเรียนรูอ้ย่างสม า่เสมอ และตามท่ีพระราชบัญญัติ

การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แกไ้ขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2545 

ไดก้ าหนดแนวทางใหส้ถาบันอดุมศึกษาจัดท ามาตรฐาน

ก า ร อุด ม ศึ ก ษ า ท่ี ส อ ด คล้อ ง กั บ ค ว า ม ต้อ ง ก า ร             

ตามแผนพัฒนา เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  และ

สอดคลอ้งกับมาตรฐานการศึกษาของชาติโดยค านึงถึง

ความเป็นอิสระ และความเป็นเลิศทางวิชาการของ

สถาบนัอดุมศึกษา นัน้ 

 เพ่ือเป็นการพัฒนามาตรฐานการจัดการเรียน

การสอนของบัณฑิตวิทยาลัย ในการยกระดับและพัฒนา

คณุภาพการจัดการเรียนการสอนท่ีก่อใหเ้กิดการสรา้ง

และการแสวงหาความรูอ้ย่างตอ่เนื่อง มีหลกัสตูรและการ

เ รี ยนการสอน ท่ีทั นสมัย  ยืดหยุ่ น  สอดคล้อ งกับ        

ความตอ้งการท่ีหลากหลายของสงัคมและของประเทศชาต ิ

เพ่ือการพัฒนาสังคมฐานการเรียนรูอ้ย่างยัง่ยืน บัณฑิต

วิทยาจึงด าเนินการจัดการส่งเสริมกระบวนการจัดการ

ความรูเ้พื่อน าไปสูก่ารพฒันาหลกัสตูรสูส่ากล   

       

  งานมาตรฐานหลกัสตูร บณัฑิตวิทยาลยั 
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บทท่ี 1 

ความหมายของการจดัการความร ู ้

 

 การจดัการความรูใ้นยคุปัจจบุนันบัเป็นเคร่ืองมือที่ส าคัญ

อันจะน าไปสู่การพัฒนาคณุภาพการด าเนินงาน การบริหารการ

จัดการ การวิเคราะห์ การสังเคราะห์องค์ความรูด้ว้ยการมีส่วน

ร่วมของสมาชิกและผูท้ี่เกี่ยวขอ้งอังจะก่อใหเ้กิดองคค์วามรูใ้หม่ที่

สามารถน าพัฒนาองคก์รไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้นเพื่อเป็น

การสง่เสริมใหก้ารจดัการความรูเ้กี่ยวกับเทคนิคการจัดการเรียน

การสอนและการพฒันาหลกัสตูรของบณัฑติวิทยาลยัใหม้ีคณุภาพ

และสมารถน าองคค์วามรูต้่างๆ ไปพัฒนาหลักสตูรใหส้อดคลอ้ง

กบัความตอ้งการของสงัคมไดด้ียิ่งขึน้ จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่สมาชิก

จะตอ้งมคีวามเขา้ใจความหมายของการจดัการความรู ้ 

 

ความหมายของการจดัการความร ู ้

1. การจดัการ (Management) 

 การจัดการ (Management) คือ ขบวนการที่ท าให้

งานกิจกรรมต่างๆ ส าเ ร็จลงได้อย่างมีประสิทธิภาพและมี

ประสิทธิผลดว้ยคนและทรัพยากรขององค์การ (Robbins and 

DeCenzo, 2004; Certo, 2003) ซ่ึงตามความหมายนี้

องคป์ระกอบท่ีเกี่ยวขอ้งกับการจัดการ ไดแ้ก่ ขบวนการ (process) 

ประสิทธิภาพ (efficiency) และประสิทธิผล (effectiveness) 

ขบวนการ (process)ในความหมายของการจดัการนีห้มายถึงหนา้ท่ี
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ต่างๆ ดา้นการจัดการ ไดแ้ก่ การวางแผน การจัดองคก์าร การ

โนม้น าองคก์าร และการควบคมุ  

2. การจดัการความร ู ้(Knowledge Management)  

 การจัดการความรู ้(Knowledge Management) คือ 

การรวบรวมองคค์วามรูท้ี่มีอยู่และกระจัดกระจายอยู่ในตวับคุคล

หรือเอกสาร มาพัฒนาให้เป็นระบบ เพื่อให้ทุกคนในองค์กร

สามารถเข ้าถึงความรู้ และพัฒนาตนเองให้เป็นผู้ร ู้ รวมทั้ง

ปฏิบตังิานไดอ้ย่างมปีระสทิธิภาพ  

 การจัดการความรู ้(Knowledge Management) คือ 

เคร่ืองมือในการด าเนินงานเพื่อการบรรลเุป้าหมายอย่างนอ้ย 4 

ประการไปพรอ้ม ๆ กนั  

- การบรรลเุป้าหมายของงาน 

- การบรรลเุป้าหมายการพฒันาคน 

- การบรรลเุป้าหมายการพฒันาองคก์ร 

- การบรรลเุป้าหมายความเป็นชมุชน 

องค์ปร ะกอบส าคัญของการจัดการความรู ้

(Knowledge Management) ม ี3 ประการดว้ยกนั คือ 

 

 

 

  

 

คน 

กระบวน

การ

ความรู ้

เทคโน  

โลยี 
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 คน ถือว่าเป็นองคป์ระกอบที่ส าคัญที่สดุเพราะเป็น

แหลง่ความรู ้และเป็นผูน้  าความรูไ้ปใชใ้หเ้กิดประโยชน ์

 เทคโนโลยี เป็นเคร่ืองมือเพื่อใหผู้ท้ี่เกี่ยวขอ้ง/สนใจ

สามารถคน้หา จัดเก็บ แลกเปลี่ยน รวมทั้งน าความรูไ้ปใชอ้ย่าง

งา่ย และรวดเร็วขึน้ 

 กระบวนการความรู ้เป็นการบริหารจัดการ เพื่อน า

ความรูจ้ากแหล่งความรูไ้ปใหผู้ใ้ช ้เพื่อท าใหเ้กิดการปรับปรงุ การ

พฒันา และนวตักรรม 

 

เป้าหมายของการจดัการความร ู ้

 

 การจดัการความรู ้Knowledge Management เกิดขึน้จาก

การคน้พบว่าองค์กรไดเ้กิดปัญหาดา้นต่างๆ ซ่ึงเป็นอปุสรรคใน

การพฒันาองคก์รอย่างตอ่เนือ่ง คือ 

1. ปัญหาจากการปฏิบติังาน เช่น  

คนยา้ยไปแลว้ท างานไมถ่กูตอ้ง ท าไมไ่ด ้

คนใหมท่ีเ่ขา้มาก็ไมร่ ูจ้ะถามใครดี 

เจา้หนา้ท่ีไมม่าตามงานไมไ่ด ้

ระบบการท างานท าแตแ่บบเดมิๆ มรี ูจ้ะพฒันาอะไร 

เร่ืองนีต้อ้ง......เท่านัน้ 

ปัญหาการรับสมคัรตอ้งถามชดุเดมิ 

คู่มอืไมม่ทีกุอย่างอยู่ในหัว 
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2. ปัญหาการออกจากงาน เช่น 

พนกังานลาออก 

ถกูใหอ้อก 

ปลดออก 

ไลอ่อก 

เกษยีณ 

  การสญูเสยีความรูไ้ปกบัการที่บคุลากรลาออก ยา้ย 

โอน หรือเกษยีณอายรุาชการ ย่อมสง่ผลกระทบตอ่การด าเนินการ

ขององคก์รเป็นอย่างย่ิง  

 ดังนั้น การบริหารจัดการความรู้จึงสัมพันธ์กับเร่ือง 

องคก์รแห่งการเรียนรู ้(Learning Organization) เป็นอย่างยิ่ง หาก

องค์กรจะพัฒนาตนเองให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ก็จ าเป็น

จะต้องบริหารจัดการความรู้ภายในองค์กรให้เป็นระบบเพื่อ

สง่เสริมใหบ้คุลากรเรียนรูไ้ดจ้ริงและตอ่เนือ่ง  

 หากองค์กรใดมีการจัดการความรู้ โดยสามารถ

แกปั้ญหา "การหวงความรู"้ และวัฒนธรรม "การไม่ยอมรับในตวั

บคุคล" ไดย้่อมส่งเสริมใหเ้กิดบรรยากาศแห่งการเรียนรู ้ส่งเสริม

ใหบ้คุลากรคิดเป็น ท าเป็น เรียนรูแ้ละแกไ้ขปัญหาเป็น ตลอดจน

การพฒันาบทบาทหนา้ท่ีของตนเองอย่างต่อเนื่อง เป็นการสะทอ้น

ใหเ้ห็นเป้าหมายของการจดัการความรู ้ดงันี ้
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 จะเห็นว่าเป้าหมายของการจัดการความรูค้ือ คนเก่งขึน้ 

และองคก์รดขีึน้  

องคก์ร 

การท างาน 

คน 

ความรู ้

-มปีระสทิธิภาพ 

-มปีระสทิธผิล 

(บรรลเุป้าหมาย) 

คิดเป็น ท าเป็น 

คน 

และ 

องคก์ร 

ดขีึน้ 

เก่งขึน้ 
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บทท่ี 2 

ประเภทของความร ู ้

 
 การจัดการความรู้นับเป็นเคร่ืองมือที่ส าคัญในการ

พัฒนาองค์กรให้บรรลุเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ใน

ขณะเดยีวกนัการที่จะสามารถใชเ้คร่ืองมอืการจดัการความรูใ้หเ้กดิ

ประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึน้จ าเป็นอย่างยิ่งที่สมาชิก ผูเ้กี่ยวขอ้งและผูท้ี่

สนใจกระบวนการจัดการความรู้จะตอ้งมีความเขา้ใจเกี่ยวกับ

ประเภทของความรู ้เพื่อเป็นแนวทางในน าเคร่ืองมือมาใชใ้นการ

ถอดองคค์วามที่มอียู่ในตวับคุคลไดอ้ย่างมปีระสทิธิภาพยิ่งขึน้ 

 

ความหมายของความร ู ้

 

ความรู้ (Knowledge) คือ การรู้ในบางเร่ือง ร ู้บางสิ่ง

บางอย่าง มีการจดจ า มีความเขา้ใจ ความรูอ้าจจะร ูโ้ดยการนึกได ้

การมองเห็น การไดย้ิน หรือการสมัผสั ความรูอ้าจเป็นสิ่งที่เขา้ใจ

ไดท้ั้งแบบถกูตอ้งตามหลักเกณฑ ์แนวคิด ทฤษฎี และไม่ถกูตอ้ง

ตามหลกัเกณฑ ์แนวคิด ทฤษฎี ความรูน้บัเป็นหนึ่งในขัน้ตอนของ

การเรียนรู ้ดังนั้นความรูจ้ึงเป็นเร่ืองของการจ าอะไรได ้ระลึกได ้

โดยไม่จ าเป็นตอ้งใชค้วามคิดที่ซับซอ้นหรือใชค้วามสามารถของ

สมองมากนกั โดยความรูข้องมนษุยน์ัน้สามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 2 

ลกัษณะ คือ 
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Tacit Knowledge 

ความรูท้ี่อยู่ในตวัคน 

 
 
 

 
Explicit knowledge 

ความรูช้ดัแจง้/อยู่ในต ารา 

 

 1. ความร ูท่ี้ฝังอย ู่ในคน (Tacit Knowledge) เป็น

ความรูท้ี่ไดจ้ากประสบการณ์ พรสวรรค์ หรือสัญชาตญาณของ

แต่ละบุคคล เช่น ทักษะในการท างาน งานฝีมือ หรือการคิดเชิง

วิเคราะห ์เป็นตน้ 

 2. ความร ูท่ี้ชดัแจง้ (Explicit Knowledge) เป็น

ความรูท้ี่สามารถ ถ่ายทอดไดโ้ดยผ่านกระบวนการ วิธีการต่าง ๆ 

เชน่ การบนัทึก การจดัการเรียนการสอน ความรูท้ี่อยู่ในต ารา เป็น

ตน้ 

 จากลกัษณะของความรูท้ั้ง 2 ลกัษณะตามแนวคิด

และทฤษฏีของ David McClelland ไดอ้ธิบายบุคลิกลักษณะ 

(Characteristic) ของคนเปรียบเสมือนภูเขาน ้าแข็ง  คือ 

บคุลิกลักษณะส่วนที่ฝังลึกอยู่ใตน้ า้ และบคุลิกลักษณะส่วนที่โผล่

พน้น า้ 

 

ความรู ้

 

80 

20 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%9A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%8D%E0%B8%B2%E0%B8%93&action=edit&redlink=1
http://www.wigipedia.com/
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บุคลิกลักษณะส่วนที่ฝังลึกอยู่ ใต ้น ้า เปรียบเสมือน

ความรู ้ทักษะ อปุนิสัย ที่สงัเกตเห็นไดย้าก เป็นความรูท้ี่สามารถ

อธิบายไดแ้ต่ไม่อยากอธิบาย รวมทั้งเป็นความรูท้ี่อธิบายไม่ได ้ซ่ึง

ความรูต้า่งๆ เหลา่นีเ้ป็นความรูท้ี่ฝังอยู่ในคน เป็นสมรรถภาพของ

มนษุยโ์ดยธรรมชาติซ่อนเรน้อยู่ภายในตัวบคุคลมากมายและยัง

ไม่ไดถ้กูดึงออกมาใชอ้ย่างจริงจัง  (Tacit Knowledge) ไม่มีการ

ถ่ายทอด ไมม่กีารจดบนัทึก แตเ่ป็นความรูค้วามคิดที่สามารถใชใ้น

การด าเนินชีวิต ใช ้ในการแก้ไขปัญหาการท างานที่ เกิดขึ้นได ้

ส าหรับความรูท้ี่ชดัแจง้ (Explicit Knowledge) เปรียบเสมือนน า้แข็ง

สว่นที่โผลพ่น้น า้เป็นที่รับรูข้องคนทัว่ไปท าใหค้นอื่นสามารถรับรูไ้ด ้

เขา้ใจได ้มรีปูแบบ มกีระบวนการที่ชดัเจน 
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บทท่ี 3 

ปัจจยัท่ีท ำใหก้ำรจดักำรควำมร ู ้

ประสบควำมส ำเรจ็ 

 

 จากการท าความเขา้ใจเกี่ยวกับความหมายการจัดการ

ความรู้ และประเภทของการจัดการความรู้แลว้นั้น จะเห็นว่า

ความรู้ที่ฝังลึกอยู่ในตัวบุคคลนั้นมีมากกว่าความรู้ที่ชัดแจง้ใน

สดัส่วนถึง 80:20 ดังนั้นจึงจ าเป็นที่จะตอ้งมีความรูค้วามเขา้ใจ

เกี่ยวกบัปัจจัยที่จะท าใหก้ารจัดการความรูป้ระสบความส าเร็จและ

สามารถถอดองคค์วามรูท้ี่ฝังอยู่ในตวับคุคลออกมาสงัเคราะหเ์ป็น

ความรูท้ี่ชดัแจง้ไดม้ากที่สดุ 

 

ปัจจยัความส าเร็จ 

  

 การน ากระบวนการจัดการความรูม้าใชเ้ป็นเคร่ืองมือ

เพื่อพฒันาองคก์รที่ส าคญัจ าเป็นตอ้งค านงึถึงปัจจยัที่มอีิทธิพลตอ่

ความส าเร็จของการจดัการความรูม้ ี4 ปัจจยั ดงันี ้

1. การจดัตัง้ทีมงาน 

2. การสรา้งวิสยัทศันร่์วมกนั 

3. นโยบาย ยทุธศาสตร ์แผนงานที่ชดัเจนในการพฒันา

องคก์รใหเ้ป็นองคก์รแห่งความรู ้

4. การจดัตัง้กลุม่ความรูท้ี่รวมตวักันอย่างเขม้แข็งและ
การท างานเป็นทึมของกลุม่ความรูท้ี่เป็นระบบและอย่างตอ่เนือ่ง 
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เครื่ องมื อและกระบวนกำรท่ี ท ำให้กำรจัดกำรควำมร ู ้                  

ประสบควำมส ำเรจ็ 

 

1. การเลา่เรื่อง หรือ เร่ืองเลา่เรา้พลงั (Storytelling) 

 พดู เล่าออกมาจากใจ ท าให้เป็นธรรมชาติ ไม่
ตอ้งเสแสรา้ง แกลง้ท าใหด้ดู ีถึงเรื่องราวความส าเร็จในการสอน / 

การปฏิบตังิาน 

 ฟัง อย่างตั้งใจ ไม่ตอ้งตอบโต ้ไม่ตดัสินประเด็น
ความ ไมต่ดัสนิผูอ้ื่น เสร็จแลว้ใหช้ว่ยกนัตคีวามว่า ความส าเร็จนัน้

เกิดขึน้ไดอ้ย่างไร 

 สร้างบรรยากาศ เชิงบวก ชื่นชมยินดี เคารพ
ความแตกตา่ง สรา้งความเป็นอิสระ ใหค้วามเท่าเทียม ไม่เอาเร่ือง

คณุวฒิุวยัวฒิุ หรือต าแหนง่มาขวางกัน้ 

 จดบนัทึก โดยย่อ เนน้วิธีปฏิบตั ิไมเ่นน้ทฤษฎี 
2. การสรา้งขมุทรัพยค์วามรู ้(Knowledge Assets)  

 KF, NT ประสานงานกลุ่ม KP ช่วยกันจัดกลุ่ม

ประเด็นที่เหมือน / คลา้ยกัน (การด์) ไวด้ว้ยกัน ติดบน Flip chart 

เพื่อจะไดด้พูรอ้มๆ กนั 

 การจบัประเด็น ใชข้อ้ความ หรือถอ้ยค า ที่สื่อถึง
ความรูท้ี่ฝังอยู่ในตน (Tacit Knowledge) หรือเป็นความรูจ้ากการ

ปฏิบตัไิมใ่ชท่ฤษฎี 

 พยายามหลีกเลี่ยง ขอ้ความหรือถว้ยค าที่เคย
อ่านมาแลว้ หรือใชใ้นงานเขยีนเชงิวิชาการที่ผา่นมา 

 ตรวจสอบ “ขมุความรู้” ของกลุ่มอีกครั้ง ว่า 
ถว้ยค าท่ีใชน้ัน้สือ่ถึงความรูเ้ชงิปฏิบตัเิพียงใด 
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3. สัง เคราะห์ข ุมความรู้  เ ป็นแก่นความรู้  (Core 

Competence) 

 ชว่ยกนัพิจารณาว่า มปีระเด็นใดท่ีซ า้กนับา้ง และ

มปีระเด็นใดบา้งที่เขา้ขา่ยเป็นกลุม่ หรือ ประเภทเดยีวกนั 

 ช่วยกันจัดกลุ่มประเด็น “ขมุความรู”้ ออกเป็น
หมวดหมูไ่มน่อ้ยเกินไป หรือไมม่ากเกินไป  

 สรา้งถอ้ยค าหรือขอ้ความของหมวดหมู่ประเด็น
ขุมความรู้ที่ ต ้องการสื่อถึง ในลักษณะ “ความสามารถ / 

สมรรถนะ” ที่ท าใหก้ารฝึกสอนประสบผลส าเร็จเป็นแก่นความรู ้

 

MODEL “ปลำท”ู 

 
 เป็นการมองประเด็นของการจัดการความรู้อย่างง่าย 

ๆ เป็น 3 กลุม่ ในการด าเนนิการจัดการความรูเ้ปรียบการจัดการ

ความรู ้เหมอืนกบัปลาทหูนึง่ตวัท่ีมี 3 สว่นคือ 

1. KV =Knowledge Vision  (สว่นหัวปลา) 

 ก าหนดทิศทางและเป้าหมายขององคก์ร 
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 คน้หาความรูท้ี่จ าเป็นต่อองคก์รทั้งความรูจ้าก

ภายนอกและความรูภ้ายใน 

2. KS =Knowledge Sharing (สว่นล าตวัของปลา) 

 การเคลือ่นไหวกลา้มเนือ้ของปลา คือการเรียนรู้
จากกิจกรรมแลกเปลีย่นเรียนรูด้ว้ยวิธีการและชอ่งทางตา่งๆ 

 ท างานผสานกนั สรา้งบรรยากาศและชมุชนแห่ง
การเรียนรู ้

 ในบางครั้งหรืออาจบ่อยๆ)เป็นจดุเร่ิมตน้ของ

การก าหนดทิศทางและเป้าหมายขององคก์ร ซ้ึงเป็นแนวคิดจาก 

"ชมุชนแนวปฏิบตั"ิ 

 ท าใหอ้งคก์รเคลื่อนไหว เดินหนา้ ดัง่ปลาที่ว่าย
น า้ไปสูจ่ดุมุง่หมาย 

3. KA =Knowledge Assets (สว่นทอ้งปลา) 

 เป็นที่จัดเก็บความรูท้ี่สรา้งขึน้หรือที่แสวงหามา

ไดเ้พื่อการน ามาไวใ้ชป้ระโยชนห์รือใชง้านตอ่ไป 

 เป็นดัง่อาหาร(ความรู้)ที่คอยหล่อเลี้ยงชีวิต

(องคก์ร) ซ้ึงความรูจ้ะถกูดงึไปใชใ้นสว่นตา่งๆอยู่ตลอดเวลา 
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บทท่ี 4 

ความส าคญัของการพฒันาหลกัสตูร 

 

 ในยคุปัจจบุนัการเปลีย่นแปลงของสงัคม นบัเป็นสงัคม

แห่งการเรียนรู ้ดงันัน้การพฒันาหลกัสตูรจึงจ าเป็นที่จะตอ้งมกีาร

ปรับปรงุใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของสงัคม  

 

ความส าคญัของการพฒันาหลกัสตูร 

 

 การศึกษาในยคุปัจจบุันที่มีการแข่งขนัอย่างกวา้งขวาง 

ประกอบกบัการกา้วเขา้สูส่งัคมประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก 

เพื่อใหก้ารศึกษามีคณุภาพและไดม้าตรฐานระดับชาติรองรับการ

แขง่ขนัไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ บัณฑิตวิทยาลยัจึงมีความจ าเป็นที่

จะตอ้งพฒันาหลกัสตูร ดงันี้ 

 เพื่อพฒันาเยาวชนของชาติเขา้สู่โลกยคุศตวรรษที่ 

21 

 เพื่อพฒันาผูเ้รียนใหม้ีศักยภาพเป็นพลโลก (World 

Citizen) 

 เพื่อยกระดับผูเ้รียนใหไ้ดม้าตรฐานสากล (World 

class standard)  

 เพื่อรองรับการเขา้สูป่ระชาคมอาเซียน ในปี 2558 

 เป็นแนวทางในการจดัการศึกษา 

 เป็นแนวทางในการวางแผนวิชาการ การจัดและ
การบริหารการศึกษา นวัตกรรมการเรียนการสอน งบประมาณ 

อาคารสถานที ่



 

บณัฑติวิทยาลยั การจดัการความรู ้แผน 3 หนา้ 14 

 

 เป็นเคร่ืองมือในการควบคมุมาตรฐานการศึกษา 
และคณุภาพของผูเ้รียนใหส้อดคลอ้งกับความตอ้งการของแต่ละ

ทอ้งถิ่น 

 เป็นเคร่ืองมือบ่งชี้ทิศทางการพัฒนาทรัพยากร

มนษุย ์ใหม้คีณุภาพและสอดคลอ้งกบัแนวโนม้การพฒันาสงัคม 
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บทท่ี 5 

ทกัษะท่ีจ ำเป็นในศตวรรษท่ี 21 

 

 การจดัการเรียนการสอนนอกจากจะมกีารปรับปรงุ

รปูแบบ แนวคิด ทฤษฏีแลว้ ยงัจ าเป็นที่จะตอ้งค านงึถึงทกัษะที่

จ าเป็นในกระบวนการจดัการเรียนรูเ้พื่อใหเ้กิดประโยชนส์งูสดุ

ส าหรับผูเ้รียนดว้ย  

 

ทกัษะท่ีจ ำเป็นในศตวรรษท่ี 21 

 

 การพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องตามนโยบายและ

ยทุธศาสตรชาติ ตามมาตรฐานการศึกษาระดับอดุมศึกษาใหเ้กิด

ประโยชนต์อ่ผูเ้รียนรูอ้ย่างสงูสดุจะตอ้งค านึงถึงทักษะที่จ าเป็นของ

นสิติ นกัศึกษา ดงันี ้

 ความรู้พื้นฐานยุคดิจิตอล ได้แก่  วิทยาศาสตร ์
เศรษฐศาสตร ์เทคโนโลยี ภาษา และพหวุัฒนธรรม 

 ทกัษะความคิดสรา้งสรรค ์

 การสือ่สารอย่างมปีระสทิธิภาพ 

 ความสามารถในการใชท้กัษะชวีิต 
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บทท่ี 6 

สาระความเป็นสากล 

 

 การพัฒนาหลักสตูรนอกจากจะค านึงถึงนโยบายและวิถี

การด าเนินชีวิตของสังคมแลว้ ยังจ าเป็นตอ้งค านึงถึงความเป็น

สากลของสงัคมโลกอย่างหลกีเลีย่งไมไ่ด ้ 

 

สาระความเป็นสากล 

 

 การพัฒนาประเทศเขา้สู่สังคมประชาคมอาเซียนนับมี

ความส าคญัที่การพฒันาหลกัสตูรจะตอ้งตระหนงัถึงความยดืหยดุ 

ความทนัสมยั ความสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของนานาประเทศ 

ดงันี ้

 การศึกษาคน้ควา้และสรา้งองคค์วามรู ้(Research and 

Knowledge Formation)เป็นสาระที่มุ่งใหผู้เ้รียน ก าหนดประเด็น

ปัญหา ตัง้สมมตฐิาน คน้ควา้ แสวงหาความรูแ้ละฝึกทักษะการคิด

วิเคราะห ์สงัเคราะห ์และสรา้งองคค์วามรู ้

 การสื่อสารและการน าเสนอ (Communication and 

Presentation) เป็นสาระที่มุ่งใหผู้เ้รียน น าความรูท้ี่ไดร้ับมาพัฒนา

วิธีการถ่ายทอด / สื่อสารความหมาย / แนวคิด ขอ้มลูและองค์

ความรูด้ว้ยวิธีการน าเสนอเหมาะสม หลากหลายรปูแบบและมี

ประสทิธิภาพ 

 การน าความรูไ้ปใชบ้ริการสังคม (Global Education 

and Social Activity) เป็นการใหผู้เ้รียนประยกุตอ์งคค์วามรูไ้ปสู่การ

ปฏิบตัหิรือน าไปใชใ้หเ้กิดประโยชนต์่อสงัคม เกิดบริการสาธารณะ 

(Public Service) 

  



บณัฑติวิทยาลยั การจดัการความรู ้แผน 3 หนา้ 17 

 

บทท่ี 7 

แนวทางการพฒันาหลกัสตูร 

 

 การแสวงหาความรู้ โดยการพัฒนาความรู้เกี่ยวกับ

เทคนคิการจดัการเรียนการสอนและการพฒันาหลกัสตูร นอกจาก

จะค านึงถึงการเปลี่ยนแปลงของประชาคมทั้งในประเทศและนานา

ประเทศแล้ว สิ่งส าคัญอีกประการหนึ่งคือการตลาดส าหรับ

นกัศึกษาระดบับณัฑติศึกษา ซ่ึงมวีิธีการ ดงันี้ 

 มีจ านวนหลักสูตรที่หลากหลายและตรงความ

ตอ้งการของตลาด 

 ปรับรปูแบบหลกัสตูรใหม้คีวามทนัสมยั 

 ไมย่ึดตดิกบัหลกัสตูรเดมิ 

 ปรับรปูแบบการรับนกัศึกษาใหม้หีลากหลายชอ่งทาง 

 สรา้งความร่วมมอืกบัหนว่ยงานภายนอก 

 มี ทุน อุด ห นุ น นิ สิ ต ร ะ ดั บ บั ณฑิ ต ศึ ก ษ า  เ ช่ น 

ทุนการศึกษาเพื่อท าปริญญานิพนธ์, ทุนสนับสนุนค่าตีพิมพ์

วารสาร, เงินอดุหนนุการไปเขา้ร่วมประชมุและเสนอผลงานของ

นิสิตบัณฑิตศึกษา, ทนุอดุหนนุนิสิตแลกเปลี่ยน และเงินตอบแทน

นสิติชว่ยสอน เป็นตน้ 
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แนวทางการพฒันาหลกัสตูร 

   

 

  

• ไดแ้ก ่สภาพและปัญหาชมุชน และความตอ้งการของผูเ้รียน 

การวิเคราะหข์อ้มลูพ้ืนฐาน 

•เป็นการวิเคราะหต์วัหลกัสตูรทัง้ระบบในแงข่องจดุอ่อน จดุเด่น ขอ้ดี 

และขอ้เสียขององคป์ระกอบตา่ง  ๆโดยมุง่พิจารณาในประสิทธิผลในการ

น าไปใช ้รวมทัง้ความพึงพอใจของผูใ้ช ้

การวิเคราะหห์ลกัสตูรเดิม 

• โดยนกัพฒันาหลกัสตูรจะตอ้งตดัสินใจว่าการเรียนการสอนที่ปฏิบตัิ

อยู่นัน้ควรสง่เสริมใหด้ าเนนิตอ่ไปหรือควรมกีารปรับปรงุแกไ้ข  

การวิเคราะหก์ระบวนการเรียนการสอน  

• ไดแ้ก ่การวิเคราะหอ์ปุกรณ ์เคร่ืองมอื เคร่ืองใช ้และอาคารสถานที่ 

ซ่ึงเป็นส่วนส าคญัในการจดัการเรียนการสอน 

การวิเคราะหท์รัพยากรในการจดัการเรียนและการสอน 

• ไดแ้ก ่การก าหนดจ านวนหนว่ยกติ การก าหนดรายวิชาบงัคบั 

รายวิชาแขนง การก าหนดจ านวนชัว่โมงเรียน เป็นตน้ 

การก าหนดโครงสรา้งหลกัสตูร 

• ไดแ้ก ่หลกัสตูรรายวิชา, หลกัสตูรแกน, หลกัสตูรประสบการณ,์ 

หลกัสตูรกระบวนการ และหลกัสตูรบรูณาการ เป็นตน้ 

การก าหนดรปูแบบของหลกัสตูร  

• เกีย่วกบัผลหรือความเปลี่ยนแปลงที่ตอ้งการใหเ้กดิขึน้แกผู่เ้รียน

หลงัจากที่ไดศ้ึกษาครบตามหลักสตูรแลว้ 

การก าหนดจดุหมายของหลกัสตูร  
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นอกจากนี้แนวทางการพัฒนาหลักสตูร เพื่อใหส้ามารถ

ตอบสนองความตอ้งการของสังคมและก่อใหเ้กิดประสิทธิภาพ 

ประสิทธิผลสูงสุด ในการพัฒนาประ เทศยังต้องค านึงถึง

องคป์ระกอบดา้นตา่งๆ เชน่ 

 การส ารวจความตอ้งการของทอ้งถิ่น  

 การสร้างความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยท้องถิ่น 

เนื่องจากเป็นมหาวิทยาลัยที่มีความเชี่ยวชาญและความเขา้ใจใน

ทอ้งถิ่นนัน้ๆ เป็นอย่างด ี

 การลดจ านวนหน่วยกิตให้นอ้ยลง เพื่อสร้างความ

แตกตา่งจากมหาวิทยาลยั 

 การสร้างความร่วมมือกับต่างประเทศ เพื่อให้เกิด

ความหลากหลายของหลกัสตูร 
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