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พระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิม่ เติม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 มาตรา 34 กำหนดให้คณะกรรมการ
การอุดมศึกษา จัดทำมาตรฐานการอุดมศึกษาที่สอดคล้องกับ
ความต้องการตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
และสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของชาติ โดยคำนึงถึง
ความเป็นอิสระ และความเป็นเลิศทางวิชาการของสถาบัน
อุดมศึกษา คณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงได้จัดทำมาตรฐาน
การอุดมศึกษาเพื่อนำไปสู่การกำหนดนโยบายของสถาบัน
อุดมศึกษาในการพัฒนาการอุดมศึกษา และประกาศใช้เมือ่ วันที่
7 สิงหาคม 2549 ประกอบด้วยมาตรฐาน 3 ด้าน 12 ตัวบ่งชี้ ดังนี้
1. มาตรฐานด้านคุณภาพบัณฑิต
บัณฑิตระดับอุดมศึกษาเป็นผูม้ คี วามรู้ มีคณ
ุ ธรรมจริยธรรม
มีความสามารถในการเรียนรู้ และพัฒนาตนเอง สามารถประยุกต์
ใช้ความรูเ้ พือ่ การดำรงชีวติ ในสังคมได้อย่างมีความสุขทัง้ ทางร่างกาย
และจิตใจ มีความสำนึกและรับผิดชอบในฐานะพลเมืองและ
พลโลก
ตัวบ่งชี้
1.1 บัณฑิตมีความรู้ ความเชี่ยวชาญในศาสตร์ของตน
สามารถเรียนรู้ สร้างและประยุกต์ใช้ความรู้เพื่อพัฒนาตนเอง
สามารถปฏิบัติงานและสร้างงานเพื่อพัฒนาสังคมให้สามารถ
แข่งขันได้ในระดับสากล
1.2 บัณฑิตมีจิตสำนึก ดำรงชีวิต และปฏิบัติหน้าที่ตาม
ความรับผิดชอบโดยยึดหลักคุณธรรมจริยธรรม
1.3 บัณฑิตมีสขุ ภาพดีทง้ั ด้านร่างกายและจิตใจ มีการดูแล
เอาใจใส่ รักษาสุขภาพของตนเองอย่างถูกต้องเหมาะสม
2. มาตรฐานด้านการบริหารจัดการการอุดมศึกษา
มีการบริหารจัดการการอุดมศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล
และพันธกิจของการอุดมศึกษาอย่างมีดลุ ยภาพ
ก. มาตรฐานด้านธรรมาภิบาลของการบริหารการอุดมศึกษา
มีการบริหารจัดการการอุดมศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล โดย
คำนึงถึงความหลากหลายและความเป็นอิสระทางวิชาการ
ตัวบ่งชี้
(1) มีการบริหารจัดการบุคลากรที่มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล มีความยืดหยุ่น สอดคล้องกับความต้องการที่

หลากหลายของประเภทสถาบันและสังคม เพื่อเพิ่มศักยภาพ
ในการปฏิบตั งิ านอย่างมีอสิ ระทางวิชาการ
(2) มี ก ารบริ ห ารจั ด การทรั พ ยากรและเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
คล่องตัว โปร่งใส และตรวจสอบได้ มีการจัดการศึกษาผ่านระบบ
และวิธกี ารต่าง ๆ อย่างเหมาะสมและคุม้ ค่าคุม้ ทุน
(3) มีระบบการประกันคุณภาพเพื่อนำไปสู่การพัฒนา
คุณภาพและมาตรฐานการอุดมศึกษาอย่างต่อเนือ่ ง
ข. มาตรฐานด้านพันธกิจของการบริหารการอุดมศึกษา
การดำเนินงานตามพันธกิจของการอุดมศึกษาทั้ง 4 ด้าน
อย่างมีดุลยภาพ โดยมีการประสานความร่วมมือรวมพลังจาก
ทุกภาคส่วนของชุมชนและสังคมในการจัดการความรู้
ตัวบ่งชี้
(1) มีหลักสูตรและการเรียนการสอนที่ทันสมัย ยืดหยุ่น
สอดคล้องกับความต้องการที่หลากหลายของประเภทสถาบัน
และสังคม โดยให้ความสำคัญกับการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
แบบผูเ้ รียนเป็นสำคัญ เน้นการเรียนรูแ้ ละการสร้างงานด้วยตนเอง
ตามสภาพจริ ง ใช้ ก ารวิ จ ั ย เป็ น ฐาน มี ก ารประเมิ น และใช้
ผลการประเมินเพือ่ พัฒนาผูเ้ รียน และการบริหารจัดการหลักสูตร
ตลอดจนมี ก ารบริ ห ารกิ จ การนิ ส ิ ต นั ก ศึ ก ษาที ่ เ หมาะสม
สอดคล้องกับหลักสูตรและการเรียนการสอน
(2) มีการวิจัยเพื่อสร้างและประยุกต์ใช้องค์ความรู้ใหม่
ทีเ่ ป็นการขยายพรมแดนความรูแ้ ละทรัพย์สนิ ทางปัญญาทีเ่ ชือ่ มโยง
กับสภาพเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมตาม
ศักยภาพของประเภทสถาบัน มีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ
ระหว่างสถาบันอุดมศึกษาทั้งในและต่างประเทศเพื่อพัฒนา
ความสามารถในการแข่งขันได้ในระดับนานาชาติของสังคมและ
ประเทศชาติ
(3) มีการให้บริการวิชาการทีท่ นั สมัย เหมาะสม สอดคล้อง
กับความต้องการของสังคมตามระดับความเชีย่ วชาญของประเภท
สถาบัน มีการประสานความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษา
กับภาคธุรกิจอุตสาหกรรมทัง้ ในและต่างประเทศ เพือ่ เสริมสร้าง
ความเข้มแข็งและความยัง่ ยืนของสังคมและประเทศชาติ
(4) มีการอนุรกั ษ์ ฟืน้ ฟู สืบสาน พัฒนา เผยแพร่วฒ
ั นธรรม
ภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ และ
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ความภาคภูมใิ จในความเป็นไทย มีการปรับใช้ศลิ ปะ วัฒนธรรม
ต่างประเทศอย่างเหมาะสม เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาสังคม
และประเทศชาติ
3. มาตรฐานด้ า นการสร้ า งและพั ฒ นาสั ง คมฐาน
ความรู้ และสังคมแห่งการเรียนรู้
การแสวงหา การสร้าง และการจัดการความรูต้ ามแนวทาง/
หลักการ อันนำไปสูส่ งั คมฐานความรูแ้ ละสังคมแห่งการเรียนรู้
3.1 มีการแสวงหา การสร้าง และการใช้ประโยชน์ความรู้ ทัง้
ส่วนที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น และเทศ เพื่อเสริมสร้างสังคม
ฐานความรู้
3.2 มีการบริหารจัดการความรู้อย่างเป็นระบบ โดยใช้
หลั ก การวิ จ ั ย แบบบู ร ณาการ หลั ก การแลกเปลี ่ ย นเรี ย นรู ้
หลักการสร้างเครือข่าย และหลักการประสานความร่วมมือ
รวมพลังอันนำไปสูส่ งั คมแห่งการเรียนรู้
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จดหมายข่าวรายเดือน สถาบันเพิม่ ผลผลิตแห่งชาติ ฉบับปีท่ี
6 ฉบับที่ 77 ประจำเดือนสิงหาคม 2549 ได้สรุปการบรรยายพิเศษ
หัวข้อ “KM การจัดการความรู้เพื่อการเรียนรู้” ของคุณนุชรัตน์
สิรปิ ระภาวรรณ ซึง่ บรรยายเมือ่ วันที่ 29 สิงหาคม 2548 ไว้ดงั นี้
ความรู้ คือ สารสนเทศที่ผ่านกระบวนการคิดเปรียบเทียบ
เชื่อมโยงกับความรู้อื่น จนเกิดเป็นความเข้าใจและนำไปใช้
ประโยชน์ในการสรุปและตัดสินใจในสถานการณ์ตา่ ง ๆ ความรู้
แบ่งออกได้เป็น 2 แบบ คือ
1. Explict Knowledge เป็นความรู้ที่สามารถอธิบายหรือ
เขียนออกมาเป็นลายลักษณ์อกั ษรได้
2. Tacit Knowledge เป็นความรูท้ ม่ี อี ยูใ่ นตัวบุคคล อธิบาย
หรือเขียนออกมาเป็นลายลักษณ์อักษรได้ยาก เช่น ทักษะ
ประสบการณ์ ความคิด หรือพรสวรรค์
จากงานวิจัยพบว่า คลังความรู้ในองค์กรมาจากสมองของ
พนักงานถึงร้อยละ 42 ในขณะที่อยู่ในเอกสารเพียงร้อยละ 26
ในรูปของ Electronic ร้อยละ 20 และฐานข้อมูลความรู้ (Knowledge Base, IT) มีเพียงร้อยละ 12 เท่านั้น แต่ความรู้ที่อยู่ใน
ตัวบุคคลจะไม่ยง่ั ยืน หากไม่มกี ารจัดการความรูแ้ ละบันทึกไว้เป็น
องค์ความรูท้ ฝ่ี งั ตรึงอยูก่ บั องค์กรหรือหน่วยงาน
การจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM) คือ
การจัดการเพื่อเอื้อให้เกิดความรู้ใหม่ โดยใช้ความรู้ที่มีอยู่ และ
ประสบการณ์ของคนในองค์กรอย่างเป็นระบบ เพื่อพัฒนา
นวัตกรรมทีจ่ ะทำให้เกิดความได้เปรียบเหนือคูแ่ ข่งทางธุรกิจ
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การจัดการความรู้ที่ดีจะช่วยให้องค์กรสามารถปรับปรุง
ประสิทธิภาพการทำงาน สร้างนวัตกรรมและการเรียนรู้ รวมถึง
ส่งเสริมให้เกิดการแสดงความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนความรู้ได้
อย่างเต็มที่
องค์ประกอบสำคัญของวงจรความรู้ คือ 1) คน คนเป็น
องค์ประกอบทีส่ ำคัญทีส่ ดุ เพราะเป็นแหล่งความรูแ้ ละเป็นผูน้ ำ
ความรูไ้ ปใช้ให้เกิดประโยชน์ 2) เทคโนโลยี เป็นเครือ่ งมือเพือ่ ให้
คนสามารถค้นหา จัดเก็บ แลกเปลีย่ น นำความรูไ้ ปใช้ได้งา่ ยและ
รวดเร็วขึน้ 3) กระบวนการความรู้ เป็นการบริหารจัดการเพือ่ นำ
ความรูจ้ ากแหล่งความรูไ้ ปให้ผใู้ ช้ เพือ่ ทำให้เกิดการปรับปรุงและ
นวัตกรรม
กระบวนการจัดการความรูม้ ี 7 ขัน้ ตอน ได้แก่
1. การบ่งชีค้ วามรู้ (Knowledge Identification) เป็นการบ่งชี้
ความรูท้ อ่ี งค์กรจำเป็นต้องมี วิเคราะห์รปู แบบและแหล่งความรู้
ทีม่ อี ยู่ โดยกำหนดได้จากวิสยั ทัศน์ เป้าหมาย หรือยุทธศาสตร์ของ
องค์กร
2. การสร้างและแสวงหาความรู้ (Knowledge Creation
and Acquisition) จากแหล่งต่าง ๆ ทีก่ ระจัดกระจายทัง้ ภายในและ
ภายนอก เพือ่ จัดทำเนือ้ หาให้ตรงกับความต้องการ
3. การจัดการความรูใ้ ห้เป็นระบบ (Knowledge Organiza
tion) โดยแบ่งชนิดและประเภทของความรูเ้ พือ่ จัดทำระบบให้งา่ ย
สะดวกต่อการค้นหาและนำไปใช้งาน
4. การประมวลและกลั่นกรองความรู้ (Knowledge
Codification and Refinement) โดยเรียบเรียงเนือ้ หาให้ทนั สมัย
และตรงกับความต้องการ จัดทำเป็นรูปแบบและภาษาที่มี
มาตรฐานเดียวกันทัว่ ทัง้ องค์กร
5. การเข้าถึงความรู้ (Knowledge Access) ให้เกิดความสะดวกและรวดเร็วในเวลาทีต่ อ้ งการ
6. การแบ่งปันแลกเปลีย่ นเรียนรู้ (Knowledge Sharing)
โดยการจัดทำเอกสาร หรือฐานความรู้ชุมชนนักปฏิบัติ (CoP)
ระบบพีเ่ ลีย้ ง (Mentoring System) หรือการสับเปลีย่ นงาน (Job
Rotation)

7. การเรียนรู้ (Learning) เป็นการนำความรูไ้ ปใช้ประโยชน์
ในการตัดสินใจ แก้ปญ
ั หาและปรับปรุงองค์กร
การจัดการความรู้ที่ดี ต้องบริหารจัดการเพื่อให้ “คน”
ที่ต้องการใช้ความรู้ ได้รับความรู้ที่ต้องการใช้ ในเวลา
ที ่ ต ้ อ งการ เพื ่ อ ให้ บ รรลุ เ ป้ า หมายการทำงาน (Right
Knowledge, Right People, Right Time)
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