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กระบวนการจัดการความรู� (Knowledge Management) เรื่อง แนวทางการศึกษาต)อระดับปริญญาเอก 
หลักการและเหตุผล 

การศึกษาระดับอุดมศึกษาถือเป�นการศึกษาระดับสูงสุดท่ีต�องการบุคลากรท่ีมีความสามารถและความลุ"ม
ลึกทางวิชาการ เพ่ือปฏิบัติพันธกิจสําคัญของสถาบันในการผลิตบัณฑิต ศึกษาวิจัยเพ่ือการติดตามความก�าวหน�า
ทางวิชาการและการพัฒนาองค3ความรู� ดังนั้น สถาบันจึงควรมีอาจารย3ท่ีมีระดับคุณวุฒิทางการศึกษาในสัดส"วนท่ี
เหมาะสมกับพันธกิจหรือจุดเน�นของสถาบัน จากตัวบ"งชี้ สกอ.๒.๒ : อาจารย3ประจําท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก  
มีเกณฑ3การประเมิน ๒ แนวทางต"อไปนี้ 

    ๑) ค"าร�อยละของอาจารย3ประจําท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกท่ีกําหนดให�เป�นคะแนนเต็ม ๕ = ร�อยละ ๖๐ 
ข้ึนไป หรือ 

    ๒) ค"าการเพ่ิมข้ึนของร�อยละของอาจารย3ประจําท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกเปรียบเทียบกับป?ท่ีผ"านมาท่ี
กําหนดให�เป�นคะแนนเต็ม ๕ = ร�อยละ ๑๒ ข้ึนไป 

การดําเนินการจัดการความรู�เพ่ือให� วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สวรรค3ประชารักษ3 นครสวรรค3 เป�น
องค3กรแห"งการเรียนรู� และเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู�ระหว"างอาจารย3ท่ีสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก  เพ่ือ
สนับสนุนให�เกิดการจัดการความรู�ในทักษะท่ีจําเป�นต"อการศึกษาต"อในระดับปริญญาเอก งานทรัพยากรบุคคล จึงได�
จัดทําแผนการจัดการความรู�ข้ึน โดยการรวบรวมองค3ความรู�ท่ีจําเป�นต�องใช�ในการพัฒนาทักษะทักษะท่ีจําเป�นต"อ
การศึกษาต"อในระดับปริญญาเอก ท่ีอยู"ในรูปของ Tacit knowledge  มาจัดทําเป�น Explicit knowledge ด�วย
กระบวนการจัดการความรู� (Knowledge Management) 

 
สรุป เร่ืององค2ความรู�ที่จําเป5นต)อการศึกษาต)อในระดับปริญญาเอก 

1.  จุดเริ่มต�นของการอยากศึกษาต)อในระดับปริญญาเอก 
• ต�องการพัฒนาศักยภาพของวิทยาลัยฯ มีทุนให�เรียน  เชื่อม่ันว"ามนุษย3สามารถพัฒนาได�  
• อยากเจออาจารย3ท่ีเก"ง ๆ ระดับนานาชาติ เพ่ือเรียนรู�วิธีการทํางาน  
• คิดว"าตัวเองมีความสามารถพอ และไม"มีภาระใด ๆ ในเรื่องส"วนตัวและครอบครัว  
• ต�องการหาเครือข"ายคนทํางานท่ีคิดเหมือนกัน และสนุกไปกับการทํางานด�วยกันได�  
• เรียนภาษาอังกฤษเป�นสิ่งท่ีท�าทาย  สนุกดี และไม"ยากเกินการเรียนรู�  
• ต�องการเพ่ิมศักยภาพของตนเองด�านการทําวิจัย 
• เป�นความต้ังใจส"วนตัวต้ังแต"เด็กท่ีจะเรียนให�สําเร็จในระดับปริญญาเอก   
• ความรู�ท่ีเรียนระดับปริญญาเอก จะช"วยพัฒนาวิทยาลัยฯ ให�เกิดผลงานเป�นท่ียอมรับแก"สังคม 

 
2.  การวางแผนชีวิตตนเอง เพ่ือให�สามารถเข�าศึกษาต)อในระดับปริญญาเอก 
• ถามครอบครัวก"อนสิ่งอ่ืนใด เพ่ือตัดความกังวลและเพ่ิมแรงสนับสนุน เม่ือครอบครัวสนับสนุน จึง

ดําเนินการพัฒนาภาษาอังกฤษ 
• เลือกก"อนว"าอยากเรียนท่ีไหน ในประเทศหรือต"างประเทศ ซ่ึงเลือกศึกษาต"อท่ีต"างประเทศเพราะคิดว"า

บุคลิกภาพท่ีกล�าแสดงความคิดเห็นกับอาจารย3 ไม"น"าจะเหมาะกับการเรียนเมืองไทย จึงเลือกศึกษาท่ีต"างประเทศ  
• เลือกต"างประเทศไหน แล�วแต"เหตุผลส"วนบุคคล เช"น ตนเองเลือกเพราะครอบครัวไม"ต�องการให�ไปไกล

มาก และคํานึงถึงความปลอดภัย ขณะเดียวกันก็พัฒนาภาษาอังกฤษ และขอรับทุน เม่ือคิดว"าพร�อมจะมองหามหา
ลัยท่ีต�องการศึกษาต"อ เนื่องจากทุนท่ีได�รับมีระยะเวลา ๒ ป? 
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• หาเครือข"ายคนท่ีจะไปเรียนต"างประเทศ เรียนรู�การใช�ชีวิต แชทกับเพ่ือนต"างชาติ เรียนภาษาหา
อาจารย3ท่ีปZดข�อบกพร"องของตนเอง ท่ีสําคัญอย"าคิดว"าตนเองเก"งแล�ว เพราะจะหยุดเรียนรู�เม่ือคะแนนผ"าน  ซ่ึงไม"
พอกับการเรียน ระดับปริญญาเอกต"างประเทศ 

• เลือกมหาลัยเพ่ือไปศึกษา และศึกษาการดํารงชีวิตท่ีเมืองนั้น ๆ 
• ต�องประเมินความพร�อมในด�านต"าง ๆ ตนเองคือ ป[จจัยหลักว"าพร�อมในการเรียนรู�และต"อสู�กับป[ญหา

อุปสรรคต"าง ๆ ได�  
• ขจัดป[ญหาและสิ่งท่ีอาจเป�นป[ญหาอุปสรรคในชีวิต ดูแลสุขภาพ ท้ังของตนเองและครอบครัว และ

ชี้แจงให�เข�าใจร"วมกันว"าสิ่งเหล"านี้จะส"งผลอย"างไรต"อการไปเรียนของเรา ทําให�ได�รับความร"วมมือจากทุกฝ]ายอย"าง
ดีมาก 

• เตรียมความพร�อมทางวิชาการ เช"น หัวข�อวิทยานิพนธ3 ท่ีสนใจ เราจะสามารถเตรียมตัวให�ได�มากท่ีสุด
ได� อย"างไร ใครหรือสถาบันใดท่ีเราสามารถติดต"อ เพ่ือขอข�อมูลหรือคามช"วยเหลือได�บ�าง 

• เตรียมความพร�อมทางจิตใจต�องรู�จักตนเอง ว"าถ�าเราทุกข3มาก ๆ จะผ"อนคลายได�อย"างไรต�องหม่ัน
ฝ^กฝนเอาไว�เม่ือเจอป[ญหาจะได�ไม"สะดุ�ง หรือตกใจจนลนลานทําอะไรไม"ถูก ตนแลเป�นท่ีพึงท่ีแท�จริงแห"งตน 

• แจ�งความจํานงกับงานทรัพยากรบุคคล  
• เตรียมตัวสมัครและสอบคัดเลือกเข�าศึกษา เตรียมสอบภาษาอังกฤษตามท่ีมหาวิทยาลัยฯ กําหนด 
• ศึกษาหลักสูตรท่ีจะเรียนวางเปZดสอนท่ีไหนบ�าง และต�องใช�คุณสมบัติอะไรในการเข�าเรียน 
• เตรียมตัวเองให�พร�อม ต้ังแต" เรียน ป.โท คือ ต�องทําเกรดดี ๆ เพ่ือท่ีจะเข�าเรียนระดับปริญญาเอกไม"

ยุ"งยาก เพราะถ�าเกรดไม"ดี ต�องหาคนรับรองมากมายก"อนจะมีสิทธิ์สมัคร 
•  ติดตามข"าวสารท่ีเก่ียวกับเรื่องท่ีจะเรียนอยู"ตลอดเวลา เช"น ข"าวการศึกษา ป[ญหาการจัดการศึกษาของ

ไทยและประเทศท่ีพัฒนาแล�ว  
 
3.  วิทยาลัยฯ มีส)วนช)วยเหลือหรือไม) อย)างไร 
• วิทยาลัยฯ มีส"วนช"วยเหลืออย"างมากในการสร�างแรงบันดาลใจ เริ่มต�นจากการเรียนภาษาอังกฤษท่ี 

knowledge plus แล�วได�ไปเจอกับผู�ท่ีได�รับทุนแล�ว ฟ[งเรื่องราวท่ีไม"เคยได�รับรู�หรือสนใจมาก"อนทําให�อยากเรียน
ได� หรืออยากพัฒนาภาษาอังกฤษต"อ หรือรู�ว"าตัวเองมีความสามารถด�านนี้ หรือชอบหรือไม"  

• วิทยาลัยฯ  อนุญาตให�ไปเรียนภาษาอังกฤษเพ่ิมได�เม่ือมีหลักสูตรเข�ามาบางช"วง โดยการให�จัดสรรเวลา
นิเทศนักศึกษาเอง ไม"ให�ตรงกับช"วงท่ีลาไปเรียนภาษาอังกฤษ  

• ภาควิชาและกลุ"มงานตอบสนองตามนโยบายของวิทยาลัยฯ  
• สัมพันธภาพท่ีดีระหว"างผู�ร"วมงานมีส"วนในการเรียนให�จบ เพราะตนเองระลึกและตระหนักถึงพระคุณ

ของทุกคนท่ีต�องทํางานหนักเพ่ือให�เราได�ไปเรียนต"อ ผู�ร"วมงานพร�อมท่ีจะสนับสนุนช"วยเหลือ การสนับสนุนเรือง
การติดต"อประสานงาน ให�ผู�บริหารเข�าใจสภาพป[ญหาท่ีแท�จริงของผู�เรียน 

• วิทยาลัยฯ มีส"วนช"วยเหลืออย"างมาก ด�วยการอนุญาตให�ลาให�ไปสอบเข�ามหาวิทยาลัยฯ  และให�ลาไป
ศึกษาต"อเต็มเวลา ๔ ป? 

 
4. เม่ือได�การตอบรับ จากสถาบันการศึกษา ให�ศึกษาต)อ ระดับปริญญาเอก ได�  การใช�ชีวิตในการ

เป5นนักศึกษาระดับปริญญาเอก เป5นอย)างไร จนทําให�สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก 
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• เรียนต"างประเทศ ท่ีอังกฤษจะเหมือนกับย�ายบ�าน ย�ายท่ีทํางานไปต"างประเทศ ต�องเรียนรู�ทุกอย"างใหม"
หมด ในเรื่องความเป�นอยู" การใช�ชีวิต ไปพร�อม ๆ กับการเรียนท่ีต�องเรียนรู�เอง ดังนั้น เครือข"ายทําให�ใช�ชีวิตง"าย
ข้ึน ปลอดภัยข้ึน บุคลิกภาพส"วนบุคคลเช"นกัน จะทําให�ป[ญหาด�านอ่ืนไม"มาก และสามารถเรียนได�อย"างมีสมาธิ  
การเรียนให�จบมีหลายป[จจัยมาก ท้ังส"วนท่ีควบคุมได�และไม"ได� รวมท้ังป[จจัยหลักคือความโชคดีในการได�อาจารย3ท่ี
ปรึกษาท่ีเอาใจใส" หรือไม"มีชื่อเสียงมากจะดีมากเพราะจะมีเวลาแก�งานให�กับ นศ. จะทําให�จบเร็ว หรือถ�าเรียนใน
มหาวิทยาลัย ขนาดใหญ"ท่ีเป�น University of …….  มีชื่อเสียง facilities ก็จะดีมาก อาจารย3มีชื่อเสียงมากและ
เก"งมาก แต"จะจบยากมากเช"นกัน เนื่องจากมาตรฐานท่ีมหาลัยบอกเสมอว"าถ�าคุณมีความสามารถไม"ถึงเราก็ไม"
สามารถให�คุณจบได�  

• สัมพันธภาพกับอาจารย3ท่ีปรึกษากับเพ่ือน และบุคลิคภาพของนักศึกษา การเรียน ป. เอก สิ่งท่ีอาจารย3
สอนมา คือ นอกจากเก"งวิชาการแล�ว  ต�องเก"งท่ีจะทํางานกับคนในสหสาขาและบริหารจัดการได�ด�วย สามารถ
บริหารเครือข"ายได�เป�นอย"างดี การรู�จักแบ"งบัน การรู�จักจัดการกับความเครียด เพราะจะเครียดมาก ต�องkeep 
balance ได�ในทุกเรื่อง  

• เรื่องความสามารถท่ีตนเองคิดว"าเป�นพ้ืนฐาน  ถ�าคุณคิดจะเรียน ป.เอก คือ วิชากระบวนการวิจัย การ
คิดอย"างมีวิจารณญาณ การคิดวิเคราะห3สังเคราะห3 การเขียนงาน การเรียนรู�โลกกว�าง การฟ[งให�มาก การเตรียม
ตัวเป�นผู�ไม"รู� การจับประเด็นในการอ"านภาษาอังกฤษ และภาษาอังกฤษท่ีหยุดเรียนรู�ไม"ได� รวมท้ังเรียน ป.เอกใน
สาขาท่ีตนเองมีประสบการณ3จนตกผลึกทางด�านความคิดได� จะทําให�ประสบความสําเร็จ   

• Coping ต�องดีมากด�วย เพราะต�องเจอกับป[ญหาท่ีควบคุมไม"ได�เยอะมาก  
• การติดต"อสื่อสารการประสานงานต"าง ๆ เป�นทักษะชีวิต ของ นศ. ป.เอก การใช�ชีวิตในการเป�น

นักศึกษาระดับปริญญาเอก ทําให�เปZดโลกทัศน3 ความมุ"งม่ันและอดทนท่ีสูงจึงจะทําให�สําเร็จการศึกษาได� ท้ังนี้
เพราะบางช"วงบางตอนของชีวิตก็อาจต�องเผชิญมรสุมของชีวิต ท่ีมากกว"าเรื่องการเรียน บางครั้งก็ต�องน�อมรับ
ความช"วยเหลือจากผู�อ่ืนบ�าง อย"าเกรงใจจนเกินเหตุ ถือคติ น้ําพ่ึงเรือเสือพ่ึงป]า แล�วแต"จังหวะชีวิตของแต"ละคน 
แต" เราจะไม"ลืมบุญคุณ ของทุก ๆ คนและตอบแทนเสมอเม่ือมีโอกาส และการเลือกคบเพ่ือนท่ีดีมีชัยไปกว"าครึ่ง  

• ความมุ"งม่ัน ขยัน และอดทน คือหัวใจสําคัญของการเรียนปริญญาเอก  ตลอดจนการเข�าหาอาจารย3ท่ี
ปรึกษาบ"อย ๆ ทําให�มีโอกาสสําเร็จการศึกษาได�ตามเวลา  และควรวางแผนสอบวิทยานิพนธ3ก"อนกลับเข�าทํางานท่ี
วิทยาลัยฯ  เนื่องจากหากกลับมาทํางานก"อน จะทําให�ไม"มีเวลาในการทําวิทยานิพนธ3ได�เต็มท่ี 

• ปฏิบัติตามท่ีหลักสูตรกําหนด เรียนทุกวิชา ทุกชั่วโมง  ทําการบ�านทุกเรื่องและส"งตรงเวลา 
• ไปเรียนก"อนเวลา เข�าห�องสมุดเม่ือมีเวลาว"าง   ชิ้นงานท่ีส"งอาจารย3จะต�องทําอย"างสุดความสามารถ ไม"

มีคําว"า ส"งไปก"อน หรือทําคร"าว ๆ 
• เวลารับประทานอาหารกลางวันจะเป�นเวลาสังสรรค3กับเพ่ือน ๆ ซ่ึงสําคัญมาก จะต�องมีเพ่ือนมาก ๆ 

และต"างคณะ    เช"น มีเพ่ือนเรียนวิจัยและวัดผล  ซ่ึงเป�น ป.เอกในอีกสาขาหนึ่ง เพ่ือช"วยเหลือกันและกันในการ
เรียน 

• แบ"งเวลาให�ถูก เช"น  เรียน  พักผ"อน  เพ่ือน  การออกกําลังกาย งานอดิเรก  ท"องเท่ียวฯ   
• มนุษย3สัมพันธ3ต�องดี  การอ"อนน�อมถ"อมตน จะช"วยให�การประสานงานกับอาจารย3ในทุกเรื่องสําเร็จง"าย 
• บริหารเงินให�ดี เพราะเรียน ระดับนี้ใช�เงินมาก 

 
๕. อ่ืน ๆ  



๔ 

 

• ทําวิจัยเรื่องท่ีเราสนใจจริง ๆ เพราะเราต�องรักท่ีจะเรียนรู�เรื่องของเรา เนื่องจากเราจะอ"านและเขียนเรื่อง
นั้น ๔ ป?เป�นอย"างน�อยนะคะ  

• ขยันและอดทน  เป�นป[จจัยท่ีสําคัญท่ีสุดในการเรียนให�สําเร็จ 
 

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥ 
 


