๑
กระบวนการจัดการความรู (Knowledge Management) เรื่อง แนวทางการศึกษาต)อระดับปริญญาเอก
หลักการและเหตุผล
การศึกษาระดับอุดมศึกษาถือเปนการศึกษาระดับสูงสุดที่ตองการบุคลากรที่มีความสามารถและความลุ"ม
ลึกทางวิชาการ เพื่อปฏิบัติพันธกิจสําคัญของสถาบันในการผลิตบัณฑิต ศึกษาวิจัยเพื่อการติดตามความกาวหนา
ทางวิชาการและการพัฒนาองค3ความรู ดังนั้น สถาบันจึงควรมีอาจารย3ที่มีระดับคุณวุฒิทางการศึกษาในสัดส"วนที่
เหมาะสมกับพันธกิจหรือจุดเนนของสถาบัน จากตัวบ"งชี้ สกอ.๒.๒ : อาจารย3ประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
มีเกณฑ3การประเมิน ๒ แนวทางต"อไปนี้
๑) ค"ารอยละของอาจารย3ประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม ๕ = รอยละ ๖๐
ขึ้นไป หรือ
๒) ค"าการเพิ่มขึ้นของรอยละของอาจารย3ประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเปรียบเทียบกับป?ที่ผ"านมาที่
กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม ๕ = รอยละ ๑๒ ขึ้นไป
การดําเนินการจัดการความรูเพื่อให วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สวรรค3ประชารักษ3 นครสวรรค3 เปน
องค3กรแห"งการเรียนรู และเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหว"างอาจารย3ที่สําเร็จการศึกษาระดับปริ ญญาเอก เพื่ อ
สนับสนุนใหเกิดการจัดการความรูในทักษะที่จําเปนต"อการศึกษาต"อในระดับปริญญาเอก งานทรัพยากรบุคคล จึงได
จัดทําแผนการจัดการความรูขึ้น โดยการรวบรวมองค3ความรูที่จําเปนตองใชในการพัฒนาทักษะทักษะที่จําเปนต"อ
การศึกษาต"อในระดับปริญญาเอก ที่อยู"ในรูปของ Tacit knowledge มาจัดทําเปน Explicit knowledge ดวย
กระบวนการจัดการความรู (Knowledge Management)

สรุป เรื่ององค2ความรูที่จําเป5นต)อการศึกษาต)อในระดับปริญญาเอก
1.
•
•
•
•
•
•
•
•

จุดเริ่มตนของการอยากศึกษาต)อในระดับปริญญาเอก
ตองการพัฒนาศักยภาพของวิทยาลัยฯ มีทุนใหเรียน เชื่อมั่นว"ามนุษย3สามารถพัฒนาได
อยากเจออาจารย3ที่เก"ง ๆ ระดับนานาชาติ เพื่อเรียนรูวิธีการทํางาน
คิดว"าตัวเองมีความสามารถพอ และไม"มีภาระใด ๆ ในเรื่องส"วนตัวและครอบครัว
ตองการหาเครือข"ายคนทํางานที่คิดเหมือนกัน และสนุกไปกับการทํางานดวยกันได
เรียนภาษาอังกฤษเปนสิ่งที่ทาทาย สนุกดี และไม"ยากเกินการเรียนรู
ตองการเพิ่มศักยภาพของตนเองดานการทําวิจัย
เปนความตั้งใจส"วนตัวตั้งแต"เด็กที่จะเรียนใหสําเร็จในระดับปริญญาเอก
ความรูที่เรียนระดับปริญญาเอก จะช"วยพัฒนาวิทยาลัยฯ ใหเกิดผลงานเปนที่ยอมรับแก"สังคม

2. การวางแผนชีวิตตนเอง เพื่อใหสามารถเขาศึกษาต)อในระดับปริญญาเอก
• ถามครอบครัวก"อนสิ่งอื่นใด เพื่อตัดความกังวลและเพิ่มแรงสนับสนุน เมื่อครอบครัวสนับสนุน จึง
ดําเนินการพัฒนาภาษาอังกฤษ
• เลือกก"อนว"าอยากเรียนที่ไหน ในประเทศหรือต"างประเทศ ซึ่งเลือกศึกษาต"อที่ต"างประเทศเพราะคิดว"า
บุคลิกภาพที่กลาแสดงความคิดเห็นกับอาจารย3 ไม"น"าจะเหมาะกับการเรียนเมืองไทย จึงเลือกศึกษาที่ต"างประเทศ
• เลือกต"างประเทศไหน แลวแต"เหตุผลส"วนบุคคล เช"น ตนเองเลือกเพราะครอบครัวไม"ตองการใหไปไกล
มาก และคํานึงถึงความปลอดภัย ขณะเดียวกันก็พัฒนาภาษาอังกฤษ และขอรับทุน เมื่อคิดว"าพรอมจะมองหามหา
ลัยที่ตองการศึกษาต"อ เนื่องจากทุนที่ไดรับมีระยะเวลา ๒ ป?

๒
• หาเครือข"ายคนที่จะไปเรียนต"างประเทศ เรียนรูการใชชีวิต แชทกับเพื่อนต"างชาติ เรียนภาษาหา
อาจารย3ที่ปZดขอบกพร"องของตนเอง ที่สําคัญอย"าคิดว"าตนเองเก"งแลว เพราะจะหยุดเรียนรูเมื่อคะแนนผ"าน ซึ่งไม"
พอกับการเรียน ระดับปริญญาเอกต"างประเทศ
• เลือกมหาลัยเพื่อไปศึกษา และศึกษาการดํารงชีวิตที่เมืองนั้น ๆ
• ตองประเมินความพรอมในดานต"าง ๆ ตนเองคือ ป[จจัยหลักว"าพรอมในการเรียนรูและต"อสูกับป[ญหา
อุปสรรคต"าง ๆ ได
• ขจัดป[ญหาและสิ่งที่อาจเปนป[ญหาอุปสรรคในชีวิต ดูแลสุขภาพ ทั้งของตนเองและครอบครัว และ
ชี้แจงใหเขาใจร"วมกันว"าสิ่งเหล"านี้จะส"งผลอย"างไรต"อการไปเรียนของเรา ทําใหไดรับความร"วมมือจากทุกฝ]ายอย"าง
ดีมาก
• เตรียมความพรอมทางวิชาการ เช"น หัวขอวิทยานิพนธ3 ที่สนใจ เราจะสามารถเตรียมตัวใหไดมากที่สุด
ได อย"างไร ใครหรือสถาบันใดที่เราสามารถติดต"อ เพื่อขอขอมูลหรือคามช"วยเหลือไดบาง
• เตรียมความพรอมทางจิตใจตองรูจักตนเอง ว"าถาเราทุกข3มาก ๆ จะผ"อนคลายไดอย"างไรตองหมั่น
ฝ^กฝนเอาไวเมื่อเจอป[ญหาจะไดไม"สะดุง หรือตกใจจนลนลานทําอะไรไม"ถูก ตนแลเปนที่พึงที่แทจริงแห"งตน
• แจงความจํานงกับงานทรัพยากรบุคคล
• เตรียมตัวสมัครและสอบคัดเลือกเขาศึกษา เตรียมสอบภาษาอังกฤษตามที่มหาวิทยาลัยฯ กําหนด
• ศึกษาหลักสูตรที่จะเรียนวางเปZดสอนที่ไหนบาง และตองใชคุณสมบัติอะไรในการเขาเรียน
• เตรียมตัวเองใหพรอม ตั้งแต" เรียน ป.โท คือ ตองทําเกรดดี ๆ เพื่อที่จะเขาเรียนระดับปริญญาเอกไม"
ยุ"งยาก เพราะถาเกรดไม"ดี ตองหาคนรับรองมากมายก"อนจะมีสิทธิ์สมัคร
• ติดตามข"าวสารที่เกี่ยวกับเรื่องที่จะเรียนอยู"ตลอดเวลา เช"น ข"าวการศึกษา ป[ญหาการจัดการศึกษาของ
ไทยและประเทศที่พัฒนาแลว
3. วิทยาลัยฯ มีส)วนช)วยเหลือหรือไม) อย)างไร
• วิทยาลัยฯ มีส"วนช"วยเหลืออย"างมากในการสรางแรงบันดาลใจ เริ่มตนจากการเรียนภาษาอังกฤษที่
knowledge plus แลวไดไปเจอกับผูที่ไดรับทุนแลว ฟ[งเรื่องราวที่ไม"เคยไดรับรูหรือสนใจมาก"อนทําใหอยากเรียน
ได หรืออยากพัฒนาภาษาอังกฤษต"อ หรือรูว"าตัวเองมีความสามารถดานนี้ หรือชอบหรือไม"
• วิทยาลัยฯ อนุญาตใหไปเรียนภาษาอังกฤษเพิ่มไดเมื่อมีหลักสูตรเขามาบางช"วง โดยการใหจัดสรรเวลา
นิเทศนักศึกษาเอง ไม"ใหตรงกับช"วงที่ลาไปเรียนภาษาอังกฤษ
• ภาควิชาและกลุ"มงานตอบสนองตามนโยบายของวิทยาลัยฯ
• สัมพันธภาพที่ดีระหว"างผูร"วมงานมีส"วนในการเรียนใหจบ เพราะตนเองระลึกและตระหนักถึงพระคุณ
ของทุกคนที่ตองทํางานหนักเพื่อใหเราไดไปเรียนต"อ ผูร"วมงานพรอมที่จะสนับสนุนช"วยเหลือ การสนับสนุนเรือง
การติดต"อประสานงาน ใหผูบริหารเขาใจสภาพป[ญหาที่แทจริงของผูเรียน
• วิทยาลัยฯ มีส"วนช"วยเหลืออย"างมาก ดวยการอนุญาตใหลาใหไปสอบเขามหาวิทยาลัยฯ และใหลาไป
ศึกษาต"อเต็มเวลา ๔ ป?
4. เมื่อไดการตอบรับ จากสถาบันการศึกษา ใหศึกษาต)อ ระดับปริญญาเอก ได การใชชีวิตในการ
เป5นนักศึกษาระดับปริญญาเอก เป5นอย)างไร จนทําใหสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก

๓
• เรียนต"างประเทศ ที่อังกฤษจะเหมือนกับยายบาน ยายที่ทํางานไปต"างประเทศ ตองเรียนรูทุกอย"างใหม"
หมด ในเรื่องความเปนอยู" การใชชีวิต ไปพรอม ๆ กับการเรียนที่ตองเรียนรูเอง ดังนั้น เครือข"ายทําใหใชชีวิตง"าย
ขึ้น ปลอดภัยขึ้น บุคลิกภาพส"วนบุคคลเช"นกัน จะทําใหป[ญหาดานอื่นไม"มาก และสามารถเรียนไดอย"างมีสมาธิ
การเรียนใหจบมีหลายป[จจัยมาก ทั้งส"วนที่ควบคุมไดและไม"ได รวมทั้งป[จจัยหลักคือความโชคดีในการไดอาจารย3ที่
ปรึกษาที่เอาใจใส" หรือไม"มีชื่อเสียงมากจะดีมากเพราะจะมีเวลาแกงานใหกับ นศ. จะทําใหจบเร็ว หรือถาเรียนใน
มหาวิทยาลัย ขนาดใหญ"ที่เปน University of ……. มีชื่อเสียง facilities ก็จะดีมาก อาจารย3มีชื่อเสียงมากและ
เก"งมาก แต"จะจบยากมากเช"นกัน เนื่องจากมาตรฐานที่มหาลัยบอกเสมอว"าถาคุณมีความสามารถไม"ถึงเราก็ไม"
สามารถใหคุณจบได
• สัมพันธภาพกับอาจารย3ที่ปรึกษากับเพื่อน และบุคลิคภาพของนักศึกษา การเรียน ป. เอก สิ่งที่อาจารย3
สอนมา คือ นอกจากเก"งวิชาการแลว ตองเก"งที่จะทํางานกับคนในสหสาขาและบริหารจัดการไดดวย สามารถ
บริหารเครือข"ายไดเปนอย"างดี การรูจักแบ"งบัน การรูจักจัดการกับความเครียด เพราะจะเครียดมาก ตองkeep
balance ไดในทุกเรื่อง
• เรื่องความสามารถที่ตนเองคิดว"าเปนพื้นฐาน ถาคุณคิดจะเรียน ป.เอก คือ วิชากระบวนการวิจัย การ
คิดอย"างมีวิจารณญาณ การคิดวิเคราะห3สังเคราะห3 การเขียนงาน การเรียนรูโลกกวาง การฟ[งใหมาก การเตรียม
ตัวเปนผูไม"รู การจับประเด็นในการอ"านภาษาอังกฤษ และภาษาอังกฤษที่หยุดเรียนรูไม"ได รวมทั้งเรียน ป.เอกใน
สาขาที่ตนเองมีประสบการณ3จนตกผลึกทางดานความคิดได จะทําใหประสบความสําเร็จ
• Coping ตองดีมากดวย เพราะตองเจอกับป[ญหาที่ควบคุมไม"ไดเยอะมาก
• การติดต"อสื่อสารการประสานงานต"าง ๆ เปนทักษะชีวิต ของ นศ. ป.เอก การใชชีวิตในการเปน
นักศึกษาระดับปริญญาเอก ทําใหเปZดโลกทัศน3 ความมุ"งมั่นและอดทนที่สูงจึงจะทําใหสําเร็จการศึกษาได ทั้งนี้
เพราะบางช"วงบางตอนของชีวิตก็อาจตองเผชิญมรสุมของชีวิต ที่มากกว"าเรื่องการเรียน บางครั้งก็ตองนอมรับ
ความช"วยเหลือจากผูอื่นบาง อย"าเกรงใจจนเกินเหตุ ถือคติ น้ําพึ่งเรือเสือพึ่งป]า แลวแต"จังหวะชีวิตของแต"ละคน
แต" เราจะไม"ลืมบุญคุณ ของทุก ๆ คนและตอบแทนเสมอเมื่อมีโอกาส และการเลือกคบเพื่อนที่ดีมีชัยไปกว"าครึ่ง
• ความมุ"งมั่น ขยัน และอดทน คือหัวใจสําคัญของการเรียนปริญญาเอก ตลอดจนการเขาหาอาจารย3ที่
ปรึกษาบ"อย ๆ ทําใหมีโอกาสสําเร็จการศึกษาไดตามเวลา และควรวางแผนสอบวิทยานิพนธ3ก"อนกลับเขาทํางานที่
วิทยาลัยฯ เนื่องจากหากกลับมาทํางานก"อน จะทําใหไม"มีเวลาในการทําวิทยานิพนธ3ไดเต็มที่
• ปฏิบัติตามที่หลักสูตรกําหนด เรียนทุกวิชา ทุกชั่วโมง ทําการบานทุกเรื่องและส"งตรงเวลา
• ไปเรียนก"อนเวลา เขาหองสมุดเมื่อมีเวลาว"าง ชิ้นงานที่ส"งอาจารย3จะตองทําอย"างสุดความสามารถ ไม"
มีคําว"า ส"งไปก"อน หรือทําคร"าว ๆ
• เวลารับประทานอาหารกลางวันจะเปนเวลาสังสรรค3กับเพื่อน ๆ ซึ่งสําคัญมาก จะตองมีเพื่อนมาก ๆ
และต"างคณะ เช"น มีเพื่อนเรียนวิจัยและวัดผล ซึ่งเปน ป.เอกในอีกสาขาหนึ่ง เพื่อช"วยเหลือกันและกันในการ
เรียน
• แบ"งเวลาใหถูก เช"น เรียน พักผ"อน เพื่อน การออกกําลังกาย งานอดิเรก ท"องเที่ยวฯ
• มนุษย3สัมพันธ3ตองดี การอ"อนนอมถ"อมตน จะช"วยใหการประสานงานกับอาจารย3ในทุกเรื่องสําเร็จง"าย
• บริหารเงินใหดี เพราะเรียน ระดับนี้ใชเงินมาก
๕. อื่น ๆ

๔
• ทําวิจัยเรื่องที่เราสนใจจริง ๆ เพราะเราตองรักที่จะเรียนรูเรื่องของเรา เนื่องจากเราจะอ"านและเขียนเรื่อง
นั้น ๔ ป?เปนอย"างนอยนะคะ
• ขยันและอดทน เปนป[จจัยที่สําคัญที่สุดในการเรียนใหสําเร็จ

♥♥♥♥♥♥♥♥

