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การสร้างตัวแบบการพัฒนาจริยธรรมเพื่อการพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์
ในศตวรรษที่ 21

CREATING A MODEL FOR ETHICAL DEVELOPMENT FOR THE DEVELOPMENT
OF HUMAN CAPITAL IN THE 21st CENTURY
บุษกร วัฒนบุตร
Busakorn Watthanabut
บทคัดย่อ
บทความนี้ มีวัตถุป ระสงค์ คือ 1) เพื่อศึกษาองค์ประกอบในการพัฒ นาจริยธรรมเพื่อ
การพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 2. เพื่อศึกษากระบวนการและปัจจัยในการพัฒนาจริยธรรมเพื่อ
การพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 3. เพื่อสร้างตัวแบบการพัฒนาจริยธรรมเพื่อการพัฒนาศักยภาพทุน
มนุษย์ในศตวรรษที่ 21 โดยดาเนินการการวิจัยเชิง คุณภาพ (Qualitative Research) มุ่งศึกษา
ลั ก ษณะมุ่ ง ศึ ก ษาประเด็ น การพั ฒ นาจริ ย ธรรมและการพั ฒ นาศั ก ยภาพของทุ น มนุ ษ ย์ จาก
กลุ่มประชากรตัวอย่างที่เป็นกลุ่มประชากรผู้ให้ข้อมูลสาคัญ (Key Informant) จานวน 18 รูป/คน
ได้แก่ ตัวแทนกลุ่มองค์กรเอกชนที่มีการจัดการทุนมนุษย์สูง จานวน 5 คน , ตัวแทนกลุ่มองค์กร
รัฐบาลที่มีการจัดการทุนมนุษย์สูง จานวน 4 คน และตัวแทนกลุ่มองค์กรศาสนาและการศึกษาที่มี
การจัดการทุนมนุษย์สูง จานวน 9 รูป/คน โดยทาการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth Interview)
ซึ่งผู้วิจัยจะทาการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purpose Sampling) ในกลุ่มผู้บริหารสถานศึกษา
วิทยากร พระภิกษุ และนักวิชาการ และการสังเกตุแบบไม่มีส่วนร่วมในการอบรมคุณธรรมจริยธรรม
ของเยาวชน
ผลการวิจัยพบว่า
1. องค์ประกอบในการพัฒนาจริยธรรมเพื่อการพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ พบว่าพื้นฐาน
66.66 % มาจากการสอดแทรกกิจกรรมทางศาสนาในกระบวนการพัฒนา และการสร้างความ
ร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2. กระบวนการและปั จจั ยในการพัฒ นาจริยธรรมเพื่อการพัฒ นาศักยภาพทุน มนุษ ย์
พบว่า 77.77 % เกิดจากการปฏิบัติตามหลักมรรค 8 และ 88.88 % เกิดจาการพัฒนาวินัยขั้น
พื้นฐาน
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3. ตัวแบบการพัฒนาจริยธรรมเพื่อการพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ในศตวรรษที่ 21 เป็นการ
กาหนดปั จ จั ยหรื อฟันเฟืองในการพัฒ นาคุณธรรมจริยธรรม คิดค้น ปัจจัยต่างๆ เพื่อหาวิธีส ร้ าง
หลักการคิดและวิธีการปฎิบัติที่ดีงามตามหลักความจริง หลักการปฏิบัติ ถูกต้อง การรู้จักไตร่ตรอง
ว่า อะไรควร ไม่ ควรท ากิ ริ ย าที่ ควรประพฤติซึ่ งสั งคมแต่ล ะสั งคม กาหนดขึ้ นสอดคล้ องกั บ
วัฒนธรรม ตามสภาพสังคม วัฒนธรรม มีความประพฤติดีงาม เพื่อประโยชน์สุขแก่ตนและสังคม
พบว่า 100 % มาจากการพัฒนาจากการสร้างทักษะ และการพัฒนาคนด้วยคุณธรรม จนทุนมนุษย์
ในศตวรรษที่ 21 มีคุณลักษณะเป็นทุนมนุษย์ที่เก่ง ดีและมีความสุข
คาสาคัญ : การสร้างตัวแบบ, การพัฒนาจริยธรรม,ทุนมนุษย์
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ABSTRACT
The objectives of this study were 1) to study the components for
morality development for the potential of human capital development 2) to
study the process and factors for morality development for the potential of
human capital development 3) to build the model of morality development for
the potential of human capital development in the 21st century.
The research format was qualitative research that aimed at organization
management , learning organization and cognitive constructivism issues. The key
informants were the 18 persons as follows : the representative from private
organization 5 persons , the representative from government 4 persons and the
representative from religious and education 9 persons by in-depth interview with
purpose sampling .
The research findings as followings:
1. The components for morality development for the potential of human
capital development found that 66.66 % came from the integration with religion
activities and co-ordination with others department.
2. The process and factors for morality development for the potential of
human capital development found that 77.77 came from the practice from
buddhist way or the way to nirvana-noble eightfold path and 88.88 % came from
basic discipline development.
3. The model building of morality development for the potential of human
capital development in 21st century is the factors for drive morality development by
finding the components for the best and principles and procedures that based on
right ways and correspond by social and culture that response for people found
that 100 % came from skill building and morality development which will be
make the human in 21st century become to the intellect man , the good man and
happy man.
Keywords: model building, ethical development, human capital
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1. บทนา

ในศตวรรษที่ 21 เป็นโลกที่เปลี่ยนไปจากเดิมมากส่วนหนึ่งเกิดจากความก้าวหน้าทาง
เทคโนโลยี ท าให้ วิ ถี ชี วิ ต คนเปลี่ ย นแปลงอย่ า งรวดเร็ ว มุ่ ง แต่ ค วามเจริ ญ ท าให้ สั ง คมละเลย
ความส าคั ญ ของการพัฒ นาด้ านจิ ตใจ โดยเฉพาะอย่ างยิ่ งเรื่ องของจริย ธรรมเป็ นผลจากการมี
คุณ ธรรม การกาหนดทิ ศทางในการพั ฒนาคุ ณธรรมจริย ธรรม ผู้ รับ ผิ ด ชอบงานควรต้ องคิด ให้
ครอบคลุมทั้งด้านคุณธรรมและจริยธรรม นั่นคือ หลักการคิดและวิธีการปฎิบัติที่ดีงาม ถูกต้อง
ตามสภาพสังคม วัฒนธรรม ก่อนอื่นคงต้องทาความเข้าใจกับความหมายของคาว่าคุณธรรม และ
จริยธรรม (Duangduean Phanthumanawin,1997) ภายใต้กรอบการพัฒนาวิสัยทัศน์และ
ความคิดว่าด้วย ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม หรือ 3R ประกอบด้วย การอ่าน (Reading),
การเขียน(Writing) และการคิดคานวณ (Arithmetic) และ 4C ประกอบด้วย Critical Thinking การคิดวิเคราะห์, Communication- การสื่อสาร, Collaboration-การร่วมมือ และ Creativityความคิดสร้างสรรค์ รวมถึงทักษะชีวิตและอาชีพ และทักษะด้านสารสนเทศสื่อและเทคโนโลยี
และการบริหารแบบใหม่ รูปแบบการพัฒนาต้องเป็นกระบวนการการถ่ายทอดในลักษณะ Active
Learning ให้ผู้ได้รับการพัฒนาลงมือทา และปฏิบัติ ควรเป็นการปลูกฝังทางอ้อม มากกว่าการ
ปลูกฝังโดยตรง สอนให้จริยธรรมสอดแทรกในทุกกระบวนการพัฒนา ผลลัพธ์การเรียนรู้จากง่ายไป
ยาก 8 อย่าง คือ 1.รู้ 2. เข้าใจ 3. นามาปฏิบัติ 4. วิเคราะห์ 5. สังเคราะห์ 6. ประเมินเข้าใจวิธีการ
เรียนรู้ของตน 7. ปรับปรุงวิธีการเรียนรู้ตนได้ และ 8.ขั้นสูงสุด คือ เปลี่ยนใจ เปลี่ยน Mind set
หรือกระบวนทัศน์ ซึ่งเป็นผลลัพธ์ของการเรียนรู้ที่ยกระดับสูงขึ้นเรื่อยๆ การเรียนรู้ที่ยกไปสู่ระดับสูง
เป็นเครื่องมือของการเข้าสู่คุณธรรม จริยธรรม เพราะคุณธรรม จริยธรรม เป็นเรื่องซับซ้อน ซึ่งใน
ปัจจุบัน ประชาชนคนไทยและทั่วโลกมีการค้นหาความหมายของ "จริยธรรม" ซึ่งกาลังมองไม่เห็นถึง
ความเป็นรูปธรรมในสังคมไทย และกลายเป็นเรื่องที่ไม่มีคุณค่า (Thitiwut Mhanmee, 2016:
203-216)
ความหมายในมุมมองของคนยุคปัจจุบัน ในขณะที่สิ่งนี้จะต้องนามาเป็นเครื่องมือแก้ปัญหา
คนไทย ผู้ ป กครองประเทศ นัก วิช าการ ครูบ าอาจารย์ จึง เป็ นกลจั กรที่ส าคั ญยิ่ งต่ อ การพัฒ นา
จริยธรรมดังกล่าว ให้เกิดให้มีในเด็ก เยาวชนคนไทย ตามลาดับขั้นการพัฒนาจริยธรรม การ
ดาเนินการสอนจริยธรรมที่ควรจัดเป็นกระบวนการเป็ นไปตามลาดับขั้นการพัฒนาจริยธรรม การ
สอน "คุณธรรม/จริยธรรม" เป็นความต้องการที่คนรุ่นหนึ่งจะชี้นาคนอีกรุ่นหนึ่ง โดยผู้ถ่ายทอด
จะต้องมีความเชื่อว่าประสบการณ์ของตนอาจสร้างความเข้าใจเรื่อง คุณธรรม/จริยธรรม หรือ
ความดี ความถูกต้อง ความเหมาะสมอย่างถ่องแท้ในระดับหนึ่ง และต้องการให้เยาวชนเชื่อ
ดีและเหมาะสมกับเยาวชน (Surapon Suyaprom, 2015: 178-195)
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ด้วยเหตุข้างต้นแนวทางการจัดการศึกษาและการฝึกอบรมในศตวรรษที่ 21 จึงจาเป็นที่จะ
เน้นหนักในเรื่องของจิตใจเรื่องใกล้ตัวมากกว่าเรื่องไกลตัว เพราะสิ่งที่สาคัญของความก้าวหน้าทาง
ธุรกิจหรือเศรษฐกิจต้องประกอบด้วยพื้นฐานของจิตใจที่งดงาม ลดทิฐิมานะ และการแก่งแย่งชิงดี
กัน ต่างคนต่างรู้และนึกถึงใจเขาใจเรา จะทาให้เกิดความสงบสุข สังคมเกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
และรวดเร็ว ซึ่งเรื่องของจิตใจเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนเป็นเรื่องที่อาจจะผู กพันธ์กับความเชื่อทาง
ศาสนาด้วย แต่ไม่ใช่สิ่งที่จะนาความเชื่อทางศาสนานั้นมามองต่างกัน แต่อยู่ที่การปรับความเชื่อของ
ศาสนาต่าง ๆ ให้เข้ากัน เหมือนที่ทางโลกหรือทางธุรกิจเรียกว่า โลกไร้พรมแดน (Global Network)
สิ่ ง ต่ า งๆ ที่ เ กิด ขึ้ น ในโลกนี้ ก้ า วหน้ า มากจนท าให้ ม นุ ษ ย์ ม องผ่ า นความต้ อ งการ และลื ม ความ
ปรารถนาเบื้องลึกของจิตใจ ดังนั้นหากมีการปลูกฝังตอกย้าเรื่องจิตใจใฝุจริยธรรมอยู่ตลอดเวลาและ
ต่อเนื่อง ย่อมจะส่งผลให้เกิดการปฏิบัติที่เป็นอัตโนมัติด้วยสานึกอัตโนมัติมิใช่การปฏิบัติตามคาสั่ง
เพียงอย่างเดียว ซึ่งเกิดการพินิจพิจารณาถึงความถูกต้องด้วยตัวเอง และการลงมือทาสามารถสร้าง
ได้เช่นนี้แล้ว ความก้าวหน้าของโลกก็เติบโตอย่างเข้มแข็ง (Anuwat Krasang, 2014: 546-556)
และความสงบสุขที่มนุษย์ต้องการ โดยการพัฒนาที่แท้จริงควรเริ่มจากการพัฒนาความคิดและจิตใจ
ของปัจ เจกชนก่อนเป็นส าคัญ และค่อ ยๆ พัฒ นาด้า นต่างๆ อย่า งค่อยเป็นค่ อยไป เรีย นรู้การ
แก้ปัญหาจากประสบการณ์ความผิดพลาดเดิมและสานต่อสิ่งที่เป็น ประโยชน์ รู้จักรักษาค่านิยมและ
วัฒนธรรมดั้งเดิมที่ดีงามของไทยไว้
จากการประมวลผลข้างต้นผู้วิจัยจึงสนใจทาการศึกษาในประเด็นของการสร้างตัวแบบ
การพัฒนาจริยธรรมเพื่อการพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ในศตวรรษที่ 21 ตระหนักถึงการมีส่วนร่วม
ในการสร้างสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งจริยธรรม มุ่งสร้างให้คนได้เกิดความรู้คู่คุณธรรมตามหลัก
พระพุทธศาสนาด้วยคุณค่าความสาคัญขององค์ความรู้ในพุทธธรรม ผู้นาควรปฏิบัติตนเป็นผู้ชี้แนะ
แนวทางสู่การมีจริยธรรม และการปลูกฝังจริยธรรม ด้วยการสอดแทรกอยู่ในทุกกระบวนการเรียนรู้
กระบวนการพัฒนาทุนมนุษย์ รวมถึงการประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับผู้อื่นด้วย

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
มนุษย์
21
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3. วิธีดาเนินการวิจัย

3.1. ขอบเขตด้านเนื้อหา
มุ่งศึกษาประเด็นการพัฒนาจริยธรรมในทฤษฎีของโคลเบิร์ก (Kolhberg) และการ
พัฒนาศักยภาพของทุนมนุษย์
3. 2. ขอบเขตด้านประชากร
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ ตัวแทนกลุ่มองค์กรเอกชนที่มีการจัดการทุน
มนุษย์สูง จานวน 5 คน ตัวแทนกลุ่มองค์กรรัฐบาลที่มีการจัดการทุนมนุษย์สูง จานวน 4 คน
ตัวแทนกลุ่มองค์กรศาสนาและการศึกษาที่มีการจัดการทุนมนุษย์สูง จานวน 9 รูป/คน โดยทาการ
สัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth Interview) ซึ่งผู้วิจัยจะทาการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง
(Purpose Sampling) ในกลุ่มผู้บริหารสถานศึกษา วิทยากร พระภิกษุ และนักวิชาการ และการ
สังเกตุแบบไม่มีส่วนร่วมในการอบรมคุณธรรมจริยธรรมของเยาวชน
3.3. ขอบเขตด้านสถานที่
พื้นที่ที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ องค์กรเอกชน รัฐบาล องค์กรศาสนาและการศึกษาที่มีการ
จัดการทุนมนุษย์สูง ในกรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และภาคเหนือ
3.4. ขอบเขตด้านระยะเวลา
การศึ ก ษาวิ จั ย ครั้ ง นี้ ด าเนิ น การวิ จั ย ตั้ ง แต่ วั น ที่ 1 ตุ ล าคม พ.ศ. 2559 ถึ ง วั น ที่ 30
พฤษภาคม พ.ศ.2560 รวมเป็นระยะเวลา 8 เดือน

4. สรุปผลการวิจัย

การศึกษาวิจัยเรื่อง “การสร้างตัวแบบการพัฒนาจริยธรรมเพื่อการพัฒนาศักยภาพทุน
มนุษย์ในศตวรรษที่ 21 ” เป็นการศึกษาโดยการใช้การวิจัยแบบคุณภาพ (Qualitative Research )
เพื่อให้ทราบถึงประเด็นของการศึกษาในรายละเอียดที่สาคัญ และมีความครอบคลุมในเนื้อหา
สาระส าคั ญ ที่ ท า การศึ ก ษาอย่ า งครบถ้ ว น จะท าให้ ไ ด้ ท ราบถึ ง ข้ อ มู ล เชิ ง ลึ ก ( In-Depth)
ที่มีรายละเอียดชัดเจนสามารถนามาวิเคราะห์ในเชิงตรรกะ (Analytic Induction)
ผลการวิจัยพบว่า
1. องค์ประกอบในการพัฒนาจริยธรรมเพื่อการพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ พบว่า
พื้นฐาน 66.66 % มาจากการสอดแทรกกิจกรรมทางศาสนาในกระบวนการพัฒนา และการสร้าง
ความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
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2. กระบวนการและปัจจัยในการพัฒนาจริยธรรมเพื่อการพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์
พบว่า 77.77 % เกิดจากการปฏิบัติตามหลักมรรค 8 และ 88.88 % เกิดจาการพัฒนาวินัยขั้น
พื้นฐาน
3. ตัวแบบการพัฒนาจริยธรรมเพื่อการพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ ในศตวรรษที่ 21 เป็นการ
กาหนดปัจจัยหรือฟันเฟืองในการพัฒ นาคุณธรรมจริ ยธรรม คิดค้น ปัจจัยต่างๆ เพื่อหาวิธีส ร้าง
หลักการคิดและวิธีการปฏิบัติที่ดีงามตามหลักความจริง หลักการปฏิบัติ ถูกต้อง การรู้จักไตร่ตรอง
ว่า อะไรควร ไม่ ควรท ากิ ริย าที่ ควรประพฤติซึ่ งสั งคมแต่ล ะสั งคม กาหนดขึ้ นสอดคล้ องกั บ
วัฒนธรรม ตามสภาพสังคม วัฒนธรรม มีความประพฤติ ดีงาม เพื่อประโยชน์สุขแก่ตนและสังคม
พบว่า 100 % มาจากการพัฒนาจากการสร้างทักษะ และการพัฒนาคนด้วยคุณธรรม จนทุนมนุษย์
ในศตวรรษที่ 21 มีคุณลักษณะเป็นทุนมนุษย์ที่เก่ง ดีและมีความสุข
สิ่งที่จาเป็นอันดับต้น ๆ ในการพัฒนาคนด้วยคุณธรรม จนทุนมนุษย์ในศตวรรษที่ 21
มีคุณลักษณะเป็นทุนมนุษย์ที่เก่ง ดีและมีความสุข คือการปรับฐานคิดที่ยังอ่อนล้าของประชากรให้
เข้มแข็งโดยการเรียนรู้อย่างลึกซึ้งในความเป็นไทย และเรียนรู้ให้เท่าทันสังคมโลกอย่างระมัดระวัง
ควบคูกับการยกระดับสู่สังคมข้อมูลข่าวสาร (Information Society ) เพราะมิฉะนั้นแล้วประชากร
โดยเฉพาะเยาวชนวัยเด็กของเราที่ยังอ่อนความคิดที่จะแยกแยะวิเคราะห์ข้อมูลตามความเป็นจริง
ตามสภาวะที่เป็นจริงตามสัจจธรรมได้ก็จะเป็นฝุายรับข้อมูล เรียนรู้ และนาไปสู่การเลียนแบบอย่าง
ไร้ขอบเขต การที่เราจะก้าวสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ได้นั้นจะต้องกระทาในหลายมิติ โลกก้าวสู่สตวรรษ
ที่ 21 การขยายตัวและความก้าวหน้าของเทคโนโลยี มีผลให้สังคมโลกต่างปรับตัวอย่างรีบเร่ง เพื่อ
การด ารงคงอยู่ ใ นกระแสการเปลี่ ย นแปลงแบบพลิ ก พลั น สร้ า งการเรี ย นรู้ ต ลอดชี วิ ต ขี ด
ความสามารถของมนุษย์ยุคใหม่ จาเป็นจะต้องปรับเปลี่ยนเป็นทรัพยากรความรู้ ที่มิใช่เป็นเพียงแต่
ความรู้เพื่อความรู้เท่านั้นแต่ยังต้องเป็น ความรู้ในเชิง ประยุกต์ที่ส ามารถสั่ งสมเป็นทักษะความ
เชี่ยวชาญเฉพาะด้านชั้นสูงในแต่ละสาขา ซึงสัมพันธ์สอดคล้องไปกับการพัฒนาอุตสาหกรรมเฉพาะ
แต่ละด้านของประเทศ นอกจากทรัพยากรความรู้แล้ว มนุษย์ยุคใหม่ควรจะต้องมีความสามารถใน
เชิงริเริ่มสร้างสรรค์ รวมทั้งการมีมาตรฐานทางจริยธรรมในการทางานด้วยองค์ประกอบเหล่านี้
ประกอบกันเป็นปัจจัยที่ก้าวหน้า ที่แตกต่างไปจากปัจจัยพื้นฐานดั่งเดิม อันได้แก่ แรงงานไร้ทักษะ
การพัฒนาที่สาคัญจากการมุ่งเน้นความเจริญเติบโตและเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของประเทศมา
เป็น การพัฒนาคนมากขึ้น ส่วนของระบบการศึกษาจะต้องสร้างผู้ที่จะจบการศึกษามีสมรรถภาพใน
เรื่อง การใช้คอมพิวเตอร์ การใช้ภาษาต่างประเทศ แนววิธีที่ทราบการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและ
เข้าใจในเรื่องชนชาติ การวิเคราะห์ ข้อมูล และ แนวทางการบริหารตนเอง ที มงาน หน่ว ยงาน
องค์กรบนพื้นฐานของมรรค 8 หรือไตรสิกขา
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ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 มกราคม-มีนาคม 2561

5. ข้อเสนอแนะ

ผู้วิจัยเสนอแก้ไขปัญหาบนพื้นฐานของข้อค้นพบในการวิจัย ดังนั้นสถาบันหรือองค์กร
ควรตั้งแผนการในการดาเนิ นงาน ก่อให้ เกิดคน งานที่มีคุณภาพ ด้วยการถอดบทเรียนจากมอง
เปู า หมาย เอกลั ก ษณ์ เอกภาพ อยู่ ใ นสั ง คม ด ารงชี พ ด าเนิ น ชี วิ ต ในหนทางที่ ถู ก ต้ อ งตาม
กระบวนการและปัจจัยในการพัฒนาจริยธรรมเพื่อการพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ ในการที่จะนาพา
องค์กรไปสู่ความสาเร็จ ควรพิจารณาการพัฒนาทุนมนุษย์ที่เน้นคุณธรรม จริยธรรม และศีลธรรม
สร้างกระบวนการการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล นักบริหารจะต้องมีปัจจัยในการสร้าง
การเรียนรู้ให้บุคคล ให้ก่อให้เกิดเก่งงาน การพัฒนาตน การเกิดทักษะ พัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่
21 ที่มุ่งประเด็นการอ่านออก เขียนได้ ใช้เลขเป็น รวมทั้งทักษะด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และ
ทักษะในการแก้ปัญหา ทักษะด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม ทักษะด้านความเข้าใจความต่าง
วัฒนธรรม ต่างกระบวนทัศน์ ทักษะด้านความร่วมมือ การทางานเป็นทีม และภาวะผู้นา ทักษะด้าน
การสื่อสารสารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่ อ สาร ทั กษะอาชีพ และทั กษะการเรี ย นรู้ การดาเนิน การ ด าเนิ น กิจ กรรมต่ า ง ๆ เที่ย งตรง
มีคุณธรรม และจะต้องทางานเป็นทีมและจะต้องทางานเชิงรุก โดยจัดหลักสูตรการเรียนการสอน
การอบรมพัฒนาทุนมนุษย์เพื่อการสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ผ่านการจัดการความรู้โดยการส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรม และศีลธรรม สาหรับทรัพยากรมนุษย์ในสถาบันหรือหน่วยงานเป็นประจาอย่าง
ต่อเนื่ อง และสร้ างตัว ชี้วัดความส าเร็จ ของการพัฒ นาทุนมนุษย์ที่เน้น คุณธรรม จริยธรรม และ
ศีลธรรม ตามทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 และจัดทาเป็นคู่มือในการพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์
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