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คำนำ

 ปจจบัุน การ พัฒนา คุณภาพ ของ ทรพัยากร บุคคล เปน ส่ิง สำคัญย่ิง  การ ท่ี สถาบัน อุดมศกึษา จะ 

ให มี คุณภาพ สมบูรณ พรอมทั้ง ดาน วิชาการ  วิชาชีพ  คุณธรรม  จริยธรรม  และ เปน ผูนำ สังคม ที่ ดี ได  

สามารถ อยู รวมกับ ผูอื่น อยาง มี ความ สุข ตาม แนว ของ พระ ราช บัญญัติ การ ศึกษา แหงชาติ พ.ศ. 2542 

แกไข เพิ่มเติม (ฉบับ ที่ 2)  พ.ศ. 2545 ตลอดจน มาตรฐาน การ ศึกษา ของ ชาติ  พ.ศ. 2547  ที่ ได กำหนด 

คุณลักษณะ ของ คน ไทย ที่ พึงประสงค ทั้ง ใน ฐานะ พลเมือง และ พลโลก  โดย ที่ เปาหมาย ของ การ จัด

การ ศึกษา อยูที่ การ พัฒนา คน ไทย ทุกคน ให เปน   “คน เกง คนดี และ มี ความ สุข”   มี การ พัฒนา 

ท่ี เหมาะสมกับ ชวง วัย  และ มาตรฐาน การ อุดมศึกษา ท่ี กำหนด เปาหมาย ใน การ ผลิต บัณฑิต ดังน้ี  “บัณฑิต 

ระดับ อุดมศึกษา เปน ผู มีความรู  มี คุณธรรม จริยธรรม  มี ความ สามารถ ใน การ เรียนรู และ การ พัฒนา

 ตน เอง  สามารถ ประยุกต ใช ความรู เพื่อ การ ดำรงชีวิต ใน สังคม ได อยาง มี ความ สุข ทั้ง รางกาย และ จิตใจ  

มี ความ สำนึก และ ความ รับผิดชอบ ใน ฐานะ พลเมือง และ พลโลก”

 สำนักงาน คณะกรรมการ การ อุดมศึกษา  เล็งเห็น ถึง ความ สำคัญ ของ การ พัฒนา บัณฑิต ให 

เปน ผู ที่ มี คุณภาพ พรอม สมบูรณ ทั้ง ดาน วิชาการ วิชาชีพ คุณธรรม จริยธรรม เปนสำคัญ มา อยาง 

ตอเนื่อง   โดย ได สงเสริม สนับสนุน และ ดำเนินงาน โครงการ บัณฑิต อุดมคติ ไทย อยาง เปน รูปธรรม 

ตั้งแต ป พ.ศ. 2540  เพื่อ การ เรงรัด พัฒนา ศักยภาพ นิสิต นักศึกษา ซึ่ง เปน ทรัพยากร บุคคล ที่ สำคัญยิ่ง 

ให มีความรู ควบคู กับ การ มี คุณธรรม จริยธรรม เปน บัณฑิต อุดมคติ ไทย ที่ มี ทั้ง ความ เกง ความ ดี  และ 

ความ สามารถ รับผิดชอบ ตอ ตน เอง  ตอ องคกร และ สังคม โดย สวนรวม  สามารถ ออกไป ใชชีวิต อยู 

ใน สังคม ได อยาง มี ความ สุข เพื่อ เปนกำลัง สำคัญ ของ การ พัฒนา ประเทศ  และ ยัง ได กำหนด เปาหมาย

 ใน การ เรงรัดการ พัฒนา บัณฑิต อุดมคติ ไทย โดย การ พัฒนา รูปแบบ การ สั่งสอน และ การ เสริมสราง 

คุณธรรม จริยธรรม ให มี การ ปฏิบัติ อยาง เหมาะ สมใน สถาบัน อุดมศึกษา  รวมทั้ง จัดตั้ง เครือขาย 

การ พัฒนา บัณฑิต อุดมคติ ไทย  ที่ มี เปาหมาย ใน การ ดำเนินงาน ให ครอบคลุม พื้นที่ ทั่วประเทศ ได อยาง 

รวดเร็ว และ มี ความ คงอยู อยาง ยั่งยืน  

 เพื ่อ เปนการ สนับสนุน โครงการ พัฒนา บัณฑิต อุดมคติ ไทย  สำนักงาน คณะกรรมการ 

การ อุดมศึกษา จัด จัดให มี การ ประชุม วิชาการ ระดับชาติ ขึ้น เปน ครั้ง ที่  7 เพื่อ การ แบงปน  แลกเปลี่ยน 

เรียนรู ใน การ พัฒนา บัณฑิต ให เปน ผู ที่ มี คุณภาพ สมบูรณ พรอมทั้ง ดาน วิชาการ วิชาชีพ คุณธรรม 

จริยธรรม และ หวัง เปน อยางยิ่ง วา หนังสือ เลม นี้ จะ เปน ประโยชน ใน การ พัฒนา บัณฑิต ไปสู การ เปน 

บัณฑิต อุดมคติ ไทย ตอไป

                                                                     

                                                                               สำนักงาน คณะกรรมการ การ อุดมศึกษา
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โครงการ ประชุม วิชาการ ระดับชาติ  ครั้ง ที่    7 

 เรื่อง    พัฒนา ศาสตร แหง บูรณาการ ผาน เครือขาย บัณฑิต อุดมคติ ไทย  :  

สู การ ตกผลึก ทาง ปญญา

 ระหวาง วัน ที่    6   -   7   พฤศจิกายน    2 5 5 1 

 ณ    หอง คอ นเวนชั่น    โรง แรม แอม บาส ซาเดอร    ถนน สุขุมวิท  1 1     

กรุงเทพมหานคร

  

 หลักการ และ เหตุผล

  สถาบัน อุดมศึกษา ทุก แหง มี พันธกิจ ใน การ ใหการ ศึกษา ชั้นสูง ทั้ง ทางวิชาการ และ วิชาชีพ    

การ จัด ฝกอบรม    และ พัฒนา ทักษะ ท่ี เปนความ ตองการ ใน การ พัฒนา ทองถ่ิน    ชุมชน    และ ประเทศชาติ    

มีการศึกษา วิจัย และ พัฒนา องคความรู ที่ กอ ให เกิด การ พัฒนา เศรษฐกิจ และ สังคม    พัฒนา และ 

ถายทอด เทคโนโลยี    จัด บริการ ทางวิชาการ และ ทำนุบำรุง ศิลป วัฒนธรรม    ซ่ึง สำนักงาน คณะกรรมการ 

การ อุดมศึกษา    เปน หนวยงาน ท่ี มีหนา ท่ี ใหการ สงเสริม สนับสนุน สถาบัน อุดมศึกษา ได ดำเนินงาน ตาม 

ภารกิจ ดังกลาว ได อยาง มี ประสิทธิภาพ และ ประสิทธิผล    โดยเฉพาะ การ พัฒนา คุณภาพ ของ ทรัพยากร 

บุคคล ให มี คุณภาพ สมบูรณ พรอม ท้ัง ดาน วิชาการ  วิชาชีพ  คุณธรรม  จริยธรรม  และ เปน ผูนำ สังคม ท่ี ดี ได  

สามารถ อยู รวมกับ ผูอ่ืน อยาง มี ความ สุข  ตาม แนว ของ พระ ราช บัญญัติ การ ศึกษา แหงชาติ  พ. ศ.   2 5 4 2 

ตลอดจน มาตรฐาน การ ศึกษา ของ ชาติ ท่ี ได กำหนด คุณลักษณะ ของ คน ไทย ท่ี พึงประสงค ท้ัง ใน ฐานะ 

พลเมือง และ พลโลก  โดย เปาหมาย ของ การ จัดการ ศึกษา อยู ท่ี การ พัฒนา คน ไทย ทุกคน ให เปน    “ คน เกง    

คนดี    และ มี ความ สุข”  มี การ พัฒนา ที่ เหมาะสมกับ ชวง วัย      และ มาตรฐาน การ อุดมศึกษา ที่ กำหนด 

เปาหมาย ใน การ ผลิต บัณฑิต ดังนี้    “ บัณฑิต ระดับ อุดมศึกษา เปน ผู มีความรู    มี คุณธรรม จริยธรรม    

มี ความ สามารถ ใน การ เรียนรู และ การ พัฒนา ตน เอง    สามารถ ประยุกต ใช ความรู เพื่อ การ ดำรงชีวิต 

ใน สังคม ได อยาง มี ความ สุข ทั้ง รางกาย และ จิต ใจ    มี ความ สำนึก และ ความ รับผิดชอบ ใน ฐานะ 

พลเมือง และ พลโลก”

 กอปร กับ ท่ี สำนักงาน คณะกรรมการ การ อุดมศึกษา ได จัดทำ กรอบ แผน อุดมศึกษา ระยะยาว  

15 ป ฉบับ ที่ 2  (พ.ศ. 2551-3565) ได กำหนด เปาหมาย ของ กรอบ คือ การ “ยกระดับ คุณภาพ 

อุดมศึกษา ไทย เพื่อ ผลิต และ พัฒนา บุคลากร ที่ มี คุณภาพ สู ตลาดแรงงาน และ พัฒนา ศักยภาพ 

อุดมศึกษา ใน การ สราง ความรู และ นวัตกรรม  เพื่อ เพิ่ม ขีด ความ สามารถ ใน การ แขงขัน ของ ประเทศ

 ใน โลกาภิวัตน  รวมท้ัง การ พัฒนา ท่ี ย่ังยืน ของ ทองถ่ิน ไทย  โดย ใช กลไก ของ ธรรมาภิบาล การเงิน  การ 

กำกับ มาตรฐาน  และ เครือขาย อุดมศึกษา บน พื้นฐาน ของ เสรีภาพ และ วิชาการ  ความ หลากหลาย  

และ เอกภาพ เชิง ระบบ”  
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  สำนักงาน คณะกรรมการ การ อุดมศึกษา เล็งเห็น ถึง ความ สำคัญ ของ การ พัฒนา บัณฑิต ให 

เปน ผู ที่ มี คุณภาพ พรอม สมบูรณ ทั้ง ดาน วิชาการ  วิชาชีพ  คุณธรรม  จริยธรรม  เปนสำคัญ มา อยาง 

ตอเน่ือง      โดย ได สงเสริม สนับสนุน และ ดำเนินงาน โครงการ บัณฑิต อุดมคติ ไทย อยาง เปน รูปธรรม ต้ัง แต 

ป  2 5 4 0     เพ่ือ การ เรงรัด พัฒนา ศักยภาพ นิสิต นักศึกษา ซ่ึง เปน ทรัพยากร บุคคล ท่ี สำคัญย่ิง ให มีความรู 

ควบคู กับ การ มี คุณธรรม จริยธรรม  เปน บัณฑิต อุดมคติ ไทย ที่ มี ทั้ง ความ เกง  ความ ดี    และ ความ 

สามารถ รับผิดชอบ ตอ ตน เอง    ตอ องคกร  และ สังคม โดย สวนรวม    สามารถ ออกไป ใชชีวิต อยู ใน สังคม 

ได อยาง ม ีความ สุข เพือ่ เปนกำลงั สำคญั ของ การ พฒันา ประเทศ    และ ยัง ได กำหนด เปาหมาย ใน การ 

เรงรัด การ พัฒนา บัณฑิต อุดมคต ิไทย โดย การ พัฒนา รูป แบบ การ ส่ังสอน และ การ เสริมสราง คุณธรรม  

จริยธรรม  ให มี การ ปฏิบัติ อยาง เหมาะสม ใน สถาบัน อุดมศึกษา    รวม ทั้ง จัดตั้ง เครือขาย การ พัฒนา 

บัณฑิต อุดมคติ ไทย    ที่ มี เปาหมาย ใน การ ดำเนินงาน ให ครอบคลุม พื้น ที่ ทั่วประเทศ ได อยาง รวดเร็ว 

และ มี ความ คง อยู อยาง ยั่งยืน

 เพื่อ ใหการ พัฒนา บัณฑิต กาว ไปสู ความ เปน บัณฑิต อุดมคติ ไทย อยาง แทจริง และ เปน

การ ประกัน คุณภาพ บัณฑิต ให มีความรู ควบคู กับ การ มี คุณธรรม จริยธรรม ตาม เจตนารมณ แหง

 พระ ราช บัญญัติ การ ศึกษา แหงชาติ พ.ศ. 2542 มาตรฐาน การ ศึกษา ของ ชาติ  มาตรฐาน การ 

อุดมศึกษา  และ กรอบ แผน อุดมศึกษา ระยะยาว ฉบับ ที่ 2  สำนักงาน คณะกรรมการ การ อุดมศึกษา 

จึง จัดให มี การ ประชุม วิชาการ ระดับชาติ ครั้ง ที่ 7 เรื่อง  “พัฒนา ศาสตร แหง บูรณาการ ผาน เครือขาย 

บัณฑิต อุดมคติ ไทย : สู การ ตกผลึก ทาง ปญญา”  ขึ้น

 วัตถุ ประสงค

   1 .    เพื่อ เผย แพร แนวคิด และ ทิศ ทางการ ดำเนินงาน การ พัฒนา บัณฑิต อุดมคติ ไทย ตาม

 แนว การ พัฒนา ศาสตร แหง บูรณาการ ผาน เครือขาย บัณฑิต อุดมคติ ไทย  :   สู การ ตกผลึก ทาง 

ปญญา

   2. เพ่ือ ระดม ความ คิดเห็น เก่ียวกับ แนว ทางการ พัฒนาการ ดำเนินงาน พัฒนา บัณฑิต อุดมคติ 

ไทย ตาม แนว การ พัฒนา ศาสตร แหง บูรณาการ ผาน เครือขาย บัณฑิต อุดมคติ ไทย : สู การ ตกผลึก ทาง 

ปญญา

   3 . เพื่อ สงเสริม และ พัฒนา ความ รวมมือ ของ เครือขาย การ พัฒนา บัณฑิต อุดมคติ ไทย 

   

กิจกรรม ดำเนินการ

  1 .     กระ แส  ( T h e m e )   ของ การ ประชุม วิชาการ ครั้งนี้  ได แก  “ พัฒนา ศาสตร แหง บูรณาการ 

ผาน เครือขาย บัณฑิต อุดมคติ ไทย  :   สู การ ตกผลึก ทาง ปญญา” 
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  2 .  กิจ กรรมการ บรรยาย และ การ อภิปราย  ใน ประเด็น

             “ ทิศ ทางการ พัฒนา บัณฑิต ไทย ตาม แผน พัฒนา อุดมศึกษา ระยะยาว  1 5   ป” 

             “ การ พัฒนา สังคม ไทย ผาน การ อุดมศึกษา” 

             “ การ บูรณาการ ศาสตร เพื่อ การ พัฒนา บัณฑิต อุดมคติ ไทย” 

             “ เศรษฐกิจ พอเพียง เพื่อ สังคม แหง ความ สุข” 

             “ รูป แบบ การ พัฒนา บัณฑิต แบบ องค รวม  ( W h o l e   P e r s o n   D e v e l o p m e n t )     :     

   กรณีศึกษา จาก  L i n g n a n   U n i v e r s i t y ” 

             “ จิต ปญญา ศึกษา กับ การ พัฒนา สังคม ไทย” 

             “ สอน อยางไร ให เกิด ความ งาม ทาง ปญญา” 

             “ การ ผลิต บัณฑิต เพื่อ สังคม ไทย ใน เวที โลก” 

 กลุม เปาหมาย        จำนวน ประมาณ    70 0     คน

   1 .  ผูบริหาร สำนักงาน คณะกรรมการ การ อุดมศึกษา

  2 .   ผูบริหาร สถาบัน อุดมศึกษา

  3 . คณาจารย  และ บุคลากร ทางการ ศึกษา

  4 .   นิสิต นักศึกษา

  5 .     ผู สน ใจ ทั่วไป

  6 .     อนุกรรมการ พัฒนา บัณฑิต อุดมคติ ไทย

  7 .     เจาหนา ที่ สำนักงาน คณะกรรมการ การ อุดมศึกษา

 วัน  เวลา  สถาน ที่

   วันพฤหัสบดี ท่ี  6   และ วันศุกร ท่ี  7   พฤศจิกายน    2 5 5 1     ณ    หอง คอ นเวนช่ัน    โรง แรม แอม บาส-

 ซาเดอร    ส ถนน สุขุมวิท  1 1     กรุงเทพมหานคร

 ผล ที่ คาดวา จะ ไดรับ

 1. บุคลากร ใน สถาบัน อุดมศึกษา ได รับรู รับทราบ แนวคิด และ ทิศ ทางการ ดำเนินงาน 

การ พัฒนา บัณฑิต อุดมคติ ไทย ตาม แนว การ พัฒนา ศาสตร แหง บูรณาการ ผาน เครือขาย บัณฑิต

 อุดมคติ ไทย : สู การ ตกผลึก ทาง ปญญา  

 2. สถาบัน อุดมศึกษา ได แนว ทางใน การ กำหนด ทิศ ทางการ ขยายผล และ พัฒนาการ 

ดำเนินงาน พัฒนา บัณฑิต อุดมคติ ไทย ตาม แนว การ พัฒนา ศาสตร แหง บูรณาการ ผาน เครือขาย 

บัณฑิต อุดมคติ ไทย : สู การ ตกผลึก ทาง
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 3.  สถาบัน อุดมศึกษา ใน เครือขาย บัณฑิต อุดมคติ ไทย มี ความ รวมมือกัน ใน การ แลกเปล่ียน 

องคความรู ประสบการณ และ การ เสริมสราง คุณธรรม จริยธรรม

หนวยงาน ที่ รับผิดชอบ

 สำนัก มาตรฐาน และ ประเมินผล อุดมศึกษา  สำนักงาน คณะกรรมการ การ อุดมศึกษา 

กระทรวง ศึกษาธิการ

งบประมาณ

 จาก แผน งบประมาณ ตาม ผลผลิต/โครงการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2551  แผน งบประมาณ : 

เรงรัด การ ปฏิรูป การ ศึกษา และ การ เรียนรู ตลอดชีวิต  ผลผลิต ที่ 2 : มาตรฐาน การ พัฒนา อุดมศึกษา 

งบ เงนิ อดุหนนุ ทัว่ไป เงนิ อดุหนนุ การ พฒันา ระบบ กลไก ประกนั คณุภาพ การ ศกึษา ระดบั อดุมศกึษา  

จำนวน 699,000.- บาท  (หก แสน เกา หมื่น เกา พัน บาท ถวน)
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กำหนดการ ประชุม วิชาการ ระดับชาติ ครั้ง ที่ 7
เรื่อง  พัฒนา ศาสตร แหง บูรณาการ ผาน เครือขาย บัณฑิต อุดมคติ ไทย : 

สู การ ตกผลึก ทาง ปญญา
ระหวาง วันที่  6 - 7 พฤศจิกายน  2551

ณ  หอง คอ นเวนชั่น  โรงแรมแอม บาส ซาเดอร   ถนน สุขุมวิท 11  
กรุงเทพมหานคร

วันพฤหัสบดี ที่ 6 พฤศจิกายน 2551 

เวลา 08.00 – 09.00 น. ลงทะเบียน

 09.00 – 09.30 น. พิธีเปด และ บรรยาย พิเศษ เร่ือง  ทิศ ทางการ พัฒนา บัณฑิต ไทย ตาม 

  แผน พัฒนา อุดมศึกษาระยะยาว 15 ป
  โดย นางสาว จิรณี  ตันติรั ตน วงศ

   รอง เลขาธิการ คณะกรรมการ การ อุดมศึกษา 

  กลาว รายงาน

  โดย   นางวราภรณ สีหนาท

   ผู อำนวยการ สำนัก มาตรฐาน และ ประเมินผล อุดมศึกษา

 09.30 – 10.30 น. การ บรรยาย  เรื่อง  การ พัฒนา สังคม ไทย ผาน การ อุดมศึกษา              

  โดย ศาสตราจารย ดร.วิจิตร ศรีส อาน

 10.30 – 10.45 น. พักรับประทาน อาหารวาง และ เครื่องดื่ม

 10.45 – 12.00 น. อภิปราย  เรื่อง  การ บูรณาการ ศาสตร เพื่อ การ พัฒนา บัณฑิต 

  อุดมคติ ไทย
  โดย ศาสตราจารยศุภ มาศ   พนิช ศักดิ์ พัฒนา

            ดร.มานิต  บุญ ประเสริฐ

            ผูชวย ศาสตราจารย ดร.กิตต ิภูมิ  มี ประดิษฐ

   ดำเนินการ อภิปราย โดย  ดร.  จิรวัฒน  วี รัง กร      

 12.00 – 13.00 น. พักรับประทาน อาหาร กลางวัน

 13.00 – 14.30 น. การ บรรยาย  เรื่อง  เศรษฐกิจ พอเพียง เพื่อ สังคม แหง ความ สุข
  โดย อาจารย วิวัฒน   ศัลย กำธร  

            ประธาน มูลนิธิ กสิกรรม ธรรมชาติ 

 14.30 – 14.45 น. พักรับประทาน อาหารวาง และ เครื่องดื่ม
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 14.45 – 16.30 น. การ บรรยาย  เรื่อง  จิตต ปญญา ศึกษา กับ การ พัฒนา สังคม ไทย
  โดย พระธรรม โกศ าจารย 

              อธิการบดี มหาวิทยาลัย มหา จุฬา ลง กร ณ ราช วิทยาลัย

วันศุกร ที่ 7 พฤศจิกายน 2551 

เวลา 09.00 – 10.30 น. การ บรรยาย  เร่ือง  รูปแบบ การ พัฒนา บัณฑิต แบบ องค รวม (Whole 
  Person Development) :  กรณีศึกษา จาก Lingnan University 
  โดย Prof. Eoyang Eugene Chen

  สรุป โดย  ผูชวย ศาสตราจารย ณ ยศ  ครุ กิจ โกศล 

 10.30 – 10.45 น. พักรับประทาน อาหารวาง และ เครื่องดื่ม

 10.45 – 12.00 น. การ บรรยาย  เร่ือง  Integrated Learning Program (ILP) การ ผลิต 

  บัณฑิต แบบ องค รวม :  กรณีศึกษา มหาวิทยาลัย ขอนแกน
  โดย รอง ศาสตราจารย สุภาพ  ณ นคร

   ประธานอนุกรรมการพัฒนาบัณฑิตอุดมคติไทย

 12.00 – 13.00 น. พักรับประทาน อาหาร กลางวัน

 13.00 – 14.15 น. การ บรรยาย  เรื่อง  การ ผลิต บัณฑิต เพื่อ สังคม ไทย ใน เวที โลก
  โดย ดร.บุญ เกียรติ  โชค วัฒนา 

              กรรมการ ผู อำนวยการ บริษัท ไอซีซี อินเตอรเนชั่นแนล จำกัด 

   (มหาชน)

 14.15 – 14.30 น. พักรับประทาน อาหารวาง และ เครื่องดื่ม

 14.30 – 15.45 น.  เปด อภิปราย ระดม ความ คิดเห็น

  โดย รอง ศาสตราจารย  นพ.อำนาจ  อยู สุข

              รอง ศาสตราจารย ดร.วศิน  อิงค พัฒนา กุล

              ผูชวย ศาสตราจารย ชวลิต  โอ ฬาพิริย กุล 

 15.45 – 16.30   น. สรุปผล การ ประชุม วิชาการ ระดับชาติ คร้ัง ที่ 7  และ นำเสนอ 

  แนว ทางการ พัฒนา ศาสตร แหง บูรณาการ ผาน เครือขาย บัณฑิต 

  อุดมคติไทย
  โดย รอง ศาสตราจารย สุภาพ  ณ นคร

                           ดร. จิรวัฒน  ว ีรัง กร
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คำ กลาว รายงาน

 

 โดย    นาง วราภรณ    สีหนาท

 ผู อำนวยการ สำนัก มาตรฐาน และ ประเมินผล อุดมศึกษา

               

 กราบเรยีน ทาน รอง เลขาธกิาร คณะกรรมการ การ อดุมศกึษา  ดฉัิน ในนามของ ผู เขารวม การ 

ประชุม วิชาการ ระดับชาติ ครั้ง ที่  7   เรื่อง  “ การ พัฒนา ศาสตร แหง บูรณาการ ผาน เครือขาย บัณฑิต 

อุดมคติ ไทย  :   สู การ ตกผลึก ทาง ปญญา”   ขอ เรียน สรุปความ เปนมา ของ การ จัด ประชุม ดังนี้      

 การ ประชุม วิชาการ ใน ครั้งนี้ มี กำหนด  2   วัน คือ วัน ที่  6   –   7   พ. ย.   2 5 5 1   มี วัตถุ ประสงค สำคัญ  

3   ประการ  คือ  1 )   เพื่อ เผย แพร แนวคิด และ ทิศ ทางการ ดำเนินงาน  การ พัฒนา บัณฑิต อุดมคติ ไทย  

ตาม แนว การ พัฒนา ศาสตร แหง บูรณาการ ผาน เครือขาย บัณฑิต อุดมคติ ไทย    2 )   เพื่อ ระดม ความ 

คิดเห็น เกี่ยวกับ แนว ทางการ พัฒนา  การ ดำเนินงาน พัฒนา บัณฑิต อุดมคติ ไทย  และ  3 )   เพื่อ สงเสริม 

และ พัฒนา ความ รวมมือ ของ เครือขาย การ พัฒนา บัณฑิต อุดมคติ ไทย  กิจกรรม หลัก ใน การ ประชุม  

เปน กิจ กรรมการ บรรยาย อภิปราย  และ ให ผู เขารวม ประชุม ได รวม แสดง ความ คิดเห็น ใน ประเด็น 

ที่ เกี่ยวของ กับ การ พัฒนา บัณฑิต อุดมคติ ไทย  โดย ได กำหนด ประเด็น หลัก ของ การ ประชุม วิชาการ 

คร้ังน้ี ไว วา  พัฒนา ศาสตร แหง บูรณาการ ผาน เครือขาย บัณฑิต อุดมคติ ไทย  สู การ ตกผลึก ทาง ปญญา  

ประเด็น การ บรรยาย และ อภิปราย ท่ี สำคัญ จะ เก่ียวกับ การ พัฒนา บัณฑิต แบบ องค รวม  ซ่ึง จะ เปนการ 

พัฒนา บัณฑิต แนว ใหม  ให มี ความ สมบูรณ ท้ัง ดาน ความ รอบรู ใน ศาสตร ท่ี ศึกษา  ทักษะ เชาว ปญญา  

ความ สามารถ ใน การ เรียนรู  คุณลักษณะ ที่ จำเปน ใน การ ประกอบ อาชีพ และ การ ดำรงชีวิต ใน สังคม  

และ ที่ สำคัญยิ่ง  คือ  การ พัฒนา ดาน คุณธรรม จริยธรรม  ซึ่ง ใน กรอบ แผน อุดมศึกษา ระยะยาว  1 5   ป  

ฉบับ ท่ี  2   ท่ี สำนักงาน คณะกรรมการ การ อุดมศกึษา จัด ทำขึน้  ให ความ สำคัญตอ คุณภาพ ผูเรียน และ 

บัณฑิต ใน อนาคต  ซึ่ง เปน ผลผลิต โดย ตรง ของ อุดมศึกษา เปน อยาง มาก  สำนักงาน คณะกรรมการ 

การ อุดมศึกษา ได มี การ จัดการ ประชุม วิชาการ ระดับชาติ เพื่อ เผย แพร แนวคิด และ สงเสริม ความ 

รวมมือ ระหวาง สถาบัน อุดมศึกษา ไทย มา อยาง ตอเนื่อง  ตลอด ระยะเวลา  1 0   ป เศษ  อยาง เชน    การ 

ประชุม คร้ัง ท่ี  5   ใน  พ. ศ.   2 5 4 7   ได จัด เร่ือง  “ การ พัฒนา บัณฑิต อุดมคติ ไทย  ภาย ใต กระ แส โลกา ภิวัฒน”   

และ ใน ครั้ง ที่  6   พ. ศ.   2 5 4 9   ได จัด เรื่อง  “ บัณฑิต อุดมคติ ไทย  เพื่อ สังคม แหง การ เกื้อกูล ธรรม”   ใน การ 

จัดการ ประชุม ระดับชาติ ทุกคร้ัง  สำนักงานฯ  ไดรับ ความ รวมมือ และ สนับสนุน จาก สถาบัน อุดมศึกษา 

ท้ัง ใน และ นอก สังกัด  ใน การนำ ผล ไปสู การ พัฒนา ผูเรียน และ พัฒนาการ เรียน การ สอน รวม กัน  โดย ผาน 

เครือขาย บัณฑิต อุดมคติไทยท่ี ประกอบดวย เครือขาย หลัก  6   เครือขาย  ได แก  เครือขาย เขต ภาค กลาง  ท่ี 

มี มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร เปน เครือขาย หลัก  เครือขาย เขต ภาคเหนือ  ท่ี มี มหาวิทยาลัย เชียง ใหม      เปน 
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เครอืขาย หลกั  เครอืขาย เขต ภาค ตะวนัออก เฉียง เหนอื  ที ่ม ีมหาวทิยาลยั ขอน แกน เปน เครอืขาย หลกั  

เครือขาย เขต ภาค ใต  ท่ี มี มหาวิทยาลัย สงขลา นครนิทร เปน เครือขาย หลัก  เครือขาย เขต ภาค ตะวันตก   

ท่ี มี มหาวิทยาลัย ศิลปากร เปน เครือขาย หลัก  และ เครือขาย เขต ภาค ตะวันออก  ท่ี มี มหาวิทยาลัย บูรพา   

เปน เครือขาย หลัก  การ ประชุม คร้ังน้ี  สำนักงาน คณะกรรมการ การ อุดมศึกษา ไดรับ เกียรติ จาก วิทยากร 

ท่ี มีความรู ความ สามารถ  เปยมลน ดวย ประสบการณ ท้ัง ใน และ ตางประเทศ  เปน ผูบรรยาย  ให หลัก คิด 

ดาน การ พัฒนา นิสิตนักศึกษา ไปสู การ เปน บัณฑิต ท่ี มี คุณภาพ  ผู เขารวม ประชุม ใน คร้ังน้ี ประกอบดวย  

ผูบริหาร สถาบัน อุดมศึกษา  คณาจารย  นิสิต นักศึกษา  จาก สถาบัน อุดมศึกษา ทั้ง ในสังกัด และ 

นอก สังกัด สำนักงาน คณะกรรมการ การ อุดมศึกษา  และ ผู ที่ สน ใจ ทั่วไป  รวม จำนวน ทั้งสิ้น ประมาณ

 7 0 0   คน  บัดนี้ ไดเวลา อัน สมควร แลว  ดิฉัน ขอ เรียนเชิญ  ทาน รอง เลขาธิการ คณะกรรมการ 

การ อุดมศึกษา  กลาว เปด การ ประชุม วิชาการ ระดับชาติ    คร้ัง ท่ี  7   เร่ือง  “ พัฒนา ศาสตร แหง บูรณาการ 

ผาน เครือขาย บัณฑิต อดุมคติ ไทย  สู การ ตกผลึก ทาง ปญญา”   และ บรรยาย พิเศษ เรื่อง  “ ทิศ ทางการ 

พัฒนา บัณฑิต ไทย  ตาม แผน พัฒนา อุดมศึกษา ระยะยาว  1 5   ป”   ตอไป ดวย  จัก เปน พระคุณ ยิ่ง
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 คำ กลาว เปด

 โดย      นางสาว จิรณี    ตันติรั ตน วงศ

 รอง เลขาธิการ คณะกรรมการ การ อุดมศึกษา

                     

  กราบเรียน ทาน ศาสตราจารย วิจิตร ศรีส อาน  อดีต รัฐมนตรี วาการ กระทรวง ศึกษาธิการ 

เรียน ทานผูบริหาร ทาน คณะ อนุกรรมการ พัฒนาบัณฑิต อุดมคติ ไทย และ ทาน ผู มี เกียรติ ทุกทาน 

 จาก การรายงาน ของ ผู อำนวยการ จะ เห็น ได วา สำนักงาน คณะกรรมการ การ อุดมศึกษา หรือ 

ทบวง มหาวิทยาลัย (เดิม) ได สนับสนุน การ พัฒนา คุณภาพ บัณฑิต มา อยาง ตอเน่ือง โดย ตลอด เพราะวา 

การ พัฒนา คุณภาพ บัณฑิต เปน ประเด็น สำคัญ ท่ี ได ถูก กำหนด ไว ใน แผน พัฒนา ตางๆ ท้ัง ใน ระดับชาติ 

และ ระดับ สถาบัน อุดมศึกษา ทุก ยุค ทุก สมัย ไมวา จะ เปน แผน พัฒนา เศรษฐกิจ และ สังคม แหงชาต ิ

แผน พัฒนาการ อุดมศึกษา แผน ดำเนินงาน ของ สำนักงาน คณะกรรมการ การ อุดมศึกษา แผนการ 

ดำเนินงาน ของ สถาบัน อุดมศึกษา รวมท้ัง แผน พัฒนา อุดมศึกษา ระยะยาว 15 ป ฉบับ ปจจุบัน ซ่ึง เปน 

ฉบับ ท่ี 2 สาระสำคัญ ลวน มุงหวัง ให บัณฑิต เปน ผู ท่ี มีความรู คู คุณธรรม สามารถ ดำเนิน ชีวิต ได อยาง มี 

ความ สุข เปน ทรัพยากร มนุษย ท่ี เปน รากฐาน การ พัฒนา ประเทศ อยาง ย่ังยืน สำนักงาน คณะกรรมการ 

การ อุดมศึกษา ใน ฐานะ ที่ เปน หนวย งานหลัก ดาน การ อุดมศึกษา ของ ประเทศ ได ดำเนินงาน เพื่อ 

การ สงเสริม และ ผลักดัน ให เกิด การ พัฒนา บัณฑิต อุดมคติ ไทย ทั้ง ใน เชิง นโยบาย และ การ ปฏิบัต ิ

งาน อยาง ตอเนื่อง และ ไดรับ ความ เห็นชอบ จาก คณะ รัฐมนตรี ให ดำเนิน โครงการ พัฒนา บัณฑิต 

อุดมคต ิไทย มา ต้ังแต ป พ.ศ. 2540  ซ่ึง ผล ของ การ ดำเนินงาน ประสบ ความ สำเร็จ ดวยดี ความ สำเร็จ 

ที ่เกิดขึน้ อาจ กลาว ได วา เปนผล จาก การ ดำเนนิงาน   ใน ลักษณะ เครอืขาย ความ รวมมอื ของ สถาบัน 

อุดมศึกษา ดังที่ ผู อำนวยการ ได รายงาน เครือขาย เหลานี้ ได มี ความ รวมมือกัน อยาง เขมแข็ง และ 

มี ปณิธาน แนวแน ที่จะ ชวยกัน พัฒนา นิสิตนักศึกษา ของ เรา ให เปน บัณฑิต ที่ พึงประสงค นอกเหนือ 

จาก กลยุทธ การ ทำงาน แบบ เครอืขาย ท่ี สงผลตอ ความ สำเร็จ ใน การ พัฒนา บัณฑิต อุดมคต ิไทย แลว 

ส่ิง สำคัญ ท่ี ปฏิเสธ ไมได คือ การ มอง การ พัฒนา นิสิตนักศึกษา แบบ องค รวม ทุกฝาย ท่ี เก่ียวของ จะ ตอง 

เขามา ม ีสวนรวม รวมกนั วิเคราะห ปจจยั ที ่เก่ียวของ ให รอบดาน โดยเฉพาะ กระแส การ เปล่ียนแปลง 

ตางๆ ที่ เกิดขึ้น อยาง รวดเร็ว ทำให สังคม โลก มี ความ ซับซอน มาก ยิ่งขึ้น สงผลให รูปแบบ การ เรียนรู 

และ การ ใชชีวิต ของ นิสิต นักศึกษา เปล่ียนแปลง ไป การ พัฒนา นิสิต นักศึกษา จึง ตอง กาว ให ทัน กับ การ 

เปล่ียนแปลง และ จัด กระบวนการ บม เพาะ นิสิตนักศึกษา โดย อาศัย การ บูรณาการ ศาสตร ตางๆ ที่ 

เก่ียวของ มา ใช อยาง เหมาะสม เพ่ือ ใหการ พัฒนา นิสิตนักศึกษา บรรลุ ผลสำเร็จ ตาม เจตนารมณ   การ 

ประชุม วิชาการ ระดับชาติ ครั้ง ที่ 7 ใน วันนี้ ได ระดม ผู ที่ มี ความ รอบรู ดาน การ พัฒนา นิสิต นักศึกษา          

จาก หลาย ภาค สวน มา เสนอ แนวคิด ซึ่ง จะ ทำให เห็น วาการ พัฒนา นิสิต นักศึกษา ให เปน คน ที่ 
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สมบูรณ จำเปน ตอง บูรณาการ ศาสตร ตางๆ เขามา ใช รวมกัน ในนามของ สำนักงาน คณะกรรมการ 

การ อุดมศึกษา ขอ ขอบคุณ ทาน วิทยากร ทุกทาน ที่ ได มา ชวย แบงปน ความรู ใน การ ประชุม สัมมนา 

ของ วันนี้ บัดนี้ ได ถึงเวลา อัน สมควรแลว ดิฉัน ขอ เปด การ ประชุม วิชาการ ระดับชาติ ครั้ง ที่ 7 และ 

ขอ ใหการ ประชุม วิชาการ สำเร็จ ลุลวง ดวยดี สม ดัง วัตถุ ประสงค ที่ ตั้งไว ทุกประการ
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การ บรรยาย พิเศษ
 เรื่อง  ทิศ ทางการ พัฒนา บัณฑิต ไทย ตาม แผน พัฒนา อุดมศึกษา  ระยะยาว  1 5   ป

 โดย    นางสาว จิรณี    ตันติรั ตน วงศ

 รอง เลขาธิการ คณะกรรมการ การ อุดมศึกษา

 แผน พัฒนา อุดมศึกษา ระยะยาว  1 5   ป จะ เริ่ม ตั้ง แต  ป  พ. ศ.   2 5 5 1   –   2 5 6 5     เปน แผน 

ระยะยาว ของ การ พัฒนา อุดมศกึษา  ฉบับ ท่ี  2   คณะทำงาน แผน ยาว ได วาดภาพ อนาคต ของ ประเทศ 

ไทย ใน ชวง  1 5   ป ขางหนา ไว อยางไรบาง  ใน สวน ที่ เกี่ยวของ กับ การ จัดการ ศึกษา ระดับ อุดมศึกษา  

คณะทำงาน แผน ยาว ได มอง ถึง ความ เปลี่ยน แปลง ทาง ดาน ประชากร ใน ชวง  1 5   ป ขางหนา วา จะ 

มี โครงสราง ทาง ประชากร อยางไร  ประเด็น ที่  1   การ ฉาย ภาพ ประชากร  ( P o p u l a t i o n   P r o j e c t i o n )   ที่ 

สถาบัน ประชากรศาสตร ของ จุฬา ลง กรณ มหาวิทยาลัย ได ฉายภาพ ไว    คือ  อัตรา เพิ่ม ของ ประชากร 

ใน อีก  1 5   ป ขางหนา  จะ เพิ่ม ใน อัตรา ที่ ลดลง  จำนวน ประชากร ใน วัยเด็ก จะ ลดลง  นักเรียน มัธยยม 

ปลาย มี แนวโนม ที่ จะ ลดลง  เด็ก ที่ จะ เขาเรียน ใน ระดับ อุดมศึกษา ชวงอายุ  1 8   –   2 1   ป  จะ ลดลง จาก 

 3 .2   ลาน คน ใน ปจจุบัน  ใน ป  พ. ศ.   2 5 6 8   จะ เหลือ เพียง  2 . 7 5   ลาน คน  สาเหตุ สำคัญ ของ การ ลด จำนวน 

ลง  เน่ือง มาจาก ความ สำเร็จ    ใน การ ใช นโยบาย การ คุมกำเนดิ  และ วิถี ชีวิต ท่ี เปล่ียนไป ของ ประชากร 

ใน วัย เจริญ พันธุ    ซึ่ง เห็น ได วา จำนวน ผู ที่ จะ เขาสู ระดับ อุดมศึกษา มี แนวโนม ลดลง  ดาน ปริมาณ

 ใน ขณะนี้ จะ เห็น ได วา เรา มี จำนวน มหาวิทยาลัย มาก ถึง  1 6 5   แหง  ความ ตองการ เชิง ปริมาณ คิดวา 

ไม นา มี ปญหา  และ คิดวา ไมมี ความ จำเปน    ที่ จะ ตอง เพิ่มจำนวน มหาวิทยาลัย ใน อนาคต  สิ่ง ที่ เรา 

จะ ตอง กลับมา มอง    คือ  เรื่อง ของ คุณภาพ บัณฑิต ที่ จะ ตอง ผลิต    สิ่ง ที่ คณะกรรมการ จัดทำ แผน ยาว 

ได มอง ตอไป คือ  เรื่อง ของ การ เปลี่ยน แปลง ทาง เทคโนโลยี อยาง รวดเร็ว  ซึ่ง ทาน เอง ก็ คง ประสบ อยู 

ใน ขณะนี้ วา  เทคโนโลยี สารสนเทศ ตางๆ   มี การ เปลี่ยน แปลง อยาง รวดเร็ว  ใน อีก  1 5   ป ขางหนา อาจ 

มี เทคโนโลยี หลายอยาง ที่ ใน ขณะนี้ ยัง ไมมี  และ คิด ไม ถึงวา จะ มี เกิดขึ้น ได ใน อีก  1 5   ป ขางหนา  และ 

จะ มี การ เปลี่ยน แปลง ดาน โครงสราง ทาง เศรษฐกิจ  การ รวมตัว ของ ประชาชาติภาย ใต ขอตกลง หรือ 

ความ รวมมือ ตางๆ   ที่ เห็นไดชัด คือ  การ รวมตัว ของ ประเทศ อาเซียน  ( A S E A N )   ซึ่ง ได ตกลง กัน ไว 

วา  ภาย ใน ป  ค. ศ.   2 0 1 5   หรือ  พ. ศ.   2 5 5 8   มี การ ตกลง ที่ จะ ใช ภาษา อังกฤษ เปน ภาษากลาง ระหวาง 

ประเทศ อาเซียน  ( A S E A N )   ดวย กัน  นอกจาก ความ เปลี่ยน แปลง ตางๆ   ที่ ได นำ เรียน ทาน แลว  ยังม ี

ประเด็น ตางๆ   อีก มากมาย ที่ จะ มี ผลกระทบ ตอ ดาน อุดมศึกษา  เฉพาะ  4   –   5   ประเด็น ที่ นำ เรียน ทาน  

ทาน จะ เห็น ได วา  เม่ือ ประชากร เปล่ียน  ความ ตองการ ท่ี จะ เขาเรียน ใน ระดบั อุดมศกึษา ตาม ชวงอาย ุ 

1 8   –   2 1   ป  จะ ลดลง  (แตประชากร จะมีอายุ ยืนยาว ขึ้น)  เมื่อ ออกไป ทำงาน แลว  ความ ตองการ 

ใน การ พัฒนา บุคลากร  พัฒนา ตน เอง ยังมี มาก อยู  เพราะ ฉะ น้ัน ส่ิง ท่ี สถาบัน อุดมศึกษา ตอง เตรียมการ
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 คือ  นอกเหนือ จาก ผลิต บัณฑิต ใน วัย อุดมศึกษา แลว ยัง ตอง เตรียม สำหรับ การ พัฒนา บุคลากร ของ

 ประเทศ ใน เรื่อง ของ การ เรียนรู ตลอดชีวิต  ทุกวันนี้ เรา ให ความ สน ใจ เฉพาะ คน กลุม หนึ่ง ที่ อยู ใน วัย 

อุดมศึกษา  เพราะ ฉะ นั้น โอกาสใน อีก  1 5   ป  ขางหนา ทาน จะ ตอง เตรียมการ รองรับ ความ ตองการ 

ใน การ เรียนรู ของ บุคคล เหลาน้ี ท่ี จะ กลับ เขามา เพ่ือ จะ พัฒนา ตน เอง ให เหมาะสมกับ สภาวะ แวดลอม 

หรือ บริบท ของโลก ที่ เปลี่ยนไป  คน จะ มีอายุ ยืนยาว มากขึ้น  การ ทำงาน จะ อาศัย การ พัฒนา ให 

มีความรูท่ี เหมาะสมกบั สภาวการณ ในขณะ น้ัน  เทคโนโลย ีท่ี เปล่ียนไป อยาง รวดเรว็ เปน ส่ิง ท่ี สถาบัน 

อุดมศึกษา จะ ตอง เตรียมการ ที่ จะ ตอง รองรับ สิ่ง เหลานี้  เทคโนโลยี หลายอยาง ที่ มอง ไมเห็น อาจ 

มี ผลกระทบ ตอ การ เรียน การ สอน ท่ี สอน อยู ใน ปจจุบัน  เพราะ ฉะ น้ัน ใน การ จัดการ เรียน การ สอน  ทาน 

จะ ตอง พยายาม ให บัณฑิต สามารถ ที่ จะ เรียนรู  วิธี เรียน ที่ จะ ศึกษา คนควา ดวย ตน เอง  เพราะวา สิ่ง ที่ 

เรา สอน ใน ป  1   อาจ ใช ไมได  ใน ป  3   หรือ  ป  4   เพราะวา ความรู นั้น ลาสมัย ไป แลว  เพราะ ฉะ นั้น ตลอด 

เวลา ใน การ บม เพาะ ใน มหาวิทยาลัย  ทาน จะ ตอง พยายาม ปลูกฝง ให นิสิต นักศึกษา ได เรียนรู วิธี เรียน 

ที่ จะ ศึกษา หาความรู ดวย ตน เอง  เพราะ ศาสตร บาง ศาสตร อาจ มี ความ กาวหนา อยาง รวดเร็ว  ถา ผู ที่ 

เรียนจบ ไป แลว ไม ไดรับ การ พัฒนา ให ทัน กับ เทคโนโลยี ท่ี เปล่ียนไป  อาจ จะ ทำ ให ตกงาน ได  บางอยาง 

ท่ี เรา อาจ จะ คาด ไม ถึง  เชน  วิชาการ ทาง ดาน ตำรวจ หรือ การ สอบสวน  ถา ตอไปน้ี มี เทคโนโลยี สมัย ใหม 

ที ่จะ ฝง  s h i p   เขาไป ใน ตวั บุคคล เพือ่ ตดิ ตามตวั ใน กรณ ีที ่ม ีคด ีหรอื ตดิตาม ผูราย  อาจ จะ ม ีการ เปล่ียน 

วิธีการ ติดตาม  โดย ใช เทคนิค ทาง เทคโนโลยี ใน การ ติดตาม  แทน ที่ จะ วิ่ง ตามหา จาก สถานการณ 

ใน สิ่ง แวดลอม ตางๆ   อาจ จะ นั่ง ใน  o f fi   c e   ดู วา บุคคล นี้ ไป อยู ที่ไหน  ซึ่ง วิชาการ ดาน นี้ อาจ จะ มี ความ 

เปนไปได ใน อนาคต  เพราะ ฉะ น้ัน ส่ิง เหลาน้ี    ทาน จะ ตอง ปลูกฝง ให นิสิต นักศึกษา รูเทาทัน การ เปล่ียน 

แปลง  และ กาว ทัน กับ เทคโนโลยี ที่ จะ เกิดขึ้น    สิ่ง สำคัญ คือ ตอง ปลูกฝง คุณธรรม จริยธรรม  เพราะ 

ความ รวดเร็ว ใน การ เปล่ียน แปลง ของ การ ใช เทคโนโลยี  ผูเสพ ขอมูล หรือ สารสนเทศ หรือ ใช เทคโนโลยี 

ตางๆ   จะ ตอง มี จริยธรรม คุณธรรม ใน การ ท่ี จะ ใช ขอมูล หรือ สารสนเทศ ให ไป ในทาง บวก มากกวา ทาง 

ลบ  การ รวมตัว ของ ประชาชาติ ตางๆ   ทาน จะ เห็น ได วา  ใน อีก  8   ป ขางหนา  ภาษา อังกฤษ จะ ตอง เปน 

ภาษา ที่ สำคัญ นิสิตนักศึกษา ทุกคน ที่ จบ มาจาก มหาวิทยาลัย  จะ ตอง สามารถ พูด ภาษา อังกฤษ ได  

มิ เชน นั้น แลว เรา ไม สามารถ ที่ จะ แขงขัน กับ บุคคล ตางๆ   ใน ภูมิภาค นี้ ได  เพราะ ฉะ นั้น ทาน จะ ตอง

 เตรียม ความ พรอม ให กับ นิสิตนักศึกษา ของ ทาน ดวย  สำหรับ นิสิต หรือ บัณฑิต ที่ จบ ออกไป แลว  

มหาวิทยาลัย จะ ตอง เตรียมการ ที่ จะ พัฒนา ให เขา มีความรู ภาษา อังกฤษ    คือ มี หลักสูตร ที่ บัณฑิต 

สามารถ กลับมา รับ การ อบรม และ พัฒนา ให มีความรู ภาษา อังกฤษ ได  น้ี เปน ตัวอยาง งายๆ   ท่ี ทาน จะ 

เห็นวา ใน อีก  8   ป  ถา บัณฑิต ของ ทาน จบ ออกมา โดย ท่ี ไม สามารถ พูด ภาษา อังกฤษ ได เลย  อาจ จะ เปน 

ขอดอย ใน การ ท่ี จะ เปรียบ เทียบกับ ประเทศ เพ่ือนบาน  แลว ถาภาย ใน  1 5   ป  ดิฉัน คิดวา  ความรู ดาน ภาษา 

ตางประเทศ เพียง  1   ภาษา อาจ จะ ไม เพียงพอ  บัณฑิต ของ เรา อาจ จะ ตอง มีความรู  ภาษา ตางประเทศ 

อยาง นอย  2   ภาษา  อาจ จะ เปน ภาษา อังกฤษ และ ภาษาจีน  หรือ ภาษา อังกฤษ และ ภาษา ญี่ปุน  

หรือ ภาษา อังกฤษ และ ภาษา เกาหลี  เปนตน  นี้ เปนเรื ่อง ที่ ทาน จะ ตอง เตรียมการ ไว สำหรับ
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 การ พัฒนา บัณฑิต ของ เรา  ดิฉัน คิดวา โดย สรุป แลว  การ พัฒนา คุณภาพ บัณฑิต ไทย ที่ เรา คิดวา 

ควร จะตอง มี  D o m a i n   o f   L e a r n i n g   อยาง นอย  5   ดาน ดวย กัน  คือ  การ พัฒนา คุณธรรมจริยธรรม

ความ รูความ สามารถ  ทักษะ เชาว ปญญา  ( C o g n i t i v e   T h i n k i n g )   ความ สัมพันธ ระหวาง บุคคล และ 

ความ รับผิดชอบ  และทักษะ ของ การ วิเคราะห และการ สื่อสาร  คือ  D o m a i n   o f  L e a r n i n g   ทั้ง  5   ดาน

 เปน อยาง นอย ที ่มหาวทิยาลยั จะ ตอง เตรยีมการ ที ่จะ ปลูกฝง บัณฑติ ของ ทาน ใหออก ไปสู ตลาด  และ

 ในขณะ เดยีว กัน  สำหรบั บัณฑติ ที ่จบ ออกไป แลว ควร จะ ตอง ไดรบั การ พฒันา  D o m a i n   o f   L e a r n i n g

  เหลาน้ี ไป ตลอดชีวิต  จะ ตอง มี ส่ิง เหลาน้ี ไว เปนปกติ นิสัย ใน การ ใช ใน ชีวิต ประจำวัน ดวย  ท่ี สำคัญ คือวา 

บัณฑิต ไทย จะ ตอง รูจัก วิธีการ ที่ จะ เรียนรู ดวย ตน เอง  รูจัก ที่ จะ นำไป ประยุกต ใช  และ สิ่ง ที่ สำคัญ

ยิ่ง ไป กวา นั้น  คือ  การ ปลูกฝง คุณธรรม ที่ ฝงลึก อยู ใน ตัว ที่ จะ ตอง ไมมีวัน เปลี่ยน แปลง  ใน การ ที่ จะ 

ประพฤติตน ให เปน คน ที่ มี คุณธรรม จริยธรรมที่ ดี  ไมวา จะ อยู ใน สิ่ง แวดลอม ใด จะ ไม ถูก กระทบ 

กระเทือน  จะ ยังคง ยึดมั่น อยู ใน คุณธรรม จริยธรรม อัน ดีงาม  

  การ จัด ให มี การ สัมมนา ใน วันนี้  เรื่อง ของ การ พัฒนา ศาสตร แหง การ บูรณาการ เปน สิ่ง ที ่

ดี และ เหมาะสม สำหรับ การ พัฒนา บัณฑิต  เพราะ วาการ จัดการ เรียน การ สอน ตางๆ   ไม สามารถ ที่ 

จะ แยก ออกมา เปน แทง ใคร แทง มัน แตละ สาย วิชา  แตวา ควร จะ ตอง มี การ บูรณาการ ศาสตร ตางๆ   

เขามา  โดยเฉพาะ การ จัดการ บูรณาการ กิจกรรม นอก หลักสูตร เขาสู ใน หลักสูตร  เพ่ือ ให นิสิต นักศึกษา 

ได เรียนรู จาก กิจกรรม หรือ สิ่ง แวดลอม ที่ เปนจริง มากกวา การ เรียน ใน หองเรียน    ซึ่ง การ เรียนรู จาก 

กิจกรรม หรือ สิ่ง แวดลอม ที่ เปนจริง จะ ทำ ให นิสิต นักศึกษา ได เรียนรู มากกวา การ ได เรียนรู จาก 

ใน หองเรียน  ทิศทาง ขางหนา ของ การ พัฒนา บัณฑิต ที่ ควร จะ เปน  คือ  การ เนนย้ำ เรื่อง การ สอน การ 

เรียนรู ดวย ตน เอง  รูจัก นำไป ประยุกต ใช  และ เรื่อง ของ คุณธรรม จริยธรรม  ซึ่ง จะ ตอง มี บทบาท เปน 

อยาง มาก ใน อนาคต ขางหนา  เนื่องจาก การ กาวไกล ใน เรื่อง เทคโนโลยี สารสนเทศ  ทาน จะ เห็น ได วา 

ทุกวันนี้ ที่ มี ปญหา สวนหนึ่ง ของ การ ใช เทคโนโลยี สารสนเทศ คือ การ ใช อยาง ขาด คุณธรรม จริยธรรม  

ทำ ให เกิด มี ปญหา วุนวาย ขึ้น มา  ตอง สอน ให นิสิต นักศึกษา ของ เรา รูเทาทัน ใน เรื่อง ของ การ เปลี่ยน 

แปลง ดาน ตางๆ   และ สงเสรมิ การ เรียนรู ตลอดชวิีต  ให นิสิต นักศึกษา สามารถ ท่ี จะ ศึกษา คนควา ดวย 

ตน เอง อยู ตลอด เวลา เพื่อ ที่ จะ รองรับ กับ การ เปลี่ยน แปลง ตางๆ   ที่ จะ ตาม มา  สามารถ ที่ จะ ปรับตัว 

เขากับ สภาวะ แวดลอม ตางๆ   ที่ จะ เกิดขึ้น ใน อนาคต ขางหนา  และ ลักษณะ รูป แบบ ของ การ จางงาน 

ตางๆ   ท่ี จะ เปล่ียนไป  คิดวา จะ ขอ นำเสนอ แคเพียง เทาน้ี ตาม โอกาส  ตาม ระยะเวลา ท่ี ไดรับ มอบหมาย  

ขอ ขอบ พระคุณ ทุกทาน
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การ บรรยาย  เรื่อง  การ พัฒนา สังคม ไทย ผาน การ อุดมศึกษา

 โดย  ศาสตราจารย ดร.วิจิตร ศรีส อาน

รองประธาน สถาบันวิจัย จุฬาภรณ

 ทาน รอง เลขาธิการ สำนักงาน คณะกรรมการ การ อุดมศึกษา  ทาน คณะกรรมการ จัด

การ ประชุม สัมมนา ทาน สัมมนา สมาชิก ท่ี เคารพ ทุกทาน วันน้ี ผม ไดรับ มอบหมายให พูด ใน เร่ือง “การ 

พฒันา สังคม ไทย ผาน การ อดุมศกึษา”  การ ทีจ่ะ พดู เรือ่ง นี ้ผม ขอ เริม่จาก เรือ่ง การ พฒันา สังคม กอน 

ส่ิง ท่ี เปน สัจธรรม ของโลก ใน ยุค โลกา ภิวัฒน และ ของ ประชาคม โลก ทุกวันน้ี คือ เร่ือง การ เปล่ียนแปลง 

กับ การ แขงขัน อันนี้ ถือเปน สัจธรรม ไมมี สังคม ไหน ใน โลก ที่จะ หลีก หนีพน ไปจาก เรื่อง ของ การ 

เปลี่ยนแปลง และ เรื่อง ของ การ แขงขัน ได การ เลือกตั้ง ประธานาธิบดี ใน สหรัฐอเมริกา ที่ เพิ่ง จบลง 

ผูชนะ คือ โอ บามา ใช สโลแกน ใน การ หาเสียง ดวย คำๆ เดียว คือ “Change” (การ เปล่ียนแปลง) แลว 

ขยายความ วา “เรา เชื่อมั่น ใน การ เปลี่ยนแปลง” ได ชัยชนะ อยาง ทวมทน เพราะ โดนใจ คน เนื่องจาก 

โลก ทุกวันนี้ เปน โลก ที่ มี การ เปลี่ยนแปลง อยาง รวดเร็ว แลว ถา ใคร หรือ สังคม ใด ไม สามารถ จะ 

เผชิญกับ ความ เปล่ียนแปลง สังคม น้ัน จะ ไม สามารถ อยูรอด ได สหรฐัอเมรกิา เปน ประเทศ ท่ี เขมแขง็ 

ท่ีสุด ประเทศ หน่ึง ใน โลก ยัง เรียกรอง ให มี การ เปล่ียนแปลง เพ่ือท่ีจะ ทำให เขา สามารถ แกปญหา และ 

พัฒนา ประเทศ ของ เขา ให เขมแขง็ ตอ ไปได สังคม ไทย ตก อยู ใน สภาพ น้ัน เชน เดียวกัน เพียง แตวา เรา 

เรียกรอง ให มี การ เปล่ียนแปลง แต เราไม รูวา จะ เปล่ียนแปลง ไปสู อะไร เพ่ือ ใคร ดวย วิธี ใด แลว เรา ยัง 

ขัด แยงกัน อยาง รุนแรง จน ยาก ที่จะ เยียวยา อันนี้ เปน สัจธรรม ที่ ถา จะ วิเคราะห สังคม ไทย จะ ตอง 

พูดถึง เร่ือง การ เปล่ียนแปลง สัจธรรม ท่ี 2 คือ เร่ือง “การ แขงขัน” โลก ทุกวันน้ี เปน โลก ของ การ แขงขัน 

สังคม ที่ แขงขัน ได ตอง มี ความ เขมแข็ง เทานั้น ถึง จะ อยูรอด ได การ แขงขัน เขมขน ขึ้น ทุกๆ ดาน 

เพราะฉะนั้น ถา พูดถึง การ พัฒนา สังคม ไทย ตอง พูด ในแงที่ เกี่ยวกับ สัจธรรม ของ การ เปลี่ยนแปลง 

กับ สัจธรรม ของ การ แขงขัน ถา อยาง น้ัน ผม ขอ ฝาก คำ ซ่ึง เปน คำ กุญแจ เอา ไว 2 คำ คือ “เปล่ียนแปลง” 
และ “แขงขัน” คือ สิ่ง ที่ สังคม ไทย หลีกเลี่ยง ไมได และ จะ ตอง เสริมสราง ให สังคม ไทย สามารถ  

เผชิญกับ การ เปลี่ยนแปลง แลว ใช การ เปลี่ยน แปลงเปน โอกาส  ทั่วโลก ได พูดถึง สังคม อุดม ปญญา 

ซึ่ง ใน ยุค นี้ การ พัฒนา สังคม คง ตอง ทำให เปน สังคม อุดม ปญญา ให ได  คำ วา สังคม อุดม ปญญา  

คือ  สังคม ที่ ใช ปญญา เปน ปจจัย สำคัญ ใน การ เผชิญกับ ความ เปลี่ยนแปลง  และ ใน การ เสริมสราง 

ความ เขมแขง็ เพ่ือ การ แขงขัน ประเทศ ไทย เม่ือ มี การ ปฏิรูป การ ศึกษา ได พูดถึง สังคม อุดม ปญญา ใน 

แตละ ลักษณะ คือ ลักษณะ ที่ 1 เปน สังคม แหง การ เรียนรู ที่ เรา บอกวา จะ ยึด ผูเรียน เปนสำคัญ 

จะ ยึด เอา สถานศึกษา ทุก ระดับ ทุก ประเภท เปน ฐาน เพ่ือ ทำ ใหการ ศึกษา ตลอดชีวิต เกิดข้ึน แลว สราง 
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คน ไทย รุนใหม ให เปน คน ที่ ใฝรู ใฝ เรียน สามารถ ที่จะ เรียนรู ได ดวย ตน เอง เพื่อจะ ได แสวงหา ปจจัย 

ท่ีจะ เขามา เสริม คุณภาพ ชีวิต ได อยาง ตอเน่ือง ตลอดชวิีต เรา บอก เรา อยากจะ สราง สังคม ไทย ให เปน 

สังคม แหง การ เรียนรู น้ี เปน ประการแรก ท่ี พูดถึง สังคม อุดม ปญญา จะ อุดม ปญญา ไป ไมได ถาหากวา 

คน ไทย ไม ใฝรู ใฝ เรียน ไม แสวง หาความรู เขามา เพ่ิมเตมิ เสริม คุณภาพ ชีวิต อยาง ตอเนือ่ง ตลอดชวิีต  

เพราะ โลก เปล่ียนแปลง เร็ว ส่ิง ท่ี รู ส่ิง ท่ี เรียน ลา สมัยกอน จะ จบ ดวยซ้ำ แลว จบ ไปแลว มา น่ัง ภาคภูมิใจ  

ใน แผนกระดาษ ที่รับรอง ความรู ทั้งๆ ที่ มัน หมดไป เหลือ ไมถึง ครึ่ง แผน แลวจะ อยู บน โลก ของ การ 

เปล่ียนแปลง ที ่รวดเรว็ นี ้ได อยางไร กับลักษณะที ่2  เรือ่ง สังคม ฐานความรู สังคม อดุม ปญญา ตอง 

เปน สังคม ฐานความรู คำ วา สังคม ฐานความรู ที่ เรียกวา Knowledge Base Society ลำดบัแรก เปน 

Learning Society ลำดับ ที สอง เปน Knowledge Base Society  หมายความวา สังคม น้ัน ใช ความรู 

เปน ปจจัย สำคัญ ใน การ แกปญหา และ การ พัฒนา สังคม ถึง จะ เปน Knowledge Base Society สังคม 

หลาย สังคม เปน สังคม ฐาน ความ เช่ือ  และ ประเทศ ไทย เปน อยาง น้ัน เช่ือ หมอด ูบาง เช่ือ ดวง บาง เช่ือ 

ผี บอก บาง คน บอก กลับ ไม เช่ือ เรา ตอง หลุดพน จาก สังคม ฐาน ความ เช่ือ มา เปน สังคม ฐานความรู ซ่ึง 

ไมได ปฏิเสธ ความ เชื่อ แต เชื่อ อยาง รู ไมใช เชื่อ อยาง ไมรู แลว งมงาย เพราะฉะนั้น เรา จะ สราง สังคม 

อุดม ปญญา ให เกิดขึ้น เปน สวนสำคัญ ของ สังคม ไทย ตอเมื่อ เรา สามารถ พัฒนา สังคม ไทย ให เปน 

สังคม แหง การ เรียนรู และ เปน สังคม ฐานความรู ให ได  ตอง หันมา ดู วา ปจจยั ของ การ พัฒนา สังคม คือ 

อะไร บาง แลว การ อุดมศึกษา จะ เขาไป เกี่ยวของ กับ ปจจัย เหลานี้ อยางไร ถึง จะ ทำให สามารถ 

บูรณาการ ศาสตร ตางๆ มา ใช ใน การ พัฒนา คน เพ่ือ ผล ของ การ พัฒนา สังคม แนนอน ท่ีสุดปจจัยหลัก 

ประการแรก ทุก สังคม ตอง มี คน ท่ี มี คุณภาพ คน ท่ี มี คุณภาพ เปน ปจจยั นำ ใน การ พัฒนา สังคม เรา คง 

จำได วา ประเทศ ไทย เรา มี แผน พัฒนา เศรษฐกิจ และ สังคม มาแลว 10 ฉบับ แผน ปจจุบัน เปน แผนที่ 

10 ชวงละ 5 ป ใน แตละ แผน แปล วา 50 ป ครึ่ง ศตวรรษ ทุก แผน จะ มี การ ประเมิน แลว การ ประเมิน 

ครั้ง ใหญ ทำ ตอนที่ สิ้น แผน 7 เตรียม ที่จะ ทำ แผน 8 โดย สำนักงาน คณะกรรมการ พัฒนา เศรษฐกิจ 

และ สังคม แหงชาติ เปน เจาของ เรื่อง ตอนนั้น เขา ประเมิน ใน ประเด็น สำคัญ หลาย ประเด็น เพื่อจะ 

เอามา ใช ทำ แผน 8 แผน 9 และ ตอเนื่อง มา จนถึง แผน 10 ประเด็น แรก เนื่องจาก เปน แผน พัฒนา 

เศรษฐกิจ และ สังคม เขา ตองการ ประเมิน ดู วา มี แผน มาแลว 35 ป เศรษฐกิจ ดีขึ้น ไหม ได ตาม 

เปาหมาย ไหม ประเมิน เสร็จ เศรษฐกิจ ลม พอดี เพราะ ตอนนั้น ประเมิน ป พ.ศ. 2538 – 2539 พอ ป 

พ.ศ. 2540  ลม พอดี แสดงวา แนว ทางการ พัฒนา เศรษฐกิจ ตาม แผน 1 – 9 อยาง ตอเนื่อง นั้น ยัง 

ไมไดผล พูดไมได วา เศรษฐกิจ ดี มิหนำซ้ำ เกิด ลมสลาย ดวย ใน ป พ.ศ. 2540  ประการ ที่ 2 เมื่อ เรา 

มี แผน พัฒนา สังคม มา 35 ป ประเมิน วา แลว สังคม นั้น มี ปญหา อะไร ถา แผน พัฒนา สังคม ดี สังคม

 นาจะ มี ปญหา นอยลง แต ตรงกันขาม เมื่อ ประเมิน แลว สังคม กลับ มี ปญหา ที่ กระทบ คุณภาพ ชีวิต 

ของ คน มากขึ้น ปญหา เรื่อง อาชญากรรม เรื่อง ยาเสพติด   เรื่อง สารพัด ไมได นอยลง  สรุปวา 35 ป 

ที่ พัฒนา มา ตาม แนวทาง ที่ พัฒนา มา นั้น สังคม ยังมี ปญหา และ มี ปญหา มากขึ้น ทายสุด ของ การ 

พัฒนา ที่ เปนยอด ปรารถนา  ไมวา จะ เปน พัฒนา อะไร คือ การ พัฒนา ยั่งยืน คือ  ถา พัฒนา อะไร แลว 
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ไม ยั่งยืน ลุมๆ ดอนๆ เหมือนกับ ที่ เรา พัฒนา ประชาธิปไตย มา 60 กวา ป งานหลัก ของ การ พัฒนา 

ประชาธิปไตย คือ ผลิต รัฐธรรมนูญ มี แต จะ เอา ใหม มี แต จะ ราง ใหม แสดงใหเห็น วา การ พัฒนา 

ไม ยั่งยืน คำ ตอบ ของ การ ประเมิน คราวนั้น ตอบ มา ชัด วา 35 ป ของ การ มี แผน พัฒนา เศรษฐกิจ และ 

สังคม มา เศรษฐกิจ ไมดี สังคม มี ปญหา การ พัฒนา ก็ ไมดี จึง เปน หัวเลี้ยว ของ การ กำหนด แผน และ 

ทิศทาง ใหม ของ คณะกรรมการ พัฒนา เศรษฐกจิ และ สังคม หัวเล้ียว ท่ี เล้ียว มา ใหม แลว มา ใชกับ แผน 

8 แผน 9 แผน 10 ยังเปน อยาง นั้น อยู มี 2 เรื่องสำคัญ ที่ เนน เรื่อง ที่ 1 เรื่อง ปรัชญา เศรษฐกิจ 
พอเพียง ที่ ไดรับ พระราชทาน มาจาก พระบาท สมเด็จ พระเจาอยูหัว แผน พัฒนา เศรษฐกิจ ของ 

ประเทศ ไทย ยึด ปรัชญา เศรษฐกิจ พอเพียง มา ตั้งแต แผน 8 แผน 9 แผน 10 นี่ ยิ่ง ชัด ขึ้น  เรื่อง ที่ 2 

เปน คร้ังแรก ท่ี แผน พัฒนา เศรษฐกิจ และ สังคม บอกวา การ พัฒนา ท้ัง เศรษฐกิจ และ สังคมตอง ยึด คน
 เปน ศูนยกลาง คำ นั้น อยู ในแผน 10 ยัง ใช คำ นั้น อยูยึด คน เปน ศูนยกลาง ถาม วา ทำไม ตอง ยึด คน 

เปน ศูนยกลาง เพราะวา ความ สำเร็จ หรอื ลมเหลว ของ แผน พัฒนา อยูท่ี คน คน เปน คน คิด คน เปน คน 

ทำ คน เปน ผูรับ ผล ของ การ พัฒนา ถา คน ไมมี คุณธรรม โอกาส ท่ีจะ ทำ ใหการ พัฒนา ให ประสบ ความ 

สำเร็จ เปนไปได ยาก พวกเรา ที่อยู ใน วงการ ศึกษา หัวใจ พอง โต ใน ชวง นั้น ถา ถือวา คน เปน ศูนยกลาง 

ของ การ พัฒนา เทากับ ให ความ สำคัญกับ เรื ่อง การ ศึกษา เพราะ การ ศึกษา เปน กิจกรรม และ 

กระบวนการ ของ การ พัฒนา คน คน จะมี คุณภาพ ดี เลว อยางไร แคไหน สวนหน่ึง แต ไมใช ท้ังหมด เกิด 

จาก ผล ของ การ ใหการ ศึกษา เพราะฉะนั้น ปจจัยหลัก ของ การ พัฒนา คือ คน ที่ มี คุณภาพ ถาม วา คน 

ท่ี มี คุณภาพ เอา อะไร มา เปนตวั ช้ี วัด วา คน น้ี มี คุณภาพ คน น้ี ไมมี ถา พูด กัน ใน แวดวง ของ อุดมศกึษา 

ตั้งแต เริ่มมี ระบบ อุดมศึกษา ขึ้น ใน โลก ปรัชญา หลัก ของ การ อุดมศึกษา โดยเฉพาะ ตั้งแต สมัยกรีก 

และ โรมัน แลว ตอเนื่อง มาถึง ปจจุบัน  คือ ความ เรือง ปญญา และ คุณธรรม คน ที่ มี คุณภาพ คือ  คน ที่ 

มีความ เรอืง ปญญา “Wisdom” และ คุณธรรม จะ ใช คำ งายๆ คือ “Goodness” 2 คำ นี้ เปน คำ 

กุญแจ เวลา ที่จะ พูดถึง คน ที่ มี คุณภาพ คือ เปน คน ที่ เฉลียวฉลาด มีความรู มี ความคิด รูจัก วิเคราะห 

แสดง ภูมิปญญา ใน ตัว เขา วา มี อยู พรอม แลว และ จะ ตอง มี คุณธรรม เม่ือ สมัย ผม ไป รับ งาน ท่ี กระทรวง 

ศึกษาธิการ  ผม ถึง ได ไป เสนอ รัฐบาล วาการ ศึกษา ไทย ซึ่ง รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540  ได กำหนด วา จะ 

ตอง ใหการ ศึกษา อบรม ให คน มีความรู คู คุณธรรม ขอ เปลี่ยน ใช คำ วา “คุณธรรม นำ ความรู” แลว 

ได ไป เสนอ ขอให เอาจริง เอา จัง กับ เรื่อง การ จัดการ ศึกษา เพื่อ พัฒนา ความรู คุณธรรม ของ คน เสนอ 

เปน ยุทธศาสตร ที่ ชื่อวา “การ พัฒนา คุณธรรม ใน สถานศึกษา” แลว ไดรับ การ สนับสนุน อยาง ดี ใน 

รัฐบาล ใน สมัย น้ัน  ตอเน่ือง มา จนถึง เด๋ียวน้ี ท่ี ไดรับ การ สนับสนุน ทาง ดาน งบประมาณ มา ทำ โครงการ 

และ กิจกรรม เก่ียวกับ เร่ือง คุณธรรม ใน หมู เยาวชน  ใน สถานศกึษา เขาใจ วา ผลพวง ของ เร่ือง น้ัน ยังมี 

อยู จนถึง ปจจุบัน นี้ และ รวมทั้ง โครงการ ของ เครือขาย บาง เครือขาย เปน โครงการ ที่ ตอเนื่อง มาจาก 

นโยบาย คณุธรรม นำ ความรู เพราะฉะนัน้ เรือ่ง ความ เรอืง ปญญา และ คณุธรรม เปนเรือ่ง ที ่ไมม ีความ 

ลาสมัย สิ่ง นี้ เรียกวา เปน  อกาลิโก คง ได  ไมวาใคร จัดการ ศึกษา ที่ไหน ใน โลก จะ ตอง สราง คน ให 

มี คุณภาพ ในแง ของ ความรู ปญญา และ คุณธรรม ทั้ง 2 เรื่อง เปนเรื่อง ที่ ทำได งาย แลว ได มี ความ 
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พยายาม ท่ีจะ ทำ อยาง ตอเน่ือง มาตลอด เชน ใน ระบบ การ ศึกษา ไทย เรา มี อุดมศึกษา เปนระบบ เกือบ 

100 ป นับตั้งแต มี จุฬา ลง กรณ มหาวิทยาลัย เกิดขึ้น เปน มหาวิทยาลัย แหง แรก ในประเทศ ไทย 

เมื่อกอนป พ.ศ. 2500 ได เชิญ เซอร ชา รลส ดารวิน มาจาก อังกฤษ แต ไมใช ชา รลส ดารวิน ที่ คิด 

เรื่อง the Origin of the Species เขาใจ วา เปน หลาน แต ก็ เปน ทาน เซอรเหมือนกัน โดย เปน

 ผู เชี่ยวชาญ จาก ยูเนสโก (UNESCO) มา ศึกษา เรื่อง การ พัฒนา วิทยาศาสตร ในประเทศ ไทย เพราะ 

เรา ตองการจะ พัฒนา ทาง ดาน วิทยาศาสตร ให เขมแข็ง เซอร ชา รลส ดารวิน มาแลว ดวย ความ ที่ ให 

ศกึษา วิทยาศาสตร  ตอง ไป เก่ียวของ กับ หลายๆ ดาน ตอนนัน้ ประเทศ ไทย ม ีมหาวทิยาลยั อยู 5 แหง 

มี จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตร มหาวิทยาลัยมหิดล 

มหาวิทยาลัยศิลปากร เซอร ชา รลส ดารวิน ได เขียน รายงาน ฉบับ หนึ่ง ไมได เกี่ยวกับ วิทยาศาสตร 

แต เกี่ยวกับ เรื่อง อุดมศึกษา ไทย บอกวา ประเทศ ไทย ที่ มี 5 มหาวิทยาลัย ที่จริง ถาวา ตามเกณฑ 

ของ ตะวันตก แลว ไมใช มหาวิทยาลัย สัก แหง  เพราะ แตละ แหง สอน วิชาการ วิชาชีพ เฉพาะ เชน 

ม.เกษตร สอน ดาน การ เกษตร ม.ศิลปากร สอน ดาน ศิลปะ จุฬาฯ มี มาก สาขา หนอย แต ไมครบ 

ม.ธรรมศาสตร เปน Political Science มหาวทิยาลัย สังคมศาสตร  ไมได เหมอืน อยาง น้ี เซอร ชา รลส 

ดารวิน บอกวา ถา เมืองไทย จะ พัฒนา อุดมศึกษา ให มี สถาบัน อุดมศึกษา  ที่ แทจริง ตาม มาตรฐาน 

สากล ให รวม มหาวิทยาลัย 5 แหงน้ี เขา ดวยกัน แลว เรียกวา มหาวิทยาลัย กรุง เทพ ไมใช มหาวิทยาลัย 

กรุง เทพ ท่ี เปน มหาวิทยาลัย เอกชน ตอนน้ัน ให ช่ือวา Bangkok University หรือ จะ ช่ือ อ่ืน ก็ ไมวา แตวา 

อยาก ให เอา มารวมกนั แลว ยกข้ึน เปนหนึง่ มหาวทิยาลัย จึง จะ ทำให ครบ สาขา ประเดน็ ท่ี 2  บอกวา 

แลว การ เรียน สอน ของ มหาวิทยาลัย เหลานี้ ที่ สอน อยู เปน Extension ของ การ อาชีวศึกษา คือ มี แต 

วิชา เฉพาะ ตอ ยอด ขึ้น ไป ไม ตอง มา พูด กัน เรื่อง General Education เรื่อง Liberal Education 

ไมมี คำพูด นี้ ไมมี เขา เรียนแลวจบรวดเร็ว เขา บอกวา คลายๆ กับ แผน วิชา ทาง ดาน อาชีวะ หรือ 

วิชาชีพ แต ยัง ไมใช การ ศึกษา ใน มหาวิทยาลัย ที่ แทจริง  ตอนที่ จอมพล สฤษดิ์  ตั้ง สภา การ ศึกษา ขึ้น 

มา ดูแล มหาวิทยาลัย ทั้งหมด 5 แหง แลว ตอมา เปน 7 แหง เปน 9 แหง เปน 11 แหง จอมพล สฤษดิ์  

ไป เปด สภา การ ศึกษา จาก คำ ปราศรัย ใน พิธีเปด จอมพล สฤษดิ์  บอกวา “ขาพเจา เดินทาง มา พบ 

เซอร ชา รลส ดารวิน ครึ่งทาง”  คือ แทนที่จะ ยุบ รวม มหาวิทยาลัย 5 แหง มา เปน 1 ซึ่ง ไมมีทาง ทำได 

ไมมีใคร ยอม ใคร ขอ เอา มหาวิทยาลยั 5 แหง มา อยู ใน ครอบครัว เดียวกัน  คือ ให สภา การ ศึกษา มา 

เปน องคกร ประสาน 5 แหง เพราะ 5 แหง เดิม กระจาย อยู ตาม กระทรวง ตางๆ  มหาวิทยาลัย 

เกษตรศาสตร  อยู กระทรวง เกษตรฯ มหาวิทยาลัย มหิดล ยังเปน แพทยศาสตร อยู กระทรวง สาธารณสุข  

จุฬา ลง กรณ มหาวิทยาลัยกับ มหาวทิยาลัย ศิลปากร อยู กับ กระทรวง ศึกษาธ การ  สวน มหาวิทยาลัย 

ธรรมศาสตร เปน มหาวิทยาลัย ตลาดวิชา  ทาน บอกวา “ขาพเจา เดินทาง มา พบ เซอร ชา รลส ดารวิน 

ครึ่งทาง” ขาพเจา ไม ยุบ หรอก จาก 5 แหง เหลือ 1 แหง แต ขาพเจา เอา 5 แหง มา ไว ภายใต องคกร 

ประสาน เดียวกัน”  คือ จะ ยาย ออก มาจาก กระทรวง ตางๆ มา ไว ภายใต สภา การ ศึกษา  หลังจากนั้น 

ได มี วิวัฒนาการ เรื่อยมา แยก มา เปน ทบวง มหาวิทยาลัย  เมื่อ ป พ.ศ. 2545 ยุบ ไป รวมกับ กระทรวง 
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ศึกษาธิการ  มา เปน สำนักงาน คณะกรรมการ การ อุดมศึกษา นี่ คือ โครงสราง การ บริหาร แต สาระ ที่ 

เปลี่ยน อยาง มี นัยสำคัญ  เพื่อจะ มุง ไปสู การ พัฒนา บัณฑิต ให มี ความ เรือง ปญญา และ มี คุณธรรม 

ควบคู กัน  ถา มอง ใน เชิง วิวัฒนาการ แลว ตอง ให เครดิต กับ ป พ.ศ. 2517 เพราะ ใน ป พ.ศ. 2517 

เปนงาน ช้ิน แรกๆ ของ ทบวง มหาวิทยาลัย สมัย น้ัน ท่ี ได ปรับปรุง เกณฑ มาตรฐาน หลักสูตร ปริญญาตรี 

แลว ได มี การ กำหนด ให มี หมวด วิชา พ้ืนฐาน ท่ัวไป ไม นอยกวา 30 หนวยกิต เรียกวา วิชา พ้ืนฐาน ท่ัวไป  

และ จำแนก ออก เปน หมวด หมวด ภาษา หมวด สังคม หมวด มนุษยศาสตร หมวด วิทยาศาสตร  หมวด 

คณิตศาสตร แตละ หมวด ไม นอยกวา 6 หนวยกิต แลว บอกวา นี้ คือ วิชา พื้นฐาน ทั่วไป ที่ ไมวา จะ 

เรียน ภาษา ไหน ก็ จะ ตอง เรียน วิชา พื้นฐาน ทั่วไป ไม นอยกวา 30 หนวยกิต สวน วิธี จัด แลวแต 

มหาวิทยาลัย จะ ไป จัด วา วิชา ที่อยู ใน หมวด ภาษา หมวด วิทยาศาสตร คณิตศาสตร สังคมศาสตร 

มนุษยศาสตร ได แกวิชา อะไร บาง ทำ อยาง นี้ ไป พักหนึ่ง ประเมิน ดู พบ วา จริงๆ แลว ไมไดผล ตาม 

ความ มุงมั่น เพราะ มหาวิทยาลัย ตางๆ จะ ไป กำหนด วิชา เบื้องตน ที่ สอน อยู ใน หลักสูตร วิชา เฉพาะ 

มา เปน วิชา ที่ เรียกวา วิชา พื้นฐาน ทั่วไป เชน เศรษฐศาสตร เอา วิชา เศรษฐศาสตร เบื้องตน มา ซึ่ง เปน 

วิชา สำหรับ คน ที่ เรียน เศรษฐศาสตรมาเปนวิชาพื้นฐานทั่วไป ผม เรียกวา เปน วิธีการ จัด หลักสูตร 

พื้นฐาน ทั่วไป แบบ จายตลาด คือ ไป หยิบ เอา ของ ที่ มี มา ใส ตะกรา แลว บอกวา 30 หนวยกิต มี นอย 

แหง ที่ มี การ สราง วิชา ขึ้น เปนการ เฉพาะ ไมใช ไมมี แตวา สวนใหญ จะ ใช วิธี จายตลาด เมื่อ ไมไดผล 

คดิ กัน ใหมวาการ จะ ผลิต บัณฑิต ที่ มี คุณภาพ มี ความ เรือง ปญญา และ มี คุณธรรม ทิ้ง ไมได วิชา ที่จะ 

ชวย สราง ความ เปน คน วิชา ที่จะ สราง ให เปน วิศวกร ให เปน แพทย ให เปน ครู ให เปน นัก นูน นัก นี่ 

อันน้ัน ไมยาก เทาไร เพราะ ทาง สาขา วิชาชีพ เขา รูวา ถา เขา จะ ผลิต แพทย เขา ควร ท่ีจะ ตอง มี วิชาแพทย 

เทาไร แต ท่ี ยาก คือ วิชา ท่ีจะ สราง ความ เปน คน เหมอืนกบั ปรัชญา เมธ ีบางทาน ได พูด ไว วา จรงิๆ แลว 

ใน การ ผลิต บัณฑิต คน ควร จะ เปน คน กอน จะ เปน ครู กอน จะ เปน วิศวกร กอน จะ เปน แพทย ถา เรา 

ไม ทำให คน เปน คน โดย สมบูรณ แลว อยูๆ ไป เปน แพทย ไป เปน ครู หรือ ไป เปน นัก การเมือง ก็ จะ

มี ปญหา ใน สวน นี้ เปน สวน ที่ ยาก ถา ไป เหลียวดู ทั่วโลก เขา ทำ ยังไง ชัดเจน อยู วา เขา ทำ อยู 2 แบบ 

แบบ ที่ 1 เขา ทำ ใน ลักษณะ ที่ เปน General Education แลว ผม เองที่ เปน คน มา ให ทำ เมื่อ สมัย อยู 

ทบวง มหาวทิยาลยั ให เรยีกวา วิชา ศกึษา ทัว่ไป ไมใช การ ศกึษา ทัว่ไป วิชา ศกึษา ทัว่ไป เดีย๋วนี ้ยัง พดู 

สับสน กัน อยู บางคน บอก การ ศึกษา ทั่วไป ไมใช บางคน ไป เรียก การ ศึกษา ทั่วไป  เลย นึก วา เปน วิชา 

ทาง ดาน การ ศึกษา วิชา ศึกษา ทั่วไป  ถอด มาจาก General Education คือ ขอให มี หลักสูตร แลว

 มี การ สราง หลักสูตร กับ มี การ พัฒนาการ เรียน การ สอน ใน หมวด น้ี ใน ลักษณะ ท่ี ตาง ไปจาก วิชา พ้ืนฐาน 

ท่ัวไป โดย ขอให ยึด เอา จุด มุงหมาย ของ การ มี วิชา ศึกษา ท่ัวไป เปนหลัก วา ตองการจะ มี เพ่ือท่ีจะ ทำให 

คน รูจัก ตน รูจัก คน อื่น รูจัก สังคม มี โลก ทัศน กวางไกล   มี ความ เขาใจ ใน พื้นฐาน วัฒนธรรม อะไร 

ตางๆ ที่ เขา เขียน ไว ดีมาก ใน วัตถุ ประสงค ของ วิชา ศึกษา ทั่วไป แมแต เกณฑ หลักสูตร ปริญญาตร ี

ของ เรา เดี๋ยวนี้ ยัง เขียน อยู แลว ปลอย วา อยา ไป กำหนด วา หมวด ละ  6 หนวยกิต ให เขียน ใหม วา จะ 

จัด ใน รูป แบบไหน ก็ได จะ บูรณาการ แบบไหน ก็ได แตวา ให มี คุณคา ไม นอยกวา 30 หนวยกิต เพ่ือจะ 
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เปดทาง ให มี การ พัฒนา หลักสูตร General Education หรือ หลักสูตร วิชา ศึกษา ท่ัวไป   ให เหมาะสมกับ 

วิชา ศึกษา ทั่วไป และ ที่ สำคัญที่สุด คือ ตอง พัฒนา วิธี เรียน วิธีสอน ใน วิชา General ให เปน General 

จรงิๆ ซึง่ ตอนนี ้ม ีการ ปรบัปรงุ มาตรฐาน หลกัสูตร ยัง ใช คำ นี ้อยู เนน เรือ่ง นี ้อยู  โดย เชญิ ผูรู มา ชวยกัน 

พัฒนา จะ เรียก บัณฑิต อุดมคติ หรือ เรียก บัณฑิต อะไร ก็แลวแต แตวา สาระ ตาม มาตรฐาน หลักสูตร 

คือ ไม นอยกวา 30 หนวยกิต ที่จะ ตอง เปน สวนหนึ่ง ของ หลักสูตร ปริญญาตรี หรือ เทากับ 1 ใน 4 

ของ หลักสูตร เพราะวา ถา ทาน มี หลักสูตร 120 หนวยกิต 30 หนวยกิต คิด เปน 1 ใน 4 ถา ทาน 

มี หลักสูตร 150 หนวยกิต คิด เปน 1 ใน 5 ตรงนี้ เปนแนว หนึ่ง ที่ จัด กัน อยู ใน หลาย ประเทศ แลว เรา 

นำ แนว นี้ มา  บัดนี้ ได กลับมา ทบทวน กัน อีกครั้ง ใน กรอบ แผน ระยะยาว 15 ป โดย หันไป มอง ใน แนว 

ของ ศิลปศาสตร ซึ่ง เปนแนว ที่ ใช ใน สหรัฐอเมริกา เรียกวา Liberal Education ใน 2 ความ หมาย 

ดวยกัน ความ หมาย ท่ีหน่ึง คือ เปน สวน ของ หลักสูตร ใน ระดับ ปริญญาตร ีท่ี คน ตอง ผาน ถึง จะ ไป เรียน 

วิชาเอก ซึ่ง ถา ใน สหรัฐอเมริกา สวนมาก  คน ที่ ดูแล หลักสูตร นี้ จะ อยู ใน คณะ ศิลปศาสตร เรียกวา 

Liberal Arts ถาม วา ทำไม ถึง กลับมา สนใจ เรื่อง การ จัด หลักสูตร เพื่อ พัฒนา คุณภาพ บัณฑิต ใน แนว 

ของ ศิลปศาสตร  ท่ี สนใจ อันน้ี คือ การ ท่ี มองวา คน จะ เปน บัณฑิต ท่ี สมบูรณ จะ มี การ พัฒนา ความ เปน 

คน ที ่สมบรูณ เปน ความรู ที ่เปน ประเภท รูกวาง คน ทีจ่ะ ไป ฝก วิชาชพี ตอง เปน ประเภท รู ลึก คอื ตอง ลึก 

เขาไป ใน วิชา ของ พวกเขา การ จัด หลักสูตร แบบนี้ คอนขาง ไดผล ใน สหรัฐอเมริกา คือ เขา จะ จดั แบบ 

Lower Division และ Upper Division โดย แบบ Lower Division คือ หลักสูตร 2 ป แรก จะ เนน เรื่อง 

ศิลปศาสตร แลว หลักสูตร 2 ป หลัง ถึง จะ ไป เนน วิชา เฉพาะ หรือ วิชาเอก กับ แบบ ที่ 2 มี วิทยาลัย ที่ 

ชื่อ ติดอันดับ โลก วิทยาลัย เหลานี้ จะ สอน หลักสูตร ศิลปศาสตร ที่ เนน ระดับ ปริญญาตรี เทานั้น และ 

จัดการ ศึกษา ที่ พัฒนา ความ เปน คน ให สมบูรณ คลายๆ โรงเรียน วชิราวุธ ของ เรา  คือ ตอง เปน 

regulated คือ คน เรียน ตอง อยู ประจำ แลวจะ ได ใชเวลา 24 ชั่วโมง ของ การ อยู ดวย กันที่ วิทยาลัย 

เขา ไมสนใจ เรื่อง วิจัย เขา ไมสนใจ เรื่อง การ สอนหนังสือ ให กับ เยาวชน ผูนำ ของ ประเทศ สหรัฐ 

ประธานาธิบดี บอกวา มี ครึ่ง หนึ่ง จบ จาก Liberal art college  เปน college เล็กๆ ที่ ถือวา เปน แหลง 

ใหการ ศึกษา ที่ พัฒนา ความ เปน คน ที่ สมบูรณ ได ดีที่สุด  เพราะฉะนั้น ตอนที่ มี การ สัมมนา โตะกลม 

dialog ระหวาง ไทย กับสหรฐั เดีย๋วนี ้ยังม ีอยู เขา เพิง่ ทำ ไป เมือ่ เดอืน ตลุาคม  โดย สภา การ ศกึษา เปน 

เจาของ เรื่อง แลว มี มหาวิทยาลัยเพน ซิ ลวาเนีย ของ ทาง สหรัฐ เปน coordinator ปนี้ เขา เลือก หัวขอ 

วา ประเทศ ไทย สนใจ ที่จะ ศึกษา เรื่อง การ เรียน การ สอน ศิลปศาสตร ใน สหรัฐ ทีม ที่ ไป ดู ไป ฟง เรา 

ตองการจะ วิเคราะห เจาะลึก เร่ือง น้ี เพ่ือ ถา มัน ได ผลดี น่ี คือ อีก กาว หน่ึง ท่ีจะ มา พัฒนา หลักสูตร ระดบั 

ปริญญาตรี และ แผน 15 ป ฉบับ ใหม เขียน ไว ชัด วา ตอนนี้ นาจะ ตอง พิจารณา เรื่อง การนำ เอา 

ศิลปศาสตร มาสู การ อุดมศึกษา เพื่อให เปน บัณฑิต ที่ มี คุณภาพ สมบูรณขึ้น อันนี้ ขอ ฝาก เพราะ 

เปนเรื่อง ที่ลาสุด ที่ เรา ตองการจะ พัฒนา สิ่ง ที่ สมัย หนึ่ง เรียกวา วิชา พื้นฐาน ทั่วไป สมัยนี้ เรียกวา วิชา 

ศึกษา ทั่วไป กำลัง พิจารณา แนว ของ ศิลปศาสตร ซึ่ง เมืองไทย ไมมี มี คณะ ศิลปศาสตร แต ไมใช ใน 

ความ หมาย ของ เขา ปจจัย ที่สอง  คือ  เรื่อง ความรู ปจจัยหลัก ของ การ พัฒนา เรื่อง ความรู จริงๆ 
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เพิ่งจะ ไดรับ ความ สนใจ มาก  ใน ระยะเวลา 5 ป ที่ผานมา ซึ่ง เกิด จาก การ ที่ ธนาคารโลก ได ไป ชวย 

ประเทศ กำลัง พัฒนา ทั้งหลาย ในที่สุด ได ทำการ วิเคราะห วา อะไร คือ สาเหตุ ของ การ ดอยพัฒนา 

ในประเทศ ท่ี กำลัง พัฒนา แลว อะไร คือ ปจจัย สำคัญ ของ การ พัฒนา ไมใช เศรษฐกิจ เศรษฐกิจ เปนผล 

ท่ีเกิด จาก การ พัฒนา แต ไมได เปนสาเหตุ ในท่ีสุด ธนาคารโลก ได พิมพ หนังสือ เปน รายงาน ออก มาแลว 

อางถึง บัณฑิต ผู กวางขวาง ทั่วโลก ตื่นเตน กัน ถึงขนาด บาง ประเทศ สราง องคกร มหาชน ขึ้น มา ดูแล 

เรื่อง การ จัดการ ความรู ที่ นายแพทย วิจารณ  พานิช เปน ประธาน เกิด จาก รายงาน ของ ธนาคารโลก 

ฉบับ นี ้รายงาน ฉบับ นี ้ชือ่ knowledge for development   สภา การ ศกึษา มา แปล วา ความรู พืน้ฐาน 

ทั่วไป แปล ตรงตัว ความรู เพื่อ การ พัฒนา ใน ความ หมาย ที่วา ถา จะ พัฒนา ตอง มีความรู แลว ปจจัย 

สำคัญที่สุด คือ องคความรู ใคร มี มากกวา ใคร สราง ความรู ได ใคร ใช ความรู เปน คน นั้น ชนะ ที่ 

ดอยพฒันา  เพราะ ไม มคีวามรู เพราะฉะนัน้ เมือ่ เปน เชนนี ้คน ที ่ม ีคณุภาพ ถึง ตอง เปน คน ที ่ม ีปญญา 

คือ มีความรู  จึง เกิด ศาสตร แขนง ใหม ช่ือวา การ จัดการ ความรู เปน knowledge management (KM) 

เดี๋ยวนี้ พูด ถึงกัน มาก เรื่อง KM ฉะนั้น ตอง ให เครดิต ธนาคารโลก เพราะวา รายงาน ฉบับ แรกๆ ที่ ออก 

มาแลว ชี้ชัด เรื่อง ความ สัมพันธ ระหวาง ความรู กับ การ พัฒนา คือ รายงาน ฉบับ ที่ ชื่อวา knowledge  

for development ถาม วาการ จัดการ ความรู ประกอบดวย อะไร บาง ประการแรก การ เขาถึงความรู 

ถือเปน มรดก โลก แลว มี การ สะสม ไว ใน แหลง ตางๆ ใคร สามารถ เขาถึง แหลง ความรู อันเปน มรดก 

โลก ได มากกวา กัน คน นั้น ไดเปรียบ เขา บอก ประเทศ ดอยพัฒนา หรือ กำลัง พัฒนา จะ เขา ไมคอย ถึง 

เรื่อง ความรู จำกัด อยู ใน เมือง บาง ตอง ออก ไปหา นอกประเทศ บาง ประเทศ ไทย เคย อยู ใน ภาวะ นั้น 

มา กอน ที่ เรา เคย ใช คำ วา เรา เปน อาณานิคม ทาง ปญญา ของ ตะวันตก เพราะ จะ เรียน อะไร ใน หลาย 

เรื่อง ตอง ไป เรียน ที่ ตะวันตก แมแต ไป ทำ ปริญญาเอก ภาษาไทย ยัง ตอง ไป ทำ ที่ ลอนดอน หรือ ทำ ที ่

คอแนล ถาม วา ทำไม เพราะ เรา เขา ไมถึง แหลง ความรู ใน เรื่อง เหลานั้น ใน เรื่อง ของ ไทย ที่ เขา รู ดีกวา 

ไทย เรา ตอง ไปหา เขา เพราะฉะนั้น การ เขาถึง เปนเรื่อง สำคัญมาก ปฏิรูป การ ศึกษา ถึง ได มา พูด กัน 

ถึง เรือ่ง ความ เสมอภาค ใน โอกาส ทีจ่ะ ตอง ทำให คน ไทย ทกุคน ไดรบั โอกาส ทางการ ศกึษา 100% จะ 

ตอง ทำ ใหการ ศึกษา ฟรี 12 ป อะไร ตางๆ มัน มาจาก เรื่อง นี้ ตอง ทำให คน เขาถึง เดี๋ยวนี้ เทคโนโลยี 

ชวย ได เยอะ เรื่อง การ เขาถึง ประการ ที่สอง เปนการ สราง ความรู ความรู ที่ สะสม มา เปน มรดก ไม พอ 

ใชแลว โลก เปลี่ยน เร็ว สังคม เปลี่ยนแปลง เพราะฉะนั้น ตอง มี การ สราง ความรู ขึ้น มา เพื่อจะ ให 

มี องคความรู ท่ีจะ แกปญหา และ พัฒนา สังคม ใน ชวง ชีวิต ผม ท่ี เก่ียวของ กับ การ ศึกษา มา คร่ึง ศตวรรษ  

ไม คิดถึง ประถม มัธยม คิด ขั้น อุดม อยางเดียว แตวา ผม ยอน คิด ตอนที่ เตรียม จะมา พูด  สมัย ที่ เรา 

เรียน วิชา คอมพิวเตอร ยัง ไมมี เริ่ม จะ มี มาถึง เดี๋ยวนี้ วิชา คอมพิวเตอร สอน กัน ถึง ปริญญาเอก แตก 

เปน สาขา ตางๆ มากมาย ถาม วา ทำไม ตอง มาเรียน คอมพิวเตอร กัน มาก ตอง สราง นัก คอมพิวเตอร 

กัน ตั้ง หลาย ระดับ เพราะ วาความ กาวหนา ทาง เทคโนโลยี มัน เขามา สถาบัน การ ศึกษา จะ ตอง เปน 

แหลง ที่ นำ เอา ความรู เหลานี้ ไปสู ผูคน ตอนที่กลับมา ประเทศ ไทย ใหมๆ ตอนนั้น บอกวา โลก ตกอก 

ตกใจ กัน ใหญ ถาม วา ตกอก ตกใจ เร่ือง อะไร คน จะ ลน โลก ประชากร เกิด มากมาย แลว วันหนึง่ มัน จะ 
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เกิน ตอ เศรษฐกิจ ที่จะ รองรับ เกิดประชากรศาสตร มา เริ่ม วางแผน ครอบครัว มา คิด อะไร ตางๆ 

ประชากรศาสตร สมัย ผม เรียน ไมมี เม่ือ มา เปน อาจารย แลว ถึง ได มี วิชา ประชากรศาสตร ถาม วา ทำไม 

ตอง มี เพราะ โลก มัน เปลี่ยนแปลง ประชากร เดิม คิดวา เปนคุณ อยางเดียว ตอนหลัง เริ่ม จะ คิดถึง 

ประชากร ในทาง ที่ เปนโทษ แลว ถา มี มากเกิน อาจ เปน เพราะ ประชากรศาสตร ดี เกินไป ทำให บาง 

ประเทศ ขณะนี้ ตอง เปลี่ยน นโยบาย อยาง สิงคโปร เคย ไม ให มี ลูก เกิน 2 คน เดี๋ยวนี้ ตอง ใหรางวัล 

คน ที่ มี ลูก เยอะ แลว ถา ดู มา เรื่อยๆ พอ เรา มี ปญหา ดาน สิ่งแวดลอม วิชาการ ดาน สิ่งแวดลอม เขามา 

เลย มหาวิทยาลัย ไหน ไม เปด เรื่อง สิ่งแวดลอม เชย มาก มาถึง ยุค นี้ ยุค ผสมผสาน hybrid  วิทยา การ 

hybrid เกิดขึน้ ใน ยุค นี ้เยอะ เชน อยูๆ  จบั เอา mechanical engineering กับ electrical engineering

มา hybrid  แลวกลาย เปน  mechatronic มีชื่อ แปลกๆ ออกมา ถาม วา เอามา จากไหน เอา มาจาก 

การ hybrid วิทยา การ ที่ เริ่ม จะ ตอง บูรณาการ แลว แตกตัว ออกมา เปน ศาสตร ใหม สังคม ที่ มี ปญญา 

สราง ความรู ใหม จะ ดู วิธี ผสม ของเกา หรือ จะ ดู วิธี สรางข้ึน มา ใหม แลว ใช ความรู ไป แกปญหา แลวไป 

พัฒนา มัน ถึง จะ สู เขาได มัน ถึง จะ แขงขัน กับ เขา ได กับ ประการที่ สาม   เรื่อง การ ใช ประโยชน 

มีความรู เขาถึง สราง เปน แต ใช ประโยชน ไม เปน ใชไมได จะ ตอง สามารถ นำ เอา ความรู ที่ มี ที่ สราง 

มา ใช ประโยชน ใน การ พัฒนา ที่จริง เรื่อง ศาสตร เกี่ยวกับ knowledge management ไม พน 3 เรื่อง 

นี้ และ เดี๋ยวนี้ เปด สอน กัน ถึง ปริญญาเอก แลว เรื่อง knowledge management แตวา จริงๆ หลัก 

ของ มัน มี อยู วา ทำ อยางไร ถึง จะ เขาถึง  ทำ อยางไร ถึง จะ สราง ความรู  ทำ อยางไร ถึง จะ ใช ประโยชน 

ได เดีย๋วนี ้กลาย เปน KM - knowledge management เปน ปจจยัหลกั ของ การ พฒันา ก พร.ประเมนิ 

หนวยงาน ประเมิน เร่ือง KM ดวย หนวยงาน ไหน ไม ทำ KM จะ ไมได โบนัส  หรือ ได ไมมาก เพราะอะไร 

เพราะ สังคม ยุค นี้ ไป เนน ที่ คน เนน ที่ ความรู แลว เรื่อง การ แลกเปลี่ยน เรียนรู กลาย เปน เรื่องสำคัญ 

แลว เดีย๋วนี ้มา เชือ่ กัน โดย ผลวิจยั ใน สหรฐั ดวยวา จรงิๆ ความรู ม ีอยู ใน ตวั คน มากมาย เดมิ เรา เชือ่ วา 

ความรู อยูที่ หองสมุด เรา เชื่อ วาความ รูอยู ใน สถาบัน การ ศึกษา แต ผลวิจัย ใน สหรัฐ บอกวา ความรู  

มี มาก ท่ีสุด ใน ตัว คน แตละคน ท่ีน่ัง อยู ใน น้ี 1,000 คน ทุกคน เปน แหลง ความรู หมด อาจจะ รู เหมือนกัน 

อาจจะ รู ตางกัน อาจจะ รู มากกวา กัน อาจจะ รู นอยกวา กัน เขา บอก ถา มี วิธีการ ท่ีจะ ดึง เอา ความรู จาก 

คน ออกมา ใช ประโยชน จะ ได ประโยชน มหาศาล เลย เพราะฉะนั้น คำ แลกเปลี่ยน เรียนรู จึง เกิดขึ้น 

คำ วา องคกร เรียนรู จึง เกิดขึ้น คือ องคกร มี วิธี ที่จะ ดึง ความรู จาก ผู คนใน องคกร นั้นๆ  กลาย เปน

 เทคนิค วิธีการ ของ การ จัดการ ความรู  ฟง จาก ผม คน เดียว พูด 1 ชั่วโมง ได ไป นิดเดียว แต ถา ฟง จาก 

1,000 คน ท่ีน่ัง อยู ในทีน้ี่ ดวย วิธีการ ท่ี เหมาะสม จะ ได มากกวา ผม อีก 1,000 เทา แต เรา ยัง ไมมี เทคนคิ 

วิธกีาร ทีจ่ะ ระดม การ แลกเปลีย่น เรยีนรู ปจจยัหลกั ของ การ พฒันา อกี อนั หนึง่ คอื นวตักรรม เรา พดู 

กัน มา มาก แลว เร่ือง นวัตกรรม innovation เทคนิค วิธีการ แนวคิด อะไร ใหมๆ  ท่ี นำ เขามา ใช แกปญหา 

และ พัฒนา ไดดี  ที่จริง ญี่ปุน เนน ไว ชัด เลย ทีเดียว เรื่อง นวัตกรรม เขา บอกวา  ใน องคกร ทั้งหลาย จะ 

ตอง ยึดหลัก ไค เซ็น ไค เซ็น ใน ภาษา ญี่ปุน คือวา อัน ที่หนึ่ง อะไร ดี ตอง maintain ไว อะไร ดี ตอง รักษา 

ไว อัน ที่สอง จะ ตอง มี continuing improvement คือ มี การ ปรับปรุง พัฒนา อยาง ตอเนื่อง ไม หยุดยั้ง  
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อัน ท่ี สาม ตอง สราง นวัตกรรม ส่ิง ใหมๆ  ข้ึน มา ญ่ีปุน บอกวา เพราะ ไค เซ็น ทำให ญ่ีปุน มา อยู ใน แนวหนา 

ใน หลาย เรื่อง เพราะอะไร ดี รักษา ไว อะไรก็ตาม ที่ ทำ จะ ตอง มี การ ปรับปรุง อยาง ตอเนื่อง แลว ตอง 

มี การ คิด อะไร ใหมๆ หา วิธี ใหมๆ อันนี้ คือ นวัตกรรม ที่จริง ถา ดู ใน อุดมศึกษา ไทย แบบ ไม เขาขาง 

ตัวเอง เรา มี นวัตกรรม นวัตกรรม ประการแรก คือ เรา จะ ตอบสนอง ตอ ความ ตองการ ของ สังคม 

ท่ี เปล่ียนแปลง ไป อยางไร มหาวทิยาลัย มี การ ปรับตัว มี การ เลิก สอน วิชา บาง สาขาวิชา ไป มี การ เพ่ิม 

สาขาวิชา ใหม เขามา ใคร ตามไมทันคน นั้น ลาหลัง เมื่อวาน ผม ไป พูด ที่ กรม สงออก เรื่องสห กิจ ศึกษา 

เขา ทำไง เขา รวมตัวกัน แลว ตั้ง เปน สมาพันธ โลจิสติกส แหง ประเทศ ไทย บางคน ไป แปล โลจิสติกส 

วา โซ อุปทาน ไมรู แปล แลวก็ แลวไป วิชา อยาง นี้ แตเดิม คือ เรื่อง การ พัสดุ การเงิน อะไร พวก นี้ การ 

จัดทำ สินคา ไมได มี คำ หรูๆ อยาง น้ี แต ทำไม มาถึง ตอนน้ี ประเทศ ไทย เกิด ตอง ต่ืนตัว ทำ เร่ือง โลจิสติกส 

ใหปน เรือ่ง วิชาการ ตอง ฝก พฒันา คน อะไร ตอ อะไร ใหญโต เลย ตัง้ เปน สมาพนัธ เพราะ ประเทศ ไทย 

เปน ประเทศ สงออก ถา เมื่อไหร เรา ไมมา ถึงขั้น ที่ เปน ประเทศ สงออก โลจิสติกส เรา อาจจะ ไม จำเปน 

มาก เทากับ เมื่อ จะ เปนระบบ สงออก ซึ่ง มัน มี มาตรฐาน สากล หลาย เรื่อง เขามา เกี่ยวของ ไปรษณีย 

ถือเปน สวนหนึ่ง ของ โลจิสติกส เพราะฉะนั้น นวัตกรรม ใน เชิง ที่ เรา จะ ตอบสนอง เพื่อให ทัน ตอ การ 

เปล่ียนแปลง หรอื กาว ล้ำ การ เปล่ียนแปลง น้ี ของ ไทย ทำ มาตลอด อยาง ท่ี ผม ยกตัวอยาง ท่ี เพ่ิม สาขา 

น้ัน สาขา น้ี ผสมผสาน สาขา น้ัน กับ สาขา น้ี ทาง เกษตร เรา ทำ เยอะ เลย จนกระทัง่ เรา เปน ผูนำทาง ดาน 

นี้ อยู พอสมควร ประการที่สอง ถา จะ มา ดู วิธีการ จัดการ ศึกษา ใน ชวง 50 ป ที่ ผม เกี่ยวของ กับ

 การ อุดมศึกษา  ไม เขาขาง ตัวเอง หรอก  แต ผม วา เรา ไป พอสมควร นะ  เมื่อ มี จุฬา  ธรรมศาสตร 

ธรรมศาสตร อุตสาห คิดถึง ระบบ ตลาดวิชา ให คน ได มี โอกาส เรียน โดย ไม ตอง มาเรียน แต ยัง ไม ไปไกล 

ถึงขนาด เปน มหาวิทยาลัย เปด เปน มหาวิทยาลัย ที่ สอน ทางไกล ออกมา  มี สุโขทัย ที่มา สอน ทางไกล 

ตอนนี้ ทุกคน สอน ทางไกล กัน หมด มี ระบบ e-learning มี อะไร ตางๆ เขามา อันนี้ เปน วิวัฒนาการ ที่ 

ทำ เพือ่ ตอบสนอง สังคม ที ่เปล่ียนแปลง เพยีง แตวา เรา ทำ ชา ไป หรอืเปลา เรา ทำ เรว็ พอ หรอืเปลา เรา 

ทำได ทัน ความ ตองการ หรือไม ถา หยุดน่ิง เม่ือไหร ไป ไม รอด ส่ิง เหลาน้ี ถือเปน นวัตกรรม ท้ังส้ิน เด๋ียวน้ี 

ปจจัยหลัก ของ การ พัฒนา ที่ หลีก ไม พน และ จำเปน ตอง ใช ประโยชน อยาง มาก คือ เรื่อง เทคโนโลยี  

ทุกดาน ตองการ เทคโนโลยี หมด  แม ดาน การ ศึกษา เอง ตอง พูด กัน ถึง การ ใช เทคโนโลยี พ.ร.บ.

การ ศึกษา แหงชาติ มี หมวด หนึ่ง ที่ วาดวย เรื่อง เทคโนโลยี  เพราะ เรา รูอยู วา เรา จะ จัดการ ศึกษา โดย 

อาศยั คน และ ปฏสัิมพนัธ ระหวาง คน  โลก ทกุวันนี ้ถา จะ ให คน เรยีนรู ได เอง คนควา ได เอง เทคโนโลยี 

สารสนเทศ จะ มี บทบาท เยอะ ทุก วงการ จะ พูดถึง เทคโนโลยี  เมื่อวานนี้ ผม ประชุม เรื่อง การ ศึกษา 

สำหรับ เด็กพิการ พูด ไป พูด มา บอกวา  เรื่อง หนึ่ง ที่ ไมมีใคร เลน ใน บาน เรา เลย คือ เทคโนโลยี เพื่อ 

การ ศึกษา สำหรบั คน พิการ เพราะ คน พิการ ตอง ใช เทคโนโลย ีเยอะ มาก แต เรา ไมเคย คิดถึง เร่ือง น้ี กัน 

อยาง จริงจัง  เพราะฉะนั้น คน ที่ มี คุณภาพ ความรู ที่ พอเพียง นวัตกรรม ที่ เหมาะสม จำเปน และ 

เทคโนโลยี ที่ เหมาะสม คือ ปจจัยหลัก ของ การ พัฒนา มนุษย ถาม วา อุดมศึกษา ไป เกี่ยวของ ตรงไหน  

ถา อุดมศึกษา จะ เปน ประโยชน และ เอื้อ ตอ การ พัฒนา สังคม ไทย  อุดมศึกษา มีหนา ที่แลว ทุกแหง 

aw_�������1.indd   Sec1:22aw_�������1.indd   Sec1:22 29/6/2552   12:26:3929/6/2552   12:26:39



   ประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 7 ป 2551    23

ไมวา จะ เปน ประเทศ ไหน คือ พัฒนา คน ให เปน ศูนยกลาง ของ การ พัฒนา  ตอนที่ ผม อยู กระทรวง ผม 

ใช คำ งายๆ วา ชวย พัฒนา คนดี มีความรู ให อยู เย็น เปนสุข เทาน้ี เพราะ สังคม ท่ี พึงปรารถนา คือ สังคม 

ท่ี สมาชิก อยู เย็น เปนสุข ขณะน้ี เรา อยู รอน นอน ทุกข เพราะฉะน้ัน ถา เม่ือไหร เรา ทำให คน อยู เย็น เปนสุข 

นั่น คือ สังคม ที่ พึงปรารถนา ผม ลงใต บอย ใน สมัย ที่ เปน รัฐมนตรี ผม บอกวา ภาคใต นี่ การ ศึกษา ไป 

จัด แลวจะ ตอง ให คน ภาคใต อยู เย็น เปนสุข ขณะนี้ ไมอยู เย็น เปนสุข เพราะฉะนั้น การ ที่ เรา จะ ตอง 

พัฒนา คน ให เปน คนดี มีความรู และ อยู เย็น เปนสุข เปน ภารกิจ สำคัญ  ถา เรา ทำ อันนี้ ได เทากับ เรา 

ชวย พัฒนา สังคม ไทย โดย ตรง จะ ตอง สราง ความรู การ สราง ความรู โดย กระบวนการ วิจัย และ พัฒนา 

ถือเปน ภารกิจ หนึ่ง ของ มหาวิทยาลัย อยู แลว การ สราง ความรู โดย กระบวนการ วิจัย และ พัฒนา เปน 

เร่ืองสำคญั การ สราง นวัตกรรม คน หวัง วา มหาวิทยาลัย จะ เปน ผูนำ ใน การ สราง นวัตกรรม ท่ี ขยายผล 

ไปสู การ แกปญหา และ การ พัฒนา ได  และ ทายที่สุด คือ การ พัฒนา เทคโนโลยี ที่ เหมาะสม ตอนที่ ผม 

ตั้ง มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีสุร นารี  ผม ได เติม ขอความลง ไป ใน พ.ร.บ. เปน หนาที่ 5  เพราะ โดย ปกติ 

มหาวิทยาลัย จะ มี 4 หนาที่ หรือ ภารกิจ คือ การ สอน วิจยั บริการ วิชาการ และ สังคม และ ทำนุบำรุง 

ศิลป และ วัฒนธรรม ของสุร นารี ผม เติม เรื่อง  ดัดแปลง ถายทอด และ พัฒนา เทคโนโลยี  เพราะ ที่นั่น 

เปน มหาวิทยาลัย เทคโนโลยี เปน ภารกิจ สำคัญ เพื่อที่จะ เนน เรื่อง การ พัฒนา เทคโนโลยี ที่ เหมาะสม 

ตางๆ เพราะ มหาวิทยาลัย ไทย เกง แต ซ้ือ เทคโนโลย ีของ คน อ่ืน มา ใช สราง ไม เปน และ ในท่ีสุด เรา ผลิต 

บัณฑิต ที่ ใช เทคโนโลยี เปน พอใจ แลว แต ถาม วา ผลิต บัณฑิต ไป เพื ่อ สราง เทคโนโลยี หรือไม 

ไมมี ครับ ถา เมื่อไหร สังคม ไทย ยังเปน สังคม ที่ เสพ เทคโนโลยี แต ไม เปน สังคม ที่ สราง เทคโนโลยี 

ไมมีวัน ที่จะ ไป แขงขัน กับ ใคร ได มหาวิทยาลัย จะ ตอง เริ่ม คิดถึง ทั้ง การ เสพ และ การ สราง ขณะนี้ เกง 

แต เสพ แตวา สราง ไม เปน เพราะฉะนั้น ผม ขอ สรุปวา สิ่ง ที่ พึงปรารถนา ที่สุด ผาน กระบวนการ 

อุดมศึกษา คือ การ สราง สังคม คุณธรรม ที่ เปน สังคม คุณภาพ  ที่ เปน สังคม ที่ มี สมรรถภาพ 
แลว มี ประสิทธิภาพ เรา จะ เปน สังคม 4 ภาพ นี้ ได อยางไร  การ อุดมศึกษา จะ ตอง  สราง คน  สราง 

ความรู สู สังคม อดุม ปญญา เพือ่ การ พฒันา ชาต ิ  ซึง่ เรา พรอมทีจ่ะ เผชญิกบั สัจธรรม ของโลก ยุคใหม 

ภายใต การ เปลี่ยนแปลง และ การแขงขัน ขอบคุณ ครับ
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การ อภิปราย  เรื่อง  การ บูรณาการ ศาสตร 

เพื่อ การ พัฒนา บัณฑิต อุดมคติ ไทย

  โดย    ศาสตราจารย    ดร. ศุภ มาศ    พนิช ศักดิ์ พัฒนา 1  

 ดร. มานิต  บุญ ประเสริฐ 1  

 ผูชวย ศาสตราจารย  กิตติ ภูมิ    มี ประดิษฐ 2  

 ดำเนินการ อภิปราย  โดย    ดร. จิรวัฒน  วี รัง กร 1

   ทาน ผู เขารวม ประชุม ทางวิชาการ ทุกทาน    การ อภิปราย หัวเรื่อง จากนี้ไป จะ เปนเรื่อง ของ 

การ บูรณาการ ศาสตร ของ บัณฑิต อุดมคติ  ภาย ใต หัวเรื่อง ใหญ ที่ ทาน ได เห็น บน เวที  คือ    การ ประชุม 

ทางวชิาการ  ครัง้นี ้เรา ประชมุ ใน หวัเรือ่ง  พฒันา ศาสตร แหง บูรณาการ ผาน เครอืขาย บัณฑติ อดุมคต ิ

ไทย  :   สู การ ตกผลึก ทาง ปญญา  แค ฟง หัวเรื่อง คง งง แลว ใชไหม วา คือ อะไร  อันนี้ คือ ความ ซับซอน 

ทางสังคม  สังคม ซับซอน ตอง ใช สถาน ที่ ซับซอน นิด นึง  และ ผู ที่ จะ แปล ออก ตอง เปน ผู ที่ ตกผลึก ทาง 

ปญญา แลว    ผม ขอ ทำความ เขา ใจ สักนิด สำหรับ หัวเรื่อง ประชุม ทางวิชาการ  จะ มี คำ หลัก อยู  

3   คำ  คำ ท่ีหน่ึง  คือ คำ วา  ศาสตร แหง บูรณาการ    คำ ท่ีสอง คือ คำ วา  เครือขาย บัณฑิต อุดมคติ ไทย  

คำ ที่ สาม คือ คำ วา    การ ตกผลึก ทาง ปญญา  การ ประชุม วิชาการ ครั้งนี้ ตองการ หา วิธีการ ปลูกฝง 

เพ่ือ พัฒนา บัณฑิต อุดมคติ สู การ ตกผลึก ทาง ปญญา  ผม คิด วาการ ตกผลึก ทาง ปญญา น้ี เปน เปาหมาย  

เรา กำลัง หา วิธีการ หรือ แนว ทางการ ปลูกฝง          ที่ พยายาม จะ บูรณาการ หลายๆ   ศาสตร เขา ดวย กัน  

เพื่อ ปลูกฝง นิสิต นักศึกษา ของ เรา  ให เปน บัณฑิต อุดมคิต ไทย ที่ ตกผลึก ทาง ปญญา    การ ประชุม 

 2   ช่ัวโมง เม่ือเชาน้ี เรา ไดยิน หลาย คำ เก่ียวกับ ปญญา  ยกตัวอยาง เชน  คำ วา  ความ เรือง ปญญา  และ 

คำ วา  อุดม ปญญา  พรุงนี้ จะ ไดยิน คำ วา    งดงาม ทาง ปญญา  และ คำ วา    จิตต ปญญา  เรียก ได 

วา มา ประชุม ทางวิชาการ ครั้งนี้ ตกผลึก กัน เปน แถว คือ ได ทำความ เขา ใจ เกี่ยวกับ วิชา เหลานี้    หัวขอ 

เหลานี้ ตอง ใช ผู ที่ ตกผลึก ทาง ปญญา มา อธิบาย ให เรา ฟง บน เวที นี้    ผม จะ ได อยู กับ ผู ที่ ตกผลึก ทาง 

ปญญา  3   ทาน ที่ เชิญ มา วันนี้  เพื่อ ที่มา ให แนวคิด เกี่ยวกับ การ บูรณาการ ศาสตร เพื่อ การ พัฒนา 

บัณฑิต อุดมคติ ไทย  แตกอน อื่น ผม ขอ แนะนำ วิทยากร ทั้ง  3   ทาน ให รูจัก กัน เล็กนอย    ทาน แรก อยู 

ทาง ดาน ซายมือ ของ ผม  เปน สุภาพสตร ี ทาน เปน ผู ท่ี มี ประสบการณ ใน วงการ บัณฑิต อุดมคต ิไทย  ผม

 ขอ แนะนำ  ดร.   มานิต  บุญ ประเสริฐ  ทาน สำเร็จ การ ศึกษา ระดับ ปริญญาตรี และ ปริญญาโท จาก คณะ 

ครุศาสตร    จุฬา ลง กรณ มหาวิทยาลัย    ปริญญาเอก  สาขาวิชา  l a n g u a g e   c o m m u n i c a t i o n   จาก 

ประเทศ สหรัฐอเมริกา    อดีต ทาน เปนรอง อธิการบดี ฝาย วิเทศ สัมพันธ  รอง อธิการบดี ฝาย กิจการ พิเศษ  

1  คณะอนุกรรมการพัฒนาบัณฑิตอุดมคติไทย
2 ผูอำนวยการสำนักวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยศรีปทุม
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คณบดี คณะ ศึกษาศาสตร    มหาวิทยาลัย รังสิต    ปจจุบัน ทาน เปน ผู อำนวยการ โรงเรียน สาธิต แหง  

มหาวิทยาลัย รังสิต    และ เปน อนุกรรมการ พัฒนา บัณฑิต อุดมคติ ไทย ของ สำนักงาน คณะกรรมการ 

การ อุดมศึกษา    ทาน ท่ีสอง ทาน อยู ใน แวดวง อุดมคติ เชน เดียว กัน  ปจจุบัน ทาน เปน ขาราชการ เกษียณ 

อายุ แลว แต ได ตออายุ ราชการ อีก  5   ป  ขอ เรียน แนะนำ  ทานศาสตราจารยศุภ มาศ  พณิช ศักดิ์ พัฒนา  

ทาน สำเร็จ การ ศึกษา ระดับ ปริญญาตรี และ ปริญญาโท  คณะ เกษตร    มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร      

ปริญญาเอก  สาขาวิชา เกษตร เคมี  มหาวิทยาลัย เกษตร โตเกียว  ประเทศ ญ่ีปุน    ทาน ไดรับ รางวัล ดีเดน 

มากมาย  ผม ขอ แนะนำ ที ่สำคญัๆ   เชน  ไดรบั เลือก ให เปน คณุพอ ดเีดน แหงชาต ิ   อดตี ทาน ได เปนรอง 

อธิการบดี ฝาย วิชาการ ของ  มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร    และ เปน ประธาน คณะกรรมการ เครือขาย 

สถาบัน อุดมศึกษา เขต ภาค กลาง เพื่อ พัฒนา บัณฑิต อุดมคติ ไทย และ ตำ แหนง สำคัญ อีก มาก  ทาน 

ดำรง ตำ แหนง นายก สภา มหาวิทยาลัย ราชภัฏ สกลนคร      วิทยากร ทาน ท่ี สาม ผม ไม ทราบ จะ เรียก ทาน 

วา อยางไร ดี  เพราะวา ทาน เปน ท้ัง นัก เศรษฐศาสตร    นัก บริหาร จัดการ  นัก สังคมวิทยา  นัก ปรัชญา  รวม 

ท้ัง นัก ส่ิง แวดลอม  เปน นัก คิด นัก เขียน  นัก เรียนรู ท่ี สำคัญ ทีเดียว      ขอ แนะนำ ทาน  ผูชวย ศาสตราจารย 

กิตติ ภูมิ    มี ประดิษฐ  สำเร็จ การ ศึกษา ระดับ ปริญญาตรี  คณะ ศึกษาศาสตร    มหาวิทยาลัย ราม คำ แหง    

ปริญญาโท    สาขา วิทยาศาสตร ศึกษา    มหาวิทยาลัย ศรีนค รินทร วิโรฒ ประสาน มิตร  กำลัง ศึกษา 

ใน ระดับ ปริญญาเอก  หลักสูตร ดุษฎีบัณฑิต  สาขา การ จัดการ ภาครัฐ    มหาวิทยาลัย ศรี ปทุม    แต 

เหมือน ทาน เรียน ปริญญาเอก ไป แลว เพราะ วัด จาก ความ สามารถ ที่ มี อยู มากมาย ของ ทาน    เปน ผู ที่ 

มี ศาสตร อยู ใน ตัว หลาย ศาสตร    ปจจุบัน เปน ผู อำนวยการ สำนัก วิชา ศึกษา ท่ัวไป    มหาวิทยาลัย ศรี ปทุม    

และ เปน ประธาน อนุกรรมการ ดำเนินการ สราง รายวิชา และ การ จัดการ เรียน การ สอน ใน หมวด วิชา 

ศึกษา ทั่วไป ของ เครือขาย สถาบัน อุดมศึกษา เขต ภาค กลาง เพื่อ พัฒนา บัณฑิต อุดมคติ ไทย  ที่ สำคัญ 

คือ ทาน เคย เปน บุคคล ดีเดน ทาง ดาน วิชาการ ของ มหาวิทยาลัย ศรี ปทุม    ขอ ยืนยัน วา ทั้ง  3   ทาน เปน 

คน ตกผลึก นั้น เปนความ จริง    เพราะ ฉะ นั้น ใน ประเด็น เกี่ยวกับ การ บูรณาการ ศาสตร เพื่อ การ พัฒนา 

บัณฑิต อุดมคติ ไทย    ผม ขอ เปนตัว แทน ใน ท่ีประชุม ถาม ทาน วิทยากร    ผม วา ส่ิง ท่ี ทาน จะ งง คือ ศาสตร 

แหง การ บูรณาการ หนาตา เปน อยางไร    หรือ วาการ บูรณาการ ระหวาง ศาสตร และ การ ตกผลึก ทาง 

ปญญา เปน อยางไร  บัณฑิต อุดมคติ ไทย จะ พา นิสิต นักศึกษา ไป ในทาง ไหน    ประเด็น แรก ขอ เรียนถาม 

ทาน  อาจารย  ดร. มานิต  บุญ ประเสริฐ  เพ่ือ เรา จะ ได ทำความ เขา ใจ และ สามารถ สืบเน่ือง กับ เร่ือง อ่ืนๆ     

ใน วันพรุงนี้ ตอ ไปได  ขอ เรียนเชิญ ทาน อาจารย

  ดร. มานิต    บุญ ประเสริฐ  :     ขอบคุณ ทาน อาจารย จิรวัฒน  กราบเรียน ทาน รอง เลขาธิการ 

คณะกรรมการ การ อุดมศึกษา  ทาน ผูบริหาร    ทาน คณาจารย ทุกทาน    กอน อื่น กับ ผู ตกผลึก อยาง ที่ 

อาจารย จิรวัฒน วา มา แลกเปลี่ยน เรียนรู กัน วา เรา กำลัง ทำ อะไร อยู    แลว ที่มา อยู บน เวที  3   คน    รวม 

ทั้ง ผู ดำเนิน รายการ  1   คน    หัวขอ การ อภิปราย นี้ ของ พวกเรา  4   คน บน เวที นี้ คือ  การ บูรณาการ ศาสตร 

เพื่อ การ พัฒนา บัณฑิต อุดมคติ ไทย  มี ศัพท อยู วา  การ บูรณาการ ศาสตร คือ อะไร    ศาสตร แหง การ 

บูรณาการ คือ อะไร  2   คำ นี้ เปน คำ เดียว กัน หรือเปลา  ทีนี้ ตั้ง ใจ จะ พูด เรื่อง การ บูรณาการ ศาสตร ซึ่ง 
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มีความหมาย กวาง    ฉะ นั้น เพื่อ ให ชัดเจน ยิ่งขึ้น    ดิฉัน ได ไป ศึกษา หา ขอมูล มา คิดวา คำ นิยาม ของ 

องคการ ยูเนสโก น้ัน นา จะ สอดคลองกับ ส่ิง ท่ี คณะ อนุกรรมการ พัฒนา บัณฑิต อุดมคติ ไทย กำลัง ใช อยู    

คือ  “ เปน กิจกรรม รูป แบบ หนึ่ง ของ ความ รวมมือ ของ ศาสตร ตางๆ   ที่ มี สวน ใน กระบวนการ แกปญหา 

ท่ี เปนความ สน ใจ รวม กัน  และ ทำ ให บรรลุ ผลสำเร็จ อันเปน จุดหมาย ปลายทาง รวม กัน”     นิยาม น้ี หมาย 

ถึง    ผู ท่ี เขามา รวม ทำงาน มี ตัวปญหา รวม กัน ท่ี ตอง แกไข  เชน  ปญหา ของ เรา ขณะนี ้คือวา คุณลักษณะ 

ของ บัณฑิต ไทย ไมคอย เปน ที่ พอ ใจ ของ ผู ที่ ใช บัณฑิต    ยัง ไม เปน ที่ พอ ใจ ใน ระดับ ภาพ สังคม โดย รวม    

เพราะ เมื่อ เชา ทาน  ศาสตราจารย วิจิตร    ศรีส อาน    ทาน บอกวา    ตอง สามารถ แขงขัน ได  ทาน รอง 

เลขาธิการฯ  ทาน บอกวา  ภาย ใน  1 5 - 2 0   ป  ขางหนา จะ ใช ภาษา อังกฤษ เปน ภาษา ของ อาเซียน แลว  

เรา พรอม หรือยัง  นี่ คือ งาน ของ อุดมศึกษา  แลว ปญหา ที่ พบ จาก งานวิจัย  เมื่อ ป  พ.ศ. 2 5 4 0     เปน 

รายงาน การ วิจัย ที่ สำนักงาน คณะกรรมการ การ อุดมศึกษา ได แจก ไว ใน กระเปา    พูด ถึง การ ทำงาน 

ของ อนกุรรมการ พัฒนา บัณฑิต อุดมคต ิไทย เก่ียวกับ ปญหา คุณสมบติั ของ บัณฑิต ใน ระยะ ท่ีผานมา 

มี หลาย ดาน และ หน่ึง ใน น้ัน คือ เร่ือง ของ ความ สามารถ ทาง ภาษา  เร่ือง ของ ความรู ไมคอย จะ หนัก แนน 

และ รูจริง เทาไหร    นอกจาก นั้น ทาง ดาน คุณธรรม จริยธรรม ก็ เปน ปญหา    เรื่อง ความ อดทน มี อยู ชวง 

หนึ่ง ถา ทาน จำได ยอนไป เมื่อ เศรษฐกิจ กำลัง รุงเรือง มาก  บัณฑิต ที่ จบ จาก มหาวิทยาลัย ชั้นนำ บาง 

แหง ที่ สามารถ ใช ทั้ง ภาษาไทย และ ภาษา อังกฤษ ไดดี มี โอกาส ที่ จะ ขึ้น คาตัว ดวย การ เปลี่ยน งาน 

ไปเรื่อยๆ   เพื่อ ให ได เงินเดือน สูงขึ้น โดย ไมได คำนึง ถึง จิต ใจ ของ บริษัท ที่ วาจาง ซึ่ง ได ใหโอกาส และ 

มีความหวัง ที่ จะ ให เปน สวนหนึ่ง ของ องคกร    ใน ชวง นั้น มี ปญหา มาก    มี งานวิจัย ของ ทานสุ ธรรม  

อารี กุล  ซึ่ง อยู ใน เอกสาร ที่ แจก วา มี ปญหา เรื่อง ภาษา  เรื่อง คุณธรรม จริยธรรม  เรื่อง ความ รูความ 

สามารถ ใน เชิง คิด วิเคราะห    ขาด การ เรียนรู การ ใช เทคโนโลยี  ขาด นิสัย ใฝรู    และ ขาด ความ รูเรื่อง 

ทั่ว ไปทาง เศรษฐกิจ และ สังคม    เดี๋ยวนี้ ยังเปน ปญหา อยู  และ ดู เหมือนวา จะ เปน ปญหา มากขึ้น  

เน่ืองจาก ใน ชวง  1 0   ป ท่ีผานมา  เปนชวง ท่ี มี การ ขยายตัว  เชิง ปริมาณ คอน ขางมาก  ท้ังตัว สถาบัน และ 

ผู ท่ี เขา ศึกษา ใหม ใน ระดับ อุดมศึกษา  ซ่ึง ตัว สถาบัน อุดมศึกษา เอง ปรับตัว คอนขาง ลำบาก เหมือน กัน  

เน่ืองจาก จำนวน นักศึกษา ท่ี มากข้ึน บวก กับ ความ ไม พรอม ใน เร่ือง การ เรียน การ สอน และ กลุม ผูเรียน 

ขนาด ใหญ มี จำนวน มาก    ตอน นั้น ได มี การ พูด กัน มาก เกี่ยวกับ ประเด็น ปญหา คุณภาพ ของ บัณฑิต 

ที่ จบ จาก มหาวิทยาลัย    จึง เกิด โครงการ การ พัฒนา บัณฑิต อุดมคติ ไทย ขึ้น  ทีนี้ ทำไม ตอง ใช คำ วา 

บูรณาการ ศาสตร  คำ วา  บูรณาการ ศาสตร คือ อะไร  ขอ เรียน ให ทราบ วา  ความ พยายาม ของ ยูเนสโก 

ใน การ ทำงาน รวม กัน ให ตระหนัก วา แตละ ทาน  ที่ อยู ใน อุดมศึกษา ลวน เปน นัก นั้น นัก นี่ ทั้งสิ้น    เชน  

นัก วิศวกรรมศาสตร  นัก วิทยาศาสตร  นัก โภชนาการ  เปน แพทย  พยาบาล  เปน หลายๆ   สาขา อาชีพ  

เมื่อ เชา ทาน  บอกวา จะ เปน นัก วิชาชีพ มากกวา บินเดี่ยว ไป ใน เรื่อง ของ หลักสูตร ที่ กำหนด    ทีนี้ การ 

แกปญหา ที่ เรา มี รวม กัน  คือ ปญหา ใน เรื่อง ของ คุณลักษณะ บัณฑิต ที่ เรา ตองการ  ไม ใช งาน ของ คน 

หนึ่ง คน ใด  ไม ใช งาน เพียง แค รักษา หรือ ศึกษา ทั่วไป  เหมือน ที่ ทานดร. วิจิตร    ศรีส อาน  พูด เมื่อเชานี้ 

เทา นั้น    ถาม วา  4     ปนี้ เรา ให อะไร กับ บัณฑิต หรือ กับ นิสิต นักศึกษาไป บูรณาการ ศาสตร    ใน ที่นี้ 
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หมาย ถึงวา  เปน วิธี หน่ึง ของ การ ทำงาน รวม กัน  ท่ีมา รวม คิด รวม ทำ  โดย มี มุมมอง จาก แตละ นักท้ังหลาย

 ที่มา รวม คิด กัน    พวก มหาวิทยาลัย ปด ที่ จะ ไป เปนกำลัง ของ ประเทศ    ฉะ นั้น อุดมศึกษา ถา ออน แอ  

จะ ทำ ให ประเทศ ออน แอ    ไมได ออน แอภาย ใน หนึ่ง ป สอง ป  แต จะ ลดลง ไปเรื่อยๆ   ขณะนี้ เริ่ม จะ เห็น 

แลว วา บัณฑิต ท่ี จบ ไป เปน อยางไร    เพราะ ฉะ น้ัน การ บูรณาการ ศาสตร หมายความวา เปน วิธีการ หรือ 

กิจกรรม หนึ่ง ที่ เรา ทำขึ้น  โดย อาศัย ความ รูความ สามารถ ขาม ศาสตร มา รวม กัน    มา ใช รวม กัน ซึ่ง 

คณะ อนุกรรมการ พัฒนา บัณฑิต อุดมคติ ไทย ใน ระยะ  1 0     ป ท่ีผานมา    สน ใจ ใน เร่ือง คุณธรรม จริยธรรม 

เพราะ ถือวา เปน คุณสมบัติ เบื้องตน  กอน ที่ จะ เปน นัก เฉพาะ ดาน    ตอง มี ลักษณะ ที่ พึงประสงค    ซึ่ง 

จะ เปนตัว ที่ กำกับ พฤติกรรม ของ คน คน นั้น วา  เมื่อ จะ ทำ อะไร จะ ตอง มี หลัก อยู ใน ใจ  คิด ดี  ทำดี  

มี คุณธรรม  ถา จะ แปล ออกไป อีกมีมากมาย ทีเดียว ซึ่ง ใน เอกสาร คง จะ มี    ใน ที่นี้ คณะ อนุกรรมการ 

พัฒนา บัณฑิต อุดมคติ ไทย ได ใช แนวทาง ของ การ บูรณาการ ศาสตร    คน ท่ีมา ตาง สาขา ยอม ยึด ติดกับ 

สาขา ท่ี ตัวเอง ไดรับ การ ฝกฝน มา  เชน  เม่ือเชาน้ี คุย กับ ทาน  ดร. วิจิตร    ศรีส อาน  ทาน บอกวา ใน วิชาชีพ 

บางอยาง ไม อยาก เรียน ใน วิชา ศึกษา ทั่วไป ใน หลักสูตร เพราะ จำนวน หนวยกิต จำกัด  แต วิชา ศึกษา 

ทั่วไป จะ เปน วิชา ที่ สราง คน ให มอง กวาง ไมได เห็น แต ตนไม  ใน เอกสาร บอกวา    มหาวิทยาลัย 

คริสเตียนชั่น  ที่ กรีนเบ    มี คำขวัญ วาการ ศึกษา เพื่อ ชีวิต  การ เรียน ที่นั่น ตองการ ให นักศึกษา ได ใช 

ความรู ไป ทำงาน ได อยาง แทจริง    เชน  นักศึกษา ที่ เรียน สาขา วิทยาศาสตร สิ่ง แวดลอม ไมได เรียน 

รายวิชา ใน วิชาเอก เพียง อยางเดียว  แต จะ ตอง มีความรู ทาง ดาน สังคมวิทยา  ทาง ดาน รัฐศาสตร ที ่

ตอง เขาไป เกี่ยวของ ดวย  เพราะ ปญหา เวลา ออกไป ทำงาน จริง มัน เกี่ยวของ กับ เรื่อง กฎหมาย เรื่อง 

ของ สังคม ท่ัวไป มากมาย ทีเดียว    เพราะ ฉะ น้ัน การ บูรณาการ ศาสตร    วิธีการ ท่ี แลกเปล่ียน เรียนรู    การ 

ยอมรับ ปญหา รวม กัน    นี่ คือ ปญหา ที่ เรา จะ ตอง ชวย กัน แก      มี หลัก อยู นิดหนึ่ง วา คน ที่ มาจาก ตาง 

ศาสตร เรา คง ปฏิเสธ ไมได วา คานิยม ของ ศาสตร ให น้ำหนัก ความ สำคัญ ของ ศาสตร อื่น มาก นอย ไม 

เทา กัน  เชน  บอกวา ถา จะ ดี ตอง เรียน หมอ เรียน วิศวะ    เรียน อะไร ไมได  ถามาเรียน ศึกษาศาสตร    มี 

การ แบง สังคม  แบง ชั้น กัน    เมื่อ เขามา อยู รวมวง ตอง ปรับ ใหม ใน เรื่อง ของ ทัศนคติ    การ ทำงาน แบบ 

บูรณาการ ศาสตร ที่ สำคัญ จะ ตอง ให เกิด สมดุล ใน การ รับฟง ตรงนี้ แหละ ที่ มี ความ สำคัญ    เพราะ ฉะ 

น้ัน ถา ไม สามารถ รักษา กฎ กติกา ตรงน้ี ได    ความ รวมมือ ตรง น้ัน มัน จะ มี คุณภาพ ต่ำ ไม สามารถ ประสบ 

ผลสำเร็จ ได  เพราะ ฉะ นั้น บอก อาจารย จิรวัฒน วา  การ บูรณาการ ศาสตร  ตาม คำ นิยาม ของ ยูเนสโก 

เปน รูป แบบ ของ ความ รวมมือ ระหวาง ศาสตร    ศาสตร ใน ที่นี้ หมาย ถึง  คน ที่ ถูก ฝกฝน มา ใน ศาสตร 

ตางๆ   แลว นำมา ทำงาน รวมกัน    นอกจาก ปญหา เร่ือง การ ผลิต บัณฑิต ของ เรา  กลัว เร่ือง ปญหาสงัคม 

ภายนอก    ปจจุบัน มี ความ ซับซอน มากขึ้น  เชน  ปญหา โรคเอดส    โลก รอน    ที่ ไม สามารถ ทำงาน ได ใน 

สาขา เดียว ตอง รวมมือ กัน    สรุป วาการ บูรณาการ ศาสตร คือ  ความ รวมมือ ระหวาง ศาสตร ที่มา อยู ใน 

กระบวนการ แกปญหา    แต ใน ระหวาง กระบวนการ แกปญหา    เรา จะ ไปสู เปาหมาย ปลายทาง

 ดวย กัน    ปจจยั สำคัญ คือ ตอง รักษา สมดลุ    ตอง ใหเกียรต ิซ่ึง กัน และ กัน อันนี ้สำคัญมาก    ซ่ึง เพ่ือน รวม 

อภิปราย จะ บอก ตัวอยาง ที่ ทำ มา แลว ให รูวา จะ ทำ อยางไร เพื่อ ให ผู เขารวม ประชุม เขา ใจ การ ทำงาน 
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ของ บัณฑิต อุดมคติ    เมื่อ เชา ได พูด กัน ไป แลว  ทั้ง แผน  1 5   ป  ฉบับ ที่  2   ทุก แผน จะ มี เรื่อง คุณธรรม 

จริยธรรม อยู ตลอด เวลา  แลว ดิฉัน ได อาง ถึง ทาน  ศาสตราจารย ไพฑูรย  สิน ลา รัตน  ทาน ทำ วิจัย เรื่อง    

สัตต ศิลา หลัก  7   ประการ    พูด ถึง ลักษณะ ผูเรียน ใน วัฒนธรรม การ สราง    ซึ่ง ที่ผานมา เปน วัฒนธรรม 

การ รับ  อันนี้ คง พอ จะ ให ความ คิดเห็น ได วา คุณลักษณะ บัณฑิต ที่ เรา ตองการ ที่ สอดคลองกับ สังคม 

ตอไปนี้ จะ เปน อยางไร  ฉะ นั้น เพียง แคนี้ ก็ มี นัยวา การ เรียน การ สอน ใน มหาวิทยาลัย ตอง ปรับ ทั้ง 

กระบวนการ  ไม ใช อาจารย จิรวัฒน    ทาน อาจารย วุฒิ ชัย  หรือ คน หนึ่ง คน ใด    ตั้ง แต ผูบริหาร ลงมา 

กำหนด เปน นโยบาย ตางๆ  และ มี ความ รวมมือ กัน ถึง จะ ทำได ท้ัง องคกร    ทีน้ี ถาม วา บูรณาการ ศาสตร 

กับ พัฒนา ศาสตร แหง บูรณาการ คือ อะไร    ถา เรา บูรณาการ ศาสตร แลว เรา คุย กัน    รวม แลกเปลี่ยน 

เรียนรู รวม กัน    นำมาซึ่ง การ เกิด ความรู ใหม      เกิด การ บูรณาการ ขึ้น    เปน ความรู จาก การ บูรณาการ 

ของ ศาสตร ทำ ให เกิด ศาสตร แหง บูรณาการ    แต ทั้งนี้ ไมได หมายความวา ทุกอยาง จะ เปน บูรณาการ 

ศาสตร หมด  บูรณาการ ศาสตร ไม ใช สิ่ง ที่เกิด ขึ้นกับ ตัว อาจารย เทา นั้น    เกิดกับตัว เด็ก ที่ เรียน ไป  

นักเรียนนักศึกษา ที่ เรียน ไป เมื่อ เรียน แลว ตอง รูจัก ที่ จะ เชื่อมโยง ให เห็น ทั้ง ปา  ทั้ง ตนไม  เมื่อไร จะ พูด 

ถึง ตนไม    เมื่อไร จะ พูด ถึง ปา    เพราะ ฉะ นั้น การ บูรณาการ ไม ใช เฉพาะ อาจารย ตาม ที่ กลาว    การ 

บูรณาการ ตอง รูจัก ประมวล ความรู เหลา นั้น ไป ใช ที่ไหน    เมื่อไหร    อยางไร    ตรงนี้ ที่ เปนความ สำคัญ  

ไม ใช แตละ วิชาๆ     จะ ไม เกิด ความคดิ  วิเคราะห  สังเคราะห ขึน้    เวลา เรยีน จะ ตอง ให เหน็ ประเดน็ นี ้อยู 

บอยๆ     ใน การนำ เร่ือง การ บูรณาการ ศาสตร ไป ใช    อาจ จะ มี แนวคิด อ่ืนๆ   ท้ัง ในดาน การ เรียน การ สอน  

การ วจิัย  และ ใน สาขาวิชา ที่ เกี่ยวของ กัน  เชน  ดิฉัน มา ทาง ดาน การ สอน ภาษา      ไม ใช แค รู แต วิธีการ 

สอน เทา นั้น    ตอง มีความรู เรื่อง เกี่ยวกับ ตัว ผูเรียน    มี วิธีการ ได ภาษา อยางไร    ขณะ เดียว กัน ก็ ตอง รู 

พฤติกรรม เด็ก วา เปน อยางไร    ครอบครัว เปน อยางไร    สิ่ง ตางๆ   เหลานี้ ตอง นำมา ประกอบ กัน มี บาง 

ปญหา รวม กัน กับ วิชา อ่ืนๆ   เชน  ทำ อยางไร เม่ือ เด็ก เรียน ไม รูเร่ือง  ตอนน้ี มี ความ สน ใจ เร่ือง การ แสวงหา 

วิธีการ สอน ที่ สาขาวิชา อื่น ใช อยู และ ไดผล  เชน  วิธีการ สอน แบบ  p r o b l e m - b a s e d   l e a n i n g   ( P B L )   

ซ่ึง ใช ใน การ สอน ทางการ แพทย เปนการ สอน โดย นำทาง เปน โจทย    ใน เร่ือง ของ แนวคิด ทางการ ศึกษา  

ขณะนี้ เปนไป ใน ทิศทาง ที่วา  สิ่ง ที่ ให เรียน ตอง เปน ประโยชน ตอ ชีวิต คือ สามารถ จะ นำไป แกปญหา 

ได    คง ไม ใช เรียน เพื่อ เรียน อยางเดียว  ไม ใช เรียน เพื่อ ให ผาน เอา ปริญญา ให ได อยางเดียว    แต ตอง 

สามารถ เช่ือมโยง ไปกับ โลก ภายนอก ได  การ ศึกษา เปน กระบวนการ ท่ี ตอเน่ือง ตลอดชีวิต ท่ี เรา จะ ออก 

แบบ อยางไร    สถาบัน การ ศึกษา มี องค คณะ ผูบริหาร วิชาการ    มี กิจการ นักศึกษา    ที่ ดู แล นกัศึกษา  

นอกจาก น้ัน จะ มี ปจจยั สภาพ แวดลอม  ท่ีผานมา การ จัด กิจกรรม นอก หองเรยีน และ ใน หองเรยีน ตาง 

พูด เปน เสียง เดียว กัน วา เรา จะ สราง บัณฑิต หนาตา อยางไร    ถา เรา มี รอง วิชาการ    รอง กิจการ นักศึกษา 

จะ สราง นักศึกษา ที่ มี หนาตา อยางไร    ใน การประ กัน คุณภาพ การ ศึกษา  บอกวา กำหนด คุณสมบัต ิ

บัณฑิต ของ ทาน ออกมา หนาตา เปน อยางไร    ทาน ให ความ สำคัญกับ อะไร    จะ มี ความ แตกตาง กัน 

ไป  แต แนนอน ใน ความ แตกตาง ยอม มี ความ เหมอืน คือ  คุณธรรม จรยิธรรม ตอง มี    เหมอืนกบั บอกวา 

องคกร ตอง มี การ ออกแบบ    คน ที่ อยู ใน องคกร ตอง มี ทักษะ    มีความรู    มี ทัศนคติ อยางไร  จึง จะ ทำ ให 
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รูป แบบ การ ผลิต บัณฑิต ของ เรา เปนไปตาม ท่ี เรา ตองการ ส่ิง น้ี สำคัญมาก    เรา คง ตอง ปรับ คน ใน องคกร 

ใหม    ดิฉัน อยาก จะ ฝากไว วาการ บูรณาการ ศาสตร นั้น เปน วิธี ทำงาน รวม กัน    ระหวาง ผูรู จาก หลาย 

สาขาวิชา เพื่อ แกปญหารวม กัน    จะ ทำได อยางไร  ดิฉัน ขอ ให ผู รวม อภิปราย อีก ทาน ยกตัวอยาง

   อาจารย จิรวัฒน    วี รัง กร  :     อาจารย มานิต    ได พยายาม อธิบาย    ผม ขอ ยอน ความ เดิม ไป 

สักนิด    จาก วิทยากร เมื่อ เชา ทาน พูดวา  คน รุน ใหม ใน อนาคต จะ ตอง ใช ทักษะ  ใช ความรู  และ ความ 

สามารถ    เพื่อ ให ทัน กับ สังคม ที่ เปลี่ยน แปลง แขงขัน  ผม คิดวา นั่น คือ ประเด็น ที่  1   และ ประเด็น ที่    2     

คือ ที่ ทาน อาจารย มานิต พูด ถึง วิกฤต ทางการ ศึกษา    ใน อนาคต ตองการ คน รุน ใหม ที่ มี ศักยภาพ และ 

สมรรถนะ ที่ สูงกวา เดิม ในอดีต    แต วิกฤต ทางการ ศึกษา ขณะนี้ คือ  การ ศึกษา ไม ทำ ให คน รุน ใหม 

พรอม ที่ จะ รับมือ และ ปรับตัว ให ทัน กับ อนาคต    ซึ่ง ใน วิกฤต ตางๆ   นี้  เปน วิกฤต ที่ คอนขาง จะรุน แรง    

การ ใช ศาสตร เดียว เพื่อ ที่ จะ พัฒนา และ ปลูกฝง นิสิต นักศึกษา เริ่ม ใช ไมได แลว  เมื่อ วันกอน ผม ไป ที่ 

แอคซาส  ที่ ฮองกง  เขา พูดวา ประเด็น ที่ เปน ปญหา ของ นิสิต นักศึกษา ใน อนาคต คือ  ประเด็น เกี่ยวกับ 

การ แสวงหา แนวทาง ใน การ ปลูกฝง และ พัฒนา นักศึกษา    ขณะน้ี เรา กำลัง พยายาม หา ทางออก วา จะ 

ใช วิธ ีอะไร เพือ่ ให ได บัณฑติ ที ่พงึประสงค ใน อนาคต  เพราะ ศาสตร เดยีว ใช ไมได ตอง ใช ความ รวมมอื 

ระหวาง ศาสตร    เมื่อ สักครู ทาน อาจารย มานิต ได พูด ถึง การ บูรณาการ ระหวาง ศาสตร ออกมา  2     คำ 

ที่ ชัดเจน มาก  คำ ที่  1   คือ คำ วา    เชื่อมโยง  และ คำ ที่  2   คือ คำ วา    ความ รวมมือ    เพราะ ฉะ นั้น การ 

บูรณาการ เกิดข้ึน จาก การ แสวงหา แนว ทางการ เช่ือมโยง และ แนว ทางการ สราง ความ รวมมือ ระหวาง 

ศาสตร    เพ่ือ ท่ี จะ แสวงหา แนวคดิ ใหมๆ    ทิศทาง ใหมๆ    ท่ี จะ ทำ ให เด็กรุน ใหม มี ความ พรอม ท่ี จะ รับมือ 

กับ อนาคต และ พรอม ที่ จะ ฟนฝา วิกฤต ที่ จะ เกิดขึ้น อัน เนื่อง มาจาก ปจจัย การ เปลี่ยน แปลง ที่ มี อยู 

มากมาย    นี้ เปน ประเด็น ที่  1   ที่ ทาน อาจารย มานิต    ได ให เรา ไว    ทีนี้ การ บูรณาการ ระหวาง ศาสตร 

เพื่อ ให เกิด ความ ชัดเจน ขึ้น  ผม คิดวา ทาน อาจารย กิตติ ภูมิ คง จะ ได เตรียม ประเด็น ไว แลว วา    หาก 

จะ บูรณาการ กัน สามารถ ทำได ดวย วิธี อะไร บาง    ขอ ให อาจารย ลอง ยก ประสบการณ ที่ เคย ทำ มา วา

 มี กิจกรรม อะไร บาง ที่ ศาสตร ตางๆ   ได แสดง ถึง กัน    ขอ เรียนเชิญ อาจารย กิตติ ภูมิ  

  ผูชวย ศาสตราจารย กิตติ ภูมิ    มี ประดิษฐ  :   กราบ สวัสดี ทาน ผู รับฟง ทุกทาน  วันนี้ ให เวลา 

ผม  1 5   นาที  ผม เตรียม มา เกิน  6 0   สไลด  ผม ขอ ใชเวลา ประมาณ  1   นาที  4   สไลด  แต เนื้อหา ที่ ผม 

บรรยาย จะ ไม เหมือนกับ ที่ ผม ได เขียน บทความ ลง ใน หนังสือ  เนื่องจาก วา ทาน อาจารย จิรวัฒน 

โทร มาหา ผม บอกวา    อยาก ให ผม เนน เรื่อง ประสบการณ โดย ยกตัวอยาง มา ฉาย ให ทาน ดู วา    การ 

สอน แบบ บูรณาการ เปน อยางไร    และ ที่ ผม พบเห็น ใน มหาวิทยาลัย เขา ทำ กัน อยางไรบาง    เริ่มตน 

ดวย เรื่อง ของปญ หา การ เรียน การ สอน ใน ปจจุบัน ที่ เรียก ได วา เปน ปญหา อยาง มาก คือ    เรา ตองการ 

คน ที่ มีความรู ความ สามารถ ใน หลายๆ   ศาสตร มา สอน ใน รายวิชา ศึกษา ทั่วไป    อยาง นอย คง เปน 

คน ที่ เกง มาก  1   คน   ซึ่ง เรียน หลายๆ   ดาน มา รวม กัน   ปญหา คือ จะ ทำ อยางไร ให เกิดขึ้น มา ได    

เราสราง ทฤษฎ ีทางการ ศึกษา มา หลาย ทฤษฎ ี ผม ยกตัวอยาง เปรียบ เทียบกับ ขนมไทย  เชน  เรา สราง 
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การ ศึกษา ไทย แบบ ขนมช้ัน  คือ  คน เรียน วิทยาศาสตร มา สอน คน เรียน วิทยาศาสตร    เรียน สังคมศาสตร 

มา สอน คน เรียน สังคมศาสตร  เรียน พละ มา สอน วิชาพละ    แลว กลาย เปน วิชา ศึกษา ทั่วไป    นักการ 

ศึกษา หลาย คน บอกวา ตอง ไม สอน แบบ ขนมชัน้    ตอง สอน แบบ ขนม เปยกปูน    เรา เอา ขนมชัน้ มา รวม 

กัน ใหม  หลายๆ   ศาสตร มา รวม กัน หลอม ให เปน เนื้อหา วิชา เดียว กัน กลาย เปน ขนม เปยกปูน แต สอน 

ไป สอน มา มัน กลาย เปน เกาเหลา  กลาย เปน คนละ เรื่อง  ปญหา ที่ เกิดขึ้น เรา จะ ทำ อยางไร ให มัน

 เกิดขึ้น อยาง ดี ที่สุด สำหรับ นักศึกษา ของ เรา    ผม ขอ ยกตัวอยาง วา นักศึกษาป หนึ่ง ที่ เขา มาเรียน

 ใน มหาวิทยาลัย  ตัวอยาง กิจกรรม อะไร บาง    ที่ สามารถ สอน เขา และ เขา ทำได จริง    ทาน พระ เดช 

พระคุณ พระพรหม คุณ าภรณ บอกวา    การ ศึกษา คือ พลังอำนาจ และ เตรียม ผูเรียน ใน การ พัฒนา 

คณุภาพ ชวิีต การ เรยีน การ สอน จรงิๆ   แลว ตอง เขา ถึง คณุภาพ ชวิีต ของ ผูเรยีน    และ คณุภาพ ชวิีต ตอง 

เปน องค รวม  ทั้ง กาย  ทั้ง ใจ  ทั้ง จิต  รวม กัน เปน หนึ่งเดียว  ซึ่ง พูด งาย แต ทำ ยาก  เรา จะ ทำ อยางไร ให 

แตละ มหาวิทยาลัย สามารถ ทำได    มี คำ ถาม หลาย คำ ถาม ที่ ขอ ยกตัวอยาง มา  เชน  ขั้นตอน แบบ ใด 

จะ เปน ขั้นตอน การ สอน แบบ ที่ ดี ที่สุด    คือ การ สอน แบบ การ วาง แผน  การ นำเสนอ  การ ประมวลผล  

และ การ ตกผลึก  สิ่ง ตางๆ   เหลานี้ อะไร บาง ที่ เปนการ ตกผลึก ใน การ เรียน การ สอน ที่ ดี ที่สุด    ผม 

ยกตัวอยาง ของ มหาวิทยาลัย ศรี ปทุม    นักศึกษา ชั้นป หนึ่ง ที่ เขา มาเรียน ใน มหาวิทยาลัย  เรา จะ ทำ 

อยางไร ให นักศึกษา ป หนึ่ง รูจัก มหาวิทยาลัย ทั้งหมด    เรา จัด สอน รายวิชา หนึ่ง รายวิชา เลย  หลายๆ   

มหาวิทยาลัย  เชน    มหาวิทยาลัย มหิดล ก็ มี รายวิชา  I n t e g r a t i o n   นำ หลายๆ   ศาสตร มา รวม กัน  

มหาวิทยาลัย ศรี ปทุม ใช คำ วา ทักษะ การ เรียนรู    คือ  การ สอน ที่ เนน การ เรียน คุณคา ของ ความ เปน 

มนุษย    บาง แหง เนน ที่ ภาษา อังกฤษ มาก เกินไป แลว ลบ วิชา มนุษยศาสตร    ลบ วิชา สังคมศาสตร  

ลบวิชา ภาษาไทย    ลบวิชา คอมพิวเตอร    ลบ วิชาคณิตศาสตร  ออกไป    สรุป แลว ศึกษา ทั่วไป เหลือ

 ไม กี่ วิชา ที่ สามารถ จะ สราง มนุษย    ซึ่ง ทุกคน จะ ฝาก ความ หวังไว กับ วิชา ศึกษา ทั่วไป มาก    จึง อยาก 

ให เปน ยาหมอ ใหญ สำหรับ พัฒนา คน ให  เกง  ดี  มี สุข    ถาม วา คุณคา ความ เปน คน หรือ มนุษย จะ เกิด 

ได อยางไร    ดู จาก กิจกรรม ทักษะ การ เรียนรู  กิจกรรม แรก เลย  หลังจากนักศึกษาได เรียนรู เกี่ยวกับ 

มหาวทิยาลยั แตละ แหง แลว    สัปดาห ท่ีหน่ึง    กิจกรรม แรก ผม ให นกัศกึษา เรยีนรู ดาน จติวทิยา กอน    

จึง เชิญ ดารา  เชิญ คน มีความรู ดาน ความ รัก ของ วัยรุน มา สอน นักศึกษา  ตอง สอน ความ รัก กอน    รัก ที่ 

จะ อยู ดวย กัน    นี ้เปน ศาสตร ทาง จติวทิยา  ผม ได เชญิ คณุ โจ  มณฑาณ ี   ตนัต ิสุข  มา สอน สัปดาห ตอไป 

ไล ไป ทีละ สัปดาห    สัปดาห ท่ีสอง    เม่ือ นักศึกษา มี ความ รัก แลว รู วาความ รัก มี ความ สำคัญ ตลอดชีวิต  

นักศึกษา จะ เรียน กิจกรรม วา ผูหญิง ทางซาย ผูชาย ทางขวา  ผม เชิญ คุณ เปด  มน ชีพ    อะคาเดมี แฟน 

ทา เชีย    มา สอน วา ผูหญิง และ ผูชาย ควร จะ ปฏิบัติตน อยางไร  เพ่ือ ให รู วาการ จะ ใชชีวิต ใน  มหาวิทยาลัย 

ไม ใช การ ใชชีวิต แบบ สูญเปลา  สัปดาห ท่ี สาม    ผม ปรับ คุณภาพ นักศึกษา    ให นักศึกษา ปรับ คุณภาพ 

ใหม  เชิญ วิทยากร จาก จอหน โรเบิรต พา วเวอร  จาก จุฬา ลง กรณ มหาวิทยาลัย ที่ เขา ดังๆ     มา สอน ให 

เขา ปรับ พฤติกรรม นักศึกษา  ให นักศึกษา รูวา คุณภาพ ท่ี ดี มัน เปน อยางไร การ แตง เน้ือ แตงตัว ท่ี ถูกตอง 

มัน นา จะ เปน อยางไร ใน สังคม  สัปดาห ท่ี ส่ี    ผม ให ไป ทัศนา ศึกษา    เปน วิธีการ เรียนรู ท่ี มี ประสิทธิภาพ 
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ทีสุ่ด    นกัศกึษา ได เรยีนรู ส่ิง ตางๆ   จากการทีค่น ไทย ชอบ ทิง้ พพิธิภณัฑ    อาจารย วิทยาศาสตร บอกวา 

เปนของ นักเรียน ประถม  4   นักศึกษา มหาวิทยาลัย ไม นา เขา    แต เมื่อ นักศึกษา เขาไป ก็ อึ้ง เหมือน กัน    

เม่ีอ ไปพบ วิทยาศาสตร พ้ืนฐาน ของ ชีวิต ใน พิพิธภณัฑ วา เปน อยางไร    แทน ท่ี จะ พูด บน พ้ืนฐาน ความ 

เชื่อ นักศึกษา สามารถ เห็น ได จริง วา วิทยาศาสตร เปน อยางไร    S C I E N C E     M U S I E M   ของ เรา ใหญโต 

มาก  มี รถ พาไป ทั้งหมด จน ครบ  3 , 0 0 0   คน      สัปดาห ที่ หา    ผม พา นักศึกษา ทั้ง สาม พัน คน ให ไป ป ละ 

หา รอย คน    เปนเวลา หก สัปดาห    พาไป ละลาย พฤติกรรม ที่ โรงเรียน นายรอย พระ จุลจอมเกลา  ทำ 

วอรค แรลลี่    นักศึกษา ได เรียนรู ได พบเห็น ใน สิ่ง ตางๆ     มากมาย  ที่นั่น สวยงาม และ เปน แหลง พัฒนา 

กิจกรรม นักศึกษา ได ดีมาก    ทหาร มา ดำเนินการ ฝก ให เรา  สัปดาห ท่ี หก  กิจกรรม เรียนรู วิถี เศรษฐกจิ 

พอเพียง    จะ ทำ อยางไร ให อยูรอด ได ใน ปจจุบัน    เศรษฐกิจ พอเพียง เทา นั้น ทำ ให เขา อยูรอด ได  เรา 

กำหนด วา นักศึกษา ทุกคน ที่ เขามา ใน มหาวิทยาลัย ตอง ไป ดู พิพิธภัณฑ การ เกษตร    ตอง ไป เรียนรู 

วิธีการ ปลูกขาว    ตอง เรียนรู แนว พระ ราช ดำริ ของ พระบาท สมเด็จ พระเจา อยู หัว วา เปน อยางไร  แลว 

นำไป ใช ใน ชีวิตจริง    นักศึกษา มหาวิทยาลัย ศรี ปทุม ดำนา เปน  ทำนา ทำไร เปน    แลว เมื่อ นักศึกษา 

กลับมา เขา ทำ โปสเตอร ขยายความ ให เพ่ือนๆ   รู วาการ อดออม เปน อยางไร    อ อม แลว ไม อด เปน อยางไร    

ทำ โปสเตอร ติด ท่ัว มหาวทิยาลัย เปนการ กระตุน เตือน วา ถา เขา ไม ทำ เศรษฐกจิ พอเพยีง ใน การ ยังชพี 

จะ ไมมี ความ อยูรอด ได ใน สังคม ที่รุน แรง และ หักโหม ใน ปจจุบัน    สัปดาห ที่ เจ็ด    จัดหา เกม เรื่อง พอ 

สอน ลูก มา สอน ให นักศึกษา รูวา ภาวะ การเงิน สำคัญมาก    ใช เงิน อยางไร    คลาย กับ  B u s i n e s s   

G a m e  ให เขา เรียน รูวา เงิน มี คา อยางไร    สัปดาห ที่ แปด    สำคัญมาก ให เรียน ฝก สมาธิ    ให นักศึกษา 

เปน พัน คน    น่ัง สมาธิ  เดินจงกรม  เปนเร่ือง แปลก ท่ี สัปดาห ตอไป เรา เห็น นักศึกษา เดิน ชาๆ   เพราะอะไร  

เพราะ เขา กำหนด กรรมฐาน ใน ใจ เขา ได แลว    เขา มี ความ สุข มาก    เวลา เรียน ใน หองสมุด ก็ พา นักศึกษา 

เดิน จง กลม  สวดมนต  นั ศึกษา ชั้นป ที่  1   ทุกคน ที่ มหาวิทยาลัย ศรี ปทุม ตอง สวดมนต พื้นฐาน ได    

สามารถ นำ สมาธิ ไป ใช ประโยชน ใน ชีวิต ประจำวัน ได    จนกระทั่ง นักศึกษา ตอง มา ขอรอง ให 

มหาวิทยาลัย จัดการ อุปสมบท ให เปน กิจกรรม เดือน มกราคม    จัด อุปสมบท  3 9   รูป    3 9     ป มหาวิทยาลัย 

ศรี ปทุม ให กับ นักศึกษา เขามา บวช แลว ทำ กิจกรรม เพื่อ ถวาย เปน พระ ราช กุศล แด พระบาท สมเด็จ-

 พระเจา อยู หัว    นี้ เปน กิจกรรม ที่ นักศึกษา ขอรอง มา เรา จัด ให    เปน โครงการ  U S R   ( U n i v e r s i t y   

S o c i a l   R e s p o n s i b i l i t y )     สิ่ง ที่ สำคัญ กอน ที่ ให นักศึกษา นั่ง สมาธิ ทาน อาจารย ทุกทาน ตอง นั่ง กอน    

แต อาจารย ผูสอน แตละคน นั่ง สมาธิ ไมไหว    ก็ตอง จัด ให อาจารย ที่ สอน วิชา พุทธศาสนา หรือ วิชา ที ่

เกี่ยวกับ ศึกษา ทั่วไป ลอง นั่ง สมาธิ กอน    ให รูวา นั่ง สมาธิ เปน อยางไรบาง  มี ความ สำคัญตอ การ เรียน 

การ สอน อยางไรบาง  ตอไป สัปดาห ท่ี เกา    สำคัญมาก เรา จะ นำ เร่ือง การ บูรณาการ ศาสตร มา ทำเปน    

M y   m a p   อยางไร  ที่ จะ ทำ ให นักศึกษา รู หรือ ตั้งเปา ได วา อีก  4   ป ขางหนา เขา จะ ทำ อะไร บาง    แต ผม 

ไม สอน ลึกมาก ถึง ขนาดนี้    อันนี้ นักศึกษา ตางชาติ เขา ทำ กัน นักศึกษา ไทย คง ไมรู ถึงขนาด นั้น  M y   

m a p   ตอง สราง นักศึกษา ให เกิด จินตนาการ วา  แตละ ชวง ที่ เขา จะ เดิน ไป ขางหนา เขา ตอง ทำ อยางไร

บาง    ผม และ ทาน อาจารย ศรี เพ็ญ และ ทาน อาจารย ทาน อื่นๆ     ตอง ไป ศึกษา  I L P   :   I n t e g r a t e d   
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e a r n i n g   p r o g r a m     เดี๋ยว ทาน อาจารย สุภาพ จะ บรรย ถึงวา  I L P   เปน อยางไร    ได ไป ศึกษา ที่ ฮองกง 

เขา ทำ  I L P     แต วิชา ที ่ดมีากๆ     ของ ฮองกง คอื วิชา ที ่สอน เรือ่ง ความคดิ สรางสรรค    เขา จะ เอา นกัศกึษา 

เรียน เร่ือง ความคิด สรางสรรค ใน หอง เล็กๆ     แลว สอน นักศึกษา วา สมอง เปน อยางไร    สอน ให รูวา สมอง 

นั้น มี ความ สำคัญ อยางไร กับ ตัว เขา    นักศึกษา จะ ฉลาด หรือ ไม ขึ้น อยู กับ เสน ใย ตางๆ   ของ สมอง    ผม 

และ ทาน อาจารย ศรี เพ็ญ ได ไป ศึกษา มา แลว และ ได ไป ถาย  M y   m a p   มา ดวย  นักศึกษา ฮองกง 

ทำ ไมสวย นักศึกษา ไทย ทำ สวย กวา    เรา รูวา สิ่ง นี้ มี ความ สำคัญมาก    ถา ไม สอน ให นักศึกษา รูจักคิด 

ก็ ไม สามารถ พัฒนา ใน เร่ือง ของ คุณคา ของ การ คิดได    สัปดาห ท่ี สิบ    เปนชวง สุดทาย  คือวา นัก ศึกษา 

จะ ดี หรอื ไม ข้ึน อยู กับ ประสบการณ ท่ี เขา ไป ประสบ พบเหน็    เรา ได ออก แบบ ให เขา แบง เปนกลุมๆ   ละ  

2 0   คน    ทำ กิจกรรม จิต อาสา    กิจกรรม อะไร ก็ได    แต เขา ตอง มา บอก เรา วา เขา ไป ทำ กิจกรรม อะไร    

และ กิจกรรมก จิต อาสา นั้น มัน มี ประโยชน อะไร กับ ตัว เขา บาง    ให เขา ไป ทำ บอรด เพื่อ ให เพื่อน 

ใน มหาวิทยาลัย ดู วา  หลังจาก ทำ กิจกรรม จิต อาสา แลว ดี อยางไร    นักศึกษา บางคน ถึงขั้น รองไห เลย    

ไป บาน ราชาวด ีเห็น เด็กพิการ ซ้ำซอน  พิการ ไม พอ ยัง พิการ ซ้ำซอน อีก  แลว คุณ มี มือดี เทา ดี มี ความ สุข 

ใน ชีวิต ยัง ไมยอม เรียน หนังสือ  เมื่อ เขา เห็นภาพ เด็กพิการ ซ้ำซอน มัน สะทอน ความรูสึก ของ เขา  พอ 

เขา กลับมา พฤติกรรม เปลี่ยน  ผม วา เปลี่ยน เกือบ  8 0 %   ให เขา เห็นวา สภาพ จริงๆ   ใน ชีวิต เปน อยาง นี้  

ไมได อยู ใน หอง แอร อยางเดียว  ไม ใช อยู ใน ส่ิง ท่ี สวยหรู อยางเดียว    เม่ือ ไป เจอ แบบน้ี นักศึกษา เปล่ียน 

ความคิด เขา เอา เงิน จาก การ บริจาค รวม กัน กับ เพื่อนๆ     พอ แม รู เขา ก็ มา ชวยดวย  รวม กัน บริจาค ทำ 

กิจกรรม      และ มี นัก ศึกษ ไป ทำ กิจกรรม ตาน ภัย ยาเสพติด    รวม กัน ทำ กิจกรรม ที่ ศูนย เลี้ยงเด็ก ชวย 

กัน เล้ียงเด็ก  นักศึกษา ชาย บางคน ไมรู เลย วา เด็ก คน หนึ่ง เล้ียง ยาก อยางไร    แต เมื่อ รู เขา แลว จะ รู เลย 

วาการ มี ลูก ลำบาก ขนาด ไหน    แลว เด็ก แตละคน ใน ศูนย เด็ก ก็ ไมได มี ความ สุข เลย    แต เมื่อ เขา เห็น 

นักศึกษา มหาวิทยาลัย ศรี ปทุม ไป  พวกเขา ก็ มี ความ สุข    ผม จึง เนน วา จิต อาสา เปน กิจกรรม ที่ สำคัญ 

อยาก ให ทุกทาน ใช จิต อาสา ใน มหาวทิยาลัย ของ ทาน    หรอื ทาน ทำ แลว ให แสดง โดย จัด เปน กิจกรรม 

โชว    มี นักศึกษา วิศวกรรมศาสตร กลุม หนึ่ง มี พอ แม ร่ำรวย แต พอ ไป ทำ กิจกรรม ทำความ สะอาด    ไป 

เช็ด กระจก  ตาม สถาน ที่ ตางๆ     แลว นำมา ให เรา ดู    นักศึกษา เขา รู แลว วา ชีวิตจริง เปน อยางไร    แต 

กิจกรรม ที่ สำคัญ ที่สุด และ ทำ กัน มาก คือ เรื่อง ของ การ ไป วัด  พอ ทำ เรื่อง จิต อาสา ทีไร นึก ถึง วัด ทุกท ี 

พา นักศึกษา ไป วัด    เขา สามารถ นำ สิ่ง ตางๆ   ที่ เขา ได เรียนรู มา ประยุกต ใช ใน ชีวิต เขา ได    นี่ ไป วัด 

 2   คน  ไป กวาด ลานวัด  ไป ยืน ถายรูป  ทำทา มี ความ สุข กัน    เพราะ เขา เรียนรู กัน วา อยู ใน วัด มี ความ สุข 

อยางไร    กิจกรรม นี้ เปน กิจกรรม สุดทาย ที่ เรา บูรณาการ ศาสตร  เรื่อง การ ให เขา เรียนรู ชีวิต    โดย การ 

ที่ เขา เรียน รูเรื่อง คอมพิวเตอร    เรื่อง เทคโนโลยี ตางๆ   ทั้ง w e b - b l o g   ทั้ง S e a r c h   E n g i n e   อีก เรื่อง หนึ่ง 

ให สอบ ธรรมะ ศึกษา    เทอม ที่ แลว เรา ให ไป สอบ  6 0 0   คน  ผาน  5 5 0   คน  ตอนนี้ เปน มหา กัน หมด 

มี ความ สุข มาก  เดินจงกรม ใน มหาวิทยาลัย  นี่ เปน ตัวอยาง ตนๆ   ของ การ บูรณาการ ศาสตร วิชา  

G e n e r a l   e d u c a t i o n   เทา นั้น ที่ ผม คิดวา เปนความ หวัง ที่ เรา สามารถ บูรณาการ ศาสตร ทุก ศาสตร 

เขามา รวม กัน ได    และ สามารถ ทำ ให นักศึกษา สามารถ เปลี่ยน แนว พฤติกรรม ไปจาก เดิม ได    ผม ขอ 
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ใชเวลา เบื้องตน เพียง แคนี้  

   อาจารย จิรวัฒน    วี รัง กร  :     สาระ ของ ทาน อาจารย ผม ขอ สรุป เพียง  3   ประเด็น  ประเด็น 
ที่  1   คือ  วิถี ชีวิต ใน การ บูรณาการ ศาสตร ตอง หลอม รวม ให เปน ขนม เปยกปูน มิ ใช ขนมชั้น ที่ นำมา 

ตอๆ   กัน  คือ ตอง กวน ให เปน เน้ือ เดียว กัน  แต ทาน พูด มา หน่ึง คำ วาการ กวน ให เปน เน้ือ เดียว กัน ตอง ให 

สมดุล กัน และ ตอบสนอง ตอ เปาหมาย  ความ สมดุล ข้ึน อยู ตรงไหน    ข้ึน อยู กับ วา ส่ิง ท่ี ทำ ตอบสนอง ตอ 

เปาหมาย หรือ ไม    ประเด็น ที่  2   คือ  วิธีการ  ถา เรา ตอง บูรณาการ ศาสตร โดย หยิบ หมวด วิชา ศึกษา 

ทั่ว ไปมา เปน กรณี ตัวอยาง  ทาน อาจ จะ ไมได บอก ขั้นตอน วา ตอง ทำ อยางไรบาง  แต ผม สรุปวา ทาน 

ทำ ทั้งหมด  3   ขั้นตอน  ขั้นตอน ที่  1   คือ ตั้ง เปาหมาย กอน วา จะ พัฒนา อะไร ให กับ นักศึกษา    สังเกต 

วา เปาหมาย ของ ทาน ไม ใช เปา หมายเฉพาะ เรื่อง แต จะ เปน เปาหมาย บูรณาการ คือ ตอง พัฒนา กาย  

พัฒนา จิต  พัฒนา พฤติกรรม  พอ ตั้ง เปาหมาย  เสร็จ แลว เขาสู    ขั้นตอน ที่  2     การ ประเมิน วิเคราะห 

ความรู ที่ จะ ทำ ให บรรลุ เปาหมาย ที่ วางไว    ซึ่ง ความรู ที่ ตอง ใช มีความรู อะไร บาง    จะ ตอง ประกอบ 

ไป ดวย ศาสตร ตางๆ   ขั้นตอน ที่  3   กระบวนการ เรียนรู ซึ่ง สำคัญมาก    ถา วิเคราะห ความรู แต ไม จัด 

กระบวนการ เรียนรู    นักศึกษา จะ ไมได รับประโยชน ตาม ที่ เรา ตองการ    ผม ขอ สรุป วาการ บูรณาการ 

ระหวาง ศาสตร บางที เรา คิดวา เปนการ บูรณาการ แค ความรู เพียง อยางเดียว  แต จริงๆ   แลว ไม ใช      การ 

บูรณาการ ทัง้ ความรู และ แหลง ความรู  การ ที ่ทาน ไป นำ วิทยา การ จาก ขางนอก มา ให ความรู ถือไดวา 

เปน แหลง ความรู อีก อยาง หนึ่ง    ซึ่ง มี ทั้งตัว บุคคล และ สถาน ที่    ประเด็น ที่  3   บูรณาการ การ เรียนรู 
โดย นำ กิจกรรม ใน ชั้นเรียน และ นอก ชั้นเรียน มา เชื่อมโยง กัน    แต วาการ บูรณาการ อะไรก็ตาม ตอง 

ให แน ใจ วา เพื่อ ตองการ ตอบสนอง ใน การ พัฒนา นักศึกษา และ ตอง ทำ ให เชื่อได วา นักศึกษา ของ เรา 

เปล่ียน จุด เปล่ียน ในดาน ความคิด และ พฤติกรรม    น่ี คือ สาระ ท่ี ทาน อาจารย กิตติ ภู มิได ให กับ เรา    เม่ือ 

เรา ทราบ แลว วาการ บูรณาการ ระหวาง ศาสตร คอื อะไร    ทำได ดวย วิธ ีอะไร บาง  ทนีี ้เขา มาสู เครอืขาย 

บัณฑิต อุดมคติ ไทย    มี อยู ท่ัวประเทศ ท้ัง    6     เครือขาย    เรา สราง เครือขาย บัณฑิต อุดมคติ ไทย ข้ึน มา เพ่ือ 

จะ ให เครือขาย น้ี เปน เครือขาย รวม คิด  รวม ดำเนินการ    ประเด็น คือวา เครือขาย บัณฑิต อุดมคติ ไทยจะ

 มี สวน ใน การ เก้ือกูล และ เสริมสราง ให เกิด การ บูรณาการ ระหวาง ศาสตร ได อยางไร    ทาน ศาสตราจารย

ศุภ มาศ    พนิช ศักดิ์ พัฒนา    ใน ฐานะ ที่ ทาน คร่ำหวอด ใน เครือขาย บัณฑิต อุดมคติ ไทย มา โดย ตลอด    

ทาน จะ ได ให มุมมอง กับ พวกเรา ได เปน อยาง ดี    กราบ เรียนเชิญ

  ศาสตราจารย    ดร. ศุภ มาศ    พนิช ศักดิ์ พัฒนา  :   กอน อื่น ผม ขอ แก คำ ผิด กอน วา  ตกผลึก 

ทาง ปญญา นะ ครับ ไม ใช ตกผลึก ทาง อายุ    ขอ ให เขา ใจ รวม กัน อยาง นี้ นะ ครับ    เมื่อ ฟง กัน มา หลาย 

ทาน ผม เกิด ความคิด ขึ้น มา หลายอยาง    เมื่อเชานี้ ทาน ศาสตราจารย  ดร. วิจิตร    ศรีส อาน    พูดวา  

โอ บามา หลังจาก รู ผล การ เลือกตัง้ ประธานาธบิดี แลว ได พูดวา  ไมมี อะไร เปนไป ไมได แลว ใน อเมรกิา    

โอ บามา พูด โดย ไม รูวา สยาม ประเทศ ของ เรา น้ัน ย่ิงกวา เพราะ ของ เรา หลาย คน ไมรู แมกระท่ัง วา พรุงน้ี 

จะ มี อะไร กิน หรือ ไม    ผม อยาก ให โอ บามา มา สมัครเปน  สส. บาน เรา ดู อาจ แพ สส.   ผู ทรงเกียรติ ของ เรา 
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ก็ได นะ ครับ  ใน เรื่อง พูด  โอ บามา พูด เพื่อ ให รู ถึง ความ เปลี่ยน แปลง  และ ความ เสมอภาค    ผม ประทับ 

ใจ อยาง หนึ่ง วา ใน อเมริกา นั้น มี การ สอน จน ถึง ระดับ วิทยาลัย  เริ่มตน ดวย การ สราง ความ เปน คน ขึ้น 

มา กอน  คือ เริ่มจาก เพื่อ ให รูจัก การ ดำเนิน ชีวิต ใน การ อยูรวม กัน  ทำ ให เกิด จิต สาธารณะ    เกิด ความ 

สามัคคี    เกิด จริยธรรม และ คุณธรรม    แลว จึง สอน ให เกิด ความ เรือง ปญญา    เรา อาจ มี คำ ถาม วา ถา 

รู อยาง นี้ แลว จะ ทำ อยางไร    ใช ฐาน อะไร ใน การ ปฏิบัติ ให เปน อยาง นี้    คำ ตอบ ดูเหมือน ทาน อาจารย  

ดร.   มานิต  ได พูด แลว วา  ยูเนสโก บอกวา เรา ควร มี การ บูรณาการ ระหวาง ศาสตร    คือ ความ รวมมือ ของ 

คน ท่ี อยู ใน ศาสตร ตางๆ     ท่ีมา รวม กัน เช่ือมโยง ความรู ใน กระบวนการ แกปญหา  ผม คิดวา เรา มา ถึง จุด 

ท่ี เรา ได ใช เครือขาย เปนความ รวมมือ ระหวาง กัน ใน การ เช่ือมโยง ความรู ใน การ แกปญหา  กอน อ่ืน ผม 

จะ ใชเวลา ไมนาน  คิดวา ประมาณ  1 5   นาที  กอน ที่ จะ พูด ถึง การ สงเสริม การ บูรณาการ เครือขาย  

  การ บูรณาการ ระหวาง ศาสตร นา จะ เปนการ ดึง วัตถุ ประสงค ใน การ สราง เครือขาย ออกมา เพ่ือ 

ใช เปน บท พิสูจน เร่ือง ท่ี ชาว ตางประเทศ มัก จะ บอกวา    คน ไทย เปน คน ท่ีทำงาน รวม กัน ไม เปน และ ขาด 

ความ สามัคค ี   แต ดวย ระบบ เครอืขาย ทำ ให เกิด การ บูรณาการ ระหวาง ศาสตร ได    จน เปน เอกลักษณ 

จาก การ  “ เกือ้หนุน  จนุเจอื  เอือ้เฟอ  และ แบงปน ประสบการณ”     รวม กัน ใน การ ทำ กิจกรรม รวม 

กัน ระหวาง สถาบัน เพื่อ ให เกิด การ พัฒนา บัณฑิต ให เปน ที่ พึงประสงค ใน ยุค โลกาภิวัตน                    

  การ บูรณาการ ระหวาง ศาสตร นั้น ใน เครือขาย บัณฑิต อุดมคติ ไทย  ผม คิดวา สวน ใหญ การ 

ทำงาน ใน เครือขาย ตางๆ     มี ความ คลายคลึง กัน  แต ใน สวน ของ การ ทำงาน เครอืขาย เขต ภาค กลาง 

นั้น มี อนุกรรมการ  3   ชุด  เพื่อ ดู แล ศาสตร ที่ แตกตาง กัน  ชุด แรก คือ    หมวด วิชา ศึกษา ทั่วไป  ซึ่ง ผูชวย 

ศาสตราจารย กิตติ ภูมิ    มี ประดิษฐ    ได พูด ไว คอนขาง เรียบรอยดี แลว    คือ เปน วิชา ท่ี บูรณาการ ระหวาง 

ศาสตร    ยกตัวอยาง เชน  วิชา ไทย ศึกษา  วิชา ศิลปะ การ ดำเนิน ชีวิต  ซึ่ง เปนเรื่อง ของ การ สรางสรรค 

โดย นำ อาจารย ที่ มี ความ แตกตาง ใน เรื่อง ศาสตร มา สอน แลว มอง ถึง ผลผลิต ที่ นา จะ ได  สวน จะ 

เปน เกาเหลา หรือ ไม นั้น ก็ เปนเรื่อง ที่ เรา ตอง พยายาม แก กัน ตอไป  แต ผม คิดวา เรา ได ดำเนินการ กัน 

มาถูกทาง แลว  มหาวิทยาลัย หลาย แหง ที่ เรา ได ไป ดูงาน รวม กัน มา สามารถ เปน แม แบบ ได    สำหรับ 

ชุด ที่  2     เปนชุด ของ การ สอน สอด แทรก คุณธรรม จริยธรรม ลง ไป ใน องคความรู เพื่อ ให ได ความรู คู 

คุณธรรม    เรา จะ ทำ อยางไร ที่ จะ สอน คณิตศาสตร    ซึ่ง นอกจาก จะ คิดเอา สตางค เขา กระเปา เพียง 

อยางเดียว แลว  ยัง สอน ทำ ให เกิด ภาพพจน ทำ ให อยาก เปน คนด ีของ สังคม ข้ึน มา ได    สวน ชุด ท่ี  3     เปน 

กิจกรรม นอก ช้ันเรียน เพ่ือ ให ผูเรียน มี คุณสมบัติ ครบ เปน บัณฑิต ท่ี พึงประสงค ตาม เอกลักษณ ท่ี แตละ 

มหาวิทยาลัย ได ตั้งไว  ผม เขา ใจ วา ใน แตละ มหาวิทยาลัย มี คุณลักษณะ บัณฑิต ที่ พึงประสงค ดวย 

วิชา ศึกษา ทั่วไป ที่ มี อยู แลว จาก การ เรียน การ สอน รายวิชา ใน หลักสูตร    สวน ที่เหลือ นั้น เรา สามารถ 

นำมา จัดการ ดวย การ ศึกษา นอก ชั้นเรียน  การ ศึกษา นอก ชั้นเรียน จะ ชวย ให เด็ก มี พัฒนาการ ใน การ 

แกปญหา ของ การ อยูรวม กัน  ใน การ รูจัก ที่ จะ เปน ผู แบงปน    และ การ มี จิต สาธารณะ  เหลานี้ เปนตน  

นั่น คือ การ ดำเนินการ เครือขาย เชิง บูรณาการ
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  เมื่อ เรา หันมา มอง สิ่ง หนึ่ง ที่ เรา ได จาก การ มี เครือขาย คือ การ เรียนรู รวม กัน ระหวาง สถาบัน

 จะ เห็น ได วา ปจจัย สำคัญ ของ เครือขาย บัณฑิต อุดมคติ ที่ อยู ใน เขต ภาค กลาง คือ ความ หลากหลาย 

ของ สถาบัน ซึ่ง เปน หัว ใจ ของ การ บูรณาการ ที่ แทจริง  เครือขาย ภาค กลาง มี อยู  1 2   จังหวัด  ประมาณ 

 8 4   สถาบัน  เรา มี มหาวิทยาลัย ของ รัฐ อยู  2 6  สถาบัน  มหาวิทยาลัย เอกชน ประมาณ  2 8   สถาบัน 

และ มหาวิทยาลัย อื่น อีก ประมาณ  3 0   สถาบัน   สถาบัน วิชาชีพเฉพาะไดแก  โรงเรียน นาย เรือ

 โรงเรียน นายรอย  วิทยาลัย พยาบาล  สถาบัน การ บิน พลเรือน  เปนตน    สถาบัน เหลานี้ มี เอกลักษณ 

และ มี ความ กร ะตือรือรน ใน การ ให ความ รวมมือ อยาง ดียิ่ง    จะ แตกตางจาก มหาวิทยาลัย ของ รัฐ 

ที่ คอนขาง เปน แบบ มาตรฐาน ทั่วไป  นี่ คือ สิ่ง ที่ เรา ได เรียนรู มา  

  ใน การ เรียนรู รวม กัน น้ัน  เม่ือ เรา อยู ดวย กัน มัน เกิดข้ึน ได เพราะ สมาชิก เครือขาย ตาง ตอง ชวย

 กัน คิด และ รวม กัน ทำ  เสรมิสราง ประสบการณ รวม กัน ดวย การ แลกเปล่ียน ความรู  เชน  เรา มี โครงการ

 เพ่ือน เย่ียม เพ่ือน โดย ไป เรียนรู จาก สถาบัน ท่ี เปน แม แบบ จาก สวน ตางๆ   เหลาน้ี ทำ ให เกิด แรง บันดาล ใจ

เกิด แนวคิด จาก การ เย่ียม เยียน และ เสวนา  เพราะ ฉะ น้ัน ผม เขา ใจ วาการ เสวนา อาจ ได แนวคิด มาจาก 

การ ท่ี เรา จะ ได ความรู จำเปน ตอง มี การ แลกเปล่ียน เรียนรู อยู ท่ีวา เรา จะ ใช เทคนคิ อยางไร    เรา จะ เห็น 

ได วา ระหวาง สถาบัน ใน สมาชิก ของ เรา นั้น นอกจาก มี ความ หลากหลาย ทาง ดาน ประสบการณ แลว  

ความ ออน แก ใน เรื่อง ความ เชี่ยวชาญ ดาน บัณฑิต ที่ พึงประสงค นั้น มี ไม เทา กัน    บาง มหาวิทยาลัย 

ทำได นอยมาก เนื่องจาก ขาด ประสบการณ    แต บาง มหาวิทยาลัย มี ประสบการณ ที่ ดี แต ขณะ เดียว 

กัน อาจ ตอง เรียนรู ใน การ ปรับปรุง เอกลักษณ ดาน อื่น อยู พอสมควร    อยาง ที่ ศาสตราจารย  ดร. วิจิตร    

ศรีส อาน    ทาน ได กลาว ไว วา ความรู มี มาก ที่สุด ใน ตัว คน    นอกจาก การ เรียนรู เรา เสริมสราง จุดเดน 

รวม กันชวย กัน ปรับปรุง จุดออน ที่ เรา มี   ทำ ให เรา ตอง เดิน ไป ดวย กัน และ ทาย ที่สุด เรา พยายาม 

ชวยเหลือ กัน  นี่ คือ สิ่ง ที่ เรา ได จาก การ แลกเปลี่ยน เรียนรู รวม กัน  

  ใน สวน การ บรูณาการ ของ การ พัฒนา บัณฑิต อุดมคติ ไทย นั้น    เมื่อ ถาม วาการ บูรณาการ ที ่

เกิดข้ึน และ ได ประโยชน จาก เครือขาย มี ความ เปนมา อยางไร    เกิดข้ึน ได อยางไร    จาก แนวคดิ ท่ี เรา ได 

รวม กัน ทำ มา ต้ัง แตตน ตรงนี ้อาจ จะ พอ มี ตัวอยาง ท่ี ยก มาจาก ผลงาน ท่ี เรา ทำ ดวย กัน ท้ัง เครือขาย    ซ่ึง 

ถา ไมมี เครือ ขายงาน เหลาน้ี เกิดข้ึน ได นอย    ยกตัวอยาง เชน    เรา ได ผลิต ซีดี รวบรวม รายวิชา ศึกษา ท่ัวไป    

รายวิชา เหลาน้ี เปน รายวิชา ท่ี เก่ียวของ กับ การ ผลิต บัณฑิต อุดมคต ิ   มี การ ฝกอบรม เทคนิค ท่ี ทำ ให เรา 

สามารถ สราง รายวิชา ที่ ดี รวม กัน  มี หนังสือ รวบรวม ประสบการณ ของ การ สอน สอด แทรก คุณธรรม 

และ จริยธรรม  หนังสือ เลม นี้ มี การ สัมมนา สอด แทรก ความรู ใน เรื่อง ของ จริยธรรม และ คุณธรรม    มี 

รูป แบบ การ จัด กิจกรรม รับนอง ใหม อยาง สรางสรรค  ผม คิดวา ทาน ท้ังหลาย ท่ี อยู ใน ท่ีน้ี กวา ครึง่ คง จะ 

เห็นดวย กับ ผม วา หลังจาก ที่ เรา ได ชวย กัน คิด ชวย กัน ทำ ดวย คน เพียง แคนี ้กับ จำนวน นสิิตนักศึกษา 

เปน แสน กับ ความรุน แรง ที่เกิด จาก การ รับนอง นั้น    สิ่ง ที่ เรา ไดรับ คือ เรื่อง ราย แรง ที่ ลง หนังสือ พิมพ 

เกี่ยวกับ การ รับนอง ใหม  แตใน ระยะหลัง เกิดขึ้น นอยลง  เราได มี การ สราง หลักสูตร ฝกอบรม และ 

บริหาร โครงการ กิจกรรม เสริม หลักสูตร เพื่อ พัฒนา นิสิต นักศึกษา    มี การ พัฒนา บุคลากร ที่ เกี่ยวของ 
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กับ นิสิต นักศึกษา หลาย มหาวิทยาลัย รวม กัน    มี มาตรการ ใน การ กำกับ ดู แล รวม กัน แทน กิจกรรม 

รับนอง ใหม    มี การ พัฒนา บุคลากร เครือขาย เพื่อ พัฒนา นิสิต นักศึกษาภาย ใต นโยบาย คุณธรรม 

นำ ความรู    สิ่ง นี้ มี การ ทำ ประมาณ  7 0   สถาบัน    และ ดวย ประสบการณ ใน กิจกรรม ดังกลาว  ทำ ให 

เรา มี คูมือ ใน การ พัฒนา นิสิต นักศึกษา ดาน คุณธรรม จริยธรรม ดวย กิจกรรม เสริม หลักสูตร สิ่ง ตางๆ   

เหลานี้ เกิดขึ้น ได เพราะวา เปน เครือขาย  

 ขอ ยกตัวอยางวา เครือขาย ที่ เกิดขึ้น ชวย ให เกิด การ พัฒนา ใน มหาวิทยาลัย ได จริง    เมื่อ 

ผม เปนรอง อธิการบดี มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร เมื่อ ประมาณ  7 - 8   ป ที่ แลว  ( แต ตอนนี้ ไมได เปน 

แลว เพราะ อายุ เกิน)     สิ่ง ที่ มหาวิทยาลัย ได พยายาม ทำเปน อยางยิ่ง ใน การทุม เท งบประมาณ เพื่อ 

ที่ จะ พัฒนา ดาน  I C T   จน ดาน  I C T   ของ มหาวิทยาลัย กลาย เปน ชั้นนำ ของ ประเทศ  อันนี้ โดย การ 

จัด ลำดับ จาก สถาบัน ที่ เชื่อถือ ได    สำนัก หอสมุด ของ เรา มี การ สราง เพิ่มเติม และ พัฒนา จนกระทั่ง 

เขาไป ใกล การ เปน    l i v i n g     l i b r a r y     มี การ มา ดูงาน ที่ มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร มาก พอสมควร    

และ มี โครงการ บัณฑิต ยุค ใหม ตลอด ระยะเวลา ประมาณ  6 - 7   ป ที่ผานมา เรา ได รวม กัน ทำงาน ดวย 

เครือขาย บัณฑิต อุดมคติ ไทย เขต ภาค กลาง จน เกิด พัฒนาการ ใน การ พัฒนา บัณฑิต ที่ พึงประสงค    

ท่ี เห็น ได ชัดเจน ท่ีสุด คือ ทำ ให มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร เร่ิม ตระหนัก ถึง จุด ท่ี ควร จะ ปรับปรุง จาก การ 

เรียนรู ดวย เครือขาย นี้ เอง ชวย ให เกิด ระบบ การ ขับ เคลื่อน ใน หลายๆ   ดาน    เชน    ปจจุบัน นี้ ทุก คณะ 

มี บุคลากร ดาน กิจการ นิสิต    อาจารย จิรวัฒน ครับ เห็น ได อยาง ชัดเจน วา สมัย ที่ เรา เริ่มตน กัน ใหมๆ    

นั้น เรา วิตก รวม กัน วา มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร มี บุคลากร ที่ รับผิดชอบ เพียง นิดเดียว และ เรา จะ 

สูกับ ปญหา น้ี ได อยางไร ตรงนี ้ทำ ให เรา เร่ิม ตระหนกั และ ใน ขณะน้ี ได เพ่ิมจำนวน บุคลากร เขาไป  และ 

มี การ พัฒนา บุคลากร  พัฒนา อาจารย  จัดตั้ง ชมรม  เปนตน    นอกจาก นั้น เรา ได พัฒนา ระบบ รับนอง 

ใหม อยาง สรางสรรคเปน ผลสำเร็จ นี่ เปน ตัวอยาง ที่ พูด ได วา ประสบ ความ สำเร็จ    ยังมี ตัวอยาง อีก 

ครับ  มี สิ่ง ที่ ผม อยาก พูด คือ  สิ่ง ที่ พูด มา ทั้งหมด นี้  ไมวา จะ เปนการ สอน  การ วิจัย  การ ทำนุบำรุง ศิลป 

วัฒนธรรม  หรือ อื่นๆ   นั้น ผม มองวา เรา ทุกคน ทำ ดวย ใจ เพื่อ วา ตาย ไป ชาติหนา จะ ได เกิด มา รูปหลอ 

กวา นี้ เปนตน  แลว แต จะ คิด กัน  แต ที่ ผม เปนหวง    คือวา  ณ  ปจจุบัน นี้ เรา มี การ แบง เครือขาย เปน  

A   B   C   สวน  A   ควบคุม นโยบาย  งบประมาณ ไป ลง ที่  B     และ ใน สวน  C     จัด ให เปน เครือขาย เฉพาะกิจ  

โดย สวน  B   เปน ผู จัดสรร งบประมาณ ให  C   ซึ่ง เทา ที่ ทราบ นับ แต นี้ ไป  ระบบ เครือขาย อาจ ถูก กำหนด 

ขึ้น ใหม  จะ ประกอบดวย สถาบัน การ ศึกษา ในสังกัด กระทรวง ศึกษา เทา นั้น    กระทรวง ศึกษาธิการ 

เขา ให งบ มา ก็ ควร จะ เปน อยาง น้ัน    แตวา เครือขาย ท่ี เรา เปน อยู อยาง ท่ี ผม ได กลาว ไว แลว วา ประกอบ 

ไป ดวย สวน ตางๆ   ที่ ไมได ขึ้น อยู กับ กระทรวง ศึกษาธิการ  อาจ ขึ้น อยู กับ กระทรวง กลาโหม  กระทรวง 

สาธารณสุข    แตวา จุดเดน ของ เครือขาย บัณฑิต อุดมคติ ไทย น้ัน เกิด จาก ความ หลากหลาย ของ องคกร 

ขาม กระทรวง นี ้เอง    เปนการ เรยีนรู  ยักยาย ถายเท จดุเดน ของ วัฒนธรรม องคกร สู กัน  ผม อยาก จะ พดู 

อยาง น้ี วา  “ คนดี ไมมี สังกัด”   เม่ือ เปน บัณฑิต อุดมคต ิแลว  เรา ทำงาน รวม กัน และ มอง ประเด็น ปญหา 

โดย คำนึง ถึง ประโยชน ของ ชาติ เปนหลัก    ถา หาก เรา ยืน อยู บน พื้นฐาน แบบนี้ แลว    สิ่ง ตางๆ   เหลานี้ 
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จะ เกิดขึ้น ได ไหม ในประเทศ ของ เรา  เพราะ ฉะ นั้น ผม คิดวา ใน หลักการ ของ การ รวม กัน คิด รวม กัน ทำ 

นอกจาก เรื่อง ของ สถาบัน อุดมศึกษา แลวตอง มองเห็น ประโยชน ของ ชาติ รวม กัน ดวย  

  อาจารย จิรวัฒน  วี รัง กร  :   ขอบคุณ  ศาสตราจารย  ดร. ศุภ มาศ  พานิช ศักดิ์ พัฒนา  ผม ขอ 

สรุป ภาพรวม จาก การ อภิปราย จาก วิทยากร  ทั้ง  3   ทาน  เปน ประเด็น ดัง ตอไปนี้  ประเด็น ที่  1   เรา เริ่ม 

มองเห็น ทิศทาง แลว วา เสนทาง ที่ จะ พา นิสิต นักศึกษา ไป ใน อนาคต คง จะ ใช เสนทาง เดิม ไมได ตอง 

ใช เสนทาง ใหม    ขณะ เดียว กัน ปจจัย ที่ เขาสู สถาบัน อุดมศึกษา เปน ปจจัย ที่ เปลี่ยน แปลง ไปจาก เดิม 

ในอดีต    จึง ทำ ให เรา มองเห็น งาน แสวงหา เสนทาง ใหมๆ   ประเด็น ใหมๆ   ที่ จะ พัฒนา บัณฑิต อุดมคติ    

และ เริ่ม เรียน รูวา ความรู ใน มหาวิทยาลัย หรือ สถาบัน เพียง อยางเดียว ไม พอ ตอ การ พัฒนา นักศึกษา 

ให ไปสู จุดหมาย ที่ เรา ตองการ ได  ประเด็น ที่  2   การ บูรณาการ ระหวาง ศาสตร เปนเรื่อง จำเปน ที่ จะ 

ตอง นำมา ใช    ซึ่ง วิทยากร ไดพูด วาการ บูรณาการ ระหวาง ศาสตร สรุป แลว คือ การ สราง โอกาส ของ 

ความ รวมมือ  รวม ใจ  รวม กัน  รวม คิด  เพื่อ ที่ จะ อาศัย ความรู ทุก ศาสตร มา ใช ใน การ พัฒนา บัณฑิต 

อุดมคติ    ประเด็น ที่  3     ลำพัง ความรู ใน สถาบัน ไม พอ จึง จำเปน ตอง ขยาย เครือขาย    ผม คิด วาการ 

ขยาย เครือขาย เปน โอกาส ที่ จะ ทำ ให เรา ได ความรู  ประสบการณ  แนวคิด    และ ทรัพยากร บุคคล ที ่

หลากหลาย  รวม ทั้ง สามารถ บูรณาการ สิ่ง ดีๆ   จาก หลากหลาย สถาบัน มา รวม กัน ดำเนินการ ได    จึง 

ทำ ให กิจกรรม ของ บัณฑิต อุดมคต ิซ่ึง หาก อยู ลำพัง ใน สถาบัน ไม เกิด พลัง แต พอ เอา ความ ดี เอา ส่ิง ดีๆ   

ท่ี อยู ใน สถาบัน ตางๆ     มา ใช จะ ทำ ให เกิด พลัง  กิจกรรม บูรณาการ ท่ี เรา ได จาก ทาน วิทยากร อาจ จะ มา 

ใน รูป ของ การ แลกเปลี่ยน ความรู รวม กัน  ถือวา ใช ประโยชน จาก บุคลากร จาก หลากหลาย สถาบัน 

รวม กัน    สราง ความ รวมมอื กัน  และ ขบั เคลือ่น รวม กัน ใน ส่ิง ที ่เปน ประโยชน ตอ นสิิต นกัศกึษา ของ เรา  

เอา ปญหา มา วาง แลว มา ดู วา เรา จะ แกปญหา จาก หลากหลาย สถาบัน ได อยางไร    สุดทาย    เรา ได 

แนวทาง ที่ จะ นำไป ใช ปฏิบัติ ใน สถาบัน อุดมศึกษา ตอไป    และ ผล จาก การ มี เครือขาย นี้ เอง ทำ ให เรา 

ไดรับ นวัตกรรม ใหมๆ    และ เกิด ปรากฏการณ อยาง หน่ึง คือ การ เคารพ กัน ระหวาง สถาบัน  จาก สถาบัน 

ที่ เคย รูสึกวา ตัวเอง ดีกวา คน อื่น พอ มา อยู ใน เครือขาย จะ รูวา มี อีก หลายอยาง ที่ สถาบัน ของ เรา ไมได 

ทำ  แตวา สิ่ง ดีๆ   เหลา นั้น กลับกลาย เปน อยู ใน สถาบัน เล็กๆ   จึง นำ ความรู จาก สถาบัน เหลา นั้น มา ใช  

ทำ ให ลด ความ เปน สถาบัน ลง  แลว สุดทาย ทาน ศาสตราจารย  ดร. ศุภ มาศ  พานชิ ศักด์ิ พัฒนา  บอ กวา  

จะ ชวย ลด ชองวาง ได มากข้ึน  เพราะ ฉะ น้ัน เปนการ ยืนยัน วาการ มี เครือขาย เปน โอกาส  ใน การ พัฒนา 

บัณฑิต อุดมคติ  ผม คิดวา สาระ ที่ ได จาก วิทยากร ทั้ง  3   ทาน ใน วันนี้ จะ ทำ ให เรา เขา ใจ  การ บูรณาการ 

ระหวาง ศาสตร เพื่อ การ พัฒนา บัณฑิต อุดมคติ ไทย มากขึ้น  
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การ บรรยาย    เรื่อง    เศรษฐกิจ พอเพียง เพื่อ สังคม แหง ความ สุข

 
 โดย  อาจารย วิวัฒน    ศัลย กำธร

 ประธาน มูลนิธิ กสิกรรม ธรรมชาติ

 

 ผม ตื่นเตน มาก ที่ มี โอกาส พูด กับ ทาน ผูบริหาร มหาวิทยาลัย และ ทาน ผูบริหาร คณะ ตางๆ     

ทั่วประเทศ    ภาค บาย เปน ภาค ที่ ถือวา ปราบ เซียน    ตั้ง ใจ วา ชั่วโมง ครึ่ง ตอไปนี้    ผม จะ พยายาม 

ทำ หนา ที่ กลอม ทาน ให หลับ สบาย    ผม ขออนุญาต ทำความ คุนเคย กับ ความ ทันสมัย สักนิด    ผม 

ลา ออกจาก ราชการ  เปน ขาราชการ บำนาญ มา  1 4   ป    อยู ตาม ทองไร ทองนา ไมคอย อยู กับ ความ 

ทันสมัย  ขออนุญาต ให พวก ที่มา ไม ตรงเวลา สัก  3   นาที  ถา เลย  3   นาที ไป แลว ผม จะ ขออนุญาต เริ่ม 

เลย  ระหวาง รอ ผม ขออนุญาต เรียนถาม ทาน สักนิด วา เด็ก ไทย ถา ไม ผาน การ อบรม อยาง ดี มาจาก 

พอ แม และ ไม ผาน การ อบรม จาก ครู ประจำ ชั้น  ครู ปกครอง และ ครู ประจำ วิชา  พื้นฐาน เขา จะ เปน 

คน ไร วินัย แลว ทำ อะไร ไม เปน    รวม ทั้ง ไม รูวา ตัวเอง เดน อะไร  ทาน วา จริง ไหม  พอ ผูปกครอง เอา ลูก 

มา ไว ใน หองเรียน แลว มอบ ภาระ ไว กับ ครูบาอาจารย ใน โรงเรียน  รวม ทั้ง ใน มหาวิทยาลัย ดวย  ทั้งตัว 

เด็ก นักเรียน และ ตัว ผูปกครอง ก็ คาดฝน วา ครู จะ สามารถ ปน ลูก ตัวเอง ให จบ ปริญญาตรี  โท  เอก  จบ 

มา แลว เปน คนดี มี วินัย  ทำ อะไร เปน  ย่ิง จบ ปริญญาเอก พอ แม จะ ย่ิง คาดหวัง วา ลูก จะ ตอง เปน ทุกอยาง    

ที่จริง เรา สอน กัน อยาง นั้น หรือเปลา  จบ ปริญญาตรี  เชน  เรียน แพทย พอ จบ  6   ป  จะ รักษา เปน ทั้งตัว 

เลย    รักษา ได ทุก โรค เลย เพราะ เรียน ทั้งหมด    พอ เรียน เพิ่ม เรื่อง หู อีก  3   ป  รักษา เปน เฉพาะ หู    ถา ปวย 

เปนโรค หัว ใจ หรือ โรค อื่น ก็ รักษา ไม เปน เพราะ เรียน มาก  พอเรียน เชี่ยวชาญ พิเศษ อีก  3   ป  รวมเปน  

1 2   ป  ทนีี ้ถา ปวย ที ่ใบห ูจะ รกัษา ไม เปน    ถา ปวย เขาไป ชัน้ ใน ห ูอีก ก็ รกัษา ไมได เพราะ เขา จะ รกัษา เปน 

เฉพาะ หู ชั้น กลาง ที่ ศึกษา มา เทา นั้น  นี่ คือ ระบบ การ ศึกษา บาน เรา ใชไหม ครับ  วิชา อื่นๆ   สาขา อื่นๆ   

เปน อยาง นี้ ไหม  ทำ อยาง ไรผม จะ ทราบ    ผม รบกวน ทาน อีก ได ไหม ถา เปน ดังนี้ ปรบมือ ดังๆ   ( เสียง 

ปรบมือ)     ตกลง ยิ่ง เรียน ยิ่ง รู นอยลง แต ลึกซึ้ง ขึ้น    ผม ใช คำพูด นี้ จะ ตรง ไหม  ยิ่ง เรียน ยิ่ง รู นอยลง แต 

ลึกซึ้ง ขึ้น นี้ ไมได คิด เอง  ระบบ การ ศึกษา แบบ ที่ เรา ไมได คิด เอง เรา ลอก เขา มา  เรา สง คน ไป เรียน เชื่อ 

วา เมือง ที่ มี หิมะ ตก คือ เมือง ที่ เจริญ  เชื่อ วา ที่ ไมมี หิมะ มี ปา เยอะ มี น้ำ มี คลอง เยอะๆ   ไม เจริญ    ใคร ไป 

ทำงาน กับ ปา อยู ใกล ชิดกับ คลอง บอก คน นี้ ถอยหลัง เขา คลอง ไม เจริญ แตวา เสื่อมลง    ผม กราบ 

เรียนถาม ทาน อาจารย ผู มีความรู ทุกทาน วา ที่จริง มัน คือ เจริญ หรือ เสื่อม    การ ศึกษา ยิ่ง ศึกษา มากยิ่ง 

เจริญ หรือ เสื่อม    เปน สัมมาทิฐิ หรือ มิจฉาทิฐิ  นี่ คำ ถาม ผม จะ หนัก ไป ไหม  หนัก แต ดี ใชไหม  ถา ใคร 

คิดวา หนัก แต ดี ชวย ปรบมือ ยืนยัน อีกที  ( เสียง ปรบมือ)   ตกลงวา เปน สัมมาทิฐิ หรือ มิจฉาทิฐิ    ทีนี้ ทำ 

อยางไร เมื่อ ผูปกครอง และ เจาตัว คาดหวัง วา จบ มหาวิทยาลัย แลว จะ ตอง เปน คนดี แถม มี วินัย ดวย    
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ผม พยายาม จะ เอา หลักสูตร มา ศึกษา เพราะวา จะ ตอง มา พูด กับ ผูรู และ ครูบาอาจารย      สำหรับ บาน 

ผม คอนขาง โบราณ สักนิด ถูก พอ แม บม เพาะ วา    หนึง่ พอ แม    สอง ครบูาอาจารย  สาม นัก พจน นักบวช  

ผูทรงศีล  ถือเปน บุคคล สำคัญ ที่ ตอง ใหเกียรติ ยกยอง    ผม คอนขาง เชื่อถือ พอ แม    ผม ทำงาน อยู กับ 

พระเจา อยู หัว มา  1 6   ป  ทำงาน กับ ทาน มีหนา ท่ี จดบันทึก พระ ราช ดำริ แลว นำ เอา พระ ราช ดำริ มา เขียน 

เปน แผน สง ให หนวยงาน ตางๆ   ทำ    พอ เขา ทำ ถวาย เสร็จ ก็ ไป ติดตาม และ ประเมินผล แลว นำมา 

ประมวล ถวาย รายงาน เปนประจำ ทุกเดือน  งานหลักๆ   ผม ทำ อยู อยาง นี้    พอ ฟง เขา พูด แลว ผม รูสึก 

และ ประเมิน เอา เอง ดวย สายตา วา คน ไทย ไม เชื่อ พระเจา อยู หัว    คน ไทย เชื่อ ฝรั่ง มากกวา พระเจา อยู 

หัว  อยาง ปรัชญา เศรษฐกิจ พอเพียง ผม เห็น เขา ทำ วิจัย    ทำการ เผย แพร จัด สัมมนา กัน    เขา ไป เชิญ 

ฝรั่ง มา พูด เรื่อง ปรัชญา เศรษฐกิจ พอเพียง ของ พระเจา อยู หัว    ผม งง วา ฝรั่ง ฟง ภาษาไทย เกง กวา เรา 

หรือเปลา    ยัง ดี ที่ หนวยงาน ดาน อุดมศึกษา เชิญ ผม มา พูด    ตอน แรก ผม เขา ใจ วา ระดับ สถาบัน 

อุดมศึกษา คง ไม เชิญ ผม หรอก คง เชิญ ฝรั่ง มา พูด แต ที่นี่ คิด อยางไร  ถาม จริงๆ     ใคร เปน คน เชิญ ผม  

ไมเปนไร เวลา ชั่วโมง ครึ่ง ลอง ยอนกลับมา ดู คง จะ ไมได เนื้อหา มาก ถา ผม ออก นอกเรื่อง มากไป    การ 

รูวา ตัวเอง เดน อะไร  ทำ อะไร เดน สัก อยาง เปน อยาง นอย    ผม วา ใน เชิง ของ การ ศึกษา ถือวา เปนเลิศ 

แลว ใน โลก น้ี    สถาบัน อุดมศึกษา ในประเทศ ไทย มี อยู เทาไรมี  1 6 5   แหง  มี กำลัง พล อยู เทาไร  สมมติวา 

แหง ละ  1 , 0 0 0   คน  ก็ แสน กวา คน    ถา เรา ทำ ให กำลังคน แสน กวา คน เขา ใจ เรื่อง นี้ ปลุกระดม คน ไทย 

ทั้งประเทศ ที่ อยู ใต ระบบ การ ศึกษา เรา ให เปน คนดี กับ มี วินัย ผม วา พันธมิตร คง จะ ไม เกิด  สี แดง กับ

 สี เหลือง จะ ไม แยกจาก กัน แค เปน คนดี กับ มี วินัย ปญหา นี้ จะ ไม เกิด แลว  เพราะอะไร  เพราะ เขา บอก 

อีก ฝาย หนึ่ง ไมดี  ตาง คน ตางวา  ผม ไม ทราบ วา ใคร ใสเสื้อ เหลือง  เส้ือ แดง  แตวา สำหรับ ผม ทั้ง  2   ฝาย 

เปนเพื่อน กัน ทั้ง นั้น    ผม ฟง ทั้งคู เขา ดา กัน ตาง คน ตางวา ไมดี    ตก ลงเขา วา ไมดี กัน ทั้งคู ที่ เขา ชม กัน วา 

ดี มี ไหม    มี แต ไป แอบ ชม แต ไม ออก สื่อ  เพราะ ฉะ นั้น จะ ให คน เปน คนดี มี วินัย นี่ เปน ภารกิจ ใหญมาก    

และ เปนความ คาดหวงั พอ แม ผูปกครอง และ ผม วา ครู ทุกคน อยาก เห็น ลูกศิษย ทุกคน เปน คนด ีมี วินัย  

ชาติ ใด ไร คนดี มี วินัย ชาติ นั้น บรรลัย แนนอน  P l e a s e   g i v e   m e   a   p e r m i s s i o n   t o   u s e   E n g l i s h ,   “ w e   

c a n   b e l i e v e   i t ”   เปน คำพูด ของ ใคร    โอ บามา  ผม พูด อยู ก็ เปน คำพูด ของ อาจารย วิวัฒน    เปน คำพูด 

ของ ผม  ( เสียง หัวเราะ)   แต ผม ลอเลียน มาจาก โอ บามา  คน ทั้งประเทศ  ทั้ง ยุโรป  ทั้งหลาย ชาติ ใน โลก 

สน ใจ กับ คำ วา    “ เปลี่ยน”     ของ เขา  เขา เปลี่ยน มากมาย มหาศาล เลย  เขา เปน คน แรก ใน โลก ที่ ทำ ให 

ความ ฝน ที่ ตอสู ดวย ผิว สีมา ตลอดชีวิต ประสบ ผลสำเร็จ    คุณ วา เรื่อง ใหญ ไหม  โอ บามา เหมือน 

เด็กอมมือ  เหมือน เด็กประถม  เมื่อ เทียบกับ แมค เคน    เขา เปน คน พลิก ฟา พลิก แผนดิน ที่ ไมมี ใคร 

คาดคิด มา กอน    อาจารย ทาน ใด ได อาน ประวัติ ของ เขา บาง  นาอาน นะ ครับผม อาน ตั้ง แต เขา ยัง ไม 

ดัง  ผม วา คนๆ   นี้ เปน คน ที่ เปลี่ยน แปลง โลก เขา กลาหาญ ที่ประกาศ วา  “ คุณ ตอง เชื่อมั่น วา คุณ ทุกคน 

และ ผม  เรา จะ เปลี่ยน แปลง โลก ทั้ง ใบ ได  เรา จะ เปลี่ยน สหรัฐ  คน  2 0 0   ลาน คน จะ เปลี่ยน โลก ทั้ง ใบ นี้ 

ได    โลก กำลัง วิบัติ  สงคราม เกิดขึ้น ได เพราะ ใคร  เพราะ บุช ใช ใหม”     เขา วา คูตอสู ของ เขา    และ คน 

อื่น เชื่อ วา เขา นี่ แหละ ที่ จะ นำ สันติภาพ มา ให แก โลก    โอ บามา บอกวา คน อเมริ กัน ตอง มาสู ความ 
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เปนจริง  ตอง อยู ใน ความ เปนจริง ใน ภาค เศรษฐกิจ คือ เทา ไร ก็ เทา นั้น    คน สหรัฐ จะ ไป เอาเปรียบ เอา 

ทรัพยากร เขา กลับ ประเทศ ไมได    คุณ ตอง กลับมา ในประเทศ และ กลับมา ใน นี้    นี่ คือ คำพูด ของ เขา    

กระเทอืน เมืองไทย ไหม สำหรับ คน โลภ จะ กระเทอืน    แต คน คิด ท่ี จะ พ่ึงตนเอง ตาม ปรัชญา พระเจา อยู 

หัว ชอบ  มัน จะ เปน หนทาง ให เรา กลับตัว ครัง้ ใหญ    ใคร จะ เปน คน ปรับตัว กอน    อาจารย ทาน ใด กรุณา 

อาน บทความ ที่ หนังสือ พิมพ คมชัด ลึก ที่ ผม เขียน มา รอย กวา ตอน แลว  มี อาจารย ทาน ใด มี ความ 

เมตตากรุณา อาน แลว ชวย ยกมือ ได ไหม ครับ    มี เยอะ ท่ี อุตสาห อาน ขนาด ผม เปน ชาวนา ธรรมดา    เปน 

บทความ พอ แลว รวย เขียน ทุก วันเสาร หนังสือ พิมพ รายวัน คมชัด ลึก  นา จะ เปน  1 0 0   กวา ตอน    

พยายาม จะ บอกวา พระเจา อยู หัว เตือน มา  3 0   -   4 0   ป แลว วา เรา ทำ อะไร กัน อยู    ยอนกลับมา พูด ถึง 

เปาหมาย  3   ประการ  ถาบริษัทพูดวา ลูกศิษย ที่ จบ ไป ถา เปน อยาง ทาน อาจารย จะ เปน คน ดีมาก เลย    

อาจารย สอน ลูกศิษย อยางไร ถึง เปน คนดี    เปน คน มี วินัย    รับผิดชอบ ตอ งาน    ลูกศิษย ไป สมัครงาน 

ท่ีไหน เขา ก็ ชม กลับ มาหา เรา  น่ี คือ ประการ ท่ี  1     ประการ ท่ี  2   ลูกศิษย ของ อาจารย ทำงาน เปน ทุกอยาง    

ใช อะไร ที่ คน อื่น ทำ ไมได เขา ทำได หมด    ทาน ฝก มา อยางไร  อาจารย อยาก ฟง คำ นี้ ใชไหม    คน ที่ เอา 

ลูกศิษย ของเรา ไป ใชงาน  และ ถา พูด เรื่อง นี้ ไมมี ใคร เกิน หมอ นี่ อาจารย ปน อยางไร ถึง คม ขนาดนี้    ถา 

มี หนวยงาน ตางชาติ มา เจอ อาจารย  แลว เขา ถาม อาจารย วา ลูกศิษย ทำไม ดี อยาง นี้    อาจารย จะ 

ภาคภูมิ ใจ ไหม ครับ    ความ สุข ของ ครู อยู แคนี้ เทา นั้น ใชไหม  มี อะไร ยิ่ง ใหญ กวา นี้ อีก ไหม  แสง เรืองๆ   

ผม พูด ถึง ไมได  พูด แลว เสียง มัน ไม ออก  แสง เรืองๆ   ท่ี สอง ประเทอืง อยู ท่ัวเมืองไทย  จะ มี อาจารย ทาน 

ใด รอง ให ฟง หนอย ไหม สักนิด จะ ได ไหม ครับ  ( เสียง รองเพลง แมพิมพ ของ ชาติ  ของ  รอง ศาสตราจารย 

สุภาพ    ณ  นคร)   

  รอง ศาสตราจารย สุภาพ    ณ  นคร    รองเพลง เพราะ มาก ครับ    เปน เพลง หนึ่ง ที่ ผม พูด ถึง ทีไร 

มัน ตื้นตัน จน พูดตอ แทบ ไม ออก เพลง นี้ เปน เพลง ที่ มี คา มาก  ผม ฝน มาตลอด ใน ชีวิต ที่ ผม เรียน อาชีพ 

ท่ี ฝน อยาก เปน มาก ท่ีสุด คือ ครู    แต ผม โชค รายมาก ผม เปน ลูก คน สุดทอง พ่ีนอง  5   คน    คน โต เปน ทหาร 

เรียน หนังสือ เกง มาก เปน พลเอก    คน ที่สอง เปน ครู แลว ทั้งสอง คน นี้ ไป สั่ง พอ แม วา อยา ให ผม เปน ครู 

เด็ดขาด  ตอนนีค้น โต ไป ส่ัง ไมได เพราะวา บวช เปน พระ แลว    พลเอก สมศกัด์ิ ลา ออกจาก ราชการ แลว 

ไป บวช  คน โต บอก อยา ให เปน ทหาร  คน ที่ สอน ก็ ไป สั่ง พอ แมวา      อยา ให เปน ครู เด็ดขาด ลำบาก    ผม 

นึก วา แลว จะ ให เปน อะไร  เลย ไมรู จะ เปน อะไร ก็ ไป มัน เร่ือยๆ     เขา อยาก ให เปน หมอ เขา วา ผม เกง    แต 

ผม ดู ยังไง ผม ก็ ไม เห็นวา เกง เลย เปนได แต หมอ ดิน    หมอ ตอน หมู พอได    แต หมอ เรียน ไมไหว ตอนนี้ 

ให ลูก เรียน แทน    ไมมี โอกาส ได เปน ครู แต ฝน อยาก เปน มาก แค ได ฟงเพลง นี้ แลว ตื้นตัน มากๆ   เพราะ 

เห็น คุณคา ใน ชีวิต ของ ครู    ผม เห็น ครู ตน แบบ เยอะ ที่ เห็น ลูกศิษย เจริญ นั่น นะ คือ ความ ยิ่ง ใหญ ตอ ให 

เอา บาน  เอา เงิน  เอา รถ  เอา ตำ แหนง ไป แลก ก็ ไมเอา  ยังมี อยู ไหม ครู แบบนี้    ปจจุบัน นี้ คิดวา มี ไหม  

หาก ทาน คิดวา มี ชวย ปรบมือ ดังๆ   หนอย  ( เสียง ปรบมือ)   มี อยู เต็ม บาน เต็ม เมือง แตวา ผูนำ ประเทศ 

ไม ให ความ สำคัญกับ บุคคล เหลานี้    ทาน วา ผม พูด ถูก ไหม  เรา จะ ตอง ปฏิวัติ เปลี่ยน แปลง ครั้ง ใหญ 

ในประเทศ ไทย  5   เรื่อง หลักๆ     ผม พูด กอน โอ บามา เยอะ แลว ทาน ก็ ไป บอกวา เปน คำพูด ของ โอ บามา    
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ท่ี จุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย  เขา จัด ประชุม สัมมนา นานาชาต ิเก่ียวกับ เร่ือง จิตวิทยา กับ การ ศึกษา  ผม 

จำ ช่ือ หัวขอ ไมคอย ได เพราะ ระยะหลงัๆ   ไมคอย ได พูด ให ชาวนา ฟง แลว  หันมา พูดตาม มหาวทิยาลัย 

ตาม โรง แรม เสีย มาก เลย จำ ไมได วา พูด ที่ไหน อยางไร   แต ทุกวัน  วัน ละ  3   แหง    ดารา เขา ยัง แสดง วัน 

ละ รอบ เดียว  แต ผม วัน ละ    2 - 3   รอบ    เรื่อง ของ เครือขาย ภาค กลาง จะ รวมตัว กัน แลว จัด ทีม มี อาจารย 

ทาน ใด ที่ อยาก เปน ครู สอน ปรัชญา เศรษฐกิจ พอเพียง ตามรอย พอ ผม ยินดี ที่ จะ ระดม ผูรู มา ชวย    มา 

สัมมนา รวม กัน แลว แลกเปลี่ยน ยกระดับ ให เรา เปน นัก ทฤษฎี    ทาน ไม ตอง กังวล วา จะ ตอง ไป เปน 

นัก ปฏิบัติ ดวย  เรา จะ ตอง เปน นัก ทฤษฎี ที่ แหลมคม และ ลึก พอ ลึก จน รู ปรัชญา เบื้องหลัง ทฤษฎี ของ 

พระองค ทาน ให ได    เรา พรอม ถา ทาน จะ ทำ  ผม พรอม จริงๆ     แลว ผม วา ผม เปน คน หนึ่ง ที่ รู เบื้องหลัง 

ความคิด พระเจา อยู หัว ลึก  เนื่องจาก เปน คน รับ ใช ทาน มา  1 6   ป    รับ ใช ใน เรื่อง ของ การ จดบันทึก สิ่ง ที่ 

ทาน พูด    ส่ิง ท่ี ทาน คิด  เรียกวา  “ พระ ราช ดำริ”   แต จดบันทึก เสร็จ แลว เอาไป รอยเรียง เปน แผน  พอ ทาน  

T h i n k   I n i t i a t i v e   เรา นำมา สราง มา ทำ รวมกับ คน ท่ี ตอง เก่ียวของ แลว สงกลับไป ให ทาน เห็นชอบ    เสร็จ 

แลว สง ให นายกฯ  เซ็น อนุมัติ    ใช เงิน ลง ไป ทำงาน รวม กัน    รวม ทั้ง มี เงินกอน อื่นๆ   อีก  6 - 7 กอน ที่ 

ประชาชน ถวาย พระองค ทาน โดยเสด็จ พระ ราช กุศล    เพราะ ฉะ นั้น มี เงิน อีก เยอะ มาก ที่ จะ นำไป ทำ  

แลว มี การ ติดตาม ผล    เสร็จ แลว ถวาย รายงาน  เรา ทำ แผน ผิด จำนวน มาก  ผม ตีความ พระ ราช ดำร ิผิด 

จำนวน มาก เลย    เพราะ ฉะ นั้น จึง เปน คน โชคดี ที่ ไมมี โอกาส ผิด ซ้ำ  บางทาน ที่ ตีความ พระ ราช ดำร ิ

ไมเคย ผิด เลย    ทาน เสี่ยง นะ ผม ตีความ พระ ราช ดำริ ผิด มา แลว  และ ไป นั่ง เถียง กับ พระองค ทาน มา 

แลว  ในประเทศ นี้ มี คน กลา เถียง พระองค ทาน แค  2   คน เทา นั้น  คน หนึ่ง คือ  อ. ปราโมทย  ไมกลัด  คน 

นี้ เถียง บอย      เถียง จน ทาน บอกวา ชอบ ยั่วโมโห  อ. ปราโมทย ชอบ ยั่วโมโห  จบ มาจาก อังกฤษ  ทาน วา 

นักเรียน อังกฤษ ชอบ คิด แบบน้ี  แลว อีก คน ก็ ผม น่ี แหละ ชอบ ไป เถียง ทาน    เถียง กัน เปนเวลา นาน    ทาน 

เดา สิ วา ผม หรือ ทาน ถูก    ถาม แบบนี้ ไม นา ถาม    ผม จำนน เพราะ ทาน สู แบบ ไม ถอย    ผม วา คน ที่ เปน 

กษัตริย ไม จำเปน ตอง มา ถกเถียง ให เหน่ือย    ยึด ความคดิ ตัวเอง ก็ได ถูก ไหม  แต ทาน ใหเกียรติ คน มาก 

เลย  ลุกขึ้น มา ถกเถียง สู กัน แบบ เสมอภาค ซึ่ง ที่อื่น เขา ไม ทำ  ไม ตอง กระทำ อยาง นี้  แค ผู บังคับ บัญชา 

เรา ก็ ไมยอม ให เรา เถียง แลว    เขา บอกวา สังคม วิชาการ  ชุมชน วิชาการ  ผูอาวุโส  หรือ ผูบริหาร กับ 

อาจารย ธรรมดา เถียง กัน ได  เปน เสรีภาพ ที่จริง มัน จริง ไหม  ไม จริง หรอก  ทาน อยา มา ทำเปน อาง เลย  

ไม เช่ือ  สังคม ไทย ไม ใช เสรีภาพ ทางวิชาการ จริง  แตวา พระเจา อยู หัว เปน คน ท่ี ใหเสรีภาพ ทางวิชาการ 

สูงมาก  แลว ทาน เปน นัก คน  คนหา จน เจอ ความ จริง  3   ระดับ    เดี๋ยว ผม จะ ขออนุญาต ชวน ทาน คุย 

เกี่ยวกับ ความ จริง  3   ระดับ    ทีนี้ กลับมา ดู วา  ถา เรา คาดหวัง เรื่อง เดียว กัน  พอ แม ก็ คาดหวัง วา เด็ก ที่ 

เรียน ต้ัง แต อนบุาล จนจบ ปริญญา เขา อยาก ให ลูก เปน อยาง น้ี  เด็ก ก็ อยาก เปน อยาง น้ี    ครบูาอาจารย 

ก็ อยาก ให เปน    ผม เรียนถาม ครูบาอาจารย วา  ถา ลูกศิษย เรา เดน เปน อยาง ที่วา  เปน คนดี    มี วินัย เดน  

ทำ อะไร เปน  แถม รู ดวยวา เดน อะไร  เจียรนยั ตัวเอง ข้ึน มา  ถา ได อยาง น้ี อาจารย จะ มี ความ สุข ไหม  ผม 

รบกวน ปรบมือ อีก สักครั้ง  ( เสียง ปรบมือ)     หรือ ถา มี เปาหมาย วา  เรา ตองการ มี ผลผลิต ออกมา อยาง 

นี้  เรา ใน ฐานะ ที่ เปน ชางปน หมอ หรือ เปน ชาง ตี เหล็ก  พระเจา อยู หัว เคย เลา ให พวกเรา ฟง วา  เรา จะ 
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ทำ กับ เธอ เหมือน ชาง ตี เหล็ก ทำ กับ เหล็ก  น่ี เปน คำพูด ของ พระพุทธเจา นะ ครับ  แต พระเจา อยู หัว เอามา 

เลา ให ฟง วา  เหล็ก เขามา ก็ ไมมี อะไร หรอก  เหมือนกับ เด็ก ที่ ไร วินัย  มัน เปน ทอน เหล็ก ไมได มี คุณคา 

อะไร    แต ถา มา ผาน เตา หลอม  ผาน ความ รอน  ผาน คอน ตี แตง ให เปน มีด    ติด ประดับ ดาม เขาไป

 ให เรียบรอย  ก็ จะ ออกมา มี คุณคา มาก  แต ถา ตี แลว มัน บิ่น มัน แตกมัน กระเด็น ไป ไม เขา รองรอย มือ 

ของ ชาง ก็ จะ กลายเปน เศษเหลก็ ย่ิง คา เส่ือมลง ไป อกี    แต ทัง้นี ้ทัง้ นัน้ ไมได แปล วา จะ ไป โทษ แต เหลก็ 

อยางเดียวตองโทษ ชาง ตี เหล็ก ดวยวา มี ฝมือ จริง หรือเปลา    เพราะ ฉะ นั้น เรา จึง มา ดู ที่ ตรงกลาง 

ที่ เรียกวา  c o n v e r s e  ไม ใช ทาง ใคร ทาง มัน แต เปน  c o n v e r s i o n   p r o c e s s   ตัว ปรับ เปลี่ยน  หรือ เรา จะ 

เรียก เตา หลอม ก็ได  เรา จะ ดู  c o n v e r s i o n   p r o c e s s   เรา ดู อะไร  เรา ดูประการ ที่  1   คือ  ตัว เนื้อหา 
โครงสราง  หรือ ระบบ ที่ เรา ออก แบบ ไว ทั้งหมด  เรา เรียกวา  “ หลัก”   แต ไม ใช  “ หลักการ”   หลักการ 

ศึกษา เรา ใช คำ วา “ หลักสูตร”   ถูก ไหม  เรา เรียกวา หลัก หรือ สูตร  มี หลักการ  หลักเกณฑ อะไร อยางไร  

หลัก หรือ สูตร มี สูตร วา อยางไร ประการ ที่  2   เรื่อง ใหญ  คือ    ผูสอน  พูด ถึง ครู ถา ชาง ตี เหล็ก เหมือน 

ครู  ถา ชาง ตี เหล็ก ไร ฝมือ  ครู ไร ฝมือ  ครู สอน เศรษฐกิจ พอเพียง ที่ มี อยู ในประเทศ ไทย  ผม ให ลูกศิษย 

ท่ี เปน นักศึกษา ปริญญาโท ท่ี นิดา ไป น่ัง ฟง ทุก ท่ี แลว ให ไป ต้ังคำถาม  3   คำ ถาม    ยัง ไมมี ใคร ตอบ ได สัก 

คน  เพราะ รู ไม ลึก พอ  แลว จำเปน ตอง ลุกขึ้น ไป สอน ก็ เห็น ใจ ทาน ที่ ตอบ ไมได    เมื่อ ตอน กิน ขาว คุย กัน 

วา  จีน จะ ปฏิรูป การ ศึกษา    เขา อัด เงิน ลง ไป ใน มหาวิทยาลัย และ โรงเรียน ตางๆ   เพื่อ ให ไป พัฒนา ครู  

กอน จะ ทำ อะไร ให ไป พัฒนา คร ูเสีย กอน    ถา ยัง พัฒนา คร ูไมได ก็ อยา ริอาน ไป ทำ อยาง อ่ืน เพราะอะไร    

เพราะ ครู คือ หัว ใจ สำคัญ ที่สุด  ครู เปนตัว ปรับ เปลี่ยน หลักสูตร ได ถูก ไหม    ฉะ นั้น ครู จึง มี ความ สำคัญ 

ลำดับ หนึ่ง  อันที่  3   มี คน พยายาม บอกวา  ครู เดี๋ยวนี้ ไม ตอง เกง ก็ได    เดี๋ยวนี้ เด็กเกง กวา ครู  ผม วา 

ไม จริง  บางเรื่อง เทา นั้น ที่ เด็ก ไป เร็วกวา  เชน  เทคโนโลยี ที่ ตอง อาศัย ความ ไว ของ เครื่องเลน ตางๆ   

โนตบุค  ( N o t e b o o k )   คอมพิวเตอรโปร แกรม ตางๆ   ของ พวก นี้  ลูก ผม เกง กวา ผม สัก  1 0 0   เทา  เด็ก แค 

ช้ัน  ม. 3   สามารถ  l i n k   เขา ไปหา ขอมลู การ สอบ เปน นักเรียน แลกเปล่ียน ประเทศ โนน  ประเทศ น้ี  อยาก 

ไป เกาหล ีว่ิงเตน ตดิตอ หา    ใหแม ขบัรถ ไป ที ่สถานทตู เกาหล ี ไป เรยีน ภาษา เกาหล ี   แลวไป สมคัรเปน 

อาสาสมัคร เนตรนารี ไป เกาหลี  อยาก ไป อเมริกา ก็ ไป สมัคร    แลวไป สอบ ชิงทุน ไป เรียน อเมริกา เด็ก 

เขา ทำ เอง    นั่น หมายความวา นี่ คือ ความ คลองตัว ทาง ภาษา ของ เด็ก  ลูก ผม เรียน ภาษา อังกฤษ  

1   เดือน  พูด ภาษา อังกฤษ เหมือน เด็ก ฝรั่ง  ผม เรียน มา  2 0   ป  พูด ภาษา อังกฤษ เหมือน เด็ก ชั้นประถม  

1   เทียบ กัน ไมติด นี่ คือ บาง มุม เทา นั้น    โดย รวม แลว ครู ตอง เกง กวา ศิษย    ถา บอกวา ศิษย เกง กวา ครู  

นั่น หมายความวา เรียนจบ ไป แลว มี การ ไป พัฒนาขึ้น ภายหลัง ศิษย จึง เกง กวา ครู ได    แต ถา ศิษย เกง 

กวา ครู ตอน เรียน อยู ผม วา ยุง นะ  ประการ ที่  3   วิธีสอน  ประการ ที่  4   เครื่องมือ  จำเปน นะ  ถา ผม 

สอน วิชา ดำน้ำแลว ผม ไมมี อุปกรณ ดำน้ำ เลย แลว ใช การ วาดรูป ให ดู คิดวา ลูกศิษย ผม จะ ดำน้ำ เปน 

ไหม    ก็ เปน เฉพาะ วาดรูป ดำน้ำ เลย วาดรูป ตัวเอง วา ดำน้ำ ไป ลึก  1 0 0   กิโลเมตร    ที่จริง ทะเล มัน ลึก ไม 

ถึง  1 0 0   กิโลเมตร  นี่ คือ ระบบ การ ศึกษา ที่ เปน อยู ใน เกือบ ทุก มหาวิทยาลัย ตอนนี้    ที่ ผม พูด พอ จะ 

มี มูลความ จริง อยู บาง ไหม  เด็ก จะ ทอง ตำรา วายน้ำ ได แต วายน้ำ ไม เปน ทั้ง ครู ทั้ง นักเรียน    ฉะ นั้น 
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วิธีสอน กับ เครื่องมือ การ สอน สำคัญ  เชน  สอน วิชา ประมง  เครื่องมือ การ สอน คือ บอ เลี้ยง กุง ของ 

ชาวประมง  อยาง น้ี คน เล้ียง กุง กุลาดำ ก็ เจง ไป ท้ังประเทศ  แต ประมง ยัง สอน วิชา ประมง    ยัง สอน ตำรา 

เลม เดิม อยู เหมือนเดิม    คน จบ ประมง ไป เลี้ยง กุง ก็ เจง หมด  แลว ทาน คิดวา จะ เกิด อะไร ขึ้นกับ ระบบ 

การ ศึกษา ไทย  ผม พูด อยาง นี้ จะ เดิน กลับ บาน อยาง ปลอดภัย ไหม  P l e a s e   g i v e   m e   a   p e r m i s s i o n   

เรา ตอง กลา เปล่ียน    ตอง กลาเผชิญ ความ จริง  ไม อยาง น้ัน ปวยการ มา จัด สัมมนา  ประการ ท่ี  5   สภาพ 
แวดลอม และ เงื่อนเวลา    ฝาก ทาน เอาไป คิดวา ถา จะ ปฏิรูป การ ศึกษา  ปฏิรูป  3   สิ่ง  ปฏิรูป  6   สิ่ง  

อาจ จะ ปฏิรูป หรือ ปฏิวัติ    ปฏิวัติ  แปล วา  หมุน  ปฏิ  แปล วา  กลับ  วัตตะ  แปล วา  หมุน  ปฏิ  แปล วา  

กลับ ทาง  ถา กำลัง เดิน ลง เหว ก็ ให ถอยหลัง กลับ ไป ขึ้น สวรรค    ลงนรก ก็ ถอย ไป ขึ้น สวรรค  ปฏิวัติ  แปล 

วา  หันหลัง กลับ  ตอง เปลี่ยน อยาง ชนิด ที่ เรียกวา  กลับ ลำ ตอง ปฏิวัติ  i n p u t   กระบวนการ สอบจริงๆ   

ผม มี หนัง มา ให ดู  i n p u t   ที่ จะ เอา เขามา คือ  กระบวนการ สอบ ที่ จะ คัดเลือก เอา บุคคล เขามา  เชน  เรา 

นำ เด็ก เขามา เปน ทหาร    ตอง สอบ วิ่ง  สอบ วายน้ำ  สอบ วิชา อื่นๆ   ถา จะ เรียน ปาไม ก็ ตอง สอบ วิ่ง  สอบ 

เดิน เพราะ ตอง เดินปา  ถา จะ เรียน วิชา กสิกรรม  เด็ก ตอง ผาน การ สอบ ใช จอบ ใช เสียม  ถา เด็ก ใช จอบ 

ใช เสียม ไม เปน  หาม เอา มาเรียน เกษตร เด็ดขาด    ทุกวันนี้ เด็ก จบ เกษตร  จบ ปริญญาโท  ปริญญาเอก 

เกษตร  กลับ ไป บาน  นั่ง กาย หนาผาก ตกงาน    สวน พอ เก็บ มังคุด ขาย  3   –   5   ลาน บาท  เก็บ งกๆ   ลูก นั่ง 

นอน บน กับ พอ วา ตกงาน    พอ บอกวา  มึง จบ ปริญญาโท มึง ตกงาน    กู ไมได จบ อะไร เลย  กู ไมเห็น ตกงาน  

กู ทำ เกษตร ทั้งวัน แลว มึง เรียน อะไร มา  เรียน เกษตร   แลว ที่กู ทำ ไม เรียก เกษตร หรือ    นี่ พูด จะ ไป 

กระเทือน สาขา เกษตร  เพราะ ฉะ นั้น ตอง ขุด ดิน เปน  ตอง ทำเปน ทุกอยาง  ทุก วิชา  ที่ ผม ยกตัวอยาง 

เพราะวา มัน ใกล อาชีพของ ตระกูล ผม    เด็ก จบ เกษตร ตอง ไป เปน เกษตร  โลก กำลัง จะ อดอาหาร ตาย 

ไม นอยกวา พัน ลาน คน  ถา การ เกษตร ของโลก พัฒนา ไมทันภาย ใน  1 2   เดือน นี้  จะ มี คน อดตาย เปน 

จำนวน มหาศาล    โอ บามา ลุกขึ้น จับ มือ กับ นายกรัฐมนตรี ออสเตรเลีย    เพราะ ออสเตรเลีย แลง จน 

ถึงขั้น สุดทาย แลว    ใคร เอา น้ำ มา ฉีด ลางรถ ถูก จับ เอา เขาคุก นะ  ทาน พอ จะ ทราบ บาง ไหม หรือวา เรา 

อยู อุดมสมบรูณ สบาย เรา มี พระ สยาม เทวาธ ิราช ปกปอง คง ไม ลำบาก ขนาด น้ัน    เมืองไทย วิกฤต แลว  

เพราะ ฉะ นั้น กระบวนการ นี้ ตอง ทำ  ผล มัน จะ ออกมา เอง  คือ  เรา เอา  o u t p u t   มา กำหนด  c o n v e r s e     

และ กำหนด อะไร  i n p u t   ใคร สน ใจ เร่ือง น้ี มา น่ัง สัมมนา กัน อีก ทีหนึง่  เพราะ ฉะ น้ัน  เรือ่ง ท่ี  1   ท่ี ฝาก ทาน 

จะ เอาไป ทำ หรือ ไม เอาไป ทำ ก็ เรื่อง ของ ทาน    เรื่อง ที่  2     จะ พูด ทุก เรื่อง แต ไม รูวา จะ พูด เรื่อง ไหน กอน  

เอาเปนวา พูด เรื่อง  3   ระดับ ของ ศาสตร กอน    ศาสตร ขั้น ที่  1   c l a s s i fi   c a t i o n   ขั้น ที่  2   a s s o c i a t i o n  

 ขั้น ที่  3   c r i t i c a l   ภาษาไทย  มาจาก สุตตะ  สุตมยปฺญา    อัน ที่  2   เรียกวา  จินตนาการ  จินฺตมยปฺญา  

อัน ที่  3   เรียกวา  ผล ของ การ ปฏิบัติ ภว นา  หรือ  ภาวนา มยปฺญา  เรา เปน คน อาน มาก  ฟง มาก  ดู มาก  

อาน  ฟง  ดู  อาน กับ ดู  ทาน วา สิ่ง ไหน รู มากกวา กัน ครับ  ทาน ใด วา อาน  ปรบมือ  ทาน ใด วา ดู  ปรบมือ  

7 7   เดซิเบล เทา กัน    มี ปราชญ จีน บอกวา  เดินทาง หมื่น ลี้ ดีกวา อานหนังสือ หมื่น เลม เกวียน  ปราชญ 

จีน นะ ครับ  เดินทาง หม่ืน ล้ี  หมาย ถึงวา  ไป ดู เดินทาง ไป ดูงาน หม่ืน ล้ี  ดีกวา อานหนังสือ หม่ืน เลม เกวียน 

ไม ใช หมื่น เลม นะ ครับ  หมื่น เลม เกวียน เทากับ หมื่น รถ  1 0   ลอ รถบรรทุก อานหนังสือ หมื่น เลม เกวียน 
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สู เดินทาง ไป ดู เอง ดวย ตา ไมได  เพราะ ฉะ น้ัน การ เดินทาง ไป ศึกษา ดูงาน เปนเร่ือง สำคัญมาก  แต วาการ 

ศึกษา ดูงาน ของ มหาวิทยาลัย บาน เรา    ผม เปน กรรมการ ผู ทรงคุณวุฒิ ของ สภา มหาวิทยาลัย อยู  

2   แหง  มีโปร แกรม ไป ดูงาน หรือ ไม ผมไมทราบ แตผมก็ยุ ให ไป ดู เสีย เอง จะ ให ความ สำคัญตอ เรื่อง นี้ 

มาก    แตวา ตอง กลับมา วาง แผน แลว แปล ไปสู การ ปฏบัิต ิให ได    เทา ที ่เหน็ การ ดงูาน ของ ราชการ ไทย 

มา    ไมเห็น เขา จะ เอามา ปฏิบัติ ได จริง    มี ที่ไหนบาง มี ไหม ครับผม จะ ไป ขอ ศึกษา ดูงาน บาง  มี ที่ไหน 

ไป ดูงาน กลับมา แลว ลงมือ ทำเปน ช้ิน เปนอัน ชวย ยกมือ สิ ครับ  มี  1 - 2   ทาน    เปน ทาน ประธาน โครงการ  

ขอ ปรบมือ ให กับ ทาน ประธาน โครงการ    เด๋ียว จะ ขอ ไป ดูงาน ของ ทาน บาง ผม จะ ได ไม ตอง ไปไกล    ผม 

เคย พา ผูบริหาร การ ศึกษา ไป ดูงาน ใน จีน    สมเดจ็พระ เทพฯ    เคย บอก ให ไป ดู ประเทศ จีน เขา จัด ระบบ 

การ ศึกษา ไว ดีมาก  เรา ก็ ชวน กัน ไป ดู หาเงิน พา กัน ไป ดูงาน    ตอน ไป ดูงาน นะ หลับ กัน พอ ตกเย็น ช็อป 

ปง วิ่ง กัน ให ควั่ก  แปลก มาก เลย    ผม วา วิชา ช็อป ปง นา จะ เปน วิชา หลัก ใช คำพูด เสียดสี ไมดี จะ เปน 

บาป  ที่จริง ผม ไมได เสียดสี นะ  ผม เอา เรื่องจริง มา เลา ให ฟง  เพราะ ฉะ นั้น พหูสูต เรา ตอง เปน คน อาน 

มาก  ฟง มาก  ดู มาก  จะ เปน พหูสูต  แต ไม พอ  พระเจา อยู หัว บอกวา  ศาสตร ตอง มี จินตนาการ    คือ ไป 

ดู แลว เรา ตอง กลับมา จินตนาการ  เมืองจีน มี หิมะ ตก  แหง  แลว มี พายุทราย พัด จาก โกเบ เขามา  

เมืองหลวง เขา มี ปญหา  แต ของ เรา คนละ เรื่อง กัน  เพราะ ฉะ นั้น ภูมิศาสตร เปน ตัวกำหนด ปญญา  

ปญญา ประกอบ ไป ดวย  วิทยา+ วิชา เปน วิทยา การ  แปล วา  ความรู  บวก กับ วิชา  มีคุณธรรม กำกับ 

ความรู  ยุค ใด สมัย ใด ถา ไร คุณธรรม กำกับ โลก น้ี จะ วินาศ    เปน คำพูด ของ ใคร ครับ  เปน คำ ตอบ สุดทาย  

คำพูด ของ ใคร  ทาน พุทธ ทาส  ถา ศีลธรรม ไม กลับมา  โลกา จะ วินาศ  ทาน วา  ทาน พุทธ ทาส จะ พูด ถูก 

หรือ ผิด  ทาน ใด วา ทาน พุทธ ทาส พูดผิด ปรบมือ  ทาน ใด วา พูด ถูก ปรบมือ ครับ  ( เสียง ปรบมือ)   การ 

ศึกษา ตอง เอาจริง เอา จัง กับ การ สราง ศีลธรรม ให กับ คน    ทาน วา วันนี้ ตอง เริ่ม แลว  จะ จริง หรือ ไม จริง 

ทาน วา ตอง เริ่ม ถา เริ่ม วันนี้ ไมได ทำ ใจ ไว ได เลย บานเมือง วินาศ แนนอนภาย ใน  3   เดือน เรา จะ มา พบ 

กัน ที่นี่ อีก  พรอม ทั้ง โครงสราง หลักสูตร ใหม ที่ เอาจริง เอา จัง กับ การ สราง  1   2   3   จะ จัด ได ไหม ทาน 

ประธาน  อีก  3   เดือน จะ มี การ เปล่ียน แปลง ถา เปล่ียน แปลง ไมทัน ทาน เช่ือ ไหม เมืองไทย วินาศ มี บันทึก 

เอา ไว นะ ครับ  จะ ได ไม ตองจำ  เพราะ มี บันทึก แลว เอามา เปด ดู ใหม อีก  3   เดือน    ถา ไมมี การ เปลี่ยน 

แปลง ระบบ การ ศึกษา ของ เมืองไทย จะ ไม รอด  แลว รัฐบาล กลาง  ( กรุงเทพฯ)   กับ เมือง ใหญ จะ พัง กอน  

ชนบท บาง จุด จะ พัง พรอมๆ   กัน  และ ชนบท อีก หลาย จุด จะ อยูรอด    เมืองไทย วิกฤต แลว  4   ประการ 

ดวย กัน ที่ พระเจา อยู หัว ได เตือน ไว  ผม ขออนุญาต ขาม วิกฤต  4   ประการ ไปกอน เดี๋ยว กลับมา  ศาสตร 

ตอง มี จินตนาการ  ผม ยกตัวอยาง  ศาสตร ขั้น ที่1   เรา แยก วัว กับ ควาย ออกจาก กัน แบบ  s i g n i fi   c a n t   

ถา ดู วัว กับ ควาย ทาง สรีรวิทยา  ดู เขา  ดู ขา  ดูกีบ  ดู สีผิว  มัน แตกตาง กัน แบบ ไมมี นัยสำคัญ    แต สิ่ง ที่ 

ควาย กับ วัว แตกตาง กัน แบบ มี นัยสำคัญ ชนิด คนละ ขั้ว ไม ใช สรีระ  เคย ไดยิน คำ วา  w a t e r   b u f f a l o   

ไหม  “ มอง เจา ทุย พิลึก ได ฝน มันคึก กัน ใหญ”   เคย ไดยิน ไหม ครับ  บางทาน เกิด ไมทัน  บางทาน พยักหนา 

แสดงวา เกิด ใกลเคียง กัน ใชไหม    ควาย จะ ตอง นอน ตี แปลง  แชน้ำ  ชอบ เอา หัว มุดน้ำ  ชอบ นอน น้ำ 

เรียกวา  w a t e r   b u f f a l o   แต วัว ถา ไป ทำ แบบ ควาย จะ เกิด อะไร ข้ึน  เทา เนา  วัว จะ มี ความ สามารถ พิเศษ  
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ทน รอน อยู ใน ท่ีดอน แดดจดั    ควาย ถา ข้ึน ไป อยู ท่ีดอน แดดจดั จะ ทำไง ครบั    มัน จะ ตะเก ียก ตะกาย หา 

รม  มัน จะ อยู กลาง แดด ได ไม เกิน  4   ช่ัวโมง  ถา เกิน  4  ช่ัว โมง ไป แลว เอา ไม อยู  มัน จะ ดึง เขา รม อยางเดียว  

แต วัว ไมมี ปญหา    นี่ คือ ความ ตาง อยาง มี นัยสำคัญ  ถา เรา รู เรา จำ แนก เปน เรา จับ ควาย ไป  a s s o c i a t e

กับ นา ดอน  ฝน แลง  แดดจัด  ได ไหม  ได แต มัน จะ ใชงาน ได ไมคอย ตรง ประสิทธิภาพ    มัน ตอง เอา วัว 

ไป  a s s o c i a t e   กับ นา ดอน  แดดจัด  ฝน ไมคอยชุก  แลว เอา ควาย ไป  a s s o c i a t e   กับ นา ลุม  ฝนชุก จึง 

จะ ไดผล    ควาย นี่ ฝน ตกหนัก  พายุ พัด  ฟาผา  มัน ไมสน ใจ ทั้ง นั้น    ใชงาน มัน ก็ เดิน มี ความ สุข มาก เลย    

คน ยัง สู มัน ไมได เลย  ศาสตร ขั้น ที่  2     ผม จะ ยกตัวอยาง เรื่อง งายๆ   แบบ ชาวไร ชาวนา    หา กลอง เอา 

ควาย กับ วัว ไป ทำ  a s s o c i a t e   ให มัน ตรง กัน หรือ ไขว กัน เรา จะ รู เลย วา มัน จริง หรือ ไม จริง    ความ รูจริง 

หรือ ไม จริง จาก การ ปฏิบัติ เรียกวา  ภาวนา เห็น ผล  ภาษา ฝรั่ง เขา เรียกวา  c r i t i c   c r i t i c a l     สามารถ 

วิจารณ ได เลย นี่ แหละ คือ รูจริง อยาง นอย ศาสตร ตอง มี จินตนาการ  นี่ เปน คำ ของ พระเจา อยู หัว  แลว 

เอา จินตนาการ ไป ทดลองทำ จริง    ทุก ศาสตร ที่ พระเจา อยู หัว หยิบ ออกมา พูด  ผาน การ อาน มา อยาง 

หนัก    ผาน การ แลกเปล่ียน กับ คน มา อยาง หนัก  และ ผาน การ ปฏิบัติ มา แลว จึง สรุป เปน  ทิฐิ  เปนความ 

เชื่อ  เปน ความเห็น  เปน ภาษา บาลี  เปน ภาษา สันสกฤต วา  ทฤษฎี  ภาษา ฝรั่ง เรียกวา  t h e o r y   ทิฐิ  เปน 

ภาษา บาลี  ทฤษฎี    เปน ภาษา สันสกฤต  ใคร เปน ผู เชี่ยวชาญ ภาษา บาง  ทิฐิ  กับ  ทฤษฎี  เปน คนละ 

ภาษา กัน นะ ครับ  ทิฐิ  ภาษา หนึ่ง  ทฤษฎี  อีก ภาษา หนึ่ง  ฝรั่ง ใช คำ วา  t h e o r y     ถา ทาน อยาก รูเรื่อง นี้ 

ลึก  ไป อาน  p h i l o s o p h y   o f  s c i e n c e   มหาวิทยาลัย ไหน มี บาง ผม จะ ขอยืม ของ ผม หายไป แลว  ผม จะ 

ขอยืม ถายเอกสาร แลว ทำเปน เลม ใหม  p h i l o s o p h y   o f   s c i e n c e   มี ไหม  ไมมี  แปล วา  ไมมี ใคร 

อานหนังสือ เลม นี้  นี่ คือ ความ ลึกซึ้ง ของ ศาสตร ซึ่ง พระเจา อยู หัว ลึกซึ้ง ขนาดนี้ ถา จะ ไป นำเสนอ    แต 

ตอนนี้ ไมได แลว หมอ ไม อนุญาต แลว  ทาน อายุ  8 1   แลว ยัง จะ ไป ใชงาน ทาน อีก จะ เปน บาป    หมอ เขา 

จะ ดุ เอา แต ถา เปน ยุคเกา  ทาน จะ โปรด มาก  ทาน จะ ชอบ ทำการบาน ทาง ความคิด    เมืองไทย จะ รอด 

หรือ ไม รอด อยู ที่ ปญญา  เพราะ ฉะ นั้น ระบบ การ ศึกษา ทั้ง  1 6 5     มหาวิทยาลัย นี้  เปนความ หวัง ของ 

ประเทศ    ทาน อยา ไป หวงั รฐับาล  ผม ด ูแลว รฐับาล  คณุธรรม ตำ่  ความรู ก็ ตำ่  โกง เกง  ใน มหาวทิยาลยั 

ความรู สูงกวา รัฐบาล    คุณธรรม สูงกวา รัฐบาล  1 6 5   มหาวิทยาลัย  โกง ไมคอย มี    อาจ มี บาง แต สวน 

ใหญ คง ไมคอย มี หรอก    เพราะ ฉะ นั้น เชื่อ วา เรา จะ ตอง เปน ผูนำ แต ทำ ยังไง ทาน จะ สอน คน ได ทีละ  

1 0   –   2 0   ลาน คน  สมมติ ทาน คัด แลว  ครูบาอาจารย คัด  จะ ลุกฮือ ขึ้น สอน กัน ทั้ง    1 6 5   มหาวิทยาลัย  

ทำ ยังไง  เอา สื่อ มา ทำ ออก สื่อ ที ไรคน เฮโล ตาม มา ดู กัน    รายการ เจาะ ใจมา ถายทำ  รายการ เจาะ ใจ 

ก็ได  2   –   3   ลาน คน เทา นั้น เอง    ผม ทำ ละคร น้ำเนา ขึ้น มา เรื่อง หนึ่ง  ไมได ทำ เอง หรอก ครับ  เพราะ 

ทำ ไม เปนไป จับ มือ กับ  ชอง  3   บริษัท บรอด คาสติ้ง ทำ ละคร น้ำเนา  ตอง เนา ถา ไม เนา คน ดู จะ นอย  

พระเอก จบ ปริญญาโท จาก ตางประเทศ  กลับมา แลว มา เปน กำนัน    นางเอก เปน ลูก อธิบดี แลว มา เปน 

นัก พัฒนากร สาว  ชื่อ นองโม    พระเอก ชื่อ กำนันไก โตง    แลว นองโม กับ พระเอก ก็ ไปพบ รัก กัน จาก บท 

ที่ กำนัน ไก โตง ไป สงเสริม ชาวบาน ให พึ่งพา ตน เอง ตาม ปรัชญา พอเพียง    สอน ทำ ปุย เอง  ทำยา  

ทำ อะไร ตางๆ     สุดทาย ปลูก ผัก ปลูก หญา กิน เอง  ไม ตอง ไป ซ้ือ เขา    พอคา ปุยเคมี จึง ไป จับ มือ กับ เกษตร 
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จังหวัด กับ นัก การเมือง แลวไป ตี หัว กำนัน สลบ อยู กลาง ทุงนา  นางเอก ไป เจอ เขา ก็ แอบ รัก กัน    งอน 

กัน  คอยๆ   ผูก ทีละ นิดๆ   แลว ทำเพลง ขึ้น มา  1   เพลง  ชื่อ  แผนดิน หัว ใจ  เรา จะ ปลูก ตนไม  เรา จะ ปลูก 

ตนน้ำ  เรา จะ ปลูก ทุก ความ ต้ัง ใจ  เรา จะ ปลูก ความ ดี  ปลูก ความ ฝน อัน ย่ิง ใหญ ท่ี บน แผนดิน หัว ใจ ของ 

เรา  มี ใคร พอ คุนๆ   เคย ไดยิน บาง ไหม ครับ  ตกลง ละคร เรื่อง นี้ มี อาจารย ทาน ใด ได ดู    รบกวน ทาน 

อาจารย ยกมือ นิดหนึ่ง ครับ  ใคร ได ดู ละคร เรื่อง นี้  โอ โห  แสดงวา ประสบ ผลสำเร็จ มาก  เรา ตั้ง ใจ จะ ทำ 

อีก    ที่จริง สำนักงาน คณะกรรมการ การ อุดมศึกษา นา จะ จับ มือ กับ สถาบัน เศรษฐกิจ พอเพียง กับ 

มูลนิธิ กสิกรรม ธรรมชาติ ทำ อีก  ไมยาก เลย เดี๋ยว ผม  c r e a t e   ให  เรื่อง เนาๆ   แบบนี้ ผม  c r e a t e   เปน    ผูก 

กับ เนื้อหา ปรัชญา พอเพียง    เนื้อหา ที่เ จะ ใส ลง ไป ตอง ลึก และ ซึ้ง พอ    ถา เรา ไม ลึกซึ้ง พอ  มัน จะ บอก 

ไมได วา สิ่ง นี้ ใช พอเพียง  นี่ พอเพียง    มี ขาราชการ ระดับสูง ของ หลาย กระทรวง มา คุย กับ ผม  เชน  

กระทรวง มหาดไทย  ประกาศ  6   X   2     จำได ไหม ครับ กระทรวง มหาดไทย ประกาศ  6   เรื่อง ของ เขา  

6   X   2   บอก เปน ปรัชญา เศรษฐกิจ พอเพียง ก็ เลิก ไป แลว    เลิก ไป ตั้ง แต สมัย ที่ คุณ ทักษิณ ยัง อยู แลว   

คน ที่ คิด ให เปน  ดร.   นะ ครับ เปน อาจารย ผม ดวย  สอน ผม มา ผม ไมกลา เอยชื ่อ    ทีนี ้ มา ดู วา  

ปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียง สรุป หนาตา เปน อยางไร กัน แน    ถา เรา รู เนื้อหา แลว สามารถ นำเสนอ ได 

หลากห ลาย  ตาม เอกสาร ที่ เรา ทอง กัน มา ตั้ง แต อนุบาล ยัน ปริญญาเอก    เรา จะ ทอง เหมือน กัน วา    
ความ พอประมาณ  ความ มีเหตุมีผล  ความ มี ภูมิ คุม กัน  ทั้งนี้ ตอง ขึ้น อยู กับ เงื่อนไข  2   ประการ 

 คือ  ความรู และ คุณธรรม    ผม วา ผม เขียน ไขว อยู นะ  ความรู กับ คุณธรรม  เขา อธิบาย วา  กลุม ที่  1  

 มี เงิน งบประมาณ อยู  3 0 0   ลาน บาท   ผลักดัน เขาไป ใน กระทรวง ศึกษาธิการ   เปด สอน กัน 

ใน มหาวิทยาลัย เต็มไปหมด  อธิบาย ได วา  ความรู ที่ สำคัญ  คน จะ ผลิต อะไร จะ ตอง รู  โดยเฉพาะ คน 

กลุม ใหญ ของ ประเทศ    คือ ภาค การ เกษตร ท่ี มัน เจง ทุกวันนี ้เพราะ ไม รูวา จะ ผลิต อะไร    ตอง รู สิ วา ผลิต 

แลว จะ ตอง ไป ขาย ที่ไหน  ราคา เทาไร    ตลาด เปน อยางไร มัน ขึ้นๆ   ลงๆ   หรือ มี ความ เสี่ยง หรือเปลา    

แลว ตอง รู ดวยวา  ตนทุน เทาไร ขาย จึง จะ มี กำไร    ไม อยาง นั้น คุณ ก็ เปนหนี้ เปน สิน ตอง ให รัฐบาล มา 

ชวย อยู ตลอด เวลา  นี่ คือ ความ รอบรู    แลว ตัดสิน ใจ เลือก สิ่ง ที่ จะ ผลิต บน เหตุ บน ผล    ให มัน พอ 

ประมาณตน จึง จะ มี ภูมิ คุม กัน อยู ได  นี่ คือ ความ เปน เหตุ เปนผล  คือ หลัก ปรัชญา พอเพียง  กลุม ที่  2   

อธิบาย ไม เหมือน กัน  เน่ืองจาก กลุม ท่ี  2   สวน ใหญ จะ เปน ปราชญ ชาวบาน กับ นัก วิชาการ ท่ีมา ทำงาน 

รวมกับ ปราชญ ชาวบาน เขา อธิบาย วา  หลัก ปรัชญา ของ พระเจา อยู หัว    คือ ตอง รูวา จะ กิน อะไร ให ผลิต 

อัน นั้น ให ปลูก ทุกอยาง ที่ กิน ให กิน ทุกอยาง ที่ ปลูก  เคย ไดยิน ไหม  จะ กิน อะไร ก็ ให ปลูก  จะ ใช อะไร ก็ 

ให ปลูก  เหลือ จึง คอย ขาย  นี่ ตาง หาก จึง จะ มี กำไร  นี่ คือ หลัก ปรัชญาที่ ผม สรุป โดย ยอ ให ฟง    นี่ คือ 

ปราชญ ชาวบาน  อธิบาย กัน อยาง นี้ เปนหลัก  ฟง ดู เขาทา กวา ไหม  กลุม ที่  3   อธิบาย ไม เหมือน กัน อีก  

กลุม ที่  3   บอกวา  เศรษฐกิจ พอเพียง ตอง ทำเปน ขั้น เปนตอน  ตอง มี ขั้น พื้นฐาน    และ ขั้น กาวหนา  เขา 

บอก วาความ ตองการ พื้นฐาน ของ มนุษย    ( P h y s i c a l   n e e d )     ตอง มี อยู พอ  ตอง มี กิน พอ  ตอง มี ใช พอ    

วันนี้ โลก มี คารบอนไดออกไซด เยอะ  อุณหภูมิ รอน    เพราะ ฉะ นั้น คุณ ตอง ทำ ให รมเย็น    มี ออกซิเจน 

พอ ดวย  นี่ คือ  P h y s i c a l   n e e d     ขั้น พื้นฐาน  เรียกวา  4   พอ  พอ อยู  พอ กิน  พอ ใช  พอ ให รมเย็น  นี่ คือ ขั้น 
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พื้นฐาน    ถา มี อยาง นี้ รางกาย และ ชีวิต ก็ อยูรอด แลว  ถา คน ไทย  6 6   ลาน คน  มี อยู  มี กิน  มี ใช  มี ความ 

รมเย็น พอ    ก็ รอด แลว    โลก จะ เกิด อะไร ขึ้น ก็ ไม สำคัญ    นี่ คือ เศรษฐกิจ พอเพียง ขั้น พื้นฐาน  พระเจา-

 อยู หัว บอกวา    ขอ ให ทุกคน มี ความ ปรารถนา ที่ จะ ให เมืองไทย มี ความ พอเพียง อยาง นอย ขั้น พื้นฐาน    

เรา จะ ยอด ยิ่งยวด เพราะอะไร    เพราะ ทุก ประเทศ ใน โลก จะ ทำ ให เกิด  4   พอ นี้ ยาก เหลือเกิน  จะ ตอง 

ไป ซื้อ จาก ตางประเทศ มา    ของกิน เรา ผลิต เหลือ กิน สงไป แจก เขา กิน ทั่วโลก ไม ตอง ขาย ก็ได    ทำไม 

ตอง ขาย เอา เงิน  แจก ไมได หรือ  สังคม ไทย เมื่อ มี กิน  คน ไทย ไมกลา ขาย นะ ครับ  กลัว บาป  แจก เอา 

บุญ  เพราะ ฉะ นั้น ความ กาวหนา ของ สังคม ไทย  คือ  บุญ  บุญ แปล วา อะไร  แปล วา  ดู แล พอ แม เปน 

อยาง ดี  ดู แล พระ  ดู แล ครู เปน อยาง ดี    สังคม เจริญ เปน สังคม ที่ ไมเอา ใจ ใส พอ แม    ไมเอา ใจ ใส 

ครบูาอาจารย    เดนิ ชน มนั กระเดน็ ไป เลย ม ีไหม    มหาวทิยาลยั ไหน ที ่เดก็ เดนิ ไมรูจกั คร ู   ไมรูจกั คน ชน 

กระเดน็  ไม เคารพ ครูบาอาจารย  ไม เคารพ แม แต พระ    พระ เดิน บิณฑบาต หา ขาว กิน ไมได ตอง อพยพ 

ยาย ไป อยู หมูบาน อื่น  ชุมชน อื่น  เพราะ ชุมชน นี้ เปน คน ใจบาป  ไมมี คน ใจบุญสุนทาน  นี่ คือ สังคม ที่ 

ไม เจริญ  ความ เจริญ กาวหนา วัด ดวย ความ มี ใจบุญ   รวม ทั้ง ทาน ดวย  แม คน แก  เด็ก  คน พิการ  สัตว   

สิ ่ง แวดลอม  ชุม ชม สังคม นี้ เขา ดู แล  ไม ตอง รอ ให รัฐบาล มา ชวย เขา รวมหัว กัน ชวย  เขา จึง 

มี สหกรณ    สังคม ที่ เจริญ แลว จะ มี สหกรณ เปนของ ตัวเอง  ประชาชน ขาย ขาว แลว จะ รวมมือ กัน สราง 

ศาลา  สราง อาคาร  สราง วัด  สราง ทุกอยาง ไว  ใคร เจ็บปวย ก็ มา พึ่ง วัด    ลูก นิสัย ไมดี ก็ สง มา ให วัด    

ห มา ไมดี ก็ เอามา ปลอย วัด    แมว ก็ เอามา ปลอย วัด  ตาย ก็ เขาวัด ใชไหม    จะ บวช ลูก ก็ มา อาศยั วัด หมด    

จะ จัดงาน ก็มา เขาวัด    ยืม ของ จาก วัด เอาไป ใชได หมด นี่ คือ สหกรณ ที่ สมบูรณ ของ เขา    เขา ไม เรียก 

สหกรณ  เขา เรียกวา วัด  พระเจา อยู หัว พูด เมื่อ ป  พ. ศ.   2 5 2 5   บอกวา  ประเทศ ไทย มั่งคั่ง  ทาน พูด เปน 

ภาษา อังกฤษ  ให สัมภาษณ หนังสือ พิมพ  N a t i o n a l   G e o g r a p h i c   ตอน ที่ ทั่วโลก เขา กำลัง เฮ โลมา 

ถายรูป กัน ที่ เมืองไทย    กอน ที่ จะ ลม เปน คอมมิวนิสต    โลก เชื่อ วา จะ ลม เปน โดมิโน    ทาน ประกาศ  

ป  พ. ศ.   2 5 2 5   วา  เรา ไม ลม เรา เปน ประเทศ มั่งคั่ง และ เปน ยุทธศาสตร ของโลก  ใครๆ   ก็ อยากได เมือง 

นี้  แต เรา ไม ให เรา เก็บ เอา ไว  เรา ยืนหยัด อยู ที่นี่ เพื่อ ให คน ทั้งโลก ได มา เรียนรู ได มา สัมผัส  มา อยู    มา 

ทำ อะไรได  แต จะ มา ยึด เอาไป  ไม ให  o u r   c o u n t r y   i s   r i c h   a n d   s t r a t e g i c     ทาน พูด ไม รวย ได อยางไร    

เศรษฐี ทั้งประเทศ รวม กัน ยัง สราง วัด ไม ถึง  1 0 0   วัด เลย  แต ชาวนา ขาย ขาว แลว เอา เงิน ไป สะสม ไว 

ใน กองทุน รวม ของ ชุมชน ตัวเอง  วัด จึง เจริญ ม่ันคง กวา บาน  น่ี คือ สันดาน ของ คน ใจบุญ  วัด ท่ัวประเทศ 

ไทย  4 4 , 0 0 0   กวา วัด  ไม ถึง  4 5 , 0 0 0   วัด  รวม เบ็ดเสร็จ  4 5 , 0 0 0     วัด ที่ ชาวนา ไทย สราง เอา ไว ไม รวย 

แลว เขา จะ ไป สราง ไว ได อยางไร    แต เขา ไม เก็บ มา รวม ไว ใน บาน  ไม สะสม ไว ใน บาน ตัวเอง    บางคน 

เปน ครูบาอาจารย สรางบาน ใหญโต ซื้อรถ เบนซ มา ขับ  เปน ครู อยา ไป เลียน แบบ เศรษฐี  นาเกลียด  

จริงๆ   นะ เปน ครู ไม ควร จะ ไป ทำตัว เยี่ยง เศรษฐี นี่ ผม จะ พูด ตรงไป ไหม  ถา พูดตรง ดี ก็ ชวย ปรบมือ ดังๆ   

( เสียง ปรบมอื ดัง)     ชีวิต เศรษฐ ีแทๆ    คือ คน ท่ี มีความรู มาก และ มี ความ เพียร มาก  ย่ิง รู  ย่ิง เพียร ก็ ย่ิง รวย 

เปน ทรัพย    แลว ได ทรัพย มา จุนเจือ ผูอ่ืน ตาง หาก  จึง จะ เรียกวา  เศรษฐี  สังคม ไทย เช่ือ อยาง น้ี    หลังจาก 

เรา มี มหาวิทยาลัย ขึ้น มา    มหาวิทยาลัย ได ทำลาย ความ เชื่อ ดีๆ   ไป หมด ทั้งประเทศ  วิธี แก คือ  ยุบ 
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มหาวิทยาลัย ทิ้ง ทั้งหมด จะ ได ไหม  พระเจา อยู หัว ย้ำ แลว ย้ำ อีก  o u r   l o s s   i s   o u r   g a i n     ไดยิน ทุกทาน 

ใชไหม  ใคร เชื่อ บาง ไมมี ใคร เชื่อ เลย    มี เชื่อ อยู คน เดียว  ทาน ตรัส วา ยิ่ง ให เรา ยิ่ง ได    ให ดีกวา เอา  คน 

ไทย ไม เชื่อ แลว  อยา หาวา คน ไทย ไม เชื่อ เลย    ครู ยัง ไม เชื่อ เลย อยา พูด ดัง ไป    ใช หรือ ไม ใช ถา เรา 

ทำความ เชื่อ  ทำ ทฤษฎี  ทำ ทิฐิ ขอ นี้ ลง ไป ใน สังคม ไทย ไมได    คุณ วา ลมจม ไหม    สังคม ไทย ถา ไม เชื่อ 

ทิฐิ ขอ นี้    ถา ฝง ทิฐิ ขอ นี้ ลง ไป เปน ทฤษฎี ไมได  o u r   l o s s   i s   o u r   g a i n   พระเจา อยู หัว พูด ไป คน เดียว  

มหาวิทยาลัย ไป สอน วา  m a x i m u m ,   m a x i m i z e   p r o fi   t     วิชา เศรษฐศาสตร สอน วา ถา ทำกำไร สูงสุด 

จะ วัด กำไร ได ดวย  G D P   ผม เรียกวา  G h o s t   T h e o r y   ทฤษฎี ผี  ทฤษฎี เศรษฐกิจ โต  G r o w t h   แปล วา  

เติบโต ใชไหม  พระเจา อยู หัว เรียกวา  ทฤษฎี เศรษฐกิจ ตาโต  ดู แลว จอง จะ ขาย  จะ เอา เงิน  วัด ดวย เงิน 

ใชไหม  เปน ทฤษฎี เศรษฐกิจ ตาโต  G D P   :   G r o w t h   D o m e s t i c   P r o d u c t   หรือ  G r o w t h   T h e o r y   ทฤษฎี 

เศรษฐกิจ การ คา  หรือ  T r a d e   E c o n o m y   หรือ  F T A   ที่ บา กัน อยู ทุกวันนี้  เชื่อ วา เปด การคาเสรี แลว เรา 

จะ รวย  ถาม จริงๆ   ต้ัง แต เรา ไป เซ็นสัญญา  F T A   ยอมาจาก  F r e e   T r a d e   A g r e e m e n t     ไป ทำการ ตกลง 

กับ เขา ไป  a g r e e   กับ เขา วา  เรา จะ  t r a d e   กัน โดย  f r e e   t a x   เรา จะ ไม เก็บ ภาษี กัน  หรือ เก็บ ภาษี ก็ ให 

เปน ศูนย  พอ เปด กับ จีน เปน ไง    จีน เฮโล ขน ผล หมาก รากไม ลองเรอื มา ตาม ลำน้ำ แลว เอา สินคา มา ข้ึน    

สินคา จนี จงึ เขามา ยึด ตลาด ไทย ทัง้ประเทศ  เกษตรกร เจง ระเนระนาด  หอม  กระเทยีม  ผลไม ไทย    ซือ้ 

ทุเรียน ลูก หน่ึง ถือ เดิน กิน แขง กับ แอบ เปล คิดวา จะ สู กัน ได ไหม  ไมมีทาง  เพราะ ฉะ น้ัน สินคาเกษตร จึง 

เจง ระเนระนาด    แลว เรา ไป เซ็น  F T A   กับ ออสเตรเลีย  ออสเตรเลีย กับ ไทย ใคร ชนะ  ไทย ชนะ นะ ครับ  

ถา ดู ตัวเงิน    ถา เซ็น กับ จีน เรา แพ จีน ใชไหม    พอ ไป เซ็น กับ ออสเตรเลีย เรา ชนะ ออสเตรเลีย  เรา ขาย 

อะไหล รถยนต ไป เขา ไม เก็บ ภาษี เรา ใชไหม    เมื่อ เขา ขาย นม มา เรา ก็ ไม เก็บ ภาษี เขา ใชไหม  แลว 

อาจารย เปน เจาของ โรงงาน อะไหล รถยนต ทุกทาน หรือเปลา  นามสกุล อะไร ที่ เปน เจาของ อะไหล 

รถยนต  “ จึง รุงเรอืง”     จึง รุงเรอืง คน เดียว ใชไหม แลว นอก น้ัน เจง หมด    คน เล้ียง วัว  ทำ นมววั ในประเทศ    

รวม ท้ัง โคนม อันดบัหนึง่ ของ ประเทศ ท่ี กษัตรยิ เดนมารก กับ กษัตรยิ ไทย มา รวม ลงทนุ กัน  ขับรถ ข้ึน ไป 

ที่ สระบุรี เล้ียวขวา นั่น คือ แหง แรก  เจง ระเนระนาด  เลิก เลี้ยง แลว ชาวบาน จะ เจง หมด    ชาวบาน มี การ 

ปรับตัว อยางไร  ที่ สหกรณ โคนม เขา สอยดาว  จังหวัด จันทบุรี ขาย นม เจง    ทั้ง สหกรณ เลย ครับ เขา ได 

ยก ทีม มาเรียน ที่ ศูนย เรา    เรา มี อยู  4 0   ศูนย  มา ที่ ชลบุรี  เรียน เสร็จ แลว ผม บอกวา    ให เอา น้ำนม มา 

หมัก เปน หัวเชื้อบา ซิลัส จะ ได นม ที่ มี จุลินทรียบา ซิลัส    แลว รับ ซื้อ ขี้วัว จาก สมาชิก  ขาย นม ขาดทุน 

ใชไหม  ขาย ขี้วัว ปกติ  8   บาท  เรา รับ ซื้อ กระสอบ ละ  2 1   บาท  โรง นม เปลี่ยน เปน โรง หมัก ปุย ขี้วัว    โดย 

เอา น้ำนม มา ผสม กับ ปุย ที่ ผสมเสร็จ แลว  หมัก ทิ้ง ไว แลว ฉีดพน ลง ไป ใน ขี้วัว  ใส กระสอบ ขาย  เจง นม 

แต รวย ข้ีวัว  อยูรอด จน ถึง ทุกวันน้ี  ทาน จะ ไป ดูงาน ก็ได  ลูกศิษย เรา ข้ึน ไป เปน ประธาน ไป เปน ผูจัดการ 

ระบบ อะไร ตอ อะไร ใหม  เพราะอะไร  เพราะ มัน ตอง ปรับตัว  ฉะ น้ัน  F T A   ทำ ให เรา ตาย  ระบบ เศรษฐกิจ 

ตาโต  วันนี้ สหรัฐ จำนน แลว วา  การเงิน  คือ  i n v i s i b l e   h a n d     ระบบ การเงิน  กลไก ตลาด เปน มือ ที่ซอน 

อยู    มี คน ลุกขึ้น มา ดา โอ บามา เยอะ เลย  พวก นัก เศรษฐศาสตร  นายทุน ใหญ  บอก ระบบ เศรษฐกิจ 

ของโลก ตอง ปลอย ให  i n v i s i b l e   h a n d   จัดการ  บารัค โอ บามา อยา มา ยุง    เขา บอก ไมได    เขา ตอง เปน 
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มือ ที่ มองเห็น และ ลงมา จัดการ ไม อยาง นั้น โลก พัง  ไม ใช รอ ให มือ ที่ มอง ไมเห็น มา จัดการ กับ ระบบ 

เศรษฐกจิ    ทฤษฎี โบราณ ท่ี สอน กัน อยู น่ี ใช ไมได แลว    เพราะ ฉะ น้ัน โอ บามา จะ ลุกข้ึน มา เปล่ียน ทฤษฎี 

เศรษฐศาสตร ใหม ของโลก    เรา จะ ตอง นำ เขา เพราะ เรา รูเรือ่ง นี ้ลึกซึง้ กวา เขา เยอะ เขา ไม เขา ใจ หรอก  

ให ไป แลว จะ ได กลับมา ยังไง มัน งง นะ    ผม ไป สอน นักเรียน เสนาธิการ ทหาร    ไป สอน นักเรียน บรหิาร 

ระดับสูง  ผม บอก บาน ผม อยู แปด ริ้ว มัน อุดมสมบูรณ มาก    แม น้ำไหล มาจาก เขา สอยดาว จังหวัด 

จันทบุรี     ไหล มาจาก เขา อาง ฤๅไน    ไหล มาจาก เขา ปราจีนบุรี    ไหล มาจาก นครนายก มา รวม กัน 

ที่เกาะรัด  แลว เปน แมน้ำ บางปะกง  ปลาชอน ใหญ ขนาด มา แร แบะ  2   ขาง เปน  2   ริ้ว  ตาก เปน อาทิตย 

ก็ ไม แหง  ซอย อี กรอบ  เปน  4   ริ้ว  ก็ ไม แหง  ตอง ซอย อี กรอบ เปน  8   ริ้ว ถึง จะ แหง    ตัว มัน ใหญ ขนาด นั้น    

ถาม วา กิน ยังไง ให ได ท้ัง เดือน  ผม นำไป ถาม ระดับ ปริญญาโท    ผม สอน ปริญญาเอก  อยู  3   มหาวิทยาลัย  

ไมได จบ ปริญญาเอก หรอก  เคา ให ไป สอน อยาง นั้น แหละ ไมได เปน  ดร.   อะไร กับ เขา มี แต ด็อก ครับ  

เตอร ยัง ไมมี    ก็ ไป ถาม วา กิน ยังไง  เขา บอกวา เอาไป แช ชอง  F r e e z e     เอาไป ตาก แหง    เอาไป ทำ ปลารา    

หั่น เปน  3 0   ชิ้น  กิน วัน ละ  1   ชิ้น    ดู สิ คิด จะ กิน คน เดียว  ไป ถาม ชาวบาน บอกวา แกง หมอ ใหญๆ   แลว 

แบง ให กัน กิน เดี๋ยว เขา ก็ เอามา คืน  เดือน  สอง เดือน  อยา วา แต เดือน เลย  เปน ป ก็ ยัง กิน ไม หมด    นี่ คือ  

o u r   l o s s   i s   o u r   g a i n     เรื่อง ปลาชอน  8   ริ้ว เอาไป เลา ให ฝรั่ง ฟง  เขา บอกวา  ถา คุณ ไป ทำที่ บาน ผม    

คณุ แจก ไป คณุ ก็ หมด ใน วัน เดยีว  ฝรัง่ งง สิ เอา อะไร มา แจก ไมกลา กิน    เขา ไป เท ทิง้ ครบั เพราะ ฝรัง่ เขา

 ไม ไว ใจ กัน    ดู วา มี  อย.   หรือเปลา    แกง ปลาชอน ไมมี  อย.   ไมกลา กิน นะ ครับ  เขา ไม ไว ใจ กัน สังคม เขา 

เปน  I n d i v i d u a l   l i f e   แรงมาก  เขา ไม เขา ใจ เรื่อง พวก นี้  เรา นี่ เปน สังคม ที่ เชื่อ เรื่อง ทาน  เรื่อง บุญ  เรื่อง 

ธรรม    แต การ ศึกษา ใน มหาวิทยาลัย ทั้ง ใน  1 6 5   มหาวิทยาลัย  ไม เอาเรื่อง นี้ เปนหลัก  พระเจา อยู หัว 

สอน ไป เถอะ    พูด เรื่อง เศรษฐกิจ พอเพียง    เพราะ ฉะ นั้น  ความ เจริญ คือ บุญ  ทาน  และ ยัง หมาย ถึง 

ความ สามารถ ใน การ แปรรูป เก็บรักษา    คน สมัยกอน เก็บ ผัก เก็บ หญา มา แปรรูป  เขา สามารถ เอา 

สมนุไพร  2 1   ชนดิ  มา หมกั แลว สกัด    เลือก ยีสต    ใช ยีสต มา ผลิต เหลา  แอลกอฮอล  แลวก็ กล่ัน ออกมา 

เปน  7 0   %   ข้ึน ไป  เอา แอลกอฮอล มา แช รากไม  แลว สกัดออกมา เปน น้ำหอม  เปน ยา  เปน อะไร สารพัด  

เพื่อ จะ เก็บรักษา อาหาร  ยา    ไว ให ได นาน ที่สุด  ความ สามารถ ใน การ    อา รักข สัมปทา  เรียกวา    การ 

เก็บรักษา ไว   จะ มี รูป ตางๆ   ทั้ง น้ำหอม  ทั้ง ยา  ทั้ง น้ำ ปรุง  ทั้ง อะไรตออะไร คน สมัยเกา จะ มี ทักษะ

 ใน การ แปรรูป เอามา เก็บ ไว เต็มไปหมด เลย  ไมมี สอน เลย สัก มหาวิทยาลัย เดียว  ก็ พอ มี บาง นะ  

คณะ คหกรรมศาสตร  เห็น มี แต มหาวิทยาลัย เกษตร มหาวิทยาลัย เดียว  นอก น้ัน ไมคอย มี ใคร สอน กัน      

มี เรื่องราว เยอะ แยะ  ใน ป  พ. ศ. 2 5 2 8   เขาไป ดู ใน วัง สวน จิตรลดา  พระเจา อยู หัว จะ ตั้ง โรง กลั่นน้ำมัน  

E 1 0 0   เอทานอล  1 0 0 %   พระเจา อยู หัว มี โรงกลั่น เหลา สวนพระองค    แต กลั่น  9 9 . 5 %   แลว ใส รถเกง 

ว่ิง ไมได กล่ัน ใส ปาก นะ ครบั    ถา ผสม นำ้ ใส ปาก ก็ เมา เหมอืน กัน  แลว โรง กล่ันนำ้มนั  B 1 0 0   ไบโอ ดเีซล  

รถ ทาน ใช  B 1 0 0   ยัง ไมมี ปญหา อะไร เลย  กระทรวง พลังงาน บอกวา มี ปญหา    แต ทาน ขับ มา ทุกวัน 

ไมเห็น มี ปญหา อะไร    ที่ กระทรวง พลังงาน บอก มี ปญหา  เพราะวา  B 1 0 0   กับ  E 1 0 0   ไมได เปอรเซ็นต    

เก็บรักษา เอา ไว ให เปน อา รักข สัมปทา แลว ขายทำให เมืองไทย รวย นะ  พอ ผม แม ผม รวย นะ มีนา  

aw_�������1.indd   Sec1:49aw_�������1.indd   Sec1:49 29/6/2552   12:26:4129/6/2552   12:26:41



50 ประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 7 ป 2551

4 0   ไร  ชาวบาน ยุคกอน เมื่อ เรา เปน เด็ก เห็นวา รวย เพราะวา เมื่อ ขาย ขาว แลว  พอ  แม  ปู  ยา  ตา  ยาย  

มัก จะ เอาไป ทำบุญ ไป สราง วัด ไว ให สมบูรณ  ประชาชน ทั้ง  2   -   3   หมูบาน  ทั้ง ตำบล มา ใช ประโยชน 

ได เปนของ สวนรวม    สวน ใหญ ผูหญิง ก็ จะ แอบ เอา ไว เปน ทอง  แม ผม จะ ซื้อ ทอง  ซื้อ นาค  อางวา ให 

ลูกสาว  มี พี่นอง  5   คน มี ลูกสาว คนกลาง    แก พา ลูกสาว ไป ซื้อ แหวน เพชร      การ ขาย ขาว แก จะ 

ไม ขายหนา ลาน เพราะ ขาย ขาว เดือน  4   มัน จะ อัปรียจัญไร เขา สอน อยาง นั้น    ไป ขายหนา น้ำ ซึ่ง มัน 

แพง ลิบล่ิว เลย  พอ ขาย เสร็จ แก ก็ จะ พา ลูกสาว ไป ราน เพชร ราน พลอย พอ ซื้อ ให ลูกสาว ทีไร    แก แอบ 

ซื้อ เข็มขัด นาค ของ แก ดวย ทุกที  เข็มขัด นาค  เข็มขัด ทอง  เข็มขัด เงิน เยอะ เลย นะ    แก สะสม เอา ไว เปน 

เงนิ  ทอง  นาค  3   อยาง นี ้ แลวก็ ม ีเพชร ม ีพลอย  ชาวนา สมยักอน ม ีอยาง นัน้ จรงิๆ   นะ  ผม ไมได พดูเลนๆ   

รวย จริง ไม อยาง นั้น เขา จะ สราง วัด ไว  4 5 , 0 0 0   วัด ได อยางไร  นี่ คือ คำพูด พระเจา อยู หัว    หลังจาก เรา 

พัฒนา ประเทศ กัน มา ตั้ง แต ผัง เศรษฐกิจ  ดร. ร็อกกี้  เฟลเลอร  กับ  ดร.   สเต ซี่  เม  เขาเฝา พระเจา อยู หัว 

แลว มา ชวย ตั้ง  สภา พัฒนฯ  ตั้ง นิดา  และ ตั้ง สภา การ ศึกษา  จัด ระบบ รูป แบบ การ ศึกษา แบบ ฝรั่ง  ตั้ง 

แต ป  พ. ศ.   2 5 0 4   เปนตนมา เรา คอยๆ   จนลงๆ   เรื่อยๆ   เดินตาม กน ฝรั่ง ตอยๆ   จน อเมริกา เจง  เมืองไทย 

จะ เจง ตาม ไหม ครับ  ทาน วา จริง หรือ ไม จริง    หันมา ดู เศรษฐกิจ พอเพียง แบบ พระเจา อยู หัว    กลุม  ดร. 

อธิบาย วา  กลุม ที่  1   คือ  ก.   ข.   ค.   หรือ กลุม ที่  2   คือ  1 ,   2 ,   3     และ กลุม ที่  3   อธิบาย อยาง นี้      ขั้น พื้นฐาน 

กับ ขั้น กาวหนา  ความ มั่งคั่ง  สันตุฏฐี ปรมัง ธนัง    ใจ ที่ พอ จะ เปน ทรัพย อยางยิ่ง  สันโดษ  สันตุฏฐี ปรมัง 

ธนัง  มั่งคั่ง เงิน  มี เงิน  มี ทอง เยอะ มี สมบัติ    เก็บรักษา  มี ยา  มี ของกิน ของ ใช เยอะ    มี เพื่อน เยอะ  มี ทาน  

ม ีบุญ เยอะ    และ ม ีอากาศ รม เย็นสบาย  ของ ใช  ของกนิ  ที ่อยูอาศยั  สด  รวย ทกุอยาง เลย  แถม รวย บุญ 

รวย ทาน  อยาง นี้ เปนความ มั่งคั่ง  สันตุฏฐี ปรมัง ธนัง  กลุม ที่  3   อธิบาย อยาง นี้  ทาน วา เขาทา กวา ไหม  

ขั้น พื้นฐาน มี  4   ขั้น  พอ อยู  พอ กิน  พอ ใช  และ รมเย็น พอดี  นี่ เปน ภาษา งายๆ   ผม แปล ของ ผม เอง  

และ ขั้น กาวหนา  ขั้น  a d v a n c e   ขั้น เจริญ  วิธี เจริญ กาวหนา  จะ มี บุญ มี ทาน ก็ เปน คน รวย  นอกจาก 

รวย  คน  6 6   ลาน คน     ไมมี อด กิน  ไม ขาด ที่ อยูอาศัย  ไมมี ขาด ของ ใช  อากาศ เย็นสบาย  บาน ผม นี่ เชิญ 

ทาน ไปเ ที่ยว ได เลย  ทั้ง หอง นี้ ไปได เลย  7 0 0   คน  ไป เดิน ใน ปา ผม จะ เย็นสบาย  ของ กินเลี้ยง ได  

7 0 0   คน  ผม สามารถ เลี้ยง พวกทาน ได สบาย มาก    ขาว ปนี้ ใกล จะ เกี่ยว แลว    น้ำทวม ตาย ไป ไร กวาๆ   

เอง    สวน ท่ีเหลือ ยัง เล้ียง พวกทาน ได ก็ แลว กัน  ไมมีเงิน มา อยู กับ ผม ได  ผัก หญา  มี กิน  มี ใช  รม เย็นสบาย  

แถม เรา นิยม บุญ  เพื่อ วา ยิ่ง ให ไป  ยิ่ง ได มา    เรา แจก ให ความรู เขา ไป  ปนี้ มี คน เอา เงิน มา ให ตั้ง 

 2 0 0   กวา ลาน  ผม จะ สราง มหาวิทยาลัย ประจำ รัชกาลสัก แหง หนึ่ง    มหาวิทยาลัย ศรีนค รินทร วิโรฒ 

มา จับ มือ  มี เศรษฐี เอา เงิน มา ให ผม  2 0   กวา ลาน  เรา ก็ สราง และ ทูล เชิญ สมเด็จพระ เทพ รัตนฯ  เสด็จ 

ไป แลว  ชื่อ  โพธิ วิชชา ลัย  จริงๆ   เอา หนัง มา ให ดู ดวย  แตวา หมด เวลา แลว  เดี๋ยว ฝาก เอา ไว  ถา อยาก 

ดู ก็ หา ดู  เขาทำ เปนระบบ การ ศึกษา ใหม ที่ เชื่อ แนวคิด อันนี้    เพราะ ฉะ นั้น ความ พอเพียง มัน จึง มี ขั้น 

พื้นฐาน และ ขั้น กาวหนา  ประการ ฉะนี้ แล    ทาน ใด เห็นวา กลุม ที่  3   อธิบาย เขาทา ที่สุด  ปรบมือ ดังๆ   

ครับ  ( เสียง ปรบมือ ดังๆ )     ทาน ใด เห็นวา กลุม ที่  2   อธิบาย เขาทา กวา  ปรบมือ ดังๆ   ( เงียบ)   กลุม ที่  1   

ปรบมือ ดังๆ   ( เงียบ)   ตกลง เอา กลุม ที่  3   นะ  เอาละ  ถา ชัด อยาง นี้    มี รายละเอียด เบื้องหลัง ความคิด 

aw_�������1.indd   Sec1:50aw_�������1.indd   Sec1:50 29/6/2552   12:26:4129/6/2552   12:26:41



   ประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 7 ป 2551    51

ทาน เยอะ เลย  ถา สน ใจ คิดวา นา จะ ตอง คุย กัน อีก  ผม ใชเวลา มา พอสมควร เหลือ  2   นาที  จะ ขออนุญาต 

ให ทาน ถาม นะ  ทาน เขา มาชา กินเวลา ผม ไป  1 3   นาที    เพราะ ฉะ นั้น ผม จะ ขอเวลา เพิ่มอีก  1 3   นาที  

ผม อยาก ให ถาม  หรือ ทาน จะ แลกเปลี่ยน ความเห็น ก็ได แม เวลา จำกัด    แต ก็ มี สวนรวม กัน อยาง 

มี ประสิทธิภาพ ได  ขอ กราบ เรียนเชิญ ครับ  ทาน ใด จะ ถาม หรือ จะ แสดง ความ คิดเห็น เรื่อง นี้    หรือ

 จะ มี ความคิด ขึ้น มา วา เรา ตอง รวมมือ กัน  ตอนนี้ ผม เรียนเชิญ ครับ    เรา จะ จัดงาน สำคัญ  2   งาน

 ใน ปนี้  สมเด็จพระ เทพรั ตนฯ  จะ เสด็จ  เรา คิดวา จะ ขับ เคลื่อน เรื่อง นี้ อยาง เอาจริง เอา จัง เพราะ เรา เชื่อ 

วา เขาขั้น วิกฤต แลว

  ถาม  :   ทาน อาจารย อีก  3   เดือน เรา จะ จัด แบบนี้ ไมได    แต เรา ทราบ วา เมื่อ ฟง แลว  ทุก 

มหาวิทยาลัย ท่ีมา น่ัง ฟง วันน้ี คง ไป ดู บริบท ตัวเอง  แต ขออนญุาต กราบ เรียนถาม ประเดน็ ตรง กลุม ท่ี  3                     

ถา อาจารย จะ กรุณา ชวย ไป เติมเต็ม ตรง  c o n v e r s i o n   เพ่ือ จะ ให เรา เกิด การ ขยายความ รูวา  แลว เรา จะ 

ปรับ ไปสู บริบท  อาจ จะ เปน 1)  วิชา เรียน    2 )  เครื่องมือ สิ่ง แวดลอม    เมื่อ สักครู เรื่อง ของ กระบวนการ 

 l e a r n i n g   p r o c e s s   อยางไร ก็ตาม จะ ขอ เรียน นิดหนึ่ง ใน ฐานะ ที่ เรา เปน ครูผูสอน ไม ใช ครู ผูบริหาร    

ตรงนี้ เปน เครื่องมือ อัน หนึ่ง แต มัน มี หลากหลาย ประโยชน    ขอน แกน บาง  อุบล บาง  โคราช บาง  เรา 

จะ ใช บริบท ไทย แลนด ก็ แลว กัน    ขอบ พระคุณ คะ    

  ตอบ  :   ผม ขออนุญาต ลอก การบาน จาก พระเจา อยู หัว ก็ แลว กัน ยัง คิด เอง ไม เปน  ลอก ทาน 

มา งาย กวา  เรา เรยีก กัน วา กระบวนการ  3   ค.  ได แก  1 )   การ ศกึษา ตอง คึกคัก  อยา ให เปน ยานอนหลบั 

ขนาน เอก  2 )   ทั้ง ผูเรียน และ ผูสอน ตอง ฝก ให คลอง แคลว  ทาน สังเกต ไหม วา ผม ขึ้น มา บรรยาย  

1   ชั่วโมง ครึ่ง  โดย ไม เปด ตำรา  ไม ตอง ปง แผน ใส    ผู ที่ เปน ครู จะ ตอง ถูก พัฒนา ให คลอง แคลว  และ  

3 )   ใน การ สื่อ ความรู รวม กัน มัน จะ ตอง มี ความ ครื้นเครง  เด็ก ตอง เลน บวก เรียน  p l a y   กับ  l e a r n   

แลว จะ ได เพลิดเพลิน  และ ตอง มี การ ฝก  เชน  การ เลนกีฬา ตอง มี การ ฝก เวลา ไป เจอ คู แขง เกงๆ   เรา 

ตอง มา ฝกฝน ตัวเอง  ฝรั่ง สอน ให วัด ความ เจริญ ที่ ความ สบาย  และ พระพุทธเจา สอน วา ให ตั้ง ตน อยู 

ใน ความ ลำบาก แลว จะ เจริญ  คน ไทย มี ความ ยิ่ง ใหญ เหนือกวา ชนชาติ ฝรั่ง ทั้งโลก  แต ผม ไม ตอบ 

ไดไหม  ฝาก ทาน อาจารย ไป คิดเอา เอง  เพราะ ฉะ นั้น กระบวน กับ ขบวน มี ความ สำคัญ คู กัน  ถา  2   สิ่ง 

นี้ เรา จัด ไมได    เรา จัด กระบวน  ( P r o c e s s )   ผม แปล วา บันได  ( ขั้นสูง หรือ ต่ำ และ ตอน)   บันได  9     ขั้น 

สู ความ พอเพียง ก็ได    บันได แตละ ขั้น ตอง มี ความ สูง  ตอง มี การ กำหนด เปาหมาย  อาหาร  4   ได แก  

อาหาร กาย  อาหาร ผัสสะ  อาหาร ใจ  และ อาหาร วิญญาณ  เรา ตอง รูจัก ใหอาหาร  ใหอาหาร แต ตัว 

ไม ใหอาหาร ใจ  ไม ใหอาหาร วิญญาณ    มนุษย จะ อยู ได อยางไร  มนุษย เปน สัตว สังคม  จะ ตอง อยู 

กับ สังคม  ตอง มี อาหาร ให กับ มนุษย    ความรู ที่ เรา เรียกวา อาหาร เปน หนา ที่ ของ มหาวิทยาลัย  เรา 

ตอง เอาจริง ถา เรา ไม เอาจริง เขาขั้น วิกฤต แลว  P r o c e s s   หรือ กระบวน  ถา กระบวน เปน อยาง นี้ เรา 

ทำ คน เดียว ไมได  เรา ตอง ทำเปน ขบวน  เชน  ขบวน แห ศพ  ขบวน แห นาค  ขบวน แปล วา องคกร ที ่

ไม หยุดนิ่ง  m o v e m e n t   o r g a n i z a t i o n   หรือ  d y n a m i c   o r g a n i z a t i o n   เมืองไทย สอน แต  s t a t i c   o r g a 
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n i z a t i o n   ไม สอน  d y n a m i c   o r g a n i z a t i o n   ขบวนการ ชาวบาน ไม ใช  d y n a m i c   o r g a n i z a t i o n   ที่ สอน 

ทอง กัน ท้ังประเทศ ไม มีความรู เร่ือง องคกร เลย ท้ังเมือง    พูด ไป ก็ จะ เปน บาป อีก  ทาน ท่ี สอน องคกร ก็ จะ 

มา วา ผม อีก  ผม ขออนุญาต ถอนคำพูด ก็ แลว กัน    ถา เรา รูจัก จัด กระบวน และ จัด ขบวน  ทุกอยาง ตอง 

เปน ขั้น เปนตอน  แม แต การ พัฒนา ประเทศ  พระเจา อยู หัว บอกวา ให ทำเปน ขั้น เปนตอน    ขั้น พื้นฐาน

 ทำ ให ได กอน  แค ให คน  1 1   ลาน และ กำลัง จะ ตกงาน เพิ่มขึ้น เปน  1 3   ลาน คน ให พอ กิน ซะ กอน    

อยา ไปเ ที่ยว แขง หรือ อวด กับ ทั่วโลก เขา เลย  คน ไทย  1 3   ลาน คน กิน ยัง ไม พอ เลย  การ ศึกษา ยัง 

ตอบสนอง ให คน พอ มี กิน ไมได อยา ไป ทำ ไอ โนน ไอ นี่ แขง กับ ทั่วโลก เขา เลย  นั่น ไม ใช บันได ขั้น ที่  1   

พระเจา อยู หัว ไม ตี กอลฟ เพราะอะไร    ทาน บอก ตราบ ที่ ยังมี คน จน อยู อยาง นี้ ที่ดิน ไมมี จะ ทำ กิน    ฉัน 

จะ ไป ตี กอลฟ หาความ สุข บน พื้นดิน ที่ แยง มาจาก ชาวนา ได อยางไร    อาจารย มหาวิทยาลัย บางคน

 ไม อยาก จะ พูด  พวก นายอำเภอ  ผู วาราชการ จังหวัด    ผูบริหาร ประเทศ ตัว แสบ  พระเจา อยู หัว ยัง 

บอกวา ไม ต ี   อาจารย ทาน ใด ต ีกอลฟ ขอ ให เลิก  c h a n g e   y o u   c a n   b e l i e v e   i t     ถา ตวัเอง เลิก ไมได อยา 

ไป สอน ใคร  เขา จะ หาวา เปน แม ปู  เอวัง ก็ มี ดวย ประการ ฉะนี ้     ถา จะ เขาไป เย่ียมชม ก็ เชิญ เขาไป ท่ี เว็บ  

w w w . a g r i n a t u r e . o r . t h   หรือ พิมพ ภาษาไทย  กสิกรรม ธรรมชาติ  หรือ พิมพ  วิวัฒน  ศัลย กำธร  
เรา มี หลักสูตร ของ เรา  มี ศูนย ฝก อยู  4 4   แหง  ผม คิดวา ถาภาย ใน ปนี้  ภาย ใน  3   เดือน นี้ เรา ปฏิวัติ การ 

ศึกษา กับ สื่อ ไมสำเร็จ เรา หมดหวัง แลว    เพราะ สอง สิ่ง นี้ มี อิทธิพล ตอ คน เหลือเกิน มี อิทธิพล มากกวา 

นายกรัฐมนตรีเสีย อีก   นายกรัฐมนตรีมา ส่ัง อาจารย ไม ทำ อะไร หรอก  แต ถา ส่ือ กับ ระบบ มัน วางไว อยาง 

นี้    ประเทศ เปลี่ยนไป อยางรุน แรง  การ ศึกษา เปลี่ยน  แลว การเมือง  เศรษฐกิจ  และ สังคม ก็ จะ เปลี่ยน 

ตาม  เอา ไหม เรา มา จัด สัมมนา เร่ือง เปล่ียน กัน  เปล่ียน ระบบ การ ศึกษา  เปล่ียน ระบบ ขาราชการ  เปล่ียน 

เศรษฐกิจ    เปลี่ยน การเมือง  เปลี่ยน สังคม  5   เปลี่ยน  ผม ลา ออกจาก ราชการ เปน ขาราชการ บำนาญ 

มา  1 4   ป แลว  ผม เชื่อ วา ยัง ทัน  พระเจา อยู หัว เตือน วา  วิกฤต  4   ประการ  ได แก  1 )   ภัยพิบัติ ธรรมชาติ   

 2 )   โรคระบาด หรือ ภัยสังคม    3 )   ภาวะ เศรษฐกิจ ขาว ยาก หมาก แพง  และ  4 )   ขโมย แยงชิง กัน แยง อาหาร  

แยง อำนาจ  ยิง กัน  ระเบิด ภาค ใต  แยง อาหาร  แยง น้ำ  ผม ทำนาย วา  4 0   เดือน  วันน้ี ผม วา ผม ทำนาย ผิด 

แน  มัน นา จะ เหลือ  1 2   เดือน  เรา มี เวลา เตรียมตัว แค  1 2   เดือน  ถาภาย ใน  1 2   เดือน ไม เปล่ียน  หลังจาก 

นั้น จะ โกลาหล แก อะไร ไมได แลว  วันนี้ ตอง เปลี่ยน ได แลว  โอบา มา  เปลี่ยน หลัง เรา นะ  พระเจา อยู หัว 

ทำ มา กอน แลว และ สถาบัน การ ศึกษา ท้ัง1 6 5   แหง จะ ช้ีนำ ส่ือ และ จะ เปล่ียน ได จรงิ  ผม เช่ือม่ัน เชน น้ัน  

ถา ทาน เชื่อมั่น เชน กัน ชวย ปรบมือ ให กำลัง ใจ พวกเรา ให ชวย กัน ดวย  ( เสียง ปรบมือ ดัง) 
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การ บรรยาย    เรื่อง    จิตต ปญญา ศึกษา กับ การ พัฒนา สังคม ไทย

 

 โดย        พระธรรม โกศ าจารย  (ประยูร ธมฺมจิตฺโต)  

                         อธิการบดี มหาวิทยาลัย มหา จุฬา ลง กร ณ ราช วิทยาลัย

 

 ขอ เจรญิพร คณาจารย ทกุๆ   ทาน  เรือ่ง เก่ียวกับ จติต ปญญา ศกึษา เปนเรือ่ง ที ่สามารถ นำ เอา 

ภูมิ ปญา ทาง พุทธศาสนา เขาไป สอด แทรก และ นำไป ใชได    โดย ได ดำเนินการ ใน สถาบัน ตางๆ   มา 

พอสมควร  ถือ เปนเรื่อง ที่ นำมา พูดคุย กัน ใน การ บริหาร จัดการ การ ศึกษา ได  เพราะ มี สถาบัน ที ่

ดำเนินการ เรื่อง นี้อยู พอสมควร  แมกระทั่ง มหาวิทยาลัย จุฬา ลง กร ณ ราช วิทยาลัย  ไดดำเนินการ 

ใน เร่ือง น้ี    เพราะ ฉะ น้ัน จะ พูด ถึง จิตต ปญญา ศึกษา  ใน เชิง ท่ี เรา จะ นำมา ปฏิบัติ  ไมวา จะ เปนเรือ่ง ของ 

การ จัดการ ศึกษา เปน เพียง บาง หัวขอ บางเร่ือง  หรือ จะ สอด แทรก เขาไป เปน วิชาเลือก หรือ เปน วิชาเอก 

ก็ตาม  คำ วา  จติต ปญญา ศึกษา  หมาย ถึง  การ ศกึษา ที ่เนน การ พฒันา จติ และ ปญญา  เพราะ ฉะ นัน้ 

เขา จึง ใช คำ วา จิต และ ปญญา  ใคร ท่ี คุน กับ วงการ การ ศึกษา พุทธศาสนา คง จะ เขา ใจ    เด๋ียว จะ อธิบาย 

ตอไป ถา เทียบกับ คำ ใน ภาษา อังกฤษ คือ  c o n t e m p l a t i v e     e d u c a t i o n   บางคน แปล วา    เปนการ เรียนรู 

ดวย ใจ อยาง ใครครวญ  สวน ความ หมาย ที่ เนน วา เปนการ พัฒนา จิต และ ปญญา    มี มุมมอง ทาง 

พทุธศาสนา เขาไป เก่ียวของ  เพราะ ฉะ นัน้ การ บัญญตั ิศพัท ภาษาไทย อาศยั แนวคดิ ทาง พทุธศาสนา  

ไมได ลอก มาจาก  c o n t e m p l a t i v e   e d u c a t i o n   การ พูด วันนี้ จะ พูด อยู  2   ประเด็น ทั้ง เรื่อง  จิตต ปญญา 

ศึกษา ที่ เปน นวัตกรรม ของ เรา เอง ไมได ไป ลอกเลียน ใคร มา อยาง หนึ่ง    กับ ความ หมาย  c o n t e m -

p l a t i v e     e d u c a t i o n   อีก ความ หมาย หนึ่ง    ความ หมาย ของ    จิตต ปญญา ศึกษา มาจาก แนวคิด

 ใน พุทธศาสนา วาการ ศึกษา จะ ตอง ให เกิด การ พัฒนา ครบถวน  4   ดาน  เรียกวา ภาวนา  4   ได แก  

1 . กาย ภาวนา  ( การ พัฒนา กาย)     2 .   ศีล ภาวนา  ( การ พัฒนา สังคม)   3 .   จิตตภาวนา  ( การ พัฒนา จิต)   

4 .   ปญญา ภาวนา  ( การ พัฒนา ปญญา)   การ ศึกษา ของ เรา เนน การ พัฒนา กาย การ ใช เคร่ืองมือ อุปกรณ 

มา ประกอบ วิชาชีพ และ เกง อยาง ไมมี ความ สุข    เคย มี การ ถาม บริษัท วา ผลผลิต ของ กระทรวง 

ศึกษาธิการ ใชได ไหม ใน  3   ประเดน็  ได แก   1 . ความรู ใชการได ไหม     2 . ทักษะ  การ ใช เคร่ืองมอื อุปกรณ    

3 . คุณธรรม จริยธรรม    จะ ตอบ วา  ขอ  1   ไม หวง  เพราะ มี การ ทด สอบคัดเลือก วัด ได    ขอ  2   การ ใช 

เครื่องมือ อุปกรณ ก็ ใช ไดแต เครื่อง มือเกา  เมื่อ มา อยู กับ เรา ก็ ฝก ใหม อยู ดี    ขอ  3   คุณธรรม จริยธรรม 

นา เปนหวง  วัด ยาก ตอน สอบ สัมภาษณ  เพราะ ฉะ นั้น ขอ  3   ก็ พอ  คือ  อยากได คน ที่ จบ จาก สถาบัน ที่ 

ฝก คน ใหมี คุณลักษณะ    ความ รับผิดชอบ  ซื่อสัตย  ตรงตอเวลา    การ พัฒนาการ ศึกษา ที่ จะ ให 

คน เปน คน เกง  คนดี  มี ความ สุข  เกิด การ พัฒนา จิตต ปญญา ศึกษา    เกิดเรื่อง  c o n t e m p l a t i v e  

 e d u c a t i o n     นี่ อาตมา ยัง พูด แค เรื่อง ที่มา ของ ความคิด นะ ยัง ไมได ลง ไป ใน รายละเอียด    เรื่อง ความ 

aw_�������1.indd   Sec1:53aw_�������1.indd   Sec1:53 29/6/2552   12:26:4129/6/2552   12:26:41



54 ประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 7 ป 2551

หมาย ของ คำ กอน    ขอ หนึ่ง  คำ การ พัฒนา ทางกาย  รวม ถึง สิ่ง แวดลอม ทางกายภาพ    การ จัดการ

 สิ่ง แวดลอม ให ดีงาม  เรื่อง เศรษฐกิจ ที่ เลี้ยง ปาก เลี้ยง ทอง ได    ขอ สอง  การ อยูรวม กัน อยาง สันต ิ

ใน สังคม    ปญหา ท่ี เกิดข้ึน เปนความ ขัด แยง  เปนความรนุ แรง    ไมมี การ พัฒนา เพ่ือ ให อยูรวม กัน อยาง 

สันติ  มี ศีล  มี ธรรม  ซื่อสัตย  สุจริต    ขอ สาม    เกี่ยวของ กับ ผูเรียน เปนหลัก  คือ  จิตตภาวนา  หมาย ถึง  

การ พัฒนา สวน ท่ี เปน องคประกอบ ทางจิต ใจ ทุกอยาง ยกเวน เร่ือง ของ ปญญา  เชน  สมาธิ  สติ  คุณธรรม 

ทั้งหมด  คุณธรรม คือ อะไร  คือ  คุณสมบัติ ที่ ดีภาย ใน จิต ใจ  ซึ่ง ถา เรา มี แลว จะ ทำความดี โดย 

ไม ตอง ฝน ใจ  สวน ศีล  เปนเรื่อง ของ จริยธรรม  เรื่อง ของ สิ่ง ที่ ควบคุม พฤติกรรม ทางกาย  ทาง วาจา  แต 

พอ ลง ไป ถึง ใจ ถา ใจ ไม ซื่อสัตย  แม จะ มี ขอบังคับ วา ตอง ไม ฉอโกง  ไม คอ รรัปชัน่  ซึ่ง อยู ในศีลขอ ที่  2   
อทนินาทาน  แต ถา ใจ คน ไม ซ่ือสัตย  ไมมี คุณธรรม ขอ น้ี จะ ตอง มี การ เบ่ียงเบน    เพราะ ฉะ น้ัน ขอ ท่ี สาม 

คือ การ พัฒนา สิ่ง ที่ เปน พื้นฐาน ของ จริยธรรม  เรา เรียกวา จิต ภาวนา    คือ คุณธรรม ทั้งหมด ยกเวน 

ปญญา    ทำไม ทาง พุทธศาสนา แยก ปญญา ออกไป ตาง หาก  เพราะวา คุณธรรม อื่น ทั้งหมด มา เสริม 

ปญญา  ทาน ใช คำ วา  พระจันทร เดน ที่สุด กวา ดาว ทั้งปวง  พระจันทร หรือ เดือน เพ็ญ เดน กวา ดาว 

ทั้งหลาย    ดาว คือ บริวาร ของ พระจันทร    คุณธรรม ทั้งหมด จึง เปน บริวาร ของปญญา เปาหมาย จริงๆ

คือ  ปญญา  พัฒนา ปญญา  แต  จะ พัฒนา ปญญา ไป ไมได ถา ไมพัฒนา คุณธรรม ท่ี เปน บริวาร ท้ังหลาย    

เพราะ อยาง นั้น ใน ความ หมาย จริงๆ   ที่ อาตมา ไป ใช คำ วา  จิตต ปญญา ศึกษา  จริงๆ   ใช คำ วา  ปญญา 

ศึกษา ก็ พอ  เพราะ อยาง อ่ืน นำไปสู ปญญา    เปนยอด มงกุฎ ของ การ พัฒนา ทางการ ศึกษา  เขา ต้ัง หัวขอ 

ถูก แลว  ตกผลึก ทาง ปญญา  การ ศึกษา ตอง ไป ตรง นั้น  แต ปญญา คือ อะไร  นี่ คือ ปญหา  เดี๋ยว อาตมา 

จะ พูดตรง นั้น  เพื่อ ให เกิด ความ เขา ใจ ตรง กัน  ตอนนี้ พยายาม ทำความ เขา ใจ เรื่อง  c o n c e p t   และ

ปญ หา กอน วา  แท ที่จริง เรา มุง ไปสู การ พัฒนา ปญญา  ถา พูด ตรงนี้ กอน  พระคุณ  3   ของ พระพุทธเจา 

นี่  มัน โยง ถึง กัน หมด  ปญญา  วิ สุทธิ  กรุณา  ถา ให ทาน เลือก  1   ขอ  ทาน เลือก ขอ ไหน  เลือก  ปญญา  

เดา ถูก  เพราะอะไร  เพราะวา  ปญญา  วิ สุทธิ  กรุณา  เวลา พระพุทธเจา ตรัสรู  ปญญา มา กอน  พอ เกิด 

ความรู แลว จะ รู อะไร  นอกจาก รู ธรรมชาติ ของ สรรพสิ่ง แลว  ยัง รูวา คน ทั้งหลาย นี่ มี ความ ทุกข  เพื่อน 

รวมสุข รวมทุกข  พอ เห็น ปญญา    หย่ัง รูวา คน อ่ืน มี ความ ทุกข เลย เกิด กรุณา ใชไหม  ถา เรา จัดการ ศึกษา 

ให นักศึกษา เรียน อยู แต ใน หอคอย งาชาง  i s o l a t i o n   ที่ เขา พูด ถึง  c o n t e m p l a t i v e   คือ ตรงนี้  c o n t e m p 

l a t i v e   ไม ใช นัง่ สมาธ ิอาน อยู อยาง นัน้  แต ให มนั ม ี p r a c t i c e   ลง ไปสู ชมุชน ไป เหน็ คน อืน่  ม ีปฏสัิมพนัธ  

เมื่อ มี ปฏิสัมพันธ ก็ จะ หยั่ง รูวา คน อื่น เขา มี ปญหา  คน อื่น เขา มี ความ ทุกข  กรุณา  คือ  ความ สงสาร 

หว่ัน ใจ  มัน จะ เกิด การ คิด ชวยเหลือ  จิต อาสา มัน จะ มา  การ รูวา คน อ่ืน มี ความ ทุกข น่ี คือ ปญญา  เพราะ 

ฉะ นั้น ใน จิตต ปญญา ศึกษา ไมได มุง ให เรียน โดย แยกออกจาก สังคม      คือ การ ปฏิบัติ จริง ใน สังคม  

ปฏิบัติ เพื่ออะไร  เพื่อ ให เกิด ปญญา หยั่ง รูวา คน อื่น เขา ก็ มี ความ ทุกข  และ เรา จะ ชวย เขา อยางไร   

 ไม ใช ปญญาชน บน หอคอย งาชาง อีก ตอไป    ไม ใช เกง แต เห็น แกตัว  ปญญา นำไปสู การ เกิด กรุณา คือ 

ความ สงสาร อยาก ชวยเหลือ  ปญญา ทำ ให หยั่งรู      การ ศึกษา ตอง มุง ไปสู การ พัฒนา ปญญา ที่ ชวย

 ให ลด  ละ  โลภ  โกรธ  หลง  และ เกิด คุณธรรม อยาง กรุณา ความ สงสาร  แต การ ศึกษา มัน ไป เพิ่ม โลภ  
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โกรธ  หลง  ก็ เกิด คำ ถาม วา  มอื ใคร ยาว สาว ได สาว เอา  ตกลง การ ศกึษา แบบนี ้มนั ถูกตอง หรอื ไม  และ 

คน มี ความ สุข ไหม  เลย หันมา ดู เรื่อง ปญญา ศึกษา หรือ จิตต ปญญา ศึกษา  อาตมา เรียกวา ปญญา 

ศึกษา ก็ แลว กัน  ใน ที่สุด ก็ ไปสู การ พัฒนา ตัว ที่ เปน จุด สูงสุด แหง การ พัฒนา  เพราะ ฉะ นั้น ปญญา จะ 

นำไปสู การ พัฒนา กาย  การ พัฒนา สังคม  การ พัฒนา จิต  วน เปน ปฏิกิริยา ยอนกลับ ไมได แยกสวน  

เพราะ ฉะ นั้น การ พัฒนา ที่ แทจริง  เวลา จับ กับ ปญญา มัน จะ ตอง พัฒนา ยอนกลับ หมด    เหมือน เกาอี้ 

ตัว น้ี  ถา หาก การ พัฒนา แบบ แยกสวน   ขาด ขอ ใด ขอ หน่ึง คน ก็ จะ เปน มนุษย ท่ี ไม สมบูรณ เหมือน เกาอ้ี 

ตัว นี้ ขา ขาด    หมายความวา นั่ง ไมได เพราะ มัน ตัว ใหญมาก  เอาไป ติด ไว ที่ทำงาน เพื่อ จูง ใจ วา อยา ไป 

ประชุม ที่ไหน นาน ระวัง โดน เลื่อย ขา เกาอี้  หมาย ถึง  อะไร ที่ มี สี่ ตอง ให ครบ หมาย ถึง  การ พัฒนา กาย  
พัฒนา สังคม  พัฒนา จิต  พัฒนา ปญญา  การ ศึกษา ตอง ตอ ให ครบ  ขา เกาอี้ ทางการศึกษาทุกวันนี้ 

มัน ขา ขาด    โดยเฉพาะ เร่ือง ของ ปญญา มัน ขาดไป  เรา  พยายาม ตอ ให มัน ติด  น่ัน คือ จิตต ปญญา ศึกษา 

หรือ ปญญา ศึกษา  มาจาก พุทธ พจน ที่วา  ปญญา ชีวิน  ชีวิต ตมัง  วาหุเสสถะ  ปราชญ ทั้งหลาย กลาว 

วา  ชีวิต ที่ ดำรง อยู ดวย ปญญา เปน ชีวิต ประเสริฐ ที่สุด    การ ศึกษา มุง พัฒนา ปญญา  แต เรา ไป ถึง หรือ 

ไม นี่ คือ ประเด็น    ชีวิต ใน อุดมคติ ที่ พึงประสงค  คือ  ชีวิต ที่ อยู ดวย ปญญา  การ ศึกษา ตอง ชวย พัฒนา 

ปญญา  แต อยาลืม วาการ ศึกษา ที่ พัฒนา ปญญา มัน ไมได เห็น แกตัว นะ  อาตมา บอก แลว  ปญญา  วิ 

สุทธ ิ กรณุา  จะ มา ดวย กัน      จะ ม ีกรณุา หวงั ชวยเหลอื คน อืน่  มนั จะ ม ีความ สุข  วิ สุทธ ิ คอื ความบร ิสุทธ 

ใจ  ไมมี สิ่ง เบียดเบียน บีบคั้น  เขา ก็ จะ มี ความ สุข    เขา ก็ จะ อยู รวมกับ คน อื่น ดวย กรุณา  มี ความ สุข 

ดวยวิ สุทธิ  เพราะ มี ปญญา เปน ตัวนำ  มา ถึง  c o n t e m p l a t i v e   e d u c a t i o n   คือ    การ พยายาม รวม เอาการ 

เรียน การ ศึกษา เขากับ ประสบการณ ที่เกิด จาก  สติ  ( A w a r e n e s s )   วิปสสนา  ( i n s i d e )   และ กรุณา  

( c o m p l a i s a n t )       ความ  A w a r e n e s s     ความ มี สติ รู ตัวเอง  มี ความ กรุณา ตอ ตัวเอง และ ผูอื่น  มี ความ 

ตระหนกั รู คน อ่ืน  โดย อาศยั การ ปฏิบัติ กรรมฐาน  บางคน ก็ เลย บอก วางาย นิดเดยีว  อยาก จะ ให ไป อยู 

จิตต ปญญา ศึกษา  สงไป กรรมฐาน ที่วัด  อยาง นั้น เรา ก็ ทำ มา เยอะ แลว เวลา ที่ ไม รูวา จะ ทำ อะไร  

c o n t e m p l a t i v e   education  ไม ใช เอา กรรมฐาน มา ใสไว ใน หนึ่ง รายวิชา แลว เปน จิตต ปญญา ศึกษา    

แต หมาย ถึงวา เปน กระบวนการ ศึกษา ที่ มี สติ  มี สมาธิ  มี ปญญา  สอด แทรก ไป ทุก กิจกรรม    จะ 

ยกตัวอยาง    มหา วิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยก็ ทำ อยาง นี้    จะ ตอง สอด แทรก ไป ทุก กิจกรรม 

เหมือนกับ  โรงเรียน วิถี พุทธ  ที่ บอก ไป วา เอา แค มี กรรมฐาน  สวดมนต  สมาธิ  อันนี้ ไม ใช  มัน คือ อะไร  

คือ มี ประสบการณ นอกเหนือ ไปจาก การ เรียน ทางวิชาการ  แลว ให มี เรื่อง ของ การ พัฒนา จิต และ 

ปญญาอยู ดวย  แต การ พัฒนา จิต และ ปญญา นั้น  อาจ จะ เรียกวา เปน พื้นฐาน และ เปน สวนหนึ่ง ของ 

การ ศึกษาเลาเรียน ดวย  ถาม วา เปน พื้นฐาน อยางไร  เปน พื้นฐาน คือ  ถา พัฒนา สติ  พัฒนา สมาธิ  

ทำ ให เรียน เกง ขึ้น ได  อยาง ที่  G u i n n e s s   b o o k   เขา ได บันทึก ไว วา  พระ ที่ พมา  ทาน วิจิตร ศาลา-
พิ วังสะ  ทอง พระไตรปฎก ภาษา บาลี  4 5   เลม  1 6 , 0 0 0   หนา อยาง คลอง แคลว  เปด หนา ไหน ทอง ไดหนา 

นั้น  เปนความ อัศจรรย ที่ วิทยาศาสตร เพิ่ง เคย เห็นวา มนุษย สามารถ จะ มี สติปญญา ทาง สมอง ได  

ทอง พระไตรปฎก แลว  บอก ให เปด หนา ไหนแลว ทอง ได  มัน มี แต  C D - R O M   เทา นั้น ที่ ทำได  เขา 
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ไดบันทกึ ไว ใน  G u i n n e s s   b o o k   ถาม วาการ พัฒนา ศักยภาพ เปน แบบนี ้ได หรอื ไม  ไมมีทาง เปนไปได 

ถา ไม ฝก สติ  ไม ฝก สมาธิ  นั่น คือ  เปนตัว พัฒนา สมรรถภาพ ตัวเอง  และ ในขณะ ที่ มี สติ  สมาธิ  จะ 

ทำ ให มี ความ สุข และ อยูรวม กัน อยาง สันติ  เพราะ ฉะ นั้น การ ศึกษา จึง ไมได มุง ไปสู ความ เปนเลิศ 

ทางวิชาการ เพียง อยางเดียว  c o n t e m p l a t i v e   e d u c a t i o n   ทุกวันนี้ เวลา สัมมนา เรา จะ พูด ถึง ความ 

เปนเลิศ  a c a d e m i c   e x c e l l e n t   แต  a c a d e m i c   e x c e l l e n t   ที่ นักศึกษา ไดรับ  หรือ บัณฑิต ไดรับ  มัน 

เปนเรื่อง ที่ ทำ ให เกิด การ เปน บัณฑิต ที่ สมบูรณ หรือ ไม  อาจ จะ เกง แต ไมดี ก็ได  อาจ จะ เกง  ดี  แต ไมมี 

ความ สุข ก็ได   เพราะ ฉะ นั้น  c o n t e m p l a t i v e   e d u c a t i o n   จึง พยายาม ลด ชองวาง  ลด ปญหา ทั้งหลาย  

ทั้ง เกง  ทั้ง ดี  ทั้ง มี ความ สุข  A r i s t o t l e   บอกวา  ความ สุข ที่ แทจริง มาจาก กิจกรรม ที่ สอดคลองกับ ความ 

เปน มนุษย  ถา ทาน อยาก มี ความ สุข ทาน ตอง อยู อยาง เปน มนุษย  และ ทำ อะไร ที่ มนุษย ควร จะ ทำ 

กิจกรรม ที่ มนุษย ทำ แลว ตาง จาก สัตว ทั้งหลาย  การ กิน สัตว ก็ ตอง กิน  นอน สัตว มัน ก็ นอน  แต อะไร ที่ 

ทำ ให มนุษย ตาง จาก สัตว  ภาษิต ตะวันออก เขา บอกวา  การ กิน  การ นอน  การ สืบพันธุ  และ การ กลัว 

ภัย  สี่อยาง นี้ เสมอ กัน ใน มนุษย และ สัตว ทั้งหลาย  แสดงวา  อะไร ที่ มนุษย กับ สัตว เหมือน กัน ยัง ไม ใช 

สิ่งที่ทำแลว มี ความ สุข  ทั้ง ใน ทัศนะ ของ ตะวันออก และ ทัศนะ ของ  A r i s t o t l e   ดวย    A r i s t o t l e   บอกวา  

มนุษย ตาง จาก สัตว ตรงไหน  m a n   i n   t h e   r e a s o n   a n i m a l   มนุษย เปน สัตว ที่ มี เหตุผล    เรา เปน สัตว 

แตวา เรา ตาง จาก สัตว เดรัจฉาน ตรงไหน  ตาง ตรง ที่ เรา มี เหตุผล  มี ศักยภาพ แหง ปญญา    ศาสนา ที่ 

มี พระเจา บอกวา  นี่ แหละ เวลา ที่ พระเจา จะ สราง มนุษย  จะ สราง ให มี เหตุผล มา ดวย  มนุษย เปน สัตว 

ที่ มี เหตุผล  เปน  A u g u s t i n e   อธิบาย  A r i s t o t l e   โดย อาง พระผูเปนเจา  เมื่อ มนุษย เปน สัตว ที่ มี เหตุผล  

เพราะ ฉะ นั้น กิจกรรม ที่ เกี่ยวกับ การ ใชเหตุผล ที่ จะ ทำ ให มนุษย มี ความ สุข  มาก ที่สุด นั่น คือ การ ใช 

ความคิด  การ ใช ความคิด  A r i s t o t l e   เรียกวา  c o n t e m p l a t i o n   อาตมา แปล วา  เพงพินิจ คิดคำนึง  

c o n t e m p l a t i o n   ทำ ให มนุษย มี ความ สุข และ เปนความ สุข ที่ สัตว ทั้งหลาย เอาไป ไมได และ ทำ ไมได  

เวลา ที่ เรา ทำ กิจกรรม ที่ เกี่ยวกับ  c o n t e m p l a t i o n   จะ มี ความ สุข  เปนความ สุข ที่ เรา ชาวพุทธ ทั้งหลาย 

เรียกวา  นิรา มิตสุ  ไม ตอง อิง เหยื่อ ไม ตอง อิง เครื่อง ลอ    ลอง นึก ถึง ทาน เนาวรัตน  พงษ ไพบูลย  แตง 

กลอน แลว เปาขลุย    มี ความ สุข นะ เขา ชอบ สิ่ง นั้น  จิต จะ รวม อยู ใน เสียง ขลุย ใน บทกวี บท อะไร ตางๆ   

กิจกรรม ที่ ทาน รองเพลง อยู นี่  จิต ของ ทาน  c o n t e m p l a t e     f o c u s   อยู กับ บทเพลง  รอง ไม ไดเรื่อง  เวลา 

รอง คาราโอเกะ ไล แลวก็ ไม ลง เปน เพราะ ทาน มี ความ สุข  จิต กร วาดภาพ มี ความ สุข  การ ที่ จะ วาด มัน 

จะ ตอง เปน คน ท่ี มี ความ สุข  มนุษย เขียน ตำรา ก็ มี ความ สุข    ทาน เขียน จาก ความรูสึก จาก ประสบการณ 

จะ มี ความ สุข  สอนหนังสือ ก็ มี ความ สุข  ถา นักเรียน เขา อยาก เรียน กับ เรา  ไม เหมือน แบบ จับ ปู ใส กระดง 

แลว เรา ก็ เขยา จะ ให ความรู  นัก พูด ทำ กิจ กรรมการ พูด  c o n t e m p l a t i on หรือ คิด เร่ือง ท่ี พูด  พูด เกิน เวลา 

ก็ ไมยอม ลง อีก วันนี้  พระ ไมได ฉัน ขาวเย็น นี่  มี ความ สุข  และ กิจกรรม เหลานี้ โดย ที่ ทาน ไมรู หรอก  

พระพุทธศาสนา ได จัด ระเบียบ ให ดวย  กิจกรรม ท่ี ทำ ให เกิด ความ สุข น้ัน ตอง เปนไป ดวย การ สรางสรรค  

จึง เปน ประโยชน ตน และ เปน ประโยชน ทาน  เพราะ  c o n t e m p l a t i o n   ที่ ทำ ให เกิด ความ สุข นี่  บางที เรา 

เลนดนตรี  บรรเลง ดนตรี  บรรเลงบรรลัย  ไม ไล เลน ไม เลิก  แต ไป รบกวน คน อื่น  มี ความ สุข จริง  แต มัน 
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ทุกข  คน อื่น ทุกข  อยา ไป ทำ  มัน ก็ เกิด ศีล และ ภาวนา ขึ้น มา  จิต ภาวนา พัฒนา จิต ใจ ให มี  c o n t e m-

 p l a t i o n   มี ความ สุข  เขียน หนังสือ ก็ มี ความ สุข        แต มัน เขียน ดา เขา  สะ ใจ ที่ ได ดา  เพราะ ฉะ นั้น ศีล จึง 

เปนตัวกำกับ  บางคน มี ความ สุข จาก อะไร  จาก การ ไป นั่ง เพงพินิจ คิดคำนึง  รำพัด จะ เอา คา โง มัน  

ตำรวจ มายัง ไมเห็น เลย  มี ความ สุข    ทาน ไป ไหน ไป ชม ธรรมชาติ  เลี้ยง นก  ปลูก ตนไม  กิจกรรม แหง 

การ เพงพินิจ คิดคำนึง  งานอดิเรก ทั้งหลาย  เพราะ ฉะ นั้น ถา เรา เลือก สิ่ง ที่ สราง ความ สุข แก เรา 

เหมือนกับ บางคน  เขา หาเงิน เขา ใช หรือเปลา  ไมได ใช  แต มี ความ สุข ที่ เห็น ตัวเลข มัน เพิ่ม  เลย มา นั่ง 

คำนวณ ดอก  เอา ไว ให ลูกหลาน ใช ตอน เรา ตาย  ที่จริง ควร จะ นำไป ทำบุญ ที่วัด  อยาง นั้น มี ความ สุข 

เหลือเกิน  ถึง ใคร จะ ยึด ไป บาง  เดี๋ยว ฉัน ก็ หา ใหม อีก  มี ความ สุข  มัน ทาทาย  ฉะ นั้น  c o n t e m p l a t i o n   

จริงๆ   c o n t e m p l a t i v e   e d u c a t i o n   มัน เปน  m e n t a l   a c t i v i t y   ที่ นำไปสู  2   เรื่อง  คือ  1)  ความ สุข  และ 

 2 ) ความรู    c o n t e m p l a t i o n   ใน ภาษา พระพุทธศาสนา เรียกวา  โยนิโสมนสิการ    โยนิโสมนสิการ  นำไปสู 

สอง เรือ่ง  เรือ่ง หนึง่ คอื  ความรู  เรือ่ง ที ่ 2   คอื  คณุธรรม  ซึง่ อาตมา จะ พดู ใน ตอนหลงั      ถา เรา ม ี มนสกิาร    

คำ วา  มนสิการ  คอื    c o n t e m p l a t i o n   การ คิดคำนึง  แต ถา ไม สรางสรรค เรา เรียกวา  อ โยนิโสมนสิการ  

คิด เบียดเบียน  คิด อะไร ตางๆ   วาง แผน โกง เขา  มัน ตอง มี ความ สุข  เลนไพ  ชนะ เขา  อะไร เขา  แต มัน 

ไม สรางสรรค  เพราะ ฉะ นั้น คน ก็ ติด การ พนัน  ถา ไป ดู  ลาสเวกัส  ไป ดู มาเกา  ฮองกง  บางคน บอก แถว 

น้ี เอง  ปอ ยเปต  ไป ไกลทำไม  เงิน ก็ เสีย  มัน เปน  c o n t e m p l a t i o n   ท่ี เปน  อ โยนิโสมนสกิาร  มัน ไมถูกตอง  

ไม แยบคาย  แต มัน มี ความ สุข  สิ่ง ที่ พระพุทธศาสนา สอน และ การ ศึกษา จะ ตอง สอน คือ  ทำ อยางไร 

ให มี จะ ให กิจกรรม เชิง สรางสรรค ทั้ง เพื่อ ตน เอง และ เพื่อ สังคม  เปน  c o n t e m p l a t i o n   ที่ มัน มี คุณคา  

เปน โยนิโส  แปล วา ถูกตอง แยบคาย  มนสิการ  คือ  การ เพงพินิจ คิดคำนึง    การ ศึกษา ตอง เปนไป เชน 

นัน้  แต การ ศกึษา เมอืงไทย มนั ไม ไป ถึง การ เพงพนิจิ คดิคำนงึ  มนั ไป เรือ่ง ทองจำ  ใชไหม  ที ่เรา วิจารณ 

การ ศึกษา ไทย ไป เนน เรื่อง การ ทองจำ  มัน ไป ไม ถึง  c o n t e m p l a t i o n   เขา จึง ตอง มา เนน จิตต ปญญา 

ศึกษา  และ จิตต ปญญา ศึกษา ไม เปนไป เพื่อ ความ ทุกข ทั้ง ของ ตน เอง และ คน อื่น  เพื่อ ความ สุข  และ 

เพื่อ เกิด ความรูสึก มี ปญญา  ใน ภาษาศาสนา เรา เรียกวา  อนุ ปสส นา  ก็ได  เพงพินิจ คิดคำนึง  ใคร ที่ 

ปฏิบัติ ธรรม จะ ชิน คำ วา  กา ยา นุปสส นา  เพงพินิจ กาย  อันนี้ เปนไป เพื่อ ปญญา ใน การ บรรลุ ธรรม  

เวทนา นุปสส นา  เพงพินิจ ความรูสึก  จิตตานุปสสนา  เพงพินิจ จิต    รู ธรรมชาติ ของ จิต    ธรรม มา นุ-

ปสส นา  เพงพินิจ ธรรม    รู แลว ละ  รู แลว วาง  เพราะ ฉะ นั้น เวลา ที่ เรา ทำ  c o n t e m p l a t i o n   o n   t h e   

b o d y   o n   t h e   f e e l i n g   เปนตน  มัน คือ การ ทำ อนุ ปสส นา  ใน สติปฏฐาน  4   นั่นเอง  เพราะ ฉะ นั้น การ 

ศึกษา ที่ เรียกวา  จิตต ปญญา ศึกษา  ทิ้ง สติปฏฐาน ไมได  มัน จึง พูด ถึง  A w a r e n e s s   สติปฏฐาน เปน 

ฐาน ของ วิปสสนา  จึง พูด ถึง  i n s i d e   พอ เกิด ปญญา แลวเกิด กรุณาจะ มี  c o n t e m p l a t i o n   จะ โยง กัน 

เปนระบบ  แท ที่จริง มี อยู แลว ใน พุทธศาสนา  ผู ที่ คิด ขึ้น มา คือ  นา โรปะ  เปน มหาวิทยาลัย พุทธ ตั้ง โดย 

อาจารย ที่ ธิเบต  แต ตอนหลังนำ เอา มากมาย หลาย ศาสนา เขามา ใช    แต จริงๆ   คือ มหาวิทยาลัย พุทธ 

นั่นเอง  เพราะ ฉะ นั้น จึง ไม แปลก ศัพท แสง  ธรรม อธิบาย ตางๆ   เปนเรื่อง พุทธศาสนา ทั้งสิ้น  นา โรปะ  

เปน ชื่อ ของ นักบวช ชาวลามะ ทาน หนึ่ง  เวลา ที่ ทาน เพงพินิจ คิดคำนึง  มัก จะ ให เพงพินิจ คิดคำนึง  
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ภาย ใน ตัวเรา และ ภายนอก ตัวเรา  ท่ี อาตมา วา  เชน เวทนา นุปส สี  คือ  เวทนา นุปสส นา  เพงพินิจ เวทนา  

ทาน จะ ดู ความรูสึก ใน ตัวเรา ก็ได  ดู ความรูสึก คน อื่น ก็ได  e m o t i o n a l   i n t e l l i g e n c e   ความ ฉลาด 

ใน อารมณ  ซึ่ง การ ศึกษา สมัย ใหม สอน แต  I Q     ไม สอน  E Q   ทาน ไป ดู เลย ใน สติปฏฐาน สูตร  ภาษา 

บาลี ที่ อาตมา ยกมา นี้ คือ  E Q   มอง อารมณ ของ ตัวเองภาย ใน  มอง อารมณ ของ คน อื่น เปน ภายนอก  

จัดการ อารมณ ของ คน อ่ืน ได  เพราะ ฉะ น้ัน ใน  c o n t e m p l a t i v e   e d u c a t i o n   จึง สอน ให คน มี ความ ฉลาด 

ทาง อารมณ    พัฒนา  E Q   ไป พรอมกับ I Q     คิด อยางไร ให เกิด การ พัฒนา    ขอ พูด ถึง ที่มา ของ คำ วา  

c o n t e m p l a t i v e   e d u c a t i o n     ดัง มา เพราะ มหาวิทยาลัย นา โรปะ    เปน มหาวิทยาลัย เอกชน    ดำเนินการ 

โดย พุทธสมาคม แหง ธิเบต  เริ่ม ตั้ง ใน ป  ค.ศ. 1 9 7 4     มุง จัดการ ศึกษาจิตต ปญญา  c o n t e m p l a t i v e   

e d u c a t i o n    มหาวิทยาลัย แหงนี้ ผสมผสาน ประเพณี จัดการ ศึกษา ทั้ง ตะวันออก และ ตะวันตก  ชวย 

ให ผูเรียน รูจัก ตน เอง    และ ทำ กิจกรรม เชิง สรางสรรค กับ ผูอื่น  คือ  ออกไป ชวย สังคม  ไป ทำงาน  ไป 

เรียนรู    มี ทั้ง ปญญา  และ กรุณา  รูจัก ตัวเอง อยู ใน เชิง ปญญา  แลวชวยเหลือ ผูอื่น  เปน กรุณา  อันนี้ 

เปน แนวคิด กวางๆ   อาตมา ตอง ขอ ไป เร็ว นะ  เพราะ เวลา ใกล จะ หมด    นี่ ถือวา เปนการ เรียนรู ที่ แทจริง  

การ เรียนรู ท่ี แทจริง มาจาก การ ผสมผสาน ระหวาง ทฤษฎี กับ ปฏิบัติ    ไม ใช เรียน ใน หองเรียน อยางเดียว  

เพราะ ฉะ นั้น ที่ เรา ไดยิน หรือ อาตมา ได อาน บทความเรื่อง  โรงเรียน ประถม ในประเทศ ไทย  เวลา เรียน 

เรื่อง กตัญู  เรื่อง ขาว  เรื่อง สุภาษิต  จะ พา เด็ก ไป ดู ใน ทุงนา ไป ทำนา ไป เห็น คุณคา ใน งาน ที่มา เปน 

อาหาร ที่ เรา รับประทาน  ผสมผสาน ระหวาง ปริยัติ กับ ปฏิบัติ เปนเรื่อง ของ พุทธศาสนา    มัน จะ 

นำไปสูปฏิ เวท  ไม ใช ปริยัติ จบ กอน แลวก็ มา ปฏิบัติ แลวไปปฏิ เวท    ปริยัติ  ปฏิบัติ  ปฏิ เวท จะผสมผสาน 

กัน    สวนมาก เรา จะ เรียน ภาคทฤษฎี กอน  แต ของ เขา ทฤษฎี กับ ปฏิบัติ ตอง ผสม กัน    เมื่อ นำไป ปฏิบัติ 

แลว เกิด ความคิด ความ เขา ใจ อยางไร ก็ จดจำ มา เปน ทั้ง วิชาการ และ ประสบการณ    ใน การ จัดการ 

ศึกษา ตอง มี ท้ัง วิชาการ จาก ปริยัติ และ ประสบการณ จาก การ ปฏิบัติ ไป พรอมๆ     กัน  น่ี คือ ส่ิง ท่ี เปนการ 

ศึกษา ที่ แทจริง    พันธกิจ ของ นา โรปะ  ขอ แรก สุดคือ  ตอง มี สติ ใน การ จัดการ ศึกษา  ไมวา อยู ใน 

หองเรียน  ไมวา จะ ไป ที่ไหน  ทำ กิจกรรม ทั้งป  จะ ตอง มี การ เจริญ ฝก สติ อยู ตลอด เวลา  ไม ใช สติ เปน 

ทฤษฎี แต ปฏิบัติ ไป ดวย  ตั้ง ใจ ฟง อยาง มี สติ  แลว จะ เกิด การ เรียนรู  ป หนึ่ง จะ มี สัปดาห การ เจริญ สติ 

ทั้ง ผูบริหาร  ทั้ง คณาจารย  ไป ฝก กรรมฐาน รวม กัน  ตรงนี้ ทำได ยาก ในประเทศ ไทย สวนมาก สง 

นักศึกษา ไป ฝก แลว เรา ไป น่ัง ดู อยู ขางนอก  แต ของ เขา ทำ ดวย กัน  คอนขาง จะ เปน จิตต ปญญา ศึกษา  

ตอง พรอม ที่ จะ ลงมือ ปฏิบัติ ไป พรอม กัน     ขอ ที่  2   ตอง มี  l e a r n i n g   c o m m u n i t y   เปนชุมชนแหง

การเรียนรูทั้ง มหาวิทยาลัย    เปน ชุมชน แหง การ เรียนรู เหมือน กัน  (l e a r n i n g     o r g a n i z a t i o n)   ผูเรียน 

ไมได เรียน แบบ แยกตัว เก็บตัว   แต ออกไป ปฏิสัมพันธ ไป สัมผัส ในขณะ ที่ ไป ใน ชุมชน    ทุกวันนี้ 

ม ีเรือ่ง หนึง่ ที ่เรา ทำ อยู คอื  บัณฑติ อาสา  แต บัณฑติ อาสา เปน พนัธกจิ ของ มหาวทิยาลยั อยาง หนึง่ คอื  

บริการ วิชาการ แก สังคม  เรา ไป บริการ เขา  ไป ชวย  แต ถา เปน  c o n t e m p l a t i v e   e d u c a t i o n   เรา ไป 
เรียนรู จาก การ ชวย เขา  ตาง กัน นะ  ใช ประโยชน ในขณะ ท่ี คุณ ไป เขา คาย เพ่ือ รูจัก ตัวเอง  สันติ  ข้ีเกียจ  

ขยัน  คน อื่น รูสึก อยางไร  เปน ยังไง บาง  มี การ เรียนรู จาก การ ไป ทำ กิจกรรม นั้น  เพราะ ฉะ นั้น กิจกรรม 
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ไม ใช บริการ  กิจกรรม เปนการ ชวยเหลือ คน อ่ืน ไม ใช บริการ อยางเดียว  แต เปนการ เรียน เพ่ือ รูจัก ตัวเอง  

เพราะ ฉะ น้ัน อาจารย ก็ดี ลูกศิษย ก็ดี จะ มี การ ชวยเหลือ ซ่ึง กัน และ กัน  ให แตละคน รูจัก ตัวเอง ดวย ความ 

เมตตากรุณา เปน กัลยาณมิตร กัน  เพราะ ฉะ นั้น กิจกรรม ชุมชน เปน เรื่องสำคัญ เพราะ เปน สวนหนึ่ง 

ของ การ ศึกษา แบบนี้    มา ถึง ขอ ที่  3   ถา ปดกั้น การ แสดงออก มัน จะ เรียนรู จาก กัน และ กัน ได อยางไร 

ระหวาง อาจารย กับนักศึกษา และ ชุมชน    จึง ไมมี ลักษณะ ครอบงำ ทาง ความคิด  ถา เรา เห็น การ ศึกษา 

แบบ ธิเบต  เรา จะ เห็น  สามเณร จะ ถูก ทาทาย ให โตวาที  เขา เรียก ปุจฉา  วิสัสฉ นา  พระพุทธศาสนา เรา 

ก็ มี  ขอ ที่  4     เอา ภูมิปญญา ทั้งปวง ใน พระพุทธศาสนา มา ใช เพื่อ จัดการ ศึกษา แบบนี้  ขอ ที่  5   อะไร 
ที่ มี ใน ศาสนา อื่น ใน สังคม ใน วิชาการ เอามา หมด  เพราะ ไมได เรียน เฉพาะ เรื่อง พัฒนา จิต ใจ  วิชาการ 

ทั้งปวง  A c a d e m i c   e x c e l l e n t   ตอง เอาอยาง ที่ เรา ไดยิน  โยคะ ถา ฝก จิต ได    ดนตรี ก็ ฝก สมาธิ ได  ให 

เด็ก เลนดนตร ี   ไมจำกัด วา เปน อยาง ท่ี เคย ทำ อยู    จะ ตอง ออก แบบ เปน กิจกรรม ท่ี หลากหลาย  รำ มวย 

จีน ก็ได  อะไร ก็ได  ถา เปนไป เพ่ือ  c o n t e m p l a t i o n     วิธีการ เหลาน้ี เอา มาจาก หลากหลาย  น่ี คือ  นา โรปะ  

มา ถึง แนวคดิ เรือ่ง  e a s t e r n     a n d   w e s t e r n   ญีปุ่น ทำ มา กอน  ใคร ไป ญีปุ่น ตอง ชม  เขา รกัษา ความ เปน 

ญี่ปุน ไว ได  นั่น คือ สิ่ง ที่ เรา ไมได ทำ ใน สมัย รัชกาล ที่  5   ตอน เปด ประเทศ  จักรพรรดิ เมจิ รับ วัฒนธรรม 

ตะวันตก มา แต ให คิด ปรัชญา ของ ญ่ีปุน เพ่ือ ตอตาน กระ แส วัฒนธรรม ตะวันตก เม่ือ รอย ป มา แลว  ญ่ีปุน 

จึง คง ความ เปน ญี่ปุน จน มา ถึง ปจจุบัน  โดย ใชสโล แกน ใน การ จัดการ ศึกษา ทั่วประเทศ เมื่อ สมัย 

จักรพรรดิ เมจิ วา  “จิตวิญญาณ ญี่ปุน เทคโนโลยี ตะวันตก”   ซึ่ง เปน ที่ แพรหลาย มาก ใน สมัย รัชกาล ที่  

5   ประเทศ ไทย เรา ไมได ทำ  เรา ไมได ผสมผสาน ระหวาง ส่ิง ดีๆ   ท่ี เรา มี อยู ทาง จิตวิญญาณ    ทาง ศาสนา 

ที่ เรา มี อยู  เพื่อ เปน รากฐาน รองรับ วิทยาศาสตร และ เทคโนโลยี ที่ มาจาก ตะวันตก เพราะ ฉะ นั้น เรา จึง 

งอน แงน  ในขณะ ทีญ่ีปุ่น ยังม ีรากฐาน ทาง วัฒนธรรม ที ่แขง็ แกรง  เพราะ เขา ทำ มา เปน รอย ป    ส่ิง ที ่เรา 

กำลัง พูด นี่ ญี่ปุน ทำ มา เปน รอย ป  แต ตะวันตก เพิ่ง เอาไป ทำ  เพราะ ตะวันตก ไมมี ความ จำเปน ตอง 

ตอตาน ตะวันออก    มี แต ตะวันออก ตอง รักษา ความ เปนตัว ของ ตัวเอง เอา ไว  แต ประเทศ ไทย เรา ไมได 

รักษา  เพราะ ฉะ นั้น เรา จึง ไมรูจัก สิ่ง ที่ เรียก กัน วา ผสมผสาน อยาง นี้    ไมเอา พุทธ ลวน ก็ เอา ตะวันตก 

ลวน อยาง ใด อยาง หนึ่ง เสมอ    แต พอ มาพูด ถึงการ ผสมผสานจะ งง  แต ญี่ปุน ไม งง เพราะ ทำ มา เปน 

รอย ป  ญ่ีปุน เจริญ ดวย เทคโนโลยี ฝร่ัง  แต วัฒนธรรม ประเพณี จิตวิญญาณ ของ เขา ยัง อยู  และ สามารถ 

ที่ จะ พัฒนา องคกร และ ประเทศ ได  เอา ดี ทาง เศรษฐกิจ  เปน มหาอำนาจ ทาง เศรษฐกิจ  เรา เปน อะไร 

สัก อยาง หนึ่ง ไหม  พัฒนา สังคม ไทย เปน อยางไร  เรา ตองการ ผสมผสาน อะไร  พูด ถึง เมื่อ รอย ป ที่ แลว  

พ. ศ.   2 4 3 9   สมัย รัชกาล ที่  5   ตองการ ให มหาวิทยาลัย สงฆ เปน แบบ นั้น คือ  ผสมผสาน ระหวาง วิชา 

ชั้นสูง แบบ ตะวันตก กับ พระพุทธศาสนา จึง ได สถาปนา มหาวิทยาลัย มหาจุฬา ลง กร ณ ราช วิทยาลัย  

มี พระ ราชหัตถเลขา วา   ให เปน สถานศึกษา พระไตรปฎก และ วิชา ชั้นสูง  เนน พระไตรปฎก คือ 

พระพทุธศาสนา  จิตวิญญาณ ทาง พระพทุธศาสนา บวก กับ ศาสตร สมัย ใหม ท่ี เรียกวา อุดมศึกษา หรือ 

วิชา ชั้นสูง สมัย นั้น มีการศึกษา เบื้องตน  มีการศึกษา กลาง  แลวก็ สูง  ประถม  มัธยม  อุดมศึกษา  จน ถึง  

ป  พ.ศ. 2 4 9 0   จึง ทำตาม ที่ พระเจา อยู รัชกาล ที่  5     ได ตั้ง เอา ไว  เปนเวลา  6 0   ป  และ เรา ไดขยาย จาก 
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ตรงนี้   พุทธศาสนา กับ เทคโนโลยี ศาสตร สมัย ใหม ทั้งหลาย ออกมา เปน ปรัชญา มหาวิทยาลัย  

เปน ศูนยกลาง การ ศึกษา พระพุทธศาสนา เพราะ ตอนนี้ เราตั้ง สมาคม มหาวิทยาลัย พระพุทธศาสนา 

ท่ัวโลก มี มหาวิทยาลัย ท่ี เปนสมาชิก กวา  1 1 6   แหง  บูรณาการ กับ ศาสตร สมัย ใหม เรียน พระพุทธศาสนา 

ก็ จริง แต ตอง เชื่อมโยง   ตอง ถือ วาอุดมศึกษา วิชา ชั้นสูง ที่ รัชกาล ที่  5   ทรง กลาว ถึง นั่น ไม ใช เรื่อง ใหม 

แต สื่อ ดวย ภาษา สมัย ใหม  ไป  c o n t e m p l a t i v e   e d u c a t io n ไป พัฒนา จิต ใจ  และ สังคม  ผูเรียน ตอง 

มี ความ สุข  พัฒนา จิต ใจ และ ชวยเหลือ สังคม ตอไป ดวย    มี ปญญา และ กรุณา  ฉะ นั้น จึง เปน ปรัชญา 

ของ มหาวิทยาลัย ใน ปจจุบัน  ศูนยกลาง การ ศึกษา  ศาสนา  บูรณาการ กับ ศาสตร สมัย ใหม  เชื่อมโยง 

กัน หมด  พัฒนา จิต ใจ และ สังคม  มี เปาหมาย ท่ี ให  เกง  ดี  และ มี ความ สุข  ท่ีจริง มาจาก พระ ราช ปณิธาน 

รัชกาล ที่  5   นั่นเอง  ลักษณะ บัณฑิต ที่ เกง คือ  ขอ 1 สมรรถภาพ  อาตมา หมาย ถึง พรอม ใชงาน  ถา 

เกง เรื่อง ไหน  จบ ไป แลว  เกง ดาน ภาษา อังกฤษ เจอ ฝรั่ง พูด ได ไม ใช เดิน หนี  พูด อยู  4   คำ  y e s   n o   o k   

หรือ เดิน หนี เลย    เกง พรอม ใชงาน  ให สอน ก็ สอน  ถา เขา จบ ดาน การ ศึกษา ภาษา ตางประเทศ  จิต กร 

เขา จบ ดาน การ วาดภาพ    ก็ วาดภาพได  พรอม ใชงาน  ขอ ท่ี  2   ทำ ดวย ความ มุงม่ัน ใน ความ เปนเลิศ  
เพราะ ตองการ ที ่จะ ใหบริการ ที ่ด ีทีสุ่ด แก สังคม  บางคน เกง แต ไม ทำ  เกง แต เห็น แกตวั  ไมม ีจติ ใจ ที ่จะ 

ชวยเหลือ คน อื่น  คุณภาพ นักศึกษา จะ มาก จะ นอย ไม สำคัญ  แต ถา สอน ได ตอง สอน เต็ม ที่  ไม ใช วา 

จาย แพง จาย ครบ จึง จะ สอน ดี  จบ แน  ขอ ที่  3   สุขภาพ  คือ ความ พอ ใจ  ผูเรียน ตอง มี ความ สุข  เขา ไป 

ทำงาน  คน รับบริการ จาก เขา  เขา ก็ มี ความ สุขความ พอ ใจ 3   ขอ  เกง  ดี  มี ความ สุข  การ ศึกษา ที่ เนน 

แต ความ เกง  มี ความ พรอม ใชงาน  จบ ไป แลว ได งาน ทำ  ตาม ที่ ได ไป ประเมิน กัน  แลวไป ประเมิน 

มหา จุฬาฯ  วา  จบ ไป แลว ไมมี งาน ทำ  เปน เจาอาวาส ไมมี เงินเดือน  ทาน เอง ตก กราวรูด เลย ทุกวันนี้  

ทาน ไมเห็น มี เงินเดือน เลย  จบ ไป เปน พันๆ   นี่ แหละ ปญหา ของจิตต ปญญา ศึกษา  สำนักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา   เขา ไม ประเมิน ให  เขา ประเมิน ขอ ที่  1   เทา นั้น  จริงๆ   ขอ แรก เกี่ยวกับ 

บัณฑิต  ทุก ขอคะ แนน เกิน  4   หมด    พอ ถึง ขอ นี้ ประเมิน ไมได แลว  จบ ไป ไมมี งาน ทำ  แลว ทาง  สมศ.   

บอก ให ฝาย ท่ี ไป ประเมิน  ผูประเมิน จาก ภายนอก ให ไป รอง กับ  สมศ.   เอา เอง เพราะ เขา ต้ัง เกณฑ อยาง 

นั้น    เขา ก็ ตอง ประเมิน อยาง นี้    เพราะ ฉะ นั้น อยา ไป ประเมิน แต เรื่อง วิชาชีพ หรือ ความ พึง พอ ใจ ของ

 ผู ใชบริการ เปน อยางไร  แลว มี จิต เสียสละ  บัณฑิต ทุกวันน้ี เรา ประเมนิ เร่ือง ความ เปนเลิศ ทางวิชาการ 

เปนหลกั  ไป เนน เร่ือง ความ เกง ทางวชิาการ    ความ เปนเลิศ ทางวชิาการ คือ อะไร    I Q   พัฒนา ศักยภาพ 

ได ไหม  I Q   แลว บรรลุ มาตรฐาน สูงสุด ดาน วิชาการ  ใช มาตรฐาน วัด ความรู เพื่อ ให ได คน เกง  เรา มุง 

ความ เปนเลิศ ทางวิชาการ รวม ถึง โอลิมปก ทางวิชาการ    ไมได บอกวา ไมดี นะ  แต ตอง บอกวา มัน 

เปน สวนหนึ่ง ของ การ ศึกษา  พอ เรา ไป ตั้งเปา วา ตอง อยาง นี้ จึง จะ เปนเลิศ     จะ ไป ทางเดียว กัน หมด    

c o n t e m p l a t i v e   e d u c a t i o n     จะ ไมมี ที่ทาง ใน การ ศึกษา ไทย    ใน ความ เปนเลิศ ทางวิชาการ    

พระพทุธศาสนา ไมได ใช ความ เปนเลิศ ทางวิชาการ  เรา ใช วา  เอต ทักคะ ความ เปนเลิศ น้ัน เปนความ 

เปนเลิศ ทาง ปญญา  ทาน ลอง ไปหา สิ วา ใคร เปนเลิศ ทาง ปญญา  พระสา รี บุตร นั้น เปนเลิศ ทาง อะไร  

ทาง ปญญา  เพราะ ฉะ นั้น ถา เนน จิตต ปญญา ศึกษา ตอง เนน อะไร  ไม เนน ความ เปนเลิศ ทางวิชาการ  
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แต ให เนน ความ เปนเลิศ ทาง ปญญา อยาง พระสา รี บุตร     ที่นี้ คำ วา เปนเลิศ ทาง ปญญา คือ อะไร  

w i s d o m   ใน ภาษา อังกฤษ กอน แลว คอย มา ภาษาไทย  คำ วา  w i s d o m   ที่ เรา แปล วา ปญญา  คือ ความ 

สามารถ ที่ จะ มองเห็น หยั่งรู คุณสมบัติ ลึกๆ   ภาย ใน  ที่ เรา แปล วา รู ลึก และ หยั่ง เห็น ความ สำคัญ ของ 

สิ่ง ทั้งหลาย  ที่ อาตมา แปล วา รู รอบ  เพราะ ฉะ นั้น คำ วา ปญญา มี  2   ความ หมาย ใน รากศัพท  ญา แปล 

วา รู  ป. แปล วา รอบ  แต อาตมา แปล สอง อยาง  รู ลกึ  กับ  รู รอบ  เรียกวา ปญญา  รู ลึก คือ  เห็น ไป ถึง 

เบ้ืองหลัง ของ ปรากฏการณ ทั้งหลาย  รู รอบ  คือ  หยั่งรู ถึง ความ สำคัญ ของ สิ่ง ทั้งหลาย  มัน ไม ใช รู เปน 

จุดๆ   แต เห็น เชื่อมโยง กัน เปนระบบ    ฉะ นั้น จิตต ปญญา ศึกษา จึง เปนการ ศึกษา ที่ มุง ให เห็น องค รวม 

ของ สรรพสิ่ง  แลว จะ เกิด กรุณา    และ รู ลึก ไป ถึง เบื้องหลัง อีก  เหมือน ที่ เรา รู วิทยาศาสตร วา ทำไม มัน 

จึง เกิด ปรากฏการณ  ฝนตก  ฟารอง  รู ลึก ไป ถึง ขาง ใน  เหมือน เรา รูจัก คน สัก คน หนึ่ง อยา เพียง แต รูจัก 

ชื่อ  จำได  นั่น ไม ใช ปญญา  รู หนา จำ หนา ได  เคย ไดยิน ไหม    รู หนา ไมรู ใจ  แสดงวา เรา ไมมี ปญญา 

เกี่ยวกับ คน คน นั้น  โดน เขา หลอก อยู เรื่อย  แลว เขา เปน ใคร มา จากไหน  อดีต เปน อยางไร  ดู เบื้องหลัง 

เขา ไหม  อนาคต เขา มี ความ เจริญ กาวหนา อยางไร  เรา ไว ใจ เขา ได ไหม  อันนี้ คือ  รู รอบ  เชื่อมโยง  
ปญญา หรอื ปริญญา ใน รากศพัท เดียว กัน แปล วา รอบรู    แลว นำมา ใช ใน การ ประสาท ปริญญา หรอื 

ปริญญาบัตร  แท ที่จริง ปริญญา ก็ คือ ปญญา    ญา  แปล วา รู    ปริ  แปล วา รอบ  หรือ ตัดริ ออก  ปญญา 

กับ ปริญญาเปน อันเดียว กัน    มี สาม อยาง  1 . ยาต ปริญญา  แปล วา รูจัก  คือ รูจัก อยาง ลึกซึ้ง  ภาษา 

พระ เขา เรียกวา  รู เอกลักษณ สิ่ง ที่ เปน แกน เขา เรียกวา  ยาต ปริญญา  เวลา ที่ เรา ศึกษา วิชา ใด ก็ตาม รู 

ให มัน ลึก  รู ให จริง เปน สิ่ง เดียว แต ให เชี่ยวชาญ เถิด จะ เกิดผล  นี่ คือ  ยาต ปริญญา  เปน  e x p e r t   เปน 

ผู เชี่ยวชาญ  ทุกวันนี้ เรา ได ยาต ปริญญา กัน คือ ปญญา ขั้น รู ลึก แลวก็ เปนความ เชี่ยวชาญ เฉพาะ ดาน 

ที่ ทำ ให อยู รวมกับ มนุษย ไมคอย ได    เพราะ แตละคน มอง ดานเดียว    แลว คิด แต จะ ปฏิรูป คน อื่น    

2 .   ตรี ณ ปริญญา  ตรี ณ  แปล วา    พิจารณา ให รอบดาน  เชื่อมโยง จาก สิ่ง ที่ เรา รู ไปหา ศาสตร สาขา 

อื่นๆ   เชน  ถา เรียน  p h y s i c s   โยง ไปหา  b i o l o gy   เรียน  q u a n t u m   p h y s i c s   โยง ไปหา พระพุทธศาสนา 

ได ไหม  อนัตตา ที่ อาตมา พูด เมื่อ สักครู วา  w i s d o m   เรียนรูลึก  แลวก็ รู รอบ  รู ลึก คือ ขอ ที่  1   รู  i n n e r     รู 

คุณสมบัติ ลึกๆ   รู หนา ไมรู ใจ  ถา เรา รู ใจ ใคร คือ ขอ ที่  1     รู รอบ  รู  b a c k g r o u n d   รู ประวัติ  รู เกี่ยวกับ คน 

รอบขาง  เกี่ยวกับ ญาติสนิท มิตรสหาย ของ เขา  เปน ขอ ที่  2   เรา ตอง รู อยาง นี้ ถึง จะ เรียกวา  ปญญา  แต 

ยัง ไม พอ  รู เชื่อมโยง แคนี้ ปฏิสัมพันธ แคนี้ เปน ปญญา ที่ ยัง ไม เพียงพอ ใน การ ดำรงชีวิต    ตอง รู ขอ ที่  3   

คือ ใช ประโยชน จาก สิ่ง จาก ความรู นั้น แกปญหา  เรียกวา  รู ละ  ถา เกิด ปญหา จะ แกปญหา อยางไร  

เพียง รู เบ้ืองหนา เบ้ืองหลงั    รูวา คน น้ัน ทำ อยาง น้ัน เปน อยาง น้ี  กอ หวอด  กอม อบ  แลว ทาน สลายม อบ 

อยางไร  ขอ ทำเนียบ คืน อยางไร    ยัง ไป ไม ถึง ขอ ที่  3   การ ศึกษา ยัง ไม ถึงขั้น นั้น  ตอง รอ จิตต ปญญา 

ศกึษา สราง ผลผลิต อกี  2 0   ป  เพราะ ฉะ นัน้  รู ลึก  รู รอบ  รู ละ  คอื ตวั ปญญา  และ จติต ปญญา ศกึษา ตอง 

ไป ถึงข้ัน น้ัน คือ เอาไป ปฏิบัติ แกปญหา ได    ความ เปนเลิศ ในทาง ปญญา  แต ในทาง พุทธศาสนา ปญญา 

จะ นำไปสูจร ณ    วิชาจร ณ  สัมป ณโน  พุทธคุณ  ตอง นำไปสู การ ปฏิบัติ ท่ีวา  ละ  รู แลว ละ คือ การ ลงมือทำ  

การ ลงมือทำ ใน ความรู เรา เรียกวา รวม ระหวาง ทฤษฎี กับ ปฏิบัติ  ปริยัติ กับ ปฏิบัติ  เพราะ ฉะ นั้น  
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c o n t e m p l a t i v e   e d u c a t i o n   มาจาก คำ วา  วิชา  คือ  ทฤษฎี  จร ณ  คือ  ปฏิบัติ  ใน พุทธคุณ  วิชชา  จร ณ  

สัมปนโน  สุค โต  โล กะ วิทู  คน ที่ มีการศึกษา จะ ตอง มีความรู ในทาง ทฤษฎี หรือ วิชา เยี่ยม  และจร ณ คือ 

ภาคปฏิบัติ  จร ณ  แปล วาความ ประพฤติ  จริยาคือ   ประพฤติ รากศัพท เดียว กัน  เพราะ ฉะ นั้น แปล วา  

วิชชา  จร ณ  สัมปนโน  ถึง พรอมดวย วิชา และจร ณ  ทั้ง ปริยัติ  ปฏิบัติ  ทั้ง ทฤษฎี  และ ปฏิบัติ  ประเสริฐ 

เหนือ เทวดา และ มนุษย  คือ ถา ใคร ทำได อยาง น้ี เย่ียม มาก  ถือวา เปน ภาพพจน ท่ี ดี  เพราะ ฉะ น้ัน ผลผลิต 

ของ กระทรวง ศึกษาธิการ  ของ มหาวิทยาลัย  ตอง ได ทั้ง วิชา และจร ณ  ได ทั้ง ความรู และ ภาคปฏิบัต ิ 

ได ทัง้ รู ลึก  รู รอบ  แลวก็ รู ละ  คอื แกปญหา ได  นัน่ คอื เปาหมาย  ไม ใช เปน คน เกง แตวา ไม ลงมอืทำ  ไมมี 

น้ำ ใจ  ไม ปฏิบัติ  เรา เรียก การ ศึกษา ที่ พัฒนาจร ณ  หรือ ความ ประพฤติ วา  t r a n s f o r m a t i v e     l e a r n i n g   

เรียน แลว เปล่ียน แปลง พฤติกรรม มนุษย  เปนการ เรียน ท่ี เปล่ียนคน ให มี ความ สุข มากข้ึน  ประสบ ความ 

สำเร็จ มากขึ้น  จบ การ ศึกษา แลว ไม ฆาตัวตาย  นั่น คือจร ณ  นั่น คือ ปญญา บวกจร ณ  วิชา คือ ปญญา  

บวก ภาคปฏิบัติ เรียกวาจร ณ อาตมา ขอ ไป เร็ว    นี่เอง ที่ คำ วา  E Q   เปน เพียง สวนหนึ่ง ของ ปญญา  

1 . ขั้นตอน  ให ทาน ดู ผู ที่ มี ความ ฉลาด  ทาง อารมณ ตอง มี ความ ตระหนัก รู ใน ความรูสึก ของ ตัวเอง คือ 

มี สติ  แลว สามารถ จัดการ ได เรียกวา  สัมปชัญญะ  รู อารมณ ของ คน อื่น แลว จัดการ ได  ขอ  3   ขอ  4   ก็ 

ทำนอง เดียว กับ สติ สัมปชัญญะ ทั้งสิ้น    เพราะ ฉะ นั้น จึง มาจาก  c o n t e m p l a t i v e   e d u c a t i o n   เทา นั้น 

ท่ี จะ พัฒนา  E Q   ได  คือ ทาน ตอง มี สติ รูตัว วา ตอนนี ้เรา ทำ อยางไร หรอื รูสึก อยางไร  สัมปชญัญะ  ย้ังคดิ 

กอน ที ่จะ พดู  ทาน กำลัง โกรธ  รู ตวัเอง วา โกรธ เปน สต ิ โกรธ แลว ควร จะ ดากลับ หรอื ไม  ควร หรอื ไม ควร 

เพราะ เปน อาจารย ของ เรา  เด๋ียว วิทยานิพนธ จะ ไม ผาน    น่ี เรียกวา รูจัก ย้ัง เปน สัมปชัญญะ  ทำ ไป อยาง 

นี้ มันสะ ใจ แต บานเมือง จะ พัง  สัมปชัญญะ  ยั้ง กอน  ซึ่ง เขา เรียกวา  E Q   แท ที่จริง พุทธศาสนา สอน มา 

นาน แลว  สติ สัมปชัญญะ    เรา เรียกวา สติปญญา  เพราะ  ญะ  ตัว นี้ คือ ความรู  แต เปน ความรู ที่ เอามา 

ใช ใน สถานการณ เฉพาะหนา  ตัดสิน ใจ แตละครั้ง เรา ตัดสิน ใจ ดวย ความรู    ไม ใช ดวย อารมณ  การ 

ตัดสิน ใจ ใน การ กระทำ วา ควร หรือ ไม ควร    เด็ก ทุกวันนี้ ไมมี ตัว  s e n s o r   ตัวเอง      เด็ก ที่ เสีย ผู เสียคน ที่ 

มี ปญหา เนื่องจาก สติ เขา ไมมา และ เขา ก็  s e n s o r   ตัวเอง ไมได ดวย สัมปชัญญะ  ดวย ปญญา  เพราะ 

ฉะ นั้น สังคม จึง วุนวายมาก    มี อาชญากรรม ที่ มี ความรุน แรง    เพราะ เรา ไมได ฝก ให มี การ พัฒนา สติ 

และ สัมปชัญญะ  การ ศึกษา ที่ ฝก สติ สัมปชัญญะ ไม ใช อะไร คือ  จิตต ปญญา ศึกษา      คือ สติ  แต สติ 

ไม ใช ตัว เปาหมาย  สติ ตอง นำไปสู ปญญา คือ  สัมปชัญญะ  สติ เพียง แต รูวา เรา กำลัง จะ ทำ อะไร  

สัมปชัญญะ บอกวา ควร หรือ ไม ควร  ถา ควร ตอง ทำ  ถา ไม ควร จะ ตอง ยั้ง  การ ศึกษา เรา สอน เรื่อง นี้ 

นอยไป  เพราะ ฉะ นั้น คำ วา สัมปชัญญะ คือ เอา ปญญา มา ใช ใน สถานการณ เฉพาะหนา  ถา ปญญา

 มี อยู ท่ัวๆ   ไป  เรา ไม เรียก สัมปชญัญะ  เรา เรียกวา ปญญา  การ ศึกษา ให ปญญา แลว เอา ปญญา น้ัน มา 

ประยุกต ใช    เรา เรียกวา สัมปชัญญะ  มัน คือ ความรู ขั้น ประยุกต  สติ รูวา ปญหา ตอนนี้ คือ อะไร  แต 

ความรู ที่ อาจารย สอน มา เยอะ เหลือเกิน เรา จะ ใช ขอ ไหน ดี  ความ รูทวม หัว เอา ตัว ไม รอด    การนำ เอา 

ความรู ที่ เหมาะสม มา ใช แกปญหา เรา เรียกวา สัมปชัญญะ  สติ สัมปชัญญะ    แต คน ไทย ไม เรียก 

สัมปชญัญะ เรียกวา ปญญา  เพราะ ฉะ น้ัน เรา จึง มัก จะ ใช คำ วา ปญญา   เลย สับสน  ปญญา ท่ี ประยกุต 
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เรา เรียก สัมปชัญญะ  สติ มา ปญญา เกิด  สติ เตลิด มัก เกิด ปญหา  ทำ อยางไร ใน สังคม ไทย จึง จะ สราง 

และ พัฒนาการ เจริญ สติ กัน ให มาก  เพ่ือ แกปญหา ดวย การ พัฒนา ปญญา ใน สังคม ไทย  บอก ได หรือยัง 

วา จัดการ ศึกษา ให มี สติปญญา กัน มากขึ้น  ปญหา ใน สังคม ไทย แก ได  และ พัฒนา กัน ได ดีกวา นี้      ถา 

บอกวา ทุกวันนี้ ไมคอย มี สติ  ทำไม เชื่อ กัน งาย เหลือเกิน  ทำ อะไร กัน ตาม สะดวก  ดา กันรุน แรง  

เพราะอะไร  เพราะ เรา ไมได ยั้งคิด  ถา ยั้งคิด สักนิด เวลา ที่ พอ หรือ แม บน ลูก แลว ลูก คิดสั้น ฆาตัวตาย  

ถา รู อยาง น้ี จะ ได ไม พูด ไม บน  ทำไม ถึง พูด ไมคิด  กำลัง โมโห  เห็น ชาง เทา หมู  การ ศึกษา ทุกวันน้ี ไป เนน 

ความ จำ มากกวา ปญญา  ความ จำได หมาย รู เรา เรียกวา สัญญา    เปน ความรู อยาง หนึ่ง เปน ความรู 

ขั้น จำ    รูป  เวทนา  สัญญา  สังขาร  วิญญาณ  อาจารย สอน อะไร จำได แลวมา ทำซ้ำ  เด็ก คน นี้ เกง 

เหลือเกิน  สอน อะไร จำได หมด ให  A   แต คน ที่ คิด แปลกๆ   ไมดี  มัน นอกคอก ให ตก  แท ที่จริง การ เนน 

เรื่อง ปญญา จะ ตอง เนน เรื่อง ความรู รอบ  รู ลึก  รู มากกวา ที่ เห็น  เขา ใจ มากกวา ที่ ฟง    เชื่อมโยง กัน  

มี ความ กวาง  ความ ยาว  ความ หนา  เปน ความรู สามมิติ  เช่ือมโยง เบ้ืองหนา เบ้ืองหลงั  เปนความ กวาง 

ความ ยาวความ หนา  อยา รู เปน จุดๆ   มัน ไม ชวย อะไร   น่ัน คือ การ ศึกษา ท่ี ไมได สราง ปญญา  การ ศึกษา 

อะไร ไม สำคัญ ขอ ให สราง ปญญา  แลว เปน จิตต ปญญา ศึกษา ทั้งหมด  เพียง แตวา เรา ไป ไม ถึง 

เป าหมาย จึงเก ิด ปญหา  แทจร ิง เป าหมาย การ ศึกษา ทั ้งปวง คือ เป าหมาย เด ียว กัน กับ  

c o n t e m p l a t i v e   e d u c a t i o n   เปาหมาย เดียว กัน กับ จิตต ปญญา ศึกษา  เปน แต เพียงวา เรา ไป ตกหลน 

ใน ระหวางทาง  ทำ ให ไป ไม ถึง เปาหมาย ของ การ ศึกษา ตอง เปน อยาง นี้ ทั้ง นั้น  อยา มา เถียง เลย วา ฉัน 

ไม ตองการ ปญญา  ไม ตองการ สิ่ง นี้  ทุก การ ศึกษา ตอง ไป ดวย การ นี้  และ ถา ไมได สิ่ง นี้  สังคม ตอง

 มี ปญหา แนนอน  หาก ไมมีสติ ไมมี สัมปชญัญะ ไม มีความรู รอบรู ลึก ใน ทางวชิาการ  จิต ปญญา ศึกษา 

ไมได ปฏิเสธ ความ เปนเลิศ ทางวิชาการ  แต การ พัฒนา ปญญา เพื่อ ความ เปนเลิศ ทางวิชาการ เพียง 

อยางเดียว ยัง ไม เพียงพอ  ตอง รู รอบ เชื่อมโยง กับ สังคม  มี กรุณา  รู ลึก  สามารถ จัดการ กับ อารมณ ของ 

ตน เอง ได อยาง มี ความ สุข  ไม ทำราย ตน เอง  ไม ทำราย คน อื่น  นั่น คือ เปาหมาย ของ การ ศึกษา ที่ เรา 

ตองการ  แต เรา ไป ไม ถึง เทา นั้น เอง  รู อะไร บาง  รู ตน  รู คน  รู งาน  รูเทา  รูทัน  รู กัน  รู แก  ปญญา ที่ เรา 

ตองการ ให คน ไทย มี มากขึ้น  1 )   รู ตัวเอง  2 )   รู คน อื่น    3 )   รู ทาง ทักษะ งาน ที่ เรา ทำ    แลวก็  รู เหตุ  รู ผล  

รู รอบ  รูเทา เอา ไว ปอง กัน  รูทัน เอา ไว แกไข  ถา รู อยาง น้ี ไม ทำ  ถา รู อยาง น้ี ไม พูด  แสดงวา เรา ขาด ปญญา  

ไม รูเทา รูทัน  เกิด ปญหา แลว แกปญหา เฉพาะหนา ไมได    สึนามิ ตอนนี้ เรา คอนขาง จะ ไมคอย กลัว 

เหมอืน ตอน ใหมๆ    เพราะ ตอนนี ้เรา มี เครือ่ง เตือน แลว  แต ยัง กลัว  s t o r m   s u r g e   อยู  สึนาม ิตอน มา ครัง้ 

แรก ใคร จะ วา รู ตน มะมวง ขนาดน้ี ชวยชีวิต คน ไว สิบ คน  เพราะ น้ำทวม คน พา กัน มา เกาะ ยอด ตน มะมวง  

ตอน อาตมา ไปเย่ียม  มัน ตาย แลว มัน เสียสละ ชวย มนษุย เอา ไว    เรือ น่ี ก็ มี ความ กตัญ ู มัน ไม ทำลาย 

บาน  มัน มา แตะ มือ เฉยๆ   อาตมา ถาม เจาของ บาน ตอน ที่ เกิดเรื่อง คลื่น มัน ยก เรือ มา ถึง บาน คน อยู 

ที่ไหน  ผม ไป ธุระ  ไป วัด ไป ทำบุญ  กลับมา เจอ เรือ มา ชน บาน  แลว เรือ ใคร  เรือ ผม เอง  มัน ไม ไป ไหน  

มัน กลับ บาน ถูก ดวย    นาชื่นชม ไหม  เด็กผูหญิง คน นี้ รัฐบาล ไทย สง ตั๋ว เครื่องบิน ให มา รวมงาน ครบ 

รอบ  1   ป สึนามิ เปน ชาวอังกฤษ ให มา อาน กวีนิพนธ รำลึก ถึง คน ที่ ตาย  ทำไม ตอง เสีย คา เครื่องบิน ให 
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เธอ มา อาน    เพราะ ตอน เกิด สึนามิ เธอ ชวยชีวิต คน ไว หลาย สิบ คน    คลื่น กระฉอก แตวา ยัง ไม มานะ  

แก บอก แมๆ   สงสัย คลื่น ยักษ จะ มา  ให เตือน นัก ทองเ ที่ยว อยา ลง ไป    แม ถาม วา หนู รู ได ไง  ก็ กอน มา 

เมืองไทย  1 5   วัน  ครู ให ทำ รายงาน เรื่อง สึนามิ เสนอหนา ชั้น  แม ก็ เชื่อ ลูกสาว ไป บอก พนักงาน โรง แรม    

พนักงาน โรง แรม เช่ือ เด็ก ไป เตือน นัก ทองเ ท่ียว ทุกคน อพยพ ข้ึน ท่ีสูง  พอ คล่ืน ยักษ มา ไมมี ใคร ตาย เลย    

กลับ ไป ประเทศ ของ ตัวเอง ที่ อังกฤษ    พา กัน สรรเสริญ เด็กผูหญิง คน นี้ นะ  ขนาด นิตยสาร ฉบับ หนึ่ง 

ของ ประเทศฝ รังเศส ใหรางวัล เปน รางวัล  C h i l d   o f   t h e   y e a r   ยอด เด็ก แหง ป  ให เธอ ไป รับ รางวัล  พอ 

ขึ้น ไป รับ รางวัล    เขา ก็ ชม วา เธอ เกง อยาง นั้น อยาง นี้  เธอ กลาว ตอบ วา  ที่ ใหรางวัล หนู  ชม วา หนู เกง  

อยา ชม หน ูคน เดียว  ตอง ชม วา คุณคร ูของ หน ูสอน เกง ดวย  เคย มี ใคร ชม คร ูบาง ไหม    อาจารย อาจารย 

สอน ดี เหลือเกิน    สอน ยังไง  รู ลึก ไป ถึง ธรรมชาติ ของ สึนามิ  พิจารณา องคประกอบ เชื่อมโยง  รู รอบ  

รูละ  วา เรา จะ ตอง หนี  คลื่น ยักษ กำลัง จะ มา ปริญญา สาม ครบ เลย    สรุป วาการ ศึกษา นั้น ตอง สอน ให 

รู  ทำ ให ดู  อยู ให เห็น  บทบาท ของ ครู กับ ลูกศิษย  อาจารย กับ ศิษย  ตอง มี ทั้ง ปริยัติ คือ   สอน ให รู  แลวก็ 

ทำ ให ดู คือ ทำ ดวย กัน  แลว อยู ให เห็น ใน ชีวิต ประจำวัน เลย  เรื่อง สติ  เรื่อง สมาธิ  เรื่อง อะไร ตางๆ   เปน 

วิถี ชีวิต  ไม ใช ใช เฉพาะ แต ใน หองเรียน อยางเดียว  นี่ คือ บทบาท ของ ครู ใน จิตต ปญญา ศึกษา  เพราะ 

ฉะ น้ัน องคประกอบ ทางการ ศึกษา ของ ครู ตอง เปน กัลยาณมิตร  เปนเพ่ือน ท่ี ดี  เพ่ือ สอน ลูกศิษย ให เกิด 

โยนิโสมนสิการ    อยูๆ   เขา คิด ไมได หรอก ถา เรา ไม กระตุน ให เขา คิด  หรือ ถา ไมคิด ให เขา ดู  คิด ดังๆ   

คือพูด  อยาง อาตมา พูด ทำ ให ทาน คิด ไง  เพราะ อาตมา    คิด อยู กอน ดวย  วิเคราะห อยู กอน ดวย  เช่ือมโยง 

ไป ดวย  และ ใช ศาสตร ทุก สาขา เทา ท่ี จะ นึกได  บางทาน ฟง แลว มึน ไป หมด  น่ี แหละ จิตต ปญญา ศึกษา  

คน ตอไป  ทำ ให ดู ดวย  คิด ดังๆ   ดวย  ไม รูเรื่อง อะไร บาง ที่ ทาน พูด  นั่น คือ ลักษณะ จิตต ปญญา ศึกษา  

ทาน ตอง มี สมาธิ แลวก็ จะ มี การ คิด ตาม  ทำไม จึง ตอง มี โยนิโสมนสิการ  เพราะ  l e a r n i n g   b y   d o i n g   

เขา บอกวา ขอมูล มัน เปลี่ยน อยู เรื่อย  สุภาษิต จีน เขา จึง บอก  ถา ทาน ให ปลา แก  คน จน เขา จะ มี ปลา 

กิน ใน วัน เดียว    แต ถา สอน วิธี จับปลา ให เขา จะ มี ปลา กิน ตลอดชีวิต  ให เนื้อหา ลูกศิษย ไป แลว มัน เชย 

ลาสมัย  แต ให วิธี คิด  วิธี แสวง หาความรู  เขา จะ แสวง หาความรู ได ตลอดชีวิต  ความรู ขอมูล ทั้งหลาย 

เหมือน ปลา    ใน มหาวิทยาลัย สอน วิธี จับปลา  วิเคราะห ขอมูล  สังเคราะห ขอมูล  เอาไป ใช ประโยชน  

นั่น คือ หนา ที่ ของ พวกเรา  และ จะ ให เขา จับปลา คือ ขอมูล ได อยางไร ถา เขา คิด ไม เปน    เขา จะ ตอง

 คิด เปน  คิด เปน แลว เกิด ปญญา    พระพุทธเจา บอกวา ครูบาอาจารย ตอง สอน แบบ ให มี จิต เปน 

ศูนยกลาง    ผูเรียน เปน ศูนยกลาง    พระพุทธเจา เปน บรมครู  ไมได ลงมา ปฏิบัติ    อุม ลูกศิษย  ทาน 

ทั้งหลาย ตอง ลงมือทำ เอง   พระพุทธเจา เปน ผู ชี้ทาง  การ ปฏิบัติ ลงมือ ทำเปน หนา ที่ ของ ผูเรียน  ชี้ทาง 

บรรเทา ทุกข  ชี้ สุข เกษมศานต  ชี้ทาง พระ นฤพาน  ให พน โศก วิโยค ภัย    บทบาท ครู คือ อะไร  ปญญา 

มาจาก  3   แหลง  ถา ครู จะ ให ความรู แก ศิษย  ได แก  1 . ให ความรู ผาน หู ผาน ตา เขา  ให เขา ได ฟง เรา พูด  

ให เขา ได อานหนังสือ เรา  เรียกวา  สุตมย ปญญา  ความรู ที่เกิด จาก การ อาน มาก ฟง มาก  ใคร อาน ใคร 

ฟง มาก และ จำได  เรา เรยีกวา พหสููต  มาจากสตุ    2 .     ตอง คดิ ดวย  เรยีกวา  จนิ ตามย ปญญา  กล่ันกรอง 

เรื่อง ที่ ตัวเอง อาน  ฟง  คิด  วิเคราะห  ยอย ขอมูล  ฟง อาตมา นี่ ตอง คิด ตาม ไป ดวย  และ ถาม ตัวเอง วา 
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เรา เอาไป ปฏิบัติ ได หรือ ไม  ถา ปฏิบัติ แลว เกิด ประสบการณ ตรง เปน  w i s d o m ใน ภาษา อังกฤษ  แท 

ที่จริง ตัว ปญญา ทั้งหมด อาจ จะ แปล วา ปญญา ก็ จริง  แต ถา ตรง กับ  w i s d o m   จริงๆ   คือ ภาวนา  ขั้นตน 

ขอ  1   ขอ  2   คือ  k n o w l e d g e   เปน ความรู  เพราะ อิง  i n f o r m a t i o n   อะไร ที่ เปน  k n o w l e d g e   จะ ตอง เปน 

 i n f o r m a t i o n   มี ขอมูล  แต ถา เปน  w i s d o m   มัน  g o   b e y o n d   i n f o r m a t i o n   แต เขา ถึง หลัก ธรรมชาติ 

เหมือนกับ ท่ี เรา บอกวา  ปญญา ในทาง ศาสนา  เห็น อนิจจัง  ทุก ขัง  อนัตตา  ไมเ ท่ียง  ไมได ดู วา ไมโครโฟน 

กำลัง จะ แตก นะ  แกว กำลัง จะ แตก นะ  แต มัน เห็น อนิจจัง ผาน สิ่ง ที่ เปน สื่อ ทั้งหลาย ไปยัง ความ จริง                              

ภาษา พระ เขา เรียกวา  ช้ีน้ิว ไป ท่ี พระจันทร    ถา เปน  k n o w l e d g e   จะ มา ติด อยู ท่ี ขอมือ อยู ท่ี น้ิว ไม ดู ความ 

จริง  คือ พระจันทร  แต ถา เปน  w i s d o m   จะ มอง พระจันทร ใน ตัว มัน เอง  เพราะ ฉะ นั้น คน ที่ มี ปญญา จะ 

เหน็ สรรพสิง่ ตาม ความ เปนจรงิ  เห็น ความ เชือ่มโยง  เหน็ อะไร ตางๆ   จาก ประสบการณ ที ่ลงมอื ปฏบัิต ิ 

ภาวนา แปล วา  ปฏิบัติ  ถา ทาน จะ เปน นัก วิทยาศาสตร  ทาน ทดลอง ใน หอง  l a b   แลว มัน รูจริง นั่น คือ รู 

ขั้น ภาวนา  ไมได ใช ทาง พุทธศาสนา อยางเดียว    ถา ทาน เห็น ความ ทุกข ของ ชาวบาน  ลง ไป ชวย เขา  

นี่คือ ตัว ภาวนา  นี่ คือ ตัว ปญญา  แค ขอ  1   ขอ  2   เรา ก็ ยัง ติด  เรียน แลว มัก ไมคิด  ทองจำ อยางเดียว  

เพราะ ฉะ นั้น เกิด อะไร ขึ้น  ก็ จะ ได เรียน ไง  ถา รู แลว  ไมรู แลว  อยู อยาง นั้น  มัน ก็ โง กัน ตอไป  แต อัน ไหน 

ที่ เรา ไมรู แลว เรา เรียน นั่น คือ ปญญา  รูวา โง ใน เรื่อง ไหน  เรียน ใน เรื่อง นั้น  ทาน จะ มี โอกาส พัฒนา ได  

โส เคร ติส เกิด ใน รุน เดียว กับ พระพุทธเจา แต พระพุทธเจา ก็ พูด ตอจากโส เคร ติส โดย ท่ี ไมได ต้ัง ใจ เอามา 

เชื่อม กัน  ภาษา บาลี วา อยาง นี้  พระพุทธเจา      ตรัส วา  คน โง ที่ รู ตัวเอง วา โง อยางโส เคร ติส  อะไร ที่ เรา 

ไมรู  ก็ รูวา เรา ไมรู  ใคร ที่ คิด แบบนี้  รู แบบนี้  เรียกวา คน โง ที่ รู ตัวเอง วา โง  ยังเปน คน ฉลาด ได บาง  สวน 

ใคร ที่ โง แลว ยัง คิดวา ตัวเอง ฉลาด เรียกวา โง บริสุทธิ์  เชื่อม กัน เลย จากโส เคร ติส กับ พระพุทธเจา  อยู 

คนละ มุม โลก  เรา เห็น การ เชื่อมโยง  เรา เห็น บูรณาการ    สวน ขงจื้อ    กลาว วา เรียน โดย ไมคิด เสียเวลา 

เรียน    คิด โดย ไม เรียน เขา รก เขาพง    เวลา พระ เทศน ทาน เทศน ชา ใชไหม  ฆา สัตว ก็ดี  ลักทรัพย ก็ดี  

ประพฤติ ผิด ใน กาม ก็ดี  โกหก ก็ดี  ดื่มสุรา ก็ดี  โดด ตุบ ไป แลว  พระ บอกวา ดี  ไป ดื่มสุรา เลย  ไมได ฟง 

ประโยค สดุทาย  พระพุทธเจา หาม ไว ทั้ง นั้น  ก็ ทาน บอกวา ดี  เขา เรียกวา คิด โดย ไม เรียน เขา รก เขาพง  

เรียน โดย ไมคิด เสียเวลา    มา ถึง โยนโิสมนสกิาร  พระพทุธเจา บอกวา  เม่ือ อาทติย ข้ึน  มัน จะ ตอง มี แสง 

เงิน แสงทอง มา กอน  กอน ที่ จะ เกิด ปญญา  มัน จะ ตอง มี โยนิโสมนสิการ มา กอน  อาตมา สรุป ไว  4   คิด 

ถูกวิธี เปน โยนโิส มนสกิาร อยาง หนึง่  คิด ตามลำดบั เปน อยาง หนึง่  คิด มี เหตผุล เปน อยาง หนึง่  คิด แลว 

กุศล เปน อยาง หนึ่ง  ที่ อาตมา เริ่ม อารัมภบท วา  การ คิด  c o n t e m p l a t i o n   นำไปสู ความ สุข ได  นำไปสู 

ปญญา ได  แกปญ หา ได  ขอ  1   -   ขอ  3   เปนการ คิด เพื่อ นำไปสู ปญญา  สวน ขอ  4   เปนการ คิด เพื่อ ให 

เกิด คุณธรรม หรือ ความ สุข เพราะ ฉะ น้ัน ทาน เลือก เอา  อาตมา ขอ ฉายหนัง ตัวอยาง  การ คิด สลาย ความ 

ขัด แยง  แกปญหา  เปนการ คิด 1  ใน  3   ขอ แรก  คิด แบบ วิภัชวาท แปล วา มอง หลาย มุม  อยา ไป มอง 

มุม เดียว เปน เอกัง สวาท  ทุกวันนี้ สังคม ไทย  พยายาม ให คน มอง มุม เดียว  สมัยกอน ไม ขวา ก็ ซาย  ไม 

พันธมิตร ก็ พลัง ประชาชน  เห็น ไหม แบง ขั้ว เลย  ใคร ที่ อยู ตรงกลาง โดน ดา อีก  พระพุทธศาสนา สอน 

วิภัชวาท  วิภัชวาท แปล วา มอง หลาย มุม   เรื่อง เดียว กัน มอง มุม นี้ ดี  มอง มุม อื่น ไมดี  ยา มอง มุม นี้ 
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มี ประโยชน  มอง มุม อื่น มี ผลขางเคียง  ไป อยูปา ตลอด ดี ไหม  พระพุทธเจา บอก ถา อยู แลว จิต สงบ ก็ดี  

ถา อยู แลว กลัว ผี ฟุงซาน ไมดี  มี คน ถาม ทาน พุทธ ทาส วา ทาน เนื้อ กับ ทาน ผัก เปน มังสวิรัติ  อัน ไหน 

ดีกวากัน  ทาน พุทธ ทาส บอกวา ถา จิต วาง ดี ท้ัง น้ัน  ไม ยึดติด  ถา ทาน เน้ือ ยึดติด ใน รสอรอย ของ เน้ือ เปน 

ยักษ เปน มาร    ถา ทาน ผัก ยึดติด ใน รสอรอย ของ ผัก เปน ลิง เปน คาง  วิภัชวาท    ทาน ไมได ฟนธง ให มอง 

มุม เดียว    สังคม ไทย ถา เปน อยาง นี้ จะ ไม ทะเลาะ กัน  เพราะ ทุก เรื่อง มัน มี ขอดี ขอเสีย  ใน ดี มี เสีย 

 ใน เสีย มี ดี  เรา ก็ เคารพ ความเห็น ของ กัน และ กัน  เปน ประชาธิปไตย  แลว มัน จะ อยูรวม กัน อยาง สันติ  

นี่ คือ ตัวอยาง ใน การ พัฒนา สังคม  เรา ตอง ทน ตอ ความ แตกตาง ให ได    เปน ผูบริหาร แลว ใคร ที่ ชอบ 

วิจารณ เรา ใน ทีป่ระชมุ  ไม ให มนั เล่ือน  ให มนั อยู อยาง นัน้ เปน บอนไซ    มหาวทิยาลยั จะ เจรญิ ไหม  มนั 

จะ ตอง พัฒนา ความ แตกตาง โดย ใช วิภัชวาท    เมื่อ พระพุทธศาสนา อยู ใน อินเดีย มี คน ปลอม มา บวช 

เยอะ พระเจา อโศก ไล ให สึก ไป เยอะ ดวย การ สอบไล ต้ังคำถาม ขอ หน่ึง วา พระพทุธเจา สอน อะไร  ตอบ 

ผิด ไล สึก  ตอบ ถูก ให บวช อยู  และ ผู ที่ บวช ให ไป อยู ศรีลังกา  พระพุทธศาสนา เผย แผ ไป ศรีลังกา  จาก 

ศรีลังกา มา นครศรีธรรมราช  จาก นครศรีธรรมราช มา สุโขทัย  พุทธศาสนา ในประเทศ ไทย เปนสาย นี้  

ตอบ วา ไง ถึง บวช อยู ได  ตอบ วา วิภัชวาที  พระพุทธเจา เปน วิภัชวาท  แต คน ไทย ไมรู  พุทธศาสนา 

ในประเทศ ไทย ไมได สอน ให สุดโตง  สอน ให คิด แบบ วิภัชวาท  มอง หลาย มุม  พวก มอง มุม เดียว หัด 

ออกมา ดู ขางนอก บาง  อยู แต ขาง ใน รั้ว  คุย กัน อยู แค นั้น  ดู ทวีี อยู ชอง เดียว  มัน เปน เอกัง สวาท  รู บาง 

วา โลก ไป ถึง ไหน แลว    อิสลาม ยังมี ตอง หลาย แบบ  มี สายกลาง  มี หลักการ เบื้องตน  ( f u n d a m e n t a l is t ) 

อาตมา ก็ ออก ไปนอก กลอง  o u t s i d e   t h e   b o x   ไป คุย กับ โปป ของ อียิปต  ไป คุย กับ แกรนด มุติ ของ อียิปต  

พบ อธิการบดี มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัย ของ อียิปต    แกรนด มุติ ของ อียิปต  โยนิโสมนสิการ  มอง หลาย 

มุม  สายกลาง เขา เปน อยาง นี้ นะ  สุดโตง ยัง คุย กัน ไม รูเรื่อง ก็ ไมเปนไร  f u n d a m e n t a l i s t   ยัง ไม ตอง  

e x t r e m i s t   ยัง ไม ตอง  รัฐบาล ไทย สงเสรมิ ให นักศึกษา ไทย ไป เรียน ท่ีน่ี ถา เปน มุสลิม เพราะ ถา เรียนจบ 

จาก ท่ีน่ี จะ ไม กอ ความรุน แรง  มี การ ใหทุน ดวย  อาตมา สงสัย ก็ เลยไป ดู  ก็ จริง ดวย    มี การ อาง อัลกุรอาน

 ทำไม เขา ถึง ไม กอ ความรุน แรง  วางๆ   จะ มา เลา ให ฟง  คิด อยางไร ให มี ความ สุข  ไป สุดทาย เลย  

โยนิโสมนสิการ แบบ หลวงพอ ดี เนาะ  ไป ที่ อุดรธานี มี ศาลา อยู ริม โบสถ มี รูปปน หลวงพอ ดี เนาะ    ทาน 

มรณภาพ ตอน อายุ  9 8   ป  เคย เปน เจาอาวาส วัด มัชฉิ มาวาส    เจาคณะ จังหวัด อุดรธานี    คิด แบบ 

โยนิโสมนสิการ  ใคร ดา  ใคร วา  คน มา ฟอง วา เจาคณะ จังหวัด ไม ไดเรื่อง  ทาน ก็ บอกวา พระพุทธเจา 

บอกวา ใคร ที่ ดา เรา เหมือนกับ ชี้ ขุมทรัพย    ดา ก็ดี เนาะ    หา จุดดี จนได  ไป บิณฑบาต ฝนตก จักๆ   โยม ก็ 

ใสบาตร ไป บน ไป  ฝนตก ไมรูจัก เวล่ำเวลา  หลวงพอ บิณฑบาต ลำบาก  หลวงพอ บอกวา ฝนตก ก็ เย็น 

ดี เนาะ    ชาวบาน เลย เรียก หลวงพอ ดี เนาะ    วันหน่ึง ผูหญิง วัยกลางคน รองไห มาหา หลวงพอ    หลวงพอ 

ก็ ถาม วา เปน อะไร ละ โยม รองไห มา เชียว  สามี อิฉัน เจาคะ เขา ตาย เสีย แลว  หลวงพอ หลุดปาก ตาย ก็ดี 

เนาะ  คน กำลัง เสีย ใจ  จะ ให พระ เทศน ให ฟง  พอ บอก ตายดี เนาะ ก็ โกรธ  หลวงพอ นี้ บา จริงๆ   มา หาวา 

สามี อิฉัน ตาย แลว ดี เนาะ  บา จริง  ๆ    หลวงพอ นี่  หลวงพอ บอก บา ก็ดี เนาะ  วันหนึ่ง ในหลวง รัชกาล ที่  9   

จะ เสด็จ มา ทอดกฐิน ที่วัด หลวงพอ  ทายก ก็ หวง กลัว หลวงพอ จะ ไป พูดดี เนาะ ใส ในหลวง  จึง ถาม วา 
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หลวงพอ วา  ถา ในหลวง มี พระ ราช กระ แส ปฏิสันถาร  ตรัส ถาม โนน ถาม นี่  รับสั่ง ถาม  จะ ตอบ วา ยังไง  

จะ ไป ดี เนาะ ไมได นะ  ตอง พูด ราชาศัพท  พูดวา ไง  ถวายพระพร มหาบพิตร  จำ ยาก  ทอง  ทาน ก็ ทอง 

ไป พอ ในหลวง เสร็จ มา จริงๆ   ลืม หมด เลย  ในหลวง ถาม อะไร ตอบ ดี เนาะๆ   ทรง แปลก พระทัย ทำไม 

พระ พูดดี เนาะ  ก็ เลย ถาม ชาวบาน  ชาวบาน กราบทูล วา พระ ทาน ใจดี มองโลก ใน แงดี  ที่ เรา เรียกวา  

p o s i t i v e   t h i n k i n g   ภาษา พระ เรียกวา เมตตา  เมตตา แปล วา มอง แงดี  กรุณา คือ มอง แง ดอย  สงสาร  

ทาน เจรญิ เมตตา เปนประจำ  มอง อะไร ดี ไป หมด  ในหลวง มี พระ ราช ศรทัธา  ตอมา ได เล่ือน สมณศกัด์ิ 

ให ทาน จาก ชั้น ราช เปน ชั้น เทพ  ตั้ง ราชทินนาม ให ใหม เปน พระ เทพ วิสุทธาจารย สาธุ อุทาน ธรรม วาที    

มี องค เดียว ในประเทศ ไทย ที่ ได สรอย นาม นี้    ตอไปนี้ ถา อธิการบดี เรียก ไป  เตือน ระวัง นะ จะ ตัด 

เงินเดือน  ตัด ก็ดี เนาะ  สุขภาพจิต ดี  คิด แลว มี ความ สุข  มองโลก แงดี มี ผล  เห็น คน อื่น ดี มี คา  ปลุก ใจ 

ให เกิด ศรัทธา  ตั้งหนา ทำดี มี คุณ    มองโลก ดาน ราย กาย กับ    ใจ รับ แต เรื่องเ คือง ขุน  เหนื่อย หนาย 

เลิกราง ทาง บุญ  ชีพ วุนวาย แท แน เอย  นี่ เปนการ คิด  แลว ให มี ความ สุข  มี ความ สงบ  หรือ จะ คิด แบบ 

ทาน พุทธ ทาส    เขา มี สวน เลว บาง ชาง หัว เขา  จง เลือก เอา สวน ที่ ดี เขา มี อยู  เปน ประโยชน โลก บาง ยัง 

นาดู    สวน ที่ ชั่ว อยา ไป รู ของ เขา เลย  จะ หา คน มี ดี โดย สวน เดียว    อยา มัวเ ที่ยว คนหา สหาย เอย  

เหมือนเที่ยว หา หนวด เตา ตาย เปลา เลย  ฝก ให เคย มอง แต ดี มี คุณ จริง    อยาลืม วา นี่ เปนการ มอง แบบ 

ให เกิด ความ สุขสงบ  แต ทาน จะ มอง แบบ ให เกิด ปญญา ก็ได  แลว แต ทาน จะ เลือก  ถา ทาน ใช คน หรือ 

ทาน กำลัง สอน ใน หองเรียน แลว พูด ถึง ประวัติ ของ คน    จะ มอง แบบ วิภัชวาท ก็ได    หรือ มอง แบบ เกิด 

กำลัง ใจ ก็ได  หรือ มอง แบบ ที่ ทาน พุทธ ทา สมอง หรือ พระพุทธเจา สอน ก็ได  แลว แต ทาน จะ เลือก 

แบบไหน  สถานการณ นั้น จะ บอก ทาน  ขงจื้อ พูด ไว คลายๆ   กัน  ให มอง แบบ วิภัชวาท  ก็ คือ เวลา 

ทาน สอน คน    ทาน ทำงาน กับ คน  ไม ใช มอง แงดี อยางเดียว  มอง แง เสีย  อะไร ตางๆ   อยาง ที่ เรา

 มี  c r i t i c a l   t h i n k i n g   อันนี้ อีก แบบ หนึ่ง  อาตมา บอก แลว วา  p o s i t i v e   t h i n k i n g   เปนเรื่อง ของ ความ สุข  

ความ ดี  ความ งาม  เกิด กำลัง ใจ    แต ถา เปน  c r i t i c a l   a n a l y t i c a l   เปนเรื่อง ของ โยนิโสมนสิการ  

c o n t e m p l a t i o n   จะ มี  2   แบบ  ขงจื้อ ยกตัวอยาง เรื่อง การ มองโลก ไว วา  เมื่อ ขาพเจา พบเห็น คน  2   คน 

เดิน สวนทาง มา  คน หนึ่ง เปน คนดี  อีก คน เปน คน เลว    ทั้ง คนดี และ คน เลว เปน ครู ของ ขาพเจา ได เทาๆ   

กัน    เห็น คนดี เดิน สวนทาง มา ขาพเจา พยายาม เอาอยาง เขา  เห็น คน เลว เดิน สวนทาง มา ขาพเจา 

พยายาม ไม เอาอยาง เขา    มัน ไม ใช มองโลก ใน แงดี อยางเดียว    ความ เลว ของ เขา ก็ เอามา สอน ลูก ได 

วา    หนู อยา เอาอยาง นะ    สิ่ง ที่ มัน ไมดี สิ่ง ที่ มัน เปน ปญหา ใน บานเมือง  เอามา คิด วิเคราะห และ สอน 

เด็ก วา อยา ทำ นะ  นั่น เปน วิภัชวาท  แต ถา เปนอุป ปาทก มนสิการ  ให เกิด กำลัง ใจ    ใน บาง สถานการณ  

เขา รัก เรา หรือเปลา  คิด กับ เรา แบบไหน  กุหลาบ หมดไป หลาย ดอก แลว  วิภัชวาท ก็ เปน อีก แบบ หนึ่ง  

แต ถา จะ อยูรวม กัน อยาง สันติ  ประเทศ ไทย จะ ตอง ลืม และ ใหอภัย กัน    โอ บามา ชนะ เลือกต้ัง แลว แมค 

เคน ทำ อะไร  ประกาศ ให คน อเมริ กัน สนับสนุน โอ บามา  เคย แขง กัน  ดา กัน  ในทาง ทีวี  ตอนนี้ ลืม  และ 

ใหอภัย กัน  ไมเคย หา อีก เลย วา โอ บามา ดอย ตรงไหน  ผิด ตรงไหน  เหมือน ตอน หาเสียง แขง กัน    ตอน 

หาเสียง แขง กัน ตอง ใช อะไร  ใช วิภัชวาท  แต พอ ทำงาน รวม กัน ตอง เมตตา  ตอง กรุณา กัน มอง ใน แงดี 
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ตอ กัน    ตอนนี้ จอหน  แมค เคน  ประกาศ ยอม และ ให คน สนับสนุน โอ บามา เพื่อ สามัคคี  เพื่อ เอกภาพ  

เพื่อ พลัง ของ ประเทศ  ฝายคาน ไม จำเปน ตอง เปน ฝาย แคน เสมอไป    แพเปนพระ  ชนะเปนมาร  เรา 

ยอม แพ ให ใคร  เรา เปน พระ ใน ใจ ของ คนๆ   นั้น  ไม ใช วา แพ แลว ตอง เปน พระ  เปน พระ แลว ตอง แพ 

ตลอด  เรา ฆราวาส ก็ เปน พระ ได  ถา เรา ยอม ให ใคร  เรา เปน พระ สำหรับ คนๆ   นั้น  เรา เอาชนะ ใคร ร่ำไป  

เรา เปน มาร สำหรับ คนๆ   นั้น    เพราะ ฉะ นั้น หัด เปน พระ กัน เยอะๆ   ยอม แพ กัน บาง  อภัย กัน บาง    ถา 

ไมมี การ ใหอภัย ผิด  และ ไมคิด ท่ี จะ ลืม  ซ่ึง ความหลัง  จะ หาความ สามัคคี ได ยากลำบาก  ความ ผิด พล้ัง 

ยอม มี ทั่ว ทุก ตัว คน    ประเทศ ไทย กำลัง จะ กาว ไปสู หายนะ ทุกวันนี้  มาจาก เรื่อง นี้ ที่ คน ไทย ไม รูจัก

คิด แบบ โยนิโสมนสิการ  ไมรู จัก แยก แยะ  ไมรู จัก ใช วิภัชวาท  ไมรู จัก ให เมตตากรุณา  ไมรู จัก  

c o n t e m p l a t i o n   ไมมี ส่ิง ท่ี เรา เรียกวา  c o n t e m p l a t i v e   e d u c a t i o n   อยาง ท่ัว ถึง  ไมมี จิตต ปญญา ศึกษา 

อยาง ทั่ว ถึง  เพราะ ฉะ นั้น เห็น หรือยัง วา  เปาหมาย ของ การ ศึกษา จริงๆ     ไมวา ทาน จะ จัด แบบไหน 

ก็ตาม  เปน ไปสู เปาหมาย เดียว กัน กับ จิตต ปญญา ศึกษา ทั้งสิ้น  และ ชวย ให สังคม ไทย อยูรอด ได  

ถา เรา ไป ถึง เปาหมาย นั้น  จบ ดีกวา  เพราะ ฉะ นั้น ใน โอกาสนี้ ขอ คุณ พระ ศรี รัตนตรัย  และ กุศล ความ 

ดี ท่ี ทำ มา  จง มา รวม กัน เปน  ตบะ  เดชะ  พล วะ ปจจยั  อำนวย อวยพร ให คณะ ครบูาอาจารย  มี แต ความ 

สุข ความ เจริญ ยิ่งๆ   ขึ้น ไป  ปราราถ นา สิ่งห นี่ง ประการ ใด ที่ ชอบ ประกอบดวย ธรรม  ก็ ขอ ให ความ 

ปรารถนา นั้นๆ   จง พลัน สำเร็จ ทุกทาน  ทุกคน  ตลอด กาลนาน เทอญ
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การ บรรยาย หัวขอ รูปแบบ การ พัฒนา บัณฑิต แบบ องค รวม 

(Whole Person Development) : กรณีศึกษา จาก Lingnan University

โดย    Prof. Eoyang Eugene Chen

Lingnan University

                    สรุป โดย  ผูชวย ศาสตราจารย ณ ยศ  ครุ กิจ โกศล

มหาวิทยาลัยบูรพา

 ผูชวย ศาสตราจารย ณ ยศ  ครุ กิจ โกศล  : อรุณสวัสดิ์ และ สวัสดี ผู เขารวม ฟง การ บรรยาย 

ทุกทาน และ ขอ ขอบคุณ พิธีกรที่ ได กรุณา แนะนำ ประวัติ ของ ผม  ผม เลย ตอง ถือ โอกาสนี้ แนะนำ 

ประวัติ ของ วิทยากร ตัวจริง ที่นั่ง อยู ขางๆ ผม ทาน อาจารย ยู จีน เชง ออยห ยาง (Eugene Chen 

Euyang) ครับ  สำหรับ วันนี้ ที่ เรา สอง คน ได คุย กัน ไว คือ  การ บรรยาย จะ เปน ลักษณะ ไม เปนทางการ 

เพื่อ ตองการ ให ทุกทาน มี โอกาส มี สวน รวมกับ เรา ทั้งสอง คนใน กิจกรรม เชา วันนี้ แตกอน อื่น ผม 

ขออนุญาต แนะนำ ประวัติ ทาน อาจารย  Eugene สักนิด อาจารย Eugene ทาน เปน ชาว ฮองกง 

โดย กำเนิด แตวา ตลอด ทั้ง ชีวิต ทาน ได ใชชีวิต อยู สหรัฐอเมริกา ตั้งแต เริ่ม รับ การ ศึกษา ขั้น พื้นฐาน 

จนจบ การ ศึกษา ปริญญาเอก ที่ มหาวิทยาลัย Indiana สาขาวิชา วรรณคดี เปรียบเทียบ ใน ป 1971 

หลงัจากนัน้ ทาน อาจารย ได อยู ใน วงการ วิชาการ มาตลอด ตำแหนง สุดทาย ที ่มหาวทิยาลยั Indiana 

ทาน ได เปน ศาสตราจารย Professor of Comparative Literature of East Asian Languages and 

Cultures  ปจจุบัน ทาน ยัง ดำรง ตำแหนง นี้ อยู แต ดวย เหตุการณ ที่ ทาน เอง เรียกวา เปน โชคชะตา 

ทำให ทาน ได มี โอกาส เดินทาง มา ที่ ประเทศ บานเกิด อีกครั้ง  คือ กลับมา ที่ ฮองกง และ ได มา รวมงาน 

กับ Lingnan University ใน ครั้งแรก มา เปน visiting Professor  แต ทาง Lingnan  ได ชวน อาจารย 

ให อยูที่ ฮองกง ดวย และ ให ดำเนิน กิจกรรม ทาง ดาน General Education หรือ วิชา ศึกษา ทั่วไป ของ 

มหาวิทยาลัย Lingnan ตอนแรก อาจารย บอกวา ทาน ไมเคย คิดวา จะ ได กลับมา อยูที่ ฮองกง อีกครั้ง 

แต พอได มา อยูที่  Lingnan  และ ได ทำ General Education ที่ Lingnan ทาน ก็ ติดใจ จน ทุกวันนี้ 

อาจารย เปน Chair Professor of Humanities  อยูที่  Lingnan  และ  จะ ยัง อยูที่ Lingnan ตอไป 

การ ที่ เรา ได เชิญ ทาน อาจารย  Eugene  มา ใน วันนี้ เนื่องจาก วา ใน มหาวิทยาลัย Lingnan มี จุดเดน 

สำคัญ อยู จุด หนึ่ง เมื่อ เปรียบ เทียบกับ มหาวิทยาลัย อื่นๆ  ใน ฮองกง แลว คือวา Lingnan  ให ความ 

สำคัญกับ General Education อยาง มาก และ มี ความ โดดเดน ในดาน การ จัดการ ศึกษา ทาง ดาน 

General Education ดวย เพราะฉะนั้น วันนี้ เรา ไดรับ โอกาส อัน ดี ที่ อาจารย Eugene ซึ่ง ถือวา เปน 

ผูบุกเบิก การ จัด วิชาการ ศึกษา ทั่วไป และ เปน ผูพัฒนา วิชาการ ศึกษา ทั่วไป ให กาวหนา ทันสมัย ขึ้น 

และ มี ผล การ ดำเนินงาน ที่ เรียกวา ออกมา ดี และ เปน ที่ยอมรับ วันนี้ เรา จะ ได เรียนรู จาก ทาน ครับ 
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So Professor! May I hand over to you? 

 Prof. Eugene: สวัสดี ครับ I must apologize that I am only one speaker who does 

not speak Thai. That is my feeling and I apologize for that. I will do in English and if there 

are some parts what I say that you don’t understand, my good friend and colleague 

Professor Nayot, will summarize not translate but summarize.  hmm… What I have to say. 

If you don’t mind, I want to see many people so I prefer walking around. All right, that 

way, by walking around, you have to follow me with your eyes and that means it will let 

me when you hear me talking.

  My name is Eugene Euyang. By the way, introduction.

 - We need thinking local and global at the same time.

 - You really know who you are, what you are. 

 - How many of you hated your fi rst job? 

 - The more you know, the more you learn.

 ผูชวย ศาสตราจารย ณ ยศ  ครุ กิจ โกศล : ผม ขออนุญาต ให เวลา ใน การ สรุป ตรงนี้ สักนิด ที่ 

ทาน อาจารย ได กรุณา lecture ให เรา ฟง ผม คิดวา ทุกทาน คงจะ ได จินตนาการ และ ความ เขาใจ จาก 

อาจารย มา คอน ขางมาก สิ่ง ที่ ทาน อาจารย ได พูด มา ถือวา เปนความ คิดเห็น เลย ก็ วา ได อาจารย 

บอกวา เปนความ คิดเห็น เกี่ยวกับ วิชา General Education ซึ่ง อาจจะ แตก ตางกับ หลายๆ ทาน และ 

แตก ตางกับ ระบบ การ ศึกษา ในประเทศ ไทย ของ เรา พอสมควร จริงๆ  ไมได ตาง แค ในประเทศ ไทย 

ใน ฮองกง เอง ใน สหรัฐ เอง ก็ มี การ ถกเถียง เกี่ยวกับ วิชา ศึกษา ทั่วไป คอน ขางมาก  ดวย ภูมิหลัง ของ 

อาจารย ที่ จัด วิชา ศึกษา ทั่วไป ของ มหาวิทยาลัย Lingnan ซึ่ง เปน มหาวิทยาลัย ดาน Liberal Arts  

คือ เนน เรื่อง การ พัฒนา องค รวม ของ บัณฑิต คือ เนน ทุกๆ ดาน ไมใช แค ดาน วิชาการ เพียง อยางเดียว  

อาจารย พบ ปญหา วา ผู ประกอบการ บริษัท หางราน ตางๆ ใน ฮองกง มักจะ ไม ให ความ เชื่อถือ ใน 

เรื่อง คุณภาพ ของ บัณฑิต ซึ่ง คง คลายๆ กับ เมืองไทย อยาง ลูกศิษย ของ ผม จบ วิศวะ ออกไป  จะ 

มี คำ กลาว อยู เสมอ วา เรียน มา ก็ เทานั้น  เดี๋ยว ก็ ตอง มา อบรม กัน ใหม อยู ดี  แลว ผม จะ สอน ทำไม กัน นี่  

เพราะฉะน้ัน ตรงน้ี เปน ส่ิง ท่ี มหาวิทยาลัย ตอง ตระหนัก และ แกไข อยาง ท่ี Lingnan เอง เขา ก็ หัน กลับมา 

พัฒนา มา คิดวา จริงๆ แลว เรา สอน  เรา ใส เนื้อหา วิชาการ มาก เกินไป หรือเปลา อาจารย แนะนำ วา 

จริงๆ แลว ปจจุบัน คน ที่ มาเรียน ใน มหาวิทยาลัย ไมใช แค หนึ่ง เปอรเซ็นต เหมือน แตกอน แลว  คือ 

แตกอน คน ที่ มาเรียน ใน มหาวิทยาลัย จะ มี แค หนึ่ง เปอรเซ็นต เทานั้น แต ใน ปจจุบัน คน ที่ มี โอกาส 

เรียน มหาวิทยาลัย มี มากขึ้น พอแม ก็ อยาก สง ลูกหลาน ให เขาเรียน ใน มหาวิทยาลัย มากขึ้น รวมถึง 

นโยบาย การ กระจาย โอกาส ทางการ ศึกษา ดวย ปจจุบัน นี้ 50 % ของ ประชากร ใน เกือบ ทุก ประเทศ 

มี โอกาส ได เรียน มหาวิทยาลัย  อยาง ประเทศ ไทย ก็ เชน เดียวกัน เพราะฉะนั้น เรา จึง ไม สามารถ จะ 

สราง หลักสูตร ไว สำหรบั คน ท่ี เรียกวา 1% คือ จะ ตอง top จรงิๆ จึง จะ สามารถ เขา มหาวทิยาลัย ได อีก 
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ตอไป คงจะ จำได สมัย ที่ อาจารย ทุกทาน รวมถึง รุน ผม ดวย entrance เขา มหาวิทยาลัย ยากลำบาก 

แสนเข็ญ กวา จะ ได มา ที่นั่ง หนึ่ง ใน มหาวิทยาลัย แต ปจจุบัน ไมใช มหาวิทยาลัย มี มากมาย คน เขา 

มาเรียน ใน มหาวิทยาลัย มี มากขึ้น เปด ภาค ปกติ เปด ภาค พิเศษ เปด ภาค พิเศษ ของ พิเศษ เขาไป 

อีก อะไร อยาง น้ี เพราะฉะนัน้ คน ท่ี เขา มาเรียน ใน มหาวิทยาลัย เปล่ียนไป หลักสูตร ก็ ควร จะ เปล่ียนไป 

ดวย  ไม ควร จะ เปน หลักสูตร สำหรับ คน ที่ top 1% อีก ตอ ไปแลว  เพราะฉะนั้น ตรงนี้ เอง ที่ เปน ที่มา 

ของ วิชา General Education หรือ วิชาการ ศึกษา ทั่วไป  ใน มหาวิทยาลัย Lingnan มุงเนน ให ไม 

เปน เพียงแต วิชา ที่ เรียกวา วิชา introduction ซึ่ง ใน ความ คิดเห็น ของ อาจารย  Eugene บอกวา วิชา 

General Education ที ่เปน introduction จรงิๆ ใน ความ คดิเหน็ ทาน ไมใช General Education เลย 

เรา ลองดู หลักสูตร เรา ก็ได General Education หรือ วิชา ศึกษา ทั่วไป จะ มี อะไร บาง ภาษา อังกฤษ 

1 2 3 มี แนะนำ introduction to… หรือ basic คือ humanities หรือ อะไร ก็แลวแต  พวก นี้ อาจารย 

ถือวา ไมใช General Education เลย อาจารย บอกวา วิชา General Education ควร จะ เปน วิชา ที่ 

มุงเนน เพื่อ สราง บัณฑิต ใน องค รวม ให บรรลุ ตาม วัตถุ ประสงค ดัง ตอไปนี้ คือ 

 ควร จะ ตอง เปน วิชา ที่ กระตุน ให บัณฑิต คิด เปน ไมใช แค นำ ความรู ไป ใช คือ ไมใช แค รู แต 

ตอง คิด เปน คิด แลวก็ สามารถ หาความรู ดวย ตัวเอง ได และ ตอง ตระหนัก ใน ความ สามารถ ของ 

ตน เอง ตระหนัก ใน ความ สามารถ ที่ซอน อยู ใน ตัวเอง ตระหนักถึง ความ เปลี่ยนแปลง ของ สังคม 

ตระหนักถึง การ ใชชีวิต มี สวนรวม อยู ใน สังคม รวมถึง สามารถ ที่จะ พัฒนา บุคลิกภาพ สามารถ ที่จะ 

พัฒนา ตัวเอง เพื่อให อยู ใน สังคม ได อยาง มี ความ สุข  เพราะฉะนั้น ถา มอง จาก วัตถุ ประสงค ของ วิชา 

ศึกษา ทั่วไป ตรงนี้ ไมใช วิชาชีพ แต เปนการ สราง คน ให พรอมที่จะ เรียน และ สราง คน ให พรอมที่จะ 

มี ชีวิต อยู ใน สังคม ได เพราะฉะนั้น Concept ของ วิชา General Education จะ ไป ให ถึง ได อยางไร 

ใน สิ่ง เหลานี้  ใน มหาวิทยาลัย Lingnan ได แบง General Education ของ เขา ออก เปน 4 category 

ดวยกัน คือ category A เรียกวา Basic Mode เปน วิชา ที่ มุงเนน ถึง การ ใหเหตุผล มุงเนน ใน เรื่อง 

ของ การ คิด จะ มี วิชา ช่ือ Critical Thinking วิชา เก่ียวกับ Reasoning การ ใหเหตุผล ตางๆ ซ่ึง วิชา พวก 

นี้ เขา จะ เอา ไว ใน ป แรกๆ เลย นักศึกษา ที่ เขา มาเรียน ใน มหาวิทยาลัย ตอง เรียน วิชา เหลานี้ กอน  คือ 

ฝก เรื่อง ของ การ ใหเหตุผล  การ แสดง ความ คิดเห็น  ฝก ใน เรื่อง ของ การ คิด กอน เพื่อให เขา สามารถ 

นำไปใช ใน การ เรียน การ ใชชีวิต ใน มหาวิทยาลัย ได  รวมทั้ง ทำให เขา สามารถ ใชชีวิต ใน สังคม ตอ 

ไปได อยาง มี ความ สุข Category B คือ การ สราง Awareness เปนการ สราง วิชา ท่ี ทำให เรา ตระหนักถึง 

คณุคา ของ ตวัเอง จะ เปน วิชา ทาง วัฒนธรรม หรอื อะไร ก็แลวแต  คอื ให ตระหนกัถึง คณุคา ของ ตวัเอง 

Category C  คือ คุณคา ใน เร่ือง ของ ความ หลากหลาย ใน สังคม  ซ่ึง ความ หลากหลาย ใน สังคม อาจจะ 

รวมไปถึง วิชา ที่ พูดถึง interdisciplinary อยาง ที่ อาจารย ยกตัวอยาง เมื่อ สักครู นี้ วา พอดี ผม กับ 

อาจารย ได มี โอกาส นั่ง รถ ไปดวยกัน แลวก็ บอกวา จะ สราง วิชา General Education อยางไร ทาน 

บอกวา ลอง คดิ มา สิ วา คณุ สนใจ เรือ่ง อะไร  ผม บอกวา ผม สนใจ อยู เรือ่ง หนึง่ คอื เรือ่ง มอืซาย  เรือ่ง คน 

ถนัดซาย ที่ อาจารย เขา ถาม เมื่อ สักครู วา มี ใคร ถนัดซาย บาง  ปรากฏ วา สงสัย อาจารย มหาวิทยาลัย 
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เรา ถนัดขวา หมด ใช สมอง ซีก ซาย มาก ไมคอย ใช ซีก ขวา คือ เขา บอกวา ใน โลก เรา คน ที่ ถนัดซาย 

มี ไมนอย เลย  เพียง แตวา สังคม เรา บังคับ ให คน ตอง ถนัดขวา เชน วิศวกรรม ใน สาขา ของ ผม 

เครื่อง ไม เครื่องมือ ทั้งหมด ออกแบบ มา สำหรับ คน ถนัดขวา เทานั้น แค ตัว screw driver ก็ ออกแบบ 

มา ให หมุน ขวา เพราะฉะนั้น คน ถนัดซาย จะ หมุน ไมได ในที่สุด เขา ก็ สามารถ master skill  จน เขา 

สามารถ ใช มือซาย หมุน ได ผม ไมเขาใจ วา เขา ทำได อยางไร ท้ังท่ี เขา ไมถนัด นอกจากน้ัน พอ เรา เห็นวา 

เร่ือง ของ ความ ถนัดซาย ถนัดขวา มัน เช่ือม ตอ ไปยัง ความ ถนัด ของ สมอง ดวยวา สมอง ซีก ซาย Control 

ซีก ขวา สมอง ซีก ขวา control ซีก ซาย คน ถนัดซาย นาจะ มี ความคดิ ทาง คีต ศิลป ได ดีกวา คน ถนัดขวา 

หรือ อะไร ทำนอง นี้  อาจารย บอกวา แค ดึง topic นี้ topic เดียว ก็ สามารถ จะ ดึง เอา วิชา ตางๆ  ไมวา 

จะ เปน วิชา ของ ดาน วิทยาศาสตร  ดาน กายวิภาคศาสตร  ดาน ชีววิทยา แมแต ดาน รัฐศาสตร  ดาน 

นิติศาสตร  เคย มี กฎหมาย ท่ี ออกมา คุมครอง สิทธิ ของ คน ท่ี ถนัดซาย บาง ไหม ไมเคย มี เลย ลอง สังเกต 

เวลา ขึ้น ลิฟท นะ ครับ ปุม กด จะ อยู ทางขวา คน ถนัดขวา กด ถนัด คน ถนัดซาย กด ไมได นั่น คือ คำ ถาม 

วา ทำไม เรา ไม พิทักษ สิทธิ ของ คน ถนัดซาย บาง เพราะฉะนั้น วิชา ทำนอง นี้ จะ เปน วิชา General 

Education  ที ่ด ีคอื เปน วิชา ที ่กระตุน ให นสิิต ได คดิ  นอกจาก คดิ แลว ยัง ตระหนกัถึง ความ เปนจรงิ ใน 

สังคม ของ ตน เอง ได อีกดวย  ไมใช คิดได อยางเดียว  คิด แลว ไมมี ประโยชน  คิด แลว ตอง ตระหนักถึง 

ความ เปนจริง ใน สังคม ดวย  แลว เขา ก็ จะ สามารถ ใชชีวิต ใน สังคม ได ตอไป อยาง มี ความ สุข  

นอกจากนั้น เขา ยัง มีความรู ที่ กวางขวาง พอ เขา ตระหนัก  แลว เขา จะ เริ่ม ขยาย ฐานความรู ของ เขา 

ออก ไปสู ฐาน ตางๆ เชน นสิิต คณะ วิศวกรรมศาสตร ซึง่ ไมเคย ตระหนกั เลย วา ส่ิง ที ่ตน ออกแบบ มา จะ 

มี ผล ทำให คน ถนัดซาย ใชไมได  ก็ จะ ได ตระหนัก ใน เรื่อง ความ มี อยู ของ บุคคล ที่ แตกตาง ไปจาก ตน 

เอง  ซ่ึง จะ ขยาย ไปสู เร่ือง ของ วัฒนธรรม ท่ี สราง ให เรา เห็นวา สังคม มี ความ แตกตาง แต ทำ อยางไร ให 

ความ แตกตาง นั้น ไม นำไปสู ความ แตกแยก อยาง ที่ มัน เปนอยู ใน ปจจุบัน  ความ แตกตาง ไม นำไปสู 

ความ แตกแยก เพราะ เรา ตอง เขา ใจความ แตกตาง  นี้ คือ วิชา General Education เพราะฉะนั้น เรา 

จะ เห็นวา วิชา General Education  คอนขาง ยิ่งใหญ และ เปนภาระ ที่ ใหญหลวง ถา ทำ ไมถูกตอง 

ซึ่ง อาจารย พูด หลายครั้ง มาก  แลว ผม เห็นดวย กับ อาจารย วา วิชา General Education ไมใช 

วิชา Introduction ไมใช วิชา First Course ที่จะ เขา ไปสู Expertise ตางๆ ไมใช วิชา อยาง เชน 

Introduction to Engineering ไมใช แลว ผม ถาม วา นิสิต ศิลปกรรม ของ ทาน อาจารยส มาน คณบดี 

คณะ ศิลปกรรมศาสตร มหาวิทยาลัย บูรพา จะ เรียน Introduction to Engineering ทำไม แต นิสิต 

ของ อาจารย อาจจะ สนใจ วิชา Engineering ได  ใน ฐานะ ที่ อาจารย สนใจ ศิลปกรรม ไทย  สนใจใน 

ศิลป วัฒนธรรม ไทย จะ ตอง ดู ดวยวา วิศวกร ไทย ตระหนัก ใน เรื่อง เหลานี้ บาง ไหม  อาจารย สามารถ 

จะ บูรณาการ ความคิด ตรงนั้น เขามา รวมกัน ทำใหเกิด ภูมิปญญา ที่ เปนของ เรา ของ คน ไทย เอง ได 

หรือไม เปน ตัวอยาง ของ วิชา ทาง ดาน General Education และ Category D เน่ืองจาก มหาวิทยาลัย 

Lingnan เปน มหาวิทยาลยั ทาง ดานสังคม เขา ก็ เลย บอกวา ควร จะ ขยาย ฐาน กวาง อยาง ที่ บอกวา 

พอ เริ่ม ตระหนัก แลวก็ จะ เริ่ม ขยาย ฐาน  ตอนที่ ขยาย ฐาน ออกไป ลอง ไป แตะ ใน สาขาวิชา ที่ ไกล ตัว 
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อยาง เชน Lingnan เขา จะ ไป พูดถึง เรื่อง Science เขา พูดถึง Thinking Theory คือ ถา อาจารย มา 

ทาง ฟสิกส จะ เห็นวา เปน State of the Arts เรียกวา เปน Frontier ของ Science เรียกวา เปนตัว ที่ 

Advance ที่สุด กำลัง มี งานวิจัย ทาง ดาน นี้ อยู อยาง เขมขน ไมเคย ปรากฏ ใน หนังสือ ใน ระดับ ต่ำกวา 

ระดับชั้น ปริญญาตรี ตอนปลาย เลย  ปกติ จะ อยู สูงๆ  หรือไมก็ ใน ระดับ ปริญญาโท  ปริญญาเอก 

ดวยซ้ำ แตวา Lingnan เอา ตรงนี้ มา สอนให กับ นิสิต สาย สังคม เพื่อ สราง ความ ตระหนัก วา ตอนนี้ 

โลก ไปถึง ไหน แลว เขา กำลัง พูดถึง อะไร กัน อยู หลาย คน ยังอยู กับ ทฤษฎี Quantum กัน อยู ทั้งที่ จริงๆ 

แลว ตอนนี้ model ของ จักรวาล model ของ ฟสิกส ได พัฒนา กาว ไป คอน ขางมาก แลว Lingnan  ก็ 

เอามา สอน ตัว น้ี เปน ส่ิง ท่ี มหาวิทยาลัย เขา ทำ และ เปน ตัวอยาง ท่ี ดี อาจารย มอง General Education 

เปน เหมอืน กระดกู สันหลงั อันนี ้ถือวา เปน main topic ของ การ lecture ครัง้นี ้เลย ซ่ึง อาจารย บอกวา 

มี อยู  2 ความ หมาย ความ หมาย หน่ึง คือ  ตัว เขาเลม ของ หนังสือ เปน spine ของ หนังสือ น่ัน หมายถึง 

มัน ทำหนาที่ เปนตัว ที่ ยึด เอา หลักสูตร ตางๆ เขา ไว ดวยกัน เพราะฉะนั้น วิชา General Education 

ทำหนาที่ ตรงนี้ ดวย สราง การ ผสมผสาน ระหวาง หลักสูตร แตละ หลักสูตร  จะ สังเกต วา นิสิต 

วิศวกรรมศาสตร มัก ไมคอย ใหความสนใจ กับ วิชา อื่น ไมคอย รู อะไร เกี่ยวกับ คณะ พยาบาล เลย 

นอกจาก รูจัก นิสิต คณะ พยาบาล เทาน้ัน ไมคอย สนใจ วา พยาบาล เขา เรียน อะไร กัน ไมเคย สนใจ คณะ 

ศิลปกรรมศาสตร ไมเคย สนใจ คน อื่น  ไมเคย สนใจ การ ศึกษา ผม บอก ได ตรงๆ วา วิศวกร ไมเคย รู 

วาการ ศึกษา คือ อะไร เห็น แต คร ูไป ยืน อยู หนา ช้ัน แลวก็ บนๆ  เสร็จ แลวก็ ออกไป เพราะวา เรา ผานมา 

อยาง นั้น เหมือนกัน  ฉะนั้น ตรงนี้ เปนการ combine หลักสูตร ตางๆ  ให องคความรู ตางๆ ที่ มี อยู 

ใน มหาวิทยาลัย มา ผสมผสาน กัน  อีก ความ หมาย หนึ่ง คือ  กระดูก สันหลัง คน เรา ที่ มัน ยึด รางกาย 

ของ เรา ให อยู ได เรียกวา เปน เสาหลัก ที่จะ ค้ำ ไว เพราะวา ตรงนี้ สามารถ พูด ได วา วิชา General 

Education เปน วิชา ที่ สำคัญที่สุด เลย ใน มหาวิทยาลัย  เพราะ เปน เหมือนกับ กระดูก สันหลัง ของ 
วิชา ตางๆ เปนตวั แรกเริม่ เลย ทีจ่ะ ทำให นสิิต ม ีพืน้ฐาน ที ่แขง็แรง  พืน้ฐาน ทีว่า คอื ทศันคต ิความคดิ 

วิธีการ คิด ที่ แข็งแรง พรอมที่จะ ไป เรียนรู ใน ศาสตร อื่นๆ ได พรอมที่จะ เปด ใจกวาง ให สามารถ เรียนรู 

วิชา อื่น ได อยาง สนิทใจ  อันนี้ คือวา เปน แกน ของ วิชา General Education เพราะฉะนั้น วิชา  

General Education  จะ เปน อยางไร ก็ เปน อยาง ที ่ทาน อาจารย ได ยกตวัอยาง  ซึง่ ม ีหลากหลาย วิชา 

ดวยกัน เนื่องจาก เวลา ของ เรา มี จำกัด ปกติ ถา พูด เรื่อง General Education แลว พูด ได ทั้งวัน  

เพราะฉะนัน้ ถา มี โอกาส คงจะ ได พบกัน อีก และ อาจจะ ได ฟง วิสัยทัศน ผม วา หลายๆ ทาน ต่ืนเตน มาก 

ผม เอง ฟง มา หลายครั้ง แลว ยัง ตื่นเตน อยู ทุกครั้ง อาจารย เขา จะ เปลี่ยน คราวนี้ รูสึกวา จะ มี การเมือง 

สหรฐั เขามา นิดหนอย พอด ีกำลังค รกุ รุน และ อาจารย เขา เปน สัญชาต ิอเมรกัิน  ผม คดิวา พวกเรา เอง

 ก็ ใหความสนใจ เรื่อง เหลานี้ อยางไร ก็ตาม ตอง ขอ ขอบ พระคุณ อาจารย Eugene Euyang Chen 

อีก ครั้งหนึ่ง และ ก็ ขอบคุณ ทุกทาน ที่ สละเวลา มา รับฟง การ บรรยาย ใน วันนี้ ขอ ขอบ พระคุณ Ok, 

sir. Thank you for your contribution to the conference. Well, I think it’s time for break. Ok, 

see you after 15 minutes break. หลังจากนี้ ขอ สง ไมโครโฟน คืนให กับ พิธีกร ขอบ พระคุณ ครับ
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การ บรรยาย  เรื่อง  I n t e g r a t e d   L e a r n i n g   P r o g r a m   ( I L P )   

 การ ผลิต บัณฑิต แบบ องค รวม:   กรณีศึกษา มหาวิทยาลัย ขอน แกน

  
 

 โดย      รอง ศาสตราจารย สุภาพ  ณ  นคร

 ประธาน คณะ อนุกรรมการ พัฒนา บัณฑิต อุดมคติ ไทย

   สวัสดี อาจารย ทุกทาน  คง ตอง เรียน วา เม่ือวานน้ี เปน ภาพสะทอน ซ่ึง คณะ อนุกรรมการ พัฒนา 

บัณฑิต อุดมคต ิไทย    โดย ตัว ดิฉัน เปน ผู ท่ี พยายาม จะ พายเรอื ลำ น้ี ให เปน ระดบัชาต ิ เรา กับ สำนักงาน 

คณะกรรมการ การ อุดมศึกษา นั่ง คุย กัน ดวย ความ ปลื้มป ติ มาก    เพราะ ฉะ นั้น ใน กระบวนการ ปลื้ม

ป ติ เมื่อวาน คือ พลัง ของ นักการ ศึกษา ที่ อยู เต็ม หอง    แต วันนี้ ดู จะ พรอง ไป ดวย เหตุ ปจจัย ที่ อาจ จะ 

เก่ียวของ กับ ภารกจิ บาง   แต อยางไร ก็ตาม เม่ือวานนี ้ทาน อาจารย วิวัฒน ได ท้ิงทาย เร่ือง คุณลักษณะ 

ของ ครู ที่ ตั้งคำถาม ไว เมื่อวาน ตอนบายๆ     คง จะ เห็น ใชไหม วา เรา จะ ทำ อยางไร จึง จะ ได ครู ที่มา 

อยู แทน  ชองวาง ใน การ เปลี่ยน ผาน จาก  I n p u t   ไปสู  P r o d u c t   ทาน ให ไว  3   K e y w o r d s   คือ  3   ค  คึกคัก  
คลอง แคลว  และ ครื้นเครง  ทาน เห็น  P r o f e s s o r   E u y a n g     วันนี้ ไหม  แลว เมื่อวาน เห็น อาจารย 

สุภาพ ไป รองเพลง ไหม  ใน บางครั้ง เวลา ที่ เรา ทำตัว เปน ครูบาอาจารย เรา อาจ จะ ตอง ทำ เหมือน 

เปนเพ่ือน ท่ี ตอง เรียนรู กัน    แต อยางไร ก็ตาม เม่ือคืน พยายาม ท่ี จะ กลับ ไป คิด วาความ สุข ท่ี เกิดข้ึน จาก 

เมื่อวาน และ ตอ ถึง กลางคืน และ มา ถึง เชา วันนี้ ยัง ตอเนื่อง อยู    ซึ่ง ทาน อธิการบดี ที่ พูด เมื่อวาน จาก 

มหา วิทยาลัยมหาจุฬา ลง กร ณ ราช วิทยาลัย  ทาน บอกวา เปน  C o n t e m p l a t i o n  เพราะ ใน กระบวนการ
 ท่ี เรา จะ สราง สุข ให อยู ใน จิต ใจ มัน ตอง อยู ตลอด เวลา  แต ขณะ เดียว กัน ไมได สุข น่ิง  สุข จะ ตอง  A 

l e r t   ดวย  อยาก จะ ขออนุญาต กราบเรียน วา จริงๆ   แลว  สิ่ง ที่ ทำ ให กับ ประเทศ ไทย คือ  หนึ่ง เปน 

ครูบาอาจารย มา กอน และ พอ เกษียณ อายุ แลวก็ ยังเปน ครูบาอาจารย ตอ แตวา มา เลน เรื่อง ศึกษา 

ท่ัวไป  พอ ทำ ให มหาวทิยาลยั ขอน แกน สัก สอง ป เร่ิม มองเหน็ แนวโนม วา เรา อาจ จะ ไม ตอง เปนกลุม ท่ี 

ตอง แบกภาระ หรือ เปน โจทก ทางสังคม ใน เรื่อง ศึกษา ทั่วไป อีก    เริ่ม จะ มี เรื่อง ของ กิจการ นักศึกษา 

เขามา เด๋ียว จะ เลา ให ฟง วา  เพราะ เหตุ ใด จึง นำเสนอ เร่ือง น้ี กับ กรณีศึกษา ของ มหาวิทยาลัย ขอน แกน    

เพราะ เรา ไป ดู ท่ี มหาวิทยาลัย  L i n g n a n   มา เหมือน กัน    แต ชวง ไป  P r o f e s s o r   E u y a n g     เขา หมดสัญญา 

แลว  จึง เปน  P r o f e s s o r   อีก ทาน คือ  P r o f e s s o r   L a n e     แต ก็ ยัง พบ ทาน ท่ี กาญจนบรีุ พอ พบ ก็ ประทบัใจ 

ใน ตัว  P r o f e s s o r   วา  ให เวลา  3   ชั่วโมง ก็  3   ชั่วโมง    เพราะ ฉะ นั้น ประเด็น หนึ่ง ที่ ตอง เรียนรู คือ ทาน ใช 

คำ วา  M o d e l   o f   L e a r n i n g   เห็น อะไร หลายๆ     อยาง ที่ จด ไว มาก เหมือน กัน    เพราะ ฉะ นั้น อยาก จะ 

เรียน วา  ถา เรา กำลัง จะ เรียนรู ซึ่ง กัน และ กัน    การ เรียนรู ซึ่ง กัน และ กัน ไมได หมาย ถึง  C o p y   เพราะ 
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บริบท ที่ ทาน จะ กลับ ไปสู อุบล  ไปสู โคราช  ไปสู กาญจนบุรี  ไปสู จันทบุรี    ตัวเอง ได พยายาม ไป รูจกั กับ 

ทุกๆ   ทานใน ทุกๆ   แหง เกือบ จะ ตลอด ท้ังป เม่ือ ป ท่ี แลว  เพราะวา ทำงาน ให กับ สำนักงาน คณะกรรมการ

 การ อุดมศึกษา และ ได ปู  C o n c e p t   ไว เยอะ มากๆ   แต เรา เริ่ม มา เจอ ทางตัน เหมือน กัน คือ เรื่อง 
ของ ครู    อยาก จะ บอกวา ถา เรา มอง เขา แลว มา มอง เรา แลว ยอนกลับไป ปฏิบัติ  เมื่อ สักครู นี้ จะ 

มี คำ วา  C o m m i t m e n t   ของ  L i n g n a n   มี คำ วา สราง  C h a r a c t e r   มี คำ วา  cultures  มี หลาย ตอ หลายอยาง 

ที่ เรา ตอง เรียนรู จาก เขา และ ปรับ ตัวเรา แลว เขาสู กระบวนการ      ใน เชา วันนี้ อยาก จะ เรียน วา เมื่อวาน 

ได พยายาม ดึง คำ วา จิตต ปญญา ศึกษา เขามา  ทาน อธิการบดี มหาวิทยาลัย มหา จุฬา ลง กรณ-

ราช วิทยาลัย  ทาน ให ไว ชัด มากๆ   C o n t e m p l a t i v e   E d u c a t i o n   เมื่อ สอง วันกอน ที่ รามา การเดน 

เปนงาน ของ ศูนย จิตต ปญญา ศึกษา ของ มหาวิทยาลัย มหิดล  หลาย ทาน คง ได ไป หลาย ทาน ก็ ไมได 

ไป หลาย ทาน ยัง ไม รูวา คือ อะไร อยาก จะ เรียน วา เวลา พูด ถึง จิตต ปญญา ศึกษา  หรือ C o n t e m p l a t i ve 

E d u c a t i o n   ยัง เถียง กัน ใน เรื่อง ของ ศัพท  แลว ที่ ติด ใจ มากๆ     คือ ใน วัน นั้น บน เวที จะ มี  ศาสตราจารย

ระ พี  สาคริก  ศาสตราจารย   นาย แพทย ประสาน  ตาง ใจ   ดร. อาจอง  ชุมสาย  ณ อยุธยา   และ 

ศาสตราจารย สุมน  อมร วิวัฒน  ข้ึน เปน  P a n e l   D i s c u s s i o n   ใน เร่ือง ของ กระบวนการ เรียนรู ของ ประเทศ 

ไทย  ผู ใหญ ระดับ เลข  7   เลข  8   ทั้ง นั้น เลย  ศาสตราจารยระ พี  สาคริก  ไม ทราบ จะ ใกล เลข  9   หรือยัง    

เรา นั่ง ฟง แลว น้ำตา มัน คลอ เพราะ ทาน ฝาก ทิ้งทาย เอา ไว เหมือนกับ ที่  P r o f e s s o r   E u y a n g     พูด เมื่อ 
สักครู วา  เวลา ครู หมด แลว อนาคต ของ ประเทศ ไทย ท้ิง ไว กับ ผู ท่ี เรา จะ หลอหลอม คือ ผูเรยีน    
ฟง แลว ขนลุก เหมือน กัน โลก มัน เปลี่ยน  O b a m a   บอก  C h a n g e   ขออนุญาต นิดเดียว เมื่อคืน เรา 

นั่ง คุย กัน ที่ โตะอาหาร กับ  P r o f e s s o r   E u y a n g   นั่ง ติด กัน ก็ถก กัน เรื่อง ของ  O b a m a   วา เขา ชนะ ใจ 

ประชากร ได อยางไร  หลายอยาง ที่ เขา บอก ตอน ที่ ไปเยี่ยม ชุมชน แลวก็ ไป ใน ลักษณะ ที่ เรียกวา ไป  

T o u c h   จิตวิญญาณ  ไป คุกเขา ไป คุย ดู บุคลิก ของ  O b a m a   สิ  เรา ดู ทีวี เรา ยัง ชอบ เลย  สายตา เขา ที่ 

มี ความ เมตตา  มี ความ เอื้ออาทร    มัน ดึงดูด เรา เหมือน กัน  R o l e   M o d e l   แบบ นั้น  เรา คง ตองหา มัน 

เหมือน กัน    เมื่อ เชา ตื่น มา ดู รายการ ชวย คิด ชวย ทำ ของ ชอง  3     มี ทาน ประธาน สมาพันธ จาก ปกษ ใต 

มา ชื่อ  อาจารย ประสิทธิ์  ทาน บอกวา  ทาน รอ อยู วา ใคร จะ ไป  T o u c h   กับ จิตวิญญาณ ของ การ ศึกษา 

ซึ่ง พวกเรา นั่ง คุย กัน ใน หอง แอร แตวา ชีวิตจริง มัน อาจ จะ เปน อีก ประเด็น หนึ่ง    เพราะ ฉะ นั้น ประเด็น 

เมื่อวาน ที่ เรา พูด กัน  1 6 5   มหาวิทยาลัย คูณ นักศึกษา จำนวน เทาไร ที่ อาจารย วิวัฒน พูด คูณ พัน หรือ 

คณู เทาไร    กลาย เปน ส่ิง ที ่เรา ตอง คดิวา เรา กำลัง ผลิต บัณฑติ ออก สู ประเทศ ไทย หรอื ออก สู โลก    ออก 

สู  G l o b a l   หรือ ออก สู  L o c a l   เมื่อ เชา ไมเอา แลว คำ วา  L o c a l   กับ  G l o b a l   เอา คำ วา  G l o c a l   ไป เลย  

เพราะ ฉะ นั้น อยาก จะ เรียน วา ตัวเอง เปน คน ที่ มี พลัง เหมือน กัน  แต คิดวา ยัง แพ  P r o f e s s o r   E u y a n g   

แพ พลัง ที่ อาจารย  E u y a n g   เขา ใช ใน  C l a s s   คือ ถา เด็ก ไม เรียน นี่ เขา บอก เลย  G e t   O u t   ถา เด็ก เปด 

โทรศัพท ก็ ไม ตอง เรียน    เขา เปน คน ที่ มี พลัง ขาง ใน  เขา กำลัง สราง อะไร สัก อยาง ที่ เรียกวา  C u l t u r e   

เพราะ ฉะ น้ัน กอน จะ ข้ึน เร่ือง น้ี ขออนุญาต เติม เร่ือง จิตต ปญญา ศึกษา เพราะวา มี บางประเด็น ท่ี จะ ตอง 

เรียนรู  หนังสือ เลม นี้ ได จาก ตอน ที่ ไป จิต ตปญญญา ศึกษา  เปนของ  วิจักขณ  พานิช    “ เรียนรู ดวย ใจ 
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อยาง ใครครวญ”     คือ  C o n t e m p l a t i v e   E d u c a t i o n     คือ เขา เปน คน บัญญัติ ศัพท คำ น้ี แลว ส่ิง ท่ี เกิดข้ึน 

ที่ ทุกทาน ตอง เรียนรู คือวา  ใน โลก ใบ นี้  ในประเทศ ไทย  ที่ เรา พูด ตา ใสๆ   ของ เด็กนอย คอย ครู อยู  

บางครั้ง ตา ใสๆ   นั่น เปน เด็ก ที่ ครอบครัว มี ฐานะ ร่ำรวย  เปน ลูกชาย คน เดียว  แต จิต ของ เขา กำลัง  จะ 

ออก นอก รอง นอก รอย ของ การ ศกึษา ไทย  นา ตก ใจ มาก  วิจกัขณ  พานชิ  โยค ีหนุม ผู เปล่ียน แปลง ชวีติ 

จาก วิศวกร มา เปน บุคคล แบบ เรียบงาย  จาก ปริญญาศา สนิก สู การ เรียนรู ชีวิต    และ จาก ตำรา จาก 

มหาบัณฑิต สู วิถี คน เดิน ดิน ธรรมดา  เร่ือง  การ เรียนรู ดวย ใจ อยาง ใครครวญ  เปนงาน รวมเลม บทความ 

ที่ ได รอยเรียง เรื่องราว การ เดินทาง  ความคิด สรางสรรค และ จินตนาการ เกี่ยวกับ การ ศึกษา ใน ฐานะ 

เสนทาง แสวง หาทาง จิตวิญญาณ ที่    วิจักขณ  พานิช  ได ถายทอด ออก มาตลอด ชั่ว ระยะเวลา กวา  

4 ป ท่ี เขา ได มี โอกาส ได ศึกษา เลาเรียน อยู ท่ี มหาวิทยาลัย นา โรปะ  กำลัง อยาก ไป ดูงาน ท่ีนา โรปะ มาก 

เลย  ไป  L i n g n a n   ไป  O s a k a   ไป  K y o t o   แลว และ อยาก ไป นา โรปะ นา สน ใจ  พวก นักการ ศึกษา ท้ังหลาย 

สงสัย วา จะ เขามา ยุง กับ จิตวิญญาณ หรือ จิตต ปญญา ได อยางไร    จึง อุทิศ ตน ฝกฝน ภาวนา อยู กับ

 เรจ จี และ ลี เรย    ธรรม จารย ผู เปน ที่รัก ของ เขา  อันนี้ เปนตัว ที่ นำหนา  เขา ใจ วา  วิจักขณ  พานิช  เปน 

ลูกชาย คน เดียว ของ  ศาสตราจารย    นาย แพทย วิจารณ    พานิช  คะ  ทาน ศาสตราจารย    นาย แพทย 

ประเวศ  วะ สี    ทาน ได ให คำนำ ไว ยาว เหมือน กัน แตวา เปน คำนำ ที่ กิน ใจ    ขออนุญาต อาน ตรงนี้ กอน 

จะ ขึ้น สู  I n t e g r a t e d   l e a r n i n g   P r o g r a m     กอน จะ ขึ้น สู บน เสนทาง แหง การ ที่วา ทำไม เรา ตอง ไป ดู เขา    

แลว กลับมา ดู เรา แลว ทำ อะไร กัน ตอไป    “ การ ศึกษา ทุกชนิด ทุก ระดบั จะ ตอง โยง เขาสู โลกภาย ใน เพ่ือ 

กอ ให เกิด การ เปลี่ยน แปลง ใน ตน อยาง ลึกซึ้ง  ( P e r s o n a l   T r a n s f o r m a t i o n )   เพื่อ ความ สมบูรณ แหง 

ความ เปน มนุษย    ศาสตราจารย    นาย แพทย ประเวศ  วะ สี    คำ จะ ลึกซึ้ง    “ จึง หวัง วา หนังสือ เรียนรู 

ดวย ใจ อยาง ใครครวญ เลม นี้  และ โครงการ ศูนย จิตต ปญญา ศึกษา    มหาวิทยาลัย มหิดล  ซึ่ง เปน ผู 

จัดพิมพ จะ กอ ให เกิด ความ บันดาล ใจ แก วงการ ศึกษา และ สังคม ทั่วไป  ใน ความ สำคัญ ของ คำ วา 

จิตต ปญญา ศึกษา จน ถึงข้ัน เกิด ความ กลาหาญ ท่ี จะ ร้ือ สราง การ เรียนรู ข้ึน ใหม ให มนุษย หลุดพน จาก 

การ ถูกจองจำ อยู ในคุก ของ อวิชชา และ โมหะ ภูมิ ออก ไปสู อิสรภาพ อยาง เต็ม ภาคภูมิ ขอ งมนุษ ภาวะ  

สามารถ เขา ถึง ความ จริง  ความ ดี  ความ งาม เปน วิสัย  และ บังเกิด ศานติ สุข บน พิภพ นี้ อยาง แทจริง”     

เปนความ ฝน ของ    ศาสตราจารย    นาย แพทย ประเวศ  วะ สี    เพราะ ฉะ น้ัน ประเด็น ท่ี อานหนงัสือ เยอะๆ     

ก็ เหมือน กัน พอ อาน เสร็จ แลว จะ ตั้งคำถาม วา แลว เรา ทำ อะไร หรือยัง    ทำ เต็ม ที่ หรือยัง    ทำได ครบ 

บริบท ที่ เรา กำลัง รับผิดชอบ อยู หรือ ไม  จริงๆ   มี อัน หนึ่ง นา สน ใจ  ทาน ใช คำ วา คง จะ ไม อาน หมด    แต 

หัวขอ ที่  วิจักขณ  พานิช  ให ไว คือ คำ วา  “ กึ๋น  สมอง  และ หัว ใจ ใน จิตต ปญญา ศึกษา”   ขออนุญาต 

นิดเดียว  วิจักขณ  พานิช    เปน คลื่น ลูก ใหม บอกวา    “ ปรัชญา การ ศึกษา ที่ เรา นำมา ใช ใน การ เรียน 

ประวัติ ศาสตร  วิทยาศาสตร  คณิตศาสตร  และ วิชา ทั้งหลาย ใน โรงเรียน  ดู เหมือนวา คน สวน ใหญ จะ 

รูดี แก ใจ วา  การ ศึกษา ไมได เปน กระบวนการ ที่ ทำ ให เกิด การ เรียน รูจัก ชีวิต ของ ตน เอง มากขึ้น เลย 

สักนิด    การ แกไข ปญหา ที่ ไม ตรงจุด เชนนี้ อาจ จะ นำไปสู ความ เสื่อมถอย และ การ ลมสลาย ของ 

กระบวนการ เรียนรู เพื่อ การ เขา ถึง ศักยภาพ สูงสุด ของ การ เปน มนุษย ได เลย ทีเดียว”     หนังสือ เลม นี้ 
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อาน แลว วาง ไม ลง    เพราะ ฉะ นั้น สิ่ง ที่ จะ ได กราบเรียน ให ที่ประชุม ได ทราบ คือ    หนึ่ง ทาน อาจ จะ เปน 

ผูบริหาร    เปนรอง อธิการ    เปน ผู รับผิดชอบ เรื่อง กระบวนการ จัดการ เรียนรู    เปน ผู ที่ ตอง รับผิดชอบ 

เรื่อง ของ การ ผลิต บัณฑิต    เปน ผู ที่ คิดวา เปน ผูสอน  ทุก ผู ที่นั่ง ใน หอง นี้ ถือวา มี สวนรวม    ถาม วา 

เมือ่วานนี ้ทำไม ถึง ตอง ยกมอื วา เมือ่ ไป ดงูาน มา แลว เกิด อะไร ขึน้  เปล่ียน แปลง หรอื ไม    เพราะ เหตวุา 

หลาย ทาน ได ไปกับ เรา ใน เครือขาย ภาค ตะวันออก เฉียง เหนือ    ไป ดูงาน ท่ี  L i n g n a n   อุบล ไป  นครพนม 

ไป  โคราช ไป  อุดร ไป  ขอน แกน ไป  ยก ทีม ไป ประมาณ  3 0   คน  แต มหา วิทยาลั ขอน แกน ไดเปรียบ 

นิดหนึ่ง    คือ เมื่อ กลับ จาก การ ศึกษา ดูงาน แลว จะ ดำเนินการ เรื่อง  I n t e g r a t e d   L e a r n i n g   P r o g r a m   :   
I L P   โดย เริ่มตน จาก สิ่ง ที่ อยาก ให เกิด ใน ตัว บัณฑิต  เชน    มี ความ ซื่อสัตย    มี ความ ออนนอม ถอมตน    

และ มี วินัย พรอม ที่ จะ ทำงาน    ทุก รายวิชา ตอง บอก  ตัว  K   ตัว  S   และ ตัว  A       ตัว  K   คือ  K n o w l e d g e     
ตอง ชัด    ตัว  S   คือ  s k i l l   ตอง ชัด    และ ตัว  A     ตัว นี้ ถาม วา เปน  A   -   A f f e c t i v e   หรือ  A   -   A t t r i b u t e   หรือ  

A   -   A t t i t u d e   ก็ แลว แต  แต มัน เปน  A   คุณธรรม    แลว บอกวา ทุก วิชา ท่ี กำลัง จะ สราง ใน วิชา ศึกษา ท่ัวไป    

พอ บอก วัตถุ ประสงค  นักศึกษา จะ ถาม วา แลว สอน ยังไง  ประเมินผล ยังไง  เพราะ ฉะ นั้น การ เดินเสน 

ทางการ สราง  K - S - A   ให กับ ผูเรียน  ให กับ บัณฑิต ตาม ที่ องคกร ตองการ ตอง ตอบ โจทย สังคม ให ได 

เหมือน กัน วา  K n o w l e d g e     เขา บอก  เขา ยอมรับ    s k i l l   พอ ไหว  แต พอ  A t t i t u d e   หรือ  A t t r i b u t e   ตัว ที่ 

อยู ลึกๆ   ใน คุณธรรม ทำ ยังไง ก็ อยาก จะ ฝา กวา  เรา นา จะ เอาเร่ือง  I L P   เขา มาสู กระบวนการ จิตต ปญญา 

ศึกษา ดวย กัน จะ ได หรือ ไม    เพราะ ฉะ นั้น สิ่ง ที่ เกิดขึ้น ที่ เรา ไป ดู ที่  L i n g n a n   มา นี่    เปน หลักสูตร หรือ 

กิจกรรม ท่ี ตองการ พัฒนา นักศึกษา ใน เร่ือง  W h o l e   p e r s o n   d e v e l o p m e n t     ชัดเจน นะ    ของ วิชา ศึกษา 

ทั่วไป เปน สวนหนึ่ง ของ วิชาชีพ นี้ ชัด เรา ไม แตะ สิ่ง เหลานี้    บอกวา เปน กิจกรรม ที่ ผสมผสาน ทั้ง 

ใน ระบบ และ นอก ระบบ    เปน กระบวนการ จดัการ เรียนรู เพื่อ พัฒนา ทักษะ ชีวิต ประจำวัน    เมื่อ สักครู  

P r o f e s s o r   E u y a n g     บอก ไป เรียบรอย แลว วา บาง วิชา แค หยิบ ประเด็น ขึ้น มา  แค คน ถนัดซาย ยังเปน 

ประเด็น เลย  แต การ สอน ไม ใช งายๆ     เปน กระบวนการ จัดการ เรียนรู เพื่อ จุดประกาย  ( i n s p i r e )     เปน 

กิจกรรม เสรมิ เพือ่ ขยาย โลก แหง การ เรยีนรู    ส่ิง เหลานี ้ที ่ L i n g n a n   จรงิๆ   เดก็ เขา ม ีไมมาก  เพิง่ ไป ด ูมา 

เขา บอกวา เขา เลือก ปรับ เปน หลักสูตร  1 2 0   เครดติ แลว    เม่ือ สักครู  9 0   เครดติ  1 0   เปอรเซ็นต  หลักสูตร 

ของ เรา เปน วิชา ศึกษา ทั่วไป  1   ใน  4     เพราะ ฉะ นั้น สิ่ง ที่ เกิดขึ้น จาก  L i n g n a n     เขา บอกวา  เปนการ 

เตรียม ผูเรียน เขาสู ชีวิต มหาวิทยาลัย    ตัว หลักการ ของ  I L P   เปน    p r e p a r a t i o n   f o r   u n i v e r s i t y   l i f e   

เปนการ เสริมสราง กระบวนการ  เปน  l e a r n i n g   e n h a n c e m e n t   เปนการ เรียนรู นอก ชั้นเรียน  

(o u t s i d e   c l a s s r o o m   l e a r n i n g)     เตรียม ผูเรียน เขาสู วิชาชีพ  ( c a r e e r )       ตรงนี้ นา สน ใจ เพราะวา ใน 

เลม ท่ี สำนักงาน คณะกรรมการ การ อุดมศึกษา พิมพ แจก  ( เลม สีชมพู)   ตัว น้ี เขียน กับ รอง ศาสตราจารย    

นาย แพทย อำนาจ    อยู สุข    ชวง นั้น  แลว เขา  c o p y   มา ไว ใน วารสาร และ นำมา ลง ตรงนี้ ดวย บังเอิญ 

จริงๆ     ชวง เชานี้ เดิม เคย คิดวา นา จะ เปนของ  ศาสตราจารยวรา กร    สาม โกเศศ    แต ดวย เหตุ ปจจัย 

บางประการ จึง คุย กับ สำนักงาน คณะกรรมการ การ อุดมศึกษา วา ถา นั้น ให ประธาน ขึ้น มา พูด เรื่อง นี้ 

แลว กัน    เรา สน ใจ คำ วา  w h o l e   p e r s o n   d e v e l o p m e n t   เรา นา จะ ดู ตั้ง แต เรื่อง ของ นอง ใหม แลว 
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มี คำ วา  h a p p y   s t u d e n t     มี คำ วา  l i b e r a l   a r t   g r a d u a t e   คลายๆ   กับ เรา กำลัง ตั้ง วา  i n p u t   -   p r o c e s s   

-   o u t p u t     เมื่อวาน ทาน    อาจารย วิวัฒน    ศัลย กำธร    พูด คำ วา เปน คน ตี เหล็ก  ตัวเอง ชอบ พูด คำ วา ที่ 

เพาะ ฟกไข    ถา เมื่อไร ที่ เรา เอา ไขไก ซึ่ง มี เชื้อ พอ ที่ เรา เรียกวา  i n p u t     เขา มาพรอมกับ มี ไฟ อยาก จะ 

เรียน  อยาก จะ ได  อยาก จะ รู  แต กระบวนการ เพาะ ฟก นี้ ถา เปน ไขไก จะ  2 1   วัน  ใคร บาง ที่ ไป ชวย ดู แล 

เขา  ความชื้น พอ ไหม  อุณหภูมิ พอ ไหม  เอา มือ ไป เกลี่ย เขา บาง ไหม  หรือ สุดทาย  2 1   วัน เขา ตาย ไป

 ใน บอ เพาะ ฟก หรอื ไม    หรอื ออกมา ก็ เปน  ไม ออก ก็ ตาย ไป  หรอื ออกมา งอย เปล้ีย เสีย ขา  เพราะ ฉะ นัน้ 

ประเดน็ ที ่เรา กำลัง พดู ถึง เรือ่ง ของ กระบวนการ    เรา ไมเคย พดู ถึง    w h o l e   p e r s o n   d e v e l o p m e n t     เรา 

ไมเคย พูด ระหวาง กิจกรรม นักศึกษา กับ วิชาการ    เรา ไมเคย พูดวา เขา มี สมอง ซีก ซาย ซีก ขวา  เรา อาจ 

จะ อัด ซีก ซาย มาก จน ลืม ซีก ขวา    เพราะ ฉะ น้ัน ประเด็น ท่ี ควร จะ เรียนรู จาก เขา แต ไม ถึงกับ ก็ อบ ป เพราะ 

ของ เรา ยัง หลงทาง พอสมควร ใน เร่ือง ของ ตัว    c o n t e n t   b a s e   l e a r n i n g     เรา ยัง ไมยอมรับ ใน กระบวนการ 

อยาง ของ    รอง ศาสตราจารย กิตติ ภูมิ    มี ประดิษฐ    เมื่อวาน เรา จะ ตอง ตั้งคำถาม วา    แลว เขา ประเมิน 

ยังไง  พา เด็ก เปน พัน ไป ที่นั่น ที่นี่ หลาย ทาน บอกวา เหมือนกับ พา เด็ก อนุบาล ไป ดู ทะเล    ตื่นเตน    

สนุกสนาน    หนาตา เปลี่ยน แปลง  แต ถาม วา ถา เปน เกรด จะ ทำ ยังไง  แต ถา ไม เปน เกรด ไมคอย ยาก 

ถือวา เปนการ เปดโลก ทัศน    แต วิชา ศึกษา ทั่วไป เปนหวง เรื่อง เกรด  แต  I L P   ไม อยาก ให เปนหวง เรื่อง 

เกรด    อาจ จะ มี บาง ถา ตรง นั้น สามารถ วัด เกรด ใน วิชา ศึกษา ทั่ว ไปได หาก จะ เรียก ก็ วา กัน ไป    เพราะ 

ฉะ น้ัน ประเดน็ เร่ือง นักศึกษา ท่ี จะ เขามา ใน กระบวนการ ตอง มี การ เตรียมตัว แลว ปฐมนเิทศ บอก เร่ือง 

ของ  m e a n i ng o f   l i b e r a l   a r t     เพราะ เขา เปน มหาวิทยาลัย  l i b e r a l   a r t   และ เปน  b e i n g   L i n g n a n i a n   

p r o u d   o f     เรา เคย พดู เร่ือง  K K U   c u l t u r e     ขออนญุาต พดู เรือ่ง ของ มหาวทิยาลยั ขอน แกน    เขา บอกวา  

รอง ศาสตราจารย สุภาพ    ตอง มา เปนหลัก  อาจารย ตอง มา ทำ เรื่อง    K K U   c u l t u r e     ตั้ง แต เรื่อง การ 

จอด รถ    สวมหมวก กัน น็อค  ความ ออนนอม ถอมตน    เยอะ ไป หมด เลย เปนเรื่อง ใน ชีวิต แต เรา ไมคอย 

ได ดู กัน    พอ มา ถึง  h a p p y   l i f e     เปนเรื่อง แลว    เรื่อง  l e a r n i n g     เรื่อง  i n t e g r a t e d   l e a r n i n g     p r o g r a m   

เปนเรื่อง ของ    e x c h a n g e   p r o g r a m     เปนเรื่อง ของ  m e n t o r   พอ มา ถึง  o u t s i d e   c l a s s r o o m     ตรงนี้ 

นา สน ใจ    อาจารย แค  b e s t   p r a c t i c e s   w i t h   t h e   p r e s i d e n t     เรา ยัง ทึ่ง กับ เขา เลย  กลาย มา เปนเรื่อง  

o u t s i d e   c l a s s r o o m     มัน เปน  l e a r n i n g   p r o c e s s     แลว จะ มี  l e a r n i n g   o u t c o m e   สิ่ง เหลานี้ พวกเรา 

ไมเคย คิด จริงๆ   บอกวา เปนเรื่อง ตั้ง แต ใน ครอบครัว    ครอบครัว เขา ไมเคย ใช มีด ใช สอม พอ เขามา

 ใน ชั้นเรียน ทำ ยังไง    ตอง ออก สู โลก กวาง แลว 4  ป แหง การ หลอหลอม    p o s t   l i f e   c o m m u n i t y   

s e r v i c e   หลาย แหง หลาย มหาวิทยาลัย ใช เปน พาสปอรต แลว    p h y s i c a l   e d u c a t i o n ,   s p o r t   

a c t i v i t y   l e a d e r s h i p     สิ่ง เหลานี้ เปน  h a p p y   s t u d e n t     เรา ไมได พูด    c o n t e n t     เลย เรา พูด ตัว ที่ ตอง 

เตรียม    แต พอ ถึง เรื่อง เตรียม วิชาชีพ มี  c a r e e r   e d u c a t i o n   a n d   d e v e l o p m e n t     มี  p r e   e m p l o y -

m en t   แลวก็ มี  s u m m e r   l e a d e r s h i p     มี  o n l i n e   j o b   สิ่ง เหลานี้ เขา ทำเปน คูมือ นักศึกษา ทุกคน ตอง 

ได แลว จะ ตอง สำรวจ ตัวเอง    แต เดี๋ยวนี้ เขา มี  p o i n t     จะ ขอ เลา เรื่อง  p o i n t   ให ฟง    ตอน ที่ ไป ดู เรื่อง  

I L P     เวอรโรนิกา บอกวา    ทาน เหนื่อย มาก ที่ ตอง เตรียมโปร แกรม ให นักศึกษา    บางคน ไปซุน ยัด เซ็น  
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บางคน ไป ที่อื่นๆ     แต เขา นำ เด็ก มา  p r e s e n t     ให เรา ฟง ซึ่ง เปน เด็ก ที่ กลาหาญ และ ภาคภูมิ ใจ ใน    I L P   

มาก    เขา บอก เขา ชอบมาก ได แสดงออก ถึง ความ เปน ตัวตน    ตอน เรา ไป เขา  o b s e r v e   ชั้นเรียน    ถาม 

วา แลว ใคร จะ รับ เปน วิชาการ หรือ รับ เปน กิจการ นักศึกษา    รับ ตรงนี้ นาคิด นะ อาจารย  เรา ก็ ทิ้ง เอา ไว 

อยาง นี้    ทางโนน เขา บอกวา เขา มี หนวยงาน ของ เวอรโรนิกา เปน    o f fi   c e     ของ  I L P   เพราะ ฉะ นั้น ตรง  

g r a d u a t e     ยัง จำได ไหม ของ    L i n g n a n     บอก ทั้ง กวาง ทั้ง ลึก สิ่ง เหลานี้ มี    p u b l i c   s e r v i c e     มัน กลาย 

เปน  l e a r n i n g   o u t c o m e     มัน กลาย เปนตัว    p r o d u c t     ที่ เรา กำลัง จะ สราง  u n d e r s t a n d i n g   ความ  

c o m p l e x i t y   แลว ยังมี    a w a r e n e s s     สิ่ง เหลานี้ เขา มา ใสไว ใน ตัว    w h o l e   p e r s o n   d e v e l o p m e n t     

อันเดียว กับ ท่ี  p r o f e s s o r   พูด เม่ือ สักครู  แต เขา ชัด แลว เขา จะ ตอง ให ครอบคลุม ใน  5   d o m a i n s     เม่ือวาน 

ทาน  ดร. จิรณี    ตันติรั ตน วงศ  ได พูด เรื่อง  5   d o m a i n s   ของ เรา  คือ  คุณธรรม จริยธรรม    ความ รูความ 

สามารถ    ทักษะ เชาว ปญญา    ความ สัมพันธ ระหวาง บุคคล และ ความ รับผิดชอบ    และ ทักษะ การ 

วิเคราะห และ การ สื่อสาร    ถาม วา แตละ มหาวิทยาลัย ได หยิบ  5   d o m a i n s   ของ เรา ไป ใส ใน 

คุณลักษณะของบัณฑิต  ใส ใน หลักสูตร ใส ใน วิธี คิด หรือ ไม    ทุก วิชา ตอง มอง ที่  d o m a i n s   o f   

l e a r n i n g     เดี๋ยวนี้ เขา ให ใช คำ วา  l e a r n i n g     o u t c o m e   แลว นะ อาจารย    บัณฑิต อัน พึงประสงค  

เพราะ ฉะ นั้น ของ เขา ยังเปน  5   d o m a i n s   อยู แต ใน  5   d o m a i n s   อาจารย ลองดู ถา จะ เรียนรู กับ เขา  สิ่ง 

ที่ เขา บอกวา ตอง  7 5   นี่ ค.ศ.  2 0 0 8 ,   2 0 0 9   m i n i m u m   ซึ่ง เขา มี ประมาณ อาจ จะ  4 0 0   เยอะ เหมือน กัน  

เพราะ ฉะ นั้น บังคับ  o r i e n t a t i o n   ได  1 5   เก็บ ไว ใน กระเปา และ ได  7 5     สมมติวา เขา มี อยู เทาไหร  มี อยู  

6 0   ตอง เก็บ มา  6   ตอง มี คำ ถาม วา เก็บ ไป  แค ไป เช็ค แตม หรือ เก็บ ไป แค ใคร เปน คน เซ็น มัน มี  l e a r n i n 

g   o u t c o m e   มี  l e a r n i n g   p r o c e s s   ไว  บังเอิญ เรา ไมได คุย เรื่อง ประเมินผล    แต เขา เอา เด็ก ที่เกิด จาก  

p r o d u c t   ของ เขา มา  p r e s e n t    ให เรา    และ ก็  i n t e l l e c t u a l   6   p h y s i c a l   6   s o c i a l   e m o t i o n   6   สุนทรีย  

6     r e m a i n i n g   u n i t   r o l e   a n y   a b o v e   5   d o m a i n s     เลือก อีก  3 0   ทั้งหมด  7 5     นี่ ป  ค.ศ. 2 0 0 8 ,   2 0 0 9 ,   

นี่    2 0 0 7 ,   2 0 0 8   จะ ตาง กัน  เรา จะ ดู ปนี้    ค.ศ. 2 0 0 8 ,   2 0 0 9     เพราะ ฉะ นั้น ถาม วา ถา พวกเรา แตละ 

มหาวิทยาลัย กำลัง จะ คิด เรื่อง  I L P   อยาง มหาวิทยาลัย บูรพา นี่ อิสระ    บาง แหง เริ่ม เปน  I L P     แบบ 

แทรก ใน วิชา ศึกษา ท่ัวไป  เร่ือง ของ บทเรียน เพ่ือ เรียนรู  ซ่ึง ได จาก วิทยาลัย พยาบาล บรม ราช ชนน ีขอน 

แกน เขา หลอหลอม ไดดี ใน พยาบาล    เพราะ ฉะ นั้น ดู ตัวอยาง นิดหนึ่ง  ใน คูมือ ของ  L i n g h a n     พบ วา มี 

เรื่อง  c l e a n   e l e c t i o n   w o r k s h o p     เรื่อง    m ar k e t i n g ,     p r o p o s a l   w r i t i n g     ถา มี แลว เรา จะ เสริม ตรงนี้ 

อยางไร    ใคร จะ ชวย เรื่อง นี้    ถา มหาวิทยาลัย ขอน แกน    คณะ นิติศาสตร จะ ทำได ไหม ใน เรื่อง ของ   

w o r k s h o p   ใน เรื่อง ของ คาย  แต นักศึกษา สามารถ ไป ช็อป กิจกรรม    มัน อาจ จะ เปน กิจการ นักศึกษา 

ที่ ฉีก วง ออกมา ที่ มี ตัว  d o m a i n   ชัด  มี วิธี ที่ บอกวา ใช เรียน แลว นักศึกษา เกิด การ เรียนรู    ก็ จะ เดิน ไป 

ขางหนา กัน ใน วัน ที ่ 1 2   ธนัวาคม  2 5 5 1   จะ ประชมุ กัน ทัง้  3   กลุม อาจ จะ เหน็ อะไร ที ่ที ่คดิวา พอ  แต ตอง 

ไป เสริม ตัว  K   S   A   ของ บัณฑิต อัน พึงประสงค ไป เสริม ใน กระบวนการ เรียน ซึ่ง ไมตรง กับ วิชาชีพ 

แต เปนตัว มา เสริมเติม แตง    ตัว  s o c i a l   เปน  v o l u n t e e r s   s e r v i c e   ทำไม เขา มี  w o r k s h o p   h e a l t h y   

c o o k i e s   w o r k s h o p   ชิม  c o o k i e s   มี การ จัด แจ กัน    มี สุนทรียะ    มี หลาย ตอ หลายอยาง ซึ่ง มัน ไม นา 
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จะ ยาก    แต แลว ใคร จะ รับผิดชอบ  ส่ิง เหลาน้ีถก กัน อยู ใน ขณะนี ้   ตอนนี ้เปน โจทย ท่ี ยัง ให คำ ตอบ ทาน 

อาจารย ไมได    เดี๋ยว จะ พูด เรื่อง แค ราง เพราะ  g l o b a l   w a r m i n g     มี  e x p e r i e n c e     คือ ตอง ไป ศึกษา 

เรื่อง ของ ภาวะ โลก รอน  l i f e   r e fl   e c t i o n   g l o b a l   c h a n g i n g   หาก จะ หยิบ ขึ้น มา เปน  i s s u e     แลวก็ถก 

กัน แต เปนการถก ที่ ตอง สง  r e p o r t   ใน เรื่อง  l e s s o n   l e a r n   หรือ บทเรียน เพื่อ เรียนรู สุดทาย แลว อาจ จะ 

ตอง มี  c o m m i t m e n t     ของ เรา ก็ มี สื่อ ภาวะ โลก รอน แต ขณะ เดียว กัน ไม แน ใจ วา มี  c o m m i t m e n t   หรือ 

ไม  หรือ จะ พูด แค วา จะ ไม หยอน ถุงพลาสติก    จะ ไม ใช ถุงพลาสติก  มัน เสีย ตรง ที่ ไมมี ตัว  a w a r e n e s 

s   ที่ ลง ไป ถึงขั้น ที่วา จะ ไม ทำ นะ    เพราะ ฉะ นั้น หลายๆ     เรื่อง จะ อยู แค  c i v i c   e d u c a t i o n   ยังมี  e a t   d r i 

n k   b e   h e a l t h y     กิน ยังไง    s e c r e t   i n   b o d y   e a t i n g   d i s o r d e r s   มัน เหมือน ชีวิต ประจำวัน จริงๆ   เหมือนกับ 

ดู แลว วา มัน ไม นา จะ เปนตัว    I L P   ได  l e a r n i n g   t o   l e a r n     ส่ิง น้ี เขา มาสู  i n t e l l e c t u a l   คณะ แพทยศาสตร  

มหาวิทยาลัย ขอน แกน    คอรส ที่หนึ่ง ของ วิชา ศึกษา ทั่วไป    l e a r n   h o w   t o   l e a r n     เรา บอกวา ทาทาง 

จะ สอน ยาก แต เขา คง สอน    p r a c t i c e     มากกวา สอน  c o n t e n t     เพราะ ฉะ นั้ นภาย ใต  l e a r n i n g   s e r i e 

s   มี  b r a i n   g y m   เรา เพ่ิง รู    พอด ีไป รับผิดชอบ  w e l l n e s s   d i m e n s i o n s   วิชา หนึง่ ของ วิทยาลัย นานาชาต ิ 

เขา ให ออกกำลังกาย  หมุน ซาย  หมุน ขวา  สุดทาย เขา    p r e s e n t     วา สมอง คุณ ถูก พัฒนา  พอ  

b r a i n   g y m   เกิด  i n t e l l e c t u a l   มัน กลาย เปน  w h o l e   p e r s o n   d e v e l o p m e n t   พวกเรา ก็ ไป ยึดติด คำ วา  

p h y s i c a l l y   แต มัน กลาย เปน  i n t e l l e c t u a l l y   แลว  

  สวน  w o r k s h o p   ของ  b r a i n   b a s e   l e a r n i n g     กลุม ของ ทาน อาจารย ศรี เพ็ญ เขา ใจ วา ได ไป 

 o b s e r v e   b r a i n   b a s e   เรื่อง  a r t   o f   t h i n k i n g   นี้ นา สน ใจ มาก นะ อาจารย  h o w   t o   d e v e l o p   c o l o r f u l   

m i n d   นี ่คอื   จติต ปญญา ศกึษา สวนหนึง่    ถา เรา จะ หยบิ มา ตรงประเดน็ ทีว่า  ด ูจติ  ดภูาย ใน  ส่ิง เหลานี ้

นา จะ เปน กิจกรรม  ได หรอื ไม  ถา ไป วัด  2   วันหนึง่ คืน ใชไหม  มัน ก็ อาจ จะ ใช แต เรา ไมเคย ถอด บทเรยีน 

วา นักศึกษา ได เรียนรู  นักศึกษา ได เปลี่ยน พฤติกรรม หรือเปลา  เพราะ ฉะ นั้น สิ่ง ที่ เปน  i n t e l l e c t u a l   นี่ 

เยอะ นะ อาจารย    ไม ใช แค อยู ใน  c o n t e n t   b a s e   ใน  l e c t u r e   แต มัน จะ เสริม ทั้ง วิชาชีพ    ทั้ง วิชา ศึกษา 

ทั่วไป  ทั้ง องค รวม ของ คน เห็น ไหม เรื ่อง เอดส ก็ ใช  c r i s i s   t o   o p p o r t u n i t y   เห็น ไหม  ธรรมชาติ  

f a r e w e l l   w i n t e r   ก็ เหมือนกับ หยิบ ขึ้น มา  c a n c e r   หนึ่ง เรื่อง ทำไม   คุณ สอน ได ตั้ง เยอะ ตั้ง แยะ  แลว  

c a r e e r   การ เตรียม วิชาชีพ  สิ่ง เหลานี้ ใคร ชวย เด็ก เรา บาง    จะ มี ของ สำนัก แนะ แนว ของ ฝาย พัฒนา 

นักศึกษา แต ไมคอย ลง ไปสู การ เปนเรื่อง เปน ราว เทาไร  p o w e r   p o i n t   p r e s e n t a t i o n   ตรงนี้ คือ  

p r e s e n t a t i o n     สิ่ง ที่ คิดวา เรา พยายาม สมมติ  เขา กำลัง เรียน บางเรื่อง  เชน  เรื่อง  p r e s e n t a t i o n     ถา 

จะ เปนตัว  w o r k s h o p   เล็กๆ   เรื่อง  p o w e r   p o i n t   p r e s e n t a t i o n   นา จะ เปน ฝาย วิชาการ  เรา กำลังถก 

กัน  สำนัก นวัตกรรม จะ รับ เรื่อง นี้ หรือ ไม    แทน ที่ จะ โยน ให กิจการ นักศึกษา หมด    สำนัก ศึกษา ทั่วไป 

จะ รับ บาง j o b     แต บาง  j o b   สามารถ ไป เปน ตัวเลือก ของ นักศึกษา    อะไร ที่ ใคร ถนัด นา จะ ชวย กัน 

หรือเปลา  ตอนนี้ เรา พูด กัน อยาง นี้ กำลัง จะ หา เจาภาพ รวม    ตรงนี้ ก็ สำคัญ ถา พูด ถึง  c o m m u n i -

c a t i o n   s k i l l   เรา ไมมี แหลง ให เขา เลน    ไมมี ที่ ให เขา ฝก    เรา อาจ จะ พูด แค  9     เครดิต สำหรับ ภาษา 

อังกฤษ แลวก็ สง ออกไป ก็ ไม ไดเรื่อง    แต อาจ จะ มี  e n j o y   E n g l i s h   t h r o u g h   p o p u l a r   m u s i c   ก็ ยัง ได    
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หรือ อาจ จะ เปน  d r a m a   หรือ อาจ จะ เปน อะไร ก็ได  เพราะ ฉะ นั้น สิ่ง เหลานี้ เปนเรื่อง ที่ เรา ชิน    สำหรับ 

คำ วา วิชาพละ ศึกษา เรา ชิน หรือเปลา  p h y s i c a l   e d u c a t i o n   ได เรียนถาม ทาง สำนักงาน คณะกรรมการ 

การ อุดมศึกษา วา    หนังสือ ที่ สงไป  p h y s i c a l   e d u c a t i o n   จะ เปน ยังไง บังคับ หรือ ไม บังคับ    ของ เรา ไป 

ยุบ  p h y s i c a l   e d u c a t i o n   หรือ พละ ศึกษา ไป อยู ใน วิชา ชีวิต กับ สุขภาพ แบบ องค รวม ก็ ไมคอย สำเร็จ 

เทาไร    เพราะ พละ ศึกษา เขา อยาก จะ สอน เปน วิชาพละ โดยเฉพาะ จึง เปน สิ่ง ที่ ยัง ยาก อยู    แต ถา เปน  

p h y s i c a l   e d u c a t i o n   ได ถาม  ศาสตราจารย วิจิตร    ศรีส อาน  วัน นั้น นั่ง คุย กัน  ทาน อาจารย ทำ อยง ไร 

กับ  p h y s i c a l   e d u c a t i o n   ทาน บอกวา  ถา เปน  p h y s i c a l   e d u c a t i o n     f o r   q u a l i t y   o f   l i f e   ก็ นา จะ ใช  

แสดงวา ตอง เอา อาจารย พละ มา พูด ใน กระบวนการ บูรณาการ กับ สิ่ง ที่ เปน วิชา นะ อาจารย  เพราะ 

ฉะ นั้น ตัว  s o c i a l   ตรงนี้ เปนเรื่อง ใหญมากๆ   ทาน อธิการบดี ของ มหาวิทยาลัย ราชัฏ กาญจนบุรี  ทาน  

ดร. ปญญา    บอกวา ตอง เพิ่มอีก  2   คำ  คลอง แคลว  คึกคัก    เพิ่ม อะไร ละ  เครง เครียด  คลอน แคลน  สิ่ง 

ที่ เรา เจอ ใน ชีวิตจริง กับ สิ่ง ที่ เรา พูด ใน หอง แอร  มัน จะ มี บางอยาง ที่ เขามา กระทบ เหมือน กัน  ตัว นี้ 

เปนเรื่อง  e m o t i o n a l   ถา ผูสอน เจอ แลว ผูเรียน ก็ มี สิทธิ จะ รับ หางเลข  เหลานี้ เปนเรื่อง ของ  i n t r a  

 i n t e l l i g e n c e   แต กลาย เปน e m o t i o n   i n t e r   p e r s o n a l   อีก  q u a l i t y   i m a g e   อีก  p o s i t i v e   สิ่ง เหลานี้ 

เมื่อวาน เรา พูด เรื่อง จิตต ปญญา ศึกษา วา เปนเรื่อง ที่ ควร จะ เขามา อยู ใน  I L P   หรือ จะ แทรก อยู ใน วิชา 

ศึกษา ทั่วไป ก็ ไมวา กัน นะ    ตัว นี้ เปนเรื่อง ที่ ทุกคน เรียกรอง    อาจ จะ ไม เขา ใจ คำ วา สุนทรียะ หรือเปลา  

เวลา สอน ชีวิต กับ สุนทรียะ  หลาย คน ก็ ไป ให    d e fi   n i t i o n   วา สุนทรียะ คือ อะไร    นักศึกษา แอบ มา บอก 

อาจารย วา ผม เครียด จัง เลย    นักศึกษา บาง คณะ ท่ี ลง ไป แลว เขา ก็ ไป บอก กับ รอง วิชาการ    รอง วิชาการ 

ก็ เปล่ียน เร็ว นะ    ที่โนน ปรับ เปลี่ยน หลักสูตร เร็ว  เพราะ มัน มี ตัวเลือก เยอะ    เรา อาจ จะ พลาด สุนทรียะ 

นักศึกษา ไม นา จะ เครียด  แต มัน อยู ที่ การ  p r e s e n t   ของ ผูสอนถก กัน ได มากมาย  m u s i c   v i s u a l   a r t   

สิ่ง เหลานี้  g o o d   m a k i n g   t e s t i n g   t r a v e l i n g   แม แต งิ้ว ก็ มี  C h i n e s e   o p e r a   ถาม วา สิ่ง ที่ คิดวา จะ 

เติมเต็ม ของ ตัว  A   ตัว นี้  สุนทรียะ  ใช หรือยัง ที่ พวกเรา ไมเคย สงสาร ลูกศิษย ลูก หา  เรื่อง สมอง ซีก ขวา 

ของ เขา เลย  ไมเคย เห็น เขา ได นำมา ใช  มัว แต คิดวา ตอง วิชาการ  ตอง วิชาการ  ฝาก ผูสอน ดวยวา  สิ่ง 

ที ่เรา จะ  c o u n t   ใน  I L P   นา จะ ด ูสมอง ทัง้  2   ซกี ของ เขา ดวย  l e a r n i n g   o u t c o m e   ทกุ แหง พดู เรือ่ง นี ้หมด 

แลว  นักศึกษา เปน ผู สำรวจ และคน หาความรู ใหมๆ   มี ความ ตองการ จะ เรียนรู และ ขยาย ขอบเขต  

นักศึกษา มี ความ สนุกสนาน   มี ความ สุข กับ กิจกรรม ที่ ตน เลือก  h a p p i n e s s    ตรงนี้  l e a r n i n g   

o u t c o m e   ตรงนี้ ไม  c o u n t   เกรด  แต  c o u n t   p o i n t   7 5   ไมงั้น ไม จบภาย ใน  4   ป  แต บังคับ  o r i e n t a t i o n   

และ บังคับ  m i n i m u m   5   กลุมๆ  ละ  6   รวม 3 0   อีก  3 0   ฟรี  e l e c t i v e s   ยัง ไมได ถาม เขา วา ตกลง มี ท่ีปรึกษา 

เซน็ หรอืยงั  หรอื แลว แต ความ ซือ่สตัย ของ เดก็  ตรง นัน้ ก็ เสียดาย เหมอืน กัน วา ไมได คยุ กับ  p r o f e s s or   

เพราะ เวลา มี นอย  เมื่อ สักครู อาจารย เห็น  L i n g n a n   ไหม    มหาวิทยาลัย เขา เพิ่ง เกิด และ ลุกขึ้น มา สู    

ตอน ที่ ไป ดูงาน รูสึกวา เขา จะ เหนื่อย ใน การ ตอนรับ เหมือน กัน เพราะ ไป กัน หลาย กลุม มาก    เปน ผูนำ 

ใน อนาคต    คราวนี้ มา ที่ ตัว โจทย ที่ เรา ไป ดูงาน มา เปน  a f t e r   a c t i o n   r e s e a r c h ,   a f t e r   a c t i o n   

r e v i e w ,   a f t e r   a c t i o n   r e fl   e c t   แลว แต จะ เรียก    ถาม วา  b a c k g r o u n d   เรา ปรับ วิชา ศึกษา ทั่ว ไปกอน  
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b a c k g r o u n d   เรา มี ปญหา เรื่อง การ เชื่อม กับ นักศึกษา  คือ  ยัง เชื่อม กัน ไมติด    ทราบ วา มหาวิทยาลัย 

นเรศวร พยายาม จะ เชื่อม และ เปด รายวิชา ทักษะ ชีวิต  ก็ เรียนรู กัน อยู    แต ของ เรา ก็ นั่งถก กัน ไปมา วา 

จะ เลียน แบบ ใคร    มหาวิทยาลัย บูรพา บอกวา ไม เอามา  c o u n t   เกรด    เปน  I L P   เหมือน  L i n g n a n    

 ขอน แกน ทำทา จะ ใช รูป แบบ  I L P   แบบ L i n g n a n   แต จะ กี่  p o i n t   ยัง ไมได ตัดสิน ใจ  คิดวา จะ ให ทัน ใน 

ป พ.ศ.  2 5 5 2     เช่ือมโยง ตรงน้ี กอน จะ ประชุม รวม กัน ท้ัง  2   รอง อธิการบดี  ผูชวย อธิการบดี  และ กรรมการ 

วิชา ศกึษา ทัว่ไป    กรรมการ ปรบัปรงุ หลกัสูตร ซึง่ กิจกรรม จะ ม ีความ หลากหลาย    เขา จะ  c o u n t   ระดบั 

คณะ  หลายๆ   คณะ ทำ เรื่อง นี้ อยู  แต คณะ ที่ ทำ ตอง ไป  fi   t   i n   กับ  5   d o m a i n s   o f   l e a r n i n g   กอน  ไป 

 fi   t   i n   กับ คุณลักษณะ บัณฑิต อัน พึงประสงค  คือ  K     S     A   กอน    แลว จาก นั้น คณะ คง จะ ตอง รับผิดชอบ 

โดย รองคณบดี ฝาย กิจการ นักศึกษา คณะ นั้นๆ     ถา คิดวา ใน  3 0   p o i n t s   ที่  e l e c t i v e   คณะ รับผิดชอบ 

หรือ หลากหลาย คณะ ก็ ไมวา กัน    ถาม วา ลอยกระทง ได ไหม  ไหวครู ได ไหม    ถา บังคับ  o r i e n t a t i o n   

ตอนนี้ แม แต  o r i e n t a t i o n     5 , 0 0 0   คน    นักศึกษา ก็ เขา ไมครบ เปนเรื่อง ที่ ลำบาก เหมือน กัน    เพราะวา 

ฝาย กิจการ นักศึกษา มา ขอ ให เรา เขียน หนังสือ ให  เรื ่อง ของ การ ใชชีวิต อยาง มี ความ สุข ใน รั ้ว 

มหาวิทยาลัย    เรา ถาม วา หนู จะ พิมพ เทาไหร  เขา บอกวา  3 , 0 0 0   เลม    นักศึกษา  5 , 0 0 0   คน    ทำไม หนู 

พิมพ  3 , 0 0 0   เลม    เขา บอก นักศึกษา เขา ประมาณ ฟง ประมาณ    2 , 0 0 0   คน    เขา หอง กาญจนา ภิเษก 

เลย นะ นักศึกษา ทั้งหมด    5 , 0 0 0   คน  เรา ก็ เริ่ม ตั้งคำถาม เหมือนกับ ฝาย กิจการ นักศึกษา  วา เขา ลงทุน 

สูงมาก นะ ใน หนึ่ง วัน แต เด็ก เครียด เพราะ เหนื่อย    ฉะ นั้น เรา คง ตอง สำรวจ มอง ยอนหลัง    กอน จะ เดิน 

ไป ขางหนา ดวย ของจริง    ดวย บริบท จริง    นักศึกษา ที่ เขามา ป หนึ่ง กับ นักศึกษา ที่ เรียน วิชา ศึกษา 

ทั่วไป จะ เจอ ปญหา คลายๆ   กัน    หาก จะ มา o r i e n t a t i o n   ถา เขา ไม ซาบซึ้ง เขา จะ ไมมี ความ สุข    แกว 

เขา เปด แลว เขา ก็ คว่ำ แกว    อาจารย จะ ดี แคไหน แต ถา เขา ไม ฟง ก็ คือ ไม ฟง    เรา พยายาม จะ ปรับ วา 

ถา เปน  c l a s s   ใหญ  3 0 0   คน    ฟง พรอม กัน    สมมติวา เรา เรียนเชิญ คุณ อะไร ไป สัก คน แต ของ คุณ จตุ 

พล เรา เปด วีซีดี    จาก นั้น แบง เปนกลุม ยอย ไม เกิน  6 0   คน ตอ กลุม วิชา ศึกษา ทั่วไป    แลว โฟกัส ไป ที่ 

ทักษะ การ ฟง  ทักษะ การ เขียน บทคัดยอ แลวก็ เปนคะ แนน    เพราะวา เรา ทำ มี ระบบ พอสมควร    บทเรียน 

ที่ จะ ฝาก ทาน อาจารย  ตอนนี้ กำลัง สง เกรด    นักศึกษา มา ขอ ดู เกรด เยอะ มาก ใน ฐานะ ผู อำนวยการ 

กอน จะ เซ็น ก็ ถาม วา เกิด อะไร ขึ้น      นักศึกษา ก็ บอกวา เพื่อน หนู ได  A   แลว หนู ได  B +   ทำไม หนู ได  

B +   จะ ขอ ดูคะ แนน ดิบ  เรา ก็ คน ให    แต ตอง ชัด มาก เรื่อง การ เก็บคะ แนน ดิบ  เรา เก็บ เขา คอมพิวเตอร  

p r i n t   ออกมา  นางสาว นั่น  นางสาว นี่  ก็ วา กัน ไป แก ก็ รับทราบ    ถา เกรด ไม เปลี่ยน มหาวิทยาลัย เก็บ  

1 0 0   บาท  แต ถา เกรด เปลี่ยน ก็ คืนเงิน  1 0 0   บาท ให นักศึกษา    ซึ่ง เปน กระบวนการ ที่ มี ระเบียบ รองรับ    

มี อยู เรื่อง หนึ่ง เขา ใช ชื่อ คาย วา  มหกรรม ชีวิต กับ สุนทรียะ  3 0 %     ใน การ เขา คาย ถา ไม เขา ก็ได    F   แนๆ   

เปน  m i n i m u m   r e q u i r e m e n t     เพราะ ฉะ นั้น พอ สง เกรด  3 0 0   คน  ได  F   ไป  5 0   คน ก็ ตื่น ตก ใจ กัน ทั้ง 

มหาวิทยาลัย    แลว นักศึกษา เหลานี้ เปน นักศึกษา ที่ ตอง ไป เรียน ที่ ประเทศ จีน ดวย ใน ปนี้ เพราะ เปน 

หลักสูตร จีน    คณบดี เริ่ม  r e q u e s t   มา  ก็ บอก นักศึกษา ของ ทาน ไม รับผิดชอบ  ทาน จะ ทำ อยางไร      

เพราะ ฉะ นั้น ใน กระบวนการ บริหาร จัดการ ของ สำนัก วิชา ศึกษา ทั่วไป    บางครั้ง เรา ก็ ตอง รับผิด 
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ชอบมาก เหมอืน กัน นะ    การ เขาเรยีน ไม เขาเรยีน    ไม ใช วิชา สาย ลม แสง แดด    และ อาจารย ผูสอน เอง 

เขา ก็ ยอมรับวา บางที เขา ก็ เหนื่อย มาก    เมื่อ เขาไป หองเรียน แลว นักศึกษา หวี ผม  ทา คิ้ว  เขียน ปาก    

แต เรา ก็ ตอง ให กำลัง ใจ วา อาจารย คอยๆ   หลอหลอม นะ    มี วันหนึ่ง ตัวเอง เขาไป ใน หองเรียน เอง    

ตอง เขาไป  m o n i t o r   งาน อาจารย ผูสอน    อาจารย คน นั้น เปน ผูชาย มี นักศึกษา อยู    4 0   คน ใน ชั้นเรียน  

เขา พยายาม จัดกลุม หองเรียน ให เปน คลายๆ   รูป ตัว ยู    เรา เขาไป นั่ง ตรงกลาง จริงๆ   นั่ง ที่ โตะ ก็ได  

มี นักศึกษา นั่ง ไขวหาง  กระโปรง ก็ สั้น    เสื้อ ก็ ไมรู  3 S   4 S   5 S     อาจารย ผูสอน เขา ก็ ไมสน เลย นะ เขา ก็ 

สอน ของ เขา งึมงำ ไป    เขา อาจ จะ ไมกลา เงยหนา สอน ก็ได เรา ก็ ไมรู  จริงๆ   นะ อาจารย    เรา เลย เดิน 

เขาไป หลัง ช้ัน บอกวา หน ูน่ัง ให เรียบรอย หนอย ได ไหม    แต เขา สวย นะ เขา ก็ ยอม ทำตาม    เพราะ ฉะ น้ัน 

ถาม วาความ เปน แม หรือ ความ เปน แม ครู จะ ไป  t o u c h   กับ จิตวิญญาณ นักศึกษา นั้น คง ตอง มี    แต 

อาจารย ผูชาย คง เขาไป ลำบาก    แต หาม ไป ดุ นะ อาจารย  ดุ ไมได    อะไร กัน นักหนา ฉัน กำลัง สอน เธอ    

ไมได นะ นักศึกษา วัย นี้    เพราะ ฉะ นั้น ตอง เขา ใจ วา อาจารย จะ สอน วิชา ศึกษา ทั่ว ไปกับ กระบวนการ 

เรียนรู แบบ บูรณาการ นา จะ มี ความ รัก และ ความ สงสาร ดวย    เพราะ โลก กำลัง หลอม นักศึกษา ให เขา 

ออก นอก ลู นอกทาง หมด เลย    เชน  คาราโอเกะ บาง  อะไร บาง  โดยเฉพาะ ตอนนี้ เรา มี สาม เพศ แลว นะ 

เหมือน เขา หา ตัวเอง ไม เจอ  เพศหญิง นา เปนหวง  เพศชาย ก็ นาสงสาร เพราะ ไม ใช ชาย แทๆ   ถาม วา 

มหาวิทยาลัย กำลัง จะ ตั้งหลัก ทำ อยางไร ระหวาง ฝาย พัฒนา นักศึกษา กับ สำนัก ศึกษา ทั่วไป  กำลัง 

คดิ กัน หนกั เหมอืน กัน อาจารย นี ่แค มหาวทิยาลยั ขอน แกน กับ บรบิท ที ่อยู รอบๆ   มหาวทิยาลยั  เพราะ 

รานคา ขางนอก คือ รานคา ของ อาจารย ใน มหาวิทยาลัย ที่ ไป ขาย อะไร ตอ อะไร    เขา มี รั้ว รอบ ขอบ ชิด  

แต จิต นักศึกษา ของ เรา มัน กระโดด ขาม รั้ว ขาม กำ แพง    รั้ว มี การ ปด เปนเวลา แต จิต มัน กระโดด ขาม  

ยั้ง ไม อยู  เพราะวา สิ่ง ลอ มัน เยอะ    ถาม วา ใคร จะ ไป ดึง เขา กลับ    ถาม วา ตอง  I L P   หรือเปลา  หรือ ตอง 

วิชา ศึกษา ทั่วไป  จริงๆ   ก็ คือ ตอง เปน  w h o l e   c a m p u s   r e s p o n s i b i l i t y     กุญ แจ ขัง คน ไมได หรอก จิต 

คน มัน ไป แลว  เพราะ ฉะ นั้น ตัว กิจกรรม อาจ จะ มี ทั้ง ระดับ คณะ กรุณา ชวย กัน ดวย ทั้ง รองคณบดี ฝาย 

กิจการ นักศึกษา ได ทราบ วา ทาง มหาวิทยาลัย เชียง ใหม ไดรับ หนังสือ เวียน ไปจาก สำนักงาน 

คณะกรรมการ การ อุดมศึกษา    บางที อาจ จะ ผิด ชองทาง ไมได ไป ท่ี สำนัก ศึกษา ท่ัวไป    บางที ก็ ไป ท่ีรอง 

อธิการบดี ฝาย วิชาการ แต ทาน ก็ บอก ทาน ไมวาง  ทาน เฉยๆ     รูสึกวา ขอน แกน จะ ไมมา เลย    แต 

ขอน แกน เลน เรื่อง นี้ ไป เยอะ เหมือน กัน  อาจ จะ  1 )     ตก ขบวน เรื่อง หนังสือ เวียน    2 )   ไม ตก แต มา ไมได 

แลว แต เหตุ ปจจัย    แต ใน มหกรรม คร้ังน้ี ทราบ วา มี มหาวิทยาลัย ราชภฏั    มหาวิทยาลัย เทคโนโลย ีราช 

มงคล    มหาวิทยาลัย ใน เครือขาย มา เยอะ    สำหรับ เรา ทำงาน ประชุม ใน รูป เครือขาย บัณฑิต อุดมคติ 

ไทย  ซึ่ง มี อยู  6   เครือขาย  ได แก  ขอน แกน  เชียง ใหม  สงขลา  บูรพา  เกษตรศาสตร  ศิลปากร    พยายาม 

ทำงานภาย ใต บริบท ของ กรอบ ท่ี สำนักงาน คณะกรรมการ การ อุดมศึกษา ให นโยบาย มา  คือ  คุณธรรม 

นำ ความรู    ใหเงิน ลงมา เรา ก็ แบงเงิน ลง ไป ให ลูก ขาย    บาง แหง ก็ ไป ทุม กับ วิชา ศึกษา ท่ัวไป เยอะ เหมือน 

กัน  เชน  ทาง มหาวิทยาลัย ขอน แกน จะ เลน วิชา ศึกษาทั่ว ไปกับ  I L P    บาง แหง ก็ ไป ลง เรื่อง รับ

นอง ใหม  แต จะ เลน ตรงไหน ก็ตาม ตอง ตอบ โจทย สำนักงาน คณะกรรมการ การ อุดมศึกษา ให ได วา 
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เปน  w h o l e   p e r s o n   d e v e l o p m e n t     หรือ เปนการ ผลิต บัณฑิต อัน พึงประสงค ให กับ ประเทศ ไทย หรือ 

ไม    เพราะ ฉะ นั้น กิจกรรม ที่ กำลัง จะ ผลักดัน ถือเปน กิจกรรม ระดับ ประเทศ    อยาก จะ ฝา กวา คณะ กับ 

มหาวิทยาลัย ตอง ดู เรื่อง หลักสูตร  ดู แล เรื่อง ที่ จะ เขาไป เสริม นักศึกษา  ดู เขา ดู เรา  แลวก็ กลับ ไป 

เดินตาม หรือ ไม ตาม ก็ แลว แต บริบท  แต ถา ผูบริหาร ไม สามารถ ใส นโยบาย    ไม สามารถ ลง งบประมาณ  

ไม สามารถ ดู บวก ดู ลบ  แม แต บัณฑิต ก็ ไมได เขียน ราง  b r a n d   เอา ไว อาจ จะ ลำบาก นะ อาจารย ฝาก 

ดวย แลว กัน  เจอ อาจารย จาก มหาวิทยาลัย เทคโนโลยี ราช มงคล ลาน นา ใน ลิฟท  2   รอบ  อาจารย เขา 

นา รักดี แต เขา อาจ จะ ไมคอย เขา ใจ เรื่อง วิชา ศึกษา ทั่วไป    เขา บอก เดี๋ยว จะ เชิญ พี่ ไปเ ที่ยว เชียง ใหม    

เรา ก็ บอกวา จริงๆ   เรา ไม รังเกียจ เลย ท่ี จะ ให แนวคิด ใน เร่ือง ของ วิชา ศึกษา ท่ัวไป ใน บริบท ของ ประเทศ 

ไทย กอน    แต คิดวา ถา ฟง แลว ผูบริหาร ชวย กรุณา หัน ซายหัน ขวา นิดหนึ่ง  ไม อยาง นั้น เรา จะ เหนื่อย 

กัน อีก หลาย ป  หัน ซายหัน ขวา หมายความวา  1 )   หลักสูตร  ถา ไม ใช ชวย กรุณา ทำ ให มัน ใช    2 )   ถา ใช 

แลว ชวย กรุณา อบรม ผูสอน ให สอน เปน    3 )   เมื่อ ทาน กำลัง จะ ตั้งหลัก  หลักสูตร ใช  กระบวนการ เรียน 

การ สอน ใช  ตัว  s t u d e n t   l e a r n i n g   อีก  เปน  s t u d y   s k i l l   อีก  นักศึกษา ไมคอย เขาเรียน จะ ทำ อยางไร    

อาจ จะ ตอง เอา  I L P   เขามา ชวย หรือเปลา  จัด ให มี กรรมการ ตั้งหลัก ตรงนี้ จะ เชื่อม กัน ทั้ง    3   กลุม  คือ  

1 )   กลุม พัฒนา นักศึกษา  2 ) กลุม วิชาการ  และ  3 )   กลุม วิชา ศึกษา ทั่วไป  เอามา  j o i n   กัน ดู สิ กรรมการ 

ชุด นี้ ของ  L i n g n a n   เขา มี เห็น ไหม  วิชา ศึกษา ทั่วไป เขา แรง นะ    หลักสูตร เขา เยอะ จริง แต ตอง ผาน 

บอรด ชุด น้ี ไม อยาง น้ัน ไม ผาน เปน วิชา ศึกษา ท่ัวไป    ของ เรา วิชา นอย ก็ จริง แต ทุก หลักสูตร เรา ตองประ 

กัน คุณภาพ    เพราะ ฉะ น้ัน เร่ือง ใหม ท่ี เรา จะ ทำ  I L P   น้ี อาจารย ท่ีรัก ทุกทาน  ตัวเอง ท่ี เขามา ชวย  1 )   อาจ 

จะ ตอง ตกผลึก ใน เร่ือง ของ ทำ กิจกรรม เพ่ืออะไร  ตองการ อะไร    2 )   วิชา ศึกษา ท่ัวไป เพ่ืออะไร  ตองการ 

อะไร  แลว ฝาย วิชาการ เอง กำลัง คิด วาการ สราง บัณฑิต เขา เปน เจาภาพ หลัก ของ สภา มหาวิทยาลัย    

เขา ก็ จะ เสนอ มหาวิทยาลัย วา น่ี คือ บัณฑิต อัน พึงประสงค  ฝาย วิชาการ เปน คน รับผิดชอบ เร่ือง คุณภาพ 

บัณฑิต  เพราะ ฉะ นั้น ถาม วาการ กำหนด เกณฑ ขั้นต่ำ ที่ จะ พูด กัน ใน วัน ที่  1 2   ธันวา  2 5 5 2     ตัว 

 l e a r n i n g   o u t c o m e   ที่ เรา ตองการ สำนักงาน คณะกรรมการ การ อุดม ศึกา  มี  N Q F   5   d o m a i n s   ขอน 

แกน นำ  N Q F   มา เปน  K K U G Q F   ( K K U   G r a d u a t e     Q u a l i fi   c a t i o n   F r a m e w o r k )   เขียน มา แลว ที่ เรา 

เรียกวา  K S A   หลังจาก นั้น ใน  K K U G Q F   ลง ไปยัง เจาของ วิชา ใน คณะ ลง ไปยัง วิชา ศึกษา ทั่วไป    วิช 

ศึกษา ทั่วไป รับ เยอะ เหมือน กัน ที่ จะ ตอบ  l e a r n i n g   o u t c o m e   ให เขา  แลว เรา เปน บุคคล ที่ ตอง ด ู

เรื่องประ กัน คุณภาพ ศึกษา ทั่วไป ใน รายวิชา  เรา ถูก ถาม จาก คณะ ทาน อาจารย ที่ ได คัดเลือก ผูสอน 

มา    เรา พยายาม ขอ ความ รวมมือ ชวย กรุณา มา รวม กัน สอน เพราะ มัน เปน บูรณาการ ศาสตร  ไมได 

สอน อะไร ยากเย็น    แต มัน สอน ใน กระบวนการ ที่ ทาน ตอง ตกผลึก ชีวิต  ทาน ตอง เอา  c a s e   มา  แลว 

ทาน ตอง สรุป ให ได ใน ประเด็น ของ กระบวนการ เรียนรู หลังจาก นั้น เขา นา ที่ จะ เขา มาเรียน วิธีสอน ให 

เปน  แลว กลับ ไป สอน วิชาชีพ เขา ไดดี  มัน เปน โจทย ที่ นา สน ใจ เพราะ เรา จะ t r a i n   เขา ตลอด  เรา มี งบ 

เยอะ เหมือน กัน สำหรับ  t r a i n   ผูสอน บูรณาการ  เพราะ ฉะ นั้น อาจารย    ทุกทาน คง ตอง เขา ใจ คำ วา 

 l e a r n i n g   o u t c o m e   วา ตอง มี  l e a r n i n g   o b j e c t i v e   กอน  แลว มี  l e a r n i n g   p r o c e s s   แลว จึง มี  
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l e a r n i n g   o u t c o m e   ซึ่ง ผาน กระบวนการ ประเมิน  เรื่อง นี้ ยากมาก  แต เรา ไมได ให เปน ทาง ดาน การ 

ศึกษา หรือ  p e d a g o g y   ชัด  1 0 0 %   นะ อาจารย  มี เรื่อง วิทยาศาสตร  เรื่อง แพทย  เรื่อง อื่น เพิ่ม เขาไป ให 

มัน ดู  s o f t   ลง  ให มัน มี ความ เปน สุนทรียะ วา  ถา ทาน จะ ใหคะ แนน ตรงนี้  1 0 0   ทาน ให a t t e n d a n c e   

เทาไหร  เขา บอก  1 0   แลว  1 0   ทาน มี กิจกรรม อะไร บาง  ไม ใช ไป นั่ง เรียน  วิ่ง มาเรียน แลว เช็ค ชื่อ  ไม ใช  

นักศึกษา จะ ตอง  p r e s e n t   งาน วา  ใน  1   ชั่วโมง  3   ชั่วโมง  เรา จะ จัด  3   ชั่วโมง รวด  เปน  3 - 0 - 6   ไม ใช  

l e c t u r e   แต กลาย เปน  a c t i v i t y   b a s e   l e a r n i n g   เพราะ ฉะ นั้น หลายๆ   อัน มัน จะ มี  I L P   ที่ เรา เรียกวา 

 i n t e g r a t e d  l e a r n i n g   p l a n   ซอน อยู ใน  3   ชั่วโมง เกือบ จะ ทุก รายวิชา  แต ตรง นั้น จะ เปนเรื่อง ของ 

การ ตัด เกรด  ฉะ นั้น เรา พยายาม จะ สราง ราง เอา ไว เพื่อ ให ไป เสริม กับ  s k i l l   ที่ กำลัง จะ หลอหลอม 

นักศึกษา  ถา กลุมของ  L i n g n a n   มี ประมาณ  5   กลุม  มี  c i v i c   e d u c a t i o n ,   i n t e l l e c t u a l   e d u c a t i o n ,   

I n t e l l e c t u a l   d e v e l o p m e n t   อะไร  4 ,   5   อนันี ้ เรา ก็ เริม่ โดย ไป หยบิ วิชา ศกึษา ทัว่ ไปมา กอน    วิชา ศกึษา 

ทั่วไป เรื่อง ที่หนึ่ง ที่ เรา ตองการ ฝก นักศึกษา คือ เรา จะ ลบ เรื่อง ของ มนุษย  สังคม  วิทยาศาสตร ออกไป 

เลย นะ อาจารย ใน ป พ.ศ.  2 5 5 2   เรา จะ ขึ้น มา เลย วา  c o m m u n i c a t i o n   s k i l l   สถาบัน ภาษา รับ ไป  

9   เครดิต  แต ถาม วา ถา เปน  f o r e i g n   l a n g u a g e   s k i l l   มัน จะ มี ทั้ง ภาษาจีน  ภาษา ญี่ปุน  ภาษา อังกฤษ  

สถาบัน ขงจือ้ เรา ก็ ม ี   เดก็ จะ ชอบมาก ใน เรือ่ง ของ การ ไป ลงทนุ ที ่สถาบัน ภาษา  ตอนนี ้อาจ จะ ม ีภาษา 

เกาหลี ดวย  เพราะ ฉะ นั้น ถาม วา ตัว ที่ จะ เปดโลก ทัศน ใน เรื่อง  l a n g u a g e   s k i l l   หรือ  c o m m u n i c a t i o n   

s k i l l   คือ มหาวิทยาลัย จะ ตอง  s u p p o r t   ใน เรื่อง ของ แหลง เรียนรู  แต นักศึกษา ตอง จายเงิน  และ เขา 

มี สิทธิ ที่ จะ เลือก อาจ จะ มี กี่ ภาษา ก็ตาม  สมมติวา คณะ วิศวกรรมศาสตร  มหาวิทยาลัย ขอน แกน 

 ใน  1 0 0   กิจกรรม  เขา บังคับ เด็ก  2 4   กิจกรรม  ไมงั้น ไม จบ  ตอนนี้ กำลัง พูด เรื่อง  c e r t i fi   c a t e   วา กำหนด  

m i n i m u m   เทาไหร  แต ตอนนี้ กำลัง จะ เปลี่ยน  c e r t i fi   c a t e   มา เปน  I L P   พูด เรื่อง เดียว กัน แต จะ ใช ศัพท 

ใหม  แลว ให มา  fi   t   i n   กับ  8   กลุม  ไม ให เปน กิจกรรม สะเปะสะปะ  วัน ที่  1 2   จะ เปนกลุม ใหญมาก  

รองคณบดี ฝาย วิชาการ  ฝาย กิจการ นักศึกษา ทั้งหมด เลย  1 7   คณะ  มา เจอ กัน กับ ผูบริหาร  เจอ กับ 

สำนัก วิชา ศึกษา ทั่วไป แลว ระดมสมอง  แลวก็ ทำ  m i s s i o n   เอา ไว  จาก นั้น คอยๆ   เดิน วา ใคร จะ เปน 

เจาภาพ  สมมติวา เปน  E n g l i s h   c l u b   ก็ จะ ตอง เปน สถาบัน ภาษา  ถา เปน ภาษาจีน  สถาบัน ขงจื้อ ก็ 

ตอง รับ  ภาษา ญี่ปุน ก็ สถาบัน ภาษา  สิ่ง เหลานี้ ตอนนี้ เรา เจอ หลาย เรื่อง คือ นักศึกษา เยอะ แลว แหลง 

เรียนรู ไม พอ โดยเฉพาะ เร่ือง คอมพวิเตอร  เพราะ เรา ทำเปน  p l a c e m e n t   t e s t   แลว  เรา ไม สอน แลว  ส่ิง 

ที่ เปน  s k i l l   บาง อัน  ถานักศึกษา ไม ใฝรู  ใฝ s e a r c h   ใฝ ทำ เอง  ก็ นา เปนหวง อยู  บัณฑิต ออกไป ก็ 

นาสงสาร เหมอืน กัน  เพราะ คอมพวิเตอร ไม สอน แลว ตอง ไป เรียน เอง  แต มี  c o m p u t e r   c l u s t e r   ให  ตัว 

น้ี ไม นา จะ ยาก แต เปน ปญหา เหมือน กัน  เวลา เรา เรียก   p h y s i c a l    e d u c a t i o n    มัก จะ เปนกลุม พลศึกษา 

รับผิดชอบ  มี เยอะ ไป หมด  เชน  แบดมินตัน  วายน้ำ  เพราะ ฉะ นั้น ประเด็น ที่ เรา คิดวา  คณะ ก็ ทำ  ใคร 

ก็ ทำ  มหาวิทยาลัย เอง อาจ จะ ไม ตอง ทำ  แต คณะ ศึกษาศาสตร อาจ จะ เรียกรอง วา แลว หนวยกิต ของ 

เขา หายไป ไหน  บางที จึง มี เรื่อง ของ การ บริหาร จัดการ เขามา เกี่ยวของ  เพราะ ตัว นี้ เมื่อ ไป เปน  I L P   

แลว มัน จะ ไมได เครดิต  แลวไม รูวา จะ มี คา ตอบ แทนคา สอน ไหม  มัน จะ กลาย เปน กิจกรรม เสริม  
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สิ่ง เหลานี้ คง ตอง คอยๆ   คิด  เรื่อง นี้ ก็ นา สน ใจ  m o r a l   e t h i c   จะ มี เรื่อง สุนทรียะ  เรื่อง อะไร ตอ อะไร ก็ 

เขามา  หลาย ทาน คง ทราบ วา ตอนนี้ เปน  m u l t i c u l t u r a l   เมื่อ สักครู นี้  p r o f e s s o r   บอกวา โอบา มา  เขา 

อยู ใน สภาวะ  m u l t i c u l t u r a l   แต คำ กลาว สุดทาย  ไมมี สีผิว  ไมมี เอเชียน  ไมมี ลา ติน  ไมมี เพศ ที่ สาม  

ทุกคน เปน  u n i t e d   s t a t e   ตอนนี้ สอน ที่ วิทยาลัย นานาชาติ  มี พมา  มี จีน  มี เวียดนาม  มี ไทย  มี แกมเบีย  

แต ภาษา บอก ให ใช ภาษา เดียว คือ ภาษา อังกฤษ  ตอน เขาไป สอน  ไทย ก็  จุด  จุด  จุด  จุด  เวียดนาม 

มิสต ก็ จุด  จุด  จุด  จุด  เกาะ กลุม กัน  เรา ก็ พยายาม แยกกลุม และ บอก เปน ภาษา  E n g l i s h   วา  ถา ใคร 

พูด ภาษา ตัวเอง  1   บาท ใส ลง ใน กระปอง  นักศึกษาก็ สนุก ดี  วิชา  w e l l n e s s   เรา บอกวา ประโยชน 

มหาศาล ที่เกิด จาก การ  m i x   c u l t u r e   คง จะ ตอง เกิด กระบวนการ  d i s c u s s i o n   เอา  c a s e   เขามา จับ  

แต นักศึกษาไทย เรา จะ เสียเปรียบ มาก เลย เร่ือง ภาษา อังกฤษ  สอน ไป ใน  3   ช่ัวโมง ติดตอ กัน    นักศึกษา 

ไม เขา ใจ ภาษา ก็ แอบ ถาม  s p e a k   T h a i   p l e a s e   เรา ก็ บอก หนู ขา  พอ ครู พูด หนู ขา  นักศึกษา บอก 

อาจารย จาย  1   บาท  คือ เรา ก็ ตก ใจ นะ  มี นักศึกษา อีก คน ซึ่ง คุณพอ เขา เปน ชาว อินเดีย  t e a c h e r   o n e   

b a h t   มัน ก็ เลย เปน บรรยากาศ ของ การ เรียน รูวา  ถา เมื่อไร ใคร พูด ภาษา ที่ ไม ใช อังกฤษ ให หยอด  

1   บาท  เรา ก็ หยอด ลง ไป  บรรยากาศ มี ความ สุข ดี นะ  แต มัน มี บาง อันนะ ที่ อาจารย ไทย บางที ไมคอย 

ยอมรับ  คือ  เรื่อง ของ การ ที่ เรา บอก ให  u n i f o r m   อยาง ผูชาย แถวหนา จะ นั่ง ขา กาง  มาจาก พมา  

บางที ไม ใช พมา มาจาก ชน กลุม นอย เขา ได ทุน มา  เรา ไป ชี้ ให เขา นั่ง ขา ชิด เขา ก็ อึดอัด เพราะ เขา ตัว สูง  

สักพัก เขา ก็ กาง ขา อีก  เรา ก็ ตอง ทำ ใจ แลว  เอา ใจ ลง  แลวก็ สอน  เดิน ไป รอบๆ   หอง  แลวก็ ไป  t o u c h   

กับ จิตวิญญาณ เขา  อาจารย ที่ วิทยาลัย นานาชาติ ซึ่ง เปน รองคณบดี บอกวา อาจารย ชวย กรุณา ไป

 พูด ให กำลัง ใจ เขา นิดหนึ่ง  เด็ก คน นั้น ชื่อ มุสา มาจาก แกมเบีย มี คน เดียว  ผิวดำ  เรา ก็ เขาไป คุย ใกลๆ   

เขา ดีขึ้น เยอะ มาก  เรา มี นักศึกษา ใน  c l a s s   3 0   คน  ถาม วา เรื่อง  c u l t u r e     ถา นำมา ใชกับ เด็ก ไทย กับ 

การ  d i s c u s s   c u l t u r e   ขณะนี้ นักศึกษา อีสาน ที่ เจอ ปญหา นี้ มี เยอะ มาก เพราะ แตงงาน กับ ชาว

 ตางชาติ เยอะ มาก    สิ่ง ที่ ทาน อาจารย จะ สามารถ หยิบ มา สอน ใน ชั้นเรียน  แต อาจารย คน นั้น ตอง 

อดทน  ตอง มี ความ สุข ใน การ ที่ เปน ครู  สวน ผูเรียน  p r o f e s s o r E u g e n e   บอกวา เรียนรู ไป แลว จะ 

มี ความ สุข เอง  m o d e l   o f   l e a r n i n g   เปน อยางไร    ถา เปน ราง นะ อาจารย ให พยายาม จัดกลุม ซึ่ง กลุม 

เหลานี้ มี ได เยอะ แยะ ใน  a c t i v i t y   สมมติวา  m i n i m u m   6   เรา จะ  m i n i m u m   เทาไหร  p o i n t   เรา คง ตอง 

เลียน แบบ เขา  ซึ่ง เรา เลียน แบบ เขา เยอะ ดวย ภาษา  เรา มี คำ วา  g l o b a l   s y s t e m  n o . 7   เขา เขียน ไว ใน 

เลม นี้ ตรงประเด็น  I L P   เดี๋ยว จะ ให คุณหมอ อำนาจ ไป เพราะวา เชียง ใหม กำลัง จะ เลน เรื่อง นี้  g l o b a l   

s y s t e m   p r o g r a m   เขา เขียน ไว เลย วา  เจนีวา  แอนด  นิวยอรก  เรา ถาม วา ตอง ไป ถึง เจนีวา ไหม  ตอง 

ไป ถึง นิวยอรก ไหม  L i n g n a n   เขียน วา  s t u d e n t s   w i l l   b e   s e l e c t e d   t o   j o i n   t h e  g l o b a l   c i t i z e n s h i p   

p r o g r a m   o r g a n i z e   b y   t h e   d r a g o n   f o u n d a t i o n   a n d   t h e   i n s t i t u t e   o f   t h e   i n t e r n a t i o n a l   e d u c a t i 

o n   t h e y   w i l l   j o i n   d e l e g a t e   f r o m   o t h e r   l o c a l   u n i v e r s i t y   a n d   v i s i t   u n i t e d   n a t i o n   a n d   n o n   g o v e 

r n m e n t   o r g a n i z a t i o n   มินา  วัน น้ัน เด็ก ท่ีมา  p r e s e n t   ให เรา  เขา ฉะฉาน มาก  เขา ไป ไหน มานะ อาจารย  

เม็กซิโก ใชไหม  เปน เด็กผูหญิง  เขา บอก เขา ผาน เมืองนอก ได ไป เพราะโปร แกรม  I L P   ฉะ นั้น อาจ จะ 
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ตอง มี  f o u n d a t i o n   ขางนอก มา  j o i n   s u p p o r t   เรา เลย มา นั่ง คิด เหมือน กัน วา  โปร แกรม หลายๆ  

 โปร แกรม ที่ เด็ก ตัว นอยๆ   โตโยตา ไป แขง   มัน เปดโลก ทัศน   เพราะ ฉะ นั้น เวลา พูด ถึง  g l o b a l   

c i t i z e n s h i p   ถา เรา จะ เรียน  g l o b a l   จาก สิ่ง ที่มา เปน  l o c a l   กับ เรา  ก็ ไมเลว  ถา เรา ไมมีเงิน  แต ถา เรา 

ได ไป  g l o b a l   จรงิ ก็ คง ตอง มอง หาเงนิ      ตวั สุดทาย คง เปนเรือ่ง ความ กตัญ ูตอ แผนดนิ  ซึง่ สำนักงาน 

คณะกรรมการ การ อุดมศกึษา ให มา ทำ    ถาม วา ถา เม่ือไหร ท่ี อาจารย คิดวา ส่ิง ท่ี ขอน แกน พยายาม จะ 

เดิน  คง ตอง กราบเรียน ตามตรง วา ไม ใช งาย    ตอน ที่ เรา เดิน บน เสน วิชา ศึกษา ทั่วไป  คน ก็ ไป ดูงาน เรา 

เยอะ พอสมควร  เหมือน กัน  เรา อาจหาญ กระโดด โครม ข้ึน มา  ลม ไม ลม  ตอง ยืน ให แนน  เงิน มี  หองเรียน 

ไมมี  เขา ให ตึก มา  1 0 0   ลาน บาท  แต ไมมี คน มา ประมูล  ขอน แกน กำลัง เจอ ปญหา เรื่อง กอสราง  ถนน 

เละ  เพราะ เขา ทำ ตอน น้ำมัน มัน ขึ้นราคา  ตึก ของ คณะ ที่ พวก  อบต. มาเรียน  นั่น ก็  1 0 0  - 2 0 0   ลาน

 ไม คน มา ประมูล  ตึก ศึกษา ทั่วไป ให มา แลว ตั้ง แต ป  พ.ศ. 2 5 4 9  -  2 5 5 0   ไมได สราง  ตอนนี้ ไม ทราบ 

ถูก เรียกกลับ หรือยัง  อาจารย ฟง คำ ถาม ดีๆ   นะ  บริบท เรา ก็ ไมได รวย  บริบท เรา ก็ มี  m a s s   e d u c a t i on 

 ทุกคน อยาก เขา มหาวิทยาลัย หมด  นาเสียดาย  v o c a t i o n a l   c o l l e g e   อาชีวะ มาก  ลึกๆ   ตัวเอง ยัง 

เสียดาย สถาบัน ราชภัฏ นะ  เพราะ สถาบัน ราชภัฏ ทั่วประเทศ เปน กัลยาณมิตร    ตอน วิทยาศาสตร 

ทองถิ ่น ที่ เสียดาย มาก คือ เปนการ เรียนรู  จาก ทองถิ ่น  เพราะ ฉะ นั้น ตอน ที่ ทาน จะ ขึ ้น มา เปน 

มหาวิทยาลัย ราชภัฏ รวม อยู ใน  1 6 5   แหง กับ เรา  เขา ใจ วา ทาน มา เจอ  b e n c h m a r k   กับ อุดมศึกษา 

ทาน ก็ เหนือ่ย มาก  แต ฝา กวา  ถา ทาน สราง  b r a n d   บัณฑิต ของ ทา นภาย ใต  l o c a l   r e s o u r c e   และ ทาน 

สราง  h a p p i n e s s   ให เขา  b r a n d   ของ ทาน ตอง ชัด ตอน ออกไป ทำงาน  ขณะ เดียว กัน  b r a n d   บาง อัน 

ที่ จะ อยู กับ งานวิจัย จน เครียด  เมื่อ สักครู ที่  P r o f e s s o r   E u y a n g   พูดวา  อยา ปดประตู  ถา  o p e n   ออก 

นอก ชั้นเรียน ได  ไป เรียน ที่ กอง ขยะ ก็ได  ไป เรียน ใน หมูบาน คน แก ก็ได  ไป เรียน กับ ชุมชน ก็ได  ตอนนี้ 

ขอน แกน กำลัง จัด วิชา ศึกษา ทั่ว ไปกับ มหกรรม ชีวิต  s u c c e s s   อยู  มี หมอลำ มา  เขา มา รองเพลงไกว 

เปล    แต ถาม วา เปน  s u p p l e m e n t   อยู ใน วิชา ศึกษา ทั่วไป ก็ ยัง ไดผล ถึง จะ ไม ใช  I L P   แต วิธีการ หนึ่ง

 ซึ่ง งาย ที่สุด และ ไม ตอง ลงทุน เยอะ ก็ คือ  a s s i g n m e n t   แต ตอน จะ เก็บ ประเด็น แลว ให เกรด  ให เด็ก 

ลง ไป เก่ียวขาว  ให เด็ก ลง ไป ดำนา  ให เด็ก ไปทอ เสื่อ  ให เด็ก ไป ทำ ปลารา  ทำ แจวบอง  แลว ให เด็ก มา  

p r e s e n t   ก็ได อยู  ตอน ใหคะ แนน บางครัง้ มัน เปน ความเครยีด ของ อาจารย ท่ี จะ ให เกรด  7 0 ,  3 0   เพราะ 

ฉะ นั้น จึง คิดวา บางเรื่อง ถา เปน  I L P   แลว ให มี การ  p r e s e n t   ชิ้นงาน  แลว มี  l e a r n i n g   o u t c o m e   

มี จิต สาธารณะ  มี สุขภาพ ดี  มี  h a p p i n e s s   มัน นา จะ เปนความ ฝน อัน สูงสุด ของ การ สราง บัณฑิต  จึง 

อยาก จะ สรุปวา  มหาวทิยาลัย ขอน แกน กำลัง ศึกษา  I L P   จาก  L i n g n a n   คิดวา ไม เก็บ เกรด    แต ใน วิชา 

ศึกษา ท่ัวไป ท่ี บูรณาการ ก็ คิดวา จะ ยังมี กิจกรรม เพราะ ไม อยาง น้ัน มัน จะ แหง แลง  ก็ เลย ฝา กวา ถา มา 

เรียนรู รวม กัน  จาก โจทย ที่ เรา พูด  การ ตกผลึก ทาง ปญญา มนั มี หลาย  a p p r o a c h   จินตมยะ ปญญา  

อาจารย ตอง ให ลูกศิษย อาน  สุตตะมยะ ปญญา  ก็ คอยๆ   ฟง  คอยๆ   คิด  หลาย แหง ได ดู  p o w e r   

p o i n t   ที่ อาจารย สุภาพ ไป สอน คือ  i n f o r m a t i o n    k n o w l e d ge     w i s d o m   แลว  และ หลาย แหง ได 

เติม เร่ือง  t a c i t   k n o w l e d g e   เรียบรอย แลว  คร้ังหนึง่ ท่ี เรา นำไป  p r a c t i c e   ภาวนามยะ ปญญา  อาจารย 
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จะ ได  t a c i t   k n o w l e d g e     แต วันนี้ อาจารย มา นำ    e x p l i c i t   k n o w l e d g e     ที่ ได จาก การ สัมมนา  2   วัน 

กลับ ไป  ซึ่ง อาจารย ตอง กลับ ไป  c o m m i t   กับ ตัวเอง วา ไมยาก เลย เรื่อง นี้  จริงๆ   แค รับประทาน 

อาหารเชา กับ อธิการบดี  แลว บอกวา ทำไม จะ ทำ ไมได ใน เมื่อ อาจารย เปน เจาของ วิชา    ขอ โตะกลม 

พดู กับ นกัศกึษา วา  นกัศกึษา ม ีความ ทกุข ใจ อะไร บาง  ตอง ให เวลา แก นกัศกึษา และ อาศยั ความ เปน 

แม เอา ความ รัก ความ เมตตา มา ชวย  ซึ่ง ตรงนี้ เรา ยอนกลับมา วา เปน จิตต ปญญา ศึกษา ใน ทุก ลม 

หาย ใจ    ขออนุญาต ใชเวลา ตรงนี้ ของ  อ. วิจักษ  นิดเดียว  คง ไมเอา เยอะ  เพราะวา ไป ติด ใจ หลาย คำ 

มากๆ   พวก ที่ เขามา มหาวิทยาลัย  ตองการ เพียง เขามา เรียนรู  แลว ฝกฝน ตน เอง เพื่อ การ เขา ถึง ความ 

จริง  แหง ชีวิต  สำหรับ พวกเขา  การ ศึกษา คือ ชีวิต ที่ แท  คือ จุด เริ่มตน ของ การ นำไปสู ความ เขา ใจ ที่วา  

ชีวิต คือ เสน ทางการ เรียนรู ที่ ไมมี สิ้นสุด  ขณะ เดียว กัน เขา ก็ ไมได เอา แต พร่ำเพอ วาดฝน จินตนาการ 

ลมๆ   แลงๆ     พวกเขา ทุมเท  ฝกฝน  ปฏิบัต ิอยาง แนว แน  เขียน  อาน  ทองจำ ตำรา ได อยาง แมนยำ  อีก 

ทั้ง ยัง สามารถ      แสดง ถึง สิ่ง ที่ เขา เรียนรู มา ให ผูอื่น เขา ใจ ได อยาง ไม เขิน อาย  ไมวา จะ เปนการ เรียน 

ใน หองเรยีน วิชา ศกึษา ทัว่ไป  หรอื จะ เปน กิจกรรม  I L P   หรอื จะ เปน กิจกรรม อะไร ที ่ไม เรยีก  I L P   ที ่ม ีอยู 

แลว ใน  t o t a l   l e a r n i n g   e n v i r o n m e n t  ใน มหาวิทยาลัย ของ ทาน ก็ตาม  เขา จะ ตอง ไม เขิน อาย วา เขา 

เปน ลูก ชาวนา และ พรอม ที่ จะ  p r e s e n t   ตัวเอง  ตัวเอง ก็ ใช ศิลปะ ใน เรื ่อง นี้ วิงวอน  ไป ที่ไหน ก็ 

วิงวอน  เมื่อวาน อาจารย วิวัฒน บอกวา  1   เดือน ลมเหลว  เมื่อ เชา อาจารย ประสิทธิ์ จาก  3   จังหวัด

 ชาย แดน ภาค ใต บอก ไม เกิน  5   ป  ถา เรา ยัง อยู กับ ที่  ไมเหลือ แลว ความ เปน  คำ วาการ ศึกษา  ทาน 

พูด แลว เรา ก็ นั่ง ฟง  ประมาณ ตีหา กวาๆ   เกือบ หก โมง  ทำ จิต ให นิ่ง แลว บอกวา  จะ เอามา ใช 

ใน หองประชุม นี้ ตอ  ขออนุญาต สง พลัง ที่ คิดวา ทุกคน มี อยู แลว  เพราะ เรา มา รวม พลัง กัน  สงไป แลว 

อาจารย รับ ดวย จิต  ไม ไดรับ ดวย  k n o w l e d g e   แต รับ ดวย  a w a r e n e s s   อาจารย ชวย กรุณา กลับ ไป

 ฝก ใน บริบท ของ อาจารย เอง  คง จะ ตอง บอกวา  ถา เรา จิต ดี  คิด ดี  ทำดี  เทวดา คง จะ ให ผลพวง นั้น 

สัมฤทธิผล  ขอ ให อาจารย ทุกทาน จง โชคดี  ขอบ พระคุณ
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การ บรรยาย  เรื่อง  “ การ ผลิต บัณฑิต เพื่อ สังคม ไทย ใน เวที โลก”

 
 

 โดย    ดร. บุญ เกียรติ    โชค วัฒนา

 ประธานกรรมการ  บมจ. ไอซีซี  อินเตอร เนชั่น แนล 

  

 เรียน ทาน คณาจารย  ผู ทรงเกยีรต ิท้ังหลาย ครบั  วันนี ้ผม รูสึก เปน เกียรต ิมาก ท่ี ได มี โอกาส มา 

พูด เรื่อง บัณฑิต    การ ผลิต บัณฑิต เพื่อ สังคม ไทย ใน เวที โลก  ซึ่ง ถา ถาม วา  วันนี้ เปน วัน ประวัติ ศาสตร 

ของ ผม ไหม  เปน วัน ประวัติ ศาสตร อีก แลว ครับ  เพราะวา ผม ไมเคย ได มี โอกาส ได มา พูด ให ทาน อาจารย 

ฟง จำนวน มาก ขนาดนี้  ฉะ นั้น วันนี้ จึง ถือเปน ประวัติ ศาสตร ของ ผม  และ ยินดี อยางยิ่ง เพราะ หัวขอ นี้ 

ที่ตั้ง ให ผม  เปน สิ่ง ที่ ผม อยาก จะ มา พูด นานมาก แลว  วันนี้ ถือเปน โอกาสดี ของ ผม ครับ  เพราะ ตลอด 

เวลา ที่ทำงาน มา  ปนี้ ก็ เปน ป ที่  3 6   หลัง เรียนจบ มา  ได พบ ประเด็น ตางๆ เกี่ยวกับ นักศึกษา ที่ เรียนจบ 

ใน มหาวิทยาลัย ตางๆ   ไม ใช เฉพาะ ในประเทศ ไทย  คน ท่ี เรียนจบ ปริญญาตรี  ปริญญาโท จาก เมืองนอก 

ก็ มี ปญหา ที่ ไม แตกตาง กัน เทาไร  ที่จริง ปญหา มี เยอะ มาก  แต วันนี้ เนื่องจาก มี เวลา เพียง แค หนึ่ง

 ชั่วโมง เศษๆ   คง จะ ขอ พูด เฉพาะ ประเด็น หลักๆ   ที่ ผม ประสบ มา

   เรื่อง แรก คือ เรื่อง ของ การ ใช ความคิด  ผม สังเกต เมื่อ หลาย ป มา แลว วา คน ไทย โดยเฉพาะ 

นกัศกึษา ที ่จบ มา ใช ความคดิ นอยลง เหตผุล งายๆ   ที ่เปนสาเหต ุของ การ ใช ความคดิ นอยลง ก็ คอื    เรา 

มี ระบบ  I T   ที่ ดีขึ้น มากกวา แตกอน    2 0   ป ที่ผานมา  ระบบ  I T   เรา ดีขึ้น ทุกวันๆ     ทำ ใหการ ใช ความคิด 

นอยลง ไป  ฉะ นั้น การ ใช ความคิด จริงๆ   มี สวน สำคัญมาก ใน การ พัฒนา สติปญญา แต เนื่องจาก ไอที  

เปนเร่ือง ของ การ คลิก ไม ใช การ คิด  ฉะ น้ัน ทำ ให คน เวลา จะ รู อะไร ข้ึน มา ซัก อยาง ก็ ใช การ คลิก เขาไป ดู  

แทน ที่ ตอง เอามา คิด เหมือน คน ในอดีต  คน ในอดีต อาจ จะ ไมมี ขอมูล ขาวสาร เยอะ เหมือน คน สมัยนี ้ 

แต การ ใช ความคิด หรือ สติปญญา ของ ตัวเอง อาจ จะ มากกวา คน สมัยนี้    เพราะ ความ สะดวก ใน การ 

ได มา ซึ่ง ขอมูล อาจ จะ นอยกวา เยอะ มากๆ   การ ใช ความคิด ผม เชื่อ วา เปน สวน สำคัญมาก ที่ ทำ ให คน 

พัฒนา สติปญญา  เหตุผล ท่ี ผม อยาก เรียน เม่ือ สักครู น้ี  คือ  การ มี ขอมูล ขาวสาร  อีก ท้ัง ใน มหาวิทยาลัย 

ใน ปจจุบัน มัก จะ เนน ให นักศึกษา สน ใจ และ เช่ือ ขอมูล  การ ท่ี ให นักศึกษา เช่ือ ขอมูล มากๆ   ส่ิง ท่ี ตาม มา 

คือ เขา ไม ตอง ใช ความคิด แทน ที่ จะ ใชเวลา ใน การ คิด ก็ จะ ใชเวลา ใน การ ไปหา ขอมูล มากกวา  

  ผม ขอ เปรียบเทียบ วิชา ทาง ดาน วิทยาศาสตร กับ วิชา ทาง ดาน สังคมศาสตร  สำหรับ  m a n a g e -

m e n t   ก็ ถือวา เปน สังคมศาสตร    แต วิทยาศาสตร ได แก  ทาง ดาน วิศวะ  วิทยาศาสตร  คณิตศาสตร    

ทาง ดาน วิศวะ การ ใช ความคิด ยัง ตอง มี อยู มาก    แต สังคมศาสตร สวน ใหญ จะ เนน ไปทาง ดาน การ 

หา ขอมูล  ทำ ให คน แทน ที่ จะ ใช ความคิด เมื่อ ไดรับ มอบหมาย จะ ให ทำ วิจัย อะไรก็ตาม ไป คน ขอมูล 

หา ขอมูล ไป วิจัย ขอมูล  และ เช่ือ วา ส่ิง น้ี คือ คำ ตอบ ของ การ เรียนรู ซ่ึง ก็ ไมผิด อะไร แต จริงๆ   ทำ ให คน ใช 
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ความคิด นอยลง ไป เพราะ ใชเวลา ใน การ ไปหา ขอมูล มาก เกินไป    สิ่ง ที่ ผม อยาก จะ เสนอ กับ อาจารย 

ทั้งหลาย คือ  ตอง ฝก ให เด็ก คิด ใน c o u r s e   เกี่ยวกับ สังคมศาสตร ทาง ดาน วิทยาศาสตร สวนมาก จะ 

มี หอง  l a b   ตอง ไป คิด  พัฒนา  สราง ความ พรอม ให กับ การ เรียน ของ เขา  มี หอง  l a b   และ มี โจทย ตางๆ   

ท่ี ตอง ใช ความคิด เยอะ มาก  แต ทาง ดาน สังคมศาสตร ผม สันนิษฐาน จริง เท็จ อยางไร ทาน ชวย แนะนำ 

ผม ดวยวา สวนมาก จะ เปน ลักษณะ อาน  ฟง  หา ขอมูล ก็ เปน ขอสรุป ได    การ ตั้งคำถาม ที่ อาจารย ถาม 

ลูกศิษย ที่ ให ลูกศิษย ตอบ    หรือ การ พูดคุย ระหวาง ลูกศิษย สำคัญมาก เหมือน กัน สวนมาก ที่ ผม เคย 

ไดยิน ก็ คือ  สวนมาก จะ เปน  p r o j e c t   นักศึกษา รวม กัน ทำ  p r o j e c t   เสร็จ แลวก็ สง อาจารย    p r o j e c t   

ตางๆ   สวนมาก จะ ผาน    ยกเวน ที่ แย จริงๆ   หรือ อาจ จะ ไมได เกียรตินิยม แต ก็ ผาน    ฉะ นั้น นักศึกษา 

มี วิธีการ ทำ  p r o j e c t    คือ  ไปหา ขอมูล มา  หรือ ไป ทำ วิจัย  การ วิจัย เปนการ หา ขอมูล อยู ดี  แต ถา พูด ถึง

 การ คิด อาจารย ท้ังหลาย ควร ต้ังคำถาม นักศึกษา ซ่ึง ผม ต้ังคำถาม ให นักศึกษา อยู เปนประจำ ใน  c o u r s e

 ที่ ผม สอน อยู ใน หลาย มหาวิทยาลัย จะ ฝก ให ทุกคน ตอง คิด ตอง ตอบ  ซึ่ง ผม เห็น อาจ จะ ได เห็นจาก 

ภาพยนตร ของ อเมริกา  อเมริกา จะ มี  c o u r s e   ที่ พูดคุย กับ นักศึกษา  ตั้งคำถาม แลว ตอบ  ผมไม ทราบ 

วา ใน มหาวิทยาลัย เมืองไทย จะ มี ตรงนี้ มาก นอย แคไหน  ใน การ ตั้งคำถาม แลว ตอบ  นักศึกษา ตอบ 

ใน หลายๆ   ลักษณะ  ตอบ ใน หอง  ตอบ เปน หมู หรือ ใน ขอสอบ เปนตน    ซึ่ง ตรงนี้ ถา ทำได มากขึ้น โดย ที่ 

อาจารย ควร หา กระทู ตางๆ   ท่ี จะ เปน คำ ถาม  อยาง ผม เอง  เม่ือ เชา ก็ ถาม พนกังาน  ผูบริหาร ท่ี บริษัท วา 

ทำไม คน ถึง กลัว ผู ใหญ    ก็ ตอบ กัน ไป ตางๆ  นานา  คำ ถาม คือ  กลัว ผู ใหญ ก็ คือ ผู ใหญ ถาม อะไร ไม พูด    

หรือ ผู ใหญ บอก ให พูด อะไร ก็ ไม พูด    เพราะอะไร    เขา ก็ บอกวา กลัว พูดผิด    กลัว พูดผิด แลว จะ เสียหนา 

กลัว ผู ใหญ จะ ไม พอ ใจ ถา พูด ไม ถูก    อันนี้ เปนปกติ    หรือ ขาด ความ มั่น ใจ ที่ จะ พูด นี่ เปน พื้นๆ   ของ 

ความคิด  แลว ผม ก็ ถาม ตอไป วา  แลว กลัว เพราะอะไร  ทำไม ตอง กลัว  สวนมาก จะ ตอบ กัน ไมคอย ได    

ผม ก็ ถาม วา ชวย กัน คิด ซิ    ทำไม ตอง กลัว  สุดทาย ก็ แนะนำ วา  จรงิๆ   เกิด จาก ตอน เด็กๆ   คน จีน  คน ไทย  

เกือบ ทุก ชาติ ที่ พอ แม ดุ  การ ที่ พอ แม ดุ    หรือ พอ แม พูด อะไร ลูกๆ   ตอง ฟง    ทำ ให ลูก กลัว ผู ใหญ ตอน 

โต  เปนเรื่อง ของ จิต ใต สำนึก ที่ ฝง เขาไป ตั้ง แต เด็กๆ   ใน การ กลัว ผู ใหญ เพราะ พอ แม ดุ    ทุก รายการ ที่ 

ผม พบ คน ที่ ผม ถาม แลว ไมกลา ตอบ    หรือ คน ที่ กลัว ที่ จะ ถาม ผู ใหญ    เกิด จาก ประเด็น หลักๆ   คือ  พอ 

หรือ แม ดุ ดวย กัน ท้ัง น้ัน  ทุกทาน ลอง ยอน คิดดู  แลวก็ บอกวา เรา เปน คน มี มารยาท เรา จะ ไม พูด ไม ถาม  

แลวจึงเกิด สุภาษิต ขึ้น มา ทีหลัง   คือ  พูด ไป สองไพ เบี้ย  นิ่ง เสีย ตำลึง ทอง  แต พอ ใน ที่ประชุม ให 

พูด อะไร ให เสนอ ความ คิดเหน็ อะไร สวนมาก จะ ไมคอย เสนอ ความ คิดเหน็ กัน  เพราะ กลัว จะ เสนอ ผิด    

แต พอ ออกไป ขางนอก ความคิด น้ี พวยพุง น่ี เปน อาการๆ   หน่ึง  ซ่ึง ท่ีจริง ผม วิเคราะห เร่ือง พวก น้ี มา มาก 

พอสมควร    ฉะ นั้น เรื่อง ของ ความคิด  ซึ่ง ตอนนี้ ผม สอน อยู ที่ มหาวิทยาลัย อยู  2 - 3   แหง  จะ สอน เรื่อง 

การ ใช ความคิด  การ คิด มี ตั้ง แต  การ คิด บวก  การ คิด ใน เชิง กลยุทธ  การ คิด เชื่อมโยง  และ การ คิด อีก  

7 - 8   การ คิด  รวม ทั้ง การ คิด อยาง ใช ปญญา ญาณ  เปน สิ่ง ที่ ผม แนะนำ นักศึกษา ไป  การ ที่ ผม ได พวก 

นี้ ก็ ไมได จาก การ อานหนังสือ เกิด จาก การ คิด บอยๆ   
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   อีก ประการ หน่ึง ท่ี คน ไทย ท่ี เรียนจบ ไป แลว ขาด คือ การ ทบทวน ตัวเอง  และ ขาด การ พิจารณา 

ใน ส่ิง ท่ี ทำ อยู ใน แตละวัน      ซ่ึง ส่ิง น้ี ไม จำเปน ตอง รอ ให เรียนจบ ไปกอน    ใน มหาวิทยาลัย สามารถ สอน 

นักศึกษา ให รูจัก การ ทบทวน ตัวเอง    แลว สวน ใหญ คน ที่ ไมคอย ได ทบทวน ตัวเอง    พอ ทบทวน ตัวเอง 

เมื่อไหร ก็ พูด ออกมา สั้นๆ   หรือ บางคน ก็ บอกวา มัน ก็ เปนของ มัน อยาง นี้ เอง แลวก็ จบ ไป    นักศึกษา 

จะ ไมยอม มา ละเอียดลออ กับ ความคิด ทบทวน ตัวเอง พิจารณา ตัวเอง    คำ วา พิจารณา ตัวเอง บางที 

จะ มองวา เปน คำ ที่ ไมดี ดวย    พิจารณา ตัวเอง แปล วา พิจารณา ลา ออกไป    การ พิจารณา ตัวเอง เปน 

สิ่ง ที่ สำคัญมากๆ   การ ฝก ทบทวน  ฝก พิจารณา  อีก คำ หนึ่ง ที่ นักศึกษา อาจ จะ ไม ไดยิน  แต ใน วัด ใช

 เปนประจำ  พระพุทธเจา ทรง ตรัส คำ น้ี ไว ดวย  คือ  สอน ตัวเอง    คน รุน ใหม จะ ไม เขา ใจ คำ วา สอน ตัวเอง

จะ เรียน อะไรก็ตาม จะ เขา ใจ อะไรก็ตาม  จะ รู อะไรก็ตาม ตอง เขาไป เรียนมหาวิทยาลัย  แต เรียน

มหาวิทยาลัย  3 - 4   ป  จะ รู ได หมด หรือ ไม  แต ถา เรา สามารถ แนะนำ นักศึกษา ให รูจัก คำ วา สอน ตัวเอง  
คือ จบ มา แลวยัง สอน ตัวเอง ตอ ไปได  ซึ่ง ถา ไป อานหนังสือ ของ ทาง พระ  จะ มี คำ วา สอน ตัวเอง อยู 

เปนประจำ    อันนี้ เริ่ม ไม เกิดขึ้น ในประเทศ ไทย    และ อาจ จะ อีก หลายๆ     ประเทศ ดวย  เพราะ เรา อยู 

ใน ยุค ของ ขอมูล ขาวสาร    คำ วา สอน ตัวเอง จะ มี นอยลง ไปเรื่อยๆ 

  อีก คำ ถาม หน่ึง ท่ี ผม ถาม ตัวเอง  และ จะ ถาม ทาน อาจารย ท้ังหลาย  เรา มาเรียน ท่ี มหาวิทยาลัย 

เพื่ออะไร    สวนมาก จะ บอกวา เรา มาเรียน เพื่อ หาความรู    สวนมาก ผม จะ บอกวา ความรู ที่ ได ไป แลว 

เอาไป ทำ อะไร  หลายๆ   คน ไมมี คำ ตอบ  อยาง มาก ก็ บอกวา ดี ท่ี ได รู  ผม คิดวา ดี ท่ี ได รู ยัง ไม พอ  เทา ท่ี ผม 

เคย สังเกต อาจารย หลายๆ   ทาน  พยายาม จะ ใส ความรู ให นักศึกษา เยอะ มาก  โดย ที่ อาจ จะ ขาด การ 

พิจารณา วา  ความรู ที่ ใส ไป แลว  นักศึกษา เอาไป ทำประโยชน อะไรได หรือ ไม  เพราะ อาจารย อาจ จะ 

ไป อาน ตำ รามา  มีความรู ตรงนี้ ตรง นั้น  ก็ พยายาม ถายทอด ให นักศึกษา  ซึ่ง ก็ เปน สิ่ง ที่ ดี  แต อยาก จะ 

เรียน ทาน อาจารย วา  ทาน ใส ไป แลว ทาน ตอง พิจารณา ไป ดวย  วา สิ่ง ที่ ทาน ใส ลง ไป ให นักศึกษา  เขา 

จะ เอาไป เปน ประโยชน ได ไหม  ผม ไมได หวงั วา ทกุๆ   ส่ิง ที ่ทาน ใส จะ ตอง เปน ประโยชน อยาง ครบถวน 

อยาง นอย พิจารณา ใน จุด ที่ เปน ประโยชน  หรือ บางอยาง ที่ ทาน พูด ไป ยังไง ก็ ไม เกิด การ ใช ให เปน 

ประโยชน  ทาน อาจ จะ ไม ตอง สอน  ไม ตอง สอน จะ ดีกวา  ทาน สอน อัน ท่ี ทาน ม่ัน ใจ วา จะ เปน ประโยชน 

ตอ นักศึกษา เวลา ออกไป ใชชีวิต หรือ ทำงาน  อันนี้ จะ สำคัญกวา  แต การ ที่ ทาน บอกวา ความรู อันนี้ ที่ 

สอน ไป แลว  ดี ยังไง  ยัง ไม พอ เทากับ ทาน ตอง ให ลูกศิษย ฝก คิด  ฝก ทำ  

  ที่ ผม เรียน ตั้ง แตตน วา ถา เปน วิทยาศาสตร ตอง เขา หอง  l a b   แต ผม ทราบ มา วา อยาง เชน 

ภาษา อังกฤษ ก็ ตอง มี  l a b   ภาษา  วิจัย อื่นๆ   ที่ ไม ใช ภาษา อังกฤษ อาจ จะ ไมคอย มี  l a b     l a b   คือ การ 

 t r a i n i n g   ฝก คดิ  ฝก ทำ  ฝก ตัง้คำถาม  ฝก หา คำ ตอบ  ฝก ตัง้ ประเดน็  ฝก แกไข ปญหา  ซึง่ ตอง ทำ หลายๆ   

ครั้ง  ถึง จะ เกิด ความ ชำนาญ    อยาก เรียน ไว อยาง นี้    สิ่ง ที่ สำคัญ คือ  นอกจาก ให ความรู แก นักศึกษา 

ไป แลว  ตอไป คือ  ตอง ให เขา ฝก คิด ฝก ทำ  โดย การ ตั้ง โจทย ให เขา ไป ฝก คิด ฝก ทำ  ไม ใช เฉพาะ ตอน 

เวลา เขา จะ จบ  c o u r s e   อันนี้ มี ทำ  t h e s i s   หรือ ทำ วิจัย เรื่อง หนึ่ง ถือวา จบ  ระหวาง นี้ ตอง ฝก หนึ่ง  

ฝก สอง  ฝก สาม  มี วิธี ไปเรื่อยๆ   ดีกวา ไป สอน หลายๆ   อยาง  โดยเฉพาะ การ ตลาด เพราะ ผม อยู 
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ใน วงการ ตลาด จะ เห็น    ผม มี โอกาส ไป สอน ปริญญาโท  M B A   ใน  c o u r s e   มี การ ตลาด  อาจารย ที่ 

สอน หัวขอ ใน เรื่อง เครื่องมือ ตางๆ     ใน เชิง การ ตลาด เยอะ ไป หมด  แต เสร็จ แลว อาจ จะ ไมได สอน ถึง 

การ ทำการ ตลาด จริงๆ   การ ตลาด นี้ อยาก จะ เรียน วา    สำหรับ ผม ไม ใช แค รู เครื่องมือ ตางๆ   ใน การ 

ตลาด แลว สามารถ เอามา ทำการ ตลาด ได เลย  t o o l s   เปน แค จำนวน หนึ่ง ที่ มี ใน การ ตลาด    แต ก็ จริง 

สิ่ง ที่ ตอง ทำ คือ การ ฝกฝนๆ   ทั้ง ตั้ง โจทย ขึ้น มา แลว ทำ    ไม ใช แค ทำ ครั้ง เดียว ดวย ตอง ทำ หลายๆ     ครั้ง  

สมมตวิา  c o u r s e   หนึง่ อาจ จะ เรียน  3   เดือน  ตอง มี  c a s e   1 ,   c a s e   2 ,   c a s e   3   ให มาก เลย สำหรบั  c a s e  

 s t u d y     และ  c a s e   s t u d y   ก็ ไม ใช เรื่อง ของ เอา กลุมคน มา นั่ง คุย กัน  บางคน  c a s e   s t u d y   คือ เอามา คุย 

กัน มา ถกเถียง กัน    แต เปนการ ต้ัง ประเดน็ แลว แตละคน ไป คิด  ไม ใช แค ไปหา ขอมูล  ตอง ไป คิด วิธีการ 

ตางๆ   แลว อาจารย เปน คน ดูออก วา หลัก อันนี้ มัน  w o r k   หรือ ไม  w o r k   บางทาน บอกวา พอ คิดได ก ็

 o k   อยาง นี้ ไม พอ    อาจารย แตละ ทาน ตอง ฝก พิจารณา วา  c a s e   ตางๆ     นา จะ มี วิธี แก    หลัก ของ 

การ แกไข ปญหา เปน อยางไร  ผม ขอ เรียน วา ที่จริง แลว  การ ฝกฝน คลาย การ เขา หอง  l a b   เหมือน  l a b   

ทาง ภาษา  หรือ ทาง วิทยาศาสตร    สำหรับ ทาง สังคมศาสตร นา จะ มี ให มากพอ  แต บางทาน อาจ จะ 

บอกวา มี อยู แลว  ผม อาจ จะ ไม ทราบ หมด    ถา ทาน ที่ มี อยู แลว และ มี มากพอ    แลว สิ่ง ที่ ทาน ตั้ง เปน 

 c a s e   ให เขา  เปน อะไร ที่ เหมาะสม  เปนไปได    ไม ใช ตั้ง ประเด็น ที่ อาจ จะ ไม ใกลเคียง ความ จริง    ซึ่ง 

อาจ จะ ทำ ให นักศึกษา ได พัฒนา ใน ทิศทาง ที่ ดีขึ้น  

  เดี๋ยว ผม อาจ จะ กลับมา ตรงนี้ ใหม  ตอนนี้ ขอ ขาม ไป อีก ประเด็น หนึ่ง คือ เรื่อง ของ การ จับ 

ประเด็น และ การ ประเมิน    การ จับ ประเด็น มี นัยสำคัญ  คือ คน สมัย ใหม ที่ ผม สัมผัส คือ  ไมได ฝก การ 

จับ ประเด็น เลย  เวลา ฟง อะไร เขา ก็ เก็บ ไปๆ   แลว พอ ถาม วา วันนี้ ฟง อะไร มา    คน ที่ เกง หนอย จะ เลา ให 

ฟง วา  เมือ่กี ้ไดยิน เขา พดู อยาง นี้ๆ      แลว ประเดน็ อยู ตรงไหน  บางท ีก็ ตอบ ไมได วา ประเดน็ อยู ตรงไหน  

เพราะวา ไมได ฝก การ จับ ประเด็น    ผม คิดวา บาง คณะ อาจ จะ มี สอน เรื่อง การ จับ ประเด็น  แต ถา คณะ 

ไหน ไมมี สอน ก็ ตอง ฝก ให นักศึกษา จับ ประเด็น    อีก เรื่อง คือ เรื่อง ของ การ อานหนังสือ    บางคน รูสึกวา 

อานหนังสือ จบ เลม ก็  o k   เสร็จ แลว    อาน แลว จับ ประเด็น ได ตรงไหน    ฉะ นั้น ถา คิด วาการ จับ ประเด็น 

มี นัยสำคัญ  หลังจาก จับ ประเด็น เสร็จ แลว ตอไป ก็ คือ การ ฝก ประเมิน  คือ  คำ วา ประเมิน เหมือนกับ 

การ ประเมิน ที่ดิน  แต การ ประเมิน ที่ดิน ก็ ไม เหมือนกับ สิ่ง ที่ ผม กำลัง พูด ถึง  การ ประเมิน ที่ดิน คือ การ 

ไป เอา ขอมูล ราคา ประเมิน ของ ทางการ    ไปหา ขอมูล แถวๆ   นั้น วา เขา ซื้อขาย กัน เทาไร    นั่น คือ การ 

ประเมิน แบบ คน ทั่วไป ที่ เขา ประเมิน กัน    แต การ ประเมิน งาน วา งาน นี้ จะ เสร็จ เมื่อไหร    บางที มัน ไมม ี

ขอมูล    หรือ ประเมิน วา กิจ กรรมการ ตลาด ที่ เรา ทำ อันนี้ จะ สง ผลสำเร็จ มาก นอย แคไหน  อันนี้ หลายๆ   

คน ไมได ฝก  และ บางคน เลย ไม ม่ัน ใจ  เพราะ ไมมี อะไร เปน รูปธรรม ท่ี เขา ยึดถือ ได    ฉะ น้ัน การ ประเมนิ 

ซึ่ง เปน อะไร ที่ ไม เปน รูปธรรม  เปน นามธรรม  อยาง เชน การ ตลาด นี้ เปน นามธรรม  การ โฆษณา นี้ เปน 

นามธรรม ตอง ฝกฝน    ซึ่ง บางที บางคน อยู ใน โลก ของ ขอมูล ขาวสาร จะ ไมกลา ประเมิน    เพราะวา ถูก 

สอน มา วา จะ ทำ อะไรก็ตาม ตองหา ขอมูล    ตอง มี ขอมูล ถึง จะ สรุป ได    แต การ ประเมิน ไม ใช เรื่อง ของ 

ขอมูล    เปนเรื่อง ของ ประสบการณ    เปน สิ่ง ที่ ตอง ใช ดุลยพินิจ ของ เรา  ใน การ ที่ จะ รูวา  สิ่ง ที่ เรา จะ
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 ทำ ไป ขางหนา มัน จะ ประสบ ความ สำเร็จ ได ไหม    จาก ประสบการณ ของ ผม จาก การ ที่ ได คลุกคลี กับ 

ผูบริหาร และ พนักงาน จะ พบ วา คน สมัยนี้ ไมคอย มี ความ สามารถ ใน การ ประเมิน เทาไร  แลว ยิ่ง ถา 

คน ที่ เรียน หนังสือ มา สงูขึ้น อยาง จบ ปริญญาโท    ยิ่ง ไมกลา ประเมิน ใหญ เพราะอะไร    ที่ ปริญญาโท 

จะ สอน หนัก เขาไป อี กวา  ตอง มี ขอมูล  ฉะ นั้น อะไร ไมมี ขอมูล  ไมยอม สรุป  ไมยอม ฟนธง  พูด งายๆ   

ไมยอม ฟนธง จนกวา จะ มี ขอมูล จาก ประสบการณ ของ ผม ที่ ได พบ กับ คน ที่ จบ ปริญญาโท ที่ทำงาน 

ที่ บริษัท    จะ ทำงาน ชา กวา  จะ ตัดสิน ใจ ชา กวา  หรือ บางที ไม ตัดสิน ใจ เอาเลย   เพราะอะไร   เพราะ

 ขาด ขอมูล  เพราะ การ อบรม การ สอน ของ ที่ มหาวิทยาลัย จะ เนน ให เขา ตอง มี ขอมูล  

  ฉะ นั้น สิ่ง ที่ ผม ไป สอน ใน มหาวิทยาลัย บอกวา  จริงๆ   ตอง ไม เนน แต ขอมูล  เรา ตอง เชื่อ ใน 

ตัวเอง  ซึ่ง ผม เรียกวา  ปญญา ญาณ  คน ทุกคน มี ปญญา ญาณ  ซึ่ง พูด ไป มัน จะ ละเอียด มาก  ปญญา 

ญาณ ทำไม เรา ถึง มี  แต ขอ เรียน วา ปญญา ญาณ คือ สิ่ง ที่ ทุกคน มี อยู ใน ตัวเอง  แต พอ เรา เชื่อ ขอมูล 

เยอะๆ   หรือ เรา ถูก สั่งสอน มา วาการ ทำ อะไรก็ตาม ตอง มี ขอมูล  นั่น แหละ ครับ  คือ การ ทำ ใหการ ใช 

ปญญา ญาณ ของ เรา หายไป  เพราะ ปญญา ญาณ ไมมี ขอมูล    ไมมี เหตุผล  มัน เปน  s e n s e   บางอยาง  

ปญญา ญาณ คือ  s e n s e   บางอยาง ท่ี จะ มี อยู ใน คน  แต คน บางคน ท่ี เรียน หนังสือ มา แลว ถูก ปลูกฝง ให 

เชื่อ ขอมูล ก็ จะ ไมรู ไม เขา ใจ เรื่อง ปญญา ญาณ  หรือ จะ ไม เชื่อ ใน เรื่อง ของ ปญญา ญาณ    ที่จริง การ ฝก 

ปญญา ญาณ คือ  การ ฝก ให เช่ือ ตัวเอง  s e n s e   ของ ตัวเอง  ซ่ึง อันน้ี อาจ จะ ไมคอย มี ใคร ได แนะนำ ตรงนี ้

เทาไร    แต ผม ไมได บอกวา ตอไปนี้ หาม เชื่อ ขอมูล  ขอมูล ก็ ตอง เชื่อ  ตอง ให ความ สน ใจ  เพียง แตวา 

บางที รอ ขอมูล    ขอมูล ไมครบ เลย ตัดสิน ใจ ไมได    ผม เคย มี ผูบริหาร ที่ ผม ไป ทำ วิจัย  วิจัย เรื่อง นี้ เสร็จ  

ผม ถาม วา เปน ไง  ขอสรปุ เขา ยังไง  เคา บอก ครัง้ ท่ีหนึง่ วา ยัง สรุป ไมได เพราะ ขอมลู ท่ี วิจัย มายัง ไมครบ 

ให วิจัย ตอ ซิ    อีก สัก สอง อาทิตย กลับมา ใหม เปน ยังไง    ยัง สรุป ไมได อยู เหมือนเดิม  เพราะ ขอมูล ยัง 

ไมครบ    ยัง ไมครบ อยู ดี    แต จริงๆ   แลว ใน การ ทำ ธุรกิจ เรา จะ รอ ให ขอมูล ครบ กอน แลว คอย มา ตัดสิน 

ใจ นี้ มัน มี ไหม    แม แต ขอมูล ใน โลก ไมวา จะ ในประเทศ ญี่ปุน ที่ เรา บอก ขอมูล เยอะๆ   ดีกวา ประเทศ 

ไทย  ก็ ยัง ไมครบ    เพราะ ฉะ นั้น สิ่ง ที่ สำคัญ ของ การ ที่ จะ ตอง ทำ ให เขา เขา ใจ ก็ คือ  การ กลา พิจารณา  

กลา มี ดุลยพินิจ  กลา สรุป  กลา ฟนธง วา สิ่ง นี้ จะ ตอง ดำเนิน ตอไป  เพราะ ธุรกิจ จะ รอ ให ขอมูล ครบ 

กอน แลว คอย ดำเนิน ตอไป หรือ ตัดสิน ใจ ทำ อะไร ไป บางที ไมทัน คู แขง    คู แขง ของ เรา สมมติ เปน คน 

ที่ ใช ปญญา ญาณ สูง หรือ ใช  s e n s e   ใน การ ทำงาน สูง  ในขณะ ที่ คน ที่ เรียน หนังสือ มา ตอง ใช ขอมูลๆ   

อยางเดียว นี้ ไมทัน หรอก ครับ  

   ผม ยกตัวอยาง บอยๆ   วา ใน การ เลนกีฬา  ยกตัวอยาง เทนนิส    รอ ให เคา เงื้อ ไม เห็น หนาไม ไป 

ตรงนี้ กอน    เห็น หนาไม แลว  เห็น เคา ตี มา แลว เรา ก็ วิ่ง ไป รับ ทัน ไหม  ไมทัน ครับ  เดี๋ยวนี้ ตอง อาน ตอง 

เดา ครับ  ตอง ว่ิง ไปกอน    ไม ทราบ ใคร เลน เทนนสิ เปน จะ รูวา    เวลา ลูก ตบ จะ ตอง ดัก ทาง    คือ ว่ิง ไปกอน 

มี ท้ัง ดัก ผิด ดัก ถูก    อันน้ี เปน ส่ิง ท่ี เกิดข้ึน ใน ยุค ปจจุบัน ซ่ึง เปน ยุค ท่ี ทุกอยาง ตอง เร็ว ข้ึน มากๆ     การ แค รอ 

ขอมูล น้ัน ไมทัน    การ ท่ี เรา ไมพัฒนา ความคิด เชิง ปญญา ญาณ ท่ี แตละคนๆ   มี ทำ ให ทุกคน มี แต ทำงาน 

ชา ลงๆ   ฉะ นั้น ผม บางที บอก ได เลย นะ ครับ    คน ที่ ผม ตั้งคำถาม แลว ตอบ ไมได    เกือบ จะ บอก ได เลย 
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วา จบ ปริญญาโท ครับ  ถาม แลว ตอบ ไมได หรือ อ้ึง เพราะ เขา รอ ขอมูล พอ ไมมี ขอมูล เขา ตอบ ไมได    แต 

คน ไหน ที่ เขา ใช  s e n s e   เขา ไมได เรียนจบ มา สูง พอ ถาม เขา ตอบ ได เลย  คือ การ ใช    s e n s e     ผม อยาก 

จะ เรียน ให ทาน ทราบ วา จุดออน ของ การ ศึกษา  การ เชื่อ ขอมูล ก็ มี    ฉะ นั้น ผม ไป สอน ที่ไหน จะ บอกวา

 ไม ใช วา ขอมูล ไมดี    แต ตอง รูจัก วา จะ ใช ตอนไหน  ตอนไหน ตอง ใช  s e n s e   ของ ตัวเอง บาง  

   อีก ขอ หนึ่ง  จริงๆ     มี หลาย ขอ มาก  แต วันนี้ จะ เอา ขอ หลักๆ   ที่ ผม สังเกต มา  คน รุน ใหมๆ   

สวนมาก จะ ชอบ ทำงาน เฉพาะ ทาง  เฉพาะ เรื่อง    ถูก สอน ใน มหาวิทยาลัย วา ตอไปนี้ เรา จะ ตอง เปน  

s p e c i a l i s t   ( ผู เชี่ยวชาญ)   ถา เปน  s p e c i a l i s t   ถึง จะ มี โอกาส กาวหนา  แต จริงๆ   แลว ใน การ ที่ จะ เปน 

ผูบริหาร จะ เปน  s p e c i a l i s t   ไมได    ถา ทาน เขา ใจ เหมือนกับ คน จบ บัญชี    ถา จะ กาวหนา ได ถึง ระดับ 

หนึ่ง เทา นั้น เอง    แต ถา ทาน จะ เปน ผูบริหาร ระดับ สูงขึ้น ตอง เปน ที่ ผม เรียกวา    g e n e r a l i s t   คือ ตอง รู 

มากกวา บัญชี    ฉะ นั้น บางที สอน เรื่อง บัญชี มากมาย    แต ไมได สอน ให เขา รูเรื่อง อื่นๆ   เขา ใจ เรื่อง อื่น  

เร่ือง อ่ืนๆ   ท่ี ควร เขา ใจ หลักๆ   คือ เขา ใจ คน  คือ บัญชี กับ วิศวะ ท้ังหลาย จะ สอน ให คน ทำ อะไร เปนระบบ 

แบบ แผน  ซึ่ง ก็ เปนเรื่อง ที่ ดี    แต สิ่ง ที่ ขาดไป คือ การ เขา ใจ คน    c o m p u t e r   เปน อีก แขนง หนึ่ง ที่ ทำ ให 

คน เขา ใจ ตัวเลข  เขา ใจ เครื่อง  แต ขาด การ เขา ใจ คน  มี  2 - 3   เรื่อง อยาง นี้    คือ เรื่อง ของ วิศวะ  หรือ พวก 

วิทยาศาสตร  เร่ือง ของ บัญชี  c o m p u t e r   คน ท่ี เรียน มากๆ   จะ มี จุดออน เร่ือง การ เขา ใจ คน    ทาน ลองคิดดู 

วา คน เรา มี มาตรฐาน ไหม แตละคน  แตละ ทาน มี ความ แตกตาง กัน  แต ถา คน ใด ที่ ใช มาตรฐาน คน 

เหมือน กัน หมด    โดยเฉพาะ ฝายบุคคล ผม จะ เรียกวา ฝายบุคคล ที่ คิด คน เปน หัว  ดัง นั้น  M B A   ที่ สอน 

สวนมาก จะ ไมคอย เนน เรื่อง จิตวิทยา    ไมคอย เนน เรื่อง คน    M B A   ที่ สอนๆ   กัน จะ เปน  fi   n a n c i a l   มาก 

เปนเรื่อง ของ ตัวเลข มาก เหลือเกิน  แต เรื่อง จิต ใจ คน อาจ จะ มี สอน  c o u r s e   เดียว  ปริญญาโท สอน  

c o u r s e   เดียว    ไม ทราบ เรียน ปริญญาตรี สอน กี่  c o u r s e     ไม ทราบ วิชา บัญชี มี สอน เรื่อง จิตวิทยา 

เกี่ยวกับ คน มาก นอย แคไหน    คน เรา ถา สอน แค หนึ่ง  c o u r s e     จาก จิตวิทยา ผม เชื่อ วา ไม เขา ใจ หรอก  

ท่ีจริง เรา ทำงาน ทุกอยาง  ทำงาน กับ คน ท้ัง น้ัน  คน ก็ คือ พวกทาน รวม ท้ังตัว ผม ดวย  คน ท้ัง น้ัน  แตบางที 

เรา ไป สน ใจ เรื่อง ตัวเลข    เรื่อง หลักวิชาการ เทคโนโลยี  ลืม คน  หรือ ทำ คน เปน ขอมูล ที่ ผม เรียกวา  

เห็น คน เปน หัว  ฝายบุคคล นี้ จำนวน มาก นะ ครับ  ที่ ถาม วา เรา มี กี่ คน  ผม ใช คำ วา หัว ซึ่ง มาจาก ภาษา 

ฝรั่ง    เรียกวา  h e a d   c o u n t   คน สวน ใหญ โดยเฉพาะ อเมริ กัน จะ ถนัด เปน  h e a d   c o u n t   ทุกอยาง เปน

 หัว หมด  ก็ คือ ตอนนี้ มี กี่ หัว

  ถัวเฉลี่ย หัว หนึ่ง    2 0 , 0 0 0   บาท    ถา จะ ทำ ให ทาน มี กำไร เพิ่มขึ้น ทำ ยังไง ครับ  ตัดหัว ไง ครับ  

ตัดหัว ทิ้งไป ก็ จะ ไดกำไร    ถา ลด จำนวน หัว เทา นั้น เทานี้    การ ที่ ไม ละเอียด เรื่อง ความรูสึก ของ คน นี้    

มอง คน เปน หัว  ฉะ นั้น ที่ บริษัท ถา ฝายบุคคล คน ไหน คิด แต ตัวเลข คน นี้ เงินเดือน เทาไหร    ยอดขาย 

เทียบกับ เงินเดือน เทาไหร อยางเดียว    ผม จะ บอกวา อยา คิด คน เปน หัว  คิด คน เปน คน  พอ เรา คิด 

คน เปน คน จะ รูวา คน เรา นี้ มี ความ หลากหลาย  มี ความ ละเอียดออน อีก ตั้ง เยอะ แยะ ที่ คน จะ ตอง

 เขา ใจ คน    c o u r s e     อยาง นี้ ไม ทราบ วา มี ไหม ครับ  ที่ เรา สอน เรื่อง ความ เปน คน  หรือ  h u m a n i t y   อยู 

ใน  c o u r s e   ตางๆ   การ สอน  h u m a n i t y     ใชกับ เรื่อง ของ ศีลธรรม  จริยธรรม    ซึ่ง ตอนนี้ ผม เขา ใจ วา หนา 
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ท่ี ศีลธรรม ก็ สอน นอยไป มาก ใน มหาวิทยาลัย    ใน โรงเรียน มัธยม รูสึกวา หนา ท่ี ศีลธรรม ก็ อาจ จะ นอยลง 

ไป    ที่จริง ผม คิดวา เปนเรื่อง ที่ ตอง ละเอียดออน ตั้ง แต อาจารย    ซึ่ง ตอง เขา ใจ เรื่อง หนา ที่  ศีลธรรม  

ไม ใช วา เพราะ เรา เปน คน อยู แลว ไม ตอง ไป สอน    เพราะ ทุกคน นา จะ รู อยู แลว    ที่จริง คน มี ความ

 ไม เขา ใจ คน อื่น มากมาย    เขา ใจ ตัวเอง ไมได หมายความวา จะ เขา ใจ คน อื่น    แลว คน เปน สัตว ที่ เห็น 

แกตัว ทุกคน มี ความเหน็ แกตัว    การ ท่ี เรา สอน ให เขา มี จรยิธรรม มี คุณธรรม  คือ ทำ ให เขา ไมเห็น แกตัว  

เห็น แก คน อื่น บาง ที่ ไม ใช ตัวเอง    แลว การ เขา ใจ คน ดู เผินๆ   เหมือนกับ ตัวเรา เอง เปน คน คง เขา ใจ คน 

อื่น ได งาย  ที่จริง เขา ใจ คน อื่น นอยลง ไป มาก เลย ถา เรา เปน คน เห็น แกตัว    ตอง สอน ให เขา เปน คน ที ่

เขา ใจ คน อื่น ได มากขึ้น   เขา ใจ ผูอื่น คือ การ คิด ถึง ผูอื่น มาก ๆ     อันนี้ ตอง เริ่มจาก ทาน อาจารย กอน    

ตอง สน ใจ เรื่อง คน ให มาก ซึ่ง เรื่อง นี้ ผม  พยายาม ใชเวลา ใน การ สอน ใน  c o u r s e   ที่ ผม สอน อยู ตาม 

มหาวิทยาลัย ระดับ ปริญญาโท ใน เรื่อง พวก นี้    แลวก็ สอน ปริญญาโท วาไม ใหดู ตัวเอง เกง เกินไป    ผม 

บอก จบ ปริญญาโท ความรู เรา เรียน น้ี มัน นิดเดียว  ความรู ท่ี เรา เรียน คือ  เรียน จาก คน อ่ืน มากกวา ไม ใช 

เรียน จาก ที่ โรงเรียน หรือ มหาวิทยาลัย    เรียน จาก คน อื่นๆ   ดวย กัน ก็ ตอง เชื่อ วา คน ที่ จะ สอน เรา ได 

ไม จำเปน ตอง มีความรู สูงกวา เรา    คน จำนวน มาก ที่ จบ ปริญญาโท หรือ มหาบัณฑิต  จะ ไมสน ใจ ที่ จะ 

ฟง คน อ่ืน    ไม ทราบ วา ทาน รูสึก อยาง น้ี หรอืเปลา    แต ผม รูสึก มาก  แม แต ผม ยัง ไม ฟง  แลว จะ ไป ฟง กับ 

ใคร    เจอ มาก เลยเวลา ท่ีประชุม  บางคน ไมสน ใจ ท่ี จะ ฟง คน อ่ืน  พนักงาน และ ผูบริหาร ท่ี จบ ปริญญาโท  

เรา คุย อยู ตั้งนาน    ถึงเวลา ถาม วา เมื่อกี้ คุย วา ยังไง    และ คิดวา อยางไร เขา ไมได ฟง เรา เลย    ไม รูวา พูด 

อะไร เลย นะ ครับ    เพราะ เวลา เรา พูด เขา คิด เรื่อง อื่น    ผม นี้ มี  s e n s e     ตรงนี้ สูงมาก  คือ บางคน มองวา 

คน นี้ ไมได ฟง  แต ตา เขา ก็ แปว นะ ครับ    เพราะ เขา คิด เรื่อง อื่น อยู    ตา แปว เหมือนกับ ฟง อยู  แต ที่จริง 

ไมได ฟง  แลว ผม ก็ มี  s e n s e   ตรงนี้  ผม ถาม ทีไร เจอ ทุกที    วา เขา ไมได ฟง    ถาม วา คิด ยังไง  ตอบ ไมได  

ขอ ให ชวย ทวนคำ ถาม อีกที  แปล วา ที่จริง เวลา เรา พูด อะไร เขา ไม ฟง    อาจ เปน เพราะ เขา เชื่อ วา เขา รู 

แลว    คน จบ ปริญญาโท มี จำนวน มาก เลย นะ ครับ  เชื่อ วา ตัวเอง รู แลว  รู มากกวา คน อื่น แลว  ฉะ นั้น 

ตัวเอง เชื่อ วา ตัวเอง รู แลว  การ รับฟง คน อื่น ก็ จะ ลดนอยลง ไป  ที่จริง การ ที่ ผม ไป สอน  ผม จะ บอกวา 

สิ่ง ที่ คุณ เรียน ปริญญาโท นี้ มัน นิดเดียว เทียบกับ สิ่ง ที่ คุณ จะ เรียนรู จาก เวที ชีวิต ให มาก เขา ไว    ถา 

ตอง คิดวา คุณ จะ เรียนรู ได แม แต จาก คน ที่ คุณวุฒิ ต่ำกวา คุณ    เรียน จาก ชาวนา  เรียน จาก ชาวบาน    

คุย กับ เขา แลวก็ เรียน ได ตลอด เวลา  ซึ่ง อันนี้ ยอม ไป เปด ความคิด ให เขา อยู เรื่อยๆ   เพราะ บางคน ถา 

ไม เปด ให เขา  เขา ก็ จะ ปด  อันนี้ ก็ เปน ประเด็น หนึ่ง ที่ อยาก จะ พูด ใน วันนี้  

 พอดี วันนี้ เปนเรื่อง ของ เวที โลก  พอ คำ วา เวที โลก ทันทีก็ ตอง คิด ถึง เรื่อง ภาษา  ภาษา ที่ เรา 

พูด กัน วันนี้ คือ ภาษา อังกฤษ    อีกหนอย คง มี ภาษาจีน ดวย  อยาง นอย ตอง มี  2   ภาษา  แต การ สอน 

ใน มหาวิทยาลัย ในประเทศ ไทย มี นอย คน มาก ที่ ให ความ มั่น ใจ ใน ภาษา อังกฤษ ที่ พูด  ขอ แรก  

ผม ไมได พูด ถึง สำเนียง  เอา แค การ มั่น ใจ ที่ จะ พูด กับ ฝรั่ง ตางชาติ    หรือ พูด กับ คน ตางชาติ ที่ ไม ใช 

ฝรั่ง    แต การ ที่ คน เรา ขาด การ พัฒนา ที่ ผม เรียกวา ฝกฝน ในดาน ภาษา  พูด ไม มากพอ ทำ ให เวลา พูด 

ไม มั่น ใจ   ถา พูด ยัง ไม มั่น ใจ จะ ไป เจรจา ตอรอง ธุรกิจ มัน จะ มั่น ใจ ได อยางไร     สวนมาก เรา จะ ฟง    
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ฉะ น้ัน เรา จะ สังเกต เด็ก นักเรียน ไทย แม อยู ใน หองเรยีน ภาษาไทย ก็ ไมคอย ถาม    ถา อยู ใน หองประชมุ 

ที่ มี ฝรั่ง ที่ พูดคลองๆ   อยู ดวย  คน ไทย สวน ใหญ ก็ ไมคอย ถาม  เพราะอะไร    ไม ใช วา เรา ไมมี คำ ถาม 

นะ ครับ    สวนมาก เพราะ รูสึก เรา ไม คลอง ดาน ภาษา  อันน้ี ผม เรียน วา ผม เคย เปน อยาง น้ี มา กอน    เด๋ียวน้ี 

ยัง ปลด ไม หมด เพราะ ผม ม ีความ รูสึกวา ภาษา ผม สู ฝรัง่ ไมได  สู แขก ไมได  เกิด จาก อะไร    เกิด จาก การ 

ท่ี เรา สน ใจ กับ มัน นอยกวา คน แขก หรอื เจาของ ภาษา  คือ คน อังกฤษ  อเมร ิกัน  พอ เขา พูดเรว็ เรา พูด ชา    

เรา รูสึก เปน ตัวประหลาด  บางคน เลย เปน คน ที่ ไมคอย พูด  ความคิด ความ อาน ของ เรา บางที ดี ออก    

แต เรา ไมรู จะ แสดงออก ได ยังไง    นึก ศัพท ไม ออก เปน กัน เยอะ  ฉะ นั้น การ ฝกฝน  การ ฝก ให พูด  ฝก จำ 

ศัพท อยาง มากพอ    สำหรับ คน ที่ จะ อยู ใน เวที โลก    

  บางคน บอก ตอง เรียน หลักสูตร อินเตอร  แต ถา ใน มหาวิทยาลัย ของ ไทย  หา ฝร่ัง มา สอน    ตอง 

ม ีขัน้ตอน ใน การ ที ่จะ ปลูกฝง ให คน ไทย ม ีความ มัน่ ใจ ใน การ ใช ภาษา  รู ศพัท เยอะ พอ  การ รู ศพัท เยอะ 

ทำ ยังไง    ผม เอง กลับ มาจาก อเมริกา มา เมื่อ ประมาณ  3 6   ป ที่ แลว  ภาษา อังกฤษ เดี๋ยวนี้ ดีกวา ตอน 

กลับมา ใหม  ๆ    เปน เทาๆ   ก็ วา ได    แลว มี ความ มั่น ใจ ใน การ พูด กับ คน ตางชาติ โดยเฉพาะ ฝรั่ง ดีขึ้น มา 

มาก    เหตุผล คือ ผม ไมเคย หยุด เปด  d i c t i o n a r y   เดี๋ยวนี้ ยัง เปด  d i c t i o n a r y   อยู  เปด  d i c t i o n a r y   อยู 

ตลอด เวลา จำ ศัพท ใหมๆ     ขึ้น มา เรื่อย    ผม เวลา ดู หนัง ฝรั่ง ก็ พยายาม ฟง คำพูด ของ เขา จับ ศัพท เปน 

คำๆ     คำ นี ้เรา ยัง ไมรูจกั ก็ มา เปด  d i c t i o n a r y   เปด เปนประจำ เวลา อาน  B a n g k o k   P o s t   ม ีศพัท คำ ไหน 

ไมรู ก็ เปด  d i c t i o n a r y   แต คน ไทย จำนวน มาก  คำ น้ี ไมรู ก็ เดา เอา แลว กัน   ภาษา จึง ไมพัฒนา ศัพท จะ ไมรู 

มากขึ้น    แต ผม จะ เปด  d i c t i o n a r y   อยู เปนประจำ  ให ตัวเอง รู ศัพท มากขึ้นๆ     ซึ่ง ตอง เรียน วา สมัยกอน 

จำ ศัพท นี้    จำ ปุบ อยู เลย นะ ครับ  เดี๋ยวนี้ แค อาน เสร็จ จำได  พอ ปด หนังสือ  ปด  d i c t i o n a r y   อาว เมื่อกี้ 

เรา จำ วา ยังไง แลวก็ เปด ใหม บางที เปด  5   เ ที่ยว ยัง จำ ไมได เลย นะ ครับ  อันนี้ ตอง ยอมรับวา เปนเรื่อง 

ของ อายุ  อาจ จะ เรื่อง วา เรา มี งาน  เรา มี อะไร เยอะ แยะ ตอง จำ ดวย  พอ เปด  d i c t i o n a r y   นี้ ความ จำ สู 

สมัยกอน ไมได    แต อยางไร ก็ตาม ยัง ตอง เนน การ เปด  d i c t i o n a r y   บาง  บาง คำ เรา เปด  d i c t i o n a r y    

 เมื่อ หลาย ปกอน  อาว!   คำ นี้ มี คน พูด จำ ไมได อีก แลว หรือ ไมคอย มั่น ใจ  ผม เปน อยาง นี้    ศัพท บาง คำ 

ที่ เรา เคย รู เรา ฟง เขา พูด เรา เขา ใจ แต เรา ยัง ไมกลา ใช    เพราะ รูสึก ไม มั่น ใจ ที่ จะ ใช ศัพท คำ นี้ ก็ ตอง

 ฝก ใช อีก  พยายาม ฝก ใช อีก  ฝก ใช ศัพท คำ นี้ อยู เรื่อยๆ   เวลา ตอง พูด    ยิ่ง ถา เรา ไม พูด บอยๆ   มัน จะ ฝก

 ตอนไหน  ก็ ตอง ใช การ อาน  พูด กับ ตัวเอง  นี่ เปนการ ฝก พัฒนาการ ใช ภาษา อังกฤษ อยู ตลอด เวลา  

  ผม คิดวา หลายๆ   ทาน อาจ จะ ทำ เหมือน ผม  หลายๆ   ทาน พอ เรียนจบ  แม แต จบ จาก เมืองนอก 

มา แลวก็ ไมเคย อานหนังสือ หรือ หนังสือ พิมพ ภาษา อังกฤษ อีก เลย    อาน แต ประชาชาติ อยางเดียว  

อาน แต มติ ชน อยางเดียว    โอกาส ที่ จะ พัฒนาภาษา ก็ นอยลง ไป    ภาษา จะ อยู กับ ที่ หรือ แยลง เพราะ 

เรา ใช ภาษาไทย มาก  ภาษา อังกฤษ จะ คอยๆ     จาง ลง ไป    เพราะ ฉะ นั้น ถา เรา จะ อยู ใน เวที โลก ก็ ตอง 

ฝก ภาษา ให คลอง มี ความ ม่ัน ใน ใน การ ท่ี จะ พูด ใน การ ท่ี จะ ใช ศัพท อะไร บางอยาง ท่ี ไม ตอง เปน ฝร่ัง ใช  

คน อินเดีย ใช    ไม ทราบ วา เรา ทราบ หรือเปลา วา  B a n g k o k   P o s t   คน ที่ เปน  w r i t e r   คน ที่ เปน คน เขียน 

เปน คน อินเดีย สวน ใหญ ไมคอย มี ฝร่ัง เขียน    แลว ผม เทียบ ดู ภาษา ท่ี คน อินเดีย เขียน จะ งาย กวา ภาษา 
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ที่ ฝรั่ง เขียน    ไป อานหนังสือ พิมพ ที่ อเมริกา  อังกฤษ  โอ โห เรา นึก วา ภาษา เรา ดี แลว  B a n g k o k   P o s t   

ทั้ง หนา  เรา อาจ จะ อาน แลว ทุก ศัพท ทุก คำ เรา รู หมด  แต พอ ไป ถึง อังกฤษ  อเมริกา  โอย  อีก ตั้ง เยอะ ที่ 

เรา ไมรู แปล วา อะไร  ก็ เจอ เหมือน กัน  แปล วา แม แต คน อินเดีย ที่มา เขียน  B a n g k o k   P o s t   ก็ ยัง รู ศัพท 

ไมมาก  แต เขา ก็ ใช เกง แลว ถูก ไวยากรณ ดวย    อันนี้ เปนความ ละเอียดออน ที่ เรา ตอง ทบทวน วา เรา 

ตอง พัฒนาภาษา ให เรา เกิด ความ มั่น ใจ ใน ภาษา นั้น  ๆ    มากขึ้น  

  วันนี้ ผม ก็ พูด แคนี้ กอน นะ ครับ เผื่อ ทาน ใด มี คำ ถาม  จริงๆ   ผม มี เรื่อง อีก เยอะ มาก  เพียง แต 

พูด มา เวลา ขนาดนี้ คง จะ มี ไมมาก ไม ทราบ ทาน ใด มี คำ ถาม  

 ตอนบายๆ   นอกจาก ทาน อาจารย อาจ จะ งวง  ผม ก็ งวง ดวย  พูด อาจ จะ ไมคอย ลื่น  เพราะ สมอง มัน 

ไมคอย แลน

  อันนี้ ผม ก็ เคยชิน  ที่ บริษัท ก็ เหมือน กัน  เวลา ตั้งคำถาม ก็ ตอง รอ    ผม เรียกวา นั่ง สมาธิ  3   นาที  

ดู วา จะ มี ใคร ถาม ไหม  ทำ ทุก เชา เลย ครับ  เผื่อ จะ มี คำ ถาม  ผม วา คน ไทย ใชเวลา เผาหัว นาน  กวา จะ 

เริ่ม ตั้งคำถาม ได  พูด เสร็จ รอ  3   นาที กอน  เชิญ ครับ

  ถาม  :   กราบเรียน ทาน วิทยากร  ผม อำนวย โชค  เพชร กุล  จาก มหาวิทยาลัย ราชภัฏ 

นครศรธีรรมราช    ผม อยาก เรียนถาม วา ใน บริษัท ของ ทาน  ใน การ คัดเลือก บัณฑิต เขาทำงาน  ทาน จะ 

มอง เกณฑ อะไร บาง  หลัก หรือ คุณสมบัติ อะไร ที่ สามารถ ที่ จะ มอง เปน จุดเดน ของ บัณฑิต ที่ จะ เขาไป 

ใน บริษัท  ขอบคุณ ครับ

  ตอบ  :   ขอบคุณ ครับ  ผม มอง สิ่ง แรก คือ ทัศนคติ ใน การ ทำงาน  สัมภาษณ ดู ทัศนคติ ของ เขา  

ถาม วา อยาก จะ มา ทำงาน ที่นี่ เพราะอะไร    นอย ครั้ง มาก ที่ บอกวา  เพราะ อยาก จะ มี สวน ทำ ให ธุรกิจ 

ของ บริษัท ให ดี    คือ คำพูด นี้ จะ ไดยิน นอยมาก  ผม สัมภาษณ คน เปน รอยๆ   คน  มี คน พูด ครั้ง เดียว  พูด 

อยาง นี้ ครับ  ผม เชื่อ วา ผม มี ความ สามารถ ที่ จะ ทำ  หรือ  c o n t r i b u t e   ทำ ให ธุรกิจ ของ ทาน ดี ได    คำ นี้ 

ไมคอย ไดยิน  สวนมาก จะ ไดยิน วา    ถา เปน สุภาพสตร ีทีม่า สมคัร คอื  อยู ใกล บาน    บางคน บอก บรษิทั 

มั่นคง ดี  บางคน ก็ ไมได พูด คำ นี้  บางที ผม ถามกลับ ไป วา  จะ เรียนตอ หรือเปลา  ตอบ วา จะ เรียนตอ  

อาว. . แลว มา ทำ ตรงนี้ ทำไม  มา เพื่อ หา ประสบการณ    คำพูด พวก นี้ เปน คำพูด ที่ ทำ ให ไม อยาก รับ    

แตบางที ก็ จำ ใจ รับ เหมือน กัน  เพราะ เปน กัน ทุกคน ไมคอย มี ทัศนคติ    ออกจาก มหาวิทยาลัย ไป    คิด 

จะ ไป ใน องคกร    สราง องคกร ให ดี  แลว ตัวเอง จะ เจริญ ไปกับ องคกร น้ี หรือ ทำ ให ตัวเอง เจริญ ใน องคกร 

นี้    สวนมาก จะ มา แลวก็ มาหา ประสบการณ    ถาม สิ  ถา คุณ จะ มาหา ประสบการณ    ใคร อยาก จะ ให 

ประสบการณ คุณ    ฉะ นั้น ทัศนคติ ของ การ หา งาน สำคัญมากๆ   แต บางคน เขา ไม พูด อยาง นี้    ผม ตอง 

ใช วิธี ถาม ดู แต เนื่องจาก ถาม ไป ทีไร ก็ เจอ แต ใกล บาน  มั่นคง  หรือวา บริษัท มี ชื่อเสียง    หรือ อยาก 

ทำ สินคา ตัว น้ี    อยาก ทำ สินคา ตัว น้ัน  แลว สุดทาย ก็ คือ  รอ เรียนตอ  หา ประสบการณ เพ่ือ จะ ไป เรียนตอ    

อยาง น้ี  ถา ถาม วา ใน ฐานะ คน ท่ี ตอง รับผิดชอบ บริษัท อยาก จะ รับ คน อยาง น้ี มา ทำงาน หรือ ไม อยางไร    

มี อยู คน  สอง คน   ต้ัง แต ผม สัมภาษณ มา ท่ี บอกวา   ผม คิดวา ผม มี ความ สามารถ ใน การ ท่ี จะ  c o n t r i b u t e 

ตอ องคกร ของ ทาน ได    อยาก ให ทาน อาจารย ทั้งหลาย ชวย แนะนำ นักศึกษา  ทุกครั้ง ที่ จะ ออกไป 
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ขางนอก ไม ใช คิดวา จะ เรียนตอ อยางเดียว    คิดวา ทาน ไป ท่ีไหน ตอง คิดวา จะ ทำประโยชน ตอ องคกร น้ัน 

ให มาก  คน จีน สอน ลูก สอน หลาน มา  ไม ทราบ วา คน จีน ใน น้ี มี บาง หรือเปลา   ไป ทำงาน ท่ีไหน ตอง ทำ 
ให เหมือนกับ เรา เปน เจาของ กิจการ  น่ี คือ ทัศนคติ    น่ี เปนการ สอน ของ คน จีน สอน ลูกๆ   เขา เวลา ไป 

ทำงาน ท่ีไหน    ฉะ น้ัน คน จีน เวลา ทำงาน ท่ีไหน  ไม ใช ทุกคน  แต มี คน จำนวน มาก เลย ท่ีทำงาน ต้ัง อกต้ัง ใจ 

ทำงานมากๆ     แต คน ไทย สอน อะไร    สอน วา ตอง ทำงาน ที่ มัน มั่นคง นะ ลูก  ออกไป แลว วันหนึ่ง เจริญ 

มากๆ   จะ ได เปน เจา คน นาย คน    มัน คนละ อยาง กัน  นี่ คือ ทัศนคติ    คน จีน มุง ความ เจริญ กาวหนา ให 

กับ ตัวเอง หรือ เรียก วาความ ร่ำรวย ก็ได    แต คน ไทย มุง อะไร ครับ  ความ มั่นคง  ความ มีหนามีตา  อะไร 

หลายๆ   อยาง นี้ คือ ความ แตกตาง ใน เรื่อง ทัศนคติ    คง มี รายละเอียด มากกวา นี้    เวลา สัมภาษณ ผม 

จะ สัมภาษณ ละเอียด มาก  จน บางคน ตอง บอกวา  คุณ ตอง ไป เปลี่ยน ทัศนคติ กอน ถึง จะ มา ทำงาน 

ท่ีน่ี ได    มี เยอะ แยะ เลย นะ ครับ    ผม พยายาม ตอบ คำ ถาม ให ครอบคลุม ท่ีสุด    แต อาจ จะ ไม ละเอียด เทาไร    

ใน การ สัมภาษณ ยังมี รายละเอียด อีก เยอะ มาก ทีเดียว นะ ครับ  ขอบคุณ ที่ ถาม นะ ครับ  

  ผม ขอ ทวน สิ่ง ที่ ผม พูด เมื่อกี้ ทั้งหมด นะ ครับ    สิ่ง แรก คือ    ตอง ฝก ให นักศึกษา ได มี โอกาส 

คิด ให มาก    โดย ที่ อาจารย จะ ตอง ตั้งคำถาม ที่ เขา ตอง ไป ใช ความคิด  ไม ใช ทำ  c o u r s e w o r k   หรือ ทำ 

 t h e s i s   อยางเดียว  ตอง ฝก คิด  ใน การ ที่ จะ ทำ ให เขา ฝก คิดได    ทาน อาจารย ก็ ตอง ฝก คดิ กอน  หรือ 

บางที คิด พรอมกับ นักศึกษา ก็ได    นักศึกษา จะ รูสึก ดีมาก เลย  พอ เวลา ให เขา ฝก คิด    ที่ ผม สอน อยู 

โดย การ ถาม  ตั้งคำถาม ตรงนี้  เขา ตอบ ไป โนน เลย  ตอบ ไม เขา ประเด็น ก็ มี เยอะ แยะ  นานๆ     จะ เจอ 

คน ตอบ แลว ตรงประเดน็  น่ี คือ ความ สามารถ ของ คน  ท่ี เวลา ใคร ถาม อะไร  แลว ตอบ ตรงประเด็น ได  

คือ คน ไทย  8 0 %   ถามคำถาม อยาง หนึ่ง  แลว ตอบ ไป อีก อยาง หนึ่ง    สูงมาก เลย นะ ครับ ที่ เปน อยาง นี้    

ฉะ นั้น การ ที่ เขา ใจ คำ ถาม แลว ตอบ ตรงประเด็น ได  สำคัญ เหมือน กัน ใน การ พูดคุย กัน    การ เขา ใจ คำ 

วา ตอบ ตรงประเดน็ สำคัญมากๆ   คือ ผม เอา ตัวอยาง น้ี จาก บริษัท กับ ท่ี ผม ไป สอน    จะ พบ วา คน ไม ตอบ 

ตรงประเด็น    ถาม อยาง ตอบ อยาง  ตอบ จาก ความคิด ของ เขา  ก็ ตอบ เลย  แต มัน ไมตรง กับ ที่ เรา ถาม 

เขา  โอเค นะ ครับ  เรื่อง คำ ถาม  การ ตั้งคำถาม  ฝก คิด ฝก ตอบ  ใหมๆ อาจ จะ ไมถนัด    อาจารย ที่ อาจ จะ 

ไมเคย ทำ กรณี อยาง นี้ อาจ จะ ไมชำนาญ    แต ทำ บอยๆ   อาจารย จะ ชำนาญ  หรือ จะ มา ฝก กับ ผม ก็ได    

ผม เปน คน ที่ตั้ง แต ผม เรียนจบ มา  ผม เปน คน ที่ ตอบ ตรงประเด็น  เมื่อไหร รูสึกวา ตอบ ไม ตรงประเด็น    

ผม จะ ตอง ถาม ผู ที่ ถาม ผม วา  ตกลง ผม ตอบ ตรงประเด็น ไหม  ถา ยัง ไม ตรงประเด็น  เดี๋ยว ตอบ ใหม 

ตอบ ให ตรงประเด็น    

  อีก เรื่อง หนึ่ง  คือ    ใน สิ่ง ที่ เรา สอน แทน ที่ เรา สอน เยอะ ไป หมด จน เขา จำ อะไร ไมได  เพราะ มัน 

เยอะ ไป หมด  แค รับ ความรู อยางเดยีว วา มี อะไร บาง ก็ แย แลว  ชวย เอา เปน ประเดน็ หลักๆ   ท่ี เปน หัว ใจ  

สอน ตรง หัว ใจ  แลว ให ฝกฝน คดิ  ฝกฝน ทำ  แลว ประเดน็ ยอยๆ   ที ่เปน เครือ่งมอื หรอื เปน รายละเอยีด 

ให มา เกาะ กับ ประเด็น หลักๆ   แต สวนมาก อาจารย บางทาน ไป เปด ตำ รามา  เวลา สอน ก็ เอา ตรงนี้ 

มา ก็ สอน นักศึกษา  อาน ตรง นั้น มา สอน นักศึกษา  โดย ไมได คำนึง วา สอน ไป แลว นักศึกษา เอาไป ใช 

ประโยชน ได ไหม  ถา ทาน ลอง ยอนถาม นักศึกษา ที่ จบ ใน แตละ  c o u r s e   วา เขา รู อะไร    นอกจาก สอบ 
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เสร็จ แลว ลืม หมด    แลวก็ มี คำ พูดวา คืน ครู ไป แลว    สมมติ ถา จบ แลว  ทาน ลอง ถาม นักศึกษา วา ได หลัก 

คิด อะไร จาก การ มาเรียน บาง  ซึ่ง จาก ที่ ผม ได พูดคุย  คน ไทย ไมคอย เขา ใจ คำ วา หลัก คิด    เรา รูจัก คำ 

วา หลัก คิด    แต เรา ไม เขา ใจ คำ วา หลัก คิด    มี แต ความรู    ไป เรียน หนังสือ เพื่อ หาความรู      แลว ความรู 

มัน จะ แปลง มา ใช ประโยชน ตอนไหน  ความรู มัน มี เยอะ ไป หมด เลย  ตอง ชวย พิจารณา คำ วา หลัก คิด    

การ ที่ จะ ทำ ให ความรู มา ใช ประโยชน ได ตอง เกิด จาก การ ที่ เรา เอา ความรู มา พิจารณา ซึ่ง ผม เรียกวา 
เรียนรู    บางคน เอา ความรู มาเรียน    มา เพื่อ หาความรู    ผม บอก เรา ตอง ไป เรียนรู    เรียนรู คือ    เอา สิ่ง 

ที่ เรา รู มา พิจารณา  พิจารณา วา ไง  วา มัน จะ เปน ประโยชน ตอ ตัวเรา อยางไร  ฉะ นั้น อาจารย ทุกทาน ที่ 

สอน ตอง  c a r e   ตอง หวัง วา ลูกศิษย ที่ ทาน สอน ออกไป แลว ได เอา อะไร ออกไป ใช เปน ประโยชน ตอตัว 

ลูกศิษย บาง    ทุกครั้ง เวลา ผม ไป บรรยาย ที่ไหน  ไป สอน นักศึกษา ที่ไหน  ผม จะ บอกวา  ผม ตั้ง ใจ จะ มา 

ใหประโยชน    นักศึกษา ทั้งหลาย ตอง เชื่อ วา จะ ได ประโยชน จาก ที่ ผม จะ สอน ทุกอยาง นี้ เพื่อ ให เขา 

เปดรับ การ แนะนำ ของ ผม  

  เพราะ ฉะ นั้น ทาน อาจารย ทาน ใด    ทาน ทั้งหลาย กรุณา ถาม ตัวเอง วา สิ่ง ที่ ทาน สอน เขา นั้น  

เขา จะ เอา เปน ประโยชน ได ไหม    ไม ใช ทาน สอน เพราะ ทาน รู ทาน ก็ เอาไป สอน    เสร็จ แลว เขา ก็ จะ ลืม    

ถา ไม แปลง ส่ิง ท่ี เรียนรู ให เปนหลัก คิด    คือ ความรู ท่ี ได มา  ถา ทาน สังเกต  เรา ไป เรียน ใน มหาวทิยาลัย  

เรา รู อยู กี่ เรื่อง  แตบางที ไป เขา  c o u r s e   ไป อานหนังสือ ทั้ง เลม    ให ลอง ถาม ทาน มี หลัก คิด มา กี่ เรื่อง  

บางทาน บอกวา ไมมี หลัก คิด  แต รู ไป หมด  เลา ได เปน ฉากๆ   แต ไมมี หลัก คิด มา เลย ก็ได  เพราะ ฉะ นั้น 

ลอง ทบทวนดู  การ มี หลัก คิด สำคัญมากๆ   อยาง ที่ ทาน อาน มา แลว ทาน เกิด หลัก คิด ยังไง  ภาษา การ 

อานหนังสือ เขา เรียก อะไร  มี ศัพท อยู คำ หน่ึง    คือ การ มี หลัก คิด จาก การ ท่ี ทาน อานหนังสือ  อานหนังสือ 

มี ขอสรุป  หลัก คิด คือ ขอสรุป ใน ใจ ของ เรา นั่นเอง วา สิ่ง นี้ มันดี นะ  มัน เขาทา นะ  อาจ จะ มี แค ประโยค 

เดียว  ทาน อาน มา ทั้ง เลม บางที ได มา  2 - 3   ประโยค เอง ที่ เปนหลัก คิด  ซึ่ง ผม เรียก อีก ชื่อ หนึ่ง ก็ เรียกวา  

m i n d s e t   การ อานหนังสือ เปนหลัก คิด เปน  m i n d s e t     แต หลัก คิด สวน ใหญ ที่ ผม ตีความ คือ  เปนเรื่อง 

ดีๆ     เก่ียวกับ ตัวเรา ที่ เรา จะ พัฒนา ตัวเอง ตอไป    แต คำ วา  m i n d s e t   อาจ จะ เปนเรื่อง ดี ก็ได  เรื่อง ไมดี 

ก็ได  บางคน ก็ มี  m i n d s e t   ไมดีๆ    มี เยอะ แยะ แต ถา เปนหลัก คิด ผม ขอ บอกวา ใน คำ จำกัด ความ ของ 

ผม คือ เปนเรื่อง ที่ ดีๆ     ทั้ง นั้น  

   ฉะ นั้น การ ที่ เรา สอน ไป นี้  เรา ตอง สรุป ให เขา เปนหลัก คิด  ตกลง คุณ ได หลัก คิด อะไร บาง จาก 

การ เรียน วันนี้  ขอ ย้ำ กลับ ไป ที่ เกา คือวา ตอง ฝกฝน เขา  ให เขา  a p p l y   หลัก คิด ตางๆ   ซ้ำๆ   หลายๆ   ครั้ง  

จน เกิด ความ ชำนาญ ใน การ จะ ใช หลัก คิด ตางๆ   เหลาน้ี  ซ่ึง ใน การ สอน หน่ึง เร่ือง  หน่ึง  c o u r s e   แตละคน 

จะ รับ หลัก คิดได ไม เหมือน กัน    ตอง ให เขา หัด สรุป หลัก คิด พวก นี้ ขึ้น มา  บางคน อาจ จะ ได ตรงนี ้ 

นักศึกษา คน นี้ ได ตรง นั้น    เสร็จ แลวมา  s h a r e   กัน  จะ เปน ขอสรุป  ตอนปลายๆ   c o u r s e   ของ การ สอน 

แตละ  c o u r s e   ควร  s h a r e   กัน ก็ จะ เปน ขอสรุป  ตอนปลายๆ   c o u r s e   ของ การ สอน แตละ  c o u r s e   

ควร เปนชวง สรุป หลัก คิด  วา เรา ได อะไร จาก การ เรียนรู ใน  c o u r s e   ตางๆ   เหลานี้ เปนการ ทวนความ 

จำ ของ นักศึกษา ไม ใช ตอน ใกล นักศึกษา จะ จบ    นักศึกษา สวน ใหญ จะ จองดู วา อาจารย จะ ออก อะไร    
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เดา ขอสอบ  พอ สอบได จบ  ปด ทิ้ง  คืน ครู  แนวโนม มัน เปน อยาง นี้    

  ตอไป คือ เรื่อง ของ การ จับ ประเด็น  แลว เรื่อง ของ การ ฝก ประเมิน    ความ ชำนาญ ทาง ดาน 

ภาษา  ซึ่ง ตอง เกิด จาก การ ฝกฝน ดวย กัน ทั้ง นั้น    อีก อัน หนึ่ง คือ เรื่อง ของ การ มี จริยธรรม  มี ศีลธรรม  
มี คุณธรรม  ซึง่ พระพทุธศาสนา สอน เรือ่ง พวก นี ้ไว ทัง้หมด แลว    สุดทาย ม ีเรือ่ง ของ วนัิย  คอื ลอง ถาม 

ทาน อาจารย ทั้งหลาย    นักศึกษา ที่ ทาน สอน วา วินัย ดีขึ้น หรือ แยลง    ผม คอนขาง จะ มั่น ใจ วา ตอนนี้ 

นักศึกษา วินัย แยลง  วินัย ทาง ดาน เวลา  วินัย ทาง ดาน การ ฟง อาจารย สอน  พอ คน เรา ขาด วินัย  ฟง บาง  

ไม ฟง บาง  ผม ไป สอน ใหมๆ   ที่ มหาวิทยาลัย ศรี ปทุม  เวลา เรา สอน ไป เขา จะ ฟง เรา ก็ได ไม ฟง ก็ได  เอ!   

ทำไม เปน อยาง นี้  ตอน นั้น ผม ยัง มือ ใหม ก็ สังเกต ไปกอน  ตอนหลังๆ   เพิ่ง ไมนานมานี้ ผม สอน  c o u r s e  

ที่  6   ผม ตั้งคำถาม วา  ถา อาจารย มา ตรงเวลา คือ บายโมง  แต นักศึกษา มา บายโมง ครึ่ง อาจารย จะ 

รูสึก อยางไร  และ ในทาง กลับ กัน ถา นักศึกษา เขามา ตรงเวลา คือ บายโมง แต อาจารย มา บายโมง ครึ่ง 

นักศึกษา จะ รูสึก อยางไร    นักศึกษา ก็ ตอบ วา รูสึก ไมดี    และ อีก กรณี คือ    เวลา สอน นักศึกษา จะ คุย กัน 

เปนกลุม  ๆ      ซ่ึง ผม เรียกวา ประชุม เปนกลุม ยอย    ผม ถาม วา    ถา นักศึกษา อยู ใน ฐานะ ของ อาจารย และ 

พบ วา นักศึกษา ท่ี ตอง สอน ชอบ ประชุม กลุม ยอย ใน หองเรียน จะ รูสึก อยางไร    นักศึกษา ตอบ วา รูสึก ไมดี    

หลังจาก ตั้งคำถาม เหลานี้ รูสึกวา นักศึกษา มา ตรงเวลา มากขึ้น    และ ประชุม กลุม ยอย นอยลง มาก

   มัน เปนนิสัย เวลา เขา คุย ถา เขา  c a r e   คน สอน หรือ เขา  c a r e   เพื่อนๆ   สมมติ ถา จะ คุย เรื่อง 

สวนตัว สัก เร่ือง หน่ึง  เขา คุย ส้ันๆ     ก็ พอ แลว แต บางคน ต้ัง หนาต้ัง ตา คุย เหลือเกิน คุย ไมยอม เลิก    เหมือน 

ประชุม กัน เลย    ผม ตอง แนะ นำไป อยาง นี้ วา คือ    การ ขาด วินัย ใน การ ฟง ครู    ผม ไม ไป ดุ เขา หรือ ไป 

ทำโทษ เขา  ผู ใหญๆ     กัน แลว  เมื่อ ทาน จบ มหาบัณฑิต ออกไป  แลว ทาน มี วินัย ขนาดนี้ ทาน จะ ไป สอน 

ใคร ได  สอน ลูก  สอน หลาน หรือ เปน อาจารย สอน คน ตอ    ถา ทาน ไมมี วินัย  ทาน จะ ทำ ให ลูกศิษย ของ 

ทาน มี วินัย ได อยางไร  ถา ทาน เอง ยัง ไมมี วินัย    รูสึก พอ พูด เสร็จ ก็ ดีขึ้น เลย นะ ครับ    เพราะ ฉะ นั้น การ 

มี วินัย ของ คน ไทย เปน สิ่ง สำคัญ  แต สิ่ง หนึ่ง ที่ คน ไทย ตั้งขึ้น มา เอง  ทำ อะไร ตาม ใจ คือ ไทย แท    ที่ 
เรา พูด กัน นี่ ผม เรียกวา เปน  m i n d s e t   ที่เกิด จาก การ ตั้ง ของ ตัวเอง ขึ้น มา แลว ทำ ให คน ไทย ขาด วินัย 

ไปเรื่อยๆ   พูด ทีไร ก็ ขาด วินัย ไป อีกหนอย นึง  มี อีก หลายๆ   คำเปน สุภาษิต ไทย  ซึ่ง ผม จัด วา  เปนพวก  

m i n d s e t   แต มี สุภาษิต บาง คำ คือ s e t   m i n d   เรา ได เหมือน กัน  อยาง เชน  “ ชาๆ   ได พรา เลม งาม”   ท่ีจริง  
“ ชาๆ   ได พรา เลม งาม”   ตอง ตคีวาม นะ ครบั  ซึง่ บางคน  ไมได ตคีวาม  แลวก็ เลย เปน วา จติ ใต สำนกึ  รบัรู 

เปน คำ วา ชาๆ   อยางเดียว  อีก อัน หนึ่ง คือ เรื่อง ของ คำ วา  “ ไมเห็น กระรอก อยา เพิ่ง โกง หนาไม”   ฟง 
แลว เหมือน คน โบราณ ตองการ จะ สอน อะไร บางอยาง    แต คน ไทย ก็ เปน คน ไมคอย เตรียมตัว    ไมมี คำ 

วา  p l a n n i n g   ลวงหนา  เพราะวา ตอง เห็น กระรอก กอน แลว ถึง เร่ิม โกง หนาไม  เปน ภาษาโบราณ  เพราะ 

โกง กอน แลว มัน เมื่อย    พวก นี้ เปน  m i n d s e t   ตางๆ   ซึ่ง มาจาก สุภาษิต ของ คน ไทย  บาง อัน ก็ อาจ จะ 

มี ผล  บาง อัน ผม ยกตัวอยาง ขึ้น มา อาจ จะ ไมมีผล  เพราะ เดี๋ยวนี้ คน ไมคอย พดู กัน

  แต คำ หน่ึง ท่ี ตอนน้ี หาย ไปจาก คน ไทย เลย  คือ คำ วา ชาตินิยม ทาน ลอง สังเกต คำ วา  ชาตินิยม 
ไมมี ใคร พูด อีก แลว  ถาม วา ญี่ปุน ชาตินิยม ไหม  ชาตินิยม กวา คน ไทย หลายเทา  ครั้ง สุดทาย ที่ ไดยิน 
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คน พูด อันนี้ คือ  จอมพล  ป.   พิบูลย สงคราม  เกือบ  5 0   ป แลว นะ ครับ  จอมพล  ป.   พูด อยาง นี้  จอมพล 

สฤษธ  ธ นะ รัชต  พูด อยาง นี้  แต หลังจากนี้ มี ใคร กลา พูด กลาย เปน วา คำ วา  ชาตินิยม เปน คำ ที่ ไมคอย 

มี คน อยาก พูด กัน  รูสึก เปน คำ ไมดี ไป แลว  กลาย เปน คน ที่ ปดกั้น  ไม มอง อยาง อื่น  ผม ก็ เลย บอกวา  

คน ไทย เด๋ียวน้ี เปน คน ท่ี เรียก วาตาง ชาตินิยม  ไม ใช ชาตินิยม    บางท ีคำพดู ท่ี มันดีๆ    เรา กลับ ไป มอง 

เปน ไมดี ซะ  แลว สุดทาย กอน ผม จะ จบ การ บรรยาย ขอมลู ขาวสาร ท่ี เรา ได จาก ส่ือ ตางๆ   ทำ ให คน ไทย 

คิด ลบ มากขึ้น  ปกติ ผม ไป บรรยาย  จะ เปนการ บรรยาย เรื่อง คิด บวก  แต วันนี้ ไมได พูด เรื่อง คิด บวก  

ขอ พูด กอน จบ นะ ครับ  ขอมูล ขาวสาร ตางๆ   ที่ เรา ไดยิน ทุกวันๆ   มี เรื่อง ลบ มากกวา เรื่อง บวก  หรือ เรื่อง 

บวก มากกวา เร่ือง ลบ  ทาน คง จะ ตอบ วา เร่ือง ลบ มากๆ   เร่ือง บวก มี นิดเดียว  นอยมาก เลย    ฉะ น้ันบางที 

เรา ได เจอ เรื่อง ลบ มากๆ   มัน กลอมเกลา จิต ของ เรา โดย ไมรูตัว    เปน คน ที่ คิด ลบ โดย อัตโนมัติ เพราะ 

ขอมูล ขาวสาร  หรือ สื่อ ตางๆ   นี่ แห ละ  ทำ ให เรา คิด ลบ  และ เรา บางคน ไมได แยก แยะ วาการ คิด ลบ    

คิด บวก นี้ เปน ยังไง    ทำ ให คน เรา คิด ลบ กัน ไป ใหญ  คิด ลบ ตั้ง แต ประเทศชาติ ของ เรา วา  ประเทศชาติ 

เรา แย  แลว ยัง ไป ชื่นชม ประเทศ อื่น วา ดี อีก  ทั้งๆ   ที่ ประเทศ เรา ดีกวา เขา ตั้ง เยอะ  เรา ยัง ไปหา จุด ที่ เรา 

แย ไป เทียบกับ จุด ที่ เขา ดี    เรา เปน กัน อยาง นี้ เพราะ เกิด จาก ขาวสาร นี้ เอง ที่ ทำ ให เรา เปน อยาง นี้  

  ฉะ น้ัน  ขอ ให ทาน พิถีพิถัน ใน เร่ือง ของ ความคิด หนอย    ถา ทาน จะ ชวย แยก แยะ หนอยวา เร่ือง 

ไหน เปนเรื่อง ที่ บวก    เรื่อง ไหน เปนเรื่อง ที่ ลบ  ถา ทาน คิด เรื่อง ลบ บอยๆ     จิต ของ ทาน จะ เปน ลบ  จิต ใต 

สำนกึ ของ ทาน ก็ เปน ลบ  แลว คน เรา ม ีจติ ที ่ลบ นี ้ไม เปนผลด ีตอ อนาคต    ไม เปนผลด ีตอ ตวัเอง  รวม ทัง้ 

ไม เปนผลดี ตอ สุขภาพ ดวย  ถา ดี ที่สุด คือ  ตอง ฝก เรื่อง การ คิด บวก  ซึ่ง ผม ไป บรรยาย เรื่อง คิด บวก มา 

มาก  มี อาจารย ทาน หนึ่ง บอกวา  การ คิด บวก นี้ ดี นะ ดีมาก เลย นะ  ฟง ผม พูด เปน ชั่วโมงๆ   นี้ ดีมาก เลย  

แต ยาก  แต ยาก แปล วา อะไร ครับ  คือ ทำ ไมได ไง  แต ถา ทาน เขา ใจ การ คิด บวก ดีๆ   รู วาการ คิด บวก นี้  

ทำ แลว จะ เกิด การ เปล่ียน แปลง ใน จิต ใจ ของ ทาน  รวม ท้ัง สุขภาพ ของ ทาน ดวย  เยอะ แยะ ไป หมด เลย  

ซ่ึง วันนี ้พอด ีมี เวลา เพียง เทาน้ี  ก็ ขอ จบ การ บรรยาย แตเพียง เทาน้ี  ขอบคณุ ทาน ท่ี ยัง ไมมี ใคร หลับ เลย 

นะ ครับ  หรือวา หลับ ผม ก็ มอง ไมเห็น  อยู ขางหลัง  ขอบคุณ ครับ  สวัสดี ครับ
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การ บรรยาย  ชวง  “ อภิปราย ระดม ความ คิดเห็น”

 
 

 โดย    รอง ศาสตราจารย  นพ. อำนาจ    อยู สุข

                                     รอง ศาสตราจารย  ดร.   วศิน    อิงค พัฒนา กุล

                         ผูชวย ศาสตราจารย  ชวลิต  โอ ฬาพิริย กุล

 

  รอง ศาสตราจารย  นพ. อำนาจ    อยู สุข  :   กราบเรียน ทาน อาจารย ทุกทาน  ตอง ขอ ขอบคณุ 

ทุกทาน ที่ ยัง เหนียว แนน อยู กับ พวกเรา  เมื่อ สักครู อาจารย บุญ เกียรติ  ทำ ทาน หลับ ไป งีบ หนึ่ง แลว นะ 

ครับ  เพราะ ฉะ นั้น คิดวา ตอนนี้ คง ตื่นขึ้น มา แลว นะ ครับ    ใน ชวงหลัง นี้ คง จะ เปน ใน สวน ที่ พวกเรา จะ 

มา นั่ง คุย กัน  เวลา ชวงนี้ คง เปนเวลา ที่ อยาก จะ ให ผู เขารวม สัมมนา เปน ผูพูด ซะ เปน สวน ใหญ    ฉะ นั้น 

ผม เอง  3   คน  วันนี้ มี รอง ศาสตราจารย  ดร.   วศิน    อิงค พัฒนา กุล    ทาน มาจาก ศิลปากร  จริงๆ     ทาน 

จบ ทาง วิทยาศาสตร สิ่ง แวดลอม    และ จบ ปริญญาเอก ที่  U n i v e r s i t y   o f   L e e d s   ที่  E n g l a n d   ทาง 

ดาน บริหาร ส่ิง แวดลอม เหมอืน กัน  แตวา ทาน ทำ งานหลกัๆ   เปนรอง อธกิาร ฝายประ กัน คุณภาพ และ 

พัฒนา คุณภาพ อยู ท่ี ศิลปากร    สวน ทาน ผูชวย ศาสตราจารย  ชวลิต  โอ ฬาพริิย กุล  จบ ปริญญาตร ีทาง  

P h y s i c   แลว จบ ปริญญาโท  วิศวกรรมศาสตร  สาขาวิชา ไฟฟา    มา ทำงาน ทาง ดาน ของ บัณฑิต อุดมคติ 

เหมือน กัน    เปน ผู ที่ ได ริเริ่ม ใน โครงการ บัณฑิต อุดมคติ ไทย มา ตั้ง แตตน เหมือน กัน    ผม อยาก จะ เริ่ม 

อยาง น้ี นะ ครับ  ถา เกิด จะ ใหทาง  fl   o o r   ได ถาม หรือวา ได แสดง ความ คิดเห็น เลย ก็ อาจ จะ ยัง ไมมี ขอมูล 

พอ    เพราะ ฉะ นั้น ทาง ทาน  รศ.   วศิน    ซึ่ง เปน ผู ที่ ประเมิน โครงการ เครือขาย บัณฑิต อุดมคติ ไทย  ได 

ฉาย ขอมูล ให ผู เขารวม สัมมนา ได เห็น สัก นิดหนึ่ง กอน วา  ตั้ง แต ได ดำเนินการ มา    มี เคา ที่ จะ ประสบ 

ผลสำเร็จ  หรอืวา มี เคา วา จะ ลมเหลว อยางไรบาง  เพ่ือ ท่ี ทาน จะ ได ให ขอมลู เพ่ิมเตมิ หรอื ซักถาม ได วา

ใน ขางหนา นี้  โครงการ นี้ นา จะ ดำเนิน ตอไป อยางไร  ทั้ง ใน ระดับ ของ สำนักงาน คณะกรรมการ การ 

อุดมศึกษา    เครือขาย  n o d e   ตางๆ     แลว ใน ระดับ มหาวิทยาลัย ของ ทาน เอง  เพราะ ฉะ นั้น ผม จะ 

ขอ เบื้องตน    ขอ ทาน    รศ.   วศิน  ได ฉาย ขอมูล ที่ เกี่ยวกับ การ ได ประเมิน โครงการ นี้ มา  หลังจาก ที่ ได 

ดำเนินการ มา เปนเวลา ชวง หนึ่ง  กราบเรียน ครับ

   รอง ศาสตราจารย  ดร.   วศิน    อิงค พัฒนา กุล  :   กราบ ขอบ พระคุณ ครับ  ทาน  รศ.   นพ.   อำนาจ

 ครับ    สวัสดี กับ ทุกทาน นะ ครับ    ชวงนี้ เปนโปร แกรม กอน สุดทาย ก็ เสียเปรียบ นิดหนอย  เพราะวา 

ทาน ก็ มี ภารกิจ    ไม ให เสียเวลา นะ ครับ จาก ผม จะ พยายาม ใชเวลา ไม เกิน  1 0   นาที    เพื่อ ฉาย ภาพ 

กวาง หรือ ภาพรวม ของ โครงการ บัณฑิต อุดมคติ เสีย กอน    เพราะวา โครงการ นี้ จริงๆ     ไม ใช เพิ่ง 

เกิด  หลายๆ   ทาน ที่ ตามเรื่อง นี้ มา จริงๆ     แลว ผม ตามเรื่อง นี้ มา ผม ยัง แปลก ใจ  วา มัน เริ่มตน ตั้ง แต 
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ป  พ.ศ. 2 5 4 0   ดวยซ้ำ ไป  แตวา ชวง ป    พ.ศ. 2 5 4 0   จน ถึง ป    2 5 4 5   ไม ทราบ มัน เกิด อะไร ข้ึน  มัน หายๆ   ไป 

นิดหนอย ได พยายาม สืบคน  เพราะ ไดรับ มอบหมาย จาก สำนักงาน คณะกรรมการ การ อุดมศึกษา

 ให ศึกษา เร่ือง ความ เปนมา เปนไป ของ โครงการ น้ี    ได สืบคน ขอมูล ยอนกลับไป เทา ท่ี จะ สามารถ หาได 

พบ วา    เร่ิมตน โครงการ น้ี มัน เร่ิม ต้ัง แต ป  2 5 4 0   แลว  คณะ รัฐมนตร ีได มี มติ ต้ัง แต  2 7   พฤษภาคม  2 5 4 0   

แตวา เปน รูป เปน ราง เปนตัว เปน ตน จริงๆ   อยู ประมาณ ป  2 5 4 5   จะ ขอ  ใช  p o w e r   p o i n t   ใน การ นำเสนอ    

กอน ที่ จะ เปด  fl   o o r   เพราะ สวน ใหญ จะ ให เวลา สำหรับ ผู เขารวม ที่ จะ ได นำเสนอ ขอ คิดเห็น    เพราะวา

 ขอ คิดเห็น ของ ทาน จะ เปน ประโยชน กับ การ ดำเนินงาน  ทั้ง ใน สวนตัว โครงการ เอง และ ใน เรื่อง ของ 

การ ประเมิน โครงการ    ขอ ลง ไป ใน รายละเอียด เล็กนอย  เพราะ ได ทำ  p o w e r   p o i n t   ไว  มี อยู ประมาณ 

 1 1   s l i d e s   ซึ่ง เปน ภาพรวม ของ โครงการ

  จริงๆ     เรื่อง ของ โครงการ พัฒนา บัณฑิต อุดมคติ  อยาง ที่ เรียน ให ทราบ วา เปนเรื่อง ที่ เกิดขึ้น 

มา ต้ัง แต ป  พ.ศ. 2 5 4 0     เดิม เรา มองวา  สถาบัน อุดมศึกษา ของ ประเทศ ไทย มี อยู ท้ังหมด ในป พ.ศ.   2 5 4 0   

มี ไมมาก  ประมาณ สัก  1 0 0   แหง  ใน ตอน นั้น    ตอง เรียน ให ทราบ วา จน ถึง ปจจุบัน ก็ ยังเปน แบบ นั้น อยู    

คือ แตละ มหาวิทยาลัย ยังมี ขอจำกัด    มี ศักยภาพ  มี เง่ือนไข    มี เอกลักษณ ตาง กัน    แตวา ทาง สำนักงาน 

คณะกรรมการ การ อุดมศกึษา  พยายาม ท่ี จะ หา กรอบ มา ใช ใน การ ดำเนินงาน หรือ กรอบ ใน การ กำกับ 

ดู แล  ซึ่ง กรอบ ที่ ใช ใน การ กำกับ ดู แล จะ มี  2   ตัวหลักๆ   ดวย กัน  คือ  เรื่อง ของ การ กำหนด มาตรฐาน 

หลักสูตร การ ศึกษา ที่ เรา เรียกวา  N Q F   ประกอบ ใน การ กำกับ ดู แล  กับ อีก สวนหนึ่ง ที่ เริ่ม เจริญ เติบโต 

มา หลัง ป  พ.ศ. 2 5 4 4   คือ เรื่อง ของ  I Q A   หรือวา  I n t e r n a l   Q u a l i t y     เปนเรื่อง ของ การ พัฒนา ระบบ และ 

กลไก การประ กัน คุณภาพ การ ศึกษาภาย ใน  เพราะ ของ  สมศ.   เขา จะ ดู แล คุณ ภาพภายนอก    แลว 

บัณฑิต อุดมคติ เขาไป เกี่ยวของ ตรงไหน  จะ มี เขาไป เกี่ยวของ ตรง ที่วา เรา ไดรับ มอบหมาย ให หาทาง 

บรรจุ ตัว มาตรฐาน หรือ ตัวบงชี้ เขา ไปสู ระบบประ กัน คุณภาพภาย ใน ได หรือเปลา    ซึ่ง กรรมการ ของ 

เรา ได พยายาม หาทาง    ซึ่ง ผม จะ นำเสนอ ตอนหลัง  วา มัน เกิด อะไร ขึ้นกับ เรื่อง นี้  

  ภาพรวม ตอมา คือวา เรา เคย มอง กัน ไหม ครับ วา  พันธกิจ ของ มหาวิทยาลัย เรา เอง กับ  

c o n c e p t     หรือวา แนวความคิด ใน เรื่อง ของ การ พัฒนา บัณฑิต อุดมคติ    มี ความ สอดคลอง กัน  

พันธกิจ ของ เรา มี อยู  4   สวน ดวย กัน  พันธกิจ ที่หนึ่ง  คือ  เรื่อง ของ การ เรียน การ สอน    จะ สอดคลอง 

หรือ ตอบสนอง กับ ลักษณะ ของ บัณฑิต อุดมคติ    คือวา เรื่อง ของ การ เรียน การ สอน  เรา ให ความรู แก 

ลูกศิษย  พันธกิจ ที่สอง  คือ  การ วิจัย  การ วิจัย    จะ ทำ บัณฑิต หรือ ลูกศิษย เรา รูจักคิด เปน  เพราะ ฉะ 

นั้น การ วิจัย จะ สอดคลองกับ คุณภาพ หรือ คุณลักษณะ ของ บัณฑิต อุดมคติ    คือ ทำ ให บัณฑิต รูจักคิด  

พันธกิจ ท่ี สาม    คือ  เร่ือง ของ การ บริการ วิชาการ  ทำ ให ตัว นิสิต นักศึกษา หรือ ลูกศิษย ได มี ประสบการณ 

ใน การ ลงมือ ปฏิบัติ    เปนการ ฝก ทักษะ    คุณภาพ ใน สวน นี้ เปนเรื่อง ของ ความ สามารถ    เรื่อง ของ การ 

ได ฝก ปฏิบัติ    เปนเรื่อง ของ ความ สามารถ ของ ตัว นิสิต นักศึกษา  พันธกิจ ที่ สี่    คือ เรื่อง ของ การ บำรุง 

ศิลปะ วัฒนธรรม    คือ เรื่อง ของ การ พัฒนา ทาง ดาน คุณธรรม  จริยธรรม  ใน ตัว นิสิต นักศึกษา หรือ ของ 

ตัว บัณฑิต เอง    มัน จะ ซอน กัน ตรงนี้ นะ ครับ  แต พอ เรา มา มอง ใน แง ของ การ เปน บัณฑิต อุดมคติ    ผม 
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พยายาม ทำ ให งาย ขึ้น  คือ  เรา ตองการ ปน บัณฑิต ให มี  3   คุณ  อัน ที่หนึ่ง คือ  มี คุณภาพ    อัน ที่สอง ตอง 

มี คุณธรรม  อัน ท่ี สาม ตอง มี คุณลักษณะ  จะ ได มี  3   คุณ  ท้ัง  3   สวน น้ี เรา ตองการ ให บัณฑิต ท่ี เขา ออก 

ไปจาก มหาวิทยาลัย เรา ทุกๆ     แหง  ตอง มี ทั้ง คุณภาพ  คุณธรรม  คุณลักษณะ  

   สำนักงาน คณะกรรมการ การ อุดมศึกษา ได เล็งเห็น ความ สำคัญ ของ การ พัฒนา คุณภาพ 

บัณฑิต    ใน เรื่อง ของ บัณฑิต อุดมคติ    อยาง ที่ เรียน ให ทราบ วา โครงการ นี้ เริ่มตน ตั้ง แต ป  พ.ศ. 2 5 4 0   

มา แลว  ตอน น้ัน เรา ให ความ สำคัญกับ กิจกรรม ใน    4     สวน ดวย กัน  ซ่ึง เรา ยัง ใช ยึดถือ มา จน ถึง ปจจุบัน    

สวน ที่หนึ่ง  คือ    เรื ่อง ของ General Education  หรือ ที่ เรา เรียกวา เปน รายวิชา ศึกษา ทั่วไป 

ใน    3 0   หนวยกิต แรก  เรื่อง ของ  G e n   E d   ที่ ปจจุบัน นี้ เรา ยัง ยึดถือ หรือวา เรา จะ ตอง พยายาม ที่ จะ 

พัฒนา  หรือ พยายาม ที่ จะ ทำ ให สามารถ ใส เรื่อง ของ คุณธรรม  จริยธรรม   หรือ พูด งายๆ     คือ ใสความ

 เปน คน ให ไปกับ ตัว บัณฑิต ให ได  สวน ท่ีสอง  คือ    รายวิชา อ่ืนๆ     เรา ไมได ละเลย หรือ เรา ไมได ละ ท้ิงไป 

 เรา พยายาม ที่ จะ ให มี การ สอน สอด แทรก คุณธรรม จริยธรรม เขาไป ใน รายวิชา ตางๆ   เพราะ ฉะ นั้น

 ตัว ลูกศิษย เอง ไดรับ การ ถายทอด เรื่อง ของ คุณธรรม จริยธรรม   ทั้ง โดย ตรง ใน เรื่อง ของ รายวิชา 

ศึกษา ทั่วไป     และ มี การ สอด แทรก เขาไป ใน รายวิชา ตางๆ   ทั่วๆ  ไป ของ หลักสูตร   สวน ที่ สาม 

เรา มองวา เรา ถายทอด เขาไป อยางเดียว นา จะ ยัง ไม พอ  ตัว ลูกศิษย เรา นา จะ ตอง มี กิจกรรม เขามา

 รวม ฝก ปฏิบัติ สราง จิตสำนึก ดวย  ก็ เปนการ ดำเนินงาน    สวน ที่ สาม  คือ  การ จัด กิจกรรม เพื่อ จะ

 เสริมสราง จิตสำนึก ของ บัณฑิต ให เปน ผู มี คุณธรรม จริยธรรม  สวนสุดทาย ซึ่ง เรา เพิ่ง จะ ไดรับ 

มอบหมาย เขามา เมื่อ เร็วๆ   นี้ เอง  คือ  เรื่อง ของ การ บรรจุ เขา เปน สวนหนึ่ง ของ ระบบ การประ กัน 

คุณภาพภาย ใน    อยาง ที่ เรียน ให ทราบ วา  ตอน ป พ.ศ. 2 5 4 0   นี้ ยัง ไมมี เรื่อง ของ ระบบประ กั นภาย ใน  

แต ป พ.ศ. 2 5 4 4   ได นำ เขามา เกี่ยว  เรา ไดรับ มอบหมาย วา  เปนไปได ไหม วา โครงการ นี้ จะ สอด แทรก 

เขาไป ใน สวน นั้น ดวย

  ใน เร่ือง ของ โครงสราง การ บริหารงาน ทาง ดาน โครงการ ของ พัฒนา บัณฑิต อุดมคติ  จริงๆ   มี อยู  

2   สวนหลักๆ   สวน ท่ีหน่ึง    คือ  เปน สวน ท่ี อยู กับ สำนักงาน คณะกรรมการ การ อุดมศึกษา    สวน ท่ีสอง เปน 

สวน ท่ี อยู กับ เครือขาย หรือวา อยู กระจาย ไป ท่ัวประเทศ      ใน สวน ท่ี อยู กับ สำนักงาน คณะกรรมการ การ 

อุดมศึกษา นั้น    ปจจุบัน มี คณะ อนุกรรมการ พัฒนา บัณฑิต อุดมคติ ไทย ดู แล    ซึ่ง อาจารย สุภาพ เปน 

ประธาน คณะ อนุกรรมการ ชุด นี้ อยู    แตวา ลอง สืบคน ประวัติ กลับ ไป นี้  พบ วา กอนหนา นี้ มี กรรมการ 

อยู  2   ชุด  ชุด ที่หนึ่ง เปน คณะทำงาน กำหนด นโยบาย และ กิจ กรรมการ สราง เครือขาย การ พัฒนา 

บัณฑิต อุดมคติ ไทย  ชุด นี้ มี อายุสั้น  อยู ประมาณ ไม ถึง ป  ประมาณ สัก  8   เดือน    เพราะวา ใน ชวง ของ 

คณะทำงาน ชุด น้ี มี การ ประชมุ ท้ังหมด  4   ครัง้ เทา น้ัน    หลังจาก น้ัน พอ มี การ สลายตัว ของ คณะทำงาน

มี การ ตั้ง คณะ อนุกรรมการ ขึ้น มา อีก ชุด หนึ่ง    เรียกวา คณะ อนุกรรมการ เสนอ แนะ นโยบาย และ 

กิจ กรรมการ สราง เครือขาย การ พัฒนา บัณฑิต อุดมคต ิไทย  ชุด น้ี อยู ยาว พอสมควร  อยู ประมาณ เกือบ  

2   ป  มี การ ประชุม ทั้งหมด  1 4   ครั้ง  แลว ชุด ปจจุบัน  คือ ชุด คณะ อนุกรรมการ พัฒนา บัณฑิต อุดมคติ 

ไทย    เรา ได ประธาน คอนขาง จะ  a c t i v e   อยาง พวกผม นี้  “ a c t ”   แลว  “ ถีบ”   นะ ครับ  แต ทาน ประธาน 
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ทาน  a c t i v e     เรา มี การ ประชุม กัน มาก พอสมควร    นับ ถึง สิ้น เดือน ตุลาคม  ขอมูล ลาสุด คือ นับ ถึง 

ส้ิน เดือน ตุลาคม  เรา ประชมุ ไป แลว ท้ังหมด  3 1   คร้ัง    ตอนนี ้เปน ขอมูล ท่ีเกิด จาก การ ประชุม แตละ ชวง   

 กรรมการ ทั้ง  3   ชุด    มี ผลงาน ออกมา บางสวน    แตวา ผลงาน ของ คณะทำงาน เนื่องจาก อายุสั้น  ก็ เลย

 ไมคอยมี อะไร ปรากฏ ให เห็น  สวน อนุกรรมการ ท้ัง  2   ชุด  มี ผลงาน ปรากฏ ให เห็น    แตวา ชุด ท่ี จะ มี ผลงาน 

มาก  จะ เปนชุด ปจจุบัน คือ    คณะ อนุกรรมการ พัฒนา บัณฑิต อุดมคติ ไทย  เพราะวา มี เวลา นาน นะ ครับ

    ใน สวน ของ คณะ อนุกรรมการ พัฒนา บัณฑิต อุดมคต ิไทย ผลงาน ท่ี เปน ช้ิน เปนอัน ของ เรา  คือ    

การ จัดทำ แผน พัฒนา บัณฑิต อุดมคต ิไทย ป  พ.ศ. 2 5 4 9 - 5 1   ซ่ึง จริงๆ   แลว กอนหนา น้ัน  มี แผน อยู ฉบับ 

หนึ่ง แตวา เปน  4 6 - 4 9   แลว พอ คณะ อนุกรรมการ เขามา จับ ก็ เลย ทำ แผน ตอ ตั้ง แต  พ.ศ. 2 5 4 9 - 2 5 5 1

 ซ่ึง ปจจบัุน กำลัง จะ ทำ แผน ตอ  2 5 5 2   เปนตนไป    อีก ประมาณ  5   ป  หมาย ถึงวา  แผน จะ อายุ   5   ป    สวน 

ที่สอง จะ เปน โครงการ สงเสริม คุณธรรม จริยธรรม เพื่อ พัฒนา บัณฑิต อุดมคติ ไทย  โดย ผาน เครือขาย 

บัณฑิต อุดมคติ ไทย  อันน้ี เรียน ให ทราบ วา เปน โครงการ ท่ี เรา เพ่ิง จะ ไดรับ การ สนับสนุน จาก สำนักงาน 

คณะกรรมการ การ อดุมศกึษา  ปนี ้เปน ป ที ่ 2     ป ที ่แลว ป งบ  พ.ศ. 2 5 5 0   เปน ครัง้ ที ่ 1   ป   พ.ศ.  2 5 5 1   เปน 

คร้ัง ท่ี  2   นะ ครับ  แต กอนหนา น้ัน เรา จะ ไมมี โครงการ น้ี  สวน ท่ี สาม  เรา มี การ จัด ประชุม วิชาการ  ประชุม 

เชิง ปฏิบัติ การ    และ การ สัมมนา  ถา มอง เฉพาะ ใน กลุม  ใน ระดับ คณะ อนุกรรมการ พัฒนา บัณฑิต 

อุดมคต ิไทย    คร้ังน้ี เปน คร้ัง ท่ี  7     แต พอ ลอง สืบคน ขอมูล กลับ ไป  นับ จริงๆ   น้ี  หายไป คร้ังหนึง่  แต กำลัง 

จะ ตรวจสอบ วา มัน หายไป ไหน  เพราะ เทา ท่ีตรวจดู แลว  ถา เปน ระดับ กรรมการ หรือ ระดับ อนุกรรมการ  

ครัง้นี ้นา จะ นับเปน ครัง้ ท่ี  6   ขอมลู อาจ จะ คลาด เคล่ือน  แตวา สืบคน ยังไง ก็ตาม ยัง หา ไม พบ  นอกจาก 

น้ัน  ใน ระดับ ของ เครือขาย มี การ จัด ซ่ึง อันน้ี ยัง ไม นับ  งาน ช้ิน ตอมา ใน ระดับ คณะ อนุกรรมการ คือ  มี การ 

พัฒนา กรอบ แนวคดิ ดาน คุณธรรม จรยิธรรม เพ่ือ พัฒนา บัณฑิต อุดมคต ิไทย  ซ่ึง เปน สวน ท่ี เรา พัฒนา 

และ หวัง วา จะ สอด แทรก เขาไป อยู ใน สวน ของ การประ กัน คุณภาพ  แต พอ เขา ไปสู กรรมการ ใน ระดบั 

ของ สำนักงาน คณะกรรมการ การ อุดมศึกษา    กรรมการ ก็ มอง วาการ ตรวจวัด หรือ วาการ ประเมิน 

เปน นามธรรม คอนขาง จะ ทำ ยาก    ให เอา เปน เพียง แค วา  ให จัด ทำเปน กรอบ แนวคิด แลว เสนอ ไปยัง 

มหาวิทยาลัย ตางๆ     เพื่อ ให นำไป ปฏิบัติ เทา นั้น เอง    เพราะ ฉะ นั้น ตอนนี้ เรา ยัง ทำ ไมสำเร็จ ใน สวน 

ที่ การ จะ ตอง บรรจุ เขาไป เปน สวนหนึ่ง ของ ระบบประ กัน    ซึ่ง ถา ดู จาก ขอจำกัด หรือ เงื่อนไข แลว คือ 

มัน เปน นามธรรม  ซึ่ง จะ ตรวจวัด ยาก  

    ใน สวน ของ เครือขาย  ซึ่ง เครือขาย นี้  อยาง ที่ ทาน ทราบ แลว มี ทั้งหมด  6   เครือขาย  ใน  6   

เครือขาย แบง เปน  2   กลุม ใหญๆ   กลุม ที่หนึ่ง  คือ กลุม ที่ มี จำนวน สถาบัน อุดมศึกษา มากๆ   จะ เปน  

4   เครือขาย  สวน ภาค ตะวันออก กับ ภาค ตะวันตก    มี จำนวน สถาบัน อุดมศึกษา ใน เครือขาย คอน 

ขางนอย หนอย  ประมาณ เครือขาย ละ  2 0   บวก ลบ นิดหนอย  ประมาณ  2 0   ตนๆ     สวน ของ ภาคเหนือ  

ภาค ตะวันออก เฉียง เหนือ  ภาค กลาง  ภาค ใต  ทาน มี เยอะ    เพราะ ฉะ นั้น  เวลา ที่ เรา ไดรับ งบประมาณ 

สนับสนุน จาก สำนักงาน คณะกรรมการ การ อุดมศึกษา    มี การ จัดสรร เงิน เปน สองสวน      สวน ที่หนึ่ง 

เปนพวก ที่ ไดรับ งบประมาณ มากกวา อีก สวนหนึ่ง    เรา ไดรับ มา ตอเนื่อง มา ทุกๆ     ป  อยู ที่ ประมาณ  
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9 0 0 , 0 0 0   บาท  จะ กระจาย ไป อยู ที่ เครือขาย ภาคเหนือ  ภาคอีสาน  ภาค กลาง  ภาค ใต  แหง ละ  

1 7 0 , 0 0 0   บาท ตอ ป  สวน ภาค ตะวันออก กับ ภาค ตะวันตก  เรา ได  1 1 0 , 0 0 0   บาท  เพราะวา สวน ที่ เปน 

เครือขาย ใหญ ตอง งบประมาณ มาก หนอย  

  ผล การ ดำเนินงาน โครงการ ถึง ป  พ.ศ. 2 5 4 5     อยู ใน ชวง ลมลุก คลุกคลาน    มี การ พัฒนา กรอบ 

แนวความคิด แลวก็ แนวทาง ปฏิบัติ ขึ้น มา เห็น ได วา    ยังเปน แค แนวทาง ยัง ไมได มี อะไร    ซึ่ง อยู ใน ชุด 

ของ คณะทำงาน ท่ี เรียน วา อายุส้ัน    จึงยัง ไมได คิด อะไร ข้ึน มา มากมาย นัก    จะ พยายาม ท่ี จะ แปลง แผน  

แปลง นโยบาย สู การ ปฏิบัติ ให ได  พอ ป พ.ศ.  2 5 4 6     เร่ิม จะ มี การ จับกลุม เครือขาย อยาง ชัดเจน มากข้ึน 

เปน  6   เครือขาย  มี  6   แม ขาย    ตอน น้ัน ยัง ไม ไดรับ งบประมาณ สนับสนุน ใน การ ดำเนินงาน จริงๆ   เรา มา 

ได จริงๆ   ใน ป  พ.ศ. 2 5 4 7   เปน ป แรก ท่ี เครือขาย ตางๆ   ได ดำเนินการ พัฒนา กิจกรรม ตางๆ   ของ เครือขาย 

ข้ึน มา อยาง ชัดเจน  แลว เร่ิมทำ อะไร เปน รูปธรรม มากข้ึน    แต ตอง เรียน ให ทราบ วา ยัง ไมได เขม แข็ง  พอ 

ป  พ.ศ. 2 5 4 8   ดำเนนิการ ตอเนือ่ง คราวนี ้ หลงัจาก ที ่เรา ได ลอง ผิด ลอง ถูก ใน ป  พ.ศ. 2 5 4 6 - 254 7   แลว 

เรา น่ัง คุย กัน ก็ พบ วา  เรา นา จะ กำหนด แนวทาง    กำหนด ทิศทาง ท่ี ชัดเจน ท่ี เข็ม แข็ง มากข้ึน พ.ศ.  2 5 4 8

 นี้  คอนขาง จะ เขม แข็ง มากขึ้น กวา ป  พ.ศ. 2 5 4 6 - 2 5 4 7   พอ ป  พ.ศ. 2 5 4 9   อันนี้ เรา แข็ง แรง แลว    เริ่ม

มี การ ขยายผล มาก ย่ิงข้ึน กอ ให เกิด ผลกระทบ ใน วงกวาง มากข้ึน    แลว ถา ลอง มอง ยอนกลับไป ใน ชวง 

ป  พ.ศ. 2 5 4 9     ระดับ อนุกรรมการ หรือวา ระดับ เครือขาย จะ มี การ จัด ประชุม  จัด สัมมนา  จัด กิจกรรม 

นิสิต นักศึกษา  คอนขาง จะ มาก ใน ป   พ.ศ.  2 5 4 9   พอ ป  พ.ศ. 2 5 5 0   กับ ป  พ.ศ. 2 5 5 1   อยาง ที่ ผม เรียน 

ให ทราบ วา เรา ไดรับ การ เพ่ิม บทบาท    คือ เอา โครงการๆ   หน่ึง ท่ี มี งบประมาณ สนับสนุน มาก พอสมควร 

เขามา ใส ให เรา    เปนเรื่อง ของ การ พัฒนา เครือขาย ตรงนี้ภาย ใต โครงการ คุณธรรม นำ ความรู  ป พ.ศ.  

2 5 5 0   เรา ทำได    แตวา คอนขาง จะ ไดรับ อนุมัติ งบประมาณ มาชา ไป นิดหนึ่ง    แตวา เรา ก็ ทำ จน สำเร็จ    

ภาพรวม ของ การ ดำเนินงาน ก็ ใชได      และ ไดรับ การ สนับสนุน ใน ป  พ.ศ. 2 5 5 1   อีก ครั้งหนึ่ง  เพราะ ฉะ 

นั้น  ป   พ.ศ. 2 5 5 0   กับ ป  พ.ศ. 2 5 5 1   นอกจาก ไดรับ งบประมาณ สนับสนุน รายป ตามปกติ    เรา ยัง ได 

โครงการ คุณธรรม ความรู มา เสริม ดวย  

  สุดทาย เรา ไมเคย พูด กัน เลย เรื่อง ประเด็น นี้  เทา ที่  2   วันนี้    เรา ไมเคย พูด เลย วา  เรา พูด 

แตวา เรา สำเร็จ อะไร  เรา ทำ อะไร  แต เรา ไมเคย มา วิเคราะห วา   เรา ติดขัด ตรงไหน  สิ่ง ที่ เรา ติดขัด  

ประเด็น ที่หนึ่ง คำ วา  ระยะเวลา  คำ วา ระยะเวลา ที่ ผม นำเสนอ ตรงนี้ หมาย ถึงวา  ลูกศิษย มา อยู กับ 

เรา  ถา เปน ปริญญาตรี อยู กับ เรา ไม เกิน  4   ป    ซึ่ง เปน ขอจำกัด ประการ ที่หนึ่ง  เรา มี เวลา ฟูมฟก เขา แค  

4   ป    จาก การ ที่ เขา อยู ใน สังคม อื่น มา เปนเวลา เกือบ  2 0   ป    อายุ เขา ประมาณ สัก  1 8   ป  หรือ หลังจาก 

ท่ี เขา จบ จาก เรา ไป แลว  เขา อยู ช่ัวชีวิต เขา น้ี  เขา มี เวลา มา ฟูมฟก หรือ มี เวลา ให เรา มา ลางสมอง เขา อยู 

เพียง แค  4   ป    ตรงนี้ คือ ปจจัย จำกัด  เพราะวา เรา คอนขาง มี เวลา นอย  ประเด็น ที่สอง  คือ  เครือขาย 
แตละ เครือขาย มี ความ เขม แข็ง ไม เทา กัน  ผม ยกตัวอยาง งายๆ   ไมได เปนเรื่อง ของ ความ ไม เขม แข็ง 

นะ ครับ    แตวา เปน ขอจำกัด ของ เครือขาย  ยกตัวอยาง กรณี ของ ภาค ใต  เครือขาย ภาค ใต จะ มี ปญหา 

เพราะวา เสน ทางการ เดนิทาง มนั ยาว ไกลมาก  ตัง้ แต จงัหวดั บนสดุ รูสึกวา จะ เปน จงัหวดั ชมุพร    แลว 
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ลางสุด ลง ไป จังหวัด ปตตานี    เสนทาง มัน ยาว ไกลมาก  เพราะ ฉะ น้ัน ทำ ให ความ เขม แข็ง ของ เครือขาย 

อาจ จะ สะดุด ไป บาง ในขณะ ท่ี เครือขาย ท่ีอ่ืน  อาจ จะ เปน จังหวัด ท่ีเกาะ กลุม ชัดๆ     จะ ทำ ใหการ บริหาร 

จดัการ งาย  อนันี ้ขึน้ อยู กับ ความ เขม แขง็ ของ เครอืขาย ดวย  ประเดน็ ที ่สาม เปนเรือ่งการบริหารภาย 

ใน แตละ มหาวิทยาลัย  วา ผูบริหาร ของ ทาน ให ความ สน ใจ  หรือ ให ความ รวมมือ  ใน เรื่อง ของ การ 

สราง เครือขาย มาก นอย แคไหน    บาง แหง ให ความ สน ใจ  เห็น ความ สำคัญ  แต งบประมาณ ไมมี  

อะไร ทำนอง นี้  อันนี้ เปนเรื่อง ของภาย ใน ของ แตละ มหาวิทยาลัย    ตอไป คือ เรื่อง ของ การ กำหนด 

เปาหมาย การ ดำเนินงาน  เวลา ที่ เรา กำหนด เปาหมาย การ ดำเนินงาน นี้    ผม เรียน ตามตรง วา ทุกๆ     

ป ที่ผานมา    แตละ เครือขาย ไดรับ งบประมาณ จำกัด จาก สำนักงาน คณะกรรมการ การ อุดมศึกษา    

แลว ทุกๆ     เครือขาย ลงเงิน เพิ่มเติม ดวย ตัวเอง ทั้ง นั้น    เพื่อ เปาหมาย ที่ เรา กำหนด ไว นี้ บรรลุ ตาม ที่ เรา 

ตองการ  แลว รับรอง ได วา ไมมี เครือขาย ไหน  ไม ควัก เงิน สวนตัว  ไม ควัก เงิน ของ มหาวิทยาลัย เอง  เพียง 

แตวา จะ มี รูป แบบ ใน การ ลงขัน เหมือน แบบ ของ ภาค กลาง  หรือ วาตาง คน ตาง ควัก เหมือน อยาง ของ 

ภาค อื่น  ปจจัย สนับสนุน จาก สำนักงาน คณะกรรมการ การ อุดมศึกษา เปน อีก ปจจัย หนึ่ง    พูด งายๆ     

คือ เร่ือง ของ งบประมาณ ท่ี สำนักงาน คณะกรรมการ การ อุดมศกึษา จะ สนับสนุน เครอืขาย    ประเดน็ ท่ี 

ส่ี    เปนเรือ่ง ของ หลักสูตร และ การ จัดการ เรียน การ สอน  อยาง ท่ี เรา คุย กัน  2   วัน ท่ีผานมา    คือ เร่ือง 

ของ  3 0   หนวยกิต แรก  วา มี ขอจำกัด หลายๆ   อยาง  ใน เรื่อง ของ หลักสูตร ใน เรื่อง ของ การ จัดการ เรียน 

การ สอน  หลักสูตร พรอม  เนื้อหา แนน  แต คน ไม พรอม  หรือ ผูสอน ไมมี  พวก นี้ เปนเรื่อง ของ หลักสูตร 

และ การ จัดการ เรียน การ สอน    ประเดน็ ท่ี หา  ตัว นิสิต นักศึกษา  ตัว ลูกศิษย เรา เอง  เขา มี ภูมิ ตานทาน 

มาก นอย แคไหน    ใน เรื่อง ของ สิ่ง ตางๆ   ที่ มัน ไมดี  สิ่ง ตางๆ   ที่ เขามา รบกวน ชีวิต จิต ใจ เขา  เขา มี ความ 

พรอม มาก นอย แคไหน    รวม ทั้ง เขา มี ความ พรอม ที่ จะ รับ สิ่ง ใหมๆ   มาก นอย แคไหน  ประเด็น สุดทาย 

คือ    ปจจัย จาก สังคม ภายนอก  ไมวา จะ เปนเรื่อง ไมดี อะไร ทั้งหลาย  หรือวา ถา เกิด ไป เจอ สังคม ที่ ดี  

เขา ก็ จะ ทำ ให สังคม พยายาม ผลักดัน ให ตัว ลูกศิษย เรา เปน บัณฑิต อุดมคต ิ เรา จะ ทำ ให งาย ข้ึน  แต ถา 

เกิด เรา ไป เจอ สังคม ภายนอก ที่ ไม เอาถาน ขึ้น มา  ทำ ให ลูกศิษย เรา ลำบาก ขึ้น นิดหนึ่ง  หรือวา เรา เอง  

จะ ทำงาน หนักขึ้น    ซึ่ง ลอง ประเมิน  ลอง ประมวล ดู  ทั้งหมด ขอปฏิบัติ ตางๆ   รวม ทั้ง ความรู ตางๆ   ที่ 

เรา ไดรับ มา  2   วัน  สุดทาย นา จะ ออก อยาง นี้    คือ ออก ดวย การ จัดทำ ยุทธศาสตร การ พัฒนา บัณฑิต 

อดุมคต ิไทย  ซึง่ ยุทธศาสตร ตรงนี ้คง จะ เปน ภาพรวม กวางๆ     อาจ จะ มอีาย ุของ ยุทธศาสตร อาจ จะ สัก  

5   ป  แลว หลังจาก นั้น เมื่อ สังคม เปลี่ยน  เมื่อ สิ่ง ตางๆ   พรอม มากขึ้น  หรือ เมื่อ สิ่ง ตางๆ   เริ่ม ที่ จะ เปลี่ยน 

แปลง  ยุทธศาสตร อาจ จะ ลาสมัย ตอง มี การ ปรับปรุง กัน ใหม  เพราะ ฉะ นั้น ตรงนี้  ผม คง ขออนุญาต 

ใชเวลา ประมาณ เทานี้ นะ ครับ  เพื่อ จะ ให ขอมูล ภาพรวม กวางๆ  กอน  ขอบ พระคุณ ครับ

  รอง ศาสตราจารย  นพ. อำนาจ    อยู สุข  :   ขอบคุณ  รอง ศาสตราจารย วศิน  นะ ครับ  คง ได เห็น 

ภาพรวม วา จริงๆ ตั้ง แต  พ.ศ. 2 5 4 0 - 2 5 4 5   นั้น ยัง ไมได เริ่ม อะไร มาก    มา เริ่ม จริงๆ   คง เปน  พ.ศ. 2 5 4 7   

ที่ ไดรับ งบประมาณ แลวก็ มา แข็ง แรง จริงๆ     ชวง ที่ มี โครงการ คุณธรรม นำ ไทย  สอง ป ที่ผานมา

 ป    พ.ศ. 2 5 5 0 - 2 5 5 1   แลว กิจกรรม หลักๆ     ของ เครือขาย หรือวา ของ โครงการ  คือ  การ พัฒนา วิชาการ 

aw_�������1.indd   Sec1:107aw_�������1.indd   Sec1:107 29/6/2552   12:26:4529/6/2552   12:26:45



108 ประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 7 ป 2551

ศึกษา ท่ัวไป  การ สงเสริม การ สอน สอด แทรก    และ เร่ือง การ สงเสริม การ จัด กิจกรรม เสริม หลักสูตร ท่ี จะ 

ไป พัฒนา บัณฑิต ใน อุดมคติ  หรือ อีก อัน หน่ึง ท่ี อยาก จะ เพ่ิมมา คือ  หลาย ท่ี อาจ จะ เอาไป เสริม เปน  K P I   

ใน สวน ของ การ ประเมิน สถาบัน  ผม คิดวา คง ได เห็นภาพ    อีก ทาน หนึ่ง ที่นั่ง อยู นี้  ทานผูชวย- 

ศาสตราจารย ชวลิต  ทาน เปน ผู ที่ เริ่มตน  เขารวม ตั้ง แต เริ่มตน    แลว ติดตาม ตรงนี้ มาตลอด  เปน ผู ที่ 

เห็นภาพ ตรงนี้ มาตลอด  คง จะ ตอ หรือวา เสริม ทาง ทาน รอง ศาสตราจารย วศิน    อีก นิดหนึ่ง  แลว ผม  

จะ ขอทาง  fl   o o r   นะ ครับ ที่ จะ ได ให ขอ คิดเห็น  เรียนเชิญ อาจารย ชวลิต ครับ

   ผูชวย ศาสตราจารย ชวลิต  โอ ฬาพิริย กุล  :   ขอบคุณ ครับ  ครั้ง แรก วา จะ เปด เปน 

 fl   o o r   ใหทาง ขางลาง  แต มี ความ รูสึกวา จำเปน ตอง ตอ เชื่อม ขอมูล กับ ทาน รอง ศาสตราจารย วศิน  

นะ ครับ  ตอนนี้ เรา ประสบปญหา วา หา คน สอน ไมได  เรา มี ปญหา วา จะ สอน อะไร  ใคร สอน ใคร ได  

คำ ถาม เหลานี้ เกิด มา ตั้ง แต วัน แรก ที่ เรา ทำ โครงการ บัณฑิต อุดมคติ ไทย  วันนี้ เรา พูด ถึง จิต ปญญา 

ศึกษา  เรา พูด ถึง  i n s i g h t     ไม ใช มา เปน รูป แบบอยาง นี้    i n s i g h t     นี้ ใคร เขา ถึง ก็ เห็น เอง    ใน ชวง ระยะ 

แรก ของ โครงการ บัณฑิต อดุมคติ ไทย นี้  เปนชวง ของ การ สราง ตรงนี้ อยาง จริงๆ   คน ที่ เขา รวมสมัย นั้น 

เปน นัก. . . ท้ังหลาย    วัน แรก ท่ี ผม เขามา คือ การ ประชุม ท่ี อาคาร ศูนย ประชุม แพทย ศาสตร สิริ กิต์ิ  อาคาร  

7 2   ป    เฉลิม พระ เกียรติ  ชวง นั้น เปนชวง ประมาณ ป พ.ศ.  2 5 4 0   หรือ  2 5 4 1   ซึ่ง ประเทศ ประสบ พิบัติ 

ภัย เรื่อง ของ เศรษฐกิจ      มหาวิทยาลัย ได กำชับ วา ประชุม หาม แจก อาหาร เพราะ สิ้นเปลือง    พวกเรา 

ก็ เริ่ม จะ ตอง ประหยัด กัน มาก  พอดี ตอน นั้น ทาน คณบดี ศาสตราจารย พงษ เพ็ญ  ศิริ ลักษณ  ทาน เปน 

คณบดี  แลว ผม เปนรอง ฝาย กิจการ นักศึกษา    ทาน บอกวา ฝาย กิจการ นักศึกษา ทำ อะไร ที เปนการ 

พัฒนา คุณธรรม หนอย แลวก็ ให งบประมาณ มา แสน หา  ความคิด เดียว ที่ สมัย นั้น คือ ตอง เอา พระ มา 

เทศน    ซึ่ง ผม ไม เห็นดวย เพราะ ผม เปน นัก ฟสิกส ผม ไม เชื่อ เรื่อง เหลา นั้น    ซึ่ง ความ จริง สมัยนี้ สิ่ง นั้น 

ก็ เปน วิถี หนึ่ง เหมือน กัน ใน การ เขาสู ความ ศรัทธา ความ เชื่อ ไปสู ปญญา ได เหมือน กัน    แต ตอน นั้น 

เรา ไม ใช    ตอน นั้น เรา เชื่อ อีก อยาง  เชื่อ แต สิ่ง ที่ เปน กระบวนการ    ใน ขั้นตอน แรก คำ ถาม วา จะ สอน 

ยังไง  ผม ไป ประชุม โครงการ บัณฑิต อุดมคติ ไทย ที่ อาคาร ศูนย ประชุม แพทย ศาสตร สิริ กิติ์ ประมาณ 

ป  พ.ศ. 2 5 4 0 - 2 5 4 1     ปรากฏ วา มี ผู มา ประชุม นับ พัน คน  มี ทั้ง ทหาร  ตำรวจ    พระ    ผูบริหาร  เต็ม 

หอประชุม ไป หมด  ดู แลว ทาทาง นา จะ น่ัง เคร่ืองบิน มา ท้ัง น้ัน    ใช เงิน กัน มากมาย ขนาด น้ัน แปล วา อะไร   

 ไม ใช ธรรมดา ผม เห็น แลว ผม ตก ใจ  ปรากฏ วา ผม ไมได ความรู จาก นัก. . . ทั้งหลาย ที่มา รวม ประชุม 

ใน วัน นั้น วา  สอน คุณธรรม สอน กัน อยางไร    สวน ใหญ มี ทั้ง ผู ที่ อยู ใน วิชาชีพ พยาบาล    ศึกษาศาสตร    

มนุษยศาสตร  และ สังคมศาสตร    ปรากฏ วา มัน อยู ใน ตัวตน ของ เขา ท้ังหมด เลย    ผม ถึง ได รูวา เร่ือง พวก 

น้ี สอน กัน ได นะ    เพราะ ผม มาจาก ฟสิกส  แลว วันน้ี ผม ตอง ทำ เพราะวา ไป น่ัง ใน ตำ แหนง น้ัน    ถูก บังคับ 

ให ทำ  เรา ไม ทำ แลว จะ บอก คน ทำได อยางไร    สถานการณ สราง ให เรา ตอง ทำ  เรา ก็ ทำ  เรา มี เงิน แลว 

มี ปญหา อะไร  เรา ตอง สราง รายวิชา ขึ้น มา  ผม จบ ฟสิกส แตกลับ ตอง มา สราง รายวิชา คุณธรรม  

เนื้อหา ทั้งหมด นี้ ไป เรื่อง ทาง ดาน ที่ เขา เรียกวา ศาสตร พัฒนา คน ทาง ดาน ศาสนา  ถือ เปนเรื่อง ใหม 

ทั้งหมด เลย  ที่ ผม มา ได จาก ที่ประชุม นี้ ทั้งหมด  ซึ่ง มี อยู ใน ตัวตน ของ พวกทาน ทั้งหมด เลย  ทาน เปน 
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นัก. . . ทั้งหลาย ทั้งหมด อยู แลว    เพียง แต ผม อยู ใน ภาวะ ที่ เปน นัก ฟสิกส  เปน เด็ก มี ปญหา งง ไป หมด  

อะไร ไม เขา ใจ ไป หมด  เสร็จ แลว มา อยู ใน เรื่อง  อยู ใน ภาระ กิจกรรม ที่ จะ ตอง ทำ อะไร บาง อยาง โดย 

หนา ที่    และ  ผูบริหาร สั่ง ให ทำ ดวย    แลว ยัง อยู ใน กระ แส ที่ ควร ตอง ดวย    เมื่อ ตอง ทำ แลวตอง ทำ ให 

เสร็จ  ทำ มา เรื่อยๆ   จน ถึง วันนี้ เปนการ สอน ครั้ง ที่  1 7   แลว    ตอน เรา เริ่มทำ ใหมๆ   นั้น  เรา ยัง คิดวา ถา 

เรา ขืน สอน ปละครั้ง  เรา สอน ไม อยู หรอก มัน ลืม หมด  เลย จำเปน ตอง สอน ป ละ  2   ครั้ง  ตอน แรก ผม 

อยู ฟสิกส แลว ผม มา วิชา ศาสตร และ ศิลป แหง ปญญาชน    ชื่อ นี้ เปน ชื่อ ที่ ไม ใช ชื่อ ที่ ผม ตั้ง    เปน 

ชื่อ ที่ มาจาก กิจกรรม หรือ อะไร สัก อยาง    ของ มหาวิทยาลัย ราชภัฏ หรือ ราช มงคล ไม แน ใจ    มา เสนอ

 ใน ทีป่ระชมุ แหงนี ้ พอ ผม ไดยิน ผม บอก อาจารย ผม ขอ ชือ่ นี ้นะ  พอ นำไป ใช สัก พกัหนึง่ ผม ชกั เขนิ ชือ่ นี ้   

ได คุย กับ อาจารยนัน ทวี วรรณ    บอกวา ผม ขอ ยกเลิก  อาจารย บอก อยา ยกเลิก ชื่อ นี้ ดี แลว!     มัน มี 

อะไร บางอยาง แฝง อยู ขาง ใน มากมาย    ผม ขอ เชิญชวน พวกทาน ท้ังหลาย วา  เรา มา สราง วิชา กัน เถอะ  

เรา มา สราง วิชา คุณธรรม กัน เถอะ  พวกทาน เปน ผู ที่ มี ศักยภาพ เปน นัก. . . ทั้งหลาย อยู แลว  พวกทาน

 มี วุฒิภาวะ    มี วัยวุฒิ    มี ภาระ หนา ท่ี ท่ี ตอง ทำ อยู แลว  เม่ือ ทาน ทำ ถือวา ทำ ตรงหนา ท่ี อยู แลว  มี หองเรียน 

มี รายวิชา ที่ ทาน จะ เปด สอน    ทาน มี งบประมาณ    มี นักศึกษา ที่ จะ ยอม เสียเงิน มา นั่ง ให เรา อบรม  

1 4   ครั้ง  คือ ขอ เกรด หนอย มัน สบาย อยู แลว ไม ตอง เสียเงิน ไป นั่ง ทุม อะไร หนักหนา  ทำไม เรา ไม สราง 

รายวิชา กัน  พอ สราง เสร็จ แลว  ทาน สอน ไมได ใชไหม  ทาน จะ ตอง ทำ จนได หลักคำสอน  เขาไป ถึง ก็ 

ยืน  เขาไป ถึง ก็ พดู ดวย ความ มัน่ ใจ  ไม ใช มา อาน  แลว เปน ตุก แก เกาะ กระดาน สอน คณุธรรม นี ้ มนั คง 

ไม ใช    ตกลงวา เรา ควร มา สราง รายวชิา คุณธรรม กัน เถอะ    อนั ทีห่น่ึง สถาบัน ได ประโยชน  เพราะวา นี ่

เปนภาระ เปน หนา ทีห่นึง่  ของ การ สราง บัณฑติ ที ่พงึประสงค ของ ทกุ สถาบัน  คณุ ไม ทำ  สถาบัน ก็ ตอง 

เสียเงนิ ทำ เพือ่ ให เกิด ตวั วัด  อนั ทีส่อง ศาสตร วิทยาศาสตร การ พฒันา คน    สุดทาย วันนี ้เปนเรือ่ง ของ 

การ เอา คน เปนหลกั  อยาง ประเภท ท่ี เอา เศรษฐกจิ กระ แส หลัก    เอา ผลิตภณัฑ เปนหลกั  เอา ผลิต ภาพ 

สูงสุด เปนหลกั  เอา ความเห็น เปนหลัก  เอา ทุน เปนหลัก    และ เอา กระ แส บริโภค นิยม เปนหลัก  วันนี้ 

มัน ถึง จุด ตัน หมด แลว  เหตุการณ เหลาน้ี เอามา ยึด เปน ปจจัย ผลิต    มัน ถึง จุด จุด หน่ึง มี คำ ถาม มากมาย 

มนุษย นา จะ มี คุณคา ไม ใช ปจจัย การ ผลิต    ไม ใช มนุษย บางคน เสีย แลว ทิ้งไป    แลวไป รองรับ ดวย 

เงินประ กัน สังคม  ถา มัน รองรบั ไมไหว เปน อยางไร    ถา เรา จะ อยู กับ คำ วา ชีวิต    เรา มา ทำ ตรงนี ้กัน เถอะ    

ตอง ตั้งคำถาม วา ชีวิต คือ อะไร กอน  แลว ใคร สอน ใคร ได  ถา เรา ยัง ไม สามารถ สอน นักศึกษา ได ทั้ง ที ่

เรา มี ศาสตร มากมาย ท่ี เรา สามารถ เลือก ใชได  มี คน ให เรา ปรึกษา ได  มี ทักษะ  มี กระบวนการ ท่ี เรา เอา 

เกณฑ ตางๆ     มา ใช มากมาย ที่ จะ หลอก ตะลอม เขา ให เขา คลอยตาม แลว เรา คอย สอด ใส บางอยาง ที่ 

เรา คิดวา ถูก    ถา บังเอิญ เรา คิดผิด ก็ เปน กรรม    ถา เรา คิดผิด เปน กรรม ของ เรา นะ  เพราะ เรา พา คน เดิน 

ไป อีก ทาง หนึ่ง    เรา มี ภาระ หนา ที่ ที่ เรา ได ประโยชน จาก ภาระ งานสอน    สถาบัน ได ประโยชน จาก งาน 

ที ่เรา สอน ทำ ให    K P I   ลง ไป นัน้  K P I   หรอืวา คณุธรรม นำ ความรู หรอื อะไรกต็าม  เขา ถาม ม ีตวั ไหน บาง 

ไหม ที่ คุณ พาไป จุด นั้น เปนตน    เพราะ ฉะ นั้น ใน กรณี อยาง นี้ ผม ขอ ชวน ทาน ทั้งหลาย มา ทำ  แลวเปน 

ประโยชน ตอ ชีวิต ของ เรา เอง ดวย  เพราะ ชีวิต เรา อายุ มากขึ้น ไป มัน ก็ ใกล หลุม ไป ทุกที   เตรียมตัว ไว 
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หนอย ก็ดี จะ ได ไม หลงทาง นัก  

  รอง ศาสตราจารย  นพ. อำนาจ    อยู สุข  :   ทาน ผูชวย ศาสตราจารย ชวลิต  หลังจาก ที่ รวม 

โครงการ มา นาน ก็ มา เปด รายวิชา สอน ที่ มหาวิทยาลัย สงขลา นครินทร      ถือเปน ตัวอยาง หนึ่ง    ผม 

คิดวา ตอนนี้ คง จะ ขอ รับฟง จาก ทาง  fl   o o r   นะ ครับ    ผม จะ เริ่ม ประเด็น อยาง นี้ นะ ครับ วา      ใน เรื่อง ที่ 

เรา จะ คุย กัน นี้  ทาน อาจ จะ พูด หรือ ถาม ได หมด เลย  เพราะ คณะกรรมการ ใน วันนี้ มา กัน ครบ    แลว 

วันนี้ นั่ง กัน อยู แถว ขางหนา  ถา บน  fl   o o r   ตอบ ได ก็ จะ ตอบ  ถา บน  fl   o o r   ตอบ ไมได ก็ จะ ให ขางลาง 

ตอบ  ผม อยาก จะ ขอ วา    เมื่อกี้ ได เรียน อาจารย  ดร.   วิ พรรธ  ทาน อธิการบดี ของ มหาวิทยาลัย เอเชียน  

ทาน บอกวา ทาน มี แนวคิด ใน เรื่อง ของ การ พัฒนา บัณฑิต อุดมคติ อยู  และ ได ดำเนินการ อยู  ขอทาง 

 fl   o o r   โดย ขอ เริ่มจาก ทาง ทาน อธิการ กอน  เรียนเชิญ ทาน อธิการ ครับ

   ดร.   วิ พรรธ  :   สวัสดี ครับ  ใคร ที่นอน  ตื่น ได แลว ครับ    ผม ขอ พูด จาก ใจ งายๆ   คุณธรรม 

ไม ใช ตอง สอน    ทำ ให เขา ดู  แต ทีน้ี นักเรียน ท้ังหมด จะ ยึด ครู เปน ตัวอยาง  ตกลง คุณธรรม ก็ ออก มาจาก 

ครู  อยาง พวกเรา ตอน เด็กๆ     ก็ ซน  แต พอ โต แลวก็ คิด ถึง ครู    แลว คิด ถึง คุณธรรม ของ ครู    ผม คิดวา 

เรา ตอง เพงเล็ง ให ครู ได เปน ตัวอยาง ที่ ดี    แต ผม เสีย ใจ ที่วา สังคม เรา  5 0   ป ที่ผานมา ได ดูถูก ครู อยาง 

มหาศาล    ผม บอก เสมอ วา  ถา สังคม เรา  t r e a t   ครู ให มี สถานะ ทาง เศรษฐกิจ และ สถานะ ทางสังคม

 ไม แพ หมอ และ ผูพิพากษา    เรา จะ ได คน ชั้น นำมา เปน ครู  แลว เขา จะ สามารถ และ พยายาม ที่ จะ 

ปฏิบัติ ตัว ในทาง ที่ ถูกตอง  ผม คิดวา นี้ เปนเรื่อง ของ สังคม    เรียกวา เรา ไม ตอง สอน คุณธรรม  ผม สอน 

นักศึกษา ของ ผม บอก เสมอ คุณลักษณะ ที่ ยาก ให มี ทุกคน ที่ จาก จบ มหาวิทยาลัย ให ได อยาง นอย    

9     ขอ  คือ  หนึ่ง ซื่อสัตย  สัจ จะ นี้ สำคัญมาก  เรา สัญญา วา จะ เจอ เขา กี่ โมง  เรา ตอง เจอ  ไม ใช ถึงเวลา 

แลว โทร บอก ไป ไมได อันนี้ ขอ ตำหนิ ตั้ง แต ราชการ ชั้นสูงสุด ถึง ชั้นต่ำสุด  ไม เชื่อ เชิญ ปลัด ทาน มา 

เปดงาน ถึงเวลา ทาน บอก มา ไมได ถูก ผู ใหญ เรียก    ถา ผู ใหญ เรียก ก็ ตอง ไม ไป  แลว ให มัน รู ไป  ถูก ไลออก 

ก็ ให มัน รู ไป    เพราะ เรา ยึดถือสัจ จะ  ทีน้ี ถา เรา อนญุาต ให ขาราชการ ช้ัน ผู ใหญ เบ้ียว ได อยาง น้ี  ตอไป ก็ 

เบ้ียว จน ถนัด แลวก็ กลาย เปนเร่ือง โกง ไป    เรา ตอง สอน ต้ัง แต เด็ก ถึง ผู ใหญ ให รักษาสัจ จะ  สัญญา แลว 

ตอง เปน สัญญา    ศัพท นี้ ตอง สอน ให นักเรียน ทุกคน รูจัก  พอ ใคร นัด ผม  ผม จะ จด สมุด เลย  แลว ผม จะ 

ยึดหลัก อัน นั้น    อยาง อื่น มา ตอง ทิ้ง หมด  เพราะ เรา สัญญา วา เรา จะ ไปพบ เขา  ไม ใช นาที สุดทาย แลว 

โทร ไป บอก  มา ไมได  อันนี้ สังคม ไทย ตอง เปลี่ยน  ไม เชื่อ ทาน ลอง จัดงาน วา เย็น วันเสาร นี้ จะ กิน ขาว  

ถาม วา จะ มา ไหม  คำ ตอบ สวน ใหญ บอกวา ดกูอน    คอื ไมม ี c o m m i t m e n t   เรา ตอง สอน นกัศกึษา ให มี  

c o m m i t m e n t     นัน่ คอื  สัจ จะ  สอง มี กตัญู    นกัศกึษา สมยันี ้ไมคอย คดิ ถึง ตวั นี ้ สาม ขยัน    ส่ี อดทน    
ผม ม ีเดก็ หลาย คน มาเรยีน หนงัสอื ได แค  2   อาทติย  แม มา บอกวา ที ่สอน มนั งาย ไป  เดก็ ยัง ไมทนั เรยีน 

เทาไร เลย  บอก งาย ไป  คือ  หยิ่ง ยะโส  a r r o g a n t   ไม อดทน    ตอไป ให รูจัก  หา การ มัธยัสถ  ( f r u g a l i t y )   

เมื่อ มัธยัสถ  เรา เก็บ เงินได มากพอ แลว    รูจัก ให  g e n e r o s i t y   แลว รูจัก ถอมตน  ผม มี พอ แม พา เด็ก มา 

คน หนึ่ง มา สัมภาษณ ผม  บอกวา โรงเรียน ผม ดี พอ ที่ ลูก เขา จะ เรียน ไหม    แลว จะ ขอ เขา มาเรียน  เรียน 
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ทดลอง  1   เดือน  ผม บอก ลูก คุณ เกง เกินไป  ไปหา ที่อื่น เรียน เถอะ  ผม บอก  H a r v a r d   ไมได สรางขึ้น มา 

ให นักเรียน มา ทดลอง วา  H a r v a r d   ดี พอ ไหม  นี้ ครับ พอ แม เขา เลี้ยงลูก ผิด  แลว ลูก คน นี้ จะ มี ปญหา

 ใน ชีวิต    เพราะ พอ แม ยกยอง เยินยอ จน เกิน ความ จริง    แลว ผม ถามคำถาม งายๆ     เด็ก ก็ ตอบ ไมได 

 แลว จะ เกง ยังไง  ถอมตน ถอม ไม เปน  ตอไป ก็  หก ความ จริง ใจ  ( s i n c e r i t y )     สุดทาย สำคัญมาก คือ  
ความ กลา  ( c o u r a g e )   กลา ตัดสิน ใจ  กลา บอก เจานาย วา ผม ไม เห็นดวย เพราะ อยาง นี้ๆ   แต เรา ตอง 

มี ทักษะ ใน การ พูด กับ เจานาย    เพราะวา ผม เพิ่ง พูด ใน รายการ บอกวา จะ เถียง เจานาย ตอง มอง ทั้ง 

 2   ขาง  คือ  มอง ขาง ของ เจานาย และ มอง ขางนอก    มอง ขางนอก แปล วา ถูก ไลออก  อันนี้ เรา ตอง 

สังวร ไว วา  เวลา เรา เถียง เจานาย เรา ตอง มี เหตผุล    แลว ตอง ยกยอง เจานาย บอกวา  ท่ี ผม คาน ท้ังหมด 

น้ี เปน ความคิด ของ ผม อาจ จะ ถูก อาจ จะ ผิด    แต เจานาย ใน ฐานะ ใน ท่ี เปน ผู มี ความ รับผิดชอบ  เจานาย 

เปน ผูตัดสิน ก็ แลว กัน    เรา ตอง ปลอย ทาง ให เจานาย เขา  เมื่อกี้ เพิ่ง คุย กับ คุณ บุญ เกียรติ  เขา บอกวา 

สิ่ง ที่ ผม เคย พูด ไว นาน แลว  ให นักศึกษา พิจารณา ตัวเอง วา  ตัว ฉลาด กวา เพื่อน หรือเปลา  ถา ฉลาด 

ให เอา สวนเกิน นี้ ไป ทำบุญ เสีย  ไป ทำ ให เพื่อน ฉลาด  อันนี้ ก็ เปนเรื่อง ที่ เขา บอก เขา จำได  แลว เขา  q 

u o t e   ตลอด เวลา    อีก เรื่อง หนึ่ง เปนเรื่อง ที่ สำคัญ อยางยิ่ง ใน การ ศึกษา ไทย  ขอ ออก นอก ลู นอกทาง 

นิดหนอย ได ไหม ครับ  

  รศ. นพ. อำนาจ    :   เชิญ ครับ อาจารย ครับ

  ดร.   วิ พรรธ  :   คือ เมื่อ 5 0   ป ที่ผานมา  ทำไม นักศึกษา ไทย ที่ จบ มหาวิทยาลัย ยัง พูด ภาษา 

อังกฤษ ไมได    คำ ถาม วา แก ได ไหม  มี ใคร วา แก ได ยกมือ ครับ  ไมมี  

  รศ. นพ. อำนาจ    :   มี ขางหลัง  ยก กัน ใหญ  

  ดร.   วิ พรรธ  :   แลว ใคร วา แก ไมได  ยกมือ ครับ  ตอนนี้  a u d i e n c e   ไทย  คือ  บวก ก็ ไม ยก  ลบ 

ก็ ไม ยก    แลว ไม ยก สัก อยาง แลว ใคร จะ วา ยังไง

  รศ. นพ. อำนาจ    :   ยก เดี๋ยว โดน ถาม

  ดร.   วิ พรรธ  :   ไม หรอก ครับ  ผม ตอบ  ถา เรา มี ความ ตั้ง ใจ  และ  d e t e r m i n a t i o n   ทำได ครับ  

อยากทราบ วา ทำ ยังไง ไหม ครับ  วันนี้ จะ เผยความลับ ให ฟง เอา ไหม ครับ  คือ ผม คิด งายๆ   นะ ครับ  จะ 

ใช เงิน ประมาณ    5 , 0 0 0   ลาน บาท ตอ ป  แลวก็ จะ ไม ขอเงิน รัฐบาล แม แต บาท เดียว    จะ หาทาง หาเงิน  

5 , 0 0 0   ลาน กอน    แลว วิธี หาเงิน  5 , 0 0 0   ลาน คือ    ถา ผู ใหญ เห็นดวย ก็ ขอ ภาษี น้ำมัน เฉพาะ กรุงเทพฯ  

ลิตร ละ บาท  เพื่อ ชวยเหลือ การ ศึกษา ของ ชาติ  กรุงเทพฯ    ใช น้ำมัน  7 , 5 0 0   ลาน ลิตร  เรา จะ ได  

7 , 5 0 0   ลาน บาท  แลว ทั้งหมด นี้ ทำ อยางเดียว เพื่อ ชวย การ ศึกษา ของ ชาติ  ตกลง ขอ แรก  ตกลง ไหม 

ครับ  5 , 0 0 0   ลาน  ปรบมือ ให หนอย สิ ครับ  ( ผูฟง ปรบมือ)     แลว ขอ ที่  2   กำหนด วา นักศึกษา ที่ เขา

 ศึกษา ใน มหาวิทยาลัย ไทย  ตอง ได  T O F E L   หรือ อะไร  s c o r e   นี้    ขั้น แรก ไม ตอง เอา  5 5 0   หรอก 

ครบั  สาม ป แรก  เอา  4 5 0   สาม ป ทีส่อง  5 0 0   สาม ป ที ่สาม  5 5 0   คอื เถิบ ขึน้ ไปเรือ่ย ถา ใคร ไมได ไม ให จบ    

แลว ผม จะ ไป จาง อาจารย ฝรั่ง  1 0 , 0 0 0   คน  เงินเดือน คนละ  4 0 , 0 0 0   บาท ตอ เดือน    แลว มหาวิทยาลัย 

ไหน ขาด ครู  ผม ให ฟรี  คราวนี้ มหาวิทยาลัย บน ได ไหม ครับ  แลว ผม คิด ตัวเลข แลว วา มหาวิทยาลัย 
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ทั้งหมด  นิสิต นักศึกษา จบ ป ละ กี่ คน ครับ    แสน คน ได ไหม  สอง แสน ได ไหม  สมมติวา จบ สอง แสน คน  

ใชไหม ครับ  หองเรียน หอง ละ  2 0   คน  ก็ เทากับ หนึ่ง หมื่น หอง    มี ครู ฝรั่ง หนึ่ง หมื่น คน สอน  ป หนึ่ง ไมได  

สอง ป  ถา ไมได  T O F E L   4 5 0   ไมได  B a c h e l o r   D e g r e e   ผม วา ทำ อยาง นี้ แลวก็  c o n s i s t e n c e   ไป  

1 2   ป  ถา นักศึกษา จบ มหาวิทยาลัย พูด ภาษา อังกฤษ ไมได    ผม ก็ ชวย อะไร ไมได แลว  ทีนี้ เรา คิด อะไร 

ตอง คิด ตอเนือ่ง อยา ไป คิด เปน ไฟไหม ฟาง  โครงการ น้ี ตอง ทำ ตอเนือ่ง  1 2   ป  สาม ป แรก  มหาวทิยาลัย 

ไทย เอา อาจารย ไป    สาม ป แรก ให ฟรี    สาม ป ท่ีสอง จาย หน่ึง ใน สาม  สาม ป ท่ี สาม จาย สอง ใน สาม  สาม 

ป สุดทาย จาย เต็ม  ตกลง มหาวิทยาลัย จะ กลา บน ไหม  

  แลว ทุกๆ   3   ป เรา ไป วัด ความ เจริญ  วัด แลว ไม เจริญ ก็ ให  C E O   ออก  หา คน ใหม มา แทน  

ถา ทำ อยาง นี้ ผม วา พอ มี ทาง ครับ    เพียง แตวา เรา ไมคิด ไม ทำ ทำ ไมได ก็ เลย ไม ตอง ทำ  แต 

ถา ลอง คิดวา ทำได  แลว ลอง รวม กัน เขามา ทำ สิ ครับ  ทำไม สิงคโปร เกาะ เล็กๆ   แมกระทั่ง คน 

ขับ  t a x i   ยัง พูด ภาษา อังกฤษ ได เลย  เรา นี้ ไมยอม ลุย  เปน  l i p   s e r v i c e   บอก อยาง โนน อยางนี้ 

อยาก อยาง โนน อยาง นี้ แต ไม ทำ  เวลา ผู ใหญ บอกวา อยาก จะ ทำ อยาง โนน อยาง นี้  ผม ถาม คำ เดียว

 เทา นั้น  รู เลย วา ทำ จริง ไม จริง  W h a t   i s   t h e   b u d g e t ?   ถา ไมมี  b u d g e t   ก็ แปล วา  l i p   s e r v i c e   ได ไป 

อยาง นั้น เอง  โอเค? 

  ผม วันนี้   เอา ความ ใน ใจมา เลา ให ฟงงายๆ   แลวตอนนี้ ถา มหาวิทยาลัย ไหน อยาก จะ 

 i m p r o v e   ภาษา อังกฤษ  ก็ มา ที่ ผม สิ ครับ  ผม ลดราคา คา เลาเรียนให ครึ่ง หนึ่ง  มี พยาบาล มาเรียน 

นะ ครับ  เดี๋ยว เดียว พยาบาล พูด เต็มปาก ได  มา  1 5   คน  มาเรียน  5   อาทิตย เต็มๆ   อาทิตย ที่ หา  ครู 

ไทย แสดงละคร ฝรั่ง ให ฝรั่ง ดู ได  ผม ภูมิ ใจ มาก  เพราะวา เรียน จริงๆ   อันนี้ ก็ เลย เลา ให ฟง  ตอนนี้ มัน มี 

เรื่อง ที่ จะ คุย เยอะ แยะ เลย    ขอ พอ หอมปากหอมคอ  เดี๋ยว จะ เปน ผม พูด ไป หมด คน เดียว    แลว ตอง 

ขออภัย ถา พูด ไป แลว ทาน ไม เห็นดวย    แต ทาน มี สิทธิ์ ไม เห็นดวย นะ ครับ  ถา เห็นดวย ก็ ชวย เชียร เพื่อ 

วา บานเมือง เรา อนาคตไม ตอง อาย เขา  แลว จริงๆ   ภาษา อังกฤษ สำคัญมาก  เรา จะ เจริญ อาน ภาษา 

ตางประเทศ ได  หนังสือ ตางๆ   ที่ เจริญ ทั้งหมด ที่ พิมพ ทั้งหมด นี้  เพราะ เขา ใจ ภาษา อังกฤษ เขา  ถา 

ภาษา เรา ไมรู แลว เรา จะ ไป สู เขา ยังไง  เวลา ไป ประชมุ ตางประเทศ  w h a t   t h e   q u e s t i o n ?   คน ไทย สวน 

ใหญ เงียบ  อาย  เพราะวา ไมคอย คลอง ภาษา  อันนี้ ไมได เรา ไป เรา ตองสู เขา  เรา ตอง สามารถ ดา ฝรั่ง 

ให จนกระทัง่ เขา ย้ิม ตอบ เรา  เขา ไม รูวา เรา ดา เขา  พอ เขา กลับ บาน  เขา ถึง คอย รูวา เรา ดา เขา  ตอง เลน 

อยาง นี้ ครับ  ขอบคุณ มาก ครับ    

  รศ. นพ. อำนาจ    :   ขอบคุณ ทาน อธิการ ครับ  นอกจาก ที่ จะ ให แนว ใน การ สอน คุณธรรม 

ให กับ นักศึกษา โดย ให ครู เปน คน ทำ ให ดู แลวก็ ให แนว ใน การ สราง คุณธรรม  9   ประการ ที่ อาจารย 

ได ดำเนินการ อยู  แลว ยัง ให แนวทาง ยุทธศาตร ใน การ ทำ ให บัณฑิต ของ มหาวิทยาลัย ตางๆ     พูด 

ภาษา อังกฤษ ได โดย ใช เงิน แค ป ละ  5 , 0 0 0   ลาน เอง นะ ครับ    ผม คิดวา ใน นี้ ไมมี ใคร ใหญ พอ จะ ไป ทำ 

โครงการ แบบนี้ เสีย ดวย  คง ตอง ไป ชวย กัน พูดตอ ครับ    เรียนเชิญ ทาน อาจารย ครับ  ใคร มี อะไร ดีๆ   ที่ 

ทาน ได ดำเนินการ อยู ใน มหาวิทยาลัย ของ ทาน  ใน การ สราง บัณฑิต ที่ มี คุณภาพ  บัณฑิต ใน อุดมคติ  
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ขอ เรียนเชิญ ครับ  แลกเปลี่ยน เรียนรู กัน ครับ  เชิญ ครับ  หรือวา มี คำ ถาม  หรือวา ใน มหาวิทยาลัย ทาน 

ไมมี ทำ อะไร เลย  บน มา ได นะ ครับ  เดี๋ยว เรา จะ ได เรียน ตอไป  เรียนเชิญ ครับ  มี ทางโนน หนึ่ง ทาน  

  อาจารยอัม รัตน  :   กราบเรียน ทาน ผู มี เกียรติ ที่ เคารพ ครับ  ผมอัม รัตน  โกมล มาศ  

รอง อธิการบดี ฝาย วิชาการ  ราช มงคล ตะวันออก  ผม มี แนวความคิด อยาง นี้ ครับ  จาก ที่ ฟง ทาน 

พระ เดช พระ คุณธรรม โกศ าจารย  เมื่อวานนี้ ทาน ได  q u o t e   ถึง มหาวิทยาลัย นา โรปะ  มัน มี ประโยค 

อยู ประโยค หนึ่ง ที่ ทาน ได นำเสนอ ไว วา  “ t r u e   l e a r n i n g   c o m e   f r o m   a c a d e m i c   a n d   p r a c t i c e ” 

 ทีนี้ ผม มอง ยอนกลับไป ที่ หมวด วิชา ศึกษา ทั่วไป ของ เรา ที่ กำหนด ไว  3 0   หนวยกิต  อาจารย ลอง  

s e a r c h   เขาไป ดู จะ เห็นวา  หลายๆ     มหาวิทยาลัย ได  s e t   ไว ประมาณ  3 0 - 3 5   หนวยกิต  แต สวน ใหญ 

จะ เปน ทฤษฎี  เชน  วิชา ภาษา อังกฤษ  1 2   หนวย  มัน ก็ จะ เปน  3   หนวยกิต  รหัส  3 0   โคด  3 0 6     คือ 

l e c t u r e   เปนหลัก  ผม กำลัง มองวา  ถา มัน มี การ  p r a c t i c e   เพ่ิมข้ึน แทน ท่ี จะ เนน ภาคทฤษฎ ี   เหมือนกับ 

ที่ นักศึกษา เขา ได ฝก พลศึกษา ได ออกกำลังกาย จริงๆ   เชน เดียว กัน กับ ภาษา อังกฤษ หรือ ใน หมวด 

อ่ืนๆ     ก็ตามท ี ถา มี ภาคปฏบัิติ เพ่ิมขึน้ เช่ือ วา นา จะ ดีข้ึน    เพราะวา ใน หมวด วิชา ศึกษา ท่ัวไป  3 0   หนวย  

ถา มองดู หลายๆ   มหาวิทยาลัย มัก จะ เนน ที่ ทฤษฎี  ไมวา จะ เปน หมวด ภาษา หรือ หมวด อะไรก็ตาม  

ผม ขออนุญาต  s h a r e   i d e a   ไว อยาง นี้ ครับ  

  รศ.   นพ.   อำนาจ  :   ขอบคุณ ทาน รอง อธิการ มาก ครับ  เรียนเชิญ ตอ เลย ครับ  ทาน อาจารย 

ชวย กัน แลกเปลี่ยน เรียนรู  เพื่อ จะ ให เปน แนวทาง  เชิญ ทาน อธิการ  เชิญ ครับ

  ดร.   วิ พรรธ  :   ภาค สอง ขอ พูด จาก ความ ใน ใจ คือ  ของเกาๆ   ที่ ดี  แลว เรา ไป เรียน ของ ใหมๆ     

จาก ฝรั่ง  แลว ทำ ให  f u n d a m e n t a l   f o u n d a t i o n   ของ เรา นี้ ถดถอย  ตอนนี้ ผม ไป สังเกต วา โรงเรียน 

 i n t e r n a t i o n a l   ทำไม เด็ก ถึง ชอบ    แลวทำไม จบ แลว เขาเรียน สาย วิทยาศาสตร หรือ วิศวกรรม ไมได  

เพราะ ครู ฝรั่ง ที่ เกง มี นอย  แลว เขา จาง มา สอน เปน ภาษา อังกฤษ ดีจริง  แตวา เปน แบบ  a c t i v i t y   

b a s e   สนุก พอ จบ ชั้น มัธยม  6   คณิตศาสตร  ฟสิกส  เคมี  ชีวะ ไมได อะไร เลย  แลว ผม สงสาร พอ แม 

แทน เพราะวา ตอน  ม. 6   i t   t o o   l a t e   t o   c h a n g e     เด็ก ได เรียน อยาง มาก ก็ นิเทศศาสตร    แลว ทำ ให 

มี นิเทศศาสตร เต็ม บาน เต็ม เมือง  e n g i n e e r     ไมมี  ตอนนี้ บานเมือง เรา นะ ครับ    ครู สอน คณิตศาสตร 

ดีๆ     หาได นอยลงๆ   แลว ตอไป บาน เรา ก็ จะ ไมมี  e n g i n e e r   กับ หมอ  เพราะวา ขาด ครู  พอ พูด คำ วา 

วิศวะ นี่  เด็ก กลัว แลว  เพราะอะไร  เพราะ เรา ได ครู ที่ สอน คณิตศาสตร ทำ ให มัน ยากๆ   เด็ก กลัว  อันนี้ 

ผม บอกวา เรา อยา ไป เอา ของ  p e r i p h e r a l   มา เปน  m a i n   s u b j e c t   ตอน ท่ี ผม เรียน หนังสือ อยู ท่ี  I m p e r i a l   

C o l l a g e   เรา เรียน เฉพาะ  f u n d a m e n t a l   แตวา มี  e x t r a   c u r r i c u l u m   มี  c l u b   อยู  1 2 0   c l u b   ให พวกเรา 

เลือก  เรา จะ ไป  d a n c i n g   c l u b ,   s i n g i n g   c l u b ,   p a i n t i n g   c l u b ,   m u s i c   c l u b   c l u b   อะไร มหาศาล ให 

เรา เลือก  c l u b   ให พวกเรา เลือก  แลว เรา อยา ไป เอา พวก  c l u b   พวก นี้ มา เปน  m a i n   c o u r s e   ใน การ 

ศกึษา เสียเวลา เดก็  แลว  f u n d a m e n t a l   จะ ไมรู  เดก็ จะ ไม รูวา  E i n s t e i n   เขา คดิ ยังไง  หรอืวา  S i r   I s a a c   

N e w t o n   คนพบ  f 1   f 2   หาร ดวย  d   s q u a r e   มา ยังไง  ผม คิดวา หลัก ที่ มหาวิทยาลัย เปน ที่ ที่ สอน  
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f o u n d a t i o n   ให นักเรียน ไม ใช สอน ให ครู  h a v e   a   g o o d   l i f e ,   y o u r   g o o d   l i f e   i s   y o u r   o w n   t o   d o   แตวา 

สอน  y o u   บวก ลบ คูณ หาร เปน  ผม ตองการ  3   ตัว  4   ตัว เทา นั้น  งายๆ     ครับ  นักศึกษา มหาวิทยาลัย  

ขอ แรก  c o m m u n i c a t i o n   เปน  คอื  ภาษา อังกฤษ ใชได     ขอ สอง  คิด ให เปน  คดิ นอก กรอบ  ( t h i n k i n g  

 o u t s i d e   t h e   b o x )   เปน  แลว ขอ  สาม  มี ความ กระหาย อยาก เรียนรู    ( t h e   s e r v e   f o r   k n o w l e d g e )     

แลว อัน สี่  เปน คน ที่ ดี  มี  c h a r a c t e r   ที่ ดี  มี คุณธรรม ที่ ดี  c h a r a c t e r   กับ คุณธรรม คือ  กรอบ  แลว

ภาย ใน กรอบ  เรา จะ คิด นอก กรอบ ยังไง ก็ ยัง อยู ใน กรอบ ของ  e t h i c   อันนี้ จะ ไม พัง  แต ถา เรา ไมม ี

กรอบ อันนี้    ยิ่ง ฉลาด ยิ่ง เปนภัย ตอ ประเทศชาติ  อันนี้ ผม คิดวา เรา เอา พวก นี้ เขามา ให เปน ประโยชน    

ขอ ยกตัวอยาง งายๆ     นะ ครับ  A l e x a n d e r   T h e   G r e a t   สามารถ ตี ชนะ โลก ทั้งโลก ได    ถาม วา  

A l e x a n d e r   T h e   G r e a t   นี้  w h y   h e   w a s   g r e a t ?   นอกจาก พอ แม เกง  มี  g e n e   ดี  เปน คน กลา แลว

ก็ โชคดี  เพราะ ถูก ฟน แทง  7   ครั้ง ก็ ไม ตาย  แต ที่ สำคัญ ที่สุด  A l e x a n d e r   มี ครู ดี  แลว ใคร เปน ครู ของ  

A l e x a n d e r   A r i s t o t l e   ศิษย เอก ของ  P l a t o   เมื่อ  A r i s t o t l e   อายุ  2 9   K i n g   P h i l i p   o f   M a c e d o n i a   ก็ มา 

ขอ ให สอน หนูนอย    A l e x a n d e r     แลว ผม ถาม วา แลว  A r i s t o t l e   สอน อะไร  ผม ตอง กลับ ไป อาน ใหม  

เวลา อานหนังสือ มัน เปน ประโยชน อีก อัน หนึ่ง  คือ ไม ใช อาน แลวก็ ลืมๆ   อาน แลว ถาม ตัวเอง    แลว

 เมื่อไม เขา ใจ ก็ กลับ ไป อาน ใหม    เสร็จ แลว  A r i s t o t l e     สอน แค  4   ขอ งายๆ   ขอ แรก  t h e   r i g h t   

p e r c e p t i o n   พอ อาน แลว ขนลุก เลย  นี่ คือ สัมมา ทิฏฐิ    ใน มรรค  8   นั่นเอง  t h e   r i g h t   p e r c e p t i o n   

แมกระทั่ง  S t e p h e n   c o v e y   ก็ ไป เขียน หนังสือ  t h e   7   H a b i t s   o f   M o s t   E f f e c t i v e   P e o p l e     ขอ แรก คือ 

 t h e  r i g h t   p e r c e p t i o n   คือ รูผิด  รู ชอบ  รู ชั่ว รูด ี  ขอ ที่สอง  ให เดิน ทางสายกลาง  A r i s t o t l e   เขา  d e fi   n e  

 วา  b r a v e l y   i s   t o   w a l k   b e t w e e n   c o w a r d i c e   b e c a u s e   o f   f e a r   a n d   o v e r c o n fi   d e n t   ความ 

ขี้ขลาด เพราะ กลัว กับ ความ บาบิ่น มั่น ใจ เกินไป  ขอ ที่ สาม    อยา ประมาท  นั่น ก็ หลัก พุทธศาสนา ของ 

เรา    ขอ ท่ี ส่ี    สำคญัมาก เปน ส่ิง ที ่มหาวทิยาลยั ทกุ แหง ตอง สอน ให เดก็  คอื  ตอง สังเกต ส่ิง รอบตวั และ 

ถามคำถาม ที่ ถูกตอง  และ  A r i s t o t l e   บอกวา ใน ชีวิต เขา มี ไม เกิน  7   คำ ถาม ที่ นา จะ ถาม แลว เรา รู หมด 

ทุกอยาง  ของ เล็กๆ   นอยๆ   อยาง นี้    เรา ตอง สอน ลูกศิษย เรา ให เปน คน สังเกต  ถาม ให เปน และ คนควา 

ให เปน  อยาง อาทิตย ท่ี แลว ผม ไป อานหนังสือ พิมพ  T i m e   นาย  J o e   K l e i n   ซ่ึง เปน  c r i t i c   เขา เขียน เก่ียวกับ  

O b a m a   ผม อาน ปุบ ผม บอก เลย  O b a m a   ตอง ชนะ  เพราะอะไร  เพราะวา  O b a m a   พา  s e n a t o r   2   คน ไป

 ที่  I r a q   ไปพบ นายพล  G e n e r a l   D a v i d   P e t r a e u s     แลว นายพล นี้ คอนขาง จะ ดุดัน  ก็ บอกวา  เขา 

ต้องการ  m a x i m u m   f l e x i b i l i t y   หมาย ถึง  W h i t e h o u s e   ไม่มี สิทธิ์ ที่ จะ ไป สั่ง เขา ว่า ถอนทหาร

 เม่ือไหร ยังไง  พอ อาน ถึง ตรงน้ี ผม ก็ ถาม ตัวเอง วา  ถา ผม เปน  O b a m a   ผม จะ ตอบ ยังไง  ตกลง ใจ วา คน น้ี 

เปน คน ท่ี ฉลาด  เขา ตอบ งายๆ  วา  “ G e n e r a l    i f    I    w e r e    i n    y o u r    s h o e s ,    I    w o u l d    h a v e    d o n e    e x a c t l y    t h e   

s a m e . ”  มา ทำ ให ตัว  G e n e r a l   นี่  h a p p y   เรา เอาเรื่อง นี้ ไป สอน นักเรียน ได วา เปน ศิลปะ ครับ

     

aw_�������1.indd   Sec1:114aw_�������1.indd   Sec1:114 29/6/2552   12:26:4529/6/2552   12:26:45



   ประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 7 ป 2551    115

สรุปผล การ ประชุม วิชาการ ระดับชาติ  ครั้ง ที่  7   

 และ นำเสนอ แนว ทางการ พัฒนา ศาสตร แหง บูรณาการ ผาน 
เครือขาย บัณฑิต อุดมคติ ไทย

 

 โดย      รอง ศาสตราจารย สุภาพ    ณ  นคร

 ประธาน คณะ อนุกรรมการ พัฒนา บัณฑิต อุดมคติ ไทย

                                                   ดร. จิรวัฒน    วี รัง กร

 อนุกรรมการ พัฒนา บัณฑิต อุดมคิต ไทย

 

  คิด เปน เรียนรู ดวย ตัวเอง  เรียนรู ตลอดชีวิต  เรียนรู ศักยภาพ และ  เรียนรู สมรรถนะ  เนน 

คุณธรรม  โจทย อยู ตรงนี ้วา กระบวนการ พัฒนา ตอง สราง แนวคิด อยาก จะ ให  สราง แนวคิด บูรณาการ 

ระหวาง ศาสตร  เพือ่ ที ่จะ เอามา ใช ใน กระบวนการ ตรงนี ้ ถา มอง ใน เชงิ ของ ภาพรวม หลาย ทาน  พดู ใน 

เรื่อง ของ การ ตกผลึก ทาง ปญญา แต พูด ไมตรง  วา อันนี้ คือ การ ตกผลึก ทาง ปญญา  ผม มี ความรูสึก 

วาการ ตกผลึก ทาง ปญญา เปน ส่ิง ฝงลึก  เรียก มา ใช เม่ือไหร ก็ ใชได ตลอด เวลา  มัน มี ความ แจมชัด  เปน 

คน ที่ แจมชัด ใน ประเด็น หรือ เรื่อง นะ ครับ  ความ แจมชัด นี้ แสดงออก การ รู ภาพรวม ทั้งหมด ของ เรื่อง  

และ รู แยก เปน สวน  ๆ    รู ที่ ไป และ ที่มา  รู เชื่อมโยง  รูเทาทัน  รู ปอง กัน  รู แกไข อันนี้ จาก การ ประมวล 

วิทยากร  เพราะวา หลาย ทาน สงสัย ตกผลึก ทาง ปญญา เปน ยังไง   มัน อาจ จะ ไม สมบูรณ   แต 

ผม ใช วิธี เก็บ เล็ก ผสม นอย จาก วิทยากร  แลว มาสู ศาสตร แหง การ บูรณาการ   ก็ เกิด คำ ถาม วา ทำไม 

ตอง ศาสตร แหง บูรณาการ  ไม บูรณาการ ได ไหม  มี คำ ตอบ จาก วิทยากร หลาย ทาน วา เพราะ สภาพ 

การ  สถานการณ และ ปญหา ชี้ วา จำเปน ตอง ใช ความรู จาก หลากหลาย สาขา เนื่องจาก ปจจุบัน เปน 

ปญหา เชิงซอน ประการ ที่สอง คือ ความรู และ ประสบการณ เริ่ม ไม เพียงพอ ตอ การ พัฒนา นักศึกษา 

จำเปน ตอง ไป เรียนรู จาก ที่อื่น มา ปรับ ใช  บุคลากร และ แหลง เรียนรู สถาบัน เริ่ม ไม พอ ตอ การ พัฒนา 

นักศึกษา  ตอนนี้ เรา เริ่ม เห็นวา ม. เกษตร ไป ใช วิทยากร จาก วิทยาลัย พยาบาล มา ชวย เรา  เพราะวา 

วิทยากร ใน มหาวิทยาลัย เรา ไมมี  ความ สำเร็จ ในอดีต ที่ เคย ทำ มัน เริ่ม ใช ไมได กับ การ ดำเนินงาน

ใน สถานการณ ปจจุบัน  เพราะ ลักษณะ ของ ผูเรียน เปล่ียนไป  จะ ตองการ ศาสตร ใหม ตอ เอา หลากหลาย 

ความรู มา ใช และ เรา พัฒนา  ก็ เกิด คำ ถาม อี กวา เรา พัฒนา ศาสตร แหง บูรณาการ เรา พัฒนา ไป 

เพื่ออะไร  เพราะ คิดวา จาก วิทยากร ที่ ได ให มา  เพื่อ พัฒนา เปน แนวคิด และ หลักการ  เพื่อ การ พัฒนา 

กระบวนการ ปลูกฝง นักศึกษา  ตองการ นวัตกรรม ใหม  ๆ    และ ความรู ใน การ ปฏิบตัิ ใหม  ๆ    เพื่อ นำมา 

ใช ใน การ ดำเนินงาน ทำ ให แน ใจ ใน กระบวนการ ปลูกฝง มี ความ รอบดาน เพียงพอ และ  นำ ศาสตร 
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พัฒนา กิจกรรม นักศึกษา เพื่อ ให เกิด ศาสตร ใหม  ๆ      เวลา พูด ถึง บูรณาการ คือ การ ทำ อะไร ให แจมชัด 

ขึ้น  สมบูรณขึ้น  การ บูรณาการ ระหวาง ศาสตร   เมื่อวานนี้ ทาน อาจารย มา นิตย ได ให บทสรุป กับ

 เรา ไว วา คือ การ สราง ความ รวมมือ โดย อาศัย ความรู จาก ทุก ศาสตร จาก ทุก แหลง ความรู   เพื่อ 

ที่ จะ นำมา ใช ใน การ พัฒนา บัณฑิต อุดมคติ นะ ครับ  หรือ อาจ จะ หมาย ถึง การ เชื่อมโยง ผสมผสาน 

ความรู จาก ศาสตร ตางๆ   ผสมผสาน แนวคิด กลยุทธ  เทคนิค ที่ หลากหลาย เขา ดวย กัน เพื่อ ทำ ให เกิด 

ความ แจมชดั ใน เร่ือง ท่ี เรา ตองการ พัฒนา  ใน การ บูรณาการ ระหวาง ศาสตร จาก การ ฟง วิทยากร แลว 

จะ พบ วา มัน อาจ จะ ใช วิธี บูรณาการ ความรู ขาม ศาสตร  บูรณาการ แนวคิด จาก กูรู ของ ศาสตร ตางๆ   

บูรณาการ แหลง ความรู  หรือ บูรณาการ กิจ กรรมการ เรียนรู  ก็ มี หลาย วิธี  ใน เชิง ของ แนวทาง บูรณาการ 

เม่ือวาน ก็ ฟง จาก ทาน อาจารย กิตติ ภูมิ ทาน ก็ บอกวา ตอง กำหนด เปาหมาย กอน  กำหนด เสร็จ แลวนำ 

มา พิจารณา คัดสรร ความรู ที่ จะ นำมา ใช  เพื่อ ให บรรลุ เปาหมาย และ มา พิจารณา กระบวนการ เรียนรู  

แลวมา ดีไซน รูป แบบ เพื่อ สราง ความ สมดุล ระหวาง ทฤษฎี กับ กิจกรรม  แต เงื่อนไข ทาน ไดให ไว  หนึ่ง 

ตอง ขนม เปยกปูน ไม ใช ขนมชัน้  คือ กวน ให เปน เน้ือ เดียว กัน  สอง คือ ตอง มี ความ สมดุล  สามคือ ตอง 

แน ใจ วา เม่ือ บูรณาการ แลว จะ ทำ ให นักศึกษา เกิด จุด เปล่ียน ท่ี พึงประสงค  เพราะ ฉะ น้ัน ผม ก็ คิดวา 

ถา เรา จะ พัฒนา ปญญา ให เกิด ขึ้นกับ นักศึกษา เรา ตอง สราง ตนทุน ที่ ดี ให นักศึกษา ตนทุน ที่ จะ ตอง 

สราง คือวา ตอง ทำ ให เขา รูจัก ตน เอง  ผม คิดวา เปน จุด เร่ิมตน  ผม คิดวา ถา รูจัก ตน เอง หรอืวา คนพบ วา 

ตัวเอง มี จุดดี ใน ตัว อะไร บาง  มันนา จะ เปน จุด เริ่มตน ของ ปญญา ที่ เกิดขึ้น  ตอง สราง ทักษะ ไมวา จะ 

เปน ทักษะ การ เรียนรู ที่ ดี  ทักษะ การ แสวง หาความรู  ทักษะ การ บันทึก  ทักษะ การ คิด ที่ เพียงพอ  

วิทยากร ทุกทาน  จะ พูดวา ตอง คิด เปน   ที่นี่ เครื่องมือ ที่ จะ ทำ ให นักศึกษา คิด เปน  อาจ จะ ตอง ฝก คิด

 วิจาร ณญาน  คิด วิเคราะห  คิด สังเคราะห  คิด เชิงบวก  ตอง สราง มุมมอง ใน เชิง ของ การ เรียนรู  

ตอง สราง วิสัย ใฝ เรียนรู  และ ออนนอม ถอมตน  ตาม ท่ี ทาน อธิการบดี ได พูด ไว  ตอง ฝก เปด ใจกวาง เพ่ือ 

ที่ จะ รับ สิ่ง ใหม  ๆ    ตอง เปน คน ที่ มี เหตุผล  ทาน อาจารย บุญ เกียรติ ก็ บอกวา ตอง ปุจฉา  วิสัชนา เปน 

ใชไหม ครับ  ตั้งคำถาม เปน  คนหา คำ ตอบ เปน  เคารพ ผูอื่น เปน  นั่น คือ การ ฟง เปน  ผม คิดวา ถา เรา จะ 

พัฒนา ปญญา  วิทยากร ไดพูด ไว ตอง สราง ตนทุน ที่ ดี ให แก นักศึกษา  แลว ตอง ทำ ให นักศึกษา เขา ใจ 

นะ ครับ วา ยัง ไมมี ศาสตร ใด ท่ี มี ความ สมบูรณ ใน ตัว ของ มัน และ ยัง ไมมี แนวคิด ใด ท่ี มัน มี ความ สมบูรณ 

ใน ตัว ของ มัน  B e s t   p r a c t i c e   ไมมี ใน โลก  มี แต  G o o d   p r a c t i c e   ก็ แสวงหา กัน ตอไป  เพราะ ฉะ นั้น 

การ พัฒนา ปญญา ตอง สราง บุคลากร อุดม ปญญา เหมือน กัน  เม่ือวานน้ี หลาย ทานพูด นะ ครับ วา สราง 

ไมได หรอก ครบั ตอง มี บุคลากร อุดม ปญญา  บุคลากร ท่ี จะ อุดม ปญญา เน่ียะ ตอง รู ทิศ ทางการ พัฒนา 

นักศึกษา ตอง รู สถานะ การณ  ตอง พัฒนา คุณลักษณะ รอบดาน ให เกิดขึ้น ใน ตัว ของ อาจารย เอง 

นะ ครับ  และ มี แนวคิด และ มี มุมมอง ใน เชิง บูรณาการ ไม อยางงั้น บูรณาการ ความรู ไมได  ทั้งนี้ เรา ได 

เรียน ตัวอยาง การ เสริมสราง พัฒนาการ ปญญา นะ ครบั  รายละเอยีด ผม จะ ขอ ขาม ไป เลย นะ ครบั เพ่ือ 

ท่ี จะ ประหยัด เวลา  เรา ได เห็น กิจกรรม เพ่ือ การ บูรณาการ ระหวาง ศาสตร  กิจกรรม เพ่ือ การ บูรณาการ 

ระหวาง ศาสตร ขอ ระดับ สถาบัน กอน นะ ครับ   เชน การ สราง เครือขาย ระหวาง สถาบัน การ สราง เครือขาย 
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ของ หนวยงาน ผู ใช บัณฑิต การ สราง กิจกรรม แลกเปลี่ยน เรียนรู  สราง โอกาส เพื่อ การ แสวงหา 

แนว ทางการ แกไข ปญหา รวม  เชน  อาจ จะ ทำ วิจัย รวม หรือ มี การ สัมมนา รวม  สราง หลักสูตร กิจกรรม 

ท่ี เนน พัฒนา นักศึกษา แบบ องค รวม ท่ี เรา ได ฟง เม่ือเชาน้ี นะ ครับ  หรือวา สนับสนุน บุคลากร ให มี โอกาส 

ได เรียนรู จาก ประสบการณ ภายนอก  บุคลากร เรา จำนวน ไมนอย ที่ ไมคอย ได ไป ไหนเลย ครับ  เพราะ 

ฉะ นั้น จะ บูรณาการ ระหวาง ศาสตร คง จะ ยาก  และ ประเด็น นี้ เปน ประเด็น สำคัญ คือ สงเสริม การ ดึง 

ศกัยภาพ ของ คณะ และ หนวยงาน ใน สถาบัน มา รวม สรางสรรค กิจกรรม นกัศกึษา ก็ เปน ตวัอยาง ของ 

มหาวิทยาลัย ขอน แกน เมื่อเชานี้ นะ ครับ  ที่ พยายาม จะ ให คณะ ได สราง กิจกรรม เหลานี้  ซึ่ง ขณะนี้ ผม 

คิดวา อาจารย หลาย คน เปน  U n s e e n   อยู  คือ ไมมี เวที  ไมมี โอกาส ท่ี จะ ออกมา ได รวม สังสรรค หรือ รวม 

กิจกรรม พัฒนา นักศึกษา  ที่นี้ จะ ถึง  U n s e e n   เหลา นั้น มา ได อยางไร  อีก อัน หนึ่ง คือ กิจ กรรมการ 

บูรณาการ ระหวาง ศาสตร นะ ครับ  เปน กิจกรรม เพ่ือ สงเสรมิ นักศึกษา  เชน สราง โอกาส การ เรียนรู ขาม 

ศาสตร ให แก นักศึกษา   สราง กิจกรรม ให นักศึกษา ได สัมผัส  พบเห็น  สราง กิจ กรรมการ เรียนรู ใน ชุมชน    

และ กูรู ที่ หลากหลาย  สงเสริม โอกาส การ รวมตัว กัน เฉพาะกิจ เพื่อ ดำเนิน กิจกรรม ตาม ความ สน ใจ 

รวม  กิจกรรม ท่ี ไม จำเปน จะ ตอง ทำ ใน รูป ของ ชมรม แตวา เปน กิจกรรม ท่ี นักศึกษา อยาก จะ ทำ รวม กัน  

ทำ แลว เลิก ไป เลย อยาง นี้ นะ ครับ  ซึ่ง ผม คิดวา มัน เปน โอกาส ใน การ บูรณาการ ระหวาง ศาสตร ซึ่ง กัน  

สงเสริม การ จัด กิจกรรม รวม ระหวาง นักศึกษา ระหวาง สถาบัน ก็ เปน อีก แนวทาง หนึ่ง  ใน สวน ของ 

เครือขาย บัณฑิต อุดมคติ และ เครือขาย บัณฑิต อุดมคติ ไทย จะ ชวย เสริมสราง บูรณาการ ระหวาง 

ศาสตร  ดวย การ สราง กิจกรรม แลกเปล่ียน เรียนรู ระหวาง สถาบัน นะ ครับ  โดยเฉพาะ เร่ือง แนว ทางการ 

พัฒนา นักศึกษา รวม คิด รวม สราง ปฏิบัติ ใน กิจกรรม นักศึกษา จาก ประสบการณ ท่ี หลากหลาย ท่ี ส่ิง ท่ี 

ผม คิดวา ทุก สถาบัน กำลัง ตองการ ขณะนี้ คือ ความรู ใหม ๆ    แนวคิด ใหม ๆ    กลยุทธ  เทคนิค ใหมๆ  

 รูป แบบ การ ดำเนินงาน ใหม  ๆ    เพื่อ ที่ จะ เอา มาสู กับ โจทย ใหมๆ   ใน การ พัฒนา นักศึกษา  โจทย มัน ชัก 

ยาก  โจทย แตละ โจทย มัน ก็ เปน ปญหา เชิงซอน  ผม วา ทุก สถาบัน ขณะนี้ ตองการ นะ ครับ  ก็ เหลือ 

เครือขาย พัฒนา นักศึกษา เพื่อ พัฒนา บัณฑิต อุดมคติ ไทย คือ ทางออก สุดทาย  เพราะวา ขณะนี้ 

เครือขาย ก็ พยาม ยาม คิด รวม กัน  รวม ใจ กัน  แลกเปล่ียน เรียนรู รวม กัน  แกปญหา รวม กัน   ผลักดันและ 

ขับ เคล่ือน รวม กัน นะ ครับ  สุดทายน้ี บน เสน ทางการ พัฒนา บัณฑิต อุด คติ ไทย ผม ยืนยัน วา ไม อาจ แกไข 

และ กลไก สถาบัน อุดมศึกษา  สถาบัน ใด สถาบัน หนึ่ง โดย ลำพัง  เฉพาะ สถาบัน ของ ทาน ทำ คน เดียว 

ไม ชวย ให ภาพรวม ดีข้ึน นะ ครับ  มัน จะ แกไข ได ถา ทุก สถาบัน รวม กัน คิด ชวย กัน ทำ นำไปสู พลัง ใน การ 

ขับ เคล่ือน  เครือขาย พัฒนา นักศึกษา คือ ความ หวัง ของ ประเทศ ตอง ชวย กัน รักษา ไว อยา ให มัน เหมือน 

เครอืขาย  C   ตอง เหมอืน เครอืขาย  A   ตอง พัฒนา คน รุน ใหม ให เติบโต แขง็ แรง และ เปน อนาคต สำหรบั 

ทุกทาน  ยัง ตองการ แนวคิด ที่ ควบคู การ ปฏิบัติ ไม ใช แนวคิด ที่ ไม อาจ นำ สู การ ปฏิบัติ  เมื่อ เชา ผม ฟง 

ฮองกง ผม รูสึกวา เขา ใช แนวคดิ ที ่ปฏบัิต ิได  ของ เรา จะ ทำ ยังไง ให ได แนวคดิ ที ่ปฏบัิต ิได เชน กัน  และ ก็ 

เรา ยัง ตองการ กูร ูอกี เยอะ  ที ่จะ มา ชวย คดิ ที ่จะ มา ชวย เตมิเตม็ แนวคดิ ใหม  ๆ    ให กับ เรา  และ ผม คดิวา 

ถึงเวลา ที่ จะ ตอง สราง กูรู ที่ จะ ทด แทน  อาจารย สุภาพ ไป  อาจารยศุภ มาศ ไป  อาจารย มานิต ไป  ยังคง 
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ตองการ กูรู ทด แทน เพื่อ อนาคต  เพราะ ฉะ นั้น ผม คิดวา แตละ สถาบัน อาจ ตอง สราง นัก วิชาการ

 ดาน พัฒนา นิสิต นักศึกษา เพื่อ ที่ จะ รองรับ เปน ไอเดีย ให กับ อนาคต  เพราะ ฉะ นั้น ใคร ที่ มี แวว ที่ จะ

 เปน นัก วิชาการ ทาง ดาน นี้ ผม วา นา จะ รีบ เอาออกมา  กอน ที่ มัน จะ ชา เกินไป  ขอบคุณ มาก ครับ  

สวัสดี ครับ

   งานเลี้ยง กำลัง จะ เลิกรา  เวลา ก็ จี้ เขามา ทุกที  มอง หนา กัน ครับ อาจารย ครับ สี่ โมง เย็น ตอง

 รีบ ขึ้น รถ ไป สนามบิน ดอนเมือง  ภาพ ที่ เรา ได กราบเรียนให ทราบ ตั้ง แต วัน แรก ที่ ศาสตราจารย 

ดร. วิจิตร   ให  C o n c e p t   จริงๆ   แลว กลุมทำงาน อนุกรรมการ  6 - 7   คน ตอง กราบ ขอบ พระคุณ 

มากๆ   นะ คะ กวา เขา จะ ตกผลึก ชื่อ มา ได ก็ เถียง กัน อยู หลาย รอบ    ของ เรา เอง  คิดวา เปนกลุม 

ที่ มี ประสบการณ แต บางครั้ง อาจ จะ ยัง ไม ใช สิ่ง ที่ ตรง ใจ ทาน ผูฟง ทั้งหลาย  7 0 0   คน ที่ เขามา 

หลาย ทาน เขามา กระซิบ   อาจารย คะ ที่ มหาวิทยาลัย ยัง ไม รูเรื่อง นี้ เปน ยังไง  คือ ตัว บรรทัดฐาน 

ที่ จะ เดิน ไป ขางหนา เนี ่ยะ ตองจูน กัน อีก นิด   แตสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เอง 

ยังไง  4 8   ที่ ออกมา  3 4   เครดิต  เขา รวม ภาษา อังกฤษ  แต ฮองกง ไม รวม ภาษา อังกฤษ เอา วิชา 

คน เลย  เพราะ ฉะ นั้น ประเด็น ที่ อาจารยศุภ มาศ ฝาก ทาง กรรมการ จะ ไป ดู อี กรอบ หนึ่ง  จริง  ๆ    

สภา วิศวะ ได เขา ไปหา แลว  เพราะ ปญหา ของ วิชาชีพ เขามา แรง จาก1 2 0     ต่ำสุด เปน  1 5 0     กวา  แลว

ไป มองวา วิชา ศึกษา ทั่วไป  คือ เบื้องตน บางที ไป ตัด อะไร  ๆ    ก็ ไม ใช  เพราะ ฉะ นั้น อยาก จะ กราบเรียน 

นิดหนึ่ง วา คณะ อนุ กรรม เปน เพียง กลุม เล็กๆ   ที่ มี พลัง เล็กนอย มี คน อยู หา หก คน
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บทสรุป
โดย ดร. จิรวัฒน วีรังกร
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การ บรรยาย พิเศษ  เรื่อง  ทิศ ทางการ พัฒนา บัณฑิต ไทย ตาม แผน 
พัฒนา อุดมศึกษา ระยะยาว 15 ป

 นางสาว จิรณี ตันติรั ตน วงศ

โดย รอง เลขาธิการ คณะกรรมการ การ อุดมศึกษา

สาระสำคัญ ของ การ บรรยาย

 1. ใน 15 ป ขางหนา การ เปลี่ยนแปลง ทาง ดาน อัตรา การ เพิ่มจำนวน ประชากร จะ ลดลง 

เนื่องจาก ประชากร ใน วัย เจริญ พันธุ รูจัก ใช วิธีการ คุมกำเนิด และ มี วิถี ชีวิต ที่ เปลี่ยน ไปจาก เดิม 

สงผลให เด็ก ที่จะ เขาเรียน ใน ระดับ อุดมศึกษา มี แนวโนม ลดลง และ ยังมี ปจจัย อีก หลาย ดาน ที ่

สงผลกระทบ ตอ การ อุดมศึกษา เชน การ เปลี่ยนแปลง ทาง ดาน เทคโนโลยี การ เปลี่ยนแปลง ดาน 

โครงสราง เศรษฐกิจ  การ รวมตัว ของ ประเทศชาติ ภายใต ขอตกลง หรือ ความ รวมมอื ตางๆ เชน การ 

รวมตัว ของ กลุม ประเทศ อาเซียน ภายใน ป ค.ศ. 2015

 2. เมื่อ ความ ตองการ เขาเรียน ใน ระดับ อุดมศึกษา ตาม ชวงอายุ 18-21 ป ลดลง ประชากร 

มีอายุ ยืนยาว และ มี ความ ตองการ พัฒนา ตน เอง มากข้ึน สถาบัน อุดมศึกษา จึง ควร เตรียม รองรับ ความ 

ตองการ กลับ เขามา พัฒนา ตน เอง ของ บัณฑิต ที่ สำเร็จ การ ศึกษา แลว

 3. การ ผลิต บัณฑิต ที่ มี คุณภาพ ควร ปลูกฝง ให บัณฑิต สามารถ ที่จะ เรียนรู วิธี ที่จะ เรียน 

และ ศึกษา คนควา หาความรู ดวย ตัวเอง รูเทาทัน การ เปลี่ยนแปลง ในดาน ตางๆ มี เจตคติ การ เรียนรู 

ตลอดชีวิต สามารถ ที่จะ ปรับตัว เขากับ สภาวะ แวดลอม ตางๆ ที่จะ เกิดขึ้น เพราะ ศาสตร บาง ศาสตร 

มี ความ กาวหนา อยาง รวดเร็ว และ ที่ สำคัญ ตอง ปลูกฝง คุณธรรม จริยธรรม ควบคู กับ การ ใช ขอมูล 

สารสนเทศ และ เทคโนโลยี ตางๆ

 4. มหาวิทยาลัย ตอง เตรียม ความ พรอมท่ีจะ พัฒนา บัณฑิต ในดาน ความรู ทาง ภาษา อังกฤษ 

และ ภาษา ตางประเทศ อ่ืนๆ อยาง นอย 2 ภาษา เพ่ือให สอดคลองกับ การ รวมตัว ของ ประเทศ อาเซียน 

ที่ ได ตกลง กัน วา ภายใน ป พ.ศ. 2558 จะ ใช ภาษา อังกฤษ เปน ภาษากลาง ระหวาง กลุม ประเทศ 

ดวยกัน 

  5. มหาวิทยาลัย ตอง พัฒนา คุณภาพ บัณฑิต ไทย ให มี Domain of Learning  อยาง นอย 

5 ดาน และ สำหรับ บัณฑิต ที่ จบ แลวตอง พัฒนา สิ่ง เหลานี้ ไป ตลอดชีวิต ดังนี้

  5.1 การ พัฒนา คุณธรรม จริยธรรม

  5.2 ความ รูความ สามารถ
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  5.3 ทักษะ เชาวน ปญญา (Cognitive Thinking)

  5.4 ทักษะ การ สราง ความ สัมพันธ ระหวาง บุคคล และ ความ รับผิดชอบ

  5.5 ทักษะ การ วิเคราะห และ การ สื่อสาร

 6. เน่ืองจาก การ เรียน การ สอน ใน ศาสตร แตละ ศาสตร ไม เพียงพอ ตอ การ เสริมสราง พัฒนา

การ ของ บัณฑิต ได อยาง รอบดาน การ บูรณาการ กิจกรรม นอก หลักสูตร เขาสู ใน หลักสูตร เพื่อ

ให นิสิต นักศึกษา ได เรียนรู จาก สิ่งแวดลอม ที่ เปนจริง จะ ทำให นักศึกษา ได เรียนรู มากกวา การ เรียนรู 

จาก ใน ชั้นเรียน เพียง อยางเดียว
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การ บรรยาย  เรื่อง  การ พัฒนา สังคม ไทย ผาน การ อุดมศึกษา

โดย ศาสตราจารย ดร. วิจิตร ศรีส อาน

รองประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ

สรุป สาระสำคัญ ของ การ บรรยาย

 1. สิ่ง ที่ เปน สัจธรรม ของโลก ใน ยุค โลกาภิวัตน และ ของ ประชาคม โลก ทุกวันนี้ คือ การ 

เปล่ียนแปลง และ การ แขงขัน “เปลี่ยนแปลง” และ “แขงขัน” คือ สิ่ง ที่ สังคม ไทย หลีกเลี่ยง ไมได และ 

ตอง สรางเสรมิ ให สังคม ไทย สามารถ เผชิญกับ การ เปล่ียนแปลง และ การ ใช การ เปล่ียนแปลง ให เปน 

โอกาส ของ ประเทศ ให ได ใคร หรือ สังคม ใด ไม สามารถ เผชิญกับ ความ เปลี่ยนแปลง สังคม นั้น จะ

 ไม สามารถ อยูรอด ได สังคม ที่ แขงขัน ได ตอง มี ความ เขมแข็ง เทานั้น จึง จะ อยูรอด ได 

 2. สังคม อุดม ปญญา เปน สังคม ที่ ใช ปญญา เปนหลัก ใน การ เผชิญกับ การ เปลี่ยนแปลง 

และ ใช ปญญา ใน การ เสริมสราง ความ เขมแข็ง เพื่อ การ แขงขัน แบง เปน 2 ลักษณะ คือ 

  2.1 สังคม แหง การ เรียนรู (Learning Society) ยึด ผูเรียน เปนสำคัญ เนน การ ศึกษา 

ตลอดชีวิต ปลูกฝง ให คน รุนใหม ใฝรู ใฝ เรียน เรียนรู ได ดวย ตน เอง สามารถ แสวงหา ปจจัย ท่ี เสริมสราง 

คุณภาพ ชีวิต ได อยาง ตอเนื่อง ตลอดชีวิต

  2.2 สังคม ท่ี ใช ความรู ใน การ แกปญหา และ พัฒนา สังคม (Knowledge Base Society )

แต สังคม ไทย ใน ปจจุบัน เปน สังคม ฐาน ความ...เปน สวนใหญ

 3. ปจจัย ใน การ พัฒนา สังคม ประกอบดวย

  3.1 คน มี คุณภาพ  คือ มี ความ เรือง ปญญา (Wisdom)  และ คุณธรรม (Goodness) 

หมายถึง  เปน คน ท่ี มี ความ เฉลียวฉลาด มีความรู มี ความคิด รูจัก วิเคราะห แสดง ภูมิปญญา ท่ี มี พรอม 

อยู ใน ตัว และ มี คุณธรรม การ ผลิต บัณฑิต ที่ มี คุณภาพ ควร ทำให บัณฑิต เปน คน ที่ สมบูรณ กอน ที่จะ 

เปน นัก วิชาชีพ ดวย การ พัฒนา วิธี เรียน วิธีสอน

  3.2 องคความรู ที่ พอเพียง ใน ปจจุบัน องคความรู ใคร มี มากกวา สราง ความรู 

ได มากกวา ยอม ไดเปรียบ แต มี เงื่อนไข วา องคความรู นั้น ตอง สามารถ นำไปใช ประโยชน ได จาก 

ความสำคญั ของ องคความรู ดงักลาว จงึ กอ ให เกิด ศาสตร ที ่เรยีก วาการ จดัการ ความรู (Knowledge 

Management) เปน ศาสตร แขนง ใหม ที่ เกิดขึ้น บน ฐาน ความ เชื่อ ที่วา “ความรู” นั้น อยู ใน ตัว คน 

มากมาย ไมใช อยูท่ี หองสมุด หรือ สถาบัน การ ศึกษา แตเพียง อยางเดียว ดังน้ัน หาก สามารถ ดึง ความรู 

จาก ตัว คน ออกมา ใช ประโยชน จะ กอ ให เกิด ประโยชน มหาศาล  ประกอบดวย การ เขาถึง ความรู ที่ 
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เปน มรดก โลก การ สราง และ บูรณาการ ความรู เปน ศาสตร ใหมๆ  การ ใช ประโยชน จาก ความรู ที ่สราง 

มา ใน การ แกปญหา และ พัฒนา สังคม ที่ เปลี่ยนแปลง ตลอด เวลา 

  3.3 นวัตกรรม (Inovation) เปน เทคนิค แนวคิด ใหมๆ  ท่ี นำมาใช แกปญหา และ พัฒนา 

ใน เชิง ที่จะ ตอบสนอง เพื่อให ทัน ตอ การ เปลี่ยนแปลง หรือ กาว ล้ำ การ เปลี่ยนแปลง

  3.4 เทคโนโลยี ทางการ ศึกษา ซ่ึง มี ความ เจริญ กาว หนาเปน อยาง มาก และ มี บทบาท 

สำคัญ ที่จะ ทำให คน สามารถ เรียนรู ดวย ตน เอง เขาถึง แหลง ความรู และ คนควา ได เอง

 4. จาก ปจจัย ใน การ พัฒนา สังคม ท้ัง 4 ประการ ดังกลาว อุดมศึกษา สามารถ เขาไป มี บทบาท 

ใน 2 ดาน สำคัญ คือ 

  4.1 พัฒนา คน ให เปน ศูนยกลาง ของ การ พัฒนา โดย มุงเนน การ พัฒนา ให เปน คนด ี

มีความรู ให อยู เย็น เปนสุข

  4.2 สราง องคความรู โดย กระบวนการ วิจัย และ พัฒนา ดวย ความ มุงหวัง วา สถาบัน 

อุดมศึกษา จะ เปน ผูนำ ใน การ สราง นวัตกรรม ท่ี ขยายผล ไปสู การ แกปญหา และ พัฒนา ได เพ่ือให เปน 

ปจจัย เสริมสราง คุณธรรม สังคม คุณภาพ สังคม ที่ มี สมรรถภาพ และ ประสิทธิภาพ
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การ อภิปราย เรื่อง

การ บูรณาการ ศาสตร เพื่อ พัฒนา บัณฑิต อุดมคติ ไทย

                                                            ศาสตราจารย ดร. ศุภ มาศ   พนิช ศักดิ์ พัฒนา 

ดร.มานิต  บุญ ประเสริฐ

                                                                             ผูชวย ศาสตราจารยกิ ติ ภูมิ  มี ประดิษฐ

                                                                        ดร. จิรวัฒน  วี รัง กร  ผู ดำเนินการ อภิปราย

สาระสำคัญ ของ การ อภิปราย

           1.  การ บูรณาการ ศาสตร ตาม คำ นิยาม ของ ยูเนสโก คือ กิจกรรม รูปแบบ หนึ่ง ของ ความ 

รวมมอื ระหวาง ศาสตร ตาง ๆ  ที ่ม ีสวนใน กระบวนการ แกปญหา ใน ประเดน็ ที ่เปนความ สนใจ รวมกนั 

และ ทำให บรรลุ ผลสำเร็จ อันเปน จุดหมาย ปลายทาง

 2. การ บูรณาการ ศาสตร เพื่อ พัฒนา บัณฑิต อุดมคติ จึง หมายถึง การ ทำงาน รวมกัน ของ 

คน จาก หลากหลาย ศาสตร ที่มา รวม คิด รวม ทำ รวมกัน เชื่อมโยง กระบวน ความรู ใน กระบวนการ 

แกปญหาที่ยอมรับ รวมกัน เชน ปญหา ขณะนี้ คือ คุณลักษณะ ของ บัณฑิต อุดมศึกษา ยัง ไม เปนที่ 

พอใจ ของ ผูใช บัณฑิต ยัง ไม เปนที่ พอใจ ของ สังคม โดย รวม ซึ่ง ปญหา นี้ ไมใช งาน ของ ใคร คน ใด

 คน หนึ่ง

 3. การ ที่จะ ทำงาน แบบ บูรณาการ ศาสตร รวมกัน จะ ตอง ให ความ สำคัญตอ การ รับฟง การ 

รักษา กฎ กติกา รวมกัน ตอง ใหเกียรติ ซึ่ง กันและกัน

 4. การ บูรณาการ ศาสตร จะ ตอง ดำเนินการ ใน ลักษณะ หลอม รวม ศาสตร ที่ หลากหลาย 

ให เปน หนึ่งเดียว เปรียบ ประดุจ ขนม เปยกปูน ประเด็น สำคัญ คือ การ บูรณาการ ดังกลาว จะ ตอง 

ตอบสนอง โดย ตรง ตอ เปาหมาย ที่ กำหนด  แต ปจจุบัน มี การ ดำเนินการ ใน ลักษณะ ขนมชั้น ปจจุบัน 

รายวิชา ใน หมวด วิชา ศึกษา ทั่วไป มี ลักษณะ เปน วิชา บูรณาการ จำเปน ตอง มี อาจารย จาก หลาย 

ศาสตร มา รวมกัน สอน ใน วิชา เดียว  

 5. การ บูรณาการ ศาสตร จะ ดำเนินการ ใน 3 ขั้นตอน คือ

  5.1 ควร ตั้ง เปาหมาย กอน วา จะ พัฒนา อะไร แก นิสิต นักศึกษา หรือ จะ แกปญหา อะไร 

แก นิสิต นักศึกษา

                5.2 การ ประเมิน วิเคราะห ความรู ท่ีจะ นำมาใช เพ่ือให บรรลุ เปาหมาย มีความรู อะไร บาง  

ซึ่งคงจะ ประกอบ ไป ดวย บุคคล ตางๆ  จาก ศาสตร ที่ หลากหลาย
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                5.3 การ ประสมประสาน ความรู  เพื ่อให เกิด ความ สมดุล ซึ ่ง การ ประสมประสาน 

ดังกลาวสามารถ ตอบสนอง ตอ เปาหมาย ที่ กำหนด ไว

           6. เครือขาย บัณฑิต อุดมคติ เปน ตัวอยาง หนึ่ง ของ การ บูรณาการ ระหวาง ศาสตร  เพราะ 

แสดงถึง ความ รวมมือ ระหวาง กัน ใน การ เชื่อมโยง ความรู ใน การ แกปญหา ได เรียนรู รวมกัน และ 

เกื้อหนุน จุนเจือ เอื้อเฟอ ประสบการณ ใน การ ทำ กิจกรรม รวมกัน ระหวาง สถาบัน เพื่อ การ พัฒนา 

บัณฑิต ให เปนท่ี พึงประสงค ใน ยุค โลกาภิวัตน  โดย ใน การ บูรณาการ ระหวาง ศาสตร เครือขาย บัณฑิต 

อุดมคติ ได

 ดำเนินการ ใน 3 เรื่อง คือ การ พัฒนา รายวิชา หมวด วิชา ศึกษา ทั่วไป  การ สอดแทรก 

คุณธรรม จริยธรรม ใน กระบวนการ เรียน การ สอน และ การ จัด กิจกรรม เพื่อ พัฒนา นิสิต นักศึกษา 

นอก ชั้นเรียน  

 7. การ พัฒนา นิสิต นักศึกษา ใน อนาคต  เห็น ได ชัดเจน วา  ไม อาจ ใช รูปแบบ เดิม ใน 

การ ดำเนินงาน ได  เนื่องจาก คุณลักษณะ ของ นิสิต นักศึกษา รุ นใหม ที่ เขาสู ระบบ อุดมศึกษา

 ได เปลี่ยนแปลง ไป ประกอบ กับ คุณลักษณะ บัณฑิต ที่ พึงประสงค ตองการ ศักยภาพ และ สมรรถนะ

 ที่ สูงขึ้น  การ แสวงหา แนวคิด ใหมๆ  กิจกรรม ใหมๆ ที่ นำมาใช การ ดำเนินงาน เพื่อ พัฒนา นิสิต -

นักศึกษา เปนความ ตองการ สำหรับ ทุก สถาบัน ลำพัง ความรู และ ประสบการณ ตลอดจน ศักยภาพ 

บุคลากร ใน สถาบัน เริ ่ม ไม เพียงพอ ความ ตองการ ความรู เพิ่มเติม จาก แหลง อื่น เริ ่มมี มากขึ้น 

ดังนั้นความ ตองการ บูรณาการ ความรู จาก บุคลากร ใน ศาสตร ตางๆ  จาก บุคลากร ใน สถาบัน

 อื่น ๆ จึง เปน สิ่งจำเปน สำหรับ ทุก สถาบัน และ จะ ทวี ความ สำคัญ มากขึ้น ใน อนาคต
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การ บรรยาย  เรื่อง  เศรษฐกิจ พอเพียง เพื่อ สังคม แหง ความ สุข

โดย อาจารยวิวัฒน   ศัลย กำธร

ประธาน มูลนิธิ กสิกรรม ธรรมชาติ

สรุป สาระสำคัญ ของ การ บรรยาย

 1. ชาติ ใด ไร คนดี มี วินัย ชาติ นั้น จะ พบ ความ บรรลัยแนนอน

 2.  สถาบัน อุดมศึกษา ตอง สราง นักศึกษา ให เปน คนดี มี วินัย เดน ทำ อะไร ก็ เปน รู ตน วา เดน 

เรื่อง อะไร พัฒนา ความ เดน ให เขมแข็ง อยาง ตอเนื่อง

 3. การ ศึกษา ตอง เอาจริง เอา จัง กับ การ สราง ศีลธรรม ให คน อยาง จริงจัง ลูกศิษย จึง จะ เปน 

คนดี มี วินัย เดน และ รับผิดชอบ การ งาน

 4. กระบวนการ ที่จะ นำไปสู การ พัฒนา ผูเรียน ประกอบดวย

  4.1 หลักสูตร

  4.2   ผูสอน -  ตอง มี คุณลักษณะ คึกคัก คลองแคลว คร้ืนเครง กอน จะ ทำ อะไร ให พัฒนา 

ครู กอน ถา ยัง พัฒนา ไมได อยา ไป ทำ อยาง อื่น เพราะ ครู คือ หัวใจ สำคัญที่สุด

  4.3   วิธีสอน

  4.4  เครื่องมือ ประกอบการ สอน เพื่อให นักศึกษา เกิด ทักษะ ปฏิบัติ

  4.5  สภาพแวดลอม และ เงื่อนเวลา

 5. ระดับ ของ ศาสตร มี 3 ระดับ  

  5.1   ระดับ Classifi cation ( สุตมย ปญญา) - เปน ระดับ ของ การ อาน มาก ฟง มาก ดู มาก          

มี ลักษณะ การ เปน พหูสูต

  5.2   ระดบั Associate ( จินตมย ปญญา) -  เม่ือ ได ไป ดู แลว ตอง กลับมา จินตนาการ และ 

ทดลอง ทำให เห็นจริง จริง

  5.3   ระดับ Critic (ภาวนามย ปญญา) -  เห็น ผล หลังจาก การ ปฏิบัติ และ นำมา สรุป เปน 

ทฤษฎี

 6. ประเทศ ไทย จะ ไป รอด หรือไม อยูที่ การ พัฒนา ทาง ปญญา ของ คนใน ชาติ เพราะฉะนั้น 

ระบบ การ ศึกษา ระดับ อุดมศึกษา ถือ เปนความ หวัง ของ ประเทศ 

 7. หลัก เศรษฐกิจ พอเพียง เพื่อ สราง สังคม แหง ความ สุข ตอง ทำเปน ขั้น เปนตอน แบง เปน   

ขั้น พื้นฐาน และ ขั้น กาวหนา

  7.1 เศรษฐกิจ พอเพียง ขั้น พื้นฐาน คือ ขั้น สนอง ความ ตองการ จำ เปนของ รางกาย 
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คือ เศรษฐกิจ พอเพียง ตอง มี อยู พอ ตอง มี กิน พอ ตอง มี ใช พอ ตอง นำ ให รมเย็น พอ พระบาท สมเด็จ-

 พระเจาอยูหัว ทรง มี พระ ราช ดำรัส วา หาก ประเทศ ไทย มี ความ พอเพียง อยาง นอย ขั้น พื้น พื้นฐาน 

ประเทศ ไทย จะ เจริญ กาวหนา อยาง มาก 

  7.2 เศรษฐกิจ พอเพียง ขั้น กาวหนา คือ ขั้น ที่ เมื่อ ความ จำเปน ขั้น พื้นฐาน ไดรับ การ 

ตอบสนอง เพียงพอ แลวก็ นำ สวนเกิน สวน ที่ เหลืออยู มา เผื่อแผ ชวยห ลือ เจือจุน หรือ ทำประโยชน 

รวมกัน บน พื้นฐาน ความ เชื่อ ที่ พระบาท สมเด็จ พระเจาอยูหัว ได มี พระ ราช ดำรัส วา “Our lost is 

our gain” หมายถึง ยิ่ง ให ยิ่ง ได
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การ บรรยาย  เรื่อง  จิต ปญญา ศึกษา กับ การ พัฒนา สังคม ไทย

โดย พระธรรม โกศ าจารย

อธิการบดี มหาวิทยาลัย มหา จุฬา ลง กรณราช วิทยาลัย

สรุป สาระสำคัญ ของ การ บรรยาย

              1. การ ศึกษา ที่ แทจริง  นอกจาก จะ ทำให ผูเรียน มี หลัก ทางวิชาการ แลว ตอง มี เรื่อง ของ 

การ พัฒนา จิต และ ปญญา ดวย เพราะฉะนั้น การ ศึกษา จึง ไมได มุง ไปสู ความ เปนเลิศ ทางวิชาการ 

แตเพียง อยางเดยีว แต ตอง ทำให ผูเรียน เปน คนดี และ มี ความ สุข ที่ แทจริง ดวย นั่น คือ 

      1.1  มี สมรรถภาพ ที่ พรอม ใชงาน ที่ เรียกวา    “เกง”
      1.2  มี จิตใจ ดีพรอม ชวยเหลือ ผูอื่น ที่ เรียกวา  “ดี”  
      1.3  มี ความ พอใจ ใน การ ทำงาน  ที่ เรียกวา  “มี ความ สุข”
   2. จิตต ปญญา ศึกษา หมายถึง การ ศึกษา ที่ เนน การ พัฒนา จิต และ ปญญา เปนการ ให 

ความ สำคัญ ใน เรื่อง การ พัฒนา มิติ ดานใน หรือ ดาน จิตใจ ของ ความ เปน มนุษย  ถา เทียบกับ คำ

 ใน ภาษา อังกฤษ คือ Contemplative Education  ความ หมาย ที่ เนน การ พัฒนา จิต และ ปญญา จะ 

มี มุมมอง ทาง พุทธศาสนา เขาไป เกี่ยวของ  จิต ปญญา ศึกษา มาจาก แนวคิด ทาง พระพุทธศาสนา 

ที่วา การ ศึกษา จะ ตอง ให เกิด การ พัฒนา ที่ ครบถวน ทั้ง 4 ดาน คือ 

  2.1 กาย ภาวนา  หรือ  การ พัฒนา กาย และ ยัง หมายถึง สิ่งแวดลอม ทางกายภาพ 

ทั้งหมด 

  2.2 ศีล ภาวนา  หรือ  การ พัฒนา สังคม ในที่นี้ หมาย รวมถึง การ อยู รวมกัน อยาง สันติ

ใน สังคม

  2.3 จิตตภาวนา  หรือ การ พัฒนา จิต ในที่นี ้ หมายถึง การ พัฒนา ใน สวน ที่ เปน 

องคประกอบ ของ จิตใจ ทุกอยาง เชน ศีล สมาธิ หรือ อาจ กลาว ได วา เปน สิ่ง ที่ พัฒนา พื้นฐาน ทาง 

จริยธรรม

  2.4 ปญญา ภาวนา  หรือ การ พัฒนา ปญญา  โดย สอนให พัฒนา IQ คู กับ EQ ชวย 

ให ผูเรียน รูจัก ตน เอง  ตระหนัก รู ใน ความรูสึก ของ ตน เอง มี สติ (Awareness) และ มี สัมปชัญญะ 

สามารถ นำ ความรู มา แกปญหา (เกิด ปญญา)  สรางสรรค กิจกรรม ที่ เปน ประโยชน ตอ ผูอื่น และ 

สังคม (เกิด กรุณา)

 3. จิตต ปญญา ศึกษา นั้น  เปาหมาย ที่ แทจริง อยูที่  “การ พัฒนา ปญญา” ที่ ชวย ให ลด ละ 

โลภ โกรธ หลง และ เกิด คุณธรรม  แต จะ พัฒนา ปญญา ไมได เลย ถา ไมพัฒนา คุณธรรม  ปญญา 
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เกิด ได จาก 3 แหลง

      3.1   สุตมย ปญญา -  การ อาน การ ฟง การ ดู มากๆ

      3.2  จิตตมย ปญญา – การ คิด กลั่นกรอง แลว นำมา ปฏิบัติ

      3.3  วิ พัชวาส – การ มอง หลาย มุม แลว เลือก รับ สวน ดี มา ปฏิบัติ และ รับ สวน ไมดี มา คิด 

วิเคราะห เปน บทเรียน

                ดังนั้น จิตต ปญญา ศึกษา จึง ไม เนน ความ เปนเลิศ ทางวิชาการ แต เนน ความ เปนเลิศ ทาง 

ปญญา ท่ี มุง ให เห็น องค รวม ของ สรรพส่ิง รู และ มองเห็น เหตุ และ ปจจัย ของ สรรพส่ิง เหลาน้ัน ทำใหเกิด 

การ รู ลึก ที่จะ จัดการ อารมณ ของ ตน เอง อยาง มี ความ สุข  รู รอบ สามารถ เชื่อมโยง กับ สังคม  รูเทา เอา 

ไว ปองกัน รูทัน เอา ไว แกไข  และ รูจัก เชื่อมโยง สิ่ง ที่ เรา รู ไปยัง ศาสตร สาขา อื่น

 4. จิตต ปญญา ศึกษา มุงเนน กิจกรรม ที่ สนับสนุน ให เกิด การ ฝกฝน เพื่อ พัฒนา “ความ 

ตระหนัก รู ตอ ตน เอง และ ผูอื่น” (awawreness) ใน ตัว ผูเรียน และ ฝก ให ผูเรียน ได รูจัก “ใครครวญ” 

(Contemplate) จน มองเห็น สิ่ง ตาง ๆ ได ตาม ความ เปนจริง 

 5.  การ จัดการ เรียน การ สอน มุงเนน กิจกรรม ใน เชิง สรางสรรค กับ ผูอื่น คือ  ออกไป ชวย 

สังคม ไป ทำงาน ไป เรียนรู ให นักศึกษา เปน ผูลงมือ ปฏิบัติ จริง ใน สังคม โดย อาจารย ตอง เปน ตัวอยาง 

แก ศิษย เปน กัลยาณมิตร ตอ ศิษย และ สอน วิธี คิด วิธี แสวง หาความรู  ซึ่ง แนว การ จัดการ เรียนรู 

เชนนี้ ถือวา เปนการ เรียนรู ที่ แทจริง เพราะ เปนการ ผสมผสาน ระหวาง ทฤษฏี กับ การ ปฏิบัติ ไมใช 

เรียน ใน หองเรียน แตเพียง อยางเดียว ดังนั้น การนำ แนวคิด ไป ใช สถาบัน จึง ควร มี ชุมชน เชิง ปฏิบัต ิ

เพื่อ เปนที่ เรียนรู สำหรับ นักศึกษา  ดังนั้น จึง อาจ กลาว ได วา  การ เรียนรู ตาม แนวคิด จิตต ปญญา 

ศึกษา เปนการเรียนรู จาก การ ไป ชวย ผูอื่น ใช ประโยชน ในขณะที่ ออกไป ดำเนิน กิจกรรม เพื่อให 

รูจัก ตน เองรูจัก ผูอื่น มี การ เรียนรู จาก การ ไป ทำ กิจกรรม นั้น ทั้งนี้ ผูเรียน ตอง เกิด ความ สุข จาก การ 

ได เขารวม กิจกรรม   

  6. สังคม ไทย จะ เกิด การ พัฒนา หาก คน ไทย รูจักคิด แบบ โยนิโสมนสิการ คิด แบบวิ พัชวาส 

รูจัก เมตตากรุณา และ มี จิต ปญญา ศึกษา ประเด็น อยู ที่วา ทำ อยางไร จึง จะ เสริมสราง การ พัฒนา 

เจรญิ สติ กัน ให มาก แกปญหา ประเทศ ดวย การ พัฒนา ปญญา ใน สังคม ไทย ถา จัดการ ศึกษา ให มี สติ 

และ ปญญา มากขึ้น เชื่อ วา ปญหา ใน สังคม ไทย สามารถ แก ได และ พัฒนา กัน ได ดีกวา นี้
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การ บรรยาย  เรื่อง Integrated Learning Program (ILP)

การ ผลิต บัณฑิต แบบ องค รวม : กรณีศึกษา มหาวิทยาลัย ขอนแกน

โดย รองศาสตราจารย สุภาพ ณ นคร

ประธานอนุกรรมการพัฒนาบัณฑิตอุดมคติไทย

สาระสำคัญ ของ การ บรรยาย

 1. มหาวิทยาลัย ขอนแกน นำ รูปแบบ การ พัฒนา บัณฑิต แบบ องค รวม ของ Lingnan 
University  ประเทศ ฮองกง มา เปนแนว ทางใน การ ปรับปรุง หลักสูตร หมวด วิชา ศึกษา ทั่วไป ของ 

มหาวิทยาลัย

 2. แนวคิด ที่ มหาวิทยาลัย นำมาใช ใน การ ดำเนินงาน ประกอบดวย

  2.1 การ ออกแบบ หลักสูตร หมวด วิชา ศึกษา ทั่วไป เพื่อ พัฒนา นักศึกษา แบบ องค รวม

(Whole Person Development)

  2.2 การ ออกแบบ หลักสูตร ควร พิจารณา ถึง ลักษณะ ผูเรียน บริบท ของ สังคม สภาพ

แวดลอม ของ มหาวิทยาลัย ประกอบ

  2.3 ลักษณะ ของ รายวิชา เปนการ บูรณาการ ระหวาง ศาสตร ตาง ๆ  เขา ดวยกัน มี ลักษณะ 

เปน Activity Based Learning ไม เนน การ บรรยาย

  2.4 รายวิชา ที่จะ จัดให มี ขึ้น ตัวอยาง เชน วิชา Foreign  Language  Skill  วิชา Moral 

and Ethics

  2.5 จัด กิจกรรม เสริม ทักษะ ตางๆ พัฒนา ทักษะ ทาง ภาษา เพ่ือ การ ส่ือสาร พัฒนา ทักษะ 

ภาษา ตางประเทศ และ ปลูกฝง ให นิสิต ใฝรู ใฝ ศึกษา คนควา ดวย ตน เอง ตามหลัก จิต ปญญา ศึกษา

  2.6 การ สราง กิจกรรม ที่ หลากหลาย ทั้ง ระดับ คณะ และ มหาวิทยาลัย โดย มี แนวคิด 

ที่จะ สราง ความ รวมมือกัน ระหวาง คณะ กับ สำนัก ศึกษา ทั่วไป โดย การ เชิญ รองคณบดี ฝาย กิจการ 

นักศึกษา ของ ทุก คณะ มา หารือ รวมกัน ใน การ รวม เปน เจาภาพ กิจกรรม เสริม หลักสูตร

  2.7 การ ออกแบบ กิจกรรม ควร เนน เปาหมาย ที่จะ ให เกิดขึ้น แก ผูเรียน แต สิ่ง หนึ่ง ที่จะ 

ตอง มี คือ การ สราง โอกาส ให ผูเรียน สามารถ เลือก กิจกรรม ที่จะ เขารวม และ การ สราง ความ สุข

 ใน การ เรียนรู ให เกิดขึ้น แก ผูเรียน ใช สิ่งแวดลอม และ ภูมิปญญา ทอง ถิ่นที่ มี อยู จัด กิจกรรม ที่ ทำให

เกิด ความ ตระหนัก ใน คุณคา ของ ตน สราง จิต สาธารณะ หลอหลอม ให เด็ก มี จิตสำนึก ใน บทบาท 

หนาที่ ของ ตน
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  2.8 มี การ กำหนด เกณฑ ขั้นต่ำ ของ กิจกรรม ที่จะ ตอง เขารวม

  2.9 กิจกรรม ที่ เขารวม ตอง แสดงถึง ผลลัพธ การ เรียนรู (Learning Outcome) ที ่

สอดคลองกบั กรอบ มาตรฐาน คุณวุฒิ ระดบั อุดมศกึษา ของสำนกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษา 

และคุณลักษณะ บัณฑิต ที่ พึงประสงค ของ มหาวิทยาลัย

  2.10 ผูสอน ควร มี คุณลักษณะ เปน คน ท่ี ตกผลึก เก่ียวกับ ทักษะ ชีวิต รูจัก วิธีสอน รูจัก ท่ีจะ 

หยิบยก กรณีศึกษา และ สามารถ จะ สรุป ได ใน ประเด็น ของ การ เรียนรู

  2.11 สราง ความ เชื่อมโยง ระหวาง ฝาย พัฒนา นักศึกษา ฝาย วิชาการ และ สำนักวิชา 

ศึกษา ทั่วไป             

 3.  ประเด็น ที่ ควร นำมา พิจารณา ใน การ ดำเนินงาน

  3.1 กระบวนทัศน ของ อาจารย ผูสอน ท่ี ยัง มุงเนน ใน สาระ ทางวิชาการ ขาด ความ สามารถ 

ใน การ ประยุกต เขาสู ชีวิตจริง ความ เปนจริง

  3.2 การ พฒันา ความรู ความ เขาใจ และ ทกัษะ ของ ผูสอน ใน การ ออกแบบ กระบวนการ 

เรียน การ สอน และ การ ประเมิน ผลการเรียน รู   

  3.3 การ เตรียม ความ พรอม ของ ผูเรียน ใน การ เรียน วิชา ตางๆ ใน หมวด วิชา ศึกษา ทั่วไป
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การ บรรยาย หัวขอ รูปแบบ การ พัฒนา บัณฑิต แบบ องค รวม 
(Whole Person Development)

กรณีศึกษา จาก Lingnan University

โดย Prof. Eoyang Eugene

Lingnan University

สรุป โดย ผูชวยศาสตราจารย ณ ยศ ครุ กิจ โกศล

มหาวิทยาลัยบูรพา

สรุป สาระสำคัญ ของ การ บรรยาย

 1. ผู ประกอบการ ใน ฮองกง ไมคอย มี ความ เชื่อถือ เรื่อง คุณภาพ ของ บัณฑิต ที่ สำเร็จ

 การ ศึกษา ใหม เชน เดียว กับ เมืองไทย 

 2. มหาวิทยาลัย Lingnan  ได ตระหนักถึง ประเด็น ดังกลาว จึง ตระหนัก ใน การ พัฒนา 

องค รวม ของ บัณฑิต เนน การ พัฒนา ทุกๆ ดาน ไมใช วิชาการ เพียง อยางเดียว มหาวิทยาลัย แหงนี้ 

มี จุดเดน สำคัญ ประการ หนึ่ง เมื่อ เทียบกับ มหาวิทยาลัย อื่นๆ ใน ฮองกง คือ ให ความ สำคัญ ใน การ 

พัฒนา หมวด วิชา ศึกษา ทั่วไป (General Education)

 3. วิชา General Education มี วัตถุ ประสงค เพื่อ สราง คน ให พรอมที่จะ เรียน พรอมที่จะ 

ใชชีวิต อยู ใน สังคม ดวย การ กระตุน ให ผูเรียน คิด เปน  สอนให ผูเรียน สามารถ หาความรู ดวย ตน 

เองสอนให ผูเรียน ตระหนัก ใน ความ สามารถ ของ ตน และ ความ สามารถ ที่ซอน อยู ใน ตน เอง   สอนให 

ผูเรียน ตระหนักถึง ความ เปลี่ยนแปลง ของ สังคม และ การ ใชชีวิต มี สวนรวม ใน สังคม  และ สอนให 

ผูเรียน พัฒนา บุคลิกภาพ และ พัฒนา ตน เอง เพื่อให อยู ใน สังคม ได อยาง มี ความ สุข

 4.  Lingnan University แบง General Education  เปน 4 Category 

  Category A : Basic Mode วิชา ที่ เรียน ใน ป แรก เปน วิชา ที่ มุงเนน การ ใหเหตุผล และ

 เรื่อง การ คิด ตัวอยาง รายวิชา เชน  วิชา Critical Thinking  วิชา  Reasoning  นักศึกษา จะ ได ฝก 

เรื่อง การ ใชเหตุผล การ แสดง ความ คิดเห็น ฝก เรื่อง ของ การ คิด เพื่อให สามารถ นำไปใช ใน การ 

เรียน  การ ใชชีวิต ใน มหาวิทยาลัย ได  รวมทั้ง สามารถ ทำให เขา สามารถ ใชชีวิต ใน สังคม ได อยาง 

มี ความ สุข 
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   Category B : การ สราง Awareness  โดย สราง วิชา ที่ ทำให ตระหนักถึง คุณคา ของ 

ตน เอง

  Category C :  การ สราง วิชา ที่ ทำให ตระหนักถึง ความ มี อยู ของ บุคคล ที่ แตกตางจาก

 ตน เอง (มองเห็น คุณคา ความ หลากหลาย ใน สังคม แตกตาง ได ไม แตกแยก) 

  Category D : การ ขยาย ฐาน กวาง สู สาขาวิชา ไกล ตัว โดย ให General Education  

เปน กระดูก สันหลัง หลัก ที่ ยึด หลักสูตร ตางๆ เขา ไว ดวยกัน ผสมผสาน ระหวาง หลักสูตร ที่ เปน วิชา 

เบ้ืองตน ที่ ทำให นิสิต มี พื้นฐาน ที่ แข็งแรง และ ม ีวิธี คิด ที่ แข็งแรง พรอมที่จะ เรียนรู ใน ศาสตร อื่นๆ

 4. รายวิชา ใน หมวด วิชา ศึกษา ทั่วไป ที่ ดี ตอง เปน วิชา ที่ กระตุน ให นิสิต ได คิด ให นิสิต

 ได มี โอกาส  นอกจาก คิด แลว ยัง ตอง ตระหนักถึง ความ เปนจริง ใน สังคม ของ ตน เอง ดวย ไมใช คิด

ได อยางเดียว หรือคิด แลว ไม เกิด ประโยชน  คิด แลว ตอง ตระหนักถึง ความ เปนจริง ใน สังคม

 ดวย ตลอดจน สราง ความ ตระหนักถึง สถานการณ โลก

 5. หาก จะ เปรียบ หมวด วิชา ศึกษา ทั่วไป  จะ เปรียบ เสมือน กระดูก สันหลัง มัน จะ ทำหนาที่ 

เปนตวั ที ่ยึด เอา หลกัสูตร ตางๆ เขา ไว ดวยกัน สราง การ ผสมผสาน หรอื เชือ่มโยง ระหวาง รายวชิาเปน

ตัว แรกเริ่ม เลย ที่จะ ทำให นิสิต มี พื้นฐาน ที่ แข็งแรง พื้นฐาน ที่วา คือ ทัศนคติ  ความคิด  วิธีการ คิด 

มี ความ พรอมที่จะ ไป เรียนรู ใน ศาสตร อื่น ๆ ได พรอมที่จะ เปด ใจกวาง ให สามารถ เรียนรู วิชา อื่น ได 

อยาง มี ประสิทธิภาพ 
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การ บรรยาย  เรื่อง  การ ผลิต บัณฑิต เพื่อ สังคม ไทย ใน เวที โลก

โดย ดร. บุญ เกียรติ โชค วัฒนา

ประธานกรรมการบริหาร บมจ.ไอ.ซี.ซี. อินเตอรเนชั่นแนล

สรุป สาระสำคัญ ของ การ บรรยาย

 1.  การ ใช ความคิด เปน สวน สำคัญมาก ท่ี ทำใหเกิด พัฒนาการ ทาง สติปญญา เน่ืองจาก ระบบ 

เทคโนโลยี สารสนเทศ มี ความ กาว หนาเปน อยาง มาก ทำ ใหการ เรียน การ สอน ใน ปจจุบัน มุงเนน ให 

ผูเรียน ใชเวลา ใน การ หา ขอมูล และ เช่ือถือ ใน ขอมูล ทำให ผูเรียน ขาด การ ไตรตรอง ไม ตอง ใช ความคิด 

สงผลให เปน บัณฑิต ที่ จบ มา ใช ความคิด นอยลง ทำให พัฒนาการ ทาง สติปญญา ลดลง

 2. การ เสริมสราง พัฒนา ทักษะ การ คิด ให เกิดขึ ้น แก ผู เร ียน จำเปน ตอง สอดแทรก 

ใน กระบวนการ เรียน การ สอน ดวย การ ตั้ง โจทย คำ ถาม เพื่อให ผูเรียน คิด คนหา คำ ตอบ โดย ฝก การ 

ตอบ ใน หลากหลาย ลักษณะ เชน การ ตอบ ใน ช้ันเรยีน การ ตอบ เปนกลุม หรอื การ ตอบขอสอบ อัตนยั 

เปนตน โดย อาจารย ตองหา กระทู ตางๆ ที่จะ เปน ขอ คำ ถาม 

 3.  ทักษะ การ คิด ที่ ควร ฝก ให เกิดขึ้น แก ผูเรียน ไดแก การ คิด เชิงบวก การ คิด เชิง กลยุทธ 

การ คิด เชื่อมโยง การ คิด โดย ใช ปญญา ญาณ เปนตน

 4.  สิ่ง ซึ่ง ผูเรียน ใน ปจจุบัน ขาด มาก คือ การ ฝก ทบทวน ตน เอง หรือ การ หา เหตุผล ใน การ คิด 

และ ตัดสินใจ ของ ตน เอง

 5.  สิ่ง หนึ่ง ซึ่ง ตอง พัฒนา ให เกิด ขึ้นกับ ผูเรียน คือ พัฒนา ให เปน คน คิด แลว ทำ ดวย การ ตั้ง 

โจทย คำ ถาม เพื่อให นักศึกษา ได ฝก คิด ฝก ทำ โดย พัฒนา ให เกิดขึ้น ตั้งแต ป แรกๆ จนถึง ป สุดทาย 

ไมใช เนน ใน ชั้นป สุดทาย

 6.  คน สมัยใหม ขาด ทักษะ การ จับ ประเด็น และ การ ฝก ประเมิน ความ เปนไปได ซึ่ง การ 

ฝก ประเมิน นั้น เปนเรื่อง ของ ประสบการณ การ ใช ดุลยพินิจ ที่ ไม เนน แต ขอมูล เพียง อยางเดียว เปน

การ ฝก เพื่อให เกิด ความ มั่นใจ ใน การ คิด ของ ตน เอง กอ ให เกิด การ กลา คิด กลา พิจารณา กลา สรุป 

กลา ฟนธง แลว พิจารณา สรุป หรือ ตัดสินใจ ใน การ ดำเนินงาน  รูจัก การนำ ความรู แปลง เปนหลัก คิด 

(Mind set) ซึ่ง การ คิด ใน ลักษณะ นี้ เปนการ คิด อยาง ใช ปญญา ญาณ (Sense) 

 7.  คน รุนใหม มัก พัฒนา ตน เอง ให เปน คน ทำงาน เฉพาะ ดาน เฉพาะ ทาง เฉพาะ สาขา แต 

ขาด ความรู รอบ ขาด ความ เขาใจ คน หรือ เอง จิตใจ คน และ การ พัฒนา ความ เปน มนุษย ทำให ขาด 

ความ สามารถ ใน การ อยู รวมกัน หรือ ทำงาน รวมกัน เปน ทีม
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 8.  อีกนัยหนึ่ง ที่ จำเปน ตอง พัฒนา ให เกิดขึ้น แก ผูเรียน คือ ทักษะ ภาษา ตางประเทศ ควร 

จะ พัฒนา ให ผูเรียน มี ทักษะ ภาษา ตางประเทศ อยาง นอย 2 ภาษา ให มี ความ มั่นใจ ใน การ สื่อสาร 

ใน การ ใช ภาษา

 9. การ สรางเสรมิ ทัศนคต ิเชิง พัฒนา สรางสรรค เปน อีก ประเดน็ ท่ี ควร ให เกิดขึน้ แก นักศึกษา 

เพื่อให นักศึกษา เกิด แนวคิด ที่จะ ใช ความรู ประสบการณ เพื่อ การ สรางสรรค ความ เจริญ แก องคกร 

และ สังคม 

 10. คุณธรรม สำคัญ ที่ ผูเรียน ขาด มาก คือ การ มี วินัย ใน ตน เอง โดยเฉพาะ วินัย ทาง ดาน 

การ ตรงตอเวลา

 11. ดังนั้น อาจารย ควร สอน ใน สิ่ง ที่ ผูเรียน สามารถ นำไปใช ประโยชน ได ตอง ฝก ให คิด ฝก 

ให ทำ ฝก ให ตั้งคำถาม ฝก ให เขาใจ ตน เอง ฝก ให เขาใจ และ รับฟง ผูอื่น รวมถึง การ ปลูกฝง คุณธรรม 

จริยธรรม และ การ มี วินัย ใน ตน เอง 
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 สังเคราะห สาระ ความรู

การ บูรณาการ ระหวาง ศาสตร เพื่อ พัฒนา บัณฑิต อุดมคติ

สู การ ตกผลึก ทาง ปญญา

โดย ศ. จิรวัฒน  วีรังกร

 

 ความ นำ
  สำนักงาน คณะกรรมการ การ อุดมศึกษา ได จัดการ ประชุม ทางวิชาการ เพื่อ พัฒนา บัณฑิต 

อุดมคต ิไทย  เร่ือง  พัฒนา ศาสตร แหง บูรณาการ เพ่ือ พัฒนา บัณฑิต อุดมคต ิสู การ ตกผลึก ทาง ปญญา  

ระหวาง วัน ที่  6   –   7   พฤศจิกายน  2 5 5 1   นั้น  การ ประชมุ ทางวิชาการ ดังกลาว มี สาระ ที่ นา สน ใจ จาก 

วิทยากร ที่ ได รับเชิญ มา ใน การ ประชุม ทางวิชาการ ดังกลาว    จึง ขอ สังเคราะห สาระ ของ การ ประชุม 

ทางวิชาการ ใน เรื่องการ บูรณาการ ระหวาง ศาสตร เพื่อ พัฒนา บัณฑิต อุดมคติ สู การ ตกผลึก ทาง 

ปญญา เพื่อ ให เห็น ถึง แนวคิด ใหม ใน การ ดำเนินงาน เพื่อ พัฒนา บัณฑิต อุดมคติ

 

 สภาวะ การ เปลี่ยน แปลง กับ ผล ตอ การ พัฒนา บัณฑิต อุดมคติ

                     โลก ปจจุบัน และ อนาคต จำเปน ตอง เผชิญกับ สภาวะ การ เปลี่ยน แปลง ที่ รวดเร็วซึ่ง ไม อาจ 

หลีกเลี่ยง ได    สภาวะ การ เปลี่ยน แปลง ดังกลาว กอ ให เกิด สภาพการณ ใหม ๆ   ที่ ไมเคย พบ ในอดีต  

เชน  สภาวะ การ ทวมทน ของ ความรู และ แนวคดิ ใหม ๆ    อัน เน่ือง มาจาก การ พัฒนา ความรู ของ ศาสตร 

ตางๆ   ที่ ได กาวหนา ไป อยาง มาก  ความ สะดวก และ รวดเร็ว ของ เทคโนโลยี สื่อสาร และ สารสนเทศ 

ใน ยุค ดิจิตอล ซึ่ง มี ผล ทำ ให โลก เปลี่ยน โฉมหนา ไป อยาง รวดเร็ว    กอ ให เกิด สภาวะ ตาง ๆ    หลาย 

ประการ  เชน  สภาวะ การ คลาย ตัว ของ สิ่ง ที่ เปนความ ตายตัว ในอดีต  เชน  การ เกิด คานิยม ใหมๆ   

ความ เชื่อ ใหมๆ   พฤติกรรม ใหมๆ   ซึ่ง แตกตาง ไปจาก ที่ เคย เปนมา  จาก สภาวะ ที่ เคย มี พรม แดน สู 

สภาวะ ไร พรม แดน  เชน  ศาสตร ตาง ๆ    เริ่มมี ความ เชื่อมโยง มาก ขึ้นกับ ศาสตร อื่น ๆ      นอกจากนี้ ยัง 

สงผลตอ รูป แบบ การ เรียนรู  ซ่ึง การ เรียนรู ในอดตี  จะ เนน การ เรียนรู แต ใน ช้ันเรียน  พ่ึงพา เฉพาะ แหลง 

ความรู ใน สถาบัน แตเพียง อยางเดียว  แต ปจจุบัน และ อนาคต จะ พบ วา จำเปน ตอง ปรับ เปลี่ยน เปน 

มี การ จัด โอกาส การ เรียนรู นอก ชั้นเรียน และ เรียนรู ตามอัธ ยาสัย เพิ่มขึ้น  เปนตน  การ เปลี่ยน แปลง 

เหลานี ้สงผลกระทบ ตอ การ พฒันา บัณฑติ อดุมคต ิเปน อยาง มาก  เพราะ แนว ทางการ พฒันา บัณฑติ 

อุดมคต ิท่ี เคย ใช  เคย ปลูกฝง  และ เคย ประสบ ความ  สำเร็จ มา แลว ในอดตี  เร่ิม ใช ไมได กับ สภาวการณ 

ใน ปจจุบัน และ อนาคต  เพราะ ปจจัย เอื้อ ตางๆ   ได เปลี่ยน แปลง ไป  จำเปน ที่ วงการ ศึกษา ไทย ตอง 
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ตั้ง โจทย ใหม  เพื่อ แสวงหา แนวทาง ใหมๆ   รูป แบบ ใหมๆ   มา ใช ใน การ พัฒนา บัณฑิต อุดมคติ เพื่อ ให 

พรอม รับมือ กับ อนาคต  

  จาก เสียง สะทอน จาก นัก วิชาการ  ผู ทรงคุณวุฒิ  และ สื่อมวลชน เปน จำนวน มาก ตาง กลาว 

เปน เสียง เดียว กัน วา  ขณะนี ้ประเทศ ไทย กำลัง อยู ใน สภาวะ วิกฤต ทางการ ศึกษา  เน่ืองจาก ระบบ การ 

ศึกษา ขาด พลัง เพียงพอ ท่ี จะ สราง นักศึกษา ให เปน ทุน มนุษย ท่ี ดี และ พลเมือง ท่ี ดี ของ ประเทศ  และ จะ 

กระทบ ตอ การ เปน ปจจัย เอื้อ ตอ การ พัฒนา ประเทศ ใน อนาคต    ซึ่ง จาก การ วิเคราะห สาเหตุ สำคัญ  

พบ วา    เกิด จาก การ ขาด ทิศทาง ที่ ชัดเจน  ใน การ จัดการ ศึกษา    ขาด การ บริหาร จัดการ ภาพรวม  ขาด 

แนวคดิ และ ความ เขา ใจ ใน การ ดำเนนิงาน  ขาด การ สรางสรรค แนวทาง ใหม  ๆ    ขาด การ เตรยีม ความ 

พรอม ท่ี ดี แก นักศึกษา  ท้ังน้ี เม่ือ มอง หนา หา อนาคต  จะ พบ วา นักศึกษา ยุค ใหม จำเปน ตอง มี สมรรถนะ 

และ ศักยภาพ ใน ตน เอง ท่ี หลากหลาย มากกวา นักศึกษา ในอดีต เพ่ือ ท่ี จะ ทำ ให ตน เอง สามารถ อยูรอด 

ได ใน โลก ยุค ใหม  ดัง น้ัน การ จัดการ ศึกษา ท่ี มุงเนน การ ให ความรู แก นักศึกษา เปน หลัก  จึง ไม เพียงพอ 

ตอ การ เสริมสราง คุณลักษณะ ความ เปน บัณฑิต อุดมคติ ที่ สอดคลอง เหมาะสมกับ โลก แหง อนาคต  

จงึ เกิด แนวคดิ ใน การ พฒันา นกัศกึษา รอบดาน หรอื การ พฒันา นกัศกึษา แบบ องค รวม    ( T h e   W h o l e   

P e r s o n )   นั่น คือ  การ พัฒนา ที่ ครบถวน ทั้ง ทาง ดาน ปญญา  รางกาย  สังคม  และ จิต ใจ    

 
 การ พัฒนา บัณฑิต อุดมคติ ยุค ใหม  มุงเนน การ พัฒนา ปญญา    

                     เพราะ สังคม ยุค ใหม  เปน สังคม ที่ มี ความ เปน พลวัต และ มี ความ ซับซอน สูงมาก  การ มีความรู  

ความคิด เพียง มิติ เดียว  ไม อาจ พัฒนา หรือ แก ปญหาสังคม ได  คน ไทย ยุค ใหม จำเปน ตอง ใช ความรู 

ที่ หลากหลาย มา ใช ใน การ ดำเนิน ชีวิต  การ ทำงาน  การ พัฒนา บัณฑิต อุดมคติ ยุค ใหม จึง มุงเนน การ 

พัฒนา  “ ปญญา”   ให เกิดขึ้น แก นักศึกษา  เพื่อ พัฒนา สู การ  “ ตกผลึก ทาง ปญญา”   ใน อนาคต

 การ ตกผลึก ทาง ปญญา  คือ  ปญญา อัน เกิด จาก การ ใครครวญ ดี แลว อยาง ถูกตองสามารถ 

แสดงออก ทางกาย  วาจา  และ ใจ  แลว กอ ให เกิด ผลดี  หรือ เกิด ประโยชน ที่ ถูกตอง กับ สิ่ง ที่ กำลัง 

มี ปฏิสัมพันธ    ( ศุภ ฤกษ    สิน สุพรรณ  อาง ใน สำนักงาน คณะกรรมการ การ อุดมศึกษา  2 5 5 1 )     

  การ พัฒนา  “ ปญญา”   คือ  การ พัฒนา ความรู  ความคิด  วิธี คิด  มุมมอง  ทักษะ ความ สามารถ  

คุณธรรม  เพื่อ ให เกิด  “ ความคิด แจมชัด”   ใน เรื่อง ใด เรื่อง หนึ่ง  นั่น คือการ รู ภาพรวม ทั้งหมด ของ เรื่อง  

รู ที่มา ที่ ไป  รูความ เชื่อมโยง ของ เหตุ และผล  ตลอดปจจัย ตาง  ๆ    ที่ เกี่ยวของ  รูเทาทัน ความ เปนไป 

เปนมา ของ เรื่อง  รวม ทั้ง รู ที่ จะ ปอง กัน และ แกไข  รู มรรค วิธี ที่ จะ ดำเนินการ

   ใน การ พัฒนา  “ ปญญา”   แก นักศึกษา  ตอง สราง สิ่ง ตาง  ๆ    ตอไปนี้ ให เกิดขึ้น แก นักศึกษา  

ได แก

  1 .  ตอง สราง ให นักศึกษา มี ตนทุน ที่ ดี ใน ตน เอง  ประกอบดวย  

  - การ ทำ ให นักศึกษา รูจัก และ เขา ใจ ตน เอง
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                                  -   การ เสริมสราง ทักษะ การ เรียนรู  ทักษะ การ แสวง หาความรู  และ ทักษะ การ คิด เพื่อ

 การ เรียนรู  เพราะ ถือวา เปน รากฐาน ที่ ดี แก นักศึกษา

  -    การ เสริมสราง การ เปน คน มี มุมมอง เชิง การ เรียนรู

                                  -    พัฒนา ให เปน คน เปด ใจกวาง  การ มี เหตุผล  และ การ เรียนรู ที่ จะ เคารพ ผูอื่น      

                       2 .  ตอง เสริมสราง ให นักศึกษา เขา ใจ วา  ไมมี ศาสตร ใด ที่ มี ความ สมบูรณ พรอมยัง ไมมี 

แนวคิด ใด ที่ มี ความ สมบูรณ พรอม  นักศึกษา ยัง ตอง แสวง หาความรู จาก ศาสตร อื่น ๆ    เพื่อ สราง 

ความ ชัดเจน ใน ศาสตร อยาง ตอเนื่อง  

  3 .  ตอง สราง กระบวนการ เรียนรู ที่ มุงเนน การ พัฒนา ปญญา แก นักศึกษา   ดวย การสงเสริม 

ให นักศึกษา รูจัก ตน เอง   พัฒนา ให เปน ผู มี จิต ใจ เปดกวาง   สงเสริม ให ผูเรียน ไดรับ การ พัฒนา สต ิ

และ ปญญา  สราง โอกาส สัมผัส เรียน รูความ เปนจริง ใน สังคม  และ สราง ทุก โอกาส ให เปน ประสบการณ 

การ เรียนรู   ซึ่ง กระบวนการ เรียนรู ใน รูป แบบ ใหม  ๆ    ที่ สามารถ นำมา ปรับ ใช  ได แก

  3 . 1  จิตต ปญญา ศึกษา    ( C o n t e m p l a t i v e   E d u c a t i o n )   เปน กระบวนการ เรียนรู ที่ มุง ให 

ความ สำคัญตอ การ พัฒนา มิติ ดาน จิต ใจ ของ ความ เปน มนุษย  โดย เนน การ พัฒนา ที่ ครบ ทุก ดาน  ทั้ง 

ในดาน การ พัฒนา กาย  การ พัฒนา สังคม  การ พัฒนา จิต  และ การ พัฒนา ปญญา  จิตต ปญญา ศึกษา 

นัน้  เปาหมาย ที ่แทจรงิ พุง ตรงไป ที ่การ พฒันา ปญญา แก นกัศกึษา  เพือ่ ชวย ให ลด  ละ  โลภ  โกรธ  หลง  

และ เกิด คุณธรรม  ดวย การ จัด กิจกรรม ที่ สนับสนุน ให เกิด การ ฝกฝน เพื่อ พัฒนา  “ ความ ตระหนัก รู ตอ 

ตน เอง และ ผูอื่น”   ( A w a r e n e s s )   ใน ตัว ผูเรียน  และ ฝก ให ผูเรียน ได รูจัก  “ ใครครวญ”   ( C o n t e m p l a t e )

 จน สามารถ มองเห็น ทุกอยาง ตาม ความ เปนจริง  ดัง นั้น กิจกรรม ที่ ดำเนินการ จึง มุงเนน กิจกรรม ใน 

เชิง สรางสรรค กับ ผูอื่น”   ให นักศึกษา เปน ผูลงมือ ปฏิบัติ จริง ใน สังคม  โดย อาจารย จะ ตอง สอน วิธี คิด 

 วิธี แสวง หาความรู  โดย การ เรียนรู ตาม แนวคิด จิตต ปญญา ศึกษา นั้น  เปนการ เรียนรู จาก การ ไป 

ชวยเหลือ ผูอื่น  เพื่อ ให รูจัก ตน เอง  รูจัก ผูอื่น  จน ผูเรียน เกิด ความ สุข จาก การ ได เขารวม กิจกรรม

                               3 . 2 การ จัดโปร แกรม เพื่อ การ บูรณาการ การ เรียนรู    ( I n t e g r a t e d   L e a r n i n g  P r o g r a m) 

หรือ  I L P   ซึ่ง เปน แนวคิด จาก ประสบการณ การ ดำเนินงาน ของ มหาวิทยาลัย  L i n g n a n   ประเทศ

 ฮองกง  ซึ่ง เนน การ จัดการ ศึกษา เพื่อ พัฒนาการ เจริญ เติบโต สวนบุคคล  ดวย การ จัด กระบวนการ 

เรียนรู นอก ชั้นเรียน เพื่อ ให นักศึกษา เปน คน ที่ รูจักคิด  ตัดสิน ใจ  มี จิต ใจ เอื้ออาทร  และ รับผิดชอบ ตอ 

สังคม  สราง บรรยากาศ การ เรียนรู ที่ เชื่อมโยง ระหวาง กิจกรรม ใน ชั้นเรียน และ นอก ชั้นเรียน  ใน รูป 

ของ กิจกรรม รวม หลักสูตร  วัตถุ ประสงค ที่สำคัญ ของ  I L P   คือ  เพื่อ สงเสริม ให นักศึกษา เปด ใจกวาง  

มี ความ มุงม่ัน ท่ี จะ เรียนรู  เกิด ทักษะ การ เรียนรู และ การ ส่ือสาร  เขา ใจ ศิลปะ และ วัฒนธรรม ท่ี แตกตาง 

กัน ไป  พัฒนา ความ พรอม ทั้ง ทาง ดาน รางกาย และ จิต ใจ  ซึ่ง กิจกรรม รวม หลักสูตร เหลานี้ ถูก สราง 

และ บรรจุ ไว ใน หลักสูตร ปกติ  โดย การ ดำเนินงาน เนน การ สราง ความ รวมมือ จาก ฝาย วิชาการ  ฝาย 

สนับสนุน วิชาการ  ฝาย กิจการ นักศึกษา  และ นักศึกษา  
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 ซ่ึง การ พัฒนา  “ ปญญา”   ดังกลาว  จำเปน ตอง ใช ความรู จาก หลาย ศาสตร มา ประสมประสาน 

เชื่อมโยง  ลำพัง ศาสตร ใด ศาสตร หนึ่ง เพียง ศาสตร เดียว จึง ไม เพียงพอ ที่ จะ พัฒนา นักศึกษา ให เปน ผู 

ที่ มี ปญญา ได     

                   

 แนวคิด ใน การ พัฒนา บัณฑิต อุดมคติ  :   การ แสวงหา แนว ทางการ บูรณาการ ระหวาง 
ศาสตร

   จาก แนวคิด การ พัฒนา นักศึกษา ท่ี มุงเนน การ พัฒนา นักศึกษา รอบดาน  ทำ ให เห็น ชัดเจน วา  

ความรู เดิม ที่ เคย ใช ใน การ พัฒนา นักศึกษา เริ่ม ไม เพียงพอ ตอ การ พัฒนา นักศึกษา รุน ใหม  บุคลากร 

ที่ มี อยู ตลอดจน แหลง เรียนรู ใน สถาบัน เริ่ม ไม เพียงพอ ตอ การ พัฒนา นักศึกษา  การ พัฒนา นักศึกษา 

เพื่อ ให เปน บัณฑิต อุดมคติ จำเปน ตอง ใช ศาสตร จาก หลากหลาย สาขาวิชา มา สนับสนุน  จำเปน ตอง 

ใช บุคลากร ที่ อยู ใน ศาสตร ตางๆ   มา สนับสนุน  จำเปน ตอง ใช แหลง เรียนรู ที่ หลากหลาย มา สนับสนุน  

ทั้งนี้ เพื่อ ให ได หลัก คิด และ แนวคิด ใน การ พัฒนา นักศึกษา    เพื่อ ทำ ให เกิด ความ เขา ใจ  และ สามารถ 

อธิบายปรากฏการณ หรือ สภาพการณ ที่ เกิดขึ้น  ตลอดจน รวมมือ กัน ใน การ แสวงหา แนวทาง เพื่อ 

แกปญหา  ดวย การ สราง ความรู ใหมๆ   นวัตกรรม ใหมๆ   หรือ แสวงหา แนวทาง รวม กัน เพื่อ กอ ให 

เกิด พลัง ใน การ ปลูกฝง นักศึกษา สู คุณลักษณะ บัณฑิต ที่ มุงหวัง    ดัง นั้น  แนวคิด การ บูรณาการ 

ระหวาง ศาสตร ตางๆ   จึง เริ่ม ทวี ความ สำคัญ ขึ้น  อัน ที่จริง แนวคิด การ บูรณาการ ระหวาง ศาสตร นั้น  

พระบาท สมเด็จ พระเจา อยู หัว  ได ทรง มี พระ ราช ดำรัส มา ตั้ง แต  ป  พ. ศ. 2 5 2 2     ใน พิธี พระราชทาน 

ปริญญาบัตร  ณ  มหาวิทยาลัย  ธรรมศาสตร  2 5   ตุลาคม  2 5 2 2   ความ วา

  “ … . . วิชา นั้น  เมื่อ มี ความ เปลี่ยน แปลง มา เปนลำดับ  ตาม ภาวะ และ ความ จำเปน ของโลก  

ก็ ตอง แตก สาขา มากหลาย เปน ธรรมดา  จน บางที ทำ ให แล ไม เห็นวา วิชา สาขา ตาง ๆ    มาจาก ตนตอ 

อันเดียว กัน  และ ลืม ไป วา วิชา แตละ สาขาวิชา น้ัน มี ความ สัมพันธ สอดคลอง กัน อยู  เม่ือ เปน ดังน้ี  ท่ีสุด 

วิชา ก็ ขาดตอน จาก กัน  คน ที่ เรียน และ ใช วิชา นั้น  ๆ    ก็ ไม สัมพันธ เกี่ยวของ กัน  ไม ปรองดอง กัน  ยังผล 

ใหการ งาน ติดขัด บกพรอง และ เสีย ประโยชน ที่ พึง ได ไป ดวย ประการ ตางๆ   ดัง นั้น ผูฉลาด จึง ควร ตอง 

พยายาม ศึกษา ให เห็นจริง  และ ให เขา ใจ แจม แจง วา  วิชา ทั้งหลาย เกี่ยวโยง ถึง กัน  เปน สวนประกอบ 

ของ กัน และ กัน  เปน ปจจัย อุดหนนุ กัน และ กัน อยาง แนน แฟน  แลว พยายาม ดึง เอา วิชาการ  บุคคล กับ 

ทั้ง กิจการ ที่ เกี่ยวของ มา รวม กัน  สงเสรมิ กัน  เพื่อ ผล และ ประโยชน อัน เลิศ รวม กัน ของ เรา”   

 กอน อื่น คง ตอง มา ทำความ เขา ใจ ใน คำ วา  “ บูรณาการ ระหวาง ศาสตร”   เพื่อ ให เกิด ความ

 เขา ใจ ที่ ตรง กัน

   “ บูรณาการ ระหวาง ศาสตร”     คือ  รูป แบบ หนึ่ง การ สราง ความ รวมมือ กัน ระหวาง ศาสตร 

ตางๆ  บุคลากร จาก ศาสตร ตาง  ๆ    เพื่อ เชื่อมโยง  ประสม  ประสาน ความรู  แนวคิด  เทคนิค จาก ทุก 

แหลง  เพ่ือ นำมา ใช ใน กระบวนการ แกปญหา ท่ี เปนความ สน ใจ รวม กัน  ใน การ พัฒนา บัณฑิต อุดมคติ  

และ ทำ ให บรรลุ ผลสำเร็จ อันเปน จุดหมาย ปลายทาง รวม กัน
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  “ บูรณาการ ระหวาง ศาสตร”   เปนการ ใช ความรู จาก สอง สาขา วิชาการ หรือ มากกวา  เพื่อ 

ทำความ เขา ใจ ปญหา ที่ ซับซอน เกิน กวา ที่ จะ แกไข โดย ความรู จาก ศาสตร สาขาวิชา เดียว  ( มานิต    

บุญ ประเสริฐ  อาง ใน สำนักงาน คณะกรรมการ การ อุดมศึกษา  2 5 5 1 ) 

  ดัง นั้น  “ การ บูรณาการ ศาสตร เพื่อ พัฒนา บัณฑิต อุดมคติ”   จึง หมาย ถึง  การ ทำงาน รวม กัน 

ของ คน จาก หลากหลาย ศาสตร มา รวม กัน คิด  รวม กัน ทำ  เชื่อมโยง ความรู และ แนวคิด  กระบวนการ 

เรียนรู  ใน กระบวนการ แกปญหา หรือ พัฒนา บัณฑิต อุดมคติ ที่ยอมรับ รวม กัน

 

 การ บูรณาการ ระหวาง ศาสตร เพื่อ พัฒนา บัณฑิต อุดมคติ  :   แนวทาง และ ตัวอยาง 
กิจกรรม

                      ใน การ บูรณาการ ระหวาง ศาสตร เพ่ือ การ พัฒนา บัณฑิต อุดมคติ น้ัน  มี เปาหมาย ท่ี หลากหลาย  

เชน  

  -    เพ่ือ แสวงหา คำ อธิบาย  ปรากฏการณ ท่ี เกิดข้ึน  เชน  ทำไม นักศึกษา ยุค ใหม จึง มี จิตสำนึก 

ตอ สวนรวม นอยลง    ทำไม นักศึกษา จึง นิยม แตงกาย ไมถูกตอง ตาม ระเบียบ ของ สถาบัน  ซึ่ง การ หา 

คำ อธิบาย เพ่ือ ให เห็นภาพ และ เกิด ความ เขา ใจ ท่ี ชัดเจน  จำเปน ตอง ใช มุมมอง จาก หลากหลาย ศาสตร 

มา อธิบาย

                        -    เพื่อ แสวงหา แนว ทางการ แกปญหา ที่ เกี่ยวของ กับ การ พัฒนา นักศึกษา  เชน การ 

แกปญหา นักเรียน ตี กัน    การ แกปญ หา การ เลนพนัน ฟุตบอล ของ นักศึกษา    การ แกปญ หา การ รับนอง 

ใหม ที่ ใช ความรุน แรง  ซึ่ง แตละ ปญหา จำเปน ตอง ใช บุคลากร จาก หลากหลาย ศาสตร มา รวม กัน คิด  

รวม กัน หา ทางออก เพื่อ แกไข ปญหา ดังกลาว

                        -    เพื่อ การ สราง ความรู ปฏิบัติ  หรือ  นวัตกรรม ใหมๆ   ที่ จะ นำมา ใช ใน การ พัฒนา หรือ 

ปลูกฝง แก นักศึกษา รุน ใหม  ซ่ึง มี คุณลักษณะ แตกตาง ไปจาก อดีต  เพ่ือ ให รูป แบบ การ พัฒนา  มี ความ 

เหมาะสม สอดคลองกับ สถานการณ มาก ย่ิงข้ึน  จำเปน ตอง ใช บุคลากร จาก ศาสตร สาขา ตาง  ๆ    มา รวม 

กัน คิด  รวม กัน สรางสรรค มากข้ึน  เชน  ความรู ปฏิบัติ เก่ียวกับ การ สอด แทรก คุณธรรม ใน การ เรียน การ 

สอน  ความรู ปฏิบัติ เกี่ยวกับ การ สราง รายวิชา ใน หมวด วิชา ศึกษา ทั่วไป  

  แนว ทางการ บูรณาการ ระหวาง ศาสตร เพื่อ พัฒนา บัณฑิต อุดมคติ  อาจ ดำเนินการ ได 

ใน หลากหลาย รูป แบบ  เชน

 1 .    การ ดำเนินการ บูรณาการ ระหวาง ศาสตร ใน ระดับ สถาบัน  อาจ ดำเนินการ โดย

  1 . 1 จัด ให มี กิจกรรม แลกเปลี่ยน เรียนรู ใน เรื่อง ใด เรื่อง หนึ่ง โดย ใช กรณี หรือ ประเด็น 

ปญหา เปน ตัวตั้ง  ซึ่ง หนวยงาน หรือ บุคลากร ใน สถาบัน มี สวน เกี่ยวของ ดำเนินการ  เชน  จัด กิจกรรม 

แลกเปลี่ยน เรียนรู ใน เรื่อง  เทคนิค การ ดู แล และ ใหคำปรึกษา แก นักศึกษา    เทคนิค การ สอด แทรก 

คุณธรรม ใน กระบวนการ เรียน การ สอน  เทคนิค การ สราง สราง ศรัทธา ให เกิดขึ้น แก นักศึกษา  เทคนิค 

การ สราง แรง จูง ใจ ใน การ เรียน แก นักศึกษา  เปนตน  โดย ดำเนินการ ใน รูป แบบ ท่ี เปดโอกาส ให บุคลากร 
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ตาง คณะ ได มา แลกเปลี่ยน เรียนรู รวม กัน ใน เรื่อง ดังกลาว

  1 . 2  จัด ให มี กิจกรรม ระดม ความคิด เพื่อ แสวงหา แนว ทางการ แกปญหา ใน ประเด็น ใด 

ประเด็น หนึ่ง รวม กัน  โดย เชิญ บุคลากร จาก คณะ ตาง ๆ    มา ให ความ คิดเห็น และ แสวงหา แนวทาง 

รวม กัน  เชน  การ แกปญ หา การ รับนอง ใหม ที่รุน แรง    การ แกปญหา นักศึกษา ทุจริต การ สอบ  เปนตน  

โดย อาจ จะ จัด ใน รูป แบบ ของ การ วิจัย รวม กัน  หรือ  จัด สัมมนา รวม กัน  

  1 . 3      จัด กิจกรรม สงเสริม ให บุคลากร ของ สถาบัน มี โอกาส เรียนรู ประสบการณจาก 

ภายนอก สถาบัน เพ่ิมเติม  ใน รูป แบบ ตางๆ   เชน  ศึกษา ดูงาน จาก ตาง สถาบัน  จัด ให เสริม ประสบการณ 

ใน สถาน ประกอบการ  เปนตน  

                                  1 . 4      สงเสริม การ ดึง ศักยภาพ ของ คณะ  หนวยงาน  และ บุคลากร ใน สถาบัน รวม สรางสรรค 

และ ดำเนิน กิจกรรม พัฒนา นักศึกษา  

  2 .  การ ดำเนินการ บูรณาการ ระหวาง ศาสตร  ผาน เครือขาย บัณฑิต อุดมคติ  ซึ่ง เครือขาย 

บัณฑิต อุดมคติ  ถือเปน ตัวอยาง ที่ เห็น ได ชัดเจน เกี่ยวกับ การ บูรณาการ ระหวาง ศาสตร  เพราะ แสดง 

ถึง ความ รวมมือ ระหวาง สถาบัน อุดมศึกษา ใน การ เชื่อมโยง ความรู  แนวคิด และ ประสบการณ  เพื่อ 

แสวงหา แนว ทางการ ดำเนินงาน เพื่อ การ แกปญหา ใน ประเด็น ปญหา รวม ของ ทุก สถาบัน  ซึ่ง อาจ 

ดำเนินการ ใน รูป แบบ ตางๆ   ดังนี้

                                 2 . 1     พัฒนา ให เครือขาย บัณฑิต อุดมคติ ทั้ง  6   เครือขาย ทั่วประเทศ  ทำ หนา ที่ เปน แกนนำ 

ให เกิด ความ รวมมือ กัน  ใน รูป แบบ ของ การ คิด รวม กัน  การ ทำงาน รวม กัน  การ สราง ความ รวมมือ 

รวม ใจ  การ ผลักดัน และ ขบั เคล่ือน รวม กัน ใน กิจ กรรมการ พฒันา นกัศึกษา    การ รวมมอื กัน แกปญหา

 ใน ประเด็น ที่ มี เปน ปญหา รวม ของ สถาบัน อุดมศึกษา ใน เครือขาย  เชน  ประเด็น ปญหา นักศึกษา 

ขาด จิตสำนึก รับผิดชอบ ตอ สวนรวม  ปญหา นักศึกษา ขาด วินัย ใน ตน เอง  เปนตน

                                 2 . 2     เปน เวที ให เกิด กิจกรรม แลกเปลี่ยน เรียนรู ประสบการณ ดาน พัฒนา นักศึกษา  ระหวาง 

สถาบัน ตาง ๆ    เพื่อ เปดโอกาส การ เรียนรู ประสบการณ ที่ ดี  รูป แบบ การ ดำเนินการ ที่ ดี ดาน พัฒนา 

นักศึกษา ซ่ึง สถาบัน ตางๆ   มี อยู  ซ่ึง จะ นำไปสู การ เสริมสราง วิสัยทัศน ใหมๆ    ดาน การ พัฒนา นักศึกษา  

ของ สถาบัน อุดมศึกษา

                       3 .   การ ดำเนินการ บูรณาการ ระหวาง ศาสตร ใน กิจกรรม เพื่อ การ พัฒนา นักศึกษา

 อาจ ดำเนินการ ใน รูป แบบ ตางๆ   ดังนี้

                                 3 . 1     สราง โอกาส การ เรียนรู ขาม ศาสตร แก นักศึกษา  เพื่อ ให นักศึกษา เกิด แนวคิด ถึง ความ 

สัมพันธ และ ความ เชื่อมโยง ระหวาง ศาสตร ที่ ตน ศึกษา กับ ศาสตร อื่น  ๆ  

                                 3 . 2     สราง โอกาส ให ผูเรียน สัมผัส ความ เปนจริง ใน สังคม  เชน  ชุมชน

 ผู ดอยโอกาส ใน สังคม  เพ่ือ ให นักศึกษา ได เรียน รูวา  การ แกปญหา ดังกลาว จำเปน ตอง ใช หลาย ศาสตร 

เขามา รวม แกไข
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                                 3 . 3     สราง โอกาส ให ผูเรียน ได สัมผัส ผูรู  ผู ทรงคณุวุฒิ  นัก คิด  ปราชญ ชาวบาน  เพ่ือ เปดโอกาส 

ให นักศึกษา ได เรียนรู ประสบการณ จาก บุคคล ภายนอก ศาสตร สาขา ที่ ตน เอง ศึกษา  

                                 3 . 4     สงเสริม โอกาส การ รวมตัว ของ นักศึกษา ระหวาง คณะ เพื่อ ดำเนิน กิจกรรม รวม กัน  เพื่อ 

เปดโอกาส ให นักศึกษา ได เรียนรู แนวคิด จาก เพื่อน ตาง คณะ  และ เปดโอกาส ให นักศึกษา ได เรียนรู 

รวม กัน  ได ทำงาน รวม กัน  เรียนรู การ เปด ใจกวาง ที่ จะ ไม ยึดติด แนวคิด ที่ ตน ไดรับ ใน ศาสตร สาขา

 ที่ ตน ศึกษา แตเพียง อยางเดียว

   

 เอกสาร อางอิง

 สำนักงาน คณะกรรมการ การ อุดมศึกษา.   เอกสาร ประกอบการ ประชุม วิชาการ ระดับชาติ  ครั้ง ที่  7

 เรื ่อง  พัฒนา ศาสตร แหง บูรณาการ ผาน เครือขาย บัณฑิต อุดมคติ ไทยสู การ ตกผลึก

  ทาง ปญญา,   2 5 5 1                       
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รายชื่อ คณะ อนุกรรมการ พัฒนา บัณฑิต อุดมคติ ไทย

 1. นางสาว จิรณี  ตันติรั ตน วงศ  อนุกรรมการ ที่ปรึกษา

 2. รองศาสตราจารย สุภาพ ณ นคร  ประธาน อนุกรรมการ

 3. ศาสตราจารยศุภ มาศ   พนิช ศักดิ์ พัฒนา  อนุกรรมการ

 4. รอง ศาสตราจารยเร ณา   พงษ เรือง พันธุ  อนุกรรมการ

 5. ผูชวย ศาสตราจารย ชวลิต  โอ ฬาพิริย กุล  อนุกรรมการ

 6. รอง ศาสตราจารย วศิน  อิงค พัฒนา กุล  อนุกรรมการ

 7. รอง ศาสตราจารย อำนาจ  อยู สุข  อนกุรรมการ 

 8. นางสาว สม สุข  ธีระ พิจิตร  อนุกรรมการ

  9. นาง มานิต  บุญ ประเสริฐ  อนุกรรมการ

 10. นาย จิรวัฒน  วี รัง กร  อนุกรรมการ

 11. นาง วราภรณ  สีหนาท  อนุกรรมการ

 12. นา งอ รสา  ภาว วิมล  อนุกรรมการและ เลขานุการ

 13. นาง สม สมร  วงศ รจิต  ผูชวย เลขานุการ

 14. นาง นพรัตน  ประสาท เขต การณ  ผูชวย เลขานุการ
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ที่ปรึกษา

นางสาวจิรณี  ตันติรัตนวงศ    รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา

นางวราภารณ  สีหนาท ผูอำนวยการสำนักมาตรฐานและประเมินผลอดุมศึกษา

นางอรสา  ภาววิมล นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ

คณะผูจัดทำ

 1.   นางสมสมร  วงศรจิต

 2.  นางสาววันรพี ถาวรชัย

 3.  นางสาวนพรัตน  ประสาทเขตการณ

 4.  นายเมธัส บรรเทิงสุข

 5.  นางสาวเปรมจิต ศิริวัฒนะตระกูล 

 6.  นางวิลาวัลย  เจริญภาพ

 7.  นางสาวพิชญสินี  ทรัพยปรีชา

 8.  นางสาวชลธิชา โรจนแสง

 9.  นายนพรัตน  นาชาสิงห
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