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

 

 หลักการ และ เหตุผล

  สถาบันอุดมศึกษาทุกแหงมีพันธกิจในการใหการศึกษาชั้นสูงทั้งทางวิชาการและวิชาชีพ การจัด

ฝกอบรม  และ พัฒนา ทักษะ ที่ เปนความ ตองการ ใน การ พัฒนา ทองถิ่น  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  ซึ ่ง สำนักงาน คณะกรรมการ การ อุดมศึกษา  เปน หนวยงาน ที่ 

มีหนา ที่ 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 ทั้งดาน 

วิชาการ  วิชาชีพ  คุณธรรม  จริยธรรม  และ เปน ผูนำ สังคม ที่ ดี ได  สามารถ อยู รวมกับ ผูอื ่น 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 ที่ ได กำหนด 

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

อยู ที่ 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” 

 กอปรกับที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดจัดทำกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป

ฉบับ ที่  2   ( พ. ศ.   2 5 5 1 - 3 5 6 5 )   ได กำหนด เปาหมาย ของ กรอบ คือ การ  “ ยกระดับ คุณภาพ อุดมศึกษา ไทย 

 เพื่อ ผลิตและ พัฒนา บุคลากร ที่ มี คุณภาพ สู ตลาด แรงงาน และ พัฒนา ศักยภาพ อุดมศึกษา ใน การ สราง ความรู 

และนวัตกรรม  เพื่อ เพิ่ม ขีด ความ สามารถ ใน การ แขงขัน ของ ประเทศ ใน โลกาภิวัตน  รวม ทั้ง การ พัฒนา ที่ ยั่งยืน 

ของ ทองถิ่น 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”   

   สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาบัณฑิตใหเปนผู ที ่

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 ตั้ง แต ป  2 5 4 0   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  
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และ ยัง ได กำหนด เปาหมาย ใน การ เรงรัด การ พัฒนา บัณฑิต อุดมคติ ไทย โดย การ พัฒนา รูป แบบ การ สั่งสอน 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  

  เพื่อใหการพัฒนาบัณฑิตกาวไปสูความเปนบัณฑิตอุดมคติไทยอยางแทจริง และเปนการประกัน

คุณภาพ บัณฑิต ให มีความรู ควบคู กับ การ มี คุณธรรม  จริยธรรม  ตาม เจตนารมณ แหง พระ ราช บัญญัติ การ ศึกษา 

แหงชาติ  พ. ศ.   2 5 4 2   มาตรฐาน การ ศึกษา ของ ชาติ  มาตรฐาน การ อุดมศึกษา  และ กรอบ แผน อุดมศึกษา 

ระยะยาว  ฉบับ ที่  2   สำนักงาน คณะกรรมการ การ อุดมศึกษา จึง จัด ให มี การ ประชุม วิชาการ ระดับชาติ ครั้ง ที่  7  

 เรื่อง  “ พัฒนา ศาสตร แหง บูรณาการ ผาน เครือขาย บัณฑิตอุดมคติ ไทย  :   สู การ ตกผลึก ทาง ปญญา”   ขึ้น
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 2. เพื่อระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาการดำเนินงานพัฒนาบัณฑิตอุดมคติไทยตาม

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

  1. กระแส (Theme) ของการประชุมวิชาการครั้งนี้ ไดแก “พัฒนาศาสตรแหงบูรณาการผานเครือขาย

บัณฑิต อุดมคติ ไทย  :   สู การ ตกผลึก ทาง ปญญา” 

  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” 

     “Integrated Learning Program (ILP)  การผลิตบัณฑิตแบบองครวม”       

  “ การ ผลิต บัณฑิต เพื่อ สังคม ไทย ใน เวที โลก” 

 



33

เอกสารประกอบการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 7

  กลุม เปาหมาย  จำนวน ประมาณ  6 0 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

 วันพฤหัสบดีที่ 6 และวันศุกรที่ 7 พฤศจิกายน 2551 ณ หองคอนเวนชั่น โรงแรมแอมบาสซาเดอร

ถนน สุขุมวิท  1 1   กรุงเทพมหานคร
 

  ผล ที่ คาดวา จะ ไดรับ

  1. บุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาไดรับรู ร ับทราบแนวคิดและทิศทางการดำเนินงานการพัฒนา

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

ทาง ปญญา

 2. สถาบันอุดมศึกษาไดแนวทางในการกำหนดทิศทางการขยายผลและพัฒนาการดำเนินงาน

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

สู การ ตกผลึก ทาง ปญญา

  3 .  สถาบัน อุดมศึกษา ใน เครือขาย บัณฑิต อุดมคติ ไทย  มี ความ รวมมือ กัน ใน การ แลกเปลี่ยน องคความรู  

ประสบการณ  และ การ เสริมสราง คุณธรรม จริยธรรม
 

  หนวยงาน ที่ รับผิดชอบ

  สำนักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวง

ศึกษาธิการ    
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เรื่อง  พัฒนาศาสตรแหงบูรณาการผานเครือขายบัณฑิตอุดมคติไทย : 

สูการตกผลึกทางปญญา

ระหวางวันที่  6 - 7 พฤศจิกายน  2551

ณ  หองคอนเวนชั่น โรงแรมแอมบาสซาเดอร สถนนสุขุมวิท ซอย 11 กรุงเทพมหานคร

 วันพฤหัสบดีที่ 6 พฤศจิกายน 2551 

เวลา 08.00 – 09.00 น. ลงทะเบียน

 09.00 – 09.30 น. พิธีเปด และบรรยายพิเศษ เร่ือง    ทิศทางการพัฒนาบัณฑิตไทยตามแผนพัฒนา

                                     อุดมศึกษาระยะยาว 15 ป

   โดย รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา

  กลาวรายงาน

   โดย ผูอำนวยการสำนักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา

 09.30 – 10.30 น. การบรรยาย  เรื่อง  การพัฒนาสังคมไทยผานการอุดมศึกษา                          

   โดย ศาสตราจารย ดร.วิจิตร ศรีสอาน

 10.30 – 10.45 น. รับประทานอาหารวางและเครื่องดื่ม

 10.45 – 12.00 น. อภิปราย  เรื่อง  การบูรณาการศาสตรเพื่อการพัฒนาบัณฑิตอุดมคติไทย

   โดย ศาสตราจารยศุภมาศ  พนิชศักดิ์พัฒนา

             ดร.มานิต  บุญประเสริฐ

             ผูชวยศาสตราจารย ดร.กิตติภูมิ  มีประดิษฐ

    ดำเนินการอภิปรายโดย  ดร.จิรวัฒน  วีรังกร      

 12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน

 13.00 – 14.30 น. การบรรยาย  เรื่อง  เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อสังคมแหงความสุข

   โดย อาจารยวิวัฒน  ศัลยกำธร  

              ประธานมูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติ 

 14.30 – 14.45 น. รับประทานอาหารวางและเครื่องดื่ม

 14.45 – 16.30 น. การบรรยาย  เรื่อง  จิตปญญาศึกษากับการพัฒนาสังคมไทย

   โดย พระธรรมโกศาจารย 

                อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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 วันศุกรที่ 7 พฤศจิกายน 2551 

เวลา 09.00 – 10.30 น. การบรรยาย  เรื่อง   รูปแบบการพัฒนาบัณฑิตแบบองครวม (Whole Person 

     Development) :  กรณีศึกษาจาก Lingnan University 

   โดย Phofessor Eugene Eoyang Chen

   สรุปโดย  ผูชวยศาสตราจารยณยศ  ครุกิจโกศล 

 10.30 – 10.45 น. รับประทานอาหารวางและเครื่องดื่ม

 10.45 – 12.00 น. การบรรยาย  เรื่อง  Integrated Learning Program (ILP) การผลิตบัณฑิต

                          แบบองครวม : กรณีศึกษามหาวิทยาลัยขอนแกน

     โดย รองศาสตราจารยสุภาพ  ณ นคร

 12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน

 13.00 – 14.15 น. การบรรยาย  เรื่อง  การผลิตบัณฑิตเพื่อสังคมไทยในเวทีโลก

   โดย ดร.บุญเกียรติ  โชควัฒนา 

               กรรมการผูอำนวยการ บริษัท ไอซีซี อินเตอรเนชั่นแนล จำกัด   

    (มหาชน)

 14.15 – 14.30 น. รับประทานอาหารวางและเครื่องดื่ม

 14.30 – 15.45 น.  เปดอภิปรายระดมความคิดเห็น

   โดย รองศาสตราจารย  นพ.อำนาจ  อยูสุข

               รองศาสตราจารย ดร.วศิน  อิงคพัฒนากุล

               ผูชวยศาสตราจารย ชวลิต  โอฬาพิริยกุล 

              15.45 – 16.30   น. สรุปผลการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 7 และนำเสนอแนวทาง

  การพัฒนาศาสตรแหงบูรณาการผานเครือขายบัณฑิตอุดมคติไทย

   โดย  รองศาสตราจารยสุภาพ  ณ นคร

                            ดร.จิรวัฒน  วีรังกร

สนใจเขารวมการประชุมวิชาการระดับชาติฯ  ติดตอสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ 

โทรศัพท  02-610-5452-3  





เอกสารประกอบการอภิปราย  
เรื่อง  การบูรณาการศาสตรเพื่อการพัฒนาบัณฑิตอุดมคติไทย





การ พัฒนา เครือขาย บัณฑิต อุดมคติ ไทย เขต ภาค กลาง

ศาสตราจารย ดร.ศุภ มาศ  พนิช ศักดิ์ พัฒนา*  

 หาก มอง ยอนหลัง ถึง ตอน เริ ่มตน ของ เครือขาย สถาบัน อุดมศึกษา ภาค กลาง  เพื ่อ พัฒนา บัณฑิต

อุดมคติ ไทย แลว ผู ร วมงาน หลาย ทาน คง นึก ขอบคุณ สกอ. ที ่ ได เปน ผู  คิด ริเร ิ ่ม ให มี เครือขาย นี ้ ขึ ้น มา 

เม่ือ ป พ.ศ. 2545 เพราะ ใน ทายท่ีสุด ใน ปน้ี (พ.ศ. 2551) เม่ือ เครือขาย ตอง เผชิญกับ ความ ไม แนนอน ของ งบประมาณ 

และ การ ดำเนินการ เรา ตาง มองตา และ ถาม กัน วา “เรา จะ ทำ อยางไร ตอไป”

 คำ ถาม เชนนี้ บงบอกถึง ความ หวงใย และ การ มองเห็น ประโยชน ของ เครือขาย ที่ ได เปน ศูนยกลาง

แหง แรงผลักดัน ให งาน บัณฑิต อุดมคติ ไทย ใน หลาย ๆ สถาบัน  ได พัฒนาขึ้น อยาง เปน รูปธรรม ไมวา จะ เปนการ 

พัฒนา รายวิชา ศึกษา ทั่วไป การ สอน สอดแทรก คุณธรรม จริยธรรม และ กิจกรรม นักศึกษา นอก ชั้นเรียน 

 รูปแบบการพัฒนางานบัณฑิตอุดมคติไทยโดยเครือขายเชนนี ้ นับเปนเอกลักษณที ่เกิดขึ ้นได

ก็ ดวย การ “เกื้อหนุน จุนเจือ เอื้อเฟอ และ แบงปน ประสบการณ” รวมกัน โดย แท  

 เมื่อ ถึง ตอนนี้ ทำให เรา นึกถึง คำ ถาม เมื่อ ตอน เริ่ม เครือขาย โดย สกอ. วา “เครือขาย ?  ม ีไป ทำไม?”

 กอน มา เปน เครือขาย

 เมื ่อป พ.ศ. 2545 ผูเขียนดำรงตำแหนงรองอธิการบดีฝายวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

ซึ่งมหาวิทยาลัย ได ประกาศ เจตนารมณ ให ประชากร ของ มหาวิทยาลัย ได ทราบ โดย ทั่วกัน วา “นิสิต คือ หัวใจ ของ

มหาวิทยาลัย” ดังนั ้น มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร จึง ให ความ สำคัญ ดาน การ พัฒนา นิสิต เปน อยาง มาก 

ท้ัง โดยการ ทุมเท งบประมาณ และ วางแผนการ ดำเนนิ กิจกรรม  โดย เนน การ เรียนรู ตลอดชวิีต เห็น ได จาก การ เรงรดั

พัฒนา ระบบ ICT จนกระทั่งใน เวลา ตอมา มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร ได ชื่อวา เปน มหาวิทยาลัย ชั้นนำ

ของ ชาติ ดาน ICT และ ยัง เห็น ได จาก การ ปรับปรุง สำนัก หอสมุด ให เปน “หองสมุด ที่ มี ชีวิต (Living Library)” 

ที่ ไดรับ การ กลาว ขาน ถึง และ มี ผู มา ขอ เยี่ยมชม เปนประจำ  นอกจากนั้น มหาวิทยาลัย ยังมี โครงการ “บัณฑิต

ยุคใหม” ซึ่ง นิสิต ใหม ทุกคน ตอง เขารวม กิจกรรม โดย คณาจารย ที่ ดำเนิน กิจกรรม จะ ไดรับ ปริมาณ งาน เพิ่มเติม 

แตใน ขณะนั้น ยัง ไมได มี การ ขับ เคลื่อน อยู หลาย ดาน เชน การ เพิ่มจำนวน และ การ พัฒนา บุคลากร ผู รับผิดชอบ

กิจกรรม นิสิต ชมรม นิสิต สโมสร นิสิต อาจารย ที่ปรึกษา ชมรม และ ใบ รายงานผล (transcript) กิจกรรม นิสิต

* ประธานคณะกรรมการประสานกิจ  เครือขายบัณฑิตอุดมคติไทยเขตภาคกลาง พ.ศ. 2545-2551,  คณะเกษตร 

 มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร จตจัุกร กรุงเทพ 10900 และคณะอนกุรรมการพฒันาบัณฑิตอดุมคตไิทย  สำนักงานคณะกรรมการ

 การอุดมศึกษา
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 “เครือขาย ?  ม ีไป ทำไม?”

 สกอ. ได แบง เครือขาย สถาบัน อุดมศึกษา เพื่อ การ พัฒนา บัณฑิต อุดมคติ ไทย ออก เปน 6 เครือขาย 

โดย ใน เขต ภาค กลาง ได กำหนด ให มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร เปน สถาบัน แม ขาย และ ได กำหนด วัตถุ ประสงค

ใน การ ดำเนินการ  เพื่อ กอ ให เกิด...

 l การ เรียนรู รวมกัน

 l  การ พัฒนา นิสิต นักศึกษา ให เปน บัณฑิต ที่ พึงประสงค ของ ประเทศ

 l  ความ รวมมือ ระหวาง สถาบัน  

 ใน การ ดำเนินการ ใน ป แรก สกอ. ได ให งบประมาณ มา 170,000 บาท  ซึ่ง เมื่อ ดู ตาม วัตถุ ประสงค

แลว ก็ เปนเรื ่อง ยากลำบาก ที่จะ ดำเนินการ ให ลุลวง ได เพราะ จำนวน สถาบัน ใน เครือขาย ที่ สกอ. กำหนด

มี เปน จำนวน มาก ถึง 96 สถาบัน ตอมา ลดลง เหลือ 84 สถาบัน ครอบคลุม 12 จังหวัด โดยเฉพาะ อยางยิ่ง

วัตถุ ประสงค การ พัฒนา นิสิต นักศึกษา ให เปน บัณฑิต ที่ พึงประสงค ของ ประเทศ นั้น จาก จำนวน นิสิต นักศึกษา

เปน แสน คน แลว สกอ. ให งบประมาณ มา เพียง หัว ละ ประมาณ 1 บาท

 แลว เรา จะ เอาตัวรอด ได อยางไร  แถม ตอน ประชุม กัน เรา ก็ อยาก ให เครือขาย นี้  ยั่งยืน

 ปกติ เครือขาย หลาย เครือขาย เกิดขึ้น แลวก็ รอ แบง เคก เคก หมด ก็ เลิกกัน นี่ เคก ก็ ไมมี ไมมี เคก งาน นี้ 

ทำ เพื่อ ชาติ โดย แท แต ให ยั่งยืน และ ทุก สถาบัน ตอง มี สวนรวม และ ตอง ยั่งยืน เรา จะ ทำ อยางไร???

 ทายที่สุด เรา บอก กัน วา เรา จะ เสียสละ รวมกัน ลงขัน กัน สถาบัน ละ 3,000 บาท ซึ่ง ควร จะ ได เงินป ละ

ประมาณ 250,000 บาท รวมกับ งบ ที่ ได จาก สกอ. ก ็จะ มี งบ ดำเนินการ ป ละ ประมาณ 420,000 บาท  โดย ทุกป 

เรา กำหนด ให มี ประชุม วิชาการ หมุนเวียน กัน เปน เจาภาพ มี งบประมาณ ให 30,000 บาท ให เจาภาพ ไดรับ เกียรติ 

ประกนั การ ขาดทนุ เอา เอง (ซึง่ เรา ไดรบั ความ รวมมอื อยาง ด ีใน 5 ป ที ่เรา ไดรบั งบประมาณ เทานี ้ม ีสถาบัน ที ่รบั เปน

เจาภาพ คือ มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร ป 2545-2546,  มหาวิทยาลัย กรุง เทพ ป 2547,  มหาวิทยาลัย ราชภัฏ 

สวน สุนัน ทา ป 2548,  และ มหาวิทยาลัย ธุรกิจ บัณฑิตย ป 2549) งบ สวน ที่เหลือ เรา จะ ชวยกัน คิดวา แตละ ป 

เรา จะ ทำ อะไร  เรา ตาง ใหสัญญา กัน (ทั้งที่ ไมคอย แนใจ นัก) วา เรา จะ รวมกัน อยาง นี้แหละ และ จะ ตอง ยั่งยืน
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 มีการดำเนินการ โดยคณะกรรมการหลัก 1 ชุด คือคณะกรรมการประสานกิจเครือขายฯ และ

มี คณะ อนุกรรมการ 3 ชุด คือ

 1. คณะ อนุกรรมการ ดำเนิน กิจ กรรมการ สราง รายวิชา และ การ จัดการ เรียน การ สอน ใน หมวด วิชา

ศึกษา ทั่วไป เพื่อ พัฒนา นิสิต นักศึกษา 

 2. คณะ อนุกรรมการ ดำเนิน กิจ กรรมการ สอน ที่ มุงเนน ความรู คู คุณธรรม และ การ สอดแทรก จริยธรรม 

ใน การ สอน 

 3. คณะ อนุกรรมการ ดำเนิน กิจกรรม เพื่อ พัฒนา นิสิต นักศึกษา นอก ชั้นเรียน

 ใน การ ประชุม คร้ังแรก ได มี การ เลือก สถาบัน ให มา เปน คณะกรรมการ ประสาน กิจ 30 สถาบัน สถาบัน ท่ีเหลือ

ให มี สวนรวม ใน คณะ อนุกรรมการ โดย สมัครใจ และ เรา กำหนด วาระ กรรมการ ให ทำงาน 2 ป  

 ตอมา สกอ. ไดกรุณาใหงบประมาณในป 2550 เปนเงิน 4.5 ลานบาท และป 2551 เปนเงิน

5 ลาน บาท ทำให สามารถ ดำเนิน กิจกรรม ได เปน อยาง ดี โดยเฉพาะ อยางยิ่ง กิจ กรรมการ พัฒนา นิสิต นักศึกษา 

นอก ชั้นเรียน และ สามารถ เพิ่ม งบ การ ประชุม วิชาการ ได  โดย สถาบัน เจาภาพ ใน ป 2550 คือ สถาบัน พระ บรม-

 ราช ชนก กระทรวง สาธารณสุข และ ป 2551 คือ มหาวิทยาลัย ศรีนค รินทร วิโรฒ

 การ เรียนรู รวมกัน และความ รวมมือ ระหวาง สถาบัน  

 เครือขายที่ประสบความสำเร็จนั้นนาจะเริ ่มที่ สมาชิกตางมีปญหาคลายคลึงกัน และมีเปาหมาย

เดียวกัน ทำงาน รวมกัน มี การ แลกเปลี่ยน เรียนรู ใช การ จัดการ ความรู ให เกิด ประโยชน มี ความ เปน กัลยาณมิตร 

และ ไม เปน เครือขาย ของ การ แบง เคก 

 สำหรับในสวนของเครือขายบัณฑิตอุดมคติไทยนั้น ปจจัยสำคัญของความสำเร็จอีกประการหนึ่ง

คือ มี ความ หลากหลาย ของ สถาบัน ใน เครือขาย เชน เครือขาย ภาค กลาง มี สถาบัน ของ รัฐ 26 สถาบัน (31%)  

เอกชน 28 สถาบัน (33 %) และอื่นๆ อีก 30 สถาบัน (36%) ซึ่ง ก็ คือ สถาบัน ดาน วิชาชีพ และ สวนใหญ สังกัด

กระทรวง สาธารณสขุ และ กระทรวง กลาโหม สถาบัน เหลานี ้มี เอกลกัษณ ดาน การ เรยีน การ สอน และ การ ฝกอบรม 

นิสิต นักศึกษา ที่ นาสนใจ และ มี เสนห กวา สถาบัน ในสังกัด กระทรวง ศึกษาธิการ อยู มาก 

 ไมมี งบประมาณ สนับสนุน จาก กระทรวง สาธารณสุข และ จาก กระทรวง กลาโหม เขาใจ วายัง ไมมี 

การประสานงาน ใน การ ดำเนินการ ของ เครือขาย รวมกัน จาก กระทรวง ศึกษาธิการ
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 แตละวาระของคณะกรรมการประสานกิจ  ไดจัดใหมีการเยี ่ยมชมกิจกรรมเพื ่อพัฒนาบัณฑิต

ที่ พึงประสงค เชน ที่ มหาวิทยาลัย เชียงใหม มหาวิทยาลัย พายัพ มหาวิทยาลัย แมฟาหลวง มหาวิทยาลัย

 ขอนแกน มหาวิทยาลัย ราชภัฏ อุดรธานี และ ยัง ได เดินทาง ไป ดูงาน ที่ มูลนิธิฉือ จี้ ไตหวัน นอกจาก ความรู ที่ ไดรับ 

จากการ เยี่ยมชม แลว ยัง ได เกิด ความ คุนเคย ระหวาง กัน ทำให ความ รวมมือ ระหวาง สถาบัน เปนไป อยาง ดียิ่ง

 การ บูรณาการ ใน การ พัฒนา บัณฑิต อุดมคติ ไทย

 จาก การ ทำงาน รวมกัน ใน เครือขาย ทำให ได ทราบ ทั้ง สถานภาพ และ กิจกรรม ของ แตละ สถาบัน  

ทำให ได เรียนรู รวมกัน วา จำเปน จะ ตอง กำหนด เอกลักษณ และ คุณลักษณะ ที่ พึงประสงค ของ บัณฑิต แตละ

สถาบัน ซึ่ง การ จะ ให ถึง พรอม คุณลักษณะ ดังกลาว จำเปน ตอง บูรณาการ จาก การ เรียน การ สอน (โดยเฉพาะ

อยางยิ่ง ใน หมวด วิชา ศึกษา ทั่วไป) การ สอน สอดแทรก และ กิจกรรม นอก ชั้นเรียน

 ลักษณะเดน ของ เครือขาย ก็ คือ การ มี กิจกรรม เครือขาย ที่ สมาชิก เครือขาย ตอง ชวยกัน คิด และ

ทำ รวมกัน มิได ใช คำ วา เครือขาย เพื่อ แบง เคก แลว ตาง คน ตาง ทำ จึง เกิด การ เรียนรู รวมกัน และ พึ่งพา อาศัย กัน 

ทั้ง 3 อนุกรรมการ ม ีโครงการ ดี ๆ  มากมาย เกิดขึ้น และ ได เรียนรู รวมกัน เชน

 l การ สรางเสริม ประสบการณ และ แลกเปลี่ยน เรียนรู เกี่ยวกับ การ จัดการ เรียน การ สอน เพื่อ พัฒนา

  นิสิต นักศึกษา 

 l  การ สราง และ พัฒนา กิจกรรม ของ รายวิชา ศึกษา ทั่วไป ของ สถาบัน ใน เครือขาย 

 l  การ บรรยาย พิเศษ เกี่ยวกับ หลักการ ใน การ พัฒนา รายวิชา ใน หมวด ศึกษา ทั่วไป
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 l  การ ดำเนิน กิจกรรม เพื่อ พัฒนาการ เรียน การ สอน หมวด วิชา ศึกษา ทั่วไป 

 l  การ จัดทำ ซีดี รวบรวม รายวิชา ศึกษา ทั่วไป ที่ มุงเนน กิจ กรรมการ พัฒนา นิสิต นักศึกษา ของ สถาบัน

  อุดมศึกษา เครือขาย เขต ภาค กลาง

 l  การ ฝกอบรม เทคนิค การ สราง รายวิชา เพื่อ เสริมสราง คุณธรรม จริยธรรม แก นิสิต

 l  การ ฝกอบรม เทคนิค การ สอน สอดแทรก คุณธรรม จริยธรรม

 l  การ จัด ทำหนังสือ รวบรวม ประสบการณ การ สอน สอดแทรก คุณธรรม จริยธรรม

 l  การ ประชุม สัมมนา การ สอน สอดแทรก คุณธรรม จริยธรรม ใน ระดับ อุดมศึกษา

 l  โครงการ เพื่อน เยี่ยม เพื่อน ใน สถาบัน ที่ เปน แบบอยาง ของ การ สอน ที่ มุงเนน ความรู คู คุณธรรม

 l  การ ฝกอบรม เทคนิค การ เสริมสราง คุณธรรม จริยธรรม ใน การ สอน

 l  การ สัมมนา เพื่อ หา วิธีการ สอน และ หลัก ที่ เหมาะสม เกี่ยวกับ คุณธรรม จริยธรรม 

 l  รูปแบบ การ จัด กิจกรรม รับ นองใหม เชิง สรางสรรค

 l  การ สราง หลักสูตร ฝกอบรม และ การ บริหาร โครงการ กิจกรรม เสริม หลักสูตร เพื ่อ พัฒนา นิสิต

  นักศึกษา 

 l  มาตรการ ใน การ ควบคุม และ กำกับ ดูแล การ จัด กิจกรรม รับ นองใหม

 l  การ พัฒนา บุคลากร เครือขาย เพื่อ พัฒนา นิสิต นักศึกษา ภายใต นโยบาย คุณธรรม นำ ความรู 

 l  การ จัดทำ คูมือ การ พัฒนา นิสิต นักศึกษา ดาน คุณธรรม จริยธรรม ดวย กิจกรรม เสริม หลักสูตร 

 l  โครงการ อบรม แกนนำ เครือขาย นิสิต นักศึกษา เรื่อง “รวม พลัง สรรคสราง คุณธรรม นำ ชีวิต ดวย

  แนวคิด เศรษฐกิจ พอเพียง”
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 l  โครงการ อบรม แกนนำ เครือขาย นิสิต นักศึกษา เรื่อง “รวม พลัง สรรคสราง ความ ดี ให แผนดิน” 

 l  โครงการ ประกวด ขับ รองเพลง ประสาน เสียง อุดมศึกษา

 l  โครงการ ประกวด การ เขียน บทความ เรื่อง “ทำดี เพื่อ แผนดิน”

 จาก การ เรียนรู รวมกัน และ ความ รวมมือ ระหวาง สถาบัน โดย อาศัย ระยะเวลา พอควร ทำให สถาบัน

ที่ เขารวม เริ่ม ตระหนัก และ เห็น ความ สำคัญ ใน การ ดำเนินงาน ใน รูปแบบ เครือขาย เกิด การ พัฒนา สถาบัน ตน เอง

ขึ้น หลาย มิติ  

 ตัวอยางเชน ในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เกิดการขับเคลื ่อนหลายดาน ที่เห็นไดชัดเจนก็คือ

การ เพิ่มจำนวน บุคลากร ดาน กิจการ นิสิต ให มี ครบ ทุก คณะ วิชา การ พัฒนา บุคลากร ผู รับผิดชอบ กิจกรรม นิสิต  

การ พัฒนา อาคาร และ ชมรม นิสิต สโมสร นิสิต และ การ ให มี ใบ รายงานผล (Transcript) กิจกรรม นิสิต

 จาก การ เรียนรู  ดังกลาว จะ เห็น ได วา ศาสตร แหง บูรณาการ ผาน เครือขาย บัณฑิต อุดมคติ ไทย นั้น 

ความ สำเร็จ จะ เกิดขึ้น ได ก็ ดวย การ บูรณาการ ที่จะ ตอง เกิดขึ้น แบบ องค รวม ใน แตละ สถาบัน โดยเฉพาะ อยางยิ่ง 

ความ เขาใจ เอาใจใส ให ความ สำคัญ จาก ผูบริหาร ระดับสูง ของ สถาบัน การ กำหนด เอกลักษณ และ คุณลักษณะ

ของ บัณฑิต โดย ทุก ภาค สวน มี สวนรวม ใน การ กำหนด การ วางแผน ดำเนินการ ให ครอบคลุม ขอกำหนด ดังกลาว

การ ดำเนินการ ให เกิด เปน มรรคผล ตาม แผน โดยเฉพาะ อยางยิ ่ง การ รณรงค ให เกิด ความ รวมมือ รวมใจ 

จากบุคลากร ทุก ระดับ ใน สถาบัน (เพราะ ตอม ความรูสึก ของ คน ในประเทศ ที่ มี ประวัติ ศาสตร อัน ยิ่งใหญ ยาวนาน 

นั้น เกิด การ รับรู ได คอนขาง ชา)  และ ให นิสิต นักศึกษา ได มี สวนรวม ใน กิจกรรม ให มาก ที่สุด

 ความ จริง ที่ มัก ถูก มองขาม

 โดย ความ เปนจริง งาน พัฒนา บัณฑิต อุดมคติ สวนใหญ เปนงาน ประเภท no incentive, no work load 

ไมรู จะ เอาไป กรอก ใน ชอง ไหน ของ แบบฟอรม ภาระ งาน เพราะ ไมใช ภาระ งานหลัก ของกอง ใด กอง หนึ่ง มิได 

เปนงาน ใน ภาระ งานประจำ ของกอง  ไมได เปน น้ำหนัก ภาระ งานหลัก ใน การ คำนวณ ภาระ งานสอน  วิจัย  บริการ 

วิชาการ  และ ทำนุบำรุง ศิลป วัฒนธรรม ผู ท่ีทำงาน น้ี จึง คอย ช่ืนชม กันเอง วา เปน ผู เลิศ ใน ความ เสียสละ เห็น ประโยชน 

ของ อนุชน ใน ชาติ ที่ กำลัง จะ เติบใหญ ในภาย ภาคหนา อานิสงส ที่ ได คงจะ ทำให มี วิชา เอา ไว ปองกัน ลูกหลาน มิ ให 

ติด เกม ฯลฯ ผู ทำงาน ใน เครือขาย นี้ จึง ควร มี ลักษณะ เปน ผู มี มนุษย สัมพันธ ดี  ยอ เปน ยอขึ้น เชียร เกง ขู เปน 

ออดออน ได  มี ลูก อึด ลูก ตื้อ และ มี น้ำใจ 

 โดย ทั่ว ไปแลว ความ เขมแข็ง ของ เครือขาย ขึ้นอยู กับ สถาบัน แม ขาย คอน ขางมาก  บุคลากร ใน แม ขาย 

นอกจาก จะ ตอง มี ภาวะผูนำ แลว  ตอง ประกอบดวย ผู มี จิตสำนึก ใน การ ใหบริการ สูง  มี ทีมงาน ที่ ดี  โดยเฉพาะ 

อยางย่ิง กลุม งาน เลขานุการ  ผูบริหาร ระดับสูง ให ความ สำคัญ และ ตอง สนับสนุน  เพราะ หนัง เร่ือง น้ี ช่ือวา “ผูเสียสละ” 

มิใช เรื่อง “ขา มา คน เดียว”

 สำหรบั เครอืขาย บัณฑติ อดุมคต ิไทย เขต ภาค กลาง ม ีลักษณะ พเิศษ อยาง หนึง่ ก็ คอื สถาบนั ใน เครอืขาย

 ที่ กำหนด ให โดย สกอ. มี สถาบัน นอก กระทรวง ศึกษาธิการ อยู มาก ถึงหนึ่ง ใน สาม ซึ่ง มาจาก กระทรวง 

สาธารณสุข กระทรวง กลาโหม สภากาชาด ไทย เปนตน ทำใหเกิด ความ หลากหลาย ดาน ประสบการณ 

และ แนวคิด และ ที่ สถาบัน เหลานี้ มี ความ โดดเดน เปนพิเศษ ก็ คือ เสมือน ไดรับ การ ฝกฝน ให เปน ผู ที่ พรอม

 ให ความ รวมมือ รวมใจ ขณะ ที่ สถาบัน ในสังกัด กระทรวง ศึกษาธิการ ดวยกัน มี ลักษณะ ตาง คน ตาง อยูมากกวา
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เมื่อ สถาบัน เหลานี้มี โอกาส ทำงาน รวมกัน ตาง จึงเรียนรู วัฒนธรรม องคกร ของ กันและกัน ตาง ชื่นชมใน จุดเดน

 ที่ แตกตางกัน จึงเกิด การ พัฒนา วัฒนธรรม การ ทำงาน รวมกัน เปน อยาง มาก

 เทาที่ทราบ นับแตนี้ไป ระบบเครือขายที่ถูกกำหนดขึ้นใหมจะประกอบดวยสถาบันในสังกัดผูให

งบประมาณ เทานั้น คือ กระทรวง ศึกษาธิการ ซึ่ง นาเสียดาย

 อันที่จริง แลว การ สราง บัณฑิต ใน อุดมคติ โดย ระบบ เครือขาย ของ สถาบัน การ ศึกษา นั้น หาก มอง เปน 

ภาพรวม แลว  เปนความ จำ เปนของ ชาติ  ซึ่ง ทุก มิติ ทุก ภาค สวน ที่ มี สถาบัน การ ศึกษา  จำเปน ตอง ดำเนินการ

 รวมกัน  ไม ควร ให ระบบ ราชการ เปน ขอจำกัด การ ระดม สรรพ กำลัง หรือ การ ทำงาน รวมกัน

 หาก การ ทำงาน ของ เครือขาย บัณฑิต อุดมคติ ไทย เขต ภาค กลาง ถือวา ประสบ ผลสำเร็จ ก็ นา ที่จะ ได ทราบ 

ความ จริง รวมกัน วา หาก ขาด เพ่ือน ตาง สถาบัน เหลาน้ี ผลงาน ของ เครือขาย ใน เขต ภาค กลาง อาจ ไม สามารถ พัฒนา 

มาถึง จุด ที่ เห็น อยู นี้ ก็ อาจ เปนได

 นับแต น้ี ไป การ ทำงาน ของ เครือขาย บัณฑิต อุดมคติ ไทย ซ่ึง ถือเปน เครือขาย ระดับ C จะ ตอง ข้ึนกับ เครือขาย 

ระดับ B ซึ่ง จำเปน ตอง เขาใจ การ ทำงาน ใน รูปแบบ เครือขาย ที่ แทจริง  หาก เครือขาย ระดับ B เปน เครือขาย ดำเนิน 

โครงการ เชน เดียว กับ C  ก็ จะ ตอง อธิบาย ให ได วา B ตาง จาก C อยางไร มิเชนน้ัน แลวก็ จะ มี ปญหา ดาน งบประมาณ 

ที่ C ตอง ขึ้นกับ B ทายที่สุด ปญหา เรื่อง การ แบง เคก ก็ อาจ เกิดขึ้น ได 

 จาก ลักษณะ ความ ไมเขาใจ ดังกลาว ทำให หลาย สถาบัน คาดวา เปนการ จัด ระเบียบ ใหม โดย สกอ. 

ซึ่ง ทายที่สุด แลวก็ อาจ ไมมี เครือขาย C ทำให ขณะนี้ เรา ตาง ถาม กัน วา  “เรา จะ ทำ อยางไร ตอไป” 

 เหลียวหลัง แล หนา

 สำหรับ หวงเวลา ที่ผานมา อาจ มี ความ จำ เปนที่ ตอง มี เครือขาย บัณฑิต อุดมคติ ไทย ขณะ เดียวกัน สกอ. 

ก็ได ตั้ง เครือขาย ที่ มี ลักษณะ เฉพาะ มากขึ้น เชน เครือขาย ของ วิชา ศึกษา ทั่วไป เครือขาย ใน การ พัฒนา บุคลากร 

ซึ่ง ใน ขณะนั้น คณะกรรมการ ประสาน กิจ ก็ได ประชุม พิจารณา ใน เรื่อง นี้ วา จะ ยุติ บทบาท ใน เรื่อง วิชา ศึกษา ทั่วไป 

หรือไม และ จะ ยุติ เรื่อง การ พัฒนา วิชาการ ในดาน การ สอน สอดแทรก หรือไม  แต หลังจาก ได พิจารณา แลวก็ ยัง 

เห็นวา การ พัฒนา บัณฑิต ที่ พึงประสงค นั้น จำเปน ตอง บูรณาการ ทั้ง ใน สวน วิชา ศึกษา ทั่วไป ใน ชั้นเรียน ทั้ง ตอง 

สอดแทรก ความรู ดาน คณุธรรม จรยิธรรม ใน วิชา ที ่สอน อยู ทกุเมือ่ เชือ่วนั และ จำเปน ตอง ให นสิิต นกัศกึษา ได ฝกฝน 

แลกเปลี่ยน เรียนรู ประสบการณ นอก ชั้นเรียน จึง จะ สราง ภูมิ คุมกัน ให แก นิสิต นักศึกษา ใน ยุค โลกาภิวัตน นี้ ได

 ใน ปจจุบัน สกอ. ได จัด ระเบียบ เครือขาย เสีย ใหม โดย จัด สถาบัน อุดมศึกษา เปน เครือขาย เพื่อ รองรับ 

นโยบาย หลัก จาก เครอืขาย หลัก (คือ เครอืขาย A) เครอืขาย ท่ีเกิด กอน การ จัด ระเบยีบ เชน เครือขาย บัณฑิต อุดมคติ 

ไทย จึง มี ลักษณะ เปน เครือขาย เฉพาะกิจ ที่ ไม นาจะ ใช เครือขาย ถาวร คือ เกิดขึ้น ตาม ความ ตองการ และ ความ 

จำเปน ใน ระยะ หนึ่ง เมื่อ ความ จำเปน นอยลง ก็ สามารถ สลาย เครือขาย ได

 แมแต องคประกอบ ของ เครือขาย B และ C ของ เขต ภาค กลาง ก็ แตกตางกัน ซึ่ง ยัง หา ผู อธิบาย ไมได เชน 

ทำไม จุฬา ลง กร ณ มหาวิทยาลัย จึง อยู ภาค กลาง ตอน บน มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร จึง อยู ภาค กลาง ตอน ลาง 

ทำไม มหาวิทยาลัย ที่ หางกัน แค ถนน กั้น เชน มหาวิทยาลัย ศรี ปทุม กับ มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร จึง อยู กัน 

คนละ เขต ให เปนที่ วาเหว ใจ ระหวาง เรา เปน ยิ่งนัก



1616

เอกสารประกอบการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 7

 จึง อาจ คาดการณ ได วา เครือขาย C ที่ มี สมาชิก ใน เครือขาย แตกตางจาก เครือขาย B ซึ่ง เปน เครือขาย

 ถาวร เมื่อ เครือขาย C มี ลักษณะ เฉพาะกิจ เชนนี้ ยอมจะ คอย ๆ ถูก ลด บทบาท ลง และ หมดไป เมื ่อ หมด 

ความ จำเปน

 ความ หมดไป นาจะ มาจาก การ จัด สรรงบประมาณ จาก เครือขาย B 

 ดังนั้น จะ เห็น ได วา ความ ยั่งยืน ของ เครือขาย บัณฑิต อุดมคติ ไทย จะ เกิดขึ้น ได ก็ ดวย ความ เหนียวแนน 

เปนอัน หนึ่ง อัน เดียวกัน ของ ตัว เครือขาย เอง งบประมาณ ที่ มาจาก เครือขาย บน จะ ไม แนนอน ซึ่ง จะ มาก หรือ นอย 

จะ ขึ้นอยู กับ นโยบาย ของ เครือขาย บน และ ประเด็น ปญหา ของ ชาติ ใน ขณะนั้น ๆ เปน ตัวกำหนด

 ขนาด ของ เครือขาย บัณฑิต อุดมคติ ไทย ใน อนาคต ก็ จะ มี จำนวน สมาชิก นอยลง เนื่องจาก ภาระ ที่ ตอง 

พ่ึงตนเอง และ ถา มหาวิทยาลัย ขนาดใหญ ท่ี มี จำนวน อาจารย ประมาณ 1,000 คน ข้ึน ไป ซ่ึง สามารถ บริหาร กิจกรรม 

ทั้ง สาม กิจกรรม ของ เครือขาย ได เอง อยู แลว ลด บทบาท ของ ตน เอง ลง ความ ออนแอ ของ เครือขาย ก็ จะ เกิดขึ้น  และ 

จะ กลาย เปน เครือขาย ที่ ไมคอย มี บทบาท สำคัญ ใน การ สราง บัณฑิต ที่ พึงประสงค อีก ตอไป

 เปน สัจธรรม ของ การ เกิดขึ้น ตั้งอยู และ ดับ ไป

 ทางออกในขอจำกัดของงบประมาณ ที ่เปนไปไดอีกทางหนึ ่งก็ค ือ การเพิ ่มจำนวนเง ินลงขัน

ซึ่ง บาง เครือขาย กำหนด ไว ป ละ 10,000 – 15,000 บาท หาก สถาบัน สมาชิก เห็น ความ สำคัญ ก็ อาจ มี เงินกอน

 ที่ พอเพียง ให ดำเนิน กิจกรรม ตอ ไปได  จาก ประสบการณ ที่ผานมา จะ สามารถ เก็บเงิน ลงขัน ได ประมาณ 

70-80% ของ จำนวน สมาชิก หมายความ ได วา หาก เปนการ ดำเนินการ ตอไป ใน ลักษณะ นี้ จะ เหลือ จำนวน สมาชิก 

ใน เครือขาย นอยลง ตาม จำนวน เงิน ที่เก็บ ได ซึ่ง ไมแนใจ วา เจตนารมณ ของ สกอ. อยาก ใหเปนไป เชนใด 

 อยางไร ก็ตาม อาจ มี กระบวนทัศน ใหม ที่ บทบาท ของ เครือขาย บัณฑิต อุดมคติ ไทย อาจ พัฒนา ได มากขึ้น 

จาก การ สนับสนุน งบประมาณ ตาง แหลง เชน จาก กระทรวง สาธารณสุข หรือ กระทรวง มหาดไทย โดย ความ

 รวมมือ ของ กระทรวง ศึกษาธิการ  ความ เปน B หรือ C จึง มิใช ประเด็น สำคัญ ใน กระบวนทัศน นี้  แต เปน

การ มอง ปญหา รวมกัน และ สลาย ขอบเขต ของ ระบบ ราชการ โดย มอง ประโยชน ชาติ เปนหลัก 

 ภาพ ที่ คาดวา ใครๆ ก ็อยาก เห็น เชนนี้ มี ทาง เกิดขึ้น ได หรือไม???

             20 ตุลาคม 2551

 



การ บูรณาการ ศาสตร ผาน เครือขาย การ พัฒนา บัณฑิต อุดมคติ ไทย

                                                                             ดร.มานิต บุญ ประเสริฐ*

 บทความ นี้ มี วัตถุ ประสงค  เพื่อ นำเสนอ แนวคิด การ บูรณาการ ศาสตร ใน การ ทำงาน รวมกัน เพื่อ พัฒนา 

บัณฑิต อุดมคติ ไทย

 ความ หมาย ของ การ บูรณาการ ศาสตร (Interdisciplinarity)

 การ บูรณาการ ศาสตร เปน คำ ที่ มีความหมาย กวาง  องคการ ยูเนสโก ใน การ ประชุม วิชาการ เรื ่อง 

Interdisciplinarity in General Education ที ่กรุง ปารีส ใน ป 1985 ได นิยาม ความ หมาย การ บูรณาการ ศาสตร 

สำหรับ ใช ใน การ สื่อสาร เพื่อ ความ เขาใจ ตรงกัน ระหวาง ผู เขารวม ประชุม วา การ บูรณาการ ศาสตร เปน รูปแบบ 

หนึ่ง ของ ความ รวมมือ ระหวาง ศาสตร ตางๆ ที่ มี สวนใน กระบวนการ แกปญหา ที่ เปนความ สนใจ รวมกัน 

และ ทำให บรรลุ ผลสำเร็จ อันเปน จุดหมาย ปลายทาง รวมกัน  โดย ปจจัย สำคัญ คือ การ รักษา ความ สมดุล 

ของ ศาสตร ที่ บูรณาการ แตละ ฝาย ตอง รับฟง เขาใจ แนวคิด และ วิธีการ ของ แตละ ศาสตร ถา ขาด ความ สมดุล ของ 

ความ สำคัญ แตละ ฝาย คุณภาพ ของ ความ รวมมือ ก็ จะ ต่ำ และ ดวย ความ รวมมือ ระหวาง ศาสตร ใน การ แกปญหา 

ใน บางกรณี ทำใหเกิด ความรู ใหม การ บูรณาการ ศาสตร จึง เปนการ ใช ความรู จาก สอง สาขา วิชาการ หรือ มากกวา   

เพื่อ ทำความ เขาใจ ปญหา ที่ ซับซอน เกิน กวา ที่จะ แกไข ได โดย ความรู จาก สาขาวิชา เดียว            

 ที่ มหาวิทยาลัย วิสคอนซิน กรีน เบย มี คำขวัญ ใน การ ศึกษา วา การ เชื่อมโยง การ เรียนรู สู ชีวิต นักศึกษา 

ที่ กรีน เบย จะ ไม เลือก ศึกษา เพียง สาขา วิชาเอก เดียว แบบ เดิม เชน ประวัติ ศาสตร เศรษฐศาสตร ฟสิกส เปนตน 

แต จะ เลือก เรียน วิชา ผสมผสาน ที่ สามารถ ใช ความรู ใน ชีวิตจริง ได เชน นัก สิ่งแวดลอม จะ ไม เพียง ศึกษา วิชา 

วิทยาศาสตร สิ่งแวดลอม เทานั้น เขา ตอง มีความรู ทาง ดาน รัฐศาสตร และ สังคมวิทยา ดวย หรือ อธิบาย ให 

เขา ใจงาย ขึ้น การ บูรณาการ ศาสตร ที่ ใช ในที่นี้ ก็ คือ การ จัด โปรแกรม การ เรียน โดย การ เลือก ศึกษา วิชา จาก ตาง 

สาขา ท่ี เก่ียวของ ท่ีจะ มี สวนเสริม ความรู สาขาวิชา ท่ี ศึกษา อยู อัน จะ เปน ประโยชน ใน การ เขาใจ ปญหา หรือ แกปญหา 

ใน การ ทำงาน ใน ชีวิตจริง 

 บทบาท และ แนวคิด ทางการ ศึกษา

            เปนที่ ตระหนัก กัน ดี วา ความรู จะ มี คุณคา เมื่อ ความรู มี ประโยชน ตอ ผูเรียน หรือ ตอบสนอง ความ ตองการ ของ 

ผูเรียน (relevance) หรือ มี ประโยชน ทางสังคม ใน ปจจุบัน การ ศึกษา ที่ มี ประสิทธิภาพ ตอง สามารถ ชวย ให ผูเรียน 

ใช ความรู ทักษะ ใน การ แกปญหา พื้นฐาน ใน ชีวิต ได การ ศึกษา เปนการ เตรียม ความรู ทักษะ และ ทัศนคติ สำหรับ 

บุคคล เพื่อ การ ดำรงชีวิต อยาง มี คุณภาพ ปญหา ใน ชีวิตจริง มิได แบง แยกออก เปน สวนๆ  หาก แต จะ ตอง ใช 

การ บูรณาการ ความรู ทั้งมวล เพื่อ แกปญหา แต ทั้งนี้ มิได หมายความ วาความ สำคัญ ของ การ ศึกษาวิจัย ใน 

ศาสตร หลัก จะ ลดลง 

       
* คณะอนุกรรมการการพัฒนาบัณฑิตอุดมคติไทย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
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 บริบท ที่ เปลี่ยนไป

 ในอดตี  ประเดน็ ใน การ ศึกษาวิจัย จะ เปนการ แกปญหา เชิง เด่ียว ท่ี ไมซับซอน อยู ใน วงจำกดั ของ ศาสตร ใด 

ศาสตร หนึง่ แต ปจจบัุน ลักษณะ ของ ปญหา ใน การ วิจัย มี ความ ซับซอน มากขึน้ เปน พห ุลักษณะ  มี ปจจยั ทางสงัคม 

และ ทางเทคนิค หลาย ปจจัย ที่ เกี่ยวพัน ระหวาง สาขา วิชาความรู ตองการ ความ รวมมือ และ ปฏิสัมพันธ ระหวาง 

ศาสตร 

 การ พัฒนา ความรู ของ ศาสตร ตางๆ ใน ศตวรรษ ที่ผานมา ได กาวหนา ไป อยาง มาก โดยเฉพาะ ทาง ดาน 

วิทยาศาสตร และ เทคโนโลยี แขนง ตางๆ ประกอบ กับ ความ กาวหนา ความ สะดวก และ รวดเร็ว ของ เทคโนโลยี 

สื่อสาร และ สารสนเทศ ใน ยุคดิจิตัล เรียก ได วา เปนการ ปฏิวัติ ประสิทธิภาพ และ ศักยภาพ ของ เทคโนโลยี คมนาคม 

ซึ่ง มี ผล ทำให โลก เปลี่ยน โฉมหนา ไป อยาง รวดเร็ว จำ เปนที่ วงการ ศึกษา ตอง ตั้ง โจทย ใหม กำหนด กรอบ ความคิด 

และ ทัศนะ เกี่ยวกับ ปญหา ของโลก ใหม โลก ยุค ดิจิตัล และ ความ กาวหนา ของ การ จัด ระบบ ฐานขอมูล ความรู 

ทำใหเกิด การ ขยาย เครือขาย ความรู ไป อยาง ไมมี ขอบเขต จำกัด บุคคล ที่ มี ความ สามารถ เขาถึง แหลง ความรู 

ก็ ยอม ไดเปรียบ ในขณะ เดียวกัน ปญหา ของ สังคม โลก ปจจุบัน ก็ มี ความ ซับซอน มากขึ้น ทั้ง ขนาด ของ ปญหา 

และความ รุนแรง ของ ผลกระทบ ที่ ตาม มา เชน ปญหา ความ เสื่อมโทรม ของ สิ่งแวดลอม ปญหา โลก รอน เปนตน 

ซ่ึง วงการ ศึกษา และ จรรยาบรรณ วิชาชีพ คง ไม สามารถ เพิกเฉย ได   แนนอน วา ปญหา เหลาน้ี มิได จำกัด อยู ใน ขอบเขต 

ของ ศาสตร ใด ศาสตร หนึ่ง การ แกปญหา จำเปน ตอง ใช วิธี บูรณาการ ศาสตร และ ความ รวมมือ ระหวาง ผู เชี่ยวชาญ 

ใน สาขาวิชา ตาง ๆ  เชน เดียว กับ การ แกปญหา ของ มนุษย และ สังคม หลาย ปญหา ท่ี มี ความ ซับซอน มาก ตัวอยาง เชน 

การ รักษา โรคเอดส ที่ ตองการ การ วิจัย ทาง ดาน เภสัชศาสตร  การ ศึกษา ทาง คลินิก ความรู ทาง สถิติ ใน การ สำรวจ 

และ วิธีการ ใหการ ศึกษา ซึ่ง การ ดำเนินการ โครงการ เชนนี้ ยอม มี นัยสำคัญ ทาง เศรษฐกิจ และ สังคม ดวย

 แนวคิด เกี่ยวกับ คุณลักษณะ ปจเจกบุคคล

 ปจจุบัน การ พิจา ณา คุณลักษณะ ปจเจกบุคคล อาจ เปรียบได กับ การ บูรณาการ ศาสตร ใน การ แกปญหา 

สมัยกอน บุคคล แตละคน มีความหมาย เปน เพียงอนู เล็กๆ ของ สังคม ตองการ ความรู เพียง เพื่อให สามารถ 

ปฏิบัติ งาน ได ก็ พอแลว การ ที่จะ ไป มี สวนเกี่ยวของ กับ ปญหา ของ สังคม ใหญ ถือวา มิใช ความ รับผิดชอบ ของ ตน 

จึง ไม นา ประหลาดใจ ที ่ การ แบง ขอบเขต สาขา วิชาการ   ก็ เปนไปตาม การ แบงกลุ ม ของ ชน ชั ้นใน สังคม  

แต ใน ความ เปนจรงิ ปจจุบัน ใน ยุค ท่ี ความรู ได ขยายตัว เต็มท่ี และ มี ความ กาวหนา อยาง รวดเรว็ ทำให ชวง ความ ตาง

 ระหวาง สาขาวิชา จะ แคบลง เรื่อยๆ  คานิยม เกี่ยวกับ ความรู และ บทบาท ที่ บุคคล พึงมี ใน สังคม และ สิ่งแวดลอม 

ทาง วัฒนธรรม ก็ เปลี่ยนไป เชน เดียวกัน ใน สังคม ประชาธิปไตย การ เขาไป มี สวนรวม ใน สังคม เปนไปตาม หลักการ 

แนวคิด ของ ระบอบ การ ปกครอง  บุคคล จึง ไม เพียงแต รับรู ปญหา รวมสมัย เทาน้ัน แต ตอง มี ความ สามารถ ท่ีจะ เขาใจ

 ปจจัย ทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และ เห็น ความ สัมพันธ ระหวาง ปจจัย เหลานี้ ที่ มีผลตอ ชีวิต ความ เปนอยู ของ 

บุคคล ใน สังคม โดย รวม และ มี สวน รับผิดชอบ ใน การ พัฒนา ชุมชน และ สังคม

 การ มีความรู ที่จะ เขา ใจความ เปนไป ของ สังคม ถือ เปนเรื่อง ที่ มี ความ จำเปน ทุกคน ตระหนัก ดี วา สื่อสาร 

มวลชน ได มี บทบาท สำคัญ ใน สังคม ปจจุบัน มี การ สงขาวสาร ที่ มี ปริมาณ มากเกิน กวา ที่ บุคคล คน หนึ่ง จะ รับได 

ทั้งหมด มี ทั้ง ขอเท็จจริง เชิง ปริมาณ ความ คิดเห็น สวนบุคคล การ โฆษณา ชวนเชื่อ ฯลฯ บุคคล จึง ตอง สามารถ 
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ทำความ เขาใจ แยกแยะ ประเมิน และ เลือก ใช สารสนเทศ เปน กรอบ ใน การ เขาใจ สังคม และ มี ชีวิต ใน สังคม 

อยาง มี ประสิทธิภาพ เชน เดียวกัน งานวิจัย ทาง จิตวิทยา ที่ ศึกษา บุคลิกภาพ ของ มนุษย ใน การ เรียนรู และ ได แบง 

ความรู หรือ ทักษะ ออก เปน สาม ดาน คือ ดานพุทธิ ศึกษา จริยศึกษา และ หัตถศึกษา เมื่อ ศึกษา ลึก ลง ไป ก็ พบ วา

 องคประกอบ ทั้ง สาม สวน มี ความ เกี่ยว พันกัน อยาง มาก ใน การ พัฒนา ความรู  การ ใช ความรู และทักษะ ชีวิต 

ไม สามารถ แบงแยก เปน สวน ๆ ได

 การนำ แนวคิด การ บูรณาการ ศาสตร ไป ใช  

 แนวคิดการบูรณาการศาสตร จะสามารถนำไปใชในทางปฏิบัติในการแกปญหาการเรียนการสอน

และ การ วิจัย ได อยางไร ใน ประเด็น นี้ ได มี การ พิจารณา ใน 4 รูปแบบ (ยูเนสโก 1985) โดย ใช ประเด็น ปญหา

 เปน ตัวตั้ง ดังนี้

1. การ บูรณาการ ศาสตร ที่ ใกลเคียง (Interdisciplinarity of neighbouring disciplines) 

             รปู แบบนี้ เปน กรณี ปญหา เกี่ยวของ มี ความ สัมพันธกับ ศาสตร ที่ ใกลเคียง กัน สอง ศาสตร ซึ่ง ความรู ทั้งสอง 

ศาสตร จะ มีสวนชวย ใน การ แกปญหา ใน การ สอน และ การ วิจัย เชน การ สอน ภาษา ตางประเทศ ตอง อาศัย ความรู 

และ วิธีการ ศึกษา ของ ภาษาศาสตร และ วิธีการ สอน ภาษา ตางประเทศ มา ประกอบ กัน เพื่อ เขาใจ ธรรมชาติ ของ 

ผูเรียน และ การ ได ภาษา ทั้งสอง ศาสตร ยังคง ลักษณะ เฉพาะ ของ ตน เอง อยู  ปญหา คือ ทำ อยางไร บัณฑิต จึง จะ 

มี สมรรถนะ ทาง ภาษา ทั้ง ภาษาไทย และ ภาษาสากล ไดมาตรฐาน 

2. การ บูรณาการ ปญหา ((Interdisciplinarity of problems)

             รูป แบบนี้ ใช ใน กรณี กลุม ปญหา ที่ ไม สามารถ กำหนด ให อยู ใน ศาสตร หนึ่ง ศาสตร ใด ได โดยเฉพาะ ปญหา 

ของ มนุษยชาติ หรือ สังคม เนื่องจาก มี ปจจัย เหตุ ตาง ๆ จาก หลาย มิติ ที่ เกี่ยวของ กับ ปญหา ใน การ วิเคราะห 

และ กำหนด ขอบเขต ของ ปญหา ตลอดจน การ กำหนด วิธีการ ศึกษา หาทาง แกปญหา จำเปน ตอง มี ความ รวมมือ 

ทางวิชาการ และ ใช ความรู หลาย สาขา เขามา ชวย แกปญหา เชน ปญหา โลก รอน เปนตน

3. การ บูรณาการ วิธีการ (Interdisciplinarity of methods)

 รูป แบบนี้ หมายถึง วิธีการ ใน ศาสตร หนึ่ง สามารถ นำไปใช ใน การ วิจัย หรือ การ สอน ของ ศาสตร อื่นๆ เชน 

Game theory, Problem based learning เปนตน  ปญหา การ สอนให ผูเรียน พัฒนา ทักษะ การ คิด วิเคราะห 

การ ตัดสินใจ จะ ใช วิธี ใด ที่ ไดผล ผูสอน ตอง เตรียมตัว ปรับ เปลี่ยน วิธีการ สอน อยางไร

4. การ บูรณาการ แนวคิด ( Interdisciplinarity of concepts)

 รูป แบบนี้ หมายถึง กรณีที่ แนวคิด ที่ พัฒนา ใน ศาสตร หนึ่งๆ นำไป บูรณาการ กับ ศาสตร อื่น หรือ แทน 

รปูแบบ และ แนวคดิ ที ่ใช อยู เชน การ หา ทางออก ใน การ แกปญหา ความ ขดัแยง ใน สังคม ไทย ปจจบัุน  ปญหา ความ 

แตกตาง ทาง แนวคิด เกี่ยวกับ รูปแบบ การ ปกครอง ระบอบ ประชาธิปไตย โดย มี พระมหากษัตริย ทรง เปน ประมุข 

จะ นำไปสู ความ แตกแยก ของ สังคม ถา ขาด ความ รวมมือ ระหวาง บุคคล จาก ศาสตร ตางๆ ที่จะ ชวย เสนอ แนวคิด 

หา ทางออก อยาง สมานฉนัท ปญหา ทีจ่ะ ตอง ชวยกัน กำหนด คอื เปาหมาย ของ สังคม ไทย คอื อะไร การ เปล่ียนแปลง 

โดย ขาด การ บูรณาการ ฐาน ภูมิปญญา ไทย จะ ทำให คน ไทย มี ความ เปนอยู ดีขึ้น และ มี ความ สุข จริง หรือ 
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 ปญหา อุดมศึกษา ไทย ปจจุบัน

            อดุมศึกษา ไทย ใน สอง ทศวรรษ ที่ผานมา มี การ ขยายตัว เชิง ปริมาณ อยาง รวดเร็ว มีผลตอ คุณภาพ ผลผลิต 

โดย เฉพาะที่ เก่ียวกับ คุณภาพ ของ บัณฑิต (สุ ธรรม อารี กุล และ คณะ 2540 อาง ใน รายงาน การ วิจัย เรื่อง รูปแบบ 

ที่ เหมาะ สมใน การ พัฒนา บัณฑิต อุดมคติ ไทย) ดังนี้

 q ปญหา เกี่ยวกับ ความ สามารถ ทาง ภาษา

 q  ปญหา ทาง ดาน คุณธรรม จริยธรรม

 q  ปญหา ความ รูความ สามารถ ทางวิชาการ

 q  ปญหา ขาด ความ สามารถ ใน เชิง คิด วิเคราะห และ การ คิด เชิง บูรณาการ การ มอง ประเด็น ปญหา 

  ตลอดจน วิธีการ แกปญหา แบบ แยกสวน

 q  ปญหา ดาน ขาด การ เรียนรู การ ใช เทคโนโลยี สมัยใหม

 q  ปญหา การ ขาด นิสัย ใฝรู   ความรู  รอบตัว ทั่ว ไปทาง การเมือง  เศรษฐกิจ  สังคม ของ บัณฑิต 

  ยังมี ไม มากพอ

             การ วิจัย เรื่อง  สัตต ศิลา หลัก เจ็ด ประการ สำหรับ การ เปลี่ยน ผาน การ ศึกษา เขาสู ยุค เศรษฐกิจ ฐานความรู 

(ไพฑูรย สิน ลา รัตน และ คณะ, 2550, หนา จ) กลาว วาการ ใช กระบวนการ และ วิธีการ ทางการ ศึกษา เพื่อ สราง 

คน ไทย ให มี คุณลักษณะ ของ คน ที่อยู ใน ยุค สังคม เศรษฐกิจ ฐานความรู  ตอง มี วัฒนธรรม ของ การ สราง และ ได 

กำหนด คุณลักษณะ ที่ จำเปน ใน วัฒนธรรม การ สราง โดย เปรียบ เทียบกับ ลักษณะ ผูเรียน ใน วัฒนธรรม การ รับ ดังนี้
 

 ลักษณะ ผูเรียน ใน วัฒนธรรม การ รับ      ลักษณะ ผูเรียน ใน วัฒนธรรม การ สราง

 เชื่อ ตามที่ ได ฟง รูจักคิด วิเคราะห

 ขาด ความ มั่นใจ มั่นใจ ใน ตน เอง

 ไม อดทน/ ไมชอบ ทำงานหนัก อดทน ทำงานหนัก

 ไม แสวงหา ขอมูล แสวง หาความรู

 ขาด ความ กร ะตือรือรน กร ะตือรือรน ใน ความรู

 คิด ตามแบบ เดิม คิด สรางสรรค

 เปน ผูบริโภค เปน ผูผลิต

 ทำ อะไร แต พอ ผาน มุง ความ เปนเลิศ

 ทำงาน คน เดียว ทำงาน เปน ทีม

 ไม นึกถึง สวนรวม รับผิดชอบ ตอ สวนรวม

 เอา ตัวเอง รอด คำนึงถึง สังคม

 ขาด คุณธรรม จริยธรรม ม ีคุณธรรม

 ไมสนใจ สันติ วีธี ยึดมั่น ใน สันติ ธรรม

 ขาดอัต ลักษณ ไทย มี ความ เปน ไทย
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 และ ความ มุงหวัง คุณลักษณะ ของ บัณฑิต ไทย ตาม แผน พัฒนา อุดมศึกษา ระยะยาว 2550-2565 

(ดร.สรรค วร อินทร) ประกอบดวย 

 q  การ เรียนรู และ พัฒนา ตน เอง อยาง ตอเนื่อง

 q  การ เรียนรู วิชาการ วิชาชีพ เชิง ปฏิบัติ จริง

 q  สราง คุณลักษณะ ผู ประกอบการ

 q  ความ สามารถ ทาง ภาษา และ วัฒนธรรม

 q  พหุ วัฒนธรรม และ สันติวิธี ใน การ แกปญหา

 q  คานิยม ไทย ประเพณี และ วัฒนธรรม

 q  ปรัชญา เศรษฐกิจ พอเพียง

 q  สิทธิ มนุษย ชน และ ประชาธิปไตย

             เมื่อ พิจารณา ปญหา คุณภาพ บัณฑิต ใน ระยะ ที่ผานมา ใน ยุค ที่ การ อุดมศึกษา เปดกวาง ให ผู ที่ ตองการ

 เขา ศึกษา ได ศึกษา การ ขยายตัว เชิง ปริมาณ อยาง รวดเร็ว ทำให ระบบ อุดมศึกษา ปรับตัว ไมทัน ตั้งแต การ ไมเขาใจ 

ผูเรียน ที่ มี ภูมิหลัง ตางกัน วิธีการ สอน นักศึกษา กลุม ใหญ ที่ มี ความ สามารถ แตกตางกัน ความ สนใจ ตางกัน ระบบ 

อาจารย ที่ปรึกษา ตลอดจน สิ่ง อำนวย ความ สะดวก และ แหลง เรียนรู ไม พอเพียง และ เมื่อ พิจารณา สังคม อนาคต 

ที่ ซับซอน ขึ้น ที่ บุคคล ตอง มีความรู ทักษะ ทัศนคติ ที่ พรอม จะ รับ การ เปลี่ยนแปลง ทำให ตอง กลับมา พิจารณา 

บทบาท ของ การ ศึกษา ใน ยุค เปลี่ยน ผาน และ จำเปน ตอง เปลี่ยนแปลง อยาง กาว กระโดด โครงการ พัฒนา บัณฑิต 

อุดมคติ ไทย จึง เปน รูปแบบ หนึ่ง ของ ความ รวมมือ ระหวาง นัก วิชาการ สาขาวิชา ตางๆ ที่ มี เปาหมาย รวมกัน คือ 

การ สราง บัณฑิต ที่ มี คุณลักษณะ พึงประสงค เหมาะสมกับ สังคม ไทย และ อนาคต

 โครงการ พัฒนา บัณฑิต อุดมคติ ไทย

 โครงการพัฒนาบัณฑิตอุดมคติไทย เปนกิจกรรมที่ริเริ่มโดยทบวงมหาวิทยาลัยขณะนั้น โครงการฯ

ไดรับ อนุมัติ จาก คณะ รัฐมนตรี ใน การ ประชุม เมื่อ วันที่ 27 พฤษภาคม 2540 วัตถ ุประสงค ของ โครงการ คือ

 1. เรงรัด และ พัฒนา ศักยภาพ ของ นักเรียน นิสิต นักศึกษา ให มีความรู อยาง แทจริง ใน สาขา วิชาการ 

วิชาชีพ ควบคู กับ การ มี คุณธรรม จริยธรรม เปน บัณฑิต ที่ มี คุณภาพ และ เปนที่ พึงประสงค ตาม ความ ตองการ 

ของ ตลาดแรงงาน สังคม และ ประเทศ

 2. พัฒนา กระบวนการ จัดการ เรียน การ สอน และ กิจกรรม เสริม ตางๆ ที่ เสริมสราง กระบวนการ เรียนรู 

รวมกัน นำ ภูมิปญญา ไทย มา บูรณาการ ให เหมาะสมกับ ทองถิ่น ชุมชน และ ความ กาวหนา ทาง ดาน วิชาการ 

วิชาชีพ เพื่อ กาว ไปสู ความ เปน สากล

 3. ใหแนวคิดและแนวทางการพัฒนาบัณฑิตอุดมคติไทยไดขยายผล และมีความสัมพันธตอเนื่อง

ไป ทุก ระดับ การ ศึกษา สามารถ ประเมิน และ ตรวจสอบ คุณภาพ การ ศึกษา ได 

 ใน การ ดำเนินงาน  ทบวง มหาวิทยาลัย ได แตงตั้ง คณะ อนุกรรมการ ประสาน การ ดำเนิน กิจกรรม พัฒนา 

บัณฑิต อุดมคต ิไทย ซ่ึง ประกอบดวย อาจารย จาก หลาย สาขาวิชา จาก สถาบัน อุดมศกึษา ตางๆ มา รวมกัน ทำหนาท่ี 

วางแผน พัฒนา กำหนด ทิศทาง และ แนว ทางดำเนิน กิจกรรม ตาม วัตถุ ประสงค ใน ชวง สิบ ป ที่ผานมา ม ีการ ทดลอง 

พัฒนา กิจกรรม ซึ่ง ได ผลดี และ ได เผยแพร ไปยัง สถาบัน อุดมศึกษา ผาน เครือขาย พัฒนา บัณฑิต อุดมคติ ไทย 
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6 เครือขาย แบง ตาม ภูมิภาค ตาง ๆ รูปแบบ กิจกรรม โดย เนน การ สราง คุณธรรม จริยธรรม ประกอบดวย

 1. การ สอดแทรก คุณธรรม จริยธรรม ใน กิจกรรม พัฒนา นิสิต นักศึกษา ของ สถาบัน

 2. การ สอดแทรก คุณธรรม จริยธรรม ใน การ เรียน การ สอน รายวิชา

 3. การ สราง รายวิชา ใหม เพื่อ สราง ทักษะ ชีวิต ความ สามารถ ใน การ แกปญหา ม ีทักษะ ใน การ วิเคราะห 

อีกทั้ง ปลูกฝง คุณธรรม จริยธรรม ที่ จำเปน สำหรับ ชีวิต และ สังคม ที่ ดีงาม แนว ทางการ สราง รายวิชา ใหม มี ดังนี้

  q  ศึกษา สภาพแวดลอม สถานการณ ปจจุบัน ของ ประเทศ และ สังคม โลก

  q  กำหนด คุณลักษณะ ที่ พึงประสงค ที่จะ ให เกิด กับ ผูเรียน

  q  สังเคราะห เปาหมาย รูปแบบ เนื้อหา วิธีการ สอน สื่อ การ วัดผล

  q  ปรับปรุง รูปแบบ เนื้อหา วิธีการ สอนให เหมาะสม ยิ่งขึ้น

 บทสรุป

        การ ทำงาน รวมกัน ของ ผู ที่ มีความรู เฉพาะ ดานใน การ แกปญหา ทั้ง ดาน การ สอน การ วิจัย ที่ เปนความ สนใจ 

รวมกัน เชน การ สอน และ ปลูกฝง คุณธรรม จริยธรรม รวมทั้ง การ แกปญหา ทางสังคม ตอง เริ่มจาก การ มี ศรัทธา 

ตอ รูปแบบ การ ทำงาน รวมกัน แบบ บูรณาการ ศาสตร การ รับฟง แนวคิด ที่ แตกตาง อยาง เปดใจ มี ทักษะ ใน การ 

สื่อสาร ขาม สาขาวิชา และ ทำงาน เปน ทีม การ พัฒนา บัณฑิต อุดมคติ เปนงาน รวมกัน ของ ทุก ศาสตร ที่ เปด สอน 

ใน มหาวิทยาลัย ใน ระยะ ที่ผานมา ทาง โครงการฯ  ได จัด ประชุม ให มี การ แลกเปลี่ยน เรียนรู การ บริหาร จัดการ 

เปนประจำ เพื่อ ใหการ ดำเนินงาน มี ความ ตอเนื่อง มี การ ติดตาม ผล การ ดำเนินงาน ประกอบการ วิจัย เพื่อ รวบรวม 

แนวปฏิบัติ ที่ ดี ทำการ เผยแพร ไปสู หนวยงาน และ สถาบัน การ ศึกษา เพื่อ พัฒนาการ ดำเนินงาน ให มี ประสิทธิภาพ 

เพื่อ บรรลุ เปาหมาย รวมกัน นั่น คือ การ สราง บัณฑิต คุณภาพ ที่ สอดคลองกับ ความ คาดหวัง ของ สังคม 
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 แนวคิด พื้นฐาน เพื่อ การ ปฏิรูป การ เรียนรู
 

 ผูชวย ศาสตราจารย กิตติ ภูมิ      มี ประดิษฐ*
 

 

  1 .  บทนำ

 ปญหาที่สำคัญในการพัฒนาศักยภาพของคนสวนใหญจะอยูในดานคุณภาพการศึกษาของประชากร

 ซึ่ง ยังเปน ปญหา ตอเนื่อง และ ตอง เรงรัด แกไข อยาง เรงดวน   นอกจาก นั้น การ จัดการ ศึกษา ขั้น พื้นฐาน ยัง

 ไม สามารถ จัด ได ทั่ว ถึง ใน กลุม เด็ก ดอยโอกาส    เชน  เด็ก เรรอน    เด็กยากจน    และ เด็ก ชน กลุม นอย  เปนตน    และ 

เปน ที่ยอมรับ ใน หมู นักการ ศึกษา และ นัก วิชาการ ทั่วไป วาการ วางรากฐาน การ พัฒนา ศักยภาพ ของ คน จะ ตอง

 ใช การ ศึกษา เปน เครื่องมือ  ตอง มี การ วางรากฐาน การ จัดการ ศึกษา และ การ พัฒนา ทักษะ ฝมือ แรงงาน ให ขยาย

 การ บริการ ครอบคลุม ได กวางขวาง ขึ้น    โดย การ ดำเนินงาน ทาง ดาน การ ศึกษา ตอง สามารถ ใหการ ศึกษา ใน ระดับ 

ตางๆ     ครอบคลมุ ประชากร ใน วัยเรียน ได มากข้ึน    สวน การ ใหบริการ การ ศึกษา แก เด็ก ดอยโอกาส ประเภท เด็กพิการ    

เด็ก เรรอน  ซึ่ง สวน ใหญ ยัง ได รับบริการ ไม ทั่ว ถึง    เนื่องจาก ความ ตองการ ของ ผู ดอยโอกาส แตละ กลุม มี ความ 

แตกตาง กัน มาก  ย่ิง ถา กระบวนการ เรียนรู ท่ี ทำ กัน อยู ใน บาง แหง เนน ท่ี การ สอน  ( T e a c h i n g )   แบบ ครู เปน ผูสอน มาก 

เกินไป  การ ทำ เชนนี้ ไม ชวย ให เด็ก ผูเรียน สามารถ พัฒนา ตน เอง ได สูงสุด ตาม ศักยภาพ ได    จึง มี ความ จำเปน ที่ จะ 

ตอง ปรับ เปล่ียน เสีย ใหม  ให มี กระบวนการ เรียนรู ท่ี เนน เด็ก เปน ศูนยกลาง    เพ่ือ ให เด็ก พัฒนา ศักยภาพ ตน เอง ได อยาง

 เต็ม ที่ อยาง รอบดาน ทั้ง ความ รูความ สามารถ และ คุณลักษณะ สามารถ เรียนรู วิธี คิด วิเคราะห อยาง มี เหตุผล 

 วิธีการ แสวง หาความรู เพิ่มเติม และ มี การ เรียนรู ทักษะ ชีวิต ที่ จำเปน ใน การ พัฒนา ตน เอง  ใน ระบอบ ประชาธิปไตย 

โอกาส ทางการ ศึกษา ของ คน ทั้งมวล มี ความ สำคัญยิ่ง  เพราะ การ ศึกษา เปน ปจจัย ที่ สำคัญ ที่ ทำ ให คน เทาเทียม กัน  

ใน สังคม ตางๆ   มัก มี ช้ันวรรณะ ท่ี ทำ ให คน ไม เทาเทียม กัน    หลักการ สำคัญ ในทาง พุทธศาสนา  บุคคล ไมวา ชาติตระกูล 

อยางไร  แต เมื่อ มา บวช ก็ เสมอภาค กัน หมด การ บวช คือ การ มี สิกขา หรือ ศึกษา หรือ การ เปน บุคคล เรียนรู นั่นเอง    

ฉะ นั้น  การ ศึกษา อยาง ทั่ว ถึง  และ การ ศึกษา ที่ มี คุณภาพ ดี ที่ ทำ ให บุคคล เปนอิสระ    พึ่งตนเอง ได  เปน ปจจัย พื้นฐาน 

ของ ประชาธิปไตย สื่อสาร มวลชน ที่ เปนอิสระ  เปนกลาง และ มี ความ สามารถ สูง  มี ความ สำคัญ ใน การ พัฒนา 

ศักยภาพ ของ ประชาชน โดย ทั่ว ถึง และ รวดเร็ว    ความ แตกฉาน ทาง สติปญญา ของ คน ทั้งมวล  คือ การ พัฒนา 

ประชาธิปไตย  ซ่ึง กระบวนการ ตางๆ   ท่ี กลาว มา น้ี เปน ส่ิงจำเปน ท่ี ตอง กระทำ ให ปรากฏผล เปน รูปธรรม อยาง เรงดวน  

และ การ ดำเนินการ ตอง กระทำ อยาง ตอเน่ือง เปรียบ เสมือน เปน บทบัญญัติ ท่ี นักการ ศึกษา ไทย จะ ตอง รู แจง เห็นจรงิ 

และ ไม สามารถ ปฏิเสธ ความ รับผิดชอบ ของ ตน ตอกระ แส การ ปฏิรูป การ เรียนรู ได

* ผู อำนวยการ สำนัก วิชา ศึกษา ทั่วไป  มหาวิทยาลัย ศรี ปทุม ประธาน คณะ อนุกรรมการ ดำเนิน กิจ กรรมการ สราง รายวิชา และ

 การ จัดการ เรียน การ สอน ใน หมวด วิชา ศึกษา ทั่วไป เพื่อ พัฒนา นิสิต นักศึกษา



2424

เอกสารประกอบการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 7

  2 .   สภาพ แวดลอม ที่ เรงรัด ให ตอง ปฏิรูป การ เรียนรู

  ในการสรางสรรคอนาคตของประเทศชาติ  เราตองกำหนดวาเราอยากเห็นอนาคตของมนุษยเปน

อยางไร    เรา ตอง คำนึง ถึง สภาพ ความ เปนจริง ใน ปจจุบัน และ แรงผลักดัน ตาง ๆ    ที่ เปนตัว กำหนดการ เปลี่ยน แปลง 

ที่ จะ เกิด ขึ้นกับ โลก หรือ ประเทศ ไทย ใน อนาคต  แรงผลักดัน หลักๆ   ที่ กอ ให เกิด การ เปลี่ยน แปลง เกี่ยวกับ มนุษย  

ประเทศ  และ โลก  มี อยู ประมาณ  1 0   แรงผลักดัน    ( ดิเรก      พร สีมา,   2 5 4 3     :   6 )     คือ    ( 1 )   ปริมาณ และ คุณภาพ ประชากร      

( 2 )   สถานภาพ ของ ทรัพยากร ธรรมชาติ สิ่ง แวดลอม และ มลพิษ  ( 3 )   ความ เจริญ กาวหนา ทาง วิทยาศาสตร  

เทคโนโลยี  และ เทคโนโลยี สารสนเทศ  ( 4 )   สภาพ เศรษฐกิจ    ( 5 )   สภาพ และ ความรุน แรง ของ ปญหาสังคม  

ความ ยากจน  สิ่ง เสพติด และ เอดส    ( 6 )   สภาพ และ ความรุน แรง ของ ปญหา ดาน คุณธรรม  จริยธรรม และ คานิยม  

( 7 )   การ ดู แล และ สงเสริม ผู ดอยโอกาส และ ผู มี ความ สามารถ พิเศษ  ( 8 )   คุณภาพ และ บริการ เพ่ือ การ พักผอน หยอน ใจ    

( 9 )   ความ เปน ประชาธิปไตย และ การ ทุจริต คอ รัปชั่น และ  ( 1 0 )   คุณภาพ และ ความ ทั่ว ถึง ของ บริการ ทางการ ศึกษา          

แรงผลักดัน ตางๆ  เหลานี้ เกี่ยวของ สัมพันธ กัน  การ เพิ่ม หรือ ลด แรงผลักดัน อยาง ใด อยาง หนึ่ง จะ สงผลกระทบ

 ให เกิด การ เปล่ียน แปลง ตอ แรงผลักดัน ทางสังคม อื่น ๆ    อยาง หลีกเลี่ยง ไมได

 เรามักพูดกันมากวาคนเปนทรัพยกรมนุษย และเราจะพัฒนาทรัพยากรมนุษย แตบางทีเราอาจจะเพลิน

ลืม ไป วา    ทรัพยากร มนุษย เปน ศัพท คอนขาง ใหม  มีอายุ ไมนาน เทาไร  และ เกิดขึ้น เพื่อ สนอง แนวคิด ใน การ พัฒนา 

แบบ ที่ เรา กำลัง ติเตียน กัน อยู วา ผิดพลาด มี โทษ ราย และ จะ ตอง เลิก  นัก เศรษฐศาสตร มอง มนุษย เปน เครื่องมือ  

หรือ เปน ทุน ที่ จะ ใช สนอง วัตถุ ประสงค อยาง ใด อยาง หนึ่ง  เชน เพื่อ พัฒนา เศรษฐกิจ  หรือ เพื่อ พัฒนา สังคม  

แต ความ จริง มนุษย คง ไม ใช มีความหมาย เพียง เทา นั้น เรา ควร มอง มนุษย ใน ฐานะ ที่ เปน คน เพื่อ ตัว ของ เขา เอง ดวย 

ซึ่ง เปน ชีวิต ที่ มี คุณคา  มีความหมาย ใน ตัว ของ ตัว ของ เขา เอง  แต ทั้งนี้ ไม ใช จะ เลิก ความ หมาย ที่ เปน ทรัพยากร

 ไป เสีย เลย คือ จะ ตอง ให มีความหมาย ทั้งสอง อยาง  ทั้ง ใน แง ที่ มนุษย เปน ทรัพยากร  และ ใน แง ของ ความ เปน มนุษย 

ที่ มี คุณคา มีความหมาย ใน ตัวเอง และ ความ หมาย ใน แง หลัง นี้ มี ความ สำคัญมาก  โดยเฉพาะ การ ศึกษา จะ ตอง 

พัฒนา คน โดย มี จุดหมาย  ให เปน ชีวิต ที่ มี คุณคา ใน ตัว ของ เขา เอง    ให เปน ชีวิต ที่ งดงาม และ สมบูรณ ใน ตัวเอง  

ซึ่ง อาจ จะ ใช คำ วา  เพื่อ ความ เปน มนุษย ที่ สมบูรณ    ขอ นาสังเกต ตอไป คือ ศัพท คำ วา  สังคม แหง การ เรียนรู  

ซึ่งแปล มาจาก  L e a r n i n g     s o c i e t y   แลวก็ มี วัฒนธรรม แหง การ เรียนรู  L e a r n i n g     c u l t u r e     หรือ แม แต คำ วา  

K n o w l e d g e     s o c i e t y   ใน เรื่อง นี้ เรา คง จะ ตอง ถาม กัน เหมือน กัน วา  ที่วา สังคม ของ การ เรียนรู นั้น คือ อยางไร   

 เพราะ วาการ ที่ เรา สนับสนุน ให คน มี การ เรียน รูมาก นั้น  ถา การ เรียนรู นั้น เปนไป ในทาง สนอง แนวคิด แบบ เดิม  เชน 

แนวคดิ แบบ หา ผลประโยชน ตาม ลัทธิ ทุน  ก็ เทากับวา เรา สงเสริม ให มนุษย เรียนรู ไป  เพ่ือ จะ ได พัฒนา ความ สามารถ

 ให มาก ย่ิงข้ึน  ใน การ หา ผลประโยชน  เชนน้ี เปนตน   เพราะ ฉะ น้ัน จะ ตอง มี ความ ชัดเจน ใน ความ หมาย และ วัตถุ ประสงค 

ของ การ เรียนรู  ( พระพรหม คุณ าภรณ  ( ป. อ. ปยุต โต) ,  2 5 4 0 ,  1 2 ) 

 

  3 .   ความ จริง เกี่ยวกับ การ เรียนรู

 กอนที่จะกลาวถึงการปฏิรูปการเรียนรูเรานาจะทำความเขาใจกอนวาความรูและปญญาคืออะไร และ

กอน ที่ จะ กลาว ถึง การ ปฏิรูป การ เรียนรู เรา นา จะ ทำความ เขา ใจ กอน วา ความรู และ ปญญา คือ อะไร  และ ความ 

เขม แข็ง ทาง ปญญา เกิดขึ้น ได อยางไร    เนื ่องจาก การ ศึกษา ของ ไทย สวน ใหญ ไมได ศึกษา มาจาก ฐาน ของ 

ความ จริง    คน ไทย ที่ มีการศึกษา จึง เปน คน ที่ ไม รูความจริง  สังคม ไทย จึง เปน สังคม ที่ ใช ความ จริง นอย เพราะ เรา 
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จัดการ ศึกษา ไปเรื่อย ๆ   โดย ไม ทำความ เขา ใจ เกี่ยวกับ ความรู หรือ ญาณวิทยา  เสีย กอน ยิ่ง เรื่อง ปญญา ดวย แลว

 เรา ยิ่ง ไมสน ใจ    การ ศึกษา เปน เพียง การ สอน เทคนิค เพื่อ นำไป ใช  แต ไม ใช ให เกิด ปญญา เพื่อ ความ เปน มนุษย    

ใน การ ศึกษา ทั้งหมด ตอง กลับ ไป ตั้งคำถาม ทาง ญาณวิทยา วา  ความรู คือ อะไร  ปญญา คือ อะไร  ( ประเวศ  วะ สี ,   

ม. ป. ป. ,   อาง ถึง โดย  สัญลักษณ    เทียม ถนอม ,   2 5 4 4   :   1 2 4 - 1 2 5 )    สำหรับ สิ่ง ที่ตอ เชื่อม ระหวาง ความรู และ 

ปญญา คือ การ รู    ผูสอน ทุกคน จะ ตอง ทราบ วาการ รู แบงออก เปน  4   ระดับ  ( ชัย อนันต    สมุท วณิช,   2 5 4 3   : 1 8 5 )   

คือ   ( 1 )   การ ไม รูวา ไมรู   นับวาเปน สถานการณ ที่สุด โดง  และ ไม สามารถ กอ ให เกิด การ เขา ถึง ตัว ความรู ได  

( 2 )   การ ไม รูวา รู  หลาย เรื่อง เกี่ยวของ กับ สัญชาตญาณ  บาง ก็ วาความ สามารถ ใน การ รูจัก ภาษา เปนเรื่อง ที่ บรรจุ 

อยู ใน ยีนส ของ มนุษย มา ตั้ง แต ปฏิสนธิ โดย ที่ คน เรา ไม รูวา เรา รู หรือ เกิด จาก การ ระลึก ไมได  จึง ไม รูวา รู สวน ผู ที่ 

ระลึกชาติ ได น้ัน คือ ผู ท่ี จำได  จาก การ ถูก สะกดจติ    ส่ิง ท่ี ส่ังสม อยู ใน จิต ใต สำนึก จึง ปรากฏขึน้  การ ไม รูวา รู น้ี  เปนเร่ือง 

ของ จิต ใต สำนึก ซึ่ง คน  ๆ    หนึ่ง เคย รู แต ระลึก ไมได  ( 3 )   การ รูวา ไมรู เปน สภาวะ ที่ อาจ กอ ให เกิด การ เรียนรู ก็ได  

ถาผู รูวา ไมรู ไมมี ความ อยาก ที่ จะ ขจัด ความ ไมรู นั้น เสีย  ไมวา จะ ถูก บังคับ ให เรียน มาก อยางไร ก็ เกิด ความรู ได ยาก

 และ เมื่อ เลือก ได ไมถูกตอง  ถูก บังคับ หรือ กำหนด  ก็ จะ ไม ขวนขวาย ดวย ตน เอง ที่ จะ รู  และ  ( 4 )   การ รูวา รู  เปน สภาวะ 

ที่ เปน อุดมคติ  และ เปน เปาหมาย สูงสุด ของ การ เรียนรู  โดยเฉพาะ การ รูจัก ตน เอง    ดัง นั้น เมื่อ เรา พูด ถึงกระบวนการ 

เรียนรู    เรา จะ ตอง ทำความ เขา ใจ และ แยก แยะ ระหวาง การ รู และ ความรู กอน

  ซึ่งในมุมมองของ ศาสตราจารย นพ.อารี วัลยะเสวี  แลว  “ปญญาคือ สามารถเอากอนความรูนี่

มา เกี่ยวเนื่อง  มา โยง กัน  มา โยง กัน วา  เหตุ ปจจัย  เหตุ ปจจัย  เหตุ ปจจัย    มา ถึง เกิด ปญญา  แลว ปญญา นี่ แหละ นำ

 มาสู การ แกปญหา    มีความรู อยางเดียว ไม สามารถ แกปญหา ได ถึง จะ แก ก็ แก ใน ปญหา ที่ ไม สมบูรณ  ยกตัวอยาง 

มาเล เรีย  เรา รู วิธี ฆาเช้ือ มาเล เรีย ก็ จบ แต พอ เร่ือง ของ เบาหวาน มัน ไม จบ อยาง มาเล เรีย  เพราะ เบาหวาน มัน เกิด จาก 

พฤติ กรรมการ กิน    อาหาร ที่ กิน แต บางคน ก็ วา กรรมพันธุ ก็ มี สวน  “ ( อารี    วัลยะเส วี  , ม. ป. ป. ,     อาง ถึง โดย  สัญลักษณ    

เทียม ถนอม  ,   2 5 4 4   : 4 8 )   จาก มุมมอง ดังกลาว ทำ ให สังคม ไทย ตอง เร่ิม แกไข ต้ัง แต เร่ือง องคความรู  วิธีการ หาความรู 

หรือ กระบวนการ แสวง หาความรู ตอง มี ทั้ง ใน ตัว บุคคล  ตอง มี ทั้ง ใน องคกร  ตอง มี ทั้ง ใน สังคม  จึง จะ ทำ ให เกิด สังคม 

แหง การ เรียนรู ได    ธรรมชาติ ของ สังคม ไทย มัก ชอบ สอน ให เด็ก ทองจำ  ทั้ง  ๆ    ที่ ศาสนาพุทธ โดย สมเด็จพระ สัมมา-

สัม พุทธเจา ทรง กลาว วา  อยา เชื่อตามกา ลาม สูตร    อยา เชื่อตาม อาจารย วา  อยา เชื่อตาม คน นั้น วา  อยา เชื่อตาม 

คน น้ี วา    ตอง ประสบ ดวย ตน เอง   ตอง คิด ดวย ตน เอง แลว จึง เช่ือ   ซ่ึง ท้ังหมด น้ี มี ในกา ลาม สูตร  กา ลาม สูตร ไม เปน เพียง 

แต หลักการ แหง ความรู  การ เสาะ แสวง หาความรู  การนำ ความรู สู การ ปฏิบัติ  และ การ ทดสอบ ความรู จาก โลก 

ที่ เปนจริง   แต เปน หลักการ ของ เหตุผล และ การ ยืนยัน ความ จริง ที่ ปรากฏ ให ปรากฏ เปน หลักการ อันเปน แกน แท 

ของ วิทยาศาสตร    แต สังคม ไทย ก็ ทองกา ลาม สูตร โดย ไม ดู วิธีการ หาความรู โดยกา ลาม สูตร   ซึ่ง ใน โลก อนาคต  

การ โยง ใย ความรู ซ่ึง กัน และ กัน จะ ทำ ให ทุกคน ได เรียน มากข้ึน  และ มี วิธีการ หาความรู โดย วิธีการ ตาง ๆ    ดัง น้ัน ถา ใคร

 ที่ รู วิธีการ สื่อ  เรียนรู จาก อันนี้ มัน ก็ จะ ไดเปรียบ  เพราะ การ เรียนรู มัน เปน หัว ใจ ของโลก  ไม ใช องคความรู แต 

สังคม ไทย เรา ไป เนน ที่ องคความรู  ซึ่ง ควร เนน ที่ วิธีการ หาความรู    กระบวนการ เรียนรู  องคความรู ที่ เขา มี มี อยู แลว

 เรา ก็ ตอง รู  ตอง เพิ่ม ไปจาก นั้น  ตอง รู โดย วิธี ยืน บน ไหล ยักษ ไม ใช เริ่มจากก. ไก ใหม  ( สิปป นนท    เกตุทัต ,   ม. ป. ป. ,   

อาง ถึง โดย  สัญลักษณ    เทียม ถนอม ,   2 5 4 4     :   1 0 9 - 1 1 0)   

 ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545

กำหนด แนว การ จัดการ ศึกษา ของ ประเทศ ไว ใน หมวด ท่ี  4   ต้ัง แต มาตรา ท่ี  2 2   ถึง มาตรา ท่ี  2 9   ซ่ึง ใน ภาพรวม ตองการ 
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ให มี การ ปฏิรูป การ เรียน การ สอน ที่ เนน ผูเรียน เปนสำคัญ  ถือวา ผูเรียน ทุกคน สามารถ เรียนรู และ พัฒนา ตน เอง ได    

โดย คำนึง ถึง หลัก จิตวิทยา ใน การ จัดการ เรียน การ สอน ที่ ตอง พัฒนา ขีด ความ สามารถ ของ ตน เอง ให เปนไปตาม 

ธรรมชาติ ที่ สอดคลองกับ ความ ถนัด และ ความ สน ใจ ของ ผูเรียน

 การจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสำคัญ จึงมีเปาหมายที่สำคัญที่สุด คือ การจัดการใหผูเรียนเกิด

การ เรียนรู    ซึ่ง เนน ความ ตองการ  ความ สามารถ  ความ สน ใจ  และ วิธีการ เรียน  โดย ครู เปน ผู อำนวย ความ สะดวก 

ที่ จะ กอ ให เกิด การ เรียนรู    โดย มี ความ เชื่อ พื้นฐาน อยาง นอย  3   ประการ  คือ  ( นวล จิตต    เชาว กีรติ พงศ  และ คณะ,   

2 5 4 5   :   1 1 )   คือ  ( 1 )   เชื่อ วา ทุกคน มี ความ แตกตาง กัน    ( 2 )   เชื่อ วา ทุกคน สามารถ เรียนรู ได    และ ( 3 )   เชื่อ วาการ 

เรียนรู เกิด ได ทุก ที่ ทุกเวลา    นั่น ก็ คือ การ ที่ จะ ให บรรลุ เปาหมาย การ ศึกษา ตาม มาตรฐาน การ ศึกษา ของ ชาติ  คือ  

ตองการ ให คุณลักษณะ ที่ พึงประสงค ของ คน ไทย  เปน คน เกง  ดี  ม ีสุข  โดย มี การ พัฒนา ที่ เหมาะสมกับ วัย  พัฒนา คน 

ตาม ธรรมชาติ  และ ศักยภาพ ตรง ตาม ความ ตองการ  ทั้ง ในดาน ทางกาย และ จิต ใจ  สติปญญา  ความรู และ ทักษะ  

คุณธรรม และ จิตสำนึก ที่ พึงประสงค  และ อยู ใน สังคม ได อยาง ปกติ สุข  ตัวบงชี้ ดาน ผูเรียน เปนสำคัญ  ( พิมพ พันธ      

เดชะ คุปต,   2 5 4 4 )     ควร มี ดังนี้

  1 .      ผูเรียน สราง ความรู  ( C o n s t r u c t i o n )   รวม ถึง สิ่ง ประดิษฐ ดวย ตน เอง

  2 .      ผูเรียน ใช ทักษะ กระบวนการ  ( P r o c e s s   s k i l l s )   คือ กระบวนการ คิด และ กระบวนการ กลุม สราง ความรู 

ดวย ตน เอง

  3 .      ผูเรียน มี สวนรวม ใน การ เรียน  ( P a r t i c i p a t i o n )   และ มี ปฏิสัมพันธ  ( I n t e r a c t i o n )   

  4 .      ผูเรียน สามารถ นำ ความรู ไป ใชได  ( A p p l i c a t i o n ) 

  โดยนัยดังกลาวขางตน ในการจัดการเรียนการสอน โดยเฉพาะในระดับอุดมศึกษา จึงไดกำหนด

ลักษณะ ของ ผูเรียน เพื่อ เปน แนว ทางการ จัดการ ศึกษา ไว ใน แผน พัฒนา นักศึกษา  ใน ระดับ อุดมศึกษา  ฉบับ ที่  9   

( พ. ศ. 2 5 4 5   -   2 5 4 9 )   ( สำนักงาน ปลัด ทบวง มหาวิทยาลัย,  2 5 4 3 )   ดังนี้

  1. มีความรูทักษะ (ดานวิชาการ วิชาชีพ) และความสามารถระดับสากล เรียนรู (ใฝรู) ตลอดชีวิต

มี สติปญญา และ วิจารณญาณ  มี วิธี คิด อยาง เปนระบบ และ สามารถ แกไข ปญหา ได

  2 .      มี จิตสำนึก และ ภาคภูมิ ใจ ใน ความ เปน ไทย  สามารถ ใช ภูมิปญญา ไทย ใน การ พัฒนา ประเทศ                      

 3 .      มี จิตสำนึก และ ศักยภาพ ใน การ สรางงาน

  4 .     มี คุณธรรม จริยธรรม  วินัย  ความ รับผิดชอบ  และ ความ เปน ผูนำ

  5 .      มี ความ เปน ประชาธิปไตย

  6 .     ตระหนัก ใน คุณคา ทรัพยากร  ศิลป วัฒนธรรม  และ ภูมิปญญา ทองถิ่น

  ในการวางแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551-2565) ไดตอยอดแนวคิดขางตน

โดย กำหนด แนวทาง พัฒนา   เยาวชน   นักศึกษา และบัณฑิต ใน อนาคต วา  ( สำนักงาน คณะกรรมการ การ อุดมศึกษา,   

2 5 5 0 ,   :  2 0 )   

  “...อุดมศึกษาควรสงเสริมกิจกรรมนอกหลักสูตร  เพื่อเพิ่มพื้นที่การเรียนรูของเยาวชนและนักศึกษา

ใน รูป แบบ ของ ทักษะ ชีวิต  ทักษะ สังคม( S o c i a l i z a t i o n )   สมรรถนะ พื้นฐาน ที่ ขาม พื้น ความรู วิชาการ  ( B a s e   l i n e   

c o m p e t e n c i e s )   การ สะสม ความรู และ ความ สามารถ เชิง บูรณาการ ที่ ผัง ตัว  ( T a c i t   K n o w l e d g e   a n d   a b i l i t y ) … . ” 

  “...นอกเหนือจากวิชาการแลว อุดมศึกษาควรจัดใหมีการเรียนการสอนและกิจกรรมโดยเฉพาะ

อยางยิ่ง  พัฒนาการ ทาง ดาน การ สื่อ ความ  การ ตัดสิน ใจ  การ พัฒนา ความ เปน ผูนำ  การ แกปญหา  การ ทำงาน 
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เปน ทีม  ความ อดทน    คุณธรรม. . . . . ” 

 ในแนวปฏิบัติจ ึงกำหนดกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงประเทศไทย (National

Q u a l i f i c a t i o n s   F r a m e w o r k   f o r   H i g h e r   E d u c a t i o n   i n   T h a i l a n d   - N Q F )   เปน ขอบเขต การ เรียนรู  ( D o m a i n   o f   

L e a r n i n g )   ( กฤษ ณ พงศ  กีรติ กร,   2 5 5 0   :   แอล แลน,  เอียน  ( A l l a n ,   I a n )   แปล โดย  ทอง อินทร  วงศ โสธร,   2 5 5 0 )  

มี  5   ดาน  คือ

  1 .      ความรู  ความ สามารถ ใน การ จำ  และ การ นำเสนอ

  2 .      ทักษะ ความคิด และ เชาว ปญญา

  3 .      ทักษะ ความ สัมพันธ ระหวาง บุคคล และ ความ รับผิดชอบ

  4 .      ทักษะ การ วิเคราะห และ การ สื่อสาร

  5 .      การ พัฒนา คุณธรรม และ จริยธรรม

  เพื ่อใหบรรลุขอบเขตการเรียรรู ดังกลาวขางตน สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (2550,

หนา 2 5 )   ได กำหนด ไว ใน คูมือประ กัน คุณภาพ การ ศึกษาภาย ใน ระดับ อุดมศึกษา  ใน องคประกอบ ที่  2   การ เรียน

 การ สอน  ตัวบงชี้ ที่  2 . 2     วา มี กระบวนการ เรียนรู ที่ เนน ผูเรียน เปนสำคัญ  โดย กำหนด แนวปฏิบัติ ที่ ดี ไว ดังนี้

 “...มีการพัฒนารูปแบบการสอนที ่เนนผู เรียนเปนสำคัญ พรอมทั ้งมีการจัดทรัพยากรสนับสนุน

การ จัดการเรียน การ สอน  อาจ มี รูป แบบ ใด รูป แบบ หนึ่ง  ดัง ตอไปนี้  การ เรียนรู จาก กรณี ปญหา  ( P r o b l e m   -   B a s e d 

L e a r n i n g   :   P B L )   การ เรียนรู เปน รายบุคคล  ( I n d i v i d u a l   S t u d y )   การ เรียนรู แบบ สรรค นิยม ( C o n s t r u c t i v i s m )   

การ สอน แบบ  เอส  ไอ  พี  ( S I P )   การ เรียนรู แบบ แสวง หาความรู ดวย ตน เอง  ( S e l f - S t u d y )   การ เรียนรู จาก การ ทำงาน  

( W o r k   -   B a s e d   L e a r n i n g )   การ เรียนรู ที่ เนน การ วิจัย เพื่อ สราง องคความรู  ( R e s e a r c h   - B a s e d   L e a r n i n g )   และ 

การ เรียนรู ที่ ใช วิธีการ สราง ผลงาน จาก การ ตกผลึก ทาง ปญญา  ( C r y s t a l   –   B a s e d   L e a r n i n g ) . . . ” 

 การ เรียนรู ที่ ใช วิธี สราง ผลงาน จาก การ ตกผลึก ทาง ปญญา   ( C r y s t a l - B a s e d   A p p r o a c h )  คือ  การ จัด

การ เรียนรู ใน รูป แบบนี้  เปนการ สงเสริม ให ผูเรียน ได สรางสรรค ความรู ความคิด ดวย  ตน เอง ดวย การ รวบรวม  

ทำความ เขา ใจ  สรปุ  วิเคราะห  และ สังเคราะห จาก การ ศกึษา ดวย ตน เอง  เหมาะสำหรบั บัณฑติ ศกึษา  เพราะ ผูเรยีน 

ที่ เปน ผู ใหญ  มี ประสบการณ เกี่ยวกับ ศาสตร ที่ ศึกษา มา  ใน ระดับ หนึ่ง แลว  วิธีการ เรียนรู เริ่มจาก การ ทำความ 

เขา ใจ กับ ผูเรียน ให เขา ใจ วัตถุ ประสงค ของ การ เรียนรู ตาม  แนว น้ี  จาก น้ัน ทำความ เขา ใจ ใน เน้ือหา และ ประเด็น หลักๆ   

ของ รายวิชา  มอบหมาย ให ผูเรียน ไป  ศึกษา วิเคราะห เอกสาร  แนวคิด ตาม ประเด็น ที่ กำหนด  แลว ให ผูเรียน พัฒนา 

แนวคิด ใน ประเด็น ตาง ๆ    แยก ทีละ ประเด็น  โดย ให ผูเรียน เขียน ประเด็น เหลา นั้น เปน ผลงาน ใน ลักษณะ ที่ เปน 

แนวคิด  ของ ตน เอง ที่ ผาน การ กลั่นกรอง  วิเคราะห เจาะลึก จน ตกผลึก ทาง ความคิด เปนของ ตน เอง  จาก นั้น 

จึง นำเสนอ ให กลุม เพื่อน ได ชวย วิเคราะห  วิจารณ อีกครั้ง  

  4 .  ปรัชญา การ ศึกษา กับ การ ปฏิรูป การ เรียนรู

  ใน เบื้องตน นักการ ศึกษา ทุกคน ควร เขา ใจความ หมาย ของ การ ศึกษา  ซึ่ง มี ทั้ง ความ หมาย ที่ คลายคลึง กัน 

และ แตกตาง กัน   แต ใน สาระสำคัญ ของ ความ หมาย สามารถ แบง ได เปน   ความ หมาย ใน มุมมอง แบบ แคบ 

และ แบบ กวาง    โดย ความ หมาย ใน แบบ แคบ จะ มอง การ ศึกษา เปน กระบวนการ สั่งสอน  อบรม  ถายทอด ความรู 

ผาน สถาบัน การ ศึกษา ที่ สังคม สรางขึ ้น เพื ่อ ทำ หนา ที่ สราง คน ให เปนไปตาม ความ ตองการ ของ สังคม และ 
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ประเทศชาติ  ขณะ ที่ ความ หมาย ใน แบบ กวาง มอง การ ศึกษา เปน กระบวนการ หลอหลอม ชีวิต ของ มนุษย ตั้ง แต 

เกิด จนตาย  โดย มอง วาการ ศึกษา ไมได จำกัด อยู ใน ระบบ โรงเรียน เทา นั้น  แต เกิดขึ้น ได ตลอด ประสบการณ ใน ชีวิต 

ของ มนุษย

  สำหรับ ปรัชญา การ ศึกษา ซึ่ง เปน ที่รวม ของ ความรู อัน เกี่ยวของ กับ การ ศึกษา ซึ่ง มี บทบาท ใน การ ควบคุม

 ทิศ ทางการ จัดการ ศึกษา ให เปนไปตาม ความ เชือ่ ของ ปรชัญา ท่ี ยึดถอื อยู  สำหรบั ใน วงการ ศึกษา ไทย ระบบ ปรชัญา 

ที่ ไดรับ การ กลาว ถึง อยาง แพรหลาย ประกอบ ไป ดวย  ( หทัย รัตน  ศักดิ์ เนรมิต ,  2 5 4 4   :   1 1 6   –   1 1 7 ) 

  ( 1 )  ลัทธิ สารัตถ นิยม  ( E s s e n t i a l i s m )   เปน ลัทธิ ที่ มี แนว คิดวา  การ เรียน เปน งานหนัก และ ไมได มุงหวัง วา 

จะ ตอง นำไป ใช ใน ทันที แต มุงไป ที่ จุดหมาย ใน อนาคต  ครู ตาม ความ เชื่อ ลัทธิ นี้ จะ ตอง เปน ผูนำ ใน การ เรียน ของ เด็ก    

หัว ใจ ของ กระบวนการ การ ศึกษา  คือ  การนำ เอา เนื้อหา วิชา มา เชื่อมโยง ประสาน กัน และ ใช วินัย ใน การ กอ ให เกิด 

การ เรียนรู ฝกฝน ทาง สติปญญา

  ( 2 )  ลัทธิ นิรันตรวาท  ( P e r e n n i a l i s m )   เช่ือ วาการ ศึกษา เปนการ แสง หาความ จริง ซ่ึง ควร เปน แบบ อยางเดียว 

กัน สำหรับ ทุกคน  จุด มุงหมาย ของ การ ศึกษา  คือ  พัฒนา คน ให เปน คน โดย ให ความ มี เหตุผล เปน เคร่ืองมือ  ครู ใน ลัทธิ 

นี้ ถือเปน ผูนำทาง ปญญา แก เด็ก  นอกจากนี้ ยัง เชื่อ วา ความรู จาก อดีต ไมเคย เกา  นักเรียน ควร ได ศึกษางาน นิพนธ 

ที่ ถายทอด ความรู ความคิด จาก หลาย ยุค ที่ผานมา ซึ่ง จะ ทำ ให ได เรียน รูความจริง ที่ มี คา กวา ความรู ที่ นักเรียน

 หา เอง ตาม ความ สน ใจ

  ( 3 )   ลัทธิ พิพัฒ นา การ นิยม  ( P r o g r e s s i v i s m )   มี แนวคิด วาการ ศึกษา ตอง ไดรับ การ ปรับปรุง ให สอดคลอง

กับ สภาพ แวดลอม ที่ เปลี่ยน แปลง ไป  การ ศึกษา ไม ควร สอน ให คน ยึดมั่น ใน ความรู ที่ กำหนด ไว ตายตัว แต ตอง 

เปนการ หา หนทาง เพื่อ คน หาความรู ใหมๆ   อยู เสมอ  การ เรียน ควร เรียน ใน สิ่ง ที่ ผูเรียน สน ใจ โดย ยึด ผูเรียน

 เปนศนูยกลาง   บทบาท คร ูตาม ลัทธ ิน้ี จึง เปน ผู ให คำ แนะนำ ปรึกษา และ การ เรียน ควร อาศยั วิธี แกปญหา  ( P r o b l e m   

s o l v i n g   m e t h o d   )   มากกวา การเ ที่ยว ทองจำ เนื้อหา

  ( 4 )  ลัทธิ บูรณาการ นิยม  ( R e c o n s t r u c t i o n i s m )   มี ความ เช่ือ วา  การ ศึกษา เปน เคร่ืองมอื ใน การ ปฏิรูป สังคม 

เพื่อ สราง สังคม ใหม ให ดีพรอม ตาม อุดมการณ ของ มนุษย  การ ศึกษา ตอง คำนึง ถึง สังคม และ สอน ให ตระหนัก ถึง 

สังคม มากกวา ตน เอง  ครู ตาม แนวคิด ลัทธิ นี้ ตอง เปน ผู หาทาง ให ผูเรียน ได มองเห็น ความ ถูกตอง และ ความ จำเปน 

ใน การ สราง สังคม ใหม ตาม วิถีทาง แหง ประชาธิปไตย  สวน การ เรียน การ สอน ควร อาศัย วิธี แบบ วิทยาศาสตร  และ 

ให ความ สน ใจ กับ จุดหมาย ปลายทาง ของ การ เรียนรู มากกวา จะ ไป เนน ถึง วิธีการ เรียน การ สอน

  ( 5 )   ลัทธิ อัตถิภาว นิยม  ( E x i s t e n t i a l i s m )   มี แนว คิดวา  มนุษย สามารถ กำหนด วิถี ชีวิต ได    โรงเรียน มีหนา ที่ 

สราง คน ให เปนตัว ของ ตัวเอง  จึง ตอง ให ผูเรียน มี โอกาส เลือก เรียน โดย อาศัย เหตุผล ที่ ใครครวญ แลว  จุดหมาย ของ 

การ ศึกษา คือ การ สราง คน ให รับผิดชอบ ใน สิ่ง ที่ ตน ได เลือก และ กระทำ  ครู จึง มีหนา ที่ สราง เด็ก ให มี วินัย ใน ตน เอง

 จากระบบปรัชญาการศึกษาทั้ง 5 นี้จะเห็นไดวาตางมีแนวคิดที่อาจสอดคลองและแตกตางกันออกไป

 ซึ่ง เรา ไม สามารถ ตัดสิน ได วา  ลัทธิ ใด ถูก หรือ ผิด หรือ ใคร ดีกวา กัน  การนำ แนวคิด ตางๆ   ที่ ปรากฏ ใน ปรัชญา 

การ ศึกษา มา ใช  นักการ ศึกษา จะ ใช ตอง อาศัย หลักการ ผสมผสาน บน ความ เหมาะสมกับ สภาพ ทางสังคม ไทย

 ใน แตละ ยุคสมัย  ดัง นั้น ปรัชญา การ ศึกษา จึง ยังคง ทำ หนา ที่ เสมือน แสงสวาง นำทาง ที่ ชวย ใหการ จัดการ ศึกษา 

ของ ประเทศ ไทย บรรลุ ผลสำเร็จ ตอไป    
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  5 .  ทฤษฏี ทางการ ศึกษา ที่ เกี่ยวของ กับ การ ปฏิรูป การ เรียนรู

  ความ มุงหมาย ของ การ ศึกษา ถือเปน ส่ิง สำคัญ ท่ี กอ ให เกิด แนวทาง ใน การ จัดการ ศึกษา ของ ประเทศ  เพราะ 

ความ มุงหมาย ของ การ ศึกษา เปน เปาหมาย  อุดมการณ หรือ ความ ตองการ ที่ วางไว เพื่อ เปน แนวทาง ใน การ จัด

การ ศึกษา  ซึ่ง อาจ แตกตาง กัน ไปตาม ความคิด  ความ เชื่อ ของ ปรัชญา ที่ แตละบุคคล ยึดถือ  และ อาจ เปลี่ยน แปลง 

ไปได ตามเวลา และ สภาพการณ ของ ประเทศ  ใน สวน ของ ความ สำคัญ ของ การ ศึกษา ได มี ผูกลาว ถึง ไว หลาย ประเด็น 

ซึ่ง ใน ภาพรวม แลวก็ เปน ที่ยอมรับ กัน ดี วาการ ศึกษา มี บทบาท สำคัญ ใน การ พัฒนา คน ซึ่ง เปน พื้นฐาน สำคัญ ใน 

การ พัฒนา ประเทศ ใน ทุก ๆ    ดาน  ดัง นั้น สังคม และ ประเทศชาติ คง ไม อาจ พัฒนา ได หาก ขาด การ ให ความ สำคัญ

กับ ภาคการศึกษา 

 ทฤษฎีทางการศึกษาที่จะนำเสนอตอไปนี้เปนทฤษฎีการเรียนรูทั ้ง 5 ของสำนักงานคณะกรรมการ

การ ศึกษาแหงชาติ  จัด ทำขึ้น เพื่อ นำมา ใช พัฒนา กระบวนการ เรียน การ สอน เพื่อ เตรียม คน ให สามารถ เผชิญกับ

 สภา พกระ แส สังคม ที่ เปลี ่ยน แปลง ไปได อยาง รวดเร็ว ทั้ง ใน ปจจุบัน และ อนาคต  ( หทัย รัตน  ศักดิ ์ เนรมิต,  

2 5 4 4   :   1 1 8   –   1 1 9 )   ซึ่ง ประกอบ ไป ดวย

 (1)  ทฤษฎีการเรียนอยางมีความสุข  มีองคประกอบที่ชวยทำใหการเรียนของเด็กดำเนินไปอยาง

มี ความ สุข  6   ประการ  คือ  ( 1 . 1 )   การ ยอมรับวา เด็ก เปน มนุษย ที่ มี หัว ใจ และ สมอง สามารถ ตัดสิน เลือก เรียน ได 

ดวย ตน เอง    ( 1 . 2 )     ครู มี ความ เมตตา เปน แบบอยาง ที่ ดี แก เด็ก  มี จิตสำนึก ใน การ เปน ผู ให และ มี ความ พรอม เพื่อ 

การ สอน อยาง มี คุณภาพ อยู เสมอ    ( 1 . 3 )     เด็ก มี ความ ภาคภูมิ ใน ตน เอง รูจัก ตน เอง ยอมรับ จุดดี  จุดดอย  และ 

พรอม ที่ จะ ปรับปรุง แกไข ตน เอง    ( 1 . 4 )     เด็ก มี โอกาส เลือก เรียน ตาม ความ ถนัด ความ สน ใจ และ ความ สามารถ ตน  

( 1 . 5 )   บทเรียน สนุก จูง ใจ ให คน หาความรู เพื่อ พัฒนา ความคิด  และ สัมพันธกับ วิถี ชีวิตจริง  และ  ( 1 . 6 )     สิ่ง ที่ เรียนรู 

สามารถ นำไป ใช ใน ชีวิต ประจำวัน ได

  (2)  ทฤษฎีการเรียนรูแบบมีสวนรวม มีแนวคิดวาการเรียนรูจากครูซึ่งเนนเนื้อหาเปนหลักไมเพียงพอ

ตอ การ ดำรงชวิีต อยาง มี คุณภาพ ใน ปจจบัุน เพราะ สังคม เปล่ียน แปลง เร็ว   ส่ิง ท่ี ตอง สราง  คือ  มิติ ใหม ทางการ ศึกษา 

ให เปนการ ศึกษา ตลอดชีพ  สราง สังคม แหง การ เรียนรู  ซึ่ง หนทาง ที่ จะ นำไปสู มิติ ดังกลาว  คือ  การ สอน ให ผูเรียน 

สามารถ แสวง หาความรู ได ดวย ตน เอง ได ปฏิบัติ จริง เรียนรู จาก สิ่ง แวดลอม รอบตัว  โดย ผูเรียน ตอง รับ ผิด ชอบ ตอ 

การ เรียนรู ของ ตน เอง

  (3)  ทฤษฎีการเรียนรูเพื่อพัฒนากระบวนการคิด เปนทฤษฎีที่เห็นความสำคัญของการพัฒนาการคิด

ของ ผูเรียน จึง ได คนหา วิธีการ ตางๆ   เพื่อ นำมา ใช พัฒนา ความ สามารถ ดาน การ คิด ซึ่ง แนวทาง ที่ นักการ ศึกษา ใช

 ใน การ พัฒนาการ คิด สามารถ สรุป ได  3   แนวทาง  คือ   ( 3 . 1 )   การ สอน เพื่อ ให คิด  ( T e a c h i n g   f o r   t h i n k i n g )   

เปนการ เสริม  การ ปรับ เปล่ียน การ สอน เน้ือหา วิชาการ เพ่ือ เพ่ิม ความ สามารถ ในดาน การ คิด ของ เด็ก   ( 3 . 2 )   การ สอน

 การ คิด  ( T e a c h i n g   o f   t h i n k i n g )   เปนการ สอน เพื่อ ฝก ทักษะ การ คิด โดย เนน กระบวนการ ทาง สมอง ที่ นำมา ใช 

ใน การ คิด โดยเฉพาะ  และ   ( 3 . 3 )   การ สอน เกี่ยวกับ การ คิด  ( T e a c h i n g   a b o u t   T h i n k i n g )   เปนการ สอน ที่ เนน การ ใช 

ทักษะ การ คิด เปน เนื้อหา สาระ ใน การ สอน เพื่อ ชวย ให ผูเรียน ได รู และ เขา ใจ วา ตน รู อะไร  ตองการ อะไร  และ ยัง ไมรู 

อะไร ตลอดจน ควบคุม การ คิด ของ ตน เอง ได
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  ( 4 )    ทฤษฎี การ เรียนรู เพื่อ การ พัฒนา สุนทรียภาพ และ ลักษณะ นิสัย  :   ศิลปะ  ดนตรี  กีฬา  มี แนวคิด วา

การ พัฒนาการ เรียนรู ดาน  ศิลปะ  ดนตรี  กีฬา  อยู บน พื้นฐาน ของ หลักการ เรียนรู  3   สวน  คือ  หลัก ความ เหมือน  

หลัก ความ ตาง  และ หลัก ความ เปนตัว ของ ตัวเอง บน รากเหงา ทาง วัฒนธรรม ของ ชุมชน

  ( 5 )  ทฤษฎี การ เรียนรู เพื่อ การ พัฒนา สุนทรี ภาพ และ ลักษณะ นิสัย  :   การ ฝกฝน กาย  วาจา  ใจ  มี แนวคิด 

ใน การ เตรียม เด็ก ให สามารถ เขาสู บริบท ของ สังคม ยุค ใหม ดวย การ กำหนด ลักษณะ นิสัย ให ครอบคลุม คุณธรรม และ 

จริยธรรม พื้นฐาน ที่ สำคัญ  คือ  ( 5 . 1 )   มี มารยาท และ วิถี แหง การ ปฏิบัติตน ทางกาย  วาจา  ใจ ขั้น พื้นฐาน    ( 5 . 2 )   มี สติ 

สัมปชัญญะ ใน การ ครอง ตัว  ( 5 . 3 )     มี คุณธรรม ประจำ ตน    ( 5 . 4 )   รัก ใน เพื่อน มนุษย  และ    ( 5 . 5 )   รัก ใน ธรรมชาติ

 การจะสรางลักษณะนิสัยดังกลาวนี้ใหกับเด็กไมใชมาจากการจดที่ครูสั่งแตตองใชกลยุทธการสอน

ใหมๆ   เชน  การ เรียนรู ดวย เกม  กิจกรรม  การ ฝก สมาธิ  การ เรียนรู จาก ชีวิตจริง  การ แนะ แนว จาก ครู  และ 

มี การ ประเมินผล อยาง ตอเนื่อง  ซึ่ง ครู จำเปน ตอง เอา ใจ ใส การ พัฒนา ลักษณะ นิสัย เด็ก อยาง จริงจัง

 

  6 .     แนวคิด ที่ สำคัญ เพื่อ ปฏิรูป การ เรียนรู

  แนวคิด สำคัญ ทางการ ศึกษา ที่ ถูก กลาว ถึง ใน การ พัฒนาการ ศึกษา ปจจุบัน มี ดังนี้

 (1)  แนวคิดการศึกษาเพื่อปวงชน เปนแนวคิดที่เห็นวาการศึกษาเปนสิทธิและหนาที่ของประชาชน

ทั้งชาติ  แตละ ประเทศ นำ แนวคิด นี้ มา ใช โดย ตรา เปน กฎหมาย ให มีการศึกษา ภาคบังคับ ที่ กำหนด ไป วา ประชาชน 

จะ ตอง เลาเรียน ใน โรงเรียน เปนเวลา อยาง นอย กี่ ป

  (2)  แนวคิดโอกาสอันเทาเทียมกันทางการศึกษา เปนแนวคิดที่คูเคียงกับแนวคิดการจัดการศึกษา

เพ่ือ ปวงชน  โดย การ วาง แผน พัฒนาการ ศึกษา ผู วาง แผน จะ นำ แนวคิด เร่ือง ความ เปนธรรม ใน สังคม มา ประกอบการ 

วาง แผน เพราะ เปน ที่ ยอมรับวา  การ ศึกษา ที่ ไม เปนธรรม จะ ถือวา เปนการ พัฒนาการ ศึกษา ที่ สมบูรณ ได

  ( 3 )    แนวคดิ การ จัดการ ศึกษา ให สอดคลองกบั สภาพ เศรษฐกจิ และ สังคม ของ ประเทศ  เปน แนวคดิ ด้ังเดมิ 

ที่ ใช มา จน ปจจุบัน ใน การ ราง หลักสูตร การ ศึกษา ตอง มี ความ สอดคลองกับ พื้นฐาน ทาง เศรษฐกิจ  สังคม  การเมือง 

และ วัฒนธรรม ของ ประเทศ

  (4)  แนวคิดการศึกษาตลอดชีวิต เปนแนวคิดที่ริเริ่มโดยองคกร UNESCO ซึ่งมีหลักคิดอยูวาสังคม

ยุค ใหม เปล่ียน แปลง เร็ว  ความ รูความ สามารถ ของ คน อาจ ลาหลัง ใช การ ไมได ถา ไม ไดรับ การ ศึกษา เพ่ิมเติม อยู เสมอ

 ใน ปจจุบัน แนวคิด ทั้ง  4   ถือวา มี บทบาท สำคัญ ใน การ จัด และ พัฒนาการ ศึกษา เพราะ เปน แนวคิด ที่ 

สอดคลองกับ สภาพสังคม ใน ปจจุบัน เปน อยาง ดี    กระบวนการ เรียนรู เกี่ยวของ กับ สิ่ง ตาง  ๆ      ( ชัย อนันต    สมุท วณิช,   

2 5 4 3   : 1 8 4  )   คือ  ( 1 )   ตัว ความรู    ( B o d y   o f   k n o w l e d g e)   วิชา ตางๆ   ที่ มี ลักษณะ แยก เปน รายละเอียด  มี การ จัด

ใน รูป ของ แขนง หรือ หมวด วิชา  โดย อาจ มี บูรณาการ เชื่อมโยง กัน หรือ แยกสวน กัน ก็ได    ตัว ความรู นี้  มี ปรากฏ 

ใน รูป ของ ตำรา  สื่อการสอน หลายประเภท  ตลอดจน ตาม สื่ออื่น ๆ    เชน  อินเทอรเน็ต  (I n t e r n e t )   วิทยุ  โทรทัศน  

หนงัสือ พิมพ    นิตยสาร   วารสาร   หนงัสือ อางองิ  และ  ( 2 )   การ รู    ( K n o w i n g)   ได แก และ วิธีการ ท่ี ผูสอน แนะนำ ส่ังสอน 

ให ผูเรียน ใช ใน การ แสวงหา ตัว ความรู  หรือ ผูเรียน มี ความ อยากรู และ หา วิธีการ แสวงหา สิ่ง ที่ อยากรู นั้น ดวย ตน เอง

  ในทาง พุทธศาสนา กลาว วา มนุษย ประกอบดวย ขันธ  5   คือ  รูป  เวทนา    สัญญา    สังขาร    และ วิญญาณ  

โดย  ( 1 )   รูป  ซึ่ง อาจ ตีความหมาย ได วา คือ รางกาย    ( 2 )   เวทนา  ซึ่ง อาจ ตีความหมาย ได วา คือ  ความรูสึก  ( F e e l i n g ,  

 S e n s e s )   ( 3 )   สัญญา  ซึ่ง อาจ ตีความหมาย ได วา คือ  ความ จำ  ( M e m o r y )     ( 4 )   สังขาร  ซึ่ง อาจ ตีความหมาย ได วา
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 คือ  ธรรมารมณ ทั้งปวง  เชน  ความคิด เรื่อง สิ่ง ใด ดี สิ่ง ใด ไมดี  เจตคติ  เปนตน  ( S e n s e   o f   v a l u e s ,   A t t i t u d e ,   e t c . )   

ซึ่ง รวม เรียกวา ดาน จริยะ  ( A f f e c t i v e   d o m a i n )  และ  ( 5 )   วิญญาณ  ซึ่ง อาจ ตีความหมาย ได วา คือ ความรู  และ

 เน่ืองจาก มนุษย น้ี ยอม หนา ไป ดวย อกุศลมูล  ( โลภ  โกรธ  หลง  )   ซ่ึง ทำ ให ทุกข ย่ิง    ใน พุทธประวัติ กลาว วา พระพุทธองค 

ทรง พยายาม อยางย่ิง ท่ี จะ หลุดพน ไปจาก ความ ทุกข  ได ทรง ศึกษา โยคะ ก็ แลว  ทรง ศึกษา ตะบะ ก็ แลว  ก็ ยัง ไม หลุดพน 

ไปได  พูด อยาง ธรรมดาๆ   ก็ วา  พระองค พยายาม พัฒนา ขันธ ทั้ง  5   อยางยิ่ง  โดย วิธี ตางๆ     กัน  จน ใน ที่สุด โดย วิธี 

ของ พระองค เอง ทรง เขา ใจ ใน เรื่อง ไตรลักษณ  ปฏิจจสมุป บาท  อริยสัจ สี่    มรรค มี องค แปด  และ อื่นๆ   และ วิธีการ 

ตาง ๆ    จนกระทั่ง ตรัสรู  และ ทรง หลุดพน ไปได  ซึ่ง เปนผล ของ การ พัฒนา ขั้น สูงสุด  หรือ พูด อยาง ธรรมดา ก็ คือ 

พระองค ได ประสบ ความ งอกงาม ขั้น สูงสุด จน หลุดพน ไปได นั่นเอง  เมื่อ ประมวล ความคิด ดังกลาว เขา ดวย กัน

 ก ็พอ จะ กลาว ไว สำหรับ ใช ใน การ ดำเนินการ ศึกษา ของ เยาวชน  หรือ บุคคล  ทั้งปวง  ใน สังคม ได วา  “ การ ศึกษา คือ

 ความ งอกงาม เนื่องจาก ได พัฒนา ขันธ ทั้ง  5   ของ แตละบุคคล เพื่อ ลด อกุศลมูล ให เหลือ นอย ที่สุด เทา ที่ จะ ทำได“   

( สาโรช    บัว ศรี ,   2 5 1 7     :   อาง ถึง โดย  สุนทร    โคตร บรรเทา ,   2 5 4 4   :   3 2 – 3 3 )   โดย บทบัญญัติ ที่ จะ สามารถ บอก 

ทิศทาง และ กำหนด กรอบ การ ปฏิบัติ ที่ ทุกฝาย ใน ชาติ จะ ตอง ยึด ถือตาม คือ  พระ ราช บัญญัติ การ ศึกษา แหงชาติ  

พ. ศ.   2 5 4 2   ซึ่ง บังคับ ใช ตั้ง แต วัน ที่  2 0   สิงหาคม  2 5 4 2   อัน มี ผล ให เกิด การ ปฏิรูป การ ศึกษา  ซึ่ง เปน วาระ สำคัญ 

แหงชาติ  

 ตามแนวคิดของศาสตราจารย ดร.สาโรช บัวศรี การศึกษาจะเกิดขึ ้นได ขันธทั ้ง 5 ของมนุษย

ตองถูก พัฒนา   ซึ่ง ใน สภาพการณ ปจจุบัน เครื่องมือ ที่ จะ ชวย ใหการ พัฒนา ขันธ ทั้ง  5   ให ประสบ ผลได นั้น คือ

การ ปฏิรูป การ เรียนรู  ใน พระ ราช บัญญัติ การ ศึกษา แหงชาติ  พ. ศ.   2 5 4 2   มาตรา  6   ได กลาว ถึง ลักษณะ คน ไทย 

ที่ พึงประสงค  คือ เปน มนุษย ที่ สมบูรณ ทั้ง รางกาย  จิต ใจ    สติปญญา    ความรู  คุณธรรม    มี จริยธรรม  และ 

วัฒนธรรม ใน การ ดำรงชีวิต  สามารถ อยู รวมกับ ผูอื่น ได อยาง มี ความ สุข    ทั้งนี้ ใน ความ หมาย ดังกลาว ก็ คือ มนุษย 

ที่ ถูก ลด อกุศลมูล ให เหลือ นอย ที่สุด เทา ที่ จะ ทำได  สำหรับ ใน มาตรา  7   ได กลาว ถึง เปาหมาย ของ กระบวนการ 

เรียนรู  ไว วา ตอง มุง ปลูกฝง จิตสำนึก   ที่ ถูกตอง เกี่ยวกับ การเมือง การ ปกครอง ใน ระบอบ ประชาธิปไตย อัน มี 

พระม หา กษัตริย ทรง เปน ประมุข  รูจัก รักษา และ สงเสริม    สิทธิ  หนา ท่ี  เสรีภาพ  ความ เคารพ กฎหมาย  ความ เสมอภาค  

และ ศักด์ิศรี ความ เปน มนุษย    ภาคภูมิ ใจ ใน ความ เปน ไทย   รูจัก รักษา ผลประโยชน ของ สวนรวม และ ของ ประเทศชาติ    

รวม ทั้ง สงเสริม ศาสนา และ ศิลป วัฒนธรรม ของ ชาติ    การ กีฬา    ภูมิปญญา ทองถิ่น    ภูมิปญญา ไทย และ ความรู 

อันเปน สากล    อนุรักษ ทรัพยากร ธรรมชาติ และ สิ่ง แวดลอม    มี ความ สามารถ ใน การ ประกอบ อาชีพ    รูจัก พึ่งตนเอง    

มี ความคิด ริเริ่ม สรางสรรค    ใฝรู และ เรียนรู ดวย ตน เอง อยาง ตอเนื่อง    ซึ่ง กลาว โดย สรุป ก็ คือ การ พัฒนา ขันธทั้ง  5   

ของ มนุษย นั่นเอง      และ ทั้ง มาตรา  6   และ 7   จะ สำเร็จ ลุลวง ได นั้น ตอง อาศัย มาตรา  8   :   การ จัดการ ศึกษา  โดย เปน

การ จัดการ ศึกษา ตลอดชีวิต  สังคม มี สวนรวม ใน การ จัดการ ศึกษา  พัฒนา สาระ  และ กระบวนการ เรียนรู อยาง 

ตอเนื่อง    ตอ จากนี้ไป การ เรียน การ สอน ที่ เรียกวา  ครู เปน ศูนยกลาง  ( T e a c h e r     c e n t e r e d )   ก็ จะ ลดความสำคัญ ลง

จะ เหลือ ไว ใช ใน กรณี ที่ ผูสอน ตองการ ถายทอด ความคิด รวบยอด  ( C o n c e p t )  เกี่ยวกับ เรื ่อง ตางๆ   บางครั้ง 

บางคราว ไปยัง ผูเรียน เทา นั้น  และ ใน หลาย  ๆ    กรณี  การ พัฒนา ความคิด รวบยอด ใน ตัว ผูเรียน อาจ กระทำ

 ดวย ตัว ผูเรียน เอง ก็ได  ดวย การ ปฏิบัติ ทดลอง ซึ่ง จะ ทำ ให ผูเรียน เรียนรู และ สราง ความคิด รวบยอด เกี่ยวกับ

 เรื่อง นั้นๆ   ขึ้น มา เอง ได  การ เรียนรู ของ ผูเรียน จะ เกิดขึ้น โดย ผาน กระบวนการ เรียน ดวย การ แสวง หาความรู และ

 ทดลอง ปฏิบัติ ดวย ตน เอง  เปน กระบวนการ เรียนรู ที่ เกิดขึ้น ควบคู กับ พัฒนาการ ดาน คุณธรรม และ จริยธรรม 
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ใน ตัว ผูเรียน    ( รูป ที่  1 )   หลังจาก ที่ ทุกฝาย เขา ใจ บทบาท และ ภารกิจ ของ ตน แลว การ ปฏิรูป การ เรียนรู ก็ จะ เกิดขึ้น

 ซึ ่ง คำ ถาม ที่ รอ คำ ตอบ จาก ทุกฝายก็ คือ  ผูเรียน ได เพิ ่ม ความ ดี  ความ เกง  และ ความ สุข มาก นอย เพียง ใด

เนื้อหากิจกรรมสอดคลองกับ

ความสนใจและความถนัด

เรียนรูไดทุกเวลาทุกสถานที่ 

ประสานกับผูปกครอง ชุมชน 

เพื่อพัฒนาผูเรียน

สรางสภาพแวดลอมการเรียนรู 

สื่อการเรียน สิ่งอำนวยความสะดวก  

การเรียนรู

ฝกทักษะ กระบวนการคิด

การจัดการ การแกปญหา

เรียนจาก

การปฏิบัติ ทดลอง 

คิดเปน ทำเปน ใฝรู 

รักการอาน

ปลูกฝงคุณธรรม

คานิยมที่ดีงาม

 รูป ที่  1       วิสัยทัศน กระบวนการ เรียนรู

 ( ที่มา  :   ดิเรก    พร สีมา,   ปฏิรูป การ ศึกษา ไทย,  2 5 4 3     :   4 2 ) 

  7 .   บทสรุป

 ปญหา ใน การ พัฒนา ศักยภาพ คน ไทย สวน ใหญ จะ อยู ในดาน คุณภาพ การ ศึกษา  ซ่ึง ยังเปน ปญหาตอเน่ือง 

และ ตอง เรงรัด แกไข อยาง เรงดวน  ยิ่ง ถา กระบวนการ เรียนรู  ที่ ทำ กัน อยู ใน บาง แหง เนน ที่ การ สอน แบบ ครู 

เปนผูสอน มาก เกินไป  การ ทำ เชนนี้ ไม ชวย ให เด็ก ผูเรียน สามารถ พัฒนา ตน เอง ได สูงสุด ตาม ศักยภาพ ได จึงมี ความ

 จำเปน ที่ จะ ตอง ปรับ เปลี่ยน เสีย ใหม  ให มี กระบวนการ เรียนรู ที่ เนน เด็ก เปน ศูนยกลาง    เพื่อ ให เด็ก พัฒนา ศักยภาพ 

ตน เอง ได อยาง เต็ม ที่ อยาง รอบดาน  ทั้ง ความรู  ความ สามารถ  และ คุณลักษณะ  สามารถ เรียนรู วิธี คิด วิเคราะห 

อยาง มี เหตุผล  วิธีการ แสวง หาความรู เพิ่มเติม และ มี การ เรียนรู ทักษะ ชีวิต ที่ จำเปน ใน การ พัฒนา ตน เอง  

  สภาพ ความ เปนจริง ใน ปจจุบัน และ แรงผลักดัน ตาง ๆ    ที่ เปนตัว กำหนดการ เปลี่ยน แปลง ที่ จะ เกิด ขึ้นกับ 

โลก หรือ ประเทศ ไทย ใน อนาคต  โดยเฉพาะ การ ศึกษา จะ ตอง พัฒนา คน โดย มี จุดหมาย  ให เปน ชีวิต ที่ มี คุณคา 

ใน ตัว ของ เขา เอง  ให เปน ชีวิต ที่ งดงาม และ สมบูรณ ใน ตัวเอง  ซึ่ง อาจ จะ ใช คำ วา เพื่อ ความ เปน มนุษย ที่ สมบูรณ    

การ ที่ เรา สนับสนุน ให คน มี การ เรียน รูมาก นั้น  ถา การ เรียนรู นั้น เปนไป ในทาง สนอง แนวคิด แบบ เดิม ก็ เทากับวา 

เรา สงเสริม ให มนุษย เรียนรู ไป ใน การ หา ผลประโยชน  เพราะ ฉะ นั้น จะ ตอง มี ความ ชัดเจน ใน ความ หมาย และ 

วัตถุ ประสงค ของ การ เรียนรู  

  แนวคิดสำคัญทางการศึกษาที่ถูกกลาวถึงในการพัฒนาการศึกษาปจจุบัน เชน แนวคิดการศึกษาเพื่อ

ปวงชน    แนวคิด โอกาส อัน เทาเทียม กัน ทางการ ศึกษา  แนวคิด การ จัดการ ศึกษา ให สอดคลองกับ สภาพ เศรษฐกิจ 
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และ สังคม ของ ประเทศ  และ  แนวคิด การ ศึกษา ตลอดชีวิต    ใน ปจจุบัน แนวคิด ทั้ง  4   ถือวา มี บทบาท สำคัญ ใน การ 

จัด และ พัฒนาการ ศึกษา เพราะ เปน แนวคิด ที่ สอดคลองกับ สภาพสังคม ใน ปจจุบัน เปน อยาง ดี            

  ลักษณะ คน ไทย ที่ พึงประสงค  คือ เปน มนุษย ที่ สมบูรณ ทั้ง รางกาย  จิต ใจ  สติปญญา  ความรู  คุณธรรม    

มี จริยธรรม  และ วัฒนธรรม ใน การ ดำรงชีวิต  สามารถ อยู รวมกับ ผูอื่น ได อยาง มี ความ สุข และ เปาหมาย ของ 

กระบวนการ เรียนรู  ตอง มุง ปลูกฝง จิตสำนึก  ที่ ถูกตอง เกี่ยวกับ การเมือง การ ปกครอง ใน ระบอบ ประชาธิปไตย อัน มี

 พระม หา กษัตริย ทรง เปน ประมุข    รูจัก พ่ึงตนเอง    มี ความคิด ริเร่ิม สรางสรรค    ใฝรู และ เรียนรู ดวย ตน เอง อยาง ตอเน่ือง

 ตอ จากนี้ไป การ เรียน การ สอน ที่ เรียกวา  ครู เปน ศูนยกลาง ก็ จะ ลดความสำคัญ ลง      ผูเรียน ก็ จะ ไดรับ การ เพิ่ม

 ความ ดี    ความ เกง  และ ความ สุข มากขึ้น

  บรรณานุกรม

 กฤษ ณ พงศ  กีรติ กร.   กรอบ มาตรฐาน คุณวุฒิ กับ นโยบาย การ พัฒนา คุณภาพ และ มาตรฐาน อุดมศึกษา  ใน แผน 

พัฒนา อุดมศึกษา ใน แผน พัฒนา อุดมศึกษา ระยะยาว.  ( อัดสำเนา) ,  2 5 5 0 . 

 คณะกรรมการ การ อุดมศึกษา,  สำนักงาน.   การ สังเคราะห องคความรู เกี่ยวกับ การ จัดการ เรียนรู ที่ เนน ผูเรียน 

เปนสำคัญ.   ( อัดสำเนา) , 2 5 4 8 . 

 .  คูมือ การประ กัน คุณภาพภาย ใน สถานศึกษา ระดับ อุดมศึกษา.   ภาพพิมพ ,  2 5 5 0 . 

 .   กรอบ แผน อุดมศึกษา ระยะยาว  1 5   ป  ฉบับ ที่  2   ( พ. ศ.   2 5 5 1 - 2 5 6 5 ) .       ( อัดสำเนา) ,  2 5 5 1 . 

 ชัย อนันต     สมุท วณิช  .    “   ทรรศนะ    แนวคิด    แนวทาง ใน การ ปฏิรูป กระบวนการ เรียนรู  “     วารสาร ราชบัณฑิตยสถาน    

ป ที่  2 5   ฉบับ ที่  1   ตุลาคม  2 5 4 2   –   มกราคม  2 5 4 3 .   กรุง เทพ  ฯ,   2 5 4 3 . 

 นวล จิตต   เชาว กีรติ พงศ และ คณะ.   การ จัดการ เรียนรู ที่ เนน ผูเรียน เปนสำคัญ.   ภาพพิมพ,  2 5 4 5 . 

 พิมพ พันธ   เดชะ คุปต.    การ เรียน การ สอน ท่ี เนน ผูเรียน เปนสำคัญ  :   แนวคิด  วิธี  และ เทคนิค การ สอน1 .   เดอะ มาสเตอร 

กรุป แมเนจ เมนท,  2 5 4 4 . 

 ดิเรก   พร สีมา.   ปฏิรูป การ ศึกษา ไทย ทำ อยางไร .   กรุงเทพฯ    :   โรงพิมพ  ส. รุง ทิพย  ออฟ เซ็ท ,  2 5 4 3 

 ประเวศ   วะ สี .   การ พัฒนา ประชาธิปไตย และ การ ปฏิรูป ทาง การเมือง.   กรุงเทพฯ    :   สำนักพิมพ หมอ ชาวบาน ,  

 2 5 3 7 . 

 พระพรหม คุณ าภรณ  ( ป. อ. ปยุต โต)   .  การ สรางสรรค ปญญา เพ่ือ อนาคต ของ มนุษยชาติ    กรุงเทพฯ  : มูลนิธิ พุทธธรรม,

 2 5 4 0 . 

 สัญลักษณ    เทียม ถนอม .   การ ศึกษา ไทย ใน สถานการณ โลก  :   กรุงเทพฯ ,  สำนักพิมพ มิติ ใหม,  2 5 4 3 . 

 สุนทร   โคตร บรรเทา .    รวม บทความ และ งานเขียน  ศาสตราจารย  ดร. สาโรช    บัว ศรี  การ ศึกษา    ปรัชญา การ ศึกษา  

ประชาธิปไตย และ จริยธรรม  :   กรุงเทพฯ ,  ชมรม เด็ก,   2 5 4 4 . 

 หทัย รัตน    ศักดิ์ เนรมิต .   แนว ทางการ พัฒนาการ ศึกษา ไทย ใน สังคม ยุค สารสนเทศ  :   กรุงเทพฯ ,   ภาคนิพนธ ,  

 สถาบัน บัณฑิต พัฒน บริหาร ศาสตร ,   2 5 4 4   . 

 แอล แลน,   เอียน.   ( A l l a n ,   I a n   2 5 5 0 ) .   ( ราง)  กรอบ คุณวุฒิ แหงชาติ สำหรับ การ ศึกษา ระดับ อุดมศึกษา ของ

 ประเทศ ไทย.     แปล จาก  T h e   D e v e l o p m e n t   o f   a   H i g h e r   E d u c a t i o n   Q u a l i f i c a t i o n s   f r a m e w o r k     โดย  

ทอง อินทร  วงศ โสธร.   ( อัดสำเนา) .  
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 The notion of General Education had its origins in the late nineteenth century as a 
corrective against the extremes of vocationalism and the excesses of over-specialization, and as a 
replacement for the classical education which was then taught at university. But from its beginning, 
General Education harbored two dialectically (if not categorically) opposed objectives: one, to provide 
the maximum variety in the curriculum; the other, to provide a “common core” which every student must 
learn. Each objective, if carried to an extreme, can lead to abuses. Breadth of exposure may lead to 
dilettantism, and a “common core” can turn into an intractable dogmatism and curricular rigidity. The 
drive toward a balanced curriculum resulted in the notion of distribution, where a student was required 
to take a number of courses in each of several categories, usually designated as the natural science, 
the social sciences, and the humanities.1  
 Special courses were designed in each of these areas for those who were not specializing 
in those fi elds. As for the core curriculum, two strategies were used, one a specially designed set 
of courses that surveyed Western civilization (which was the approach that John Erskine and his 
colleagues attempted at Columbia University), the other was a reading of “the Great Books” (which 
was fi rst attempted by Charles Mills Gayley at Berkeley in 1901, and then advanced by Robert 
Hutchins and Mortimer Adler in the 1930s at the University of Chicago and ultimately adopted at 
St. John’s College). 
 The attempt at breadth refl ected the notion of “universal learning,” which John Cardinal 
Henry Newman, among others, saw as the essence of a university. A century later, Clark Kerr was to 
update this notion with his concept of the university as a “multiversity”. If the university is to be a seat 
of learning, the student who studies at a university must, in a sense, sample the multifarious academic 
offerings a university has to offer. However, with the explosion of knowledge, and the proliferation 
of academic departments to encompass an expanding knowledge base, it became increasingly 
diffi cult for anyone to master all fi elds: the possibility of being a “Renaissance Man,” adept in all fi elds 
of knowledge, was all but precluded in a constant and continuing proliferation of new fi elds and 
areas of study. When academic departments were established at Harvard and the University of 
Virginia in 1825 in emulation of the German university system, there were but a handful of departments. 
Virginia started off with seven: ancient languages, modern languages, mathematics, natural philosophy, 
moral philosophy, chemistry, and medicine.2  

1 Harvard, in the early part of the century, and the University of Chicago in the middle, divided the natural sciences 
 into the physical sciences and the biological sciences.
2 Cf. W. H. Cowley and Don Williams, International and Historical Roots of American Higher Education (New York: 

Garland Publishing, 1991).
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 By the beginning of the 20th century, Columbia University had 42 departments; a hundred 
years later, it had 85.3   One of the reasons that a Renaissance man is not possible in the modern 
world is simply because there are incomparably more fi elds to master than there were in the 
Renaissance. The attempt to instill breadth into the university curriculum depended on a certain 
academic synecdoche, where a part stood for the whole. There could be no possibility of 
comprehensive coverage. And so General Education invented distribution requirements, where 
students were required to take a number of courses in each of three broad areas. However, it was 
not feasible for students to take merely any course in the various disciplines intended for specialists 
and majors; special courses had to be devised for the non-specialists, and these remain a staple of 
General Education offerings today. As for a core curriculum, a monolithic program of study no longer 
seems possible, or even desirable. Even the concept of the canon is not universal: different cultures 
exemplify different attitudes toward canons that include and that exclude. In Christianity, to cite an 
exclusively Western example, the Biblical canon is different in the Protestant and Catholic traditions. 
A core curriculum of “great books” is vulnerable to the same criticism that a classical education was 
subjected to in the late nineteenth century.4  If, however, the “Great Books” curriculum has succeeded 
in its various iterations, it has not been because of the quality of the content, but in the teaching 
methodology, where students are enjoined to confront each text on his or her own, without the 
crutch of secondary sources or a lecturer telling them what to think. The other objective of General 
Education, breadth, is both simpler and more diffi cult to address: simpler because by encouraging 
more free electives, the student can pursue virtually any subject he or she wants; more diffi cult because 
the student cannot always be relied upon to make the most sagacious choice of subject matter. But 
General Education has always wavered between breadth and coherence, between an uncommon 
variety and a common core. It was asked to serve two objectives: one, to maintain a minimum 
standard of intellectual quality among all students no matter what the specialization, and two, to 
provide the student with a broad perspective and a certain coherence to his otherwise disparate 
studies. These two objectives, while not mutually exclusive, tend to confl ict with each other. Diversity 
makes it diffi cult to establish a common metric; and a core tends to impose a canon of essential texts 
on the student.5 

3 Hershey H. Friedman, “The Obsolescence Of Academic Departments,” Radical Pedagogy 3:2 (Fall 2001), http://
radicalpedagogy.icaap.org/content/issue3_2/friedman.html; accessed 2008.7.15.

4 Unlike the classics, which are an unarguable and fi nite canon, “Great Books” are constantly expanding, as a result 
of the growing awareness of other cultures and the graduate recognition of their classics.

5 The diffi culty of a common metric is, by the way, not restricted to General Education. In some ways, the grading 
system itself is an arbitrary fi ction which, for the sake of convenience, everyone adopts. No one could insist on the 
exact equivalence of grades across disciplines: that, say, an A in one course is exactly equivalent, in either order 
of diffi culty or in value, to an A in another course. As Harry Lewis has said, “. . . when there is no agreement even 
on what is an A and what is a B, much less on what is a B and what is a B+, it makes no sense to average out one 
professor’s As with another’s Bs”; Excellence Without a Soul: Does Liberal Education Have a Future? (New York: 
Public Affairs Press, 2006), p. 121.
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 Whenever minimum standards fall, as they did in the late nineteenth century with the 
proliferation of electives championed by Charles Eliot, president of Harvard, and again a century later, 
in the 1970s and 1980s with the fervor for multiculturalism and ethnicity, General Education is invoked 
to restore quality control. It is clear that neither the extreme of one curriculum for all, nor the extreme of 
totally free choice makes for a meaningful and relevant educational experience. Those who insist on a 
common core are compelled to defend the core canon; but giving the student unlimited options may 
also lead to intellectual chaos, where a college education is “just a bunch of courses.” 
 The “vocationalism” of the late nineteenth century is different from preparing for a job in the
twenty-fi rst century. In the nineteenth century, and for most of the twentieth century, one could rely 
on the job one secured, and the profession one entered, to be a lifetime proposition. The 
position you found at graduation and the profession you trained for essentially set you up 
for life. Now, with outsourcing, downsizing, corporate takeovers, and employees looking 
for an occupation they enjoy, the “vocation” one studies for in university will not always sustain a career.6  

To be prepared for the future, one must learn how to be adaptable and a narrow focus on a particular 
specialty is no longer as practical as it was a century ago.7 

 The problem with minimum standards is, as always, a matter of defi nition. Whose minimum? 
The grammar that an English professor has to perfect needs to be both more precise and more 
complex than the grammar that an engineer uses. In many cases, grammatical mistakes do not 
affect meaning for the engineer, and there are disciplines and fi elds where profi cient English is not 
necessary. Should one insist on the same minimum when 90% of the population is literate as when 
less than 5% of the population was literate? And what about the minimum standard for university stu-
dents? Should we expect the same minimum standards when the university population is as much as 
20 times what it was two generations ago?
 When E. D. Hirsch, Jr. published his book on cultural literacy, he was essentially saying that 
no one is literate who does not know what he knows. It may be shocking to meet a Stanford graduate
 (as I have) who did not know what the Oedipus Complex was, but not many are dismayed that 
many literate people do not know Newton’s Third Law of Thermodynamics. Any canon tends to be 
ethnocentric if not egocentric. That might have been acceptable half a century ago, when all one needed 
to be cosmopolitan was to know only about Western civilization, but today, a global canon would be 
so voluminous that it would be hard to encompass in one course— or even several. The answer in 
many curricula is to be, as they say, eclectic, to choose examples from as many different cultures as 
possible and to focus on the texts selected. The choice is not quite random, but it isn’t arbitrary either. 

6 Of course, doctors and dentists are exceptions, although I suspect that not a few dentists and doctors have second 
thoughts sometime in their careers.

7 It is ironic that the same students who insisted on practical vocational training complained after the Great Depression 
“that they did not have a broad enough education to allow them to adapt to other types of jobs” (Kenneth Boning, 
“Coherence in General Education: A Historical Look,” The Journal of General Education 56:1, 8; also, McGrath, 
E. J., et al., “General education in professional education,” in G. M. Whipple (Ed.), The thirty-eighth yearbook of 
the National Society for the Study of Education, part II: General education in the American college (pp. 219–256). 
Bloomington, IL: Public School Publishing Co., 1939), pp. 219-56.
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World literature courses are attempts to expose the student to as many different cultures as pos-
sible. Organized around a theme or character, choices can be made not on the basis of their relative 
importance in the culture (establishing such a hierarchy would be interminable, if not, ultimately, futile), 
but on how they illustrate a different perspective on the theme or character chosen. In this exercise, 
it is often pedagogically more effective to contrast examples from non-cognate cultures, where the 
social and philosophical paradigms are discernibly, sometimes dramatically, different. For example, 
the campaign among some humanists to promote cultural literacy tends to ignore other forms of literacy. 
While many scientists and engineers incorporate the humanities in their lives—playing an instrument, 
read mysteries, visiting art galleries, not many humanists are suffi ciently knowledgeable about the 
importance of science in our lives, aside from the usual lip service about the “technological revolution” 
that is part of modern life.  
 Brian Greene, the author of The Elegant Universe, a very readable exposition on the “arcane” 
fi eld of “string theory” in physics, has written: “America’s educational system fails to teach science in 
a way that allows students to integrate it into their lives.”8   At bottom is the conception of what Greene 
calls “the vertical nature of science”: “You must master A before moving on to B. Certainly, when it 
comes to teaching the technicalities . . . the verticality of science is unassailable.” “But science is 
so much more than its technical details,” Greene insists. “And with careful attention to presentation, 
cutting-edge insights and discoveries can be clearly and faithfully communicated to students 
independent of those details; in fact, those insights and discoveries are precisely the ones that 
can drive a young student to want to learn the details. What Greene describe is a General 
Education course on science. Greene is right—” We must embark on a cultural shift that places 
science in its rightful place alongside music, art and literature as an indispensable part of what 
makes life worth living”—as part of a General Education curriculum. Recent attempts to modify the 
General Education have not always made sense. Harvard University, for example, convened a faculty 
committee to revise its General Education program in 2002 and, after three years of deliberation, 
admitted it was stymied. It reverted back to a laissez-faire solution, and devised a curriculum which 
apportioned roughly equal numbers of slots in various fi elds, and let the departments decide how to 
occupy these slots. Harry Lewis, Jr., who was dean of Harvard college from 1995- 2003, described the 
effort this way: . . . a draft report on the new general education requirement was fl oated. One member of 
the committee responsible for the report described its substance in this way: “In the end the committee 
thought the best thing was to put a row of empty bottles up there and see how the faculty wanted to 
fi ll them.” Student reporters described the Faculty as “frustrated by an endeavor that has faltered for 
lack of time, guidance, and a unifying principle.” 
 “How could the Faculty of a great university talk for two years about the most basic questions of 
undergraduate education and come up with a curriculum consisting of empty bottles?”9  Harry Lewis’s 

8 “Put a Little Science in Your Life”, The International Herald-Tribune, June 2, 2008, p. 6.
9 Excellence Without a Soul: Does Liberal Education Have a Future? (New York: Public Affairs, 2007), p. 24
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exasperation with Harvard is almost palpable.10  The way out of the dilemma of combining coherence 
and breadth in General Education is to require a sequence of courses in different categories, where 
the fi rst, and required category would include courses on Critical Thinking, Logic, or Epistemology. 
Subsequent categories could focus on different perspectives: whether interdisciplinary or cross-
cultural. But General Education courses cannot be merely slightly revised versions of introductory 
courses in a subject: they must be tailored to the nonspecialist audience. The nature of specialization 
being what it is, courses tailored to non-specialists are generally regarded as less challenging than 
those in a specialty, but this is a common misconception. Just because a course is not “advanced” does 
not mean that it has to be less intellectually challenging. Indeed, one is dubious about the assumption, 
rarely challenged, that an advanced course is always more diffi cult that an “elementary” course. 
 The reason a General Education can be more challenging is that it questions the premises 
that are often taken for granted in each discipline: the emphasis on empirical evidence in science; the 
reliance of quantitative data in the social sciences; and the dependence on intuition and imagination 
in the humanities. General Education courses that make sense of the curriculum must validate each 
discipline in the context of an overall perspective on heuristic methodologies. Properly taught, they 
will enhance rather than detract from the curricular offerings in each discipline. At present, “General 
Education” connotes many things to many people. For some it refl ects a principle of balance: if one is 
going to specialize in one of the three general areas of study—generally defi ned in the United States 
as the humanities, the social sciences, and the natural sciences— then one needs to be at least 
passingly familiar with the other two. For others, it is a rubric under which to lump all sorts of basic 
courses, from English composition to computer literacy. But, properly understood, General Education 
is none of these things. The concept of General Education, like any powerful idea, is often subject to 
misinterpretation. Perhaps it would be useful to stipulate what General Education is not before one 
proceeds to determine what it is. 
 General Education is not a random selection of unrelated courses; it is not even a “balanced 
diet” of disparate academic offerings; it is not intellectual dilettantism. Its concern with fundamental 
issues – indeed with the concept of the fundamental – does not preclude its being analytically rigorous 
or philosophically astute. General Education involves not one discipline, but many: philosophy, for its 
speculations on reality and truth; social science, for its focus on human experience; natural science, 
for its emphasis on empirical and experimental evidence as the basis for truth; literature, for its insights 
into works of the imagination and its appreciation of art in words; the arts, for their exploration of, and 
their participation in, expressions of feeling and forms of beauty. General Education courses ought 
never to be the foundational, introductory courses in any discipline: it is not Economics, Physics, or 

10 By contrast, Portland State University, faced with severe budget cuts, and not favored by the Oregon State 

legislature, analyzed the problem and came up with a viable program, called “University Studies”, which was 

implemented despite the usual faculty squabbles over compensation, academic priorities, and territoriality. See 

“The Portland State University Studies Initiative: General Education for the New Century (Part 1),” guest edited 

by Leslie Rennie-Hill and Michael A. Toth, The Journal of General Education, 48.2 (1999).
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Biology 101. These courses are to initiate the specialists in these fi elds to further study in the discipline. 
But what is appropriate to the foundational course in a specialty who is to take many more courses 
in the discipline cannot be appropriate for a student whose General Education course in a particular 
discipline is likely to be his or her fi rst and last course in that discipline. 
 The student who majors in a discipline needs a fi rst fl ight of stairs to take him to the next 
higher level, but the students in a General Education course will not be pursuing further studies in 
that fi eld, so its objective is perforce different. Its emphasis is not on rules or on formulas that may last 
only a few years, but on principles and precepts that will last a lifetime. It is always asking enduring 
questions rather than merely producing modish and fashionable answers. Its object is to teach the 
student, not the subject; its objective is to take closed minds and open them. It offers, instead of 
training that will become quickly outmoded, a habit of discovery and of selfdiscovery that will sustain 
the student through the volatile and unpredictable future. 
 To that end, General Education should provide courses that will integrate the skills and the 
insights gained in other courses. The goal of the program is to instill in students an unquenchable 
desire for learning, as well as to transmit the techniques by which they can continue their education 
themselves after the degree. Other courses may equip students with the means that will enable them 
to function effectively in a profession; General Education courses should address the fundamental 
questions of life: what to live for, why one must constantly strive to improve, and how to fi nd inner peace. 
If other courses teach the student what she or he needs to know, General Education is preoccupied 
with the questions one should be thinking about. Properly conceived, General Education courses 
do not compete with courses in specifi c disciplines: they enhance those courses. The ideal General 
Education makes sense of all the other courses in the curriculum. My vision of General Education 
might best be illustrated by a double metaphor: General Education is the “spine” of the curriculum in 
two senses: fi rst, it is the spine, as in the spine of a book, which keeps the pages (the other courses) 
together; second, it is the spine, as in the spine along the back of the body, which connects up with 
all parts of the anatomy, and gives both fl exibility and rigidity to the torso. Just as the spine in the 
body is the nerve center of the body, so an effective General Education Program should be the nerve 
center of the curriculum, making connections from one course to another, making some sense of the 
curriculum. It should not be viewed as either supplementary or complementary, and it should not be 
taught by a ghetto of “General Education” specialists, who might be effective teachers but who are 
not active researchers in their fi eld. 
 General Education should be taught by senior as well as junior staff. What follows are 
suggestions of what I believe should be offered in a healthy General Education curriculum. 
 First, it should provide a strong foundation in the fi rst year of critical thinking, methods of 
analysis, or the epistemology of knowledge as a preparation for the other courses, and not just General 
Education courses, in the university curriculum. By “foundation” I do not intend the word as a euphemism 
for “remedial”. General Education foundational courses should teach the intellectual tools of analysis, 
critical thinking, and syncretic speculation. 
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 Second, General Education should provide options for each student to complement (or 
compensate for) their primary area of interest. There ought to be humanities courses for science and 
business students; science courses for humanities students; social science courses for humanities 
and natural science students. These are what I call showcase courses, because they “showcase” the 
fi eld to those who have not yet been initiated to it. There is a twofold purpose: one, to acquaint the 
non-specialist with some understanding of the scientifi c perspective; and two, to attract students to 
disciplines about which they were heretofore ignorant. These courses are, in some sense, refl ective: 
they situate a discipline or a fi eld of study in a larger, multiple perspective, whether cross-cultural or 
interdisciplinary.
 Third, there should be offerings in what I call synergistic courses across the disciplines that 
would engage more than one methodology and view the world from more than one perspective. 
 General Education should promote new courses with new methodologies, new approaches, 
new perspectives. For example, an economics course could compare different economies across the 
world, which would involve not merely a concern with the fi nancial aspects of an economy, but with 
the cultural and sociological aspects of a culture or country; another course could focus on “string 
theory” in physics and music (this might involve a team-taught course with a particle physicist and 
a musicologist interested in music theory); lefthandedness in the universe and society, involving 
both parity theory in particle physics (the work of Yang Chen-ning and Lee Tsung-dao) and 
lefthandedness in society and language, could well stimulate crossdisciplinary insights in a provocative
course; “The Topic of Cancer” could be the title of a course involving epidemiology, genetics, 
environmental studies, medicine, sociology, toxicology on a subject of great general interest. I have 
taught a course on “Cross-Cultural Studies in Film, in which Western (mainly American) and Asian 
fi lms (mainly Chinese) were used to compare and contrast different mindsets on such themes as: 
cross-dressing (Some Like It Hot and Farewell My Concubine); old age (Tokyo Story and On Golden 
Pond); love and companionship (The Road Home and When Harry Met Sally); extramarital relations 
(Love in the Afternoon and Springtime in a Small Village); romance (Chunhyang and Wuthering Heights). 
An intriguing course could be designed on the subject of “Corruption, Collusion, and Connections 
(guanxi),” which would involve economics, ethics, cultural studies, sociology, political science, and 
would interest students in international business and international affairs as well as anthropology and 
area studies students. The subject would be of interest to anyone who does business, or intends to 
do business, around the world— which, in this globalized world, means virtually everyone. I’ve often 
thought that a fascinating course could be taught in “Invention, Imagination, and Entrepreneurship”, 
focusing on the innovative ideas in science, intellectual history, and commerce. The point about these 
courses is that they address crucial issues that cannot be adequately addressed in one discipline or in 
one department. Some of the most important issues confronting the world today cannot be consigned 
to one discipline (peace is another candidate for a topic that must be studied across disciplines). 
 The way the academic and research institutions are routinely set, a research topic is not likely to 
get the attention it deserves if it does not fall within a coherent discipline. But the reason why intractable 
questions have eluded us may not be because they are too complicated to solve, but because they 
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require too many disciplines to interact heuristically with each other. The model of what is unknown, 
despite our tendency to assume otherwise, may not resemble the models with which we are already 
familiar. Not only may this be true: it may also explain why certain unknowns remain unknown for as 
long as they do. To stimulate the creation of these courses, one should never ask anyone to teach a 
General Education course as such, since few people know that a General Education course is. What I 
recommend is that one invite faculty to teach a course that is not restricted to the required or elective 
courses in their department, but rather to design a course that might be fun to teach.
 Surely, academics have had their noses held to the academic grindstone so much that many 
of them wouldn’t welcome an occasional course that would expand their horizons and satisfy their 
curiosity. Too many faculties teach the same thing year after year; for them to undertake a totally 
different teaching experience is not only to expand their horizons but to reinvigorate their teaching.11  
 General Education should not viewed merely as a stimulus for students; it could also be part of a 
faculty’s attempt to keep itself fresh and vibrant by teaching every now and then a venturesome course 
for a disparate body of students. One positive pedagogical effect of provocative General Education 
courses is that they would challenge the hegemony of each discipline, the tendency of a specialized 
methodology to vaunt its own strengths, and to denigrate all other competing methodologies. Only by 
engaging the student in these comparative and contrastive challenges across disciplines and fi elds of 
study can a university “make sense” to the student, so that a college curriculum is not simply “a bunch 
of courses”. These interdisciplinary courses would synergistically reinforce each other, as well as 
reinforce the holistic nature of knowledge and of knowing, rather than, as too often happens at present, 
its balkanization into separate and isolated research preoccupations. 
 In making presentations about General Education at Lingnan University, I felt the need to 
create a logo, a visual symbol of what General Education represents, Not endowed with a budget to hire 
a logo-development fi rm, I had to resort to a simple crudely designed image, as follows: As I reviewed 
this logo, the semantics of the design began to emerge. First of all, the logo is an encompassing circle, 
reminding us that General Education is more holistic than analytical, more integrated than fragmentary: 
it should not be viewed as either complementary or supplementary, but as an integral part of a liberal 
arts education (the A’s, if you like, of the ABCs). The second feature of the logo that bears comment 
is the style of the G and the E, and their juxtaposition. There is an attempt at symmetry, at a dialectic 
rather than a categorical opposition: the two letters refl ect and defl ect each other: they are nearly the 
same but they are different. Visually, then, this similarity and dissimilarity represents the basis of all 
understanding, seeing analogies and homologies at the same time that one recognize salient differences. 
The “E” is also reversed, a deliberate distortion of orthography, but one which does not undermine the 
recognizability of the “E”. Aesthetically, there is a dynamic between the G and the E which represents 
the synergies we spoke of in the last chapter. The logo turns out to be very apt for my vision of General 
Education: holistic, synergistic, and dialectical.

11 At Lingnan University, within eight years, and without fi nancial incentives, the number of instructors teaching General 
Education courses over an eight year period increased from ten to fi fty, or from 8% to over 40% of the faculty. 
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เรื่อง Integrated Learning Program (ILP) การผลิตบัณฑิตแบบองครวม 





Integrated Learning Program (ILP)
การ ผลิต บัณฑิต แบบ องค รวม : กรณีศึกษามหาวิทยาลัยขอนแกน

รอง ศาสตราจารย สุภาพ  ณ นคร*

 

 Integrated Learning Program (ILP) หรือ Program for Integrated Learning (PIL) หรือ Integrated 

Learning Strategy (ILS) เปน โปรแกรม หรือ กล ยุทธ ใน การ จัดการ เรียนรู เพื่อ เสริม กับ การ เรียน การ สอน ที่ ใช การ 

บรรยาย เปนหลัก (Lecture-based Curriculum) สำหรับ Integrated Learning Program ของ Lingnan University

ได เริ่มตน ใช ใน ป ค.ศ.2001-2002 โดย มี จุด มุงหมาย วา โปรแกรม ตางๆ จะ ชวย เติมเต็ม กระบวนการ เรียนรู ชวย 

เสริมสราง วิธีการ คิด และ การ ตัดสินใจ และ ยัง ชวย ให นักศึกษา ปรับตัว ให อยู รวมกับ ผูอื่น ได และ ที่ สำคัญ คือ ชวย 

จุดประกาย (Inspire) วิธี คิด แบบ Critical Thinking รวมทั้ง ขยาย โลก แหง การ เรียน รูเรื่อง วัฒนธรรม ดวย 

 Five Domains of the ILP : มหาวิทยาลัย Lingnan ได วาง กรอบ การ เรียนรู ของ ILP ไว 5 ดาน คือ
 • Civic Education   • Social and Emotional Development
 • Intellectual Development  • Aesthetic Development
 • Physical Education

ตัวอยาง กิจกรรม ของ ILP
Civic Education
 Public Elections Series :
  • Abide by the Rules Support Clean Elections Workshop

  •  Abide by the Rules Support Clean Elections-Marketing Proposal Writing Competition
 Social Services Series :
  •  Workshop of volunteers and Voluntary Services
  •  Healthy Cookies Workshop
 Global Warning and Me Series :
  •  My Experience in Pole
  • Life Refl ection on Global Changing Climate
 Art of Healthy Life Series :
  • Eat, Drink and Be Healthy
  •  Secret  in Body
  •  Eating Disorders 

*  ผู อำนวยการ สำนัก วิชา ศึกษา ทั่วไป มหาวิทยาลัย ขอนแกน 

 ประธานอนุกรรมการพัฒนาบัณฑิตอุดมคติไทย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
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 Intellectual Development
 Learning to Learn Series :
  • Personality Dimensions and Learning Styles
  •  Brain Gym and Learning
  •  Dancing with Mind Map
  •  Workshop on Brain-Based Learning
 Art of Thinking Series :
  •  How to develop a Colorful Mind
 Thought-provoking Series : 
  •  AIDs and the Immune System
  •  From crisis to Opportunity
  •  Nature Exploration
  •  Farewell Winter
 Career Preparation Series : 
  •  Personality Dimensions and Career Building
  •  Powerful Presentation
  •  Job Hunting Forum
 Art of Communication Series :
  •  Enjoying English through Popular Music
 Physical Education :
  •  Swimming Programmers
  •  Ball Games
  •  Physical Fitness
  •  Martial Arts
 Social and Emotional Development :
  •  Intra-personal Intelligence Series
  •  Inter-personal Intelligence Series
  •  Quality Image Talk
  •  Positive Living Series
  •  Training for Offi ce-bearers of Student Societies
 Aesthetic Development :
  •  Cultural Forum
  •  Drama Programmer
  •  Music Programmer
  •  Visual Art Programmer
  •  Dance Programmer
  •  Food Making and Tasting Programmer
  •  Traveling and Aesthetic Series
  •  Chinese Opera Programmer



เอกสารประกอบการอภิปรายระดมความคิดเห็น





การ พัฒนา บัณฑิต อุดมคติ ไทย

 รอง ศาสตราจารย วศิน อิงคพัฒนากุล*

 1 .   ความ นำ

  ปจจุบัน  การ ผลิต บัณฑิต ของ สถาบัน อุดมศึกษา ทั่วประเทศ  ทั้ง สถาบัน อุดมศึกษา ที่ เปนของ ภาครัฐ  

และ สถาบัน อุดมศึกษา ของ ภาคเอกชน  ตลอดจน สถาบัน อุดมศึกษา เฉพาะ ทาง นั้น  ตาง มุงหวัง การ ผลิต บัณฑิต 

ให มี คุณภาพ  คุณธรรม  และ คุณลักษณะ อัน พึงประสงค ของ สังคม  ทั้งนี้  แตละ สถาบัน ตาง มี จุดเดน  เอกลักษณ 

เฉพาะ สถาบัน  รวม ทั้ง มี ศักยภาพ  และ ขอจำกัด ที่ แตกตาง กัน  สำนักงาน คณะกรรมการ การ อุดมศึกษา  กระทรวง 

ศึกษาธิการ ซึ่ง เปน หนวยงาน ที่ รับผิดชอบ โดย ตรง ใน การ ผลิต บัณฑิต ได พยายาม กำหนด มาตรฐาน คุณภาพ 

การ ศึกษา ใหเปนไป ใน แนว ทางเดียว กัน  เชน  การ กำหนด มาตรฐาน หลักสูตร การ ศึกษา  การ พัฒนา ระบบ และ 

กลไก การประ กัน คุณภาพ การ ศึกษาภาย ใน  เปนตน  อยางไร ก็ตาม  การ ดำเนินการ ดังกลาว นั้น  เปนการ ดำเนินงาน 

ที่ ให ความ สำคัญกับ การ กำกับ คุณภาพ มาตรฐาน ที่ สราง ความ เชื่อมั่น ได ใน ระดับ หนึ่ง  และ สามารถ สะทอน 

การ พัฒนา ดาน คุณภาพ  และ คุณลักษณะ ของ บัณฑิต อัน พึงประสงค ของ สังคม  สวน การ พัฒนา คุณธรรม 

ของ บัณฑิต นั้น  เปนเรื่อง ที่ มี ความ สำคัญ และ ตอง ใช ระยะเวลา นาน  รวม ทั้ง ตอง ระดม สรรพ กำลัง ใน การ พัฒนา 

และ ปลูกฝง คุณธรรม แก บัณฑิต   ดัง นั้น   สำนักงาน คณะกรรมการ การ อุดมศึกษา จึง เสริมสราง ความ เขม แข็ง 

ของ สถาบัน อุดมศึกษา ในดาน ที่ เกี่ยวกับ คุณธรรม ของ บัณฑิต ใน รูป ของ เครือขาย พัฒนา บัณฑิต อุดมคติ ไทย  

โดย แนวความคิด ดังกลาว ได พัฒนาขึ้น ตั้ง แต ป  พ. ศ.   2 5 4 0    เปนตนมา อยาง ตอเนื่อง   โดย ให ความ สำคัญกับ

 การ จัดการ เรียน การ สอน ใน ราย วิชาการ ศึกษา ท่ัวไป  การ สอน สอด แทรก ใน รายวิชา ตาง ๆ    การ บรรจ ุไว เปน สวนหนึง่ 

ของ องค ประกอบการประ กัน คุณภาพ การ ศึกษาภาย ใน   และ การ จัด กิจกรรม เพื่อ เสริมสราง จิตสำนึก ของ บัณฑิต

 ให เปน ผู มี คุณธรรม  จริยธรรม

 2 .   วัตถุ ประสงค

  สำนักงาน คณะกรรมการ การ อุดมศึกษา ได ดำเนินการ โครงการ พัฒนา บัณฑิต อุดมคติ ไทย  โดย มี

วัตถุ ประสงค ใน การ เรงรัด พัฒนา ศักยภาพ นิสิต นักศึกษา ใน สถาบัน อุดมศกึษา 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  รวม ท้ัง สงเสริม สนับสนุน ให สถาบัน อุดมศกึษา มี การ พัฒนา ความ สัมพันธ เช่ือมโยง และ แลกเปล่ียน 

ขอมูล ขาวสาร  ประสบการณ ดาน การ เรียน การ สอน  นวัตกรรม  การ จัด กิจกรรม เสริม หลักสูตร  และ เสริมสราง 

ความ เขม แข็ง ใน การ พัฒนา สมรรถนะ บุคลากร  ได แก  คณาจารย  นิสิต นักศึกษา  ให มี จิตสำนึก ดาน คุณธรรม  

จริยธรรม  เปน บัณฑิต อุดมคติ ไทย ที่ พึงประสงค  โดย เนน ให มี การ ครอบคลุม พื้น ที่ ทั่วประเทศ ได อยาง รวดเร็ว 

* อนุกรรมการพัฒนาบัณฑิตอุดมคติไทย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
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 และ มี ความ คง อยู อยาง ยั่งยืน   โดย สามารถ สรุป วัตถุ ประสงค ที่ สำคัญ ของ การ ดำเนิน โครงการ พัฒนา บัณฑิต 

อุดมคติ ไทย  ดัง ตอไปนี้

  2 . 1 สราง เครอืขาย ความ รวมมอื ระหวาง สถาบัน อดุมศกึษา ใน การ แลกเปลีย่น องคความรู  ประสบการณ  

การ เสริมสราง คุณธรรม  จริยธรรม

  2 . 2    เสรมิสราง สมรรถนะ บุคลากร ใน สถาบัน อดุมศกึษา ให ตระหนกั ใน การ เสรมิสราง คณุธรรม  จรยิธรรม  

โดย การ บูรณาการ ใน เนื้อหา วิชา  การ สราง หลักสูตร ใหม  การ จัด กิจกรรม เสริม หลักสูตร  รวม ทั้ง การ ถายทอด และ 

การ แลกเปลี่ยน องคความรู

  2 . 3    สงเสริม การ สราง ชุด วิชา  ส่ือ ประกอบการ เรียน การ สอน  และ ส่ือ ประกอบการ จัด กิจกรรม เสริม หลักสูตร  

สำหรับ การ ขยายผล การ พัฒนา บัณฑิต อุดมคติ ไทย

  2 . 4    พัฒนา เครือขาย  นิสิต  นักศึกษา  ให มี จิตสำนึก ดาน คุณธรรม  จริยธรรม  สามารถ นำมา ปฏิบัติ ใน ชีวิต 

ประจำวัน ได  สามารถ ถายทอด สู สังคม ได อยาง ยั่งยืน  เปนตน แบบ ของ คน คุณภาพ

  3 .   โครงสราง การ ดำเนินงาน โครงการ พัฒนา บัณฑิต อุดมคติ ไทย

  จุดกำเนิด ของ การ ดำเนิน โครงการ พัฒนา บัณฑิต อุดมคติ ไทย เกิดขึ ้น จาก แนวความคิด ของ ทบวง 

มหาวิทยาลัย  ( ในขณะ นั้น)   โดย ได พัฒนา โครงการ พัฒนา บัณฑิต อุดมคติ ไทย เพื่อ นำเสนอ คณะ รัฐมนตรี  ทั้งนี้  

คณะ รัฐมนตรี ได มี มติ  เห็นชอบ ใน หลักการ โครงการ พัฒนา บัณฑิต อุดมคติ ไทย  เมื่อ วัน ที่  2 7   พฤษภาคม  2 5 4 0   

ดัง นั้น    จึง อาจ กลาว ได วา โครงการ พัฒนา บัณฑิต อุดมคติ ไทย ได มี การ ดำเนินการ ที่ เปน รูปธรรม อยาง จริงจัง

 ภายหลัง จาก ที่ คณะ รัฐมนตรี ได มี มติ เห็นชอบ โครงการ พัฒนา บัณฑิต อุดมคติ ไทย

  อาจ กลาว ได วาการ ดำเนินงาน โครงการ พัฒนา บัณฑิต อุดมคต ิไทย ท่ี เปน รูปธรรม ชัดเจน น้ัน  โดย สำนักงาน 

คณะกรรมการ การ อุดมศึกษา ได แตงตั้ง คณะกรรมการ/ คณะ อนุกรรมการ/ คณะทำงาน  ประกอบดวย

  -    คณะทำงาน กำหนด นโยบาย และ กิจ กรรมการ สราง เครือขาย การ พัฒนา บัณฑิต อุดมคติ ไทย  ( คำ สั่ง 

ทบวง มหาวิทยาลัย ที่  2 7 8 / 2 5 4 5   ลง วัน ที่  3 0   สิงหาคม  2 5 4 5 )   ประชุม จำนวน  4   ครั้ง

  -    คณะ อนุกรรมการ เสนอ แนะ นโยบาย และ กิจ กรรมการ สราง เครือขาย การ พัฒนา บัณฑิต อุดมคติ ไทย  

( คำ สั่ง สำนักงาน คณะกรรมการ การ อุดมศึกษา ที่  1 1 / 2 5 4 6   ลง วัน ที่  1 9   มีนาคม  2 5 4 6 )   ประชุม จำนวน  1 4   ครั้ง

  -    คณะ อนุกรรมการ พัฒนา บัณฑิต อุดมคติ ไทย   ( คำ สั่ง สำนักงาน คณะกรรมการ การ อุดมศึกษา 

ที่  3 4 / 2 5 4 7   ลง วัน ที่  2 8   กันยายน  2 5 4 7 )   ประชุม จำนวน  2 8   ครั้ง  ( ขอมูล  ณ  วัน ที่  3 1   ตุลาคม  2 5 5 1 ) 

   นอกจากนี้  เพื่อ ใหการ ดำเนินงาน การ พัฒนา บัณฑิต อุดมคติ ไทย มี ประสิทธิภาพ มาก ยิ่งขึ้น  รวม ทั้ง เปน

การ เสริม ความ เขม แข็ง ของ การ พัฒนา บัณฑิต อุดมคติ ไทย  สำนักงาน คณะกรรมการ การ อุดมศึกษา ได กำหนด

 ให มี การ สราง เครือขาย การ พัฒนา บัณฑิต อุดมคติ ไทย   โดย แบง เปน  6   เขต พื้น ที่   และ มี สถาบัน อุดมศึกษา 

ทำ หนา ที่ ประสานงาน ใน ลักษณะ  “ แม ขาย”   ประกอบดวย

   เครือขาย ภาคเหนือ  มหาวิทยาลัย เชียง ใหม เปน แม ขาย  ( 1 7   จังหวัด/   5 3   สถาบัน อุดมศึกษา) 

   เครือขาย ภาค ตะวันออก เฉียง เหนือ  มหาวิทยาลัย ขอน แกน เปน แม ขาย  ( 1 9   จังหวัด/ 5 7   สถาบัน 

อุดมศึกษา) 

   เครือขาย ภาค กลาง  มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร เปน แม ขาย  ( 1 2 /   จังหวัด/   1 0 5   สถาบัน อุดมศึกษา) 
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   เครือขาย ภาค ใต  มหาวิทยาลัย สงขลา นครินทร เปน แม ขาย  ( 1 4   จังหวัด/ 4 2   สถาบัน อุดมศึกษา) 

   เครือขาย ภาค ตะวันออก  มหา วิทยาลั บูรพา เปน แม ขาย  ( 8   จังหวัด/   2 1   สถาบัน อุดมศึกษา) 

  เครือขาย ภาค ตะวันตก  มหาวิทยาลัย ศิลปากร เปน แม ขาย  ( 6   จังหวัด/ 2 7   สถาบัน อุดมศึกษา)

 

  4 .   ผล การ ดำเนินงาน โครงการ พัฒนา บัณฑิต อุดมคติ ไทย

  4 . 1    การ ดำเนินงาน ของ เครือขาย

   จาก การ ที ่เครอืขาย การ พฒันา บัณฑติ อดุมคต ิไทย ได ดำเนนิการ อยาง จรงิจงั มา ตัง้ แต ปงบประมาณ  

พ. ศ.   2 5 4 5    ดัง นั้น   คณะ อนุกรรมการ เสนอ แนะ นโยบาย และ กิจ กรรมการ สราง เครือขาย การ พัฒนา บัณฑิต 

อุดมคติ ไทย  จึง ได สรุปผล การ ดำเนินงาน ดังนี้

   ปงบประมาณ  พ. ศ.   2 5 4 5   เปนชวง แรก ของ การ พัฒนา กรอบ ความคิด และ แนวทาง ปฏิบัติ สำหรับ 

การ พัฒนา บัณฑิต อุดมคติ ไทย   เนื่องจาก คณะ รัฐมนตรี มี มติ เห็นชอบ โครงการ พัฒนา บัณฑิต อุดมคติ ไทย   

จึง จำเปน ตอง แปลง นโยบาย สู การ ปฏิบัติ เพื่อ ให สัมฤทธิ์ผล ที่ เปน รูปธรรม

   ปงบประมาณ  พ. ศ.   2 5 4 6    ให ความ สำคัญกับ การ สราง เครือขาย ความ รวมมือ ระหวาง สถาบัน 

อุดมศกึษา ใน แตละ ภูมิภาค  สำนักงาน คณะกรรมการ การ อุดมศกึษา จึง สนับสนุน งบ ประมาณการ พัฒนา เครือขาย 

บัณฑิต อุดมคติ ไทย ขึ้น  จำ แนก เปน  6   เครือขาย  ดัง รายละเอียด ที่ กลาว ไว แลว ใน ตอนตน

   นอกจากนี้   คณะ อนุกรรมการ พัฒนา บัณฑิต อุดมคติ ไทย ได สรุปผล การ ดำเนินงาน ของ โครงการ 

พัฒนา บัณฑิต อุดมคติ ไทย  ดังนี้

   ปงบประมาณ  พ. ศ.   2 5 4 7   เพื่อ ให เกิด ความ ยั่งยืน ใน การ ดำเนินงาน พัฒนา บัณฑิต อุดมคติ ไทย  

ปงบประมาณ  พ. ศ.   2 5 4 7   จึง เปน ป แรก ที่ เครือขาย ตางๆ   ได ดำเนิน กิจ กรรมการ พัฒนา บัณฑิต อุดมคติ ไทย 

ที่ เปน รูปธรรม อยาง จริงจัง และ ตอเนื่อง

   ปงบประมาณ  พ. ศ.   2 5 4 8   การ ดำเนินงาน ของ เครือขาย พัฒนา บัณฑิต อุดมคติ ไทย มี ความ ชัดเจน  

และ มี ความ เขม แข็ง มาก ยิ่งขึ้น  แต ยัง เปนการ ดำเนินงาน โดย แตละ เครือขาย  ขาด การ กำหนด ทิศทาง รวม กัน  

ทำ ให ขาด การ สราง พลัง หลัก ใน การ พัฒนา บัณฑิต อุดมคติ ไทย

   ปงบประมาณ  พ. ศ.   2 5 4 9    ผล การ ดำเนินงาน เครือขาย พัฒนา บัณฑิต อุดมคติ ไทย ได ขยายผล 

มาก ยิ่งขึ้น  กอ ให เกิด ผลกระทบ กับ สังคม ใน วงกวาง  แตละ เครือขาย มี การ พัฒนา ตน เอง ให มี ความ เขม แข็ง 

มาก ยิ่งขึ้น

   ปงบประมาณ  พ. ศ.   2 5 5 0   สำนักงาน คณะกรรมการ การ อุดมศึกษา เพิ่ม บทบาท การ ดำเนินงาน 

ของ เครือขาย พัฒนา บัณฑิต อุดมคติ ไทย  ภาย ใต โครงการ คุณธรรม นำ ความรู ระดับ อุดมศึกษา

   ผล การ ดำเนินงาน การ พัฒนา บัณฑิต อุดมคติ ไทย ใน ระดับ การ ปฏิบัติ ตาม นโยบาย  โดย เครือขาย 

การ พัฒนา บัณฑิต อุดมคติ ไทย ทั้ง  6   เครือขาย  ระหวาง ปงบประมาณ  พ. ศ.   2 5 4 6   ถึง ปงบประมาณ  พ. ศ.   2 5 4 8   

สามารถ จำ แนก ได เปน  2   สวน  คือ  การ บริหาร จัดการ เครือขาย  และ การ ดำเนิน กิจกรรม ของ เครือขาย  โดย พบ วา 

แตละ เครือขาย มี โครงสราง การ บริหาร จัดการ เครือขาย  และ การ ดำเนิน กิจกรรม ของ เครือขาย ที่ แตกตาง กัน 

 โดย แตละ เครือขาย จะ ไดรับ การ สนับสนุน งบ ประมาณการ บริหาร เครือขาย แตกตาง กัน  ขึ้น อยู กับ จำนวน สถาบัน 
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อุดมศึกษา ใน เครือขาย  และ ใน แตละ ปงบประมาณ นั้น  สถาบัน เครือขาย จะ จัดทำ แผน ปฏิบัติ งาน ของ เครือขาย 

เสนอ สำนักงาน คณะกรรมการ การ อุดมศึกษา พิจารณา  ดัง รายละเอียด ตอไปนี้

   4 . 1 . 1    เครือขาย ภาคเหนือ  

    บริหาร เคร ือขาย ใน ลักษณะ คณะกรรมการ/ คณะ อนุกรรมการ   โดย ประกอบดวย 

คณะกรรมการ ประสาน กิจ เครือขาย สถาบัน อุดมศึกษา เขต ภาคเหนือ เพ่ือ พัฒนา บัณฑิต อุดมคติ ไทย  คณะกรรมการ 

บริหาร เครือขาย สถาบัน อุดมศึกษา เขต ภาคเหนือ ตอน ลาง เพื่อ พัฒนา บัณฑิต อุดมคติ ไทย  และ คณะ อนุกรรมการ 

บูรณาการ เครือขาย สถาบัน อุดมศึกษา เขต ภาคเหนือ ตอน ลาง เพื่อ พัฒนา บัณฑิต อุดมคติ ไทย  โดย กำหนด 

ให มี การ ประชุม คณะกรรมการ และ คณะ อนุกรรมการ ป ละ  2   ครั้ง ใน พื้น ที่ ภาคเหนือ ตอน บน  และ พื้น ที่ ภาคเหนือ 

ตอน ลาง  รวม ทั้ง จัดตั้ง เครือขาย รอง  4   สถาบัน  ได แก  มหาวิทยาลัย แมโจ  มหาวิทยาลัย แมฟาหลวง  มหาวิทยาลัย 

นเรศวร   และ มหาวิทยาลัย ราชภัฏ นครสวรรค   กำหนด ให มี การ ประชุม ป ละ  1   ครั้ง   โดย ไดรับ งบประมาณ 

สนับสนุน การ ดำเนินงาน เครือขาย จำนวน  1 7 0 , 0 0 0   บาท ตอ ป   รวม ทั้ง เงิน สนับสนุน การ ดำเนิน กิจกรรม จาก

 สถาบัน อุดมศึกษา ใน เครือขาย  สวน กิจ กรรมการ ดำเนินงาน ของ เครือขาย ประกอบดวย กิจกรรม แลกเปลี่ยน

 เรียนรู ระหวาง เครือขาย  กิจกรรม วิชาการ  และ กิจกรรม พัฒนา นักศึกษา

   4 . 1 . 2    เครือขาย ภาค ตะวันออก เฉียง เหนือ

    การ บริหาร จัดการ เครือขาย โดย ใช คณะกรรมการ บริหาร เครือขาย ซึ่ง ประกอบดวย สถาบัน 

อุดมศึกษา ใน เครือขาย จำนวน  1 6   คน  มี การ ประชุม ป ละ ประมาณ  4 - 5   ครั้ง  และ นำเสนอ ผลงาน ของ เครือขาย

 ป ละ  1   ครั้ง  โดย ไดรับ งบประมาณ สนับสนุน จาก สำนักงาน คณะกรรมการ การ อุดมศึกษา จำนวน ป ละ  1 7 0 , 0 0 0   

บาท   และ งบประมาณ สนับสนุน กิจกรรม จาก สถาบัน อุดมศึกษา ใน เครือขาย   ซึ่ง กิจ กรรมการ ดำเนินงาน ของ

 เครือขาย  ประกอบดวย กิจกรรม พัฒนา หลักสูตร  กิจกรรม พัฒนาการ เรียน การ สอน  กิจกรรม พัฒนา นักศึกษา  

กิจ กรรมการ สัมมนา และ นำเสนอ ผลงาน ประจำป    กิจ กรรมการ จัดทำ เอกสาร และ สื่อเผย แพร ประชา สัมพันธ  

และ กิจ กรรมการ วิจัย ตาม สถาบัน อุดมศึกษา เครือขาย การ บัณฑิต อุดมคติ ไทย

   4 . 1 . 3    เครือขาย ภาค กลาง

    กำหนด โครงสราง การ บริหาร เครือขาย ใน ลักษณะ คณะกรรมการ ประสาน กิจ  และ 

คณะ อนุกรรมการ จำนวน  3   ชุด  คือ  คณะ อนุกรรมการ การ สราง รายวิชา หมวด วิชา ศึกษา ทั่วไป  คณะ อนุกรรมการ

 การ สอน ที่ เนน ความรู คู คุณธรรม  และ คณะ อนุกรรมการ พัฒนา นิสิต นักศึกษา  กำหนด ให มี การ ประชุม ทุก  2   เดือน

และ มี การ ประชุม เพ่ือ สรุปผล การ ดำเนินงาน เครือขาย ป ละ  1   คร้ัง  โดย ไดรับ งบประมาณ จาก สำนักงาน คณะกรรมการ 

การ อุดมศึกษา จำนวน ป ละ  1 7 0 , 0 0 0   บาท  และ เรียกเก็บ จาก สถาบัน อุดมศึกษา ใน เครือขาย  สถาบัน ละ  3 , 0 0 0   

บาท ตอ ป  ทั้งนี้  เครือขาย ภาค กลาง สามารถ ดำเนิน กิจกรรม ดาน พัฒนา บุคลากร เครือขาย  กิจกรรม ดาน สงเสริม 

องคความรู ใหม  กิจกรรม ดาน การ จัด กิจกรรม แลกเปล่ียน เรียนรู  กิจกรรม ดาน การ ประชุม วิชาการ เครือขาย ประจำป  

และ กิจ กรรมการ สัมมนา เพื่อ หา ทิศทาง รวม กัน ใน ประเด็น ปญหา รวม ของ ทุก สถาบัน

   4 . 1 . 4    เครือขาย ภาค ใต

    จาก การ ที่ ลักษณะ ทาง ภูมิศาสตร ของ ภาค ใต  ประกอบ กับ การ เกิด ภัยพิบัติ ธรรมชาติ  และ 

ความ ไม สงบสุข ใน พื้น ที่ อยาง ตอเนื่อง  ทำ ใหการ สราง เครือขาย ภาค ใต ที่ มี มหาวิทยาลัย สงขลา นครินทร เปน
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 แม ขาย มี ขอจำกัด ใน การ ปฏิบัติ งาน  แมวา จะ ได มี ความ พยายาม พัฒนา เครือขาย ภาค ใต แลว ก็ตาม  แต เครือขาย 

ภาค ใต สามารถ ดำเนินงาน เครือขาย ได คอนขาง จำกัด  โดย สำนักงาน คณะกรรมการ การ อุดมศึกษา ได สนับสนุน 

งบประมาณ จำนวน  1 7 0 , 0 0 0   บาท ตอ ป  โดย เครือขาย ภาค ใต ได ดำเนิน กิจ กรรมการ ประชุม สถาบัน เครือขาย 

 กิจ กรรมการ พัฒนา กระบวนการ เรียนรู คุณธรรม  จริยธรรม  และ ทักษะ ชีวิต ใน สถาบัน อุดมศึกษา เครือขาย ภาค ใต

   4 . 1 . 5    เครือขาย ภาค ตะวันออก

    บริหาร จัดการ โดย คณะกรรมการ เครือขาย บัณฑิต อุดมคติ ไทย ภาค ตะวันออก  กำหนดการ 

ประชุม ป ละ  3   ครั้ง  และ ไดรับ งบประมาณ จาก สำนักงาน คณะกรรมการ การ อุดมศึกษา จำนวน  1 1 0 , 0 0 0   บาท 

ตอ ป  และ งบประมาณ สนับสนุน จาก สถาบัน อุดมศึกษา เครือขาย ใน การ จัด กิจกรรม ของ เครือขาย ซึ่ง ประกอบ

ดวย  กิจ กรรมการ ประชุม วิชาการ  กิจ กรรมการ อบรม เชิง ปฏิบัติ การ  และ กิจ กรรมการ สัมมนา ทางวิชาการ  

   4 . 1 . 6    เครือขาย ภาค ตะวันตก

    ดำเนินการ บริหาร จัดการ ใน รูป ของ คณะกรรมการ บริหาร เครือขาย ภาค ตะวันตก เพื่อ พัฒนา 

บัณฑิต อุดมคติ ไทย  จัดการ ประชุม ป ละ  1   ครั้ง  และ คณะ อนุกรรมการ บูรณาการ เครือขาย ภาค ตะวันตก เพื่อ 

พัฒนา บัณฑิต อุดมคติ ไทย  เปนการ จัด ประชุม หมุนเวียน ตาม สถาบัน อุดมศึกษา ใน เครือขาย จำนวน  6   ครั้ง ตอ ป  

ไดรับ งบประมาณ สนับสนุน จาก สำนักงาน คณะกรรมการ การ อุดมศึกษา จำนวน  1 1 0 , 0 0 0   บาท ตอ ป   และ 

งบประมาณ สนับสนุน จาก สถาบัน อุดมศึกษา เครือขาย ใน การ จัด กิจกรรม ของ เครือขาย   คือ   กิจ กรรมการ

 จัดทำ แผนการ ดำเนินงาน เครือขาย  กิจกรรม วิชาการ สัญจร  กิจกรรม คาย อาสา พัฒนา ชนบท  กิจ กรรมการ แขงขัน 

กีฬา เพื่อ พัฒนา บัณฑิต อุดมคติ ไทย  กิจกรรม สัมมนา เชิง ชวยเหลือ ดาน วิชาการ สถาบัน อุดมศึกษา เครือขาย

 ภาค ตะวันตก  กิจกรรม ทาง ศาสนา เพื่อ สันติภาพ  กิจกรรม เทิด พระ เกียรติ สมเด็จพระ เทพรั ตน ราช สุดา สยาม บรม- 

ราช กุมารี  กิจกรรม สัมมนา ทางวิชาการ นักศึกษา สถาบัน อุดมศึกษา เครือขาย ภาค ตะวันตก เพื่อ พัฒนา บัณฑิต 

อุดมคติ ไทย  กิจกรรม ฝกอบรม บัณฑิต อุดมคติ ไทย ภาค ตะวันตก เพื่อ การ ทองเ ที่ยว เชิง นิเวศ  ศิลป วัฒนธรรม และ 

ส่ิง แวดลอม  กิจกรรม รณรงค เมา ไม ขบั  ลด อบายมขุ  งด เหลา เขาพรรษา  กิจกรรม ออก แบบ ตรา สัญลักษณ เครอืขาย 

บัณฑิต อุดมคติ ไทย  และ กิจกรรม แตงเพลง เครือขาย บัณฑิต อุดมคติ ไทย ภาค ตะวันตก

    จาก รายละเอียด ดังกลาว  พบ วา  แตละ เครือขาย พัฒนา บัณฑิต อุดมคติ ไทย มี ความ แตกตาง 

กัน ในดาน รูป แบบ การ บริหาร จัดการ เครือขาย  การ ไดรับ การ จัดสรร งบประมาณ จาก สำนักงาน คณะกรรมการ 

การ อุดมศึกษา  การ สนับสนุน งบ ประมาณการ ดำเนิน กิจกรรม  และ การ ดำเนิน กิจกรรม ของ สถาบัน อุดมศึกษา 

ใน เครือขาย  ซึ่ง จะ มี ขอจำกัด  และ ศักยภาพ ของ แตละ เครือขาย ที่ แตกตาง กัน ไป  โดย คณะ อนุกรรมการ พัฒนา 

บัณฑิต อุดมคติ ไทย มี สวนสำคัญ ใน การ ติดตาม ตรวจสอบ ผล การ ดำเนินงาน ของ เครือขาย

  4 . 2    การ ดำเนินงาน ของ คณะ อนุกรรมการ พัฒนา บัณฑิต อุดมคติ ไทย

   ขอบเขต การ ดำเนินงาน ของ คณะ อนุกรรมการ พัฒนา บัณฑิต อุดมคติ ไทย เกี่ยวของ โดย ตรง กับ 

ผล การ ดำเนินงาน จาก การ ประชุม คณะ อนุกรรมการ พัฒนา บัณฑิต อุดมคติ ไทย  โดย แบงออก เปน

   4 . 2 . 1    แผน พัฒนา บัณฑิต อุดมคติ ไทย  ( พ. ศ.   2 5 4 9 - 2 5 5 1 ) 

   การจัดทำแผนพัฒนาบัณฑิตอุดมคติไทยเปนผลสืบเนื่องมาจากนโยบายการยกระดับ

คุณภาพมาตรฐานการอุดมศึกษาไทย ซึ ่งใหความสำคัญในเรื ่องคุณภาพบัณฑิต แผนดังกลาวเกิดจาก
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การบูรณาการกฎหมาย นโยบาย แผนระดับตางๆ ผลการวิเคราะหเชิงยุทธศาสตร รวมกับการระดมความคิด

ของผูท่ีเก่ียวของกับนิสิตนักศึกษาจากทุกภาคสวน  และถายทอดลงไปสูการปฏิบัติผานเครือขายบัณฑิตอุดมคติไทย

มีรายละเอียด ดังนี้

     วิสัยทัศน

    “ พัฒนา สงัคม อุดม ปญญา  เพื่อ พัฒนา บัณฑิต อุดมคติ ไทย” 

     พันธกิจ

    1 .    เพื่อ กำหนด กรอบ คุณลักษณะ บัณฑิต อุดมคติ ไทย

    2 .    เพื่อ จัดทำ ขอเสนอ แนว ทางการ ดำเนินงาน พัฒนา บัณฑิต อุดมคติ ไทย

    3 .    เพื่อ สราง องคความรู เพื่อ การ พัฒนา บัณฑิต อุดมคติ ไทย

    4 .    เพื่อ สงเสริม สนับสนุน การ สราง บัณฑิต อุดมคติ ไทย ของ สถาบัน อุดมศึกษา

     ประเด็น ยุทธศาสตร

    1 .    สรางสรรค องคความรู พัฒนา บัณฑิต อุดมคติ ไทย

    2 .    สงเสริม ศักยภาพ สถาบัน อุดมศึกษา ใน การ พัฒนา บัณฑิต อุดมคติ ไทย

    3 .    สนับสนุน ความ รวมมือ ระหวาง สถาบัน อุดมศึกษา ที่ มุงเนน การ พัฒนา นักศึกษา 

    แบบองค รวม

     กลยุทธ การ พัฒนา บัณฑิต อุดมคติ ไทย

    1 .    ศึกษา กรอบ คุณลกัษณะ บัณฑิต อุดมคติ ของ สังคม ไทย

    2 .    พัฒนา ระบบ บริหาร จัดการ ของ สถาบัน อุดมศึกษา ที่ มุงเนน การ พัฒนา นักศึกษา 

    แบบ องค รวม

    3 .    พัฒนา อาจารย และ บุคลากร เพื่อ การ พัฒนา นักศึกษา

    4 .    จัด หลักสูตร และ กิจกรรม เสริม หลักสูตร เพื่อ การ พัฒนา นักศึกษา

    5 .    สราง องคความรู เกีย่วกับ การ พฒันา นกัศกึษา ใน รปู แบบ ตาง  ๆ    ที ่หลากหลาย เพือ่ ให เกิด 

    การ แลกเปลี่ยน เรียนรู ซึ่ง กัน และ กัน

     6 .    พัฒนา ความ เขม แข็ง ของ เครือขาย การ พัฒนา บัณฑิต อุดมคติ ไทย

    7 .    การ สราง ความ รวมมือ ระหวาง สถาบัน อุดมศึกษา กับ หนวยงาน ภายนอก  ( สถาน ประกอบ

    การ  หนวยงาน เอกชน  องคกรเอกชน  การ ศึกษา ระดับ พื้นฐาน  รัฐวิสาหกิจ  และ ผู ใช 

    บัณฑิต) 

    8 .    การ เสริมสราง ความ ย่ังยืน ของ โครงการ พัฒนา บัณฑิต อุดมคติ ไทย และ โครงการ เครือขาย 

    การ พัฒนา บัณฑิต อุดมคติ ไทย

   4 . 2 . 2    โครงการ สงเสริม คุณธรรม จริยธรรม เพ่ือ พัฒนา บัณฑิต อุดมคติ ไทย โดย ผาน เครือขาย 

บัณฑิต อุดมคติ ไทย

    สำนักงาน คณะกรรมการ การ อุดมศึกษา ได ดำเนินการ คุณธรรม นำ ความรู  ซึ่ง เปนไปตาม 

พระ ราช บัญญัติ การ ศึกษา แหงชาติ   โดย ให ความ สำคัญกับ เครือขาย การ พัฒนา บัณฑิต อุดมคติ ไทย   ดัง นั้น   
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จึง พัฒนา  “ โครงการ สงเสริม คุณธรรม จริยธรรม เพื่อ พัฒนา บัณฑิต อุดมคติ ไทย โดย ผาน เครือขาย บัณฑิต อุดมคติ 

ไทย”    ขึ ้น เพื ่อ อาศัย ความ เขม แข็ง ของ เครือขาย ใน การ ผลักดัน ให เกิด ประสิทธิภาพ ใน การ ดำเนินงาน 

 โดย มี วัตถุ ประสงค  ดังนี้

    1 .    สงเสริม และ สนับสนุน ให สถาบัน อุดมศึกษา ใน แตละ เครือขาย ได รวม คิด รวม พัฒนา 

หลักสูตร  รูป แบบ และ กระบวนการ จัดการ เรียน การ สอน ที่ เหมาะสม และ มี ประสิทธิภาพ  เพื่อ การ พัฒนา คุณภาพ 

บัณฑิต ตาม กรอบ มาตรฐาน คุณวุฒิ

    2 .    สงเสริม ให สถาบัน การ ศึกษา ใน แตละ เครือขาย ได รวม คิด  สราง กิจกรรม ใน และ นอก 

หลักสูตร การ ศึกษา  เพื่อ พัฒนา คุณภาพ ตาม กรอบ มาตรฐาน คุณวุฒิ  รวม ทั้ง การ เผย แพร กิจกรรม ที่ มี การ ดำเนิน

งาน ที่ มี ผลสัมฤทธิ์ สูง  เพื่อ เปน รูป แบบ ที่ ดี ให แก สถานศึกษา อื่น  ๆ  

    3 .    ผลักดัน ให มี การ จัด กิจ กรรมการ เรียนรู รวม กัน ทั้ง ใน สวน แม ขาย และ เครือขาย สถาบัน 

อุดมศึกษา ใน ภูมิภาค  เพื่อ พัฒนา คุณภาพ บัณฑิต อยาง ตอเนื่อง  เพื่อ สราง ประสบการณ และ เครือขาย การ เรียนรู 

ระหวาง สถาบัน การ ศึกษา ใน แตละ เครือขาย

    4 .    จัด ให มี กิจ กรรมการ เรียนรู รวม กัน อยาง ตอเนื่อง  ระหวาง บุคลากร ทางการ ศึกษา และ

 สถานศึกษา ทั้ง ใน ระบบ  นอก ระบบ  เพื่อ พัฒนา แนวคิด และ สราง นวัตกรรม ใน การ พัฒนา ผูเรียน เพื่อ ให ถึง

 จุด มุงหมาย การ ผลิต บัณฑิต ตาม กรอบ มาตรฐาน คุณวุฒิ อยาง ยั่งยืน

    5 .    สราง โอกาส การ มี สวนรวม ของ นิสิต นักศึกษา  บุคลากร ทางการ ศึกษา และ ประชาชน

 ทั่วไป ใน การ แสดง ความ คิดเห็น   ตลอดจน การ มี สวนรวม ใน กิจกรรม สัมมนา ตาง ๆ    เพื่อ แสดง ความ คิดเห็น 

ใน ประเด็น การ ปลูกฝง คุณธรรม  จริยธรรม โดย ใช คุณธรรม เปน พื้นฐาน ของ กระบวนการ เรียนรู ตางๆ 

    6 .    จัด สัมมนา และ/ หรือ เสนอ ผลงาน การ พัฒนา คุณภาพ บัณฑิต ในเครือ ตางๆ 

    ทั้งนี้  กำหนด ให มี การ ดำเนิน กิจกรรม รวมกับ เครือขาย บัณฑิต อุดมคติ ไทย ใน การ ดำเนิน 

กิจกรรม ที่ ตอบสนอง วัตถุ ประสงค ดังกลาว  โดย ประกอบดวย

    ดาน การ จัดการ เรียน การ สอน

    กิจ กรรมการ จัดการ เรียน การ สอน ใน หมวด วิชา ศึกษา ทั่วไป  :   ศาสตร ใน การ ปลูกฝง คุณธรรม  

จริยธรรม  เพื่อ สราง คนดี ให แผนดิน

    กิจ กรรมการ ฝกอบรม เทคนิค การ สอน สอด แทรก คุณธรรม  จริยธรรม ใน รายวิชา ตาง ๆ  

    ดาน กิจกรรม นักศึกษา

    กิจกรรม ประชุม เชียร และ รับนอง ใหม อยาง สรางสรรค

    กิจกรรม สราง ภูมิ ตานทาน แก นักศึกษา เพื่อ การ ใชชีวิต ที่ มี เหตุผล

    กิจกรรม เสริมสราง ความ เปน ไทย เพื ่อ กอ ให เกิด การ รัก ชาติ   กตัญู ตอ แผนดิน และ 

สราง จิตสำนึก สาธารณะ แก นักศึกษา

    คณะ อนุกรรมการ พัฒนา บัณฑิต อุดมคติ ไทย และ เครือขาย พัฒนา บัณฑิต อุดมคติ ไทย ได 

พัฒนา โครงการ เพื่อ รองรับ  “ โครงการ สงเสริม คุณธรรม จริยธรรม เพื่อ พัฒนา บัณฑิต อุดมคติ ไทย โดย ผาน เครือขาย 

บัณฑิต อุดมคติ ไทย”   ประกอบดวย
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    การ สัมมนา ผูนำ กิจกรรม ประชุม เชียร และ รับนอง ใหม   เรื่อง   รูป แบบ การ พัฒนา กิจกรรม

 ประชุม เชียร และ รับนอง ใหม เชิง สรางสรรค

    การ สราง ภูมิ ตานทาน แก นักศึกษา เพื่อ การ ใชชีวิต ที่ มี เหตุผล

    การ เสริมสราง ความ เปน ไทย เพื่อ กอ ให เกิด การ รัก ชาติ   กตัญู ตอ แผนดิน และ สราง จิต 

สาธารณะ แก นักศึกษา

    หมวด วิชา ศึกษา ทั่วไป  :   ศาสตร ใน การ ปลูกฝง คุณธรรม จริยธรรม เพื่อ สราง คนดี ให แผนดิน

    การ พัฒนา ผูสอน วิชา ศึกษา ทั่วไป  :   เทคนิค การ สอน เพื่อ ปลูกฝง คุณธรรม จริยธรรม

    กิจกรรม สงเสริม การ ปฏิบัติ ศาสนกิจ เพื่อ ให นิสิต นักศึกษา มี คุณภาพ ชีวิต ที่ ถึง พรอมดวย 

กาย  วาจา  ใจ  ยิ่งขึ้น

    กิจ กรรมการ เฟนหา คนดี ของ สถาบัน เพื่อ การ สราง คนดี ตน แบบ  ( R o l e   M o d e l ) 

   4 . 2 . 3    การ จัด ประชุม วิชาการ/ ประชุม เชิง ปฏิบัติ การ/ การ สัมมนา

    ระหวาง ปงบประมาณ  พ. ศ.   2 5 4 6   ถึง ปงบประมาณ  พ. ศ.   2 5 5 1   คณะ อนุกรรมการ พัฒนา 

บัณฑิต อุดมคติ ไทย และ เครือขาย พัฒนา บัณฑิต อุดมคติ ไทย ได รวมกับ สำนักงาน คณะกรรมการ การ อุดมศึกษา 

จัด ให มี การ ประชุม วิชาการ/ ประชุม เชิง ปฏิบัติ การ/ การ สัมมนา ที่ เกี่ยวกับ การ พัฒนา บัณฑิต อุดมคติ ไทย ทั้ง 

ใน ระดับชาติ และ ระดับ เครือขาย  โดยเฉพาะ ใน สวน ของ การ ประชุม วิชาการ/ ประชุม เชิง ปฏิบัติ การ/ การ สัมมนา 

ใน ระดับ เครือขาย    

   4 . 2 . 4    การ พัฒนา กรอบ แนวคิด ดาน คุณธรรม จริยธรรม เพื่อ พัฒนา บัณฑิต อุดมคติ ไทย

    คณะ อนกุรรมการ พฒันา บัณฑติ อดุมคต ิไทย ได พฒันา กรอบ แนวคดิ ดาน คณุธรรม จรยิธรรม 

เพื่อ พัฒนา บัณฑิต อุดมคติ ไทย โดย เสนอ ให สำนักงาน คณะกรรมการ การ อุดมศึกษา ใช เปน กรอบ ใน การ กำหนด 

องค ประกอบการประ กัน คุณภาพ การ ศึกษาภาย ใน ของ สถาบัน อุดมศึกษา  ทั้งนี้  คณะกรรมการประ กัน คุณภาพ

 การ ศึกษาภาย ใน สถานศึกษา ระดับ อุดมศึกษา  ( ค. ป. ภ. )   พิจารณา แลว   มี ความ เห็นวา เรื่อง คุณธรรม จริยธรรม 

เปนเรื ่อง พื้นฐาน และ วัด ได ยาก และ มี ขอเสนอ แนะ ให นำเสนอ บน เว็บไซต ของ สำนักงาน คณะกรรมการ 

การ อุดมศึกษา เพื่อ เผย แพร ให สถาบัน อุดมศึกษา พิจารณา นำไป ใช ประโยชน ใน การ พัฒนา นักศึกษา  



การ สราง รายวิชา คุณธรรมผาน กระบวนการ บูรณาการ ศาสตร

ชวลิต  โอ ฬาพิริย กุล1, 2

“ผูสอน เปลี่ยน ผูเรียน เปลี่ยน เปลี่ยน ผูเรียน ผูสอน เปลี่ยน อีก”

 1. บทนำ

 ปรากฏการณ โลกาภิวัตน ซึ่ง เทคโนโลยี-เศรษฐกิจ-การเมือง สังคม-วัฒนธรรม ทรัพยากร-สิ่งแวดลอม 

และ จิตวิญญาณ มี ความ เกี่ยวพัน ที่ สงผลกระทบ ซึ่ง กันและกัน อยาง รวดเร็ว ทำให วิถี ชีวิต ของ สังคม เปลี่ยน แปร 

และ เปล่ียน ดุลย ตลอด เวลา 

 ศักยภาพ ความ รูเทาทัน ปรากฏการณ ที่ เกิดขึ้น อยาง เขาใจ ศักยภาพ สามารถ กำหนด รู กำหนด เลือก ได 

เหมาะควร และ อยู รวมกับ ผูอื่น ได อยาง มี ความ สุข  เปน อีก ลักษณะ คุณธรรม-จริยธรรม ที่ พึงประสงค  

 กระบวนการ เรียนรู  คุณธรรม ที่ เนน การ คิด อยาง มี วิจารณญาณ ให เกิด กระบวนการรู  เรียน  รู เทา

ทัน การณ  เทาทัน ตน และ การ ชีวิต โดย การ บูรณาการสห ศาสตร และ เทคนิค กระบวน สอน ใน หองเรียน จึง เปน

 อีก แขนง ศาสตร ที่ ควร สงเสริม พัฒนา

 2. ความคิด รวบยอด

 การ รวมกัน ศึกษา พัฒนา และ ขยายผล คุณคา แหง คุณธรรม จริยธรรม และ ทักษะ ชีวิต โดย คน รุน หนึ่ง

 ที่ มี ประสบการณ ชีวิต และ ความ ชำนาญ ใน ศาสตร การ สอน สู คน อี กรุน หนึ่ง ผาน กระบวน สอน เนื้อหา รายวิชา นั้น 

อาจ ดำเนินการ ได  โดยการ รอย เรียงความ หลากหลาย ของ สาระ แหงสห ศาสตร ประสบการณ ชีวิต และ ยุคสมัย

 ที่ มี ความ เชื่อมโยง เกี่ยวของ กัน ให เลื่อน ไหลผาน จริต ของ ผูเรียน ดวย เทคนิค กระบวน สอน ที่ เหมาะสม เพื่อ กระตุน 

ให ผูเรียน เกิด คิด แงมุม ใหม และ เห็น มุมมอง ใหม ที่ เหมาะควร

 ดวย บรรยากาศ ทุก คาบ การ สอน ที่ ผอนคลาย และ เปนมิตร และ ดวย เทคนิค การ สอน ที่ ประกอบดวย  

กิจกรรม  เกม  ภาพ และ คำพูด คำ ถาม ที่ เรา ความคิด ทำให ผูเรียน ตาง คิด ใครครวญ และ ตัดสินใจ เลือก แสดง

 แงมุม ความเห็น ตน แลก เปลี่ยนกัน โดย ผูสอน อาจ ตะลอม ให เกิด เรียนรู สาระ ของ บทเรียน หรือ ปลอย ให กระแส 

ความเห็น เล่ือนไหล ไปตาม จริต ที่ ตางกัน..

 ดวย ความ หลากหลาย แหง มุมมอง ท่ี แตละ ผูเรียน เสนอ และ บรรยากาศ การ เรียน ท่ี มี เสรีภาพ ทาง ความคดิ 

การณ แหง บทเรียน อาจ แปร พัฒนา ไป ตามกระแส ทัศนคติ และ สภาพ นิยม แหง ยุคสมัย ของ ผูเรียน ซึ่ง ผูสอน ก็ รู 

ปรับ บทเรียน เพื่อ ประคอง กระแส เรียนรู ให ตอเนื่อง และ มี พัฒนาการ เชิงบวก

1 ผูชวยศาสตราจารย ภาควิชาฟสิกส คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
2 อนุกรรมการพัฒนาบัณฑิตอุดมคติไทย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
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การ สราง รายวิชา (กระบวนการ เรียนรู) คุณธรรม “นอกจาก ผูสอน ได บูรณาการ ศาสตร เปน บทเรียน แลว  ยัง ได 

กลุม ผูเรียน ที่ (คอนขาง) สนใจ ทำให กระบวนการ สราง รายวิชา คุณธรรม นอกจาก กอ ให เกิด กระบวนการ ศึกษา-

วิจัย ทดลอง (เพื่อ สราง สาระ บทเรียน)  ภาระ งานสอน (เพื่อ ถายทอด วิถี วัฒนธรรม ที่ เหมาะควร และ ความ ดีงาม

 ผาน ยุคสมัย) และกลุม ผูเรียน (เพื่อ ศึกษา-วิจัย ทดลอง) แลว ยังเปน โอกาส ที่จะ พัฒนา ระบบ ระเบียบ วิธี ศึกษา

 ให ขยาย กวาง องคความรู เปน..ศาสตร ใหม 

 คณะ วิทยาศาสตร มหาวิทยาลัย สงขลา นครินทร เปด สอน รายวิชา 340-324 ศาสตร และ ศิลป แหง 

ปญญาชน (Science and Arts for Intellectual) ที่ มี ลักษณะ เปน รายวิชา บูรณาการ ศาสตร และ ยุคสมัย ดวย 

วัตถุ ประสงค จะ สงเสริม พัฒนา ทักษะ ชีวิต ใน ผูเรียน เพื่อ การ ดำรง ตน ใน สังคม โลก ยุค โลกาภิวัตน ได อยาง 

มี คุณภาพ และ คุณธรรม สามารถ วิเคราะห ดวย การ คนควา การ ฟง และ การ คิด อยาง มี วิจารณญาณ และ

การ นำเสนอ ความคิด

 3. ขอมูล รายวิชา 340-324 ศาสตร และ ศิลป แหง ปญญาชน
    (Science and Arts for Intellectual) 3  

คำ อธิบาย รายวิชา

 (ภาษาไทย) บูรณาการ ทักษะ ชีว ิต วิทยา การ และ คุณธรรม เพื ่อ การ พัฒนา ตน เอง สามารถ

วิเคราะห และ เขาใจ ชีวิต มนุษย สังคม โลก และ โลกาภิวัตน ดวย การ คิด อยาง มี วิจารณญาณ

 (ภาษา อังกฤษ) Integration of life skills, knowledge  and virtue for self-evolution ; Ability to 

analyze and perceive  life, man, societies, world  and globalization  via critical thinking .   

จำนวน หนวย กิจ 2(1-2-3) (ชั่วโมง บรรยาย ชั่วโมง ปฏิบัติ การ และ ศึกษา ดวย ตน เอง)

ประเภท วิชา เลือก เสรี 

กลุม ผูเรียน  นักศึกษา มหาวิทยาลัย สงขลา นครินทร วิทยาเขต หาดใหญ ชั้นป ที่ 3 ขึ้น ไป

วิธีการ สอน  ( / ) บรรยาย ( / ) ปฏิบัติ - กิจกรรม กลุม ( / ) ปฏิบัติ ภาคสนาม

   ( / ) สัมมนา ( / ) อื่นๆ อาทิ อภิปราย จัด นิทรรศการ สราง ชิ้นงาน

ตารางสอน  สัปดาห ละ 1 คาบ  (ทุก วันศุกร เวลา 13.00 - 16.00 น)

หนวยงาน รับผิดชอบ ภาควิชา วิทยาศาสตร ทั่วไป คณะ วิทยาศาสตร มหาวิทยาลัย สงขลา นครินทร

ลักษณะ การ เรียน การ สอน 

 กระบวนการ เรียน การ สอน มุง พัฒนา ทักษะ และ ความ สามารถ เชิง สังคม แก ผูเรียน ดวย วิธีกำหนด 

สถานการณ ให ผูเรียน เกิด กระบวนการ เรียนรู ข้ึน เอง ได ใน ตน  ภายใต การ มี ปฏิสัมพันธ รวมกับ สมาคม ท่ี ประกอบดวย 

กลุม ผูเรียน และ ผูสอน ท่ี มี ความ ตางวัย ตาง ประสบการณ ตาง ความ เช่ือ ตาง ภูมิหลัง ตาง นิสัย ตาง ภาระ รับผิดชอบ 

และ ตาง ความ สามารถ ใน ตาง ดาน ที่ ตางกัน  ตาม ทักษะ ชีวิต ของ แตละคน ที่ มี สะสม กัน มา สงเสริม ความ มี 

3 รายวิชานี้  เปดสอนครั้งแรก ภาคการศึกษา 2 ปการศึกษา 2543
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สัมผัส เชิง จิตวิญญาณ เขาใจ การ มี อยู และ เปนไป ของ ธรรม (ธรรมชาติ) รวมทั้ง การ เสริม องคความรูสห ศาสตร 

แบบบูร ณ การ 

 วิธีการ สอน เนน กระตุน ให ผูเรียน รวม เสนอ ความเห็น แลกเปลี่ยน ความคิด ความรู และประสบการณ 

ซึ่ง ผูเรียน มี ตางกัน มี กิจกรรม กระตุน ให ผูเรียน แสดงอัต ลักษณ และ โลก ทัศน ตน มี กิจกรรม ที่ จัด ผูเรียน เปน

กลุม ยอย และอื่นๆ เพื่อให ผูเรียน มี โอกาส ตรวจสอบ ทัศนคติ และ แลกเปลี่ยน ประสบการณ ความรู ความ เชื่อ เพื่อ 

ตาง สามารถ เก็บเกี่ยว ประโยชน แหง การ พัฒนา ตน ซึ่ง ตาง คน ตางกัน

การ วัด ประเมินผล ประเมิน จาก คุณภาพ งาน และ ความ เปน ผู มี ความ รับผิดชอบ ของ ผูเรียน

 4. กรณีศึกษา การ สอน ครั้ง ที่ 14

 4.1 คูมือ การ สอน ประจำ ภาคการศึกษา 1 ปการศึกษา 2550 

 ลำดับ วัน-เดือน-ป บทเรียน

วัน เขา ชั้นเรียน (จ 4 มิถุนายน 2550)

 1 ศ 8 มิย. 2550 นิเทศ กระบวนการ เรียน การ สอน : เรียนรู พฤติกรรม IQ & EQ จาก การ ดู ภาพยนตร

   เรื่อง Good Will Hunting  
   (ผูเรียน เขียน แนะนำตัว(ฉบับ ยอ) และ ผูสอน เกริ่น แนะนำ กระบวนการ เรียน การ สอน)

 2 ศ 15 มิย. 2550 ปฐม บท : เรียนรู ประวัติ ศาสตร, ความ เชื่อ, สังคม, วัฒนธรรม จาก การ ดู หนัง

   เรื่อง อ ลิซาเบท ราชินี พรหมจรรย 

   (ผูเรียน เขียน แนะนำตัว (ตาม อัธยาศัย), มอบ เอกสาร อาน ประกอบ รายวิชา

   และ ผูสอน ตกลง แผนการ สอน กับ ผูเรียน)

 3 ศ 22 มิย. 2550 คุณคา : รู เรียน เขาใจ ตน & รู เลือก คุณคา

   (ประเมิน ผูเรียน, ความ ตาง, คุณคา, ความ เปน บัณฑิต) 

 4 ศ 29 มิย. 2550 ความ เกง : เรียนรู เขาใจ ตน & รูคิด เชิงบวก

   (ความ เกง - IQ - EQ - พหุ ปญญา - มิติ มุมมอง ความ พิการ)

 5 ศ 6 กค. 2550 มอง มนุษย 1 :  เรียนรู เขาใจ ตน และ เขาใจ ผูอื่น

   (โลก ทัศน - Johari Awareness - Maslow - Balance Theory)

 6 ศ 13 กค. 2550  แล หนัง - แล ตน : เรียนรู เขาใจ จิตใจ ตน เอง จาก การ ดู หนัง

   เรื่อง อะ บิวตี้ ฟูล  ไมด (A Beautiful Mind) 
   (ความ มี สมาธิ, ปรุงแตง จิต, ความ โลภ โกรธ หลง, ฟุงซาน, จิตใจ ดีงาม, การ ใหโอกาส) 

 7 ศ 20 กค. 2550 นิเทศ เอก สารประกอบ รายวิชา โดย นักศึกษา 1

 8 ศ 27 กค. 2550 นิเทศ เอก สารประกอบ รายวิชา โดย นักศึกษา 2

 สอบ กลาง ภาค, ม.อ.วิชาการ, สัปดาห วิทยาศาสตร และ กีฬา มหาวิทยาลัย โลก ฤดูรอน คร้ัง ที่ 24 (30 กรกฎาคม - 19 สิงหาคม 2550)
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 9 ศ 24 สค. 2550 มอง มนุษย 2 : เรียนรู สื่อสาร & รูสาน สัมพันธ

   (UNO -  พูด กระเซา - สื่อสาร ภาษาพูด - พูดดี)

 10 ศ 31 สค. 2550 โลกาภิวัตน : เรียนรู เขาใจ โลก & โลกา ภิวัฒน

   (วิเคราะห สังคม โลก - วิพากษ บทความ พลัง เพื่อ โลก สันติสุข มิได เกิดขึ้น เอง)

 11 ศ 7 กย. 2550 จินตนาการ : เรียนรู สัมผัส ความ งาม & พลัง จินตนาการ

   (สู สัมผัส ทางใจ - เรา คุณธรรม - เรา จินตนาการ - สรางสรรค ความคิด)

 12 ศ 14 กย. 2550 สภาพ ความ ดีงาม

   เรา คุณธรรม (เรือ มนุษย) - ความ พอเพียง

 13 ศ 21 กย. 2550 ปจฉิม บท : เรียนรู ภัย บริโภค นิยม จาก การ ดู หนังเรื่อง

   เรื่องจริง ช็อก โลก (An Convenient Truth)
   (สัมผัส ปญหา โลก,ตระหนัก ภัย โลก รอน,รูคุณคา เศรษฐกิจ พอเพียง,ประเมิน รายวิชา)

 14 ศ 28 กย. 2550 ผลงาน แหง การ เรียนรู รวมกัน โดย ผูเรียน 1

 15 ศ 5 ตค. 2550 ผลงาน แหง การ เรียนรู รวมกัน โดย ผูเรียน 2

  วันสุดทาย ของ การ เรียน

สอบปลายภาค  (6  -  19 ตุลาคม 2550)

 4.2 แผนการ สอน ประจำ ภาคการศึกษา 1 ปการศึกษา 2550 4       

แผนการ สอน รายวิชา 340-324 ศาสตร และ ศิลป แหง ปญญาชน 5      

คณะ วิทยาศาสตร มหาวิทยาลัย สงขลา นครินทร

ภาคการศึกษา ที่ 1 ปการศึกษา 2550 (สอน ครั้ง ที่ 14)

(ก)  คำ อธิบาย รายวิชา (Course Description)

 (ภาษาไทย)  บูรณาการ ทักษะ ชีวิต วิทยา การ และ คุณธรรม เพื่อ การ พัฒนา ตน เอง สามารถ วิเคราะห 

และ เขาใจ ชีวิต มนุษย สังคม โลก และ โลกาภิวัตน ดวย การ คดิ อยาง มี วิจารณญาณ

 (ภาษา อังกฤษ) Integration of life skills, knowledge and virtue for self - evolution ; Ability to 

analyze and perceive life, man, societies, world and globalization via critical thinking.   

(ข)  คุณสมบัติ ผูเรียน ที่ พึงประสงค

 1 เปน คน ใฝรู และ ปรารถนา จะ พัฒนา ตน

 2 เปน ผู เชื่อถือ ได และ มี ความ รับผิดชอบ

 3 เปน ผู แตงกาย สะอาด และ เรียบรอย

 4 เปน ผู เขาเรียน ทุก คาบ การ สอน

 ลำดับ วัน-เดือน-ป บทเรียน

4 เอกสารแจกผูเรียน 
5 รายวิชานี้  เปดสอนครั้งแรก ภาคการศึกษา 2 ปการศึกษา 2543
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 5 เปน ผู ตรงตอเวลา (ไม เขา ชั้นเรียน สาย หรือ ตอง ออกจาก หองเรียน กอน หมด เวลา)

 6 เปน ผูมีสวน รวม ใน ชั้นเรียน สม่ำเสมอ มี จิต อาสา และ ปฏิบัติ หนาที่ งาน กลุม ที่ ไดรับ มอบหมาย

(ค)  การ ประเมิน ผลการเรียน  สาระ การ ประเมิน คือ

 1. ความ เปน ผู เชื่อถือ ได และ มี ความ รับผิดชอบ ใน เรื่อง ตอไปนี้

  - แตงกาย สะอาด และ เรียบรอย

  -  เขาเรียน ทุก คาบ การ สอน

  -  ตรงตอเวลา (ไม เขา ชั้นเรียน สาย หรือ ตอง ออกจาก หองเรียน กอน หมด เวลา)

  -  มี ความ ตั้งใจ มี น้ำใจ และ มี สวนรวม ใน ชั้นเรียน อยาง สม่ำเสมอ

  -  สง งาน (งาน ทำ คน เดียว และ งาน กลุม) ที่ ไดรับ มอบหมาย ครบ ทุก ชิ้น และ ตรงเวลา

  -  คุณภาพ ของ ผลงาน (ทั้ง งาน ทำ คน เดียว และ งาน กลุม)

 2. แบบ การ ประเมิน

  -  ไมมี การ สอบ

  -  มี การ ประเมิน ใน ทุก คาบ การ สอน

  -  มี งาน มอบหมาย ใน คาบ การ สอน และ การบาน (งาน ทำ คน เดียว และ งาน กลุม)

  -  เพื่อน รวม ชั้นเรียน มี สวนรวม ใน การ ประเมินผล ดวย

(ง)  ปฏิทิน การ สอน (อาจ ปรับ เปลี่ยน ตาม ความ เหมาะสม)

 ลำดับ วัน-เดือน-ป บทเรียน

 วัน เขา ชั้นเรียน (4 มิถุนายน 2550)

 1 ศ 8 มิย. 2550 นิเทศ กระบวนการ เรียน การ สอน

 2 ศ 15 มิย. 2550 ปฐม บท

 3 ศ 22 มิย. 2550 คุณคา

 4 ศ 29 มิย. 2550 ความ เกง

 5 ศ 6 กค. 2550 มอง มนุษย 1

 6 ศ 13 กค. 2550 แล หนัง - แล ตน

 7 ศ 20 กค. 2550 นิเทศ เอก สารประกอบ รายวิชา โดย ผูเรยีน 1

 8 ศ 27 กค. 2550 นิเทศ เอก สารประกอบ รายวิชา โดย ผูเรียน 2

สอบ กลาง ภาค, ม.อ.วิชาการ, สัปดาห วิทยาศาสตร และ กีฬา มหาวิทยาลัย โลก ครั้ง ที่ 24 (30 กค. - 19 สค.50)

 9 ศ 24 สค. 2550 มอง มนุษย 2

 10 ศ 31 สค. 2550 โลกาภิวัตน

 11 ศ 7 กย. 2550 คิด จินตนาการ

 12 ศ 14 กย. 2550 สภาพ ความ ดีงาม

 13 ศ 21 กย. 2550 ปจฉิม บท 

 14 ศ 28 กย. 2550 ผลงาน แหง การ เรียนรู รวมกัน โดย ผูเรียน 1

 15 ศ 5 ตค. 2550 ผลงาน แหง การ เรียนรู รวมกัน โดย ผูเรียน 2 

สอบไล (6 - 19 ตุลาคม 2550)
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(จ)  งาน มอบหมาย ผูเรียน

ชิ้น ที่ 1 (งาน เดี่ยว) 6  สรุปความ เอก สารประกอบ รายวิชา จำนวน 1 เรื่อง

  ให ผูเรียน เลือก ยอความ เอกสาร จำนวน 1 เรื่อง จาก รายการ เอกสาร อาน ประกอบ ราย

  วิชา ศาสตร และ ศิลป แหง ปญญาชน ประจำ ภาคการศึกษา ที่ จัดให 

 ลักษณะ ผลงาน คือ บท สรุปความ ซึ่ง พิมพ ดวย ขนาด ตัวอักษร 14 ความ ยาว ไม เกิน 1หนา กระดาษ 

   A4 ตาม แบบฟอรม ที่ กำหนด ให 

 วัน สง ผลงาน คือ วันศุกร ที่ 6 กรกฎาคม 2550   เวลา 13.00น.

ชิ้น ที่ 2  (งาน เดี่ยว)   เขียน บทความ เรื่อง “ ความ ปรารถนา ของ ขาพเจา “

   ให ผูเรียน เขียน บทความ เรื่อง “ความ ปรารถนา ของ ขาพเจา” ที่ มี รายละเอียด เชื่อมโยง

   เหตุ ปจจัย ของ ความ ปรารถนา แหง ตัวตน ของ ตน โดย อิสระ   

 ลักษณะ ผลงาน คือ  บทความ ซึ่ง พิมพ ดวย ขนาด ตัวอักษร 14 ความ ยาว ไม เกิน 1 หนา กระดาษ A4 

   ตาม แบบฟอรม ที่ กำหนด ให 

 วัน สง ผลงาน คือ วันศุกร ที่ 14 กันยายน 2550  เวลา 13.00 น.

ชิ้น ที่ 3  (งาน เดี่ยว)  เสนอ วิสัยทัศน ความ เชื่อ จินตนาการ และ โลก ทัศน แหง ตัวตน

  ให ผูเรียน เขียน ผัง เชื่อมโยง ความคิด(Mind map / Concept map) เพื่อ สื่อ วิสัยทัศน 

  ความ เชื่อ จินตนาการ และ โลก ทัศน แหง ตัวตน ของ ตน โดย อิสระ ภายใต ชื่อเรื่อง ตอไปนี้ 

  เรื่อง ใด เรื่อง หนึ่ง 

  l ชีวิต ที่ ดีงาม  l สังคม อุดมคติ 

  l โลก ที่ สวยงาม  l ความ ปกติ แหง ธรรม

 ลักษณะ ผลงาน คือ  ผัง เชื่อมโยง ความคิด บน หนา กระ ดาษ A4 

 วัน สง ผลงาน  คือ วันศุกร ที่ 14 กันยายน 2550   เวลา 13.00 น. 

ชิ้น ที่ 4 (งาน กลุม) 7    การ นิเทศ เอก สารประกอบ รายวิชา โดย ผูเรียน

   ให ผูเรียน เลือก จับกลุม กัน เปนกลุม ละ 3 คน แลว นัด ประชุม กันเอง เพื่อ เลือก เรื ่อง 

   (จาก รายการ เอกสาร อาน ประกอบ รายวิชาฯ )ที่ กลุม สนใจ จะ รวมกัน ศึกษา เพื่อ นิเทศ 

   ให เพื่อน รวม ชั้นเรียน ฟง จำนวน 3 เรื่อง เรียงลำดับ ตาม ความ สนใจ (และให แจง ราย 

   ช่ือเรือ่ง นิเทศ 3 เร่ือง พรอม รายชือ่ สมาชกิ กลุม ใน วัน แจง เร่ือง นิเทศ)  กรณท่ีี มี กลุม สนใจ 

   นิเทศ เรื่อง เดียวกัน เกิน 2 กลุม ผูสอน จะ พิจารณา จัด แบง เรื่อง นิเทศ ให เอง โดย จะ 

   พิจารณา ถึง ความ กอน หลัง ใน การ เสนอ แจง เร่ือง นิเทศ และ รายช่ือ สมาชิก กลุม (ซ่ึง ผูสอน 

   จะ ประกาศ ลำดับ การ นิเทศ เอกสารฯ ของ แตละ กลุม ใน วัน ประกาศ กำหนดการ)

6 งานเดี่ยว คือ งานที่ผูเรียนแตละคนตองทำดวยตนเอง (ไมลอกงานผูอื่น)
7 งานกลุม คือ งานซึ่งกลุมผูเรียนที่จับกลุมกันเองแลวรวมมือกันทำจนสำเร็จ
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 ลักษณะ ผลงาน คือ แตละ กลุม นิเทศ เนื้อหา ของ เอก สารประกอบ รายวิชา จำนวน 1 เรื่อง หนา ชั้น

    เรียน โดย ใชเวลา ไม เกิน 15 นาที/กลุม (โดย อาจ ใช เครื่องฉาย ภาพ และ/หรือ 

    เอกสาร ประกอบการ นำเสนอ ได) เนื้อหา การ นิเทศ ควร ตอง มี 3 องคประกอบ คือ

     1  ความ สรุป เนื้อหา เอกสาร (โดย ยอ)

     2  ความ สรุปผล การ วิเคราะห และ วิจารณ เนื้อหา เอกสาร 

     3  ความ สรุป ประเด็น ที่ กลุม เรียนรู จาก การ ศึกษา เอกสาร

    และ สง เอกสาร รายงาน ความ สรุป แตละ องคประกอบ แยก ตาม แบบฟอรม ที่ 

    กำหนด ให โดย พิมพ ดวย ขนาด ตัวอักษร 14 (พรอม เอกสาร ประกอบการ นำเสนอ 

    (ถา มี))

 วัน สง ผลงาน l  วัน แจง เรื่อง นิเทศ  คือ วันศุกร ที่ 6 กรกฎาคม 2550  เวลา 13.00 น.

   l  วัน ประกาศ กำหนดการ   คือ  วันศุกร ที่ 13 กรกฎาคม 2550   เวลา 13.00 น.

   l วัน เสนอ ผลงาน คือ วันศุกร ที่ 20 / 27 กรกฎาคม 2550 

ชิ้น ที่ 5  (งาน กลุม)  ผลงาน นักศึกษา ประจำ ภาคการศึกษา1 ปการศึกษา 2551

   ให ผูเรียน ที่ เขียน ผัง เชื่อมโยง ความคิด เรื่อง เดียวกัน จับกลุม กัน กลุม ละ ไม เกิน 3 คน 

   และ นัด ประชุม กัน เพื่อ จัดทำ บอรด แสดง ผัง เชื่อมโยง ความคิด เรื่อง ที่ กลุม สนใจ พรอม 

   คำ อธิบาย โดย ยอ และ จัด เตรียม เนื้อหา เพื่อ นำเสนอ ผัง เชื่อมโยง ความคิด ภายใต ชื่อ

   เรื่อง ที่ สมาชิก กลุม สนใจ หนา ชั้นเรียน 

 ลักษณะ ผลงาน คือ 1. จัดทำ บอรด นิทรรศการ ขนาด 45 ซม. x 65 ซม.จำนวน 1 บอรด ซึ่ง มี เนื้อหา 

     ประกอบดวย ผัง ภาพ เชื่อมโยง ความคิด จำนวน ไม เกิน 2 ผัง ภาพ(แตละ ภาพ มี 

     ขนาด พอ เหมาะกับ หนา กระดาษ A4) พรอม คำ อธิบาย ซึ่ง พิมพ ดวย ขนาด ตัว

     อักษร 14 จำนวน ไม เกิน 1 หนา กระดาษ A4 และ 

    2. นำเสนอ ผลงาน กลุม หนา ชั้นเรียน โดย ใชเวลา ไม เกิน 15 นาที/กลุม และ จัด 

     ทำสำเนา เอกสาร ผัง เชื่อมโยง ความคิด พรอม คำ อธิบาย อีก จำนวน 1 ชุด สง 

     ภายหลัง เสร็จสิ้น การ นำเสนอ

 วัน สง ผลงาน l   วัน เสนอ ผลงาน คือ วันศุกร ที่ 28 กันยายน / 5 ตุลาคม 2550 
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(ฉ)  รายการ เอกสาร อาน ประกอบ รายวิชา

  ขอมูล สำรวจ เอกสาร ลำดับ  รายการ บทความ อาน ประกอบ รายวิชา

 ไมมี  มี เอกสาร  ชื่อ รายการ หนังสือ ที่ (เลือก สำเนา บาง บท)  

   1 เอกภพ สรรพสิ่ง และ มนุษยชาติ         (รอฮีม  ปรามาส) 

   2 ธรรมชาติ จินตนาการ ความ งาม มิตรภาพ และ ปญญา   (ประเวศ วะ สี)

   3 มนุษย กับ ศาสนา                          (ปรีชา  ชาง ขวัญ ยืน และ สมภาร  พรม ทา)

   4 ศา สน ศาสตร เบื้องตน                                                               (กีรติ บุญ เจือ)

   5 วิสัชนา ธรรม กับ ทาน พุทธ ทาส                                (ประกาย ธรรม รวบรวม)

   6 มี อะไร ใน พระไตรปฎก  สิ่ง ที่ ชาวพุทธ ควร รู ?                     (พระธรรม ปฎก)

   7 พุทธปรัชญา จาก พระ ไตร ปฏก                                               (สุนทร ณ รังสี)

   8  ฤทธิ ศาสตร                                                                        ( ศิยะ   ณัญฐ สวามี)

   9 ปญญา วิวัฒน                                                                       (สมัคร  บุ ราวาส)

   10 โลก แหง ความรู                                                            (สัญญา สัญญา วิวัฒน)  

   11 ความ เปน มนุษย กับ พัฒนาการ ทางสังคม-วัฒนธรรม   (ศรี ศักดิ์   วัลลิโภ ดม ) 

   12 ววิัฒนาการ ทฤษฎี และ การ ประยุกตฯ:พุทธ เศรษฐศาสตร  (อภิชัย  พัน ธเสน)

   13 สังเคราะห องคความรู เศรษฐกิจ พอเพียง                            (อภิชัย  พัน ธเสน)

   14 ปรัชญา จีน: จาก ขงจื่อ ถึง เหมา เจอตง       ( เฝงอิ่วหลัน - แปล โดย ส.สุวรรณ)

   15 สราง สันติ ดวยมือ เรา                                                      (พระ ไพศาล  วิสาโล)

   16 คลื่น ลูก ที่ สาม                                                                 ( อัลวิน  ทอฟฟเลอร)

   17 สทิธิ มนุษย ชน เสนทาง สู สันติ ประชา ธรรม                           (เสนห  จามริก)

หมายเหตุ : เอกสาร ชุด นี้ จัด เปน แฟม ให ผูเรียน ยืม อาน ประกอบการ เรียน การ สอน รายวิชา 340-324 ขอให ผูเรียน นำ สงคืน 

  ผูสอน ใน วัน ปจฉิม บท (นักศึกษา ที่ ขาด ความ รับผิดชอบ โดย ไม สงคืน แฟมเอกสาร ประกอบ รายวิชา ชุด นี้ จะ ถูก

   ลด เกรด / ไม ไดรับ การ ประเมิน เกรด)

 4.3 ผล ประเมิน การ จัดการ เรียน การ สอน  ประจำ ภาคการศึกษา 1 ปการศึกษา 2550

  การ จัดการ เรียน การ สอน (โดย สรุป) มี ผลสัมฤทธ์ิ “ระดับ มาก” เม่ือ ประเมิน อิง ความ คาดหวัง ผลสัมฤทธ์ิ 

ตาม คำ อธิบาย รายวิชา คือ บูรณาการ ทักษะ ชีวิต วิทยา การ และ คุณธรรม เพื่อ การ พัฒนา ตน เอง สามารถ วิเคราะห 

และ เขาใจ ชีวิต มนุษย สังคม โลก และ โลกาภิวัตน ดวย การ คิด อยาง มี วิจารณญาณ คือ

  หลัง เรียนจบ ผูเรียน คิดวา ตน เอง ไดรับ การ สงเสริม ให มี ความ เขาใจ ชีวิต (4.23), เขาใจ ตน เอง และ

 เขาใจ ผูอื่น (4.18), เขาใจ สังคม ไทย สังคม โลก และ โลกาภิวัตน (4.18), เขาใจ ธรรมชาติ และ สรรพสิ่ง (4.14) 

  และ มี ทักษะ การ คิด หลากหลาย อาทิ คิด นอก กรอบ และ คิด ริเริ่ม (4.18), คิด แวบ รู และ คิด แบบ 

หยั่งรู (3.82), คิด ใครครวญ หลากหลาย มิติ (4.14), คิด วิเคราะห คิด เชื่อมโยง อยาง รูเทาทัน และ เทาทัน รู (3.91), 

คิด แกไข ปญหา เรื่อง ทั่วๆ ไป (4.05), คิด แยง สงสัย และ แยง แบบ ความ เชื่อ ตางๆ (4.05), คิด ประมวล และ สรุป 

ความคิด รวบยอด (4.00)  และ มี ทักษะ การ นำเสนอ ดวย การ พูด (3.95) และ ไดรับ การ สงเสริม ให สนใจฟง และ 

อาน สาระ หลากหลาย วิทยา การ (4.00) 

  (คา ดัชนี มีความหมาย ระบุ ระดับ มาก นอย คือ 5-มาก ที่สุด, 4-มาก, 3-พอใช, 2-นอย และ 1-ไมมี)    
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 5.  ปจฉิม บท

      (ความ คิดเห็น ของ ผูพัฒนา รายวิชา)

 

(ก)  ปจจัย ที่ ทำให ผูเรียน สนใจ  

 คือ ไมมี สอบ  สามารถ ใช เปน รายวิชา ทำ เกรด ได  ได แสดง ความเห็น อิสระ (ไมมี ผิด-มี ถูก) บรรยากาศ 

การ เรียน เปนมิตร  ฟงเพลง เลนเกม ดู หนัง และ ได พูดคุย แลกเปลี่ยน ความเห็น ระหวาง กลุม ผูเรียน และอื่นๆ

(ข)  ปจจัย ทำให ผูเรียน ไมสนใจ / ไม ประสบ ความ สำเร็จ ใน การ เรียน 

 คือ ไมชอบ ลักษณะ การ เรียน การ สอน ขาด ความ อดทน ขาด ความ รับผิดชอบ มี งาน มอบหมายให ตอง

 ทำ มาก ตอง เขาเรียน ทุก คาบ และอื่นๆ  

 

 6.  ภาคผนวก

      (ขอมูล ประเมิน ผูเรียน และ ประเมิน กระบวน วิชา)
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(ขอมูล ประเมิน ตน กอน เรียน)

แบบ ประเมิน ตน และ ผล การ ประเมิน

ชื่อ-สกุล ........................................................................ รหัส .......................... ภาควิชา.............................

คณะ.............................................................................. วันที่ ......................... สถานที่..............................

1 ทาน คิดวา ทาน สนใจฟง และ อาน, มี ทักษะ การ คิด, มี ทักษะ การ นำเสนอ และ มี ความ เขาใจ เรื่อง ตอไปนี้ 

 เพียงใด? 

 (กรุณา ตอบ ทุก ขอ โดย ระบุ ระดับ มาก นอย ไดแก 5 คือ มาก ที่สุด, 4 คือ มาก, 3 คือ พอใช, 2 คือ นอย และ 

 1 คือ ไมมี)   

 5 4 3 2 1 (คาเฉล่ีย) ผล ประเมิน

(   )  (   )  (   )  (   )  (   ) สนใจฟง และ อาน สาระ เรื่อง ซุบซิบ นินทา ใน สังคม 2.80

(   )  (   )  (   )  (   )  (   )  สนใจฟง และ อาน สาระ วิชาการ เฉพาะ ตำราเรียน  3.20

(   )  (   )  (   )  (   )  (   )  สนใจฟง และ อาน สาระ หลากหลาย วิทยา การ 3.50

(   )  (   )  (   )  (   )  (   )  สนใจฟง และ อาน สาระ ศาสนา ที่ นับถือ 2.85

(   )  (   )  (   )  (   )  (   )  สนใจฟง และ อาน สาระ หลากหลาย ความเ ชื่อ และ ศาสนา 3.15

(   )  (   )  (   )  (   )  (   )  สนใจฟง และ อาน สาระ เชิง ปรัชญา และ นามธรรม 2.50

(   )  (   )  (   )  (   )  (   )  มี ทักษะ การ คิด คิด นอก กรอบ คิด ริเริ่ม  3.20

(   )  (   )  (   )  (   )  (   )  มี ทักษะ การ คิด คิด แวบ รู และ คิด แบบ หยั่งรู    2.79

(   )  (   )  (   )  (   )  (   )  มี ทักษะ การ คิด คิด ใครครวญ หลากหลาย มิติ  2.90

(   )  (   )  (   )  (   )  (   )  มี ทกัษะ การ คิด คิด วิเคราะห คิด เชื่อมโยง อยาง รูเทาทัน และ เทาทัน รู  3.15

(   )  (   )  (   )  (   )  (   )  มี ทักษะ การ คิด คิด เชิง ปรัชญา นามธรรม และ อุดมคติ 2.85

(   )  (   )  (   )  (   )  (   )  มี ทักษะ การ คิด คิด แกไข ปญหา เรื่อง ทั่วๆไป 3.60

(   )  (   )  (   )  (   )  (   )  มี ทักษะ การ คิด คิด แยง สงสัย และ แยง แบบ ความ เชื่อ ตางๆ 3.40

(   )  (   )  (   )  (   )  (   )  มี ทักษะ การ คิด คิด ฝน กระแส คานิยม และ แบบ การ ให คุณคา ตาง ๆ  2.95

(   )  (   )  (   )  (   )  (   )  มี ทักษะ การ คิด คิด ประมวล และ สรุป ความคิด รวบยอด  3.00

(   )  (   )  (   )  (   )  (   )  มี ทักษะ การ นำเสนอ ดวย การ พูด  2.90

(   )  (   )  (   )  (   )  (   ) มี ทักษะ การ นำเสนอ ดวย การ เขียน 2.90

(   )  (   )  (   )  (   )  (   )  มี ทักษะ นำเสนอ ความเห็น กา รถก แยง และ แลกเปลี่ยน ความเห็น  2.90

(   )  (   )  (   )  (   )  (   )  เขาใจ ชีวิต 3.50

(   )  (   )  (   )  (   )  (   )  เขาใจ ตน เอง และ เขาใจ ผูอื่น 3.35

(   )  (   )  (   )  (   )  (   )  เขาใจ สังคม ไทย สังคม โลก และ โลกาภิวัตน 3.15

(   )  (   )  (   )  (   )  (   ) เขาใจ ธรรมชาติ และ สรรพสิ่ง 3.25

2   ทาน คิดวา สภาพ คุณ งาม ความ ดี คือ อะไร?

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................
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(ขอมูล ประเมิน กระบวน วิชา)

แบบ ประเมิน กระบวน วิชา และ ผล การ ประเมิน

ชื่อ-สกุล ........................................................................ รหัส ..........................ภาควิชา..............................

คณะ.............................................................................. วันที่ .........................สถานที่...............................

1  ทาน คิดวา กระบวนการ เรียน การ สอน รายวิชา 340-324 ศาสตร และ ศิลป แหง ปญญาชน สงเสริม ทาน ให 

 สนใจฟง และ อาน, มี ทักษะ การ คิด, มี ทักษะ การ นำเสนอ และ มี ความ เขาใจ เรื่อง ตอไปนี้ เพียงใด? 

 (กรุณา ตอบ ทุก ขอ โดย ระบุ ระดับ มาก นอย ไดแก 5 คือ มาก ที่สุด, 4 คือ มาก, 3 คือ พอใช, 2 คือ นอย และ 

 1 คือ ไมมี)

 5 4 3 2 1 (คาเฉล่ีย) ผล ประเมิน

(   )  (   )  (   )  (   )  (   )  สนใจฟง และ อาน สาระ เรื่อง ซุบซิบ นินทา ใน สังคม 2.73

(   )  (   )  (   )  (   )  (   )  สนใจฟง และ อาน สาระ วิชาการ เฉพาะ ตำราเรียน   2.68

(   )  (   )  (   )  (   )  (   )  สนใจฟง และ อาน สาระ หลากหลาย วิทยา การ 4.00

(   )  (   )  (   )  (   )  (   )  สนใจฟง และ อาน สาระ ศาสนา ที่ นับถือ 3.36

(   )  (   )  (   )  (   )  (   )  สนใจฟง และ อาน สาระ หลากหลาย ความเ ชื่อ และ ศาสนา 3.73

(   )  (   )  (   )  (   )  (   )  สนใจฟง และ อาน สาระ เชิง ปรัชญา และ นามธรรม 3.64

(   )  (   )  (   )  (   )  (   )  มี ทักษะ การ คิด คิด นอก กรอบ คิด ริเริ่ม  4.18

(   )  (   )  (   )  (   )  (   )  มี ทักษะ การ คิด คิด แวบ รู และ คิด แบบ หยั่งรู    3.82

(   )  (   )  (   )  (   )  (   )  มี ทักษะ การ คิด คิด ใครครวญ หลากหลาย มิติ  4.14

(   )  (   )  (   )  (   )  (   )  มี ทักษะ การ คิด คิด วิเคราะห คิด เชื่อมโยง อยาง รูเทาทัน และ เทาทัน รู  3.91

(   )  (   )  (   )  (   )  (   )  มี ทักษะ การ คิด คิด เชิง ปรัชญา นามธรรม และ อุดมคติ 3.73

(   )  (   )  (   )  (   )  (   )  มี ทักษะ การ คิด คิด แกไข ปญหา เรื่อง ทั่วๆไป 4.05

(   )  (   )  (   )  (   )  (   )  มี ทักษะ การ คิด คิด แยง สงสัย และ แยง แบบ ความ เชื่อ ตางๆ   4.05

(   )  (   )  (   )  (   )  (   )  มี ทักษะ การ คิด คิด ฝน กระแส คานิยม และ แบบ การ ให คุณคา ตาง ๆ   3.64

(   )  (   )  (   )  (   )  (   )  มี ทักษะ การ คิด คิด ประมวล และ สรุป ความคิด รวบยอด  4.00

(   )  (   )  (   )  (   )  (   )  มี ทักษะ การ นำเสนอ ดวย การ พูด  3.95

(   )  (   )  (   )  (   )  (   )  มี ทักษะ การ นำเสนอ ดวย การ เขียน 3.77

(   )  (   )  (   )  (   )  (   )  มี ทักษะ นำเสนอ ความเห็น กา รถก แยง และ แลกเปลี่ยน ความเห็น  3.77

(   )  (   )  (   )  (   )  (   )  เขาใจ ชีวิต 4.23

(   )  (   )  (   )  (   )  (   )  เขาใจ ตน เอง และ เขาใจ ผูอื่น 4.18

(   )  (   )  (   )  (   )  (   )  เขาใจ สังคม ไทย สังคม โลก และ โลกาภิวัตน 4.18

(   )  (   )  (   )  (   )  (   )  เขาใจ ธรรมชาติ และ สรรพสิ่ง 4.14
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2  ทาน มี ขอ เสนอแนะ เพื่อ ปรับปรุง กระบวนการ เรียน การ สอน รายวิชา นี้ อยางไรบาง ? (โปรด ระบุ)

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................



เอกสารประกอบการนำเสนอ
แนวทางการพัฒนาศาสตรแหงบูรณาการ

ผานเครือขายบัณฑิตอุดมคติไทย





 ทศวรรษ หนา กิจการ นักศึกษา เพื่อ พัฒนา บัณฑิต อุดมคติ
                                                                                                                     

 ดร. จิรวัฒน    วี รัง กร*

 

  บทนำ

   การ พัฒนา นักศึกษา เพื่อ ให เปน บัณฑิต อุดมคติ นั้น  สถาบัน อุดมศึกษา ได ใช กลไก หลาย ดาน ใน การ 

ดำเนินงาน  ท้ัง กลไก ดาน การ จัดการ เรียน การ สอน  อาจารย ท่ีปรึกษา  กิจการ นักศึกษา  เปนตน    การ พัฒนา นักศึกษา 

สู บัณฑิต อุดมคต ิใน ปจจุบัน และ อนาคต น้ัน  เปน ท่ียอมรบั กัน โดย ท่ัวไป วา จำเปน ตอง ใช กลไก การ พัฒนา หลาย ดาน  

ทั้งใน ชั้นเรียน และ นอก ชั้นเรียน  และ กลไก ที่ สำคัญ ประการ หนึ่ง ใน การ พัฒนา นักศึกษา  คือ  งาน กิจการ นักศึกษา  

ซึ่ง ในอดีต ที่ผานมา งาน กิจการ นักศึกษา ยังมี บทบาท ตอ การ พัฒนา นักศึกษา ไมมาก นัก  แต ใน ปจจุบัน และ อนาคต 

มี ปจจัย หลาย ประการ ที่ บงชี้ วา  งาน กิจการ นักศึกษา จะ ตอง มี บทบาท มากขึ้น  และ มี ความ เกี่ยวของ กับ ชีวิต ของ 

นักศึกษา ตั้ง แต แรก เขา จน สำเร็จ การ ศึกษา  มี บทบาท ที่ เกี่ยวของ กับ นักศึกษา ทุกคน  เนื่องจาก ธรรมชาติของ งาน 

กิจการ นักศึกษา เปนงาน ท่ี ไม ใช ลักษณะ ของ งานประจำ ท่ี มี แนว ทางการ ดำเนินงาน ตายตัว  แต เปนงาน ท่ี มี ลักษณะ 

ของ การ ปรับ เปลี่ยน ไปตาม สภาวการณ ของ สังคม  ลักษณะ ผูเรียน  และ ทิศ ทางการ ดำเนินงาน ของ มหาวิทยาลัย  

เนื่องจาก ใน อนาคต มี เหตุ ปจจัย หลาย ประการ ที่ นา จะ สงผลตอ การ ดำเนินงาน กิจการ นักศึกษา เปน อยาง มาก 

 ซึง่ ผู เก่ียวของ กับ งาน กิจการ นกัศกึษา ควร จะ ได เรยีนรู เพือ่ การ เตรยีมการ  เพือ่ การ ออก แบบ รปู แบบ การ ดำเนนิงาน 

ที่ เหมาะสม  ควร ได ศึกษา เพื่อ ประโยชน ตอ การ เตรียม ตน เอง เพื่อ ความ พรอม ใน การ ดำเนินงาน ใน อนาคต    

 บทความ นี้ ตองการ ชี้ ให เห็นวา  ทศวรรษ หนา ถือเปน ทศวรรษ แหง การ เปลี่ยน แปลง ที่ มี อัตรา เรง สูง  เปน 

ทศวรรษ แหง ความ ทาทาย ของ บุคคล ใน วงการ อุดมศึกษา ท่ี จะ ตอง หา กลยุทธ การ ดำเนินงาน ใน การ พัฒนา กำลังคน 

ที่ พรอม รับมือ และ สนับสนุน ทิศ ทางการ พัฒนา ประเทศ    มี ปจจัย หลาย ประการ ที่ บงชี้ วา  ทิศ ทางการ พัฒนา 

นักศึกษาของ มหาวิทยาลัย ควร จะ ตอง ถูก หยิบยก ให เปน วาระ ของ มหาวิทยาลัย  ( U n i v e r s i t y   A g e n d a )   ซึ่ง กลไก 

การ พัฒนา นักศึกษา ซึ่ง หมาย ถึง กลไก กิจการ นักศึกษา ดวย จะ ตอง มี ความ ชัดเจน ใน ทิศทาง และ การ กาว เดิน 

ที่ เชื่อมโยง กัน  มี การ จัด ระบบ งาน ที่ ตอง พรอม รองรับ ตอ การ ปรับ เปลี่ยน  งาน กิจการ นักศึกษา จึง หนี ไม พน ที่ จะ 

ตอง มอง หนา หา อนาคต เพื่อ กำหนด ทิศ ทางการ กาว เดิน บน เสนทาง แหง ความ ทาทาย ดังกลาว  คำ ถาม จึง มี อยู วา  

ทศวรรษ หนา งาน กิจการ นักศึกษา  ทิศ ทางการ กาว เดิน  แนวโนม ควร จะ เปนไป ใน ทิศทาง ใด เพื่อ เปน จุด เริ่มตน ของ 

การ วิเคราะห  ถกเถียง  และ คนหา ทิศทาง ที่ เหมาะสม ตอไป  

                           

  งาน กิจการ นักศึกษา  :   ยิ่ง นาน ป  ยิ่ง ทวี ความ สำคัญ มากขึ้น

                     งาน กิจการ นักศึกษา ใน อดีตสมัย ยุค แรก ของ การ จัดตั้ง มหาวิทยาลัย ใหมๆ   จุด เนน สวน ใหญ จะ อยู ที ่

การ ปกครอง นักศึกษา เพื่อ ดู แล ใหการ ใชชีวิต ของ นักศึกษา เปนไป ดวย ความ เรียบรอย  อยู ใน กรอบ ระเบียบ 

* อนุกรรมการพัฒนาบัณฑิตอุดมคติไทย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
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วินัย  ตลอดจน การ จัด สวัสดิการ ที่ จำ เปนตอ การ ใชชีวิต ใน มหาวิทยาลัย  เชน  การ จัด บริการ ดาน ทุน การ ศึกษา  

เปนตน  ตอมา เมื่อ มหาวิทยาลัย ขยายตัว มากขึ้น  งาน กิจการ นักศึกษา ก็ได มี การ ขยายตัว ใน การ ดำเนินงาน ดาน 

การ จัด บริการ และ สวัสดิการ เพื่อ สนับสนุน การ ใชชีวิต ของ นักศึกษา  การ ควบคุม ดู แล ดาน วินัย นักศึกษา  และ 

การ สงเสริม กิจกรรม นักศึกษา ให กวางขวาง ยิ่งขึ้น  จวบจน ถึง ยุค ปจจุบัน แนวคิด ใน การ พัฒนา นักศึกษา มุงไป

 ที่ การ พัฒนา นักศึกษา แบบ องค รวม  คือ  การ พัฒนา ที่ เนน พัฒนาการ ครบ ทุก ดาน  ทั้ง ดาน สติปญญา  ทักษะ และ

 ความ สามารถ  บุคลิกภาพ  สุขภาพ  และ คุณธรรม  จริยธรรม  ทำ ให งาน กิจการ นักศึกษา จำเปน ตอง ปรับ บทบาท

 จาก เดิม มา มุงเนน การ จัด กิจกรรม เพื่อ พัฒนา นักศึกษา เพิ่มขึ้น  และ เมื่อ มอง หนา หา อนาคต  จะ พบ วา  เสน ทาง

การ พัฒนา นักศึกษา จากนี้ไป จะ มุงเนน  “ การ พัฒนา ศักยภาพ นักศึกษา” เพิ่ม มากขึ้น    เพราะ บทบาท การ พัฒนา

 นักศึกษา ของ มหาวิทยาลัย จะ ไมได มุงเนน กระบวนการ พัฒนา ใน สวน ของ การ เรียน การ สอน แตเพียง อยางเดียว

 แต ให ความ สำคัญตอ กระบวนการ ดาน กิจการ นักศึกษา เพิ ่ม มากขึ ้น  เนื ่องจาก การ พัฒนา นักศึกษา ดวย 

กระบวนการ เร ียน การ สอน แตเพียง อยางเดียว  ไม อาจ สราง พัฒนาการ ให แก นักศึกษา ได ครบ ทุก ดาน

 ดัง นั้น งาน กิจการ นักศึกษา จึง จำเปน ตอง รับผิดชอบ และ เติม  เต็ม การ พัฒนา นักศึกษา ใน สวน ที่ กลไก ดาน

 การ เรียน การ สอน ไม อาจ ดำเนินการ ได ครบถวน เชน ดาน บุคลิกภาพ  การ เสริมสราง ภาวะผูนำ  สุขภาพ  และ 

ดาน คุณธรรม  จริยธรรม  ซึ ่ง ใน สวน นี ้ จะ พบ วา ลวน เปน ประเด็น สำคัญ ที ่ สังคม ไทย กำลัง เรียกรอง และ

 ให ความ สำคัญ ใน ทุกวันนี ้   ดัง นั้น จึง เห็น ได วา งาน กิจการ นักศึกษา ใน ปจจุบัน และ อนาคต  จึง มิ ใช งาน

 ใน เชิง สนับสนุน การ พัฒนา นักศึกษา ใน รูป แบบ ของ การ จัด บริการ และ สวัสดิการ  การ สราง ลักษณะ นิสัย 

 และ การ สงเสริม กิจกรรม นักศึกษา อีก ตอไป  แต จะ กาว ไปสู งาน ที่ มี ภารกิจ สงเสริม และ พัฒนา คุณภาพ บัณฑิต  

เพื่อ สนับสนุน การ ดำเนินงาน ตาม ภารกิจ การ ผลิต บัณฑิต  ซึ่ง เปน ภารกิจ แรก ของ มหาวิทยาลัย  จึง อาจ กลาว

 ได วา ขอบขาย การ ดำเนินงาน ของ กิจการ นักศึกษา จะ ขยาย มากข้ึน และ สงผลตอ การ พัฒนา คุณภาพ บัณฑิต มากข้ึน  

ดัง นั้น บทบาท ของ งาน กิจการ นักศึกษา ใน ปจจุบัน และ อนาคต  จึง ครอบคลุม ถึง ภารกิจหลัก ดัง ตอไปนี้  

 *   การ จัด บริการ เพื่อ สนับสนุน การ ใชชีวิต ของ นักศึกษา ใน มหาวิทยาลัย

  *  การ เสริมสราง ลักษณะ นิสัย  ดาน ความ มี ระเบียบ วินัย  มี คานิยม ที่ เหมาะสมตอ การ ดำเนิน ชีวิต

  *  การ สงเสริม ประสบการณ การ เรียนรู นอก ชั้นเรียน  และ

 * การ สงเสริม พัฒนาการ ของ นักศึกษา  ที่ มุงเนน การ พัฒนา บุคลิกภาพ  สุขภาพ และ การ พัฒนา 

  คุณธรรม จริยธรรม  

 

  การ ดำเนินงาน กิจการ นักศึกษา  :   เรียนรู อดีต  เพื่อ ขีด ปจจุบัน

  จาก การ ศึกษา เพื่อ ประมวล ประเด็น ปญหา เกี่ยวกับ เยาวชน คน รุน ใหม  ทั้ง จาก การ สะทอน ความคิด

 ของ นัก วิชาการ  จาก โพล สำนัก ตาง ๆ    และ จาก ขอคิด  ขอเขียน ผาน ทาง หนา สื่อมวลชน  จะ พบ วา ขณะนี้มีเสียง

 เรียกรอง ให สถาบัน การ ศึกษา ได ให ความ สำคัญ ใน การ พัฒนา ผูเรียน เพิ่ม มากขึ้น  โดยเฉพาะ อยางยิ่งใน เรื่อง 

ตอไปนี้  

  *  การ ขยายผล ปรัชญา เศรษฐกิจ พอเพียง สู ชีวิต นักศึกษา นักศึกษา  เพื่อ เสริมสราง ภูมิ คุม กัน ให แก 

นักศึกษา
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 * การ ปลูกฝง ดาน วินัย นักศึกษา  อัน ได แก  

  -   การ แตงกาย ที่ เหมาะสม

   -  พฤติ กรรมการ ใชชีวิต

   -  การ งดเวน การ ใช ความรุน แรง ใน การ แสดงออก  

  - การ งดเวน อบายมุข    สิ่ง เสพติด  

  - การ เรียนรู กาลเทศะ

  *  การ ปลูกฝง จิตสำนึก สาธารณะ    ความ รับผิดชอบ ตอ สังคม

 * การ พัฒนา นักศึกษา สู ความ เปน สากล

  * การ พัฒนา ทักษะ ทาง ภาษาไทย  โดยเฉพาะ การ ใช ภาษา ทางการ พูด

  *  การ พัฒนา ทักษะ ภาษา ตางประเทศ และ การ เรียนรู วัฒนธรรม นานาชาติ

  *  การ อนุรักษ ศิลป วัฒนธรรม ไทย  

  *  การ เสริมสราง แนวคิด สมานฉันท  สันติวิธี  และ วิถี ประชาธิปไตย

 * การ พัฒนา คุณธรรม

 ซึ่ง ประเด็น ตาง  ๆ    เหลานี้  ลวน แต เปน ประเด็น ที่ เกี่ยวของ กับ การ สราง เจตคติ และ ลักษณะ นิสัย ของ

 นักศึกษา แทบ ทั้งสิ้น  และ เชื่อ วา ใน อนาคต จะ มี ประเด็น อื่น ๆ    ถูก หยิบยก เพิ่ม มากขึ้น  ประเด็น ตาง ๆ    เหลานี้ 

ลวน เปน ประเด็น ที่ สถาบัน อุดมศึกษา จะ ตองขบคิด  หยิบยก และ หา มาตรการ เพื่อ เสริม ภูมิ คุม กัน ให แก นักศึกษา 

ของ มหาวิทยาลัย  ซ่ึง ตอง ยอมรับวา แตละ เร่ือง จะ กลาย เปนเร่ือง ยาก ท่ี ไม อาจ จะ ดำเนินการ แต เพียงลำพัง โดย กลไก 

ดาน กิจการ นักศึกษา ที่ มี อยู  แต เปนเรื่อง ที่ จะ ตอง ขับ เคลื่อน รวม กัน ของ หลาย หนวยงาน ใน สถาบัน  และ เมื่อ 

หันมา มอง หนวยงาน ที่รองรับ การ ดำเนินงาน เพื่อ พัฒนา นักศึกษา  อัน ได แก  หนวยงาน ดาน กิจการ นักศึกษา ของ 

มหาวิทยาลัย  จะ พบ วา แนวโนม ภาระ งาน ของ งาน กิจการ นักศึกษา ใน อนาคต จะ เพิ่ม มากขึ้น อยาง หลีกหนี ไม พน  

เพราะ ปญหา นกัศึกษา จะ เพิม่ทว ีมากขึน้  การ กำกับ เพือ่ ปอง กัน และ ด ูแล นกัศกึษา ของ มหาวทิยาลยั ใหเปนไป ดวย 

ความ เรียบรอย  จำเปน ตอง เตรียมการ และ ออก แบบ เพื่อ ความ พรอม ใน การ รับมือ กับ การ ดำเนินงาน  แต ประเด็น 

ที่ สถาบัน อุดมศึกษา ควร ได กลับ ไป ทบทวน และ พิจารณา  คือ  ความ พรอม รองรับ การ ดำเนินงาน ของ หนวยงาน

 ดาน กิจการ นักศึกษา  เพราะ มี ตัวบงชี้ หลาย ประการ ที่ ชี้ วา  งาน กิจการ นักศึกษา จำเปน ตอง ไดรับ การ พัฒนา

 เพื่อ เสริมสราง ความ เขม แข็ง ใน การ ดำเนินงาน  อัน ได แก

                           *  หาก นำ เปาหมาย การ พัฒนา นักศึกษา ทั้ง ใน ปจจุบัน และ อนาคต เปน ตัวตั้ง ของ การ พิจารณา  จะ พบ วา

 งาน กิจการ นักศึกษา ใน สถาบัน อุดมศึกษา ใน ภาพรวม ยัง ไม พรอม รองรับ กับ การ ขยายตัว และ การ เจริญ เติบโต 

ที่ รวดเร็ว ของ มหาวิทยาลัย    เพราะ ขาด การ เตรียมการ ทาง ดาน ระบบ งาน  รูป แบบ การ ดำเนินงาน  และ ความ พรอม 

ทาง ดาน กำลังคน  

 *  โครงสราง การ ดำเนินงาน ดาน กิจการ นักศึกษา ใน ปจจุบัน  เปน โครงสราง ที่ ใช มา นาน กวา  3 0   ป  และ 

สถาบัน อุดมศึกษา เกือบ ทุก แหง ใช โครงสราง เดียว กัน หมด  ทั้ง ที่ บริบท ของ แตละ สถาบัน มี ความ แตกตาง กัน  

ทำ ใหการ ดำเนิน ภารกิจ ดาน กิจการ นักศึกษา ยัง ทำได ไม เต็ม ที่    ยิ่ง ใน อนาคต  การ ขยายตัว ของ ภารกิจ เพิ่ม มากขึ้น  

และ ลักษณะ งาน ที่ ยุงยาก ซับซอน มากขึ้น  โครงสราง ที่ เปน อยู จะ เปน อุปสรรค ตอ การ ขับ เคลื่อน งาน ใน อนาคต    
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  *  การ ขาด การ เตรียมการ ดาน กำลังคน ใน ทุก ระดับ  ไมวา จะ เปน ผูบริหาร ระดับ มหาวิทยาลัย  ระดับ 

คณะ  ระดบั ปฏิบัติ การ  จะ สงผลตอ การ ดำเนินงาน กิจการ นักศึกษา ใน อนาคต  เน่ืองจาก ศักยภาพ ใน การ ดำเนินงาน 

ไม เพียงพอ ที่ จะ รับมือ กับ งาน ยุงยาก มากขึ้น ใน อนาคต  บุคลากร กิจการ นักศึกษา ใน อนาคต จำเปน ตอง ได บุคคล

 ที่ มีความรู ปฏิบัติ และ ทักษะ ปฏิบัติ ที่ หลากหลาย  เนื่องจาก เปนงาน ที่ เกี่ยวของ กับ คน และ มวลชน  ตองการ 

ได บุคลากร ปฏิบัติ งาน ซึ่ง มี ความ เปน มืออาชีพ มากขึ้น  ( S t u d e n t   A f f a i r s   P r o f e s s i o n a l )   เนื่องจาก ใน อนาคต

 งาน กิจการ นักศึกษา จะ เปนงาน ที่ จำเปน ตอง ใช ศาสตร ที่ หลากหลายเพื่อ การ ดำเนินงาน  

  โจทย สำหรับ สถาบัน อุดมศึกษา ที่ จะ ตอง คิด ตอไป  คือ  จะ พัฒนา ระบบ งาน ดาน กิจการ นักศึกษา 

ให มี ความ เขม แข็ง เพียงพอ ตอ การ ดำเนินงาน ใน อนาคต อยางไร   จะ เรง พัฒนา ศักยภาพ บุคลากร อยางไร  

จะ มี แนวทาง สงเสริม สนับสนุน ให อาจารย เขามา มี สวนรวม ใน งาน กิจการ นักศึกษา อยางไร  และ จะ มี แนวทาง

 ใน การ เตรียม บุคลากร ที่ จะ กาว สู ผูบริหาร สายงาน กิจการ นักศึกษา ใน อนาคต อยางไร  ประเด็น เหลานี้ เปน ประเด็น 

ที่ ตอง เรง คิด และ หา ขอสรุป ตอไป
 

  สองกลอง มอง อนาคต  :   ปจจัย ผลกระทบ ตอ การ ดำเนินงาน กิจการ นักศึกษา

                     โลก ทุกวันนี้  สอน ให ตอง มอง ไป ขางหนา เพื่อ เตรียมการ รับมือ กับ สภาวะ การ เปลี่ยน แปลง ที่ จะ มี ขึ้น อยาง 

ตอเนื่อง  จาก การ ศึกษา เอกสาร ที่ อธิบาย ภาพ เชิง อนาคต จะ พบ วา  มี ประเด็น ที่ จะ สงผลตอ การ ดำเนินงาน กิจการ 

นักศึกษา  หลาย ประการ  อาจ กลาว โดย สรุป พอ ให เห็นภาพ ดังนี้

  * จาก เอกสาร แผน พัฒนา อุดมศึกษา  1 5   ป  ( พ. ศ.   2 5 5 1   –   2 5 6 5 )   ของ สำนักงาน คณะกรรมการ 

การ อุดมศึกษา  ชี้ วา  ความ ตองการ คุณลักษณะ ของ บัณฑิต ใน อนาคต ตองการ บัณฑิต ที่ มี คุณภาพ สูงขึ้น กวา

 ในอดีต  ทิศ ทางการ พัฒนา นักศึกษา ตอง มุงสู การ เติม  เต็ม  ศักยภาพ นักศึกษา เพิ่ม มากขึ้น  ทั้ง ศักยภาพ การ คิด  

การ ทำงาน  การ เรียนรู    ทักษะ การ เปน ผูนำ  และ การ มี ภูมิ คุม กัน ใน ตน เอง ที่ เขม แข็ง มากขึ้น  

 *   การ กำหนด กรอบ มาตรฐาน คุณวุฒิ ระดับ อุดมศึกษา  ของ  สกอ.   ชี้ วา  การ พัฒนา นักศึกษา ใน อนาคต  

จะ ตอง คำนึง ถึงมาตรฐาน คุณภาพ บัณฑิต ของ ระดับ การ ศึกษา  และ มาตรฐาน ดาน ผล สัมฤทธิ ทางการ เรียนรู  

( L e a r n i n g   O u t c o m e )   ของ นักศึกษา  นั่น คือ  มุงเนน ความ สามารถ ใน การ แสดงออก ซึ่ง สมรรถนะ  ( C o m p e t e n c y )

ซึ่ง สามารถ วัด ได  ประเมิน ได   ซึ่ง จะ สงผล ให มหาวิทยาลัย ตอง ออก แบบ การ ดำเนินงาน เพื่อ พัฒนา นักศึกษา

 เพื่อ ให เปนไปตาม มาตรฐาน ดังกลาว  ซึ่ง งาน กิจการ นักศึกษา ยอม ตอง ออก แบบ การ ดำเนินงาน เพื่อ ให สอดคลอง

กับ ทิศทาง ดังกลาว เชน กัน    

 * ความ ตองการ ศักยภาพ ของ กำลังคน ที่ เปลี่ยน แปลง ไป ของ สถาน ประกอบการยิ่ง นาน ป  ยิ่ง ตองการ 

คุณภาพ บัณฑิต ที่ มี ศักยภาพ และ สมรรถนะ สูงขึ้น  งาน กิจการ นักศึกษา ควร เติม เต็ม  สมรรถนะ ใน เรื่อง ใด  และ 

จะ รู ได อยางไร วา  สมรรถนะ ใด ควร เติม  เต็ม  ชี้ ให เห็นวา  งาน กิจการ นักศึกษา จะ ตอง มี ฝาย วิชาการ เพื่อ วิเคราะห 

ภาพ อนาคต  เพื่อ นำมา ประกอบ ใช ใน การ ดำเนินงาน    

  * คุณลักษณะ ของ นักศึกษา ตนทุน ( i n p u t )   ที่ เปลี่ยน แปลง ไป  นักศึกษา ที่ เขามา ศึกษา ใน มหาวิทยาลัย 

ใน อนาคต จะ มี คุณลักษณะ ที่ หลากหลาย กวา ในอดีต  มี ความคิด  ความ เชื่อ  คานิยม  พฤติ กรรมการ ใชชีวิต

 ที่ เปลี่ยนไป  ความ จำเปน ที่ จะ ตอง เตรียมการ เพื่อ ความ พรอม รองรับ ดำเนินงาน  และ การ มี ฐานขอมูล นักศึกษา  

( S t u d e n t   D a t a b a s e )   เพื่อ ประกอบการ พิจารณา ทิศทาง ดำเนินงาน  จึง เปน สิ่งจำเปน สำหรับ การ ดำเนินงาน

 ใน อนาคต



7777

เอกสารประกอบการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 7

  * สภาพ การ เรียน การ สอน ที่ เปลี่ยน แปลง ไป  มี การนำ แนวคิด ใหมๆ   มา ใช ใน การ จัดการ เรียน การ สอน 

มากขึ้น  มี การ สราง ทางเลือก ใน การ เรียนรู ที่ หลากหลาย มากขึ้น  เชน  e - l e a r n i n g     ลวน เปน สิ่ง ที่ บุคลากร กิจการ 

นักศึกษา จะ ตอง ติดตาม ศึกษา  เพื่อ พิจารณา วาการ ดำเนินงาน กิจการ นักศึกษา ใน อนาคต จะ มี แนวทาง ใน การ 

ดำเนินงาน อยางไร    

 *  สภาพ ปญหา ของ สังคม ที่ รุมเรา ดวย ปญหา ที่ หลากหลาย  ชี้ ให เห็น ถึง แนว ทางการ สราง บัณฑิต

 ใน ยุค ใหม ที่ ตอง เปลี่ยน ไปจาก เดิม  งาน กิจการ นักศึกษา ยอม หนี ไม พน ตอ การ พิจารณา เพื่อ แสวงหา แนวทาง

 ใหม  ๆ    ที่ เหมาะสม ตอ การ สราง คน ใน อนาคต  

  *  ภาย ใต ความ หลากหลาย ของ ศาสตร และ สาขาวิชา  ความ หลากหลาย ของ ลักษณะ นักศึกษา  และ 

ความ หลากหลาย ใน ความ เปนตน แบบ ที่ ดี    ( R o l e   M o d e l )   ของ อาจารย  ชี้ วา  การ ดำเนินงาน ดาน กิจการ นักศึกษา

ภาย ใต ความ หลากหลาย ที่ มี อยู  ใน อนาคต อาจ จะ ตอง แบงกลุม เปาหมาย นักศึกษา เพื่อ เปน แนวทาง ใน การ 

ดำเนินงาน  การ จัด บริการ ที่ หลากหลาย รูป แบบ และ วิธีการ  การ จัด กิจกรรม ที่ หลากหลาย รูป แบบ และ วิธีการ  

เปน ประเด็น การ ดำเนินงาน กิจการ นักศึกษา ที่ จะ ตอง พิจารณา ใน อนาคต      

 

  ทิศทาง ของ งาน กิจการ นักศึกษา บน เสนทาง ที่ ทาทาย  

                     หาก   “ นักศึกษา  คือ  หัว ใจ ของ ประเทศ”     งาน กิจการ นักศึกษา ตอง ถือวา อยู ใน หวงเวลา แหง การ ตอง ครุนคิด 

พิจารณา ถึง  “ กาว เดิน”   ที่ เหมาะสม  หาก งาน กิจการ นักศึกษา ไม แข็ง แรง  ไม เขม แขง  เชื่อได แนนอน วา สถาบัน 

อุดมศึกษา ก็ จะ ตอง ประสบปญหา และ ความ ยุงยาก ใน การ ดู แล ให นักศึกษา ถึง ฝง ฝน ที่ สถาบัน มุงหวัง ดวย เชน กัน    

 แนวคิด และ ทิศ ทางการ ดำเนินงาน กิจการ นักศึกษา ใน ปจจุบัน และ อนาคต  คง หนี ไม พน ที่ จะ อยูภาย ใต 

แนวคิด ที่วา

  * งาน กิจการ นกัศึกษา เพื่อ นักศึกษา ทุกคน ใน มหาวิทยาลัย

                      * งาน กิจการ นักศึกษา เพื่อ สงเสริม การ เรียนรู ของ นักศึกษา

                      * งาน กิจการ นักศึกษา เพื่อ ตอบสนอง ความ หลากหลาย ใน สังคม สถาบัน อุดมศึกษา  และ

                      *    งาน กิจการ นักศึกษา เพื่อ สงเสริม คุณลักษณะ บัณฑิต ที่ พึงประสงค

                      เมื ่อมองยอนอดีตที ่ผานมา  กาวเดินของงานกิจการนักศึกษามีลักษณะพัฒนาไปตามสภาวะ

ที่การ เปลี่ยน แปลง ที่ ชา  และ การ เปลี่ยน แปลง ไมมี ผลกระทบ ตอ การ ดำเนินงาน เทาไร นัก  จึง อาจ ไมได มี การ คิด 

เพื่อ การ เตรียมการ สำหรับ อนาคต  แม จะ มี การ ขยาย งาน บาง แต โครงสราง เดิม ที่ มี อยู ยัง พอ รับมือ ได  แต คง เห็น ได 

ชัดเจน วา ใน อนาคต สภาวะ การ เปลี่ยน แปลง จะ มี สูงมาก  งาน กิจการ นักศึกษา จะ ตอง เชื่อมโยง กับ ฝาย ตางๆ   ของ 

สถาบัน และ นอก สถาบัน มากขึ้น  ปญหา นักศึกษา ใน สถาบัน จะ ขยายตัว เพิ่ม มากขึ้น  การ ดำเนินงาน เชิง กลยุทธ 

จะ มี มากขึ้น เพื่อ ให สามารถ ดำเนินงาน ได ทัน การ  ตัวบงชี้ เหลานี้ ชี้ วา  งาน กิจการ นักศึกษา ถึงเวลา ที่ จะ ตอง 

ทบทวน  เหลียวหลัง  แล หนา เพื่อ มอง อนาคต  

                      จาก ภาพ ใน อนาคต  ชี้ วา ประเด็น ที่ จะ ตอง ทบทวน การ ดำเนินงาน ของ งาน กิจการ นักศึกษา มี อยู หลาย 

ประการ  ไมวา จะ เปน

 *  งาน กิจการ นักศึกษา จะ ตอง มุง การ แสวง หา กาว เดิน อยาง มี ทิศทาง  เนน การ มุง มอง ภาพ การ ดำเนนิงาน 

ใน อนาคต  เพื่อ นำมา กำหนด กาว เดิน ใน ปจจุบัน
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  *    การ พัฒนา ระบบ การ ดำเนินงาน กิจการ นักศึกษา ของ มหาวิทยาลัย  เพ่ือ รับมือ การ ดำเนินงาน ใน อนาคต  

และ ให เหมาะสมกับ ภารกิจ การ ดำเนินงาน ที่ จะ ตอง ขยายตัว เพิ่ม มากขึ้น

  *    การ สรางสรรค กิจกรรม เพื่อ การ พัฒนา นักศึกษา ที่ สอดคลองกับ วิถี ที่ เปลี่ยน แปลง ไป  และลักษณะ 

ของ เยาวชน คน รุน ใหม  

 * การ ให ความ สำคัญตอ การ เตรียม กำลังคน ดาน กิจการ นักศึกษา เพื่อ รองรับ อนาคต  ( ผู บริหารงาน 

กิจการ นักศึกษา  ผูปฏิบัติ งาน กิจการ นักศึกษา  และ อาจารย ที่ปรึกษา กิจการ นักศึกษา)   

  * การ พิจารณา ปรับ สถานะ  ของ หนวยงาน กิจการ นักศึกษา ควร จะ เปน อยางไร  ควร จะ เปน หนวยงาน 

เพื่อ รองรับ การ บริหาร จัดการ ของ มหาวิทยาลัย  มี สถานะ ขึ้น ตรง ตอ สำนักงาน อธิการบดี เชน เดิม  หรือควร จะ เปน 

หนวยงาน สราง คุณภาพ บัณฑิต  ตาม ภารกิจ ที่  1   ของ มหาวิทยาลัย  สถานะ ของ งาน กิจการ นักศึกษา จะ สงผล เปน 

อยาง มาก ตอ การ พัฒนา คุณภาพ บัณฑิต ใน อนาคต

 *   งาน กิจการ นักศึกษา จำเปน จะ ตอง มี ฐานขอมูล ที่ หลากหลาย เพื่อ สนับสนุน การ ดำเนินงาน ใน อนาคต  

การ ดำเนินงาน ดาน วิจัย สถาบัน เพื่อ เปน ขอมูล สารสนเทศ แกมหาวิทยาลัย และ ผู เกี่ยวของ ใน การ ดำเนินงาน

 ดาน กิจการ นักศึกษา

  *  การ สราง เครือขาย การ ดำเนินงาน ทั้งภาย ใน สถาบัน และ ระหวาง สถาบัน เพื่อ สราง ความ รวมมือ 

สำหรับ สนับสนุน การ ดำเนินงาน กิจการ นักศึกษา ใน อนาคต เปน สิ่งจำเปน

 *  งาน กิจการ นักศึกษา ใน อนาคต อาจ จำเปน ตอง มุง เสริมสราง ความ เขา ใจ การ ดำเนินงาน แก ทุกฝาย มากข้ึน  

และ พรอม ทำ หนา ที่ จัดสง ขอมูล และ ขอเสนอ แนะ เชิง นโยบาย ดาน นัก ศึกษาตอ มหาวิทยาลัย  

 

  สรุป

 งาน กิจการ นักศึกษา ใน อนาคต  คง จะ ตอง ปรับ รูป แบบ การ ดำเนินงาน เพื่อ ให เหมาะสม และ สามารถ 

ดำเนิน ภารกิจ ไดภาย ใต ความ หลากหลาย  การ เปลี่ยน แปลง ที่ รวดเร็ว  และ ลักษณะ นักศึกษา ที่ เปลี่ยน แปลง ไป  

การ ดำเนินงาน จะ เปนไป ใน ทิศทาง ของการ พัฒนา ศักยภาพ นักศึกษา  ที่ เพิ่ม มากขึ้น  บุคลากร กิจการ นักศึกษา 

ใน อนาคต จำเปน ตอง เตรียม ตน เอง พรอม รับมือ กับ งาน ที่ มี ความ ยุงยาก มากขึ้น  เนื่องจาก เปนการ ทำงาน ที ่

เกี่ยวของ กับ  “ คน”   และ  “ มวลชน”   ตอง ใช  “ ความรู ปฏิบัติ  ทักษะ และ ความ สามารถ ที่ หลากหลาย”   และ มี เครือขาย 

เพ่ือ สราง ความ รวมมือ ใน การ ดำเนินงาน   เน่ืองจาก ความรู ปฏิบัติ ท่ี จะ ใช ใน การ ดำเนินงาน ใน สถาบัน เร่ิม ไม เพียงพอ  

งาน กิจการ นักศึกษา คง จะ ตอง ดำเนินงาน ใน เชิง รุก มากขึ้น  เพราะ ตอง ไดรับ การ สนับสนุน จาก มหาวิทยาลัย 

ที่ มากพอ เพื่อ ทำ ให งาน กิจการ นักศึกษา มี ความ เขม แข็ง มากขึ้น  เพราะ ผล ที่ เกิดขึ้น ใน ทาย ที่สุด  ก็ คือ การ ได  

“ บัณฑิต ที่ มี คุณภาพ”   ของ มหาวิทยาลัย นั่นเอง



บทความทางวิชาการ





ผลึก แหง ปญญา1

 W i s d o m   C r y s t a l l i z a t i o n

 ศุภ ฤกษ    สิน สุพรรณ 2   

 

  บทนำ

  ใน ระบบนิเวศ มนุษย เปน สิ่งมีชีวิต ระดับสูง ที่ มี รูปลักษณ เปน กาย หยาบ  กอปร ดวย ปญญา ที่ สามารถ

 ใช เปน เครื่องมือ ใน การ คิด  วิเคราะห  และ สังเคราะห ความรู จาก สิ่ง ตาง  ๆ    ที่ อยู รายรอบ  ทั้ง ลักษณะ ที่ เปน รูปธรรม 

และ นามธรรม ได จาก สิ่ง ใกล ตัว และ ไกล ตัว ออกไป จน ถึง ระดับ ที่ เชื่อมโยง ได ทั่ว จักรวาล    โดย อาศัย การ บูรณาการ 

เปน วิถี พรอมกับ จินตนาการ  ( i m a g i n a t i o n )   เปนตัว ขับ เคลื่อน จน เกิด ความรู ใน เบื้องตน  เกิด รอบรู จาก ภูมิปญญา 

ที่ สูงขึ้น ในทามกลาง  จน สามารถ หยั่งรู และ เขา ใจ ธรรมชาติ ของ สรรพสิ่ง ได อยาง ชัดเจน ทุก เรื่องราว ใน เบื้องปลาย  

สิ่ง ดังกลาว สามารถ รังสรรค ได ใน มนุษย ทุกคน  ถา มี ความ เชื่อมั่น ใน ศักยภาพ ที่ มี ใน ตน อยาง ถูกตอง  

 

  นัยยะ แหง ความ หมาย  

 คำ วา  ผลึก และ ปญญา  เปน ภาษา ท่ี รูจัก กัน ใน ระดบั บุคคล ท่ัวไป และ ระดบั นัก วิชาการ  หรือ นัก คิด ท้ังหลาย  

ซึ่ง สามารถ เขา ใจ กัน โดย ไม ตอง แปลความ   แตไหนๆ   เรา จะ พูด กัน ถึง เรื่อง ที่ ตอง อาศัย คำ เหลานี้ เปน คำ หลัก  

( k e y w o r d )   จึง ควร ให นิยาม และ มี คำ อธิบาย เพื่อ ชวย ให เกิด ความ เขา ใจ ที่ ตรง กัน ใน เบื้องตน ไวกอน

 ผลึก ใน ที่นี้ ผูเขียน ขอ ให นิยาม เอง วา  “ ผลลัพธ สุดทาย ที่ สมบูรณ  สามารถ นำไป ใช ให เกิด ประโยชน  ( อยาง 

ถูกตอง)   ได ตาม คุณสมบัติ ของ ส่ิง น้ัน  ๆ  ”     อุปมา ดัง ตัวอยาง ของ เกลือ ท่ีเกิด จาก การ ทำ ปฏิกิริยา เคมี ระหวาง สารละลาย    

N a O H   กับ  H C l   จนได  N a C l     ( เกลือ แกง)     และ  H 
2 
O   ( น้ำ)     ของ แข็ง ใน รูป เกลือ ที่ ปรากฏ เปนเกล็ด ขาว แช ตัว อยู 

ใน น้ำ เม่ือ ระเหย น้ำ ออกไป จะ ได ผลลัพธ เปน เกลือ สีขาว ท่ี แหง  แต จะ มี ความช้ืน เล็กนอย ตาม สภาพ ธรรมชาต ิ รูปราง 

และ รส ชาด ของ สาร ใหม จะ กลาย เปนผง สีขาว  หรอื เปนกอน และ ม ีรสเคม็  ซึง่ แตกตาง กัน อยาง ส้ินเชงิ กับ คณุสมบตั ิ

ของ กรด เกลือ  ( H C l )   และ โซดาไฟ  ( N a O H )   สภาวะ ที่ เกิดขึ้น จนได ของ แข็ง หรือ ตะกอน เกลือ  เรียก กัน ใน ภาษา ที ่

เขา ใจงาย  ๆ    คือ  ตกผลึก

   ใน นิยาม ของ คำ วา  “ ปญญา  ( w i s d o m ) ”   โดย ภาพ กวาง จะ หมาย ถึง  ความ รอบรู  รู ทั่ว  เขา ใจ  หรือ รูซึ้ง      

( ประยทุธ    ปยุต โต,   2 5 2 8 )   กลาว คือ  เปนความ รอบรู ใน สรรพสิง่ ท้ังหลาย และ ปรากฏการณ ของ มัน  ( สมัคร  บุ ราวาศ,

   2 5 4 2 )   ความ หมาย ดังกลาว จะ มี ความ ใกลเคียง กับ คำ วา  ญาณ  ( ความ หยั่งรู)   และ วิชชา  ( รู แจง แทง ตลอด)   

ใน ขั้น ปรมัตถ  ทั้ง สาม คำ นี้ เมื่อ อิง กับ เนื้อหา ใน  “ ธรรมจักร กัปปวัต ตน สูตร”   แลว จะ พบ วา  ญาณ  ปญญา  และ วิชชา  

เปนลำดับ ขั้นตอน ของ สภาวะ รู ที่ เชื่อมโยง ไปมา ซึ่ง กัน และ กัน  ดัง คำ บาลี และ คำ แปล ที่วา  . .   จักขุง  อุท ปาทิ  ญาณัง  

อุท ปาทิ    ปญญา  อุท ปาทิ  วิชชา  อุท ปาทิ  อา โลโก    อุท ปาทิ. .   ( จักขุ  คือ  การ เห็นชัด ได เกิดขึ้น แลว แก เรา  ( ตถาคต)   

1  มหาวิทยาลัยขอนแกน (2551). วารสารศาสตรทั ่วไป มหาวิทยาลัยขอนแกน. ปที ่ 1 ฉบับที ่ 2 พ.ค.-ส.ค. 2551. 

 หจก.โรงพิมพคลังนานาวิทยา ขอนแกน.
2 รองศาสตราจารย ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดลอม คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน
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ญาณ  คือ  การ หยั่ง รูชัด ได เกิดขึ้น แลว แก เรา  ปญญา  คือ  ความ รอบรู ได เกิดขึ้น แลว แก เรา  วิชชา  คือ  การ รู แจง แทง 

ตลอด ได เกิดขึ้น แลว แก เรา  แสงสวาง  คือ  ความ สวางไสว ได เกิดขึ้น แลว แก เรา)     โดย เกิด สภาวะ รู อยาง สมบูรณ 

ใน เรื่อง อริยสัจ  4   ดวย  ปริวัฏฏ  3   อาการ  1 2   ( วัด ปา สามัคคี ศิริ พัฒนา ราม,   2 5 4 7 )       ซึ่ง ตัว ปญญา เอง จัด อยู 

ใน สวน ของ มรรค แต วิชชา นั้น เปน นิโรธ  จัด อยู ใน สวน ของ ผล  ( ประพต  เศรษฐกา นนท, . . . . . . . )   สำหรับ ญาณ  อาจ 

จัด เปน มรรค  ( ญาณ ใน ขั้น ตาง  ๆ    ของ วิปสสนา ญาณ)    หรือ เปนผล ก็ได  ( อา สวักขย ญาณ  จุตูปปาตญาณ  และ 

ปุพเพ นิวาสา ญาณ)   ดัง นั ้น  ปญญา ที ่เกิด ขึ ้นกับ มนุษย จึง สามารถ แยก พิจารณา ออก ได เปน  2   มิติ  คือ

 ปญญา ใน ระดับ โลกียะ ( ทางโลก)   และ ปญญา ใน ระดับ โลกุตตระ  ( ทางธรรม)   โดย  มุมมอง ของ ผลึก แหง 

ปญญา ใน ที่นี้ จะ เนน ปญญา ใน ระดับ โลกียะ  ซึ่ง เปน ปญญา ทั่ว  ๆ    ไปกอน  แต จะ ขอ อิง ปญญา ใน กรอบ ของ 

พุทธศาสนา  ( ปญญา  3 )   มา เปนหลัก ใน การ อธิบายความ ตอไป  

   ดัง นั้น  ดวย นิยาม ดังกลาว ขางตน  เรา จึง ให นัยยะ ของ ผลึก แหง ปญญา วา เปน  “ ปญญา อัน เกิด จาก การ 

ไตรตรอง ดี แลว อยาง ถูกตอง  ที่ สามารถ แสดงออก ทาง วาจา  ทางกาย  หรือ ทาง ใจ  ( ความคิด)   แลว กอ ให เกิด ผลดี 

หรือ เกิด ประโยชน ที่ ถูกตอง กับ สิ่ง ที่ กำลัง มี ปฏิสัมพันธ” 

 

  ปญญา  3 

   ปญญา จัด เปน สวนสำคัญ ใน ไตรสิกขา  ( ศีล  สมาธิ  ปญญา)   ใน กรอบ ของ ผลึก แหง ปญญา  มุมมอง ของ 

ผูเขียน ตองการ มุงเนน ปญญา ใน ศาสนาพุทธ   ซึ่ง แจก แจง รายละเอียด ไว ใน เรื่อง ของ ปญญา  3   ระดับ  อัน ได แก

      สุตตมย ปญญา

      จินตมย ปญญา

      ภาวนามย ปญญา

 กลาว โดย ขยายความ ใน ความ หมาย ของ ปญญา ทั้ง สาม ประเภท ขางตน  ก็ คือ

   สุตตมย ปญญา    หมาย ถึง  ปญญา ที่เกิด จาก การ เรียนรู หรือ ไดรับ การ ถายทอด จาก สิ่ง นอก ตัว  เชน  จาก 

การ ฟง หรือ บอกเลา จาก ผูอื่น  จาก การ อานหนังสือ หรือ ตำรา ดวย ตน เอง  การ คนควา ขอมูล ผาน สื่อ ตาง  ๆ    หรือ จาก 

ขาวสาร ที่ ถูก เสนอ ถูก ถายทอด สืบตอ กัน มา  แลว ถูก บันทึก เปนความ จำ( สัญญา)   เก็บ ไว โดย พรอม ที่ จะ ระลึก ยอน  

( r e c a l l )   กลับมา ใชงาน ได ใน รูป ของ การ จำได หมาย รู  ปญญา ระดับ นี้ ถือวา ยัง ไม ใช ปญญา ที่ แทจริง ของ ตน  คือ  ยัง 

ไม ใช ปญญา ท่ี ถูก สราง หรือ พัฒนา ดวย ตัวเอง อยาง เต็ม ศักยภาพ  เปน เพียง แต อาศัย ปฏิสัมพันธ ระหวาง ส่ิง บอกเลา 

หรือ สิ่ง ที่  มา ปรากฏ ให รับรู    และ ความ จำได หมาย รู  เปน เหตุ ปจจัย ใน การ กอ เกิด ปญญา  ซึ่ง ปญญา ขั้น นี้ อาจ เรียก 

สั้น  ๆ    วา  “ ปญญา รู จำ” 

   จินตมย ปญญา    เปน ปญญา ขั้น กลาง ที่ เกิดขึ้น ใน ตัว  คือ  เกิด จาก การ คิด  วิเคราะห  สังเคราะห เรื่องราว  

ใด  ๆ    ที่ สน ใจ  เพื่อ หา เหตุผล โดย อาศัย มูลเหตุ จาก การ ไดรับ ขอมูล ใน ขั้น สุตตมย ปญญา มา พิจารณา แยก แยะ  

วิเคราะห  จน มี ความ เขา ใจ ถึง ท่ีมา ท่ี ไป  สามารถ อธิบายความ หรือ หาเหตุ ผลได  ปญญา ระดับ น้ี เรียก งายๆ วา “ ปญญา 

รูคิด”   ปญญา ขั้น กลาง อาจ ถือไดวา เปน สะพาน เชื่อม ตอ เพื่อ นำไปสู ปญญา ใน ระดับ ที่ สาม  การ ใช กระบวนการ คิด 

โดย แยบ-   คาย  ( โยนิโสมนสิการ)   และ การ คิด แบบ บูรณาการ จัด ได วา อยู ใน ขั้น จินตมย ปญญา

   ภาวนามย ปญญา    เปน ปญญา ระดับ ท่ี สาม ท่ี ได จาก การ เรียนรู หรือ ทดสอบ โดย การ ปฏิบัติ ดวย ตัวเอง จนได 

ประสบการณ จริง  สามารถ รู สภาวะ ที่ เปนความ จริง แท ของ ธรรมชาติ ของ สิ่ง นั้นๆ   ดวย ตัวเอง  ตัวอยาง ที่ เห็น ได งาย  
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คือ  ปญญา ที่ รู รสหวาน ของ น้ำผึ้ง  ( สมมติ บัญญัติ)   จาก การ สัมผัส ดวย ลิ้น  กลาว คือ  ไมวา ผู นั้น จะ เปน ชาย หรือ 

หญิง  เด็ก หรือ ผู ใหญ  ผิว สี ใด  เชื้อชาติ ใด  ฐานะ ใด  ตราบเทา ที่ ผู นั้น มี ความ เปนปกติ ทางรางกาย  ( ลิ้น ไม บกพรอง)   

จะ ม ีสภาวะ รูวา ส่ิง ที ่สัมผัส นัน้ คอื ความ หวาน  โดย ไม จำเปน ตอง ส่ือ ดวย ภาษาพดู หรอื เขยีน  สภาวะ รู ดงักลาว คลาย 

กับ รู แบบ สัญชาตญาณ คือ  รู เอง เฉพาะตน  ไม สามารถ บอกเลา หรือ คาดเดา เอา จาก สุตตมย ปญญา หรือ จินตมย 

ปญญา กอนหนา น้ี ได เลย  สภาวะ รู ดัง ตัวอยาง แม จะ เรียก ได วา เปน  “ ปญญา รูจรงิ”   แต ยัง ถือวา เปน ปญญา ใน ระดบั 

โลกียะ  คือ  รู ระดับ ใน โลก แหง สมมติ บัญญัติ  ยัง ไม อาจ กลาว ได เต็มปาก วา รู ใน ระดับ ปรมัตถ หรือ ระดับ เหนือ โลก  

จนกวา จะ ผาน การ พัฒนา ทางจิต  โดย อาศัย สมาธิ ท่ี ถูกตอง เปน บาท ฐาน จนกระท่ัง สามารถ เห็น ส่ิง ท่ี กำลัง ปฏิสัมพันธ 

ใน ปจจบัุน ขณะ มี สภาวะ เปน นาม รูป  ( ไม ยึด ติดกับ สมมต ิบัญญติั ทางโลก)   ท่ี แปรเปลีย่น ไปตาม กฎ แหง ไตรลกัษณ  

( อนิจจัง  ทุก ขัง  อนัตตา)   
 

  บูรณาการ

 มี คำ อีก คำ หนึ่ง ซึ่ง เกี่ยวโยง กับ ปญญา ที่ ควร รูจัก ใน นิยาม หรือ ความ หมาย เอา ไว ก็ คือ  คำ วา  “ บูรณาการ”   

 ใน บทความ น้ี จะ หมาย ถึง  “ การ เช่ือมโยง ซ่ึง กัน และ กัน ระหวาง ส่ิง หน่ึง กับ ส่ิง อ่ืน  ๆ  ”   ใน มิติ แหง การ พัฒนา ปญญา หรือ 

เรียก อีก อยาง หนึ่ง วาการ พัฒนา จินตมย ปญญา  จะ พุง เปา ไปสู การ คิด อยาง เชื่อมโยง จาก สิ่ง แรก ไปสู สิ่ง ที่สอง และ 

สิ่ง ตอ  ๆ    ไป  ผล แหง การ ใช บูรณาการ ใน การ พัฒนา ปญญา จะ ทำ ให มนุษย สามารถ ฝกฝน ความคิด ให เกิด ความรู 

อยาง หลากหลาย  แต สามารถ เชื่อมโยง กัน ได ใน สิ่ง ใด  ๆ    ที่ ตน สน ใจ  ทำ ให ปญญา ถูก พัฒนาขึ้น ใน ทามกลาง การ 

บูรณาการ  สุดทาย สามารถ ได คำ ตอบ ทุก  ๆ    ขั้นตอน ของ การ บูรณาการ ใน สิ่ง เหลา นั้น ได

   การ บูรณาการ เปน สิ่ง ที่ สามารถ กระทำ ได อยาง ไร ขอบเขต จำกัด  กลาว คือ  เรา สามารถ ตั้งหลัก จาก 

เร่ือง ใด เร่ือง หนึง่ แลว ใช ปญญา คิด เช่ือมโยง เร่ือง ท่ี ต้ังขึน้ โยง ใย กับ ฐานความรู ท่ี ได จาก สุตตมย ปญญา ปะตดิปะตอ

 ไปได เรื่อยๆ   ตราบเทา ที่ เรา ยัง เห็น ชองทาง ของ การ เชื่อมโยง   แต เรา ก็ สามารถ ตัดตอน  ( หยุด)   การ บูรณาการ 

นั้น  ๆ    ได  เมื่อ รูสึก วาการ เชื่อมโยง ที่ ยืดยาว อยาง ไร ขอบเขต ไมมี ประโยชน  ไมได สาระ  ไมได คำ ตอบ จาก ปญหา 

ใน เรื่อง ที่ เรา ตั้งขึ้น  ดัง นั้น  เมื่อ นำมา ประยุกต กับ การ  “ เรียนรู”   ใน เรื่อง ใด  ๆ    ไมวา จะ เปนเรื่อง ทางโลก ลวน  ๆ    หรือ 

ทางธรรม ลวน  ๆ    หรอื ท้ังสอง อยาง ผสม กัน  การ บูรณาการ จะ เปรียบ เหมอืน สะพาน เช่ือม ให เกิด เสนทาง แหง ปญญา  

ที่ สามารถ ถายทอด ทั้ง ความรู และ ปญญา จาก เรื่อง หนึ่ง กระโจน เขาสู ความ ชัดเจน ใน เรื่อง เดียว กัน  หรือ กระโดด 

 ไปสู เรื่อง อื่น ที่ เกี่ยวของ หรือ ใกลเคียง กัน ได โดย งาย  แต สิ่ง สำคัญ ที่สุด ที่ จำเปน ตอง มี ใน เบื้องตน คือ  ปญญา

   จาก สาระ ดังกลาว ขางตน  เรา สามารถ สรุป หลักการ แหง การ เรียนรู อยาง บูรณาการ  ซึ่ง เทียบ ได กับ การ  

พัฒนา จินตมย ปญญา วา  “ การ ใช ปญญา เพื่อ แสวงหา คำ ตอบ อยาง เปนระบบ ใน เรื่อง ใดๆ   จน บรรลุผล  โดย คิด 

พิจารณา องคประกอบ ยอย ของ เรื่อง นั้นๆ   อยาง ลุมลึก  คิด ให เกิด การ เชื่อมโยง ซึ่ง กัน และ กัน ให มาก ที่สุด  ซึ่ง ใน 

ทามกลาง กระบวนการ คิด จะ เกิด การ เรียนรู จาก สาระ  ( เนื้อหา)   ที่ซอน อยู และ เกิด ปรากฏการณ แหง การ พัฒนา 

ภูมิปญญา ให สูงขึ้น เปนลำดับ”     ถา จะ สรุป ให สั้น กวา นี้ ก็ คือ  “ การ ใช ปญญา เพื่อ พัฒนา ปญญา ให ยิ่งๆ   ขึ้น ไป”   
 

  ปญญา โลก ปญญา ธรรม

   โดย ทั่วไป เรา มัก ไดยิน คน พูด ถึง  การ  “ ตกผลึก ทาง ความคิด”   มากกวา คำ วา  “ ตกผลึก ทาง ปญญา”   แต 

ความ จริง แลว ความคิด กับ ปญญา มัก จะ เดิน ควบคู กัน ไป  เรา คง ไม สามารถ บอก ได วา ผู ใด มี ปญญา ใน ระดับ ตกผลึก  
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หาก ผู นั้น ไม แสดงออก ทาง วาจา  ( คำพูด)   ทางกาย  ( พฤติกรรม และ การ กระทำ)   รวม ทั้ง การ สื่อสาร ดวย ขอเขียน 

บทความ  แต ขอ เวนไว ใน เรื ่อง ของ การ แสดงออก ทาง ใจ  เพราะ โดย ทั่วไป แลว ไมมี ใคร รับรู  สื่อ ทาง ใจ ของ

 ผูอื่น ได  ยกเวน ผู ที่ มี ทิพยอำนาจ  ดัง นั้น  การ ตกผลึก ทาง ใจ โดย ไม แสดงออก ทางกาย และ วาจา  จะ หมาย ถึง 

การ อยู รู เพียง คน เดียว  เปน ปจจัตตัง เฉพาะตัว

   คำ ถาม ที่ ควร จะ มี คำ ตอบ เกี่ยวกับ ผลึก แหง ปญญา ใน เบื้องตน ก็ คือ

   ( 1 )  การ พัฒนา ปญญา ใน ตัว มนุษย จน ถึง ระดับ ตกผลึก ใน ความ หมาย ขางตน  สามารถ กระทำ ได หรือ ไม

   ( 2 )  ถา สามารถ กระทำ ได  จะ มี วิธีการ อยางไร  ( ใช อะไร ใน การ สราง ปญญา) 

   ( 3 )  จะ ใช สิ่ง ใด เปน ดัชนี ชี้ วัด บุคคล นั้น  ๆ    วา มี ปญญา ที่ ตกผลึก แลว

   ( 4 )  ปญญา ที่ ตกผลึก อยู ใน ระดับ ใด  ( ต่ำ  ปานกลาง  สูง) 

   ( 5 ) ตกผลึก ใน มิติ ใน โลก  ( ปญญา โลก)   หรือ เหนือ โลก  ( ปญญา ธรรม) 

   เริ่มตน คง พิจารณา ใน ภาพ กวาง ระหวาง ปญญา โลก และ ปญญา เหนือ โลก แบบ ยอนกลับ ทาง ใน ประเด็น  

คำ ถาม ขอ  ( 3 )   ขางตน กอน วา  ถา บุคคล มี ปญญา ที่ ตกผลึก ผลลัพธ ที่ เกิดขึ้น ทั้ง ปจเจกบุคคล และ สังคม รอบขาง จะ 

เปน  อยางไร  คำ ตอบ นา จะ สรุปไดวา

  ปญญา โลก  1 .   โดย ภาพรวม บุคคล จะ มี ปญญา ใน การ ดำเนิน ชีวิต อยาง ถูกตอง สมดุล    ไม เบียดเบียน 

ตน เอง และ ผูอื่น ทางกาย  วาจา  ปฏิบัติตน ตาม กติกา ของ สังคม  ถายทอด หรือ ชี้ แนะ 

สิ่ง ดีงาม ให แก สังคม

    2 .  พจิารณา ระดบั ปจเจกบคุคล ใน กรอบ ของ ปญญา  3   สุตตมย ปญญา ที ่ตกผลกึ  นา จะ 

เปนการ ใช ความ สามารถ ใน การ จำได อยาง มี ประสิทธิภาพ  ( จำได มาก  จำได แมน)   

แมวา จะ ยัง ไม รูความหมาย หรือ เขา ใจ อยาง ถอง แท  การ ที่ มี ความ จำได มากมาย 

 ( พหสููต)   ถือวา เปน กาว แรก ของ ผล แหง การ พัฒนา ความรู จำ   โดย ถา สามารถ พัฒนา 

ตอไป จน ถึง ระดับ จินตมย ปญญา แลว จะ เกิด โยนิโสมน สิ การ อยาง นอย ใน ขั้น 

วิภชั ชวาทะ และ การ สืบสาว เหต ุปจจยั  ( อทิปัปจจย ตา)   ความ เขา ใจ ใน ส่ิง ที ่เคย จำได 

ก็ จะ เกิดขึ้น  และ นา จะ ใช ปญญา ระดับ นี้ เรียนรู สิ่งตางๆ  ได ดีขึ้น  มา ถึงขั้น นี้ นับวา 

ผู นัน้ ม ีตนทนุ ทาง ดาน ปญญา รู คดิได ไมเลว นกั  สวน ปญญา ใน ขัน้ ภาวนามย ปญญา  

ถา รู รสหวาน ของ น้ำผ้ึง  ( ดวย สติ)   ดัง ตัวอยาง ท่ี กลาว ไป แลว ขางตน  ก็ ถือไดวา ปญญา  

3   ทางโลก ได พัฒนา มา ถึง ปลายทาง แลว  เพราะ ผาน ประสบการณ รู อยาง ไร ขอ สงสัย 

แลว วา  น้ำผึ้ง  ( สมมติ บัญญัติ ทาง ภาษาไทย)   มี รสหวาน  ( รู ดวย ตัวเอง)   ทุกครั้ง ที่ 

เสพ น้ำผึ้ง ก็ จะ รูชัด ถึง รสหวาน นั้น  ( รู ตลอดชีวิต อยาง ไมลืม)   และ ยัง สามารถ  ( คิด)   

เปรียบ เทียบกับ รสหวาน  ของ ออย  น้ำตาล  น้ำเชื่อม ได อีก ตาง หาก  โดย ยอนกลับไป 

ใช จินตมย ปญญา  จาก คลัง ความรู ที่เก็บ ไว ใน สุตตมย ปญญา  โดย ไม หลง เขา ใจ 

วา น้ำผึ้ง คือ  ออย  น้ำตาล  หรือ น้ำเชื่อม  ดัง นั้น  รู และ คิด จะ ทำงาน ประสาน กัน  

( สิริ วรุณ,   2 5 4 8 )   

    3 .   พิจารณา ดานสังคม จะ พบ วา สังคม มี แนวโนม จะ สงบสุข  ไมมี การ เบียดเบียน ใน  ระดับ 

ที่รุน แรง เกินการ ควบคุม
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  ปญญา ธรรม  1 .   ใน สวน ของ บุคคล จะ เหมือนกับ  2   ขอ แรก  ใน ปญญา โลก ทั้ง ระดับ ภาพรวม และ  

ปจเจกบุคคล

    2 .   บุคคล จะ มี ปญญา ใน ขั้น ปลอยวาง ใน ระดับ ที่ ตน เอง มี ศักยภาพ

    3 .   สังคม มี ศานติ  รมเย็น  เผื่อ แผ  ชวยเหลือ เกื้อกูล ตอ กัน ใน ระดับ กวาง  

 

   สำหรับ คำ ถาม ใน ขอ อื่น  ๆ    ถา ตั้ง สมมติฐาน ตาม ขอ  ( 1 )   วา  มนุษย สามารถ พัฒนา ปญญา จน ตกผลึก ได  

คำ ถาม สวน ที่เหลือ เฉพาะ ขอ  ( 2 )   และ  ( 4 )   คง จะ มี คำ ตอบ ใน ภาพรวม ดวย ตาราง ที่  1   ดังนี้  

 อิทธิบาท  4 

 ฉันทะ  วิริยะ  จิตตะ  

วิมังสา

 

 อินทรีย  5 

 ศรัทธา  วิริยะ  สติ  

สมาธิ  ปญญา

 

 โพชฌงค  7    

 สติ  ธัมมวิจยะ  

วิริยะ  ป ติ

 ปสสัทธิ  สมาธิ  

อุเบกขา

 

 อริยทรัพย  7 

 ศรัทธา  ศีล  หิริ  โอตตัปปะ

 พาหุสัจ จะ  จาคะ  ปญญา

 

 มรรค  8 

 สัมมา ทิฏฐ ิ สัมมาสังกัปปะ

 สัมมาวาจา    สัมมากัม มัตตะ

 สัมมาอาชีวะ  สัมมาวายามะ

 สัมมาสติ  สัมมาสมาธิ

 

 

สมาธิ

 

 

 สมาธิ โพชฌงค

 

 สัมมาวายามะ

 สัมมาสติ

 สัมมาสมาธิ

 

 

ตาราง ที่  1       องคประกอบ ที่ ใช สราง ปญญา ตาม ไตรสิกขา และ ระดับ ปญญา ที่ ตกผลึก

 องคประกอบ ที่ ใช ศีล  สมาธิ   

  สราง ปญญา      สุตตมย ปญญา  จินตมย ปญญา  ภาวนามย ปญญา

ศีล

 

ฉันทะ    วิริยะ

 

 

 

ศรัทธา  วิริยะ  สติ

 

 

 สติ โพชฌงค

 วิริยะ โพชฌงค

 

 

 ศรัทธา  พาหุสัจ จะ

 

 

ฉันทะ  วิริยะ

 วิมังสา

 

 

ศรัทธา  วิริยะ  สติ

 

 

 

สติ โพชฌงค

 ธัมมวิจยะ โพชฌงค

 วิริยะ โพชฌงค

 

 

ฉันทะ  วิริยะ

 จิตตะ  วิมังสา

 

 

ศรัทธา  วิริยะ

 สติ  ปญญา

 

 

สติ โพชฌงค

 วิริยะ โพชฌงค

 อุเบกขา โพชฌงค

 

ปญญา

 

 

 

 สัมมา ทิฏฐิ

 

ปจจัย ที่ กอ ให เกิด ปญญา  3   ( ปญญา โลก) 
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ปจจัย ที่ กอ ให เกิด ปญญา  3   ( ปญญา โลก) 

ศีลมัย

 

 

 

วิภัช ชวาทะ

 

 

 

 

คบ บัณฑิต  พหูสูต

 ฟงธรรม ตาม กาล

มงคล  3 8

โยนิโสมนสิการ

 อริยทรัพย  7

 อิทธิบาท  4

อินทรีย  5

โพชฌงค  7

 

   

 

 

วิภัช ชวาทะ

 สืบสาว เหตุ ปจจัย

 ( อิทัปปจจย ตา) 

 คุณคา แท คุณคา เทียม

 อรรถ ธรรม สัมพันธ

 เรา คุณธรรม

สนทนา ธรรม ตาม กาล

 

โยนิโสมนสิการ

มงคล  3 8

 อิทธิบาท  4 

อินทรีย  5

โพชฌงค  7

 

 

 

ภาวนามัย

แยก แยะ สวนประกอบ

 สามัญ ลักษณ

 อยู กับ ปจจุบัน

 อริยสัจ  4 

 เห็น คุณ โทษ และ

 ทางออก

 

รู ศิลปวิทยา

 

โยนิโสมนสิการ

 อริยทรัพย  7

 อิทธิบาท  4 

 อินทรีย  5

บุญ กิริยา วัตถุ  1 0

มงคล  3 8 

 โพชฌงค  7

 มรรค  8

( สมถะ กัมมัฏฐาน) 

ตาราง ที่  1       องคประกอบ ที่ ใช สราง ปญญา ตาม ไตรสิกขา และ ระดับ ปญญา ที่ ตกผลึก (ตอ)

    

       

 สมถะ กัมมัฏฐาน

    

 บุญ กิริยา วัตถุ  1 0 

 

 โยนิโสมนสิการ  1 0 

 

 

 

มงคล  3 8 

         

  

ฌา ณ  8

ต่ำ

กลาง

สูง

ระดับ ของ ปญญา ที่ ตกผลึก

 องคประกอบ ที่ ใช ศีล  สมาธิ   

  สราง ปญญา      สุตตมย ปญญา  จินตมย ปญญา  ภาวนามย ปญญา
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  คำถามที่นาหาคำตอบ

 ปญญา ที่ ตกผลึก ดังกลาว มา ทั้งหมด ตั้ง แตตน  ผูเขียน ขอ ทำความ เขา ใจ กอน วา เปน เพียง ปญญา ทางโลก  

ยัง ไม กาว ลวง สู ปญญา ใน ระดับ ปรมัตถ แต อยาง ใด  แตกอน จะ พิจารณา ผลึก แหง ปญญา ขั้น ปรมัตถ  มี เหตุการณ 

สำคัญ ใน สมัย พุทธกาล ที่ ควร นำมา เปด ประเด็น เปน กรณีศึกษา กอน  คือ

   การ แสดง   “ ธรรมจักร กัปปวัต ตน สูตร”    ของ พระพุทธองค ใน วันเพ็ญ เดือน แปด   ณ   ปา อิสิปป ตน มฤคทายวัน  

แขวง เมือง พารา ณ สี  แก ปจจ วัคคีย  พระ อัญญาโก ณ ฑัญญะ สามารถ ฟงธรรม จาก การ เทศนา ครั้ง แรก นี้ จนได 

ดวงตา เห็น ธรรม  คำ ถาม แรก คือ  ใช หรือ ไมวา พระ อัญญาโก ณ ฑัญญะ มี  ภาวนามย ปญญา  ที่ สะสม ไว เต็มเปยม 

แลว  จน เพียงพอ ที่ จะ ใช สุตตมย ปญญา  ที่ ไดรับ การ บอกเลา จาก พระพุทธเจา  ขณะ เดียว กัน ก็ ใช จินตมย ปญญา 

 สง จิต พิจารณา  ( คิด อยาง เปนระบบ ดวย ตน เอง)   จน เขา ใจ อยาง ถูกตอง  จาก ที่ เคย ผาน การ ปฏิบัติ อยาง ถูกตอง มา 

แลว ในอดีต  แต ยังขาด ความ มั่น ใจ  จนกระทั่ง ไดรับ การ ชี้ แนะ หรือ ยืนยัน ขั้น สุดทาย  ( c o n fi   r m )   จาก การ ฟง สิ่ง ที ่

ถูกตอง จาก สุตตมย ปญญา นี่เอง  จึง สามารถ เขา กระ แส แหง การ หลุดพน ได ดวย การ ใช ปญญา  3   อยาง สอดคลอง 

และ สมดุล ใน ที่สุด   แต ยุค ปจจุบัน   เรา มี พระไตรปฎก ที่ เปน แหลง อางอิง ถึง กรรมวิธี ที่ ได มา ซึ่ง ปญญา ธรรม

 อยาง หลากหลาย จน เลือก ไม ถูก  แต ไม สามารถ สัมผัส หรือ เขาสู สภาวะ รู ใน ปญญา ธรรม ได อยาง มั่น ใจ  คำ ถาม 

ตอไป คือ มนุษย ใน ยุค นี้ จะ ตอง สราง ผลึก แหง ปญญา ทางโลก ให บรรลุ ถึง เสีย กอน หรือ อยางไร   จึง จะ มี โอกาส เขาสู 

ผลึก แหง ปญญา ธรรม
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 1 . ประพต    เศรษฐกา นนท,   บรรณาธิการ  ( . . . . . . . . . . . . . )   เจ็ด วัน บรรลุ ธรรม  สำนักพิมพ ศรี ปญญา  จังหวัด นนทบุรี. 

 2 .  ประยุทธ    ปยุต โต  ( 2 5 2 8 )     พจนานุกรม พุทธศาสตร ฉบับ ประมวล ธรรม    พิมพ ครั้ง ที่  4   มหา จุฬา ลง กรณ 

 ราช วิทยาลัย  กรุงเทพมหานคร. 

 3 .  วัด ปา สามัคคี ศิริ พัฒนา ราม  ( 2 5 4 7 )  คูมือ พุทธบริษัท  ทำวัตรเชา- เย็น  แปล และ สวดมนต พิธีบาง บท    บริษัท 

 โรงพิมพ ตะวันออก  จำกัด  ( มหาชน) 

4 .       สมัคร   บุ ราวาศ  ( 2 5 4 2 )     ปญญา  :   จุดกำเนิด และ กระบวนการ พัฒนา ทาง ปญญา ของมนุษยชาติ พิมพ ครั้ง ที่  2     

 สำนักพิมพ ศยาม    กรุงเทพมหานคร. 

 5 .  สิริ วรุณ    ( 2 5 4 8 )     คิด ให เปน เดี๋ยว เห็น เอง    สำนักพิมพ สุขภาพ ใจ  บริษัทตถ ตา พับลิ เค ชั่น  จำกัด กรุงเทพมหานคร. 
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