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แนวโนมศึกษาทั่วไปในอนาคตเพ่ือเสริมสรางศักยภาพของผูเรียน ในยุคการปฏิรูปอุดมศึกษาไทย การศึกษา
ท่ั ว ไ ปมี ค ว ามสํ า คัญมากต อกา ร เปลี่ ย นแปล งนโ ยบายรั ฐบ าล  โ ดย เฉพาะนวั ตกร รมด านการศึ กษ า 
ในการสรางคนใหเปนกําลังของการพัฒนาประเทศ ดร.จงรัก วัชรินทรรัตน ประธานคณะกรรมการบริหารเครือขาย
การศกึษาท่ัวไปแหงประเทศไทย รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ไดกลาวในการประชุมและสัมมนา
ทางวิชาการ วันศุกรที่  2 สิงหาคม 2562  ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนดคอนเวนชั่น หลักสี่ กรุงเทพมหานครฯ  
เมื่อรัฐบาลใหความสําคัญกับการศึกษาทั่วไปมากทําใหเกิดการรวมมือกันระหวางสถาบันอุดมศึกษา 14 แหง  
เมื่อป พ.ศ. 2549 โดยมีการรางธรรมนูญเครอืขายศึกษาทั่วไป แหงประเทศไทย ในการประชุมวิชาการศึกษาทั่วไประดับชาติ 
ครั้ งที่  3 ที่ประชุมเห็นชอบใหมีการจัดตั้ งเครือขายการศึกษาทั่ วไปในระดับประเทศภายใตการสนับสนุน 
ของ กกอ. โดยจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เปนประธานเครือขายการศึกษาท่ัวไปแหงประเทศไทย พ.ศ. 2549-2555 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรีเปนประธาน เครือขายการศึกษาทั่วไปแหงประเทศไทย พ.ศ. 2555-2559 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีเปนประธานเครือขายการศึกษาทั่วไปแหงประเทศไทย พ.ศ. 2559-2561 และ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรเปนประธานเครือขายการศึกษาทั่วไปแหงประเทศไทย พ.ศ. 2562-2563 โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ 
1.) สรางความเขาใจเก่ียวกับปรัชญา แนวคิด และความหมายของการศึกษาทั่วไปใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร  
2.) สรางความรวมมือและจัดกิจกรรมทางวิชาการ เพื่อส งเสริมและสนับสนุนการบริหารจัดการหลักสูตร 
และการเรียนการสอนวิชาศกึษาทั่วไป และ3.) ใหขอคิดและขอเสนอแนะเพ่ือประโยชนตอการกําหนดนโยบายแก สํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา เก่ียวกับมาตรฐานและวิธีการจัดการศึกษาท่ัวไป ทีมกรรมการบริหาร เครือขายการศึกษา
ท่ัวไปแหงประเทศไทย ประกอบดวย อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรเปนประธาน ท่ีปรึกษาจํานวน 3 คน รองประธาน 
จํานวน 2 คน กรรมการผูทรงคุณวุฒิจํานวน 3 คน และกรรมการจํานวน 11 คน ซึ่งไดมาจาก 9 ภูมิภาค เลขานุการ และ
ผูชวยเลขานุการจํานวน 2 คน โดยมีกิจกรรมรวมกันคือ  1.)การจัดการประชุมคณะกรรมการ 2 เดือน 1 ครั้ ง  
2.) จัดประชุมสัมมนาทางวิชาการ  3.) การวิจัย โดยไดกําหนดวันที่ 28-29 พฤษภาคม 2563 ใหมีการนําเสนอผลงานวิจัย 
และ4.) การจัดทําสื่อประชาสัมพันธการศึกษาท่ัวไป โดยทําเว็บไซด แลกเปลี่ยนขอมูลการศึกษาทั่วไปทุกสถาบัน  
โดย ดร.จงรัก วัชรินทรรัตน ประธานคณะกรรมการบริหารเครือขายการศึกษาทั่วไปแหงประเทศไทย รักษาการแทน
อธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ไดกลาวแนะนําเครือขายการศึกษาทั่วไปแหงประเทศไทย 

“แนวโนมศึกษาทั่วไปในอนาคต” การศึกษาท่ัวไปจําเปนตองคิดใหม ทําใหม  และตองเปลี่ยนวิธีคิด  
ตอไปการศึกษาทั่วไปตองจัดใหคนวัยทํางานจนถึงวัยชรา และตองศึกษาฐานการจัดการศึกษาวิชาการ วิชาชีพ  
เรียนอยางมีคุณภาพ และเมื่อสําเร็จแลวสามารถออกไปทําอาชีพไดอยางมีคุณภาพ การศึกษาทั่วไปในศตวรรษที่ 21 เปน 
Outcomes ซึ่งแทรกทุกสาขาอาชีพ มีอยูทุกชั้นป เปนการเรียนรู เพื่ออยูกับสังคมท่ีเปลี่ยนไปอยางอยูรอดได 
อยางมีความสุข และตองปรับสอนใหสําหรับผูเรียนเปนในวัยทํางาน วัยชรา เพราะคนเรียนสนใจอาชีพ ปรับการศึกษาที่ได
ความรูสามารถไปประกอบอาชีพ การจัดการศึกษาผูเรียน ผูจางงาน เปนผูกําหนดวาจะเรียนอะไร โดยการเรียนผานสื่อ ไม
จํากัดหองเรียนสามารถอยูที่ไหนก็สามารถเรียนได วิชาศกึษาทั่วไปมีการแชรคนสอน วิชา ทรัพยากรรวมกัน โดยรวมกันเปน
เจาของรายวิชา ไมใชเปนของใครคนใดคนหนึ่ง บทบาทของครูจะเปลี่ยนไป ครูกับเทคโนโลยี ครูทําหนาท่ีสอน ครูทําหนาที่
ตรวจการบาน และครูทําหนาทีเ่ปนติวเตอร ครูสอนหลายคน ครูทําหนาที่ตางกัน เปลี่ยนสภาพแวดลอมและทรัพยากรทั้ง
ปวงในบริบทของผูเรียนใหเปนหองเรียน หรือแหลงเรียนรูใหเกิดพื้นท่ีกระบวนการเรียนรู การปรับศึกษาทั่วไปและศิลป
ศาสตร –ศิลปะและวิทยาศาสตร การศึกษาทั่วไปตองกลับไปหาจิตวิญญาน/รากฐาน อยูที่แนวคิดศิลปะและวิทยาศาสตร 
ทําใหเปน achievement base/competency base เพ่ิมความหลากหลายของภูมิหลังนักศึกษา (กลุมเปาหมายทาง
สังคม/ชาติพันธุ/ผูพิการ/ผูที่มีความสามารถพิเศษ/กําลังทํางาน/ผูสูงวัย) เพ่ิมการแลกเปลี่ยน/ความรวมมือ (exchanges & 



cooperation) ทางกายภาพ physical และทาง virtual ของนักศึกษากับเพ่ือนบาน โดยเฉพาะอาเซียนและเอเซีย ปรับ
กระบวนการเรียนเปน Experiential base/Work Integrated Learning - WIL เพ่ิมข้ึน/Community Based การปรับ
ศึกษาทั่ ว ไปดานภาษาและการสื่อสาร มีการสรางความตื่นตั วในภาษาแม  ภาษาไทย ภาษาตางประเทศ  
การสรางวัฒนธรรม จริยธรรม และ literacy ของการสื่อสารดวยสื่อดิจิทัล การสรางบรรยากาศ/ชุมชนที่ใหความสําคัญแก
ภาษาและการสื่อสาร มองมิติการใชประโยชนของภาษากับสุนทรียภาษา จากมติิการใชประโยชน มองสมรรถนะทางภาษา
นอกจากการสอบ ปรับการเรียนการสอนโดยสรางบรรยากาศ/COP ทางสุนทรียศาสตร สรางวัฒนธรรม/ชุมชนวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยเพื่อสังคม โดยสราง STS Hub บางเรื่องที่สงผลกระทบตอชุมชนและสังคม เชน ความกาวหนาทาง
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีกับนัยยะจริยธรรม ผลกระทบจากภาวะโลกรอนกับการปรับตัวของประชาชน การเคลื่อนยาย
ประชากร การจัดสรรนํ้าและที่ดิน ฯลฯ ปรับวิชาวิทยาศาสตรในวิชาศึกษาท่ัวไปท่ีสะทอน Convergence of disciplines 
ปรับศึกษาทั่วไปดาน Learning modes/ infrastructures ใหเปน e-mode, self-paced, dialog platforms, เรียนรูใน 
COP ซึ่งกลาวโดย ดร.กฤษณพงศ กีรติกร นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร     
  แนวทางการออกแบบหลักสูตรศึกษาทั่วไปในยุคปฏิรูปอุดมศึกษาไทย ยุค AI เขามาปจจุบันเมื่อพฤติกรรม 
ของผูเรียนเปลี่ยนไปเราตองเปลี่ยนการสอน ครูสรางสภาพแวดลอมเปนผูเปลี่ยนแปลง โดยสอนใหได 4 Human Skill ที่ AI 
ไมสามารถ Disrupt 1.แรงดลใจ 2.ความเขาใจลุมลึก 3. ญาณทัศน และ 4. เมื่ออาชีพเกาๆหายไป อาชีพใหมๆ เขามา 
การศกึษาเพื่อทักษะแหงโลกอนาคต คือทั้งเลนทั้งทํา ดังนั้นควรมี Transcript outcomes base การศึกษาทั่วไป เกงไมเกง
อยูที่ปรับตัวไดหรือเปลา ตองมีทั้ง AQ EQ และ IQ การศึกษาทั่วไปควรมีโครงการขับเคลื่อนเขยื้อนสังคม วิชาใหมเกิดขึ้น
ประเภทเกี่ยวกับ Digital และ GE ตองเปน Outcomes BASE Learning การสรางแรงบันดาลใจใหกับครูและการสรางแรง
บันดาลใจใหกับศิษยใหทํากิจกรรมได ซึ่งกลาวโดยผูชวยศาสตราจารยกิตติภูมิ มีประดิษฐ ผูอํานวยการสํานักวิชาศึกษา
ท่ัวไป มหาวิทยาลัย ศรีปทุม ซึ่งจะแตกตางไปจากผูชวยศาสตราจารย ดร.ชลธิดา เทพหินลัพ รองอธิการบดีฝายวิชาการ 
และประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยพะเยา กลาวถึง “แนวทางการออกแบบหลักสูตรศึกษาท่ัวไปในยุคปฏิรูปอุดมศึกษาไทย” 
โดยไดนําการออกแบบหลักสูตรศึกษาทั่วไปของมหาวิทยาลัยพะเยามาเลาเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันโดยการบริหารจัด
การศึกษาทั่วไปมีกรรมการ 2 ชุด 1. มีกรรมการบริหารหมวดศึกษาทั่วไป 2. มีกรรมการดําเนินงาน กรรมการทั้ง 2 ชุด 
บรหิาร 40 วิชา พบปญหาคือ ผลการเรียนรูเทไปตามคณะที่คณะกรรมการดําเนินงานรับผิดชอบ ที่ ม.พะเยา ให GE เปนขา
ท่ีแข็งแรงใหเขายืนได บังคับเรียน 30 หนวยกิต ไมมีใหเลือกเรียน เรียนแบบโมดูล มี 4 โมดูล ๆ ละ 1 ภาคการศึกษา  
ใชเวลาเรียน 2 ป โดยสอนใหนักศึกษาไดความรูคือ 1. รูจักตัวเอง เทคโนโลยี อยูรวมกันในสังคมเล็กๆได 2. รูจักเปาหมาย
วางแผน เลือกใชเทคโนโลยีได 3. มีแนวทางประยุกตการใชวิชาชีพไดรูจักการบูรณาการได และ4. รูจักบทบาทของตัวเอง 
บุคลิกภาพ สื่อสาร การเปนพลเมืองโลก โดยมีการจัดกิจกรรมในหองเรียน ในการเรียนการสอนเปนแบบ online มีการ
สอดแทรก Design Thinking การเปนผูประกอบการไวตั้งแตแรกถึงสุดทาย โดยมีหลักการเรียน 30 หนวยกิต ใหนักศึกษา
ทําโครงการ 1 โครงการๆ ละ 1คน ท่ีเกี่ยวของกับสุขภาพ สิ่งแวดลอมชุมชน การจัดการเรียนการสอนประกอบดวย อาจารย
ผูสอนศึกษาทั่วไป, กิจการนิสิต, อาจารยประจําหลักสูตร, นักศึกษาป 3 มาชวยเปนผูชวยสอน สวนการวัดผลและ
ประเมินผล ใหมีการลงทะเบียนรายวิชาศึกษาทั่วไปในปแรกเขา 30 หนวยกิต แลวจัดการเรียนไปเรื่อยๆ การวัดและ
ประเมินผลข้ึนอยูกับผูสอน ซึ่งจะแตกตางจากที่รองศาสตราจารย ดร.บัณฑิต ทิพากร รองอธิการบดีอาวุโสฝายวิชาการ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี พระจอมเกลาธนบุรี ไดกลาวถึง “แนวทางการออกแบบหลักสูตรศกึษาทั่วไปในยุคปฏิรูปอุดมศกึษา
ไทย”วาแนวทางการออกแบบหลักสูตรการศึกษาทั่วไป ยุคปฏิรูปอุดมศึกษาไทย DITTO การสอนใหผูเรียนเปนกรรมาชน 
เสรีชน สังคมเปลี่ยน วิถีชีวิตเปลี่ยน โลกกลับไปเหมือนเดิมแตไมเหมือนเดิม เราตองมองวา GE บัณฑิตของเราคือใคร  
การปฏิรูปคุณภาพของคนใหสามารถเปลี่ยนแปลงสังคมได GE เปนทั้ง Professional, Non Professional, จํานวนปหายไป, 
เวลาเรยีนยกเลิกออกไป และตัวแทนหนวยกิตคืออะไร เราตองมาคิดกัน การศึกษาไมมีเทอม วัด Outcomes อยางเดียวไม
มีรายวิชา มีแตวิชา คะแนนที่กําหนดไวนั้นสามารถเปลี่ยนได จึงเกิดเปนคนท่ีไดก็ไมใชคนที่เลือก สิ่งสําคัญ ประกอบดวย 



People, Process, Data, Things สรุปเราเลิกใบปริญญาไดไหม Things needle for Change แลว Growth คือ  
เราจะสอนอยางไรใหเด็กสูปญหาเองได Learn to be come ตองสอนใหผูเรียนสรางบุคลิกดีกวาตั้งปญหาทําใหผูเรียนได
ทําไรได ใหผูเรียนไดตั้งปญหาและทําการแกปญหาดวยตัวเอง ตองสอนใหทําดวยใจกอน Modular Design ไมใช Block 
Course เรียนเพื่อ Thinking เรียนเพื่อไมไดให Reading โดยสรุป Learning Outcomes จะเปนตัวที่ Transfer Credit 
และ What characters do our Students need to “become”? ผูเรียนคือใคร ผูเรียนมีสมรรถนะอะไร ผูเรียนตองการ
ความรูอะไรท่ีจะไปทําได การออกแบบกิจกรรม ผู เรียนตองมีประสบการณจากการไดลงมือปฏิบัติจากของจริง  
สุดทายผูชวยศาสตราจารย ดร.มนัสนันท หัตถศักดิ์ ผูดําเนินการอภิปรายเรื่อง “แนวทางการออกแบบหลักสูตรศึกษาทั่วไป
ในยุคปฏิรูปอุดมศึกษาไทย” สรุป วาจํานวนหนวยกิต เวลาเรียน หายไปไดไหม การกาวไปโดยไมไดอยูอยางแบบเดิม 
มุมมอง Lifelong learning บูรณาการอยูมันอยางมีความสุข Lifelong Education การศึกษาทั่วไปไมไดหยุดที่เด็ก ม.6 
ตอง up ไปถึงคนสูงวัยดวยจึงจะพัฒนา Thailand 4.0 

  การสอนวิชาศึกษาทั่วไปเพื่อพัฒนาศักยภาพของผูเรียน ในการประชุมและสัมมนาวิชาการไดจัดกิจกรรมซึ่งแบง
ออกเปน 3 หองกิจกรรม  

หองที่ 1 การคิดเชิงออกแบบในการจัดการเรียนการสอนวิชาศึกษาท่ัวไป โดย ดร.รติพร มั่นพรหม(ผูแทนจาก
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร) กับทีมงาน 3 คน ไดดําเนินการโดยเลือกวิชา การทองเท่ียวเชิงสรางสรรค แนวคิดใหม เปดโลก
ทัศนตัวเองท่ีอยูในกรอบมานาน กิจกรรม 1. วาดรูปคูของตัวเองคือ อาจารยถนอม เลขาพันธ คณบดีคณะครุศาสตร จาก 
มรภ.นครศรีธรรมราช สอนวิชาคณิตศาสตรทางการศึกษา โดยไมยกปากกา 2. เนรมิตรพ้ืนที่ทองเที่ยวใน 1 วัน จากนั้นดู
วิดีทัศน Design Thinking ที่ใหเขาใจคน เขาคือใคร กําหนดโจทย สรางข้ันตอน และทดสอบ ปรับใหสมบูรณ  
3. สัมภาษณ 4. คิดกรองวิเคราะห เราจะทําอะไรใหจุด...เราจะทํา สรุป วาดภาพที่เพ่ือนเราชอบแลวใหเพ่ือนเราดูวาแกไข
อยางไร ใหเขียน I like ...... I learn ……. และ I wish …… จากท่ีไดเขารวมกิจกรรมในหองที่ 1 ผูเขารวมจะไดแนวทาง 
การสอนในการกระตุนใหผูเรียนไดเกิดความคิดสรางสรรคในระยะเวลาที่กําหนด และสามารถนํากิจกรรมนี้ไปปรับใช 
ในการเรียนการสอนหรืองานประจําในชีวิตประจําวันได   

หองที่ 2 การวัดและประเมินผล Soft Skill ในวิชาศึกษาทั่วไป โดย ผูชวยศาสตราจารย ดร.ภาวดี ภักดี (ผแทนจาก
มหาวิทยาลัยขอนแกน) คุณลักษณะคนไทย 4.0 ตองมี DOE การวัด Soft Skill เราตองเลือกมาวัด ทักษะดานอารมย  
โดยตองใหผูใชบัณฑิตชวยเลือกดวย Lifelong Learning และใหดูความตองการของผูจัดหางานดวยวาเขาตองการอะไรบาง 
กิจกรรม 1.ฉีกกระดาษใหเปนรปูชางโดยไมขีดเชียน หามปรึกษา ไมพูด ในเวลาจัด ใหทุกคนชวยกันฉีกกระดาษโดยทํางาน 
ทีละคน 2. ฉีกกระดาษใหเปนรูปชางทําแบบเดิม 3. ฉีกกระดาษใหเปนรูปชางใหปรึกษาพูดคุยกันได ดังนั้นการพัฒนา  
Soft Skill ตองมีการประเมินตัวเอง และเพ่ือนในกลุมตามการปฏิบัติงานจริง หัวขอที่ประเมิน 1.รวมทํางานตามเปาหมาย
ของกลุม 2.แสดงความคิดเห็นอยางเปดเผย ตรงไปตรงมา 3.มีสวนรวมในกิจกรรมของกลุม 4.มีสวนรวมในการแกปญหา
อยางเต็มใจและจริงใจ 5.รับผิดชอบในสวนท่ีไดรับมอบหมาย 6.สื่อสารและมีปฏิสัมพันธกับเพ่ือนในกลุม 7.แสดงความ
คิดเห็น และมีขอเสนอแนะ 8. ยอมรับความคิดที่แตกตาง 9.มีเหตุมีผลมีขอมูลและกลาตัดสินใจ 10.มีความไววางใจ 
กับสมาชิกในทีมทุกคน จากที่ไดเขารวมกิจกรรมในหองที่ 2 ผูเขารวมจะไดแนวทางในการในการเลือกวิธี การใชขอมูล และ
แหลงการไดมาของการวัดและประเมินผล Soft Skill อยางมีประสิทธิภาพ 

และหองที่ 3. เทคนิคการจัดชั้นเรียนขนาดใหญสําหรับวิชาศึกษาทั่วไป โดย ดร.ปยะดา จุลวรรณ (ผูแทนจาก
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร) GE BIGCLASSROOM SHOW CASE มีดังนี้ Sharing Stage -> GE DAY, Encouragement 
-> GE ชวนคุณทําดีเพ่ือสังคม ปราชญ คือ ผูสอน GE, Engagement, Management, Change mindset สรุป คน GE 
ตองเปนคนใจกวาง ยอมรับการถูกติตําหนิ Don’t let someone behind. ผูสอนGE ตองทําใหเกิดในหองเรียนคือ เขามา 
Delight ผูเรียนออกไปตอง Commitment  จากท่ีไดเขารวมกิจกรรมในหองที่ 2 ผูเขารวมจะไดเทคนิคแนวการจัดชั้นเรียน



ขนาดใหญจากหลายๆ สถาบันอุดมศึกษาที่ไดมาแลกเปลี่ยนปญหาและอุปสรรค ตลอดจนเทคนิคดีๆ ที่ทําใหการจัดชั้นเรียน
ขนาดใหญอยางไรจึงมีประสิทธิภาพ ซึ่งความรูที่ไดนั้นสามารถมาปรับใชกับบริบทของสถาบันของผูเขารวมได  

สรุป ผลการเรียนรูจากการสัมมนาทางวิชาการหมวดวิชาศึกษาทั่วไป เรื่อง แนวโนมศึกษาทั่วไปในอนาคตเพ่ือ
เสริมสรางศักยภาพของผู เรียนในยุคการปฏิรูปอุดมศึกษาไทย โดย รองศาสตราจารย  ดร.ลดาวัลย พวงจิตร  
รองอธิการบดีฝายวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ไดใหขอคดิและความรูที่ไดจากการเขารวมสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง
แนวโนมการศึกษาทั่วไปในอนาคตเพื่อเสริมสรางศกัยภาพของผูเรียน ในครั้งนี้ คือ การศึกษาทั่วไปจําเปนตองปรับเปลี่ยน
ตามสังคมปจจุบันมีการพัฒนาสรางบัณฑิตออกไปใหมีคุณภาพสามารถเอาตัวรอดปรับตัวไดในสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงได
อยางมีความสุข และตองใหผูสอนไดเขาใจ และปรับวิธีการสอน ตลอดจนเพ่ิมรายวิชาใหมหรือปรับคําอธิบายรายวิชาให
สอดรับกับสถานการณที่เปลี่ยนไป  

 
ขอเสนอแนะ จากการที่ไดไปเขารวมประชุมและสัมมนาวิชาการ เรื่อง แนวโนมศึกษาทั่วไปในอนาคต 

เพื่อเสริมสรางศกัยภาพของผูเรยีนในยุคการปฏิรูปอุดมศึกษาไทย 
1. ผูสอน/ผูชวยสอน วิชาศึกษาทั่วไปควรตองมีความเขาใจปรัชญาของการศึกษาทั่วไปเปนอยางดี โดยจัด

ปฐมนิเทศอาจารยผูสอนวิชาศึกษาทั่วไป เหมือนกับการปฐมนิเทศนิสิตแรกเขาท่ีลงทะเบียนเรียนรายวิชา
ศึกษาทั่วไปประจําทุกปๆ ละ 1 ครั้ง  

2. ผูสอนควรมีหลากหลายศาสตรในวิชาที่สอน เปนการเติมเต็มใหนิสิตไดเห็นตัวอยางจากผูสอนไดเชิงประจักษ 
3. ควรมีการกระบวนการเรียนการสอน โดยการสรางบรรยากาศในการเรียนการสอน หรือการสอนในหองเรียน

สามารถเคลื่อนยายทีเ่รียนจากในหองไปยังสถานที่ๆ ใชหองเรียนได(ไมยึดติดกับการมีหองเรียนประจํา) 
4. การเรียนการสอนควรมีการใชเทคโนโลยีที่ทันสมัย 
5. ควรปรับวิชาในหมวดศึกษาทั่วไป ใหสามารถจัดใหกับหลายชวงอายุคนในอนาคตได 
6. ควรมกีารใชทรัพยากรรวมกันในการเรียนการสอนรวมทั้งผูสอน ผูชวยสอน และสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน 
7. กลุมวิชาในหมวดศึกษาทั่วไปควรมีการประชุม ออกแบบกิจกรรม/โครงการรวมกันกับกิจการนิสิต 
8. การวัดผลประเมินผลควรเปนอยางไร เชนบางรายวิชาวัดผลการเรียนรู การสอบ หรือการนําเสนอโครงงาน

กิจกรรม ฯลฯ 
9. นโยบายมหาวิทยาลัยนเรศวรควรชัดเจนในการที่จะปรับการศึกษาทัว่ไป ใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน   

 
ประดับเดือน ทองเชื้อเชิญ 

นักวิชาการศกึษาชํานาญการพิเศษ 
รักษาการในตําแหนงหัวหนางานจัดการวิชาศกึษาท่ัวไป 

5 สิงหาคม 2562 

 
http://www.gened.nu.ac.th/file/ge/ge.pdf 


