
การสัมมนาทางวชิาการ
เครือข่ายการศึกษาทั่วไปแห่งประเทศไทย

มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์
2  สิงหาคม  2562

You cannot discover new oceans
unless you have the courage to leave the shore

การศึกษาทัว่ไป  ศิลปะและวิทยาศาสตรฉ์บบัยาจก ?
(General Education - Poor Man Liberal Arts ?)

ฐานปริญญาตรีส าหรบัยคุสมยัของการเปล่ียนแปลง
แนวโน้มศึกษาทัว่ไปในอนาคต

กฤษณพงศ ์กีรติกร
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แนวโน้มศึกษาทัว่ไปในอนาคต
• Guilds, Liberal Art Education, มหาวิทยาลยั, มหาวิทยาลยั
ในยคุวิทยาศาสตร์
• อดุมศึกษาไทย
• แนวคิดศิลปศาตร ์- ศิลปะและวิทยาศาสตร์
• 21st Century Skills, Future Workforce Skills and Drivers
• การศึกษาทัว่ไปในยคุ Education Disruption
• แนวคิดต่อศึกษาทัว่ไป
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Thailand Has a Developing Economy 
and a Big First World Problem

https://www.bloomberg.com/graphics/2019-thailand-baby-bust

https://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi1gIqKiuHjAhU-6nMBHXH3DU8QFjAAegQIARAB&url=https%3A%2F%2Fwww.bloomberg.com%2Fgraphics%2F2019-thailand-baby-bust%2F&usg=AOvVaw2Y-7s7I-K9W448rxJJ44LY


การศึกษาทัว่ไปในอดีต
การศึกษาทัว่ไปในอนาคต

การศึกษาทัว่ไปในอนาคต

การศึกษาทัว่ไปในอนาคต



Guilds,  Liberal Arts Education, 
มหาวทิยาลยั และมหาวทิยาลยัวิทยาศาสตร์ 

มาตรฐานการเรียนการสอน: นิสยั  คุณภาพ วชิาการ  วชิาชีพ
นิสยั คุณภาพ วชิาการ  
เป็นส่ิงสัง่สม เป็นจารีต เป็นวฒันธรรม
การศึกษาของนิสิตนกัศึกษา

นิสิตนักศึกษาในฐานะผู้รับการศึกษาจากมหาวทิยาลยั รับการสนับสนุน
จากสังคม
นิสิตนักศึกษาและบัณฑิตในฐานะผู้ให้สังคม

เรียนอยา่งมีคุณภาพในมหาวทิยาลยั   ออกไปประกอบอาชีพ
อยา่งมีคุณภาพ



การซอ้นทบักนัของส่ิงแวดลอ้ม  ท่ีอาศยั  ท่ีประกอบอาชีพ
การซอ้นทบัของทกัษะชีวติและสงัคม  วชิาชีพ/อาชีพ  วชิาการ
Hominids (Australopithecines, Homo habilis, Homo erectrus, Homo 

neanderthalis, Homo sapiens)
คุณภาพเพือ่การด ารงชีวติและการแข่งขนั
คุณภาพของการเลือกท่ีอยูอ่าศยั (กนัแดด  ฝน  ลม  สตัวร้์าย)
คุณภาพของการเลือกคู่ผสมพนัธ์ุ
คุณภาพเป็นปัจจยัขบัดนัธรรมชาติเพื่อความไดเ้ปรียบ  แมแ้ต่สตัว์
คุณภาพของการเลือกหินและการท าอุปกรณ์ด ารงชีวติ (ขวาน, ใบมีด, 

ฉมวก, เขม็)
คุณภาพเป็นตวัก าหนดความไดเ้ปรียบเชิงเปรียบเทียบในการด ารงชีวิต



• การเปล่ียนสภาพจากผูล่้า-ผูเ้กบ็กิน เป็นผูเ้ล้ียง-ผูเ้พาะปลูก 
• การเกิดของหมู่บา้น  เมือง  ระบบสงัคม
• การแยกบทบาทการท างาน – division of labour

การเกิดอาชีพ (ทอผา้ ป้ันหมอ้  ตีเหลก็ ท าแป้ง/ขนมปัง  ท าอุปกรณ์
เกษตร ฯลฯ)  

การเกิดระบบแลกเปล่ียน  เงินตรา
• การแยกอาชีพออกจากชีวิต  วชิาชีพวิชาการแยกจากชีวิต
• การถ่ายทอดวชิาการท่ีฝังอยูใ่นแต่ละอาชีพ (ส าริด: การท าแม่พิมพ ์ 

การผสมโลหะ  การเท โลหะวิทยา ฯลฯ)
• คุณภาพวชิาการวชิาชีพเป็นตวัก าหนดความไดเ้ปรียบเชิงเปรียบเทียบ

ในการด ารงชีวติ  ความมัง่คัง่  ฐานะทางสงัคม



Guilds,  Liberal Arts Education, มหาวทิยาลยั และมหาวทิยาลยัวทิยาศาสตร์
พฒันาการของการศึกษา อาชีพ: คุณภาพและมาตรฐาน

ยโุรปตะวนัตกตั้งแต่สมยักลางประมาณ 1500 ปีมาแลว้
Guilds หรือ Gilds เป็นท่ีรวมของผูท้  าธุรกิจเดียวกนัหรือ   เป็นช่าง(crafts, 

artisans) ชนิดเดียวกนั
ควบคุมอาชีพ หรือ crafts โดย

– ก าหนดมาตรฐานฝีมอืและราคา

– ปกป้องธุรกจิจากการแข่งขนั

– สร้างการยอมรับและสร้างสถานภาพในสังคม





• Medieval Guilds played an important role in Medieval towns as 
guilds attempted to guarantee standards amongst crafts in Medieval 
England.

• A group of skilled craftsmen in the same trade might form themselves 
into a guild. A guild would make sure that anything made by a guild 
member was up to standard and was sold for a fair price. Membership 
of a guild was an honor as it was a sign that you were a skilled 
worker who had some respect in society.

• Some members of a guild were chosen to check that other members 
of the guild were working up to standard. Those guild members who 
were found to be cheating the public would be fined or made to do 
work again but at their own cost. The worst punishment was to be 
expelled from your guild as it meant that you could no longer trade in 
your town. A guild would look after you - as a member of it - if you 
were sick. It would help the families of dead guild members.

http://www.historylearningsite.co.uk/medieval_towns.htm
http://www.historylearningsite.co.uk/Year 7.htm


• Apprentices to a guild could be as young as twelve years old. 
They were taught a trade by a guild member. He would expect 
to be paid for this by the parents of the boy. An apprentice could 
live with his master for anything up to 14 years. The guild 
member had made a promise to teach the boy well and this could 
take time. Apprentices were not expected to get married during 
their apprenticeship. Going to the inn was usually banned as well.

• Once an apprenticeship was over, the young person now 
became a journeyman. He would be paid a wage and once he 
had saved enough money, he could start up a business of his own.

• Only members of a guild could sell within a town. This was meant 
to keep up quality. However, on market days anybody could sell 
their goods in the market whether they were skilled or not. An 
annual fair would attract people from far and wide…….including 
those a town or city would not want. 



พฒันาการของการศึกษา อาชีพ: คุณภาพและมาตรฐาน
• สมาชิกของ Guilds

– Master เจ้าของร้าน/กจิการ  ครูฝึกผู้ฝึกงาน
– Student/Apprentice อยู่กบั Master ภายใต้เงื่อนไขของ 

Guilds
– Journeyman จบการฝึกแล้ว  แต่ยงัไม่ใช่ Master

• Guild สร้างความมีระเบียบของสังคมในแต่ละกิจการ/ช่าง
– ก าหนดการจ้างงาน
– มาตรฐานผลติภัณฑ์
– เงื่อนไขการขายสินค้า
มาตรฐานการประกอบการและสินคา้ เป็นตวัก าหนดการศึกษา  ความมี

ระเบียบของสงัคมยโุรป

Guilds,  Liberal Arts Education, มหาวทิยาลยั และมหาวทิยาลยัวทิยาศาสตร์



• ความรุ่งเรืองของ Guilds (ศตวรรษท่ี 11-15)
Bruges, Ghent, Hanseatic League (Lubeck, Hamburg, Bremen)

Guilds ปกป้องการคา้จากการควบคุมของผูป้กครองศกัดินา/ ขนุนาง/
กษตัริย ์ เพ่ิมบทบาทในการปกครองทอ้งถ่ิน  เทศบาล
• คุณภาพ/มาตรฐาน/การรวมตวัของอาชีพ (วชิาชีพและวชิาการ) เป็น
ตวัคานอ านาจปกครอง/การเมือง
• อ านาจรัฐ/กษตัริยใ์นศตวรรษท่ี 15-16 การคา้ขายระหวา่งประเทศ  
สินคา้ต่างประเทศ  การเพ่ิมบทบาทนายทุนและผูป้ระกอบการ   ลดอ านาจ
และบทบาทของ Guilds   จาก Guilds ควบคุมรัฐมาเป็น Guilds เป็น
เคร่ืองมือรัฐ



• Guilds หรือสมาคมวชิาชีพในช่วงต่อมาของยโุรป  มีบทบาทถึงปัจจุบนั
ในการส่งเสริมสถาบนัการศึกษารวมทั้งจดัตั้งสถานศึกษา  โดยเฉพาะ
อาชีวศึกษา  และมหาวิทยาลยัยคุวิทยาศาสตร์ท่ีเนน้เทคโนโลยี
• อาชีพเป็นตวัก าหนดคุณภาพและมาตรฐานวชิาชีพและวชิาการ



Guilds ทัว่โลกมีพฒันาการคลา้ยยโุรปตะวนัตก
• ตะวนัออกกลาง (ศตวรรษ 9-20)
• อินเดีย (เกิดก่อนอาณาจกัร Maurya  จนหลงัการปกครองขององักฤษ) 
ผกูกบัวรรณะ
• ญ่ีปุ่น หมดไปเม่ือการปฏิรูปเมจิ
• จีน อยูม่าจนศตวรรษ 20
• ไทย ไม่มีพฒันาการของ Guilds การคา้ผกูขาดโดยรัฐ(กรมท่าซา้ย กรมท่า

ขวา) 

การผลิต(การเกษตร เกบ็ของป่า ฯ) ไม่มีการรวมตวั  
คุณภาพและมาตรฐานอาชีพและสินคา้จึงไม่มี ไม่อยูใ่นระบบการศึกษา  

วฒันธรรมการผลิต และการประกอบอาชีพ



พฒันาการของการศึกษา อาชีพ: คุณภาพและมาตรฐาน
• Universitas: กลุ่มของคนท่ีมีผลประโยชน์ร่วมกนั
• Studium generale: โครงสร้าง/สถานท่ีเพื่อการสอนและนกัเรียนท่ีใช้
สถานท่ีเหล่าน้ีท่ีมาจากท่ีไกล

ในยคุกลาง (ก่อนค.ศ. 1100) ก่อนยคุ Renaissance  การเรียนของยโุรป
อยูใ่นวดั ความรู้อยูใ่นคมัภีร์ท่ีคนจ านวนนอ้ยอ่านออกเขียนได ้ จ ากดัใน
คนกลุ่มเลก็  
• การเล่าเรียนของไทยก่อนการปฏิรูปการศึกษารัชกาลท่ี 5 มีสภาพ
คลา้ยยโุรปยคุกลางท่ีการศึกษาอยูใ่นวดั(ส าหรับคนส่วนใหญ่) และวงั 
(ส าหรับคนส่วนนอ้ย) ไทยตามหลงัอยู ่7-8 ร้อยปี

Guilds,  Liberal Arts Education, มหาวทิยาลยั และมหาวทิยาลยัวทิยาศาสตร์



การศึกษาสมยักลางมเีพือ่ศึกษาเทววทิยา

7 liberal arts: trivium (ทักษะที่ถ่ายทอดได้)  grammar, logic, rhetoric และ 
quadrivium (ตวัความรู้) – arithmetic, geometry, astronomy, music 

การเปล่ียนช่วงศตวรรษ 11-12 การคน้พบงานของ Aristotle (ปรัชญา, 
วิทยาศาสตร์, การเมือง)  การผสาน Aristotle กบัค าสอนคาทอลิก,  การ
ขยายตวัของเมืองและการคา้ ความตอ้งการผูรู้้ทางกฎหมาย,  การติดต่อกบั
โลกมุสลิม  กรีกและยวิ ท าใหย้โุรปไดข้อ้มูลทางการแพทย์

จากการศึกษาเพ่ือการสนทนากบัพระเจา้-เทววทิยา (ความสมบูรณ์และการ
รักษาจิตและใจ) เพ่ิมแพทย์ (ความสมบูรณ์และการรักษากาย)  เพ่ิม
กฎหมาย (รักษาความสงบและลดความขดัแยง้ในสงัคมและจากการคา้ขาย)

มหาวิทยาลยัในยคุเร่ิมตน้(ศตวรรษ 12) จ ากดัอยูท่างกฎหมาย(Bologna)
แพทย(์Salerno)  เทววิทยา(Paris)



The seven liberal arts -
Picture from the 

Hortus deliciarum of 
Herrad von Landsberg

(12th century)

http://en.wikipedia.org/wiki/Hortus_deliciarum
http://en.wikipedia.org/wiki/Herrad_von_Landsberg


สถานะ studium generale ใหไ้ดโ้ดยสนัตะปาปาหรือจกัรพรรดิ Holy 
Roman Emperor เท่านั้น

คุณภาพก าหนดโดยแนวปฏิบติัของสนัตะปาปา
– พระท่ีดูแลวดั  ถา้ตอ้งการศึกษาเทววิทยาและยงัไดรั้บเงินเดือนตอ้ง
เรียนท่ี studium generale เท่านั้น

– studium generale จะใหใ้บอนุญาตสอนไดทุ้กท่ีส าหรับผูท่ี้จบระดบั
สูงสุด (doctorate)

คุณภาพก าหนดโดย student guilds (universitates scolarium)
– นกัศึกษาเป็นผูจ่้ายเงินเรียน ห่วงคุณภาพและ autonomy
– อาจารยถ์า้จะออกนอกเมือง Bologna หลายวนั ตอ้งไดรั้บอนุญาต
เป็นลายลกัษณ์อกัษรจากนกัเรียน 



การศึกษาโดยการเรียนกบั Master, Tutor และการอภปิราย
ชีวตินักเรียนมหาวทิยาลยั Paris (มหาวทิยาลยัยุคกลาง-ศตวรรษ 13 ก่อน
มหาวทิยาลยัวทิยาศาสตร์)

0400 ต่ืน
0500 – 0600   Arts Lectures อาจารยว์ิจารณ์หนงัสือส าหรับวิชา
0600 สวดมนตแ์ละอาหารเชา้
0800 – 1000 Lectures
1100 – 1200 Disputations การวิภาคหรือใหท้ศันะโดยนกัเรียน

ก่อนอาหารกลางวนั
1300 – 1500 Repetitions ศึกษาวิชาช่วงเชา้กบัติวเตอร์
1500 – 1700 Cursory lectures ในวิชาทัว่ไป และ disputations
1800 อาหารเยน็
1900 – 2100   ศึกษาและ Repetitions
2100 นอน



ในการบรรยาย  นกัเรียนจะตอ้งจดโนต้และคดัลอกเพื่อสะสมหนงัสือ
ของตนเอง

การศึกษามีองคป์ระกอบ  สุ จิ ปุ ลิ  ชดัเจน
การสอบเป็นปากเปล่ากบักลุ่ม Masters จะสอบเม่ือตอ้งการรับปริญญา
การศึกษา 4-6 ปี ได ้A.B. (artium baccalarius)

หลงัจากนั้น  ได ้A.M. (artium magister)

ทั้งA.B.และA.M. ท าใหส้อนliberal artsได ้แต่ส่วนมากจะยงัไม่สอน
จะศึกษาต่อ 7-10 ปี วิชาเฉพาะ (เทววิทยา, กฎหมาย, แพทย)์ จะสอบ

ปริญญาเอก  และสอนวิชาเฉพาะได้
คุณภาพการเรียนการสอนก าหนดโดยความรู้และประสบการณ์ของ

อาจารยท่ี์จบระดบัปริญญาเอก



1750s 1850s 1950s 2050s
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Q2 Technology 
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ผู้ให้ความรู้เป็น
ผู้ปฎบิตัิจริงในอาชีพ

ผู้ให้ความรู้ไม่ใช่
ผู้ปฎบิตัิจริงในอาชีพ



มหาวิทยาลยัในศตวรรษท่ี 19 - ยคุวิทยาศาสตร์
• คนในยโุรปอยูใ่นเมืองมากกวา่ชนบท (การเติบโตของการคา้  การผลิต)
• การปฏิวติัอุตสาหกรรมขบัดนัดว้ยไอน ้า (mechanical principle) ไม่ใช่

ดว้ยปรัชญา
• วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี(ไม่ใช่สงคราม  ไม่ใช่ศาสนา)  ท่ีจะลด

ทุกขย์ากและสร้างความมัง่คัง่
• การต่อสู้ทางความคิดระหวา่งมหาวทิยาลยัท่ีเนน้ liberal arts/classics  

และมหาวิทยาลยัท่ีเนน้วิทยาศาสตร์

Guilds,  Liberal Arts Education, มหาวทิยาลยั และมหาวทิยาลยัวทิยาศาสตร์



มหาวิทยาลยัในศตวรรษท่ี 19 - ยคุวิทยาศาสตร์
A university training aims at the intellectual tone of society, 

at cultivating the public mind, at purifying the national taste, at 
supplying true principles to popular enthusiasm and fixed aims 
to popular expiration, at giving enlargement and sobriety to the 
ideas of the age, at facilitating the exercise of the political 
power and refining the intercourse of private life.

การต่อสู้ทางความคิดยงัคงอยูจ่นปัจจุบนั ระหวา่งการศึกษาเพื่อสร้าง
ความเป็นมนุษย ์ และการศึกษาเพื่อการใชป้ระโยชน์

ในยคุท่ีการศึกษาพานิชย ์ การศึกษาเพื่อสร้างความเป็นมนุษยย์งัมี
บทบาทหรือไม่ อยา่งไร

Guilds,  Liberal Arts Education, มหาวิทยาลยั, มหาวิทยาลยัวทิยาศาสตร์ 



มหาวิทยาลยัในศตวรรษท่ี 19 - มหาวิทยาลยัยคุวิทยาศาสตร์
• การสอนในมหาวทิยาลยัใชศ้าสตราจารย ์ ไม่ใช่ติวเตอร์เช่นใน วชิา
classics 

• การวดัผลใชข้อ้สอบขอ้เขียนเท่านั้น  
• อาจารยเ์ป็นทั้งผูส้อนและผูแ้สวงหาความรู้ใหม่โดยการวจิยั
• เยอรมนัเป็นตน้แบบของมหาวทิยาลยัวทิยาศาสตร์  เร่ิมจากการพฒันา
หอ้งปฏิบติัการเคมี  เป็นผูน้ าตั้งสถาบนัวจิยัทางเภสชัวทิยาและเคมี  ศิษย์
จากมหาวทิยาลยัในเยอรมนัมาสร้างต าแหน่งศาสตราจารยท์าง
วิทยาศาสตร์ในมหาวิทยาลยัองักฤษ

Guilds,  Liberal Arts Education, มหาวทิยาลยั และมหาวทิยาลยัวทิยาศาสตร์



มหาวิทยาลยัวิทยาศาสตร์
• ศาสตราจารยใ์นมหาวทิยาลยัเยอรมนันีเป็นทั้งครูและนกัวจิยัทาง
วิทยาศาสตร์
• มหาวิทยาลยัเยอรมนันีพฒันาตน้แบบของหอ้งปฏิบติัการทางเคมี
วิเคราะห์  สร้างอุตสาหกรรมเภสัชวิทยาและเคมี
• อิทธิพลจาก Charles Darwin ตามแนวคิด Survival of the Fittest น ามา
ซ่ึงการแข่งขนัระหวา่งประเทศ  ความห่วงใยขององักฤษท่ีเยอรมนัล ้าหนา้
ทางเหลก็และไฟฟ้า
• ศิษยจ์ากมหาวทิยาลยัเยอรมนันีมาจดัตั้งต าแหน่งทางวิทยาศาสตร์ใน
มหาวทิยาลยัองักฤษท่ีมีไม่ก่ีแห่ง

Guilds,  Liberal Arts Education, มหาวทิยาลยั และมหาวทิยาลยัวทิยาศาสตร์



มหาวิทยาลยัวิทยาศาสตร์
• นกัธุรกิจและอุตสาหกรรมท่ีมัง่คัง่ตั้งวทิยาลยัทางวทิยาศาสตร์ท่ีให้
ปริญญาจ านวนมากในปลายทศวรรษ19 (Red brick University) ซ่ึงเป็น
อิทธิพลของ Guilds ท่ีมีมากวา่หน่ึงพนัปีก่อนหนา้น้ี 
วทิยาลยัเหล่าน้ีระบุชดัเจนวา่หลกัสูตรจะตอ้งเป็นวชิาชีพและใช้

ประโยชน์  ไม่มีการสอนวชิา classics หรือ liberal arts nonsense
• มหาวหิารแห่งวทิยาศาสตร์ (Cathedral of Sciences) เบียดบงัและเขา้
แทนท่ีโบสถ์ (chapel)

Cathedral  of Sciences : Conservation with knowledge (เสวนากบัความรู้)

Chapel : Conservation with God

Guilds,  Liberal Arts Education, มหาวทิยาลยั และมหาวทิยาลยัวทิยาศาสตร์



โดยรวม  มหาวทิยาลยัรุ่นใหม่ในยโุรป มีการผสมผสานระหวา่ง
• Arts เป็นฐานของการส่ือสารและความเขา้ใจ
• Mathematics กญุแจของการคิดเชิงตรรกะ
• History เพื่ออธิบายเหตุการณ์ของมนุษยแ์ละเป็นฐานของความยืนยาว

ของสงัคมในอนาคต
• Sciences เพ่ือความเขา้ใจท่ีลึกซ้ึงของธรรมชาติและเพ่ือการหา

ประโยชน์ส าหรับมนุษย์
ในสหรัฐอเมริกา Morill Land Grant Act (1862) ใหท่ี้สาธารณะแก่

ทุกรัฐสามหม่ืนเอเคอร์เพื่อสร้างวิทยาลยัส าหรับ “branches of learning 
as are relatedto agriculture and the mechanic arts”  

วทิยาลยัเหล่าน้ีต่อมาคือ A&M university (agriculture and machinery) 
และ state university ตามล าดบั

Guilds,  Liberal Arts Education, มหาวทิยาลยั และมหาวทิยาลยัวทิยาศาสตร์
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มาตรฐานการเรียนการสอน: คุณภาพทางวิชาการ
กล่าวโดยสรุป  สาระ กระบวนการเรียนการสอน  การประกนัและควบคุม
คุณภาพทางวิชาการท่ีสถาบนัอุดมศึกษาไทยก าลงัต่ืนตวั  มีพฒันาการต่อเน่ือง
เป็นพนัปีในยโุรป  
คุณภาพปลูกฝังมากบัระบบการประกอบอาชีพ  ระบบการใหก้ารศึกษา
คุณภาพท าใหส้งัคมและปัจเจก  มีความไดเ้ปรียบเชิงเปรียบเทียบ
ฐานทางวิชาการของชาวตะวนัตก  มาจาก  สุ จิ ปุ ลิ  เช่นเดียวกบัส่ิงท่ีสอนใน

สงัคมไทยโบราณ
ส่ิงท่ีอาจขาดไปในสงัคมไทยคือ  ระบบจดัการ(ทั้งการศึกษา  การอาชีพ  การ

ปกครอง)ท่ีต่อเน่ือง  มีการสร้างสมประสบการณ์ องคค์วามรู้ คุณภาพ   จน
เป็นนิสยั  เป็นจารีต  เป็นวฒันธรรม

สงัคมไทยใหคุ้ณค่าแก่คุณภาพ  นอ้ยกวา่ราคาถกู  ความเร็ว  
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สังคมอนาคต :
ซับซ้อน - เช่ือมโยงต่างประเทศ - เทคโนโลยี

เป้าหมายส าหรับนกัศึกษา
1. ความรู้เพียงพอเพื่อท างาน / เรียนต่อ
2. รอบรู้ - เขา้ใจสงัคม – มีคุณธรรม
3. ชีวติมีความสุขกบัส่ิงแวดลอ้ม
4. ทนัสมยั - นวตักรรม – แข่งขนัได้

สรุป : ความรู้ทั้งเชิงลึกและเชิงกวา้ง

ชยัวฒัน์  วิบูลยส์วสัด์ิ
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Concept :  Liberal Arts Education
- รากฐานจาก Middle Ages

- artes liberalis = pertaining to a free man
- สร้างคนใหร้อบรู้ คิดเป็น แตกต่างจากเรียนเพื่อเป็นช่าง
- เรียน 7 วชิา : ไวยากรณ์  ตรรกะ  เลขคณิต   เรขาคณิต
ดาราศาสตร์ ดนตรี และการพดู

ชยัวฒัน์  วิบูลยส์วสัด์ิ



The term liberal arts denotes a curriculum that imparts general knowledge 
and develops the student’s rational thought and intellectual capabilities, unlike 
the professional, vocational, technical curricula emphasizing specialization. 

The contemporary liberal arts comprise studying art, literature, languages, 
philosophy, politics, history, mathematics, and science. 

In classical antiquity, the liberal arts denoted the education proper to a free 
man (Latin: liber, “free”), unlike the education proper to a slave. In the 5th 
Century AD, Martianus Capella academically defined the seven Liberal Arts
as: grammar, dialectic, rhetoric, geometry, arithmetic, astronomy, and music.

In the medieval Western university, the seven liberal arts were: the Trivium
grammar rhetoric logic the Quadrivium geometry arithmetic music
astronomy

http://en.wikipedia.org/wiki/Professional
http://en.wikipedia.org/wiki/Vocational
http://en.wikipedia.org/wiki/Art
http://en.wikipedia.org/wiki/Literature
http://en.wikipedia.org/wiki/Languages
http://en.wikipedia.org/wiki/Philosophy
http://en.wikipedia.org/wiki/Politics
http://en.wikipedia.org/wiki/History
http://en.wikipedia.org/wiki/Mathematics
http://en.wikipedia.org/wiki/Science
http://en.wikipedia.org/wiki/Classical_antiquity
http://en.wikipedia.org/wiki/Latin
http://en.wikipedia.org/wiki/Slavery_in_ancient_Rome
http://en.wikipedia.org/wiki/Martianus_Capella
http://en.wikipedia.org/wiki/Medieval_university
http://en.wikipedia.org/wiki/Trivium_(education)
http://en.wikipedia.org/wiki/Grammar
http://en.wikipedia.org/wiki/Rhetoric
http://en.wikipedia.org/wiki/Logic
http://en.wikipedia.org/wiki/Quadrivium
http://en.wikipedia.org/wiki/Geometry
http://en.wikipedia.org/wiki/Arithmetic
http://en.wikipedia.org/wiki/Music
http://en.wikipedia.org/wiki/Astronomy


ในธรรมนีติ ภาคสิปปกถา (ราชบณัฑิตยสถาน, 2537: 318-9) 
กล่าวถึง‘ศิลปศาสตร์’ วา่มี 18 ประการ  คือ

ม.ล.ค ายวง  วราสิทธิชยั

สุติ (วิชาวา่ดว้ยความรู้รอบตวั หรือ
ความรู้ทัว่ไป)  
สมฺมติ (วิชาวา่ดว้ยจารีตประเพณี) 
สงฺขยา (วิชาค านวณ) 
โยค (วิชายนัตรกรรม) 
นีติ (วิชานีติศาสตร์) 
วเิสสิกา (วิชาพยากรณ์)  
คนฺธพฺพา (วิชานาฏศิลป์) 
คณกิา (วิชาพลศึกษา) 
ธนุพฺเพธ (วิชายงิธนู) 

ปูรณา (วิชาโบราณคดี)  
ติกจิฉา (วิชาแพทยศาสตร์)  
อติิหาสา (วิชาพงศาวดารและประวติัศาสตร์) 
โชติ (วิชาดาราศาสตร์) 
มายา (วิชาพิชยัสงคราม)  
ฉนฺท (วิชาการประพนัธ)์ 
เหตุ (วิชาตรรกศาสตร์หรือวาทศาสตร์) 
มนฺตา (วิชามนตรศาสตร์ หรือวิชาเก่ียวกบั
เวทมนตร์) 
สทฺทา(วิชาสัทศาสตร์)

ศิลปศาสตร์ในวฒันธรรมอินเดียเป็นวิชาของกษตัริยแ์ละชนชั้นปกครอง   ไม่ใช่ของเสรีชน
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การเรียนรู้แนวศิลปศาสตร์
(Liberal Arts Education)
1. รอบรู้จากทั้ง 3 กลุ่มวชิา

(มนุษยศาสตร์ / สงัคมศาสตร์ / วิทยาศาสตร์)
2. วิชาบงัคบั

 ปรัชญา หรือ ประวติัศาสตร์ หรือ วรรณคดี
 ภาษาต่างประเทศ
 พลศึกษา

ชยัวฒัน์  วิบูลยส์วสัด์ิ
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การเรียนรู้แนวศิลปศาสตร์
3.  โอกาส / อิสระ / ความคล่องตวั

 เลือกวิชาเอก (major) ในปีท่ีสาม
 การเรียนรู้เชิงบูรณาการ (interdisciplinary)
 การเรียนอยา่งอิสระ (independent study)
 การท างานวจิยั (วิทยานิพนธ์)
 การแลกเปล่ียนความคิดเห็น / เรียนกลุ่มเลก็
 การขอเขา้ฟัง (audit)
 การเรียนรู้นอกหอ้งเรียน

4.  ผลท่ีได้
 การคิดเชิงวพิากษว์ิจารณ์
 ความสามารถในการวเิคราะห์และการส่ือสาร

ชยัวฒัน์  วิบูลยส์วสัด์ิ
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มิติความคิด
1. คิดอยา่งมีเหตุผล (Logical Thinking)
2. คิดอยา่งสร้างสรรค์ (Creative Thinking) 
3. คิดเชิงวพิากษว์จิารณ์ (Critical Thinking)
4. คิดเชิงวเิคราะห์ (Analytical Thinking)
ไม่ได้ต่างอะไรกบั 21st Century Skills

มิติการเรียนรู้
อ่าน – คิด – พดู - เขียน

ชยัวฒัน์  วิบูลยส์วสัด์ิ



21st Century Liberal Art Education

พหวุฒันธรรม

นัยยะต่อครอบครวั
และสถานศึกษา21st Century Skills 

Workability-Employability
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LAE กบั Professional Training
 Medical School
 Law School
 Business School
 Engineering School 
 Architecture School 

ชยัวฒัน์  วิบูลยส์วสัด์ิ



2400

2420

2440

2460

2480

2500

โรงเรียนแรก
ส าหรับราษฏร

(2428)

โรงเรียนหลวง
โรงเรียนภาษาอังกฤษ
โรงเรียนทหารมหาดเล็ก
พระต าหนักสวนกุหลาบ

โรงเรียนท าแผนที่
โรงเรียนราชกุมาร
โรงเรียนพระปริยตัิธรรม

กรมศึกษาธิการ
(2430)

โรงเรียนเชลยศักดิ์

กระทรวงศึกษาธิการ
(2435)

โรงเรียนฝึกหัด
อาจารย์ 2435

โครงการศึกษาชาติ
2541

โรงเรียนข้าราชการพลเรือน  2453

พรบ.ประถมศึกษา  โครงการศึกษา 2464
“..ประเทศไทยยงัมอีาชีพอย่างอื่นอีกหลาย
อาชีพ  หากมุ่งแต่จะยดึเอาอาชีพราชการแต่
อย่างเดียว  การเศรษฐกิจของชาติก็จะตกอยู่
ในมอืของต่างด้าว  เพราะฉะน้ันจึงต้องวาง
“การศึกษาส าหรับชาติ ” (National Education)
ขึน้ไว้ให้ทุกคนได้รับการศึกษาตามควรแก่
อัตภาพ  ให้มวิีสามญัศึกษาอันเป็นการศึกษา
ส าหรับไปประกอบอาชีพ....

สงครามโลก
คร้ังที่สองยตุิ

มหาวทิยาลัย
ธรรมศาสตร์
และการเมอืง

มหาวทิยาลัย
เฉพาะทาง

เปลี่ยนแปลงการปกครอง

แผนการศึกษาชาติ 2475 ศึกษาพฤกษ์
(พุทธศึกษา  จริยศึกษา  หัตถศึกษา)

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย

แผนการศึกษาชาติ
2445

มหาวทิยาลัยภูมภิาคInitial and Boundary Conditions



การอุดมศึกษาไทยในระยะแรก เร่ิมตน้จากการตั้งโรงเรียนวิชาชีพชั้นสูง
ข้ึนมา ไดแ้ก่ โรงเรียนนายร้อยทหารบก (ตั้ง พ.ศ.2430) โรงเรียนนายเรือ (ตั้ง 
พ.ศ.2438) โรงเรียนกฎหมาย (ตั้ง พ.ศ.2440) โรงเรียนมหาดเลก็ (ตั้ง พ.ศ.2442)
ต่อมาโรงเรียนมหาดเลก็ไดเ้ปล่ียนเป็นโรงเรียนขา้ราชการพลเรือน (เม่ือ 
พ.ศ.2453) ก่อนยกฐานะข้ึนเป็น จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั (เม่ือ พ.ศ.2459)

โรงเรียนกฎหมายไดถู้กโอนไปข้ึนกบัจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั (เม่ือ พ.ศ.
2476) หน่ึงปี ก่อนแยกออกมา ก่อตั้งเป็น มหาวิทยาลยัวิชาธรรมศาสตร์และ
การเมือง (เม่ือ พ.ศ.2477)   ต่อมาใน พ.ศ.2486 จึงมีการยกฐานะโรงเรียนสอน
วิชาชีพอีก 3 แห่งข้ึนมาเป็นมหาวิทยาลยัคือ   มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัศิลปากร    มหาวิทยาลยัมหิดล   มีพฒันาการดงัน้ี
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สวนพฤกษศ์าสตร์แห่งแรก

โรงเรียนประถมกสิกรรม
พระยาเทพศาสตร์สถิต

(Reading)

โรงเรียนแพทยาการ2440

กรมช่างไหม (กรมวชิาการเกษตร)
พระเจา้ลูกเธอพระองคเ์จา้เพญ็พฒันพงษ์

ใบขบัข่ีอากาศยานรุ่นแรก
จากสหพนัธ์การบินระหวา่งประเทศ
พระยาเฉลิมอากาศ
พระยาหาสยาน
พระยาทยานพิฑาต

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั
(แพทยศาสตร์ อกัษรศาสตร์
และวทิยาศาสตร์ วศิวกรรมศาสตร์
รัฐศาสตร์)

สถานีทดลองพนัธุ์ขา้วแห่งประเทศไทย

โรงแพพยป์รุงยาราชแพทยาลยั

ความช่วยเหลือของ
มูลนิธิร็อกก้ีเฟลเลอร์
ต่อราชแพทยาลยั

กรมวทิยาศาสตร์
(ศาลาแยกธาตุ)
ดร.ตัว๊ ลพานุกรม

การตีพิมพบ์ทความ
หลวงพรตพิทยพยตั
ใน Proc. Roy. Soc.

การทดลองการเกษตรแนวใหม่ 
วทิยาลยัเกษตรศาสตร์
พระยาเทพศาสตร์สถิต
หลวงสุวรรณวาจกกสิกิจ
หลวงอิงคศรีกสิการ
พระช่วงเกษตรศิลปการ

หลกัสูตรเคมี จุฬาฯ
ดร.แถบ  นีละนิธิ

มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์



การสอนดา้นการเกษตร ไดก่้อตั้ง โรงเรียนช่างไหม (ตั้ง พ.ศ.2447) 
ต่อมาเปล่ียนช่ือเป็นโรงเรียนการเพาะปลูก ก่อนรวมเขา้กบัโรงเรียนแผนท่ี เป็น
โรงเรียนเกษตราธิการ โดยรวมเขา้กบัโรงเรียนการป่าไม ้ ก่อนยกฐานะข้ึนเป็น 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ (เม่ือ พ.ศ.2486)

การสอนดา้นศิลปะ ไดก่้อตั้ง โรงเรียนปราณีตศิลปกรรม (ตั้ง
พ.ศ.2476) ไดร้วมกบัโรงเรียนนาฎยดุริยางคศาสตร์ แลว้เปล่ียนช่ือเป็น 
โรงเรียนศิลปากร (เม่ือ พ.ศ.2478) ก่อนยกฐานะข้ึนเป็น มหาวิทยาลยัศิลปากร 
(เม่ือ พ.ศ.2486)

การสอนดา้นการแพทย ์ไดก่้อตั้ง โรงพยาบาลวงัหลงั ข้ึนใน พ.ศ.2429
ก่อนเปล่ียนช่ือเป็น โรงศิริราชพยาบาลใน พ.ศ.2431 ต่อมาไดต้ั้ง โรงเรียนสอน
วิชาแพทย ์ข้ึนเม่ือ พ.ศ.2432 ก่อนเปิดเป็น โรงเรียนราชแพทยากร (เม่ือ 
พ.ศ.2436) จากนั้นไดเ้ปล่ียนช่ือเป็น โรงเรียนราชแพทยาลยั (เม่ือ พ.ศ.2443) 
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ใน พ.ศ.2459 พร้อมกบัการก่อตั้งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ไดเ้ปล่ียนเป็น 
คณะแพทยศาสตร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั  ต่อมาจึงเปล่ียนช่ือเป็นคณะ
แพทยศาสตร์และศิริราชพยาบาล (เม่ือ พ.ศ.2461) ก่อนตั้งข้ึนเป็นมหาวิทยาลยั
แพทยศาสตร์ (เม่ือ พ.ศ.2486) โดยรวมกบั คณะทนัตแพทยศาสตร์  คณะสตัวศาสตร์ 
กบัคณะเภสชัศาสตร์  ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั  โดยมีฐานะเป็นกรม สงักดั
กระทรวงสาธารณสุข ในท่ีสุดจึงเปล่ียนช่ือเป็นมหาวิทยาลยัมหิดล (เม่ือ พ.ศ.2512) 

ภายหลงัจาก พ.ศ.2486 มีการสอนดา้นการศึกษาโดยตรงคือตั้งโรงเรียน
ฝึกหดัครูชั้นสูง(ตั้ง พ.ศ.2492) ข้ึน  ก่อนตั้งเป็นวิทยาลยัวิชาการศึกษา - College of 
Education (ตั้ง พ.ศ.2496)  ต่อมาไดย้กฐานะข้ึนเป็น มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
ประสานมิตร (เม่ือ พ.ศ.2517) 
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ต่อมาไดข้ยายการจดัการอุดมศึกษาออกจากกรุงเทพฯไปทัว่ทุกภูมิภาคของ
ประเทศไทยคือในปี พ.ศ.2507 ไดก่้อตั้งมหาวิทยาลยัเชียงใหม่ในภาคเหนือท่ีจงัหวดั
เชียงใหม่   มหาวิทยาลยัขอนแก่นในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือท่ีจงัหวดัขอนแก่น 
และ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ในภาคใตท่ี้จงัหวดัสงขลา

ดงันั้นเม่ือเร่ิมตน้จดัการอุดมศึกษาไทยนบัตั้งแต่การก่อตั้งโรงเรียนนายร้อย
ทหารบกข้ึนเม่ือ พ.ศ.2430 เป็นตน้มา การอุดมศึกษาไทยจึงมีท่ีมาจากการก่อตั้ง
โรงเรียนวิชาชีพชั้นสูงต่าง ๆ ก่อนยกฐานะข้ึนเป็นมหาวิทยาลยั จากจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยัในปี พ.ศ.2459 จนถึงมหาวิทยาลยัวิชาธรรมศาสตร์และการเมือง ในปี 
พ.ศ.2477 กบัมหาวิทยาลยั เกษตรศาสตร์   มหาวิทยาลยัศิลปากร มหาวิทยาลยัมหิดล
ในปี พ.ศ.2486 
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แนวทางการจดัการอุดมศึกษาของรัฐไทยท่ีมุ่งเนน้การยกระดบั
โรงเรียนวิชาชีพชั้นสูงข้ึนเป็นมหาวิทยาลยัโดยเนน้การผลิตผูเ้รียนมาท างาน
วิชาชีพเฉพาะทางคือ ทหาร ขา้ราชการพลเรือน นกักฎหมาย เกษตรกร ช่างฝีมือ 
และแพทย ์

ไดเ้ร่ิมตน้ถูกตั้งค  าถามจากรายงานของผูเ้ช่ียวชาญของยเูนสโก 
(UNESCO) ในปี พ.ศ.2496 ส่งผลใหแ้นวทางการจดัการอุดมศึกษาของรัฐไทย
ตอ้งเปล่ียนแปลงไปจากเดิม โดยเฉพาะเม่ือตั้งสภาการศึกษาแห่งชาติในปี 
พ.ศ.2502 จนถึงการก่อตั้งทบวงมหาวิทยาลยัในปี พ.ศ.2515 โดยมุ่งไปตาม
แนวทางการจดัการศึกษาวิชาพื้นฐาน (General Education) ใหก้บัการอุดมศึกษา
ของไทยดงัน้ี
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ปลายปี พ.ศ.2496 เซอร์ ชาร์ลส์ ดาร์วิน ผูเ้ช่ียวชาญขององคก์ารศึกษา
วิทยาศาสตร์และวฒันธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO) ไดเ้ขา้มาศึกษา
สภาพการศึกษาในประเทศไทยเป็นเวลา 4 เดือน  ไดท้  าบนัทึกเร่ือง “มหาวิทยาลยั
ในประเทศไทย” (Report of Sir Charles Darwin to UNESCO on Science in 
Thailand 1954) มีเน้ือหาแบ่งออกเป็น 3 ส่วนคือ  (I) General Report  (II) 
Universities  (III) Libraries กบัส่วน Notes on Universities in Thailand เป็น
การให ้“ค าแนะน า” แก่รัฐบาลไทยวา่   

ไม่มีมหาวิทยาลยัใดในประเทศไทยเป็นมหาวิทยาลยัท่ีแทจ้ริงสกัแห่ง
เดียว   ระดบัมาตรฐานการศึกษาโดยรวมอยูใ่นระดบัต ่า และค่าใชจ่้ายกบัจ านวน
นกัศึกษาของแต่ละมหาวิทยาลยัมีความแตกต่างกนัมาก   ทางออกท่ีควรท าคือการ
รวมมหาวิทยาลยัทั้งหมดเขา้ดว้ยกนัเป็นแห่งเดียว   ซ่ึงจะท าใหไ้ดม้หาวิทยาลยัท่ี
สมบูรณ์แบบและสามารถจดัการบริหารไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพอีกดว้ย แบบ 
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– “ข้อแนะน าของเซอร์ ชาร์ลส์ ดาร์วิน ท่ีกล่าวข้างต้นนั้น กใ็ห้ความคิดเห็น
แก่ข้าพเจ้าว่า ถึงแม้ว่าจะไม่ยบุรวมมหาวิทยาลยัเป็นแห่งเดียวกัน กค็วรจะให้
มหาวิทยาลยัท้ังหลายเข้ามาอยู่ในสังกัดเดียวกัน เพ่ือประโยชน์ในการรักษา
มาตรฐานและความเป็นระเบียบอันดี ข้าพเจ้าจึงเลือกพบเซอร์ ชาร์ลส์ ดาร์วิน
คร่ึงทาง คือเอามหาวิทยาลยัท่ีแยกสังกัดอยู่ตามกระทรวงต่างๆ มาไว้ในสังกัด
เดียวกันคือ ส านักนายกรัฐมนตรี ดังปรากฏพระราชบัญญติัท่ีออกพร้อมกัน
เร่ืองโอนมหาวิทยาลยัต่างๆ มาสังกัดส านักนายกรัฐมนตรี และนอกจากนั้น
ข้าพเจ้าในฐานะนายกรัฐมนตรี กจ็ะได้ออกค าส่ังให้คณะกรรมการพิจารณา
แก้ไขพระราชบัญญติัโดยเฉพาะของมหาวิทยาลยัต่างๆ ให้มีระเบียบการ
ปกครองมหาวิทยาลยัเป็นแบบเดียวกัน หรือคล้ายคลึงกันมากท่ีสุดเท่าท่ีจะ
เป็นได้…...” [1]

– [1] ส านกันายกรัฐมนตรี, ประมวลสุนทรพจน์จอมพลสฤษด์ิ ธนะรัชต์ พ.ศ.2502-2507 (พระนคร :
โรงพิมพส์ านกัท าเนียบนายกรัฐมนตรี, 2507), หนา้ 31.



Report เร่ิมตน้จากเร่ืองการจดัการศึกษาพื้นฐาน (Part at the lower 
levels) ของไทย   แต่ UNESCO สนใจในเร่ืองการจดัการศึกษาระดบัสูง 
(Higher education) ของไทยเช่น การศึกษาขั้นอุดมศึกษา (University 
education) มากกวา่ โดยให้ความส าคญักบัการเรียนวชิาพืน้ฐาน(General 
Education) เพือ่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนทีมี่ศักยภาพได้พฒันาตนเองในขั้นสูง
จากการเรียนวชิาพืน้ฐานและการเลอืกเรียนวชิาต่างๆ ตามความสนใจได้ ก่อน
หน้าการเลอืกเรียนวชิาชีพเฉพาะทางเพือ่น าไปประกอบอาชีพในขั้นต่อไป   
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คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ เป็นคณะหน่ึงในมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์
ก่อตั้งข้ึนเม่ือ พ.ศ. 2504 ในเบ้ืองตน้มีภารกิจจดัการเรียนการสอนวชิาพื้นฐานใหแ้ก่นกัศึกษา
ทุกคณะในมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์  ก่อนจะเลือกเขา้ศึกษาแขวงวชิาเฉพาะดา้น ในคณะต่าง ๆ 
โดยมีศาสตราจารยอ์ดุล วิเชียรเจริญ ด ารงต าแหน่งคณบดีเป็นคนแรก

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2504
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%B8%E0%B8%A5_%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%8D


การก่อตั้งคณะศิลปศาสตร์ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ (2504)
การปิดตลาดวิชาของมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ (ม.ธ.) เร่ิมตน้จาก

บนัทึกของนายเสริม วนิิจฉยักลุ รัฐมนตรีวา่การกระทรวงคลงั ถึง 
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี ลงวนัท่ี 4 สิงหาคม พ.ศ.2501 ในเร่ือง
งบประมาณของมหาวทิยาลยั  

- เพราะในปี พ.ศ.2500 มีจ านวนนกัศึกษาถึง 25,264 คน เท่ากบัมี
จ านวนนกัศึกษามากกวา่ทุกมหาวทิยาลยัในขณะนั้นรวมกนัถึง 3 เท่า -

-ในขณะท่ีสดัส่วนอาจารยต่์อนกัศึกษาของ ม.ธ. คือ 1 ต่อ 89
แต่จุฬาลงกรณ์ฯ มีสดัส่วนท่ี 1 ต่อ 9 กบัมหาวทิยาลยัแพทยศาสตร์และ
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์มีสดัส่วนเท่ากนัท่ี 1 ต่อ 4 และส าหรับ
มหาวทิยาลยัศิลปากรมีสดัส่วนท่ี 1 ต่อ 3
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พ.ศ.2503 ม.ธ. ไดเ้ร่ิมใชก้ารสอบคดัเลือกแทนหรือปิดตลาด
วิชาลงโดยใชเ้กณฑม์าตรฐานท่ี 50 % และตั้งคณะศิลปศาสตร์ข้ึน
เพื่อจดัสอน ‘วชิาพ้ืนฐาน’

มีเป้าหมายว่าจะเป็นการสร้างผู้เรียนให้เป็นคนทีม่ีทัง้ Habit 
of Critical Thinking, Logical Mind และมีรสนิยม  เพราะ

การศึกษาควรมุ่งหมายเป็นรูปผสมระหว่างการศึกษาเพือ่การ
เสริมสร้างบุคลกิภาพและความสามารถทางปัญญา   ควบคู่ไปกบั
การศึกษาเพือ่ไปประกอบอาชีพและท างานในวิชาชีพได้ด้วย

วีระศกัด์ิ  กีรติวรนนัท์
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ในช่วงท่ี ดร.อดุล วิเชียรเจริญ เป็นเลขาธิการ 
ม.ธรรมศาสตร์ (พ.ศ. 2502-2507) ไดผ้ลกัดนัให้
จดัตั้งคณะศิลปศาสตร์ข้ึนมา (ตั้งแต่ พ.ศ.2502–2504) 
แต่การสอนตามหลกัสูตรวชิาพื้นฐาน 2 ปีของคณะ
ศิลปศาสตร์ ก่อใหเ้กิดแรงต่อตา้นจากคณะอ่ืน ๆ จน
ตอ้งตดัทอนเหลือเพียง 1 ปี    

ใน พ.ศ.2507 ดร.อดุล ไดแ้จง้ความประสงค์
ลาออกจากต าแหน่งเลขาธิการฯ   แลว้ด ารงต าแหน่ง
คณบดีคณะศิลปศาสตร์ (พ.ศ.2504-2517) เพียงอยา่ง
เดียว  เพื่อผลกัดนัการจดัการศึกษา ‘วิชาเฉพาะ’
ใหก้บัคณะศิลปศาสตร์
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ดา้นปรัชญาการศึกษาศิลปศาสตร์นั้น ศาสตราจารย ์ดร. อดุล วิเชียรเจริญ 
ไดเ้ขียนถึงปรัชญาการศึกษา ‘ศิลปศาสตร์’ ของสมเดจ็ฯ เจา้ฟ้ามหิดล กรมหลวง
สงขลานครินทร์ วา่

ในด้านปรัชญาการศึกษา พระองค์ทรงเห็นว่านักศึกษาในสาขาวิชาเฉพาะ
ด้าน  จ าเป็นต้องมีความรู้ในวิชาพืน้ฐานอย่างกว้างขวางเสียก่อน นอกจากนั้น 
ผู้ส าเร็จการศึกษาจะต้องเป็นท้ังผู้มีความรู้ในวิชาการดี และต้องเป็นคนดี และใช้
วิชาการเพ่ือประโยชน์ของสังคมและมนุษยชาติด้วย โดยเฉพาะส าหรับการศึกษา
วิชาแพทย์และพยาบาลน้ัน  พระองค์ทรงยึดมัน่เป็นหลกัการว่า เป็นการสร้าง
บคุคลให้เป็นคนดีมีศีลสัตย์  และเป็นการเตรียมเขาเหล่าน้ันให้เข้าสู่วิถีชีวิตการ
ท างานเพ่ือมนุษยชาติ  ปรัชญาการศึกษาซ่ึงมีความมุ่งหมายและแนวทางตามท่ี 
สมเดจ็ฯ พระบรมราชชนกทรงยึดถือนี ้ในปัจจุบันเราเรียกกันว่า ‘ศิลปศาสตร์’ ซ่ึง
ทุกมหาวิทยาลยัในเมืองไทยยึดถือปฏิบัติโดยก าหนดให้ศึกษาเป็นหลกัสูตรวิชา
พืน้ฐานของนักศึกษาในทุกสาขาของมหาวิทยาลยั
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สมเด็จฯ เจา้ฟ้ามหิดล กรมหลวงสงขลานครินทร์ ทรงพระนิพนธ์ไวใ้น 
‘รายงานความเห็นในเร่ืองการส ารวจการศึกษาเพื่อประกอบพระบรมราโชบาย 
เร่ืองการตั้งมหาวิทยาลยั’ อธิบายถึงการอุดมศึกษาวา่คืออะไร และการท่ีประเทศ
ไทยใชม้หาวิทยาลยัต่างประเทศเป็นการอุดมศึกษาของไทยดว้ยการส่งนกัเรียน
ไทยไปเรียนต่างประเทศ เพราะการอุดมศึกษาไทยยงัไม่มีมหาวิทยาลยัตามท่ีนานา
ประเทศเขา้ใจกนั
..........

อุดมศึกษาแบ่งออกได้เปนสองชนิด
วิทยาศาสตรและศิลปศาสตร มีความมุ่งหมายท่ีจะฝึกฝนให้กลุบุตร

สามารถเห็นเหตผุลต้นปลายของส่ิงต่างๆ เปนความรู้รอบตัว ฝึกฝนให้เปน
ผู้รับผิดชอบและเปนผู้น าราษฎรท้ังในส่วนความคิดและกิจการ เปนผู้ ท่ีจะสามารถ
เสาะหาวิชชามาให้เปนประโยชน์แก่คณะ ประดิษฐ์ส่ิงท่ีงามและเปนประโยชน์ขึน้

อาชีพย์วิทยา คือการฝึกฝนโดยฉะเพาะท่ีจะท าให้กลุบุตรสามารถ
ประกอบการท ามาหากินในกิจการท่ีจะต้องมีการตระเตรียมโดยฉะเพาะ เช่น
แพทย์, ผู้ รู้กฎหมาย, พ่อค้า



วีระศกัด์ิ  กีรติวรนนัท์

อุดมศึกษาท่ีปฏิบัติอยู่ในประเทศสยามเด๋ียวนีมี้หลายชนิด...ด้วย
เหตท่ีุในประเทศสยามยงัไม่มีมหาวิทยาลยั..จึงมีการส่งนักเรียนออกไปเรียน
ต่างประเทศ ซ่ึงต้องนับว่าเปนวิธีส าคัญส่วนหน่ึงของการอุดมศึกษาของ
ประเทศสยาม....กิจการอุดมศึกษาของต่างประเทศโดยมากมกัจะรวมอยู่ใน
สถานท่ีเรียกว่ามหาวิทยาลยั มหาวิทยาลยัอย่างท่ีนานาประเทศเข้าใจกันนั้น
ยงัไม่มีในประเทศสยาม เราใช้มหาวิทยาลยัต่างประเทศเปนส่วนนั้นของ
การอุดมศึกษาของเรา
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สมเดจ็ฯ เจา้ฟ้ามหิดล กรมหลวงสงขลานครินทร์ ทรงพระนิพนธ์วา่หนา้ท่ี
ของมหาวิทยาลยัมี 4 ประการคือ 

๑. การเสาะหาวิชชา หรือเปิดโอกาสให้กลุบุตรได้เรียนท าการเสาะหาวิชชา 
เลีย้งดูท านุบ ารุงนักปราชญ์ผู้สามารถเสาะหาวิชชาและใช้ผลอันนั้นมาสอน
กลุบุตรได้ เปนกิจท่ีส าคัญท่ีสุดของมหาวิทยาลยั มหาวิทยาลยัเปนสมองต้น
ความคิดของชาติ เปนสถานเลีย้ง “คนดี” ของชาติ

๒. ผลของการเสาะหาวิชชานี ้ต้องเอามาวางเปนแบบแผนส าหรับความ
ประพฤติของชาติท้ังในทางธรรมะและวิทยาศาสตร มหาวิทยาลยัเปนหลัก
ตัวอย่างการเปนเคร่ืองวัด เปนท่ีเกบ็รวบรวมและจ าหน่ายเผยแผ่ความคิด
ของชาติของเราเองและช่วยท าการติดต่อกับคณะท่ีมีหน้าท่ีคล้ายกันของ
นานาชาติ  
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สมเดจ็ฯ เจา้ฟ้ามหิดล กรมหลวงสงขลานครินทร์ ทรงพระนิพนธ์วา่หนา้ท่ี
ของมหาวิทยาลยัมี 4 ประการคือ 
........................
๓. มหาวิทยาลยัมีกิจสอนกลุบุตร ศิลปวิทยาศาสตร เพ่ือท าให้ผู้มาเรียนมี
ความรู้กว้างขวาง เห็นเหตใุกล้ไกลและใช้ความคิดท่ีได้บังเกิดขึน้ด้วยการ
เรียนเปนผลประโยชน์แก่คณะ นอกจากนั้น มหาวิทยาลยัอาจตั้งโรงเรียน
ฝึกฝนวิชาชีพย์บางชนิดท่ีต้องมีพืน้ศิลปวิทยาศาสตร 

๔. มหาวิทยาลยัมีกิจสอบไล่กลุบุตร เพ่ือวัดความรู้ความสามารถและ
รับรองเปนพยานโดยการให้ปริญญาแก่ผู้ ท่ีสมควร”



วีระศกัด์ิ  กีรติวรนนัท์

แต่ทรงพระนิพนธ์วา่การอุดมศึกษาไทยท าหนา้ท่ีสอน แต่ไม่ไดท้  าหนา้ท่ีเสาะหา
วิชาซ่ึงเป็นกิจท่ีส าคญัท่ีสุดของมหาวิทยาลยั จึงเป็นเร่ืองท่ีตอ้งท าในระดบันโยบาย
ของรัฐบาล

...ในประเทศสยามมิได้รวมอยู่ในคณะ “มหาวิทยาลยั”แท้จริง   “มหาวิทยาลยั”
ท าแต่การสอนเท่าน้ัน... การสอนเป็นส่วนหน่ึงของกิจการมหาวิทยาลยัเท่าน้ัน 
ส่วนเสาะหาวิชชาและทดลองเปนส่วนใหญ่ การนีจึ้งไม่เปนกิจของกระทรวง
ธรรมการกระทรวงเดียว เปนกิจของรัฐบาล เพราะเปนปัญหาท่ีจะวาง
รัฏฐาภิปาลโนบาย เม่ือวางลงไปแล้ว จ่ึงควรมอบกระทรวงใดหรือคณะใดคณะ
หน่ึงเปนผู้ด  าเนิรการให้ต้องกับรัฎฐาภิปาลโนบาย 



พระนิพนธ์ถึงการท าหนา้ท่ีสอน แต่ไม่แสวงหาวิชาของมหาวิทยาลยัไทย
นั้น เป็นเร่ืองท่ีสอดคลอ้งกบัความเห็นในรายงานของเซอร์ชาร์ลส์ ดาร์วิน เม่ือ 
พ.ศ.2497 วา่มหาวิทยาลยัไทยมีลกัษณะเนน้การสอนและเป็นโรงเรียนวิชาชีพ
ชั้นสูง แต่ไม่มีลกัษณะเนน้การแสวงหาความรู้ตามมหาวิทยาลยัแบบนานาชาติ   ซ่ึง
ส่งผลต่อการปรับนโยบายดา้นการศึกษาคร้ังส าคญัของรัฐบาลไทยในเวลาต่อมา ท่ี
ยกเลิกการสงักดักระทรวงของมหาวิทยาลยั สร้างหน่วยงานกลางข้ึนมาดูแลดา้น
การอุดมศึกษาท่ีเป็นอิสระ และสอดคลอ้งกบัการจดัหลกัสูตรวิชาพื้นฐาน 2 ปีของ
คณะศิลปศาสตร  มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ เม่ือ พ.ศ.2505    

ในทางปฏิบติัต่อมาไดถู้กต่อตา้นและลดทอนหลกัสูตรวิชาพื้นฐานลง
เหลือเพียง 1 ปีเพื่อเขา้สู่การเรียนวิชาเฉพาะดา้นใหเ้ร็วข้ึนและเรียนจบใหไ้ดภ้ายใน 
4 ปี     

ต่อมาไดเ้ป็นนโยบายหลกัสูตรวชิาพืน้ฐาน 1 ปีของทบวงมหาวิทยาลยัใน 
พ.ศ.2517 
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Cognitive Domain
(ความรู้ ท่ีเกิดจาก  การสอน  การหาเหตุผล  ประสพการณ์
วิเคราะห์สงัเคราะห์ฯ)
Affective Domain
(ทศันคติ  ตรรกกะ/ระบบความคิด   ความรับผิดชอบ  การ
ท างานเป็นทีม ฯ)
Psychomotor Domain
(ทกัษะ  สมรรถนะ)

Quality Gap (ความรู้  ทกัษะ  สมรรถนะ  ทศันคติ ฯ)  
ลด Quality Gap โดยใช ้Community of Practice – COP, 
Work Integrated Learning –WIL เป็นเคร่ืองมือ



21st Century Liberal Art Education

พหวุฒันธรรม

นัยยะต่อครอบครวั
และสถานศึกษา21st Century Skills 

Workability-Employability



21st Century Skills
• Way of Thinking :creativity and innovation, critical 

thinking, problem solving, decision making, and 
learning to learn (meta cognition)

• Way of Working : communication and teamwork
• Tools of Working : general knowledge and information 

communication technology (ICT) literacy 
• Living in the World : citizenship, life  and career, and 

personal and social responsibility, including cultural 
awareness and competence.

Cisco-, Intel- and Microsoft funded Assessment and Teaching of the 21st Century Skills 
(AT21CS) Consortium 



How education systems are addressing 21st Century Skills
Hong Kong : Living to Learn reform addresses applied learning and 
“other” learning experiences, including service and workplace learning 
(2000)
Japan : Zest for Living education reform stresses the importance of 
experimentation,
problem finding and problem solving instead of rote memorization (2006)

China : Greater emphasis on students’ ability to communicate and work 
in team, pose and solve problems, and learn to learn (2010).
Finland : New focus on citizen “skills” (1) thinking skills including problem 
solving and creative thinking ; (2) ways of working and interacting ; (3) 
crafts and expressive skills ;(4) participate in and initiative ; and (5) self-
awareness and  personal responsibility (2010)
Singapore : New Framework for 21st Century Competencies and 
Students Outcomes is intended to better position students to take 
advantage of global opportunities (2010)
United States :  Common Core State Standard Initiatives redefine 
standards to make them “ inclusive of rigorous content and applications of 
knowledge through higher order skills, so that all students are prepared 
for the 21st century” (2010) 



อายมุนุษยท่ี์ยาวขึน้ ท าให้ลกัษณะการประกอบอาชีพ และการเรียนรูต่้างไป 
Extreme Longevity : Increasing global lifespans change the nature of
career and training
 Age 100 will be the new normal
 People will work longer
 Education and skills required

อปุกรณ์และช้ินส่วนอจัฉริยะ  จะทดแทนการท างานท่ีซ า้ซาก  และท าให้
แรงงานแบบน้ีตกงาน 
Rise of Smart Machines and Systems : Workplace automation nudges 
human workers out of rote, repetitive tasks 
 New smart machines will enter offices factories, and homes in 
numbers we have  never seen before.
 They will become integral to production, teaching, combat, medicine,
 security, and virtually every domain of our lives.
 The new generation of automated systems will  
replace humans.

Six Drivers of Changes and  Ten Skills in “Future Work Skills 2020” : Institute for the Future 



โลกท่ีสามารถโปรแกรมได้ จากคอมพิวเตอรพ์ลงัสงูและเซนเซอรท่ี์ทรงอานุภาพ  
Computational World  Massive increase in sensors and processing 
power make the world a programmable system  
The diffusion of sensors, communications, and processing 
power into everyday objects.
 Whether it is running a business or managing individual 
health, our work and personal live will be increasing demand 
abilities to interact with data, see patterns in data, make 
data-based decisions, and use data to design for desired 
outcomes.
สภาพแวดล้อม/นิเวศจากส่ือใหม่(New media ecology) เกิดการส่ือสารท่ีต้องการ
สมรรถนะแบบใหม่ ท่ีไม่ใช่การส่ือสารด้วยตวัหนังสือ 
New media ecology : New communication tools require media literacy
beyond text
 New multimedia technologies are bringing about a transformation in 
the way we communicate.
 The text-based internet is transforming to privilege video, 
animation, and other more visual communication media.
 Virtual networks are being integrated more and more seamlessly 
into our environment and lives.
 We must learn to approach content with more skepticism and the 
realization that what you see today may be  different tomorrow.



องคก์รท่ีซบัซ้อน มีนวตักรรมและปฏิสมัพนัธส์งัคมท่ีสร้างการผลิตรปูใหม่และ
การสร้างคณุค่านิยมใหม่ 
Super-structured Organizations : Social technologies drive 
new forms of production and value creation.   
 New forms of value creation. Collaboration, future workplace 
designs for productivity, virtual organizations.
 The new generation of organizational concepts and work skills is 
coming not from traditional management / organizational theories but
from fields such as game design, neuroscience, and happiness
psychology.

โลกท่ีเช่ือมต่อกนั ท าให้ความหลากหลาย/ ความแตกต่าง และการปรบัตวัได้
เป็นหวัใจของการด าเนินงานขององคก์ร
Globally connected world : Increased global interconnectivity put
diversity and adaptability at the center of organizational operations 
The United States and Europe no longer hold a monopoly on job 
creation, innovation, and political power.
 Innovation, design, and R&D labs will be migrating to developing 
countries, especially China & India
 More integrating between local employees and local  business 
processes into the infrastructure of global organizations in order to 
remain competitive.



Ten Skills for the Future Workforce 
ความส านึกในความหมายท่ีลุ่มลึก (Sense making)  ความสามารถท่ีจะ
เข้าใจความหมาย  หรือนัยยะท่ีลุ่มลึกของส่ิงท่ีมีการแสดงออก
(ability to determine the deeper meaning or significance of what is being 
expressed)
ความฉลาดหรือปัญญาเชิงสงัคม (Social intelligence) ความสามารถท่ีจะ
เข้าใจและเข้าถึงมนุษยผ์ูอ่ื้นได้อย่างถ่องแท้ กระตุ้นให้เกิดปฏิกิริยา  การ
โต้ตอบ หรือการกระท าท่ีต้องการ
( ability to connect to others in a deep and direct way, to sense and 
stimulate interactions and desired interactions)
ระบบคิดท่ีปรบัตวัได้คล่องและใหม่แตกต่าง (Novel and adaptive thinking) 
สมรรถนะของระบบคิด และการได้ค าตอบรปูแบบใหม่ท่ีไม่ได้อาศยั
ประสพการณ์หรือความรู้เดิม  และนอกกรอบกติกาปรกติ
(proficiency at thinking and coming up with solutions and beyond what 
is rote or ruled based). Future Workforce Skills 2020



Ten Skills for the Future Workforce
พหวุฒันธรรม(Cross cultural) ความสามารถท่ีจะท างานในปริบทหรอื
สภาพแวดล้อมต่างวฒันธรรม (ability to operate in different cultural settings)
ระบบคิดเชิงตรรกะการค านวณ (Computational thinking) ความสามารถท่ี
สร้างกรอบแนวคิดท่ีเป็นนามธรรมจากข้อมลูจ านวนมาก  และสามารถหา
เหตผุลจากฐานข้อมลูน้ี (ability to translate large amount of data into abstract 
concepts and to understand data-based reasoning) 
การรู้เท่าทนัและมีอ านาจควบคมุส่ือแบบใหม่ (New media literacy)  ความ 
สามารถท่ีจะรู้เท่าทนั  ประเมินส่ือแบบใหม่  เพ่ือประมวลประเดน็สาระ  รวมทัง้
ใช้ส่ือแบบใหม่น้ีเพ่ือการส่ือสารท่ีโน้มน้าวคนได้ (ability to translate large 
amount of data into abstract concepts and to understand data-based reasoning)
การก้าวข้ามสาขาวิชา (Transdisciplinary) ความรู้และความเข้าใจประเดน็
ส าคญัขององคค์วามรู้ในพหสุาขาวิชาและสหสาขาวิชา (literacy in and 
understand concepts across multiple discipline)

Future Workforce Skills 2020



Ten Skills for the Future Workforce
มโนทศัน์การออกแบบ (Design mindset) ความสามารถท่ีเข้าใจและ
ก าหนดงานและกระบวนการให้ได้ผลผลิตท่ีต้องการ (ability to represent 
and develop task and work process to design outcomes)
การจดัการระบบความรู ้(Cognitive load management) ความสามารถ
จ าแนกแยกแยะ  เลือกข้อมลูท่ีส าคญั  เข้าใจการใช้กระบวนการคิดและใช้
ความรู้ให้เกิดประโยชน์สงูสดุ  ด้วยเทคนิคและเครื่องมือต่างๆ (ability to 
discriminate and filter information for importance, and to understand 
how to maximize cognitive functioning using a variety of tools and 
techniques)
ความร่วมมือเสมือน (Virtual collaboration) มีความสามารถท างาน  ขบัดนั
พนัธะกิจได้ด้วยกนั แม้ท างานอยู่คนละท่ี (ability to work collectively, drive 
engagement, and an demonstrate presence as a member of a virtual 
team)

Future Workforce Skills 2020



แนวโน้มส าคญัของการศึกษา-การเรียนรู้ทัว่โลกสามเรือ่งใหญ่    
1) ทิศทางของกระบวนการเรียนรู้ใหม่ 
2) ทิศทางของเน้ือหาการเรียนรู้ใหม่ และ
3) ทิศทางของระบบการบริหารจดัการใหม่ 

กระบวนการเรียนรู้ใหม่
กระแสความเคลือ่นไหวทัว่โลกคอืกระบวนการ “เปิดโลกการเรียนรู้” ใหแ้ก่

ผูเ้รยีน สรา้งทกัษะส าคญัท่ีจ าเป็นต่อการใช้ชีวิตในโลกอนาคต โดยเฉพาะทกัษะ
ตามกรอบ 21st Century Skills หรอืคุณลกัษณะของก าลงัคนรุน่ใหมใ่นอนาคต 
ไดแ้ก่ ทกัษะ 3R 7C 2L ตัง้แต่

: ทกัษะพ้ืนฐาน-ทกัษะ 3R “อ่าน เขียน คิดค านวณ” (3R-Reading, 
Writing, Arithmetic)

: ทกัษะเพ่ือเท่าทนัโลก-ทกัษะ 7C ไดแ้ก่ 
การมีวิจารณญาณ (Critical thinking and problem solving)
การมีความคิดสร้างสรรค(์Creativity and innovation)
การท างานเป็นทีม(Collaboration, teamwork)



: ทกัษะเพ่ือเท่าทนัโลก-ทกัษะ 7C ไดแ้ก่ 
ความเข้าใจพหวุฒันธรรม(Cross cultural understanding)
การส่ือสาร (Communication, information and media literacy)
การรู้เท่าทนัเทคโนโลยี(Computing and media literacy)
การมีทกัษะความพร้อมด้านอาชีพ (Career and learning self-

reliance)
: ทกัษะการเรียนรู้และความเป็นผูน้ า-ทกัษะ 2L (Learning, Leadership)



ทิศทางใหม่ในการจดัการศึกษา
เน้ือหาความรู้ใหม่ (อาจเป็นสาระและเป้าของศึกษาทัว่ไปในอนาคต)

1) เรยีนรูม้ากขึน้เพือ่เตรยีมความพรอ้มในการอยู่ร่วมกนัในสงัคม  ท่ีจะมี
การเปล่ียนแปลงและความไม่แน่นอน มากย่ิงขึน้ในอนาคต  เป็นสาระเนื้อหา 
วชิาที ่“มีความหมายและคณุค่าต่อชีวิต” ผูเ้รียนในอนาคตอยา่งแทจ้รงิ 

: สหรฐัอเมรกิา มวีชิาอนาคตศึกษา(Future Study) วิชาการวางแผน
อนาคต (Scenario Planning)

: หลายประเทศในยโุรปม ีวิชาพลงังานทางเลือก (Alternative Energy)
: ประเทศทีเ่ป็นพืน้ทีเ่สีย่ง เชน่ ญีปุ่น่ อนิโดนีเซยี ฟิลปิปินส ์วิชาภยัพิบติั

ศึกษา (Disaster Education)
2) ต่อยอดจากฐานสาระวชิาเดมิใหเ้ขม้ขน้ขึน้   เป็นวชิาทีเ่น้นหนกัการ

เสริมสร้างทกัษะชีวิต (Life Skills) ใหผู้เ้รยีน  เสรมิเนื้อหาใหค้รอบคลุมความ
ตอ้งการหรอืปญัหาของผูเ้รยีนยคุใหมม่ากยิง่ขึน้  เชน่ 

: สหรฐัอเมรกิา มปีญัหาความรุนแรงและปญัหาเรือ่งเพศในกลุม่เยาวชน
คอ่นขา้งรุนแรง   ใหค้วามส าคญัแก่วิชาเพศศึกษา(Sex Education) วิชาส่ือศึกษา
(Media Education) วิชาการแก้ข้อขดัแย้ง (Conflict Resolution) 



เน้ือหาความรู้ใหม่(อาจเป็นสาระและเป้าของศึกษาทัว่ไปในอนาคต)
: ยโุรปและญีปุ่น่ หน้าท่ีพลเมือง (Citizenship Education) ประชาสงัคม

ศึกษา (Civic Education) และประวติัศาสตร ์(History) 
3) กลุม่เนื้อหาทีอ่อกแบบเฉพาะมุง่เน้นการสร้างทกัษะการท างานเพ่ือ

เตรียมความพร้อมสู่การประกอบอาชีพใหก้บัเดก็ยคุใหม ่ ในลกัษณะ “Career-
Oriented Curriculum” มเีนื้อหาทีเ่กีย่วขอ้งกบัอาชีพส าคญั ทีเ่ชือ่มโยงกบัตลาด
และความตอ้งการดา้นก าลงัคนในแต่ละประเทศ แต่ละพืน้ท่ี  สรา้งทกัษะการท างาน
ใหผู้เ้รยีนตัง้แต่วยัเยาวจ์นถงึเยาวชนวยัแรงงาน 

อเมรกิารเิริม่ Career Academy ในโรงเรยีนหลายมลรฐัทีเ่ป็นพืน้ทีข่อง
ผูด้อ้ยโอกาส    เพือ่สรา้งทางเลอืกใหก้ลุม่เป้าหมายน้ีเขา้สูก่ารมงีานท าไดต้ัง้แต่จบ
ชัน้มธัยม

ทศิทางการเรยีนจะเน้นการเรียนรู้คู่ปฏิบติั” (Work-Based Learning & 
Experiences) กลุ่มวิชาช่างอิงฐานโรงงานในการจดัการเรยีนรู ้  สว่นกลุ่ม
เกษตรจดัการเรียนรู้บนฐานพืน้ท่ีการเกษตรจริง (Farm-Based Learning)



หลกัสตูรเศรษฐศาสตรใ์นชีวิต การเงินการลงทุน หลกัสตูรและเนื้อหาที่
เกีย่วขอ้งกบัการใชป้ระโยชน์จากเทคโนโลยีสมยัใหม่ เทคโนโลยีและการส่ือสาร
หลกัสตูรการผลติภาพยนตรแ์ละแอนิเมชนัทีเ่รยีนรูผ้า่นหอ้งเรยีนโฉมใหมแ่บบ 
Studio Classroom การออกแบบและสร้างสรรคน์วตักรรม 

ระบบการบริหารจดัการใหม่ 
เน้นหนกัการกระจายอ านาจการศึกษา (Education Decentralization)   
การปฏิรปูระบบบริหารจดัการภาครฐัรวมถึงการลดขนาดการจดัการ

ภาครฐั (Government Reform and Downsizing)ในการจดัการศกึษา 
พุง่เป้าไปสูก่ลไกการจดัการศึกษาเชิงพืน้ท่ี (Area-Based Education)
การพฒันาหลกัสตูรเชิงพืน้ท่ี (Area-Based Curriculum) 
การสรา้งกลไกเพือ่การวางแผนขบัเคลือ่นยทุธศาสตรก์ารศึกษาเป็น

ภาพรวมพืน้ท่ี (Area-Based Education Strategy)
หวัใจคอื การวางกลไกการจดัการท่ีเข้มแขง็ระดบัพืน้ท่ีบนฐานการมี

ส่วนร่วมของทุกภาคส่วนทีเ่กีย่วขอ้ง   และการมรีะบบข้อมลูพืน้ท่ี (Area-Based 
Information System) เป็นเครือ่งสนบัสนุน



การศึกษาทัว่ไปในอนาคต General Education in the Age of Disruptions
• Demographic disruption จ านวนนักเรียน ( 6 – 22 ปี) ลดลง
• สถานศึกษามีผูเ้รียน/คร ู4-5 ช่วงวยั (Gen Baby-boom, X, Y, Z, Alpha)
• Pedagogy(การศึกษาคนวยัเรียน 18-22 ปี ), Androgogy (การศึกษาคนวยั
ท างาน 15-60 ปี ), Geragogy (การศึกษาคนสงูวยั 60 ปีขึน้ไป)
• Pedagogy need overhauled, even for learning age group

มหาวิทยาลยัในอนาคตจดัการศึกษาให้คนวยัเรียน  คนวยัท างานและผูส้งูวยั
นักเรียนนักศึกษาสามารถหาความรู้ทีท่นัสมยั หลาก

หลาย  เรว็ กว่าเรียนในชัน้เรียนกบัคร ู บทบาทของครใูน
อนาคตคืออะไร

นักศึกษาเหน็ว่าไม่มี added valueจากการเรียนใน 
มหาวิทยาลยั  ไม่ได้สิง่ทีต้่องการ  

การเรียนน่าเบือ่หน่าย
นักเรียนนักศึกษาติดต่อโลก/เรียนผา่นฝ่ามือ ใช้ดิจิตลั

เทคโนโลยีตลอดเวลาในชีวิตประจ าวนัใช้หาข้อมลูความรู้  
ครตู้องปรบัตวัอย่างไร 
การเรียนเป็นอย่างไร

• Incomes/vocation/experience/life come before 
education qualifications( academic papers)
• Education Blockchain, Education Uberization,
Education Analytics

The present learning age generation believes 
that knowledge is in the  cloud, and learning 
can be done from one’s  palm. 
Psychology of the learning age greatly change.
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Communication with multi-generation society (Thai Gen Y, Z)
Important media used to follow current affairs (excluding 

entertainments)
Social Media (65), Television (21), Radio (1), Newspapers (1)
Time spent with mobile and computers each day (average 

last week)
Less than 3 hrs.(3), 3-5 hrs.(10), 5-7 hrs. (19), more than 7 hrs. (56)
Effective communication channels with university
Through superiors/seniors/peers (6), Circulars notes (7), Intranet 

(19), Social Media (56) นักศึกษามจธ. Gen Z March 2018

Present teachers : Baby boomers, Gen X, Gen Y
Present students : (late) Gen Y, Gen Z (1995-present, just coming to university)
Future students : Baby boomers, Gen X, Gen Y, Gen Z

BB, Gen X, late Gen Y, Gen Z are here to stay. 
Work for them, not for us (Gen X, early Gen Y)



การศึกษาทัว่ไปในอนาคต General Education in the Age of Disruptions
• Demographic disruption จ านวนนักเรียน ( 6 – 22 ปี) ลดลง
• สถานศึกษามีผูเ้รียน/คร ู4-5 ช่วงวยั (Gen Babyboom, X, Y, Z, Alpha)
• Pedagogy (คนวยัเรียน), Androgogy (คนวยัท างาน), Geragogy (คน
สงูวยั)
• Pedagogy need overhauled, even for learning age group

โรงเรียนคณุภาพในอนาคต หมายถึงระบบการศึกษาคณุภาพทัง้
นักเรียนวยัเรียน  คนวยัท างาน และผูส้งูวยั
• Incomes/vocation/experience/life come before education 
qualifications ( academic papers) คนรุ่นใหม่ไม่สนใจปริญญา
• Education Blockchain, Education Uberization, Education 
Analytics



What "hacking your education" means, and how people learn
Hacking your education is about figuring out how to 

create an education for yourself. There are all these different 
parts of an education that are currently just given to us. 

Hacking your education is figuring out how to find the 
mentors, how to build the network, how to find the content 
and put those together in a package that works for you. 

One of the great myths of the school system is that we 
tell people that everyone should learn exactly the same thing 
and exactly the same way,  at roughly exactly the same speed. 
And that's just not true. People learn in different ways, at 
different speeds, at different times.

So hacking your education allows you to learn what, 
when, how and where you want. Dale J. Stephens – Hacking Your Education (2013)



On figuring out whether or not to go to college
It's an even bigger gamble to ... commit to four years 

into an institution, when the average student graduates with 
$27,000 in debt, which is an astronomical amount of debt to 
be saddled with, as you're coming out and trying to find
an entry-level job and being forced to pay off that debt.

If college were free, this would be an entirely different 
question, right? But when you're faced with the economic 
reality of how much college costs and how little self-directed 
learning costs, I think the cost is fairly low. 

College is not going away anytime soon. If you want 
to go back, it will always be there. But the cost of taking a 
year to learn for yourself is nothing."

Dale J. Stephens – Hacking Your Education (2013)
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ผนวกเดช สวุรรณทตั

Compact yet elegant & 
cheaper than degrees 
($ 2,000 -3,000) 
Complete in 6-12 months
(depending on 
background and efforts)
Readily employed. Job 
guaranteed. (Companies 
co- design curriculum) 

Readily available 
information on salaries.  

Artificial Intelligence Self Driving Car Engineer Business Analyst

Androids basics Front-End Web Developer Full Stack Web Developer

Udacity.com/nanodegree
ตวัอย่าง : Blockchain Developer, Deep Reinforce Learning, Data Scientist, Artificial Intelligence, Natural 
Language Processing,  Computer Vision, AI Programming with Python, Flying Cars and Autonomous Flights, 
Learn Unreal VR, Design Sprint Foundation, Google Adwords, Introduction to Self Driving Cars,  Robotic 
Software Engineer, Machine Learning Engineer, Self Driving Car Engineer etc.

Work Ready - Career Ready Education







ศึกษาทัว่ไปในอนาคตในปริบทของ Disruption 
General Education in the Age of Disruptions
• Demographic disruption จ านวนนักเรียน ( 6 – 22 ปี) ลดลง
• สถานศึกษามีผูเ้รียน/คร ู4-5 ช่วงวยั (Gen Babyboom, X, Y, Z, Alpha)
• Pedagogy (คนวยัเรียน), Androgogy (คนวยัท างาน), Geragogy (คนสงูวยั)
• Pedagogy need overhauled, even for learning age group

โรงเรียนคณุภาพในอนาคต หมายถึงระบบการศึกษาคณุภาพทัง้นักเรียนวยั
เรียน  คนวยัท างาน และผูส้งูวยั
• Incomes/vocation/experience/life come before education qualifications 
( academic papers)
• Education Blockchain, Education Uberization, Education Analyticsในอนาคต การศึกษาท่ีมีความหมายต่อชีวิตและการท างาน  ไม่ถกู
จ ากดัและก าหนดของรฐั ทัง้หลกัสตูร มาตรฐาน  การวดัและการ
ประเมินผล
ผูเ้รียน  ผูอ้ยู่ในธรุกิจ ผูจ้้างงาน  ตลาดแรงงาน เป็นผูก้ าหนด
จะกลบัไปเหมือนระบบ Guilds ในยโุรปพนักว่าปีมาแล้ว



Guild /gild (ยโุรป อินเดีย จีน ญ่ีปุ่ น)
- สมาคมผูท้ าอาชีพหน่ึงๆ (artisans) ตัง้ขึน้เพ่ือควบคมุกิจการของอาชีพนัน้ๆ 
- คนเข้าสู่อาชีพ ฝึกด้วยmaster of Guilds เป็น apprentice, craftsman, journeyman
- การเรียนเพื่อการท าอาชีพ ถกูสอน/ฝึก/ควบคมุ โดยคนปฏิบติัจริงในอาชีพ

Schools (institutionalized education system)
หลงัการปฏิวติัอตุสาหกรรม(ทศวรรษ 2300)  การศึกษาทัว่ไปขยายตวั จดัในสถานศึกษา ไม่เน้น

การสู่อาชีพ สอนเป็นวิชา สอนโดยคร ู ไม่ใช่ผูป้ฏิบติัจริงของอาชีพ









Education 2060 Prediction ( Salman Khan - Khan Academy December 2011) 
ทีม่า: https://www.youtube.com/watch?v=CiKrFcgVSIU
1. รปูแบบห้องเรียนจะเปล่ียนไป (classroom different) 

จากแบบเดมิทีน่กัเรยีนนัง่เรยีงกนัเป็นแถว จดเลคเชอรท์ีค่รอูาจารย์บรรยายอยู่
หน้าหอ้ง นกัเรยีนจะเปลีย่นรปูแบบการเรยีนรูท้ีน่ิ่งเฉยและเป็นผูร้บั (Passive) กลายเป็น
ชัน้เรยีนทีน่กัเรยีนจะกระตอืรอืลน้ในการเรยีนรู ้(Active)  เรยีกหอ้งเรยีนรปูแบบใหมน้ี่วา่
เป็นโมเดลเพือ่การคน้พบและสรา้งสรรค ์(discovery and creative model) 

อนาคตอาจจะไมเ่รยีกวา่หอ้งเรยีน (classroom) อกี แทนทีจ่ะใชเ้วลาไปกบัการ
เรยีนวชิาต่างๆ  นกัเรยีนจะใชเ้วลาไปกบัการสรา้ง หรอืคน้พบอะไรบางอยา่งขึน้มาแทน ซึง่
ไมจ่ าเป็นตอ้งเป็นวชิาในดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยเีท่านัน้ แต่อาจจะรวมถงึการวาด
รปู แต่งเพลง หรอืออกแบบท่าเตน้ดว้ยกไ็ด ้หอ้งเรยีนแบบใหมน้ี่อาจไมต่อ้งรอถงึ 50 ปีกไ็ด ้
Sal Khan เชื่อวา่อาจใชเ้วลาอกีแค ่10 ปีเท่านัน้กไ็ด้

เชื่อวา่โครงสรา้งจะเปลีย่นไปอยา่งมากคอื Physical Labor จะแทบไมม่เีลยหรอืมี
น้อยมากโดยเฉพาะประเทศทีพ่ฒันาแลว้ (เขาหวงัวา่ปี 2060 ประเทศสว่นใหญ่จะกลายเป็น
ประเทศทีพ่ฒันาแลว้) ขณะที ่Mental Labor กจ็ะถกูทดแทนดว้ยเทคโนโลย ีโดยเฉพาะงาน
เอกสารต่างๆ  

คนและทรพัยากรสว่นใหญ่จะไปอยูท่ีก่ลุ่ม Art, Innovation แทน อาจเรยีกคน
กลุม่นี้วา่เป็น Creative Class

https://www.youtube.com/watch?v=CiKrFcgVSIU


Education 2060 Prediction ( Salman Khan)
2. จากการยึดตามระยะเวลาศึกษา (Seat-Time Based) เป็นยึดตามผลสมัฤทธ์ิ 
(Achievement Based) 

จากเดมิทีร่ะยะเวลาทีใ่ชใ้นการศกึษาจากอนุบาลถงึมธัยมใชเ้วลา 13 ปี (แผน การ
เรยีนของอเมรกิา)และปรญิญาตรตี่ออกี 4 ปี ระยะเวลาน้ีจะถกูจ ากดัไวแ้ลว้ (Fixed) ในขณะ
ทีผ่ลสมัฤทธิ ์(Achievement)ของการเรยีน ไมว่า่จะเป็น A B หรอื C จะแปรผนั (Variable) 
ตามความ สามารถของแต่ละผูเ้รยีน 

ในขณะรปูแบบใหมใ่นอนาคตจะเป็นแบบตามผลสมัฤทธิ ์ (Achievement Based 
Model) ซึง่ผลสมัฤทธิอ์าจเป็นวชิาแคลคลูสั ดนตร ีหรอืควอนตมัฟิสกิส ์โดยผูเ้รยีนสามารถ
เลอืกเรยีนไดโ้ดยไมต่อ้งยดึตามเวลาศกึษาแบบ จะไปศกึษาวชิาดงักลา่วน้ีเมื่อใดกไ็ด ้อายุ
เทา่ไรกไ็ด ้ดงันัน้ระยะเวลาในการศกึษาจะกลายเป็นปจัจยัแปรผนัแทน

ในขณะทีผ่ลสมัฤทธิจ์ะอยูใ่นมาตรฐานทีส่งู (Fixed High Standard) ใบแสดงผล
การศกึษา(Transcript) ทีแ่ทจ้รงิจะไมใ่ช ่GPA แต่เป็นผลงาน (Portfolio) ทีเ่คยท ามา 
อาจจะเป็นโครงการท าหุน่ยนต ์ภาพวาด หรอืซอฟทแ์วรก์ไ็ด ้

นายจา้งจะไมม่าดวูา่ไดเ้กรดอะไร และใชเ้วลาในชัน้เรยีนนานแคไ่หน แต่จะดวูา่
เคยสรา้งผลงานอะไรมาแลว้บา้งทีแ่สดงวา่เคยอยู ่Creative Class 



Education 2060 Prediction ( Salman Khan)
3. บทบาทของครจูะเปล่ียนไป

บทบาทของครจูะไมใ่ชแ่คผู่บ้รรยายซ ้าๆ ในหอ้งเรยีนปีแลว้ปีเล่าเท่านัน้ ครจูะ
กลายเป็นโคช้ หรอืทีป่รกึษา (Coach or Mentor) จากหอ้งเรยีนในรปูแบบเดมิๆ คอื
หอ้งเรยีนหอ้งหน่ึงมนีกัเรยีนประมาณ 20-30 คนต่อครหูนึ่งคน แลว้กม็หีลายๆ หอ้ง 

Sal Khan เชื่อวา่ก าแพงหอ้งเรยีนจะทลายลงโดยหอ้งเรยีนแบบใหมจ่ะมผีูเ้รยีน 
70-90 คน ต่อคร ู3 คน โดยครทูัง้สามคนท างานรว่มกนั ผูเ้รยีนจะไดร้บัประสบการณ์ไมใ่ช่
จากแคค่รคูนใดคนหน่ึ งแต่มาจากครทูัง้สามคน

ปฏสิมัพนัธน์อกจากครกูบันกัเรยีนแลว้ ปฏสิมัพนัธร์ะหวา่งนกัเรยีนดว้ยกนัเองก็
ส าคญั รวมถงึครกูจ็ะไดร้บัการเรยีนรูจ้ากนกัเรยีนเองดว้ยเชน่กนั Khan คดิวา่ดว้ยโมเดล
เชน่น้ี ครจูะมคีวามส าคญัอยา่งมาก

ครจูะไมเ่พยีงแคเ่ลคเชอรเ์รือ่งเดมิซ ้าๆ ทุกปีๆ แต่เป็นผูส้รา้งปฏสิมัพนัธ ์
(interactive) Khan ยงัเชื่อวา่ภายในปี 2020-2025 อาชพีครจูะกลายเป็นวชิาชพีทีส่ าคญั
เชน่เดยีวกบั แพทย ์ทนาย หรอืวศิวกร รวมทัง้ รายไดข้องครกูจ็ะสงูขึน้มากเช่นกนั 



Education 2060 Prediction ( Salman Khan)
4. 99% ของมนุษยชาติจะรู้หนังสือ (99% Global Literacy) 

Khan เชื่อวา่ตน้ทุนทางการศกึษาจะลดลงจนเกอืบเป็นศนูยเ์น่ืองจากเทคโนโลยี
อนิเตอรเ์นต นกัเรยีนจากทัว่โลกจะสามารถเขา้ถงึการศกึษาระดบัสดุยอดของโลกได้
เชน่เดยีวกนัการเขา้ถงึไฟฟ้า และน ้าดื่มทีส่ะอาด 

เราก าลงัจะเขา้สูย่คุ Global Meritocracy (ความเท่าเทยีมกนัทัว่โลก)





เปลีย่นสภาพแวดลอ้มและทรพัยากรทัง้ปวงในบรบิทของผูเ้รยีนใหเ้ป็น 
“ห้องเรียน” หรอื “แหล่งเรียนรู้” ใหเ้กดิพืน้ท่ีกระบวนการเรียนรู้ (Learning 
space) ทีห่ลากหลาย  ไมว่า่จะเป็น

: การเรียนบนฐานโครงการ (Project-Based Learning) เพือ่เสรมิทกัษะ
การคดิวเิคราะหแ์ละการมองเชงิบรูณาการ 

: การเรียนบนฐานปัญหา (Problem-Based Learning) เพือ่เสรมิทกัษะการ
คดิวเิคราะหแ์ละการแกป้ญัหา 

: การเรียนรู้บนฐานวิจยั (Research-Based Learning) เพือ่กระตุน้ความใฝ่

รูแ้ละทกัษะการเรยีนรู ้
: การเรียนรู้คู่การท างาน (Work-Based Learning) เพือ่เสรมิทกัษะความ

พรอ้มดา้นอาชพีไป   จนถงึ
: การเรียนรู้คู่การบริการ (Service Learning) เพือ่สรา้งทัง้ทกัษะชวีติและ

จติส านึกในหน้าทีต่่อสงัคม 



การปรับศึกษาทั่วไปและศิลปศาสตร์ - ศิลปะและวทิยาศาสตร์
(ความเห็นของผม)
• การศึกษาทัว่ไปต้องกลบัไปหาจติวญิญาน /รากฐาน อยู่ทีแ่นวคดิศิลปะ
และวทิยาศาสตร์
• ศิลปศาสตร์ในมหาวิทยาลยั  มองภาพรวมมนุษยศาสตร์  สังคมศาสตร์  
และวทิยาศาสตร์ (ทั้งสารัตถะ  บรรยากาศและชุมชน -Community of 
Practice COP) ระดบัมหาวิทยาลยั
• การศึกษาทัว่ไปท าใหเ้ป็น achievement based/competency based
• ระบบนิเวศ (Ecosystem) แห่งศิลปศาสตร์ การสร้างบรรยากาศ/ชุมชน
แห่งศิลปศาสตร์ การใชป้ระโยชน์ (Utilitarian)ศิลปศาสตร์

เพ่ิมความหลากหลายของภูมิหลงันักศึกษา(กลุ่มเป้าหมายทาง
สังคม/ชาติพันธ์ุ/ ผู้พิการ/ผู้ ท่ีมีความสามารถพิเศษ /ก าลังงาน/ผู้สูงวัย)



การปรับศึกษาทั่วไปและศิลปศาสตร์ - ศิลปะและวทิยาศาสตร์
(ความเห็นของผม)
• ระบบนิเวศ (Ecosystem) แห่งศิลปศาสตร์ การสร้างบรรยากาศ/
ชุมชน แห่งศิลปศาสตร์ การใชป้ระโยชน์ (Utilitarian)ศิลปศาสตร์

เพ่ิมการแลกเปล่ียน/ความร่วมมือ (exchanges & cooperation)
ทางกายภาพ physical และทางvirtual ของนักศึกษากับเพ่ือนบ้าน  
โดยเฉพาะอาเซียนและเอเซีย

ปรับกระบวนการเรียนเป็น Experiential based / Work 
Integrated Learning – WIL เพ่ิมขึน้ / Community Based 



การปรับศึกษาทั่วไปและศิลปศาสตร์ - ศิลปะและวทิยาศาสตร์
(ความเห็นของผม)

• ดา้นภาษาและการส่ือสาร  
: การสร้างความตื่นตวัในภาษาแม่ ภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ
: การสร้างวฒันธรรม  จริยธรรม และ literacy ของการส่ือสารด้วยส่ือ 

ดจิติัล (เช่น รู้เท่าทนั )
: การสร้างบรรยากาศ/ชุมชนท่ีใหค้วามส าคญัแก่ภาษาและการส่ือสาร
: มองมิติการใชป้ระโยชน์ (utilitarian) ของภาษา vs สุนทรียะภาษา
: จากมิติการใชป้ระโยชน์   มองสมรรถนะทางภาษานอกจากการสอบ 

• ดา้นมนุษยศาสตร์
: การเรียนและการสร้างบรรยากาศ / COP ทางสุนทรียศาสตร์



การปรับศึกษาทั่วไปและศิลปศาสตร์ - ศิลปะและวทิยาศาสตร์
(ความเห็นของผม)
• ดา้นวิทยาศาสตร์

: สร้างวฒันธรรม/ชุมชนวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยเีพื่อสงัคม 
(Science and Technology for Society – STS)

โดยสร้าง STS Hub บางเร่ืองท่ีส่งผลกระทบต่อชุมชนและสงัคมเช่น  
ความก้าวหน้าทางวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีบันัยยะจริยธรรม

ผลกระทบจากสภาวะโลกร้อนกบัการปรับตัวของประชาชน  การเคลือ่น 
ย้ายประชากร   การจดัสรรน ้าและที่ดนิ ฯ

: ปรับวชิาวทิยาศาสตร์ในวชิาศึกษาทัว่ไปท่ีสะทอ้น Convergence of 
disciplines
• Learning modes/infrastructures

e-mode, self-paced, dialog platforms, เรียนรู้ใน COP 
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Name Mr. Orange

This is a list of what I can do

Data skills

My thinking ability

KMUTT Skill Map Report

How I work with 
people
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๏What characters do our students 
need to “BECOME” ? 

๏What competences do our students 
need to be able to “DO” ? 

๏What literacies do our students 
need to “KNOW” ?
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1

แนะน ำเครือข่ำยกำรศึกษำทั่วไป
แห่งประเทศไทย



2

ประวัติควำมเป็นมำ



3

วัตถุประสงค์



4

กรรมกำรบริหำรเครือข่ำย

เลขำธิกำร 
กกอ.

ที่ปรึกษำ

อธิกำรบดี มก.
ประธำน

รศ.ดร. บัณฑิต ทิพำกร

รศ.ดร. ศรีเพ็ญ ศุภพิทยำกุล

ผศ.ดร. สมหมำย ผิวสอำด

รอง
ประธำน

รองอธิกำรบดีฝ่ำยวิชำกำร ดร. ชนินทร์ ตรงจิตภักดี

กก.
ผู้ทรงคุณวุฒิ

ดร. กิตติภูมิ มีประดิษฐ์

ดร. พิสุทธิ์ พวงนำค

ดร. อ ำภำพรรณ ตันตินำครกูล

กรรมกำร เลขำนุกำร



5

กิจกรรม

กำรจัดกำรเรียนกำรสอนรำยวิชำศึกษำทั่วไปเพือ่
ตอบโจทย์ประเทศไทย 4.0, 9-10 กรกฎำคม 
2561เปิดโลกกว้ำงปัญญำ วิชำศึกษำทั่วไป, 

18-20 มิถุนำยน 2557

กำรพัฒนำกำรเรียนกำรสอนสำหรับหมวดวิชำศึกษำ
ทั่วไปที่มุ่งเน้นผลลพัธ์กำรเรยีนรู ้เสริมสร้ำงสมรรถนะ
ที่จำเป็นสำหรับผูเ้รียน



6

กำรสัมมนำทำงวิชำกำรหมวดวิชำศึกษำทั่วไป เร่ือง 
แนวโน้มศึกษำทั่วไปในอนำคตเพ่ือเสริมสร้ำงศักยภำพของผู้เรียน 

ในยุคกำรปฏิรูปอุดมศึกษำไทย
วันศุกร์ที่ 2 สิงหำคม 2562



1 
 

หลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไปแบบบูรณาการเพื่อสร้างศักยภาพบัณฑิตพันธุ์ใหม่ 
 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติภูมิ   มปีระดิษฐ์ 
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักวิชำศึกษำทั่วไป มหำวิทยำลัยศรีปทุม 

ที่ปรึกษำคณะอนุกรรมกำรด ำเนินกิจกรรมกำรสร้ำงรำยวิชำและกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
ในหมวดวิชำศึกษำทั่วไปเพ่ือพัฒนำนิสิตนักศึกษำ  

เครือข่ำยสถำบันอุดมศึกษำเขตภำคกลำงเพ่ือพัฒนำบัณฑิตอุดมคติไทย 
 
1. บทน ำ 

กระบวนทัศน์ในการจัดการเรียนการสอนก าลังเปลี่ยนไปจากเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ (Student 
Center) ไปเน้นทักษะที่จ าเป็นส าหรับการด าเนินชีวิตในศตวรรษที่ 21  (21st Century Skills) เป็นส าคัญ  
แต่เดิมในค าอธิบายรายวิชาหรือเป้าหมายในการเรียนรู้ ส่วนใหญ่มักเน้นไปที่ความรู้ (Knowledge, K) เป็น
หลัก ท าให้การสอนเป็นลักษณะของการถ่ายทอดความรู้ให้สูงสุด แต่การจัดการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 นั้น
มองว่า ผู้เรียนได้เรียนรู้อะไร ท าอะไรได้ วิธีการการเรียนรู้ของผู้เรียนเปลี่ยนไป วิธีการสอนต้องเปลี่ยนไป  การ
สอนแบบป้อนจึงต้องน้อยลง ช่องทางการเรียนรู้และการเกิดองค์ความรู้เปลี่ยนไป ผู้เรียนเรียนจากหลากหลาย
ช่องทาง  ไม่ใช่จากผู้สอนเพียงอย่างเดียวและอินเตอร์เน็ตของทุกสรรพสิ่ง (Internet of Things)  ท าให้
กระบวนการเรียนรู้เปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิง   

องค์การรัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ หรือเรียกโดยย่อว่า ซีมีโอ (SEAMEO) เป็น
องค์การระหว่างประเทศระดับภูมิภาค ซึ่งเกิดจากความร่วมมือของรัฐบาลในประเทศภูมิภาคเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ ได้ประกาศคุณสมบัติของครู ในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2561  โดยกล่าวว่า  ครูของทั้งเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ จะต้องมีสมรรถนะคือ รู้เนื้อหาที่ตนเองสอน  มีทักษะในการวิเคราะห์ ออกแบบกิจกรรมการเรียนการ
สอน  พัฒนาการสอนของตนเองให้ดีขึ้นทุกวัน  ครูจะต้องเป็นหุ้นส่วนกับชุมชน  ครูจะต้องเป็นผู้ช่วยให้ผู้เรียน
เกิดการเรียนรู้  

อาจารย์จะต้องรู้และเข้าใจหลัก CIA จะสามารถน าไปใช้ในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของตนเองได้
ตลอดชีวิต  C คือ Curriculum  คือหลักสูตร  I คือ Instruction คือ  การสอน และ A คือ Assessment คือ 
การวัดและประเมินผล ดังนั้นหลักสูตร คือ สิ่งที่คาดหวัง +โครงสร้างรายวิชา +เนื้อหา +กิจกรรมการเรียนรู้ + 
เวลาการสอน 

ลักษณะของผู้เรียนที่ต้องการ ระดับประเทศต้องการ คนเก่ง ดี มีสุข  ระดับมหาวิทยาลัยต้องการ ผู้
มีปัญญาที่เป็นอยู่เพ่ือมหาชน ระดับคือ การเจริญงอกงาม  ดังนั้น หลักสูตร จะต้องเป็นหลักสูตรแบบ SMART 
Curriculum  โดยสรุปแล้วการจัดการเรียนการสอนนั้นอาจารย์สามารถเลือกวิธีการสอนอย่างไรก็ได้ตามความ
เหมาะสมไม่ผิดกติกาใดๆ ขึ้นกับธรรมชาติของผู้เรียน เช่น 

Problem-based Learning   การเรียนการสอนที่ใช้ปัญหาเป็นฐาน 
Project-based Learning การเรียนการสอนโดยใช้โครงการงานเน้นที่กระบวนการท าโครงการ  

ต้องไม่มองเพียงชิ้นงานหรือผลงานเท่านั้น 
Inquiry-based Learning การเรียนการสอนแบบสืบเสาะ ซึ่งเริ่มจากความสนใจ  สืบค้นหา

ความรู้  ขยายความรู้ และสรุปความรู้ 
Creative-based Learning   การเรียนการสอนที่เน้นความสร้างสรรค์ 



2 
 

Creative Problem Solvingการเรียนการสอนที่เน้นการเรียนรู้ด้วยการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค ์
Service-based Learning การเรียนรู้ด้วยการบริการชุมชนหรือสังคม  
การวัดผลประเมินผลสามารถท าได้หลากหลายวิธี  การสอนในศตวรรษที่ 21  อาจารย์ผู้สอน

จ าเป็นต้องมี PCK คือ Pedagogy ทักษะด้านการออกแบบการเรียนการสอน Content เนื้อหาที่จ าเป็น 
Knowledge องค์ความรู้   

ธรรมชาติการเรียนรู้ของผู้เรียนเปลี่ยนไปเราไม่ควรตั้งค าถามว่า “เราจะสอนอย่างไร”  แต่เราควรตั้ง
ค าถามว่า “เด็กเรียนรู้อย่างไร”  ธรรมชาติของผู้เรียนแต่ละสาขาไม่เหมือนกัน  เราต้องเรียนรู้ธรรมชาติของ
ผู้เรียนก่อนเมื่อรู้ผู้เรียนแล้วค่อยมาออกแบบด้วย PCK โดยใช้หลักการศึกษาเชิงผลลัพธ์ หรือเรียกย่อๆ ว่า 
OBE เป็นการศึกษาท่ีเน้นการออกแบบ "กระบวนการ" เพ่ือเปลี่ยนแปลง (Change) ผู้เรียน หลักส าคัญของ 
OBE คือ ต้องมีเป้าหมาย  (Goal) ที่ก าหนดเป็นรูปธรรมด้วยผลการเรียน (Learning Outcome) และผู้เรียน
ทุกคนต้องประสบความส าเร็จ (Accomplishment) OBE  ผู้เรียนแต่ละคณะ สาขาวิชา จะมี Learning Style  
แตกต่างกันด้วย ลักษณะของบัณฑิตที่ต้องการในระดับประเทศเราต้องการ คนเก่ง ดี มีสุข  ระดับมหาวิทยาลัย 
ต้องการ ผู้มีปัญญาที่เป็นอยู่เพ่ือมหาชนในระดับการเจริญงอกงาม  ดังนั้น หลักสูตรจะต้องเป็นหลักสูตรแบบ 
SMART Curriculum  โดยสรุปแล้ว การจัดการเรียนการสอนนั้น อาจารย์สามารถเลือกวิธีการสอนอย่างไรก็
ได้ตามความเหมาะสม ไม่ผิดกติกาใดๆ ขึ้นกับธรรมชาติของผู้เรียน 

ผู้เขียนในฐานะที่มีบทบาทเก่ียวข้องกับเครือข่ายการศึกษาทั่วไปแห่งประเทศไทยขอเสนอการจัดการ
เรียนการสอนวิชาศึกษาทั่วไปในรูปแบบใหม่ที่เน้นการก าหนดมาตรฐานผลการเรียนรู้ (Learning Outcomes) 
และการจัดกระบวนการเรียนรู้ (Learning Process) ให้สอดคล้องตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ (TQF : HEd) 5 ด้าน นอกจากนี ้ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังในแต่ละด้าน การจัดการเรียนการสอนควร
มุ่งเน้นให้ครอบคลุมใน 8 ประเด็นย่อย ตาม General Education Learning Outcome : GE-LO 8 ด้าน 
ภายใต้หลักคิดการสร้างหลักสูตรวิชาศึกษาท่ัวไปแบบบูรณาการเพ่ือสร้างศักยภาพบัณฑิตพันธุ์ใหม่ที่มีการบูร
ณาการทักษะชีวิตของสังคมดิจิทัลกับความรู้ในศาสตร์วิชาชีพ 
 
2. สถำนกำรณ์ที่น ำไปสู่กำรพัฒนำหมวดวิชำศึกษำทั่วไป 

การพัฒนาหมวดวิชาศึกษาทั่วไปจะต้องมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
รวมถึงการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก อันจะน ามาซึ่งความเปลี่ยนแปลงในหลายด้านที่จะส่งผลกระทบกับทุก
ภาคส่วนและทุกระดับ ดังนั้นจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการเตรียมความพร้อมให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
ดังกล่าว ทั้งนี้การจัดการศึกษามีความจ าเป็นต้องปรับให้สอดคล้องกับการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศ ซึ่งหมายถึงความต้องการก าลังคนตลอดจนเทคนิคความรู้ในสาขาต่าง ๆ รวมถึงการปรับปรุงคุณภาพ
การศึกษา เพ่ือยกระดับมาตรฐานการศึกษาของผู้เรียนให้สูงขึ้น 

การวางแผนหมวดวิชาศึกษาทั่วไปจ าเป็นต้องหันมาทบทวนกระบวนการพัฒนาในทิศทางที่พ่ึงตนเอง
และสร้างภูมิคุ้มกันมากข้ึน โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางปฏิบัติควบคู่ไปกับการพัฒนา
แบบบูรณาการ โดยยึดคนเป็นศูนย์กลาง เน้นการพัฒนาคนให้สามารถด ารงชีวิตอยู่ร่วมกันอย่างเกื้อกูลในสังคม
ได้อย่างมีความสุข  ทุกหลักสูตรต้องสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี  พ.ศ. 2558  และ
วิถีชีวิตของสังคมไทยและสังคมพหุวัฒนธรรมที่จะเกิดข้ึนในการเป็นประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียน  รวมทั้ง
การเสริมสร้างศีลธรรมและส านึกในคุณธรรม  จริยธรรมในการปฏิบัติหน้าที่และการด าเนินชีวิตด้วยความเพียร  
อันจะเป็นภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีให้พร้อมเผชิญการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในระดับครอบครัว  ชุมชน สังคมและ
ประเทศชาติ   
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3. กำรด ำเนินกำรพัฒนำวิชำศึกษำทั่วไปและควำมเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถำบัน 

1.  ด าเนินการประเมินผลการจัดการเรียนการสอนทุกภาคการศึกษาของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป เช่น  
มีการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์  จากผู้เรียนโดยมีผลการประเมินการสอน      จากผู้เรียน  อาจารย์ผู้สอน
รายวิชาศึกษาท่ัวไป  หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่น  ๆ  เพ่ือน าผลการประเมิน มาใช้ประกอบในการก าหนด
รูปแบบและเนื้อหาในการจัดการเรียนการสอน 

2.  ด าเนินการปรับปรุงรายวิชาศึกษาทั่วไป เพ่ือให้หมวดวิชาศึกษาทั่วไปมีความเหมาะสม  ทันสมัย  
และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด  โดยมีแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงหมวดวิชาศึกษาทั่วไปให้สอดคล้องกับ
การเปลี่ยนแปลงทางสังคมทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับชาติโดยยึดหลักตามนโยบายของรัฐ 

3.  ด าเนินการการผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณธรรม  จริยธรรม  และมีคุณลักษณะเฉพาะตามอัตลักษณ์  
และเอกลักษณ์ของสถาบัน และมีความสอดคล้องกับความต้องการของสังคม  ดังนั้นรายวิชาในหมวดวิชา
ศึกษาทั่วไป  จึงมุ่งเน้นการสร้างบัณฑิตที่มีทั้งความสามารถและมีคุณธรรม  จริยธรรม  และลักษณะที่พึง
ประสงค์ของสังคมตามพันธกิจของสถาบัน 
 
4. ควำมสัมพันธ์ของหมวดวิชำศึกษำทั่วไปกับหลักสูตรระดับปริญญำตรีที่เปิดสอนในสถำบัน 

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  เป็นกลุ่มวิชาบังคับของหลักสูตรระดับปริญญาตรีทุกหลักสูตร โดยนักศึกษา
ต้องลงทะเบียนเรียนตามข้อก าหนดของหลักสูตรและตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรีจ านวนไม่
น้อยกว่า  30  หน่วยกิต 

ควำมส ำคัญและวัตถุประสงค์ของหมวดวิชำศึกษำทั่วไป 
วิชำศึกษำทั่วไป  (General Education) เป็นกลุ่มวิชาหนึ่งที่มีความส าคัญในหลักสูตรและการ

สอนในระดับอุดมศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ  ให้ความหมายของ 
“หมวดวิชำศึกษำทั่วไป”  คือ  หมวดวิชำที่เสริมสร้ำงควำมเป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์ให้มีควำมรอบรู้อย่ำง
กว้ำงขวำง เข้ำใจ และเห็นคุณค่ำของตนเอง ผู้อ่ืน สังคม ศิลปวัฒนธรรม และธรรมชำติ ใส่ใจต่อควำม
เปลี่ยนแปลงของสรรพสิ่ง พัฒนำตนเองอย่ำงต่อเนื่อง ด ำเนินชีวิตอย่ำงมีคุณธรรมพร้อมให้ควำมช่วยเหลือ
เพื่อนมนุษย์ และเป็นพลเมืองที่มีคุณค่ำของสังคมไทยและสังคมโลก ท าให้การจัดวิชาศึกษาท่ัวไปใน
หลักสูตรระดับปริญญาตรีมีความชัดเจน ตามความมุ่งหมายให้นักศึกษาสามารถบูรณาการองค์ความรู้โดย
เชื่อมโยงกับชีวิตและวิถีความเปลี่ยนแปลงของโลกยุคปัจจุบันและอนาคต เป็นการเตรียมความพร้อมเพ่ือบ่ม
เพาะให้นักศึกษามีจิตวิญญาณของการเรียนรู้ตลอดชีวิต   มีการปรับเปลี่ยนตนเองและมีชีวิตอย่างมีความสุข
ท่ามกลางสังคมในศตวรรษท่ี 21  

การปรับปรุงรายวิชาศึกษาทั่วไปของสถาบันท าในรูปแบบการบูรณาการวิชาหลากหลายสาขาเข้า
ด้วยกัน อีกท้ังรายวิชาศึกษาทั่วไปผนวกกับให้เข้ากับอัตลักษณ์ของสถาบัน โดยให้ครอบคลุมผลการเรียนรู้ 
(Learning Outcomes) ตามคุณลักษณ์ที่พึงประสงค์ คือ ด้านคุณธรรมจริยธรรม ด้านความรู้ ด้านทักษะทาง
ปัญญา ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยบูรณำกำรเนื้อหำกลุ่มวิชำภำษำ มนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ 
วิทยำศำสตร์และคณิตศำสตร์ เข้ำด้วยกันในสัดส่วนที่เหมำะสม เพ่ือให้การจัดการเรียนการสอนรายวิชา
ศึกษาทั่วไปของสถาบัน มีประสิทธิภาพสูงสุดตรงตามวัตถุประสงค์ของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ทันต่อการ
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เปลี่ยนแปลงของสังคมโลกในปัจจุบัน และอีกทั้งหมวดวิชาดังกล่าวได้สอดคล้องกับการบริหารจัดการหลักสูตร
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ  
 
5. กำรก ำหนดมำตรฐำนผลกำรเรียนรู้ (Learning Outcomes) 

การจัดการศึกษาวิชาศึกษาทั่วไปต้องก าหนดมาตรฐานผลการเรียนรู้ (Learning Outcomes) และ
การจัดกระบวนการเรียนรู้ (Learning Process) ให้สอดคล้องตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ (TQF : HEd) อย่างน้อย 5 ด้าน นอกจากนี้ ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังในแต่ละด้าน การจัดการเรียน
การสอนควรมุ่งเน้นให้ครอบคลุมใน 8 ประเด็นย่อย คือ 

1. มีคุณธรรมจริยธรรมในกำรด ำเนินชีวิต บนพื้นฐำนปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง  
นักศึกษาสามารถอธิบายความหมายและแนวปฏิบัติที่ชัดเจนของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และ

สามารถประยุกต์ใช้ เพ่ือน าไปสู่การพ่ึงพาตนเองและช่วยเหลือผู้อื่น สามารถแสดงออกซ่ึงพฤติกรรมทางด้าน
คุณธรรม จริยธรรมและความพอเพียง เป็นแบบอย่างที่ดีได้ 

2. ตระหนักและส ำนึกในควำมเป็นไทย  
นักศึกษาสามารถอธิบายถึงคุณค่าและความส าคัญของเอกลักษณ์ที่ดีงามของไทย โดยเฉพาะในเรื่อง

ศิลปวัฒนธรรม การใช้ภาษา การแต่งกาย และกิริยามารยาทอันดีงาม รวมทั้งคุณธรรม ความกตัญญูกตเวที มี
ความภูมิใจในภูมิปัญญาท้องถิ่น ต้องการอนุรักษ์และสืบทอดให้คงอยู่สืบไป 

3. มีควำมรอบรู้อย่ำงกว้ำงขวำง มีโลกทัศน์กว้ำงไกล เข้ำใจและเห็นคุณค่ำของตนเอง ผู้อ่ืน 
สังคม ศิลปวัฒนธรรมและธรรมชำติ  

นักศึกษาสามารถอธิบายที่มา แนวคิดและองค์ความรู้ของศาสตร์หลักสากลอันน าไปสู่ความเข้าใจใน
ตนเอง มนุษย์ในฐานะปัจเจก สังคม ธรรมชาติ และปรากฏการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในโลกและจักรวาล เพ่ือ
ประโยชน์ในการด าเนินชีวิตอย่างรู้เท่าทัน สร้างสรรค์สิ่งที่ดีงามและรักษาไว้อย่างรู้คุณค่า และมีวิสัยทัศน์
เคารพและเห็นคุณค่าของความเหมือนและความต่างของสิ่งมีชีวิตและไม่มีชีวิตซึ่งสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่าง
สอดคล้องเมื่ออยู่ในสภาวะแห่งดุลยภาพที่ยอมรับได้ของหุ้นส่วนนั้นๆ 

4. มีทักษะกำรแสวงหำควำมรู้ตลอดชีวิต เพื่อพัฒนำตนเองอย่ำงต่อเนื่อง  
นักศึกษาสามารถประเมินตนเองและก าหนดเป้าหมายที่ต้องการพัฒนาซึ่งอาจเป็นการเรียนเพื่อรู้  

เรียนเพ่ือท าได้ เรียนเพ่ืออยู่ร่วมกับบุคคลอ่ืน และเรียนรู้เพ่ือพัฒนาตนเองทั้งร่างกาย จิตใจ ความเฉลียวฉลาด 
ความอ่อนไหว ความมีสุนทรียะ และมิติทางจิตวิญญาณ ( Learning to be) ส่วนความสามารถที่จะช่วยให้
บรรลุเป้าหมายคือทักษะการวางแผน และด าเนินการแสวงหาข้อมูล ความรู้จากแหล่งและวิธีการที่หลากหลาย
ทั้งในและนอกระบบสถาบันการศึกษา 

5. มีทักษะกำรคิดแบบองค์รวม  
นักศึกษาสามารถคิดเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของสิ่งต่างๆ ในเชิงเหตุผลรวมทั้งเชื่อมโยงกระบวนการ

คิดแบบต่างๆ เพ่ือแก้ไขปัญหาได้อย่างรอบด้านและมีประสิทธิภาพสามารถเลือกวิธีคิดพิจารณาที่เหมาะสมต่อ
ประเด็นปัญหาหนึ่งๆ ไม่ว่าจะด้วยการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ แสดงการประเมินข้อมูลเพื่อชี้ให้เห็นความ
น่าเชื่อถือและให้ข้อสรุปอันจะนeไปสู่การตัดสินใจที่ถูกต้องเหมาะสมสามารถศึกษาปัญหาที่มีความซับซ้อน
และสามารถให้แนวทางแก้ปัญหาที่สร้างสรรค์ได้ และสามารถใช้ทักษะการคิดพัฒนาให้เกิดเป็นปัญญา โดยมี
ล าดับการคิดจาก Discerning (Cognitive) สู่ Respecting (Affective) สู่Engaging (Active) และท่ีสุดคือ 
Transforming (Reflective) ผลของการคิดคือ การเปลี่ยนแปลงตนเอง  

6. มีจิตอำสำและส ำนึกสำธำรณะ เป็นพลเมืองท่ีมีคุณค่ำของสังคมไทยและสังคมโลก 
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การมีจิตอาสา คือ การมีความเอาใจใส่ กระตือรือร้นที่จะเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนา/แก้ปัญหา
ส่วนรวม/ชุมชน/สังคม ซึ่งแสดงออกในรูปของการกระท าที่มุ่งประโยชน์สุขแก่ผู้อ่ืนบนพ้ืนฐานของความตั้งใจดี 
เจตนาดี และเป็นไปตามความสมัครใจของตนโดยไม่มีการบังคับ  

ส านึกสาธารณะ หมายถึง การที่บุคคลตระหนักถึงความส าคัญและเห็นคุณค่าของการแบ่งปัน ดูแล 
เอาใจใส่ รักษาสมบัติต่างๆ ที่เป็นของส่วนรวมและไม่น ามาเป็นของส่วนตนการเป็นพลเมืองที่มีคุณค่าของ
สังคมไทยและสังคมโลก คือ การที่บุคคลสามารถเป็นที่พ่ึงของตนเองและของสังคมไทยและสังคมโลกได้ ใฝ่รู้ มี
วิสัยทัศน์กว้างไกล เข้าใจและยอมรับความเปลี่ยนแปลงของสังคม และวิทยาการต่างๆพร้อมปฏิบัติตนได้อย่าง
เหมาะสมตามสถานภาพและบทบาททางสังคม ณ เวลานั้นด้วยความกล้าหาญ บนพ้ืนฐานคุณธรรม ความ
รับผิดชอบ รวมทั้งเข้าใจยอมรับ และตระหนักในคุณค่าและความเท่าเทียมในศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์และ
วัฒนธรรมที่แตกต่าง พร้อมปฏิบัติต่อกันด้วยความเคารพ ยุติธรรม และเสมอภาค 

7. ใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศอย่ำงรู้เท่ำทัน  
นักศึกษาสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ในการพัฒนาปัญญาความรู้ด้านต่างๆ และเพ่ือการสื่อสาร

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สืบค้นข้อมูล คัดกรองรวบรวม วิเคราะห์ และน าเสนอข้อค้นพบได้อย่างเหมาะสมและ
ซื่อสัตย์ 

8. ใช้ภำษำในกำรสื่อสำรอย่ำงมีประสิทธิภำพ  
นักศึกษาสามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งในการพูด การฟังการอ่าน การเขียน และ

เลือกใช้รูปแบบการน าเสนอที่เหมาะสมส าหรับกลุ่มบุคคลที่แตกต่างกันได้ 
 
สรุปผลกำรเรียนรู้ของหมวดวิชำศึกษำทั่วไป  
General Education Learning Outcome : GE-LO 8 ด้ำน มีดังนี้  
GE-LO 1. มีคุณธรรมจริยธรรมในกำรด ำเนินชีวิตบนพื้นฐำนปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง 
GE-LO 2. ตระหนักและส ำนึกในควำมเป็นไทย  
GE-LO 3. มีควำมรอบรู้อย่ำงกว้ำงขวำง มีโลกทัศน์กว้ำงไกล  เข้ำใจและเห็นคุณค่ำของตนเอง 

ผู้อ่ืน สังคม ศิลปวัฒนธรรมและธรรมชำติ  
GE-LO 4. มีทักษะกำรแสวงหำควำมรู้ตลอดชีวิต เพื่อพัฒนำตนเองอย่ำงต่อเนื่อง 
GE-LO 5. มีทักษะกำรคิดแบบองค์รวม  
GE-LO 6. มีจิตอำสำและส ำนึกสำธำรณะ เป็นพลเมืองที่มีคุณค่ำของสังคมไทยและสังคมโลก  
GE-LO 7. ใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศอย่ำงรู้เท่ำทัน  
GE-LO 8. ใช้ภำษำในกำรสื่อสำรอย่ำงมีประสิทธิภำพ  

 
6. วัตถุประสงค์ของหลักสูตรวิชำศึกษำทั่วไปแบบบูรณำกำร 

1. เพื่อสร้ำงผลกำรเรียนรู้ที่คำดหวังของบัณฑิตที่มีคุณวุฒิระดับปริญญำตรี ดังนี้  
1.1 มคีุณธรรมจริยธรรมในการด าเนินชีวิตบนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
1.2 ตระหนักและส านึกในความเป็นไทย  
1.3 มีความรอบรู้อย่างกว้างขวาง มีโลกทัศน์กว้างไกล  เข้าใจและเห็นคุณค่าของตนเอง ผู้อื่น สังคม 

ศิลปวัฒนธรรมและธรรมชาติ  
1.4 มีทักษะการแสวงหาความรู้ตลอดชีวิต เพื่อพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
1.5 มีทักษะการคิดแบบองค์รวม  
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1.6 มีจิตอาสาและส านึกสาธารณะ เป็นพลเมืองที่มีคุณค่าของสังคมไทยและสังคมโลก  
1.7 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างรู้เท่าทัน  
1.8 ใช้ภาษาในการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ  
2. เพื่อส่งเสริมและพัฒนำให้ผู้เรียนมีทักษะในกำรใช้ภำษำไทยและภำษำต่ำงประเทศเชิงวิชำกำร 

และใช้ในกำรท ำงำนได้อย่ำงมีคุณภำพ 
3. เพื่อส่งเสริมและพัฒนำให้ผู้เรียนมีทักษะกำรท ำงำนในศตวรรษที่ 21 และทักษะกำรใช้ชีวิตใน

สังคมโลกยุคดิจิทัล  
4. เพื่อปลูกฝังให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย ซื่อสัตย์ รับผิดชอบ มีภำวะผู้น ำ และมี

ควำมสำมำรถในกำรอยู่ร่วมกันในสังคมต่ำงวัฒนธรรมและมีควำมเป็นพลเมืองโลก 
 
7. เป้ำหมำยและขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 

กลุ่มเป้ำหมำย นักศึกษาระดับปริญญาตรีในทุกคณะทุกสาขาวิชา  
ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 
1. ก าหนดความรับผิดชอบของรายวิชาศึกษาท่ัวไปแบบบูรณาการเพ่ือสร้างศักยภาพบัณฑิตพันธุ์ใหม่

ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF : HEd) 5 ด้าน  
2. ให้แต่ละรายวิชาใช้รูปแบบการกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่ครอบคลุมผลการเรียนรู้ของ

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 8 ด้าน (General Education Learning Outcome : GE-LO) 
3. ให้ทุกคณะทุกสาขาวิชาท าการก าหนดว่ารายวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิตของผู้เรียนบัณฑิตพันธุ์

ใหม่ในคณะของตนเองต้องการ Learning Outcome อย่างไรบ้าง โดยพิจารณาจากท้ัง TQF : HEd 5 ด้าน 
และ จาก 8 ด้าน ของ General Education Learning Outcome : GE-LO แล้วส่งความต้องการมาที่
คณะกรรมการวิชาศึกษาทั่วไปของแต่ละสถาบัน 

4. คณะกรรมการวิชาศึกษาทั่วไปควรท าการก าหนดรายวิชาต่างๆ ให้ตรงตาม Learning Outcome 
ที่ทุกคณะต้องการให้ครบทุก Learning Outcome และปรับรูปแบบการสอนให้เป็นรายวิชาแบบบูรณาการ
เพ่ือสร้างศักยภาพบัณฑิตพันธุ์ใหม่ ตามกระบวนการจัดการเรียนการสอนกลางที่ตั้งไว้ 

5. คณะกรรมการวิชาศึกษาทั่วไปร่วมออกแบบวิธีการบูณาการทักษะชีวิตของสังคมดิจิทัลเข้าไปใน
รายวิชาต่างๆ ของทุกคณะ 

6. ท าการทวนสอบ วิจัย และรายงานผลเปรียบเทียบเสนอมหาวิทยาลัย เพ่ือปรับปรุงและพัฒนา
ขั้นตอนและกระบวนการ  

7. จัดท าเป็น good practice เพ่ือเผยแพร่น าไปใช้ในสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ใช้เป็นทางเลือก
ในการสร้างศักยภาพบัณฑิตพันธุ์ใหม่  

 
8. กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 

รายวิชาในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ถูกปรับเปลี่ยนกระบวนการจัดการเรียนการสอนโดยอิงผลการเรียนรู้
ของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป การก าหนดตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
ระดับปริญญาตรี ที่ครอบคลุมผลการเรียนรู้ของหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 8 ด้าน (General Education 
Learning Outcome : GE-LO) ดังนี้ 

TQF : HEd 1.  คุณธรรม จริยธรรม 
GE-LO 1: มีคุณธรรมจริยธรรมในกำรด ำเนินชีวิต บนพื้นฐำนปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง 
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GE-LO 2: ตระหนักและส ำนึกในควำมเป็นไทย 
1.1 ผลกำรเรียนรู้ด้ำนคุณธรรม จริยธรรม 
1) กระตือรือร้น หมั่นเพียรในการเรียนรู้ มีความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อ่ืน 
2) เคารพในกฎระเบียบของสังคม 
3) กตัญญูกตเวที ซื่อสัตย์สุจริต และตระหนักในคุณธรรม จริยธรรม 
4) ประยุกต์วิธีการด าเนินชีวิตบนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
5) ตระหนัก ส านึกและแสดงออกซ่ึงเอกลักษณ์ความเป็นไทยอนุรักษ์และสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น 
1.2 กลยุทธ์กำรสอนที่ใช้พัฒนำกำรเรียนรู้ด้ำนคุณธรรม จริยธรรม 
1) ก าหนดให้มีวัฒนธรรมองค์กรเพ่ือปลูกฝังความมีระเบียบวินัยด้านการแต่งกายการตรงต่อเวลา และ

เคารพในกฎระเบียบของมหาวิทยาลัยและสังคม 
2) ก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบในการท ากิจกรรม 
3) สอดแทรกสาระและกิจกรรมที่เน้นการปฏิบัติให้ผู้เรียนเกิดความตระหนักและฝึกการใช้เหตุผลด้าน

คุณธรรมจริยธรรม 
4) จัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้นักศึกษาแสดงออกซ่ึงการมีกิริยามารยาทที่ดีงามความกตัญญูกตเวที 

ซื่อสัตย์ สุจริต 
5) จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่สะท้อนให้เห็นถึงคุณธรรมและจริยธรรม โดยใช้กรณีศึกษา และการ

อภิปรายร่วมกัน 
6) เชิญวิทยากร ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้มีประสบการณ์หรือผู้น าทางศาสนา ชุมชนมาส่งเสริมการเรียนรู้คู่

คุณธรรม 
7) จัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้นักศึกษา ตระหนัก ส านึกและแสดงออกซึ่งความเป็นไทยตามปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง 
8) ผู้สอนประพฤติตนให้เป็นแบบอย่างท่ีดีแก่ผู้เรียนทั้ง ในชั้นเรียนและนอกห้องเรียน 
1.3 วิธีกำรวัดและประเมินผลกำรเรียนรู้ด้ำนคุณธรรม จริยธรรม 
1) ประเมินจากการเข้าชั้นเรียน การส่งงานตรงเวลา และครบถ้วน 
2) ประเมินจากการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ อย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ 
3) ประเมินจากพฤติกรรมการแสดงออกของผู้เรียนด้านมารยาท การแต่งกาย 
4) ประเมินจากพฤติกรรมการแสดงออกซ่ึงความซื่อสัตย์ สุจริต เช่นการไม่คัดลอกงานผู้อื่น 
5) ประเมินจากพฤติกรรมการแสดงออกซ่ึงความมีน้ า ใจความช่วยเหลือและการรู้คุณ 
6) ประเมินจากผลการเข้าร่วมกิจกรรมและปฏิบัติงานได้ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
7) ประเมินจากพฤติกรรมการแสดงออกซ่ึงความรับผิดชอบ ต่อตนเอง ผู้อ่ืนและสังคม 
8) ประเมินจากการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ อย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ 
TQF : HEd 2.  ควำมรู้ 
GE-LO 3: มีควำมรอบรู้อย่ำงกว้ำงขวำง มีโลกทัศน์กว้ำงไกล เข้ำใจและเห็นคุณค่ำของตนเอง 

ผู้อ่ืน สังคม ศิลปวัฒนธรรมและธรรมชำติ 
2.1 ผลกำรเรียนรู้ด้ำนควำมรู้ 
1) มีความรู้ ความเข้าใจในตนเอง สังคม และเห็นคุณค่าของศิลปวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและธรรมชาติ 
2) มีความรู้ ความเข้าใจในบทบาทและความส าคัญของเทคโนโลยีและประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
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3) มีความรู้ในการเปลี่ยนแปลง ความเป็นไปของสังคมไทย สังคมโลกและสามารถปรับตัวเองและ
ด าเนินชีวิตให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น 

4) มีความรู้ในหน้าที่และมีบทบาทของการเป็นพลเมืองไทยและพลเมืองโลก 
5) สามารถบูรณาการศาสตร์ต่างๆ โดยใช้ความคิดสร้างสรรค์ อย่างมีวิสัยทัศน์ 
2.2 กลยุทธ์กำรสอนที่ใช้พัฒนำกำรเรียนรู้ด้ำนควำมรู้ 
1) สอนโดยการบรรยายโดยใช้สื่อประกอบ 
2) การสอนผ่าน e-Learning 
3) จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนศึกษาด้วยตนเองและจากประสบการณ์ 
4) จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นการปฏิบัติเพื่อให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจได้อย่างแท้จริง 
5) จัดให้มีการเรียนรู้จากสถานที่จริง โดยการศึกษาดูงาน ณ แหล่งเรียนรู้ 
6) จัดหาวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถมาให้ความรู้ 
7) จัดการเรียนการสอนโดยใช้บทบาทสมมุติ 
8) จัดกิจกรรมการเรียนรู้จากการใช้กรณีศึกษา 
9) จัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ และกิจกรรมกลุ่ม 
10) จัดกิจกรรมบูรณาการความรู้ 
2.3 วิธีกำรวัดและกำรประเมินผลกำรเรียนรู้ด้ำนควำมรู้ 
1) ประเมินผลจากแบบทดสอบ 
2) ประเมินผลจากการปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ ของรายวิชาที่เรียนทั้งในชั้นเรียนและนอกชั้นเรียน 
3) ประเมินจากชิ้นงานที่ผู้เรียนสร้างสรรค์แล้วน าเสนอผู้สอนทั้งเป็นกลุ่มและรายบุคคล 
4) ประเมินการต่อยอดความรู้จากกิจกรรมที่ก าหนด 
TQF : HEd 3.  ทักษะทำงปัญญำ 
GE-LO 4: มีทักษะกำรแสวงหำควำมรู้ตลอดชีวิตเพื่อพัฒนำตนเองอย่ำงต่อเนื่อง 
GE-LO 5: มีทักษะกำรคิดแบบองค์รวม 
3.1 ผลกำรเรียนรู้ด้ำนทักษะทำงปัญญำ 
1) สามารถวางแผนงานและปฏิบัติการตามแผนที่วางไว้ได้ของตนเองและส่วนรวม 
2) สามารถแสวงหาความรู้เพื่อพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องและประยุกต์ใช้ความรู้ได้อย่างเหมาะสม 
3) สามารถคิดเชิงเหตุผล วิเคราะห์ สังเคราะห์และประเมินค่าอย่างเป็นระบบ 
4) สามารถคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
5) สามารถคิดแบบองค์รวม 
3.2 กลยุทธ์กำรสอนที่ใช้พัฒนำกำรเรียนรู้ด้ำนทักษะทำงปัญญำ 
1) มอบหมายงานที่ให้มีการประยุกต์ใช้ความรู้จากห้องเรียน 
2) จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้วิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินค่า และตัดสินใจแก้ปัญหาในงานที่ได้รับ

มอบหมาย 
3) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยส่งเสริมให้ผู้เรียนคิดวิเคราะห์อย่างมีวิจารณญาณ 
4) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยส่งเสริมให้ผู้เรียนคิดแบบองค์รวม 
5) ให้ฝึกทักษะการวางแผนจากการท ากิจกรรมกลุ่ม 
6) จัดกิจกรรมให้นักศึกษาได้ใช้ความคิด ริเริ่ม และสร้างสรรค์และต่อยอดความรู้ 
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7) จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้สรุปสาระความรู้ แนวคิด และข้อคิดจากจัดการเรียนรู้ทั้งในห้องเรียน นอก
สถานที่ และจากผู้มีประสบการณ์ตรง 

8) ให้ศึกษา ค้นคว้า เพ่ิมเติม และแสวงหาความรู้ใหม่ เพื่อพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
3.3 วิธีกำรวัดและประเมินผลกำรเรียนรู้ด้ำนทักษะทำงปัญญำ 
1) ประเมินผลจากแบบทดสอบ 
2) ประเมินจากผลการประยุกต์ใช้ความรู้ และการต่อยอดความรู้ 
3) ประเมินจากชิ้นงานและผลการด าเนินการ 
4) ประเมินจากวิธีการและทักษะในแก้ปัญหาและผลลัพธ์ที่ได้ 
5) ประเมินจากพฤติกรรมการแสดงออกทางปัญญาของผู้เรียนตั้งแต่ข้ันตอนการสังเกต การตั้งค าถาม 

การสืบค้น การคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์และประเมินค่า 
6) ประเมินจากการน าเสนอรายงานผลการวิเคราะห์ สังเคราะห์และประเมินค่าในกรณีตัวอย่าง 
7) ประเมินจากการน าเสนอผลการศึกษา ค้นคว้า เพ่ิมเติม ตามหัวข้อที่ผู้สอนก าหนด 
8) ประเมินความส าเร็จของโครงการตามที่ได้วางแผนไว้ 
9) ประเมินจากการสรุปผล/ประยุกต์ใช้/วิเคราะห์ /สังเคราะห์ ความรู้ 
TQF : HEd 4. ทักษะควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคลและควำมรับผิดชอบ 
GE-LO 6: มีจิตอำสำและสำนึกสำธำรณะ เป็นพลเมืองที่มีคุณค่ำของสังคมไทยและสังคมโลก 
4.1 ผลกำรเรียนรู้ด้ำนควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคลและควำมรับผิดชอบ 
1) มีบุคลิกภาพที่ดี 
2) แสดงออกซึ่งภาวะผู้น า ผู้ตามท่ีดี และสามารถท างานเป็นทีม 
3) มีจิตอาสาและมีส านึกสาธารณะ 
4) ยอมรับความแตกต่างทางวัฒนธรรม เคารพและเห็นคุณค่าของตนเองและผู้อ่ืน 
5) เป็นพลเมืองที่ดีและมีคุณค่าของสังคมไทยและสังคมโลก 
4.2 กลยุทธ์กำรสอนที่ใช้ในกำรพัฒนำกำรเรียนรู้ด้ำนทักษะควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคลและควำม

รับผิดชอบ 
1) จัดให้มีการท ากิจกรรมกลุ่ม โดยมีการหมุนเวียนการเป็นผู้น าและผู้ตามในฐานะสมาชิกกลุ่ม 
2) ก าหนดให้มีการแบ่งหน้าที่และความรับผิดชอบอย่างชัดเจนภายในกลุ่ม 
3) ก าหนดกิจกรรมที่ให้ผู้เรียนแสดงออกซ่ึงการมีมนุษยสัมพันธ์ บุคลิกภาพภาวะผู้น า และผู้ตาม ที่

เหมาะสม 
4) จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนกล้าแสดงออก แสดงความคิดเห็น เคารพสิทธิและรับฟังความ

คิดเห็นของผู้อื่น โดยการจัดอภิปรายและเสวนาในงานที่ได้รับมอบหมาย 
5) จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนแสดงออกซ่ึงการมีจิตอาสาและส านึกสาธารณะ 
6) จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการเป็นพลเมืองที่ดีของสังคมไทย และสังคมโลก 
7) จัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนเคารพแล ะเห็นคุณค่าของตนเองผู้อ่ืนและยอมรับความแตกต่าง

ทางสังคมและวัฒนธรรม 
4.3 วิธีกำรวัดและประเมินผลกำรเรียนรู้ด้ำนควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคลและควำมรับผิดชอบ 
1) ประเมินจากงานกลุ่มท่ีได้รับมอบหมาย 
2) ประเมินพฤติกรรมที่แสดงออกซ่ึงภาวะผู้น า ผู้ตามที่ดี และความรับผิดชอบ 
3) ประเมินจากแบบประเมินตนเองและกลุ่มเพ่ือน 
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4) ประเมินความพึงพอใจจากผู้ที่ได้รับประโยชน์จากการจัดกิจกรรมจิตอาสาและส านึกสาธารณะ 
5) ประเมินพฤติกรรมการแสดงออกซ่ึงการปรับตัว จากการเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกันในสังคม 
6) ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกซ่ึงความเป็นพลเมืองดี 
TQF : HEd 5. ทักษะกำรวิเครำะห์เชิงตัวเลข กำรสื่อสำรและกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ 
GE-LO 7: ใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศอย่ำงรู้เท่ำทัน 
GE-LO 8: ใช้ภำษำในกำรสื่อสำรอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
5.1 ผลกำรเรียนรู้ด้ำนทักษะและกำรวิเครำะห์เชิงตัวเลข กำรสื่อสำรและกำรใช้เทคโนโลยี

สำรสนเทศ 
1) ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสาร การสืบค้นข้อมูล รวบรวมคัดกรองวิเคราะห์ อย่างรู้เท่าทัน 
2) มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อวิเคราะห์สถิติพ้ืนฐานต่อการแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้อย่าง

สร้างสรรค ์
3) มีทักษะด้านการสื่อสารทั้งการพูด การฟัง การอ่าน การเขียนทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ 
4) สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ สรุปประเด็นเนื้อหา และจัดท าพร้อมน าเสนองานทั้งภาษาไทยและ

ภาษาต่างประเทศโดยใช้เทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสม 
5.2 กลยุทธ์กำรสอนที่สร้ำงทักษะกำรวิเครำะห์เชิงตัวเลข กำรสื่อสำรและกำรใช้เทคโนโลยี

สำรสนเทศ 
1) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยให้ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพ้ืนฐานที่

จ าเป็นต่อการเรียนรู้ในระดับอุดมศึกษา 
2) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยให้ผู้เรียนได้มีโอกาสวิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ในรูปแบบที่

หลากหลาย โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการวิเคราะห์ข้อมูลสถิติพ้ืนฐาน 
3) จัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้มีโอกาสสืบค้นข้อมูลด้วยเทคโนโลยีเพ่ือรวบรวม คัดกรอง 

วิเคราะห์ ข้อมูล เพ่ือให้ได้สารสนเทศท่ีเหมาะสมกับความต้องการและให้ความส าคัญในการอ้างอิงแหล่งที่มา
ของข้อมูล 

4) จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้รู้เท่าทันสื่อ และเลือกใช้ข้อมูลจากสื่อดิจิทัลต่าง ๆได้อย่างเหมาะสม 
5) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้ผู้เรียนได้แสดงออกถึงทักษะการสื่อสาร การพูด การฟัง การอ่าน 

การเขียน ทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ 
6) ให้ผู้เรียนจัดท าและน าเสนองานที่ได้รับมอบหมาย ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเหมาะสม 
5.3 วิธีกำรวัดและประเมินผลกำรเรียนรู้ด้ำนทักษะกำรวิเครำะห์เชิงตัวเลขกำรสื่อสำรและกำรใช้

เทคโนโลยี 
1) การสอบปฏิบัติการด้านทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
2) การสอบปฏิบัติการใช้ทักษะทางภาษา 
3) ประเมินผลการจัดกิจกรรมที่ได้รับมอบหมาย 
4) ประเมินจากการเลือกใช้สื่อและแสดงออกผ่านสื่อที่เหมาะสม 
5) ประเมินพัฒนาการทักษะทางการสื่อสาร 
6) ประเมินจากผลงานและการน าเสนอผลงาน 

 
9. กำรเพิ่มศักยภำพนักศึกษำผ่ำนกำรบูรณำกำรในรำยวิชำศึกษำทั่วไปเข้ำกับรำยวิชำหลักและหรือ
รำยวิชำเฉพำะ 
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ผู้เขียนได้กระจายการเพ่ิมศักยภาพนักศึกษา ในหัวข้อต่างๆต่อไปนี้ โดยผ่านการบูรณาการในรายวิชา
ศึกษาทั่วไปเข้ากับรายวิชาหลักและหรือรายวิชาเฉพาะ  ทั้งนี้ทางคณะหรือสาขาวิชาจะต้องเลือกและออกแบบ
ร่วมกับคณะกรรมการวิชาศึกษาทั่วไปว่าจะน าศักยภาพเหล่านี้ใส่ในรายวิชาใดแต่เม่ือศึกษาวิขาศึกษาท่ัวไป
ครบ 30 หน่วยกิต จะมีแบบวัดเพ่ือดูพัฒนาการของความรู้ความสามารถในแต่ละด้านของบัณฑิต  

1. ความฉลาดรู้ทางวิทยาศาสตร์ (scientific literacy) 
2. ความฉลาดรู้ทางการเงิน (financial literacy) 
3. ความฉลาดรู้ทางวัฒนธรรมและความเป็นพลเมือง (cultural and civic literacy) 
4. การคิดอย่างมีวิจารณญาณ (critical thinking) และการแก้ปัญหา (problem-solving) 
5. ความคิดสร้างสรรค์ (creativity) 
6. การสื่อสาร (communication) 
7. ทักษะความร่วมมือ (collaboration) 
8. อยากรู้อยากเห็น (curiosity) 
9. การริเริ่มสิ่งใหม่ (initiative) 
10. ความมุ่งม่ันพยายามเพ่ือบรรลุเป้าหมาย (persistent /grit) 
11. ปรับตัวได้ดี (adaptability) 
12. มีภาวะผู้น า (leadership) 
13. การรับรู้ทางสังคมและวัฒนธรรม (social and cultural awareness) 
14. ค้นพบสารสนเทศ (information discovery) 
15. ตีความและวิเคราะห์ (interpretation  & analysis) 
16. การคิดอย่างเป็นเหตุเป็นผล (reasoning) 
17. สังเคราะห์และประมวลข้อโต้แย้ง (constructing arguments) 
18. การแก้ปัญหา (problem solving) 
19. คิดอย่างเป็นระบบ (system thinking) 
20. การฟังอย่างมีประสิทธิภาพ (effective listening) 
21. การน าเสนอ (delivering oral presentation) 
22. การสื่อสารโดยใช้สื่อดิจิทัล (communicate using digital media) 
23. การสนทนาและอภิปราย (engaging in conversation & discussion) 
24. การสื่อสารได้แม้สิ่งแวดล้อมจะแตกต่างหลากหลาย (communicating in diverse 

environments) 
25. การท างานร่วมกัน (collaboration)  
26. การริเริ่มและเป็นผู้น า (leadership & initiative) 
27. ความร่วมมือ (cooperation) 
28. การยืดหยุ่น ปรับตัว(Flexibility) 
29. ความรับผิดชอบและสร้างผลงาน (responsibility & productivity) 
30. ความร่วมมือผ่านทางดิจิทัล (collaborate using digital media) 
31. ส านึกรับผิดชอบและสะท้อนป้อนกลับที่เป็นประโยชน์ (responsiveness & constructive 

feedback) 
32. การเกิดไอเดียใหม่ๆ (idea generation) 
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33. การน าไอเดียมาออกแบบใหม่หรือต่อยอด (idea design and retreatment) 
34. การไม่ติดกรอบและกล้าที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ (openness & courage to explore) 
35. การท าอย่างอย่างสร้างสรรค์กับผู้อ่ืนๆ (work creativity with others) 
36. การสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ หรือสร้างนวัตกรรม (creative production & Innovation) 

 
ซ่ึงผลที่คาดว่าจะได้รับคือสามารถน าหลักการและวิธีการดังกล่าวไปขยายผลใช้เพื่อพัฒนาการเรียน

การสอนวิชาศึกษาทั่วไปในหลักสูตรปกติ ของสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ซึ่งจะท าให้เกิดบัณฑิตท่ีมีศักยภาพ
เทียบเคียงกับบัณฑิตพันธุ์ใหม่ได้ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
เอกสำรอ่ำนเพิ่มเติม 
ข้อก าหนดการศึกษา (Terms of Reference) โครงการสร้างบัณฑิตพันธุ์ใหม่และก าลังคนเพ่ือตอบโจทย์ภาค
การผลิตตามนโยบายการปฏิรูปอุดมศึกษาไทย ประจ าปีการศึกษา 2562 ส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 
....................................................................................... ....................................................... 



มหาวทิยาลยัพะเยา

ผลิตและพฒันาศกัยภาพทรพัยากรมนษุยเ์พือ่สรา้งโอกาสทางการ

แข่งขนั

หมวดวชิาศกึษาทัว่ไป 

มหาวทิยาลยัพะเยา

ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.ชลธดิา  เทพหนิลพั

รองอธกิารบดฝีา่ยวชิาการและประกนัคณุภาพ



UP-General Education

นิสิต

UP-General Education







Life skills & 

Social engagement

Social skills

Thinking & Entrepreneur skills

Global knowledge & Talent

* Communication skills 

* Digital skills

* Health & Environment literacy

* Finance literacy



Education
Plan

UP-Gen Ed



Module

Module

Module

Module

• รู้บทบาทตนเอง

• รู้เป้าหมายวางแผน

• ใช้เทคโนโลยีในการแสวงหา

• สื่อสารในชีวิตประจ าวัน

• คิดวิเคราะห์ คิดแก้ไข

• ส านึกสาธารณะและมีจิตอาสา

• แสดงบุคลิกภาพในสังคมได้อย่าง

เหมาะสมและถูกต้อง

• ใช้เทคโนโลยีขั้นพ้ืนฐาน

• ดูแลสุขภาพให้เหมาะสม

• สื่อสารภาษาไทยและอังกฤษใน

ชีวิตประจ าวัน

• คิดวิเคราะห์ แก้ไขปัญหา

• ท างานเป็นทีม

• แสดงบุคลิกภาพ บทบาทของตน 

ปรับตัวในสังคม

• แสดงความเป็นจิตอาสาและส านกึ

สาธารณะ

• รับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม

• ใช้เทคโนโลยีในชีวิตประจ าวัน

• คิดสร้างสรรค ์

• ความเป็นผู้ประกอบการ เศรษฐกจิ

ดิจิทัล พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 

• สื่อสารในวิชาชีพ

• คิดวิเคราะห์ แก้ไขปัญหาให้บรรลุ

เป้าหมาย

• แสดงบุคลิกภาพ บทบาทของตน ใน

สังคมทั่วไปและวิชาชีพ

• ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีใน

ชีวิตประจ าวันและวิชาชีพ

• แสดงความเป็นจิตอาสาและส านกึ

สาธารณะด้วยวิชาคนและวิชาชีพ

• ประยุกต์ใช้ความรู้/ทักษะด้านความ

เป็นผู้ประกอบการ เศรษฐกิจดิจิทัล 

พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับวิชาชีพ

• สื่อสารในวิชาชีพ

General Education...พืน้ฐานพฒันาศกัยภาพทรพัยากรมนษุย์

ตนเอง

มหาวิทยาลัย

วิชาชีพ

ชุมชน/สังคม



EMPHATHIZE DEFINE IDEATE PROTOTYPE

Module 1 Module 2 Module 3 Module 4>>> >>> >>>

Understand through 

observation 

Create a point of view 

that captures the essence 

of the insight

Get every idea out in the 

open, the more the better

Build models to showcase 

the best idea



กิจการนิสิต

อาจารย์ผู้สอน

อาจารย์ในหลักสตูร

มหาวิทยาลยั

หลักสตูรชุมชน

Activities Face to face

Online
Community 

**Outcome-based assessment**



หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป

วิชาเอกบังคับ

วิชาพื้นฐานเฉพาะด้าน

วิชาเอกบังคับ

วิชาเอกเลือก

ฝึกงาน/

สหกิจศึกษา/

สารนิพนธ์

วิชาเลือกเสรี

Short courses

Entrepreneur modules

ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4

>>>



GENERAL EDUCATION

TALK #1

“คยุเฟ่ืองเรื่องการศึกษาทัว่ไป ”



ผูช่้วยศาสตราจารยกิ์ตติภมิู มีประดิษฐ์
ผูอ้ านวยการส านักวิชาศึกษาทัว่ไป

มหาวิทยาลยัศรีปทมุ
kittipoom.me@spu.ac.th

ทกัษะผูเ้รียนในศตวรรษท่ี 21



ผูช่้วยศาสตราจารยกิ์ตติภมิู  มีประดิษฐ์
e-mail: kittipoom.me@spu.ac.th
mobile phone: 0968211459
facebook :ศึกษาทัว่ไปกบันายกิตติภมิู
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โลกในศตวรรษท่ี 21





พฤตกริรมการเรยีนรู้
ของคนเปลีย่นไป ความรูใ้หม่ๆ  มากมาย
นอกหอ้งเรยีน ท าใหผู้ค้นในยคุนี้แสวงหา
ความรูใ้หม่ๆ  อยา่งต่อเนื่อง 
ความกา้วหน้าทางเทคโนโลยแีละดจิทิลัมี
การพฒันาไปอยา่งรวดเรว็ ยิง่ท าใหผู้ค้น
เชือ่มต่อกบัอนิเทอรเ์น็ตแทบตลอดเวลา 
โลกดจิทิลัจงึเป็นสว่นหนึ่งของการเรยีนรู้
ในปัจจุบนั



















“เดก็”
มีแค่
เดก็เซ่อร์







4 Human Skill ที ่AI ไมส่ามารถ Disrupt  
แมค้วามรูแ้ละทกัษะดา้น Data Science, Data Engineer, Data Analytic หรอื
ความสามารถในการวเิคราะหจ์ดัการขอ้มลูจะเป็นทีต่อ้งการสงูและยงัเป็นสาขาทีข่าด
แคลน แต่ความสามารถดา้นซอฟทส์กลิอยา่ง Haman Literacy ทัง้ความสามารถใน
การเขา้ใจ ท างานรว่มกนักบัคน ความสามารถในการสรา้งสรรคส์ิง่ใหม่ๆ  ได้
โดยเฉพาะอยา่งยิง่ทกัษะทีล่กึซึง้ลงไปในระดบัทีเ่ป็น Deep Soft Skill ทีส่ามารถ
เขา้ใจจติใจและอารมณ์ของคนได ้เพือ่การท างานรว่มกบัเจา้นาย ลกูน้อง หรอืเพือ่น
รว่มงานไดว้า่มคีวามรูส้กึเชน่ไร ทีก่ารพฒันาของ AI กไ็ปไมถ่งึในการสามารถเรยีนรู้
สิง่เหลา่น้ีได ้โดยเฉพาะความเฉพาะตวัของ Haman Skill ที ่AI ท าไมไ่ด ้
ประกอบดว้ย



Creativity : ความสามารถในการคิดสรา้งสรรคส่ิ์งใหม่ คิดนอกกรอบ
Sense : การใช้ประสาทสมัผสั หรอืความรูสึ้กบง่บอก ซ่ึงไม่มีเหตผุลใดๆ มารองรบั 
เช่น รูว่้าส่ิงไหนดีกว่า ชอบส่ิงไหนมากกว่า รูสึ้กว่าส่ิงหน่ึงใช่มากกว่าอีกส่ิงหน่ึง โดยท่ี
ไม่สามารถหาเหตผุลมาอธิบายความคิดต่างๆ เหล่าน้ีได้
Emotional : การเข้าใจภาวะอารมณ์ ท่ีหลากหลายและลึกซ้ึงของคน เช่น ความรกั
โกรธ อิจฉาริษยา ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีหุ่นยนต ์หรอืการพฒันา  AI ไม่สามารถเข้าใจได้
SQ (Social Quotient) : ความสามารถในการเข้าสงัคม พบปะ พดูคยุ สรา้ง
ความสมัพนัธร์ะหว่างกนั ซ่ึงแม้ว่าจะพยายามพฒันาระบบหรอืเทคโนโลยีเพ่ือให้รู้จกั
และเข้าใจผูค้นมากขึน้ แต่คนส่วนใหญ่กม็กัจะปฏิเสธท่ีจะให้ความรว่มมือในการให้
ข้อมลูส่วนตวัของตวัเอง แต่ให้ความไว้วางใจต่อคนด้วยกนัมากกว่า



การเรียนท่ีเน้น I information อย่างเดียว 
เช่น ดาวพลโูตจะหมดไป





นิยามน้ีได้เสนอขึน้เม่ือวนัท่ี 24 สิงหาคม พ.ศ. 2549 ท่ีประชมุสหพนัธด์าราศาสตรส์ากล
ท่ีกรงุปราก สาธารณรฐัเชก็ ท าให้ดาวพลโูตเป็นดาวเคราะหแ์คระ หลงัจากเคยยอมรบัว่าเป็นดาว
เคราะห ์ดวงหน่ึงในระบบสริุยะมานาน ทัง้น้ีเพราะดาวพลโูตไม่สามารถควบคมุแรงดึงดดูและวง
โคจรของส่ิงต่าง ๆ อยู่รอบวงโคจรของมนัได้
ถึงปัจจบุนั มีวตัถบุนท้องฟ้าท่ีได้รบัการรบัรองว่าเป็นดาวเคราะหแ์คระ เพียง 5 ดวง ได้แก่
– พลโูต (Pluto)
– ซีรีส (Ceres)
– อีรีส (Eris)
– เฮาเมอา (Haumea)
– มาคีมาคี (Makemake)



สอนใหไ้ด ้4 I
จนิตนาการ Imagination



แรงดลใจ 
Inspiration



ความเขา้ใจลุ่มลกึ 
Insight



ญานทศัน์
Intuition





มนุษยแ์พ้ มนุษยชาติไม่แพ้ 
เราเรียนรู้อะไรจากกรณี AlphaGo ชนะ Lee Sedol





Google DeepMind เปิดตวั AlphaGo Zero 
ปัญญาประดษิฐต์วัใหม ่ทีพ่ฒันาฝีมอืเล่นโกะ
โดยไมต่อ้งใชค้นสอน ฝึกดว้ยตวัเองเพยีง 3 วนั 
แต่เก่งกวา่ AlphaGo เวอรช์นัเก่าทีช่นะเซยีน
โกะโลก!







เก่งไมเ่ก่ง วดัทีอ่ะไร?
IQ ด ีEQ กม็ ีแต่ถา้ไมม่ ีAQ กไ็มไ่ดไ้ปต่อ
– IQ (Intelligence Quotient): ความฉลาดทางสติปัญญา รวมถึงความรู้และความเข้าใจใน
ข้อเทจ็จริงต่างๆ
– EQ (Emotional Quotient): ความฉลาดทางอารมณ์ รวมถึงความสามารถในการเข้าใจตวัเอง
และผูอ่ื้นในสถานการณ์ต่างๆ
– AQ (Adaptability Quotient): ความฉลาดในการปรบัตวั ซ่ึงท าให้อยู่รอดได้ในส่ิงแวดล้อมท่ีมี
การเปล่ียนแปลงเสมอ

ส าหรบัการท างานในยคุใหม ่AQ กค็อืความสามารถในการปรบัตวัเพือ่ใหต้อบโจทยท์ีม่กีารเปลีย่นแปลง
อยูต่ลอดเวลาในโลกของธุรกจิไดท้นั ดว้ยเหตุผลนี้ คนทีม่ ี“ทกัษะ” AQ จงึกลายเป็นคนทีม่ขีอ้ไดเ้ปรยีบ
ในการท างานมากขึน้เรือ่ยๆ จนอาจเรยีกไดว้า่ทกัษะนี้ คอื หน่ึงในตวัชีว้ดัความส าเรจ็ในการท างานแหง่
โลกอนาคตเลยกว็า่ได้





















โครงการ

ขบัเคล่ือน เขยือ้นสงัคม
SOCIAL MOVEMENT
ส านักวิชาศึกษาทัว่ไป





โครงการ
“ขบัเคล่ือน เขยือ้นสงัคม (SOCIAL MOVEMENT)
: ร้อยความดีศรีปทุม”
-การรณรงคแ์ก้ปัญหาสงัคมในมหาวิทยาลยั 71 กลุ่ม
-การท าจิตอาสาทัง้ภายในและภายนอกมหาวิทยาลยั 32 กลุ่ม





















































คงไมต่อ้งอธบิายกนัใหม้ากความวา่ AI พวกน้ีจะท าใหค้นจ านวนมากตกงาน องคก์ารทางเศรษฐกจิ
โลกทีช่ื่อวา่ World Economic Forum (WEF)ไดท้ านายวา่งานทัว่โลกจะหดหายไปถงึ 75 ลา้น
ต าแหน่งในปี ค.ศ.2022 หรอื พ.ศ. 2565 หรอือกีเพยีง 3-4 ปีขา้งหน้าน้ีเอง ต าแหน่งงานทีจ่ะหายไป 
10 อนัดบัแรกไดแ้ก่ 
1) พวกเสมยีนป้อนขอ้มลู

2) เจา้หน้าทีท่ าบญัชเีงนิเดอืน 

3) เลขานุการฝ่ายบรหิาร

4) คนงานในโรงงาน 

5) พนกังานบรกิารลกูคา้ 

6) ผูจ้ดัการการบรหิารและบรกิารธุรกจิ 

7) นกับญัชแีละผูต้รวจสอบบญัช ี

8) เสมยีนหรอืเจา้หน้าทีคุ่มสตอ็ก 

9) ผูจ้ดัการฝ่ายปฏบิตักิารทัว่ไป 

10) เจา้พนกังานในการไปรษณยี์



แต่ในวกิฤตยิอ่มมโีอกาส เมือ่งานประเภทแรงงานหรอื
การจดัการขัน้พืน้ฐานหายไป งานดา้นใชส้มอง ใช้
ความรู ้ใชท้กัษะทางวทิยาศาสตร ์(S) เทคโนโลย ี(T) 
วศิวกรรมศาสตร ์(E) และคณิตศาสตร ์(M) หรอื STEM
กเ็ขา้มาแทนที ่WEF ไดท้ านายวา่ต าแหน่งงานดา้นนี้ใน
โลกจะเพิม่ขึน้ถงึ 133 ลา้นต าแหน่งในปี 2022



10 ลกัษณะงานหรอืประเภทงานทีจ่ะมมีากขึน้ไดแ้ก่ 1) นกัวทิยาศาสตรว์เิคราะหข์อ้มลู 

2) ผูเ้ชีย่วชาญเฉพาะดา้น AI และการเรยีนรูข้องเครือ่งยนต ์

3) ผูจ้ดัการฝ่ายปฏบิตักิารทัว่ไป (แต่งานน้ีจะแตกต่างจาก ขอ้ 9 ของงานทีจ่ะหายไป คอื ผูจ้ดัการฝ่ายคนน้ีจะตอ้งรูแ้ละ
เขา้ใจในงานกลุม่ AI ดว้ย) 

4) นกัวเิคราะหแ์ละนกัพฒันาแอพ็และซอฟตแ์วร ์

5) มอือาชพีดา้นการตลาดและการขาย (ซึง่กต็อ้งมคีวามเชีย่วชาญงานดา้นกลุม่ AI เป็นพืน้ฐานเชน่กนั) 

6) ผูเ้ชีย่วชาญเฉพาะในเรือ่ง Big Data 

7) ผูเ้ชีย่วชาญเฉพาะในดา้นการแปลงทางดจิทิลั (Digital Transformation) 

8) ผูเ้ชีย่วชาญเฉพาะดา้นเทคโนโลยใีหม่ๆ  (ซึง่น่าจะมตีามมาอกีมากมาย) 

9) ผูเ้ชีย่วชาญเฉพาะดา้นการพฒันาองคก์ร และ 

10) เจา้หน้าทีบ่รกิารดา้นไอท ี(IT)













ผูเ้ขียนได้กระจายการเพ่ิมศกัยภาพนักศึกษา ในหวัข้อต่างๆต่อไปน้ี โดยผา่น
การบรูณาการในรายวิชาศึกษาทัว่ไปเข้ากบัรายวิชาหลกัและหรือรายวิชา
เฉพาะ  ทัง้น้ีทางคณะหรือสาขาวิชาจะต้องเลือกและออกแบบร่วมกบั
คณะกรรมการวิชาศึกษาทัว่ไปว่าจะน าศกัยภาพเหล่าน้ีใส่ในรายวิชาใดแต่
เม่ือศึกษาวิขาศึกษาทัว่ไปครบ 30 หน่วยกิต จะมีแบบวดัเพ่ือดพูฒันาการของ
ความรู้ความสามารถในแต่ละด้านของบณัฑิต 





1. ความฉลาดรูท้างวทิยาศาสตร ์(scientific literacy)
2. ความฉลาดรูท้างการเงนิ (financial literacy)
3. ความฉลาดรูท้างวฒันธรรมและความเป็นพลเมอืง (cultural and civic literacy)
4. การคดิอยา่งมวีจิารณญาณ (critical thinking) และการแกปั้ญหา (problem-solving)
5. ความคดิสรา้งสรรค ์(creativity)
6. การสือ่สาร (communication)
7. ทกัษะความรว่มมอื (collaboration)
8. อยากรูอ้ยากเหน็ (curiosity)
9. การรเิริม่สิง่ใหม ่(initiative)
10. ความมุง่มัน่พยายามเพือ่บรรลุเป้าหมาย (persistent /grit)



11. ปรบัตวัไดด้ ี(adaptability)
12. มภีาวะผูน้ า (leadership)
13. การรบัรูท้างสงัคมและวฒันธรรม (social and cultural awareness)
14. คน้พบสารสนเทศ (information discovery)
15. ตคีวามและวเิคราะห ์(interpretation  & analysis)
16. การคดิอยา่งเป็นเหตุเป็นผล (reasoning)
17. สงัเคราะหแ์ละประมวลขอ้โตแ้ยง้ (constructing arguments)
18. การแกปั้ญหา (problem solving)
19. คดิอยา่งเป็นระบบ (system thinking)
20. การฟังอยา่งมปีระสทิธภิาพ (effective listening)



21. การน าเสนอ (delivering oral presentation)
22. การสือ่สารโดยใชส้ือ่ดจิทิลั (communicate using digital media)
23. การสนทนาและอภปิราย (engaging in conversation & discussion)
24. การสือ่สารไดแ้มส้ิง่แวดลอ้มจะแตกต่างหลากหลาย (communicating in diverse 
environments)
25. การท างานรว่มกนั (collaboration) 
26. การรเิริม่และเป็นผูน้ า (leadership & initiative)
27. ความรว่มมอื (cooperation)
28. การยดืหยุน่ ปรบัตวั(Flexibility)
29. ความรบัผดิชอบและสรา้งผลงาน (responsibility & productivity)
30. ความรว่มมอืผา่นทางดจิทิลั (collaborate using digital media)



31. ส านึกรบัผดิชอบและสะทอ้นป้อนกลบัทีเ่ป็นประโยชน์ (responsiveness & 
constructive feedback)
32. การเกดิไอเดยีใหม่ๆ  (idea generation)
33. การน าไอเดยีมาออกแบบใหมห่รอืต่อยอด (idea design and retreatment)
34. การไมต่ดิกรอบและกลา้ทีจ่ะเรยีนรูส้ ิง่ใหม ่(openness & courage to explore)
35. การท าอยา่งอยา่งสรา้งสรรคก์บัผูอ้ื่นๆ (work creativity with others)
36. การสรา้งสรรคผ์ลติภณัฑใ์หม่ๆ  หรอืสรา้งนวตักรรม (creative production &
Innovation)


















