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สรุปผลการประชุมวิชาการระดับชาติ “เปิดโลกกว้างทางปัญญา วชิาศึกษาทัว่ไป” 

 ณ โรงแรมมริาเคลิแกรนด์ คอนเวนช่ัน  18-19 มถุินายน 2557 
                                                                                               เรียบเรียงโดย ปิยนุช  ขนุสวสัด์ิ 

                                                                                             (อาจารยป์ระจ ามหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ์)                                     

หน่วยงานทีจั่ด     คณะกรรมการเครือข่ายการศึกษาทัว่ไปแห่งประเทศไทย และเครือข่ายพฒันาวชิาชีพของ

อาจารยแ์ละองคก์รระดบัอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย(ควอท.) ภายใตก้ารด าเนินงานของมหาวทิยาลยัเทคโนโลยี

พระจอมเกลา้ธนบุรี ร่วมกบัมหาวทิยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม 

ก าหนดการ (ตามเอกสารแนบ) 

1. การบรรยายพเิศษ โดยรองศาสตราจารย์ ดร. คุณหญงิสุมณฑา  พรหมบุญ 

(ประธานคณะกรรมการการอุดมศึกษา) มีรายละเอยีดดังต่อไปนี้ 

 การศึกษามาจากค าวา่ “สิทธา” แปลวา่ ท าใหส้ามารถ ส าหรับการสอนถา้สอนแลว้ไม่ไดเ้ปล่ียนผูเ้รียน 

แสดงวา่ไม่ไดใ้หก้ารศึกษา ยิง่ถา้สอนแลว้เกิดผลลบ ขนาดท่ีท าใหผู้เ้รียนเกิดความเกลียดชงัGE. ยิง่ท  าให้

การศึกษาลม้เหลว ระดบัของการใหก้ารศึกษาแบ่งระดบัไดด้งัน้ี 

 1.INFORMATION การใหข้อ้มูล ผูเ้รียนเกิดความรู้ 

 2.FORMATIVE  ผูเ้รียนสามารถน าความรู้ไปสร้างหรือขยายผลต่อได ้

 3.TRANSFORMATIVE  ผูเ้รียนเกิดการเปล่ียนแปลงตนเอง (ขนานใหญ่) 

 สิกขา ในศาสนา เป็นการแปลงคนทัว่ไปใหเ้ป็นอารยชน 

การศึกษาท่ียากท่ีสุดคือ การสร้างคุณค่าใหเ้ป็นมนุษย ์ซ่ึงสร้างยากมาก 

การท าใหค้นเกิดความรู้สึกถึงคุณค่าไม่ไดเ้กิดจากการพูดเพียงอยา่งเดียว  

ทั้งน้ีอาจารยไ์ดย้กตวัอยา่งโปรเฟสเซอร์ท่านหน่ึงท่ีไดรั้บรางวลัโนเบล เม่ือปีพ.ศ.2507วา่ 

 “ การLecture จึงเป็นการสอนท่ีแยท่ี่สุด!” 

 อาจารยบ์างท่านสอนแบบ Lecture เก่งมาก เช่น พระพุทธเจา้เทศนาสอนคนเป็นพนัๆคนแต่อาจารยอ์ยา่ง

เราๆท่านๆ อยา่งดีไดค้ร่ึงห้อง! 

การเรียนรู้ “ครู” เป็นผูจ้ดัการเรียนรู้ ถา้เราเป็นครูท่ีดี เราจะทนไม่ไดถ้า้นกัเรียนไม่เกิดการเรียนรู้ 

ถา้เวลาสอนแลว้อาจารยบ์อกลูกศิษยว์า่ วนัน้ีมีทฤษฎีมาเล่าใหฟั้ง เด็กก็จะหลบั! 
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                                                  Need for Learning Innovation 

การเรียนรู้เป็นส่ิงท่ีเกิดข้ึนจากภายในไม่มีใครมาบงัคบัได ้:  Come From Within 

Liberal Arts  การท าใหค้นเป็นเสรีชนทางความคิด มุ่งเพื่อคนอ่ืน ไม่มีความเห็นแก่ตวั เป็นปรัชญาการศึกษาท่ีควร

จะเพิ่มใหม้ากข้ึน มากกวา่ 30 หน่วยกิต ทางตะวนัออกบอกวา่ตอ้งรู้ “ศิลปวทิยา 18 แขนง” ถึงจะเป็นผูป้กครอง

คนได ้

Could be triggered by the following factors 

- Quality issue 

- High dropout rate 

-Reduced enrollment 

-Poor student acheivements 

-Academic rankings 

-Strong high-level policy,etc. 

ท่านรศ.ดร.คุณหญิง สุมณฑา(ซ่ึงต่อไปจะขออนุญาติใชส้รรพนามแทนช่ือท่านวา่ “อาจารย”์) ยงัไดใ้หค้วามเห็น

ต่อท่ีประชุมวา่ ใหทุ้กๆมหาวิทยาลยัเอา GE. ไปท าเป็น POLICY และใหค้วามเห็นวา่การศึกษาในช่วงระดบั

ปริญญาตรี 4 ปี สร้างคนได!้ จดัเป็นช่วง PRIME TIME ของชีวติและกล่าวกบัผูเ้ขา้สัมมนาวา่  

“ถา้ท่านเรียน UNDER GRAD ท่ีไหน ท่ีนัน่เป็นท่ีหล่อหลอมท่าน!”  

(ความขอ้น้ีส าหรับขา้พเจา้แลว้เห็นดว้ยเป็นอยา่งมาก)  

นอกจากน้ียงัเสริมวา่ “นบัวนันกัศึกษาสมาธิสั้นเขา้ๆ เพราะระบบ Innovate  มนัเร็วมากๆ การเรียนรู้ตอ้งเปล่ียน

และปรับตวั”  ท่านไดย้กตวัอยา่งการสอน GE ในต่างประเทศวา่ปัจจุบนัมีการท าMOOC  

และใหข้อ้คิดวา่ “คุณค่าของความเป็นมนุษย ์จะเกิดข้ึนไดจ้ะตอ้งผา่นประสบการณ์ความร้อนความหนาว ความ

ทุกขย์ากมา คนจะสอนGE ไดดี้ควรเป็นผูท่ี้มีประสบการณ์ แต่สถาบนัการศึกษาหลายแห่งใชค้นท่ีจบใหม่” 

อาจารยไ์ดย้กตวัอยา่งการสอนGE จากประสบการณ์การไปศึกษาดูงานในต่างประเทศหลายแห่ง เช่นท่ี

มหาวทิยาลยัเบิร์กเลย ์ไดจ้ดัการสอนGE โดยให้อาจารยส์ร้างวชิาอะไรก็ไดท่ี้อาจารยมี์ความรู้ความเช่ียวชาญมาก

ท่ีสุด รู้ดีท่ีสุดในเร่ืองท่ีอาจารยจ์ะสอน และจดัชั้นเรียนเล็กๆไม่เกินหอ้งละ 15 คน เป็นSpecialize เช่นวชิาถ่ายรูป 

การละคร ในท่ีสุดไดว้ชิาGE มา 300 วชิา 

ท่ีเมืองไคร์มอนต ์มีคณะศิลปศาสตร์(Liberal Arts) เป็นวทิยาลยัขนาดเล็ก ทุกแขนงวชิาท่ีเปิดสอนเป็นวชิาGE ท่ี

ส าคญัมากคือ สอนการพดู การอ่าน การเขียน ถา้ไม่ผา่นวิชาดา้นภาษาหา้มเรียนวชิาอ่ืนๆ (อาจารยใ์หค้วามเห็นวา่

ถา้เราไม่ไดภ้าษาจะถือวา่HANDICRAB มาก)และการสอนภาษาของท่ีไคร์มอนตน้ี์ไม่ไดใ้ชอ้าจารยท่ี์จบทางภาษา

มาสอนแต่ใชอ้าจารยท์างประวติัศาสตร์มาสอนภาษา เพื่อใหผู้เ้รียนสนุกท่ีจะเรียน มีนกัศึกษาจากทัว่โลกเรียนและ
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มีเด็กไทยคนหน่ึงก็เรียนท่ีน่ี โดยเด็กคนท่ีวา่น้ีตอนท่ีอาจารยไ์ปดูงานเขาก าลงัท า MOOC โดยจะท าใหก้บัครู

คอมพิวเตอร์เอาMOOC น้ีไปใชส้อนคอมพิวเตอร์ให้เก่งๆ เล่ามาถึงตรงน้ี อาจารยไ์ดย้กตวัอยา่งวา่เคยมีโอกาส

สัมภาษณ์นกัศึกษาของไทยในการสอบเขา้เรียนต่อมหาวิทยาลยั ไดถ้ามเด็กคนนั้นวา่ “ตอนเรียนหนงัสือรู้สึก

ประทบัใจอาจารยค์นไหนมากท่ีสุด?”  อาจารยเ์ล่าวา่ “เด็กนึกอยูต่ ั้งนาน!” (ท่ีประชุมหวัเราะ) และกล่าวกบั

ผูเ้ขา้ร่วมประชุม(ซ่ึงทุกท่านลว้นแลว้แต่เป็นครูบาอาจารยใ์นแวดวงมหาวทิยาลยัทั้งส้ิน)  วา่ “สอนอยา่งน้ีใชไ้ม่ได้

นะ!” (ท่ีประชุมหวัเราะ) 

Professional and Organizational Development Network Assosiation (ควอท) 

(อาจารยไ์ดถ้ามวา่ใครรู้จกัหน่วยงานน้ีบา้ง ท่ีประชุมยกมือเพียงไม่ก่ีคน อาจารยจึ์งกล่าวต่อไปวา่ ขอใหท้่านรศ.

ดร.บณัฑิต ทิพากร<ประธานเครือข่ายการศึกษาทัว่ไปแห่งประเทศไทย> มาช่วย) 

อาจารยไ์ดก้ล่าวเสริมต่อไปวา่ “อาจารยอุ์ดมศึกษาจะตอ้งเป็นProfessional ตอ้งท านกัศึกษาใหเ้ป็นบณัฑิต เปล่ียน

หวันกัศึกษา” 

“คนท่ีมีวญิญาณความเป็นครู จะมีพลงับางอยา่งท่ีอยากจะถ่ายทอด เหมือนหวา่นเมล็ด ถา้หวา่นเมล็ดพนัธ์ุท่ีดี จะ

เป็นAcademic โลกจะกา้วหนา้ อยากใหทุ้กๆท่านไดต้ระหนกัวา่ ถา้เมล็ดพนัธ์ุท่ีดีไปงอก อาจารยจ์ะAppriciate” 

“ความรู้เกิดจากการสะสมและต่อยอด” “วนัน้ีคนท่ีลุกมาพดูเร่ือง Innovation ไม่ใช่นกัการศึกษา    แต่เป็นโปรเฟส

เซอร์ เช่น แพทย ์วศิวกร” 

World Wide Movement by Professionals   not  Education Facullty! 

อาจารยย์กตวัอยา่งวา่ Dean of Learning Innovation เป็นวิศวกร ซ่ึงผลิตPhd. ดา้นวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยปีีละ

หลายร้อยคน 

ตวัอยา่งจาก University of Oklahoma  มีศูนยท่ี์ช่ือวา่ SEED 

               S  มาจาก    Sooner (เป็นช่ือทีมฟุตบอลของเมืองโอกลาโฮมา) 

               E  มาจาก    Eniginering 

               E  มาจาก    Education 

               D  มาจาก   Development 

ส่วนสหรัฐอเมริกา จดัเป็นจอมยทุธ์ดา้น Innovation ซ่ึงใชห้ลกั STEM.  

  Science 

Technology 

Enginering 

Menagement 

นอกจากน้ีอาจารยไ์ดย้กตวัอยา่งจากมหาวทิยาลยัฮาร์วาร์ด วา่เป็นเจา้พอ่ดา้น Liberal Arts 

S 
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โดยทางมหาวทิยาลยัจะจดัสรรเวลาใหผู้บ้ริหารระดบัโปรเฟสเซอร์ไปสอนนกัศึกษา  1 ท่านต่อนกัศึกษา10 คน 

เพื่อสร้างระบบใหน้กัศึกษาซึมซบัและสัมผสักบัผูบ้ริหาร 

 

                                                                             เวทสุีนทรียสนทนา 

              ช่วงเวลา 16.30 -18.00 น. ภาคเยน็ (จบัประเด็นจากวง “สุนทรียสนทนา”) เป็นการพดูคุยแลกเปล่ียน

ความคิดเห็นจากอาจารยผ์ูส้อนGEท่ีสนใจในแต่ละมหาวทิยาลยัโดยมีผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมประมาณ 50 คน มีเน้ือหา

และรายละเอียดท่ีน่าสนใจดงัน้ี 

รศ.สุภาพ ณ นคร ไดก้รุณาเล่าใหฟั้งวา่ไดมี้โอกาสไปศึกษาดูงานดา้นGE ในต่างประเทศหลายสถาบนัไดใ้หห้ลกั

คิดในการท างานGE วา่ อยากใหแ้ต่ละแห่งได ้

1.แม่น Concept 

2.Commit ตวัตนเพื่อท างาน 

3.ปรับกระบวนการทศัน์ 

และผศ.ดร.ศศิธร จาก มหาวิทยาลยัพระจอมเกลา้ธนบุรี ไดแ้ลกเปล่ียนวา่ ส าหรับพระจอมเกลา้ธนบุรีนั้น ได้

ศึกษาเรียนรู้จากท่ีต่างๆวา่ How? จากนั้นมาBench Mark วา่ มธจ.จะท าอยา่งไร. 

ทั้งน้ีรศ.สุภาพ ณ นครไดเ้สริมวา่ในอเมริกา GE.จะอยูใ่นCollege of Arts&Science หรือแมแ้ต่ท่ีสถาบนัMIT.ใช้

วชิาGE. ทางGE.ใชล้กัษณะของProject Base โดยใหอ้าจารยมี์สังคมอยูใ่นละแวกเดียวกนั พบปะกนัสม ่าเสมอ

เพื่อท่ีจะ สอนร่วมกนัไดอ้ยา่งกลมกลืน มีTeam Teachingท่ีเขม้แขง็ 

ท่ีประเทศไตห้วนั มีวฒันธรรมท่ีเป้นจุดแขง็ มีความโดดเด่นในดา้นความเป็นตะวนัออก มีOffice of GE. ใชศิ้ลปะ

การชงชา/จดัดอกไม/้บทกว/ีความงาม มาหล่อหลอมให้นกัศึกษามีความเป็นมนุษยท่ี์สมบูรณ์ 

(ถึงตอนน้ี รศ.ดร.ศรีเพญ็ ศุภพิทยากุล ซ่ึงเป็นผูด้  าเนินรายการ ไดเ้พิ่มเติมวา่ หลกัการของDialog คือสุนทรีย

สนทนา และเสริมวา่ “ใหแ้ขวนความคิดตนเองท่ีจะต่อตา้นเอาไวก่้อน” 

รศ.สุภาพกล่าวต่อเร่ืองของจิตวา่ 

จิตมนัตอ้งสัง่ มนัถึงTransform ได ้   จิตสั่ง   สมองสั่ง   มือยก! 

ผอ.กองการศึกษาทัว่ไป จากมหาวทิยาลยันเรศวร ไดแ้ลกเปล่ียนวา่เม่ือมารับต าแหน่งน้ีตอ้งท าการเปล่ียนGE จาก

เดิมห้องละ 500 เป็นหมู่เรียน  ก าหนดนกัศึกษาท่ี 50คน/ 1 หมู่เรียน 

ใน 1 ปีการศึกษาตอ้งท าหนา้ท่ีจดัวชิา GE 55,000 ท่ีนัง่ 

ภาคการศึกษาท่ี 1 ประมาณ 24,000 ท่ีนัง่ แต่นิสิตลงเรียน 2,400 ท่ีนัง่ 

และม.นเรศวร ตอ้งจ่ายเงินเป็นรายหวัใหก้บัอาจารยผ์ูส้อน ประมาณ 11,250 บาท/นกัศึกษา 1 คน 

ใหนิ้สิตเลือกอาจารยผ์ูส้อนดว้ยตนเอง 
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การปรับระบบจากใหญ่มาเล็กน้ีท าใหสู้ญเสียอาจารยท่ี์สอนGE ไปเยอะมาก 

ค าถามคือ มีมหาวทิยาลยัไหนบา้งท่ีสามารถบริหารอาจารยท่ี์สอนGE ได?้ 

 

ผศ.ดร.ศศิธร  จากพระจอมเกลา้ธนบุรีใหข้อ้มูลดงัน้ี 

1.มีอาจารยท่ี์อยากสอนGE. 1 กลุ่ม 

2.อาจารยท่ี์เป็นFacilitator 

3.มีนกัศึกษาปริญญาโทช่วยงาน/จดัTraining Workshop 

4.มีค่าตอบแทนให(้รศ.ดร.ศรีเพญ็ ถามท่ีประชุมวา่หากอาจารยผ์ูส้อนมาสอนเพราะมีการใหค้่าตอบแทนอะไรจะ

เกิดข้ึน?)  

ทั้งน้ีรศ.ดร.ศรีเพญ็ไดถ้ามวา่ อะไรคือแรงบนัดาลใจใหเ้รา”รู้สึก”อยากจะท าอยา่งนั้น? (หมายถึงอยากจะสอนGE.

ใหเ้ป็นGE. 

รศ.สุภาพ ณ นคร เสริมวา่เวลาท่ีจิตมนัสะเทือน มนัแรง! 

และกล่าววา่ตวัท่านอาย ุ71 ปี อยูม่า ณ วนัน้ี ตอ้งการตอบแทนบุณคุณแผน่ดิน 

Wisdom  จะหลัง่ไหลมาโดยท่ีเกิดจากบุญกุศลขา้มภพขา้มชาติ และไดเ้ล่าเร่ืองการฝึกสติ ฝึกสมาธิตอนท่ีท่านท า

หลกัสูตรการฝึกสติกบัคุณแม่สิริ กรินชยัและอาจารยด์ร.หลวงพอ่วริิยงัค ์ใหเ้ราทุกคนได ้Deep Listening 

จิตท่ีเรา  COMMITMENT ใหต้ั้งจิตอธิษฐานให้แน่วแน่ 

อาจารยท์่านหน่ึงจากมหาวทิยาลยักรุงเทพ ไดแ้ลกเปล่ียนวา่ ท่ีม.กรุงเทพไดเ้รียนเชิญท่านศ.ดร.พจน์ สะเพียรชยั

เป็นท่ีปรึกษาดา้น GE.โดยมีคณะกรรมการชุดบนและชุดล่าง ซ่ึงชุดล่างจะท าหนา้ท่ี Creative Teaching ,การปรับ

ระบบGEทั้งระบบ วชิาจิตวทิยาไม่มี  ใชช่ื้อวา่ “วชิาคุณค่าบณัฑิต” 

และยกตวัอยา่งวชิาอ่ืนๆ เช่น”การรู้เท่าทนัเทคโนโลยแีละInnovation” 

รศ.สุภาพใหข้อ้คิดวา่ What ever will?   Will! แลว้พลงัจะตามมา. 

จบการประชุมสัมมนาวนัท่ี18 มิถุนายน 2557 

บนัทึกโดย ปิยนุช ขนุสวสัด์ิ 

อาจารยป์ระจ ามหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ์ 
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โดยศ.ดร.ก าชัย จงจักรพนัธ์  19 มิถุนายน 2557 

 

 

 

 

 


