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ลือ!! Nokia 3310 (2017) อาจเปิดตวัในงาน 
Mobile World Congress 2017
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Generation Y และ Z
ในศตวรรษท่ี 21









ในห้องเรียน ครู ต้องเปิดปากศิษยแ์ละปิด
ปากคร ู “คัน้ความเก่งของศิษยอ์อกมาให้ได้”



“เดก็กอ็ยากรู้ ครกูอ็ยากสอน” 
ห้องเรียนต้องๆ สนุก ประสานสมัพนัธท่ี์ดีระหว่างคนสองยคุ











นักศึกษาจะต้องเรียนรู้ว่า
จะท าอย่างไรเพ่ือท่ีจะ
เอาตวัรอดและเติบโต

ในการท างานและ
การเรียนรู้ในโลกอนาคต
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(21st Century Learning)





3R คือ Reading (อ่านออก), (W)Riting (เขียนได้), และ (A)Rithemetics (คิดเลขเป็น)
7C ได้แก่ 

Critical Thinking and Problem Solving (ทกัษะด้านการคิดอย่างมี
วิจารณญาณ และทกัษะในการแก้ปัญหา)

Creativity and Innovation (ทกัษะด้านการสร้างสรรค ์และนวตักรรม)
Cross-cultural Understanding (ทกัษะด้านความเข้าใจความต่างวฒันธรรม 

ต่างกระบวนทศัน์)
Collaboration, Teamwork and Leadership (ทกัษะด้านความร่วมมือ การ

ท างานเป็นทีม และภาวะผูน้ า)
Communications, Information, and Media Literacy (ทกัษะด้านการส่ือสาร 

สารสนเทศ และรู้เท่าทนัส่ือ)
Computing and ICT Literacy (ทกัษะด้านคอมพิวเตอร ์และเทคโนโลยี

สารสนเทศและการส่ือสาร)
Career and Learning Skills (ทกัษะอาชีพ และทกัษะการเรียนรู้)



แนวคิดท่ีส าคญัในศตวรรษท่ี 21
1. จิตส านึกต่อสงัคมโลก
2. ความรู้พืน้ฐานด้านการเงิน เศรษฐกิจ ธรุกิจ และ

การเป็นผูป้ระกอบการ
3. ความรู้พืน้ฐานด้านพลเมือง
4. ความรู้พืน้ฐานด้านสขุภาพ
5. ความรู้พืน้ฐานด้านส่ิงแวดล้อม
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ทกัษะการเรียนรู้และนวตักรรม
1. ความคิดสร้างสรรคแ์ละนวตักรรม
2. ความคิดเชิงวิพากษ์และการแก้ไข
ปัญหา

3. การส่ือสารและการร่วมมือท างาน
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1. ความรู้พืน้ฐานด้านสารสนเทศ
2. ความรู้พืน้ฐานด้านส่ือ
3. ความรู้พืน้ฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการส่ือสาร (ICT)

ทกัษะด้านสารสนเทศ ส่ือและเทคโนโลยี
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1. ความยืดหยุ่นและความสามารถในการปรบัตวั
2. ความคิดริเร่ิมและการช้ีน าตนเอง
3. ทกัษะทางสงัคมและการเรียนรู้ข้ามวฒันธรรม
4. การเพ่ิมผลผลิตและความรู้รบัผิด
5. ความเป็นผูน้ าและความรบัผิดชอบ

ทกัษะชีวิตและการท างาน
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Future Work Skills 2020

ทีม่า : Institute for the Future  for
Apollo Research Institute 
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1. Sense-Making : มทีกัษะในความคดิระดบัสงูทีเ่ครือ่งจกัรไม่
สามารถด าเนินการได ้มทีกัษะทีช่ว่ยในการตดัสนิใจไดใ้นภาวะ
วกิฤติ

2. Social Intelligence : มคีวามสามารถในการปรบัตวัทีร่วดเรว็
ในการสรา้งความรว่มมอืและความสมัพนัธก์บัเพือ่นรว่มงานและ
หน่วยงานภายนอก

3. Novel & Adaptive Thinking : มคีวามสามารถในการคดิและ
หาค าตอบรวมถงึการตอบสนอง มากกวา่การท่องจ าหรอืการท า
ตามกฏ

Future Work Skills 2020
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4. Cross-cultural Competency : มคีวามสามารถในการท างานใน
วฒันธรรมทีห่ลากหลาย ทัง้วฒันธรรมของพืน้ถิน่ / ภมูภิาค 
วฒันธรรมองคก์ร 

5. Computational Thinking : มคีวามสามารถในการแปลของ
ความหมายของขอ้มลูใหเ้กดิความเขา้ใจไดโ้ดยงา่ย การเลอืกใช้
แบบจ าลองเพือ่ประมาณการทีแ่มน่ย า

6. New-media Literacy : มคีวามสามารถในการวเิคราะห ์ประเมนิ 
และพฒันาเนื้อหาทีส่รา้งสรรคโ์ดยการใชส้ือ่รปูแบบใหม่

Future Work Skills 2020
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7. Transdisciplinarity : มคีวามสามารถในการเรยีนรูแ้ละความเขา้ใจใน
เน้ือหาขา้มศาสตร ์“รูล้กึในศาสตรห์น่ึง และรูก้วา้งในอกีหลายศาสตร ์
(T-shaped)”

8. Design Mindset : มคีวามสามารถในการพฒันาทกัษะของการคดิและ
ปรบัตวัเขา้กบัสภาพแวดลอ้มของการท างานใหบ้รรลุตามเป้าหมาย

9. Cognitive Load Management : มคีวามสามารถในการแยกแยะและคดั
กรองขอ้มลูทีส่ าคญัทีจ่ะน าไปใชป้ระโยช ์และความรูค้วามเขา้ใจในการใช้
เครือ่งมอืและเทคนิคทีห่ลากหลาย

10.Virtual Collaboration : มคีวามสามารถในการท างาน การขบัเคลื่อน
ความสมัพนัธ ์และการน าเสนอในลกัษณะทมีเสมอืน (Virtual team)

Future Work Skills 2020
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change the environment, 
change the brain,

change the behavior
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บณัฑิตยคุใหม่ท่ีเป็นคนดีก่อนคนเก่ง

ลกัษณะของบณัฑิตท่ีภาคสงัคม ภาคธรุกิจ 
อยากเหน็มากท่ีสดุ คือ บณัฑิตท่ีเป็นคนดี และคน
เก่ง ซ่ึงมหาวิทยาลยัต้องผลิตสร้างคนดีก่อน แล้ว
ค่อยเสริมความเก่ง เพราะตอนน้ีบณัฑิตท่ีจบ
ออกมาส่วนใหญ่ เป็นคนเก่งท่ีนึกถึงแต่ประโยชน์
ส่วนตนโดยไม่สนใจท าประโยชน์เพ่ือส่วนร่วม 

ความต้องการบณัฑิตของสงัคมไทย
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Generation ในยคุต่างๆ 

Baby Boom

เกิดระหว่างปี พ.ศ. 2489 - 2507

อาย ุ52 – 70 ปี

•เติบโตขึน้มาด้วยการรบัรู้ความยากล าบากของพ่อแม่ 
•เป็นคนท่ีมีชีวิตเพ่ือการท างาน
•เคารพกฎเกณฑ ์กติกา 
•มีแนวคิดท่ีจะท างานหนักเพ่ือสร้างเน้ือสร้างตวั 
•มีความทุ่มเทกบัการท างานและองคก์รมาก 
•ให้ความส าคญัของครอบครวัรองลงมาจากงาน
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Generation ในยคุต่างๆ 

Generation-X

เกิดระหว่างปี พ.ศ. 2508 - 2522

อาย ุ37 – 51 ปี

•พฤติกรรมชอบอะไรง่ายๆ ไม่ต้องเป็นทางการ 
•มีแนวคิดและการท างานในลกัษณะรู้ทุกอย่างท าทุกอย่างได้
เพียงล าพงั 
•ไม่พ่ึงพาใคร มีความคิดเปิดกว้าง พร้อมรบัฟังข้อติติง 
•ให้ความส าคญักบัเร่ืองความสมดลุระหว่างงานกบัครอบครวั
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Generation ในยคุต่างๆ 

Net-Generation Learners

Millennial Students

Generation-Y

Digital-Natives

เกิดระหว่างปี พ.ศ. 2523-2543 

อาย ุ16 – 36 ปี
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ตรงตามความต้องการ











a generation that is wired & wireless



I phone 100





โลกต้องหันมาเรียนรู้
ตะวนัออก



เคารพในกติกา มารยาท



รบัผิดชอบสงัคมชาติสม า่เสมอ









จบสงูเกรดสวยไม่ช่วยอะไร

เมื่อ Google ประกาศไม่สนเกรดและสถาบนั









ครใูนศตวรรษท่ี 21



















13 ข้อ ท่ีการศึกษาฟินแลนด ์ประสบความส าเรจ็

Sophia Faridi นักการศึกษาจากสหรฐัฯ ได้เข้าไปดรูะบบการศึกษาของ
ฟินแลนด ์และพบว่า 13 ข้อท่ีท าให้การศึกษาฟินแลนดป์ระสบความส าเรจ็ก็
คือ

1. การเรียนท่ีฟินแลนดเ์น้นไปท่ีการเล่น เพราะคิดว่าเดก็สามารถเรียนรู้ได้ดี
ผา่นการเล่นและการค้นพบด้วยตนเอง ครจึูงไม่เพียงแต่อนุญาตให้เล่นได้แต่
ยงั สนับสนุนให้เดก็ๆ เล่นด้วย จึงไม่แปลกท่ีแม้จะอยู่ระดบัมธัยมศึกษาแล้ว 
ยงัจะเหน็เดก็โตนัง่เล่นวิดีโอเกมสท่ี์ student center

2. การสอบไม่ได้เป็นไปแบบเอาเป็นเอาตาย โรงเรียนท่ีนัน่เช่ือว่า หากต้อง
เตรียมตวัอ่านหนังสือจนไม่มีเวลา จะท าให้ไม่เวลาคิดอย่างอิสระ แต่จะมีการ
ประเมินความรบัผิดชอบของเดก็ตลอดการเรียนการสอนแทน



13 ข้อ ท่ีการศึกษาฟินแลนด ์ประสบความส าเรจ็

3. ความเช่ือใจ เป็นส่ิงท่ี Faridi เหน็ว่าแตกต่างท่ีสดุจากประเทศอ่ืน ๆ เพราะ
รฐับาลของฟินแลนดเ์ช่ือมัน่ในเขตการปกครองย่อย ๆ ของตนเอง และหน่วย
ปกครองย่อยกเ็ช่ือมัน่ในโรงเรียน รวมไปถึงคร ูครกูไ็ว้ใจนักเรียนตวัเอง ผูป้กครอง
จะกเ็ช่ือมัน่ในครมูาก เทียบเท่ากบัอาชีพแพทยเ์ลย

4. แต่ละโรงเรียนไม่แข่งกนัเอง ไม่มีการจดัล าดบัโรงเรียน เพราะเช่ือว่าทุกโรงเรียน
นัน้ดีเท่ากนั

5. การคดัเลือกก่อนท่ีจะเป็นครนัูน้เข้มงวด เหตผุลหน่ึงท่ีครไูด้รบัความไว้วางใจ
มากเพราะการคดัเลือกนัน้เข้มงวดมาก ต้องเป็นระดบัหวักะทิเท่านัน้ถึงจะได้เป็น
คร ูและไม่ใช่ว่าแค่ได้คะแนนทดสอบสงูเท่านัน้ ต้องผา่นการสมัภาษณ์ด้าน
ศีลธรรม รวมถึงถามเร่ืองแรงบลัดาลใจในการเป็นครดู้วยและจะต้องจบปริญญา
โทเท่านัน้



6. เวลาส่วนตวัของเดก็นัน้ส าคัญ เพราะทุก ๆ 45 นาที เดก็จะมีสิทธิ
พักส่วนตวั 15 นาทตีามกฎหมาย เพราะเช่ือว่าการเรียนรู้นัน้จะส าเร็จ
ได้หากผู้เรียนได้รับการผ่อนคลายเป็นช่วงเวลา

7. เดก็ไม่ต้องเข้าโรงเรียนจนถงึอายุ 7 ขวบ และระยะเวลาเรียน
ระหว่างวันยังสัน้อีกด้วย เช่น เรียนประมาณ 4-5 ช่ัวโมงต่อวัน ใน
ระดับประถมศึกษา

8. เน้นที่คุณภาพชีวิต ระบบการศึกษาฟินแลนด์เช่ือว่า ครูที่มีความสุข
คือครูที่ดี และครูที่ท างานหนักเกินไปจะไม่ใช่ครูของพวกเขา ซึ่งจะมี
ช่ัวโมงสอนประมาณ 20 ช่ัวโมงต่อสัปดาห์

13 ข้อ ท่ีการศึกษาฟินแลนด ์ประสบความส าเรจ็



9. เรียนสายไหนกไ็ด้รบัการยอมรบั เมื่อหลงัจากอาย ุ16 ปีเดก็
สามารถเลือกได้ว่าจะเรียนสายสามญัหรืออาชีพ แต่ทัง้สองสายได้รบั
การยอมรบัสงูในสงัคมฟินแลนด ์และสามารถต่อมหาวิทยาลยัได้

10. ระบบการศึกษามีมาตรฐานเดียวกนั ซ่ึงครจูะเป็นผูส้อนตาม
หลกัสตูร โดยแล้วแต่ครจูะสร้างสรรค ์แต่ยงัอยู่ภายใต้มาตรฐาน
เดียวกนัทัง้ประเทศ

11. จะไม่มีการตดัสินเกรด จนถึง ป.4 เพราะเน้นการเรียนรู้มากกว่า

13 ข้อ ท่ีการศึกษาฟินแลนด ์ประสบความส าเรจ็



12. จริยธรรมจะถกูสอนตัง้แต่ยงัเลก็ แม้เดก็เลก็จะเรียน
จริยธรรมจากห้องเรียนสอนศาสนาอยู่แล้ว แต่กจ็ะมีนักเรียน
บางส่วนท่ีไม่ได้นับถือศาสนา กจ็ะต้องเข้าเรียนวิชาจริยธรรม

13. มีส่ิงแวดล้อมท่ีสนับสนุนความรว่มมือซ่ึงกนัและกนั โดยแต่
ละห้องเรียนนัน้อาจมารวมกนัในพืน้ท่ีหน่ึงๆ เพื่อท่ีจะให้เดก็
ต่างระดบัชัน้ได้รว่มเรียนรูแ้ละแลกเปล่ียนกนัโดยไม่
แบง่แยก รวมถึงครยูงัได้รว่มกนัช่วยเป็นท่ีปรกึษาให้เดก็ๆ
เหล่าน้ีด้วย

13 ข้อ ท่ีการศึกษาฟินแลนด ์ประสบความส าเรจ็







ล่าสดุประเทศไทยได้รบัต าแหน่งเมืองท่ี 

"รถติดท่ีสดุในโลก" ไปครอง 

คนไทยโดยเฉล่ียใช้เวลาราว 64.1 ช.ม. ในช่วงปีท่ีแล้ว
ติดแหงก็อยู่ในรถ 
"Among cities in Thailand, the study said that out of the 64.1 
hours on average which Bangkok drivers spent stuck in traffic 
last year, some 23% of overall time and an average 33% of their 
time was spent stuck during peak hours, wasting much fuel in 
the process."



Thailand has 'world's most congested      

traffic'









What to learn
How to learn











เท้าของหล่อนหมนุตามเขม็หรือทวนเขม็นาฬิกา







































































“ of 

LEARNING
ศึกษาทัว่ไป

”



1. ด้านคณุธรรม จริยธรรม

1.1 มีคณุธรรมจริยธรรมในการด าเนินชีวิต บน
พืน้ฐานปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ใช้หลกัปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียงในการด าเนิน
ชีวิต เพ่ือน าไปสู่การพ่ึงพาตนเอง และช่วยเหลือ
ผูอ่ื้น สามารถแสดงออกซ่ึงพฤติกรรมทางด้าน
คณุธรรม จริยธรรม และเป็นแบบอย่างท่ีดี



1.2 ตระหนักและส านึกในความเป็นไทย
เข้าใจและเหน็คณุค่าเอกลกัษณ์ท่ีดีงามของไทย ในเรื่อง
การใช้ภาษาไทย การแต่งกาย การแสดงความเคารพด้วย
การไหว้และการกราบ ความกตญัญกูตเวที ความภมิูใจใน
ขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปวฒันธรรมไทย 
สถาปัตยกรรมไทย ดนตรีไทย กีฬาไทย และการละเล่น
พืน้เมืองต่าง ๆ รวมทัง้มีความต้องการอนุรกัษ์และสืบ
ทอดภมิูปัญญาไทยให้คงอยู่สืบไป

1. ด้านคณุธรรม จริยธรรม



2. ด้านความรู้
2.1 มีความรอบรูอ้ย่างกว้างขวาง มีโลกทศัน์กว้างไกล 
เข้าใจและเหน็คณุค่าของตนเอง ผูอ่ื้น สงัคม 
ศิลปวฒันธรรมและธรรมชาติ

มีความรูแ้ละตระหนักในองคค์วามรูข้องศาสตรท่ี์เก่ียวข้อง
อย่างกว้างขวางและเป็นระบบ รูร้อบ สามารถน าความรูไ้ป
ใช้ในการด าเนินชีวิตและด ารงตนอยู่ในสงัคมได้เป็นอย่างดี  
สามารถติดตามความก้าวหน้าและท าความเข้าใจในเน้ือหา
สาระท่ีเก่ียวข้องอย่างเหมาะสมด้วยตนเองและมีวิสยัทศัน์



• ตระหนักรู้ว่าตนเองเป็นส่วนหน่ึงของสงัคม พ่ึงพา
ตนเองและเป็นท่ีพึ่งของผูอ่ื้นได้ สามารถเช่ือมโยง
ความสมัพนัธร์ะหว่างมนุษย ์ สงัคมและธรรมชาติ

• รู้เท่าทนัความเปล่ียนแปลงและเรียนรู้ท่ีจะปรบัตวั
ต่อความเปล่ียนแปลงตามสถานการณ์  สามารถ
ด ารงตนอยู่ในประชาคมโลก

2. ด้านความรู้



• รู้จกัและมีส่วนร่วมกบัการอนุรกัษ์ศิลปวฒันธรรม
ท้องถ่ินตามบริบทของแต่ละสถาบนั

• สามารถผสมผสานความรู้เพ่ือการด าเนินชีวิตกบั
ความรู้ทางวิชาชีพ  เพ่ือเสริมสร้างให้วิชาชีพมี
ความสมบรูณ์ ใฝ่รู้และสามารถพฒันาทกัษะความรู้ 
ความคิด และการน าไปใช้เพ่ือการด ารงตนอยูใ่น
สงัคมได้เป็นอย่างดี 

2. ด้านความรู้



3. ด้านทกัษะทางปัญญา
3.1 มีทกัษะการแสวงหาความรู้ตลอดชีวิต เพ่ือพฒันา
ตนเองอย่างต่อเน่ือง 

การเรียนรู้ตลอดชีวิตมิได้จ ากดัอยู่เพียงแค่การเรียนรู้ใน
ชัน้เรียน แต่รวมถึงการเรียนรู้โดยผา่นประสบการณ์
ต่างๆ เพ่ือให้เกิดผลการเรียนรู้ 4 เสาหลกัของการศึกษา



3. ด้านทกัษะทางปัญญา
3.1 มีทกัษะการแสวงหาความรู้ตลอดชีวิต เพ่ือพฒันา
ตนเองอย่างต่อเน่ือง 
1)  เรียนเพื่อรู ้(Learning to know)  

2)  เรียนเพื่อท าได้ (Learning to do)  

3)  เรียนเพ่ืออยู่รว่มกบับคุคลอ่ืน (Learning to live together)

4)  เรียนรูเ้พ่ือพฒันาตนเองทัง้รา่งกาย จิตใจ ความเฉลียว
ฉลาด ความอ่อนไหว ความมีสนุทรียะและมิติทางจิตวิญญาณ 
(Learning to be)



3.2 มีทกัษะการคิดแบบองคร์วม 
1) สามารถคิดเช่ือมโยงความสมัพนัธข์องส่ิงต่าง ๆ ในเชิงเหตผุล 

รวมทัง้เช่ือมโยงกระบวนการคิดแบบต่าง ๆ เพ่ือแก้ไขปัญหา
ได้อย่างรอบด้านและมีประสิทธิภาพ 

2) สามารถเลือกวิธีคิดพิจารณาท่ีเหมาะสมต่อประเดน็ปัญหาหน่ึง 
ๆ ไม่ว่าจะด้วยการคิดวิเคราะห ์สงัเคราะห ์แสดงการประเมิน
ข้อมลูเพ่ือช้ีให้เหน็ความน่าเช่ือถือและให้ข้อสรปุอนัจะน าไปสู่
การตดัสินใจท่ีถกูต้องเหมาะสม

3. ด้านทกัษะทางปัญญา



3.2 มีทกัษะการคิดแบบองคร์วม 
3) สามารถศึกษาปัญหาท่ีมีความซบัซ้อนและสามารถให้แนวทาง
แก้ปัญหาท่ีสรา้งสรรคไ์ด้

4) สามารถมองปัญหารอบ ๆ ตวั อย่างรอบด้าน และครอบคลมุ 
เพ่ือหาค าตอบว่า “เราจะเรียนรูอ้ย่างไรเพ่ือให้ฉลาดขึน้” 
กว่าเดิม สามารถใช้ทกัษะการคิดพฒันาให้เกิดเป็นปัญญา โดยมี
ล าดบัการคิดจาก Discerning (Cognitive) สู่ Respecting 
(Affective)  สู่ Engaging (Active) และท่ีสดุคือ Transforming 
(Reflective) ผลของการคิดคือ การเปล่ียนแปลงตนเอง

3. ด้านทกัษะทางปัญญา



4.1 มีจิตอาสาและส านึกสาธารณะ เป็นพลเมืองท่ีมีคณุค่าของ
สงัคมไทยและสงัคมโลก 

การมีจิตอาสา คือ การมีความกระตือรือร้นท่ีจะเข้ามามีส่วน
รว่มในการแก้ปัญหาของชมุชนและสงัคม การเอาใจใส่และการ
เข้ารว่มในเรือ่งของส่วนรวม ซ่ึงสามารถแสดงออกในรปูของ
ความประพฤติท่ีมุ่งความสขุของผูอ่ื้นตัง้อยู่บนพืน้ฐานของ
ความตัง้ใจดีและเจตนาดี อาสาท างานโดยไม่มีการบงัคบั เกิด
ด้วยความสมคัรใจของตนเอง

4. ด้านทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบคุคล         
และความรบัผิดชอบ



ส านึกสาธารณะ หมายถึง การท่ีบคุคลตระหนักรู้
และค านึงถึงประโยชน์สขุของส่วนรวมและสงัคม
เหน็คณุค่าของการเอาใจใส่ดแูลรกัษาส่ิงต่าง ๆ ท่ี
เป็นของส่วนรวม

4. ด้านทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบคุคล         
และความรบัผิดชอบ



4. ด้านทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบคุคล         
และความรบัผิดชอบ

การเป็นพลเมืองท่ีมีคณุค่าของสงัคมไทยและสงัคมโลก คือ การ
ท่ีบคุคลสามารถพ่ึงตนเอง รบัผิดชอบตนเอง สงัคมและส่วนรวม 
เคารพหลกัความเสมอภาค เคารพสิทธิผูอ่ื้น เคารพกติกา 
ค านึงถึงสถานภาพ บทบาทและหน้าท่ีในการปฏิบติัตนเป็น
พลเมืองดีและเป็นสมาชิกท่ีดีของสงัคม มีค่านิยมท่ีดีงาม
ด ารงชีวิตอยู่รว่มกนัในสงัคมไทยและสงัคมโลกอย่างสนัติสขุ  
เข้าใจ ยอมรบั และตระหนักในคณุค่าของวฒันธรรมท่ีแตกต่าง
กนั สามารถแก้ปัญหาในฐานะสมาชิกของสงัคมไทยและสงัคม
โลกโดยสนัติวิธี



5. ด้านทกัษะการวิเคราะหเ์ชิงตวัเลข การส่ือสาร             
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

5.1 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างรู้เท่าทนั 

สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ในการส่ือสารอย่างมี
ประสิทธิภาพ สืบค้นข้อมลู เกบ็รวบรวมข้อมลู คิด
วิเคราะหข้์อมลู น าเสนอข้อมลูและใช้ข้อมลูท่ีได้รบัมา
อย่างรู้เท่าทนั



5.2 ใช้ภาษาในการส่ือสารอย่างมีประสิทธิภาพ 

สามารถส่ือสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทัง้ในการพดู 
การเขียน สามารถเลือกใช้รปูแบบของการน าเสนอท่ี
เหมาะสมส าหรบักลุ่มบคุคลท่ีแตกต่างกนัได้

5. ด้านทกัษะการวิเคราะหเ์ชิงตวัเลข การส่ือสาร             
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ



GENERAL EDUCATION 

ASSESSMENT
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The Great Eight
153

General Education Learning 
Outcomes

1. Communication skills

2. Technology and information literacy

3. Scientific reasoning and quantitative 
analysis

4. Arts and humanities

5. Interdisciplinary and innovative thinking

6. Culture and diversity

7. Human values and ethical reasoning

8. Civic and community engagement



Who is primarily responsible for 

General Education Assessment?
154

1. Faculty

2. Department Chairs

3. Assistant Vice Provost for 

Assessment

4. General Education Committee

5. University Assessment Committee



Curriculum Mapping
155

GEOC Model Proposed Courses

Level I Courses Level II

Courses

Prerequisite: Discourse I

Platform Courses

Prerequisite:

Discourse I or II

Level determined by learning outcomes of the course.  

Level III

Courses

Prerequisite: Discourse II;

Upper-level course required by all 

transfer students

A
ss

e
ss

m
e
nt

UMKC General Education Student Learning Outcomes

A
nc

ho
r 

I 
(3

)

D
is

co
ur

se
 I
 (

3
)

A
nc

ho
r 

II 
(3

)

D
is

co
ur

se
 I
I 
(3

)

P
la

tf
o
rm

 I
 (

3
)

P
la

tf
o
rm

 I
I 
(3

)

P
la

tf
o
rm

  
III

 (
3

)

P
la

tf
o
rm

  
IV

-E
le

ct
iv

e
 

(3
)

A
nc

ho
r 

III
 (

3
)

D
is

co
ur

se
 I
II 

(3
)

Co-Requisites

Communication Skills X X X

Technology & Information Literacy X X

Interdisciplinary & Innovative Thinking X

Human Values & Ethical Reasoning (X) X (X)

Culture & Diversity X

Civic & Community Engagement X

Scientific Reasoning & Quantitative Analysis (X) X (X)

Arts & Humanities X (X)





การศึกษาทัว่ไปในสหรฐัอเมริกา 
สิงคโปร ์และมาเลเซีย



Harvard  University

จดุมุ่งหมายของศึกษาทัว่ไป

มุ่งเน้นให้บณัฑิตท่ีจบไปสามารถใช้ชีวิตอยู่ในสงัคมโลกโดยน า
ความรูท่ี้มีไปประยกุตใ์ช้ได้อย่างอิสระเสรี มีวิถีแห่งการเรียนรู ้
และมีจิตใจเปิดกว้างยอมรบักบัความรูใ้หม่ๆ





โครงสร้างหลกัสตูรของศึกษาทัว่ไป

• กลุ่มวิชาท่ี 1 Aesthetic and Interpretive Understanding

• กลุ่มวิชาท่ี 2 Culture and Belief

• กลุ่มวิชาท่ี 3 Empirical and Mathematical Reasoning

• กลุ่มวิชาท่ี 4 Ethical Reasoning

• กลุ่มวิชาท่ี 5 Science of Living Systems

• กลุ่มวิชาท่ี 6 Science of the Physical Universe

• กลุ่มวิชาท่ี 7 Societies of the World

• กลุ่มวิชาท่ี 8 United States in the World





ตวัอย่างรายวิชาในศึกษาทัว่ไป

- African Study - Dramatic Arts
- Anthropology              - Astronomy
- Applied Physics - Global Health
- Archaeology - Economics
- Computer Science - Psychology
- Literature and Comparative       
- Philosophy
- Stem Cell and Regenerative Biology
- Women, Gender and Sexuality



National University of Singapore

• เป็นหลกัสูตรท่ีนักศึกษาเมื่อเรียนแล้วจะต้องมีความรู ้
ความสามารถท่ีกว้างไกลในศาสตรอ่ื์นๆนอกเหนือจาก
ศาสตรท่ี์เป็นวิชาชีพของตนเอง

• เป็นหลกัสูตรท่ีท าให้บุคคลมีคณุภาพ และมีสติปัญญาอยู่
ในระดับสูงรวมถึงสามารถน าส่ิงท่ีได้เ รียนมาไปใช้
ประโยชน์ได้จริงในชีวิตประจ าวันหรือท าให้ประสบ
ความส าเรจ็ในหน้าท่ีการงานในอนาคตได้

จดุมุ่งหมายของศึกษาทัว่ไป



โครงสร้างหลกัสตูรของศึกษาทัว่ไป

1. General Knowledge Module (GK)

2. Modes of Inquiry (MI)



ข้อก าหนดของหลกัสตูรศึกษาทัว่ไป 

1. วิชากลุ่ม A (Subject group A) 

เป็นกลุ่มวิชาด้านวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 
(Science and Technology) 

2. วิชากลุ่ม B (Subject group B)
เ ป็นกลุ่ ม วิชา ด้านมนุษย์และสังคมศาสตร์
(Humanities and Social Sciences) 



ตวัอย่างรายวิชาในศึกษาทัว่ไป

1. Group A – Science & Technology (Information & 
Knowledge, IKC)

- GEK1500   Inside Your Personal Computer
- GEK1501   Information Technology and Us

2. Group A – Science & Technology (Knowledge & Modes 
of Inquiry, KMI)

- GEM1501   Problem Solving for Computing
- GEM1505   A Engineering by Design – Innovations 

in Conservation Devices and Systems



3. Group B – Humanities & Social Sciences 
(Information & Knowledge, IKC)

- GEK1001   Place, Environment and Society

- GEK1002   Introduction to Japanese Studies

4. Group B – Humanities & Social  Sciences  (Knowledge & 
Modes of Inquiry, KMI)

- GEM1003   Introduction to Theatre & Drama

- GEM1004   Reason and Persuasion

ตวัอย่างรายวิชาในศึกษาทัว่ไป





Universiti  Kebangsaan  Malaysia

จดุมุ่งหมายของศึกษาทัว่ไป

- เพ่ือสร้างพื้นฐานทางการศึกษาให้มีทัศนคติ และ
ค่านิยมท่ีดี

- เ พ่ื อ พัฒน าค ว ามส าม า ร ถ ในก า ร คิ ด   ก า ร
ติดต่อส่ือสาร และ ความคิดสร้างสรรค์ให้สามารถ
น าไปใช้ได้จริงทัง้ในเชิงปริมาณและคณุภาพ



โครงสร้างหลกัสตูรศึกษาทัว่ไป

1. กลุ่มวิชาบงัคบั

2. กลุ่มวิชาเลือก

3. กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ



กลุ่มวิชาบงัคบั
- ZT 1032 Islamic and Asian  Civilization 
(Tamadun Islam dam Tamadun Asia)

- ZT 1042   Ethnic Relation  (Hubungan)

ตวัอย่างรายวิชาในศึกษาทัว่ไป



กลุ่มวิชาเลือกทัว่ไป

- ZT2113 History of Thought (Sejarah
Pemikiran) 

- ZT2123 Comparative Ethics (Etika
Perbandingan) 

- ZT2233 Innovative Thinking (Pemikiran
Rekacipta) 

ตวัอย่างรายวิชาในศึกษาทัว่ไป



กลุ่มวิชาเลือกภาษาองักฤษ และภาษามาลายู
(Bahasa Melayu)

- ZH2012   English for Business

- ZM1113   Verbal Communication in Malay 

(Komunikasi Lisan dalam Bahasa  Melayu)

ตวัอย่างรายวิชาในศึกษาทัว่ไป



เปรียบเทียบจดุประสงค/์จดุมุ่งหมายของหลกัสตูรศึกษาทัว่ไปใน
Harvard University, National University of Singapore และ 

Universiti  Kebangsaan  Malaysia

Harvard University National University of 
Singapore

Universiti  Kebangsaan
Malaysia

1. เพ่ือเตรียมให้นักศึกษาท่ีส าเรจ็การศึกษา 
ไปเป็นประชากรท่ีดีในสงัคม

2. เพ่ือให้นักศึกษามีความเข้าใจ และมีส่วน
ร่วมเก่ียวกับขนบธรรมเนียมประเพณี
วฒันธรรม และค่านิยมของสงัคม

3. เพ่ือให้นักศึกษาสามารถปรบัตัวเข้ากบั
สภาพการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงของสังคม
อย่างรวดเรว็ และสามารถพฒันาความ
เปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้นให้เป็นไปในทางท่ี
สร้างสรรคไ์ด้

4. เพ่ือให้นักศึกษามีความเข้าใจเก่ียวกับ
หลกัจริยธรรม 

1. เป็นหลกัสูตรท่ีนักศึกษาเมื่อเรียนแล้ว
จ ะ ต้ อ งมี ค ว ามรู้  ค ว ามส าม ารถ ท่ี
กว้างไกลในศาสตรอ่ื์นๆนอกเหนือจาก
ศาสตรท่ี์เป็นวิชาชีพของตนเอง

2. เป็นหลักสูตรท่ีท าให้บุคคลมีคุณภาพ 
และมีสติปัญญาอยู่ในระดับสูงรวมถึง
ส า ม า ร ถน า ส่ิ ง ท่ี ไ ด้ เ รี ย นม า ไ ป ใ ช้
ประโยชน์ได้จริงในชีวิตประจ าวนัหรือท า
ให้ประสบความส าเรจ็ในหน้าท่ีการงาน
ในอนาคตได้

1. เ พ่ือสร้างพื้นฐานทางการศึกษาให้มี
ทศันคติ และค่านิยมท่ีดี

2. เพ่ือพฒันาความสามารถในการคิด  การ
ติดต่อส่ือสาร และ ความคิดสร้างสรรค์
ให้สามารถน าไปใช้ไ ด้จริงทั ้ง ในเ ชิง
ปริมาณและคณุภาพ

3. ให้นักศึกษามีความรู้เก่ียวกบัส่ิงต่างๆ
ร อ บ ตั ว ไ ด้ เ ป็ น อ ย่ า ง ดี  ร ว ม ถึ ง มี
คณุลกัษณะทางสติปัญญาท่ีสมบรูณ์



ลกัษณะพิเศษของจดุมุ่งหมายของศึกษาทัว่ไปใน
Harvard University, National University of Singapore และ 

Universiti  Kebangsaan  Malaysia

Harvard University National University of 
Singapore

Universiti  Kebangsaan
Malaysia

1. เน้นการเตรียมบุคคลให้
เ ป็นประชากร ท่ี ดี ใน
สงัคมโลก 

2. มีความรอบรู้ในสังคม
วัฒนธรรม  ประ เพณี
ข อ ง ช น ช า ติ อ่ื น ๆ ท่ี
นอกเหนือจากชนชาติ
อเมริกนั

1.  เ น้ นการสอน ท่ี คิ ด วิ เ ค ร า ะห ์
วิ พ า ก ษ์  วิ จ า ร ณ์  (Synthesis) 
ความสามารถในการประเมินค่า
ของส่ิงต่างๆรอบตัว  ความคิด
สร้างสรรค์ การประยุกต์ความรู้
(integrate knowledge)

2. การสอนท่ีดี ท่ีท าให้มีวิธีการคิดท่ี
คิดให้ได้เหมือนกันกับวิชาชีพ
ต่างๆในแต่ละวิชาชีพ
(well – trained  vs well docters)

1. เ น้ น พื้ น ฐ า น ท า ง
การศึกษาท่ีดี

2. ทกัษะการคิด (thinking 
skill)การติดต่อส่ือสาร 
และความคิดสร้างสรรค์
ท่ีสามารถน าไปใช้ได้
จริง



ลกัษณะเด่นของหลกัสตูรศึกษาทัว่ไปใน
Harvard University, National University of Singapore และ 

Universiti Kebangsaan Malaysia

Harvard University National University of 
Singapore

Universiti  Kebangsaan
Malaysia

มีความหลากหลาย
ใ น ก ลุ่ ม วิ ช า ศึ ก ษ า
ทั ่ว ไ ป ใ ห้ นั ก ศึ ก ษ า
สามารถเลือกเรียนได้
ตามความถนัด และ
ความ ต้องการของ
ตนเอง

หลักสูตรเน้นในเรื่องของการ
น าไปประยกุต์ใช้ในชีวิตประจ าวนั
ได้จริง และความคิดวิเคราะห์ คิด
สงัเคราะห์ วิพากษ์วิจารณ์  และมี
การคิดให้ได้เหมือนกนักบัวิชาชีพ
เฉพาะทางต่างๆ

การเลือกเรียนในวิชาศึกษา
ทัว่ไปมีข้อก าหนดคือ กลุ่มวิชาท่ี
เลือกเรียนต้องไม่เก่ียวข้องกับ
วิชาในคณะหรือวิชาเอก (Major) 
ของตนเอง

หลักสูตรในศึกษา
ทั ว่ ไปประกอบ ด้วย
รายวิชาบงัคบั
รายวิชาเลือก
และภาษาต่างประเทศ 



“อดุมศึกษาญ่ีปุ่ นกบัการพฒันาการเรียนรู้”



1. Technology immersion (เทคโนโลยีรอบตวั)
2. Personal learning paths (การเรียนรายตวับคุคล)
3. Knowledge and skills (ความรู้และทกัษะ)
4. Global integration (บรูณาการทัว่ทัง้โลก)
5. Economic alignment (ความสอดคล้องกบัแนวทาง

เศรษฐกิจ)

ปัจจยั 5 ประการท่ีน า
อดุมศึกษาญ่ีปุ่ นไปสู่เกิดการเรียนแบบต่อเน่ือง



1. การศึกษาแบบองคร์วมพฒันานักศึกษาในวงกว้าง มุ่งเน้น
พฒันาทางปัญญา อารมณ์ ทางสงัคม ทางร่างกาย การสร้างสรรค์
และการริเร่ิม รวมทัง้พฒันาศกัยภาพด้านจิตใจ
2. ส่งเสริมความความสมัพนัธใ์นทุกระดบัภายในชมุชนแห่งการ
เรียนรู้ ท่ีซ่ึงนักการศึกษาและนักเรียนท างานร่วมกนัด้วย
ความสมัพนัธอ์ย่างใกล้ชิดและไว้ใจกนั และเน้นการท างาน
ร่วมกนั
3.  เป็นการเรียนท่ีไม่จ ากดัแต่กิจกรรมในชัน้เรียน หรอืเพียง
การศึกษาในระบบ แต่รวมการเรียนรู้ทุกด้าน ท่ีจะให้ผูเ้รียนมี
ความพร้อมเผชิญกบัการด ารงชีวิตอยู่ในสงัคมยคุใหม่ได้

คณุลกัษณะของการศึกษาแบบองคร์วม



1.  Holistic Education เปล่ียนทิศทางการศึกษา จากระบบเดิม
สู่รปูแบบท่ีจะพฒันานักเรียน เร่ิมจากเยาวยั สู่การเป็นผูใ้หญ่
อย่างมีคณุภาพ และเรียนรู้ตลอดชีวิต รอบรู้ด้วยความรู้ และ
ทกัษะหลากหลายด้าน Soft skills (Educational continuum)
2. ผูเ้รียนรบัผิดชอบการเรียน และการพฒันาด้วยตนเอง ผา่น
การวางแผนและการจดัล าดบัความส าคญั และมีความมุ่งมัน่ท่ี
จะเรียนรู้ให้ส าเรจ็ด้วนตนเอง 
3.  มีทกัษะด้านการสร้างความสมัพนัธก์บัผูอ่ื้น เพื่อให้สามารถ
ท างานร่วมกบัผูอ่ื้นได้อย่างราบรื่น ตลอดจนมีทกัษะในการ
ส่ือสารกบัผูอ่ื้นด้วยการเขียนและการสนทนา

ผลท่ีคาดหวงัในตวัผูเ้รียนจาก Holistic Education



4.  สามารถพฒันานักเรียนให้สามารถแสวงหาความรู้อย่าง
ต่อเน่ือง และสามารถน าความรู้ไปใช้ประโยชน์อย่างสร้างสรรค์

5.  Holistic Education พฒันาให้ผูเ้รียนรู้จกัช่วยตวัเองในการใฝ่หา
ความรู้และวิชา (Co-creation of own knowledge)

6. สามารถใช้ทรพัยากรท่ีเป็น Informationได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เพ่ือช่วยในการศึกษาหาความรู้เพ่ิมเติม ตลอดจนน าไปใช้ในการ
งานและการประกอบอาชีพของตน

ผลท่ีคาดหวงัในตวัผูเ้รียนจาก Holistic Education (ต่อ)



1. อาจารยจ์ าเป็นต้องปรบัตวั รบัมือกบัการสอนท่ีแตกต่างความรู้
อย่างเดียวไม่เพียงพออีกต่อไป ผูส้อนต้องพฒันาทกัษะให้สามารถสร้าง
ข้อเสนอ (Offering) และน าผูเ้รียนสู่กระบวนการเรียนแนวใหม่

2. ผูส้อนต้องเปล่ียนบทบาทจากการสอนเป็นการแนะแนว เพื่อ
การเรียนแบบต่อเน่ือง และปรบัวิธีกบัการสอนเพ่ือเน้นผลใน
ระดบับคุคล (Personalized learning)
3.ผูส้อนต้องสามารถน าความรู้และสาระเพื่อการเรียนการสอน
จากภายนอกท่ีทนัสมยั เพ่ือบรูณาการกบัความรู้ของตนเอง เพื่อ
ถ่ายทอดให้แก่ผูเ้รียนได้อย่างมีประสิทธิผล
4. ผูส้อนต้องมีระบบประเมินผลท่ีสะท้อนถึงผลการเรียนรู้ตามจริง 
และปรบัปรงุแนวทางสอนท่ีเหมาะสมกบัได้อย่างทนัท่วงที

การปรบัตวัให้เหมาะกบั Holistic Education



• มหาวิทยาลยัท่ีญ่ีปุ่ น เน้นท่ี "liberal arts education" หรอืใน
ภาษาไทยคือศิลปศาสตร ์

• ตามความหมายคือเป็นการสอนให้คนรอบรู้ในหลายสาขาวิชา 
คนเรียนท่ีศิลปศาสตรท่ี์จะต้องมีความรู้ ครอบคลมุทัง้ 3 ด้าน คือ 
ด้านมนุษยศาสตร ์ด้านสงัคมศาสตร ์และด้านวิทยาศาสตร์ ศิลป
ศาสตรท่ี์แท้จริงคือคลมุทัง้ 3 ศาสตร์

• liberal arts education เป็นการเตรียมตวัให้สามารถเรียนรู้และ
สนุกกบัส่ิงท่ีรอบตวัเสมอ ไม่ใช่เรียนในห้องเรียนเท่านัน้ โลกน้ี
เป็น learning society เรียนรู้ได้ตลอดเวลา ผา่นแหล่งข้อมลู
ต่างๆ ท่ีมีเยอะไปหมด  จึงควรเรียนเพ่ือท่ีจะสร้างแรงจงูใจใฝ่รู้ใฝ่
เรียน  เรียนเพ่ือเติมเช้ือไฟในการไปหาความรู้เพ่ิมเติม liberal 
arts education จะท าให้คนรู้ทัง้กว้างและลึก 



• liberal arts ไม่ใช่ เรียนแล้วให้คนมีความรู้พอเพียงท่ีจะไปท างาน 
ขณะเดียวกนักร็อบรู้ในส่ิงรอบตวั เป็นคนท่ีสมบรูณ์ขึน้ เป็นคนท่ี
ซาบซ้ึง มีสนุทรียภาพ มีความเข้าใจในส่ิงท่ีเกิดขึน้ 

• เราต้องไปเจอในส่ิงท่ีไม่ได้เกิดขึน้จากสาขาใดสาขาหน่ึง ทุกส่ิง
ทุกอย่างข้ามศาสตร ์คาบเก่ียวกนัหมด หากเรามีความรอบรู้ มี
พืน้ฐาน เรากมี็ความเข้าใจ และสนุกกบัความรู้ เราจะมีการเรียนรู้
ตลอดชีวิต

• ในโลกยคุโลกาภิวตัน์ ญ่ีปุ่ นสร้างคนท่ีทนัสมยั ทนัต่อโลก ทนั
เหตกุารณ์ สามารถส่ือสารผา่นทางด้านไอทีได้  หากนักศึกษาไทย
เรามุ่งไปเรียนสาขาใดสาขาหน่ึงลึกเพียงอย่างเดียวไม่สนใจ 
liberal arts education โอกาสตกโลกย่อมมีสงู ครบั

•



• liberal arts ไม่ใช่ เรียนแล้วให้คนมีความรู้พอเพียงท่ีจะไปท างาน 
ขณะเดียวกนักร็อบรู้ในส่ิงรอบตวั เป็นคนท่ีสมบรูณ์ขึน้ เป็นคนท่ี
ซาบซ้ึง มีสนุทรียภาพ มีความเข้าใจในส่ิงท่ีเกิดขึน้ 

• เราต้องไปเจอในส่ิงท่ีไม่ได้เกิดขึน้จากสาขาใดสาขาหน่ึง ทุกส่ิง
ทุกอย่างข้ามศาสตร ์คาบเก่ียวกนัหมด หากเรามีความรอบรู้ มี
พืน้ฐาน เรากมี็ความเข้าใจ และสนุกกบัความรู้ เราจะมีการเรียนรู้
ตลอดชีวิต

• ในโลกยคุโลกาภิวตัน์ ญ่ีปุ่ นสร้างคนท่ีทนัสมยั ทนัต่อโลก ทนั
เหตกุารณ์ สามารถส่ือสารผา่นทางด้านไอทีได้  หากนักศึกษาไทย
เรามุ่งไปเรียนสาขาใดสาขาหน่ึงลึกเพียงอย่างเดียวไม่สนใจ 
liberal arts education โอกาสตกโลกย่อมมีสงู ครบั

•



Blended learning เป็นรปูแบบการเรียนการสอน   
ท่ีอาศยัส่ือหลาย ๆ ชนิด สนับสนุนการเรียนแบบมี
ส่วนร่วม และแบง่ปันกนั เพ่ือสร้างคณุค่าการศึกษา
ร่วมกนั



เป็นการเรียนด้วยวิธีเรียนในชัน้เรียน รวมกบัการเรียนแบบออนไลน์

Blended learning เป็นการเรียนท่ีไม่เฉพาะเพียงปรบัใช้ไอซีที แต่เป็น
นวตักรรมด้านกระบวนการเรียน ท่ีเน้นผลการเรียนของผูเ้รียนเป็นหลกั 
อาศยัวิธีการหลาย ๆ รปูแบบผสมผสานกนั

หลกัคิดส าคญัของ Blended learning คือมีมาตรการท่ีท าให้ผูเ้รียนมี
ส่วนร่วม (Engaged learning experiences)

การเรียนแบบผสมผสาน 
(Blended Learning)



เลือกใช้ระบบส่ือสารแบบพร้อมเพรียงกนั (Synchronous 
communication) ผสมกบัการส่ือสารแบบไม่พร้อมเพรียงกนั 
(Asynchronous communication)

แบบพร้อมเพรียงกนั เช่น การเรียนการสอนในชัน้เรียน 
การเรียนร่วมกนัโดยใช้ VDO conferencing 
 เน้นการใช้ระบบเสียง

แบบไม่พร้อมเพียงกนั เช่น เรียนแบบออนไลน์ สนทนาแบบ
ออนไลน์ ถามตอบผา่นระบบ Forum ฯลฯ

เน้นการใช้ระบบเขียน

การออกแบบ Blended Learning 



 การออกแบบระบบ Blended Learning ท่ีดี ต้อง
ครบองคป์ระกอบสามประการ
 ให้มีการรวมกลุ่มเป็นชมุชนแห่งการเรียนรู้ ให้มีเวที

ท่ีผูเ้รียนจะท ากิจกรรมรว่มกนั

 มีมาตรการท่ีจะท าให้เกิดปัญญา

 ให้มีกระบวนการสอนและช้ีแนะโดยตรง

การออกแบบ Blended Learning





























































































การออกแบบ Blended Learning 
source: Garrison and Vaughan, 

“Blended Learning in Higher Education”, 2008































































































































































การศึกษาเพ่ือความเป็นพลเมือง
(CIVIC EDUCATION)



คณุลกัษณะความเป็นพลเมืองของ UN



ผูช่้วยศาสตราจารยกิ์ตติภมิู  มีประดิษฐ์
ผูอ้ านวยการส านักวิชาศึกษาทัว่ไป
kittipoom.me@spu.ac.th
mobile phone:0968211459
facebook :ศึกษาทัว่ไปกบันายกิตติภมิู

“GE เพ่ือพฒันาบณัฑิตท่ีสงัคมต้องการ”

mailto:kittipoom.me@spu.ac.th








“
ปลกูปัญญาให้ได้ก่อนแล้วสอนความเป็นมนุษย”์



วิชาชีพอาจารยม์หาวิทยาลยั
สงัคมไทยเรียกร้องจากอาจารยม์หาวิทยาลยัหลากหลาย
อาทิเช่น
-ต้องสอนหนังสือให้ดี (แบบคร)ู
-ต้องเข้าอกเข้าใจให้ค าปรึกษาใกล้ชิดแก่นักศึกษาทัง้วิชาการและการประพฤติ
ส่วนตวั (เหมือนพ่อแม่)
-ต้องท าวิจยัค้นคว้าความรู้ใหม่ ๆ (แบบนักวิจยัมืออาชีพ)
-ต้องไปประชมุสมัมนาเสนอบทความในวงวิชาการในและต่างประเทศ ตีพิมพง์าน
วิชาการในวารสารวิชาการระดบัสากล (เหมือนนักวิชาการมหาลยัตะวนัตก
ทัง้หลาย)
-ต้องออกมาคอมเมนตวิ์พากษ์วิจารณ์ให้ความเหน็ช้ีแนะแนวทางแก่บ้านเมือง 
(แบบปัญญาชนสาธารณะ)
-ต้องออกส่ือมวลชนบ่อย ๆ เพ่ือแพร่ความรู้ความเข้าใจแก่สาธารณชน (แบบผู้
ประกาศข่าวทางทีวี)



วิชาชีพอาจารยม์หาวิทยาลยั
-ต้องเป็นกลาง (เหมือนพระ)
-ต้องเลือกข้าง (เหมือนนักการเมือง)
-ต้องสนใจแต่วิชาการบริสทุธ์ิ ไม่ข้องแวะวอกแวกเร่ืองทางโลก (เหมือนหอคอย
งาช้าง)
-ต้องออกมาเคล่ือนไหวกบัมวลชนในประเดน็ส่วนรวม (เหมือนนักเคล่ือนไหว
กิจกรรม)
-ต้องผลกัดนัการเปล่ียนแปลงบ้านเมือง (เหมือนนักปฏิวติั/นักปฏิรปู)
-ต้องรกัษาศีลธรรมจรรยาบรรณวิชาชีพอนัดี (เหมือนนักพรตนักบวช)
-ต้องบริการสงัคม/ภาคเอกชน/ภาครฐัด้านความรู้ความเหน็ (เหมือน talk show 
หรือสมาชิกคณะกก.และสภาแต่งตัง้ทัง้หลาย หุ ๆ)
-ต้องถือสนัโดษ มธัยสัถ ์ไม่เหน็แก่เงิน ไม่เหน็แก่อ านาจ (เหมือนผูท้รงศีลบ าเพญ็
ทกุรกิริยา)
ฯลฯลฯลฯลฯลฯลฯลฯ


