ค�ำน�ำ
คู ่ มื อ วิ ช าศึ ก ษาทั่ ว ไปฉบั บ นี้ จั ด ท� ำ ขึ้ น โดยมี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ให้
คณาจารย์ผู้สอนกระบวนวิชาศึกษาทั่วไป ได้ใช้เป็นแนวทางในการจัดการเรียน
การสอนหมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป ทัง้ นีเ้ ป็นไปตามแนวทางของมหาวิทยาลัย ทีม่ นี โยบาย
พัฒนาการเรียนการสอนหมวดวิชาศึกษาทัว่ ไปให้มปี ระสิทธิภาพประสิทธิผลยิง่ ขึน้
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการบรรลุการเรียนรู้ (Learning Outcomes) ที่ก�ำหนดไว้ใน
แต่ละกระบวนวิชา เนื้อหาของคู่มือฉบับนี้มุ่งสร้างความเข้าใจให้แก่คณาจารย์
เกี่ยวกับลักษณะของกระบวนวิชาศึกษาทั่วไป แนวทางในการจัดการเรียนสอน
วิชาศึกษาทัว่ ไป พร้อมทัง้ ตัวอย่างการจัดการเรียนการสอนหมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
ทั้ ง นี้ เ พื่ อ ให้ ค ณาจารย์ ผู ้ ส อนได้ น� ำ ไปปรั บ ใช้ แ ละพั ฒ นาการเรี ย นการสอน
กระบวนวิชาศึกษาทั่วไปให้ดียิ่งขึ้น
คณะผู้จัดท�ำหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือวิชาศึกษาทั่วไปฉบับนี้ จะเป็น
ประโยชน์ต่อคณาจารย์ผู้สอนกระบวนวิชาศึกษาทั่วไป และสามารถน�ำไปใช้ใน
การเรียนการสอน เพือ่ พัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้เป็นผูท้ มี่ คี วามรู้
ความสามารถ มีคุณธรรมจริยธรรม สมดังเจตนารมณ์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ต่อไป
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ความส�ำคัญของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
วิชาศึกษาทัว่ ไป (General Education) เป็นกลุม่ วิชาหนึง่ ทีม่ คี วามส�ำคัญ
ในหลักสูตรและการสอนในระดับอุดมศึกษาควบคูก่ บั กลุม่ วิชาชีพ (Professional
Education) เพื่อพัฒนาบัณฑิตให้มีความสมบูรณ์อย่างแท้จริง ส�ำนักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ได้มีการปรับปรุงเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี และก�ำหนดให้มี “วิชาศึกษาทั่วไป” แทน
“วิชาพื้นฐานทั่วไป” ในปี พ.ศ. 2532, 2542, 2548 และ 2558 ตามล�ำดับ และ
ได้ให้ความหมายของ “วิชาศึกษาทั่วไป” ว่าหมายถึง “วิชาที่เสริมสร้างความ
เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ให้มีความรอบรู้อย่างกว้างขวาง เข้าใจ และเห็นคุณค่า
ของตนเอง ผู้อื่น สังคม ศิลปวัฒนธรรม และธรรมชาติ ใส่ใจต่อความ
เปลี่ยนแปลงของสรรพสิ่ง พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ด�ำเนินชีวิตอย่างมี
คุณธรรม พร้อมให้ความช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ และเป็นพลเมืองที่มีคุณค่า
ของสังคมไทยและสังคมโลก” ซึ่งท�ำให้การจัดวิชาศึกษาทั่วไปในหลักสูตร
ระดั บ ปริ ญ ญาตรี มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น ตามความมุ ่ ง หมายให้ นัก ศึ ก ษา
สามารถบูรณาการองค์ความรู้โดยเชื่อมโยงกับชีวิตและวิถีความเปลี่ยนแปลง
ของโลกยุคปัจจุบนั และอนาคต สมดังเจตนารมณ์ของการศึกษาทัว่ ไปทีห่ าใช่เพียง
การเรียนรูข้ นั้ พืน้ ฐานเท่านัน้ แต่เป็นการเตรียมความพร้อมเพือ่ บ่มเพาะให้นกั ศึกษามี
จิตวิญญาณของการเรียนรู้ตลอดชีวิต
จากการส�ำรวจกระบวนวิชาศึกษาทั่วไปที่มีการจัดการเรียนการสอนใน
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พบว่ามีจ�ำนวนทั้งสิ้น 199 กระบวนวิชา (ข้อมูล ณ วันที่
10 พฤษภาคม 2559) โดยกระจายอยูใ่ นคณะต่างๆ เมือ่ พิจารณาถึงผลการเรียนรู้
(Learning Outcomes) พบว่ากระบวนวิชาส่วนใหญ่มุ่งเน้นผลการเรียนรู้
ด้านความรู้และทักษะทางปัญญา แต่ในด้าน Soft skills ยังมีน้อย อีกทั้งเนื้อหา
บางกระบวนวิชายังมีความซ�้ำซ้อน และขาดการบูรณาการเนื้อหากระบวนวิชา
ส่งผลให้เกิดการเรียนการสอนในลักษณะมุง่ เน้นความรูใ้ นเชิงเดียว ซึง่ ไม่สอดคล้อง

1

ตามแนวคิดในการจัดการเรียนการสอนวิชาศึกษาทัว่ ไป เพือ่ บ่มเพาะคุณงามความดี
ให้แก่บัณฑิต เพื่อเป็นบุคคลอารยะของแผ่นดิน (เปิดโลกกว้างทางปัญญา
วิชาศึกษาทั่วไป : ประภาคารแห่งการเรียนรู้: 2556)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มีแนวคิดในการพัฒนาการเรียนการสอนวิชา
ศึกษาทั่วไป โดยมีนโยบายให้อาจารย์ผู้สอนได้มีการทบทวนเนื้อหาของกระบวน
วิชาศึกษาทั่วไปและปรับปรุงให้มีเนื้อหาสอดคล้องกับนิยามของหมวดวิชา
ศึกษาทั่วไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 และ
เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 (TQF)
และมีการทบทวนผลการเรียนรู้ (Learning Outcomes) ของแต่ละกระบวนวิชา
ให้สอดคล้องกับการเรียนการสอนยิง่ ขึน้ นอกจากนีใ้ ห้อาจารย์ผสู้ อนกระบวนวิชา
ศึกษาทั่วไป พัฒนาการสอนโดยใช้รูปแบบการสอนที่เน้นการท�ำกิจกรรม การใช้
ปัญหาเป็นฐาน (Problem Base Learning: PBL) หรือการสอนในรูปแบบอื่นๆ
ที่เน้นการมีส่วนร่วมของนักศึกษาให้สามารถร่วมแสดงความคิดเห็น อภิปราย
หรือแก้ปัญหาตามโจทย์ที่ก�ำหนดโดยใช้วิธีการที่หลากหลาย ไม่เน้นการบรรยาย
เพียงอย่างเดียว ขณะเดียวกันได้มีการเปิดสอนกระบวนวิชาศึกษาใหม่ๆ เพิ่มขึ้น
เช่น กระบวนวิ ชาการเป็นพลเมือง และกระบวนวิ ช าการต่ อ ต้ า นทุ จริ ต
โดยมอบหมายให้ ค ณะรั ฐ ศาสตร์ แ ละรั ฐ ประศาสนศาสตร์ ด� ำ เนิ น การร่ า ง
กระบวนวิชา และเริ่มเปิดสอนตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2559
เป็นต้นไป โดยกระบวนวิชาดังกล่าวมีเนื้อหาในลักษณะสหศาสตร์ เน้นการเรียน
การสอนแบบมีส่วนร่วมของนักศึกษา โดยในระยะแรกก�ำหนดให้เป็นกระบวน
วิชาเลือกหรือบังคับส�ำหรับบางหลักสูตร หากมีความพร้อมในอนาคตอาจ
ก�ำหนดให้เป็น กระบวนวิชาบังคับส�ำหรับนักศึกษาในระดับปริญญาตรีต่อไป
เพื่ อ ให้ ก ารจั ด การเรี ย นการสอนวิ ช าศึ ก ษาทั่ ว ไปของมหาวิ ท ยาลั ย
เชียงใหม่ด�ำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของ
สั ง คมไทยและสั ง คมโลก และส่ ง เสริ ม ให้ นั ก ศึ ก ษามี คุ ณ ลั ก ษณะบั ณ ฑิ ต ที่
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พึงประสงค์ และเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
จึงมีความจ�ำเป็นทีจ่ ะต้องมีการปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนวิชาศึกษาทัว่ ไป
ทั้งในส่วนของเนื้อหากระบวนวิชา กิจกรรมการเรียนการสอน และการวัดและ
การประเมินผลนักศึกษา เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ต่อไป

ปรัชญาของวิชาศึกษาทั่วไป
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 ของกระทรวง
ศึกษาธิการ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (General Education) หมายความถึง
“หมวดวิชาทีเ่ สริมสร้างความเป็นมนุษย์ทสี่ มบูรณ์ ให้มคี วามรอบรูอ้ ย่างกว้างขวาง
เข้าใจ และเห็นคุณค่าของตนเอง ผู้อื่น สังคม ศิลปวัฒนธรรม และธรรมชาติ
ใส่ใจต่อความเปลี่ยนแปลงของสรรพสิ่ง พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ด�ำเนินชีวิต
อย่างมีคุณธรรม พร้อมให้ความช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ และเป็นพลเมืองที่มี
คุณค่าของสังคมไทยและสังคมโลก”
ปรัชญาของการจัดการหมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป มีรากฐานจากความคิดทีว่ า่
การพัฒนาคนจะต้องพัฒนาให้มีความสมบูรณ์และสมดุลตามองค์ประกอบ
ธรรมชาติของคนคือ ร่างกายและจิตใจ (อารมณ์ ความคิด สติปัญญา และจิต
วิญญาณ) ซึ่งต้องมีองค์ความรู้ทั้ง 3 ศาสตร์คือ มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และ
วิทยาศาสตร์ โดยวิชาศึกษาทั่วไปควรมีลักษณะเป็นการบูรณาการผสมผสาน
ระหว่างเนื้อหาวิชาในศาสตร์ต่างๆ ดังกล่าว และต้องไม่เป็นวิชาที่มีลักษณะ
เฉพาะเจาะจงลงไปในเนือ้ หาวิชาเฉพาะด้านซึง่ เป็นพืน้ ฐานของวิชาเฉพาะ วิชาเอก
หรือวิชาชีพ

3

วัตถุประสงค์ของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาให้นักศึกษามีความรอบรู้อย่างกว้างขวาง
เข้าใจ และเห็นคุณค่าของตนเอง ผู้อื่น และสังคม และสามารถน�ำความรู้ไปใช้ใน
การด�ำเนินชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข และพัฒนาตนเองได้อย่างต่อเนื่อง
2. เพื่ อ ส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาให้ นั ก ศึ ก ษามี ทั ก ษะในด้ า นการท� ำ งาน
ทักษะการปรับตัว ทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต และทักษะเรื่องการสื่อสาร
ทักษะการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศตามมาตรฐานสากล ทักษะ
การใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ หรือคณิตศาสตร์ หรือการวิจัย และทักษะ
การบริหารและการจัดการ
3. เพือ่ ปลูกฝังให้นกั ศึกษามีคณ
ุ ธรรม จริยธรรม มีวนิ ยั ซือ่ สัตย์ รับผิดชอบ
มีภาวะผู้น�ำ  เข้าใจความแตกต่างหลากหลายทางวัฒนธรรม ท�ำงานร่วมกับผู้อื่น
ได้ดี มีความรักและภาคภูมิใจในท้องถิ่น สถาบันและประเทศชาติ
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กรอบแนวคิดหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษาแห่งชาติ โดยมุง่ เน้น
ผลการเรียนรู้ทั้ง 5 ด้าน ซึ่งสามารถแบ่งออกเป็น 8 ประเด็นย่อย ดังนี้

ประเด็น

ผลการเรียนรู้ของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
การจั ด การเรี ย นการสอนหมวดวิ ช าศึ ก ษาทั่ ว ไปในหลั ก สู ต รระดั บ
ปริญญาตรีมจี ดุ มุง่ หมายทีเ่ น้นให้นกั ศึกษาสามารถบูรณาการองค์ความรู้ เชือ่ มโยง
กับชีวติ และวิถคี วามเปลีย่ นแปลงในโลกยุคปัจจุบนั และอนาคต สมดังเจตนารมณ์
ของการศึกษาทัว่ ไป มิใช่เพียงการเรียนรูข้ น้ั พืน้ ฐาน แต่เป็นการเตรียมความพร้อม
เพื่อบ่มเพาะให้นักศึกษามีจิตวิญญาณของการเรียนรู้ตลอดชีวิต
ส�ำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้มปี ระกาศ เรือ่ ง กรอบมาตรฐาน
คุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 (Thai Qualifications Framework
for Higher Education : TQF : HEd) ขึน้ ด้วยความมุง่ หมายจะจัดการศึกษา
ที่มุ่งเน้นผลการเรียนรู้ (Learning Outcomes) ของบัณฑิต เพื่อเป็นการประกัน
คุณภาพบัณฑิตทุกระดับคุณวุฒิ และสื่อสารให้สังคม ชุมชน รวมทั้งสถาบัน
อุดมศึกษาทั้งในและต่างประเทศได้เข้าใจตรงกันและเชื่อมั่นถึงผลการเรียนรู้ที่
บัณฑิตได้รับการพัฒนา ว่ามีมาตรฐานที่สามารถเทียบเคียงกันได้กับสถาบัน
อุดมศึกษาที่ดีทั้งในและต่างประเทศ โดยก�ำหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของ
บัณฑิตที่มีคุณวุฒิระดับปริญญาตรีไว้อย่างน้อย 5 ด้าน ดังนี้ (ส�ำนักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2552)
1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม (Ethics and Moral : M) หมายถึง
การพัฒนานิสัยในการประพฤติอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม และด้วย
ความรับผิดชอบทั้งในส่วนตนและส่วนรวม ความสามารถในการ
ปรับวิถีชีวิตในความขัดแย้งทางค่านิยม การพัฒนานิสัยและการ
ปฏิบัติตนตามศีลธรรม ทั้งในเรื่องส่วนตัวและสังคม
บัณฑิตที่มีคุณวุฒิระดับปริญญาตรีอย่างน้อยจะต้องสามารถ
จัดการปัญหาทางคุณธรรม จริยธรรม และวิชาชีพโดยใช้ดุลยพินิจ
ทางค่านิยม ความรู้สึกของผู้อื่น ค่านิยมพื้นฐาน และจรรยาบรรณ
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วิชาชีพ แสดงออกซึง่ พฤติกรรมทางด้านคุณธรรมและจริยธรรม อาทิ
มีวินัย มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต เสียสละ เป็นแบบอย่างที่ดี
เข้าใจผู้อื่น และเข้าใจโลก เป็นต้น
2. ด้านความรู้ (Knowledge : K) หมายถึง ความสามารถในการเข้าใจ
การนึกคิดและการน�ำเสนอข้อมูล การวิเคราะห์และจ�ำแนกข้อเท็จจริง
ในหลักการ ทฤษฎี ตลอดจนกระบวนการต่างๆ และสามารถเรียนรู้
ด้วยตัวเองได้
บัณฑิตทีม่ คี ณ
ุ วุฒริ ะดับปริญญาตรีอย่างน้อยจะต้องมีองค์ความรู้
ในสาขาวิชาอย่างกว้างขวางและเป็นระบบ ตระหนัก รู้หลักการ
และทฤษฎีในองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้อง ส�ำหรับหลักสูตรวิชาชีพ มี
ความเข้าใจเกีย่ วกับความก้าวหน้าของความรูเ้ ฉพาะด้านในสาขาวิชา
และตระหนักถึงงานวิจัยในปัจจุบันที่เกี่ยวข้องกับการแก้ปัญหาและ
การต่อยอดองค์ความรู้ ส่วนหลักสูตรวิชาชีพทีเ่ น้นการปฏิบตั ิ จะต้อง
ตระหนักในธรรมเนียมปฏิบัติ กฎระเบียบ ข้อบังคับ ที่เปลี่ยนแปลง
ตามสถานการณ์
3. ด้านทักษะทางปัญญา (Cognitive Skills : C) หมายถึง ความสามารถ
ในการวิเคราะห์สถานการณ์และใช้ความรู้ ความเข้าใจในแนวคิด หลักการ
ทฤษฎี และกระบวนการต่างๆ ในการคิดวิเคราะห์และการแก้ปญ
ั หา
เมื่อต้องเผชิญกับสถานการณ์ใหม่ๆ ที่ไม่ได้คาดคิดมาก่อน
บัณฑิตที่มีคุณวุฒิระดับปริญญาตรีอย่างน้อยจะต้องสามารถ
ค้นหาข้อเท็จจริง ท�ำความเข้าใจและสามารถประเมินข้อมูลแนวคิด
และหลักฐานใหม่ๆ จากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย และใช้ข้อมูลที่ได้
ในการแก้ไขปัญหาและงานอื่นๆ ด้วยตนเอง สามารถศึกษาปัญหาที่
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ค่อนข้างซับซ้อนและเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขได้อย่างสร้างสรรค์
โดยค�ำนึงถึงความรู้ทางภาคทฤษฎี ประสบการณ์ทางภาคปฏิบัติ
และผลกระทบจากการตัดสินใจ สามารถใช้ทักษะและความเข้าใจ
อันถ่องแท้ในเนื้อหาสาระทางวิชาการและวิชาชีพ ส�ำหรับหลักสูตร
วิชาชีพ นักศึกษาสามารถใช้วธิ กี ารปฏิบตั งิ านประจ�ำและหาแนวทางใหม่
ในการแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม
4. ด้ า นทั ก ษะความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งบุ ค คลและความรั บ ผิ ด ชอบ
		 (Interpersonal Skills and Responsibility : IP) หมายถึง
ความสามารถในการท� ำ งานเป็ น กลุ ่ ม การแสดงถึ ง ภาวะผู ้ น� ำ 
ความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม ความสามารถในการวางแผน
และรับผิดชอบในการเรียนรู้ของตนเอง
บัณฑิตทีม่ คี ณ
ุ วุฒริ ะดับปริญญาตรีอย่างน้อยจะต้องมีสว่ นช่วย
และเอื้อต่อการแก้ปัญหาในกลุ่มได้อย่างสร้างสรรค์ ไม่ว่าจะเป็น
ผูน้ ำ� หรือสมาชิกของกลุม่ สามารถแสดงออกซึง่ ภาวะผูน้ ำ� ในสถานการณ์
ที่ไม่ชัดเจนและต้องใช้นวัตกรรมใหม่ๆ ในการแก้ปัญหา มีความคิด
ริเริ่มในการวิเคราะห์ปัญหาได้อย่างเหมาะสมบนพื้นฐานของตนเอง
และของกลุ่ม รับผิดชอบในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งพัฒนา
ตนเองและอาชีพ
5. ด้ า นทั กษะการวิเคราะห์เชิง ตัว เลข การสื่ อ สาร และการใช้
		 เทคโนโลยีสารสนเทศ (Numerical Analysis, Communication
		 and Information Technology Skills : IT) หมายถึง ความสามารถ
ในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข ความสามารถในการใช้เทคนิคทางคณิตศาสตร์
และสถิติ ความสามารถในการสือ่ สารทัง้ การพูด การเขียน และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
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บัณฑิตที่มีคุณวุฒิระดับปริญญาตรีอย่างน้อยจะต้องสามารถ
ศึ ก ษาและท�ำความเข้าใจในประเด็นปั ญ หา สามารถเลื อ กและ
ประยุกต์ใช้เทคนิคทางสถิตหิ รือคณิตศาสตร์ทเี่ กีย่ วข้องอย่างเหมาะสม
ในการศึกษาค้นคว้าและเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหา ใช้
เทคโนโลยี ส ารสนเทศในการเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล ประมวลผล
แปลความหมาย และน�ำเสนอข้อมูลสารสนเทศอย่างสม�่ำเสมอ
สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิท ธิภาพทั้ ง ในการพู ด การเขี ย น
สามารถเลือกใช้รูปแบบของการน�ำเสนอที่เหมาะสมส�ำหรับกลุ่ม
บุคคลที่แตกต่างกันได้
ดังนั้น การจัดการศึกษาในแต่ละหลักสูตร จึงต้องก�ำหนดมาตรฐาน
ผลการเรียนรู้ (Learning Outcomes) และการจัดกระบวนการเรียนรู้ (Learning
Process) ให้สอดคล้องตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
(TQF : HEd) อย่างน้อย 5 ด้านข้างต้น นอกจากนี้ ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังใน
แต่ละด้าน การจัดการเรียนการสอนควรมุง่ เน้นให้ครอบคลุมใน 8 ประเด็นย่อย คือ
1. มีคณ
ุ ธรรมจริยธรรมในการด�ำเนินชีวติ บนพืน้ ฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
(M : Moral Living)
นักศึกษาสามารถอธิบายความหมายและแนวปฏิบัติที่ชัดเจนของหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และสามารถประยุกต์ใช้ เพื่อน�ำไปสู่การพึ่งพาตนเอง
และช่วยเหลือผู้อื่น สามารถแสดงออกซึ่งพฤติกรรมทางด้านคุณธรรม จริยธรรม
และความพอเพียง เป็นแบบอย่างที่ดีได้
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2. ตระหนักและส�ำนึกในความเป็นไทย (M : Thainess)
นักศึกษาสามารถอธิบายถึงคุณค่าและความส�ำคัญของเอกลักษณ์ที่
ดีงามของไทย โดยเฉพาะในเรื่องศิลปวัฒนธรรม การใช้ภาษา การแต่งกาย และ
กิริยามารยาทอันดีงาม รวมทั้งคุณธรรม ความกตัญญูกตเวที มีความภูมิใจใน
ภูมิปัญญาท้องถิ่น ต้องการอนุรักษ์และสืบทอดให้คงอยู่สืบไป
3. มีความรอบรู้อย่างกว้างขวาง มีโลกทัศน์กว้างไกล เข้าใจและเห็นคุณค่า
ของตนเอง ผู้อื่น สังคม ศิลปวัฒนธรรมและธรรมชาติ (K : Well Rounded)
นักศึกษาสามารถอธิบายทีม่ า แนวคิดและองค์ความรูข้ องศาสตร์หลักสากล
อันน�ำไปสู่ความเข้าใจในตนเอง มนุษย์ในฐานะปัจเจก สังคม ธรรมชาติ และ
ปรากฏการณ์ตา่ งๆ ทีเ่ กิดขึน้ ในโลกและจักรวาล เพือ่ ประโยชน์ในการด�ำเนินชีวติ
อย่างรู้เท่าทัน สร้างสรรค์สิ่งที่ดีงามและรักษาไว้อย่างรู้คุณค่า และมีวิสัยทัศน์
เคารพและเห็นคุณค่าของความเหมือนและความต่างของสิ่งมีชีวิตและไม่มีชีวิต
ซึ่งสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสอดคล้องเมื่ออยู่ในสภาวะแห่งดุลยภาพที่ยอมรับ
ได้ของหุ้นส่วนนั้นๆ
4. มีทักษะการแสวงหาความรู้ตลอดชีวิต เพื่อพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
(K,C : Lifelong Learning)
นักศึกษาสามารถประเมินตนเองและก�ำหนดเป้าหมายทีต่ อ้ งการพัฒนา
ซึ่งอาจเป็นการเรียนเพื่อรู้ เรียนเพื่อท�ำได้ เรียนเพื่ออยู่ร่วมกับบุคคลอื่น และ
เรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเองทั้งร่างกาย จิตใจ ความเฉลียวฉลาด ความอ่อนไหว
ความมีสุนทรียะ และมิติทางจิตวิญญาณ ( Learning to be) ส่วนความสามารถ
ที่จะช่วยให้บรรลุเป้าหมายคือทักษะการวางแผน และด�ำเนินการแสวงหาข้อมูล
ความรูจ้ ากแหล่งและวิธกี ารทีห่ ลากหลายทัง้ ในและนอกระบบสถาบันการศึกษา
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5. มีทักษะการคิดแบบองค์รวม (C : Holistic Thinking)
นักศึกษาสามารถคิดเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของสิ่งต่างๆ ในเชิงเหตุผล
รวมทั้งเชื่อมโยงกระบวนการคิดแบบต่างๆ เพื่อแก้ไขปัญหาได้อย่างรอบด้าน
และมีประสิทธิภาพ
สามารถเลือกวิธีคิดพิจารณาที่เหมาะสมต่อประเด็นปัญหาหนึ่งๆ ไม่ว่า
จะด้ ว ยการคิ ด วิ เคราะห์ สังเคราะห์ แสดงการประเมิ นข้ อ มู ล เพื่ อ ชี้ ให้ เ ห็ น
ความน่าเชื่อถือและให้ข้อสรุปอันจะน�ำไปสู่การตัดสินใจที่ถูกต้องเหมาะสม
สามารถศึกษาปัญหาทีม่ คี วามซับซ้อนและสามารถให้แนวทางแก้ปญ
ั หา
ที่สร้างสรรค์ได้ และสามารถใช้ทักษะการคิดพัฒนาให้เกิดเป็นปัญญา โดยมี
ล�ำดับการคิดจาก Discerning (Cognitive) สู่ Respecting (Affective) สู่
Engaging (Active) และที่สุดคือ Transforming (Reflective) ผลของการคิด
คือ การเปลี่ยนแปลงตนเอง
6. มีจิตอาสาและส�ำนึกสาธารณะ เป็นพลเมืองที่มีคุณค่าของสังคมไทยและ
สังคมโลก (IP : Interpersonal Skill)
การมีจติ อาสา คือ การมีความเอาใจใส่ กระตือรือร้นทีจ่ ะเข้ามามีสว่ นร่วม
ในการพัฒนา/แก้ปญ
ั หาส่วนรวม/ชุมชน/สังคม ซึง่ แสดงออกในรูปของการกระท�ำ
ที่มุ่งประโยชน์สุขแก่ผู้อื่นบนพื้นฐานของความตั้งใจดี เจตนาดี และเป็นไปตาม
ความสมัครใจของตนโดยไม่มีการบังคับ
ส�ำนึกสาธารณะ หมายถึง การที่บุคคลตระหนักถึงความส�ำคัญและ
เห็นคุณค่าของการแบ่งปัน ดูแล เอาใจใส่ รักษาสมบัติต่างๆ ที่เป็นของส่วนรวม
และไม่น�ำมาเป็นของส่วนตน
การเป็นพลเมืองทีม่ คี ณ
ุ ค่าของสังคมไทยและสังคมโลก คือ การทีบ่ คุ คล
สามารถเป็นที่พึ่งของตนเองและของสังคมไทยและสังคมโลกได้ ใฝ่รู้ มีวิสัยทัศน์
กว้างไกล เข้าใจและยอมรับความเปลี่ยนแปลงของสังคม และวิทยาการต่างๆ

พร้อมปฏิบัติตนได้อย่างเหมาะสมตามสถานภาพและบทบาททางสังคม ณ เวลา
นั้นด้วยความกล้าหาญ บนพื้นฐานคุณธรรม ความรับผิดชอบ รวมทั้งเข้าใจ
ยอมรับ และตระหนักในคุณค่าและความเท่าเทียมในศักดิศ์ รีของความเป็นมนุษย์
และวัฒนธรรมที่แตกต่าง พร้อมปฏิบัติต่อกันด้วยความเคารพ ยุติธรรม และ
เสมอภาค
7. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างรู้เท่าทัน (IT Skill)
นักศึกษาสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ในการพัฒนาปัญญาความรู้
ด้านต่างๆ และเพื่อการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ สืบค้นข้อมูล คัดกรอง
รวบรวม วิเคราะห์ และน�ำเสนอข้อค้นพบได้อย่างเหมาะสมและซื่อสัตย์
8. ใช้ภาษาในการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ (Communication Skill)
นักศึกษาสามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งในการพูด การฟัง
การอ่าน การเขียน และเลือกใช้รปู แบบการน�ำเสนอทีเ่ หมาะสมส�ำหรับกลุม่ บุคคล
ที่แตกต่างกันได้

จ�ำนวนหน่วยกิตของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
จ�ำนวนหน่วยกิตของหมวดวิชาศึกษาทัว่ ไปต้องไม่นอ้ ยกว่า 30 หน่วยกิต
ในระบบทวิภาค

การจัดการเรียนการสอนของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
การจัดการเรียนการสอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป สามารถด�ำเนินการใน
ลักษณะใดๆ ที่น�ำไปสู่ผลการเรียนรู้ 8 ด้าน ของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ทั้งนี้

คู่มือวิชาศึกษาทั่วไป

12 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คู่มือวิชาศึกษาทั่วไป
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ให้ครอบคลุมสาระด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
และภาษาในสัดส่วนที่เหมาะสม
การจัดการเรียนการสอนควรจัดให้มีเนื้อหาวิชาที่เบ็ดเสร็จในกระบวน
วิชาเดียว ไม่ควรมีกระบวนวิชาต่อเนื่องหรือกระบวนวิชาขั้นสูงอีก และไม่ควร
น�ำกระบวนวิชาเบื้องต้นหรือกระบวนวิชาพื้นฐานของวิชาเฉพาะมาเป็น/แทน
วิชาศึกษาทัว่ ไปในหลักสูตรนัน้ ๆ

ความสัมพันธ์ระหว่างผลการเรียนรู้หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
กับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552
(TQF : HEd)
TQF

คุณธรรม
จริยธรรม

GE
มีคณ
ุ ธรรม
Outcomes จริยธรรม
ในการ
ด�ำเนินชีวติ
บนพืน้ ฐาน
ปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียง
ตระหนัก
และส�ำนึก
ในความ
เป็นไทย

ความรู้

มีความรอบรู้
อย่างกว้างขวาง
มีโลกทัศน์กว้างไกล
เข้าใจและเห็น
คุณค่าของตนเอง
ผู้อื่น สังคม
ศิลปวัฒนธรรม
และธรรมชาติ

ทักษะ
ทักษะ
ทาง ความสัมพันธ์
ปัญญา ระหว่างบุคคล
และความรับ
ผิดชอบ

ทักษะ
การวิเคราะห์
เชิงตัวเลข
การสื่อสาร
และการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
อย่างรู้เท่าทัน

มีทักษะ มีจิตอาสา
การแสวงหา และส�ำนึก
ความรู้
สาธารณะ
ตลอดชีวติ เป็นพลเมือง
เพือ่ พัฒนา ที่มคี ุณค่าของ
ตนเอง สังคมไทยและ
อย่าง
สังคมโลก
ต่อเนื่อง
มีทักษะ
ใช้ภาษา
การคิด
ในการสื่อสาร
แบบองค์รวม
อย่างมี
ประสิทธิภาพ

ลักษณะกระบวนวิชาศึกษาทั่วไป
1. มีวัตถุประสงค์และเนื้อหาที่สอดคล้องกับปรัชญาและวัตถุประสงค์
ของกระบวนวิ ช าศึ ก ษาทั่ ว ไป ตามเกณฑ์ ม าตรฐานหลั ก สู ต ร
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 ของกระทรวงศึกษาธิการ
2. มีผลการเรียนรู้คาดหวัง ไม่น้อยกว่า 2 ด้าน (Domain)
3. เนื้อหากระบวนวิชาไม่มุ่งเน้นศาสตร์ในเชิงเดียว แต่ควรมีเนื้อหา
ผสมผสานและบูรณาการระหว่างศาสตร์
4. กระบวนวิชาอาจจัดให้เป็นกระบวนวิชาบรรยายเพียงอย่างเดียว
หรือบรรยายและปฏิบัติการ หรือฝึกปฏิบัติ และมีการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนโดยมุ่งเน้นการบรรลุผลการเรียนรู้
5. มีจ�ำนวนหน่วยกิต ไม่เกิน 3 หน่วยกิต ต่อกระบวนวิชา

แนวทางในการจัดการเรียนการสอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป : ศาสตร์ในการขับเคลื่อนสังคมความดี
ศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับคลื่น
อารยะลูกที่หก-สังคมแห่งความดี หรือ สังคมอารยะ ว่าในอนาคต สังคมจะ
เคลื่อนจากสังคมแห่งปัญญา ผ่านการปฏิวัติความดี (Araya Revolution) เพื่อ
ไปสู่สิ่งที่มนุษย์แสวงหามากที่สุดในอนาคต นั่นคือ สังคมที่มีความดีมาก�ำกับ
สังคมที่อยู่ร่วมกันอย่างชัดเจนในทุกอณูของสังคม ปัจจุบันนี้ สังคมเริ่มมีกระแส
เรียกร้องให้เกิดมาตรฐานด้านคุณธรรม ระบบทีม่ คี ณ
ุ ธรรมโปร่งใส ภาคส่วนต่างๆ
ถูกเรี ย กร้ องให้ ต ้ องมีธรรมาภิบาลและมีความรับผิ ด ชอบต่ อ สั ง คม Good
Governance, CSR และ Transparency เริ่มดังกระหึ่มขึ้น นี่คือสิ่งที่สังคม
ปัจจุบันโหยหา แต่ยังไปไม่ถึง
คู่มือวิชาศึกษาทั่วไป

14 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คู่มือวิชาศึกษาทั่วไป
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การขับเคลื่อนสังคมแห่งความดี จ�ำเป็นต้องขับเคลื่อนประเทศไทยสู่
สังคมทีแ่ สวงหา และใช้ประโยชน์จากความรูส้ สู่ งั คมแห่งปัญญา คือการผสมศิลป์
แห่งการคิดเข้าไปในศาสตร์แห่งความรู้ หรือการผสมผสานสัจจะและความรู้ได้
อย่างกลมกลืนกับความงาม และสามารถน�ำไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสมใน
ชีวิต ประจ� ำ วั น ในสังคมแห่งปัญญา จากนั้นขับเคลื่ อ นสั ง คมต่ อ มาลงเอยที่
คลื่นลูกสุดท้าย คือสังคมความดี และนี่คือบทบาทหน้าที่ของอุดมศึกษาในการ
จัดการเรียนการสอนวิชาศึกษาทัว่ ไป เพือ่ บ่มเพาะคุณงามความดีให้กบั บัณฑิต
เพื่อเป็นบุคคลอารยะของแผ่นดิน
วิชาศึกษาทั่วไป : การเรียนรู้เพื่อการพัฒนามนุษย์ที่สมบูรณ์
รองศาสตราจารย์ประภาภัทร นิยม รองอธิการบดีฝา่ ยวิชาการและวิจยั
สถาบันอาศรมศิลป์ ได้ให้แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนวิชาศึกษา
ทั่วไปเพื่อการสร้างอริยบุคคล ดังนี้
1. เปลีย่ นสถานภาพของวิชาศึกษาทัว่ ไป จากการศึกษากระบวนวิชา
ต่างๆ จากต�ำราเป็นการเรียนรู้ประสบการณ์ของชีวิตมนุษย์และโลก
ดัวยตนเอง
2. เปลี่ยนเป้าหมายของวิชาศึกษาทั่วไป จากเรียนรู้เนื้อหาสาระ
เป็นเรียนรู้เพื่อเข้าถึงความจริงของชีวิตและโลก
3. เปลีย่ นวิธกี ารเรียนรู้ จาก Passive Learning เป็น Active Learning
4. ให้ ความหมายของการเรีย นรู้ คือ กระบวนการ ท่ า ที และ
ประสบการณ์ตรงแห่งการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างชีวิตมนุษย์
และสรรพสิ่งที่แวดล้อมชีวิตนั้น
5. เปลี่ยนวิถีการเรียนรู้ เป็นการฝึกปฏิบัติเพื่อขัดเกลากิเลส
6. น�ำนักศึกษาออกจากโลกแห่งความฝัน เข้าสู่โลกแห่งความจริง
7. จัดกระบวนการเรียนรูเ้ พือ่ พัฒนาทักษะการเรียนรูใ้ นศตวรรษที่ 21

8. ปัจจัาเร็ยแห่
ครู : ครู
คือผู้น�ำการเปลี่ยนแปลง
8. ปจจัยแหงความสํ
จ คืงอความส�
ครู : ครูำเร็
คือจผูนคืําอการเปลี
่ยนแปลง

9. จั ด กระบวนการเรี ย นรู ้ แ บบองค์ ร วม (Holistic Learning
9. จั		
ดกระบวนการเรี
ยนรูแบบองค
Approach)
คือรวม (Holistic Learning Approach) คือ
1. เรียนรูอยางมีความสุข
5. เรียนรูเพื่อการฝกฝนกาย วาจา และใจ

2. เรียนรูอยางมีสวนรวม
Holistic
Learning
Approach

4. เรียนรูเพื่อพัฒนาสุนทรียภาพ
และคุณลักษณะนิสัยดานศิลปกรรม
ดนตรี และกีฬา

3. เรียนรูเพื่อพัฒนากระบวนการคิด

แนวคิดและกรณีตัวอย่างการจัดการศึกษาทั่วไป

10. แนวคิดและกรณีตัวอยางการจัดการศึกษาทั่วไป

แนวคิดของการศึกษาทั่วไป มีประวัติศาสตร์ความเป็นมาอันยาวนาน

แนวคิ ด ของการศึ ก ษาทั่วไป มีป ระวัติศาสตรความเปน มาอั น ยาวนาน และได มีการปรั บ เปลี่ ย น
และได้ มี ก ารปรั บ เปลี่ ย นเนื้ อ ความไปตามการเปลี่ ย นแปลงทางด้ า นสั ง คม
เนื้อความไปตามการเปลี่ยนแปลงทางดานสังคม ประชากร องคความรู และดานอื่นๆ แตละยุคสมัย โดยในที่นี้
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การเปลีย่ นแปลงเริม่ ขึน้ อีกครัง้ ในปลายศตวรรษที่ 19 เนือ่ งจากอิทธิพล
ของรูปแบบ Research University ท�ำให้การศึกษาในรูปแบบมุ่งเน้นงานวิจัย
เฉพาะด้าน (Research-Oriented Specialized Knowledge) เป็นที่แพร่
หลายมากขึ้น กระทั่งในปี ค.ศ. 1901 (พ.ศ. 2444) Yale University ได้เริ่มต้น
จัดระบบการศึกษารูปแบบใหม่ โดยจัดให้มวี ชิ าเอก หรือวิชา Major ขึน้ เป็นครัง้ แรก
และในช่วงเดียวกัน โปรแกรมเกียรตินิยมก็ถูกแนะน�ำขึ้นโดย Swarthmore
College ซึง่ ระบบการศึกษาทัง้ สองรูปแบบนีย้ งั คงใช้กนั อยูจ่ นถึงปัจจุบนั เรียกว่า
Liberal Education
การศึกษาทั่วไป ยังคงมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบเรื่อยมา ทั้งด้วยการได้
รับอิทธิพลจากมนุษยนิยมหรือความคิดหัวก้าวหน้า ซึง่ สิง่ ส�ำคัญส�ำหรับการศึกษา
ทั่วไปก็คือ การปรับเปลี่ยนให้เข้ากับลักษณะของสังคมที่มีความเปลี่ยนแปลง
อยู่เสมอตามกาลเวลา และหลังจากมีการเปลี่ยนแปลงหลากหลายรูปแบบ
จึงท�ำให้การศึกษาทั่วไปในปัจจุบันมีลักษณะที่เรียกว่า Hybrid
อย่างไรก็ตาม อิทธิพลด้านความแตกต่างของนักศึกษาอันเนื่องมาจาก
ลักษณะของสังคมอุตสาหกรรมที่มีความหลากหลายมากขึ้น และลักษณะของ
รูปแบบการจ้างงานที่แปรเปลี่ยนไป ท�ำให้เกิดรูปแบบการเรียนรู้ที่เรียกว่า การ
เรียนรู้ตลอดชีวิต (Life-Long Education) ขึ้น ส่งผลให้ระบบการศึกษาทั่วไป
ทีใ่ ช้กนั อยูอ่ ย่างหลากหลายถูกปรับเปลีย่ นให้เข้าสูร่ ปู แบบทีเ่ หมาะสม โดยเนือ้ หา
ของการศึกษาทั่วไปต้องสามารถทราบว่า ความรู้ในด้านใดบ้างที่มีความจ�ำเป็น
ส�ำหรับนักศึกษา ทางด้านกระบวนการก็ต้องมีความเข้าใจถึงความจ�ำเป็นนั้น
และในด้านของผลจากการเรียนก็ต้องทราบถึงสิ่งที่คาดหวังจากนักศึกษาหลัง
จากได้ผ่านกระบวนการเรียนรู้
ทัง้ นี้ การควบคุมคุณภาพของการศึกษาทัว่ ไป แบ่งออกได้เป็น 2 ลักษณะ
ลักษณะแรกคือ มาจากความคาดหวังของสถาบันการศึกษาที่จัดการศึกษา
ทั่วไปเพื่อพัฒนาคุณภาพของตนเองให้สูงขึ้น และอีกลักษณะหนึ่งคือ การให้การ

ยอมรับจากองค์กรต่างๆ ซึ่งจะท�ำการตรวจสอบทั้งในระดับภาควิชา และใน
ระดับสถาบันการศึกษา โดยมาตรฐานของ The Western Association of
Schools and Colleges ระบุถงึ ใจความส�ำคัญของการศึกษาทัว่ ไปว่า จะต้อง
บูรณาการความรู้เพื่อให้บัณฑิตมีความพร้อมในการท�ำงาน และด�ำเนินชีวิต
อยู่ร่วมในสังคม
ในส่วนของ กรณีตวั อย่างการจัดการศึกษาทัว่ ไป แบ่งออกเป็น ตัวอย่าง
การจัดการศึกษาทัว่ ไปของต่างประเทศ ได้แก่ ประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศจีน
ประเทศญี่ปุ่น ประเทศไต้หวัน ประเทศมาเลเซีย และตัวอย่างการจัดการศึกษา
ทั่วไปของประเทศไทย ซึ่งประกอบด้วย กลุ่มมหาวิทยาลัยในก�ำกับของรัฐ/
ในสังกัดของรัฐ กลุม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏ กลุม่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
และกลุ่มมหาวิทยาลัยเอกชน โดยสามารถสรุปภาพรวมของการจัดการศึกษา
ทั่วไปได้ดังนี้
1. การจัดการเรียนการสอน มีประเด็นที่ควรพิจารณาคือ
• การน�ำประวัตศิ าสตร์มาอ้างอิงเข้ากับสังคมยุคใหม่เพือ่ ให้นกั ศึกษา
เข้าใจถึงการเปลี่ยนแปลงในอดีต และเตรียมความพร้อมให้กับ
นักศึกษาในการเผชิญหน้ากับการเปลีย่ นแปลงทางสังคมทีจ่ ะเกิดขึน้
ในอนาคต
• การเน้นให้การศึกษาทั่วไปเป็นวิชาที่มีความทันสมัย เท่าทันกับ
การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของสังคม และเป็นในลักษณะเพื่อ
ให้นักศึกษาลดภาระและความเครียดลง
• การเน้นการรวมตัวระหว่างสาขาวิชาต่างๆ ที่เชื่อมโยงระหว่าง
ธรรมเนียมปฏิบัติกับสิ่งที่เป็นสมัยใหม่ และระหว่างโลกาภิวัตน์
กับภูมิภาค ซึ่งส่งเสริมให้นักศึกษามีความสามารถในการเรียนรู้
ด้านวัฒนธรรม ขยายมุมมองด้านโลกาภิวัตน์ และปลูกฝังให้เกิด
นิสัยของการเรียนรู้ตลอดชีวิต
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2. โครงสร้างและองค์ประกอบ มีประเด็นที่ควรพิจารณา คือ
• มีการแบ่งหมวดหมู่/กลุ่มวิชา/องค์ประกอบ (Component) เพื่อ
ให้ ก ารจั ด การศึ ก ษาครอบคลุ ม สาระ/ทั ก ษะที่ ส� ำ คั ญ ตาม
เป้าประสงค์ของแต่ละมหาวิทยาลัย หรือตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิของประเทศนั้นๆ
• การก�ำหนดจ�ำนวนหน่วยกิตของสถาบันอุดมศึกษาในต่างประเทศ
มีความแตกต่างหลากหลายขึ้นอยู่กับบริบทของแต่ละสถาบัน
ขณะที่สถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย มีการก�ำหนดเกณฑ์
มาตรฐานจากส�ำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาซึ่งเป็น
หน่วยงานกลางของประเทศ
3. รูปแบบการบริหารจัดการ มีประเด็นที่ควรพิจารณา คือ
• การจั ด การเกี่ ย วกั บ การศึ ก ษาทั่ ว ไปต้ อ งมาจากผู ้ ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
ทัง้ ระดับสูงจนถึงระดับล่าง และระดับล่างสูร่ ะดับสูง (Top Down
and Bottom Up) ช่วยกันสนับสนุนให้การจัดการนี้เป็นนโยบาย
ของสถาบันให้ส�ำเร็จ
• การที่สถาบันอุดมศึกษามีความเป็นเอกเทศ มีระบบ - ระเบียบ
และการด�ำเนินงานเป็นของตนเอง ท�ำให้การสร้างเครือข่าย
ระหว่างสถาบันท�ำได้ล�ำบาก
• การมีคณะกรรมการ หรือหน่วยงาน/ศูนย์การจัดการศึกษาทั่วไป
ที่ดูแลรับผิดชอบการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของบัณฑิต
และเพิ่ ม ขี ด ความสามารถในการแข่ ง ขั น ของการศึ ก ษาทั่ ว ไป
ทั้งทางด้านการปรับปรุงและพัฒนาการสอนให้ทันสมัย และ
การจัดการเพื่อควบคุมคุณภาพของการศึกษาทั่วไป
ทั้งนี้ ผลการศึกษาเกี่ยวกับแนวคิดและกรณีตัวอย่างการจัดการศึกษา
ทั่วไปจะน�ำมาเป็นข้อมูลสนับสนุนส�ำหรับการจัดท�ำกรอบแนวคิดหมวดวิชา

ศึกษาทั่วไปที่สอดคล้องตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ. 2552 (TQF : HEd) ต่อไป

หลักการในการจัดการเรียนรู้หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1. การจัดการเรียนรูแ้ บบมีสว่ นร่วม (Participatory Learning) นักศึกษา
เรียนรู้แบบมีส่วนร่วมเพื่อให้นักศึกษารู้จักที่จะเรียนรู้จากการร่วม
วางแผนการเรียนรู้ จัดกิจกรรมและวิธีการเรียนรู้ และประเมินผล
การเรียนรู้ ตลอดจนการมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนบุคคล และสื่อต่างๆ
เพือ่ ให้การเรียนรูม้ คี วามหมาย และเป็นเจ้าของการเรียนรูอ้ ย่างแท้จริง
2. การจัดการเรียนรู้แบบลงมือท�ำ  (Learning by Doing) นักศึกษา
เรียนรู้จากสถานการณ์จริงหรือเสมือนจริง โดยฝึกการวางแผน
ฝึกปฏิบตั ิ และฝึกการแก้ปญ
ั หา ทัง้ นีเ้ พือ่ ร่วมกันสรุป โดยมีเป้าหมาย
สูงสุดคือการเรียนรู้ร่วมกันของนักศึกษา เช่น การเรียนรู้ผ่านการท�ำ
โครงการ (Project-based Learning) หรือใช้การเรียนรู้จากปัญหา
ที่เกิดขึ้นในสังคม (Problem-based Learning)
3. การจัดการเรียนรู้ที่เน้นนักศึกษาเป็นส�ำคัญ (Learner Centered)
เน้นบทบาทของนักศึกษาในการแสวงหาความรู้ และสร้างความรู้
เป็นของตนเอง
จุดมุ่งหมายส�ำคัญของการจัดการเรียนรู้คือการท�ำให้ผลการเรียนรู้
(Learning Outcomes) ทีก่ ำ� หนดไว้ในแต่ละกระบวนวิชาบรรลุตามวัตถุประสงค์
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) ทั้ง 5 ด้าน ตามที่
กล่าวไว้ข้างต้น ซึ่งการบรรลุผลการเรียนรู้ในแต่ละด้านอาจจ�ำเป็นต้องใช้วิธีการ
จั ด การเรี ย นการสอนที่ แ ตกต่ า งกั น ตามแต่ ล ะประเด็ น ของผลการเรี ย นรู ้
ดังตัวอย่างต่อไปนี้

คู่มือวิชาศึกษาทั่วไป

20 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คู่มือวิชาศึกษาทั่วไป
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คู่มือวิชาศึกษาทั่วไป

22 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คู่มือวิชาศึกษาทั่วไป
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การวัดและการประเมินผล
1. การวัดและประเมินเพือ่ สรุปผลลัพธ์การเรียนรู้ (Assessment of
		 Learning) หรือ Summative Assessment เป็นการประเมินคุณภาพ
ทั้งด้านความรู้ความเข้าใจ ทักษะ/กระบวนการ หรือเจตคติ/ค่านิยม
ทีเ่ กิดขึน้ กับนักศึกษา เมือ่ ผ่านกระบวนการพัฒนานัน้ ไปแล้ว เป็นการ
ประเมินรวบยอดที่สะท้อนกลับไปสู่กระบวนการพัฒนาทั้งหมด
และประเมินเพื่อตัดสินคุณภาพของนักศึกษาว่าอยู่ในระดับใด

2. การวัดและประเมินเพือ่ พัฒนาการเรียนรู้ (Assessment for Learning)
หรือ Formative Assessment เป็นการประเมินระหว่างการจัด
การเรี ย นรู ้ มี เ ป้ า หมายเพื่ อ ใช้ ผ ลจากการประเมิ น มาปรั บ ปรุ ง
กระบวนการจัดประสบการณ์ หรือกระบวนการเรียนรูใ้ ห้มคี ณ
ุ ภาพมาก
ยิ่งขึ้น
3. การวัดและประเมินเป็นส่วนหนึง่ ของกระบวนการเรียนรู้ (Assessment
		 as Learning) กระบวนการวัดและประเมินมีสว่ นหนึง่ ในการพัฒนา
ทักษะการทบทวนและใคร่ครวญการท�ำงาน (Review and Reflection)
ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนควรให้นักศึกษาได้ฝึกให้มีการสรุป
การเรียนรู้ (Reflection) ในทุกครั้งที่ท�ำกิจกรรม โดยตั้งค�ำถามว่านักศึกษาได้
เรียนรู้อะไรจากกิจกรรมนี้ โดยให้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันในกลุ่มย่อยหรือ
น�ำเสนอหน้าห้อง และในการเรียนชัว่ โมงสุดท้ายควรให้นกั ศึกษาได้ประเมินตนเอง
ว่าได้เรียนรู้มากขึ้นเพียงใด โดยกิจกรรมส�ำหรับการประเมินอาจมีลักษณะ ดังนี้
1. การสนทนาที่อยู่ในกิจวัตรประจ�ำวัน ให้ได้มีโอกาสเล่าหรืออธิบาย
เกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจ ความคิดและความรู้สึกของตนเอง
2. การจดบันทึกการสังเกตพฤติกรรมต่างๆ ประกอบกับการตีความ
ของผู้สอน
3. นักศึกษาได้ประเมินตนเอง (Self-assessment) และสะท้อนตนเอง
(Self-reflection) ทั้งที่เป็นค�ำพูด การเขียน หรือผ่านสื่อในลักษณะ
ต่างๆ รวมทั้งการประเมินจากเพื่อน (Peer-assessment)
4. การวินิจฉัยจากผลงานของนักศึกษา โดยเป็นการวิเคราะห์จาก
กระบวนการท�ำงานทั้งหมดและผลงานส�ำเร็จสุดท้าย
5. เครื่องมือวัดและประเมินมาตรฐานที่นักการศึกษาสร้างขึ้นหรือที่
ผู้สอนพัฒนาขึ้น

คู่มือวิชาศึกษาทั่วไป

24 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คู่มือวิชาศึกษาทั่วไป
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ข้อแนะน�ำในการวัดผลหรือการให้คะแนน
ในกระบวนวิชาที่เน้นการให้นักศึกษาได้เรียนรู้ผ่านการปฏิบัติ คะแนน
ควรจะเป็นคะแนนภาคปฏิบัติมากกว่าคะแนนข้อเขียน โดยคะแนนภาคปฏิบัติ
อาจมุ่งเน้นคะแนนโครงงาน คะแนนการมีส่วนร่วมและการเข้าเรียน อาจมี
คะแนนข้อเขียนได้บ้าง แต่ควรเป็นส่วนน้อย

ตัวอย่างกระบวนวิชาศึกษาทั่วไป
กระบวนวิชาศึกษาทัว่ ไปควรเป็นกระบวนวิชาทีม่ ลี กั ษณะเป็นสหศาสตร์
ที่ไม่เน้นความรู้ในศาสตร์ใดศาสตร์หนึ่ง แต่ควรเป็นการบูรณาการความรู้จาก
หลากหลายสาขา และเสริมสร้างให้นักศึกษามีความรอบรู้ รู้กว้าง เข้าใจ และ
เห็นคุณค่าของตนเองและผู้อื่น สังคม ศิลปวัฒนธรรม และธรรมชาติ นอกจากนี้
การเรียนการสอนวิชาศึกษาทั่วไป ควรมุ่งส่งเสริมให้นักศึกษาสามารถพัฒนา
ตนเองได้อย่างต่อเนื่อง ด�ำเนินชีวิตอย่างมีคุณธรรม และเป็นพลเมืองที่มีคุณค่า
ของสังคมไทยและสังคมโลก
1. กระบวนวิชา การคิดเชิงสร้างสรรค์ (Creative Thinking)
    จ�ำนวนหน่วยกิต 3 (3-0-6)
ค�ำอธิบายลักษณะกระบวนวิชา
แนวคิดและทฤษฎีความคิดเชิงสร้างสรรค์ องค์ประกอบและรูปแบบ
ของความคิดเชิงสร้างสรรค์ กระบวนการคิดเชิงสร้างสรรค์ การแสวงหาข้อมูล
และความรู้ เทคนิคการคิดเชิงสร้างสรรค์ แนวทางการพัฒนาทักษะการคิด
เชิงสร้างสรรค์ การประยุกต์ใช้แนวทางการสร้างสรรค์ในชีวิตประจ�ำวัน

วัตถุประสงค์กระบวนวิชา เพื่อให้นักศึกษาสามารถ
1. อธิบายแนวคิดและทฤษฎีเกีย่ วกับความคิดเชิงสร้างสรรค์ กระบวนการ
องค์ประกอบ และรูปแบบของความคิดเชิงสร้างสรรค์
2. ประยุกต์ใช้ความคิดเชิงสร้างสรรค์เพือ่ สร้างสรรค์ผลงานในรูปแบบต่างๆ
3. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการแสวงหาความรู้ใหม่และการสื่อสาร
ได้อย่างเหมาะสม
การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา
1.1 ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซือ่ สัตย์สจุ ริต
มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
2.1 มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่ส�ำคัญใน
เนื้อหาที่ศึกษา
2.2 สามารถวิเคราะห์ปัญหารวมทั้งประยุกต์ความรู้ทักษะและการใช้
เครื่องมือที่เหมาะสมกับการแก้ไขปัญหา
3.3 สามารถประยุกต์ความรูแ้ ละทักษะกับการแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม
4.3 มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรูท้ งั้ ของตนเองและทางวิชาชีพ
อย่างต่อเนื่อง
4.4 มีจติ อาสาและส�ำนึกสาธารณะ เป็นพลเมืองทีม่ คี ณ
ุ ค่าของสังคมไทย
และสังคมโลก
5.1 มีทกั ษะในการใช้เครือ่ งมือทีจ่ ำ� เป็นทีม่ อี ยูใ่ นปัจจุบนั ต่อการท�ำงานที่
เกี่ยวกับการใช้สารสนเทศและเทคโนโลยีสื่อสารอย่างเหมาะสม

คู่มือวิชาศึกษาทั่วไป

26 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คู่มือวิชาศึกษาทั่วไป
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คุณธรรม จริยธรรม

ความรู้

ทักษะทางปัญญา

ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
สื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3
O

O

•

•

O

O

O

ตัวอย่างในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อฝึกให้นักศึกษาสามารถ
วิเคราะห์ปัญหา รวมทั้งประยุกต์ความรู้ทักษะและการใช้เครื่องมือที่เหมาะสม
ในการแก้ปัญหา (Learning Outcome ด้าน 2.2)
1. ผูส้ อนให้นกั ศึกษาแบ่งกลุม่ แล้วลองส�ำรวจความคิดเห็นของนักศึกษา
ในชั้นเรียนหรือในมหาวิทยาลัย โดยให้ค�ำถามว่า สมมติว่า หากเรามี
โดเรมอนได้จริงๆ นักศึกษาอยากให้โดเรมอนช่วยเหลืออะไร โดยให้
นักศึกษาไปเก็บข้อมูลหรือสัมภาษณ์ด้วยตนเอง
2. ให้นักศึกษาจัดท�ำข้อมูลที่ได้เป็น mind map เกี่ยวกับสิ่งที่อยากให้
ช่วยเหลือ และน�ำเสนอหน้าชั้นเรียน
3. จากนั้น ให้นักศึกษาช่วยกันวิเคราะห์ว่า สิ่งที่คนส่วนใหญ่อยากได้
รับความช่วยเหลือ คืออะไร และหากเราเป็นโดเรมอน เราจะประดิษฐ์
สิ่งของวิเศษที่จะช่วยเหลือได้อย่างไร
4. มอบหมายให้มกี ารลงมือประดิษฐ์สงิ่ ทีน่ า่ จะใช้เพือ่ แก้ปญ
ั หาดังกล่าวได้
โดยไม่จ�ำเป็นที่จะต้องมีกฎเกณฑ์ หรือค�ำนึงถึงความสวยงาม
ตัวอย่างในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อฝึกให้นักศึกษาสามารถ
ประยุกต์ความรูแ้ ละทักษะกับการแก้ปญั หาได้อย่างเหมาะสม (Learning Outcome
ด้าน 3.3)

1. ผู้สอนมอบหมายให้นักศึกษาลงพื้นที่ชุมชนภายในมหาวิทยาลัย
หรือสถานที่ใดก็ได้ ที่จะท�ำให้นักศึกษาตระหนักถึงปัญหาที่เกิดขึ้น
ในสังคม โดยให้โจทย์ที่เป็นค�ำถาม ให้นักศึกษาไปเก็บข้อมูลหรือ
สัมภาษณ์
2. แบ่งกลุ่มย่อย พูดคุย แลกเปลี่ยนกันตามประเด็นค�ำถามที่ไปเก็บ
ข้อมูลมา
3. ให้นกั ศึกษาจัดท�ำข้อมูลทีไ่ ด้เป็น mind map และน�ำเสนอหน้าชัน้ เรียน
4. จากนัน้ ให้นกั ศึกษาหาวิธใี นการคัดเลือกปัญหาทีค่ วรได้รบั การแก้ไข
เป็นอันดับแรก และหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับปัญหานั้น พร้อมกับ
เสนอวิธีการแก้ปัญหานั้นในรูปแบบต่างๆ
5. อาจให้นักศึกษาท�ำเป็นโครงงานเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว
การวัดและการประเมินผล
1. ประเมินจากการจัดท�ำ  mind map ของนักศึกษาในด้านของการ
วิเคราะห์และเชื่อมโยงความรู้
2. ประเมินจากการมีส่วนร่วมในชั้นเรียนและงานที่มอบหมาย
3. ประเมินจากโครงงานที่นักศึกษาท�ำ
2. กระบวนวิชา ภาวะผูน้ ำ� และการจัดการ (Leadership and Management)
จ�ำนวนหน่วยกิต 3(3-0-6)
ค�ำอธิบายลักษณะกระบวนวิชา
แนวคิดและทฤษฎีเกีย่ วกับภาวะผูน้ ำ � บุคลิกภาพ ลักษณะและบทบาทผูน้ ำ 
�
การสร้ า งที ม งานและการท� ำ งานเป็ น ที ม หลั ก การและทฤษฎี ก ารจั ด การ
การจัดการตัวเอง การจัดการกับภาวะวิกฤต การจัดการกับการเปลี่ยนแปลง
การจัดการความขัดแย้ง การจัดการเชิงกลยุทธ์ แนวทางในการพัฒนาทักษะ
การเป็นผู้น�ำ

คู่มือวิชาศึกษาทั่วไป

28 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คู่มือวิชาศึกษาทั่วไป
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วัตถุประสงค์กระบวนวิชา เพื่อให้นักศึกษาสามารถ
1. อธิบายแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดการ ภาวะผู้น�ำ บุคลิกภาพ
ลักษณะและบทบาทผู้น�ำ การสร้างทีมงานและการท�ำงานเป็นทีม
2. ประยุกต์ใช้ความรู้เพื่อการจัดการในสภาวะต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม
การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา
1.2 มีวินัย ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆขององค์กรและสังคม
2.1 มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่ส�ำคัญใน
เนื้อหาที่ศึกษา
2.2 สามารถวิเคราะห์ปัญหารวมทั้งประยุกต์ความรู้ทักษะและการใช้
เครื่องมือที่เหมาะสมกับการแก้ไขปัญหา
3.2 สามารถสืบค้น รวบรวม ศึกษา วิเคราะห์และสรุปประเด็นปัญหา
เพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์
3.4 มีทกั ษะการคิดแบบองค์รวม ความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรู้
ทั้งของตนเองและทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
5.2 สามารถแก้ไขปัญหาโดยใช้สารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือน�ำ
สถิติมาประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องอย่างสร้างสรรค์
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ตัวอย่างในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อฝึกให้นักศึกษาเคารพสิทธิ
และรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความ
เป็นมนุษย์ (Learning Outcome ด้าน 2.1)
1. ผู้สอนแจกกระดาษ post it ให้นักศึกษาคนละ 2 แผ่น
2. ในแผ่นแรก ให้ทุกคนเขียนว่า เคยถูกละเมิดสิทธิอะไรบ้าง เช่น
ถูกแซงคิว ถูกจอดรถขวางทาง เพื่อนข้างห้องเปิดเพลงเสียงดัง
ยามวิกาล เพื่อนคุยเสียงดังรบกวนการเรียน ฯลฯ แล้วน�ำมาแปะ
บนกระดาน
3. ผู้สอนรวบรวมประเด็นเป็นข้อๆ ไว้บนกระดาน
4. จากนั้นให้นักศึกษาเขียน post it แผ่นที่ 2 ว่า แล้วท่านเคยละเมิด
สิทธิของผู้อื่นในเรื่องใดบ้าง ให้เขียน 1 เรื่อง
5. จากนัน้ ผูส้ อนรวบรวมประเด็นเป็นข้อๆ โดยแสดงให้เห็นถึงประเด็น
ที่สอดคล้องหรือแตกต่างจากกระดานในข้อที่ 1
6. ผูส้ อนให้นกั ศึกษาร่วมกันอภิปรายว่า ปัญหาของการละเมิดสิทธิของ
ผูอ้ นื่ ในสังคมไทย ใครเป็นผูล้ ะเมิด และถ้าจะแก้ปญ
ั หา ต้องแก้ทใี่ คร
7. จากนั้น จึงร่วมกันสรุปว่า ถ้าหากเราจะสร้างสังคมที่คนเคารพสิทธิ
ผู้อื่นต้องเริ่มต้นที่ตนเอง และสร้างความตระหนักให้ทุกคนเห็น
คุณค่าของสิทธิของตนเองและผู้อื่น
ตัวอย่างในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพือ่ ฝึกให้นกั ศึกษาสามารถสืบค้น
รวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปประเด็นปัญหาเพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหา
อย่างสร้างสรรค์ (Learning Outcome ด้าน 3.2)
1. ผู้สอนก�ำหนดหัวข้อใหญ่ๆ ให้นักศึกษาแบ่งกลุ่มย่อยเป็น 4 กลุ่ม
ได้แก่ การเมือง สังคม เศรษฐกิจ และสิง่ แวดล้อม โดยอาจใช้การจับสลาก
เมือ่ แต่ละกลุม่ ได้หวั ข้อใหญ่แล้ว ให้สมาชิกในกลุม่ ไปหาข่าวตามหัวข้อนัน้
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โดยตัดจากหนังสือพิมพ์หรือพรินต์จากอินเทอร์เน็ต
2. ให้ประธานกลุ่มน�ำการพูดคุย 4 กลุ่ม โดยพูดคุยว่า ข่าวที่หามาเป็น
ปัญหาของสังคมไทยหรือสังคมโลกอย่างไร โดยยังไม่ต้องหาวิธีใน
การแก้ไข
3. กติกาในการพูดคุยคือ ไม่มคี วามคิดใครถูกหรือผิด โดยให้พดู ทีละคน
เมื่อคนหนึ่งพูดทุกคนต้องฟัง และต้องพูดทุกคน (ให้เวลา 15 นาที)
4. เมื่อครบ 15 นาที ให้สลับกลุ่ม แต่ละคนเลือกเข้ากลุ่มที่ตนเองสนใจ
ให้เวลาพูดคุยอีก 10 นาที โดยให้ประธานและเลขาของกลุ่มประจ�ำ
อยูก่ ลุม่ เดิม เมือ่ ครบเวลาให้เลือกเข้ากลุม่ ได้อกี 1 กลุม่ ใช้เวลา 10 นาที
5. ให้ประธานกลุม่ จัดท�ำโปสเตอร์ (ใช้กระดาษฟลิปชาร์ท) และให้นำ� เสนอ
ประเด็นที่มีการพูดคุยกัน
6. ผู้สอนสรุปและน�ำการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในกลุ่มใหญ่
การวัดและการประเมินผล
1. ประเมินในด้านการวิเคราะห์และเชือ่ มโยงความรูจ้ ากการจัดท�ำโปสเตอร์
ของนักศึกษา
2. ประเมินจากการมีส่วนร่วมในชั้นเรียน และงานที่มอบหมาย
3. กระบวนวิชา ภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ (Local Wisdom) จ�ำนวนหน่วยกิต 3(3-0-6)
ค�ำอธิบายลักษณะกระบวนวิชา
แนวคิดของภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาท้องถิ่นกับการด�ำรงชีวิต
ภูมิปัญญาท้องถิ่นกับการพัฒนาชุมชน ภูมิปัญญาท้องถิ่นกับผลกระทบทาง
สังคม กระแสโลกาภิวัตน์ และการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น

วัตถุประสงค์กระบวนวิชา เพื่อให้นักศึกษาสามารถ
1. อธิบายแนวคิดของภูมปิ ญั ญาท้องถิน่ ภูมปิ ญั ญาท้องถิน่ กับการด�ำรงชีวติ
ภูมปิ ญั ญาท้องถิน่ กับการพัฒนาชุมชน ภูมปิ ญั ญาท้องถิน่ กับผลกระทบ
ทางสังคม กระแสโลกาภิวัตน์ และการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น
2. วิเคราะห์และอภิปรายประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับผลกระทบของ
การเปลี่ยนแปลงทางสังคมกับการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น
การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา
1.1 ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซือ่ สัตย์สจุ ริต
มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
1.5 มี คุ ณ ธรรมจริ ย ธรรมในการด� ำ เนิ น ชี วิ ต บนพื้ น ฐานปรั ช ญา
เศรษฐกิจพอเพียง
1.6 ตระหนักและส�ำนึกในความเป็นไทย
2.1 มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่ส�ำคัญใน
เนื้อหาที่ศึกษา
2.2 สามารถวิเคราะห์ปัญหารวมทั้งประยุกต์ความรู้ทักษะและการใช้
เครื่องมือที่เหมาะสมกับการแก้ไขปัญหา
4.1 มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถสื่อสารกับกลุ่มคนหลากหลายทั้ง
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4.2 สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาชี้น�ำสังคมในประเด็นที่เหมาะสม
และเป็นผู้ริเริ่มแสดงประเด็นในการแก้สถานการณ์ทั้งในส่วนตัว
และส่วนรวม พร้อมทั้งแสดงจุดยืนอย่างพอเหมาะทั้งของตนเอง
และของกลุ่ม
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ตัวอย่างในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อฝึกให้นักศึกษาตระหนัก
และส�ำนึกในความเป็นไทย (Learning Outcome ด้าน 1.6)
1. ผู้สอนให้นักศึกษาอภิปรายในชั้นเรียนเกี่ยวกับวัฒนธรรมไทยหรือ
ภูมปิ ญ
ั ญาไทย พร้อมทัง้ ยกตัวอย่างสิง่ ทีเ่ ป็นภูมปิ ญ
ั ญาไทยทีน่ กั ศึกษา
เคยพบเห็น เช่น อาหาร ที่อยู่อาศัย เครื่องนุ่งห่ม การรักษาโรค หรือ
เครื่องมือที่ใช้ในการประกอบอาชีพ เป็นต้น และอภิปรายร่วมกันถึง
ความส�ำคัญของสิ่งที่นักศึกษายกตัวอย่าง
2. ผู้สอนให้นักศึกษาแบ่งกลุ่มลงพื้นที่ในชุมชนที่สนใจ และหาตัวอย่าง
ของภูมปิ ญ
ั ญาไทยในท้องถิน่ นัน้ ๆ พร้อมทัง้ สนทนาพูดคุยกับชาวบ้าน
ที่มีองค์ความรู้ ถึงที่มาของภูมิปัญญา การประดิษฐ์หรือการผลิตโดย
ใช้ภูมิปัญญาไทย ตลอดจนการใช้ประโยชน์ของภูมิปัญญาดังกล่าว
และน�ำเสนอในชั้นเรียน โดยใช้เทคโนโลยีช่วยน�ำเสนอ เช่น วิดีโอ
คลิป เป็นต้น
3. เมือ่ น�ำเสนอครบทุกกลุม่ ให้มกี ารอภิปรายร่วมกันถึงแนวทางในการ
อนุรักษ์ภูมิปัญญาที่นักศึกษาได้เรียนรู้ โดยให้นักศึกษาแต่ละคนได้
แสดงความคิดเห็น หรืออาจมีการจัดนิทรรศการเผยแพร่ภมู ปิ ญั ญาไทย
ที่นักศึกษาได้ไปค้นหามา

ตัวอย่างในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพือ่ ฝึกให้นกั ศึกษามีมนุษยสัมพันธ์
ทีด่ ี สามารถสือ่ สารกับกลุม่ คนหลากหลายทัง้ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ (Learning Outcome ด้าน 4.1)
1. ผูส้ อนจัดการเรียนการสอนโดยให้นกั ศึกษาแบ่งเป็นกลุม่ และมอบหมาย
งานให้นกั ศึกษาแต่ละกลุม่ ไปศึกษาตามหัวข้อทีก่ ำ� หนด โดยนักศึกษา
จะต้องรายงานแผนในการค้นคว้าศึกษาในหัวข้อของตนให้ผู้สอน
ได้รับทราบและมีการรายงานความก้าวหน้าเป็นระยะๆ
2. หั ว ข้ อ ที่ได้รับมอบหมายจะต้องมีก ารสั ม ภาษณ์ พู ด คุ ย กั บผู ้ ที่ มี
องค์ความรูด้ า้ นภูมปิ ญ
ั ญาไทย โดยความรูท้ ไี่ ด้จะต้องผ่านกระบวนการ
คัดกรององค์ความรู้ว่ามีความถูกต้อง สมบูรณ์ และมีการหาความรู้
เพิ่มเติมจากเอกสาร รายงาน หรือสิ่งพิมพ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
3. ให้นักศึกษาน�ำเสนอองค์ความรู้ที่ได้ไปศึกษามาแล้วในชั้นเรียน
(อาจมีการน�ำเสนอโดยใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) และมีการ
อภิปรายถึงผลงานของแต่ละกลุม่ ว่ามีขอ้ ดีและข้อควรปรับปรุงอย่างไร
การวัดและการประเมินผล
1. ประเมินจากการสอบวัดความรู้ด้านทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับ
ภูมิปัญญาไทย
2. ประเมินจากการมีส่วนร่วมในชั้นเรียน และงานที่มอบหมาย โดย
พิจารณาจากความสมบูรณ์ของงานทีไ่ ปศึกษา ความน่าเชือ่ ถือของงาน
ได้ไปศึกษา ตลอดจนการประเมินการท�ำงานร่วมกันของนักศึกษา
3. ประเมินจากชิ้นงานของแต่ละกลุ่ม โดยให้นักศึกษาประเมินกันเอง
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การจัดการเรียนการสอนกระบวนวิชาศึกษาทั่วไป
ก�ำหนดเป้าหมายในการพัฒนาผู้เรียน
และทักษะที่จ�ำเป็น
ก�ำหนดวัตถุประสงค์ของ
กระบวนวิชาและผลการเรียนรู้ (LO)
ก�ำหนดเนื้อหาให้สอดคล้อง
ตามนิยามของวิชาศึกษาทั่วไป
พัฒนารูปแบบ/วิธีการจัดการเรียนการสอน

ประเมินผลการสอนและการบรรลุผลการเรียนรู้

ทบทวน/ปรับปรุง การจัดการเรียนการสอน

เอกสารอ้างอิง
กลุม่ Thai Civic Education. กรอบแนวคิดหลักสูตรการศึกษาเพือ่ สร้างความ
เป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยของไทย. กรุงเทพฯ : บริษทั เทคนิค
อิมเมจ จ�ำกัด, 2556.
เครือข่ายการศึกษาทั่วไปแห่งประเทศไทย. รายงานฉบับย่อ กรอบแนวคิด
หมวดวิชาศึกษาทั่วไปที่สอดคล้องตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
อุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552. กรุงเทพฯ : ส�ำนักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา, 2557.
ปริญญา เทวานฤมิตรกุล. เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบตั กิ าร “การศึกษา
เพื่ อ ความเป็ น พลเมื อ งระดั บ อุ ด มศึ ก ษา ประจ� ำ ปี 2558”, 18
กันยายน 2558.
สุภาพ ณ นคร และคณะ. เปิดโลกว้างทางปัญญาวิชาศึกษาทั่วไป : ประภาคาร
แห่งการเรียนรู.้ กรุงเทพฯ : ส�ำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา, 2556.
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ค�ำอธิบายผลการเรียนรู้ของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซือ่ สัตย์สจุ ริต
มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
1.2 มีวินัย ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เคารพ
กฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ขององค์กรและสังคม
1.3 มีภาวะความเป็นผู้น�ำและผู้ตาม สามารถท�ำงานเป็นทีมและสามารถ
แก้ไขข้อขัดแย้งและล�ำดับความส�ำคัญ
1.4 เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่า
และศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์
1.5 มีคณ
ุ ธรรมจริยธรรมในการด�ำเนินชีวติ บนพืน้ ฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
1.6 ตระหนักและส�ำนึกในความเป็นไทย
2. ความรู้
2.1 มี ค วามรู ้ แ ละความเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ หลั ก การและทฤษฎี ที่ ส� ำ คั ญ ใน
เนื้อหาที่ศึกษา
2.2 สามารถวิเคราะห์ปัญหา รวมทั้งประยุกต์ความรู้ทักษะ และการใช้
เครื่องมือที่เหมาะสมกับการแก้ไขปัญหา
2.3 สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการ และมีความรู้ในแนวกว้าง
ของสาขาวิชาที่ศึกษาเพื่อให้เล็งเห็นการเปลี่ยนแปลง และเข้าใจ
ผลกระทบของเทคโนโลยีใหม่ๆ
2.4 สามารถบูรณาการความรู้ในที่ศึกษาในศาสตร์ของตนกับความรู้ใน
ศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
2.5 เข้าใจและเห็นคุณค่าของตนเอง ผู้อื่น สังคม ศิลปวัฒนธรรมและ
ธรรมชาติ

3. ทักษะทางปัญญา
3.1 คิดอย่างมีวิจารณญาณและอย่างเป็นระบบ
3.2 สามารถสืบค้น รวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปประเด็นปัญหา
เพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์
3.3 สามารถประยุกต์ความรูแ้ ละทักษะกับการแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม
3.4 มีทักษะการคิดแบบองค์รวม
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 มีมนุษยสัมพันธ์ทดี่ ี สามารถสือ่ สารกับกลุม่ คนหลากหลายทัง้ ภาษาไทย
และภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4.2 สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาชี้น�ำสังคมในประเด็นที่เหมาะสม และ
เป็นผูร้ เิ ริม่ แสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์ทงั้ ส่วนตัวและส่วนรวม
พร้อมทั้งแสดงจุดยืนอย่างพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุ่ม
4.3 มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งของตนเองและทางวิชาชีพ
อย่างต่อเนื่อง
4.4 มีจิตอาสาและส�ำนึกสาธารณะ เป็นพลเมืองที่มีคุณค่าของสังคมไทย
และสังคมโลก
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 มีทักษะในการใช้เครื่องมือที่จ�ำเป็นที่มีอยู่ในปัจจุบันต่อการท�ำงานที่
เกี่ยวกับการใช้สารสนเทศและเทคโนโลยีสื่อสารอย่างเหมาะสม
5.2 สามารถแก้ไขปัญหาโดยใช้สารสนเทศทางคณิตศาสตร์ หรือน�ำสถิติ
มาประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องอย่างสร้างสรรค์
5.3 สามารถสือ่ สารอย่างมีประสิทธิภาพทัง้ ปากเปล่าและการเขียน เลือกใช้
รูปแบบของสื่อการน�ำเสนออย่างเหมาะสม
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